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   زحمتکشان عرب ، سازمان ما  
  ! در کنار شماست         

  

  
  

ساده لوحانه خواهد بود هر گاه تصور کنيم ، پخش يک نامه يا سند 
 مبنی) معاون مستعفی خاتمی " ( محمد علی ابطحی " منسوب به 

بر قصد رژيم اسالمی برای شهرک سازی و کوچ اجباری خلق عرب 
اصلی " علت ) " به سبک رژيم صيهونيستی اسرائيل ( خوزستان 

موجی از شورش و اعتراضات گسترده مردم ستمديده عرب ساکن 
. اهواز و ديگر شهرهای اين استان در يک هفته اخير بوده است 

تنها انگيزه ای بوده ) ند که ابطحی آنرا جعلی ميدا( سند مذکور 
برای نشان دادن عمق بی حقوقی و ستم ملی مضاعفی که بر ملت 
عرب خوزستان و ديگر استانها و جزاير جنوبی کشورمان اعمال 

  2بقيه در صفحه                                 .ميشود 
=================================     

و مادر پيمان پيران در مصاحبه با همسر دآتر زرافشان 
 پايان اعتصاب غذاي زرافشان و پيران  :اعالم شد

  15ص                                    
      

                 
  
                

   
  
  
  

  
    " مسئله ايران "  سرگيجه آمريکا حول

     
    آرش کمانگر                              

  
سالمی حاکم بر ايران، باب طبع ترديدی نيست که جمهوری ا

هيچيک از جناحبنديهای سياسی طبقه حاکم آمريکا و نيز دولت نئو 
رژيم ايران بدليل استقالل  .محافظه کار جورج دابليو بوش نيست 

سياسی نسبی اش، بدليل دشمنی باموجوديت رژيم اسرائيل و حمايت 
الش پيگير از گروههای اسالمی فلسطينی و حزب اهللا لبنان، بدليل ت

و محرمانه اش برای دست يابی به سالح هسته ای، بدليل حمايت 
سياسی و مالی از بنياد گرايان اسالمی مخالف آمريکا در اقصی 
نقاط جهان، بدليل نقشی که در تحوالت داخلی عراق ايفاء می کند و 
پاره ای داليل کم اهمبت تر ديگر، نميتواند مطلوب هيات حاکمه 

  7                           بقيه در صفحه  . آمريکا باشد
   ---------------------------------------------------------  
  

   نرخ دستمزد تعيين باز هم در باره     
  ٨۴سال برای کارگران            

  
  اميرجواهری لنگرودی 

amirjavaheri@yahoo.com   
  

آه شش نفر را " ريفيابراهيم ش" گارگری زحمتکش به نام  آقای 
: " سرپرستی می آند و خود تنها فرد آارگر خانواده است، می گويد

 ٢٠شنبه . " ( است  چهار سال است آه به مغازه قصابی نرفته
   ) ، خبرگزاری ايلنا١٣٨۴فروردين  
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تظاهرات ،  سخنرانی
و مراسم اول ماه مه 

) روز جهانی کارگر(
   از کشور خارجدر 
  

  14 ص       

 زنان بر روی امواج  
  

  9ص       الله حسين پور : ترجمه   

حق تعيين سرنوشت ملي و
  )1(  نظام جهاني سرمايه 

  12ص     بناب  يونس پارسا

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران – نشريه سياسی                
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ....  زحمتکشان عرب      
  

در کردستان در ... همچنانکه تظاهرات وسيع مردم مهاباد و 
قهای ستمديده کشور چند دو هفته پيش نيز نشان داد که خل

مليتی ايران ، از هر انگيزه و بهانه ای برای کوبيدن بر 
  . مطالبات عادالنه و دمکراتيک خود استفاده ميکنند 

که تعداد آنها ( مردم عرب ساکن جنوب و جنوب غربی ايران 
از دير باز تحت ستم و )  ميليون تخمين ميزنند4 تا 2را بين 

ای سرکوبگر و شوونيسم تبعيضات سيستماتيک رژيمه
هشتاد سال پيش در چنين . عظمت طلب فارس بوده اند 

روزهايی ، رضا خان پس از فارغ شدن از سرکوب جنبشهای 
به ... حق طلبانه مردم در آذربايجان ، گيالن ، خراسان و 

سراغ ملت عرب خوزستان رفت و طی قتل عامها و 
يض و ستم سرکوبهای دهشتناک ، استبداد عجين شده با تبع

اين شوونيسم زمخت که در . ملی را بر خلق عرب حاکم نمود 
اعمال ميشد ، بدليل " اقليتهای ملی " سراسر ايران بر 

هم از نظر جغرافيايی و هم از ( اهميت استراتژيک خوزستان 
دوچندان بر مردم عرب ساکن اين ) نظر منابع سرشار نفت 
 گرايانه ، در اين سياست تبعيض. منطقه روا داشته ميشد 

دوره حاکميت محمد رضا پهلوی و جمهوری اسالمی نيز 
تداوم يافت و جالب اينکه هر دو رژيم عليرغم تدريس قرآن و 

بدليل کارکرد ( زبان عربی در مقاطعی از سطوح تحصيلی 
) خرافات دينی و اسالم برای تداوم ناآگاهی در ميان مردم 

از وجود خلق سخت مواظب بودند که اين مسئله سبب ابر
عرب برای احقاق حق تعيين سرنوشت خود و دستيابی به 

از همين رو با به . برابری سياسی ، فرهنگی و ملی نشود 
حاشيه راندن اعراب در استانهای جنوبی ، از سلطه 

به همين خاطر بعد از انقالب . شوونيستی خود حراست نموند
از طريق ، مردم عرب در کنار مردم کردستان و ترکمن صحرا 

برپايی تشکلهای مستقل و سازماندهی نهادهای خودگردان 
که جنبش چپ نقش بارزی در تقويت آنها داشته ( توده ای 

سعی در فراهم کردن زمينه برای رفع تدريجی اثرات ) است 
ديرپای ستم مضاعف ملی در کنار انواع ديگر ستم ، نمودند ، 

 و قتل عام اما پاسخ رژيم نوپای اسالمی چيزی جز سرکوب
تيمسار " کشتار وحشيانه ای که در دوره استانداری . نبود 
صورت گرفت نه تنها لکه ننگی بر دامن جمهوری " مدنی

اسالمی ، بلکه بر دامن آن بخش از اپوزيسون راست است که 
هيچگاه با نسل کشی هايی از آن دست و نابرابری ملی در 

ن ايران برای ايران مرزبندی نکرده و هيچگاه حق ملل ساک
بی دليل . تعيين سرنوشت خود را به رسميت نشناخته است 

بغير از ) چه در گذشته و چه اکنون ( نيست که در ايران 
احزاب و سازمانهای متعلق به مليتهای تحت ستم ، اين فقط 
کمونيستها و چپها بوده اند که دوش بدوش خلقهای کرد ، 

قوق دمکراتيک آنها از ح... آذری ، ترکمن ، بلوچ ، عرب و 
سازمان ما . برای الغای ستم و تبعيض ملی حمايت کرده اند 

جزو معدود تشکلهای سراسری اپوزيسيون است که بی غل و 
دفاع " حق تعيين سرنوشت ملل  " غش از بدو تاسيس از

ما ضمن دفاع از برابری حقوق کليه شهروندان . نموده است
، مليت ، نژاد ، در برابر قانون ، صرف نظر از جنسيت 

خود برای امحای " برنامه " گرايش جنسی و اعتقادات ، در 
کامل ستم ملی در ايران ، مطالبات دمکراتيک و عادالنه زير 

  : را طرح نموده ايم 
 حق همه مليتهای ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود ، –" 

خودمختاری هر . از جمله جدائی کامل و تشکيل دولت مستقل 
لتها که با تمايل آزادانه خود در يک مجموعه يک از م

  .جمهوری فدراتيو متحد ميشوند
 آزادی کامل آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه -

. ها و تکلم به زبان مادری در ادارات مناطق خودمختار محلی 
آموزش زبان فارسی يعنوان زبان مشترک و وسيله ارتباطی 

  . " کليه ملل ساکن ايران
مان ما البته به مثابه يک سازمان کمونيستی و مدافع ساز

وحدت طبقاتی کارگران همه مليتها برای مبارزه با بورژوازی 
و اقشار بهره کش و ارتجاعی همه مليتها ، منافع اکثريت 
زحمتکش ملل ساکن ايران را در اتحاد با يکديگر و تالش 

، اعم از فرهنگی ( مشترک برای الغای هر نوع نابرابری 
ميداند از اينرو عليرغم به رسميت ) سياسی و اقتصادی 

، مخا لف تجزيه و جدايی ملتها است " حق جدايی " شناختن 
خوشبختانه بخش عمده احزاب و سازمانهای متعلق به . 

اقليتهای ملی ايران نيز از همين راهکار مثبت دفاع ميکنند و 
.  اند سرنوشت خود را با رهايی کل مردم کشورمان گره زده

اما اين وضعيت مثبت ميتواند تغيير کند ، هر گاه اپوزيسيون 
مدعی آزاديخواهی برخورد مناسبی با حقوق دمکراتيک 

برای نمونه در جريان حوادث خونين يک . اقليتهای ملی نکند 
هفته اخير ، رسانه های سلطنت طلب همدوش با سرکوبگران 

نيستی و عرب رژيم اسالمی ، موجی از لجن پراکنی های شوو
. ستيزانه را نثار مردم زحمتکش و محروم منطقه نموده اند 

آنها سالهاست که يکی از داليل مخالفت خود با رژيم اسالمی 
اما اگر از سلطنت . بودن آن ذکر ميکنند " تازی" ايران را 

طلبان مفتخر به نژاد آريايی فرجی نيست ، از اپوزيسيون 
ولی . ر بيشتری ميرود مدعی جمهوريخواهی ظاهرا انتظا

مواضع بخش عمده اين طيف از اپوزيسيون نيز نشان ميدهد 
تماميت ارضی " که آنها با سنگر گرفتن حول ترم شوونيستی 

و عدم برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت و کثيرالمله " 
  .بودن ايران ، عمال آب به آسياب رژيم ميريزند 

سر اجبار فقط اين  بخشی از اپوزيسيون سرنگون طلب هم از 
حق را برای کردستان برسميت شناخته اند و در برنامه 
سياسی خود سخنی از ديگر مليتهای ساکن ايران بر زبان 

اما با چنين معيارهای معيوب و دوگانه ای . نياورده اند 
  .نميتوان به ستم مشمئزکننده ملی در کشور ما پايان داد

دارند که در برابر از اينرو نيروهای چپ و دمکرات وظيفه 
يورش جنايتکاران جمهوری اسالمی به خيزش عادالنه مردم 
  ستمديده عرب خوزستان ، با تمام قوا از آنها دفاع نموده و از 
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  .... زحمتکشان عرب          
  

چه در ( همه امکانات خود برای جلب حمايت گسترده مردمی 
  .بهره گيرند ) ايران و چه در خارج 

  :قی بايد خواستار نيروهای متر
   توقف بيدرنگ کليه اقدامات سرکوبگرانه رژيم در خوزستان -
 شناسايی و محاکمه عاملين کشتار و مجروح نمودن صدها -

  تن از تظاهرکنندگان
   آزادی بی قيد و شرط کليه بازداشت شدگان -
 محکوميت رژيم توسط نهادهای بين المللی و نيروهای -

  .مدافع حقوق بشر ، شوند 
                           *************************            

سازمان ما در عين حال اعالم ميدارد که بدون سرنگونی 
جمهوری اسالمی از طريق يک انقالب مردمی ، نميتوان 
موجبات الغای کامل تبعيضات ملی را فراهم کرد همچنانکه 

با اين همه ما از . نميتوان به ستم جنسی و طبقاتی پايان داد 
هر قدم پيشروی مردم برای کاهش ابعاد ستم پشتيبانی 
مينمائيم و برای ارتقای روزافزون آنها ، خويشتن را در کنار 

در اين ميان ما ضروری . مردم ستمکش احساس ميکنيم 
ميبينيم که به فعالين چپ و مترقی خوزستان هشدار دهيم که 

اپوزيسيون ارتجاعی سخت مواظب تفرقه افکنی های رژيم و 
برای بجان هم انداختن ساکنان عرب و فارس منطقه ، و 

.  نژادی بالکان در ايران باشند –تکرار تراژديهای قومی 
کارگران و زحمتکشان عرب در پيوند با هم طبقه ای های 

خود ، منافع مشترکی بر عليه سرمايه داران ، ... فارس و 
اجازه ندهيد شيوخ ،  . مالکين و اقشار فوقانی جامعه دارند

روسای قبايل و بورژوازی عرب ، مبارزات حق طلبانه شما 
را در حد تغيير نام چند شهر و انتخاب چند فرماندار و 

شمع خانی " استاندار عرب خالصه کنند ، کما اينکه انتصاب 
عرب به وزارت دفاع جمهوری اسالمی نيز ذره ای از ابعاد " 

در . منطقه شما نکاسته است يورش سرکوبگرانه رژيم به 
خوزستانی که حتی همه مقامات آن عرب باشند باز تفاوت 
اساسی در محروميت زحمتکشان عرب و نابرابريهای طبقاتی 
. ناشی از فعال مايشايی نطام سرمايه داری پديد نخواهد آمد 

 58از اينرو نيروهای چپ و پيشرو منطقه  همچون سال 
 ملی را به مبارزه برای رفع – وظيفه دارند رفع ستم سياسی

. انواع ديگر نابرابری از جمله نابرابری طبقاتی گره زنند 
حمايت متقابل از خواستهای يکديگر توسط زحمتکشان عرب 

منطقه ، بهترين راه حفظ اتحاد مردم و جلوگيری ... و فارس 
  . از سواستفاده مرتجعين داخلی و خارجی است 

پيکار مشترکی ، با هم يکصدا فرياد با اميد به گر گرفتن چنين 
  :زنيم 

  ! زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم          
  
  

  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  

   1384  فروردين 31     - 2005  آوريل 20     

  
  
  

  
  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

مشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  
   .... نرخ تعيين باز هم در باره  
  

    :اشتیادد
 دستمزد  نرخ حداقل  در نوشته پيشين گزارش کاملی از تعيين 

ارائه  را  84جدید سال کارگران توسط شورای عالی کار برای 
 دراين فاصله خبرهای چندی ، پيرامون اين مهم در سطح . نمودم

رسانه ها بازتاب يافت که به مستند شدن ارزيابی ام ياری می 
ورزم اين زوايای خبری را عينا دراختيار  در اينجا تالش می .دنرسان

)  اردبيهشت11 ( قراردهم و درآستانه اول ماه مهعزیز خواننده گان 
  !نظرشان را به مشکل دستمزدها جلب نمايم 

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

  
  ؟  چگونگی تعيين نرخ دستمزدها 

  
 صحبت به ميان " ار  شورای عالی ک"  همه رسانه ها از موجوديت  

 اشاره ای "  شورا " اين چرایی وجودی می آورند ، بدون اينکه به 
 " گرایی سه جانبهاصل  اين شورا با مختصات نظارت ٠نمايند

 مضمون این ٠ همراه است )  او – ا ل –آ " ( سازمان جهانی کار
عين همين  جهانی کارهم آمده است ،  در منشور سازماناصل

  .  هم بکار گرفته می شود"رورای عالی کا ش"نظارت در 
 قانون کار موجود ایران ، در وزارت 167طبق ماده        

تشکيل می "  شورای عالی کار" کارواموراجتماعی شورایی به نام 
شود و وظيفه شورا انجام تکاليفی است که به موجب ابن قانون و 

  عالی پس. سایر قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است 
ترین مرجعی که در مورد مسایل مهم کار و کارگری تصميم گيری 

" شورا " از وظایف این . می باشد"  شورای عالی کار" می نماید 
 قانون کار ، تعيين ميزان حداقل مزد کارگران برای نقاط 41طبق ماده 

مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معيارهای اشاره شده 
 برای تعيين نرخ دستمزد هرسا له"  شورا" این   .  در قانون است
، بر پایه  اصل سه جانبه گرایی مطلوب سفند ماه  ساالنه ، درا

 نفر 3بطوری که .  سازمان جهانی کار ، بکارگرفته می شود 
به ) وزیر کار و دو کارشناس مورد تایيد او ( نمایندگان دولت شامل 

 کارگران ،" نمایندگان" نفر 3 و نفر نمایندگان کارفرما یان3اتفاق 
دراین ميان ، دولت .  و تصميم گيری می کنند دورهم گرد می آيند

از اینرو نمایندگان . خود به مثابه کارفرمایی بزرگ عمل می کند 
دولت ، نمی توانند درمناقشه های موجود بين کارگر و کار فرما ، 

گيری و اتخاذ بی طرف باشند و الجرم در این شورا و درهنگام رای 
تصميم ، ازهمان ابتدا ، نمایندگان به اصطالح کارگران ، درا قليت 

این که نوشتم به اصطالح نماینده کارگران ، برای .  هستند 
شورای عالی کار " اینستکه هر سال ، نمایندگان کارگری حاضر در 

انتخاب " کانون عالی شوراهای اسالمی کارخانجات " از طریق " 
" خود منتخب و بر آمده از " کانون عالی شورا ها  " می شوند و 

  . موسسات و کارخانه ها بوده و ا ست  " شوراهای اسالمی کار 
طبق قانون ، شوراهای اسالمی کار فقط در :      همگان می دانند 

 نفر کارگر دایمی داشته 35کارخانه های و موسساتی که بيش از 
 های کارگری عينا براساس باشند ، تشکيل می شوند و این محيط

 درصد کل جمعيت کارگری کشور را پوشش 20آمار ، چيزی کمتر از 
کانون عالی " نتيجه ضرور اینکه ، تحت هيچ شرایطی . می دهد 
نمی توانند ، نمایندگی کل کارگران کشوررا در مذاکرات " شورا ها 

يين ا زاینرو هيچ گاه برسر تع. اصل سه جانبه گرایی ، دارا باشند 
نرخ دستمزد کارگری ، عمال نمایندگان واقعی همه ی کارگران 
حضور نداشته و ندارند و کارگران ایران هيچ گونه نقشی در تصميم 
گيری های مربوط به خودشان ندارند  و تازه طبق اطالع رسانه ها ، 

 در ابتداء ا مسال شکلگيری جلسات نوبتی همين نوع ابترش هم 
 چرا که از جانب معاون روابط ٠ تشکيل نشد با مقاومت روبرو شد و
عدم "  : ه شد اجتماعی خبر دادرکار وزارت کار و امو

حضورنمايندگان کارفرمايان علت تعويق در تشکيل جلسات شورای 

 ١١خبرگزاری کارايران ، ايلنا ، سه شنبه  ( " عالی کار است 
گونگی  چرايی اين امر در گرو موضع کارفرمايان به چ  ) ٨٣اسفند 

نحوه توزيع بن کارگری اعتراض داشته و آن را قابل قبول نمی 
 بطوری که رئيس کانون عالی انجمن های صنفی ٠دانستند 

تا زمانی که در بحث بن " : کارفرمايی ايران عطارديان اعالم داشت 
کارگری تشکالت کارگری حاضر به همکاری سه جانبه درخصوص 

انون عالی انجمن های صنفی نحوه هزينه کردن آنان نباشند، ک
 هيچ جلسه ای بر ٨۴کارفرمايی ، در رابطه با دستمزد های سال 

کارفرمايان برای  " :  عطارديان ادامه می دهد "گزار نخواهندکرد 
تامين رفاه کارگران خود حاضر به افزايش بن کارگری شده اند ، اما 

بودجه خواهان نظارت کامل برای ساماندهی در نحوه هزينه کردن 
 انجام بن کارگری هستند، عامل توزيع می بايست برای کاری که

چرايی همراه  ،  رئيس کانون  "می دهد، کارمزد دريافت کند 
 " : نشدن کانون خود با هئيت سه گانه را اينگونه توضيح می دهند

کارفرمايان در سال گذشته به وعده خود مبنی برافزايش بن به 
 کارگران برابر توافق  حداقل دستمزدشفزاي درصد و ا ١٠٠ميزان 

رت ا عمل کردند ، مشروط برآنکه نحوه هزينه کردن بن کارگری با نظ
سه جانبه انجام شود ، ولی تا به حال به اين شرط عمل نشده 
است ، کارفرمايان بخش خصوصی با کارگران خود هيچ مشکلی 

دهای به  يعنی نها نداشته وندارند ، بلکه اين تشکل های کارگری ـ
که تشکل مستقل کارگری محسوب نمی ) خانه کارگر ( مانند 

شوند ــ ، علت مشکل هستند که در مورد حل مشکالت نرمش 
خبر گزاری کار ايران ــ ايلنا ، سه شنبه  (   "الزم را به کار نمی برند 

ضمن  "   کارفرمايان ايران  " و به اين ترتيب  )  ١٣٨٣ اسفند ١٧
آنرا نماینده کل کارگران " خانه کارگر " الف خود با برجسته کردن اخت

معرفی می کنند و دخالت آنان را بنوعی راه فرار خویش از تن 
 به چگونه گی نسپردن به تعهدات شان اعالم می نمایند ، از اینرو

با  ومی کنندپيشبرد کار در همين هئيت نظارت سه گانه اعتراض 
 هم برای ٨٣  ماه اسفند دوم نيمه تااینکه همواره دست باال را دارند

:  باید گفت  . نشينندببه مذاکره حاضرنيستند تعيين نرخ دستمزد 
در لفا فه جنگ های "  خانه کارگر " برای کارفرمایان بود و نبود 

زرگری به نام کارگر به زبان رانده  شده  تا منافع واقعی کارگران 
  !! همواره و به روشنی زیر گرفته شود 

  و اوایل هفته سوم  سرانجام در پايان هفته دوم،  همه به این
 کار به تدارک اين نشست سه گانه و یرخواجه نوری معاون وز

جلسات شورای "  :  و اعالم نمودمذاکرات فی مابين اشاره کرد
 ، در نيمه 1384عالی کار ، برای تعيين حداقل دستمزد در سال 

دستمزد متناسب با دوم اسفند ماه تشکيل خواهد شد ، حداقل 
نرخ واقعی ، یا دست کم بر مبنای خط فقراعالم شده ، توسط خود 

در همين رابطه مهندس خواجه نوری "  دولت ، تعيين خواهد شد  
در پایان آخرین نشست ، شورای عالی کار با :  " اعالم داشت 

 کار فرما و دولت ، مبلغ افزایش دستمزد سال –حضور گروه کار 
 در صد تورم ساليانه که از سوی بانک مرکزی 15ساب  با احت1384

مبلغ .  تومان افزایش یافته 595 هزار و 122اعالم شده است ، مبلغ 
بدین ترتيب "   هزار تومان نيز بن کارگری افزوده شده است 2

 ،  از مبلغ 1383دستمزد ماهانه دریافتی کارگران نسبت به سال 
  !!مان رسيد هزار تو122 هزار تومان به رقم 106

  
فقروآثار به جا مانده ازکار طاقت فرسا در زندگی مزد 

  : وحقوق بگيران ایران 
  

رسانه های خبری داخل کشور ، گاها به انعکاس گزارشات خبری ، 
پرده از چگونگی گذران زندگی سراسر رنج وتالش محرومين 
زحمتکش ایران را بر قلم می رانند که بيش ازهرچيز گویای حال و 

با نگاهی به این نمونه ها می توان ، بروز . آنان می باشد روز 
خشم وعصيان ، اعتراض مردمان رنج و کار سراسر کشور را دریافت 

خبرگزاری کار ایران ،  " من در اینجا به مواردی از آنها و عمدتا از . 
با برجسته کردن حرفها و خراش های زندگی رنج آور "  ایلنا 

ده آنان نظر می افکنم و شما را دعوت به کارگران و اعضاء خانوا
  :ا ینگونه آغاز ميکند " ایلنا . " تعمق می کنم ، با هم بخوانيم 

جغرافيا علم غريبی است آه پاآدشت را بخشی از سرزمين      
ايران می داند و به دروغ مردمان آوره پزخانه های پاآدشت را 

   آقای  داوود ولی "   زحمتکشی به نام !جزئی از نفوس زنده ايرانی
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   .... نرخ تعيين باز هم در باره             
  
شغلش آوره سوز است ، آوره سوز در قاموس آوره پزخانه ها " پور

تحويل می گيرد " چرخ آش" آه آجر را از :  ، به آارگری می گویند 
  .می چيند" قمر" و در

" قع درمحله خانواده پنج نفره اش را در خانه اجاره ای وا " ولی پور" 
، پيرامون پاکدشت  معروف ساآن آرده و تنها هفته " قيام دشت

ای يكبار فرصت ديدار با آنها را دارد و باقی ساعاتش را به چيدن 
آجرها صرف می آند، آاراو نيمه شب آغاز می شود و تا ساعت يك 

او در طول شبانه روز سيزده . بعدازظهر روز بعد به طول می آشد
) 4000(آند و بابت آن چيزی در حدود چهارهزارساعت آار می 

تومان دستمزد دريافت می آند، درآمد ماهيانه او بابت سيصد و 
( آار، رقمی در حدود صد و بيست   ) 338( سی و هشت ساعت

  !هزار تومان است ) 120
چهار فرزند دارد آه با ا حتساب خود و همسرش ، " داوود ولی پور" 

اين خانواده ماهانه . دهند  تشكيل ميخانواده ای شش نفره را 
سی هزار تومان بابت اجاره خانه ای پنجاه متری می پردازد و با نود 
  .هزار تومان، سی روز پراز عذاب را سپری می آند

سه فرزند پانزده ساله، ده ساله و " ولی پور" در خانواده زحمتکش 
هشت ساله در حال تحصيل هستند و آوچك ترين عضو آن آه 

تری چهار ساله است، همراه با سايراعضا در فصل خشت زنی دخ
در دوزخ پاآدشت ، آجرها را قالب می ) اواخر بهار تا پايان تابستان(

ان گيرند و زمانی آه از او می پرسم چطور با ماهی نود هزار توم
ایلنا ( آدام سيری؟ : شكم شش نفر را سير می آنی، می گويد

ازآن یاد می کند " خبرگزاری ایلنا "  که نمونه دیگری)     84فروردین 
، آارگر ديگری را می بينم آه " شمس نو" ، در آوره آجرپزی 

با " خانم فاطمه فاتحي." شغلش جمع آوری زباله های آجر است
 سال سن ، نماد پيری است، چين و چروك صورتش، چشم 45

گود رفته و رنگ بی رنگ چهره اش، همه از غبار نخاله های 
جمع " هايده"و " پری" يی است آه او با آمك دو دخترش آجرها

. شوهرش هم آمی آن سوتر چرخ آشی می آند. آوری می آند
اين خانواده آارگر، روزی چهار هزار تومان درآمد دارند و هر آدام به 

  .تنهايی دوازده ساعت آار می آنند
" هايده"دختر بزرگش " خانم  فاطمه فاتحي" دغدغه اين روزهای 

ت آه امسال از سن مدرسه اش گذشته و مجبور است روزها اس
 "از خانم . را به جای حمل آيف و آتاب، آجر شكسته جمع آند

  ":درباره وعده های غذايی شان می پرسم، می گويد" فاتحي
دراین گزارش به مورد " !همين... سيب زمينی، گوجه، آبگوشت و 

در آن  : "  می نویسددیگری از رنج یک کارگر کرد اشاره می کند و 
در آن واقع است، آوره " شمس نو" سوی آوچه ای آه آارگاه 

آارگر " آقای  خضر عبدا اهللا زاده" ، " نيكو" ديگری وجود دارد به نام 
ا شهرهای " سردشت" اين آارگاه است آه آيلومتر ها راه را از 

کردستان با خانواده چهار نفری اش برای يافتن آار طی آرده است 
اهميتی ندارد آه بيست ساعت در روز آار می " عبداهللا " برای . 

آند، برايش مهم نيست آه در اتاقی دوازده متری تنها با يك زيلو 
تنها چيزی آه برايش اهميت دارد اين است آه . سر می آند

" کارگر کرد آقای  !  خانواده اش از گرسنگی تلف نمی شوند
آار مداوم در روز، ماهيانه صد و برای بيست ساعت " عبداهللا زاده  

چهل هزارتومان درآمد دارد و اين روزهای خوش اوست، چرا آه 
نيمی ازسال را به بيكاری سپری می آند و ناچاراست دراين روزها 

  .برای بيكاری اش هم پس اندازی آند
وعده های غذايی او و خانواده اش فرقی با ساير آارگران آوره 

ارد، روزی به گوجه فرنگی طی می شود و های پاآدشت ند  پزخانه
  !روزی ديگر سيب زمينی، شاه خوراآشان نيز برنج تايلندی است

  آقای  " در ادامه به موقعيت همكار او کارگر دیگری به نام    
آه شش نفر را سرپرستی می آند و خود تنها " ابراهيم شريفي

 به مغازه چهار سال است آه: " ، می گويد فرد آارگر خانواده است
، او ماهيانه صد و سی هزارتومان درآمد دارد " قصابی نرفته است 

و نيمی ازماههای سال را هم به لحاظ فصلی بودن شغلش بی آار 
آن ، تكه " آفي "، آفشش را نشان می دهد آه به جای  است

از دخترهشت  . پايش را نخراشد ،هارمقوايی راچسبانده تا تيزی آج
 آه مات به حرف های پدرش گوش می "  آقای شريفی "ساله

" پنيری  : "می گويد"  امروز نهار چه خورديد؟ " :   دهد، می پرسم

 ( . "پس صبحانه خورديد ومی خنديم: "  و می گويم ، با ا
   ) 1384 ایلنا ، فروردین –خبرگزاری کار ایران 

  
 هزار 122زحمتکشان  معترض به سطح تعيين مبلغ 

  :تومان هستند 
 به مبلغ صد و 84یب این حداقل دستمزد کارگری برای سال با تصو

بيست دوهزار تومان در ماه و بازتاب آن در سطح مطبوعات کشور ، 
اعتراضات چندی را در سطوح گوناگون محافل و مجامع کارگری با 

    . همچنان ادامه داردخود به همراه داشته و
نكيا، عضو هيات  على دهقا  به گزارش خبرنگار گروه آارگرى ايلنا،

خواستار  ، مديره آانون هماهنگى شوراهاى اسالمى استان تهران 
وى با اشاره به .  شوراى عالى آار شد84لغو مصوبه دستمزد سال 

اعالم داشت جلسه ويژه اين آانون آه دوشنبه گذشته برگزار شد، 
با وجود آن آه در جلسه مذآور آارگران با تاآيد بر اجراى مصوبه " : 

 گذشته شوراى عالى آار هرگونه تعلل و تاخير در اجراى اين سال
مصوبه را خيانت به جامعه آارگرى ناميدند؛ ولى شاهد آن هستيم 
آه نمايندگان آارفرما بر خالف نمايندگان آارگرى از امضاء اين 

هاى پوشالى   با انتقاد از سياست وی   " .مصوبه سرباز زدند
ها در    طرح تثبيت قيمت " :فتدولتمردان و نمايندگان مجلس گ

 هآستانه شب سال نو با افزايش چشمگير قيمت اجناس همرا
دهقانكيا در " . شود  است، از اين رو به مشكالت آارگران اضافه مي

اى    جامعه آارگرى در قبال چنين مصوبه ":خاتمه خاطرنشان آرد
   " (.سكوت نخواهد آرد و براى احقاق حق خود پاسخ خواهد داد

   )83خبر گزاری کار ایران ، ایلنا ، اسفند ماه 
ماشين " سه هزار تن از آارگران شاغل در "    به گزارش ايلنا 

با امضا طوماری ، ضمن اعتراض به مصوبه شورای " سازی اراك 
عالی آار درمورد حداقل دستمزد، خواستار اصالح هرچه سريعتر 

  ."بخشنامه وزارت آار در مورد دستمزد شدند
در اين نامه با اشاره به مشكالت معيشتی و اقتصادی آارگران و  

درشرايطی آه : " افزا يش سرسام آور هزينه ها تصريح شده است
مجلس و دولت محترم ، وعده تثبيت قيمت ها را داده بودند، اآنون 
شاهد گرانی های سرسام آور وهزينه های آمرشكن زندگی 

تمزد تعيين آرده اند آه هستيم ، در حالی آه حداقلی برای دس
آارگران را از آمترين حداقل ها نيز محروم ساخته اند و نام آن را 

  !"گذاشته اند تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعي؟
و چنانچه اين امر :  " ... آارگران در اين نامه خاطر نشان ساخته اند

محقق نگردد ، بدون در نظر گرفتن مصالح نظام و انقالب ، اعتراضات 
دوشنبه ." ( نهان خود را به موضوع دستمزد، علنی خواهيم آردپ

  )، خبرگزاری کار ایران ، ایلنا ٢٠٠۵ آوريل ١٨ – ١٣٨۴ فروردين ٢٩
حاج اسماعيلی عضو هيات مديره آارآنان بيمارستانی آشور 

مسايل آارگری و حداقل حقوق و دستمزد آارگران در " درميزگرد 
با توجه به اينكه تشكلهای : " : اعالم داشت " سال هشتاد و چهار

المللی آار  های سازمان بين نامه واقعی آارگران بر اساس مقاوله
اند، بعد از گذشت بيست و شش سال  هنوز در آشور شكل نگرفته

از پيروزی انقالب هنوز موضوع دستمزد، مناقشه اصلی آارگران در 
ران حقوق آارگ: " وی درمورد دستمزد آارگران گفت." آشوراست

نسبت به ميزان پايين بوده وتاآنون نيز تدبير منطقی برای افزايش 
: حاج اسماعيلی افزود."  دستمزد ساالنه انها صورت نگرفته است

،  نمايندگان دولت و آارفرمايان طبق تفاهم نامه سال هشتاد و دو" 
 ده درصد عالوه بر ميزان تورمی آه هر سال اعالم  قرار بود ساالنه 

به حداقل ميزان دستمزد آارگران اضافه آنند آه شود،  مي
در چنين : " وی تاآيد آرد ."  متاسفانه اين امرتحقق نيافت

شرايطی پايين بودن حقوق و دستمزدها، فشارهای آمرشكنی را 
به قشر دستمزدبگير وآسيب پذير جامعه بخصوص آارگران وارد مي 

تمزد آارگران از از اين رو بازنگری در مورد ميزان حقوق و دس. آند
سوی شورای عالی آار و سياستگذاران بيش از پيش ضروری 

   )84  ایلنا ،  فروردین -- خبرگزاری  کار ایران ." ( است
  

   خانه کارگر و شوراهای عالی کار نيز وارد صحنه می گردند 
  

شوند  لی که کارگران برای اعتراضات وسيع آماده می درحا
ارگر نيز تالش مينمایند در این ميان پز مسئولين و نمایندگان خانه ک

  دبير " عليرضا محجوب : " از جمله .اپوزیسيون کارگری به خود گيرند
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    .... نرخ تعيين باز هم در باره       
  

که خود بر سراین ميزان با شورای عالی کار به . کل خانه کارگر
توافق رسيده بودند ، وارد ميدان شد وهمينطور شوراهای عالی 

 ،  "جبار علی سليمان " و عوامل بيرونی آنها ، ) صادقی (ارک
   طرح --   آ ، ا ل ، او -- نماينده خانه کارگردرسازمان بين المللی کار

خود را ردوبدل می گردانند و دبيران اجرایی خانه کارگر نيز اعتراض 
دبيراجرایی  خانه کارگر " مرتضی ریحانيان: " ا زجمله .  می نمایند  

با دستمزد تعيين شده از سوی شورای : "   اعالم می دارد زنجان
 ، یک خانواده متوسط کارگری ماهيانه تنها 84عالی کار برای سال 

می تواند یک حلب روغن ، ده کيلو سيب زمينی و ده کيلو پياز 
می توان با این مبلغ روزانه : " او در ادامه گفت " مصرف کند 

و خاطر نشان " ک گرم سبزی خرید چهارعدد نان ، یک گرم پنير و ی
چنانچه طرح تثبيت قيمت ها به خوبی اجراء گردد و قيمت : " کرد 

ها ثا بت بمانند ، کارگران می توانند ماهيانه چهاربار استحمام کنند 
"  در همين زمينه ) 84 ایلنا ، فروردین –گزارش خبر گزاری کار " ( 

) مازندران ( تان گلستان دبير اجرايى خانه آارگر اس" اکبر رحيمی 
جامعه آارگرى " : گفت درگفت وگو با خبرنگار گروه آارگرى ايلنا 

آشور نبايد بيش ازاين سكوت آند و بايد اعتراضات به حق خود را 
به مسووالن منعكس نمايد تا مسووالن مربوطه بدانند آه آارگران 
 آگاه و آماده براى احقاق حق وافزايش مسلم دستمزدشان درسال

 : رحيمي، در پايان گفت" .آيند   هستند وبه هيچ وجه آوتاه نمي84
 آارگران استان گلستان در اولين فرصت با برگزارى تجمعات "

گسترده نسبت به تصميم غلط و نا به حق اتخاذ شده ازسوى 
 آارفرما اعتراض خود را به مسووالن مربوطه ، آارگر،هاى دولت  گروه

در  ) 83اری کار ایران ، ایلنا ، اسفند ماه خبر گز (  ".خواهند رساند
 دبير کل خانه کارگرعليرضا محجوب ، گرما گرم همين فضا است که

کارگران : " به صحنه می آید ودرتجمع خانه کارگر اعالم می کند
کارخانجات ایران ترمه، تهران پتو، بهمن پالستيک وبسياری 

 محروم ازکارخانجات درسطح کشوردچاربحران شده وکارگران
واحدها درابتدای سا ل نو باسفره های خالی شرمنده 

بهتراست بودجه های :"  اوادامه می دهد."  خانوادهایشان هستند
تشکالت کارگری دراختيارواحد هایی قرارگيرد که تعطيل شده 

و ."  وجيب کارگران خالی و چهره شان شرمنده زن و فرزند است
 گدایی ، انتخابات ورشکسته بعدازاین افاضات عالمانه،ایشان کيسه

کارگران نباید به عرصه انتخابات بی :"  را بلند کردند واعالم داشتند
تفاوت باشند به همين دليل باید حضور کارگران درعرصه های 

اسفند 21 ایلنا،--کارایران : خبرگزاری ." (انتخابات بسيارپررنگ باشد
ر در سازمان بين ، نماينده خانه کارگ"جبارعلی سليميان "و نيز )83

که به مجامع بين المللی شکايت می : " المللی کار نيز عنوان کرد
اگر مسووالن و دولت درجهت افزايش و تعيين واقعی دستمزد . کنيم

آارگران در سال هشتادوچهار تن ندهند، به ناچار نسبت به ظلمی 
آه به آارگران ايرانی می شود، به سازمان بين المللی آار اعتراض 

نماینده خانه " جبارعلی سليمان " به این ترتيب "  .اهم آردخو
کارگر به نام نماینده کارگران ایران درمجامع جهانی به ماننداربابان 

مقصراصلی آارگران هستند آه با سكوت : " خودش اعالم می کند 
خود مزد تصويبی ازسوی شورای عالی آاررا تاييد وهيچگونه عكس 

آارگران بايد به خيابان . ود نشان ندادند العمل اعتراض آميزی ازخ
 (  ".ها بيايند و اعتراض و نارضايتی خود را به مسووالن اعالم آنند 

 دبير اجرايی در حاليکه  )84 ایلنا ، فروردین –خبرگزاری کار ایران 
 به اجرا در نيامدن : " اعالم داشت های آارگر جنوب آشور  خانه

الی آار مبنی بر افزايش مصوبه سال هشتاد و دو شورای ع
تدريجی دستمزد آارگران را نوعی خيانت درامانت از سوی شورای 

 خواستار افزايش پانزده : "ی همچنين  و" می داند عالی آار
 یکی دیگر از مسئولين  خانه " .درصدی آليه سطوح حقوقی شد

 با مصوبه دستمزد شورای عالی آار و عدم : " کارگر در کرمان گفت
 نان شب آارگر ،وافق صورت گرفته، در سال هشتاد و چهاراجرای ت

اگر تا ديروز . نيز به ليست اجناس لوآس و ممنوعه اضافه شد
اجناسی چون تلويزيون، خودرو، يخچال و آاالهای لوآس برای قشر 
زحمت آش آارگر، رويايی دست نيافتنی بود، امروز ارزاق عمومی 

ی اشرافی شده است و اين در روزانه نيز برای آارگر تبديل به آاال
ایلنا  ( .سايه عملكرد ضعيف و سوال برانگيز شورای عالی آاراست

، که از او به عنوان "سعيد آيانيآقای  " و سرانجام  ) 84، فروردین 

 که اعضای  : "آارشناس مسائل آارگری نام برده شده گفت
اده شورای عالی آار، برای امتحان هم آه شده، يك ماه مخارج خانو

اند سپری آنند، تا   خود را با دستمزدی آه برای آارگران تعيين آرده
دستمزد تعيين شده، آفاف . از حال روز آنان با خبر شوند

هايی   آارگران در استان. دهد  های زندگی آارگران را نمي  حداقل
های اقتصادی آشور هستند، نه تنها   مانند بندر عباس آه از قطب

بار    ، بلكه برای تامين تره بينند  وشت را نميسال به سال رنگ گ
ها   مصرفی خانواده خود، مجبور به جست و جو در ميان زباله

آارگران در ازای هيجده ساعت آار و اضافه آاری دستمزد . هستند
 با  ":  گفتهمين کارشناس" آورند  قابل توجهی به دست نمي

جوز قانونی محاسبه شرايط موجود، مصوبه شورای عالی آار، م
دراین ميان  " . ، قاچاق، فساد و فحشای آارگران است برای دزدی

کسی کارگران را مقصر اعالم " جبار علی سليمان " تا به امروزغيراز
  .  نداشته است 

   
  دستمزد ها ، گرانی و سختی معيشت مزد و حقوق 

  : بگيران در ایران 
 تصویب می ها را" طرح تثبيت قيمت " از یکسو مجلس ، مجلس 

کند و در آستانه سال نو و پيش از تعطيالت نوروزی ، فرد اول 
 9مجلس در : " مجلس اسالمی غالم حداد عادل اعالم می کند 

ماهی که از فعاليتش می گذرد ، سعی کرده با تمام قوا در خدمت 
تصویب قانون تثبيت قيمت ها ، عيدی مجلس ... ملت ایران باشد ، 

ودجه هم بر همين اساس تنظيم شده و و ب...به مردم است 
انشااهللا امسال یک آرامش و آسایش خيالی در مردم خصوصا 

: " و اضافه کرد " حقوق بگيران و قشرهای کم درآمد ایجاد شود 
مردم باید درمقابل گرانی های بی دليل ایستادگی کنند و نباید 

" ( اجازه دهند ، گرانی های جدید به رسميت شناخته شود 
اما فرمایشات حداد عادل چيزیست و  ) 83وعات کشور اسفند مطب

اراده دالالن ، واسطه ها ، قاچاق چيان و مافيای بازارو سرمایه 
داری انگلی ایران چيز دیگرو بنوعی عمل می نمایند ، که به گزارش 
خبرگزاری کار ایران ، تفاوت قيمت ميوه ميدان تره بار شهرداری و 

امسال تفاوت قيمت ها به : " ه نوشت  بازار به وضعيتی است ک
 تومان ، 1800 تا 1400گونه ایست که پياز بسته بندی شده ا نباری 

 ، 3000 تا 2000 تومان ، بادمجان  1200 تا 900سيب زمينی انباری 
 3 تومان ، نارنگی بين 4000 تومان ، انگور 6500 تا6000سيب سرخ 

ان در ميادین شهرداری  توم8500 تا 8000 تومان و موز 3500هزارو 
به فروش می رسد و بر عکس این قيمت ها در فروشگاهای بزرگ 

 برابراین قيمت عرضه 4 تا 3به ویژه تهران ، اصفهان ، تبریز، مشهد 
 ) 84 فروردین 15 ایلنا ، دوشنبه –خبرگزاری کارایران " ( می گردد 

  گرانی به حدی است که در همان روز ، یکی از نمایندگان مجلس
گرانی اخير : " ارتجاع  ، آنرا به گردن دولت می اندازد و می گوید 

وحشتناک است ، این گرانی ناشی از عدم نظارت مناسب دولت و 
" ( وزارت بازرگانی است و با نظارت درست ، مُسله حل می شود 

خصوصا " ، پرسش این است ، عيدی به مردم و) همان ماخذ 
که ریيس مجلس ارتجاع " د حقوق بگيران وقشرهای  کم درآم

قولش را داده است ، در مقابل این حد از گرانی مایحتاج الزم ، جدا 
از کرایه خانه ، هزینه آب ، برق ، تلفن ، رفت و آمد ، خرج تحصيلی 

 هزارواندی ، 122فرزندان وغيره در مقابل تعيين نرخ دستمزد ماهانه 
متکش جامعه چگونه جوابگوی زندگی ، توده محروم ومردمان زح

  ایران خواهد بود؟  
   مشترک با اتحاد درمان می یابد این داد            

  
  یک آرزوی دست یافتنی و ممکن دربرابرماست  و آن همانا اول 

باید در ، فارغ ازهياهو . می باشد)  اردیبهشت 11( ماه مه امسال 
ری و توطئه های  خانه کارگر و شوراهای عالی کار و دولت ضد کارگ

. جمهوری اسالمی ایران درصفی مستقل و واحد به خيابان بيائيم  
باید مشکل تامين زندگی ميليون ها خانواده مزد و حقوق بگير 

، نيروی ميليونی بيکاران و ) یدی و فکری ( کشور، شامل کارگران 
بازنشستگان و دیگر مطالبات طبقه مان را از طریق یک حرکت 

ارد و شعارهای مطالباتی نيروی رنج و اعتراضی عظيم  و حمل پالک
کار سراسر ایران  به مارشی بی مانند تبدیل کنيم و به تماميت 

نان ، کار ، آزادی و برابری را به : نظام ضد کارگری نه گفته و شعار 
  !! این است آنچه بباید و آنچه بشاید . پرچم خود مبدل سازیم 
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  ادامه از صفحه يک 
  

    ....يجه آمريکاسرگ                  
  

"  که یکی از اجزای آن –آمریکا در راستای نظم نوین بين المللی 
 نمی تواند موجودیت رژیم فعلی –است " طرح خاور ميانه بزرگ
ما همچنين ميدانيم که یکی از اهداف . ایران را تحمل کند

استراتژیک و کليدی امپریاليسم آمریکا در خاور ميانه، به کنترل در 
 است – بویژه حوزه خليج فارس –این منطقه "  طالی سياه"آوردن 

( البته منابع نفت دریای خزر و منابع گاز طبيعی آسيای مرکزی . 
در این . نيز از اهميت برخوردارند) جمهوریهای سابق اتحاد شوروی

. حوزه جغرافيایی، آمریکا موفقّيت های شایان توجهی داشته است
 خود مبدل نموده و ضمن ایجاد پایگاه جمهوری آذربایجان را به نوچه

در . نظامی در آن ، خود این کشور را به عضویت ناتو در آورده است 
گرجستان ، ارمنستان، اوکراین و قرقيزستان هم دیدیم که چگونه 

کردن حکومتهای این کشورها، حلقه " مال خود" آمریکا توانست با 
ریکا تضعيف روسيه نيز برای آم( محاصره را به گرد روسيه تنگتر کند 

یکی از  اهداف راهبردی آن برای تکميل روند تک قطبی شدن جهان 
با  این همه نه دریای خزر و نه جمهوریهای ). محسوب می شود

سابق شوروی، از درجه اهميتی که منطقه خليج فارس برخوردار 
  . است بهره مند نيستند

چاپ  (  "FIRE THIS TIME" البته آمریکا به نوشته ماهنامه 
 درصد نيازهای نفتی خود را ازحوزه 10فقط ) یتيش کلمبيای کانادارب

 30خليج فارس تأمين می کند، اما از آنجا که اروپای غربی بيش از 
 درصد از نيازهای سوختی خود را از این 80درصد و چين و ژاپن 

منطقه تأمين می کنند، در خواهيم یافت که به کنترل در آوردن 
منطقه چه نقش استراتژیکی در تأمين سروری طالی سياه 

بر جهان و غولهای اقتصادی رقيب ایفاء " امپراتوری آمریکا" بالمنازع 
بخصوص در آینده نه چندان دور شاهد شاخ به شاخ شدن . می کند

الزم به تذکر است . آمریکا با غول در حال رشد چين نيز خواهيم بود
ه رشد اقتصادی چين با همين که بر طبق تازه ترین آمارها ، چنانچ

 درصد از 23 سال دیگر به تنهایی حدود 15سرعت تداوم یابد تا 
توليد ناخالص جهان را بخود اختصاص خواهد داد، حال  آنکه در 

.  درصد خواهد رسيد 17 به – با هم –آنزمان ، سهم آمریکا و ژاپن 
) فارسکشورهای حوزه خليج " ( نگين خاور ميانه " از اینرو کنترل 

در . نقش کليدی در سياست خارجی آمریکا ایفاء خواهد نمود
راستای این استراتژی ، به زانو در آوردن و یا به تسليم و تمکين 
وادار کردن ایران ، بعنوان کشوری که بيشترین مرز دریایی را با 

اما دولت بوش . خليج  فارس دارد، اهميت بسزایی پيدا می کند
   هدف مهم خود دست یابد؟چگونه ميتوانه به این

از اینجاست که معضل هيات حاکمه و احزاب سياسی عمده 
به همين دليل بر سر . بورژوازی ایاالت متحده، شروع می شود

نحوه پاسخگویی به این مسئله ، راه حلهای مختلفی پيشنهاد می 
هيات حاکمه آمریکا در قبال " اجماع" شود که تا این لحظه مانع از 

شماری از این راهکارها به قرار زیر .  شده است رژیم ایران
  : ميباشند

 به بن بست رساندن مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا و -1
جمهوری اسالمی و ارجاع پرونده رژیم ایران به شورای 

  .امنيت سازمان ملل
 معنای ارجاع هم در صورت کسب اکثریت آمریکا در این شورا و 

اهد بود که ایران با یک تحریم عدم عقب نشينی رژیم، این خو
اما آیا این . سياسی، نظامی و اقتصادی همه جانبه ای روبرو شود

تحریم ها به رغم فشار گسترده ای که بر رژیم ایران وارد ميآورد، 
خواهد توانست آنرا به زانو در آورد؟ موافقين راه حلهای دیگر، ابراز 

ی این گونه تحریم ها در آنها با اشاره به عدم کارآی. تردید می کنند 
قبال  کشورهای دیگر و از جمله در برابر رژیم صدام در یک دهه آخر 
حکومتش ، عقيده دارند که این رژیم ها با استفاده از بازار سياه و 

گليم " نيز کشورهای حاضر به معامله ، قادر خواهند بود بنوعی 
 جهانی آنها همچنين به تحریم های." خود را از آب بيرون کشند

عليه جمهوری اسالمی ایران پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران 
و نيز پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی اشاره ميکنند که عمًال 
کاری از پيش نبرد و فقط دودش به چشم اقشار پائين جامعه ایران 

این بخش از سياستمداران آمریکائی و غربی عقيده دارند که . رفت
 هسته ای رژیم ایران به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع پرونده

موقعی می تواند  موثر افتد که  به موازات تحریم، زمينه برای ایجاد 
 توسط –یک سپاه جنگی بين المللی جهت یورش نظامی به ایران 

 فراهم شود، چيزی که با توجه به تجربه عراق و –سازمان ملل 
ی تهاجم به آن کشور، بعيد عدم همکاری سازمان ملل با آمریکا برا

  .بنظر می رسد
   تهاجم نظامی به ایران -2

  بخشی از تندروترین محافظه کاران آمریکا و البی رژیم اسرائيل در 
معتقدند که بدون  تهاجم ) و البته خود رژیم شارون ( آن کشور 

جمهوری اسالمی را از منطقه " شر " نظامی به ایران، نميتوان 
ه وزن طرفداران تکرار کامل سناریوی عراق در مورد البت.  محو نمود

 هزار نفره 150ایران، دست به نقد ناچيز است چون گير کردن ارتش 
آمریکا در تاتالق عراق و تلفات جانی روز افزون آنها و کًال هزینه 
سنگينی که این عمليات به همراه داشته، هر عقل سليمی را 

 در مورد ایران ، ممکن است با نهيب ميزند که تکرار چنان سناریوئی
از اینرو . مخالفتهای گسترده ای در ميان مردم آمریکا مواجه شود

طرفداران گزینه نظامی، دست به نقد، حمالت چکشی و غافلگير 
کننده را پيشنهاد می کنند که می تواند با برخی عمليات ضربتی  

حمله به نيروگاههای هسته ای . کماندویی هم توأم گردد
گاههای نظامی مهم و مراکز سياسی و اقتصادی استراتژیک ، پای

آمریکا با تکيه بر برتری بالمنازع . اهداف اوليه این طرح  خواهند بود
هوایی و حضور ناوگان دریائی و موشک انداز آن در خليج فارس، 

  .تردیدی در موفقيت کم تلفات خود ندارد
ه به نارضایتی و حاميان چنين تهاجم ضربتی ، در عين حال بااشار

تنفر عميق مردم ایران نسبت به جمهوری اسالمی و نيز حساب باز 
کردن روی جنبش ها و شورشهای داخلی و نيز بنيه نظامی برخی 
نيروهای اپوزیسيون ،  ابراز اميدواری می کنند که با شروع عمليات 
، شيرازه رژیم از هم خواهد گسست و فنای آن در دسترس خواهد 

فين این طرح اما ابراز عقيده می کنند که تهاجم ضربتی مخال. بود
آمریکا، تير خالصی خواهد بود بر فعاليت علنی اپوزیسيون اصالح 
طلب و حرکات اعتراضی مردم در ایران، چرا که رژیم ميتواند با تکيه 

ضمن مختنق تر کردن فضای " ضرورت مقابله با هجوم بيگانگان " بر 
ستون پنجم و یا " را تحت عنوان سياسی کشور، هر مخالفتی 

سرکوب کند، ضمن اینکه تهاجم آمریکا ممکن " خدمت به دشمن
را در ميان بخشی از مردم " احساسات ميهن پرستانه " است 

  .دامن زند و آنها را در مقابل رژیم به انفعال و حتی همدردی بکشاند
ش در در همين راستا ، آمریکا به لحاظ امکانات و توانایی نظامی ا

منطقه، تقریبًا چيزی کم وکسر ندارد وحلقه محاصره را بدور ایران 
آمریکا جدا از حضور گسترده نظامی در عراق و . تنگ تر کرده است 

، در )آبهای خليج فارس و دریای عمان( افغانستان و جنوب ایران 
آذربایجان و ترکيه و پاکستان نيز حضور داشته و دارای پایگاه نظامی 

فاش نمود که ژنرال پرویز " االهرام " اخيرًا هفته نامه .  می باشد
مشرف حاکم نظامی پاکستان، عمًال امکاناتی در اختيار آمریکا 
گذاشته که بتواند در موقع یورش به ایران از آنها استفاده کند از 

در بلوچستان پاکستان را در " دال بلدین " جمله پایگاه هوایی 
 است، ضمن اینکه نظاميان پاکستانی و اختيار آمریکا قرار داده

. آمریکائی اخيرًا مانور جنگی مشترکی در اطراف کراچی داشته اند
روزنامه نگار معروف " سيمور هرش" اواخر سال گذشته ميالدی نيز

آمریکایی ، نيز ادعا کرده بود که کماندوهای آمریکایی با کمک 
" ریجارد سيل " .پاکستان در شرق ایران، عملياتی انجام داده اند

وابسته اطالعاتی خبرگزاری یونایتد پرس نير ادعا کرده که پاکستان 
به جنگجویان بلوچ ایرانی اجازه داده که از بلوچستان پاکستان در 

البته به رغم این افشا گریها، ژنرال . داخل ایران عمليات انجام دهند
دو مشرف منکر آنها شده و ضمن سخن راندن از دوستی و مراوده 

کشور اسالمی ایران و پاکستان، خود را مخالف جنگ با ایران 
  .معرفی کرده است 

   برخی طيف های اپوزیسيون ایران  حمایت همه جانبه از-3
  

بخشهایی از هيات حاکمه آمریکا معتقدند با توجه به وجود یک 
جنبش و روحيه ضد رژیمی شدید درميان ایرانيان داخل و خارج از 

 درماندگی جمهوری اسالمی ، آمریکا می تواند از کشور وانزوا و
و کمک های همه جانبه سياسی، تبليغی " آلترناتيو سازی" طریق 

  و مالی از برخی نيروهای اپوزیسيون راست و فادار به آمریکا، 
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 24یو احداث راد. موجبات تضعيف و نابودی رژیم ایران را فراهم کند
  ، کمک مالی به تلویزیونهای ماهواره ای ایرانيان " فردا" ساعته 

سلطنت طلب در آمریکا ، کمکهای محرمانه سازمان سيا به 
، بودجه سه و نيم ميليو ن " اپوزیسيون" مزدوران خود در طيف 

مبارزات حقوق " دالری ساليانه وزارت خارجه آمریکا برای کمک به 
قداماتی هستند که دست به نقد صورت ، ا"بشر در داخل ایران

با این همه در اینکه کدام بخش از اپوزیسيون راست را . گرفته اند
باید باال کشيد و به آلترناتيو اصلی رژیم مبدل نمود، اختالفات و 
منازعات عدیده ای در هيات حاکمه و سياستمداران راست آمریکا 

اپوزیسيون سرنگون برخی با اشاره به ناتوانی مردم و . وجود دارد
" طلب در نابودی جمهوری اسالمی و بعالوه مخاطراتی که یک 

می تواند به همراه آورد ، خواستار حمایت از " انقالب حساب نشده 
آن بخش از اپوزیسيون ایران هستند که ميخواهند بطور مسالمت 

" رفراندم برای تغيير قانون اساسی" آميز و از طریق طرحهائی چون 
  .موجبات دگرگونی را در ایران فراهم کنند.... و 
مشاور ارشد رامز فيلد و یکی از تئوریسين های " یول ولفوویتس" 

که اخيرًا به ریاست بانک جهانی هم ( نئو محافظه کاران آمریکا 
چندی پيش ابراز " انسيتو امریکن اینتر پرایز" به همراه ) رسيده

" طرح فراخوان ملی رفراندم " تمایل نموده بود ند که آمریکا باید از 
" به دعوت " محسن سازگارا" حمایت کند، گویا در این راستا اخيرًا  

وارد این کشور شده و سخنرانيها " انسيتو مطالعات خاور دور آمریکا
این بخش از سياستمداران . و گفتگوهایی با آنها داشته است 

" رح رفراندمط" آمریکائی صرفنظر از امکان موفقيت یا عدم  موفقيت 
وراه حل مسالمت آميز، معتقدند که طرح مذکور برای اولين بار 
توانسته در مقياسی وسيع ، تابوی همکاری و ائتالف سلطنت 

" آنها عقيده دارند که ایجاد . طلبان و جمهوریخواهان را بشکند 
تنها راه تضمين ) زیر بيرق امپراتور بوش"  ( ائتالف همه با هم 

  . ع آمریکا در سياست فردای ایران  خواهد بودهژمونی بالمناز
اما  برخی دیگر از سياستمداران آمریکایی ضمن اتوپی خواندن راه 
حل مسالمت آميز و طرح رفراندم ، خواستار حمایت همه جانبه از 

  . هستند) اما راست ( اپوزیسيون سرنگون طلب 
ز با این همه مدافعين این راهکار، بر سر اینکه کدام بخش ا

تبدیل شود، با ) کاخ سفيد( اپوزیسيون برانداز باید به مليجک دربار 
اولين پروژه مطلوب همانا شکل دادن به ائتالفی . هم اختالف دارند

از سلطنت طلبان وجمهوریخواهان شرمگين و راست است که البته 
" چپ و دمکرات ضد امپریاليست سابق" بعنوان چاشنی ميتوان از 
رطی که به رسالت امپراتور ایمان آورده هم بهره جست به ش

اما بخشی دیگر با اشاره به تشتت و بی عرضه گی این !!. باشند 
طيف بخصوص سلطنت طلبان و فقدان انظباط و توانایی تشکيالتی 
الزم در نيروهای اجتماعی وفادار به آنها، خواستار شرط بندی روی 

 مجاهدین " نظامی  و منظبط -بزرگ، قوی ، سياسی" سازمان 
دهها تن از سناتورها و نماینده گان کنگره آمریکا در . خلق هستند

سالهای  اخير بارها حمایت خود را از مجاهدین اعالم داشته و 
گروههای " خواستار خارج کردن نام این سازمان از ليست 

 -شده اند، در خواستی که توسط وزارت خارجه آمریکا" تروریستی
 رد شده - برایت و چه در دوره کالين پاولچه در دوره مادلين اول

در همين راستا اخيرا سازمان مجاهدین و شورای مالی . است 
کنگره ملی " مقاومت ، گرد همایی بزرگی در واشنگتن تحت نام 

بر گزار نمود که گویا در آن صدها تن از سياستمداران و " ایرانيان 
داشته و تعدادی از دهها تن از نماینده گان کنگره آمریکا نيز حضور 
مجاهدین در درون . آنها در دفاع از این سازمان سخنرانی نمودند

پنتاگون و ارتش آمریکا نيز حاميانی دارند واصوًال همين حمایتها بوده 
که پس از اشغال عراق سبب جلوگيری از یورش شيعيان بنياد 

گفته می شود هنوز بيش از سه . گرای عراقی به آنها شده است 
تحت حفاظت آمریکا " قرار گاه اشرف"  مسلح این سازمان در هزار

حاميان مجاهدین با اشاره به مواضع سياسی کنونی . قرار دارند
این سازمان و نيز همکاری اطالعاتی آنها با آمریکا در مورد پروژه 
های هسته ای رژیم اسالمی و بعالوه توانایی نظامی و تشکيالتی 

استفاده " باری ایران " در " برگ" ید از این آن ، معتفدند که آمریکا با
در "!! ) مقاومت" رئيس جمهوربرگزیده ( البته خانم مریم رجوی. کند

پيامها و سخنان اخير خود، ضمن مخالفت  با تهاجم خارجی، اعتقاد 

کامل این سازمان به جدایی دین از دولت و استقرار دمکراسی را 
ل هم به اثبات رسند ، مواضع که چنانچه در عم( ند گوشزد نموده ا

اما بسياری از نيروهای چپ و مترقی، ) مثبتی محسوب می شوند
با توجه به مواضع مختلف  این سازمان و شيرجه آن به دامن آمریکا 
و فرقه گرایی زمخت آن ، در حقانيت این نوع مانورها و پيام ها شک 

هدین خلق اما به هر حال نباید از یاد برد که سازمان مجا. دارند
عليرغم بی پایه گی در ميان مردم ایران، گماکان بزرگترین نيروی 
متشکل اپوزیسيون با امکانات وسيع مالی ، نظامی و تبليغاتی 

سياستمداران " آب بر دهان" هستند و این آن نکته ای است که 
در همين راستا روزنامه . راست طبقه حاکم آمریکا جاری می کند

که طرح خارج کردن نام مجاهدین از ليست الحيات گزارش کرده 
ضمن اینکه . سياه آمریکا، تقریبًا آخرین مراحل خود را طی می کند

بسياری از سياستمداران آمریکایی از عواقب چنين تصميمی واهمه 
دارند بویژه اینکه اتحادیه اروپا نيز قبًال به تبعيت از آمریکا، همين 

ورهای اروپای غربی  مانع از تصميم را گرفته بود و بسياری از کش
  . فعاليت علنی مجاهدین می شوند

  
   سازش با رژیم اسالمی -4
  
" اما در ميان طبقه حاکم بر آمریکا، بویژه در صفوف حزب دمکرات و 

هستند سياستمداران متنفذی  که "  آمریکائی –شورای ایرانی 
ضمن رد کردن راه حل نظامی و بی حاصل دانستن تحریم ها  و 

و نيز با اشاره به " اسب لنگ اپوزیسيون ایران " ط بندی روی شر
توانایی حکومت اسالمی در ادامه بقاء و نيز اثراتی که یک جنگ یا 
انقالب و نا  آرامی می تواند در منطقه حساس خاور ميانه پدید آورد 

) و مثًال بهای نفت را به پيش از صد دالر در هر بشکه برساند( 
دیالوگ " یعنی ادامه " تاکتيک اروپائی " یکا از خواهان تبعيت آمر

البته این سياستمداران نيز واقف . با رژیم اسالمی هستند" انتقادی
اند که بدون فشارهای گسترده بين المللی نميتوان رژیم را به 

آنها با اشاره به نمونه ليبی  خاطر . عقب نشينی و تمکين وادار کرد
"  توانسته یک رژیم "  تاکتيک اروپایی"نشان ميکنند که چگونه   این 

را وادار به رها کردن داوطلبانه تالش های " تروریست پرور و پيکار جو
هسته ای خود و سجده کردن در برابر قدرتهای اروپایی و آمریکا 

خود این مورد در عين حال بروشنی پرده از هياهوی آمریکا . نماید
رد چرا که اینها حاضر شده واروپا در مورد حقوق بشر در ایران ميد

اند به دیکتاتوری مادام العمر سرهنگ قذاقی رضایت دهند مشروط 
همين . خود دست بردارد " ضد امپریاليستی " به اینکه از مواضع 

مخالفين این طرح . سناریو نيز در مورد ایران نيز می تواند تکرار شود
الوه  اهميت وبع. نيز ابراز عقيده می کنند که ایران ، ليبی نيست

استراتژیک منطقه خليج فارس، حکم می کند که آمریکا یک رژیم 
مطيع در ایران بر سر کار آورد؛  از اینرو بيطرف و خنثی کردن رژیم 

  .فعلی ایران ینز کافی نيست 
 آینده نزدیک نشان خواهد داد  که کداميک از سناریوهای 

يدا خواهد فوق الذکر ، دست باال را در هيات حاکمه آمریکا پ
  . نمود
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  زنان بر روی امواج                   
  

  الله حسين پور:  ترجمه                      
  
  

     
! کشتی ی ناجی ی زنان. نام یک کشتی ست" زنان بر روی امواج"

ربکا گومپرتز در این کشتی بر روی آب های سراسر دنيا می چرخد 
او عليه قوانين قدرت مداران می جنگد . نجات دهدتا زندگی زنان را 

  .و به نااميدان و سرخوردگان یاری می رساند
او می داند که چه . ربکا، زنی جوان، زیبا، مهربان و متواضع است
او هيچ چيز را ناممکن . می خواهد و چه وظيفه ای به عهده دارد

. ا نيستاو تنه. نمی داند و همواره ایده های جدید ارائه می دهد
هم کاران او، دوستان مهربانی هستند که ربکا را در کشتی هم 

  .راهی می کنند
آیا او یک دزد دریایی ست، آن طور که مخالفين بریتانيایی اش تصور 

 دکتر، آن چنان که یک وکيل -  بوی-می کنند؟ یا یک نوع کاو
آمریکایی او را بدین سان ناميد؟ یا خطری ست برای هر کشور، 

  ه وزیر دفاع پرتقال از آن می هراسد؟همان ک
این زن از انجام وظيفه اش سرباز نمی . اما یک چيز مسلم است

 ساله ایست که در رشته کورتاژ 38ربکا گومپرتز، هلندی، دکتر . زند
او اراده بسيار قوی ای دارد و به تنهایی . تخصص گرفته است

پایه گذاری  1999را در سال ) wow" (زنان بر روی امواج"سازمان 
ربکا بعد از آن . دفتر این سازمان در آمستردام قرار دارد. کرده است

که تخصص خود را در عمل کورتاژ دریافت می کند، به عنوان عضو 
greenpeaceشغل خود را بر روی کشتی به دست می آورد .  

او می گوید دوره تخصص من در واقع هيچ ربطی به سياست 
گاه صحبتی از غيرقانونی بودن عمل نداشت و در این دوره هيچ 

او در دوران تحصيل خود نمی . کورتاژ در کشورهای دیگر نشد
دانست که زنان در سراسر دنيا به علت کورتاژهای غلط در اتاق 
های پشتی، جان خود را از دست می دهند و تنها در جریان کار 

 با 90ربکا در اواخر سال های . توانست ابعاد این فاجعه را درک کند
در مکزیکو بسياری از زنان و . کشتی به سواحل مکزیکو می رود

دکترها با او مالقات کردند و استعجاب خود را از اینکه او موفق به 
آنها از . دریافت تخصص در رشته کورتاژشده است، ابراز داشتند

زنانی صحبت کردند که مادران و خواهران خود را به علت کورتاژهای 
 داده بودند، ازدخترانی سخن گفتند که به علت ناموفق از دست

تجاوز مردان، به طور ناخواسته باردار شده و با کورتاژهای اشتباه از 
  . دست رفته بودند

چنين بود که ربکا تصميم می گيرد با کشتی به سراسر جهان 
او ابتدا دست . مسافرت کند و زندگی زنان و دختران را نجات دهد

سازمان بهداشت جهانی اعالم می کند .  زندبه مطالعه آمارها می
هزار زن به علت کورتاژهای غيرقانونی جان خود را 100که هرساله 

از دست می دهند، زیرا آن ها هيچ راهی ندارند که به طور قانونی 
در هر دقيقه یک زن به علت . و مطمئن دست به عمل کورتاژ بزنند

او . ا را شوکه کردچنين آمارهایی ربک. کورتاژهای غلط می ميرد
کسانی او . کسانی او را دیوانه می پندارند. تصميم خود را می گيرد

را تحسين می کنند و با کمک های مالی از او حمایت به عمل می 
  !ایده بسيار عجيبی ست. آورند

عمل کورتاژ را می توان بر روی یک کشتی که تحت قوانين هلند، بر 
ند، در سراسر دنيا به مرحله روی آب های بين المللی  سفر می ک

  .عمل درآورد
 ميليون زن در سراسر جهان با فرهنگ و مذاهب مختلف 52ساالنه 

 ميليون از این 20. و بنا به دالیل مختلف، تصميم به کورتاژ می گيرند
عمل ها، بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ، غير قانونی و 

ود غيرقانونی بودن و با وج. همراه با خطر جانی انجام می گيرد
جالب . کورتاژ ، آمار عمل کورتاژ روز به روز زیادتر می شود

اینجاست، آمار کورتاژ در هلند که هيچ نوع ممنوعيتی در زمينه 
تنها نتيجه !  کورتاژ در آن وجود ندارد، به حداقل ممکن رسيده است

ای که از غيرقانونی بودن کورتاژ بدست می آید، اینستکه در هر 
بسياری از . ه یک زن به علت کورتاژ ناصحيح از بين می روددقيق

زنان نيز به علت کورتاژهای غيرقانونی برای تمام عمر خود از 
. سالمت زنانه محروم شده و یا در اجتماع مطرود می شوند

درحالی که عمل کورتاژ می تواند توسط متخصصين و با امکانات 
  .شودکلينيکی بسيار ساده و بدون ریسک انجام 

 با اجاره یک کشتی توانست یک کلينيک 2001ربکا گومپرتز در سال 
تخت، صندلی، ميز، کمد، اتاق معاینه،  اتاق . متحرک بوجود آورد

مجوز قانونی از دولت هلند . عمل و کليه وسایل ضروری تهيه شد
هم چنين استفاده از قرص های سقط جنين تا . نيز فراهم گشت

مشاوره، معاینه، کورتاژ و .  اعالم گشتهفته هفتم بارداری مجاز
معالجه بعد از آن تماما تحت استانداردهای کشور هلند انجام می 

  . گرفت
در بنادر کشورهایی پهلو می گرفت که " زنان بر روی امواج"کشتی 

 در ایرلند، 2001سال . عمل کورتاژ در آن ها ممنوع اعالم شده بود
کشور پرتقال که . پرتقال در 2004 در لهستان و سال 2003سال 

دارای رژیم دیکتاتوری و کاتوليک هست، تنها کشوری ست در 
اتحادیه اروپا که زنان کورتاژ شده را تحت تعقيب قانونی قرار داده و 

 پيشنهاد جناح 2004این کشور در مارس . آن ها را محکوم می کند
اپوزیسيون در پارلمان خود را جهت غير جنایی اعالم کردن عمل 
کورتاژ نپذیرفت و تقاضای رفراندم بر سر مجاز بودن کورتاژ را که 

  . هزار زن امضاء شده بود، رد نمود120توسط 
 هزار زن به طور ساالنه مجبور به کورتاژ 40هزار تا 20در پرتقال تعداد 

آنانی که توان مالی دارند، به اسپانيا سفر . غيرقانونی می شوند
ست به عمل کورتاژ بزند و یا در این کسی که در پرتقال د. می کنند

  .  سال زندان محکوم می شود3خصوص هم کاری کند، به 
همراه سه زن و سه " زنان بر روی امواج" کشتی 2004در آگوست 

مرد در سواحل پرتقال لنگر می اندازد و یک روز آزاد برای بازدید 
 اما چندی بعد حادثه خنده. کنندگان و خبرنگاران اعالم می کند

وزیر دفاع پرتقال با سربازانش همراه با کشتی . آوری رخ می دهد
 سرباز و ملوان و سالح های مدرن 107های بزرگ جنگی پرتقالی و 

جنگی، آماده دفاع از قوانين ملی و سيستم درمانی پرتقال می 
شوند و کناره گرفتن کشتی زنان بر روی امواج را در سواحل پرتقال 

به این عمل " زنان بر روی امواج"سازمان . ممنوع اعالم می کنند
هر چند . دولت پرتقال اعتراض کرده و به دادگاه شکایت می کند

شکایت فوری رد می شود، اما این بحث تبدیل به یک مناظره علنی 
در اخبار تلویزیون، در روزنامه ها و در مکان های عمومی . می گردد

گيرد و فيلم های مصاحبه ها انجام می . به بحث گذاشته می شود
  . مختلفی در این رابطه نشان داده می شود

در کنار همه این ها، مخالفين کورتاژ نيز شروع به تظاهرات می 
اما اکثر پرتقالی . کنند و شعارهای ضد عمل کورتاژ سر می دهند

ها و حتی مخالفين کورتاژ نيز معتقدند لشکرکشی کشتی های 
 زن و مرد بی دفاع، مضحکه و جنگی توسط وزیر دفاع در مقابل چند

  .خجالت آور است
در فاصله ای که کشتی در بلوکاد بسر می برد، کمپينی براه می 

. چندین تيم تشکيل شده و به فعاليت مشغول می شوند. افتد
گروه اینترنت، گروه پزشکی همراه با متخصصين زنان و پرستاران، 

همراهی می کند و یک تيم روزنامه نگار، یک تيم محافظ که زنان را 
در این فاصله اما، .  تيم که کم کم اهميت بيشتری می یابد-یک وب

سربازان تحت فرماندهی وزیر دفاع پرتقال هم چنان در حال نظاره 
هستند که تقریبا خالی بر روی " زنان بر روی امواج"کردن کشتی 

کشتی اجازه فعاليت ندارد، اما هر روز مالقات . آب ها شناور است
  با آب و غذا، با دوربين های . دگانی هستند که سر می رسندکنن

  



 10

                 ....زنان بر روی              
  
  

فيلم برداری با سئواالت مختلف برای تهيه خبر و داوطلبينی که 
  .برای کمک آماده هستند

بسيار عجيب است :   در هلند می گوید D66یکی از اعضای حزب
نسبت به یک کشتی اروپایی دیگر چنين که یک کشور اروپایی 
این عمل آزمایشی خواهد بود برای نقشی . واکنشی نشان دهد

  .که پرتقال تمایل دارد در آینده  در اتحادیه اروپا بازی کند
اما رژیم پرتقال بر سر عقيده خود باقی می ماند و با احترام به 
 قوانين ملی خود و حفاظت از سيستم درمانی پرتقال، عليه

شکایت می کند و اعالم می دارد که " زنان بر روی امواج"کشتی 
حضور کشتی در ساحل پرتقال به نمای کشور پرتقال صدمه زده 

  . است
بعد از کمپين دو هفته ای، دکتر ربکا گومپرتز در یک مصاحبه 
تلویزیونی فاش می کند که چگونه با استفاده از قرص های زخم 

انه ها به فروش می رسد، می توان معده که بدون نسخه در داروخ
  نيز شروع به " زنان بر روی امواج"سازمان . به سقط جنين کمک کرد

صدها زن به صفحات . تبليغات در اینترنت کردند                  
آماری که در یکی از روزنامه های پرتقالی به . اینترنت هجوم آوردند

فداران دکتر ربکا  درصدی از طر64چاپ رسيد، حاکی از اکثریتی 
در حالی که کشتی های جنگی پرتقال آماده به . گومپرتز بود

نشانه گرفته " زنان بر روی امواج"خدمت همچنان به سمت کشتی 
در . بودند، زنان فوج فوج از صفحه اینترنت ربکا دیدن می کردند

 ميليون نفر از 2\5 روز که کمپين به طول انجاميد، قریب 21عرض 
  .دیدار کردند" بر روی امواجزنان "سایت 

ما : ربکا گومپرتز در روزی که مجبور به بازگشت شد، می گوید
زمانی که بر وزیر دفاع پرتقال پيروز شویم، دوباره بازخواهيم گشت 
زیرا معتقدیم دست یابی به حقوق زنان هيچ گونه تهدید و خطری 

  . برای امنيت ملی پرتقال محسوب نمی شود
نوعيت لنگرانداختن کشتی زنان بر بری امواج در بعد از ماجرای مم

سواحل پرتقال، سوسيال دمکرات ها در کميسيون اروپا دست به 
شروع بحث در پارلمان اروپا نشان داد که چه اختالف . اعتراض زدند

  .عظيمی در این رابطه وجود دارد
 کشور جدید به اتحادیه اروپا پيوستند، 10 که 2004از اول ماه مه 

پرتقال و . کشورهای طرفدار واتيکان سنگين تر شده استوزنه 
ایرلند در کنار لهستان و مالتا از مدافعان سرسخت واتيکان هستند 
که در آن ها زنان حق تصميم گيری بر روی عدم ادامه بارداری خود 

برای مثال در کشور لهستان، رشته مربوط به سکسوآل . را ندارند
دارسی که داوطلبانه بر روی تم در مدارس اجباری نيست و در م

تربيت و خانواده صحبت می شود، اجازه روشن گری و ارائه آگاهی 
نتيجه آنکه . در باره راه های جلوگيری از بارداری داده نمی شود

 درصد از زنان لهستانی از وسایل مدرن جلوگيری از بارداری 19تنها 
ایی بسيار این ميزان در ميان کشورهای اروپ. استفاده می کنند

پایين است، درحالی که  در رابطه با کورتاژ غيرقانونی، لهستان 
هرچند که رژیم لهستان ميزان . باالترین آمار را در سطح اروپا دارد

 کورتاژ را در سال مطرح می کند، اما فدراسيون زنان و 200 تا 100
هزار کورتاژ غيرقانونی در سال را اعالم کرده 200خانواده، آمار 

  . و روز به روز به تعداد کورتاژ شوندگان افزوده می گردد. است
در مالتا کورتاژ حتی برای زنانی که زندگيشان در خطر است، نيز 

به این دليل مالتا و لهستان همانند ایرلند این . ممنوع می باشد
حق را برای خود محفوظ نگاه داشته اند که تصميم گيری در مورد 

پارلمان . تقل در کشور خود به عهده بگيرندکورتاژ را خود به طور مس
اروپا تنها در صورت توافق همه نمایندگان حق تصميم گيری بر روی 
قانونی کردن کورتاژ در این کشورها را دارد و هم اکنون چنين توافق 

  . همگانی در اتحادیه اروپا غيرممکن است
ه اند، نه بحثی که کشورهای نام برده در اتحادیه اروپا به راه انداخت

تنها حق کورتاژ به زنان نمی دهد، بلکه حق جلوگيری از بارداری را 
کشورهای محافظه کار در اتحادیه اروپا . نيز از زنان سلب می کند

. سعی بر این دارند که معاهده قاهره را در همين رابطه ملغی کنند
 توسط یک کنفرانس بين المللی در 1984این معاهده در سال 

بر اساس آن برای اولين بار در دنيا اعالم . صویب رسيدقاهره به ت
  :شد که

 انسان ها حق دارند یک زندگی با رابطه جنسی سالم و رضایت 
آن ها حق دارند خود تصميم بگيرند که چه . آميز داشته باشند

وقت؟ چگونه؟ و چطور؟ از رابطه جنسی جهت ازدیاد نسل بهره 
 مردان باید بتوانند از چگونگی و در همين رابطه زنان و. برداری کنند

  .راه های مختلف برای گرفتن یک تصميم آگاهانه مطلع شوند
هرچند که حق کورتاژ در تصميمات کنفرانس قاهره به زنان داده 
نشد، اما تصميم گرفته شد که اگر قرار است در شرایطی عمل 
کورتاژ انجام گيرد، باید تحت شرایط بهداشتی و زیر نظر  متخصص 

برای آنکه این تصميمات در کشورهای در حال توسعه . ورت پذیردص
 قابليت اجرائی پيدا کند، قرار شد که 2015بتواند تا سال 

 ميليارد یورو جهت روشن گری در 5\7کشورهای پيش رفته ساالنه 
باره سکسوآل و پيش برد متدهای جلوگيری به کشورهای در حال 

 کشورهای اروپایی نسبت به تاکنون از جانب. توسعه پرداخت کنند
حتی دو سال پيش . تصميمات قاهره پشتيبانی به عمل آمده است

 ميليون یورو نيز به آن افزوده شد تا جای خالی آمریکا را که تحت 32
  . حکومت بوش از ارائه سهم خود سر باز زده بود، پرکند

 در  سال بعد از قاهره اما، بادهای مخالف نه تنها در آمریکا، بلکهده
هم اکنون در اتحادیه اروپا . اروپا نيز شروع به وزیدن کرده است

زمزمه هایی شنيده می شود که تصميمات قاهره هيچ ربطی به 
کشورهای طرفدار واتيکان در اروپا عليه کورتاژ . قطع بارداری ندارد
گروه های مختلفی تشکيل شده  اند که خود را . بسيج می شوند

آن ها در پارلمان اروپا به تحصن می . ندمی نام" حافظان زندگی"
نشينند و نمایندگان اتحادیه اروپا را نامه باران کرده اند که نباید 
کلينيک هایی را که صرفا به عمل کورتاژ یا تبليغ راه های جلوگيری 

بسياری از این گروه ها یا در . می پردازند،  پشتيبانی مالی کنند
انب آمریکا پشتيبانی شده و به آمریکا تشکيل شده اند و یا از ج

کشورهای مختلف اروپا یا کشورهای در حال توسعه گسيل می 
در سال های گذشته در آمریکا به طور مرتب دکترهای .  شوند

  .متخصص کورتاژ به قتل رسيده اند
آن ها اکنون تظاهرات هایی در مقابل مطب دکترهایی که دست به 

اخيرا آکسيونی به نام . ازندعمل کورتاژ می زنند، به راه می اند
 هزار پاکت قهوه 20حدود . توزیع جنين در آلمان به راه انداخته اند

ای حاوی یک جنين پالستيکی به اندازه دهمين هفته بارداری را به 
تمام خانه ها انداخته اند و می گویند، کسانی که دست به کورتاژ 

. ه شکلی داردمی زنند، باید بدانند که جنين شان چه اندازه و چ
 عضو دارد اما 8این سازمان، آن طوری که خود اعالم کرده، فقط 

 ميليون پاکت حاوی جنين را 40توانسته است در عرض یک هفته 
  ! به عنوان اخطار توزیع نماید

اگرچه این سازمان ها هنوز کوچک تر و بی جان تر از آن هستند که 
 هم اکنون دیده می .اما این هنوز اول راه است. جدی گرفته شوند

شود که سازمان های حافظ زندگی در سياست کشورها نقش 
اما . هرچند که فعال در مرحله حرف و بحث است. بازی می کنند

می توان بسياری از مفاهيم و تم های تحریک آميزی را که از این 
برای . سازمان ها نشئت می گيرد در ميان سياسيون مشاهده کرد

را به کار می " کودک در شکم"جنين،  مفهوم مثال به جای مفهوم 
آن ها به جای جنين سقط شده می گویند، کودکی که توسط . برند

می گویند، رحم یک مادر . عمل کورتاژ جانش را از دست داده است
در ! باید تبدیل به یک جای امن برای کودکان شود، نه سلول مرگ

ست گرفتن صليب  نفر در برلين با به د1000 حدود 2004 اکتبر 16
هر صليب متعلق به . در دست در مقابله با کورتاژ تظاهرات کردند

  . یک جنين سقط شده بود
یکی از بحث هایی که بعد از این تظاهرات در پارلمان آلمان مطرح 

: تم.  پيشنهاد شده بودcsu-cduشد، قانونی بود که از جانب 
 امکان کورتاژ را این احزاب می خواهند که". کورتاژ در مراحل بعدی"

بعد از سه ماه اول بارداری که به دالیل مختلف از جمله ناقص بودن 
در واقع زنی که نمی . جنين انجام می شد، غيرقانونی اعالم کنند

خواهد کودک عقب مانده ای به دنيا بياورد و در خود توان نگاه داری 
به دنيا از یک فرزند معلول نمی بيند، این اجازه را ندارد که برای 

به جای آن باید تحت تراپی . آوردن یا به دنيا نياوردن آن تصميم بگيرد
قرار گرفته و با اجرای سه روز دوره تفکر و تأمل قانع به دنيا آوردن 

به عالوه در این طرح شرایط سرباززدن از عمل کورتاژ . بچه شود
این طرح از جانب رژیم . توسط پزشکان نيز باز گذاشته شده است

  اما روشن است که .  سبز آلمان به طور قاطع رد شده است- خسر
  



 11

   .....زنان بر روی                      
  

بحث تنها بر سر مسئله کورتاژ بعد از سه ماهه اول نيست، بلکه 
  . بحث بر حق قطع بارداری به طور کل است

در رابطه با حق قطع بارداری، آلمان نشان داده است که بسيار 
قرص قطع بارداری که سال ها در .   کارانه عمل می کندمحافظه

کشورهای دیگر مرسوم بوده، به تازگی اجازه ورود به آلمان را پيدا 
در کشورهای دیگر از هر دو زنی که ناخواسته باردار . کرده است

شده اند، یک زن از این قرص استفاده می کند، در حالی که در 
 سبز - رژیم سرخ.  استفاده می کند زن، یک زن از آن10آلمان از هر 

 اجازه ورود این قرص را به کشور، به طور شرم 1998آلمان از سال 
اما حاضر نمی شود که واضحا اعالم کند که . گينانه  می دهد

 قرصی که از 1999تنها از سال . مدافع استفاده از این قرص است
  در فرانسه، انگليس و سوئد برای قطع بارداری80سال های 

اما . استفاده می شود، در آلمان نيز مجوز ورود و فروش می یابد
تنها یک دهم زنان، قطع بارداری خود را توسط این قرص انجام می 

  دهند، آن هم نه به این دليل که این متد را نمی پذیرند، بلکه به 
حتی . دليل عدم آگاهی و عدم وجود وسایل آگاه گرانه در این رابطه

  .عات الزم را در این مورد ندارنددکترها نيز اطال
از آنجا که استفاده از قرص قطع بارداری در آلمان تنها تا هفته هفتم 

در فرانسه تا هفته هشتم و در انگليس و سوئد (امکان پذیر است 
و معموال از هفته پنجم یا ششم است که زن از ) تا هفته نهم

اده از قرص قطع بارداری خود باخبر می شود، در نتيجه امکان استف
یکی دیگر از دالیلی که . بارداری در آلمان به حداقل خود می رسد

ميزان استفاده از قرص را پایين می آورد، این است که به دست 
آوردن آن در آلمان بسيار سخت است و توزیع آن به شدت کنترل 

قرص . این قرص نباید از طریق داروخانه ها فروخته شود. می شود
اره گذاری شده و گزارش استفاده از تک تک آن ها ها باید شم

.  سال ارائه  گردد5همراه با نام و نشان استفاده کننده تا 
از آن . بوروکراسی حادی که  دکترها را به شدت آزار می دهد

گذشته، شرکت هایی که توزیع این قرص را به عهده گرفته اند از 
در مقابل آنها جانب سازمان های حافظ زندگی تهدید می شوند، 

دیدآميز به آن ها نوشته می تظاهرات گذاشته شده و نامه های ته
 HLI (Human Lifeدر اطریش سازمان حافظ زندگی به نام . شود

International)در 1981این سازمان در سال .  بسيار فعال است 
 کشور برنامه های خود را 56 شعبه در 84آمریکا تشکيل شده و با 

هزار عضو دارد و بزرگترین سازمان 25این سازمان . به پيش می برد
وسایل جلوگيری از . بنيادگرای حافظ زندگی محسوب می شود

بارداری از نظر آن ها بزرگ ترین و خطرناک ترین اسلحه کشتار 
آن ها عليه آگاه گری در رشته . جمعی در جهان محسوب می شود

ود را سکسوآل در مدارس شعار می دهند و رابطه جنسی محد
  .تنها وسيله جلوگيری می دانند

قطع بارداری در اطریش تا هفته دوازدهم مجاز است و دوره سه 
روزه تفکر و تأمل که زنان آلمانی باید قبل از کورتاژ به طور اجباری 

اما با .  سال پيش در اطریش خط خورده شده است30بگذرانند، از 
تاژ را ندارند و به تمام این ها همه بيمارستان ها امکان عمل کور

ویژه در بسياری از شهرها محدودیت قابل توجهی در این رابطه 
بوجود دارد و زنان برای قطع بارداری خود باید به وین سفر کرده و در 

هم اکنون زمزمه هایی نيز . یک کلينيک خصوصی بستری شوند
تعریف زن در . جهت سخت تر کردن شرایط کورتاژ شنيده می شود

یش با تعریف مادر معادل شده و از تعداد کودکستان ها قانون اطر
در مقابل، پرداخت هزینه فرزند به والدین فزونی . کاسته می شود

می گيرد تا از این طریق زنان بيشتری در خانه بمانند و با تربيت 
  .کودکانشان مشغول شوند

یکی از دفترهای سازمان حافظ زندگی در اطریش، در خيابان مقابل 
ک های متخصص در کورتاژ قرار گرفته است و هرماهه یک روز، کليني

اعضای این سازمان از کليسا شروع به تظاهرات کرده و در مقابل 
آن ها دعا می خوانند، شعار سر می دهند . کلينيک تجمع می کنند

و بروشورهایی پخش می کنند که حاوی عکس های شنيعی از 
در این . می باشدجنين های خون آلود در حالت های مختلف 

بروشورها، زنان با کلماتی از قبيل قاتل و کسانی که فرزند خود را 
آن ها موفق شده اند در خط . تکه تکه می کنند، ناميده می شوند

تلفن کلينيک نفوذ کرده و نه تنها به مکالمات گوش دهند، بلکه خط 

اژ آن ها با زنانی که متقاضی کورت. تلفن را به اشغال خود درآورند
هستند، حرف می زنند و قرار کورتاژ را می گذارند و بعد جلوی 
بيمارستان، آن ها را به یکی از دفترهای سازمان در همان نزدیکی 
می برند و در آن جا آنها را مجبور به شنيدن دعاها و سرودهای 

  ! مذهبی می کنند تا از تصميم خود به کورتاژ دست بردارند
  

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

  کميته ايرانی" برنامه های سخنرانی      
  اول ماه مه در شبکه پالتاک  همبستگی    
  

 
   کميته ايرانی اول ماه مه  اطاق
   ماه مه ٣ آوريل تا ٢٨ 

  1اطالعيه شماره 
 

   آوريل ٢٨پنجشنبه 
  يونس پاسا بناب 

  ايران  خ مبارزات کارگران يتار
 مرکزی  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ ساعت  

  
   آوريل ٢٩جمعه  

 مظفر فالحی يکی ازفعالين جوان جنبش کارکری از ايران و  
   از انجمن کارگری چراغ ويسی  

  مرکزی   شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ ساعت  
 

   آوريل ٣٠شنبه  
  محمد رضا شالگونی پرويزبابايی و  

  مرکزی ت اروپای شب به وق١٢تا  ٦ساعت 
  

  ول ماه مه ١يکشنبه  
   گزارش برگزاری اول ماه مه در سراسر  

   کامران نيری  و ديگر سخنرانان از ايران -مريم خراسانی 
    ٢۴ ظهر به وقت اروپا تا ساعت ١٢از ساعت  

 
  دوشنبه دوم ماه مه  

 سوسن بهار 
   کار کودکان 

  مرکزی  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت  
 

  شنبه سه ماه مهسه 
 با سرانوش مراديان همسر رفيق آلبرت 

 مرکزی  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت  
 

   . ساير برنامه ها دراطالعيه های بعدی به اطالع خواهد رسيد 
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  =ديدگاه =                     
 حق تعيين سرنوشت ملي و نظام جهاني سرمايه  

 
  نس پارسابناب يو                     

  

                     
 بخش اول 

بررسي تاريخ معاصر ايران بويژه در صد سال گذشته نشان ميدهد 
گرايشهاي طرفدار اصل خودمختاري و استقرار (آه مليت گرايي 

نيز مثل پديده ي ملي گرايي از همان آغاز ) نظام هاي متنوع فدراتيو
 خورشيدي 1284ــ1285انقالب مشروطيت در سالهاي 

در بين مليتهاي متنوع ساآن ايران رشد و )  ميالدي1905ــ1906(
نمو يافته و به تدريج بعد از پايان جنگ جهاني دوم به يك نيروي 

اين تحويل و تحول در . اساسي در جامعه ي ايران تبديل گشت
پروسه ي شكل گيري جنبش هاي خودمختاري فرهنگي و زباني در 

 به نحو 1321ــ1325ردستان در سالهاي خطه هاي آذربايجان و آ
 . بارزي نمايان گشت

به غير از حزب دمكرات آردستان ايران و فرقه ي دمكرات آذربايجان 
طرفداران (آه امروز از آهنسال ترين احزاب سياسي مليت گرا 

در تاريخ معاصر ايران محسوب ) دولتهاي فدراتيو و خودمختاري
ر مليت گرا در پنجاه سال گذشته ميگردند، احزاب و سازمانهاي ديگ

در بين مليتهاي ساآن ايران به وجود آمده اند آه خواهان حل 
مسئله ملي و برچيدن هر نوع ستم ملي و فرهنگي و برقراري 

 . برابري ملي براي مليتهاي متنوع هستند
، احزاب و 1357در سالهاي ــ بالفاصله ــ بعد از انقالب بهمن 

. ت گرا در اقصي نقاط ايران تاسيس يافتندسازمانهاي متعدد و ملي
معروفترين و بزرگترين اين سازمانها همانا سازمان انقالبي 
زحمتكشان آردستان بود آه پيشينه ي شكل گيري و آغاز 

مضافا در دوره ي چهار .  ميرسيد1340فعاليتش به اواخر دهه ي 
ه سال بعد از انقالب تعدادي از احزاب و سازمانهاي مليت گرا ب

منصه ظهور رسيد و به فعاليتهاي دامنه داري در بين مليتهاي خود 
دست زدند آه آنها نيز عمدتا از نظر مسلكي و عقيدتي به آمپ 
مارآسيسم تعلق داشتند و براي استقرار دولت فدراتيو 

اهم اين سازمانها عبارت . سوسياليستي در ايران مبارزه ميكردند
 : بودند از

 ) 1357ــ1358(مردم بلوچستان ــ سازمان دمكراتيك 
 ) 1358ــ1360(ــ سازمان نبرد بلوچ 

 ) 1358ــ1360(ــ اتحاد زحمتكشان بلوچستان 
 ) 1359ــ1363(ــ جنبش خلق بلوچ ايران 

سازمانهاي فوق الذآر همراه با سازمانها و احزاب ديگر مليت گرا در 
رون  خورشيدي با عروج انحصارطلبان د1360ــ1364جريان سالهاي 

حزب جمهوري اسالمي به قله ي ديكتاتوري و استقرار استبداد 
 . واليت فقيه مورد يورش و سرآوب رژيم قرار گرفته و از بين رفتند

 تحت شرايط جديد 1380 و نيمه اول دهه 1370در نيمه ي دوم 
فرهنگي و سياسي آه در ايران به وجود آمد شماري از فعاالن 

اگون ايران دست به سازماندهي سياسي متعلق به مليتهاي گون
زده و حتي از وزارت آشور تقاضاي مجوز فعاليت براي احزاب و 

، احزاب و 1376ــ1384در دوره ي . سازمانهاي خود نمودند
سازمانهاي متنوعي آه تعلق به مليتهاي مختلف ساآن ايران 
داشتند در داخل و خارج از ايران تاسيس شدند و به فعاليت 

، "قوم گرا(" اين احزاب و سازمانهاي مليت گرا اهم. پرداختند
 : عبارت بودند از. . .) و " قومي"

  1382ــ آنگره جهاني آذربايجاني ها، به رهبري درختي، 
  1382ــ آنگره جهاني آذربايجاني ها، به رهبري محمدرضا خشتي، 

  1383ــ شوراي فدراليست هاي آذربايجان، 
  1380 جنوبي، ــ سازمان اتحاد ملي آذربايجان

  1381ــ حرآت بيداري آذربايجان جنوبي، 
، )دفتر ايران(ــ سازمان دفاع از حقوق بشر در آذربايجان جنوبي 

1382  
، ناشر 1371) جاماح(ــ جنبش آزاديبخش ملي آذربايجان جنوبي 

 نشريه صداي آذربايجان 
  1383ــ جنبش فدرال ــ دمكرات آذربايجان، 

 ربايجان ــ فرقه ي دمكرات آذ
*** 

  1379ــ اتحاد انقالبيون آردستان، 
  1379، )اتحاد دمكراتيك( اتحاد دمكراتهاي آردستان ايران ـ ـ

 ناشر ماهنامه 1366ــ سازمان خته بات انقالبي آردستان ايران، 
 ". رنج"، مجله ي بوستان، نشريه داخلي )تالش" (نيكوشان"

 واد مال  به رهبري ج1364ــ آنگره ي ملي آردستان، 
  1383ــ اتحاديه دانشجويان آردستان ايران، 

*** 
  1382ــ حزب ملت بلوچستان، 

 ، به رهبري ناصر مبارآي1382ــ جبهه متحد بلوچستان ايران، 
  1382ــ حزب ملي بلوچستان، 

  1382ــ جنبش ملي بلوچستان ايران، 
  1383ــ حزب مردم بلوچستان، 

*** 
  1382، )عربستان( اهواز ــ حزب همبستگي و دمكراتيك

 1383ــ جنبش ملي احواز، 
  1379ــ جبهه دمكراتيك و مردمي خلق عرب احواز، 

  1379ــ حزب الوفاق اسالمي در خوزستان، 
 ــ سازمان آزاديبخش احواز، 

، 1382ــ جوانان هوادار جبهه دمكراتيك و مردمي خلق عرب احواز، 
 المي به مديريت فئواد غ" صورت انشباب"ناشر 

  1383ــ حزب نهضت عربي احواز، 
*** 

  1380ــ سازمان دفاع از حقوق ملي خلق ترآمن، 
ــ انجمن دفاع از حقوق بشر در ترآمن صحرا، ناشر نشريه 

  1380به مديريت طاهر شيرمحمدي، " ترآمنچه"
*** 

  1383ــ جمعي از فعالين خلق لر، 
  1383) پادفتر سياسي ارو(ــ شوراي عالي عشاير بختياري 

*** 
  1383ــ آميته اتحاد ملل تحت ستم در ايران، 

  1383ــ آميته همبستگي با ملل تحت ستم ملي در ايران، 
 

در اينجا، پيش از اينكه به جمع بنديها و نتيجه گيري از چگونگي 
شكل گيري و علل گسترش بي سابقه احزاب و سازمانهاي مليت 

نندگان را به چند نكته مهم در گراي ساآن ايران بپردازيم توجه خوا
 . اين مبحث معطوف ميداريم

آوتاهي در خدمت " درآمد"توضيح اين نكات آه ميتواند به عنوان يك 
تجزيه تحليل نگارنده قرار گيرد، بدون ترديد به شفافيت بحث آمك 

و " مليت"يكم اينكه در اين مبحث نگارنده عموما از واژه ي . ميكند
" قوم" استفاده آرده و عمدا از استفاده واژه واژه هاي مشتق از آن

زيرا واژه ها و مفاهيمي . و واژه هاي مشتق از آن پرهيز آرده است
و استفاده از آنها به دوران . . . چون قوم، احزاب قومي، قوم گرا و 

پيشاسرمايه داري تعلق دارند و ما امروز در مرحله ي سرمايه داري 
ين مرحله از رشد در جوامعي آه در در ا. عصر جديد زندگي ميكنيم

آن مناسبات سرمايه داري رواج پيدا ميكند، اشتراك گروهي نيز به 
 . تكامل مييابد" ملت"و " مليت"به " ايل"و " قوم"تدريج از 

ملت ــ "و مفهوم آن نبايد با مفهوم واژه " مليت"دوم اينكه آلمه 
ر تفاوتهاي يكي فرض شود زيرا با همديگ) Nation-State" (دولت

" ملت"در عصر جديد اآثر ملتهاي جهان ــ مثل . اساسي دارند
افغانستان، " ملت"هندوستان، " ملت"انگلستان، " ملت"آمريكا، 
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ايران تك فرهنگي، تك زباني، " ملت"همچون . . . عراق و " ملت"
نيستند، ملت ايران به . . . تك مذهبي، تك مليتي، و تك نژادي و 

و نه " مليت ها"از ) Nation-State" (ملت ــ دولت "عنوان يك واقعيت
" متنوع تشكيل يافته و به عنوان يك واحد آشوري " اقوام"
)Nation-State (به مرحله ي امروزي خود رسيده است . 

سوم اينكه ايران به عنوان يك واقعيت واحد مليت ــ دولت آشوري 
)Nation-State (با  ـ دولت هاــدر جهان امروز ــ مثل اآثر مليت ـ 

زبان، دين، مذهب، نژاد و رنگ پوست خاصي تعريف و مشخص 
بلكه در تعريف ايران به عنوان يك واحد ملت ــ دولت . نميشود

آشوري مولفه هاي معين و مشخص تاريخي ــ اشتراآي به آار 
سال  برده ميشوند آه در طول يك زمان طوالني، بويژه در صد

اين مولفه ها، و .  رشد يافته اندگذشته، در متن و بطن جامعه
ويژگيهاي تاريخي و اشتراآي به طور قابل مالحظه اي متنوع و 

جمع بندي و نتيجه : موخره"همانطور آه در بخش . متعدد ميباشند
ي اين نوشتار مالحظه خواهيد فرمود سه مولفه اصلي و " گيريها

ريخ تاريخي اين ويژگيهاي تاريخي و اشتراآي مردم ايران در تا
 . معاصر سه اصل خلق ــ استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي است

 
مسئله ملي در ايران و : جمع بندي و نتيجه گيري

  امپرياليسم 
 

ايران آشوري است آثيرالملله و مسكن مليتهاي متنوع فارس، 
اين مليت . .. ترك، آرد، بلوچ، لر، ترآمن، گيلك، آسوري، ارمني و 

مانند زبان، (متمايز " تراك اتنيكياش"ها ضمن داشتن وجوه 
و دولتي تاريخي را " اشتراك آشوري"وجوه . . .) فرهنگ، خلقيات و 

نيز با هم دارا ميباشند آه زندگي مشترك و همبستگي آنها را در 
. طول تاريخ پر از فراز و نشيب و پرتالطم ايران، ميسر ساخته است

يك به نوعي به خاطر آنها در سرزمين آفتاب زده ايران زيسته و هر 
آسب استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي مبارزه آرده و حق ايراني 

چه از نظر تعداد، چه از (اين مليتهاي متنوع . بودن را آسب آرده اند
در نتيجه ي )  سال اخير100 سال پيش تا 2500نظر سكونت از 

جانفشانيها و قربانيها با خون خود درخت آهنسال استقالل آشور 
ران را آبياري آرده اند و امروز بايد همه آنها حقوق مساوي بويژه اي

 . در مسايل ملي و فرهنگي داشته باشند
مضمون اصلي مسئله (يك واقعيت تاريخي اين است آه ستم ملي 

در ايران توسط دولتهاي متمرآز و مستبد از ديرباز موجود بوده ) ملي
 داري بويژه در و در صد سال گذشته با گسترش مناسبات سرمايه

  حيطه هاي تبادل آاال و تقسيم آار، به شديدترين وجهي توسط
 . حاآمان، رژيم پهلوي و جمهوري اسالمي، اعمال گشته است

به موازات ازدياد ستم ملي، بيداري ملي و مبارزه در راه احقاق 
 در روسيه و به 1917حقوق فرهنگي و ملي و پيروزي انقالب اآتبر 

زمينه را " حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"رسميت شناختن 
اين . براي رشد مبارزات مليت هاي متنوع ساآن ايران مهيا ساخت

مبارزات به صورت گسترده و توده اي در جنبش هاي آزاديبخش 
در ) گيالن، آذربايجان و خراسان(خلقهاي صفحات شمال ايران 

  . خورشيدي به نقطه ي اوج خود رسيدند1296ــ1300سالهاي 
بعد از پايان جنگ جهاني دوم مبارزات مليت گرايي در راه رفع ستم 
ملي و احقاق حقوق ملي توسط سازمانها و احزاب متعلق به 
مليتهايي تشديد يافت آه تا انقراض سلسله پهلوي در انقالب 

 .  در گوشه و آنار ايران ادامه داشت1357بهمن 
كلهاي جديد ملي  سالي آه از انقالب بهمن ميگذرد تش26در طول 

واقعيت . بروز آرده اند و روز به روز نيز بر تعداد آنها افزوده ميشود
ديگر اين است آه در حال حاضر جهان به سوي پذيرش اصل حق 
تعيين سرنوشت ملي، اصل تنوع و تكثر ملي، مذهبي، نژادي و 
جنسي پيش رفته و راهبرد يكپارچگي و يكسان سازي دولتي ــ 

 به اهرم سرآوب و ستم ملي، آارايي خود را آشوري، با توسل
امروز تالش در جهت دستيابي به . بيش از پيش از دست داده است

هويت ملي و فرهنگي و برخورداري از اصل حق تعيين سرنوشت 
ملي، به خواست اآثر مليتهاي تحت ستم در تمامي آشورهايي 

تند نظير ايران آه داراي ساختاري چند فرهنگي و چند مليتي هس
به گمان من اتخاذ راه حلهاي مناسب و . تبديل شده است

دمكراتيك در جهت رفع هر نوع ستم ملي و اجراي اصل حق تعيين 
سرنوشت ملي براي مليتهاي متنوع ساآن ايران از يك سو و حفظ 

همبستگي آشوري ــ دولتي ايران از طريق ايجاد اتحاد داوطلبانه 
 از پيش زمينه هاي اساسي بين اين مليتها از سوي ديگر، يكي

براي ايجاد جامعه اي دمكراتيك، آزاد از نظام جهاني سرمايه و آباد 
 . در ايران ميباشد

هم ) چه در حاآميت و چه در اپوزيسيون(بدون ترديد بورژوازي ايران 
از نظر تاريخي و هم از نظر سياسي و نحله هاي مسلكي و 

در نتيجه اين . نيستعقيدتي آن، قادر به ايجاد آن پيش زمينه 
وظيفه ي تاريخي و مبرم به دوش نيروهاي برابري طلب دمكراتيك و 
استقالل خواه ميافتد آه در رابطه با آينده ايران راه خود را از جناحها 

در قدرت از " اصالح طلبان"و " محافظه آاران"و سازمانهايي مثل 
از . . . يكسو و با سلطنت طلبان، جمهوريخواهان، جبهه ملي ها و 

سوي ديگر جدا نگهداشته و با مواضع آنها بويژه در برخورد به 
عملكرد نظام جهاني سرمايه و در راس آن آمريكا در منطقه 

نيروهاي برابري طلب و در راس . خاورميانه، مرزبندي شفاف دارند
آنها مارآسيستها آه خواهان قطع و دفع هر نوع ستم و استثمار 

نهايي پيوندهاي وابستگي از محور طبقاتي و گسست قطعي و 
نظام جهاني سرمايه و در راس آن آمريكا در منطقه خاورميانه، 

 . مرزبندي شفاف دارند
نيروهاي برابري طلب و در راس آنها مارآسيست ها آه خواهان 
قطع و دفع هر نوع ستم و استثمار طبقاتي و گسست قطعي و 

ي سرمايه هستند، نهايي پيوندهاي وابستگي از محور نظام جهان
بايد در راه تحقق آزاديها و خواسته هاي مليتهاي متنوع ساآن ايران 
. براساس مشي دمكراتيك ــ مشارآتي و مشورتي، مبارزه آنند

اين نيروها در حين مبارزه براي تحقق آزاديهاي ملي و اصل حق 
تعيين سرنوشت، بايد ظهور مجدد پديده فالآت بار شووينيزم را نيز 

 به حساب آورند و عليه آن به مبارزه و افشاگري برخيزند زيرا دقيقا
حق تعيين سرنوشت و آسب آزاديهاي فرهنگي و ملي در تعارض 
آشكار و آشتي ناپذير با پديده و عملكرد شووينيزم آه سالها توسط 

بويژه اگر . خود رژيمهاي حاآم در ايران ترويج و تبليغ شده، ميباشد
ده شووينيزم ملي رايج در عصر بعد از پايان توجه آنيم آه بروز پدي

نظام جهاني "و عروج آمريكا به قله ي " جنگ سرد"دوره ي 
سرمايه، رابطه ي تنگاتنگ با اهداف نئوآانهاي حاآم بر آمريكا و 

و " پايان تاريخ"شيوع تئوريهاي ويرانساز و خانمانسوزي چون 
 . دارد" برخورد تمدنها"

نظير فروپاشي ) 1991ــ2004(ذشته  سال گ15رويدادهاي متحول 
و " جنگ سرد"، پايان "مستقل" آشور 15شوروي و تقسيم آن به 

، تعرض "مستقل" آشور 5فروپاشي يوگسالوي و تقسيم آن به 
افسار گسيخته آمريكا به عنوان سرآرده نظام جهاني سرمايه در 

ادن تغيير د"و " صدور دمكراسي"نئوليبراليسم، " بازار آزاد"زير لواي 
ــ آه عمال به رشد اولترا ناسيوناليسم و پان ايسم " رژيمها

ويرانساز از يكسو و شيوع بنيادگرايي مذهبي از سوي ديگر در 
آشورهاي جهان و بويژه در خاورميانه دامن زده است، اهميت 
برخورد نيروهاي متعهد، برابري طلب و ضد نظام جهاني سرمايه را 

نديشه هاي پان ايستي دو چندان به پديده ي شووينيزم ملي و ا
 . ميكند

در سالهاي اخير، بويژه پس از تسخير قدرت توسط نوآانها در آمريكا 
و گسترش بيش از پيش حضور نظامي و پايگاههاي نظامي آمريكا 
در اآناف جهان، شيوه شووينيزم ملي و عروج ايده هاي فاشيستي 

ي، مذهبي در اآثر آشورهاي جهان، بخصوص در يوگسالو
جمهوريهاي شوروي، در ايالت چچنيا در روسيه، در آشمير، در 

روند اصلي اوضاع سياسي را در سطح . . . آردستان عراق و 
اين روند بعد از تجاوز نظامي به افغانستان . جهان تشكيل ميدهند

، همراه با گسترش حضور 2003 و به عراق در سال 2001در سال 
يكسو و تبليغ و ترويج تئوريهاي نظامي آمريكا در اآناف جهان از 

تالقي و جنگ تمدنها و فرهنگها توسط نئوآانها از سوي ديگر 
 يافته و زندگي ميليونها انسان را در مناطق بالكان، قفقاز،  تشديد

جنوب آسيا، شرق و مرآز آفريقا و خاورميانه به خاك و ذلت و فقر و 
اي برتري شيوع شووينيزم و ظهور ايده ه. ناامني آشانده است

طلبي در بين رهبران، احزاب و سازمانهاي متعلق به مليتهاي متنوع 
اين مناطق، نه تنها توسط مديران نظام جهاني در آن مناطق رسوخ 

آه در واقع از عوارض جهاني شدن (يافته و به منصه ظهور رسيده 
بلكه زمينه مناسبي را براي مداخالت هر چه ) سرمايه هستند
 . موتلفينش در اين مناطق، فراهم ساخته استبيشتر آمريكا و 
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در نوشته حاضر سعي ميكنم بحث و تحليل خود را به آم و آيف 
انديشه ها و عملكرد شووينيزم ملي حاآم در رهبري احزاب و 

آه داراي روابط مستقيم تاريخي، (سازمانهاي آردستان عراق 
 سياسي و فرهنگي با احزاب و سازمانهاي متعلق به مليتهاي

 . محدود آنم)  ساآن ايران هستند
، )1991 تا اپريل 1990اوت (در جريان بحران و جنگ خليج فارس 

آمريكا و موتلفينش رهبران ناسيوناليست ــ شووينيست آردستان 
عراق را از باز گذاشتن راه مبارزه و آشتي با رژيم عراق منع آردند و 

جرج بوش . اشتندبر حذر د" شرط بندي روي اسب بازنده"آنها را از 
رئيس جمهور وقت و ديگر اعضاي هيئت حاآمه آمريكا تحت ) پدر(

به مردم آردستان " حقوق بشر"و " حق تعيين سرنوشت"لواي 
قول دادند آه در صورت قيام عليه رژيم عراق به آنها آمك خواهند 

ولي آمريكا به محض . آرد آه به استقالل و خودمختاري دست يابند
مورد تجاوز نظامي قرار داد و بغداد را با خاك يكسان اينكه عراق را 

آرد، رهبران جنبش آردستان عراق را رها ساخت و مردم آردستان 
ارتش شكست خورده، زخمي و تشنه " اعاده حيثيت"را قرباني 
آمريكا و متحدانش آه رهبران آردستان " آرامت"اين بود . انتقام آرد

اين سرنوشت . ي ميكردندآن روزشمار" انتظار"عراق مدتها در 
خلقي گشت آه رهبران شووينيستش آن را به سرنوشت تجاوز 

نظم "جنگي در خليج فارس، منافع امپرياليستي آمريكا و استراتژي 
آنها عمال در خليج فارس در مدار نظام جهاني . گره زدند" نوين

سرمايه قرار گرفتند و به تبعيت از آمريكا به تفرقه ملي و شيوع 
ت شووينيستي ميان خلقهاي آرد، عرب، ترآمن، آشوري و خرافا

آلداني دامن زدند و جنبش آردستان عراق را آه سالها و بويژه در 
يكي از )  ميالدي1945ــ1963( خورشيدي 1324ــ1342سالهاي 

پيشرفته ترين جنبشهاي ضد امپرياليستي در خاورميانه و ديگر 
ع تنگ نظرانه خود مناطق جهان سوم محسوب ميشد، قرباني مناف

آه عمدتا با مطالبات مبارزاتي زحمتكشان مليتهاي ساآن عراق و (
اين . ساختند) اصل حق تعيين سرنوشت ملي در تضاد بود

سياست از طرف رهبران آرد يعني دامن زدن به تضادها و اختالفات 
موجود بين مليت آرد ساآن عراق با ديگر مليتهاي عراق به تدريج 

قرار ) پسر(هانه در خدمت تدارآات جنگي جورج بوش به عنوان يك ب
گرفت و زمينه را براي حمله و اشغال نظامي عراق توسط 

امروز بعد .  آماده ساخت2003نئوآانهاي حاآم در رژيم بوش در بهار 
از گذشت نزديك به دو سال از تجاوز نظامي آمريكا، ما شاهد وقايع 

 آينده مبهم و وخيم تري را تاريك تر و فالآت بارتر در عراق بوده و
ولي آنچه آه . ميتوانيم براي آشورهاي همجوار عراق ترسيم آنيم

آامال روشن و شفاف است اين است آه تعداد آثيري از سازمانها 
و احزاب مليت گراي ايراني طرفدار استقرار دولتهاي خودمختار و 

 عراق احزاب و سازمانها آردستان) رجوع شود به آخر مقاله(فدراتيو 
را به نحوي الگوي خود قرار داده و از ادعاها و اهداف و مواضع 
سياسي حزب دمكرات و اتحاديه ميهني آردستان عراق تبعيت 

بررسي انتشارات بخش بزرگي از اين احزاب و سازمانها  . ميكنند
 عراق، ادعا ميكنند  آه آنها نيز مثل رهبران احزاب آرد نشان ميدهد

 جهاني سرمايه را پذيرفته اند و از استراتژي آه اگر مقررات نظام
حمايت ميكنند و يا " خاورميانه بزرگ"نئوآانها در " دآترين بوش"

 آن را به نحوي توجيه مينمايند، به اين علت است آه شايد  عملكرد
فرصتي و شانسي براي احقاق حقوق ملي مليت خود آسب 

تان، خوزستان و ستم ملي آه به مردمان آذربايجان، بلوچس. نمايند
اعمال ميشود، ظاهرا به آنها " فارس هاي شووينيست"توسط . . . 

 آه  از رهبران احزاب و سازمانهاي متعلق به اين مليتها حق ميدهد
در مرحله اول به منفعت خود و مليت خود بيانديشند و مناسبات 

لذا براساس اين طرز . بين المللي خود را براين اساس تنظيم آنند
آنها با جدا آردن .  آنها ميگويند آه امپرياليسم مسئله نيستتفكر،

اصل و مقوله ستم ملي از متن نظام جهاني سرمايه، اهداف ويژه 
خود را، آه در واقع داشتن رابطه ي حسنه با آمريكا و باز آردن 
درهاي بازار مناطق خودي به روي بانكها و آمپانيهاي فراملي 

 تشكلها با اينكه در اسناد و مرامنامه اآثر اين. است، دنبال ميكنند
هايشان اصل حق تعيين سرنوشت ملي را پذيرفته اند و ستم ملي 
را رد ميكنند، در عمل ستم ملي و تهاجم ويرانساز آمريكا را در مورد 
 .مردم عراق يا منكر ميشوند و يا به نحوي مورد توجيه قرار ميدهند

 
  امه دارد  اد                                  

    فراخوان تظاهرات اول ماه مه در برلين 
  
 جمهوری اسالمی با سرکوب آزاديهای سياسی ، مانع عمده بر سر -

کارگران ايران از . راه ايجاد تشکلهای مستقل و آزاد کارگری است 
حق تشکل مستقل کارگری محرومند و دخالتی در تعيين سرنوشت 

ن ايران برای ايجاد تشکل مستقل ما از مبارزه کارگرا! خود ندارند 
  .و آزاد کارگری پشتيبانی ميکنيم 

 کارگران ايران از حقوق و دستمزد کافی برای تامين حداقل -
ما از مبارزه ! امکانات معيشتی خود و خانواده شان محرومند 

کارگران ايران برای امنيت شغلی و دستمزد کافی متناسب با سطح 
  .تورم پشتيبانی ميکنيم 

 کارگران ايران تحت قوانين کار ايران محکوم به نابرابری حقوقی  -
اند ، زنان کارگر مورد تبعيضات جنسيتی قرار دارند و کودکان کار 

ما خواهان برابری حقوقی فارق ! محروم و بی پناه استثمار ميشوند 
از جنسيت و ممنوعيت کار کودکان و محکوم نمودن جمهوری 

ر حقوق انسانی در مجامع بين المللی اسالمی بعنوان ناقض آشکا
  . هستيم 

  
   2005  کميته ايرانی همبستگی اول ماه مه           

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

  
  مراسم گراميداشت اول ماه مه در ونکوور 

  
به دنبال فراخوان دعوت به همکاری برای برگزاری مراسم اول ماه 

 اجتماعی شهر –  آوريل نشستی از فعالين سياسی 9در روز مه ، 
چه بصورت منفرد و چه به نماينده گی از سوی ( ونکوور کانادا 
کميته برگزاری اول " برگزار شد تا ضمن ايجاد ) سازمانهای چپ

  .به برنامه ريزی برای برپايی يک مراسم مشترک بپردازد" ماه مه 
  .واهد بود اين مراسم شامل سخنرانی و جشن خ

   شب 12 الی 7 آوريل از ساعت 30شنبه : زمان 
تروت ليک کاميونيتی سنتر ، واقع در خيابان ويکتوريای : مکان 

  ونکوور 
، " کميته برگزاری " بخش اول اين مراسم ، شامل قرائت پيام 

از فعالين با سابقه جنبش ( سخنرانی آقای يداهللا خسروشاهی 
، سخنرانی آقای استا ) قيم لندن  م-کارگری و صنعت نفت ايران

، يک ) از فعالين جنبش کارگری و کمونيستی عراق ( جالل 
سخنران به نمايندگی از کميته کانادايی برگزاری تظاهرات اول ماه 

  .مه در ونکوور و يک سخنران از جنبش زنان ميباشد 
بخش دوم برنامه نيز به موسيقی و رقص و پايکوبی اختصاص داده 

  .شده است 
الزم به تذکر است که در روز يکشنبه برابر با اول ماه مه نيز به 

  :دعوت 
 Vancouver mayday organizingcommittee  

  
 ظهر در برابر کتابخانه مرکزی 12قرار است ميتينگی از ساعت 

اجتماع کنندگان پس از استماع چند سخنرانی ، . شهر برگزار شود 
لری واقع در مرکز شهر  بعد از ظهر بطرف آرت گ2در ساعت 

فعالين چپ ايرانی نيز در . ونکوور دست به راهپيمايی خواهند زد 
  .اين تظاهرات شرکت فعال خواهند نمود 
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  پايان اعتصاب غذاي زرافشان و پيران
  

اعتصاب غذاى دآتر ناصر افشان آه از پنجشنبه با همراهى پيمان   
دان، عدم رعايت پيران در اعتراض به تشديد فشارها در داخل زن

اصل تفكيك زندانيان و عدم ارائه خدمات پزشكى مناسب، آغاز شده 
ظهر شنبه سوم ارديبهشت، در پى حضور خانم عبادى و آقاى   بود، 

مواليى وآالى دآتر زرافشان در اوين و قبول اين خواسته ها از 
  . سوى مسئوالن زندان، شكسته شد

    --------------------------------------------------  
خانم هما زرافشان همسر دآتر زرافشان و خانم آبرى مسگرى  

مادر پيمان پيران در گفتگو با صداى آلمان به توضيح موقعيت 
  . آنونى دو زندانى پرداختند

  
  خانم هما زرافشان، همسر ناصر زرافشان 
خانم زرافشان امروز خبر رسيد آه اعتصاب غذاى : دويچه وله  

زرافشان شكسته شده و ظاهرا مسئوالن به خواسته هاى آقاى 
    شما اين را تاييد ميكنيد؟. ايشان گردن گذاشته اند

با مذاآراتى آه امروز همسرم و پيمان پيران و . بله: هما زرافشان 
مسئوالن زندان داشته اند، درخواست هايشان اجابت شده و گفته اند 

هر به اعتصاب غذايشان از امروز ظ. مشكالت تان را حل ميكنيم
البته ما اميدوار هستيم مسئوالن عمال اين وعده ها را . پايان داده اند

  . ثابت آنند
از جمله خواسته هاى آقاى زرافشان و آقاى پيران اين : دويچه وله 

بود آه آنها را با قاچاقچى ها و زندانيان عادى در يك بند قرار 
  االن بندشان عوض شده؟. ندهند

 منتقل ٣۵٠شنيدم آه به آنها گفته اند به بند . بله: رافشانهما ز  
  . خواهند شد

ما در خبرها شنيده ايم آه امروز وآالى آقاى : دويچه وله  
آقاى .  صحبت داشته اند زرافشان با مسئوالن اوين و همسرتان

  شما در اين رابطه خبرى داريد؟. مواليى و خانم عبادى
امروز خانم عبادى به اتفاق . استهمينطور . بله: هما زرافشان 

دآتر مواليى مالقات با همسرم داشته اند آه بعد از آن همسرم تلفن 
فعال . آرد و گفت به نتيجه رسيده اند و اعتصاب غذا را شكسته اند

حبر از نقل و انتقال ايشان شنيده ام اما مسئله ديگرموضوع مداواى 
  . بيرون از زندان بيايدايشان هست آه بايد براى معالجه آليه هايش 

در اين رابطه وعده اى داده نشده آه جهت درمان : دويچه وله  
    شان اقدام ميكنند؟

گفته اند .تقاضا داده بود. گفته اند آه مرخصى ميدهند: هما زرفشان 
    .جواب مثبت ميدهند

با اين توضيحات آه شما ميدهيد ظاهرا پس از شكسته : دويچه وله  
  فنى با دآتر زرافشان مكالمه داشته ايد؟شدن اعتصاب تل

  ! بله: هما زرافشان 
  آقاى زرافشان حالشان خوب بود؟:دويچه وله 
خيلى تشكر آرد از تمام دمكراسى خواهان داخل . بله: هما زرافشان 

و خارج آشور و خواست من از جانب اش از همه تشكل هايى آه 
 از همه تشكر ظرف اين دو روز در تالش بودند براى آمك به او

  . آنم
به شما نگفتند مالقات بعدى حضورى است يا نه و : دويچه وله  

  اصوال آى است؟
بايد همسرم به من . مالقات ها هميشه يكشنبه هاست: هما زرافشان 

  . اطالع بدهد آه مالقاتمان به چه صورت خواهد بود
   

چون در صحبت ها بود آه يكى از داليل اعتراض اين : دويچه وله
به نظر ميرسد . بود آه چرا مالقات هاى حضورى را قطع آرده اند

  .مالقات فردا حضورى باشد
   .فكر ميكنم مالقات ما حضورى خواهد بود. بله: هما زرافشان 
   
  خانم آبرى مسگرى، مادر پيمان پيران 
خانم پيران شما از وضعيت پسرتان آه از پنجشنبه : دويچه وله 

  تازه داريد؟اعتصاب غذا آرده چه خبر 
پنجشنبه صبح با من پسرم تماس گرفت و گفت : آبرى مسگرى 

آنها پيمان و . اعتصاب غدايمان را با دآتر زرافشان شروع ميكنيم
از بازجويى آقاى . دآتر زرافشان را به بازجويى برده بودند

زرافشان برگشت به بند يك اما پيمان را بعد از آن به جاى نامعلومى 
  .از آن به بعد ديگر من هيچ خبرى از پسرم ندارم.منتقل آرده اند

اين را از آجا شنيديد آه به جاى نامعلوم انتقال داده : دويچه وله  
  شد؟

اينرا نزديك ظهر بود آه آقاى زرافشان از بازجويى : آيرى مسگرى 
برگشته بود، از ايشان شنيديم و از داخل زندان هم يكى از زندانيان 

  . س گرفت و گفت پيمان را بردندداخل اوين با ما تما
شما چه اقدامى آرديد از وقتى شنيديد پسرتان را به : دويچه وله  

    جاى نامعلوم بردند؟
تنها آارى آه ميتوانستيم بكنم اين بود آه به رسانه : آبرى مسگرى 

    .ها خبر بدهم
  آقاى پيران وآيل ندارد؟: دويچه وله 
  . سلطانى استدآتر عبدالفتاح. چرا: آبرى مسگرى 
با دآتر سلطانى صحبت نكرديد آه موضوع را پيگيرى : دويچه وله 

  آند ؟
ايشان گفت من يكشنبه ها آه وقت مالقات با . چرا: آبرى مسگرى 

موآل ها هست، پيگيرى ميكنم آه ببينم قضيه چيست و تالش ام را 
  . ميكنم

   بود؟ آخرين بار آه شما با پسرتان مالقات داشتيد آى: دويچه وله 
دو ماه و هفت روز است آه دقيقا من پيمان را : آبرى مسگرى 

روزهاى قبل هم آه تماس تلفنى داشتيم در روز يكبار و آن . نديده ام
من نگران پسرم . هم دو دقيقه سه دقيقه بود آه آن هم قطع شد

من مطمئن هستم آه پيمان روى حرف اش مى ايستد و به . هستم
ن از تمام رسانه ها آه اين خبرها را انتقال م. اعتصاب ادامه ميدهد

جان پسرم در خطر . داده اند خواهش ميكنم از پسرم حمايت آنند
  . است

  پسر شما چقدر حكم گرفته است؟: دويچه وله
 اسفند دستگير شده و ده سال ١٧پيمان پارسال : آبرى مسگرى 

كم حكم اوليه داشت آه آقاى سلطانى تالش هاى زيادى آرد آه اين ح
. به شش سال رسيد و ده سال هم محروميت از حقوق اجتماعى دارد

انشاءاهللا تالش . االن يكسال و دو ماه است آه پسرم زندان است
   . بى نتيجه نباشد هاى شما هم در پخش اين خبرها

  

         


