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 بيانيه ی هيئت اجرائی سازمان

   به مناسبت سالگرد انقالب بهمنبه مناسبت سالگرد انقالب بهمنبه مناسبت سالگرد انقالب بهمن
  بهمن را٢٢

  !!به روز قدرت نمائی مردمی تبديل کنيمبه روز قدرت نمائی مردمی تبديل کنيم
کوبيد، می  سال از انقالب عظيمی که ديکتاتوری پهلوی را در هم ٣١
 اکثريت عظيم و لگدمال شده ی مردم ايران، ١٣۵٧ بهمن ٢٢در . گذرد

" تمدن بزرگ"پس از يک سال مبارزه ی پرشور و شجاعانه ، 
شاهنشاهی، مجهزترين دستگاه سرکوب در خاورميانه و متحد اصلی 

انقالب بزرگی که طومار استبداد . آمريکا در منطقه را به زير کشيدند
سايه "ساله خاندان پهلوی را در هم پيچيد و نشان داد شاه پنجاه و هفت 

نيست، با شکست در اوج پيروزی، راه را برای به قدرت رسيدن " خدا
  .در زمين می داند، گشود" نماينده خدا"استبداد ديگری که خود را 

استبدادی که به دنبال انقالب بهمن با سوار شدن بر گرده ی زحمتکشان 
د، نه يک استبداد متعارف، بلکه استبداد دينی است که ايران به قدرت رسي

در کنار خشن ترين سرکوب های سياسی، گسترده ترين سرکوب های 
ورشکستگی اقتصادی، اجتماعی، . فرهنگی را سازمان داده و می دهد

سياسی، فرهنگی جمهوری اسالمی بدان جا رسيده که در تالش برای حفظ 
با تکيه بر زور عريان و فزاينده  و موجوديت اش ناچار است که تنها 

اعمال هر چه پيگيرتر و خشن تر نوعی توتالتياريسم سياسی و فرهنگی 
اما درست همين سياست ، که برای مقابله با فشار . به حياتش ادامه دهد

خردکننده اعتراضات مردم صورت می گيرد، دولت اسالمی را در تقابل با 
  . استاکثريت عظيم مردم ايران قرارداده

کم نيستند کسانی که شکست انقالب بهمن را نتيجه منطقی حضور مردم 
برخالف نظر . عادی  لگدمال شده در صحنه ی سياسی کشور می دانند

مخالفان رنگارنگ انقالب و بر خالف نظر مدافعان رژيم سلطنتی خاندان 
پهلوی که  مداخله پابرهنگان و مردِم اعماق را بزرگترين فاجعه ای 

 محصول ۵٧ اتفاق افتاد،  زيبائی انقالب بهمن ١٣۵٧نند که در  سالميدا
و مديون حضور همين مردمان عادی بود، و امروز هم،  درست درخشش 
چشمگير زيبائی همين توده هاست که چهره زشت و کثيف جمهوری 

همين حضور مردم اعماق، پابرهنه ها و . اسالمی را رسوا کرده است
ه گان ايران برای آزادی و عدالت اجتماعی است اکثريت عظيم لگدمال شد

دقيقأ همين حضور .  که جمهوری اسالمی را سراسيمه و آشفته کرده است
زيبای جنبش مردمی است که برای دستگاه ولی فقيه راِه عقب نشينی باقی 
نگذاشته و دستگاه واليت را  وادار کرده است که با نهادن تيغ بر گلوی 

زشت و کريه خود را در معرض ديد جهانيان قرار جوانان ايران، چهره 
دهد و با ارعاب و زور، بخواهد مردمی را که به آن نه گفته اند به بيعت 

  :اما.  بهمن وادار  کند٢٢در 
بهمن امسال در شرايطی فرا می رسد که رشد و گسترش جنبش ٢٢

ده ماه  گذشته، ارکان دستگاه واليت فقيه را لرزان٨ضداستبدادی مردم در 
دوام، عمق يابی مداوم، و توده ای ترشدن اين جنبش به تعميق . است

هرچه بيشتر بحران مزمن جمهوری اسالمی منجر شده و آن را با 
  .بزرگترين بحران هويت و موجوديتش روبرو ساخته است

 بهمن امسال در زمانی فرا می رسد که شمار فزون تری از زنان و ٢٢ 
روئی با حکومت ظلمت، نکبت و بيداد، و مردانی که سال هاست در رويا

در يک نبرد نابرابر، تجارب انبوهی آموخته اند، آشکارا و شجاعانه عليه 
  .دستگاه واليت فقيه به پا خاسته اند

 بهمن امسال در شرايطی فرا می رسد که حضور شجاعانه مردم در ٢٢
 ميدان مبارزه در هشت ماه گذشته آن چنان ارکان دستگاه واليت را
لرزانده که هر حرکت اين دستگاه برای خاموش کردن شعله ها ی خشم 
جنبش مردمی نه تنها شکست خورده، بلکه بيش از پيش ضعف ولی فقيه 

  .و حاميانش را به نمايش گذاشته است
 بهمن امسال در شرايطی فرا می رسد که با وجود توسل به وحشيانه ٢٢

 تحقير، و گسترش ترور و ترين اشکال سرکوب، از جمله شکنجه، تجاوز،
اعدام در ايران، کودتاگران کامأل می دانند که از هيچ مشروعيت اخالقی و 

در واقع توسل به سرکوب هر چه بيشتر،  . سياسی برخوردار نيستند
اين ورشکستگی . بهترين شاهد ورشکستگی همه جانبه  اين هاست

گرفتن مردم و سياسی و  اخالقی هم زمان خود را در تالش برای ناديده 
 اجتماعی و سياسی ای که قبل از –صورت مسئله ی بحران اقتصادی 

کودتا نيز گلوی اين نظام را در چنگال قدرتمند خويش می فشرده است، 
  .. نشان می دهد

   

 اکنون که دستگاه واليت در انزوای فلج کننده ای گرفتار آمده، و جنبش 
رآورده است، شما مردم گسترده ی ضد ديکتاتوری آن را به محاصره د

 بهمن امسال را با حضورگسترده ، سراسری  و متحد و ٢٢ميتوانيد  روز 
به نقطه عطف ديگری در اين "  مرگ بر ديکتاتور"فرياد رسای 

دستگاه واليت و تمامی نهادها و ارگان . راهپيمائی بزرگ تبديل نمائيد
يعت گونه های تعميق و سرکوبش برای سازماندهی تظاهرات فرمايشی ب

تالش می کنند، اما شما مردم ميتوانيد با حضور مستقل و متحد همه 
نيروهای ضداستبدادی، اين تالش سازمان يافته ی نيروهای سرکوب را 

  . نقش برآب سازيد
حضور گسترده ی زنان و مردان، پير و جوان،  کارگر و زحمتکش و 

 عرب و بلوچ، معلم، دانش آموز و دانشجو، فارس و کرد، ترک و ترکمن،
وقتی بصورت ميليونی انجام گيرد، هيچ قدرتی نمی تواند اثرات خورد 
کننده آن در رابطه با درهم شکستن قدرقدرتی نظام در ذهن اکثريت عظيم 

  . شهروندان را خنثی نمايد
 بهمن امسال، ارکان دستگاه ٢٢شرکت گسترده شما مردم آزايخواه  در

واهد  لرزاند و زمينه ی در هم شکستن استبداد واليی را يک بار ديگر خ
 قدمی به سوی پروژه ی ناتمام ۵٧انقالب عظيم . آن را فراهم خواهد آورد

راهپيمائی بزرگ مردم ايران در راه دستيابی به آزادی و عدالت اجتماعی 
 بهمن امسال را به نقطه عطفی در جهت ٢٢. و همبستگی مردمی بود

  .کنيمتکميل اين پروژه ی ناتمام تبديل 
از آن جا که مبارزه ضد ديکتاتوری کنونی را تنها آغازی در مسير اين 

 بهمن بر ٢٢راهپيمائی سترگ می دانيم، الزم است به مناسبت فرارسيدن 
  :برخی از نکات در اين راستا تاکيدی مجدد کنيم

 دوام و گسترش دامنه ی جنبش و مخصوصًا ضرورت حياتی فعال – ١
ان و زحمتکشان که اکثريت جمعيت را تشکيل شدن هر چه بيشتر کارگر

می دهند و بدون آن ها نه فقط انقالب ، بلکه هيچ دگرگونی ساختاری در 
  . خور توجه ممکن نيست، از اهميت اساسی برخوردار است

 اتخاذ تاکتيک هايی که در مراحل مختلف پيشروی جنبش، دوام و – ٢
ند هزينه سرانه مشارکت گسترش دامنه آن را تضمين می کنند و نمی گذار

در جنبش سياسی  چنان باال برود که فقط دست از جان شسته ها توان 
  . پرداخت آن را داشته باشند، از اهميت ويژه ای برخوردارند

 بايد اين  حقيقت را مورد تاکيد قرار دهيم که هر چه جنبش توده ای – ٣
 و زحمتکشان و بيشتر دوام بياورد ، امکان سازمان يابی مستقل کارگران

شکل گيری آگاهی سياسی و طبقاتی آن ها و بنابراين وزن و نقش آن ها 
در تعيين مسير حوادث بيشتر می شود و احتمال سوء استفاده از مبارزات 

  .آن ها برای موج سواران کاهش می يابد
 تأکيد بر اصل حاکميت مردم ايران و نفی هر نوع وابستگی به قدرت – ۴

الفت قطعی با هر نوع مداخله قدرت های خارجی در های خارجی و مخ
  .تعيين سرنوشت مردم ايران از اهميت اساسی برخوردار است

بدون تأکيد بر ضرورت جدايی دين از دولت ؛ برابری حقوقی و – ۵
اجتماعی زنان و مردان در همه حوزه ها ؛ تأکيد بر برابری مليت های 

شت شان و دفاع از برابر ايران و دفاع از حق آن ها درتعيين سرنو
حقوقی کامل  همه اقليت های فرهنگی و زبانی و معتقدان به مذاهب 
مختلف و غير معتقدان به هر نوع مذهب ، نمی توان از شکل گيری 

  .دمکراسی در ايران آينده سخنی به ميان آورد
 بدون تأکيد بر اهميت حياتی آزادی های بنيادی همه و مطلقًا همه – ۶

و دفاع قاطع از اصل برابری در آزادی و تأکيد بر ضرورت ايرانيان 
دموکراسی فعال و مشارکتی که از طريق حق مداخله برابر همه و مطلقًا 

 اجتماعی با برابری –همه ايرانيان و گره خوردن برابری های اقتصادی 
 حقوقی  قابل وصول است، نمی توان به سوی دمکراسی –های سياسی 

  .ت کردپايدار و پيگير حرک
 بدون تأکيد بر ضرورت حياتی سازمان يابی طبقاتی و سوسياليستی – ٧

کارگران و زحمتکشان که بدون آن آزادی ، دموکراسی و برابری رويايی 
دست نيافتنی باقی خواهد ماند، نمی توان به آمال های ديرينه ی توده های 

  .کار و زحمت جامه عمل پوشاند
تگی بين المللی کارگران و زحمتکشان  بدون تأکيد بر ضرورت همبس–٨ 

همه ملت ها و همه کشورها، نمی توان از پشتيبانی ارتش کار و زحمت 
  .در سراسر کشور برخوردار شد

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران

 ٢٠١٠انويه ژ٨ـ ١٣٨٨ بهمن ١٩
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  درک طبقه
 دسامبر – نيو لفت رويو –اريک اولين رايت 

٢٠٠٩  
  البرز دماوندی: ترجمه

  به سوی يک رويکرد تحليلی ترکيبی
 به نوشتن در باره طبقه آغازيدم، به دانش ٧٠زمانی که در نيمه دهه 

اجتماعی مارکسيستی و پوزيتيويستی به عنوان گفتمان هايی دراساس 
استدالل من اين بود که مارکسيسم . می نگريستممتمايز و هم ستيز 

اصول شناخت شناسانه و رويکرد روش شناسانه متمايزی دارد که 
ازاساس در برابر هم تايان خود در حوزه جامعه شناسی متداول قرار 

از آن پس تاکنون چند بار منطق زيربنايی رويکرد خود به تحليل . دارد
 اگرچه کماکان در محدوده i.ده امطبقاتی را مورد بازانديشی قرار دا

سنت مارکسيستی کار می کنم، اما ديگر مارکسيسم را به عنوان يک 
ناسازگار است، " بورژوايی"گفتمان فراگير که ذاتن با جامعه شناسی 

   ii.درک نمی کنم
من که سابقن برله برتری تحليل طبقاتی مارکسيستی بررقبای جامعه 

د وبری و رويکردهای اتخاذ  به خصوص رويکر–شناسی اصلی اش 
شده در بررسی اليه بندی های اجتماعی به عنوان رويکرد غالب در 

 استدالل می کردم، اکنون براين باورم که اين روش –جامعه شناسی 
های متفاوت تحليل طبقه، با شناسايی روندهای عّلی متفاوتی که در 

مع سرمايه کار شکل دادن به جنبه های خرد و کالن نابرابری در جوا
داری هستند، می توانند همگی بالقوه در شکل دادن درکی کامل تر 

سنت مارکسيستی يک مجموعه با ارزش از ايده هاست . سهيم باشند
زيرا با موفقيت سازوکارهايی عينی را شناسايی می کند که حوزه 

اما اين بدان معنا نيست که بر . وسيعی  از مسائل را در بر می گيرند
بنابراين . اسايی چنين سازوکارهايی حاکميت انحصاری داردظرفيت شن

درعمل، مارکسيست ها بايد در بررسی های جامعه شناسی 
سازوکارهای شناسايی شده مارکسيستی متمايز را با تمام ديگر 
روندهای عّلی که برای توصيف مسئله مورد بحث مربوط به نظر می 

واقع گرايی "ا   چيزی که می توان آن رiii.رسند، ترکيب کنند
  . را گرفته است" نبرد بزرگ گفتمان ها"نام نهاد جای " پراگماتيستی

برای سادگی، من در آن چه که در پی می آيد  بر سه مجموعه از 
روندهای عّلی مربوط به تحليل طبقاتی متمرکز می شوم که هر يک از 

اولين . آن ها با جريان متفاوتی از تئوری جامعه شناسی مربوط است
آن ها طبقات را با ويژگی ها و شرايط زندگی مادی افراد مشخص می 

دومی بر روش هايی متمرکز است که در آن ها جای گاه های . کند
اجتماعی عده ای از افراد را قادر می سازد تا بر منابع اقتصادی مسلط 

 طبقات را در –شوند و هم زمان اين منابع را از ديگران سلب می کند 
سومين رويکرد، . تعريف می کند" انباشت فرصت"ندهای رابطه با رو

طبقات را به صورتی که با مکانيزم های سلطه و بهره کشی 
ساختاربندی شده اند درک می کند، که در آن جای گاه های اقتصادی، 
.  بعضی از افراد را بر زندگی و فعاليت های ديگران توانا می سازد

دومی ديدگاه . دی تعلق دارداولين رويکرد به بررسی های اليه بن
  . وبری است، و سومی با سنت مارکسيستی در ارتباط است

  خصوصيات و جای گاه ها
در ميان جامعه شناسان و در ميان عموم مردم طبقه اساسن در مفهوم 

خصوصياتی از قبيل . خصوصيات فردی و شرايط زندگی درک می شود
فيايی و غيره در جنس، تژاد، مذهب، هوش، تحصيالت، موقعيت جغرا

رابطه با بسياری از چيزهايی که ما می خواهيم توضيح دهيم، از 
سالمتی گرفته تا رفتار انتخاباتی و تا فعاليت های حمايت از کودکان، 

بعضی از اين خصوصيات در . دارای نقش در نظر گرفته می شوند
هنگام تولد کسب می شوند، برخی ديگر بعدها در زندگی؛ بعضی 

د، بعضی کاملن به شرايط اجتماعی خاص فرد وابسته اند، و بر پايدارن
در رويکرد اليه بندی، . اين اساس می توانند در طول زمان تغيير کنند

افراد را می توان بر اساس شرايط مادی که در آن زندگی می کنند 
آپارتمان های کثيف، خانه های زيبا در حومه : مقوله بندی کرد

ی وياليی، فقر، درآمد کافی يا ثروت فوق شهرها يا در مجتمع ها
تعيين کننده آن خصوصيات اقتصادی " طبقه"بنابراين . العاده، و غيره

مهمی است که فرصت ها و انتخاب های افراد در يک اقتصاد بازار را 
طبقه را نبايد . شکل می دهند، و بدين ترتيب شرايط مادی شان را

رايط مادی زندگی شان صرفن با خصوصيت فردی افراد و نه با ش
تعيين کرد؛ بل که طبقه روشی برای صحبت در باره هم پيوندی اين دو 

  .است
در اين روی کرد، خصوصيت فردی کليدی در جوامع از نظر اقتصادی 
توسعه يافته، آموزش است، اما بعضی جامعه شناسان خصوصيات 

يزه مبهم تری از قبيل منابع فرهنگی، ارتباطات اجتماعی و حتی انگ
  هنگامی که اين خصوصيات iv.های فردی را هم اضافه می کنند

متفاوت و شرايط زندگی در حوزه هايی گسترده با يک ديگر جمع می 
در " طبقه متوسط. "نام می گيرند" طبقات"شوند، اين مجموعه ها 

اين جا بر افرادی داللت دارد که آموزش و پول کافی برای شرکت در 
که (ناميده شده است " غالب"روش زندگی چيزی که به طور مبهم 

. را دارا هستند) می تواند شامل مثلن الگوهای مصرف هم باشد
افرادی را مشخص می کند که قروت شان، درآمد باال و " طبقه باال"

ارتباط اجتماعی شان آن ها را قادر می سازد زندگی شان را جدای از 
 کسانی داللت دارد که به" طبقه پايين. "به پيش ببرند" عادی"افراد 

فاقد آموزش و منابع فرهنگی الزم برای استخدام پايداربوده، از جريان 
  .اصلی زندگی به حاشيه رانده شده اند

خصوصيتی به طبقه، توجه مرکزی جامعه شناسان -در رويکرد فردی
به درک اين موضوع معطوف می شود که چگونه افراد ويژگی هايی 

با . ن ها را در اين يا آن طبقه جای می دهدرا به دست می آورند که آ
فرض اين که برای اغلب مردم در کشورهايی که جامعه شناسان در آن 
زندگی می کنند، جای گاه و درآمد اقتصادی اساسن از طريق استخدام 
در مشاغل حقوق بگيری تامين می شود،  تمرکز اصلی بررسی در 

راد منابع فرهنگی اين سنت بر فرآيندی است که از طريق آن اف
وانگيزه های آموزشی کسب می کنند که بر شغل شان در بازار کار 

از آن جا که شرايط زندگی در کودکی به روشنی . تاثير می گذارد
اهميت قابل توجهی در اين فرآيندها دارد، اين رويکرد توجه فراوانی 

  شرايط خانوادگی–" پيشينه طبقاتی"به چيزی نشان می دهد که گاهی 
.  خوانده می شود-که در آن اين خصوصيات کليدی کسب می شوند 

 به ١منطق عّلی اين نوع روندهای طبقاتی به شکلی گويا در نمودار 
  . تصويرکشيده شده است

  خصوصيتی به طبقه و نابرابری-رويکرد فردی : ١نمودار 
  
  

  
  

ر سعادت البته مهارت ها، آموزش و انگيزه ها تعين گرهای بسيار مهم د
با اين حال آن چه که در اين رويکرد به طبقه گم . اقتصادی يک فرد هستند

شده است، مالحظه جدی نابرابری ها در موقعيت هايی است که افراد 
. اشغال می کنند، يا مالحظه جدی طبيعت رابطه ای اين موقعيت هاست

آموزش نوع شغل افراد را تعيين می کند، اما چرا بعضی از مشاغل 
از بقيه اند؟ چرا بعضی از مشاغل قدرت زيادی را اعطا می کنند " بهتر"

و بعضی ديگر نه؟ و آيا رابطه ای بين قدرت و ثروتی که عده ای از آن 
برخوردارند و محروميت عده ای ديگر وجود دارد؟ دو رويکرد ديگر به 
تحليل طبقه به جای تمرکز انحصاری بر روندی که از طريق آن افراد در 

قعيت ها توزيع می شوند، با بررسی طبيعت خود موقعيت ها شروع می مو
  . کنند

  فرصت) گردآوری(انباشت 
رويکرد دوم، که در آن طبقات با دسترسی به و محروميت از فرصت های 

 –تمرکز دارد " انباشت فرصت"اقتصادی معين تعريف می شوند، بر 
ه بعضی از مشاغل  برای اين کv.مفهومی بسيار نزديک به کار ماکس وبر

درآمد باال و امتيازات ويژه داشته باشند، برای دارندگان آن ها مهم است 
که وسايل متنوع محروم کردن ديگران از دسترسی به اين مشاغل را دارا 

به اين موضوع گاهی به عنوان حصار اجتماعی اشاره می شود، . باشند
راه انجام اين يک . که در آن دسترسی به يک موقعيت محدود می گردد

. کار آفريدن ملزوماتی است که تامين آن ها برای افراد بسيار گران باشد
سطوح باالی : امتيازات آموزشی معمولن از اين خصوصيت برخوردارند

آموزش درآمد بااليی را تامين می کنند، بخشن از آن رو که محدوديت 
. داردهای قابل توجهی در عرضه افراد دارای تحصيالت عالی وجود 

اقدامات پذيرشی، هزينه های ثبت نام، خطر وام های سنگين برای افراد 
کم درآمد، و غيره، همه رو به سوی بستن دسترسی به تحصيالت عاليه، 
. به نفع کسانی را دارند که در مشاغلی هستند که مستلزم چنين کيفياتی اند
ايين اگر يک تالش عمده برای بهبود سطح آموزش افرادی با آموزش پ

موقعيت های 
متفاوت در 

اجتماعیپيشينه

خصوصيات 
 مشاغل مربوط به طبقه

سطوح رفاه 
 اقتصادی فرد



 4

انجام شود، خود اين کار ارزش آموزش برای کسانی که بيشتر از آن 
برخوردار هستند را پايين می آورد، چرا که ارزش آن تا حد قابل توجهی 

سازوکار انباشت فرصت به طور شماتيک در . بسته به کم يابی آن است
  . نشان داده می شود٢نمودار 
   نابرابریرويکرد انباشت فرصت به طبقه و: ٢نمودار 

سفانه بعلت بروز شکاالت فنی ، جهت مالحظه اين نمودار به سايت  متا-* 
  . مراجعه نمائيد/de.rahekargar.www://httpاينترنتی سازمان 

. عده ای ممکن است با اين برجستگی امتيازات اجتماعی مخالفت کنند
می " سرمايه انسانی"ستدالل می کنند که آموزش مثلن اقتصاد دانان ا

آفريند که افراد را بارآورتر می سازد، و از اين روست که کارفرمايان 
اما در حالی که بعضی از . مايلند دستمزدهای باالتری به آنان بپردازند

دريافت های باال که با آموزش باال همراه هستند، اختالف در بارآوری را 
به همان اندازه مهم . اما اين تنها بخشی از ماجراستبازمی تابانند، 

سازوکارهای متنوعی هستند که از طريق آن افراد از کسب آموزش 
محروم می شوند، و بدين ترتيب عرضه افراد برای اين مشاغل را محدود 

يک آزمون فرضی ساده نشان می دهد که اين سازوکار چگونه . می کنند
االت متحده مرزهای باز داشته باشد و به فرض کنيد که اي: عمل می کند

همه کسانی که دارای مدرک پزشکی، مهندسی يا علوم کامپيوتر هستند 
افزايش . اجازه دهد از ديگر نقاط جهان به اياالت متحده بيايند و کار کنند

عظيم در عرضه افرادی با اين امتيازات ظرفيت دريافتی دارندگان اين 
 اين کشور زندگی می کردند کاهش می دهد، امتيازات را که از قبل در

حقوق شهروندی يک . اگرچه دانش واقعی و مهارت های آنان کاهش نيابد
فروش نيروی کار در يک بازار کار " امتياز"شکل بالقوه و خاص از 

  . ويژه است
مدارک و گواهی نامه ها به خصوص سازوکارهای مهمی برای انباشت 

رهای ديگر در زمان ها و مکان های فرصت هستند، اما بسياری ابزا
گوناگون برای حمايت از امتيازات و برتری های گروه های خاص به کار 

 اقليت های نژادی را از بسياری ۶٠تبعيض نژادی تا دهه . گرفته شده اند
در ) اما نه تنها(از مشاغل در اياالت متحده محروم می کرد، به ويژه 

پس از ازدواج و محروميت آنان از جنوب؛ اجبار زنان به ترک کارشان 
دسترسی به بعضی مشاغل که تا اوايل قرن بيستم در بيشتر کشورهای 
سرمايه داری پيشرفته جريان داشت؛ مذهب، معيارهای فرهنگی، رفتار، 

.  همه اين ها سازوکارهايی برای محروميت را تشکيل می دادند–لهجه 
صوصی بر وسايل توليد شايد مهم ترين سازوکار محروم ساز، مالکيت خ

حقوق مالکيت خصوصی اشکال محوری حصاری هستند که . باشد
اگر کارگران می . کارفرمايی را تعيين می کنند" شغل"دسترسی به 

خواستند تالش کنند تا کنترل يک کارخانه را به دست گيرند و خود آن را 
چالش اداره کنند، آن ها محروميت خود در کنترل بر وسايل توليد را به 

می کشيدند؛ ظرفيت مالکان در کسب سود، در عين حال، به دفاع شان از 
بنابراين تقسيم طبقاتی اصلی بين سرمايه . اين محروميت بستگی دارد

 که در سنت های جامعه شناسی وبری و مارکسی –داران و کارگران 
 می تواند از يک ديدگاه وبری، که بازتاب شکل خاصی از –مشترک است 

 فرصت است که از مقررات قانونی حقوق مالکيت نشات می گيرد، انباشت
  . درک شود

سازو کارهای محروم سازی که ساختارهای طبقاتی در رويکرد انباشت 
. فرصت را تشکيل می دهند تنها در ممتازترين اليه ها عمل نمی کنند

اتحاديه های کارگری هم می توانند به عنوان يک سازوکار محروم ساز 
اين . ند، با حمايت از اعضا در برابر رقابت افراد خارج از اتحاديهعمل کن

بدان معنا نيست که در مجموع اتحاديه ها در افزايش نابرابری شرکت 
دارند، چرا که آن ها می توانند در عين حال به طور سياسی برای کاهش 

به نابرابری اقدام کنند و می توانند به طور موثر نابرابری های ايجاد شده 
 به ويژه آن –وسيله ديگر سازوکارها ی محروم ساز را کاهش دهند 
با اين حال، . دسته را که به مالکيت خصوصی بر وسايل توليد مربوط اند

تاجايی که اتحاديه ها موانعی برای ورود به بعضی مشاغل ايجاد کنند، 
شکلی از حصار اجتماعی آفريده اند که شرايط مادی زندگی اعضای 

  .  را بهبود می بخشداتحاديه
جامعه شناسانی که رويکرد انباشت فرصت نسبت به طبقه را برمی گزينند 
عمومن سه مقوله گسترده در جامعه شناسی آمريکايی را شناسايی می 

سرمايه داران، که با حقوق مالکيت خصوصی بر وسايل توليد : کنند
 از کسب تعريف می شوند؛ طبقه متوسط که با سازوکارهای محروم سازی

آموزش و مهارت ها تعريف می شود؛ و طبقه کارگر، که با محروميت 
آن بخشی از . شان از مدارک آموزش عالی و سرمايه تعريف می شوند

طبقه کارگر که توسط اتحاديه ها مورد حمايت قرار می گيرد يا به عنوان 

ی اليه ممتاز در طبقه کارگر، و يا بعضی اوقات به عنوان يکی از بخش ها
  . طبقه متوسط در نظر گرفته می شود

  
اختالف اساسی بين سازو کارهای انباشت فرصت طبقه و سازوکارهای 

در اولی امتيازات اقتصادی به دست آمده :  خصوصيتی اين است-فردی
ناشی از بودن در يک جای گاه طبقاتی ممتاز به طور عّلی با محروميت 

در . م هستند در ارتباط استهای کسانی که از چنين جای گاه هايی محرو
خصوصيتی چنين امتيازات و محروميت هايی صرفن -رويکرد فردی

ثروتمندان ثروتمندند چون : برآمدهای جای گاه های فردی هستند
خصوصيات مطلوب دارند، فقرا فقيرند زيرا فاقد اين خصوصيات هستند؛ 

ن فقر با از بين برد. هيچ پيوند سيستماتيکی بين اين حقايق وجود ندارد
 آموزش، سطح فرهنگی، سرمايه –بهبود خصوصيات مربوط در فقرا 

در حالت .  به هيچ وجه صدمه ای به دارايان وارد نمی کند–انسانی 
انباشت فرصت، ثروتمندان ثروتمندند، بخشن از آن رو که فقرا فقيرند، و 
کارهايی که ثروتمندان برای حفظ ثروت شان انجام می دهند در محروميت 

در اين جا حرکت به سوی .  هايی که فقرا با آن ها روبه رويند نقش دارد
نابودی فقر با حذف سازوکارهای محروم ساز به شکلی بالقوه امتيازات 

  . دارايان را کاهش می دهد
  بهره کشی و سلطه

آن رويکرد به تحليل طبقاتی که بر سازوکارهای بهره کشی و سلطه 
سنت مارکسيستی در پيوند است، اگرچه تمرکز می کند بيش از همه با 

بعضی از جامعه شناسانی که بيشتر تحت تاثير وبر قرار دارند هم اين 
 با اين وجود بيشتر جامعه vi.سازوکار در مفاهيم طبقه را در نظر دارند

شناسان آن ها را از ياد می برند؛ بعضی به صراحت ارتباط آن ها را 
، اصطالحاتی بحث "بهره کشی "، و به ويژه"سلطه. "انکار می کنند

. برانگيزند زيرا به قضاوت اخالقی گرايش دارند، تا به يک توصيف خنثی
بسياری از جامعه شناسان سعی می کنند از چنين اصطالحاتی به دليل 

با اين حال من احساس می کنم که آن . محتوای جهت دار آن ها پرهيز کنند
 کليدی در درک طبقه را ها مهم اند و به درستی برخی از موضوعات

به توانايی کنترل فعاليت های ديگران اشاره " سلطه. "تعيين می کنند
به کسب سود اقتصادی از کار کسانی که تحت سلطه " بهره کشی"دارد؛ 

بنابراين همه گونه بهره کشی مستلزم نوعی سلطه است، . اند اشاره دارد
  . اما هر سلطه ای مستلزم بهره کشی نيست

ط بهره کشی و سلطه، مسئله تنها اين نيست که يک گروه با در رواب
محدود کردن دسترسی به انواع معينی از منابع يا جای گاه ها، سود خود 

مسلط قادر است کار گروه / را می برد؛ عالوه بر آن، گروه بهره کش 
تقابل زير را در نظر بگيريد، موارد . ديگر را به نفع خود کنترل کند

ولين مورد، مالکان بزرگ کنترل زمين های چرای عمومی در ا: کالسيک
را به دست می گيرند، مانع دسترسی دهقانان به آن ها می شوند، و از 

در . کنترل انحصاری زمين در جهت منافع خود سودهای اقتصادی می برند
مورد دوم، همين مالکان که کنترل زمين های چرا را به دست گرفته اند و 

ن ها محروم کرده اند، در ادامه بعضی از اين دهقانان را دهقانان را از آ
در اين مورد دوم، . به عنوان کارگران کشاورزی به زمين بازمی گردانند

سود می ) انباشت فرصت(مالکان نه تنها از کنترل دسترسی به زمين 
برند، بلکه کارگران کشاورزی را هم زير سلطه گرفته و از کارشان بهره 

اين شکل قوی تری از هم پيوندی ارتباطی نسبت به حالت . کشی می کنند
محروم ساز ی ساده است، چرا که در اين جا يک رابطه دائمی جريان 
دارد، نه تنها بين جای گاه ها بلکه بين فعاليت های صاحبان و فاقدان 

بهره کشی و سلطه اشکالی از نابرابری ساختاری هستند که . امتياز
داوم بين بهره کشان و بهره دهان، سلطه گران و مستلزم هم کاری فعال م
  . زيرسلطه گان می باشد

بنابراين ما می توانيم تباين بين نقش روابط اجتماعی در هر يک از اين 
در رويکرد . سه رويکرد به تحليل طبقاتی را به اين صورت خالصه کنيم

 فعاليت اليه بندی، نه شرايط اقتصادی که افراد در آن زندگی می کنند و نه
های شان به عنوان بازتاب مستقيم روابط اجتماعی درک نمی شوند، اين 
. رويکرد در ميان اين سه رويکرد کمتر از همه بر رابطه ها استوار است

رويکرد وبری شرايط اقتصادی افراد را شکل گرفته ازروابط محروم 
ا سازی می داند، اما طبقه را به عنوان تجسم بخش روابط در فعاليت ه

سنت مارکسيستی، در هر دو حالت رابطه ها را می بيند، . بازنمی شناسد
و توجه را به اثر ساختاری بهره کشی و سلطه، هم در شرايط اقتصادی و 

  . هم در فعاليت ها جلب می کند
همانند .  نشان داده شده است٣رويکرد مارکسيستی به طبقه در نمودار 

حصار اجتماعی را تقويت می سنت وبری، قدرت و مقررات قانونی که 
 به –کنند در تعريف ساختار بنيادی جای گاه های اجتماعی مهم هستند 
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اما در اين جا نشانه تعيين کننده . ويژه مالکيت خصوصی بر وسايل توليد
  . انباشت فرصت، سلطه و بهره کشی است، نه صرفن امتياز بازار

مايه داری بين کسانی در اين رويکرد، تقسيم طبقاتی مرکزی در جامعه سر
 و – سرمايه داران –است که مالک و کنترل کننده وسايل توليد هستند 

.  کارگران–کسانی که برای استفاده از آن وسايل توليد اجير می شوند 
ديگر جای گاه ها در ساختار طبقاتی ويژگی خاص خود را از رابطه شان 

 زيادی از توانايی های مثلن مديران بخش. با اين تقسيم بنيادين می گيرند
. سلطه را اعمال می کنند، اما در عين حال تابع سرمايه داران هستند

مديران اجرايی و مديران سطح باالی شرکت ها اغلب سهام مالکيت قابل 
توجهی در شرکت های شان به دست می آورند و بنابراين بيشتر شبيه 

اال و بعضی متخصصين با تحصيالت بسيار ب. سرمايه داران می شوند
 يک –بخش های کارگران فنی دارای کنترل کافی بر مهارت ها و دانش 

 هستند، به شکلی که می توانند –منبع حياتی در اقتصادهای معاصر 
استقالل قابل توجهی نسبت به رابطه سلطه در کار را حفظ کنند و به طور 

  . نندقابل مالحظه ای ميزان استثمارشان را کاهش دهند يا حتی خنثی ک
در . در رويکردهای وبری و مارکسيستی، قدرت نقش مهمی ايفا می کند

هر دو نابرابری های درآمد و ثروت مربوط به ساختار طبقاتی با اعمال 
نابرابری های ايجاد شده . قدرت پايدار می شوند، نه صرفن با اعمال افراد

؛ به وسيله انباشت فرصت مستلزم قدرتی است برای حفظ محروميت ها
نابرابری های مربوط به بهره کشی مستلزم نظارت، مراقبت از کار و 

در هر دو حالت، مبارزه اجتماعی که . تضمين هايی برای اعمال نظم است
در پی به چالش کشيدن اين نرم های قدرت است به شکلی بالقوه امتيازات 

  . کسانی که در جايگاه های طبقاتی ممتاز قرار دارند را تهديد می کند
  سلطه نسبت به طبقه و نابرابری-رويکرد بهره کشی: ٣نمودار 

سفانه بعلت بروز شکاالت فنی ، جهت مالحظه اين نمودار به سايت  متا-* 
  . مراجعه نمائيد/de.rahekargar.www://httpاينترنتی سازمان 

  درهم تنيدن سه سازوکار
امعه شناسان عمومن به اين سو گرايش دارند که تحقيقات در حالی که ج

شان را بر يکی از اين سه روی کرد به طبقه استوار کنند، هيچ دليلی 
يک راه ترکيب آن . وجود ندارد که آن ها را متقابلن نافی يک ديگر بدانيم

ها ديدن هر يک به عنوان يک روند کليدی است که جنبه متفاوتی از 
  :را شکل می دهدساختار طبقاتی 

تفاوت ها در . اين سه روند در تمام جوامع سرمايه داری عمل می کنند
ساختار طبقاتی بين کشورها توسط تعامل های متنوع اين سه سازوکار به 

وظيفه نظری انديشيدن به راه های متفاوتی است که آن ها . وجود می آيند
مل روش هايی با يک ديگر مربوط و ترکيب می شوند؛ وظيفه عملی تکا
  . از مطالعه هر سازوکار و هم پيوندی درونی بين آن هاست

 نشان داده شده ۴کالن به شکل تصويری در نمودار -يک مدل ممکن خرد
در اين مدل روابط قدرت و مقررات قانونی که به افراد کنترل موثر . است

 می – وسايل توليد، منابع مالی، سرمايه انسانی –بر منابع اقتصادی 
هند، ساختارهايی از حصارهای اجتماعی و انباشت فرصت مربوط به د

بنابراين انباشت فرصت سه جريان . جای گاه های اجتماعی پديد می آورند
اولن، روندهای سطح خرد را شکل می دهد : از نتايج علی توليد می کند

که از طريق آن ها افراد خصوصيات مربوط به طبقه را کسب می کنند؛ 
 در روابط بازار و – مشاغل و کارها –تاری از موقعيت ها دومن، ساخ

کشاکش های توزيعی همراه با آن ها را پديد می آورد؛ و سومن، 
ساختاری از روابط توليد، به ويژه روابط سلطه و بهره کشی، و کشاکش 

اولين اين جريان های علی به . های مربوطه در آن حوزه را شکل می دهد
 به موقعيت های طبقاتی در بازار توليد را جهت می نوبه خود ريزش افراد

خصوصيات طبقاتی افراد و موقعيت های طبقاتی شان، به همراه هم . دهد
  .سطوح رفاه اقتصادی فرد را تحت تاثير قرار می دهد

  روندهای خرد و کالن:  تحليل طبقاتی ترکيبی-۴نمودار 
ين نمودار به سايت سفانه بعلت بروز شکاالت فنی ، جهت مالحظه ا متا-* 

  . مراجعه نمائيد/de.rahekargar.www://httpاينترنتی سازمان 
 با ۴نمودار . در مدل ترکيب گسترده يک عنصر نهايی مورد نياز است

روابط قدرت و مقررات نهادی به عنوان ساختارهايی برون زا رفتار می 
 در حقيقت خود آن ها به وسيله فراشدهای طبقاتی و کند، حال آن که

اين از آن رو مهم است که . کشاکش های طبقاتی شکل می گيرند
ساختارهای نابرابری، سيستم هايی پويا هستند، و سرنوشت افراد تنها بر 
فرآيندهای سطح خردی که در زندگی با آن ها مواجه می شوند بستگی 

عی که اين زندگی  در دل آن ها صورت می ندارد، يا بر ساختارهای اجتما
. بلکه بر سيستمی ترکيبی از اين ها به صورت يک کل قرار دارد. گيرد

برخورد با روابط زيربنايی قدرت که از يک ساختار مفروض از موقعيت 
های طبقاتی به عنوان پارامترهای ثابت حمايت می کند عميقن منحرف 

 سهيم هستند که سرنوشت افراد کننده اند و در اين نقطه نظرنادرست
بنابراين آن چه که . صرفن تابعی از خصوصيات شان و شرايط فردی است

ما نياز داريم يک مدل کالن پويا و پايدار است که در آن مبارزات اجتماعی 
در دگرگون سازی ترکيب خود روابط شرکت داشته باشند، آن گونه که به 

بنابراين يک تحليل . ده است آم۵شکلی بسيار ساده شده در نمودار 
طبقاتی کاملن پرداخته شده، اين نوع از مدل کالن کشاکش و انتقال را با 

کالن روندهای طبقاتی و زندگی های فردی ترکيب -مدل چند سطحی خرد
در يک چنين مدلی، ديدگاه های کليدی روی کردهای اليه بندی، . می کند

  .وبری و مارکسيستی می توانند ترکيب شوند
   مدل کالن و پويا-۵نمودار 

سفانه بعلت بروز شکاالت فنی ، جهت مالحظه اين نمودار به سايت  متا-* 
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  طبقه در آمريکا

ق و قدرت اقتصادی در ميزان محدود کردن حقو-سيستم های اجتماعی
های ناشی از مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، و بنابراين در طبيعت 

اياالت متحده از . تقسيم طبقاتی بين سرمايه داران و کارگران متفاوتند
زمان های دور دارای يکی از ضعيف ترين مقررات عمومی در زمينه 

اين موضوع خود را در بسياری از . مالکيت سرمايه داری بوده است
حداقل دستمزد بسيار پايين آن، : ت بندی های حياتی بازمی تاباندخصل

اجازه نرخ های باالتر بهره کشی نسبت به حالت های ديگر؛ نرخ های 
ماليات پايين بر درآمدهای باال، که ثروت مندترين بخش های طبقه 
سرمايه دار را قادر می سازد به شيوه های فوق العاده ولخرجانه زندگی 

تحاديه ها و ديگر اشکال سازمان های کارگری که می کند؛ ضعف ا
نتيجه آن . توانستند به عنوان وزنه يی در برابر سلطه در توليد عمل کنند

است که در ميان کشورهای سرمايه داری پيشرفته، اياالت متحده از نقطه 
نظر بهره کشی و سلطه شايد شديدترين قطب بندی در تقسيم طبقاتی را 

  . داشته باشد
ا مراجعه به طبقه متوسط و شکل بندی آن از طريق سازوکارهای های ب

 اياالت متحده – به ويژه آن ها که به آموزش مربوط اند –انباشت فرصت 
از لحاظ تاريخی يکی از وسيع ترين طبقات متوسط در کشورهای سرمايه 
داری پيشرفته را داراست و اولين کشوری بود که که آموزش عالی را در 

وده ای گسترش داد و مدت درازی چنين آموزشی بسيار آزاد و سطح ت
نسبتن ارزان بود، و به افراد اجازه می داد با منابع اندک به دانشگاه 

اياالت متحده در عين حال دارای يک سيستم آموزش عالی چند . بروند
 با کالج های عمومی، کالج های جوانان، کالج های هنری –چرخه است 

 که ورود به آموزش –ها، موسسات عمومی و خصوصی آزاد، دانشگاه 
عالی را برای افراد در سنين باالتر برای دريافت مدرک و کسب شرايط 

اين سيستم بزرگ و متنوع به . استخدامی طبقه متوسط ممکن می سازند
اين سيستم در . حمايت از آفرينش يک تعداد زياد از مشاغل کمک می کند

دوم با يک جنبش نسبتن قوی کار تکميل دهه های پس از جنگ جهانی 
شد که توانست رقابت برای آن مشاغلی در قلب اقتصاد آمريکا را که 

اين وضعيت کارگران اتحاديه . نيازمند آموزش عالی نبودند، خاموش سازد
ای را به چنان جای گاهی رساند که توانستند درآمد و تامينی مانند افراد 

  . ب کننددارای مدرک طبقه متوسط را کس
جامعه طبقه "با اين وجود و برخالف ادعاهای متداول، اياالت متحده يک 

بيشتر مشاغل در ساختار اشتغال آمريکا . گسترده نيست" متوسط
امتيازاتی بر اساس آموزش محروم ساز عطا نمی کنند، و جنبش کار 

 درصد از نيروی کار غيرمدير را سازماندهی نکرده ٣۵هرگز بيش از 
 عالوه در دهه های اخير فرسايش دست کم بعضی از روندهای به. است

 ١٩٧٠جنبش کار از دهه : محروم سازی طبقه متوسط وجود داشته است
شيب شديدی رو به پايين داشته است، بسياری از انواع مشاغل طبقه 
متوسط از امنيت کمتری برخوردار شده اند و کمتر از حمايت های متداول 

ردارند، و بحران اقتصادی کنونی حس ناپايداری در چنين مشاغلی برخو
را در ميان بسياری که هنوز تصور می کنند در مشاغل طبقه متوسط کار 

بنابراين، در حالی که هنوز هم آموزش و . می کنند، ايجاد کرده است
مدارک آکادميک دائمن پيشرفته، نقش مرکزی در تامين دسترسی به 

قتصاد آمريکا ايفا می کنند، کمتر روشن بسياری از بهترين مشاغل را در ا
است که چشم اندازهای آينده به نفع يک طبقه متوسط بزرگ و پايدار 

   vii.باشد
در نهايت ساختار طبقاتی آمريکا با روند به ويژه خشنی مشخص می شود 
. که ويژگی های مربوط به سرنوشت افراد از طريق آن شکل می گيرد

 طريقی سازمان يافته است که کيفيت سيستم آموزشی اياالت متحده به
آموزشی در دسترس فرزندان در خانواده های فقير معمولن به شدت پست 
تر از آن چيزی است که به فرزندان در خانواده های طبقه متوسط و 
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اين نقص درآموزش عمومی برای فقرا با . ثروتمند ارائه می شود
ی و خدمات حمايتی محروميت های ايجاد شده از فقدان يک شبکه تامين

غيرصنعتی شدن شديد اقتصاد . برای خانواده های فقير تشديد می گردد
آمريکا و فقدان برنامه های جامع آموزش شغلی برای کسانی که با بسته 
شدن کارخانه ها از کار بی کار می شوند بدان معناست که تعداد قابل 

 نياز برای بازار توجهی از افراد خود را بدون نوعی از مهارت ها ی مورد
نتيجه آن است که ساختار طبقاتی آمريکا با باالترين . کار کنونی می يابند

نرخ های فقر و حاشيه نشينی اقتصادی نسبت به هر کشور ديگر قابل 
  . مقايسه ای مشخص می گردد

با در نظر گرفتن تمام اين روندها با هم، تصوير عمومی زير از ساختار 
  : به دست می آيد٢١از قرن طبقاتی آمريکا در آغ

در اوج، يک طبقه بی نهايت ثروتمند و طبقه مديران  -١
شرکت ها، که در استانداردهای فوق العاده باالی مصرف زندگی می کنند، 

  .با محدوديت های نسبتن ضعيف بر اعمال قدرت اقتصادی شان
يک طبقه متوسط از نظر تاريخی بزرگ و نسبتن پايدار،  -٢

ه و منعطف آموزش عالی و آموزش فنی در ارتباط در يک سيستم گسترد
اما تامين و رفاه آينده آن اکنون . با انواع نيازهای آموزشی شغلی

 .نامطمئن است
يک طبقه کارگر که زمانی با بخش نسبتن بزرگی در  -٣

اتحاديه ها مشخص می شد، با استانداردی از زندگی و تامين مشابه طبقه 
 . ی گسترده فاقد اين حمايت هاستمتوسط، هرچند که اکنون به شکل

يک بخش فقير و نامطمئن از طبقه کارگر، که با دست  -۴
اين بخش . مزدهای پايين، و استخدام نسبتن ناپايدار مشخص می شود

گرفتار رقابت شغلی بی حساب در بازار کار است و کمترين حمايت دولتی 
 .را دارد

يک بخش حاشيه ای و فقير از مردم، بدون آموزش و  -۵
مهارت های مورد نياز برای استخدامی که آنان را قادر سازد باالتر از خط 

در شرايط زندگی آنان، کسب مهارت های الزم بی نهايت . فقر زندگی کنند
 .دشوار است

الگويی از تعامل بين نژاد و طبقه که در آن فقرای کارگر و  -۶
 می جمعيت حاشيه نشين به شکلی بی تناسب از اقليت های قومی تشکيل

 .شوند
  به سوی سنتز

اتخاذ چارچوب ترکيبی از تحليل طبقاتی که در اين جا ارائه شد، چالش 
های چندی را پيش روی نظريه پردازانی که در سنت مارکسيستی کار می 
کنند و کسانی که رويکردهای اليه بندی يا وبری را اتخاذ کرده اند، قرار 

صلی تشخيص اين است برای بسياری ازمارکسيست ها چالش ا. می دهد
که آن چه که در دانش اجتماعی مارکسيستی قوی ترين بخش است، 
نظريه چينش خاص سازوکارهای عّلی است، و نه اشتياق به ارائه يک 

در گذشته، از اعتبار اين سازوکارها با يک بيان غرا و با . گفتمان جامع
شد، و اين تاکيد بر جمع ناپذيری مارکسيسم با ديگر تئوری ها دفاع می 

استدالل که شناخت شناسی و روش شناسی مارکسيستی شديدن آن را از 
مارکسيسم . چنين بحث هايی قانع کننده نيستند. رقبايش متمايز می سازد

يک سنت قوی در علوم اجتماعی است ازآن رو که توضيحات گسترده ای 
صی در گستره ای از پديده های مهم ارائه می دهد، و نه چون به روش خا
البته . بدل شده است که آن را از ديگر جريانات نظری متمايز می سازد

هميشه ممکن است که تالش های آينده در فرموله کردن مارکسيسم به 
اما در حال حاضر، . عنوان يک گفتمان متمايز و جامع موفقيت آميز باشد

 به نظر مفيدتر می رسد که مارکسيسم را به عنوان يک برنامه بررسی ديد
که با توجه به مجموعه مشخصی از مسائل، سازوکارها و نظريه های 

  . توضيحی مشروط تعريف می شوند
چالش يک تحليل طبقاتی ترکيبی می تواند برای جامعه شناسانی که در 

تحليل مارکسيستی از طبقه، . سنت اليه بندی کار می کنند بزرگتر باشد
صيات فردی و شرايط باالخره هميشه در عمل شامل بحث هايی از خصو

زندگی مادی افراد در يک ساختار اقتصادی بوده است، و انباشت فرصت 
نظريه های . يک بخش جدايی ناپذير از مفهوم روابط اجتماعی توليد است

اليه بندی از سوی ديگر، تمامن مسئله بهره کشی را به کناری نهاده اند، 
ی سلطه از اين صحبت می کنند، و حت" محروميت"و حداکثر در باره 
تشخيص بهره کشی و سلطه به عنوان محورهای . رويکرد غايب است

مرکزی تحليل طبقاتی به معنای تشخيص اهميت يک ساختار جای گاه های 
اجتماعی متمايز از افرادی است که اين جای گاه ها را پر می کنند، و اين 

  . وسيعن با بررسی اليه بندی بيگانه است
از يک . ممکن است موقعيت ساده تری داشته باشنداز يک نظر وبری ها 

سو بيشتر جامعه شناسان وبری برای آفرينش يک گفتمان فراگير انگيزه 

ای ندارند، و با يک سنت نظری که فهرستی غنی از مفاهيمی که خيلی 
باهم پيوند محکمی ندارند و مسائل عملی و تاريخی مشخصی را هدف می 

 از جاذبه های اصلی جامعه شناسی وبری اين يکی. گيرند، قانع هستند
اين رويکرد اساسن نسبت به پذيرش و جذب تقريبن هر مفهومی از : است

از سوی ديگر وبری ها هميشه . ديگر جريانات نظريه اجتماعی، پذيراست
بر اهميت قدرت در ساختار اجتماعی تاکيد کرده اند، و مشکلی در تمايز 

در حالی که بهره . ی ساختاری ندارندقائل شدن بين افراد و جايگاه ها
کشی به طور مرکزی در تحليل طبقاتی وبری قرار نگرفته، منطق مقوله 

  . بندی های وبری هيچ مانعی برای شمول آن ايجاد نمی کند
از اين ارزيابی ممکن است چنين به نظر رسد که در پايان ما بايد همگی 

ی بود که جامعه شناس اين يکی از اتهامات. خود را وبری اعالم کنيم
بريتانيايی فرانک پارکين به کار من و کار مارکسيست های ديگر در سی 

درون هر نومارکسيستی به نظر می :"سال پيش زد، هنگامی که نوشت
  تصور viii."رسد که يک وبری قرار دارد که در تکاپوی خالصی است

 اين جا نمی کنم بتوان از اين نوع کار رئاليسم پراگماتيستی که من در
مارکسيسم، به سبب مجموعه خاص . ارائه کرده ام چنين نتيجه ای گرفت

مسائلی که رو در روی خود قرار می دهد، بنيان های جهت دارش، و 
مجموعه متمايزی از مفاهيم و سازوکارهايی که ايجاد کرده است، يک 

  . سنت متمايز در علوم اجتماعی باقی می ماند
///////////////////////////////////////// 

 بيان اوليه ای از نظرات من در باره مارکسيسم و علوم -  1
اجتماعی بورژوايی را می توان در مقدمه بر طبقه، بحران و دولت، 

کارهای اساسی بعدی که در آن به بحث در باره .  يافت١٩٧٨لندن 
طبقات، لندن و نيويورک : اين مقوالت پرداخته ام عبارتند از

؛ طبقه ١٩٨٩ در باره طبقات، لندن و نيويورک ؛ بحث١٩٨۵
بررسی های مقايسه ای در تحليل طبقاتی، کمبريج : حضور دارد

نسخه ای . ٢٠٠۵؛ و روی کردها به تحليل طبقاتی؛ کمبريج ١٩٩٧
، دانشگاه " درک طبقه"قبلی از اين نوشته در کنفرانسی در باره 

  . ارائه شد٢٠٠٩ژوهانسبورگ ژوئن 
  
به جای " سنت مارکسيستی" می دهم از عبارت  من ترجيح- ٢
استفاده کنم، دقيقن از آن رو که دومی به چيزی داللت " مارکسيسم"

 .دارد که بيشتر به يک گفتمان جامع شبيه است
  
 اين موضع گيری نسبت به سنت مارکسيستی صرفن به محو - ٣

مارکسيسم در نوعی جامعه شناسی يا دانش اجتماعی بی شکل 
مارکسيسم متمايز باقی می ماند در سازمان دهی . ی کندداللت نم

برنامه خود حول يک مجموعه از پرسش ها و مسائل بنيادينی که 
ديگر سنت های نظری يا آن را فراموش کرده اند يا به حاشيه رانده 
اند، و در تشخيص يک مجموعه متمايز از روندهای عّلی هم پيوند 

  .مربوط به اين پرسش ها
  
بورديو جامعه شناس برجسته معاصر بود که به طور  پير - ٤

سيستماتيک مجموعه ای از عناصر فرهنگی را در يک فهرست 
  .گسترده از خصلت های طبقاتی فرد گردآورد

  
" انباشت فرصت" در ميان جامعه شناسان آمريکايی، اصطالح - ٥

به طور صريح توسط چارلز تيلی به کار برده شد، به ويژه در 
کار بورديو در حوزه ها و . ١٩٩٩رابری پايدار، برکلی کتابش ناب

  .اشکال سرمايه هم حول روندهای انباشت فرصت می چرخد
  
 وبر البته يک بحث عمومی در باره سلطه، قدرت و اقتدار را - ٦

ارائه می کند، اما بيشتر در متن تحليل هايش از سازمان ها و 
  .دولت، نه در خصوصيت بندی اش از مفهوم طبقه

  
 برای بحثی در باره الگوهای قطب بندی شغلی در دهه های اخير - ٧

الگوی گسترش شغلی در اياالت "نگاه کنيد به رايت و راشل دواير، 
، بررسی ١٩٩٠ و ١٩۶٠مقايسه دهه های : متحده آمريکا

  .٣٢۵-٢٨٩ صفحات ٢٠٠٣، ٣، شماره ١اقتصادی، جلد -اجتماعی
  
يک نقد بورژوايی، : يه طبقه فرانک پارکين، مارکسيسم و نظر- ٨

  .٢۵، ص ١٩٧٩نيويورک 

.................................................  
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 وکارگری جای آلترناتيوچپ
 است خالی ايران مردم  درمبارزات

  لنگرودی يوسف
 ،اسالمی برابررژيم در گذشته، ماه ازهشت بيش طول در جنبشی که
های  ترديد با را موجودی رژيم خود، ادامه با و برافراشته قد قهرمانانه

 رنج چپ آلترناتيوکارگری و يک وجود عدم از همچنان جدی روبروساخته،
 کجايند پس پرسند می خود از آگاه مردم سياسی و فعاالن بسياری از.می برد
پرسشی  اين است؟ نياز شان همراهی فعال به گذشته از بيش حاال آنانی که

 آنها اما .کنند مطرح که دارند هم حق و می کنند مطرح امروزه که است
 عليرغم چپ جنبش که می بينند و نمی کنند روشنی دريافت و درست پاسخ

 ونقش است ناتوان بسيار هنوز ،مردمی درمبارزات شرکت و فدارکاری ها
 از را خود داشتند وقت سی سال که ها چپ .ندارد شان مبارزات موثری در

 بزرگ سوی اتحاد گامهای اساسی به و ازندس رها ودردآور پراکندگی مزمن
 اين مهمی در قدم اند نتوانسته هم هنوز بردارند، سوسياليست مبارزان ميان
درفردای  رود، پيش منوال همين به اوضاع اگر می رود، آن بيم .بردارند راه
 و باقی بمانند اوضاع وناظر نشين حاشيه يک حد تا رژيم، سقوط از پس
  .را نداشته باشند والتتح بر مداخله توان

 جنبش چنين که می دانند هم يقينا و بدانند بايد ها وکمونيست نيروهای چپ
الی  دو حداقل معموال و نمی افتد اتفاق مندی هرروزه شکوه و های بزرگ

 به کامال و انتظاردارند مردم.تکرارشوند دوباره تا است نياز زمان دهه سه
 قبول قابل غير وضعيت اين به چپ تلفهای مخ طيف که دارند انتظار هم جا

 کننده بی اعتنايی فلج .برسند توافق هايی به اقل حد سر بر و دهند پايان
 به وهم خودشان زيان به هم حال به تا زمينه دراين آنان بيشتر

  بگويند که دارند حق مردم .است شده تمام ايران مردم ضررمبارزات
 حضور نمی توانيد يی که ای شما !تان کش پيش برای سوسياليسم مبارزه :

 مرحله کنونی به لحظه در استبدادی که ضد مبارزات در ونيرومندی متحدانه
 پيشرو بخش و چپ جنبش !باشيد می شود،داشته سازی نزديک سرنوشت
 واشتباهات خطاها همه رغم به - گذشته سال هفتاد در الاقل - ايران کارگران
 مردم مبارزات مقدم درصف اباره شدند، مرتکب بزرگی که و کوچک

 بهترين بخشی از و زيادی شدند لطمات متحمل راه دراين و قرارداشته
 و برهنگان، پاه و زحمتکشان رهايی کارگران، راه در سرزمين اين فرزندان

 اين از .افتادند خون خاک داری به سرمايه نظام و استبداد عليه مبارزه در
 جان و مبارزان دارآرمان ميراث را خود که گروهای چپ از بخش آن رو

 مبارزان ميان اتحاد ايجاد راه در بايد ميدانند، سوسيالسم راه باختگان
 راههای يکی از .بخشند تحقق را آن انجام وسر بردارند گام سوسياليست

 قطب گيری يک مسيرشکل از امروز همين برای سوسياليسم، مبارزه
سازماندهی  و مردم زاتمبار موثردر شرکت کارگری برای چپ نيرومند
 توده های مستقل تشکل وايجاد اقتصادی شان مطالبات سياسی و مبارزات

 اقتصادی وضعيت آنکه بويژه .می گذرد زحمتکشان و ای کارگران
 سراسری طبقه و يکپارچه مبارزات برای ظهور مناسبی را کشورزمينه

 ی عليهنيرومند جبهه آن، وقوع صورت در که آورده فراهم ايران کارگر
 نخواهد آسان برای رژيم آن مهار ای که جبهه . شد خواهد گشوده استبداد

های  خيابان در ای که سياسی توده جنبش با همگام خود درادامه و بود
  .آورد در زانو به را فقيه يت وال رژيم می تواند دارد جريان ايران
 در ندنيروم و آلترناتيوچپ گيری يک شکل راه در موانع ترين مهم اما

  :خشن ديکتاتوری بسيار يک وجود از صرفنظر -ايران
 به درست و نيستند ای برخوردار توده نفوذ از های چپ سازمان گروههاو -اوال
نمی  فشارقرار تحت ،پراکندگی به دادن برای پايان ، سوی مردم از دليل همين
می  را خودشان ساز کدام هر و نيستند کسی پاسخگو به جهت اين به و گيرند
  .زنند
 ميان رابطه روشنی از چندان درک عمل در ی چپ ها گروه برخی از - دوما

 حتی ميان توافق، و سازش نوع هر که می کنند تصور و ندارند اصول و تاکتيک
  .است اصول نهادن پا زير منزله به خودشان،

 تنهايی قادرخواهند به هريک که ميکنند تصور کمونيست و نيروهای چپ اگر
 داده کارگرسازمان طبقه ست د به را زحمتکشان و گيری کارگران قدرتامر بود
 دست بافی های بيهوده خيال نوع ازاين است بهتر برسانند، سرانجام به و

های  اتاق وپشت بمانند انتظار در ديگربايد سال صد حداقل بدانند و بردارند
 بنابراين، .کنند سياه ن طبقاتی شا دشمنان برعليه خروارخروارکاغذ دربسته

ودمکراسی  سوسيالسم و فردايی روشن به کسانی که همه که ضروری است
داوری  پيش همه انداختن دور به با و شده کار به دست امروز همين از معتقدند

 عمل مدعی آنند، که دربرابرآنچه خود مسئوليت به گذشته، اشتباهات وهمه ها
 راتدارک وگروههای چپ اه سازمان ميان همکاری صميمانه مقدمات و نمايند
  .بود خواهد دير فردا که زيرا .ببينند

……………………………………  

 شکست و ناکامی دستگاه واليی 

  بهمن٢٢در آستانه 
  گفتار سياسی راديو راه کارگر

  ٢٠١٠ ژانويه ٢٩ - ١٣٨٨ بهمن ٩جمعه 
" باال"در " خواص"تسليم و توبه , پس از اعتراضات مردمی در عاشورا 

دو محور اصلی سياست " پائين"د و ارعاب مردم در و سرکوب  شدي
دستگاه واليی برای مقابله با جنبش ضد ديکتاتوری و چلوگيری از تکرار 

دستگاه واليی در .  بهمن بود٢٢حرکت اعتراضی درخشان عاشورا در 
چرخشی : و نه فقط اين. اين هر دو محور با ناکامی روبرو شده است

ی غربی نسبت به دستگاه حاکمه در آشکار در شکل برخورد دولت ها
دستگاه . درجه فشار خارجی را نيز بر کودتاچيان افزايش داده است, ايران

ناراضی " خواص"واليی که تسليم مطلق توام با مجازات را در برابر 
عمال فاصله گيری بيشتر آنان را سبب , به جای تسليم طلبی, گذاشته بود

انتقادات جديد , يرش مشروعيت دولتتاکيدات بعدی کروبی بر عدم پذ. شد
گفتگوی موسوی با سايت کلمه که در آن بر مواضع خود با , خاتمی

واکنش تهديد آميز رفسنجانی به انتقادات آيت , صراحت بيشتری تاکيد کرد
ادامه مخالفت با سياست های خامنه ای و کارگزارانش در , اهللا يزدی 

محکوميت صريح اعدام , يهميان آيت اهللا های سرشناس حوزه های علم
 بهمن از سوی ٢٢های اخير و فراخوان مستقيم به شرکت در مراسم 

" خواص"موسوی و کروبی برخی از نمونه های تشديد فاصله گيری 
هم مربوط " پائين"تا جايی که به . ناراضی از دستگاه واليت فقيه است

اضات اعدام دو زندانی سياسی به بهانه دروغين شرکت در اعتر, است
 نفر ديگر به اتهام محاربه از سوی قوه ٩عاشورا و تاکيد بر اعدام 

که زندان , نه تنها منجر به خانه نشينی مردم از سر ترس نشد, قضاييه
اوين را به محل اجتماع پرشور خانواده های زندانيان سياسی و 

از جهت سوم اگر چه بن بست مجدد . اعتراضات خانواده ها تبديل کرد
 ايران با گروه پنح باضافه يک بر سر غنی سازی اورانيوم بهانه مذاکرات

رويکرد سخت گيرانه جديد و تاکيد بر تشديد تحريم اقتصادی  ايران از 
اما اين تغيير بی ترديد با , سوی آمريکا و شرکايش در اتحاديه اروپاست

ارزيابی نسبت به موقعيت هيات حاکمه در ايران وظرفيت های جنبش ضد 
بوی الرحمن نظام واليی به مشام شان . توری بی ارتباط نيستديکتا

  .خورده و صدای شکستن استخوان های اين نظام را می شنوند
ناکامی در شکاف اندازی در صفوف جنبش ,افزايش فشار بين المللی

وناکارايی سياست ارعاب در شرايطی که دستگاه واليی جايی , اعتراضی
قای اين دستگاه را به بهره برداری شانس ب, برای عقب نشينی ندارد

. بازهم وسيع تر و گسترده تر از سرکوب و سرنيزه مشروط کرده است
 بهمن در ٢٢صف آرايی جنبش اعتراضی در برابر ديکتاتوری در آستانه 

اکنون هر گونه پيشروی جنبش . چنين شرايطی است که صورت می گيرد
قدرت . ط شده استاعتراضی به درهم شکستن قدرت سرکوب رژيم مشرو

, سرکوب رژيم را با حفظ همسويی عمومی در مبارزه عليه ديکتاتوری
گسترش دامنه جنبش اعتراضی و رويکرد به شکل های مختلف اعتراض 
و نافرمانی که با توانايی و ظرفيت های بالفعل بخش های هر چه بيشتری 

همچنين اتخاد , از مردم عاصی و معترض سازگاری داشته باشد
کارهايی که به واگرايی در صفوف نيروهای مسلح و نظاميان راه

جنايتکار و قاچاقچی جدا , اليه های پائينی را از فرماندهان فاسد, انجاميده
گسترش دامنه جنبش اعتراضی در عين . می توان درهم شکست, سازد

حال مستلزم طرح روشن شعارها و مطالبات اليه های تهيدست و محروم 
ا درست همين اليه های زحمتکش و محروم هستند که جامعه است؛ زير

همراه با  کارگران اکثريت عظيم جامعه را تشکيل می دهند و بيشترين 
و حضور فعاالنه و , فشار ناشی از فالکت اقتصادی را تحمل می کنند

مستقل آنها در عرصه مبارزه می تواند کمر ديکتاتوری را بشکند و قدرت 
 در جامعه ای که فقر و سرکوب بيرحمانه .سرنيزه اش را خنثی کند

دست در دست هم پيش می تازند و حق کار و نان با حق بيان و , سياسی
مبارزه برای آزادی , تجمع و آزادی عقيده و وجدان درهم آميخته است

نمی تواند بدون مبارزه برای عدالت اجتماعی رهايی واقعی به ارمغان 
 بی ترديد عاملی است در حضور ,برآمد جنبش مستقل مطالباتی. آورد

گسترده تر کارگران و زحمتکشان در صفوف پيکار ضد ديکتاتوری و 
گسترش دامنه جنبش اعتراضی در اعماق؛ حضوری که آغاز پايان کار 

  .استبداد است

…………………………………… 
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  :بخش هائی از
 :بيانيه زندانيان سياسی زندان اوين
 رژيم در حال فروپاشی است

نيه زير از سوی زندانيان سياسی زندان اوين است که روز بيا: روشنگری
اين بيانيه در شرايطی صادر شده . گذشته به خارج از زندان درز کرده است

است که جنايتکاران آبروباخته کودتاچی از تربيون های علنی برای 
پوشاندن ترس شان و لرزه ای که جنبش اعتراضی مردم بر اندام شان 

ه هم به خاطر اعدام جوانان تبريک و دست مريزاد می آشکارا ب, انداخته
 ٦٠نامه در حالی نسبت به احتمال تکرار فاجعه کشتارهای سال های . گويند

 در زندان ها هشدار می دهد که واکنش دادستان تهران و رييس قوه ٦٧و 
قضاييه و معاون اول او رييسی نسبت به اعتراضات داخلی و جهانی در 

در " قاطعيت"ندانی سياسی تاکيد بر ادامه سياست اعدام و مورد اعدام دو ز
  . بوده است" احکام محاربه"اجرای 

کودتاچيان می خواهند با اعدام بر سر پا بمانند و زندان هايشان انباشته از 
فرزندان شجاع مردم است؛ فرزندانی که حتی در اسارت نيز شجاعانه مرگ 

د و از اين طريق الهام بخش مردم و استبداد و ديکتاتوری را يادآور می شون
  ". حضوری سبز در همه شهرها" بهمن برای ٢٢جوانان در آستانه 
 مردم شريف ايران

بايد اين . ما زندانيان سياسی همچون لکه سياهی بر صورت رژيم هستيم
گردهمايی خانواده های زندانيان، حمايت نهادهای . سياهی بيشتر ديده شود
سترده اخبار مربوط به زندانيان در رسانه ها اين حقوق بشری و انتشار گ

 . سياهی را بيشتر نمايان خواهد کرد
اين ننگ بزرگی برای حکومت است که در سی و يکمين سالگرد تاسيس 

همزاد . زمانه در حال تغيير است. خود اين همه زندانی عقيده و انديشه دارد
ای جامعه و مردم پنداری با رژيمی که پس از سی سال در تک تک سلول ه

 . نفوذ کرده بود، در حال فروپاشی است
اگر در نخستين روزهای پس از انتخابات مردم هراسان، بالتکليف و نااميد 
وارد خيابان های تهران شده بودند، اينک پس از گذشت چند ماه اين 
اعتراض ها گسترده تر، عميق تر و سازمان يافته تر به شهرهای ديگر 

انتقاد نسبت به حکومت و رفتارهای ولی فقيه . شده استکشور هم کشيده 
هاله ای از تقدس که رژيم در همه اين سالها . اکنون علنی تر شده است

  . برای خود و رهبری ايجاد کرده بود اکنون شکسته شده است
آنهايی که نماد خشونت، خيانت، دروغ و تزوير رژيم اند، هر روز بيشتر به 

کسی اين روزها حاضر به حمايت تمام قد از اين حاشيه می روند و کمتر
 . دولت است

گاه و بی گاه برخی از زندانيان سياسی را از بندی به بند ديگر و يا از 
گرچه داليل آن می تواند بازجويی . زندانی به زندانی ديگر منتقل می کنند

های مجدد و پرونده سازی های تازه باشد، اما تجربه زندان های دهه 
 همچينن تجربيات کشورهای ديکتاتوری در آمريکای التين نشان شصت و

می دهد که پيامد اين نقل و انتقال ها می تواند از بين بردن زندانيان سياسی 
 . هم باشد

فشار بر زندانيان، از بين بردن شاهدان جنايت، ناپديد شدن برخی از فعاالن 
های شصت، اجتماعی و سياسی همه روش هايی است که جهان در دهه 

اين شگردهای بی حاصل را . هفتاد و اوايل هشتاد با آن مواجه بوده است
ديکتاتوری ايران هم به خوبی می شناسد و سعی می کند از آن در آزار و 

ما ايمان داريم . اذيت زندانی های سياسی و خانواده هايشان استفاده کند
يی بيشتر برای استفاده از اين شگردها در نهايت دستاوردی جز بی آبرو

اگر جز اين بود حاال بايد شاهد حکومت نرون در . حکومت ايران ندارد
آرژانتين، پينوشه در شيلي، سرهنگ ها در يونان، فرانکو در اسپانيا، 

 . پهلوی در ايران و صدام حسين در عراق باشيم
ما از اينکه در زندان های حکومت تبديل به شهدای جنبش سبز شويم 

 با اين همه برای بی اعتبار کردن هرچه بيشتر حکومت و .ترسی نداريم
، خواستار ۶٧جلوگيری از شکل گيری يک فاجعه مشابه با اعدام های سال 

حضور ناظران بين الملی و نمايندگان سازمانهای مستقل حقوق بشری در 
زندان های ايران برای اطمينان از سالمتی همه زندانيان سياسی 

  ...................هستيم
ترديد نکنيد که سيستم قضايی به صورت مترسکی در دست سيستم نظامی "
وضع به جايی رسيده که حتی . امنيتی بويژه سپاه پاسداران عمل می کند–

اين :"برخی از قضات به هنگام ابالغ حکم به برخی از زندانی ها می گويند 
  ." ايمحکم را ما به درخواست بازجوهای پرونده برای شما صادر کرده 

ما در پايان ضمن استقبال از سخنان اخير آقايان موسوی و کروبي، از مردم 
ايران دعوت می کنيم در روز بيست و دوم بهمن حضوری سبز درهمه 

 ١٣٨٨ بهمن   ١٦             .شهرها داشته باشند

 "آمارهای دولتی از زير پوست شهر"
تب مباحث سياسی در : آينده، سرويس اجتماعی،علی اآبر قيومی ابرقويی

آشور چنان باال گرفته است آه از اساس، سالمت و تعادل جامعه بيمارمان 
حاآميت آم سابقه . ای مواجه ساخته است را با مشكالت جدی و عديده

چنين فضايی در آشور، جز در بی تدبيری و ضعف اخالق ريشه ندارد و 
هينه به عالم جالب آنجاست آه ما مدعی صادرات اخالق و حتی مديريت ب

 !هستيم
در شرايطی آه به سادگی دوستان خود را به علوی و اموی، واليتی و ضد 

در زير پوست "آنيم، آيا متوجه هستيم  واليت و مومن و منافق تقسيم می
ای آه مدام از افتخارات تاريخی، مفاخر فرهنگی،  و در اعماق جامعه" شهر

 گذرد؟  زنيم چه می رسالت های جهانی و منابع انسانی آن دم می
بايد متوجه بود روندهای موجود در حوزه فرهنگ، سالمت، محيط زيست .…

 .اند های خطر را برای اهل فن و نظر به صدا درآورده و اقتصاد، زنگ
های خبری و آمارهايی آه برای نشان دادن روندهای خطرناك و  تمام سر خط

انتخاب شده " مهرنو "… جريده ۵بحران آفرين در ذيل آمده است، از شماره 
بهزيستی است و احتماًال ..ای آامًال دولتی و وابسته به سازمان است آه نشريه

های جنگ نرم و ساآهای پول  بلندگوی سكوالرها و اسرائيل نيست و از بودجه
 !آند ارسالی از آمريكا استفاده نمی

تامل مطالعه سرخط های زير شايد برخی را فارغ از عقايد سياسی آنها به 
 .وادارد

دهد به اعتقاد   نتايج يك تحقيق بزرگ ميدانی در شهر تهران نشان می-١
از مردم دروغ در جامعه رواج دارد و حدود نيمی از افراد معتقدند % ٩٩
 .گويند مردم راستش را نمی% ٩٠
 در حالی آه سالمندی مساله بزرگ جامعه آينده ايران خواهد بود، فاقد -٣

ترين   تخصصی سالمندان هستيم  و در خوشبينانهبيمارستان و گرايش
مند  از سالمندان آشور از هيچ نوع خدمات بيمه درمانی بهره% ٢۵حالت 
 .نيستند

امروزه بسياری از زنان بدآاره و خيابانی حتی دارای خانواده،  "-۵
همسر و شغل اجتماعی هستند ولی به داليل مختلف به اين پديده غير 

به نقل از يكی از مقامات آگاه به مسائل قضايی ." ( دآورن اخالقی روی می
 )آشور

 ايران، هفتمين واردآننده مواد آرايشی و بهداشتی در جهان است و در -۶
ترين نقطه دنيا به لحاظ مصرف لوازم  منطقه خاورميانه آه پر مصرف

 .شود، پس از عربستان سعودی مقام دوم را دارد آرايشی محسوب می
 سال مشتريان ۴٠در آشورهای توسعه يافته زنان باالی  در حالی آه -٧

 سال ٢٢-٢۴شوند در ايران گروه سنی  اصلی مواد آرايشی محسوب می
اين بدان {. آننده مواد آرايشی به شمار می آيند بزرگترين گروه مصرف

شناختی دارند و  های روان معناست آه آرايش، در بين زنان ايرانی ريشه
 }ختی شنا نه داليل زيبايی

ای در آنار مردان   پرداخت هزاران دالر و گذراندن ماه عسل چند هفته-٨
قاچاق قانونی {آانادايی، راهی برای مهاجرت دختران ايرانی به غرب 

 }.خواهند در ايران و ايرانی باشند دخترانی آه نمی
 ۶ به گفته رئيس سازمان ملی جوانان استان تهران آمار ازدواج در -٩

در . درصد آاهش داشته است) پنج و سه دهم (٣/۵مسال ماهه نخست ا
 . درصدی برخوردار بوده است٢١همين مدت آمار طالق  از رشد 

ها يكی به طالق   ازدواج ايرانی٨ در شش ماهه نخست امسال از هر -١٠
 برابر ميانگين آشور است يعنی از ٢اين آمار در تهران . انجاميده است

  ٢٠١٠ فوريه ۶  . جدايی انجاميده استهر چهار ازدواج يك مورد به

.................................................  
 اعدام را بس کنيد: مادران عزادار

 کميته مادران عزادار که در حوادث پس از انتخابات شکل گرفت و 
ترکيبی از مادران صلح و نيز مادران داغدار سی سال اخير است، طی 

 .  اجرای احکام اعدام اعتراض کردهای به صدور و بيانيه
های سی سال اخير اين پرسش مطرح شده   در اين بيانيه با اشاره به اعدام

 که چرا مادران اين سرزمين بايد هميشه عزادار فرزندان خود باشند؟
ما مادران عزادار ايرانی کليه «: اند  مادران عزادار در بيانيه خود نوشته

دهيم  کنيم و هشدار می ونی فوق را محکوم میاعمال غيرانسانی و غيرقان
اگر مسئوالن به خواست مادران ايران زمين توجه نکنند و همچنان به اين 

تری روبرو  بار ادامه دهند، با اقدامات اعتراضی گسترده اعمال خشونت
 .»خواهندشد

.................................................  
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انی سياسی،پس از سرگذشت  علی حيدريان زند
  ....دستگيری او تا محکوم شدن به اعدام و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در سنندج به ١٣٥٨در اول مهر ماه سال . من علی حيدريان هستم
  . ساکن سنندج بودم و در همان شهر زندگی ميکردم. دنيا آمدم
 برای انجام عمل جراحی به تهران مراجعت نموده و ١٣٨٥در سال 

 شهر اقامت داشتم که در غروب بيست و هشتمين روز مدتی در اين
مرداد ماه همان سال توسط چند نفر لباس شخصی دستگير شده و 

  .به مکانی نامعلوم منتقل شدم
بعد از ورود به محوطه ی آن ساختمان مجهول االمکان، مامورانی 
که مرا دستگير کرده بودند طاقت نياوردند تا در اتاق بازجويی 

 را شروع کنند و يکی از آنها بعد از درآوردن کاپشن تحقيرات خود
و باال زدن آستين ها، بند کفش هايش را محکم کرد و با عصبانيت 
به طرف من که دستهايم از پشت بسته شده بود حرکت کرد و با 

  . زدن ضربه ی غافلگيرانه به زير پاهايم نقش بر زمينم کرد
لگد او بر تمامی ضربات سريع، سنگين و بدون وقفه ی مشت و 

 احساس غرور، لذت و رضايت عجيبی  اعضای بدن، سر و صورتم،
  به خاطر ضربات وارده به شکم و سينه. را در او ايجاد کرده بود

نفس کشيدنم زجرآور شده و دهانم به قدری خشک شده بود که 
نميتوانستم حتی برای گفتن يک کلمه زبانم را در دهان بچرخانم و 

از عصبانيت و رضايت، هيجان و اقتدار به قدری غرق او با ترکيبی 
در کارش شده بود که خستگی و ريزش عرق بر روی صورتش را 
هم متوجه نشد تا اينکه يکی از همکارانش مداخله کرده و او را 

  . متوقف کرد
بعد از حدود يک ساعت که هوا کامال تاريک شده بود، چند نفر 

ارت اطالعات بودند با زدن ديگر لباس شخصی که از مامورين وز
چشم بند بر روی صورتم مرا به داخل ماشين بردند و در حاليکه به 
دستهايم دستبند و به چشم هايم چشمبند زده شده بود با دست سرم 

اما گوشهايم . را به طرف کف ماشين و زير صندلی ها فشار ميدادند
خيص که بعد از ضربات وارده به آان، صداها را گنگ و مبهم تش

ميداد، بسته نشده بود و ميتوانستم شلوغی شهر و صدای ماشين ها 
با شنيدن هرصدايی خاطره ای در ذهنم . و همهمه مردم را بشنوم

زنده می شد و همراه با آن خاطره غرق در گذشته ميشدم که ناگهان 
برخورد ضربه ای به پشت سرم تمامی خاطرات را محو و نابود 

شروع بازجويی پرسيد اهل کجا هستی؟ و يکی از آنها برای . کرد
هنوز صحبت من . من در جواب گفتم که اهل سنندج و کرد هستم
چون اعتقاد داشت . تمام نشده بود چندين مشت به طرفم پرتاب کرد

کردها همگی تجزيه طلب بوده و باعث نا امنی و عقب ماندگی کشور 
  . هستند

و ضربات سنگين و يکی ديگر از آنها که در سمت چپم نشسته بود 
محکم دستش نشان ميداد که هيکل درشت و قوی ای دارد با دست 
سرم را به طرف خودش چرخاند و گفت حتما سنی مذهب هستی و 
با چند ضربه به زير چانه و دهانم همراه با فحش و ناسزا نفرت 

سومين نفر از آنان که در . خود را نسبت به سنی ها ابراز کرد
شسته بود جوان تر و متوسط تر از بقيه ولی صندلی جلو ماشين ن

گنجينه لغات والفاظ رکيک و فحش هايش غنی تر از دو نفر ديگر 
از صندلی جلو به طرف عقب حمله ور شد و گفت تو که سنی . بود

  هستی چرا نامت علی و نام خانوادگيت حيدريان است ؟ 
گلويم وی به قدری . زيرا از نظر او اين عمل نيز جرم محسوب ميشد

دنيا در نظرم تيره و تار . را فشار ميداد که نزديک بود خفه شوم
  . شده بود و به کلی سرگردان و متحير مانده بودم

 چه چيزی بايد بگويم چون من کرد  نميدانستم که در اين وضعيت
بودم و در انتخاب اين مليت نه با من شور و مشورتی شده بود، نه 

ری در اين مليت ايجاد شود، زيرا در صورت مشورت ممکن بود تغيي
مذهبم سنی بود چون . والدين من کرد و محل تولدم کردستان بود

 ايجاب ميکردند که  اجدادم سنی بودند و خانواده و محيط و جامعه
. خواستن يا نخواستن اراده ی من عمال شرط نبود. من سنی باشم

بدون جلب اصال اسمی را که تا آخر عمر بايستی با آن ناميده شوم 
فکر اينکه به خاطر مسائلی که اصال اراده . نظر من گذاشته بودند

ای در انتخاب يا انجام آن نداشتم بايد شکنجه شده و حساب پس 
اما آنها که از کوچکی فضا . بدهم بيشتر از خود شکنجه عذابم ميداد

ی داخل ماشين و نداشتن وسايل مخصوص برای نمايش قدرت و 
 خشمگين شده بودند، وعده دادند که در اتاق تاثيرگزاری بيشتر

  . بازجويی اين نواقص را جبران کنند
بعد از عبور از خيابانی شلوغ که مشخص بود از خيابان های اصلی 

بعد از باز شدن در . شهر است، ماشين مقابل ساختمانی توقف کرد
وارد حياط شديم و من را به مامورين مستقر در آن ساختمان جهت 

  . بازجويی ديگری تحويل دادندانجام 
بعد از وارد شدن به اتاق بزرگی من را روی يک صندلی نشانده و 

شخص ديگری که . بازجو روی صندلی ديگری روبه رويم نشست
بازجويی . يک شوکر الکتريکی در دست داشت در کنارم ايستاد

 بازجو تمام نشده،  بدون تفهيم هيچ اتهامی شروع شد، هنوز سوال
اری با وارد کردن شوک الکتريکی به نقاط حساس بدن شخص کن

مثل صورت، گوش و نوک انگشتان ميخواست که بدون حتی يک 
  . ثانيه درنگ به سوالش پاسخ دهم

ده ها بار بوسيله شوک الکتريکی مجبور ميشدم به سواالتی که 
حتی بعضی از آنها را متوجه نشده بودم فقط برای در امان ماندن از 

  . بدهم پاسخ شوک
اما اين کارها نيز آنها را ارضا نکرده و بازجو دستور داد تا چوب 

بدون لباس و . شالق را آورده و لباس هايم را از تن دربياورند
عريان بر روی زمين خوابانده شدم، دستهايم از پشت دستبند زده 

شخص ديگری پايش را روی کتفم گذاشته و دست هايم را . شده بود
ار ميداد به گونه ای که نميتوانستم کوچک ترين به طرف باال فش

يکی از آنها شالق را برای تشديد درد وارده، دوال کرد . حرکتی بکنم
. و از نوک پا تا فرق سرم را با ضربات سنگين شالق نوازش ميداد

به حدی در کارش مهارت داشت که حساس ترين و ضعيف ترين 
  . نقاط بدن را به خوبی يک پزشک ميشناخت

ر اثر ضربات متوالی و محکم برآن مناطق، پوست و گوشت و د
  . استخوان بدنم به هم دوخته شده و بر کف زمين چسبيده بودم

. سوزش مرگ آور شالق و شدت درد تا مغز استخوان نفوذ ميکرد
رقص و نوای درد . تمام سلول های بدنم در حال متالشی شدن بود

از خشم بازجويی بی احساس آور تازيانه همراه با فرياد های مملو 
گاهی برای پرسيدن سوالی . در تمامی فضای اتاق پيچيده بود

ضربات شالق متوقف ميشد ولی ضربات مجدد بسيار سنگين تر و 
  . زجر آورتر از قبل بر سطح بدنم نواخته ميشد

بازجو مدام نعره ميکشيد که خدای اين جا من هستم و زنگی تو هم 
  .در دست من است

.  های بيمارگونه و ديوانه وار بر شدت ضرباتش می افزودبا خنده
. بعد از يک تماس تلفنی دستور داد تا به مکان ديگری منتقل شوم

نزديک نيمه شب بود که دوباره سوار بر يک ماشين شده و در 
  .ظلمت سکوت خوفناک شب به مکان ديگری منتقل شدم 

وی در يک اتاق در بدو ورود به آن ساختمان و در داخل راهرو جل 
که بعدها فهميدم اتاق رييس بازداشتگاه است، تيم بازجويی متشکل 
از پنج نفر بدون پرسيدن هيچ سوالی فقط جهت ايجاد رعب و 

يکی از آنها دست چپ و يکی . وحشت شروع به ضرب و شتم کردند
ديگر دست راستم را گرفته، دو نفر از آنها با ضربات مشت و لگد و 

اينجا "دن شوک الکتريکی مدام تکرار ميکردند که يکی ديگر با ز
  ".آخر خط است و کسی زنده از اينجا بيرون نخواهد رفت
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بعد از گذشت مدتی با همين وضعيت يکی از آنها ميگفت اگربه  
سواالتشان پاسخ مورد نظر آنها را ندهم تمامی ناخن هايم را خواهد 

ن بيست و تصور آن روش های قرون وسطی آن هم در قر. کشيد
يک، حتی در آشفته ترين کابوس ها برايم غيرممکن به نظر ميرسيد 
که يک باره دردی همانند شعله های مهيب آتش سوزان تمامی 
وجودم را فرا گرفت و همراه با اين درد چندين قرن به عقب 

حس ميکردم در تاريک ترين دوران بشريت در ميان . بازگشتم
که ناگهان يکی از آنها با وسيله ای  قرون وسطايی قرار دارم  جهنم

که در دستش بود، ناخن های انگشت دست را در ميان آن قرار داده 
و با فشار بر روی ناخن ها و کشيدن آن به سمت جلو چنان دردی 
ايجاد ميکرد که تمامی دردهای قبلی ام در مقابل آن اصال قابل 

ی انگشت های بعد از چندين بار تکرار اين کار بر رو. اهميت نبود
  . مختلف، رييسشان دستور داد تا دستگاه مولد برق را روشن کنند

بعد از روشن کردن دستگاه که صدای بلندی هم داشت، با چند دقيقه 
تاخير جهت افزايش ولتاژ آن، من را بر روی زمين خوابانده و سيم 
هايی را بر مچ پاهايم وصل کردند، مانند اينکه بخواهند پرنده ای را 

در ضمن اينکه مشغول صحبت با . رای تزيين اتاقشان خشک کنندب
يکديگر بودند بيش تر از پانزده دقيقه من را در همان حالت رها 

  .کردند 
لباس هايم را که تنها متعلقات دنيای بيرون و آزاد بود از تنم در  

 شلوار و پيراهن آبی رنگ و با زدن چشم  آورده و با دادن يک
به محض ورود به سلول . ول انفرادی کوچک شدمبندی وارد يک سل

بر روی کف زمين که با موکتی کثيف پوشيده شده بود دراز کشيده 
  . و از شدت خستگی و درد به حالت بيهوشی در آمدم

روز بعد که پزشک مورد اعتمادشان جهت انجام معاينه عمومی و 
بررسی تاثيرات شکنجه، لباس ها را از تنم در آورد با ديدن 
جراحات وارده و کبودی های ناشی از شالق و ضربات شوک و 
مشت و لگد با رنگی پريده و دستانی مرتعش و چشمانی وحشت 

  .زده، جمالتی را بر روی يک صفحه کاغذ يادداشت کرد 
بازجويی ها از ساعات اوليه صبح شروع ميشد و تا هنگام غروب  

سلول بازگردانده ادامه می يافت و بعد از اتمام بازجويی به داخل 
سلولی که تنهايی و مرگ زمان ناشی ازآن زجر آور تر از . ميشدم

  .شکنجه های جسمی بود
برای رهايی از تنهايی و افکار و کابوس های هراس انگيز حاکم بر 
فضای بازداشتگاه، تصميم ميگرفتم تا قدم بزنم اما سلول به حدی 

بيش تر از چهل کوچک بود که برای هر صد متر پياده روی، بايد 
  .بار طول سلول را طی ميکردم

اسمی را که به خاطر داشتنش مورد بازخواست قرار گرفته بودم، به 
 ٧٣  زودی کامال پاک و محو کرده و به عنوان زندانی سلول شماره

  .صدايم ميکردند 
تا اينکه روزی که بر اثر .  هفته از بازجويی ها گذشته بود٢حدود 

روی صورتم ،بينی ام دچار خون ريزی ضربات مشت بازجو بر 
شديدی شد به صورتيکه پزشک حاضر در بازداشتگاه نتوانست 
خون ريزی را متوقف کند، حتی خود بازجو نيز با ديدن خون ريخته 

به همين خاطر به درمانگاهی . شده بر کف اتاق دستپاچه شده بود
م تا کنون در خارج از بازداشتگاه متنقل شدم و در آنجا بود که فهميد

  .  زندان اوين در بازداشت بوده ام٢٠٩در بند 
 صدور  چندين ماه به همين منوال گذشت و وقتی نتوانستند برای

حکم مورد نظر مدرکی عليه من ارائه کنند، تصميم گرفتند تا مرا به 
استان کرمانشاه بفرستند تا شايد در آنجا بتوانند اتهام دلخواهشان را 

ر حاليکه اتهام جديدی نداشتم و حتی تفهيم به من منتصب کنند د
  .اتهام نشده بودم، به بازداشتگاهی در کرمانشاه منتقل شدم 

. وضع اين بازداشتگاه به مراتب اسفناک تر از بازداشتگاه قبلی بود
ساختمان قديمی داشت که با چند پله به زير زمين و سلول های 

  . انفرادی ختم ميشد
انتهای يک سالن تنگ و تاريک قرار سلولی که نصيب من شد در 

 اما طولش به اندازه  داشت، عرضش کمی بيشتر از عرض شانه ها
قد خودم بود وقتی وارد سلول شدم حس کردم که داخل يک تابوت 
سنگی قرار گرفتم، در اين سلول هوا وجود نداشت، نعره و فرياد از 

بر آن نزديک ترين فاصله شنيده نميشد، سکوت و ظلمتی وحشتناک 
حکمفرما بود، يک پيرمرد نگهبان که به گفته خودش از زمانی که 
آن ساختمان در اختيار ساواک بوده و از همان زمان تا به حال تنها 
او را به ياد داشته، تنها صدايی بود که به گوش ميرسيد چون 

روزی بيشتر از سه بار حق استفاده از دستشويی را نداشتيم 
  .ب محروم می شديمباالجبار از نوشيدن آ

در اين مدت که بيشتر از دو ماه به طول انجاميد عالوه بر شکنجه 
های جسمی شديدترين شکنجه های روحی و روانی را نيز تحمل 
کردم هنگامی که نتوانستند مدرکی دال بر گناهکار بودنم پيدا کنند، 
دادستان حکم عدم صالحيت رسيدگی دادگاه مربوطه را صادر کرد و 

 منتقل شدم، تنهايی و بالتکليفی و بی خبری از ٢٠٩ به بند مجددا
خانواده به قدری دردناک است که هيچ کس نمی تواند حتی يک 

  .لحظه آنرا توصيف کند
اعتقاد به بيگناهی و عدم ارتکاب عملی غير قانونی تنها موضوعی 
بود که در ميان تمام سختی های موجود موجی از مسرت و 

تمامی مسائل پيش آمده را "ايجاد کرده بود، اميدواری در قلبم 
در " مصائب متولد شدن در يک منطقه جغرافيايی خاص می دانستم

دوران همه سختی ها از اجرای قانون و برقراری عدالت هر چند که 
 ماه برای ٩دلسرد شده ولی کامال نا اميد نشده بودم، بعد گذشت 

واده ام ارتباط تلفنی اولين بار توانستم به مدت چند دقيقه با خان
  .برقرار کرده و زنده بودنم را به اطالع آنها برسانم

 به سنندج منتقل شدم و بعد از حدود دو ماه ٨٦از تيرماه سال 
دادگاه همزمان پرونده را دوباره به تهران انتقال داده و باز هم به 
تهران بازگردانده شدم، در اين مرحله برای تشديد فشار های روحی 

انی خانواده ام را نيز در امان نگذاشته و برادرم را فقط به و رو
خاطر داشتن نسبت برادری با من دستگير کرده و مورد شکنجه 
قرار داده به نحوی که دستش تا مدتها کامال بی حس و فلج شده 

 زندان رجايی شهر کرج که بند ٥ به بند ٨٦بود، در اوايل سال 
 ايدز بود و اکثريت زندانيان مخصوص بيماران عفونی مبتاليان به

  آن بند دارای حکم اعدام می باشند منتقل شدم 
 دادگاه ٣٠ ماه از تاريخ دستگيری به شعبه ١٨با گذشت حدود 

 دقيقه طول کشيد ١٠انقالب احضار شده و در دادگاهی که کمتر از 
بدون رعايت بديهی ترين اصول آئين دادرسی به اتهام عضويت در 

  . به اعدام محکوم شدم دستان ترکيهحزب کارگران کر
حزبی که در ترکيه تاسيس شده و حتی در آن کشور هم برای هيچ 
يک از اعضای آن حکم اعدام صادر نشده است، وقتی مستندات و 
  داليل صدور چنين حکمی را از قاضی دادگاه جويا شديم اينگونه
 پاسخ داد که احکام پرونده های سياسی توسط نهادهای امنيتی

  !. صادر می شود و من فقط دستور ابالغ شده را اجرا کردم
 نفر از ٣٠ به همراه ٨٧بعد از صدور حکم اعدام در مهر ماه سال 

 همگی دارای حکم قصاص بودند جهت  زندانيان رجايی شهر که
 نفر اعدام ٢٩اجرای حکم به زندان اوين منتقل شدم، در آن روز 

يی مجدد فرستادند با وجود  جهت بازجو٢٠٩ به بند  شده ولی من
اينکه از سوی قاضی حکم صادر شده و اتهام جديدی هم برايم تفهيم 

 ماندم و بازجويی جديدی ٢٠٩نشده بود به مدت شش ماه در بند 
صورت گرفت در اين مدت مسئوالن پرونده بارها اذعان کردند که 

 تنها تحت تاثير شرايط سياسی بوده و اصول دادرسی  حکم صادره
  .ادالنه ناديده گرفته شده است ع

با اين وضع دوباره به زندان رجايی شهر منتقل شدم، هنوز دو سه 
ماهی نگذشته بود که برای بار دوم جهت اجرای حکم اعدام به بند 

 زندان اوين که محکومين به اعدام را قبل از اجرای حکم در ٢٤٠
 در انتظار سلولهای انفرادی آنجا نگهداری ميکنند بردند و هر روز

اجرای حکم اعدام که انتظاری کشنده تر از مرگ است بسر می بردم 
اما اينبار نيز حکم اجرا نشد و به زندان اوين منتقل شدم و هم 
اکنون در زندان اوين زندگی ميکنم اگر چه بتوان نام زندگی بر آن 
گذاشت، زندگی ای که همانند ميليون ها هموطن خود هر سالش از 

 زجرآور تر و هر ماهش از ماه سپری شده دردناک تر  سال گذشته
  . و هر روزش از روز گذشته رقعت انگيز تر

 روز از زمان دستگيری ام ميگذرد ولی هنوز مابين ١٣٠٠اکنون 
مرگ و زندگی بالتکليف و سرگردانم نمی دانم متعلق به دنيای 

 جزو مردگان، اين است شرح و حال کسی که قبل از  زندگانم يا
سيدن به دوران کودکی به مرحله جوانی رسيده و پيش از چشيدن ر

کوچکترين قطره شربت از جام لذايذ جوانی در لبه پرتگاه مرگ 
  اين است سرگذشت يک محکوم به اعدام      .ايستاده است

  علی حيدريان
 ١٣٨٨ بهمن ماه ١٢ –زندان اوين 

.................................................  
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 است بيکاری در راه موج جديد
 درصد ١١٫١در حالی که آخرين نرخ بيکاری اعالم شده عدد : مهر نوشت

 ١٥ها از افزايش اين نرخ به  نشان می دهد، پيش بينی  را٨٨در پاييز 
 .به بازار کار حکايت دارد 60  و با متولدين دهه٩٢درصد تا سال 

 نشان ٧٥تا  ٨٥بررسی روند بيکاری در کشور طی دوره زمانی سالهای 
 هزار نفر مرد بيکار ١٨٤ ميليون و ١می دهد که با توجه به وجود 

 هزار نفر نيز زن ٢٧١، ٧٥درصد از افراد جامعه در سال  ٨٫٥معادل 
ه در مقايسه با سال درصد بوده اند ک 13.3 بيکار با نرخ بيکاری معادل

هزار نفر با نرخ بيکاری  ١٤٥ ميليون و ٢، تعداد مردان بيکار به ٨٥
  هزار نفر٨٤٧ با ٨٥ درصد رسيده است و زنان نيز در سال ١٠٫٨

  . درصد نرخ بيکاری داشته اند٢٣٫٣بيکار، 
نيز نشان می دهد که نرخ  بررسی روند نرخ بيکاری در سالهای گذشته

در   کاهش يافت،٨٦ درصد در سال ١٠٫٥ به ١١٫١ از ٨٥بيکاری سال 
 ١٠٫٤ به ٨٦ دهم درصد نسبت به ١ نيز نرخ بيکاری فقط با ٨٧سال 

سالجاری نيز روند نرخ بيکاری سير صعودی به خود  در. درصد رسيد
 ٨٨در تابستان و پاييز   درصد١١٫٣ به ٨٨ بهار ١١٫١گرفت و از 
  .رسيده است

  سال ١٠  ميليون شاغل مرد در٥افزايش 
 ميليون ١٢ جمعيت شاغل مرد کشور ٧٥بر اساس اين گزارش، در سال 

 هزار نفر زن بوده است که ٧٦٥ ميليون و ١هزار نفر در مقابل  ٨٠٦و 
 درصد ٧٫٩ به ٥٥٫٦زنان در سال مورد بررسی  نسبت اشتغال مردان به

 ٢هزار نفر مرد در مقابل  ٦٩٥ ميليون و ١٧، ٨٥در سال . بوده است
گروه در   هزار نفر زن شاغل بوده اند که نسبت اشتغال دو٧٨١ون و ميلي

  . بوده است٩٫٥ به ٥٨٫٥اين سال 
 به بازار کار و ٦٠دهه  اظهار نگرانی مرکز آمار از ورود متولدين

در   ميليون نفری آنان باعث شده است که پيش بينی شود کشور٩جمعيت 
ار نفر بيکار جديد باشد که  هز٩٠٠ ميليون و ١سالهای آينده بايد پذيرای 

 ٢٥با افزايش تعداد شاغلين از . در سالهای اخير بی سابقه است اين تعداد
 پيش بينی ٩٢ هزار نفر در سال ٧٠٠ميليون و  ٢٧ميليون نفر فعلی به 

  .می يابد  درصد افزايش١٥شده که نرخ بيکاری نيز به 
  سهم پررنگ صنعت، کشاورزی و خدمات از اشتغال

ررسی روند تغييرات سهم اشتغال در بخش های مختلف ب همچنين
 درصد مردان در ٢٣٫٩٢معادل  ٧٥اقتصادی نيز نشان می دهد در سال 

درصد سهم  ١٦٫٦٨بخش کشاورزی فعال بوده اند که زنان در اين بخش 
 در ٧٥ درصد زنان نيز در سال ٣٤٫٥ درصد مردان و ٣٠٫١٧. داشته اند

 از اشتغال در خدمات ٧٥مردان در سال سهم . اشتغال داشتند بخش صنعت
  .درصد بوده است 45.86  درصد و سهم زنان٤٤٫٣١

مردان و   درصد١٨٫٥٦ نيز نشان می دهد که ٧٥ با سال ٨٥مقايسه سال 
به .  شاغل بخش کشاورزی بوده اند٨٥ درصد زنان در سال ١٤٫٤٦

درصد مردان در سال مورد بررسی به همراه  ٣٢٫٧٥همين ترتيب 
، ٨٥مردان در سال  . درصد زنان نيز در صنعت فعال بودند٢٥٫١١
  درصد اين بخش را در اختيار٥٦٫٢٦ درصد خدمات و زنان نيز ٤٦٫٥٨
 .داشتند

  کاهش مردان شاغل متاهل
 باسواد بودند ٧٥زنان شاغل در سال   درصد٧٩٫٩درصد مردان و  78.4

ان شده درصد زن ٨٧٫٧ درصد مردان و ٨٧٫٨، ٨٥که اين نسبت در سال 
 متاهل بوده اند که در سال ٧٥ درصد مردان شاغل در سال ٧٨٫٢. است
  درصد زنان شاغل٦١٫١همچنين . درصد کاهش يافته است 75.8  به٨٥

 درصد ٦١٫٧ اين درصد به ٨٥در سال   متاهل بوده اند که٧٥در سال 
  .افزايش يافت

  تحصيلکرده نسبت به مردان برتری زنان شاغل
به سال ماقبل از آن  اغل مشمول دستمزد زنانه نسبت رشد مش٧٥در سال 

 در.  درصد بوده است٢٫٤ درصد رشد کرد که اين نسبت برای مردان ٦٫٢
 درصد مشاغل جديدی که مشمول دستمزد شده است برای ٥٫٥، ٨٥سال 

از آن افزايش يافت که اين نسبت برای مردان  زنان نسبت به سال ماقبل
  .نشان می دهد ال قبل از آن درصد رشد را نسبت به س٣٫٢

  نيز نشان می دهد که٧٥روند کيفيت اشتغال بين زنان و مردان در سال 
 درصد زنان شاغل دارای تحصيالت عاليه بوده اند که ٢٧٫٥دراين سال 

 ٧٥ درصد مردان در سال ١٠٫١.  رسيد٣٦٫٧به  ٨٥اين درصد در سال 
 برای جمعيت مردان ٨٥سال  تحصيالت عاليه داشته اند که اين درصد در

    ٢٠١٠, ٦فوريه      . رسيده است١٣شاغل به عدد 
................................................  

  زندانی سياسی زن بر مبنی قانون محاربه۴محاکمه 
 تمام شواهد و داليل موجود حاکی از
 . تشکيل مجدد کميسيون مرگ است

 کيل شده استاين کميسيون  بدستور علی خامنه ای تش
خانم زهرا جباری به اتهامات نسبت داده شده اعتراض کرد و به مقيسه ”

ای گفت که بازجويان او را مورد شکنجه قرار داده اند و ناخن های وی 
را کشيدند و اثرات کشيدن ناخن خود را در دادگاه به مقيسه ای نشان داد 

اری گفت که ولی مقيسه ای با وقاحت  به  زندانيان سياسی زهرا جب
را متهم ) بازجو(خودت ناخن هايت را کشيدی  و می خواهی کارشناس 

 ”.کنی
چهار تن  از زنان دستگير شده : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

 دادگاه انقالب فراخوانده شدند و بر مبنای قانون  ٢٨اخير به شعبه 
 .محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند

 ٢٨ تن از زنان زندانی سياسی به شعبه ۴اه  بهمن م١١روز يکشنبه 
از ( دادگاه انقالب برده شدند و توسط محمد مقيسه ای معروف به ناصريان

بر  ) ١٣۶٧اعضای کميسيون مرگ قتل عام زندانيان سياسی در سال 
نام زنان زندانی سياسی که .مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند

 خانم آقائیرد محاکمه قرار گرفتند عبارتند از،بر مبنای قانون محاربه مو
 متهم خانم معصومی متهم رديف دوم،خانم کاظمیمتهم رديف اول،

 . متهم رديف چهارم می باشندخانم زهرا جباریرديف سوم و 
خانم معصومی نسبت به اتهامات وارده اعتراض کرد و هيچ کدام از آنها 

رافات گرفته شده  تحت شکنجه را نپذيرفت و در دادگاه اعالم کرد که اعت
مقيسه . های وحشيانه جسمی و روحی بوده است و غير  واقعی می باشد 

ای در واکنش به اعتراض خانم معصومی اعالم کرد که از بازجويان 
وزارت اطالعات که وی را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داده 

 .اند استعالم خواهد خواست
ات نسبت داده شده اعتراض کرد و به مقيسه خانم زهرا جباری به اتهام

ای گفت که بازجويان او را مورد شکنجه قرار داده اند و ناخن های وی 
را کشيدند و اثرات کشيدن ناخن خود را در دادگاه به مقيسه ای نشان داد 
ولی مقيسه ای با وقاحت  به  زندانيان سياسی زهرا جباری گفت که 

را متهم ) بازجو( می خواهی کارشناس خودت ناخن هايت را کشيدی  و
 . صحبتهای مقيسه ای باعث شگفتی وکال و حاضرين در دادگاه شد.کنی

نهايتا مقيسه ای به خانم جباری گفت که از بازجوی وی تقاضای استعالم 
خواهد کرد و در دادگاهی که بعد از عيد نوروز بر گزار خواهد شد به آن 

 شهريور ماه دستگير و به ٢٧ری در خانم زهرا جبا.رسيدگی خواهد کرد
 ماه در سلولهای انفرادی ٢او به مدت .  زندان اوين منتقل شد ٢٠٩بند 

تحت بازجوئی و شکنجه بسر برد و سپس به بند زنان زندان اوين منتقل 
 برادرش در قرارگاه ٢او بدليل داشتن ارتباط خانوادگی با خواهر و . . شد

 . برداشرف در عراق در زندان بسر می
خانم آقايی و کاظمی که بر مبنای قانون محاربه مورد محکاکمه قرار 

مقيسه ای به آنهااعالم کرد که حکم آنها در هفته های آينده . گرفته بودند
 .ابالغ خواهند شد

محمد مقيسه ای معروف به ناصريان با رفتاری وحشيانه و غير انسانی با 
 کرد و در طی مدت دادگاه زندانيان سياسی و وکالی آنها برخورد می
اوهمچنين از حضور خانواده .زندانيان سياسی را مورد اهانت قرار می داد

های زندانيان سياسی در دادگاه ممانعت کرد و دستور داد که خانواده ها را 
بيرون کردن خانواده ها زندانيان سياسی با . از راهروی دادگاه بيرون کنند

 . گرفترفتاری خشن و غير انسانی صورت
بازجويان وزارت اطالعات احکام غير انسانی و سنگين را خود از پيش 
تعيين می کنند و زندانيان سياسی را به دادگاههای نمايشی اعزام می کنند 

 .تا احکام به آنها ابالغ شود
. تمام شواهد و داليل موجود حاکی از تشکيل مجدد کميسيون مرگ است

ای تشکيل شده است و اعضای اين کميسيون  بدستور علی خامنه 
اصلی آن صارق الريجانی،رئيسی از اعضای کمسيون مرگ 

 ،محسن اژه ای ،صلواتی مقيسه ای ،پير عباسی ،احمد ١٣۶٧سال
زرگر و جعفری دولت آبادی همراه با افراد شعب امنيتی دادکاه 

 زندان اوين مستقر شده اند و همراه با ٢٠٩انقالب که در بند 
 اطالعات و سپاه پاسداران در حال پرونده سازی بازجويان وزارت

عليه زندانيان سياسی برای زمينه سازی صدور و اجرای احکام 
  .اعدام هستند

……………………………………… 
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 تعداد ديگری از ، اعدام اجرای حکمخطر
  . را تهديد ميکندمخالفان رژيم

پور و  آرش رحمانی روز پس اجرای حکم اعدام دو جوان به نام های چند
 و اوجگيری اعتراضات گسترده در داخلی و بين زمانی محمدرضا علی

 ٩معاون اول قوه قضائيه ايران اعالم کرد که المللی به اين جنايات رژيم، 
 .نفر ديگر نيز به زودی اعدام خواهندشد

اند که هر دوی اين افراد  شده اعالم کرده  در حالی که وکالی دو فرد اعدام
هيچ نقشی در حوادث پس از  و اند ت دستگير شدهدو ماه پيش از انتخابا

 و پس از اينکه اظهارات اين وکال را اسناد  مدارک به اند انتخابات نداشته
دو نفری که اعدام شده «: ، ابراهيم رئيسی در قم گفتاثبات رسانيده اند 

های اخير   نفری که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جريان آشوب٩و 
 .»ندا دستگير شده

های جمهوری اسالمی  ای از مقام نيه الملل با انتشار بيا سازمان عفو بين
. اند متوقف کند  نفری را که به محاربه متهم شده٩خواست تا اجرای حکم 
الملل در اين بيانيه صدور حکم اعدام برای  سازمان عفو بين

سی به شدگان را ناعادالنه دانسته و اضافه کرده که آنان از دستر بازداشت
 .اند وکيل محروم بوده و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفته

نگاران و و  ای به روزنامه  سازمان گزارشگران بدون مرز نيز طی بيانيه
نويسان زندانی اشاره کرده و نوشته است که خطر اعدام، آنها را  بالگ

ندانی نگار ز روزنامه‘‘ اميد منتظری’’اين سازمان به دادگاه . کند تهديد می
در اين دادگاه اتهام محاربه . ماه تشکيل شد اشاره کرده که روز دهم بهمن

های مطبوعاتی و مصاحبه با  نگار به دليل فعاليت مه به اين شاعر و روزنا
 .المللی تفهيم شد های بين رسانه

گويد  رضا معينی مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز می
نگاران و  کم اعدام برای روزنامهاين سازمان نگران صدور ح

طی . نگرانی جدی در اين زمينه وجود دارد«: نويسان زندانی است وبالگ
ايم بر اين  ای که منتشر کرده های علنی ی گذشته در اطالعيه سه هفته

المللی  هايی هم که به نهادهای بين ايم و در نامه نگرانی تاکيد کرده
ی  ا اين مساله، به عنوان يک مسالهايم، خواهان برخورد جدی ب فرستاده

جدی انسانی در جهان امروز شديم و از تمام شرکا، دوستان و کشورهايی 
ايم از جمهوری اسالمی  که با جمهوری اسالمی در ارتباطند، خواسته

های ديگری به جز اعدام، برای خروج از اين بحران  حل بخواهند که راه
 .»برگزيند

................................................. 
 تاييد احکام سنگين حبس فعالين آذربايجانی

  دادگاه تجديد نظربيدر 
مرتضی مرادپور، فردين مرادپور، رسول بدلی، علی : ساواالن سسی

بدلی، امين پاشا قره باغی و آرش عشقی موالن از فعالين مدنی 
جان شرقی به شش آذربايجانی در تبريز در دادگاه تجديد نظر استان آذرباي

 .سال تا شش ماه زندان محکوم شدند
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر 

 ساله آذربايجانی به اتهام ١٨آذربايجانشرقی فردين مرادپور نوجوان 
اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام 

ه به شش سال حبس تعزيری و فردين و تهيه و نگهداری مواد منفجر
مرادپور برادر وی به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه 
امنيت کشور و تبليغ عليه نظام به سه سال حبس تعزيری و رسول بدلی 
به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر عليه امنيت به دو سال 

ين علی بدلی، امين پاشا قره دادگاه همچن.حبس تعزيری محکوم گرديدند
باغی و آرش عشقی موالن را به اتهام تبليغ عليه نظام محاکمه و هر کدام 

  . را به تحمل شش ماه حبس تعزيری محکوم کرد
 در پارک ائل گولی ٨٨ خرداد ١اين افراد در جريان راهپيمايی خانوادگی 

 تبريز و پس از طرح شعارهايی در رابطه با حقوق زبانی و ملی
آذربايجانيها بازداشت و پس از نزديک به سه ماه بازداشت به قيد وثيقه 

 ٢٠١٠ فوريه ٩                 .آزاد شده بودند
.................................................  

  .به آتش کشيده شدتصوير خامنه ای 
روز پس از افتتاح تونل توحيد، عکس يزرگ علی خامنه ای رهبر دو 
وری اسالمی ايران که  در سمت راست  و بالی اين تونل قرار داشت، جمه

  .به آتش کشيده شد عکس های مربوط بطور وسيعی منتشر شده است
.................................................  

آيا مشارکت فرزندان ما در : بيانيه ماداران عزادار
 انتخابات بايستی به بازداشت، شکنجه، تجاوز،

 کشتار و اعدام شان منجر شود؟
ما مادران امروز، دختران ديروز ايران ايم که در روزها و ماه های 

آيا سزاوار است که پس از گذشت .  فعاالنه شرکت داشتيم۵٧انقالب 
سی و يک سال از انقالب، همچنان شاهد اعدام فرزندان خود باشيم؟ 

 . اين سوال همه ما مادران ايرانی است
ماه گذشته ٧ عزادار که به صورت خودجوش در طول ما مادران

شنبه ها در پارک الله و ساير پارک ها و اماکن عمومی ديگر با 
حضور فعال خود کشتارها و بازداشت ها را محکوم کرده و 
خواستار پايان بخشيدن به اين اعمال غير انسانی و غير قانونی 

 . تيمبوده ايم، امروز با اعدام فرزندان خود روبرو هس
آيا سزاوار است ما مادران در همه عرصه های تاريخی شاهد فنا 

 شدن فرزندان خود باشيم؟ 
چه کسانی ما مادران را محکوم به اين مرگ تدريجی کرده است که 

 هميشه در سوگ عزيزان خود بنشينيم؟ 
مگر خواست فرزندان ما در طول سی و يک سال گذشته چه بوده 

 است؟ 
ن ما در انتخابات بايستی به بازداشت، شکنجه، آيا مشارکت فرزندا

 تجاوز، کشتار و اعدام شان منجر شود؟ 
ما مادران عزادار ايرانی، کليه اعمال غير انسانی و غير قانونی 
فوق را محکوم می کنيم و هشدار می دهيم اگر مسئوالن به خواست 
ر مادران ايران زمين توجه نکنند و همچنان به اين اعمال خشونت با
 . ادامه دهند، با اقدامات اعتراضی گسترده تری روبرو خواهند شد

آزادی زندانيان "ما مادران عزادار ضمن تکرار خواسته های خود، 
، از تمام "محاکمه آمران و عامالن کشتار فرزندانمان"و " عقيدتی

مردم ايران و جهان می خواهيم که از جوانان ما به صورت گسترده 
 اين چنين اعمال بيرحمانه به هر طريق ممکن حمايت و از انجام

 . جلوگيری کنند
نگذاريم فجايع تاريخی . زندگی ما به حيات فرزندانمان بستگی دارد

  مادران عزادار                   .  دوباره تکرار شود۶٠دهه 

.................................................  
 

                                                 
  
 
  
  
  
  
    

  
  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ازمانايميل روابط عمومی س
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 


