
  توضيح در باره  هفته نامه راه کارگر 
  

که طی چند سال گذشته بعنوان " تک برگی راه کارگر"نشريه 
روزنامه سياسی هيأت اجرائی سازمان و تحت سردبيری و با 
زحمات بی دريغ رفيق ارژنگ بامشاد منتشر می شد، از شماره 

 به بعد جای خود را به نشريه ديگری به سردبيری  رفيق آرش 170
انعکاس " تک برگی راه کارگر"فلسفه وجودی . انگر دادکم

بالفاصله مواضع هيأت اجرائی سازمان روی داغ ترين رويدادها 
. بود؛ و از اين رو، ريتم انتشار آن ثابت نبوده و تابع رخدادها بود

محض سهولت  تکثيرو انتشار و به حد اقل رساندن هزينه چاپ و 
ريه در شکل تک برگی و در   نش- که مجانی بود-توزيع آن هم 

تک "نشريه جديدی که مدتی است بجای . چهارصفحه تهيه می شد
منتشر می شود، از منطق ديگری برخوردار " برگی راه کارگر

 خبری  با ريتم ثابت هفتگی است که –اين يک نشريه سياسی . است
اساسا از طريق اينتزنت توزيع می شود و از اين رو با محدوديت 

  . ات رو به رو نيست و شکل تک برگی نداردتعداد صفح
، نشريه جديد  "تک برگی راه کارگر" با وجود توقف انتشار 

با . کماکان با همان  نام  و با سلسله شمارگان آن منتشر شده است
 پوزش از تأخير در رفع اين ناهمخوانی، از همين شماره که 

و " ه کارگرهفته نامه را  " شماره آن است، نشريه با ناممين205
 .منتشر می شود"  خبری راه کارگر–نشريه سياسی " بعنوان

 
 )راه کارگر(گران انقالبی ايران ر کميته مرکزی سازمان کا   
 

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

    !؟  زندان زنان، " خانواده" 

       
   الله حسين پور         

                                    
 سال است که سازمان ملل روزی از روزهای 10بيشتر از 

. سال را به عنوان روز جهانی خانواده نام گذاری کرده است
 ماه مه هرسال مقاالتی نوشته می شود و برخی 15

امسال اما، توجه . روزنامه نيز آن ها را درج می کنند
یژه صفحات اینترنت انباشته بيشتری به این روز شده و به و

سميناری در ایران برگزار . از مقاالت مختلف در این رابطه بود
  .شد و بحث هایی انجام گرفت
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    "فدراليسم " مخالفت با           

  ! ؟"پلوراليسم "    تحت لوای     
                                                   

   ="  جاللی پور"  نگاهی به سخنرانی  =
  "  هويت ايرانی و نقش اقوام"    در همايش  
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   نتاس کرد دردانمعی زنان و مرج  صحنه ای از رقص دسته       

  

  
  

خوشه های " شعر زندگی ، ديداری با 
)  سه دفتر شعر حسن حسام " ( آواز 

  رضا مرزبان
 9 صفحه 

قطع حل بحران صنعت چای کشورتنها با
دست مافيای چای، تقويت بنيه چايکاران

تشکل پذيری کارگران وکشاورزان و
) بخش پايانی ( !ردچايکارسامان می پذي
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    "فدراليسم " مخالفت با          
  ! ؟"پلوراليسم "    تحت لوای     

                                                                           
هویت ایرانی و " اخيرًا همایشی در محل وزارت کشور، تحت عنوان

توسعه " برگزار شد که در بخش ميزگرد " بررسی نقش اقوام 
، "  اجتماعی اقوام ایرانی، چشم اندازها و راهبردها-اقتصادی

یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ( حميد رضا جاللی پور
ابق چند روزنامه توقيف شده مشارکت ایران اسالمی و از مدیران س

نقد تجربه کردستان، سراب راهبرد "پيرامون  ") دو خردادی" 
چکيده ای از این . سخنرانی نمود" فدراليسم و غفلت از پلوراليسم 

در معرض ... سخنرانی در سایت های اینترنتی گویا، روشنگری و 
در . در ایران قرار گرفته است" مسئله ملی" دید عالقه مندان به 

این نوشته، نگاهی خواهيم انداخت به سخنرانی مذکور و ناتوانی 
ستم " اصالح طلبان درون و بيرون از حاکميت در حل معضل دیرینه 

  .و تبعيض عليه خلقهای تحت ستم در کشور کثير المله ایران" ملی
  

              ********************************  
چند (  کثير المله و مولتی کالچرال کشور ما از دیر باز ، سر زمينی

در جغرافيای سياسی ایران، مليتها، اقوام و . بوده است) فرهنگی 
فارسها، . اقليت های فرهنگی و مذهبی مختلفی زندگی می کنند

آذریها، کردها، بلوچها ، عربها و ترکمن ها، ملل اصلی تشکيل 
نيز آنرا ...  و دهنده ایران هستند که اقليتهایی چون ارامنه، آسوریها

  . تکميل می کنند
در درون هر ملت نيز اقوام، لهجه ها و گرایشات فرهنگی متنوعی 

یعنی " ملت غالب" وجود دارد که این مسئله بيش از همه در 
  .فارسها مشاهده می شود

با آنکه زبان و فرهنگ پارسی، ار هزاران سال قبل، صرفنظر از اینکه 
 قدرت سوار بوده، فرهنگ دیوانی چه قبيله  و خاندانی بر مسند

عليه ابزار وجود " ستم و تبعيض ملی" حاکم بوده است، اما مقوله 
مليتهای غير فارس و اقليتهای قومی و مذهبی، توسط شوونيسم 
عظمت طلب فارس، از زمانی معنای جامعه شناختی روشنی پيدا 
ی نمود که طبقه حاکم در مسير گذار ایران بسوی نظام سرمایه دار

وحدت " و تشکيل بازار واحد ، نيازمند آن بود یا شد که تحت شعار 
" ، مليتها و اقوام گوناگون ساکن ایران را به تبعيت از "و تمرکز ملی
تاجایی که هر نوع تاکيد بر . و شوونيسم فارس وا دارد" ملت غالب

حفظ  و توسعه فرهنگ، زبان و یا تالش برای حق تعيين سرنوشت 
ملوک " ،" تجزیه طلبی" با انگ " مليتهای تحت ستم" و اتونومی 
تماميت " مقدس" و غيره  سرکوب می شد و زیر پرچم " الطوایفی

  .ارضی ، منکوب  می گشت
با روی کار آمدن خاندان پهلوی ، تالش برای مستحيل کردن ملتها و 

به . اقوام غير فارس و جلوگيری از ابزار وجود آنها به اوج خود رسيد
طر در اعتراض به سرکوبها و تبعيضات شوونيستی طبقه همين خا

حاکم، شاهد آن بودیم که در طول نيم قرن سلطنت پهلوی ، 
جنبش های ملی و رهائی بخش مختلفی بویژه در آذربایجان و 

  .کردستان بروز کند
شوونيسم فارسی رژیم پهلوی آن چنان زمحت بود که مثًال کردها یا 

ستند به زبان مادری خود تحصيل کنند، عربها یا بلوچها، نمی توان
رسانه ای از خود داشته باشند و یا با لباس محلی در موسسات 

اکثر مسئولين این استانها و مناطق ، از افراد . دولتی خدمت کنند
غير بومی و سرشار از تنفر نسبت به فرهنگ ملتهای آن مناطق 

ونت به موازات همين ستم ملی بود که مناطق تحت سک. بودند
 مذهبی، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، جزو عقب -اقليتهای ملی

در سراسر بلوچستان یا . نگه داشته شده ترین مناطق ایران بودند
سه چهارم . کردستان، حتی چند کارخانه پيدا نمی کردید

  .کارخانجات ایران در مناطق فارس نشين احداث شده بود
 56رژیم سلطنتی در سالهای از اینرو وقتی انقالب مردم ایران عليه 

  بوقوع پيوست، طبيعی بود که در مناطق ملی، عالوه 57و 
برخواست آزادی  و عدالت اجتماعی، خواست رفع ستم و تبعيضات 
قومی و محترم شمردن حق ملل در تعيين سرنوشت خود از جمله 
حق خود مختاری آنها در چهارچوب ایرانی آزاد ، آباد و مبتنی بر 

وقی همه شهروندان ، نيز طرح شود و مورد پشتيبانی  حق-برابر
  .اکثریت تحت ستم این مناطق قرار گيرد

اما جمهوری اسالمی نوپا، نه تنها برای مردم ایران، آزادی و عدالت 
به ازمغان نياورد، بله با درنده خویی هر چه تمامتر، سياست 
ا شوونيستی رژیم ساقط شده در قبال اقليتهای ملی و فرهنگی ر

شوراهای دهقانی ترکمن صحرا را سرکوب کرد، . تداوم بخشيد
مبارزات حق طلبانه اعراب خوزستان را بخاک و خون کشيد، هر 
ندای حق خواهی را در بلوچستان و آذربایجان در نطفه خفه نمود و 

در بسياری از مناطق آن . فرمان جهاد عليه کردستان را صادر کرد
کردستان بدليل گسترده گی ، جنبش ها سرکوب شدند، اما در 

تشکل یابی، تسليح توده ای و وجود یک پشت جبهه در مناطق 
حميد رضا . کردنشين عراق، رژیم نتوانست به راحتی توفيق یابد

جاللی پور که در آن سالها ی سرکوب بعنوان یک حزب اللهی 
صادراتی از تهران، مدتی فرماندار مهاباد بود، خود علت تداوم 

چرا در جریان انقالب :  " ق کرد را چنين توضيح می دهدمقاومت خل
فقط در مناطق کردنشين، شاهد یک جنبش قومی تمام عيار 
بودیم؟ از دیدگاه تبيينی من، محروميت اقتصادی و فرهنگی از علل 
زمينه ای ظهور این جنبش قومی بود اما علل موثر ظهور این جنبش 

ی سقوط دولت مرکزی و یک. را باید در دو علت دیگر جستجو کرد
برداشته شدن کنترل ناشی از حضور دولت در منطقه و دیگری 

در ) حزب دمکرات و کومه له( حضور دو تشکل سياسی کرد 
  ."استفاده از این فضای آزاد شده بود

 تردیدی نيست که هم محروميت و تبعيض دیر پا در کردستان و هم 
 در جنبش مذکور وجود تشکل های باسابقه کرد، از عوامل موثر

بوده اند، اما آنچه سبب شد رژیم اسالمی نو پا نتواند مثل سایر 
نقاط ایران، کنترل بالمنازغ کردستان را بدست گيرد، فقدان هر نوع 

بنياد گرایی شيعی، نمی توانست . پایه حمایتی در کردستان بود
بعالوه  سابقه .بدالیل مختلف، پایه ای در کردستان داشته باشد

از جمله خاطره جمهوری خود مختار مهاباد ( زاتی این مردم مبار
ونيز وجود پشت جبهه ) 25  و 24برهبری قاضی محمد در سالهای 

ای از دیگر بخشهای کردستان که خود در گير مبارزه با دولتهای خود 
جاللی پور در . بودند، راز تداوم و مقاومت این جنبش بوده است

انها و پاسگاهها توسط نيروهای کرد جایی دیگر از خلع سالح پادگ
اما مشابه چنين عملی تقریبًا در تمام ایران رخ . سخن می گوید

در بسياری از شهرها، مردم با اشغال پاسگاهها و . داده است
کالنتری ها، کنترل آنها را از طریق ایجاد کميته ها بدست گرفتند که 

اسالمی به زیر بعدها رژیم آنها را تحت عنوان کميته های انقالب 
هژمونی خود کشيد، اما در کردستان چنين کنترلی بدليل فقدان 

جاللی . توهم توده ای نسبت به خميتی و شرکاء به وقوع نپيوست
، 64پور اظهار عقيده می کند که این جنبش پس از مقاومت تا سال 

بدليل خطاها ی راهبردی دو حزب دمکرات و کومه له، به شکست 
بته از دست رفتن مناطق آزاد شده و کنترل او ال. کشيده شد

نظامی کامل رژیم بر کردستان را نه نشانه عقب نشينی وتغيير 
با این . شکل مبارزه ، بلکه عالمت شکست این جنبش می داند

همه، اکنون اعتراف می کند که بدليل تداوم تبعيضات قومی و 
ه در کردستان مواج" مقاومت اجتماعی" اقتصادی، ما با نوعی

همچنان تبعيض قومی و اقتصادی در : " او می گوید. هستيم
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بخاطر وجود همين تبعيض، کردستان با یک . کردستان وجود دارد
مقاومت اجتماعی روبرو بوده و هست که نشانه های آنرا بخوبی 

  ." تا کنون دید1372ميتوان در رفتار انتخاباتی مردم کرد از 
، 76ساله پس از دو خرداد  وجالب است بدانيم که در دوران شش 

تنها منطقه ای که در آن اعدام های سياسی تداوم داشته، 
در طی ایندوره چندین نفر از مبارزان زندانی . کردستان بوده است

بجرم هواداری از کومه ) که بعضی از آنها سالها در زندان بودند( کرد
  .له یا دمکرات، تيرباران شده و یا در زیر شکنجه جان باختند

احزاب کرد می گوید، نمی " خطای راهبردی" اما آنچه جاللی پور از 
. تواند توجيه گر یورش فاشيستی رژیم اسالمی به کردستان باشد

هر حزب سياسی ممکن است در طول فعاليت اش این یا آن خطای 
که برخی از آنها هم جبران ( تاکتيکی یا استراتژیکی را صورت دهد

داستان این است که مردم کرد درجریان اما اساس ) ناپذیر باشند
 و سالهای پس از آن ، ضمن خوشحالی از برچيده شدن 57انقالب 

نظام سلطنتی ، عالوه بر آرزوی استقرار دمکراسی و عدالت 
اجتماعی، در جستجوی تحقق رویای دیرین خود یعنی رفع تبعيضات 
 ملی نيز بودند و جمهوری اسالمی نوپا در راستای استقرار یک

"  مذهبی تمام عيار و سامان دادن -ارتجاع و استبداد سياسی
زیر علم رژیم توتاليتر و بنياد گرای شيعی، قصد نداشت " امت واحده

. این خواست دیرینه مردم زجر کشيده کردستان را محترم شمرد
واٌال ميدانيم که این خمينی بود که فرمان جهاد و لشگر کشی به 

دم بيدفاع سنندج و دیگر شهرها را از کردستان را صادر کرد و مر
، جنبش مردم 58در همان سال . زمين و هوا مورد تهاجم قرار داد

هيات نماینده گی خلق " کردستان با تعيين هياتی تحت عنوان 
متشکل از نماینده گان حزب دمکرات، کومه له، سازمان " ( کرد

ن چریکهای فدائی خلق و روحانی مبارز اهل سنت، شيخ عزالدی
به مذاکره با هياتهای اعزامی دولت بازرگان مشغول ) حسينی

بودند، تا از طریق مسالمت آميز به حقوق حقه خود در غالب یک 
هيات نماینده گی . خودمختاری در چهار چوب کشور دست یابند

خلق کرد در چهار چوب این خود مختاری ، قبول کرده بود مسائل 
 ، جنگ و صلح وسياست مربوط به سياست خارجی، قوای نظامی

های کالن اقتصادی کماکان در ید اختيار دولت مرکزی باشد، اما 
کنترل امور سياسی، اجتماعی و انتظامی منطقه، بعهده خود مردم 

طبيعی بود که این خواست دمکراتيک و راه حل . کردستان باشد
برای پایان دادن تدریجی به تبعيضات ملی در کردستان مورد قبول 

آنها . ت توتاليتر و نيز دولتمردان کابينه مهدی بازرگان نبودروحاني
عمًال جز تسليم بی و شرط، انتظار دیگری از نيروهای این جنبش، 

انتظار بيهوده ای که مسلمًا نمی توانست مورد قبول . نداشتند
قرار گيرد، ) نيروهای پيشمرگه( مردم کردستان و بازوی مسلح آن 

ت جمهوری اسالمی، کردستان مورد لذا در تمام سالهای حکوم
بيرحمانه ترین تهاجمات قرارگرفت که در جریان آن، بغير از چند هزار 
نيروی مسلح پيشمرگ، دهها هزار تن از مردم بيدفاع نيز کشته 

نمونه .... قتلعام روستای قارنا، قه التان، یوسف کندی و . شدند
  .هایی از این جنایات ضد بشری بوده اند

برمبنای یک ارزیابی و ( حتی زمانيکه رهبران حزب دمکرات این رژیم 
تصميم به مذاکره با فرستاده گان جمهوری )خطای فاحش سياسی

اسالمی در اتریش گرفتند، با زیر پا گذاشتن اوليه ترین مبانی عرف 
از جمله زنده یاد دکتر ( بين المللی ، طرفهای مذاکره کننده 

 به گلوله بستند و با همکاری را در همان اتاق مذاکره) قاسملو
  . دولت اتریش مجددًا به ایران برگشتند

بنابراین مسئله این نيست که آیا همه تاکتيک ها و روشهای 
مبارزاتی نيروهای کرد، درست بوده یا نه، مسئله کليدی همانا این 
است که جمهوری اسالمی، همچنان که با اصول آزادی و برابری 

ا اصل خود حکومتی مردم و حق تعيين انسانها ضدیت دارد ، ب
این ضدیت البته صرفًا . سرنوشت ملل تحت ستم نيز دشمنی دارد

مختص به رژیم پهلوی و رژیم اسالمی نبوده ، بلکه بخش قابل 
نه تنها " تماميت ارضی" توجهی از نيروهای اپوزیسيون نيز، بنام 

ق از جمله ح( حق دمکراتيک مردم یعنی حق تعيين سرنوشت ملل
: را برسميت نمی شناسند ، بلکه حتی با طرحهایی چون) جدایی

  . در چهار چوب ایران واحد نيز مخالفند" فدارليسم"و " خود مختاری" 
نه تنها اصالح طلبان حکومتی، بلکه اصالح طلبان بيرون از حاکميت، 
سلطنت طلبان و بخش قابل توجهی از اپوزیسيون جمهوریخواه نيز 

حق ملل در تعيين " تلف، اصل دمکراتيک تحت بهانه های مخ
که در بسياری از کشورهای سرمایه داری نيز " ( سرنوشت خود

" کبک" رعایت شده مثل برگزاری رفراندم در ایالت فرانسوی زبان 
امتيازات " را نفی می کنند و یا حداکثر به اعطای پاره ای ) در کانادا

و جالب .  نمایندبه اقليتهای ملی و مذهبی بسنده می" فرهنگی 
پيرامون . اینکه بخش اعظم این جریانات خود را دمکرات نيز ميدانند

در سمينار مذکور در مورد راه حل مسئله " جاللی پور" این مسئله 
معتقدم دو سراب، : " می گوید) و مسئله اقوام در ایران( کردستان 

می تواند دوباره بجای پيشبرد کردستان بسوی توسعه به تکرار 
سراب اول اینکه ، دلسوزان . جربه های پرهزینه گذشته منجر شودت

و روشنفکران کرد، به این خيال دل خوش کنند که با تشدید 
روندهای جهانی شدن، ميتوان فدراليسم کردی را در آغوش 

تجربه فدراليسم ادامه همان راهبرد خود مختاری خواهی ... کشيد
اگر فعاالن . اميده استآغاز انقالب هست که قبًال به شکست انج

سياسی و دلسوزان کرد در آغاز انقالب بجای پيگيری مطالبات خود 
از طریق خود مختاری یا راهبرد فدراليسم، مطالبات خود را در چهار 

تعقيب می کردند، چه بسا ) تکثير گرایی( چوب پلوراليسم آرام 
  . "سطح توسعه کردستان بيش از شرایط فعلی بود

تالش از طریق ساز و کارهای "  حل مورد نظر خود را  وی آنگاه راه
قانونی موجود در قانون اساسی برای وادار کردن دولت مرکزی به 

در پاسخ باید گفت اوال روند . ذکر می کند" توجه به مطالبات خود
جهانی شدن فعلی لزومًا ربطی به فدراليسم ندارد، بر عکس در 

" دولتهای ملی"  معنا شدن بسياری موارد شاهد ایجاد تمرکز و بی
بعالوه قبل از اینکه این روند . توسط روند گلوباليزا سيون، هستيم

جهانی شدن طرح شود، تجربه های حکومت های فدرالی از دهها 
سال و گاه صدها سال در بسياری از کشورها وجود داشته  است و 
اتفاقًا به موازات استقرار دمکراسی در آن کشورها، اتونومی و 

ثانيًا . فدراليسم ایاالت و استانها نيز برسميت شناخته شده است
مخالف " فدراليسم " است که با " پلوراليسمی " این چه نوع 

در نقطه ) تکثير گرایی و چند قطبی شدن( اگر پلوراليسم . است
قرار دارد، ) تماميت گرایی و یکپارچه سازی" ( توتاليتاریسم" مقابل 

که فدراليسم در نقطه مقابل توتاليتاریسم و آنگاه باید قبول کرد 
شوونيسم، و شکلی از تحقق پلوراليسم و اقعی نه صوری در 

کسی که از خود حکومتی مردم و از . جامعه چند مليتی ایران است
حق ملل در تعيين آزادی سرنوشت خود دفاع نمی کند، نميتواند 

بری ، سراب ثالثا آنچه که بيش از هر راه. یک دمکرات واقعی باشد
و بيراهه است ، همانا جستجوی حل مسئله ملی در چهارچوب 

قانونی که رسما . قانون اساسی نظام والیت مطلقه فقيه ميباشد 
مردم را صغير و نيازمند یک قيم ميشمارد و با تکيه بر فرامين شيعه 

یکپارچه و مطيعی فراهم آورد ، " امت " اثنی عشری ميخواهد 
  .فع ستم ملی و قومی را مهيا کند نميتواند موجبات ر

یعنی " سراب دوم" با " اصالح طلب"  جاللی پور البته بعنوان یک 
سياست های یکپارچه سازی دولت مرکزی هم مخالف است و 
خود را مدافع نوعی تکثير فرهنگی و سياسی ميداند که اگر محترم 
. شمرده نشود، مقاومت های اجتماعی پر هزینه را دامن خواهد زد

اما پرسيدنی است که این چه نوع محترم شمردن تکثير فرهنگی و 
سياسی است، که فدراليسم و خود مختاری ملل در چهار چوب 
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  ادامه از صفحه یک 

  
  

   !؟  زندان زنان، " خانواده"   
  

   
  

اینکه رژیم جمهوری اسالمی از جناح های مختلف آن تا مشاوران 
و گرامی داشت آن در یک " خانواده"مرد و زن آن چه برداشتی از 

داشتی از آن می کنند، آن چنان روز از سال داشته و یا چه سوء بر
اما . واضح و آشکار است که جای بحث و مجادله باقی نمی گذارد

، که در "خانواده" بحثی را که باید به آن دامن زد، برداشتی است از
کنه جامعه رسوخ کرده است و این برداشت در هر قشر و طبقه ای 

  .به طور متفاوت عمل می کند
ا می توانيم ادعا کنيم که همه وقتی صحبت از خانواده می کنيم، آی

از یک مفهوم سخن می گویيم؟ آیا تاکنون اثبات نشده است که 
خانواده نيز مانند بسياری از مفاهيم دیگر مقوله ای نسبی است و 
هرکس فاکتورهای متفاوتی را برای مشخص کردن این مفهوم در 
ت نظر دارد؟ آیا یک خانواده کارگری با خانواده بورژوایی، مختصا

یکسانی دارد؟ آیا یک خانواده کارمندی و شهری با خانواده ای که 
را می " خانواده"در ده زندگی می کند، قابل مقایسه است؟ آیا 

توان بدون در نظر گرفتن آن در یک تاریخ مشخص بررسی کرد؟ 
می کنيم، باید روشن کنيم که در کدام " خانواده"وقتی صحبت از 

. و رسم و رسومی صحبت می کنيمکشور و با چه فرهنگ، مذهب 
غير از طبقاتی بودن مفهوم خانواده، چه مشخصات دیگری آن را 
بيان می کند؟ آیا خانواده با یک مادر، یک پدر و حداقل یک فرزند 
مشخص می شود؟ آیا یک زن و شوهر بدون فرزند هم خانواده 
ه محسوب می شوند؟ آیا یک مادر یا پدر با حداقل یک فرزند، خانواد

به شمار می روند؟ آیا داشتن فرزند مشخصه خانواده است؟ آیا یک 
زن یا مرد که به تنهایی زندگی می کنند، دیگر خانواده محسوب 

  نمی شوند؟ چرا نه؟
نيز بسيار " سالم"از پسوند " خانواده"در بحث های مربوط به 

نيز نسبی نيست؟  وجود " سالم"آیا مفهوم . استفاده می شود
 از قبيل عشق و محبت زن و مرد به یکدیگر و به مشخصه هایی

فرزندان، اطمينان و اعتماد متقابل، رفتار دمکراتيک از جانب طرفين 
و پذیرش آزادی شخصی و مدنی همه افراد خانواده، مسلما وجوه 

اما سئوال اساسی این . مشترک یک رابطه سالم در خانواده است
  است؟" سالم"، "خانواده"کدام : است
پدر .  مجسم کنيد1340انواده شهری در ایران را در سال های یک خ

شاغل است، مادر خانه دار، دو فرزند مدرسه ای که وقتی به خانه 
مادر برایشان غذا می کشد، پدر . برمی گردند، سفره آماده است

. روزنامه می خواند و با هم در مورد وقایع روز صحبت می کنند
و یا به مهمانی نزد پدربزرگ و مادر جمعه ها به گردش یا به سينما 

همه چيز نظم و . دعوا و جرو بحثی با هم ندارند. بزرگ می روند
. پدر فرمانده است و زن و فرزندان فرمانبر. روال معمول خود را دارد

. پدر خرج خانه را می پردازد و مادر کارهای خانه را انجام می دهد
یک خانواده کالسيک که . فرزندان درس می خوانند و بازی می کنند
  .امروزه شاید به ندرت وجود داشته باشد

تلقی می شود؟ وقتی چنين خانواده ای " سالم" آیا این خانواده 
به تصویرکشيده می شود، کمتر کسی به سرنوشت آن مادر 
مهربانی که شبانه روز خود را، فدای برپایی چنين خانواده ای می 

اریا نسبت به سرنوشت خود او، این زن فداک. کند، می اندیشد
ناآگاه است و آن را بر پيشانی خود انگاشته می بيند و اجبارا 
راضی به رضای این سرنوشت محتوم است یا اینکه از موقعيت خود 
ناراضی است، اما شرایطی که در آن قرار گرفته، امکان رهایی از 

اند و زن شبانه روز را با گریه و تأسف می گذر. آن را به او نمی دهد
با خون دل، سفره ها را می اندازد و بر می چيند، فرزندان خود را 
. بزرگ می کند و به نيازهای شبانه روزی مرد خود پاسخ می گوید

" خانواده"خود را لعنت شده و بدبخت می شمارد و بدینسان یک 
چنين . را برپا داشته و تداوم این خانواده را تضمين می کند" سالم"

نها و تنها بر اساس روا شدن خشونتی بی حد و مرز خانواده ای ت
این خانواده سالم . بر زن، اما پنهان و در پوشش، قابل تداوم است

  .هزینه بسيار گرانبهایی می پردازد
بنا به تحقيقات، خانواده امروزی نسبت به خانواده های کالسيک 
به لحاظ آسيب شناسی، از دعوا، جرو بحث و مشاجرات روزمره در 

کودکانی که در این خانواده ها بزرگ می شوند، از این . ذاب استع
چنين . مشاجرات آسيب های جدی روحی و روانی می بينند

مقایسه ای از یک خانواده امروزی با خانواده کالسيک که با صلح و 
محسوب می شدند، بسيار " سالم"صفا می زیستند و در واقع 

نگاه " سالمت"این اما اگر کمی به کنه و عمق . سطحی است
محصول رنج و " سالمتی"کنيم، به وضوح درمی یابيم که چنين 

مشاجراتی که در . عذاب روزمره و تحقير مداوم زِن آن خانه است
خانواده های امروزی مرسوم است، هرچند تأثيرات منفی خود را در 
خانواده بر جای می گذارد، از سویی نمایانگر رشد آگاهی زنان در 

در روابط خانوادگی است و از سوی دیگر نشان دهنده جامعه و 
یکی از دالیل . مقاومت و ایستادگی مردان در مقابل این آگاهی

رشد ميزان طالق را نيز می باید در رشد آگاهی زنان نسبت به 
حقوق مدنی و شخصی خود جستجو کرد که با مقابله ارتجاعی 

 و چاره ای جز مردان، به راه برد های غير دمکراتيک می انجامد
  .طالق و جدایی باقی نمی ماند

خانواده ای را مجسم کنيد که زن و مرد هر دو شاغل هستند، بچه 
ها به کودکستان یا به مدرسه تحویل داده می شوند و زنی  که کار 
. بچه داری را تقبل کرده، آنها را از مدرسه به خانه بر می گرداند

، غروب مادر با سرعت به خانه بچه ها در خانه نان و پنير می خورند
می رسد، بشدت از توهين و تحقيرهایی که بر سر کار، در خيابان و 

با بچه ها . در تاکسی و اتوبوس به او شده، عصبی و خسته است
بر سر انجام تکاليف مدرسه و مسائل جزئی دیگر، جروبحث می 

 از کار بعد از اینکه شوهر. کند، غذای یخ زده را از فریزر گرم می کند
دوم خود خسته و مانده به خانه بر می گردد، بر سر اینکه  لباس 
های خود را روی زمين افکنده، با او دعوا می کند، شب هنوز 
فرصت نکرده لباس بيرون خود را عوض کند، مجبور است چندین کار 
دیگر را نيز انجام دهد و از شدت خستگی توان پاسخ به نياز 

 چشم های خود را می بندد تا فردا روز جنسی شوهرش را ندارد و
جمعه ها نيز به جمع آوری ریخت و پاش هفته . بدتری را تکرار کند

  .گذشته و آماده کردن نيازهای روزمره هفته آینده می گذرد
است؟ در چنين خانواده ای به " سالم" آیا این خانواده 

هر کدام به . مرد، بچه ها و بطور مضاعف به زن ظلم می شود
  آیا امروزه بسياری از . حوی تحت فشار و خشونت قرار می گيرندن
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   ...."خانواده"                           
  

  
خانواده ها چنين مختصاتی ندارند؟ خانواده هایی با این مشخصات 

در این خانواده . قطعا محصول اجبار اقتصادی در جوامع امروزی ست
  ن خانه  و به عنوان زن شاغل ها نيز زن به عنوان مادر، به عنوان ز
درآمد ماهانه در این خانواده به . در سه جبهه انجام وظيفه می کند

قدری کم و محدود است که صحبت از مسافرت، مهمانی و تفریح 
از آینده روشن و بهتر تصوری در . های معمولی به ندرت می شود

ز با حال ني. در گذشته نيز دوره زیبایی وجود نداشته. ميان نيست
  . رنج و عذاب و زحمت و جان دهی روزمره بسرعت می گذرد

حال می توان خانواده ای را تنها با یک زن و حداقل یک فرزند در 
زندگی چنين خانواده ای مسلما به عالوه . شرایط امروز تصور کرد

مشکالتی که در باال برای یک خانواده امروز برشمرده شد، از جهات 
زن نه تنها باید خرج .  و تعرض قرار می گيردچندگانه ای تحت فشار

خانه، لباس، خوراک، هزینه های مدرسه فرزند، هزینه رفت و آمد و 
غيره را به عهده گيرد، بلکه جامعه نيز به او به عنوان یک زن مطلقه 
یا بيوه همواره با ظن نگریسته و او را بطور مداوم تحت تحقير و 

ه تنها توسط مردان مورد توهين چنين زنی ن. مزاحمت قرار می دهد
و سوءاستفاده قرار می گيرد، بلکه از جانب سایر زنان نيز تحت 

  چنين خانواده ای، . بایکوت، بی اعتنایی و حسادت قرار می گيرد
تلقی گردد، از جانب همين " خانواده"اگر حتی از طرف جامعه 

جامعه تحت چنان خشونتی قرار می گيرد و می بایست چنان 
زه حاد و همه جانبه ای با همين جامعه را به پيش برد، که دیگر مبار

زندگی این خانواده . نمی توان در آن یافت" سالمت"نشانی از 
  .همان داستان تکراری رنج و عذاب و ستم مضاعف بر زنان است

آیا یک زن مجرد که تنها زندگی می کند و فرزندی ندارد، از نظر 
؟ در هر حال چه به آن خانواده تک تلقی می شود" خانواده"جامعه 

نفره اتالق کنيم و چه نه، او نيز همانند یک خانواده جزئی از پيکر 
جامعه محسوب می شود و سالمت روند زندگی او نيز باید همانند 

اگر . روند زندگی یک خانواه چند نفره مورد توجه جامعه قرار گيرد
سته ای از جانب این زن تاکنون ازدواج نکرده باشد، به طور برج

اطرافيان خود مورد تحقير و ترحم قرار گرفته و به طور دائم با 
مزاحمت، دخالت های بی جا و فضولی های فاحش در زندگی 

او نيز مجبور است در چندین جبهه بجنگد . روزمره خود مواجه است
رسم و رسوم جامعه هنوز . تا بتواند زندگی خود را به پيش برد

زن را نمی پذیرد، و تنها زیستن را برای او ننگ ازدواج نکردن یک 
جامعه امکانات خود را از یک زن تنها دریغ می دارد، از . می شمارد

. او حمایت نمی کند و او را تحت فشارهای چندگانه قرار می دهد
تر از زندگی یک خانواده پر جمعيت با "سالم"زندگی یک زن تنها نيز 

  . تمامی مشکالتش نيست
آن را در شرایط " سالمت"و " خانواده" برای آنکه وضعيت یک بنابراین

اقتصادی، سياسی و کنونی بررسی کنيم، عالوه بر اینکه شرایط 
اجتماعی حاکم بر آن خانواده را زیر نظر می گذاریم که خود 
به بررسی همه جانبه ای نياز دارد، می بایست موقعيت و 

رد تحقيقات قرار جایگاه  زن در خانواده را به طور ویژه مو
   .  دهيم

  
  

******************************                 
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد    *
 

  سر دبير تک برگی 
                               

 arash.k@rahekargar.net       
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

               6777819- 40- 49    
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

برابری سايت راديو   
 

     www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

                www.rahekargar.net      
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com    
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قطع دست مافيای  حل بحران صنعت چای کشورتنها با  
 تشکل پذيری کارگران و تقويت بنيه چايکاران و چای،

  ) بخش پايانی (    !سامان می پذيرد کشاورزان چايکار
   
   اميرجواهری لنگرودی 

                           com.amir_l@hotmail  
  

معرفی صنعت چای تالش کرديم ازچگونگی  در پيشتر: اشاره
وصول محصول چای، مناطق کشت، وضعيت توليد، پروسه عرضه 

وتقاضا وسياستهای دولت درزمينه اين فرآورده صنعتی وبويژه 
دراين فاصله ودرکوران اعتراضات ٠ن آوريممشکالتش سخن بميا

وتحرکات خيابانی ونامه نوشتن کشاورزان به مقامات، موضوع 
ايرج ٠گزارش کمسيون تحقيق وتفحص مجلس برسرزبان ها افتاد

باتوجه به اينکه اين گزارش درسال «:نديمی ميگويد
پايان سال به صحن  آماده شده بودوقرارشدکه قبل از)١٣٨٢(قبل

اين گزارش رادريکصدوپنجاه صفحه تدوين کردنداما ٠٠٠نيامدبيايداما 
قرارشدازسوی کمسيون اقتصادی اين متن برای قرائت به حداقل 

ترين حد ممکن کاهش يابداما برخی تاکيدداشتندکه باتوجه به 
هزاران برگ سندقاچاق ازامارات متحده وعراق خواندن متن به 

 عليرغم ولی به هرحال٠٠٠همان حداکثری انجام شودو
تذکرمکرراينجانب وسايرنمايندگان مناطق چای خيزاين گزارش قرائت 

تااينکه سرانجام ) ٨٣فروردين٣٠روزنامه گيالن امروز، يکشنبه(نشد
صفحه آن ١۵٠صفحه از٣٠قرائت٨٣ارديبهشت٣٠درتاريخ چهارشنبه

باهمه بسته بندی حساب شده که اسامی همه شبکه مافيای 
وهويت بخش خصوصی درپرده ابهام دولتی، آقازاده هاودزدی ها

بماند وتنها باحروف الفبا اداگرديد، جامعه ايران را با شگفتی 
چه »زيرپوست شهر«اما همين حد، نشان می دهدکه !روبروکرد

خبروچرااينگونه است؟دراين نوشته برآنم که مسئله، مافيای صنعت 
  چای رااززوايای گوناگونش نشان دهم

                            * * * * * * * * * * *  * * *   
  ! دست عوامل مافيا ی قاچاق چای ازاقتصاد ايران کوتاه بايدگردد 
  :بوروکراسی حاکم برصنعت چای _  
 بوروکراسی حاکم ازطريق نهادهای دست وپاگير، ريزودرشت به  

نوعی آشکاروپنهان براقتصاد صنعت چای، همواره خودرابه اشکال 
ای اخيرازرشد  خوداين امردرطی ساله٠مختلفی بازتوليد می کند

بالنسبه فزاينده واختاپوسی برخوردارگشته وبا نشيب وفرازهای 
بااينهمه برشماری ٠بيمانندی، ازسطح تا عمق ريشه دوانده است

چراکه ٠تقدم وتاخر ونوعی الويت بندی برای آنها غيرممکن است
هرنهادی ازاين مجموعه درشرايطی برديگری پيشه می گيرند تا 

راهم آوردن سازوکارهای جديد، چاپيدن موجوديت خودرابرای ف
ونوعی رقابت درگسترش کارخويش، ازيکسوبه بوروکراسی 

موجودجنبه بادکنکی بيشتری بخشندوازسوی ديگر، موقعيت 
خودرادربرابرديگری تثبيت کنندبااينهمه بخش وسيعی ازاينان تابه 

امروز، نتوانستندويا نخواستندگرهی ازهزاران گره ناگشوده، 
عمده ترين نهاد های ذينفع با صنعت ٠ چای بگشايندزحمتکشان

چای که بادرهم تنيدگی بيمانندی عمل می کنند، بدون 
  :درنظرگرفتن ضمايم اجرايی آنان، به شکل زيرمی باشند

وزارت بازرگانی وبازاريابی محصوالت _٢کمسيون شورای اقتصاد_١  
وزارت کشاورزی وجهادکشاورزی ومعاونت باغبانی ٣_کشاورزی

کميته اصالح _۵ستاد تنظيم بازار۴_زارت کشاورزیو
نمايندگان مناطق چای خيز، : کميته طرح متشکل از_۶ساختارچای

نماينده کارخانه دار، نماينده بانک مرکزی، نماينده سازمان چای 
ولی ازنماينده کشاورزان چايکاروکارگران کارخانجات چای دراين 

حوزه هنری معاونت خودکفايی پست _٧کميته خبری نيست 
سازمان مديريت وبرنامه _٨سازمان تبليغات اسالمی

اتحاديه کشاورزان چای _١٠سازمان چای کشور_٩ريزی
شعبه ستادمبارزه باقاچاق _١٢بانک مرکزی وبانک عامل١١_شمال
اتحاديه ی صنف تجارچای که _١۴کميته صادرات چای_١٣کاال

تعاونی اتحاديه ی ١۵_درارتباطبا بازرگانی چای فعاليت می کند
سنديکای _١٧اتحاديه ی تعاونی کارخانجات چای_١۶چايکاران

کمسيون تحقيق وتفحص مجلس شورای _١٨کارخانه داران چای
تعاونی های روستايی بين _٢٠اتحاديه چايکاران شمال_١٩اسالمی
صندوق بيمه باغات _٢٢تعاونی چايکاران_٢١باغداران
بکه ش_٢۴تعاونی کارخانه داران وکارشناسان چای_٢٣چای

عوامل توليد، بسته _٢۶تشکل خريدارچای خشک _٢۵بازارمصرف
اتحاديه کشاورزان چايکارشمال يا انجمن _٢٧بندی وتوزيع چای
شبکه رابطه باغدار، _٢٩سازمان چای شمال _٢٨صنفی چايکاران

شورايعالی وامنيت _٣٠کارخانه دارودولت ازيکسو وبالعکس 
  گمرکات کشور_٣١ملی

تی اين حدشبکه تودرتوی، ريزودرشت  شايدوبيگمان کمترصنع 
درميان اين همه متوليان چای که بصورت ٠رادرخودجای داده باشد

بايد عملکردونقش هرکدام ازاين ٠دستگاه موازی هم عمل می کنند
کشاورززميندار، کارگرچايکارکه :نهاد ها رابدرستی شناخت ازجمله

نفردرسظح هزار٣۵٠بيش ازپنجاه وپنج هزارخانوارکه جمعيتی بالغ بر
منطقه شمال ايران رازيرپوشش قرارمی دهدوکارمند، کارگرکارخانه 

کارخانه _چای که هزاران نفرازصنايع تبديلی آن محسوب ميگردند
نقش بخش _واسطه هاومافيای چای_دولت_بانکها_دارچای

مصرف کننده وسايرعوامل دريک _خصوصی وکاسب دکاندار
ضعف معينی بوروکراسی هزارتوی پيچيده هريک باشدت و
  دررنگارنگی توليد اين صنعت مداخله می ورزند

بنابراظهارنظرهمگان وبويژه ٠ آنچه دراين ميان مهم می نمايد ٠
باپايان طرح چهارساله ١٣٨٢خودزحمتکشان چايکار، پايان سال

دولت برای جبران ٠اصالح ساختاری چای وشکست آن همراه بود
های درگير، تنها اين شکست، بدون مراجعه به افکارعمومی طرف

اين صنعت درحال »نجات«برمبنای ارزيابی خود، ديگربارباادعای
ويرانی وورشکستگی، دنباله گيری پروژه جديدی 

بهزراعی وبازسازی باغ های چای وارتقاءکيفيت «راباادعای
برپايه » ٠٠٠توليدواقتصادی کردن اين محصول و

رانه به اظهارنظروزيرجهادکشاورزی محمود حجتی، باواگذاری يا
زمين داران باغ های چای درآستانه برداشت محصول برگ سبزچای 

درموردطرح جديد، تاکنون نظرات ! بکارگرفت)٨٣ارديبهشت(
هدف «:استاندارگيالن اعالم داشت٠گوناگونی بيان شده است

نهايی طرح جديد اين بودکه چايکاران مورد حمايت قرارگيرند 
ايلنا، (»٠٠٠وب است ووپرداخت کمک بالعوض هم درهمين چهارچ

جدا ازاين همه مسئولين استان ودست اندرکاران )٨٣ول خرداد١
ازجمله ٠دولتی چای، طرح دولت خاتمی رامثبت ارزيابی می کند

نحوه ی اجرای طرح جديدچای برای «:مديرکل چای شمال می گويد
اولين باردرکشوراجراء می شود، چون تاکنون سابقه نداشته که 

بنابراين نتايج مثبتی به ٠ه توليدکننده پرداخت شوديارانه مستقيم ب
جالب )٨٣ارديبهشت٢١روزنامه گيالن امروز، يکشنبه(»دنبال دارد

اينکه استاندارگيالن مهندس سلطانی فر، جدا ازدفاع طرح دولت، 
برای سه ونيم «:برای پوشش دادن به وضعيت موجودبه ايلناگفت

 تحت پوشش سازمان ميليون نفرازکارگران، کارمندان وکسانيکه
های حمايتی هستند، به ازای هرنفر، دوونيم کيلوچای 

رتن چای به اين شکل هزا٧درسبدکاالداشته باشيم که مجموعا
توسط وزارت بازرگانی ازطريق مناقصه خريداری وتوزيع می 

به اين ترتيب طرحی )٨٣ايلنا، اول خرداد_خبرگزرای کارايران(»شود
   پرسش اين  شکست خورد وطرح جديدی جايگزين شد
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   ......حل بحران صنعت چای          
  

چرادرطی چهارسال طرح اصالح ساختارچای به گل :استکه
وبه ثمرنرسيد؟عوامل شکست اين طرح رادرکجا ها می ننشست 

توان نشان گرفت؟چراامروزکارخانه داران با توجه با دريافت وام های 
ميليارد تومانی ازبانکها، بازهم کارخانه هاراتعطيل می کنندوکارگران 

وهزاران هزارکشاورزچايکاررابابيکاری وسرگردانی فزاينده روبرومی 
قاسم رضاييان رئيس انجمن صنفی !!٠٠٠ سازند؟ودهها چرای ديگر

کارخانجات چای شمال يکی ازداليل ورشکستگی چای راعادت 
مقصراصلی «:دادن ذائقه ها به چای خارجی عنوان کردوافزود

درعادت دادن ذائقه ها به چای خارجی دولت است، به طوری که 
سازمان چای ازسال ٠شروع شده است٧٣و٧٢اين تغييرذائقه ازسال

اختالط چای داخلی وخارجی رابه صفررساندوچای ٧۴و٧٣های 
داخلی رادرپاکت های قرمزوسبزبه نام سازمان چای وبه نام چای 
خالص خارجی وارد بازارکرد، درنتيجه چای داخلی درانبارها ماندند 

ميليارد تومانی مواجهه ٧٨دولت وسازمان چای با بدهی٧٨ودرسال
قاسم ) ٨٣ديبهشتار١٨روزنامه گيالن امروز، سه شنبه(»شدند

رضاييان رئيس انجمن با بيان اين موضع از کارخانه داران حمايت 
کشاورزتاکنون چای خود راتاحدودی فروخته وپول «:ميکندومی افزايد

دريافت کرده ولی کارخانه داربرای خريدهااستقراض کرده 
بيشترين ضربه رامديران کارخانجات ٠وامروزنمی تواند جوابگوشود

ودرنوعی بن بست به دليل فروش نرفتن چای متحمل شده اند
آيااين اظهارنظرواشک تمساح )همان ماخذ پيشين(»قرارگرفته اند

برای کارخانه داران ريختن واقعی است؟درزمينه جزييات ازکل بدهی 
ميليارد ٢۶٧ازکل بدهی«:يک مقام کمسيون تنظيم بازارمی گويد

ان چای ميليارد تومان مربوطبه بدهی سازم١١۴تومانی، حدود
ميليارد تومان مربوطبه بدهی کارخانه های چای می ١۵٣وحدود
درواقع چای ايران درکليتش به ورشکستگی کشيده شده ٠باشد
واين درحاليستکه درآمد حاصل ازقاچاق »است
  !! ميليون دالراست٢٠٠ميلياردو٢چای

 و ورشکسته گی می نمايند چراکارخانه داران اظهار: می توان گفت 
روزنامه گيالن  اين زمينه در اعالم می دارند؟در متضررهمواره خود را 
حقيقت امراين است که وامهای دريافت شده «:امروزآمده است

ازسوی کارخانه داران درطی سالهای اصالح ساختارچای به 
طورکامل دراختيار صنعت چای قرارنگرفت بلکه اين پولهای کالن 

يگری ازسوی متوليان توليد چای خشک درزمينه های سودآورد
احداث «،»احداث مرغداری«،»خريد زمين«،»بسازوبفروش«ازجمله

خريدوفروش «،»آپارتمان سازی«،»استخرپرورش ماهی
روزنامه گيالن (»وغيره سرازيرشدند»ثبت تلفن موبايل«،»ماشين

وقتی کنترلی )٨٣ارديبهشت٨امروز، دکتربهمن مشفقی، سه شنبه
ان است، درکارنيست، معامله وتجارت سهل وصول تری درجري

سرمايه داربا صرف کمترين انرژی ووحشتی، سرمايه خود رادرآن 
درآشفته بازارايران امروز، تعطيل کارخانه ٠کانال به جريان می اندازد

به نفع بسازوبفروشی، شهرک سازی، واسطه گری که شيوه های 
همه وهمه بخش خصوصی را فربه ٠رايج وپولسازمی باشد

مصافی نابرابرباخودکشانده است تروکارگران وزحمتکشان را به 
ديرزمانی نيست که مافيای چای باوارد کردن چای خشک خارجی ٠

وباواگذاری جايزه های باارزشی که درداخل جعبه هايش جای می 
پول «،»انگشترطال«،»سکه طال«باچاشنی تبليغاتی٠داد

وبسياری ازديگرجوايزرنگارنگ، آنچنان برای »زنجير طال«،»کاغذی
دندان گيربود که ازيکسوتوانست به راحتی ذائقه مردم مصرف کننده 

  رابا خود همراه کندوازسوی ديگرجيب های گشاد خود رانيزپرنمايند
  : نگاهی به گزارش هيات تحقيق وتفحص واردات چای مجلس ٠

ماداميکه اين نظام : ازاين همه يک نکته ازپيش برماآشکار است 
سرکاراست، دست قرون وسطايی وضد بشری وسرمايه خوار، بر

 بايدبه ٠عوامل مافيای قاچاق چای ازاقتصادايران کوتاه نمی گردد
  !!تغييربنيادی انديشيد

جوانی به نام «:مطبوعات کشوربازتاب يافت در زير  چندی ييش خبر 
کيلوچای به همراه داشت ١٠٠ساله درحاليکه٢١کامران برين، 

دندولی مامورين به اوايست دا٠وازمهابادبه سمت اروميه می رفت
سه (»بااين که وی متوجه نشده بود، اوراازپشت به گلوله بستند

يابه گزارش سايت رويداد، به ) ، سايت پيک ايران٨٣فروردين۴شنبه 
فاصله يک هفته از درگيری نظامی اخير ماموران با مردم درکردستان 

درهفته ٠منجرشده بود»کامياران«که به کشته شدن يک تن در 
به سوی کاروان هايی که »مريوان«دازی درحادثه تيران جاری دو

معرفی می کنند، انجام شدکه »قاچاق کاال«منابع دولتی آنها را
دوتن :همين منبع می افزايد»درجريان آن دونفرمجروح شدند

ازنمايندگان مجلس به نامهای ادب وجالل جاللی زاده درباره اين 
جارت بايدميان کسی که ت«:مسائل به وزيرکشورتذکردادندوگفتند

کالن می کندوبه تکثيرثروت می پردازدباکسانی که برای معيشت 
چندکيلوچای رابا تمام خطرهای فردی به جان می خرندفرقی 

  )٨٣خرداد٧سايت اخبارروز، پنجشنبه(»باشد
 وقتی چنين اعمال خشن ومرگبارماموران رادربرابر، کارکرد شبکه  

شاره شده مافيای چای که درگزارش مجلس به گوشه های ازآن ا
متوجه می شويم درسرزمين خون وجنون، ٠است قرارمی دهيم 

زروزوروتزوير، برهرچه مايملک انسانی می چربد وجان آدمی را می 
گزارش پيرامون عملکرد شهرک مهديه قم آمده  در٠ستاند
شهرک مهديه قم دردريافت مجوزواردات چای، نحوه «:است

، نحوه تامين ارزبه خريدچای داخلی، نحوه پرداخت وجه خريدداخلی
منظورواردات، نحوه گشايش اعتباروهمکاری ايشان باشرکت چای 

شهرک يادشده قبل ازدريافت !احمدلندن، قابل تامل است
مبادرت به ثبت سفارش به ٧٣اسفند١٧مجوزواردات چای درتاريخ 

تن چای دروزارت بازرگانی می نمايد، مکاتباتی بين ١٠٠٠ميزان
ی انجام وباالخره باتوصيه قائم مقام شهرک فوق ووزارت کشاورز

وقت وزير بازرگانی راهکاری ازمعاونت وقت وزارت بازرگانی ارائه می 
محل  از دالر)هشتصدهزار يک ميليون و(١٨٠٠٠٠٠مبلغ  و شود

ريال به اين موضوع اختصاص ١٧۵٠سهميه وزارت بازرگانی با نرخ
می يابد، به نظرمی رسد ثبت سفارش فوق توسط آقای 

وارد کنندگان چای درشهرستان شيرازگشايش از_ش_ا_ر
رويه فروش چای «:درادامه گزارش آمده است»اعتبارشده باشد

شهرک مزبور با ٠داخلی درسازمان چای به صورت نقدی بوده است
 ١مورخ٣٨٧٧٢۶ارائه چک با وقت کشاورزی و  زير و تاييد
سه ميلياردوششصدوهفتاد  ( ٣۶٧٠٠٠٠٠٠٠مبلغ٧۴فروردين۵

می نمايد، چای داخلی راازانبارها خارج ريال درخواست )ميليون
جايگزين چک فوق  ٧۶٣٨٢نمايد، اين موضوع انجام وسپس چک

به منظوروصول به ٧۵فروردين٢٧چک مزبوردرتاريخ٠االشاره می شود
حساب سازمان چای واگذارمی شودولی به علت عدم موجودی 

باالخره وجه چای برابراسناد حسابداری سازمان ٠برگشت می شود
سال پرداخت می ۴وپس ازگذشت١٣٧٨ تدريج تا سالچای به
ص معاون وقت بازرگانی _آقای ح راجع به اين موضوع با٠شود

شهرک مهديه قم گفتگوشد، ايشان اظهار داشتندآن وقت 
ص بودند ومجوزمعاف ازاختالط _م_مديرعامل شهرک مهديه آقای م

باچای وارداتی رانيزايشان دريافت کردندودرخصوص نحوه ارتباط 
قرائت گزارش (»اطالعی نداشتندJ-CEY-Teaهرک باشرکت ش

درقسمت )، سايت امروز٨٣ارديبهشت٣٠درمجلس، چهارشنبه 
براساس يافته های حاصل ازصادرات «:ديگری ازگزارش آمده است
توسط بعضی؟ازواردکنندگان به ٠٠٠فرش، خشکبار، سيلندرگازو

سازمان چای «:و يا»منظورواردات چای استفاده شده است
شرايظی رافراهم نموده که به ازاءفروش ١٣٧٩و١٣٧٨وردرسالکش
  گرم چای داخلی امتيازيک کيلوگرم واردات چای خارجه ٨۵٧
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   .....حل بحران صنعت چای  
  

اين شرايط  می توانستند از البته گروهی محدود٠می شد صادر
گزارش تفصيلی هيات تحقيق  که اسامی آنها در بهره مند شوند

دراين گزارش »ات چای ارائه شده استدرقسمت صلح منافع وارد
به سيکل خريد داخلی، سيکل صادرات چای، صلح منافع واردات 

چای، بررسی عملکرد شورای اقتصاد، بررسی عملکرد وزارت 
بازرگانی، بررسی عملکرد بازارچه های مرزی، عملکرد بازارچه های 

مرزی دربازارداخلی، نتايج به دست آمده دردوره های مختلف، 
بندی اطالعات به دست آمده ازعملکرد بازارچه های امنيتی جمع

قشم، کيش (درواردات چای درسالهای مختلف، مناطق آزاد تجاری
توافقنامه سازمان چای کشورومناطق آزاد تجاری، )وچابهار

فروشندگان خارجی چای به ايران، ودرپايان عملکردکليه وارد 
 )ع ممنوعيتشرو(١٣٧٩ تاپايان سال١٣٧٣کنندگان چای ازسال 

نقطه کورگزارش نام بردن بيش »توسط هيات برسی شده است
نفرکه دردرون اين ١٩شرکت تنها با حروف الفباوهمينطوراز٢٠از

درهمين رابطه به گزارش خبرنگار خانه ی ٠شرکت هاجای گرفته اند
ملت، ايرج نديمی ازاعضاء کمسيون درپاسخ به اين سئوال که 

زارش نهايی قرائت شد؟به چرااسامی به صورت اختصاری درگ
اين موضوع درکمسيون اقتصادی به بحث گذاشته «:خبرنگاران گفت

شدو استدالل دوستان اين بودکه به خاطرتبعات اجتماعی وقانونی 
که قرائت اسامی دقيق افرادازتريبون مجلس رادرپی خواهد داشت، 

تمامی «:وی افزود»توافق شدتا به صورت اختصاری گزارش شوند
مدارک اين گزارش به دستگاه قضايی ارائه خواهد اسناد و

  ) ، سايت ملت٨٣ارديبهشت ٣٠زهراشجائی، چهارشنبه(»شد
  : بايدازاعضاءکمسيون تحقيق وتفحص چای مجلس پرسيد 
تبعات اجتماعی وقانونی اعالن اسامی حقيقی وحقوقی اين  _ 

افراد که بخش وسيعی ازسرمايه مالی کشوری رااينگونه به تاراج 
  برند، درگروچيست؟می 

اشخاصی که با اتکاء به قدرت مراجع تصميم گيری وارکان دولتی،  _ 
به راحتی می توانند ميلياردها دالررابه جيب خود 

چگونه استکه شما حتی مصلحت را دراين می بينيد ٠سرازيرکنند
  که اسامی آنان رادردرون مجلس نيزبرزبان جاری نسازيد؟

مدارک اين گزارش به قوه قضايی، چه فکرمی کنيد تفويض اسنادو _ 
هزارکشاورززحمتکش چايکارازيکطرف ٢۵٠مشکلی راازپيش پای

وهزاران کارگرکارخانه های چای ازسوی ديگرکه چشمان يکايک آنان 
  به برداشت محصول چای است، چگونه پاسخ خواهندگرفت؟

آيا همين دستگاه قضايی نبود که درتمامی صحن دادگاه شهرام  _ 
وپرونده قاچاق چای دردادگاه اردبيل، همه آقازاده ها به جزايری 

سالمت وآرامی ازکنارآن گذشتندتاکيان نظام مافيايی ضربه ای وارد 
  !نگردد؟

 وقتی آقازاده ها، رانت خواران، سرمايه داران، واسطه های انگلی  
با ضمانت دستگاه واليت وفساد دولتی ازراه زمين، آبی وهوا 

ربه می گردند، تنها اين زحمتکشانندکه زيردست اينگونه ميچرند وف
وپا له می شوندومرزنشينان کم بنيه هستندکه درتيررس مامورين 

  مامورومعذورجان می دهند
 برتمامی زحمتکشان است که باسازماندهی ومتشکل شدن  ٠

درنهاد های مستقل وسراسری کردن امراعتصاب، اعتراض وتوده 
وانند، توان اين نظام را بگيرند ای کردن مبارزه سياسی خويش، بت

 ! چنين باد٠وآنرادرتمامی عرصه ها غيرقابل حکومت گردانند
  
  

   83 خرداد                                  
  

      
    
  عليرغم مخالفت دولت ، تحصن پرستاران انجام خواهد شد  

  
با وجود مخالفتي که استانداري " دبير کل خانه پرستار اعالم کرد 

اعضاي شوراي مرکزي , ران با برگزاري تحصن پرستاران دارد ته
خانه پرستار روز سي و يکم خردادماه سال جاري تحصن خواهند 

تحصن در مقابل ساختمان " محمد شريفي مقدم گفت ." کرد
در " وي افزود ." سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار خواهد شد

دارد اما حداقل نياز حال حاضر صد هزار پرستار در کشور وجود 
بنا بر اين با کمبود صد و ده . کشور دويست و ده هزار پرستار است

به دليل نبود " وي در ادامه گفت ." هزار پرستار مواجه هستيم
کارشناسان حرفه اي در وزارت بهداشت و سازمان مديريت و برنامه 

حداقل بودجه براي حرفه پرستاري در نظر گرفته مي شود و , ريزي 
  ."به همين دليل در اين حرفه با استاندداردها فاصله بسيار داريم

  
    تير18هشدار استاندار اصفهان نسبت به تکرار اعتراضات 

 
 استاندار اصفهان نسبت به تکرار اعتراضات ضد حکومتي نظير قيام 

حسيني در جلسه تامين استان . هيجدهم تيرماه هشدار داد
اضات اخير اين شهر تشکيل شده اصفهان که به منظور بررسي اعتر

در استانه برنامه هاي هيجدهم تير و اعتصابات " بود گفت 
ممکن است برخورد نيروي انتظامي با دانشجويان به , دانشجوئي 

گفته مي ." اعتراضات دامنه داري همچون سال گذشته منجر شود
شود وي از معاون سياسي استانداري خواسته است علت 

 .   در اصفهان بررسي و نتيجه ان را اعالم نمايداعتراضات اخير را
    

  اعتراض کارگران شهرداری زاهدان            
  

گروهي از آارگران شهرداري زاهدان، ضمن اعتراض به عدم توجه 
مسوولين شهرداري نسبت به آنان، در مقابل خانه آارگر اين شهر 

 .تجمع آردند
ان، در خصوص به گزارش سرويس آارگري ايلنا، اين آارگر

 سال قبل، در قالب تعاوني مسكن، 7هايي آه قرار بود، حدود   زمين
 ميليون 5/2 الي 2به آارگران واگذار شده و در زمان ياد شده، حدود 

 .تومان از آنان اخذ شده بود، اعتراض داشتند
اآنون نيروي انتظامي و اشخاص حقيقي   به گفته اين آارگران، هم
ها را دارند و از ساخت و سازهاي مرتبط   ينادعاي مالكيت اين زم
 . جلوگيري شده است

چنين نسبت به عدم تطبيق   اين آارگران در جريان اين تجمع، هم
 .اي خود اعتراض آردند    سوابق آاري با سوابق بيمه

، دبير اجرايي خانه آارگر استان سيستان و "علي ميرشكار  قربان" 
طي : ار ايلنا، در اين رابطه گفتبلوچستان در گفت و گو با خبرنگ
 تيرماه 25ربط مقرر گرديد، تا تاريخ   جلسه اي با حضور مسوولين ذي

هاي آارگران حل شود تا آارگران از اين بالتكليفي   مساله زمين
 .درآيند  به

در همين راستا از مسوولين ذيربط شهرداري و تعاوني : وي افزود
ين جلسه حضور داشته مسكن شهرداري دعوت شده بود تا در ا

 .باشند آه متاسفانه اين افراد در جلسه ياد شده حضور نيافتند
، رئيس تامين اجتماعي شعبه يك زاهدان نيز در خصوص "نجفي" 

اآنون، در حال   هم: اي آارگران به خبرنگار ايلنا گفت  مشكل بيمه
اي آارگران و مكانيزه آردن آن هستيم آه   جمع بندي سوابق بيمه

علت عدم همكاري شهرداري، به مشكالتي در اين   سفانه بهمتا
  .ايم  زمينه برخورد آرده
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براى من هم سال پيش تازگى داشت وقتى آه يك آژيتاتور 
و آوازه خوان يافتم " ليريك"سياسى پر خروش را در قامت يك شاعر 

و با ترنم هاى او آه همه در نوع خود دست نخورده بود، آشنا 
آه از پيش مى دانستم، او شاعر و داستان نويس عضو با آن . شدم

ديرين آانون نويسندگان ايران است و حتى در يك مجموعه، منتخب 
آثار داستان نويسان ايران آه نسل داستان نويسان پيش از انقالب 
را در بر مى گيرد، سال ها پيش با داستان نويسى او و برادرش، 

آتاب هاى ديگرش در محسن، آشنا شده بودم و محسن را با 
مى شناختم آه جا به جا زبان شعر " تبعيدى ها"پاريس و خاصه با 

باز ترنم هاى او . را" چهار فصل"داشت و از حسن نيز منظومه بلند 
يك لحظه . در جهان شعر، و با صداى خودش مرا در شگفتى فرو برد

او را هنگام شعر خواندن، عاشق بى تابى ديدم آه با آلمات در 
 تاب مى خورد و شور سماع مى پراآند و ياد شاعران باستان را فضا

زنده مى آند آه ترنم شان با چنگ آميخته بود؛ اما بى آن آه 
چنگ در صداى زنده او بود و درآلماتى آه در . چنگى در آار باشد

فضا رها مى شد، و در تكرارهاى گاه بسيار زيباى گوش و چشم 
 .نواز پايان بندى شعرها

را در دست دارم، بى شگفتي، اما " خوشه هاى آواز"ون آه و اآن 
مى چمم و از آن به دنياهاى شعر و " تاآستان"تحسين آميز در اين 

مى بينيم آه مى توان يك آژيتاتور آتشين . خيال جواز عبور مى گيرم
آالم، و سازمانده سياسى يك دنده و استوار قدم بود و در عين 

و با بال خيال به دورست . ا داشتحال دلى عاشق و سرى پر سود
و آنجا باز همان آرمان خواه جسور و . هاى عواطف انسانى رفت

  . مى ايستد" چون مرگ، به روى مرگ"آشتى ناپذير بود آه 
در آخرين تحليل، تجسم " خوشه هاى آواز"پيش از هر نكته بگويم، 

منش و آنش شاعر است، و آسانى را آه با او نزديك هستند، و از 
لحنى آه در آالم وى هست و يادآور :ديرباز آشناى وي، گواه بگيرم

لحن اصيل گيالنى اوست، با ذره بين گذاشتن روى تك تك حرف ها، 
شيرازه بندى هاى شعر، سماجت در تاآيد به صورت تكرار، تفنن با 

عقل "از " بچون"و وام گرفتن " مكاشفه يوحنا"و " انجيل متى"
اندن آن در شعر پا مى فشارد، و سهروردي، آه روى نش" سرخ

شادخوارى و شوخ طبعى او در رويارويى با سخت ترين لحظه هاى 
سادگى . مصيبت، و سادگى و روانى آن چه براى گفتن در دل دارد
او شعرش . و روانى بيان آه دست يافتن به آن چندان آسان نيست

و اين گونه است آه . را مى سازد و خود در آن جارى مى شود
  . تر شعرش، آينه يى در برابر چهره زندگى جارى اوستدف

دريا، : در شعر او، اول از همه، گيالن موج مى زند؛ با تمام طبيعتش
جنگل، رويايي، گستردگي، سبزى بى زوال، سرآشي، پست و 
بلند، پيچيدگى و ناهمواري، درشتى و نرمي، و بازيگوشى زندگان و 

شعر فارسي، از رودآى تا بعد آشنايى شاعر با رشته دراز آهنگ 

جامش را به . شاملو، و جا به جا اين آشنايى را نشان مى دهد
نمى زند؛ عرق استكانش را با سالم به " اليوت"و " مك نيس"جام 

و بر " آب دريا و دشت و آوه و آوير و جنگل و مرغزار"و " باد و باران"
ه راه به به دست مى گيرد و در نيم" جان انسان"و " خوابزاران تلخ"

 بر عشق - بر دختران گلم -  دلبرم - بر مادرم : سادگى مى گويد
اين نوع باده نوشي، در عين بى مباالتي، راهى به !  سالم-خوبان 

  .بزم سماع موالنا دارد
به تعبيري، حسام، در اين ديوان، روح گيالن را در الفاظ خود ريخته  

 او در شعر پنحاه سال پيش از" گلچين گيالنى"آارى آه . است
زبان خود اوست، و از اول ديوان با " حسام"اما زبان . آرد" باران"

وقتى آه چشم هاى آبى تب " خواننده خودمانى روبه رو مى شود
 با خواب هاى آبى مى رفت - از روح مرگ پر مى شد،- دارش 
وقتى با خواب .*  و خواب آب ببيند- تا چشمان ماهى شود -مادرم،

 مثل يك الل - و دل مرا مى ساخت -ها مى شد تن- هاى آبى وارش 
 عاشق هم بود - مثل يك ماهى بود - مثل يك ديوانه بود -بود 
و اين مادر اثيرى است آه با او آواره بيابان ها مى شود، .. مادرم

ترانه هاى تلخ سر مى دهد، هنگامى آه او زمين باير مى شود، 
يش آواز مى چون عاشق مى شود، برا. مى آيد و سبزش مى آند

وقتى هم آه شالق داغ با "و . خواند و مثل گاهواره تابش مى دهد
، باز با چشمان "شتاب فرود مى آيد و نعره درد را به آسمان مى برد

مى آيد و دل او را آه " عين چشمان يك ماهى خيس و آبى"آبيش، 
هى خانه . "مى سازد" دوباره با دلش "، "هر دم ويران مى شود"

مى آيد، آبادشان مى " هى"مى شوند؛" ابهاى دلش خر
  ". هى..هى..هى."آند

اين گونه آغاز مى شود و با انبوهى تصوير و تخيل " شبخوانى"
شاعر را در عرصه قرار مى دهد و زواياى خاطره " من"جوشان، 

در -صاف صاف مى آمد : "هاى او را در روشنايى مى گذارد
س آبى ماهى وارش  با همان چشمان خي-فريادهاى بى آرانه من 

 با توپ زندگى -"  مثل يك ديوانه -  مثل يك الل -  و پچ پچه مى آرد-
 -  برگيرش - بندازش -  برگيرش - بندازش -!  عاشق جان-بازى آن 

 -  واچينش - برچينش - برگيرش -  بندازش -  تا آن جا - از اين جا 
 مثل -وقتى آه ضربه ها "و !".... عاشق جان-  بازى آن -بازى آن 

فراز مى شد، "  و مثل آتش در آتشدان-  فرود مى آمد -گاه سرد آه ن
 -!  هميشه همين مى شد- و مادرم مى آمد، - من به يغما رفتم -

 مثل باد -  مى رفت منفجر شود -همينكه بغض ولو شده در گلو 
   -  و يك چمن در سرم مى آاشت - مى آمد 

 مى خنديد  و قاه قاه- با همان چشمان خيس آبى ماهى وارش     
 نفس گرم باد مى -  پرنده مى شد -و مادرم بنفشه مى شد ...". "
   و دست مرا - ماهى هم مى شد - شد

مانند مرگ !  عاشق جان- عاشق تر شو -:مى گرفت و مى رقصيد
 عاشق -با توپ زندگى بازى آن !  در برابر مرگ-بايست 

  !".بازى آن! بازى آن! بازى آن! بازى آن!......... جان
مى آيد، هر آدام به نوعي، " شبخوانى"قطعه ها آه به دنبال ..

تصويرسازى هاى زمانه است آه در ذهن شاعرنقش بسته و همان 
به آه خواننده باريك انديش، در خلوت خويش به گشودن آنها 

. من به خود اجازه درگشايى و دربندى شان را نمى دهم. بپردازد
ه ريشه هاى تازگى زبان تنها به اين بس مى آنم آه توجه را ب

او از معاصران، بيش از همه به شاملو، نظر دارد، : شاعر جلب آنم
و به چند گونه از وى متاثر است؛ هيچ آجا به نظير سازى آارهاى 
فولكوريك وى نمى پردازد، و اين نشان واقع بينى اوست؛ اما 

هم لحن " انسان و چشم هايش"، در "شبخوانى"گذشته از 
چون  "24در ص :  همين جا بگويم-ه، فولكوريك است، خواندن ستار

بايد باشد؛ و بيگاهان، خطاى چاپى " ابر باران زاى پائيزان بى گاه
به زبان محاوره .  و اين لحن را جاهاى ديگر باز مى توان يافت-است 

  بر طبل بى عارى آوبيدن، و به آوچه : جواز ورود در شعر مى دهد

" شعر زندگی ، ديداری با 
سه " ( خوشه های آواز 

)  دفتر شعر حسن حسام 
  رضا مرزبان
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: باغ هاى فراموشى زدن، و در ساختن ترآيب هاى تازه شتاب دارد
آنار آور آردن چشم آينه و بستن دهان آواز، آه در نهايت گويايى 

را مى سازد آه با زائقه " شاداسر"و " خالى سرى. "است
خراسانى من سازگار نيست، و با وسواس هاى شاملو هم فاصله 

، باز از شاملو آغاز شده است و "آتاب مقدس "رو آوردن به. دارد
تقى "آغازگر اين آار تا آنجا آه حافظه ام نشانى مى دهد، 

آه نظر به بخش اساطيرى " يكليا و تنهايى او"بود و آتاب " مدرسى
 مرداد 28داشت؛ بعد شاملو در سال هاى پس از " عهد قديم"
رايج شد و را وارد شعر امروز ايران آرد، و رنگى " عهد جديد"

ولى اميد، هم زمان به اساطير . جانشين جاذبه اساطير يونان گرديد
  . ايرانى رو آورد و تا پايان عمر، بهره گرفتن از آن را ادامه داد

را از " نمك جهان"را از ياد نبرده " انجيل"حسام در اين ديوان، 
و بى . عاريت گرفته است!" اشك هايت را آينه آن"در " انجيل متى"
اگر فاسد "نمك جهان، در آالم مسيح، انسان است آه . ه نيسترا

گردد به آدامين چيز باز نمكين شود، ديگر مصرفى ندارد جز آن آه 
آه " از دور"در " چهار سوار"و " بيرون افكنده پايمال مردم شود

مى ماند، و با ذهن " معما"نظر دارد، بيشتر به " مكاشفه يوحنا"
 جوانى برباد رفته -  تو بازگرد -تو باز گرد: "ايرانى هم سازى ندارد

" مه ريزان"در قطعه ."  در ضرباهنگ شماطه اين چهار سوار- مظلوم 
."  و برگ ريزان بود-سكوت بود و نم نم باران "، پايان بندى زيباى 

مرا بسود و : "طعم شكوائيه پرمالل رودآى را با خود دارد آه
ترنمى است شاد و " راندر بهاران با."فرويخت هر چه دندان بود

شورآفرين، آه بيشتر حال و هواى شعر حسام، در آن متراآم شده 
جا به جا، تكرارهاى آوتاه و بلند آار توصيف هاى وصف . است

هم صدايى هاى رنگين آلمات، در درون . نشدنى را از پيش مى برد
وزن رقصان، فراز و فرود آواها، آشفتگى رمانتيك خيال پردازى ها و 

شاعر .  هاى شكسته، ترآيب هاى گاه مسامحه آميز ولى نووصف
اى : شوريده و بى قرار در پى نيماى افسانه آشانده شده است

  اى دل من دل من دل من دل من- دل من دل من دل من دل من 
به همان " شور را بشكفد رودواره"در مصراع " رودواره"اما ترآيب 

در " رخشان تن"ب اندازه به گوش من نامانوس است، آه ترآي
، دل پذير "آه مى آيد از آبشاران رخشان تن آوه ساران"... مصراع 
و البته اين سليقه شخصى من است، در برابر ترنمى آه . و مطبوع

و دريغ آه هنوز ديوان را به . از آن، چنين شور و عشق مى تراود
و بسار گفته را ناگفته . نيمه نرسانده بايد دامن گفتار را برچينم

يكى از پاسخ " خوشه هاى آواز"آنچه مى ماند، اين آه . بگذارم
آه سال ها باب شده بود، چپ را به " مدعيان فرهنگ"هاست به 

" زنجموره"فرهنگ گريزى متهم آنند و هنوز هم بر اين روال گه گاه 
  . مى آنند

     

              
    

  جهانی سازی ، اجبار ، «سمينار 
  در تهران »  ب جهانی شدن ، انتخا    

  
 با همکاری انجمن فرهنگی 1383 اردیبهشت 8سمينار در تاریخ 
 دانشکده علوم اجتماعی   در سالن شریعتی حمایتی کارگران

در بخش اول . این سمينار در دو بخش برگزار شد. برگزار گردید
  . سخنرانی ایراد گردید5

خچه تعریف و تاری سخنران اول ،آقای ثقفی، موضوع جهانی سازی و
ایشان عنوان نمودند که پس از . مورد بحث و بررسی قرار دادندراآن

. جنگ جهانی دوم، جهان با رشد سرمایه های آمریکایی روبرو شد
 به صورت شرکت های 70 و 60سرمایه های حجيم شده در دهه 

بحران دهه هفتاد سبب شد که توجه  این . چند مليتی ظاهر شدند
.  خام جدید در جهان سوم جلب شودشرکتها به بازارها و منابع

اولين مقاوله نامه ای که برای جهانی سازی به امضا رسيد مقاوله 
 بين امریکا، کانادا ومکزیک بسته 1994نامه نفتا بود که در سال 

سپس ایشان تاثيرات این مقاوله نامه را در حيات کارگران و .شد
در کتاب های و عنوان نمودندکه آنچه . مردم مکزیک بررسی نمودند

درسی دانشگاهی درمورد این موافقتنامه نوشته شده غير واقعی 
در ادامه تاثير .است و تنها به تعریف و تمجيد منحصر می شود

جهانی سازی بر روی نيروی کار را مورد بررسی قرار داده و به 
  .بخشی از مبارزات کارگران در چند کشور اشاره نمودند

وان جهانی شدن به عنوان خصوصيت آقای شایگان در بحثی با عن
ذاتی سرمایه داری عنوان نمودند که سرمایه داری جهانی نشده 

سرمایه داری در ذات خود نظامی . است بلکه جهانی است
و نظرات متفکران و تئوریسين های اقتصاد . گسترش یابنده است 

سياسی را در این باره مطرح نمودند و نتيجه گرفتند که جهانی 
ایه یک پدیده نوظهور نيست و مخالفت با جهانی شدن شدن سرم

سرمایه به معنی مبارزه باخود سرمایه است و بدون این مبارزه به 
  .تمدن نخواهيم رسيد

عنوان . آقای رحيم رحيم زاده اسکویی بودندسومين سخنران 
نئوليبراليسم و چالش های اساسی : سخنرانی ایشان چنين بود

ایشان این چالش ها را که عبارتند از چالش . » نظام سرمایه داری
بازار، چالش جهانی شدن اقتصاد ، چالش دموکراسی ، چالش 
کثرت گرایی ملی و فرهنگی  مورد بررسی قرار دادند و مطرح کردند 
که سرمایه داری به این دليل توانسته طول عمرش را گسترش 
ان دهد که یک فرهنگ سرمایه داری را گسترش داده است ایش

بدیل سرمایه داری جهانی شده را  برنامه مردمی فرامليتی می 
توده مردم باید آگاهی طبقاتی را در خود گسترش دهند و . داند

ایشان در انتهای سخنرانی ...تمدن سوسياليستی را بوجود آید 
رها از خود : خود پایه های تمدن سوسياليستی را چنين بيان کردند

رها از مردساالری ، مسلط با رابطه خود بيگگانگی اقتصادی و کار، 
با طبيعت نه مسلط بر طبيعت، گسترش دموکراسی تا فراسوی 
محدودیت های ناشی از جدایی عرضه مدیریت اقتصادی ، جهانی 

  .شدن بر چهارچوبی که قطب بندی را خاتمه دهد
 تز در باره دوران ما وجهانی سازی  مطرح 9 آقای حسن مرتضوی ، 

 تزخصوصيات دوران سرمایه داری را به طور خالصه 9این در .نمودند 
تمام جنبه های زندگی اجتماعی انسان در هر : چنين بيان کردند 

نظام های آموزشی ، بهداشتی .گوشه از جهان کاالیی شده است
کاالیی ...،خدمات رفاهی ، تاسيسات زیر بنایی ، حمل و نقل و

ماعی که جهانی و یک ساختار انباشت جدید اجت. شده است 
است در حال تشکيل است ليبراليسم افراطی طرفدار عدم دخالت 

در بخش سياسی خط مشی وفاق . دولت ها در اقتصاد هاست
ملی عمل می کند و در بخش فرهنگی و ایدئولوژیک فرد گرایی و 

   داریفرهنگ و ایدئولوژی سرمایه . مصرف گرایی عنان گسيخته
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  ......» جهانی سازی «سمينار      
  

این دنيای نوین . ...در حال غير سياسی کردن رفتار اجتماعی است
حکومت های چند نفره . ..سرمایه داری عميقا ضد دموکراتيک است

فقر عالم گير ...جایگزین نظام های دیکتاتوری های قدیم شده است
تناقضات عميقی .شده است و ابعاد نژادی جنسی و  قومی دارد

ژاد انسانی رانامطمئن می کند و نيروهای وجود دارد که بقای ن
به نظر ایشان ... امنيتی و زندان ها باالترین رشد را داشته است

فوری ترین مبارزه عليه جهانی سازی عبارت است از کشف راه حل 
بدیل ممکن در مقابل . هایی برای وضعيت مصيبت بار کنونی 

توده .  باشدسرمایه داری جهانی می باید برنامه مردمی فرا مليتی
های مردم باید آگاهی طبقاتی جهانی را در خود پرورش دهند 

  .دموکراسی مردمی شاید آخرین شانس و اميد مردمی باشد...
موضوع سخنرانی خانم فریده حميدی تاثير جهانی سازی بر زنان 

ایشان صحبت هایشان را با آمارهایی که در نشست پنجم . بود
شده بود ، آغاز نمودند و چنين ادامه حقوق بشر درمورد زنان ارائه 

دادند که شرکت های چندمليتی برای استفاده از نيروی کار ارزان و 
نزدیکی به منابع خام اوليه کارخانه ها را به جهان سوم منتقل کرده 

مشاغل در برخی مناطق از بين می رود و تغيير شرایط کار از . اند
. گران از مرد به زن استدائم به موقت همراه با تغيير جنسيت کار

به کارگيری زنان در صنایع ، . چرا که مزد زنان کمتر از مردان است
این بيکاری موجب افزایش ولگردی ، . موجب بيکاری مردان است 

می شود افزایش بيکاری مردان با افزایش خشونت ... بزهکاری و 
در . عليه زنان همراه است و فشار اصلی آن بر روی زنان است

مه به تجارت جنسی و شکل انحصاری  و غير انسانی استثمار ادا
زنان اشاره نمودند و مباحث نيز درمورد سياست تعدیل ساختاری 

که به شکل مستقيم و غير مستقيم فشار حاصل از . عنوان نمودند
  .آن نيز به زنان منتقل می شود

مخالفان جهانی سازی چه « موضوع بحث آقای نيما کوه بنانی 
ایی هستند و مایه اصلی نقد آنها به حاکميت سرمایه گروه ه
ایشان عنوان نمودند که این گروه ها بخش های . بود »چيست؟

وسيعی را در بر می گيرد و تنها به گروه های آوانتوریست جوان و 
در بسياری از کشورها گروه ها . ماجراجو محدود نمی شود 

ن درسراسر وسيعی را در بر می گيرد و زبان مشترک دردمندا
کارگران ، کشاورزان ، معلمان ، گروه های  زنان ،طرفداران  .دنياست

آگاهانه به این جنبش می پيوندند ... محيط زیست ،طرفداران صلح و
شاید بسياری از مخالفان جهانی سازی فرصت مطالعه آثار . 

اما شرایط عينی . را ندارند ... کالسيک  و تئوریک اقتصاد سياسی و
زندگی درتحت حاکميت سرمایه آنان را به این مخالفت و ملموس 

  ... واداشته است
پس از آنتراکت و پخش قسمت دیگری ازفيلم سياتل ، بخش دوم 

  :سمينار آغاز گردید
شرکت کنندگان این » آیا جهانی دیگری ممکن است ؟«ميز گرد 

گرداننده . ميزگرد آقایان فریبرز رئيس دانا، شایگان و اسکویی بودند
آیا یک « : يز گرد آقای ثقفی ميز گرد را با این سوال آغاز نمودند م

کشور به تنهایی می تواند نظام دیگری را برای خود انتخاب کند و 
  در آن صورت آیا رابطه آن کشور با دیگر کشورها چگونه خواهد بود؟ 

آقای رئيس دانا عنوان ميزگرد را به عنوان مدخل صحبت های خود 
یشان عنوان نمودند  که جهان فعلی غير ممکن است ا. قرار دادند
این نظم ستمگرانه که نصيب جامعه بشری شده و یک . ادامه یابد

ميليارد و چهارصدميليون گرسنه بر جای گذاشته نمی تواند نظم 
یک هنرمند و یا . باید دنيایی ساخت که وجود ندارد... پایداری باشد

اما این .  وجود نداردیک کنشگر سياسی چيزی را می سازند که
ایدئولوژی ... دنيایی که باید ساخته شود بر چه مبنایی باید باشد؟

سرمایه داری جهانی می گوید که خود مکانيسم بازار معضالت 
ما به ...) کودکان خيابانی و ( موجود در جهان را حل خواهد کرد

صاحبان قدرت باید بگویيم که این بار ما خواهيم گفت که چه باید 
در جهان امروز نشانه هایی نيز وجوددارد که نشان می . بکنيم 

دموکراسی مشارکتی ونه دموکراسی ليبرال . دهد راه حل چيست 
در .دموکراسی ای که با نحوه توزیع ثروت سروکار داشته باشد. 

ادامه صحبت ایشان چنين عنوان نمودند که هر انسانی که به 
 تمام مناسبات موجود در مرحله آگاهی رسيده باشد دیگر تسليم

زورگویان بين .جامعه،  زورگویی های و مبلغان رادیو و تلویزیون و
من هم می خواهم .المللی نمی شود و می گوید من هم هستم

من در این جهان زندگی می کنم و آن را به عنوان یک ... حرف بزنم
تنها راهی که خرد و آگاهی .واقعيت می پذیرم ولی با آن در ستيزم

  .معی را می تواند پياده کند، دموکرسی مشارکتی استج
سپس گرداننده ميز گرد از آقای شایگان در مورد مفهوم 
دموکراسی وتفاوت آن با دموکراسی ای که امریکا ادعامی کند 

آقای . برای مردم عراق و افغانستان ایجاد کرده ، سوال نمودند
ن دموکراسی در آنچه من معتقدم به عنوا:شایگان مطرح نمودند که 

مقابل دیکتاتوری مطرح می شود این است که مردم حق تعيين 
  دموکراسی بورژوایی .سرنوشت خودشان را داشته باشند

  ...نمی تواند پاسخ گوی مردم باشد
در پرسش بعدی مطرح شد که جهانی سازی فقر را   

گسترش می دهد و دموکراسی سياسی بدون دموکراسی 
  ت پس  تعينات دموکراسی آینده چيست؟اقتصادی امکان پذیر نيس

دموکراسی :  آقای اسکویی چنين پاسخ دادند
مشارکتی که برای جامعه آینده مورد نياز است یک مفهوم انتزاعی 

دموکراسی سياسی و اقتصادی دو روی یک سکه اند و . نيست 
سوال . رابطه آنان و محور اصلی آن هم مالکيت بر ابزار توليد است

دست چه کسانی باید باشد؟ به نظر من  مالکيت  دراین است که 
همه مالک . مالکيت باید سوسياليزه شود یعنی اجتماعی بشود

آن وقت است که دموکراسی سياسی مفهوم . ابزار توليد باشند 
خواهد داشت و تنها این هنگام است که مردم تعيين می کنند که 

  .دموکراسی چگونه باید باشد
 که بدليل الت شرکت کنندگان مطرح شددر ادامه ميز گرد سوا

   .ذوریم عمحدودیت صفحات نشریه  ، از  چاپ آن م
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