
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  " !رفح  "  بر فراز رنگين کمان  

  2 ص          يوسفی   علی                   
   ------------------------------------------   

  !!"  ايرانیآزاد " عمليات ی وئله دموآراسمس
 3   ص                                              

 ی طارق عل : نوشته                 
    ی احمد مزارع : ترجمه                   

  ---------------------------------  
  ازتحرآات اعتراضى وخيابانى آشاورزان   

  !  يمئ، پشتيبانى همه جانبه نما النچايكارسراسرگي
   =وم  قسمت س                  =  

  6 ص                       امير جواهری      
  
  ----------------------------------------------------  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  يک پيروزی ديگر برای طبقه کارگر

به مناسبت بازگشت مجدد کارگران اخراجی 
   ايران خودرو به سر کار

  
  مـا ديــگر تـنها نيستيــم

 
مديون تمام کارگران و تمام کسانیما اين پيروزی را " 

هستيم که در اين کارزا با ما همراه شدند و لحظه ای ما
ما دريافتيم که با اتحاد می توان بر هر... را تنها نگذاشتند
ما متحد شديم و در يک صف با وجود. قدرتی پيروز شد

کمترين امکانات توانستيم صدای خودمان را به گوش
روز شديم، چون توانستيمما پي. همگان برسانيم

ما اکنون تنها. همبستگی جهانی را با خود همراه کنيم
نيستيم بلکه به دريای بيکران طبقه کارگر جهان پيوسته

  ) بخشی از بيانيه کارگران ايران خودرو  . "  (  ايم
 هفته گذشته گروهی از کارگران اخراجی ايران خودرو که

شته اين شرکت ازدر جريان اعتصابات دی ماه سال گذ
.کار اخراج شده بودند، به سر کارهای خود بازگشتند
اخراج اين دسته از کارگران توسط مديريت شرکت، با
موج اعتراضی شديدی در ايران خودرو مواجه شد و
کارگران شرکت با خواست بازگرداندن همکاران اخراجی

 از جمله با.ليت های مختلفی را سازمان دادند خود، فعا
وشتن نامه ای به خانم آنا بيوندی نائب رئيسن

سفرکنفدراسيون اتحاديه کارگران آزاد جهان در هنگام 
وی به ايران، ضمن طرح مشکالت و خواست های خود،

بنا به. ه بودند شدخواهان بازگشت همکاران اخراجی خود
 و در خواست های کارگران ايراناين نامه، گزارش ها 

ی در محافل کارگری بين المللیخودرو، انعکاس درخور
يافت، که به گفته کارگران ايران خودرو، يکی از داليل

 با بازگشت کارگران اخراجی بودهکارفرمايانموافقت 
ما اين پيروزی را به کارگران ايران خودرو و کليه  .است

                 .فعالين جنبش کارگری تبريک ميگوئيم 

 نگاهی به مبارزات  
  زنان در ايران  

   فرامرز دادور
 8 ص 

تحصن نمايندگان آانون هاي صنفي آغاز 
وزارت  ساختمان معلمان ايران درمقابل 

   خرداد2 از روز شنبه آموزش و پرورش
  

 به دعوت ، بنابه يک گزارش دريافتی
آانون هاي صنفي فرهنگيان ، نمايندگان
تشكل ها از سراسر آشور با حضور در
ضمقابل وزارت آموزش و پرورش ، اعترا

خود را نسبت به تهديد و احضار برخي
معلمان و همچنين وعده هاي دروغين
مسولين در اجراي طرح ارتقاي شغلي

   .کرده اندمعلمان اعالم 
صبح روز شنبه 8اين تحصن از ساعت 

 .آغاز گردیده است خرداد 2
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گان رفح ، واقع در جنوب  پناهند ساکنين بی دفاع اردوگاه
 اقدام جنايت کارانه ديگری از سوی  ی غزه ، قرباننوار

 60 الی 50از دوشنبه گذشته تاکنون حداقل . اسرائيل شده اند 
عمليات " فلسطينی در جريان عملياتی که از سوی اسرائيل 

 به خاک وخون کشيده  ناميده می شود ،" رنگين کمان و ابر 
  حکوميت اين عمل اسرائيل از سویبا وجود م. شده اند 

 و اعتراضات همه جانبه افکار  شورای امنيت سازمان ملل
عمومی جهان و سازمانهای مدافع حقوق بشر ، که آن را 
جنايت جنگی قلمداد کرده و خواهان توقف عمليات بودند ، 

 همچنان بر حمالت خود تا صبح جمعه  دولت آريل شارون
خبار رسيده حاکی از آن است که آخرين ا. ادامه داده است 

بسياری از ساکنين اين مناطق خانه و کاشانه خود را برجای 
  .گذاشته و فرار کرده اند 

  
 اکنون هم تا :" دیگوی م ، رفحی اهال ازی ک ی،ی عل محمد 
 آسمان فراز بر  لکوپترهايه ، شنبه پنج ظهر از بعد ،

 کردهی مخف نهايرزمیز در را خود ما و شوندی م مشاهده
 خود کنترل تحت را شهری جنوب مناطقی تمام ارتش . میا

 آنها. باشدی م شهر مرکز  به کردن رخنه صدد در و دارد
 از و کرده کيشل ها خانهی بسو شانیتانکها با مداوم بطور

ی نظام حکومت کهی کسان کنندی م اعالم شانیبلندگوها
 نيمه . شد خواهند هيتنب دایشد کند نقض را شده برقرار
 ساله 60ی ال 16 مردان همه از سربازان که بود قبل روز

 سپس آنها . شوند جمع محل مدرسه در تا بودند خواسته
   ."نمودند ريدستگ انيم نیا در را نفر 150

 هفت مجموع در شنبه پنج صبح هياول ساعات در 
 کشته لکوپترهايه توسطی هوائ حمالت اثر دری نيفلسط
 نيساکن ترس نیا بر اعفمض و تيامن عدم .  شدند
 لياسرائ ارتش  شنبه سه روز  که افت یشیافزای هنگام
 . کرد پرتاب سلطان تل دری مسجدی بسو رای موشک
 مردان" ی اصل هدف که است کرده ادعا لياسرائ ارتش
 آنزمان در که چرا . است پوچ کهی ادعائ . اند بوده " مسلح
ی شگيهم روال به که اند داشته حضوری افراد  محل آن ودر
 در . بودند شده جمع مسجد در خود روزانه نمازی ادای برا
 بعدازظهر حمله در . شدند کشته نفر پنج حمله نیا

 و کشته نفر نیچند رفح در آرام تظاهرات ک یبه چهارشنبه
 از انهيوحش اقدام نیا شاهد جهان مردم . شدندی زخم
 ازی شکهائمو که دندید همگان . اند بوده ونهایزیتلو قیطر
 تظاهری نفر 3000 تيجمع انيم بهی کوپتريهل توسط هوا

 ازی نيع نیشاهد کهی حال در نیا . است شده پرتاب کننده
 نیا انيقربان ازی مين . اند خبرداده زين تانکی توپها کيشکل
  بود، سابقهی ب رياخ دهه نیچندی ط در که را، حمله
 ارتشی هفرماند . دهندی م ليتشک نوجوانان و کودکان
 نيع در دوپهلوی ريگ موضع ک یبا و مورد نیا در لياسرائ

 اعالم انيرنظاميغ مرگ از را خود تاسف اظهار که حال
 حضور تظاهرات در مسلح افراد که است گفتهی ول ، داشته
 و مردم تظاهرات به حمله با لياسرائ دولت . اند داشته
 ونينوانسک آشکار نقض به گرید باری نيزم وی هوائ بمباران

ی م محسوبی جنگ تیجنا ک یعمل نیا و کرده اقدام ژنو
 تا است زده دستی عيوس تالش به ليدل نيهم به . شود
 موشک پرتاپ به اقدام شیلکوپترهايه اوال که کند ثابت
 تانکی توپها کيشل با زينی لياسرائی تانکها و اند نکرده
 داشته را " ستهایترور " از مملوی ائ خانه کردن نابود قصد
 خواهی ترق و طلب صلح مردمی سو از نينچنیای لیدال . اند

 در لياسرائ سيپل. ستين و نبوده قبول قابل حق به جهان
 نیا صلح جنبشی سو ازی نفر 250 تظاهرات ک یویآو تل

   .است کرده سرکوب تمامتر هرچه خشونت با را کشور
 نيساکن از نفر هزاران دهيرس گزارشات نیآخر براساس

 که است شده روشن اکنون . اند  شده خانمانی ب وگاهارد
 آن قیطر از کهی تونل بروجودی مبن لياسرائ ارتشی ادعا

ی م مصر مرز قیطر از اسلحه قاچاق به های نيفلسط
ی ادعا به که چرا ، است بوده دروغی ادعائ زين اند پرداخته
 از و  نشده کشفی تونل چيه تاکنون  لياسرائ ارتش خود
 به آنها از نفر ک یتنها ،ی ائ فلهی بازداشت هاصد انيم

 ارتش نکهیا سرانجام و . دارد تعلقی اسالمی گروهها
  رفح منطقه ازی نينش عقب  به دست جمع صبحی حوال
 همچنان نينچنیای اتهايعمل به که است گفتهی ل و زده
  . داد خواهد ادامه
 مردم  یعموم نفرت و خشم که گفت توانی م جرئت به

 تظاهرات شاهد  قبل هفته نيهم که ، لياسرائ طلب صلح
  انزجار و تنفر ابراز  و میا بوده کشور نیا در شان ميعظ
 اعتراض و اقدامات نیا به نسبت نيفلسط مردم وی جهان
ی مهمی پارامترهای نيفلسطی نهايسرزم اشغال ادامه به

 انیپا و عادالنهی صلح به منجر توانندی م که هستند
  اراده و روين تنها و تنها . گردندی کنونی سانانی کشتارها

ی دولت ترور ، خشونت ،ی زورگوئ به که است تیاکثر نیا
 کشتار تینها در وی اسالم انیادگرايبن و لياسرائ کشور
ی انسانی ایدر نیا به. داد خواهد انیپا طرف هردو مردم
  .میونديبپ
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عقابها و بازهاي واشنگتن حريصانه و با چشماني مملو از تجاوز به 
انگلستان همچون سگ شكاري از شوق . سوي ايران مينگرند

سفير اسرائيل به واشنگتن . تهاجم، زبان خود را بيرون ميآورد
توري عليه عراق به همانجا توصيه ميكند آه مبادا مسير تهاجم امپرا

اآتفا نموده بلكه به فوريت هجوم به سوي تهران و سپس دمشق 
آاخ سفيد اما چنين باور دارند آه يورش " آبوتران. "را تكميل نمايد

به ايران ضروري نيست، آافي است آه ما عراق را به اشغال 
ا درآوريم، آنگاه به راحتي شاهد آن خواهيم بود آه حاآمان تهران ب

 .  شتافت پاهاي خود به استقبال ما خواهند
مسلما چنان جدلهايي در واشنگتن براي شاه جوان چندان 

آه در روزهاي اخير با انجام مصاحبه " شاهي"رضايتبخش نيست، 
 خود را براي قرار گرفتن بر تخت طاووس آماده BBC و CBS و CNNدر 

ميكنند تا وي و طرفدارانش در لس آنجلس خود را آماده . ميكند
امپراتوري آمريكا همانطور آه در گذشته پدر و جد وي را به قدرت 

و اگر بناي . رسانيدند، اين بار نيز سلطنت را به آنان بازگردانند
امپراتوري آمريكا چنين باشد، چه مدت به طول خواهد انجاميد تا 

 وي بر اريكه نشيند؟
  فته تا انگلستان،چنين به نظر ميرسد آه طرفهاي درگير از آمريكا گر

اسرائيل و شاهزاده بي تخت و تاج، هيچكدام به آن درد و رنجي آه 
. ملت ايران طي سالهاي دراز با خود حمل ميكند، توجهي ندارند

درد و رنج و تلخكامي هايي آه بر اين ملت تحميل شده و به 
 ادبا و نويسندگان اين سرزمين در حافظه تاريخي  وسيله شعرا،

ملت ايران فراموش نكرده اند آه . نگه داشته شده استمردم زنده 
چگونه آمريكا با آمك انگلستان با همكاري شاه و روحانيت به 
تغييرات فاجعه باري در آشورشان دست زده و مولود تازه 

 . دموآراسي را در ايران به قربانگاه بردند
 2000هنگامي آه احمد شاملو از بهترين شعراي ايران در سال 

شت، يبش از يكصد هزار نفر آه اغلب آنان را جوانان تشكيل درگذ
ميدادند در تشييع جنازه وي شرآت آرده و گاها به طور جمعي 

اشعاري آه بيانگر اميد به آينده بهتر، . اشعاري را از وي ميخواندند
شاملو در زندگي خود فراز و نشيب هاي . سرزندگي و شادي بود

. گاها در اشعار وي منعكس شدهگوناگوني را از سر گذراند آه 
شاملو زندگي خود را از سرگذشت تاريخ سياسي آشورش جدا 
نميدانست و در يكي از اشعار آه خود نشاندهنده دوران رآود و رنج 

سرزميني بي : سياسي و اجتماعي جامعه ايران است ميسرايد
بهار، آه صداي پرنده اي در آن شنيده نميشود، زندانها چنان 

 . . . ده اند آه روح را ميآزارد گسترده ش
در قرن بيستم در . اوضاع در ايران هميشه اين چنين نبوده است

دوره هاي آوتاهي شرايطي پيش آمد آه ملت ايران ميتوانست به 
آرمانهاي آزاديخواهانه و عدالت جويانه خود جامه عمل بپوشاند، اما 

بين سالهاي . دهر بار اين فرصت ها يا ربوده شد و يا سرآوب گردي
 وقوع انقالب مشروطه در ايران به مثابه زمين لرزه 1911 تا 1906

عظيمي بود آه خاندان فاسد قاجار را آه همه ثروتهاي ايران را به 
در . امپراتوري انگلستان به ثمن بخس فروخته بودند، درهم آوبيد

اين دوره براي اولين بار در ايران پارلمان تاسيس يافت و در همين 
دوره شورشهاي فراوان دهقاني عليه مالآان آه گردانندگان اصلي 

پيدايش مطبوعات آزاد و مدافع . مملكت بودند به راه افتاد
دموآراسي، تشكيل جمعيت هايي از روشنفكران آه مشروعيت 
فكري خود را از انقالب فرانسه و پتروگراد ميگرفتند، نشر انديشه 

 سنتي جامعه گرديد، به هاي مترقي موجب شكاف در شيوه تفكر
. طوري آه اين شكاف به درون طبقه حاآمه و روحانيت نيز راه يافت

بخشي از روحانيت در آنار فئودالها و دستگاه هيأت حاآمه قرار 
 . گرفت و به سرآوب نيروهاي انقالبي پرداخت

 1910در سال . با وجود آنچه آه گذشت، اوضاع چنان نيز نماند
آه نسبت به اوضاع جامعه و " آسروي "روحاني جواني به نام

طبيعت دچار تناقضاتي شده بود، شبها به پشت بام منزل خود در 
تبريز ميرفت تا حرآت ستارگان و بويژه ستاره دنباله دار را تعقيب 

وي سرانجام تصميم گرفت از علم الهيات به علم ماديات پناه . آند
و مقاالت وي داليل آتابها . برد و در قلعه مستحكم آن سنگر بگيرد

بسيار محكمي عليه جهل و خرافات و اصول شيعه گري به همراه 
آسروي در نوشته هاي خود در دفاع از جامعه مدني،  احمد . داشت

اين عمل . حقوق زنان و اصالح جامعه سرسختانه دفاع مينمود
شجاعانه وي خشم و غضب ماليان مرتجع و بيسواد را برانگيخت، 

 ماليان 1946در سال . ندقه و الحاد متهم نمودندآنان وي را به ز
مرتجع عليه وي به دادگاه شكايت برده وي را متهم نمودند آه عليه 

به هنگام تشكيل دادگاه . اسالم و مسلمين اسائه ادب نموده است
آنان منتظر پايان جلسات دادگاه نمانده و با ضرب چند گلوله به 

بدينسان ميتوان گفت آه وي . حيات اين دانشمند بزرگ پايان دادند
 . يكي از پيشگامان مبارزه با تاريك انديشي بود آه به قتل رسيد

انقالب مشروطه، شاه و مستشاران خارجي وي را به شكست 
در اين مرحله . آشانيد، اما اين پيروزي زمان درازي به طول نينجاميد

رد  قزاق بود وا آه افسري آم سواد و دست پرورده فوج" رضاخان"
قزاقها نيروي مسلحي بودند آه توسط دولت روسيه . ميدان شد

تزاري براي حفظ مصالح امپراتوري روسيه و هم حمايت از تاج و 
پس از انقالب بلشويكي در . تخت شاه ايران تاسيس شده بود

روسيه، قزاقها در ايران از حمايتهاي تزار محروم ماندند، افسران 
 قزاقها مجبور شدند يا افسران  بازگشتند و روسي به آشور خود

تازه استخدام آرده و يا به وسيله افسران سابق قزاق به آار خود 
 حكومت بلشويكي روسيه همه 1921در سال . ادامه دهند

قراردادهاي ظالمانه دولت تزاري را با ايران لغو، بدهيهاي ايران را به 
تها، بانك دولتي روس آان لم يكن اعالم داشت و از بسياري شرآ

اراضي و آارخانه هاي متعلق به دولت سابق در خاك ايران به نفع 
 . ملت ايران صرف نظر نمود

لغو قراردادهاي سابق توسط بلشويكها و افشاي قراردادهاي 
محرمانه بين تزارها و امپرياليسم انگلستان، موجب افشاي 
غارتگريها و تجاوزات دو آشور امپرياليستي و بويژه انگلستان در 

يران گرديد و موجب تقويت روحيه ميهن پرستي و مقاومت در مردم ا
فوج قزاقها نيز از اين شرايط تازه و روحيه آزاديخواهانه بي . ايران شد

در همان سال رضاخان با گروه قزاق خود به سوي . بهره نماندند
چهار سال پس از . تهران به حرآت درآمده و خود را وزير جنگ خواند

ز مجلس ايران خواست تا پادشاهي خاندان قاجار را اين، رضاخان ا
در اين دوره رضاخان با تأسي از آتاتورك رئيس . در ايران ملغي نمايند

جمهوري ترآيه در ايران به اصالحاتي دست زد و بناي تاسيس 
بايد گفت آه رضاخان برعكس . دولت مدرن را در ايران آغاز نمود

لغاي خالفت عثماني برقرار آمال آتاتورك آه جمهوري را پس از ا
آرد، وي متاسفانه خود را شاه ايران خواند و از پشتيباني دولت 

 . انگليس نيز برخوردار شد
اصالحات رضاشاه در بهترين حالت سطحي ماند و نتوانست 

وي در مرحله اي . تغييرات ريشه اي در اوضاع جامعه به وجود آورد
ي از آنان را در مال عام با روحانيت نيز درگير شد تا حدي آه بعض

تنبيه نمود، البته رضاشاه با روشنفكران و نيروهاي پيشرو جامعه 
رضاشاه به تمام آتب و مطبوعات . نيز برخوردي بهتر از اين نداشت

در زمان وي . با بدبيني و به مثابه برانداز و عليه حكومت مينگريست
ستهزاء و هر گونه آوششي براي استقرار دموآراسي در ايران با ا

 . مخالفت پاسخ داده شد
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تعويض (مغازله رضاشاه با رايش سوم در جريان جنگ دوم جهاني 
نام فارس به ايران به پيشنهاد سفير برلن در تهران انجام گرفت 

. موجب سقوط وي گرديد) اگرچه ايران مرآز نژاد آريايي بوده است
ها از سياستهاي رضاشاه موجب آن شد تا در نارضايتي انگليسي 

آنان سپس .  وي را عزل نموده و به تبعيد فرستادند1941سال 
با هوشي "فرزند بيست ساله وي آه داراي شخصيتي ضعيف و 

شاه تازه آنچه را آه بر پدرش . بود به جاي پدر نشانيدند" متوسط
ايد بر گذشته بود فراموش نكرد و به درستي آموخت آه هيچگاه نب

 . روي ولي نعمت خود شمشير بكشد
اشغال ايران توسط قواي روسيه و انگلستان و رقابت ميان آن دور، 
شرايطي را در ايران به وجود آورد تا نيروهاي مختلف اجتماعي آه 
تا آن روز فرصت بروز نيافته بودند، ظاهر شده و فعاليتهاي خود را به 

و دموآراتيك، ترقي خواهان و جريانات ملي . شكل علني آغاز نمايند
در اين مرحله نيروهاي ملي . آمونيستهاي متمايل به اتحاد شوروي

و دمكرات ها سرسختانه به دفاع از استقالل و تماميت ارضي ايران 
دآتر . پرداخته و خواستار خروج سريع سربازان بيگانه از ايران شدند

ايران در راس محمد مصدق از پيشگامان مبارزه براي آزادي ملي در 
وي اگر چه خود از خانواده اشراف . نيروهاي آزاديخواه قرار گرفت

قاجار بود اما سرسختانه با مناسبات آنچناني مخالف بود و چه در 
زمان رضاشاه و چه در زمان شاه جديد بر اين عقيده خود استوار 

مصدق براي . ماند و در اين راه مصائب فراواني را متحمل گرديد
از نظر وي استقالل .  ايران سرسختانه به مبارزه پرداختاستقالل

يعني خروج قواي بيگانه روسي و انگليسي از ايران و ملي نمودن 
 . صنعت نفت آه در انحصار و مالكيت انگلستان بود

برعكس مصدق آه آزادي و استقالل آامل ايران را خواستار بود، 
ن و چرا از آمونيستهاي حزب توده به علت دنباله روي بي چو

اين . شوروي، تنها خواستار خروج قواي انگليسي از ايران بودند
سياست حزب توده موجب آن شد آه بسياري از نيروهاي مترقي 

 حزب  به پشتيباني از مصدق برخيزند و در عين حال اين عملكرد
توده باعث شد تا پايگاه اجتماعي آن در ميان روشنفكران ملي گرا 

 گفت آه اين حزب  ود همه آنچه گذشت بايدبا وج. تضعيف گردد
موفق گرديد قطب عظيمي از بهترين متفكران و روشنفكران ايراني 

 . را به سوي خود جلب نمايد
تاليف استفان آينزر، مرثيه اي است آه به " همه مردان شاه"آتاب 

آري دآتر محمد مصدق سياستمداري با . مصدق اهدا شده است
راه به دست آوردن استقالل سياسي و خوني آبي رنگ، مخلص در 

اقتصادي براي ميهن خود، آسي آه با آارهاي صادقانه توانست 
پشتيباني ميليونها نفر از هموطنان خود بويژه اهالي ساآنان 
روستاها را آسب آند، آسي آه آينه دو امپراتوري بزرگ 
انگلستان و آمريكا يكي زوال يابنده و ديگري در حال صعود را عليه 
. خود برانگيخت، دو امپراتوري آه مصالح اقتصادي مشترآي داشتند

طي نامه اي به " آوردل هال" وزير خارجه آمريكا 1943اوايل سال 
" انساني"عليرغم عوامل : "چنين مينويسد" روزولت"رئيس جمهور 

آه ما را واميدارد تا از نفوذ اتحاد شوروي در منطقه جلوگيري آنيم، 
 سرسختانه ديگري نيز وجود دارد آه ما بايد مسئله بسيار مهم و

اين مسئله اين است آه ما . بكوشيم به آن اهميت الزم را بدهيم 
نبايد بگذاريم قدرت بزرگي در منطقه خليج فارس پا بگيرد، زيرا در آن 

 نفتي اياالت متحده آمريكا در عربستان سعودي  صورت به نفوذ
 ."  خواهد شد ضربات جدي وارد

 هيأت هاي نظامي 1942مه چنين سياستي بود آه از سال در ادا
آمريكايي به طور مرتب وارد ايران ميشدند و البته هدفشان نيز 

دولت آمريكا خواستار تشكيل ارتشي در ايران بود تا . روشن بود
بتواند از منافع دراز مدت اياالت متحده آمريكا در منطقه محافظت 

لستان هر دو جزو آشورهاي معظم در حالي آه آمريكا و انگ. نمايد
محسوب ميشدند، اما با نفوذ گسترش يابنده امريكا در منطقه بويژه 
در آذربايجان و آردستان، براي دولت انگلستان راه ديگري نميماند 

جز اين آه هر روز بيشتر و بيشتر به نفع دولت امريكا از منطقه 
 .عقب نشيني آند

هاي آتش آزاديخواهانه را در مبارزات ميهن پرستانه مصدق شعله 
 1953شاه وحشت زده از ملت در سال . ميان ملت ايران برافروخت

. مجبور به فرار از ايران گرديد و صنايع نفت به فوريت ملي شد
آارگران ايراني در پااليشگاه و ساير موسسات نفتي در خوزستان 

ف مول» استفان آينزر«. همانند بردگان در اسارت به سر ميبردند
وضعيت آارگران ايراني را از قول يكي از » همه مردان شاه«آتاب

به چاپ رسيده » اورشليم پست«مديران اسرائيلي آه در مجله 
آارگران ايراني به مدت هفت ماه تابستان «:چنين توضيح ميدهد

گرم خوزستان مجبور بودند در زير درختهاي نخل و غيره به سر 
فت آبادان آنان را به درون با آغاز فصل سرما شرآت ن. ببرند

هاي بسيار بزرگي آه هر آدام گنجايش سه چهار هزار » سوله«
آنان مجبور بودند خود و خانواده و . آارگر داشت منتقل مينمود
سهم هر يك به . ها بخوابند» سوله«همگي در آنار هم در اين 

براي اين جمعيت زياد دستشويي و توالت . اندازه يك تخت ميشد
هنگامي آه من با همكار انگليسي خود به . نظر نگرفته بودندنيز در 

صحبت مينشستم به آنان يادآوري ميكردم آه مناسب نيست شما 
با ملت فارس اين چنين برخورد ميكنيد، آنان پاسخ ميدادند آه ما 
انگليسها تجربيات فراواني در رابطه با زندگي ملتهاي عقب مانده 

ز بسيار خوبي است ولي براي عدالت و سوسياليسم چي. داريم
 ».باشيم» آقا«درون انگليس، در خارج از انگلستان ما بايد 

در انگلستان حتي در درون آشور خود نيز به عهد و » حزب آارگري«
» حزب آارگر«وزير خارجه . خود عمل نميكرد» سوسياليستي«قول 

تصميم گرفت تا مصدق را » هربرت موريسون«در انگلستان 
 .، اما در اين آار موفق نشدسرنگون آند

وي چنين برنامه ريزي آرد آه تعدادي ناو جنگي را آماده آرده و 
ترتيب حمله به ايران را بدهد و بدين شكل زمينه سقوط مصدق را 

با اين آار وزير خارجه » هري ترومن«در آن زمان . فراهم آورد
 اي وي سفير خود را به همراه نامه. انگلستان به مخالفت برخاست

فرستاد با اين مضمون آه » هربرت موريسون«اعتراضي به نزد 
٪ مردم ايران برخوردار است و انجام چنين 95مصدق از پشتيباني 

 .آاري بالهت مطلق است
باني استراتژي امنيت ملي (» دوايت آيزنهاور«تنها پس از پيروزي 

امكان دست زدن به چنين اعمال ضد انقالبي عليه مصدق ) فعلي
فعاليت خود را » آژاآس«با نام عمليات » دالس«برادران . م شدفراه

دموآراسي سكوالري آه به . براي سرنگوني مصدق آغاز آردند
وسيله جبهه ملي و در رأس آن دآتر محمد مصدق براي اولين بار 
در ايران تاسيس يافته بود با آامل تاسف به وسيله آودتاي 

ستفان آينزر در آتاب ا. امريكايي و انگليسي درهم شكسته شد
خود توانسته است با زبردستي ويژه اي تمام جزئيات آودتا، 

 . شخصيت هاي شرآت آننده را به طور آامل ترسيم آند
سالهاي درازي آه از وقوع آودتا گذشته داليل فراواني را بر درستي 

دهشت . نوشته هاي استفان آينزر در جلوي ديدگان ما ميگذارد
ن و با گذشت اين ساليان دراز آمتر آساني به انگيز اين آه اآنو

انكار و تقبيح آن عمل شوم ميپردازند و سئوالي آه اآنون در برابر ما 
 سال بگذرد تا ما باخبر شويم 50قرار ميگيرد اين است آه آيا بايد 

آه بوش و بلر خود ميدانستند آه در عراق اسلحه آشتار جمعي 
سرپوش براي اشغال و غارت وجود ندارد و ادعاهاي اينان تنها 

 آشور عراق بوده است؟
در قسمتي از آتاب آينزر انتقاد ماليمي بر مصدق وارد ميشود 
مبني بر اين آه وي نتوانست هراس امريكاييان را از نفوذ شوروي 
در ايران محاسبه آند و سياستگزاريهاي خود را بر آن اساس بنا 

و دفاع مصدق در اين انتقاد درست در جهت عكس داليل . نهد
وي ترتيب داده شده بود » محاآمه«دادگاه مسخره اي آه براي 

مصدق به درستي تنها . مينمايد و در آتاب ذآر آن رفته است
تنها جرم من همانا ملي آردن «:خود را چنين شرح ميدهد» جرم«

صنايع نفت و اخراج شبكه هاي سياسي و نفوذ بزرگترين آشور 
 ». استاستعماري از ايران بوده
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در بازگرداندن شاه به قدرت در » سيا«به همين سبب سازمان 
 اقدام آرد و به فوريت و در فرداي آودتا سرآوب 1953سال 

امريكا . نيروهاي ليبرال، دمكرات، ملي گرا و آمونيستها آغاز گرديد
يوه اي تازه آرد آه به ش» ساواك«اقدام به تاسيس پليس مخفي 

در اين دوره . به دستگيري و شكنجه نيروهاي مترقي پرداخت
از همين دوره . هرگونه فعاليت سياسي جرم به حساب ميآمد

است آه طيف بسيار گسترده اي از نيروهاي آزاديخواه ايراني ناگزير 
از جالي وطن به سوي اروپا و امريكاي شمالي گرديدند و در آنجا 

در . ي خود را براي مبارزه با شاه به راه انداختندسازمانها و انجمنها
اين دوره در ايران به جز در مساجد مكان ديگري براي بحث و تجمع 
وجود نداشت و تنها در مساجد بود آه ميشد عليه دولت مباحثي 

حمايت مطلق ايالت . آن هم در سطحي بسيار ساده به راه انداخت
مخالفان معتدل شاه را هم متحده امريكا از ديكتاتوري شاه، حتي 

فريدون تنكابني شاعر و نويسنده . مجبور به خروج از آشور نمود
در مورد » يادداشتهاي شهر شلوغ« در آتاب 1970ايراني در سال 

اگر آاريكاتوريست بودم «:سياستهاي جهان آن روز چنين مينويسد
شكل شخص امريكايي را با لباس نظامي و پوتين براق چنين 

كردم آه يك پاي خود را بر پشت امريكاي التين، پاي ترسيم مي
ديگرش را بر پشت منطقه جنوب شرق آسيا گذاشته در حالي آه 

 »...با دست چپ خود گلوي يك سياهپوست را ميفشارد
و هنگامي آه طوفان اخير وزيد و شاه را از سر راه برداشت، تنها 

 آنان توانستند از آيت اهللا ها بودند آه بر جامعه تسلط داشتند و تنها
 در 1953خالء گورستان مانندي آه شاه پس از حوادث سالهاي 

به درستي روشن شد آه آن . ايران به وجود آورده بود بهره ببرند
ديكتاتوري آه خميني پس از به قدرت رسيدن بر ايران حاآم نمود، 
چيزي نبود بجز صورت ديگري از ديكتاتوري شاه به معني دقيق 

اي ضد امپرياليستي نمودن مالها در ايران به شيوه اي ادعاه. آلمه
بسيار احمقانه مطرح شد و از همان ابتدا گفتار و آردارشان 

شيوه سرآوب عليه مردم در ايران و . مشكوك و متناقض مينمود
صدام در عراق همه . عراق هر آدام معاني ويژه خود را دارند

را سرآوب نمود، اما نيروهاي مترقي همچون ليبرالها و آمونيستها 
در آشور . حكومت بعث در زندگي خصوصي مردم دخالت نداشت

عراق بارها، آاباره ها، رقاص خانه ها و همه امكنه تفريح عمومي 
باز و آزاد بودند و آسي در اين گونه موارد مزاحمتي براي آسي 

در ايران برعكس عراق بجز سرآوب وحشيانه همه . ايجاد نمينمود
لف، پليس مذهبي در تمام شئون و زندگي خصوصي نيروهاي مخا

دستگيري و شالق زدن جوانان در مأل عام به . مردم دخالت داشت
اتهام شادي آردن و منع ميليونها انسان از داشتن حداقل آزاديهاي 

امروز در ايران نفرت . شخصي جامعه ايران را دچار خفگي نموده بود
بر طبق آمار موجود . تاز حاآميت مذهبي بسيار گسترده شده اس

 سال آه در جامعه و خانواده مذهبي تولد و رشد 25٪ جوانان زير 65
يافته اند شديدا ضد مالها و ضد مذهبي اند و اينان آساني 
هستند آه بجز حكومت مذهبي شيوه ديگري را در زندگي تجربه 

 .نكرده اند
ر ايرانيان تجربه بسي چيزها به ايرانيان آموخته و خود بهترين آموزگا

آيت اهللا هاي پرقدرت نخواهند توانست بر قوانين تكامل . است
اگر ايرانيان را به حال خود رها آنند آنها خود . طبيعي غلبه آنند

ميدانند آه چگونه، چه زماني و براساس چه مصلحتي عليه ظالمان 
و تجاوزآاران به حقوق خود به اقدام مناسب دست بزنند، شايد 

نبوغ و زيبايي آار فيلمسازان .  اي براي آن باشداصالحات مقدمه
ايران در ايران و خارج، آتب و اشعاري آه غالبا به شكلي مخفيانه 
در بين ايرانيان رد و بدل ميشود گامهاي اوليه تغيير ريشه اي از 

اگر گروه بوش، چيني و رامسفلد به عملياتي در ايران . درون است
جاعي هارتر و بدتر آمك خواهند دست زنند، تنها به استقرار ارت

غالبا اينچنين است آه منافع امپراتوريها با مصالح ملتها . نمود
سازيهايي از اين » آزاد«غالب ايرانيان ميدانند آه . منطبق نميگردد

نوع، آنان را با مشكالت بسيار عظيمي روبرو خواهد ساخت، بويژه 
اين امپراتوري به اين آه ملت ايران آامال به اين نكته واقفند آه 

خاطر مصالح خود بر چه اعمالي عليه ملت ايران در پنجاه سال 
 . گذشته دست زده است
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اگر گروه بوش، چيني و رامسفلد به عملياتي در ايران دست * 
   .تر و بدتر آمك خواهند نمودزنند، تنها به استقرار ارتجاعي هار

  
  
  

  
  

   *با ما ارتباط بگيريد    *   
 

  سر دبير تک برگی 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

               6777819- 40- 49    
  
اکس سازمان    شماره ف  

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
                www.rahekargar.net   

   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com    
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ازتحرکات اعتراضی وخيابانی کشاورزان        
  !! چايکارسراسرگيالن، پشتيبانی همه جانبه نماييم

  
 حل بحران صنعت چای کشورتنهاباقطع مافيای چای، تقويت  

بنيه چايکاران وتشکل پذيری کارگران وکشاورزان 
  )قسمت سوم (٠چايکارسامان می پذيرد
  

  لنگرودی اميرجواهری  
com.amir_l@hotmail  

  
  : يادداشت نويسنده-

  
 دردوبخش پيشين ازيادداشت ها، اشاره ای به چرايی تهيه  

وآن اينکه درپايان ٠اين مطلب داشتم
، قراربود »اصالح ساختارچای«طرح )١٣٧٩_١٣٨٣(چهارساله

، اوضاع ٨٣رحله ی تغييرساختاردرسالبابکارگيری آخرين م
به گونه ای گرددکه هم باغدارچای که توليد کننده برگ 
سبزاست وهم کارخانه دارچای که توليد کننده چای خشک 
سياه است وهم بازارکه مصرف کننده محصول است، بدون 
کمک دولت بتوانند مستقالکارخودراانجام دهندوبه بيانی 

فريبنده، اهداف اصلی طرح می درپس اين ظاهر!سرپا بمانند
بايست، اوالکل مرحله ی توليد برگ سبز، چای خشک 
وبازاريابی آن رابه بخش خصوصی واگذارنمايدوسياستگذاری 

دوما ٠دولت رادراين عرصه به صورت مستقيم ازبين ببرد
باواگذاری صنعت چای به بخش خصوصی، زمينه های 

  ! باال ببرندتوسعه، بهروری وارزش افزوده ای اين بخش را
 اماامروزشاهديم که طرح اصالح چای، هيچ گشايشی 
درامربهره وری توليدودرسطح توسعه، 
کارکشاورزچايکارفراهم نياوردبلکه تنهادست بخش خصوصی 

سال بازگذاشت ۴دراين_چون گذشته_ومافيای چای را
وهمان وسيله شد تاتوليد ساالنه چای داخلی درانبارها 

ته وآقازاده ها، درقبال چشم بخوابد ومافيای کارکش
فروبستن دولت، باواردکردن چای قاچاق، شبکه هزارتوی 

درقبال ٠رادربازارمصرف، بنفع جيبهای گشادخود بوجودآورند
قدرقدرتی اين مافيا، ايرج نديمی نماينده الهيجان 
وعضوکمسيون تحقيق وتفحص مجلس به سايت 

ن دست هايی هميشه برای قرائت گزارش اي«:امروزگفت
کمسيون، مانع تراشی می کنند، زيرا مستندات، مدارک 
ومطالبی دراين گزارش وجوددارند که خيلی ازمسائل پشت 

دولت درکنارپرداختن کوتاه مدت ٠پرده راروشن خواهد کرد
پول وحمايت مالی ازچايکاران، فقط بايد جلوی قاچاق 

سايت امروز، يکشبنه (»رامسدودکند وبس
اينکه پس ازماهها وسرانجام )٨٣ارديبهشت٢٧

انتظاروموضعگيری های متفاوت، 
، سی صفحه ٨٣ارديبهشت٣٠روزچهارشنبه

صفحه ای تحقيق وتفحص صنعت چای، ١٠٠ازگزارش
درصحن مجلس خوانده شد وبقيه آن درروزيکشنبه هفته 

وايرج نديمی در گفتگوبا روزنامه ٠آينده قرائت خواهد شد
دی که اسامی واکثريت افرا«:همشهری اعالم می کند

 ٠درکارقاچاق دخيل بوده اند درمتن گزارش موجود است

هرچند که درصحن علنی اسامی وشهرت با حروف اول 
قرائت شد بااين وجود همه اسامی اشخاص و مجامع 
حقيقی وحقوقی موجود است ودربخشی ازگزارش نيزکه 

صفحه آن قرائت خواهد شد، ذکرگرديده وبقيه ٧حدود 
ستندات موجود نيزدرگزارش های پيوست وم

درمجموع درحدی که هيات طی مدت يک سال وچند ٠است
ماه می توانسته به اين موضوع بپردازد، کليه اسامی رامورد 

روزنامه همشهری، (»٠شناسايی قرار داده ايم
  )٣٣٨۴،شماره ٨٣ارديبهشت٣١پنجشنبه

که هزينه »اصالح ساختارچای«اجرای طرح : می توان گفت
ن صورت گرفته است، وضعيت ی بسيارزيادی هم برای آ

چای رابه شکلی درآورده که به نظرمی رسد، تنش دارترين 
برهه ی زمانی رادرطول همه سالهای کشت چای طی چند 

حال که وقت ٠دهه به اينطرف درپی داشته است
جديدبرداشت محصول دراستان گيالن فرارسيده است، 
هنوزنرخ جديد تضمينی برگ سبزازسوی وزارت جهاد 

زی به کارخانه داران وسنديکای توليد کنندگان چای کشاور
هرچند تعيين اين نرخ ٠وکشاورزان چايکاراعالم نشده است

درسالهای گذشته نيزمشکالت زيادی دروقت فروش برگ 
سبزبرای باغداران فراهم می آوردولی امسال اوضاع 
اسفبارتروکشاورزبه گل نشسته است وبخش وسيعی 

ی نيزبسته می ازکارخانه های چای خشک کن
درچنين شرايطی، دولت درپس نشست های ٠باشند

متمادی، پروژه ديگری را پی می گيردکه آن نيزازپيش 
   ٠محکوم به شکست است

 درطرح جديد سازمان چای منحل می گردد، يعنی حلقه 
قراراست، ٠واسط بين کشاورزوکارخانه دارازبين می رود 

با ادعای وضعيت آنان نيز٠کارخانه دارخود تعيين قيمت کند
دشواروخسارات وارده برخودوداشتن چای خشک درانبارها، 
زمان می خرندتانرخ گذاری برگ سبزتحت 

درجه «وبخشا »درجه دو«،»درجه يک«،»ممتاز«عنوان
را مخدوش اعالم دارندتا کشاورزرامجبورسازند آنرابه »سه

تجمعات وتظاهرات دوره !ارزان ترين قيمت بفروشد
  رايطی فراهم آمده استاخيربربسترچنين ش

اتحاديه ( دراين رابطه اخيرابه گزارش خبرگزاری فارس *
باارسال نامه ای به خاتمی يادآورشده ) کشاورزان شمال

گروهی ازکارخانه داران، برگ سبزچای «:اند
ريال می خرندکه اين عماليک ١٠٠٠الی٨٠٠راازقرارهرکيلو

مه آيين نا٠می باشد٨٢سوم بهای برگ سبزبهاره درسال
اجتماعی ناپخته، عجوالنه، _قانون توسعه اقتصادی١۶تبصره

غيرمعقول وضدتوليداست وچنان وضعيت اسفباری 
ايجادکرده است که نتايج مخرب فوری آن، بی هيچ اغراق، 

درنامه آمده »تراژدی عظيمی راباعث خواهد شد
برخالف ادعای سازمان چای اکثريت قاطع کارخانه «:است

شروع به خريدبرگ سبزنکرده اندواين های چای بسته بوده و
درحالی است که اگرازبيستم ارديبهشت ماه اقدام به برگ 
چينی نشود، عمالمرغوبيت برگ سبزبهاره چای ازبين می 

تعدادانگشت شمارکارخانه «:به خاتمی يادآورشده اند»رود
هايی که درگيالن بازگشايی شده اند تنها وزن برگ 

 وازتعيين بهای آن خودداری خريداری شده را ثبت می کنند
می نمايندومسئولين سازمان چای حاضرنيستنددرمقابل 
انواع قولهای شفاهی خود به کارخانه ها وچايکاران، 

  " نمایند تصميمات متخذه رارسماوکتبا به کارخانه ها ابالغ 
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   ........تحرکات اعتراضی از            
  
  
ان، سايت پيک اير خبرگزاری فارس به نقل از( 

زيادی  نامه فوق بدون هيچ تفسيری تا حد )٢٠٠۴مه٨شنبه
  . بيانگراوضاع اسفبارکنونی می باشد

  
  * * * * * * * * * * * * *   
  ادامه دوره دوم تالش محمد ميرزای             

  :              کاشف السلطنه وکشت چای 
  

حصول برنج، تخم چای تا مرحله بوته شدن وزيستن  درقبال م 
همين امريعنی عامل زمان، ٠سال کارمداوم نيازدارد)۵(برگهابه پنج

بهانه ای شدکه مالکين منطقه، کشاورزان برنجکارراکه تمامارعيت 
ماه کاروکشت مداوم درمزارع خودرا به فصل ۴ارباب بودندوبا

يهای ساالنه درووبرداشت محصول روبرومی ديدند، نيازمند
خودراازسهم بری ازمالک طلب می کردند باتحريک اربابان، سرراه 
زمين زيرکشت چای قرارگيرندتاازپيشرفت کارمحمد 

باپيگيری )کاشف السلطنه(ولی او٠ميرزاچايکارجلوگيری نمايند
وتالش ازپای ننشست وبادست يابی به اولين محصول چای، 

قه الهيجان رابه کشت توانست اعتماد نيروی وسيع کشاورزان منط
وپرورش چای، که درعمل انرژی کمتری ازآنان می گرفت ومی 
  توانست جوانان آنان رانيزبه کاربگمارد، دلگرم کند

 کم کم کشتگاه های چای دربيرون الهيجان وکوههای اطراف آن  ٠
گسترش يافت وتمای شرق گيالن به آرامی درعطرچای غرق 

جدا ٠نفررا به کارواداشتگشت وموجوديت اين محصول هزاران 
ازاين کاشف السلطنه، برای دلگرم ساختن بيشترکشتکاران چای، 
طرحی به مجلس شورای ملی بردکه برپايه آن کشاورزان چايکار، 
بمدت سی سال ازپرداخت ماليات وعوارض معاف گردندو مجلس 

بدين ترتيب باچنين منافعی که اومتوجه زحمتکشان ٠نيزآن راپذيرفت
د، نظرخيل عظيمی اززحمتکشان منطقه خطه شرق منطقه نمو

گيالن رابه آموزش وتربيب کشت وپرورش چای واداشت ومقاومت 
خود اوبعدها به سرپرستی بخش چايکاران !مالکين رادرهم شکست

اداره کشاورزی برگزيده شدونخستين کارخانه چای خشک کنی 
 بعداکاشف٠برپاکرد١٣٠٨رادرباغ کشاورزی امروزالهيجان درسال

السلطنه، مامورخريد تخم چای وديگرگياهان بومی هندوجاوه وچين 
  شد وراهی آن سرزمين هاگشت

درميان راه بوشهروشيرازطی ١٣٠٩اسفند١١ کاشف السلطنه در *
درمورد مرگ اونيزروايت ديگری ٠تصادف ماشين درگذشت

کاشف السلطنه چهارهزارنهال چای رارسما «:موجوداست ازجمله
به اشتباه معروف است که وی تخم چای ٠ران آورددرهندخريد وبه اي

رادرعصای خودپنهان کرده است اين يک دروغ محض است که 
هرچندخريد نهال ٠ساخته وپرداخته سياست انگليس می باشد

چای بااجازه وبااطالع دولت انگليس بوده است وفکرمی کردندکه 
وقتی اودرکارش موفق شد وخطری ٠موفقيت اوغير ممکن است

 صادرات چای انگليس گرديدتوسط عمال جاسوس خويش متوجه
تاريخ صنايع چايکاری و چايسازی درايران، فيض اهللا (»اوراازبين بردند

، صفحات ١٣٧٨ارض پيما، نشرسازمان چای ايران، سال
جسدکاشف السلطنه رابه الهيجان، شهری که )۴٩و۵٠

 او، شاهدتالش وپيروزی اوبود، انتقال دادند ودرقطعه خريداری شده
تپه ای دلگشادردل کشتگاه چای ودرکنارنخستين کارخانه ای که 
  برای خشک کردن برگهای سبزچای برپاداشته بود، بخاک سپردند

 طنزتلخ تاريخ اينکه، آرامگاه کاشف چای درنظام پيشين به شکل  ٠
مخروبه ای نيمه کاره برفرازتپه مشرف برتمامی الهيجان قديم 

شده بودوپيرامون آن، تفرجگاه عشاق وخانه های سفالين آن رها 
همين محل ٠جوان وسرداب آرامگاه، مامن معتادين وبزهکاران بود

دررژيم ضدتاريخی جمهوری اسالمی به مخوف ترين زندان به نام 

مالک اشتردرشمال ايران، بکارگرفته شدوتامقطع تاسيسات زندان 
وعام سازی درکل گيالن ومازندران، زندان مالک اشتر، معرف خاص 

بودوچه بسيارجانهای بيقراردراين زندان شکنجه وتحت فشار 
  ! شکنجه گران قرارگرفتند

  
  توسعه کشت چای درغرب وشرق گيالن     

  :برخی نقاط مازندران و             
  

محصول چای درغرب گيالن به مقدارمحدودی : گفتنی است 
، درشهرستان فومن واطراف صومعه سراوبخشاشفت ومنطقه الکان

درسراسرشرق گيالن ازپاهين ٠جنب چندکارخانه می توان يافت 
پای سياهکل، لفمجان، بخش ديلمان، بازکيا گوراب، الهيجان 

ومنطقه _روبروی آرامگاه کاشف السلطنه_وتاآنسوی کوه بيجار
مقبره شيخ _چاهانسروباغات آن ازدامنه کوهستان شيخانه ور

، ليالکوه، پرشکوه، شروع وليالستان، ديزبن وديوشل_زاهدگيالنی
مالط، نالکياشر، کومله، مريدان، اطاق ور، حاجی آبادازمنطقه 
لنگرود، املش، شب خس الت، جورکاسر، الت وليل، واجارگاه، 
رحيم آباد، سياهکلرود، اشکورات، قاسم آباد، رودسر، کرفستان، 
بيجارگاه ماچيان، کالچای، چايجان، چابکسر، سادات محله، 

ن درگيالن تادوردست چشم اندازهای باغات اوشيان، بی باال
رامسر، تنکابن، کالرآبادتاپای شهرستان چالوس، آفتاب زندگی 
بخش بهاران درزيرسايه درختان بهارنارنج ازدوردست خاوران، 
باتابشش بردشتهای وسيع برنجزاران وپهنه سبزينه دامنه های 
باغات چای، انبوه انبوه زنان گيل ومازی ودخترکان جوان 
باکمربندهای رنگين دستباف وروسريهای گلدار، ترانه خوانان ولبخند 
رضايت برلب، ماندگاری و روزمره گی زندگی خوددرگذرگاه زمان 

ازپای نمی نشينند تا چرخ ٠راباکاروتالش خويش به اعماق می برند
  ! زندگی شان ازحرکت بازنماند

ی چای  کارمردان دردوعرصه آماده سازی زمين ونگهبانی بوته ها
ازگزند علفهای هرزوانواع آفات تا پيش ازرويش بهارباکارمداوم وبا 

پس آنگاه باآمدن ٠قدرت بيل وکج بيل هرروزمواظبت می گردد
بهاردرفروردين وارديبهشت ، زنان ودختران وپسران جوان وپرکارچای 
چين، بعبارتی کارگران چايکارباکار خستگی ناپذيرخود، ازصبح 

شت روزانه راپی می گيرندو چنين است که برگ بعدازظهربردا۵زودتا
  !!سبزبه کارخانه می رسد

  
     ) ٨٣خرداد٢(                                  )ادامه دارد (              

  
  
  

 
                                                          

 
 
 

   7صفحه      1383   خرداد3به  کشني                                   )  راه کارگر ( روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران



    نگاهی به مبارزات زنان در ايران            
  
                                                                                             

  فرا مر ز  دا د و ر    
  
  

بدیهی است که خواسته های آزادیخواهانه و برابری طلب زنان که 
تقریبًا نيمی از جمعيت دنيا را تشکيل می دهند در پيوند ارگانيک با 

در عين حال بسياری از مطالبات .  می باشندارزشهای عام انسانی
حق طلبانه زنان، بر اساس فرایندهای افزون تر و از جمله پيشبرد 
مبارزه  در مقابل انباشتی از محروميت ها و تبعيضات تاریخی و 
همچنين مجموعه ای از اندیشه ها و آمال مشخص زنان که طبيعتًا 

ست، شکل می حاکی از تفاوت های جنسی در بين زن و مرد ا
در رابطه با اهداف کل انسانی و خواسته های دمکراتيک .  گيرند

زنان است که در مقابل جنبش مردم وظایف چند بُعدی مطرح می 
  .گردد

بحث اصلی در این نوشته بر آن است که شرکت در مبارزه برای 
حقوق زنان و حمایت از خواسته های فمينيستی آنان به مثابه 

ز حقوق دمکراتيک انسانها، می باید در افق بخش جداناپذیری ا
اجتماعی مجموعه جنبشهای مترقی و / فعاليتهای سياسی

سوسياليستی قرار گيرد، از نقطه نظر جنبش سوسياليستی که 
خواهان استقرار یک جامعه عادالنه ودمکراتيک است،  از لحاظ 
حقوق اجتماعی ، نمی بایست هيچگونه تفاوتی ، بين زن و مرد در 

اما در دنيای ما برابری . يان تمامی انسانها وجود داشته باشدم
کنونی واقعيت و چيز دیگری است و حتی در برخی از کشورها 
موانع تاریخی و ویژگيهای اجتماعی باعث حفظ سنتهای عقب 
افتاده تر بوده، ضوابط نابرابر و ارتجاعی تر، باشدت بيشتری، در 

در . ات اجتماعی تجلی می کنندروابط بين زن و مرد و در کل مناسب
 سال 25مذهبی در / ایران، با توجه به واقعيتهای سياسی 

گذشته، در زیر سایه وجود یک حکومت مستبد تئوکراتيک و بخاطر 
عدم وجود فضای آزاد برای مقاومت و فعاليت اعتراضی از طرف توده 
های مردم،  سازمانهای کارگری و جنبش زنان؛ نه فقط هيچ نوع 

رفت محسوسی در حيطه رفع تبعيض در مورد زنان به وقوع پيش
نپيوسته بلکه وضعيت حقوقی آنها به قهقرا، نيز، رجعت داده شده 

امروزه در ایران، تبعيض عليه زنان، در سه فرایند عمده جلوه . است
  . می کند

 در فضای خانواده، زنان، اکثرًا مورد ستم حقوقی و فشار معنوی -1
) پدر ، برادر ، همسر و حتی پسر(  معموًال  مردان قرار می گيرند و

  .با آنها به مثابه انسانهای برابر رفتار نمی کنند
 در حيطه عمومی جامعه در زیر یوغ قوانين ارتجاعی موجود، نه -2

م  محدودیت  در . ب( فقط حقوق زن از مرد کمتر بحساب می آید 
، )د نصف مردموارد حق طالق ، مسافرت و حق سهميه ارثی در ح

م پوشش، روابط . ب(مضافًا، اینکه زنان در ابعاد بسيار وسيع از مرد 
تحت کنترل و اعمال سياست های ) خصوصی و محيط شغلی

م شالق، سنگسار و دستمزد .ب( خشونت آميز و استثماری 
در واقع، در جامعه ایران، بدليل تداوم برخی . قرار می گيرند) پائين

اده و آلوده به ستمهای مردساالری و فاجعه از اخالقيات عقب افت
آميز تر از آن ، بخاطر وجود یک رژیم مستبد مذهبی و قرون 

اجتماعی " هویت"وسطائی، به زن، از لحاظ ارزشی و قانونی، یک 
  .نابرابرتر و محروم تر تحميل شده است

 در حيطه اقتصاد ، نيز مثل تقریبًا همه جوامعه دیگر، چيرگی -3
الئی سرمایه داری در ایران، زنان را در معرض ستم مناسبات کا

در واقع تخصيص عمده . دوگانه جنسی و طبقاتی قرار داده است
کارهای پاره وقت با مزد ارزان به زنان که از لحاظی،  با و یژگی 

م مسئوليت اصلی . ب(نقش سنتی اکثر آنها در محيط خانواده 
نها را بيشتر از مردان در ، نيز، خوانائی دارد، آ) حفاظت از کودکان

در . سطح نيروی کار کمکی، در خدمت به سرمایه در آورده است
به همت ) 1382سال  ( 171در نشریه راه کارگر شماره * این رابطه،

محسنی و نقل به قول از خانم ژاله شادی طلب ، در / سپيد رودی 
ای ميان عوامل موثر در تداوم نابرابری جنسی در ایران به واقعيته

معيارهای استخدامی نابرابر، دستمزد نابرابر برای " ناعادالنه مثل 
کار یکسان، تمرکز در تعداد محدودی از شغل ها و مشارکت نابرابر 

همچنين ، در نوشته مذکور، با . اشاره می شود"  در تصميم گيریها 
ميزان دستمزد زنان در ایران به طور " آوردن ُکد از ناهيد کشاورز

در ) 110ص . (گزارش ميشود" کمتر از دستمزد مردان% 33متوسط 
واقع شواهد نشان ميدهد که در جامعه استبدادی و سنتی 
ایران،زنان در ابعاد مختلف اقتصاد ، سياسی، حقوقی و معنوی 

  .مورد استثمار و ستم قرار دارند
بنابراین، سئوال حياتی در پيش روی جنبش آزادیخواه و از جمله 

نيستی، دمکراتيک و چپ این است که برای رفع سازمانهای فمي
تبعيض، ستم و استثمار از زنان که به نوبه خود بخش جداناپذیری از 
هدف کل یعنی ایجاد شرایط آزاد و برابر برای همه انسانها نيز 
است، آیا طرح چه نوع خواسته و برنامه های مبارزاتی ضرورت پيدا 

  .می کنند
نابرابری جنسی در ميان طبقه  " محسنی،. ح/ سپيد رودی . گ* 

  .1382 ، نيمه اول 171، راه کارگر، " کارگر
تاریخ جوامع بشری نشان ميدهند که فعاليت جهت نيل به حقوق 
حق طلبانه زنان بخش عمده ای از مبارزات جنبش مردم برای 

در عين . آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را تشکيل ميدهند
ه است که استقرار آزادی و برابری برای حال، این نيز تجربه شد

زنان هدف است که عالوه بر ضرورت حفظ رابطه دائم آن با دیگر 
مبارزات دمکراتيک، کانال ها و شيوه های مبارزاتی ویژه خود را می 

برای نمونه در الجرایز، در دوره مبارزات رهائی بخش و ملی . طلبد
ه شدن طرح مطالبات گرا عليه سطله امپریاليسم فرانسه، بامعوق

فمينيستی به بعد از دست یابی به استقالل، به اهداف برابر 
طلبانه جنبش زنان لطمه بزرگی وارد آمد، چونکه در دوران حکومت 

حقوق زنان نيز مانند ) 1990 تا اوائل 1960از اواخر سالهای ( ملی 
اضافه بر آن، با رویش شدید . دیگر حقوق دمکراتيک پایمال گردید

رات بنياد گرائی مذهبی به عرصه سياست، در کنار تداوم تفک
سنتهای پدر ساالرانه؛ زنان الجزایری ، هم اکنون، از دو طرف، یعنی 
دولت و اسالم گرایان مورد تعرض سيستميک و حرکت های 

) . 34 ص 2004مانتلی ریوریو،   ماه می (*خشونت آميز قرار دارند 
ان، یکی از راهکارهای اصلی با توجه به جامعه بسته و سنتی ایر

برای نيل به استقرار حقوق زنان  ودر جهت حذف تبعيض و خشونت 
عليه آنها، حرکت در جهت ایجاد تحوالت رادیکال در ساختار 
سياسی و استقرار قوانين دمکراتيک و از جمله در حيطه های 
مربوط به روابط جنسی، تحصيلی، شغلی، خانوادگی و مهمتر از 

ه سياسی یعنی نهادینه شدن حق آزاد برای انتخاب همه در عرص
تنها در صورت قانونمند شدن . کردن و انتخاب شدن می باشد

موازین دمکراتيک و برقراری حقوق مساوی سياسی است که 
حتی بر مبنای ناعادالنه اقتصادی در جهان امروز سرمایه داری و 

واسته هيرارشی ناشی از تقسيم کار طبقاتی،  مبارزات برای خ
های گسترده تر، گرچه محدود صنفی، اجتماعی مثل دستمزد 

در ( برابر برای کار مساوی دریافت کمک هزینه برای مخارج کودک 
و حق استفاده از مرخصی پرداخت شده ) صورت جدائی از همسر

برای دوره قبل و بعد از بارداری، از شانس تحقق بيشتری برخوردار 
  .ميشوند
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   ......  نگاهی به                         
  
  

بنابراین، با توجه به شرایط جامعه ایران، توانمندی زنان، در درجه 
اول به تغيير بنيادی در قانون اساسی موجود، یعنی وقوع حداقل 
یک انقالب سياسی و استقرار یک جمهوری دمکراتيک و الئيک 

ون البته در اینکه در فردای انجام یک همچ. بستگی پيدا می کند
تحول رادیکال سياسی یعنی تحقق رسمی حقوق زنان، بيش از 
هر چيزی ، در گرو وجود یک قانون اساسی دمکراتيک می باشد، 

اما به این مفهوم، نيز، نخواهد بود که با استقرار .شکی نيست 
نهادینه شدن آزادیهای سياسی و حقوق ( ليبراليسم سياسی 

رد سياستهای کلی و پيشب) برابر مدنی برای همه شهروندان
رفاهی از طرف  یک دولت انتخابی و تخصيص مزایای ویژه برای 
بهبودی شرایط زنان، که خود دستاوردی است، برای نيل به یک 

از نقطه نظر جنبش . جامعه واقعًا آزاد و دمکراتيک، کافی باشد
رادیکال فمينيستی، عالوه بر ایجاد برابری قانون، موضوع بسيار 

ارزات آزادیخواهانه زنان این است که بدون درگيری مهم در افق مب
م انجمن ها، شوراها . ب( مستقيم خود آنها در نهادهای اجتماعی

و بدون ایجاد تداوم ) و اتحادیه های شغلی و مسئوليتهای مدیریتی
ارتباطی و مشارکت فکری و عملی؛ در ابعاد وسيعتر، با مسائل 

ادیخواهی، صلح طلبی و م عدالتجوئی، آز. ب( اجتماعی / سياسی
، لزومًا، تغييرات عميق مثبت در وضعيت زنان رخ داده ) حقوق بشر

در عين حال باید تاکيد گردد که در صورت وجود یک . نخواهد شد 
فضای سياسی آزاد و پویا است که زنان باتشکيل تجمع های 
مستقل سياسی و صنفی خود، از طریق فعاليت های انتخاباتی و 

و در حين وجود روابط ) تظاهرات، اعتصابات، غيره( ی فراپارلمان
همبستگی آور با سایر جنبشهای مردمی و بویژه کارگری ، قادر به 
اخذ هر چه بيشتر از حقوق دمکراتيک برای تمامی انسانها در 

  .جامعه هستند
بدیهی است که بخش اعظم خواسته های برابری طلب زنان در 

ادیخواهی وعدالتجوئی است و رابطه تنگاتنگ با اهداف کل آز
موفقيت در احقاق آنها ضرورت همکاری و همگامی با سایر 

چه تجربه . جنبشهای دمکراتيک و سوسياليستی را می طلبد
جوامع صنعتی و ليبرال نشان می دهد که حتی پس از نهادینه 
شدن حقوق دمکراتيک برای همه شهروندان و بالخص ایجاد برابری 

 بخودی خود تضمين کننده استقرار دمکراسی قانونی برای زنان،
از . واقعی و عدالت آقتصادی برای همه توده های مردم نخواهد بود

نقطه نظر جنبش سوسياليستی نهادینه شدن آزادیهای سياسی 
آزادی ( و حقوق مدنی به مثابه زمينه های عينی مناسبتر 

ارتقاء ( و فضای ذهنی خالق تر) انتخابات، احزاب، مطبوعات، غيره
شناخت از حقوق انسانی و امکان مشارکت و  پویا در امور 

پدید آورنده شرایط و فرصت های بهتری برای پيشبرد ) اجتماعی
تظاهرات ، اعتراضات ( و فراقانونی ) انتخاباتی ( مبارزات قانونی 

در جهت نيل به ، نه فقط، استقرار حقوق ) جمعی،  اعتصابات، غيره
م  تحصيل رایگان، بيمه کار و درمان و .  ب(دمکراتيک در جامعه 
( بلکه پی ریزی شالوده دهای اوليه اقتصادی ) حقوق بازنشستگی

/ و سياسی ) مصرفی/ م تشکيل خودگردانی های توليدی. ب
م ایجاد خود حکومتها در سطوح انجمن ها و . ب( اجتماعی 

در جهت سوسياليسم می )  شوراهای واقعی در شهر و روستا
 با تمام اینها هنوز تدام نابرابری های نسبی اجتماعی بين  .باشند

زن و مرد و وجود اختالفات طبقاتی در جوامع ليبرال دمکرات نشان 
می دهد که گرچه دسترسی به حقوق مدنی و دمکراتيک، به نوبه 
خود، برای حرکت موفق آميز در جهت ایجاد یک جامعه انسانی 

عيت را، نيز، در بر دارد که بدون تعيين کننده هستند، اما، این واق
کنترل و مالکيت خصوصی بر ثروت ( عبور از مناسبات سرمایه داری 

/  آزاد سازی ( و بویژه موازین نئوليبرال جهانی آن ) و ابراز اصلی کار
، نيل به آزادی واقعی و توزیع عادالنه قدرت و ثروت )خصوصی سازی

  .ناپذیر می باشدامکان ) زن و مرد( در ميان همه انسانها 

هم اکنون در کشورهای پيشرفته صنعتی که زنان به بخشی از 
حقوق برابری طلب خود رسيده اند، عالوه بر وجود نابرابری های 

 درصد از نخبگان جامعه صاحب بيش از 5در آمریکا ( عظيم طبقاتی 
بين زن و مرد نيز برابری .)   درصد از کل ثروت خصوصی هستند58

در این دنيای مدرن تر و ليبرال تر و از . اعی وجود نداردواقعی اجتم
جمله در آمریکا، نه تنها امکان پس گرفتن برخی از حقوق دست 

وجود دارد بلکه نابرابری های ( مثل حق سقط جنين( یافته زنان 
فاحش در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی همچنان 

مسئوليتهای مدیریتی در  درصد از 10در آمریکا، فقط . ادامه دارند
دست زنان بوده، حد متوسط سهم پرداخت به زن نسبت به مرد در 

 درصد است و بخاطر وضعت وخيم 7202کار تمام وقت حدود 
 20حدود ) بویژه در بين زنان غير مزدوج( اقتصادی در ميان زنان 

: مانتيال( درصد از همه کودکان در ز یر خط فقر زندگی می کنند
 در واقع ، در جوامع دمکراتيک تر، نيز، هنوز مبارزه برای ).12و13و14

حقوقی بين زن و مزد ، در افق اهداف وسيع / ایجاد برابری واقعی 
تر اجتماعی برای جنبش های فمينيستی و مردمی قرار دارد 
بنابراین، آنچه که می باید برای جنبش سوسياليستی بطور عام و 

رز باشد این است که فمينيست های سوسياليست بالخص مُح
حقوقی بين زن و مرد، با / حتی در صورت تحقق برابری سياسی

توجه به واقعيت وجود استثمار، ستم و نابرابریهای اجتماعی در 
زن و (چارچوب مناسبات سرمایه داری، اکثریت توده های مردم

بر این اساس  . ، همواره، در معرض محروميت و فقر قرار دارند)مرد
 توان دستاوردهای نسبی دمکراتيک در غرب مانند است که نمی

در بين زن و مرد و در ميان تمامی ) و نه واقعی( برابری حقوقی 
شهروندان جامعه را به مثابه مالک نمائی و هدفی تماميت یافته 

برای جنبش سوسياليستی .  برای زنان در سراسر دنيامطرح نمود
 تضاد کار و سرمایه و انقالبی که فلسفه وجودی آن بر روی محور

شکل گرفته است، مناسبترین استراتژی، تلفيق از مبارزات برای 
مجموعه مطالبات دمکراتيک و در جمله فمينيستی با نبرد طبقاتی 
عليه حکومت سرمایه، دول امپریاليستی و رژیم های ارتجاعی می 

وگرنه، اگر برابری برای زنان فقط به این منجر گردد که آنها، . باشد
رچه با دست یافتن به سطحی از حقوق مدنی ، اما همانند گ

اکثریت مردان به جرگه نيروی کار جهانی، برای خدمت به سرمایه، 
محلق بشوند، در آن صورت، علی رغم اهميت مقطعی آن، ولی در 
مقایسه با احقاق آزادی و برابری واقعی، دستاوردی محدود خواهد 

 شرایط زندگی زنان کارگر و عجيب نيست که، امروزه ، بين. ماند
محروم در نواحی فقير نشين در شهرهای بزرگ آمریکا، در 
کارخانجات توليدی ماکياال دوراز در کنار مرزهای آمریکا در مکزیک و 

در ) م قالی باقی، ریسندگی و بافندگی. ب( در صنایع نساجی
در واقع، آنچه که بطور قطعی .  ایران شباهت های زیادی وجود دارد

بهتر می نماید ) زن و مرد( شرایط زندگی را برای توده های مردم 
اجتماعی در / در مناسبات اقتصادی) انقالب( انجام یک تغيير دنيای 

جهت ایجاد عدالت اقتصادی و دمکراسی واقعی، یعنی توانمند 
شدن و مشارکت مستقيم و دمکراتيک مردم در عرصه کنترل و 

 توليد، ثروت و ارکان اصلی قدرت مالکيت اجتماعی بر ابراز اصلی
ولی،  بهر حال موضوع  قابل تاکيد، این است که علی . می باشد

/ رغم اینکه، در وضعيت زندگی اکثریت زنان در دنيا، در جوامع ليبرال
صنعتی  و در کشورهای توسعه یابنده و بسته تر، شباهت های 

ارند و زیادی، بویژه در حيطه روابط استثماری اقتصادی وجود د
استقرار قوانين دمکراتيک و آزادیهای سياسی، لزومًا، در  وضعيت 
شکافهای طبقاتی موجود تاثير ژرفی نمی گذارد، با این وجود، 
شکی هم نيست که تداوم ستم های چند گانه در زندگی بسياری 
از زنان و توده های مردم در جوامع عقب افتاده تر و بویژه نوع 

بارزه برای آزادی، دمکراسی و برابری بين زن و استبدادی آنها ، به م
. مرد ، حتی فقط در سطح حقوقی آن، فوریت وزین تری می دهد 

چونکه، اگر واقعيت دارد که هر روزه در کشورهائی مانند ایران و 
عربستان سعودی حکومتگران نئوکراتيک تمامی شئونات حقوقی 

س گرا مورد تعرض شهروندان را بر پایه موازین قرون وسطائی و واپ
  قائل   نقش درجه دوم  قرار داده، برای جایگاه زن در جامعه

  9صفحه      1383   خرداد3به  کشني                                   )  راه کارگر ( روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران



   ......  نگاهی به          
  
شوند، بدیهی است که پيشبرد کارزار برای نيل به حقوق  می 

دمکراتيک اوليه ، حتی در سطحی که در جوامع آزادتر و مدرن تر 
ه های مردم قابل سرمایه داری وجود دارد، نير، برای زنان و تود

  .اهميت است
در یک جامعه دمکراتيک، ذکر ) زن و مرد( در رابطه با نقش انسانها 

نظرگاههائی که ، بطور مکانيکی، . چند نکته مناسبت پيدا می کند
ضوابط  قانونی و ارزشهای فرهنگی را ، همچون پدیده های 

د اقتصادی موجو/ روبنائی، پرتوی  مستقيم از فرماسيون اجتماعی
  دانسته، به تحوالت مترقی در طول تاریخ تمدن و ) سرمایه داری( 

م موازین حقوقی و . ب( ازجمله در حيطه اندیشه اجتماعی       
توجه کافی نمی کنند به این واقعيت که ) ارزشهای عدالتخواهی

مناسبات اجتماعی در ميان انسانها نيز به استقالل نسبی خود از 
.  ی ادامه می دهند، وزنه الزمه را نمی دهند توليد/ زیر بنای مادی 

مقوله حقوق زن و نوع عام آن یعنی حقوق دمکراتيک برای عامه 
مردم، خصلت اجتماعی داشته بر مبنای روابط بين انسانها که در 

اما این .  عين حال جایگاه طبقاتی متفاوت دارند، تعيين می گردد
دی، نيز،  در امتداد رگه روابط  با حفظ حيات مشخص و باز توليد وجو

در اینجا اشاره به . های ویژه فرهنگ و سنتی ، شکل می گيرند
فمينيستی سيمون دی بوویر به طرح /  بينش اگزایستانسياليستی

بر طبق این نظر ، معموًال بخاطر وجود .  موضوع کمک می کند
موازین ناعادالنه در جامعه و بویژه قدرت نابرابر در بين زن و مرد، 

و غير حقيقی مرسوم گشته و تنها " دگر" اریخًا برای زن، نقشی ت
از طریق مقاومت مسئوالنه با این ضوابط تحميل شده است که زن 
با ذهنی آگاه توان دستيابی به هویت مستقل خویش را داشته و 

در عين حال، دی . در واقع از آزادی فردی بهره مند خواهد گردید
/ رات عدالتجویانه در مناسبات اقتصادیبوویر اضافه می کند که تغيي

اجتماعی و بویژه بهبودی در شرایط مادی زنان ، نقش بسزایی در 
ایجاد تحوالت رهائی آور در عرصه های مختلف معنوی، فرهنگ و 

  ).731و736: گونبرگ( اجتماعی، برای زنان دارد
ن در واقع نکته مورد تاکيد در اینجا این است که برابری واقعی بين ز

و مرد، نه فقط به برقرار مناسبات عادالنه اقتصادی و استقرار یک 
نظام دمکراتيک سياسی بستگی دارد، بلکه به وجود یک جامعه 

زن و ( مدنی پویا و پيشرو، نيز،  نيازمند می باشد که انسانها 
، تجمع های مردم ی و گروههای برابری طلب زنان بتوانند در )مرد

 و مشارکت مستقيم فکری و عملی در حين فعاليتهای اجتماعی
اجتماعی و عالوه برحمل کارزار عليه بقایای فرهنگ / امور سياسی

م پدر ساالری ، مردم ساالری و تعصبات سنتی ضد . ب( ارتجاعی 
به مبارزه حياتی با نهادهای قدرت در جایگاه سرمایه های ) زن

ر رابطه با بزرگ استثمارگر و حکومتهای سرکوبگر بپردازند و گرنه د
جنبش وسيع مردم و وجود تعُدد  اهداف رهائی ساز و برابری طلب 
در آن، باتقليل دادن افق های گوناگون فعالين به کانال محدود 
مبارزه در جهت استثمار زدائی اقتصادی و اهميت ندادن به ایجاد 

) حتی در چارجوب مناسبات سرمایه داری( حقوق برابر و دمکراتيک 
 از تاثير مترقی و پوینده آن در نفی سنتهای عقب و عدم شناخت

افتاده و تاثير در تکامل انسانی تر معنویات، ارزشها و قوانين جامعه؛ 
شکی نيست که مبارزات . کمک زیادی به پيشرفت جامع نمی کنند

رهائی آور زنان در سراسر جهان با مجموعه مطالبات آزادیخواهانه و 
در آمریکا، جنبش زنان . تنيده استعدالتجویانه عام بشری در هم 

درگير فعاليت برای احقاق بيشتری از مطالبات دمکراتيک زنان و از 
جمله حق انتخاب و کنترل بر زندگی خصوصی بوده عليه بقایای 
سنت تبعيض و خشونت و در جهت ایجاد عدالت اقتصادی فعاليت 

 25( ن ميليون نفری در واشنکت1می کند و برگزاری تظاهرات باالی 
عليه سياست های ضد حقوق زن و فقر آور از طرف دولت ) آوریل

در فلسطين ، جنبش زنان برروی . بوش ، نمونه اخير آن است 
چندین محور و از جمله پيشبرد مبارزه ضد امپریاليستی عليه 

آمریکائی، در جهت احقاق برابری سياسی و / اشغالگران اسرائيلی
  .ونت فعاليت می کنندهمچنين عليه فرهنگ تبعيض و خش

در افغانستان و عراق، جنبش های زنان، همزمان، عليه اشغاگران 
و بر آن هستند .  آمریکائی و اسالم گرایان بنياد گرا مبارزه می کنند

که ، با توجه به واقعيتهای موجود ، قوانين اساسی بر آمده از نظام 
تيک های جدید سياسی، حداالمکان، با موازین الئيک و دمکرا
در . متناسب بامفاد بيانيه حقوق بشر جهانی تطابق داشته باشند 

اجتماعی، یک / ایران، نيز،  با توجه به گستردگی موانع سياسی
استراتژی مقاومت و مبارزه هوشمندانه و موفقيت آميز از طرف 
جنبش زنان، در گرو شناخت از تعدد حيطه های فعاليت و از جمله 

ی حقوق برای زنان و رهائی آنها از زیر تالش در جهت احقاق تساو
و نه ( مذهبی و پيوند زدن آنها / یوغ ضوابط واپس گرای فرهنگی 

با دیگر آمال آزادیخواهانه و برابری طلب ) تحت الشعاع قرار دادن آنها
  .موجود در کل جنبشهای دمکراتيک  و انقالبی می باشد

  
   2004  مه                                                            

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

  تجمع اعتراضي کارگران کشت و صنعت   
  پارس اباد مغان شش روز ادامه داشت    
 

تجمع اعتراضي کارگران , بر اساس گزارشهاي دريافتي 
 رور  کشت و صنعت و دامپروري پارس اباد مغان شششرکت

 5اين تحصن هر روز با شرکت بيش از . ادامه داشته است
هزار کارگر در مقابل کارخانه و مهمانسراي شهرک غفاري 

کارگران خشمگين که با بي اعتنائي . برگزار شده است
شيشه هاي مهمانسرا را ، کارگزاران حکومتي روبرو شدند 

گزارشهاي دريافتي حاکيست که کارگران کشت و . شکستند
. عت مغان چهار ماه است حقوق دريافت نکرده اندصن

کارگران معترض همچنين مي گويند بعد از بيست سال سابقه 
  .   هزار تومان حقوق مي گيرند180کار تنها 
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