
 
 
 
 
 
 
 

 ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۱۳۸۸  فروردين

۱۶۰  

  بهاران
  خجسته
  باد

  .بندد رسد و زمستان رخت برمي باري ديگر، بهار از راه مي
با فرارسيدن كوكبة شاد بهاري، مردم عاشق آفتاب و شادي، چشم در چشم خورشيد به پيشواز 

ها،  جشن روئيدن سبزه ها،  نوروز جشن سالم به آفتاب، جشن شكفتن شكوفه. روند روشنائيها مي
  .است در مبارزه با اهريمن ظلمت و نيستيجشن بزرگداشت زندگي 

هاي دلير بشارتهاي بهاري كه  به ياد جوانه. كنيم سال نو را با هر آنچه زندگي ساز است آغاز مي
 به ياد هزاران عاشق آزادي و بهروزي، كه  با داس چركين جمهوري اسالمي به خاك افتادند،

هاي هر چه   و با آرزوي شكفتنحكومت مرگ و نيستي اسالمي به زندانها افكنده است،
قدرتمندتر در مبارزه براي رسيدن به بهار آزادي، سرود خوانان كوچه ها را از گلبانگ شادي 

  كنيم لبريز مي
  نوروزتان پيروز باد 

 
 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  گسترده و پايدار باد اتحاد و همبستگي طبقاتي كارگران
وز اتحاد و همبستگي جهاني كارگران، بر كارگران، اول ماه مه، ر

 .مزدبگيران و بر زنان و مردان آزاد انديش خجسته باد
  

المللي با اوج  رسد كه در عرصه بين  بر بستر شرايط و اوضاعي فرا مي1388اول ماه مه سال 
 برپائي تري براي داري جهاني، چشم انداز روشن گيري و تعميق ركود و بحران در نظام سرمايه

چنين شرايطي . شود دنيائي عاري از ستم و استثمار و از خود بيگانگي در افق پديدار مي
اعتراضات فزاينده  و مبارزات،اي متحدانه فراخوانده  كارگران را در سرتاسر جهان به مبارزه

  .آنان را براي تحقق حقوق و مطالبات خود، دامن زده است
هاي ضد مردمي دولت   ها و جهت گيري در عرصه داخلي ماهيت، پيامدها و نتايج سياست

 اقتصادي و -هاي سياسي اش در عرصه  امنيتي-برگماشته واليت فقيه و شركاي نظامي
 .شود اجتماعي بيش از پيش آشكار شده و مي

طول حيات  ي را كه در اين پيامدها،  تعميق و گسترش بحران همه جانبه اقتصادي، اجتماعي و سياس
 و به ويژه در  چهار سال گذشته رژيم خود موجد آن بوده است، تشديد و حيات و  حكومت اسالمي

زندگي حال و آينده همه اقشار مردم و زحمتكشان را مورد تعرض و تهاجم قرار داده و به ورطه هالك 
  2بقيه در صفحه    .دهد و نيستي سوق مي

  

  

 وز جهاني زن مارس، ر8به مناسبت 
 سال پس از انقالب 30زنان 

  بهمن
  ون زنان سازمانيسيه كمياعالم

  ۲۰صفحه 
زن و  و حقوق برابر قانون ارث
  در خانواده مرد

  ۵صفحه 
 زن و مرد را ي برابريچ مذهبيه

  !ديستا ينم
  ۶صفحه 

 زيبا  بيش از يك سنت مارس 8
   است
  ۷صفحه 

  لين در برزي زمياعتراض زنان ب
  ۸صفحه 

ه جنگ در غزه يها بر عل تسينيفم
 كنند ي ميسازمانده

 ۹صفحه 
 

  در اين شماره

  ؟ي احترام به آزاداي »امتيترس از ق«
 ؟يوي سياست دناي يسياست مكتب

  نادر عصاره
صفحه 

3  

سازمان اكثريت متعلق به كداميك از 
 گرايشات مي باشد؟

  سيروان هدايت وزيري
صفحه 

12  

 ي به جنبش اعتراضينگاه
   فرانسهري مردم در جزازيآم تيموفق

  احمد آزاد
صفحه 

14  

  بازدي جنگ را منيا  لياسرائ

  ي آونريوري
صفحه 

17  

  



160اد كار ــاتح   1388فروردين   2ه ــصفح   
 

 رانــالمي ايــوري اســم جمهــاد رژيــ برنگونــس

  بقيه از صفحه اول
گسترده و پايدار باد اتحاد و 

 همبستگي طبقاتي كارگران
  

 يكاري در باني خود را به عي اقتصادمياوضاع وخ
 بحران در ،ي ركود تورمدار،يگسترده و اشتغال ناپا

 هي گسترش فقر و حاشه،ي پول و سرمايبازارها
 از شي تورم ب،ي طبقاتيها  و شكافي نابرابر،ينينش
 جه،ي و در نتها متي قدي شدشيو افزا درصد 30

  .دهد يها، نشان م  تودهديكاهش قدرت خر
 داران و هي سال گذشته تعرض و تهاجم سرمادر
 به طبقه كارگر شدت و ي اسالمي جمهورميرژ

 فراهم ي براي اسالميجمهور. افتي يشتريحدت ب
 ي و خاموش، براعي كار ارزان، مطيرويساختن ن

 انتقال هر چه يسود و برا و هي سرماتي امننيتضم
 ر براني اي دارهي بار بحران ساختار نظام سرماشتريب

 از قانون يدوش كارگران و زحمتشكان، مقررات زدائ
 دامنه ديو فسخ آن و تحد» اصالح«كار، حذف و 

سال .  گسترش دادشتريشمول آن را هر چه ب
 قانون كار اضافه شد و 21  ي ، به ماده)ز(گذشته بند 

 به توانند ي ماني كارفرمادي بند جدني ابر اساس
 در اثر ير ساختاراتيي و تغديكاهش تول«بهانه 

 راتيي و لزوم تغياسي س،ي اجتماع،ي اقتصادطيشرا
  به قرارداد كار با كارگران »يآور گسترده در فن

   .خاتمه دهند
 ي ضد كارگريها استي عرصه بروز سنيتر ياصل
وش مزد و حقوق  انتقال بار بحران بر دي براميرژ
 حداقل نيي به صورت اخص در حوزه تعران،يبگ

 ناظر بر آن و سركوب يها استيدستمزد و س
امسال . اندينما ي مستقل آنان خود را ميها تشكل

 ازخط فقر، تر ني پائاريحداقل دستمزد كارگران بس
 بانك ي بر اساس  تورم اعالم شده از سوطفق

 هني و بدون در نظرگرفتن سبد هزيمركز
 داران هي سرمازي را ننياما هم. خانواراعالم شده است

 و دندي برنتابمي و معادن رژعي و صنايو اتاق بازرگان
   . آن كاستندزانياز م

 امضاء همچنان گسترش دي موقت و سفيقراردادها
 آخر اسفند ماه يوزارت كار در روزها. ابدي يم

 شي از پشي را كه بدي جديگذشته، فرم قراردادها
 داران و هي ومنافع سرماداتي تاكالت،يتما

 ي را بر آورده خواهد ساخت و در راستاانيكارفرما
 آن لي و حذف و لغو قانون كار و تبديمقررات زدائ
  . است، انتشار دادي نه اجرائيا هيبه قانون توص

 يلي و تعطي سال گذشته موج ورشكستگدر
 كارگران، بر ي سازكاري شدن و بكاريها و ب كارخانه

 كارانيشمار ب. ستره و عمق بحران در جامعه افزودگ
 نفر گذشته و نرخ ونيلي م5در حال حاضر از مرز 

  . استدهي درصد رس20 از  شي به بيكاريب
 منافع ي نژاد در راستاي سال گذشته دولت احمددر

 آنان از بابت يها ي بدهان،ي و كارفرماداران هيسرما
ا مورد  راني كارفرمامهيعدم پرداخت حق سهم ب

 ومعادن عي وصناياتاق بازرگان.  قرار داديبخشودگ
 ،»يني و كارآفردي توليتيطرح حما«نام   بهيدر طرح

 ي بدهقي سو خواستار بخشش و تعوكياز 
 پرداخت تعهدات دولت گري دي و از سوداران هيسرما

  . به آنان شددي جدالتيو ارائه تسه
 يها  صندوقراني بگي درصد مستمر80 از شيب
 ري ز،ي اجتماعني سازمان تامي و بازنشستگهميب

 از شي حال، دولت بنيدر هم. خط فقر قرار دارند
هزار 16 از شي باني و كارفرماالي رارديلي هزار م11
 خود  به يها  كارگاهمهي بابت حق بالي رارديليم

 يجادولت ب.  بدهكارندي اجتماعنيسازمان تام
 با ،راني بگي حقوق بازنشستگان و مستمرشيافزا

  .ديافزاي بر ثروت آنها مان،ي كارفرمايبخشودن بده
 نيي تعالي هزار ر54 درمان در سال گذشته سرانه

.  درمان استي از سرانه واقعيميشد كه كمتر از ن
 ي سازي كار همچنان بر خصوصريهمزمان، وز

 ي اجتماعني سازمان تاميها  و درمانگاهها مارستانيب
 دي تاكها مارستاني شدن ب»يا رهي مدئتيه«و طرح 

  .دارد
 را يدستي دولت، فقر و تهي ضد كارگري هااستيس

 زنان و از جمله زنان سرپرست خانواده انيدر م
  با زيوزارت كار ن.  گسترش داده استشي از پشيب

 يها تي فعالشتريهدف محدود كردن هرچه ب
فرهنگ « اجرا و گسترش ي زنان و براياقتصاد

 ي برالي و طوضي عرياه نامه ني، آئ»عفاف و حجاب
 خانه ي بران،يعالوه برا. كند ي شاغل صادر منزنا
 و معادن در عي كردن زنان، وزارت صنانينش
زنان شاغل » كاهش ساعات كار« خواستار يا حهيال

  . دي گردعيدر صنا
 در سال گذشته بر ران،ي گزارش مركز آمار ابراساس

 و فقر وعدم ديتعداد كودكان كار افزوده گرد
 اني درم،ي اجتماعني تاميها تي از حمايورداربرخ

 در ،يپرستاران  دائم و قرارداد. افتيآنان گسترش 
 از حقوق خود را  يسال گذشته بخش قابل توجه

 شد، ي مرهي طرح كارانه و غ،يكه شامل اضافه كار
  . نكردندافتيدر

 مقاومت، اعتصابات و اعتراضات كارگران در مبارزه،
ها،   همه سركوبرغم يطول سال گذشته، عل

 ياديتعداد ز(ها   حبس و زندان كردنها، يريدستگ
 مانند ي كارگرياز رهبران اعتصابات و تشكل ها

 ياري و بسي نجاتي عل،ي مددميمنصور اسانلو ،ابراه
 يروهاي نورشيو )  شدندي و زندانري دستگگريد

 ني درهم شكستن اي برايتي و امنيانتظام
 وقفه ينكرده، بلكه باعتراضات، نه تنها فروكش 

 ياعتصابات طوالن.  استافتهيگسترش و شدت 
 هفت تپه، كارگران كارخانه شكريمدت كارگران ن

، كارگران لوله )ري تاانيك( البرز ي سازكيالست
 خودرو، كارخانجات راني اهواز، كارگران ايساز
 ي صدرا، كارگران آجرپزراني اي سازيشتك

 كارگران كارخانه ،هي تهران و اروميها پزخانه كوره
، ... وسي پارس، كارگران كارخانه پرديكاغذ ساز

  . مبارزات هستندني تداوم و گسترش اانگريب
 كارگران كه در هي علمي شدت تعرضات رژرغم يعل

 درهم ي اشكال صورت گرفته و برانيتر خشن
 ي اقدامچيشكستن و سركوب مبارزات كارگران از ه

ن در اشكال مختلف فروگذار نكرده، مبارزات كارگرا
 مسدود كردن ،ي جمعيها مانند تجمع و تحصن

 تظاهرات، ،يمائيها، راهپ ها ، تصرف كارخانه جاده
 يروهاي با نمي مستقياروئياعتصابات گسترده و رو

  . استافتهي گسترش مي رژي نظام- يتيامن
 يژگي اعتصابات كارگران، همزمان دو وگسترش

 شركت اول آنكه در سال گذشته: داشته است
ها و   تحقق خواستيكارگران در اعتصابات برا

 ي كارگران واحدهاي تماميمطالبات، به سو
دوم آنكه .  داشته استشياعتصاب كننده گرا
 متنوع بوده اري كارگران بسيها مطالبات و خواست

 شي مطالبات مانند افزاياري كه بسيدر حال. است
،  از اخراجيريدستمزد، پرداخت حقوق معوقه، جلوگ

افزون كارگران را در   دميا گونه به...  وي شغلتيامن
 مانند خواست ي مطالباتدهد، ي قرار مميمقابل رژ

 و مخالفت با ي مستقل كارگريها  تشكليبرپائ
 و تبعات آن جي و نتامي رژي ضد كارگريها استيس
. كشاند ي ممي رژهيز كارگران را به مبارزه علين

 دهند كه با ين مكارگران و رهبران اعتصابات نشا
 و اعتصابات گذشته، با درس يتوجه به حركات قبل

 يها وهي از شيريگ  خود و بهرهي از ضعف هايآموز
 و نهي و دولت، زمداران هيمختلف در برخورد با سرما

 خود ارتقا اني مر را دييجو  مقاومت و مبارزههيروح
  .اند داده

. زده است  شتابري كارگران غالبا با دقت و غحركات
 ادامه ياي مهكنند، ي مينينش در همان حال كه عقب

ها و   خواستيريگ يپ. شوند ي ميمبارزه در دور بعد
ها، دچار وقفه و مرور زمان  مطالبات اعتصاب

 جنبش ،ي از مبارزه تا كنونيريبا درس گ. شود ينم
 و مورد ستهي شاي رهبران و كادرهايكارگر
 گري و توانسته است با ددهي را آفرياعتماد
 برقرار كند، از وندي و مردم پي اجتماعيها جنبش

 تي آنان حماي از سوني كند و همچنتيآنها حما
  .شود

 است كه افتهي دريخوب  بهراني اي كارگرجنبش
 خود متوقف ي به خودداران هي و سرماميتعرضات رژ

 و مي رژورشينخواهد شد، ضرورت متوقف كردن 
 و يندگ كار و زطي داران و بهبود شراهيسرما
ها و مطالبات جنبش   خواستگري تحقق دنيهمچن
 دشوار و پرمخاطره امروز، طي و عبور از شرايكارگر

 يگوئ  بر گسترش مبارزه و مقاومت، در پاسخالوهع
 و ي مستقل كارگريها  تشكليبه مساله برپائ

  . شدن آنها نهفته استيسراسر
  
 راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائي مركزتهيكم

 از مطالبات و مبارزات جنبش يبانيشتضمن پ
 ي جهاني روز همبستگدني  فرارسران،ي ايكارگر

 به همه كارگران و زحمتكشان مانهيكارگران را صم
 يما همراه با تالش در برپائ. ديگو ي شادباش مرانيا

 روز ار، و استثمي از ستم طبقاتي نو و عاريائيدن
 كي كارگر را به همه كارگران جهان تبريجهان

 خود را به ي درودهاني ترمانهيما صم. ميگوئ يم
 سميالي و سوسي و دموكراسيهمه مبارزان راه آزاد

  .ميكن ي مميتقد
  
  راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائي مركزتهيكم
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آقاي ميرحسين موسوي، كانديداي دوره دهم 
 كه به مدت هشت سالرياست جمهوري اسالمي ايران 

 و عراقجنگ ايران در جريان نخست وزير رژيم اسالمي، 
 »نهضت آزادي ايران«موضع خود را در قبال اخيرا ،  بود

، و »ترس از قيامت« با او اين موضع را. اعالم داشته است
توضيح مي دهد » الحاد«و » كفر«و  » نماز«و » ايمان«با 

ي فردي و جمعي  و و نه با احترام به حقوق و آزادي ها
نهضت «با  در رابطه او در پاسخ به سئوالي.  »حقوق بشر«

 تا زماني كه اختالفات «:  گفته است »آزادي ايران
سياسي وجود داشته باشد با اعضا نهضت آزادي كار 

كنيم، اما دليل ندارد كه اين افراد مومن و  سياسي نمي
نماز خوان را انگ كفر بزنيم و بنده چون به فكر آخرت 

» .خود هستم هرگز اين گروهها را ملحد نمي دانم
). ت جمهوريت از مسافرت موسوي به گرگانگزارش ساي(

او نه در اين گفتگو و نه در جاي ديگر، از حق و آزادي 
  . فعاليت اين سازمان سياسي سخني نگفته است

، يكي از احزاب ملي »نهضت آزادي ايران«
 عليه استبداد همذهبي قديمي ايران است كه در مبارز

 57من بهسلطنتي پايه گذاري شد، و در جريان انقالب 
آقاي زنده ياد ، و بنيانگذار آن رهبر .شركت داشت

بعد از پيروزي بوده است كه مهندس مهدي بازرگان 
  توسط آقاي خميني، به نخست وزيري ،انقالب بهمن

مشي ميانه روانه و مصالحه . دولت موقت منصوب شد
جويانه مهندس مهدي بازرگان و دولت وي از يك سو و 

شري گرانه و انحصارطلبانه  ق،دخالت هاي آنارشيستي
، از همان ابتدا به ان انقالب اسالمي از سوي ديگرهوادار

 انجاميد و با تشديد گروه اجتماعياختالف ميان اين دو 
به كناره گيري دولت مهندس بازرگان ، سرانجام اختالفات
، از نيروهايي است كه با »نهضت آزادي ايران«. منجر شد

واليت «اصل ود را با صراحت و روشني عدم توافق خ
بعد از شكاف ميان .  از همان آغاز اعالم داشته است»فقيه

اين هواداران آيت اله خميني و نهضت آزادي ايران، 
سازمان، به فعاليت خود در چارچوب قانون اساسي رژيم 

 محروميت ها، ادامه  فشارها واسالمي، علي رغم تمامي
ي و مذهبي نهضت آزادي و ديگر نيروهاي مل. داده است

جمهوري در مرز ميان اپوزيسيون و نيروهاي هوادار 
  با توجه به اين جايگاه است كه موضع.  قرار دارنداسالمي

به يكي از اختالفات ، »نهضت آزادي ايران«نسبت به 
 و حقكامل نقض . درون حكومتي تبديل شده است

، تحت عناويني نظير »نهضت آزادي ايران« فعاليت آزادي
تمامي به  بي حقوقي تعميم، »ير قانوني مرتدگروهك غ«
اين سياستي حاكم بوده و مي .  هاست»غير خودي«

 حقوق  به رسميت شناخته شدنبر عكس اگر. باشد
 شود، اين حقوق نمي تواند فرض نهضت آزادي سياسي 

پس موضع كانديداي دوره دهم . محدود به آن ها بماند
 در باره رياست جمهوري اسالمي و نخست وزير سابق

نهضت آزادي، بيانگر موضع او نسبت به حقوق و آزادي 
 است و از اين نظر، توجه به فردي و جمعي  سياسي هاي

  .  اهميت اساسي استداراياين موضع 
گروهك «را » نهضت آزادي ايران«گرايشاتي  

براي فهميدن معناي  . مي نامند» غير قانوني و مرتد

معناي لغوي . يف كردمرتد بايست ابتدا ارتداد را تعر
 معناي مكتبي و اسالمي ارتداد. گشتن است بر ،ارتداد

آن كس كه از ايمان به .  برگشتن از ايمان به كفر است
حكم مرتد در اسالم، . كفر برگشته، مرتد ناميده مي شود

ي ياين ادعا.  قتل است،  و مرد باشد بودهفطري اگر مرتد
 عليه م گراها از طرف مخالفين اسالساختگي و دروغين

اسالم  توسط» حكم مرتد«بكارگيري .  نيستاينها
 به ايران، در تاريخ معاصر گراهاي حاكم بر جامعه ما

دو نمونه را ياد آوري . جنايات بيشماري انجاميده است
، 67كشتار هزاران زنداني سياسي در شهريور . مي كنم

كشتاري كه هيچ توجيه قانوني، اخالقي، انساني ندارد با 
فتواي قتل سلمان . توجيه شده است»  مرتدحكم «

 نيز با استناد به  نويسنده انگليسي هندي تبار،رشدي،
. صادر شده استتوسط آيت اله خميني،  » مرتدحكم«

بديهي است كه فرق است ميان اعتقادات باطني و فردي 
 .بسياري از هموطنان ما با موضع اسالم گراهاي حاكم

 دين را امر فردي خود هموطنان مسلمان ما، عمال
دانند و آنان با اطرافيان داراي اعتقادات متفاوت، با  مي

  .زبان جباران و هول انگيزان سخن نمي گويند
دليل ندارد كه «: گويد ميرحسين موسوي مي

 در او»  .اين افراد مومن و نماز خوان را انگ كفر بزنيم
  را كه مي تواند حتي قتل افرادكفرتوضيح خود، اتهام 

اما .  مي نمايدتكذيبنهضت آزادي را توجيه كند، 
متاسفانه اين عمل خير را با تكيه به ايمان و نماز خوان 

 در اين روش، .دهد  ميتوضيحبودن افراد نهضت آزادي 
 ي و مذهبي مكتبمبتني بر معيارهاياساس سياستي 

اي به نهضت  زاويهمشكل اين است كه او از همان . است
د و افراد آن سازمان را از ارتداد تبرئه كن آزادي نگاه مي

 اگر .نگرند نمايد كه معتقدين به ارتداد، به آن مي مي
ي، آنان را  افراد نهضت آزادبر مومن بودنموسوي با تكيه 

 كس ديگر مي تواند با تكيه از اتهام كفر رها مي سازد، 
  راي نظر ديگر،ايمان اين افراددين و  ديگري از ارزيابيبر 

 براي مثال، اخيرا اعالميه اي  . داشته باشددر مورد آنان
در اعتراض به موسوي و روابط او با نهضت آزادي از طرف 

منتشر شده » نصير بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه«
اي از آقاي خميني در باره نهضت است و طي آن به گفته

ضرر آنها به اعتبار « : رفته استآزادي بشرح زير  اشاره 
هاي  نكه متظاهر به اسالم هستند و با اين حربه، جواناي

هاي  را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت عزيز ما
و  مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريف بي

هاي جاهالنه، موجب فساد عظيم، ممكن است  تأويل
منافقين، اين  هاي ديگر حتي شوند كه از ضرر گروهك

اين » .ن، بيشتر و باالتر استفرزندان عزيز مهندس بازرگا
 در نباشد خميني باشد يا گوينده اين نظر، آيت اهللاكه 

همان طوري كه مشاهده . دهد اصل قضيه تغييري نمي
دانستن » نماز خوان«و » مومن«مي شود آقاي موسوي با 

كند و  كفر رها مينسبت افراد نهضت آزادي،  آنان را از 
» فساد عظيم « و»مبه اعتبار تظاهر به اسال« ديگري 

را به آنان » منافقين« ضرري باالتر از ، نهضت آزادي
 توجه كنيد كه دو حكم متناقض يكي .دهد نسبت مي

گر قتل و ديگري خالف آن عليه يك گروه از افراد  توجيه

هموطن ما از سوي متصديان و مدعيان قدرت سياسي 
ها را در يد خود دارند،   كه آزادي، مال و جان ايراني

 اين مثال به تنهائي نشان مي دهد كه . گيرد صورت مي
نمي توان نسبت به حقوق و آزادي نبايد و با معيار ايمان، 

 نا گفته البته . هاي طبيعي افراد و احزاب قضاوت كرد
اش نسبت به مومن   كه آقاي موسوي حتي با ارزيابينماند

و نماز خوان بودن افراد نهضت آزادي از حق و آزادي 
 را موضوعحزب آنان حرفي نزده و اين يت سياسي فعال

اين تازه در مورد گروهي است كه . مغشوش كرده است
دانند كه  شريك در ايجاد حكومت اسالمي بوده و همه مي

اگر .  است با رهبران مذهبينهضت آزادي ايران سازماني
هاي  حقوق و آزاديآقاي موسوي با معيار كفر و الحاد به 

 جوانان و اقشار مدرني ، در موردنگرد مي فردي و جمعي 
سازند و  كه باورهاي سنتي را با اخالق مدني جايگزين مي

اي كه در جامعه  پر سابقهشناخته شده و  احزاب در باره 
ما حضور و فعاليت داشته و دارند كه مبناي مذهبي نيز 

 »انگ كفر«  جز آنان آياگويد؟ چه مياند، هيچگاه نداشته
؟ سهمي از سياست آقاي موسوي دارند» حكم مرتد«و 

سياست موسوي بنا به برخوردش با نهضت آزادي و 
بالطبع با تمامي مخالفين رژيم اسالمي سياستي مكتبي و 

 . و دموكراتيكدنيويسركوبگرانه  است و نه سياستي 
البته اين توهم در ميان نبوده است كه موسوي نسبت به 

 اسالمي در زمينه احمدي نژاد، حامل تغيير رفتار رژيم
هاي فردي و جمعي است ، رفتاري كه در  حقوق و آزادي

ها در  ها و استالينيست مقاطعي  شبيه به رفتار فاشيست
تغييري در اين زمينه  را .  برخورد با مخالفين بوده است

پس هدف . توان از موسوي انتظار داشتمتاسفانه نمي
  . تاين نوشته، فاش ساختن چهره سياست مكتبي اس

. پذيرد را نميمخالفحقوق  ،سياست مكتبي
 حكومتي است كه مشروعيت خود ، سياست سياستاين

با زور فيزيكي يا با ، كه حكومتي. را از راي ملت ندارد
. راند بر ملت فرمان ميمذهبي يا مسلكيعوامفريبي 

 نوع مخالفتي، هر  كه مشروعيت مردمي ندارد يحكومت
 مقابله آن با براي حفظ خود، داند و به خود ميحملهرا 
 حكومتي انگيز جبارانه و هول، حكم»دمرتحكم «. كندمي

به سركوب و  خود، ي حفظ قدرت مكتببراياست كه 
اين حق . آورد تا مخالفت بنيان نگيردكشتار روي مي

 و از »ترس قيامت«ازباشد كه  مي آقاي موسويشخصي 
 مان و گروه اين يا آن حزب و سازاش، افراد » فكر آخرت«

تواند مانع او در اين  و كسي نمي، و يا بداندداندنرا كافر 
 او به جاي احترام به مسئله اما اين است كه . ارزيابي شود

، با مسكوت ين و حقوق بشرمخالفهاي حقوق و آزادي
 مستقل از ي و جمعي،گذاشتن حقوق طبيعي فرد

 و گرائي، حقوق سياسي شهروندانمكتب، با انباورهايش
تلفيق  براوسياست . نمايدها و احزاب را نقض ميسازمان

و اين جز به سركوب . استمبتني سياست با ديانت 
  .تواند بيانجامدمخالف نمي

 و دموكراتيك، دنيويسياست در برابر، 
ين و بطور كلي  مخالفهاي و آزاديوقاحترام به حق

اين روش حكومتي است كه .  استاحترام به حقوق بشر
، موجوديت ملت. گيردعيت خود را از راي ملت ميمشرو

بر حق برابر افراد در تشكيل از جمله مبتني است 
هاي فردي و جمعي ناشي از اين  و آزاديبرابري. حكومت

تواند مورد خدشه نمي نبايد و  را هيچ معيار ايماني حق 
دين  ملت، نسبت به حاكميت كه روستاز اين . قرار دهد
  مراعاتو از اين جاست كه به. كندي نمداوري و مسلك

راه  و احترام به حق غير فردي و جمعي هايآزادي
 حاكميت مشروع مردمي، بنحو اجتناب ناپذير بر . دهدمي

  و ديگر باورهاي مسلكي مبتني ديانتازجدائي سياست 
  2009/ 04/ 25  -پاريس                     . است

  »نهضت آزادي ايران«پيرامون موضع مير حسين موسوي در باره 
  

 يا احترام به آزادي ؟» ترس از قيامت«
   سياست مكتبي يا سياست دنيوي؟

 نادر عصاره
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 تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت 600بيانيه 
  روز جهاني زن

 
 و در روابط ي كه جامعه ما در سطح ملم،ي داري پاس مراني زن را در اي هشتم مارس، روز جهاني حالدر
 يني بشي وضوح پني دهه قبل به اكي كه يي شده است، بحران هاي جدي دچار تضاد و بحران هاي المللنيب
 بر زي نياري بسي در منطقه و در جهان، تنش هازي ها در كشور ما و نيضادها و قطب بندت. مي كردينم

 زنان را ي المللني جنبش بزي و نراني كرده و جنبش زنان اليجنبش زنان و مبارزات كسب حقوق برابر تحم
و  ي مدني هاتي حركت و فعالينبود فضا.  كرده استدي  شدي هايدر سطوح مختلف دستخوش قطب بند

 تنش ها ني سبب شده كه اي سطح ملدر جنبش ني كنشگران اي از هرگونه اعتراض و انتقاد از سويريجلوگ
 شك يب.  شودي تازه هر روز بسته تر مي هوايچرا كه روزنه ها. ردي تر به خود بگقي گسترده و عميابعاد

فصل آن، گسترش خشونت  بالجهي گذارد كه نتي بر روح مردمان مرپاي و دقي  عمريسركوب و خفقان تاث
 همه اما نيبا ا.  فشارها بر زنان و كودكان استني از اي و سرشكن شدن بخش عمده ايدر روابط اجتماع
 تي واقعني امي زن را پاس بداري و همچنان روز جهانمي را از دست ندهدماني دارد كه اميآنچه ما را وا م
 رندي گي و ظلم قرار مي حرمتي شود و مورد بي م رواضي به زنان به خاطر جنس شان تبعياست كه تا وقت

 ،يدتي اختالفات عقي راهگشا و موثر دارد، آنقدر كه به رغم  تمامي معنا و كاركرد»ين جهايخواهر«طبعا 
 ني موجود اي المللني و بي ملي كنوني مان و به رغم آن كه تنش هاي و زباني نژاد،ي مذهبك،يدئولوژيا

 آن ز است كه آن را اي مهمي از روزهايكي زن يبخشند، همچنان روز جهان ياختالف ها را حتا شدت م
 كردن يكي روز، با ني در امي كني مي و مانند همه خواهران مان در سراسر جهان، سعميخود كرده ا

 .ميصداهامان، آن را رساتر ساز
 به سهم خود م،ي كني مي جامعه زندگني كه در ايي كه همه ما انسان هاتي واقعني بر ادي تاكي جمله برااز

 يعي فجاني مان از چنكي به كي اگر ي و حتم،ي افتد مسئولي كه در هر گوشه جهان اتفاق ميعيدر برابر فجا
 و ي و زندگنندي بي مبي آسشود ي مبي تخرعي فجاني شك جوامع مان از اي بميني نببي آسميبه طور مستق

 به ازين.  شودي آن منيگزي جايستيد و مرگ و ن بندي رخت بر مي  از كل جامعه  بشراتي و حنشيآفر
 تواند ي شك نمي شود، بي مرگ روبرو مدي خفقان و تهد،ي نابرابرض،ي كه با تبعي كه، ملتستيگفتن ن
 . را تجربه كندي شرافتمندانه ايزندگ

 ي به راسته،ياني بكي است كه بازگفت همه آن ها در ي به حديراني زنان اي هاي و گرفتارمشكالت
:  استدهي به اوج خود رسزيرآمي تحقي كه موانع و فشارهاري اخيبه خصوص در سال ها.  استرممكنيغ

 در ادارات واده خانلي شدن تشكيو اجبار( آمرانه خانواده مردساالر دي بازتول،ي بر چندهمسرديمسئله تاك
 ،يه آموزش عال ورود دختران بتي محدود،يي آموزش ابتداي محتوايتي جنسكي، تفك)ي و آموزشيدولت
 حذف زنان از بازار كار به بهانه افتني به فعاالن و مدافعان حقوق زن، شدت يتي امني برخوردهاديتشد

 برخورد به زنان و دي تشد،يطف ناموس و روابط عالي مجازات و برخورد به دلدي تشد،يبحران اقتصاد
 در دانشگاه ها، يتي جنسي سازي بوم،ي عمومي نوع پوشش، زنانه ـ مردانه شدن فضاهاليدختران جوان به دل

  ... موارد دردآور وني اريو نظا
 اقدام دوست، هيعال( كه همچنان چهار تن از فعاالن جنبش زنان ي در آستانه هشت مارس، و در حالنك،يا
 برند، يبه خاطر درخواست حقوق برابر در زندان بسر م) ي روناك صفازاده و شهناز غالم،يديزي بانبيز

 و در ي زندانزي نارند، در محبس دياني كه فرزندان، برادران، همسران  و دوستان و آشناگريزن دصدها 
 شي فقط و فقط افزامي داري خواهرانه، اعالم مي روز همبستگني داشت اي اند، ضمن گرامعي فجانيحبس ا
 كه ي مشكالتيبا برخ را در مبارزه راني نو  جنبش زنان اي راه هاي و جستجود،ي حفظ ام،يستادگيتالش، ا

  . خواهد دادياري جامعه ماست ريبانگيگر
 تواند به ي ما اگر متحد شوند مكيكاي كوچك ياهاي و رودهاي بزرگ است، اما امعي اگر فجا،يآر

 زن، ي روست كه ما در روز جهاننياز ا.  ها بروديكي تارني اهي شود و عللي تبدمي گسترده و عظيحركت
 به تداوم  را و كوشش مان مايستادگي مان، مقاومت روزمره مان، اياهاي و رودهاي كه امميمطمئن هست

 مي داردي و اممي دهي ادامه مي و آزادي كسب برابريما به راه روشن خود برا.  دارديمبارزه برحق مان وا م
  . ما به دست خواهد آمدكيكاي با تالش زي تر ني بهتر و انسانيكه زندگ

      1387  اسفند  18: خيتار

كمپين يك ميليون امضا برنده 
  » جايزه سراسري حقوق زنان«

 بنياد فمينيست مجوريتي
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 Feminist Majority(بنياد فمينيست مجوريتي 
Foundation ( هر ساله جايزه سراسري حقوق زنان را به

كمپين . تعدادي از فعاالن برجسته اين حوزه اهدا مي كند
المللي در  ن امضا يكي از برندگان اين جايزه بينيك ميليو

هاي مبتكرانه  اين جايزه به خاطر فعاليت. است2009سال 
كمپين يك ميليون امضا در درخواست به پايان دادن به 
قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان در ايران به اين كمپين 

 .تعلق گرفته است
وان به افراد از برندگان اين جايزه در سالهاي گذشته مي ت

برجسته اي چون شيرين عبادي از ايران، دكتر سيما سمر از 
افغانستان، ينار محمد از عراق، و ريگوبرتا منچو تام از 

سال گذشته اين جايزه معتبر به آقاي . گواتماال اشاره كرد
دكتر سالمن اوررو از كنيا، خانم ماريا لوييزا سانچز فونتس از 

ديق از پاكستان تعلق گرفت مكزيك و خانم دكتر نفيس ص
اين جايزه كه تنها جنبه معنوي دارد و شامل وجه نقدي 

هاي حقوق بشري و صلح طلبانه  نمي باشد، به يادبود فعاليت
 .، به نام وي نامگذاري شده است»النور روزولت«
 

سازمان غير (بنياد فمينيست مجوريتي يك ان جي او 
خانم النور  توسط 1987زنان است كه در سال ) دولتي

اسميل، فعال با سابقه حقوق زنان در آمريكا، بنيانگذاري 
عملي - شده و در حال حاضر بزرگ ترين ان جي او تحقيقي

فمينيستي در زمينه برابري جنسيتي، سالمت و حقوق زاد و 
از . ولد و خشونت زدائي در اين كشور به شمار مي آيد

ي مستمر فعاليت هاي اين ان جي او مي توان به تالش ها
در زمينه انتخاب زنان به نمايندگي در كنگره و سمت هاي 
دولتي و تالش براي تصويب قوانيني كه از حقوق زنان 

هاي  از جمله قوانيني كه تالش. حمايت مي كنند اشاره كرد
توان  اين ان جي او براي تصويب آنها مثمر ثمر بوده است مي

 خشونت بر ضد قانون پيشگيري از: به اين موارد اشاره كرد
زنان، قانون مرخصي بيماري و خانواده و قانون ممنوعيت 
خريد اسلحه براي كساني كه مرتكب خشونت خانگي 

اين ان جي او همچنين فعاالنه براي به تصويب . اند شده
كنوانسيون رفع تبعيض بر CEDAW - ( رساندن سيدا 

در آمريكا و همچنين براي عضويت آمريكا در ) عليه زنان
 .كند المللي تالش مي گاه جنايي بينداد

بنياد فمينيست مجوريتي يكي از پنج گروه اصلي برگزار 
به نام  (2007 آوريل 25كننده تظاهرات بزرگ و تاريخي 

در اين روز بيش از يك . بود) »راهپيمايي براي جان زنان«
ميليون زن و مرد به حمايت از حقوق زنان و حق انتخاب در 

در شهر واشنگتن دي سي، پايتخت زمينه توليد مثل 
آمريكا، راهپيمايي كردند و از برخي سياست هاي ضد زن 

 .دولت جرج بوش انتقاد نمودند
فعاالن بنياد فمينيست مجوريتي در گذشته نيز به حمايت 

براي مثال پس از . اند از فعاالن حقوق زنان در ايران برخاسته
در مقابل دستگيري سي و سه تن از فعالين حقوق برابر 

دادگاه انقالب در تهران، اين گروه به برپايي يك راهپيمايي 
در حمايت از اين فعاالن دست زد و طي ) اينترنتي(مجازي 

آن افراد زيادي نام خود را براي همراهي با فعاالن حقوق زن 
  .ايران در اين راهپيمايي اينترنتي ثبت كردند

  تغيير براي برابريسايت 
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 قانون ارث
  و حقوق برابر 

 زن و مرد 
 در خانواده

 

 احمد آزاد
در اوايل بهمن ماه، مجلس شوراي اسالمي طرح 

بري زنان از اموال غير منقول شوهر را به تصويب  ارث
بر اساس اين مصوبه زنان از يك هشتم اموال . رساند

منقول و غير منقول اعم از عرصه و اعياني شوهر 
اين مصوبه تاريخ طوالني . برند متوفي، سهم ارث مي

دارد واز زمان مجلس ششم تا كنون در دستور كار 
با . مجالس مختلف جمهوري اسالمي بوده است

استقرار حكومت جمهوري اسالمي، زنان اولين 
در اين . قربانيان احكام متحجر شرع اسالم بودند

هاي  اهللا ها عليرغم شعارهاي گوناگون، اما آيت سال
رگونه تغيير در قوانين شرع به نفع حقوق متحجر از ه

 . كنند كردند و مي زنان، جلوگيري مي
اما زنان هيچگاه از مبارزه براي احقاق حقوق برابر 

اين مبارزات به . خود با مردان در جامعه باز ننشستند
همراه معضالت اجتماعي يك جامعه امروزي، 

دارد تا هر از  مردان حكومت اسالمي را وامي دولت
اهي با وضع قوانين، عليرغم اعتراض برخي از گ

هاي دو آتشه، پاسخي به اين فشارها داده  اهللا آيت
 .باشند

قانون ارث در قوانين مدني ايران، به اولين قوانيني كه 
از سال . گردد در حكومت رضا شاه تدوين شد، برمي

 قوانين مدني ايران با استفاده از قوانين 1311 تا 1306
ايي و احكام شرع تدوين شد و بندي كشورهاي اروپ

كه در قوانين ارث توسط مجلس اسالمي اصالح شد، 
تا قبل . ها است  قانون مدني مصوبه آن سال946ماده 

از اين اصالح، زنان فقط از اموال منقول و از اعياني 
، همسر متوفي خود )درخت و منزل(اموال غير منقول 

به ) مينز(سهم ارث داشتند و هيچ سهمي از عرصه 
 . رفتگ آنها تعلق نمي

درادامه مبارزه زنان براي تغيير قوانين ناعادالنه در 
بري  عرصه هاي مختلف، در مجلس ششم مسئله ارث
اما . زنان از كليه اموال شوهر طرح و به تصويب رسيد

. مصوبه مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد
ئله ها در پايان مجلس ششم و مس هاي جناح درگيري

انتخابات مجلس هفتم، عمال اين مصوبه را به بايگاني 

اما پس از شكل گرفتن مجلس هفتم، فعالين . فرستاد
حقوق زنان و نمايندگان زن در مجلس، مجدد مسئله 

بري زنان از تمام اموال شوهر را طرح كرده و  سهم
عليرغم . مصوبه قبلي مجلس را از بايگاني درآوردند

ب نظر مساعد برخي از مراجع تالش فعالين زن و جل
تقليد، اما مجلس هفتم نيز گامي براي پيشبرد اين 

در مجلس هشتم مجددا اين مسئله . مصوبه برنداشت
طرح شد و اين بار اليحه قبلي، پس از بازگشت از 

 . كميسيون قضايي و حقوقي، به تصويب رسيد
يقينا تصويب اين اصالحيه گام مثبتي است در راه 

ن به حقوق خود، گرچه گامي بسيار دستيابي زنا
 ولي همين نيز در سايه تالش دائمي ،كوچك است

زنان و مرداني صورت گرفته كه براي برابري حقوق 
پرسش اصلي اين . كنند زن ومرد در ايران مبارزه مي

است كه ارث بري زن از اموال همسر خود چگونه 
بايد باشد؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد تعريف 

 . روشني از خانواده و زندگي مشترك بدست داد
در فرهنگ مذهبي مرد ساالر ايران، خانواده متعلق به 

گيرد، اين مرد  مي» زن«اين مرد است كه . مرد است
دهد، اين مرد  است كه كانون خانواده تشكيل مي
دهد، اين مرد  است كه كار مي كند و خرج خانه مي
ميم مي گيرد، و است كه درباره سرنوشت خانواده تص

خالصه خانواده ملك طلق مرد است، از در و ... 
در اين نگاه به . ديوار و زمين و مبل تا زن و بچه

يك جزء و بخشي از اموال مرد » زن«خانواده، 
درنظام حقوقي اسالم نيز، كه براي . شود محسوب مي

 قرن گذشته تنظيم 14تحكيم نظام خانواده در طول 
ع حق طالق براي زن، تمكين شده، تعدد زوجات، من

، اين برتري مطلق ...اجباري، تعلق فرزندان به پدر و 
در مقابل زنان فقط . حقوقي مردان تحكيم شده است

مندي از مهريه را دارند، كه مي توان آن را  حق بهره
، شيء الزم براي تشكيل »زن«نوعي بهاي خريد 
 هم به هر حال مهريه هر ميزان. خانواده، ارزيابي كرد

كه سنگين باشد، در مقابل حقوق مرد در خانواده، 
تواند با استفاده از  بسيار ناچيز بوده و درثاني مرد مي

حقوق خود، چنان عرصه زندگي در خانواده را بر زن 
 . تنگ كند، كه وي به راحتي از اين حق خود بگذرد

اگر بحث چرايي تحكيم چنين نظام حقوقي خانواده 
را در طي قرون و اعصار به زمان ديگري واگذار 
كنيم، بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا در جوامع 

اي كاركرد دارد يا  مدرن كنوني، چنين نظام خانواده
 نه؟ 

خانواده در شكل طبيعي خود از زندگي مشترك يك 
ر تعاريف جامعه شناسي د. شود زن و مرد تشكيل مي

كوچكترين واحد خانواده، شامل يك و زن و مرد 
تواند با افزودن  خانواده در تداوم خود مي. است

ولي پايه و اساس . فرزندان، بزرگ و بزرگتر شود
. دهد خانواده را وجود يك زن و مرد تشكيل مي
هاي  نگهداري و تربيت فرزندان در حوزه مسئوليت

در يك خانواده متعارف . استمستقيم پدر و مادر 
امروزي معموال زن و مرد هر دو شاغل بوده و 

مشتركا مسائل و مشكالت خانواده را حل و فصل 
. كند در اين خانواده زن بيش از مرد كار مي. كنند مي

كند و هم  چرا كه هم در خارج از خانه كار مي
معموال كار خانگي، جزو وظايف او محسوب 

دار بوده و شاغل بيرون   خانهحتي اگر زن. شود مي
نباشد، كار خانگي، كه معموال يك كار مداوم و 

 . تكراري است، نيز خود كار است
در چنين تركيبي از خانواده، زن و مرد هر دو براي 
بقاي خانواده، بهبود زندگي جمع خانواده و آسودگي 

زن و مرد در حفظ خانواده . كنند و رفاه آن تالش مي
ر دارند و طبعا بايد از هرآنچه كه در اين مسئوليتي براب

خانواده شكل گرفته است، در درجه اول فرزندان و 
نگاه . مند شوند بعد ثروتهاي مادي، بطور مساوي بهره

انسان امروزي به خانواده بر برابري حقوق زن و مرد 
ناظر بر  نواده تكيه داشته و قوانين حقوقيدر خا

 .  اين قاعده استوار استتحكيم نظام خانوادگي نيز بر
در چنين نظام حقوقي، زن و مرد مشتركا توليد كننده 
ثروتهاي مادي خانواده شناخته شده و طبعا به يك 

قوانين ارث نيز . بري از آن مشتركند نسبت نيز در سهم
يعني اين كه زن يا . الزاما براين پايه بايد تنظيم شود

 مرد، پس از فوت ديگري خود مالك نيمي از
ثروتهاي خانواده است، و براساس قوانين ارث، از نيمه 
. ديگر مشتركا همراه با فرزندانش، سهم خواهد برد

همين مسئله در مورد حق طالق، در مورد تقسيم اموال 
بدنبال طالق، در مورد حق حضانت فرزندان و 
خالصه در مورد هر آنچه كه به امر خانواده برگردد، 

 .صادق است
دساالر به خانواده در جامعه ايران، نگاه مذهبي مر

گاه اصلي مشكالت رابطه زن و مرد در جامعه  گره
هاي  اگر چه با تغيير جامعه ايران در دهه. ايران است

اخير و روند شتابان امروزي شدن جامعه، كه با خود 
گسترش روزافزون شهرنشيني، كوچك شدن تركيب 

غال هاي باالي زندگي و لزوم اشت خانواده، هزينه
زوجين، كاهش سيستم حمايتي پدرساالري را بدنبال 
داشته است و در عمل نقش زن در خانواده افزايش 
يافته است، ولي از يك سو فرهنگ مردساالر همچنان 
به قوت خود باقي است و از سوي ديگر نظام حقوقي 
خانواده بر قوانين مذهبي مردساالر متكي بوده و زن 

. باشد برابر در خانواده ميهمچنان فاقد هرگونه حقوق 
خود اين قوانين امروز با واقعيت تركيب خانواده در 
جامعه ايران و نقش زن در تحكيم و بقاي خانواده 

 .همخواني ندارد
مبارزه براي تامين برابري حقوق زن و مرد در جامعه 

شود و برابري حقوق در  از اجزاء مختلفي تشكيل مي
در كار، الزمه خانواده، همچون برابري حقوق 

از اين زاويه هر گام . انكشاف زنان در جامعه است
ولو اندك در اين جهت، به نوبه خود قدمي است به 

اما جامعه ما هنوز فاصله بسياري با تامين واقعي . جلو
دراين راه تالش و كوشش و . برابري زن و مرد دارد

 . مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت
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 !ستايد  برابري زن و مرد را نمي،هيچ مذهبي
  

  احمد آزاد: برگردان
 

نويسنده بنگالدشي، نسرين تسليما، زير 

فشار متعصبين مذهبي ناگزير به ترک 

کشورش و سپس هند شد و اکنون در 

وي، که يک چهره .  کند فرانسه زندگي مي

شناخته شده مبارزه بر عليه  تعصب مذهبي 

ديدار الئيک « جلسه  آوريل در۴است، روز 

در زير مصاحبه . شرکت کرده بود» الملل بين

آوريل ۹(وي را با خبرنگار روزنامه اومانيته 

  :خوانيد مي) ۲۰۰۹

  

 مبارزه شما بر عليه بنيادگرايي فقط به اسالم :سوال
شما همچنين تعصبات مذهبي . شودمحدود نمي

. كنيدمسيحيان، يهوديان و بودائيان را هم افشاء مي
  چه نقطه مشتركي بين اينها وجود دارد؟

آنچه .  من مخالف هرگونه  تعصب هستم:تسليما
گردد، من تمام عمرم از بنيادگرايي  كه به من برمي
 در يك كشور مسلمان بدنيا من. ام اسالمي رنج برده

زماني كه من بنيادگرايي را نقد . آمدم و بزرگ شدم
كنم و همچنين مذهب را آن گونه كه هست، چه  مي

بودائيسم باشد چه مسيحي، يهودي يا هندوئيسم، 
دارند، هيچكس  به اين دليل كه به زنان ستم روا مي

اما زماني كه از اسالم . كند مرا به مرگ تهديد نمي
كنم، بنيادگرايان اسالمي با صدور فتوا،  ت ميصحب

حكم مرگ مرا صادر ميكند و براي سر من جايزه 
اين گونه است كه من از كشور خودم، . گذارند مي

سالي  بعد از آن كه ده. بنگالدش،  بيرون رانده شدم
در . در اروپا زندگي كردم به شهر كلكته درهند رفتم

هايم در ميدان   كتابآنجا دوباره با فتوا روبرو شدم و
در جريان معرفي  يكي از . شهر به آتش كشيده شد

هايم در حيدرآباد، از سوي مرتجعين مورد  كتاب
  وها ريختند در كلكته به خيابان. حمله قرار گرفتم

در پاسخ، حكومت . خواستار اخراج من شدند
چپگراي هند، من را در يك خانه تحت مراقبت، 

از دولتي سر . ا اخراج كندقبل از آنكه مر. سكنا داد
مرتحعين من امروز ناگزيرم يك بار ديگر در 

اين براي من بسيار دشوار . مهاجرت زندگي كنم
براي من . من يك نويسنده بنگالي هستم. است

دوري از كشورم بسيار دردناك است ، جايي كه 
توانم با ديگر زنان كشورم، كه براي حقوق و  مي

  .مراهي كنم ه،كنند ها مبارزه مي آزادي
  

 چرا بنيادگرايان تحديد حقوق زنان را هدف :سوال
  اند؟ اصلي خود قرار داده

 در ديد آنها قدرت مردها از ميزان :تسليما
مذهب . شود شان بر زنان سنجيده مي تسلط

درنتيجه هيچ مذهبي . سرچشمه بنيادگرايي است

ها هستند  اين مذهبي. پذيرد برابري زن و مرد را نمي
كنند و آنها را از  ه زنان را تشويق ميكه ستم ب

آنها سيستم . دارند داشتن حقوق برابر بازمي
بخشند، كه با آزادي زنان  پدرساالري را تحكيم مي

  .همخواني ندارد
  

هايي كه اين چند  نظر شمادر مورد درگيري: سوال
وقت اخير دررابطه با ممنوعيت حمل روسري در 

پيش آمد، مدارس عمومي، در اروپا و فرانسه 
  چيست؟
 من با قانون كشور فرانسه كه حمل :تسليما

هاي مذهبي در مدارس عمومي را ممنوع كرده  نشانه
براي يك جامعه الئيك، اين . است، بسيار موافقم

بسيار اهميت دارد كه مدارس را همچون يك محيط 
هاي مذهبي جايي  آزاد انديشه و وجدان، كه نشانه

اني كه بحث روي چادر زم. در آن ندارد،  حفظ كند
. شود، اين براي من يك نشان ستم است متمركز مي

و هر زمان كه . زنان بايد پوشيدن چادر را رد كنند
پذيرفتند كه چادر داشته باشند، اين يك مسئله 

هر جامعه الئيكي بايد مدرسه و كليه . شخصي است
هاي عمومي را از هرگونه نشان مذهبي  محيط

  .دورنگهدارد
  

آيا تالش تسخير فضاي عمومي در اروپا  :سوال
  توسط مذهبيون براي شما تازگي دارد؟ 

  اين نشان مي دهد كه اين سوال فقط در :تسليما
بنيادگرايان در . كشورهاي اسالمي مطرح نيست

اند، و همچنين مرتجعين  اروپا هم پيشروي كرده
در امريكا اينان بالفاصله پزشكاني كه سقط . مسيحي

در . كنند دهند را به مرگ تهديد مي ميجنين انجام 
» اوانجليست«اولين قدرت جهاني، امريكا، مسيحيان 

در انگلستان . اند تا درون حكومت هم نفوذ كرده
مرتجعين اسالمي خواهان استقرار قوانين شرع 

كشيشان كليساي . اند درباره شهروندان مسلمان شده
ف اند كه مخال ستمداران مذهبي گفتهاانگليس و سي

اگر ما ترمزي در مقابل اين رشد بنيادگرايي . نيستند
نگذاريم، اگر آن را رها كنيم كه هركاري كه دلش 

خواهد بكند، اگر چپ و نيروهاي پيشرو اروپا از  مي
هابر عليه هر گونه  ها و اومانيست مبارزه الئيك

ارتجاع، پشتيباني نكنند، دراين صورت امكان عقب 
  . درفتن تمدن وجود خواهد بو

  
 آيا به نظر شما نيروهاي چپ بيش از حد با :سوال

  كنند؟   بنيادگرايان مسامحه نمي
 شهروندان مسلمان در اروپا در اقليت قرار :تسليما

در اين حالت، بخشي از چپ براي حفظ . دارند
حقوق اقليت و جلوگيري از تبعيض، از نقد مذهب 
اسالم پرهيز كرده و حتي با بنيادگرايان مسامحه 

بدون . به نظر من اين اشتباه سنگيني است. كنند مي
توان مبارزه براي الئيسيته و مبارزه  چپ، چگونه مي

  براي حقوق زنان را پيش برد؟
راستها از اسالم و . ها واگذاريد اين مسئله را به راست
كنند تا به  آنها تالش مي. مسلمانان نفرت دارند

خودشان را ها، ايدههاي نژادپرستانه  وسيله  الئيك
ما خواهان . ولي باور ما به چپ است. تحكيم بخشند

ما  نبايد به . يك تحول پيشرو در جامعه هستيم
راست اجازه دهيم تا راه مبارزه الئيك ما را، منحرف 

  . كند
  

كنيد كه مبارزه با تروريسم، كه در   فكر نمي:سوال
اين چند سال اخير توسط امريكا  دنبال شده، به 
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  توجيهيدگرايي كمك كرده و حربه تقويت بنيا

  بدست آنها داده است؟
 كم نخواهند توجيه بنيادگرايان هيچگاه از :تسليما

زمانيكه اردوگاه سوسياليسم وجود داشت، . آورد
ها بود، كه  جنگ مذهبي آنها بر عليه كمونيست

پس از سقوط . متهم به دشمني با مذهب بودند
مريكا، به عنوان وگاه سوسياليستي، آنها بر عليه ادار

. دشمن اسالم، مبارزه خود را برگرداندند
بنيادگرايان، بركنار از اين كه كي هدف آنها است، 

توجه  با آنها بايد، بي. مستحق هيچ همدلي نيستند
به دالئلي كه ايدئولوژي مخرب آنها را توجيه 

در اساس دشمني . كند، بدون وقفه مبارزه كرد مي
كنند، اهميتي  ين ميرا، كه آنها هدف خود تعي

 اعمال هآنها دالئل الزم براي توجي. چنداني ندارد
ي خشك مغز.  كشند خود را از دل مذهب بيرون مي

شود، و به نام مذهب است  آنها از مذهب ناشي مي
كه هر كس را، كه همچون آنان به جهان نگاه 

جنگ .  رسانند كند، تهديد كرده يا به قتل مي نمي
 مرتجعين را به ستمگري بر عليه با امريكا نيست كه
اين ستم پيش از آن هم وجود . زنان رانده است

بدرستي بايد تاكيد كرد كه سرچشمه . داشت
جنگ امريكا بحث  .بنيادگرايي در مذهب است

توان با آن مخالف بود و در مقابل  مي. ديگري است

ولي اعمال بنيادگرايان واقعيتي است كه . آن ايستاد
. ن جنگ عراق و افغانستان نيز وجود داشته استبدو

آنها براي مبارزه خود بر عليه حقوق زنان، زدن آنها، 
شكنجه آنها،  شالق زدن آنها و سنگسار كردن تا 

. ها نبودند حد مرگ به نام اسالم، منتظر اين جنگ
در كشورهاي مسلمان، زنها زمان درازي است كه در 

  .  رنج هستند
  

كنيد كه مذاكره با طالبان، امكان  مي آيا فكر :سوال
  كند؟ بازگشت صلح در افغانستان را فراهم مي

اگر ممكن است، چرا آن را امتحان نكنيم؟ : تسليما
حل پايداري، بدون تغيير سيستمي كه  اما هيچ راه
بايد مدارس . سازد، به دست نخواهد آمد طالبان مي

 بست ، كه كارخانه توليد بنيادگرايي است، را مذهبي
اين . و آموزشي الئيك و علمي را در پيش گرفت

تا زماني كه اين سيستم برقرار است، . اساسي است
چه با طالبان مذاكره شود و چه  آنها را تعقيب و 

. مان بازخواهيم گشت شكار كنند، به جاي نخست
در واقع من فقط . بايد مشكل را از ريشه حل كرد

. دانم ستان نميطالبان را مسئول وضعيت وخيم افغان
زماني كه شما يك كودك دوساله را به مدرسه 

فرستيد كه هم چگونگي كاربرد اسلحه را  مذهبي مي
آموزد و هم تنها  يك چشم انداز آموزشي دارد و  مي

ها هم به  آن هم يادگيري قرآن است، و موعظه
استقرار حكومت اسالمي و يا كشتن زنان و 

بي نبايد داشت كنند، تعج غيرمسلمانان تشويق مي
. كه اين كودكان به متحجريني تندرو تبديل شوند

اين كودكان هيچ پنجره گشوده ديگري بر روي 
آنها هيچ امكاني براي بهره گيري از . جهان ندارند

از اين رو است كه . آموزش الئيك و عمومي ندارند
شناسم، بلكه آنهايي كه  آنها را مسئول نمي

كه كودكان بيگناه را سازندگان اين سيستم هستند، 
  . كند، مسئول هستند به طالبان تبديل مي

ها، كه در پي آراء  در جهان اسالم، با همدستي دولت
بنيادگرايان هستند، مدارس مذهبي همچون قارچ 

بايد از واگذار كردن تعليم . در حال روئيدن است
ها  دولت.  كودكان به ماليان مرتجع خودداري كرد

عمل كنند و بايد مدارسي بايد به وظيفه خود 
بسازند كه در آنها كودكان از برابري، دمكراسي، 

اگر كسي به آنها اين ارزشها را . آزادي بيان بشنوند
نياموزد، چگونه انتظار داريد كه روزي آنها خواهان 
اين ارزشها باشند؟ آموزش الئيك تنها اسلحه موثر 

 . در مقابله با بنيادگرايي است
 

 
 

 مارس  8
 ش از يك سنتبي

  زيبا است
 

 برگردان ناهيد جعفرپور
 

چه ": ليوبا لپينگ روز پنجشنبه در كلن به من گفت
خواهد؟ زنان  كسي امروزه روز جهاني زن را مي
شوند كه مهم  حداقل در اينجا هر روز موفق مي

از اين روي وجود . بودن خود را به اثبات برسانند
: من جواب دادم. "يك روز به نام زنان مفهومي ندارد

. اما روز جهاني زنان تنها يك روز بزرگداشت نيست
بلكه اين روز، روز مبارزه براي حقوق زنان بوده و 

زيرا كه هيچ كدام از حقوقي كه امروزه . خواهد بود
زنان در كشورهاي غربي دارند، آزادانه داده نشده 
است و در يك مبارزه دويست ساله با سيستم پدر 

 . آمده استساالري به دست
 

حقوقي روزانه، آزارها، به  البته مسلم است كه به بي
 مارس 8، غالبا تنها در ...قتل رساندن زنان و

كند  شود و خانم لپينگ هم كه ادعا مي پرداخته مي
گذرد، پس ازچند جمله،  همه چيز به روال خوبي مي

ها و  از حضور كم زنان در بخش مديريت بانك
كند و معتقد  ي شكايت ميهاي اتومبيل ساز كنسرن

ها قرار داشتند، ما  است كه اگر زنان در اين پست

اما اينكه چنين . اكنون در اين شرايط بحراني نبوديم
هاي نردبان ترقي را  اند پله زناني كه توانسته

بپيمايند، جهان سرمايه داري را به هيچ وجه رها 
 .كند نخواهند كرد، به خاطر وي خطور نمي

كند،  د انجام داد، گرچه آدم را اذيت ميآنچه كه باي
همچنين . اين است كه هرسال مجددا اعتراض نمود

در داخل كشور، آن هم زماني كه نابرابري مزدي 
زنان و مردان را ميبينيم و يا شركت محدود مادران 

آنچه كه زنان . كنيم را در زندگي شغلي مشاهده مي
 وجود دارد، عدم را از توسعه زندگي شغلي باز مي
ها و  شيرخوارگاه(كافي تاسيسات مراقبت از كودكان 

داري  و همچنين خواست سرمايه...) ها و مهد كودك
 .  ساعته زنان است24براي زندگي شغلي 

 
الملل، در اين هفته براي بسياري از  سازمان عفو بين

اي هرچند آهسته در راه  كشورهاي اسالمي، توسعه
.  گزارش داده استرسيدن به برابرحقوقي بيشتر را

ترين كشور آفريقا  براي مثال، در نيجريه، پرجمعيت
كه بيش از نيمي از جمعيتش مسلمان هستند، 

 .هاي زنان فعال مي باشند تعداد بسياري از سازمان
گذاران سازمان بائوباب براي  آيشه امام، يكي از بنيان

حقوق زنان، در برابر سازمان حقوق بشر اظهار 
د هفته بعد از اينكه در باره آزادي داشت كه وي چن

اما . زنان در اسالم صحبت نمود، تهديد به مرگ شد
او و ياران ديگرش از اين تهديدها وحشت نكرده و 

كانتري "چنين، سازمان  اين. به كار خود ادامه دادند
 در 1982 كه در سال "وومن آسوسسياسيون

 كمك 720نيجريه بنيان گرديد، موفق شد بيش از 
يكي و مالي براي پشتيباني وضعيت اقتصادي تكن

سازمان غيردولتي . زنان روستائي دريافت نمايد
 كه در "هلپ وومن اين ديسترس"ديگري به نام 

همان سال تاسيس گشت، فعاليت خود را در جهت 
پشتيباني زنان تهيدست اختصاص داده و خانه به 

هاي مختلف بهداشتي و درسي  خانه به زنان آموزش
 . دده مي

در قوانين اساسي كشورهاي خاورنزديك و ميانه، 
اما . قاعدتا اشاره به برابري زنان و مردان شده است

، همواره تبعيض ...در حقوق خانواده و حق ارث و
طوري كه زنان در  شود به نسبت به زنان اجرا مي

شدت تحت فشار  ازدواج و طالق و انتخاب شغل، به
در محل زندگي خود زنان . گيرند و تبعيض قرار مي

كنند و در مقابل  در مقابل اين تبعيضات مبارزه مي
هاي دروغين كشورهاي غربي ايستادگي  پشتيباني

خواهند تصورات شخصي خود را  آنها مي. نمايند مي
از دمكراسي و برابري حقوقي اجتماعي به حقيقت 

هاي  اين چنين است كه طبق گزارش. برسانند
 كشور عربي، 13ز مجموعه الملل، ا سازمان عفو بين

يك دادگاه دائمي سمبوليك براي از بين بردن 
 .خشونت بر عليه زنان به وجود آمده است

ها سال فعاليت فعاالن  در مراكش، به شكرانه ده
 قانوني وضع گرديد كه طبق 2004زنان، در سال 

آن اطاعت زن در مقابل مرد از ميان برداشته شد و 
 امور مالي خانواده، به مسئوليت خانواده و گذران

همچنين حداقل . تساوي به پدر و مادر سپرده شد
براي اين .  سال افزايش يافت18سن ازدواج به 

تغييرات، از اسالم نام برده شد تا بدين وسيله حتي 
  .گرايان هم در برابر آن مقاومت ننمايند افراط
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 اعتراض
  زنان

  بي زمين
  در برزيل

 
 

Michael Fox 
  برگردان ناهيد جعفرپور

  
 مارس زنان ويا كامپزينا و جنبش كارگران بي 9روز 

هاي اعتراضي را در سرتاسر برزيل  زمين، آكسيون
  .سازماندهي نمودند

 مارس 8هاي اعتراضي بمناسبت  در واقع اين آكسيون
 روي سخن .روز جهاني زن تدارك ديده شده بود

اين آكسيون ها مبارزه عليه پشتيباني دولت برزيل از 
  . كنسرن هاي زراعي چند مليتي در برزيل بود

 ايالت برزيل برگزار گرديد و در 8اعتراضات در 
 زن بسوي وزارت كشاورزي برزيل 800حدود 

 زن 700درايالت ريو گرانده دو سول . حركت نمودند
 به اشغال خود مزرعه كنسرن زراعي وتوراندين را

 زن در بندر 1300در اسپيريتو سانتو . درآوردند
صادرات كنسرن آراكروز جمع گرديده و به اعتراض 

 زن مزارع كوزان را كه 600در سائو پاولو . پرداختند
 " آگرا اتان اول"از جمله بزرگترين مزارع توليد 

  .جهان مي باشد به اشغال خويش در آوردند
 ماه 2سرتاسر برزيل كمتر از موج اين آكسيون ها در 

 سالگي  جنبش كارگران بي زمين صورت 25بعد از 
  .پذيرفت

آنا هاناور سخنگوي اين جنبش در ايالت ريو گرانده 
 زماني كه جنبش بي زمينان شروع "دو سول گفت 

به كار نمود، دشمنان اصلي ما بزرگ زمينداران اصلي 
دمليتي اما امروز كنسرن هاي زراعي چن. برزيل بودند

آنها زمين هائي را اشغال . دشمنان اصلي ما مي باشند
مي كنند كه براي اصالحات ارضي در نظر گرفته 

  ."شده بودند 
بحران مالي بين المللي بخش صنايع زراعي برزيل را 

تنها از دسامبر . بسختي مورد هدف قرار داده است
 محل اشتغال قلم خورده اند 100000 در حدود 2008

  .ن اين بخش از كار بيكار شده اندو كارگرا

 ميليارد دالر سرمايه براي اين بخش 20دولت برزيل 
در نظر گرفته است ـ كه در فاصله سه سال آينده 

  .پرداخت مي شود ـ 
اما نمايندگان ويا كامپرزينا اعتراض دارند و مي 

سرمايه و زمين بايد مورد استفاده قرار بگيرند : گويند 
م شود و زمين هاي زراعي خرد و تا رفرم ارضي انجا

زارعين خرد پشتيباني گردند نه اينكه با اين سرمايه و 
  ."زمين ها تاجرهاي بزرگ حمايت شوند

اعضاي ويا كامپرزينا در جنوب برزيل بطور اخص 
عصباني مي باشند زيرا در اين منطقه دولت برزيل به 
كنسرن ووتورانتين وام دولتي داده است تا بتواند در 

 "ابت با كنسرن هاي رقيبش پيشي جويد و مزارع رق
اين كنسرن از طريق خريد .  را بخرد"آراكروز سلولز 

اين مزارع بيش از يك ميليون هكتار زمين زراعي را 
طبق آمار هاي اين . در اختيار خود خواهد داشت

 " سل اشتوف" تن 5،8كنسرن ساالنه در حدود 
  . برداشت مي كند

واد اوليه براي سلولز كه در م( كاشت اوكاليپتوس 
باعث ) جهت تهيه كاغذ و توليد كاغذ بكار مي رود

مي شود تا فضاي طبيعي زندگي متالشي گردد و اليه 
فوقاني زمين از بين برود كه در نتيجه باعث مي شود 
زمين خشك وغير قابل زراعت گردد و محيط زيست 

لو   نفرزن ايالت آنا پائ700از اين لحاظ . از بين برود
در ريو گرانده دو سول مزارع كنسرن زراعي 

  .ووتورانتيم را اشغال نمودند
 بنيان 70جنبش كارگران بي زمين در سال هاي 

 مبارزاتي را براي بدست 80گرديد و در سال هاي 
آوردن زمين هاي ايالت ريو گرانده دو سول 

در فاصله سه دهه . درجنوب برزيل انجام دادند
 ايالت 26 اال 24نموده و در گذشته اين جنبش رشد 
در حال حاضر اين جنبش . برزيل گسترده شده است

) هر سه آكرز يك هكتار است(  ميليون آكرز35
زمين زراعي را در اختيار دارد كه تا كنون بر روي 

 خانواده از اين جنبش زندگي 400000اين زمين ها 
  . مي كنند

تا كنون مرتبا در ايالت ريو گرانده دو سول 
اعتراضات بسياري بر گزار گشته است  كه مسلما به 
تاريخ طوالني مدت اين جنبش در اين منطقه و 
همچنين اين واقعيت كه در اين ايالت همواره عده 
قليلي از برگزيدگان مزارع بزرگ زراعي را در اختيار 

  . خود دارند، ربط پيدا مي كند
 اين جنبش توانست در اين ايالت 2008ه دسامبر در ما

بدين صورت كه . به پيروزي اي بزرگي دست يابد
 خانواده ديگر را در زمين هائي 700آنها توانستند 

اسكان دهند كه صاحبان اين زمين ها قرن ها بطور 
  . خشونت آميز از اين زمين ها محافظت نموده بودند

گارد ملي دخالت  در اشغال مزارع كنسرن وتورانتين 
نموده بود تا جلوي زنان را بگيرد و اعتراضات را 

ماموران صد ها زن را دستگير نموده و   . بشكند

گرسنه محبوس نمودند و سربازان مقر هاي موقتي 
  . آنها را منهدم نمودند

سپس ماموران مشخصات زنان را يادداشت نموده و 
 اين اكنون بيم از اين مسئله است كه دولت اطالعات

زنان را در آينده بر عليه آنها استفاده كند تا بدينوسيله 
در آينده فعاالن زنان و فعاالن اين جنبش و خانواده 

  .هايشان را تحت تعقيب قرار دهد
يكي از سخنگويان اين جنبش در ريو گرانده دو سول 
گفت كه اين دستگيري ها بخشي از كارزار فشاري 

فرماندار . ه پيش مي برداست كه فرماندار اين اياالت ب
 پ "كه نامش يدا كروسيوس است و عضو حزب 

 زماني 2008 برزيل مي باشد، در ماه جون "اس د ب
 " انحالل"كه وزارت دادگستري ريوگرانده دو سول 

جنبش كارگران بي زمين را خواسته بود، بدنام نمودن 
و فشار به اين جنبش را به نقطه اوج خود رسانده و 

 خوانده "خطر براي امنيت ملي"ا بنام اين جنبش ر
  .فشار ها هم اكنون همچنان ادامه دارند. بود

دولت ايالت ريوگرانده دو سول با فرمانداري يدا 
كروسوس تمامي تالشش اين است كه مدارس پياده 
روي را كه به اين جنبش تعلق دارند و در جهان 
مشهور مي باشند و در تمامي محله هاي اين ايالت 

  .  مي باشند، تعطيل نمايدداير
گارد ملي دولت اين ايالت زياد منتظر نماند و با 
اقدامات ترس بر انگيزي چون دستگيري ها و فشار به 
اعضاي جنبش و ساير جنبش هاي اجتماعي ايالت بر 

 25در زمان بزرگداشت . عليه جنبش حركت نمود
، 2009سالگرد تاسيس اين جنبش در ماه ژانويه 

ي پليس كشور از آسمان اين مراسم را هليكوپتر ها
بريگاد ارتش از ايالت ريوگراند . تحت كنترل داشتند

دو سول چك پونتي را داير كرده بود كه تمامي 
كساني كه در اين مراسم شركت مي كنند را بازجوئي 
  .بدني نمايد و نام شركت كنندگان را يادداشت كنند

 دستگير زناني كه در اشغال مزارع كنسرن آنا پاوال
آنها سپس . شده بودند، در همان شب آزاد گشتند

 "باژه"روز بعد به سوي نزديك ترين شهر بزرگ 
شهري كه قرار بود اعالميه هائي . پياده حركت نمودند

را پخش نمايند كه در آنها در باره پيامدهاي منفي اين 
نوع كاشت اوكاليپتوس ها و همچنين خواست اين 

 زراعي روشنگري نموده كنسرن ها و تاجران بخش
 .  بودند
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 Eilat Maoz 
   جعفرپورديبرگردان ناه

  
 جامعه متمدن ن،يفلسط/لي دوران جنگ اسرائي تمامدر
 فعال نموده و ي بحران عكس العملني با اي نظامريو غ
 از ي كاتامبينوتيك.  صلح و عدالت حركت نموديبرا

  :سازمان
Association for Womens Rights in 

Development (AWID)  
 صلح ياتحاد زنان برا«  از رهبران يكي مائوز التي آبا
 نموده است ي موضوع مصاحبه انيدر باره ا» )س و پ(

سازمان اتحاد زنان .   نمودديكه در ادامه مالحظه خواه
 صلح در ي است برايلي اسرائي صلح كه سازمانيبرا

  .دينما ي متي فعاللي و اسرائنيفلسط
  

 را به غزه چگونه لي ارتش اسرائريحمله اخ: پرسش
  د؟ي كني ميابيارز

ماه .  منتظره نبودري ما غي به غزه براليحمله اسرائ: پاسخ
 كه چگونه مي كني حمله ما مشاهده مني قبل از ايها

 كند خشونت را در غزه آرام و ي تالش مليدولت اسرائ
  فراموش كرده اند كهياريبس.  صدا گسترش دهديب

 دني رساني آتش بس را مدتها قبل از به پالياسرائ
 4در شب .  ماه دسامبر شكستاني پايعني خشيتار

 به انتخابات اني كه چشمان جهاني مثال زمانينوامبر برا
 لي دوخته شده بود، اسرائكاي آمري جمهوراستير

 6 حمالت ني را آغاز نمود كه در ايحمالت هوائ
 حصار لي مسئله اسرائنيدر كنار ا.  كشته شدندينيفلسط

 ستانه بشردوي كه كمك هايغزه را تنگ تر نمود بطور
 كه نيگذشته از ا.  كردندي نمداي به غزه راه پگريد

 توانستند از چك پونت ها به ي نمگريانسانها ها هم د
  .ندي متفاوت رفت و آمد نماي هاريمس
 انتخابات ي بسولي در اسرائياسي سي كه توجه هايزمان
 استمداراني سانهي عامي هاهيانيش جلب بود، ب خوديمل

   . در دستور روز قرار داشتشتريهر چه ب
 نرود ني كه حماس از بيتا زمان«  شد كه ي تكرار ممرتبا

 كرد ي پرسش را نمني ايچكسيه. » نشستميآرام نخواه
 مي بهتر بگواي است و ي شدني خواستني چنكيكه اصوال 

    است؟يافتنيست  حمله دكي با ي هدفني چنكي ايآ
 بدهم كه جرا تصور جنگ كردن حي توضنكهي اي برامن

 به اجي همه عامه پسند است، احتني اليدر اسرائ
.  مصاحبه خواهم داشتني از زمان ايشتري بحاتيتوض

 قابل شتري مورد مشخص بني رسد كه اي كه بنظر مرايز
 تنها ي فرايلي كه در جامعه اسرائيزي است ـ چيبررس

 ي بخش هاي است و در تمام»يمعمول «يگري نظامكي
.  است و قابل ثبوت استتي جامعه قابل روني ايزندگ

 را آغاز نمود ي اي كه حمله نظامني اي براادي عالقه زنيا
 ي توان غرور ملي كه توسط آن مي تواند بعنوان تالشيم

 كي اني تصور بنيدر واقع ا.  شوديابي ارزخت،يرا بر انگ
 ي كه چه كسانميان بدقاي دقديما با: تصور مردانه است

  .«مي با آنان رفتار كندي باشند و چگونه بايدشمنان ما م

 را ي نظامي حمله استيباي انسانها در غزه مي روني ااز
 كه در ي به همان دالئلقاي را كه دقيحمله ا. تحمل كنند

 و دستي كه آنها تهرايز. باال ذكر شد، متوجه انها بود
 قرار ندارند تي موقعني وجه در اچيه هستند و به فيضع

 جنگ نيدر واقع ا. ندي مقابله نماليكه با ارتش اسرائ
. لي انتخابات اسرائي براياسي سي هادهي بود با فايگجن

 خود ني سوء استفاده شد و اي و رنج انساني انسانياززندگ
 نكهي اي برالي اسرائي بود در تالش هادي جديفاز

 را ي كنونطيشكند و شرا را بنيمقاومت مردم فلسط
 نكهي مسئله اتفاق افتاد با وجود انيا. همچنان ادامه دهد

 به يستيهوني صي ملياي خاطر كه روني به اقاي دقدي شااي
 بزرگ بدون عربها آهسته آهسته به يليمنظور اسرائ

   .ونددي بپتيواقع
  

 ني در برابر الي زنان در اسرائيسازمان ها: پرسش
 نشان ين چه عكس العمل آيامدهايحمالت و پ

   دادند؟
 صلح ي گذشته سازمان اتحاد زنان برايدر سال ها: پاسخ

 و لي مهم جنبش صلح در اسرائي از اهرم هايكيبه 
 نيا.  شده استلي تبدلي اسرائكاليجنبش چپ راد

 قرار دارد كه بطور گسترده با تي موقعنيسازمان در ا
 ها، ستيكمون ـ با دي ائتالف نماياسيگروه ها و احزاب س

 ي دولتري غي و سازمان هاكالي رادب ها، احزاستيآنارش
   .....و

 فاصله جنگ ما درون ائتالف خودمان با جنبش چپ در
 كه ائتالف مي ما تالش نمودنيافزون بر ا. مي كرديكار م

 ي ـ ائتالف با سازمان هامي را هم شكل دهيگريد
 ميستدر هفته اول جنگ ما توان.  جنگهي بر عليستيفمن
 به نخست ي و نامه امي سازمان زنان را متفاعد نمائ20
 هي آن موضع روشن خود را بر علدر كه مي نوشتريوز

 جنگ ني از اي ناشي خشونت هاهيحمله به غزه و بر عل
  :مي نمائي از نامه را مالحظه مي بخشريدر ز. مي نمودانيب

 ياسي صلح با نظرات سي زنان برايما ـ سازمان ها »
 ابزار گري دادن به بمباران ها و دانيمتفاوت ـ خواهان پا

 ي مذاكرات صلح بجاي برايمرگبار و اعالم توافق فور
 به رقص مرگ و رقص انهدام ديبا. مي باشيجنگ م

   .نمودن خاتمه داد
 و ي كه جنگ راه حل و خشونت استراتژمي اعتقاد دارما

 كه مي هستيما خواهان جامعه ا. ستي نويمرگ آلترنات
 ي زندگي و اجتماعي اقتصاد،ي ـ بطور شخصيهر فرد

  . را بگذراندتي همراه با امنيا
 در ي انساني گروه هاگري اثبات شده است كه زنان و دنيا

 ي و اقتصادي و فرهنگي ، اجتماعيائيابعاد جغراف
 پردازند و فشار ي جنگ ها را مني اي هامتي قنيشتريب
اما همواره چون . ت جنگ ها عمدتا بر گرده آنهاسنيا

 و قدرت حاكمه قرار ي خارج از توجه افكار عمومشهيهم
   . استدهي زمان زنان فرا رسروزام. داشته اند

 كلمات ي اداي برايگري كه زبان دمي هستني خواهان اما
   .«و عملكردها بكار گرفته شود

 دي و تالوفهي را در هايشماري ما اعتراضات بسپس
 ني در ايهودين عرب و زنان  و زنامي نموديسازمانده

 يفعاالن گروه زنان برا. اعتراضات با هم شركت كردند
 اعتراضات شركت ني هم در اليصلح جنوب اسرائ

 را در شوا يشماري بي هاوني گروه خود آكسنيا. داشتند
 شهرها در ني ايهر دو ( بود نموده يو سدرا سازمانده

 نيو همچن) معرض اصابت موشك ها قرار داشتند
 كولگ واقع در ري را در ساپزي آمتي موفقيكنفرانس

 آمده ي انسانها از شهرهائنيا. سدروف   برگزار نمودند
 كامال مثبت در ي بعنوان شهرهاليبودند كه در اسرائ

 در ا گروه هني ايصدا.  شده بودنديابيبرابر جنگ ارز
     . بودي جنبش اعتراضني وزنه انيواقع مهمتر

    
 ري سااي صلح و ين زنان برا سازماايآ: پرسش 

 با ري اخ در فاصله حمالتلي زنان اسرائيسازمان ها
   كردند؟ي همكاريني زنان فلسطيسازمانها

 ي هاي صلح در باره همكاريموضع ائتالف زنان برا: پاسخ
در حال .  كامال واضح و روشن استيهودي/ ينيفلسط

 در مناظق يني فلسطي كه با سازمانهاستيحاضر ساده ن
 ي جدائلياز همه مهمتر به دل.  نمودي همكاريغالاش
 طي شراي سازي از كمك به عادي و نگرانيكيزي فديشد

 وجود نياما با ا.  استرفتهي امر صورت نپذنياشغال ا
 جزء محدود لي صلح در اسرائيسازمان زنان برا

 است كه موفق شده است رابطه لي زنان اسرائيسازمانها
   .دي حفظ نمايني فلسط زنانيخود را با سازمانها

 چون چك ي را در باره تم هائيشماري اعتراضات بما
ما امروز . مي نمائي ميسازمانده... وواري داي و نتيپو

   Coalition against the Wall : از ائتالفيبخش
قبل و در فاصله و بعد از حمالت به غزه . مي باشيم

رار  با همكارانمان در غزه قيائتالف ما در رابطه دائم
 Gaza Mental Health داشت ـ در مرحله نخست با

und Human Rights Center   ادي ايكه از سو 
     ما در غزهگرياز همكاران د.  شودي ميسراج رهبر

Free Gaza Movement  
 مبارزه كي برنامه مشترك و كيكارما بر بستر .  باشديم

 ي ائتالف از اعضاني اي هاميت. مشترك نهفته است
 ئتيما دو ه.  شده اندلي تشكيلي و اسرائينيفلسط
 ي هماهنگئتي هيكي ـ مي هماهنگ كننده داريمركز
در فاصله .  ـ يهودي ي هماهنگئتي هيگري و دينيفلسط
 ي هاهي با اتحادتالف ائل،ي اسرائ1948 يمرزها
 كند و مرتبا و منظما با ي كار ميلياسرائ/ينيفلسط

 يتمام. ديما ني هماهنگ ميني زنان فلسطيسازمانها
 شوند تا ي مينشست ها طبق برنامه ائتالف سازمانده

 ي گروه هاري و زنان از سايني زنان فلسطلهينوسيبد
 . شركت داشته باشندكساني رانده شده هي به حاشيانسان

   
.  چگونه استي كنونطياوضاع در شرا: پرسش 

 زنان چه ي آتش بس برانيا. آتش بس شده است
    دارد؟يمفهوم
 ي براي به واقع آتش بس شده است؟ و اگر آراي آ:پاسخ

 رفته است اما روني از نوار غزه بلي ارتش اسرائ؟يچه مدت
 ارتش مجددا به نوار غزه ي داند كه چه زماني نميكس

  19قيه در صفحه ب              فرستاده خواهد شد؟

  كنندي مي جنگ در غزه سازماندههيها بر علستيفمن
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با پيوستن به صف مبارزه براي افزايش حداقل دستمزدها از حق 
 حيات انساني خود به دفاع بر خيزيم

 
با پيوستن به صف مبارزه براي افزايش حداقل دستمزدها از حق حيات انساني خود به دفاع بر 

 خيزيم
 

ن و اعالم  تعيي2745000بر اساس مصوبه شورايعالي كار حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده 
تصويب چنين دستمزدي تحميل آشكار فقر و گرسنگي مطلق بر ما كارگران و خانواده هايمان . شد

است، اين مبلغ حتي پايين تر از اجاره بهاي يك منزل مسكوني در مراكز استاني كشور است و بي 
 .ترديد تصويب كنندگان چنين دستمزدي از اين موضع آگاهي كامل دارند

ت و كساني كه تحت نام نماينده هاي كارگران در شورايعالي عالي كار حضور دارند نمايندگان دول
 تومان 274500 هزار تومان است و آنوقت حداقل دستمزد را 800خود اقرار ميكنند خط فقر 

تعيين ميكنند و به اين ترتييب بي آنكه ذره اي وجدان شان بدرد آيد، چشم در چشم ما اعالم 
 و مرگ تدريجي از گرسنگي تنها سهم كارگران و خانواده هايشان از زندگي ميكنند فقر و فالكت

 .است
نمايندگان سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و اتحاديه آزاد كارگران ايران 
سه روز قبل از تصويب و اعالم حداقل دستمزدها، طوماري را حول خواست افزايش حداقل 

ا حدود پانزده هزار كارگر رسيده بود تحويل دبير شورايعالي كار، مجلس دستمزدها كه به امض
شوراي اسالمي و مجمع تشخيص مصلحت دادند و همانجا اعالم كردند اين امضاها با توجه به 
امكانات بسيار محدود سازماندهندگان خواست افزايش حداقل دستمزدها جمع آوري شده است و از 

شرايط معيشتي بسيار مصيبت باري قرار دارند، خواست افزايش حداقل آنجا كه تمامي كارگران در 
دستمزدها، خواست تمامي كارگران و عموم مزد بگيران است و حداقل دستمزد ماهانه با توجه به 
افت شديد قدرت خريد كارگران در طي سي سال گذشته، نبايد كمتر از يك ميليون تومان در ماه 

 .باشد
ن مسئله به شورايعالي كار، نماينده هاي مجلس شوراي اسالمي و مجمع اما عليرغم انتقال اي

تشخيص مصلحت و همچنين اشراف كامل خود اين نهادها بر اينكه در تمامي مراكز استاني كشور 
 هزار تومان است با اين حال چنين مبلغي را به 275فقط اجاره بهاي ماهيانه منازل مسكوني باالي 

رگران به تصويب رساندند و با اين مصوبه نشان دادند فقر و فالكت عنوان حداقل دستمزد كا
كارگران و مستولي شدن بيش از پيش گرسنگي مطلق بر زندگي ميليونها خانواده كارگري مسئله 

 .اينان به عنوان تصميم گيرندگان و اداره كنندگان جامعه نيست
 

 كارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتكشان
بل تحميل دستمزدهاي زير خط فقر آستين ها را بيش از پيش باال زد، نبايد به مرگ بايد در مقا

تدريجي از گرسنگي تن سپرد، نبايد اجازه داد هر طوري كه صاحبان سرمايه ميخواهند نيروي كار 
. ما به حراج گذاشته شود و سهم ما از توليد كوهي از ثروت ونعمت در جامعه فقر روز افزون باشد

ري از يك زندگي انساني حق مسلم ماست و اين چيزي است كه هيچ كس آنرا به ميل خود برخوردا
 . به ما هديه نخواهد كرد

افزايش حداقل دستمزدها تنها در گرو اراده و خواست ما كارگران در صفي متحد و يكپارچه است، 
ن روز را به روز اعتراض بايد تا روز اول ماه مه با امضاي طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها ، اي

 . عليه دستمزدهاي زير خط فقر تبديل كرد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و انجمن 
صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه همدوش با كارگران امضا كننده طومار خواست افزايش 

 توماني لگد مال كردن حرمت انساني كارگران و 274500د دستمزد حداقل دستمزدها اعالم ميدارن
محكوم كردن خانواده هاي آنان به مرگ تدريجي از گرسنگي است و بدينوسيله ضمن اعتراض 

بارزه براي تجديد نظر اساسي در ميزان شديد به تصويب چنين دستمزدي، اعتراض به آن و م
حداقل دستمزدها را حق مسلم كارگران ميدانند و عموم كارگران، معلمان، پرستاران و 
سايرزحمتكشان را به امضاي طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها فرا ميخوانند و از آنان 

 اين خواست را همدوش با ميخواهند با ملحق شدن به صف مبارزه براي افزايش حداقل دستمزدها،
كارگران امضا كننده طومار، به يك خواست اصلي و قابل تحقق در روز اول ماه مه امسال تبديل 

 . كنند
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 سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
 اتحاديه آزاد كارگران ايران 

 انجمن صتفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه

 كارگران يكاي سندي نوروزاميپ
  هفت تپهشكرين

 
 در ماه نكهي هفت تپه با وجود اشكري كارگران نيكايسند
 ني اي بر اعضادهاي فشار ها وتهد1387 سال ياني پايها

 ي متعددي كرده و باعث بازداشت هاداي پشي افزاكايسند
 ني ارهي مدئتي هسي شدگان رئري دستگيشده و بعد از آزاد

 برد ي و به طور نامعلوم در زندان به سر مري دستگكايسند
 تمام ي گفته و خواستار آزادكي را تبر1388 سال آغاز
    باشدي مي كارگرنيفعال
 هفت تپه بعد از سال ها شكري كه گذشت كارگران ني سالدر

 يكاي سندرهي مدئتي هيمبارزه توانستند با انتخاب اعضا
 ني ارهيمد ئتي هياعضا . كنندييمستقل خود را بازگشا

 اعتراض به عدم پرداخت ي كه تنها براي در حالكايسند
 ني كارخانه و فروش زميلي از تعطيريدستمزد ها و جلوگ

 يكاي سندياي شركت به احي سازي و خصوصزي حاصلخيها
 خود اقدام كرده ي واقعندگاني نمانيي و تعيمستقل كارگر

نظام ، به  هي علغيتبل گذشته با اتهام يبودند  در طول ماه ها
 .  قرار گرفتندييكرات به دادگاه انقالب احضار و مورد بازجو

 ئتي هي و آزار اعضاتي اذ1387 سال ياني پاي ماههادر
 و افتي شي افزاشاني خانواده هاي و اعضاني ، فعالرهيمد
 ني فرد هم از ايياي دكتر محمد اولي آقاكاي سندلي وكيحت

 يها و بازداشت ها تمام فشارنيدر ادامه ا.  نبود يامر مستثن
 توسط وزارت اطالعات احضار  و رهي مدئتي هياعضا

 مورد زي نشاني منازل مسكوني شدند و در مواردبازداشت
 قرار  كفالت از عي شدگان با تودري قرار گرفت  دستگشيتفت

 كماكان كاي سندني ارهي مدئتي هسيزندان آزاد شدند اما رئ
   بردي در زندان به سر مي خبرچيبدون ه

 مستقل تي حاكم ، هرگونه فعالطي شرالي به دلمتاسفانه
 راستا ضمن ني شود و در اي سركوب م"عاي سريكارگر

 ني و آخرني هفت تپه اولشكري كارگران نيكاي سندنكهيا
 ي باشد ،بوجود آوردن تشكل كارگريتشكل سركوب شده نم

 . ستي نسري منهيبدون پرداخت هز
  ي كارگريهاتي فعالليه دل از كارگران بياري بسامروز

 هستند، ي اجتماعيتهاي، سرگردان و محروم از فعالكاريب
 هفت تپه و شركت واحد شكري كارگران نيكاي سندنيمسئول
 يدر زندان به سر م...  معلمان و ي صنفي انجمن هانيو فعال

 .  حكم صادره هستندي منتظر اجراايبرند و 
 ستهي شايو زندگ ي تشكل مستقل كارگري در راه آزادما

 هي و از حقوق اولدهي گرددي كه در منشور حقوق بشر قيانسان
 .  كردمي استفاده خواهي است از هر ابزاريانسان

 تي مدت مورد حماني هفت تپه در طول اشكري نكارگران
 از ي و حقوق بشري كارگري از نهاد هاياري بسي معنويها

 ، يي غذا موادعي كارگران صناي المللني بهيجمله اتحاد
 نهاد ني ايقرار داشته  و تمام (IUF ) و خدماتيكشاورز

 . ها را در كنار خود داشته است
 ي هفت تپه ، سپاسگزار تمامشكري كارگران نيكايسند

 ي ها تي حماني باشد و از اي مزاني نهاد ها و عزنيزحمات ا
 ي استقبال كرده و خواهان ادامه آن تا زمان آزاديمعنو

 .  باشدي مشيا هتيكامل فعال
 در ي محو سركوب و زندان و گسترش عدالت و آزادي آرزوبا

 يتيسراسر گ
  1388 فروردين 7



160 اد كارــاتح   1388  فروردين        هــصفح 
 

 

11

  !مبارزه دانشجويان حمايت کنيماز! دانشگاه گورستان نيست
  

اين . در تهران شاهد درگيري شديد دانشجويان با نيروهاي امنيتي و انتظامي  بود) پلي تکنيک(روز دوشنبه پنجم اسفندماه، دانشگاه اميرکبير 

 دانشجو ٦۰در جريان اين درگيري بيش از . صورت گرفتدر محوطه دانشگاه » دفن شهيد«دنبال اعتراض دانشجويان به پروژه  ها به درگيري

  . مجروح شده و نزديک به بيست تن از آنان به بيمارستان انتقال داده شدند

، دفن تعدادي از شهداي جنگ ايران و عراق در »دفن شهيد«از سه  سال پيش و به دنبال انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران، پروژه 

هاي سياسي مختلف  هاي علمي دانشگاه و گروه اين پروژه از همان ابتدا با مخالفت شديد دانشجويان، هيات.  هاي ايران، اعالم شد محوطه دانشگاه

  . پيش برد اما حکومت تالش دارد تا با استفاده از نيروهاي امنيتي و انتظامي خود و با سرکوب مخالفان، اين پروژه را به هر ترتيب به. روبرو شد

برگزار خواهد ) تکنيک پلي(در دانشگاه اميرکبير » دفن شهيد«اجراي اين پروژه، دولت از قبل اعالم کرده بود که در روز پنجم اسفندماه، مراسم  براي 

ه د و اعتراض خود را نسبت به دفن شهداي گمنام اعالم کرهپي اقدام به برگزاري تحصن آرام نمود در تکنيک در دو روز پي دانشجويان پلي. شد

 دولت با توجه به مخالفت گسترده دانشجويان و به منظور جلوگيري از اعتراضات، از هفته قبل تبليغات وسيعي را حول اين مراسم آغاز کرده .بودند

  .اي نيز يکشنبه شب در استقبال از اين مراسم پيام داد بود، تاجايي که خامنه

فقيه، دانشجويان جرأت اعتراض به اين مراسم را نخواهند داشت و  دن آن و پشتيباني وليکرد که با اين تبليغات وسيع، عمومي کر حکومت فکر مي

اما برخالف تصور دولت، از همان آغاز مراسم، . دانشگاه اميرکبير را پيش خواهند برد» دفن شهيد«هيچ مخالفتي، پروژه  آنها به راحتي و بي

به دنبال اعتراض دانشجويان، نيروهاي بسيجي و مأمورين .  به اعتراض وسيعي زدنددانشجويان با تجمع در محوطه دانشگاه و محل دفن، دست

ي رسيده، دانشجويان معترض در مقابل تهاجم ها بنا به گزارش. امنيتي و انتظامي به دانشجويان هجوم برده و به ضرب و شتم آنان پرداختند

  و”مرگ بر ديکتاتور“، ”مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران“، ”مانه شهيد شده بهانهديکتاتور ز“نيروهاي انتظامي مقاومت کرده و با شعارهايي چون 

  . اعتراض کردند است،ها ايجاد جو امنيتي در دانشگاهاين پروژه که هدف آن  به ،”عرضه قرآن کردي به نيزه بسيجي بي“

 و  به شناساسي و بازداشت دانشجويان معترض پرداختند،دانشگاه درهاي خروجي  محلبا استقرار دردنبال پايان مراسم دفن، نيروهاي انتظامي  به

ميدان فلسطين منتقل شدند، اما از محل نگهداري در  ۱۰۷ اکثر اين دانشجويان به کالنتري . ، بيش از هفتاد نفر را دستگير کردندها بر طبق گزارش

  .اند  بازداشت شدگان آزاد شده تن از۴۰ تا روز سه شنبه، .برخي از بازداشت شدگان اطالعي در دست نيست

 از فعالين حکيم زاده، نريمان مصطفوي و احمد قصابان، صبح روز ششم اسفند ماه نيز نيروهاي امنيتي با حمله به منازل مهدي مشايخي، عباس

را به مکان نامعلومي منتقل ها، آنان  از ضبط کامپيوتر، موبايل و کتاب ده و پسکر آنان را با ضرب و شتم بازداشت دانشجوئي اين دانشگاه،

  .نتيجه مانده است ي سالمت فرزاندانشان تاکنون ب و براي اطالع از وضعيتيهاي دانشجويان بازداشت هاي خانواده پيگيري .اند نموده

بندي جنسيتي،  ، سهميهانقالب فرهنگي، انقالب فرهنگي دوم، انقالب فرهنگي مداوم، جداسازي جنسيتي: سياست هاي تاکنوني جمهوري اسالمي مانند

بندي مقاالت اساتيد  هاي مستقل دانشجوئي، واگذاري ارزشيابي علمي و درجه گزيني، افزايش هزينه تحصيل، مخالفت و ممانعت از برپائي تشکل بومي

از سوي موسسه پژوهشي علوم انساني به حوزه علميه قم، برکناري و بازنشستگي اجباري استاتيد، تالش براي اجراي منشور اخالقي تهيه شده 

ها  ها، در تمامي عرصه خميني و افرادي جون مصباح يزدي، رعايت حجاب و پوشش اسالمي، پادگاني کردن دانشگاه و اسالمي کردن دانشگاه

  .، به سرکوب هرچه بيشتر دانشجويان روي آورده استها هايش در دانشکاه رژيم درمانده از شکست سياست. شکست خورده است

بار براي چند سال  رژيم يک. مهوري اسالمي از بدو تاسيس، در هراس از  دانشگاه و دانشجو، تالش خود را بر کنترل آنها قرار داده استحکومت ج

اين . براي خود بسازد» اسالمي«ها براند  و در بازگشايي جديد، دانشگاهي  ها را بست، به اين اميد که نسل دانشجوي قبلي را از دانشگاه دانشگاه

  .ها صحنه اعتراض نسل جديد به حکومت سراپا فاسد و متحجر اسالمي شد آرزوي محال نيز راه به جايي نبرد و بعد از بازگشايي مجدد، دانشگاه

احضار و . هاي کشور توطئه کرده است از گذشته عليه جنبش دانشجوئي و دانشگاه تر  گذشته سازمان يافتهچند سالجمهوري اسالمي در طي 

هاي وابسته  ، تعطيلي نشريات دانشجوئي، راه انداختن تشکل از تحصيل شکنجه و محاکمه دانشجويان، محروم کردن دائمي و موقت آناندستگيري،

جمهوري اسالمي تالش کرده .  اخراج استادان مستقل و برجسته، از جمله اين اقدامات است وهاي کشور هاي سرکوبگر رژيم در دانشگاه به ارگان

ها و براي امنيتي کردن  نيز بخشي از همين سياست» دفن شهيد«پروژه  .هاي کشور حاکم گرداند  پادگاني و امنيتي را در دانشگاه فضايتااست 

  .باشد ها و شکستن حريم دانشگاه مي فضاي دانشگاه

 حاکم حتي دولت نظامي ـ امنيتي ان داد کهبار ديگر نش  تکنيک در مقابل نيروهاي سرکوبگر رژيم، يک تظاهرات پنجم اسفند و مقاومت دانشجويان پلي

دانشجويان همچنان در دفاع از آزادي، .  صداي اعتراض دانشجويان را خاموش سازدتا قادر نيست ، سرکوب و بازداشتکارگيري  بهنيز عليرغم

 .اند پيشروي ارتجاع حاکم ايستاده در مقابل  مردم ايران،هاي اجتماعي قدم هستند و همراه با ساير جنبش دمکراسي و عدالت اجتماعي ثابت
 تاثير جدي در صفوف متحد دانشجويان ندارد و حکومت،گرانه و تفرقه افکنانه  نشان داد که اقدامات سرکوبمقاومت يکپارچه دانشجويان 

 .اند حد ويکپارچه ايستاده مت،بند هستند و در برابر استبداد و در دفاع از آزادي پاي» اتحاد، مبارزه، پيروزي«دانشجويان همچنان به شعار
تر دانشجويان  هرچه سريع خواهان آزادي ،  اميرکبير و ضرب و شتم دانشجويان ضمن محکوم کردن يورش جمهوري اسالمي به دانشگاهما

براي آزادي زندانيان هاي دموکراتيک و مدافع حقوق بشر را به اتحاد و به مبارزه  ها و احزاب سياسي، نهادها و انجمن  سازمانما. هستيمبازداشتي 

  .يمخوان سياسي و دستگير شدگان اخير فرا مي

 راه آزادي زندانيان سياسي  وتشديد سرکوبراه جلوگيري از  سياسي،اجتماعي و راه عقب نشاندن حکومت، راه بازداشتن آن از تهاجم به فعاالن

  .تمبارزه، مقاومت و ايستادگي اس دستگير شده، اتحاد و

  ن اتحاد فدائيان خلق ايرانکميته مرکزي سازما

  ۲۰۰۹ فوريه ۲۵ -۱۳٨۷ اسفند ۷



160 اد كارــاتح   1388  فروردين        هــصفح 
 

 

12

  سازمان اكثريت 
متعلق به كداميك از 
 گرايشات مي باشد؟

 
 

  سيروان هدايت وزيري
  

هاي اكثريت  در سايت عصر نو مطلبي در رابطه با سياست
 تا 59در همكاري با رژيم جمهوري اسالمي در سالهاي 

در اين مطلب سعي شده است .  به چاپ رسيده است 63
ريت ، و براي ، نقل قول هايي از نشريه كار آن زمان اكث

روشن شدن طرف داري اين سازمان از جمهموري 
ها سانسور  اگر در بيان اين نقل قول. اسالمي آورده شود 

و خدشه ايي وارد نشده باشد ، سقسنا امانت در نقل 
هاي اكثريت در  ها رعايت شده و بايد گفت سياست قول

دفاع از جمهوري اسالمي به وضوع و روشن انعكاس داده 
بي شك با خواندن اين نقل قول ها ، . ت شده اس
هاي سازمان اكثريت در دفاع از جمهوري اسالمي  سياست

در اينجا به . مورد سرزنش و شماتت قرار خواهد گرفت 
خوانندگان اين مطلب پيشنهاد مي شود ، بيان نقل 

هاي مندرجه در سايت عصر نو را مرور و بازبيني  قول
 اين نقل قول ها در اين در نتيجه من در بيان. نمايند 

اما آنچه كه مد نظر اين مطلب . مطلب پرهيز خواهم كرد 
مي باشد ، مسئله چرا و چگونه هاي سياست هاي 
سازمان اكثريت در دفاع از جمهوري اسالمي از يك طرف 
، و از طرف ديگر دنبال كردن همين متدولوژي و سياست 

 .در مرحله كنوني مي باشد 
 اين مسئله ، كه چرا سازمان اكثريت ، براي پاسخ دادن به

سياست دفاع از جمهوري اسالمي را دنبال كرد ، و چرا 
اين سازمان هنوز نيز در كاربرد همين سياست مشوق 
است ، الزم به بررسي مختصري از چند گرايش در 

بي شك . استقرار و تحكيم جمهوري اسالمي مي باشد 
ستنتاج خواهد سياست اكثريت در يكي از اين گرايشات ا

 . شد 
تا آنجايي كه به طرفداري و استقرار جمهوري اسالمي در 
جامعه ايران بر مي گردد ، مي توان به چهار گرايش 

اين . عملي و نظري در كمك به اين جريان اشاره كرد 
گرايشات اگرچه در اشكال متفاوت بودند ، اما در منظور و 

 نهايي رسيد ، محتوا ، تا آنجايي كه باالخره به يك هدف
يك مركز ثقل و ) بخوان استقرار رژيم جمهوري اسالمي( 

در همين جا اشاره . مشتركي را تشكيل داده بودند 
مختصري به اين گرايشات مي تواند ، به منظور اين 

 .مطلب كمك نمايد 
طرفداران گرايش اولي ، بنيان گذاران خود جمهوري 

ه روحانيت مي اهللا خميني و جامع اسالمي ، ازجمله آيت
 . باشد 

اهللا خميني با در نظر   ، آيت57از همان اواسط سال 
گرفتن شرايط جوشان ، تغييرپذير ، خراب شدن ستون و 

هاي نظام سلطنتي در ايران ، به قصد رهبري تحوالت  پايه
و . و جامعه ، دولت خود را در خارج از كشور تشكيل داد 

اي همگاني معرفي اين دولت را به مردم ايران و رسانه ه
با معرفي اين دولت ، يك مركز توجه و ثقل در . نمود 

در نتيجه . تقابل به نابساماني و انشقاق جامعه بوجود آمد 
اهللا خميني با معرفي اين دولت ، مهر رهبري بر  آيت

جامعه را كوبيد در نتيجه سه گرايش ديگر اتوماتيك وار 
 . ايي تبديل گشتند  به يك نيروي حاشيه

طرفداران گرايش دومي را نيروهاي نهضت آزادي و جبهه 
اين نيروها از همان ابتدا خواهان . دادند  ملي تشكيل مي

جابجايي قدرت، به هرقيمتي، در مقابل نظام توتاليتر 
با توجه به تجارب تاريخي، اين نيروها . شاهنشاهي بودند 

از همان دوران نخست وزيري مصدق به بعد، مي 
وي اجرايي امور جامعه به طور سكوالر را در خواستند نير

دكتر محمد . دست داشته باشند و نه رهبري جامعه 
وي به نظام . مصدق ادعاي رهبري در آن زمان را نداشت 

. مشروطه سلطنتي با قدرت سياسي محدودي بسنده كرد
داران راه  در نتيجه رهبران اين نيرو به عنوان ميراث

بر جامعه، مسئوليت اجرايي مصدق به جاي اعالم رهبري 
و با اين انگيزه، . بعد از سرنگوني شاه را برعهده گرفتند

ديدند ،  راهي جز تقويت گرايش اول، پيشاروي خود نمي
اعالم پست نخست وزيري بازرگان و حضور چندي از 

اهللا  نامداران اين گرايش در كابينه وي، بر رهبري آيت
ستقرار رژيم و در نتيجه در ا. خميني صحه گذاشتند 

رسميت بخشيدن به رژيم جمهوري اسالمي سهم بزرگي 
 . را ايفا نمودند 

طرفدارن گرايش سومي، كسبه، بازاريان و مزدوراني بودند 
كه به هر قدرت سياسي و اقتصادي بر جامعه ايران با 

كردند ، و آن را مورد  توجه به منافع خويش تمكين مي
 امر، مال اندوزي، در حقيقت. دادند  پذيرش قرار مي

ها پرنسيپ اين  پولداري، رشوه خواري و بد و بستان
اين گرايش با تكيه بر . گرايش را تشكيل مي داد 

. اپورتونيسم بازار، ستون لرزان نظام شاهنشاهي را فهميد
با اين لرزش، كافي بود با صورت و شمايل ديگر خود را 

ان مجددا براوضاع متغيير تطبيق دهد، تا اينكه منافع آن
استقرار حكومت جمهوري اسالمي . تضمين گردد 

طرفدارن . بهترين بستر براي اين چرخش روباه گونه بود 
اين گرايش با تف كردن بر روبناي فرهنگي نظام 
شاهنشاهي، با انتخاب لباس ديگر، شكل و شمايل ديگر و 

ها خزيدند، و فرياد  ابزار دستي ديگر به مساجد و حسينه
ومت اسالمي را تا گوش كركنان سر كشيدند درود بر حك

البته فرياد آنان صرف فرياد نبود، عملكرد آنان نيز . 
و در استقرار . پاشنه آشيل حكومت جمهوري اسالمي بود

و تحكيم حكومت اسالمي سهم مهم و تعيين كننده ايي 
 .را ايفا نمودند 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي ، ارتش و ارگان هاي 
متنوع مسلح جمهوري اسالمي بي شك نيز در چارچوب 

 .اين گرايش محسوب مي شوند 
گرايش چهارمي، جناح راست درون چپ را تشكيل مي 

اين جناح اساسا بر خالف خيلي از تحليل گران . دهد 
چپ و صاحب نظر، مربوط به گرايش سومي نيست و 

طرفدارن اين .  جاسازي در اين گرايش نيست قابل
اين گرايش، . گرايش، مزدور، مال اندوز و كسبه نبودند 

جا دارد مرز و چارچوب . يك جنبش فكري و نظري بود
تا . اين مطلب به بررسي همين گرايش محدود گردد 

انجايي كه به مخاطب اين گرايش بر ميگردد ، خودبخود 
 پاشنه آشيل آن، سازمان نمي توان جريان حزب توده و

در حقيقت، باني اين . اكثريت را مد نظر قرار نگيرد
گرايش حزب توده و ستاره دنباله دار آن سازمان اكثريت 

حزب توده ايران بعنوان يك حزب تاريخا . باشد  مي
اجتماعي و نظري نمي توانست در تحوالت بعد از 

گر اين ا. سرنگوني شاه در جامعه ايران بي تاثير نباشد 
حزب بلحاظ تعداد يك مجموعه ايي از توازن قوا را 

تشكيل نمي داد ، اما از لحاظ فكري و نظري توانست 
و . جنبش چپ ايران را تابع انديشه و تزهاي خود سازد 

عاقبتا نيز اين انديشه و تزها در لواي اپورتونيسم دولتي 
جمهوري اسالمي ، به تقويت و استحكام خود جمهوري 

ايي ،  با اين مكانيزم عملي انديشه.  منجر گرديد اسالمي
خودبخود طرفدارن اين انديشه و تز نيز مديون وقرباني 

اين انديشه و نظرگاه ها چه بودند؟ و . گرايش اولي شدند 
شد ؟  معيارهاي اين انديشه مي بايست به كجاه ختم مي
؟ اين  و چرا از بكارگيري اين تزها سوه استفاده گرديد

 سئوالتي مي باشند ، كه توضيعاتشان از نظرگاه مجموعه
و اما همواره از . اند  قانون نسبي انديشه پاسخ نگرفته

نظرگاه انديشه مطلق گرايي به باد انتقاد گرفته شد ، تا 
آنجايي كه حاملين اين تزها ، در متدولوژي به خيانتكار و 

اما اين تز و نظرگاهها چه . مرتد محكوم گرديده است 
 گذار مسالمت آميز و راه رشد غيرسرمايه _ 1د ؟ بودن

 مبارزه _ 3 تشنج زدايي _ 2داري به سوي سوسياليسم 
 رقابت هاي اقتصادي ميان دول هاي _ 4پارلمانتاريسم 

 رد _ 5كشورهاي سوسياليستي و امپرياليستي 
ديكتاتوري پرولتاريا و پذيرش مبارزات عمومي و 

ديشه ها ، سياست هاي اين مجموعه تز و ان. غيرطبقاتي 
در حقيقت . مبارزاتي حزب توده ايران را تكوين مي كرد 

 حزب كمونيست وقت 20مجموعه اين تزها در كنگره 
اتحاد جماهير شوروي و به ابتكار خروشچف به تصويب 
رسيده بود ، و بعدا به سياست داخلي و خارجي اين 

در حقيقت هدف از تصويب اين . كشور تبديل گرديد 
ا ، در كشور اتحاد جماهير شوروي ، براي استحكام تزه

با اين انديشه كه . بخشيدن ساختمان سوسياليسم بود 
سوسياليسم و كمونيسم در شوروي تماما مستقر گرديده 

در نتيجه ، الزامات اين تزها ، موقعيت نه تعرضي ، . است 
با اين حال حزب توده ايران اين . بلكه تدافعي داشتند

ناي حركت هاي سياسي خود در جامعه ايران تزها را مب
و بعدا نيز سازمان اكثريت مشوق اين تز ها شد . قرار داد 

هاي حزب توده را  سازمان اكثريت در شرايطي سياست. 
دنبال نمود كه جامعه ايران در حال تحول و دگرگوني 

هاي مردم و روشنفكران جامعه ايران با توقعات  توده. بود 
ولي . از گذشته به ميدان آمده بودند به غايت بيشتر 

حكومت جمهوري اسالمي با عكس العمل غير منطقي و 
غير دموكراتيك خود، آنان ناچار گرديدند، باال ترين شكل 
مبارزه، يعني مبارزه قهراميز براي دستاوردهاي خود 

از اين جنبه بود كه ماحصل عملكرد . انتخاب كنند 
رهنگ سياسي بالقوه و سياسي اين تزها در انطباق با ف

و در حقيقت اين تزها به اعتبار . بالفعل جامعه ايران نبود
ايي كه  هاي سياسي اش ، تحول و پيشرفت خصلت تدافعي

و اين ترمز بي .  بدست آمده بود، ترمز نمود 57از سال 
. موقع ايي، به نفع استقرار جمهوري اسالمي تمام شد 

صطالح خصلت ضد سازمان اكثريت با قلمداد كردن به ا
امپرياليستي جمهوري اسالمي ، بدان شاخص دولت 

با اين تفاهم بود، كه . عموم خلقي و ضد امپرياليستي داد
متاسفانه اين سازمان در جبهه جمهوري اسالمي قرار 

سازمان اكثريت فعل و انفعاالت مثبت جامعه . گرفت 
ايران به سوي يك جامعه بهتر را قرباني تضاد صرفا ضد 

اين سازمان با ترك . ريكايي جمهوري اسالمي كرد آم
كردن جبهه براي عدالت اجتماعي، از جمله خواست 
كارگران براي مزاياي بيشتر، تمكين به دولت دوم 
جمهوري اسالمي و عدم پيشنهاد براي تشكيل يك دولت 
سكوالر، كنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و قهرآميز خلق 

، ازجمله اين مبارزات، ايران براي احقاق حقوق خويش
  ..............مبارزه قهراميز مردم كردستان، 

   13 بقيه در صفحه
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 از تي حماتهي كميندگي نمائتيدارهيد
 تهي كميگلزارخاوران در نروژ  با اعضا
 مجلس قانونگذار نروژ

  
 شده يزي برنامه ري هاتي ازگلزار خاوران در نروژ در ادامه فعالتي حماتهيكم

 روابط تهي ازكميندگاني صبح با نما10 ساعت ه،يفور17شنبه،  خود در روز سه
آنته « را خانم ي نروژئتيه. و گفتگو كردداري الملل پارلمان نروژ دنيب

 تهي رابط كمومسئول » آنته برگستون«خانم.  كردي ميسرپرست» برگستون
گُوروم  « يآقا.  باشدي كشورمني پارلمان با وزارت امور خارجه ايخارج
 حزب حاكم ندهي آموزش پارلمان و نماتهي كه عضو پارلمان، عضو كم»يشرنل

 هي فور14 در روز شنبه شانيا.  حضور داشتداري دنير ا باشد ديكار در نروژ م
 از گلزار خاوران در مقابل پارلمان نروژ، شركت تي حماتهيدر تظاهرات كم

   . حزب كار را قرائت نمودامي بود كه پينمود و از جمله افراد
 موضوعات مورد بحث را شيشاپي نروژ كه پ– از گلزار خاوران تي حماتهيكم
 را با يزمواردي جلسه نني ارسال كرده بود، تالش نمود در اي نروژئتي هيبرا
 يسخنگو. دي ساعت بطول انجامكي جلسه ني بگذارد،ااني در مي نروژئتيه

 الملل به خاطر ني روابط بتهي نروژ، ابتدا از كم- از گلزارخاورانتي حماتهيكم
  در بارهي موضوع اختصاص داده است،  تشكر كرد و اسنادني كه به ايوقت

 را در 67 كشتاراني نفر از قربان5000 باي تقرستيگلزار خاوران را به همراه ل
 در ي گان نروژندهي را با نماتهي كمي قرارداد، سپس خواسته ها ني حاضرارياخت
   . گذاشتانيم

 الملل در تظاهرات ني كل سازمان عفو بري با اشاره به سخنان دبتهي كميسخنگو
كه » :يگورم شرنل «ي آقانيارلمان نروژ و همچن درمقابل پهي فور14روز شنبه 

 در مقابل پارلمان نروژ شيدو روز پ: خود در تظاهرات شركت كرده بود، گفت
 بي كه از تخرمي موظفما الملل اظهار داشت كه همه ني سازمان عفو بركُليدب

  يي باشد كه بولدوزرهاني ادي تالش مان باني و اولمي كنيريگلزارخاوران جلوگ
 پارلمان ندهي نماني عالوه بر ام،ي كنند، متوقف كني مبياوران را تخركه خ
 زدند، ي مادي فرانيراني كه ادندي خود حضور داشتند و شن»يگُوروم شرنل « يآقا
 دو موضوع خواست ما نيبا توجه به ا.  ، واكنشواكنش امورخارجه ري وزيآقا

  كه  تجربه ثابت كرده مي باورني روشن است و ما براارياز شما و دولت نروژبس
 هم استعداد وهم اراده آن را دارد كه دوباره دست ي اسالمياست كه، جمهور

   . بزندياتي جنانيبه چن
 ري وزيآقا:  بود كهني گذاشته شد ااني در مي نروژتهي كه با كميگري دنكته

 سالگرد ني م60 خود به مناسبت يامورخارجه نروژ، در ماه اكتبر در سخنران
 يدولت نروژ خط و مش«:  حقوق بشر سازمان ملل اظهار نمودنديهانمنشورج

 وجه ممكن از ني چگونه در عمل و به بهترداندي كرده است ومنييخود را تع
 ني اري وزيحال سئوال ما از آقا« .  و محافظت كندتي حقوق بشر حمانيمبارز

 ني و محافظت ازمبارزتي حماي براياست كه دولت نروژ چه برنامه مشخص
 ئتيدر ادامه ه.  داردي اسالمي در مقابل جمهورراني اي و حقوق بشرياسيس
 تي و عدم حماي اسالمي دولت نروژ در قبال جمهوري هااستي به سيرانيا

  . انتقاد نمودي مستبد اسالممي در مقابل رژيراني اني از مبارزيفعال و جد
 در ميژ ري جمعي در مورد وجود گورهايراني از همراه هان ايكي سپس

  . صحبت نمودراني مناطق اگري و دردرانيكردستان ا
 سئوال كرد گورستان خاوران ،ي نروژئتي ادامه جلسه خانم آنته مسئول هدر

 ي المللني بيچگونه كشف شد و درارتباط با موضوع گلزارخاوران واكنش ها
. اند انجام داده ي چه اقداماتي المللني بيچگونه بوده است و دولتها و سازمانها

  ي چگونگراموني پشاني اي خانواده جانباحتگان  به پرسش هاي از اعضايكي

 ي هر روزه خانواده هاتيكشف گلزارخاوران، نحوه دفن اجساد، آزار و اذ
  . پاسخ دادي المللني بي  و واكنش هاي اسالمميجانباحتگان توسط رژ

 ني در امي تواني مي سئوال شد كه ما چه كاري نروژئتي هي از سواني پادر
  : مطرح نمودري خود را به شرح زي خواسته هايراني ائتيه. ميرابطه انجام ده

 درنگي بخواهد كه بي اسالممي از رژيدولت نروژ بطور فعال و جد •
  . گلزار خاوران را متوقف كندبيتخر

 و 67 كشتار راموني پي بخواهد تا به جامعه جهاني اسالممياز رژ •
  . دهدحيگلزار خاوران توض

 اروپا هي عضو اتحادي كشوره هاژهي بويدولت نروژ از جامعه جهان •
 انجام دهند و ي گلزارخاوران اقدام مشتركي هاقتيبخواهد كه در كشف حق

  . گلزار خاوران محكوم كنندبي را بخاطر تخري اسالميجمهور
 و بي تعقت،ي بخواهد تا به  آزار، اذي اسالمميدولت نروژ از رژ •

 كشتار اني جانباختگان خفته در گلزار خاوران وقربانينواده ها خايشكنجه روح
   . دهداني پا67
 داري دي نروژ، تقاضا– از گلزارخاوران تي حماتهيما به عنوان كم •

 و عكس لمي اسناد، فداري تا در آن دمي امور خارجه نروژ را دارري با وزعيسر
 گلزار بي تخرراموني و پمي نشان دهي را به وي اسالممي رژتي جنايها

 گفتگو يو مدافعان حقوق بشربا گري و داني قربانيخاوران، آزار خانواده ها
 مطلع ي مستبد اسالممي نسبت به رژي دولت مطبوع وي و نسبت به خط مشميكن
  .ميشو

 بي و تخر67 ضمن محكوم كردن كشتار ،ي نروژئتي هي آنته سخنگوخانم
 موضوع را با عتريهر چه سر قول داد ،ي اسالميگلزارخاوران توسط جمهور

 اني امور خارجه پارلمان در متهي كمندگاني نماگري امورخارجه نروژ و دريوز
  . مطلع سازديداربعدي ديبگذارد و ما را برا

    
   نروژ- از گلزار خاوران تي حماتهيكم
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  ......اكثريت متعلق سازمان 
حانه مبارزه مردم سيستان و بلوچستان، جبهه مبارزات مردم اهواز، مبارزات مسل

شمال ايران در گيالن و مازندران ، مبارزات دهقانان تركمن صحرا براي تقسيم 
هاي مبارزاتي، در وجود پيروزيشان، مي توانست عرصه ها  اين مجموعه جبهه. ها زمين

سازمان اكثريت با كنار گذاشتن اين . را براي دموكراسي در ايران را فراهم سازد 
اما تا .  اسالمي را بر مسائل فوق ترجيح دادمبارزات، استقرار حكومت جمهوري

آنجايي كه به منطق و محورهاي جامعه مدنيت برميگردد، انديشه هاي حزب توده 
ها مورد سوءاستفاده اپورتونيسم  اگر در جامعه ايران عملي مي گرديد، و اين انديشه

دلي گرفت ، جامعه ايران يك چهره مدنيت و معت دولتي جمهوري اسالمي قرار نمي
ولي از اينكه جامعه ايران امادگي براي پراكتيزه كردن اين . به خود مي گرفت 

انديشه ها را نداشت ، جمهوري اسالمي با ارائه برنامه هاي ديني و شيعه گري خود، 
هاي فوق سر باز  و با تكيه بر فرهنگ بازاري از هرهرگونه فضايي براي تحقق انديشه

 گرفتن همين عملكرد حكومت جمهوري اسالمي و با سازمان اكثريت با ناديده. زد 
ناديده گرفتن اوضاع آنوقت، از اين جنبه كه جامعه در حال تحول و دگرگوني بود، از 
انديشه حزب توده، كه انديشه ايي دفاعي بود، پيروي نمود و در عمل در استقرار 

وش كردن سازمان اكثريت هم اينك نيز با فرام. رژيم جمهوري اسالمي سهيم شد 
اين موضوع تاريخي، به دنبال اين يا آن سازمان و شخصيت سياسي است، كه مجددا 

باشد كه ، سازمان  جاي تعجب مي. ترمز كردن تحوالت و دگرگوني را فراهم سازد
هايي كه سازمان اكثريت بدنبال آنان مي باشد، آنان تاريخا هر گونه  شخصيت

انتظار تحول و دگرگوني مثبت . سته بودندهايي به سوي آزادي و دموكراسي ب روزنه
هايي همانند درفش كاوياني، اقشار و اقمار  جامعه ايران از سوي سازمان و شخصيت

، از جمله پسر شاه، و در خطه به اصطالح ليبرالي  هاي سلطنت گذشته بازمانده
 ،همانند آقاي بني صدر و داريوش همايون، انتظار تكرار تاريخي وقايع بعداز سال

سازمان اكثريت اگر در تحوالت آينده ايران تاثير مثبت داشته .  مي باشد 57هاي 
ها تنظيم نمايد ، و بالخره  باشد ، بايد سياست هاي خود بر مبناي تجارب و واقعيت

  با گرايش چهارم مرزبندي نمايد
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 آميز مردم در جزاير فرانسه نگاهي به جنبش اعتراضي موفقيت
  

 
 احمد آزاد

  
 جزيره فرانسه در درياي 4از اواخر سال گذشته،  

كارائيب و اقيانوس هند شاهد يك جنبش وسيع و 
. بودند» زندگي گران«گسترده مردمي دراعتراض به 
هاي اجتماعي  نشان داده  پيروزي مردم در اين جنبش

مبستگي مردم و مقاومت در مقابل فشارهاي كه ه
دولت و كارفرمايان و پشتيباني از نمايندگان خودشان 
در مذاكره با آنها،  شروط اصلي موفقيت در يك 

  .جنبش اجتماعي است
 اين جنبش، كه از اواسط ماه نوامبر سال گذشته در 
اعتراض به گراني بنزين از جزيره گويان آغاز گشته 

خود، از اواسط ماه ژانويه امسال به ديگر بود، در ادامه 
جزاير فرانسه، گوادلوپ، مارتينيك در درياي 
كارائيب و جزيره رئونيون در اقيانوس هند، گسترش 

  . يافت
هاي اقتصادي را اعتصابات گسترده تقريبا تمام فعاليت

در بر گرفته  و عمال  به فلج كردن كامل جريان 
.  جزاير انجاميدزندگي و فعاليتهاي اقتصادي اين

گراني مواد سوختي، اقالم مايحتاج ضروري مردم، 
گراني حمل و نقل و دستمزدهاي ناچيز  عامل اصلي 

وسعت اين .  بود اين اعتراضات و اعتصابات مي
جنبش و شركت اكثريت كارگران، زحمتكشان و 
اقشار متوسط و فقير در آن، بسيار چشمگير بوده و 

م اين حركت اعتراضي  و مهمتر از ابعاد آن،  تداو
گسترش روزافزون آن، نشان از عمق مشكالت 
اجتماعي دراين جزاير و بويژه گراني، استثمار شديد 

يكي از .  و نارضايتي عميق مردم از اين وضعيت دارد
هاي  گيري ائتالف هاي مهم اين جنبش شكل ويژگي

هاي سنديكايي،  وسيعي از گردهم آمدن سازمان
هاي فرهنگي  ها و سازمان مناحزاب سياسي، انج

هاي اعتراضي در  است، كه عمال هدايت اين جنبش
جزاير را بر عهده داشته و همزمان با يكديگر نيز در 

  .رابطه بودند
اولين موفقيت را مردم جزيره گويان در وادار كردن 

 پس .دولت به پذيرش خواسته هايشان بدست آوردند
ي در جزيره  روز اعتصاب عموم44از آن و بدنبال  

گوادلوپ، جنبش اعتراضي، با امضاء توافقنامه بين 
نمايندگان مردم با نمايندگان دولت و كارفرمايان به 

 روز 35در جزيره مارتينيك نيز پس از . پيروزي رسيد
اعتصاب عمومي، دولت و نمايندگان كارفرمايان 

نشيني كرده  نهايتا عقب
اي،  و با امضاء توافقنامه
هاي  تهبخش عمده خواس

.  مردم را پذيرفتند
موفقيت مردم در اين 
جزاير، مقاومت و 
اعتراضات در جزيره 
رئونيون را  تقويت 
كرده است و همزمان 

اين جزيره نيز  در
مذاكرات بين نمايندگان 
مردم و دولت و 
.  كارفرمايان ادامه دارد

هاي اجتماعي  نشان داده  پيروزي مردم در اين جنبش
 مقاومت در مقابل فشارهاي كه همبستگي مردم و

دولت و كارفرمايان و پشتيباني از نمايندگان خودشان 
در مذاكره با آنها،  شروط اصلي موفقيت در يك 

  .جنبش اجتماعي است
  

جزاير فرانسه در درياي كارائيب و اقيانوس هند، 
مانده مستعمرات اين كشور، از قرن هفدهم  ته
، با 1946 سال بعد از جنگ جهاني دوم، در. باشند مي

تصويب قانوني در مجلس فرانسه، اين جزاير از شكل 
هاي فرانسه   مستعمره خارج شده و به يكي از استان

اما واضح است كه تاثيرات اجتماعي و . تبديل شدند
شبه  توان يك اقتصادي بيش از سه قرن استعمار را نمي

اگر چه بدنبال اين . و با يك مصوبه مجلس تغيير داد
مردم اين جزاير، كه عمدتا سياهپوست هستند، مصوبه 

شهروند فرانسوي محسوب شدند، ولي ساختار 
اجتماعي و بويژه اقتصادي اين جزاير در شكل سابق 

چي  خود باقي ماند و عمال بزرگ مالكان مستعمره
قبلي، اوالد و اخالف سفيدپوستاني كه از قرن هفدهم 

ده، آمده به اين جزاير، براي كشت نيشكر و تجارت بر
بودند،   به بورژوازي بزرگ اين جزاير تبديل شدند و 
بطور كامل اقتصاد اين جزاير را تحت كنترل خود 

هاي فرانسه نيز، با توجه به دور بودن  دولت. گرفتند
اين جزاير و اختالف فرهنگي بسيار با آنان، تالش 
چنداني در حل مشكالت واقعي ناشي از استعمار و 

رابر و ناعادالنه نكرده و تنها به  بويژه روابط ناب

اختصاص يك بودجه و فرستادن مامورين دولتي با 
حقوق مكفي از مركز به اين جزاير، بسنده كرده و به 
اين شكل حكومت خود را دراين مناطق تثبيت 

  . كردند
مستعمره چيان برده دار، كه در زبان محلي به آنها 

»بِك «)BEKE ( ه با بهره گويند، در قرون گذشت مي
گيري از كار بردگان سياهپوست در مزارع نيشكر، 
ثروت كالني بدست آورده و اخالف آنها با تكيه بر 

هاي  اين ثروت، امروزه كنترل انحصاري بخش
مختلف اقتصادي جزاير، از توليدات كشاورزي گرفته 
تا واردات و توزيع و سرويس و خدمات، را در اختيار 

ها، سطح  كننده قيمتداشته و عمال خود تعيين 
يك بررسي ساده از قيمت . دستمزدها و غيره هستند

ها در جزاير بين  دهد كه تقريبا قيمت كاالها نشان مي
) فرانسه در اروپا( درصد گرانتر از متروپل 50 تا 30
اين درحالي است كه سطح درآمد مردم در . باشند مي

جزاير كمي بيش از نيمي از متوسط درآمد در متروپل 
متوسط درآمد سرانه در گوادلوپ برابر است . است

 21175 يورو، در مارتينيك برابر است با 18960با 
 يورو و در 17080يورو، در رئونيون برابر است با 

 يورو، در حالي كه 10920گويان برابر است با 
 32535متوسط درآمد سرانه در متروپل برابر است با 

 در 22رابر است با آمار بيكاري در گوادلوپ ب.  يورو
 21صد جمعيت فعال و در مارتينيك برابر است با 

بر طبق .   درصد8درصد و در متروپل برابر است با 
درصد مردم جزيره رئونيون زير خط فقر 52آمار 

در گفتگوي خبرنگاران با مسئول .  كنند زندگي مي
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گويد  در اين جزيره، وي مي) Agir(» ااقدام«ائتالف 

قيقات انجام شده، قيمتها در اين كه بر اساس تح
از سوي . جزيره پنجاه درصد گرانتر از متروپل است

ديگر حداقل دستمزد و كمكهاي اجتماعي بر اساس 
شود وبدين  هزينه سبد زندگي در متروپل تعيين مي

ترتيب از همان ابتدا قدرت خريد مردم در اين جزيره 
افه وي اض.  و ساير جزاير فرانسه بسيار پائين است

كند كه در كنار كاهش قدرت خريد، بايد به  مي
و ) درصد در رئونيون25(تورم، سطح بيكاري باال 

  .   فقدان امكانات كاريابي توجه داشت
نابرابري اجتماعي و بحران اقتصادي جزاير فرانسه در 
سايه بحران عمومي اقتصادي حاضر جهان 

داري تشديد شد و با كاهش قدرت خريد،  سرمايه
 زندگي روزمره را بر مردم عادي جزاير  به عرصه

حركت هاي اوليه از اعتراض به . شدت تنگ كرد
گراني بنزين و مواد سوختي آغاز شد، ولي به سرعت 
به تمامي عرصه هاي زندگي روزمره مردم كشيده 

گيري حركتهاي اعتراضي،  از همان آغاز شكل.  شد
سنديكاها، احزاب سياسي، انجمنهاي فرهنگي و 

تماعي به سرعت وارد عمل شده و با تشكيل اج
هاي مردم و  هاي وسيع، به تدوين خواسته ائتالف

هاي اعتراضي و اعتصابات  سازماندهي حركت
هاي اعتراضي كه در هر جزيره، با  پالتفرم. پرداختند

هاي مردم آن جزيره تدوين شد،  نه  توجه به خواسته
ي و فقط افزايش دستمزد يا كاهش قيمت مواد غذاي

هاي ديگري همچون،  سوختي، بلكه درخواست
كاهش تعرفه نرخ خدمات بانكي، كاهش قيمت آب 

« لوله كشي، كاهش قيمت برق، كاهش اجاره خانه 
، )دولت مالك اين مساكن است(» مسكن ارزان اجاره

را  .... بهبود وضعيت خدمات آموزشي، بهداشتي و 
  . شد نيز شامل مي

ردم اين جزاير حمايت  اين جنبش وسيعا از سوي م
اگر چه در ابتدا حركت، دولت و نمايندگان . شد

كارفرمايان، توجه چنداني به آن نكرده و اميد داشتند 
كه پس از مدتي كوتاه، مردم خسته شده و حركت 

اما ارزيابي آنها نادرست بود و . آنها  به تحليل رود،
جنبش اعتراضي به گراني و استثمار، هر روز ابعاد 

هاي  تري بخود گرفت و به سرعت به تمام اليهوسيع
هر روز بر تعداد اعتصابيون . جامعه  جزاير رخنه كرد

و مردمي كه به زندگي گران و دستمزدهاي ناچيز 
نكته مهمتر آن . شد خود اعتراض داشتند، افزوده مي

هاي شكل گرفته در جزاير موفق شدند تا با  كه ائتالف
هاي واقعي  طرح خواستهگيري از اعتماد مردم و  بهره

آنها، حركت اين جنبش را كنترل كرده و از هرز 
رفتن نيروهاي جنبش، به خشونت كشيده شدن آن و 
تضعيف آن جلوگيري كرده و در نهايت دولت و 

  . كارفرمايان را به پاي ميز مذاكره بكشانند

دولت و نمايندگان كارفرمايان از هيچ ترفندي براي 
ها، بين مردم و رهبري اين  ايجاد شكاف در ائتالف

ها و يا ترساندن و ودلسرد كردن مردم فروگزار  جنبش
هاي آنان  اعتنايي به خواسته مي توان به  بي.  نكردند

در ابتدا، تا تهديد به اخراج همه كارگران اعتصابي، 
اعزام واحدهاي انتظامي به جزاير، متهم كردن رهبران 

ضد  «سنديكايي به تمايالت نژادپرستانه و
عليرغم اين فشارها، .  اشاره كرد.... ي و »سفيدپوست

ها، در جريان  نمايندگان مردم در اين ائتالف
هاي مردم، در  مذاكرات، با دفاع سرسختانه از خواسته

مقابل تهديدات و فشارهاي كارفرمايان و دولت 
مقاومت كرده و با تكيه بر پشتيباني  گسترده مردم، 

دگان دولت و كارفرمايان، بر سر موفق شدند تا با نماين
  .  هاي مردم به توافق برسند بخش عمده خواسته

خبر جنبش مبارزه بر عليه گراني و استثمار در 
محدوده جزاير باقي نماند و بتدريج از سوي 

شد و بتدريج  هاي خبري متروپل نيز تعقيب مي رسانه
دولت نگراني خود از گسترش اين جنبش به متروپل 

يكي از دالئل نرمش دولت در مقابل . داد يرا نشان م
خواست اعتصابيون، خاتمه دادن هرچه زودتر به اين 
اعتصابات و جلوگيري از سرايت آن به ديگر نقاط 

  . فرانسه بود
يقينا دولت و كارفرمايان تالش خواهند كرد تا از 

از هم اكنون، سنديكاي . اجراي توافقات سرباز زنند
هاي گوناگون،  ه بهانهكارفرمايان گوادلوپ  ب
شناسد و نماينده دولت نيز،  توافقنامه را به رسميت نمي

اي از سنديكاي  عليرغم امضاء توافقنامه، به گونه
پرسش اصلي اين است . كند كارفرمايان پشتيباني مي

هايي  كه آيا اين جنبش ادامه خواهد يافت؟ آيا ائتالف
ي،  به كه شكل گرفتند، به عنوان يك نهاد مدني مردم

اجرا درآمدن توافقات را دنبال خواهند كرد؟  آيا 
ها به همكاري  هاي تشكيل دهنده اين ائتالف سازمان

ها ادامه داده و نقش  با يكديگر در قالب اين ائتالف
موثرتري در زندگي سياسي مردم جزاير برعهده 
خواهند گرفت؟ آنچه مسلم است، مقاومت بيش از 

تر  ي اين جنبش و گستردهيك ماه و تضمين ادامه كار
.  ها بود گيري اين ائتالف كردن آن،  نتيجه شكل

اگر « : نويسد اي مي در مقاله» اكسپرس«خبرنگار مجله 
)LPK  ( توانسته است اين چنين گسترده مردم را

بدور خود جمع كند، قبل از هر چيز ناشي از اين است 
 - UGCT- CGTGكه سه سنديكاي مستقل 

CTUي اين ائتالف را تشكيل  كه هسته اصل
دهند، اختالفات تاريخي خود را به كناري نهاده و  مي

چهل و نه سازمان .  اند يك موضع واحد اتخاذ كرده
مختلف در دور ميز اين ائتالف هستند و هر يك، تنها 

  »   .يك راي دارند
تجربه جنبش مبارزاتي مردم جزاير فرانسه بر عليه 

م گسيخته و خواست يك استثمار فزاينده و گراني لجا

زندگي انساني، نشان داد كه جنبش اعتراضي مردم، 
هاي مشخصي  در صورتي كه بتواند حول خواسته

سازمان داده شود و بتواند نمايندگان واقعي خود را 
پيدا كرده و پشتيباني كند، يقينا با موفقيت معيني 

  .  روبرو خواهد شد
  

  حركت چگونه آغاز شد؟
مبر سال گذشته در جزيره گويان ، از اواسط ماه نوا

مردم نسبت به گراني بنزين و ديگر مواد سوختي 
اين اعتراضات به شكلگيري . دست به اعتراض زدند

هاي حمايت از مصرف كنندگان و  ائتالفي از انجمن
اعتراضات به . سنديكاهاي كاميونداران انجاميد

هاي پمپ بنزين، درگيري  تظاهرات در مقابل جايگاه
 نوامبر به 24امورين انتظامي و نهايتا از تاريخ با م

در نتيجه اين . ها گسترش يافت راهبندان جاده
فرانسه، كه مركز » آريان «ها، پرتاب موشك  راهبندان

مردم . پرتاب آن در اين جزيره است، متوقف شد
.  سانتيم بودند50خواهان كاهش قيمت بنزين به ميزان 

به ميزان سي سانتيم عليرغم پذيرش كاهش نرخ بنزين 
از سوي دولت، ولي تظاهر كنندگان همچنان به 

 دسامبر وزير 5در روز . هاي خود ادامه دادند راهبندان
ماوراءبحار دولت فرانسه اعالم كرد كه با درخواست 
تظاهركنندگان موافقت شده و بيست سانتيم ديگر از 

  .قيمت بنزين كاسته خواهد شد
 قبل، در گوادلوپ،  به  دسامبر سال5در همين روز، 

دعوت سنديكاي عمومي كارگران گوادلوپ 
)UGTG(هاي سياسي،  ، ميز گردي از سازمان

گيري  ها براي گفتگو و تصميم سنديكاها و انجمن
درباره اعتراض به گراني بنزين در اين جزيره  تشكيل 

 16در اين جلسه، اولين  حركت اعتراضي براي . شد
 حركت به شكلگيري اين. دسامبر تعيين گرديد

) LPK(» ائتالف برعليه استثمار «ائتالفي به نام 
 دسامبر بيش از هفت هزار  نفر در 16در روز . انجاميد

تجمع كرده و » اَپيتر پوانت«مقابل فرمانداري شهر 
يك . دست به تظاهرات زدند»  زندگي گران«برعليه 

 نفره با معاون فرماندار مالقات 15هيات نمايندگي 
 نفر در شهر 4000 فرداي آن روز نزديك به .كرد

ديگري تظاهرات كردند، ولي فرمانداري از پذيرفتن 
  .  هيات نمايندگي تظاهر كنندگان خودداري كرد

 ژانويه، ضمن آن كه اعتراضات 19از اين تاريخ تا 
پراكنده در جزيره گوادلوپ ادامه داشت، جلسات 

ف هاي تشكيل دهنده ائتال متعددي بين سازمان
)LPK (هاي اين ائتالف  بر سر تنظيم پالتفرم خواسته

  .شود تشكيل مي
 جايگاه پمپ بنزين 115 ژانويه صاحبان 19در روز 

.  بندند هاي خود را مي دست به اعتصاب زده و جايگاه
اعتصاب ) LPK(فرداي آن روز به دعوت ائتالف 

 200عمومي، با خواست افزايش حقوق به ميزان 
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مواد سوختي و مواد غذايي يورو، كاهش قيمت 

. ها و موارد ديگر آغاز شد ضروري، كاهش ماليات
هاي  در اين روز بيش از سه هزار نفر در خيابان

از فرداي اين روز . راهپيمائي كردند» اَپيتر پوانت«
هاي آموزش  اعتصابات بتدريج گسترده شده و بخش

ها و ديگر خدمات شهري را نيز در  و پرورش، هتل
 ژانويه مجددا تظاهرات وسيعي 24در روز . برگرفت

» اَپيتر پوانت«با شركت بيست و پنج هزار نفر، در شهر 
  . سازمان داده شد

 ژانويه وزير ماوراء بحار اعالم كرد كه دولت 28روز 
هاي اعتصابيون،  آماده است تا نسبت به درخواست

ضمن ) LPK(ائتالف . مورد به مورد، مذاكره كند
 و سي ژانويه 29دولت، براي دو روز رد اين پيشنهاد 
اي را در گوادلوپ و در شهرهاي  تظاهرات بيسابقه

  . بزرگ آن سازمان داد
از اول تا چهار فوريه، وزير ماوراء بحار يك سري 
پيشنهادات، در جهت كاهش فشار به مردم، را اعالم 

توان به، بازگشائي تعدادي  كرد، كه  از آن جمله مي
حداقل درآمد «، اعمال قانون از جايگاهاي بنزين

از همين سال در گوادلوپ، ) RSA(» همبستگي
پذيرش كاهش ده درصد قيمت برخي از مواد غذائي 
ضروري توسط صاحبان فروشگاهاي بزرگ 

اي، توزيع چهل هزار بليط ارزان قيمت هواپيما  زنجيره
بين گوادلوپ و پاريس براي خانواده هاي فقير، اشاره 

يه اولين دور مذاكرات بين  فور4روز .  كرد
  . نمايندگان ائتالف و وزير آغاز شد

همزمان و بتدريج در دو جزيره ديگر فرانسه، 
مارتينيك و رئونيون، نيز حركتهاي اعتراضي آغاز 

 فوريه اولين تظاهرات وسيع با شركت 5در روز . شد
، بر عليه »فور دو فرانس«بيست هزار نفر در شهر 

. ه مارتينيك، آغاز شددر جزير» زندگي گران«
ها  ائتالفي از سازمانهاي سياسي، سنديكاها و انجمن

مسئول برپايي اين تظاهرات »  فوريه5ائتالف «با نام 
از اين روز اعتصابات وسيع در اين جزيره آغاز . بود
 فوريه نيز در يكي ديگر از جزاير 13در روز . شد

 اعالم فرانسه، رئونيون واقع در اقيانوس هند، سنديكاها
  .  اعتصاب عمومي كردند

  
 فوريه اولين دور مذاكرات نمايندگان ائتالف 8روز 

)LPK( تر«، كارفرمايان و نماينده دولت در شهر ب «
)Basse-Terre( مركز اداري گوادلوپ، برگزار ،

همزمان تظاهرات بزرگي با شركت بيش از چهل . شد
هزار نفر در شهر  و در اطراف محل مذاكرات 

اين مذاكرات به يك توافق ضمني بر . گرفتصورت 
هاي مردم، بين  روي مهمترين نكات درخواست

و نمايندگان كارفرمايان، ) LPK(نمايندگان ائتالف 
در اين . بويژه حول افزايش حداقل دستمزدها، رسيد

پذيرند كه دستمزدها  توافق، نمايندگان كارفرمايان مي

حداقل  برابر 1,6 يورو تا سقف 200را، معادل 
دستمزد، باال ببرند به شرطي كه دولت  بخشي از آن 

  . را بر عهده گيرد
وزير ماوراء بحار به پاريس رفت تا با نخست وزير در 
مورد اين توافق ضمني و كسب موافقت وي گفتگو 

نخست وزير بدنبال گفتگو با وزير خود، اعالم . كند
تواند هيچ تعهدي را در مورد اين  كرد كه دولت نمي

توافقات، كه ميان كارگران و كارفرمايان بايد صورت 
  . گيرد، بپذيرد

  
گستردگي اعتصابات وجنبش مردم به حدي  بود كه 

جزاير ( تقريبا زندگي روزمره در جزاير آنتيل فرانسه 
.  كامال فلج شده بود) فرانسه در درياي كارائيب

عليرغم دعوت نمايندگان مردم آنتيل در مجلس 
هش اعتصابات و امكان تامين حداقل فرانسه، به كا

زندگي روزمره در جزاير، اما مردم و بويژه اعتصابيون 
مصمم و بدون هيچ ضعفي، به اعتصاب گسترده و 

در اين فاصله مذاكرات .  دهند كامل خود ادامه مي
  . هيچ پيشرفتي نكرده و متوقف شده است

 فوريه در گوادلوپ، دعوت به راهبندان 16در روز 
دولت فرانسه،  واحدهاي انتظامي . شود ا ميه جاده

ها به جزيره  كمكي را براي جلوگيري از بستن جاده
 فوريه 16در شب . كند گوادلوپ اعزام مي

هايي بين مامورين انتظامي و تظاهر كنندگان،  درگيري
دهد و در جريان اين  كه عمدتا جوانان بودند، رخ مي

شوند، چند  ميها تعدادي از مغازه ها تاراج  ناآرامي
اتومبيل به آتش كشيده مي شود و تعدادي نيز زخمي 

شود و  در فرداي اين روز آرامش برقرار مي. شوند مي
رئيس انجمن واليتي گوادلوپ اعالم مي كند كه 
مذاكرات در بن بست كامل است و شرائط به سمت 

از سوي ديگر وزير . رود يك بحران جدي پيش مي
 كه مذاكرات در راهروها كند ماوراءبحار اعالم مي

حلي براي بحران پيدا خواهد  ادامه دارد و بزودي راه
  . شد

شود كه  در اين روز در جزيره مارتينيك اعالم مي
و نمايندگان صاحبان »  فوريه5«  ائتالف 

مواد ضروري «فروشگاههاي بزرگ بر روي تعريف 
  .اند و شمول آن به توافق رسيده» اوليه

هاي در گوادلوپ، بين مردم  در دومين شب درگيري
و مامورين انتظامي زدوخورد صورت گرفته و يك 

در اين )  LPK(سنديكاليست و عضو ائتالف 
فرداي آن شب، براي اولين . شود ها كشته مي درگيري

بار رئيس جمهور فرانسه، در جريان سخنراني 
تلويزيوني خود پيرامون بحران اقتصادي، از مشكالت 

كند، از   و نگراني آنها صحبت ميمردم جزاير و رنج
دهد كه  اين كه صداي آنها را شنيده است و  قول مي
سپس . هرچه سريعتر به مشكالت آنها رسيدگي كند

 فوريه و در جريان گفتگو با نمايندگان 19در روز 

مردم ماوراءبحار در مجلس فرانسه، نهايتا دولت يك 
  ميليون يورويي را براي حل مشكالت580برنامه 

ائتالفهاي مختلف در جزاير . كند جزاير پيشنهاد مي
فرانسه اين پيشنهاد دولت را ناكافي دانسته و اعالم 

هايشان  كنند كه مبارزه مردم تا رسيدن به خواسته مي
  . ادامه خواهد داشت

 فوريه تظاهرات در پشتيباني از مردم جزاير و 21روز 
در پاريس برگزار » زندگي گران«در اعتراض به 

  . شود مي
، »ژاك بينو« فوريه هزاران نفر در تشيع جنازه 22روز 

از روز . كنند سنديكاليست كشته شده، شركت مي
 فوريه مذاكرات بين نمايندگان ائتالفها در 23دوشنبه 

گوادلوپ و دولت و نمايندگان كارفرمايان از سر 
دولت از پذيرش هرگونه مسئوليتي . شود گرفته مي

داري كرده و نمايندگان دراين مذاكرات خود
كنند كه به  كارفرمايان كوچك و خرد نيز اعالم مي

توانند بار مالي افزايش دستمزد مورد  تنهايي نمي
مذاكرات در . درخواست اعتصابيون را بر دوش كشند
  .شود نقطه بن بست متوقف شده و قطع مي

 فوريه كه اعتصابات در حزيره مارتينيك آغاز 5از 
هرات و راهپيمايي در شهرهاي اين شده، هر روز تظا

عليرغم چند جلسه مذاكره، . جزيره ادامه داشته است
در كل نمايندگان دولت توجه چنداني به اين 
اعتصابات و تظاهرات ندارند و با هدف خسته كردن 

ائتالف . كنند كشي را دنبال مي مردم، سياست  وقت
كه از آغاز اعتصابات، سازماندهي اين »  فوريه5«

بش را برعهده داشته، تا حدي كنترل اداره كارها جن
را از دست داده و جوانان، خسته از طوالني شدن 

 26 تا 24توجهي دولت، در روزهاي  اعتصابات و بي
هاي شهري زده و با مامورين  فوريه دست به آشوب
ها نفر  ها ده در اين درگيري. انتظامي درگير شدند

  .زخمي و تعدادي دستگير شدند
  

اي بين برخي از سازمانهاي   فوريه توافقنامه26 روز
كه در اتحاديه كارفرمايان در اقليت (كارفرمايان 

 يورو 200بر روي افزايش )  LPK(و ائتالف ) هستند
اتحاديه كارفرمايان اين . شود دستمزد پايه امضاء مي
 فوريه فرمانداري 28روز . كند توافقنامه را رد مي

)  LPK( را به ائتالف گوادلوپ توافقنامه جديدي
  . كند پيشنهاد مي

اواسط فوريه در جزيره رئونيون، ائتالف  زا
)COSPAR (  متشكل از سنديكاها، احزاب و ،

اين ائتالف در . انجمنهاي مختلف تشكيل شده است
 مورد از 62ادامه كار خود، با تدوين پالتفرمي شامل 

  مارس را براي آغاز 5هاي مردم، روز خواسته
بات و برگزاري يك تظاهرات بزرگ  اعالم اعتصا

  . كرده است
  19بقيه در صفحه 
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  فعال صلح، خبرنگار ي آونريوري مقاله از نيا

 گزار جنبش هي  پاي ازاعضايكي ، سندهيو نو
اگرچه . است) گوش شالوم ( مستقل صلح 
 مقاله در ني است و ادهي رسانيجنگ غزه به پا

 با توجه به ي جنگ نوشته شده بود، ولانيجر
 طرح »ي آونريوري «ي كه در آن از سوينكات

 اطالع خوانندگان منتشر ي برانجايشده، در ا
  .شوديم
  
 ي در جنگ  جهانشي به هفتاد سال پكينزد«

 اتفاق نگرادي در شهر لني وحشتناكتيدوم جنا
 گروه متعصب بنام كي از هزار روز شيب.افتاد 

 شهر را به تي جمعونيلي مكي.. ارتش سرخ .. 
 تجمع مردم، يگروگان گرفته بودند و از تو

.  كردند يرينتقام گ به اكي را تحرها يآلمان
 نكهي نداشتند  جز اي راهچيه هم ها يآلمان

 را  تيدستور محاصر كامل و بمب باران جمع
  .كه موجب مرگ صدها هزار تن شدند. بدهند
 را در تي جناني قبل از آن، مشابه هميچند
 خودشان را ليگرو چرچ.  مرتكب شدندسيانگل

از .  لندن  پنهان كردندتي جمعانيدر م
 ي نفر  به عنوان پوشش انسانها ونيليم

ها مجبور شدند كه  آلمان. سوءاستفاده كردند
 را بفرستند و شهر را به ي هوائيروين

 ي شوك ناگهاناآنها آن ر. كنند لي تبديا خرابه
  ».دندي ناميم
 حاال در توانست ي است كه ميفي توصنيا

 در ها ي ما باشند، اگر آلمانخي تاريها كتاب
  .ودند شده بروزيجنگ پ

 كه در رسانه يا  روزانهفاتي از توصمزخرفتر
 كه بصورت ست،ي ماست، ني خبريها

: شوند ي مرتب تكرار ميزيانگ نفرت
 حماس از مردم غزه به عنوان يها ستيترور«

ها  و از زنان و بچه. كنند يگروگان استفاده م
. كنند ي سوءاستفاده م»يسپر انسان«بعنوان 
 ي كردن نمان بمبار بجزي راهچي ما هيآنها برا

 باعث كشته و ق،يگذارند كه با تاسف عم
 ي شدن هزاران زن وبچه و مردم بيزخم

  «.شوند يسالح م
 غاتي تبلي جنگ مانند هر جنگ مدرنني ادر

 ني بروها،ي ننيتفاوت ب. كنند ي مفاي اينقش مهم
 ،ي جنگي كشتش،يماهاي با هواپليارتش اسرائ

در مقابل ها   توپخانه و تانك،ي جنگنيماش
 كي سبك،  يها هزاران جنگنده  حماس با سالح

در .  است ونيلي به مكي ديبه هزار و شا
 شتري آنها باز بنيب شكاف ياسيصحنه س

 شكاف اي فاصله ي جنگغاتياما در تبل.است
  . آنها نامحدود استنيب

 در آغاز، ي غربيها ي تمام خبرگزاربايتقر
 را لي دولت اسرئي  رسميغاتيسرخط تبل

  .كردند يتكرار م

 دهي را نادها يني و كامال طرف فلسطباي تقرآنها
 به تظاهرات روزانه يا  اشارهيحت . گرفتند يم

استدالل دولت  . كردند ي نمليصلح در اسرائ
 از شهروندانش در مقابل ديدولت با « لياسرائ

 قتيبه عنوان تمام حق» راكت ها حفاظت كنند
  .  شده بودرفتهيپذ

 به عنوان شانيها مقابل كه راكت يها  طرفنظر

 كه باعث ،ي محاصره نظاميمقابله به مثل برا
 شهروند ونيلي ممي ونكيگرسنه نگهداشتن 

  . بود، اصال اشاره نشده بوديغزه ا
 وحشتناك از نوار يها  آنگاه كه صحنهفقط

 ي غربي كشورهايونيزي تلو صفحاتيغزه رو
 جاي مردم جهان تدريظاهر شد، افكار عموم

 يونهايزي تلويها  كانالقتيدر حق.  كرد رييتغ
 از حوادث يزي فقط بخش ناچلي و اسرائيغرب

 يدر حال .دادند يتكاندهنده نوار غزه را نشان م
 و چهار ستي ب»رهيالجز «ي عربونيزيكه تلو

 . كرد يمساعته اخبار مربوطه را منعكس 

 بچه مرده در آغوش پدر وحشت كي ريتصو
ترو موثرتر  از هزاران  زده به مراتب پر قدرت

 لي ارتش اسرائي  سخنگوزي آمهيجمله توج
 نييآخر تع  است كه دستيزي چنياست و ا
  .كننده است

 مملو از دروغ است، هر چند ي و هر جنگجنگ
 ي جنگ رواناي غاتيها را تبل  دروغنيكه ا
منافع « كه به خاطره رنديپذ ي مياري بس.بنامند

 بي ترتني به دروغ متوسل شد و بددي  با»يمل
 صحبت كند، بر چسب  قتي كه از حقيهر كس

  .خورد ي مكار انتيخ
 خود ي براشتري بغاتي است كه تبلني امشكل

 كه  ي كننده متقاعد كننده است وهنگامغيتبل
  ني كه دروغ عديشما خودتان را متقاعد كرد

 قادر  گري است، دتي خود واقعفي و تحرقتيحق
  . بوددي عاقالنه نخواهيري گميبه تصم

 از بمباران ظالمانه و توان ي مورد مني ادر
 ساختمان مدرسه كودكانه زيشوك بر انگ

 به نمونه »ايجبا ل «يدر كمپ پناهندگ» فخورا«
   كردادي
 حادثه با خبر ني از ااي تمام دننكهي محض ابه

 اني اعالم كرد كه جنگجوليائشد، ارتش اسر
 مدرسه خمپاره ي درب ورودكيحماس نزد

 ادعا  ني ثابت كردن اي و براكردند يپرتاب م
 منتشر كردند كه مثال  مدرسه ي عكس هوائكي

اما پس از  . داد يو خمپاره انداز را نشان م
 ارتش  ي دروغگوي رسمت مقامايمدت كوتاه

 شي پ سالكياذعان كردند كه عكس مربوط به 
  . آشكارفي كالم، تحركيبه . است
 دروغگو اعالم كردند ي مقامات رسمني ابعدا

كه از درون مدرسه به طرف سربازان 
 روز كي قايدق.  شده است يراندازي تيلياسرائ

 ارتش مجبور به اقرار شود، نكهيقبل از ا
 زيكاركنان سازمان ملل اعالم نمودند كه آن ن

 رزمنده چي هقتيدر حق.   كذب بوده استيادعا
 كه مملو از يا درسهوابسته به حماس درون م

 وحشت زده بود، وجود نداشت و انيپناجو
  مدرسه به ي در وروديكي هم  ازنزدچكسيه

 دياما تائ.  نكرده بود كي سربازان  شليسو
 رايز. اوردي را بوجود نيريي تغچي گزارش هنيا

 لمي فدني با دلي زمان مردم اسرائنيكه در ا
 يراندازي  كامال قانع شده بودند كه ت،يگساخت

 غاتياز داخل مدرسه صورت گرفته است و تبل
 ساده به تي واقعكي آن را بصورت ونيزيتلو
  . گذاشتشينما
.   زدندزين گري شرارت دكي دست به آنها

 ستي به عنوان تروري كه هر كودكيبطور
 كه  بمباران يوابسته به حماس و هر مسجد

  محل اختفا  يا اس و هر خانه حمگاهي پاد،يگرد
 سنگر و هر ساختمان يا اسلحه و هر مدرسه

. دي  نشان از دولت حماس اعالم گرديدولت

  

  لياسرائ
 جنگ ني ا

   بازديرا م

   
   ي آونريوري

  نروژوشيبرگردان دار
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  را بعنوان با لي گونه ارتش اسرائنيبد

   .  جلوه دادنداي ارتش دننيتر اخالق
 ي رحمي شرارت و بني است كه اني اقتيحق
 يا  جنگ طلبانهيها  برنامهمي مستقجهينت
 هوديا «تي كه   منعكس كننده شخصشدبا يم

 ي و عملي كه روش فكريانسان. است» باراك
 و ي كامال نشان دهنده جنون اخالقيو

  .  اوستي روحيآشفتگ
 به يابي  جدا از دستياتي عملني چني واقعهدف
 رو، شي در انتخابات پشتري بيها يكرس

. محدود كرد دولت حماس در نوار غزه است
نگ از  حماس به ما  كه طراحان جيريتصو

 متجاوز و يروي نكي  ريتصو. دهند يم
 ري امر مغاني كه ايدر حال. گر است  اشغال
  .باشد ي ماتييواقع

 انتخابات كي آراء در تي حماس با اكثرجنبش
 مي  اورشلي در ساحل غربكيبزرگ و دمكرات

آنها برنده شدند، .  و نوار غزه برنده شديشرق
 جهي نتنيه ا بني مردم فلسطنكهيبخاطر ا

 الفتح زي  صلح آمي بودند كه خط مشدهيرس
 را در بر ي اجهي نتچي هليدر قبال اسرائ
 يها يساز شهركنه تنها  . نداشته است 

 متوقف نگشت  يني فلسطي در اراضيرقانونيغ
 در ي قدمچي  آزاد نشدند، بلكه هها يو  زندان
 دولت سي دادن  به اشغال و تاسانيجهت پا

  .  برداشته نشده بودينيمستقل فلسط
 دارد، نه ني در مردم فلسطشهي رقاي عمحماس

 كه در مقابل يفقط به عنوان جنبش مقاومت
 جنگد، بلكه به عنوان ي مي خارجنيمتجاوز
 كننده خدمات  ني  تاميني و دياسيبدنه س
 ني  مردم فلسطي براي و درمانيآموزش

  .باشد يم
 رزمندگان حماس ني نقطه نظر مردم فلسطاز

  شوند، ي محسوب نمي خارجيروهاينه تنها  ن
 چه نيبلكه آنان به عنوان  فرزندان مردم فلسط

. نديآ ي مناطق به شمار مريدر  نوار غزه و سا
»  كننديآنها خودشان را پشت مردم پنهان نم« 

 رزمندگان تنها ني انياز نظر مردم فلسط
  .هستندمدافعان آنها 

 فرض كياس  بر اساتي عملني  تمام انيبنابرا
تالش .   شده است يو انگاشت  نادرست طراح

 ي  جهنمكي مردم به ي زندگليدر جهت تبد
 هي  مردم بر علزشي نه تنها باعث خيواقع

 بلكه بر عكس آنها را در پشت شود يحماس نم
 تيسر حماس  متحد نموده و باعث تقو

همان .  شدهد ادامه مبارزه خوايعزمشان برا
 ني استالهي هم بر علادنگريني مردم لكهيطور

 هي  لندن هم  بر علنيبلند نشدند و ساكن
  .  دندي  نشورليچرچ
 را با  ي جنگني كه دستورآغاز چني كسآن
 ي متراكم مي در مناطق مسكوني روشنيچن

  عي كه جنگ منجر به كشتار وسداند يدهد، م
اما از قرار معلوم . خواهد شد اني نظامريغ

 نداشت يتي اهمچيآنچه انجام شد، بر او ه
 باور باشد كه ني بر اي ودي شااي.  است
 داد و در واهند خريي راهشان را تغها ينيفلسط

 نكهي  جرئت اندهياثر عواقب جنگ، در آ
  لي اسرائهيبخواهند به مقاومت خود بر عل

  . ادامه دهند، را نخواهند داشت
 طراحان جنگ به حداقل رساندن تلفات يبرا
 و تقدم اول قرار تيو سربازانشان اولانيم

 در اديداشت چرا كه در صورت بروز تلفات ز
 ي عمومي فضا،يلي سربازان اسرائانيم

.  كند ريي تغتوانست ي از جنگ ميطرفدار
 اول و دوم لبنان اتفاق يها  كه در جنگيزيچ

  .افتاد
 مورد بخصوص  داشتن حداقل تلفات  نيا

 جنگ ني  تمام اراي كرد زي را بازينقش مهم
 هوديا«.  بودي از مبارزات انتخاباتيتقسم

 اول جنگ توانسته بود يكه در روزها» باراك
 مردم  را بدست آورد، تي اكثرليتما
 سربازان ري بود كه اگر تصاوني ااش يابيارز

 ظاهر ونيزي صفحات تلويكشته شده  رو
   .شوند، دولت او سقط خواهد كرد

كاهش تلفات  ( يدي جدني دكترني برابنا
 يزي هر چي  نابودمتي به قيلين اسرائسربازا

)  كندجادي آنها مانع ايشروي پريكه در مس
طراحان جنگ نه تنها آماده . بكار گرفته شد

 در مقابل حفاظت جان يني هشتاد فلسطينابود
 بودند بلكه جان  هشتصد يلي سرباز اسرائكي

 سرباز كي در مقابل جان زي نينيفلسط
  .  بود ارزشي از نظر آنان بيلياسرائ

 سربازان اني  درمادي اجتناب از تلفات زدستور
 سابقه ي  باعث باال رفتن تعداد بيلياسرائ

.   شديني فلسطي نظامريتلفات شهروندان غ
انتخاب »  باركهوديا« دولت ليپاشنه آش
  .بوده است ي جنگرحمانهي روش بنيآگاهانه چن

»    باراكهوديا« چون يليانسان بدون قدرت تخ 
رهبر خوب بودن نه « اش يانتخا باتكه شعار

 تواند درك كند  كه  يبود، نم»انسان خوب 
  كشتار هيبر عل( چگونه ايمردم سراسر دن

 يگسترده خانواده ها و خراب كردن خانه رو
 دختران  و پسران يها سر ساكنانشان، جنازه

 بودند، ي آماده خاكسپاردي سفيكه در كفن ها
 كه در ي پزشكانيكشتار پزشكان و دانشجو

 بودند، كشتن راننده ها يحال نجات زخم
عكس .... )سازمان ملل در حال آوردن غذا و

ها درباره  گزارش. العمل نشان خواهند داد
 به كمك توانستند يها نم  كه  آمبوالنسيمردم
 و  مردند ي ميزي و در اثر خونرنديايآنها ب
 كمبود جا،  لي  كه به دلييها مارستاني بريتصو
 در حال مرگ  انيشدگان در كنار   زخم تهكش

 رتي را حاي افتاده بودند، دنني كف زميبر  رو
  .زده كرد

 ري با منطق  تصوي برابريي تواناي استداللچيه
 ني زمي  كه روي دردمنديدختر كوچك زخم

 هي و با گرنالد ي و  از درد مدهيدراز كش
  . زند، را ندارديمادرش را صدا م

 با جلو توانند ي كه مندكرد ي فكر مطراحان
 ني ادني را از داي دن،ي از پوشش خبريريگ

 خبرنگاران يبرا.  محروم كنندريتصاو
آور است كه  به گزارش ها و   شرميلياسرائ
 و هي تهي كه توسط مقامات رسميرهائيتصو

 قناعت گرفت، يدر دسترس آنها قرار م
 از لومترهاي كه خود آنها كيدر حال. كردند يم

  .ثه دور بودندمحل حاد
  اجا زه ورود را زي ني خبرنگاران خارجيحت

 كه  آنها اعتراض كردند، يهنگام. نداشتند
 كي در انيمقامات آنها  را به   همراه راهنما

  .تور كوتاه به مناطق از قبل انتخاب شده بردند
 يها  صحنهني مدرن چنيها  در جنگيول

 بي كامال مردم را فرتوانند ي شده،  نميبازساز
 يگري دي ها ني بر دوربي سانسورچيه.دهند 

 يكه  درون  نوار غزه در آن اوضاع  جهنم
 رهي الجزيپوشش خبر.    بودند، موثر نبود

 و چهار  ساعته به تما ستي جنگ را بريتصاو
 و  پوشش غاتيتبل.  فرستاد يها م م  خانه

  نيتر  كنندهني ازتعيكي يونيزي  تلويخبر
  .ستنبردها در زمان جنگ ا

 تا عراق و يتاني عرب از مورونيلي ها مصد
 تا هيجري مسلمان از نارديلي مكي از شيب

 و اند دهي وحشتناك را دري تصاوني اياندونز
 و برخود جي نتاي رويا العاده  فوقري تاثنيا

 ي كشورهاني  حاكمنندگانيهمه ب.جنگ دارد 
 و دولت عباس را به عنوان همد ست منيمصر 
 برادران هي بزرگ بر علتي جناني در الياسرائ
  .ننديب ي مشان ينيفلسط
 ي عربيها مي رژيتيامن يها سيسرو

 خطرناك در جي را در ارتباط با  تهييها گزارش
 مبارك كه يحسن.اند   مردم را ثبت كردهانيم
 است، بخاطر ي از رهبران متزلزل عربيكي

 پناهندگان وحشتزده يبرو» رفاه«بستن مرز 
فشار .  نفر مردم است مورد ت،ينيفلسط

 در رانيگ مي به رهبران و  تصمياسيس
واشنگتن  كه تا كنون مانع آغاز مذاكرات آتش 

 ،يكائي  آمرنيمسئول. بست بودند، شروع شد
 االتي اياتيكه متوجه به خطر افتادن منافع ح

 كبارهي اعراب  شده بودند، يايمتحده  در  دن
رد،  كرييطرز بر خوردشان به مسائل منطقه تغ

 مداران استي سرتي كه باعث حيبطور
 از نكهي ايري گجهينت  . شديليخودخواه اسرائ

، تعداد آنها )در اشاره به حماس ( يرونينگاه ب
  ◄◄◄            ..........  ست،ي نادي زيليخ
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العمل   و عكسستند،ي ني قويلي خاي  ►►►

 ي قوي  سازماندهي و داراستي نعيآنها سر
 ظلم و ستم ي وقتي اما در زمان قطعستند،ين

 ي همراه باهم، من،يد، تمام معترض شزيلبر
  . رنديگ بميتوانند در مورد جنگ تصم

  حماس، اتي در شناخت خصوصي توانائعدم
 جنگ بود جهي نتيني بشي در پي عدم توانائليدل
 در جنگ يروزي قادر به پلينه فقط اسرائ.
.  آن را ببازد تواند ي  بلكه  حماس هم نمست،ين

 كشتن تمام  موفق بهلي اگر ارتش اسرائيحت
 شد،  باز ي نفر منيرزمندگان حماس تا آخر

 انيجنگجو .  بود ي مگهم حماس برنده جن
 عربند، قهرمانان يها حماس سر مشق ملت

 هر ي برارتي  غي و  الگونيمردم فلسط
 يساحل غرب.  عرب هستندياي در دنيجوان

 در يا دهي رسوهيسقوط خواهد كرد و مانند م
جنبش الفتح هم در . دستان حماس خواهد افتاد

 و ذلت غرق خواهد شد ري تحقيايدر
  . خواهند شدزلزل متي عربيوكشورها

 كه  حماس هر ابدي اني پاي جنگ در حالاگر
 همچنان مقاوم و ي ولني و خونيچند  زخم

 ي پر قدرت نظامنياستوار در مقابل ماش
 باشد، در آن صورت  ستادهي الياسرائ

 جلوه  حماسي برايزيانگ  شگفتيروزيپ
  .  ي جنگني بر ماشماني ايروزيخواهد كرد،  پ

 خواهد ماند جز  اي در ذهن مردم دنيزي چچه
 يوالي هكي به عنوان لي از اسرائيريتصو

خون آشام كه بدون توجه به در نظر گرفتن 
 تي هر لحظه آماده ارتكاب  جنا،ياصول اخالق

 ي جدجي نتار،ي و تصاوتي ذهننيا.  است يجنگ
 بلند مدت ما،  حضورمان در ندهي آي برايمنف

 به صلح و يابي  وشانس دستيجامعه جهان
  . آرامش را دربر خواهد  داشت

 يتي جنگ  جناني كنم كه  اي مدي تاكاني پادر
 لي كشور اسرائهي خودمان، و برعلهياست برعل

  . است
  < مقالهمنبع
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  16بقيه از صفحه 
  .....به جنبش اعتراضي نگاهي 

 مارس در جزيره مارتينيك بين نمايندگان 3در  روز 
اي به  توافقنامه» فوريه5« دولت، كارفرمايان و ائتالف 

در اين توافقنامه افزايش پايه . رسد امضاء مي
 يورو مورد موافقت قرار 200دستمزدها به ميزان 

برخي از سنديكاها، به اين دليل كه پايه . تگرفته اس
اين افزايش دستمزد روشن نيست و تمامي حقوق 

شود، از امضاء آن خودداري  بگيران را شامل نمي
  .كردند 

 مارس در جزيره گوادلوپ بين نماينده 4در روز 
اي به امضاء  توافقنامه)  LPK(دولت و ائتالف 

سنديكاليست در اين توافقنامه، كه به نام . رسد مي
ناميده شده، نماينده دولت با  » ژاك بينو«كشته شده، 
از . هاي اعتصابيون موافقت كرده است عمده خواسته

كارفرمايان خواسته شده تا اين توافقنامه را امضاء 
. كنند و دولت موظف به اجراي صحيح آن شده است

نماينده ائتالف مردمي بدنبال امضاء اين توافقنامه 
، مجددا »بِك« خواهيم گذاشت كه مشتيما ن«: گفت

  .»بياندازند در اينجا برده داري راه 
 مارس در جزيره رئونيون تظاهرات وسيعي 5در روز 

در اعتراض به  ) COSPAR(توسط ائتالف 
. شود و استثمار شديد سازمان داده مي» زندگي گران«

» سنت دني«بيش از ده هزار نفر اين روز در شهر 
)Saint-Denis ( كنند راهپيمايي مي.  

 مارس شاهد يك 10جزيره رئونيون، در روز 
تظاهرات بزرگ با شركت بيش از پانزده هزار نفر در 

، در اعتراض به كندي »سنت دني«خيابانهاي 
هايي  در حاشيه اين تظاهرات درگيري. مذاكرات  بود

ولي مسئولين ائتالف . با مامورين انتظامي رخداد
)COSPAR  ( اي از مردم خواستند  شار اعالميهبا انت

تا خونسردي خود را حفظ كرده و از دادن بهانه به 
عليرغم عقب نشيني . دست پليس خودداري كنند

هاي نفتي جهت كاهش قيمت مواد سوختي،  شركت
اعالم كرده است كه تا  )  COSPAR(ولي ائتالف 

هاي مردم و بويژه افزايش  رسيدن به تمامي خواسته
 كاهش قيمت مايحتاج ضروري، دستمزدها و

  اعتصابات ادامه خواهد يافت 
 مارس در جزيره مارتينيك، توافقنامه كاملي 11روز 

شامل افزايش پايه دستمزدها براي تمامي مشاغل با 
ها، بين كارفرمايان،  احتساب كليه مزايا و مرخصي

. دولت و نمايندگان ائتالف مردمي امضاء شد
اعالم كردند كه » ه فوري5«نمايندگان ائتالف 

  .اعتصابات به تدريج خاتمه خواهد يافت
تظاهرات و اعتصابات در جزيره رئونيون ادامه 

  ..........دارد
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  9 بقيه از صفحه
   ........گجن هيعل  برستهايفمن

  
 خانواده ي شان و زندگي توانند زندگي زنان مچگونه 

 هنوز هم مرزها لي كه اسرائي زمانندي نمايشان را بازساز
 زنده بودن را اجازه ورود ي كند و مواد ضروريرا كنترل م

    دهد؟يبه داخل مرزها نم
 هستند و ما را موظف يدي پرسش ها همه كلني ما ابنظر

. مي سازد كه به مبارزه مان همچنان ادامه دهيم
 از يكي. زدي خي كه بخار اسلحه ها بر نمي زماننطوريهم
 مي و نكي  است كهني حمالت اني وحشتناك ايزهايچ
 ي تمامي براي انسان صبح بعد از حمالت با كابوسونيليم

 ي را ميدائما ما داستانهائ.  شدندداريعمر از خواب ب
 كنند ي كه در رختخواب خود ادرار مي از بچه هائميشنو

 شبانه سراسر وجودشان را ي كه ترس بمب باران هارايز
شانه  ني كه تماميدر باره بزرگساالن. احاطه نموده است

 از ترس و دلهره را با خود ي اشترس وحشتناك ناشيها
   . كننديحمل م

 شده هي كه دچار سوء تغذمي شنوي را مي داستان كسانما
 وحشتناك دارند كه مورد ي كه زخم هاياند و كسان

 غزه ي مارستانهاي ساده چون بيلي آنهم بدلستنديمداوا ن
   . كنندي توانند آنها را بستري نمگريد

 نياما هم.  كشندي رنج ها زجر مني ايتحت تمام زنان
 و از رندي گي را بعهده ميزنها هستند كه كار كمك رسان

  . استشتري هم رنجشان بي رونيا
 و ي اقتصادي هاي ها زنان تحت سختيلي طرف اسرائدر

 دهد كه ي نشان منيا.  كشندي رنج مياحساس
م  به مردي و دولت رفاه در كمك رساني دولتيساختارها

توسط .  در مقابل موشك باران ها ناموفق استلياسرائ
 اند يدي در رنج و نااملي از زنان اسرائياري جنگ بسنيا

 هم كمك گراني به ددي اند كه باه قرار گرفتيطيو در شرا
    .از جمله به مردان. كنند

  
 يلياسرائ /ينيبنظر شما اختالفات فلسط: پرسش 

    حل نمود؟ديرا چگونه با
 ني اي براياسي سشنهادير حال حاضر دو پد: پاسخ 

 راه حل يكي راه حل دو دو لت و يكي. مسئله وجود دارد
 كدام راه حل را مي مشكل است كه بگونيا.  دولتكي

 دو راه نياما همزمان وجود ا.  نمودادهي توان پي ميبراحت
 ريي مدت تغي پروسه طوالني مهم برايحل بعنوان قدم

 قدرت در جامعه ما به ميتقس نابرابري ساختارهاقيعم
   .ندي آيحساب م

 ي براياري صلح ارزش بسي ائتالف زنان براي روني ااز
 ني قائل است و در ايستي در راه صلح فمنيعملكردها

 يستي صلح فمني عملكردهانيا.  كندي حركت مريمس
 كالي رادراتييدر مرحله نخست چشم انداز تغ

   . را داردي قدرتيدرساختارها
 اي دولت و كي كنم كه آنچه كه در راه حل يم فكر من

 كند كه ي است كه حال فرق نمنيدو دولت مهم است ا
 چون حق ي اصول مهماي شود آادهيكدام راه حل پ

 كي در آن ي عدالت اجتماع،ي برابر، دمكراسيشهروند
  . نهاي شود و ي دو دولت اجرا مايدولت و 

 هياصول پا ني شدن كامل اادهي پي ما برالي دلني همبه
 سال ي فردا و برايبرا.  امروزيبرا. مي كني مبارزه ميا

    . كه خواهند آمديهائ
  
 Feminist Organization againstاصل مقاله<

the Gaza Conflict  
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  سال پس از انقالب بهمن30زنان 
 

 سال از اولين تظاهرات عليه حجاب اجباري، از لغو اليحه حمايت از 30 گذشت؛ 57 سال از انقالب بهمن 30
 سال از اسالمي شدن 30دست آورده بودند؛  خانواده و بازپسگيري حقوقي كه زنان در نتيجه سالها مبارزه به

حكومت، اجباري شدن حجاب، اسالمي شدن قوانين و قانوني شدن خشونت و تبعيض عليه زنان، رانده شدن زنان 
هاي منسوخ  ها و احياي سنت كه در صفوف ميليوني تظاهرات قبل از انقالب عليه شاه مشاركت داشتند به خانه

انست ديوارهاي سنت را با تحميل تو توان گفت هيچ حكومت ديگري نمي جرات مي اما به. قرون وسطائي گذشت
هاي بزرگ زنان كشورمان در شكستن  خشن آن بر جامعه و تكيه افراطي بر آن چنين بشكند، كه امروزه شاهد گام

 .هاي منسوخ، در فرارفتن از حصارهاي تنگ تحميل شده و رد و ابطال معيارهاي حكومت اسالمي باشيم سنت

تر شده و ما شاهد حضور قدرتمند زنان در همه  ور ما بسيار زنانه سال، چهره اجتماعي كش30امروز پس از 
يافته، بلكه در هيئت زناني كه الزاما رابطه  هاي اجتماعي هستيم؛ نه فقط به عنوان يك جنبش سازمان عرصه

مستقيمي با جنبش زنان ندارند، ولي در بطن جامعه و در دفاع از نقش اجتماعي و حقوق اوليه انساني خود، در 
ها، در جايگاه راننده اتوبوس يا راننده  ها، صحنه سينما، كتابفروشي هرجا كه هستند، در ادارات دولتي، بانك

. كشند ، نظام مردساالر حاكم را به چالش مي...هاي ورزشي، هنري، علمي، اقتصادي و تاكسي، در بسياري از رشته
تري در اداره جامعه هستند و تالش   خواستار نقش مهماند و دختران عصر انقالب، از مادرانشان بسيار پيشي گرفته

. اي شديدا سنتي كه در حال ريزش و دگرگوني عميق است، بكوبند كنند تا مهر تفكر مدرن خود را بر جامعه مي
ها  در آغاز انقالب، كسي تصورش را هم نمي كرد نتيجه حكومت اسالمي، كه زنان را به زور به كنج خانه

تر آنان در تمام مشاغلي باشد كه از نظر رهبران مذهبي، امري غيرقابل پذيرش  رچه گستردهفرستد، حضور ه مي
 .بود

را به زنان ... كرد تا طرز لباس پوشيدن، طرز فكر، رفتار اجتماعي و ها اين حاكميت بود كه تالش مي اگر سال
 مقابله با آن يا دور زدن آن بكنند، رديكته كند و اين زنان بودند كه بايد در واكنش به قوانين وضع شده، تالش د

هاي زنان و در مواجهه با رشد شتابان مبارزات آنان، ناتواني  ها و فعاليت امروز اين حكومت است كه در برابر كنش
امروز حكومت اسالمي بيش از هر زمان . گذارد كارگيري همه امكانات خويش، به نمايش مي خود را عليرغم به

غات عليه جنبش زنان با استفاده از همه وسائل ارتباط جمعي وابسته به دولت، با زنداني ديگر با سركوب و تبلي
هايشان، سردرگمي و كالفگي  ها و وبالگ كردن فعالين جنبش زنان، ممنوع الخروج كردن آنان و بستن روزنامه

بندي جنسيتي براي  هاي جديدي، همچون سهميه خود را هرچه بيشتر به نمايش گذاشته و در تقالي يافتن راه
اما اين . ها و يا بومي كردن آنها، در پي محصور كردن هر چه بيشتر زنان و تقليل نقش آنان در جامعه است دانشگاه

هاي مبارزاتي جديدي براي فوران هر چه  اقدامات در مواجهه با مقاومت زنان به ضد خود تبديل شده و تنها انگيزه
تر كرده و به حمايت هر چه بيشتر از  د و عزم آنان را در مبارزه مدني خود جزمكن تر جنبش زنان تامين مي گسترده

 .شود حقوق اجتماعي زنان منجر مي

كارگيري   سال، جنبش زنان با سماجت و شجاعت به حركت خويش تداوم بخشيده، با به30امروز پس از 
هاي خويش و عمومي  دن خواستگير نمو با همه. كند هاي جديد، امكان سركوب را هرچه محدودتر مي روش

امروز اين جنبش در خاك وطن ما ريشه دوانده . كاهد كردن اين جنبش، هرچه بيشتر از ضربه پذير بودن آن مي
هايش را هم اينجا و آنجا بزند، قادر به مقابله با رشد درخت تنومندي كه شتابان به  است و اگر حكومت سرشاخه

 .اهد بودكشد نخو دنبال نور سر به آسمان مي

 

ويژه فعالين آن كه راه را براي رسيدن زنان به   مارس، روز جهاني زن را به همه زنان ايران و جهان، به8
كنند، تبريك گفته، موفقيت هرچه بيشتر در پيكار خويش عليه نظام مردساالر،  هاي خويش هموارتر مي خواست

 .كنيم ي برابر، براي دمكراسي و دنيائي بهتر آرزو ميبراي رهائي از قيد و بندهاي سنتي و ستم جنسي، براي حقوق
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