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  ٢ صفحه  ١٠١شماره     

  اعالمیه مشترک                                                           

 !ھشت مارس، روز جھانی زن خجسته باد         
  
  
  

زات پیگیر زنان در جھان و در میھن ماست. زنان در بسیاری از کشورھا در پرتو مبارزات یک قرن و روز جھانی زن یادآور مبار
نیم، بھ حقوق و مطالبات خود دست یافتھ  و در صحنھ ھای اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و سیاسی حضور انکار ناپذیر و اثرگذار 

 تامین نشده و مبارزات زنان در این کشورھا ادامھ دارد. دارند. با این وجود ھنوز برابر حقوقی کامل زنان با مردان

در میھن ما وضع بگونھ دیگری است. از یکسو موقعیت زنان در حوزه ھای مختلف اجتماعی از جملھ تحصیالت عمومی و 
، فضاھای تحصیالت عالی تغییر کرده و زنان در عرصھ ھای ھنر و ادبیات، ترجمھ و تالیف، روزنامھ نگاری و کارھای پژوھشی

تازه ای را برای خود آفریده اند و از سوی دیگر زنان ھم چنان بھ لحاظ قانونی در موقعیت فرودست در جامعھ قرار دارند و از 
  تبعیض جنسیتی و قوانین ضدزن جمھوری اسالمی رنج می برند.

اعی، فرھنگ مردساالری کھ زن را در کنار قوانین ضد زن جمھوری اسالمی، سنت ھای عقب مانده مذھبی، آداب و رسوم ارتج  
موجودی درجھ دو و در مالکیت و کنترل مرد بھ حساب می آورد، مانع جدی برای دستیابی زنان بھ حقوق برابر با مردان است. 
سنت ھا و فرھنگ مردساالری در کشور ما، با قوانین تبعیض آمیز جمھوری اسالمی در آمیختھ و وضعیت دشوار و پیچیده ای بھ 

  آورده است. وجود
زنان میھن ما از ابتدای انقالب در مقابل قوانین ارتجاعی و تحمیل حجاب اجباری ایستادند و مقاومت سراسری را پی ریختند.   

حکومت با راه اندازی گشت ھای خیابانی، اخطارھا، تھدیدھا و دستگیری ھا قادر نشده است مقاومت زنان را بشکند. مقاومت زنان 
ارد. امسال مقاومت زنان در قامت استوار دختران انقالب نمایان شد، گفتمان مبارزه علیھ حجاب اجباری را بھ شکل ھم چنان ادامھ د

گسترده ای مطرح ساخت و بھ موضوع روز تبدیل کرد. حرکت دختران انقالب با خیزش اعتراضی مردم ھم زمان شد، با آن پیوند 
لیرغم بازداشت دختران انقالب، حرکتی کھ ابتدا ویدا موحد آغاز کرد، طی دو ماه خورد و در تداوم بخشیدن بھ آن موثر افتاد. ع

  گذشتھ از سوی زنان ادامھ یافتھ است.
مارس ـ بھ خیابان می آیند. آن ھا  ٨در ھمراھی با دختران خیابان گروھی از فعالین حقوق زنان اعالم کردند کھ در روز پنجشنبھ ـ   

ھا مبارزه کردیم، در  ھایمان بیرون بیاییم و در خیابان بمانیم. ما در ھمین خیابان وز از سال را از خانھخواھیم ھمین یک ر گفتند: "می
مان را خواستیم و سرکوب شدیم، در ھمین  ھا حق ھا انقالب کردیم، در ھمین شھرھا بمباران شدیم، در ھمین خیابان ھمین خیابان

ھا روی سکوھا  ھا بھ جرم بدحجابی بازداشت شدیم، در ھمین خیابان ھمین خیابانھای ما اسید پاشیدند، در  ھا بر صورت خیابان
… ھا گذر کردیم بھ وزرشگاه رفتیم و سر از بازداشتگاه درآوردیم و ایستادیم و با استخوان خرد شده بھ زندان رفتیم، از ھمین خیابان

  ھای شھرھامان بگذرانیم". نخواھیم روزمان را در خیابا و می ٬کنیم ما در ھمین شھرھا زندگی می
زنان میھن ما در مبارزه علیھ قوانین ضدزن، مردساالری و تامین برابر حقوقی زن و مرد در صف مقدم بوده اند. این مبارزه برای   

 نیروھای آزادیخواه امید و الھام بخش است و برای تاریک اندیشان در حکومت جمھوری اسالمی چالش برانگیز و غیر قابل تحمل.
حکومتگران برای خاموش کردن اعتراضات زنان بھ وسائل مختلف متوسل می شوند. اما زنان کشور بھ اقدامات مبتکرانھ دست زده 

   و در بزنگاه ھای حساس حکومتگران را بھ چالش می طلبند. 
رج می نھیم، از اقدام "دختران مارس، روز جھانی زن را بھ زنان کشورمان شادباش می گوئیم، مبارزات حق طلبانھ آن ھا را ا ٨ما   

مارس حمایت می کنیم و امیدواریم کھ زنان کشور ما با تداوم مبارزات خود  ٨خیابان انقالب" و از آمدن زنان بھ خیابان ھا در روز 
را در  و توسل بھ اقدامات مبتکرانھ از قوانین ارتجاعی جمھوری اسالمی و فرھنگ مردساالری رھائی یابند تا بتوانند نقش خود

  ساختن ایران آباد و آزاد و دموکراتیک بھ نحو شایستھ ای ایفاء کنند.
    

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
    

  )٢٠١٨مارس  ۶( ١٣٩۶اسفتدماه ١۵
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  !به این جھنم روی زمین پایان دھید 
  فاجعه انسانی در غوطه شرقی سوريه

سناريو حلب شرقی در غوطه شرقی در حال تکرار است. بمباران ھوائی شديد و مداوم، کشتار شھروندان، محاصره غذائی، داروئی و 
فوریه،  ٢۴تا  ١٨بشری در سوریه می گويند از ھای ارتباطی غوطه شرقی با دنیای خارج قطع شده است. منابع حقوق  نظامی. تمام راه

زن بوده اند. تعداد  ٧۵تن از آن ھا کودک و  ١٢٠اند که  ھای غوطه شرقی جانشان را از دست داده غیرنظامی در بمباران ۵٢٠بیش از 
جمھوری اسالمی در نفر رسیده که بیشتر آنھا غیرنظامی ھستند. دولت بشار اسد با حمايت دولت روسیه و  ٢۵٠٠مجروحان ھم به 

  غوطه شرقی حمام خون راه انداخته است.

در کنترل نیروھای مخالف اسد  ٢٠١٢ھزار نفر در شرق دمشق واقع است.غوطه شرقی از سال  ۴٠٠غوطه شرقی با جمعیتی حدود 
ھایی حاوی گاز سارین  راکت تحت محاصره نیروھای دولت سوریه قرار دارد. ارتش سوریه این منطقه را با ٢٠١٣است. این منطقه از سال 

  فوریه بار ديگر حمالت ھوایی و زمینی را به این منطقه آغاز کرد. ١٨بمباران کرد. ارتش سوریه از  ٢٠١٣اوت  ٢١در 

بس در سراسر سوریه به  روز آتش ٣٠ای را تصویب کرد و در آن خواستار برقراری  شورای امنیت سازمان ملل بعد از کشمکش ھا، قطعنامه
در غوطه شرقی گرديد. قطعنامه سازمان از حکومت اسد خواسته است از بمباران مراکز درمانی، مدارس و سایر اماکن غیر نظامی  ویژه

رسانی به غیرنظامیان غوطه شرقی موافقت کرده  ساعت برای امداد ۵بس روزانه به مدت  خودداری کند. اما روسیه فقط با آتش
بس پایبند خواھیم بود، سوریه نیز پایبند  یروھای مسلح ایران ھم گفته است: "ما به قطعنامه آتشاست.سردار باقری، رئیس ستاد کل ن

  بس نیستند و پاکسازی در آنھا ادامه خواھد داشت". ھا است مورد آتش ھایی از حومه دمشق که در اختیار تروریست است. بخش

طه شرقی را به ھر قیمتی حتی با بروز يک فاجعه انسانی تصرف کنند. رژيم جنايتکار بشار اسد و متحدين وی تصمیم گرفته اند که غو
آن ھا می خواھند نیروھای مخالف از غوطه شرقی عقب بنشینند. اما ساکنان مسلح و غیرنظامی غوطه شرقی برخالف ساکنان حلب 

  جایی ندارند. نشینی و جابه ای برای فرار یا عقب شرقی، گزینه

تواند در انتظار بماند. وقت آن رسیده است که به این جھنم روی  "غوطه شرقی نمی: یرکل سازمان ملل متحدبه گفته آنتونیو گوترش، دب
زمین پایان دھیم".ما تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر برقراری آتش بس در غوطه شرقی را به سود صلح در سوريه 

  ان دادن به تھاجم دولت بشار اسد و متحدين وی به غوطه شرقی ھستیم.می دانیم و ھمراه با نیروھای صلح طلب، خواھان پاي

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٨فوريه  ٢٨( ١٣٩۶اسفند  ٩

 

 

  باز ھم قتل زندانی زیر شکنجه

 این قتل ھا عمدی و به قصد وحشت افکنی اند

  فعال محیط زيست در زندان ھا،  کاووس سید امامی و   کنندگان در تظاھرات دی ماه امسالتنھا چند ھفته پس از قتل شماری از شرکت
زندانی دستگیرشده در جریان اعتراضات دراویش گنابادی، زیر شکنجه به قتل رسید. قتل این زندانی، بر نگرانی ھا در مورد   محمد راجی،

ست. چھار دھه شکنجه و قتل در زندان ھای جمھوری اسالمی، جای تردید سرنوشت صدھا نفر که ھمراه با او بازداشت شدند، افزوده ا
  باقی نمی گذارد که نباید از مبارزه برای حفظ جان زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی باز ایستاد.

زیر شکنجه حکومت جمھوری اسالمی در برابر اعتراضات علیه دیکتاتوری، پاسخی جز نقض فاحش حقوق بشر تا حد کشتن زندانی 
ندارد. نخست عرصه را بر گروه ھای مختلف اجتماعی آنچنان تنگ می کنند که برای آنھا راھی جز اعتراض و مقاومت در برابر قھر حکومتی 
نمی ماند، و سپس اعتراض را به شدت سرکوب می کنند و معترضان را زیر شکنجه می برند. در مورد دراویش گنابادی، بیم 

روھای امنیتی و قوه قضاییه برای زمینه سازی صدور احکام سنگین علیه شماری از بازداشت شدگان می رود. سناریوسازی ھای نی
جمھوری اسالمی برای چنین پرونده سازی ھائی ھمواره به شکنجه برای کسب اقرار متوسل شده است که نه تنھا پایمال کردن حقوق 

اسالمی و از جمله قانون اساسی است. ما معتقدیم این قتل ھا به عمد و با ھدف که نقض آشکار قوانین خود جمھوری   انسانی متھمان،
    وحشت افکنی در میان فعاالن مدنی و سیاسی و معترضان به جمھوری اسالمی صورت می گیرند.

نگین در ارتباط با خطر آن وجود دارد که شکنجه گران بخواھند پای شمار بسیاری از دراویش دستگیرشده را به پرونده ھای با اتھام س
رویدادھای خونین خیابان پاسداران تھران بکشانند. مقامات حکومتی ادعا کرده اند که در جریان این رویدادھا شماری از نیروھای انتظامی 
 کشته شده اند. ھیچ بررسی مستقل و محکمه پسندی در مورد این حوادث انجام نگرفته است. تنھا فیلمی از فردی را در تلویزیون
جمھوری اسالمی نشان داده اند که گفته شده است اتوبوسی را به میان نیروھای سرکوبگر رانده است. حتی در این فیلم نیز متھم 
تأکید کرد که به طور فردی و تحت تأثیر آنی اقدامات نیروھای سرکوب دست به این اقدام زده است. اقدام اين فرد محکوم است. اما 

    ای است که نشان از نقشه بازجویان و شکنجه گران برای یک پرونده سازی گسترده دارد.تبلیغات حکومتی به گونه

ما از ھمه مدافعان حقوق بشر و نیروھای آزادیخواه می خواھیم که خواستار بررسی مستقل رویدادھای منطقه خیابان پاسداران شوند. 
رسی قانونی و عادالنه برخوردار شوند. ھمه زندانیانی که تنھا به بازداشت شدگان باید از حق دسترسی به وکیل و برخورداری از داد
  خاطر شرکت در اعتراض و تظاھرات بازداشت شده اند، باید آزاد شوند.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٨مارس  ٨( ١٣٩۶اسفند  ١٧
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  اعالمیه مشترک

 !برای افزایش دستمزد حمایت می کنیماز مبارزات کارگران و مزدبگیران 
، به خاطر اختالف برسر معیارھای محاسب میزان ٩٧بھمن برای تعیین میزان حداقل دستمزد سال  ٢٩جلس شورای عالی کار در روز 

رار معلوم دولت و سازمان ھای کارفرمایی، متوقف شد. از ق افزایش دستمزد در میان اعضای این شورا و به خاطر سرسختی نمایندگان
نمایندگان تشکل ھای کارگری حکومتی در اعتراض ب سرسختی نمایندگان دولت و کارفرمایان بطور موقت جلس شورا را ترک کردند. در 
جریان مذاکرات در حالیک نمایندگان دولت و کارفرمایان تنھا حاضر ب افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی بودند، نمايندگان 

قانون کار  ٤١کارگری وابست به حکومت خواھان محاسب دستمزد بر مبنای تورم، ھزین سبد خواربار مطابق تبصرە ھای مادە تشکل ھای 
 .و جبران بخشی از عقب ماندگی دستمزدھا در سال ھای گذشت به صورت پلکانی و بر اساس توافق سال گذشت شدند

میلیون برآورد شدە بود، در شورای عالی کار  ٤اسان ھزین خانوار کارگری شھر حدود در سال گذشت با وجود اینک طبق دادە ھای کارشن
تعیین و قرار شد ک فاصل  ھزارتومان ٩٣٠ھزار تومان بعنوان مبنا ھزین خانوار توافق صورت گرفت، حداقل دستمزد  ٤٨٠میلیون و  ٢روی 

 ھای خانوار ھم سال ب میلیون تومان  ٥صورت پلکانی ترمیم شود. اکنون ھزین خانوار شھری ب دستمزدھای زیر خط فقر با سبد ھزین
رسیدە است. با این ھم دولت و کارفرمایان حتی حاضر ب اجرای توافق سال گذشت خود نیستند و تنھا افزایش دستمزد بر مبنای نرخ 

 .میلیون تومان در ماە ھستند ٥افزایش دستمزد ب تورم رسمی را می پذیرند. این در حالی است ک تشکل ھای مستقل کارگری خواھان 

ای است ک دولت و کارفرمایان بیش از دوسوم آرا آن را در اختیار دارند و نمایندگان تشکل ھای  ساختار و ترکیب شورای عالی کار بگون
توافق دولت و نمایندگان  کارگری وابست ب حکومت از يک رای برخوردارند. بھمین خاطر تصمیمات شورای عالی کار بستگی ب

 .مصوبات شورای عالی کار برخالف آنچ وانمود می شود س جانب نیست، بلکه یک جانب است .سازمان ھای کارفرمایی دارد

ه خیزش اعتراضی مردم در دی ماه علی فقر، بی عدالتی و تبعیض بود. اعتراضات بعد از فروکش کردن آن در خیابان ھا، در اشکال ديگر ادام
ای از اعتصابات و اعتراضات گروە ھای مختلف کارگری در تعداد از شھرھا بوديم ک یکی   ھای گذشته ما شاھد موج کم سابق دارد. در ھفت

 .از مطالباتشان افزایش دستمزد است

ھا و تحقق مطالبات کارگران ب باور ما رشد مبارزات کارگران و مزدبگیران و گسترش ھمبستگی فزایندە میان آن ھا، امکان افزایش دستمزد
را فراھم می سازد. افزایش دستمزدھا مستلزم گسترش اعتراضات سازمان یافت و پیوند خوردن جنبش کارگری با سایر جنبش ھای 

ای با کارگران دارند. پارچه، به باور ما افزایش دستمزد کارگران در مبارزات يک اجتماعی و اليه ھای میانی جامع است ک مطالبات مشاب
سازمان يافته و سراسری است ک به دولت و کارفرمايان تحمیل می شود و ن در شورای عالی کار ک بطور دربست در کنترل دولت و 

 .کارفرمایان قرار دارد و نقش غیر قابل انکاری تا کنون در تحمیل دستمزدھای زیر خط فقر ب کارگران داشت است

ند برابر زیر خط فقر ب کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران یدی و فکری را ک موجب ما تحمیل دستمزدھا و حقوق ھای چ
راندە شدن آن ھا ب زیر خط فقر گردیدە است، محکوم می کنیم و از اعتراضات و مبارزات کارگران و مزدبگیران برای افزایش دستمزدھا و 

 ھای واقعی زن  .دگی، حمایت می کنیمحقوق بازنشستگی متناسب با ھزین
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  اعالمیه مشترک

  ! کنیمحمله به تجمع مسالمت آمیز زنان را محکوم می
عدالتی، تبعیض جنسیتی و پايمال  فعالین جنبش زنان طی فراخوانی از نیروھای آزاديخواه خواسته بودند که برای اعتراض به نابرابری، بی

برای رفع تبعیض از پا «مارس جلو وزارت کار گرد ھم آيند. تجمع کنندگان پالکاردھائی با شعارھای:  ٨شدن حقوق زنان در روز 
در دست داشتند. اما » آزادی، برابری، عدالت جنسیتی«، »دستمزد برابر و عادالنه برای زنان«، »نه به تبعیض جنسیتی«، »نشینیم نمی

مارس با حمله نیروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی روبرو شد. با حمله نیروھای سرکوبگر، شرکت کنندگان  ٨تجمع مسالمت آمیز روز 
رود "ای زن حضور زندگی" را خوانده و با شعارھای: "حق ما برابری، کار تو ستمگری"، "آزادی پراکنده شده و در جمع ھای کوچکتر س

  برابری، عدالت جنِستی"، "زنان کار آزادی، پوشش اختیاری" صدای اعنراض خود را فرياد نمودند.

ھای نیروی انتظامی منتقل کردند. تعداد  ون نفر را بازداشت و آنھا را با ضرب و شتم به ٨۵نیروھای سرکوبگر رژيم در ھمان لحظات اولیه 
زیادی از اعضای خانواده و دوستان دستگیرشدگان با تجمع در مقابل پلیس امنیت وزرا خواھان آزادی بازداشت شدگان شدند. تا کنون 

  تعدادی از بازداشتی ھا را آزاد کردند اما اکثر آن ھا ھنوز در بازداشت به سر می برند.

صدای  اکنون با چھره واقعی خود ظاھر شده و دفاع می کردند، مردم از حق اعتراض برای فریبکاری  ديماه عد از خیزشسران حکومت که ب
   مارس با خشونت سرکوب نمودند. این حکومت تنھا با زبان خشونت صحبت می کند. ٨اعتراض زنان را در روز 

تشکل ھای سیاسی، نیروھای  محکوم می کنیم و  ین حقوق زنانبه تجمع مسالمت آمیز مدافع حمله دستگاه سرکوبگر حکومت را ما
آزادی فوری دستگیرشدگان فرا می خوانیم.    آزادیخواه و مدافعان حقوق زنان را به اعتراض علیه اقدامات سرکوبگرانه جمھوری اسالمی و

ارز کشورمان را برای دستیابی به حقوق بکوشیم به سھم خود در ھر کجا که ھستیم و به ھر شکل که می توانیم صدای اعتراض زنان مب
  آنھا، پر طنین کنیم.
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  ٥  صفحه    ١٠١ شماره    

 

  تنش دور دیگری از                

 علی پورنقوی                              

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ھفته ھا و روزھای اخیر مملو از 
رویدادھائی بوده اند که به بیشترین 
احتمال دور جدیدی از تنش میان 
جمھوری اسالمی و "جھان غرب" را در 

م می زنند. آخرین این آیندۀ پیش رو رق
رویدادھا سخنرانی مایک پنس، معاون 
رئیس جمھور امریکا، در روز گذشته در 
کمیتۀ امور عمومی امریکا و اسرائیل 
(آیپک) است. پنس در این سخنرانی 
موضع ترامپ را تکرار کرد که اگر برجام 
مطابق نظر دولت امریکا اصالح نشود، 
 امریکا از آن خارج خواھد شد. این
موضع، شناخته شده و قابل انتظار بود. 
اما پنس ھمچنین تأکید کرد: "اشتباه 
نکنید! این آخرین فرصت است؛ مگر این 
که معاملۀ ھسته ای ایران در ماه ھای 
ً منظور از "ماه  آینده ترمیم شود." ظاھرا
ھای آینده" دو ماه آینده است، زیرا 
مھلت ترامپ به کنگره برای تغییر برجام، 

ه عبارتی دیگر برای عملی کردن یا ب
 می به سر خواھد آمد. ١٢تھدید اش 

به نظر می رسد این بخش از سخنان 
پنس، که از آخرین فرصت سخن می 
گوید، مقدم بر ھمه خطاب به رھبران 
اروپا، خاصه سه کشور آلمان، بریتانیا و 
فرانسه است، و نه چندان خطاب به 
مقامات جمھوری اسالمی یا به کنگرۀ 
امریکا. چنان که نیویورک تایمز در ھفتۀ 
گذشته گزارش داد، تھدید ترامپ دایر بر 
پاره کردن برجام، رھبران سه کشور 
اروپائی نامبرده را به جستجوی راھی 
برای توافق با ترامپ در عین حفظ برجام 
برانگیخته است. در حال حاضر مذاکراتی 
مقدماتی بین اروپا و امریکا به عنوان 

دیداری میان آنان جاری است. تدارک 
قرار است این دیدار در ماه آینده انجام 
پذیرد و موضوع آن ھمانا رسیدن به 

  توافقی بر سر برجام و آیندۀ آن است.

ترامپ خواھان مھار برنامۀ موشکی 
جمھوری اسالمی، تقویت نظام کنترل 
بر برنامۀ ھسته ای جمھوری اسالمی و 

بر این  تمدید بی زمان اعمال محدودیت
برنامه است. او خواھان این تغییرات در 
چارچوب برجام و بنابراین خواھان تغییر 
آن است. اما شواھد حاکی از آن اند که 
کشورھای اروپائی در پاسخگوئی به 
مطالبات ترامپ در عین حفظ برجام، در 
صدد عقد نوعی "برجام الحاقی" یا 
"متمم برجام" و توافقی خارج از چارچوب 

م بر سر برنامۀ موشکی جمھوری برجا
  اسالمی اند. 

از نظر آنان تشدید نظام کنترل بر برنامۀ 
ھسته ای جمھوری اسالمی ایران می 
تواند در چارچوب برجام یا در ھمان متمم 
مورد نظر منظور شود. خواه به این و 
خواه به آن صورت، رکس تیلرسون، وزیر 
امورخارجۀ امریکا، نیز که مواضع 

ی از ترامپ نسبت به برجام دارد، متعادلتر
اخطار کرده است که "در صورت عدم تعھد 
روشن اروپا برای رسیدگی به این 
موضوعات، امریکا برای باقی ماندن در برجام 

  دیگر از تحریمھا صرف نظر نخواھد کرد."

در مطالبات سه گانۀ ترامپ و در دور جدید 
 - جھان غربتنش میان جمھوری اسالمی و 

آنچه  - ید بر جھان غرب و نه فقط امریکا با تأک
که کانونی و دارای بیشترین اھمیت است، 
برنامۀ موشکی جمھوری اسالمی است. 
ھمانا این برنامه است که تا کنون با تفاریق 
مورد انتقاد کشورھای اروپائی نیز قرار گرفته 
است. صراحت سیاست فرانسه در این 

وپا باره، تردیدی باقی نمی گذارد که ار
سعی دارد این برنامه را محمل نیل به توافق 
با ترامپ قرار دھد. اظھارات ژان ایو لودریان، 
وزیر امور خارجۀ فرانسه، در جریان سفرش 
به ایران شاھد شاخصی از این روند است. 
او در آستانۀ سفرش به ایران گفته بود که 
"اگر جمھوری اسالمی به نگرانیھای امریکا و 

ئی واشنگتن در بارۀ برنامۀ متحدان اروپا
موشکھای بالیستیک ایران توجه نکند، 
ممکن است با تحریمھای تازه ای روبرو 
شود." و پریروز در پایان دیدارھایش با 
روحانی، ظریف و شمعخانی از ادامۀ 
شکافھا گفت و از کار زیادی که باقی مانده 

  است.

می توان ھمۀ این اظھارات و اقدامات را 
ی" امریکائیھا و "تأثیرپذیری" "سیاسی کار

اروپائیھا از امریکائیھا نامید. چنین است، اما 
واقعیتھای سنگینتری نیز دست اندرکار اند و 
سنگینترین واقعیت این است: عواملی که 
می توانند ترامپ را از اقدام علیه برجام 
بازدارند، نتوانسته و نمی توانند، چندان که 

استا عمل کنند. تصور می شد، پرتوان و ھمر
برجام یک توافق بین المللی است و تصور 
این بوده است که بین المللی بودن آن 
موجب ایمنی آن باشد. اما ضعف در نظام 
حقوق بین المللی عمیقتر از آن است که 
ترامپ تا حد پرھیز از خروج از برجام بر آن 
وقعی نھد. اعتراضات در درون جامعۀ امریکا 

جاری اند و تصور این بوده علیه ترامپ ھنوز 
است که این اعتراضات او را از سیاستھای 
ماجراجویانه بازدارند. اما اتکای او به محافلی 
از قدرت محمکتر از آن است که نتواند این 

  اعتراضات را پس زند. 

اروپا مخالفت خود را بارھا با برھم زدن 
برجام ابراز داشته است و تصور این بوده 

یرو در تجدیدنظر در برجام با است که این ن
امریکا ھمراھی نکند. اما اکنون روشن است 
که اروپا سرانجام منافع بنیادی اش را با 
امریکا تنظیم و ھماھنگ خواھد کرد و نه با 
جمھوری اسالمی. حتی علیرغم سردی 

گرفتن مناسبات بین امریکا و روسیه،  
الوروف نیز در واکنش به اظھارات مقامات 

در بارۀ برنامۀ موشکی جمھوری  فرانسه
اسالمی از این گفت که "موضوع باید با 

اجماع حل شود." یعنی دریچۀ ممکن برای 
 ً رسیدن به اجماع را نبست. البته کامال
غیرممکن است که چین و روسیه "در خالل 
چند ماه آینده" با امریکا ھمراھی کنند. با این 
حال یک واقعیت دیگر این است که این دو 
کشور فاکتورھائی که بتوانند در این دور تنش 
به تنوع سناریوھای کالن فزونی بخشند، به 
حساب نمی آیند، زیرا ترامپ نه در صدد ورود 
به جنگی نظامی، که جنگی اقتصادی با ایران 
است؛ آن ھم در عرصه ھائی که تحرک و 

  ابتکار عمل در آنھا ھنوز در دست امریکاست.

ً برخی از ابھ امات کنونی در دو ماه آینده قاعدتا
مرتفع خواھند شد و پاسخ نسبی به پرسش 
"کدام یک از دو سناریوی کالن: خروج امریکا از 
برجام یا باقی ماندن اش در آن؟" به دست 
ً سناریوی اول، از جانب  خواھد آمد. طبعا
جمھوری اسالمی نیز می تواند با دو واکنش 

باقی  متفاوت روبرو شود: خروج از برجام یا
ماندن در آن. شاید به ھمین دلیل سناریوی 
دوم، یعنی باقی ماندن امریکا در برجام برای 
اعمال فشار بر ایران در ھمراھی با اروپا، 
علیرغم تمام اتمام حجت ھای ترامپ و 

  تیلرسون و پنس، محتملترین سناریو باشد.

چنان که گذشت محمل توافق بین اروپا و 
رین سناریو، برنامۀ امریکا حول این محتلمت

موشکی جمھوری اسالمی است و آنچه 
موجب مرکزیت این برنامه در دور آتی تنش می 
گردد، سیاست منطقه ای جمھوری اسالمی، 
خاصه مناسبات آن با اسرائیل است. برجام 
برجا بماند یا نه، مناسبات بین جمھوری 
اسالمی و اسرائیل به روالی که تا کنون جریان 

پذیرفتۀ "غرب" نیست و باید داشته است، 
تغییر یابد. روشن است که تغییر این مناسبات 
و عادی سازی آن امری یکسویه نیست، اما 
مادام که در جمھوری اسالمی سیاست نفی 
و حتی گاه نابودی اسرائیل میدان دارد، 
خواست از طرف مقابل برای پیشبرد سیاستی 

  متوجه عادی سازی مناسبات بی مورد است.

مخالفتھا و مقاومتھائی که اکنون در جامعه از 
علیه جھات مختلف سیاست جمھوری 
اسالمی جریان دارند، جا دارد در اینجا به 
مخالفتھای صورت گرفته علیه موضع آن نسبت 
به اسرائیل اشاره شود. دامنۀ این مخالفتھا 
می رود که از این یا آن مورد "تک افتادۀ 

از" گردد. کناره آکادمیک" عبور کند و "جریان س
گیری رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی 
ایران در اعتراض به "سپربال کردن قھرمانان 
ملی برای حفظ خط قرمزھای نظام" یک نمونۀ 
قابل تقدیر است. این اقدام که با کناره گیری 
شورای فنی کشتی آزاد و سپس رؤسای 
ھیئتھای کشتی استانی و به طور محسوسی 

عه در حمایت از خادم ھمراه شد، در درون جام
نوید می دھد که شاید این بار جامعه ایرانی 
جلوتر از "جامعۀ جھانی" جمھوری اسالمی را 
به تجدیدنظر در سیاست خود نسبت به 

  اسرائیل ناگزیر کند.

 



 
 
 

 

 

  ٦صفحه     ١٠١ شماره    

 

                             
 

 

ای با منتسب کردن کارگران ب "ضد انقالب" در پی چیست؟  خامن

 صادق کار                                                

  یادداشت سیاسی کارآنالین

رسان ھای داخلی در ھفت گذشت و در اوج اعتراضات خیابانی کارگران در اھواز، شوش، تھران و چند شھر دیگر ک برای اعترآض ب 
، تداوم غارت سرمای ھای سازمان تامین  اجتماعی، دستمزدھای زیر خط فقر و دیگر مطالبات صنفی شان ب خیابان دستمزد ھای معوق

ای را ک در   بھمن ایراد کردە بود منتشر کردند. ١٦ھا آمدە بودند، متن یکی از سخنرانی ھای خامن

ای در این سخنرانی ک ب نوشت مطبوعات در " دیدار دست شور" ایراد کردە بود، ھزار شھید جامعه کارگری ک ١۴اندرکاران کنگره  خامن
تلویحا تحریک "ضد انقالب" را عامل اعتراضات کارگری خواندە بود. ب نوشت روزنام "آفتاب یزد" رھبر حکومت در قسمتی از این سخنرانی 

ر طول این سالھا ھا بود اما کارگران د اش گفت :" یکی از کارھای اساسی دشمنان، تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد رکود در کارخانه
ھمواره با بصیرت و ھمت و تدین ایستادند و دست دشمن را رد کردند". نسبت دادن اعتراضات فزایندە کارگرانی ک ماە ھاست حقوق 
ای بیش برای سرپوش نھادن بر نتایج سیاست ھای ضد کارگری و ناکارآیی نظام اشرافی حاکم تحت  نگرفت اند ب "ضد انقالب" بھان

ی فقی و پشت کردن رھبران رژیم والیی ب وعدەھای شان و ب آرمانھای انقالب و اعتماد تودە مردم و دفاع از اشرافیت حاکم زعامت ول
ای و کارگزاران رژیم ارتجاعی و ستمگر جمھوری اسالمی طی تمام سالھای پس از انقالب ب نام  نیست. در واقع آن "ضد انقالبی"ک خامن

ای را سرکوب نمودە تا بوسیل آن بر ناکارایی نظام شان سرپوش نھند و ثروت ھای کشور را غارت آن ھر حرکت آزادیخواھ ان و حق طلبان
  کنند، کسی غیر از دولت مردان حاکم نیستند.

ھا و درآمد ھای کشور، اعمال دیکت اتوری، از اعتراضات کارگری ریش در فقر و فالکتی دارد ک نتیج کارکرد حکومت والیی، غارت سرمای
ای  بین بردن حقوق کارگران و مزد بگیران، تغییرقوانین ب سود سرمای داران، و گسترش بی سابق بی عدالتی ھایی است ک خود خامن

سال پیش است ک  ٣٩ھم ب آن معترف است، ھم بیشترین سھم و نقش را در آن و تدوام اش داشت و خالف وعدەھای فقھای حاکم در 
  بردنش را ب مردم دادند.وعدە از بین 

ای در اوج روی گردانی فزایندە کارگران از حکومت و توام شدن اعتراضات کارگری با خیزش دی ماە، ک خود این خیزش نیز  سخنان خامن
آنھا با  مانند اعتراضات کارگری ریش در بی عدالتی و فساد حاکم دارد، حاکی از نگرانی وی از تداوم اعتراضات کارگری و جوش خوردن

خیزشی است ک اگر چ ادعا می شود ک سرکوب شدە است اما در اشکال متنوع و کارآ در حال دامن گرفتن است و کسی را یارای 
ای و کارگزاران نظام والیی مایل ب تغییر  سرکوب آن نیست. نسبت دادن اعتراضات کارگری ب "ضد انقالب" نشان می دھد ک خامن

زان و ضد کارگری شان و ب رسیدگی ب مطالبات برحق زحمتکشان نیستند و ھمچنان ب دنبال بھان برای سرکوب رویکردھای عدالت ستی
  این اعتراضات می گردند.

تشدید سرکوب کارگران گرسن تنھا ب تعمیق نارضایتی ھا و بحران ھای موجود دامن خواھد زد. کما اینک سرکوب خونین سندیکاھا، 
سال گذشت بی وقف ادام داشت است اگر چ از عوامل اصلی بی عدالتی و  ٣٩ارگری و عدالت خواە ک طی شوراھا و احزاب ک

، اما نتوانست و نخواھد توانست برای ھمیش مھر خاموشی بر مبارزات عدالت خواھان  دیکتاتوری و فالکتی است ک جامع را در بر گرفت
متر از گذشت در مرکز نبرد علی بی عدالتی و دیکتاتوری قرار دارد و می داند عدالت و آزادی را ھیچ بکوبد. طبق کارگر امروز آگاە تر و مصم

کس جز خودش ب وی اعطا نخواھد کرد. کما اینک نتیج آن ھم فداکاری در انقالب وضعیت کارگران را ب جای آنک بھتر کند بدتر کرد و 
ھزار کارگر ک در جنگ جان باختند رھبر وقت رژیم "عدل اسالمی" بجای رسیدگی ب  ١٤ امروزە حتی در مراسم ب اصطالح تجلیل از

مطالبات کارگران گرسن ای ک حتی برای گرفتن دستمزدھای معوق و زیرخط فقرشان ھم مجبور ب اعتصاب می شوند دنبال بھان تازە 
  برای سرکوب شان می گردد.

  !آیت هللا سید حسین موسوی تبریزی ھم عابد شد
  رضا کاویانی

  
طلبانه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مصاحبه اخیرش نقش گربه  هللا سید حسین موسوی تبریزی عضو تشکل اصالح آیت

کند او را از ھمه آنچه با فتواھا درباره  کشاند و در آغاز تالش می کند و خودش را در زیر سایه " امام" می معروف عابد را بازی می
جویانه در مسائل مردم و کشورھای ھمسایه, بری نماید و در  ھای مداخله ھا, سیاست اسی و شکستن قلمجنگ,کشتار زندانیان سی

خواستند با زور  گوید"امام نمی سایه آن خودش را ھم مبرا از جنایاتی که مرتکب شده مبرا نماید و گویا مردم نسیان گرفته باشند می
انقالب، گشت ارشاد راه انداختند و ..."  ھا  ای این تصمیم گرفته شد و بعضی شالق حجاب اجباری شود؛ ولی متأسفانه توسط عده

ھای که در روز زن , در قبال پرسش خبرنگار رادیو که  در کمیته  خمینی برای دختر دبستانی  اند که حکم اعدام مردم ھنوز فراموش نکرده
فروشی بود در یک فیلم  دختر گل   -الگوی من "اوشین" است!  سال پیش است, ١۴٠٠الگوی شما کیست گفته بود : فاطمه زھرا مال 

 کره شمالی.
ھای اول انقالب سھمی در  در سال  هللا خمینی و دیگر روحانیون که گویا آیت  کند طور القا می هللا سید حسین موسوی تبریزی این آیت    

آمده فقط مربوط به  اند و آنچه پیش خشونت کشیدن جامعه نداشتند و در مورد حجاب اجباری نظری مدارا گونه با زنان ایران اعمال کردهبه 
بر نقش   گرفته و ھمچنین برخوردھای برخی از تند روان بوده است! تالش او بر این است تا ھمه جنایاتی که در حق زنان ایرانی انجام

اندازد تا خودش را ھم در  چیز را به گردن " جریانی تند و خشن" می پرده استتار بکشد. او ھمه  کشتار فرزندان مردم ایران خود از عاملین
   کند که از ھمان آغاز انقالب مخالف خشونت و ازجمله حجاب اجباری برای زنان بوده است. طور وانمود می کنار "امام" نجات دھد و این

ھای  بسیاری از خانم«گفته است: ١٣۶١ماه  فروردین ٢٨وسوی تبریزی در مصاحبه با روزنامه اطالعات مورخ هللا سید حسین م آیت 
اند.  اند، خودشان را با جامعه اسالمی تطبیق داده ھایشان را درک کرده شھدا را دیده و خانواده  فھمیده که درد مردم را درک کرده و خون

آیند که اینان باید در جامعه مطرود بشوند  کنند و با ھمان وضع زننده زمان پھلوی بیرون می درک نمیای نیز ھستند که جامعه را   ولی عده
ھا را راه ندھند و مردم انقالبی در  ھای واحد این ھا آنان را راه ندھند. شرکت ھا را مطرود بکنند. باید تاکسی اللھی باید این و افراد حزب

وآمد نکنند و اینان را به  ھا رفت ھا را راه ندھند. و مردم با این ھای تعاونی این فروشند. شرکتخودشان به اینان جنس ن  ھای مغازه
که در   سازی خواھند شد و حتی کسانی میھمانی دعوت نکنند تا باالخره در جامعه مطرود بشوند. البته این قبیل افراد از ادارات ھم پاک

ً نیز خواھند  دھد که اینان پاک سازی این اجازه را می نند، قانون پاکاداره رعایت حجاب را بکنند ولی در بیرون نک سازی بشوند و مسلما
تنھا از  ھا را خواھد گرفت. و اینان نه کنند و روزی خشم این ملت آن شد و باید این قبیل افراد بدانند که یا نام جامعه اسالمی بازی می

خوار بیشترین کشتار را در ھمان شھر تبریز از زندانیان  هللا آدم دانیم که این آیتھمه می» ادارات بلکه از جامعه مطرود خواھند شد.
  سیاسی در پرونده خود دارد که روزگاری مجبور به پاسخگویی خواھد گردید.

 



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه   ١٠١شماره     

  مسالمت آمیز به دمکراسی ھمکاری و ھمبستگی ملی حول گذار   

 پور مجید عبدالرحیم

 ایران سراپا در بحران گرفتار است 

ھای اقتصادی،   تعمیق بحران  گسترش و
اجتماعی، محیط زیستی، فرھنگی و 
سیاسی، تداوم و تشدید رابطه بحرانی 

آفرین میان حکومت و اغلب   زیانبار و خطر
ویژه با دولت آمریکا و   به  ھای منطقه و  دولت

سرائیل، کاھش درآمد اکثریت عظیم مردم ا
ویژه اقشار و طبقات کارگر، معلمان و   به

دیگر محرومان جامعه، گسترش بیکاری و 
فقر، فشار چند جانبه بر زنان و افزایش 
فزاینده نارضایتی عمومی، اساس زندگی 

ھا وخطرات  مردم و کشور را با دشورای
  بسیار روبرو کرده است.

مھوری اسالمی، در طول حکومِت ناکارآمِد ج
ھای  ھا و شیوه  سال، با اتخاذ سیاست ٤٠

حکمرانی عقب مانده، استبدادی، غارتگرانه 
و یغماگرانه در داخل کشور و با سیاست 
خارجی ماجراجویانه، تنشنج زا و خطر 
افرین، مردم و جامعه را در وضعیتی 

  اسفناک و خطرناک قرار داده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ایطی است که مردم ما، و این ھمه، در شر
نیروھای فکری، فرھنگی و سیاسی مدافع 
جامعه مدنی، آزادای، دمکراسی، عدالت 
اجتماعی، حفظ محیط زیست و صلح، این 
حق و این ظرفیت و شایستگی را دارند که 

ھا و رفع   ایران را در راه عبور از بحران
خطرات و در مسیر دمکراتیک توسعه متوازن 

نافع ملی و زندگی بھتر و پایدار، تامین م
  قرار دھند.

جمھوری اسالمی، جامعه و کشور را 
ھمراه خود به سمت بحران فرساینده 

  تر و خطرات بیشتر می کشد 

  واقعیت این است که این مشکالت، بحران
ھا و خطرات، عمدتا ناشی از تناتفر و عدم 
انطباق ساختار حقوقی و حقیقی جمھوری 

ای اساسی اسالمی با سطح رشد و نیازھ
جامعه و شھروندان کشور ما در جھان 
جھانی شده و دست ساز حکومت است. 
گرچه نقش سیاست ھای قدرت ھای بزرگ 
جھانی و ھم پیمانان منطقه ای ان ھا علیه 
کشورمان را نباید نادیده گرفت. جامعه 
درحال توسعه ما از بدو تاسیس جمھوری 
اسالمی، نیازمند تغییر و تحوالت دمکراتیک 
و قرار گرفتن در مسیر توسعه متوازن و 

  سال دچار بحران ٤٠پایداربوده، اما بعداز 
  ھای ھمه جانبه، فرساینده و مخرب است.

جمھوری اسالمی از بدو تشکیل تا این 
لحظه، نه خواسته و نه توانسته است این 
نیاز را راھجویی کند. کمتر فاکت ونشانه 
 واقعی می توان یافت که جمھوری اسالمی
از این پس بخواھد و بتواند در مسیر تغییر و 
تحوالت دمکراتیک و توسعه متوازن و پایدار 

دارد. نا توانی و   گام تعیین کننده بر
ناکارآمدی جمھوری اسالمی، امر عارض بر 
آن نیستند بلکه درون زا وناشی از ساختار 
حقوق و حقیقی آن ھستند. حکومت ازبدو 

در سمت تاسیس تا کنون تغییر وتحول 
مدرنیته ، از جمله خرد محوری ، سکوالریم ، 
دمکراسی و برابر حقوقی زن و مرد در راوبط 
اجتماعی و سیاسی را نه تنھا نمی پذیرد 
بلکه نیروھای مدافع آنھا را زیر فشار 

  وسرکوب قرار می دھد.

کار به جائی رسیده است که بخشی از  
نیروھای پایه گذار جمھوری اسالمی که در 

شمسی خودرا اصالح طلب اعالم  ٧٠ دھه
کردند از ھمکاری باحکومت دست کشیده 

  اند و آنرا اصالح ناپذیر می دانند.

ھای واقعی و مشاھده   مجموعه فاکت
پذیرنشان می دھند که حکومت ھر روز که 
از عمرش می گذرد، جامعه و کشور را 
ھمراه خود به سمت بحران بیشتر می 

  کشد.

ی سیاسی بر این اغلب متخصین و نیروھا
ھا و دامنه   نظر ھستند که عمق بحران

نارضایتی ھای مردم بیشتر خواھد شد و 
جامعه و کشور آبستن تغییر و تحوالت 

ھا و فرایند تغییر و   است. اینکه بحران
تحوالت به اخرین نقطه خود رسیده یا ھنوز 
درحال تکوین ھستند، مورد مطالعه و بحث 

ھای خود   ویژه بعد از جنبش  است. به 
این سوال  ١٣٩٦انگیخته سراسری دیماه 

مھم در برابر ھمه نیروھای میھن دوست، 
  آزادیخواه، دمکرات و عدالت جوی کشور قرار

  : گرفته است

  

  

  

  

  

  

  

  

بحران و تغییر و تحوالت درحال تکوین 
  به کدام سمت میرود و یا خواھد رفت ؟ 

ھا و تغییر و تحوالت درسمت   آیا این بحران
وگذار مسالمت آمیز به دمکراسی  آزادی

قرار خواھند گرفت و به تشکیل نظام 
سیاسی دمکراتیک منجر خواھد شد یا به 
سمت و مسیر دیگر و به رژیم دیکتاتوری و 
استبدادی در شکل و شمایل جدید درون 
خیز یا ساخت دولتھا خارجی و یا ...منجر 

  خواھند شد؟

سمت و سو و سرنوشت بحران و تغییر 
ت قطعی نیست. اماروشن است که وتحوال

قرار گرفتن تغییر و تحوالت دراین یا آن سمت، 
یک امر مقدر، جبری و از پیش تعیین شده و 
صرفا برآمده از روندھا و شرایط عینی جامعه 

ھا و   ھا، سیاست  نخواھد بود. سمت گیری
ھای نیروھای اجتماعی و سیاسی   کنش

ھا   مختلف جامعه از یکسو و سمت گیری
ھای خارجی   ھای دولت  ھا و دخالت  استسی

نسبت به این روندھا از سوی دیگر، عوامل 
مھمی ھستند که می توانند تغییرو تحوالت را 
به این یا آن سمت به این یا آن شکل دلخواه 
خود سوق بدھند و درنھایت مھر خود بر آن 

  بکوبند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ز سال این واقعیت دارد که در فرایند ستیز درا -
ویژه بعد از    سنت و مدرنیته در جامعه، به

سو، دیِو استبداِد دین   انقالب بھمن به این
مایه و سنت پایه نھفته در ناخودآگاه و 
نھادھای تاریخا شکل گرفته کشور، از درون 
دچار گسست شده، بھم ریخته و ھر روز 

  ضعیف ترو الغرتر شده است؛ و از سوی دیگر

، خواسته ھا وصداھای ھا  ھا، ارزش  اندیشه -
اجتماعی،   آزادی، دمکراسی، عدالت (عدالت

عدالت اقتصادی و عدالت حقوقی و قضائی) ، 
حفاظت از طبیعت و محیط زیست ، پاسداری 
از صلح و ارتباط و تعامل مسالمت آمیز با جھان 
پیشرفته و گلوبالیزه و ھمبستگی با مبارزه با 
 سیطره جھانی سازی نئولیبرالی، بیش از
ھرزمان دیگر در میان مردم و جای جای جامعه 

  و کشور ریشه دوانده و گسترش یافته است.

...  

  ٨ادامه در صفحه

 

روشن است که جایگزینی 
ھا و اھداف   شعارھا، روش

استراتژیک بجای شعارھا، 
ھا و اھداف تاکتیکی   روش

ھای   و برعکس، از آسیب
  نبش دمکراتیک استج

 

ھمکاری برای تشکیل شبکه 
دمکراتیِک فراگیر و مستقل از 
  حکومت و مستقل از دولت
ھای خارجی و تشکیل آن، 

ھای   نیاز مبرم جامعه، گام
ضرور، سنجیده و از الزامات 
گذار مسالمت آمیز به 

 دمکراسی است

  روشن است که دولت
ھای بزرگ وکوچک جھان 
ومنطقه بیکار ننشسته 
اند و بشدت مشغول 

یارگیری ھستند   دخالت و
تا تغییر وتحوالت را در 
سمت منافع خود سوق 
دھند. بخصوص آقای 

رامپ و نتانیاھو که دایه ت
دلسوزتر از مادر برای 
مردم وکشور ما شده و به 

» نگران«سختی 
سرنوشت ما ھستند و 

» دوستی«مدام پیام 
برای مردم ایران می 

 فرستند



 
 

  
  
  

   ٨صفحه      ١٠١شماره     

  ...و ھمبستگی ھمکاری
  ٧ادامه از صفحه 

گسترش نیروھا،  جامعه ما با پیدایش و -
نھادھا وشبکه ھای جدید فکری، 
  فرھنگی، سیاسی و اجتماعی، جنبش

ھای   ھای کارگری، معلمان، زنان و جنبش
ملی  - دفاع از حقوق وفرھنگ قومی

ونیروھای مدافع جامعه مدنی مواجه 
است و مبارزه برای دفاع از آزادی، 
دمکراسی و عدالت و محیط زیست بیش 

تر ودامن گستر از پیش در ریشه عمیق 
  می شود.

مجموعه تغییر و تحوالت، نیروھا و امکانات 
واقعا موجود در سمت فوق نشانه ھای 
مھمی در راستای در ھم ریختگی و فرود 
استبداد دین مایه و سنت پایه از یکسو و 
تقویت و فراز فرایند مدرنیته و دمکراسی 
درراستای گذار از نظم حاکم به دمکراسی 

  ست.از سوی دیگر ا

اما الزم است توجه داشته باشیم که 
علیرغم پیشرفت در سمت فوق، جامعه 
ھنوز این ظرفیت را دارد که برای رھائی از 

ھمه استبداد، ظلم و غارت و بی   این
عدالتی حکومت و حکم رانان و برون رفت 
از وضعیت اسفبار، بار دیگر، راه نجات خود 
را در سیمای این یا آن دیو فرشته نمای 

رونزا یا دست ساز دولتھای خارجی د
  جستجو کند و بدام دیگر بیفتیم.

ویژه در شرایط پراکندگی   این خطرات به
جنبش ھای دمکراتیک مردم نھاد، و ضعف 

ھا و دیگر نیروھای   حضور احزاب، سازمان
جو و دمکرات در میان   آزادی خواه، عدالت

مردم و دریک کالم در فقدان شبکه فراگیر 
دمکراتیِک و مستقل از حکومت  و آلترناتیو

  ھای خارجی جدی است.  دینی و دولت

ھای بزرگ اجتماعی و   در شرایط بحران
سیاسی و فقدان الترناتیو دمکراتیک 
فراگیر در جامعه، توده ھای سامان و 
  سازمان نیافته، می توانند تحت تاثیر حرف
ھا و شعارھای پوپولیستی این یا آن 

ھای ناجی داخلی یا ساخت دولت 
ای   خارجی ( سردار، آقا زاده و یا شاھزاده

فراحزبی و یا ترکیبی ازنماد دین و نماد 
سلطنت که در کشور ما تاریخا به ھم 
بسته و وابسته بودند) قرار بگیرند. این یک 
خطر بالقوه است که در صورت فعال شدن 

رس رژیم،   و فراھم شدن فروپاشی زود
که تغییر الزم را پیدا کند   می تواند زمینه

وتحوالت را در مسیر غیر دمکراتیک و مغایر 
  با نیاز جامعه قرار بدھد.

ھای بزرگ وکوچک   روشن است که دولت
جھان ومنطقه بیکار ننشسته اند و بشدت 

یارگیری ھستند تا تغییر   مشغول دخالت و
وتحوالت را در سمت منافع خود سوق 
دھند. بخصوص آقای ترامپ و نتانیاھو که 

وزتر از مادر برای مردم وکشور ما دایه دلس
سرنوشت ما » نگران«شده و به سختی 
برای مردم » دوستی«ھستند و مدام پیام 

  ایران می فرستند.

توجه به نکات کلیدی در تاثیرگذاری بر 
  روند تغییر و تحوالت 

تعیین ھدف و دورنمای سیاسی روشن  -
برای سمت دادن به اعتراضات و مبارزات 

  مردم ؛

ذ راھبرد برای تمرکز نیرو در جھت اتخا -
  تحقق دورنمای سیاسی؛

تالش برای پیوند سیاسی، اجتماعی با  -
ھا به عنوان   مردم ونفوذ معنوی میان آن

نیروی محرکه تغییر وتحوالت دمکراتیک و گذار 
  به دمکراسی ؛

ھای تاکتیکی با   ھا و روش  اتخاذ سیاست -
توجه و متناسب با نیازھا و خواسته ھای 

  نی، آتی و روانشناسی مردم؛آ

توجه به مبارزه درون نیروھای حکومتی میان -
والیت فقیه و ھسته اصلی رانت خوار با 

ھا   نیروھای اصالح طلِب خواھاِن برخی رفرم
در جھت پاسخ به برخی مطالبات، بھره گیری 
از نتایج این مبارزه درون حکومتی برای تامین 

ض برخی شرایط گذار به دموکراسی بعو
  دمیدن به فروپاشی شتابان رژیم؛ و

سازماندھی نیروھای اجتماعی دراشکال  -
مختلف و مقتضی از مولفه ھای ھم پیوسته 
و اصلی تاثیر گذاری بر تغییر و تحول جاری در 
جامعه در جھت قراردادن آن درسمت گذار 
مسالمت آمیز به دمکراسی و تشکیل نظام 

  سیاسی دمکراتیک است.

ق توسط نیروھای تالش درجھات فو
آزادیخواه، دمکرات و عدالت جو از الزامات 
تاثیر گذاری بر تغییر و تحوالت درسمت 
دمکراتیزه شدن و گذار مسالمت آمیزبه 

  دمکراسی است.

انتخاب شعارھایی نظیر رفراندم و انتخابات  -
آزاد به عنوان سیاست ھایی استراتِژیک یا 
 تاکتیکی درراستای گذار به دمکراسی، به

ویژه به   مجموعه ای از شرایط از جمله و به
میزان نفوذ و پیوند نیروھای فکری، فرھنگی و 
سیاسی طرفدران گذار به دمکراسی با 
مردم، به سازمان یافتگی و توازن قوا بستگی 

  دارد.

ھا   روشن است که جایگزینی شعارھا، روش
ھا   و اھداف استراتژیک بجای شعارھا، روش

ھای   رعکس، از آسیبو اھداف تاکتیکی و ب
  جنبش دمکراتیک است.

ھمکاری و ھمبستگی ملی حول گذار 
 -مسالمت آمیز به دمکراسی، نیاز ملی 

مردمی و باالترین مصلحت مردم ، 
  جامعه و کشور ماست

از نظرمن مبرم ترین نیاز جامعه ، باالترین 
مصلحت مردم، جامعه و کشور ما و مطمئن 

ھای   از بحران ترین و کم ھزینه ترین راه عبور
بزرگ و دشواری ھا، ھمبستگی ملی حول 
گذار مسالمت آمیز به دمکراسی در راستای 
تشکیل دولت مدرن دمکراتیک و مستقل 

  است.
در پاسخ به این نیاز ملی و مردمی و 
پاسداری از باالترین مصلحت مردم و کشور و 
جامعه مان، الزم است ھمه نیروھای چپ 

ھا،   کراتدمکرات اعم از سوسیال دم
سوسیالیست ھای دمکرات و دیگر نیروھای 
چپ طرفدار آزادی و عدالت و دمکراسی، 
ھمراه با دیگر جمھوی خواھان سکوالر 
دمکرات و مستقل، گرد ھم آمده و تشکل و 
شبکه سیاسی دمکراتیک فراگیری را 
بینانگذاری کنند. چنین تشکل و شبکه 
 دمکراتیک فراگیر، برای ھمه نیروھای دمکراتِ 
مستقل با حفظ ھویت اجتماعی و سیاسی 
خود جا خواھد داشت. نگران جای خود 

  نباشیم.

درصورت ایجاد چنین شبکه دمکراتیک 
مستقل و فراگیر و فعالیت مسوالنه ، 
ھمیارانه، مستمر و ھمراه با شجاعت 
اخالقی و کسب نفوذ معنوی و سیاسی 

را به محوری   درمیان مردم، می توان آن
مبستگی ملی در کشور تبدیل برای ایجاد ھ

  کرد.

برای گسترش و فراروئیدن نیروھا و 
ھای دمکراتیک به شبکه   جنبش

فراگیر و بدیل دمکراتیک گذار مسالمت 
آمیز به دمکراسی، دریایی کار پیش 

  روی ماست 

دیگر،   گفت وشنود برای فھم بھتر ھم -
دیگر در راستای   ھمیاری و ھمکاری با ھم

  گذار به دمکراسی ؛

گیرانه و ھمه جانبه   تالش مسوالنه، پی -
برای پایان دادن به تفرقه و پراکندگی 

  نیروھای آزادیخواه، عدالت جو و دمکرات؛ و

ھمکاری برای تشکیل شبکه دمکراتیِک  -
فراگیر و مستقل از حکومت و مستقل از 

ھای خارجی و تشکیل آن، نیاز مبرم   دولت
ھای ضرور، سنجیده و از   جامعه، گام

امات گذار مسالمت آمیز به دمکراسی الز
  است.

تالش فکری، فرھنگی، سیاسی و 
سازمانگرانه در جھات فوق مقدم بر تعیین 
اشکال استراتژیک گذار نظیر رفراندم یا 

  تعیین رفراندم به عنوان تاکتیک است.

  زمان را دریابیم 

روندھا خارج از ذھن ما ، سازمان ما، حزب 
ک تک ما جاری ما، اتحاد ما، گروه ما و ت

است و با قدرت تمام و بدون اعتنا به ما 
پیش می روند. اما ما ھنوز دنبال روندھا 
می دویم وھنوز آمادگی و ھیچ تشکل و 
شبکه فراگیر تاثیر گذار بر روندھا را نداریم. 
اگر کاری می خواھیم بکنیم، باید به این 
روندھا اعتناکنیم، مورد توجه جدی و 

  ھیم .موشکافانه قرار بد

ھای دراز، برخوردھای غیر دمکراتیک و   سال
  اعتماد شکن باھم در درون احزاب، سازمآن

ھا جاری   ھا و افراد و میان آن  ھا و تشکل
ھا مطالعه، اندیشیدن اندر   است، سال

آنچه بر ما گذشت، نقِد خود ودیگری و 
بازاندیشی در اندیشه و برنامه ورفتار خود، 

زرگ و نیز عقب ھای بزرگ و خطرات ب  بحران
ماندن ھمه ما از روندھای جاری ایجاب می 

  کند که زمان و زمانه را دریابیم.

دیگر نمی توانیم بگوئیم که گول خوردیم، 
شناختمان کم بود، من نبودم او بود، ما 

ھا بودند. الزم است برتنگ نظری،   نبودیم آن
بی اعتمادی و بدبینی نسبت به ھم، بر 

بر ھژمونی سکتاریسم و خودمحوری، 
طلبی و خود برتربینی غلبه کنیم و با 
اندیشه و رفتار دمکراتیک و عزم راسخ 
شبکه ای نوین دمکراتیک و مستقل حول 
گذار مسالمت آمیز به دمکراسی تشکیل 
بدھیم و با درایت وشجاعت اخالقی پیش 

  برویم.

 -----------------    

   »به پیش«منبع: 

 

 



 
 

  

 

     
               

 
 

  ٩  هصفح    ١٠١ شماره    

  
 

 

بر مبنای یک درک مارکسیستی انقالب سیاسی آنگاە مطرح می شود ک در بنیانھای اقتصادی جامع و مناسبات تولیدی تحول ایجاد 
یر در قدرت سیاسی و آن نیروھائی ک قدرت سیاسی را شدە باشد، چنانک با بوجود آمدن شیوە تولیدی جدید و طبقات نوین، ضرورت تغی

 باید در دست داشت باشند ھم مطرح می شود.

در ایران نمون خوبی باشد. در شرایطی ک ک جامع ایران روند مدرنیزاسیون را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  ٥٧شاید انقالب سال 
ر می رسیدند، انحصار بیشتر قدرت در دست شاە، و راە ندادن ب نیروھای مدرن فرھنگی تجرب می کرد و نیروھای جدیدی ب منص ظھو

  جھت مشارکت در قدرت سیاسی، بنیانھای نظام پھلوی را فرو ریخت. این عامل اصلی انقالب در ایران دھ ھفتاد میالدی بود.

  آیا ایران ھم اکنون ھمان شرایط را دوبارە تجرب می کند؟

رویدادھای دی ماە ک در آن در بیش از ھشتاد شھر ایران شاھد تظاھرات مردم علی کلیت نظام بودیم، دوبارە این ایدە را مطرح می کند 
  ک آیا جامع ایران دوبارە روند انقالبی را تجرب خواھد کرد؟ یا اینک علیرغم این رویدادھا، جامع اما ب مسیر دیگری خواھد رفت؟

لی ھمان درک مارکسیستی از انقالب را مد نظر قرار بدھیم، باید گفت ک ایران از لحاظ بنیانھای اقتصادی و مناسبات تولیدی اگر بطورک
:   فعال در مرحل انقالبی قرار ندارد. دالیل چیست اند؟ در این مورد می توان گفت ک

  اقتصاد در سای است،ـ اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط از اقتصاد دولتی، نئولیبرالیستی و 

ـ بخش اقتصاد در سای ک عمدتا بخش نظامی و بنیادھای مذھبی ھستند، با منش خاص خود، ک خارج از بنیانھای عرفی فعالیتھای 
  اقتصادی ھستند، با حفظ موقعیت خود، از ورود اقتصاد ایران ب اقتصاد جھانی و جذب سرمای خارجی جلوگیری می کنند،

روز کند، ـ اقتصاد ایران   نتوانست خود را بنابر ضروریات دوران ب

روزکردن اقتصاد ایران دارد ک البت با مقاومت شدید بخش دولتی و سای روبرو می شود،   ـ گرایش نئولیبرالیستی در ایران سعی در ب

  ـ خصوصیت برجست اقتصاد ایران، ضعف تولید و عدم تولید ثروت در حد ضرور است،

  س بخش عمدە اقتصاد در ایران ھنوز نتوانست ب نفع یکی نھائی شود،ـ رقابت درونی 

:   بنابراین می توان گفت ک

ـ در ایران جمھوری اسالمی ھنوز مناسبات تولیدی جدیدی شکل نگرفت است ک بتواند تناقض میان نیروھای حاکم با نیروھای جدید را ب 
  ر آن حد نیست ک بتوان چنین تناقضی را ب تضاد اصلی فرابرویاند،منص ظھور برساند. ظھور بخش نئولیبرالیستی ھم د

  ـ اقتصاد ایران ھنوز گرفتار بنیانی ترین اصل خود، یعنی معضل تولید ثروت است،

  ـ در ایران ھنوز اصل مالکیت اقتصاد نھائی نشدە است تا بتوان از دل آن نیروی ضد آن را بیرون کشید،

مختلط، نیروھای متنوع و متضاد در حاکمیت حضور دارند ک بخشی از آنان بعلت تمایل و گرایش ب  ـ درست بر اساس ھمین اقتصاد
سکوالریسم و جھانی شدن، مبارزە مردم را در مقاطعی ب نفع خود جذب می کنند ک این مانع از مبارزە مردم علی کل سیستم می 

  شود.

ور نیروھای ضد حاکمیت را در درون خود پرورش ندادە است تا بتواند در مقطعی ب نھایتا اینک اقتصاد ایران ھنوز در سطح وسیع و ضر
انقالب فراروید. آنچ وجود دارد اعتراض کارگران، اقشار فقیر و زحمتکش جامع است ک نتوانست ھمگامی نیروھای مدرن جامع را در 

  ی مدرن در اقتصاد کشور نقش کلیدی ندارند.سطح وسیع بخود جلب کند، و آن ھم ب این دلیل سادە ک این نیروھا

   

  شود؟ چرا انقالب نمی

 پور فرخ نعمت
 

  ... مبارزه برای
  ١١ادامه از صفحه 

   :ما خواھان شرکت در شکوه زندگی ھستیم
   .نان و گل سرخ، نان و گل سرخ

   زندگی ما از تولد تا مرگ فقط عرق ریزان نخواھد بود

   قلب نیز مانند تن گرسنگی دارد،

  ما نان می خواھیم و گل سرخ نیز،

   نان و گل سرخ، نان و گل سرخ

   ١٩١٢ -جیمز اپنھایمر

  برگردان گودرز اقتداری 
------------------  

وزارت کار ایاالت متحده تنظیم شده است. ترجمه و نتیجه گیری  سیله اداره امور زنان دراین مقاله با استناد به امار ھای منتشره و   .1
  .است اقتداری است. نمونه خالصه ای ازین مطلب قبال در بولتن کارگری منتشر شده ھا از گودرز
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  ١٠ صفحه     ١٠١شماره     

  ھا و شواھد فاکت» غوطه شرقی«       

 سیامک سلطانی                                

اند که جدیدترین آن، در منطقه  ی در این کشور بودهاز آغاز جنگ داخلی در سوریه، جھانیان در موارد متعددی، شاھد وقوع فجایع انسان
درستی از جانب ھمه صلح دوستان  به وقوع پیوسته است که ھنوز ھم در ابعاد وسیعی، ادامه دارد. این فاجعه انسانی به» غوطه شرقی«

ھا و  ھای رسمی دولتی و نیز سازمان ھا و ارگان غوطه شرقی" تبدیل به سر تیتر بسیاری از رسانه«و مدافعین حقوق بشر، محکوم گردید و 
است که به باور نگارنده این سطور، در » غوطه شرقی«احزاب سیاسی، تبدیل گردید. تالش این مطلب، باز کردن برخی زوایا در ارتباط با 

ً به سھو و در مواردی نیز به گیری بسیاری از موضع  ھا پرداخته نشد. عمد، به آن ھا عمدتا

  ھا زمینه پیش 

ای بود بسیار حاصلخیز ازنظر کشاورزی، به خاطر قرار داشتن در جنب دمشق و  که تا قبل از آغاز جنگ داخلی، منطقه» طه شرقیغو«
و موقعیت بسیار مھم جغرافیایی، از   داشتن بیشترین تعداد مساجد در مقایسه با کل سوریه، حضور نیرومند مذھب تسنن، بافت جمعیتی

ھای  به تصرف گروه ٢٠١١جه به نابسامانی موجود درارتش سوریه، خیلی زود مورد توجه قرار گرفت ودر سال جمله مناطقی بود که با تو
ھای مختلف اسالمی و چه میان  ھای شدیدی بود که چه میان گروه سو، این منطقه شاھد جنگ مسلح اسالمی در آمد. از آن زمان به این

سالی که از تصرف این  ٧گرفتند. در تمامی این  گیری آن از دست متصرفین، صورت می بازپسھا با نیروھای ارتش سوریه که باھدف  این گروه
  گذرد، مناطق مسکونی تبدیل به جایگاه شلیک توپ و انواع موشک به مناطق مختلف دمشق گردیدند. مناطق می

گروه موفق به تثبیت  ٤ع پیوست، باالخره ھای مختلف اسالمی به وقو در این مدت و در پی جنگ بر سر مناطق تحت نفوذ که میان گروه
 -٤"سپاه رحمان" و  - ٣ "جیش االسالم"،  -٢"جبھه الُنصره" ،  - ١اند از:  مواضع خود در مناطق تحت تصرف خود گردیدند که عبارت

اند، و در تمامی این  اید تکفیریگروه دارای عق ٤شود اولی و چھارمی در رابطه تنگاتنگ با القاعده، قرار دارند. ھر  الشام" که گفته می "حیات
   صورت گرفتند.   » غوطه شرقی«ھا در  ھا و سربریدن ھای شریعت، ازجمله سوزاندن انسان ترین مجازات دادگاه ھا خشن سال

سازی برخی  شود که در حد پاک مربوط می ٢٠١٦زمستان سال  –، به پاییز »غوطه شرقی«آخرین تالش ارتش سوریه برای پس گرفتن 
            گیری بلندی تل ساوان بود، متوقف ماند. ھا بازپس ترین آن جوار با دمشق، که موفق ق ھممناط

  بس مناطق آتش

پس از موفقیت ارتش سوریه در آزادسازی مناطق وسیعی از کشور از دست نیروھای داعش، در مذاکرات صلح سوریه در آستانه، پایتخت 
منطقه از خاک سوریه که  ٤ترکیه و ایران توافقی صورت گرفت که بر اساس آن، در  –ب روسیه از جان ٢٠١٧قزاقستان، در چھارم ماه مه 

بس  آمد مردم عادی اعالم شدند که نظارت بر حفظ آتش و بس و ایجاد امکان برای رفت ھا در جریان است، مناطق اعالم آتش ھنوز جنگ در آن
زمان با  ھا بود، ھم نیز یکی از آن» غوطه شرقی«کشور قرار گرفت. در این مناطق که  ٣و ایجاد کریدورھای عبور آزادانه مردم، بر عھده این 

رسانی به این مناطق بود، در  ترین آن آب رسانی چه ازنظر دارو و مایحتاج و آذوقه که مھم توقف عملیات جنگی، تدارک و ایجاد امکان کمک
ھا بود که سازمان ملل متحد و متعاقب آن، جامعه جھانی از عمق فاجعه  رسانی کدستور قرار گرفت و به اجرا نیز درآمد. در جریان این کم

  با خبر گشت.» غوطه شرقی«منطقه، از جمله در  ٤انسانی در این 

  شکسته شد؟» بس آتش«چرا و چگونه 

وریه در پی موفقیت ھای به بینی بود که ارتش س که در سطور باال به آن اشاره شد، قابل پیش» غوطه شرقی«به خاطر اھمیت استراتژیک 
ھای اخیر، باز پس گیری این منطقه نیز دست به اقدام نظامی بزند. این اقدام بیش از ھر چیز به این دلیل اھمیت داشت  آمده در ماه دست

مسلط  ھای در این نشست، که البته به علت ترکیب گروه» غوطه شرقی«روزه در سوچی، و عدم حضور نمایندگان  که پس از نشست یک
ھای تحت حمایت آمریکا بر  در این منطقه، این عدم شرکت نیز برای ھمگان روشن و قابل انتظار بود؛ نشست ژنو به خاطر پافشاری گروه

ھای بیشتر نظامی و  بست را در کسب موفقیت بست رسید. رژیم اسد تنھا راه خروج از بن شرط "مذاکرات فقط در صورت نبود اسد" به بن
دید. ھرچند از نظر استراتژیست ھای نظامی  تر کردن وزن رژیم در مذاکرات با نیروھای اپوزیسیون می قتدار رژیم با ھدف سنگینباال بردن ا

شوند، به ویژه اینکه از اواسط ماه  داده می رژیم سوریه و پشتیبانی روسیه، در یک نگاه کامال نظامی به موضوع، عملیات توجیه پذیر نشان
در محالت تحت تصرف "جبھه النصره" به سمت مناطق مختلف دمشق شدت گرفتند، اما   و موشک   میالدی، شلیک توپفوریه سال جاری 

و پرتاب موشک را در اماکن   جبھه النصره با آگاھی از تدارک عملیات از جانب نظامیان سوری و پشتیبانی ھوائی روسیه، جایگاه شلیک توپ
  امتیاز ارزشمند برای خود کسب کند: ٢قرار داد تا از عملیات نیروھای سوری مسکونی، مراکز درمانی و نیز آموزشی 

نخست: برانگیختن افکار عمومی جھانیان مبنی بر ھدف قرار گرفتن مردم عادی و کشتار و ویرانی شھر، مشابه آنچه در حلب بوقوع 
  پیوست؛

وجود تلفات سنگین در میان مردم عادی شھر، به تضعیف ھرچه  دوم: با توجه به ترکیب جمعیتی و نفوذ عمیق مذھب تسنن در این منطقه،
  ھا و شیعیان، منجر خواھد شد. بیشتر پایگاه اسد، حتی در صورت پیروزی نیروھای دولتی، و به تخریب ھرچه بیشتر روابط میان سنی

ژنو و ایستادگی بر خواست "مذاکرات ھدف یاد شده است، تداوم بن بست مذاکرات  ٢ھا و حامیان شان، که متعاقب  ھدف نھایی تکفیری
  فقط در صورت نبود اسد" است.

ھای  این نیز واقعیت دارد که کریدورھای ایجاد شده توسط نیروھای سوری و روسی برای خروج مردم عادی از شھر، ھدف حمالت دائم گروه
دارو با استفاده از امکانات سازمان ملل، بدون توسل به ھای انسانی ازجمله آذوقه، آب و  گیرند، اما اقدام به رساندن کمک اسالمی قرار می

ھای اسالمی، می توانست نتایج بھتری از آنچه  سو و ھرچه محدودتر کردن امکان کمک رسانی تجھیزاتی به گروه عملیات جنگی، از یک
را انکار کرد، و ھمانگونه که ذکر شد، ھدف اکنون شاھد آنیم، به دنبال داشته باشد. تلفات انسانی واقعا وجود دارند و نمی توان وجود آن 

جمھوری است که با افتادن در این دام، ھرچند با نیت آزادسازی   ھا "وقوع" تلفات انسانی بود، لذا این بشار اسد، در مقام ریاست تکفیری
   مناطق تحت تصرف، مسئولیت این فاجعه را بر دوش می کشد. 

ھای جنگ، جای خود را به  و دیگر نقاط به اصطالح نا آرام، تا ھنگامی که نظامیان و فرماندھان اتاق چه در سوریه و چه در عراق و افغانستان
  جو ندھند، ما شاھد فجایعی از این دست خواھیم بود. سیاستمداران صلح

 

 



 
 

   ١١ صفحه     ١٠١شماره     

  داشت مارس روز جھانی زنان و گرامی ٨ به مناسبت

  مبارزه برای نان و گل سرخ

 
 

  به راه پیمائی می رویم، ما در زیبائی روز به راه پیمائی می رویم،

  امیلیون ھا آشپزخانه ی تاریک و ھزار کارگاه دودگرفته ر

  بناگاه پرتوھای خورشید فرا می گیرند

  آوای ما را مردم می شنوند که سر میدھیم:

  نان و گل سرخ! نان و گل سرخ!
...   

  رزمیم و برای گل سرخ ھماکنون ما برای نان می 
  

  ١٩١٢جیمز اوپنھایمر 
 ----------------------------  

  .امسال روز جھانی زن در حالی جشن گرفتھ می شود کھ زنان در ایاالت متحده دوران پر تالطم و پرشتابی را طی می کنند
و انتخاب دونالد ترامپ به  ٢٠١۶است جمھوری شرایط اجتماعی به دنبال شکست ھیالری کلینتون اولین کاندیدای زن در انتخابات ری

ریاست جمھوری در حالیکه به مردی با سابقه تبعیض نسبت به و تجاوز به حقوق انسانی زنان معروف بود، نشان داد که زنان در این 
سته اند به پیروزیھای بزرگی کشور ھنوز راه زیادی تا رسیدن به برابری حقوق در پیش دارند. با این وجود در ھمین یکسال اخیر زنان توان

است. مضاف بر این زنان بطور چشمگیری به عرصه سیاست کشیده شده اند و  "!ME TOO ھم نائل آیند که مھمترین آن جنبش "من ھم
ر ھمان بسیاری از انان در انتخابات مختلف منطقه ای و ملی به میدان امده اند. در عمل بیش از ھرزمان دیگری زنان تصمیم گرفته اند د

  .جائی که از سوی مردان انکار و تحقیر شده اند یعنی در میدان سیاست به مبارزه برخیزند
دوران پر تشنج آغاز دوران صنعتی در  ١٩٠٠ھشتم مارس به عنوان روز جھانی زن از سالھای آغازین قرن بیستم برگزار می شود. سالھای 

ھای مختلف نیز در حال ظھور و در نبرد دائمی بودند. روز جھانی زن روزی برای  غرب بود. جمعیت شھری در حال رشد بود و ایدئولوژی
تاکید بر برابری و اتحاد زنان در ستایش خویش است. ھمانطوریکه چالش و کنکاش مدنی زنان برای برابری در تصاحب ھیچ گروه ویژه 

زشی و یا اجتماعی نیز نمی تواند خود را مالک و در فمینیستی نیست، ھیچ کشور، دین و ایدئولوژی و سازمان سیاسی، مدنی، آمو
کنترل روز جھانی زن بداند. این روز به ھمه کنشگران عرصه حقوق زنان و بطور عام حقوق بشر تعلق دارد. با این وجود بی معنا نیست اگر 

  .مروری بر تاریخچه روز زن و بیاد قربانیان ان داشته باشیم
ده ای ھمراه با گفتمان انتقادی در بین زنان در جریان بود. تبعیض و نابرابری حقوقی باعث شده بود که ناآرامی ھای گستر ١٩٠٨در سال 

زنان ھرچه بیشتر فعال شده و برای تغییرات ساختاری دست به اعتراض بزنند. بیش از پانزده ھزار نفر از زنان در خیابان ھای نیویورک 
  .، دستمزد بھتر و حق رای شده بودندراھپیمایی کرده و خواستار کاھش ساعات کار

 ١٩١٣به دعوت حزب سوسیالیست آمریکا اولین روز زن در ایاالت متحده جشن گرفته شد و زنان تا سال  ١٩٠٩فوریه  ٢٨سال بعد در روز 
نمارک برگزار شد و در آن دومین کنگره بین المللی زنان در کپنھاگ دا ١٩١٠این روز را در آخرین یکشنبه ماه فوریه جشن میگرفتند. در سال 

دبیر بخش زنان حزب سوسیال دموکرات آلمان پیشنھاد برگزاری روز جھانی زن را در یکروز در سراسر جھان به  Clara Zetkinکالرا زتکین
نده از اتحادیه ھا، کنگره ارائه نمود تا زنان در ھمه جا در آن روز برای کسب حقوق برابر اجتماع کنند. کنگره که با حضور بیش از یکصد نمای

کشور و از جمله سه نماینده پارلمان از فنالند که برای نخستین بار در جھان به این سمت  ١٧احزاب سوسیالیست، باشگاه ھای زنان از 
   .انتخاب شده بودند، تشکیل می شد پیشنھاد زتکین را به اتفاق آراء تصویب کردند

میلیون ھا نفر در اتریش، دانمارک، آلمان و سویس روز جھانی زنان را برپا کردند. یک ھفته بعد مارس برای اولین بار  ١٩یک سال بعد در روز 
کارگر زن انجامید که عمدتا مھاجرین ایتالیایی  ١۴۶مارس فاجعه بزرگ آتش سوزی مثلث "شیرت ویست" در نیویورک به قتل  ٢۵در روز 

 .یط و ناامنی در محیط کار جلب نمودبودند. این حادثه توجه عمومی ایاالت متحده را به شرا

  

 ...  
  ١٢ادامه در صفحه 



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٢ صفحه     ١٠١ شماره     

  ... مبارزه برای
  ١١ادامه از صفحه 

ھمزمان، آمریکا شاھد بسیج و جنبش "نان و گل سرخ" در میان زنان ھم بود. "نان و گل سرخ" که به شعار سیاسی جنبش زنان تبدیل 
نان داشته باشند و گل سرخی نیز!" این  داشت که در جمله ای می گفت: "کارگران زن باید "شد ریشه در سخنرانی "ُرز اشنایدرمن

اعتصاب بزرگ زنان کارگر در کارخانه  ١٩١٢جمله به سرایش شعری از جیمز اپنھایمر انجامید که آن را به جنبش زنان تقدیم کرد. در مارس 
عالوه بر تالش معروف شد، چرا که  "نساجی الرنس ماساچوست که با سرکوب گارد ملی در ھم شکست به اعتصاب "نان و گل سرخ

   .برای دستمزد مناسب (نان) خواستار احترام و ارزش برابر (گل سرخ) ھم بود

مارس برای برگزاری جھانی روز  ٨، سرانجام مذاکره بین المللی زنان به انتخاب ١٩١٢به دنبال پیوستن زنان روسیه به جنبش جھانی در 
   .مریکا برای ارزشگذاری مشارکت و پیروزی ھای زنان جشن گرفته می شودزنان انجامید که ھنوز ھم در اکثر کشورھای جھان بجز آ

  ١ تاریخچه حضور زنان در نیروی کار آمریکا

   دوران پیشاصنعتی

تاریخچه حضور زنان در نیروی کار در ایاالت متحده تحت تاثیر شاخصه ھای فرھنگی، قانونی، بافت جمعیت و قومی شکل گرفته است. 
زنان ھم در دوران پیشاصنعتی آمریکا سھم خود را به اقتصاد خانواده و جامعه شان با کار خویش ادا نموده اند. و اما کارمزد ھمانند مردان، 

انان به رسوم فرھنگی، اجتماعی و قوانینی وابسته بود که ھمواره انان را در سطحی مادون مردان می دیده است. در آن دوران، مگر با 
زنان متاھل قادر نبودند قرارداد کار امضا کنند، مالک اموال باشند، ویا حتی دستمزد کارشان را خودشان دریافت کنند.  ترتیبات قانونی ویژه،

  .تعداد معدودی از زنان مجرد و بیوه برای دستمزد کار می کردند اما ھمیشه با دستمزد کمتر برای کار برابر روبرو بودند
شرایط ھمچنان ادامه یافت و گاه حتی تشدید شد. ھرچه خانواده ھا به دریافت حقوق نقدی برای در آغاز دوران اقتصاد صنعتی ھم این 

در بقاء بیشتر وابسته می شدند، زنان آزاد سھم شان را در نیروی کار به عنوان مزد بگیر می افزودند. بویژه با افزایش تعداد زنان دوزنده 
نان نیز در ظھور کارگاه ھا و کارخانجات نقش سازنده می یافتند. به عنوان گردانندگان صنایع وابسته و کار در محیط ھای کار خانگی، ز

ی کارگاه ھای بافندگی "دختران نیوانگلند" جزء اولین گروه کارگران صنعتی بودند که وارد نیروی رسمی کار شدند. زنان دیگری در کارگاه ھا
در فروشگاه ھای بزرگ اشتغال یافتند و یا در تولیدات خانگی این اقالم به کار گوناگون به کفش دوزی و لباس دوزی و یا به فروشندگی 

  .پرداختند که نمونه ھایش ھنوز ھم دیده می شود

ن قانون و رسوم اجتماعی اما تا مدتھا از ابعاد و اھمیت نقش زنان در اقتصاد خانواده و توسعه صنعت در سطح ملی غافل ماند. تنھا در پایا
بود که قوانین به زنان متاھل اجازه داد دستمزد کار خودشان را شخصا دریافت و حق مالکیت پیدا کنند. البته این قوانین تنھا قرن نوزدھم 

برای خدمت به رشد جامعه به سوی صنعتی شدن وضع شدند نه برای تساوی حقوق زنان با مردان. ادامه حفظ ھویت مردان به عنوان 
طبقه متوسط (که در آن زنان به عنوان وسیله تفریح و آرامش شناخته می شدند) به تقویت این نگاه که زنان را تنھا نان آور خانواده و رشد 

  .بعنوان شھروند دست دوم می دید ادامه داد، بدون انکه نقش واقعی شان را در حمایت از و کمک به اقتصاد خانواده در نظر داشته باشد
ه عنوان برده برای کار به سواحل آمریکای شمالی رسیدند تنھا استثناء بر این قاعده بودند. برده داری، زنان سیاه پوست افریقایی تبار که ب

سیستم کاربری که جنوب را ساخت و عامل رشد صنعتی در شمال شد، نه تنھا ناظر بر کارکرد زنان در سخت ترین محیط ھای کاری بود 
رشد اقتصاد محلی و حتی ملی نیز بود. زنان برده در کار ھای سخت مزرعه  بلکه شاھدی بر اھمیت نقش کارگران بی دستمزد در

مشغول بودند و در عین حال باید در کار محلی از پخت غذا تا نظافت و دوخت و دوز و بزرگ کردن کودکان ھم شرکت می کردند. در ھمین 
با زایمان فرزند به سرمایه برده دار از طریق افزایش بردگان دوران ھم بود که به برده داران اجازه می دادند زنان برده حامله باشند و 

د، دلیل بیافزایند. نکته حائز اھمیت در این باره قانونی بود که در ایالت ویرجینیا تصویب شده بود و نژاد کودک را به نژاد مادر وابسته می کر
رد تجاوز قرار میگرفتند نیز از حمایت برای فرزندانشان محروم عمده انھم ان بود که زنان برده ای که وسیله سفیدپوستان و اربابشان مو

میماندند، چراکه فرزند دورگه ھم ھمچنان سیاه به حساب میامد و برده باقی می ماند. در نتیجه از دھه ھای پایانی قرن نوزده زنان سیاه 
ریکا شرکت داشته اند، برتری نسبی که ھمچنان حفظ پوست به نسبت بیشتری در مقایسه با تمام گروه ھای نژادی دیگر در نیروی کار ام

   .شده است ولی درباره مردان صادق نیست

  دوران صنعتی 
ھمیشه با تبعیض و محدودیت از سوی کارفرمایان آمریکایی روبرو  (شرکت زنان مھاجر در نیروی کار(ابتدا از اروپا و سپس از امریکای التین

جرتی که امر استخدام را نا مطمئن می کرد، و محدودیت ھای اجتماعی درون گروھی که زنان را به عالوه بر آن قوانین مھا .بوده است
فقر و تبعیض ھا  .کارھای خانگی و حرفه ھای فامیلی محدود می کرد ھمه موانعی بر سر اشتغال زنان در محیط ھای کار عمومی بودند

خانگی، کارھای کشاورزی روز مزدی و کارھایی با دستمزد حداقل  ھمه باعث شده اند که زنان مھاجر بیشتر بسوی کارھای سخت
خدماتی و صنعتی فرستاده شوند. در دھه ھای اولیه قرن بیستم بطور مثال زنان مھاجر از جنوب و شرق اروپا (ایتالیا و لھستان) برای کار 

شده بودند و با حداقل امکانات کار می کردند. در حادثه  با حداقل مزد به کارگاه ھای پارچه بافی و دوزندگی ایاالت شرقی آمریکا سرازیر
کشته شدند. از دھه ھای میانی قرن  ١٩١١زن در اتش سوزی سال  ١۴۶در نیویورک  (Shirt Waist) معروف به کارگاه مثلث شیرت ویست

با حداقل دستمزد ولی سخت در مزارع  بیستم به بعد اما بیشتر سھم زنان مھاجر از نژاد ھای التین و آسیایی بوده اند که به کار ھای
  .کشاورزی، تولیدات غذایی، کارگاه ھای تولید انبوه لباس و نگھداری و نظافت ھتل ھا و خدمات مشابه اشتغال یافته اند

 

 
 
...  

  ١٣ادامه در صفحه 



 
  

   ١٣ صفحه    ١٠١  شماره    

  ... مبارزه برای
  ١٢ادامه از صفحه 

سفید و  زنان ٪۴٢زنان سیاھپوست کار تمام وقت داشته اند در مقام مقایسه با فقط  ٪۵١نشان میدھند که  ١٩٩٧آمار رسمی در سال 
زنان از نژاد التین که نشان میدھد اقتصاد خانواده ھای سیاه پوست بیشتر بر دوش زنان بوده است. و اما تا جنگ جھانی دوم زنان  ٣۵٪

سیاه پوست نقش عمده ای در نیروی کار صنعتی نداشتند و تنھا در دھه ھای پایانی قرن بیستم بود که انان توانستند در کارھای حرفه 
ز در تدریس، ھم نفوذ کنند. از سوی دیگر از دھه ھای پایانی قرن نوزدھم به بعد زنان سفید پوست متولد ایاالت متحده متناوبا در ای، بج

رشته ھای غیر کشاورزی و غیر صنعتی بکار پرداختند و در امور اداری و پرسنلی و خدماتی از نوع فروش و مدیریت بازرگانی بیش از پیش 
افته اند. با استفاده از امکانات جدیدی که رشد اقتصادی پیش آورد و قوانینی که برای رفع تبعیضات جنسیتی به تصویب اشتغال و نفوذ ی

، رسید زنان از طبقه متوسط به حرفه ھایی که پیشتر عمدتا مردانه خوانده میشدند نیز دست یافته اند از جمله آنھا میتوان از امور آموزشی
مات اجتماعی، کتابداری، منشیگری، حسابداری و بعدھا حتی در رشته ھای تخصصی مانند پزشکی، بھداشتی و پرستاری، خد

  .مھندسی، وکالت و قضایی، نظامی و پلیس نام برد
در دوران گذشته ھمواره شرکت زنان در نیروی کار بعنوان مزد بگیر بشدت در میان زنان متاھل و مجرد و بر اساس ملیت و نژادشان متفاوت 

 .از زنان متاھل میتوانستند در ازای حقوق کار پیدا کنند ٪٣٠ھم فقط  ١٩۶٠اکثر زنان شاغل مجرد بودند. و تا حوالی  ١٩٣٠ده است. تا بو
۶١، ١٩٩٧تنھا در اواخر قرن بیستم بود که این ترکیب و تفاوت شکسته شد بطوریکه در    .از زنان متاھل به نیروی کار پیوستند ٪٣

ھای پایانی قرن بیستم بود که اتحادیه ھای صنفی تمایلی به متشکل کردن زنان کارگر نشان دادند، زنان کارگر مزدبگیر  گرچه فقط در دھه
زنان کارگر جزء اولین گروه ھایی بودند که برای  ١٨٣٠در حرف مختلف ھمواره جزو پیشگامان و فعالین برای اصالحات و رفرم بودند. در سال 

ند. اعتصاب نزدیک به بیست ھزار زن کارگر صنایع پارچه بافی و پوشاک در نیویورک باعث شد که اتحادیه بین حقوق بیشتر اعتصاب کرد
به یکی از بزرگترین اتحادیه ھای صنفی آن روز آمریکا تبدیل  (International Ladies Garment Workers Union)المللی زنان کارگر دوزنده

رگر در آغاز قرن بیستم مقدمه اصالحات قانونی مشابھی برای محیط کار مردان ھم شد. در سالھای بعد شود. قانون امنیت کار برای زنان کا
از جنگ جھانی دوم زنان متاھل و زنان سیاه پوست کارگر که توانسته بودند با نیاز صنایع در دوران جنگ به کارھایی با حقوق باالتر دست 

به بعد ھم زنان توانستند  ١٩۶٠ایط قبل از جنگ نبرد کردند و پیروز شدند. در دھه ھای یابند بشدت با تالش برای بازگشت شان به شر
ا برای حقوق برابر با مردان و افزایش امکانات کاری مبارزه کنند و با مشارکت در مبارزات برای حقوق مدنی و موج دوم مبارزات فمینیستی ب

  .ی از جامعه تثبیت نمایندتبعیض جنسیتی مبارزه کنند و حقوق خود را بعنوان نیم

 
   شرایط امروز زنان در نیروی کار

٧٢سال) در ایاالت متحده  ١۶میلیون زن در سن کار (باالی  ١٢٧از بین  ٢٠١٣در سال  میلیون نفر در نیروی کار شرکت داشته اند که در  ٧
۵٧مجموع معادل  ۶٩در نیروی کار کل زنان را شامل می شده است. این رقم در مورد نسبت مردان  ٪٢ بوده است. در میان زنان  ٪٧

۶٩شاغل  سال داشته اند. قابل توجه است که درصد بیکاری در زنان در سطح کشور در سال  ١٨در عین حال مادر بوده و فرزندان زیر  ٪٩
٧معادل  ٢٠١٣ ٧و کمتر از مردان (در ٪١  .بوده است) ۶٪

 
از کل جمعیت آن گروه) از ھمه نژاد ھای دیگر باالتر  ٪۵٩ن تعداد زنان سیاه پوست در نیروی کار (چنانچه نمودار باال نشان می دھد، ھمچنا 

   .است در حالیکه مردان سیاه به نسبت کمترین تعداد را در بین سایر نژاد ھای عمده دارند
تمام وقت کار میکنند.  ٪٨٧ن در ھمین دوران درصد زنان شاغل به کار تمام وقت اشتغال داشتند در حالیکه در میان مردا ٧۴، ٢٠١٣در سال 

این تفاوت البته طبیعی است چرا که تعداد بیشتری از زنان بعلت وظایف درون خانواده مجبور می شوند بطور نیمه وقت کار کنند. از سوی 
٧٢ان سفید پوست دیگر تفاوت درصد زنان تمام وقت در میان نژاد ھای مختلف قابل توجه است، به این معنی که در بین زن ، و در سیاه ٪٨

٧٩پوستان  ٧٨، زنان آسیایی ۴٪ ٧٣و در میان التین ھا  ٪٣ زنان تمام وقت کار میکنند. نکته قابل توجه ھم چنان که قبال ھم ذکر شد  ۵٪
  .آنست که نقش زنان سیاه پوست و آسیایی در نان اوردن به خانه بیشتر از سایر نژاد ھا است

  ان و مردان در نیروی کار شاخص ھای درآمد زن

درآمد ھفتگی مردان است. این نسبت در مورد سیاھان و در مورد زنان  ٪٨٢به طور متوسط درآمد ھفتگی زنان در آمریکا برای کل نیروی کار 
مردان ھم نژادشان افزایش میابد که حاکی از آنست که زنان در این دو گروه به کارھای سخت تر و بیشتر شبیه به  ٪٩١از نژاد التین به 
  .اشتغال یافته اند

...  
  ١٤ادامه در صفحه 

 



  
  

   ١۴ صفحه    ١٠١  شماره    

  ... مبارزه برای
  ١٣ادامه از صفحه 

 
جدول زیر که مقایسه متوسط درآمد زنان را با درآمد ھفتگی مردان سفید نشان می دھد اما حاکی از تفاوت و تبعیض نژادی است که در 

یکه آسیایی ھا و سفید مورد نژاد ھای مختلف وجود دارد. بطور مشخص سیاھان و التینی ھا زیر خط متوسط کل جامعه قرار دارند در حال
نکته دیگری که از این جدول و جدول باال میتوان استنتاج کرد آنست که مردان آسیایی به  .پوستان در باالی متوسط جامعه جای می گیرند

از متوسط دو دلیل، یک به عنوان کار آفرینی و دوم به علت کار در رشته ھای مربوط به تکنولوژی ھای نوین درآمد متوسطی حتی باالتر 
   .سفید پوستان دارند

 
٣۶بیشترین تعداد اشتغال زنان در صنایع مورد مطالعه را در نمایه ھای زیر میتوان مشاھده کرد که نشان میدھد از میان زنان  در خدمات  ٪٢

١٣آموزشی و بھداشتی،  ١٠در دپارتمان ھای خرده فروشی،  ٪١ ١٠در خدمات اداری و مدیریت و  ۵٪ ھتل داری و رستوران درخدمات  ٪٣
 .ھا به کار مشغولند

 
   

٠از سوی دیگر کمترین تعداد اشتغال زنان نیز در این سال در نمایه ھای زیر نشان داده شده است که  در معادن و صنایع نفت و گاز،  ٪٢
١ ١در صنایع ساختمانی،  ٪٣ ٢در امور انفورماتیک و  ٪٧   .برق و آب و خدمات عمومیدر امور راه و ترابری و سرویس ھای  ۶٪

       
  آموزش و تحصیالت زنان در نیروی کار

۶در نیروی کار ایاالت متحده شرکت دارند،  ٢٠١٣سال که در سال  ٢۵زن باالی  ۶۴،۴٢١،٠٠٠از میان  ٢۵زیر دیپلم ھستند،  ٪٧ دارای  ٪٣
٣٠دیپلم دبیرستان،  ٣٧ای، و با چندین سال کالج و یا فوق دیپلم حرفه  ٪٢   .زنان ھم مدرک لیسانس و باالتر دارند ٪٨

 
  نگاه عمومی غیر جنسیتی –نزول اتحادیه ھای صنفی و کارگری 

٣۵تعداد کارگران عضو اتحادیه ھای خدمات عمومی که عمدتا کارگران وابسته به دولت را تشکیل میدھند  ٢٠١۴در سال  از کارکنان این  ٪٧
۶برابر بیشتر از کارگران بخش خصوصی با  ۵ریبا بخش را تشکیل میدادند که تق عضویت در اتحادیه ھا بوده است. در میان کل کارگران  ۶٪

١١حقوق بگیر  ١٠از مردان و  ٪٧ از زنان عضو اتحادیه ھای کارگری بودند و بر اساس آمار موجود در بین نژاد ھای مختلف سیاھپوستان  ۵٪
  .اشنداحتمال بیشتری دارد که عضو اتحادیه ب

٢٧نکته جالب تر اما آن بود که بطور متوسط حقوق کارگران عضو اتحادیه ھا  بیشتر از متوسط حقوق کارگران بدون اتحادیه بوده است.  ٪٢
تفاوت عمده دیگر ھم در  .برای کارگران بدون اتحادیه است $٧۶٠برای کارگران اتحادیه ھا و  $٩٧٠بطور متوسط این رقم  ٢٠١۴در سال 

  ...عضویت در اتحادیه ھا در بین ایاالت معروف به سرخ (جمھوریخواه) و آبی (دموکرات) است که اصطالحا نشان دھنده تفاوت 
   ١٥ادامه در صفحه 

  



  
 

   ١۵ صفحه     ١٠١  شماره    

  ... مبارزه برای
  ١٤ادامه از صفحه 

تمایالت حزبی ایاالت است. بزرگترین اعضای اتحادیه ھا در ایاالت آبی و کمترین آن در ایاالت سرخ دیده می شود، بطور مثال عضویت در 
٢۴عمدتا دموکرات است اتحادیه در نیویورک که یک ایالت  نیروی کار است در حالیکه در ایالت کارولینای شمالی که جمھوریخواھان  ۶٪

١دست باال را دارند فقط     .نیروی کار در اتحادیه ھای صنفی عضو ھستند ٪٩
نئولیبرالیسم پس از ریاست  از دالیل عمده کاھش تعداد اعضای وابسته به اتحادیه ھا در نیروی کار ایاالت متحده می توان به دوران رشد

یگان جمھوری رونالد ریگان و دوران ریاست جمھوری بوش پدر، بیل کلینتون، بوش پسر و اباما نام برد. تبلیغات فزاینده محافظه کاران بعد از ر
الیسم لیبرالھای قبل از عمال باعث شد که حتی دموکرات ھایی که پس از وی به کاخ سفید راه یافتند (کلینتون و اباما) نیز با ترک اید

خودشان نئولیبرالیسمی را نمایندگی کنند و پیش ببرند که با وجود دریافت حمایت سیاسی بدون شرط و "اما و اگر" از اتحادیه ھا به آنان 
ایت از اتحادیه ھا، وفادار نماند و در عمل چندان تفاوتی با محافظه کاران جمھوریخواه و لیبرتریان نداشته باشند. ضعف دموکرات ھا در حم

ه ھا تکنولوژی ھای نوین که نوع و طبیعت نیروی کار را به کل تغییر داد و وضع قوانین در ایالت ھای جنوب و محافظه کار که مذاکره با اتحادی
ھا کاھش یابد. و قرار داد جمعی در بسیاری از حرفه ھای صنعتی را دیگر الزامی نمی شناسند باعث شد که دائما تعداد اعضای اتحادیه 

این پروسه در شکل کالن خود اما نمونه ی تشکل کارگری که جامعه سرمایه داری غرب در مقابل مدل سیاسی سوسیال دموکراسی و 
  .چپ گذاشته بود و ان را به عنوان بدیل تشکل ھای کارگری سنتی تبلیغ می نمود را عمال از بازار رقابت خارج نمود

١١حده تعداد اعضای اتحادیه ھای صنفی به در ایاالت مت ٢٠١۴در سال  از کل نیروی کار رسید. عضویت در اتحادیه ھا برای مردان  ٪١
٪١١ ١٠و برای زنان  ٧ ١۴برای ھمین سال بوده است. کل تعداد اعضای اتحادیه ھا نیز  ۵٪ میلیون نفر بود که تغییر چندانی با سال قبل  ۶

   .آن نداشت
٢٠اعضای اتحادیه ھا  ١٩٨٣ی سال قبل در سال و اما باید توجه داشت که س ١٧کل نیروی کار را تشکیل می دادند و تعدادشان  ٪١ ١ 

٢۴میلیون نفر بود. از آن میان در آن سال مردان عضو اتحادیه  ١۴و زنان  ٪٧ از کل کارگران را تشکیل میدادند که نشان میدھد که در  ۶٪
  .ان عضو اتحادیه ھا از گردونه عضویت خارج شده اندسی سال اخیر به نسبت تعداد بیشتری از مرد

که نئولیبرالیسم در انگلیس و آمریکا صاحب قدرت و جایگاه فرمانروایی شد و به ویژه آغاز دھه ھشتاد که مارگارت تاچر  ١٩٧٠از میانه دھه 
درنظر داشت که از ھمان شروع دوران رشد اقتصادی و دوره در بریتانیا و ریگان در آمریکا به قدرت رسیدند، اتحادیه ھا زیر ضرب بوده اند. باید 

قرارداد بزرگ بعد از جنگ جھانی دوم در امریکا مدل خاصی برای اتحادیه ھای صنعتی پیش گرفته شد. در این مدل برخالف مدل سوسیال 
یع و کمپانی ھای بزرگ سرمایه داری وا دموکراسی اروپایی، دولت وظیفه تضمین کننده خدمات اجتماعی را برعھده نگرفت و ان را به صنا

گذاشت. بیمه در مانی و بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی را کارفرما در مذاکره با تشکل کارگری برعھده گرفت و گرچه در آغاز و تا 
میکردند، اما به مرور این تعادل  این مدل کار می کرد و کارفرمایان بزرگ برای رقابت با یکدیگر این مزایا را به کارکنانشان عرضه ١٩٨٠دھه 

ر کامال بھم خورد و کارفرمایان توانستند ھرجور که منافع شان اجازه می داد با مزایای کارکنان برخورد کنند و حتی مانع تشکیل اتحادیه د
د می توانند در آن اعمال کارگاه ھای خود بشوند. در کشورھایی که این خدمات از طرف دولت عرضه می شود بالطبع مردم از طریق رای خو

 نظر کنند اما در آمریکا این سرمایه داران ھستند که حرف آخر را میزنند و در نتیجه کارگران ھم منافعی از پرداخت حق عضویت در اتحادیه
نند آمازون، گوگل، نمی برند و بالطبع از تعداد تراکم کارگران در اتحادیه ھای صنفی ھر روز کاسته می شود. بطور مثال کمپانی ھایی ما

کشور جھان سرمایه و صدھا ھزار کارمند دارند نیازی نمی بینند که به اتحادیه ھا اجازه  ٣٠تا  ٢٠مایکروسافت و اپل که ھر کدام به اندازه 
  .فعالیت بدھند

 
 ---------------------- 

                                                        
  یبائی روز به راه پیمائی می رویم، به راه پیمائی می رویم، ما در ز

  ی تاریک و ھزار کارگاه دودگرفته را  میلیون ھا آشپزخانھ

  بناگاه پرتوھای خورشید فرا می گیرند 

   :آوای ما را مردم می شنوند که سر میدھیم
 

   !نان و گل سرخ! نان و گل سرخ
 

  ھنگامی که به راه پیمائی می آییم، و راه می پیماییم، 

  ھم نبرد می کنیم  برای مردان

   .چون آنھا فرزندان ما زنانند و ما باز ھم باید مادری شان کنیم

  زندگی ما از تولد تا مرگ عرق ریزان نخواھد بود 

  قلب نیز مانند تن گرسنگی دارد، 

   .ما نان می خواھیم و گل سرخ نیز

  ما به راه پیمائی می آییم، و راه می پیمائیم 

  ، با ما به فغان میایندزنان بی شماری از مردگان

  و از ورای آوای ما فریاد دیرین شان را برای نان آواز می کنند 

  روح رنج دیده شان از ھنر، زیبائی و عشق بھره ای نبرد 

   .اکنون ما برای نان می رزمیم و برای گل سرخ ھم

  ما به راه پیمائی می رویم، و راه می پیمائیم 

  روزھای بزرگی ارمغان ماست 

   .ش زنان نیز خیزش توده ھاستخیز

  نه به رنج رنجبران و بھره سودجویان، 

  ده زحمتکش برای یک تن فربه، نه نمی خواھیم، 
...  

   ٩ ادامه در صفحه
  



 
  

  ١٦صفحه    ١٠١  شماره    
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  ٢٢٧ بولتن کارگری شماره

  :در این شماره می خوانید

 : چنین کارگرانی، مرعوب و بندە سرمای نخواھند شدتحلیل ھفته-
چارچوب قانونی برای "اتحادیه ھای صنفی اتیوپی" در یک دیدگاه  از تجرب دیگران: -

 )تاریخی (بخش دوم
ملی "کانون متحده  خالصه ای از بیانیه شصتمین اجالس شورای دیگر کشورھا: -

 نابودی ساختارھای تولیدی کلمبیا -کارگران"
 (آیا باید از آیندۀ کار ھراسان باشیم؟ (بخش پایانی از جھان کار: -
 ... بیانیه محمود بھشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی: آری این جا ایران است اطالعیه: -
 رھایی، عدالت و برابری به بھانه روز جھانی زن : -
 اجالس ضد کارگری به نام حمایت و ھمبستگی کارگری :اشت منتخبیادد -
  تیتر اخبار -

 گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  چرا رژیم به زلزله زدگان سرپل ذھاب یاری نمی رساند؟
 یداله بلدی

از دیگر شھرھا ویران کرد و این شھربیشترین آمار  آبان امسال استان کرمانشاە را لرزاند، شھر سرپل ذھاب رابیشتر ٢١ی که در  زلزله
زلزله زدگان را آفریدند،مردم بطور  داشت. یک روز پس از وقوع زلزله، مردم ایران حماسه ای از یاری رسانی به کشته شدگان را نیز در بر

عظیم یاری  آوری لوازم موردنیاز و موادعذایی به یاری آسیب دید کان شتافتند. این موج فردی با ایجاد انجمنھای یاری رسانی و جمع
ی پرشکوھی را به اما تا چندین ھفته ادامه داشت وھمبستگی مل رسانی ھرچند در مواردی با موانعی از سوی مقامات رژیم روبرو میشد،

که از سرما وباران محفوظ   سرپناه مناسب ماه از وقوع زلزله می گذرد، اکثریت مردم آسیب دیده ازداشتن ٥اما اکنون که  .نمایش گذاشت
ود ک اگر بیم آن میر متاسفان تاکنون شماری کودک و زن ومردسالخورده براثر سرما جان باخت اند و نگاە شان دارد محروم اند. بھمین علت

 زلزل زدگان جانشان را از دست بدھند. خانه ھا، مدارس و درمانگاھھا سرپناە ھای مناسبی برایشان تھی نشود عدە دیگری از
 .اسفبارتر است وبیمارستان نیز ھنوز بازسازی ومرمت نشده ا ند. وضعیت روستاھا بمراتب

 مردم این منطقه از فقیر ترین ومحروم ترین مردم کشورمان ھستند که افزون بر وقوع زلزله دراین منطقه این واقعیت را نیز آشکار کرد که
 .عقب ماندگی اقتصادی از تبعیض مذھبی وقومی نیز رنج می برند

 ھزارنفری، کارخانه و فعالیتھای اقتصادی اشتغالزا وجود ندارد بھمین دلیل ٨٥بیکاری درمیان جوانان شھر بیداد می کند. زیرا دراین شھر
کشورھای اروپایی پناھنده میشوند. از دیگر رنجھای مردم  وانان این شھر یا درشھرھای بزرگتر به کارھای شاق تن درمیدھند و یا بهوج

وسرپل ذھاب وشھرکھا وروستاھای  ساله است، پس از استان خوزستان، شھرھای قصرشیرین، کرند ٨وپیامدھای جنگ  سرپل ذھاب آثار
منطق در ھنگام جنگ  در اثر زلزل اخیر متحمل شدند. افزون بر این ھا ھزاران نفر از مردم این و یرانی وآوارگی را اطراف آنھا بیشترین میزان

 وکشاورزنیز به اسارت ارتش عراق درآمدند که بعصی از آنان دراسارت جان ایران و عراق کشته ومجروح شدندوصدھا نفر غیر نظامی
 . .باختند

یم برای تغییز دین به آنان   وتضییقاتی بود ردم سرپل تحمیل شد، فشارھااز دیگر رنجھایی که به م ِ وارد میشد،  که در آغاز انقالب از جانب رژ
اردوگاه رمادیه اسکان داده شدند ودراین اردوگاه دردھا و رنجھای طاقت  بھمین علت صدھا خانواده ناچار به کشور عراق پناھنده شده ودر

ریاست جمھوری رفسنجانی از دادن کارت ملی به آنان  ای از آنان پس ازجنگ به ایران بازگشتند اما در زمان را تحمل کردند. عده فرسایی
است درزیر چادرھا زندگی  سال دراین اردوگاه که فاقد امکانات آموزشی وبھداشتی ٣٨ازخانواده ھا پس از  حودداری کردند. ھنوز بعصی

 . .رمادیه یکی از فاجعه بارترین سرنوشتھای بخشی ار ھموطنان ماست اردوگاه توانفرسا وطوالنی ساکنین  میکنند .زندگی

  ذھاب  علل عدم یاری رسانی رژیم به زلزله زدگان سرپل

 مردم فقیر ومحروم وآسیب دیده ندارد،  است که رژیم اعتنایی به نحوه زندگی سال نشانگر این واقعیت ٤٠عملکرد وکارنامه حاکمیت دراین
   محروم ماندەاند و شکایتشان ھم رە بجایی نبردە است. ونھا ھموطن آسیب دیده از ھرگونه مساعدتی برای بھبود زندگی خودچنانکه میلی

ک اسکان آنھا ب سرنوشت  آباد که درمدرسه دچار سوختگی شده بودند ھنوز درمان نشده اند. مردم نگرانند دانش آموزان دختر شین
مردم  زلزله بم میگذردھنوز زلزله زدگان بطور کامل اسکان نیافته اند .درحالیکه سال که از ١٤ا گذشت زلزل زدگان بم تبدیل شود ک ب

به   مقبرە ھای امامان وامامزادھا ھا وانواع کمکھا جنسی  برای  ھرروز مشاھده میکنند که چگونه کاروانھای حامل ضریح ھای طال  سرپل
 . .شود عراق ارسال می

در  فداییان بود واکثریت جوانان این دوشھر ھوادار سازمان فدایی بودند، چنانکه پل وکرند پایکاه نیروھای چپگرا بویژهانقالب سر  در آغاز
 .این انتخابات را رژیم فراموش نکرد وکینه آن را ھنوز در دل دلرد درصد آرا را بدست آوردند. نتایج ٩٠اتنتخابات مجلس، کاندیدای این سازمان 

مراسم مذھبی آنان ست که درجمخانه ھا زن ومرد در کنار یکدیگر تنبور  پیرو آیین یارسان ھستندوموسیقی بخشی از مردم سرپل ذھاب
مورد تھاجم قرار گرفته اما پیروان یارسان ھمچنان  و آواز میخوانند. برگزاری این مراسم را رژیم برنمی تابد وبارھا این مراسم مینوازند

 . .رھا نشدەاندفشا مفاومت می کنند و تسلیم

 خودرا فراموش نکنند و از کمک کردن ب آنھا در این شرایط  ھموطنان زلزل زده امید است در نوروز امسال مانند آبان ماه مردم نوعدوست ما
 .دشوار دریغ نورزند
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