
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۵  فروردينارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۳۵

  ، مذاكره جمهوري اسالمي با آمريكاارجاع پرونده به شوراي امنيت

فصلي تازه در پرونده اي 
  !كهنه

   
ارجاع پرونده اتمي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت فصل جديدي در اين پرونده باز شده  •

دولت بوش باالخره بعد از سال . فصلي كه بازيگر اصلي آن دولت آمريكا خواهد بود. است
برنامه » خطر« شده است كه نه فقط اروپا، بلكه ديگر كشورهاي جهان را نسبت به ها موفق

 .هاي اتمي جمهوري اسالمي با خود همراه كند
هاي تجاوزكارانه  جمهوري اسالمي چنان ارتجاعي عمل كرده و عمل مي كند كه سياست  •

انحصارات دولت آمريكا كه در چارچوب نقشه خاورميانه اي دولت بوش براي مسلط كردن 
گيرد نيز در سايه قرار گرفته، توجيه پذير  بزرگ بر منايع و ثروتهاي مردم منطقه صورت مي

  .  شود مي
 2صفحه

 
  

 
يابي به مزد و حقوق واقعي با گسترش مبارزه دست

  .متشكل ممكن است 
  4صفحه                                                ۸۴کميسيون کارگرى اسفند 

  
  شبح تحريم اقتصادي

 8صفحه                                                                              محمود بهنام

 به سوي برگزاري 
  10صفحه                       كنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 

  مارس٨به مناسبت 
   روز جهاني زن

  

هيچ سركوبي اين گام هاي 
مصمم براي فرداي بهتر را از 
 حركت باز نخواهد داشت

  مسعود فتحي
  

جهاني ديگر بدون رفع نابرابري 
  جنسيتي امكان پذير نخواهد بود

  ناهيد جعفرپور
  11صفحه
 

  زلزله در لرستان
خشم طبيعت، اشگ و 

اندوه را به جاي خنده و 
   شادي نوروز نشاند

  7صفحه
 
 

 
 

 دست ها
  مي سايم،

  تا
  دري

  م بگشاي

 
  

  
  

مام خليل ما از 
  دست رفت

  16صفحه
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران
  2صفحه 

  

  ، مذاكره جمهوري اسالمي با آمريكاارجاع پرونده به شوراي امنيت

  !فصلي تازه در پرونده اي كهنه
ارجاع پرونده اتمي جمهوري اسالمي به شوراي 
امنيت، كشور ما را در موقعيت جديدي قرار داده 

از اين پس  به توصيه هاي تا كنوني آژانس بين . است
دامه سياست المللي اكتفا نخواهد شد، در صورت ا

هاي جمهوري اسالمي و عدم توجه به درخواست 
هاي آژانس بين المللي، اقدامات ديگري عليه كشور 

طي هفته هاي گذشته . ما صورت خواهد گرفت
كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل مشغول 
مذاكره بر سر زمان بندي، چگونگي و ابعاد تهديدي 

ديد به جمهوري بودند كه بايد همراه با توصيه هاي ج
دولت هاي آمريكا، انگليس و فرانسه . اسالمي بدهند

از يك سو، و روسيه و چين از سوي ديگر هر چند با 
هم اختالفاتي در زمان و چگونگي تهديد و تحريم 
جمهوري اسالمي دارند، اما در اصل موضوع و در 
اين كه برنامه اتمي جمهوري اسالمي به هر طريقي 

  .تفاق نظر دارندبايد متوقف شود، ا
با ارجاع پرونده اتمي جمهوري اسالمي به شوراي 
. امنيت فصل جديدي در اين پرونده باز شده است
. فصلي كه بازيگر اصلي آن دولت آمريكا خواهد بود

دولت بوش باالخره بعد از سال ها موفق شده است 
كه نه فقط اروپا، بلكه ديگر كشورهاي جهان را 

 هاي اتمي جمهوري اسالمي با برنامه» خطر«نسبت به 
از همان فرداي اعالم اين تصميم . خود همراه كند

لحن نمايندگان دولت آمريكا تهديد آميزتر شده و 
استفاده از همه ابزار ها براي متوقف كردن برنامه هاي 

  .اتمي جمهوري اسالمي مجاز دانسته شده است
ارجاع پرونده اتمي از وين به نيويورك فقط يك 

ل مكاني نيست، اتخاذ تصميم در مورد اين پرونده انتقا
هر تصميمي . نيز در اساس به آمريكا منتقل شده است

درباره سرنوشت اين پرونده مستقيما به كارگرداني 
ورقي كه در طرح . آمريكا صورت خواهد گرفت

پيشنهادي مسكو به زمين زده شد، روسيه را هم به 
بيش از آن راه حل روسيه، . غرب نزديك كرده است

كه پيشنهاد جديدي براي جمهوري اسالمي باشد، 
وسيله اي براي پايان دادن به تزلزل روسيه در حمايت 

عمر مذاكرات با . از سياست كشورهاي غربي بود
. مسكو هم چون عمر پيشنهاد روسيه چندان دراز نبود

امتناع از پذيرش تعليق غني سازي و تبديل آن به يك 
ورد روسيه هم باالخره كار خود موضوع مناقشه، در م

در شوراي امنيت سازمان ملل، بحث فقط بر . را كرد

سر توصيه نيست، در آنجا در رابطه با فشار و برخورد 
  . گيري خواهد شد با جمهوري اسالمي تصميم

از طرف ديگر همزمان با ارجاع پرونده اتمي به 
شوراي امنيت، جمهوري اسالمي اعالم كرده است 

. ه با آمريكا را در مورد عراق پذيرفته استكه مذاكر
جدا از اين كه سران رژيم  با چه توجيهاتي پذيرش 

را توضيح مي دهند، » شيطان بزرگ«مذاكره با 
همزماني اين پذيرش با ارجاع پرونده اتمي به شوراي 
امنيت بيان اين واقعيت است كه تصميم گيرندگان 

يكا را راه اصلي در جمهوري اسالمي، مذاكره با آمر
هر . دانند حلي براي مشكل پرونده اتمي خود مي

چند هم دولت آمريكا و هم دولت جمهوري اسالمي 
تاكيد دارند كه مذاكرات فقط به عراق محدود است، 
ولي حداقل در مورد جمهوري اسالمي، هدف فقط 

به سفير آمريكا در عراق نمي تواند »ابالغ نظرات«
يم از جمهوري درخواست عبدالعزيز حك. باشد

اسالمي براي مذاكره، بيشتر يك صحنه سازي است تا 
پذيرش مذاكره با نماينده آمريكا در عراق به عنوان 
يك چرخش در درون جمهوري اسالمي كمتربحران 

محرك اصلي براي مذاكره قبل از همه اميد . زا شود
به گشودن باب صحبت با طرف اصلي در پرونده 

  . ست اتمي يعني، دولت آمريكا
هر چه باشد در اين » مذاكرات بر سر عراق«نتايج 

واقعيت تغييري نخواهد داد كه تنها راه جلوگيري از 
شتاب حوادث در مورد پرونده اتمي جمهوري 
اسالمي، توقف كامل غني سازي و اعالم تعليق تمامي 
اقدامات در اين زمينه و فراهم كردن امكان بازرسي 

سيسات اتمي كشور كامل آژانس بين الملي از تا
مذاكرات بر «موقعيتي كه جمهوري اسالمي در . است

دارد، مثل موقعيت يك متهم به مداخله در » سر عراق
اظهارات سفير آمريكا در . امور كشور ديگر است

مورد دخالت جمهوري اسالمي در عراق از طريق 
كمك به هر دو طرف درگير از يك طرف شبه 

شورشيان سني، فضاي نظاميان شيعه و از طرف ديگر 
. حاكم بر اين مذاكرات را پيشاپيش روشن ساخت

نتايج اين مذاكرات، بدون پذيرش تمامي درخواست 
هاي دولت آمريكا در عرصه هاي مختلف يعني قطع 
كمك به دارو دسته هاي افراطي در فلسطين، لبنان و 
عراق و پذيرش تعليق غني سازي، تغيبر چنداني در 

  .ري اسالمي نخواهد دادموقعيت كنوني جمهو

مساله اصلي پرونده اتمي جمهوري اسالمي اصوال نه 
خود اين پروژه، بلكه قبل از همه خود جمهوري 

درست است كه پنهانكاري ها و عدم . اسالمي است
شفافيت دولت جمهوري اسالمي عامل مهمي در 
تبديل اين پرونده به يك مساله بين المللي بوده است، 

كننده در بي اعتمادي گسترده عليه اما نقش تعيين 
جمهوري اسالمي را عملكرد خود جمهوري اسالمي 
و سياست هاي ستيزه جويانه آن در عرصه بين المللي 

  . داشته است
جمهوري اسالمي در سياست خاورميانه اي دولت 
امريكا به عنوان تكيه گاه جريانات افراطي مذهبي در 

رسما هم يكي . منطقه و عامل بي ثباتي تلقي مي شود
 سپتامبر 11است كه بعد از » محور شري«از سه 

 دولت بوش مبارزه با آن ها را وظيفه خود "بازهاي"
اكنون سال هاست كه يكي از اين سه . اعالم نمودند

محور، رژيم صدام حسين با توپ و تانك از سر راه 
كره شمالي با كش و قوس . برداشته شده است

اما جمهوري . ور استبيشتري هنوز از تير رس د
اسالمي دم توپخانه مستقر در عراق و امارات و 

اين حكومت عالوه بر . عربستان و افغانستان قرار دارد
آن كه مشكل  پرونده اتمي را دارد، رئيس جمهور 
. آن مدعي محو اسرائيل از روي نقشه منطقه نيز هست

اين امر كمك شاياني براي منزوي كردن كامل 
 توسط آمريكا و عامل اصلي در جمهوري اسالمي

تغيير سياست اروپا در قبال پروژه هسته اي جمهوري 
  .اسالمي بود

مسئوالن و تصميم گيران اصلي  جمهوري اسالمي 
منافع خود را در آن مي بينند كه با تشديد بحران در 
خارج موقعيت خود در داخل را مستحكم تر نموده، 

سركوب و بحران در خارج را به وسيله اي براي 
خفقان بيشتر در جامعه تبديل كنند و تا آن جا كه 
. امكان دارد، به اين قبيل كشمكش ها ادامه دهند

توسل به بحران در خارج و استفاده ابزاري از اين قبيل 
بحران ها در مقاطع مختلف لطمات جبران ناپذيري 

گروگان گيري در سفارت . به كشور ما زده است
 نمودن كشور در عرصه آمريكا عالوه بر منزوي

جهاني، يكي از پيش درآمد هاي حمله عراق به 
 . كشورمان بود

  3بقيه در صفحه 
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 بهاران خجسته باد
ها، روز عطر افشاني ها و بنفشهها، روز گل دادن اللهنوروز نخستين روز بهار، روز شكفتن جوانه

ها، بار ديگر دامن خود را بر اين سرزمين كهن بازگسترده است، بوي بهار در سراسر شكوفه
ا را غرق در شادي و ها، شهرها و روستاههاي آن عطرافشان شده است تا كوچه ها، خيابانافق

 . سرور نمايد
سرزمين ديوها و . هاها و حكايتكشور افسانه. ديار اهريمن و اهورا. ايران است اين سرزمين

فالتي كه از دير باز پادشاهان بسيار از آن برخاسته اند و . ميهن كاوه و ضحاك است. فرشته ها
اينجا سرزمين . رت به زير انداخته اندزنان و مردان آزاده اي كه اين پادشاهان را از اريكه قد

اينجا در حصار خارها، . همه رنج است و سرمستي. سراسر غم است و شادي. اسطوره هاست
گلزار سينه گشوده است ودر زنجيره پاسدارها كه لبخند را به تازيانه مي كشانند، گل و شادي و 

 .قهقه و اميد است كه با نوروز در بهاران فرا مي رويد
خرمني از شكوفه بر سينه كشورمان مي .  از راه مي رسد و ترنم و لبخند به همراه مي آوردنوروز
امسال را بهانه ماتم . اما دشمنان شادي و خصم ديرينه سرور و سرمستي نيز، ساكت نيستند. نشاند

كمر بسته اند كه اشك را . همه جا گرد غم مي پاشند و رنج و درد را ارج مي دارند. كرده اند
هيهات كه بهاران فرا آمده است تا غم و رنج را و سرما را از بلنداي فرات سرزمين . اس بدارندپ

اين ديرينه رسم . آمده است تا ديو زمستان در عظمت بهار محو شود. استبدادزده مان فرو اندازد
پايدار كشوري كه با هرنوروز و در هر نوبهار پنجه در پنجه سردي و تاريكي . ايران ماست

 . نداخته است و در نهايت آن را برانداخته استا
دياري كه حكومت آن از اعماق قرون سربرآورده و براي حفظ بارگاه . ايران است اين سرزمين

اينجا . خود، تيغ عليه جهان از نيام بر كشيده است و از برافروختن هيچ آتشي فروگذار نمي كند
. تشكل خود به صالبه و زنجيرمي كشدسرزميني است كه حكومت آن كارگران را براي حق 

صداي زنان را در اعتراض به . ها و اقوام را براي طلب حقوق برابر، به خون مي نشاند مليت
بردگي و بندگي توسط چماقداران هميشه در صحنه خود، در گلو خفه مي كند و حتي ياران و 

 .كندهمراهان خود را هر آنجا كه الزم ببيند سركوب و تحقير مي
هاي مستبد ديروز و امروزاش، حكومت اي كه در برابرفالت گسترده. يران است اين سرزمينا

هاي كارگران آن، به بهاي بند و زنجير و به قيمت اخراج از كار، خواسته. اندمردم ساكت نمانده
نشينند اما از حق  هاي اين سرزمين، در زير آتش و دود در خون ميخلق. گيرندخود را پي مي

دانشگاهيان، . پذيرندزنان آن، در زيرخشونت و سركوب ذلت را نمي. كشندابر دست نميبر
اش، مردمانش درشهر و محله، درمدرسه و اداره و در كارگاه و معلمان، كارمندان، روشنفكران

 . كارخانه ايستادگي غرورانگيزي در برابر تهاجم استبداد از خود نشان مي دهند
حاد فدائيان خلق ايران، با ارج گذري بر مبارزات همه آزاد زنان و آزاد كميته مركزي سازمان ات

مردان دليري كه براي رهائي از جور ستم و استبداد در تالشند و با ياد گرانقدر ياران عزيزي كه 
با داس مرگ عفريت استبداد بر خاك افتاده اند، فرارسيدن سال نو را بر همگان شادباش 

اميد كه در پرتو رزم مشترك همه تالشگران راه رهائي و بهروزي مردم ايران، اين . گويدمي
بذرها برخاك نمانند و مبارزه براي آزادي، بساط جور و ستم سياه استبداد را برچيند و صبح 

 . آزادي در بهار استقرار دمكراسي بر افق ميهن بردمد
 

 !هر روزتان نوروز ، نوروزتان خجسته باد
   
 ميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانك

  1385نوروز 

2بقيه از صفحه   
  

  !فصلي تازه در پرونده اي كهنه
ادامه هشت سال جنگ با عراق، عليرغم امكان قطع آن در 
همان ماه هاي نخست، عالوه بر كشتار صد ها هزار نفر در 
جبهه هاي اين جنگ مخوف، آواره شدن مبليون ها نفر و 

 بي حد و حصر ناشي از آن، تاثيرات سوء ماندگاري ويراني
. بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم كشور داشته است

صدور فتواي قتل سلمان رشدي، پشتيباني از جريانات شبه 
نظامي و افراطي مثل حزب اهللا در لبنان، حماس و جهاد 

منافع كشور و مردم ما را قرباني ..اسالمي در فلسطين و 
ومت با ارتجاعي ترين جريانات در منطقه نموده همسوئي حك

است و كشور ما را در سطح بين المللي منزوي تر از پيش 
اكنون با دامي كه بر سر راه پرونده اتمي . كرده است

جمهوري اسالمي گذاشته شده است، راه بر باد رفتن امنيت و 
استقالل كشور و حق حاكميت مردم بر سرنوشت آن بيش از 

جمهوري اسالمي چنان ارتجاعي . ار شده استهميشه همو
هاي تجاوزكارانه  عمل كرده و عمل مي كند كه سياست

دولت آمريكا كه در چارچوب نقشه خاورميانه اي دولت 
بوش براي مسلط كردن انحصارات بزرگ بر منايع و 

گيرد نيز در سايه قرار  ثروتهاي مردم منطقه صورت مي
  .  شود گرفته، توجيه پذير مي

كومت هائي از نوع جمهوري اسالمي بيش از آن كه ح
خطري براي جهان باشند، برزگ ترين تهديد براي مردم 

كمتر قدرتي در جهان به خود اجازه . كشور خود هستند
خواهد داد، كشوري را مورد تهديد يا حمله قرار دهد كه 
دولت آن  از راي آزادانه مردم  برخاسته، نماينده منتخب 

دولت هائي از نوع دولت . ان اراده آن باشدملت خود و بي
صدام و حكومت جمهوري اسالمي هستند كه با محو آزادي 

اي، راه را  ها و حقوق مردم و لغو هر گونه انتخاب آزادانه
براي تبديل كشور به يك طعمه براي قدرت هاي سلطه گر 

  . هموار مي كنند
ت، با رفتن پرونده اتمي جمهوري اسالمي به شوراي امني

. فصل تاريك ديگري در تاريخ كشور ما باز شده است
 سياستهاي ماجراجويانه و "بركت"فصلي كه از 

آفرين جمهوري اسالمي، خطر تحريم اقتصادي و  نكبت
ما . كند حمله نظامي نيز آينده كشور ما را تهديد مي

همانگونه كه در گذشته اعالم كرده ايم بار ديگر تاكيد 
ه محاصره اقتصادي كه بار آن به كنيم كه با هر گون مي

دوش مردم منتقل شود و با تعرض نظامي و جنگ عليه ايران 
شديدا مخالفيم و وظيفه خود و همه جريانات آزادي خواه 

هائي قاطعانه به  مي دانيم كه پيشاپيش عليه چنين سياست
  . مخالفت برخيزند
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   رژيم و سرمايه داران براي سوق دادن كارگران به سوي فقر وگرسنگي بيشتر تهاجم و دستمزد يا يورش حداقل  

 با گسترش مبارزه متشكليابي به مزد و حقوق واقعي دست
   ممكن است

  ۸۴کميسيون کارگرى اسفند 
 

  "  ابراهيم نظري جاللي "دهم اسفند ماه جاري 
ژاد و مسئول تنظيم معاون وزير كار دولت احمدي ن

روابط كار، وزارت كار و امور اجتماعي  ميزان 
حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار را براي 

وي . هزار تومان اعالم كرد 150 مبلغ 1385سال 
حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار از « گفت 

  به پنج هزار تومان در ريال 4 و تومان 86و هزار 4
نسبت به حداقل دستمزد سال  كه. فت روز افزايش يا

نظري .  » .  در صد افزايش داشته است 3/22جاري  
 در صدي تورم 13با توجه به نرخ « جاللي گفت 

اعالم شده از سوي بانك مركزي ، حداقل دستمزد 
 در صد 9  ،  به ميزان حد اقل85كارگران در سال  

  .» . بيشتر از نرخ تورم افزايش يافته است 
مندي  چنين اضافه كرد ، با توجه به  حق عائلهوي هم

 30 هزار تومان تا سقف 15به ازاي هر فرزند به ميزان 
هزار تومان حداكثر براي دو فرزند به عالوه بن غير 

هزار تومان و كمك هزينه مسكن 10نقدي به ميزان 
هزار تومان  حداقل دريافتي كارگران  10به ميزان 

  .هزار تومان خواهد بود 200
معاون وزير كار در مورد افزايش حداقل دستمزد در 

 سال در مزدي سطوح ساير براي«  .ساير سطوح گفت 
 تومان هزار 15 ماهانه اضافه به درصد 10 معادل ، 85

   » .است شده گرفته نظر در اضافه پرداخت
در مورد كارگران قراردادي ، نظري جاللي اعالم 

 " كارگري " و با موافقت گروهاي كارفرمائي « .كرد
) بخوانيد عوامل وزارت كارو جوامع اسالمي كار ( 

 هزار تومان 230حداقل در يافتي كارگران قراردادي 
  .».تعيين شد 

 عالي كانون مديره هيات رئيس  "عطارديان محمد"
در باره حداقل  ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي

 عالي شوراي مصوبه «     گفت  1385دستمزد سال 
»  است برابر كارفرمايي نمايندگان ديدگاههاي با ارك
داران ايران از حداقل دستمزد تعين  از اين رو سرمايه. 

   .شده اعالم رضايت مي كنند 
تعين حداقل دستمزد از سوي وزير كار دولت 
احمدي نژاد با توجه به شعارهاي انتخاباتي وي و 
اوضاع و شرايط سياسي و اقتصادي و مبارزه كارگران 

  . ز چند جهت قابل توجه است ا

، جمهوري اسالمي  قانون كار 41بر اساس ماده 
شوراي عالي كار همه ساله موظف است ، ميزان 
حداقل دستمزد كارگران را براي نفاط مختلف كشور 

. و يا صنايع مختلف با توجه به دو معيار تعيين نمايد 
. نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي : يكم 
 بدون توجه به مشخصات جسمي و روحي :دوم 

هاي كار محول شده ، حداقل  كارگران و ويژگي
اي باشد كه زندگي يك  دستمزد بايد به اندازه

تعداد متوسط خانوار از سوي . خانواده را تامين كند 
  . شود مراجع رسمي اعالم مي

اما از همان اوائل انقالب و در تعادل قواي نيروهاي 
ران، تهاجم و تعرض به كارگران اجتماعي در آن دو

هاي ضد كارگري با سركوب و كشتار  و سياست
فعالين كارگري ويورش به تشكل هاي مستقل آنان و 
انحالل و تالشي آن تشكل ها وهمچنين سركوب 
كشتار نيروهاي چپ و دمكرات و ترقيخواه اعمال 

  تا 60هاي  در طي سال هاي گذشته از سال. گرديد 
 و سازندگي ، خاتمي و اصالحات دوران رفسنجاني

تعرض »  دولت امام زمان « ودر نهايت روي كا آمدن
مستقيم به مزد و حقوق كارگران و عدم پرداخت مزد 

هاي تهاجم به زندگي و سطح  واقعي يكي از عرصه
اين امراز يك سو با . معيشت كارگران بوده است 

ترفندهاي ، جنگ ، سازندگي ، اعمال سياست هاي 
يبرالي وتعديل اقتصادي ، بازسازي و نوسازي و نئو ل

 و پيمانكاري ياستخدام كارگران به صورت قرارداد
. صورت گرفت ..... در كارهايي كه دائمي هستند و 

از سوي ديگر تهاجم به مزد و حقوق كارگران در 
عرصه قانوني با هر چه بيشتر محدود كردن دامنه 

ار همين رژيم اعتبار كردن قانون ك شمول ، مسخ و بي
و در نتيجه حاكم كردن هرج ومرج و قانون جنگل 

مدير كل روابط . در عرصه مناسبات كار دنبال شد
كار وزارت كار در دولت خاتمي، سال گذشته اعالم 

هاي كشور به صنوفي   درصد كارگاه92كرده بود كه 
هاي زير ده نفر تعريف  تعلق دارند كه تحت كارگاه

در . اند  نون كار خارج شدهشوند و از شمول قا مي
همين حال يادآوري  اين  نكته ضروري است كه، 

 نفر و 35امروز در باره طرح خروج كارگاه هاي زير 
 كارگر از شمول قانون كار در مجلس رژيم 50يا زير

عالوه بر آن وزير كار به . بحث گفتگو انجام مي گيرد
 در 95در ] كار[  اين قانون"صراحت اعالم كرد كه 

از  .  ". ها نياز به اجرا ندارد و مستثني هستند صد بنگاه
اين رو بر اساس اعمال سياست هاي خروج كارگران 
كارگاه هاي قاليبافي، كارگران شاغل تحت عنوان 

نفر كارگر و بعد 5هاي كمتر از  صنوف، كارگاه
كارگر، از شمول قانون كارو 10كارگاه هاي زير

گر، به انضمام  سال دي5همچنين تمديد آن براي 
مجموعه سياست هاي ضد كارگري، مزد و حقوق 
كارگران چندين بار به زير خط فقر سقوط وشكاف 

اي كه در  بگونه. عميقي نسبت به سبد هزينه پيدا كرد 
 در 40سال گذشته اعالم شد كه دستمزد كارگران به 

 كاهش پيداكرده 58صد ميزان دستمزد آنان درسال 
 1382هاي پاياني سال   ماهاز همين رو در. است  

شوراي عالي كار جمهوري اسالمي  تصميم گرفت 
بر اساس .  كند " واقعي "تا حداقل دستمزد را 

مصوبات اين شورا، توافق شد تا با توجه به خالء يك 
هاي يك  ميليون ريالي  ميان دستمزد و سبد هزينه

خانواده پنج نفري و تورم اعالم شده از سوي بانك 
حداقل دستمزد طي چهار سال، هر سال با مركزي ، 

 هزار تومان به مبلغ نرخ تورم اعالم شده از 25افزودن
اما اين توافق در سال . سوي بانك مركزي ترميم شود

محجوب در اين .  اجرا نگرديد84 و 83هاي 
  توافق سال گذشته شوراي عالي ":  خصوص گفت

ه كار مبني بر تقسيط مبلغ يك صد هزار تومان فاصل
بايست  خط فقر با حداقل دستمزد كارگران را كه مي

طي چهار سال بر تورم ساليانه  افزوده و به حداقل 
حقوق كارگران اضافه شود براي حفظ نظام و 

به خوانيد براي ( جلوگيري از نابساماني اقتصادي 
ايلنا . ( پذيرفتيم) حمايت از سرمايه داران 

 در سال گذشته اما اجراي آن توافق  ).  09/01/1384
نوري  معاون وزير  خواجه. سال افزايش پيداكرد 6به 

 در سال جاري ": كار وقت در همين باره درگفته بود
به دليل مصوبه مجلس شوراي اسالمي در مورد تثبيت 

 6قيمت ها، هماهنگي بعمل آمد، كه اين تفاوت طي 
و  ) . 26/12/1384ايلنا   . (سال آينده پرداخت شود 

ز هيچ گاه اين تفاوت پرداخت نگرديده است  تا امرو
خط فقر توسط كميسيون امروز در شرايطي كه . 
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 هزار تومان و از سوي 300   رژيماقتصادي مجلس
 هزار تومان و يا بيشتر 350منابع غير رسمي حداقل 

 هزار 150ميزان حداقل دستمزد .  تعيين مي گردد
رابر زير تومان  اعالم  كه به عبارت ديگر معادل دو ب

كه خود معناي ديگري جز سوق دادن  .خط فقر است 
كارگران به فقر و گرسنگي و راندن آنان در مهلكه 

  . نيستي نخواهد داشت
وزير كار و شركايش فريبكارانه موضوع حداقل 
دستمزد را با مساله حداقل دريافتي كارگران مخدوش 

 قانون كار به صراحت 36 ماده 3تبصره .  مي كنند 
اي از    مزاياي رفاهي و انگيزه": كند كه ن ميروش

قبيل كمك هزينه مسكن ، خوار بار و كمك عائله 
مندي، پاداش افزايش توليد و سود ساالنه جزو مزد 

به عبارت  . "ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شوند 
ديگر سرمايه داران و خود دولت اوال ملزم به 

ثانيا  . تند پرداخت آن ويا همان ميزان تعين شده نيس
در مورد كارگران خارج از شمول قانون كار 
مصوبات شوراي عالي كار نفوذي ندارد و به خودي 

  .   اعتبار است  خود بي
 هم اكنون برخي منابع رسمي جمهوري اسالمي ميزان 

در صد و منابع غير 30تورم را در سال آينده حداقل 
 .  صد پيش بيني مي كنند40تا 33رسمي آن را باالي 

يك مقايسه ساده ميان ميزان حداقل دستمزد اعالم 
شده با قيمت بسياري از كاالهاي مصرفي، گوشت و 
مواد غذائي، پوشاك و اجاره مسكن، خدمات و 

آور آنها  و افزايش سرسام..... هزينه هاي داروئي 
بيانگر صعود روزافزون  قيمت ها و رشد افسار 

ئمي آن بر گسيخته نرخ تورم وفشار دم افزون و دا
سياست هاي ضد . گرده مزد و حقوق بگيران است 

كارگري جمهوري اسالمي از بدو استقرار تا به امروز 
نتايج  وحشتناك وفالكت باري را در زندگي مزد و 

بگيران رقم زده  وفاصله ميان درآمدها و هزينه  حقوق
هاي زندگي و كاهش مداوم دستمزد واقعي كارگران 

اي رانده  ايط مشقت بار و فقيرانه، زندگي آنان به شر
بسياري از اقالم ضروري از سفره غذايي آنان . است 

حتي اضافه كاري هاي مفرط ، . حذف گرديده است 
دو و چند شغله بودن كارگران قادر به پاسخگوئي به 
تامين حداقل معاش و نيازهاي  ضروري زندگي آنان 

ا در اي دم افزون و گسترده آنان ر نيست و به گونه
معرض كرسنگي و فقر دائمي قرار داده و به سوي 

 قانون 41بر اساس بند دوم ماده .  راند  هالكت مي
كار حداقل دستمزد بدون توجه به مشخصات جسمي 
و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده ، 

اي باشد كه زندگي يك خانواده را  بايد به اندازه
رگر دائمي و يا  و اين حداقل براي كا .تامين كند 

عالوه بر اين بر اساس . قرادادي  فرقي نمي كند 
 بايد به كارگران  كارجهانيسازمان هاي  نامه  مقاوله

بابت انجام كار مساوي دستمزدهاي برابر پرداخت 

  اينشود ، مصوبه دستمزد شوراي عالي كار با نقض
  . زند  اصول عمال به تبعيض ميان كارگران دامن مي

ري كه شوراي عالي كار دولت احمدي ويژگي ديگ
 به 85نژاد در تعين حداقل دستمزد براي سال 

كارگرفته سياست شالق و شيريني در  تعيين حداقل 
سياست هاي  . دستمزد براي كارگران قراردادي است 

ضد كارگري رژيم بر اساس طرح مجلس هفتم مي 
كوشد كه نه تنها كارگران قراردادي بلكه كليه 

سياست . ا از شمول قانون كار خارج كند كارگران ر
اشتغال .. تا پايان برنامه چهارم« ناظر بر اين طرح 

موقت نيروي كار جديد در كليه كارگاه ها و مشاغل 
بيني شده در قانون كار بر اساس توافق كتبي  پيش

شاغلين و كارفرمايان بوده واز شمول قانون كار معاف 
داران و تبديل  مايهمعطوف به لغو تعهدات سر» .هستند

اي  و نه اجرائي و همچنين  قانون كار به قانوني  توصيه
حذف اشتغال دائم و بكار گيري كارگران به شكل 
اشتغال موقت و قراردادي است،  كامال روشن 

  "عطارديان محمد"اين سياست از زبان . شود مي
 صنفي انجمنهاي عالي كانون مديره هيات رئيس

او . گردد  ا روشني بيشتري بيان ميب ايران  كارفرمايي
دهيم،  تومان بيشتر مي  هزار30«   بر آن است كه 

 كه اين بيان  وي با.» .كنيم كارگر دائمي استخدام نمي
 امنيت حاشيه عنوان به تومان هزار 30 ماهيانه پرداخت

 كار موقت قرارداد عنوان تحت كه كارگراني به
 عقد به ثابت كارگران تشويق « موجب كنند، مي

ايلنا ( . شود  مي  بيشتر پول يافترد براي موقت قرارداد
 برنامه سرمايه داران و دولت  را در .)13/12/1384

ومرج و قانون جنگل در عرصه  حاكم كردن هرج
مناسبات كار وبر ضد مزدبگيران در زرورق تطميع و 

  .تحميق كادو مي كند
م امنيت   البته براي اين نماينده سرمايه داران  مفهو

داران و دولت در مقام  عبارت از ، امنيت براي سرمايه
اين امنيت وقتي به . بزرگترين سرمايه دار كشور است 

آيد  كه پيشاپيش برگ تسويه حساب و  دست مي
برگ سفيد امضاي خاتمه قرارداد را از كارگر اخذ 
كنند، تا هر لحظه كه به خواهند بدون بيمه هاي 

، درمان و بازنشستگي  او را از كار بركنار اجتماعي
ودر خوشبينانه ترين وضعيت به مدت چند ماه،  مبلغي 
بمراتب كمتر از حداقل دستمزد و در حد بخور 
ونمير، به عنوان بيمه بيكاري به وي پرداخت و بعد هم 
بدون هيچ تامين و امنيت و البته بي كار و بدون هيچ 

ل مستقل به خيابان حمايت قانوني و بدون هيچ تشك
يادآوري اين نكته ضروري است كه . پرتاب كنند

راي ديوان عدالت اداري در مورد كارگران قراردادي 
مبني بر اين كه آنان با ميل و اراده خود با كارفرما 

دار منعقد مي كنند و پس از انقضاي  قرارداد مهلت
موضوع امنيت . قرارداد كار، بيكار تلقي نمي شوند

رگران چه دائم وچه قرارداد موقت را روشن براي كا
  . و آشكار مي كند

( » گرفتار نشدن «       در نتيجه  سرمايه داران براي 
به عبارت . تطميع را چاره سازتر يافته اند ) همان منبع 

ديگريا كارگران بايد خود به اين  رضايت به دهند و 
راج يا شالق اخ. داوطلبانه از كار دائم چشم به پوشند 

و ماه ها حقوق نگرفتن و بيكاري  جهت سود بيشتر 
داران  و  اما سرمايه. داران در انتظار آنان است سرمايه

در » دولت امام زمان « دولت حامي آنها و وزارت كار
تهاجم و تعرض به كارگران به همين حد بسنده 

نويس كليات  در بهمن ماه جاري  پيش. اند  نكرده
هاي كوچك  تدوين و  ي كارگاهور قانون ارتقاي بهره

براي اظهار نظر به كانون عالي انجمن صنفي 
تا كارفرمايان نظرات خود را . كارفرمائي فرستاده شد 

اگر چه درباره اين . كتبا به وزارت كار اعالم كنند 
نويس تاكنون اطالع رساني عمومي صورت  پيش

ولي اشاره به برخي نكات اين پيش . نگرفته است 
انگر گستردگي يورش و تهاجم براي نويس بي

سركوب ، مهار و منحرف كردن مبارزات طبقه 
. هاي مستقل آنان است  كارگر ايران و تالشي تشكل

ناظر و به » شفاهي  « ماده هفتم اين قانون بر قرارداد 
« ماده هشتم اين قانون . بخشد  آن قانونيت مي

قراردادهاي منعقده در كارگاه هاي متوسط وكوچك 
بر اشتغال »  . است ) موقت ( صوال با مدت محدود ا

 در اين قانون ناظر بر حق 17ماده . موقت تاكيد دارد 
يك جانبه كارفرمايان براي فسخ قراردادكار با كارگر 

از تاريخ تصويب «  اين قانون 28و نهايتا ماده . است 
اين قانون  ، كليه كارگاه هاي كوچك از پرداخت 

 25رگاه هاي متوسط از پرداخت در صد و كليه كا50
درصد معافيت سهم حق بيمه كارگري و كارفرمايان 

مساله حقوق تامين اجتماعي » . برخوردار خواهند بود 
، درماني و بيمه بيكاري و بازنشستگي كارگران را لغو 

نيز   اي شدن دستمزدها  منطقهساله م.كند  و حذف مي
د يورش ديگري است كه مستقيما حداقل دستمز

از اين رو با توجه به . كارگران را هدف گرفته است 
آن چه كه بدان اشاره رفت، موضوع تعيين حداقل 
دستمزد و حاشيه امنيت كارگران نياز به تحليل و 

بيش از پيش روشن است كه اين يورش . تفسير ندارد 
و تهاجم به كارگران و زحمتكشان با هدف سوق 

ي بيشتر را دنبال دادن آنان به فقر وفالكت و گرسنگ
  .         مي كند

 85ويژگي ديگر در تعين حداقل دستمزد براي سال 
موضوع چگونگي تشكيل و انتخاب نمايندگان  

  . شوراي عالي كار است 
 نقش وكاركردهاي خانه كارگر و شوراهاي اسالمي 
كار به عنوان تشكل هاي سياه وضد كارگري در 

هه كشاندن و هرز هاي گذشته، تالش براي به بيرا سال
بردن مبارزات و اعتراضات كارگران، جلوگيري از 
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بر پائي تشكل هاي مستقل كارگري و خود را تنها 
مدافع كارگران وانمود كردن با استفاده از رانت 

اين نهادها مستقيم و غير مستقيم .قدرت بوده است  
هاي ضدكارگري نظام جمهوري  مجري سياست
 اين تشكل هادر ميان امروز.  اند  اسالمي بوده

از اين رو فرصت . اند كارگران رسوا و منزوي گشته
مناسب براي حذف و كنار گذاشتن و جايگزين 

ها كه امروز از يك سو ديگر به كار  كردن اين تشكل
آيند و از سوي  سركوب و تحميق كارگران نمي

ديگر اساسا به كارگزاران و رفسنجاني و جناح ديگر 
 انتخابات رياست جمهوري نيز براي اند ، و در وابسته

پيروزي رفسنجاني رقيب دولت فعلي كوشيده بودند، 
با تشكل هاي دست ساز مورد نظر وزارت كار فراهم 

ها ميان خانه  منازعه و كشمكشي كه اكنون ماه. آمد 
كارگرو شوراهاي اسالمي كار با وزارت كار دولت 

خانه عالوه بر انشعاب در .احمدي نژاد جريان دارد 
كارگر منجر به اين شد كه وزارت كار انتخابات 
كانون عالي شوراهاي اسالمي كار را به رسميت 

 "وبر اين اساس  . نشناسد و آن را باطل اعالم كند
 در شوراي عالي كار رژيم از "نمايندگان كارگران 

هاي جوامع اسالمي كار  سوي وزيركار از ميان تشكل
دولت احمدي نژاد و و بسيج و باندهاي وابسته به 

تا وظايف . اش انتصاب شدند  نظامي-شركاي امنيتي
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار به تشكل هاي 

  . مورد نظر وزارت كار سپرده شود 
   

مبارزه تشكل هاي مستقل كارگري براي 
  .افزايش حداقل دستمزد 

پيش از تعين حداقل دستمزد از سوي شوراي عالي 
سنديكاي كارگران شركت ي ، كار جمهوري اسالم

 اي خطاب به واحد اتوبوسراني تهران و حومه طي نامه
اساس  ين حداقل دستمزدها بريتع  شورا خواستاراين

تورم موجود در كشور و ضرورت تامين حداقل 
در اين نامه تاكيد شده . معيشت زحمتكشان كشور شد

  : است
نياز تر از ميزان مورد   حداقل دستمزدها بسيار پايين«

  تامين حداقل يك زندگي انساني است و كفاف
ابتدايي ترين نيازهاي زندگي يك خانواده كارگري 

حتي طي آمار ارائه شده رسمي  دهد و را نمي
دستمزدهاي كنوني از ميزان خط فقر دو سال قبل هم 

حداقل دستمزدها حتي كفاف . چند بار كمتر است
هد و با د پرداخت اجاره يك خانه دو اتاقه را نمي

هر ماه  روز و هر توجه به رشد سرسام آور قيمت ها،
هاي كارگري افت شديدي پيدا  قدرت خريد خانواده

 از اين .شود تر مي كند وزندگي از اين هم سخت مي
  : رو اين تشكل خواستار 

 ميزان حداقل دستمزدها  بايد توسط خود -1
ما حق  .نمايندگان واقعي آنها تعيين شود كارگران و

دانيم حداقل دستمزد سال بعد را خودمان  ود ميخ
  .تعيين كنيم

 نبايد كمتر از خط 1385 حداقل دستمزد براي سال -2
يك خانواده ، شما به خوبي واقف هستيد .فقر باشد

پنج نفره براي يك زندگي انساني به دستمزدي بيش 
ما خواهان حداقل دستمزدي هستيم .از اين نياز دارد

  .برابري داشته باشدكه با تورم واقعي 
ما همچنين خواهان افزايش حقوق كارگران  -3

بازنشسته به صورتي كه كرامت وشأن انساني اين 
كارگراني كه يك عمر  .هستيم كارگران حفظ شود،

تگي از يك سحق دارند در زمان بازنش كارمي كنند،
  ».زندگي انساني برخوردار باشند

 طي  خودروكارگران ايران پس از انتشار اين نامه 
به علت نبودن امنيت و «   پيشنهادي اعالم داشتند

نمايندگان واقعي  تشكلهاي كارگري و نداشتن 
كارگران ما خواهان حضور كارگران و سنديكاي 
شركت واحد و ديگر تشكلهاي واقعي كارگران از 

ري و كميته هماهنگي و نمايندگان يجمله كميته پيگ
شان، نمايندگان كارگران شاهو، كارگران نساجي كا

 نمايندگان واقعي  كارگران شركت صدرا و ساير
له امنيتي ندارد به عنوان ئكارگران كه حضور آنها مس

  ». مهستيكارگران ايران در كميته تعيين دستمزدها 
عالوه بر اين هزاران كارگر جهت افزايش حداقل 

تومان طوماري را امضاء 450000دستمزد به مبلغ 
ين نكته اهميت دارد كه در سال يادآوري ا. كردند 

هاي اخير شايد اين اولين بار باشد كه گروهي از 
كارگران در ايران عدد ورقم معيني را به عنوان 

آنان خواهان مبارزه . حداقل دستمزد طرح مي كنند
متشكل، متحدانه و سازمان يافته براي تحقق مطالبات 

اين كارگران تاكيد دارند كه در عين . خود هستند
مبارزه براي الغاي كارمزدي جهت  دفاع از سطح 
معيشت خويش و بهبود در زندگي خود اين حد از 

  . افزايش حداقل دستمزد را خواستارند  
  

  .ضرورت مبارزه براي افزايش دستمزدها 
 
اي  امروز در شرايطي كه دولت و سرمايه داران بگونه

همه جانبه و گسترده در سطوح مختلف به طبقه 
اند ودر اين خصوص  عرض و تهاجم كردهكارگر ت

تعرض به حداقل معيشت و زندگي كارگران و تعيين 
حداقل دستمزد زير خط فقر،  لغو وفسخ قانون كار ، 
خارج كردن بخش اعظم كارگران از شمول قانون 
كار ، لغو استخدام دائم و جايگزين كردن آن با 

هاي گسترده ، قرارداد  اشتغال موقت ، بيكارسازي
اي موقت و سفيد امضاء ، عدم پرداخت حقوق ه

 ماه تا دو سال ، پايمال كردن 6كارگران حداقل از
حقوق بيمه درمان و تامين اجتماعي ، بيمه بيكاري ، 

بازتاب گوشه اي از اين تهاجمات ....بازنشستگي و

است،  مبارزه براي افزايش  دستمزد آن هم براي 
معنائي مبلغي ناچيز چه اهميت ، چه ضرورت و 

  تواند داشته باشد؟  مي
 با توجه به اينكه دامنه شمول افزايش دستمزد فقط 
كارگران مشمول قانون كار را شامل مي شود و با 
تاكيد بر اينكه اصوال شعاع دامنه و دايره شمول قانون 
كار هر لحظه كوچك وكوجك تر مي شود  و با 

 در 95يادآوري اين گفته جهرمي وزير كار رژيم كه 
» مستثني « صد كارگاه ها از دايره شمول قانون كار

واز خود قانون فقط شبحي باقي مانده است ، اين 
  مبارزه چه اثري در وضعيت طبقه كارگر دارد؟

در پاسخ به يقين بايد گفت ، گرچه امروز مضمون 
مبارزه كارگران مضموني دفاعي، در خود و حتي از 

در مهلكه سر استيصال و براي جلوگيري  از سقوط 
نيستي  است، اما اوال و اصوال اين مبارزه نه تنها منفي 

مبارزه . بلكه ضروري و بسيار پر اهميت است. نيست
كارگران براي افزايش دستمزد بر اساس يك واقعيت 
عيني ، يك كشاكش دائمي و روزمره ميان طبقه 

در نظام . دهد داران رخ مي كارگر و سرمايه
از جمله نيروي كار به كاال داري  همه چيز،  سرمايه

و از آن جا كه قانون اساسي اين . تبديل مي گردد
از يك سو . نظام سود و رقابت براي سود بيشتر است 

كارگران براي ادامه زندگي چيزي جز فروش نيروي 
از سوي ديگر سرمايه داران براي . كار خود ندارند 
اي دائمي سطح زندگي و معيشت و  سود بيشتر به گونه

در اين . دهند دستمزد آنان را مورد تهاجم قرار مي
مبارزه است كه كارگران اساس مخالفت و ضديت 
سرمايه داران و دولت حامي آنها را در بهبود وضعيت 

بينند و درك  اقتصادي خود كامال عيني و ملموس مي
اين واقعيت است كه كارگران  را براي .  كنند مي

دي نظام مزدبگيري اي جدي و حتي براي نابو مبارزه
به . كند  آموزش، آماده،  سازماندهي و متشكل مي

يقين پيشروي در اين ميدان به عواملي چند بستگي 
مهمترين آن، تعادل قواي نيروهاي طبقاتي در . دارد

مبارزه سازمان يافته و متحدانه .  جامعه خواهد بود 
هاي تغير تعادل قوا به نفع آنان  كارگران يكي از مولفه

خواست افزايش دستمزد مانند خواست تشكل .  ست ا
مستقل توانائي متحد كردن كارگران در سطح طبقه 

  .     كارگر را دارد
 مبارزه براي افزايش دستمزد  در شرايطي كه حداقل 

آور  دستمزد هيچگونه تناسبي با تورم و گراني سرسام
موجود ندارد و زير خط فقر تعيين شده است،  

يافته ، آگاهانه و  اي  سازمان يد به مبارزهتواند و با مي
سراسري ، به جنبشي عمومي در سطح مزد و 

  . بگيران  تبديل شود  حقوق



  ۱۳۵  ۱۳۸۵فروردين  اتحاد كار  
 

    صفحه  
 

7

  زلزله در لرستان

  
خشم طبيعت، 

اشگ و اندوه را 
به جاي خنده و 

شادي نوروز 
  نشاند

 
در اولين روزهاي فروردين، در هواي لطيف و پر 
طراوت بهار، زماني كه هنوز لذت رقص و پايكوبي 
عيد نوروز و ديد و بازديدهاي جشن نوبهار در رگ و 

 زلزله به 40مان جريان داشت،  حدود  پوست و جان
مان به ويژه  ها را تلخ و هموطنان فاصله دو روز كام

كشيده وشريف لرستان را غمبارو در  مردم رنج
  .اندوه از دست دادن عزيزانشان به ماتم نشاند

 فروردين پس از 11شنبه  در حوالي غروب روز پنج
چند روز بارندگي و در شرايطي كه دماي هوا كاهش 

رجه ريشترزمين  د4يافته بود اولين زلزله  به قدرت 
چند ساعت بعد يعني در حدود . لرستان را لرزاند

 درجه 2/5 شب دومين زلزله با قدرت 11ساعت 
اين دو . ريشتر مردم را در نگراني عميقي فرو برد

 -زلزله كه با خساراتي همراه بود باعث شد تا مردم 
 در -كه تجربه زلزله بم را هنوز در خاطره خود داشتند

در روستاها نيز .  نها كشيده شوندشهرها به خيابا
 با استفاده " ستاد حوادث غير مترقبه"تعدادي از افراد

از آن تجربه، با بلند گو از مردم روستاها خواستند كه 
. ها خارج شده و شب را در بيرون به سربرند از خانه

 5ايكه در حوالي  اين اقدامات سبب شد تا زلزله
د، به رغم تخريب  درجه ريشتر رخ دا6صبح با قدرت 

 آواره، تلفات جاني آن نسبت 15000 روستا و 300
ها، چندان  به قدرت زلزله و كهنگي و سستي ساختمان

براساس آمار رسمي مقامات جمهوري . باال نباشد
 تن از هموطنان لرستاني ما در جريان اين 70اسالمي، 

  .اند  تن زخمي شده1264زلزله كشته و 
 بين درود و بروجرد "يالخورس"مركز زلزله در منطقه 

بيشترين آسيب را روستاهاي . بوده است
 و "رزازنا "، "علي آستانه خالدبن درب"
 40 در "چوالن چاالن" و بخش "گنجينه"

زلزله خسارات . كيلومتري بروجرد ديده اند
بسيارسنگيني به اماكن مردم در شهرهاي بروجرد، 

  . آباد وارد آورده است درود، خرم
هاي وابسطه به  اخباري كه توسط رسانهبر اساس 

 راس دام 3100حكومت منتشر شده است، بيش از 
زيرآوار مانده و خطر عفونت و ابتال به بيماري در 
روزهاي آينده مردم مصيبت ديده اين ديار را تهديد 

  .كند مي
 دستگاه 3000جمعيت هالل احمرادعا كرده است كه 

د غذائي بين  هزار پتو وميزان زيادي موا10چادر، 
با اين حال بر اساس . زدگان توزيع نموده است زلزله

گفته مردم و مشاهدات آنها، در سطح كل شهرهاي 
آباد، چادرهائي كه آرم هالل  بروجرد، درود و خرم

. رسيده است اند به سي دستگاه نمي احمر را داشته
تري  در روستاها نيز مردم موقعيت بسيار نامناسب

 تن از روستائيان اطراف 500نزديك روز شنبه . دارند
شهر بروجرد در جلو فرمانداري اين شهر در اعتراض 

هاي رسيده توسط مسئوالن، به  به توزيع كمك
ها را،  بين خود  فرمانداري يورش آورده آذوقه

در جلواداره هالل احمر شهر بروجرد . توزيع نمودند
نيز روستائيان نسبت به وضع نابسامان و سخت خود 

  .اند هائي با مسئوالن داشته راض كرده و درگيرياعت
اما آنچه كه بيش از همه به مردم كمك كرد تا از 

بخشي از مردم به . دامنه تالفات بكاهند، تجربه بم بود
ويژه در شهرها در جريان جنگ ايران و عراق به دليل 

 آن دوره را حفظ زندگي در اردوگاهها، چادرهاي
كرده با احساس خطر وقوع زلزله به خيابانها ريخته و 
. با استفاده از همين چادرها، شب را به صبح رساندند

تجربه بم سبب شد تا بخش ديگري از مردم با كمك 
شب را در ..  پتو، لباس گرم، نايلون و ماشين و 

و اين گونه اقدامات . خيابانها و بلوارها به صبح رسانند

اما . ها نقش اول را داشت در پائين آمدن آمار كشته
مشكل تداوم وضع كنوني است كه امكان زندگي به 

به خصوص در اين . شكل طوالني را دشوار مي كند
هواي سرد لرستان و در روستاها، كه مردم از كمبود 

اند، گذر زمان با درد و  امكانات شخصي در مضيقه
  .رنج بسيار همراه خواهد بود

بيني كرده است  اره هواشناسي استان لرستان پيش اد
كه روزهاي آتي هواي استان لرستان باراني خواهد 

اگر اين پيش بيني درست باشد اين خود مصيبت . شد
تر مي  جديدي است كه بار مشكالت مردم را سنگين

در لرستان، در شهرها و روستاها، جدا از . كند
ي از آنها تا اند، بسيار ساختمانهائي كه تخريب شده

اند كه در صورت ريزش  بدان اندازه آسيب ديده
باراني سنگين، فروخواهند ريخت و برتعداد 

  . افزوده مي شوند"ها خراب خانه"
انگيز است، اين  آنچه كه بيش از هر چيز حيرت

هاي پزشكي  است كه حكومت به جاي گسيل تيم
 ونيروهاي امدادرساني، مامور انتظامي و امنيتي به محل

فرستاده است تا با نا آرامي ها و اعتراضات مردمي 
  .برخورد داشته باشند

هاي مصيبت ديده و  ما ضمن ابراز تسليت به خانواده
اعالم همدردي و همبستگي با هموطنان لرستاني، 

مان  ميهنان وظيفه خود مي دانيم و دوستان و ديگر هم
خوانيم كه از طريق نهادهاي مستقل  را نيز فرامي

ديدگان  زدگان و مصيبت ي به ياري زلزلهمردم
تجربه بم و برخي نهادهائي كه در اين . لرستان بشتابيم

. بهائي است رابطه شكل گرفتند، تجربه بسيار گران
هايي كه  تر كردن اين نهادها نگذاريم كمك با فعال

توسط مردم براي زلزله زدگان مي رسد به كيسه 
ر اين چندساله با د. ها سرازير شود حاكمان و آقازاده

آوار هر مصيبتي بر سر مردم، كيسه تعدادي از 
امروز . ترشده است آنها انبوه حاكمان  پرتر و سرمايه
ها  هاي دولت اند كه كمك همگان شاهدند و ديده

 بم، زدگان ومردم ديگر نقاط جهان براي زلزله
چگونه دربازار سياه ميدان گمرك تهران  به فروش 

نان آشكار و علني است و ها چ دزدي. رسد مي
ها به قدري قدرتمندند كه حتي اجناس با  عالئم  پارتي
اين خود انگيزه . رسند هاي آنها به فروش مي و نشانه
اگر . مردمي را سست كرده است هاي كمك

ها و  جريانات آزاديخواه و مردمي بتوانند تشكل
 ياري  هدفشان را كه صرفا ايجاد نمايندهائي انجمن

آسيب ديده قراردهند، كاري سترگ  مردم رساني به
جاي چنين . كنند وخدمت بزرگي به مردم كرده و مي

ما بر . هاي نيرومندي در كشورمان خالي است تشكل
اين باوريم كه براي شكل دادن به اين نهادها با تمام 

  . توش و توان خود بايد پا در راه نهيم
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  شبح تحريم اقتصادي 
  محمود بهنام

  
با ارجاع پروندة جمهوري اسالمي از 

» شوراي امنيت«به » المللي انرژي اتمي آژانس بين«
، شبح ) مارس8( اسفندماه 17سازمان ملل متحد، در 

تحريم اقتصادي، با وضوح بيشتري، بر فراز آسمان 
  .ايران نمايان شده است

ه در دست در واقع، تا زماني كه اين پروند
هاي  ها و جدل بود، بحث» المللي آژانس بين«

پيرامون آن غالباً صورتي فني و حقوقي داشت و 
هاي مربوط به آن هم اكثراً محكوميت  گيري تصميم

ها و  »كاري پنهان«جمهوري اسالمي در مورد 
المللي و، متقابالً،  در رعايت تعهدات بين» قصورات«

. تر با آژانس بودو همكاري بيش» شفافيت«دعوت به 
، »شوراي امنيت«درحالي كه پروندة اتمي ايران در 

مطرح » المللي صلح و امنيت بين«در ارتباط با مسئلة 
شود و، بنابراين، محكوميت جمهوري اسالمي در  مي

هاي سياسي و اقتصادي، و  تواند انواع مجازات آن مي
دولت . حتي مداخلة نظامي، را در پي داشته باشد

كه از دو سال پيش همواره بر اساس اين آمريكا 
كرده، در  پافشاري مي» شوراي امنيت«پرونده به 

اينجا، مسلماً دست بازتري براي پيشبرد سياست 
  .مورد نظرش در مورد ايران خواهد داشت

با گشوده شدن پروندة اتمي ايران در 
اكنون موضوع بحث و  ، كه هم»شوراي امنيت«

 عضو دائمي اين نهاد مذاكره اعضا و خصوصاً پنج
هاي » راه حل«ها و يا »سناريو«المللي است،  بين

هرگاه رژيم . گردد مختلفي نيز دربارة آن مطرح مي
حاكم بر ايران همچنان اصرار بر ادامة 

هاي خود داشته و، به ويژه، روي غني  ماجراجويي
سازي اورانيوم و تكميل چرخة سوخت اتمي در 

هاي  اي مجازات  مرحلهداخل پافشاري نمايد، اعمال
سياسي و اقتصادي عليه ايران دور از انتظار نخواهد 

چنان كه پيداست، دربارة مهلت، دامنه و شدت . بود
ها، اختالف نظرات جدي در بين  اين گونه مجازات

لكن . وجود دارد» شوراي امنيت«اعضاي مؤثر 
به » آژانس«همين موضوع ارجاع پروندة ايران از 

كه مورد توافق اتحادية اروپا، (، »شوراي امنيت«
به روشني نشان ) روسيه و چين هم قرار گرفت

المللي كه اين نهاد آن را  دهد كه جامعه بين مي
كند، حاضر به پذيرش تداوم وضع  نمايندگي مي

كنوني، يعني اصرار جمهوري اسالمي بر ادامة 
  . هاي اتمي خود نخواهد بود برنامه

 از گزارش اخير، در اين ميان، همان طور كه
 كه ايران را به -» استراتژي امنيت ملي آمريكا«

براي آمريكا قلمداد » ترين خطر بزرگ«عنوان 
 كه – و از اظهارات مقامات دولتي آمريكا -كرده

» تغيير رژيم«هرچه بيشتر بر سياست خود مبني بر 
، »دمكراتيزه كردن ايران«در ايران، منتها با عنوان 

آيد، اين دولت قصد آن دارد  بر مي –كنند  تأكيد مي
كه، اگر بتواند، سناريويي شبيه آنچه را كه سه سال 
پيش در مورد عراق به اجرا در آورد، دربارة ايران 

كوشد  مطابق اين طرح، دولت آمريكا مي. عملي كند
» شوراي امنيت«اي را از  كه، در وهلة اول، مصوبه

مي بگذارند كه به موجب آن بازرسان آژانس ات
بتوانند هرگونه مراكز و تأسيسات ايراني را هر موقع 

در صورت رد . كه بخواهند مورد بازرسي قرار بدهند
اين مصوبه و يا عدم اجراي آن به وسيلة رژيم 

و به استناد ) كه مسلم است(جمهوري اسالمي 
هاي مختلف  ملل متحد، گزينه» فصل هفتم منشور«

 وادار كردن تحريم اقتصادي و تهاجم نظامي، براي
نشيني و قبول مصوبات  رژيم اسالمي به عقب

در حالتي . گيرد در دستور قرار مي» شوراي امنيت«
از تصويب گزينة مورد نظر دولت » شورا«كه اين 

آمريكا امتناع كند، اين دولت تالش خواهد كرد كه 
اي از تعدادي از كشورها به وجود  »ائتالف داوطلبانه«

هاي   به اعمال مجازاتآورد و، از اين طريق،
اقتصادي جمعي عليه ايران و، در نهايت، دخالت 

  .نظامي مبادرت كند
هاي حكومت ماليان در برابر  اما واكنش

هاي  ها و مجازات هاي صادره، محكوميت قطعنامه
نيز حاالت » شوراي امنيت«احتمالي از سوي 
و اين امر صرفاً ناشي از . گيرد گوناگوني را در بر مي

مي مسئوالن رژيم نبوده و از اختالف نظر سردرگ
هاي رقيب حكومتي راجع به  جدي در ميان جناح

چگونگي برخورد با بحران اتمي حاضر، نيز سرچشمه 
الگوي «برخي از آنها، آشكارا و به تبعيت از . گيرد مي

پيمان منع «، از خروج ايران از »كره شمالي
هاي اتمي، در صورت تصويب  سالح» گسترش

مه و اعمال مجازات عليه ايران، صحبت قطعنا

نفت » سالح«بعضي ديگر امكان استفاده از . كنند مي
يعني قطع يكجانبه صادرات نفت ايران را به رخ 

كشند و كساني هم، به صورت ضمني  جهانيان مي
يا صريح، از امكان مانورسياسي و نظامي رژيم در 

، عراق(زمينة مداخله در امورداخلي كشورهاي منطقه 
براي ايجاد مزاحمت و ) افغانستان، لبنان و فلسطين

اي آمريكا  هاي منطقه موانع بيشتر در مقابل سياست
كدام از آنها  لكن هيچ. زنند و متحدانش حرف مي

توانند انزواي هرچه بيشتر رژيم در صحنة  نمي
ها و  جهاني را كه نتيجة بالواسطة سياست

روي كار هاي خود آن، خصوصاً بعد از  ماجراجويي
ارسال . آمدن دولت احمدي نژاد است، كتمان كنند

پروندة اتمي ايران به سازمان ملل نشانة بارزي از 
منزوي شدن روزافزون جمهوري اسالمي درعرصة 

 كشور عضو 35المللي است، چنان كه از بين  بين
 كشور درجريان تصويب 22نيز » المللي آژانس بين«

ايران رأي دادند و قطعنامة آن در مهر گذشته عليه 
ماه گذشته نيز  گيري در بهمن اين تعداد، هنگام رأي

اين انزواي فزاينده .  كشور افزايش يافت27به 
مسلماً امكانات مانور و واكنش رژيم در برابر فشارها 

المللي را بسيار  هاي سياسي و اقتصادي بين و تحريم
  .سازد محدود مي

هاي  بيني و بررسي انواع مجازات پيش
سياسي و اقتصادي احتمالي، و تأثيرات داخلي و 
خارجي آنها، درحال حاضر كه بحث و مجادله 

المللي تازه آغاز شده  پيرامون آنها در مراجع بين
است، كاري دشوار و از حوصلة اين نوشتة كوتاه نيز 

در مورد بايكوت اقتصادي، به عنوان . خارج است
ويب آن و توان اشاره كرد كه چگونگي  تص مثال، مي

دامنه و ابعاد آن، قطعاً، بر نحوة اجراي عملي آن 
مؤثر خواهد بود و هر دوي اينها، يعني چگونگي 
تصويب و اجرا، تعيين كنندة كارآيي و تأثيرگذاري 
نهايي آن، چه از ديدگاه تصويب كنندگان و مجريان 

در . و چه از لحاظ كشور مورد تحريم، خواهند بود
 موردي و اجمالي تحريم نفتي اينجا، تنها به بررسي

 كه كماكان شريان حياتي اقتصاد ايران را تشكيل –
 و پيامدهاي تحريم اقتصادي در جامعه -دهد مي

 .شود پرداخته مي
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  تحريم نفتي
هاي  اعمال مجازات» شوراي امنيت«هرگاه 

اقتصادي فراگير، واز جمله تحريم خريد نفت، را عليه 
اگر رژيم حاكم بر ايران ايران به تصويب برساند و يا 

المللي  هاي بين جهت مقابله با فشارها و محدوديت
مبادرت به قطع صادرات نفت كند، وقوع يك 

نفتي ديگر در عرصة جهاني محتمل » بحران«
پيداست كه غالب كشورهاي عمدة . خواهد بود

كه به (كنندة نفت، و به ويژه چين و ژاپن  مصرف
مصرفي خود را از  درصد نفت 15 و 12ترتيب حدود 

، مايل به ايجاد و يا بروز چنين )كنند ايران تأمين مي
اتحاديه «در مورد . تحريم و بحران نفتي نيستند

، كه ايران در ردة ششم تأمين كنندگان نفت »اروپا
آن قرار دارد، تنها يونان است كه نزديك به ثلث 

خرد و سهم ايران  نفت مصرفي خود را از ايران مي
كمتر از » اتحاديه«نفت ديگر اعضاي اين در تأمين 

آمريكا هم، در حال حاضر، نفت . ده درصد است
وارداتي خود را از منابع ديگري جز ايران فراهم 

در هر حال، ترديدي نيست كه در صورت . كند مي
وقوع تحريم نفتي، بهاي آن براي همة خريداران در 

ت بازار جهاني باال خواهد رفت و اين امر، به درجا
  .متفاوت، بر اقتصاد آنها تأثيرگذار خواهد بود

اما راجع به وسعت و شدت بحران ناشي از 
قطع جريان نفت ايران به بازارهاي جهاني، 

ايران با توليد . هاي متفاوتي وجود دارد ارزيابي
 ميليون بشكه در روز، چهارمين توليد 4نزديك به 

يون  ميل7/2 تا 5/2كننده در جهان، و با صدور بين 
بشكه در روز دومين كشور صادركننده در ميان 

با اين حال، كل . رود به شمار مي» اوپك«اعضاي 
 درصد توليد كل جهاني نفت 5توليد ايران از حدود 

آيا خارج شدن نفت صادراتي ايران از . كند تجاوز نمي
اي پديد  نفتي تازه» شوك«تواند  المللي مي بازار بين

  آورد؟
بيني  ازار جهاني پيشاغلب كارشناسان ب

كنند كه در صورت قطع صدور نفت از ايران،  مي
 دالر 60بهاي هر بشكه نفت، كه اكنون در حدود 
مؤسسه . است، به بيش از صد دالر خواهد رسيد

شبيه «، بر پاية طرح »هاي انرژي كمبريج  پژوهش«
» داووس«بحران نفتي كه در اجالس اخير » سازي

كند كه اگر  بيني مي رد، پيشدر ژانويه گذشته ارائه ك
 درصد ظرفيت جهاني از مدار توليد خارج شود 5
. . .) دراثر جنگ، عمليات تروريستي، تحريم و (

 دالر بالغ خواهد شد، و اگر 120قيمت نفت به حدود 
اين امر، در فاصلة شش ماه بعدي، يكبار ديگر در 

تكرار ) مثالً نيجريه(خليج فارس و يا جايي ديگر 
 دالر خواهد رسيد 135آنگاه قيمت نفت به مرز شود، 

ارتباط با تهديدات ضمني  ها ظاهراً بي بيني اين پيش(
برخي از عناصر رژيم جمهوري اسالمي كه در 
صورت قطع صادرات ايران، تنگة هرمز نيز 

اما اقداماتي كه كشورهاي ). مسدودخواهد شد، نيست
توانند  يوارد كننده نفت، جهت مقابله با اين كمبود، م

جويي و كاهش مصرف،  انجام دهند، گذشته از صرفه
استفاده از ظرفيت مازاد توليدكشورهاي اوپك، و 

ذخاير «گيري از  خاصه عربستان، و همچنين بهره
طبق ارزيابي كارشناسان . نفت است» استراتژيك

وابسته به كشورهاي (» المللي انرژي آژانس بين«
 اين ذخاير انبار با استفاده از) عمده مصرف كننده

 ميليون بشكه نفت در روز را 4توان كمبود  شده، مي
با اينهمه، مسئلة مبهم . به مدت چند ماه جبران كرد

بيني در اين ميان، چگونگي واكنش  و غيرقابل پيش
ها و بازارهاي مالي نسبت به صعود سريع  بورس

تواند به  بهاي نفت و احتمال استمرار آنست كه مي
  .ي در كشورهاي واردكننده دامن بزندركود اقتصاد

تأثيرات تحريم نفتي بر اقتصاد وابسته و 
 ايران آشكارتر از آنست كه نيازمند شرح و ماندة عقب

توان يادآور شد  همين اندازه مي. بسطي طوالني باشد
 درصد درآمدهاي ارزي كشور و 85كه بيش از 

 درصد درآمدهاي بودجه عمومي دولت 50متجاوز از 
. شود از محل صادرات نفت خام و گاز تأمين مي
 راه محروم شدن ايران از اين درآمد، كه در واقع از

هاي طبيعي متعلق به عموم مردم  فروش ثروت
هاي اقتصاد  گردد، به معني خوابيدن چرخ فراهم مي

سابقه اقتصادي در  كشور در كوتاه مدت و فالكت بي
  .ميان مدت است

  
  پيامدهاي تحريم اقتصادي

برخالف آنچه سردمداران رژيم طي بيست 
كنند و همواره  و چند سال گذشته تكرار كرده و مي

را به عنوان يكي از عوامل » محاصرة اقتصادي«
هاي غيرقابل انكار  ها و ناكامي اصلي نابساماني

آورند، ايران در دوران حاكميت  موجود به حساب مي
جمهوري، و حتي در دوران جنگ هشت ساله، 

گاه با محاصره يا تحريم اقتصادي، به معني  هيچ
 در زمان. واقعي و دقيق كلمه، روبرو نبوده است

اشغال سفارتخانة آمريكا، و نيز در ارتباط با اقدامات 
تروريستي رژيم در اروپا در مورد پروندة دادگاه 

، عالوه بر آمريكا از جانب برخي از دول »ميكونوس«
ها و تضييقاتي در مناسبات  اروپايي هم محدوديت

لكن . اقتصادي با جمهوري اسالمي اعمال گرديد
عداز مدتي كوتاه، مرتفع ها، ب اين فشارها و محدوديت

ها و  شده و آنچه بر جاي مانده محدوديت
هاي يكجانبه از طرف دولت آمريكا بوده  ممنوعيت

هاي  است كه، با شدت و ضعف متفاوت، طي سال
بديهي است كه محدوديت . گذشته عمل كرده است

مبادالت مستقيم با آمريكا، عدم دسترسي به برخي 
عات ضروري و دو آالت و قط ها، ماشين فناوري

و ) مثالً خريد هواپيما و يا قطعات يدكي آن(منظوره 
ها به  ناگزير شدن به ابتياع لوازم و قطعات از واسطه

تر، تأثيرات منفي بر اقتصاد كشور بر جاي  بهاي ارزان
هاي  اما مجموعه اين موانع و ممنوعيت. نهاده است

ه مستقيم و غيرمستقيم اعمال شده از جانب آمريكا، ب
» تحريم نفتي«و يا » محاصرة اقتصادي«معني 

هاي اروپايي و  ايران نبوده و نيست، برعكس، دولت
گيري از غيبت آمريكا در  ژاپن، و اخيراً چين، با بهره

هاي بيشتري را از اين بازار به چنگ  بازار ايران، سهم
 40در حال حاضر، اتحاديه اروپا بيش از (اند  آورده

كند ولي با در  تي ايران تأمين ميدرصد نيازهاي واردا
، »اتحاديه«نظر گرفتن حجم عظيم مبادالت اين 

ايران در رديف بيست و چهارم مشتريات محصوالت 
در هر حال، در اثر ). قرار دارد» اتحاديه«

هاي جمهوري اسالمي و پيشبرد سياست  ماجراجويي
رويارويي با جامعة جهاني، تحريم اقتصادي هم كه 

اً تهديدي از سوي آمريكا و يا شعار تاكنون عمدت
تبليغاتي از طرف سردمداران رژيم بوده است، 

تواند در آينده صورت واقعيت به خود بگيرد و  مي
به حساب آيد كه، به گفته » بركات«يكي از همان 

برخي از عناصر حكومتي، ارجاع پروندة اتمي به 
  !آورد براي ايران به ارمغان مي» شوراي امنيت«

 تأثيرگذاري و عواقب تحريم ميزان
اقتصادي در ايران، چنان كه قبالً اشاره شد، به 

اما آنچه . چگونگي تصويب و اجراي آن بستگي دارد
مثالً (از تجارب اعمال تحريم عليه كشورهاي ديگر 

آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد، عراق، سيرالئون و 
آيد اينست كه در چنين وضعيتي  بر مي. . .) 

ها و دستجات حكومتي  ترين و هارترين جناح اطيافر
كوشند كه با  هاي حاكم مي شوند و رژيم تقويت مي

تشديد خفقان و سركوب، با خاموش كردن صداي 
و يا » كردن كمربندها سفت«هرگونه اعتراض، با 

محكوم كردن بخش بزرگي از مردم به گرسنگي، با 
احي رواج بيشتر فساد و با هر وسيلة ديگر، چند صب

رژيم جمهوري . بيشتر، به حاكميت خود ادامه دهند
 اسالمي نيز،
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 همان طور كه تجربه دوران جنگ ويرانگر 
كافي » استعداد«هم نشان داده است، آمادگي و 

براي انجام اينهمه را، در صورت آغاز اعمال تحريم 
اقتصادي، دارد، ولي اكثريت عظيم مردم ديگر حاضر 

  .به تحمل آن نخواهد بود
نخستين عارضه تحريم اقتصادي، چنان كه 

سابقه است و نخستين  پيداست، كمبود و گراني بي
نمونة آشكار آن هم، از قضا، در بخش نفت، و در 

اقتصاد ايران، با ! كمبود و گراني بنزين خواهد بود
حدود يك قرن سابقة استخراج و صدور نفت، در 
حال حاضر نزديك به يك سوم بنزين مصرفي خود 

در حالت قطع واردات و جيره . كند  از خارج وارد ميرا
بندي ناگزير، و با توجه به افزايش مصارف نظامي و 
احتكار و قاچاق، مسلم است كه بيش از يك سوم 

هاي اقتصادي نيازمند بدان، و به ويژه حمل و  فعاليت
  .نقل، مختل و متوقف خواهد شد

اما كمبود و گراني ناشي از تحريم، نه 
هاي محدودي از  يك بخش و يا بخشمتوجه 

هاي  ها و رشته اقتصاد بلكه گريبانگير همة بخش
فهرست طوالني . توليدي و مصرفي خواهد بود

هاي اوليه و  واردات ساالنه براي تأمين نيازمندي
ضروري كشور، از برنج، روغن نباتي، گوشت، چاي، 
قند و شكر، دارو گرفته تا كود شيميايي، كاغذ، الياف 

وعي، پارچه، شيشه، آهن آالت، لوازم منزل، مصن
آالت و ابزار و قطعات را در بر  وسايل نقليه، ماشين

حجم كل واردات ايران در سال جاري (گيرد  مي
  ).شود  ميليارد دالر برآورد مي40حدود 

رواج بيشتر قاچاق و احتكار كاالها و 
مايحتاج عمومي نيز، در شرايط قطع واردات و 

ات و عوارض ملموس تحريم اجتماعي كمبود، از تبع
هايي از عوامل و  الخصوص كه گروه خواهد بود، علي

وابستگان رژيم نيز، طي دورة جنگ هشت ساله، 
در اين زمينه اندوخته و، پس » گرانقدري«تجربيات 

و » غيرمجاز«هاي  از آن نيز، با راه اندازي اسكله
، امكانات »اختصاصي«ديگر مبادي وارداتي  

  .اند  را براي خود فراهم كردهمساعدي
اعمال تحريم اقتصادي نه تنها تأثيرات 

هاي مردم در كار و  فاجعه باري براي اكثريت توده
گذارد بلكه با اختالل  شان بر جاي مي زندگي روزمره

و تخريب بيشتر در شالودة توليدي اقتصاد، عقب 
 .سازد ماندگي آن را دو چندان مي

 
 
 

، تا چند ماه ديگر كنگره هفتم سازمان ما
كميته مركزي سازمان در مشورت . برگزار مي شود

با اعضاي تشكيالت، دستورجلسه كنگره هفتم را 
 : چنين اعالم نمود

  اوضاع سياسي، وظايف و چشم اندازآن -1
 طرح ما در رابطه با ائتالف ها و وحدت -2

 حزبي 
  اصالحات ساختاري -3
  انتخابات كميته مركزي -4

در دستور توسط كميته مركزي موضوعات 
تدارك شده پس از تصويب در كنگره، به عنوان 

كميته . دستور كار كنگره رسميت پيدا مي نمايد
مركزي به تشكيالت اعالم نموده است كه مي توانند 
براي پيشنهادات مورد نظرشان كه به تصويب كميته 
مركزي نرسيده است، خود تدارك كرده تا در جلسه 

 تصميم گيري حول آنها و قرار كنگره امكان
كميته . گرفتنشان در دستوركار كنگره، فراهم باشد

مركزي براي سه موضوع نخست، سه گروه كار تعيين 
نمود تا طرح يا طرح هائي را در ارتباط با موضوع، 

تالش كميته مركزي اين بود كه حتي . آماده نمايند
المقدور موضوعات كمتري در دستور قرار گيرد تا 

 . مكان تصميم گيري سنجيده تر، فراهم شودا
اهميت .... موضوع اول يعني اوضاع سياسي 

و ضرورت پرداختن به آن در اين جلسه و در اين 
چندان نيازي به . اوضاع و احوال سياسي، روشن است

 . توضيح ندارد
موضوع دوم از اينرو براي ما اهميت پيدا 

غيير و كرده است كه با توجه به اوضاع سياسي و ت
تحولي كه در مواضع نيروهاي چپ و ترقي خواه 
پديدار شده است، تدقيق، تكميل و رفع نواقص و 
اشكاالت طرح هاي گذشته ضرورت پيدا نموده 

از اينرو طرح ما در رابطه با ائتالف و وحدت، . است
با نگاهي به عملكرد گذشته سازمان در اين حوزه، در 

 هاي طرح قبلي دستور قرار گرفته است تا هم ضعف
شناخته شوند و هم طرح آينده ما بتواند از كليات 

 . فراتر رفته، مشخص تر بيان شود
موضوع سوم اصالحاتي است در رايطه با 
ساختارو شيوه كار، كه بحث آن در كنگره پيشين نيز 

ه اصالحات پيشنهادي به در آن كنگر. در دستور بود
اغلب مخالفت ها از زاويه ناروشني . تصويب نرسيد

در طرح و جديد بودن آن و جريان پيدا نكردن بحث 
در آن كنگره . كافي پيرامون آن، صورت گرفت

تاكيد شد حول اين موضوع نيازمنديم كه بحث 
بيشتري صورت گيرد تا از دامنه ناروشنائي ها كاسته 

هائي از آن اصالحات را در فاصله  اكنون جنبه. شود
دو كنگره تجربه كرده و در رابطه با ديگر جنبه ها نيز، 
فرصت براي بحث و تبادل نظربراي تصميم گيري در 

 . اين كنگره، وجود دارد
 

مباحث كنگره به صورت علني جريان پيدا 
مي نمايد و مطالب آن در نشريه و سايت سازمان 

 كه در رابطه با تمامي مطالبي. منعكس مي شود
موضوعات در دستور كنگره براي سازمان فرستاده 

 . شود، در سايت اينترنتي اتحاد كار منعكس مي شود
نشريه اتحاد كارنيز با توجه به محدوديت 

 بدون هيچ امتيازي -صفحات آن ، تعدادي از آنها را
 كه در بيان ايده خود مستدل -در رابطه با مواضع شان

 . يم شده اند، منعكس مي نمايدتر و روشن تر تنظ
افزون براين براي هر موضوع جلساتي براي 
اعضاي سازمان گذاشته مي شود با اين هدف كه 
موضوعات براي اعضاي سازمان روشن تر شده تا 
 . امكان تصميم گيري سنجيده تربراي آنها، فراهم شود

در آستانه برگزاري كنگره، كميته مركزي 
 دستور قطعنامه هاي خود سازمان حول موضوعات در

 . را براي تصميم گيري به كنگره پيشنهاد مي نمايد
كميته مركزي سازمان ازتمامي اعضاي 
تشكيالت، از همه عالقمندان به اين مباحث، از 
اعضاي جريانات سياسي آزادي خواه و از كليه فعاالن 
منفرد چپ و ترقي خواه دعوت مي كند كه با شركت 

 در اتخاذ تصميمات سنجيده و در اين مباحث ما را
ما آماده ايم كه به رهنمودها و . همه جانبه ياري دهند

توصيه هاي تمامي ياراني كه در قبال آينده مردم 
 . بينند، صميمانه گوش سپاريم ايران خود را مسئول مي
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هيچ سرکوبي اين 
گام هاي مصمم 

براي فرداي بهتر 
را از حرکت باز 
 نخواهد داشت

 
 مسعود فتحى

 
 مارس امسال با حمله وحشيانه نيروهاي 8وز ر

انتظامي به تجمعي از زنان در پارك دانشجوي 
چند صد نفر از زنان با پالكاردهائي . تهران گذشت

اني در نفي خشونت و خواست برابري و با آرزوي جه
بهتر و انساني تر در گوشه اي از پارك گردهم آمده 
بودند تا همراه با تمام زنان جهان عليه نابرابري و 
تبعيض قطعنامه صادر كنند و با حضور جمعي شان 

تجمع . به جامعه اين نقص بزرگ را گوشزد نمايند
آرام آن ها اما مورد يورش نيروهاي انتظامي قرار 

 و جوان مورد هجوم قرار جمعيت حاضر از پير. گرفت
گرفتند و در اين ميان از جمله شاعر پر آوازه و بانوي 
غزل ايران خانم سيمين بهبهاني هم از اين هجوم 

بودن » غيرقانوني«بهانه اين تهاجم . بي نصيب نماند
اما خشونتي كه عليه اين تجمع . تجمع اعالم شد

. بودن نبود» غيرقانوني«صورت گرفت، در حد 
ه زنان، تعقيب و ضرب وشتم آنان و حتي فحاشي ب

رهگذران و اهالي محل، بازپرسي از همه آن ها ربط 
هدف كساني كه اين . چنداني به اين بهانه نداشت

نيروها را براي اعمال اين خشونت اعزام كرده بودند، 
چيز ديگري گوئي بيشتر درهم شكستن زنان از 
طريق ركيك ترين توهين ها و خشونت بي حد و 

 . ندازه بودا
در جمهوري اسالمي خشونت عليه انسان ها، ضرب 
. و شتم وشكنجه روحي و جسمي امر غريبي نيست

بخصوص در مورد زنان، اين خشونت رسميت قانوني 

نيز يافته است و نيمي از جمعيت كشور رسما و 
از بسياري از حقوق اجتماعي محروم » قانوني«كامال 

بع اراده همسر و پدر گشته و به شهروند درجه دو و تا
. و پدربزرگ و حتي فرزند ذكور تنزل داده شده است

آن چه در اين روز اتفاق افتاد، پرده ديگري از 
خشونتي است كه براي تحميل اين شرائط غير 

انساني بر زنان كشور ما 
در پيش گرفته شده 

 . است
 

جهان ما هنوز از جهاني 
برابر، جهاني عاري از 
 تبعيض بر اساس جنس
.. و مليت و مذهب و 

اما در . فاصله زيادي دارد
اين جهان نابرابر هم، 
شرائط حاكم بر زنان در 
كشور ما از ويژگي هاي 
خاص خود برخوردار 

زنان كشور ما با حكومتي مواجه اند و با يك . است
نظام سياسي سرو كار دارند كه سلب حق برابر از 

ان زنان جزو اصول ايدئولوژيك و برنامه سياسي 
از همان آغاز كار نيز، اولين دغدغه رهبران بعد . است

از استقرار حكومت اسالمي لغو قانون حمايت از 
خانواده بود كه بر اساس آن برخي حقوق زنان از 

... جمله حق طالق و حق حضانت كودكان و 
با تشكيل جمهوري . برسميت شناخته شده بود

اسالمي زنان ايران اولين گروه اجتماعي بزرگ بودند 
كه با حجاب اجباري، پوشش اجباري و ده ها اجبار 
ديگر مواجه شده و رسما از بسياري از مشاغل و 
دست آخر از حقوق انساني برابر با مردانشان محروم 

اما اين امر يك روي سكه واقعيت بود كه . شدند
روي ديگر اين سكه . ي خواستحكومت اسالمي م
آن ها مجبور شدند، اما تسليم . زنان كشور ما بودند

نشدند و عليه اين بي عدالتي مضاعف از هيچ تالشي 
جهان ناعادالنه آن ها را جمهوري . فروگذار نكردند

اما اراده آن ها براي . اسالمي ناعادالنه تر كرده بود
بود و در طول رهائي از بي عدالني و نابرابري پا برجا 

 سال گذشته مبارزه روزمره عليه اين نابرابري ها 27
چنان باروئي از تجربه و توانائي پي افكنده است كه 
امروز به جرات مي توان گفت هيچ گاه در كشور ما 
زنان تا به اين حد نسبت به حقوق خود آكاه نبوده 

حضور گسترده زنان در تمامي عرصه هاي . اند
يرغم همه محدوديت ها، امري زندگي اجتماعي عل

كم نظير و نقش آن ها در سطوح مختلف جامعه 
 . كامال محسوس است

 
روز جهاني زن در ايران امسال فقط در پارك الله 

در بسياري از مراكز علمي . تهران جشن گرفته نشد
و دانشگاهي و در سراسر ايران به گونه هاي مختلف 

راي بزرگ داشته شد و عليرغم تالش حكومت ب
برسميت نشناختن اين روز جهاني، به يك نمايش 
همبستگي زنان ايران با هم سرنوشتان خود در 

 . سراسر جهان تبديل شد
 مارس امسال با تجمعات و بزرگداشت ها و 8روز 

اين سركوب خشن در تهران در خاطره ها خواهد 
ماند و نام دولت جمهوري اسالمي نيز به عنوان 

پاسدار نابرابري و تبعيض رژيم سركوبگر زنان و 
عليه آنان براي هميشه در تاريخ اين روز جهاني ثبت 
خواهد شد و به عنوان نمونه خشونت عليه زنان و 

 . دشمن برابري انسان ها فراموش نخواهد شد
جنبش زنان كشور ما با اين سركوب ها از پاي 

اين . نخواهد نشست و تا كنون نيز ننشسته است
رين حركت اجتماعي در كشور جنبش امروز بزرگ ت

ما و پا برجاترين بستر مبارزه براي ايراني انساني تر 
اعمال . و عاري از خشونت و برتري طلبي است

خشونت عليه فعاالن اين جنبش در روز جهاني زن 
بيش از آن كه بيان قدرت حكومت باشد، نشان 
استيصال بيش از پيش، در مقابل مبارزات رشد يابنده 

 هيچ سركوبي اين گام هاي مصمم به .زنان است
  . سوي فرداي بهتر را از حركت باز نخواهد اشت
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   مارس روز جهانى زن٨به مناسبت 

  جهاني ديگر بدون رفع نابرابري جنسيتي امكان پذير نخواهد بود

  ناهيد جعفرپور

فمنيسم فكري مستقل و سيستمي عملي است 
كه هدفمند در صدد است تا زندگي بر روي 

اين .  زمين، انساني تر و عادالنه تر گردد
ه سيستم مستقل، از جهان بيني فراگير و شناخت

جهان بيني كه بر . شده اي برخوردار است
بستر شناخت و تجربيات بسياري از زنان جهان 

بدون طرز تفكر فمنيستي تمدني . بنا شده است
ما هم اكنون . صلح آميز امكان پذير نخواهد بود

در جهاني پدر ساالرانه و مملو از جنگ و 
. خشونت و انهدام محيط زيست بسر مي بريم

نظم اجتماعي جهاني بر كنترل تكيه كنوني اين 
جنسيتي بخصوص زنان ـ و سازماندهي 
سيستماتيك خشونت از طريق نظاميگري و 

 سرمايه داري "جنگ و نابرابري تحت رهبري 
بيان .  قرار دارد" نئوليبراليسم" يا "پدرساالرانه

اين رهبريت رقابت در خشونت و 
استثمار زماني به وقوع مي پيوندد . استثماراست

باالي اجتماع و پائين اجتماع ، برنده و كه 
بازنده ، ثروتمند و فقير، كشور هاي توسعه 
يافته و كشورهاي توسعه نيافته ، باسواد و بي 
سواد، ارزش و غير ارزش، كار با مزد و كاربي 

.... مزد ، ترجيح دادن اقتصاد به محيط زيست و 
اين تشخيص ساختار هاي . وجود داشته باشد

تي و اثرات شوم آن با خود اجتماعي قدر
بازگشت سيستم فكري پدرساالرانه 
وساختارهاي اجتماعي خاص اين سيستم 

   .فكري را به همراه آورده است
در فمنيسم در مقايسه با سرمايه داري پدر 

در : ساالرانه، ارزش هاي ديگري نهفته است
مركز اين ارزش ها زندگي بهتر براي تمامي 

ثمار و رقابت ، موجودات زنده وبجاي است
. همكاري و تقسيم عادالنه قرار گرفته است

بجاي جامعه اي هرمي شكل سلسله مراتبي، 
اشكال سمبليكي چون دايره ارزش هاي برابري 
خواهانه و اشتراكي و چرخشي انديشيدن 
بعنوان ابزار هاي عمده و اساسي قرار گرفته 

فمنيست ها خواهان سياستي هستند كه . است
نه با نياز هاي مهم انساني از زندگي عادال

وضعيت اقتصادي . مهمترين وظايفش باشد
زنان همچنين نقش اساسي  در اين سياست 

از جمله به تحقق پيوستن حق . خواهد داشت
تصميم گيري زنان بر پيكر خود ، حق انتخاب 
نوع زندگي ، نوع كار، نوع جابجائي واز همه 
مهمترحق مبارزه با خشونت هاي فردي و 

  .تماعي كه بر زندگي زنان سايه انداحته استاج
فمنيست ها همچنين خواهان قدرت برابر با 

اين خواست نه . مردان در سياست مي باشند
تنهااز اين جهت داراي اهميت است كه از 
اولين شرط هاي اجراي دمكراسي و عدالت 
اجتماعي است بلكه زنان نيمي و شايد بيشتر 

د و بر اين جمعيت جهان را تشكيل مي دهن
باورند كه نظم فعلي جهان را بايد از نگاه زنان 
تغيير داد و در ثاني تجربيات جهان نشان داده 
است كه هيچ مبارزه اي بدون شركت زنان 

سهميه . نتوانسته است به موفقيت كامل برسد
بندي زنان در سياست به مفهوم نگاه از باال و 

 عدم حضور.نگاه به اقليتي قابل رهبري است
فعال زنان در احزاب و سازمانهاي سياسي و 
حتي نهاد هاي دمكراتيك موجود جهان و 
منطقه، دقيقا از همين منطق نگاه به اقليتي در 
حاشيه اين احزاب و سازمانها و نهاد ها نشئت 

براي اثبات اين ادعا كافي است عمر ( مي گيرد
سي سال گذشته احزاب و سازمانهاي سياسي 

ه بين ببريم تا به علل حضور و ايراني را زير ذر
يا عدم حضور و يا كناره گيري زنان از فعاليت 

 .)هاي متشكل پي ببريم
 

  
 

فمنيست ها براي جهاني مبارزه مي كنند كه در 
آن تقسيم ناعادالنه موجود كار از بين برده 

يعني كار بيمزد طاقت فرساي بازتوليد : شود
ر بامزد زندگي به عهده زنان قرار مي گيرد و كا

  .اكثرا به مردان سپرده مي شود
فمنيست ها بر اين باورند كه در وضعيت 
تاسف بار كنوني جهان، سيستم فكري 
پدرساالرانه و ساختارهاي اجتماعي اين 
سيستم، مسئولين مستقيم فقر، گرسنگي ، 
استثمار انسانها و غارت طبيعت، تمامي جنگ 
ها و تهديدات زندگي اطراف ما از طريق 

مي .... وگاه هاي اتمي ، صنايع شيميكال ونير
   .باشد

فمنيست ها خواهان همزيستي برابر تمامي 
انسانها بدون در نظر گرفتن جنسيت ، سن و 
سال ، وابستگي قومي، معلوليت ، وابستگي به 
آئين و مذهب مشخص ، نژاد و رنگ پوست و 

فمنيست ها در . مي باشند.... زبان و آئين و
غيني كه با نام احترام به آئين و مقابل تفاهم درو

رسوم انسانها باعث مي شود كه در مقابل مثال 
قتل هاي ناموسي، ختنه زنان ، حجاب اجباري 

سكوت اختيار ....... و ازدواج هاي اجباري و 
  .شود، بشدت مقابله مي نمايند

طرز تفكر فمنيستي از ساختارهاي اجتماعي 
سم همچنين، به بنيان هاي سياست سوسيالي

نسبت به زنان از ديد منتقدانه برخورد مي 
زيرا كه در سوسياليسم هم ميان زنان و . نمايد

مردان تقسيم كاري ناعادالنه وجود دارد كه در 
. سياست تاثيرات خود را باقي خواهد گذاشت

در طرز تفكر سوسياليسم هم زنان بطور سنتي 
وظيفه اصلي رسيدگي به خانواده و كار خانگي 

درست است كه زنان .  را بعهده دارندبدون مزد
در جامعه سوسياليستي از حقوق شغلي و 
اجتماعي برابر با مردان بر خوردارند ولي 
زندگي داخل خانه و بيرون از خانه زنان را 

در سياست هاي . نمي توان از هم جدا نمود
فمنيستي فرقي ميان كار درون خانه و خارج از 

 تضاد را بايد حل باالخره اين. خانه وجود ندارد
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نمي توان در خارج از خانه به حقوق . نمود
  برابر رسيد و درون خانه استثمار شد؟

و اما براي حل مشكل بايد از پائين جامعه 
بطور مشخص طرح كردن خواسته . شروع نمود

/ 1:هاي كالسيك و دمكراتيك جنبش زنان مثل
تصميم گيري مستقل زنان در رابطه با پيكر 

ري، سقط جنين، ازدواج ، طالق، باردا: زنان
شانس برابر زنان با مردان در / 2... حضانت و

آموزش ، انتخاب شغل و راه يابي برابر به 
مبارزه با خشونت /  3... مشاغل سياسي 

بصورت نهادينه ، خشونت هائي كه با خود 
مناسباتي را به همراه مي آورند كه باعث مي 

اين امكان شوند تك تك انسانها و گروه ها از 
دمكراتيك كه زندگي خويش را خود بصورتي 

   .فعال سازماندهي نمايند محروم شوند
مردان مرتبا بيان مي كنند كه زنان هميشه از 
رابطه و پيوند عادالنه  صحبت مي كنند و 

  ذيصالح مي "اجتماعي"همواره خود را در كار
به مفهوم بسته و يك ( اين نگاه دهقاني. دانند
ه مردانه نسبت به زنان كامال از جامع) بعدي

ارزيابي يكطرفه آنان نسبت به تعريف 
كاراجتماعي نشئت مي گيرد زيرا كه كار 
اجتماعي تبلور مناسبات و روابط دو جانبه و 
در بعد وسيع همه جانبه است و در اين 

 اشتراكات "مناسبات دو جانبه و همه جانبه 
در .  نقش اساسي بازي مي كند"ميان انساني

حاليكه زنان در چهار ديواري زندگي 
خصوصي، در مناسيات زناشوئي و  تربيت 
كودكان و پرستاري از سالمندان بصورتي دائمي 
و بي مزد براي ايجاد فضائي خوب براي باز 
توليد نيروي كار مردان بصورتي يكجانبه جان 
مي كنند و اكثرا در كنار اين وظيفه به كار 

ن از خانه مي توليدي و فكري درون و بيرو
اگر مفهوم ذيصالح بودن در . پردازند

كاراجتماعي در بر گيرنده اين همه تالش و 
جان سختي است ، بايد بگويم كه درك 
مردساالرانه از كار اجتماعي دركي استثمارگرانه 
. و بر مبني تقسيم ناعادالنه كار در اجتماع است

از اين نگاه هم كار گروه ها و نهاد ها و 
ي زنان  در جامعه زير ذره بين سازمانها

مردساالرانه مي رود و در حاشيه جامعه قرار 
در واقع در چنين اجتماعاتي زنان . داده ميشود

به عنوان تعميركاران اين سيستم بحساب آمده 
و دچار خشونت هاي متوالي شده و در همين 
نقش هم مجبور به قرباني دادن هاي هميشگي 

چه در اجتماع چه چه در خانواده .( مي باشند

در محيط كاروچه به هنگام  بحران ها و چه در 
  )..... جنگ ها و

  
  وضعيت كنوني زنان جهان

همانطور كه گفته شد در نظم جهاني موجود 
زنان مهمترين قربانيان اجتماعي و اقتصادي مي 
باشند بطور مثال تنها در زمينه بهداشت بر 
اساس اعالم سازمان بهداشت جهاني هر سال 

 ميليون زايمان در دنيا صورت مي گيرد كه 136
 ميليون نوزاد مرده به دنيا مي آيند و 3بيش از 

 ميليون از نوزادان هم به علت بيماري در 4
. همان روز اول جان خود را از دست مي دهند

 ميليون 18بر اسا س همين گزارش در سال 
سقط جنين غير قانوني صورت مي پذيرد كه 

شماري از اين سقط جنين ها به علت اينكه بي
به دست افراد غير متخصص و يا با وسايل غير 

 هزار 68بهداشتي صورت مي گيرد، متا سفانه 
. زن ساالنه جان خود را از دست مي دهند

ساالنه بيماري ايدز بخصوص در كشورهاي 
ساالنه .  آفريفا جان بسياري از زنان را مي گيرد

 دليل عدم  هزار مادر در دنيا به585بيش از 
هاي ويژه دوران بارداري جان  توجه به مراقبت

در زمينه خشونت هاي اجتماعي و . سپارند مي
خانگي در سطح جهان از چهار زن يك نفر 

در دقيقه يك زن . مورد خشونت قرار مي گيرد
  .در جهان جان خود را از دست مي دهد

 

  
  

نود ميليون از يكصد ميليون كودك محروم از 
 ميليون 600ان دخترند و همچنين تحصيل جه

صدها كارخانه بازار . سوادند زن در جهان بي
جهاني در مناطق محصور و آزاد تجاري به 
استثمار وحشيانه ميليون ها دختر نوجوان مي 

هزاران زن و دختر نوجوان و برخا . پردازند
دختران خردسال هر روزه از سوي تاجران 

شورهاي سكس بطور غير قانوني از مرزهاي ك
فقير خارج شده و در كشور هاي شيخ نشين و 
كشورهاي شمال جهان به كار تن فروشي 

تجارت سكس از مهمترين . كشانده مي شوند

بخش هاي اقتصاد نامرئي جهاني سازي 
ساالنه ميليون ها زن در . نئوليبرالي است

كشورهاي اسالمي جهان تحت انواع و اقسام 
شونت هاي تبعيضات اجتماعي و اقتصادي و خ

روحي و جسمي قرار مي 
    .................................گيرند

از سوي ديگردر كشور هاي جنوب جهان 
جنبش هاي فمنيستي عالرقم خشونت ها و 

فشار جهاني سازي ( فشارهاي روزانه فوق 
نئوليبرالي بر زندگي زنان اين بخش از جهان ، 
ن دولت هاي استبدادي بخشا مذهبي  با قواني

نشئت گرفته از قوانين شريعت، تفكرات 
بنيادگرائي زن ستيز ، خشونت هاي ناشي از 

اما ..... عقب افتادگي فرهنگي ، فقر ، جنگ و
روز بروز در حال متشكل شدن و مقاومت و 

حضورفعال جنبش هاي . مبارزه مي باشند
فمنيستي آمريكائي التيني، آفريقائي، آسياي 

 در فوروم جهاني .....شرقي ، آسياي مياني و
بمبئي و امسال در فوروم جهاني مالي و 
كاراكاس نشان دهنده بلوغ و پختگي اين 
جنبش ها در صحنه مبارزات جنبش هاي 

  .اجتماعي بين المللي است
  

  وضعيت كنوني زنان  ايران
در بررسي يكماهه اكثريت نشريات خبري 
ايراني توسط يكي از نشريات دانشجوئي ، 

شد معضالت اجتماعي زنان اخباردر باره ر
  :بصورت زير مي باشد

، 01/9، سرقت 7/16، طالق 96/43مزاحمت با  
، اعتياد 57/8، قتل و جنايت 01/9فرار و فساد 

.  درصد است86/2 درصد ،خودكشي 74/3با 
ميانگين سني دختران  دستگير شده در 

قرار . سال است 16 تا 13زندانهاي ايران بين 
رپرست خانوار درصد زنان س85گرفتن 
 درصدي ثبت 38رشد .  اجتماعات درحاشيه

 درصد زنان 75مراجعه . ازدواج هاي موقت 
. مبتال به ايدز به انجمن خدمات مددكاري ايدز

 ثانيه يك زن در اثر 18قرباني شدن هر 
 درصد 40ناخواسته بودن . خشونت خانوادگي

رشد همسركشي در . زايمان هاي زنان ايران
ادگي از ديگر خبرهاي هاي خانو خشونت

رشد اخنالالت رواني روز افزون . روزانه است
دار ايراني ، افزايش قتل هاي ناموسي،  زنان خانه

رشد خود كشي و خود سوزي ميان زنان، رشد 
بيكاري در بخش زنان، بي حقوقي به زنان 
كارگر، رشد فرار دختران از خانه ، رشد اعتياد 
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شي بعنوان ميان زنان، رشد روزافزون تن فرو
از ..........................تنها وسيله معاش خانواده و

معضالت اجتماعي است كه روز به روز در 
  .حال رشد است

همانطور كه گفته شد، جهاني سازي نئوليبرالي 
قربانيان اصلي خويش را از ميان زنان 
بخصوص زنان جنوب جهان و كشور هائي 

نان كارگر ، بنا براين ز. چون كشور ما مي ربايد
دهقان، سرپرست خانه وار، خانه دارو اقشار 
تحتاني جامعه بزرگترين فشار هاي چند جانبه 
را هر روز و هر دقيقه متحمل مي شوند و برخا 
چاره اي جز خودسوزي ، تن فروشي و فرار از 
تن دادن به بربرترين خشونت هاي خانگي 

زندان خانه و زندان بزرگ اجتماع  و . ندارند
 حكومت دست و پاي آنان را به قل و انزند

زنجير كشيده است و شكنجه گران در لباس 
همسران، مردان خانواده ، كارفرمايان سرمايه و 
عوامل زن ستيز جمهوري اسالمي هر روزه با 
قوانين ديگرحفره هاي جديد تري پيش پاي 
آنان مي گشايند و براي خاموشي اين بخش 

يمي از ن. مولد زندگي نقشه ها مي كشند
كارگران ايران چه در بخش خدمات چه در 
بخش توليدات صنعتي ، توليدات كشاورزي و 

نيمي از .  چه در بخش خانگي زنانند
دانشجويان ايران زنانند و در واقع زنان در كليه 
فعاليت هاي اجتماعي  به عنوان نيم فعال در 

دفيقا بر بستر . حاشيه جامعه قرار گرفته اند
ه معضل اجتماعي و يك چنين گسترده اين هم

فجايع غير انساني نسبت بزنان، جنبش قوي 
زنان متولد و جان گرفته است و ريشه دوانده 

    .است
  
اما آيا اين تالش و فعاليت و زجر دائمي و  

زندان ، ( مبارزه روزانه با هزاران مانع زن ستيز
، از ديد اپوزيسيون مخالف ...)اعدام ، سنگسارو

 همپاي فالن اعتصاب جمهوري اسالمي
كارگري و يا فالن اعتصاب دانشجوئي كه بنوبه 
خود از اهميت فراوان برخوردار است، ارزش 

اين سئوال روزانه . گذاري مي شود؟ مسلما نه
از خاطر هزاران زن مي گذرد و هيچگاه جوابي 

با نگاهي به . براي آن دريافت نشده است
ي نشريات و سايت هاي تحليلي و خبري ايران

صدها مقاله در . اين ادعا ملموس تر خواهد شد
روز در رابطه با معضالت و مسائل مختلف 
سياسي و اجتماعي دراين نشريات و سايت ها 
نوشته و ترجمه ميشود، اما نويسنده مقاالت 

زنان عمدتا هميشه زنانند و در جائي در 
صفحات آخر هر نشريه و يا هر سايتي جاي 

  چرا؟. مي گيرند
  

  .ود چاره جوئي مي نمايندزنان خ
جنبش زنان ايران به عنوان قوي ترين بخش 

چند سويه گي جنبش  جنبش اجتماعي ايران
جنبش ) به لحاظ پايگاه اجتماعي( زنان ايران 

فمنيست و سكوالر داخل و خارج ازايران كه 
بجرئت مي توان گفت يكي از قوي ترين و 
پخته ترين جنبش هاي فمنيستي در صحنه بين 

مللي است، در چند سال اخير در تمامي ال
سطوح تغييرات كيفي و كمي نسبت به تاريخ  
چند دهه گذشته جنبش زنان در ايران نموده 

كار جدي روشنگري  نوشتاري صدها . است
زن محقق، روزنامه نگار، شاعر، نقاش، نويسنده 
فمنيست سكوالر و چپ در داخل و خارج از 

اري جنبش زنان كشور نقش بسيار بنياني در بيد
وجود تعداد . ايران بطور عام داشته است 

بيشماري سازمان هاي غير دولتي ، كانون هاي 
فرهنگي ، سايت ها و وبالگ هاي زنان 
سكوالر، نماينگر اين كار جدي و مبارزه 
خستگي ناپذيرزنان داخل و خارج از كشور با 
. سيستم فكري و عملي پدرساالرانه است

ر ايران در زير فشار جنبش فمنيستي سكوال
استثمارانه مناسبات پدرساالرانه سرمايه داري از 

) در بخش خدماتي و توليدي و فكري( يك سو
و تيغ و شالق و شكنجه تحجر و بنيادگرائي 
رژيم جمهوري اسالمي و قوانين زن 
ستيزمذهب اسالم بعنوان دين دولتي از سوي 

قوانين ازدواج، طالق، ارث، حضانت و ( ديگر
در ( و مناسبات نابرابر خانگي ....) شش وپو

شكل خانه داري تربيت فرزندان و رسيدگي به 
بازتوليد نيروي كار مردانه و توليد براي بازار 

، موفق شده است روز بروز در .....)درخانه و
راه تشكل و سازماندهي عصيان خود در برابر 
سيستم حاكم قدم هاي جدي و موثري تري 

 به سايت هاي فمنيستي داخل با نگاهي. بردارد
و خارج از ايران مي توان اين روند و پختگي 

   .سياسي اجتماعي مبارزاتي را مالحظه نمود
جنبش فمنيست سوسياليستي ايران، عمدتا در  

چند سال اوائل انقالب بصورتي متشكل در 
ايران فعاليت مي نمودند و در موج دستگيري 

توانستند از ها و زندان و شكنجه اعدام ، بخشا 
دام رژيم جمهوري اسالمي يا به كردستان عراق 
بگريزند و يا اجبارا در تبعيد به كشورهاي  

اروپائي و يا آمريكائي مهاجرت نمايند و در 
خارج از كشور مجددا به صورت متشكل در 
سازمان هاي زنان فمنيست سكوالر چپ شروع 
به فعاليت نمايند و يا در سازمان هاي 

عده .  به امر مبارزه بپردازندسوسياليستي
بيشماري از اين زنان آگاه و مبارز در همان 
سال هاي اوائل انقالب يا به جوخه هاي اعدام 
سپرده شدند و يا سال ها در زندانهاي 
جمهوري اسالمي بسر برده و بعد از آزادي به 
صورت فردي درون تشكل هاي فمنيست 

احته و سكوالر ايران تا به امروزبه فعاليت پرد
هدف اين زنان در كنار بسيج زنان . مي پردازند

به طور عام اما عمدتا بسيج و متشكل نمودن 
بسته بندي كاال ( زنان كارگربخش هاي توليدي 

هاي داروئي ، آرايشي، الكترونيكي ، البسه ، 
پارچه بافي ، قالي بافي ، كارگران بخش 

و زنان اليه هاي تحتاني اجتماع ...)  كشاورزي
 ويژه در استانهاي حاشيه اي و محروم كشور به

كه اكثريت مردم تهيدست اند و در ابعاد بسيار 
وسيعي تحت ستمهاي جنسي گوناگون قرار 
گرفته و به علت فقر، فاقد زمينه هاي الزم براي 

  .رشد آگاهي خود هستند، مي باشد
زنان فمنيست بورژوا، دامنه ناچيزي از زنان   

خارج از كشور را در معترض ايراني داخل و 
بر مي گيرد كه گر چه چون تمامي زنان ايراني 
از بي حقوقي خود تحت مناسبات پدرساالرانه  
و قوانين زن ستيز جمهوري اسالمي رنج مي 
برند اما در مصاف با  مجادالت اجتماعي 
سياسي همواره از منافع نظام سرمايه داري دفاع 

ن ايده اين قشر زنان هرگز خواها. مي نمايند 
ي جمعي  براي مبارزه با سيستم سرمايه داري 

 حتي براي كسب حقوق برابر -مردساالرانه 
 نبوده چرا كه مي دانند براي -سياسي با مردان

هرگونه تحول اجتماعي سياسي بايد سيستم 
اين . سرمايه داري را زير عالمت سئوال برند

قشر زنان عمدتا در ميان زنان اقشار باالئي 
    .ار دارندجامعه قر

و اما در كنار اين سه نگاه از فمنيسم، نگاه  
چهارمي مستقال در جريان است كه با وجود 
قرار گرفتن در سيطره جامعه مرد ساالر و 
درگير بودن با فشار هاي ناشي ازاين جامعه 
مرد ساالر اما همواره در سايه ارتجاع حاكم بر 
ايران، در ريشه كني واقعي علل هاي زن 

نه حاكم، محافظه كارانه حركت مي نمايد ستيزا
و همواره در تمامي حركت هاي خود 
هوشيارانه مواظب است كه مبادا زيربناي 
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.  جمهوري اسالمي مورد مخاطره قرار گيرد
فمنيست هاي مذهبي بجاي نفي صريح مذهب 
اسالم، تالش مي كنند با تعديل احكام ضد زن 

درد كه البته مسكن هست اما چاره ( اسالمي 
به بقاي مذهب اسالم و در نتيجه بقاي ) نيست 

براي . رژيم جمهوري اسالمي ياري رسانند
مثال مي توان از سازمان هاي زنان دولتي درون 
و در حاشيه حكومت جمهوري اسالمي نام 

   .برد
بنا بر اين به جرئت مي توان ادعا نمود كه   

جنبش اجتماعي زنان ايران به لحاظ كيفي و 
د سويه گي و موفقيت دركشاندن كمي و چن

اقشار مختلف زنان به مبارزه و نحوه تشكل 
يابي چندين قدم جلو تر از جنبش كارگري و 

طبيعتا . جنبش دانشجوئي در ايران بسر مي برد
اين جنبش از ضعف هائي هم بر خوردار است 
كه به اعتقاد من يكي از اين ضعف هاي 
برجسته عمدتا به عدم رابطه مستمر و 

يستماتيك اين جنبش با جنبش فمنيستي بين س
المللي متشكل در جنبش هاي اجتماعي جهان 

حضور غير فعال نمايندگان اين . بر مي گردد
جنبش در مجامع و كنفرانس هاي جهاني ضد 
سرمايه داري پدرساالرانه ، ضد جهاني سازي 

متشكل در ...... نئوليبرالي و ضد بنيادگرائي و 
 زنان ايران را در فوروم جهاني ، جنبش

ايزوالزيسيون نگاه داشته و در رساندن پيام و 
صداي حق طلبانه زنان ايران به جهانيان خلل 

جهاني سازي از باال زندگي . وارد مي سازد
ما . زنان جهان را هر لحظه به نابودي مي كشاند

بايد جهاني سازي از پائين را شكل دهيم و در 
، زنان اين شكل مبارزاتي همبسته جهاني

بخصوص زنان جنوب جهان مهمترين نقش را 
انتفال تجربيات مبارزاتي و . بازي مي نمايند

درك درد مشترك پيوندي را ايجاد مي نمايد كه 
ما . هيچ توپ خانه اي قادر به تالشي آن نيست

براي پيروزي بر جهل و فرهنگ متحجرانه  و 
ارتجاعي و براي مبارزه با سياست هاي زن 

 و خارجي به دستان زجر ديد ه و ستيز داخلي
آبديده زنان آفريقا ، آمريكاي التين، آسياي 
مياني و نزديك و دور و باالخره زنان فمنيست 

اين . كشورهاي شمال جهان احتياج داريم
امپرياليسم و . رابطه، رابطه اي متقابل است

ارتجاع هر دو از يگانگي ما در سطوح بين 
يله هاي شناخته شده المللي بيزارند و با انواع ح

.... چون عدم ارائه ويزا ، عدم ارائه پاسپورت و
از شركت ما در اين مجامع جهاني جلوگيري 

تماس . اما خواستن توانستن است . مي نمايند 
( به موقع با گروه تدارك فوروم هاي جهاني 

از طريق سايت ) بزودي در كراچي پاكستان
فوروم جهاني در جهت رفع اين مشكالت 

   .اري مي رساندي
متاسفانه نگاه اپوزيسيون مردانه ضد جمهوري  

اسالمي درخارج و داخل ايران هم به اين 
نگاهي ) جنبش زنان ايران( جنبش عظيم 

همچنان از حاشيه است و تنها در مقاطع زماني 
. چون هشتم مارس جنب و جوش مي يابد

  چرا؟
چرا مسئله زنان و بحث فمنيسم در ايران به  

اگر زنان در . طور اخص تنها بحثي زنانه است
تمامي بخش هاي جنبش اجتماعي فعالند اين 
جدا سازي از چيست؟ درست است كه زنان 

ق حقه خود تشكالت مستقل و بايد براي حقو
مبارزه مستقل خود را سازماندهي نمايند، اما 

نقش روشنفكر مدافع دمكراسي و عدالت 
اجتماعي خارج از جنبش اجتماعي ايران،   بايد 
نقشي در جهت دفاع برابر و مستمر و دائمي از 
  .تمامي بخش هاي جنبش اجتماعي ايران باشد

  
هر اجتماع براي محك زدن درستي يا نادرستي 

هر دولت  هر ايدئولوژي  هر حزب هر سازمان 
هر نهاد دمكراتيك و بالخره هر محيط گرم 
خانواده، در ابتدا  الزم است كه نگاه آن اجتماع 

را نسبت بزنان بزير ....... ، دولت، ايدئولوژي و 
تا زمانيكه ما به اين باور . ذره بين بكشانيم

ركت فعال نرسيم كه هر گونه تغييري اگر با ش
زنان نباشد تغييري اساسي و بنياني نخواهد بود 
و تا زمانيكه مسئله زنان بطور واقعي در تفكر و 
جان كالم ما ، در تمامي حركات روزانه ما 
جاي واقعي خود را نيابد، هيچگاه جهاني ديگر 

   .ممكن نخواهد بود

  سرکوب وحشيانه تجمع زنان 
   مارس۸نان به مناسبت هديه حکومت اسالمى به ز

  
 اعالم همبستگي با زنان -مارس به دعوت چند تشكل مستقل زنان براي  8تجمعي كه به مناسبت 

در  -جهان و محو هرگونه نابرابري، تبعيض، خشونت و برقراري صلح، عدالت، برابري وآزادي 
دادي از پارك دانشجو برگزار شده بود، توسط نيروهاي انتظامي به شدت سركوب شد و تع

پليس حكومت اسالمي در راستاي  . شركت كنندگان در اين مراسم دستگيرو بازداشت شدند
نژاد به شاعره پر آوازه و صاحب نام ايران، خانم سيمين بهبهاني   دولت احمدي"مهرورزي"شعار

 و محبت اسالمي دولت، اين زن دالور را نيز از چماقهاي " مهر"هم رحم نكرد و براي نشان دادن
بر اساس گزارشاتي كه به دست ما رسيده است تعداد زيادي در اين . بهره نگذاشت اسالمي بي

دليل اين توحش را سردار قدرت اهللا محمودي  فرمانده نيروهاي انتظامي . اند تهاجم مجروح شده
  . ذكر كرده است" نداشتن مجوزقانوني"كه ماموريت سركوب را عهده دار بوده است 

وم خبرگزاريهاي داخلي يا در برابراين تهاجم سكوت كرده و يا آن را وارونه با كمال تاسف عم
اين حكومت به . در جمهوري اسالمي هيچ چيز در جاي خود قرار ندارد. اند منعكس نموده
كند و بدون مزاحمت نيروهاي  هاي  كشورهاي ديگر مي اله را راهي سفارتخانه راحتي حزب

شوند، اما يك تجمع براي دفاع از حقوق زنان با شعار  شيده ميها به آتش ك انتظامي سفارتخانه
  .  شود صلح و برابري به خون كشيده مي

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محكوم كردن اين ددمنشي و سركوب زنان 
 به كشورمان، همه سازمانها و احزاب سياسي نهادهاي دموكراتيك و مجامع دفاع از حقوق بشر را

ما براي مقابله با اين اقدام . خواند  مارس فرا مي8اعتراض عليه اين وحشيگري حكومت در روز 
اند به  به ويژه در روز جهاني زن، همه آناني كه در مخالفت با تبعيض زنان قلم زده و قدم برداشته

ن  و آزادي دستگير شدگا"مهرورز"حركت يكپارچه اعتراضي براي محكوم كردن اين حكومت 
  . خوانيم اين گردهمائي، فرامي

  
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  2006 مارس 8
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 دست ها
  مي سايم،

  تا
  دري

  بگشايم
 

 
 
 

 مسعود فتحى
 

او صدايش مثل هميشه نبود و خنده هاي بلندش انگار 
را ترك گفته بودند و چهره افسرده اش را مي شد از 

مهدي و قادر مي گفتند كه تالش . پشت تلفن هم ديد
آن ها براي آوردن مام خليل به شهر خودشان به جائي 

 هم گرفته اند، ولي بهانه آورده خانه. نرسيده است
تنهائي آزارش مي داد، اما عادت نداشت از . است

اخالق خاص خودش . آزار خود با كسي سخن بگويد
و سال ها چنين . در همه چيز و همه كاري. را داشت

زيسته بود و اينك در گوشه اي از آلمان غربت وجود 
 .... او را ذره ذره مي خورد 

 *** 
 در 62او را ديدم اواسط تابستان سال اولين بار كه 

روز دوم . تازه ار راه رسيده بودم. آالن سردشت بود
به سراغم آمد و پرسيد كه آشپزي بلدم و خودش 
جواب داد كه كاكا جان يادت مي دم و شروع كرد 

... به توضيح دادن كه چگونه آتش درست كنم و 
طولي نكشيد كه مجبور به عقب نشيني به آن سوي 

تدارك اين عقب نشيني را مام خليل .  شديم مرز
وسائل و افراد زياد بودند و قاطر براي حمل . ديده بود

محلي كه براي استقرار مان در نظر . وسائل محدود
در . گرفته شده بود، دره كوچكي در كنار جاده بود

 الجزيره و 1975منطقه سوخته، كه بعد از قرارداد 
و نيروهايش به عقب نشيني مال مصطفي بارزاني 

ايران، توسط رژيم بعثي عراق به شعاع بيست كبلومتر 
دهكده ها ويران، . تا مرز ايران از سكنه خالي شده بود

 . مزارع سوزانده و چشمه هاي آب بسته شده بودند
بتون آن را . دره ما هم يك چشمه كوچك داشت

شكستيم و شب اول همه در فضاي باز روي زمين 
افي نداشتيم، ولي همان وسائل را وسائل ك. خوابيديم

هم طوري قسمت نموديم كه بتوانيم شب را سحر 
جائي . از فرداي آن روز كار اصلي شروع شد. كنيم

بخشي از كوه . كه بايد مقر مستقر مي شد، تعيين شد
دنبال چوب مناسب كوه . كنديم. را بايد مي كنديم 

ها را زير پا گذاشتيم و در عرض مدت كوتاهي 
اي مورد نياز مام خليل را براي ساختن چوب ه

. چادر را سفارش داده بوديم. چارچوب مقر بريديم
بعد از چند روز كار طاقت فرسا باالخره مقر ما اماده 

يك اتاق نشيمن بزرگ، يك راهرو كوچك، . بود
يك اتاق براي رفقاي زن و يك اتاق كار براي انتشار 

ن مدت مام در تمام اي. آماده شده بود... نشريه و 
همه از او سوال . خليل صحنه گردان اصلي كار بود

 : مي كردند
 
  مام خليل چقدر ديگر بايد بكنيم؟ -
  مام خليل اين چوب كوتاه نيست؟ -
 ..  مام خليل -

 آن چادر بزرگ محل استقرار اصلي ما بود 64تا سال 
و مام خليل اگر چه مدتي بود كه ديگر آن جا نبود، 

مه جاي آن محوطه و در كنار هر اما حضورش را ه
ستوني و بر باالي هر تيركي كه اندازه مي كرد و از 
علي لر مي خواست آن چوب ديگر را بدهد، مي 

 . شداحساس كرد
 

 . مام خليل مسئول تداركات ما بود
هر كجا كه نيروهاي سياسي مستقر مي شدند، بازاري 

ز ا. هم راه مي افتاد كه همه چيز در آن يافت مي شد
از لوبيا چيتي تا پنير . ارز خارجي تا تلويزيون رنگي

مام خليل در اين بازار ها شناخته شده .. دانماركي و 
بود، از اين رو هر چه نداشتيم نان و پنير مان پا برجا 

 . بود
شايد براي كساني كه تجربه شرائط زندگي در دامنه 
يك كوه و با حداقل امكانات را ندارند، تصوري هم 

داركات خوراك و پوشاك هفتاد، هشتاد و صد از ت
بخصوص اين كه نيازها . نفر يا بيشتر نداشته باشند

 . همواره بسيار فراتر از توان مالي تهيه حداقل ها باشد
بدون موقعيت .  عضو كميته كردستان بود63از سال 

هم او مورد احترام همه از بزرگ و كوچك بود و 

يفته شخصيت ش. خود به همه احترام مي گذاشت
 در يك نبرد 61برادرش مسعود بود كه در سال 

 . نابرابر جان باخته بود
مام خليل، چهره اي بود از همين انسان هاي عادي 

با كار و زحمت بزرگ . سرزمين ما در هر گوشه آن
در سال هاي بعد از انقالب جذب جنبش . شده بود

در . مثل بسياري از مردم كردستان. سياسي شده بود
در سال . شعابات سازمان فدائي با اقليت مانده بودان

هاي تالطم دروني اين جريان بسياري از دوستانش 
. سازمان را ترك كرده بودند، برخي هنوز مانده بودند

اما روزي هم .  مانده بود64او هم تا اواسط سال 
فرارسيد كه ديگر جائي براي ماندن نديد و به مقر 

هر . مواره پا برجا بودرفاقتش ه. رفت» آزادي كار«
 . كجا بود، مام خليل همه ما بود

از وقتي كه به خارج آمده بود، انس گرفتن با محيط 
به همان اندازه كه در كردستان، در . برايش دشوار بود

هر گوشه و كنار آن راحت بود و خود را در خانه 
در آلمان هر روز بيشتر از پيش . احساس مي كرد

همه رفقايش به اين . گشتغربت او بزرگ تر مي 
اين اواخر بيماري هم بر اين همه . واقعيت آگاه بودند
در . مشكلش چند برابر شده بود. افزوده شده بود

گوشه اي تنها افتاده بود و تالش براي انتقالش به يك 
 . محيط مانوس هم به جائي نرسيده بود

 *** 
روز اول عيد خبر رسيد كه به زندگي اش نقطه پايان 

در اين دو روز همواره جلوي چشمم . اشته استگذ
تبسمش را از زير سبيل . ايستاده است و مي خندد

كلفتش نمي شود ديد، ولي برق چشمانش و آن نگاه 
شاداب و مهربانش همه جا با من است، انگار مي داند 

انگار . كه چه اندوهي از خود برجاي گذاشته است
براي خود او، مي داند كه رفتن او بدينگونه نه فقط 

براي همه كساني كه او را دوست داشتند، چقدر 
 . دردناك و طاقت سوز است

دلم مي خواست مي توانستم كاري كنم و آن جا مي 
بودم و دستش را مي گرفتم و روزنه كوچكي هم 

دلم . شده براي ادامه زندگي به روي او باز مي كردم 
 ... مي خواست 

لم در دلم مي گريند دلم گرفته است و ابرهاي همه عا
و چهره شاداب و خنده پنهان او را دلنشين تر و برق 
نگاه مهربانش را زالل تر مي سازند و درد و حسرت 

 . از دست دادن او را بزرگ تر و بزرگ تر
 *** 

چند هفته پيش بود كه قادر گوشي را بدستم داد و 
گفت، مام خليل است و خودش بود، صدا همان صدا 

پرسيدم كه . ين و گرفته و نگران كنندهبود، اما غمگ
چرا پيش بچه ها نيامده است، گفت االن سرد است، 

هوا هنوز گرم . هوا كه گرم شد، اين كار را مي كنم
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كوچي .. تر نشده است، ولي او كوچ كرده است
 . دردناك

 
 : اشاره

از نيما وام .. تا دري بگشايم / دست ها مي سايم-
 . گرفته شده است

برداشت از .. ابرهاي همه عالم در دلم مي گريند -
 يكي از اشعار اخوان ثالث است 

سازماني بود كه توسط رفقائي كه در » ازادي كار «-
كنگره اول اقليت مجبور به استعفا و ترك كنگره 

معروف گشتند، بنيان » مستعفيون«شدند، و بعد ها به 
 سازمان آزادي كار جزو سازمان هاي. گذاشته شد

حيدر . تشكيل دهنده اتحاد فدائيان خلق مي باشد
تبريزي، پرويز نويدي و رسول آذرنوش از چهره هاي 

 .. شاخص آزادي كار بودند
 قادر، مهدي و علي لر از رفقاي دوران اقامتم در -

 . كردستان و از فعالين سازمان اقليت بودند

 

  بياد كاك خليل
ه كاك خليل عزيز، رفيق صميمي خليل رحمتي ب

وهمگي يارانش را در غم و . زندگي خويش پايان داد
مرگ او چنان هولناك بود . حيرتي بزرگ فرو برد

مام خليل . كه هيچيك از ما را ياراي باورآن نيست
خود را به آتش كشيد و اين درد ما را دو چندان 

او براي همه ما نمونه انساني راستين، . كرده است
 سيماي مهربان مبارزي سخت كوش وبا پشت كاربود

او نيروي پرتالطم درون اش را،ميپوشاند و نرمي و 
آرامش گفتارش، قاطعيت و سختي وجودش راكه 
. خاص مام خليل بود،جلوه اي قابل تقدير مي بخشيد

مام خليل هرجا كار بودحاضر بود و هركجاتنگنا بود 
در دوراني كه پيشمرگه براي جدال . فراخي مي آورد

الزم برخوردار نبود، مام خليل با دشمن ازامكانات 
تامين نيازها رابر عهده مي گرفت و با كوله باري پر 

او سالها مسوليت تداركات را بر عهده . وارد ميشد
  .داشت و با نظمي خاص به نارسائي ها سامان مي داد

عشق او به مطالعه او را .مام خليل عاشق دانستن بود
را برسازمان اواخر به مسئوليت كتابخانه كشيد و كارش

روزي نبود كه مام خليل . دادن و تهيه كتابها گذاشت
قطعه اي از يك نثر زيبا يا چند بيتي از اشعارتازه را از 

اينها همه شگفتي ما را از تصميم . حفظ نكرده باشد
آخرين اش بيشتر مي كند و غم ما را عميق تر مي 

  .يادش براي هميشه در قلب تك تك ماست. سازد

  ي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانكميته مركز

 2006 مارس 31

مام خليل ما از 
  دست رفت 

 و چه غم انگيز 
 !رفت

با چه رنجى، دردى و چه فراقى 
 .که در دل ما گذاشت

    مصطفى مدنى    

  

. ساحل آرام درياچه اي كوچك، ميعادگاه او بود
. تاالبي يخ بسته در قلب جنگلهاي سرد شمال آلمان

مد، در تمامي فصل ها، در زمستان، اين بركه منج
  .بهار، در تابستان و پائيز، اين مرد تنها را با خود داشت

شانزده سال آزگار، هر شنبه دم دماي غروب، مام 
با كوله باري . خليل ما بسوي اين درياچه مي شتافت

از غم، تا شايد فرياد گمشده خويش را نثار آن كند و 
است، به امواج توشه اي را كه سخت بدوش كشيده 

  !بسپارد
براي مام خليل عزيز ما اين درياچه شايد خاطره سد 

در سالهاي . بوكان را به ياد مي آورده است
پيشمرگايتي، بعد از نبردي با لشگر ارتجاع، آنجا كه 
خنده ها و قهقهه هاي لب آب با جرنگ جرنگ 
خشاب پاك كردن قاطي مي شود و آنهائي را كه شنا 

آنجا كه كوله بار عشق . ت مي اندازدبلد نيستند، دس
را بر ساحل مي نهاده است، تا گرماي قلب مردم 
ديارش را كه از جوله ها به ارمغان آورده است، با 

  .ياران تقسيم كند
براي اين درياچه سرد مام خليل ما از بازيگوشي بچه 

موقعي كه يكي از فشنگهاي . هاي كردستان مي گفت
با باروتهاي اش، ترقه اي او را كش رفته بودند تا 

از مهمان نوازي هاي بي دريغ مردم فقير كه . بسازند
جز نان بر سفره نداشتند، اما كاسه كوچك عسل، 
. اندوخته يكسال خانواده را جلوي او گذاشته بودند

كه در آن فصل گرسنگي لذت بخش بود، اما از 
مام خليل براي درياچه از . گلوي اش پائين نمي رفت

ن و مرداني مي گفت كه با آغوش باز همت زنا
او . پذيراي شان بودند و با بوسه بدرقه شان مي كردند

براي درياچه حكايت مي كرد كه در اين سرزمين 
سرد براي حتي يك كار شاق ساعتي يك اويروئي 
هم بايد صد جفت كفش آهني پاره كرد و باز بجائي 

  .نرسيد
ه هاي ولي جمل. مام خليل ما سواد چنداني نداشت

را كه در حافظه داشت، براي » جان شيفته«بسياري از 
دن « قطعه هاي طوالني از . درياچه زمزمه مي كرد

گزيده هائي كه عشق به زندگي در آنها . را» آرام
. گارسيا ماركز را» صد سال تنهائي«و . موج ميزد

مي گفت . كتابي كه مام خليل ده بار خوانده بود
  .ر شيفته آن مي شودهربار كه مي خواند، بيشت
اين مرگ . درد آور است. آري آري سخت است

سهم را چه كسي مي تواند باور كند؟ چه كسي 
داستان پايان او را مي تواند بشنود و بر خود نلرزد؟ 

مطمئن بايد بود كاك خليل ما، . باور بايد كرد! ولي نه
بي . آرام و بي درد چنين مرگي را پذيرا گشته است

. دون هرگز درنگي در كار خويشهيچ هراس و ب
اگر اين نبود، چنين گزينه اي حتي به ذهن هم نمي 

  .آمد
جان بازان مرگ را چنان مي جويند كه كودكان «

. اين روايت را از شمس تبريز نقل مي كنند» آينه را
  .مام خليل ولي همه خود آينه بود

درياي متالطم اندرون او، كوه خاطراتي كه همه و 
ز گرما و چابكي زندگي بود، در سايش همه سرشار ا

با سردي دريائي عاري از محبت، جز آتش را نمي 
  !توانست برگزيند

بورن « اين راز را از درياي خالي، درياي سرد 
دريائي شاهد داستانهاي طوالني . بايد پرسيد» هورست

او، دريائي كه سراسر شاهد خاطرات شيرين زندگي 
  .گذشته او بود

، همان غروب موعود، مام خليل ما اين آخرين شنبه
انسان تنها را او باور نمي . با درياي اش نجوائي داشت

و در اين ديار براي كاك خليل تنهائي رسم . كند
  . زندگي گشته است

  .زيباترين شب براي مردن«
آسمان را بگو از الماس ستارگان اش خنجري به من 

  .....بدهد
  ...سازدخورشيد را بگو از التهاب اش مشعلي ب

 مرا عظيم از اين آرزوئي نمانده است كه به جست و 
  » .جوي فريادي گمشده برخيزم

  )شاملو(
. جست مام خليل ما اما، تنهائي را بيشتر مي كند

  .مصيبت اين است
  
  1385 فروردين 4  
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  از لندن تا آتن
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

دعوت به شرکت در تدارک چهارمين 
  فوروم اجتماعي اروپا

 
كنفر انس تداركاتي چهارمين فوروم 

  اجتماعي اروپادرآتن
 

  برگردان ناهيد جعفرپور
  

، ما جنبش هاي اجتماعي اروپا به اين نياز س و لندنيبعد از تجربه فلورانس ، پار
به لحاظ بزرگي و به لحاظ تقيسم بندي :  را رسيده ايم كه روش تدارك فوروم

  :مباحث و برنامه ها  و با توجه به اهداف زير از نو سازماندهي نمائيم
دعوت تمامي جنبش هاي اجتماعي ، سازمان ها، شبكه ها، تا آنجا كه امكان دارد 

افراد  از سرتاسر اروپا ، در سطوح بين المللي، منطقه اي ، ملي ، محلي ، براي 
ستن به جنبش جهاني بديل جهاني سازي نئوليبراليسم ، تا از اين طريق بتوانيم پيو

  .جهاني ديگر را ممكن سازيم
تنها از اين طريق مي توانيم براي تقويت و همكاري با جنبش هاي اجتماعي اروپا 

در مبارزه براي اروپائي ديگر و بر عليه جنگ ، نئوليبراليسم ، سكسيسم و 
اروپائي صلح آميز با عدالت اجتماعي بپاخيزيم و از طريق رد و پدرساالري و براي 

بدل اخبار و اطالعات و طرح اختالفات و مشاجرات اجتماعي متعدد به بهبود و 
درك بيشتر مباحثات ميان شركت كنندگان با طرزتفكر هاي متفاوت ياري رسانيم 

پيشرفت هاي و در فرموله كردن بديل هاي  استراتژي سياسي و استراتژي عملي 
  . چشمگير نمائيم

از اهداف ديگر اين تجديد سازماندهي بهبود و ساده سازي ارتباط ميان جنبش 
هاي مختلف و سازمانها، روند كار شبكه اي، ايجاد برنامه اي مشترك، آكسيون 

  .هاي مشترك و بسيج عمومي است
شركت براي رسيدن به اين اهداف در نظر داريم تا آنجائي كه امكان دارد، 

سازمان ها و  شبكه ها و تمامي ديگر اشكال كار جمعي را براي اشتراك مساعي 
  . در طرح برنامه چهارمين فوروم اجتماعي اروپا ميسر سازيم

ما از تمامي شما دعوت مي كنيم كه در كنفرانس تداركاتي چهارمين فوروم 
خوان را در تمامي لطفا به ما ياري رسانيد تا اين فرا. اجتماعي اروپا شركت نمائيد

  . اروپا علني سازيم
  ! متحدا براي يك اروپاي ديگر بپا خيزيم

  
  برنامه و روند حركت چهارمين فوروم اجتماعي اروپا در آتن

 در كشور يونان شهر 2006 ماه مه 7 تا 4چهارمين فوروم اجتماعي اروپا در تاريخ 
  .آتن برگزار خواهد شد

  : تم هاي زير تعيين گشتند25,09,2005يخ در آخرين كنفرانس تداركاتي در تار
، نظاميگري در اروپا، پادگان )اشغال عراق، خاورميانه ، فلسطين( جنگ و صلح / 1

  هاي نظامي، كوزوو،آفريقا ،جنبش ضد جنگ 
 ،  8سازمان تجارت جهاني، كشورهاي گ : اروپا در جهاني سازي نئوليبرالي/ 2

  ......سازمان هاي بين المللي
  حق پناهندگي، برابري حقوقي: مهاجرين اروپا/ 3
  تبعيضا ت، راسيسم، نازيسم/ 4
به رسميت شمردن حقوق اجتماعي بعنوان ثروت هاي اجتماعي و جمعي، / 5

  خدمات همگاني ، امنيت هاي اجتماعي
  معضالت، فقر،تحريم/6
  قابليت توليد، رشد، بيكاري، كار تمام وقت: محل كار/ 7
  وسعه پايدار ، انرژي ، آب ، شرايط جوي محيط زيست ، ت/ 8
  دمكراسي در اروپا چگونه بايد باشد و چه حقوق بنياني بايد وجود داشته باشد؟/ 9

،فدراليسم ، چگونگي دولت ، ملت ها بدون دولت ، ) تابعييت( شهروند شدن/ 10
  نهاد هاي اروپائي

  )بانك مركزي، برنامه ثبات( سياست اقتصادي اروپا / 11
  ق برآموزش و دوره هاي كارآموزي ، فرهنگ ، مقام رسانه هاح/ 12
  بديل هاي فمنيستي/ 13
  مسئله زراعي ، خودمختاري بر مواد غذائي ، دهقانان اروپا/ 14
  اتحاديه اروپا به كجا مي رود؟/ 15
  از زاتله تا به امروز: استراتژي جنبش / 16
  سياست امنيتي و فشار در اروپا/ 17

اين روند هنوز باز است و مسلما تم هاي بسياري ديگر تا تاريخ فراموش نكنيم كه 
  .برگزاري فوروم در آتن به اين ليست اضافه خواهد شد

  
  چگونگي شركت در چهارمين فوروم اجتماعي اروپا در آتن

  محل هاي برگزاري كنفرانس ها و سمينار ها
 هاي بسكتبال و كنفرانس ها و سمينار هاي چهارمين فوروم اجتماعي اروپا در سالن

 المپيك بازي هاي تابستاني شمشير بازي 2005استاديوم هاي ورزشي كه در سال 
تاسيسات ورزشي آتن مستقيما نزديك . در آنها اجرا شد، برگزار مي گردد

در آنجا محوطه هاي زير در اختيار ما قرار . فرودگاه سابق هلينكون قرار گرفته اند
  : دارند

در اين استاديوم در حدود (  مترمربع7000 شمشيربازي  محوطه مركزي استاديوم
 متر 1000، دو سالن ) نفر را دارند وجود دارد300 سالن كه هر كدام گنجايش 20

 100 ـ 50 سالن 25 مترمربعي، 100/200 مترمربعي، هفت 500مربعي، پنج سالن 
 15000 مترمربعي، سالن مركزي بسكتبال با ظرفيتي شامل 50 سالن 35مترمربعي ، 

  نفر
  
همچنين در محوطه جلوي هر سه استاديوم ورزشي بسكتبال سالن هائي به عرض  
سمينار ها درسالن هاي دو  استاديوم شمشيربازي .  متر مربع در اختيار ماست14 تا 6

 50000در بخش هاي خارجي اين دو استاديوم  كه در حدود . برگزار مي گردند
دارد چون بخشي از سكوي فرود متر مربع است محل هاي كوچكي وجود 

در اين محوطه وسيع امكانات .  متر مربع5000فرودگاه و سالن فرودگاه به مساحت 
  .براي خوابيدن كساني كه كيسه خواب به همراه دارند وجود دارد

  19بقيه در صفحه 
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 رفيق غالم رضا بقائي درگذشت

با اندوه بسيار به آگاهي مي رسانيم كه يار ديرين سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، رفيق غالم رضا بقائي 
 . سالگي، در اثر سكته قلبي درگذشت50 بهمن در آستانه 29روز شنبه 

 پس از اتمام 1352در سال غالم رضا بقائي پژوهشگر، نويسنده و از فعاالن سياسي پرتالشي بود كه 
دانشسراي مقدماتي، وارد دانشگاه جنديشاپور اهواز شد و در كنار تحصيل، در مبارزه عليه ديكتاتوري 

پس از انقالب او يكي از مسئوالن تشكيالت پيشگام دانشجوئي بود و بدون . شاه مشاركت فعال داشت
او در پيشگام دانشجوئي و از . ي شناختاغراق از جمله ياراني بود كه براي فعاليت سياسي وقت نم

 در رشته روانشناسي علوم تربيتي فارغ 1359در سال . سازماندهندگان گردهمĤئي هاي علني سازمان بود
اين فعاليت ها از چشم نيروهاي سركوبگر رژيم پنهان نماند و به چند بار دستگيري و . التحصيل شد

 . شكنجه و اخراج او از كار انجاميد
 سال كار به عنوان آموزگار و كارشناس 15دي از زندان و نبود امكان فعاليت سياسي و پس از با آزا

او بعد از يكسال اقامت در . تربيتي در آموزش و پرورش خوزستان، به اجبارراهي خارج كشور شد
 اين شهر مشغول تحصيل شد و توانست " مك واري"تركيه، عازم سيدني استرالي شد و در دانشگاه

او در حال گذراندن تز دكتراي خود در .ك فوق ليسانس خود را در رشته روانشناسي به دست آوردمدر
 متمركز " تاثير زندان بر رشد روحي رواني كودكان" بود و تز خود را روي " وسترن سيدني"دانشگاه

 . تمام ماندنموده بود كه متاسفانه اين كار ارزنده كه بخش هائي از آن منتشر شده است، با مرگ او نا
غالم رضا بقائي انساني بسيار حساس بود و هر محبتي چنان در جسم و جانش مي نشست كه مدتها با آن 

سال گذشته درمرگ فرهاد شريعت، كه فقط يكبار او را ديده بود يادداشت پر احساسي در . مي زيست
 :سوگ او نوشت كه امروز وصف حال خود غالم رضا هم هست آنجا كه نوشت

ايكاش مي ماندي و مي ديدي فرداي ! چه زود بود رفتنت! ايكاش مي ماندي! چه زود بود رفتن تو...  .."
 ! بهروزي مردم را كه آرزوي ديرين تو بود

ايكاش مي ماندي و مي ديدي بهاران در راه را، آن روز آدمكشان دين پناه، گورشان را گم كرده و رفته 
سبز آزادي را در سپيده دمان باغ هاي پرشكوفه ي ميهن مان، ايكاش مي ماندي و مي ديدي نهال ! اند

 . كه بخاطر آن، زندان پر شكنجه ي شاه، و تبعيد تلخ و طوالني ي شرع را تاب آوردي
ياد و ! ياد و انديشه ي تو مي مانداما، ياد سبز تو در رهگذر ساليان وفاداري به آرمان هاي انساني............ 

مان كه در اين پاره يا آن پاره ي زمين، خاطره هاي عزيز و   باور همه ي يارانانديشه ات در نگاه و
  "! ماندني ات را هنوز و هميشه باز مي گويند

غالم رضا بقائي در سال هاي اخير، فعاليت خود را اساسا بر پايه پژوهشگري و تالش هاي مربوط به 
 . حقوق بشربنا نهاده بود

  
دائيان خلق ايران در گذشت و از دست رفتن اين يار سخت كوش و كميته مركزي سازمان اتحاد ف

پرتالش را به همه ياران، آشنايان، همكاران و خانواده او به ويژه همسرش هما و دخترانش سپيده و سارا، 
 . تسليت مي گويد

  
 ياد غالم رضا بقائي گرامي باد 
 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 2005 برابر بيستم فوريه 1384ل اسفند دوشنبه او

   ....كنفر انس تداركاتي چهارمين فوروم
  18بقيه از صفحه 

  
طريقه رسيدن به محل هاي چهارمين فوروم  

  اجتماعي اروپا در آتن
 كيلو متر از مركز آتن فاصله 13هر دو استاديوم : در آتن

+ رو تراموا ،  يا مت+  دارند و مي توان مستقيم يا با اتوبوس 
به احتمال قوي از . تراموا به آنجا رفت+ اتوبوس ، يا مترو

سوي گروه تدارك در محل بليط هاي مجاني براي رفت و 
   .آمد در شهر در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد

    
   :محل سكونت

بجز محل هاي مجاني براي خواب در فرودگاه سابق محل 
كونت از سوي برگزاري كنفرانس ها، همچنين محل هاي س

يوناني ها و غير يوناني ها در اختيار  مترجمين آزاد سازمان 
  .بابل و شركت كنندگان معلول بطور مجاني قرار مي گيرد

بطور معمول براي شركت كنندگاني كه اطاق درهتل اجاره 
كميته . مي نمايند تخفيف هائي در نظر گرفته شده است

ب ارزان در هتل يوناني برگزار كننده فوروم محل هاي خوا
ها و پانسيون هائي را براي شركت كنندگان از اروپاي شرقي 

 مارس 15از . ، بالكان، تركيه و خاورميانه تدارك ديده است
 در سايت فوروم اروپا  ليست هتل ها در يونان علني 2006

   .شده است
    
  كمك براي شركت در فوروم 
راي كمك  ارو ب100000كميته سازمانده يوناني در حدود  

به هزينه خواب و سفرهيئت ها يا افرادي كه از اروپاي شرقي 
يا مركزي، بالكان، خاورميانه و شمال آفريقا و همچنين هيئت 
هاي كوچك از آمريكاي التين و آسيا كه براي شركت در 

از آنجا كه بوجه امسال . فوروم مي آيند در نظر گرفته است
   : اد ميشود كهمحدود تر از بوجه سال قبل است پيشنه

 1500الف ـ شركت كنندگان از مناطق نامبرده كه مسافتي تا 
كيلومتر تا آتن فاصله دارند با اتوبوس يا قطار به يونان سفر 

  كنند
قبرسي / ب ـ  خيلي خوب مي شود كه سازمان هاي يوناني 

قبرس را / هزينه سكونت و سفرشركت كنندگان از تركيه 
ديه ها و سازمان هاي اروپا شرقي همچنين اتحا. بعهده بگيرند

هزينه سفر و سكونت بيكاران و مهاجران از اروپاي شرقي در 
  .يونان را بعهده بگيرند

س ـ اتحاديه هاي بزرگ اروپاي غربي و سازمان هاي غير 
دولتي اروپاي غربي به اتحاديه هاي اروپاي شرقي و ساير 

  .مايندهيئت ها از اروپاي شرقي و مناطق ديگر كمك مالي ن
كميته سازمانده يوناني تالش مي كند تا آنجا كه قدرت دارد 
از اينكه كسي به لحاظ مالي نتواند در چهارمين فوروم 

  .اجتماعي اروپا شركت نمايد جلوگيري نمايد
  :وروديه

وروديه به چهارمين فوروم اجتماعي اروپا براي هر نفر در  
اي بيكاران و بر.  ارو5براي يك روز .  ارو است20چهار روز 

   .مهاجران و دانشحويان تخفيف قائل خواهد شد
 200سازمان هاي غربي بايد .  ارو است100رزرو يك قرفه 

اطالعات دقيق . ارو به صندوق كمك به ديگران بدهند
تصميم گيري هاي ديگر را هم روي سايت فوروم اروپا و هم 

  :بر روي سايت فوروم آلمان خواهيد يافت
www.sozialforum2005.de 



 

   مارس8گرامي باد 
  ! روز جهاني زن

  
هشتم مارس روز جهاني زن را به همه مبارزان و كوشندگاني كه پرچم رزم  و مقاومت عليه تبعيض جنسي را 

اند،  به زنان شجاعي  اند، به همه زنان و مردان آزاديخواهي كه با فرهنگ مردساالر ديرينه سال درافتاده برافراشته
اند و به تمامي آزاديخواهان تبعيض ستيز در  تابند و مروج برابري كم را بر نميهاي ارتجاعي حا كه  سنت

  .گوئيم سراسرجهان شاد باش مي
شود، اما در  خشونت، تبعيض جنسي و نا برابري گرچه در عموم كشورهاي جهان به درجات متفاوت اعمال مي

مي با ترويج فرهنگ واپسگرائي و تدوين در ايران، امروز حكومت اسال. اي دارد كشور ما ابعاد بسيار گسترده
هنوز در . ترين رفتار را نسبت به زنان كشورمان اعمال نمايد ترين و خشن قوانين ضد زن توانسته است كه شنيع

آنان را به بهانه . كنند و به جوخه مرگ مي سپارند داشتن، سنگسار مي  دوست"جرم"كشور ما زنان را به 
به دليل زن بودن از حق طالق و حضانت فرزندان، از . اندازند نند و به زندان ميك  شكنجه مي"پوشش نامناسب"

ها را قانوني كرده و  عدالتي كنند و حتي بسياري از اين بي داشتن شغل مناسب و مورد عالقه خود محروم مي
زه مي دهند كه در كشور ما توهين به زنان جرم نيست و به راحتي مقامات مملكتي به خود اجا. اجرا مي نمايند

فرسا و تحت قوانين رژيم  از سوي ديگر در نتيجه اين شرايط طاقت.  بنامند"العقل ناقص "وقيحانه آنان را 
خانماني و ساير  داري ، زنان بيشماري به دامان فقر وبي بنيادگراي اسالمي و تسلط مناسبات پدرساالنه سرمايه

  .هاي اجتماعي كشانده شده اند معضالت و ناهنجاري
ها ساكت نمانده اند و از همان روزهاي نخست انقالب  اما عموم زنان كشور ما در برابر اين اجحافات و نابرابري

تظاهرات وسيع و گسترده در مخالفت با حجاب اجباري، با وجود . اند هاي غرور انگيزي زده دست به مقاومت
هاي درخشان مقاومت  مايت نشد، يكي از نمونهاين كه توسط سازمانهاي چپ و از جمله سازمان نيرومند فدائي ح

از آن پس تا . زنان بود كه از سرعت مرتجعان حاكم براي تعارض همه جانبه كاست و آنان را به ترديد واداشت
زنان به ويژه در شهرهاي بزرگ . كنون در نتيجه مبارزات زنان، حكومت جمهوري اسالمي يك دم نياسوده است

. ها براي دستيابي به حقوق شان در حال مبارزه اند زانه با گزمه ها وانواع و اقسام گشتيو به خصوص در تهران، رو
ها و گردشگاهها  اغراق نيست اگر بگوئيم كه در تمامي ساعات روزدر كوچه و محله ، مدرسه و دانشگاه، پارك

 سال گام به گام 27 است و زنان در اين و خالصه در هر گوشه اي از ايران مبارزه و مقاومت به شكل مستمرجاري
بخصوص در اين چند ساله اخير توانسته اند در زيز تيغ شالق و شكنجه و . اند حكومت را به عقب نشانده

اي كه امروزدر اغلب شهرهاي بزرگ   هاي بلندي در راستاي متشكل كردن خود بردارند، به گونه سنگسار، گام
  .قل زنان با شكوه تمام برگزار مي شودهاي مست  مارس توسط تشكل8مراسم 

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بر اين باور است كه راه دستيابي به حقوق برابرزنان با مردان گرچه 
شود اما اين مبارزه بايد از همين امروز جريان يافته و الزم است  با به زير كشاندن جمهوري اسالمي هموارتر مي

سم فرهنگ مردساالري كه طي سالها در جسم و جان ما، نه فقط در .  از جمهوري اسالمي ادامه يابدتا سالها پس
بايست  براي دفع اين سم مهلك مي. شود جسم و جان مردان كه زنان مانيز، تزريق شده است به سادگي دفع نمي

ها آغاز و درمحله و خيابانها ي  اي سخت را بدون وقفه از خلوت خانه زنان و مردان آزاديخواه كشورمان مبارزه
  .تشكل هاي مستقل زنان مهمترين ابزار اين مبارزه اند. شهر و ديارمان ادامه دهند

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در اين روزبه تمام مبارزان راه آزادي و فعاالن حقوق زنان و همه 
فرستد و دست يكايك آزاديخواهان و تبعيض ستيزان  ود ميتابند، در پروري را برنمي كساني كه بندگي و بنده
  .فشارد كشورمان را به گرمي مي
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