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  اول ماه مه
  ستون تبادل نظر کارگری
  به پيشواز اول ماه مه روز جهانی کارگرمی رويم

   هستيم)٢٠١٠ (٨٩درآستانه اول ماه مه سال
برآن شديم تا ستونی برستون های خواندنی سايت راه کارگربيافزاييم و 

ی چند ماه اخير،اکثر اين باروهرباردررابطه با مسائل کارگری اگر چه ط
سايت های خبری اعم از چپ و غيره، متمرکز بر جنبش مردمی ضد 
استبدادی حاکم در ايران شده است ولی خواستيم تا برای اين کمتر از يک 
ماه مانده تا اول ماه مه از اين روز و رويدادهای  مربوط به اين روز در 

   ايران و جهان در سايت صحبت داشته باشيم
 بتوانيم در اين ستون بادوستان و رفقای عزيز و گرامی درگير باشد که

 تبادل نظر کارگری - درون و برون –وعالقه مند با حرکت های کارگری 
برقرار کنيم تا مگر بتوانيم به اين مهم از دری ديگر و زوايای ديگر 
نگاهی روشن بياندازيم  براساس حس ضرورت و نياز اين جنبش در 

ان گره خورده در خود ، تا راهی نو بدور از خورده معرض لطمه که چن
  دعواهای فرمايشی که گريبان حرکت کارگری را گرفته ، باز کنيم

سياست های اعمال شده رژيم جمهوری اسالمی در قانون کار که نتيجه 
ای جز عدم امنيت کاری وجانی برای کارگران ندارد و درکل هزينه هايی 

حرکت های کارگری تقبل می کند و که سرمايه داری برای تضعيف 
سياستهايی که برای به انحراف کشيدن آن بکار می گيرد، بيانگر اهميت و 
حساس بودن عملکرد اين طبقه درجامعه سرمايه داريست که می تواند هر 
لحظه برای آن ها مشکل آفرين باشد واگر به همه جوانب دشواری های 

قاء اين جنبش دربعد وسيعترآن که مبارزاتی اين طبقه ننگريم ، بويژه ارت
با اعتصابات گسترده و زنجيره ای دررودررويی با کليت نظام معنی می 

اتخاذ تاکتيک های ُپرمضمون ما را برای همراهی با اين . يابد،دقيق نشويم
   .طبقه اجتماعی با دشواری روبرو سازد

ريم که سعادت با توجه به اين که ما نيز اتفاقا ازاين مسئله ونتايج آن باخب
بشری را همين اکثريت عظيم برای اکثريت عظيم دنيا تضمين می کند نه 
اقليت چند درصدی کره زمين ، از اينرو در اين ستون سعی داريم تا 

  تالشی ديگر داشته باشيم برای دامن زدن بيشتر حول اين مهم
  دوستان و رفقا

حمايت و از طرفی همراهی شما با اين ستون ،به تقويت اتحاد ، ارتباط ، 
بکارگيری تاکتيک های مناسب و روش های مبارزاتی برای پيشروی 
مبارزه و پايين آوردن هزينه های جانی از ضرورت های مبارزه کارگری 

  و در شکل اعم آن مبارزات مردمی است
اتحاد که با ايجاد ارتباط ميسر است  با توجه به اين که مارکس هم به آن 

: موقعيت محدود آن بلکه به خود جرأت داده تا بگويد باور داشته و نه در
  .کارگران  همه کشورها متحد شويد

آن چه که امروز ضرورت مبارزات کارگری ايجاد می کند، تقويت ارتباط 
بين المللی کارگريست  و آن چه مبارزات مردمی و آزاديخواهانه  

 تقويت هر ومطالباتی درايران را معنی می بخشد ، تحکيم اين ارتباط و
   لحظه ی آن است

شکی در اين نيست که پتانسيلی که در نيروی مردمی و رشد يافته 
مبارزاتی آنان در طی ماه های پشت سر گذاشته ديده شده نه قابل چشم 
پوشی ايست  و نه قابل قياس با آنچه طی همه اين سال ها تماشاگر آن 

اکيد بر پايه مطالباتی اما امروز و در آستانه يک اول ماه ديگر، ت. بوديم
اين طبقه عظيم اجتماعی و با در نظر گرفتن شکل و فرمی که سرمايه 
داری جهانی و نظام سرمايه داری ايران به خود گرفته اين مبارزات نياز 

   به حمايت و همبستگی جهانی دارد
شفاف سازی دروظايف و تقسيم کارواقعی ما می تواند حرکت های 

 درمسيردرست تری سوق -در خارج و چه در داخل چه -مسئوالنه ما را 
  دهد

منتظرمقاالت و مطالب و اطالعيه ها و انعکاس فعا ليت هايتان ازهرکجای 
   جهان دراين ستون می باشيم

   با اميد به همبستگی ملل برای سرنگونی سرمايه داری
  مستحکم باد اتحاد بين المللی کارگران

  هئيت تحريريه سايت راه کارگر
  ٨٩ن فروردي

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

 به ياد اول ماه مه
 پاسخی کوتاه به پرسش شما

روزی که تمامی نظام سرمايه .روز جهانی کارگرهميشه بياد ماندنی است
جهانی نتوانستند در برابر اين سيل جمعيت و هماهنگی سراسری  

گره کرده زحمتکشان در روزی که مشتهای . کارگران ايستادگی کنند
سراسر دنيا برای اعتراض به هژمونی نظام سرمايه داری جهانی بلند 

اين روز اتحاد و همبستگی جهانی کارگران است ما در ايران . ميشود
سابقه باالی صد وبيست ساله از اعتراضات صفوف مبارزاتی مردم را در 

خودش تا به برابر نظام سرمايه و استبداد حاکم در شرايط های خاص 
ديکتاتوری تجربه کرديم اينک دنباله سرکوب ومبارزاتی همه گير در 
تمامی سطوح از نظام استبداد  ديکتاتورمی بينيم بجای اوردن پول نفت و 
گاز، فقر و بدبختی و حقوق معوقه کارگران ،اخراج هاای دسته جمعی ،به 

های موقتی  رقابت کشيدن نيروی کارگری وبه ارزان خريدن کارشان و کار
همه اينها درامد ضعيف کارمندان، معلمين و کارگران با نداشتن تعمينات 
مسکن، بيمه و کار درست نپرداختن حقوق بيکاری، باال بودن سطح 

  درصدی را ۵٠زندگی با درامد طبقه کارگر تا سطوح متوسطه رقم باالی 
د روز جهانی کارگر ازآغاز ما را به يا. به خود مشمول کرده است

تاريخچه های فراوانی ازکشورهای مختلف می اندازد،که روشنی راه 
مبارزه و ادامه ان تا به امروز هميشه قابل قدردانی و استحکام طبقه 

 کارگرمی گردد
 روز ١٨٨۶روز اول ماه مه مبارزات کارگران شيکاگو در اول ماه مه  

گ  درگير جن١٨٧٢کارگران شيکاگو از سال . جهانی کارگر شده است
اين . طبقاتی خونينی با کارفرمايان ونظام سرمايه و  دولت آمريکا بودند

کارگران که از اقصی نقاط جهان به آمريکا مهاجرت کرده بودند تجربه 
 را با ١٨٧١مبارزات سوسياليستی کارگران اروپا و کمون پاريس سال 

را کمون پاريس کل اروپا را به لرزه درآورده بود زي. خود حمل می کردند
برای اولين بار در تاريخ سرمايه داري،  آارگران و زحمتكشان نقطه ای 
از جهان جرات کردند قدرت دولتی حاکم را سرنگون کرده و خود قدرت 
. سياسی را بدست گيرند و جامعه را در مسيری متفاوت سازماندهی کنند

اين دولت پرولتری پاريس بيش از دو ماه دوام نياورد و توسط ارتش 
اما همين .  بورژوازی فرانسه و کشورهای اروپائی درهم کوبيده شدهای

دو ماه کافی بود تا طبقه کارگر در تمام کشورهای سرمايه داری اين 
حقيقت را درک کند که جنگ طبقاتی يک جنگ واقعی است و باالخره با 

کارگران يک رويارويی دراز مدتی .حل مسئله قدرت سياسی حل می شود
برای از بين بردن اين نظام .هان سرمايه در پش گرفتندرا در برابر ج

برای ريشه کن کردن کار .برای برقراری مساوات و برابری .استسمار 
برای ريشه کن کردن اخراج .برای از بين بردن رقابت کاری.ارزان

برای تعيين  بيمه های اجتماعی درمانی درازمدت و بيکاری . کارگران
ونهای بيسوادی اعتراضات واعتصابات وبرای ازبين بردن ديگر قان

روند حرکتهای . کماکان در ايران به اشکال مختلف ديده می شود 
از جمله حرکتهای مبارزانی کارگران . مبارزاتی سنديکايی و شورايی 

لوله رنگريزی جيت سازی همه . کارگران حفاری نفت و گاز . هفت تپه 
تند درموقعيتهای متفاوت اين مبارزات و اعتصابات نمونه های بارزی هس

امتيازاتی را نصيب طبقه کارگر گردانيد واينکه اين صف هزمونی ضد 
واما درشرايط قبل برای استفاده درسطوح محتلف . سرمايه را حفظ کنند

ازنحوه مبارزاتی  کارگران ديگر کشورها  چه در فرانسه چه در يونان و 
کاگو  کارگران به آن موقع درشي.چه در پرو شيلی ميتوان بوضوع ديد

مدت دهسال مبارزات مسالمت آميز و مسلحانه را عليه کارفرمايان و 
آنان فقط برای هشت ساعت کار مبارزه نمی . دولت پيش برده بودند

 ساعت کار می کردند، خواست ١٨اما در شرايطی که کارگران . کردند
هشت ساعت کار تبديل به يک خواست عمومی شد و بخش بزرگی از 

هسته رهبری اين مبارزات اما صفوف .  کارگر را وارد مبارزه کردطبقه
بطور مثال . کارگران را مرتبا با واقعيت های جنگ طبقاتی آموزش می داد

که در ميان کارگران مهاجر آلمانی در ” آارگر“نشريه آلمانی زبان 
:  خود نوشت١٨٨۶ مارس ١٩شيکاگو طرفداران بسيار داشت در شماره 

چه زودتر خود را برای انقالبی خونين آماده نكنيم، ميراثی اگر ما هر «
بنابراين خود . جز فقر و بردگی برای فرزندانمان بر جای نخواهيم گذاشت

 ».را برای انجام انقالب مجهز آنيد
     سرنگون باد حکومت ديکتاتوری اسالمی-زنده باد حکومت کارگری

 احمد

................................................. 
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   ،روز جهانی کارگر
 فرياد درد مشترک

 هيئت تحريريه سايت راه کارگر"
ساده ترين روش درهم شکستن مقاومت مردم ايران چيست؟ اين پرسش و 
يافتن بهترين پاسخ برای آن در هر وضعيت مشخص يکی از مشغله های 
. اصلی تحليل گران نهادهای امنيتی و عمله های فکری رژيم واليی است

 اما بايد از زاويه ای صد و هشتاد درجه متفاوت و از منظر همين پرسش
برطرف کردن نقطه ضعف های مقاومت و بستن شکاف هايی که وارد 

 مورد توجه ،ها به تضعيف و تجزيه مقاومت مردم می انجامد شدن در آن
برای ديکتاتورها . دائم تحليل گران جنبش ضد ديکتاتوری نيز قرار بگيرد

يت در سرکوب مردم اين است که مردم  پراکنده و ايده آل ترين وضع
 هميشه بخش مهمی از مردم  در حالی که بخشی ،سازمان نيافته باشند

هميشه قوی ترين و سازمان . ديگر بشدت سرکوب می شوند منفعل بمانند
يافته ترين تهاجم به ضعيف ترين و بی دفاع ترين بخش مردم صورت 

را تقويت و مقاومت مردم را  قدرت سرکوب ،بگيرد و هر سرکوب 
  .تضعيف کند

 جمهوری اسالمی تنها اتوبوس و ساحل دريا و دانشگاه و مدرسه را از 
 همين جداسازی اساس و پايه فکری ،منظر جنسيتی جداسازی نکرده است

يعنی سرکوب و شدت و ضعف . ها در سرکوب مقاومت مردم هم هست آن
مثال تجربه ماه های اخير به . آن بر سيستم تعميق جدا سازی استوار است

 اصلی ترين ،وضوع  نشان می دهد که در هر حرکت اعتراضی بزرگ
 اولويت نيروهای امنيتی شناسايی سازمانگران اعتراضات و دستگيری آن

 بهمن که ٢٢درآستانه . ها بود تا اول از همه حرکت را بی سر کنند
 هزار نفر ١٨دود  ح،وحشت مرگ سراپای دستگاه واليی را فراگرفته بود

از فعالين سياسی و سازمانگران و کنشگران نام آشنای جنبش های 
.... مختلف و زندانيان سياسی پيشين و روشنفکران و معترضان و

 کسانی را که فکر می کردند که توانايی سازماندهی و هدايت ،خالصه
مردم در حين گسترش اعتراضات را دارند در سراسر کشور ظرف يک 

همين مثال را می توان در حوزه . تگير و راهی زندان کردندهفته دس
سی و يک سال است که تقالی . پيوندهای فکری و طبقاتی نيز مطرح کرد

مداومی برای درهم ريختن پيوندهای واقعی ميان قشرها و اليه های هم 
سرنوشت و جايگزين کردن آن ها با هويت های عام فراطبقاتی پرابهام و 

  .  مذهب و امت اسالمی و نظاير آن جريان داشته استپاره وار نظير
هدف اين است که وقتی به کوی دانشگاه حمله می کنند و دانشجو را 

 کارگر کارخانه و معلم مدرسه و روشنفکر و زن سرکوب ،قصابی می کنند
 وقتی با بولدوزر ديوار کارخانه را بر سر کارگران ،شده بی اعتنا بمانند
 خاطر مطالبه دستمزد معوقه با دهها اتوبوس کارگران خراب می کنند و به

 دانشجو سرش را پائين بياندازد و کاری به کار ،را به اسارت می برند
کارگران و حقوق شان و دستمزدشان و سرکوب شان و دردشان نداشته 

وقتی به زنان حمله می کنند و . باشد و به زخم های خودش مشغول باشد
 آن هم فقط اليه نازکی ، فقط زنان،جلس می برنداليحه تعدد زوجات به م

از تحصيل کرده ها را در برابر خود داشته باشند و نه مقاومت توده ای 
 همبستگی همه جانبه کارگران و دانشجويان و ،زنان را؛ يا فراتر از آن

 و دهها قشر و اليه و ، فعاالن ملی و مدنیروشنفکران و روزنامه نگاران
 وقتی در کردستان و بلوچستان و ديگر .حقوق زنان راگروه اجتماعی با 

مناطق چوبه های دار بر پا می دارند و حق مسلم مردم برای تعيين 
  .سرنوشت را به هيچ می گيرند، ديگران از کنار آن بگذرند

 سال های آزگار است که همين وضع جريان دارد و در ده ماهه 
 سرکوبگران تقريبا همه جا ،اخيررويارويی با  جنبش ضد ديکتاتوری

سعی کردند بر اساس همين تعميق شکاف ها و جلوگيری از به هم 
حاال . سرکوب ها را سازمان دهند, پيوستن بخش های مختلف معترضان

اما مساله اين است که بدون برآشفتن اين وضع و بدون جايگزين کردن 
تاتوری همبستگی عملی مبارزاتی نمی توان مقابله موثری را با ديک

زمان آن رسيده است که حمايت از خواست کارگران برای . سازمان داد
گرفتن حقوق معوقه به يک خواست عمومی و فراگير و همه جانبه همه 

 ترک و کرد و بلوچ همچنان که حمايت ازخواست. مردم ايران تبديل شود
بايد روز .  دانشجو و معلم و زنان و روشنفکرانو عرب و ترکمن و

 روز کارگر روز همه مردمی که از فقر ، روز همه معترضان باشددانشجو
روز جهانی زن روز همه زنان و , و سرکوب سياسی به تنگ آمده اند

زيرا جامعه . مردانی که به برابری حقوق زنان و مردان انديشه می کنند
 جامعه ای است که در آن ،ای که دانشجويش بی مکافات سرکوب می شود

 حقوق زن هم تجاوز می شود و بی هيچ ترديد دستمزد حتما و قطعا به
، و مليت هايش به خاک و خون کشيده می کارگر هم باال کشيده می شود

مخالفت با سرکوب به شرطی بازتوليد شکلی ديگر از سرکوب . شوند
نيست که در مسير خود به مخالفت با همه شکل های سرکوب و سرکوب 

 مليت های تحت ستم و اقليت های  وهمه قشرها و اليه های اجتماعی
, از اينجاست که مبارزه برای حق کارگر.  ارتقا يابدمذهبی و فرهنگی

با تنها گذاشتن کارگر در مبارزه برای . مبارزه برای حق خويشتن است
 و مليت  تهيدست حاشيه شهری، زن ، روشنفکر ، معلم، دانشجو،حقوقش

م تنها خواهند ماند و در  ههای تحت ستم، اقليت های مذهبی و فرهنگی
باالخره .  همين تنهايی ماست  که استبداد بر گرده همه ما سوار می شود

بايد زندان ها و سياهچال های فکری مسموم اين رژيم تبهکار؛ نظام 
ارزش گذاری فاشيستی و هويت سازی های فراطبقاتی جعلی آن را از 

ی مزمن که مالحظه   باالخره بايد بر اين مقاومت فکر؛ريشه دور ريخت
کاری در برابر يخشی از قربانيان سرکوب از اليه های فقير و پائين جامعه 
را تا حدی امتداد می دهد که عمال به بازتوليد همان سيستم اولويت گذاری 

بايد با انديشه ای که .   غلبه کرد،فاشيستی همين رژيم  نزديک می کند
ای مجزا و نمايندگی های برای اليه ها و قشرهای اجتماعی سرقفلی ه

مادم المعر خودخوانده ی غيرقابل تغيير قايل است و تصور ديگری جز 
قفسه های خاک خورده مجزا يا جاده يکطرفه از رابطه انديشه ورزان با 

روز . يک بار برای هميشه وداع گفت, طبقات و اليه های اجتماعی ندارد
ر ميزان پيشروی جهانی کارگر که در پيش روی ماست آزمونی است د

. جنبش ضد ديکتاتوری به سمت اين رويکرد از همبستگی مبارزاتی
جنبشی , کارگران از ما هستند و ما با کارگران هستيم: جنبشی که بگويد

 درد ، درد من است، درد گرسنگی کارگر و فالکت حاشيه نشين:که بگويد
امانی و معلم دو شغله و دانشجوی بيکار و استاد دانشگاهی که از نابس

 درد مليت  درد من است؛،سرکوب بی پايان انديشه انتقادی به تنگ آمده
های تحت ستم  درد من است، درد مظلومانه اقليت های مذهبی و فرهنگی 

, بی حقی من است,  بی حقی زن، جنبشی که بتواند بگويددرد من است، 
 جنبشی است که در حقيقت گفته ؛و تجاوز به نيمی از هويت من است

 يازده ،بادا که اول ماه مه. مرا فرياد کن! من درد مشترکم: است
 به روز فرياد درد مشترک همه محرومان و ،ارديبهشت روز جهانی کارگر

 .ستم ديده گان سرزمين ما تبديل شود

.................................................  
صنايع فلزى تا پايان فروردين 
 به روى آارگران بسته شد

،آارخانه صنايع فلزى شماره يك تا پايان  به دليل نبود مواد خام: ايلنا
فروردين ماه تعطيل و درهاى آن به روى تمامى آارگران آن بسته 

  . خواهد بود
پروين محمدي، از فعاالن آارگرى آارخانه صنايع فلزى ايران 

پيشتر به آارگران گفته شده آه آار هست : وگو با ايلنا گفت درگفت
اما به منظور تامين مواد اوليه آارخانه تا پايان فروردين ماه تعطيل 

  . خواهد بود
در مجموعه آارخانه شماره يك صنايع فلزى نزديك به : وى افزود

هاى فلزى  ارگر رسمى به ساخت انواع آانكس آاروان و اتاق آ٣٥٠
  . پيش ساخته فعاليت دارند

آارخانه تا  سال گذشته نيز به دليل مشابه امسال، : آارگرگفت اين
پايان فروردين ماه تعطيل بود آه اين وضع به پرداخت نشدن سه ماه 

 به گفته محمدى آارگران صنايع فلزى. حقوق و مطالبات منجر شد
  . هنوز بابت مطالبات مزدى سال قبل از آارفرما طلب آار هستند

 ٢وى همچنين درخصوص وضع آارگران آارخانه صنايع فلزى 
اين آارخانه از بعد اتمام تعطيالت نوروزى فعاليت خود را : گفت

  .  آارگر آن مشغول به آار هستند٣٥٠آغاز آرده است و تمامى 
 آه به ساخت ٢ صنايع فلزى آارگران آارخانه: محمدى يادآور شد

هاى فلزى مشغول هستند نيز بابت يك ماه حقوق سال قبل از  پل
  . آارفرما طلبكار هستند

 از واحدهاى توليدى ٢مجموعه آارخانه صنايع فلزى شماره يك و 
  . با سابقه و بزرگ منطقه جنوب غرب تهران هستند

   ١٣٨٩ فروردين ١٧

.............................................  
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 تبعيض عليه زنان در بعد جهانی
  ناهيد جعفرپور

تبعيض برزنان در بعد جهانی، خشونت و استثمار، عدم وجود تامينات 
تنها آن وجوه قابل رويت حقوق پايمال .....  اجتماعی و آموزش بعد و 

شده  زنان می باشند که بطور جهانی با مکانيسم نابرابری اجتماعی و 
  . افته شده اندقدرت در هم ت

چرا تنها در ماه مارس و بخصوص درروز جهانی زنان درست بمانند 
تمامی سالروز های ديگر تالش می شود توجه عموم به اين تم ها که 

روز جهانی ايدز و . معموال توجه کافی به آن نمی شود ،بر انگيخته شود
. اشندهمچنين روز جهانی آب می تواند برای اين ادعا مثال های خوبی ب

مسلما کسی مخالف اين نيست که تم های مهم حضور باالئی در افکار 
چه کسی می تواند بطور جدی مفهوم سالروز ايدز يا . عمومی پيدا نکنند

  سالروز آب را رد نمايد؟ 
تصورات فمينيستی هرگز به اين ايده خالصه نمی شوند که تنها در اين 

ی اشاره گردد و در اين ماه ماه و اين روز به يک مشکل حل نشده اجتماع
و اين روز درباره زنان و وضعيت آنها فکر شود و يا در اين ماه و اين 

  . روز زنان و نقش اجتماعی آنان ارج گذاری گردد
درست است که زنان بعنوان مجريان آگاه و بعنوان کسانی که برای احقاق 

اين روز حقوق خود مبارزه و عمل می کنند تاريخا در مرکز اين ماه و 
. اما همين مسئله در باره اول ماه مه هم صادق است. قرار گرفته اند

آنهم در . روزی که سمبل مبارزه زنان کارگر در جنبش جهانی زنان است
جهانی که . جهان کنونی که چهره فقرش و چهره استثمارش زنانه است

پايداريش بر مبنای هر چه بيشتر ستم و بهره کشی و فشار از نيروی 
دقيقا بحث برابری های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و . رزان زنان استا

مسئله ای که متاسفانه در مرکز . اجتماعی در اين روز معنا پيدا می کند
افکار عمومی قرار نمی گيرد و همواره اول ماه مه و ارج گذاری آن 

درست بمانند سالروز ايدز و سالروز آب و . چهره ای مردانه پيدا می کند
جهانی سازی نئوليبرالی مرکز توجه ....... لروز محيط زيست و سالروزسا

اش استفاده بی نهايت از نيروی کار ارزان زنان در تمامی ابعاد ممکن 
است و پيامدهای اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی آن و در نهايت 
عملکردهای نظامی اين سيستم بربری و نو استعماری بر زندگی زنان 

با نگاهی به جنگ های . قيم و کشنده و مرگبار داشته استتاثيری مست
  .دهه اخير به اين ادعا بيشتر پی خواهيم برد

آنچه مسلم است وظيفه تمامی زنان آگاهی که به جامعه با نگاهی انتقادی 
می نگرند اين است که از تمامی اين روز ها استفاده نمايند تا بدينوسيله 

الت اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و زيست بتوانند در باره معضالت و مشک
محيطی ای که سد راه برابری جنسيتی و عدالت اجتماعی و زندگی در 
خور شرف انسانی صرف نظر از جنسيت است به بحث و گفتگو پرداخته 

  .و اين بحث ها را در مرکز توجه افکار عمومی قرار دهند
 فرانکفورتر آليس شوارتزر فمنيست آلمانی در مصاحبه ای با روزنامه

 مارس را بايد برداشت زيرا که تنها يک روز برای   ٨" رونشاو می نويسد
اين روز را سوسياليست ها نام گذاری نمودند ". دلخوش کردن زنان است

اما جنبش . آنهم بخاطر اعتصاب زنان کارگر خارخانه جات پارچه بافی
اعتراض  بر عليه چپ های مردساالر ٧٠زنان در غرب اوائل سال های 

در آن زمان چپ های غرب با . نمود و بدين طريق اعالم موجوديت نمود
وجود اينکه طرفدار آزادی دهقانان بوليويائی بودند اما زنان و دوست 
دختران خود را همچنان به کار قهوه درست کردن و اعالميه تايپ کردن و 

 حتی درکشورهای موجود سوسياليستی. بچه بزرگ کردن وا می داشتند
از اين روی من فکر می . هم در رده های باال حضور زنان وجود نداشت

کنم از همه بهتر اين است که روز دلخوش کنک زنان را کنار بگذاريم و 
تبديل " زنان و مردان"  روز سال را تبديل به روز انسانها ٣٦٥بجای آن 

  ".  نمائيم
هيز خاص تفکر فمينيستی به همراه خود عملکردهای متنوع و قدرت تج

اما در جهان امروز اين عملکرد ها مورد مخاطره جدی قرار . خود را دارد
اگر که فمينيست ها مرتبا . گرفته و مرتبا کم رنگ تر جلوه داده می شوند

به جهان پيرامون خود و به تفکرات خويش به صورت انتقادی نگاه 
 نپردازند و ننمايند و به بحران هائی که مرتبا فمنيست ها را دوره می کند

رنجی را که در شرايط امروز جهان به زنان و بخصوص به بخش آگاه آن 
وارد می شود که اين خود پيامد پروسه دردناک زندگی در جهان سرمايه 
داری کنونی و جهانی سازی نئوليبرالی است را مورد تجزيه و تحليل و 

 به موقع نقد قرار ندهند در اين صورت نمی توانند در مقابل اين خطرات
سازماندهی همبستگی بين المللی زنان در زمانی . عکس العمل نشان دهند

که رژيم جهانی بازار با قدرت به استثمار بی سابقه زنان در سرتاسر 

جهان مشغول است، بی شک با زمان گذشته و مناسبات سرمايه داری 
می بايست بدنبال اشکال متفاوت از . گذشته فرق های اساسی دارد

اندهی بود که بتوان توسط آن همبستگی بين المللی زنان را قابل سازم
رويت نمود و رابطه زنان جنوب و شمال جهان را برای انتقال تجربيات 
منطقه ای و راه های مبارزه بر عليه رژيم های منطقه ای و رژيم جهانی 

عدالت اجتماعی بدون برابر جنسيتی در تمامی زمينه ها . بازاربرقرار نمود
در جهان کنونی . يچ مفهومی نخواهد داشت و سرانجامی نخواهد داشته

سياست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع تحت تاثير مناسبات بازار جهانی 
بنابراين برای برقراری برابری جنسيتی ميبايست در تمامی . قرار دارند

زمان آن که زنان . اين زمينه ها به مبارزه پرداخت و دخالت مستقيم داشت
ها برای رسيدن به اهداف خود و در بلوک خود مبارزه نمايند گذشته تن

اهداف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجزاء غير قابل . است
فمنيست ها برای نيل به اهداف خود بايد سازماندهی ای . تقکيک اند

مناسب اين شرايط پيدا نمايند و برای رسيدن به برابری جنسيتی در تمامی 
مسلم است که هيچگاه در اين راه ناهموار و . ه ها فعال باشنداين زمين

دشوار نمی بايست از خواست ها و شعار های مختص خود حتی ذره ای 
عقب گرد نمود اما  برای تغيير جهان و برقراری عدالت اجتماعی ای 

از اين روی . همراه با برابری جنسيتی راه چاره ای ديگر وجود ندارد
 سازماندهی امر مسلم و ضروری پيش روی جنبش بررسی اشکال نوين

  . فمنيستی و جنبش زنان چه بطور منطقه ای و چه بطور جهانی است
جامعه ای که . برابری جنسيتی نياز به يک تغييرات پايه ای در جامعه دارد

در آن اشکال متفاوت مناسبات وابسته ای که مناسبات نابرابرجنسيتی را 
 را از سر گذرانده باشد و برای برابری جنسيتی مرتبا زاد و ولد می کنند

حق حضور در تمامی . در همه زمينه ها برنامه ريزی پايه ای کرده باشد
بخش های اجتماعی و در نتيجه برابری اجتماعی از مسير حق بر 
مناسبات اقتصادی و خواست دسترسی برابر به مقام های رهبريت در 

 اينجا بحث من موضوع مقام و در. اقتصاد، سياست و فرهنگ می گذرد
کسب شانس برای زنان نيست بلکه موضوع بر سر باال بردن کيفيت شغلی 

در چنين جامعه ای . و دسترسی به شرايط ورود به بازار توسط زنان است
ديگر مرکز قدرت و مناسبات رهبريت در اختيار يک جنس قرار ندارد 

دی رها از جنسيت بلکه بر مبنای مهارت ها و ظرفيت ها و دانش فر
  .جامعه سازماندهی می گردد

شرايط بد کاری و دستمزد های اندک نيروی کار زنانه محدوده های آزاد 
تجاری و کارخانه جات استثمارگر کنسرن های چند مليتی چرخ های  

به اين مشخصات می بايست . سرمايه داری نئوليبراليسم را می چرخاند
ضافه نمود که رشد و صعود درآمد سرمايه گذاری های خارجی هم را ا

منفعت گران و بدنبالش فقری عريان که در درجه اول گريبانگير زنان 
است را باعث شده است که اين خود استثمار و تبعيض هرچه بيشتربر 

زنان کارگری که با دستمزد های اندک استثمار . زنان را موجب شده است
جهانی تبديل شده اند بلکه می شوند نه تنها به موتور های فقر گسترده 

همچنين به موتور اقتصاد بازار جهانی و اقتصاد ليبراليزه شده و مدرن و 
کسانی که خود را با آمار های و ارقام و . جهانی سازی هم تبديل گشته اند

اطالعات بازار جهانی مشغول می سازند به تئوری و ضعف های بازار 
زاد هيچ عالقه به از بين بردن واقف شده و نتيجه می گيرند که تجارت آ

نابرابری های جنسيتی نداشته و برعکس تالش می کند آنرا شدت بخشد 
در واقع اين يکی از کارزار های مهم . تا بتواند هر چه بيشتر استفاده ببرد

جهان فمينيست است که بدون حل آن و بدون درگير شدن با آن نابرابری 
  .جنسيتی از بين نخواهد رفت

ن نئوليبرال آزادی زنان تالش می کنند که مشکل جنسيتی را غير طرفدارا
سياست جنسيتی تفکر . سياسی ساخته و مسيری فردی به آن بدهند

نئوليبرالی که تالش دارد زنان را خام سازد ميبايست در مرکز توجه و 
شرايط زندگی زنان در مناطق . بحث های تمامی فمنيست های جهان باشد

تالش برای شناخت .  گوناگون و گاها متضاد هم استمختلف جهان بسيار
متحد و زبان سياسی متحد که بتواند جهت های متفاوت و جنبش های 
متفاوت و موقعيت ها و جريان های متفاوت زنان را فعال سازد و اهداف 
مشترک سياسی و اجتماعی برای مبارزه متحد در راه برابری جنسيتی در 

د آورد، بايد يکی ديگر از تم های مهم فمنيست تمامی زمينه ها را به وجو
از سوی ديگر وظيفه چپ هاست . ها در سطوح منطقه ای و جهانی گردد

که نه تنها در ماه مارس بلکه همانطور که آليس می گويد در تمامی 
روزهای سال مسئله زنان را محور بحث ها و مبارزات خود سازند زيرا 

بزبان . ی از نابرابری جنسيتی استکه تنها شرط عدالت اجتماعی رهائ
  . ديگر کليد هر جامعه آزاد و ايدآلی حل مسئله زنان است

…………………………………… 
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 فرانسهی جمهور
  ۵٩ شماره

  یبرادر ـی برابر ـی آزاد

  سيپار کمون
ی آزاد ، ١فرانسهی جمهور اصول از اصل نينخست نکهيا به نظر

  ؛ است
  ؛ است شهياندی آزاد ،ی آزاد اصل نياول نکهيا به نظر
 رايز است؛ شهياندی آزاد اصل خالف انياد ی بودجه نکهيا به نظر

 اتيمال پرداخت به مجبور شانی شخص اعتقاد برخالف را شهروندان
  کند؛ی م

 ،یسلطنت ميرژ اتيجنا جرم کيشر عمل، در ت،يروحان نکهيا به نظر
  است؛ بودهی آزاد هيعل

  :داردی م مقرر سيپار کمون
  .جداست دولت از سايکل   ـ١ ماده
  .شودی م حذف انياد بودجه   ـ٢ ماده
 به متعلق و شوندی م گفته ١موقوفه آنها به کهی اموال   ـ٣ ماده
             تيمالک به منقول، ريوغ ازمنقول اعم هستند،ی نيدی ها تيجمع
  .  نديآی م دری مل

ی م لعم بهی قيتحق ،"عايسر اموال، نيا تيماه نييتعی برا   ـ۴ ماده
  .رنديگ قرار ملت ارياخت در تا د،يآ

 ١٨٧١ ليآوری  مل چاپخانه  سيپار_ ١٨٧١ ليآور ٣  سيپار کمون
  .برای دريافت کامل نوشته شهرزاد سرمدی به سايت راه کارگر مراجعه نمائيد

.............................................  
)عکس(دانش آموزان گنبد کاووس " مدرسه اتوبوسی"  

  
  

  

ويدئو کشته شدن نمير نوالدين ،خبرنگار عراقی رويترز 
  بوسيله نيروهای آمريکا
  سايت خبری راه کارگر

 ١٢ ساله رويترز نمير نوالدين بهمراه ٢٢ويديو کشته شدن خبرنگار 
يکوپتر آپاچی  توسط نيروهای آمريکائی بوسيله هل٢٠٠٧عراقی در سال 

اين ويديو برای اولين بار روزگذشته . موجی از تنفر و انزجار برانگيخت
نسخه اصلی آن . بروی يوتيوپ قرار گرفت و آنگاه بالفاصله برداشته شد

در اين ويديو می بينيم . اما در سايت های ديگر انترنتی قابل رويت است 
دو . ده سر می دهدکه خلبان هليکوپتر بعد از کشتن نمير و سايرين خن

مرد غير مسلح که در حال انتقال اجساد به ون نيز بطرز وحشيانه ای به 
جناياتی اين چنين توسط کسانی که خود را صادر . قتل رسانده می شوند

کنندگان دموکراسی می نامند فراوانند ولی هرازگاهی برخی از آنها به 
ق ، آمريکا ،اين قتل نيروهای اشغال گر عرا. بيرون درز پيدا می نمايند 

عام انسانی را در نتيجه رد و بدل شدن تيراندازی بين تروريستهای 
اين . بنيادگرای اسالمی القاعده و ارتش متجاوز آمريکا توجيه نموده بودند

از زمان اشغال . ويدئو اما نشان ار آن دارد که اين افراد مسلح نبوده اند 
.  در عراق کشته شده اند خبرنگار١٣٨ ،بيش از ٢٠٠٣-٢٠٠٩عراق ، 

!) Democra Now( شما می توانيد در سايت دمکراسی ناو 
http://www.democracynow.org/2010/4/6/massacre

_caught_on_tape_us_military اين ويديورا ببنيد.  
............................................. 

 اطالعيه مشترک
   و انجمن قلم ايران در تبعيدکانون نويسندگان ايران در تبعيد

 دادسرای ويژه ايرانيان خارج از کشور و جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی که به خاطر تبه کاری ديرينه بيش از سه دهه خود و 
ايجاد خفقان، سرکوب و جنايت های بيشمار، با خيزش بزرگ مبارزاتی 

است که توده های ميليونی مردم ايران روبرو ست؛ در پی آن بر آمده 
برای جلوگيری از همبستگی ايرانيان خارج از کشور با اين مبارزات، 

 .دادسرای ويژه تشکيل دهد و صدای افشاگرانه آنان را خاموش کند
مرتضی بختياری وزير دادگستری جمهوری اسالمی، روز شنبه گذشته 

 های الزم برای تشکيل اين دادسرای ويژه هماهنگی: اعالم کرده است که
  . ل آمده است و مشکل خاصی وجود نداردبه عم

المللی اخيرا نيز رژيم جمهوری اسالمی کوشيد که با همکاری پليس بين
برخی از فعالين سياسی ايرانی را به عنوان متهم دادگاه های جمهوری 

  . اسالمی در تنگنا قرار دهد
اما اگر تحت تعقيب قرار دادن فعالين سياسی توسط پليس بين الملل به 

انۀ داشتن شاکی خصوصی در ايران مطرح شده است؛ اين بار رژيم می به
کوشد که فعالين سياسی خارج از کشور را مستقيما به خاطر مبارزات 
سياسی و افشاگری هايشان در افکار عمومی مردم جهان مورد تعقيب 

  .قرار دهد
در مورد امکان افزون بر اين، وزير دادگستری جمهوری اسالمی، 

با توجه به حضور « : ه استاهندگان سياسی به ايران گفتبازگشت پن
دستگاه های امنيتی در شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور، اين 

  ».دستگاه ها در اين زمينه تصميم گيری می کنند
بازداشت شدگان ماه های اخير درايران  در پيش گرفتن سياست محکوميت

خارج از کشور به محاکمه  در به زندان و مرگ، تهديد فعالين سياسی 
داسرای ويژه و ايجاد ترس و بيم در ميان ايرانيان مقيم خارج که به 

  .کشور بازمی گردند؛ نشانه اوج درماندگی جمهوری اسالمی ست
اين امر همچنين نشان می دهد که مبارزات فعاالن سياسی ايرانی در خارج 

ثير می گذارد و تا چه از کشور تا چه حد در روحيه مردم مبارز ايران تا
اندازه رژيم را در برابر افشاگری های جهانی آن ها زير فشار قرار می 

  .دهد
کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد، بنا بر 
پيشينه مبارزاتی خود در دفاع از آزادی انديشه و بيان، هرگونه تالش 

است خفقان در ايران و دراز رژيم جمهوری اسالمی را برای تداوم سي
کردن دست سرکوب به زندگی ايرانيان خارج از کشور را محکوم می کند 
و همچنان به دفاع از مبارزاتی بر می خيزد که نشانۀ آزادی انديشه و 

  ٢٠١٠ششم آوريل    .بيان را بر پيشانی خود دارند
  کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد

.............................................  
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 مردم  نگاهی به سرنوشت دو وعده کالن دولت احمدی نژاد به
آوردن پول . ن وارد ميدان سياست شداحمدی نژاد با دو وعده کال

نفت بر سر سفره مردم و قطع دست رانت خواران و دانه درشت ها 
به جای آوردن پول نفت بر سر سفره مردم او . و مفسدان اقتصادی

حاال با مجلس دست به يقه شده است که چرا می خواهد او فقط 
بيست هزار ميليارد تومان از سفره مردم در عرض يک سال 

, رداشت کند و نه چهل هزار ميليارد تومان و در مورد وعده دومب
معاون اول او به اعتراف افرادی که خودشان به جناح اصولگرا 
 .تعلق دارند مرد شماره يک شبکه فسادی است به نام خيابان فاطمی

با افشاگری جديد الياس نادران عليه محمد : وبالگ راديو راه کارگر
احمدی نژاد بار ديگر نقش وابستگان دولت رضا رحيمی معاون اول 

همچنين , فعلی در پرونده های فساد اقتصادی و ميزان آلودگی آنها
شکاف های درونی اصولگرايان در معرض توجه افکار عمومی 

الياس نادران نماينده مجلس می گويد که آن مقام . قرار گرفته است
بزرگ فساد عالی رتبه دولتی که در قوه قضائيه برايش پرونده 

اقتصادی تشکيل شده، کسی نيست جز محمدرضا رحيمی، معاون 
يک مقام دفتر احمدی نژاد در واکنش به افشاگری . اول احمدی نژاد

از سوی دستگاه قضايی » قابل پيگرد« سخنان او را , نادران
سخنان نادران مربوط به پرونده ای ست که آملی . دانسته است

، دراسفندماه سال گذشته از آن پرده الريجانی، رييس قوه قضاييه
او از بازداشت يک باند فساد اقتصادی در يک شرکت . برداشته بود

اند با جعل  افراد اين باند توانسته« : دولتی خبر داده و گفته بود
المال  اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت

ز آنان شش ميليارد خسارت وارد کنند که فقط اختالس يک نفر ا
اما آملی الريجانی در مورد اينکه چرا نخواسته يا . تومان است

در همين . نتوانسته رهبر اين باند را دستگير کند، توضيحی نداد
 نماينده مجلس در نامه ای به ٢٣٣ فروردين، ١۵زمينه، روز 

رييس قوه قضاييه خبر از فشار به اين قوه در رابطه با پرونده فساد 
بر اساس اخبار موثق در مورد “: دادند و در نامه خود نوشتندخبر 

  .”ها فشارهايی متوجه وی شده است درشت مبارزه با مفاسد دانه
الياس نادران که به جناح باصطالح اصولگرای مجلس وابسته است، 

افرادی که در بحث “: روز گذشته در حاشيه جلسه مجلس گفت
رييس جمهور دفاع می کنند مفاسد اقتصادی از رحيمی معاون اول 

از ميزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخيرا اعضای آن 
  .”دستگير شده اند اطالعی ندارند

وی در حالی فساد نزديکترين يار احمدی نژاد را افشا کرد که 
دولتی را محور تبليغات انتخاباتی » مبارزه با فساد«احمدی نژاد 

 شنبه هم دوباره وعده داده بود که خود اعالم کرده بود و روز سه
ها و مدعيان اقتصادی را قطع  به زودی دست برخی از دانه درشت

  .خواهد کرد
: گفت» خيابان فاطمی«اين نماينده درباره پرونده موسوم به فساد 

رحيمی رييس حلقه فسادی در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع 
ن تصميم گيری می کرده آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آ

است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در 
. خيابان فاطمی دستگير شده اند اال معاون اول فعلی رييس جمهور

اينکه کسی را به دليل مسئوليت اجرايي اش از دستگيری مستثنی 
  .می کنند نه عادالنه است نه پذيرفتنی
مسوول دفتر احمدی نژاد هم در در واکنش به اين حرکت يک مقام 

اتهامات نادران عليه دومين : مقام دفاع از محمد رضا رحيمی گفت
ای است که از  مقام اجرايی کشور، ادامه همان رفتار کينه توزانه

آغاز تشکيل دولت نهم و بويژه در آستانه انتخابات دهم رياست 
  .ر نيستجمهوری، ظهور و بروز پيدا کرد و پايانی بر آن قابل تصو

حمايت دفتر احمدی نژاد از رحيمی در حالی صورت گرفت که بحث 
 ميليارد تومان هزينه بدون سند در سالهای ٣۵٠در مواردی چون 

 در زمان شهرداری احمدی نژاد، فساد در ١٣٨۴ تا ١٣٨٢
دخيل در , »بهزيست پتروليوم«و » بهزيست بنياد«موسساتی چون 

ميان انتخاباتی احمدی نژاد، قاچاق محصوالت پتروشيمی و از حا
 ميليون دالر از حساب ذخيره ارزی بدون مجوز ٨۵٠برداشت 
 مورد تخلف مالی مقامات دولتی که رئيس ديوان ۴۵٠٠مجلس، 

محاسبات فاش کرده بود، عدم واريز هزار ميليارد تومان، معادل 
يک بيليون دالر از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی، 

 ميليارد تومان در جريان برداشت جداگانه ۵٢نامعلوم سرنوشت 
  پای احمدی نژاد و دولتش را, دولت از حساب ذخيره ارزی کشور

  .در پرونده فساد مالی، همانند سرکوب سياسی باز کرده است

آوردن پول . احمدی نژاد با دو وعده کالن وارد ميدان سياست شد
ران و دانه درشت ها نفت بر سر سفره مردم و قطع دست رانت خوا

به جای آوردن پول نفت بر سر سفره مردم او . و مفسدان اقتصادی
حاال با مجلس دست به يقه شده است که چرا می خواهد او فقط 
بيست هزار ميليارد تومان از سفره مردم در عرض يک سال 
, برداشت کند و نه چهل هزار ميليارد تومان و در مورد وعده دوم

ه اعتراف افرادی که خودشان به جناح اصولگرا معاون اول او ب
. تعلق دارند مرد شماره يک شبکه فسادی است به نام خيابان فاطمی

اين سرنوشت دو وعده کالن احمدی نژاد است؛ سرنوشتی که بار 
ديگر اين حقيقت اساسی را تاييد می کند که سرکوب سياسی، 

رش شبکه استبداد و ديکتاتوری محيط مناسبی برای کشت و پرو
. های مافيايی و فساد مالی و عارتگری بی حساب و کتاب است

فرجام پر هزينه وعده های دروغين احمدی نژاد نشان می دهد که 
فساد سياسی نمی تواند با فساد مالی و سواستفاده از قدرت همراه 

دموکراسی و تبعيت , شفافيت, مهار فساد مالی به علنيت. نشود
ز دارد؛ نيازهايی که پيش از هر چيز مستلزم فرمانروا از قانون نيا

برافتادن بختگ استبداد مذهبی و رهايی شهروندان از شر نظام 
  ٢٠١٠ آپريل ٧ .مافيايی و سرکوبگر جمهوری اسالمی است

.................................................  
کشمکش مجلس و دولت بر سر تعرض تدريجی يا 

و لزوم , معيشت مردمحمله برق آسا به سطح 
  .حقوق بگيران سازماندهی واکنش مزد و

  گفتار سياسی روز  راديو راه کارگر
ناتوانی دولت از پرداخت هزينه های جبرانی ناشی از تورم و فشار 
خرد کننده حاصل از افسارگسيختگی قيمت ها و ترسش از احتمال 

سبب شده تا دولت به اجرای برق , بروز شورش های گرسنگان
درآميخته با , سای برچيدن يارانه ها و حمله به سطح معيشت مردمآ

بسيج شبه فاشيستی تمايل پيدا کند و با طرح چند مرحله ای مجلس 
که فشار بر تهيدستان و اقشار کم درآمد را مرحله به مرحله افزايش 

احمدی نژاد نگران است که کشمکش ها و . مخالفت کند, می دهد
سراسر , ر مرحله ای برچيدن يارانه هاطغيان های ناشی از فشا

دوره دوم رياست جمهوری او را به دوره درگيری و رويارويی با 
مردم تبديل کند و پايه استهالک سياسی بيشتر و فروپاشی دولت را 

او همچنين نگران است که افزايش مرحله ای فشار به . فراهم سازد
 اين اقشار و به, تهيدستان شهر و روستا و زحمتکشان و کارگران

در حالی که . اليه ها فرصت سازماندهی مقاومت و اعتراض دهد
طرح حمله برق آسا که بی شباهت به تاکتيک جنگ برق آسای نازی 

قبل از اين که مقاومتی بتواند سر , ها در جنگ جهانی دوم نيست
همه جا را با خاک يکسان سازد و مجال , برکشد و پا سفت کند
از آنجا که اين احتمال بيشتر است که طرح . تعرض باقی نگذارد

حمله برق آسای دولت به سطح معيشت اليه های فقير سرانجام با 
درهم شکستن اين تعرض , عقب نشينی مجلس متحقق شود

گستاخانه مستلزم بهره برداری از فرصتی است که جدال مجلس و 
دولت بر سر شيوه بيرون کشيدن آخرين لقمه های نان از سفره 

مناسبت هايی که در راه است . م فقير هم اکنون ايجاد کرده استمرد
مانند روز معلم و روز جهانی کارگر فرصت هايی است برای پيوند 

مخالفت . مطالبات معيشتی مزد و حقوق بگيران و مطالبات سياسی
با گرانی، رهاسازی قيمت ها، تعرض گستاخانه دولت و مجلس به 

حرکت غريزی مردم . فرادی نداردسطح معيشت زحمتکشان، پاسخ ان
مخالفت با فقر، گرانی، . در گردآوری محصوالت جوابگو نيست

تورم، بيکاری، اخراج و تعديل نيروی انسانی، بايد در کنار مطالبه 
ايجاد تشکل مستقل صنفی، دستمزد منطبق با نرخ تورم، پرداخت بی 

 اين قيد و شرط کليه مطالبات معوقه مزدبگيران و مطالباتی از
دست، به سطح مفاد مطالباتی حرکت های اعتراضی مناسبت هايی 

.  ارديبهشت روز جهانی کارگر تبديل شود١١چون روز معلم و 
سازماندهی واکنش هر چه گسترده تر همه قربانيان طرح تهاجمی 
حکومت در برچيدن يارانه ها در سال جديد و بويژه اقشار و اليه 

  های
ابله با اين تعرض اهميت حياتی و زحمتکش و مزدبگير، در مق

بالفصل يافته است و شايسته است تا در مرکز توجه همه فعالين 
  .کارگری، سياسی و کنشگران جنبش های اعتراضی قرار بگيرد

.............................................  
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 آند مي  گير آاري زنان اقتصاد آشور را زمين آاهش ساعت
زنان و مردان است و اگر زنان از اجتماع آنار زده مغز جامعه مرآب از 

آند بنابراين  شوند،جامعه فقط از نصف مغز و ظرفيت خود استفاده مي
بهتر است نمايندگان مجلس اندآي دست نگه دارند و براي تصويب قوانين 

 .از همه مغز خود استفاده آنند
  آند گير مي آاري زنان اقتصاد آشور را زمين آاهش ساعت

يك پژوهشگر اقتصاد توسعه مي گويد آاهش ساعت آاري زنان هر : ناايل
رود اما در واقع نوعي  چند آه در نگاه اول مزيتي براي زنان به شمار مي

او اين اقدام مجلس را مصداق . شود اجحاف به اين قشر محسوب مي
داند و معتقد است آم شدن ساعت آاري زنان  مي» خرسه دوستي خاله«

به نظر اين . آه ديگر آارفرمايان زنان را استخدام نكنندشود  باعث مي
پژوهشگر اقتصاد توسعه اگر زنان از عرصه اجتماع خارج شوند و ديگر 

اي ايران نه  آارفرمايان تمايلي به استخدام آنها نداشته باشند حرآت توسعه
 .شود گير نيز مي افتد بلكه زمين تنها به تعويق مي

آاهش ساعت آاري زنان : با خبرنگار ايلنا گفتوگو  آمال اطهاري در گفت
ميزان  برنامه مفيدي نيست و بهتر است دولت به جاي اين اقدام،

 .هاي زنان را افزايش دهد مرخصي
با آاهش ساعت آاري زنان، اين گروه از جامعه از محيط  : او ادامه داد

ن در وري زنا ميزان بهره شوند زيرا با اين اقدام، آار آنار گذاشته مي
هاي حين آار را  توانند آموزش يابد و آنها نمي هاي آاري آاهش مي محيط

به خوبي بياموزند و معلومات خود را به روز نگه دارند و اين امر در 
ارتقا شغلي زنان تاثير منفي دارد، بنابراين آاهش ساعت آاري زنان در 

قع نوعي رسد اما در وا عين حال آه در نگاه اول نوعي مزيت به نظر مي
شود و مفيد  وري در آشور مي اجحاف به زنان است و باعث آاهش بهره

 .حال زنان نيست
در حال حاضر ميزان مشارآت زنان در جامعه بسيار پايين : اطهاري گفت

ريزي آند آه بر اساس آن ميزان  است و مجلس بايد اقداماتي را پايه
قاي خانواده و اقتصاد مشارآت اين قشر در جامعه افزايش يابد تا شاهد ارت

آشور باشيم نه اينكه با آاهش ساعت آاري زنان، زمينه را براي خروج 
 .هاي اجتماعي فراهم آنيم زنان از فعاليت
هاي اخير، از نظر ميزان تحصيالت   زنان در سال :او تصريح آرد

اند، اما نرخ بيكاري در زنان  دانشگاهي، رشد چشمگيري داشته
اال است و زنان جامعه ايران آه به دنبال مشارآت آرده همچنان ب تحصيل

خواهند در ساختن آشور مشارآت داشته باشند و در  اجتماعي هستند و مي
ارتقا اقتصادي و اجتماعي جامعه سهيم باشند، در حاشيه قرار دارند 
بنابراين مجلس بايد سعي آند، شرايط را براي مشارآت بيشتر زنان فراهم 

ندهمين گروه اندك زنان آه با تالش فراوان در ساختن آند نه اينكه سعي آ
 .جامعه مشارآت دارند، آنار بزند

اصرار مجلس بر آاهش ساعت آاري : اين پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت
گيري اشتباهي است و مجلس نبايد نگاه قشري داشته باشد و  زنان، جهت

 .زنان را از صحنه اجتماع حذف آند
آنند با آاهش مشارآت اجتماعي زنان  ها گمان مي بعضي :اطهاري تاآيد آرد

توانند مشكل بيكاري مردان را حل آنند در حالي آه اين تفكري غلط و  مي
آنار زدن زنان براي حل مشكل بيكاري مردان ضد شايسته . سنتي است

 .ساالري و عدالت و خالف قانون اساسي است
ي حل معضالت بسيار عجيب است آه چرا مجلس به جا: او ادامه داد

اقتصادي آشور تمام هم و غم خود را گذاشته است آه آاهش ساعت آاري 
آس  زنان را قانوني آند درحالي آه قانوني شدن اين موضوع به نفع هيچ

  .نيست
مغز جامعه مرآب از زنان و مردان : اين پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت

انند اين است جامعه است و اگر زنان از صحنه اجتماع آنار زده شوند م
بنابراين بهتر . آه جامعه فقط از نصف مغز و ظرفيت خود استفاده آند

است نمايندگان مجلس اندآي دست نگه دارند و براي تصويب قوانين از 
 .همه مغز خود استفاده آنند

هاي آاري  خروج زنان از عرصه اجتماع و محيط: اطهاري اظهار آرد
در بسياري از آشورهاي پيشرفته . هدد ميزان فقر را در جامعه افزايش مي

دنيا، تعداد افراد شاغل در خانواده دو نفر است و اين آشورها تالش 
آنند با مشارآت همه افراد جامعه در سازندگي ميزان توليد را افزايش  مي
اما با آاهش ساعت آاري زنان و به دنبال آن خروج زنان از عرصه . دهند

رود و  ابد و از طرف ديگر بار تكفل باال ميي اجتماع ميزان توليد آاهش مي
  .شود دار مي آور در خانواده وظيفه تامين معاش بقيه اعضا را عهده يك نان

اي است آه ميزان صادرات غيرنفتي  وقتي شرايط به گونه: او توضيح داد
 ١۵ تا ١٠در آشور آمتر از پنج درصد توليد ناخالص ملي يعني حدود 

اي رسيدن به توسعه نياز است ميزان صادرات ميليارد دالر است و بر

غيرنفتي ده برابر شود و آن نيز نيازمند پنج برابر شدن توليد ناخالص 
مجلس بايد سعي آند شرايط را براي مشارآت بيشتر زنان در  ملي است،

 .توانند آشور را به توسعه برسانند جامعه فراهم آند زيرا فقط مردها نمي
مجلس بايد به فكر جهش : سعه تصريح آرداين پژوهشگر اقتصاد تو

اقتصادي در آشور باشد و افزايش توليد را در دستور آار خود داشته 
باشد و بداند آه اين جهش اقتصادي جز با مشارآت بسيار دقيق زنان و 

 .پذير نيست مردان در عرصه اجتماع امكان
مطرح شدن آاهش ساعت آاري زنان در مجلس، : اطهاري ادامه داد

صداق دوستي خاله خرسه است، زيرا با قانوني شدن اين امر، جامعه م
توانند از طرفي هم توليد مورد  بيند، زيرا مردان به تنهايي نمي آسيب مي

نياز جامعه را افزايش دهند و هم بار اصالحات اقتصادي در قالب هدفمند 
ضعيت ها را به دوش بكشند و براي اينكه مردم به سالمت از و آردن يارانه

آنوني اجتماع عبور آنند نياز است آه زن و مرد هر دو آار آنند و در 
 .اجتماع حضور داشته باشند و در توسعه آشور آمك آنند

از طرف ديگري زناني آه داراي تحصيالت عاليه هستند : او تصريح آرد
اگر براي سازندگي جامعه به آار گرفته نشوند، هزينه صرف شده دولت 

شود و همين موضوع خود  ها، به هدر رفته محسوب ميبراي تحصيل آن
زيرا هزينه انجام شده براي تحصيل زنان منجر به توليد و . زا است تورم

 .سازندگي نشده است
نمايندگان مجلس بدانند اگر زنان  :اين پژوهشگر اقتصاد و توسعه تاآيد آرد

دام آنها از عرصه اجتماع خارج شوند و ديگر آارفرمايان تمايلي به استخ
افتد بلكه  اي ايران نه تنها به تعويق مي نداشته باشند حرآت توسعه

  . شود گير نيز مي زمين

…………………………………….... 
  هاي دولت دار برخالف وعده لغو بيمه زنان خانه

. از ابتداي امسال طبق دستورالعمل وزارت رفاه طرح بيمه زنان لغو شد
ن با مطرح کردن اوضاع نابسامان البته پيش از اين بسياري از کارشناسا

سازمان تأمين اجتماعي و مشخص نبودن منابع الزم، نسبت به تداوم اجراي 
با اين وصف اگرچه مسؤوالن تأمين . طرح ياد شده ترديد کرده بودند

اجتماعي تالش دارند با اتخاذ مواضع دوپهلو اينطور وانمود کنند که بيمه 
ست اما ظواهر امر از حقايق ديگري خبر دار به قوت خود باقي ا زنان خانه

مديرکل امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي در مورد . دهد مي
سال از اجراي طرح بيمه زنان  بيش از يک: گويد دار مي بيمه زنان خانه

هاي آزاد مي گذرد اما وزارت رفاه اخيرًا   دار تحت مشاغل و حرفه خانه
دار از طريق تسهيالتي به طور   آن زنان خانهطرحي ارائه کرد که بر اساس

دار که  طرح بيمه زنان خانه: دهد احمدپايور ادامه مي. شوند جداگانه بيمه مي
از سوي وزارت رفاه مطرح شده همچنان در حد يک پيشنهاد باقي مانده و 

   از سايت خبری راه کارگر.گونه تصميمي در اين باره اتخاذ نشده است هيچ

.............................................  
 !شوند دار هيچ وقت بازنشسته نمي زنان خانه

همواره در مورد اين موضوع که کار زنان در خانه شغل محسوب شود يا نه 
تفاوت ديدگاه وجود داشته است اما شايد بتوان ادعا کرد که هيچ انسان 

 در منزل ترديدي ها فرسا بودن کار خانم منصفي در مورد دشواري و طاقت 
از ديدگاه شرع مقدس هم اگر بررسي کنيم انجام . دهد به خود راه نمي

تواند بابت  کارهاي خانه براي زنان اجباري نيست و خانم خانه حتي مي
دار به ويژه از آن رو  بيمه زنان خانه. کارهاي منزل اجره المثل دريافت کند

ر منزل حقوقي دريافت که بسياري از زنان به جهت اشتغال تمام وقت د
يابد،  مانند، اهميت مي بهره مي کنند و بالمآل از مزاياي بازنشستگي بي نمي

دهند  زيرا اين دسته از بانوان که اکثريت جمعيت زنان کشور را تشکيل مي 
هيچگاه استقالل مادي نخواهند داشت و اين موضوع در سنين کهنسالي 

براي اين دست از زنان ها را  بخصوص در صورت فوت همسر دشواري
 کميسيون حقوق بشر اسالمي از جمله ٧دبير منطقه . کند کشور دوچندان مي

تفاوتي دولت در مورد بيمه زنان  اشخاص حقوقي است که نسبت به بي
زاده در اعتراض به لغو حق بيمه زنان  وحيد کاظم. دار انتقاد دارد خانه
 آن در بودجه سال آينده دار توسط وزارت رفاه و عدم لحاظ اعتبار خانه

دار هنوز شيريني شهد حق بيمه را  زنان خانه: گويد کميسيون تلفيق مي
: کند اين مقام مسؤول خاطرنشان مي. نچشيده بودند که اين حق لغو شد

دار کشور حمايت کند، حاال  خواهد از زنان خانه اينکه دولت نخواسته و نمي
دار   تنها روزنه اميدي که زنان خانهبدين ترتيب ديگر کامًال باورپذير است، 

بود با   دار بيمه زنان خانه تا پيش از اين داشتند و آن اجراي طرح 
 از سايت خبری راه کارگر      .دستورالعمل وزارت رفاه منتفي شد

………………………………………………  
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در ” جنداهللا“آيا تحوالت جديدی در گروه 
 است؟ جريان

  در جريان است؟” جنداهللا“آيا تحوالت جديدی در گروه 
هنوز يک ماه از تحويل عبدالمالک ريگی توسط سرويس : َمی َمُکران

ست که به نظر می رسد گروه های امنيتی خارجی به ايران نگذشته ا
جنداهللا درگير تحوالتی شده است که هنوز نمی توان از کم و کيف آن 

گروهی که خود را لشکر مالکی معرفی کرده با انتشار بيانيه . سخن گفت
اما تاکنون گروه جنداهللا در قبال اين بيانيه . ای اعالم موجوديت کرده است

گاهی به بيانيه های منتشر شده از با اين حال ن. واکنشی نشان نداده است
سوی جانشين عبدالمالک و گروهی که به تازگی اعالم موجوديت کرده 

محمدظاهر بلوچ رهبر جديد . بيانگر دو گرايش روشن در اين گروه است
  :در اولين بيانيه خود آورده بود” جنداهللا“

 همچنين من از مردم و خصوصا از جوانان می خواهم هر چه زودتر به “
صفوف جنبش ملحق شده و بدانند که تنها راه نجات از سلطه ستمگران و 
متجاوزان و تعدی گران مقاومت و مبارزه مسلحانه است و من از همه 
مردم ايران اعم از مردم شجاع کردستان و مردم خون گرم ترکمن و دلير 
مردان عرب اهواز و حماسه سازان بلوچستان و غيورمردان فارس و 

ين ترک می خواهم که عليه ظلم و تجاوز رژيم واليت فقيه قيام مردان آهن
مسلحانه نموده و جنبش آمادگی خود را برای آموزش همه مردم ايران در 
  .همه زمينه های نظامی و چريکی اعالم می نمايد

من درد و نگرانی جامعه اهلسنت و خصوصا مردم بلوچستان را درک می 
زندان ايمان و حماسه لحظه ای از عهد و کنم اما آنها مطمئن باشند که فر

پيمان خود غفلت نخواهند کرد و راهی که امير عبدالمالک ترسيم نموده 
بود را با جديت و عزمی مستحکم تر ادامه خواهند داد و هرگز به 
جنايتکاران واليت فقيه اجازه نخواهند داد که در بلوچستان با آسايش و 

 برای بيگانگان جنايتکار تبديل به امنيت زندگی کنند و بلوچستان را
  .”جهنمی بس خطرناک تر از قبل خواهند کرد

توجه به اين بيانيه نشان می دهد که رهبر جديد جنداهللا در تالش است که 
همبستگی مردم ديگر مناطق ملی و مردم سراسر ايران را از مبارزات 

اليت مردم بلوچستان جلب کند و نوک تيز حمله اش را عليه دستگاه و
  .فقيه متمرکز سازد

اعالم ) لشکر مالکی(اما گروهی که بنام لشکرفدائی امير عبدالمالک 
موجوديت کرده است در اولين بيانيه خود که در ششم آوريل منتشر کرده 

ما به جانشين رهبر “: است ضمن مرزبندی با رهبر جديد آورده است
کنيم که ما فدائيان بلوچستان احترام می گذاريم اما به ايشان اعالم می 

امير عبدالمالک هستيم و با اجازه ايشان می خواهيم عمليات های خود را 
اين . ”عليه متجاوزان آغاز کنيم و همه جنايتکاران را به درک واصل کنيم

جريان جديد در بيانيه خود بی توجه به همبستگی مردم سراسر کشور با 
  :ن به نفرت آورده استمردم بلوچستان با استفاده از فرهنگ دامن زد

لشکر مالکی به رژيم توصيه می کند که بهتر است و به نفع رژيم است  “
که رهبر بلوچستان را آزاد نموده و اگر به اين توصيه عمل نشود راهکار 
ما قتل و کشتار بيگانگان ساکن در بلوچستان است و به بيگانگان در هيچ 

ط اگر در خانه های متجاوزان حال رحم نمی شود و سربازان عبدالمالک فق
و بيگانگان بمب دستی بيندازند هيچ بيگانه ای در ديار فدائيان عبدالمالک 

  .”نخواهد ماند
اين جريان پس از تهديد رژيم حمالت خود را عليه ساکنين بومی استان 

  :متمرکز کرده و می نويسد
ر حيات و زندگی زابلی ها و بيگانگان در دست رهبر بلوچستان امي “

عبدالمالک است و اگر ايشان آزاد نشوند مرگی شعله بار زابلی ها را در 
خود فروخواهد برد و اين تنها هشدار نيست و رژيم به خوبی شعله های 

  .آتش را درک می کند
بلوچستان با يک چاشنی منفجر می شود و اين انفجار ريشه زابلی ها را 

اعظم در بتکده زاهدان از بيخ خواهد کند همانگونه که عمليات فاروق 
شهر را از کنترل رژيم خارج کرد و االن هم يک انفجار کوچک و يک 
  نفری چنين تاثيری دارد و بلوچستان را از کنترل نظام خارج می نمايد
زابلی ها اگر می خواهند فرزندانشان سالم به خانه برگردند و زنان شان 

خيابان ها بريزند و می خواهند شوهران شان به خانه برگردند بايد به 
خواهان آزادی رهبر بلوچستان شود و اين توصيه لشکر به سران و 
سرداران و بزرگان زابلی است که اين به نفع آن هاست و در غير اين 
صورت رحمی در کار نيست و لشکر مالکی حکم کشتن همه را صادر می 

  .”نمايد
است فرمان به اين ترکيب گروهی که خود را لشکرمالکی معرفی کرده 

 کشتن همه غيربلوچ های ساکن بلوچستان از کودک و بزرگ صادر کرده 

چنين ادبياتی تنها می تواند به يک جنگ برادر کشی هولناک . است
روشن نيست که اين جريان جديد تا چه حد در گروه . منجر شود

اما در هر صورت انتشار . جنداهللا از وزن و نفوذ برخوردار است
فرت که با تهديدات تروريستی عليه کودکان و زنان چنين ادبيات ن

وبالگ اتحاد      .همراه شده است، می تواند نگران کننده باشد
     ٢٠١٠ آپريل ٧   داوطلبانه

.............................................  
 افزايش نجومى قيمت گوشت

 در حال و هواى بد اقتصاد ايران
 و در حال و هواى بد اقتصاد ايران، بار ديگر ٨٨پايان سال : ايلنا

بازار گوشت قرمز با افزايش نجومى قيمت آه در طى چندين مرتبه 
 . اتفاق افتاده بود، خبر ساز شد٨٨از سال 

زايش قيمت گوشت در سال جارى بر همين اساس آارشناسان از اف
گويند و بر اين باورند آه گوشت در ديگ گرانى سرخ  نيز سخن مي

  . شود مي
  واردات گسترده، عامل نابودى صنعت دامپرورى آشور 

شمارى به دولت دهم مبنى بر واردات گسترده گوشت  انتقادهاى بي
ت اى آه منتقدان، واردات را عامل نابودى صنع قرمز است به گونه

 . اند دامپرورى در درازمدت توصيف آرده
در حال حاضر قيمت در بازار گوشت قرمز، به ازاى هر آيلو بين 

 . هزار تومان در نوسان است١٧ تا ٥٠٠ هزار و ١٢
 هزار تومان در ١٤ تا ١٠گوشت گوساله نيز با اندآى تفاوت بين 

 . شود بازارتهران معامله مي
يادين شهردارى به قيمت آيلويى هر چند آه توزيع گوشت قرمز در م

گاه تاآنون نتوانسته نياز  شود اما هيچ  هزار تومان توزيع مي١٠
 .مصرف آنندگان تهرانى را برآورده آند

 تناقض در اظهارات وزارت بازرگانى و آشاورزى
آه صادق خليليان وزير تازه نفس وزارت آشاورزى توقف   در حالي

افزايش صادرات عوارض روند افزايش قيمت گوشت قرمز را، 
گوشت گوسفندى اعالم آرده است، وزارت بازرگانى همچنان اصرار 

 ! آند؟ رويه گوشت قرمز مي به واردات بي
صدور ساالنه يك و نيم ميليون راس دام زنده به آشورهاى عربى و 

هاى   هزار راس دام زنده به صورت قاچاق شايد به گفته٥٠٠نزديك 
نيازى بازار از گوشت  بنى بر بيمسووالن وزارت آشاورزى م
  فروردين٩     .وارداتى به واقعيت نزديكتر باشد

…….………………………………… 
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