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                اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت روز جهانی کارگر!

پیکار برای عدالت اجتماعی و تحقق حقوق پايمال شده زحمتکشان بخش 
جدايی ناپذيری از مبارزه بر ضد رژيم استبدادی حاکم!

کارگران و زحمتکشان شريف!
روز 11 ارديبشهت ماه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز بزرگداشت 
بیش از يک قرن پیکار تاريخی و حماسی طبقه کارگر بر ضد ستمکاری 
سرمايه داری، برای برابری و عدالت اجتماعی، صلح و آزادی و رهايی 
نستوهی  های  انسان  همه  خاطره  داشت  گرامی  روز  و  استثمار  از  انسان 
که جان خود را بر سر آرمان های واالی طبقه کارگر گذاشتند را، به شما 
مبارزان راستین راه رهايی بشريت شادباش می گويیم. 125 سال پیش، 
در  خونین،  نبرد  با  شیکاگو،  نساجی  کارگران   ،1886 مه  ماه  اول  روز 
راه تحقق خواست های برحق خود، طاليه دار مبارزه پیگیر طبقه کارگر 
با دست  ها ولی  نشیب  و  فراز  همه  با  داری جهانی شدند که  با سرمايه 

آوردهای سترگی تا به امروز ادامه داشته است. 
امسال کارگران جهان در شرايطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند 
تاريخی يی که  ادامه بحران جهانی سرمايه داری تحوالت  بر  افزون  که 
طبقه کارگر در آن نقش مهمی را ايفاء کرده است منطقه خاورمیانه را از 
مصر تا تونس و يمن فرا گرفته و حیات پوسیده رژيم های ديکتاتوری 
را درهم نورديده است. چهار سال پس از آغاز روند بحران سیستم مالی، 
پولی و اقتصادی در جهان سرمايه داری، و ادعاهای نظريه پردازان سرمايه 
داری درباره موقتی بودن اين بحران، امروز مشخص است که بحران اخیر 
داری  های سرمايه  مکانیزم  دلیل عدم کارآيی  به  مقطعی  بحران  نه يک 
بلکه دقیقٌا نمايش شکست اصلی ترين  يا قصور در به کارگیری آن ها، 
آزاد“،  ”بازار  نظیر  مفاهیمی  ويژه  به  و  داری،  سرمايه  سیستم  تجلیات 
قابلیت سرمايه داری به خود تنظیمی و اعمال سیاست های نولیبرالی است. 
ادامه بحران در ”اتحاديه اروپا“ که ما در سال اخیر شاهد فروپاشی اقتصاد 
کشور های يونان، ايرلند و همچنین وضع وخیم اقتصادی پرتغال و اسپانیا 
و بريتانیا با صدها میلیارد دالر بدهی، و همچنین ادامه بحران اقتصادی در 
آمريکا و ژاپن بوده ايم، نشانگر ادامه وخامت اوضاع برای سرمايه دارای 
جهانی است. اعمال سیاست های ضد مردمی از بین بردن خدمات اجتماعی، 
از قبیل بهداشت و آموزش عمومی، حقوق تأمین اجتماعی و موج فزاينده 
بیکاری در کشورهای پیشرفته سرمايه داری و تشديد فقر و محرومیت در 
کشورهای در حال رشد که زير سیاست های ديکته شده از سوی صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی دست و پا می زنند بیش از پیش نشانگر 
وضعیت دشواری است که طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهان با آن 

رو به روست. 
بر اساس آخرين برآوردهای سازمان بین المللی کار شمار بیکاران جهان، 
در سال 2011 از مرز 205 میلیون نفر فرا تر رفت و فدراسیون جهانی 
سنديکاهای کارگری در بیانیه خود به مناسبت اول ماه مه امسال از بیش 
از 10 میلیون انسان بیکار در آمريکا و بیش از 20 درصد بیکاری جوانان 

در کشورهای اروپايی خبر می دهد. 
بحران  اين هستند که در شرايط تشديد  نگران  مردم صلح دوست جهان 
اقتصادی، همانند مقاطع مشخص در يک قرن گذشته کشورهای سرمايه 
فعال کردن  از طريق  و  نظامی  برخورد  و  انداختن جنگ  راه  به  با  داری 
انحصارهای تولید اسلحه سعی به غلبه بر بحران های کنونی بنمايند. سیاست 
های مداخله گرانه امپريالیسم در منطقه خاورمیانه از يورش نظامی به لیبی 
تا مداخله مستقیم بر ضد مبارزه مردم بحرين و در حمايت از رژيم وابسته 

و ضد مردمی اين کشور بار ديگر ضمن تأيید بی اعتباری 

مدعیات کشورهای امپريالیستی در زمینه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر 
تأکیدی است بر ضرورت توجه نیروهای ترقی خواه جهان به امر مبارزه 

برای صلح و سازماندهی موثر در اين مسیر. 

کارگران و زحمتکشان میهن!
بر خالف همه مدعیات دروغین سران رژيم و دولت ضد مردمی احمدی 
نژاد، امسال روز جهانی کارگر، در میهن ما، در شرايط بحران همه جانبه 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تشديد روند سرکوب و تعرض رژيم به 
کادرها و فعاالن کارگری کشور برگزار می شود. علی خامنه ای، با درک 
بحران اقتصادی تعمیق يابنده رژيم، سال 1390 را سال ”جهاد اقتصادی“ 
اعالم کرد ولی همانگونه که پیش بینی می شد مجموعه سیاست های مخرب 
و ضد ملی دولت نظامیان نه تنها ايران را در رکود اقتصادی بی سابقه يی 
فرو برده است بلکه تورم افسار گسیخته، بیکاری میلیونی، ورشکستگی 
بسیار  مجموع شرايط  در  محرومیت  و  فقر  تشديد  و  تولیدی  های  واحد 

دشواری را برای میلیون ها خانواده ايرانی پديد آورده است. 
بنا به آمار منابع دولتی و روزنامه های مجاز کشور، میزان بیکاری اکنون 
نژاد رسیده  احمدی  رياست جمهوری  دوره  دو  در  باالترين حد خود،  به 
است. بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ايران، نرخ بیکاری در بهار 1389 
به 6/ 1۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از 5/ 3 میلیون نفر افزايش 
گذشته  های  سال  در  بیکاری  رسمی  نرخ  که  است  درحالی  اين  يافت. 
حداکثر 9/ 11 درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از 5/ 2 میلیون نفر 
بود. در بررسی يی که سال گذشته توسط روزنامه مهر صورت گرفت، 
نشان داده شده است که در 5 سال بین 138۴ تا 88 ، کشور در سال 88 با 
باالترين نرخ بیکاری مواجه بوده است. بر اساس اين آمار، ۷/ 2۴ درصد 
جوانان 15 تا 2۴ ساله کشور بیکار بودند. در سال 89 بیکاری برای اين 

گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با 6/ 29 درصد است. 
زمینه های بیکاری کنونی را بايد در سیاست های کالن اقتصادی کشور، 
از جمله روند خصوصی سازی واحد های تولیدی، عدم حمايت از تولید 
داخلی و ايجاد اقتصادی متکی بر داللی و رانت خواری و همچنین کنترل 
و  سپاه  سران  توسط  کشور  اقتصادی  های  شريان  از  يی  اساسی  بخش 
نظامیان دانست. روزنامه دنیای اقتصاد، 23 خرداد ماه امسال، گزارش داد: 
تومان سرمايه است.  میلیارد  تمام معطل 52 هزار  نیمه  ”20 هزار واحد 
تمام درکشور  نیمه  از وجود 20 هزار واحد صنعتی  معاون وزير صنايع 
خبر داد و گفت، حل مشکل نقدينگی مورد نیاز اين واحدها را در دستور 

کار داريم. ...“
اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطر نشان می سازد 
که، 50 درصد واحد های تولیدی دراکثر مناطق در حالت رکود قرارداشته 
 ، ماه  کلمه، 29خرداد  اطالع رسانی  پايگاه  اند.  بیکار شده  تن  هزاران  و 
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درگزارشی با عنوان: ”نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای 
بحرانی برای تولید ايرانی“ با ذکر آمار به بررسی وضعیت ناگوار تولید 
پرداخته و از جمله يادآور شده است : ”... درزمان حاضر تولید درکشور 
کمیسیون  گزارش  براساس   ... کند  می  سپری  را  خود  روزهای  بدترين 
مناطق صنعتی  اکثر  در  تولیدی  واحدهای  ايران، 50 درصد  اتاق  صنعت 
اکثر واحدهای   ... يا در شرف تعطیل شدن هستند  کشور درحال تعطیلی 
تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از 30 درصد ظرفیت اسمی خود 
مشغول به کار هستند ... برخی واحدهای تولید به دلیل شرايط اقتصادی 

مجبور به تعديل نیروی انسانی هستند. ” 

کارگران آگاه و مبارز!
بیش از دو سال از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه می گذرد. 
ادامه حاکمیت  اعتراضات گسترده مردم بر ضد  سرکوب خشن و خونین 
استبداد و پايمال شدن حقوق و آزادی های دموکراتیک از جمله حقوق 
فعالیت  و  حیات  در  را  آن  تآثیر  که  است  بوده  مهمی  مسايل  از  صنفی 
روزه مره جنبش کارگری می توان مالحظه کرد. سرکوب شديد فعالیت 
های سیاسی و اجتماعی تنها به دانشجويان و زنان مبارز کشور محدود 
است.  داده  قرار  هدف  نیز  را  کشور  کارگری  فعاالن  بلکه  و  است  نبوده 
برخورداری  از جمله  تان و  احقاق حقوق طبیعی  برای  پیگیر شما  مبارزه 
اخیر  های  در سال  مستقل  طبقاتی  و  های صنفی  تشکیل سازمان  از حق 
با فراز و نشیب همچنان ادامه يافته است و حاوی درس های گرانبهايی 
برای نبرد های آينده است. طبقه کارگر ايران دو سال گذشته را با تجربه 
تبريز“،  ”پتروشیمی  نظیر  اعتراضی  های  حرکت  و  اعتصاب  از  اندوزی 
”ايران خودرو“، ”پااليشگاه آبادان“، ”واگن پارس“، ”نیشکر هفت تپه“ 
و ”تراکتور سازی تبريز“ را پشت سر گذاشت، و سال جديد را با اعتصاب 
سازی  “کاغذ  )عسلويه(”،  جنوبی  پارس  گازی  “منطقه  در  کارگران 
پارس“، “مجتمع پتروشیمی بندر شاپور“ و “مجتمع پتروشیمی ماهشهر“ 
آغاز کرده است. تجربه غنی نزديک به يک قرن مبارزه کارگری در ايران 
و جهان نشان داده است که چاره کارگران، زحمتکشان و رنجبران در مقابل 
ترفندهای سرمايه داری، وحدت و تشکیالت است. طبقه کارگر متحد و 
بايد در  نیروی عظیم رهايی بخشی است که می تواند و  يافته،  سازمان 
ايفاء کند. امروز  بندهای استبداد کنونی نقش اساسی را  رهايی میهن از 
در کنار مبارزه برای افزايش حقوق، بهبود شرايط کاری و تامین شغلی 
و اجتماعی، مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل صنفی از اهمیت ويژه 
ای برخوردار است. سازماندهی مبارزه برای ايجاد سنديکا و اتحاديه های 
مستقل کارگری از جمله وظايف مهمی است که امروزه در مقابل جنبش 
کارگری میهن ما قرار دارد. در اين مبارزه بغرنج و دشوار می بايست از 

همه امکانات موجود بهره گرفت.
تجربه دو ساله مبارزات اخیر بر ضد حکومت استبدادی واليت فقیه نشانگر 
اين واقعیت گران است که بدون وحدت و کار مشترک قشرهای مختلف 
رژيم  بر  توان  نمی  خواه  آزادی  سیاسی  نیروهای  همه  اتحاد  و  اجتماعی 
غلبه  آن  سیاسی-اقتصادی  های  بحران  همه  وجود  با  حاکم،  ديکتاتوری 
کرد. تجربیات اخیر پیروزی جنبش های مردمی در مصر، تونس و يمن، از 
جمله نشانگر نقش فعال و برجسته جنبش کارگری در کنار ديگر قشرهای 
اجتماعی در مبارزه بر ضد رژيم های ديکتاتوری بوده است. رژيم با درک 
اين خطر برزگ، يعنی وحدت عمل همه نیروهای ضد استبداد همه تالش 
های خود را برای جلوگیری از اين امر به کار بسته است. جنبش کارگری 
کشور، به خاطر سال ها سرکوب خشن، به دلیل عدم سطح مطلوب سازمان 
يافتگی و پراکندگی نیرو و محدوديت شديد فعالیت سنديکاها و اتحاديه 
های مستقل کارگری، بدون شرکت در مبارزه عمومی و سراسری خلق بر 

ضد استبداد حاکم نمی تواند به حقوق پايمال شده خود دست يابد. 

ايران، در تمامی طول تاريخ هفتاد ساله مبارزه خود، همواره  حزب توده 
خود  وظايف  مهمترين  از  را  کارگر  طبقه  های  آرمان  تحقق  راه  در  نبرد 
دانسته، و امروز نیز متعهد به اين تاريخ پرافتخار که از درون آن چهره 
های درخشان جنبش کارگری کشور مانند علی امید، شناسايی ها، حسین 
و  کارگران  کنار  در  مقدس  پیکار  اين  به  اند،  زاده شده  ها  تبريزی  پور 

زحمتکشان میهن ادامه می دهد. 

کارگران و زحمتکشان ايران! 
در آستانه فرا رسیدن روز کارگر، جشن بین المللی کارگری در روز اول 
های  آزادی  خواهان  جهانی  سنديکائی  جنبش  با  صدا  هم  بیائید  مه،  ماه 
سنديکايی و حق تشکل در اتحاديه های کارگری مستقل برای همه، خاتمه 
فعاالن سنديکايی، آزادی فوری زندانیان سیاسی  پیگرد  فوری کشتار و 
بشويم. بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد ديکتاتوری را در مقابل 
صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرايی بنا کنیم و راه را برای تحقق 
به يک قرن  اجتماعی، آزادی و استقالل بگشائیم. تاريخ نزديک  عدالت 
مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نويدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع 

و استبداد است.

فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ايران!

آزادی، صلح،  برای  فقیه  راه طرد رژيم واليت  در  مبارزه خلق  پیروزباد 
استقالل و عدالت اجتماعی!

                                              کمیته مرکزی حزب توده ايران
                                                   ارديبهشت ماه 1390
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           به مناسبت ”روز جهانی کارگر“                                     

                                               وظایف و چالش های جنبش کارگری در مرحله کنونی

تحقق خواسته ها و مطالبه های کارگران و زحمتکشان در گرو تقویت هر چه 
بیشتر رابطه با مبارزات همگانی مردم با استبداد والیی بوده و است.

و  بزرگ،  صنعتی  مراکز  به  ها  اعتصاب  گسترش  با  و  کنونی،  سال  آغاز  با   
در صحنه  تحوالتی جدی  امید  زحمتکشان،  طبقاتی  آگاهی  رشد  با  همچنین 

سیاسی کشور می رود.

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما درگیر مبارزه یی دشوار، پرفراز و 
نشیب، و بسیار خطیر به منظور تامین منافع صنفی- سیاسی خودند. این مبارزه 
استبداد  با  پیکار همگانی  و  با صحنه سیاسی کشور  پیوند  در  حاد و حیاتی، 
والیی قرار دارد، و از این رو می توان مبارزه کنونی زحمتکشان را به لحاظ 
اهمیت سیاسی و نیز از نقطه نظر تاریخی مهم و سرنوشت ساز به شمار آورد. 
ایران  نیز ضرور است که، مبارزه جنبش کارگری  این نکته اساسی  بر  تاکید 
جدای از پیکار طبقه کارگر جهان نبوده و نیست. تفاوت در وضعیت جامعه، 
سطح مطالبات صنفی و سیاسی، و مرحله یی که زحمتکشان کشور ما درآن 
جنبش  پیوند سرشتی  و  همبستگی  با  مغایرتی  گونه  هیچ  مشغولند،  مبارزه  به 
ایران با جنبش جهانی کارگران و زحمتکشان ندارد. طبقه کارگر  کارگری 
ایران با همه فراز و فرود هایی که در تاریخ حیات خود با آن مواجه بوده است، 
یکی از گردان های صاحب تجربه، با سابقه، و رزمنده جنبش کارگری جهان 

قلمداد می گردد. 
جنبش کارگری ایران با چنین سیما و سرشتی، اکنون با وظایف، اولویت ها، 

و نیز چالش های معینی رو به روست.
مروری بر این مسئله ها به مناسبت ”روز جهانی کارگر“، با هدف ارتقاِء سطح 

و کیفیت مبارزه زحمتکشان، ضروری است.
در راه احیای حقوق سندیکایی،

نارضایتی ژرف ناشی از اجرای برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی، 
سبب گسترش اعتراض های کارگری در سراسر کشور گردیده است. 

امسال با توجه به برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها بر پایه دستورات 
اثرهای فاجعه بار آن بر زندگی و  المللی پول و بانک جهانی، و  صندوق بین 
امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان، گسترش اعتراض ها به ویژه در برخی از 
رشته ها و مراکز صنعتی مادر و راهبردی را شاهدیم. طبقه کارگر ایران سال 
گذشته را با تجربه اندوزی از اعتصاب و حرکت های اعتراضی نظیر “پتروشیمی 
تبریز“، ”ایران خودرو“، “پاالیشگاه آبادان“، “واگن پارس“ و “تراکتور سازی 
“منطقه  در  اعتصاب کارگران  با  را  تبریز“ پشت سر گذاشت، و سال جدید 
پتروشیمی  “مجتمع  پارس“،  سازی  “کاغذ  )عسلویه(”،  جنوبی  پارس  گازی 
گسترش  است.  کرده  آغاز  ماهشهر“  پتروشیمی  “مجتمع  و  شاپور“  بندر 
اعتصاب به مراکز صنعتی بزرگ حائز اهمیت تلقی می شود، اما هنوز این حرک 
های اعتراضی حتی در واحدها و کارخانه های بزرگ تولیدی- صنعتی از سطح 
مطلوب سازمان دهی و همبستگی برخوردار نیست. علت اصلی این ضعف را 
باید در جو شدید پلیسی، و نبوِد سندیکاهای مستقل کارگری جستجو کرد. 
بر بستر عینی و زمینه اجتماعی  گرچه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما 
موجود رشد و گسترش می یابد و رخ دادهای سیاسی جامعه به ویژه تحوالت 
پس از کودتای انتخاباتی و تغییرات و کنش و واکنش ها در فضای سیاسی به 
رشد و قوام آن یاری می رسانند، اما در عین حال به علت های بسیار، رشد و 
شکل گیری سازمان های مستقل صنفی زحمتکشان )سندیکاها( متناسب با 

درجه آمادگی کارگران و فضای 

حقوق  احیای  برای  مبارزه  ترتیب  این  به  نیست.  کشور  اجتماعی  سیاسی- 
سندیکایی و تشکیل سازمان های صنفی بر پایه صحیح طبقاتی، کماکان از زمره 
مهم ترین اولویت های پیکار جنبش کارگری ایران و همه فعاالن سندیکایی 
است. برای آنکه بتوان اعتراض های پراکنده، ناهماهنگ و هنوز عمدتا تدافعی 
را سازمان داده و صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان را تحکیم و تقویت 
کرد، نیاز به مبارزه یی خستگی ناپذیر و هوشیارانه و به دور از هر گونه شتاب 
در جنبش  ها  تامین وحدِت صف  اصلی،  اولویت  زمینه  این  در  است.  زدگی 
سندیکایی است. جنبش سندیکایی زحمتکشان، بنابه ماهیت خود، وسیع ترین 
تشکل صنفی همه زحمتکشان فارغ از هر عقیده، دیدگاه، نژاد، مذهب و زبان 
احیای حقوق  برای وحدت صف های جنبش سندیکایی و  مبارزه  است. در 
سندیکایی، اختالف ایدئولوژیک بین گروه های زحمتکشان، که امری طبیعی 
قلمداد می شود، هرگز مانعی غلبه ناپذیر نبوده و نیست. برای دست یابی به 
وحدت صف ها، جنبش سندیکایی باید بدور از هر گونه راست روی و چپ 
روی، بر کاِر پیگیر، صبورانه و هدفمند تاکید ورزد. در این زمینه به ویژه تکیه 
بر آگاهی و رشد آگاهی طبقاتی کارگران با اهمیت تلقی می شود. برای دست 
یابی به حقوق صنفی و درعین حال پیوند و تلفیق صحیح خواست های صنفی 
با خواست های سیاسی، ضرورت انکار ناپذیر احیای حقوق سندیکایی است. 
مبارزه با برنامه ضد کارگری و ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی که زیر نام 
هدفمند سازی یارانه ها و سیاست های عوام فریبانه پرداخت نقدی یارانه ها 
انجام می گیرد، مطالبات پر اهمیتی چون لغو قراردادهای موقت، افزایش میزان 
دستمزد ها مطابق با نرخ واقعی تورم، مخالفت با خصوصی سازی و اجرای 
ابالغیه اصل ۴۴، مشارکت در تدوین و تهیه کلیه طرح ها و برنامه هایی که با 
زندگی کارگران مرتبط است، حق برخورداری از سندیکا و حقوق سندیکایی 
و جز این ها، فقط و فقط با تامین و احیای حقوق سندیکایی امکان پذیر بوده 

و خواهد بود.

مضمون و خصلت مبارزات اعتراضی 
اجتماعی  اقتصادی-  های  برنامه  با  زحمتکشان  و  کارگران  کنونی  مبارزه 
جنبش  از  بخشی  که  واقعیت  این  ندارد.  صنفی  جنبه  تنها  فقیه  والیت  رژیم 
اعتراضی کنونی پیرامون مسئله های صنفی دور می زند نباید منجر به آن گردد 
زحمتکشان  و  کارگران  مبارزه  و  ها  اعتراض  واقعی  محتوای  و  مضمون  که 
اقتصادی، خصوصی سازی و  برنامه آزاد سازی  با  نادیده گرفته شود. مبارزه 
نظایر آن، دارای بار و مضمون سیاسی روشنی اند. دراین زمینه بیانیه “کارگران 
واقعیت  این  بر  گواهی  خوبی  به  مه،  ماه  اول  مناسبت  به  مکانیک“  کار  فلز 
است. در بخشی از این بیانیه، با اشاره به سیاست های فاجعه بار دولت کودتا، 
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آمده است: ”... با خصوصی سازی کارخانجات متعلق به زحمتکشان، سرمایه 
با دریافت وام  تولیدی ...  این موسسات  ارزان  با خرید  انگلی تجاری  داری 
به  را  ها  کارخانه  بانکی،  سیستم  از  دالری  و  تومانی  میلیارد  صد  چند  های 
نپرداختن حقوق کارگران، باری دیگر را به دوش  با  حال خود رها کرده و 
زحمتکشان می نهند ... سیستم بانکی به این سرمایه داران خائن با سهل ترین 
شرایط وام می دهند تا این بی وطنان ارزهای با ارزش نفتی را در آن سوی مرزها 
سرمایه گذاری کرده، اقتصاد ملی را هر چه بیشتر به سمت نابودی بکشانند و 
یا واردات را بالی جان صنعت و کارگران ایرانی با همین وام های گرفته شده 
از سیستم بانکی بنمایند. تا با ویران سازی صنایع کشور، کارگران را بیکار 
کرده و اقتصاد ملی را هر چه بیشتر به خارج وابسته کنند.“ کارگران فلز کار 
مکانیک به درستی خاطر نشان می سازند: ”هر چه عرصه بر زحمتکشان تنگ 
تر می گردد، فضا برای غارت ثروت زحمتکشان و استثمار هرچه بیشتر آنان 

برای سرمایه داری انگلی تجاری بازتر می گردد.“
های  برنامه  اجرای  از  جامعه  قشرهای  و  طبقات  سایر  از  بیش  کارگر  طبقه 
اقتصادی- اجتماعی رژیم والیت فقیه زیان دیده و می بیند. در حقیقت منافع 
کوتاه مدت و بلند مدت کارگران و زحمتکشان با برنامه هایی چون آزاد سازی 
اقتصادی، حذف یارانه ها، واردات سیل آسا از خارج، رواج اقتصاد داللی و 
غیر مولد در تضاد و مغایرت کامل قرار دارد. اجرای برنامه خصوصی سازی 
از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و حمایت بی دریغ این دولت از حضور 
نهادهای امنیتی- نظامی در حیات سیاسی و اقتصادی کشور، دقیقا در نقطه 
مقابل منافع طبقه کارگر ایران قرار دارد. کارگران و زحمتکشان به طور عینی 
و مستقیم از فروپاشی صنعت و تولید و رواج فعالیت های غیر مولد زیان می 
بینند و از این رو منافع و خواسته های سیاسی آنان در تقابل با رژیم والیت فقیه، 

دولت کودتا و الیه های انگلی سرمایه داری حاکم کشور قرار می گیرد. 
این موضوع یکی از مهم ترین زمینه های عینی برای تعامل طبقه کارگر با دیگر 
الیه ها و طبقات اجتماعی را در مرحله کنونی مبارزه فراهم می آورد که باید به 
روشنی و با دقت به آن توجه داشت و در پیکار با استبداد والیی مورد تاکید قرار 
داد. جنبش کارگری هوشیار ایران به دلیِل استیالی جو سرکوب، از مبارزه در 
راه خواسته های صنفی به منظور ارتقاِء سطح مبارزاتی خود و تلفیق خواسته 
های صنفی با مطالبه های سیاسی، بهره می گیرد. این تجربه یی سودمند برگرفته 
به عالوه،  ماست.  میهن  و سنت های جنبش سندیکایی زرمجویانه  تاریخ  از 
جنبش کارگری در لحظه کنونی خواسته های مشترک با دیگر طبقات و الیه 
های جامعه و نمایندگان سیاسی آنان دارد: خواست آزادی اندیشه، اجتماع ها، 
حزب ها، آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، لغو مجازات 
اعدام، لغو کلیه قوانین زن ستیز و مبتنی بر تبعیض جنسیتی، خواست برگزاری 
انتخابات آزاد، عادالنه و بدون نظارت استصوابی، از زمره خواسته های مشترک 
همه طبقات و نمایندگان سیاسی ناراضی از استبداد والیی است. ما بارها اعالم 
کرده ایم که یکی از جنبه های مهم و حیاتی تشکل صنفی- سندیکایی طبقه 
کارگر، عالوه بر تامین خواسته های صنفی- رفاهی، نیاز مبرم طبقه کارگر 
انجمن ها،  فعالیت  آزادی  تامین  یعنی  تامین خواسته های دمکراتیک عام،  به 
سندیکاها، حزب ها و دیگر آزادی های دموکراتیک فردی و اجتماعی مانند 
آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماع ها است. همچنین همواره تاکید 
داشته ایم که این حقوق فقط و فقط با نیروی متشکل و قدرت سازمان یافته 

توده ها، و در راس آنها کارگران، تحقق پذیر خواهد بود. 

چالش های فراروی جنبش کارگری 
اولویت های مبارزاتی یی که جنبش های  بر وظایف، مسئولیت ها و  عالوه 
کارگری با آن ها روبه رو است، توجه به چالش ها و دشواری های موجود 
آن نیز، هر چند گذرا، ضروری است. از جمله مسایل کنونی جنبش کارگری 
یعنی کمیت کارگران صنعتی  کشور ضعف کمی هسته اصلی طبقه کارگر، 
است. فروپاشی صنعت، و رواج اقتصاد غیر مولد تاثیر بسیار منفی یی بر کمیت 
در  افزایش حجم کارگران شاغل  است.  داشته  ایران  طبقه کارگر  و کیفیت 

شمول  از  آنان  خروج  و  خدماتی  تولیدی-  کوچک  واحدهای  و  ها  کارگاه 
قانون کار، به عالوه گسترش قراردادهای موقت و سپید امضاء، به میزان معینی 
توان و تحرک جنبش کارگری را تحت تاثیر مخرب خود قرارداده اند و این امر 
در پیوند با سرکوب شدید و خشن و استیالی جو پلیسی بر واحدهای صنعتی 
و نبوِد سندیکاهای مستقل مانع های عینی و ذهنی متعددی را در برابر ارتقاِء 
سطح مبارزاتی کارگران پدید آورده اند. نباید فراموش کرد که اجرای برنامه 
هایی مانند تعدیل اقتصادی، اصالح ساختار اقتصادی و به طور کلی راه کار 
انباشِت سرمایه در طول دو دهه اخیر ضربه  رژیم والیت فقیه در حل معضل 
های جدی یی به موقعیت طبقه کارگر ایران وارد آورده اند. بخشی از معضل 
این ضربه  از   ، آن  مبارزاتی  و چگونگی سطح  کارگری  جنبش  کنونی  های 
های سنگین ارتجاعی و فاجعه آمیز ناشی شده اند. بنابه گزارش های رسمی، 
از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۷، بر پایه اجرای برنامه هایی چون تعدیل 
اقتصادی، ۴۰۰ هزار کارگر کارخانه های سراسر کشور از کار اخراج و یا 

بازخرید شده اند و این نیروی فعال به صف بیکاران رانده شده اند. 
یک نمونه دیگر اینکه، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، یعنی طی چهار سال، حدود 
۵۲ هزار کارگر، شامل کارگران ماهر و با تجربه در منطقه گازی پارس جنوبی 
صنعتی  مهم  قطب  که  ای  منطقه  در  بیکاری  این  اند.  شده  بیکار  )عسلویه( 
کشور به شمار می آید، پیامدهای معین و جدی یی برکیفیت و سطح مبارزاتی 

طبقه کارگر داشته است.
این واقعیت ها و نمونه ها، در کنار کشتار دهه ۶۰ خورشیدی، که طی آن 
بسیاری از رهبران، کادرهای جنبش کارگری، و سندیکالیست های با تجربه 
اعدام شدند، دامنه و ژرفای چالش ها و دشواری هایی را که امروز در جنبش 
کارگری به چشم می خورد نشان می دهد. به این مسئله ها باید تغییرات پرشتاب 
در آرایش طبقاتی جامعه از جمله مهاجرت گسترده از روستا به شهر را افزود، 
زیرا بخشی از این مهاجران به صف طبقه کارگر پیوسته اند و درگیر معضل 
های آن شده و می شوند در حالی که از تجربه و آگاهی نسل پیشین طبقه خود 
به طور مستقیم دور و محروم مانده اند. اینان غالبا در کارگاه های کوچک به 
کار مشغولند. عالوه بر این، این بخش ها بیش از سایر الیه های زحمتکشان 
در معرض تبلیغات عوام فریبانه و مسموم ارتجاع قرار دارند. به رغم همه این 
رویدادهای سیاسی  در چارچوب  تکامل جنبش کارگری  و  ها، رشد  مسئله 

کشور دلگرم کننده و امید بخش است.

دور نمای مبارزه جنبش کارگری 
جنبش کارگری ایران با وجود همه معضل هایی که آن را به چالش می طلبد، 
و با وجود همه ضعف ها و کاستی های موجود، حرکتی رو به جلو و تکاملی 

را طی می کند. 
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان حضور خود را در صحنه مبارزات سیاسی 
افزایش می دهند. گام های استوار زحمتکشان به پیش بی شک اثرهای مثبت 

بسیاری از خود در مجموعه رویدادهای کشور برجای خواهد گذاشت.
در این میان جنبش کارگری می باید اقدام های معین و دقیقی را در جهت پیوند 
گسست ناپذیر با جنبش سراسری ضد استبدادی انجام دهد. تحقق خواسته ها 
و مطالبه های کارگران و زحمتکشان در گرو تقویت هر چه بیشتر رابطه با 
مبارزات همگانی مردم با استبداد والیی بوده و است. با آغاز سال کنونی، و با 
گسترش اعتصاب ها به مراکز صنعتی بزرگ، و همچنین با رشد آگاهی طبقاتی 

زحمتکشان، امید تحوالتی جدی در صحنه سیاسی کشور می رود.

به نقل از نامه مردم شماره ۸۶۷، ۵ اردیبشهت ماه ۱۳۹۰
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              ضرورت سازمان دهی اعتراض های پراکنده کارگری

         تاملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاِء سطح رزمندگی جنبش کارگری

میزان  درصدی   ۹ افزایش  بر  مبنی  کار  عالی  شورای  تصمیم 
حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب 
گسترده ای در میان فعاالن سندیکایی و توده های کارگر در 
کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود 
با  پیوند  در  موضوع  این  برانگیخت.  نیز  را  ژرفی  نارضایتی 
به فضای اعتراض در  ابتدای هر سال،  اخراج های وسیع در 

محیط های کارگری دامن زده است.
امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات 
آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، 
باید انتظار داشت که تنش ها در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی 
کشور افزایش یابد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده 
می  صورت  ناهماهنگ  و  پراکنده  تدافعی،  عمده  طور  به  که 
گیرد، در فضای سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال 
توان  می  اهمیت،  با  نمونه  یک  عنوان  به  است.  گذشته  های 
کار در  به مصوبه شورای عالی  کارگران  اعتراضی  واکنش  به 
خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره 
دیدگاه  انعکاس  با   ،۸۹ ماه  اسفند   ۲۴ مهر،  خبرگزاری  کرد. 
های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو 
اجرای  باید در مورد عملکرد خود و عدم  کار  شورای عالی 
پاسخگو  تعیین مزد ۹۰  کارگران در نشست های  درخواست 
باشند!” به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش 
عادالنه دستمزدها که بخشی جدایی ناپذیر راهبرد آزاد سازی 
اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری 

را سبب شده است. 
کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعاالن جنبش سندیکایی 
به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی 
اقتصادی و سیاست های رژیم والیت فقیه و دولت کودتا را 

حس کردند. 
به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که 
نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر 
صنعتی،  مراکز  و  کارگری  های  محیط  آید،  می  شمار  به  آن 
تولیدی و خدماتی را با تنش های جدی رو به رو ساخته و 
بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبوِد 
سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی 
داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی 
شاهد تحوالت اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و 
هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را 
پایمال کند. به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی 

و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت 
و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد 
در  انگاشت.  نادیده  یا  و  گرفته  کم  دست  نباید  را  استبدادی 
هفته های اخیر گزارشات گوناگونی از اعتراض ها و اعتصاب 
های پراکنده کارگران و زحمتکشان در رسانه های همگانی و 

مطبوعات انتشار یافته است. حرکت هوشیارانه کارگران شرکت 
سفر  هنگام  آنان  اعتراضی  پالکاردهای  و  لرستان  پارسلیوان 
استانی رییس دولت کودتا نشانگر آن محمل ها و زمینه هایی 
به  گیرند.  قرار  استفاده  و  توجه  مورد  دقت  به  باید  که  است 
عالوه، باید به اعتراض های سازمان یافته کارگران کیان تایر 
اعتصاب، تحصن و در یک مورد  با  این کارگران  اشاره کرد. 
تجمع و مسدود ساختن موقتی جاده محور اسالم شهر- بزرگ 
راه آزادگان تا میدان جهاد، رژیم والیت فقیه و دولت نامشروع 
از  کارگری  این تجمع  به چالش طلبیدند. شعارهای  را  کودتا 
نارضایتی  ژرفای  نشانگر  که  تلقی می شود  اهمیت  با  رو  آن 
زحمتکشان و در عین حال قدرت تاثیرگذاری جنبش کارگری 
است. کارگران کیان تایر شعار می دادند: ”ای مردم با غیرت 
حمایت حمایت“، ”مرگ بر ستمگر“، ”هرگز ندیده ملتی این 
همه بی عدالتی” و ”مرگ بر دروغگو“. این گونه شعارها و 
واکنش پرمعنای زحمتکشان می بایست از سوی جنبش های 
توجه  مورد  انتخاباتی  کودتای  مخالف  نیروهای  و  اجتماعی 
دقیق قرار گیرد و بازتاب شایسته خود را در تعیین شعارهای 
فرارویی  های  زمینه  و  یافته  استبدادی  ضد  سراسری  جنبش 
جنبش به سطح عالی تر را فراهم آورد. پیش از کارگران کیان 
تایر این کارگران دلیر پتروشیمی تبریز بودند که با برپایی یک 
روز  از  ایستادند.  والیی  استبداد  روی  در  رو  موفق  اعتصاب 
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۹ اسفند ماه بیش از ۱۸۰۰ تن از کارگران قراردادی مجتمع 
پتروتشیمی تبریز با سه خواسته مشخص اعالم اعتصاب کردند: 
و  دالل  های  شرکت  و حذف  جمعی  دسته  قرارداد  انعقاد   .۱
پیمانکار خصوصی، ۲. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و 
افزایش قیمت کاالها و خدمات عمومی، ۳. رفع تبعیض میان 
کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری همه کارگران از امکانات 
رفاهی و بیمه اجتماعی. این اعتصاب موفق و یکپارچه انعکاس 
پاالیشگاه  قبیل  از  کارگری  مراکز  ای در دیگر  کننده  امیدوار 
نفت و ماشین سازی تبریز داشت و می توان به جرات مدعی 
شد یکی از موفق ترین حرکات کارگری در کارخانجات مادر 
و راهبردی به لحاظ سطح همبستگی، سازمان دهی و تعیین و 
اعالم خواسته های مشخص در چند سال اخیر محسوب می 

شود.

 

اعتصاب هایی چون پتروشیمی تبریز و سلسله اعتراض های 
و  بررسی  مورد  صنفی  زاویه  از  صرفا  نباید  را  خودرو  ایران 
حرکات  از  مهمی  بخش  که  واقعیت  این  داد.  قرار  ارزیابی 
اعتراضی جنبش کارگری به صورت تدافعی و پراکنده پیرامون 
مسایل صنفی نظیر افزایش دستمزدها، مخالفت با قراردادهای 
موقت و جز این ها دور می زند، نباید منجر به آن گردد که 
مبارزات  این  شود.  انگاشته  مبارزه صرفا صنفی  این  مضمون 
ماهیت و خصلت سیاسی روشنی را دارا هستند. در نمونه هایی 
چون پتروشیمی تبریز طبقه کارگر ایران باهمه دشواری های 
موجود از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقای 
سطح سازماندهی و مبارزه جویی خود بهره می گیرد. در یک 
محیط استبداد زده و خفقان پلیسی این حربه ای موثر و کارآمد 
است که ریشه در سنت سندیکایی زحمتکشان ایران دارد. این 

واقعیت را باید به دقت مورد توجه قرارداد. 
پاالیشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نیز شاهد اعتراض 
ها و اعتصاب های پراکنده بود. با انتشار خبر اخراج نزدیک به 
۳۰۰ کارگر از پاالیشگاه آبادان )اغلب کارگران قرارداد موقت( 
پاالیشگاه  این  های  تکنسین  و  کارگران  نارضایتی  از  موجی 
قدیمی و معتبر را فراگرفته است. عالو بر آبادان، در شهر اهواز 

نیز کارگران لوله سازی و نورد با ابراز نارضایتی از پایمال شدن 
امنیت شغلی خود و سطح پایین دستمزدها در ماه های اخیر 
چندین اعتصاب و تحصن را سازمان داده اند. با وجود اینکه 
ملی خبر و گزارشات  امینت  به دستور مستقیم شورای عالی 
به  در رسانه های همگانی  کارگری  اعتصاب های  به  مربوط 
قبل  از  کمتر  مراتب  به  ایلنا-   – ایران  کار  خبرگزاری  ویژه 
بازتاب می یابد، خبرها حاکی از افزایش قابل تامل نارضایتی 
و اعتراض در محیط های کارگری است. نکته پراهمیت دیگر 
اینکه اعتراضات در شماری از کارخانه ها و واحدهای بزرگ 
و تاثیرگذار رو به افزایش است که نمونه هایی نظیر پتروشیمی 
تبریز، پاالیشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس در اراک، ایران 
اند.  از آن جمله  مبارکه اصفهان  اهواز و پوالد  نورد  خودرو، 
جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای 
با  مبارزه  در  انکار  قابل  غیر  و  موثر  نیروی  همچنان  موجود 
فریبانه  عوام  ترفندهای  کودتاست.  دولت  و  والیی  استبداد 
دولت کودتا، فشار سنگین پلیسی، سرکوب خشن و جز این ها، 
نتوانسته و نخواهد توانست در عزم کارگران کشور برای تامین 
منافع صنفی و سیاسی خود خللی وارد آورد. مرحله حساس 
کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، 
سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را 
برجسته ساخته است. این ضرورت با فعالیت پیگیر و خستگی 
ناپذیر می تواند صورت تحقق یافته و موجب تقویت صفوف 

جنبش مردمی در مصاف با استبداد والیی شود.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸66، ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۰
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                                    طوفان اعتراضات کارگران ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر 

فرشید آذرنیوش-دانشجونیوز: 

 در آستانه یک مه-روز جهانی کارگر- 

 برخی از شهرهای صنعتی ایران                                                     
 میزبان جتمعات اعتراضی و

 اعتصابات گسترده کارگران بوده است.

بر اساس گزارش های قبلی وبسایت دانشجونیوز و همچنین اخبار منتشر شده 
از شهرهای مهم ایران، بسیاری از کارگران کارخانه ها از جمله، کیان تایر، 
ایران  خوزستان،  پارس  کاغذسازی  کارخانه  امام،  بندر  پتروشیمی  مجتمع 
سینا،  بوعلی  اروند،  اصفهان،  آهن  ذوب  تبریز،  پتروشیمی  تهران،  خودرو 
تندگویان خوزستان، امیرکبیر، شیمیایی رازی، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، 
شرکت مخابراتي راه دور شیراز، شرکت ذوب و فلزات ابهر، شرکت ناز نخ و 
هفت تپه نیشکر قزوین، نساجی مازندران در ماهها و هفته های گذشته نسبت 
به سیاست های اقتصادی اعمال شده دولت در این کارخانه ها معترض شده و 

به اعتصاب های چند روزه پرداخته اند.
موضوع لغو واسطه های پیمان کاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای 

اصلی در ماه های اخیر از جمله خواسته های کارگران در ایران بوده است.
اما دالیل عمده اعتصاب ها نارضایتی کارگران از ناچیز بودن دستمزدها، فقدان 
امنیت شغلی و عدم اعتماد به دولت است. برخی از تحلیل ها روند نزولی سطح 
زندگی و دستمزد کارگران و عدم اعتماد آنها به آینده را نتیجه عدم شفافیت 

دولت در اقتصاد دانسته اند.
غالمرضا خادمی زاده، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، سال 
گذشته گفته بود که ۴۳ درصد کارگران در ایران، زیر خط فقر زندگی می 

کنند.
شماری از تشکل های کارگری با توجه به گرانی روز افزون و نیز پیامدهای 
ناشی از حذف یارانه ها خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای 

شده اند که هزینه های یک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامین کند.
با توجه به اینکه در هفته های اخیر، شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم اعالم 
شده توسط بانک مرکزی، سطح حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 
۹۰ را ۲۷ هزار تومان افزایش داده بود، در واکنش به این موضوع سندیکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه ای از افزایش 
۳۰ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتقاد کرده و آن ر غیرمنطقی 

دانسته است.
این تشکل کارگری در بیانیه خود آورده بود که تصمیم شورای عالی کار، 
به  باید  کارگران  دستمزد  حداقل  و  نیست  موجود  فقر  و  تورم  کننده  توجیه 

گونه ای باشد که زندگی یک خانواده چهار نفره را تامین کند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه افزایش ۳۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران 
بر اساس نظرات کارفرمایان و دولت تعیین شده، آمده است: با عدم حضور 
عالی  در شورای  واقعی کارگران  نمایندگان  و  تشکل های مستقل کارگری 

کار، تنها کارگران متضرر خواهند شد.
فتح اهلل بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نیز گفته بود که ۸۵ 

درصد از خانوارهای شهری ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.
در همین حال، بحث تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح 
و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس  بیات،  اهلل  فتح  گفته  به  که  است  شده 
ایرانی،  کارگر  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  هفت  از  درصد   ۸۰ از  بیش  پیمانی، 

قراردادی هستند.
به عبارت دیگر، این گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دستمزد ماهانه 

۳۰۳ هزار تومانی برخوردار نیستند.
بر اساس گزارش های منابع خبری از ایران، شهرهای تبریز، تهران، قائمشهر، 
و  شیراز  مازندران،  ابهر،  اصفهان،  اهواز،  رشت،  کرمانشاه،  آبادان،  اراک، 
قزوین از جمله شهرهایی بوده اند که میزبان بیشترین تجمعات کارگران در 
از پوشش دادن اخبار  اند.اما همچنان رسانه های دولتی  هفته های اخیر بوده 

اعتراضات و اعتصابات کارگری امتناع می ورزد.
مجتمع پتروشیمی بندر امام و کاغذ سازی پارس خوزستان

ایران،اعتصابات گسترده کارگران  در  بشری  منابع حقوق  اساس گزارش  بر 
مجتمع پتروشیمی »بندر امام« و کارخانه کاغذسازی »پارس« روز شنبه ۲۰ 

فروردین با حضور بیش از دو هزار نفر از کارگران برگزار شده بود.
کارگران کارخانه پارس خوزستان در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از کارگران 
همچنین  و  بودند  کشیده   کار  از  دست  کارخانه  این  موقت  قرارداد  دارای 
تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی »بندر امام« در مقابل ساختمان 
انعقاد  مرکزی مجتمع پتروشیمی نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر 

قرارداد مستقیم با کارگران برگزار شده بود.
بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۲۹ فروردین ماه کارگران مجتمع 
مرکزی  دفتر  مقابل  در  خود  اعتصاب  روز  دهمین  در  امام  بندر  پتروشیمی 

شرکت دست به تجمع گسترده زده بودند.
انتشار  با  نیز  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
تحقق  خواستار  و  کرده  حمایت  ماهشهر  کارگران  اعتصاب  از  ای  اطالعیه 

فوری این کارگران شده است.
گفتنی است در بهمن ماه سال گذشته نیز در اثر سانحه آتش سوزی در پتروشیمی 

بندر امام یک نفر کشته و ۱۱ نفر  مصدوم شدند.
قرار  اساسی  تعمیرات  انجام  دوره  در  واحد  که  داد  رخ  حالی  در  حادثه  این 

داشت.
به  اما  نبود  آتش سوزی گستره  ابعاد  اعالم خبرگزاری های داخلی،  اساس  بر 
دلیل تجمع نیروی انسانی در هنگام بروز حادثه منجر به کشته شدن یک نفر و 

مصدومیت ۱۱ نفر دیگر شد.
کارخانه کیان تایر

کارگران کارخانه کیان تایر نیز در روزهای دهم اسفند و همچنین ۲۲ اسفند 
مقابل  هایشان،  خانواده  همراه  نیز  آنان  از  گروهی  و  زده  تحصن  به  دست 

کارخانه در حاشیه آزادراه آیت اهلل سعیدی تهران متحصن شده بودند.
اعتراضات کارگران کارخانه کیان تایر از مدتی پیش آغاز شده همچنان ادامه 

داشته است.
در روزهای ۱۰ اسفند و همچنین ۲۲ اسفند صدها تن از کارگران کارخانه 
کیان تایر )الستیک البرز تهران(دست به تحصن زده بودند و گروهی از آنان 

نیز همراه خانواده هایشان نیز بوده اند.
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کارگران کیان تایر که ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده اند روز دهم 
اسفند با در دست داشتن پالکاردهایی در حاشیه آزادراه آیت اهلل سعیدی نشسته 

بودند و نیروهای یگان ویژه نیز در نزدیکی این تحصن حضور داشتند.
این کارگران روز ۱۰ اسفند ماه ۸۹ همزمان با تجمع های حامیان جنبش سبز 
در اعتراض به بازداشت یا حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به علت 
و  متحصنان  به  از حمله  ویژه  یگان  و  پلیس  نیروهای  متحصنان  زیاد  جمعیت 
درگیری با آنها خودداری کردند و تنها با محاصره کامل متحصنان از پیوستن 

مردم به آنها جلوگیری می کردند.
بر پایه گزارش وبسایت هرانا، شعارهایی چون “مرگ بر ستمگر”، “یا حجت 
شعارهای  از جمله  دروغگو”  بر  “مرگ  و  بکن”  رو  ظلم  ریشه  الحسن،  ابن 
اهلل  آیت  بزرگراه  حاشیه  در  با حضور  آنها  بوده  تایر  کیان  معترض  کارگران 
رانندگان خودروهای  از  تهران(  منطقه چهاردانگه )جنوب غرب  در  سعیدی 
عبوری درخواست می کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبیل های خود با 
آنها همراهی کنند، که به گفته شاهدان، بسیاری از رانندگان به این درخواست 

عمل می کردند.
کارگران کیان تایر در ادامه سلسله اعتراضات خود به عدم تحقق وعده های 
کارفرما از صبح ۲۲ اسفند ماه و در زیر باران شدید در مقابل نهاد رسیدگی به 
شکایتهای مردمی ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند در این تجمع 
که بیش از ۹۰۰ نفر از کارگران کیان تایر در آن شرکت داشتند کارگران با سر 

دادن شعارهایی خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
بنا بر این گزارش از همان ساعت اولیه تجمع کارگران در مقابل نهاد ریاست 
جمهوری تعدادی از مسئولین این نهاد و نماینده های وزارت صنایع در میان 
کارگران حاضر شدند و با دادن وعده و عید از آنان خواستند به تجمع خود پایان 
دهند اما کارگران همه این وعده وعیدها را با شعار »وعده وعید نمیخواهیم 
ما حقمون میخواهیم« پاسخ می دادند و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای 
خود شده اند. به دنبال این شعارها از سوی کارگران مسئولین نهاد دریاست 
جمهوری از نماینده های کارگران دعوت به مذاکره کردند و نماینده ها به 

داخل این نهاد رفتند اما کارگران بطور مرتب اقدام به دادن شعار میکردند
مجتمع پتروشیمی تبریز

انتهایی سال گذشته میزبان  کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز نیز در روزهای 
تجمعات و اعتراضات نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از کارگران بوده است.

آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود، از روز پنجشنبه دوازدهم 
قراردادی  به  تبریز  پتروشیمی  مجتمع  پیمانکار  کارگر   ۱۸۰۰ حدود  اسفند، 

نشدن خود از سوی مدیران این مجتمع دست به اعتراض زده بودند
کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز همچنین خواستار افزایش دستمزد متناسب با 
رشد تورم و افزایش قیمت کاالها و خدمات و برخورداری از امکانات رفاهی 

و بیمه بوده اند.
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

در ادامه اعتراضات کارگری در استان خوزستان، روز پنجشنبه ۱۸ فروردین 
ماه،صدها تن از کارکنان حراست طرح های ساختمانی منطقه ویژه اقتصادی 
ماهشهر، در محل فرمانداری این شهرستان با در دست داشتن پالکاردهایی از 

جمله »ما را اخراج نکنید«، دست به تجمع و تحصن زده بودند.
این تجمع آرام و مسالمت آمیز کارگران با دخالت مامورین دولتی به خشونت 
اقتصادی،  ویژه  منطقه  رییس  خوزستان،  استاندار  که  جایی  تا  شد  کشیده 
فرماندار، رییس اداره اطالعات، امام جمعه و فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر 
به محل مراجعه نموده و برای پیگیری مشکالت کارگران به متحصنین قول 

مساعد داده اند.
دو شرکت ساختمانی در آبادان

روز دوشنبه، ۱۴ فروردین نیز ده ها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمانی در 
آبادان جهت بازگشت به کار در مقابل درب پاالیشگاه این شهر تجمع کرده 
بودند که یورش عوامل حراست و نیروی انتظامی به تجمع کنندگان را در پی 

داشت

در  اخیرا  آبادان  پاالیشگاه  مسئوالن  که  گرفته  صورت  آن  پی  در  تجمع  این 
راستای تعدیل نیرو اقدام به تصفیه حساب با برخی کارگران کرده بود.

و  خدمات  و  تعمیرات  قسمت  کارگران  سبز،  فضای  کارگران  است  گفتنی 
آبادان  پاالیشگاه  در  پیمانی  شرکت های  با  که  رانندگان  از  برخی  چنین  هم 
کار می کنند، بین سه تا شش ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند و علیرغم 
وعده های وزارت نفت و مقامات مسئول، هنوز حقوق این کارگران پرداخت 

نشده است.

شرکت مخابرات راه دور شیراز
ایران در شیراز روز  از کارگران شرکت مخابراتی راه دور  بیش از ۱۰۰ نفر 
دوشنبه ۲۹ فروردین ماه در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت برای مکم 
۱۵ میلیارد تومانی به این واحد صنعتی و پرداخت نشدن ۲۰ ماه حقوق خود 

 راهپیمایی کردند.
حد  در  کارگران  این  بود،  داده  گزارش  ایسنا  دولتی  خبرگزاری  که  آنگونه 
فاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنایع و معادن این استان راهپیمایی 

کردند.
راهپیمایان با شعار »زندگی، معیشت حق مسلم ماست« ، »مصوبات دولت 
اجرا باید گردد« و »۲۰ ماه حقوق کارگر پرداخت باید گردد« خواستار تسریع 

در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند.
به گزارش ایسنا، شرکت مخابراتی راه دور ایران از ۲۰ ماه قبل تاکنون و پس از 

واگذاری به بخش خصوصی به دلیل مشکالت مالی دچار بحران شده است.
نساجی مازندران

جمع کثیری از کارگران نساجی مازندران طی دو روز متوالی درمقابل نساجی 
طبرستان تجمع کرده بودند.

در این تجمع اعتراض آمیز که با حضور عده کثیری از کارگران انجام گرفته 
بود بازنشستگان کارخانه گونی بافی نیز حضور داشتند.

سابق  مدیران  وعده های  علیرغم  داشتند:  اظهار  بازنشستگان  این  از  تعدادی 
گونی بافی این عده با پرداخت حق بیمه خود که باید از طریق کارفرما اقدام 
مي شد از جیب خود وزن و بچه های مان پرداخت نمودیم به امید اینکه کارفرما 
هیچ گونه  ما  گذشته  سنوات  به  نسبت  تاکنون  ولی  نماید  عمل  خود  تعهد  به 

اقدامی انجام نگرفته است.
این کارگران می افزایند در شرایط کنونی نیز کارفرمای جدید زیر بار نمی رود 
و اعتقاد براین دارد که سنوات این عده مربوط به کسانیست که کارخانه را 

واگذار نموده اند.
این بازنشستگان می گویند یکی از شرایط واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار 
جدید پرداخت دیون کارگران این کارخانه می باشد که باید کارفرمای جدید 

نسبت به پرداخت این دیون اقدام نماید.
کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن از کارگران در اثر آتش سوزی و وقوع 

اعتراضات گسترده کارگران
در پی حادثه آتش سوزی پنجم بهمن ماه سال گذشته در کارخانه ایران خودرو، 
هشت نفر از کارگران کشته و ۱۳ تن نیز زخمی شده بودند که این امر موجب 

اعتراضات وسیع کارگران این کارخانه شده بود.
جمعی از کارگران ایران خودرو بیانیه ای منتشر کردند و در آن مسئوالن این 
واقعه را مدیریت و روابط عمومی منابع انسانی و حراست کارخانه ایران خودرو 

دانستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه خواهان تشکیل 
گروهی برای تحقیق از این واقعه شد و »عدم ایمنی کار و حذف بازرسی کار« 

را از جمله دالیل این حادثه دانست.
سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری 
شب  شیفت  کارگران  از  عده ای  جان باختن  ایران  کارگران  آزاد  اتحادیه  و 
ابراز  آنان  با  و  گفته  تسلیت  اجباری،  اضافه کاری  از  پس  را  ایران خودرو 

همدردی کرده بود.
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شرکت ذوب و فلزات ابهر
دریافت  حقوقی  است  ماه   ۱۶ که  نیز  ابهر  فلزات  و  ذوب  شرکت  کارگران 
نکرده اند، در چند روز گذشته در اعتراض به این امر در مقابل فرمانداری ابهر 

دست به تجمع زده اند.
این  کارگران  از  نفر  بود، ۲۰۰  ساخته  منتشر  اعتدال  روزنامه  آنچه  اساس  بر 
شرکت در تجمعی، در مقابل فرمانداری ابهر بر پرداخت ۱۶ ماه حقوق و ۲ 

عیدی عقب افتاده خود اصرار کردند.
یکی از کارگران معترض در این باره گفت: از حدود ۷ ماه پیش با مراجعه 
خرمدره  و  ابهر  مردم  نماینده  دفتر  و  دادگاه  زنجان،  استانداری  فرمانداری، 
دریافت  ای  قانع کننده  امروز جواب  تا  اما  ایم  را مطرح کرده  خواسته خود 

نکرده ایم.
در پی این تجمع، نمایندگان کارگران به همراه نمایندگان دادگستری و معاون 
فرماندار ابهر تشکیل جلسه دادند و مقرر شد این موضوع از طریق دادگستری 

استان پیگیری شود.
شرکت »ناز نخ قزوین«

صدها تن از کارکنان شرکت »ناز نخ قزوین« نیز با تجمع در مقابل مجلس طی 
دو روز متوالی نسبت به عدم دریافت حقوق خود اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای امنیتی حکومت ایران، تعدادي 
)دوشنبه  صبح  قزوین  نخ«  »ناز  بافندگي  و  ریسندگي  شرکت  کارکنان  از 
و مجریه خواستند که  مقننه  قوه  از  مقابل مجلس  در  تجمع  با  فروردین(   ۲۹

حقوق شان را از شرکت »ناز نخ » قزوین مطالبه کنند.
یکي از تجمع کنندگان در این باره گفت که ما چهارده ماه است هیچ حقوقي 
از شرکت »ناز نخ قزوین« دریافت نکرده ایم و تمام شکایت هاي ما به اداره 

بیمه بي نتیجه مانده است.
بر اساس گزارشی که مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران منتشر ساخته بود، در 
سال ۱۳۸۹، ۳۳۳۹۲۱۸ نقض موردي حقوق کارگران در ایران، توسط واحد 
آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسید و بر اساس 
این آمار به ترتیب استان هاي تهران، خوزستان، کردستان و قزوین بیشترین آمار 

نقض حقوق کارگران را به خود اختصاص داده اند.
در ذیل برخی از احکام قضایی صادر شده برای کارگران ایرانی آمده است:

آزاد منیرنیا، فعال کارگري در کامیاران به زندان محکوم شد: دادگاه تجدید 
نظر استان کردستان حکم زندان یک فعال کارگري در کامیاران به نام »آزاد 

منیرنیا« را تایید نمود.
شش ماه زندان براي رضا رخشان به دلیل فعالیت سندیکایي: شعبه ۱۳ دادگاه 
تجدید نظر اهواز رضا رخشان، رئیس هیأت مدیره سندیکاي نیشکر هفت تپه، 

را به اتهام نشر اکاذیب به ۶ ماه زندان محکوم کرد.
سال  سه  به  واحد  شرکت  سندیکاي  اعضاي  از  جابري  همایون  محکومیت 
حبس تعلیقي: در آستانه ي ۱ مه روز جهاني کارگر همایون جابري، یکي از 
اعضاي سندیکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، از سوي شعبه ۱۴ 
دادگاه انقالب به ریاست قاضي تقوي به ۱ سال حبس تعزیري به مدت ۳ سال 

تعلیق محکوم شد.
دو سال زندان براي خسرو بوکاني، از فعالین کارگري: خسرو بوکاني، فعال 
کارگري و عضو هیات اجرایي کمیته هماهنگي براي کمک به ایجاد تشکل 

هاي کارگري به دوسال زندان محکوم شد.
دادگاه تجدید نظر حکم کاوه گل محمدي را تایید کرد: حکم چهار ماه حبس 
تعزیري کاوه گل محمدي، از فعالین کارگري در کامیاران، از سوي دادگاه 

تجدید نظر استان کردستان تایید شده است.
زنداني  رئیس  اسانلو،  منصور  رفت:  کرج  انقالب  دادگاه  به  اسانلو  منصور 
سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، به شعبه شش 

دادگاه کرج احضار شده است.
پژمان  فعال کارگري:  پژمان رحیمي،  براي  ۴۰ ضربه شالق و ۷ سال حبس 
رحیمي، فعال کارگري خوزستاني از سوي دادگاه عمومي اهواز به یک سال 

حبس و ۴۰ ضربه شالق محکوم شد.
محکومیت منصور اسانلو به یک سال حبس دیگر: منصور اسانلو که در غیاب 
وکیل با اتهامي تازه محاکمه شده بود مجددا به یک سال حبس محکوم شد که 

اجراي آن از پایان محکومیت فعلیش آغاز مي شود.
منصور اسانلو با اتهام جدیدي محاکمه شد: منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره 
سندیکاي شرکت اتوبوسراني تهران و حومه در شعبه ۱ دادگاه انقالب کرج 

مورد محاکمه قرار گرفت.
محاکمه ي مجدد صدیق کریمي و فواد کیخسروي دو تن از فعالین کارگري: 

روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه، صدیق
آزاد  اتحادیه  فعال  اعضاي  از  کیخسروي  فواد  و  مدیره  هیئت  عضو  کریمي 
انقالب سنندج مورد  اول دادگاه  از سوي شعبه  بار دوم  براي  ایران  کارگران 

محاکمه قرار گرفت.
بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگري به ۲۰ سال زندان محکوم شد: اتحادیه آزاد 
کارگران ایران اعالم کرد که بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگري و مدافع حقوق 
کودکان، از سوي شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به اتهام هاي امنیتي به بیست سال 

زندان محکوم شده است.
محکومیت بهزاد عربگل، کارگر ساختماني، به ۶ سال حبس تعزیري: بهزاد 
عربگل از بازداشت شدگان مربوط به عاشوراي سال گذشته، از سوي قاضي 
صلواتي در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به ۶ سال حبس تعزیري در مرحله بدوي 

محکوم شد.
صدور حکم زندان براي یک فعال کارگري در کامیاران: یک فعال کارگري 
اهل کامیاران به نام افشین ندیمي توسط دادگاه انفالب اسالمي سنندج به زندان 

محکوم شد.
اخبار مرتبط  در وبسایت دانشجونیوز:

راهپیمایی کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران با شعار: زندگی، معیشت 
حق مسلم ماست

ادامه اعتصاب در بندر امام و ماهشهر و تجمع کارگران دو کارخانه قزوین
تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت تپه در مقابل 

مجلس
تداوم اعتراضات ۱۵۰۰ نفری کارگران پتروشیمی بندر امام

پنجمین روز اعتصاب هزاران تن از کارگران پتروشیمی ماهشهر
عضویت افتخاری منصور اسانلو در بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا

به  انتظامی  نیروی  دخالت  با  آبادان  و  ماهشهر  در  کارگران  اعتراضی  تجمع 
خشونت کشیده شد

تجمع کارگران شرکت نازنخ در مقابل نهاد ریاست جمهوری
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        تاملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاِء سطح رزمندگی جنبش کارگری

مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت 
يافته و گسترده تر طبقه کارگر و  حضور ژرف تر، سازمان 

ديگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. 

میزان  درصدی   ۹ افزایش  بر  مبنی  کار  عالی  شورای  تصمیم 
حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب 
گسترده ای در میان فعاالن سندیکایی و توده های کارگر در 
کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود 
با  پیوند  در  موضوع  این  برانگیخت.  نیز  را  ژرفی  نارضایتی 
به فضای اعتراض در  ابتدای هر سال،  اخراج های وسیع در 

محیط های کارگری دامن زده است.
امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات 
آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، 
تنش بسیار جدی یی در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی مشاهده 
می گردد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده که به طور 
عمده تدافعی، پراکنده و ناهماهنگ صورت می گیرد، در فضای 
سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال های گذشته است. 
اعتراضی  واکنش  به  توان  می  اهمیت،  با  نمونه  عنوان یک  به 
طیف گسترده جنبش سندیکایی به مصوبه شورای عالی کار در 
خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره 
دیدگاه  انعکاس  با   ،۸۹ ماه  اسفند   ۲۴ مهر،  خبرگزاری  کرد. 
های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو 
اجرای  وعدم  خود  عملکرد  مورد  در  باید  کار  عالی  شورای 
پاسخگو  تعیین مزد ۹۰  کارگران در نشست های  درخواست 
باشند! ”به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش 
عادالنه دستمزدها که بخشی جدا یی ناپذیر راهبرد آزاد سازی 
اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری 

را سبب شده است. 
کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعاالن جنبش سندیکایی 
به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی 
اقتصادی و سیاست های رژیم والیت فقیه و دولت کودتا را 

حس کردند. 
به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که 
نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر 
صنعتی،  مراکز  و  کارگری  های  محیط  آید،  می  شمار  به  آن 
و  ساخته  رو  روبه  جدی  های  تنش  با  را  وخدماتی  تولیدی 
بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبوِد 
سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی 
داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی 
شاهد تحوالت اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و 
هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را 

پایمال کند! به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی 
و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت 
و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد 

استبدادی را نباید دست کم گرفته و یا نادیده انگاشت. 
در هفته های اخیر گزارشات گوناگونی از اعتراض ها و اعتصاب 
همگانی  های  رسانه  در  و زحمتکشان  کارگران  پراکنده  های 
کارگران  هوشیارانه  حرکت  است.  یافته  انتشار  مطبوعات  و 
شرکت پارسلیوان لرستان و پالکاردهای اعتراضی آنان هنگام 
سفراستانی رییس دولت کودتا نشانگر آن محمل ها و زمینه 
هایی است که باید به دقت مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به 
عالوه، باید به اعتراض های سازمان یافته کارگران کیان تایر 
اعتصاب، تحصن و در یک مورد  با  این کارگران  اشاره کرد. 
تجمع و مسدود ساختن موقتی جاده محور اسالم شهر- بزرگ 
راه آزادگان تا میدان جهاد، رژیم والیت فقیه و دولت نامشروع 
از  کارگری  تجمع  این  شعارهای  طلبیند.  چالش  به  را  کودتا 
نارضایتی  ژرفای  نشانگر  که  تلقی می شود  اهمیت  با  رو  آن 
زحمتکشان و در عین حال قدرت تاثیرگذاری جنبش کارگری 
است. کارگران کیان تایر شعار می دادند: ”ای مردم با غیرت 
حمایت حمایت“، ”مرگ بر ستمگر“، ”هرگز ندیده ملتی این 
همه بی عدالتی ”و ”مرگ بر دروغگو“. این گونه شعارها و 
از سوی شبکه های  بایست  واکنش پرمعنای زحمتکشان می 
کودتای  مخالف  نیروهای  و  اجتماعی  های  اجتماعی، جنبش 
انتخاباتی مورد توجه دقیق قرار گیرد و بازتاب شایسته خود 
را در تعیین شعارهای جنبش سراسری ضد استبدادی یافته و 

زمینه های فرارویی جنبش به سطح عالی تر را فراهم آورد!

پیش از کارگران کیان تایر این کارگران دلیر پتروشیمی تبریز 
استبداد  روی  رودر  موفق  اعتصاب  یک  برپایی  با  که  بودند 
از  تن   ۱۸۰۰ از  بیش  ماه  اسفند   ۹ روز  از  ایستادند.  والیی 
خواسته  سه  با  تبریز  پتروتشیمی  مجتمع  قراردادی  کارگران 
مشخص اعالم اعتصاب کردند: ۱. انعقاد قرارداد دسته جمعی 
و حذف شرکت های دالل و پیمانکار خصوصی، ۲. افزایش 
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دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کاالها و خدمات 
و  کارخانه  رسمی  کارکنان  میان  تبعیض  رفع   .۳ عمومی، 
برخورداری همه کارگران از امکانات رفاهی و بیمه اجتماعی. 
کننده ای در  امیدوار  انعکاس  اعتصاب موفق و یکپارچه  این 
دیگر مراکز کارگری از قبیل پاالیشگاه نفت و ماشین سازی 
تبریز داشت و می توان به جرات مدعی شد یکی از موفق ترین 
لحاظ  به  راهبردی  و  مادر  کارخانجات  در  کارگری  حرکات 
های  خواسته  اعالم  و  تعیین  دهی  سازمان  همبستگی،  سطح 

مشخص در چند سال اخیر محسوب می شود. 
اعتصاب هایی چون پتروشیمی تبریز و سلسله اعتراض های 
و  بررسی  مورد  صنفی  زاویه  از  صرفا  نباید  را  خودرو  ایران 
حرکات  از  مهمی  بخش  که  واقعیت  این  داد.  قرار  ارزیابی 
اعتراضی جنبش کارگری به صورت تدافعی و پراکنده پیرامون 
مسایل صنفی نظیر افزایش دستمزدها، مخالفت با قراردادهای 
موقت و جز این ها دور می زن،د نباید منجر به آن گردد که 
مبارزات  این  شود.  انگاشته  مبارزه صرفا صنفی  این  مضمون 
ماهیت و خصلت سیاسی روشنی را دارا هستند. در نمونه هایی 
چون پتروشیمی تبریز طبقه کارگر ایران باهمه دشواری های 
موجود از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقای 
سطح سازماندهی و مبارزه جویی خود بهره می گیرد. در یک 
محیط استبداد زده و خفقان پلیسی این حربه ای موثر و کارآمد 
است که ریشه در سنت سندیکایی زحمتکشان ایران دارد. این 

واقعیت را باید به دقت مورد توجه قرارداد. 
پاالیشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نیز شاهد اعتراض 
ها و اعتصاب های پراکنده بود. با انتشار خبر اخراج نزدیک به 
۳۰۰ کارگر از پاالیشگاه آبادان )اغلب کارگران قرارداد موقت( 
پاالیشگاه  این  های  تکنسین  و  کارگران  نارضایتی  از  موجی 
قدیمی و معتبر را فراگرفته است. عالو بر آبادان، در شهر اهواز 
نیز کارگران لوله سازی و نورد با ابراز نارضایتی از پایمال شدن 
امنیت شغلی خود و سطح پایین دستمزدها در ماه های اخیر 
اینکه  همه  با  اند.  داده  سازمان  را  تحصن  و  اعتصاب  چندین 
ملی خبر و گزارشات  امینت  به دستور مستقیم شورای عالی 
به  در رسانه های همگانی  کارگری  اعتصاب های  به  مربوط 
قبل  از  کمتر  مراتب  به  ایلنا-   – ایران  کار  خبرگزاری  ویژه 
بازتاب می یابد، خبرها حاکی از افزایش قابل تامل نارضایتی 
و اعتراض در محیط های کارگری است. نکته پراهمیت دیگر 
اینکه اعتراضات در شماری از کارخانه ها و واحدهای بزرگ 
و تاثیرگذار رو به افزایش است که نمونه هایی نظیر پتروشیمی 

تبریز، پاالیشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس در اراک، ایران 
خودرو، نورد اهواز و پوالد مبارکه اصفهان از آن جمله اند. 

جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای 
با  مبارزه  در  انکار  قابل  غیر  و  موثر  نیروی  همچنان  موجود 
فریبانه  عوام  ترفندهای  کودتاست.  دولت  و  والیی  استبداد 
دولت کودتا، فشار سنگین پلیسی، سرکوب خشن و جز این ها، 
نتوانسته و نخواهد توانست در عزم کارگران کشور برای تامین 
منافع صنفی و سیاسی خود خللی وارد آورد. مرحله حساس 
کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، 
سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را 
برجسته ساخته است. این ضرورت با فعالیت پیگیر و خستگی 
ناپذیر می تواند صورت تحقق یافته و موجب تقویت صفوف 

جنبش مردمی در مصاف با استبداد والیی شود!

به نقل از نامه مردم، شماره ۸65، ۸ فروردین ماه ۱۳۹۰
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                                   آزادی طبقه کارگر بدون آزادی زنان معنا ندارد

گفتگو با هاله صفرزاده
تهیه و تنظیم: آیدا ابروفراخ و کاوه مظفری

اشتغال و استقالل اقتصادي در زندگي زنان و بخصوص در كسب برابري جنسيتي در جامعه جايگاه ويژه اي دارد. اما علي رغم اين 
اهميت، به نظر مي آيد به اندازه ي الزم به آن پرداخته نشده و يا فقط از ديدگاه هاي خاص پرداخته شده است. به همني منظور مصاحبه 

اي داشتيم با هاله صفرزاده، روزنامه نگاري كه در زمينه مسايل كارگري كار مي كند.

استقالل اقتصادی چه جایگاهی در زندگی زنان دارد و بر زندگی 
آنها چه تا ثیری می گذارد؟ آیا استقالل اقتصادی فقط برابر 

است با اشتغال؟
هاله صفرزاده: به نظر من استقالل اقتصادی یکی از مهمترین 
مبانی حقوق زنان است و نقشی تعیین کننده در متام ابعاد 
زندگي شان دارد. یعنی اگر زنی بخواهد از حقوق واقعي خود به 
عنوان يك انسان برخوردار باشد در اولین قدم باید از استقالل 
اما  کند.  تامین  را  خود  زندگی  بتواند  و  گردد  برخوردار  مالی 
زنان  در جامعه،  و قوانین موجود  بخاطر فرهنگ مردساالرنه 
حتا  و  اند  کنار گذاشته شده  تقریبا  این حیطه  از  بسياري 
بسياري از زنان حتی باور ندارند که استقالل اقتصادي چقدر 
ضروری است و تامني هزينه هاي زندگي را مسووليت مردان 
را حتقیر  من  کرد که همسرم،  بينند. خامنی مطرح می  مي 
می کند و به من می گوید تو هیچ چیز منی دانی. من آرزوي 
سفر دارم و خسته ام ولي او مي گويد پول ندارم، اما به بهانه 
خامن  اين  از  اگر  و…  رود  می  مسافرت  به  خود  منشی  با  كار 
بپرسيم اکنون می خواهی چه کار کنی؟ در جواب می گوید: 
»می خواهم امکانات بیشتری داشته باشم و بايد راهي پيدا 
كنم كه پول بیشتری از او بگیرم تا به خواسته هایم برسم«. 
اصال گوشه ای از ذهنش هم تامین زندگی خودش نیست و به 
این منی اندیشد که اگر من زندگی خودم را تامین کنم، می 
توامن خود را در عرصه های اجتماعی و فعالیت های زندگی به 
همسرم اثبات کنم. او می خواهد پول را از همسرش بگیرد 
و در کالس های مختلف شرکت کند تا اطالعات خود را باال 
ببرد و از این طریق خود را به همسرش اثبات کند. مي بينيد 
در ذهن برخي از زنان ما، حق داشنت شغل اصالً جایی ندارد. در 
قوانین موجود هم نواقصی در اين زمينه وجود دارد. يكي از اين 
نواقص اين است که مسئولیت اقتصادی و ریاست خانواده 
بر  كه  مسئوليت  اين  مقابل  در  و  آن  تبع  به  و  است  مرد  با 
دوش آنان گذاشته شده، شمار زيادي امتیازات به مردها داده 
می شود كه زنان از آن بي بهره اند. بنابراین اگر قرار به ایجاد 
برابری است، این بخش از قانون نیز باید اصالح شود. فراهم 
آوردن امكانات شغلي برابر براي زنان و مردان يكي ازپايه هاي 
اصلي براي از بني بردن نابرابري هاي جنسيتي است. اين نكته 
اي است كه بايد در قانون تصريح شود و َهم همه بر اين قرار 

بگيرد كه اجرا شود.
البته هميشه بخش عمده ای از زنان زحمتکش ما به شکل هاي 

رسمي و غیررسمی در گرداندن چرخ اقتصادي خانواده سهیم 
بوده و هستند. منظورم كارِ خانه داري زنان نيست كه سهم 
بزرگي در بازتوليد نيروي كار دارد و كار بي اجرو مواجب است؛ 
منظورم زنان روستایی هستند كه همیشه بار اصلی اقتصاد 
خانواده را بر دوش می کشند و مشارکت فعالي در دامپروری، 
خانواده  براي  که  دارند  کارهایی  متام  و  قاليبافي  کشاورزی، 
زنان  این  درآمد مستقل  بعنوان  چیزی  هیچ  اما  درآمدزاست. 
شاغليني  عنوان  به  را  اینها  کس  هیچ  و  رسد  منی  ثبت  به 
كه بايد دستمزد دريافت كند به رسمیت منی شناسد و جزء 
کارکنان فامیلی بدون مزد به حساب می آیند. آنان استثمار 
مي شوند اما به دست پدر، برادر و يا همسرانشان. با فرهنگ 
متام  روستايي  مرد  دارد،  وجود  جامعه  در  كه  اي  مردساالرانه 
درآمد خانواده را به نام خود ثبت مي كند و زنان معموالً نقشي 
در تصميم گيري براي چگونگي هزينه كردن آن ندارند. داشنت 
قدرت تصميم گيري درمورد هزينه كردن درآمدها نيز بخشي 

از استقالل اقتصادي است.
زنان  در حوزه اشتغال  توجهی  قابل  اخیر، رشد  در چند سال 
خواهان  بیشتر  گذشته  به  نسبت  زنان  و  گرفته  صورت 
افزایش  شاید  هستند.  خانه  از  خارج  در  اقتصادی  فعالیت 
این  با  باشد.  پدیده  این  وقوع  علل  از  یکی  حتصیالت  سطح 
وجود، هنوز نسبت اشتغال زنان بسیار کمتر از مردان است، 
ایران  در  زنان  با اشتغال  رابطه  در  به نظر شما موانع اصلی 

چیست؟
هاي  فعاليت  در  زنان  مشاركت  زمينه  در  صفرزاده:  هاله 
اقتصادي جامعه و اشتغال زنان، تضادي در جامعه ما وجود 
دارد. از سويي به حلاظ ايدئولوژي حاكم در جامعه، اين اعتقاد 
و  كار  مهمترين  و  است  خانه  در  زنان  جايگاه  كه  دارد  وجود 
مسووليت آنان خانه داري، رسيدگي به فرزندان و شوهر است. 
اين ديدگاه مي خواهد زنان از عرصه هاي اجتماعي، محيط 
هاي كار كنار گذاشته شوند و در اين راه تالش هاي بسياري 
هم صورت مي گيرد و موانع زيادي براي زنان در زمينه اشتغال 

ايجاد مي كنند.
سيستم  است.  جاري  جامعه  در  هم  ديگري  واقعيت  اما 
اقتصادي كشور ما بخشي از سيستم سرمايه داري است. 
سيستم سرمايه داري خواهان استفاده روزافزون از نيروي كار 
ارزان است. و هر چه بيشتر تالش مي كنند كه نيروي كار زنان 
نيز به نيروي كار مردان در جامعه افزوده شود. چراكه هرچه 
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تعداد بيشتري متقاضي فروش نيروي كارشان باشند، ميزان 
دستمزدها بيشتر كاهش مي يابد و سرمايه دار مي تواند به 
گروهي  و چه  دهد.  افزايش  اين طريق  از  را  خود  راحتي سود 
توقعند،  هم  زنان. هم خوب كار مي كنند،  هم كم  از  بهتر 
در محيط هاي مردانه  زدوبندهايي نيستند كه  و  اهل رشوه 
كار شايع است و… خالصه نيروي كار كم دردسرتري نسبت به 
مردان هستند. زماني در آغاز دوره سرمايه داري، اواخر قرن 18 
تا اواخر قرن 19 در انگلستان بيش از 70 درصد كارگران بخش 

صنعتي، زنان و كودكان بودند.
اين گونه است كه زنان وارد بازار كار مي شوند و نيروي كار 
را زياد مي كنند. اما كار پيدا مني كنند. بنابراين به جاي زنان 
خانه دار، مي شوند ارتش ذخيره كار كه مانند زنان خانه دار 
توسعه  كمتر  كشورهاي  در  هستند.  محروم  حقوقشان  از 
مي  علت  بر  مزيد  نيز  كار  نيروي  وري  بهره  بودن  پايني  يافته، 
شود. اين ارتش ذخيره كار كه به دنبال كار است وقتي بيكاري 
به او فشار آورد، حاضر است با دستمزدهاي بسيار پايني تري 
در جامعه  به عينه  توانيم  را مي  اين  به كار شود.  مشغول 
بسيار كمتري  هاي  با حقوق  بسياري  دختران  و  زنان  ببينيم. 
در دفترخانه  نسبت به مردان كار مي كنند. به عنوان مثال، 
اي در غرب تهران، حقوق ماهيانه دختران جوان با روزانه كار 8 
الي 10 ساعته حدود 150 هزار تومان است. يا در توليدي هاي 
لباس دستمزد زنان حدود 200 هزار تومان است )مي توانيد به 
گزارش هايي كه كانون مدافعان حقوق كارگر در مورد دستمزد 
زنان منتشر كرده مراجعه كنيد(. با توجه به تورم پيش بيني 
مي  هم  بيشتر  مصيبت  ها  يارانه  حذف  طرح  از  بعد  شده 

شود.
به نظر من، افزايش سطح حتصيالت يكي از علل رشد قابل 
توجه در حوزه اشتغال زنان نيست، عامل اصلي نياز سيستم 
زنان  براي  امكاناتي  شود  مي  سبب  كه  است  داري  سرمايه 
فراهم شود تا هر چه بيشتر به بازار كار روانه گردند. پس در 
واقع فراهم كردن امكانات حتصيلي در اين دوره، در واقع وسيله 
نيروي  پرورش  براي  ارتش ذخيره كار،  اين  پرورش  براي  اي است 

كار ماهر و مناسب.
به  نسبت  متایلی  دولت  بینیم،  می  خبرها  در  که  همانطور 
مردان  از  بیش  زنان  بیکاری  آمار  اینکه  با  ندارد.  زنان  اشتغال 
است، اما هیچ اقدامی در این خصوص اجنام منی شود، شما 

دلیل این امر را در چه چیز می بینید؟
هاله صفرزاده: اين هم بخشي از تضادي است كه در ابتداي 
صحبت گفتم. همانطور كه مي دانيم آمار دقیقی از بیکاری 
زنان وجود ندارد، زیرا زنان خانه دار را حتت عنوان بیکار محسوب 
منی کنند و در نرخ بیکاری حساب منی شوند، بنابراین هم نرخ 
اعالم شده است.  آمارهاي  از  بیشتر  بیکار  زنان  تعداد  و هم 
نیروی كار جوانی که می خواهند وارد بازار کار شوند به دلیل 
نبود فرصت شغلی به اندازه کافی با كمبود كار مواجه مي 

شوند )آمار بيكاري حدود 30 درصد است( خوب طبیعی است 
که اولین گروهی که باید در این صف حذف شود زنان هستند 
و قوانین هم در این حذف کمکشان می کند: »گرداندن چرخ 
مردان  با  خانواده«  »ریاست  و  ظاهر(  )در  خانواده«  اقتصادی 
است، بنابراین »اولویت کاری هم بايد با آنها باشد« و این گونه 
مساله بیکاری زنان توجیه مي شود و اين يكي از مهمترين 
راه حل هايي است كه براي حل مشكل بيكاري مردان يافته 

اند!؟
نظرتان دربارۀ طرح دورکاری زنان کارمند چیست؟

هاله صفرزاده: طرح دور كاري چيز جديدي نيست. در واقع در 
دهه 70 ميالدي و به دنبال بحران انرژي مطرح شد. بخصوص 
با كتاب موج سوم تافلر. اين طرح بايد از جنبه هاي مختلف 
ما  كشور  خاص  مساله  اين  پس  گيرد.  قرار  بررسي  مورد 
نيافته  توسعه  يا  و  يافته  توسعه  كشورهاي  در  و  نيست. 
بزرگ  هاي  كارگاه  كه  نيز  و…  بنگالدش  تايلند،  ويتنام،  مثل 
توليد لباس مارك هاي معروف و… در آجناها فعالند نيز همني 
اجنام  منزل  در  كار  طرح،  اين  در  خورد.  مي  چشم  به  مساله 
شود.  مي  پرداخت  مزد  شده  اجنام  كار  مقابل  در  و  شود  مي 
يعني سيستم كارِمزدي. ديگر از حقوق و مزايا و اضافه كار 
اكنون هست خبري نيست. يكي  به شكلي كه  و…  بيمه  و 
اگر دستمزد  تو  اين است كه  اين طرح  از خصوصيات  ديگر 
بيشتري مي خواهي بايد كار بيشتري اجنام دهي. در حقيقت 
خودت فشار كار را باال مي بري. و از اين طريق سود سرمايه 
و  كارگاه  نگهداري  و  مکان  هزينه  هم  يابد.  مي  افزايش  دار 
برق و آب و… را مني پردازد و هم بابت افزايش شدت كار مورد 
سرزنش و بازخواست قرار مني گيرد و هم نيروي كار در كنار 

هم نيستند كه بتوانند دسته جمعي اعتراض كنند و…
دوركاري از سال هاي بسيار پيش در كارگاه هاي توليدي مثل 
لباس، ساخت كيت هاي الكترونيكي و… در ايران وجود داشته 
و دارد. بخشي از بازار غير رسمي كار را بخصوص در رابطه زنان 
درست  حبوبات،  كردن  پاك  مانند  كارهايي  شود.  مي  شامل 
چرم  و  ها  پارچه  باقيمانده  از  لباس  دوخت  و  عروسك  كردن 
هاي كارگاه هاي بزرگ و…؛ دستمزد در اين بخش بسيار بسيار 
خامني  با  هست  خاطرم  است.  كار  رسمي  بخش  از  تر  پايني 
مصاحبه مي كردم كه همسرش دنبال خوشگذراني خود بود 
و او مجبور شده بود براي تامني هزينه زندگي دو فرزندش كار 
كند. چون آنها كوچك بودند و هيچ تخصصي هم نداشت 
بريده هاي پارچه را از يك توليدي مي گرفت و با دوخنت آنها 
كنار هم از آنها دامن مي دوخت. مي گفت: »مدتي كه گذشت 
حس كردم متام زندگي من شده دوخنت اين درزها. از متام وقتم 
اين كار استفاده مي كردم. ديگر حتا فرصت رسيدگي  براي 
به فرزندامن را هم نداشتم كه به خاطر آنها اين كار را شروع 
كرده بودم. مرتب سر آنها داد مي زدم كه مرا راحت بگذارند 
تا تعداد درزهاي دوخته شده را بيشتر كنم. هيچ كارفرمايي 
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مني توانست مرا مجبور كند اين گونه شديد و بي توجه به 
سالمت خودم و فرزندامن كار كنم«. در موارد زيادي هم زناني 
وادار به  را هم  اين كار هستند كودكانشان  كه مشغول به 

كار مي كنند.
از  برخي  اجرا شود.  دولتي  ادارات  در  قرار است  اين طرح  حال 
زنانی که تاکنون مشمول این طرح شدند اعالم می كنند که 
این طرح برای کنار گذاشنت ما از مشاغل است، با اینکه در 
این مرحله دستمزد آنها پرداخت می شود. البته برخی از زنان 
زنی که می خواهد شغلي  این طرح استقبال می کنند.  از 
داشته باشد باید بجنگد تا شاغل بودن خود را به اطرافيانش 
شاهد  ما  كرده،  حتصيل  قشرهای  در  حتی  بکند،  حتمیل 
و  همسرش  به  باید  کند  کار  بخواهد  زنی  اگر  که  هستیم 
خانواده و اطرافیان بقبوالند که این حق من است و من می 
خواهم از اين حق ابتدايي خودم استفاده کنم. براي زنانی که 
کار  خواهند  می  و  است  مهم  برایشان  اقتصادی  استقالل 
کنند، و يا زناني كه مجبورند همراه همسرانشان كار كنند تا 
زندگي شان بچرخد، اما باید مسئولیت نگهداري از فرزندان 
و خانواده را نیز بر دوش بکشند و… در نگاه اول طرح دور کاری 
روزی  در خانه می مامن،  باشد: »من  انگیز  تواند وسوسه  می 
را كي  آن  کار می کنم. دست خودم است كه  چند ساعت 
اجنام دهم. آن زمانی است که کارهای منزل را اجنام داده ام و 
در كنار فرزندامن هم هستم، هزينه مهد كودك هم مني دهم 
و… به طور کلی به کارهای خانه بهتر می توامن سامان بدهم 
است  دشوار  زنان  برای  است که  واضح  دارم«.  درآمدي هم  و 
را صرف كار و رفت و آمد به محل  الي دوازده ساعت  که ده 
كار كنند و بعد از رسیدن به خانه تازه با انبوهي از كارهاي 
خانه مواجه باشند؛ از نظر جسمی هم ديگر تواني برايشان 
باقي مني ماند؛ پس طبيعي است كه در مرحله اول از این طرح 
استقبال می کنند و این باعث می شود که تبعات و انتهای 

خط و دلیل اجرای این طرح را نبینند.
البته به اين نكته هم اشاره كنيم كه يكي ديگر از مشكالت 
زنان، بخصوص زنان جوان در برخي محيط هاي كار، ناامني اين 
محيط هاست. تقاضاي غيرمتعارِف داشنت رابطه خصوصي 
و بعضا همكاران مرد،  و مديران  از كارفرماها  برخي  از طرف 
در  آيد  مي  نظر  به  كند.  مي  ناامن  زنان  براي  را  كار  محيط 
برخي محيط هاي كار اين گونه خواست ها كم كم دارد عادي 
را حفظ كنند و  زنان بخواهند كارشان  مي شود. يعني اگر 
يا حقوقشان را دريافت كنند، بايد به خواسته هاي جنسي 
آنان پاسخ دهند. اين ناامني باز خود دليلي است براي اينكه 
اي  اين مساله  اين چنيني استقبال كنند.  از طرح هاي  زنان 
بسيار مهم است كه نياز دارد به طور خاص و جداگانه به آن 

پرداخته شود و منونه بارز خشونت عليه زنان است.
خب، این طرح چه تبعاتی در طوالنی مدت دارد؟

هاله صفرزاده: طبیعتاً زنان همني كه از فعالیت های اجتماعی 

کنار گذاشته می شوند، مهم ترین پیامد منفي حاصل شده 
است. به نظر من، اين هم بخشي از ترفندهاي سرمايه داري 

است براي افزايش سودش از طريق كاهش دستمزدها.
كه  است  اين  شاهدمي  جهان  كل  در  اخير  سالهاي  در  آنچه 
امکانات رفاهی که مردم طی سال ها مبارزه به دست آورده 
بودند و از مزایای آنها استفاده می کردند، تک تک از آنها بازپس 
گرفته می شود. بحران اقتصادي بزرگي در جهان حاکم است 
و فقط مختص کشور ما نیست. مثالً افزایش کار نیمه وقت 
در اروپا و امریکا را نیز مشاهده می کنیم. در آجنا هم زنان به 
نوعی از طرح هاي این چنني استقبال می کنند. سرمايه داري 
مي خواهد به هر ميزان و به هر طريق كه مي تواند دستمزدها 
زنان  برای  اثر چنني طرح هايي ساعت کار  در  را كاهش دهد. 
کوتاه می شود، در نتيجه دستمزد دريافتي آنان نيز كاهش مي 
يابد. نتيجه چه مي شود؟ با اين تورم افسار گسيخته، با كار 
نيازهاي  از حلاظ اقتصادي، يك خانواده قادر به تامني  يك نفر 
خود مني باشد. پس هر دو نفر بايد كار كنند. چون دستمزدها 
كاهش يافته، در واقع دو نفر كار مي كنند ولي دستمزد يك نفر 
را مي گيرند. در هر صورت شگردهای مختلفی برای پس گرفنت 
امتیازاتي که مردم سال ها با مبارزاتشان بدست آوردند، ایجاد 

کرده اند، كه درجاي خودش بايد به آن پرداخته شود.
هنگام  تا  را  زنان  دستمزد  که  کند  تضمین  دولت  اگر 
بازنشستگی پرداخت کند، آیا باز هم اجرای این طرح به ضرر 

زنان است؟
ما  آنكه  زنان است، مگر  زیان  به  در كل  بله،  هاله صفرزاده: 
خواسته برابري جنسيتي در همه زمينه ها را ناديده بگيرمي. 
زیرا باز به آجنایی می رسیم که زنان بايد در خانه مبانند. بخش 
مهمی از فعالیت اقتصادی، حضور در صحنه اجتماعی است 
و این مساله ای است که به هیچ وجه زیان های آن را منی توان 
جبران منود. در اثر اين طرح زنان در خانه می مانند و تبعات خانه 
نشینی گریبان آنها را می گیرد. بخصوص در جامعه اي مثل 

ايران.
به نظر شما، به جز استقبال در کوتاه مدت، آیا زنان عکس 
نشان  از خود  ها  این طرح  مقابل  در  دیگری هم  های  العمل 

خواهند داد؟
هاله صفرزاده: بله، احتمال مخالفت زنان مجرد با این طرح 
توان  مي  ها  مخالفت  این  شاهد  نزدیک  و  دور  از  دارد.  وجود 
كرده،  زنان جوان حتصیل  و  دختران  از  االن بخشی  بود. همني 
در شهرهای کوچک، به دلیل اینکه هیچ فضای  مخصوصاً 
نشین  خانه  خواهند  منی  چون  ندارند،  اجتماعی  فعالیت 
باشند، حاضر می شوند با دستمزدهای خیلي پائین مشغول 
به كار شوند. مي گويند از خانه نشسنت كه بهتر است. پول 
توجيبي مان كه تامني مي شود و از بالهاي خانه نشيني، كه 
ساده ترينش افسردگي است، جنات پيدا مي كنيم. طبيعي 
است كه اين قشر از زنان اصال موافق خانه نشسنت نيستند، 
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ولی زنان متاهل و بچه دار احتمال دارد از این طرح ها حمایت 
کنند. تا ماهیت این طرح برای آنها روشن شود و بتوانند عکس 
العمل درست نشان دهند، زمان مي برد و به این بر می گردد 
اطالعات  و  گیرد  در جامعه صورت  روشنگری  میزان  که چه 

درست به دست آنها برسد.
جالب اینجاست که کاهش ساعت کاری زنان به بهانه بچه 
هدف  راستی  به  آیا  شود.  می  توجیه  زنان  شیردهی  یا  داری 
یا  بگذارد  احترام  زنان  حقوق  به  که  است  این  سیاستگذار 
اینکه این سیاست ها در واقع شگردی است برای فرار از بحران 
های اقتصادی؟ چگونه می توان بین این نوع شگردها و حقوق 

زنان مرزی را قائل شد؟
این  به  و  دارد  وجود  ظریفی  مرز  حقیقت  در  صفرزاده:  هاله 
مسئله باز می گردد که چقدر فعاالن حقوق كارگران و زنان 
سیستم  ماهیت  و  کنند  برخورد  قضیه  این  با  هوشیارانه 
سرمایه داری و شگردهای آنان را بشناسند. اینکه زنان ساعت 
شیردهی داشته باشند يا از امتيازاتي مثل مرخصي زاميان و 
مهد كودك و… برخوردار باشند، در طی مبارزاتي بدست آمده 
كه از ابتداي شروع سرمايه داري اجنام شده است. اما زمانی 
که به بهانه رسيدگي به فرزند و همسر طرح هاي اين چنيني 
ارائه مي شود، در ابتدا به نظر می رسد که حق و حقوق زنان 
تامین می شود، در حالی که بعد از مدتی می توان دید که در 
نتيجه اجراي اين طرح ها عمال زنان از عرصه کار کنار گذاشته 
می شوند. بعالوه، به دلیل بحران اقتصادی جامعه و بنگاه های 
را استخدام می  و کارمندانی  اقتصادی، کارفرماها کارگران 
کنند که مجبور نباشند سه تا شش ماه به آنها مرخصی 
زایمان یا ساعت شیردهی بدهند و همان دستمزد را بپردازند و 
کار کمتری دریافت کنند. يا به صورت غير انساني تري ، براي 
زنان و دختراني كه استخدام مي كنند، اين شرط گذاشته 
مي شود كه اگر كار مي خواهيد نبايد ازدواج كنيد يا بچه دار 
شويد. در عمل، به تدریج در رده بيكاران قرار مي گيرند گرچه 
به ظاهر زنان از حیطه کار کنار گذاشته منی شوند. به اين 
كه گفتيم  مي شود  افزوده  كاري  ذخيره  ارتش  آن  به  ترتيب 
ميزان  كاهش  طريق  از  بيشتر  سود  تامني  براي  دار  سرمايه 
دستمزدها به آن نياز دارد. اين تضاد در جامعه هميشه جاري 

است.
داد.  توضيح  زنان  براي  گونه  اين  توان  مني  را  مسائل  اين  اما، 
برایش  خودش  زندگی  نیست.  ملموس  برایشان  موضوع 
ملموس تر است. می گوید: »حرف هاي شما باعث مي شود 
زندگی من به هم بخورد. اگر من اصرار كنم كه بيرون از منزل 
كار كنم ممكن است زندگي ام از هم بپاشد و همسرم اجازه 
ي كار كردن را به من ندهد چون بايد مراقب بچه ها باشم. من 
مي خواهم كار كنم و درآمد داشته باشم و هم به فرزندامن 
و بحث ها  اين گونه صحبت ها  به  اعتمادي  نتيجه  در  برس«. 
ايجاد مني شود. بنابراین باید برای این مسئله، اطالع رسانی 

هوشیارانه صورت گیرد كه کار زیادی را می طلبد. این درهمه 
در  و فقط  برمي گردد  زنان  زندگي  به  زمینه هایي است كه 
تر  عینی  و  ملموستر  مسايل  از  باید  نیست.  اشتغال  بحث 
از جایگاه خود  آغاز کنیم. خیلی مواقع فعالین  زنان  زندگی 
به مسائل نگاه می کنند و یا چيزهايي را مطرح می کنند 
که برای آنها قابل درک نیست. فکر می کنم یکی از دالیلی 
که باعث شده بین فعالین حقوق زنان و زنان زحمتکش پیوند 

خوبی برقرار نشود، همین باشد.
با توجه به اینکه بر اساس قانون کار، تفاوتی بین دستمزد زن 
و مرد وجود ندارد، به نظر شما چه عواملی باعث می شود که 

سطح دستمزدهای زنان پائین تر از مردان باشد؟
هاله صفرزاده: بر اساس قانون دستمزد زن و مرد برابر است. 
یعنی برای کار برابر، دستمزد برابر دارند. شاید بشود گفت که 
این یک ماده مترقی در قانون کار ما است که البته دستاورد 
زنان دریافت  مبارزات کارگران است. اما، عمالً دستمزدی که 
می کنند، کمتر از مردان است. چراكه برخي از امتيازات مثل 
حق عائله مندي، حق مسكن، حق اوالد و… به زنان يا پرداخت 
مني شود يا در حد مردان پرداخت مني شود. و حتا همني يارانه 
كودكان.  و  زنان  نه  و  شود  مي  مردان  سهم  هم  نقدي  هاي 
يعني مي توان گفت اين قانون اجرا منی شود يا با آن تبصره ها 

و بخش نامه هاي ديگر عمالً خنثي مي شود.
همانطوری که مي بينيم در شرايط امروز درآمد خیلی از مردان 
نیز از حداقل دستمزد تعيني شده پائین تر است؛ اما متاسفانه 
دستمزد زنان خیلی پائین تر از حد اعالم شده است. بسياري از 
مردان مجبورند دو يا سه شيفت كار كنند. مثل پرستاران يا 
كارگران خدماتي بيمارستانها، اما زنان چون بچه دارند و کار 
خانگی نیز وظیفه آنهاست، مني توانند اضافه کاری كنند يا 
دو شیفت یا سه شیفت کار کنند. در نتیجه دریافتی مردان 
نيز  را  زنان می شود. نقش شركت هاي پيمانكاري  از  بیشتر 
در پايني بودن دستمزدها نبايد ناديده گرفت. آنان نيز بخشي 
واحدهاي  براي  نيرو  تامني  بلعند.  مي  را  كارگران  دستمزد  از 
اخير  در سالهاي  ها  اين شركت  از طريق  و خدماتي  توليدي 
از  ديگر  يكي  هم  اين  است.  شده  رايج  بسيار  دنيا  متام  در 
به  سود.  ميزان  افزايش  براي  است  داران  سرمايه  شگردهاي 

بقيه موارد هم كه در باال اشاره شد.
برخی اینطور تصور می کنند که چون شرایط اقتصادی وخیم 
است، خیلی از کارفرماها توان پرداخت دستمزد کافی به زنان 
زنان کارگر باعث شده که  در میان  را ندارند. چنین نگرشی 
آنها احساس همدردی با کارفرما داشته باشند، بعالوه نگران 
از دست دادن کار و بیکاری نیز هستند، در نتیجه نسبت به 
دستمزد پائین خود اعتراضی منی کنند. پاسخ شما به چنین 

تصوری چیست؟
وخیم  اقتصادی  وضعیت  كه  است  درست  صفرزاده:  هاله 
است، اما كارفرما با حتميل حقوق كمتر به كارگران مني گذارد 
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كه سودش كمتر شود. در نتيجه مساله براي كارفرما عدم 
داشنت  نگه  ثابت  بلكه  نيست،  دستمزد  پرداخت  در  توانايي 
نرخ سودش است. در واقع، کارفرما چنین تصویری را با حقه 
بازی به ذهن کارگر القاء می کند. متاسفانه پرداخت کم یا 
عدم پرداخت دستمزد به یک عرف تبدیل شده است، و تاسف 
آورتر اینکه بسیاری از زنان راضی می شوند که با دستمزدهای 
خیلی پائین، مثالً حدود 100 تا 150 هزار تومان در ماه، کارهایی 
هزار   300 یعنی  دهند که مستلزم حداقل دستمزد،  اجنام  را 
تعيني شده هم  اين حداقل حقوق  تومان است. هرچند كه 
به هيچ وجه براي تامني يك زندگي انساني كفايت مني كند.
را  اين دستمزدها  از طرق ديگر هم  از كارفرماها  البته برخي 
كاهش مي دهند. يكي از اين روش ها آزمايشي كار كردن است 
كه در واحدهاي خدماتي و شركت هاي خصوصي شايع است. 
نيروي متقاضي كار در ابتدا بايد بطور آزمايشي مشغول به 
كار شود كه دوره يك تا سه ماه است. به بهانه كارآموزي در 
اين مدت يا دستمزدي پرداخت مني شود يا مبلغ بسيار اندكي 
داده مي شود. بعد از طي اين دوره هم به راحتي مي گويند از 
كار شما راضي نبودمي و فرد ديگري به كار گرفته مي شود. تازه 
اگر هم استخدام شود بعد از يك سال در واقع وي دستمزد 9 
ماه خود را گرفته است و زنان بيشتر قرباني اين روش هستند. 
اگر سري به دفاتر خدمات هوايي بزنيم به راحتي مي توانيم 

اين شيوه كار را ببينيم.
به نظر شما چطور می توان با سیاست هایی که خانه نشینی 
زنان را تبلیغ می کند، مقابله کرد؟ نقش فعاالن حقوق زنان 
در این رابطه چه می تواند باشد؟ در یک کالم، چطور می توان 

برای تغییر این سیاست ها، اقدامی جمعی ترتیب داد؟
هاله صفرزاده: با توجه به شرایط کنونی جامعه ما، متاسفانه 
ارتباط خوبی مانند چند سال قبل بین زنان و فعالین اجتماعی 
و همچنني کارگران و فعالین کارگری وجود ندارد و روز به روز 
هم محدودتر می شود و می خواهند این ارتباط را قطع کنند. 
زیرا می دانند آگاهی است که سبب ایجاد حرکت می شود و 
می خواهند جلو این آگاهی را بگیرند. من معتقد نیستم که 
فعالین اجتماعی می توانند حرکت اجتماعی را بوجود آورند. 
آنها منی توانند خواسته هایشان را به مردم حتمیل کنند، تنها 

مي توانند آگاهي را به ميان آنان ببرند.
هاي  تشكل  بتوانند  زنان  كه  است  اين  مساله  ترين  مهم 
خود را بوجود آورند و دسته جمعي از منافع خود دفاع كنند. 
خالي  زنان  اجتماعي  و  صنفي  تشكل هاي  جاي  متاسفانه 
سابقه  که  هستند  قشرهایی  معلمین،  و  پرستارها  است. 
تشکل را داشته اند، اما در يك كار حتقيقي كه بر روي پرستاران 
اجنام شده، ديدم كه هیچ يا چندان متایلی به تشکل در آنها 
از پرستاران تصوری از فعالیت متشکل و  وجود ندارد. خیلی 
هماهنگ با یکدیگر ندارند. اوالً جتربه تشکل های قبلی اصالً 
تشکل  پرستاران  دوره  یک  در  است.  نشده  منتقل  آنها  به 

را  موجود  تشكل هاي  كه  هم  آنهايي  داشتند.  خوبی  های 
تشکل  چون  چرا؟  ندارند.  آنها  از  خوبي  ديد  شناسند،  مي 
آنها  اند.  داشته  بدی  عملکرد  و  هستند  دولتی  موجود  هاي 
اظهار می کردند که از آنها حق عضویت گرفته می شود و 
کاری برای آنها اجنام منی شد و در صورت ایجاد مشکل هم، 
آنها طرف مدیریت بیمارستان را می گيرند. وقتی دید منفی 
نسبت به تشکل ها وجود دارد، چگونه می توان پرستاران را 
تشکل پذیر کرد؟ این تازه در رابطه با قشر آگاه و حتصیل کرده 
دار چگونه می  خانه  زنان  مانند  تر  پایین  در قشرهای  است. 
توان آنها را متشکل کرد و یا زنانی که در کارخانه هایی کار 
این  دارند. عمال  می کنند که قراردادهای هفتگی و ماهیانه 
قراردادها مانع بزرگی برای تشکل یابی است و این محدود به 
زنان نیز منی شود. یعنی شگردهایی که استفاده شده تا مانع 
تشکل یابی شود بسيار حساب شده است كه كار را دشوار 
نشدني  گرچه  است  دشواري  العاده  فوق  کار  اين  كند.  مي 

نيست. راه و روش و ابتكار و همت مي خواهد.
با توجه به جتربه های موفق تشکل های گذشته، آیا می توان 

راهی را یافت تا از آن جتربه ها استفاده کرد؟
در  زنان  کارگری  های  تشکل  دوران  بهترین  صفرزاده:  هاله 
جامعه ما بین سالهای پنجاه و هفت تا شصت بود. در این 
واسطه حوادث  به  ولی  آمد  بوجود  زیادی  های  دوران، تشکل 
دهه شصت متام جتربیات آنها از بین رفت. متاسفانه، افرادی 
که از آن دوران به جای مانده اند اندک هستند و این دستیابی 
طلبد.  می  را  زیادی  کار  و  کند  می  سخت  را  جتربیات  آن  به 
شاید بتوان این را زمینه فعالیت مشترک فعالین کارگری و 
زنان دانست. در آن دوران زنان در بعد وسيعي به فعالیت های 
اجتماعی کشیده شده بودند و خواسته هایشان را از طريق 
تشکل های محلی و صنفي و… که ایجاد کرده بودند مطرح 

مي كردند.
اوایل  ولی شنیده ایم که برخی سازمان های مطرح چپ در 
انقالب همراهی چندانی با خواسته های زنان نداشتند. مثالً در 
جریان برگزاری تظاهرات هشتم مارس سال 57، اکثر سازمان 
و معتقد  ارزیابی کردند،  انحرافی  را  زنان  های چپ مطالبات 
بودند که مبارزه با امپریالیسم باید محور اصلی باشد و سایر 
خواسته ها حاشیه ای و انحرافی است. در مورد شاخه های 
این شاخه  دارد که  این نقد وجود  نیز  زنان سازمان های چپ 
این  از استقالل کافی برخوردار نبودند. نظر شما در مورد  ها 

انتقادات چیست؟
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براي  چپ«؟  هاي  سازمان  »اكثر  گوييد  مي  صفرزاده:  هاله 
درست  شما  حرف  اين  داريد؟  مستنداتي  چه  خود  حرف  اين 
نيست و با واقعيت بيانيه ها و مواضع آنها مني خواند. البته 
داشت.  وجود  متاسفانه  موضوع  گرفنت  سرسري  مواردي  در 
اگر مي خواهيم يك مساله تاريخي را بررسي كنيم بايد اين 

كار را دقيق اجنام دهيم. از دو جنبه مساله را باز مي كنم.
فكري  گرايشات  اجتماعي  فعاالن  از  گروه  هر  ميان  در  اوالً، 
به  را  مسايل  آن،  مبناي  بر  كدام  هر  كه  دارد  وجود  متفاوتي 
هم  متفاوتي  راهكارهاي  و  كنند  مي  حتليل  خاص  اي  گونه 
راهكارها  توان  مني  كنند.  انتخاب مي  هايشان  فعاليت  براي 
ديگر  متام گرايشات فكري  به  را  يك گرايش فكري  نظرات  و 
تسري داد. آيا مي توان گفت متام فمنيست ها معتقدند كه 

مردان دشمن اصلي زنان هستند و…؟ مسلما نه.
ثانیاً، براي بررسي يك پديده تاريخي بايد آن را در شرايط همان 
آن  در  االن  كه  جايگاهي  اين  از  من  اينكه  كرد.  بررسي  زمان 
ام كه سبب  را كه پشت سر گذاشته  و شرايطي  هستم 
شده جتربياتي داشته باشم، بيامي و آن را مورد نقد قرار دهم، 
غير علمي است. من ابتدا بايد شرايط كلي جامعه آن روز را 
بررسي كنم و بعد مثالً موضوعي مثل تظاهرات زنان عليه 
ارزيابي  و  ببينم  خودش  تاريخي  ظرف  در  را  اجباري  حجاب 

كنم.
خب حاال با در نظر گرفنت اين دو جنبه به خود موضوع بپردازمي. 
پوشش  با  هاي سياسي چپ  و سازمان  ها  گروه  از  بسياري 
اجباري براي زنان مخالف بودند و مخالفت خود را در بيانيه ها، 
اينها  از  به روشني عنوان مي كردند. بسياري  نوشته ها و… 
هم  كتك  حتا  و  داشتند  شركت  حجاب  عليه  تظاهرات  در 
خوردند. اما گروه هايي هم بودند كه در مورد اين تظاهرات از 
عنوان: »زنان بورژوا به ميدان مي آيند« يا عنواني شبيه به آن 
تظاهرات  با  اعتراضات  اين  مقايسه  با  آنان  كردند.  استفاده 
در  كه  حتليل  اين  با  و  در شيلي  آلنده  دولت  عليه  بورژوا  زنان 
شرايطي كه امپرياليسم براي كشور ما دندان تيز كرده، نبايد 
اين گونه عمل كرد، اين اعتراضات را محكوم مي كردند. اين 
زنان محدود مني شد، حتا مي  به مسايل  تنها  سياستشان 
توان گفت در ساير زمينه ها افراطي تر هم عمل مي كردند. 

جالب است بدانيم كه يكي از مطرح ترين زنان عضو يك حزب 
با چنني گرايش فكري در مراسم 8 مارس 57 با حجاب شركت 

كرد. ولي اين تفكر غالب نبود.
در مورد عدم استقالل شاخه های زنان سازمان های چپ نيز 
اين گروه  نظر شما  بر خالف  توان حكم كلي صادركرد.  مني 
با  زيادي  زنان توجه داشتند و همراهي  ها نسبت به مسايل 
روز.  با توجه به شرايط آن  البته  زنان داشتند.  خواسته هاي 
اما بايد دانست همراهي را شما چگونه معنا مي كنيد؟ زنان 
وارد عمل  تغيير جامعه شان  براي  مردان  دوشادوش  بسياري 
مستقيم شده بودند. زنان در محالت، محل هاي كار، مدارس و 
دانشگاه ها مشغول بودند. خواسته هاي اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي، سياسي، جنسيتي و… همه و همه مطرح بودند. 
سال ها خفقان قبل از اين دوره آزادي، سبب شده بود كه اين 
خواست ها فوران كند. اما اين دوره آنقدر كوتاه بود كه جلوي 

اين فوران قبل از آنكه به تعادل برسد، گرفته شد و خب…
موجي بزرگ جامعه ايران را به هم ريخته بود و براي آگاهي 
ازاين كه بخش هاي زنان اين سازمان ها چگونه عمل مي كردند 
و غيره مي توان به نشريات و آثار باقي مانده از آن دوره مراجعه 
اين مفهوم نيست كه همه عملكردهاي  به  اين  البته  كرد. 
اما  نباشد.  وارد  آن  به  نقدي  يا هيچ  و  باشد  تاييد  مورد  آنان 
اين غيرمنصفانه است كه بدون حتقيق كافي و بدون در نظر 
گرفنت شرايط آن روز، اين گونه و به شكل كلي حكمي اين 
آن دوران  از فعاالن  چنيني صادر كرد. مخصوصاً كه بسياري 
اين مستندات و اطالعات  با  ديگر امروز در ميان ما نيستند. 
راحتي حكم صادر  به  توان  دارمي مني  دوره  آن  از  االن  كمي كه 

كرد.
گاهي به نظر مي آيد عمدي در كار است تا نسل جديد از آن 
بهتر  آشنا شوند.  با چنني حكم هاي كلي غلط  تنها  دوره، 
دندان هاي اسب بحث  به تعداد  راجع  اين كه  به جاي  است 
كنيم دهان اسب را باز كرده و دندان هايش را بشمارمي، آن هم 

بدون پيشداوري.
کارگری  های  تشکل  فعالیت   ،1380 دهه  ابتدای  از  تقریبا 
های  تشکل  وجود،  این  با  است.  شده  احیاء  مجدداً  ایران  در 
نداشته  محدودیت  هم  اگر  و  هستند  مردانه  اکثراً  موجود 
باشند اعضاء به هر حال مرد هستند. نگاه این تشکل ها را 

نسبت به مسائل زنان را چگونه می بینید؟
مردانه  موجود  مستقل  تشكل هاي  معدود  صفرزاده:  هاله 
هستند. زیرا این تشکل ها در کارخانه هایی بوجود آمده که 
مردان کار می کنند و کارگر زنی وجود ندارد که در این تشکل 
ها عضو شود. با این حال، در برخی تشکل ها خانواده ها و یا 
در کارخانه هایی  دارند.  امور مشارکت  در  همسران کارگران 
که زنان کار می کنند، تعداد کارگران زن کاهش یافته است. 
در كارخانه هاي تولید مواد بهداشتي كه تعداد كارگران زن 
بسياري دارند، اکثر قراردادها سه ماهه است و حتا كمتر، آخر 
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قرارداد هم چيزي به عنوان حق سنوات کارگران پرداخت می 
شود و تسويه حساب مي گيرند و دوباره قرارداد نوشته می 
شود. اگر اعتراضی صورت بگيرد دیگر قرارداد جدید تنظیم 
همین  به  حدوداً  هم  لباس  تولیدی  های  درکارگاه  شود.  منی 
شکل عمل مي شود. متاسفانه دربارۀ کارخانه های دیگر که 
زنان در آنها کار می کنند اطالعات زیادی در دسترس نیست، 
تا  دهند.  را منی  کارگران  با  ارتباط  اجازه  ها  کارخانه  این  زیرا 
زمانی که در محیط های کار و زندگی ارتباط تنگاتنگی با زنان 
کارگر برقرار نشود، نه می توان آگاهی را به آنها منتقل کرد و 

نه در تشکل یابی آنها تاثیر گذار بود.
نگرش فعالین کارگری نسبت به مسائل زنان چگونه است؟

هاله صفرزاده: تا آجنا که من مطالعه و شناخت دارم فعاالن 
كارگري »کور جنس« نیستند و مسائل زنان، بخصوص زنان 
كارگر را نادیده مني گيرند. فعاالن کارگری این دید را دارند که 
زنان بخشی از نیروی کار هستند و طبیعتاً هر تالشی برای آزادی 
طبقه کارگر اجنام شود، برای زنان نیز موثر خواهد بود و منی 
توان آنها را تفکیک کرد. اما فکر می کنم بعضی از فعالین 
به قضیه نگاه می کنند. یک گزارش  زنان خیلی مکانیکی 
درباره تظاهرات جی8 در آملان می خواندم که در آن نوشته شده 
بود تشکل های زنان در این تظاهرات توانستند خواسته های 
خود را مطرح کنند و با شعار »آزادی سقط جنین« چهل هزار 
زن را به آن جتمع بیاورند. برای من اين گونه طرح مسايل تا حد 
زيادي ناملموس است. مثالً، اگر قرار باشد یک حرکت کارگری 
شکل بگیرد و یک خواسته ای داشته باشد مانند حق ايجاد 
تشكل یا افزایش دستمزد، و از طرف دیگر این خواسته ها در 
محیط های کامالً مردانه مطرح شود، ما چطور می خواهیم 
خواسته های زنان را در اینجا بگنجانیم؟ مثالً اگر حق طالق 
زنان را مطرح کنیم برای کارگران آجنا، در آن شرايط قابل درک 

و ملموس خواهد بود؟
پس بايد هوشيارانه مطالباتي را در مورد زنان مطرح كرد كه 
به  ایجاد شغل  مثال  عنوان  به  باشد.  نيز ملموس  آنان  براي 
فرصت  و  باشد  داشته  وجود  کار  همه  برای  تا  كافي،  اندازه 
های برابر شغلي برای زنان و مردان به وجود آید )كه در غیر این 
صورت منی توان از برابری مرد و زن صحبت کرد(، مي تواند يكي 
از اين خواسته ها باشد. يا خواسته »حقوق و دستمزد برابر 
براي كار برابر«، براي مرد كارگر هم ملموس است. چرا كه اگر 
زنش حق عائله مندي و حق اوالد را دريافت كند در واقع خانواده 
اين مساله متنفع مي شوند وشرايط زندگي  از  و فرزندانش 
شان بهتر مي شود. پس از اين خواسته حمايت خواهند كرد. 

و يا مواردي از اين قبيل.
البته، همانطور که گفتم تفکر مردساالرانه در بخش هايي 
اینکه به نظر من چنین  دارد – کما  از جنبش کارگری وجود 
تفکری حتی در بین برخي از فعاالن زن نیز وجود دارد – چراکه 
ریشه های بسیارعميقي در جامعه ما دارد و کارگران هم از 

این امر مستثنا نیستند. اما باید تالش کرد تا چنین تفکری 
را تغییر داد. همان گونه كه تفكر اولويت دادن نا به جا و غير 
دارد. وجود  نيز  زنان  مسايل  به  اساسي 

زنان  مسائل  به  جنبش  این  فعاالن  گفتم  كه  طور  همان 
حساس هستند. برای آنان آزادی طبقه کارگر بدون آزادی زنان 
معنا ندارد. اما باید توجه داشت که این اعتقاد نباید به صورت 
شعاری و ویترینی مطرح شود. بلکه باید در جریان عمل مورد 
توجه قرار گیرد. در برخی موارد مشکالت معیشتی به قدری 
جدی می شود که خواسته های جنسیتی دیگر اولویت ندارد. 
مورد حق  در  دارد،  به سرپناه  نیاز  زنی که  برای  توان  منی  مثالً 
زنی حاضر می شود که به خاطر  طالق صحبت کرد. چنین 
برای  مثالً  بگذرد.  دیگرش  از خیلی حقوق  اش،  اولیه  نیازهای 
چنین زنی، دو زنه بودن شوهرش آنقدر مهم نیست که داشنت 
سرپناه و نیازهای معیشتی اش اهمیت دارد. خب، من چطور 
می توامن خواسته حق طالق را به چنین زنی بقبوالمن؟ در واقع، 
چنین زنانی خیلی مسائل مهمتری دارند که با خواسته های 
فعاالن زنان فاصله دارد. در واقع، تاکید من به خواسته های 
حق  که  نیست  این  منظورم  است.  تر  ضروری  و  تر  ملموس 
طالق مهم نیست، بلکه بحث بر سر خواسته ضروری تر، در 

زمان مشخص و براي اقشار مشخص زنان است.
مبنای اولویت بندی و تعیین اهمیت خواسته های مبارزاتی از 
نظر شما چیست؟ به عبارت دیگر، بر چه اساسی استدالل 
می کنید که مثالً نیازهای معیشتی مهمتر از نیاز به امنیت 
خشونت  اثر  در  زنان  جان  افتادن  خطر  به  آیا  است؟  خانه  در 

خانوادگی به اندازه مسائل معیشتی اهمیت ندارد؟
هاله صفرزاده: اتفاقاً بحث خشونت عليه زنان بحثي است 
اقشار  همه  تقريباً  براي  آن هم  است،  برخوردار  ازاولويت  كه 
و سالم  زنده  بتواند  اول  بايد  زن  زنان. خب معلوم است كه 
150 سال  ما، جامعه  االن  بقيه چيزها. جامعه  بعد  و  مباند 
پیش نیست. امروزه به قدری مسائل در هم تنیده است که 
به راحتی منی توان مسائل فرهنگی را از اقتصادی، اجتماعي، 
سياسي تفکیک کرد. البته، زیربنا و منشا متام اين تبعيضات 
تامني سود و نفعي است كه اقشار فرادست جامعه مي برند، 
بخصوص بخش مردانه آن. بر همین اساس، حرفم این نیست 
که فالن خواسته از خواسته ديگر مهمتر است، بلکه اعتقاد 
اولویت  های مختلف،  زمان  در  اقشار مختلف،  برای  دارم که 
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ها فرق می کند. یعنی خواسته برابری جنسیتی، حق همه 
زنان است، اما ستم چندگانه ای که بر زنان کارگر می رود، 
باعث می شود که نتوان به راحتی اولویت خواسته های او را 
مشخص کرد. ما منی توانیم اولویت زنان را از بیرون مشخص 
شان  خواسته  که  بشنویم  آنها  خود  زبان  از  باید  کنیم. 
چیست. برای یک زن فقير خانواده روستایی که اصالً جزء حق 
کار  علیرغم  بکند،  دستمزد  طلب  که  داند  منی  خود  حقوق 
زیادی که اجنام می دهد، چطور می توان خواسته ای را مطرح 
كرد كه مثالً زنان كارمند شهرنشني دارند؟ ابتدا باید با زندگي 
او ارتباط برقرار کنيم، خواسته های ملموس او را بشناسيم 
و بعد از طرح آنها، به تدریج خواسته هاي ديگر را هم مطرح 
کرد. اگر با خواسته های ملموس زنان فرودست ارتباط برقرار 
ما کنار گذاشته می شوند.  زنان  از  نکنیم، بخش عظیمی 
زنان  مثالً  بفهمیم،  را  زنان  از  زبان بخش محدودی  اگر فقط 
به  محدود  صرفاً  هم  ما  فعالیت  باال،  به  متوسط  طبقات 
برابری  نیست که خواسته  این  آنها می شود. پس منظورم 
حقوق مدني، مثل حق طالق، حضانت و… خواسته زنان کارگر 
از قوانین مدني  نباید مطرح کرد. مسلماً بسياري  و  نیست 
موجود به ضرر زنان است. اما باید بدانیم برای چه زنانی، چه 
از خواسته  ابتدا  باید  را چگونه طرح بکنیم.  خواسته هايي 
های ملموس شروع کنیم و بعد به تدریج خواسته های دیگر 

را پله به پله مطرح کنیم.
انتها می خواستیم در مورد دالیلی که باعث فاصله بین  در 
مثالً  اینکه  برای  کنید  می  فکر  بپرسیم؟  شده  ها  جنبش 
جنبش زنان و جنبش کارگری بتوانند به هم نزدیکتر شوند، 

الزم است تا چه موانعی مرتفع شود؟
هاله صفرزاده: متاسفانه خيلي مسائل باعث می شود که 
اين فاصله ها ایجاد شود. يكي اينكه نوليبراليسم حاكم و 
غير حاكم مني خواهد و به نفعش نيست كه بني جنبش هاي 
نظام  اساس  صورت  اين  در  زيرا  آيد،  بوجود  نزديكي  مختلف 
سرمايه داري به خطر مي افتد. به همني دليل به طرق مختلف 
سعي مي كند كه از آن جلوگيري كند. از طرح مسايل غير 
واقعي گرفته تا طرح خواسته هاي انحرافي، توسط نهادهاي 
وابسته به خودش، آن هم در هيات سازمان ها وتشكل هاي 
زنان، كارگران و… كه به ظاهر مستقلند ولي در اصل بسيار 
و  نظري  وابستگي  تنها  وابستگي  اين  است  ممكن  وابسته. 

ايدئولوژيك باشد.
به هوشياري  نياز  و  پيچيده است  بينيد، مساله بسيار  مي 
در  توان  مي  را  بسياري  هاي  منونه  دارد.  زياد  بسيار  آگاهي  و 
سراسر دنيا ديد. به يكي از منونه هايش اشاره مي كنم. جایزه 
داده مي شود.  ايراني  از خامن هاي وكيل  به يكي  »شجاعت« 
كه  هنگامي  شد،  پخش  امریکا  صدای  از  که  ای  برنامه  در 
خامن کلینتون اعالم کرد که جایزه شجاعت به خاطر فالن و 
بهمان دلیل به ايشان داده می شود، خامن کاندولیزا رایس هم 

اين خامن  اعالم شد که  انتها هم  در  بود.  ايستاده  در كنارش 
زندان است. به  در  را به زن جواني تقدیم کرده كه  جایزه اش 
از  خیلی  که  است  آن  نشان دهنده  هایی  اتفاق  چنین  نظرم، 
مسائل در حال مخلوط شدن اند، یعنی خط و مرزها با چنین 
شانتاژهای رسانه ای در حال مخدوش شدن است. در واقع، در 
زیر این سر و صداها و تبلیغات رسانه ای، مبارزه آن زن زنداني 
اصالً گم می شود، یا حتی به نفع یک سیاست و ایدئولوژی 
خاص مصادره می شود. باید پرسید، آیا اصالً اين خامن زنداني 
موافق بوده جایزه ای که رایس و کلینتون مي دهند، به او اهدا 
شود؟ به نظرم، در این خصوص خیلی ضرورت داشت و دارد که 
رایسی که در  آیا جایزه خامن  زنان موضع گیری کنند.  فعالین 
جریان حمله امریکا به عراق زمینه ساز فجایع بسياري علیه 
زنان و دختران عراقی بوده، شایسته است که به زنان ایرانی 
اعطاء شود؟ باید موضع خودمان را مشخص کنیم و خط و 
مرزهای اولیه را حفظ کنیم. در غیر این صورت حتت »گفتمان« 
اخیر خیلی سعی می  این مدت  اتفاقاً  آنها قرار می گیریم. 
شود که با دادن جایزه و دعوت به سخنرانی و… فعاالن مدنی 
این شود  نتیجه  را جذب »گفتمان« خودشان کنند.  ایران  در 
تبلیغاتی شدن  و  ای شدن  که فعالیت ها به سمت رسانه 
سوق پیدا می کند. یعنی تنها در سطح باقی می ماند، اما 
صرفاً  این  البته،  خودشان.  نفع  به  و  است  توخالی  عمل  در 
مشکل زنان نیست، فعاالن حقوق کودک، و همچنین فعاالن 
کارگری هم با این مشکل مواجه هستند. در نتیجه، با وجود 
متام تالش هایی که صورت می گیرد، هیچ تغییری اتفاق منی 
از  باید  نظرم  به  هستیم.  زدن  درجا  حال  در  همچنان  و  افتد 
رسانه ای شدن و تبلیغاتي عمل كردن فاصله بگیریم و تالش 

کنیم که بیشتر کار واقعي کنیم.
خیلی ممنون خامن صفرزاده، با تشکر از وقتی که در اختیار ما 

قرار دادید.
تا قانون خانواده برابر ـ 14 اسفند 1389
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                                      كردستان در يك نگاه

قابل  هاي  ظرفيت  از  برخورداري  عليرغم  كردستان  استان 
زمينه  در  ويژه  به  منابع غني  از  برخورداري  و  انساني  توجه 
هاي كشاورزي و مواد معدني دستكم طي نيم فرن گذشته 
از حلاظ توسعه صنعتتي در ميان 30 استان كشور،  همواره 
در رده هاي آخر قرار داشته و جزو فقيرترين و توسعه نيافته 

ترين استانهاي كشور به شمار رفته است. 
بدوت شك داليل متعددي را مي توان براي اين عدم توسعه 
نيافتگي برشمرد كه از مهمترين آنها مي توان به عدم متايل 
رژمي هاي پهلوي و جمهوري اسالمي به سرمايه گذاري در اين 
استان، نبود سرمايه كافي در دست سرمايه داران بومي، پايني 

استان، ضعف  انساني  نيروي  سواد  و  مهارت  سطح  بودن 
شبكه ارتباطات جاده اي و ناامني اشاره كرد. 

آشكار است كه آسيب اصلي و جدي اين توسعه نيافتگي 
در درجه اول متوجه كارگران و زحمتكشان كردستان بوده 
و از اين رهگذر فقر و فالكت كم مانند ي را متحمل شده 

و مي شوند. 
بر  بالغ  در حال حاضر در كل استان كردستان، با جمعيتي 
1/500/000  نفر جمعيت  تنها 190 كارگاه توليدي- صنعتي 
فعال وجود دارند كه از اين تعداد 147 كارگاه داراي10 تا 49 
تفركارگر ، 8كارگاه بيش از 50 نفر و تنها 6 كارگاه داراي صد 
نفر كارگر و بيشتر هستند ، كه اين مقدار كارگر كمتر از 2 

درصد نيروي كار فعال استان را شامل مي گردد. 
در كارگاه  و زحمتكشان  اكثريت كارگران  ديگر  به عبارتي 
و خدمات  و بخش هاي ساختمان  نفر   10 زير  هاي كوچك 
از  ناشي  مزاياي  اندك  مشمول  حتي  كه  كارند  مشغول 
قانون كار و قانون تامني اجتماعي نيز مني شوند و سرمايه 
به  نظارتي  بدون هيچ  را  آنان  كار  نيروي  كارفرمايان  و  داران 

ارزان ترين بها خريداري مي كنند. 
هاي  زيرساخت  گرديد،  اشاره  كه  همانگونه  وصف  اين  با 

هرگز  موجود،   شغلي  هاي  فرصت  و  استان  اقتصادي 
جوابگوي نيروي كار فراوان اين استان نبوده و به همني دليل 
دستكم از سالهاي دهه چهل شمسي به اين سو، استان 
كردستان همواره يكي از استانهاي تامني كننده نيروي كار 
بخش هاي ساختمان و خدمات شهرهاي بزرگ ايران، به ويژه 

تهران بوده است. 
اين كارگران، كه اغلب بي سواد و ناآگاه به حقوق قانوني 
مقابل  در  بزرگ  شهرهاي  و  تهران  در  هستند،  و  بوده  خود 
سرپناهي براي ماندن و اندك دستمزدي ناچار از فروش نيروي 
كار خود بوده و بدون هيچ توقعي اجنام سخت ترين كارها را 
برعهده مي گيرند تا به اين وسيله اندك پولي فراهم منوده 
و با آن هزينه سنگني زندگي خود و خانواده هايشان را تامني 

كنند. 
اين در حالي است كه همواره بخش قابل توجهي از كارگران 
به  مهاجرت  امكان  دليل  هر  به  كه  كرد،  زحمتكشان  و 
در سطح شهرهاي كردستان  يابند،  را مني  ديگر  شهرهاي 
نيروي كار سازنده خود را در مشاغل كاذب به هدر مي دهند 
و با اندك درآمد ناشي از كارهايي از قبيل دست فروشي و 
كولبه ري در مرزها لقمه ناني به سر سفره خانواده هايشان 

مي آورند. 
اين دسته از كارگران و زحمتكشان نيز از هيچگونه حمايت 
قانوني برخوردار نيستند و هيچ آينده روشني را براي خود و 

خانواده هايشان تصور مني كنند. 
كه  مرزنشني،  زحمتكشان  و  كارگران  ويژه  به  ميان  اين  در 
درصد بااليي از آنان به ناچار از راه حمل بار قاچاق به »كولبه 
ري« روي آورده اند، حتي از تامني جاني نيز برخوردار نيستند 
نيروي  هاي  گلوله  آماج  آنانه  از  تعدادي  كه  نيست  روزي  و 
انتظامي قرار نگيرند و كشته يا زخمي نشوند و خانواده 

هايشان براي هميشه يا موقتا از »نان آور« محروم
نگردند.

كولبران مرزنشني را مي توان جزو بي آينده ترين زحمتكشان 
كردستان به شمار آورد و به اصطالح شغل آنان را پرمخاطره 

ترين »شغل« قلمداد منود.
نيز  هنوز  اينها،  ي  همه  عليرغم  كه  كنيم  اشاره  جادارد 
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ايران،  در سطح  آن  از ميانگني  در كردستان  بيكاري  ميزان 
اين  نيروي كار  از  و بخش قابل توجهي  باالتر است  بسيار 
كار  نيروي  فروش  براي  بازاري  يافنت  به  موفق  استان هرگز 
ارزان خود مني گردند كه اين مسئله به ميزان فقر و فالكت 
و  تكفل  بار  شرايطي  چنني  در  زيرا  است.  افزوده  عمومي 
فرد  يك  دوش  بر  افراد  از  بيشتري  تعداد  معيشت  تامني 
بتواند »قوت  بايستي  او  اندك  و دستمزد  افتد  شاغل مي 
الميوت« چندين نفر را تامني كند كه اين خود بر ميزان فقر 
است.  افزوده  ها  خانوده  فالكت  و 

اين وضع تاسف بار در حالي جريان دارد كه دولت كوتاچي 
احمدي نژاد، عليرغم شعارهاي عوام فريبانه اش مبني بر 
ايران،  از مناطق مختلف  »عدالت گستري« و رفع تبعيض 
بجاي سرمايه گذاري در حوزه توسعه اقتصادي كردستان و 
اجنام اقدامات فوري به منظور اشتغال زايي،  هر روز نيروهاي 
مسلح بيشتري را به كردستان گسيل ميدارد و در راه هرچه 
از  كردستان  فضاي  كردن  تر  امنيتي  و  كردن  تر  ميليتاريزه 

هيچ كوششي فروگذاري مني كند. 
راه  در  اي  بازدارنده  و  منفي  نقش  بنوبه خود  كه  اقداماتي 
و  داشته  استان  بومي  خصوصي  بخش  گذاري  سرمايه 
عمال اندك سرمايه بخش خصوصي بومي كردستان را به 

استان هاي ديگر هدايت منوده و مي منايد. 
جو  كردن  حاكم  با  نكرده  بسنده  هم  اين  به  كودتا  دولت 
و  كرده  حتصيل  نيروهاي  از  بزرگي  بخش  سركوب  و  ارعاب 

را ناچار از مهاجرت به خارج از كشور و  متخصص استان 
استان هاي مركزي ايران منوده و كردستان را هرچه بيشتر از 

توان و تخصص اين نيروها، محروم منوده است. 
انتظار هيچ  در چنني شرايطي طبيعي است كه مني توان 
گونه پيشرفت و توسعه اي را داشت و تا زماني كه دولت 
رژمي ضد بشري جمهوري اسالمي  و  نژاد  احمدي  كودتاچي 
بر سر كار هستند، توسعه اقتصادي- اجتماعي كردستان 
و بهبود شرايط زندگي كارگران و زحمتكشان كرد ناممكن 

مي منايد. 
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                سرکوب مردم عرب خوزستان محکوم است!
خبر سرکوب خونین تظاهرات مسالمت آمیز مردم عرب ایران در خوزستان، 
در هفته گذشته، اعتراض همگانی نیروهای مترقی جهان و همچنین سازمان 
های حقوق بشر و عفو بین الملل را برانگیخت. رژیم والیت فقیه و بازوی 
مسلح آن )سپاه پاسداران(، در هفته ای که گذشت، با یورش به مردم بی 
دفاع در مناطق عرب نشین اهواز و حمیدیه، ضمن کشتار کسانی که برای 
انجام  قصد   ) آوریل   ۱5  (  ۱۳۸۴ فروردین   ۲5 قیام  سالگرد  بزرگداشت 
تظاهرات مسالمت آمیز داشتند، بیش از دویست نفر از فعاالن فرهنگی ـ 
مدنی این مناطق را دستگیر کردند. تعداد کشته ها طبق آمار ارائه شده از 
طرف خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، ۱۲ نفر و مجروحان نیز 

ده ها نفر بوده اند.
قیام مردم عرب خوزستان در سال ۱۳۸۴، بر ضد سیاست تغییر ساختار 
دموگرافی مردم منطقه، از طریق تهجیر مردم بومی )عرب ها( و جایگزینی 
آنان با غیر بومیان از سایر مناطق از طریق احداث شهرک های تازه تاسیس، 
به شرکت  غارت حاصلخیزترین زمین های کشاورزی و واگذاری آن ها 
های تعاونی وابسته به سپاه پاسداران )تعاونی های ایثار گران( و منطقه آزاد 
اروند بر پاشد. خیزش خودجوش مردم عرب خوزستان در آن سال، که به 
سرعت کلیه شهرها و مناطق عرب نشین را در بر گرفت، با سرکوب خشن 
و عریان رژیم ارتجاعی والیت فقیه رو به رو گردید. در نتیجه این سرکوب، 
ده ها تن به خون درغلتیدند و به شهادت رسیدند، ده ها نفر مجروح شدند، 
و صدها نفر از میان جوانان این خطه اسیر گردیدند، و پس از آن نوبت به 
اعدام های بدون محاکمه و دسته جمعی رسید. قساوت رژیم به حدی بود 
که تا چند روز پس از آن اجساد برخی قربانیان از رودخانه ها گرفته می 
شد. به دار آویختن ده ها جوان عرب در مال عام در سال های اخیر )فقط در 
سال ۱۳۸۹، ۳۸ نفر در اهواز به دار آویخته شدند( که هدف آن زهر چشم 
گرفتن از توده ها، و ایجاد تشتت میان زحمتکشان و ستمدیدگان عرب و 
غیر عرب ساکن منطقه با دامن زدن به جنگ جعلی ”عرب و عجم“ است، 
شاید چند صباحی به عمر رژیم جنایت پیشه بیفزاید، اما قادر نخواهد بود 
به اتحاد مستحکم خلق های تحت ستم با همدیگر و با جنبش کارگران و 
زحمتکشان خلل وارد کند. ما در چند روز اخیر، اعتصاب پیروزمند کارگران 
پتروشیمی در بندر امام را که با وحدت و یکپارچگی رژیم را وادار به عقب 

نشینی در مقابل خواسته های به حق خود کرده بودند، شاهد بودیم.
به  اعتراضی، حتی  اخیر هر گونه حرکت  در سال های  فقیه  رژیم والیت 
و  گفته  پاسخ  با خشونت  ایران  از جانب عرب های  را  فرهنگی،  صورت 
ها سر  ترین شیوه  شنیع  به  بیگانگان  به  وابستگی  و  تجزیه طلبی  اتهام  با 
کوب کرده است. همان گونه که رهبران جنبش ها و سازمان های سیاسی 
سراسری و سایر ملیت های تحت ستم ایرانی، اعم از کرد، ترک، بلوچ و 
ترکمن، را با اتهام های مشابه به زندان افکنده و یا اعدام کرده است. رهبران 
جنبش های دانشجویی، کارگری، زنان و روزنامه نگاران از جمله مبارزانی 
اند که درفش نظام ارتجاعی حاکم بر میهنمان گلوی آنان را هدف قرار داده 

تا فریاد آزادی خواهی و دموکراسی طلبی از آن در نیاید.
نگاهی آماری به وضعیت مردم عرب خوزستان، که همانند سایر ملیت های 
ساکن ایران از ستمی مضاعف رنج می برند و هویت ملی، فرهنگی و زبانی 
آن ها قریب به یک قرن است که از طرف هر دو رژیم ارتجاعی پهلوی و 
والیت فقیه در معرض نابودی قراردارد، زمینه ها و ابعاد جنبش مردم این 

مناطق را روشن تر آشکار می کند.
طبق آمار رسمی اعالم شده از سوی رژیم، در طی ۸ سال جنگ ایران و 
عراق، از بین مردم عرب ۱۲۰۰۰ نفر به شهادت رسیده اند. عالوه بر این، 
بیش از5۰۰۰۰ نفر شهروند عرب، بر اثر برپایی منطقه امنیتی یی به مساحت 
5 هزار کیلومتر مربع در امتداد شط العرب، آواره شده اند. پس از پیروزی 
انقالب ۱۳5۷ تاکنون ۲۰۰۰۰۰هکتار از اراضی زراعی مردم مصادره و به 

پروژه نیشکر زیر نظر دولت واگذار گردید. بیش از ۴۷۰۰۰ هکتار از زمین 
های کشاورزی مردم عرب در منطقه “ُجفیر“، به شرکت تعاونی ایثارگران 
]بخوان پاسداران و بسیجی ها[ واگذار شده است. بیش از 6۰۰۰ هکتار از 
اراضی زراعی در شمال شوش از مردم عرب غصب و در اختیار غیر بومی 
های وابسته به حکومت قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۲ خانه های ۴۰۰۰ 
عرب ساکن منطقه “سپیدار“ در اهواز ویران و نابود شد. این سیاست ها 
مردم عرب را در “حلبی آباد“ ها و محله های کوخ نشینی مانند: “رفیش 
آباد“، “گاومیش آباد“، “حصیر آباد“، “شلنگ آباد“ در شهر اهواز، یعنی 

ششمین کالن شهر ایران، وادار به سکونت کرد.
بنا به گزارش میالن کوتاری، فرستاده ویژه بخش ”اسکان مناسب“ سازمان 
ملل، در مرداد ماه ۱۳۸۴)جوالی ۲۰۰5(، در استان خوزستان، هزاران نفر 
از مردم عرب در مکان هایی با فاضالب های روباز و بدون سیستم بهداشتی 
با  آبادان و خرمشهر،  بیکاری در شهرهای  زندگی می کنند. میانگین نرخ 
روستاهای  بیشتر  است.  درصد   5۰ و   ۳۱ ترتیب  به  نشین،  عرب  اکثریت 
عرب نشین فاقد مدرسه اند. در حالی که میانگین نرخ بیسوادی در ایران ۱۰ 

تا ۱۸ درصد است، بیش از 5۰ درصد مردان عرب استان بی سوادند. 
در  بیسوادی  نرخ  میانگین  رسد.  می  درصد   ۸۰ به  زنان  در  نسبت  این 
مناطق روستایی غیر صنعتی نظیر شادگان )فالحیه( نزدیک به ۱۰۰ درصد 
است. ۳۰ درصد دانش آموزان عرب در مقطع ابتدایی، 5۰ درصد در مقطع 
راهنمایی و ۷۰ درصد در مقطع دبیرستان ترک تحصیل می کنند، و این به 
دلیل وادار کردن آنان به آموزش“زبان رسمی فارسی“ است که زبان مادری 
شان نیست. از مجموع ۳ هزار دانشجوی دانشگاه چمران در سال تحصیلی 
۱۳۷۹ / ۱۳۸۰، دانشجویان عرب فقط ۷ درصد از شمار کل دانشجویان 
این دانشگاه را تشکیل می دادند. این درحالی است که بر اساس اظهارات 
دکتر باللی، رئیس اداره بهداشت دشت آزادگان، ۸۰ درصد از کودکان استان 
قلبی، وکلیوی  بیماری های پوستی،  برند. میانگین  از سوِء تغذیه رنج می 
در بین ساکنان شهر شادگان )فالحیه( و سوسنگرد )خفاجیه( افزایش فوق 

العاده ای یافته است.
اندکی تامل در آمار ارائه شده به خوبی نشان می دهد که رژیم والیت فقیه 
ستم فرهنگی ـ زبانی اعمال شده بر اقلیت ملی عرب در خوزستان را وسیله 
ای برای تضییع حقوق زحمتکشان، کشاورزان، و سایر قشرهای مردم منطقه 
مردم  و مشروع  به حق  پاسخگوی خواسته های  نیست  قادر  و  داده  قرار 
با  که  میانه،  منطقه خاور  و وضعیت جدید  آمار  این  باشد.  میهنمان  عرب 
جنبش بی سابقه دموکراسی خواهانه مردم بساط حاکمان مستبد و مرتجع 
برچیده یا در آستانه برچیده شدن است، زمینه را برای خیزش دوباره جنبش 

توده ای در داخل کشورمان فراهم کرده است. 
در این میان دخالت رژیم والیت فقیه در امور داخلی کشورهای همسایه و 
عمل متقابل شیوخ مرتجع منطقه و خصوصا حاکمان سعودی، یادآور نزاع 
های پیشین حکام پهلوی ورژیم والیت فقیه با رژیم بعثی عراق در چهار 
دهه گذشته است. منازعه هایی که قربانیان آن در درجه اول مردم عرب 

ایران و همزمان با آن جنبش دموکراسی خواهی در منطقه است. 
و  های سرکوبگرانه  اقدام  کردن  محکوم  و  تقبیح  ایران، ضمن  توده  حزب 
شدگان  دستگیر  آزادی  خواستار  خوزستان،  عرب  مردم  وحشیانه  کشتار 

حوادث اخیر است.
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                      پرونده فاجعه انفال همچنان گشوده است!

ماه(  فرودين   24(  1988/4/14 تاريخ  در  اين  از  پيش  سال   23
ارتش جهنمي و سرتاپا مسلح رژمي جنايتكار صدام سلسله 
عادي  مردم  عليه  بر  را  خشني  بسيار  سركوبگرانه  عمليات 
كردستان عراق آغاز كرد كه بدون ترديد مي توان آن را مصداق 

كامل »ژنوسايد« كردن يك ملت ناميد. 
اين سلسله عمليات كه با عنوان »انفال« از آن نام برده مي 
شود در چهار مرحله، در منطقه كردستان با بيرحمي هر چه 
متام اجنام گرفت كه طي آن حدود يكصد و هشتاد و دو هزار 
نفر از مردم عادي كردستان به اشكال مختلف قتل عام شدند 
كه در ميان آنان تعداد زيادي از كودكان و زنان حضور داشتند. 
هرچند كه تاكنون نيز، به داليل گوناگون ابعاد واقعي فاجعه 
از  بسياري  نيز،  تاكنون  و  نگرفته  قرار  حتقيق  مورد  انفال 
نهادهاي بني املللي يا از آن بي اطالع مانده يا درباره آن سكوت 

كرده اند.
 اما بي گمان در همان زمان وقوع فاجعه، بسياري از دولت هاي 
جهان، از جمله دولت هاي غربي از آن اطالع كامل داشتند و با 

سكوت خود به اجنام آن ياري رساندند. 
در حال حاضر نيز عليرغم اينكه از سال 2007 تاكنون پرونده 
گشوده  عراق  جنايي«  عالي  »دادگاه   در  هولناك  جنايت  اين 
اجنام  انفال  ابعاد  درباره  داري  دامنه  حتقيقات  و  است  شده 
بلكه  و  وجودي كه صدها  با  و  است،  اجنام  حال  در  و  گرفته 
هزاران سند درباره اين جنايت و آمرين و عاملني آن به دادگاه 
رسيده است، هنوز نيز دولت هاي غربي و رسانه هاي وابسته 
به اين دولت ها، همچنان به سكوت خود در اين باره ادامه مي 

دهند. 
دسته  گور  ها  ده  دستكم  كنون  تا  كه  است  حالي  در  اين 
جمعي مربوط به اين فاجعه در نقاط مختلف عراق،  بويژه در 
بيابانهاي جنوب عراق و منطقه »گرميان« كشف شده و خبر 
آن در رسانه هاي عراق بازتاب يافته است. ليكن رسانه هاي 
غربي و نهادهاي »حقوق بشري« اين كشورها كمترين عالقه 

اي به طرح اين جنايت از خود نشان نداده اند. 
بدون  و  اتفاقي  توان  مني  و  نبايد  را  »سكوت«  اين  شك  بدون 
آن  »چرا«يي  درباره  است  الزم  بنابراين  كرد.  قلمداد  منظور 

انديشه كرد و دليل يا داليل آن را شناخت و اعالم منود. 
به گمان ما يكي از عمده ترين داليل اين سكوت غيرانساني 
را بايد در  ماهيت واقعي دولت دست نشانده حاكم بر عراق 

جستجو كرد.
از اشغال عراق   دولت هاي اشغالگر عراق، مدت اندكي پس 
به منظور دادن يك ظاهر قانوني به ادامه اشغال اين كشور و 
حتميل انواع قراردادهاي پرسود اسارت بار بر اين كشور، ناچار 
از« سرهم بندي كردن« يك دولت شبه قانوني در عراق شدند 
كه بتواند طرف قرارداد ها قرار گيرد و طمع ورزي بي حد و مرز 

اشغالگران را ارضا كند. 
در  ناشيانه،  بازي  شب  خيمه  يك  طي  خاطر  همني  به 
شرايطي كه همه ي شهرها و روستاهاي عراق تبديل به يك 
»سربازخانه« گرديده و مردم خسته از جنگ و خونريزي عراق 
در انفعال كامل به سر مي بردند، به اصطالح »انتخابات آزاد« 
برگزار كردند و هر كه را كه خواستند به عنوان مناينده مردم 
وارد »مجلس« كردند و با گرفنت »راي« آنان دولت دست نشانده 
عاملني«  و  »آمرين  از  زيادي  تعداد  كه  آوردند  سركار  بر  را  اي 
فاجعه انفال را در تركيب خود جاي داده بود و از اين طريق بار 

ديگر جنايتكاران را بر عراق حاكم كردند. 
آشكار است كه اين دسته از منايندگان و دولتمردان،  »انفالچي« 
، بواسطه جناياتي كه در گذشته اجنام داده اند به راحتي و به 
طور كامل حاضرند در خدمت اشغالگران قرار گيرند و كامال 

حتت امر آنها عمل منايند. 
اين تباني كثيف و غيرانساني از سويي به اشغالگران كمك 
از  به غارت منابع طبيعي عراق،  بدون هيچ مانعي  كرده كه 
قراردادهاي  اقسام  و  انواع  و  بپردازتد  كشور  اين  نفت  جمله 
مردان  دولت  به اصطالح  اين  امضاي  به  را  بار  اسارت  پرسود 
به  آنان حمايت  از  نيز  اينان  ديگر  از سويي  و  برسانند  عراقي 
بر كرسي  را  آنان  ميز محاكمه،  به جاي پشت  و  آورده  عمل 

صدارت و وزارت بنشانند. 
اين يك تباني كثيف اما شناخته شده است كه اشغالگران 
در طول تاريخ در همه ي كشورهاي اشغال شده مبادرت به 

اجنام آن كرده اند. 
از  رابطه جاي تعجب نيست كه دستكم 258 نفر  در همني 
كساني كه به اتهام شركت در انفال مردم بي دفاع كردستان 
حتت تعقيب دادگاه عالي جنايي عراق قرار دارند، هم اكنون در 
كردستان عراق حضور دارند و اغلب آنها داراي پست هاي باالي 

حزبي و حكومتي و امنيتي هستند! 
تاكنون همه ي تالش  از سال 2007  به گفنت است كه  الزم 
بازداشت  ها و درخواست هاي دادگاه عالي جنايي عراق براي 
اين عده 258 نفري از عاملني و آمرين فاجعه انفال، به دليل 
آنان، به  از  عراق  كردستان  قدرمتند  احزاب  و  حكومت  حمايت 
هيچ نتيجه اي نرسيده است و اعتراضات وسيع مردم كرد و 
بازماندگان شهداي انفال نيز كمترين نتيجه اي در برنداشته 

است. 
در  دمكراتيك  حكومت  يك  استقرار  سايه  در  تنها  بنابراين 
عراق و كردستان مي توان انتظار داشت كه همه ي ابعاد اين 
فاجعه غير انساني هويدا گردد و عاملني و آمرين آن به سزاي 
كه  يافت  اطمينان  ديگر  و  برسند  اشان  جنايتكارانه  اعمال 

چنني فجايعي در عراق تكرار نخواهد شد. 
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                      پیام اول ماه مه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

کارگران، زنان و مردان
می  جشن  حالی  در  را   2011 می  ماه  اول  روز  افتخار  با  ما 
را از سر می گذرانیم. دوره ای که  گیریم که دوره ای حساس 
با  امپریالیستی همراه  باسیاست های جتاوزگرانۀ  است  توام 
سیاست های ضد کارگری اش. در شرایطی که بحران جهانی 
چند  بحرانهای  با  را  نظام  این  و  شده  عمیقتر  سرمایه داری 
جانبه  اقتصادی مواجه کرده است. این بحران خود را در متامی 
زندگی،  کیفیت  زیست،  محیط  اقتصاد،  از  اعم  عرصه ها 
فرهنگی و تغییرات آب و هوایی نشان می دهد. بحران در ذات 
سرمایه داری است و بهمین دلیل این بحران خود را همیشه 
به حل مشکالت  قادر  تکرار می کند. سیستم سرمایه داری 

مردم جهان نیست.
حوادث  افریقا  و شمال  خاورمیانه  مدیترانه،  حوزه شرقی  در 
خطرناکی در حال توسعه است، درگیری ها و رقابت جناحهای 
گاز  عظیم  منابع  و  لیبی  نفت  که  امپریالستی  مختلف 
شمال افریقا را هدف قرارداده اند و در تالشند که کنترل نقاط 
بدست  منطقه  آن  در  را  خام  اولیه  مواد  جریان  استراتژیک 

بگیرند .
ما شاهد اقدام جتاوزگرانه امپریالیستها برضد لیبی هستیم. 
با  دولت  بار  خشونت  برخورد  شاهد  ما  سوازیلند  کشور  در 
تظاهرات مساملت آمیز مردمی هستیم که خواهان حکومت 
مردمی و دموکراتیکی هستند که حافظ منافع اصولی مردم 
باشد. در اجلزایر حکومت بار دیگر چهره واقعی خود را با بکار 
بردن سرکوب شدید حکومتی برضد تظاهرات آرام مردم که 
خواهان رفع فقر از جامعه و مهار بیکاری و کنترل قیمت های 
افزایش یابنده بخصوص مواد اصلی غذایی بوده و نیزمعترض 
به نبودن آزادی ها و افزایش خفقان و سرکوب هستند، نشان 
داد. در مصر شاهد مبارزات مردم برای کسب آزادی و دموکراسی 
و عدالت اجتماعی و نیز برضد سیاستهای امریکا که تالش 
می کند تا مهره جدیدی را در رهبری مصر جا بزند هستیم. در 
تونس، روند کارها دست به دست می گردد اما همواره توام با 
محدودیت کامل آزادی ها، محاکمه نیروهای مترقی و سرکوب 
هر نوع صدای مخالف، افزایش شدید فقر و بیکاری، بیعدالتی 

اجتماعی و گرانی مواد اصلی غذایی است.
در خاورمیانه زجر و عذاب برای مردم قهرمان فلسطین، لبنان 
و سوریه توسط اسراییل و با پشتیبانی کامل امریکا، احتادیه 
اروپا و سایر همپیمانانشان همچنان ادامه دارد. در بحرین در 
آزادی  دموکراسی،  زحمتکشانی که خواستار  و  مردم  پاسخ 
و  سرمایه داران  توسط  کشور  سرمایه های  غارت  توقف  و 

شاهزادگان و شاه هستند، حکومت نظامی 

اعالم شد. در آسیا نیز تصویر خوبی نداریم: امپریالیستهای 
آمریکایی و اروپایی به اشغال نظامی و عملیات خونین خود در 
عراق و افغانستان و پاکستان همچنان ادامه می دهند. عالوه 
براین گونه مشکالت متاسفانه مردم جهان در قبال حوادث 
طبیعی نیز اغلب ایمن نبوده و صدمه های غیر قابل جبرانی 
را متحمل می شوند. جاری شدن سیل ویرانگر در پاکستان و 
فاجعه سونامی در ژاپن منونه هایی از این حوادث می باشند. 
در ایاالت متحده امریکا نیز اوضاع پیچیده است. در امریکای 

شمالی رشد بیکاری روبه افزایش است. 
 10  /2 یعنی  بوده  صد  9در   /5 امریکا  در  بیکاری  رسمی  آمار 

میلیون آمریکایی هم اکنون بیمه بیکاری دریافت می کنند.
در امریکای التین شدت تعرضات و حتریکات خصمانه امریکای 
شمالی احساس می شود: تهدید و حمله به کوبای انقالبی، 
و  هاییتی  اشغال  اکوادور،  و  بولیوی  ونزوئال،  علیه  حمالت 
در طی 5 سال  در کلمبیا  در هندوراس.  دیکتاتوری  از  حمایت 
اخیر صدها نفر از فعاالن احتادیه  های کارگری ترور شده اند و 
کشور به پایگاه نظامی امریکا تبدیل شده است. در شیلی، 
حادثه فاجعه بار معدن سان خوزه اتفاق افتاد و در برزیل، جاری 
اروپا،  در  حتی  گرفت.  را  نفر  هزاران  جان  عظیم  سیل  شدن 
سرمایه داری دشواری های جدید را موجب گردیده و همچنین 
مشکالت موجود را تشدید کرده است. بیکاری در کشورهای 
آمار  است. طبق  زده  نفر  میلیون  به چندین  اروپا سر  احتادیه 
رسمی اروپا میزان بیکاری به 3/ 9در صد رسیده به خصوص 
بیکاری در بین جوانان 15 تا 20 ساله به 7/ 20 درصد افزایش 

یافته است.
خصوصی سازی و عدم توجه به امینت شغلی - اجتماعی و 
نیز کاهش میزان دستمزد و میزان بازنشستگی جزو برنامه 
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بلند مدت حکومت های نولیبرال و سوسیال دمکرات  اروپایی 
شده است. توافقات لیسبون چهره واقعی احتادیه اروپا و نقش 
سطح  در  زحمتکش  طبقات  مناید.  می  عریان  را  او  ارجتاعی 
جهانی با مبارزات و ابتکارات متحد خود به این سیاستهای 
دهند.  می  پاسخ  جهانی  سرمایه  و  امپریالیسم  تعرضی 
اعتراضات میلیونی با شرکت جوانان، زنان و کارگران مهاجر 
حترک جدید و امید تازه ای را در بین زحمتکشان جهان ایجاد 

کرده است.
هیچ  است!  بوده  مبارزات  این  اول  خط  در  همیشه   WFTU
در  همیشه   WFTU نباشد،  آجنا  که  نبوده  جهان  از  نقطه ای 
کنار ضعفا، در کنار مردم، همراه طبقات زحمتکش و علیه 
استثمار سرمایه داری بوده  است. ما بر اساس رهنمود کنگره 
16 در جهت تقویت احتادیه های طبقات زحمتکش کوشا بوده 
در کنگره  اتخاذ شده  و همواره تالش می کنیم. تصمیمات 
شد  برگزار   2011 آوریل   10 تا   6 از  یونان  آتن  در  که  تاریخی 
افق های نوینی را در برابر چشمان طبقات زحمتکش جهانی 

گشود.
طی چهار روز کار کنگره، 115 سخنران از پنج قاره جهان در 
رابطه با بخشهای اصلی سخنرانی کردند. همه مشکالت روز 
و جاری مردم زحمتکش و کشاورزان فقیر و صاحبان مشاغل 

زمین  فاقد  و کشاورزان  بازنشستگان  زنان،  جوانان،  کوچک، 
این  در  شده  تصویب  قطعنامه های  گرفت.  قرار  بحث  مورد 
و  باشد  می   WFTU طبقاتی  موضع  ویژگی  تایید  در  کنگره 
احتادیه  تقویت  در  آن  فعالیت  تشدید  و  گیری  سمت  بیانگر 
مبارزتر  قویتر،   WFTU امروزه  است.  کارگران  املللی  بین  های 
و متحدتر از پیش بوده و دارای توانایی های بیشتری در متحد 
و  انحصارگران  بر ضد سیاست های  زحمتکش  کردن طبقه 
باعث گسترش  هایی که  املللی- سیاست  بین  سرمایه های 

فقر و فربه شدن عده ای قلیل می باشد- گردیده است. 
از  انسان  کشی  بهره  از  عاری  دنیایی  داشنت  برای  ما  مبارزه 

انسان می باشد.

زند باد روز جهانی کارگران!
کارگران جهان متحد شوید!
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             مبارزه یی اساسی در راه اصالحات سیاسی در بحرین

مصاحبه “نامه مردم “ با رفیق حسین الُعریبی، مسئول امور بین 
المللی “جمعیت ترقی خواه دموکراتیک بحرین “

ورود نیروهای مسلح عربستان سعودی به بحرین، و اعالم شرایط 
اضطراری در بحرین، آغاز مرحله جدیدی را در تحوالت منطقه 
خاورمیانه و مبارزه جنبش های مردمی کشورهای عربی کلید 
زده است. ”نامه مردم” در راستای تالش برای ارائه تصویری 
دقیق از این تحوالت، مصاحبه هایی با برخی از رهبران حزب 
منطقه  کشورهای  کمونیست،  و  چپ  مترقی،  نیروهای  و  ها 
انجام داده است، که به مرور منتشر خواهند شد. درزیر، متن 
مصاحبه با رفیق حسین العریبی، مسئول دایره روابط بین المللی 
”جمعیت ترقی خواه دموکراتیک بحرین“، در رابطه با آخرین 

تحوالت بحرین، همسایه میهن مان در خلیج فارس، می آید.

سـ  از بهمن ماه ۸۹ )اواسط ماه فوریه۲۰۱۱( تا امروز، بحرین 
شاهد تظاهرات اعتراضی توده ای بی سابقه ای بوده است. عوامل 
اصلی مؤثر در شکل گرفتن و اوج گیری این مبارزه کدامند؟ 

ج ـ همان طور که می دانید، مردم بحرین در بهمن ماه ۱۳۷۹ 
)فوریه ۲۰۰۱( به منظور رأی گیری درباره ”منشور میهنی” یا 
”منشور اقدام ملی” به پای صندوق های رأی رفتند و با ۴/۹۸ 
درصد آرا این منشور را تأیید کردند. این منشور در حکم ابتکار 
برای حل آن بحران سیاسی یی در بحرین  و طرحی سیاسی 
بود که در پی منحل شدن ”شورای ملی” در۱۳5۴ )۱۹۷5(، 
یعنی فقط دو سال پس از تشکیل آن، به وجود آمده بود. علت 
به  کردن  عمل  در  حکومت  که  بود  این  ”هم  ”شورا  انحالل 
تعهدها و قول هایی که برای انجام تحولی واقعًا دموکراتیک داده 
بود، صداقت نداشت و کوتاهی کرد. چیزی نگذشت که بحرین 
وارد دوران دشواری از سرکوب، پیگرد، بگیر و ببند و کشتار و 
اخراج از کشور شد؛ تا اینکه ”منشور میهنی” مطرح شد که بر 
اساس آن، قرار بود که بحرین به صورت یک مشروطه سلطنتی 
اداره شود، شبیه به آنچه در کشورهای سلطنتی مشروطه دیگر 
سیاسی  صفحه  بحرین،  تاریخ  در  که  بود  قرار  می شود.  دیده 
تازه ای ورق بخورد که در آن رابطه میان حاکمان و مردم بر 
پایه اصول دموکراتیک قانون اساسی تعریف و تنظیم شود. اما 

زمانی که حکومت وقت به طور خودسرانه و یک جانبه قانون 
از  بسیاری  زیر  از  و  کرد،  تحمیل  را   )۲۰۰۲( اساسی ۱۳۸۱ 
تعهدهایی که در ”منشور ”منظور شده بود- و از همه مهم تر 
تعهد به اصالح قوه مجریه و انتخابی کردن مسئوالن آن-شانه 
خالی کرد، این بنای سیاسی خیلی زود فرو ریخت. در قانون 
اساسی جدید، ”شورای ملی” یا پارلمان، به دو مجلس تقسیم 
شده است. اعضای یکی از این دو مجلس انتخابی اند و اعضای 
امر یکی از دالیل  انتصاب می کند. همین  مجلس دوم را شاه 
خشم مردم شد. عامل دیگر، موج خیزش های مردمی در دنیای 
عرب بود که از تونس و مصر آغاز شد. مردم بحرین از فرصت 
دهمین سالگرد ”منشور میهنی” به نحو احسن استفاده کردند 
تا تعهدهای زیر پا گذشته شده و قول های فراموش شده شاه 
را به او یادآوری کنند. این شد که مردم به خیابان ها آمدند و 

خواستار اصالح رژیم شدند.

س ـ ممکن است در مورد زمینه اجتماعی و طبقاتی نیروهای 
شرکت کننده در این اعتراض ها توضیح دهید؟

با  که  افتاد  راه  به  از سوی جوانان  آغاز  در  این جنبش  ـ  ج 
مثل  اجتماعی  شبکه های  در  موجود  امکانات  از  استفاده 
و  قشرها  همه  بعد  اما  داشتند،  ارتباط  یکدیگر  با  فیس بوک 
نیروهای اجتماعی با زمینه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی 
به آن پیوستند. تظاهرات از سوی همه نیروهای مخالف: چپ، 
خاص  ترکیب  علت  به  اما  شد.  حمایت  اسالمی  و  ملی گرا 
بخش  بحرین،  جامعه  سنتی  و  فرهنگی  گونه گونی  و  جمعیتی 
که  دارد،  شیعی  ویژگی  و  چهره  اعتراضی  حرکت های  غالب 
حکومت سخت در صدد تبلیغ این نکته و منحصر کردن جنبش 
مردمی و تصویر کردن آن در قالب جنبشی گروهی و فرقه ای 

است.

س ـ نقش مشخص جوانان، زنان و سندیکاها در این جنبش 
چیست؟ آیا این گروه های اجتماعی در بحرین سازمان یافته 

هستند؟ موقعیت جنبش اسالمی در این مبارزه چیست؟
عمده ترین  جوانان  کردم،  اشاره  تر  پیش  که  همان طور  ـ  ج 
مؤلفه این جنبش اعتراضی بودند، که البته دارای تشکیالت و 
سازمان خاصی نبودند. در جریان عمل، آنها تظاهرات خیابانی 
را هدایت کردند، و کمیته های گوناگونی را برای سازمان دادن 
از  دادند،  تشکیل  مروارید(  )میدان  لُؤلُؤ  میدان  در  تظاهرات 
تدارکات،  کمیته  گروهی،  رسانه های  کمیته  زنان،  کمیته  جمله 
و جز این ها. در کنار این بخش از جنبش، نقش سازمان های 
سیاسی در ارائه و اجرای ابتکارها و اقدام های سیاسی به منظور 
اهمیت  نیز نقش سندیکاها  برای بحران، و  یافتن راه حل هایی 
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شایان توجهی داشت و دارد، از جمله در وارد آوردن فشار به 
حکومت به منظور عملی کردن خواست های معترضان. نمونه 
آن، اعتصاب های همگانی کارگران با هدف ایراد فشار به رژیم 
و رسیدن به خواست های مردمی بود که در میدان لؤلؤ تحصن 
کرده بودند. سازمان های غیرمذهبی )سکوالر( جوانان نیز نقش 
و  از جمله  کردند،  بازی  لؤلؤ  میدان  اعتراض های  در  بسزایی 
و  سرودخوانی  گوناگون،  سمینارهای  برگزاری  راه  از  به ویژه 
برای  تاریخ جنبش ملی بحرین  ترانه خوانی، راه پیمایی، مرور 
شهر  مرکزی  میدان  در  تحصن  هدف های  توضیح  و  مردم، 

منامه.

سـ  “ المنبر “ )جمعیت ترقی خواه دموکراتیک بحرین( در پی 
تحوالت سیاسی سال ۱۳۷۷ )۱۹۹۹(، یعنی زمانی که ”َملِک 
کارنامه  شد.  پایه گذاری  شد،  پدرش  جانشین  ”کنونی  َحَمد 
چگونه  سو  این  به   )۲۰۰۰(  ۱۳۷۸ سال  از  را  حمد  ملک 

ارزیابی می کنید؟
ج ـ رژیم حاکم در سال ۱۳۷۹ )۲۰۰۱( دست به اصالحات 
قابل توجهی زد، اما پیشبرد آن اصالحات دموکراتیک را ادامه 
نداد. در چند سال بعد، حکومت، با هدایت شخص ملک حمد، 
به تدریج شانه از زیر انجام اصالحات خالی کرد و حتی برخی 
و  ترفندها  گرفت.  بازپس  نیز  را  اصالحات  دستاوردهای  از 
به  هرگز  دیگر  حکومت  و  شد،  شروع  سیاسی  بازی های 
خواست ها و پیشنهادهای مخالفان و منتقدان برای ادامه اصالح 
که  است  همین  نتیجه  و  نکرد.  توجهی  کشور  سیاسی  سیستم 
اکنون شاهد آنیم. اِشکال این رژیم این است که در برخورد با 
دشواری هایی که مردم با آن ها روبه رویند، به عوض برآوردن 
به  ها،  آن  اجتماعی  و  طبیعی  حقوق  تأمین  و  مردم  نیازهای 
شیوه اعانه و خیریه متوسل می شود. رژیم و شخص ملک حمد 
بیشتر به فکر این بود که به جامعه بین المللی نشان دهد که در 
حال اجرای اصالحات است، تا اینکه واقعًا اصالحاتی به سود 
مردم خودش انجام دهد. به همین دلیل می توان گفت که آنچه 
حکومت بحرین برای مدت کوتاهی به آن دست زد، صرفًا به 
منظور ظاهرسازی بوده است و در باطن امر توجهی به محتوای 

اصالحات سیاسی ضرور برای کشور نداشته است.

س ـ در مورد ”دولت” بحرین چه می توانید بگویید؟ آیا میان 
حمد  ملک  سلطنتی  دستگاه  و  ”نخست وزیر”  و  ”دولت” 

تمایزی وجود دارد؟
ج ـ وقتی ما از یک پادشاهی مشروطه صحبت می کنیم، منظور 
بی طرف  مجریه  قوه  به  نسبت  باید  شاه  که شخص  است  این 
است  این  بحرین  در  نکند. مسئله  کار آن دخالت  در  و  باشد 
دربار  مطلق  حمایت  از  کنونی،  شاه  عموی  نخست وزیر،  که 
هیچ کس  گوی  جواب  اساسی  قانون  طبق  و  است  برخوردار 
بجز شاه نیست. به این ترتیب، نخست وزیر در برابر نمایندگان 

سیستم  اِشکال  دیگر،  عبارت  به  نیست.  گو  پاسخ  مجلس 
حکومتی ما، موقعیت نخست وزیر است، و البته نه شخص او. 
بنابراین، هرگونه اصالحات سیاسی در بحرین، اگر یک راه حل 
بی نتیجه  و  بی معنا  ندهد،  ارائه  معضل خاص  این  برای  واقعی 

خواهد بود. 

س - چرا ملک حمد روز چهارشنبه تصمیم گرفت وضعیت 
بحران  چنین  در  را  کشور  و  کند  اعالم  بحرین  در  اضطراری 

بی سابقه ای فرو ببرد؟
ج ـ مقام های حکومتی بحرین با حماقتی آشکار با این بحران 
اعتراض ها،  کردن  آرام  برای  تالش  به عوض  کردند.  برخورد 
حکومت از همان روز اول به سوی مردم تیراندازی کرد، که در 
عرض سه روز منجر به کشته شدن ۷ تن از معترضان شرکت 
کننده در تظاهرات مسالمت آمیز شد. آن برخورد جنایت آمیز 
هنوز هم ادامه دارد و تا کنون )۳ فروردین( رقم کشته شدگان به 
۲۱ تن رسیده است. به عالوه، صدها تن مجروح و مفقود االثر 
شده اند. در این میان ولیعهد اعالم کرد حاضر به مذاکره مستقیم 
قابل اطمینانی  تضمین  هیچ گونه  نشد  حاضر  هم  او  اما  است، 
گرفت  تصمیم  رژیم  نتیجه،  در  بدهد.  گفتگوها  موفقیت  برای 
طبق معمول به زور متوسل شود: شماری از عنصرهای مسلح 
به دانشگاه و مناطق  لباس شخصی  با  را  به سالح سرد خود 
و  تفرقه  به  دامن زدن  با  تا  فرستاد  بحرین  مختلف شهری در 
آماده  اضطراری  وضعیت  اعالم  برای  را  زمینه  آشوب،  ایجاد 

کنند و ارتش را به کشتار غیرنظامیان بکشانند.

س ـ نقش دولت آمریکا در رخدادهای جاری بحرین چیست؟ 
در جایی که آمریکا دارای پایگاه های نظامی در بحرین است و 
کشور شما مقّر ناوگان پنجم آمریکاست، آیا آن کشور می تواند 

استقرار یک حکومت دموکراتیک را در بحرین بپذیرد؟
جـ  دولت آمریکا در موضع گیری های تا کنونی اش ، از اعالم 
موضع در این مورد طفره رفته است و هنوز به وضوح حکومت 
بحرین را محکوم نکرده است. این طور که روشن است، آمریکا 
حاضر نیست یکی از نزدیک ترین متحدان خودش در منطقه را 
محکوم کند. دولت آمریکا تنها به این اکتفا می کند که مخالفت 
خود را با خشونت اعالم کند و به طور جّدی از طرفین بخواهد 
رفتار خود را کنترل کنند و از اعمال خشونت متقابل بپرهیزند. 
ما هنوز این را متوجه نشده ایم که منظور آمریکا از خشونت 
دیده  به روشنی  جاری،  کشمکش های  در  چیست؟  متقابل 
خودش  مردم  به  نسبت  که  است  طرف  یک  فقط  که  می شود 

اعمال خشونت می کند.
به  سعودی  عربستان  نیروهای  تهاجم  به  راجع  نظرتان  ـ  س 
پادشاه  آیا  گرفت؟  را  تصمیم  این  کسی  چه  چیست؟  بحرین 
بحرین نیروهای عربستان را به دخالت فراخواند؟ آیا آمریکا از 
آن ها خواست وارد بحرین بشوند؟ بقیه کشورهای حوزه خلیج 
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فارس چه موضعی دارند؟
ج ـ نیروهای عربستان سعودی با این هدف وارد بحرین شدند 
که پیامی به ملت های عرب منطقه خلیج فارس به طور خاص، 
و ملت های دیگر دنیا به طور کلی، بدهند: در هم ریختن اوضاع 
در هر یک از کشورهای خلیج فارس این طور نیست که فقط بر 
همان رژیم اثر بگذارد، بلکه روی همه رژیم های خلیج فارس 
تأثیر خواهد گذاشت. بر همین اساس بود که عربستان سعودی 
به سرعت  کشور،  آن  در  ناآرامی های سیاسی  وقوع  به محض 
متوسل به زور شد تا گسترش اعتراض ها به کشورهای دیگر 
منطقه را متوقف کند. همین جا از فرصت استفاده می کنم و به 
همه ملت های کشورهای خلیج فارس که در بحران کنونی از 
کشورهایشان  مسلح  نیروهای  دخالت  با  و  کردند  حمایت  ما 
در این پیکار نابرابر مخالفت کردند، درود می فرستم. و اما در 
مورد دولت آمریکا باید بگویم که واکنش آن نسبت به آنچه در 

بحرین در جریان است، قطعًا توطئه گرانه بوده است.

س ـ در شرایط کنونی خواست و کانون اصلی مبارزه سازمان 
المنبر چیست؟

ج ـ المنبر این وظیفه را برای خود تعیین کرده است که برای 
دستیابی به یک اتفاق آرای ملی پیرامون خواست های برحق 
مردم بحرین تالش کند. به همین دلیل، ما سخت تالش می کنیم 
تا برنامه های برخی از جناح های رژیم حاکم برای ایجاد تفرقه 
گروهی )مثاًل میان شیعه و سنی( و به راه انداختن جنگ داخلی 
حاکم  محافل  روشنفکران  از  المنبر  کنیم.  خنثی  را  مردم  بین 
ماجراجویی  و  اقدام  هرگونه  به  زدن  دست  از  که  می خواهد 
به کشته شدن و آسیب  منجر  که  کنند، چرا  نظامی خودداری 
دیدن غیرنظامیان می شود. ما از آن ها می خواهیم که سر عقل 
بیایند و با توسل به راهکردهای سیاسی قانونی به این بحران 

پایان دهند.

سـ  آیا پیامی برای خوانندگان ”نامه مردم” و هواداران حزب 
توده ایران دارید؟

ج ـ پیام من به خوانندگان نشریه وزین شما این است که مردم 
ما از حقوق عادالنه خود است که دفاع می کنند. به شایعه های 

مربوط به نفوذ و دست داشتن ایران در این جنبش باور نکنید. 
است  و سکوالر  غیرمذهبی  بحرین یک جنبش  مردم  جنبش 
ها  آن  اعضای  که  حاضرند  آن  در  سازمان های سکوالری  و 
از  ما  برخاسته اند.  بحرین  جامعه  مختلف  بخش های  میان  از 
رفقایمان در حزب توده ایران به خاطر ابراز همبستگی شان با 
ما تشکر می کنیم. همبستگی و حمایت شما نشان از رفاقت و 
آن اصول همبستگی بین المللی دارد که حزب سابقه دار شما بر 
اساس آن شکل گرفته و رشد کرده است.در پایان، دست شما 
به سوی  یکسانی  مسیر  در  دو  هر  ما  می فشارم.  گرمی  به  را 
مبارزه  و  برمی داریم  گام  واقعی  دموکراسی  و  برابری  عدالت، 

می کنیم. 

درود بر شما رفقا و زنده باد مردم آزاد و آزاده جهان.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸65، ۸ فروردین ماه ۱۳۹۰
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             مصاحبه رفیق صالح عدلی، سخنگوی حزب کمونیست مصر با ”حقوق دات کام“

س ـ اولین فعالیت های حزب در چه زمانی آغاز گردید؟
”حزب  نام  با   ۱۹۲۰ سال  در  حزب  فعالیت  نخستین  ـ  ج 
این حزب در سال ۱۹۲۲  نام  سوسیالیست مصر“ آغاز گردید. 
اتحادیه  هنگام  آن  در  یافت.  تغییر  مصر“  کمونیست  ”حزب  به 
زمان  همین  در  داشت.  عضو  نفر   ۰۰۰/۲۰ مصر  کارگران 
و  کارگران  زندگی  شرایط  بهبود  خواست  با  عظیمی  تظاهرات 
قاهره  و  اسکندریه  شهرهای  در  اشغالگران،  مقابل  در  مقاومت 
صورت گرفت. سعد زغلول ]نخست وزیر وقت و موسس حزب 
”الَوْفد“[، در یک اقدام بی سابقه دستور ممنوعیت فعالیت حزب، 
توقیف نشریات، و بازداشت رهبران حزب را صادر کرد. از آن 
زمان تاکنون فعالیت احزاب های کمونیست در مصر ممنوع شد. 
ها  توده  پای  به  پا  حزب  ها  سال  طول  در  ممنوعیت  بررغم  اما 
فعالیت کرده است. در دهه ۱۹۷۰، این فعالیت ها در چارچوب 
پیدا کرد.  ادامه  جنبش دانشجویی و حزب کمونیست کارگری 
حزب کمونیست کارگری از جمله حزب های مهم موجود در 
آن  در  و   - کارگری  های  پایگاه  و  دانشجویی  جنبش  عرصه 
ممنوعیت  باوجود  بود.  اپوزیسیون  نیروی  ترین  مهم   – شرایط 
فعالیت حزب های مخالف، و در شرایطی که تنها حزب موجود 
“حزب اتحاد“ بود، کمونیست ها هسته های سازمانی خود را در 
سال ۱۹۷۲ به وجود آوردند، و در سال ۱۹۷۵ شروع فعالیت 
مجدد حزب را اعالم کردند. در آن هنگام حزب ما اولین حزبی 
به  کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت  بودنش،  ممنوع  وجود  با  که  بود 
دنبال آن و در سال ۱۹۷۶، انور سادات اجازه فعالیت حزب هایی 
]حزب  االحرار“  ”حزب  ستاره[،  ]حزب  النجمه“  ”حزب  مانند 

آزادگان[ و “حزب مصر“ ]حزب حاکم[ را صادر کرد.
س ـ در آن دوره های مختلف زمانی چه کسانی ریاست حزب را 

برعهده داشتند؟
ج ـ حزب از به هم پیوستگی سه گروه تشکیل شد: اولی، گروه 
نام  از  را  نام گروه خود  بود، که  نام ”فابی ها“  به  اصالح طلبی 
”فابیوس“، رهبر رومانیایی اش، گرفته بود. مسئولیت این گروه 
با سالمه موسی، محمد عدنان، و بعضی از رهبران سندیکاهای 
شد.  تبدیل  مصر  کمونیست  حزب  به  بعدها  که  بود،  کارگری 
از رهبران اولیه حزب، وکیل مشهور مصری، آنتوان مارون، بود 
که پس از دستگیری رهبران حزب، و در نتیجه اعتصاب غذا، به 

در  بود.  مصر  جنبش کمونیستی  شهید  اولین  او  رسید.  شهادت 
دهه چهل قرن بیستم، جنبش کمونیستی تعدادی از شخصیت های 
برگزیده ملی را در بر داشت که سهم مهمی در باال بردن سطح 
به گذشته  اگر  داشتند.  به عهده  را  ادبی مصر  و  اجتماعی  تفکر 
بازگردیم، در عرصه سینما با نام صالح یوسف و در تئاتر با نام 
نعمان عاشور بر خورد می کنیم. در آن هنگام پیشگامان ”وفدیه“ 
قرن  هفتاد  دهه  در  داشتند.  برعهده  را  کارگری  جنبش  رهبری 
بیستم رهبران جوانی مانند نبیل هاللی و محمود العالم را داشتیم. 
در ۱۹۹۵ حزب ما در کنار حزب هایی مانند ”الوفد“، ”التجمع 
الناصری“ و “اخوان المسلمین“ نقش مهمی در جنبش ملی برای 

تغییر ایفا کرد.

س ـ چرا حزب کمونیست اجازه فعالیت قانونی نداشت؟ 
ج ـ در سال های چهل از قرن بیستم و هنگامی که حزب فعالیت 
برابر  در  مقاومت  به  از حقوق کارگران  دفاع  از عرصه  را  خود 
عنوان  به  نیز  مسلحانه  مبارزه  داد،  تغییر  خارجی  اشغالگران 
بخشی از مقاومت در دستور کار قرار گرفت. در مبارزه بر ضد 
و کارفرمایان،  ها  فئودال  یعنی  ها،  آن  پیمانان  هم  و  اشغالگران 
این  در  شدند.  دستگیر  کمونیست  هزاران  سال  سه  مدت  در 
اسماعیل صدقی ]از همکاران  از جانب  مدت مقاومت شدیدی 
در  اشغالگران  مقابل  در  رسید[  وزیری  نخست  به  که  زغلول 
شد،  منجر  سال ۱۹۵۲  انقالب  به  که  در کودتایی  بود.  جریان 
بخشی از کمونیست ها ضمن شرکت فعال در آن، نقش مهمی 
در تشکل ”سازمان افسران آزاد“ برعهده داشتند. جنبش مذکور 
محی  خالد  و  بود،  معروف  ملی“  بخش  رهایی  “جنبش  نام  به 
الدین و یوسف صدیق از رهبران آن بودند. بیانیه های “سازمان 
آن  از  به چاپ می رسید. پس  این جنبش  از سوی  آزاد“  افسران 
میان کمونیست ها در خصوص حمایت از انقالب اختالف افتاد، 
و بخشی از آنان به پشتیبانی از آمریکا موضع گیری کردند. این 
جمال  که  هنگامی  خصوصا  بود،  بزرگی  خطای  گیری  موضع 
عبدالناصر تصمیم به انحالل و غیر قانونی کردن احزاب و تعطیل 
و مصادره کردن نشریات و روزنامه های آن ها گرفت، جنبش 
کمونیستی با صالبت در برابر این اقدام استبدادی ایستادگی کرد 
فعالیت  سرگیری  از  و  ها  پادگان  به  ارتش  بازگشت  خواهان  و 
های دموکراتیک در درون کشور از طریق تدوین قانون اساسی 
جدید شد. از همین جا اختالف کمونیست ها با عبدالناصر آغاز 
گردید. در مقطع تاسیس حزب کمونیست مصر در سال ۱۹۵۸، 
اختالفات ناصر با کمونیست ها فزونی گرفت. کمونیست ها از 
انحالل حزبشان و ورود به حزب فراگیر مورد نظر ناصر خودداری 
استقالل  با  انقالبی  جبهه  تشکیل  پیشنهاد  آن  برابر  در  و  کردند 
تشکیالتی را برای همکاری با انقالب مطرح کردند. نکته دوم 
مورد اختالف ناصر و کمونیست ها، وحدت سوریه و مصر بود. 
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کمونیست ها با وجود موافقت با وحدت، بر چگونگی و روش 
انجام آن با ناصر اختالف داشت و خواهان برگزاری رفراندوم و 
الگوی  تحمیل  عدم  و  دموکراتیک  های  روش  گرفتن  پیش  در 
مصری بر وحدت دو کشور بودند. ناصر در سال ۱۹۵۸ اقدام به 
سرکوب و بازداشت کمونیست ها و شکنجه و آزار آنان کرد، به 
گونه ای که بسیاری از آنان مانند عطیه و لویس حداد زیر شکنجه 
به شهادت رسیدند. این وضعیت تا سال ۱۹۶۴ ادامه داشت. در 
این هنگام و پس از آنکه کمونیست ها به این نتیجه رسیدند که 
ناصر در راه سوسیالسم گام نهاده و خواهان تعاون و همکاری 
امید گام  به  آنان  انحالل حزب گرفتند.  به  آنان است، تصمیم  با 
نهادن کشورشان در راه سوسیالیسم، تن به انحالل حزب دادند 
اما مجدداً در دهه هفتاد سازمان حزبی خود را تشکیل دادند، و 
در قیام ۱۹۷۷ در مبارزه با گرانی و باالرفتن هزینه زندگی سهم 
ها  دانشگاه  و  حلوان  شهر  در  ها  کمونیست  داشتند.  سزایی  به 
دست به اقدام زدند به گونه ای که، انور سادات - باعلم به اینکه 
نهاد  نام  قیام دزدان  را  آن  ای است -  توده  قیام یک جنبش  این 
وکمونیست ها را دستگیر و به پای میز محاکمه کشاند. سادات 
ضربه های نابوده کننده ای بر حزب کمونیست مصر وارد کرد. 
این ضربه ها هفت بار بر حزب وارد شد و آخریِن آن در ژانویه 

۱۹۸۱ بود.
س ـ این ضربه های نابود کننده چگونه بود؟

ج ـ این ضربه ها به صورت محاکمه کمونیست ها به اتهام اقدام 
به سرنگونی نظام، و علیه امنیت ملی، و هم چنین محاکمه مدنی 
تعدادی دیگر از کمونیست ها که در مواردی به برائت آنان به دلیل 
دست نداشتن در هیچ گونه اقدام خشونت آمیز انجامید، تا آنکه 
حکم مشهور قاضی سعید العشماوی مبنی بر برائت کمونیست ها 

از استفاده از خشونت و توهین به ادیان صادر گردید.
س ـ از چه زمانی تصمیم به از سر گیری فعالیت حزب کمونیست 

گرفتید؟
مارس  ماه ۸۹ )۱۴  اسفند  تاریخ ۲۳  در  یی که  در جلسه  ـ  ج 
از سر گیری فعالیت علنی  ۲۰۱۱ ( تشکیل دادیم در خصوص 
حزب و چگونگی تشکیل کمیته های مختلف اتفاق نظر حاصل 
گردید. سعی داریم با هماهنگی با کمیته احزاب نسبت به فراهم 
از سال ها  کردن مستندات حزب در شرایط جدید، آن هم پس 
سرکوب و حذف کمونیست ها ، امکان فعالیت علنی آن را فراهم 
را  خود  مخفی  و  علنی  غیر  فعالیت  گذشته  در  ما  حزب  کنیم. 
از  توان  می  که  کرده  برگزار  کنگره  سه  مدت  این  در  و  داشته 
کنگره های ۱۹۸۲ - ۱۹۹۴ نام ببریم. آخرین کنگره بر احترام 
به ادیان، برابری و عدالت تاکید داشت. کلیه کنگره ها در مصر 
ها  کنگره  نتایج  خصوص  در  فقط  گذشته  در  گردید.  تشکیل 
اطالع رسانی می کردیم، و از چگونگی تشکیل آن ها، به دالیل 
امنیتی، سخنی به میان نمی آمد. اما در حال حاضر و پس از شرایط 
مساعدی که انقالب فراهم کرد، مجددا سازمان دهی می کنیم، و 
با اساسنامه یی متناسب، که روابط بین ارگان های مختلف حزب 

را هماهنگ کند، در راه رسیدن به خواسته های مردم مصر تالش 
خواهیم کرد. ما نیک می دانیم که مرحله بعدی به منظور تحقق 
انقالب  انقالب سخت و طوالنی خواهد بود. هدف  هدف های 
فراهم کردن شرایط برای انتخابات آزاد، و باال بردن سطح زندگی 
نامند  می  جوانان  انقالب  را  انقالب  که  آنان  با  من  است.  مردم 
اختالف نظر دارم. جوانان انقالب را شروع کردند و دیوارهای 
ترس را از بین بردند، اما همه مردم و گروه های سیاسی در انقالب 
شرکت کردند، گروه هایی که در گذشته هم مبارزه می کردند. 
انقالب ابتدا به ساکن به وجود نیامد، و ما تاکنون یک مرحله از 
انقالب را پشت سر گذاشته ایم. ما سعی داریم با تماس با رفقای 
کمونیست در ۱۵ روز آینده نسبت به انتقال از شرایط مخفی و 

غیر علنی به شرایط فعالیت علنی اقدام کنیم.
س ـ آیا رهبر حزب کمونیست را تعیین کرده اید؟

از  اما  نداریم،  حاضر  حال  در  حزب  رهبر  عنوان  به  کسی  ـ  ج 
سه  از  متشکل  یی  دبیرخانه  حزب(  تاسیس  )سال   ۱۹۳۵ سال 
نفر وجود دارد، زیرا حزب ما از سه گروه اساسی تشکیل شده 
با توجه به گروه بندی ها و اختالفات سال های چهل و  است. 
پنجاه و هفتاد، و اصرار بر عدم تکرار این گونه گروه بندی ها، 
که متاسفانه زیان های جبران ناپذیری به جنبش کمونیستی وارد 
آورد، این دبیرخانه پا بر جا ماند. حزب ما در گذشته سخنگویانی 
سندیکایی  و  کارگری  بخش  مسئول  که  حسن،  حمدی  مانند: 
حزب بود، سید حنفاوی که عضو دبیرخانه مهندسان ضد حراست 
السروی، که  و مسئول بخش سندیکایی صنفی، و دکتر صالح 
عضو جنبش ۹ مارس بوده و استاد دانشگاه حلوان است، داشته 
است. به همراه ایشان، استاد یسری ذکی، از فعاالن حزب ما، از 
سخنگویان حزب به شمار می آمد. در شرایط جدید، حزب ما 

دارای دبیر کل و رهبری خواهد بود. 
س ـ در خصوص آنچه که به الحاد کمونیست ها معروف شده، 

نظرتان چیست؟
ج ـ این سخن از دهه ۲۰ قرن گذشته شنیده شده است. کمونیسم 
با دین نداشته است. در میان آنچه که حزب  هیچ گونه ضدیتی 
ما منتشر کرده حتی یک مورد دشمنی و یا ضدیت با دین را نمی 
توان پیدا کرد، برعکس، حزب کمونیست پیوسته احترام به ادیان 
و آزادی اندیشه و باورها را رعایت کرده، و سوِء استفاده از دین 
و باورها ی مردم را به نفع جریانی خاص که با توده های مردم 
دشمنی می ورزند، رد می کند. از دین همیشه به مانند سالحی بر 
ضد انقالبی ها استفاده می شده است. این سالح نخست در قرون 
وسطا و سپس از سوی سرمایه داران و فئودال ها به ضد کمونیست 
ها به کار گرفته شد. دلیل این کار هم مبارزه کمونیست ها در 
انور سادات در زمان  نابسامان اجتماعی است.  تغییر اوضاع  راه 
ریاست خویش بر مصر بازی خطرناکی را برای رو در رویی با 
کمونیسم رو به رشد در دهه هفتاد در پیش گرفت. وی با راهنمایی 
امریکایی ها و سعودی ها و استاندار اسیوط، عثمان احمد عثمان، 
قبل از قیام ۱۹۷۷، برای بقای نظام حکومت خود دست به دامان 
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جریان های اسالمی شد. وی ضمن سرکوب کمونیست ها در 
دانشگاه و جاهای دیگر، امکانات بی شماری در اختیار اخوان 
المسلمین قرارداد تا بتواند قیام را سرکوب کند. همین جریانات 
)اخوان المسلمین( پس از آنکه موقعیت خود را تثبیت کردند، به 
ضد او )سادات( شورش کردند. هدف ما بر قراری عدالت است 
و نه بازبینی افکار دیگران و تفتیش عقاید. ملک فاروق، پادشاه 
با  المسلمین مدد می جست و هرگز  اخوان  از  نیز  پیشین مصر، 

کمونیست ها از در همکاری در نیامد.
س ـ چرا حزب کمونیست در دوران حسنی مبارک فعالیت خود 

را از سر نگرفت؟
آزادی و  این دلیل صورت گرفت که در کشور  به  انقالب  ـ  ج 
دموکراسی بر قرار نبود، حتی احزابی که ظاهرا فعال بودند فقط به 
صورت ظاهری در صحنه بودند . هنگامی که حزب کمونیست 
کمونیستی  ضد  برخورد  با  کرد،  می  اقدام  حضور  اعالم  برای 
حزب ملی حاکم رو به رو می شد. در کل، فعالیت کمونیست 
ها ممنوع بود، و فعالیت باقی احزاب هم صوری و روی کاغذ 
مانند  نداشتند. حزب هایی  فعالیت عملی  آن ها هیچ گونه  بود. 
”الوسط“ و “الکرامه“ بارها برای اجازه فعالیت اقدام کردند، اما 
درخواست شان پذیرفته نشد. به همین دلیل مجبور بودیم تا تغییر 

اوضاع به فعالیت مخفی و غیر علنی خود ادامه دهیم . 
س ـ نظر شما در مورد دیدگاهی که مدعی است کمونیست ها 

قصد دارند انقالب را سکوی پرش قراردهند چیست؟
ج ـ کمونیست ها هرگز از حوادث انقالب دور نبوده و پیوسته در 
دل مبارزات توده ها بر ضد تروریسم حضور داشته اند. مبارزه ما 
همواره به صورت توده ای و دموکراتیک و به منظور بهبود شرایط 
اجتماعی بوده است و حالت خشونت آمیز و تروریستی به خود 
نگرفته و به مانند هسته های وابسته به جریان ”القاعده“ با استفاده 

از خشونت قصد تحمیل نظر اقلیتی را بر دیگران ندارد.
س ـ آیا در زمان حسنی مبارک با ضربه هایی مواجه شدید؟

ج ـ در دوران مبارک، در مقایسه با زمان انور سادات، با ضربه 
های ساده ای مواجه شدیم، زیرا در این دوران ما عموما با خالی 
بودن صحنه از فعالیت احزاب رو به رو بودیم، اما در زمان سادات 
اول  مرحله  پیروزی  با  وضع  این  شدیم.  رو  در  رو  سرکوب  با 

انقالب در حال حاضر تغییر کرده است.
مارکس  نظریات  و  قوانین  تغییر  بدون  اجرای  تابع  آیا شما  ـ  س 

هستید؟
ج ـ قوانین مارکس هر گز مقدس نبوده اند. آنچه مارکس کشف 
کرد روابط واقعی موجود در جهان پیرامون ماست. راز ماندگاری 
این قوانین در آن است که برای بهبود شرایط زندگی در جهان 
را  مارکس  های  آرمان  همه  هنوز  ما  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
مورد استفاده قرار نداده ایم . مارکس گفت: “تاریخ عبارت است 
از مبارزه بین طبقات و بر اساس منافع اقتصادی و اجتماعی“ ... 
رهایی انسان از راه انقالب میسر است. انقالب فرانسه راه تازه ای 
از انقالب جهانی  بروی جهان گشود، و امروز ما موج جدیدی 

را در منطقه شاهدیم. احزاب سوسیالیستی با هم دیدار و تبادل 
نظر می کنند، همان گونه که دیدارها وگفت و گوهای احزاب 
دینی و غیر دینی صورت می گیرد. وجه مشترک تمامی گفت و 
گوها آرمان ها و هدف های مشترک بین آن هاست. هر کشوری 
خصوصیات خود را داراست. ماهم خصوصیات و شرایط خاص 
خودمان را داریم. بدیهی است که ما با بقیه احزاب کمونیستی 

دنیا در ارتباط هستیم و این ارتباط همیشه وجود داشته است. 

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۶۶، ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۰
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   امپريالیسم، و احیای سیاست تحت الحمايگی

که جهان شاهد  پایان رسید  به  یکم در حالی  بیست و  نخستین دهه سده 
و جنگ  طلبی  توسعه  و گسترش  داری  نظام سرمایه  ذاتی  بحران  ژرفش 

افروزی امپریالیسم است. 
برنامه  از  لیبی،  ضد  بر  نظامی  تجاوز  و  جنگ  آفریقا،  شمال  رویدادهای 
عرصه  در  تغییرها  با  مقابله  و  برتری  حفظ  برای  جهانی  امپریالیسم  معین 
توازن قوا در سطح جهانی حکایت می کند. هنگامی که طی بهمن ماه سال 
گذشته، در “کنفرانس امنیتی مونیخ”، خیزش های مردمی در خاور میانه 
وزیر  کلینتون،  هیالری  و  گرفت،  قرار  ها  بحث  کانون  در  آفریقا  شمال  و 
کرد،  توصیف  عیار“  تمام  توفان  ”یک  را  منطقه  اوضاع  آمریکا،  خارجه 
برای هیچ یک از نیروهای ترقی خواه و صلح طلب منطقه و جهان جای 
تردیدی در کوشش هدفمند امپریالیسم برای حفظ نفوذ و سیطره خود باقی 
نگذاشت. کمتر جریان مردمی و آزادی خواهی یی تصور می کرد که تمایل 
به بازگشت به سیاست های استعماری قرن نوزدهم و احیای سیاست تحت 
افروز و توسعه طلب آمریکا  کار محفل های جنگ  الحمایگی در دستور 
پایان  تا مقطع  اکتبر، و  انقالب  از  باشد. پیش  قرار گرفته  اروپا  اتحادیه  و 
جنگ جهانی دوم و پیروزی بر فاشسسم، امپریالیست ها تعداد زیادی از 
کشورهای رشد نیافته را در انقیاد خود گرفتند و به روش های گوناگون، از 
جمله جنگ، تجاوز و خون ریزی و جنایات هولناک، بخش های بزرگی 
از جهان را تصرف کردند، و سیستم و حاکمیتی استعماری پدید آوردند. در 
۱۹۱۹ میالدی، 6/ 65 درصد مسکون زمین همراه با مجموع ۷/ 6۷ درصد 
از ساکنان سیاره ما، در وضعیت مستعمره و نیمه مستعمره قرار داشتند. در 
۱۹6۴، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، این رقم ها به ترتیب به 6/ ۳ و 
۴/ ۱ درصد کاهش پیدا کردند، و در پرتو جنبش های آزادی بخش ملی، 
و حمایت اردوگاه سوسیالیسم، سیستم مستعمراتی فرو ریخت، و بیش از 
۷۰ کشور از بند رها شدند و آزادی، استقالل و حق حاکمیت ملی و حق 
بند  از  شده  آزاد  کشورهای  آوردند.  دست  به  را  سرنوشت خویش  تعیین 
استعمار، در کنار کشورهای سوسیالیستی، عامل مهمی در حفظ صلح جهانی 
و امکان پیشرفت موفقیت آمیز اجتماعی به شمار می آمدند. با فروپاشی 
اتحاد شوروی و تغییر توازن قوا در عرصه بین المللی به سود امپریالیسم و 
برقراری نظم نوین جهانی، بار دیگر ابرهای سیاه بر فراز آسمان کشورهای 
نگران  افزایش  امپریالیستی  های  مداخله  دامنه  و  افکنده  نیافته سایه  رشد 
کننده ای یافته اند. حوادث ۱۱ سپتامبر، و در پی آن فضای سیاست بین 
المللی به شدت آکنده از بوی باروت جنگ و مرگ گردید. اشغال نظامی 
عراق و افغانستان، سیمای امپریالیسم را باردیگر از پِس تبلیغات دروغین و 
جنگ روانی- تبلیغاتی گسترده نمایان و برجسته کرد و در معرض داوری 
امپریالیسم،  لنین، در کتاب پر ارزش خود:  اندیشه های همگانی گذاشت. 
واپسین مرحله سرمایه داری، در خصوص ماهیت امپریالیسم با تاکید نوشته 
است: ”هر اندازه سطح رشد سرمایه داری باالتر باشد، هر اندازه کمبود مواد 
خام بیشتر احساس شود و هراندازه رقابت و تالش برای دست یابی به منابع 
مواد خام سراسر جهان حادتر باشد، آتش مبارزه برای تصرف مستعمرات 
تیزتر است“ ] امپریالیسم، باالترین مرحله سرمایه داری، ترجمه زنده یاد 
، صفحه ۹6  ایران، ۱۳5۷  توده  انتشارات حزب  پورهرمزان،  رفیق محمد 
العاده  فوق  نکته  اما  نیست،  پوشیده  برکسی  ارزیابی  این  امروز صحت   .]
مهم در جنگ افروزی و توطئه های رنگارنگ امپریالیسم جهانی، احیای 
سیاست تحت الحمایگی است. سیاست شوم تحت الحمایگی یکی از شکل 
های استعمار است. طبق این سیاست استیال جویانه، کشورهای امپریالیستی 
بر کشورهای  اقتصادی خود،  نفوذ  با زور، ماشین جنگی، قدرت و  همراه 
تحت  نظام  در  کنند.  می  تحمیل  را  آمیز خود  نیافته وضعیت سیطره  رشد 

الحمایگی )پروتکتوِریت = ایجاد کشور تحت الحمایه(، دول نیرومند سرمایه 
داری عمال دست نشانده را برکشوری حاکم می کنند، و با یک رشته قرار 
می  ها  خلق  برگردن  اسارت  زنجیر  بار،  ذلت  و  تحمیلی،  نابرابر،  دادهای 
افکنند. نمونه های تاریخی کشورهای تحت الحمایه را می توان در منطقه 
خلیج فارس سراغ گرفت که امپریالیسم انگلستان عمال دست نشانده خود 
را با نام شیخ، سلطان، امیر، و از این دست لقب ها، بر سریر حکومت نشانده 
بود. به عالوه، تحت الحمایگی اغلب با جنگ، تجاوز و اشغال نظامی، و برپا 

داشتن پایگاه های نظامی دریایی و هوایی همراه بوده است.
اکنون در پی تجاوز نظامی به لیبی، به جسد این سیاست شوم و فاجعه آفرین 

بار دیگر از سوی امپریالیسم جهانی جان تازه ای دمیده می شود. 
است  یی  نظریه  واکاوی  است،  ضرور  آن  به  اشاره  که  مهمی  بسیار  نکته 
که - با ارایه تعریفی نادرست و انحرافی از نقش مداخله جویانه امپریالیسم 
- حوادث ماه های اخیر، به ویژه تحوالت در شمال آفریقا، حوزه خلیج 
فارس و خاور میانه، را ”تحول مفهوِم حاکمیت دولت“ معرفی می کند. باید 
یادآوری کرد که، اگر هم ”تحولی“ در ”مفاهیم“ پراهمیتی چون حاکمیت 
ملی، حق خلق ها برای تعیین سرنوشت خود، و حاکمیت دولت ها، صورت 
پذیرفته است، این تحول مترقی، مثبت و سازنده نبوده و نیست! هیچ گونه 
تغییر و تحولی در چارچوب کنونِی برتری طلبی امپریالیسم نمی تواند ناقص 
اصل حقوق خلق ها، استقالل ملی و تعیین حق حاکمیت مردم را نقض کند. 
استقالل سیاسی عبارت است از: فراهم شدن وضعیت ضرور برای آنکه مردم 
یک کشور بتوانند آزادانه و بدون دخالت دیگران و اعمال نفوذ قدرت های 
خارجی، و براساس مصالح و منافع دور و نزدیک کشور خود، سیاست، و 
امور خود را تنظیم و آن را عملی کنند. نمی توان زیر پوشش نظریه هایی بی 
بنیاد و ضد علمی، در اهمیت اصل استقالل و حق مردم در تعیین سرنوشت 
خود، تردید روا داشت. سازوکار مداخله جویانه امپریالیسم و خطرهایی که 

از این ناحیه پدید می آید، حق حاکمیت ملی کشورها را تهدید می کند.
زمانی که از احیای سیاست تحت الحمایگی و مقاصد توسعه طلبانه امپریالیسم 
سخن می گوییم، می باید توجه کرد که، کشورهای قدرتمند سرمایه داری به 
واسطه یک سلسله اشکال متنوع وابستگی و انقیاد کشورهای رشد یابنده را 
پدید می آورند. به قول لنین: ”آن روبنای غیر اقتصادی که بر بنیاد سرمایه 
مالی باال می آید، سیاست سرمایه مالی و ایدئولوژی آن تمایل به تصرفات 

مستعمراتی را تشدید می کند“ ]همان، صفحه ۹۸[.
احیای سیاست تحت الحمایگی آشکارا خود را در تجاوز نظامی به لیبی، 
داخلی  امور  در   - آمریکا  مستقیم  اشاره  با   - سعودی  عربستان  مداخله 
جزیره بحرین، نشان می دهد. این سیاست در نقطه مقابل خواست بحق خلق 
اجتماعی  و عدالت  ملی  تامین دمکراسی، حق حاکمیت  برای  منطقه  های 

قرار داشته و دارد.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸66، ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۰
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      اجالسی در راستای ایجاد توازن بین المللی! 
آفریقای  و  چین  هند،  روسیه،  برزیل،  کشورهای  رهبران  اجالس  برگزاری 
جنوبی )”بره چا“( ، در روز ۲۵ فروردین، به دلیل تحوالتی که در ماه های 
اخیر در جریان بوده است، و به ویژه تحوالت منطقه خاورمیانه و مداخله نظامی 
کشورهای امپریالیستی در لیبی، اهمیت ویژه ای داشت. موضع گیری های 
هم آهنگ کشورهای عضو ” بره چا ” در سال های اخیر و در گفتگو های شان 
در نشست های بین المللی برای تصمیم گیری در مورد بحران سیستم مالی - 
اقتصادی جهان و از جمله اجالس های ”گروه ۲۰ کشور جهان“، تاثیرگذار 
بوده اند. تحلیل گران مسایل بین المللی که روند شکل گیری و انسجام ”پره 
مثابه یک موازنه  به  آن  بالقوه  تاثیرگذاری  از قدرت  تعقیب می کنند،  را  چا“ 
آمریکا و متحدان آن سخن  امپریالیسم  به چالش کشیدن عملکرد  قدرت در 
برزیل، دیمیتری مدودف ،  می گویند. خانم دیلما روسف، رئیس جمهوری 
رئیس جمهوری روسیه، مانموهان سینگ، نخست وزیر هند، و جاکوب زوما، 
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، در اجالس خود که با عنوان ”آینده نگری، 
به اشتراک گذاری رفاه“ برگزار شد، به مهم ترین مسئله های جاری اقتصادی 
و سیاسی پرداختند. در سومین نشست سران کشورهای عضو ”بره چا“ که به 
میزبانی دولت چین، در شهر ”سن یا“ چین برگزار شد، در مورد مسایلی مانند 
شرایط بین المللی، مسایل اقتصادی و مالی جهان، مسئله توسعه و همکاری 
بین کشورهای عضو، و مسئله صلح و ثبات جهانی به گفت و گو نشستند. در 
بیانیه پایانی این اجالس، کشورهای عضو ”بره چا ” ضمن تاکید بر ضرورت 
و اعالم حمایت از اصالح ساختار های مالی جهان )صندوق بین المللی پول، 
بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی(، که در اجالس سران کشورهای گروه 
۲۰ بر آن ها تاکید شده است، با در نظر گرفتن شرایط جدید جهانی و حضور 
اقتصادی  های  قدرت  بیشتر  سیاسی، حضور  و  اقتصادی  مختلف  های  قطب 
بین  روابط  و  اقتصادی  در عرصه  ها  آن  تر  برجسته  نقش  ایفای  و  ”نوظهور“ 
الملل، و دارا بودن نمایندگان بیشتر در اجالس های تصمیم گیرنده در رابطه با 

مسایل اقتصادی جهان از جانب کشورهای رو به رشد، را خواستار شدند. 
حقیقت اینست که ایاالت متحده و اتحادیه اروپا مجبور به قبول این واقعیت 
از ۶۰  بیش  ”بره چا ” در سال ۲۰۱۰ سهمی  اند که کشورهای عضو  شده 
درصد در رشد اقتصادی جهان داشتند و سهم چین در این میان بیش از ۳۰ 
درصد بود. بر اساس گزارش ”آکادمی علوم اجتماعی چین“ : ”در ده سال اول 
قرن بیست و یکم، درصد رشد متوسط کل کشورهای عضو ”بره چا ” بیش 
از ۸ درصد بوده است که از رشد متوسط کشورهای پیشرفته جهان )که برابر 
با ۹/ ۲ درصد بود( بسیار باالتر است... به دلیل رشد سریع اقتصادی، حجم 
سهم کشورهای ”بره چا” در رشد اقتصادی جهان از ۷۱/ ۱۷ درصد در سال 
۲۰۰۱ به ۴/ ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید.... و بنا به گزارش ”صندوق بین 
المللی پول“ سهم چین در رشد اقتصاد جهانی، از ۸/ ۱ درصد در سال ۱۹۷۸ 
)مقام دهم( به ۶ درصد در سال ۲۰۰۷ و ۹ درصد در سال ۲۰۱۰) مقام دوم( 

افزایش یافته است” )ریا نووستی، ۲۴ فروردین ۱۳۹۰(.
کشورهای ”بره چا“ در اجالس اخیر به هماهنگی تالش های توسعه ای خود در 
جهت ”تقویت متوازن و متعادل سیاسی و توسعه اقتصادی در جهان، کمک به 
مبارزه با چالش های مشترک پیش روی بشریت و افزودن محرکه های جدید 
برای توسعه صلح آمیز جهانی“ ادامه دادند. این کشورها در حال حاضر ۱۸ 
درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در دست دارند و بیش از ۶۰ درصد رشد 
اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ محصول عملکرد اقتصادی آن ها بود. پیش بینی 
می شود که کل تولید ناخالص داخلی بلوک ”بره چا“ تا سال ۲۰۲۰ از ایاالت 

متحده آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، پیشی بگیرد.
همچنین در مورد نقش کشورهای ”بره چا ” در عرصه اقتصاد جهانی و روابط 
آن ها با کشورهای رو به رشد )کشورهای کم درآمد(، در گزارشی که از 
سوی صندوق بین المللی پول و پس از نشست این سازمان با بانک جهانی در 

واشنگتن، که در روز جمعه ۲۶ فروردین منتشر شد، آمده است: ”در حالی که 
کشورهای بزرگ صنعتی همچنان شرکای اصلی کشورهای رو به رشد هستند، 
با این حال با افزایش سریع روابط بین ”بره چا” و کشورهای کم درآمد، ”بره 
است.  شده  آمد  در  کم  کشورهای  برای  جدیدی  اقتصادی  رشد  عامل  چا” 
آفریقا، و  در  به طور عمده  و  درآمد،  بین کشورهای کم  بازرگانی  مبادالت 
”بره چا” در حال حاضر برابر با نیمی از ارزش مبادالت این کشورها با مجموع 

آمریکا و اتحادیه اروپا است” )شین ُهوا، ۲۷ فروردین(.
رییس جمهوری چین، هو جین تا ئو، نیز در افتتاحیه اجالس گفت که، باید 
سیستم اقتصادی و مالی جهان را بر اساس اصول عادالنه و برابری ایجاد کرد 
و اینکه سیستم تجاری بین المللی با حقوق برابر ایجاد شود. او همچنین اشاره 
کرد: ”بزرگ ترین ناهم آهنگی در اقتصاد جهان، عدم توازن رشد بین شرق و 
غرب است” و اینکه ”بیشتر مشکالت اساسی در اقتصاد جهان عدم رشد کافی 

در کشورهای رو به رشد است“ )شین ُهوا، ۲۵ فروردین(.
عمیق“  ”نگرانی  چا“  ”بره  سران کشورهای  اجالس،  پایان  مشترک  بیانیه  در 
خود را در رابطه با حمالت نظامی ایاالت متحده، فرانسه و انگلستان به لیبی 
ابراز داشتند، و تأیید کردند که ”استقالل، حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت 
ارضی هر کشوری باید محترم شمرده شود ... ما در این اصل با هم هم عقیده 

ایم که از استفاده از زور باید اجتناب شود.“
اجالس، حمایت خود را از ابتکار صلح اتحادیه آفریقا ابراز داشت و سازمان 
ملل متحد و سازمان های منطقه ای را فراخواند که ”نقش خود را به صورت 
ایفا کنند. پنج کشور قول دادند که به ”همکاری مستمر“ خود در  مناسب“ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با لیبی ادامه بدهند و از همه طرف 
های درگیر خواستند که ”اختالفات خود را از طریق مسالمت آمیز و گفت و 
شنود حل و فصل کنند.“ سران ”بره چا“ همچنین نیاز به اصالحات جامع در 
ساختار و عملکرد شورای امنیت به منظور تقویت ظرفیت آن برای نجات نسل 

های بعدی از بالی جنگ، را مورد تاکید قرار دادند.
به رغم رشد اقتصادی متفاوت در کشورهای ”بره چا ” و سیستم های اقتصادی 
موجود در این کشورها، همکاری اقتصادی با توان رشد باال و رو به گسترش 
بین این کشورها به وجود آمده است که سران آن ها با توجه به این قابلیت ها 
های  نهاد  و  در سطح جهان  اقتصادی  مناسبات  در  اساسی  تغییرات  خواستار 

مالی و اقتصادی بین المللی شده اند.
همچنین  اقتصادی،  های  همکاری  ترغیب  بر  عالوه  چا”  ”بره  اخیر  اجالس 
ضرورت همکاری در عرصه های دیگری را مورد توجه قرار داد که بر روابط 
بین المللی تاثیر گذار خواهد بود. این کشورها با در نظر گرفتن اینکه در حال 
تعیین  و  سهم چشمگیر  و  اند  جهان  جمعیت  درصد   ۴۰ بردارنده  در  حاضر 
کننده ای در اقتصاد جهان دارند، خواستار افزایش تاثیر نظر خود در نهادهای 

اقتصادی، مالی و سیاسی جهان شدند.
قدرتمند  کشورهای  بین  همکاری  و  چا“  ”بره  انسجام  و  گیری  نضج  روند 
متحده عمل می کنند،  ایاالت  امپریالیسم  نظارت  از  ای که خارج  پنج گانه 
نمایشگر رشد و سرعت گیری روند چند قطبی شدن جهان است. این کشورها 
با توجه به اینکه محرک جدید و موثر رشد اقتصا دی جهان اند، این را حق خود 
می دانند که اصالحات مشخصی را در مکانیسم های پولی، مالی و اقتصادی 

جهانی طالب شوند و ایجاد کنند.
یکی از زمینه های اصلی بحث و تصمیم گیری مشخص سران کشورهای عضو 
”بره چا ” ضروری بودن ایجاد تغییرات در سیستم پولی جهان و سیستم ذخیره 
ارزی بین المللی بود. کشورهای ”بره چا“ در سال های اخیر استدالل کرده 
اند که بحران کنونی اقتصادی جهان نشان داده است که سیستم پولی متکی 
بر دالر آمریکا دیگر نمی تواند هم آهنگ با رشد اقتصادی جهان باشد و در 
خدمت تنظیم عملکرد آن قرار گیرد. آن ها در همین راستا و برای ایجاد ثبات 
و اطمینان در بازار های اقصادی جهان معتقد به ضرورت ایجاد یک سیستم 

ذخیره ارز بین المللی اند.
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    كازیوه ی كوردی

                      پیرۆز بێت ١١ی گواڵن رۆژی هاوپشتی جیهانی كرێكاران

ئه وه ڵی مانگی »مه »ی واته  ١١ی گواڵن )ئۆردیبهێشت( 
رۆژی جیهانی كرێكاران و زه حمه تكێشانه . له م رۆژه دا 
كرێكاران  سه رجه م  شۆڕشگێڕانه   نه ریتێكی  به پێی 
هاوده نگ،  و  هاوكات  جیهان  زه حمه تكێشانی  و 
و  خواست  خۆیان،  به  تایبه ت  شێوه گه لێكی  به 
ئاره زووه كانیان ده رده بڕن و بۆ دابین كردنی ژیانێكی 

باشتر و ئینسانی تر تێده كۆشن.
١١ی گواڵن به  پێچه وانه ی ئه وه یكه  هه ندێك له  الیه ن 
و به  تایبه ت ده وڵه ته  دژه  كرێكارییه كان رایده گه یه نن، 
رۆژی »جێژن و سه ما كردن و خۆشی« كرێكاران نییه ، 
به ڵكوو رۆژی ده ربڕینی بێزاری و تووڕه یی كرێكاران 
نادادپه روه ری  و  به  سته م  به رانبه ر  و زه حمه تكێشان 
هاوار  رۆژی  هه روه ها  و  سه رمایه داری  سیستمی 
تر.  ئینسانی  و  باشتر  ژیانێكی  به   گه یشتن  بۆ  كردنه  
چینی  هیواكانی  و  خواست  راگه یاندنی  بۆ  رۆژێكه  
كرێكار و تێگه یاندنی چین و وتوێژه  كۆمه اڵیه تییه كانی 
داخوازییه كانی  و  گرفته كان  و  كێشه   و  ئازار  له   تر 

كرێكاران و توێژه  چه وساوه كان. 
رژیمی  له وانه   و  سه رمایه دارییه كان  رژیمه  
هه ر  ئیسالمی  كۆماری  كۆنه په ره ستی  سه رمایه داری 
ته واوی  هه وڵی  خۆیه وه ،  دروستبوونی  سه ره تای  له  
داوه  رۆژی ١١ی گواڵن بكات به  رۆژی »چێژن« و به  
یارمه تی رێكخراوه  دژه  كرێكارییه كانی وه ك »شورای 
ئیسالمی »كارخانه كان« و خانه ی كارگه ر. ناوه رۆكی 
ئه م رۆژه  چه واشه  بكات و بیكات به  رۆژێك بۆ به رپا 
به ر  له   جوان  جلی  و  هه ڵپه ڕكێ  و  كردنی »جێژن« 

كردن و »خه اڵت« به خشینه وه  و هیچی تر!
هه روه ها  و  زه حمه تكێشان  و  كرێكاران  كه  ئاشكرایه 
به   پێویسته   ئه وان،  الیه نگری  و  هاوخه م  رۆشنبیرانی 
ئه م  به ره وڕووی  ده كرێت  بۆیان  شێوه یه ك  هه ر 
پیالنه  قیزه ونه ی رژیم و سه رمایه دارانی ئێران ببنه وه  
بكرێت.  چه واشه   گواڵن  ١١ی  ناوه رۆكی  نه هێڵن  و 
ئه مساڵ له  حاڵێكدا رۆژی ١١ی گواڵن به ڕێده كه ین كه 
كرێكاران و زه حمه تكێشانی ئێران به  هۆی سیاسه ته  دژه  
كرێكارییه كانی كۆماری ئیسالمی، به  تایبه ت ده وڵه تی 
سه ره رۆی ئه حمه دی نژاد به ره وڕووی ده یان كێشه  
به  دۆخێكی هه ره  سه خت و  و  بوونه ته وه   و گرفت 
دژواردا تێپه ڕ ده بن. به  جۆرێك كه  له  ئێستادا دابین 

كردنی ژیانێكی »مه مره و مه ژی«ش بۆ كرێكاران و 
زه حمه تكێشان و سه رجه م توێژه  كه م ده سكه وته كان 

رۆژ له  دوای رۆژ سه خت تر و دژوارتر ده بێت. 
ده وڵه تی دژه  كرێكاری و دژه  خه ڵكی ئه حمه دی نژاد، 
به  هۆی بێ لیاقه تی زاتی و هه روه ها په یڕه و كردن 
جیهانی«  »بانكی  سیاسه ته كانی  كردنی  جێبه جێ  و 
ئابووری  وه   پووڵ«  نێوده وڵه تی  »سه ندووقی  و 
كه   كردووه   به رباڵو  قه یرانێكی  وه ها  تووشی  ئێرانی 
نه  ته نها كرێكاران و زه حمه تكێشان، به ڵكوو سه رجه م 
به ره وڕوی  كۆمه ڵگاشی  مامناوه ندی  توێژه كانی 

هه ژاری كردووه ته وه . 
كه   نییه   رۆژ  سیاسه تانه وه   ئه م  هۆی  به   هه روه ها 
هه واڵی مایه پووچ بوون و وه رشكسته گی ده یان كارگه 

و كارخانه مان پێنه گات. 
دیاره  زه ره رمه ندی یه كه م و سه ره كی ئه م وه زعیه ته  
و  كارمه ندان  كرێكاران،  پروكێنه ،  تاقه ت  و  ناله بار 
له   كه   ئه وانه ی  یه عنی  ده سكه وته كانن،  كه م  توێژه  
»بازاڕی سه رمایه دا«، جگه  له  »وزه ی كار«ی خۆیان، 
به   كردن  مامه ڵه   و  »فرۆشتن«  بۆ  شتێكیان  هیچ 
نییه .  ده سته وه  

له  وه ها دۆخێكدا هه روه ها كه هه موومان ده ی بینین، 
به  هۆی په ره سه ندنی »بێكاری«یه وه ، وزه ی كاریش 
رێژه ی  رۆژ  دوای  له   رۆژ  و  ده بێت  نرختر  كه م 

هه ژاران روو له  زیاد بوون ده كات. 
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و  كرێكار  ئه و  ته نانه ت  كه   لێهاتووه   وای  دۆخه كه  
ده ست  له   كاره كانیان  ئێستا  تا  كه  زه حمه تكێشانه ش 
نه داوه  و نه خراونه ته  ریزی بێكارانه وه ، چه ندین مانگ 
بێكار  ترسی  له   و  دواده كه وێت  حه قده سته كانیان 
بوون، مه جبوورن ئه م وه زعیه ته  ته حه مول بكه ن و له  
هه مبه ر ئه و هه موو سته م و هه ژارییه دا بێده نگ بن. 
ئه مانه  له  حاڵێكدایه  كه  تاقمی ده سه اڵتدار و هه ندێك 
له  گه وره  سه رمایه داراه كانی نزیك له  ده سه اڵتداران، 

به رده وام ده وڵه مه ندتر ده بن. 
فه رمانده كانی بااڵی سپای پاسداران له  ژێر سێببه ری 
ده وڵه تی ئه حمه دی نژاد دا بوون به  یه كه م په یمانكارانی 
و  حیساب  هیچ  بێ  به   و  واڵت  پڕسوده كانی  پڕۆژه  
سامانی  و  »سه روه ت  زه ماندا  كه مترین  له   كتابێك 

ئه فسانه یی« به  ده ست ده هێنن. 
به   فه رماندانه ،  ئه م  كه   كرووه   وای  ئه مه ش  هه ر 
سپا  هێزه كانی  خۆیان،  پایه ی  و  پله   له   سوئیستفاده  
و  نژاد  ئه حمه دی  ده وڵه تی  پاڵپشتی  بكه نه   به سیج  و 
به وپه ڕی بێره حمییه وه  كرێكاران، بزووتنه وه ی ژنان و 
خوێندكارانی پێ سه ركوت بكه ن و به  توندی واڵمی 

هه ر چه شنه  ناڕه زایه تییه كی جه ماوه ری بده نه وه . 
مۆڕه   و  هه ڕه شه   و  سه ركوت  ئه م  كه   دیاره   به اڵم 
و  نژاد  ئه حمه دی  كوده تاچی  ده وڵه تی  كردنانه ی 
فه رمانده كانی سپای پاسداران، نه یتوانیوه  و ناتوانێت 
تێی  كه   هه مه الیه نه ی  و  گه وره   قه یرانه   له و  رژیم 
ئاست  رۆژ  دوای  له   رۆژ  و  بكات  ده رباز  كه وتووه  
جه ماوه رییه كان  و  كرێكاری  ناڕه زایه تییه    رێژه ی  و 

قووڵتر و به رفراوانتر ده كات. 
له  ئێستادا، به  تایبه ت دوابه دوای به كرده وه  ده رهێنانی 
كه   یارانه كان«  كردنی  »هه ده فمه ند  به رنامه ی 
وێنه ی  بێ  هه ژاری  هۆی  بۆته   تر  ئه وه نده ی 
و  »كرێده سته كان«  توێژه   و  چین  سه رجه م  
گرانی و بێكاری به  شێوه یه كی به رچاو له  زیاد بووندایه ، 
په ره سه ندنی  چاوه ڕوانی  ده بێ  كوده تا  ده وڵه تی 
هه رچی زۆرتری ناڕه زاییه  كرێكارییه كان و هه ڵچوونی 

جه ماوه ری بێت. 
مانگرتنی  چه ندین  رابردوودا  مانگی  دوو  له   ته نها 
كرێكاری له  كارخانه  و كارگه  گه وره كان روویانداوه  
كرێكارانی  مانگرتنی  تایبه ت  به   حاڵه تدا  چه ند  له   كه  
كۆتایی  كرێكاران  سه ركه وتنی  به   »پێرۆشیمی« 

پێهات. 
سه روبه ندی  له   پێترۆشیمی،  كرێكارانی  سه ركه وتنی 
رۆژی ١١ی گواڵن، رۆژی هاوپشتی كرێكارانی جیهان، 
به  شێوه یه كی سرووشتی، وره ی كرێكارانی شوێنه كانی 
تر به رز ده كاته وه  و ده بێته  هۆی پێداگری زۆرتری 

ئه وان له  سه ر خواست و داواكارییه كانیان. 
كرێكارانی  سه ركه وتووانه ی  مانگرتنی  بێگومان 
پێترۆشیمی، وه ك الپه ڕه یه كی دره وشاوه  له  مێژووی 
خه باتی چینایه تی كرێكارانی ئێراندا تۆمار ده كرێت و 
به ره وپێش چوونی هه رچی زۆرتری  ده بێته  هه وێنی 

ئه م خه باته  ره وایه ! 
به اڵم نابێ ئه م راستییه  له  بیر كه ین كه تا ئه و كاته ی 
كرێكاران و زه حمه تكێشان له  رێكخراوه كانی تایبه ت به  
خۆیان »سه ندیكا«كاندا گرد نه بوونه ته وه  و ده ستیان 
هیچ   بێوچان،  یه كگرتووانه ی  خه باتێكی  نه داوه ته  
سه ركه وتنێك و ده ستكه وتێكیان زه مانه ت كراو و بێ 

گه ڕانه وه  )لێسه ندنه وه ( نییه . 
به  واتایه كی تر، ته نها و ته نها یه كگرتووویی و هاپشتی 
چینی كرێكار ده توانێت ده ستكه وته كانی  رێكخراوه یی 
ئه م چینه  بپارێزێت و په ره ی پێ بدات. ئه گه ر نا راسته  
كه  لێره  و له وێ له  دۆخێكی تایبه تدا، ئه م چینه  ده توانێت 
به ده ست  گه وره   ده سكه وتی  هه ندێك  توانیویه تی  و 
بێنێت ، به اڵم پاراستن و په رپێدانی ئه و ده ستكه وتانه  
ته نها به  خه باتی یه كگرتووانه  مومكینه  و له  نه بوونی 
له   رژیمه كه یان،  و  سه رمایه داران  خه باتێكدا  وه ها 
زووترین كاتدا هه وڵ ده ده ن ده سكه وتی كرێكاره كان 

زه وت بكه نه وه  و دۆخه كه  به ره و رابردو ببه ن. 
هه روه ها پێویسته  كرێكاران ئێش و ئازاره كانی خۆیان 
بگه یه ننه  گوێی چاالكانی مافی مرۆڤ، ژنان و پیاوانی 
ئازادیخوازی كۆمه ڵگا و سه رجه م ئه و كه س و الیه نانه ی 
كه  رێز له  به ها مرۆڤییه كان ده گرن، تا له م رێگه وه  
بۆ  و  راكێشن  ئه وان  هاوپشتی  و  هاوخه می  و  سۆز 
گه یشتن به  مافه كانیان له  وزه  و توانایی كۆمه اڵیه تی 

ئه وان به هره مه ند بن. 
مه ده نی،  رێكخراوی  ده یان  به   ئێستادا  له   بێگومان 
له   مرۆڤدۆست  رۆشنبیری  كه سایه تی  هه زاران 
كۆمه ڵگای ئێمه دا بوونیان هه یه  كه  به له خۆبردوویه وه  
و  كرێكاران  ئینسانی  مافی  له   داكۆكی  حازرن 
زه حمه تكێشان بكه ن و بۆ گه یشتن به  مافه  ره واكانیان 
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یارمه تیان بده ن. 
بزووتنه وه   له   كرێكاری  خه باتی  جیاكردنه وه ی 
به   و  ئێراندا  ئێستای  دۆخی  له   تر  كۆمه اڵیه تییه كانی 
رچاو گرتنی هاوسه نگی چینایه تی له  واڵته كه ماندا، به  
په رژوه ندی  له   ناتوانی  بێت،  پاساوێك  و  بیانوو  هه ر 
كرێكاران و زه حمه تكێشان و خه باته  ره واكه یاندا بێت 

و جگه  له  بێبه ش كردنی كرێكاران و زه حمه تكێشان له  
هێز و توانایی بزووتنه وه كانی تر و له م رێگاوه  الواز 

كردنی ئه م خه باته ، هیچ ده سكه وتێكی تری نابێت. 
كه  واته  پێویسته  چاالكانی كرێكاری و رێكخراوه كانیان 
پته و  و  پێكهێنان  بۆ  خۆیان  توانایی  و  هه وڵ  گشت 
بزووتنه وه   و  كرێكاری  خه باتی  پێوندییه كانی  كردنی 
و  ژنان  بزووتنه وه ی  تایبه ت  به   كۆمه اڵیه تییه كان 
شێوه   به م  و  گه ڕ  بخه نه   موعه لیمان  و  خوێندكاران 
وزه  و هێزێكی زۆرتر به  خه باتی كرێكاری ببه خشن. 

له م  كه مته رخه می  و  خستن  گوێ  پشت  بێگومان 
خه باتی  بوونی  الواز  و  خه سار  هۆی  ده بێته   بواره دا 

چینی كرێكار و سه رجه م بزووتنه وه كانی تر. 
خوێندكاران  و  ژنان  بزووتنه وه ی  چاالكانی  پێویسته  
باشی  به   دیكتاتۆریش  دژه   چاالكانی  سه رجه م  و 
ئاگاداری گرینگی ئه م هاوپشتی و یه كگرتووییه  بن و 
نه چێ كه  كرێكاران و زه حمه تكێشان  بیر  له   ئه وه یان 

خه باتكارانی  پێداگرترین  و  راستگۆترین  و  باشترین 
پێشكه وتنێكی  و  ده ستكه وت  هیچ  و  سه رده مه ن  ئه م 
كۆمه اڵیه تی و سیاسی به  بێ حیمایه ت و هاوكاری و 
هاوپشتی كرێكاران و زه حمه تكێشان به  ده ست نایه ت 

و له  واڵتدا سه قامگیر نابێت. 
خه باتی  مێژووی  حاشاهه ڵنه گری  ئه زمونێكی  ئه مه  

و  دیمۆكراسی  ئازادی،  به دیهێنانی  بۆ  جیهان  گه النی 
نكۆڵی  ناتوانێ  كه س  كه   كۆمه اڵیه تییه   دادپه روه ری 

لێبكات. 
به رز و پیرۆز بێت ١١ی گواڵن

رۆژی هاوپشتی جیهانی كرێكاران و زه حمه تكێشان!

كازیوه  به  دۆستان و هاوڕێكانتان بناسێنن!
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  كاریگه ری ئه نفال له سه ر  نه وه كانی پاشماوه 
هۆشیاری عه بدولعه زیز 

له سه ر  پرۆسه یه   ئه و  وكاریگه ری  ئه نفال  له سه ر  قسه كردن  بۆ 
له هه ر  به ر  ده كرێ   قوربانی,  پاشماوه كانی  ئێستاو  نه وه كانی 
چی  ئێستا  تا  كه ئاخۆ  بكه ین  ئه وه   له سه ر  هه ڵوێسته   شتێ  
بابه تیانه   وهه ڵسه نگاندنێكی  وراڤكردن  خوێندنه وه   بۆ  كراوه  
ئه وه    نه گه ین  الیه نه   له و  تا  چونكه    ، ئه نفال  پرۆسه ی  بۆ 
مه ترسیداره   پرۆسه   ئه و  كاریگه ریه كانی  بابه تیانه   ناتوانین 
له سه ر نه وه كانی داهاتوو بخوێنینه وه  جونكه  ئه م پرسه  چه نده  
پێویستی به خوێندنه وه یه كی ئایدیۆلۆژی سیاسی هه یه  ئه وه نده ش 
پێویستی  به  شیكاركردن  وخوێندنه وه ی  الیه نه  شاردراوه كانی 
ئیشكالیه تی  و  گرفت  گه وره ترین  بوه ته   ئێستادا  له   و  هه یه  
لێكدانه وه و تێروانینمان وناتوانین هه ڵوێسته ی له  سه ر نه كه ین 
و نه بێته  جێی باسمان ، لی كه دیاره  تا ئێستا كه متر قسه ی 
له سه ر كراوه  ونه بۆته  جێ  بایه خی لێكۆلیاری ئێمه  ،  له الیه كی 
وئه و  به عس  كاركردنی  له ره هه نده كانی  وردبینه وه   ده كرێ   تر 
كلتووره ی كه  ئه و وه ك سیسته مێكی سیاسی پشتی پێ  به ستووه ، 
ئه نفالدا  پرۆسه ی  له پراكتیزه كردنی  یه كه م  به پله ی  به عس 
هه ڵوه شاندنه وه ی  له وانه   كردووه   الیه نێك  چه ند  له سه ر  كاری 
پێكهاته ی گشتی كۆمه ڵگای كوردی، شێواندنی سروشت وبنه مای 
له كۆی  ئێمه   تاكی  وه زیفه ی  ته فروتووناكردنی  كۆمه اڵیه تی، 
گه لێكن  مه سه له   تریش  زۆری  ئه مانه و  ئێمه ،  رۆژانه ی  ژیانی 
كه  له وه تی پرۆسه ی ئه نفاله وه  تا ئێستا به  بۆشی ماونه ته وه  
وه ك  ئێمه   ئه وه یه   مه به ستم  نه چووینه   به سه ریاندا  وردی  وبه  
ودامه زراندنی  نان  پێكه وه   بۆ  هه وڵبده ین  نه ماتوانیه وه   كورد 
جیاجیاكانه وه ،  الیه نه   خوێندنه وه ی  له رێگه ی  كه   سه نته رێك 
خۆی  كاتی  جۆن  بخوێنینه وه   زانستیانه   به شێوه یه كی  ئه نفال 
و دوای هۆڵۆكۆست جوله كه  چه ندین بنكه ی شیكاری دامه زراند 
ته واوی  كاریگه ری  ئه نفال  پرۆسه ی  حه تمه ن  نه بوو  كه ئه مه ش 
وبووته   داناوه   وئێستا  قوربانی  پاشماوه ی  نه وه كانی  له سه ر 
پرۆسه یه كی  وه ك  ئێمه دا  زهنی  له   هه تاهه تایه   كه   هۆكارێك 
له سه ر  كاریگه ری  ته نها  نه ك  ئه نفال  بمێنێته وه ،  مه تریدار 
كۆی  له سه ر  به ڵكو  هه یه   خێزانانه   ئه و  پاشماوه ی  نه وه كانی 
پێكهاته ی ئێمه  داناوه  وبوه ته  مه سه له یه ك كه  ده كرێ  به رده وام 
هه ڵوێسته ی له سه ر بكرێ  ، به داخه وه  ئه م كاریگه ریه  كوشنده یه  
نه گه شتۆته  ئه و ئاسته ی كه  تاكه كانی ناو سیستمی سیاسی ئێمه  
بیری لێ بكه نه وه ، یا به مانه یه كی تر ئه نفال له  الی سه ركرده  
بۆ  ناخورێ   وخه می  نییه   بایه خ  جێ   ده سه اڵتدار  وبه رپرسانی 
ئه مه ش نموونه  زۆره  وه ك ) نه بوونی ناوه ندێكی لێتوێژینه وه و 
شرۆڤه كردنی په الماری ئه نفال .. نه بوونی شوێنێكی دیار وه ك 
پرسی  و  قوربانیه كان  لێیه وه   بتوانین  تا  ئه نفال  یادگاری 
په الماره كه  و قه باره ی كاره ساته كه ی تێدا به  بینه ر بگه یه نین 

و كه سی گه شتیاربه  خۆمان و گه وره ی په الماره كه  له و رێگه یه وه  
ئاشانا بكه ین و بێده نگ نه بین له وه ی چیمان به  سه رهێنراوه  
و ... هتد ئه مانه و زۆری تریش بابه تگه لی گرنگن و  به بڕوام 
بكه م. چونكه   له سه ر  وردی  قسه ی  به   لێره دا  ناكات  پێویست 
و  قه تڵ  تێدا  كوردی  هه زار  سه دان  پرۆسه یه ك  وه ك  ئه نفال 
و  ئابوری  سه رچاوه ی  و  شارۆچكه   و  گوند  سه دان  عامكراوه ، 
نیشته جێبون و گوزارانی تێدا خاپوركراوه ، به هه مان ئه ندازه یش 
دنیایه ك كێشه ی كۆمه اڵیه تی و ئابوری و فه رهه نگی و سیاسی 
قوڵی له  دوای خۆی به جێ هێشتووه  به  چه شنێك وه ك پێشتر 
ووتم له  یاده وه ری هه ر تاكێكی كوردا ئه نفال بریتیه  له  خه مێك 
له به رامبه ردا  سیاسی  و  ئه خالقی  هه ڵوێسته یه كی  ناكرێت  كه  
نه كه ین. له م چوار چێوه یه دایه  دیراسه كردنی ئه نفال به ده ر نییه  
له و دیراسه  جدیانه ی قسه  له سه ر سیاسه تی پاشه رۆژ ده كات، 
واته  هه موو قسه كردنێك له سه ر ئاینده ی نه ته وه  به جۆرێك له  
جۆره كان قسه كردنه  له سه ر ئه نفال، چونكه  گه ر ئه م تێروانینه  
لێكنه ده ینه وه   خۆی  خودی  وه ك  ڕابردوو  و  نه بینین  بابه تیانه  
ئه وه  ، ئه وه ی ده بێته  به ڵگه  نه ویستی ئه م تێزه  ئه و تێكاڵوبوونه  
ئابوری و سیاسی و فه رهه نگی و كلتورییه  كه  ئێمه  و عه ره ب و 
نه ته وه كانی تر له سه ر ئه م سه رزه مینه  كه  ناوی عێراقه  پێكه وه  
دووباره كردنه وه ی  ده شێت  ئه نفال  دوای  له   كۆده كاته وه .ئاینده  
ئه و مه ترسی و نه هامه تیانه  نه بێت كه  له  رابردوودا روویانداوه ، 
ره شبینی  هه مان  قوربانی  پاشماوه ی  نه وه ی  بۆ  ده شێت  به اڵم 
به رجه سته  كات و گرێیه ك بێت كه  به و ئاڵوگۆڕانه ی هاتوونه ته  

ئاراوه  نه كرێته وه  .
سڕینه وه ی  بیرچونه وه و  مه ترسی  بۆخۆی  ئه وه ش  نه كرانه وه ی 
پرۆسه یه ك  وه ك  نه وه   دوای  له   نه وه   و  لێده كرێت  داهاتووی 
مه ترسیدار  هۆكارگه لێكی  ده بێته   ده گوێزرێته وه و  یه كتره وه   له  
چۆن  و  بكه ین  چی  ده مانه وێ  كه   له وه ی  تێروانینمان  سه ر  له  
به گشتی  واتا   . ده كه ین  گوزه ر  تێیدا  كه   بگه ین  قۆناغه   له و 
كرده و په الماری ئه نفال له م قۆناغه دا گاریگه ری سلبی له سه ر 
به شێوه یه كی  ئه مه ش  و  جێده هێلێ  قوربانی  پاشماوه ی  نه وه ی 
كۆی  وتێكدانی  شێواندن  فاكته ری  هۆكارو  ده بێته   ناڕاسته وخۆ 
وه ك  پێكهاته یه دا  كه له م  ئه وانه ی  ئێمه و  لێكدانه وه وتێفكرینی 

هه رتاكێكی كۆمه ڵگا
گفتوگۆدا  دیدارو  له  چه ندین  بابه ته   ئه م  ناوه رۆكی   : تێبینی 
وروژرێنراوه  . به اڵم به داخه وه  وادیسان دوای 23 سال دێینه وه و 
قسه  له  سه ر هه مان پرس و بابه ت ده كه ین كه  پێش چه ندین 
ساڵ پێشتر خراوه ته  ڕوو كه چی مه سه له كه  هه ر وه ك خۆی ماوه و 

نه خراوه ته  بواری جێبه جێكردنه وه  . به داخه وه 
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                  قه یرانی سیاسی له  هه رێمی كوردستانی عێراق

خۆپیشاندانه   تێپه ڕبوونی  به سه ر  مانگ   2 دوای 
به   عێراق،  له  هه رێمی كوردستانی  ناڕه زایه تییه كان 
تایبه ت له  پارێزگای سلێمانی كه  تا ئێستا ١٠ شه هید 
لێكه وتووه ته وه   برینداری  كه س   ٦٠٠ به   نزیك  و 
له   وێنه   بێ  بۆشاییه كی  بۆته  هۆی دروستبوونی  و 
زه بری  به   سه رئه نجام  حكومه تدا،   و  كۆمه ڵگا  ناو 
و  شار  سه رجه م  كردنی  داگیر  و  چه كدار  هێزی 
ده یان  الیه ن  له   سلێمانی  پارێزگای  شارۆچكه كانی 
هه زار هێزی چه كداری سه ر به  یه كیه تی نیشتمانی 
كوردستان، به  شێوه یه كی كاتی كۆتایی پێهات و به  
رواڵه ت كۆنتڕۆڵی ئه م پارێزگایه  كه وتووه ته  ده ست 

حكومه ت و یه كیه تی. 
كوتانی«  »ده هۆڵ  وێڕای  كه   حاڵێكدایه   له   ئه مه  
و  ئاسایش  گوایه   كه   ئه وه   بانگه شه ی  و  ده سه اڵت 
كۆتایی  و  كوردستان  بۆ  گه ڕێندراوه ته وه   ئارامی 
یه ك  ته نانه ت  هاتووه ،  ئۆپۆزیسیۆن  »پیالنی«  به  
خه ڵكانی  و  خۆپیشانده ران  داواكاری  و  خواست 
نه كراوه  و  له  الیه ن ده سه اڵته وه  جێبه جێ  ناڕازیش 

كێشه كه  هه روا به رده وامه . 
راسته  خه ڵك به  هێزی چه كدار باڵوه یان پێكراوه  و 
خۆپیشاندانێك  و  كۆبوونه وه   و  كۆڕ  هیچ  ئیجازه ی 
و  مه یدانه كان  رواڵه ت  به   و  نادرێت  ناڕازییان  به  
خیابانه كانی هه رێم، ئارام و بێده نگن، به اڵم خواسته كان 
جێبه جێ  و  پابه رجان  هه ر  خه ڵك  داواكارییه كانی  و 

نه كراون. 
له  الیه كی تره وه  ده سه اڵتدارانی هه رێم به  هێرش 
و  ئۆپۆزسیۆنه كان  الیه نه   و  حزب  سه ر  كردنه  
به كرده وه   »پیالن«  داڕشتنی  به   كردنیان  تۆمه تبار 
سیاسی«  »قه یرانی  له   جۆرێك  به ره و  هه رێمه كه  
ده به ن و ئه مه ش به  هیچ خوێندنه وه یه ك ناتوانێت 
له  به رژوه ندی گه لی كورد و ئه و ئه زموونه  سیاسی 
– ئیدارییه  بێت كه  بۆ ماوه ی 2٠ ساڵه  له  كوردستانی 

عێراق له  ئارا دایه . 
هه ڵبه ت نكۆڵی له وه  ناكرێت كه  له  ماوه ی خۆپیشاندانه  
هه لپه ره ست  الیه نی  هه ندێك  جه ماوه رییه كاندا، 
به رژوه ندی  له   ته واویان داوه  كه  دۆخه كه   هه وڵی 
ئامانجه كانی  به   گه یشتن  بۆ  و  بقۆزنه وه   خۆیاندا 
خۆیان به  كاری بهێنن، به اڵم ئه مه  هیچ له  ره وابوونی 
خواست و داواكارییه كانی ره وای خۆپیشانده ران كه م 
ناكاته وه  و ناتوانێت ببێته  پاساوێك بۆ سه ركوتكردن 

و راوه دوونان و كوشتن و بریندار كردنیان. 

هه ر وه ها نكۆڵی له وه  ناكرێت كه  خۆپیشانده ره كانی 
له گه ڵ  كردن  به راورد  به   كوردستان،  هه رێمی 
له وانه   تر،  واڵتانی  جه ماوه رییه كانی  خۆپیشاندانه  
هه ر  له   خۆپارستنیان  رووی  له   ناوچه كه ،  واڵتانی 
راستی  به   ئاژاوه گێڕیه ك،  و  تیژی  و  توند  چه شنه  
به   و  نواند  جوانیان  و  باش  زۆر  نموونه یه كی 
هێمنانه ترین و مه ده نیانه ترین شێوه كان، خواست و 
ده سه اڵتدارانی  به   پێشكه ش  خۆیان  داواكارییه كانی 
داخه وه   به   زۆر  به رانبه ردا  له   به اڵم  كرد،  هه رێم 
هێزه  چه كداره كانی ده سه اڵت به  تایبه ت له  رۆژانی 
خراپ  و  دڕه ندانه   زۆر  شێوه یه كی  به   دواییدا، 
هه ر  و  بوونه ته وه   خۆپیشانده ران  به ره وڕووی 
و  توندوتیژی  روودانی  هۆی  بووه   ئه مه ش 
تێكهه ڵچوون له  چه ند شار و شارۆچكه ی كوردستان 
له   كه س  سه دان  بوونی  بریندار  و  كوژران  و 

 . ن ا ه ر ند پیشا خۆ

و  سه ركوتكردن  بۆ  ده سه اڵت  هه وڵی  دوایین  له  
نیشتمانی  یه كیه تی  خۆپیشاندانه كان،  بردنی  له بار 
كوردستان ، به  بێ ئاگادار كردنه وه و به  شێوه یه كی 
نایاسایی ده یان هه زار هێزی چه كداری خۆی هێنایه  
ناو شاره كان و به و په ڕی توندوتیژییه وه  به ره و رووی 
شاره كاندا  به سه ر  ده ستی  و  بوه وه   خۆپیشانده ران 
گرت. ئه مه  له  حاڵێكدا بوو كه  ده سه اڵتدارانی هه رێم 
ده كرد  خۆپیشانده ران  له   داوایان  به رده وامی  به  

»یاسا« پێشێل نه كه ن و پاپه به ندی یاسا بن! 
به اڵم له  دوایین رۆژه كاندا، له  باتی هێزه كانی سه ر 
هێزه   حكومه ت،  ناوخۆی  و  به رگری  وه زاره تی  به  
كردنی  پێشێل  به   »یه كیه تی«  چه كداره كانی حزبی 
و  دا  خۆپیشانده رانیان  په الماری  یاسا،  به رچاوی 
ده ستیان به سه ر شاره كاندا گرت و باری نائاساییان 

 ! ند گه یا ا ر
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یه كیه تی  وێنه یه ی  كه م  كارییه   پێشێل  ئه م  بێگومان 
خراپ  زۆر  كاریگه ری  درێژخایه ندا  له   نیشتمانی 
داده نێت  كوردستان  هه رێمی  كۆمه ڵگای  سه ر  له  
به ها  بێ  و  قه یران  هۆی  ده بێته   تر  ئه وه نده ی  و 
كردنی »یاسا« و بێ متمانه یی هاواڵتیان به  دام و 

ده زگا یاساییه كانی هه رێمی كوردستان. 
پێشگرتن  و  دۆخه كه   كردنه وه ی  ئاسایی  بۆ  بۆیه  
ئێستادا  له   كه   قه یرانه ی  ئه و  په ره سه ندنی  له  
نوێنه رانی  وه ك  هه ر  بۆ ته وه ،  هه رێم  به ره وڕووی 
له   پێویسته   ده كه ن،  بۆ  بانگه وازی  خۆپیشانده ران 
زووترین كاتدا یه كیه تی نیشتمانی كوردستان هێزه  
چه كداره كانی خۆی له  شار و شارۆچكه كان  بهێنێته  
راده ستی  شارانه   ئه و  ئه منی  ئیداره ی  و  ده ره وه  
وه زاره تی  و  ناوخۆ  وه زاره تی  به   سه ر  هێزه كانی 

به رگری هه رێم بكاته وه . 
پێویسته   قه یرانه ،  به و  هێنان  كۆتایی  بۆ  هه روه ها 

داواكارییه   له   گوێ  كوردستان  هه رێمی  حكومه تی 
ره واكانی خۆپیشانده ران بگرێت و به كرده وه  هه وڵی 

جێبه جێ كردنیان بدات. 
داواكارییه كانی  له   گوێ  حكومه ت  ئه گه ر  بێگومان 
جێبه جێ  بۆ  جیدی  هه وڵی  و  نه گرێت  خه ڵك 
گه ل  و  حكومه ت  نێوان  بۆشایی  نه دات،  كردنیان 
وه ها  قۆناغێكی  ده گاته   كار  و  ده بێته وه   قووڵتر 
مه ترسیدار كه  به  هێزی چه كدار كۆنتڕۆڵ ناكرێت 
ئه مه ش  كه   لێده كه وێته وه   گه وره ی  كاره ساتی  و 
ناتوانێت له  به رژوه ندی گه لی كورد و هێز و الیه نه  

دڵسۆزه كانیدا بێت. 

كازیوه  به  دۆستان و هاوڕێكانتان بناسێنن!
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                   ئێمه  كه س له  خۆمان به  ئۆپۆزیسیۆنتر نازانین

 گفتوگۆی رۆژنامه ی »رۆژنامه » له گه ڵ هاوڕێ »شه پۆل فه تحی« 
 ئه ندامی كومیته ی رێكخستنی ناوه ندی حیزبی شیوعی كوردستان .

رۆژنامه : بۆچی حیزبی شیوعی سه ره ڕای ئه و هه موو 
له   هه یه ،  كورستاندا  له   گه نده ڵییه ی  و  ناعه داڵه تیی 

حكومه تدا ماوه ته وه  و هه ڵوێستی وه رنه گرتووه ؟ 
له سه ر  كاریگه ریی  حكومه تدا،  له   به شداریكردن  و: 
نییه ،  حیزبمانه وه   هه ڵوێستی  و  به رنامه   سیاسه ت، 
میكانیزمی  و  به رنامه   ره سمكراو،  سیاسه تی  ئێمه  
كار كردنی خۆمان هه یه ، له  كۆنگره  بڕیاری له سه ر 

دراوه  و له  به ڵگه نامه كانی حیزبماندا هه یه . 
و  حیزب  سیاسه تی  ئاراسته ی  به   وه زیره كه مان 
و  گه نده ڵیی  دژی  كه   ده كا ت،  كار  به رنامه كه ی 
وه زیراندا  ئه نجومه نی  ناو  له   هه روا  ناعه داله تییه ، 
بتانه وێت  ئه گه ر  پڕۆژه  و هه ڵوێستی خۆمان هه یه ، 
دروستی  و  راست  له   بكه ن  بۆ  به دواداچوونی 
وه زیرێك  به   كابینه كان  هه موو  له   قسه كانمان، 
به شداریمان كردووه ، ده كرێت به دواداچوون بكه ن، 
تا چه ند سه ركه وتوو بوون، یان سه ركه وتوو نه بوون، 
سه ره ڕای ئه وه ، هه ڵوێستوه گرتن الی ئێمه  جیاوازیی 
له   ده كرێت  تردا،  الیه نه كانی  گه ڵ  له   هه یه   زۆری 
نیشتمان  به رژه وه ندیی  ره چاوی  بێت،  حكومه ت  ناو 
حكومه ت  ده ره وه ی  له   یان  بكه یت،  گه له كه ت  و 
بیت، هه ڵوێستی نه رێتی و دژ به  به رژه وه ندییه كانی 
گه له كه ت هه بێت، بۆیه  مه رج نییه  شه ڕی گه ندڵیی 
ته نیا له  ده ره وه ی حكومه ت بكرێت، ده كرێت له  ناو 

حكومه تیشدا بیت و شه ڕی گه نده ڵیش بكه یت. 
رۆژنامه : بۆچی دوای زیاتر له  نیو سه ده  خه بات، ئێستا 
وه كوو پاشكۆی »یه كیه تی و پارتی« ده رده كه ون؟ 

ته نانه ت  زاڵمانه یه ،  و  ساده   زۆر  پرسیاره كه ت  و: 
رۆژنامه نووسان  گرفتی  نییه ،  تێدا  راستی  كه مترین 
و نووسه رانی ئێمه  لێره وه  ده ستپێده كات، سه ره ڕای 
دژی  راگه یاندنه ی  هه ڵمه تی  و  فشار  هه موو  ئه و 
حیزبمان و مێژووه كه ی ده كرێت، هێشتا متمانه مان 
به  خۆمان هه یه  و سه ر له  ره وشه كان ده رده كه ین، 
و  پارتی«  و  »یه كیه تی  له گه ڵ  نایشارینه وه   ئێمه  

حیزبه  كوردستانییه كاندا، جیاوازیی ریشه ییمان هه یه ، 
نه ته وه په ره ست  ئه وان  ماركسین،  حیزبێكی  ئێمه  
هاوبه ش  خاڵی  كاتدا  هه مان  له   به اڵم  ئیسالمین،  و 
و  نیشتمانی  بواری  له   تایبه ت  به   ده كاته وه ،  كۆمان 

نه ته وه ییدا، له م قۆناغه  هه ستیاره دا. 
پاشكۆی  وه ك  شیوعی،  حیزبی  پاڵ  خستنه   تاوان 
»یه كیه تی و پارتی« خودی ئه وه  تاوانێكی گه وره یه ، 
)ژیان(  داهاتوودا  له   بێت،  درێژ  پشوومان  ئه گه ر 

ته زكییه ی هه موو الیه كمان ده كات. 
وه رقه یه كی  له مه وبه ر  ماوه یه ك  رۆژنامه : 
چاكسازیتان باڵو كرده وه ، هه ندێك وای ده بینن، ئه و 
ئه و  چونكه   ده ركردووه ،  ناچاریدا  له   وه ره قه یه تان 
كاته  ده سه اڵت تا ئاستێك له  به رده م داواكارییه كانی 

خه ڵك و ئۆپۆزیسیۆندا شل ببوو؟ 
به رنامه ی  كورتكراوه ی  چاكسازییه   پڕۆژه   ئه و  و: 
نییه ،  نوێ  كۆنگره یه ،  بڕیاردراوی  داڕێژاوی 
چاكسازیمان  پڕۆژه ی  بووین  حیزب  یه كه م  ئێمه  
هه موو  پێش  ئه وه یش  سه ره ڕای  ڕوو،  خستووه ته  
حیزبه  كوردستانییه كان له  ساڵی ١٩٩١ه وه  به رده وام 
سه روه ت  كاته ی  ئه و  روو،  خستووه ته   پڕۆژه مان 
ده كرا،  ئێران  ئاودیوی  كوردستان  سامانی  و 
گۆڕ  سه دامی  له گه ڵ  بووین  كردن  گفتوگۆ  دژی 
هه ڵبژاردنه وه ی  كردنه وه ی  دووباره   به گۆڕ،له گه ڵ 
دژی   ،١١٩2 ساڵی  له   بووین،  كوردستان  پارلمانی 
بووین،  په نجا(  به   )په نجا  دابه ش كردنی ده سه اڵتی 
هێزه   هێنانی  دژی  بووین،  براكوژیی  شه ڕی  دژی 
حیزبایه تی  دژی  بووین،  كوردستان  داگیركه ره كانی 
مشه خۆڕیی  و  گه نده ڵیی  و  پاوانخوازیی  و  ته سك 
و  جوتیاران  سه ر  ده ستدرێژیكردنه   دژی  بووین، 
موزایه ده   نامانه وێت  بووین،  جوتیاران  بزووتنه وه ی 
خه ڵكێك  چییه   ئێمه   گوناهی  بكه ین،  كه سدا  به سه ر 
ئاست  له   له سه رمان و  پێشوه ختی هه یه   هه ڵوێستی 

ئه و راستیانه  چاوی خۆی ده نوقێنێت.
 ئێمه  كه س له  خۆمان به  ئۆپۆزیسیۆنتر نازانین، به اڵم 
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ده زانین چۆن ئۆپۆزسسیۆنێكین و به رنامه مان چییه  و 
چیمان ده وێت و به ره و چ ئاراسته یه ك ده ڕۆین. ئێمه  
سواری ئه و شه پۆالنه  نابین، نه زانین دواجار له  كوێ 
پاڵه په ستۆیه كیش  و  فشار  هیچ  ده مانگیرسێنێته وه ، 

ناتوانێت هاوده نگیمان تێكبدات. 
بن  به رده وام  خۆپیشاندانانه   ئه م  ئه گه ر  رۆژنامه : 
جه ماوه ر  داخوازییه كانی  وه اڵمی  ده سه اڵتیش  و 
پاڵ  بچنه   ئێوه ش  هه یه   ئه وه   ئه گه ری  نه داته وه ، 

خۆپیشانده ران؟ 
ناڕه زایه تیمان  و  خۆپیشاندان  بۆنه   زۆر  له   ئێمه   و: 
ده ربڕیوه ، له  په رله مان، له  حكومه ت و له  دانیشتنه  
بۆچوونه كانی خۆمان خستووه ته   و  بیر  فه رمییه كان 
ده ره وه ی  له   و  خۆپیشاندانه كان  ده ره وه ی  له   روو 
داوا ره واكانی خه ڵك نین، كه  به  هه موو شێوه یه ك 
جیاواز  ئێمه   له وانه یه  سروشتی  پشتیوانیان ده كه ین، 
كار  میكانیزمی  و  ناڕه زایه تی  ده ربڕینی  له   بێت 
كردنیشمان به  پێی ئه و تاقیكردنه وه  ده وڵه مه نده ی 
ده بێت  ئه وه ی  له سه ر  سوورین  ئێمه   هه مانه ، 
بداته وه ،  خه ڵك  داخوازییه كانی  وه اڵمی  ده سه اڵت 
ئه گه ر نا ئه وا ناڕه زاییه كان فراوانتر په ره  ده ستێنێت، 
بۆیه  ده بێت »پارتی و یه كیه تی« به رنامه  و پالنی ورد 
كردنی  بنبڕ  چاكسازیی،  بۆ  هه بێت  حسابكراویان  و 
په له   حكومه ت،  و  حیزب  حیاكردنه وه ی  گه نده ڵیی، 

بكه ن و ده ستبه كار بن. 
كوردستان  بارودۆخی  به ڕێزتان  ڕای  به   رۆژنامه : 
به ره و كوێ هه نگاو ده نێت، به ره و به  لیبی بوون، یان 

به ره و به  مسیر بوون، یاخود به ره و هیچیان؟ 
و: مه نتیقی نییه  وه زعی هه رێمی كوردستان و میسر و 
لیبی بشۆبهێنرێت و بیركردنه وه ی له مجۆره  هه بێت 
قه واره ی  و  ئااڵ  و  ده وڵه تن  ئه وان  ساده یه ،  زۆر 
نه خشه  شوێنمان  له سه ر  ئێمه   سیاسی خۆیان هه یه ، 

چییه  و له  كوێی هاوكێشه  سیاسییه كانداین؟
ناواقعییه كان  بیركردنه وه   و  ئیراده   هه ڵچوون،   

به رژه وه ندییه كانمان  و  شوێنێك  هیچ  نامانگه ینێته  
ده خاته  مه ترسییه وه ، پێویستمان به  به خۆداچوونه وه ی 
سیاسه ت و بیركردنه وه  و میكانیزمی كار كردنمان 
هه یه . پێویسته  كااڵ به  بااڵی خۆمان ببڕین و ژیرانه  
له   به رپرسیارییه تیمان  هه موومان  بكه ین،  مامه ڵه  
به رنامه ی هاوبه ش و  به   پێویستمان  بۆیه   ئه ستۆیه ، 
هه ر  رووبه رووبوونه وه ی  بۆ  هه یه   هاوبه ش  كاری 
هه یه ،  پاشاگه ردانییه ی  به و  زه حمه ته   ئه گه رێك، 
بۆیه   بێت،  ئێمه دا  به رژه وه ندیی  له   گۆڕانكارییه كان 
پێویستمان به  به خۆداچوونه وه  هه یه ، ئه مه ش به  دوور 
كه وتنه وه  له  پاوانخوازی ده سه اڵت، حیزبایه تی ته سك، 
گه نده ڵیی و مشه خۆریی ده بێت، بۆ ئه وه ی بتوانین 
به رژه وه ندییه   ئاقاری  به   تواناكانمان  و  وزه   گشت 
نیشتمانیی و نه ته وه ییه كان ببه ین، ئه و كاته  زه مینه ی 
باشترمان بۆ ده ره خسێت و ئالۆگۆڕ و رووداوه كان 

له  به رژه وه ندیی هه رێمی كوردستان ده بێت. 
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