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 تبعيض و نا برابری جنسيتی در جمھوری اسالمی

 
زنان ايران که نيمی از جمعيت ھفتاد ميليونی کشور را تشکيل می دھند، به بی رحمانه ترين شکل ممکن 

تحت حاکميت جمھوری اسالمی، زنان ايران در .  توسط   رژيم جمھوری اسالمی سرکوب شده اند
حکومت با وضع قوانين و مقررات ارتجاعی و با .  اند معرض شديدترين تبعيض، ستم و فشار قرار گرفته

ترين حقوق دمکراتيک، مدنی و انسانی  ھا و تضييقات مختلف، زنان را از ابتدايی ايجاد موانع، محدوديت
  .محروم کرده و به يک شھروند درجه دو تبديل نموده است

طی بيش از سه دھه از حاکميت سرکوبگرانه جمھوری اسالمی، ستم فزاينده ای که بر زنان ايران اعمال 
شده است، ھرگز قابل مقايسه با ستم اعمال شده بر ھيچ يک از ديگر اقشار و نيروھای اجتماعی جامعه 

در نظام استبدادی و دينی حاکم بر ايران، زنان فقط در عرصه ھای سياسی و اجتماعی با .  نبوده است
سرکوب و نابرابری جنسيتی روبرو نيستند بلکه، در عرصه اقتصادی و در محيط کار نيز، با انواع 

 .  تضييقات و نابرابری مواجه ھستند

  ۶درصفحه 

 ديپلماسی در خدمت تدارک جنگ

 
ی مناسبات  رخدادھای سياسی اخير در عرصه

المللی جمھوری اسالمی، به وضوح نشان  بين
دھد که منازعات اين دولت با برخی از  می

ای جديد و  ای به مرحله ھای جھانی و منطقه قدرت
تعرضات سياسی و .  خطرناک وارد شده است

ديپلماتيک دولت آمريکا در طول يک ماه گذشته 
ست که از ھر  ای عليه جمھوری اسالمی به درجه

تر شدن لحظه درگيری نظامی  سو خطر نزديک
ھای درگير با جمھوری  قدرت.  شود احساس می

اسالمی، مستقيم وغير مستقيم به تھديد نظامی 
المللی به تجزيه و  ھای بين رسانه.  اند روی آورده

تحليل عواقب ناشی از يک چنين درگيری 
روسيه و چين که ظاھراً مخالف .  اند مشغول

اند،  افزايش روزافزون تنش ميان طرفين نزاع
. اند نسبت به ھر گونه اقدام نظامی ھشدار داده

کنند که  مقامات جمھوری اسالمی نيز پنھان نمی
احتمال درگيری نظامی افزايش يافته و از آمادگی 

 .دھند نيروھای مسلح خود خبر می
واقعيت اين تحوالت چيست؟ آيا تعرضات سياسی 
و دپيلماتيک اخير دولت آمريکا و متحدين آن 

ست  عليه جمھوری اسالمی صرفاً تاکتيکی
تعرضی برای ترساندن جمھوری اسالمی و 

نشينی در ھمان چارچوب  وادار کردن آن به عقب
گونه که از  ھای گذشته، يا واقعاً ھمان  سال سياست

ست  ظواھر و شواھد امر پيداست، مرحله جديدی
که دير يا زود به درگيری نظامی نيز خواھد 

 .کشيد
با نظری اجمالی به اتفاقاتی که در اين چند ھفته 
در مناسبات جمھوری اسالمی و دولت آمريکا 

توان دريافت که افزايش تنش در  رخ داد، می
مناسبات اين دو دولت، چيزی متفاوت و متمايز 

دولت آمريکا در طول يک ماه .  از گذشته است
گذشته، پشت سه پرونده عليه جمھوری اسالمی 

ھا  المللی و طرح آن ھای بين در مجامع و سازمان
المللی در سطح  ھای مھم بين از طريق رسانه

افکار عمومی جھان بوده است تا نشان دھد، 
جمھوری اسالمی يک رژيم تروريست و حامی 

گر و  المللی، يک رژيم سرکوب ثباتی بين بی
ھای مردم ايران و يک  ناقض حقوق و آزادی

. ست المللی رژيم تھديدکننده صلح و ثبات بين
دولت آمريکا در مھر ماه  اعالم کرد که دو 

ھا عضو واحد قدس  شھروند ايرانی که يکی از آن
سپاه پاسداران است، قصد داشتند از طريق به 
خدمت گرفتن باندھای مواد مخدر مکزيک، سفير 

. عربستان سعودی را در اياالت متحده ترور کنند
ھای  خانه ھا انفجار سفارت برنامه بعدی آن

چند روز پس از .  عربستان و اسرائيل بوده است
اعالم اين خبر، دولت آمريکا و عربستان 
سعودی، اين پرونده را برای رسيدگی به شورای 

از طرح ھمين .  امنيت سازمان ملل فرستادند

 بازھم اختالس و 

 سرقت از جيب کارگران

 

ای از رو  ھنوز چند روزی از برافروختگی خامنه
شدِن اختالس سه ھزار ميليارد تومانی و 

ھای عصبی گونه وی برای الپوشانی  توصيه
ابعاد اين رسوائی بزرگ بانکی و سرھم آوردن 
آن نگذشته بود که اختالس بزرگ ديگری، اين 

ھای زير مجموعه تأمين اجتماعی و  باردر شرکت
سازمان بازنشستگی از پرده برون افتاد و بار 
ديگر نشان داد که رقابت و کشمکش در ميان 
باندھای فاسد حاکم و ابعاد و دامنۀ دزدی در ميان 

ھا به حدی گسترده است که حتا رھبر حکومت  آن
تواند از برمال شدن آن جلوگيری  فاسدان نيز نمی

. و فساد در دستگاه حکومتی را پرده پوشی نمايد
اعترافات اخير يک نمايندۀ مجلس و عضو کميته 
تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی که 
دھم آبان ماه در سايت حکومتی مھر انعکاس 
يافت، يک بار ديگر عمق فساد و گنديدگی در 
دستگاه حکومتی را به آشکارترين شکلی عيان 
ساخت و نشان داد که دسترنج و ثمرۀ کار 

 ناکامی ديگری 

 ٢٠برای اجالس گروه 

 

 ٢٠نشست ساالنه ی کشورھای موسوم بpه گpروه 
 آبان در شpھpر کpان ١٣ و ١٢امسال در روزھای 
از آن جايی که رياسpت دوره .  فرانسه برگزار شد

ای اين نھاد بر عھده ی ھمين کشور است، نيکوال 
سارکوزی رئيس جمھوری فرانسه ميزبان نشست 

 .مذکور بود
 چpيpسpت و چpه رسpالpتpی دارد؟ آيpا ٢٠اما گروه 

 نشست کان توانست به اھدافش برسد؟
 در دسpامpبpر ٢٠می توان گفت که تشکيل گpروه 

.  بppازتppابppی از دو واقppعppيppت تppاريppخppی بppود١٩٩٩
واقعيت نخست پايان تضادھای جpھpان دو قpطpبpی 
شرق و غرب و ديگری درغلطيدن جھان سرمايه 
داری در بppحppران ھppای بسppيppار ژرف مppالppی و 
اقتصادی و لزوم تالش آن برای يافتن راه حpل از 

به ھمين علت بود کpه .  ديد خودش برای آن ھا بود
پس از چندين نشست بی نتيجه ساليانه، فرانسه در 

 پيشنھاد کpرد کpه بpا تpوجpه بpه عpمpق ٢٠٠٨سال 
بحران اقتصادی و مالی که از پايان جنگ جھانpی 

 

 خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
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١از صفحه   

ماجرا و فرستادن پرونده به شورای امنيت روشن 
بود که منازعات آمريکا با جمھوری اسالمی وارد 

چرا که در گذشته مسايلی .  فاز جديدی شده است
تر از اين مورد، در مناسبات  تر و حساس مھم

آمريکا و عربستان با جمھوری اسالمی پيش آمده 
ھا کشانده بودند و  بود که نه آن را به سطح رسانه

از اين گذشته، جمھوری .  نه شورای امنيت
اسالمی تا پيش از اين موارد متعددی از 

گذاری در  مرزی و بمب ترورھای برون
کشورھای ديگر داشت که نه فقط دولت آمريکا و 

ھای جھانی صدای آن را درنياوردند،  ديگر قدرت
ھای دستگير شده را  بلکه در مواردی تروريست

به سادگی رھا کردند و گاه بی سر و صدا امکان 
 .ھا را فراھم ساختند فرار آن

اکنون اما برای معرفی جمھوری اسالمی به 
عنوان رژيمی تروريست که قواعد و مقررات 

ھا نقض کرده و  المللی را در مناسبات دولت بين
فراتر از آن قصد انجام اقدامات نظامی در داخل 
آمريکا را داشته، تبليغات وسيعی به راه افتاده تا 
نه فقط مردم آمريکا، بلکه سراسر جھان را 
متقاعد سازند که جمھوری اسالمی يک رژيم 

فقط .  تروريست و خطرناک برای کل جھان است
ست تا نشان دھد،  ھمين مسئله به تنھايی کافی

دوره بحث و گفتگو و تالش دولت آمريکا از اين 
ھای خود به پايان  طريق برای پيشبرد سياست

 .رسيده است
گر ويژه  چند روزی پس از اين ماجرا، گزارش

حقوق بشر، گزارش خود را در مورد نقض 
حقوق مدنی و سياسی مردم ايران و برخی 

دولت .  گرانه رژيم انتشار داد اقدامات سرکوب
آمريکا با توجه به نفوذی که در سازمان ملل و 

ھا و نھادھای آن دارد، تالش نمود به ھمراه  ارگان
متحدين خود از اين مسئله نيز در خدمت سياست 

به رغم .  خود عليه جمھوری اسالمی بھره گيرد
گری جمھوری  اين که استبداد، خفقان و سرکوب

اسالمی مسئله جديدی نيست، اما دولت آمريکا و 
متحدين آن اکنون بر سر اين مسئله نيز ابتکار 
عمل را در محکوم ساختن جمھوری اسالمی در 

لذا کميته حقوق بشر در نيمه اول .  دست گرفتند
آبان ماه، جمھوری اسالمی را به علت نقض 

المللی حقوق مدنی  تعھدات خود در قبال ميثاق بين
و سياسی، تبعيض جنسيتی و نقض حقوق زنان، 

ھای اجتماعی، آزادی مذھب، تشکل و بيان  آزادی
و باالخره به خاطر شکنجه و مجازات اعدام 

 .محکوم کرد
المللی در  ھای بين در ھمين شرايط است که رسانه

ھايی از احتمال  سطحی وسيع اخبار و گزارش
ای  حمله نظامی اسرائيل به تأسيسات ھسته

سران رژيم .  جمھوری اسالمی انتشار دادند
. اسرائيل بر ضرورت اقدام نظامی تاکيد کردند

خبر آزمايش موشک بالستيک جديد اسرائيل 
ای و  انتشار يافت که قادر به حمل کالھک ھسته

. پوشش دادن دورترين نقطه در خاک ايران است
برای جلب ھرچه بيشتر توجه افکار عمومی به 
خطر جمھوری اسالمی، اخباری از مانورھای 
ھوايی ارتش اسرائيل و مانورآمادگی در برابر 

 .حمالت موشکی ضميمه تبليغات شد
مطبوعات انگليس نيز گزارشی از تدارکات 
نظامی اين کشور برای ھمکاری با ارتش آمريکا 

در جريان حمله احتمالی به ايران را انتشار 
 .دادند

پيامد اين تبليغات، انتشار گزارش جديد مدير کل 
آژانس انرژی اتمی در نيمه دوم آبان ماه بود که 
گزارشی متمايز از گزاشات پيشين بود و در آن 
مستقيم و غير مستقيم بر اھداف نظامی جمھوری 

 .ای تأکيد شده است اسالمی در پروژه ھسته
پيدا بود که اطالعات و مسايل مطرح شده در 
اين گزارش کشف جديدی نيست، بلکه 

ھا پيش وجود داشته،  ست که از مدت اطالعاتی
ھای بزرگ و  اما بنا به مالحظات سياسی قدرت

ھا در قبال جمھوری اسالمی  مخفی  سياست آن
نگه داشته شده بود، اما اکنون زير فشار آمريکا 

اند تا در راستای  در گزارش انعکاس يافته
سياست جديد دولت آمريکا در قبال جمھوری 
اسالمی، نشان داده شود که اين رژيم مخفيانه در 

ای بوده و ھست و دستيابی  تدارک سالح ھسته
ای خطر  جمھوری اسالمی  به سالح ھسته

 .ست بزرگی برای صلح و امنيت جھانی
آژانس در "در اين گزارش گفته شده است که 

ای  رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه ھسته
يک از  در ھيچ."  ايران نگرانی جدی دارد

ھای پيشين با اين صراحت از ابعاد  گزارش
ای جمھوری اسالمی سخن  نظامی برنامه ھسته

گزارش مدير کل آژانس، اين .  به ميان نيامده بود
داند  را مبتنی بر اطالعاتی می"  نگرانی جدی"

بعد : "افزايد کند و می ھا را معتبر اعالم می که آن
از ارزيابی دقيق و موشکافانه اطالعات وسيعی 
که در اختيارش است، دريافت که اين اطالعات 

اين اطالعات نشان ."  در مجموع معتبر ھستند
ھايی در ارتباط با توسعه  دھد که ايران فعاليت می

ايران . "ای انجام داده است ادوات انفجاری ھسته
يک محفظه پوششی برای انفجارات بزرگ، 
برای آزمايشات ھيدروديناميکی ساخته است و 

ھای قوی از  آزمايشات ھيدروديناميکی نشانه
قرار دادن خرج ."  توسعه احتمالی تسليحات است

، که ٣جديد بر روی موتور موشک شھاب 
ای  سازی رايانه قابليت بازگشت مجدد دارد، مدل

 طرح تصاعدی اتاقک خرج و ١۴در حداقل 
ای، خريد  محتويات آن با استفاده از کدھای رايانه

ھای الکترونيکی  کاالھا و خدمات از جمله سوئيچ
پرسرعت، ساخت پنھانی تعدادی تجھيزات، 
توسعه سيستم آغازگر مواد منفجره و توسعه 
آرايش تشخيص با سرعت باال، استفاده برای 

ھای مربوطه توسط يک  نظارت آزمايش
ای مديريت  کارشناس خارجی، ساختار برنامه

ای الاقل در يک دوره زمانی و  شده فعاليت ھسته
ھای ارشد ايران در داخل اين  حضور شخصيت

ست که  ساختار فرماندھی وغيره، موارد ديگری
 .گزارش مدير کل آژانس به آنھا اشاره دارد

آژانس سپس با ارائه اين اطالعات از جمھوری 
آور  ھای الزام خواھد که قطعنامه اسالمی می

شورای حکام و شورای امنيت را در مورد 
، اجرای مفاد پادماننامه  اجرای کامل  موافقت

ھای مرتبط با  پروتکل الحاقی، تعليق فعاليت
ھای مرتبط با آب سنگين را  سازی و فعاليت غنی

 .به مرحله عمل درآورد
کند که جمھوری  گزارش، رسماً اعالم می

ست  ای اسالمی در حال توليد مخفيانه سالح ھسته

و اين موضع در واقع يک جواز رسمی بالقوه 
برای توسل به ابزار نظامی عليه جمھوری 

دليل نيست که روسيه نه فقط  بی.  ست اسالمی
نارضايتی خود را از انتشار اين گزارش ابراز 
داشت، بلکه اعالم نمود که با ھر گونه تصميم 
شورای امنيت عليه جمھوری اسالمی بر سر اين 
مسئله مخالفت خواھد کرد، چرا که به معنای 
برانداختن جمھوری اسالمی خواھد بود که روسيه 

 .با آن مخالف است
ھا اشاره شد، چه چيزی  ھايی که به آن تمام فاکت

دھند؟ اين واقعيت را که جھت  را نشان می
ديپلماسی دولت آمريکا و متحدين آن در قبال 
جمھوری اسالمی و اختالفات فی مابين تغيير 

به اين معنا که اگر تاکنون به ھر .  کرده است
علتی دولت آمريکا برای پيشبرد اھداف سياست 
خارجی خود در منطقه خاورميانه و در برخورد 

ھايی  با جمھوری اسالمی از وسايل و روش
ای به اصطالح  کرد که بتواند به شيوه استفاده می

آميز اختالفات خود را با جمھوری  مسالمت
اسالمی به نفع سياست خارجی خود حل کند، 

ھای دو جانبه و  خواه از طريق مذاکرات و اجالس
المللی،  ای و بين ھای منطقه چند جانبه، واسطه

المللی، اعمال فشار، انفراد بين  ھای بين سازمان
المللی و حتا تھديد، اکنون اما جھت اين ديپلماسی 

ھايی  تغيير کرده است، يعنی تمام ابزارھا و روش
که در خدمت تحقق اھداف سياست خارجی بر سر 
اين مسئله قرار دارند، وظيفه تدارک و ھموار 
کردن راه برای کاربرد وسايل قھرآميز را بر 

جا ديپلماسی دولت آمريکا  در اين.  اند عھده گرفته
در جھتی به کار افتاده است تا زمينه را حتا برای 

ھای  طرح پرونده.  درگيری نظامی آماده سازد
جديد در سازمان ملل، به جريان افتادن 

ھای پيشين در ابعادی جديد، تالش برای  پرونده
ھای  محکوميت جمھوری اسالمی در سازمان

المللی به عنوان يک رژيم تروريست و برھم  بين
المللی، استفاده از تمام  زننده صلح و امنيت بين

ای برای بی اعتبار کردن  وسايل ارتباطی و رسانه
تر جمھوری اسالمی در افکار  ھر چه بيش

عمومی مردم جھان، تالش برای تشديد تضاد 
ای با جمھوری اسالمی و انفراد  ھای منطقه دولت

ست که  ترين وظايفی روزافزون رژيم، مھم
ديپلماسی دولت آمريکا در اين مرحله در برخورد 

 .با جمھوری اسالمی بر عھده گرفته است
اما چرا جھت ديپلماسی از زمينه سازی برای حل 

آميز اختالفات به قھرآميز تغيير کرد؟ به  مسالمت
ھا برای  ھائی که سال اين علت که وسائل و روش

ای  حل اختالفات به کار گرفته شده بود، ، نتيجه
ای و  برای دولت آمريکا و متحدين منطقه

بست رسيد و  المللی آن به بار نياورد، به بن بين
آميز نتوانست  يعنی ديپلماسی مسالمت.  پايان يافت

اھداف سياست خارجی دولت آمريکا را متحقق 
ای نبود که طرفين  البته اين نکته پوشيده.  سازد

. توانند از اين طريق به سازش برسند درگير نمی
گونه که طرفين در ظاھر ادعا  چون نزاع آن

اگر .  ای نبوده و نيست کنند، بر سر سالح ھسته می
صرفاً اختالف بر سر اين قضيه بود، قطعاً از 

اختالف بر سر نقش و .  ھا پيش حل شده بود مدت
ست که جمھوری اسالمی در منطقه طلب  موقعيتی

ست که در سياست خارجی خود  کند و اھدافی  می
جمھوری اسالمی به زبان .  نمايد تعقيب می

صريح، خواھان استقرار يک امپراتوری اسالمی 
به سبک و سياق عثمانی، اما اين بار تحت 

 ديپلماسی در خدمت تدارک جنگ
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١از صفحه   

گيرند و زير خط فقر  کارگران که مزدی اندک می
کنند، چگونه توسط مشتی انگل و دزد  زندگی می

ھای حکومتی به يغما  ای در باالترين رده حرفه
 . رود می

سليمان جعفرزاده که رياست کميتۀ تحقيق و 
تفحص از تأمين اجتماعی، سازمان بازنشستگی و 

) شستا(شرکت سسرمايه گذاری تأمين اجتماعی 
را برعھده داشته و از تيرماه سال گذشته سرگرم 
تحقيق و تفحص بوده است،  در گزارشی که به 
مجلس داد چنين تصريح نموده است که تحقيق و 

 شرکت زيرمجموعه ١۵٠بررسی اين کميته از 
دھد که  سازمان بازنشستگی و شستا، نشان می

بيش از يک ھزار ميليارد تومان اختالس انجام 
وی ھمچنين از نقش و تسلط گروھا و !  شده است

ھا بر اين  افراد وابسته به مديران دولتی و آقا زاده
ھا اين نھادھا و  دھد به نحوی که آن نھادھا خبر می

ھای خانوادگی خويش تبديل  اموال آن را به شرکت
اند تا جائيکه برخی از اين افراد حتا در ده  کرده

ھای  باشند و پاداش شرکت عضو ھيأت مديره می
ای نيز ھديه   ميليون تومانی تا ھزار سکه۴۵٠
نام برده به اين موضوع نيز اشاره کرده !  اند داده

است که از لحظه آغاز اين تحقيق و بررسی ، با 
فشارھای سياسی متعددی از سوی بسياری از     

و حتا ھيأت رئيسه مجلس روبرو "  ھا  چھره"  
سليمان جعفرزاده در اين مورد .  بوده است

ھای بيشتری  در حاليکه داشتيم به سرنخ:  گويد می
در اين پرونده بزرگ تخلف مالی پی 

برديم،ھيأت رئيسه مجلس از ادامه تحقيق و  می
شد  بررسی جلوگيری بعمل آورد که اگر چنين نمی

توانستيم تخلفات بيش از سه ھزار ميليارد  می
خبرگزاری .  تومان را با سند و مدرک اثبات کنيم

مھر به نقل از وی نوشت که کميته تحقيق و 
تفحص گزارش خود را روز سه شنبه دھم آبان 
در صحن علنی مجلس ارائه نموده است در عين 
حال چنين افزود که تخلفات برخی از نمايندگان 

محرز "  مجلس نيز در اين پرونده فساد مالی
 . است" ومستند

به دنبال درج اين اعترافات در سايت حکومتی 
مھر، رحمت هللا حافظی مدير عامل سازمان 

وی با .  تأمين اجتماعی درصدد پاسخگوئی برآمد
مشکالتی در اين زمينه "  شستا"ذکر اينکه در

وجود داشته و موضوع تصويب تحقيق و تفحص 
از اين سازمان به قبل ازدورۀ مديريت وی بر 

گردد، اگرچه اظھارات جعفرزاده در مورد  می
سوء استفاده مالی را انحراف افکار عمومی 
ناميد، اما انجام اختالس را نفی نکرد و تلويحاً آن 

محمدعلی يزدانجو مدير عامل شرکت .  را پذيرفت
نيز در )  شستا(سرمايه گذاری تأمين اجتماعی 

گفتگو با فارس در عين آنکه اين تخلف را به 
سازمان تأمين اجتماعی و سازمان بازنشستگی 
منتسب کرد، اما درعين حال اين را ھم پذيرفت 

نيز تخلف انجام شده اما سھم آن از "  شستا"که در 
اختالس يک ھزار ميليارد تومانی ھنوز مشخص 

 !نشده است
خبر دومين اختالس ھزار ميلياردی، مانند خبر 

پيشين ظرف مدت کوتاھی به صدر خبرھای 
ھای خبری تبديل گرديد و در  کشور و رسانه

اين قبيل .  مديای خارجی نيز انعکاس وسيعی يافت
ھای  ھا و از پرده برون افتادن تخلف افشاگری

ھای ميلياردی، ھر بار چون  مالی و اختالس
زلزله، نظام فرسوده و بی ثبات شده حاکم را 

ترديدی در اين مسأله وجود ندارد .  دھد تکان می
که در جريان کشمکش و تشديد اختالفات درونی 
باندھاست که چنين مواردی که بايد آن را مشتی 

اما !  شوند نمونه، از خروار به حساب آورد رو می
ھا، فقط گريبان اين باند  عواقب روشدن اين دزدی

گيرد، بلکه کل نظام  يا آن باند حکومتی را نمی
نوردد و آن را پلۀ ديگری به  حاکم را در می

از ھمين جاست .  سازد تر می آستانه سقوط نزديک
ای رئيس دزدان، به دزدان زيردست  که خامنه

زند که بس کنيد و اين قدر مشت  خود نھيب می
بنابراين حکومت برآن !  يکديگر را باز نکنيد

است که از کشانده شدن اين گونه مسائل به 
ھا تا حد امکان جلوگيری بعمل  مطبوعات و رسانه

آيد و لذا سروصدائی اگر در اين زمينه 
 . خيزد فوراً بايد خاموش شود برمی

ازاينروست که ھادی مقدسی عضو ھيأت رئيسه 
کميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی 
و رئيس کميسيون اجتماعی مجلس، با ذکر اين 
موضوع که ھنوز گزارش کميته تحقيق و تفحص 
جمع بندی نشده است، ھرگونه اختالس و اعمال 

" کذب محض"فشار سياسی عليه اين کميته را 
 " التھاب"  خواند و سليمان جعفرزاده را به ايجاد

در ميان مردم متھم ساخت و او را تلويحاً تھديد 
سيد !  ھای خود باشد نمود که بايد پاسخگوی حرف

جواد زمانی سخنگوی کميسيون اجتماعی مجلس 
نيز گفت تا زمانی که نتيجه تحقيق و تفحص در 

خالف "مجلس قرائت نشود، اعالم نتايج آن 
و سرانجام برای سرھم بندی کردن !  است"  قانون

قضيه و خواباندن سروصدای اختالس يک ھزار 
ميليارد تومانی، ظاھراً بررسی چند و چون اين 
تخلف مالی به سازمان حساب رسی واگذار گرديد 

رسيدگی !  تا اين سازمان به موضوع رسيدگی کند
سازمان حساب رسی البته مشروط به آن است که 
از طرف ھيأت مديره و مدير عامل تأمين 

 اين مجوزاجتماعی، شستا و سازمان بازنشستگی 
کار صادر شود که به گفته اکبر سھيلی پور مدير 
عامل سازمان حساب رسی چنين مجوزی نيز 

مدير عامل سازمان حساب !  صادر نشده است
ای کردن موضوع تخلفات را  رسی که رسانه

خواھد بررسی تخلف  داند، زمانی می می"  اشتباه"
مالی در تأمين اجتماعی را تازه آغاز کند که اين 
تخلف مالی و اختالس يک ھزار ميليارد تومانی 

به گفته رئيس کميته تحقيق و تفحص از اين نھاد،  
تر از حد  در طی يک دورۀ تحقيق طوالنی مدت

معمول و برمبنای اسناد و مدارک اثبات شده 
بر طبق آئين نامه داخلی مجلس، !  است

ھای کميته تحقيق و تفحص نبايد از شش  فعاليت
ماه بيشتر باشد و پس از اين مدت بايستی گزارش 

البته . مربوطه در صحن علنی مجلس قرائت گردد

آئين نامه فوق اين اجازه را نيز داده است که 
درصورت نياز، کميته تحقيق شش ماه، مھلت 

اما نتيجۀ تحقيق و بررسی .  خود را تمديد کند
 آغاز ٨٩سازمان تأمين اجتماعی که از مرداد 

شد، بعد از پايان مھلت مقرر و شش ماه تمديد شده 
 ماه به ١٨نيز انتشار نيافت و تا اين لحظه حدود 

اکنون که خبر اختالس يک .  طول انجاميده است
ھزار ميليارد تومانی به بيرون درز کرده است 
فھم اين موضوع نيز دشوار نيست که چرا 
ماجرای اين تحقيق و تفحص تا به  اين حد به 

 !درازا کشيده است
ھا  ھا و پنھان کاری اما اين تأخيرھا و بندبازی

چرا که !  فايده ای نبخشيده است و نخواھد بخشيد
ھای مردم ايران اکنون بيش از پيش به اين  توده

اند که در رأس اين حکومت  موضوع پی برده
فاسد و نھادھای آن، مشتی دزد و فاسد و سارق و 

اند که ھست و نيست  عناصری ناباب تکيه زده
ای که  برند و حتا بر اندوخته ھا را به غارت می آن

طی ساليان دراز از مزد کارگران فراھم شده تا 
صرف بيمه و بازنشستگی کارگران و بھبود آن 

کنند و يک ھزار ميليارد تومان  شود نيز رحم نمی
يک ھزار ميليارد تومان .  کشند را يکجا باال می

 ھزار ٧۵٠ ميليون و ٢برابر است با مزد ساالنه 
يک ھزار ميليارد تومان، پولی است که !  کارگر
 ميليون کارگر ھر ماھه به مدت يک سال ۴حدود 

بر طبق آمار دفتر آمار و !  بابت بيمه پرداخته اند
محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمين 

 نفر ٢٢ ھزار و ۶٣٢ ميليون و ١٠اجتماعی، 
بيمه شده اصلی در سراسر کشور تا پايان خرداد 

 تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی ٩٠سال 
 ۴٠٠ ميليون ٨اند که از اين تعداد  قرار داشته

به عبارت .  ھزار نفر بيمه شدگان اجباری ھستند
ھائی که در دست  ھا و سرمايه ديگر اين پول

سازمان تأمين اجتماعی، سازمان بازنشستگی و 
شستاست و ھر روز ھم بر ميزان آن افزوده 

ھائی است که ھمين بيمه شدگان  شود، پول می
درآمد .  اند يعنی کارگران و زحمتکشان پرداخته

 ميليارد ٩٨٠ماھانه سازمان تأمين اجتماعی از 
 ميليارد ١۵٠٠ به ٨٩تومان در نيمه اول سال 

روشن .  تومان در سال جاری افزايش يافته است
است که اين درآمدھا نيز اساساً ثمرۀ کار 
کارگران و از محل پرداخت حق بيمه کارگران 

با اين وجود، بسياری از کارگران با .  است
ھای متعدد و بزرگی در بخش بيمه و  نابسامانی

ھزاران بار ديده شده .  بازنشستگی روبرو ھستند
است که کارفرما در حاليکه حق بيمه را از 

کند، اما حتا نام کارگر را  دستمزد کارگر کسر می
در ليستی که به سازمان تأمين اجتماعی ارائه 

به عبارت ديگر کارگر در !  دھد وارد نمی کند می
حاليکه حق بيمه می پردازد، اما از مزايای آن بی 

موارد بسيار ديگری نيز وجود دارد . ماند بھره می
که کارفرما حق بيمه را از دستمزد کارگر کسر 
می کند نام وی را ھم در ليست کارگران به 

کند اما مبلغ کسر  سازمان تأمين اجتماعی وارد می
شده از دستمزد کارگر را به حساب تأمين 

کند و آن را حال چه بخشاً چه  اجتماعی واريز نمی
بدين ترتيب سنوات .  ريزد تماماً، به جيب خود می

شود و  پرداخت بيمه کارگران دچار اختالل می

۴درصفحه   

 بازھم اختالس و سرقت از جيب کارگران

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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تومانی از دستمزد ھمين کارگران نيز روبرو 
کارفرمايان در اين جا، از حمايت کامل و .  ھستيم

دولت، در .  بی چون و چرای دولت برخوردارند
داران و حافظ  واقع دولت کارفرمايان و سرمايه

در تدوام ارائه .  ھاست منافع و در خدمت آن
خدمات دولت به کارفرمايان و تا آنجا که به 

شود،  پرداخت حق بيمه سھم کارفرما مربوط می
ھم اکنون دولت تصميم دارد کارفرمايان را از 

عبدالرضا شيخ .  پرداخت حق بيمه معاف کند
االسالمی وزير کار جمھوری اسالمی، چند روز 

 قانون برنامه ٨٠پيش، از تصويب آئين نامه ماده 
ای سھم کارفرما خبر  پنجم در مورد معافيت بيمه

دار خويش  شيخ االسالمی به دوستان سرمايه!  داد
ای  مشکل اجرائی معافيت بيمه"چنين مژده داد که 

و سازمان تأمين "  سھم کارفرما بر طرف شده
 !اجتماعی نيز آماده اجرای آن است

بنابراين ناگفته روشن است که کارفرمايان، 
داران، مديران بلند پايه، بستگان سران  سرمايه

حکومت ومجلس،  و دولت ھمگی دست در دست 
برند  اگر چه اين خوان يغما را با ھم می.  ھم دارند

کنند اما گاه بر سر سھم بردن از اين  و غارت می
پردازند و  سفره بزرگ با ھم به کشمکش می

کارشان به درگيری و افشاگری عليه يک ديگر 
ھا که  ھا و دزدی اين کشمکش.  شود نيز کشيده می

در عمق خود تالش برای غارت آشکار يا پوشيده 
ھای آفريده شده توسط  ھر چه بيشتر از ارزش

ھای  تالش.  طبقه کارگر است ادامه خواھد يافت
ھای  گيرد تا اين رسوائی زيادی صورت می

ھا تا حد ممکن  بزرگ علنی نشود و تمام دزدی
گاه حتا خط .  بی سر و صدا باشد و پوشيده بماند

الريجانی .  شود قرمزھائی نيز تعيين و ترسيم می
ست که فرمان پائين  رئيس مجلس، يکی از کسانی

کشيدن فتيلۀ فعاليت کميته تحقيق و افشای کثافت 
کاری يک ھزار ميليارد تومانی در سازمان تأمين 

وی پيش از آنکه بوی .  اجتماعی را صادر کرد
گند اين کثافت با ھم زدن آن، بخواھد دامن افراد 
خاص و مشخصی را بگيرد و از برخی خط 
قرمزھا عبور کند، بساط کميته تحقيق را تعطيل 

ھمين الريجانی اما در مورد ذخيره  حساب !  کرد
ھای بزرگ رقبا و دارودسته  ارزی و دزدی

ای برای  استفادۀ کارگران از مزايا و سنوات بيمه
! شود بازنشستگی نيز با مشکالت جدی روبرو می

نمونه آشکار اين حق کشی و دزدی آشکار را اين 
بر کشت و صنعت  روزھا در مورد کارگران نی

 . بينيم کارون می
بر شرکت کشت و صنعت کارون بين  کارگران نی

 سال در اين شرکت مشغول به کار ٣٠ تا ٢٠
در حاليکه کارفرما بابت حق بيمه مرتباً .  اند بوده

از دستمزد کارگران کسر نموده است اما اين 
مبالغ را به طور کامل به حساب تأمين اجتماعی 

ای،  از اينرو سوابق بيمه.  واريز ننموده است
آور در  سنوات و قانون مشاغل سخت و زيان

سازمان تأمين اجتماعی برای بازنشستگی 
شود و اين سازمان حاضر  کارگران محاسبه نمی

به تقبل مطالبات قانونی کارگران برای 
اين موضوع البته اعتراضات .  بازنشستگی نيست

مکرر و تجمعات اعتراضی کارگران را در پی 
بر کشت و صنعت  کارگران نی.  داشته است

کارون عالوه بر اعتصاب و تجمع در برابر ادارۀ 
کار شوشتر، از روز ھفتم آبان در شھر تھران 
نيز تجمعات اعتراضی متعددی را که حدود يک 
ھفته به طول انجاميد در برابر مجلس، دفتر 
رسيدگی به شکايات رئيس جمھور و در برابر 

 . اداره کار برگزار نمودند
کارفرمای شرکت کشت و صنعت در تمام طول 

دولت .  برداری بوده است ھا سرگرم کاله اين سال
نيز که خود يک کارفرمای بزرگ است از وی 
حمايت نموده و تا کنون به خواست کارگران 

ست که حتا  اين در حالی.  رسيدگی نشده است
مطابق قانون تأمين اجتماعی، کارفرما مسئول 
پرداخت حق بيمه سھم خود و بيمه شده به سازمان 

کارفرما مکلف است در .  باشد تأمين اجتماعی می
موقع پرداخت مزد و مزايا، سھم بيمه شده را 
کسر نموده و سھم خود را بر آن افزوده و ھر ماه 
حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين 

در صورتی که کارفرما از .  اجتماعی بپردازد
کسر حق بيمه سھم بيمه شده خودداری کند، 

تر  جالب!  شخصاً مسئول پرداخت آن خواھد بود
شود،   ھمين قانون گفته می٣۶اينکه در ماده 

تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم "
پرداخت آن رافع مسئوليت و تعھدات سازمانی در 

و يا چنانچه کارفرما "  مقابل بيمه شده نخواھد بود
از ارسال صورت مزد و بيمه کارگران خودداری 

تواند راساً اقدام  کند، سازمان تأمين اجتماعی می
کند و حق بيمه را تعيين و از کارفرما مطالبه 

 ! کند
دار  اما در جمھوری اسالمی که دست سرمايه

برای تشديد استثمار و تحميل ھمه گونه اجحاف و 
بی حقوقی بر کارگران کامالً باز گذاشته شده 
است، قانون، آنجا که بخواھد کم و بيش به سود 

ای بيش نيست و قانون  کارگر باشد، کاغذ پاره
چنين است .  دار است اصلی، ارادۀ طبقه سرمايه

که ما در جمھوری اسالمی نه فقط شاھد 
محروميت کارگران از بيمه کامل تأمين اجتماعی 
و تقلب و بند و بست کارفرمايان و دولت پيرامون 
تشديد فشار و بی حقوقی کارگران ھستيم، بلکه با 

ھای کالن و دزدی ھای يک ھزار ميليارد  اختالس

٣از صفحه   

بازھم اختالس و سرقت از 
 جيب کارگران

ما صندوق توسعه ملی را :  گويد احمدی نژاد می
بر پايه منويات رھبری ايجاد کرديم و 

. خواستيم مانند حساب ذخيره ارزی باشد نمی
قرار بود دولت بودجه خود را از پول نفت جدا 

وی .  کند که اين مساله ھنوز اجرائی نشده است
در جلسه سران سه قوه گفتيم :  افزايد در ادامه می

منظور اختالس سه (که موضوع فساد مالی اخير
خط قرمز ندارد )  ست ھزار ميليارد تومانی

اشاره به احمدی نژاد است که افراد دولت را (
و ھر کسی در اين )  خط قرمز اعالم کرده بود

 !رابطه مقصر است، بايد محاکمه شود
ھای الريجانی رئيس مجلس نيز به  اين صحبت

روشنی کشمکش باندھای حکومتی برای در 
اختيار گرفتن سھم ھر چه بيشتری از امکانات و 

ھای جامعه که صاحب اصلی آن توده  ثروت
. دھد اند  را نشان می کارگران و زحمتکشان

الريجانی ترسيم کننده خط قرمز در مجلس، حاال 
خواھد خط قرمز ترسيم شده توسط احمدی  می

اين موضوع نيز نشان دھنده !  نژاد را پاک کند
ھا و مخفی  آن است که مکتوم ساختن رسوائی

! ھا ديگر به سادگی ممکن نيست ساختن دزدی
واقعيت اين است که حکومت اسالمی از درون 
پوسيده و فروپاشيده است و حّدت تضادھا و 
گستردگی فساد در دستگاه حکومتی، تمامی خط 

 .   قرمزھا را پاک و بی اثر ساخته است
بگذار دزدان و فاسدان حاکم که در روز روشن 
از جيب کارگران سرقت می کنند، مدام يکديگر 

. ی ھم را روی آب بريزند  را رسوا سازند و پته 
بگذار آن ھا در اطراف تخلفات و سرقت ھای 

اين .  خود مدام خط قرمز ترسيم و آن را پاک کنند
رويداد ھارا توده ھای مردم به دقت دنبال و در 

اين دزدی ھا و .  ذھن خويش حک می کنند
ھزاران کثافت کاری و جنايت رژيم حاکم را 
مردم زجر کشيده ايران ھرگز فراموش نخواھند 
کرد و دور نيست زمانی که کارگران و 
زحمتکشاِن دزد زده و غارت شده، بساط تمام 
دزدان و فاسدان و جنايتکاران و حکومت آن 
ھارا يکسره برچينند و با استقرار حکومت 
شورائی خود، راه دزدی را برای ھميشه مسدود 

 .وزمينه آن را ازميان بردارند
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 ۵ ۶٠٩ شماره  ٩٠نيمه دوم  آبان     ۵

٢از صفحه   

رھبری و زعامت ايران و رھبران مذھبی آن 
روشن است که اين ادعای جمھوری .  است

اسالمی با اھداف و مقاصد سياسی و اقتصادی 
ھای منطقه خاورميانه  دولت آمريکا و منافع رژيم

 .در تضاد قرار دارد
طلبانه رو در روی  جا دو سياست توسعه در اين

تواند به سادگی و  يکديگر قرار دارند که يکی نمی
. از طريق گفتگو و مذاکره تسليم ديگری شود

عالوه بر اين، جمھوری اسالمی به حسب نقشی 
تواند دولت يھودی  که برای خود قائل است، نمی

اسرائيل را تحمل کند و خواھان نابود کردن آن 
اما پوشيده نيست که اسرائيل را به سادگی .  است
ھای بزرگ  توان نابود کرد، چرا که قدرت نمی

اين دو دولت .  جھان، حامی و پشتيبان آن ھستند
توانند به سازش و تفاھمی با يکديگر  نيز نمی

کند به  جمھوری اسالمی گرچه سعی می.  برسند
ھای  ای با دولت شکلی تاکتيکی مناسبات حسنه

ھا حتا  منطقه داشته باشد که تعدادی از آن
ھا  اند، اما جمھوری اسالمی با آن ھای مذھبی دولت

جمھوری اسالمی خواھان .  نيز تضاد دارد
ھای مذھبی در منطقه بر طبق  استقرار دولت

ست که خود ارائه داده است تا بتواند ھدف  الگويی
بنابراين، .  سياست خارجی خود را محقق سازد

تر از آن ھستند که با  تر و بزرگ اختالفات پيچيده
از ھمين روست که .  مذاکره و گفتگو حل شوند

ديپلماسی گفتگو و مذاکره با شکست روبرو 
اما آيا اين بدان معناست که جنگ قريب .  گرديد

 الوقوع خواھد داد؟
بست  چرا که پس از بن.  ست پاسخ اين سؤال منفی

و شکست ديپلماسی مذاکره و سازش، نخست، 
ديپلماسی بايد زمينه سياسی راه حل قھرآميز را 

طرح پرونده اقدامات تروريستی .  ھموار کند
جمھوری اسالمی در شورای امنيت، به جريان 
انداختن پرونده حقوق بشر در سازمان ملل، به 

ای اين بار با ابعاد  جريان انداختن پرونده ھسته
ست که ديپلماسی دولت آمريکا و  نظامی آن، کاری

متحدين آن ھم اکنون در جھت تدارک و 
ھموارسازی راه، برای اقدامات قھرآميز انجام 

اما ھنوز وظايف متعدد ديگری بر عھده .  داده اند
المللی  ھای بين ست که نه فقط در سازمان ديپلماسی

ھا  بلکه در مناسبات دو جانبه و چند جانبه دولت
در .  بايد انجام بگيرد که نياز به گذشت زمان دارد

تواند انجام  اين فاصله اقدام عملی مستقيمی که می
 . ھا ست بگيرد، تشديد تحريم

توان اشاره کرد که  البته به دالئل ديگری ھم می
الاقل تا .  کند الوقوع بودن جنگ را رد می قريب

شود، نه فقط  جايی که به دولت آمريکا مربوط می
ھنوز آمادگی نظامی آن را ندارد، يعنی تدارک 
نظامی برای يک چنين اقدامی صورت نگرفته، 
بلکه بعيد است در شرايطی که تازه قرار است 
نيروی نظامی خود را از عراق برگرداند، وارد 

چون اين اقدام .  يک درگيری نظامی ديگر شود
نارضايتی بخش وسيعی از مردم آمريکا را در 

عالوه براين برای دست زدن به .پی خواھد داشت
يک اقدام نظامی، بايد الاقل انسجام و يکپارچگی 
در درون طبقه حاکم آمريکا و نمايندگان سياسی 
آن وجود داشته باشد، که اکنون به ويژه در 

ھای انتخاباتی نيز در جريان  شرايطی که کشمکش
است، اراده واحدی برای چنين اقدامی وجود 

با تمام اين اوصاف، اين حقيقت به جای .  ندارد
ست که نزاع وارد مرحله جديدی شده  خود باقی

است، خطر بالقوه جنگ وجود دارد و احتمال 
بروز آن با مد نظر قراردادن ترکيب و بافت 
سياسی کنونی جمھوری اسالمی، از ھر زمان 

اين واقعيت را نيز نبايد از .  ديگر بيشتر شده است
نظر دور داشت که در اين مرحله، ممکن است 

بينی  شرايطی پيش آيد که از ھم اکنون قابل پيش
ھای امپرياليست اکنون تجربه  قدرت.  نيست

سرنگون کردن بی درد سر و بدون تلفات رژيم 
 .معمر قذافی را دارند

با توجه به نارضايتی گسترده توده مردم ايران و 
ھا از جمھوری اسالمی، اگر در  کران آن نفرت بی

ای و حتا شھری از ايران مردم به قيام  منطقه
تواند تضمين کند که  برخيزند، چه کسی می

ھای امپرياليست به ويژه امپرياليسم آمريکا  قدرت
برای به دست گرفتن و کنترل زمام امور جنبش و 
در عين حال تسويه حساب با جمھوری اسالمی به 
اقدام نظامی متوسل نشوند؟ وزير خارجه آمريکا 

ھای بورژوايی اعالم  از ھم اکنون به اپوزيسيون
کرده است، از ما تقاضای کمک کنيد و ما اقدام 

بنا براين اتفاقات متعدد و پيش بينی .  خواھيم کرد
توانند جنگی را که اکنون  ای ھم ھستند که می نشده

 .الوقوع نيست، به جنگی بالفعل تبديل کنند قريب
اما در اين شرايط که مرحله جديدی در 
مخاصمات فرا رسيده است و احتمال بروز جنگ 
را بيش از ھميشه افزايش داده است، موضع 

 جمھوری اسالمی چيست؟
داند کpه در  جمھوری اسالمی ھم گرچه اين را می

اين مقطع جنگی رخ نخواھد داد، اما پذيرفته است 
. کppppه بppppاالخppppره جppppنppppگ رخ خppppواھppppد داد

ھpای سpران و مpقpامpات سpيpاسpی و  گpيpری موضpع
نظامی جمھوری اسالمی به وضوح ھمين واقعيت 

 .دھد را نشان می
رئيس ستاد کل نيروھای مسلح جمھوری اسالمی 

ھای نظامی، تھديد  ما به عنوان دستگاه: "گويد می
را ھر چند با احتمال کم و دور باشد، تھديد قطعی 

دانيم و در کمال آمادگی و با تجھيزات درست  می
چنان تنبيه کنيم که  ايم تا ھر نوع اشتباه را آن آماده

 ."از انجام آن متعجب شوند
"ای نيز در جمع نظاميان گفت خامنه دشمنان و : 

بخصوص آمريکا و دست نشاندگانش و رژيم 
صھيونيستی بدانند، ھر گونه تجاوز و حتا تھديد 

ای پاسخ خواھد داد که  را با قدرت کامل و به گونه
." متعرضان و متجاوزان را از درون متالشی کند

ھر کس که فکر تجاوز به جمھوری : "وی افزود
اش خطور کند بايد خود  اسالمی ايران، در مخيله
ھای  ھای محکم و مشت را آماده دريافت سيلی

پوالدين ارتش، سپاه، بسيج و در يک کالم ملت 
وی در پايان سخنرانی خود، ."  بزرگ ايران کند

 .نيروھای مسلح رژيم را به حفظ آمادگی فراخواند
ھا در  کسی که اندک شناختی از مسئله جنگ

ھای  ھای قدرت جھان کنونی و مجھز بودن ارتش
گر داشته  ھای پيشرفته و ويران جھانی به سالح

داند که تھديدات سران سياسی و نظامی  باشد، می
جمھوری اسالمی از نمونه تھديدات صدام و 

اگر جنگی رخ دھد، اين جنگ، از نوع . ست قذافی
جنگ ارتشيان صدام و جمھوری اسالمی نيست 

بعيد است نيروھای .  ھا نيز به طول انجامد که سال
نظامی جمھوری اسالمی بتوانند بيش از چند ھفته 

تھديدات جمھوری اسالمی .  دوام آورند
چرا که اوالً، اکثريت بزرگ مردم .  ست توخالی

ايران مخالف جنگ و مخالف جمھوری 

اند و کسی حاضر نيست به خاطر اين  اسالمی
ثانياً، .  رژيم ارتجاعی جان خود را از دست بدھد

تسليحات جمھوری اسالمی مطلقاً قابل قياس با 
ھای  ھای پيشرفته جنگی قدرت ھا و تکنيک سالح

جمھوری اسالمی تمام توان .  جھانی نيست
اش در شليک چند موشک به سوی  نظامی

ھا ھم  شود که اين موشک اسرائيل خالصه می
ثالثاً، .  تواند در آسمان منحرف و منھدم شوند می

جمھوری اسالمی يک رژيم منفرد در سطح 
متحد جدی و قدرتمندی .  منطقه و جھان است

ترين  نزديک.  ندارد که بتواند آن را ياری دھد
باشد که در  متحد جمھوری اسالمی، سوريه می

به رغم اين که روسيه بنا به .  ست حال فروپاشی
منافع اقتصادی و سياسی خود در ايران، حامی 
جمھوری اسالمی و مخالف برافتادن آن است، اما 
متحد قابل اتکايی برای جمھوری اسالمی نيست و 

تواند تا جايی از جمھوری اسالمی  ھرگز نمی
حمايت کند که پای خود او را به درگيری نظامی 

توان يافت  ھيچ فاکت داخلی و خارجی نمی.  بکشد
که دليلی بر توان ايستادگی جمھوری اسالمی و 
ادامه حيات آن در جريان جنگی باشد که 

. شوند ھای جھان درگير آن می ترين ارتش بزرگ
با تمام اين اوصاف که درگير شدن در يک چنين 
جنگی به نفع جمھوری اسالمی نيست، راھی ھم 

جمھوری .  نشينی اين رژيم وجود ندارد  برای عقب
داند که ھرگونه عقب نشينی از اھداف  اسالمی می

سياست خارجی خود به معنای پايان ادعاھای 
منی طلبانه و توسعه طلبانه پان اسالميستی   ھژ

اما معضل رژيم به ھمينجا خالصه .  خواھد بود
سياست خارجی پيوندی ناگسستنی با .  شود   نمی

تواند  سياست خارجی نمی.  سياست داخلی دارد
تغيير کند، بدون اين که در سياست داخلی تغييری 

جمھوری اسالمی به خاطر فجايع و .  رخ دھد
شماری که عليه مردم ايران مرتکب  جنايات بی

ھای  ھا خارجی از توده شده است، بيش از ارتش
داند که اگر در  می.  مردم ايران ھراس دارد

سياست خارجی گامی به عقب بگذارد، لزوما در 
سياست داخلی انعکاس خواھد يافت و به 

نشينی در برابر مردم و سرانجام نابودی  عقب
از اين .  تر جمھوری اسالمی ختم خواھد شد  سريع

بيند که به ماجراجوئی  اش را در اين می رو نفع
ادامه دھد و توده مردم را به گرداب جنگی 
بکشاند که مصائبی بسيار عظيم برای آنھا به بار 

رحمانه مردم زير  کشتار بی.  خواھد آورد
ھای وحشتناک، نابودی سرپناه زندگی  بمباران
ھا انسان، نابودی تأسيسات صنعتی و  ميليون

ھا تالش و کار  زيربنايی کشور که حاصل سال
ھائی  اند،  فقط نمونه ھای کارگر و زحمتکش توده

 . از نتايج يک جنگ ارتجاعی خواھد بود
ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران بايد  توده

خطر را جدی بگيرند و از ھم اکنون جلوی 
ھای  ای را که جمھوری اسالمی و قدرت فاجعه

. امپرياليست در حال آفريدن آن ھستند، بگيرند
. جنگ ھيچ نفعی برای مردم ايران نخواھد داشت

جمھوری اسالمی و آمريکا ھر يک به خاطر 
منافع اقتصادی و سياسی و اھداف و مقاصد 

خواھند اين  طلبانه و ھژمنی طلبانه خود می توسعه
مردم ايران نبايد اجازه دھند .  جنگ را برافروزند

المللی سرنوشت آنھا را  که مرتجعين داخلی و بين
تنھا راه موثر، برای مقابله با تھديد .  تعيين کنند

جنگ و  نجات از شر فجايع آن،  قيام برای 
 .ست سرنگونی جمھوری اسالمی
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١از صفحه   

دف ٢٠دوم بی سابقه است، نشست ھای گروه   ـھ
رای  ی ـب ـل ت ـک اـس ـي ک ـس پايه ای خود را تعيين ـي
ی  ـن ـع ی ـي اـن ـھ ه داری ـج اـي رـم ی ـس ای اصــل ادـھ نـھ

ذارد ـگ ی ـب اـن . صندوق بين المللی پول و بانک جـھ
روه  ون ـگ اـگ وـن از ھمين جا بود که نشست ھای ـگ

 که فقط به نشست سران ساليانه ی کشورھای ٢٠
ر و  ـگ ای دـي عضو خالصه نمی شود و نشست ـھ
ژه  از جمله جلسات وزرای اقتصاد و کار و به وـي
ر  ز در طـی ـھ ـي رؤسای بانک ھای مرکزی را ـن
ا  ت ـت سالی شامل می شود، خود را مقيد کرده اـس
از داده ھای نھادھايی ھمچون صندوق بين المللی 
ه  ـع وـس اری و ـت پول، بانک جھانی، سازمان ھمـک
ورای  ی و ـش اـن ـھ ارت ـج ـج ان ـت ازـم اقتصادی، ـس

 .ثبات مالی بھره ببرد
ل ٢٠گروه  اـم ه ١٩ ـش ادـي ـح الوه اـت ه ـع ور ـب  کـش

د .  اروپاست ـن نوزده کشور عضو اين گروه عبارـت
زی، :  از دوـن ه، اـن رانـس آلمان، انگلستان، ايتاليا، ـف

ودی،  ـع ان ـس ـت ترکيه، روسيه، ژاپن، چين، عربـس
ا،  ـک رـي ن، آـم ـي ـت ان، آرژاـن ـت دوـس ـن ی، ـھ وـب ـن کره ـج
ای  ـق رـي ا و آـف ـي راـل ـت ک، اـس زـي ـک برزيل، کانادا، ـم

اقتصاد جھانی را در  % ٨۵اين کشورھا . جنوبی
ف  ـل ـت ـخ ای ـم ل ـھ ـک اختيار خود دارند و دارای ـش

 .حکومتی ھستند
ه و  رانـس ور ـف ـھ ـم س ـج ـي وزی، رـئ ارـک وال ـس نيـک

ای ٢٠ميزبان نشست آخر گروه  ال ـھ ه در ـس  ـک
ه  ـق اـب اخير صدراتش در فرانسه به گونه ای بی ـس
ب  ـق ی و ـع توانست با توجه به توازن قوای سياـس
ه  ادـي ـح ف اـت نشينی موقتی جنبش کارگری و ضــع
ھای کارگری و گروه ھای سياسی مدافع طبقه ی 
ی را  اـع ـم ـت ای اـج کارگر بسياری از دست آوردـھ
روه  ت ـگ ـس ه نـش ود ـک در فرانسه بازستاند، گفته ـب

د "  نظم جديد جھانی" يک ٢٠ را به ارمغان خواـھ
امــا ايــن اعــالن و ديــگــر وعــده ھــای .  آورد

ت  ـس ـک ودن ـش ـم ان ـن سارکوزی بيش تر برای پنـھ
 بود تا ھر چيز ٢٠پيش بينی شده ی نشست گروه 

راً .  ديگری چرا که اين نشست قصد داشت تا ظاـھ
د  دـي ررات ـج ـق اد ـم ـج برای تعديل بحران مالی، اـي
برای نظام ارزی، جلوگيری از فرارھای مالی و 
ژه  ه وـي ه و ـب ـي واد اوـل ای ـم ـھ مبارزه با افزايش ـب

د ـن ری ـک ـي م ـگ ـي ن .  محصوالت کشاورزی تصــم اـي
ودن  ـب نشست ھمچنين قصد داشت تا برای خالی ـن

اـعی" عريضه به  ـم ـت ازی و "  ابعاد اـج ی ـس اـن ـھ ـج
 .توسعه در چارچوب آن بپردازد

ه در ٢٠نشست اخير گروه  رانـس ان ـف  در شھر ـک
ش  ی از اعضـاـي رـخ ن ـب ـي ه ـب حالی برگزار شد ـک
ا  طـه ـب ی در راـب اـي ھمچون چين و آمريکا تنش ـھ

ايــن نشــســت .  نــظــام ارزی بــه وجــود آمــده بــود
صـاد  ـت ھمچنين در حالی برگزار می شد که دو اـق
ه  ر ـب ر ـس بزرگ اتحاديه اروپا، آلمان و فرانسه ـب
اصطالح نجات يونان اختالفات زيادی پيدا کردند 

ات" و توانستند در آخرين لحظات يونان را  ـج " ـن
 !دھند تا بيماری آن به خودشان سرايت نکند

روه  ر ـگ ـي ت اـخ ـس ان نـش زـب بر خالف ادعاھای مـي
ی ٢٠ ـک ـم ، نشست ھای پيشين اين گروه نه فقط ـک

به برطرف کردن يا الاقل تعديل بی ثباتی مالی و 
ی  ران ـب ـح بانکی نکرد بلکه تصميماتش موجب ـب

ود .   شد٢٠٠٨سابقه پايان سال  ی ـش اکنون گفته ـم
م  ازـھ الدی ـب ـي ده ـم ـن که بحران پيش رو در سال آـي

 .عميق تر از بحران سال يادشده خواھد بود
 نــاشــی از ٢٠يــکــی از داليــل نــاتــوانــی گــروه 

ا .  تضادھای داخلی آن است ن تضـادـھ بخشی از اـي
ن،  ـي د ـچ ـن اـن ی ـم اـي ورـھ از آن جايی می آيند که کـش
ه  ـي رـک برزيل ھندوستان، اندونزی، روسيه و حتا ـت
ه  ـي ـق ه ـب ت ـب ـب ان نـس االيـش د ـب رخ رـش ه ـن با توجه ـب
رار  کشورھای عضو، کم تر در معرض بحران ـق

رخ .  گرفته اند ه ـن رد ـک اما ھرگز نبايد فراموش ـک
زرگ  ای ـب ری ـھ راـب رشد باالی آن ھا به بھای ناـب
ر و  ارـگ ه ی ـک ـق د طــب دـي ار ـش ـم ـث ـت اجتماعی و اـس

رد ـي ل .  زحمتکشان اين کشورھا صورت می ـگ ـي دـل
روه  ی ـگ واـن اـت داف ٢٠ديگر ـن ه اـھ دن ـب ـي  در رـس

ی  خود، خودسری نيرومندترين اقتصاد جھانی يعـن
روه اـست ن ـگ ا در اـي ـک ا .  امپرياليسم آمرـي ـک رـي آـم

رون  ی ـب اـل ررات ـم حاضر نيست به يک رشته مـق
ع وال  مرزی تن دھد چرا که در اين صورت مناـف
ور،  استريت و سوداگری ھای بورسی در اين کـش

د ـت ی اـف طـر ـم ه .  ھر چند به گونه ای جزئی به ـخ ـب
ای  ت ـھ ـس ھمين خاطر است که حتا تصميمات نـش

ال ٢٠پيشين گروه   در پيتسبورگ و تورنتو در ـس
در اين نشست .   عملی نشدند٢٠١٠ و ٢٠٠٩ھای 

م،  ـت ـس ـي ل ـس ھا تصميم گرفته شد که برای نجات ـک
طـر  رـخ ای ـپ ذاری ـھ ه ـگ اـي رـم ر ـس ماليات ھايی ـب
نــھــادھــای بــزرگ مــالــی و بــر ارزش افــزوده 

 .درآمدھای بانک ھا گذارده شوند
ظـام ٢٠نشست گروه  راً ـن ا ظـاـھ ت ـت واـس ی ـخ  ـم

الً  ـم ه ـع را ـک د ـچ ـن ه رو ـک ارزی را با تحول روـب
ی  ود دارد ـم ون وـج اـگ جنگی که بين ارزھای گوـن

د زـن ن ـب ر داـم ش ـت ـي ی ـب اـل ران ـم ـح ا .  تواند به ـب اـم
ول  ھمگان می دانند که چين با چنگ و دندان از ـپ
ملی خود دفاع می کند و نمی خواھد ارزش آن را 
ی  باال ببرد تا بتواند کاالھای خود را به بھای کنوـن

م .  به سراسر جھان صادر نمايد ـي آمريکا نيز تصــم
ارد دالر ۶٠٠دارد تا با تزريق مبلغ نجومی  ـي ـل  مـي

 .ارزش آن را پايين يا در سطح کنونی نگاه دارد
روه  ت ـگ ـس ه نـش ود ـک ه ـب ـت ی ٢٠سارکوزی گـف  ـم
ت " خواھد با فرار مالی سرمايه ھا به آن چه  ـش ـھ ـب

م .  ناميده می شود پايان دھد"  ھای مالی ن ـھ ا اـي اـم
روه   در ٢٠يک اعالن تازه نيست و در نشست ـگ

ود ده ـب طـرح ـش وضـوع ـم س .  لندن اين ـم از آن ـپ
ای  ت ـھ ـش سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی بـھ
ه  ان ـب ت اـش ـي اـف مالی را با توجه به ھمکاری و شـف
دی  ـن ه ـب ـت د دـس ـي سه دسته ی سياه، خاکستری و سـف

جــالــب اســت کــه در گــروه ھــای ســيــاه و .  نــمــود
خاکستری، يعنی گروھی که کم ترين ھمکاری را 
ای  ورـھ برای جلوگيری از فرار مالی می کنند کـش
ا  ه اروـپ ادـي ـح وجود دارند که خود در چارچوب اـت

د از!   ھستند٢٠عضو گروه  ـن : اين کشورھا عبارـت
 .لوکزامبورگ، بلژيک و اتريش

روه  ت ٢٠در بخش ديگری از اھداف ـگ ده اـس  آـم
ت  ـح د ـت که عمليات مالی صندوق ھای سوداگر باـي
ازه داده  مقرراتی صورت بگيرد و به بانک ھا اـج
د  ـن زـن طـری ـب رـخ د ـپ نشود تا دست به ھر داد و سـت

د ده اـن ا .  چرا که اين ھا موجب تعميق بحران ـش اـم
وـچک  در عمل اين تصميم به محدوده ای بسيار ـک
ا  ا و اروـپ ـک رـي ه در آـم د ـک تر احاله شد و قرار ـش
ود  ادالت ـخ صندوق ھای سوداگری و بانک ھا مـب
ا را  را به اطالع دولت ھای حاکم برسانند و آن ـھ

 !رسماً ثبت کنند

ی از  ـک وـچ ش ـک ـخ ط ـب ـق د ـف ر ـش آن چه در باال ذـک
ت  ـس ن نـش شکست عملی نشست ھای اخير و آخرـي

ه ٢٠گروه  اـي  برای تعديل بحران کنونی نظام سرـم
ه  داری جھانی ست اما اين نشست در يک مورد ـب
دن  ـي ھدف خود رسيده است و آن ھم عموميت بخـش
ف  ـل ـت ـخ ای ـم ورـھ ی در کـش به برنامه ھای رياضـت

 مــی ٢٠بــه عــبــارت ديــگــر ســران گــروه .  اســت
ر  ران را ـب ـح خواھند با اين برنامه ھا بار اصلی ـب
ه  د ـک دازـن دوش کارگران و ديگر زحمتکشانی بياـن
ه  را ـک د ـچ ھيچ گونه دخالتی در ايجادش نداشته اـن
از ھر گونه تصميم گيری در امور اقتصادی کالن 

 .و خرد محروم ھستند
ت  ـس  ١٣ و ١٢از آن جايی که فرانسه ميزبان نـش

ن ٢٠آبان گذشته گروه  ه اـي  بوده است اشاره ای ـب
ی .  کشور خالی از لطف نيست ـت ت راـس ت دـس دوـل

ن  رـي زرگ ـت ه ـب ت ـک ی ـس دـع نيکوال سارکوزی ـم
بخش قروض عمومی به علت مخارج اجتماعی و  

ت قصـد .  بودجه ھای تأمين اجتماعی ست اين دوـل
دارد بــا ايــن ادعــا بــاز ھــم بــه دســت آوردھــای 
ه  کارگری در اين زمينه يورش آورد، ھمانگونه ـک

ال ۶٢ به ۶٠برای مثال سن بازنشستگی را از   ـس
ل را  و بيش تر افزايش داد و حق بازنشستگی کاـم

وارد ۴۵به  ا در ـم د ـي اـن ار رـس ه ی ـک ـق اـب  سال ـس
ت ن در .  گوناگونی از بودجه ھای بھداشتی کاـس اـي

ا  ارد ـھ ـي ـل ـي حالی ست که ھمين دولت سارکوزی ـم
راد  ا و اـف ت ـھ يورو از ماليات ثروتمندترين شرـک

بار قروض دولت فرانسه را نمی توان .  کاھش داد
ه  ت ـک داـخ ی اـن بر دوش بودجه ھای تأمين اجتماـع
بــخــش بــزرگــش از روی حــقــوق کــارگــران و 
ه وام  ا ـب ه آن ـھ زحمتکشان برداشته می شود بلـک

 بدين ١٩٧٣گيری دولتی با بھره ھای باال از سال 
ه .  سو مرتبط ھستند از آن سال به بعد دولت فرانـس

ن  ھمواره نيازھای خود را در بازارھای مالی تأمـي
رض .  کرد ای ـق ه ـج ه ـب رانـس دولت ھای مختلف ـف

ای خصـوصـی  کردن از بانک مرکزی از بازارـھ
د  ـن رـف ن ـت ا اـي با بھره ی باال پول قرض گرفتند تا ـب

س .  کسری بودجه ی خود را الپوشانی کنند حاال ـپ
از نزديک به چھار دھه ھمين کسری بودجه نتايج 
ر  زـي اـگ ت ـن ه دوـل را ـک ی آورد ـچ وخيمی به بار ـم

 ميليارد يورو بھره ۵٠است تا ھر سال نزديک به 
 .برای وام ھای خود بپردازد

دولت فرانسه و ديگر دولت ھا به ويژه اروپايی و 
ورو و دالر از  ا ـي اردـھ ـي ـل ـي آمريکايی از سويی ـم
ای  ره ـھ ـھ ت ـب رداـخ خزانه ی عمومی را صرف ـپ
ان  ھنگفت قروض خود می کنند و از سويی به ھـم
ی  ی ـم بانک ھای خصوصی کمک ھای عظيم ماـل

 .کنند تا آن ھا را از ورشکستگی نجات دھند
ب ٢٠ھر چند که کشورھای گروه   خود را صـاـح

ات و  %  ٨۵ ـم ـي اقتصاد جھانی می دانند اما تصــم
د  ی دـھ ان ـم آن چه در عمل صورت می گيرد نـش
ع  داـف که اين ھا در چارچوب کشورھای خود نيز ـم
ن  ه داران اـي اـي رـم ه ـس د ـک ـن ـت ی ھـس ـک وـچ ت ـک اقلـي

روه .  کشورھا ھستند ال ـگ ون از ٢٠با اين ـح ـن  اـک
طـر  ک ـخ ه ـي ان ـب ـھ لحاظ سياسی نيز در سطح ـج
ران  ت ـس اـي بزرگ تبديل شده است، چرا که در نـھ
ه در  بيست کشور جھان به خود اجازه می دھند ـک
ر  ـگ ور دـي ا کـش رای ده ـھ طـوط ـب ن ـخ رـي اصلی ـت

روه .  تصميم گيری کنند ا ـگ د ـب اـي ت ـب ـھ به ھمين ـج
ه ٢٠ اـي رـم  به عنوان يکی از ارکان اصلی نظام ـس

 .داری جھانی مبارزه شود
  

ناکامی ديگری برای 
 ٢٠اجالس گروه 
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  ٨درصفحه 

عدم برخورداری زنان از حق طالق، آزادی عمل 
 صيغه و حق طالق مردان در امر تعدد زوجات،

 نداشتن آزادی کامل در انتخاب ھمسر يک جانبه،
و مسافرت، عدم برابری زنان با مردان در امر 

،  فرزندان، نداشتن حق قضاوتتکفل و سرپرستی
شھادت با ی برخوردار نبودن از حق برابر

آميز در  قوانين و مقررات تبعيض، وجود مردان
مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی 

نيز و   زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی
 انتخاب پوشش و ده ھا مورد ديگر، نداشتن حق

  . استايرانبيانگر بی حقوقی تام وتمام زنان ھمه 
در جمھوری اسالمی، ستم و اعمال نابرابری بر 
زنان ايران، آنچنان ابعاد وسيع  و گسترده ای به 
خود گرفته است که در عرصه جھانی نيز اين 
رژيم، به عنوان يکی از نظام ھای صدر نشين 
تبعيض واعمال نابرابری جنسيتی عليه زنان 

 .شناخته شده است
انجمن در ارتباط با نقض برابری جنسيتی زنان، 

شنبه اول نوامبر، ششمين  اقتصاد جھانی، روز سه
گزارش ساالنه گردھمايی جھانی جنسيتی خود را 

 کشور منتشر ١٣۵با بررسی برابری جنسيتی در 
 درصد کل جمعيت ٩٣، که در اين بررسی  .کرد

ايران، جھان را شامل می شود، جمھوری اسالمی 
 را به ١٢۵پس از ترکيه، مصر و سوريه، رتبه 

  .خود اختصاص داده است

 جھتھای خود  انجمن اقتصاد جھانی، در بررسی
تعيين بھترين و بدترين کشورھا در زمينه برابری 

دسترسی :   متغير را در چھار دسته١۴زنان، 
ای و پيشرفته، سالمت و  ھای پايه زنان به آموزش

تندرستی زنان با احتساب ميزان اميد به زندگی، 
ھای اقتصادی و ميزان مشارکت  برابری فرصت

 زنان در قدرت و اختيار سياسینيز در آنھا و 
 .، در نظر گرفته استجامعه

بر اساس اين گزارش، ايران به لحاظ سالمتی و 
 و به لحاظ ٨۵ رتبه ،اميد به زندگی برای زنان

به خود  را ١٠۵ رتبه ،دسترسی به تحصيالت
نظر مشارکت در امور از .  اختصاص داده است

 نيز، ايران تحت اقتصادی و قدرت سياسی
 به ترتيب در جايگاه حاکميت جمھوری اسالمی

  . است قرار گرفته١٣٠ و ١٢۵
 انجمن اقتصاد جھانی   ساالنه گردھمايیگزارش

 جھان و  کشور١٣۵در مورد برابری جنسيتی در 
 در امور  زنان ايران مشارکتنيز ميزان

، تاکيدی بر نابرابری اقتصادی و قدرت سياسی
 . جنسيتی و بی حقوقی زنان در ايران است

ماھيت رژيم استبدادی حاکم بر ايران، سرکوب و 
سلب آزادی ھای فردی، مدنی و دموکراتيک 
زنان، موضوعی نيست که ديگر بر کسی پوشيده 

آنچه رژيم جمھوری اسالمی را در عرصه .  باشد
زن ستيزی و اعمال ستم و نابرابری جنسيتی بر 
زنان کشور، تا مرحله سلب ابتدايی ترين حقوق 
سياسی و اجتماعی آنان سوق داده است، جاری 
ساختن قوانين دين و شريعت در تمام سطوح 
جامعه و به طور اخص در زندگی فردی و 

 . اجتماعی زنان است
سيستم سرمايه داری، فی نفسه و در بطن خود 
نوعی بی عدالتی و نابرابری جنسيتی عليه زنان 

در واقع نظام سرمايه داری بنا .  را به ھمراه دارد
به ماھيت استثمارگرانه و سودبری بيشتر از 
نيروی کار، ھمواره نوعی نابرابری و تبعيض 
جنسيتی عليه زنان را درمتن جامعه اعمال و باز 

 . توليد می کند
مارکس در مورد تبعيض و بی حقوقی زنان در 

"سيستم سرمايه داری می گويد در اين زمين : 
انتھا که مکان زيست انسان است،  پست بی

کاالی مصرفی، کنيز موقعيت زن فقط به عنوان 
 شناخته شده ،عشق بازی و کارخانه توليد مثل

 بيان ،رابطه يک انسان با انسان ديگر.  است
مرد آشکار   قطعی خود را در رابطه بين زن و

ای است طبيعی، مستقيم،   که رابطه،کند می
توان فھميد  از نوع اين رابطه می.  مشخص و الزم

 ". است  چقدرانسان شده،عنوان نوع بشر که مردبه
آنچه مسلم است، اين نابرابری و تبعيض جنسيتی 
که در بطن نظام سرمايه داری جا خوش کرده 
است، وقتی با مقررات دينی  و مذھبی تلفيق 
گردد، بسی تشديد می شود و حتا حقوق اوليه و 

دين از .  انسانی زن را نيز نقض و پايمال می کند
جمله مقوالتی است که نه تنھا ھيچ سنخيتی با 
مفھوم عام آزادی ھای فردی، اجتماعی و حقوق 
دمکراتيک توده مردم ندارد، بلکه، يکی از اصلی 
ترين ابزارھای سرکوب و اعمال نابرابری 

نظام ھای دينی،  .  جنسيتی عليه زنان نيز ھست
ازجمله و به ويژه  رژيم جمھوری اسالمی که 

ست، با نگاه ابزاری و   نمونه بارزچنين نظامی
متحجرانه ای که نسبت به زن دارند و با تکيه بر 
قوانين شريعت، بيشترين سرکوب ھای اجتماعی، 
اقتصادی و سياسی را عليه زنان در جامعه اعمال 

 .می کنند
بر بستر چنين وضعيتی ست که سرکوب، 
تبعيض، نابرابری و سلب ابتدايی ترين آزادی 
ھای فردی و اجتماعی در جامعه، به منتھا درجه 
خود رسيده و ابعاد فاجعه باری را برای زنان 

 . ايجاد کرده است
با گذشت بيش از سه دھه از اين وضعيت و با 
توجه به مجموعه شرايط حاکم بر جامعه، نه تنھا 
ھيچ روزنه اميدی دال بر بھتر شدن شرايط 
اجتماعی برای زنان کشور نيست، بلکه رژيم 
جمھوری  اسالمی  ھمچنان به سرکوب و سلب 
بيشتر حقوق فردی و اجتماعی زنان، ادامه می 

 .دھد
گسترش تفکيک جنسيتی در رشته ھای 
دانشگاھی، جداسازی اتوبوس ھای دانشجويان 
دختر و پسر، ديوارکشی در سلف سرويس پاره 
ای از دانشگاه ھا، کنترل و جلوگيری از ورود 
زنان به اصطالح بد حجاب در ادارات  دولتی و 

به "  کم حجاب"نيز ممانعت از  ورود زنان 
ھواپيما و در نتيجه جلو گيری از پرواز آنان، از 
جمله  نمونه ھای مشخص افزايش سرکوب ھای 

 .اجتماعی زنان در جامعه  است
در عرصه اقتصادی نيز، سياست جمھوری 
اسالمی ھمچنان به سمت خانه نشين کردن زنان 

کاھش ميزان اشتغال .  در حال  پيشروی است
زنان و حذف تعدادی از مشاغل اداری و انتقال 
آن به درون خانه از طريق دور کاری برای 
زنان، از جمله اقدامات جمھوری اسالمی برای 
خانه نشين کردن زنان و حذف ھرچه بيشتر آنان 

 .  از امور اقتصادی کشور است
از نظر سالمت و اميد به زندگی نيز، شرايط 
زندگی برای زنان کشور ھمچنان رو به وخامت 

 . است
گسترش آمار طالق و فحشا، باال رفتن آمار اعتياد 
و روی آوری زنان جامعه به مصرف مواد 
مخدر، افزايش افسردگی، و مھمتر از ھمه، 
افزايش خودکشی در ميان زنان ايران، گويای اين 
حقيقت مسلم است که زنان ايران در شرايط عدم 
امنيت اجتماعی، اقتصادی و به عبارت بھتر در 

 .بی اميدی محض نسبت به آينده بسر می برند
برطبق گزارشات رسانه ھای بين المللی ايران 
سومين کشور جھان است که در آن آمار خودکشی 
زنان پيوسته درحال افزايش و پيشی گرفتن از 

 .آمار خودکشی مردان است
طبق تحقيقات انجام شده در ايران، زنان بيش از 

 برابر مردان اقدام به خودکشی می کنند، ھر سه
چند مرگ در اثر  اقدام به خودکشی در ميان 

 .مردان بيش از زنان است
گزارش ملی خشونت عليه زنان نيز که توسط 

 منتشر ٧٩نھاد رياست جمھوری ايران در سال 
در :  شد، در مورد افزايش خودکشی زنان نوشت

حالی که رقم خودکشی زنان در استان ھايی مثل 
 درصد ١٠تھران و سيستان و بلوچستان به زير 

 کھگيلويه و می رسد، اما در سه استان 
 ٣٦ اين رقم به بويراحمد، کرمانشاه و کردستان،

 . درصد می رسد٣٨تا 
سايت آفتاب نيز در باره کاھش يافتن سن 

: خودکشی در مورد زنان و مردان نوشته است
سن اقدام به خودکشی در ايران، در ميان مردان 

 سال ٢٠ تا ١٦ سال و در زنان بين ٢٥ تا ٢٠بين 
 .است

ھمه اين حقايق گويای اين امر است که، سن اميد 
در جامعه نه تنھا باال نرفته است، بلکه مجموعه 
شرايط حاکم بر ايران، نااميدی و سرخوردگی 
بيشتر از آينده را در ميان زنان ايران دامن زده 

 .است
انجمن اقتصاد واقعيت اين است که، گزارش 

، صرفاً روی بررسی يک سری از جھانی
متغيرھای عام تکيه داشته است که در آن 
متغيرھا، عواملی از قبيل سرکوب ھای اجتماعی، 
سلب ابتدايی ترين آزادی ھای فردی و خصوصی 

فشار، تحقير، زنان، تفکيک جنسيتی، سنگسار، 
  حکومتیخشونتاعمال اجبار، اذيت و آزار و 

 . عمالً لحاظ نشده است، عليه زنان
سرکوب و بی حقوقی زنان در نظام جمھوری 
اسالمی آنچنان ابعاد وحشتناکی به خود گرفته 

، فقط گوشه انجمن اقتصاد جھانیاست که گزارش 
ای از ستم، نابرابری جنسيتی و تضييقات اعمال 

 .شده بر زنان کشور را بازتاب می دھد

١از صفحه   

 تبعيض و نا برابری جنسيتی در جمھوری اسالمی

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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٧از صفحه   

آنچه مسلم است، تا رژيم ارتجاعی جمھوری 
اسالمی بر سِر کار است، تبعيض و نابرابری 

. جنسيتی عليه زنان نيز وجود خواھد داشت
لذا، برای پايان دادن به اين ستم وتبعيض و 
نابرابری جنسيتی عليه زنان، درگام نخست 
بايد اين رژيم سرتا پا ارتجاعی را برانداخت 
و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان 

در حکومت شورايی .  را جايگزين آن ساخت
ھرگونه ستم و تبعيض برپايه جنسيت به ، 

فوريت ملغا و زنان از حقوق کامل اجتماعی 
می و سياسی برابر با مردان برخوردار 

زنان آزادند با برابری کامل با مردان   .گردند
در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، 
سياسی و فرھنگی مشارکت و به تمام مشاغل 

و مناصب در ھمه سطوح دسترسی داشته 
 .باشند

برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل 
 و لغو برابر با مردان در ازای کار مساوی

تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به 
تعدد زوجات، صيغه، حق طالق يک جانبه، 
تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانين و 

آميز در مورد ارث، مقررات  مقررات تبعيض
حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در 

تمام  نيز لغو موسسات و مراکز عمومی و
مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه 

 از نظير شالق، سنگسار و غيره و غيره
جمله مطالبات مسلم زنان ايران است که در 
حکومت شورايی به فوريت متحقق خواھد 

 . شد

  تبعيض و نا برابری جنسيتی در جمھوری اسالمی

 خالصه ای از

  اطالعيه ھای سازمان
 
 

 سازمان ما ١٣٩٠ آبان ماه ١٨در تاريخ 
 از اعتصاب کارگران "ای تحت عنوان اطالعيه
 ھای  شرکت

" پيمانکاری  پتروشيمی امير کبير حمايت کنيم

 :در اين اطالعيه آمده است. انتشارداد
ھای پيمانکاری  پتروشيمی  کارگران شرکت"  

امير کبير در منطقه ويژه اقتصادی ماھشھر در 
ادامه اعتصاب فروردين ماه برای تحقق مطالبات 
خود ، از روز دوشنبه بار ديگر به اعتصاب 

اين اعتصاب که به گزارش .   متوسل شدند
 ١۶اتحاديه آزاد کارگران ايران از روز دوشنبه 

 . آبان ماه آغاز شده است، ھمچنان ادامه دارد
ھای پيمانکاری  پتروشيمی امير  کارگران شرکت

کبير، ھمچون ديگر کارگران پيمانی  
ھا، خواستار برچيده شدن بساط  پتروشيمی

ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم  شرکت
ھستند، تا بتوانند از حقوق حقه خود برخوردار 

ھای پيمانکاری  نه فقط در نقش  شرکت.  گردند
ھای مفتخور، بخشی از حاصل دسترنج  دالل

زنند،  کارگران را  مفت و مجانی به جيب می
بلکه مانع از آن ھستند که کارگران از حقوق 
ناچيزی که حتا در قانون کار به رسميت شناخته 

 . " شده، برخوردار گردند
اطالعيه، سپس با اشاره به سابقه مبارزات 

ھای پيمانکاری  پتروشيمی امير  کارگران شرکت
ھای پتروشيمی در فروردين  کبيرو ديگر مجتمع

اکنون نيز کارگران :"  افزايد ماه امسال می
ھای پيمانکاری  پتروشيمی امير کبير  شرکت

برای تحقق ھمان مطالبات که وعده اجرای آنھا 
 آبانماه داده شده بود، بار ديگر به اعتصاب ١۵تا 

ھای   اطالعيه با اشاره به تالش."  اند روی آورده
مديريت برای به تعويق انداختن مجدد تحقق 

کارگران :  گيرد مطالبات کارگران، نتيجه می
ھا  راھی جز  ھای پيمانکاری پتروشيمی شرکت
ھای موثرتر  ای جدی تر و توسل به روش مقابله

. در مبارزه، برای تحقق مطالبات خود ندارند
يکی از اين اقدامات، حمايت و پشتيبانی از 
يکديگر و مبارزه متشکل و ھماھنک تمام 

بدين منظور .  ھای منطقه است پتروشيمی
ست که يک کميته مخفی متشکل از  ضروری

ھا  ترين و پيشروترين کارگران پتروشيمی آگاه
تشکيل شود، تا بتواند يک مبارزه متشکل، ھم 

ھای  زمان و ھماھنگ را در تمام پتروشيمی
 ."منطقه سازماندھی کند و پيش برد

 :در پايان اين اطالعيه نيز آمده است
ضpمpن فpراخpوانpدن )  اقpلpيpت( سازمان فpدائpيpان "  

ھpا  بpه پشpتpيpبpانpی  عمpوم کpارگpران پpتpروشpيpمpی
ھpای  ازمبارزات و مطالpبpات کpارگpران  شpرکpت

پيمانکاری  پتروشيمی اميpر کpبpيpرو حpمpايpت از 
ھpای  مطالبات و مبارزات کارگران پيمانی مجتمع

، خواستار بpرچpيpده شpدن فpوری تpمpام  پتروشيمی
  ."ھای پيمانکاری از سراسر ايران است شرکت

 تصحيح و پوزش
 

و شورای ملی انتTقTالTی در لTيTبTی در "  ناتو"  در مقاله ی جنايات ۶٠٨در نشريه کار شماره 
پTيTشTيTن و وزيTر امTور "  ستون دوم خط نخست پس از وزير جTنTگ، عTبTارت ٣صفحه ی 

 . بايد افزوده شود"  خارجه کنونی

 به تبعيض، ستم و نابرابری 

 عليه زنان بايد پايان داده شود

 
 

 !مردم آزاديخواه!  زنان ستمديده

 
ايران در زمره معدود کشورھای جھان است که در آن برابری حقوق زن و مرد 

تحت حاکميت رژيم استبدادی و مذھبی جمھوری .  آشکارا نفی و انکار شده است
ترين تبعيض، نابرابری، ستم و سرکوب رو به رو  اسالمی زنان با بيرحمانه

 . به اين تبعيض و بی حقوقی بايد فورا پايان داده شود. ھستند

 

خواستار برافتادن ھرگونه تبعيض، ستم و نابرابری عليه )  اقليت(سازمان فدائيان
 .زنان است

زنان بايد از حقوق اجتماعی و سياسی کامل برابر با مردان برخوردار گردند و با 
برابری کامل به تمام شئون زندگی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی 

 .دسترسی داشته باشند

 .زنان بايد از دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر برخوردار شوند

 .زنان بايد در انتخاب شريک زندگی خود آزادی کامل داشته باشند

 .حجاب اجباری بايد ملغا گردد

 .  حق سقط جنين بايد بی قيد و شرط به رسميت شناخته شود

  

 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار
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"نويسد ديدگاه خود می ی کارگر  اگر چه فقط بخشی از کار روزانه: 
ماند، و اگر چه ھمانا کار  شود و بخش ديگر نپرداخته می پرداخته می

باشد  نپرداخته يا کار اضافی است که منبع ارزش اضافی و يا سود می
ی کار، کار پرداخته  رسد که ھمه معذالک چنين به نظر می

 ).منبع باال" (است
ی مارکس، ساعات کار يک کارگر به دو بخش کار  براساس نظريه

کار الزم آن بخش از ساعات کار .  گردد الزم و کار اضافی تقسيم می
آفريند که برای باز توليد نيروی کار  يک کارگر است که ارزشی می

کار روزانه نه مقداری ثابت : "نويسد او در اين باره می.  باشد الزم می
به يقين يکی از اجزای آن از طريق زمان کار الزم .  که متغير است

اما کل مقداِر .  شود برای بازتوليد نيروی کار خوِد کارگر تعيين می
بنابر اين، کار .  کند کار روزانه با طول يا مدت کاِر اضافی تغيير می

روزانه مشخص کردنی است، اما در خود و برای خود مشخص 
دار نيروی کار  سرمايه: "افزايد مارکس در توضيح آن می)  ۵"(نيست

ارزش مصرفی نيروی کار در .  ی آن خريده است را به ارزش روزانه
به اين ترتيب، او اين حق را .  سراسر يک روز کار به او تعلق دارد

کسب کرده است که کارگر را در طول يک روز به کار برای خود 
اما کار روزانه چيست؟ در ھر حالت کمتر از يک روز .  وادار کند

ی  دار نظرات خاص خود را درباره چقدر کمتر؟ سرمايه.  طبيعی است
. ، يعنی مرز الزم کار روزانه دارد(Ultima Thule)  مرز جھاناين 

روح او .  يافته است ی تشخيص دار صرفا سرمايه او در مقام سرمايه
اما سرمايه تنھا يک انگيزه دارد و آن گرايش به .  روح سرمايه است

 ). ۶"(افزايی و خلق ارزش اضافی است ارزش
مارکس با تقسيِم کار يک کارگر به کار الزم و کار اضافی نشان  

دار با ھدف باال بردن ارزش اضافی ھمواره به  دھد که سرمايه می
دنبال باال بردن نسبت کاراضافی به کار الزم و يا طوالنی کردن کار 

ھر قدر به طول کار روزانه کارگر اضافه شود و يا از .  روزانه است
دار ارزش اضافی بيشتری  طول کار الزم وی کاسته شود سرمايه

کند که مارکس آن را به ارزش اضافی مطلق و ارزش  کسب می
من اين ارزش اضافی : "نويسد کند، مارکس می اضافی نسبی تقسيم می

ارزش اضافی شود،  تر کردن کار روزانه توليد می را که با طوالنی
در مقابل، آن ارزش اضافی ناشی از کوتاه کردن .  نامم  میمطلق

ی دو  زمان کار الزم و در نتيجه تغيير ھمگام با آن در مدت مربوطه
). ٧"(نامم  میارزش اضافی نسبیجزء زمان کار روزانه را 

وری کار، از ساعات کار الزم کارگر که  دار با افزايش بھره سرمايه
باشد کاسته و بر ساعات اضافی کار و  کارش می برای بازتوليد نيروی

افزايد و اين  در نتيجه ارزش اضافی حاصل از نيروی کار کارگر می
چيزی است که مارکس از آن به عنوان ارزش اضافی نسبی نام 

رود اين موضوع ھيچ  وری کار باال می اما در حالی که بھره.  برد می
کارگر که حاال با .  گذارد تاثيری بر سرنوشت و زندگی کارگر نمی

چنان مجبور به انجام  آفريند، ھم نيروی کار خود ارزش بيشتری می
دار است که از باالرفتن  ھمان ساعات کار است و اين تنھا سرمايه

وی در فصل شانزدھم کتاب کاپيتال در .  برد وری کار سود می بھره
"گيرد انتھا چنين نتيجه می برخالف نظر آدام اسميت، سرمايه فقط : 

سرمايه اساسا فرمانروايی بر کاری است .  فرمانروايی بر کار نيست
تمامی ارزش اضافی، به ھر شکل .  که ارزش آن پرداخت نشده است

در )  ی زمين سود، بھره، يا اجاره(ای که بعدا در آن متبلور شود  ويژه
جوھر خود ماديت يافتن زمان کاری است که ارزش آن پرداخت نشده 

شود که  افزايی سرمايه به اين صورت آشکار می راز خودارزش.  است
سرمايه کميتی معين از کار غير را در اختيار دارد که ارزش آن 

دار تالش  داری، سرمايه در مناسبات سرمايه).  ٨"(پرداخت نشده است

ای، يک ارزش مصرفی به مقدار  ی مبادله در رابطه). "١"(سازند می
ارزد، تنھا به اين شرط که در قالب کميت  ارزش مصرفی ديگری می

کاالھا به عنوان ارزش مصرفی بيش از ھر ...  متناسبی ارائه شوند
که در حکم ارزش  چيز از لحاظ کيفيت با ھم تفاوت دارند، حال آن

کنند و بنابر اين حتا يک  ای تنھا از لحاظ کميت با ھم فرق می مبادله
اگر ارزش مصرفی کاالھا ناديده ...  ذره ارزش مصرفی ھم ندارند

ماند و آن اين است که جملگی  گرفته شود، تنھا يک ويژگی باقی می
آن چه در اين چيزھا مشھود است عبارت از ...  محصول کار ھستند

ھا مصرف شده  است،  اين است که نيروی کار انسانی برای توليد آن
ھا به عنوان تبلور اين  آن.  ھا انباشت شده است يعنی کار انسانی در آن

 ).٢" (آيند  به شمار میارزش يا ارزش کاالجوھِر مشترک اجتماعی، 
ماند که اين ارزش که حاصل انباشته شدن کار  حال اين سوال باقی می

شود؟ مارکس در اين مورد  در کاال است چگونه محاسبه می
"نويسد می  باز دنيای کاالھاکل نيروی کار جامعه که در ارزش : 

شود، در اين جا به عنوان نيروی کار واحد و ھمانند انسانی  نموده می
. شمار نيروی کار منفرد تشکيل شده باشد شود، ھر چند از بی تلقی می

ھر کدام از اين نيروھای کار منفرد، تا جايی که واجد خصوصيت 
ميانگين اجتماعی نيروی کار باشد، و به مثابه ميانگين اجتماعی 
نيروی کار عمل کند، ھمانند ديگری يک نيروی کار است؛ بنابراين، 
در توليد کاال فقط ميانگين زمان کار الزم، يا زمان کار الزم از لحاظ 

زمان الزم از لحاظ اجتماعی عبارت است .  اجتماعی مورد نياز است
از زمان کاری که برای توليد ھر نوع ارزش مصرفی در شرايط 

ای معين و با ميزان مھارت ميانگين و شدت  متعارف توليد، در جامعه
مدت که به اختصار آن را )   ٣"(کار رايج در آن جامعه الزم است

 .توان ناميد  میکار الزم اجتماعی
داری کارگر برای تامين معاش  مجبور به  وقتی در جامعه سرمايه

ی آن به عنوان يک  گردد، ارزش مبادله فروش نيروی کار خود می
يعنی .  گردد تعيين می"  مدت کار الزم اجتماعی"کاال براساس ھمان 

. الزم است)  در اينجا نيروی کار(ارزشی که برای توليد آن کاال 
 به نيروی کارما با اين فرض شروع کرديم که : "نويسد مارکس می

مانند ھر کاالی ارزش آن، .  شود ارزش خويش خريده و فروخته می
 ).۴"(شود ديگر، از طريق زمان کار الزم برای توليد آن تعيين می

مند است؟ در جريان  دار به خريد نيروی کار عالقه اما چرا سرمايه
برد؟ آيا کارگر  دار چه منفعتی می ی ارزش نيروی کار، سرمايه مبادله

 کند؟ کند، مزد دريافت می برابر با ھمان ارزشی که جديداً توليد می
آيد  داری در اين است که در ظاھر به نظر می ی سرمايه فريب جامعه

رساند اما واقعيت امر  کارگرآزادانه نيروی کار خود را به فروش می
اين است که کارگر برای تامين معاش خود مجبور به فروش نيروی 

ارزش و يا : "نويسد می"  مزد، بھا، سود"مارکس در کتاب .  کار است
قيمت نيروی کار ظاھرا به صورت قيمت و يا ارزش خوِد کار در 

آيد، اگر چه ھرگاه بخواھيم به دقت سخن بگوييم ارزش و يا قيمت  می
کارگر چيزی برای فروش ندارد جز ".  کار اصطالحی بی معنی است

تواند به حيات خود  نيروی کارش و تنھا با فروش آن است که می
ترين شکل استثمار  رحمانه داری بی ادامه دھد و از اين جھت سرمايه

در ادامه "  مزد، بھا، سود"مارکس در کتاب .  گذارد را به نمايش می
"  نويسد می اين ظاھر فريبنده است که کار مزدوری را از ساير : 

برمبنای سيستم کار .  گرداند ھای تاريخی کار مشخص می شکل
رسد، در مورد  مزدوری، حتا کار نپرداخته، کار پرداخته به نظر می

". کند ی کار او نپرداخته جلوه می برده بر عکس حتا بخش پرداخته
پردازد که او ھم سه روز بر  وی در ادامه به بيگاری دھقان سرف می

کرد و سه روز بر روی زمين مالک بيگاری  روی زمين خود کار می
وی در توضيح .  می کرد و بدين ترتيب اين بيگاری مشخص بود

١٠درصفحه   

١٢از صفحه   
 وظايف فوری انقالب اجتماعی  

  )قسمت اول(اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران 
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٩از صفحه   
 ١٢ روزانه کار ١٨٤٧ و ١٨٤٤در دوره بين . "ساعت محدود گرديد

ھای صنعتی شد که قانون کارخانجات  ساعته قاعده عام کليه رشته
، ده ١٨٤٧گرديد و باالخره قانون جديد کارخانجات  ھا می شامل آن

ھا در  جنبش چارتيست).  ١۴"(ساعت کار روزانه را تصويب نمود
دھی مبارزات  ای در سازمان  نقش برجسته٤٠ی  انگلستاِن دھه

انجمن ملی چارتيست که در .  کارگران برای تحديد ساعات کار داشت
 تشکيل يافت توانست اعتراضات متعددی را سازمان ١٨٤٠ژوييه 

ھا ھزار کارگر به خواست انجمن ملی   ده١٨٤٢ مه ٢در .  دھد
پيمايی به سوی پارلمان زدند   مايل دست به راه٦چارتيست به طول 

که دومين عرضحال ملی را با بيش از سه ميليون و سيصد ھزار 
کارگران در .  امضا به پارلمان بدھند  و خواستار اجرای منشور شوند

اين عرضحال عالوه بر مطالبات سياسی خواستار لغو قانون مربوط 
ھای کار، محدود کردن ساعات کار، افزايش دستمزدھا و  به خانه

 و ١٨٣٢، ١٨٣١ھای قيام کارگران ليون و پاريس در سال.  غيره شدند
 از ديگر مبارزات شکوھمند کارگران عليه استثمار نظام ١٨٣٤
در .  داری و برای کاھش ساعات کار و افزايش دستمزدھا بود سرمايه

کردند اما   ساعت کار می١٥ کارگران روزانه تا ١٨٣١ليون به سال 
گوی  کردند که پاسخ در ازای آن دستمزدی به غايت ناچيز دريافت می

مارکس در رابطه با مبارزات کارگران .  حداقل معيشت آنان نيز نبود
"نويسد برای تحديد ساعات کار می در اياالت متحده آمريکا، تا : 

کرد، ھر گونه  دار می داری بخشی از جمھوری را لکه زمانی که برده
تواند در جلد پوست  کار نمی.  جنبش کارگری مستقل فلج مانده بود

سفيد خود را رھايی بخشد در حالی که در جلد پوست سياه داغ بردگی 
. داری حيات جديدی سر برآورد اما پس از مرگ برده.  خورده است
ی جنگ داخلی تبليغ برای ھشت ساعت کار بود که با  نخستين ميوه

پيمای لوکوموتيو از اقيانوس اطلس تا اقيانوس  ھای ھفت فرسخ چکمه
کنگره عمومی کارگران .  آرام، از نيوانگلند تا کاليفرنيا را فرا گرفت

 :اعالم کرد) ١٨٦٦ اوت ١٦(در بالتيمور 
ترين ضرورت زمان کنونی برای رھايی کار اين  نخستين و بزرگ"

داری، تصويب قانونی است که کار متعارف  کشور از بردگی سرمايه
ما .   ساعت اعالم کند٨روزانه در سراسر اياالت متحد آمريکا را 

مصمم ھستيم که تمام قدرت خود را به کار بگيريم تا اين دستاورد 
 ".شکوھمند به بار نشيند

المللی  ی انجمن بين ، کنگره)١٨٦٦اوايل سپتامبر سال (در ھمان حال 
ی زير را به پيشنھاد  کارگران که در ژنو برگزار شد، قطعنامه

"شورای عمومی لندن تصويب کرد کنيم که محدوديت  ما اعالم می: 
ھای بيشتر  کار روزانه شرط مقدماتی است که بدون آن تمام تالش

کنگره ھشت ساعت ...  برای بھبود و رھايی محکوم به شکست است
). ١۵""(کند کار را به عنوان کران قانونی کار روزانه پيشنھاد می

نقش مھمی در مبارزات )  انترناسيونال اول(المللی کارگران  انجمن بين
ھای اين  کارگران برای کاھش ساعات کار داشت و در تمامی کنگره

المللی  کنگره سوم انجمن بين.  انجمن به اين موضوع اشاره شده است
ای را مربوط   تشکيل گرديد، قطعنامه١٨٦٨کارگران که در سپتامبر 

در آمريکا و .   ساعت تصويب کرد٨به کاھش ساعات کار روزانه به 
با تالش و مبارزه کارگران تحت رھبری اتحاديه ملی کار که در 

 فرمانی از ١٨٦٩جريان کنگره بالتيمور تشکيل يافته بود، در سال 
 ساعت کار در آن پذيرفته ٨سوی رييس جمھور آمريکا صادر شد که 

 .شده بود
ھای قرن بيستم کارگران  در روسيه نيز و در حالی که تا نخستين سال

 ساعت در ازای دستمزدی ناچيز مجبور به کار ١٢ تا ١٠روزانه 
 با برپايی اعتصاباتی خواستار ١٩٠٥بودند، در جريان انقالب 

 . ساعت شدند٨افزايش دستمزد و محدود کردن ساعت کار به 
 ٨در حالی که تا اوائل قرن بيستم کارگران با مبارزات خود توانستند 
ی  ساعت کار روزانه را تحقق بخشند، در قرن بيستم کارگران با ادامه

مبارزات خود ساعات کار را محدودتر کرده و در برخی از کشورھا 
 . ساعت کار در ھفته و دو روز تعطيل دست يافتند٣٦به خواست 

" نرخ سود" با سير نزولی  کند تا با باال بردن نرخ ارزش اضافی می
شود مگر با کاھش ساعات کار الزم  مقابله کند، اما اين امر محقق نمی

چه که در طول تاريخ  تر کردن کار روزانه، آن و يا طوالنی
داری حاکم بر ايران نيز  داری ھمواره وجود داشته و سرمايه سرمايه

. سازد ھای روشنی از آن را در برابر چشمان ما ھويدا می نمونه
چنان ناچيز ھستند که کارگر برای  کشوری که در آن دستمزدھا آن

مجبور )  و در نتيجه بازتوليد نيروی کار(تامين معاش ضروری خود 
 .شود به انجام کار در دو شيفت کاری می

ھای  خوبی از روش مارکس در کتاب کاپيتال فصل ھشتم به
دارد وی  داران برای افزايش ساعات کار اضافه پرده بر می سرمايه

"نويسد می ولع به کار اضافی به شکل گرايش به گسترش نامحدود : 
ھای بسياری  وی در اين فصل با مثال)  ٩"(شود کار روزانه پديدار می

اين ولع را که منجر به مرگ زودرس، حوادث ناشی از کار و 
چنين در  وی ھم.  دھد شد به وضوح نشان می ھای گوناگون می بيماری

وضع طبقه کارگر در "اين بخش با اشاره به کتاب ارزشمند انگلس 
داری انگليس  ی سرمايه و پرده برداشتن از کثافات جامعه"  انگلستان

"نويسد در قرن ھيجدھم می انگلس به خوبی روح شيوه توليد : 
مارکس با اشاره به مبارزات ).  ١٠"(داری را درک کرده است سرمايه

  طبقه کارگر برای محدود کردن ساعات کار و تصويب قوانينی چند در
محدود کردن ساعات کار به ويژه برای کودکان و زنان و عدم اجرای 

"نويسد اين قوانين توسط اغلب کارفرمايان می در اسکاتلند، کارگر : 
 ساعت کار خود در ١٤ تا ١٣ران، عليه  کشاورزی، يعنی گاوآھن

در سرزمين ( ساعت کار اضافی در روزھای شنبه ٤وھوايی بد و  آب
کند و اين در حالی است که  اعتراض می!)  کنندگان روز سبت تقديس

يک نگھبان، يک   –آھن   کارگر راه٣ھم زمان با آن در لندن 
. ی بزرگ ھستند نزد ھيات منصفه  –بان  لکوموتيوران و يک سوزن

. آھن صدھا مسافر را به جھان ديگر فرستاد ای ھولناک در راه سانحه
آنان جملگی نزد .  آھن عامل اين مصيبت بود مباالتی کارگران راه بی

 ٨ھيات منصفه اعالم کردند که ده يا دوازده سال پيش کار آنان فقط 
 ١٨، ١٤گويند در پنج يا شش سال گذشته، تا  می.  ساعت در روز بود

شد و ھنگامی که ازدحام مسافران   ساعت از آنان کار کشيده می٢٠و 
شود و قطارھای تفريحی را روی  در روزھای تعطيل به ويژه زياد می

 ساعت ادامه پيدا ٥٠ تا ٤٠وقفه  ھا اغلب بی گذارند، کار آن خط می
مارکس برداشت سرمايه را از کار روزانه اين گونه ).  ١١"(کند می

کار روزانه :  دھد ھا چنين پاسخ می سرمايه به اين پرسش: "کند بيان می
 ساعت کامل است که از آن بايد چند ساعت را برای ٢٤شامل 

استراحت کم کرد زيرا بدون آن نيروی کار مطلقا قادر نيست کار خود 
کارگر در کل زندگی بنابر اين، بديھی است که .  را دوباره از سر گيرد

 ).١٢" (خود چيزی بيش از نيروی کار نيست
او در مورد به کارگيری کودکان در صنايع ابريشم با اشاره به 

شان برای سود ھر چه  ھای طوالنی کار آنھا و قربانی ساختن ساعت
کودکان را به سادگی : "نويسد می"  کاپيتال"بيشتر در اثر تاريخی خود 

کردند، درست به ھمان ترتيب  عام می شان قتل به خاطر انگشتان ظريف
شان  ی جنوبی برای پوست و چربی دار را در روسيه که گاوھای شاخ

 ).١٣"(کشتند می
ی خود برای  در سوی ديگر ماجرا اما اين کارگران بودند که با مبارزه

 و در پی اعتصاب ١٨٣٥در سال .  کوشيدند تحديد ساعات کار می
عمومی در فيالدلفيا که نخستين نمونه در تمام آمريکا بود، خواست ده 

 ٤٠ی  در دھه.   ساعت کار روزانه در فيالدلفيا به رسميت شناخته شد
قرن نوزده، مبارزات کارگران در اين رابطه به دستاوردھايی منتھی 

 ساعات کار روزانه در آمريکا پذيرفته ١١در اين دھه .  گردد می
 تا ١٤در انگلستان که در اوايل انقالب صنعتی ساعات کار .  گردد می
١١درصفحه  ١٢ کار زنان و مردان به ٤٠ی   ساعت در روز بود، در دھه١٨  

 وظايف فوری انقالب اجتماعی 

 )قسمت اول( اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران 
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١٠از صفحه   

ھای اخير کارگران جھان به  اما به رغم اين که در طول دھه
دستاوردھای خوبی در اين زمينه دست يافتند، کارگران ايران از جمله 
کارگرانی ھستند که در زمينه ساعات کار به شرايط اسفبارتری حتا 

از ھمان آغاز .  اند ھای گذشته قدم گذاشته ھا و يا سال نسبت به دھه
پيدايش روابط کار و سرمايه در ايران، کارگران به دليل نداشتن ھر 
گونه حقوقی مجبور بودند تا در ازای دريافت دستمزدھايی بسيار 

 .ناچيز، به ساعات کار زيادی تن در دھند
ی کارگران شرکت نفت انگليس و ايران، در  ساعات کار روزانه"

.  ساعت بود١٠رسد،   درجه می٥٠فرسا که بعضا تا  گرمای طاقت
 ١١ی پيکار ارگان حزب کمونيست ايران، طول روز کار را  روزنامه

 کارگر در ٤٠٠٠ی شيالت شمال که  در موسسه.  کند ساعت ذکر می
طی اين .   بعدازظھر بود٧ بامداد تا ٦استخدام داشت، ساعات کار از 

مدت کارگران تنھا يک ساعت استراحت برای صرف صبحانه و ناھار 
 شب و ١١شد کار تا ساعت  در مواقعی که صيد ماھی زياد می.  داشتند

در چنين حالی مبلغی به عنوان اضافه کار . حتا تا نيمه شب ادامه داشت
 .شد به کارگران پرداخت می

ھا شاغل  در صنايع دستی و سنتی که بخش بزرگی از کارگران در آن
بودند، ساعات کار از باز شدن بازار تا زمان بسته شدن آن، يعنی 

ھای قالی   در کارگاه١٣٠٢در سال .   ساعت استمرار داشت١٢حدود 
شد و با يک   بامداد آغاز می٥بافی ھمدان ساعت کار در تابستان از 

تنفس دو ساعته تا شش بعدازظھر ادامه داشت؛ با اين حساب طول 
زمان متوسط کار روزانه، در .  رسيد  ساعت می١١روزانه کار به 
 ١٤ تا ١١کنی  پاک  ساعت و در کارخانجات پنبه١٠صنايع نساجی 

دليل اصلی تن دادن کارگران به شرايط سخت کار ).  ١۶"(ساعت بود
از جمله ساعات کار، ناآگاھی و پراکندگی کارگران و محروميت از 
تشکل ھای واقعی کارگری بوده و ھست و ھمين کمبود ھاست که در 

داران داده است تا شرايط  شرايط کنونی نيز اين امکان را به سرمايه
. صد سال پيش را در روابط کارگر و کارفرما بار ديگر حاکم کنند

ھا  پزخانه جمعی کارگران کوره که طبق پيمان دسته برای مثال در حالی
ای  گونه  دقيقه کار کنند، اما شرايط به٢٠ ساعت و  بايد روزانه ھفت

 ساعت کار کنند که ١۶است که اين کارگران مجبورند روزانه تا 
عمومی شدن قراردادھای موقت و .  معنايی جز بردگی محض ندارد

تشکلی محض  سفيد امضاء نيز بيش از گذشته کارگران را که در بی
باشند، وادار به تن دادن به  بوده و  از غول بيکاری در ھراس می

ی کارفرما برای ساعات کار اضافی کرده  شرمانه ھای بی خواست
 ساعت در ١٦ھای کوچک گاه مجبورند تا  کودکان در کارگاه.  است

ھای کوچک و  کارگران شھرداری، کارگاه.  روز کار کنند
ھای کوچک بيش از ديگر کارگران مجبور به انجام ساعات  شھرستان

 .کار طوالنی ھستند
در يکی از کارخانجات کارگران مجبور به انجام کار اضافی در شب  

ی اين که کارگران در شب خوب کار  ھستند اما کارفرما به بھانه
کنند تنھا نيمی از ساعات اضافه کار را به کارگران پرداخت  نمی
کند و اين به معنای آن است که در واقع ساعات کار کارگران  می

کارفرما بابت کار اضافه در .  ا.  حتا طبق قانون کار ج(افزايش يابد 
است که  اين در حالی!!).  شب بايد بيشتر از دستمزد معمول بپردازد

قانون کار اجباری بودن اضافه کاری را ممنوع کرده است و البته 
مانند ديگر مواد اين قانون مانند قوانين مربوط به مزد، کار کودکان، 

ھايی برای  تعطيلی اجباری يک روز در ھفته و غيره که محدوديت
آورد، تنھا بر  ی کارگران بوجود می کارفرمايان در استثمار وحشيانه

 قانون کار، اضافه کار ١٧٢بر طبق ماده .  روی کاغذ باقی مانده است
اجباری ممنوع است و کارفرمای متخلف عالوه بر پرداخت دستمزد 

اما آيا .  گردد  روز تا يکسال محکوم می ٩١کارگر به تحمل زندان از 

کسی تاکنون شنيده است که کارفرمايی به اين دليل به زندان بيافتد حتا 
ای بپردازد؟ کارخانه ايران خودرو که در قلب ايران قرار  جريمه

دارد و يکی از بزرگترين کارخانجات ايران است، شاھد اين 
اتفاق وحشتناکی که برای کارگران ايران خودرو در تاريخ .  مدعاست

  و در روز تعطيل افتاد يک مورد از ھزاران ٨٩ بھمن ٥
يکی از .  داران است ی آز و طمع سرمايه ست که نتيجه ای نمونه

مديران ايران خودرو ھدف از اين اضافه کاری اجباری را شکست 
تر از اين  آيا واضح!!   بھمن اعالم کرد٢٢ی  رکورد توليد در آستانه

توان اين آز و طمع را بيان کرد؟ آز و طمعی که به قيمت خون  می
گاه  ھا را به قتل خودرو تمام شد و تعدادی از آن کارگران ايران

آيا مديرعامل کارخانه به دليل اضافه کار اجباری مورد .  فرستاد
مواخذه قرار گرفت؟ حکومت اسالمی که مديرعامل ايران خودرو 
يکی از عوامل آن است تنھا کاری که کرد اين بود که تمام تقصير را 

اما براستی عامل .  گردن راننده و حداکثر شرکت پيمانکاری بياندازد
 اين جنايت غير از نظام سرمايه داری کس ديگری ھست؟

 ساعات کاردر ٨ی فوری سازمان بر  از ھمين روست که در برنامه
روز، دو روز تعطيلی پی در پی در ھفته، يک ماه مرخصی ساالنه و 

که برای (کاری  ممنوعيت کامل اضافه کاری و نيز ممنوعيت شب
مگر در مواردی که به داليل )  باشد سالمت و رشد کارگر مضر می

ھم با موافقت تشکل کارگری و  ست، آن رفاھی و فنی ضروری
کاھش ساعات کار اين امکان را .  ساعات کار محدود تاکيد شده است

دھد که اوقات فراغت بيشتری داشته باشند تا به  به کارگران می
ی خود انديشيده و به آن  پرورش روحی و جسمی خود و خانواده

کنند  بپردازند و از اين طريق است که کارگران اين امکان را پيدا می
. تا از دنيای پيرامون و منافع طبقاتی خود بيش از پيش آگاھی يابند

حد و حصر و  سرمايه با شھوت بی: "نويسد مارکس در اين رابطه می
ناپذيرش برای کار اضافی، نه تنھا  ی خود، و با ولع سيری کورکورانه

ھای جسمانی کار روزانه نيز تجاوز کرده  از اخالق بلکه از کران
سرمايه زمان الزم برای رشد، تکامل و سالمتی را غصب .  است
سرمايه زمان الزم را برای مصرف ھوای آزاد و نور .  کند می

زند، و ھر جا که  در وقت غذاخوردن چانه می.  ربايد خورشيد می
گنجاند تا غذا به  ھا رادر خوِد فرايند توليد می امکان داشته باشد آن

کارگر به عنوان ابزار صرف توليد به ھمان نحو اضافه شود که 
زغال به ديگ بخار ريخته و روغن گريس به ماشين زده 

 )ادامه دارد). (١٧"   (شود می
 :پی نوشت

 . ترجمه حسن مرتضوی٦٦کاپيتال جلد اول ص   - ١
 .تاکيد از ماست – ٦٨ و ٦٧منبع باال ص  - ٢
 .تاکيد از ماست – ٦٩منبع باال ص  - ٣
 .تاکيد از ماست – ٢٦٠منبع باال ص   - ۴
 .٢٦١منبع باال ص  – ۵
 .٢٦٢منبع باال ص  - ۶
 .٣۵٢ و ٣۵١منبع باال ص  - ٧
 .٥٧٢منبع باال ص  - ٨
 .٢٦٥منبع باال ص  - ٩

 .٢٦٩منبع باال ص  – ١٠
 .٢٨٣منبع باال ص  – ١١
 .تاکيد از ما –٢٩٥منبع باال ص  – ١٢
 .٣٢٦منبع باال ص   - ١٣
 .٤٨پيدايش و تکامل طبقه کارگر ص   - ١۴
 .٣٣٤ و ٣٣٣منبع فوق ص   - ١۵
 .٧١جليل محمودی، ناصر سعيدی  ص  -شوق يک خيز بلند   - ١۶
 .٢٩٦ و ٢٩٥کاپيتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص   - ١٧

 وظايف فوری انقالب اجتماعی 

 )قسمت اول( اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران 

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 



 ۶٠٩ شماره  ٩٠نيمه دوم  آبان     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 

برنامه ھای راديو دمکراسی شورايی در روزھای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و 
 .جمعه ھر ھفته پخش می شود

 . شب به وقت ايران خواھد بود٨ / ٣٠ھا ھر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 . ظھر روز بعد می باشد١٢ صبح و٧ ھمان شب و نيز ٢٣تکرار آن درساعت 

 .ھای روزھای قبل پخش خواھد شد در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه برنامه
 : ھم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه ھای راديو را دريافت کنيد 

 :ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

مش				خ				ص				ات پ				خ				ش 
ھ	ای  ای  ب	رن	ام	ه ماھواره

راديو دمکراسی شورايی 
را به خ	اط	ر بس	پ	اري	د و 

 .به ديگران نيز بگوييد

 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠۴۵٣۶٩٨٧٢٨١ 
 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

���ن برای ارتباط با  ھای خود  نامه  )ا���(��ز	�ن ��ا

 . ھای زير ارسال نمائيد را به يکی از آدرس

ھای مTالTی خTود را بTه شTمTاره حسTاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کTد 

ھTای سTازمTان  مورد نظر بTه يTکTی از آدرس
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 

:نام صاحب حساب   
Stichting ICDR 

IBAN: 
NL08INGB0002492097 

BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

���ن  فکس  شماره  )          ا���(��ز	�ن ��ا

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://96.0.108.90/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

���ن گير  شماره ھای پيام  :) ا���(��ز	�ن ��ا

 ٠٠٣١۶۴٩٩۵٣۴٢٣در اروپا                

 ٠٠٩٨٢١٨۴۶٩٣٩٢٢تھران        -درايران

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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  ٩درصفحه 

١٢ 

Radioshora نام: 

Hotbird ۶ ماھواره: 

 زاويه آنتن  درجه شرقی١٣

١۵٧ Transponder 

 :فرکانس پخش  مگا ھرتز١١۶۴٢٠٠

 :پوالريزاسيون افقی

۴ / ٣ FEC 

٢٧۵٠٠ Symbol rate 

 

 وظايف فوری انقالب اجتماعی 

 قسمت اول – اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران 

 

برای برپائی يک انقالب اجتماعی مبارزه می کند که ھدف آن نابودی )  اقليت(سازمان فدائيان
جامعه ای .  نظام سرمايه داری، لغواستثمار و کاِرمزدی و استقرار جامعه ای بدون طبقات است

اما مادام .  بدون مالکيت خصوصی، بدون ستم و بھره کشی و بدون ھرگونه نابرابری اجتماعی
که اين انقالب ھنوز متحقق نشده است، به منظور مصون داشتن طبقه کارگر از تباھی جسمی و 

روحی و بسط توان آن در مبارزه عليه سرمايه و برای رھائی، سازمان ما اجرای يک رشته  
 .مطالبات کارگری و اقدامات عاجل رفاھی را ضروری می داند

داری تاکنون ساعات  داران از آغاز پيدايش سرمايه ھای تقابل کارگران و سرمايه يکی از عرصه
کارفرما در راستای افزايش سود ھمواره در تالش برای افزايش ساعات کار است .  باشد کار می

ی فوری سازمان خواستار  از ھمين روست که برنامه.  و در مقابل کارگران خواستار کاھش آن
 .کاری شده است محدود شدن ساعات کار و ممنوعيت اضافه

 و نيروی کارکنيم که   شدن بحث ونظر به اھميت آن ابتدا از اين موضوع آغاز می برای روشن
 .شوند کار برده می  چيست و به چه معنا بهساعات کار

داری و يا فئوداليسم، کارگر برای فروش نيروی  داری برخالف دوران برده ی سرمايه در جامعه
شود و نيروی کار خود را در ازای مبلغی معين به  کار خود با صاحبان سرمايه وارد معامله می

شود و چرا  اما بھای نيروی کار چگونه تعيين می.  فروشد کارفرما يعنی صاحب سرمايه می
 باشد؟ دار مايل به خريد نيروی کار يک کارگر می سرمايه

اگر يک شیء فاقد ارزش .  کاال حاوی دو نوع ارزش است، ارزش مصرف و ارزش مبادله
سودمندی شیء آن را به ارزش "شود،  خود فاقد ارزش مبادله نيز می مصرف باشد، خودبه

ای را  ھای مصرفی در عين حال حامالن مادی ارزش مبادله ارزش"و "  کند مصرفی تبديل می


