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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان

  مارس، ٨به مناسبت 
 روز جهانی زن

  برابر حقوقی زنان  با مردان  در حکومت اسالمی امکان ناپذير است
اين روز، روز جهانی زن  را به همه . هشت مارس ديگری فرارسيده است

شورمان، که ی زنان و مردان آزاده ی جهان، و به همه زنان و مردان ک
در زير حاکميت استبداد دينی رنج می برند و برای دنيائی بهتر می جنگند، 

  .تبريک می گوئيم
حضور گسترده ی زنان در مبارزات ضد استبدادی  اخير، بر متن 
اعتراضات هميشگی شان عليه قوانين و بايد ها و نبايد های حکومت 

مشت .  ساخته استاسالمی، چهره ی ايران را در نزد جهانيان دگرگون
و جسارت بی " مرگ بر ديکتاتور"های گره کرده ی زنان، با فريادهای 

نظيرشان در تظاهرات خيابانی دوشادوش مردان، و به جان خريدن باطون 
و مشت و لگد و گلوله های داغ، شکنجه های وحشيانه و تجاوز جنسی  

ن مخابره مزدوران ارتجاع، چهره ی ديگری از زن ايرانی به سراسر جها
چهره ی مصمم و غرور انگيز زنی که برای رسيدن به آزادی : کرده است

عزم جزم کرده است؛ چهره ی زنی که برای برابر حقوقی زنان با مردان 
نمی داند؛ چهره ی زنی که تبعيض " جنس دوم"می جنگند و خود را 

جنسی قانونی شده  و سنت های مردساالرانه را   بر نمی تابد؛ و چهره 
  .زنی که برای دنيائی بهتری می جنگد

جضور گسترده ی زنان در مبارزات ضداستبدادی، از سوی ديگر،  نشان 
از آن دارد، که زنان مبارز کشور به نيکی دريافته اند برای رسيدن به 

زيرا رفرم در . اوليه ترين حقوق خود بايد از سد جمهوری اسالمی گذشت
ر نه ناممکن، که بسيار سخت قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی، اگ

واقعيت اين است که مسئله ی زن در منطق جمهوری . خواهد بود
نگاه قوانين اسالمی به زن، نگاه . اسالمی،  مسئله ای  ايدئولوژيک است

است و " جنس دوم"در نگاه اسالمی، زن . به انسانی کهتر  و صغير است
در اين نگاه،  زن . دتنها در رابطه با نيازهای جنسی  مرد تعريف می شو

شخصيت مستقل ندارد؛ زن حق قضاوت ندارد؛ حق طالق ندارد؛ حق 
حضانت از فرزندش را ندارد؛ سهم اش از ارث، نصف سهم مردان است؛ 
شهادت دو زن، تنها می تواند معادل شهادت يک مرد تلقی شود، ديه زنی 
 که کشته می شود، نصف ديه ی مرد است؛ حق تسلط بر بدن خود را

بر " حجاب برتر"بپوشاند و " نامحرم"ندارد وبايد بدن خود را از نگاه 
  .سر کند

پوشاندن بدن زن و تحميل حجاب اجباری، تنها تالشی برای تحميل يک 
اين سياست به آپارتايد جنسی همه جانبه ای تبديل . نوع پوشش نيست

ه شده است که نيمی از جامعه را از اصلی ترين ضروريات زندگی شايست
مرد، مدارس دخترانه " ناموس"به نام حفظ . ی انسانی محروم می سازد

را به قلعه هائی با ديوارهای سر به فلک کشيده تبديل می کنند تا به 
در پشت اين ديوارهای . به درون آن رسوخ نکند" نامحرم"اصطالع نگاه 

. توحش، تحرک و ورزش از نيمی از جمعيت جوان کشور سلب می شود
ن در مدارس دخترانه، اگر از آموزش  خبری باشد، از پرورش بديگر سخ

بيش از "اين فاجعه زمانی برجسته تر می شود که دريابيم . خبری نيست
 درصد دانش آموزان دختر ايرانی در مقايسه با استانداردهای جهانی ٨٠

." . وضعيت حرکتی، به اختالالت ساختار قامتی اسفباری دچار هستند
 درصد زنان ايرانی ٣٠آگاهانه باعث شده است که تنها همين بی توجهی 

به اين ترتيب يک نسل کامل از . امکان ورزش کردن را داشته باشند
دختران و زنان ايرانی در نتيجه آپارتايد جنسی بيشرمانه ی اسالمی، در 

تمامی طول زندگی شان مجبورند درد بکشند و از فقر تحرک در رنج بوده  
  . برخوردار نباشندو از سالمت کامل 

تالش . اين نگاه کامأل جنسيتی به زن، مبنای تمامی قوانين اسالمی است
های مذبوحانه رژيم اسالمی برای اجرای آپارتايد جنسی در مدارس، 
دانشگاه ها، ادارات و حتی تفکيک جنسيتی کتب درسی، از اينجا ناشی 

 مسئله ی زن چنين نگاه عقب مانده و واپسگرايانه ای است که. می شود
اين . در جمهوری اسالمی را به مسئله ای کامأل سياسی تبديل کرده است

هر تالشی .  سال گذشته است٣١جوهراعتراضات جنبش زنان در تمامی 
برای کسب حقوق اوليه ی زنان، با سد قوانين و بايد ها و نبايد های 

است برای اجرای اين بايد ها و نبايده. حکومت اسالمی روبرو می شود
گشت . که رژيم اسالمی انواع و اقسام نهادها و گشت ها ايجاد کرده است

های خواهران زينب، گشت های امر به معروف و نهی از منکر، گشت 
های ارشاد و غيره با هزينه های نجومی برای کنترل زنان کشور، برای  
اندازه گيری حد روسری بر سر، رنگ الک ناخن، نازکی و کلفتی جوراب 

و چنين است که . د آرايش صورت حتی زير چادر ايجاد شده است، ح
مبارزه زنان برای اوليه ترين حقوق انسانی خود با سد سکندر استبداد 

  .حاکم روبرو می شود و مسئله ی زن را با قدرت سياسی پيوند می زند
اگر وضعيت زنان ايران، امروز مشابه وضعيت زنان در افغانستان و يا 

، نه بدان علت است که نگاه حکام  جمهوری اسالمی به عربستان نيست
زن متفاوت از نگاه طالبان و مالهای افغانستان يا شيوخ عرب است، بلکه 
بدان علت است که جنبش مقاومت مدنی زنان کشور در تمامی سال های 
حاکميت واپسگرايان، هم چون  آتشفشانی زير پای جمهوری اسالمی عمل 

ان فعال، شعله های گرمابخش خود را حتی به اين آتشفش. کرده است
.  حضرات نيزرسانده  و در آن جا نيز آتش به پا کرده است" اندرونی"

اين آتشفشان فعال، اکنون که با جنبش سراسری ضد استبدادی پيوند 
اين قدرت را در حضور . خورده، از قدرت عظيمی برخوردار شده است

 ماه های گذشته بخوبی می توان ميليونی زنان در مبارزات ضداستبدادی
حضوری که نتيجه کار آگاهگرانه و بيدريغ فعالين جنبش . مشاهده کرد
فعالينی که در سال های سياه حاکميت دينی از هيچ فرصتی . زنان است

کمپين "مبارزات آن ها در . برای پيشبرد مبارزات زنان دريغ نورزيدند
 های اعتراضی گوناگون،  ، در تجمعات و گردهم آئی"يک ميليون امضاء

در نشريات و روزنامه ها، در سايت ها ووبالگ ها، در دنيای مجازی، در 
راهروهای دادگاه های خانواده، در بيدادگاه های انقالب  و زندان ها ، 
همواره جنبش زنان را به عنوان فعالترين جنبش اجتماعی زنده نگه 

ن کارگر برای دستمزد برابر بر اين مبارزات بايد مبارزات زنا. داشته است
با مردان  کارگر و ديگر خواست های زنان کارگر و مبارزات زنان در 
دادگاه های خانواده برای گرفتن حق طالق يا حضانت بر کودک و دفاع از 
شرف انسانی خود، و مبارزات زنانی که به کارخانگی مشغولند و با 

 .شرايط برده داری کار می کنند، افزود
ه جنبش زنان به يکی از ستون های اصلی مبارزات ضداستبدادی اکنون ک

تبديل شده است، مهمترين وظيفه ی فعالين اين جنبش آن است که پايه ی 
اگر جنبش زنان تنها در ميان اقشار . اين جنبش را گسترده ترسازند

متوسط جامعه باقی بماند، نمی تواند از تمامی ظرفيت های نهفته ی اين 
شرف جنبش زنان در اين است که آيا می تواند . ه گيردآتشفشان بهر

جنبش تمامی زنان و بويژه زنان کارگر و زحمتکش يعنی اکثريت زنان 
جنبش زنان اگر نتواند با زنان کارگر، با زنان زحمتکش، با . جامعه باشد

زنان دارهای قالی، با زنان شاليکارها، با زنان کوره پزخانه ها، با زنان 
گی که تحت بدترين نوع استثمارند، با زنانی که برای فرار از کارهای خان

فقر و درماندگی،  تنها هستی خود؛ تن شان را می فروشند، پيوند بخورد 
و خواست ها  و نيازهای آنان  را بيان کند و همدوش آنان بجنگد و در 
سازمانيابی شان نقش داشته باشد، نمی تواند شايسته ی نام جنبش زنان 

سازماندهی اين لشکر شورشی برای .   مترقی  و برابری طلب باشدآزاده،
برابر حقوقی زنان با مردان،برای  حاکميت زن بر تن خود، برای به 
رسميت شناختن برتری زن در پرورش کودک و از اين طريق گرفتن حق 
حضانت فرزند، برای گرفتن حق طالق، برای لغو قانون نابرابری در ارث 

زنان را به قلعه کوبی قدرتمند عليه استبداد حاکم و هر و شهادت، جنبش 
  .نوع استبداد مردساالر ديگری تبديل خواهد کرد

جنبش متحد زنان که با هزاران رشته به ديگر جنبش های اجتماعی پيوند 
خورده است، می تواند در سازماندهی و قدرتمندتر کردن جنبش کارگری 

ی تحت ستم  نقش برجسته ای يا جنبش دانشجويی و مبارزات مليت ها
جنبش کارگری نيزاز اين قدرت برخوردار است که در تقويت و . ايفا کند

نبايد فراموش کرد که . سازماندهی جنبش زنان نقش مؤثری ايفا نمايد
فعالين جنبش کارگری تنها با کمک جنبش زنان می توانند بخش مهمی از 

دهند و همدوش با آن ها نيروهای کارگری، يعنی زنان کارگر را سازمان 
چنين . برای خواست های جنبش کارگری مبارزه ای متحد را به پيش برند

زيرا زنان . وضعيتی در مورد ديگر جنبش های اجتماعی نيز صادق است
نيمی از جمعيت کشورند که با هزاران رشته به ديگر جنبش های اجتماعی 

کمک به سازمانيابی نقش زنان در اين رابطه ، تنها . پيوند خورده اند
برای دمکراتيزه کردن جنبش های اجتماعی، برای . مؤثرتر نيست

دمکراتيزه کردن فضای سياسی و اجتماعی کشور، برای کاهش خشونت 
  .مردساالرانه، جامعه نوين کشور بايد فمينزه شود

   مارس، روز جهانی زن٨گرامی باد 
  زنده باد آزادی،  زنده باد سوسياليسم

  رژيم جمهوری اسالمیسرنگون باد 
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايرن 

  ٢٠١٠ مارس ۵ ـ ١٣٨٨ اسفند ١۴
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 3

   فمينيسم سوسياليستی چيست؟فمينيسم سوسياليستی چيست؟فمينيسم سوسياليستی چيست؟
Ehrenreich باربارا اهرن رايک Barbara  

  ترجمه آزاده ارفع
باربارا اهرن "  به قلم١٩٧٦در ژوئن سال اين مقاله که برای اولين بار 

انتشار يافته يکی از نوشته های کالسيک در باره فمينيسم ) ١"(رايک
سوسياليستی است که عليرغم گذشت چند دهه همچنان اهميت خود را در 

اين ترجمه از چاپ . تشريح اصول فمينيسم سوسياليستی حفظ کرده است
  . انجام شده است" ی ويومانتلی ر" مجدد متن نوشته در نشريه 

اگرچه شايد فمينيسم سوسياليستی فرمولبندی روشنی نداشته اما برای مدت 
تو زنی هستی در يک جامعه سرمايه .طوالنی در سطوحی مطرح بوده است 

بعنوان زن درزندگی شغلی ات ، پرداخت صورت حساب هايت ، . داری 
نگی ، ظاهر زيبا شوهر يا شوهر سابق ات ، مدرسه بچه هايت ، کار خا

درهر دو حالت کسی ( داشتن يا نداشتن، مورد توجه قرار گرفتن يا نگرفتن 
وبسياری از مشکالت ديگر دچار ).... گوشش به حرفهايت بدهکار نيست

اگر در باره همه اينها و ارتباط آنها با يکديگر فکر . رنج و غذاب هستی
گرگون شود وبعد دنبال کرده و درپی آن باشی که اين وضعيت چگونه بايد د

کلماتی باشی که همه اين مفاهيم را بطور خالصه درخود بيان کند چاره ای 
  ". فمينيسم سوسياليستی"نخواهی داشت جز انتخاب اصطالح

ما دنبال . اکثر ما درست به همين شکل به فمينيسم سوسياليستی رسيديم
ان را بيان کند کلمه، اصطالح يا جمله ای بوديم که همه دغدغه ها و اصولم

به گونه ای که سوسياليسم و فمينيسم هر يک به تنهائی قادر به بيان آن 
بايد اذعان کنم که اکثر فمينيست هائ سوسياليستی که من ميشناسم . نبودند

از طرفی اين .چندان راضی نيستند" فمينيسم سوسياليستی"ز اصطالح 
 پيوند جنبش برای کسانی که اميد چندانی به( اصطالح طوالنی است

برای ( ، و از طرف ديگر خيلی کوتاه است)فمينيستی با سوسياليستی ندارند
کسانی که از نظر آنها بايد خصلت انترناسيوناليسم سوسياليستي، 

  ). ضدنژادپرستانه و ضددگرجنس باشی فمينيسم در آن بازتاب داشته باشد
 هر چه که جديد، حال) برچسب( مشکل اينجاست که با انتخاب هر اصطالح

فمينيسم . می خواهد باشد، بالفاصله فضای فرقه گرائی دامن زده می شود
سوسياليستی به يک چالش، به يک اصطالح پر رمز و راز، به موضوعی 

ما تا کنون سخنرانی ها، کنفرانس ها و . در خود وبرای خود مبدل می شود
آگاهيم " کامالاگرچه . مقاله هائی در باره فمينيسم سوسياليستی داشته ايم

که هم سوسياليسم و هم فمينيسم عظيم تر و گسترده از آن هستند که با چند 
مردم و همين طور .سخنرانی و کنفرانس بتوان حق را درباره آنها ادا کرد

فمينيستهای سوسياليست پرو پاقرص با نگرانی از خود سوال ميکنند که 
نتظار اين است که به فمينيسم سوسيالستی چيست؟ در ميان برخی ا" واقعا

اين مسئله در يک روز موعود ، شايد در يک سخنرانی ، کنفرانس و يا اين 
و اين . يا آن مقاله ای که قرار است بزودی منتشر گردد، پاسخ داده شود

پاسخ نيز سنتز درخشانی از فمينيسم و سوسياليسم خواهد بود که اهميت 
 ، فريد و دوران سازی داشته ونسبت به آن چه که مارکس

مطرح کرده اند جهشی به پيش را به نمايش خواهد ) ٢"(ولستونکرافت"
ديگرانی نيز وجود دارند که فکر می کنند فمينيسم سوسياليستی چيزی . نهاد

نيست مگر موجی که توسط چند فمينيست ناراضی و سوسياليست زن براه 
  . افتاد ه و دير يا زود باد آن خواهد خوابيد

 برخی از ابهاماتی که حول فمينيسم سوسياليستی به وجود من ميخواهم به
يک راه منطقی اين است که سوسياليسم و فمينيسم را هر .آمده به پردازم

يک سوسياليست و يا بطور . کدام بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهيم
چندان راضی " فمينيسم سوسياليستی"مشخص يک مارکسيست از اصطالح 

برای کسانی که اميد چندانی به ( ن اصطالح طوالنی استاز طرفی اي.نيستند
، و از طرف ديگر خيلی کوتاه )پيوند جنبش فمينيستی با سوسياليستی ندارند

برای کسانی که از نظر آنها بايد خصلت انترناسيوناليسم ( است
سوسياليستي، ضدنژادپرستانه و ضددگرجنس باشی فمينيسم در آن بازتاب 

  ). داشته باشد
جديد، حال هر چه که ) برچسب( اينجاست که با انتخاب هر اصطالح مشکل

فمينيسم . می خواهد باشد، بالفاصله فضای فرقه گرائی دامن زده می شود
سوسياليستی به يک چالش، به يک اصطالح پر رمز و راز، به موضوعی 

ما تا کنون سخنرانی ها، کنفرانس ها و . در خود وبرای خود مبدل می شود
آگاهيم " اگرچه کامال. هائی در باره فمينيسم سوسياليستی داشته ايممقاله 

که هم سوسياليسم و هم فمينيسم عظيم تر و گسترده از آن هستند که با چند 
مردم و همين طور .سخنرانی و کنفرانس بتوان حق را درباره آنها ادا کرد

 که فمينيستهای سوسياليست پرو پاقرص با نگرانی از خود سوال ميکنند
فمينيسم سوسيالستی چيست؟ در ميان برخی انتظار اين است که به " واقعا

اين مسئله در يک روز موعود ، شايد در يک سخنرانی ، کنفرانس و يا اين 
و اين . يا آن مقاله ای که قرار است بزودی منتشر گردد، پاسخ داده شود

که اهميت پاسخ نيز سنتز درخشانی از فمينيسم و سوسياليسم خواهد بود 
دوران سازی داشته ونسبت به آن چه که مارکس ، فريد و 

مطرح کرده اند جهشی به پيش را به نمايش خواهد ) ٢"(ولستونکرافت"
ديگرانی نيز وجود دارند که فکر می کنند فمينيسم سوسياليستی چيزی . نهاد

نيست مگر موجی که توسط چند فمينيست ناراضی و سوسياليست زن براه 
  .  و دير يا زود باد آن خواهد خوابيدافتاد ه

من ميخواهم به برخی از ابهاماتی که حول فمينيسم سوسياليستی به وجود 
يک راه منطقی اين است که سوسياليسم و فمينيسم را هر .آمده به پردازم

يک سوسياليست و يا بطور . کدام بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهيم
ونه می بيند؟ و همينطور يک فمينيست؟ مشخص يک مارکسيست دنيا را چگ

: با اين شروع کنيم که مارکسيسم و فمينيسم يک نقطه مشترک مهم دارند
 !نگاه انتقادی به جهان

هردو اينها از عقالنيت مبتنی بر خرافات وعرف می گسلند و مارا وادار می 
هردوی اين ها در پی شناخت . سازند به تجربيات با شيوه جديدی نگاه کنيم

به شيوه مرسوم علوم اجتماعی (  نه به شکل ساکن و ايستا -دنيا هستند
آنها به .  بلکه با نگاهی که جهان را حاصل چالش اضداد می داند-)سنتی 

نتايجی می انجامند که دردسرزا و پر شر و شور بوده و در همان حال از 
نميشود مارکسيست و فمينيست بود و . خصلت رهايی بخش برخوردار است

تجزيه و . درهمان حال دست بر روی دست گذاشته و تماشاگر باقی ماند
تحليل مارکسيستی و فمينيستی واقعيت های جهان را برمالء کرده و ما را 

  . وا می دارند که برای دگرگونی آنها وارد اقدام شويم
طبقاتی جامعه سرمايه ) پويش(مارکسيسم تکيه گاه خودش را بر ديناميسم

هر جامعه شناسی ميداند که بی عدالتی کم و بيش شديد . دهدداری قرار می 
مارکسيسم معتقد است . يکی از وجوه مشخصه جوامع سرمايه داری است

که اين بی عدالتی از روندی فرا می رويد که ذاتی سرمايه داری به مثابه 
يعنی .... همه واحدهای توليدي، انرژی و منابع و. يک نظام اقتصادی است

که همه آحاد جامعه برای زندگی به آن نياز دارند در تملک اقليتی امکاناتی 
ضرورت عريان،اکثريت بزرگی از .می باشد) طبقه سرمايه دار(از مردم
را ناچار می کند برای ادامه حيات در برابر دريافت ) طبقه کارگر( جامعه 

سود سرمايه . دستمزد، با شرايط ديکته شده توسط سرمايه داران، کارکنند
دار حاصل پرداخت دستمزدی است که ازارزش واقعی توليدشده توسط 

به " کارگران کمتر می باشد و بنابراين مناسبات بين دو طبقه ضرورتا
سرمايه داری با استثمار طبقه کارگر . تضادی آشتی ناپذير مبدل می شود

در تحليل نهايی آن چه که اين . است که ميتواند به موجوديت خود ادامه دهد
طبقه سرمايه دار، . ظام را به عنوان نظام حاکم حفظ می کند، قهر استن

مستقيم يا غير مستقيم، قهر سازمانيافته را از طريق ابزار دولتی يعنی پليس 
تنها از طريق يک مبارزه انقالبی وکسب . و زندان و غيره، کنترل می کند

آزادی همه " قدرت دولتی است که طبقه کارگر ميتواند آزادی خود و نهايتا
  . مردم را بدست آورد

همه جوامع بشری .فمينيسم به نابرابری ديرآشنای ديگری ميپردازد
اگر در يک نگاه .نابرابری جنسی را به درجات مختلف با خود حمل می کنند

جوامع بشري، تاريخ و قاره های گوناگونی را که انسان در آن زندگی می 
 ديد که در همه آنها وضعيت زنان به کند، مورد مطالعه قرار دهيم، خواهيم

وابستگی به اقتدار مردانه، چه در خانواده و چه در جامعه؛ : اين گونه است
شی وارگی زن به عنوان شکلی از مالکيت؛ تقسيم کار جنسی که در آن 
زنان به بچه داري، ارائه خدمات شخصی به مردان بزرگسال، و اشکال 

  . محدود ميشوند) يت پائين مرتبه برخودار استکه از موقع( معينی از کار توليدی
فمينيست ها تحت تاثير همه عوامل ذکر شده در باال که خصلت جهانشمول 
دارد درپی توضيح داده های بيولوژيکی هستند که شالوده همه اشکال 

مردان بطور متوسط از نظر فيزيکی . موجوديت نوع بشر را تببين می کند
يژه از زنان حامله يا زنانی که پس از زايمان قوی تر از زنان هستند، بو

فراتراز آن، مردان قدرت حامله کردن . فرزندان خود را نگهداری می کنند 
 –بدين ترتيب شکلی که نابرابری جنسی به خود می گيرد .زنان را دارند

 در تحليل نهايی --عليرغم تفاوت های موجود در فرهنگ های گوناگون
و اين بدان معنی است که . يکی مردان بر زنان متکی است بر برتری فيز

  . برتری مردان حاصل اعمال قهر و يا تهديد به اعمال قهر است
 واقعيت قهر اعمال شده توسط -ريشه کهن و بيولوژيک برتری مردانه

 در قوانين و قراردادهائی که تنظيم کننده رابطه دو جنس در فرهنگ -مردان
اما .  هاله ای از ابهام پيچيده شده استدر" های گوناگون هستند، عموما

تحليل فمينيستی وجود برتری طلبی مردانه از طريق اعمال قهر را در اين 
تهديد بالقوه و دائمی . قوانين و قراردادها بازشناخته و برمالء می کند

يا زنان "( بد " تعرض مرد از يک سو اخطاری است که متوجه زنان
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را " خوب" ديگر عاملی است که زنان بوده و از سوی) شورشی و سرکش
( بودن" خوب" پاداش زن . به زانو زدن در برابر سلطه گری مرد می راند

عبارتست از معاف شدن از اعمال خشونت های ") مطيع" و " آراسته"زن 
  . گاه و بيگاه مردانه و در برخی موارد امنيت اقتصادی

آن، برگرفته و " راليزمپلو"و " دموکراسی"مارکسيسم نقاب از چهره خرافه 
نشان می دهد که سرمايه داری نظام طبقاتی است که بر استثمار 

همه جوامع بشری نابرابری جنسی را به درجات مختلف با خود .ميپردازد
اگر در يک نگاه جوامع بشري، تاريخ و قاره های گوناگونی .حمل می کنند

دهيم، خواهيم ديد که را که انسان در آن زندگی می کند، مورد مطالعه قرار 
وابستگی به اقتدار مردانه، : در همه آنها وضعيت زنان به اين گونه است

چه در خانواده و چه در جامعه؛ شی وارگی زن به عنوان شکلی از 
مالکيت؛ تقسيم کار جنسی که در آن زنان به بچه داري، ارائه خدمات 

که از موقعيت ( شخصی به مردان بزرگسال، و اشکال معينی از کار توليدی
  . محدود ميشوند) پائين مرتبه برخودار است

فمينيست ها تحت تاثير همه عوامل ذکر شده در باال که خصلت جهانشمول 
دارد درپی توضيح داده های بيولوژيکی هستند که شالوده همه اشکال 

مردان بطور متوسط از نظر فيزيکی . موجوديت نوع بشر را تببين می کند
ان هستند، بويژه از زنان حامله يا زنانی که پس از زايمان قوی تر از زن

فراتراز آن، مردان قدرت حامله کردن . فرزندان خود را نگهداری می کنند 
 –بدين ترتيب شکلی که نابرابری جنسی به خود می گيرد .زنان را دارند

 در تحليل نهايی --عليرغم تفاوت های موجود در فرهنگ های گوناگون
و اين بدان معنی است که . بر برتری فيزيکی مردان بر زنان متکی است 

  . برتری مردان حاصل اعمال قهر و يا تهديد به اعمال قهر است
 واقعيت قهر اعمال شده توسط -ريشه کهن و بيولوژيک برتری مردانه

 در قوانين و قراردادهائی که تنظيم کننده رابطه دو جنس در فرهنگ -مردان
اما . در هاله ای از ابهام پيچيده شده است" د، عموماهای گوناگون هستن

تحليل فمينيستی وجود برتری طلبی مردانه از طريق اعمال قهر را در اين 
تهديد بالقوه و دائمی . قوانين و قراردادها بازشناخته و برمالء می کند

يا زنان "( بد " تعرض مرد از يک سو اخطاری است که متوجه زنان
را " خوب"وده و از سوی ديگر عاملی است که زنان ب) شورشی و سرکش

( بودن" خوب" پاداش زن . به زانو زدن در برابر سلطه گری مرد می راند
عبارتست از معاف شدن از اعمال خشونت های ") مطيع" و " آراسته"زن 

  . گاه و بيگاه مردانه و در برخی موارد امنيت اقتصادی
آن، برگرفته و " پلوراليزم"و " راسیدموک"مارکسيسم نقاب از چهره خرافه 

نشان می دهد که سرمايه داری نظام طبقاتی است که بر استثمار اجباری بنا 
و عشق رومانتيک نقطه پايان نهاده " غريزه"فمينيسم به خرافه. شده است

هردو تجزيه و تحليل . و سلطه مردانه را به مثابه سلطه قهر افشاء ميکند
برای آن که .  بی عدالتی های بنيادی توجه کنيم ما را وا می دارد که به

بتوانيم از خرافه ها رهائی يابيم، به قول مارکس،بايد برای آن چنان نظم 
  . اجتماعی تالش کنيم که نيازی به حفظ خود از طريق خرافه ندارد

فمينيسم " می توان مارکسيسم و فمينيسم را با هم جمع بسته و نام آن را 
درحقيقت بسياری از فمينيست های سوسياليست . دنها" سوسياليستی 

از نظرآنها فمينيسم سوسياليستی نوعی . مسئله را به اين شکل می بينند
التقاط است که فمينيسم را به سوسياليسم و سوسياليسم را به فمينيسم می 

اگر مسئله را به اين شکل به حال خود رها کنيم دچار مشکل خواهيم . آميزد
اين زن کدام يک از آن " م گيج شده و خواهند پرسيد شد چرا که مرد

اين .می دانيد" تضاد اصلی را کدام يک از آنها" و يا اين که شما" هاست
خيلی بجا و کوبنده به نظر می رسد اغلب ما را از " نوع سئواالت که ظاهرا

يا اين باشيد و "،"انتخاب کنيد: " راهی که در پيش گرفته ايم باز می دارند 
اما می دانيم که فمينيسم سوسياليستی از انسجام سياسی برخودار "! آنيا 

  . بوده و پديده ای التقاطی و يا ملقمه گونه نيست
برای دست يابی به انسجام سياسی بايد به مثابه فمينيست، خودمان را از 
فمينيست های ديگر و به مثابه مارکسيست از مارکسيست های ديگر متمايز 

يستی از نوع فمينيست و فمينيستی از نوع مارکسيست آن ما مارکس. کنيم
ما ناچاريم با کشيدن حصار، فمينيسم سوسياليستی را از فمينيسم و . هستيم

از بکار بردن اين ( سوسياليسم فمينيستی را از سوسياليسم جدا کنيم
تنها از اين طريق ممکن خواهد بود که جمع ).اصطالح معذرت می خواهم

  . سوسياليسم از کنار هم چيدن تناقض زای اين دو،فراتر برودبست فمينيسم و 
من فکر ميکنم که بيشتر فمينيست های راديکال و سوسياليست فمينيست ها 
. با مشخصات خالصه ای که من در مورد فمينيسم برشمردم، موافق باشند 

مشکل فمينيست های راديکال از نقطه نظر فمينيست های سوسياليست اين 
فمينيسم راديکال در جهانشمولی . نها از اين حد،فراتر نمی رونداست که آ

 واقعيتی که از نقطه نظر -سلطه همه جانبه مردساالری چهارميخ شده است
اين نوع فمينيسم هرگز نمی تواند دگرگون شود؛ همه نظام های اجتماعی 

پدرساالر هستند،امپرياليسم، نظاميگری و سرمايه داری بيان ساده خشونت 
  .... ون زاد مردانه هستند ودر

مشکل اين تفکر با فمينيسم سوسياليستی تنها آن نيست که فمينيسم راديکال 
" و هر نوع امکان سازش با آنها بر مبنای واقعا( مردان را کنار می گذارد

بلکه وحشتناک تر از ) تساوی طلبانه را مردود می شمارد" انسانی و کامال
 کنار بسياری از حقايق مربوط به زنان نيز آن اين است که بهمان سان از

به مثابه ) ٣(مثال توصيف يک کشور سوسياليستی مانند چين. می گذرد
 من شنيده ام که فمينيست های راديکال در باره چين اين -جامعه پدرساالر 

 به معنای ناديده گرفتن مبارزات واقعی و دست -گونه قضاوت می کنند
در حالی که سوسيال فمينيست ها می پذيردند . آوردهای ميليونها زن است

که برخی چيزها در باره ستم جنسی جهانشمول و هميشگی است اما آنها 
تاکيد می کنند که ستم جنسی در اوضاع و احوال گوناگون اشکال متفاوتی به 

ميان جامعه . خود می گيرد و اين تفاوت ها از اهميت حياتی برخوردار است
ی خود را به صورت کشتن اطفال دختر نشان می دهد ای که در آن ستم جنس

و جامعه ای که اين ستم خود را در نسبت نابرابر نمايندگی زنان با مردان 
تفاوتی که شايسته است . در کميته مرکزی متجلی می کند، تفاوت وجود دارد

  .برای آن جان خود را فدا کرد
 موجب نگرانی همه يکی از تفاوت های تاريخی در مورد ستم جنسی که بايد

فمينيست ها باشد مجموعه تغييراتی است که در مرحله انتقال از جامعه 
آن چه که گفته . دهقانی به جامعه سرمايه داری صنعتی به وقوع می پيوندد

نظام اجتماعی که سرمايه داری صنعتی . شد مسئله ای آکادميک نيست
 حاال اصطالح جايگزين آن شد يک جامعه پدر ساالر واقعی بود، و من

پدرساالر را به معنای اصيل آن استفاده ميکنم، نظامی که توليد درآن در 
. خانوار تمرکز يافته و توسط مسن ترين مرد خانه سرپرستی می شد

واقعيت اين است که ظهور سرمايه داری صنعتی زير پای پدر ساالری را 
اده خود جدا شده و توليد به کارخانه ها منتقل شد و افراد از خانو. خالی کرد

گفتن اين که سرمايه داری در سازمان . به مزدبگيران آزاد مبدل شدند
پدرساالر توليد و زندگی خانوادگی گسست به وجود آورد به معنای آن نيست 

بلکه به اين معنی است ! که سرمايه داری مرد ساالری را الغاء کرده است 
به ميکنيم، به ميزان که شکل ديگری از ستم جنسی که ما امروزه تجر

يک گسست عظيم تاريخی ميان ما و . زيادي، محصول تحوالت اخير است
اگر قراراست که امروزه به عنوان زن درک . پدرساالری واقعی وجود دارد

درستی از تجربيات مان داشته باشيم بايد سرمايه داری را بعنوان يک 
  . سيستم در نظر بگيريم

می . رنيز می توان به همين نتيجه رسيد شکی نيست که از راه های ديگ
توانم خيلی ساده بگويم که بعنوان فمينيست ما بيشترين عالقه مان به ستم 

می باشد و .... کش ترين زنان ؛ زنان فقير و کارگر، زنان جهان سومی و
به همين دليل ما نياز داريم که سرمايه داری را درک کرده و به مقابله با آن 

انم بگويم که ما نياز داريم به سازوکار طبقاتی جامعه توجه می تو. برخيزيم
اما من تالش ميکنم . کنيم برای آن که زنان اعضای طبقات اجتماعی هستند

هيچ : نکته ديگری را در باره چشم انداز مان به مثابه فمينيست مطرح کنم
راهی برای درک ستم جنسي، آن گونه که امروزه در زندگی ما ا عمال می 

  . ، بدون قرار دادن آن در متن تاريخی سرمايه داری وجود نداردشود
من فکر می کنم که اکثر فمينيست های سوسياليست با جمع بند موجز 
تئوری مارکسيستي، تا آن جا که اين تئوری مسائل را باز می نماياند، 

که من آنها را ( مشکل ديگر اما اين است که تعداد زيادی . موافق باشند
برای اين افراد . فراتر از اين نمی روند) ت های مکانيکی مينامممارکسيس

تنها چيز های مهم و واقعی که در جامعه سرمايه داری وجود دارد آنهائی 
از اين نقطه . است که در روند توليد يا عرصه رسمی سياست جريان دارد

 آموزش ، جنسيت، –نظر ، هر نوع تجربه و هستی اجتماعی ديگر 
) شما اين را اينطور ميناميد(انواده، هنر ، موزيک، کار خانگی تفريحات، خ

(  همه اينها، بخشی از روبنا و يا فرهنگ بوده و نسبت به ديناميزم–
  . مرکزی دگرگونی های اجتماعی نقش حاشيه ای دارند) خودپوئی

بسيار متفاوتی از آنچه که من " فمينيست های سوسياليست در اردوی کامال
همراه با خيلی ( ما.می نامم قرار دارند" رکسيست های مکانيکیما" آنها را 

سرمايه داری را به مثابه يک ) از مارکسيست هايی که فمينيست نيستند
ما آگاهيم که سرمايه داری در . کليت اجتماعی و فرهنگی قلمداد می کنيم 

به . جستجوی بازار به هر گوشه و کنار زندگی اجتماعی چنگ می اندازد
ر مرحله سرمايه داری انحصاري، مصرف چه از نقطه نظر اقتصادی ويژه د

بنابراين ما . و چه از نظر توليدی از اهميت بسزائی برخوردار است 
نميتوانيم مبارزه طبقاتی را به مسائلی نظير دستمزد و ساعت کار تنزل دهيم 

... مبارزه طبقاتی در هر جائی مانند آموزش، بهداشت، هنر ، موزيک، و . 
. که منافع متضاد طبقاتی در برابر هم صف آرائی می کنند، جاری می شود
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هدف ما نه تنها تغيير مالکيت بر ابزار توليد بلکه دگرگونی همه عرصه 
  . های زندگی اجتماعی است

ما به مثابه مارکسيست، با نگاه کامال متفاوتی از مارکسيست های مکانيکی 
ری انحصاری را به مثابه مجموعه ای ما سرمايه دا. به فمينيسم رسيده ايم
فرهنگ دانسته و از همين رو مارکسيسم ما / اقتصاد/ متشکل از سياست

فضای کافی برای مسائل فمينيستی نظير خانواده ، بهداشت و زندگی 
رابطه بيواسطه ای با توليد و يا مسائل سياسی " خصوصی که ضرورتا
  . ندارد، بازگشوده است
وجود ندارد برای آن که ما " مسئله زنان"رکسيسم ما عالوه بر اين، در ما

هيچوقت مسئله زنان را به عنوان يک مقوله جدا در روبنا و يا در هر جای 
مارکسيست های مکانيکی مسئله زنانی را که دستمزد . ديگر قرار نمی دهيم
بطور مستمر مورد توجه قرار داده و ) زنان خانه دار( دريافت نمی کنند

يا زنان خانه دار واقعا عضوی از طبقه کارگرهستند؟ آيا آنها آ: ميگويند
واقعا ارزش اضافی توليد می کنند؟ ما می گوئيم البته زنان خانه دار عضوی 

 نه برای آن که ما دليل قاطعی در دست داريم که زنان -از طبقه کارگر هستند
 آن که ما  بلکه برای-خانه دار بطور واقعی ارزش اضافی توليد ميکنند يا نه

معتقديم که يک طبقه از مجموع افرادی تشکيل شده است که جدا از قلمرو 
توليدی که تحت حاکميت مناسبات سرمايه داری است خود يک هستی 

اگر به طبقه اين گونه برخورد کنيم آن .اجتماعی مستقل را تشکيل می دهند
ی رسد نقش گاه خواهيم ديد که در واقعيت امر زنان خانه دار که به نظر م

حاشيه ای در طبقه کارگر دارند از طريق حفظ موجوديت خانواده، حفاظت 
  . از شبکه های فرهنگی و اجتماعی قلب طبقه خود را تشکيل می دهند

فمينيسم و مارکسيسم ما از آن نوعی است که منافع شان به طور طبيعی بهم 
دم اکنون می از آن چه که من در اين ارتباط توضيح دا. پيوند خورده است

توان دريافت که چرا اصطالح سوسياليسم فمينيستی چنين آبهام آفرين شده 
 که من آنرا -واقعيت هم اين است که اگر نوعی از سوسياليسم را. است

 يعنی فمينيسم راديکال - با نوعی از فمينيسم -سوسياليسم مکانيکی می نامم
ود ، سراسر آبهام  با هم ترکيب کنيم آن چه که حاصل می ش-غيرتاريخی
اين دو را نمی توان با هم ترکيب کرد به اين دليل ساده که آنها . خواهد بود

 . فاقد نقاط مشترک با يکديگر هستند
ولی اگر شما سوسياليسم و فمينيسم را آن گونه که من آنها را تعريف کردم 

ن و اي. با هم ترکيب کنيد به جوانب مشترک در ميان آنها دست خواهيد يافت
فمينيسم . مهم ترين وجه مشخصه فمينيسم سوسياليستی امروز می باشد

که هيچ غرابتی با سرهم بندی نوعی فمينيسم سرودم بريده با ( سوسياليستی
فضائی است که در چهارچوب آن چنان )مارکسيسمی دست و پاشکسته ندارد

سياستی می تواند تکوين يابد که همه عرصه های سياسي، اقتصادی و 
با انواع موجود . گی سرمايه داری را مورد خطاب قرار می دهدفرهن

چاره ای جز در جا زدن " فمينيسم وگونه های رايج مارکسيسم سنتی مسلما
اگر هدف اين باشد که اين محدوديت ها را درنورديده و گام . نخواهيم داشت

به پيش بگذاريم پس بايد با جهان بينی محدودنگر و دست و پا شکسته 
فمينيسم "به همين سان ناچار هستيم اصطالح جديد يا . کنيموداع 

را گزين کنيم؛ اصطالحی که قادر باشد درکمان را از مجموع " سوسياليستی
تجربه هايمان و نيز سياستی را که منعکس کننده همه جوانب برداشت مان 

 . است، بازتاب دهد
" به يکبا اين وصف، من نمی خواهم تئوری فمينيسم سوسياليستی را 

مشترک " زمينه" در متن اين. مشترک محدود کنم" زمينه" يا يک" فضا
ما اکنون بيش از چند سال . مسائلی در حال رشد و نمودار شدن هستند 

گذشته به سنتزی از جنسيت و طبقه، سرمايه داری و سلطه مردانه در 
در زير می خواهم فقط محورهای عمومی اين خط . درکمان نزديک شده ايم

  : کری را طرح کنمف
فمينيستی مبنی بر اين که سلطه طبقاتی و جنسی در / درک مارکسيست-١

تحليل نهايی متکی بر زور است ، درست است و اين ويرانگرترين انتقاد از 
" تحليل نهايی" البته درباره اين . جامعه مردساالر و سرمايه داری است 

 سلطه جنسيتی و طبقاتی تن در زندگی روزمره اکثر مردم به. سخن بسيار است
   .ميدهند بدون آنکه تهديد متکی بر قهر و يا تهديد محروميت مادی مطرح باشد

 اگر کاربرد مستقيم قهر عامل حفظ وضعيت موجود نيست پس اهميت -٢
در مورد .دارد بدانيم که چه عاملی ادامه وضعيت موجود را تضمين ميکند

 آمريکا فاقد آگاهی طبقاتی رزمنده طبقات و توضيح اين که چرا طبقه کارگر
مطمئنا اختالفات قومی بويژه . است تا کنون مطالب زيادی نوشته شده است

اختالف ميان سياهان و سفيدها بخشی از پاسخ اساسی به اين سوال را 
به نظر من عالوه بر اختالفات قومی طبقه کارگر از نظر . ارائه ميکند

ارگری از بين رفته و در معرض محالت ک. اجتماعی اتميزه شده است
نابودی قرار گرفته است؛ زندگی بطور روزافزونی خصوصی و درون 
گرايانه شده است؛ مهارت هايی که زمانی به طبقه کارگر تعلق داشت به 

فرهنگ "وسيله طبقه سرمايه دار غصب شده است؛ کنترل سرمايه داران بر 
گر و نهادهای مربوط به تقريبا همه جوانب فرهنگ بومی طبقه کار" عمومی

بجای همبستگی جمعی و اتکاء به خود . آن را از گردونه خارج کرده است
به مثابه طبقه، کارگران از يکديگر منزوی شده و بطور جمعی به طبقه 

  . سرمايه دار وابسته شده اند
انقياد زنان به شيوه هايی که وجه مشخصه جامعه سرمايه داری پسين -٣

به بيان ديگر .  روند اتميزه شدن طبقاتی ايفا کرده استاست نقش کليدی در
آن نيروهايی که زندگی طبقه کارگر را اتميزه کرده و از نظر فرهنگی و 
مادی او را به طبقه سرمايه دار وابسته کرده ا ند همان نيروهايی هستند که 

اين زنان هستند که در يک زندگی خانوادگی . انقياد زنان را موجب شده اند
حتی ( طور دائمی خصوصی شونده هر چه بيشتر تنها و منزوی ميشوند ب

در بسياری از موارد اساسی اين ). اگر در بيرون از خانه شاغل باشند
مهارت های توليدی ، بهداشت و تن درستي، خانه ( مهارت های زنانه است 

که بی اعتبار و يا ممنوع می شود تا آن که راه برای توليد ) داری و غيره
باالخره بيش از همه، اين زنان هستند که تشويق شده . کااليی هموار شود

اند در برابر روند نفوذ مخرب سرمايه داری به زندگی خصوصی تا نهايت 
از . باقی بمانند) بطور خالصه زنانه (درجه منفعل ، غير انتقادی و وابسته 

رگر هدف نظر تاريخي، سرمايه داری متاخر برای نفوذ در زندگی طبقه کا
 زنان قرار داده است زيرا زنان -"زنانه سازی/ "اوليه خود را منفعل سازی 

  . حاملين فرهنگ طبقه خود هستند
 بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که رابطه متقابل بنيادی ميان مبارزه زنان -٤

. و آن چه که بطور سنتی به آن مبارزه طبقاتی اتالق ميشود، وجود دارد
بويژه . ( دارای محرک ضد سرمايه داری نيستند" ان ذاتاهمه مبارزات زن

آن دسته از مبارزات زنان که در پی ارتقاء نقش گروه هايی از زنان در 
، اما در عين حال همه آن مبارزات زنان که موجب )قدرت و ثروت است

ايجاد همبستگی و اعتماد جمعی متقابل در ميان زنان ميشود دارای نقش 
برعکس، همه اشکال مبارزه طبقاتی . آگاهی طبقاتی استحياتی در ايجاد 

بويژه آنهايی که به ( ذاتا دارای خصلت مقابله با تبعيض جنسيتی نيستند
، اما در عين حال )ارزش های ماقبل صنعتی و پدرساالرانه متوسل ميشوند

همه آن اشکال مبارزه طبقاتی که در پی شالوده ريزی استقالل اجتماعی و 
  . ه کارگر هستند با مبارزه زنان برای رهايی پيوند می خورندفرهنگی طبق

محورهای عمومی باال نشان ميدهد که تحليل فمينيسم سوسياليستی چه 
هيچ کس انتظار ندارد که ترکيبی از فمينيسم و . راستايی را بايد اتخاذ کند

سوسياليسم ظهور کند که همه مبارزات سوسياليستی و فمينيستی را به يک 
جمع بند مختصری که من در باال ارائه کردم حقيقت .  واحد مبدل کندامر

برخی از جوانب بسيار مهم سطله سرمايه : خود را بازمی نماياند" نهايی"
 بدون تحريف های –داری وجود دارد که نگرش خالص فمينيستی نميتواند 

همچنين .  آنها راروشن کرده و يا با آنها برخورد کند–عجيب و غريب 
مانند خشونت مردانه در ( انب بسيار اساسی از ستم جنسيتی وجود دارد جو

 - باز هم بدون دستکاری و تحريف -که نظريه سوسياليستی) خانواده
بنابراين ما نياز داريم که همچنان هم . نميتواند درک عميقی از آن ارائه دهد
م از درسنتزی که ما ارائه داده ايم ه. سوسياليست و هم فمينيست باشيم

سوسياليسم و هم از فمينيسم عناصر کافی وجود دارد که به انديشه و عمل 
  . ما به مثابه فمينيست های سوسياليست اعتماد به نفس کافی اعطاء کند

***********************************  
Barbara Ehrenreich1-  

فمينيست، سوسياليست، فعال سياسی و جنبش صلح ، " باربارا اهرن ريک"
 ١٩٤١در سال .جامعه شناس، روزنامه نگار و نويسنده معروف آمريکائی است

تحصيالت خود را در رشته فيزيک به . در مونتانای آمريکا چشم به جهان گشود
 دکترای خود را در رشته بيولوژی سلولی ١٩٦٨پايان رسانده و در سال 

. ياسی شد در همين دوره وارد عرصه علوم اجتماعی و فعاليت س. دريافت کرد
او عالوه بر نويسندگی با روزنامه ها و مجالت گوناگونی به عنوان مقاله نويس 

اهرن . " از او تا کنون حدود بيست کتاب منتشر شده است. همکاری کرده است
و نيز " سوسياليست های دمکراتيک آمريکا"از رهبران افتخاری تشکل" ريک

   Mary Wollstonecraft2        . می باشد"نيشتن" عضو هئيت تحريريه 
فمينيست، نويسنده و فيليسوف انگليسی قرن . ماری ولستونکرافت

در طی زندگی کوتاهش داستان های کوتاه ومقاالت ). ١٧٥٩-١٧٩٧(هجدهم
او همچنين نويسنده سفرنامه، کتابی درباره . متعددی به رشته تحرير درآورد

ز کتاب ديگری درباره کودکان انقالب فرانسه، کتابی درباره مبادی رفتار، و ني
در دفاع از حقوق ) ١٧٩٢( اشتهار او بخاطر کتابی است که در سال . می باشد

او در اين کتاب ضمن دفاع از اصل برابری کامل زنان با مردان بر . زنان نوشت
  . ضرورت آموزش و تحصيل زنان تاکيد می کند

ه پس از انقالب فرهنگی  در دور١٩٧٦ بايد توجه کرد که اين مقاله در سال - ٣
که هنوز اصالحات سرمايه دارانه در چين شروع نشده بود، نوشته شده 

    ١٣٨٨ اسفند ١٣                          ).مترجم(است
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 ايرانی  پيامدهای کم تحرکی زنان
  جهان زنان

تا وقتی جوانندتاحدودی رعايت . اکثر زنان ايرانی بدنشان ناموزن است«
بعد . اج کردند به اصطالح خودشان را ول می کنندمی کنند اما وقتی ازدو

از زايمان دچار اضافه وزن می شوند و ديگر به حالت عادی برنمی 
عالوه بر چاقی، يا آرتروزگردن و زانو دارند يا از پادرد هاي . گردند

. البته اين تنها مشکل زنان ميانسال و مسن نيست. مزمن رنج می برند
شانه . مشکالت حرکتی و قامتی زيادی دارنددختران جوان هم در ايران 

از جمله مشکالتی هستند که …های افتاده، سينه های شل، گودی کمر و
  ».دختران جوان ايرانی با آن دست به گريبانند

 ساله ۶٠محمدرافعی، متخصص ارتوپد که اين جمالت را می گويد، حدودا 
ش در اين سالها به نظر می رسد و مدعی است که بيش از نيمی از بيماران

  .زنان بوده اند
اين مشکالت به اين دليل به وجود می آيد که ورزش «: او اضافه می کند

آماری که داريم نشان . کردن در سبد خانواده های ايرانی جايگاهی ندارد
از ميان اين .  درصد زنان در ايران ورزش می کنند٣٠می دهد که تنها 

 ايران اهميت ورزش کردن را  درصد زنان و دختران در١٠ درصد، ٣٠
می دانند و مابقی بيشتر از اينکه بخواهند سالم و تندرست باشند، برای 

بدون اينکه برنامه درست و مشخصی داشته ! الغر شدن ورزش می کنند
باشند، رژيم می گيرند و يک مدتی ورزش می کنند و بعد هم که به وزن 

  ».ايده آلشان رسيدند، ورزش را هم ول می کنند
اين تنها دکتر رافعی نيست که معتقد است فقر ورزشی زنان در ايران 
موجب بيماری های حرکتی و مشکالت ساختار حرکتی در آنها شده؛ چندی 
پيش رئيس مرکز توسعه ورزش همگانی نيز با ابراز نگرانی از عواقب 

ورزش نکردن در بين بانوان «: ورزش نکردن زنان در ايران گفته بود
 بزرگی در جامعه است که سالمت نسل آينده را به خطر می ما، معضل

  ».اندازد
فقر حرکتي اصلي ترين عامل آسيب هاي فيزيولوژيک است که از کودکي 

آپارتمان نشيني، مسائل . تا بلوغ و ميانسالي زنان را تهديد مي کند
فرهنگي و محدوديت امکانات ورزشي در مدارس، دانشگاه و باشگاه هاي 

مهمترين داليل بروز اينگونه مشکالت در دختران و زنان ورزشي از 
 طرح سنجش ٧٨برای جلوگيری از بروز اين مشکل، سال . ايراني هستند

ساختارقامتي دانش آموزان دختر در استان های کشور آغاز شد اما نتايج 
طرح، بيشتر از آنکه به درد پيشگيری ببايد، نشان دهنده فاجعه ای بود 

وجهی به سالمت دختران نوجوان دانش آموز در جامعه و که در اثر بی ت
نتايج حاصل از اين طرح نشان می داد بيش از . خانواده ايجاد شده بود

نيمی از دختران دانش آموز، دچار ناهنجاري هاي بدني و ضعف عضالني 
  .هستند

طرح «: سعيده سروری، کارشناس تربيت بدنی در اين باره می گويد
 آغازشد، نتايج خوبی ٧٨ی دانش آموزان که در سال سنجش ساختار قامت

اين طرح نشان می داد دختران و زنان ايرانی بيش از آن که به . نداشت
نظر می رسد از لحاظ جسمی مشکل دارند و بايد برای رفع اين مشکل 

مشکل . چاره ای انديشيده می شد که متاسفانه کارخاصی صورت نگرفت
 که به اندازه کافی ورزش نمی کنند و ما به اصلی زنان در ايران اين است

  .نوعی از يک فقر ورزشی زنانه رنج می بريم
پسرها بيش از دخترها تحرک دارند و اين به اين دليل است که شهرهاي 

 پس کوچه های شهرها و روستاهای –در کوچه . ما مردانه ساز است
سابقه فوتبال ايران، زياد می بينی که چند تا پسر با يک توپ پالستيکی م

در واقع خانواده ها خوشحالند . برگزار کنند و کسی هم ايرادی نمی گيرد
که پسرهايشان جای االفی فوتبال بازی می کنند اما خيلی کم اتفاق می افتد 
که همين خانواده ها با دويدن و ورزش کردن دخترانشان درکوچه و پس 

دختران برای . دکوچه های شهر يا روستای محل زندگيشان موافق باشن
ورزش کردن نياز به فضای سربسته و پوشيده دارند و کمبود سرانه ی 

  ».ورزشی برای زنان در ايران مشکل اصلی ماست
نتايج يک تحقيق دانشگاهی در ايران نيز نشان می دهد زنان ايرانی بخش 
زيادی از اوقات فراغت خود را صرف تماشای تلويزيون می کنند و کمتر 

اکثر زنان در اين تحقيق مدعی هستند که . شان توجه دارندبه سالمتی 
کمبود فضاهای ورزشی موجب شده که کمتر به سوی ورزش گرايش 

  .داشته باشند
  نان نياز به فضای ورزشی دارندز

از ميان گروهی که در اتاق انتظار مطب متخصص ارتوپد نشسته اند، يک 
 سه زن ميانسال و دو پسر جوان باپای گچ گرفته ديده می شود و مابقی

آنطور که منشی دکتر می گويد دو نفر از آنها آرتروز . دختر جوان هستند

دارند، يک نفر به رماتيسم مبتالست، يک نفر پوکی استخوان دارد و نفر 
  .آخر هم به خاطر ديسک به پزشک مراجعه کرده است

  ساله ای که به گفته منشی آرتوروز زانو دارد، می٢٨عاطفه، دختر 
کار من حسابداری است و مدام بايد پشت ميز باشم و پاهايم «: گويد

  ».تحرکی ندارم و به همين دليل مشکل آرتوروز پيدا کرده ام. آويزان است
جايی برای ورزش «: او درباره اينکه چرا ورزش نمی کند، می گويد

عصرها هم که اکثر . صبح تا عصر که شرکت هستم. کردن نيست
در خيابان هم که نمی توانم .  متعلق به مردان استباشگاههای ورزشی

يک بار دوچرخه برادرم را برداشتم که در خيابان خودمان . ورزش کنم
دستگاههای ورزشی . آنقدر متلک بارم کردند که پشيمان شدم. چرخ بزنم

با اين شرايط بايد چکار . هم خيلی گران اند و من بودجه خريدش را ندارم
  »کنم؟

من «: اتيسم خفيف دارد و کنار عاطفه نشسته، هم می گويداحمدی که رم
از طرفی ورزش کردن را دوست . هم بودجه خريد اين دستگاهها را ندارم

تا چند وقت پيش که هوا خوب بود، از وسايلی که در پارک نزديک . دارم
خانه مان است استفاده می کردم اما االن هوا خيلی سرد شده و سرما هم 

متاسفانه اطراف ما باشگاههای ورزشی . را اذيت می کنداستخوانهای م
زيادی نيست و يک استخر وجود دارد که آن را هم مدتی است به دليل 

  »!تعميرات بسته اند
 زن ١٠فاطمه اسدی، متخصص ارتوپد که به گفته خودش روزانه بيش از 

زنان به دليل کم تحرک بودن، «: را مدوا می کند، در اين باره می گويد
متاسفانه زنان ما نه تغذيه . اصلی ترين بيماران ما را تشکيل می دهند

و چون اين . درستی دارند و نه به صورت مداوم و درست ورزش می کنند
مسائل را درست ياد نگرفته اند، نمی توانند به صورت صحيح به 

  .دخترانشان هم آموزش دهند
مشکالت فيزيکی اکثر دختران جوان ايرانی را که نگاه می کنی دچار 

شانه نامتقارن، پشت گرد، زانوی پرانتزی، کف پای صاف و . هستند
. انگشتان کج مواردی است که در دختران جوان ايرانی زياد ديده می شود

عالوه بر مشکالت استخوانی، فقر حرکتی اختالالتی نيز در عملکرد اندام 
ه زنان ما در اين به دليل فقر فرهنگی است ک. های داخلی ايجاد می کند

همان طور که هر شب مسواک می کنند، هرچند وقت . ورزش کردن دارند
يکبار به آرايشگاه می روند، ساعت مشخصی برای خوردن و خوابيدنشان 

  ».دارند، بايد برنامه منظمی هم برای ورزش کردن داشته باشند
  تاثيرات روانی ورزش کردن

زيک بدن دارد، اثرات ورزش عالوه بر تاثيرات مثبتی که بر روی في
تحقيقات نشان می دهد . زيادی نيز بر روی روح و روان انسان دارد

موثرترين و بهترين روش درمان افسردگی، همراه کردن روان درمانی با 
ورزش است و بنابراين متخصصان، ورزش را به عنوان بخشی از برنامه 

ناس در اين خليلی، روانش. کنند درمان افسردگی به بيماران توصيه می
بازی های ورزش و گروهی، در رشد و شکوفايی “: باره می گويد

شادابی خاصل . خالقيت، توانايی مديريت در گروه و ايفای نقش موثر است
از ورزش هم خود عامل مهمی است که توانايی مديريت مشکالت، تحمل، 
قدرت مواجهه با مسايل و حل مسئله را در فرد تقويت می کند و اين 

  ».له ای است که زنان بايد آن را مد نظر داشته باشندمسئ
توجه نکردن . ورزش يکی از مهم ترين نيازهای زنان محسوب می شود

. به اين نياز می تواند مشکالت جسمی و روانی را برای زنان ايجاد کند
توجه به توسعه ورزش زنان و درونی کردن فرهنگ ورزش کردن در 

ای کاهش مشکالت حرکتی زنان در ايران جامعه يکی از مهم ترين راهه
 و فضاهاي ورزشي خاص  به همين منظور توجه به ايجاد اماآن. است

ي بانوان آشور، تربيت  هاي همگاني براي همه زنان، رايگان آردن ورزش
هاي همگاني، فعال سازي نقش  هاي متنوع ورزش مربيان زن در گرايش

ايش به ورزش در ميان هاي گروهي در ارتقاي سطح فرهنگ گر رسانه
زنان و برگزاري مسابقات تفريحي ورزشي در ميان اقشار مختلف می 
تواند کمک زيادی به توسعه ورزش زنان و درونی کردن ورزش در ميان 

   ٢٠١٠مارس   ۴       .زنان پرس نيوز. زنان ايرانی کند
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 ست سرگردان نگاهی به سيا
  و متناقض هسته ای رژيم اسالمی

 يوسف لنگرودی
پس از گزارش آژانس بين المللی اتمی که در آن برای نخستين بار 
ازاحتمال وجود جنبه های نظامی دريرنامه هسته ای ايران صحبت به 
ميان آمد، فشارهای جهانی بررژيم اسالمی در حال افزايش است 

خود برای مهاربرنامه های هسته ای ومخصوصا آمريکا به تالش های 
" رژيم افزوده و برخی از مقامات عاليرتبه نظامی آن کشورکه

رهبری نظامی آمريکا برای پيش برد پروژه شکست "افتخار
پروژه ای که خاورميانه ( را برعهده داشته اند " خاورميانه بزرگ"خورده

يم اسالمی حاال از لزوم افزايش فشار بر رژ) را به آتش و خون کشيد 
فرمانده کل آمريکا " ديويد پترائوس"ژنرال . سخن به ميان می آورند

" درخاورميانه و آسيای مرکزی اعالم داشته که آمريکا بيش از گذشته در 
برای مقابله با چالش اتمی ايران قرارگرفته و برای آماده " مسير فشار 

اتمی و سازی افکار عمومی برای حمله احتمالی نظامی به تاسيسات 
هيچکس اکنون نمی تواند بگويد آمريکا :" نظامی ايران چنين ميگويد

وسراسر جهان فرصت کافی به ايران برای حل ديپلماتيک اين مسئله نداده 
ريس ستاد مشترک ارتش آمريکا بيش از "مايک مولن" دريا ساالر". اند

گذشته برنامه هسته ای رژيم اسالمی را درجهت هدف های نظامی 
. بی کرده و آن را سبب افزايش بی ثباتی در خاورميانه دانسته استارزيا

هرحمله ای " هر چند مقامات نظامی آمريکا هم زمان يادآور می شوند که 
و اعمال تحريم را در حال حاضر " هر چند موثر، نمی تواند قاطع باشد 

مناسب ترين راه می دانند، اما بحث کاربرد نظامی عليه تاسيسات هسته 
 .ران دوباره باال گرفته استاي

دررابطه با تحريم اقتصادی، اکنون تالش های غرب برای تحريم های 
شديدترعليه ايران گسترش يافته وروسيه نيز که تا به حال با گسترش 
تحريم ها مخالفت داشت، حاال در صورتی که به بحران انسانی تبديل 

ای بدست آوردن نشود،ظاهرا موافقت خود رااعالم کرده وتالش ها بر
موافقت چين نيز شدت يافته وقراراست دراجالس آتی شورای امنيت 
چهارمين قطعنامه جهت توقف فوری غنی سازی اورانيوم صادر شود و 
در صورت عدم پذيرش آن از سوی رژيم اسالمی، تحريم های بيشتری 

 .عليه آن تصويب شود
مردم را زير روشن است تحريم هايی که متوجه اقتصاد کشور باشد و 

ضرب قرار دهد، عملی است جنايت کارانه که عوارض آن برای مردم 
تجربه عراق را همه به ياد دارند که چگونه . کمتراز تهاجم نظامی نيست

محاصره اقتصادی بی رحمانه توسط همين قدرت های جهانی، پس ازجنگ 
بر سر کويت، که قرار بود ناجی مردم رنج کشيده عراق باشند و 

اسی را در آن کشور بر پا دارند، براثر کمبود شديد دارو و نيازهای دمکر
اوليه زندگی، منجر به مرگ حدود پانصد هزار کودک بی گناه طی يک 
. دوره ده ساله گرديد که بايد آن را درزمره جنايت عليه بشريت قرار داد
 اما عاملين قتل عام اقتصادی چون در اين جنگل نظام حقوق بين المللی هم
در صندلی متهم نشسته اند وهم در مقام قاضی قراردارند، به کسی حساب 
پس نمی دهند و جنايات بی شرمانه خود را در رده بزرگترين افتخارات 

  .خود می شمارند
اگرمسلح شدن جمهوری اسالمی به سالح اتمی باعث گسترش اين سالح 

جود ها در منطقه می شود و مردم منطقه وايران را در معرض خطرو
چنين سالح ها يی قرارمی دهد، عوارض هولناک حيات رژيم واليت فقيه 
برای مردم ايران کمتر از دست يافتن آن به تکنولوژی سالح های کشتار 

مردم ايران از تحريم هايی حمايت . جمعی و از جمله سالح اتمی نيست 
ان می کنند که فقط متوجه رهبرا ن، مقامات، نهادهای رژيم اسالمی و ارگ

های سرکوبگرونظامی آن باشد وقبل ازهر چيز به مبارزات ضد استبدادی 
 چنين تحريم .مردم ايران برای سرنگونی رژيم واليت فقيه ياری برساند

هايی اساسا بايد توسط سازمان های بين المللی و تحت نظارت نهادهای حقوق 
ارند خود بشری انجام گيرد و متضمن عدم دخالت در امور ايران باشد و بگذ

مردم تکليف شان را با حکومت ديکتاتوری روشن نمايند و کارش را يکسره 
دخالت ديگران در امور ايران، تنها رژيم را تقويت خواهد کرد و منجر . کنند

مجهز بودن . به سرکوب بيشتر جنبش مردمی از سوی حکومت خواهد گرديد
 به مردم ايران است ويا نبودن ايران به سالح هسته ای قبل از هر کس مربوط

 نقض استقالل - حال به هر بهانه ای- و دخالت دولت های بيگانه در اين باره 
کشور است که اگر به اين نوع دخالت ها پايان داده نشود، حتی پس از سقوط 

بهترين راه برای . رژيم نيز ديگربه سادگی نمی توان از آن رهايی يافت
سطايی واليت فقيه، خلع يد آن از قد جلوگيری از هسته ای شدن رژيم قرون و

 قدرت يعنی مردم ايران انجام رت سياسی است که بايد به دست صاحبان اصلی

  .شود
اما در دعوای هسته ای بين رژيم وغرب ماجرا ازچه قراراست و چرا پايانی 
برای آن ديده نمی شود؟ دراينجا تنها به اين اشاره می کنيم که رژيم اسالمی با 

به عنوان عضو سازمان انرژی و اتمی بين " ان پی تی"هده امضای معا
المللی، تنها ميخواهد از حقوق وامکاناتی که به آن تعلق می گيرد استفاده کند 
ومتقابال خود را ملزم به رعايت تعهداتی که همين پيمان برای اعضا الزامی 

ل می کند می شمارد، نمی داند و سياست ناروشن و مخفيانه را دراين باره دنبا
و آن طور که پيداست می خواهد هم به دانش اتمی و هم به امکانات عملی 
تهيه سالح هسته ای دست پيدا کند تا هرزمانی که مناسب می بيند به توليد آن 

روشن است که در اين زمينه مطلقا هيچ جای خوشبينی و اعتماد . اقدام نمايد
رگذرا، فقط به اين موضوع همين طوردر اين جا، بطو. به رژيم وجود ندارد

اشاره می کنيم که سياست غرب و ديگر قدرت های جهانی دراين خصوص 
کامال فريب کارانه و جانبدارانه است و همه می دانند که خود اين کشورها از 
پيمان های بين المللی ناظر بر کاهش سالح های اتمی پيروی نمی کنند وبا گرد 

ی تبليغاتی و دروغين درباره جهانی عاری و خاک برپا کردن و جاروجنجال ها
از سالح های هسته ای، با يک دست سالح های قديمی را به نام کاهش 
زرادخانه هسته ای از رده خارج می کنند و با دست ديگر بمب های اتمی 
مدرن و هولناک تر تهيه می کنند و تعهدات خود را آشکارا زير پا می گذارند 

ر حالی که نسبت به کشورهايی که آنان را در جرگه و همزمان در اين زمينه د
دوستان ومتحدان خود می شمارند، در برابر بلند پروازی های هسته ای شان 
چشم فرو می بندند ومسقيم و غير مستقيم به آنان ياری می رسانند، در برابر 
دولت های غير دوست ومتخا صم تا حد محاصره اقتصادی ويران گر وبه راه 

روشن است که صحبت کردن درباره سالح های . جنگ پيش می روندانداختن 
هسته ای خوب وبد و دمکراتيک و غير دمکراتيک گمراه کننده و بی پايه 

 -اساس است و همه ميدانند که اولين بمب های اتمی استفاده شده در تاريخ 
جهان، يعنی اياالت متحده " قوی ترين دمکراسی"  مهر-در جنگ جهانی دوم 

بنابر اين نفس وجود سالح های هسته ای . يکا رابر پيشانی خود داشتآمر
 .تهديدی است عليه صلح، بشريت و کره خاکی

اما چرا رژيم اسالمی سال هاست خود را درگير مسئله هسته ای کرده وبا 
درپيش گرفتن سياست هسته ای سرگردان و متناقض، قد رت های بزرگ را 

ايگانش رااز خود دور می نمايد و کشور را در در مقابل خود قرار داده و همس
معرض تحريم اقتصادی و خطر جنگ قرار می دهد؟ آيا همه اين ها تنها برای 
آن است که به يک قدرت اتمی منطقه ای تبديل شود تا با ترساندن حريفانش 
سياست های خود را با دست بازتری پيش ببرد و يا توان باز دارندگی خود را 

 حقيقت اين است که مشکل رژيم واليت فقيه فراترازاين حرف ها افزايش دهد؟
درواقع اين رژيم دراين عرصه گرفتار تناقض ذاتی خود است ونه فقط در . ست

ماجرای هسته ای بلکه جنگ، بحران حکومتی و سياست خارجی، اين 
 را مانند يک دولت - و گاها کوچک -حکومت نمی تواند بحران های بزرگ 

 شکل متعارف، پشت سر بگذارد وتا کار به جاهای باريک کشيده متعارف، به
مثال . نشود و به خوردن جام زهر نيانجامد، از موضع خود کوتاه نخواهد آمد

 که همزاد رژيم بوده و به همين خاطر هرگز از آن - در همين بحران حکومتی 
ب اختالفات به سرعت به ميان جامعه کشيده می شود و جوا-رهايی نيافته 

خود را در اعتراضات خيابانی می گيرد و يا در عرصه سياست خارجی هر 
ديگر هيچ فرمول و راه حل ...) مثال در لبنان، عراق،يمن(جايی که پا گذاشته 

معمولی برای خالصی از آن نمی توان يافت ويا در مورد روابط با آمريکا، 
ر کند چه در رژيم هرگز قادر نخواهد بود که با آن مناسبات عادی برقرا

. غيراين صورت، ديگر آن جمهوری اسالمی که همه می شناسند نخواهد بود
البته همه اينها به اين خاطر نيست که رژيم اسالمی نمی خواهد مانند يک 
حکومت عادی رفتار کند ودر پشت ميز مذاکره وارد سازش و بده بستان با 

مه اين معضالت را ديگران شود، برعکس، رژيم ميل دارد و می خواهد که ه
مثال برای حل همين بحران . يکی پس از ديگری حل کرده و پشت سر بگذارد

( اتمی، جمهوری اسالمی مايل است تا درازای دريافت امتيازات قابل توجهی 
برای نمونه ورود به سازمان تجارت جهانی وسرمايه گذاری خارجی در کشور 

) مه اين ها نياز حياتی داردو مخصوصا در حوزه گاز و نفت که حکومت به ه
اما رژيمی که متناقص متولد شده و در . يک طوری با شرايط آن ها کنار بيايد

تمامی اين سال ها به طورعالج ناپذيری گرفتارش بوده و گمان می رود حتی 
واحتماال د نيای مردگان را نيز به ( پس از مرگش از آن رهايی نخواهد يافت 

ی تواند برای حل معضالت و مشکالتی که به آن ، نم) آشوب خواهد کشاند
رياست يک بار خامنه ای در دوره . اشاره شد، سياستی متعارف در پيش گيرد

جمهوری خاتمی که برای حل بحران هسته ای تحت فشار قرارگرفته 
بود،صراحتا گفته بود که مشکل ما تنها برسرمسئله هسته ای نيست واگر در 

ا بپذيريم و با آن ها به توافق برسيم، آنگاه بجای اين زمينه شرايط آن ها ر
آن، مسائل و اختالفات جديدی به ميان کشيده خواهد شد که ما بر سرآن ها به 

به همين دليل در ماجرای ). نقل به مضمون. (هيج وجه نمی توانيم کوتاه بياييم
ار هسته ای تا کاربه جای باريکی کشيده نشود و اين رژيم در لبه پرتگاه قر

اما اين مردم ايران هستند که رژيم . نگيرد، ازموضع خود پايين نخواهد آمد
  . رابه لب پرتگاه خواهند کشاند و سرانجام آن را ساقط خواهند کرد

 ٢٠١٠ مارس٥
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  راديو راه کارگر اتگزارش
  طرح های ارتجاعی طالبان ايرانی

   عليه حقوق زنان
  ٢٠١٠مارس ۵ - ١٣٨٨ اسفند ١۴جمعه 

.  تبعيض و خشونت عليه زنان با حمايت قانون عملی می شوددر ايران،
 تثبيت شده در قانون، متکی به شرع اسالم و سنت های  آپارتايد جنسی

زنان نيز . مردساالرانه، زنان را هم چنان در موقعيت فرودست می خواهد
 سال حکومت فقها ساکت ننشسته و عليه اين قوانين غير ٣١در طی 

ارزه نموده و در چند ماه گذشته و بويژه در حرکات انسانی و ضد زن مب
اعتراضی اخير نشان داده اند که در صف مقدم مبارزه ضداستبدادی مردم 

رژيم فقها و همدستانش در شرايطی که در مقابله با . ايران قرار دارند
 را در همه عرصه ها به حداکثر حدت و  جنبش ضد استبدادی سرکوب
له فعاالن سياسی جنبش زنان را دستگير و شدت خود رسانده و از جم

زندانی نموده اند، به خيال خود از موقعيت پيش آمده برای تصويب 
و طرح های ضد زن و تحميل اين طرح ها بر جامعه , مقررات, قوانين

طرح محرم سازی , از جمله اين طرح ها. حداکثر استفاده را کرده اند
 درسی و محيط آموزشی طرح جدا سازی کتاب های, مدارس دخترانه
طرح راه اندازی چهار دانشگاه تک جنسيتی در تهران , دختران و پسران
طرح تقسيم مهريه به , طرح ازدواج دختران دانش آموز, و شهرستان ها

دو بخش متعارف و نامتعارف و واسپاری تعيين ميزان بخش متعارف به 
طرح تعدد , نمجلس؛ و باالخره و در راس همه اين طرح های سياه ضد ز

   .زوجات است
اين طرح ها تنها اوج واپس گرايی و قشريت حکومت واليی و 

و تحکيم مردساالری  تقويتکارگزارنش را نشان می دهد و هدفی جز 
ومقابله با پيشروی زنان و عقب راندن آنها از عرصه اجتماعی و تثبت و 

ار داشته باشد اما هيات حاکمه نمی تواند انتظ. تشديد فرودستی زنان ندارد
که پيشتازی فعالين حقوق زنان و توده دختران جوان در جنبش ضد 
استبدادی؛ معنايش فراموشی مبارزه همسو و متحد زنان آگاه و مبارز 

, نمونه آن مقاومت درخشان. کشور عليه اين طرح های ارتجاعی است
ات گسترده و همه جانبه تاکنونی زنان در برابر اليحه ارتجاعی تعدد زوج

فعالين حقوق زنان در جامعه ای که مردساالری با توحش حکومت . است
در هيچ عرصه ای و , مذهبی درآميخته و از سوی آن پاسداری می شود

حوزه ای و به هيچ توجيهی مطالبات اخص زنان و خواست های برابری 
طلبانه خود را به کنار نخواهند گذاشت؛ برعکس هر چه شمار طرح های 

,  و زمينه ساز ساختارمندسازی خشونت و بی حقی عليه زنانزن ستيزانه
, و دامنه تعرض به حقوق ابتدايی انسانی زنان گسترده تر شود, بيشتر

وسيع تر و همه جانبه تر پرچم برابری جنسيتی در همه حوزه های حيات 
  .فرهنگی و سياسی را برخواهند افراشت, اقتصادی, اجتماعی

.............................................  
رويارويی جمهوری اسالمی و غرب در منطقه 

  های اقتصادی جديد عليه ايران و خطر تحريم
  ٢٠١٠مارس ۵ - ١٣٨٨اسفند  ١۴جمعه 

در روز پنجشنبه اياالت متحده، فرانسه و بريتانيا، سه عضو دائم شورای  
 ايران های جديد و گسترده تری عليه امنيت سازمان ملل، خواهان تحريم

متحدانش در گروه  بر اساس گزارشات منتشره، آمريکا و. شدند
پيشنويس قطعنامه جديدی را به دو عضو دائم ديگر شورای  ،١+۵

آمريکا و متحدانش از چندی .  روسيه و چين، ارائه کرده اند امنيت، يعنی
های اقتصادی عليه  پيش به فشارهای خود برای تحميل دور جديد از تحريم

سفر مقامات امريکايی به خاورميانه، امريکای التين، . افزوده بودندايران 
 به هدف تهيه يک قطعنامه جديد ١+۵و چين، و مذاکرات پشت پرده گروه 

 عضو غير دائم شورای ١٠ بويژه روسيه و چين و  و جلب حمايت جهانی
زبان و لحن مقامات امريکايی و رئيس اژانس بين . امنيت صورت گرفتند

  .به شکل آشکاری تندتر شده است  انرژی اتمی عليه ايرانالمللی
ادامه مذاکرات با ايران، با  دولت روسيه با وجود تاکيد مقامات آن بر لزوم

دولت چين که با جمهوری اسالمی . دور تازه ای از تحريم مخالف نيست
رسد که از  مبادالت اقتصادی و سياسی گسترده ای دارد بعيد به نظر می

اعضای غير دائم , برزيل، ترکيه و لبنان. خود استفاده کندحق وتوی 
شورای امنيت که با جمهوری اسالمی روابط اقتصادی و سياسی نزديک و 

 موافق نيستند اما حتی در صورت ١+۵تنگاتنگی دارند با پيشنويس گروه 
دادن رای مخالف فاقد قدرت جهت دادن به تصميمات شورای امنيت 

سازمان ملل پيش از اين سه قطعنامه ديگر را عليه شورای امنيت . هستند
 به ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶دو قطعنامه در سالهای . ايران تصويب کرده بود

 رای ١۴ با ٢٠٠٨اتفاق آرا تصويب شدند، و قطعنامه سوم در سال 
هر چند احتمال توافق همه . موافق و يک رای ممتنع به تصويب رسيد
مه جديد ضعيف است، اما بدون اعضا شورای امنيت با پيش نويس قطعنا

. ترديد تاثيرات اين دور جديد از تحريم به مراتب مخرب تر خواهد بود
های جديد که به بهانه تنبيه سپاه پاسداران پيشنهاد شده  مجموعه تحريم

،  های اقتصادی ايران از جمله کشتی رانی  بخش وسيعی از فعاليت اند
 مردم ايران که در حال  ايط زندگیشر. بانکی و بيمه را در بر خواهد گرفت

حاضر نيز به خاطر بحران اقتصادی، قرار گرفتن در آستانه حذف رايانه 
. ها، گرانی، تورم و بيکاری اسف بار است، بيش از پيش بدتر خواهد شد

ها نه به سپاه و کودتاگران در ايران، که به  صدمه اقتصادی اين تحريم
اين .  ميکنند، وارد ميشود  فقر زندگیاکثريت جمعيت ايران که در زير خط

ان است را با  ايران را که بزرگترين منبع درامد اير ها اقتصاد نفتی تحريم
ری روبرو خواهد کرد و اقتصاد ورشکسته و بحران هر چه عميق ت

  .کند  تر می  ايران را ورشکسته تر و بحرانی بحرانی
مله اشغال افغانستان  آن در منطقه، و از ج دولت آمريکا که سياست های

 ثباتی هر  جنگ و بی, و عراق، و حمايت از اسراييل به گسترش خشونت
 از سياستهای  چه بيشتر منطقه منجر شده، اکنون قصد دارد تا نتايج برخی

در . خود را که به نفوذ بيشتر جمهوری اسالمی منجر شده، برعکس کند
حدان خود در منطقه و همين راستا است که آمريکا به کمک و پشتيبانی مت

به ويژه مصر، عربستان و اردن تالش کرده است تا با دامن زدن به 
. اختالفات قومی و مذهبی در عراق از نفوذ شيعيان در عراق بکاهد

مقاومت در  جنبش ايجاد شکاف در که به منظور همکاری آمريکا با ايران
قدرت نيروهای شيعه را به  عراق و در هم شکستن آن صورت گرفت،

نفوذ هر چه بيشتر جمهوری اسالمی در  اين قدرت گيری اما به. رساند
عراق و منطقه منجر شد و دولتهای حاشيه خليج را که با مشت آهنين بر 
. اکثريت جمعيت شيعه اين کشورها حکومت ميکنند به شدت نگران کرد

دولت آمريکا اکنون قصد دارد تا با کمک متحدان عرب خود و سرمايه 
  .ی وسيع از نفوذ شيعيان در مجلس و دولت عراق بکاهدگذار

. هايش دست زده است جمهوری اسالمی نيز به نوبه خود به تشديد فعاليت
های منطقه و جهان، گسترش همکاری های  سفر مقامات رژيم به کشور

کودتاگران با پاکستان و از جمله همکاری آنها در دستگيری ريگی، و 
 عراق و به ويژه طرح حذف تعداد قابل  لینقش ايران در سياست داخ

توجهی از کانديداهای سنی برای انتخابات مجلس عراق به بهانه سابقه 
  .همکاری و عضويت آنها در حزب بعث، در همين راستا صورت گرفته اند

نگران  در منطقه جمهوری اسالمی دولت آمريکا از يکطرف از نفوذ 
کاری با ايران در منطقه است، و از طرف ديگرهمچنان به هم است

طرح تحريم های بيشتر عليه ايران نشانگر همين تناقض . نيازمند است
های اقتصادی اما نتايج اقتصادی و سياسی فالکت باری برای  تحريم. است

نبايد فراموش کرد که همين سياست ها نقش . مردم ما ببار خواهد آورد
، و نظامی شدن  فرهنگی افزايش فشارهای سياسی و  غير قابل انکاری در

 مداخله آمريکا و .هر چه بيشتر اقتصاد و فضای سياسی ايران داشته است
متحدانش نه تنها اثرات اقتصادی مصيبت باری خواهد داشت، بلکه با 
برجسته کردن مسئله هسته ای از يک طرف از توجه و تمرکز جهانی 

می تواند بر روی جنبش ضد استبدادی مردم ما ميکاهد، و از طرف ديگر 
.  بگذارد های سياسی در صف جنبش اعتراضی در ايران تاثير منفی الويت

همچنين ترديد نيست که اين مداخالت در دست کودتا گران به بهانه ای 
ی ترور و خفقان، و سرکوب هر چه  شد برای گسترش فضا تبديل خواهد

ها و مداخالت ضد مردمی  طرح. وحشيانه تر به بهانه مقابله با آمريکا
 است در راستای تضعيف جنبش ضد استبدای  آمريکا و متحدانش قدمی

های  اين مداخالت نه تنها مانع گسترش ضروری و حياتی جنبش. مردم
اومت شجاعانه مردم سياسی و مطالباتی می شود، بلکه دستاوردهای مق

  .عليه کودتاگران و دستگاه ظلم و جنايت را در معرض خطر قرار ميدهد
  ,سرکوب در داخل

   گسترده گرامی داشت هشت مارس در خارج از کشور برنامه های
  ٢٠١٠مارس ۵ - ١٣٨٨ اسفند ١۴جمعه 

خبرها حاکی از تشديد فشار بر , در آستانه هشت مارس روز جهانی زن 
احضار .  از سوی دستگاههای امنيتی و اطالعاتی رژيم استفعالين زنان

ی روز جهانی   تن از فعاالن مدنی شهر سنندج به ستاد خبری در آستانه٧
 دادن  تهديد، بازجويی و ضرب و شتم پدر درسا سبحانی، برای تحويل, زن

بازداشت محبوبه کرمی و , دخترش که فعال کمپين يک ميليون امضاست
جوی دختر کرد دانشگاه تبريز پس از محروميت وی از خودکشی يک دانش
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اما .تحصيل گوشه ای از خبرهای زنان در آستانه روز جهانی زن است
احزاب و گروههای مختلف ,سازمان ها, کانون ها, تشکل ها, نهادها

ايرانی درخارج از کشور با انتشارفراخوان های مختلف اقدام به برگزاری 
دعوت از چهره های , موزيک, م، سخنرانیمراسم گوناگون ونمايش فيل
نمايش آثار هنری زنان هنرمند برپايی , سرشناس مدافع حفوق زنان

, پخش برنامه های هنری, کارگاه نقاشی و طراحی يادبود روزجهانی زن
شرکت راهپيمايی و تجمعات جوامع ميزبان , ئو کليپ ويد, موسيقی زنده

سازمان ,  کپنهاگ در دانمارکانجمن دفاع از حقوق زنان در. کرده اند
شبکه سراسری , کانون دانشجويان ايرانی در هلند, زنان هشت مارس

اتحاد ",  فرانکفورت آلمان گروه زنان ايرانی در, همکاری زنان ايرانی
 شورای پشتيبانی از  ,کميته عليه تبعيض در هلند" زنان آزاديخواه

آزادی و ,  در تورنتوجمعی از فعالين جنبش زنان, مبارزات مردم ايران
گروه فايت , نشريه ندای مردم, نشريه روشنگری, دمکراسی برای ايران

سازمانهای ,)افغانستان/ ايران( مارس ٨گروه بيسيک سازمان زنان , بک 
و , کميته زنان ضّد سنگسار, سازمان زنان صلح سوئد, جبهه ملی ايران

ا و گروههايی باالخره جمعی از زنان مبارز پاريس بخشی از تشکل ه
هستند که يا فراخوان هايی مستقل برای برگزاری مراسم روز جهانی زن 
در شهرهای مختلف اروپا و آمريکا و کانادا جدا يا همراه با نهادها و 
تشکل هايی از جوامع ميزيان انتشار داده اند و يا از اين فراخوان ها 

 .حمايت کرده اند
  ت ملی رژيم بهدر حاشيه واکنش سخنگوی کميسيون امني

  : فيلم  حمله به کوی دانشگاه تهران
  ندارد" مطلب جديدی"  وقتی که قتل و کشتار جوانان

 ٢٠١٠ مارس ۶- ١٣٨٨اسفند ١۵شنبه 
اين همه " مطلب جديدی نداشت"فيلم حمله به کوی دانشگاه تهران 

واکنشی است که کاظم جاللی سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس در 
راستی هم از نظر رژيمی که قتل و . ين فيلم صورت داده استباره انتشار ا

شکنجه و تجاوز و صدور حکم محارب برای پرتاب سه عدد سنگ به 
حمله , سوی نيروهای وحشی و سرکوبگر مردم جزو امور روزمره است

وقتی روز ! باشد" مطلب جديد"به کوی دانشگاه معلوم است که نمی تواند 
انان مردم رد می شوند و آنها را از پل به روشن با ماشين از روی جو

کشتن پنج جوان در جريان حمله مغول وار گارد , پائين پرتاب می کنند
 ٨٨ خرداد ٢۴ويژه و بسيجی ها و لباس شخصی ها در شب چهارشنبه 

به کوی دانشگاه و زخمی و مجروح کردن گروه زيادی  از جوانان و 
باشد؟ وقتی " مطلب جديد" بايد دانشجويان و به آتش کشيدن خوابگاه چرا

رهبران مذهبی اين دستگاه ظلم و جنايت با لذت ساديستی از تريبون های 
نماز جمعه برای بردار کشيدن جوانان بيگناه مردم ابزار شادمانی می کنند 
و به قوه قضاييه و رييس آن دست مريزاد می گويند؛ وقتی می گويند 

ندن مردم در خيابان ها و ميادين ها جنازه های جانباختگان را برای ترسا
 زندانيان سياسی را دسته ۶٧بگردانيد؛ وقتی می گويند مثل تابستان 

 ماه قبل در ٨ دانشجو در ۵معلوم است که کشتن , جمعی قتل عام کنيد
اين هم که . تلقی نشود" مطلب جديد"حين حمله شبانه به کوی دانشگاه 

تهاجم را به افراد ,  در سخنرانی خود بعد از حمله به کوی دانشگاهخامنه ای
نسبت داد و بعد در فيلمی که از سوی خود همين نيروهای سرکوب " ناشناس"

معلوم شد اين نه افراد ناشناس که نيروهای گارد ويژه و , به بيرون درز کرد
بسيج و لباس شخصی بودند که به کوی حمله کرده و کشتند و زدند و 

ارد؛ مگر در جامعه ای که ولی فقيه در نقش ند" مطلب جديدی"سوزاندند  
می شود يقه او را گرفت که چرا آشکارا دروغ گفته و , نماينده خداست

مزدوران حکومتش را که آدرس و مشخصات شان معلوم و آشکار است افراد 
ناميده ؟ هر چه باشد او نماينده خداست و جاللی و وکيل الدوله " ناشناس"

پس معلوم , يزه خواران همين سفره خون آلود اندهای امثال او در مجلس ر
است که نمی توانند کمترين واکنش انسانی به جنايات دستگاهی که خود ريزه 

کار امثال کاظم جاللی و کميسيون های تحقيق مجلس . خوار آنند داشته باشند
خواباندن , بيرون کشيدن جنايات بزرگ رژيم از کانون تمرکز افکار عمومی 

انداختن ماجرا به مسير ,  اعتراض عمومی به بهانه تحقيق سروصدا و
ارائه گزارش های مغلطه آميز غير علنی و ارائه آن , فرسايش در طول زمان

به همان ضاربان و جنايتکاران و مجريان کشتار و شکنجه برای تصميم گيری 
اين همان فرايندی است که در مورد شکنجه های کهريزک طی کرده . است

ايندی که در نتيجه آن شکنجه گران و متجاوزان جنسی به جای اند؛ فر
مجازات شدن ترفيع مقام گرفتند و يا بر سر جايشان نشستند و حاال دوباره 
چنان پر رو و قيح شده اند که از زبان  سردار رادان جانشين فرمانده نيروی 

 به کسی در" انتظامی که خود از متهمان جنايت کهريزک است  می گويند 
دادند که بگو به من تجاوز شده و پنجاه ميليون بگير و اگر  زندان پيام می
سردار رادان و ." اند اقل بگو مرا آزار جنسی داده کشی حد خجالت می

جنايتکارانی مثل او خيالشان جمع است که در دستگاه واليی هرگز آنها را به 

 که امثال کاظم خاطر جنايات شان به محاکمه نخواهند کشيد؛ آنها می دانند
جاللی نه نماينده های مردم که يک مشت وکيل الدوله زبان بسته  و 
خودفروخته اند و از اين کبريت های بی خطر جرقه ای حتی به خرمن جنايت 

  . و تجاوزشان نخواهد رسيد
مردم ايران اما پرونده های جنايت اين حکومت و دستگاههای آن را فراموش 

. واهد توانست بر چهره جنايت رنگ فراموشی بنشاندغبار زمان نخ. نمی کنند
آن روز خواهد رسيد که ايادی و مجريان و کارگزاران اين دستگاه زور و 

 . جنايت  به خاطر اعمال ننگين شان در پيشگاه مردم ايران پاسخگو باشند

……………………………………….  
  پيام دستگاه واليت

 به سوریبه جنبش ضد ديکتاتوری و فرصت بی همتای چهارشن
 ٢٠١٠مارس  ٣ - ١٣٨٨اسفند ١٢چهارشنبه  

باور . حکم اعدام محمد امين وليان در دادگاه تجديد نظر تاييد شده است
کردنی نيست که جوانی به خاطر پراندن سه عدد سنگ به قصد دفاع از 
خود در برابر هجوم وحشيانه نيروهای گارد ويژه و بسيجی و سردادن 

اين اوج توحش و سبعيت .   اعدام محکوم شودشعار مرگ بر ديکتاتور به
کودتاچيان و دستگاه سالخی قضايی که به ماشين کشتار جوانان آزاديخواه 
اين کشور تبديل شده است را نشان می دهد؛ اين حکم نشان می دهد که 
دستگاه زور و سرکوب و جنايت مصمم است به قيمت ريختن خون 

صدور اين حکم وحشيانه اگر .  کندبيگناهان همچنان بقای خويش را تامين
, در کنار حمله شبانه به خانه هنرمندان و دستگيری فله ای اهل سينما

بازداشت های جديد  و ادامه فشار روانی و , توقيف روزنامه اعتماد
 اوين ٢٠٩بازجويی حاميان مادران عزادار در سلول های مخوف بند 

 بهمن بی سابقه ٢٢ستانه گذاشته شود؛ و باز در کنار اين خبر که در آ
معترضان و , دگرانديشان, ترين موج دستگيری فعاالن سياسی و مدنی

 هزار نفر را ٢٠منتقدان حکومت از طيف های مختلف براه افتاد و حدود 
پيام دستگاه واليت و کارگزارانش  خطاب به جنبش , دستگير کردند

. ن می کنداعتراضی ضد ديکتاتوری را با صراحت خيره کننده ای روش
بايد اگر می توانيد ما را ! ما رفتنی نيستيم: پيام اين است که می گويند

اين است پيام دستگاه واليت؛ ! و بر قدرت می مانيم! می کشيم. براندازيد
بشدت , دستگاهی که ديگر می داند آبرو و اعتباری در ميان مردم  ندارد

د به حفظ قدرت خود منفور است و فقط با تکيه بر سرکوب عريان می توان
اين پيام را بايد دريافت و از فرصت بهره جست و ضربه جانانه . بيانديشد

چهارشنبه سوری چنين فرصتی است؛ . ديگری بر پيکرشان وارد ساخت
فرصتی بی همتا تا جنبش اعتراضی به الف و گزاف رژيمی که لشکرکشی 

می نامد "  بهمن٢٢ دی و ٩" حماسه "ايادی زور و سرکوب و جنايت را 
پاسخ دهد؛ پاسخی به وسعت همه کوچه ها و معابر و خيابان های سراسر 

  .شهرهای ايران
 سخت برخطا هستند آنان که به موعظه سکوت و رواداری رو آورده اند 

اين روش برای حکومتی که کهريزک , و در برابر سرنيزه سرخم می کنند
 و علنا از تکرار قتل را در پرونده اش دارد و برخی از سخنگويانش رسما

 سخن می گويند تنها بهانه دادن به زنگی مست است تا  جوانان ٦٧عام 
خون ندا و سهراب وثيقه . بيشتری را در بيدادگاههايش به قتل برساند

تسليم طلبی و موعظه سکوت نبود؛ جوانان آزاديخواه اين سرزمين جان 
ته بر جا نگذاشتند تا  عزيزشان را ندادند و مادران و پدران شان را دلسوخ

کسانی به انديشه دوختن قبايی از رنج مردم برازنده خويش فراخوان به 
و راستی آخر چه جای سکوت است هنگامی که .سکوت و پرهيز دهند

 پرده دار به تيغ می زند همه را؟ 
اين انديشه خطاست که گويا دستگاه سرنيزه ديکتاتوری را نمی توان 

 در پيش گرفتن نبردهای پراکنده موضعی در هر می توان با. درهم شکست
دستگاه سرکوب رژيم را فرسوده کرد و در نهايت از پا , کوی و برزن

قدرت ما در , اگر قدرت آنها در تجمع آنها و آتش سالح شان است. انداخت
وسعت شمار ما و تحرک ما و تحميل زمان و مکان رويارويی محدود به 

حالت و در پيش گرفتن روش جنگ و گريز انتقال مبارزه به م. آنهاست
کودتاچيان را ناگزير خواهد کرد به ايجاد پايگاههای ثابت و سيار در 

اما روشن است که با توجه به , بسياری از مناطق و محالت دست بزنند
دامنه جنبش اعتراضی هرگز نخواهند توانست در رويارويی با جوانان 

نبه سوری که جشن ملی و تاريخی چهارش. ابتکار عمل را در دست بگيرند
ماست؛ می تواند فرصتی باشد تا بار ديگر به ديکتاتور کين توز و 

نشان , خونخوار که با مردم ايران بدتر از بيگانه اشغالگر رفتار می کند
داده شود که در برابر عظمت مردم يک الشه متعفن متحرکی که تنها 

هارشنبه سوری می تواند چ. تاريخ دفن اش به تاخير افتاده بيش نيست
رفراندوم خودجوش توده ای شود و غريو شعار مرگ بر ديکتاتور از 
ورای کوچه ها و معابر و خيابان ها در پهندشت سرزمين به يفما رفته 
   .مان را جاری کند؛ چهارشنبه سوری می تواند پشت ديکتاتور را بلرزاند
.............................................  
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  :اين ها سلسله گفتار کوتاهی است تحت عنوان 
   ١٣٨٩١٣٨٩١٣٨٩پرونده دستمزد پرونده دستمزد پرونده دستمزد 
   گرانگرانگرانررراز زبان کااز زبان کااز زبان کا

 شماره فراهم آمده که بی ٨ ايلنا، تا –که توسط خبرگزاری کار ايران 
  .هيچ تفسيری ازنظرتان می گذرد

  ١-از زبان آارگران١٣ ٨٩پرونده دستمزد / آند ايلنا بررسي مي
   هزار تومان است ٨٠٠گر هاي زندگي يك آار حداقل هزينه

به گفته يك آارگر بازنشسته لوازم خانگي، پايين بودن :  اسفند٧ايلنا 
ها باعث شده است تا بازنشستگان همچنان دغدغه معاش  دستمزد

  . داشته باشد
چند : آاشفي آارگر بازنشسته آارخانه آبسال در گفتگو با ايلنا، گفت

يل پايين بودن مستمري ام اما به دل سالي است آه بازنشسته شده
ام تا مانند جوانان به فعاليت خود در بازار آار  بازنشستگي مجبور شده

  . ادامه دهم
وي با يادآوري اينكه سازمان تامين اجتماعي مستمري بازنشستگي را 

آند؛  براساس حداقل مزدتعيين شده در شوراي عالي آار تغيير مي
 بازنشستگان هم پايين به دليل افزايش ناچيز مزد مستمري: افزود
  ماند و در نتيجه بازنشستگان براي تامين معاش  مي

  . خود ناچار به انجام آار هستند
بازنشستگي، : اين آارگر بازنشسته صنايع لوازم خانگي تاآيد آرد

دوران استراحت آارگران است اما وضع نامطلوب اقتصادي باعث شده 
تر شوند و به  ي خود وابستهها تا جوانان براي تامين معاش به خانواده

  همين آارگران بازنشسته مجبور هستند تا بر 
  . حسب تخصص يا امكاناتي آه دارند باز به فعاليت خود ادامه دهند

توان نسبت به افزايش  آاشفي با بيان اينكه با افزايش مزد پايه مي
  . قدرت خريد آارگران شاغل و بازنشسته اميد وار بود

بر افزايش مزد آارگران نبايد از قدرت خريد آارگران در برا: يادآور شد
  . آاسته نشود

هاي زندگي خانواده يك  در شرايط فعلي حداقل هزينه: وي تصريح آرد
شود آه  هزار تا يك ميليون تومان برآورد مي٨٠٠آارگر بازنشسته بين 

 هزار تومان آن از طريق ٦٠٠به دليل پايين بودن حداقل مزد تنها 
  . شود اخت ميمستمري پرد

به همين دليل براي تامين باقيمانده اين هزينه : اين آارگر سابق گفت
  پايان پيام. بازنشسته مجبور است تا دوباره مشغول به آار شود

   ٢- از زبان آارگران١٣٨٩پرونده دستمزد / آند ايلنا بررسي مي
 آه آارگران را از آار بترسانند، حداقل دستمزد را افزايش به جاي آن

  دهند
به گفته يك مقرري بگير بيمه بيكاري، پايين بودن : اسفند ٧ايلنا 

دستمزدها باعث شده است تا مقرري بگيران بيمه بيكاري نيز براي 
اين در حالي . تامين معاش خود مخفيانه به آسب درآمد مشغول باشند

  است آه طبق قانون مقرري بگيران بيمه بيكاري در 
  . بايد اشتغال داشته باشنددوران دريافت اين بيمه ن

است آه  مدتي: وگو با ايلنا، گفت اين آارگر سابق شرآت نيرو در گفت
به دليل اختالف با آارفرما از آار اخراج و برابر راي هيات حل اختالف 

  .آنم اداره آار از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي
 سال ٣٠ه به دليل پايين بودن دستمزدها، باداشتن نزديك ب: وي افزود

 درصد آخرين ٧٠سابقه آار، مقرري بيمه بيكاري من آه بايد معادل 
  . رسد  هزار تومان نمي٣٥٠حقوق دريافتي باشد به 

اين آارگر مقرري بگير بابيان اينكه هزينه زندگي ماهيانه خانواده او 
ها  براي تامين ساير هزينه:  هزار تومان است؛ گفت٣٥٠بيش از 

 دريافت مستمري به طور پنهاني مشغول به آار مجبورم تا همزمان با
  . شوم

هاي  وي بابيان اينكه اگر دستمزدها به طور منطقي و برابر با هزينه
يافت؛ ديگر او نيازي به انجام آار پنهاني  واقعي زندگي افزايش مي

مسووالن اداره آار چگونه انتظار دارند تا آارگران : نداشت؛ گفت
  ت مقرري ناچيز صندوق بيمه مقرري بگير فقط با درياف

  . هاي خود را تامين آنند بيكاري هزينه
به جاي آنكه من و امثال من را از آار آردن : اين آارگر اخراجي گفت

  . بترسانند؛ بايد حداقل مزد افزايش يابد

به عنوان يك آارگر مختصص نسبت به اخراج خود معترض : وي افزود
ه اينكه چقدر امكان استفاده از هستم و سرانجام يك روز بدون توجه ب

مقرري بيمه بيكاري را دارم؛ راي بازگشت به آار خود را از ديوان 
  روز  عدالت اداري خواهم گرفت و اميدوارم تا آن

  . ها افزايش يافته باشد حداقل دستمزد
  پايان پيام

   ٣- از زبان آارگران١٣٨٩پرونده دستمزد / آند ايلنا بررسي مي
   ما است ٩روي  ما در گ٨هميشه 

: آارگرشاغل درشرآت توليدي پالستيك شاهين، گفت يك:  اسفند٨ايلنا 
دهد به  دولت در مسائل اقتصادي آنگونه آه به آارمندان اهميت مي

  . آند آارگران توجه نمي
  درحالي آه هزينه: وگو با خبرنگار ايلنا مدعي شد حسين خراج درگفت

زار تومان در ماه است، در  ه٦٠٠زندگي يك خانواده متوسط معادل 
شود، براي همين   هزار تومان بيشتر نمي٤٠٠آمد بيشتر آارگران از 

  . هميشه هشت ما گروي نه ما است
اين وضع درحالي ادامه دارد آه آارمندان در آنار دريافت : وي افزود

  . مند هستند هاي اقتصادي دولت بهره همين حداقل حقوق از حمايت
وردن آارگران شاغل و بازنشسته به اضافه آاري آ از روي: خراج گفت

توان دريافت آه اين گروه از جامعه برخالف  و مشاغل دوم و سوم مي
  . قشر آارمند از قدرت اقتصادي آمتري برخوردار هستند

اين آارگر گفت به عنوان مثال آارگران برخالف آارمندان از مزاياي 
ارت محروم بوده اند و خدماتي چون سبد آاالي در ماه رمضان و سفرآ

اين درحالي است آه دولت تايمن آننده و ارائه دهنده اين خدمات بوده 
  . است

توان پذيرفت آه وضع آارمندان دولت از  از آنجا آه نمي: وي افزود
وضع آارگران بدتر است، آارگران حاضر هستند تا براي آارفرماي 

  . دولتي آارآنند
فزايش منطقي حداقل دستمزدهاي سال خراج خواستار آن شد تا درآنار ا

آار بتواند دولت را مكلف آند تا از آارگران نيز مانند  ، شوراي عالي٨٩
  پايان پيام. آارمندان دولت حمايت اقتصادي آند

   ٤- از زبان آارگران١٣٨٩پرونده دستمزد / آند ايلنا بررسي مي
  هيچ پس اندازي نداريم 

درآمدم آنقدر پايين است آه :  گفتيك آارگر ساختمان:  اسفند   ٨ايلنا
  . براي گذران زندگي مجبورم شبها هم با ماشين دوست و آشنا آارآنم

  : گويد حسن غالمي آارگر ساختمان مقيم تهران در گفتگو با ايلنا، مي
 سالي است آه براي گذران زندگي خود از شمال آشور به به تهران ١٠

رگري در ساختمانهاي درحال مهاجرت آرده ام و در اين مدت از راه آا
ها آنقدر  ام اما در مدت اخير هزينه خودم را تامين آرده ساخت زندگي

ها با ماشين دوست و آشنا  ام شب افزايش يافته است آه مجبور شده
  .مسافرآشي آنم

شب مشغول آار  صبح و هم با اينكه هم: اين آارگر ساختماني افزود
آند؛  هاي روزانه آفايت مي هزينههستم اما درآمدم تنها براي پرداخت 

  . اندازي داشته باشم چنانچه هنوز نتوانستم براي آيند خود پس
هر چند در آار ساختمان مزدآارگر براساس عواملي چون : وي افزود

شود اما مصوبه شوراي عالي آار نيز  حجم و مدت انجام آار تعيين مي
  . تعيين دستمزدها تاثير گذار است

توانم بگوييم آه از راه آارگري   در حال حاضر مي:اين آارگر گفت
هاي اوليه من بيش از اين   هزار تومان درآمد دارم اما هزينه١٠روزي 

  . مقدار است
بدون شك با افزايش دستمزد سال تعيين شده در شوراي : وي گفت

توان نسبت به افزايش مزد آارگران ساختمان خوش بين  عالي آار مي
  پايان پيام. بود
   ٥- از زبان آارگران١٣٨٩پرونده دستمزد / آند لنا بررسي مياي

  ايم  توقعمان را به اجبار پايين آورده
 ٨٨يك آارگر صنعتي با بيان اينكه دستمزدهاي سال :  اسفند  ٩ايلنا

شانس  اگر خيلي خوش: ؛ گفت  زندگي را نداده است هيچگاه آفاف هزينه
  .اره يا قسط خانه بپردازيمابت اجباشيم بايد تمام حقوق ماهانه را ب

  : پروين محمدي، آارگرآارخانه صنايع فلزي درگفتگو با ايلنا افزود
اي ندارند آه حتي در آستانه بازنشستگي  آارگراني مثل ما چاره

شان عالوه بر انجام آار اضافي به  براي تامين معاش خود و خانواده
  .بياورند مشاغل دوم يا سوم نيز روي

درخانواده بيشتر آارگران حداقل يك فرزند دانشجو : وي يادآور شد
هاي دولتي  وجود دارد گه باتوجه به محدوديت فضا در آموزشگاه
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 تحصيل در مراآز  سرپرست خانواده مجبور است تا هزينه
  . دانشگاهي آزاد و غير انتفاعي را نيز پرداخت آند

ان انتظار توان از اعضاي خانواده آارگر اين آارگر با بيان اينكه نمي
هاي خود را تا سطح در آمد سرپرست خانواده  داشت آه خواسته
وقتي آه فرزندانمان برخالف ما هر ساعت : پايين بياورند؛ گفت

آنند و تحت تاثير تبليغات آن  برنامه هاي تلويزيوني را تماشا مي
هاي آنها پاسخ  توانيم به حداقل خواسته قرار دارند چگونه مي

  . نگوييم
نتيجه اين وضع حاشيه نشيني آارگران در مناطق : فزودمحمدي ا

محروم و دورافتاده شهري است؛ زيرا مجبوريم تا براي تامين 
  . مان، سطح توقع خود را پايين بياوريم حداقلي نيازهاي خانواده
است  شرايط اقتصادي آارگر را مجبورآرده: اين آارگر صنعتي افزود

آند و به جاي   سويا استفادهتا به جاي برنج و گوشت از بلغور و
اي  اقامت در مناطق توسعه يافته و آباد شده شهري به نواحي حاشيه

  . آه فاقد امكانات رفاهي و فرهنگي هستند آوچ آند
شنويم آه قرار است از  درآنار اين مسئله مي: محمدي تصريح آرد

  . سال آينده هزينه حمل نقل با اتوبس و قطار شهري افزايش يابد
شود آه هيچگاه از  اين افزايش هزينه درحالي مطرح مي: فتوي گ

  . افزايش واقعي دستمزد آارگران صحبتي به ميان نيامده است
  پايان پيام

   ٦- از زبان آارگران١٣٨٩پرونده دستمزد / آند ايلنا بررسي مي
  آنيم به سختي زندگي مي

تر در اين حرفه بيش: گويد يك آارگر فروشنده مي:  اسفند١٠ايلنا 
عالي آار  آارگران در ازاي دريافت حداقل دستمزد مصوب شوراي

  . ساعت آار آنند١٢ تا ١٠بايد روزانه 
هاي اطراف ميدان انقالب  جليل محمدي آارگر فروشنده يكي از مغازه

دستمزد ماهانه بيشتر آارگران فروشنده : در گفتگو با ايلنا، افزود
 هزار تومان است ٢٧٠ ساعت آار مبلغي در حدود ١٢بابت روزانه 

و اين درحالي است آه وزارت آار و امور اجتماعي اين ميزان مزد 
  .  ساعت آار آارگر تعيين آرده است٨ماهانه را براي روزانه 

با اين حال وضع مزدي آارگران زني آه در : اين آارگر افزود
تر است؛  ها به حرفه فروشندگي مشغول هستند از مردان پايين مغازه
 دريافتي بيشتر فروشندگان زن در شرايط آاري برابر حدود چنانچه
  .  هزار تومان در ماه است٢٥٠ تا ٢٠٠

درآنار پايين بودن دستمزدها، بيشتر آارگران : محمدي افزود
فروشنده از مزاياي بيمه اجباري، تعطيلي در ايام مرخصي و تعطيل 

  . محروم هستند
شندگي، غالب آارگران در در حرفه فرو: به گفته اين آارگر فروشنده

نقاط دور ساآن هستند و از سر ناچاري به اين حرفه مشغول 
  . اند شده

فروشندگي براي بيشتر آارگران فروشنده يا نخستين : وي گفت
شود؛ زيرا با اين  است و يا شغل موقت محسوب مي تجربه شغلي

  . درآمد امكان گذران زندگي وجود ندارد
  پايان پيام

  ٧- از زبان آارگران١٣٨٩پرونده دستمزد / آند يايلنا بررسي م
   خرجم جور نيست دخل و
 اسفند ، به گفته يك راننده اتوبوس شهري در اصفهان ١١ايلنا 

آم يك  براي گذران يك زندگي آبرومندانه و حداقلي بايد ماهانه دست
  . ميليون تومان درآمد داشت

وگو  در گفتهاي شهري اصفهان  ابوالفضل طاهري، راننده اتوبوس
 سال سابقه آاري، درآمد خالص دريافتي من بين ١٨با : با ايلنا گفت

 هزار تومان است و اين در حالي است آه با اين پول ٥٠٠ تا ٤٠٠
آموز را هم   نفره و فرزند دانشجو و دانش٤بايد هزينه يك خانواده 

  . پرداخت آنم
يرممكن شرايط آار امكان يافتن آار دوم را براي من غ: وي گفت

 سال پيش تاآنون به همراه ٢٠است و به همين دليل از  آرده 
  . ام ساآن هستم هاي خانه پدري ام در يكي از اتاق اعضاي خانواده

هاي مربوط به قسط وام  هزينه: هاي شهري افزود اين راننده اتوبوس
دهد آه بتوان براي خريد  و مخارج خوراك و لباس اين اجازه را نمي

  .انداز داشته باشم ن پسخانه يا زمي
به گفته اين آارگر درحالي آه متوسط مزد پايه يك راننده اتوبوس 

 هزار تومان است، هزينه آرايه يك ١٠در شهر اصفهان روزانه 
  .  هزار تومان در ماه است١٥٠خانه آبرومند در همين شهر بالغ بر 

 اگر آسي بخواهد با انتقال محل سكونت خود به مناطق: وي افزود

جويي آند بايد حداقل معادل  اي شهر در هزينه مسكن صرفه حاشيه
  . جويي شده بابت رفت و آمد تا محل آار هزينه آند پول صرفه
بندي مشاغل و سختي آار نيز براي  حتي اگر طرح طبقه: وي گفت

روز شده اجرا شود  آارگران اتوبوسراني شهر اصفهان به صورت به
  . شود احتي تامين نميبازهم مخارج زندگي آنها به ر

هرچند در شرايط فعلي تصورش هم براي آارگر بعيد : طاهري گفت
رسد اما اين روزها در اصفهان يك زندگي معمولي و  به نظر مي

  . آبرومند حدود يك ميليون تومان هزينه دارد
 دخل و خرجم با هم برابر ٨٨هاي سال  آدام از ماه در هيچ: وي گفت
  پايان پيام. نشده است

   ٨- از زبان آارگران١٣٨٩پرونده دستمزد / آند ايلنا بررسي مي
  مجبورم آه قرض آنم 

يك آارگر اصفهاني در مورد پايين بودن :  اسفند ١٢ايلنا 
 سال سابقه و اضافه آاري ١٠با :  مي گويد٨٨دستمزدهاي سال 

 هزار توما ناست آه هميشه ٥٠٠مزد دريافتي من در نهايت ماهانه 
  . شود  بابت بازپرداخت وام و بدهي هزينه ميبخش عمده آن

وگو با ايلنا  اصغر بهروز پور آارگر شرآت احيا سپاهان در گفت
 پولي آه باقي مي ماند   از حقوق، هر ماه پس از آسر بدهي: افزود

آنقدر آم است آه مجبورم براي گذران هزينه هاي زندگي خانواده 
  . نمنفره خود از دوست و آشنا پول قرض آ پنج

به دليل مشكل مالي حتي مجبور به فروش اتومبيل : اين آارگر گفت
ام و به همين دليل در حال حاضر نمي توانم از طريق  خود شده

  . مسافرآشي محل درآمد دومي براي خود دست و پا آنم
بهروز پور با بيان اينكه در هيچ ماهي بدون قرض آردن نتوانسته 

امثال : ه خود را پرداخت آند؛ افزوداست هزينه هاي خانواده پنج نفر
من براي زندگي آردن مجبور هستم آه به تمامي نيازهاي خود نگاه 

  . حداقلي داشته باشند
با همه اين احوال نمي توان آه خوشه بندي يارانه : اين آارگر گفت

  . ها در چه رتبيه قرار دارم
ها درصورتي آه  با توجه به هدفمند شدن يارانه: وي گفت

 به صورت منطقي افزايش پيدا نكند، معلوم ٨٩مزدهاي سال دست
  . هاي زندگي برآيم نيست آه چگونه خواهم توانست از عهده هزينه

  پايان پيام

............................................. 
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  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
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  سايت راه کارگر
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  سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com  
  سايت اتحاد چپ کارگری
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 سايت راديو صدای کارگران ايران
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  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
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                              » خانه کارگر«
 و پيشنهاد تعيين حداقل دستمزد کارگران

در زمان های قديم حاکم خودکامه و جباری زندگی می کرده که چنان  می گويند
آورده بود و چنان فضايی از فشار اقتصادی و بگير و ببند  باليی بر سر مردم

 در صف   بايد ساعت ها و چه بسا روزها  مردم  ايجاد کرده بود که  و بکش
 خراج خود را خدمت کنند و مثال باج و می ايستادند تا تازه بتوانند به حکومت

البته اکثر اين فلک زدگان  !!تحويل ماموران اين حاکم مستبد و خونخوار دهند
می  درصف ايستاده ضمن تحمل اين وضعيت خفت بار به آن اعتراض هم

اما در ميان صف کسانی هم بودند که از . کردند و خواهان پايان دادن آن بودند
 پيش نمی رود ناراحت بودند که گرفتن باج و خراج به سرعت و به خوبی اين

پيشنهاد می کردند که برای کاستن از طول صف ها تعداد  و به حکومت
  !!بتواند باج و خراج را جمع آوری کند مامورانش را بيشتر کند تا بهتر

جمهوری اسالمی در مورد تعيين حداقل دستمزد » خانه کارگر» پيشنهاد
فالکت و سيه . يشنهاد ها استجمله اين گونه پ کارگران برای سال آينده از

 کارگران را به چنان حدی   ايران روزی و فشار کمرشکن جهنم سرمايه داری
خانه «مستقر در  از مظلوميت و استيصال کشانده است که مزدوران ضدکارگر

 بر بستر درماندگی خفت بار طبقه کارگر و درواقع برای خوش رقصی» کارگر
 داری پيشنهاد می کنند که حداقل دستمزد در پيشگاه سرمايه به دولت سرمايه

طوری تعيين کند که کارگران فقط و فقط بتوانند زنده بمانند تا  کارگران را
هميشه و الی االبد مثل چهارپايان بارکش برای سرمايه  همچون سابق و برای

درست از اين زاويه و دقيقا با اين هدف است  .داران کارکنند و دم برنياورند
جلسات متعدد بحث و بررسی طی  پس از» خانه کارگر«دستمزد که کميته 

کارگران در سال آينده  نامه ای سرگشاده پيشنهاد خود را برای حداقل دستمزد
  .است به شورای عالی کار و مسئوالن کشور اعالم کرده

 قانون کار جمهوری اسالمی دو شاخص را ٤١بر اساس ماده » کارگر خانه»
تورم اعالم شده از : مزد کارگران در نظر گرفته است دست برای تعيين حداقل

خانه .  نفری٤نيازهای زندگی يک خانواده  سوی بانک مرکزی و تامين حداقل
داده است که تا چه حد تالش  کارگر در نامه خود به مسئوالن کشور توضيح

کامال حداقلی  کرده است حداقل تمام حداقل ها را در مورد تامين يک زندگی
سبد  در تعيين اقالم تعيين کننده"از اين رو . ارگران در نظر بگيردبرای ک

 نفره که ٤خوراکی ها از جدول حداقل کالری مورد نياز برای يک خانواده 
 ٨٨رفاه تاييد شده استفاده کرده و قيمت اقالم در پايان دی ماه  توسط وزارت

 گرفته شده شهرداری که حداقل قيمت های مصوب می باشد از ميادين تره بار
  ".نظر قرار داده شود و سعی شده که قيمت های حداقلی در

 نفره مورد نظر شامل پدر و مادر و کودکانی است که سن آن ها ٤خانواده  "
 که فرزند کارگر    يعنی فرض خانه کارگر اين است ."سال است   ٦ تا ٢بين 

نی پيش و خرج تحصيل ندارد واين خود به مع مدرسه يا دانشگاه نمی رود
آموزشی برای فرزندان کارگران  فرض گرفتن محروميت از تحصيل و امکانات

 ٢٠٠٠يک روز  کالری مورد نياز والدين در. "در اين محاسبه دستمزد است
 اين مقدار کالری."  کالری در نظر گرفته شده است١٨٠٠کالری و کودکان 

 را در طول روز معموال برای کسانی در نظر گرفته می شود که کمترين فعاليت
می خواهند رژيم بگيرند تا الغر شوند نه برای کارگری که از صبح  می کنند يا

  .ساعت کار سخت و طاقت فرسا می کند ١٦ تا ١٢تا شب حداقل 
مقدمات، خانه کارگر برای تعيين دستمزد کارگران و جايگاه خانواده  با اين

اما نه . فقر می رودرفاه اجتماعی، يکراست سراغ خط  های کارگری از نظر
کارگران بايد در حدی باشد که که کارگران و   برای اين که بگويد دستمزد

را توليد می کنند، در رفاه و  خانواده های کارگری، که تمام ثروت جامعه
تا چه حد می توان  آسايش زندگی کنند، بلکه از اين رو که بگويد کارگر را

 و   کند سنگی نميرد تا بتواند کاربه طوری که فقط از گر Tفقير نگه داشت
برای سرمايه داران مفت خوری که خانه کارگر از آن ها دفاع می کند ثروت 

  .و بيشتر و بازهم بيشتر توليد کند بيشتر
 خط فقر را معرفی و بررسی می ٣اساس، خانه کارگر در نامه خود  بر اين 

در جايی قرار دهد که هر صورت بايد در فقر زندگی کند  کند تا کارگر را که در
. نظام بردگی مزدی بهترين جای ممکن است به نظر خانه کارگر برای حفظ اين

  : اين سه خط فقر از نظر خانه کارگر چنين است
فقر شديد يا خط گرسنگی مجموع درآمدی است که بايد توسط  خط -1 "

قل خانواده از خطر سوء تغذيه دور شوند و حدا خانوار هزينه شود تا افراد
خط فقر شديد يا گرسنگی به دست  .کاالی مورد نياز را برای حيات کسب کنند

  .است  ريال١٤٩٦٦٧ ٠آمده در اين گزارش
 درصد خط فقر ٤٠اساس مستندات مراجع رسمی خط گرسنگی تقريبا  بر -2

 ريال ٣٧٤١٦٧٥به عبارت ديگر، عدد . دهد مطلق را به خود اختصاص می
نيازهای يک خانواده برای   دربرگيرنده حداقلميزان خط فقر مطلقی است که

  .است ٨٨تضمين سالمت غذا و نيازهای اجتماعی در سال 
البته اين رقم ميانگين . مذکورخط فقر مطلق رابه ما معرفی می کند عدد

همواره تهران وشهرهای بزرگ به عنوان کالن شهرها تا  کشوری است، ولی
ه ها مثل هزينه مسکن، اياب و هزين  درصد به لحاظ افزايش برخی٢٠سقف 

 ٤١٦٦٠١٠شهرهای بزرگ  لذا اين سبد برای. بيشتر خواهد بود...ذهاب و 
  .ريال است

 ١٣٨٧متوسط خانوار شهری بر اساس تعديل نرخ تورم سال  درآمد -3
با توجه به اين که خط فقر نسبی . است درنظر گرفته شده)  ريال٨٦٨٧٥٠٠(

 ٤٣٤٣٧٥٠فقرنسبی بين  هری است، خط درصد ميانگين درآمد ش٦٦ تا ٥٠
شورای  لذا به نظر می رسد مصوبات.  است٨٨ در سال ٥٧٣٣٧٥٠ريال تا 

   ريال تا٣٧٤١٦٧٥عالی کاربر اساس اطالعات موجود بايد بتواند عددی بين 
ريال را پوشش دهد، يعنی عددی که حداقل فقر مطلق تا حداقل  4343750

   .برگيرد فقر نسبی را در
مذکور فارغ از اتفاقاتی است که در سال آينده به دنبال اجرای قانون  محاسبات

 ".يارانه ها و آزاد سازی قيمت ها اتفاق خواهد افتاد هدفمند کردن
خانه کارگر برای » سخاوتمندانه«همان طور که می بينيم، پيشنهاد  بنابراين،

 کارگری است از نگه داشتن کارگران و خانواده های دستمزد کارگران عبارت
پايين خواهيم ديد خانه کارگر در واقع  البته همان طور که در. در فقر مطلق 

حد اقل دستمزد طوری در  بلکه می گويد. رقم مشخصی را پيشنهاد نمی کند
رقم  نطر گرفته شود که با بن کارگری و کمک هزينه مسکن در نهايت به

سبات خودش و در واقع طبق محا.  تومان نزديک شود ٣٧٤٠٠٠تقريبی 
در شهرهای بزرگ زندگی می کنند همين هم زير خط فقر  برای کارگرانی که

   محاسبات را انجام داده تا نشان دهد خانه ضدکارگر تمام اين. مطلق است
نميرد و آن قدر جان در بدن  کارگرچه قدر بايد مزد بگيرد که فقط از گرسنگی
توليد کند و بر کوه ثروت  ، سودداشته باشد تا بتواند برای سرمايه دار کار کند

دار صاحب کار  اما طبق همين محاسبه خانه کارگر، سرمايه. های او بيفزايد
سرمايه   برای .بايد حداقل ماهی صد هزار تومان به دستمزد کارگر اضافه کند

داری که همين دستمزد فعلی کارگر را هم ماه ها عقب می اندازد و پرداخت 
اما سرمايه داران نبايد . دهزارتومان فا جعه است کند، پرداخت اين ص نمی

داران را در نظر گرفته و  خانه کارگر همه جوره منافع سرمايه .نگران باشند
است که مبادا اين صد هزار تومان بر روی پايه حقوق  فکر اينجا را هم کرده

 و مانند آن  مزدی مثل افزايش حق سنوات کارگر برود و به قول خودش اثرات
زير را مطرح می کند برای آن که  بنابراين، پيشنهادات.  در پی داشته باشدها

افزايش حقوق اثرات  حداقل ممکن به حقوق ثابت کارگران اضافه شود و اين
   :مزدی کمتری برای سرمايه داران داشته باشد

حداقل دستمزد به عالوه کمک هزينه بن و مسکن تا به رقم تقريبی  -1"
  .شود يک ريال نزد٣٧٤٠٠٠٠

افزايش کمک هزينه مسکن و بن کارگری همزمان بدون آن که اثرات  -2
. تواند به ميزان مؤثر در درآمد کارگران تأثير بگذارد مزدی داشته باشد، می

  .عالی کار است البته تشخيص آن بر عهده شورای
 درصد مزد روزانه به عنوان جبران يک ٥/٢پايه سنوات به مأخذ  ميزان -3

 ".دستمزد کارگران سابقه دار اضافه کرد قه را می توان بهسال ساب
شورای عالی "کارگر در پايان نامه خود اظهار اميدواری کرده است که  خانه

واقعی کارگر را که در برگيرنده عدالت اقتصادی و اجتماعی  کار بتواند مزد
   ".است به تصويب برساند

اجتماعی و اقتصادی عبارت که از نظر اين خانه ضدکارگر عدالت  می بينيم
عدالت اجتماعی و اقتصادی اين . کارگران در فقر مطلق است از نگه داشتن

بهترين شرايط و با بهترين و مدرن ترين  است که يک اقليت سرمايه دار در
لذت ها برخوردار باشند و  امکانات زندگی کند و از رفاه و آسايش و همه

مطلق زندگی  در فقر وفالکت و گرسنگیميليون ها کارگر و خانواده کارگری 
جانی  کنند و از همه امکانات محروم باشند و آن قدر مزد بگيرند تا تنها نيمه

 باالخره کارگر. در بدن داشته باشند تا بتوانند همچنان چرخ توليد را بگردانند
اگر کارگر نباشد سرمايه ای هم . مرده که نمی تواند کار کند و سود توليد کند

   .بود هدنخوا
همه، همان طور که در تمام اين سال ها ديده ايم معموال آنچه در نهايت  با اين

کاربه تصويب می رسد بسيار کمتر از همين پيشنهاد فالکت  در شورای عالی
از همين االن پيداست که دولت سرمايه برای  زده خانه کارگر است و امسال

   زيرا همين چند روز پيش بود که .پيشنهادات خانه کارگر تره هم خرد نمی کند
اضافه نخواهد  دولت رسما اعالم کرد که حقوق کارگران در سال آينده

 پس.(اقتصادی  به نقل از سخنگوی طرح تحول٤/١٢/٨٨روزنامه آرمان (شد
يا تحمل بردگی مطلق و مرگ : ما دو راه بيشتر در پيش رو نداريم ! کارگران
 مبارزه متشکل و سراسری عليه نظام فقرمطلق و گرسنگی مفرط يا ناشی از

برخورداری از يک زندگی انسانی همراه با رفاه، آسايش،  بردگی مزدی برای
راه دوم را انتخاب کنيم، بايد از همين االن از  اگر می خواهيم. شادی و آزادی

دستمزد را بر اساس ثروتی که ما  دولت و وزارت کارش بخواهيم که حداقل
توليد «(اين ثروت   ايم و اختصاص سهم هرچه بيشتری ازکارگران توليد کرده

اساسی،  بر چنين. به معيشت و رفاه شهروندان تعيين کند) »ناخالص داخلی
 چنان که ما قبال محاسبه کرده ايم، حداقل دستمزد برای يک خانواده چهارنفره

تعيين حداقل . کارگری نبايد از يک ميليون و پانصد هزار تومان کمتر باشد
اساس تورم و نيازهای حداقل يک خانواده کارگری همان چيزی  ستمزد برد

اين گونه تعيين . داری در قانون کارش آورده است است که خود دولت سرمايه
و امثالهم پيشنهاد می کنند فقط و فقط  حداقل دستمزد و ارقامی که خانه کارگر
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 دردهای بی دردی را از به سود سرمايه داران و دولت آن ها است و هيچ
خفت بار  اگر می خواهيم از شر اين زندگی. شمار ما کارگران دوا نمی کند

 مبارزه متحد  راحت شويم يا دست کم فشار آن را کمتر کنيم راهش فقط و فقط
متشکل و شورايی با سرمايه و متمرکز کردن حمله بر کوه سودهای سرمايه  و

برای زندگی .  به جامعه استها با هدف بازگرداندن آن ها داران و دولت آن
  .ندارد بهتر هيچ راه ديگری وجود

  عليه سرمايه متشکل شويم کارگران
  هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری کميته

 1388 اسفند 11

................................................. 
  سرخ تا سپيده و رهايى از نان و گل

 زن  مارس، روز جهانى٨اسبت بيانيه آانون نويسندگان ايران به من
 زنان آارگر صنايع نساجى شهر نيويورك در ١٨۵٧ مارس سال ٨

نصيب . پيمايى زدند اعتراض به شرايط غيرانسانى آار خود دست به راه
 زنان دردمند شجاع جز ضرب و شتم پليس نبود، اما حرآت  آن

 بار ديگر ١٩٠٨ مارس ٨ى عطفى شد، و در  ى آنان نقطه قهرمانانه
نان و «گذشته را در نيويورك با شعار  هزار زن آارگر ازجان پانزده
و درخواست شرايط انساني آار و زندگى به شورش واداشت، تا » سرخ گل

 هزاران زن ١٩١٧ مارس ٨ى اين قهرمانى نيرويى شود آه در  خاطره
پترزبورگ بكشاند و با پشتيبانى  هاى سن گارگر معترض را به خيابان

ساز را رقم زند؛ و اين نيرو تا امروز   آغاز انقالبى سرنوشتمردان آارگر
 مارس را به پاس ٨ادامه يابد آه زنان و مردان آزاده در سراسر جهان 

  .خواه گرامى بدارند نخستين حرآت متشكل زنان برابري
تابند،  هاى اين روز را برنمي  هنوز گردهمايي هاى خودآامه هرچند حكومت
هاى پوشالى از  بندى در زرورق جشن ن را با بستهآوشند آ سوداگران مي

ى ديرپا هنوز بسيارى  ستيزي نهفته محتواى واقعى خود تهى آنند، و زن
 مارس ٨دارد،  از مردمان را آگاه يا ناآگاه به ناديده انگاشتن آن وامي

ى ديرينه و پر فراز و نشيب زنان در پى حقوق  همواره يادآور مبارزه
تنها  است؛ و به گواه تاريخ، فرياد دادخواهى زنان نهانسانى خويش بوده 

سرخ  هرگز خاموش نشده آه از طلب عدالت اقتصادى و شعار نان و گل
امروز حتى در . فراتر رفته و به خواست سپيده و رهايى رسيده است

ى زنان  شده مانده و در گلو خفه ترين نقاط جهان صداهاى پنهان دورافتاده
 شغلى و آموزشى و  ى انساني، برابري ق شايسته آه حقو فريادى شده

سياسي، حق تعيين سرنوشت خويش، آزادى انتخاب، اختيار پوشش و 
  .آند ى آزاد، و آنترل بدن خود را طلب مي مراوده

اند آه نخواستند در  زنانى زيسته در سرزمين ما نيز از ديرباز آزاده
 خود را به آتش ى ستم و تبعيض، از سر نوميدي، خود و زندگى چنبره

زنانى آه به جرم تسليم نشدن به خودفريبي . بسوزانند و تباه آنند
هاى غلط تن به زندان و شكنجه و قتل و تجاوز دادند و بار  سنت

زنانى آه نماد آزادگى شدند تا زنانى ديگر به . بر دوش آشيدند» بدنامى«
ى  ه در سه دههزنانى آ. ها فرياد رهايى سر دهند ى آن احترام ياد و خاطره

هاى عرفى و قومى و تعصبات  گذشته، جدا از قيدوبندها و تبعيض
خانوادگي، بيش از پيش فشار تهديد، اعدام و سنگسار را احساس آردند؛ 

 دست و پا زدند آه  يي بيش از پيش در چنگال قوانين نابرابر و ناعادالنه
دن چند تار شمرد؛ زنانى آه ديده ش ها را نه جنس دوم آه گاه هيچ  آن

 از پلك -شان شان به آابوسى جمعى بدل شد، و نظارت پليسي بدن موي
ها يادآورى آرد آه جز شيء چيزى به   هر روز به آن-چشم تا ساق پا

آيند؛ اما، اين همه را تاب آوردند و با وجود دردى آه در عمق  شمار نمي
وجوى  آردند پايدارى نشان دادند؛ در جست جان خويش تجربه مي

 جا آه  يى به روشنايى گام به گام پيش رفتند و آگاهى دادند، تا آن روزنه
يى گسترده فرياد زدند و با تحمل شكنجه و  درد مشترك خود را در پهنه

زنانى . هياهوى جان خويش چشم جهانيان را خيره آردند زندان و نثار بي
 در يى آزاد و سربلند، آه با پيشگامى شجاع، جوياى زندگى در جامعه
تنها تابوى  هاى تاريك نه ها و سلول گاه افشاى تجاوزجنسى در شكنجه

ى آريه و  هاى مصلحتى را شكستند، آه پرده از چهره پوشي ى پرده ديرينه
  .آاران برگرفتند ى ستم رفتار ددمنشانه

 را به تمامى زنان - روز جهانى زن- مارس٨آانون نويسندگان ايران 
گويد و  آوش ايراني، شادباش مي و سختويژه زنان مبارز  جهان، به

ى اين سرزمين از مبارزه با باورهاى   اميدوار است زنان و مردان آزاده
ى عمومى دست  دار مردساالرى در درون خويش و در عرصه ريشه

برندارند تا خواست آزادى و برابرى به باورى همگانى تبديل شود و راه 
  .ر و سرآوب را هموار سازديى رها از تبعيض و فشا رسيدن به جامعه

  ١٣٨٨ اسفند ١۵ - آانون نويسندگان ايران

 هراس  رژيم جمهوری اسالمی بيش ازهرچيز
 !ازمبارزه متشکل کارگران است 

 چهار فعال کارگری به نام های رحمان تنها، ٠٨٫١٢٫٨٨روز شنبه 
رحمان ابراهيم زاده، حسين پيروتی وعيسی ابراهيم زاده فرزند 

م زاده که از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به رحمان ابراهي
ايجاد تشکل های کارگری هستند را مأمورين رژيم در شهر اشنويه 
دستگير و روانه زندان می کنند، اين در حالی است که چندی قبل 
نيز چهار نفر از مأمورين اداره اطالعات شهرستان نقده به منزل 

ضو هئيت اجرائی کميته خسرو بوکانی يکی از فعالين کارگری و ع
هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری يورش برده و 

از . پس از تفتيش منزل وی، نامبرده را ربوده  با خود می برند
آقايان اسالو، مددی و نيز : طرف ديگر فعالين کارگری شناخته شده

علی نجاتی رئيس سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در زندان بوده 
  .اص دفاع از منافع خود و همه طبقه ای هايشان را می پردازندو تق

هفته ی گذشته نيز منصور اسالو مورد سوءقصدی  اسفند ٣دوشنبه 
مشکوک از طرف يک زندانی عادی قرار می گيرد و هنوز از 
محرکان اصلی و داليل اين سوءقصد اطالعاتی در دست نيست و اين 

 مهر سال ٢۶رگری مورخ  که مجيد حميدی فعال کادر حالی است
او در .  با شليک چندين گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت١٣٨۶

اين اقدام تروريستی جان سالم بدر برد، اما هنوز گلوله های بر جای 
. مانده در سرش، سالمتی شنوايی و بينايی اش را تهديد می کند

اسعد مولودزاده نيز که او هم از اعضای اين کميته می باشد، از 
ندی قبل ربوده و هنوز از سرنوشتش اطالع دقيقی در دست چ

   .نيست
 در عين حال برای سود دهی سرمايه کارگران را اخراج و شرايطی 
را ايجاد می کنند که کارگر از وحشت بيکار شدن و ديدن لشکر 

بيکارانی  که  حتا با شرايط بدتر کار کنند ، اگر ماهها نيز دستمزد  
داختند، و يا چيزی به دستمرد ی که پايين تراز بخور نميرشان را نپر

نصف خط فقر است اضافه نکردند آنها نتوانند عکس العملی نشان 
همين چند روز قبل بود که شرکت های برق رسانی اعالم کرد . دهند

 از ١۵٠٠ کارگر برق در معرض بيکاری هستند و ٩٠٠٠٠٠ند که 
     . آنها را  بيکار نمودند
 ها ، شکنجه ، ارعابها و اخراجها در زمانی اين همه دستگيری

 مارس ونيز سال جديد در پيش ٨انجام می گيرند که روز جهانی 
است و کارگران و زحمتکشان از هم اکنون در تهيه ی مقدمات روز 

واضح است که جمهوری اسالمی همه ی . جهانی کارگر می باشند
گيری از اين اقدامات را به قصد خاصی که همانا ارعاب و جلو

ما فعالين نهادهای . اقدامات جنبش کارگری می باشد انجام می دهد
همبستگی با جنبش کارگری ايران ضمن محکوميت اين اعمال ، 
دستگيری ، زندانی و سوءقصد به جان فعالين کارگری را محکوم و 
خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی فعالين کارگری 

  .ن سياسی هستيمزندانی و ساير زندانيا
  ٢٠١٠مارس  نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور

  استراليا -ـ آميته همبستگى با جنبش آارگرى ايران
proletarianunite@gmail.com   

  نروژ – کميته دفاع از کارگران ايران -
cdkargari@gmail.com   

   فرانسه– همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -
sstiran@yahoo.fr   

  فرانکفورت و حومه – کانون همبستگی با کارگران ايران -
kanoonhf_2007@yahoo.de   

  هانوفر – کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران -
kanon.hannover@yahoo.de   

  se.mcomhe@isask کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد -
  گوتنبرگ – کانون همبستگی با کارگران ايران -

kanounhambastegi@gmail.com   
   ankjch@yahoo.co.uk انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -
   iranwsn@fastmail.fm شبکه همبستگی کارگری -
   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن -
 ورنتو کانادا  کميته حمايت از کارگران ايران ت-

toronto_committee@yahoo.ca  
…………………………………………………… 
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 ٩ليست شماره 
 )٢٠١٠ مارس ۶ برابر ١٣٨٨ اسفند ١۵  شنبه(

 شما نيزبرای ثبت درتاريخ مبارزات مردم ايران
 !ليست شعارهای درون کشوررا تکميل کنيد

  اميرجواهری لنگرودی
  ١٣٨٨ اسفند ١۵  شنبه

  يادداشت نهم 
  زنين خواننده دوستان نا

 به بهمن٢٢اين ليست شعارها،سری بعدی شعارهای قبل وبعد از
شعارها دربرگيرنده،روزهای سالروزانقالب بهمن وپيشاپيش . اينسواست

  .و چهارشنبه سوری می روند) روز جهانی زن(به استقبال هشت مارس
اين شعارها، همه شعارهای داده شده :  برای چنديمن باراعالم می دارم

شما نيزمی توانيد درانجام اين کار، به من ياری . راسرايران نيستدرس
رسانيد يا خود مستقال به جمع آوری شعارها بپردازيد تا اين مرحله از 
پيشروی جنبش مردم ما و سطوح گوناگون مطالبات آنان درجايی ثبت 

  . شود
برای اطالع آن دسته ازدوستانی که برای اولين باراين شعارها را می 

نند، ياد آور می گردم که من برای پسند خود يا آن ديگران، اين شعارها بي
را جمع آوری نمی کنم، بلکه برای ثبت حافظه تاريخی مبارزات مردم ما 

خواه که خوشتان بيايد يا که . دست به اين کار زده و آنرا دنبال می نمايم 
  .نيايد 

  :همانگونه که پيشتر آوردم 
رشات،فيس بوک ها،يوتوپ ها،ايميل هاومطالب اين شعارهاراازميان گزا

ازهمه دوستانی که برای صفحه فيس . تويتردرون کشورفراهم آوردم 
يا به همين ايميل ام . بوک ام شعارويوتوپ های جديد می گذارند

ياری هايی ازاين نوع به استمراراين . شعارارسال می دارند، سپاسگزارم 
  وظيفه ازجانب من انجامد

ان، تکميل اش کيند تابرای اين مرحله ازتاريخ مبارزات درصورت امک
  .  مردم ايران درس آموزباشد

می توان وبايدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررويی باآتش گلوله وتوپ 
وتانک تماميت ارتجاع جمهوری اسالمی وايستادگی ها ومقاومت ميليون 

 يک پيکارتوده  زنان و مردان وهمراه شده گان– پسران -ها تن ازدختران
پيشاپيش فرا رسيده هشت مارس روز جهانی . ای درسراسرايران آموخت

زن را به همه شما زنان و دختران جوان و زنان سراسر جهان ترريک 
باشد که چهارشنبه سوری ونوروز امسال پاسخ دندانگير شما .می گويم 

   .عليه تاريک انديشان دينی و کل نظام جمهوری اسالمی ايران باشد 
آن دسته ازدوستانی که عالقمند به دريافت ليست های پيشين انتشاريافته 
شعارها هستند ، درصورت تمايل می توانيد به لينک زيرمراجعه کنيد و 

  . آنرا برای دوستان خود نيز بفرستيد
  با سپاس و امتنان 

com.shooar.www://http/  
 هشت مارس

  خواهان جهانی برابريم/ نه کمتريم نه بيشتريم  ، ما نيمه ديگريم
  رژيم قلدر نمی خوايم/ روسری، چادر نمی خوايم

  باتوم ،توسری، نمی خوايم/ چادر،  روسری، نمی خوايم 
  نيستزن عکس توی قاب / شرافت به حجاب نيست

  آزادی جهانی ايست . نه شرقی ، نه غربی 
  مايه ء بيزاريه/ حجاب چون اجباريه

 حجابمو برمی دارم/ خودم شک ندارم  من به
  همش روی ناچاريه/ حجابمون اجباريه 

  از روی ناچاريه/ اجباريه  حجابم
  رو منطق و حساب نيست/ از خرافه  دين پر
 بسکه خودش پليده/ خير نديده  آخوند
  باز واسه زن شهيده/  سر ما کرده رچاد

 ملت ازش کالفه/ پر خرافه  آخوند
  لحافه همش زير فکرش/ پليده بسکه
 ؟!کرده چارقد سر ما / منبع درده آخوند
 ميگه زن نصف مرده/ ضد انسان  آخوند

 بانوی ايرانيه /اونی که زندانيه
 آزادی و برابری/ روسری نه توسری  نه

  ناچاريهاز روی/ اجباريه  حجابم

 چهارشنبه سوری و نوروز
  !رژيم بايد بيفته/ بته بته آی بته

  محمد علی بی بوته / آی بته ، بته ، بته 
  !بره کل رژيم بايد/ امسال سال آخره
 تو آتش بايد بسوزه/ ولی فقيه روفوزه
  !  قيام مردم پيروز/چه نوروز  چه چهارشنبه،
  ! قيام ملی پيروز/چه نوروز چه چهارشنبه،

  درد شما، درد ما / ان در بند ما يار
  ملت بی شکستيم / نه سازش ، نه تسليم

  ! گردد نابود بايد/ اسالمی، با هر نشان و نيرنگ جمهوری
  !ايجاد بايد گردد/ عمومی حکومت ايرانی، بر پائه رفراندوم

  !اگر چه پوست کلفته/ مفته، رژيم بايد بيفته  واليت حرف
  !بره دکل رژيم باي/ امسال سال آخره
  عيدی تورم ميدن / يارانه را دزديدن
  مردم به تنگ آمدند/ از فقر و از گرانی

  بهمن ماه و روزهای انقالب 
  سيد علی وقت رفتنه / اين ماه ماه بهمنه 

  ! ستايش کنيم  کشته نداديم که سازش کنيم؛ رهبر قاتل رو
 اينست شعار مردم / ،رفرندوم  رفراندوم

  ز حکومت جدا دين ا/  کار خدا با خدا 
  دين از سياست جدا/ کار خدا با خدا 

 استعفا استعفا /دولت کودتا 
 ما همه يکصدائيم /  ندائيم ، سهرابيم

  قوانين اساسی حق مسلم ماست 
  بايد کفن بپوشه / هرکس وطن فروشه 

 تودشمن ميهنی / رهبر اهريمنی 
 بي کار و بي سامان منم / منم ، لبنان منم  غزه

 ز حق مسلم ماستتجمع صلح امي
 سياسي آزاد بايد گردد  زنداني

 مساوی فقر و فساد/  دولت احمدی نژاد 
  دو پايه واليت/ تحجر، جنايت

  ما نور می خوايم ، نه ظلمت/ ما ملتيم ، نه امت
  جاش تو زباله دونه/ خامنه اي بدونه 
  رفتن به جنگ ديوان/ راه نجات ايران

  دهسانديس آم به عشق/ اين همه لشکرآمده 
 تو نور چشم مائی/ محارب ، محارب 
 اميد خلق مائی/ محارب ، محارب 

 بميرد ، بميرد ، دشمن ديندار تو / محارب ، محارب ، خدا نگهدار تو 
  اميد سبز ايران/ محارب قهرمان 

 عکس امام آورده/ رهبری کم آورده  
 دورد خلق ايران بر تو باد ، بر تو باد 

 پشت به پشت ، يار تو ايم محارب  / ما همه همراه تو ايم محارب
 زندانی محارب و مسلمان / بايد شود آزاد ز کنج زندان 

 جمهوری ، ايرانی ، قوانين جهانی 
 مثل روح اهللا / ننگ به مال 

 تا بر کنيم ما ريشه واليت / با هم دهيم هر دم شعار وحدت 
 حق خود ستانيم / آزادی خواهانيم 

  عيض وفساد عامل تب/ محمود احمدی نژاد
  فرزندان ايرانيم / ما با تو هم پيمانم
  تو دولت ما نيستی / حکومت فاشيستی
 بزودی سرنگونه / خامنه ای بدونه 

 دورد بر ضد بسيجی و سپاه / دورد بر ضد واليت فقيه 
 مرگ بر اصل واليت فقيه/ مرگ بر ديکتا تور 

  ملت بی شکستيم / ما همه با هستيم 
 مرگ بر سازشکار/ ه مرگ بر اصل واليت فقي

 فقيه قاتل را ستايش کنيم/ نداديم که سازش کنيم  کشته
 :  بهمن رفته است ٢٢شاعر به استقبال 

  برخيز که ديدار سحر در پيش است 
  وز اين شب تيره مان گذر در پيش است 

  که آزادی را  خورشيد خبر داد
  بيست و دوی بهمنی دگر در پيش است 

  ١٥٫١٫٢٠١٠سحر پاريس ،. م

…………………………………  
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 جمهوری اسالمی ، طبل توخالی
 در حاشيه دستگيری عبدالمالک ريگی

   صاد-الف 
منم زدن های دستگاه های امنيتی جمهوری اسالمی در افسانه ای جلوه  

دادن نحوه دستگيری عبدالمالک ريگی ، رهبر گروه جنداهللا ، با مصاحبه 
 الجزيره وتکذيب يکی از مقامات سفارت پاکستان در تهران با شبکه

مقامات قرقيزستانی در حضور عبدالمالک در هواپيمای به زور فرود آمده، 
رژيم اينطور وانمود می کرد که رد ريگی را حتی . به مضحکه تبديل شد 

در کنسولگری آمريکا داشته و  به هنگام حضور او در کنسولگری از او 
نوع موساد در پايين و بعد آن جار و جنجال عمليات از . عکس گرفته است 

کشيدن هواپيمای مسافر بری  و دزديدن عبدالمالک  و نمايش ويديويی 
پياده شدن او از يک هواپيمای کوچک که همه و همه پس از مصاحبه مقام 

  .پاکستانی  و تکذيب قرقيزستانی ها ،  پنبه شد و به هوا رفت 
 زنی هايی ولی چرا رژيم جمهوری اسالمی به چنين دروغ گويی ها و الف

درباره دستگاه های امنيتی خود نياز دارد ؟چرا مجبور است درباره قدرت 
اينهمه بزرگ نمايی کند ؟ ) سازمان امنيتی ( سربازان گمنام امام زمانش 

پاسخ را بايد در ضعف و واماندگی رژيم  در مواجهه با توده های ميليونی 
پا خواستند جستجو کرد مردمی که پس از اعالم نتايج انتخابات دوره دهم ب

رژيم درمانده  که  انواع واقسام شيوه های کاربرد سرکوب ، از ضرب و . 
شتم و تيرانداری خيابانی گرفته تا دستگيری و زندان و شکنجه و تجاوز و 
دادگاه های اعتراف گيری و دروغ پردازی های شبانه روزی از بلندگوهای 

 است برای قدرت نمايی خود و تبليغاتی را   با شکست کامل تجربه کرده
می .اينکه هنوز زنده است و نفس می کشد نياز به توليد افسانه دارد 
بايد .خواهند برای خودشان و هواداران و اعوان وانصارشان روحيه بخرند 

چنان تصويری از جمهوری اسالمی خلق کنند که ابدی باشد ، قادر مطلق 
راخ و برزنی  حاضر و ناظر بر باشد و همچون خدايشان ، اهللا ،در هر سو

اعمال و رفتار مردم بوده و هيچ حرکتی و صدايی از چشمان و گوش های 
قبل از مصاحبه مقام پاکستانی سيل پيام های . پر قدرتش غافل نباشد 

تبريک نثار خامنه ای ، رهبران نظام و سربازان بی نام و نشان احمدی 
پاکستانی آب سردی بود بر چهره مصاحبه مقام . نژاد و امام غائب شده بود

های خندان و تازه روحيه گرفته حاکمان که پس از ماه ها درگيری با 
جنبش انقالبی  و عصبيت و شب نخوابيدن و مقابل همسر و فرزندان  و در 

  .همسايه روسياه بودن می پنداشتند روزنه گريزی يافته اند 
هوری اسالمی هزينه می اين تنها جنبش انقالبی نيست که در مواجهه با جم

جوانانش کشته می شوند و به زندان می افتند ، کارگران و .پردازد 
جمهوری . کارمندان و معلمين و پرستارانش از کار اخراج می شوند 

اينجا . اسالمی نيز در مواجهه با جنبش انقالبی هزينه گزافی می پردازد 
وچک به شهر های منظورم هزينه های مالی حمل و نقل اهالی شهر های ک

بزرگ برای بزرگ نمايی در تظاهرات فرمايشی و قدرت نمايی نيست ، 
منظورم پرداخت اضافه دستمزد و سانديس و بستنی و پاداش به واحد های 

منظورم از هزينه .سرکوبگر و ارازل و او باش و لمپن ها هم نيست 
را از درون تداوم جنبش انقالبی ، رژيم  .،پاشيده شدن رژيم از درون است 

هواداران مذهبی رژيم روز بروز کنده شده و به  .هم رو به تالشی می برد 
حتی کارمندان کنسولگری ها استعفا می . صفوف اپوزيسيون می پيوندند 

ورزشکارانش در مسابقات بين المللی به عالمت .دهند و پناهنده می شوند 
می برند و صحنه همدردی با جنبش انگشت خود را به عالمت پيروزی باال 

های فيلم برداری شده از خشونت واحد های سرکوبگر از درون خودشان 
صحنه های فجيع کشتن و ضرب و شتم جوانان حتی .به بيرون درز می کند 

اينجا ديگر .خانواده های خود سرکوبگران را بر ضدشان بر می انگيزد 
تخت شکنجه اوين نيست که بازجو  در پنهان هر باليی می خواهد بر روی 

اين چماق ها در مقابل دوربين ها و ميليون ها بيننده .بر سر زندانی بياورد 
و با هر ضربه توده های بيشتری به ماهيت .بر سر مردم فرود می آيند 

چنين هزينه هايی به مراتب گزاف .وحشی و دد منش اين رژيم پی می برند 
  .تر است 

 دمکراسی  را هم در نمی رژيم وقتی به اين نقطه می رسد ديگر ادای
زور داريم و . خوب يا بد همينيم . می گويد همينيم که هستيم. آورد 

آخوند مصباح يزدی آنچه را در خفا می . هرکاری بخواهيم می کنيم 
گفت حاال علنی می کند و به بازجو های آبرو باخته می گويد تجاوز به 

ندازه سفر حج و زندانی زنی که با جمهوری اسالمی در جنگ است به ا
و جنتی و حسنی در خطبه های نماز جمعه به رئيس . کربال صواب دارد 

  .نيروی قضايی به دليل تعجيل در اجرای حکم اعدام تبريک می گويند 
ولی .واقعيت ماجرای ريگی و نحوه دستگيری او هنوز مشخص نيست 

حقيقت آن چيزی نيست که مصلحی رئيس وزارت اطالعات رژيم می 
اين را ديگر همه بيننده های تلوزيون صدا و سيما در ايران می .گويد 
شايد هم از حول حليم در .وزارت اطالعات اين بار کم آورده است . دانند 

سناريويی را که می پنداشتند کامل است از هميشه .ديگ افناده اند 

اعتراف های ريگی . و حاال مانده است روی دستشان .ناقص تر در آمد
مصلحی بجای خرابکاری های .مکی به اين کنفی نمی کند هم هيچ ک

بيشتر و خر اين و آن را گرفتن بهتر است بگويد بايت اين افتضاح چند 
  .تا پس گردنی از فالحيان و ری شهری خورده است 

  ٢٠١٠ جهارم مارس 

............................................... 
  تحويل مردم مي دهند؟ چرا اينقدر دروغ

حاميان مادران عزادار را دستگير  نزديك به بيست روز است آه چند تن از
تلفن آوتاه خبردار شديم  فقط با چند. آرده اند و همچنان از آنها بي خبريم

ن و عزيزا  بهمن يكي از اين١٧شنبه .  زندان اوين اند٢٠٩آه در بند 
تن ديگر را تقريبًا هم زمان در ساعت هاي ) ٥يا (٤ بهمن ١٩دوشنبه 

تمام خانه را زير . به خانه هاشان يورش برده و دستگير آردند پاياني شب
به چه  .شخصي شان را نيز با خود بردند و رو آرده و برخي وسايل

 !جرمي؟
 ٢٢اين جرم آه ممكن است قصد شرآت در راهپيمايي روز  ظاهرًا به

  !باشند بهمن را داشته
 بهمن به بسياري از مادران عزادار و ٢٢شنيده ايم آه قبل از  همچنين

برخي از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر  حاميان آنها و همچنين به
نيز تلفن آرده و يا  60 و برخي از خانواده هاي جان باختگان دهه
بهمن منع  ٢٢پيمايي روز احضارشان آرده اند و آنها را از شرآت در راه

  .و تهديدشان آرده اند
در آشور ما باشد آه قبل از وقوع عملي به جهت پيشگيري و يا  شايد تنها

مدني آه حق طبيعي هر شهروندي است؛  به جهت شرآت در يك اعتراض
مكرر قرار مي دهند،  اتهام مي زنند، دستگير مي آنند، تحت بازجويي هاي

 نجه مي آنند و بدون داشتن حق وآيل محاآمهبه جهت اعتراف گيري شك
راستي اگر براي پيشگيري از فقر، بيكاري، فساد، . و جرم مي تراشند

اينقدر پيگيرانه عمل مي شد، شايد مي توانستيم افتحار  ... اعتياد، تورم و
آشورها در جلوگيري از فقر و فساد در  آنيم آه آشور ما جزو سالم ترين

پيشگيري از تحرآات  وال اينجاست آه چرا برايحال س. سطح دنيا بود
 مدني و سياسي اينقدر جديت به خرج داده مي شود ولي براي مشكالت

  !حاد جامعه آه مردم دست به گريبان آن هستند، هيچ؟
جاي بسي تأسف است آه با مردم اين سرزمين، آنهم مادراني  واقعًا

عضوي از خانواده شان دست داده اند، يا  دردمند آه پاره تن شان را از
آن مادران همدردي مي آنند  در زندان به سر مي برند، يا با افرادي آه با

همراهي مي  و در مراسم عزاداري و يا در اعتراض هاي مدني آنها را
 آنند و يا با آساني آه اساسًا به اشتباه دستگير شده اند، اين چنين با

  .داردخشونت رفتار مي شود و پاسخگويي نيز وجود ن
گذشته قرار بود برخي از زندانيان سياسي مالقات حضوري  پنج شنبه

خانواده ها از صبح جلوي زندان اوين  داشته باشند و به همين منظور
خانواده ها آه هر . نشد جمع شده بودند ولي تا بعدازظهر خبري از مالقات

ش خو روز چشم انتظار آزادي عزيزان خود بودند، به مالقات حضوري دل
خانواده ها از اين عمل رژيم بسيار . آردند ولي اين حداقل نيز ميسر نشد

  راستي چرا اينقدر دروغ تحويل مردم مي دهند؟. ناراحت شدند شاآي و
 !دستگير مي آنند با دروغ
 !بازجويي مي آنند با دروغ
 !هاي دروغ اعتراف گيري مي آنند با وعده
 !هاي دروغ تعهد مي گيرند با وعده
به استحكام پايه هاي خود مطمئن بود، اينقدر با دروغ  شورياگر آ

  !حكومت مي آرد؟
عزادار و حاميان به جهت اعتراض به دستگيري هاي اخير و  مادران

محاآمه آمرين و عاملين "هاي خود همچنين براي رسيدن به خواسته
" و " سياسي آزادي زندانيان "   و" جنايت هاي سی و يک سال گذشته

به اشكال گونان به " دام و کشتار در درون و بيرون زندانتوقف اع
هر شب تعداد زيادي از خانواده هاي . هاي خود ادامه مي دهند اعتراض

همراهان زندانيان و همچنين حاميان مادران  دستگير شدگان و دوستان و
زندان اوين و دادگاه  عزادار براي رسيدن به خواسته هاي خود جلوي

سياسي  ندان ها جمع مي شوند و خواستار آزادي زندانيانانقالب و ساير ز
  1388 اسفند 6  مادران عزادار حاميان .و بخصوص مادران دربند هستند

/com.blogfa.madaranaza://http 

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

  



 16

  الم موجوديت شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشيمیاع
  واقع در منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر

منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر با احتساب دو مجتمع قديمی ، پتروشيمی 
.  مجتمع را شامل می شود ٢٠) ايران و ژاپن سابق( رازی و بندر امام 

يمی رازی فعاليت  با شروع به کار پتروش۴٠اين منطقه از اواخر دهه 
صنعتی خود را آغاز کرده است و امروز قديمی ترين منطقه صنعتی 

تا دو سال قبل ، تعداد . پتروشيمی در خاورميانه محسوب می شود 
کارگران شاغل در مجتمع های منطقه که به توليد رسيده و يا در حال 

  نفر بالغ می گرديد که در پی بحران۵٠٠٠٠ساخت بودند ، به بيش از 
 نفر ٣٠٠٠٠اقتصادی دوسال گذشته و اخراج های پشت سر هم ، به 

تقليل يافته است و به معنی واقعی تر يعنی در طی دوسال گذشته در حدود 
.  نفر کارگر در اين منطقه ، اخراج و از کار بيکار شده اند ٢٠٠٠٠

اخراج کارگران به بهانه های مختلف صوزت گزفته که عمده آن پايان 
ه ساخت کارخانجات از طرف سرمايه داران و شرکت ها مطرح يافتن دور

اخراج ها ، عمدتا با مقاومت های زيادی از سوی کارگران . شده است 
در دوران انقالب . مواجه بوده است و امروزه هم ، همچنان ادامه دارد 

 ، اين منطقه از مناطقی بود که فعالين کارگری ، با تشکيل شورای ۵٧
ای دست به ايجاد تشکلی برای متحد کردن کارگران زده کارگران پروژه 

که اين شورا سخنگوی کارگران بوده و نماينده خواست های برحق 
کارگران در انقالبی شد که اساسش کارگر بود و کارگر به عنوان ستون 

فعالين آن سال ها امروز . فقرات انقالب عليه رژيم شاه به حساب می آمد 
بنابراين امروز ، اکثر فعالين . و يا بازنشست شده اند يا در ميان مانيستند 

کارگری ، فعالين جوانی هستند که تجربه گذشته را ندارند و تاريخ آن 
اين فعالين به عنوان . دوره را از فعالين باسابقه شنيده و آموخته اند 

نماينده خواست های مختلف کارگران در دل مبارزه برای خواست های 
له پرداخت حقوق معوقه و متحد کردن کارگران برای مختلف ، از جم

مقابله با سياست های اخراج سازی سرمايه داران منطقه و دولت حامی 
در ماه ها و سال های گذشته ، بارها اين . آن ها ، پرورش يافته اند 

فعالين با دادن نامه حمايتی از مبارزات کارگران ساير مناطق ايران ، اراده 
  . نمايش گذاشته اند خودشان را به 

امروز در دل شرايط جديد سياسی به وجود آمده در جامعه ايران، ما 
بخشی از اين فعالين ، تصميم به تشکيل شورای موقت کارگران مجتمع 
های پتروشيمی ماهشهر گرفته و اين شورا را به عنوان تشکلی پايه ، 

 به عنوان بيانيه برای متشکل نمودن کارگران منطقه اعالم و بيانيه زير را
شورا و خواست های کارگران اين منطقه به اطالع عموم می رسانيم و از 
همه کارگران می خواهيم که در پخش و توزيع هر چه بيشتر اين بيانيه و 

با اين اميد که . خواست ها در ميان کارگران ، خانواده ها و مردم بکوشند 
 در محيط های کارگری روزی با مجمع عمومی های صدها و هزاران نفره

و محل های زندگی کارگران ، شاهد شکل گيری شوراهای علنی در منطقه 
 . قطعا آن روز دور نيست. باشيم 

 بيانيه شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر
 با توجه به شرايط حاد اقتصادی و سياسی موجود در ايران زندگی - ١

 مخاطرات جدی روبرو شده و از آنجا که کارگر در ايران هيچ کارگران با
  : گونه تشکلی برای طرح و دفاع از خواسته هايش ندارد، لذا

ما کارگران خواهان حق ايجاد تشکل و داشتن چنين ظرفی برای طرح و 
دفاع از خواست های برحق هر روزه مان هستيم و اين تشکل همانا، 

مجمع . انه و يا محل زندگی مان استمجمع عمومی کارگران در کارخ
عمومی کارگری، با توجه نياز کارگران برای دفاع از شرايط کار، زندگی 

  . و معيشت می تواند و بايد تشکيل شود
، توسط ١٣٨٩ ما خواهان تعيين حداقل دستمزد کارگران برای سال -٢

شورايی متشکل از نمايندگان کارگران و دولت و بر اساس ميزان تورم 
اقتصادی روز، و به ميزان حد اقل يکميليون تومان و با توجه به اعالم 

در روزهای پايانی . خط فقر از طرف مسئولين و ارگان های دولتی هستيم
 اين خواست را بايد به نيروی متحد کارگران به کارفرمايان ١٣٨٨سال 

  . تحميل کرد
ايد به دليل هيچ کارگری را نب.  اعتراض و اعتصاب حق کارگران است- ٣

در شرايطی که کارگران در . اعتصاب و اعتراض دستگير و زندانی کرد
گروه های ده ها و صدها نفره از محيط های کار اخراج می شوند، کارگر 
جز استفاده از ابزار اعتراض و اعتصاب چاره ديگری، برای دفاع از 

  . زندگی اش ندارد
. و کارگران زندانی هستيمما خواهان آزادی تمامی زندانيان سياسی  - ٤

هم اينک ده ها رهبر کارگری و از جمله منصور اصانلو و ابراهيم مددی 
اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد و علی نجاتی از 
اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران هفت تپه در زندان هستند که بايد 

ع از حقوق کارگران اين کارگران برای دفا. بدون قيد و شرط آزاد شوند
مبارزه کرده اند و نبايد به اين دليل و هر دليل مشابه ديگری در زندان 

 ماهه ٨ما همچنين خواهان آزادی دستگيرشدگان اعتراضات . بمانند
  . گذشته هستيم

ما خواهان پرداخت حقوق های معوقه کارگران شاغل در کارخانجات  - ۵
  . هستيم

  . گران از محيط های کار هستيم ما خواهان توقف اخراج کار- ٦
 ما خواهان لغو مجازات اعدام و از جمله اعدام زندانيان سياسی مانند - ٧

  . فرزاد کمانگر ، معلم زندانی، هستيم
با توجه به شرايط اقتصادی اين منطقه و ثروت بی حد و حصری که از 
 اين منطقه به جيب سرمايه داران ايران و جهان سرازير می شود، تحقق
اين خواست ها و به ويژه حفظ کار و تامين معيشت و زندگی کارگران 

  کامال امری قابل تحقق بوده و بدين وسيله 
از مسئولين امر در منطقه خواسته می شود که به اين خواست کارگران 

 . رسيذگی کرده و عملی نمايند
 ٨/١٢/٨٨شورای موقت کارگران منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهر

 به کليه سازمان ها، اتحاديه ها و سنديکاها و احزاب کارگری ايران و جهان: وشترون
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

.................................................  
   ! به کارگران و مزدبگيران ايران در سال آيندهجمهوری اسالمیهديه 

   ...تشديد وخامت وضعيت اقتصادی کشورتشديد وخامت وضعيت اقتصادی کشورتشديد وخامت وضعيت اقتصادی کشور
 ٨٩ هزار تومان يارانه، سهم ماهانه هر ايرانی در سال ١۶فقط 

ميگويند که در  کارشناسان اقتصادی  ابتدائیدر حالی که محاسبات
خوشبينانه ترين حاالت، با قطع سوبسيدها، قيمت کاالهای مصرفی هر 

 تومان گران تر خواهد شد، و با توجه به ٢۴٠٠٠شهروند ايران، حداقل 
اسبات در عمل، به بيش از دو برابر افزايش خواهد اينکه اينگونه مح

 قيمت کاالهای مورد ١٣٨٩ ماهۀ اول سال ۶يافت، پيش بينی اينکه در 
  .گران تر خواهند شد، امری بسيار محتمل است%  ٣٠نياز مردم  

منابع .  در اثبات اين مدعا ميتوان به منابع رسمی در کشور اشاره نمود
 ، مرکز پژوهش های مجلس شورای رسمی  نظير وزارت بازرگانی

% ١٩ را بين ١٣٨٩اسالمی  و  ديگر منابع در ايران رقم تورم در سال 
  .پيش بينی نموده اند %  ۵۶تا 

 هزار ميليارد تومانی هدفمندی يارانه ها در تلفيق، ٢٠با تصويب رقم درآمد 
ين  در صورتی که به طور مساوی ب٨٩سهم هر ايرانی از يارانه نقدی در سال 

.  تومان در ماه می شود۶٠٠ هزار و ١۶ ميليون متقاضی تقسيم شود، ۶٠
  اسفند١١کلمه 

 ۴٠کميسيون تلفيق در حالی صبح امروز رقم پيشنهادی دولت برای آزادسازی 
 هزار ميليارد ٢٠ نپذيرفت و با ٨٩هزار ميليارد تومان يارانه را در سال 

در می يابيم، اگر طبق قانون تومان موافقت کرد که با محاسبات ساده رياضی 
 ميليون ۶٠ درصد درآمد هدفمند سازی يارانه ها به صورت نقدی بين ۵٠

نفری که فرم اطالعات اقتصادی خانوار را پر کردند و متقاضی دريافت يارانه 
 ۶٠٠ هزار و ١۶هستند به طور مساوی تقسيم شود، به هر نفر در هر ماه 

  سفندا١١ گزارش فارس. تومان خواهد رسيد
از  تورم ناشیاين در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، 

                         . درصد خواهد بود٣٧آزاد سازی اين ميزان يارانه در سال آينده بيش از 

.................................................  
  وخامت حال فواد شمس در زندان

دانشجوی رشته جغرافيای دانشگاه تهران وضعيت جسمانی فواد شمس 
 . رو به وخامت گذارده است

به گزارش هم ميهن فاتح شمس پدر اين روزنامه نگار دربند با اعالم 
فواد از ناحيه فک و دندان : وضعيت نگران کننده فرزندش در زندان گفت

با مشکلی جدی روبروست به نحوی که دهان او اکنون به شدت چرک 
 .به اقدامات فوری پزشکی داردکرده و نياز 

پدر اين دانشجوی دربند همچنين با بيان اينکه فرزندش بالتکليفی مداومی 
در حالی که تحقيقات از فواد به پايان : را در زندان تجربه می کند افزود

رسيده است وضعيت او همچنان در مرحله ابهام قرار دارد و ما دقيقا نمی 
 . هد شددانيم که سرنوشت فواد چه خوا

 آذردر حال ١۶فواد شمس دانشجوی دانشکده جغرافيای دانشگاه پيش از 
گفته می . خروج از دانشکده توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است

شود اين بازداشت با اطالع و هماهنگی نيروهای حراست دانشگاه تهران 
    افق روشن   ١٣٨٨جمعه هفتم اسفند     . انجام شده است

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


