
 اعالميه کميته مرکزی سازمان
درود بر کارگران، زنان و 

!رانيان مبارز ايدانشجو  

 
 2 بقيه در صفحه

………………………………… 
فقرزدائی از زنان از طريق 

 !داری پابرهنگان؟ سرمايه
                  3 بقيه در صفحه                                   روبن مارکاريان

............................................. 
  !زن، سوژه سرکوب
 ! زن، سمبل مقاومت

   6بقيه در صفحه                                          ارژنگ بامشاد

............................................. 
 !جائيکه کلمات از بيان حقايق شرم می کنند

هفته همبستگی با کارگران ايران در خارج 
 از کشور را پاس بداريم

  5بقيه در صفحه                              اميرجواهری لنگرودی

…………………………………...  
  !بی حقی وبی قانونی مطلق 

   9 بقيه در صفحه                                               رياحی. ح

............................................. 
  يه آزاد کارگران ايرانو اتحاد بيانيه سنديکای کارگران شرکت واحد

 حداقل دستمزد کارگران نبايد کمتر
   8بقيه در صفحه  ازيک ميليون تومان در ماه باشد 

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

 
  .مسلما من ماندال نيستم و نمی توانم مارگارت تاچر را ببخشم: اونا کينگ

  پدر ساالر"  فمينيسم "
   10بقيه در صفحه                   از سايت روشگری

................................................. 
  !هم زن هستم، هم کارگرم و هم معلم

  ت در زندانسگفتگوئی با عاليه اقدام دو
   12 هبقيه در صفح  

................................................. 
 همسويی و همبستگی

       در برابر گسترش سرکوب سياسی
  19بقيه در صفحه     از روشنگری                                    

…….…………………………… 
   است باقی مانده٨٨ روز به نوروز ١٠

  کارگران در اضطراب و اربابان قدرت
   17 بقيه در صفحه   !درحال چانه زنی دراطاق های دربسته اند

.............................................  
"ديدگاه "   

مروری براطالعيه روابط عمومی با عنوان 
 ک يادآوری ضروریي

   13 بقيه در صفحه                                             تقی روزبه

............................................. 
 *ديدگاه * 

 کار خانگی
   16 بقيه در صفحه                                                    آزاده ارفع

.............................................  
  یجنسيت حقايق
 2009 مارس 8در آستانه 

  18 بقيه در صفحه                                     یناهيد ناظمترجمه 
.............................................  

  )راه کا رگر ( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
  

www.rahekargar.net               2009 ارسم دوازدهم             1387 اسفند ماه بيست و دوم          371شماره 
  



 2

درود بر کارگران، زنان و 
!رانيان مبارز ايدانشجو  

 
ن ي کردن دانشگاه ها ، ایاست قبرستاني در ادامه سی اسالمیم جمهوريرژ

است  ين سيا.تهران رفته است) رير کبيام(کيتکن یبار به سراغ دانشگاه پل
 یجي بسيیک ستاد دانشجويت يم موقعي در تحکیديپس از شکست و ناام

 به جامانده از یايدر دانشگاه ها، بر آن است تا با دفن به اصطالح بقا
 یجي بسی برایگاه مناسبي پا وجایران و عراق، جايان گمنام جنگ ايقربان

جاد ي در محوطه دانشگاه ها ای بندان حزب اللهها و چاقو کشان وقداره
د يف نماي را تضعيی مبارز دانشجویروهاي و بالنده نیکرده و رشد تصاعد

راز يف و شيان دانشگاه شريارتجاع حاکم که قبال با مقاومت دانشجو. 
ان ي به دانشجوین بار در صدد بر آمد که ضرب شستيروبرو شده بود، ا

 ک نشان دهدي تکنیپل
 یم استبداديه دو رژي در مبارزه علی طوالنیک سابقه اي تکنیگاه پلدانش

ن و رهبران ياز فعالی تعداد قابل مالحظه ا.  دارد ی اسالمیشاه و جمهور
ن دانشگاه ين اي از فعال٥٠ و اوائل ٤٠ اواخر دهه یجنبش های انقالب

ز ي ن٥٧ن پس از بهمن ي آغازی در سال هاین واحد آموزشيا. بوده ا ند 
ورش همه جانبه ارتجاع حاکم به دست يه يسته در مقاومت علي شایسهم

ن يان اي دانشجویزان رزمندگين ميبنابر ا.فا کرد ي ا٥٧ انقالب یآورد ها
ن يسازمان ما  همراه ا. ز نبود يم تعجب انگيد رژيه حرکت جديدانشگاه عل

ا  کردن دانشگاه هیاست قبرستانيان، مراتب نفرت خود را از سيدانشجو
ن يعتر اي وسیاست هاي از سیان بخشيسرکوب دانشجو.  دارد یابراز م

 . طلبانه کل جامعه استیخواهانه و برابريه مبارزات آزاديم، عليرژ
. شودينجا ختم نميران تنها به اي ای اسالمیم جمهوري رژیاما، سرکوب ها
ب نمانده ي نصیم بين رژيشمار اي بیز از سرکوب هايران نيجنبش زنان ا

 سال مقاومت ٣٠ان يافته، بيسه دهه سرکوب مداوم و سازمان . ستا
مبارزه مستمر زنان .  زنان مبارز جامعه ما استیمستمر و همه جانبه 

ز و يض آمين تبعيه قواني، مبارزه علیه حجاب پوشش اجباريمبارز عل
 ی و مردان حافظ سنت های حکومتی هایه حق ُکشيضد زن ، مبارزه عل

 که يی عرصه هایرون از خانه، مبارزه در تماميو بمنسوخ در خانه 
 یت نميک انسان برابر حقوق با مرد را به رسميحقوق زن به عنوان 
دن ي است که شاهد به چالش طلبی از مبارزه ايیشناسد، عرصه ها

 ..  توسط زنان مبارز بوده است ی اسالمیجمهور
، هر چند  گوناگون جنبش زنانیه هاي الیمقاومت مستمر و گسترده 
 روبرو بوده ، اما توانسته است در مقابل یهمواره با سرکوب حکومت

  .دي قد علم نمای اسالمیجمهور
، ی اسالمیم جمهوريز رژيدستان جامعه نيگر تهيدر رابطه با کارگران و د

 طرح تحول ی آن است که با اجرایه در پيت از منافع سرمايدر حما
از مردم مثل نفت ، گاز ،آب ، ي ن موردی ضروری کاالهای، بهایاقتصاد

در هم شکستن . ش بدهد ي افزایاديرا به مقدار ز... ل و يبرق و گازوئ
در کنار هجوم به . است ین طرحي چنین قدم در اجرايمراکز مقاومت اول

ه ها و ي، اتحادی و برابری آزادیدانشگاه ها و مبارزات مستمر زنان برا
 .رند ي گیقرار مز مورد هجوم ي نی کارگریکا هايسند

شکر هفت تپه در ين از عدم شرکت کارگران نيم خشمگيبطور مثال رژ
 دزفول یکا را به دادسراين سندي، رهبران ای اسالمیانتخابات شورا

 نفر در ٢٠ن موسسه تنها ي هزار کارگر ا٤ان ياز م. احضار کرده است 

و نفر از  که هنوز دیدر حال.  شرکت کرده بودند ی اسالمیانتخابات شورا
 تهران و حومه ؛ ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاين سنديمسئول

ی  در زندان هستند، تعدادی بدالئل واهیم مدديمنصور اسانلو و ابراه
 یدر سنندج تعداد.کا به دادسرا احضار شده اند ين سنديگر از رهبران ايد

راسم اول تنها به جرم شرکت در م) دو مرد و دو زن  ( ین کارگرياز فعال
  . ماه مه، با ضربات متعدد شالق مجازات شدند

ران، فقر و فالکت ي ای اسالمیت جمهوري سال از حاکمیپس از گذشت س
 آنان را ی روزمره کارگران و زحمتکشان و خانواده هایروز افزون، زندگ

  .ر مبدل نموده استي کم نظیبه کابوس
 ی محمود احمدیاد است که هنوز طرح تحول اقتصین همه در حاليو ا

 .امده استينژاد ، به مورد اجرا در ن
 ٤ر يده است که تنها درماه اخي رسی به حدی و اجتماعی اقتصادیفشارها

 ی طبقاتی های و فقر و به منظور اعتراض به نابرابریکارينفر به دالئل ب
 بر پا کرده است، خود را به ی اسالمی که جمهوریو رها شدن از منجالب

 کند ی میني زحمتکشان سنگی بر تمامیفشار اقتصاد. اند ده يآتش کش
 ، بلکه مبارزه ی و خودسوزی آنها راه چاره نه خود کشیاما برا.
 .ه نظام حاکم استيکپارچه علي

جاد تشکل ي جز اتحاد وایگر زحمتکشان جامعه راهي کارگران و دیبرا
ه ير علن مبارزات بيق اي دفاع از حقوق حقه شان و تعمی مستقل برایها

 .  نمانده استیم، حاکم باقيکل رژ
دستان شهر و يگر تهيان و ديان جنبش کارگران، زنان، دانشجوين ميدر ا

 یه هايد و پايروستا، اگر بخواهد مقاومت و مبارزه خود را گسترده تر نما
ن ندارد که مبارزاتش را با ي  جز ای را بلرزاند، راهیحکومت اسالم

 .دوند بزنيقًا پيگر عميکدي
 ان ، زنان، کارگران يهرچه مستحکم تر باد مبارزه دانشجو

 و تهيدستان شهر و روستا
 ی اسالمیم جمهوريسرنگون باد رژ

 سمياليزنده باد سوس
 )راه کارگر( ران ي ای سازمان کارگران انقالبیته مرکزيکم

  ٢٠٠٩مارس 

…………………………………... 
  

  شرکت بانک ملی را تحريم کرد11آمريکا 
شرکت سرمايه گذاری بانک ملي، سيمان مازنداران، :نعصر ايرا

سرمايه گذاری توسعه ملي، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک 
  . ملی ايران از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم هستند

وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه يازده شرکت مرتبط با بانک 
سته ای و موشکی اين ملی ايران را به دليل همکاری با برنامه ه

  .کشور مورد تحريم قرار داد
وزارت خزانه داری آمريکا هر گونه معامله و يا همکاری شهروندان 
اين کشور را با اين شرکت ها ممنوع کرده و اموال و دارايی آنها در 

  . خاک آمريکا مسدود و توقيف می شوند
 داری استوارت لوي، معاون تروريسم و اطالعات مالی وزارت خزانه

جامعه بين المللی تاکنون متوجه : اياالت متحده در بيانيه ای مدعی شد
دارد، شده ) سالح اتمی(خطراتی که نقش بانک ملی ايران در گسترش 

   .است
اعمال تحريم عليه شرکت ها، بانک ها و افرادی که از ": وی افزود

ت از ظبرنامه هسته ای ايران حمايت می کنند، تداوم اقدامات برای حفا
   "..نظام مالی بين المللی است

شرکت سرمايه گذاری بانک ملي، سيمان مازنداران، سرمايه گذاری 
توسعه ملي، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران از 

  . جمله اين يازده شرکت مورد تحريم هستند
 در جزيره کيمن دريای کارائيب نيز از جمله "مهر کيمن"شرکت 

ت که در فهرست تحريم های وزارت امور خارجه شرکت هايی اس
  . امريکا قرار دارد

ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی بر اينکه بانک 
های ايرانی در فعاليت های غير قانونی هسته ای دست دارند و 

  . همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرده است
 دسامبر شرکت آسا، مستقر ١٧ا پيشتر در داری آمريک وزارت خزانه

در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران 
   1387 اسفند 14   .به اقدامات غير مجاز در آمريکا دست زده است

…………………………………… 
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فقرزدائی از زنان از طريق 
 !داری پابرهنگان؟ سرمايه

  روبن مارکاريان
ت مغتننمی است برای نگاه مجدد بر روز جهانی زن   فرص

موجود عليه زنان در " هائی که در سرمايه داری واقعا عدالتی بی
خشونت ابعاد گوناگون اين . چهارگوشته جهان اعمال می شود

 و هم تنيده ، کل يگانهدر …  اجتماعی، سياسی، فرهنگی اقتصادی،
هی هر بعدی همچون تکيه گا. ای را تشکيل می دهند بهم پيوسته

برای ابعاد ديگر عمل کرده و  وجوه ديگر تبعيض و خشونت عليه 
مردساالری .  بخشد زنان و کهتری جنسی آنان را تقويت و تداوم می

های طبقاتی بوده و  های نظام  نما از ديرباز يکی از خصلت
های  طبقاتی پيش از خود به  داری معاصر نيز آن را از نظام سرمايه

خشونت عليه زنان به . زوج کرده استارث برده و در خود مم
عنوان يک جنس اشکال گوناگونی دارد و تنها خشونت فيزيکی و 

)  تا سنگسارضرب و شتم گرفتهاز ( اعمال قهر به اشکال گوناگون 
های  ستم اقتصادی و محروم بودن زنان از فرصت.  شود خالصه نمی

ين تبعيضی تر برابر و از نعمات مادی موجود در جامعه بشری بنيادی
در چند دهه .  شود است که بر زنان به عنوان يک جنس اعمال می

 تشديد شده  های موجود در جهان تحت سيطره سرمايه اخير نابرابری
امروز فقر و محروميت در جهان . ای يافته است و ابعاد بی سابقه

بيش و پيش از همه خصلت زنانه دارد و بحران کنونی اقتصادی که 
 تمام در حال گسترش است زنان را به عنوان اولين با شدت و حدت

 .قربانيان خود آماج قرار می دهد
کنند که راه حلی  داری موجود چنين وانمود می مدافعين نظم سرمايه

ترين قربانيان فقر يعنی زنان  فقرزده پيدا  برای مسئله فقر و مهم
" ناننظام اعطای اعتبارات کوچک به ز" الگوی گرامين يا. اند کرده

که توسط محمد يونس بانکدار بنگالدشی ابداع شده است به عنوان 
تواند به ِويژه وضعيت زنان  شود که می راه حل موفقی قلمداد می

 .فقير در سراسر جهان را تغيير دهد
 در مبارزه با فقر" بانکدار فقرا" الگوی محمد يونس

دشی با اعطای جايزه صلح نوبل در دو سال پيش به بانکدار بنگال
های مسلط جهان  با بوق وکرنا الگوی  محمد يونس شبکه رسانه

 زنان فقير مبارزه با فقر  ، بويژه در رابطه باموفق او را در 
همانطور که گاندی به استعمار پايان داد،  . " روستائی ستودند

ماندال آپارتايد را برچيد ، محمد يونس نيز بر فقر و بويژه فقرزنان 
کميته نوبل در توضيح خود برای اعطای جايزه ." هدن نقطه پايان می

آقای يونس و بانک گرامين :" صلح  به محمد يونس اعالم کرد
بانک . ترين ابزار مبارزه با فقر مبدل کردند اعتبارات را به مهم

های  گرامين منبع انديشه و الگوئی برای نهادهای اعطای وام
هيالری ." اند کوچکی است که در اقصی نقاط جهان فراروئيده

های کوچک را که  خواهد به بنگالدش برود و معجزه وام  کلينتون می
داران  به ويژه زنان فقير را از قعر فقر بيرون کشيده وبه بنگاه

کلينتون دمکرات در خلسه . تجربه کند" موفق مبدل ساخته، شخصا
پل . ناشی از کشف کليد طالئی مبارزه با فقرجهانی تنها نيست

او . کار نيز از جمله همين شيفتگان است  نومحافظهولفوويتس
هند  معجره " آندرا پرادش"که در سفر خود به استان "  گويد می
 . های خرد را به چشم ديده است وام

. البته دل بستن به معجزات الگوی گرامين چيز جديدی نيست
اجالسی در نيويورک به موضوع  ١٩٩٧سازمان ملل در سال 

هدف اين اجالس اين بود که  خرده . تصاص دادهای کوچک اخ وام
اعتبارات به عنوان الگوی موفق در مبارزه با فقر به سراسر جهان 

و در ميان (  صدميليون دهقان فقير ٢٠٠٥تعميم داده شده و تا سال 
تمرکز . را تحت پوشش قرار دهد) زنان فقير روستائی" آنها اساسا

ای برای مبارزه با فقر  بر روی اعتبارات خرد به عنوان وسيله
های دور  گرفت که پروژه زمانی در دستور کار سازمان ملل قرار می
يل آن کن سازی فقر و تبد و دراز اين نهاد در دهه هفتاد  برای ريشه

 و   با ابعاد بيسابقهبه تاريخ ، خود به تاريخ پيوسته بود و فقر
  .واری در سطح جهان چهره می  نمود جهش

  
تری پيدا کرده  و به  عاصر روز به روز ابعاد وسيعفقر در جهان م

داری به طور  ويژه در جريان چند دهه تهاجم نئوليبرالی سرمايه
سکنه % ٢٠ درآمد ١٩٦٠در سال . ای تشديد شده است بيسابقه

 برابر درآمد ٣٠کردند  جهان که در کشورهای ثروتمند زندگی می
گيری  اساس آماردر حالی که بر . سکنه کشورهای فقير بود% ٢٠

سه .   برابرجهش کرد٨٥اين تناسب به  ١٩٩٥انجام شده در سال 
ميليارد يعنی نصف جمعيت جهان با درآمدی کمتر از دو دالر گذران 
کرده و يک ميليارد و دويست ميليون نفر از سکنه جهان که در 
تنازغ بقا و در مرز قحطی قرار دارند درآمدشان کمتر از يک دالر 

در جهان امروز يک ميليارد نفر سواد نوشتن و . درروز است
همانطور که در باال اشاره کرديم فقر جهانی در عين . خواندن ندارند

 در صد فقرا و ٧٠زنان . شود بندی می حال با تبعيض جنسی  خصلت
در متن گسترش اين .دهند  در صد بيسوادان جهان را تشکيل می٦٥

داری کنونی است زندگی  تراژدی انسانی که محصول نظام سرمايه
فقرزدگان و بويژه زنان فقير و زحمتکش روستائی، که فقيرترين 

فقط  . گرايد فقرای جهان هستّند، روز به روز به وخامت بيشتری می
به ) واکثريت آنها زنان( صدهزار نفر از روستائيان فقيردر هند 

های خود خودکشی  خاطر عدم توانائی در تامين معاش خانواده
  . اند هکرد

  Bare foot Capitlaism  سرمايه داری پابرهنگان 
تواند از طريق مقروض سازی، زنان  داری پابرهنگان می آيا سرمايه

 !را قدرتمند سازد
الگوی محمد يونس، که برخی آن را سرمايه داری پابرهنگان ناميده 
اند، و آن چه که بانک تحت مديريت او  گرامين انجام داده است تا 

داری حاشيه مانند   در شرايط سرسخت يک جامعه سرمايهچه حد
بنگالدش قابليت آن را دارد که توده وسيع فقرزدگان بويژه زنان 
فقير و زحمتکش را از قعر مسکنت و فالکت خارج ساخته  و فراتر 
از آن بتواند به عنوان يک الگوعمومی مبارزه با فقر زنانه در 

  جهان تعميم پيدا کند؟
دود تبليغات را کنار بزنيم و به واقعيت عملکرد بانک   اگر پرده 

ها بيانگر چيز  گرامين نگاه کنيم خواهيم ديد که متاسفانه واقعيت
يکی از مقررات بانک گرامين در اعطای وام پيش . ديگری است

همين . شرطی است که بنا بر آن گيرنده وام بايد صاحب خانه باشد
هر ( در ازاء بازپرداخت وامدهد که باالخره بانک  شرط نشان می

تضمينی الزم دارد و اين تضمين در ميان )  چند اين وام کوچک باشد
های فقير جامعه از جمله زنان فقير و زحمتکش موجود نيست و  اليه

های کوچک شامل آنها نشده و به کسانی  بنابراين بهره گيری از وام
ی قرار داشته و گيرد که اليه ميانی و باالئی فقرای روستائ تعلق می

  .شان به دهنشان می رسد به قول معروف دست
ها در  اين وامم به  باصطالح  معجزات  اما حال نگاهی داشته باشي
شود اين تجربه در آن به شکل موفقی  بنگالدش کشوری که ادعا می

بر اساس بررسی انجام شده در دو سال پيش با !  عملی شده است 
وی گرامين در موطن خود يعنی گذشت هشت سال از کاربست الگ

دريافت کنندگان وام  قادر نبوده اند خود را از % ٥٥بنگالدش هنوز 
شر سوء تغديه رها ساخته و به کف مورد نياز مواد غدائی که 

. کند دسترسی پيدا کنند حداقل نيازهای حياتی يک انسان را تامين می
ه صرف ها بجای آن ک به همين خاطر است که بخش زيادی از وام

های کوچک شود صرف  گذاری برای توليد  و يا کسب و کار سرمايه
 .شود های گرسنه، می خريد مواد غدائی، برای پر کردن شکم

ساير مطالعات انجام شده بر روی بانک گرامين گواه آن است که 
کنند در طول  های کوچکی که دريافت می کنترل زنان بر روی وام

که اگر قرار است که زنان به يابد در حالی  زمان کاهش می
داران موفق مبدل شوند بايد روند معکوس، يعنی کنترل هر چه  بنگاه

  .اشان، به وقوع به پيوندد بيشتر زنان بر سرمايه
ها چقدر توانسته است وضعيت اجتماعی زنان  اين وام"  اما واقعا

گيرنده را تغيير دهد؟ بر اساس مطالعه انجام شده در نشريه  وام
اگر " رينا سن گوپتا" و " آن ماری گوتس"توسط " مل جهانیتکا"

" کنند اما  ها  را از گرامين دريافت می چه اين زنان هستند که وام
از اعتبار دريافت شده توسط مردان و يا " بخش قابل توجهی

زنان کماکان (  شود گذاری می خويشاوندان مرد اين زنان سرمايه
موارد بوده % ٣٧و تنها در ) ندباش ها می مسئول بازپرداخت وام

است که زنان کنترل کامل و يا تعيين کننده بر کسب و کاری که به 
اين مطالعه نشان . اند  آنها راه اندازی شده است را به دست گرفته نام
از زنان هيچ اطالعی از اين که اين وام % ٢٢دهد که حتی  می

رسيده شان به مصرف  چگونه توسط شوهر، پدر، برادر و پسر
  .اند  اندازی شده نداشته نداشته و هيچ نقشی در کسب و کار راه
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 بر اساس مقررات بانک گرامين، دختران زنان وام گيرنده 
توانند از بانک وام دريافت کنند زيرا گرامين به يک خانواده  نمی

توانند وام اضافی  دهد در حالی که پسران اين زنان می دوبار وام نمی
بانک گرامين از جمله زنان را .  خود دريافت کنندبرای کسب و کار

گذاری کنند در  ها سرمايه شان را بر روی دام کند که وام تشويق می
حالی که در بنگالدش به طور سنتی يک از وظائف زنان در خانه 

بينيم که چگونه به جای  تسريع رهائی زن  باز هم می. دامداری است
حدوده خانه و وارد شدنش به که از جمله از طريق خروج او از م

صحنه اجتماع امکان پذير است نقش سنتی زن تقويت و تحکيم 
رسد که گرامين زنان را به عنوان عوامل و  چنين به نظر می.شود می

. دهد يا بهتر بگوئيم وسيله بازپرداخت وام مورد استفاده قرار می
ان حال که ما زن" گويد يکی از کارکنان محلی حکومت بنگالدش می
ها  دهيم  قادر هستيم وام را به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می

در حالی که مردان هنگامی که پول به ". را به خوبی باز پس گيريم
کننداما زنان به عنوان پاسداران  اجاق  شان برسد قمار می دست

 برای بانک برای بازگشت وام  خانواده تکيه گاه مطمئن تری
مين به جای آن که برای زنان اشتغال، گرا. شوند محسوب می

استقالل،  خروج از خانه و رهائی به ارمغان آورد آنها را به سوی 
 . دهد نقش سنتی زن در يک جامعه مبتنی بر مردساالری سوق می
ها در   اما عليرغم همه اين اوصاف شعاع کار و يا سهم اين وام

 و های بانکی اعطاء شده در عرصه کشاورزی مجموعه وام
دهد که مجموعه  روستائی در بنگالدش چقدر است؟ آمار نشان می

های   در صد کليه وام٥های اعطا شده توسط گرامين کمتر از  وام
اين هم از شعاع و . بانکی   به بخش کشاورزی و روستائی است

 ! ابعاد کار گرامين به عنوان بزرگترين بانک فقرا در سطح جهان؟
داری تنها خدمتکار ثروتمندان نيست  يهگويد که سرما محمديونس می

توانند از  بلکه فقرا هم در صورتی که فرصت به آنها داده شود می
قريحه کسب و کار نهفته در خود استفاده کرده و از نعمات جامعه 

دهد  که چنين تحولی در   های عينی نشان می داده. بهره ور شوند
ه وقوع نپيوسته ميان فقرائی که موضوع کار بانک گرامين است ب

دهد که مشتريان بانک گرامين  مطالعات بانک جهانی نشان می. است
داران موفق تبديل شوند همچنان به بانک و  به جای آن که به بنگاه

 همين مطالعه نشان داه  .اند های آن وابسته مانده  ادامه اعطای وام
ود است که اين بانک نه فقط به لحاظ سودهی بازدهی نداشته بلکه خ

  .های خارجی برسر پا مانده است به مدد اهدا کمک
" به الگوی محمد يونس بايد گفت که اودريک نگاه عمومی 

مبارزه با فقر را جايگزين مبارزه  اجتماعی با " خصوصی سازی
مبارزه جدی با فقر در درجه اول  مستلزم ايجاد و . سازد فقر می

صيل عمومی و گسترش اشتغال دائم و باثبات، خلق امکانات تح
رايگان در سطوح گوناگون برای طبقات محروم و تحت تبعيض 

ای در سطوح  جامعه بويژه زنان،  بازآموزی شغلی و حرفه
گوناگون، برقراری نظام بهداشت و درمان عمومی به ويژه برای 

های اساسی  گذاری کوتاه سخن سرمايه...  محرومين جامعه  و 
ی عادالنه تر برای طبقات ها توسط دولت با هدف ايجاد فرصت

های اجتماعی تحت تبعيض و حاشيه  فرودست به ويژه زنان و گروه
شده در جامعه مانند گروه های قومی و ملی تحت تبعيض و 

فردی و در الگوی محمد يونس اما مبارزه با فقر را . مهاجران است
در اين الگو به فقرا . را می سپاردخصوصی کرده و به خود فق

داران خرد مبدل  ه به بنگا شود که خود را وچکی داده میهای ک وام
. ها را پس از زمان بندی معينی به بانک بازپراخت کنند کرده و وام
دليل نيست که اين الگو با روح، طبع و منطق نئوليبرالی  بنابراين بی

هائی همچون بانک جهانی اين الگو  در انطباق بوده و به ويژه نهاد
ده و به عنوان نوشداروی حل مسئله فقر و را به عرش اعلی بر

 . کنند فقرزدائی از زنان تبليغ می
 

 !تاثيرات بحران اقتصادی جاری بر روی زنان 
بحران جاری نظام سرمايه داری که اکنون با سرعت به بخشهای توليد 
و خدمات گسترش می يابد بيکاری و فقر را در سطح وسيعی بخصوص 

سازمان جهانی "براساس گزارش . در ميان زنان گسترش می دهد
 در نتيجه تاثيرات بحران درکشورهای صنعتی و 2008در سال "کار

  ميليون نفر بيکار شده اند که بيش از نيمی از آنها 3.5اتحاديه اروپا 
همين ارزيابی نشان می هد که در سال . را  زنان تشکيل می دهند

 ميليون نفر 30 به 2007 تعداد بيکاران در جهان  در مقايسه با 2009
قاره آسيا که در ساليان گذشته بيشترين مشاغل را به . خواهد رسيد

 5وجود آورده است بيشترين سهم را از بيکاری جهانی با افزايش نرخ 
درصد به خود اختصاص خواهد داد و در اين ميان نرخ بيکاری زنان بر 

 4.4اساس ارزيابی سازمان جهانی کار در خوشبينانه ترين حالت 
بررسی هفت .خواهد بود )  در صد3.8در مقايسه با مردان ( درصد

ان هستند ، در تايلند، فيليپين گروه از صنايع که بيشتر از همه آماج بحر
و ويتنام نشان می دهد که بويژه در صنايع پوشاک، نساجی و 

 نفر از زنان شغل خود را از 5 تا 2الکترونيک به ازای بيکاری هر مرد 
گزارش تاکيد می کند که بيکار سازيهای ناشی از . ند داددست خواه

بحران تاثيرات بسيار منفی بر سطح زندگی کارگران به ويژه زنانی که 
پايداری به دست آورده " در موج صنعتی شدن دهه هشتاد مشاغل نسبتا

بودند خواهد نهاد و دست آوردهای باقی مانده درارتباط با سطح زندگی 
 نکته روشنگر و جالب ديگر دراين گزارش مقوله ای .روبيده خواهد شد

خصلت بندی شده " اشتغال آسيب پذير" است که با عنوان محترمانه 
است که ترجمه آن به زبان عامه فهم مشاغل موقت بدون هيچ نوع 

جمعيت فقير " تضمين شغلی و بيمه های اجتماعی است که مخصوصا
اين مقوله شامل . يردحاشيه شهرهای بزرگ آسيائی را در بر می گ

کسانی است که يا مشاغل خود را ازدست داده و يا کارگران جوانی 
گزارش می گويد که . هستند که برای اولين بار وارد بازار کار می شوند

در حال حاضر زنان هشتاد درصد اين رده بندی را در آسيای جنوبی 
 2009ل بر اساسا تخمين های جاری اين مقوله در سا.تشکيل می دهند

 ميليون نفر افزايش خواهد يافت و اگر بحران همچنان 21در آسيا به 
 ميليون 61 به 2009رو به وخامت برود تعداد آنها در همين سال يعنی 

 ميليون نفر 140اين بررسی نشان می دهد که حدود . نفر خواهد رسيد
  مطلق در جهان رانده خواهند شد که همانطور که در باالبه زير خط فقر

  .نشان داديم اکثريت آنها را زنان تشکيل می دهند
جديدترين گزارش بانک جهانی که خود يکی از موتورهای اصلی پيش 
برد سياست های خانمانسوز نئوليبرالی بويژه در کشورهای حاشيه بوده 
است اعالم می کند که به احتمال زياد اقتصاد جهانی شديدترين سقوط 

م تجربه خواهد کرد و هم اکنون افت خود را پس از جنگ جهانی دو
ايجاد شده در  تجارت جهانی در هشتناد سال گذشته بی سابقه بوده و 

گزارش می گويد سه . بيش از همه آسيای غربی را هدف قرار داده است
چهارم  کشورهای حاشيه توان مالی برای کنترل  افت شديد اقتصادی و 

 .را ندارندمقابله با فقر و عواقب شديد اجتماعی آن 
بدين ترتيب  موقعيت اقتصادی و اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش در 

بحرانهای چندگانه . سراسر جهان هر چه بيشتر به وخامت می گرايد
سرمايه داری معاصر مانند بحران مواد غدائی، بحران زيست محيطی، 
بحران انرژی به صورت عامل تشديد کننده بحران مالی و اقتصادی 

 زندگی و موقعيت اقتصادی و اجتماعی زنان و بويژه زنان جاری سطح
بنابراين مسلم است . کارگر و زحمتکش را هر چه بيشتر تهديد می کند

گرامين نمی توان با سقوط د الگوی که با وصله پينه کاری هائی مانن
به الزم به ذکر است که  . آزاد موقعيت زنان کارگرو محروم مقابله کرد

 در آفريقا و در کشورهائی  الگوی گرامينی اين تشويق بانک جهان
نيز به اجراء نهاده شده اما درهمه اين .. مبابوه، اگاندا و يهمچون ز

  امروز بيش از پيش برای فعالين .موارد به شکست انجاميده است
جنبش زنان که خود را متعلق به اردوی کارو زحمت می دانند اين 

موجود " طبقاتی سرمايه داری واقعاحقيقت آشکار می گردد که در نظام 
من معتقدم که برابری واقعی " . تغيير واقعی برای  برابری ممکن نيست

زن ومرد هنگامی ممکن خواهد شد که استثمار هر دو بوسيله سرمايه 
الغاء شده و کار خانگی خصوصی به يک صنعت خدمات عمومی فرا 
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 !جائيکه کلمات از بيان حقايق شرم می کنند
هفته همبستگی با کارگران ايران 
 در خارج از کشور را پاس بداريم

 
 اميرجواهری لنگرودی

  درسطح سايت ها بازتاب پيدا کرد؛ ٨٧ مارس٨     آنچه درآستانه 
دو تن از فعاالن زن سنندج سوسن احضار، دادگاه و به تازيانه بستن 

  به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه اجرا شدرازانی و شيوا خيرآبادی
جنايت نشان از توحشی بيمانند درجغرافيای ايران است که تنها اين . 

. ازدست بيمارانی برمی آيد که بر فضای سياسی ايران حکومت می رانند
چرا که روزی نيست که . تازه اين همهِ  ديوانگی و ديو صفتی نيست 

طی هفته گذشته چندين تن . فعالی احضار، بازداشت و دستگير نگردد 
ری سنديکای هفت تپه يکی پس از ديگری دستگير و از فعاالن کارگ

آقاى رحيم بسحاق از ابتداء نيروهای اطالعاتی . روانه زندان شدند
  فوريه٢٢اعضاى هيئت مديره سنديكاى آارگران هفت تپه را تاريخ 

از وضعيت اين فعال آارگرى تا اين تاريخ . به بازداشت کشاندند ٢٠٠٩
 سراغ ،٢٠٠٩فوريه  ٢٨اه درتاريخ  آنگ.دسترس نيستراطالع دقيقى د

مسئول روابط عمومى سنديكاى آارگران شرآت نيشكر رضا رخشان ، 
در اين تهاجم او را همراه خود می برند و ماموران . هفت تپه می روند

امنيتی همسرش را مخاطب قرار می دهند و تهديد می نمايند که حق 
نيروهاى ين شب در هم. مراجعه به هيچ ارگانی را نداشته و ندارد

امنيتى همچنين به منزل آ قاى على نجاتى، رئيس هيئت مديره سنديكاى 
شرآت نيشكر هفت تپه، هجوم برده و خانه وى را تفتيش آرده  آارگران

در برابر ايستادگی و مقاومت . فرزندان وى را مرعوب نموده اند و
ود همسرش عقب می نشينند واز آقاى نجاتى خواسته شده آه با پای خ

اين تمام کار نيست بعد تر سراغ آن . مراجعه آند به اداره اطالعات
 ٢٠٠٩ مارس ٢بنا به اخبار رسيده از ايران، روز. ديگران ميروند 

 قربان عليپور از فعالين کارگری سنديکای  محمد حيدری مهر و آقايان
جليل احمدی،  ٢٠٠٩مارس ٣همچنين روز  .هفت تپه دستگير شدند

هدف . ...احضار گرديدند ريدون نيکوفرد به دادگاهنجات دهلی و ف
حاکميت سرمايه با استفاده از اين ابزارهای مافوق ارتجاعی يعنی 
بکارگيری تازيانه بر بدن زنان مبارز و مدافع برابر حقوقی کارگران و 
زنان و دستگيری های گسترده فعاالن کارگری درجامعه تنها و تنها 

وی کارگران از صحنه تشکل طلبی آنان مرعوب کردن مبارزات و پيشر
در سنديکای مستقل نيشکرهفت تپه و ايستادگی کارگران در برابر 

و بی آبرويی دست اندرکاران اين " شورای اسالمی کار"انتخابات تقلبی 
درکردستان استقبال گرم و . تقلبات در محيط هفت تپه شوش است 

وا خيرآبادی و سوسن شي" پرشور فعالين کارگری سنندج از فعالين زن 
پس از اجرای حکم شالق، نشان داد که انسانيت و مقاومت " رازانی

ُپرمعنی ، جهالت و عقب ماندگی جمهوری جنون همچنان بر تارک 
  . تاريک انديشی خودنقش می بازد

عليرغم اين يورش های وحشيانه ، دردنباله خبرهای دريافتی امروز 
ران نيشکرهفت تپه که درراستای اعضای سنديکای کارگ: اعالم گرديد 

دفاع ازحقوق صنفی به اداره اطالعات شوش احضار شده ودرپی آن 
شنبه مورخه ۵روز ١٢دربازداشت به سرمی بردندساعت 

  . با قرار کفالت آزاد شدند١٣٧٨/١٢/١۵
آقايان رضا رخشان، فريدون نيکو فرد، رحيم بسحاق، قربان عليپور، 

 جليل احمدی که پس از احضار توسط محمد حيدری مهر، نجات دهلی ،
مامورين اداره اطالعات بازداشت شده بودند امروز پنجشنبه با توديع 

  . قرار کفالت همگی آزاد شدند 
اصابت تازيانه جهالت  بربدن فعالين به تخت شالق بستن فعاالن زن و

، آنجا که کلمات ازبيان حقايق )سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی(زن
له شرم می کنند، به عينه نشانگربه محاکمه کشاندن وتوضيح مسئ

" تبليغ عليه نظام وايجاد اغتشاش" به اتهام فعاالن کارگری هفت تپه 
درسنديکای کارگری و دفاع از منافع اقتصادی کارگران نيشکرمی باشد 

گروکشی دربرابرايستادگی مدافعين سنديکای هفت اين عمل واينگونه . 
ی واداشتن يکايک اين فعاالن و ايجاد نوعی تپه وبرای به عقب نشين

هدف شکستن ايستادگی و ازهم پاشيدن . شکاف با ديگر کارگران  است 
استقالل عمل کارگران ومرعوب ساختن يکايک آنان در برابر کارفرما و 

نظيرآنچه با دستگيری منصور اسانلو و . دولت حامی سرمايه است

يم مددی برای سنديکای بعدتربا دستگيری و پرونده سازی ابراه
  .  اتوبوسرانی تهران و حومه فراهم آوردندواحدکارگران شرکت 

با اين همه موج وسيع دستگيری دانشجويان و به زندان سپردن آنان بر 
 آمده ، شکل ٨٧  اسفند٨ گزارش خبرنامه اميرکبيردر تاريخپايه 

: است درخبرنامه آمده . ديگری از سبعيت نظام را به نمايش می گذارد
با حمالت کينه ورزانه نيروهای امنيتی به دانشجويان پلی تکنيک و " 

بازداشت های گسترده دانشجويان طی روزهای گذشته هم اکنون بيش از 
.  دانشجوی پلی تکنيک در زندان مخوف اوين در بازداشت می باشند٣٠

 دانشجوی پلی تکنيک است که بازداشت و 25اسامی زير مربوط به 
 دانشجوی ديگر ٨از وضعيت . نان به زندان اوين تاييد شده استانتقال آ

نيز اطالعی در دسترس نمی باشد که تا زمان مشخص شدن وضعيت 
 دانشجو عبارتند ٢۵اسامی اين. آنها از ذکر نامشان خودداری می شود

 -۴/  سعيد برزگر -٣/  پاشا اميرمظفری -٢/ جعفر اعتقادی پور -١: از
 مجيد -٧/  عليرضا تقوی -۶/ ين ترکاشوند  حس-۵/ رضا بلباسی 

/  محمد خطايی -١٠/  سجاد خادم -٩/  عباس حکيم زاده - ٨/توکلی 
/  رسول سرمدی -١٣/  انوشيروان زاهدی - ١٢/ کوروش دانشيار -١١

/  روشنک فانی -١۶/  کبير فاضلی -١۵/  اسماعيل سلمانپور -14١۴
/  پاشا کوهساری -١٩/  ابراهيم قربانپور -١٨/  احمد قصابان -١٧
 - ٢٣/ مهدی مشايخی -٢٢/  حميد مير حسينی -٢١/  نويد گرگين -٢٠

از اين /  مهدی يعقوبی -٢۵/  محمد نصيری -٢۴/ نريمان مصطفوی 
 دانشجوی پلی تکنيک مهدی مشايخي، عباس حکيم زاده، نريمان 25

 صبح بامداد روز گذشته با حمله ٧مصطفوی و احمد قصابان در ساعت 
مجيد . همزمان نيروهای وزارت اطالعات به منازل آنها بازداشت شدند

توکلي، حسين ترکاشوند، اسماعيل سلمانپور و کوروش دانشيار از 
پس از .  ماه پيش بازداشت و به زندان اوين منتقل شده اند١حدود

  دانشجو ٧٠اعتراضات دانشجويان به پروژه دفن شهيد، نيز بيش از
 ١ فلسطين منتقل شدند که اکثر آنان پس از ١٠٧ریبازداشت و به کالنت

 دانشجو از ميان آنان روانه زندان اوين ٢٠روز آزاد شدند، اما بيش از
  ."شدند

 آنچه در خارج از کشور به ابتکار نهادهای همبستگی با جنبش کارگری 
ايران، عليه دستگيری و زندانی نمودن فعاالن زنان ، دانشجويان و 

 هفته ياست بيکار سازی ناشی از خصوصی سازی،کارگران بر ضد س
  ٢٠٠٩ مارس٢٠ تا ١٣همبستگی با جنبش کارگری ايران را از تاريخ 

خود نشانه اعتراض به اين توحش نظام و دفاع بی بر گزار می نمايند، 
قيد و شرط از آزادی ها و حق تشکل مستقل کارگران و گرامی داشت آن 

 با ايستادگی و مقاومت خود، فقرو سطح ازمبارزاتی ايست که کارگران
بدبختی را به جان ميخرند تا شادی و زندگی را برسر سفره های خالی 

  . خود برند
، شرم از آن نظامی ايست که بعد از سه دهه ١٣٨٨درآستانه نوروز 

حاکميت سياه جزء تباهی و سيه روزی چيزی برای زنان، جوانان ، 
و آحاد جامعه ما نداشت و شادی و دانشجويان، کارگران، اقليت های ملی 

سرافرازی از آن يکايک آنانی است که در برابر اين چنين نظامی کوتاه 
       . نيامدند و همچنان می ايستند وازحقوق انسانی شان دفاع می نمايند

             ٢٠٠٩مارس                                          

…………………………………........ 
  

 ها در مريوان  بازار و مغازهاعتصاب
ای خبر از اعتصاب  له، طی اطالعيه حزب زحمتکشان کردستان، کومه

در . ها در شهر مرزی مريوان واقع در استان کردستان داد بازار و مغازه
ی اين حزب آمده است که شهر از صبح روز دوشنبه حالت  اطالعيه

ه، سپاه پاسداران و تعطيل کامل به خود گرفته و نيروهايی از گارد ويژ
، شهر را محاصره  اطالعات از شهرهای ديگر روانه مريوان شده

  . اين حزب همچنين خبر از دستگيری چند نفر داده است. اند کرده
اين خبر را خسرو عبداللهي، مسئول روابط عمومی حزب دموکرات 

عبداللهی در مصاحبه با دويچه . کردستان در خارج از کشور، تاييد کرد
ه گفت اعتصاب در اعتراض به بستن مرزها، بيکاري، گرانی و کشتن ول

وی افزود که طبق اخبار رسيده به . کاسبکاران و اسبهای آنان است
دفتر اين حزب، طی روز سه شنبه، بين ده تا پانزده نفر از 

کنندگان در اعتصاب توسط نيروهای انتظامی و اطالعاتی دستگير  شرکت
  .اسفند14 . اند شده

............................................. 
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  !زن، سوژه سرکوب
 ! زن، سمبل مقاومت

 ارژنگ بامشاد
توسط نيروی انتطامی، به " طرح ارتقای امنيت اجتماعی"اجرای جدی تر 

جوهر . عنصر کليدی سياست سرکوب جمهوری اسالمی تبديل شده است
نگاهی . دحجابی استاصلی اين طرح،  مبارزه ی بی امان با به اصطالح ب

به سياست های رژيم در کنترل جامعه و سياست های سرکوبگرانه اش، 
به راحتی اين واقعيت را عريان می سازد که زن در جامعه امروزی 

اين سياست آشکار، تنها . ايران، به سوژه اصلی سرکوب تبديل شده است
و يکه از ابتدای قدرت گيری روحانيون . منحصر به دوره ی اخير نيست

تاز شدن چماقدران حزب اللهی، زن به سوژه اصلی سرکوب تبديل شده 
به سراغ " يا روسری يا توسری" اگر در ابتدای انقالب با شعار . است

جداسازی دختران " ،"طرح ارتقای امنيت اجتماعی"زنان رفتند، امروز با 
ممنوعيت " ،"نيمه وقت کردن کار زنان شاغل" ، "و پسران دانشجو

عنداالستطاعه کردن مهريه " ،"لی دختران در برخی از رشته هاتحصي
بومی " ،"سهميه بندی کردن حضور دختران در دانشگاه ها" ،"زنان

ممانعت کردن از ورود دختران به ميدان های " ،"کردن تحصيل دختران
سياست خانه نشين کردن و جداسازی و پوشش اجباری .. …و" ورزشی

ع سرکوب زن در جامعه تحت حکومت اسالمی، در واق. را دنبال می کنند
شايد هيچ روزی . به عنصر پايدار و کليدی کنترل جامعه تبديل شده است

را در تمامی دوران حکومت اسالمی نتوان يافت که در آن بحثی در مورد 
  .نحوه ی برخورد با زنان مطرح  نشده باشد

ا ناشی می تمرکز و پايداری عنصر سرکوب در قبال زن ايرانی از کجّ
شود؟ وقتی مرتجع ترين گرايش اسالميون ايران يعنی نواده گان شيخ 
فضل اهللا نوری که توسط روحانيون مشروطيت به اعدام به محکوم شد، 
به قدرت رسيدند، با جامعه ای روبرو گشتند که در بسياری از جهات، 

اين جامعه از مناسبات فئودالی و عشريتی . جامعه ای امروزی بود
جامعه شهری کشور در حال افزايش بود و . نگ ها دور شده بودفرس

. فرهنگ شهرنشينی نيز بسياری از ملزومات خود را به همراه آورده بود
در چنين جامعه ای زن، ديگر آن زن دوران عشيرتی و دوران فئودالی 

هر چند در دهات و يا پاره ای از استان ها شايد اين روند با کندی . نبود
روحانيت مرتجع و .  بود، اما کليت جامعه، کليتی امروزين داشتدر جريان

دارودسته های حزب اللهی و بعدها نهادها و ارگان های سازمان يافته 
سرکوب، با جامعه ای روبرو بودند که در آن زن از جايگاه سنتی خود 

زن مدرن و امروزی، هم . رها شده و وارد فضای عمومی  شده بود
هم شاغل؛ هم از آزادی نسبی پوشش برخوردار بود، تحصيل کرده بود، 

هم به حقوق خود تا حدودی آشنا؛ هم به سمت های مديريتی راه يافته 
هر چند اين حق رأی و امکان انتخاب ( بود، هم از حق رأی برخوردار

شدن به مقامات مديريتی حساس در شرايط ديکتاتوری شاه درعمل ره به 
ن، وارد اجتماع شده بود و می توانست از ؛ به ديگر سخ) جائی نمی برد

چنين زنی با الگوی زن در نگاه  روحانيت . حق وحقوق خود دفاع کند
در نگاه آن . حاکم و کهنه انديشان همراهشان زمين تا آسمان تفاوت داشت

ها، زن، می بايست سنگر خانه را حفظ کند؛ همسری و مادری کند و به 
ديد نامحرمان قرار نگيرد؛ در نگاه آن بيرون پا نگذارد تا در حيطه ی 

، زن جزء مايملک مرد است که بايد از آن "زن کشتزار مرد است" ها،
و می توان بر اين ليست ! زن عنصر و ماده فساد است! حفاظت شود

بی جهت نبود وقتی که يک خبرنگار تلويزيون در اوايل . طوالنی  افزود
در روز تولد فاطمه دختر انقالب، مصاحبه ی دختری را پخش کرد که 

پيغمر گفته بود الگوی من ، اوشی، قهرمان فالن سريال ژاپنی است، 
خمينی برافروخت و دستور مجازات اين خبرنگار بخت برگشته را صادر 

زيرا از نگاه مرتجعين اسالمی، الگوی زن، بايد به گونه ای در . کرد
و حاال آن ها . ان کندراديو و تلويزيون تبليغ می شد که نگاه آن ها را بي

حکومت کردن بر چنين . می خواستند بر چنين جامعه ای حکومت کنند
سران و رهبران . جامعه ای، درگير شدن با نيمی از جمعيت کشور بود

رژيم  اسالمی قبل از پيروزی قيام تالش فراوانی کردند تا اثبات کنند که از 
تند از دامنه وگستردگی آن ها نمی خواس. حقوق زنان هم دفاع خواهند کرد
حضور گسترده زنان در جريان انقالب . جنبش های اعتراضی کاسته شود

ضد سلطنتی آن چنان آشکار بود که کسی نمی توانست آن را ناديده 
هر چند .  اما پس از کسب قدرت توسط مرتجعين، ورق برگشت. بگيرد

ت فعال حکومت اسالمی برای عقب نشاندن انقالب، سرکوب تمامی جريانا
و اليه های فعال جامعه را در دستور قرار داد و به اين دليل کارخانه ها، 

دانشگاه ها، ترکمن صحرا و کردستان را به خاک و خون کشيد و 
نيروهای سياسی فعال را قلع و قمع کرد، اما سرکوب جنبش زنان، 

ه زيرا مبارزه زنان، مبارزه ای گسترده، هم. سرکوبی پايدار و طوالنی بود
در اين رابطه رژيم اسالمی با نيمی از جمعيت کشور . جانبه و فراگير بود

زنان در مبارزه و مقاومت خود، جنگی کم شتاب، مداوم . درگير شده بود
اين جنگ، تمامی عرصه های . ،توده ای و فرسايشی  را در پيش گرفتند

 زيرا هر جا که زن بود و هست، درگيری دو. زندگی را در بر می گرفت
و رژيم اسالمی تمامی تالش . نگاه در قبال زن  در مقابل هم قرارمی گيرد

خود را به کار برده است که نگاه عقب مانده، ارتجاعی و سنت گرايانه ی 
 .خود از زن را بر جامعه تحميل کند

  اهداف سرکوب زنان 
انتخاب زن به عنوان سوژه سرکوب پيگير، انتخابی واکنشی و خود به 

  : در اين انتخاب، چند هدف، هم زمان دنبال می شود.خودی نيست
اول ـ با سرکوب مداوم جنبش زنان به بهانه های گوناگون، فضای ملتهب 
جامعه هم چنان تداوم پيدا کرده و اين امر قدرت واکنش واقدامات ديگر 

با باال نگهداشتن چماق سرکوب . نيروهای  مخالف رژيم را محدود می کند
ن، به ديگر نيروها گوشزد می شود که اين چماق می بر سر جامعه زنا

بنابراين هدف باال نگهداشتن چماق، . تواند بر فرق سر آن ها نيز فرود آيد
زيرا سران رژيم اسالمی خوب . باال بردن قدرت مرعوب کنندگی آن است

می دانند که بر دريای گسترده نارضايتی توده ای نشسته ا ند و بر اين 
وع کوتاه آمدن و شل کردن مهار سرکوب پايه های باورند که هر ن

  . حکومتشان را به لرزه در خواهد آورد
دوم ـ طراحان استراتژی سرکوب زن ايرانی، جنبش زنان را جنبشی 
منزوی به حساب می آورند و تالش می کنند روی حمايت و يا حداقل عدم 

سالمی حکومت ا.  از جامعه ی مردان سرمايه گذاری کنندبخشی مخالفت
در واقع خود را حافظ سنت ها و قوانين جامعه مردساالر می داند و مدام 

واقعيت اين است که زن، برای . روی نقطه ضعف مردان کار می کند
اين تجربه ای . بدست آوردن حقوق خود، درگام اول بايد درخانه بجنگند

. داست که هر زن می تواند در باره آن  نمونه های فراوانی به ياد آور
جامعه مردساالر، در مقابل تحوالت مدرن و در مقابل آگاه شدن زنان به 
. حقوق خود، بسيار محافظه کارانه و سخت سرانه واکنش نشان می دهد

در اين جا منافعی تاريخی و . علت اين سخت سری نيز ضعف آگاهی نيست
ود بخشی از مردان نمی توانند به راحتی از امتيازات خ. پايدار نهفته است

دست بردارند و زن را به عنوان انسانی برابر حقوق  به رسميت 
حاکمان رژيم يعنی حافظان نظام مردساالر روی اين سخت سری . بشناسند

از اين رو، رژيم اسالمی در . مردساالرانه با دقت و مدام کار می کنند
سياست سرکوبگرانه ی خود عليه زن، روی بخشی از جامعه ی مردان به 

تحد خود حساب باز کرده است و از اين رو در تداوم سرکوب، عنوان م
از اين رو يکی از هدف های . خطر شورش همگانی را کمتر می بيند

اما واقعيت اين . رژيم، ايجاد شکاف ميان جامعه زنان و مردان بوده است
است که نگاه حاکمان به زن آن چنان عقب مانده و برخوردشان در اين 

پسگرايانه است که اکثريت مردان هم اين نگاه و تلقی مورد آن چنان  وا
زيرا آن ها نيز در جامعه . را محکوم کرده و در برابر آن مقاومت می کنند

  .ای مدرن زندگی می کنند
سوم ـ زن چه در خانه و چه در جامعه، از برابر حقوقی زن و مرد دفاع 

شاداب و جوان در واقع زنان آن گاه که جوان هستند، با روحيه . می کند
خود با تاکيد بر حق برابر خود بر محيط تأثير می گذارند و آنگاه که در 
نقش مادر ظاهر می شوند، از نوگرايی و تجددخواهی و برابری طلبی  

به ديگر سخن مادران همراه فرزندان خود . فرزندان خود دفاع می کنند
ضعيف تر اين امر در ميان مردان . رشد می کنند و روزآمد می شوند

از اقليت مردان آگاه و روشن که بگذريم، اکثريت جامعه مردان، . است
اين امر در خانواده . حافظ نظم موجود و سنت های پايدارآن هستنند

از همين روست که تنش ميان پدران و فرزندان و . برجستگی خاصی دارد
ومأ بويژه پدران و دختران در خانواده همواره شديد و باالست و مادر عم

و به اين طريق مرد خانه همواره در خانه . در کنار فرزند قرار می گيرد
مرد، در محيط بيرون از خانه، متحدان . ی خود نيز در اقليت قرار دارد

خود را می يابد و يا در پناه قوانين حافظ سنت ها و خرافات می تواند از 
ت که با دقت اين نکته ای اس. نظم موجود و از امتيازات خود حراست کند

در واقع پيوند درونی . مورد سوءاستفاده روحانيت مرتجع  قرار می گيرد
و ارگانيک جنبش زنان و جنبش جوانان، که در خانه ها شکل می گيرد و 
در اجتماع بازتاب می يابد، عنصری است که نگرانی حکومت را بر می 

بخش از اين رو يکی از هدف های سرکوب، ايجاد شکاف ميان .انگيزد
شعارهايی که عليه جنبش زنان .  نوگرا و بخش سنت گرا در جامعه است

بکار می رود، دقيقأ با اين هدف انتخاب می شوند که بتوانند دو بخش 



 7

سنت گراها در مقابل نوگراها؛ پائين . جامعه را در مقابل هم قرار دهد
ابل شهری ها در مقابل باالشهری ها؛مردم شهرها ودهات دور افتاده در مق

و با اين هدف، تالش می کنند که از يک سو ... مردم شهرهای بزرگ؛
قدرت همبستگی مردمی را کاهش دهتد و ازديگر سو توان سرکوب خود 

  .را باال ببرند و برای خود متحدينی بيابند
  گستره ی مقاومت زنان 

تالش جمهورری اسالمی برای خاموش کردن صدای زنان و منزوی کردن 
م تمامی تالش هايش، تاکنون با شکست مفتضحانه روبرو آن ها، عليرغ

جنبش زنان کشور، گسترده تر و فراگيرتر از آن بوده است که . بوده است
در هر عرصه ای که رژيم برای سرکوب . بتوان به راحتی سرکوبش کرد

و عقب نشاندن زنان برنامه ريزی کرده است با شکست های جدی ای 
می تالش کرد که پوشش اجباری حجاب  رژيم اسال. روبرو شده است

به الگوی اصلی پوشش زنان تبديل " حجاب برتر"مشکی را يا عنوان 
اما امروز در شهرهای بزرگ تعداد مانتوپوش ها که از مدل های . کند

گوناگون و رنگ های روشن استفاده می کنند، به قدری زياد شده است که 
ی مشکل روسری های رنگی و حت. ديگر نمی توانند به آن ايراد بگيرند

. تبديل شده است" حجاب برتر"عقب رفته هم به معضل جدی پاسداران 
سازماندهی انواع گشت های امر به معروف و نهی منکر از قبيل 
خواهران زينب يا بسيجی های چماق بدست و يا موتورسوارهای عالف و 
ر خودروسوارهای گشتی، برای کنترل روسری ها و مانتوها، به ام

جنگ فرسايشی و گرياليی در اين عرصه، . مضحکی تبديل شده است
اما تالش رژيم در تحميل . انرژی فراوانی از نيروهای سرکوبگر می گيرد

حجاب اگر در کوچه و بازار با چالش جدی روبرو شده است، در خانه ها 
زندگی درون خانه های مردم، زندگی بر . به ريشخند گرفته می شود

فرهيخه ی خانواده هاست که بر اساس برداشت های خود اساس فرهنگ 
. از آزادی پوشش و فرهنگ اجتماعی مورد قبولشان انجام  می گيرد

يورش های گشت های منکراتی به درون خانه ها ، به مهمانی ها و 
عروسی های مردم، بيش از آن که بيان قدرت رژيم باشد، بيان شکست 

اساس اين . ی خود بر جامعه استسياست هايش در تحميل افکارارتجاع
يورش ها نيز با اين منطق صورت می گيرد که در اين تجمعات زنان 

  .حجاب ندارند و با مردان نامحرم در مراسم شرکت کرده اند
مقاومت در برابر سياست تحميل حجاب و حجاب برتر، تنها مورد مقاومت 

داده است تا جمهوری اسالمی تالش سازمانيافته ای انجام . زنان نيست
زنان و دختران جوان را از تحصيل و بويژه از تحصيالت عالی باز دارد و 

در اين رابطه لوايح گوناگونی به تصويب . آن ها را روانه خانه سازد
سهميه بندی "طرح هايی هم چون . رسيده و باز هم در دستور قرار دارد

،  "ممانعت از تحصيل دربرخی رشته ها" ،"برای دختران دانشجو
، با هدف ايجاد موانع در مقابل "جداسازی دختران و پسران دانشجو"

روزنامه تهران امروز به نقل از . تحصيل دختران انجام گرفته است
وقتی دختران بدون اجازه پدر و :" زادعلی طهماسبی در اين رابطه نوشت

همسر خود نمی توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند، تخصص آن ها 
همين روزنامه از قول نماينده ديگری ." ال مملکت هيچ تأثيری نداردبه ح

اين شيوه ورود به دانشگاه :" که از ذکر نامش خودداری کرده بود نوشت
می تواند خطرات بسياری را برای کشور به همراه داشته باشد که دولت و 

اما ". مجلس بايد هر چه زودتر توجهی جدی به اين قضيه داشته باشد
غم تمامی تالش های سازمان يافته ، دختران جوان تمامی رشته های علير

 60به گونه ای که هم اکنون نزديک به . حکومتيان را پنبه کرده اند
 72در . درصد صندلی های دانشگاه ها در اختيار دختران دانشجوست

 همواره 1377سال که از تأسيس دانشگاه در ايران گذشته، تا سال 
 به بعد 1377اما از سال   .  ها اکثريت داشته اندپسران در دانشگاه

 درصد ورودی دانشگاه به خود، اين 52دختران دانشجو با تخصيص 
و تا به حال هر ساله اين برتری را حفظ کرده و به . برتری را شکستند

در واکنش به اين برتری درصدی دختران دانشجو، .  درصد رسانده اند60
سهميه "و " می گزينی دانشجويان دختربو"مقامات اسالمی طرح های 

را به عنوان راه های جلوگيری از افزايش ورود  دختران " بندی جنبسيتی
  به دانشگاه در پيش گرفته اند

در حوزه سينما نيز جمهوری اسالمی تالش کرد حضور زنان را گم رنگ 
 کارگردان صاحب نام زن هست که 10اما هم اکنون ايران دارای . سازد

تعداد وسيع بازيگران صاحب نام زن . ن مورد  توجه واقع شده انددر جها
که عليرغم تمامی محدويت ها در کارشان، توانسته اند چه در ايران و چه 
در جهان، جايگاه شايسته ای بدست آورند، امری است که خوش آيند 

در اين عرصه نيز عنصر مقاومت و مبارزه . مرتجعين حاکم نبوده و نيست
بويژه زمانی که هنر اين سينماگران، در فيلم های جالبی . می توان ديدزنان را 

  .که زندگی و مبارزه ی زنان را به تصوير می کشد، خود را نشان می دهد

جمهوری اسالمی تالش فراوان کرده است تا اين باور را جا بياندازد که 
 بديگر سخن آن ها تالش می کنند. ازدواج، حالل مشکالت جوانان  هست

با فرافکنی مشکالت اجتماعی و سياسی و اقتصادی کشور، مسئله ازدواج 
و پا را از اين هم فراتر نهاده و با وارد کردن تغييراتی در . را عمده سازند

قانون حمايت از خانواده، حقوق تازه ای به مردان اهداء کرده و حتی چند 
ش کشيدن و يا با پي. همسری بدون اجازه همسر اول را قانونی سازند

صيغه زنان، راهی برای برون رفت از مشکالت و مصائبی که آفريده اند 
مخالفت گسترده عليه اين لوايح توسط جنبش زنان، به حدی بود که . بيابد

مقامات رژيم محبور شدند بصورت موقتی و نمايشی دست به عقب نشينی 
و يا مدافع اما تنها مقاومت زنان آگاه و تشکل ها و نهادهای زنان . بزنند

حقوق رنان، در اين زمينه چشمگير نبوده است بلکه مقاومت توده ای 
بطوری که راهروهای . زنان در مقابل اين اجحافات نيز گسترده بوده است

سالن دادگاه های خانواده، پر است از زنانی که برای گرفتن طالق به اين 
 ازدواج ها به  درصد9به اين ترتيب است که . دادگاه ها مراجعه می کنند

طالق منجر می شود زيرا زنان حاضر نيستند فضای  ضد زن درون خانه 
در همين دادگاه های شرع، مبارزه زنان برای گرفتن حق . را تحمل کنند

زيرا در . حضانت فرزند هم به يکی از محورهای اصلی تبديل می شود
  .اينجا نيز قانون بر بی حقی زن استوار شده است

برای گرفتن طالق به عنوان راهی برای خروج از مناسبات جدا از تالش 
غيرانسانی حاکم در خانه، خودسوزی يکی از شيوه های غم انگيز 
مقاومت زنان و دختران در برابر سنت ها و فشارهای جامعه و دولت 

آمار خودسوزی در ميان دختران و بويژه زنان . حافظ اين سنت هاست
 نفر دست 6 هزار نفر 100ران به ازای هر در اي. متأهل در ابران باالست

 را در 43و به اين ترتيب ايران مقام . به خودکشی و خودسوزی می زنند
هر چند خودکشی و خودسوزی يک نوع مبارزه . جهان بدست آورده است

منفی است اما خود بيانگر مقاومت نوميدانه در برابر تعرضات سنت های 
  .منسوخ و حافظان آن است

بخش های گوناگون زنان کشور به انواع و اقسام گوناگون اما اگر 
مقاومت خود را در برابر تبعيضات گسترده و قانونی نشان می دهند، 
بخش آگاه و روشنفکر جنبش زنان در سال های اخير با راه اندازی 

، اعتراض عليه قوانين ضد زن را به " کمپين يک ميليون امضاء"
گسترد گی و . و جهان مطرح ساختندگسترده ترين شکل در سطح کشور 

تداوم  اين کمپين به حدی است که رژيم اسالمی مدام فعاالن اين جنبش را 
دستگير کرده و به زندان می اندازد اما تاکنون نتوانسته است اين جنبش 
گسترده و برابری طلب که از حق انسان بودن زن دفاع می کند را 

  .خاموش سازد
  ؤثر را سازمان داد؟چگونه می توان مقاومت م

جنبش زنان کشوربرای اين که بتواند در مبارزه و مقاومت خود موفق 
شود،بايد بتواند هدف های رژيم اسالمی از سرکوب را به درستی دريابد و 

  .آن ها را خنثی سازد
  الف ـ تأکيد بر همبستگی 

 زن به عنوان عنصر کليدی و تأثير گذار بر جامعه و خانواده ، و بدليل 
پيوندهای طبيعی اش چه در خانواده  به عنوان فرزند، خواهر، همسر، 
مادر و چه در اجتماع به عنوان کارگر، برزگر، دانشجو، کارمند ، مدير 

می تواند سياست آگاهگرانه ای را برای دور کردن مردان از سنت ... و
های ضدزن و ممانعت از بازيچه شدن بدست سياست های ضد زن رژيم 

از اين طريق می توان مانع ايجاد و گسترش شکافی . ازی کننداسالمی ب
. شد که رژيم اسالمی تالش دارد ميان زنان و مردان جامعه بوجود آورد

همين امر را می توان و بايد ميان زنان باالی شهر و پائين شهر، ميان 
زنان روشنفکر و ديگر زنان، ميان زنان کارگر و زنان دانشجو در پيش 

توان با انتخاب شعارهايی که خواست های ملموس و عمومی می . گرفت
جامعه زنان را نشان می دهد، بر همبستگی و پيوند درونی جنبش زنان 
تاکيد کرد و سياست ايجاد شکاف ميان بخش های گوناگون جامعه زنان که 

  .از سوی روحانيت دنبال می شود را درهم شکست
  ب ـ تالش برای بسيج توده ی زنان

نان برای اين که بتواند مقاومت مؤثری را سازمان دهد بايد روی جنبش ز
وقتی از . شعارها و محورهائی تأکيد نمايد که توده ی زنان را بسيج کند

حق حضانت فرزند سخن می گوئيم، اين درد را هر زنی لمس می کند؛ 
وقتی که از حق برابر زن برای دادن شهادت در برابر دادگاه سخن می 

کيد می کنيم که عقل زن نصف عقل مرد، آن گونه که مرتجعين گوئيم و تا
می گويند نيست، آن گاه زنان حزب اللهی هم  نمی توانند قبول کنند که 
ناقص الخلقه و ناقص العقل هستند، وقتی از حق مالکيت مساوی در 
خانواده سخن می رود، و با بی حقی زن مقابله می شود، هيچ زنی نيست 

وال بدست آمده در جريان زندگی مشترک شريک باشد؛ که نخواهد در ام
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وقتی از حق ارث برابر سخن می رود، هيچ زنی نيست که خود را کمتر از 
برادرانش بداند؛ وقتی عليه تعدد زوجات و صيغه سخن می رود، هيچ زنی 
نيست که اين بی حرمتی و تجاوز به حقوق و شرف انسانی  خود را 

برابر در مقابل کار برابر سخن می رود، هيچ برنتابد؛ وقتی از دستمزد 
تأکيد بر .. زنی نيست که ارزش کار خود را کمتر از کار مردان بداند؛

موارد فوق در کنار مبارزه قاطع برای آزادی پوشش، حق طالق، حق 
سقط جنين ، حق مسلم زن بربدن خويش، حق انتخاب آزادانه رشته ی 

ق انتخاب همسر و شريک زندگی، تحصيلی، حق انتخاب آزادانه  شغل، ح
می توان همبستگی درونی زنان و امکان توده ای ... حق آزادنه مسافرت،

  .شدن جنبش زنان را فراهم آورد
  ج ـ پيوند با ديگر جنبش های اجتماعی  

پيوند درونی جنبش زنان با جنبش کارگران و زحمتکشان،  با جنبش . 
حت ستم، آن چنان گسترده و جوانان و دانشجويان، با جنبش خلق های ت

عميق است و امکانات ارتباطی ميان اين جبنش ها چنان طبيعی است، که 
اگر شعارها و خواست های همسو بدقت فرموله شود، قدرت همبستگی 

جنبش کارگری در . توده ای به شکل چشم گيری افزايش خواهد يافت
د تنها با يک مبارزه ی خود عليه سرمايه و دولت سرمايه دار، نمی توان

در مبارزه روزمره، نقش . موتور يعنی با موتور مردان مبارزه کند
از اين رو، در جريان مبارزه بايد . کارگران زن، قابل چشم پوشی نيست

خواست های مشخص زنان کارگران، مانند خواست هائی هم چون دستمزد 
ز برابر در برابر کار برابر؛ حق مرخصی در هنگام بارداری يا پس ا

زايمان همراه با حقوق؛ حق داشتن مهدکودک برای نگهداری کودکان در 
هنگام کار در کنار محل کار؛ حق  زنان برای شيردادن کودکان در هنگام 
کار و محاسبه اين زمان جزو زمان کار، مشمول قانون کار شدن زنان 

نکات .مورد توجه و حمايت قرار گيرد.. شاغل در کارگاه های خانوادگی و 
مشترک خواست های زنان با خواست های ديگر جنبش ها نيزاگر به 
شکلی آگاهانه مورد توجه قرار گيرد، قدرت جنبش مقاومت توده ای را به 

در . شدت باال برده و می تواند توان سرکوب رژيم را به شدت کاهش دهد
  2009 مارس 9ـ 1387 اسفند 20. اين راه بايد با تمام توان کوشيد

.................................................  
  !توطئه جديد مقامات امنيتی بر عليه دانشجويان
  !چهار دانشجوی ديگر زندانی شدند

در . جمهور اسالمی ايران همچنان به سرکوب دانشجوايان ادامه ميدهد
هفته های اخير اين سرکوبها با شدت بيشتری دانشجويان اميرکبير را 

  . هدف قرار داده است
ا  است با .ا.که از بدنام ترين بازجويان دستگاه قضائی ج" قاضی حداد"

ايراد اتهاماتی واهی، حکم بازداشت چهار تن دانشجويان دانشگاه امير 
  . کبير را صادر نموده است

شهدای گمنام " مربوط به دفن  در تظاهراتشرکتتهام ا به اين دانشجويان
دانشجويان .  زندانی شده انددر صحن دانشگاه اميرکبير دستگير و" 

عباس حکيم زاده ، مهدی مشايخی ، نريمان : زندانی  عبارتند از 
  . مصطفوی و احمد قصابان

اين دانشجويان را روز بعد از : يکی از نمايندگان اين دانشجويان ميگويد 
تظاهرات در مقابل درب منازلشان دستگير و به زندان اوين منتقل نموده 

اين دانشجويان احتمال ضرب و شتم .  فشار قرار داده انداند و بشدت تحت
  .بسيار قوی است

ادعا نموده است که اين دانشجويان ضمن شرکت در تظاهرات، " قاضی حداد"
  .اخبار مبارزات دانشجوئی در خبرنامه امير کبير را نيز منتشر نموده اند

وان يکی خبرنامه امير کبير بعن: يکی از سخنگويان دانشجويان ميگويد 
از سايت های دانشجوئی که اخبار دانشجويان را منتشر مينمايد، مورد 

 که  ستاتقبال وسيعی قرار گرفته است و قاعدتًا خار چشم کسانی ا
اينکه افرادی که منتشر کننده اين .. ……انتقادات به آنها مربوط ميشود

يبی از  قرار بگيرند تا اعترافات عجيب و غرفشار اخبار هستند بايد مورد
  . آنها اخذ شود، جای سئوال دارد

تنها اين چهار دانشجو نيستند که اکنون در بازداشت : بگفته اين سخنگو 
بنظر ميرسد که اين چهار دانشجو و چهار دانشجوی ديگری که . هستند

قبًال دستگير شده اند، بنابر پروژه ای تحت فشارهای فزاينده هستند که با 
دانشجويان، مهر ختمی بر سايت امير کبير بزنند مسئول قلمداد کردن اين 
  .و آنرا به سکوت بکشانند

………………………………………. 
 

 بيانيه سنديکای کارگران شرکت واحد
  و اتحاديه آزاد کارگران ايران

 حداقل دستمزد کارگران نبايد کمتر
   ازيک ميليون تومان در ماه باشد

خوان دهنده طومار از کارگران فرا بيش از ده هزار امضا توسط جمعی 
خواست افزايش دستمزدها تحويل شورای عالی کار، مجلس شورای 

  .اسالمی و مجمع تشخيص مصلحت شد
 افزايش حداقل دستمزدها طبق روال  در همين حال تصميم گيری در مورد

هر ساله و بر اساس نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی در 
  .جريان است

احد اتوبوسرانی تهران و حومه و اتحاديه آزاد سنديکای کارگران شرکت و
کارگران ايران همدوش با ساير سازماندهندگان طومار افزايش دستمزدها 
و به نمايندگی از سوی آنان و بيش از ده هزار کارگری که تا به امروز 
طومار خواست افزايش دستمزدها را امضا کرده اند بدينوسيله اعالم 

  :ميدارند
 سال جنگ ايران و عراق هزينه های زندگی صدها 8طول از آنجا که در 

برابر شد و حداقل دستمزد کارگران هيچ افزايشی پيدا نکرد و با در نظر 
داشت اينکه حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم دو ماه پايانی هر 
سال تعيين ميشود و نرخ تورم هميشه در سال پيش رو بيش از سال قبل 

  نين بوده است و همچ
از آنجا که نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی هميشه نصف نرخ 
تورم واقعی موجود در جامعه بوده است و بر اساس پيش بينی های 
اقتصاددانان و اجرای بخشی از سياستهای معطوف به طرح تحول 
اقتصادی، هزينه های زندگی در سال آينده به طور سرسام آوری افزايش 

   .پيدا خواهد کرد
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اتحاديه : لذا

آزاد کارگران ايران اعالم ميدارند بر اساس هر گونه کارشناسی علمی و 
منصفانه هم اينک حداقل دستمزد کارگران بايد يک ميليون و پانصد 

  .هزارتومان باشد
ما به  ارگران، در اين راستا و برای تامين يک زندگی انسانی برای ک

عنوان قدم اول برای جبران فقر و فالکتی که بر کارگران ايران تحميل شده 
  :است اعالم ميداريم

حداقل دستمزدی که طی روزهای آينده در شورای عالی کار به تصويب 
ميرسد نبايد کم تر از يک ميليون تومان در ماه باشد و ما بدينوسيله به 

کارگری که تا کنون طومار خواست افزايش نمايندگی از بيش از ده هزار 
دستمزدها را امضا کرده اند از کسانی که در شورايعالی کار بدون حضور 
نماينده های واقعی کارگران برای نيروی کار آنان نرخ تعيين ميکنند 
مصرانه ميخواهيم نيروی کار ما کارگران را مانند سالهای گذشته به 

ان برای تعيين حداقل دستمزد به مبلغ حراج نگذارند و بر خواست کارگر
  .يک ميليون تومان تن در دهند

اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه يقين دارند و پيش بينی ميکنند چنانچه حداقل دستمزد 
کارگران طبق روال سالهای گذشته تعيين شود و به خواست ما کارگران 

ی افزايش حداقل دستمزدها به يک ميليون تومان توجهی نشود، برا
 در مقابل اين رويکرد از سوی شورايعالی کار ساکت نخواهند  کارگران

  .نشست و بر دامنه اعتراضات خود نسبت به سطح دستمزدها خواهند افزود
ما همينجا ضمن تاکيد مجدد بر خواست خود در مورد افزايش دستمزدها، 

ن در سراسر کشور را فرا ميخوانيم به مبارزه برای افزايش عموم کارگرا
دستمزدها بپيوندند و متحدانه خواهان افزايش حداقل دستمزدها به يک 

  .ميليون تومان در ماه شوند
  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  اتحاديه آزاد کارگران ايران
 87 اسفند ماه18

…………………………………… 
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  !بی حقی وبی قانونی مطلق 
 رياحی. ح

در تاريخ کشور ما کمتر حکومتی وجود داشته است  که سياست آپارتايد 
اينکه . پيش برده باشدجنسيتی وزن ستيزی را  در چنين ابعادی به  

حکومت های استبدادی وتماميت خواه  به قوانين  ساخته وپرداخته  خود 
يکی از . هم پايبند نيستند، امری است که امروزه نيازی به توضيح ندارد

معيارهای اصلی ی  شناخت عمق ودامنه ء استبداد رژيم های 
  .  ت آنهاستايدئولوژيک مذهبی برخورد آنها با زنان وچگونگی حل مشکال

يورش نيروهای سرکوبگر به همه ء اقشار ستمديده ء آزاديخواه جامعه در  
ء زن گسترهدر اين ميان اما . اين هفته ها ابعاد بی سابقه ای پيدا کرده است

  .ستيزی وآپارتايد جنسيتی نمونه وار است ودر تاريخ سرکوب ها  کم سابقه
ش دستيابی به همان ابتدائی مبارزات زنان همانند ديگر آحاد جامعه هدف

ترين خواستهاست وجز در چارچوب قانون اساسی وقوانين بين المللی 
. حقوق بشر نبوده، قوانينی که رژيم خود از امضا کنندگان آن بوده است

 ميثاق بين المللی حقوق مدنی 22از جمله ء اين قوانين يکی هم ماده 
 در اين ماده حقوق بنيادی. وسياسی است

ن در آزادی تشکل وتشکيل اتحاديه های کارگری به رسميت کارگرا
 قانون اساسی جمهوری 27اگر درکنار اين ماده اصل . شناخته ميشود

تشکيل اجتماعات وراه پيمائی ها : " اسالمی را قرار دهيم که چنين است
. بدون حمل سالح ، به شرط  آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است

  شرکت کنندگان در جشن اول ماه می يا تجمع های اساسا دستگيری" 
مسالمت آميز در هر برهه ای از اين سه دهه عملی غير قانونی بوده  
است، چون نه ديديم ونه جائی خوانديم که کارگران، زنان، معلمان وهمه 
ء اقليت های قومی يا مذهبی در اين تظاهرات يا گرد هم آئی ها حرکتی 

عليه مبانی اسالم بوده يا کسی باخود اسلحه حمل انجام داده باشند که 
پس هم شالق زدن خانم سوسن رازانی وشيوا خير آبادی در . کرده باشد

زندان مرکزی سنندج غير قانونی است، هم دستگيری خانم عاليه ء اقدام 
 خرداد زنان بخاطر 22دوست آنهم تنها به اين دستآويز که  در تجمع 

و همينطور  ) 1. (  هقت تير شرکت کرده بودطرح  حقوق خود  در ميدان
همه ء دستگيری ها وشکنجه ها وکشتار های سه دهه ء گذشته که 

  .برشمردن  آنها به چندين وچند کتاب نياز دارد
 روايت همه طرفداران حقوق انسانی طی اين سه دهه که جرمشان بعنوان 

ت های وکيل وحقوقدان  دفاع از همين آحادی بوده است که جز خواس
اوليه ء مدنی هيچ خواست غير قانونی ای مطرح نکرده اند، روايت غم 
انگيز ديگری است،  روايت دکتر زرافشان ها و خانم عبادی ها وهمکاران 
آنها امروزه  برای همه ء آزادگان وطرفداران حقوق وکرامت انسانی چه 

 ء ما   در ايران چه در سطح جهان هيچ شکی  باقی نمی گذارد که در جامعه
جرم همه ء اين مدافعين حقوق بشر وحقوق . ضابطه و قانونی در کار نيست

  .انسانی مردم  استقالل  فکر وعمل آنها بوده است ونه زير پا گذاشتن قانون
 اما اينکه سه دهه است که اين ستم وسرکوب ها  ادامه دارد وهرصدای 

الء عام پاسخ حق طلبانه با دار وگلوله، شکنجه وسنگسار و شالق در م
می گيرد نه نمايش  قدرت که نشان ضعف است، ضعف درمقابل مقاومت 
ومبارزه مردم به شکل های گوناگون  واز راه های ابتکاری ای که می 
يابند وستون استوار ايستادگی برای دفاع از حقوق وکرامت انسانی خود 

  .را  با فداکاری های بی نظير حفظ می کنند
 ها  با جنبشی که در اعماق پايه ريختند، هر اقدام  زنان در اين زمينه

تالفی جويانه وسرکوب گرانه ء رژيم را خنثی کردند وبه سخره گرفتند، 
راه خود را به دانشگاه ها گشودند ودراغلب زمينه ها ازمردان هم پيشی 

گرفتند بطوری که واکنش  رژيم در اين اواخر درروياروئی با پيشرفت  
شگاه باهيچ يک ازمعيارهای سرکوب تاکنونی آن قابل زنان در محيط دان

مبارزه ومقاومت زنان همچون کابوسی خواب را از عمله .  توضيح نيست
پيشرفت زنان در .  و اکره ء تاريک انديشی وقتل وجنايت ربوده است

علل سرکوب . زمينه دانش وعلم وآگاهی خاری شده است در چشم رژيم
  .  اين حوزه ها بايد سراغ گرفتهای فزاينده اخير زنان را در

 در آستانه فرا رسيدن هشت مارس، روز زن، رژيم می خواهد بار  ديگر 
بر عزم  خود در اثبات بی قانونی جامعه  وبی حق بودن مردم با اين 

طالبانی کردن هر چه بيشتر محيط جامعه . سرکوب ها صحه بگذارد
ت دادن  نمونه هايی از پيش از بدس.  ودانشگاه بخشی از اين برنامه است

اين برنامه ء جديد، بی مناسبت نيست که در اين جا هم ، حد اقل،  به يکی 
از اصول قانون اساسی رژيم در خصوص حقوق زنان نظری گذرا داشته 

تامين حقوق همه "  در اصل اول قانون اساسی رژيم درمورد .  باشيم
می ....." نه برای همه جانبه افراد اززن ومرد وايجاد امنيت قضائی عادال

  :خوانيم 

ايجاد زمينه های مساعد برای رشد شخصيت زن واحيای حقوق مادی "
  ." ومعنوی او

اکنون ببينيم برخورد دست اندر کاران رژيم با رشد شخصيت واحيای 
درسهميه بندی .  حقوق مادی ومعنوی زنان در دانشگاه چگونه است

های تجربی،  رژيم برعکس جنسيتی دانشگاه ها در مورد برخی رشته 
اغلب کشور های  جهان که برای رفع پاره ای نابرابری ها يی که همچنان  
به زنان اعمال ميشود برای آنها  تبعيض مثبت قائل ميشوند، تبعيض منفی 

در رابطه با محدوديت هايی که تعيين .  دانسته است" مصلحت نظام " را  
  :دکرده اند، استدالالت زير را آورده ان

 برهم خوردن تعادل در توزيع امکانات رفاهی کمبود فضای خوابگاه -1" 
  آيا ارتقاء دانش زنان بيشتر اهميت دارد يا ساختن چند خوابگاه ؟      !!" ها

شمار زيادی از دختران دارای تحصيالت .   هدر رفتن بيت المال-2 " 
ميشوند چون به عالی وارد بازار کار نمی شوند وآنهايی که وارد بازار کار
 مناطق محروم خانواده  می پردازند نمی توانند ارتقاء شغلی يابند ويا به

پس طبق نظام ارزشی رژيم اگر دختری به دالئلی کامال !!  ."بروند
متعارف  مثال ازدواج وبچه دار شدن نتواند  وارد بازار کار شود، 

  !!تحصيالت عالی هم اجتياج ندارد
يعنی اگر . "  چون درصد دختران باال ميرود.  ها افت کيفی دانشگاه -3" 

  !!! دانشگاه ها همه پسرانه شود، به باالترين کيفيت ها می رسد
!! "   زنانه ومردانه بودن رشته ها وحفظ قداست رشته های دانشگاهی -4

مثال اگر دختر ها تالش کنند در دانشگاه آزاد که بيشتر رشته های فنی 
تصاص دارد به آنها برسند يا در اثر جد وجهد ومهندسی آن به پسران اخ

  ! !از آنها پيشی گيرند، قداست اين رشته ها از بين می رود
! باال رفتن ميزان طالق وکمک به حفظ قداست خانواده از اين طريق " -5

پس مشخص ميشود که چون در محيط دانشگاه زنان به آگاهی  ) 2" ( 
شتر پی می برند، بايد جلوی رشد بيشتر دست می يابند و به حقوق خود بي

  !!آگاهی آنها را گرفت تا ميزان طالق باال نرود
  : طرح های گسترده تری هم در راه است، ازجمله 

  .تعيين سقف مهريه برای دختران:   الف
  .طرح لباس ملی:  ب
محدود کردن ساعات حضور زنان درادارات  که مبتکر آن وزارت :  ج

   )3 ( .ارشاد است ومشوق آن مجلس
ممنوعيت استخدام فروشنده ء مرد درفروشگاه های عرضه کننده ء : ه 

   )4. ( لباس زنان
  که صدو هفتاد وپنج هزار نفر بود 1979اگر تعداد دانشجويان  در سال 

 52را با امروزه که دوميليون ونيم است مقايسه کنيم ودر صد دختران که 
 رژيم از تالش زنان  در صد است را در نظر بگيريم،  دغدغه ووحشت

وطرح ها وبرنامه های سرکوبگرانه ای که هر ماه و هر روز از آستين 
بی . تاريک انديشی خود بيرون می آورد  را باز هم بيشتر درک می کنيم

سبب نيست که رژيم با سهميه بندی سی در صد برای مرد ها بجای 
 آنرا تشويق زنان به تحصيل که درهمه جای جهان معمول است، عکس 

   ) 5. ( انجام ميدهد
 با اين  مختصر روشن ميشود که مبارزه و مقاومت شکوهمند زنان 
درسه دهه ء گذشته در روياروئی با  سرکوب ها وبرنامه های زن 

پشتيبانی از اين . ستيزانه ء وپدرمرد ساالری رژيم  موفق بوده است
از خواست های  عدم حمايت . مبارزات بايد جزئی از فعاليت مداوم ما باشد

زنان،  حتی ابتدائی ترين آن خواست ها، تحت عنوان ليبرال بودن يا 
. رفورميست بودن بيشتر به تجزيه ء اين جنبش کمک می کند تا تقويت آن

اما در عين حال نبايد فراموش کنيم که گذشته از رژيم که سعی کرده ومی 
ه کانال های کند که هر حرکتی را نابود يا درصورت ريشه دار بودن ب

انحرافی بکشاند واز محتوا خالی کند، کوتاه آمدن هر بخش از زنان از 
خواست های خود ويا کم رنگ کردن آنها برای دستيابی به حداقلی از آنها 
نيز بمعنی تضعيف جنبش زنان در  راه مبارزه ايست که در پيش گرفته 

و ميتواند اين جنبش در سه مشخصه اساسی آنست که دوام آورده  . اند
يکی استقالل آنست : دوام بياورد ودرراه پرفرازوفرود خود به نتيجه برسد

از گروه ها وگرايشات  سياسی چه در درون چه بيرون از رژيم، ديگری 
پايه گيری وسازماندهی افقی آن وسه ديگر کثرت آن که خود را در 

  .   مجموعه ايی مکمل يکديگر تبلور يافته است
ا، حضور متشکل،  ومتحد زنان سوسياليست وبرابری در اين جنبش، ام

  طلب بمثابه راديکال ترين بخش با برنامه و تشکل مستقل خود کم رنگ 
  20: بقيه در صفحه 

.............................................  
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مسلما من ماندال نيستم و نمی توانم مارگارت : اونا کينگ
.ببخشم تاچر را  

پدر ساالر"  فمينيسم "  
مارگارت تاچر نخستين زنی بود که در حزب محافظه کار . روشنگری

انگلستان به عنوان رهبر برگزيده شد و بعد هم اولين نخستين وزير زن 
برای زنان , سقف بلورين,به عبارت ديگر آن به اصطالح .  شدانگلستان

کاری که خانم هيالری کلينتون در . در سياست را در انگلستان او شکست
اما حاال در تعدادی از کشورهای جهان . آمريکا نتوانست بکند

سياستمداران زن در باالترين پست ها نشسته اند و برخی از آنها نيز 
ميبرند که سنتا با اهداف جنبش فمينيستی در تضاد سياست هايی را پيش 

تازه ترين نمونه های آن اداره سياست خارجی دولت بوش توسط . است
خانم کندوليزارايس در دوره جنگ های خاورميانه و يا حمله به غزه 
. وکشتار شهروندان بويژه کودکان تحت هدايت دولت خانم زيپی ليونی بود

توسط زنان دستاوردی , شکستن سقف بلورين,آيا اين به آن معناست که 
  برای جنبش فمينيستی محسوب نمی شود؟

از طرف ديگر تنها حضور زنان در مقامات درجه اول به خودی خود 
باعث ميشود پيشداوری های مردساالرانه در مورد توانايی ها و ظرفيت 

قط اين نه ف. زنان که در فرهنگ های گوناگون برجای مانده، در هم بشکند
در مورد حکومت های نوع طالبانی که رهبری زنان در ديدگاه ها و 
سياست های آنها تابو به شمار ميرود صادق است، بلکه حتی در پيشرفته 
ترين کشورها نيز حضور زنان الهام بخش دختران و زنان جامعه برای 
. تحرک سياسی است وحداقل به درهم شکستن پيشداوری ها کمک ميکند

در هرحال برای جنبش فمينيستی يک , سقف بلورين,تن پس آيا شکس
  دستاورد محسوب ميشود؟ 

به نظر ميرسد سوال فوق جواب آری يا نه ندارد و بسته به شرايط و 
  . عوامل مختلف و از زوايای گوناگون پاسخ های متفاوتی پيدا ميکند

حاال که سی سال از به قدرت رسيدن خانم تاچر ميگذرد و از طرف ديگر 
حران مالي، مشروعيت سياست ها و اعتبار ايده هايی را او تبليغ ميکرد، ب

شکستن ,به صفر تنزل داده، بسياری از طرفداران او به نقش تاچر در 
بررسی . و تاثير آن بر وضعيت زنان در جامعه تاکيد ميکنند, سقف بلورين

سياست های او به پاسخ های متناقضی که سوال ما در بردارد کمک 
  . دميکن

  , تاچر سقف بلورين را خرد کرد تا با سيمان آن را بازسازی کند,
ترديدی نيست که حتی مارگارت تاچر هم با در دست گرفتن پست نخست 

بهترين دليل آن . وزيری بر نحوه تفکر مردم نسبت به زن تاثير گذاشت
اظهارات اونا کينگ نويسنده و فعال سياسی انگليسی است که خود را 

مگی , : با وجود اين او مينويسد. سخت تاچر و تاچريسم ميداندمخالف سر
من ميخواستم . مهم ترين دليل آن بود که من ميخواستم نخست وزير شوم

به عبارت , .همه بدبختی ها و آسيب های دوران حکومت او را جبران کنم
ديگر خانم کينگ که در زمان گزينش تاچر به نخست وزيری کودکی بيش 

  . مت با تاچر هم شده ميخواست نخست وزير شودنبود در خصو
طنز تاريخ اينکه تاچر آخرين و تنها نخست وزير زن انگلستان هم بود و 

توسط يک زن در انگلستان , سقف بلورين ,در سی سالی که از شکستن 
می گذرد، نه فقط در راس دولت بلکه در راس حزب محافظه کاری که او 

خود تاچر در .  رهبری را به دست نگرفتنمايندگی ميکرد نيز زنی سکان
سه دوری که دولت را در دست داشت و بيش از يک دهه را در بر 

دليل البته کمبود . ميگرفت، فقط يک وزير زن به کابينه خود وارد کرد
حتی خود حزب محافظه کار نيز کادرهای توانايی داشت . زنان توانا نبود

بعالوه در . ير دست وزرا برنکشيدکه تاچر هيچ وقت آنها را از مقامات ز
اما مشکل اصلی با .  رسيد43 به 27دوره او تعداد زنان در پارلمان از 

اولين نخست وزير زن انگلستان کابينه های مردانه ی او نبود، سياست 
  . بوداو, مردساالرانه,های 

حتی زنان کابينه تونی بلر که گفته شده است ميراث تاچر را بهتر از خود 
پاتريشيا هويت .  ها نمايندگی ميکرد، به اين واقعيت اشاره کرده اندتوری

مارگارت , : يکی از وزرای کابينه بلر در اين مورد به بی بی سی گفت
ولی اين يک تراژدی است که . تاچر سقف بلورين در سياست را شکست

به عنوان نخست وزير زن انگستان، او هرچه در توان داشت برای 
مارگارت تاچر به موقعيت . زنان در جامعه به عمل آوردتضعيف موقعيت 

زنان در محل کار ضربه زد، خانواده ها و اجتماع را تضعيف کرد و هيچ 
اين . اقدامی برای بهبود وضعيت زن در عرصه عمومی به عمل نياورد

  , .يک فرصت سوخته در مقياس يک نسل بود
ه خصوصيات شخصی اما اشتباه است که منشاء اين سياست ها را فقط ب

اتفاقا تاچر مثل سياستمداران ديگر تالش خود . نسبت بدهيم, بانوی آهنين,
. را به عمل آورد تا از زن بودن خود يک کارت برنده در انتخابات بسازد

در اين رابطه او برای جلب قلوب الاقل در آغاز حتی نسخه آشپزی و بچه 
طح باالتری ارتقاء داد و به را به س, تاکتيک,بعدها اين . داری هم می داد

  . پوشاند, فمينيستی,برخی از اظهارات خود لباس 
زنان اين کشور , : معروف اوست که گفت, فمينيستی,اين يکی از جمالت 

تا به حال هرگز يک نخست وزير نداشتند که چيزهايی را بداند که آنها می 
ت از چيزهايی و چيزهايی که ما ميدانيم بسيار متفاو. دانند، هرگز، هرگز

اين عبارت البته به گوش زنان خوش آيند , .هستند که مردان ميدانند
  . شايد سرانجام کسی در آن باال از منظر زنان به جهان نگاه ميکند: است

چيزی به نام جامعه , :اما خانم تاچر جمله بسيار معروف تری هم دارد
قرن بيستم ثبت جمله ای که به نام تاچر در تاريخ سياسی , .وجود ندارد

شده است و قلب تئوری نيروهايی است که در دهه های اخير بسته به 
 -  محافظه کار، ليبرال، نئو ليبرال-مالحظات سياسی به اسامی مختلف 

خوانده شده اند، اما جدا از اسامی و اندکی يا کمی بيش از اندک تفاوت 
ويژه دفاع از سرمايه و حقوق : ها، از گوهر مشابهی برخوردارند

پشت جمله اخير تاچر معنايی . برای خودافزايی به بهای جامعه, مالکيت,
وجود دارد که عليرغم تکان دهنده بودنش، نئوليبرال ها در دهه هايی که 
در پی حکومت تاچر و ريگان آمد آنرا صراحتا و بدون رودربايستی و با 

فرد وجود چيزی به نام جامعه وجود ندارد، فقط : افتخار تبليغ ميکردند
شما به عنوان فرد بايد فقط منافع خود را دنبال کنيد، بدون اينکه به . دارد

جامعه بينديشيد و برای اينکه از پاسخگويی به جامعه در مقابل عواقب 
اعمال خود رها باشيد، بايد از ما حمايت کنيد تا دخالت و نظارت جامعه در 

طبيعی است که اين . يمتعيين قواعد منفعت جويی فردی را به صفر برسان
اما .نظر را بدون آراستن به کلمه زيبای آزادی نمی شد به مردم خوراند

آزادی در اين نظريه آزادی فرد هم بسته با ديگر افراد جامعه نبود، آزادی 
  . و جامعه بود, هم بسته ها,هم بستگي، , شر,صاحب بازار و سرمايه از 

رف و عمل نه فقط به سخنگو تاچر با دفاع آتشين از اين تئوری در ح
بلکه به بت اين نيروها تبديل شد و به لحاظ ايدئولوژيک نقشی فراتر از 

  . حتی ريگان بازی کرد
زنی که , مگی,: از نقطه نظر فمينيستی تناقض از همين جا بر ميخاست

ادعا می کرد اولين نخست وزير انگلستان است که برخالف نخست 
می انديشد، بارونسی بود که نمی دانست يا وزيران مرد قبلی مثل زن ها 

نمی خواست بداند که فشار بر زنان و تبعيض جنسی در جهان محصول 
يک نظام اجتماعی مردساالر است و رسيدن به آزادی و برابري، به 
ناگزير همبستگی اجتماعی برای در هم شکستن اين نظام به منظور ايجاد 

  . جامعه ای آزاد و برابر رامی طلبد
نه با عنوان ملکه عطا کرده ی , مگی,لبته خانم تاچر نه به عنوان ا
ديدگاه او در مورد مسايل زنان . دغدغه های فمينيستی نداشت, بارونس,

اجتماع از ديد او . دنباله و ادامه ديدگاه او در رابطه با اقتصاد و بازار بود
ه در مثل ديگر مدافعان اصيل بازار مجموعه جدا از هم افرادی بود ک

رقابت و حتی در ستيز با هم بايد لقمه بزرگ تر را از دست و دهان 
اين ديدگاه که اکنون زير فشار بحران مالی و افشای . ميزدند, قاپ,ديگری 

حرص و آز بی کرانه سرمايه داران مالي، جوهر ضد اجتماعی خود را 
حوزه آشکار کرده است، به بازار محدود نمی ماند و دامنه خود را به همه 

  . های اجتماع و ازجمله مساله زنان می گستراند
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اما شما چه خود را جای آن دختر نوجوانی بگذاريد که به دستور مقامات 
باالی دار رفت، چه جای آن زن که طالبان سنگسار , ايران اسالمی,

, ناموس خانواده,ميکند، چه جای آن دختران جوان کرد که با قتل شان 
زنان هند که خودسوزی ميکنند، يا زنان اروپايی و احيا ميشود، چه جای 

آمريکايی که به آنها ميگويند آسوده باشيد که اگر به همين ترتيب برويم 
 سال ديگر دستمزدواقعی شما با مردان برابر ميشود، يا زنان گرفتار 200

با يک نظام , ميدانيد,مصائب مرکب در آمريکای التين يا آفريقا، آنوقت 
 هستيد که جنگ با آن از طريق رقابت يا ستيز فردی شما جهنمی روبرو

شما به همبستگی اجتماعي، به . را از پای در می آورد نه آن نظام را
  . حمايت جامعه، آری به حمايت دولت، برای مبارزه با آن نياز داريد

اما تاچر که مدعی شده بود اولين نخست وزيری است که چيزهايی را 
نند، هم مخالف حمايت اجتماعی و دولتی از زنان بود، ميداند که زنان ميدا

او در . هم دشمن همبستگی طبقات و اقشار زيرين و زير سرکوب جامعه
روزهايی که زنان درخواست های خود "> مورد جنبش فمينستی گفته بود

من از اين لحن . را با لحن تند مطرح ميکردند برای هميشه گذاشته است
خصومت , .ميشوم نفرت دارم' Women's Libbers'تندی که از اين 

تاچر به همبستگی مزدبگيران بيش از آن شناخته شده است که نياز به 
خانم زوئه ويليامز ژورناليست فمينست انگليسی در . يادآوری داشته باشد
در واقع برجسته ترين ميراث خانم تاچر در هم شکستن : اين رابطه نوشت
 487 به قدرت رسيد 1979در سال زمانی که تاچر . اتحاديه هاست

 اتحاديه 200 ميليون عضو وجود داشت، حاال فقط 13اتحاديه کارگری با 
  . ميليون عضو وجود دارد7.4با 

تناقض آميز اين که در هم شکستن اتحاديه ها باعث شد زنان بيشتری 
اين واقعيتی است که هم مخالفان خانم تاچر از جمله . بتوانند کار بگيرند

ويليامز به آن اشاره کرده اند و هم مدافعان او با اشاره به اين مساله خانم 
  .محيط کار را مورد تاکيد قرار ميدهند, فمينيزه کردن,نقش خانم تاچر در 

بقای سنت مردساالری در اتحاديه ها البته در ممانعت از ورود زنان به 
ه کاران بازار کار يا مشکالت زنان کارگر نقش داشت، اما سياست محافظ

در سوءاستفاده از کار پاره وقت و فاقد مزايای زنان به منظور کاهش 
عمومی دستمزدها و باز پس گرفتن حقوق کارگران و در هم شکستن 

طبيعتا بهترين راه مقابله با سنت . اتحاديه ها اين سنت را تقويت ميکرد
فظه اما محا. مردساالری در اتحاديه ها، فمينيزه کردن اتحاديه ها بود

کاران از کار ارزان زنان به عنوان قلعه کوب در جنگ با مزدبگيران 
استفاده ميکردند و اين سياست در دراز مدت هم مردان و هم زنان کارگر 

  . را درمقابل کارفرمايان خلع سالح ميکرد
امروز کار پاره وقت و فاقد مزايای زنان به يکی از عوامل ريشه دار 

ری پنهان زنان، و موقعيت نابرابر زنان با نابرابری دستمزدها، بيکا
به اين دليل است که . مردان در کشورهای دموکراتيک تبديل شده است

اونا کينگ که در آغاز اين مقاله از او نام برده شد ميگويد احساس ميکند 
تاچر سقف بلورين را شکست فقط برای اينکه آنرا با سيمان بازسازی 

  . کند
ست های ضد اجتماعی و ضد زن تاچر بر کينگ تاثيری مخرب سيا

روانشناسی مردم انگليس از جمله شخص خودش را در مقاله ای که در 
نيواستيسمن به مناسبت گذشت سی سال از به قدرت رسيدن تاچر نوشته 

  : به خوبی به نمايش گذارده است
احساس ميکردم او دنيای مرا از .  سال داشتم که او انتخاب شد11من , 

مهربانه ... او روح همه ما را به خباثت آلوده کرد. ک تهی ميکندهوای پا
ترين چيزی که در مورد او ميتوانم بگويم اين است که او بطور غير عمد 

اما درعين حال، فکر . تمام يک نسل را زير ضربات خشونت بار قرار داد
او فقر کودکان را سه برابر کرد و سراسر . نمی کنم اين کار غيرعمد بود

شور ما را با ديدگاه های ضد انسانی مبنی بر عدم وجود جامعه مسموم ک
اقدامات او که به شيوه های مختلف و بطور روزمره اعمال ميشد، . کرد

گاهی از خود می پرسم آيا .حقوق زنان و اقشار فاقد امتياز را زايل کرد
ه برای من هميش. قطعا من ماندال نيستم.ميتوانم مارگارت تاچر را ببخشم

به استثنای وقتی که . دشوار است خشونت فيزيکی و اجتماعی را ببخشم
به من نشان بدهيد . عامالن خودشان تحت خشونت قرار گرفته باشند

مارگارت تاچر در کودکی مورد بی توجهی يا بدرفتاری قرار گرفته تا من 
تا آن زمان، حاال که سی سال از آن زمان . او را بدون قيد و شرط ببخشم

او تمام جامعه را قربانی .  گذرد، فکر ميکنم نتوانم اين کار را بکنممی
سال گذشته وقتی در داونينگ استريت کار ميکردم نخست وزير را ... کرد

در پارکينگ ...بعد از يک ديدار با نمايندگان مجلس همراهی ميکردم
مجلس لردها از کنار يک زن مسن گذشتيم که تالش ميکرد از صندلی 

سرگرم وررفتن به کاغذها برای جلسه بعدی ..گوردن. ارج شودمسافر خ
زن مسن با مشاهده خودروی ما ايستاد و به آرامی دست تکان داد، . بود

ولی گوردون نگاه . احتماال فکر ميکرد می ايستيم و با او صحبت می کنيم
زن چشمان خود را از او برداشت و برای يک لحظه روی من . نميکرد
 هنوز متعجب بودم که آنقدر از نزديک به آن چشم ها نگاه من که. قفل شد

او , گوردون ميدانی همين حاال مارگارت تاچر را جا گذاشتي؟, :ميکنم گفتم
من برگشتم و به او , فکر ميکنی بايد برگرديم؟, :که ناراحت شده بود گفت

زنی که زندگی من و تمام . نگاه کردم که هنوز خيره به ما نگاه ميکر
واقعيت اين است که احساس . ,نه, : را شکل داده بود و گفتمکشور 

اگر . رضايت ميکردم که او از پنجره عقب ماشين به تدريج ناپديد ميشود
فکر ميکنيد واکنش من خبيثانه بود، آنوقت در دفاع از خود به شما 
ميگويم هرقدر هم که تالش کنم از واقعيت بگريزم اما پاره ای از وجود 

  , .ع در نسل تاچر باقی مانده استمن بطور قط
  فمينيسم پدر ساالر 

همه چيز بستگی دارد به . شکستن سقف بلورين مهم است، اما نه هميشه
در ايران رسيدن زنی به مقام رهبری نيازمند يک انقالب سياسی . شرايط
اما در اين کشور برای اينکه مردان، غير مسلمانان و کال ملت . است

. ی خود را به دست بياورند به يک انقالب نياز استايران حقوق شهروند
و بدون آن زنان را فقط برای دفاع از واليت يک مرد بر ملت و واليت 

  . مردان بر زنان بر کرسی قدرت می نشانند
سقف ,در برخی از کشورهای آسيايی زنان دهه ها قبل از خانم تاچر 

 جمعيت عظيمی از کافی است نگاهی به وضع اسفبار. را شکستند, بلورين
زنان هند يا بنگالدش بيندازيم تا قبول کنيم انبوه زنان اين کشورها از 

  . سهمی که زنان نخبه در قدرت به دست آورده اند، بهره ای نبردند
اما دردمکراسی های غربی معموال دهه ها تالش و مبارزه زنان راه را 

يه است که اين طنز قض. برای ورود زنان نخبه به قدرت باز ميکند
مارگارت تاچر که منکر وجود جامعه و مخالف تالش هم بسته مردم زير 
ستم بود، به قدرت رسيدن خود را مديون جامعه ای بود که در اثر اين 

اگر او سقف شيشه ای را شکست تا سقف سيمانی . تالش بوجود آمد
روی سر زنان و ديگر اقشار تحت تبعيض و ستم بسازد به خاطر ديدگاه 

اين شايد مهم ترين درسی است که نگاه . يش و موضع سياسی اش بودها
در چارچوب تالش های . به تاريخچه حکومت تاچر برای زنان در بردارد

دمکراتيک برای ارتقاء زنان مهم است که بدانيم کدام موضع سياسی را 
  . تقويت ميکنيم

  در مورد تاچر نوشت2004خانم ويليامز در مقاله ای که در سال 
يادآوری کرد در اين سال برای اولين بار بعد از جنگ دوم تعداد رای 
دهندگان مرد حزب محافظه کار بر شمار زنان رای دهنده به اين حزب 

به عبارت ديگردر طول نيم قرن نسبت زنان مدافع حزب . فزونی گرفت
در توضيح سياست اين حزب در رابطه با زنان، . بيش از مردان بود

ظهارات يک نماينده زن حزب محافظه کار به نام النور لينگ ويليامز به ا
اگر شما از زنان بپرسيد آيا شما با : خانم لينگ گفته بود. اشاره ميکند

سياست توی ها در مورد بهداشت و سالمت موافق هستيد، جواب به 
اما اگر از آنها . ,نميدانم سياست آنها چيست؟,: احتمال قوی اين است

 خواهان بيمارستان های تميزتر هستيد، آنها جواب خواهند بپرسيد آيا شما
  ! ,.داد بله و اين سياست حزب محافظه کار است

حزب و . به عبارت ديگر رابطه توری ها با زنان رابطه پدر ساالرانه است
هستند و زنان بايد چشم بسته , ولی نعمت,و , حامی,، ,پاترون,رهبرانش 

  . و بدون اينکه بدانند آنها را باور داشته باشند
اگر کابينه يک دست زنانه هم تشکيل دهد، , فمينسم پدر ساالر,اين 

نيسم نيست، بلکه دستاورد فمينيسم را مکيده است و دستاوردی برای فمي
  . به ماموريت از مردساالران، مردساالری را بازسازی خواهد کرد

نبايد به صاحبان زر و زور اجازه داد که از مساله زنان چه در باال و چه 
اگر اکنون معمول شده .در پائين به عنوان قلعه کوب ارتجاع استفاده کنند

ها قدرتمندان برای پيشبرد سياست های ضد مردمی در برخی از کشور
خود زنان را جلوی صحنه رديف کنند، به اين علت است که زنان جهان 
در مجموع اين دستاورد را داشته اند که افکار عمومی را متقاعد کنند بايد 

اين دستاورد . مساله زن و حضور زن و حقوق زن را جدی گرفت
  . ر خدمت سياستی پيشرو قرار بگيردمحصول جنبشی پيشروست و بايد د
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  !هم زن هستم، هم کارگرم و هم معلم
  ت در زندانسگفتگوئی با عاليه اقدام دو

  
کلی . عاليه اقدام دوست بود. از بند نسوان زندان اوين تماس گرفت
نی که عاليه از دوستان همبندش پرسش بود و وقت تنگ و وقت های تلف

ولی با همه اينها توانستيم شمه ای از زندگی اش را از . قرض می گرفت
  . او که کمتر در مورد خودش صحبت می کند بشنويم

 عاليه اقدام دوست، شما چه سالی متولد شده ايد؟ _ 
 .  در شهرستان فومن به دنيا آمدم١٣٣٢روز اول مردادماه 

وديد و در دبيرستان تدريس می کرديد، ولی گويا از شما روزی معلم ب_ 
 آموزش و پرورش اخراج شديد، آيا اين درست است؟ 

 .  از آموزش و پرورش پاکسازی شدم١٣۵٩بله، درست است، در سال 
 چه دروسی را در دبيرستان تدريس می کردی ؟ _ 

درس هايی که تدريس می کردم مختلف بود از رياضی گرفته تا تاريخ و 
 . ربيت بدنیت

 ؟ ...در کجا تدريس می کردی؟ آيا در شهر زادگاه ات يا_ 
مدتی در شهرستان فومن، محل زندگی ام تدريس می کردم و مدتی هم در 

 آموزش و پرورش تهران و يک زمانی در دبيرستان هدف ١٠ناحيه 
دخترانه، وقتی خانم ملينا ملکوميان سهام دارش بود جامعه شناسی 

 . تدريس می کردم
 در دانشگاه در چه رشته ای تحصيل کرده ايد؟ _ 

البته در زمانی که می . ليسانس تاريخ ام را از دانشگاه تهران گرفتم
خواستم رشته تحصيلی انتخاب کنم می توانستم با توجه به نمرات درسی 

چون آن موقع مثال نمره، هوش و . ام، در رشته پزشکی ثبت نام کنم
 درصد بود و در مدرسه هم شاگرد اول ٩٩/ ٢استعداد تحصيلی ام را 

ولی چون تحمل ديدن مرده را نداشتم و اساسا آدم رقيق القلب . بودم
 . هستم، پيگير تحصيل در رشته پزشکی نشدم

  چه سالی از دانشگاه فارغ التحصيل شديد؟ -
اما .  بود که از دانشگاه تهران ليسانس گرفتم١٣۵٣ـ فکر می کنم سال 

 فوق ليسانس ام را در ١٣٧۶ ادامه تحصيل دادم و در سال بعدها دوباره
 . رشته مديريت صنعتی با گرايش توليد گرفتم

 شما چند تا خواهر و برادر هستيد؟ _ 
 تا خواهر و ۴ولی االن ما .  تا برادر بوديم٣ تا خواهر و ٧ ما مجموعا -

م، بقيه فوت کرده اند و من آخرين بچه خانواده هست. يک برادر هستيم
برای همين خواهرها و برادرم همه سن و سال بااليی دارند و خيلی مسن 

 . هستند
 واکنش خواهرهايت در برابر حکم زندان شما چه بود؟_ 

وقتی شنيدند که اين اتفاق برايم افتاده خيلی حال شان بد شد و نزديک بود 
برای همين واقعا نمی خواهم آنها در اين سن و سال صدمه . سکته کنند
که زندان بودم، خواهرهايم در ) در دهه شصت( سال پيش ٢۵. بخورند

سنين جوانی بودند و می توانستند به من برسند، گرچه من همان موقع هم 
ولی حاال که ديگر واقعا . دوست نداشتم که آنها به خاطر من آزار ببينند

 . سن و سالی دارند و امکان جسمی اين کار را هم ندارند
 تان شغل شان چه بود؟ پدر و مادر_ 

مادرم هم همينطور، ايشان . پدر من بازاری بود و فرد بسيار خيری بود
برای نمونه، مادرم بعد از . هم خير بودند و هم فوق العاده فردی اجتماعی

 می رفت مجلس شورای ملی و تحصن می ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨وقايع 
 . کرد و به مجلسيان اعتراض می کرد

 کرديد؟ چطور ازدواج _ 
 قرار بود که به عنوان اولين زن از شهرستان فومن به ١٣۵٧در سال 

ولی با شروع خيزش های مردمی، در . آلمان بروم برای ادامه تحصيل
در آن موقع من از دانشگاه فارغ التحصيل شده بودم . فومن ماندگار شدم

 و در شهرستان فومن معلم بودم، برای همين به همراه دانش آموزان ام
شهر فومن را تعطيل کرديم، چون در آن شهر، همه از ) دختر و پسر(

بازاران گرفته تا کارمندان ادارات مرا و خانواده ام را می شناختند، آن ها 
در آن زمان من به عنوان . هم به ما پيوستند و شهر را تعطيل کردند

الن نماينده فرهنگيان از شهر فومن و همچنين نماينده آنان در استان گي
انتخاب شدم و ارتباطاتی هم با ساير استان ها داشتيم برای اينکه انسجام 

در هر صورت آن زمان ها بود که شوهر . فرهنگيان را به وجود بياوريم
سابق ام به من نزديک شد و به رغم مخالفت های خانواده ام، ولی با 

سال و فکر می کنم در .  با من ازدواج کرد١٣۵٧اصرار و گريه در سال 
 بود که با وضعيت خيلی بدی از من جدا شد و از آن زمان تا سال ١٣٧٧

البته ماجرای .  که رسما طالق گرفتيم از هم جدا زندگی می کرديم١٣٨٣
. اين جدايی آنقدر دردآور و زننده است که نمی توانم اينجا توضيح بدهم
 شوهر سابق ام عالوه بر اين ضربات روحی، در طی آن سال ها برايم
مشکالت کيفری بسياری به وجود آورد، اما من در ابتدا، به دليل آن که 

زن طالق «در يک جامعه سنتی زندگی می کردم و نمی خواستم مشکالت 
را نيز با خود حمل کنم فکر کردم که همين جدايی فيزيکی کافی » گرفته

 بود که همسر سابق ١٣٨٣است و اصراری به طالق نداشتم ولی در سال 
ون اطالع به من، در دادگاه مرا مجهول الهويه اعالم کرد و غيابی از ام بد

البته اين کار هم خيلی ساده بود، چون من در زمان . من طالق گرفت
ازدواج مهريه تعيين نکرده بودم چون اعتقادی به آن نداشتم، برای همين 
ق او خيلی راحت و حتا بدون اين که مرا در جريان بگذارد، غيابا مرا طال

درحالی که من در تمام طول زندگی زناشويی ام شايد بتوانم بگويم . داد
در دوران زناشويی . بيشترين بار مالی و خرج خانواده را برعهده داشتم

دفعه اول که . هم دو بار حامله شدم که در هر دو مورد بچه ام سقط شد
سقط حامله شدم که به دليل آن که به يک کوه پيمانی سنگين رفتم، بچه 

، دوباره حامله شدم ولی به دليل ١٣۶٩شد و يک بار ديگر هم در سال 
فشارهای عصبی شديدی که در آن دوره تحمل می کردم، کبد و کليه ام از 

.  ماهه بود، متاسفانه سقط شد٧ يا ۶کار افتاده بود، بنابراين بچه که 
های بعدها متوجه شدم که اگر در آن زمان بيمارستان ها دارای دستگاه 

پيشرفته تری بودند می توانستند بچه را در دستگاه بزرگ کنند ولی در 
 . هر صورت به دليل وضعيت جسمانی ام، پزشکان بچه را تخليه کردند

 از چه زمانی به مسائل زنان حساس شديد؟ _ 
مسائل زنان جدا از مسائل مردم ايران نيست ولی در قوانين، زنان واقعا 

از زمانی که کودک و نوجوان بودم با مطالعه من . دچار تبعيض هستند
با واژه های نابرابری، فقر و تبعيض آشنا شدم » جان اشتاين بک«آثار 

به همين دليل هميشه فقر و بی عدالتی و تبعيض برايم موضوعی مهم و 
از همان کودکی وجود اين نابرابری ها در جامعه . حساسيت برانگيز بود

هرچقدر هم که بزرگتر شدم ديدم که زنان پا به . برايم آزاردهنده و تلخ بود
پای مردان تالش می کنند ولی با توجه به قوانين تبعيض آميز حاکم بر 
جامعه، زنان از نابرابری بيشتر رنج می برند و در زندگی شان اثر می 

 . گذارد
 خرداد، آيا شما در سمينارها و تجمعات ديگری که ٢٢قبل از تجمع _ 

 ی کردند شرکت کرده بوديد؟ زنان برگزار م
دو سه بار . راستش خيلی نه، بيشتر دورادور فعاليت ها را دنبال می کردم

 در مراسم روز زن شرکت کردم ولی معموال در ٧۵ و ٧۴در سال های 
تاريخ هايی که شما تجمعاتی داشتيد در پارک الله يا پارک دانشجو به 

التی برايم پيش آمده بود  مارس من در تهران نبودم و يا مشک٨مناسبت 
 که تجمع جلوی دانشگاه ١٣٨۴مثال در سال . که نتوانستم شرکت کنم

تهران بود، من در آن زمان قصد داشتم هر طور شده در تجمع شرکت کنم 
 خرداد خودم را به تهران ٢٢ولی به داليل مشکالت، نتوانستم که در 

نابرابر را لمس کرده ببينيد من با پوست و گوشت ام اين قوانين . برسانم
 . ام، برای همين وظيفه خودم می دانم که اين مسئله را اعالم کنم

 خرداد قرار است در ٢٢پس از چه طريقی خبردار شديد که تجمع _ 
 ميدان هفت تير برگزار شود؟

از طريق راديو فردا که اطالعيه اين تجمع را خواند مطلع شدم و يکی دو 
دی داشت که شنيدم او می گفت اين تجمع فقط تا مصاحبه هم با فريبا داو

خالصه از اين طريق . برای حقوق زنان است و هيچ مسئله ديگری نيست
 خرداد در ميدان هفت تير ٢٢خبردار شدم که اين تجمع قرار است در روز 

برگزار شود و چون عمومی بود من هم در آن شرکت کردم به خاطر اين 
 هم وظيفه خودم می دانستم که در اين که در مورد حقوق زنان بود و من

 . تجمع شرکت کنم
آيا هيچ فکر می کرديد که ممکن است در تجمع ميدان هفت تير درگيری _ 

 ايجاد شود و احيانا بازداشت شويد؟ 
ببينيد، برای من مسئله ای نبود چون بحث حقوق زنان مطرح بود و قبال 

 .  سال زندان کشيده بودم۶هم که 
فت تير چه شد که دستگير شديد يعنی چگونه اتفاق افتاد؟ و در ميدان ه_ 

 آيا پيش از دستگيری، شما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتيد؟ 
به ميدان هفت تير رسيده بودم که ماموران آمدند و گفتند که اين جا 
نايستيد، ولی من به ماموران گفتم که من اين جا آمده ام که اعالم کنم که 

ابری حقوق زنان هستم و می خواهم که در قوانين ايران من هم موافق بر
بعد هم ماموران مرا گرفتند و در ماشين انداختند و . تبعيض از بين برود

  البته من در آن جا کتک نخوردم ولی برخی را ديدم که کتک . بردند زندان
 16: بقيه در صفحه 
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"ديدگاه "   

مروری براطالعيه روابط عمومی با 
 1*دآوری ضروریعنوان يک يا

 تقی روزبه
تالش روزافزون قدرت های بزرگ امپرياليستی برای نفوذهمه جانبه 

 ازيکسو وتالش های متقابل  درجنبش های اجتماعی بويژه کارگری
جمهوری اسالمی برای کنترل ودرهم شکستن اين جنبش ها 

براندازی "هم اکنون پروژه.ازديگرسوبرکسی پوشيده نيست
ات وعناصر باصطالح سرپل درجنبش های گوناگون وتمرکزروی حلق"نرم

تمرکزحول اين پروژه . دردستورکاررژيم جمهوری اسالمی قرارگرفته است
  .حتا پس ازروی کارآمدن اوباما حدت وشدت بيشتری پيداکرده است

پروژه ای که خاموش کردن کليت جنبش وعدم امکان بهره برداری قدرت 
بی شک درچنين . تشکيل ميدهدهای بزرگ ازآن هدف اصلی رژيم را 

شرايطی به شکست کشاندن هدف های ارتجاع حاکم ازيکطرف و بی 
اثرساختن تالش های قدرت های امپرياليستی برای نفوذ سياسی 
وغيرسياسی در جنبش ها و جهت ارتجاعی دادن به آنها ازطرف 
ديگرازمهمترين وظايف کارگران آگاه، کمونيست ها وفعالين 

ولی . زاديخواهان ضدارتجاع وضدامپرياليسم استکارگری،وهمه آ
متأسفانه بجای تالش برای تقويت هرچه بيشتر جنبش های مستقل 

 فعالين کارگری وبه  وانقالبی دربرابرهر دوقطب ارتجاع، منازعات درونی
ويژه منازعات بی پايان فرقه های چپ که اخيرا برخی ازآنان با زدن 

 آنهم بدون داشتن -به يکديگر" پليسینفوذ پليسی و شيوه های "برچسب 
 و باهدف درهم شکستن حريف خود،وارد -دليل وارائه فاکت موجه

فازانحطاطی جديدی شد وبرپيچيدگی وضعيت وگل آلودکردن بيشتر آب 
والبته روشن است که حاصلی هم جزهموارکردن بيشتر راه سرکوب .افزود

يروها وفعالين چپ وهم چنين تشديد بدبينی ودامن زدن به شکاف بين ن
نحوه برخورد و داغ کردن اين مساله . وجنبش ها نداشته ونخواهد داشت

به شيوه غيراصولی و نادرست وآغشته به منافع تنگ فرقه ای وگروهی 
خواسته وناخواسته، پای جريان های مختلف را بدرجات گوناگون ... و

چنانکه . تومتفاوتی به اين ماجرا وابرازواکنش نسبت به آن کشانده اس
درهمين رابطه شاهد موضع گيری سنديکای شرکت واحد وهفت تپه 
وبرخی فعاالن کارگری داخل ونيز کانون ها وتشکل های همبستگی 
کارگری درخارج کشورواتحاد بين المللی کارونيزچندگروه وسازمان چپ 
وازجمله کومله و حزب کمونيست ايران واتحادسوسياليسم کارگری و 

بوديم که بعضا موجب تنش ها وشکاف ها وحتا بروز ...وحکمتيست ها 
بديهی است که برای متوقف کردن اين روند .انشقاق های جديدی گرديد

مسموم، داشتن ارزيابی درست ازعلل وعوامل ايجاد چنين فضای 
مسمومی ی برای رشد جنبش ها والبته مغتنم برای رژيم وديگردشمنان 

ورد باين معضل با هدف کنترل اين طبقه کارگرالزم بوده ومداخله وبرخ
دراين .بيماری بدخيم و ازمنظردفاع ازمنافع کل جنبش دارای اهميت است

يکی اززيرکميته های -رابطه اخيرا اطالعيه ای با امضاء روابط عمومی
 انتشارپيداکرد که ضمن داشتن برخی نکات -کميته مرکزی سازمان ما

. واشکال نبودمثبت اما ازجهات گوناگونی خالی ازابهام 
 : بطورفشرده مروری دارم براين اطالعيه درسطورزيروالبته

گوئی يکی ازعادت های ديرينه و شناخته شده ما چپ ها استثناکردن -الف
 قانون بندی های جديد   تاسرحد کشف شرايط خودويژه ومطلق کردن آنها

اين بومی سازی شرايط همواره بستری بوده است برای يافتم يافتم .است
بی شک اين يک حرکت غيرعلمی وايدئولوژيک است وهدف هم !ها

معموال چيزی جزحقانيت بخشيدن به مواضع وگرايشات خودمان وبه 
 استثناگرائی ها و اصالت  کرسی نشاندن آنها نيست که درپوشش اين گونه

بارکردن وانتساب .بخشيدن مطلق به شرايط محلی صورت می گيرد
 باتوسل به شرايط 2*ديکا واتحاديهمختصات وپتانسيل هائی به سن

استبدادی موجود درايران، آدم را به ياد تصورات جنبش چريکی قبل 
 حاصل از ترک  ازانقالب بهمن و درمورد مقوله استبداد وکرامات

 که مسائلی چون  وحال آنکه به تجربه ميدانيم.برداشتن آن می اندازد
ويا ) وت استبدادفقاهتیچه ازنوع استبدادسلطنتی وچه حاالدرکس(استبداد

گرچه خود باواسطه و درتحيلی ...(تبعيضات جنسی و ملی ومذهبی و
 - تبعيض درمفهوم همه جانبه اش-نهائی اساسا ازآبشخورتبعيض طبقاتی

نشأت می گيرند وخود بخشی ازبازنموِد وجوه متکثر وگوناگون آن 
ا ووجود بشمارمی روند، ولی بدليل وجود رابطه پيچيده وغيرخطی بين آنه

 گوناگون ازيکسو و تالش طبقات حاکمه برای بازنمائی  عوامل ترکيبی

برخالف ادعای بيانيه عموما حاصلی )مستقالنه آنها ازسوی ديگر
جزکدرکردن صفوف پيچيده وکثيرالوجوه مبارزه طبقاتی ونقش دست 
اندازهای سرعت گيرويا برافراشتن موانع انحرافی دربرابرمبارزه برای 

... م را نداشته و انقالبی گری ضداستبدادی ويا ضدمذهبی وسوسياليس
رانبايد الزاما وتماما والاقل بصورت بيواسطه ومستقيم،بحساب مبارزه 

ازسوی ديگرامروزه باگستره روندهای جهانی .ضدسرمايه داری واريزکرد
وجهانی شدن بازاروسرمايه وبه موازات آن روند جهانی شدن جنبش های 

-ی، کشيدن ديوارچين بين شرايط بومی وشرايط جهانیاجتماعی وکارگر
جهانی که قدرت های فرامليتی قادرند باسهولت روزافزونی دستورالعمل 

 ملت ها - دولت ها و منافع سرمايه و اميال خويش را ازديواره های
عبوردهند وآنها را برديگران ديکته کنند،بی معناترشده وطرح چنين 

بومی گری ودخيل بستن به ناکجاآباد مسائلی جزبازگشت به عقب و 
درچنين جهانی نمی .ومعجزاتِ  شرايط خود ويژه حاصلی نخواهد داشت

توان دريک نقطه ازآن سنديکا را ذاتا انقالبی ومحمل خودرهانی 
وضدسرمايه دارانه تلقی کردودرهمانحال درکشورهای پيشرفته سرمايه 

دراين عبارت توجه به .دداری آن را نهادينه شده درنظام موجود بشمارآور
چرا که ضمن تصديق وجوهی ازظرفيت های بالقوه،اما . قيد ذاتا مهم است

با چک سفيد دادن وخالصا انقالبی عنوان کردن ويا کشيدن ديوارچين بين 
 فاصله می  .... محلی و کشورها واصالت مطلق قائل شدن برای شرايط

وط وکمونيستی گيرد و باين ترتيب شالوده الزم برای حمايت مشر
وبدورازشيفتگی درعين نقد جنبه های انحرافی برای هرتشکلی ازاين 

يک تشکل ذاتا بيمه شده وانقالبی وجود . 3*دست رافراهم می سازد
شرايط استبدادی دربهترين حالت ودرکنارشروط مکمل . خارجی ندارد

ديگر می تواند،ازجهاتی وتنها ازجهاتی، به مثابه يکی ازعوامل مساعد 
مگرما تجربه . ولی بشرط چاقو وبهمراه وجود شروط ديگر. مل کندع

استبداد زمان شاه وبيرون جهيدن هيوالی واليت فقيه با گشوده شدن درب 
بطری را نداشتيم؟ و يا درنمونه گوياتری ازنظر وزن کارگری،تجربه 

بامشارکتشان -آفريقای جنوبی وسرنوشت تشکل های کارگری آن را
پس . نداشتيم؟- دارانه جامعه پس ازپيروزی برآپارتايددربازسازی سرمايه

بپذيريم که بورژوازی بيکارنيست وازقضا ومتأسفانه بسيارمؤثرتروپيچيده 
  . ترازما عمل می کند

بهرحال توصيفات مبالغه آميز وجديدبيانيه درمورد ماهيت وعملکرد 
) وحاوی مکاشفات جديد(سنديکا درادبيات سازمان ما تازگی دارد

اين نگاه صرف وجودشرايط استبدادی .شارازشيفتگی تمام عيار استوسر
نحوه . را دليل بر صحت استنتاجات خود وتسلط استثناء برقاعده ميداند

 با مواضع -صرفنظرازدرستی ونادرستی اش-صورت بندی اين يافته ها
شناخته شده ورسمی سازمان درمورد اشکال تشکل يابی پرولتاريا 

  :واند بيان درستی ازآن باشد وچرا؟درتناقض است ونمی ت
ضرورت "مواضع رسمی سازمان چه دراسناد موجود مثال در سند-ب

موجوددرآرشيوکارگری (و" سازمان يابی سراسری کارگران واستراتژی ما
ونيز در اسناد کنگره ها و بعنوان نمونه سندسياسی ) سايت سازمان

 يک جانبه ، برخالف مواضع)وموجود در سايت سازمان (13کنگره 
دراين اسناد برخورد .است" يک يادآوری ضروری"مطرح شده دراطالعيه 

با تشکل های کارگری هرگزبه آن صورت يکطرفه فرموله نشده 
 تشکل های مستقل  دراين اسناد ماعموما با ترمينولوژی تشکل يا.است

کارگری وبرسميت شناختن تنوع درسازمان يابی مواجهيم که مفهومی عام 
براساس اين صورت بندی تأکيد .ن يا آن تشکل خاص استتراز اي

برسنديکا،حتا اگرآن را شکل عمده ومسلط بدانيم،اما درذيل تشکل های 
درهرحال، صورت بندی . مستقل ويکی ازصورآن طبقه بندی شده است

يک مساله به شکل مطلق کردن يک نوع از تشکل، با آ ن نوع صورت 
تشکالت و عمده بودن يک حالت بندی که متضمن درنظرگرفتن تنوع 

درميان حالت های گوناگون باشد،دارای تفاوت مهم وپی آمد های متفاوت 
مثال درهمان سنِد ازنظرمحتوامنسوب به کميسيون کارگری،که . است

باتوجه به تقريبا قدمت دودهه ای آن دارای نکات باارزشی هم بوده است، 
بخش های " ازمان يابیتنوع درس" ازمفهوم ويا عنوان تشکل مستقل و

 دربخش 13مختلف کارگران سخن به ميان می آورد ويا درسند کنگره 
جنبش کارگری و زحمتکشان از عبارت تشکل های مستقل وطرح تجربه 

 باطرح لزوم  سنديکای هفت تپه درذيل آن صحبت می کند ودرادامه
وع  بيرون ازآن بر تن فرارتررفتن مبارزات کارگری ازمحيط های کار به

گسترش مبارزه به محيط : " تأکيد می شود وتکثراشکال سازمان يابی
های عمومی و شهری که با افزايش فالکت و فشار سياسی حکومت باز 
هم بيشتر خواهد شد، توجه به اشکال متنوع ديگری از سازمانيابی را 

  . " ضروری می سازد
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 که تفاوت  دقيقا درذيل اين فصل مشترک است  توجه کنيم که وجالب است
 موجود درکنگره حول سازمان يابی مطرح  های دوگرايش اقليت واکثريت

  . می گردند
ازاين هم بگذريم،اين سؤال مطرح ميشود که آيا آن تصويری که -ج

دربيانيه يک يادآوری ضروری ازماهيت ذاتاانقالبی وضدسرمايه داری 
اقعيت برآن سنديکا وکارکرد آن درشرايط استبدادی آمده با آنچه که درو

  :وجود دارد يا نه؟ می گذرد اصال ربط وشباهتی 
 برآنست که اين  نگاهی به عملکرد موجود سنديکاها تاهمين لحظه گواه

 سنديکاهای موجود ويا   واقعيت های کنونی وتجربه ادعا هيچ ربطی به
مگرشکاف وصف آرائی درون اتحاديه شرکت .درحال بوجود آمدن ندارد

مجمع عمومی آن واعتراضاتی که برانگيخت، يکه واحد،دورزده شدن 
تازی رهبران ونارضايتی های درون آن تاحد بوجود آمدن دوگرايش وحتا 

 نظارت به مسائل مالی وچگونگی مصارف آن،  دوسايت،مساله چگونگی
 با نهادهای بين المللی و خارج، وتالش برای   رابطه وتماس چگونگی

تا ديداربامعاون احمدی (ائی ازحاکميتبرقراری تماس ويارابطه با بخش ه
  وبا جرياناتی چون حزب اعتماد ملی...نژاد،رابطه با خانه کارگرو

ومراوده با ارگان آن ويابا سايراصالح طلبان،مسأله سه جانبه گرائی و 
تشکيل ... وتا فراخوان برای شرکت درانتخابات رژيم توسط اسانلو و...

 عناصری چون عباس عبدی ميزگرد کارگری با حضوروکارگردانی
باحضورمسؤالن سنديکای شرکت واحد و سخنان مبادله شده فی ما بين 

   عليه آنها مبنی برضرورت جهت دادن مبارزات سنديکائی کارگران
سياست ها ی دولت موجود ونه عليه کارفرمايان بطورکلی، کنارگذاشته 

  را بخاطرنداريم؟.... شدن مترجم و همکارسايت و
انيم که درتجربه جاری، دردرک ازماهيت وجهت گيری های مگرنمی د 

ازآنها که فقط آن را به :سنديکا ها نيزگرايشات گوناگونی وجود دارند
مبارزه درحوزه های مسائل صنفی وجاری محدودميکنند،تا آنها که به 

ازآنها که درتالش قانونی . وضدسرمايه گره می زنند مطالبات سياسی
ررات رژيم وسه جانبه گرائی هستند تا آنها که کردن آن درچهارچوب مق

ازآنهائی که درکشان .  به رژيم هستند به فکرتحميل عملی وفراقانونی آن
ازآنها .ازاتحاديه سازش طبقاتی است تاآنها که مبتنی بر پيکارطبقاتی است

 خطربوروکراسی را چندان مهم نمی دانند،تا آنها که بوروکراسی را  که
ارطبقاتی ميدانند وباألخره ازکرايشی که ازاتحاديه های سم اتحاديه وپيک

جنبشی ومبتنی برساختارهای افقی و پيکارهای طبقاتی دفاع می 
کنند،تاکسانی که ازنوع تشکل های ديگری چون کميته ها،شوراها 

خالصه آنکه انواع گرايشات .وديگرتشکل های ضدسرمايه داری
اختاربندی آن ها موجود واختالفات هم درمضمون وتعريف آن وهم درس

  .است
 ونه فقط انواع  بنابراين نه فقط دولت،نه فقط کارفرمايان خصوصی

واقسام رويکرد فعالين وفرقه های چپ بلکه هم چنين تالش های بی وقفه 
بورژوازی جهانی وقدرت های بزرگ سرمايه داری وتمامی اهرم های 

 وغيرمالی وتارسانه اقتدارجهانی آنها ازسازمان کارتاسايرنهادهای مالی
 که بسيارنيرومندتر وتأثثرگذارترازما  ...های پرمخاطب وصاحب نفوذ و

چپها عمل می کنند و دارای امکانات بسياربيشتری هستند،همه وهمه 
دست اندرکارتأثيرگذاری برسنديکا و بطورکلی تشکل يابی طبقه وجهت 

  ری های پذي براستی اگراينها تهديدات وآسيب. دادن به آن هستند
 نيست پس چيست؟ اگراين ها زنگ خطرهائی -وياهرتشکل ديگر-اتحاديه

نيستند که هشياری وحساسيت بيش ازپيش کارگران، فعالين وکمونيست ها 
را می طلبند پس چيستند؟مگردشمنان رنگارنک طبقه کارگرويادوستان 

 بيکارنشسته اند و ازهزاران اهرم  ومدافعان آشفته فکروآشفته گوی آن
رای به بيراهه کشيدن آن استفاده نمی کنند؟ پس متأسفانه نمی توان به ب

. درکشورهای استبدادزده دل بست" قانون آهنين ونجات بخشی"وجود 
درچنين شرايطی با طرح اتحاديه هائی ذاتا انقالبی وبا چنين خلوص 
ويکدستی ورزمندگی بی توجه به آنچه که دردرون و حول وحوش آنهامی 

ش های بزرگی که باآن مواجهند،دنبال ثابت کردن چه چيزی گذرد، وچال
البته تجارب تاريخی نشان داده چنين ! هستيم؟روئين تن بودن اتحاديه ؟

 درموردهرتشکلی اعم از اتحاديه -مگردرافسانه ها-روئين تنی
درمبارزه طبقاتی ودرجهان واقعی هيچ .  وجود خارجی ندارد-وغيراتحاديه

 مبارزه طبقاتی درفرايند تکوين آن وتقويت آگاهی تضمينی جزارتقاء خود
 برآمده ازآن وجستجوی مداوم ساختارهائی که بتواند اين  وهوشياری

. جوشش طبقاتی را هرچه وسيعتروشفاف تربازتاب بدهد، يافت نمی شود
راه ازقبل تضمين شده ای وجود ندارد ونام گذاری و عناوين پرطمقراق 

مبارزه طبقاتی يک فرايند درحال شدن .هم معجزه ای صورت نمی دهد
وفرارونده ازمبارزات هم اکنون جاری است ونه داده ای ازپيش تعين يافته 

راه را بايد .وجود ندارد تاکشف شود" راهی. "وقابل کشف برای کاشفان

آنهم بدست خود سوژه های تاريخی و بالقوه انقالبی وبا بهره .ساخت
چينن شرايطی که اگرما در!خوب. گرفتن ازتجارب بدست آمده

 بيخودی ودلبخواهانه به اين يا   نکنيم و ميله را بطورمسؤالنه برخورد
آن سو خم وراست کنيم،بجای تقويت سازمان يابی انقالبی فقط دنباله رو 

  . حوادث ومفتون مکاشفات خود شده ايم
بنابراين اگرآنچه که درذهن خويش ازسنديکا به تصوردرمی آوريم، با 

 درواقعيت وجود دارد شباهت چندانی ندارد ودربهترين حالت داريم آنچه که
ازوجود بستروزمينه بالقوه مثبت درشرايط ديکتاتوری سخن می گوئيم که 
می تواند ونه الزاما،و درصورت برخورد آگاهانه کارگران 

درچنين . تشکل يابی انقالبی و خودرهانی آنها قرارگيرد وفعالين،درخدمت
که شيفتگی،برخورد تجريدی وايدئولوژيک باين تشکل صورتی بهتراست 

که ميدانيم همواره درگير منازعات وفرايندهای )وهرنوع تشکل ديگررا(ها
 به تبديل شدن به ارگانی برای مبارزه طبقاتی ويا سازش طبقاتی  مربوط

هستند را کنار بگذاريم و بجای حمايت مطلق وبی قيد وشرط وچک سفيد 
 مشروط به ميزان ودرجه -ی راهبرد حمايت مشروط دادن،از سياست منطق

ای که درخدمت مبارزه طبقاتی قرارمی گيرند؛درمضمون ازپيوندوجوه 
مختلف مبارزه طبقاتی ودرشکل ازساختارهائی که بيشترين بازتاب دهنده 

  . باشد،حمايت کنيم مبارزه طبقاتی و مطالبات توده کارگری
ه با مواضع سازمان و با آنچه که گيرم که ازهمه ايرادت فوق دربياني-د

تازه باز . سنديکاها هم اکنون درتجربه زنده با آن مواجهند، صرفنظرکنيم
تناقض بين مقدمه ونتيجه وبين :با مشکالت ديگری مواجه می شويم

پاراگرافی که با تأکيد مطلق ويک جانبه برتشکل نوع سنديکائی مشخص 
 تلگرافی ولی به درستی بر می شود، با پاراگراف بعدی که درآن هرچند

  پلوراليسم ودرنظرگرفتن تنوع گرايشات ويافتن نقاط اشتراک واتحاد عمل
بی شک اگرتأکيد به . ضمن داشتن اختالف نظر، تأکيد شده است

درنظرگرفتن پلوراليسم داريم،بناچاراين پلوراليسم ضرورتا اشکال تشکل 
ان دربحبوحه اين ها را نيزدربرمی گيرد واگرچنين باشد ديگرنمی تو

توصيه، بجای دفاع ازاصل تنوع درتشکل يابی، پيش فرض خود را 
ضمن آنکه می توان درصورت . دردفاع مطلق ازيک نوع آن قراردهيم

نيازو درجای خود و درمتن واقعيت پلوراليستی وبا احترام به آن 
نظراخص خودمان در دفاع ازنوع خاصی ازتشکل را نيز مطرح کرد،بدون 

 تشکل ها را دربرابرهم قراردهيم وبه تشتت  ا مطلق کردن آن،اينآنکه ب
: ولی درهرحال يک مساله کليدی وجود دارد. درميان طبقه دامن زنيم

تشکل ظرفی است برای جاری کردن، تقويت ودامن زدن به مبارزه 
تاچه رسد به - ونه سازش طبقاتی وازاين منظرنفس تشکل4*طبقاتی
تايش ما باشد وتبديل به هدف فی نفسه وحبل  نمی تواند موردس-عناوين

يک تشکل همانطورکه خوداين بيانيه درمورد . المتين نجات دهنده بشود
تشکل های کارگری درکشورهای بزرگ سرمايه داری می گويد می تواند 

واکنون درجامعه . با نهادی شدن درنظام جلوی مبارزه طبقاتی را بگيرد
ِ  خوِد آنهم بصورت ميل به ( تشکل به هدفماهم دارد خطرتبديل شدن

رسميت يافتن قانونی والجرم تبديل شدن به گروگان وسيبل دم دست 
. وجود دارد که می تواند سدراه پيشرفت وتعميق مبارزه شود) دشمن

واقعيت آن است که همواره و بويژه درشرايط سرکوب واستبداد،بيش 
ته باشد آن ازآنچه که سطوح رسمی ومرئی تشکل اهميت واصالت داش

- جنب وجوش وخروش وآن بدنه نامرئی وجنبش پشت نوک اين کوه يخ
 است که اهميت دارد واين يعنی که تحميل تشکل -شاکله رسمی

درعمل،آنهم اساسا با چنين گستره مفهومی اساس است تا بدنبال جنبه 
  .رسمی وقانونی شدن آن رفتن

شتن نکات عالوه برنارسائی های فوق، اين پاراگراف عليرغم دا
طرح ناقص صورت : درست،اما ازجهات ديگری هم خالی ازايراد نيست

مساله وطرح بخشی ازآن،درکنارغفلت ازپرداختن به خطرقدرت های 
امپرياليستی، يعنی آن بخش ازپيکره کوه يخی است که معموالدر زيرآب 

بهمين دليل مسکوت ماندن بخش مربوط به تالش های .پنهان می ماند
ت های امپرياليستی برای اعمال نفوذ در جنبش ها و ازجمله گسترده قدر

طبقه کارگر والجرم غفلت ازدادن هشدارهای الزم دراين مورد يکی ديگر 
همانطورکه درباالمطرح کردم دراين معضل .ازضعف های اين اعالميه است

رژيم،قدرت های امپرياليستی و : ما با يک پديده سه وجهی مواجهيم
ه ها وپاره ای فعالين کارگری، که تنها می توان با طرح عملکرد منفی فرق
 هرکدام ازاين سه وجه ،موضع اصولی وتأثيرگذاری  درست جايگاه

  . داشت
******  

اگربخواهم خالصه کنم،نوشته فاقد انسجام وپيچيدگی الزم درتناسب با 
ضمن آنکه با مواضع رسمی سازمان .معضل چندوجهی بوجود آمده است

معلوم . پيام اصلی اطالعيه گنگ ومبهم است . وانائی ندارد هم ازجهاتی خ
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 می خواهد بگويد ازمارک زدن های بدون دليل  نيست که آيا اطالعيه
که قاعدتا باتوجه به شرايطی که (ومستند وازگل آلودکردن آب اجتناب کنيد

منجربه صدورآن شده بايد چنين باشد وحتا الزبود که با قاطعيت وصراحت 
آنهم نرخ (ويا آنکه دروسط دعوا بدنبال تعيين نرخ ) طرح ميشدبيشتری م
برای تشکلی است که خودمحل مناقشه جريانات وفعالين داخل ) حداکثری

بی شک طرح و برجسته . کشورو دربين نيروهای مخاطب اعالميه است
 ازاين دووجه الزامات خود را می طلبد ومی تواندديگری را  شدن هرکدام

همانطورکه تقدم دادن به دفاع پرشور ويک جانبه .درسايه قراردهد
 هدف اصلی اش توصيه به اجتناب  ازسنديکا دربيانيه ای که

ازبرخوردهای مخرب ومارک پليسی زدن ودشمن شادکن به جريانات 
  کارگری ومدعيان آن ودعوت به درنظرگرفتن واقعيت پلوراليستی

ه امر ثانوی و يک وچندگونگی موجود درميان آنان است، عمال آن را ب
طبيعی است که با چنين رويکردی . توصيه بی خاصيت تبديل کرده است

وباچنين ورودی به معضل نمی توان آنگونه که شايسته است درمخاطبين 
اعالميه احترام به پلوراليسم و داشتن احساس مسئوليت دربرابر تضعيف 

فات  وبرسميت شناختن اختال نکردن صفوف طبقه کارگرونيروهای چپ
نظری را به عنوان طرحی ميانجيگرانه برای کنترل و برون رفت ازبحران 

  . وقراردادن تنش ها دربسترطبيعی خود برانگيخت
09.03.05-15.12.87 

  :اين بيانيه رامی توانيد درآدرس زيرمالحظه کنيد-1*
www.rahekargar.de/elamiye/200902/20090208-01-elamiye.htm  

به جرات می توان گفت که تالش در جهت تشکيل، :" باچنين توصيفی-2*
تقويت، سازمان دهی وگسترش تشکل های اتحاديه ای و سنديکايی در 
ايران، برخالف تشکل های مشابه در کشورهای سرمايه داری پيشرفته که 
نهادينه شده اند، خود عملی انقالبی و جسورانه است چرا که، نه تنها با 

ال شده کار در برابر سرمايه، مستقيما مبارزه برای کسب حقوق پايم
سرمايه و عطش سيری ناپذير آن برای کسب سود را به چالش می کشد، 
نه تنهابه مدرسه ای در خدمت به آموزش انقالبی پرولتاريا و خودسازمان 
دهی و خود گردانی انقالبی آن بدل می گردد، و نه تنها به ديگر 

لی و پيگير را می آموزد، بلکه زحمتکشان و مزدبگيران راه مبارزه اصو
مستقيما با استبداد رژيم در می افتد، شجاعانه با دستگاه های سرکوب آن 
درگير می شود و قاطعانه در برابر تماميت رژيم و تمام جناح های آن و 
تمام تشکالت به اصطالح کارگری اما پوشالی ساخته دست رژيم اسالمی و 

به نقل ازاطالعيه يک ." يش می رودمزدوران آن ايستادگی کرده و به پ
    يادآوری ضروری

 طرح حمايت مشروط ازسنديکا درکنارنقد محدوديت   ناگفته نماند که-3*
 آن که امروزه ظاهرا برخی ازشيفتگان را تاب تحمل آن نيست، يک  های

با درنظرگرفتن  هررويکردی . اصل بديهی ولی ظاهرافراموش شده است
ف بزرگ مزدوحقوق بگيران وبطورکلی واقعيت پلوراليستی صفو

استثمارشوندگان، وبرسميت شناختن اين پلوراليسم در تشکل يابی، 
صنفی وبيواسطه به -ونيزتالش برای پيوند ويا ارتقاء مبارزات جاری 

مطرح شده درجمع بندی پايانی همان سند (طبقاتی-سطوح سياسی
) گاه کارگریکميسيون کارگری، وبه عنوان مهمترين وظيفه يک فعال آ

حتا اگرنظرمندرج .  جز حمايت مشروط باشد نمی تواند بيان کننده سياستی
 ذاتا انقالبی سنديکا مبنای  دراين بيانيه درمورد مقام و ماهيت وجايگاه

برخورد اين رفقا با آنچه که درتجربه وواقعيت عينی جريان دارد 
ياست حمايت  و اتخاذس باشد،خود مستلزم برخوردمشروط به اتحاديه ها

 درکليت خويش درمورد هرتشکل ديگری  اين شيوه برخورد. وانتقاد است
هم که بطورطبيعی واجتناب ناپذير درمتن جامعه طبقاتی وبرای فراتررفتن 

وبنابراين نمی تواند انتقادی صرف به . ازآن صورت می گيرد،صادق است
ی باشد سنديکا ازمنظرباوربه تشکل روئين تن ديگر،يعنی تشکل مفروض

 که گويا بصورت ذاتا انقالبی وبيمه شده ای که بابی مهری مواجه
وباين اعتباراسلوبی است مبتنی برمبارزه طبقاتی در برخورد با .است،باشد

بااين همه انتقاد به سنديکا ضرورتا به چنددليل بصورت . هرنوع تشکل
 وبه نخست بدليل قدمت و تجربه ای که گذرانده:برجسته تری مطرح می شود

بدليل فراگيربودن نسبی آن درميان طبقه،  دليل بيالن تاکنون موجود آن؛دوم 
وبرای ساختن جهانی نو و ناشناخته ازنقد   وبديهی است که حرکت به جلو 

 انجام می گيرد ومشمول هرکه بامش بيش برفش  آنچه که پراتيک شده است
 مسلط وشايع يک روايت وتجربه  بدليل آن که - ومهم ترازهمه-بيش؛ سوم

ازسنديکا، با مثله کردن و جداساختن سطوح گوناگون وجداناپذيرمبارزه 
-  برصنفی بودن مبارزات طبقه کارگر  طبقاتی ازيکديگر وبا تأکيد يک جانبه بر

درآن    ناظربربازتوليد بردگی مزدوری و رفرم   يعنی به مناسبات اجتماعی که
ه فرارونده مزدوحقوق  مهمتروتاريخی جنبش طبق وجه ديگروازقضا-است

 فراتررفتن از نظام مزدوری را  مبارزاتی معطوف بهبگيران، يعنی پويه 
   . درمحاق قرارمی دهد

 جداسازی سطوح سه گانه مبارزه طبقاتی، يعنی سه وجه درهم تنيده -4*
وجداناپذيرمبارزه اقتصادی،سياسی ونظری دربسترمبارزات هم اکنون موجود، 

انکاروجود آنها و پيوستگی اشان . ليت اين مبارزه استبه مثابه مثله کردن ک
وعدم تالش برای فرارفتن ازمطالبات صنفی ومبارزات بيواسطه و فی الحال 

ِ  طبقه مزدوحقوق بگيران به فراسوی سرمايه به مثابه فاعل -محسوس
 اصل مبارزه برای سوسياليسم ازامروز - وبرقرارکننده مناسبات سوسياليستی

برد ورسالت آن را به ناکجاآباد و يا اميال و نقش آفرينی را درمحاق می 
 وارائه شده توسط   قطعنامه معروف. می سپارد" نخبگان وانقالبيون ممتاز"

 -  که به سند انترناسيونال هم تبديل شد- مارکس درمورد اتحاديه ها نيز
 وهم مبارزه   مطالبات فوری صراحتا هردووجه جدانشدنی اين مبارزه يعنی هم

   عالوه برآن.رای رفتن به فراسوی سرمايه داری را مورد تأکيد قرارمی دهدب
نقدهای صورت گرفته ازحدود يکصدوچهل سال تجربه وبويژه مباحثات 

 سال پيش باين سو،هم 40وپژوهش هائی که حول بحران اتحاديه ها از
پيرامون    و چگونگی منجمدشدن آن وهم   پيرامون مضمون مطالبات

روکراتيک وسلسه مراتبی اخته کننده اش، توسط بسياری از ساختارهای بو
صاحب نظران معتبرچپ ومارکسيست هائی هم چون پری اندرسن و مندل 

انجام گرفته، وجملگی حاکی ازتصديق محدوديت هاونقد آنهاست وجالب ...و
است که بخشی ازچپ های ما با بستن چشمان خود به اين نقدها،هنوزدرهمان 

فی الواقع ازهمان زمان وقوع !.ا سال پيش بسرمی برندحال وهوای ده ه
 نشان داده شداکثر سنديکاهای موجود واحزاب چپ حامی  1968  جنبش مه

   آن ها دردفاع ازرفرم ورفرميسم، اگرنگوئيم متأسفانه دربرابرجنبش ماهه مه
منظورمواضع رسمی وشاکله سنديکاها (قرارگرفتند،که با آن همراهی نکردند

ست ونه بدنه ونه کليت جنبش پرولتاريا بخصوص آن بخش وسيع واحزاب ا
عالئمی از تکراراين نوع ).قرارداشتند  پرولتری که خارج ازنفوذسنديکاها 

رويکرد را متأسفانه درقيام اخيرمردم ويونان و بدرجاتی رويکردسنديکاهای 
با اين همه جداکردن سرنوشت وماهيت سنديکاها .موجود آن هم شاهدبوديم

يران استبدادی ازسنديکاها واتحاديه های جهانی، بدليل يکدست انگاشتن درا
وداشتن تصور خالصا انقالبی ازآن ها وناديده گرفتن گرايش ها ورويکردهای 

                 . درآن، نيزپاسخ گونيست و مشکالت خود را دارد گوناگون جاری

.............................................  
 ياسی، امير حسين حشمت سارانزندانی س 

  )به قتل رسيد(در زندان گوهردشت درگذشت
بنابه گزارشات رسيده از : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

بيمارستان رجائی کرج ،زندانی سياسی امير حسين حشمت ساران 
اين .  صبح امروز در بيمارستان رجائی کرج جاودانه شد09:00

 که در زندان گوهردشت کرج به قتل سومين زندانی سياسی است
  .رسانده می شود

زندانی سياسی امير حسين ساران ،پس از تجويز دارهايی که 
بصورت پورد شده و جند دارو با هم مخلوط بود و از محتوای اين 

 ساعت در 48داروها اطالعی دردست نيست مسموم شد و در حدود 
  .کوما بسر برد تا اينکه صبح امروز جاودانه شد

از روز گذشته که خانواده آقای ساران متوجه وضعيت وخيم جسمی 
آقای ساران شدند فرزندان او بارها تالش کردند که پدر خود را 
عيادت کنند ولی مامورين وزات اطالعات که در آنجا حضور داشتند 

  .ودند ممانعت کردند .يو ب.سی.و به عنوان نگهبان اتاقی آی
هوشی بود به دستان او دستبند زده آقای ساران درحالی که در بي

  .بودن و به تخت بيمارستان بسته شده بود
امير حسين ساران و ساير هم بنديهای او  در طی مدت بازداشت 
خود در زندان گوهردشت کرج بارها آماج حمالت سازمان يافته 
توسط وزات اطالعات و علی حاج کاظم و روسای حفاظت و 

 گرفت که منجر به برداشتن زخمهای اطالعات و رئيس بند ها قرار
عميق شده بود  در آخرين يورشی که چند روز پيش توسط کرمانی 

 نفر از افراد گارد ويژه زندان به 30و نبی اهللا فرج زاده همراه با 
سلول آنها شد او و همبنديهايش آماج ضربات باطوم قرار گرفتند و 

  .اندک وسائل آنها يا تخريب شد و يا به يغما رفت
 زندان گوهردشت کرج فراخوانده شد  8آقای ساران بارها به بند 

  واو را تحت فشار های روحی و تهديدات مختلف قرار دادند
سياست سرکوبهای گسترده ،اعدامها و قتل زندانيان سياسی که در 
زندانها روی ميدهد توسط ولی فقيه مطلقه رژيم علی خامنه ای 

ت وزارت اطالعات و روسای تعيين می شود  وبرای اجرا در دس
  .زندانهاقرار می گيرد

…………………………………… 
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 *ديدگاه * 
 کار خانگی

 آزاده ارفع
کارخانگی يکی ازموضوعاتی است که در سال گذشته در آلمان در سطح 

جالب آن است که احزابی مثل حزب . عمومی مورد بحث بوده است 
ت حقوق به سوسيال ميسيحی و سوسيال دموکراتها هم خواهان پرداخ

البته قرار است که .  سالگی شدند3مادران  برای نگهداری فرزندان  تا 
قابل توجه است که اين .  به اجرا در آيد2013اين قانون از سال 

پيشنهاد  قبال از طرف حزب چپ مطرح شده بود ولی حاال احزاب 
به اين شکل  کارخانگی از . بورژوازی اين شعار را از آن خود کرده اند

ورت مباحثات تئوريک در ميان سوسياليست ها و فمنيست ها به ص
برای آگاهی بيشتر در باره . صورت يک رفورم اجتماعی در آمده است

کار خانگی و درخواست های زنان فمينيست  نگاهی گذرا به تاريخچه 
کريستينا "( موميايی کردن زنان خانه دار" کارخانگی بر اساس مقاله 

 .می  اندازيم) فيشر
 اولين 1972ر دهه هفتاد ماريا روزا داال کوستای ايتاليايی در سال د

) لوتا فمينيستا  (سازمان فمينيستی را بعنوان اپوزيسيون فراپارلمانی 
پايه گذاری کرده و بحث کار خانگی " زنان و سقوط جامعه"تحت عنوان

 وی تالش کرد ثابت کند  که کار خانگی به مثابه يکی. را به وسط کشيد 
از اجزاء اساسی توليد سرمايه دای منشا ايجاد ارزش اضافی است و 

داال کوستا در صدد بود که از . بنابراين بايد به آن دستمزد تعلق گيرد
اين طريق زنان خانه دار را به طبقه کارگر و مبارزات انقالبی پيوند 

وی به شورش و اعتصاب زنان خانه دار بعنوان يک عامل تعيين . دهد
عقايد خيال .  برای سرنگونی نظام سرمايه داری نگاه ميکردکننده

 .پردازانه ای که در ميان جنبش زنان مورد انتقاد قرار گرفت
جنبش رهايی "کريستينا دلفی جامعه شناس فرانسوی پايه گذار سازمان 

 درکتابش تحت 1970در  سال" مسائل جديد فمينيستی"و نشريه " زنان
از .  را در مورد فمينسم مطرح ساختمواضع اش" دشمن اصلی"نام 

نظر او در تحليل اقتصادی سرمايه داری به کار خانگی زنان توجه کافی 
 وی در لوموند ديپلماتيک مقاله ايی 2004در سال . مبذول نشده است

در باره نابرابری  زنان و مردان در بازار کارنوشت و در آن دليل اصلی 
 در صد آن 90 کار خانگی  دانست که اين نابرابری  را استثمار زنان در
دلفی  می گويد که  اين استثمار بخشی . به دوش زنان سنگينی می کند

وی در . از ساختار نظام اجتماعی همچون تقسيم جامعه بر طبقات است
مقاله اش نوشت که اينطور وانمود ميکنند که کار خانگی توافقی است 

خانگی، سازمان پدرساالر بين زوجين برای تقسيم کار اما در پس کار
  .   جامعه پنهان شده است

در  آلمان پروفسور جامعه شناس ماريا ميس که امروزه عضو آتاک 
زنان را مورد " خانگی سازی"  مفهوم70آلمان است  در اواخر دهه 

وی ارزش زدايی کار زنان در سرمايه داری و . بحث قرار ميدهد 
 در جهان سوم را بهم ارتباط  همچنين سياست استعماری و نو استعماری

 .ميدهد
" نقطه نظرات تئوريکی که از مارکس ملهم هستند در آثاری مانند 

. فريگا هاگ مطرح شده اند"  انتقادی فمينيستی _ فرهنگ تاريخی 
هاگ در اثر خود به مفاهيمی مانند  کار خانگی، زن خانه دار و خانگی 

گسترده ای از فرهنگ مفاهيمی که بخشهای .کردن زنان می پردازد 
هاگ نقظه عزيمت .منتشره توسط او به آن اختصاص يافته است

او بر آن . تئوريک خود را تئوری توليد وبازتوليد مارکس قرار می دهد
  .است که رابطه جنسيت توسط روابط توليدی تعيين ميشود

آنجال ديويس مبارز حقوق مدنی آمريکايی موضع ديگری را در اين 
 و آخر کتاب خودمنتشره در 13او بخش . ی ميکندعرصه نمايندگ

از نظر . را بکار خانگی اختصاص ميدهد" زن ، نژاد و طبقه  " 1981
ديويس کار خانگی کاری  منفعت زا نيست، اغلب به اشکال بسيار 
ابتدائی انجام می شود، در سرمايه داری کاری کم ارزش تلقی می شود 

 پيشنهاد پرداخت مزد و حقوق به وی با. که توسط زنان انجام می گيرد
زيرا از سويی سرمايه داری .  زنان برای کار خانگی مخالفت ميورزد

بکار خانگی وابسته نيست و از سوی ديگر با پرداخت مزد و حقوق 
  . نميتوان خصلت تحت سلطگی و کهتری زنان را جبران کرد

ست از تيم کار خانگی بايد توسط يک اقتصاد صنعتی انجام شود که متشکل ا
های آموزش ديده ای که خانه به خانه کار را انجام داده و حقوق خوبی در 

برای اين کار بودجه دولتی قابل مالحظه ای . ازای کارشان دريافت می کنند
و در نهايت او اجتماعی کردن کار خانگی را تنها در سوسياليسم . الزم است

ی پايان دادن به بردگی خانگی قدم های قابل مالحظه برا." امکان پذير ميداند
  ."تنها  در کشورهای سوسياليستی می تواند جامه عمل بپوشد

فمينيستها ی مارکسيست هميشه انتقال کار خانگی به  بخش خدمات عمومی 
زن و "جامعه را مطرح کرده اند يعنی آن چه  که آگوست ببل در

ولنتای آن را مطرح کرد  و پس از او نيز  لنين و آلکساندر گ" سوسياليسم
  . پی گرفتند

سيستم حرارت مرکزی، مراکز شستشو ، آشپزخانه های مرکزی ، استفاده 
تقريبا همه آن چيزهايی را که آگوست ببل در قرن _ از برق در کار خانگی 

 آنها را طرح کرده بود و بسياری دست آوردهای تکنيکی که او حتی 19
امروزه در کشورهای غربی به نميتوانست در باره آنها تصوری داشته باشد 

استاندارد مبدل شده است بدون آنکه فشار کار خانگی  بر روی زنان کاهش 
  .يافته باشد

بتی فريدان آمريکايی با مطالعه  برروی وضعيت زنان آمريکا در پس از 
جنگ جهانی دوم به اين نتيجه رسيده است که پيشرفت های تکنيکی نه فقط 

گی زنان منجر نميشود بلکه  پديده بردگی خانگی به پايان دادن بردگی خان
زنان خانه دار موضوع تمرکز فروشندگان و بازاريابان . را تلطيف ميکند

حرفه ای هستند که زنان را  بعنوان متخصصين کار خانگی سوژه بازاريابی 
خود قرار داده وبا  توسل به انواع ترفندها تمايل به خريد ابزار و وسائل 

 مواد شستشو دهنده و کاالهای مصرفی را در آنها بر می کاری خانگی ،
  )1963بتی فريدان،  شيدايی زنانگی .( انگيزند

تجربيات تاريخی نشان داده اند که در سوسياليسم آلمان شرقی کار خانگی 
همچنان به عنوان وظيفه زنان باقی مانده بود اگر چه در طول چنددهه 

سئله فشار مضاعف بر زنان  در آلمان م. بهبودهايی در آن بوجود آمده بود
شرقی همواره مورد بحث بوده و بويژه اين مسئله در کتاب مارليس 

،  سال بين المللی زنان منتشر شد، نيز بازتاب 1975آلندورف که در سال 
  . يافته است

"  مرکز تحقيقات  اقتصادی آلمان" چندی پيش در مطالعه منتشره توسط
ن نيز مانند گذشته زنان بيش از مردان ناچار به مطرح شده است که در آلما

امری که موانع زيادی بر سر موقعيت های شغلی . انجام کار خانگی هستند
اين تقسيم ناعادالنه کار خانگی انگيزه ای است برای .آنها به وجود مياورد

  . مبارزات فمينيستی زنان
ورتی ممکن همانطور که ببل گفته است تکامل زندگی اجتماعی تنها در ص

است که زنان از حلقه تنگ خانواده خارج شده و مشارکت کامل در زندگی 
  .اجتماعی و وظايف فرهنگی انسانی را بعهده گيرند

  موميايی کردن زنان خانه دار    کريستينا فيشر : منبع

............................................. 
 !هم زن هستم، هم کارگرم و هم معلم: بقيه 

خوردند از جمله برخی از هم بندی هايم در موقعی که بازداشت شده 
. برخی از آنها دختران دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف بودند. بودم

حتا من در دفتر خانم عبادی شهادت نامه نوشتم و کسانی را که ديده 
 . بودم کتک خورده اند نوشتم ولی خودم کتک نخوردم

 مواردی از پرونده تان اعتراض داری؟ عاليه جان خود شما به چه _ 
يادم می آيد در مرحله بازپرسی دو تا پالکارد آبی رنگ در پرونده ام 
گذاشته بودند و می گفتند که اين پالکاردها را از من گرفته اند، درحالی 
که من اصال در آن روز هيچ پالکاردی نداشتم يعنی من بدون پالکارد در 

 در دادگاه هم بعدا ديدم که آن پالکاردهای .اين تجمع شرکت کرده بودم
همين جا . آبی نيست و به جای آن يک کپی های سفيد رنگ آن هست

که اتفاقا روی آن پالکاردها (اعالم می کنم که من به تبعيض های قانونی 
اعتراض داشتم و برای همين به تجمع آمده بودم ولی ) نوشته شده بود

نده من گذاشته اند در دست من نبود و مشخصا اين پالکاردها که در پرو
اعتراض ام اين است که طبق قانون، نبايد چيزی به پرونده من اضافه 

در . می شد و نه کم می شد و اين به نظرم نقض آشکار قانون است
ضمن من هرگونه اتهامی را که به من منتسب کردند رد می کنم، چون 

عی که در رابطه با  قانون اساسی، آن تجمع و هر تجم٢٧طبق ماده 
چون . حقوق زنان و معلم ها و کارگران باشد حق دارم در آن شرکت کنم

من اوال زن هستم و بعد هم معلم بوده ام و در دوره ای نماينده 
. فرهنگيان بودم و هم اين که در دوره ای در کارخانه مزدا کار می کردم

تی هم در يعنی بعد از اين که از آموزش و پرورش پاکسازی شدم مد
بنابراين هم زن هستم، هم کارگر هستم و . کار می کردم» مزدا«کارخانه 

هم معلم هستم، پس طبق قانون می توانم در مورد حقوق صنفی خود در 
چنين تجمعاتی شرکت کنم و اين کار را به هيچ وجه مغاير قانون نمی 

  . دانم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برگرفته از مدرسه فمينيستی
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   باقی مانده است٨٨ روز به نوروز ١٠
 کارگران در اضطراب و اربابان قدرت
!درحال چانه زنی دراطاق های دربسته اند  

 
 امير جواهری لنگرودی

 نخستين : "ساعاتی پيش خبرگزاری کار ايران ايلنا اعالم داشت 
   پايان يافت جلسه شورای عالی کاربدون نتيجه

 کارگران به آخرين روزهای سال کشيده ٨٨) سال(سرنوشت مزد 
عبدالحميد  ":اين درحاليستکه صبح امروزاعالم شده بود ..." شد

 اظهاراميدواري کرد که حداقل - ايلنا-محمدي درگفت وگو با خبرنگار
در جلسه امروز تعيين و به اطالع ١٣٨٨مزدکارگران براي سال 

 چيزی ضربآهنگ تعيين نرخ دستمزد را همچون چه" .عموم برسد
سالهای گذشته به آخرين ساعات سال می کشاند؟ تجربه تا حدی 
تکرار شده سال های گذشته نشان می دهد که اربابان قئرت همچنان 
پروسه چانه زنی را کش می آورند تا همه کارگران از پای درآيند 

 بدون نمايندگان )دولت و کارفرما ( ونمايندگان دوجانبه گرايی 
انتخابی و واقعی کارگران دراطاقهای دربسته با رصد کردن اوضاع 

بقولی ؛ دير و زود دارد ولی سوخت و سوز . رقمی را اعالم دارند
  !ندارد

می رويم که امسال همچون ١٣٨٨ما درشرايطی به طرف نوروز
سال های پيش، مادران خانواده های کارگری و بويژه کودکان آنان، 

براه دست های پدرانشان و نظاره گردريافت عيدی و پاداش، چشم 
بن وخواربارولباس های نو و شادی آورو ُپرباری قابلمه های خالی 

  آيا اين انتظارو نظاره گری پاسخی خواهد يافت؟. خود می باشند
پدران کارگر، شرمساراين نگاه ونگران ازفوج اخراج ها 

ضاع کاری و حلقه وبيکارسازی های بيرويه وتنگ ترشدن او
هنوزرهبران دوجانبه . ضعيف دريافت دستمزدها درهمين ايام هستند

گرايی به نام سه جانبه گرايی و بدوراز چشم نمايندگان انتخابی 
وواقعی خود کارگران، مشغول چانه زنی  دردرون اطاقهای دربسته 

اين همه . هستند وکارگران نيزنگران وضعيت موجود می باشند
تکه، کارگران حقوق های معوقه خود را بعد ازماهها درحالی ايس

کار، هنوزدريافت نگرفته اند وسران رژيم با دست ودل بازی به 
ايران نيوزپرس می . همقطاران خود اينجا و آنجا ياری می رسانند 

طبق گزارشات بدست آمده ازمشکين شهردرحاليکه : " نويسد 
دستمزد نگرفته  ماه است حقوق و ۴شهرداری  کارگران زحمتکش

شهردار مشکين شهر زو دروضعيت اسفباری زندگی ميکنند، ديرو
ميليون تومانی و تقديم آن به ٢٠٠رحمت انوری با امضای يک چک 

مربوطه سرسپردگی و همدستی خود با سايرعمال وطن برباده  ستاد
  کارگری به نام مصطفی ٨٧ بهمن٢۴در تاريخ " .امضا کرد

می گويد " خراسان " خبرنگارروزنامه رشيدی، درگفتگوی خود با 
هرماه بيش ازسه روز سرکار نمی رويم، اصال کار نيست : " 

ودراين شرايط حتی کرايه خانه و پول آب و برق و گاز را هم ندارم 
از او می پرسم چند سال ." که بدهم چه برسد به خرج زن و بچه ام

چه اهميتی  ":دارد؟ بی اختيار سرش را پايين می اندازد و می گويد
دختر سه ساله ام اصال رنگ لباس نو را . دارد که من چند سال دارم

"  متری با من بسازد١٢نديده، همسرم مجبور است در يک اتاق 
می دانيد چند وقت است رنگ : "مکثی می کند و ادامه می دهد

درتاريخ شانزدهم " فرياد کارگر" سايت " !گوشت را نديده ايم؟
درآستانه عيد نوروز : " گران فرياد برمی آورد  ازقول کار٨٧اسفند

 اين آارگران توان خريد و تامين مخارج خود را ندارند و براي حل
مسائل روز مجبورند آه روزهاي تعطيلي عيد را در آارخانه بوده و 

وقتي : " يكي از آارگران به خبرنگار ما گفت ."اضافه آاري آنند
يم بياييم سرآاروبه هيچ وجه نداريم و مجبور پول آافي نباشد عيد

براي ما مانده اضافه آاري  تنها چيزي آه. نميتونيم بريم تعطيالت
فقط يك . هست وگرنه هيچي نداريم آه رويش حساب بكنيم

  ".بخورونميراست آه ما را نگهداشته است
االن آارگران نه قدرت  : " درهمين زمينه کارگرديگری می گويد 

يك . است فقط يك حقوق خشك وخاليخريد دارند ونه چيزديگر، 
 هزارتومان ٢۵٠سال مي گيرد فقط٢٠حقوقي آه آارگر با سابقه 

آارگر فقط نگران . اين مشكالت توجه اي نمي آند است وآسي هم به
 آارگران ديگه هيچ انگيزه  .اين است آه يك دفعه اورا اخراج نكنند

ن وزندگي حقوق پايين،قدرت خريد پايي. اي براي آار آردن ندارند
 دراين روزها همه چي را ازآارگرگرفتند واصال با اين  .وجود ندارد

 ".نميتوانيم زندگي خود را تامين بكنيم وضعيت
حقوق هاي ما اصال جواب : " کارگرديگری اينگونه زبان می گشايد

هايمان لباس و عيدي  يعني اينكه بخواهيم براي بچه. نمي دهد
يعني . د از سرمان خارج شده استاصال فكر عي. بخريم اصال نيست

. اصال به خريد هاي عيد فكر نمي آنيم. لباس هم نمي شود خريد يك
نه وسيله اي داريم آه بريم بيرون و نه  فقط بايد درخانه بشينيم،

قدرت اين رو نداريم آه  حتي. چيزي آه بتونيم بچه ها را جايي ببريم
خريد  فك هم بخواد قدرتمثال اگه بچه يك پ. بچه ها را به پارك ببريم
قسط .  متاسفانه در آمد ديگه اي هم نداريم !يك پفك رو هم نداريم

. افتاده و فقط منتظرم آه عيدي را بگيرم و به بانك بدهم بانكم عقب
خوبه آه به فكر ما . و نه عيدي ديگه نه حقوقي برايم مي ماند

" .آنيمپيدا  آارگران باشيد آه از اين بدبختي و در به دري نجات
: "  نيزازقول کارگری می نويسد ٨٧ اسفند٩خبرگزاری ايلنا در 

روزکارگران هم نيست، ١٠دستمزد فعلي حتي پاسخگوي نيازهاي 
با توجه به خط فقرموجود الزم است تا اقدامات سنجيده اي به :گفت

 ."منظورتعيين دستمزدصورت گيرد
رت کار  بهمن ماه مديرکل بيمه بيکاری وزا٢٣به گزارش ايسنا 

رقم مقرری بگيران بيمه بيکاری رو به افزايش : " يادآوری کرد
است، هنوز اتفاق مهمی در زمينه فوق نيفتاده، زيرا از زمانی که 
کارگران اخراج می شوند تا جزو مقرری بگيران بيمه بيکاری شوند 

اخراج ها در پايان سال است، واحدها هم . دو ماه طول می کشد
 واحد مشکل دار ١۴١٧درحال حاضر . لی هستنددرحال رکود و تعطي

  هزارکارگردرآن واحدها مشغول به کار ۵٧٠درکشور وجود دارد که
در مجموع اين . هستند و بايد به آن ها برسيم و حمايتشان کنيم

  ." هزار ميليارد تومان به بانک ها بدهکار هستند١٣٠واحدها
کارفرمايان از سوی ديگر عباس وطن پرور دبير شورای هماهنگی 

نمی : "  گفته بود٨٧ بهمن ماه٧کشور نيز به روزنامه سرمايه 
 هزار ٧٨٠ هزار تومانی و خط فقر ٢٢٠توان بين حقوق پايه 

تومانی تعادل برقرار کرد و در واقع انجام اين هماهنگی غير ممکن 
."  هيچ تعادلی بين اين دو رقم وجود ندارد: " و گفت...." است

علی عسگری در ميزگرد اقتصاد : " م ميدارد همين روزنامه اعال
تشکل های دانشجويی در محل نهاد نمايندگی مقام رهبری در 

 درصد درآمد در اقتصاد ۶٠همچنين بيش از : "دانشگاه ها افزود
  درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر ٣٠ تا٢٠دست 

  ."است و اين همان توزيع نابرابر فرصت هاست
الم معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی و نظارت براساس اع

 ميليون نفر زير خط فقر هستند ١۵ تا١۴راهبردی رئيس جمهوری،
 ١۵و اين اظهارنظر تاييدکننده ديدگاه کسانی است که معتقدند 

 ميليون نفری تعداد فقرا که برخی ٩ميليون فقير داريم و آمار 
ست و آمار واقعی فقرا نهادهای دولتی اعالم کرده اند خوشبينانه ا

در عين حال برخی کارشناسان معتقدند که . بيش از اين رقم است
 ميليون نفر فقير اعالم شده توسط علی عسگری ١۵ تا ١۴تعداد 

معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس 
جمهوری شامل افرادی است که زير خط فقر خشن هستند و تعداد 

 درصد ۴٠ درصد جامعه با ٧٠درصد جامعه است و  ۵٠فقرا حدود 
امکانات و درآمد کشور زندگی می کنند و اين شکاف شديد طبقاتی و 
توزيع درآمد نامناسب باعث شده که افراد فقير افزايش يابند و طبقه 
متوسط کوچک شود و گروهی کوچک با درآمد باال و امکانات زياد 

  ."نندو اکثريت با درآمد کم و فقر زندگی ک
افزايش تورم : "  بهمن ماه نوشت٢٢ايلنا دراين خصوص در تاريخ

چندين برابر افزايش نرخ دستمزد است، دولت بايد فکری در اين 
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زمينه بکند، زمانی قدرت خريد کارگران درکشور افزايش می يابد که 
  ."افزايش دستمزد کارگران با افزايش نرخ تورم هماهنگ باشد

از زبان کارگران و دست اندرکاران دولت و بيان اين همه واقعيت 
حکومت ضدکارگری که در البالی مطبوعات و سايت ها به راحتی 
می توان يافت ، گواه وخامت اوضاع توده پا برهنه و ارتش ميليونی 
بيکارانی است که طی هيمن سال از کار بيکار شده و امروز در 

تظاريارانه است برابر بدهکاری و گرانی هزينه های زندگی، چشم ان
  . ...!که دولت احمدی نژاد وعده اش را داده است 

بی گمان بحث دستمزد ها درجايی معنی داشته و دارد که بيکاری بی 
معنی بوده و ما با بازارسياه کارروبرونباشيم و ديگر اينکه حداقل 

درايران و . دستمزد در استخدام رسمی معنی داشته و دارد
کارگران قراردادی و سفيد امضاء هستند، درشرايطی که بخش اعظم 

و دربرابرکمترين اعتراضی فوج وفوج اخراج و بيکار می 
هنوز کمترين محاسبه ای ازحداقل هزينه زندگی يک نفرويا .گردند

يک خانوارمتوسط شهری و روستايی به محاسبه کشانده نشده 
 براساس نرخ تورم ٨٨دستمزدهای سال : " وامروزنيزاعالم گرديد 

نرخ تورم اعالم شده از ....عالمی بانک مرکزی تعيين خواهد شدا
 درصدی است ٩/٢۵درحال حاضر، صحبت از نرخ ...بانک مرکزی 

اعضای شورای عالی ....اما اين رقم هنوزقطعی نيست
ايلنا ." ( کارهنوزدرباره حق مسکن و خواروبارصحبتی نکرده اند

 تواند اهميت وضعيتی تعيين دستمزد می، درچنين  )٨٧اسفند١٩
  . سنبليک برای کارگران داشته باشد

آماروارقام موجود و تاحال اعالم شده غيررسمی، نرخ تورم وگرانی 
مايحتاج عمومی وسبد هزينه های زندگی کارگران را با محاسبه 
پرداخت حق مسکن و گرانی کمرشکن خواربار، آنچان فرسوده می 

"  در روزنامه که"  هزارتومانی٧٨٠خط فقر " سازد که حتی 
از آن سخن رفته است، نيز تعادلی درزندگی روزمره توده فقر " سرمايه

  .و فاقه جامعه ما ايجاد نمی کند
چاره کار تنها در تشکل يابی و مبارزه متشکل وسراسری خود 

به اين ٧٨جنبش تعيين دستمزد واقعی که از آذرماه . کارگران است
ی از کارگران کارخانه ها سواعالم موجوديت نمود و ليست ُپرشمار

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی : " وتشکل ها نظير
 سنديکای کارگران – اتحاديه آزاد کارگران ايران –تهران و حومه 

 انجمن صنفی کارگران برق و -کشت و صنعت نيشکر هفت تپه 
 کارگران –کارگران شرکت ريسندگی پرريس–فلزکار کرمانشاه 

:  و جمعهايی از کارگران کارگران فرش غرب بافت –کارخانه شاهو
 الستيک - لوله و پوشش سلفچگان- شرکت صتايع فلزی –عسلويه 

 پتروشيمی - شرکت مکان سازان - نورد لوله و پروفيل ساوه-البرز
 کارخانه اخگر - کارخانه فرامان صنعت -پلی اتلين سنگين کرمانشاه

 کارخانه نير پارس –ندج  آجر پزی شيل سن- شرکت سيم کابل -گاز 
 صنايع - کارخانه فراساز - شرکت آجين سازه - گونی بافی سما -

 پتروشيمی اصفهان و جمعهايی - LAB  شيميائی اصفهان
رابا خود داشته ودارد، نه با روی آوری به " ازکارگران ساختمانی 

سوی حاکميت و دولت برآمده از آن يعنی چرخه اصلی سرمايه داری 
يران، بلکه تنها با تمرکز روی پايه های خود و راهبری حاکم برا

تشکيالت و سازمان يابی منظم و درارتباط تنگاتگ با نيروی 
ميليونی بيکارشده گان از کار، می توانند مبارزه سازمانيافته 
سراسری تعيين دستمزد را به تناسب يک محاسبه واقعی طبقه بندی 

  . نموده و بر دولت تحميل نمايند
ِ  دولت احمدی نژاد، مجلس سرمايه،شورای عالی وزار ت کار

کارتعيين دستمزد،همچون سال گذشته درآخرين روزهای سال با 
رقمی، دلمشغولی  بخش هايی از کارگران را فراهم می فراهم آوردن 

سازند ولی اين همه کار نيست، برای کارگران تنها يک شعاربه جا 
. وحدت وتشکيالت است : بران چاره رنج: ماندنی و ُپردوام می نمايد

شعاری که اربابان قدرت از آن فرارمی کنند وبا بيشمار ابزارسرکوب 
خود وبا غل و زنجير به جان کارگران می افتندتا حق زندگی وحيات را 

  . به بهاء پروار شدن خود ازآنها بگيرند
تشکل، تجمع، اتحاد عمل های موردی ، کارآمد ويا پايدار،ُپردوام ، 

گيختن وسيع ترين همبستگی بين المللی درراستای پشتيبانی بران
ازمبارزات کارگران ايران، حلقه مقدم رودررويی با استبداد حاکم 

 !  دراينراه ازهيچ اقدام جدی و موثر فروگذار ننماييم.است
١٣٨٧ اسفند٢٠  

…………………………………… 

  یجنسيت حقايق
 2009 مارس 8در آستانه 
  یناهيد ناظمترجمه 

  یشيوه ارتباط گير
 کلمه استفاده می 20000برای مکالمات روزمره خود از زنان 

 .کلمه به کار می برند 7000کنند، در حاليکه مردان فقط 
   جهانی موارد

 ليتر 20در کشورهای در حال رشد روزانه به طور متوسط زنان * 
   .می کنند  کيلومتر حمل6آب را به مسافت 

زنان تشکيل   سال در جهان را80 تا 60اکثريت جمعيت باالی  *
   .می دهند

از زنان   بار بيشتر180احتمال مرگ زنان باردار در آفريقا * 
   .  استاروپای غربی

 در دوران حاملگی زن در جهان  530،000هر ساله  •
   .و يا زايمان جان خود را از دست می دهند

 به رقم 2009دنيا در آغاز ژانويه سال  جمعيت* 
  . رسيد6،872،741،131

 در حال فقر دنيا را 1،200،000 000درصد از جمعيت،70  *
   . دهندزنان تشکيل می

نيا زن د جمعيت پناهنده  27،000،000درصد از مجموعه 80  *
   .هستند

   . هستنداراضی دنيا%  1زنان تنها مالک * 

عمر زنان در اوگاندا و زامبيا به دليل داشتن بيماری ايدز متوسط  *
   . است سال43
   . نفر به جمعيت جهان اضافه می شود5هر دو ثانيه در  *

بی سواد جهان زنان هستند که   از يک ميليارد جمعيتدو سوم  * 
   .سی ندارنددستر به آموزش اوليه

  یو نوآوراختراع 
زنان تشکيل می   از استفاده کنندگان از اينترنت در جهان را%  *

   %)51 ،آمريکا و کانادا%37ايتاليا ( دهند
) امريکا، کانادا، استراليا و اروپا(  O.E.C.D کشورهایدر * 

   در رشته های  ليسانس رتبه% 30زنان تنها 
  . هستندعلمی و تکنولوژيک را دارا           

درصد نيروی کار جهانی در زمينه کامپيوتر و اطالعات علمی  * 30
   . کنندرا زنان نمايندگی می

 درصد جمعيت مخترع آن کشور را تشکيل 10آمريکا تنها زنان *  
   .می دهند
  یو امور مالتجارت 

 که پيش  ترليون دالر از ثروت دنيا را کنترل می کنند14زنان *  
  ترليون دالر افزايش22  سال ديگر به 10بينی می شود اين رقم تا 

  .يابد
 ميليونی زير خط فقر در امريکا 37 ميليون از جمعيت 21تعداد *  

   . دهندرا تشکيل می
فقط در ژاپن و پرو است که زنان در شروع امر تجارت از *  

   .مردان فّعال تر هستند
پيش از سرمايه گزاری وقت بيشتری را صرف تحقيق در زنان *  

   . مرداناين امر می کنند تا
  یو رسانه های جمعهنر 
مصاحبه شدن، يا (  در صد از کل خبرها ی دنيا 21موضوع زنان  * 

  .می باشند) پخش شدن  خبر در مورد شان
های گروهی  بخش های اديتوری رسانه  از يک در صد رياستکمتر *  

   لکيت آنها به زنان تعلق دارد،، و يا ما
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   .دنيا زن هستند  در مقابل يک سوم کارکنان ژورناليست   اما  
 درصد تصميم گيريها در امر خريد اجناس توسط 80بريتانيا در *  

کننده گان اين اجناس ابداع  درصد 83 زنان صورت می گيرد، حال آنکه
 .مردان هستند

  کار
 10دو سوم کار جهان را انجام می دهند در حاليکه تنها زنان *  

  . کننددرصد در آمد دنيا را دريافت می
و آموزش عامل بسيار قوی نرخ پائين باروری در  تحصيالت*  

  .زنان است
 در صد کمتر از مردان در آمد به 20بعد از اتمام کالج ، زنان سال *  

رصد افزايش پيدا  د31   بعد اين کاهش به  سال10دست می آورند و 
  . کندمی

اختالف دستمزد به لحاظ جنسيت در اروپا ابتدا در  بزرگترين*  
 24اسلواکيا با نرخ   بعد در  درصد و25قبرس و استونيا با نرخ 

  . باشددرصد می
  حکومت

 درصد از مجموع رای دهند گان به اوباما را 56در آمريکا زنان *  
  . درصد انرا49تشکيل می دادند و مردان 

 سال پيش تعداد زنان نماينده مجلس در سطح جهان ازرقم 20تا *  
  . نبود درصد متجاوز5

نظير بوتو اولين زن نخست وزير از يک کشور مسلمان بود  بی*  
  ). شد ترور27/12/2007وی در تاريخ ( 

 کشور عضو اتحاديه اروپا انگليس به لحاظ تعداد 27بين در *  
  . پانزدهم را داردنمايندگان زن در پارلمان مقام

 درصد زنان نماينده مجلس در سطح 1995 تا 1945سال از *  
  .يافت  برابر افزايش4جهان به 

  مخودمان، به زنان می گويبه 
آمار و فاکتهای باال نگاه کنيد در آن چه می بينيم و از آن چه درک به 
  ؟کنيم می

بگيرد از اين همه نابرابری   مان-من که فکر می کنم بايد وحشت  
   که عالوه بر آوار و بی حقی و تحقيری

  است، اما اين بی عدالتی عمومی بر سرمان، گريبان مان را گرفته 
يگر قضيه پراکندگی و بی د فقط يک سوی ماجرا است، طرف

 توجهی و گسيختگی فکری است که در خود ما زنان به داليل
البته اين موضوع فقط مختص ما نيست، . مختلف در جريان است

دنيا در برابر ظلم و بی عدالتی قرار  همه گروه ها و طبقاتی که در
همين نقطه با ما  گرفته اند از اين مسئله در رنجند و درست در

آور نيست که ما و همه رنج ديده گان روی  آيا طنز  .دارنداشتراک 
پراکنده گی  زمين در يک چيز با هم مشترک باشيم و آنهم در

   خودمان؟
ما زنان دارای ويژگی هستيم که شايد در کمتر گروه و يا طبقه معهذا 

از آنجا که . و آن جهانی بودن ما است اجتماعی بتوان آنرا يافت
مان است که بعدی   جنسيت  ما زنان در رابطه باتبعيض و نابرابری
آنرا به  ما زنان می توانيم و بايد. دارد  مليتی فرا طبقاتی و فرا

   چگونه؟حربه ای در مقابل اين بی داد جهانی تبديل کنيم اما
به اين چگونگی احتياج به نگرشی فراتر از چهار چوبهای پاسخ 

ان نسبت به مسئله نگرش م فکری موجود چه در رابطه با نوع
 زنان و چه در رابطه با برخورد مان نسبت به مبارزات ساير

                                   اميد آن روزبه .                 دگروهها و طبقات اجتماعی ديگر دار

…………………………………… 

 

 همسويی و همبستگی
 در برابر گسترش سرکوب سياسی

عرصه ای و ورطه ای باقی نمانده است که , یحاال ديگر تقريبا حوزه ا*
منتقد و ناراضی , معترض, سرکوب شده, زخم خورده, انباشته از قربانی

هم جمهوری اسالمی و هم انبوه رنگارنگ دشمنانش اين واقعيت ...نباشد
هر دو طرف واکنش يکسانی نسبت به آن , با اين همه. را درک می کنند
  .... نشان نمی دهند

در جامعه ای مثل جامعه ما که زير سه دهه سرکوب ممتد و : روشنگری
حاال ديگر تقريبا حوزه , نفس گير حاکميت استبداد سياه مذهبی قرار دارد

زخم , عرصه ای و ورطه ای باقی نمانده است که انباشته از قربانی, ای
حقيقت اين است . منتقد و ناراضی نباشد, معترض, سرکوب شده, خورده

يعنی هم رژيم حاکم و هم انبوه رنگارنگ دشمنانش اين , که هر دو طرف
 هر دو طرف واکنش يکسانی نسبت ،با اين همه. قعيت را درک می کنندوا

 . به آن نشان نمی دهند
رژيم که از تجربه سه دهه سرکوب شکل های متفاوت اعتراض و 

کانونی شدن  همواره چه در تعيين ميدان ،مقاومت برخوردار است
.  سعی کرده است برخورد فعاالنه داشته باشد، چه زمان آن,اعتراضات

 حداکثر انشقاق و ،رژيم به شکل تناوبی تقال کرده است با توطئه چينی
نظر سرکوب در پراکندگی را در ميان مخالفانش دامن زند؛ بخشی را که از 

 بخش مورد نظر را زمانی که ، مجزا و منفرد کند،اولويت قرار می دهد
می کند به ميدان رويارويی پيش رس بکشاند و بعد فعاالنش را خود اراده 

تحت پيگرد و سرکوب قرار دهد و بويژه نيروهای تازه نفسی را که وارد 
  . عرصه رويارويی خودبخودی با رژيم شده اند شکار کند

توطئه  ، نقشه می کشد، که رژيم در سرکوب محاسبه می کندمی توان ديد
 کند و تالش می کند زمانی که پی می برد  اولويت بندی می،می چيند

رويارويی معينی ناگزير است آن را به شکلی و در زمانی و در بستری به 
برای مقابله . جريان بياندازد يا تحميل کند که حداکثر ضربه را وارد سازد

 بی ،خنثی کردن توطئه های آنبا رژيمی چنين مکار و در تالش برای 
د نقشه مند در ميان جنبش های اعتراضی ترديد هيچ راهی جز رويکر

 .همسو با پايه های معين اجتماعی و طبقاتی در جامعه ايران وجود ندارد
زمان آن رسيده است که اصل اعتراض به رژيم از حالت طغيان های 
واکنشی گروههای کوچکی از معترضان و فعاالن اليه های اجتماعی 

رد استراتژيک و به مثابه عصيان زده فاصله بگيرد؛ در کادر يک راهب
جزئی از يک نقشه عمومی مبارزه با هدف روشن زدن ريشه استبداد قرار 
داده شود و دائما دو مالحظه اساسی هر اعتراض عمومی در شرايط 

مکن و دادن کمترين تلفات حاضر يعنی به ميدان آوردن بيشترين نيروی م
  . اتی در نظر بگيردبدون گذشت اصولی در متن اولويت های مطالب،ممکن را

از آنجا که اعتراض عليه رژيم ناگزير است بر ارزيابی روشن از روش 
 تفاوت های ميان شکل ،ياسی و اهداف آن تکيه داشته باشدهای مبارزه س

های مختلف مبارزه که متاثر از تفاوت هدف های سياسی گروههای 
را نقدا  اتحاد عمومی کليه سرکوب شدگان ،متفاوت مخالفان رژيم است

اما حتی در اين حوزه نيز اصل حمايت از همه . بسيار دشوار می سازد
سرکوب شده گان صرفنظر از تفاوت عقايد و روش ها؛ صرفنظر از اين 
که درد اصلی لحظه جاری اليه ای از معترضان بيشتر آزادی است و به 

نمايی  ، می تواند، اند يا بيشتر تامين يک لقمه ناناين خاطر زير تيغ رفته
عمومی از مخالفت با استبداد حاکم ترسيم کند و با عيان ساختن پيوند 

 بر شکاف های مصنوعی مورد عالقه رژيم در ،نان و آزادیحياتی ميان 
  . حوزه سرکوب سياسی پل عبور و بستر عام همسويی مبارزاتی بسازد

زمان مستلزم رويکردی مبارزه در اين هر دو حوزه اکنون بيش از هر 
 متکی و مبتنی بر برانگيختن پايه اجتماعی و متضمن دورنمای ،ه مندنقش

 . روشن است
   ! و مطالبه افزايش دستمزد،شوک تراپی

بويژه اکنون که رژيم با طرح شوک تراپی دستبرد هدفمند به بقايای 
دستمزد کارگران و مزدبگيران کشور را هدف قرار داده است و فراکسيون 

ر حال چانه زنی بر سر يافتن موثرترين راه های مختلف آن در مجلس د
نقره داغ کردن مردم از طريق رها کردن قيمت های حامل های انرژی در 

 مخارج پايان ناپذير ، قيمت نفتکشور هستند تا در شرايط سقوط
بروکراسی فاسد و انگل دولتی و هزينه های تحريم و عوارض ادامه 

 ،ر مردم فقير سرشکن کنندرا بر سماجراجويی در حوزه سياست خارجی 
حرکت سازمان يافته کانونی شده بر محور مطالبه افزايش دستمزد منطبق 
با نرخ تورم از اين ظرفيت برخوردار است که بخش قابل توجهی را به 
اعتراض عليه رژيم و طرح های وحشيانه نئوليبرال آن بکشاند؛ حرکتی 
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ت کارگران هفت تپه ضا چنانچه تجربه واقعی اعترا،بگيردکه اگر شکل 
 می تواند به سهم خود شرايط بهتری برای مبارزه در ،نشان می دهد

 تشکل مستقل مسير تحقق مطالبات پايه ای ديگر نظير حق برخورداری از 
 ، جلوگيری از اخراج ها، بيمه بيکاری، سنديکايی و طبقاتی،صنفی

 لغو ،رکا ايمنی شرايط ، افزايش حقوق بازنشستگی،حقوق معوقهپرداخت 
  .  حق استخدام و نظاير آنها فراهم کند،قراردادهای برده دارانه
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 !بی حقی وبی قانونی مطلق  :بقيه 
مبارزه ء اين بخش از زنان بطور فردی يا درکنار بخش های ديگر . است

اوال بدانيم که  رهايی  : ضروری است . هر چند الزم ولی کافی نيست
زنان را نبايد به جامعه سوسياليستی آتی حواله داد، چرا که حتی اگر 

  ی از زنان سوسياليست همين باور را هم داشته باشند،بخش
 رسيد ن به اين هدف به تدارک، سازماندهی وبرنامه ء مشخص نياز دارد 
وطی اين روند است که راديکال ترين وپی گير ترين بخش جنبش ميتواند 

تنها در اين روند . مسئوليت های تاريخی ی خود را جامه عمل بپوشاند
 تا چه حد توانسته ايم بر فرهنگ پدر مرد ساالر است که مشخص ميشود

فائق آييم وتا چه اندازه حتی  در همان جامعه ء سوسياليستی هنوز بايد 
در ثانی  با پی ريزی اين . برای ريشه کن کردن اين بقايا مبارزه کرد

بخش از جنبش وهمکاری وهمياری آن با ديگر بخش ها سطوح گوناگون 
 معوقه ء زنان روشن می شود وبامقايسه و دست يابی به خواست ها ی

روشن شدن ضعف ها ونقاط قوت هر بخش از جنبش آگاهی انقالبی نيمه 
ء ديگر در رسيدن به برابری کامل نه فقط  در قلمرو سياسی بلکه 

به اميد رفع . درقلمرو اقتصادی،  احتماعی وفرهنگی تعميق خواهد يافت
ده تر شدن جنبش زنان،  روز زن اين کاستی ها وهر چه پايدار تر وگستر

  .را  گرامی ميداريم
 زير نويس ها

 تماس عاليه اقدام دوست ازطريق تلفن از بند زنان زندان اوين با -1
  .برگرفته از سايت گزارش گران. ( سايت مدرسه فمينيستی

   بر گرفته از سايت سازمان برابری زنان-2
   همان منبع-3
  ازقول رئيس پليس نيروی انتظامی تهران بزرگ. گزارش ايلنا دوازدهم اسفند -4
  ته از تحقيقات خانم آزاده ء کيا برگرف-5
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 روز جهانی زن
  !بر همه هموندان و برابری طلبان خجسته باد

د با زنان ايرانی نيز در پيون. هشت مارس روز جهانی زن فرا رسيده است
همه زنان آزادی خواه جهان که به ويژه برای احقاِق حقوق زنان تالش 
می کنند، اين روز را جشن گرفته و با همبستگی گسترده تر ملی و بين 
المللی به اعمال نابرابری ها و ناروايی ها، از سوی حکومت اسالمی 

 .اعتراض می کنند
سياسی، اجتماعی زنان کشور ما، طی سی سال اخير، در همه زمينه های 

و فرهنگی، با چالش های بسياری  روبرو بوده و هستند که با وجود 
دست آوردهای مبارزاتی تا دوره معاصر، مورد سرکوب حکومت اسالمی 
قرار گرفته و نه تنها برای حفظ آنچه که فرايند دهه ها مبارزه بوده، 

  . ناگزير از مقاومت و ايستادگی بوده اند
 دامنه گسترده ای از محيط خانواده تا جامعه و محيط ابعاد ستم بر زنان

هيچ عرصه ای از جامعه نيست که ما شاهد . کار را در برمی گيرد
نيروهای امنيتی و انتطامی اين . سرکوب و ستم و تبعيض بر زنان نباشيم

در کوچه و » طرح امنيت اجتماعی«حکومت، دختران و زنان را به بهانه 
حجاب « می دهند؛ به بهانه عدم رعايت خيابان مورد تعرض قرار

به آن ها توهين می کنند و آنان مورد ضرب و شتم قرار می » اسالمی
 يورش دايمی به زنان در خيابان ها، با طرح سهميه بندی عالوه بر. دهند

اليحه «و بومی سازی جنسيتی در دانشگاه ها و نيز طرح ارتجاعی 
ا به تباهی می کشانند، فقط گوشه زندگی زنان ر... و » حمايت از خانواده

هايی از انبوه کارنامه سياه حکومت اسالمی عليه زنان را به نمايش می 
حتی در قوانين حکومت اسالمی نيز برابری حقوقی بين زن و مرد . گذارد

به رسميت شناخته نشده است و خواست ها و مطالبات بر حق زنان هر 
هر سال هزاران زن، به . شودروز به غيرانسانی ترين شکلی سرکوب می 

دليل فعاليت های اجتماعی و سياسی و فرهنگی، تحت تعقيب و بازحويی و 
 30مامورين حکومت اسالمی، در روز . زندان و شکنجه قرار می گيرند

بهمن ماه امسال، دو زن کارگر و فعال جنبش زنان را با سبعيت فوق 
سم روز جهانی کارگر در العاده ای در سنندج، تنها به دليل شرکت در مرا

اين واقعيت عينی و جلوه ای . ساختمان دادگستری اين شهر، شالق زدند
از سرکوب و ستم رسمی و قانونی سی ساله حکومت اسالمی، عليه زنان 

 .است
امسال نيز هم چون سی سال گذشته زنان ميهنمان به خصوص زنان 

 کار گر و خانه هنرمند، نويسنده، شاعر، روزنامه نگار، ميليون ها زن
دار و تالشگران پهنه حقوق و آزادای های اساسی مورد سرکوب و 
شکنجه و زندان قرار گرفته اند و هنوز شرايط خفقان و تحميق و خرافه 

 .ادامه دارد
حضور پربار و همبسته زنان در صحنه های مختلف اجتماعی، سياسی و 

 بدور از قوانين زن فرهنگی، به منظور ايجاد جامعه ای آزاد و انسانی، و
ستيز و فرهنگ قهقرايی حکومت اسالمی و مردساالری، نويد آينده ای 

 .روشن و بالنده را می دهد
کانون نويسندگان ايران در تبعيد، هم صدا با زنان آزادی خواه، اين روز 
را گرامی داشته و همگان را به پشتيبانی از تالش های آزادی خواهانه و 

ای کسب آزادی بی حد و حصر قلم، تصوير، بيان و حق طلبانه زنان، بر
   .انديشه  فرا می خواند

  کانون نويسندگان ايران در تبعيد
  2009مارس 

………………………………………. 
  !دستگير شدندشش روزنامه نگار ورزشی در ايران 

حتی اگر اين .جمهوری اسالمی ايران کوچکترين مخالفتی را تحمل نميمايد
بويژه زمانی که حيف و ميل  . مخالفت ها در زمينه های  ورزشی باشد

  .شوند عيان نمودن بودجه های کالن مالی در زمينه های امور ورزشی
تگيری معاونت امنيت دادسرای تهران، حکم دس" قاضی حداد " بدستور 

بنا بر گفته مقامات .  نفر از روزنامه نگاران ورزشی در ايران صادر شد6
امنيتی رژيم اين دستگيری ها جهت پاکسازی در فضای ورزشی ايران 

 از جمله در -اما کيست که نداند فضای بشدت امنيتی شده کشور. است
 در خدمت بسکوت کشاندن رقبای جناح حاکم و بيش از -زمينه ورزشی 

در خدمت ايجاد ُرعب و وحشت در ميان مردم معترضی است که در آن 
صد هستند با سازماندهی خويش، نقطه پايانی به حيات حاکميت خونبار 

  . جمهوری اسالمی بگذارند
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  سايت راديو برابری
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