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است   »هويتی«عدم تمايل اصالح طلبان به برگزاری راهپيمائی مستقل قبل از هرچيز ناشی ازوحشت آنها از                 
توان آن را هويتی ساختارشکن         که تظاهر کنندگان در چند مورد آخر از خود نشان دادند که به روشنی می                     

ها و چراغ سبزی که از        های دو ماهه اخير برای يافتن راهی برای آشتی ملی و توافق جناح              البته تالش. ناميد
رسميت شناختن دولت احمدی نژاد داده شد و                       سوی اصالح طلبان و بويژه موسوی و کروبی در به                       

های ضد و نقيض اين دو در رابطه با تحوالت اخير، در اتخاذ اين تاکتيک ماليم و تالش برای                                         اعالميه
 .بهمن به  يک تظاهرات ساختارشکن بی تاثير نبوده است ٢٢جلوگيری از تبديل تظاهرات روز 

برکنار از اصالح طلبان و خط سياسی آنها که بر همگان روشن است، اپوزيسيون بيرون از حکومت نيز                             
 2صفحه .   بهمن نداشت ٢٢برنامه مشخصی برای روز 

 نگاهي به وضعيت، موقعيت و مختصات جنبش زنان
 

آگاهی جنسيتی درميان زنان رشد وگسترش يافته اما جنبش زنان همچنان ازيک تشکل سراسری ومستقل                 
اکثريت بزرگی از   .  های اجتماعی خود فاصله دارد       يابی پايه   جنبش زنان هنوز تا سازمان     .  برخوردار نيست 

دار    زنان اقشار محروم و زحمتکش، چه زنان کارگر و مزدبگير و چه زنان بيکار و يا آنها که خانه                                   
ای    اند و تا رسيدن به آگاهی جنسيتی بطور نسبی فاصله                     يابی   شکل و بدون سازمان      ت   هستند، هنوز بی    

فقر در جامعه بيداد می کند و گروه های وسيعی ازجمعيت ايران زيرخط فقر              که    در شرايطی .  طوالنی دارند 
دهد و زنانه می شود،          کنند و بويژه اينکه در ايران فقر هرچه بيشتر زنان را هدف قرارمی                        زندگی می 

ها و    جنبش زنان بدون اتکا  به پايه های اجتماعی خود وسازماندهی ومتشکل ساختن زنان برپايه خواست             
 4صفحه  . مطالبات آنان نخواهد توانست شاهد پيشروی حتی در عرصه تغيير قوانين تبعيض جنسی باشد

 

 مبارزه همچنان ادامه دارد
بهمن نشان داد که ضمن آنکه جنبش مردم ادامه داشته و متوقف نشده است، اما نياز به تغيير و                       ٢٢تجربه  

تنها نبايد به روزهای رسمی بسنده کرد بلکه بايد مبارزه را به                   .  های مبارزاتی خود دارد       تنوع در تاکتيک   
های صنفی و اجتماعی در       گسترش و تقويت مبارزات و جنبش      .  اجتماعی کشاند   -محيط کار ومبارزات صنفی   

های بزرگ    تواند پتانسيل   پيوند با جنبش عمومی مردم و تالقی پيکار برای آزادی و مبارزه برای نان، می                       
 .جنبش را به منصه ظهور رساند

اين واقعيت که ويژگی خودانگيختگی و خودگردانی تاکنونی و همچنين تنوع و ترکيب رنگين کمان جنبش                          
تواند بر اين نقص بزرگ اين جنبش که همانا فقدان حد معينی از                           اعتراضی از نقاط قوت آن است، نمی           

 3صفحه  . گيری بديلی مشخص و اميد آفرين است، پرده افکند های تاکتيکی و استراتژيک وشکل هماهنگی

 ؟!بهمن 22هاي دار در آستانة بزرگداشت  چوبه
جمعی وقبرهای بی نام ونشان       ها وکشتار دسته    ها واعدام   گيری  های دار، زندان وشکنجه، اعتراف      برپائی چوبه 

خرداد همچنان تنها راه حل دولت کودتا ورهبرجمهوری اسالمی است، نه فقط             ٢٢که پس ازتقلب درانتخابات     
تر خواهد    قادر به عقب نشاندن جنبش سبز مردم ايران نيست، بلکه عزم آنها را در رسيدن به هدفشان جزم                     

 7صفحه  -فرزانه عظيمی .   تر خواهد کرد کرد و عرصه را بر آدمکشان و قاتل فرزندان مردم تنگ

 ١٦۶ ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران

    اسفنـد ١۳٨٨
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 ها؟ زنان در عراق ـ بزرگترين بازنده
غالبا بستگان قربانی ازشناسائی وی امتناع ميورزند يا جنازه را          .  پليس گزارش ازافزايش قتل زنان ميدهد     

. رسند  قتل می   شان به   های مسلح اسالمی ويا افراد ذکور خانواده         بسياری اززنان ازسوی گروه   .  سوزانند  می
. کند  شود که قربانی را متهم به عدم رعايت شئون اسالمی می             غالبا در کنار جنازه زنان يادداشتی يافت می       

 11صفحه  -ناهيد جعفرپور.  دهند ها بخصوص درمنطقه خود مختار کردستان عراق رخ می اينگونه قتل
 مالله جويا صدائي از مقاومت در افغانستان

آنها .  او در پارلمان، شجاعانه با سياستمداران بر قدرت و قاچاقچيان و تبهکاران جبهه شمال درگير گشت                
العمل، بصورتی غيردمکراتيک ازمنطقه راندند و اعضای منطقه،               وی را بعنوان عکس       ٢٠٠٧در سال    

  12صفحه  - Suzanne Weiss.   وی را به خشونت جنسی تهديد نمودند
 ادامه بقا بجاي زندگي

زنان در کشورهای در حال توسعه به مشاغل طاقت فرسا و کم مزد تن ميدهند، چون مادرانی اند که غالبا                      
  13صفحه  - J. Frielinghaus. سرپرست خانواراند وکودکان خويش را به تنهائی بزرگ وتغذيه ميکنند

 



 ١٦۶اتحـاد کـار      ۲صفحـه     ١۳٨٨اسفنـد    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

و بخشی ديگر بصورت پراکنده در نقاطی از             
شهر تهران و چند شهرستان دست به تظاهرات         
زدند که بالفاصله با هجوم نيروهای انتظامی و         
بسيج، ضرب و شتم آغاز شد و با دستگيری                 
تعدادی از تظاهرکنندگان، معترضين پراکنده            

 .شدند
 ٢٢اين چنين بود که حضور مردم در روز                   

ها نتوانست به نمايش بزرگ            بهمن در خيابان    
اعتراضی بر عليه رژيم تبديل شود و پژواکی            

 .جهانی پيدا کند
 

اصالح طلبان و سياست نشستن بر روی دو               
 صندلی

استفاده تاکتيکی از روزهای رسمی يک تيغ دو         
نه فقط از آن جهت که حکومت هم             .  لبه است 

تواند از پيش خود را برای اين روز آماده                 می
کند، بلکه از اين رو که بخشی از جنبش                           
اعتراضی که در کادر اصالح نظام مبارزه                  

گيری کامل از امکانات جنبش        کند، در بهره    می
اعتراضی ناتوان است و با توجه به تالشش                  
برای حفظ نظام، از پيش با هرگونه تالشی که            
به ساختار شکنی تعبير شود، مخالفت کرده و              
سياستهای الزم برای جلوگيری از آن را اتخاذ           

بهمن،   ٢٢بطور مثال درتظاهرات    .  خواهد کرد 
اصالح طلبان از مردم دعوت کردند تا در                     
صفوف تظاهرکنندگان دولتی، با حفظ هويت              

اما کدام هويت؟ هويتی که        .  خود، شرکت کنند   
يا روز      »عاشورا«مردم در تظاهرات روز           

شود    از خود نشان دادند؟ آيا می               »آذر   ١۶«
تصور کرد که درصف تظاهرات رسمی دولتی       
و با حضور هزاران مامور امنيتی و انتظامی             
رسمی و غير رسمی و جيره بگيران حکومتی،        
تظاهرکنندگان بتوانند با هويتی همچون روز              

ظاهر شوند؟ روشن است که پاسخ          »عاشورا«
به  اين سوال منفی است و هيچ عقل سليمی هم             
مردم را دعوت به شرکت در يک راپيمائی                  

. کند   دولتی برای مخالفت آشکار با دولت نمی            
قاعدتا بايد راهپيمای مستقلی برگزار کرد و                 

های خود را طرح کرد و           طبعا در آن خواسته     
اما آشکار است که عدم تمايل                   .  شعار داد   

اصالح طلبان به برگزاری راهپيمائی مستقل             
 »هويتی«قبل از هرچيز ناشی ازوحشت آنها از      

است که تظاهر کنندگان در چند مورد آخر از              
توان آن را      خود نشان دادند که به روشنی می          

های دو    البته تالش .   هويتی ساختارشکن ناميد   
ماهه اخير برای يافتن راهی برای آشتی ملی و          

ها و چراغ سبزی که از سوی                     توافق جناح  
اصالح طلبان و بويژه موسوی و کروبی در                

رسميت شناختن دولت احمدی نژاد داده شد و            به
های ضد و نقيض اين دو در رابطه با               اعالميه

تحوالت اخير، در اتخاذ اين تاکتيک ماليم و                
تالش برای جلوگيری از تبديل تظاهرات روز           

بهمن به  يک تظاهرات ساختارشکن بی                 ٢٢
 19صفحه   .تاثير نبوده است

های اصلی از شب قبل و نظامی کردن              خيابان
فضای شهرها تماما در جهت ترساندن مردم و            
ممانعت از تجمع معترضين و جلوگيری از                  

همچنين .  برگزاری تظاهرات مخالفين بود              
آوردن جمعيت قابل توجهی با اتوبوس و غيره           

های      به تهران و متمرکز کردن دوربين                        
تلويزيونی بر روی يک بخش از تظاهرات                  
دولتی در ميدان آزادی و ممنوعيت تردد                         
خبرنگاران خارجی در سطح شهر، تماما برای        

گيری از اين لشکرکشی  و نشان دادن يک           بهره
سيمای کامال دروغين از به اصطالح تظاهرات       

 ٢٢مردمی پشتيبان دولت در روز سالگرد                   
تمامی اين تدارکات تا حد معينی              .  بهمن بود  

 .موفقيت آميز بود

خرداد به اين سو، مردم برای          ٢٢از انتخابات   
نشان دادن نارضايتی خود از حکومت و بيان             

هايشان، از روزهای رسمی دولتی بهره       خواسته
گرفته و اين تاکتيک، به اصلی ترين شيوه                     

ها و تظاهرات تبديل شده              حضور در خيابان     
 ١۶موفقيت اين شيوه در مواردی چون           .  است

آذر و بويژه روز عاشورا، باعث شد تا برای               
 ١٣۵٧بهمن        ٢٢برگزاری سالگرد انقالب           

انتظاراتی پيرامون ابعاد و عرض اندام جنبش           
اين .  اعتراضی برای اين روز دامن زده شود           

انتظارات تا جائی پيش رفت که برخی،                           
بهمن را          ٢٢تظاهرات اعتراضی سالروز            

نوعی، روز تعيين تکليف با        ساز و به    سرنوشت
تقريبا همه نيروهای     .  کردند   حکومت تلقی می    

سياسی اپوزيسيون درون و بيرون از حکومت،       
 ٢٢از مردم برای شرکت در راهپيمائی روز             

عليرغم اين دعوت     .  بهمن دعوت کرده بودند       
همگانی و عليرغم شور وشوقی که ايجاد شده             
بود و عليرغم تجمع اعتراضی که در گوشه و            

کنار تهران و چند شهر بزرگ برگزار گرديد،            
تظاهرات اعتراضی مردم به شدت از سوی                
حکومت کنترل شد، عمال پژواکی نيافت و به             
هيچ وجه به انتظاراتی که برانگيخته شده بود،           

 .پاسخ نداد
بررسی اين تجربه و بويژه نقاط ضعف آن،                  

 . های بعدی ضروری است برای برداشتن گام
 

 تدارکات حکومتی
تاکتيک استفاده از روزهای رسمی حکومتی،           

وجه خوب آن،   .  دارای دو وجه خوب وبد است      
ها و شرکت      حضور در خيابان   »قانونی«بهانه  

در تظاهراتی است که از سوی حکومت مجاز           
تر    شود و سازماندهی آن هم ساده               شمرده می  

جمع بيشتری از مردم در اين روز به                .  است
آيند و طبعا اعتراض ابعاد وسيعی              خيابان می  

اما از سوی ديگر حکومت هم              .  کند   پيدا می  
تواند از پيش برای مقابله با تظاهرات                         می

اعتراضی خود را آماده کند و با تدارک وسيع             
و گسيل کردن نيروهای امنيتی و انتظامی به               

ها و ديدن تمهيداتی از پيش، امکان                       خيابان
برگزاری تظاهرات را از مردم گرفته و آنها               

بهمن اتفاق      ٢٢آنچه در روز       .  را محدود کند    
افتاد دقيقا نشان از تدارکات و تمهيدات وسيع               
از سوی دولت برای مقابله با تظاهرات                           

های وسيع فعالين               دستگيری.  مخالفين بود    
سياسی  از چند هفته قبل، اعدام دو تن از                         
زندانيان و اعالم ليست هفت نفر ديگر که                       
احکام  اعدام  آنها صادر شده است، انتقال                      

ها    بخش عمده نيروهای انتظامی از شهرستان           
 به تهران و چند شهر بزرگ، بستن ميادين و 
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 تدارکات اصالح طلبان و اپوزيسيون مستقل
از .  اصالح طلبان فاقد هرگونه تدارکی بودند           

مردم خواسته شده بود تا در اين روز به                           
اصالح طلبان از مردم دعوت       .  ها بيايند   خيابان

کرده بودند تا در تظاهرات دولتی شرکت کنند            
و حسين موسوی از مردم خواسته بود تا با                     
حفظ هويت خود، يعنی جنبش سبز، در اين                   

ولی هيچ شعاری و هيچ     .  تظاهرات شرکت کنند  
ای برای شرکت در تظاهرات رسمی در          برنامه

نظر گرفته نشده بود و اين خود آشکارا ناظر               
بست استراتژی اصال ح طلبان درون و             بر بن 

حاصل کار اين شد که            .   بيرون نظام است     
طلبان به خيابان        مردمی که به دعوت اصالح        

آمده بودند، عمال نتوانستند در فضای رعب و             
وحشتی که از سوی حکومت سازماندهی شده            

خود را نشان دهند        »سبز«بود، هويت مستقل      
جمعی تظاهرات دولتی تبديل        و عمال به ابواب     

 .تر کردند شدند و صف آنان را پرجمعيت
های حکومتی نيز؛      اپوزيسيون مستقل از جناح     

ها،   عليرغم دعوت مردم به حضور در خيابان          
ولی فاقد هرگونه برنامه و هدف روشن برای              
اين کار بود و فقدان يک استراتژی روشن،                  

برنامگی اين بخش از اپوزيسيون       خود را در بی 
حاصل آنکه بخشی از مردم به                 .  نشان داد   

 سياهی لشکر تظاهرکنندگان دولتی تبديل شدند 



 ۳صفحـه    ١۳٨٨اسفنـد    ١٦۶اتحـاد کـار      

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

سی و يکمين سالگرد انقالب بهمن در ايران                 
حکومت اسالمی با برنامه ريزی        .  برگزار شد 

قبلی و تدارک وسيع و سازمان دادن يک                        
حکومت نظامی وسيع در تهران و شهرهای                
بزرگ، موفق شد تا از تاثير تظاهرات مردم                
معترض بر مراسم دولتی جلوگيری کرده و با            
تبليغات گسترده و دروغ پراکنی، چنان وانمود          

ميليون نفر در مراسم دولتی            ۵٠کند که گويا      
اين رقم همانقدر واقعی است        .  اند  شرکت کرده 

خرداد   ٢٢که ارقام اعالم شده نتيجه انتخابات           
 !و پيروزی احمدی نژاد در آن

اکنون مدتی است که مردم انتظاری جز                          
پراکنی از اين رژيم ندارند و ارقام اين                  دروغ

 »خودی«چنينی تنها برای دلگرمی نيروهای           
دنبال هشت ماه مبارزه مردم، سست         است که به  

 .اند ه و متزلزل شد
ها،    حکومت اسالمی با لشکرکشی به خيابان             

استقرار نيروهای سپاه، بسيج، نيروهای                        
انتظامی و امنيتی و لشکری از قداره بندان و               

ها، فضای رعب و وحشت را در         لباس شخصی 
سطح شهرها دامن زد و در سايه اين فضا، سی          
و يکمين سالگرد انقالب بهمن را به سبک خود          

 .جشن گرفت
جنبش اعتراضی نيز همچون موارد قبلی، با               

ها حاضر شد تا       استفاده از اين روز در خيابان       
ضمن نشان دادن مخالفت خود با حکومت،                   

. های آزاديخواهانه خود را اعالم کند               خواسته
اما حکومت نظامی اعالم نشده و استقرار                      
نيروهای نظامی در مناطق حساس شهر باعث          
شد تا بخشی از شهروندان معترض عمال در               
ميان تظاهر کنندگان دولتی حل شده و از هر                

از آن سوی، بخشی        .  گونه اعتراضی وامانند    
ديگر از مردم معترض در گوشه و کنار و                     

دور از مراسم رسمی، با برپاکردن تظاهرات         به
موضعی و درگيری با نيروهای انتظامی در               
تهران و چند شهر بزرگ، عمال موفقيتی در                

طلبانه مردم،    پژواک صدای آزاديخواهانه و حق    
 .همچون موارد قبلی نداشتند

بهمن نشان داد که ضمن آنکه جنبش         ٢٢تجربه  
مردم ادامه داشته و متوقف نشده است، اما نياز          

های مبارزاتی خود     به تغيير و تنوع در تاکتيک      
استفاده از روزهای رسمی برای                       .  دارد

برگزاری تظاهرات، تاکتيک موفقی بوده و                 
توان از آن بهره گرفت، ولی بايد            هنوز هم می   

تواند خود را      توجه داشت که حکومت نيز می         
برای مقابله با تظاهرات مردم آماده کرده و                   

امکانات .  بهمن، آن را محدود کند        ٢٢همچون  
 .حکومت به مراتب از مردم بيشتر است

 تنها نبايد به روزهای رسمی بسنده کرد بلکه 

های مختلف فعاليت و حيات                        در عرصه    
ها،      اجتماعی، همکاری و اتحاد شخصيت                  
خواه   نيروها و جريانات دموکرات، چپ و ترقی      

تواند در    و هماهنگی و همگرائی ميان آنها، می       
گيری   راستای تدوين استراتژی مشترک و شکل      

آلترناتيو معتبر برای تحقق اهداف جنبش                       
جنبش .  دموکراتيک مردم مفيد و کارساز باشد        

جاری مردم، ضمن استمرار خويش بايد بتواند          
 .بر اين نقيصه فائق آيد

بهمن آن گونه که مورد انتظار                ٢٢اگر چه      
مردم معترض بود برگزار نشد، اما مبارزه                  

ريشه جنبش اعتراضی مردم در           .  ادامه دارد  
سی و يک سال جنايت، سرکوب، نقض حقوق           
مردم، غارت و چپاول دار و ندار مردم و                       
تعرض به حق حيات آنان از سوی حکومت                 

توان اين سی و يک سال            اسالمی است و نمی     
حقوقی و سرکوب مردم ايران را با                                بی

برگزاری يک مراسم رسمی در زير سايه                     
تفنگ و دروغ پراکنی، از کارنامه خود پاک               

 .کرد

 -بايد مبارزه را به محيط کار ومبارزات صنفی        
کارگران و تهيدستان که              .  اجتماعی کشاند    

ای از بيکاری رنج           امروزه از شدت بيسابقه       
واسطه گرانی روزافزون،              هميبرند و ب           

ها و      زيستمايه اندک آنها دستخوش سودجوئی         
های حکومت اسالمی و شرکای                 ماجراجوئی

دار آن قرار گرفته است، هنوز سهم و              سرمايه
. اند   جای سزاوارشان را در اين جنبش نيافته              

جمعی و اعتصابات آنها يکی از         مبارزات دسته 
های مهم و موثر مبارزه با حکومت                   عرصه
نکته ديگر آنکه، تداوم مبارزه نياز به              .  است

در وضعيت سانسور حاکم    .  اطالع رسانی دارد  
هائی که    بر جامعه، آن دست از اقشار و گروه           

توانند   امکان دسترسی به اينترنت ندارند و نمی         
ای خارجی      های ماهواره     از امکانات تلويزيون    

هم استفاده کنند، عمأل راه ديگری برای                           
های   ه  خبرگيری وخبررسانی جز ابزارها و شيو      

سنتی ندارند که طبيعتأ سرعت و دامنه اينها                  
گسترش و تقويت مبارزات و      .  نيز محدود است  

های صنفی و اجتماعی در پيوند با جنبش          جنبش
عمومی مردم و تالقی پيکار برای آزادی و                  

های بزرگ    تواند پتانسيل   مبارزه برای نان، می    
 .جنبش را به منصه ظهور رساند

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تا کنون بارها          
بر لزوم ضرورت همکاری، اتحاد عمل و                    
هماهنگی نيروهای آزاديخواه و دمکرات تاکيد         

 .داشته است
اين واقعيت که ويژگی خودانگيختگی و                          
خودگردانی تاکنونی و همچنين تنوع و ترکيب           
رنگين کمان جنبش اعتراضی از نقاط قوت آن          

تواند بر اين نقص بزرگ اين جنبش           است، نمی 
های     که همانا فقدان حد معينی از هماهنگی                  

گيری بديلی        تاکتيکی و استراتژيک و شکل             
ايجاد .  مشخص و اميد آفرين است، پرده افکند         

 های مستقل  ها وائتالف و تقويت نهادها، کانون

در شرائط حاضر، همکاری و اتحاد عمل                      
نيروهای آزاديخواه و دمکرات معتقد به جدائی         

های     دين از دولت و مدافع مطالبات جنبش                   
اجتماعی در ايران، ضرورتی است تاريخی و          

الزم است تا اپوزيسيون دمکرات        .  انکارناپذير
و آزاديخواه که برای استقرار دمکراسی،                      
جدائی دين از حکومت و حفظ استقالل و صلح           

های خود را برای سامان       کنند، تالش   مبارزه می 
دادن به يک جبهه سياسی دمکراتيک و                           

 .آزاديخواه دو چندان کنند
سازمان ما که از ديرباز همواره بر ضرورت            
همکاری، اتحاد عمل و هماهنگی نيروهای                  
آزاديخواه و دمکرات تاکيد داشته، آماده است تا         
دست همه اين نيروها را برای همکاری تا                     
رسيدن به يک ائتالف پايدار سياسی برای                     
استقرار يک جمهوری دمکراتيک و الئيک به          

 .جای جمهوری اسالمی در ايران، بفشارد
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ستيزی جمهوری اسالمی،                 تعرض و زن          
حد و حصر زنان، بگير و ببندهای           سرکوب بی 

و اجرای حدود اسالمی       "  شرعی"و   "  قانونی"
بار،   درمورد زنان، برخورد قهرآميز و خشونت     

حبس، زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار                     
سال    ٣٠زنان و تحديد حقوق اوليه آنان در                  

حکومت جمهوری اسالمی نه تنها دمی فروکش       
کردن جامعه و     "  اسالمی"نکرده، بلکه برای        

" حفظ زنان "و برای    "  اعتالی مقام زن   "برای  
 .افزون گسترش يافته است ای دم بگونه

خشونت ساختاری نهفته در نظام پدرساالر و              
چرخه بازتوليد   ،   مردساالر جمهوری اسالمی     

حقوقی زنان، چنين     ی و بی  يتستم و تبعيض جنس   
چنين .  مناسباتی را شتاب بيشتری داده و ميدهد        

ستم و تبعيضی نه فقط نتيجه طبيعی يک نظام             
مردساالر و پدرساالر و يا نه فقط نتيجه                           

ترين نگرش به زنان، که اقتضای                    ارتجاعی
در اعمال آن     وتلفيق دين و دولت و گسترش              

ترين   تا ابتدائی عرض  تتقض ونفی هويت زنان و    
، اما در سوی ديگر   .  زنان است واحساس    حقوق

سال گذشته مقاومت زنان عليه           ٣٠در تمامی    
های جمهوری اسالمی و مبارزه برای            سياست

تحقق حقوق، مطالبات و نيز عليه تبعيض                      
  »سالهای سکوت «جنيستی حتی درسالهائی که      

 .رسيد، فروکش نکرده است نظر می به
درنگاهی کلی واجمالی به موقعيت و مختصات        
جنبش زنان در شرايط امروز جامعه ايران،                

توان برآمد و سيمای مقاومت زنان را چنين            می
 :تصوير کرد

بازگشت به   ،   از همان فردای پس از انقالب             
ترين قوانين و تعرض به حقوق زنان            ارتجاعی

در باب قوانين مربوط به خانواده؛ طالق،                      
حضانت فرزندان واشتغال و تحصيل و تحکيم           

اهللا خمينی    دفتر آيت .  تبعيض جنسيتی آغاز شد     
را خالف شرع       "  قانون حمايت از خانواده         "

اسالم اعالم نمود و با لغو اين قانون، کليه                       
که به زنان         "  سازمان زنان ايران        "دفاتر     

 .داد تعطيل شد مشاوره حقوقی می
در کمتر از يک سال پس از انقالب، شورای               

" های مدنی خاص     اليحه تشکيل دادگاه   "انقالب  
عليه زنان، برای   "  اصالحات"را با تغييرات و      

بر اساس اين     .  اجرا در کل کشور ابالغ کرد          
اليحه، رسيدگی به دعاوی ازدواج، طالق، نفقه        

هائی به رياست روحانيون انجام        در دادگاه ...  و
درجهت "  اصالحاتی"با چنين تغييرات و. گرفت

نقض حقوق زنان، مردان اختيار داشتند هرگاه          
اختياری .  که بخواهند زن خود را طالق دهند           

که قبال با تصويب قانون حمايت از خانواده                   
 .محدود شده بود

در اولين دوره مجلس شورای         ١٣۶١در سال    
" اصالحات"اسالمی، قانون مدنی با تغييرات و       

 عليه زنان، تنها درصورتی که زن بتواند عسر 

 کميسيون جنبشهای اجتماعی سازمان
 نگاهي به وضعيت، موقعيت و مختصات جنبش زنان 

 

 »بخش اول«

توانست توسط      و حرج خود را ثابت کند، می            
" اصالح"بعبارت ديگر با     .  دادگاه طالق بگيرد  

توانستند از    قانون مدنی، زنان می       ١١٣٠ماده  
اما موضوع عسر و    ..  اين حق برخوردار شوند   

 .حرج در خود قانون تعريف نشده بود
، ساله آن       ٨جنگ ايران و عراق و تداوم                    

موضوع زنانی که شوهرانشان در جنگ کشته         
شدند و فرزندان آنان را به يکی از                  )  شهيد(

از آنجا که     .  مسائل جامعه و رژيم تبديل کرد          
حضانت و واليت فرزندان پس          ،   حسب قانون  

 ،شدند   از مرگ پدر به جد پدری سپرده می                  
براساس قانون، نه تنها فرزندان اين زنان از                

عدم داشتن    شد، بلکه در صورت     آنان گرفته می  
  حضانت فرزندان از سوی مادر، مستمری       حق  

که دولت برای فرزندان شهيدان مقرر کرده بود     
شد و      همراه ارثيه آنها به جد پدری داده می                 

. توانستند بر آن کنترل داشته باشند         مادران نمی 
درنهايت، قانونی تصويب شد که واليت را پس         

داد تا حق          از مرگ پدر شهيد به مادر می                 
حضانت و دريافت مستمری فرزندان را داشته         

اما در مورد زنان عادی، تنها مقرراتی          .  باشند
وضع شدکه حضانت فرزندان زنان شوهرمرده       

 .با مادر باشد
مجلس اليحه دولت که بر                  ١٣۶۴در سال       

اساس آن دختران دانشجو تنها در صورت تاهل     
توانستند برای          و در معيت شوهرشان می                

استفاده از بورس تحصيلی به خارج از کشور            
سفر کنند را تصويب کرد و شورای نگهبان آن          

سال بعد    ١٧اين قانون   .  را مورد تائيد قرار داد    
 .در مجلس ششم لغو شد

در قانون مدنی در          "  اصالحات"تغييرات و       
حوزه خانواده چنان مشکالتی را بدنبال آورد              

در پی    ١٣۶۴عالی قضائی در سال        که شورای 
هائی که    هائی برای طالق، بخشنامه     حل يافتن راه

شروطی را قبل از عقد برای زنان در نظر                    
گرفت تا در صورت تحقق آن شروط زنان             می

 .گنجاندها  بتواند طالق بگيرند، درفرم عقدنامه
ای   درپی افزايش تعدادزنان مطلقه، مجلس جلسه     

تعدد ذوجات واينکه چگونه می توان در        "را به   
" نظامی اسالمی اين سنت پيامبر را احيا کرد             

و     رويکرد و راه حل رژيم            .  اختصاص داد  
جناح سنتی آن در پاسخ به معضالت                 بويژه   

ومشکالت زنان بی سرپرست و مطلقه، ترويج         
تعدد زوجات و ازدواج آنها حتی اگر همسر                 

با يک مرد ديگر، حتی اگر وی             ،   شهيد بودند  
 .زن ديگری داشته باشد،  بود

در برابر اين سياست، گروهی از زنان مذهبی          
ای برای    با استدالل اينکه در اسالم زنان وظيفه      

انجام کار خانه و نگهداری از فرزندان را                     
ندارند و درصورت مبادرت به چنين مسائلی             

توانند از شوهران خود مزد دريافت کنند،              می
 ای را برای تامين اقتصادی زنان  پيشنهاد اليحه

در فرمی که مغايرتی با تفاسير رايج فقهی                    
اين پيشنهاد بصورت   .  نداشته باشد، ارائه کردند   

ای در اصالح قانون طالق بصورت        ماده واحده 
"ذيل درج شد    چنانچه زوجه کارهائی را که        : 

شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و يا                
عدم قصد تبرع انجام داده باشد پس از طالق،             

المثل کارهای انجام گرفته را       دادگاه  بايد اجرت   
عالوه بر  ".  محاسبه و به پرداخت آن حکم کند        

قانون محاسبه مهريه به نرخ روز که                  اين،   
ارزش مهريه زنان را مطابق نرخ تورم تعيين          

 .تصويب شد ١٣٧۵کرد، در آذرماه  می
کار   پس از پايان جنگ ايران و عراق و روی             

آمدن دولت سازندگی وکارگزاران و با گسترش       
مبارزات مردم و بويژه زنان، تغييرات و                       

جزئی در قانون مدنی در باره               »اصالحات«
تابعيت زنان، ازدواج زير سن بلوغ، قوانين                
مربوط به طالق و اينکه دختری که پدر او                    

اش را        با مرد مورد عالقه               اجازه ازدواج   
بدين معنی که دخترانی که      .  دهد، فراهم شد    نمی
توانستند اجازه پدر را برای ازدواج با مرد            نمی

مورد عالقه خود کسب کنند، با تمهيداتی با                   
کردند   مرد مورد نظر به شکل شرعی عقد می           

و پس از وقوع رابطه جنسی، درخواست ثبت            
کردند با اينکه دادگاه ازدواجشان را                عقد می  

اما چون ديگرباکره نبودند؛    .  باطل اعالم ميکرد  
برای ازدواج مجدد با همان مرد و ثبت ازدواج          

 .خود ديگر نيازی به اجازه پدر نداشتند
قانون اصالح مقررات مربوط به طالق درسال        

به تصويب مجمع تشخيص مصلحت                 ١٣٧١
نظام رسيد و مهمترين موضوع اين قانون                     
محدود کردن اعمال حق طالق يکجانبه از                    

توانست تنها    میتا پيش از آن       سوی مرد بود که   
. با مراجعه به دفترخانه، زن خود را طالق دهد        

از اين پس مساله طالق بايد به دادگاه ارجاع                 
شد تا پس از طی تشريفات قانونی، از سوی            می

 ها،  در اين سال  .  قاضی حکم طالق صادر شود     
زنان سکوالر با حمايت و همکاری       گروهی از   

روحانيون نوانديش و حقوقدانان، با طرح                      
حقوق زنان بصورت آشکارتر از زاويه حقوقی      

اجتماعی و فقهی مسائل مربوط به حضانت،            -
حقوق کيفری زنان، طالق و ديه زنان را مورد         

های    نقد و انتقاد و بررسی قرار دادند، نشريه             
مختلف در زمينه حقوق زنان منتشر کردند و              

نگاه کنيد به   (به ارائه نظرات مختلف پرداختند        
ماهنامه زنان،     نوشته های مهرانگيز کار،                 

 ...).فصلنامه جنس دوم و
های       مبارزه زنان، سرباز نمودن بحران                     

های ناموسی تا فحشا در سنين           مختلف، از قتل   
مختلف و شکل گيری پديده زنان خيابانی و                   

در حضور و شرکت زنان مسلمان               همچنين   
در ...  باالی اجرائی و    و مناصب        ها   موقعيت

المللی و همچنين در کنفرانس جهانی         مجامع بين 
المللی،    همراه فشارهای بين       ، به  )١٩٩۵(پکن   

حقوق باره  زمينه ايجاد برخی تغييروتحوالت در    
عالوه بر  .  زنان را فراهم کرد و گسترش داد           

اين، ارتباط ميان زنان داخل کشور با فعاالن               
 5صفحه  زن سکوالر خارج از کشور 
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زنان .  و فمينيستهای خارجی را برقرار کرد            
ها و يا وقايع                   طرح پرونده    "سکوالر با          

دهنده مربوط به زنان در مطبوعات و                    تکان
آميز چگونه      نشان دادن اينکه قوانين تبعيض           

. ،"شوند  باعث بوجود آوردن چنين فجايعی می         
به طرح صريح و آشکارتر مسائل زنان در                  

زنانی مانند مهرانگير    (پرداختند  افکار عمومی    
کار، شيرين عبادی، شهال الهيجی، شهال                      

نگاه کنيد به         ...  شرکت، شهال اعزازی و            
 ...).ماهنامه زنان، انديشه جامعه و

ها وبويژه زنان وهمچنين        گسترش مبارزه توده   
های همه جانبه، دولت            بروز و نمود بحران        

ها،     همايش.  اصالحات را بر سر کار آورد              
حقوقی    ها، مطبوعات، در مورد بی              کنفرانس

های   زنان درسطوح دولتی و غير دولتی برنامه       
اجرا مسائل زنان به       بهدر پرداختن     مختلفی را 
ها، ارائه        فصل مشترک اين تالش         .  گذاشتند

تر از فقه در مورد              قرائت و تفسيری مقبول       
در اين دوره مساله کانديداتوری             .  زنان بود   

. زنان برای رياست جمهوری طرح گرديد                  
قانون اساسی رئيس               ١١۵براساس اصل          

 .انتخاب شود" رجال"جمهور بايد از ميان 
طرح  بازنگری در           "ها        در طی اين سال          

قوانين، با هدف برابر حقوقی زن و مرد،                       
، تالش اصلی زنان سکوالر را      "ضروری است 

زنان نماينده مجلس       .  به خود اختصاص داد         
ششم با تشکيل فراکسيون زنان سعی کردند                  

حقوقی مربوط به زنان را به                  "  اصالحات"
 .تر پيگيری کنند صورت جدی

به ج  تصويب طرح تعيين مصاديق عسر و حر        
زنان امکان داد در صورت اثبات يکی از                      
موارد اعتياد شوهر، ندادن نفقه، ترک زندگی            
خانوادگی، ابتال مرد به امراض صعب العالج،        
عقيم بودن زوج، سوء رفتار يا سوء معاشرت            

انون قتصويب اين    .  طالق بگيرند بتوانند  مرد،  
در مجلس پنجم از سوی شورای نگهبان رد         که  

شده بود، با تصويب مجدد در مجلس ششم،                   
نهايتا در مجمع تشخيص مصلحت نظام به                    

 .تصويب رسيد
زنان سکوالر و فعال معترض       ٨٠با آغاز دهه    

های   استراتژی و تالش  ،    آميز  به قوانين تبعيض  
دانسته "  غير اساسی "و  "  ناکافی"تا آن مقطع را     

با طرح مساله کنوانسيون رفع همه اشکال              و   
ها و سرنوشت و وقايع    بحث(تبعيض عليه زنان 
، خود     کنوانسيونالحاق به         پيرامون مساله         

ها و موانع در مقابل جنبش زنان را بيان             چالش
، آغازی بر حرکت جنبش زنان با                    )کند    می

آذرماه    ٢٨در   .  گرديد"  رويکردی اعتراضی  "
هيات دولت الحاق ايران به کنوانسيون           ١٣٢٠

را با حق تحفظ کلی و مشروط به مغاير نبودن            
اصول آن با موازين شرع مورد موافقت قرار            

اما در  .  داد و برای تصويب به مجلس فرستاد          
جلوگيری يا کاهش     "مقدمه اليحه آمده بود که           
تبليغات عليه  )  کاهش(پيامدهای منفی، از جمله      
از جمله آثارمثبت        "  نظام جمهوری اسالمی       

 .الحاق ايران به کنوانسيون است

فعاالن جنبش زنان در برگزاری مراسم هشت           
اين .  در پارک الله تجمع کردند        ١٣٨١مارس  

سرآغازی بود بر اين که برگزاری                حرکت    
مراسم هشت مارس به محل اصلی خود يعنی              

تا پيش از آن، برگزاری      .  ها بازگردد   به خيابان 
های مختلف و         مراسم هشت مارس در مکان         

عمدتا در منازل فعاالن جنبش زنان برگزار                 
  ١٣٨١برگزاری مراسم هشت مارس     .  ميگرديد

توسط مرکز فرهنگی زنان با مجوز وزارت               
در آمفی      ١٣٨١اسفندماه      ١٧کشور در روز       

برای .  تاتر روباز پارک الله برگزار گرديد             
اولين بار بود که انتقادات صريح و علنی نسبت         

. به تبعيض و بی حقوقی زنان بيان می گرديد             
شيرين عبادی در اين تظاهرات با انتقاد از                    

اول : "های مشارکت سياسی زنان گفت        سياست
شادی صدر نيز        ".  حق حيات ما را بدهيد              

يک "پيوستن به کنوانسيون را با حق تحفظ                "
ميخواهم درخواست  "خواند وگفت   "  هيچ بزرگ 

 ".کنم که به کنوانسيون نپيونديم
در آستانه انتخابات رياست جمهوری در سال             

جمعی ازفعاالن جنبش زنان دراعتراض       ١٣٨۴
در قانون اساسی درمقابل نهاد      "  رجال"به کلمه   

اين تظاهرات   (رياست جمهوری تجمع کردند          
از سوی زنان اصالح طلب و خانم اعظم                        

 ٢٢پس از آن در     ).  طالقان سازماندهی شده بود   
هزاران زن در مقابل دانشگاه             ١٣٨۴خرداد   

تهران اجتماع کردند و اعتراض خود را به                   
نقض حقوق زنان در قانون اساسی اعالم                       

در بيانيه شماره دو اين تجمع چنين آمده         .  کردند
"است دهد،    های گذشته نشان می          تجربه سال  : 
زنی در سطح            های پارلمانی و چانه              روش
يا مسائل و مطالبات زنان را               ،گذاری   سياست

المصالحه   در اولويت قرار نداده و يا آن را وجه        
ساير اهداف جزئی و جناحی خود قرار داده                 

برگزاری اين تظاهرات از سوی فعالين       ".  است
جنبش زنان، بيانگر يک حرکت مستقل و                      

بيانيه اين گردهمائی   .  خودجوش زنان ايران بود   
های مختلف زنان      مسالمت آميز از سوی گروه      

غيردولتی در يک فضای عمومی بعنوان نقطه          
های زنان تلقی و روز همبستگی          عطف فعاليت 

 .جنبش زنان ناميده شد
احمدی نژاد بعنوان         ١٣٨۴روز سوم تيرماه        

يک از دو کانديدای راه يافته به مرحله دوم                    
انتخابات رياست جمهوری درپاسخ به سئواالت       
يک خبرنگار زن خارجی که ازسياستهای آينده        
وی در مورد زنان ايرانی پرسيده بود جواب               

وی در    ".زنان، زنان که تاج سرما هستند     : "داد
اولين اقدام پس از رسيدن به رياست جمهوری،         

نام مرکز امور        "  ١٣٨۴روز دوم مهرماه            
يعنی تنها مرکز دولتی تحت          "  مشارکت زنان  

نظارت رياست جمهوری را که بطور خاص              
مرکز "فقط در زمينه زنان فعاليت می کند، به            

درآمدی   اين تغييرپيش ".  زنان وخانواده تغييرداد  
های دولت نهم در حوزه زنان و          بود بر سياست  

با تاکيد بر اين تفکر دولت نهم که زنان فقط                   
در چارچوب خانواده و با ايفای نقش        ازدواج و   

 .يابند مادری است که هويت می

کاهش اجباری   تعرض بعدی دولت نهم، در               
 ساعت کار زنان به بهانه حمايت از زنان                       

در شرايطی که در کشور              .  صورت گرفت   
 ترين حالت     ميزان اشتغال زنان در خوشبينانه         

حال البته در همان    .  ديرس  درصد می   ١۴به  تنها  
را ها        شدگان در دانشگاه        درصد پذيرفته      ۶۴
روشن است که     ناگفته   .  دادند   ان تشکيل می    زن

اين طرح موجب حذف زنان از بازار کار                     
 .گرديد می
) در بازی ايران و کوستاريکا        (اسفند      ١۵در   

نفر از زنان به        ۴۵نيروی انتظامی از ورود        
استاديوم ممانعت به عمل آورد و قفل ديگری              
بر درب بسته ورود زنان به استاديوم های                     

 . ورزشی زد
گردهمائی فعاالن زنان     ١٣٨۴در هشتم مارس     

های مختلف در پارک دانشجو، يک               از گروه  
ربع ساعت بعد از شروع، مورد ضرب و شتم           

 .نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفت
گشت ارشاد      ١٣٨۵در دوم ارديبهشت سال            

 .های شهرها مستقر شد پليس در خيابان
های    گرچه احمدی نژاد در شعارها و برنامه              

جوانان ما با    "تبليغاتی خود ادعا کرده بود که           
های   هر مدل مو ولباس، عزيزمان ما و سرمايه        

وهرچند سردار طالئی فرمانده    "  کشورما هستند 
: نيروی انتظامی وقت تهران بزرگ گفته بود            

ماموريت گشت واحدهای ارشاد به هيچ وجه           "
کار اين  و  برخوردی قهری نيست و حوزه عمل      

واحدها مربوط به اقدامات آموزشی، فرهنگی            
مبتنی بر اخالق و جلب توجه افراد جامعه در              
خصوص رعايت هنجارها و ارزش اجتماعی           
است، بطوريکه هدف از اجرای اين طرح                    
بازدارندگی از مسائل آسيب رسان به امنيت                
اجتماعی بوده و مطلقا با حجاب ارتباطی ندارد         

، "و پليس وارد حريم خصوصی افراد نمی شود       
اما سرکوب وپيگرد ودستگيری زنان و جوانان        

 .سابقه يافت گسترش بی
های ارشاد، روز     دو روز بعد از استقرار گشت      

چهارم ارديبهشت خبرگزاری رسمی دولتی                
ايران خبری را منتشر کرد مبنی براينکه                       
احمدی نژاد با ارسال نامه به رئيس سازمان                 
تربيت بدنی، دستور داده تا زمينه حضور زنان         
در استاديوم آزادی برای تماشای مسابقات                    

روز بعد معاون احمدی نژاد       .  فوتبال آزاد شود   
شان   اعالم کرد که زنان فقط به همراه خانواده            

شرطی   حق ورود به استاديوم را دارند البته به           
که اين طرح تصويب شود وازلحاظ فرهنگی              

 . هم مورد بررسی قرار گيرد
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد سرکوب و         
بسته شدن فضاهای اجتماعی شدت و گسترش            
يافت اما عليرغم چنين شرايطی فعاالن جنبش            

خردادماه   ٢٢زنان مصمم بودند که در سالگرد        
اعتراض خود را نسبت به کليه            ،   سال گذشته  

قوانينی که نقض حقوق زنان را موجب می شد          
ابراز دارند و همزمان با صدمين سالگرد                      

در .  مشروطيت، درميدان هفت تير تجمع کردند     
بيانيه منتشر شده از سوی فعالين جنبش زنان               
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، اقشار  ١٣۵٧سال پس از انقالب بزرگ            ٣١
سابقه به    وسيعی از مردم ايران در ابعادی بی           

اند تا فرياد اعتراض خود       ميادين و خيابانها آمده   
های رژيم        را عليه خودکامگی و بيدادگری              

اسالمی که در پی آن انقالب بر اين سرزمين               
جنبش گسترده     .  حاکم شده است، سردهند              

ها در تهران      خواهی و عدالت طلبی توده       آزادی
و بسياری از شهرهای ديگر طی هشت ماه                   
گذشته، برای کسانی که انقالب بهمن را از سر          

های        اند، يادآور برخی صحنه                           گذرانده
شکوهمندی است که در پائيز و زمستان داغ                

برآمد اخير    .  اند    شاهد آنها بوده          ١٣۵٧سال    
خواهانه مردم ايران     جنبش دموکراتيک و آزادی   

نه تنها باری ديگر بر واقعيت تلخ نقض و                       
های انقالب بهمن        پايمال شدن اهداف و آرمان        

در اثر حاکميت رژيم جمهوری اسالمی گواهی        
دهد، بلکه فراتر از آن، گويای اين است که             می

های مردم    خواست و اراده اکثريت بزرگ توده       
برای نيل به آزادی و عدالت و استقرار                             
دموکراسی در ايران، همچنان زنده و استوار             

 .است
ها پيکارهای پراکنده، مبارزات              پس از دهه      

 ١٣۵٧های بسيار، در سال          سخت و جانفشانی   
مردم ايران در حرکتی يکپارچه و با                                  

های اصلی آزادی، استقالل و عدالت               خواست
اجتماعی، رژيم ستمشاهی را برانداختند و با               

ای برای    برداشتن اين مانع بزرگ، مسير تازه         
اما .  تحول دموکراتيک جامعه باز کردند                   

رژيمی که بجای آن نشست، با تلفيق دين و                    
دولت، استبداد واليت مطلقه فقيه را جايگزين             

آزادی، عدالت، حق آزاد      .  ديکتاتوری شاه کرد   
مردم برای اعمال حاکميت و تعيين سرنوشت             
خويش و ديگر شعارها و مطالبات مردم،                       

 .نابود شد »جمهوری اسالمی«همگی درمسلخ 
رژيم مذهبی برای استقرار و استمرار حاکميت        
ضد دموکراتيک خود، نه تنها حقوق و                             

های اساسی مردم را سلب و پايمال کرد،           آزادی
تمامی    »اسالمی کردن  «بلکه در تالش برای         

شئونات جامعه، دست تعرض به عرصه                        
خصوصی و امور شخصی افراد و تفتيش                     

با رواج    .  عقايد و تجسس همه جانبه گشود               
روزافزون انواع تبعيضات و اجحافات، همراه         
با تشديد خفقان و سرکوب، فشار براقشار و                  
گروه های جامعه زنان و جوانان، دانشجويان و        
دانشگاهيان، روشنفکران وهنرمندان، کارگران      

های تحت ستم در ايران،          و زحمتکشان، مليت   
معلمان، کارمندان، دهقانان و ديگر اقشار                     

تحت حاکميت  .  مردم، روزبه روز شدت يافت       
رژيم اسالمی، استقالل سياسی دستاويز دخالت        
 در امور داخلی ديگر کشورها، صدور ارتجاع 

ای و      های منطقه     مذهبی و ديگر ماجراجوئی       
های    با ازدست رفتن فرصت        .  المللی شد     بين

های علمی و فنی و                    بسيار، عقب ماندگی       
وابستگی ساختاری اقتصاد کشور باز هم تشديد        

های ملی و درآمدهای      منابع عظيم ثروت  .  گرديد
سرشار حاصل ازصدورنفت وگاز، در معرض      

ها    خرجی   ها و خاصه        ترين غارتگری     بيسابقه
بوسيله گردانندگان حکومتی و وابستگان و                   

در شرايط تشديد اين    .  شريکان آنها قرار گرفت   
ها و اعمال ستم مضاعف عليه                            نابرابری

شهروندان، همراه با تضعيف تدريجی پايگاه              
اجتماعی رژيم حاکم، اتکا آن بر سرکوب و                  

تر گشته و حبس، شکنجه،             سرنيزه هم افزون    
ترور و اعدام به عنوان عمده سياست رسمی و           
عملی حکومتگران در برابر هر صدای                          
اعتراض، حق طلبی و آزاديخواهی، کارنامه             

. تر ساخته است          آن را روز به روز سياه                 
های بخشی از حکومتگران برای انجام               تالش
ثمر مانده و           ای اصالحات تا کنون بی                پاره

اصالح ناپذيری اين حکومت را کامأل عيان                
مردم از اين واقعيت آگاه هستند که        .  کرده است 

هرگونه تغيير و تحول بنيادی در گرو پيشروی         
 .جنبش اعتراضی عليه استبداد است

های     اما با وجود همه فشارها، سرکوبگری                
مستمر و جنايات بسيار حکومت اسالمی در                

ها و مبارزات اقشار          سه دهه گذشته، مقاومت      
گوناگون مردم، از دانشجويان و زنان گرفته تا          

های زيرستم    کارگران و زحمتکشان و از مليت      
ها و زندانيان سياسی، به        های اعدامی   تا خانواده 

. اشکال و در مقاطع مختلف، ادامه يافته است             
حرکت اعتراضی گسترده مردم که از خرداد             
امسال آغاز گرديده، نمود تاريخی مبارزه                     
طوالنی مردم عليه استبداد و برای استقرار                  

حرکتی که در پی       .  دمکراسی در ايران است      
رسوائی بزرگ انتخاباتی جناح غالب حکومتی        

تر    تر و راديکال       شروع و رفته رفته گسترده         
شده است، در واقع استمرار و استواری                          

های دموکراتيک، آزاديخواهانه و                      خواست
های مردم را به رغم همه                     طلبانه توده       حق

ولی .  دهد   های حکومتگران، نشان می         خشونت
آغاز، استمرار و گسترش جنبش اعتراضی                 
جاری مردم، اين بار تغيير اساسی و عميق در           
رابطه آنها با حکومت و رويگردانی و بيزاری          
آنها از رژيم حاکم را در مقياسی بسيار وسيع و        

ماهيت .  دارد   به شکلی کامأل آشکار بيان می            
حکومتی که برای بقای خود از هيچ خشونت و          
جنايتی روگردان نيست، اين بار به صورتی               
کامأل عريان در برابر چشم همگان واقع شده              

اکنون ديگر اکثريت عظيم مردم بر اين           .  است
 اند که هرگونه حکومت موروثی  امر آگاه گشته

و مذهبی و هرگونه تلفيق دين و دولت، در                     
خواهی و      تعارض آشکار با آزادی و عدالت             

وحتی .  تحول دموکراتيک جامعه ما قرار دارد        
دينمداران باورمند به حقوق بشر و آزادی هم              
از سرکوب و زندان چنين حکومتی در امان                

 .نيستند
اکنون جنبش نيرومندی در جامعه ما شکل                    

سرکوب تظاهرات، دستگيری،       .  گرفته است   
و کشتار مخالفين توسط حکومت در                 شکنجه

طی هشت ماه قادر نشده است که جنبش                           
جنبش اعتراضی  .  اعتراضی مردم را فرونشاند   

روزبروز توانمندتر شده  و به همان نسبت                    
. خشونت حکومت هم افزايش يافته است                        

خرداد به اينسو بر تالش خود          ٢٢حکومت از    
نشين کردن    برای ايجاد رعب و وحشت و خانه        

مردم افزوده است و بويژه بعد از تظاهرات                  
روز عاشورا، با دستگيری بيش از هزار تن                
از فعالين جنبش، اعدام دو نفر از زندانيان                     

تن   ٩سياسی و اعالم صدور حکم اعدام برای           
ديگر، بر آن است تا مردم را از حضور فعال              

يقينا حضور کم رنگ و        .  دارد  در خيابانها باز   
خانه نشينی مردم، بيش از گذشته جنايتکاران             
حکومتی را به کاربست خشونت ترغيب خواهد       

ها و          با حضورچشمگير در خيابان             .  کرد
برگزاری تظاهرات، بايد نشان داد که مردم                 

روز .  اند   های حکومت نشده       مرعوب خشونت  
بهمن فرصتی است برای طرح مطالبات               ٢٢

آزادی زندانيان سياسی،       :  جنبش و از جمله         
ها، رعايت حقوق بشر و تامين                 توقف اعدام  

های فردی و اجتماعی و بويژه انتخابات            آزادی
 .آزاد

 

 هم ميهنان گرامی
در سی و يکمين سالگرد انقالب بهمن، همراه             
با گراميداشت ياد همه جانباختگان اين انقالب و    
تمامی جانباختگان راه آزادی، دموکراسی،                 
عدالت اجتماعی و ضمن تجديد پيمان با                           
آرمانهای انقالبی آنان، ما همه نيروها،                            

ها و احزاب طرفدار               ها، سازمان       شخصيت
آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را به                 
همکاری و همراهی بيشتر برای فراگير کردن          
مطالبات جنبش، تقويت و گسترش جنبش                       
عمومی مردم و در جهت پشتيبانی و                                  

های اجتماعی و مطالباتی در        سازمانيابی جنبش 
 .خوانيم ها، فرامی پيوند با حرکت همگانی توده

 

 حزب دمکرات کردستان ايران
 له کردستان ايران حزب کومه

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران

 شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
 

 ٢٠١٠فوريه  ١٠ - ١٣٨٨بهمن  ٢١

 اعالميه مشترک پنج سازمان سياسی
 

 بهمن و گسترش مبارزه 22با حضور در تظاهرا ت 
 عليه استبداد مذهبي حاكم، ياد انقالب بهمن را گرامي بداريم



 ٧صفحـه    ١۳٨٨اسفنـد    ١٦۶اتحـاد کـار      

 هاي دار چوبه فرزانه عظيمی
 ؟!بهمن 22در آستانة بزرگداشت 

ميليون است و با      ٧٠بکشد، امروز که بيش از       
رای خود، حرف آخر خويش را زده است، با              
برپا کردن چند چوبه دار از ميدان به در                          
خواهد شد؟ اگر قرار باشد برای مخالفان دولت          

ها چوبه دار        چوبه دار برپا شود، بايد ميليون          
کند که از     برپا شود و تازه چه کسی تضمين می       
 !آن پس مخالفان جديدی به صحنه نيايند

. گذرد  سال می   ٢٠کمی بيش از     ۶٧از شهريور 
دو دهه و چند هزار اعدامی در عرض يک                  

عنوان لکه ننگی هميشه        ای که به      هفته، فاجعه 
اما آيا   .  بر دامن حکومت اسالمی خواهد ماند          

اعدام چند هزار نفر توانست صدای مردم را               
ها به     اگر آن روزها هنوز خيلی       .  خاموش کند 

اين حکومت توهم داشتند، اگر آن روزها                        
کنندگان نيز هنوز دراين      دودستگی بين حکومت  

اهللا منتظری با        حد نبود و کسانی همچون آيت          
جمعی به برکناری      های دسته   اعتراض به اعدام   

از قدرت سياسی محکوم شدند، اما امروز                     
های پوچ پول        ديگر نه مردم توهمی به وعده          

نفت بر سر سفره دارند، نه به اسالميت رژيمی          
که در روز عاشورا مردم را با ماشين زير                    

ها به زير پرتاب کرده و         گيرد، از باالی پل      می
 .بندد، اعتقادی باقی مانده است به گلوله می

های دار    بهمن روزی برای برچيدن چوبه        ٢٢
و روز نويد فرارسيدن پيشرس بهار آزادی                  

اما هر چه از آن روز تاريخی در سال                .  بود
ايم،   و از آن زمستان پرحادثه دورتر شده             ۵٧

از برکت استبداد مذهبی حاکم بر کشورمان،              
رويای آزادی نيز رنگ بيشتری باخته است و           

 .آزادگان بيشتری بر دار شده اند
ديشب دوستی نگران خبر داد که شنيده است               
که در ميدان آزادی تهران، ماموران دولت در          

های   چوبه.  های دار هستند    حال برپاکردن چوبه  
داری که برای ايجاد خوف، برای به مسلخ                   

چوبه .  خواهان، برپا می شوند          کشيدن آزادی  
های داری که در طول بيش از سی سال                         
گذشته، بر باالی جرثقيل يا در کنار ديوارها،             

های     در خيابان و مالء عام، يا در گوشه                        
های   اند و چه جان      ها و در خفا برپا شده         زندان
هائی که    ای که بر دار شده اند و چه زخم            شيفته
 !اند ها نشانده بر دل

بهمن نزديک          ٢٢در اين روزها که به                     
شويم، دوباره خاطرات آن روزها در ذهن             می

روزهای سرشار از      .  شود   همۀ ما زنده می        
آرزو و اميد، در شام تاريک سی سال استبداد،          

مردمی مشتاق که روزها و       .  سرکوب و اعدام   
ها    ها عليرغم حکومت نظامی در خيابان              شب
مردمی که لحظه به لحظه با گوش                    .  بودند

مرزی اخبار را         کردن به راديو های برون           
مردمی که رفتن ديکتاتور را       .  کردند  دنبال می 

. جشن گرفتند و سقوط او را به چشم ديدند                     
شهريور و پس از آن،          ١٧مردمی که کشتار      

آن روزها   .  آنها را به کنج خانه نرانده بود                
وعده اين که      .  شد   های زيادی داده می           وعده

دين در سياست   .  ها آزادند   همه، حتی کمونيست  
پول نفت به زودی بر سر       .  دخالت نخواهد کرد  

ها خواهد آمد، ديو که رفت، فرشته از در            سفره
 ...خواهد آمد و بهار آزادی فراخواهد رسيد

دو روز قبل از پيروزی انقالب، در تظاهراتی          
بهمن و سالگرد سياهکل از        ١٩که به مناسبت     
های فدائی برگزار شده بود،                 طرف چريک   

 نو در  شرکت داشتم، خبر شنيديم که در تهران

پادگان درگيری شده است و همافران احتياج به         
از همان جا تعدادی از جمعيت به        .  کمک دارند 

های     نو حرکت کرد و درگيری                سوی تهران  
از آن پس، خبر گرفتن            .  خيابانی شروع شد     

ها، راديو و تلويزيون و غيره بود که                    پادگان
ای که هنوز کامال در ذهن                صحنه.  رسيد   می

. دارم، صحنه تسخير پادگان عشرت آباد است          
مردم ازکوچک وبزرگ به درون پادگان ريخته       

از .  بودند و هرکس غنيمتی به چنگ آورده بود        
سالح سبک و سنگين گرفته تا وسائل دفتری و          

تمام .  هايی به رنگ طالئی      ها، شنل   قاب عکس 
ساله به يکباره فرو           ٢۵٠٠ابهت شاهنشاهی      
های آن در دست مردمی که           ريخته بود و تکه     

لبخند پيروزی برلب داشتند و همراه غنائمشان          
از همه   .  خورد   در حرکت بودند، به چشم می          

صداها بلندتر اما صدای بلندگوهای مساجد                   
خواستند تا هر آنچه را که        بودند که از مردم می    

 ...اند به مساجد تحويل دهند به غنيمت گرفته
هائی از اين دست که آن روزها کم               از صحنه 

اند، زمان زيادی      نبودند و امروز به رويا شبيه        
اگر خودم در آنها حضور نداشتم             .  گذرد   نمی
توانستم باور کنم که نتيجه آن همه و شور               نمی

شوق مردم برای رهائی، کابوسی بود که                       
های جديدتری شاهد آن               امروز در تراژدی       

امروز برای مردمی که ديکتاتوری              .  هستيم
اسفند   ٢۴پهلوی را به زير کشيدند و نام ميدان           

و شهياد را به ميدان انقالب و ميدان آزادی                    
تغيير دادند، درست در همان ميادينی که آنها               

های    مجسمه شاه را پائين کشيده بودند، چوبه              
چوبه های دار توسط کسانی       .  شود  دار برپا می   

که به دست همين مردم و با وعده آزادی به                    
 .اند آنها، به قدرت رسيده

به راستی آيا حافظه تاريخی دست اندرکاران              
حکومت اسالمی از رهبر جمهوری اسالمی              

اش، آنقدر از کار افتاده            گرفته تا دولت قالبی      
است که به اين سرعت همه چيز را فراموش               

 ٣۶اند که ملت       اند؟ آيا آنها فراموش کرده        کرده
ميليونی که توانست ديکتاتوری پهلوی را با                 
 آنهمه دبدبه و کبکبه و پشتيبانی جهانی به زير  

امروز جنبش سبز مردم ما، به صحنه آمده                    
است تا آزادی را خود به کسانی که هميشه در             
تالش به مسلخ کشاندن آن بوده و هستند، ديکته          

خرداد و برای      ٢٢استقامت مردم بعد از       .  کند
گيری رای خود، تظاهرات و مقاومت                بازپس

مردم عليرغم تهديد، سرکوب، کشتار و                          
 .دستگيری و اعدام ، گواه اين مدعاست

های دار، زندان و شکنجه،                       برپائی چوبه    
جمعی   ها و کشتار دسته     ها و اعدام    گيری  اعتراف

و قبرهای بی نام و نشان که پس از تقلب در                   
خرداد همچنان تنها راه حل دولت         ٢٢انتخابات  

کودتا و رهبر جمهوری اسالمی است، نه فقط            
قادر به عقب نشاندن جنبش سبز مردم ايران                
نيست، بلکه عزم آنها را در رسيدن به هدفشان           

تر خواهد کرد و عرصه را بر آدمکشان و            جزم
 .تر خواهد کرد قاتل فرزندان مردم تنگ

بهمن، نه فقط در ايران، بلکه در         ٢٢در آستانه   
سراسر جهان ايرانيان در تدارک بزرگداشت             

. هستند  ۵٧بهمن    ٢٢پيروزی با شکوه خود در      
ايرانيان در اين زمستان سرد و سخت، به                       

های دار    روند و چوبه     استقبال بهار ديگری می    
ها نيز مانع حضور پرشمار آنان           بر سر ميدان   
 . نخواهد بود

 

 ٢٠١٠ فوريه ۶ - ١٣٨٨بهمن  ١٧ شنبه



 ١٦۶اتحـاد کـار      ٨صفحـه     ١۳٨٨اسفنـد    

بهمن ماه، قلب يداهللا            ١۵سحرگاه پنج شنبه         
خسرو شاهی انسانی متعهد، مسئول و از                        
مبارزين و فعاالن سياسی و از رهبران جنبش            
کارگری و سازمانگری توانا، از طپش باز                  

 .ايستاد
برخاست و        »اعماق«يداهللا خسروشاهی از           

 .داد نويد فردای شايسته انسان را بشارت می
 ١۴يداهللا خسروشاهی بسيار زود و در سن                   

سالگی با دنيای رنج و کار آشنا گرديد و                          
بعنوان کارگر تعميرات پااليشگاه آبادان شروع        

او با زندگی در ميان کارگران و         .  به کار نمود  
مردم تهيدست آبادان، مبارزه با فقر و نابرابری        

ها را    و بی حقوقی و ازخود بيگانه شدن انسان          
در شرايطی که وضع زندگی                 .  آغاز کرد    

کارگران و مردم تهيدست آبادان بسيار سخت و         
مشقت بار بود و اکثرآ مجبور بودند در يک                  

ای با زن و بچه، بدون آب و برق                 اتاق اجاره 
سر ببرند و حتی بايد آب را به اصطالح از                به
در مقابل،غارت   .  سر کوچه بياورند        »بمبو«

های مردم و حيف و ميل آن و                                  سرمايه
برخورداری ازامکانات مورد استفاده از سوی         
مديران کنسرسيوم نفت وعوامل وعناصر رژيم       

حد و مرزی          ...  نظام استبداد سلطنتی و              
هائی او را به مبارزه       چنين واقعيت .  شناخت  نمی

حقوقی    برای از ميان برداشتن نابرابری و بی            
 .خواند فرا می

اولين نمود فعاليت اجتماعی وی، پيوستن به                
در ارديبهشت   .  صندوق همياری کارگری بود      

به نمايندگی از سوی کارگران پااليشگاه        ١٣۵٠
تهران به دبيری سنديکای کارگران پااليشگاه            

در سازماندهی اعتصاب کارگران    .  برگزيده شد 
همين    نقش موثر داشت و به            ١٣۵٣در سال     

در فرودين  .  دليل دستگير و روانه اوين گرديد        
با آغاز و گسترش مبارزات مردم عليه           ١٣۵٧

او .  استبداد نظام سلطنتی از زندان آزاد گرديد          
در زندان های شاه شکنجه های بسيار را تاب             
آورد، آنگونه که آثار آن تا روزی که زنده بود            
بر وی نمايان بود و به ناچار مجبور به                             
جراحی قلب گرديد و ملزم به استفاده از                           

 .داروهای مختلف بود
دو سال پس از ضربات ساواک به سنديکای                
کارگران پااليشگاه و اعالم انحالل آن از سوی         
وزارت کار رژيم شاه و همچنين دستگيری و             
زندانی کردن تعدادی از فعالين سنديکا، تالش           
گروهی از فعاالن سنديکا توانست سنديکا                     

های اقتصادی و رفاهی                       راحول خواسته     
رفيق يداهللا خسرو شاهی در             .  بازسازی کند   

سازماندهی تحصنی که در هفدهم شهريورماه           
های کارگران پااليشگاه     از سوی خانواده    ١٣۵٧

که فاقد مسکن بودند و در مقابل پااليشگاه                      
 .تهران صورت گرفت، نقش اساسی داشت

غربت و   .  مبارزات جنبش کارگری خلق کرد        
تر رفتن باز        تبعيد هم نتوانست او را از پيش            

خواست   رفيق يداهللا کارگران را متحد می      .  دارد
. جست  و چاره رنج ايشان را در تشکيالت می           

او پيگيرانه برپائی تشکل مستقل کارگری را              
گرفت و از هيچ            از سوی کارگران پی می           

تالش و کوششی در اين عرصه فروگذار                       
 .نکرد

رفيق يداهللا هيچگاه در برابر دشمنان کارگران           
هايش    و زحمتکشان سرخم نکرد و از آرمان              

های او که از ژرفای             آموخته.  روی برنتافت  
خاست، بی      تجربه و مقاومت و مبارزه برمی           

هيچ دريغی در خدمت پيشروی جنبش کارگری        
همچنين صبوری رفيقانه،    .  قرار داشت و دارد     

متانت و همدلی، همبستگی و وحدت؛ صداقت            
و فروتنی رفيق يداهللا خسرو شاهی، از وی                   
سيمائی مورد اعتماد و دوست داشتنی فراهم               

حقوقان، بی        او فرياد و صدای بی             .  ساخت
همانگونه که خود     .  دستان بود     صدايان و تهی    

طلبانه و آزاديخواهانه مردم      گفت، جنبش حق    می
کوشد بر زندگی رژيمی که             کشورمان که می    

ها را بازيچه قرار داده نقطه               حق حيات توده    
پايان بگذارد، همه آرزوها و رؤياهايش را                   

 .سازد دست يافتنی می
هايش در        رفيق يداهللا خسروشاهی در تجربه            

دفاع از مقاومت و مبارزه کارگران و در                       
اکنون جاری مردم، کارگران و              مبارزات هم  

زحمتکشان کشورمان برای فردائی شايسته و            
او .  تر، زنده و ماندگار خواهد بود                     انسانی
ای درخشان از سيمای مبارزه و مقاومت           ستاره

 .مردم ايران بود و خواهد بود
بی گمان بريک نکته مهم نيز بايد تاکيد کرد،                
همانگونه که رفيق يداهللا خسرو شاهی خود می          

های خود را مديون از         فعاليت و تالش   «:  گفت
دانم و بدون        می"  جهان"خودگذشتگی همسرم     

وجود او من قدرت پيشبرد مبارزات و استقامت        
می خواهم    .  در برابر ناماليمات را نداشتم              

بگويم هستی من در گرو ازخودگذشتگی و                   
پذيرش تمامی ناماليمات و مسئوليت فرزندان            
از طرف او بوده است و همه زندگی تا به                       

 .»امروز را به او مديونم
از اين رو ما صميمانه برای همه اعضا                           
خانواده رفيق يداهللا خسروشاهی آرزوی                         

بختی داريم و همچنين نسبت به        بهرزوی و نيک  
شخصيت توانای همسر رفيق يداهللا خسرو                    
شاهی ادای احترام داريم و به آنان تسليت                       

گوييم و خود را در اندوهشان همدل و سهيم            می
 .ميدانيم

 

کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق            
ايران، فقدان رفيق يداهللا خسروشاهی را                          

ای بزرگ و جبران ناپذير برای جنبش             ضايعه
داند و    مردم و بويژه جنبش کارگری ايران می         

 .نهد دارد و ارج می ياد وی را گرامی می
 .ياد و نامش گرامی باد

 

 کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 ١٣٨٨نوزدهم بهمن 

گرچه اين حرکت کارگران پااليشگاه با                           
های فرماندار حکومت نظامی تهران                    تانک

روبرو گرديد، اما اعتصاب تمامی کارگران               
در تداوم اين         .  پااليشگاه را موجب گرديد           

سنديکای مشترک کارکنان صنعت         «حرکت،   
متولد شد و در ادامه اعتصاب گسترده                »نفت

سازمان    »سنديکای مشترک  «کارگران نفت،      
 .داده شد

با گسترش مبارزات مردم و همچنين                                 
اعتصابات گسترده و سراسری کارگران در               

و با اعتصاب            ١٣۵٧يازدهم آذرماه سال            
از بهر ملک و        «سراسری نفتگران با شعار          

های مهمی در      ، گام »ملت، ما شير نفتو بستيم       
با سقوط   .  سرنگونی رژيم پهلوی برداشته شد        

شورای سراسری کارکنان      «نظام شاهنشاهی      
ها و مطالبات           برپا گرديد تا خواست             »نفت

اما .  کارگران را پيگيری و متحقق سازد                    
قدرت رسيدگان، با مصادره انقالب و                به   تازه

، تشکل های    »دادگاه های انقالب   «برپا کردن    
را   »شورای صنعت نفت  «کارگری و از جمله      

فعالين .  غيرقانونی و منحل اعالم کردند                    
شوراهای نفت در تمام کشور توسط عناصر               
انجمن های اسالمی و سربازان گمنام امام                     

 .زمان شناسائی، دستگير و روانه زندان شدند
 ١٣٦٠يداهللا خسروشاهی نيز در دی ماه                         

 ٢۴دستگير و روانه زندان اوين گرديد و در               
مشت و لگد و دست و پا         «با    ١٣٦٢فروردين  

از اوين آزاد شد و       »و صورت خونين و با لگد     
در تبعيد لحظه ای      .  ناگزير راه تبعيد را گزيد       

از پشتيبانی و حمايت از مقاومت و مبارزات               
انجمن کارگران پناهنده و    «.کارگران غافل نبود  

 »کارگر تبعيدی    «و انتشارنشريه               »مهاجر
های وی در حمايت از جنبش               ازجمله کوشش  

بر    »بنياد کار  «برپائی   .  کارگری ايران است    
های نظری و      دامنه تالش برای گسترش بحث       

اين .  پشتيبانی عملی از جنبش کارگری افزود          
ها در شناساندن جنبش کارگری ايران به            تالش

نهادهای کارگری بين المللی و جلب حمايت از          
جنبش کارگری ايران در کشورهای اروپا و                

بربستر چنين       .  آمريکای شمالی انجاميد             
المللی در حمايت از              اتحاد بين   «هائی        تالش

 .، برپا گرديد»کارگران در ايران
يداهللا خسروشاهی از فعالين و سازمانگران                  
توانا و از رهبران جنبش کارگری و ازمدافعين         

او ساليان   .  حقوق کارگران و زحمتکشان بود         
های رژيم      متمادی از عمر خود را در زندان             

نظام شاهنشاهی و بعدآ در جمهوری اسالمی               
زندگی سراسر مبارزه رفيق يداهللا از            .  گذراند

سالهای دور تا هنگام گريز ناگزير از کشور و           
ای ماندگار در     پس از آن در تبعيد، از او چهره        

 جنبش مردم ايران و بخصوص در تاريخ 

 يداهللا خسروشاهي کميسيون کارگری سازمان
 آنگونه كه زيست، آنگونه كه ماندگار شد



 ٩صفحـه    ١۳٨٨اسفنـد    ١٦۶اتحـاد کـار      

تامين امنيت شغلی برای آارگران و تمامی           -۵
مزد بگيران، لغو قراردادهای موقت و سفيد                
امضاء، برچيده شدن کليه نهادهای دست ساز             
دولتی از محيطهای کار و تدوين و تصويب                 
قانون کار جديد با دخالت مستقيم نمايندهای                  

 .منتخب مجامع عمومی کارگران
اخراج وبيكارسازی آارگران به هربهانه ای        -۶

بايدمتوقف گرددوتمامی آسانی آه بيكارشده اند       
و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به آار هستند            
بايد تا زمان اشتغال به آار از بيمه بيكاری                     
 .متناسب با يك زندگی انسانی برخوردار شوند

لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان            -٧
و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط                         
حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های                
زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی          

 .و خانوادگی
برخورداری تمام بازنشستگان ازيك زندگی        -٨

مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه            
تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان و              
بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات                

 .درمانی
تمامی آودآان بايد جدای از موقعيت                       -٩

اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و                
وابستگی های ملی و نژادی و مذهبی از                         
امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسان و           

 .رايگانی برخوردار شوند
اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعالم گردد           -١٠

و در تقويم رسمی آشور گنجانده شود و هر                  
گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم            

 .اين روز ملغی گردد
 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران        
 و حومه

 سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

درماندگی ميليونها کارگر و مزدبگير برای                 
 .گذران زندگی بر جای نمانده است

اما زندگی ادامه دارد و مردم ايران هنوز و به            
حق در حال و هوای تغيير اند و اميدشان را                  
برای دست يابی به يک زندگی انسانی و شاد و          

در اين ميان     .  مرفه و آزاد از دست نداده اند            
کارگران ايران در طول سالهای گذشته با                      
اعتصابات واعتراضات جسورانه خود وبرپائی      
تشکلهای مستقل شان به دفاع از حق حيات و               
زندگی خود برخاستند و امروز بسياری از آنان        
به جرم تشکل خواهی و خواست يک زندگی               

 .انسانی در پشت ميله های زندان بسر ميبرند
اما برای ما کارگران سلولهای زندان پايان کار         
نيست، ما ميليونها انسانيم، ما توليد کنندگان                  
تمامی ثروتها و نعمات موجود هستيم، چرخ                
توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست،                   
پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند       

است و ما با      ۵٧کارگران نفت در انقالب بهمن      
اين پشتوانه و با اتکا به قدرت ميليونی خود و              
با الهام از خواستهای انسانی مردم ايران در                 

، امروز وپس ازسی ويک سال      ۵٧انقالب سال   
رئوس خواستهای حداقلی خود را        ۵٧از بهمن   

به شرح زير اعالم ميداريم و خواهان تحقق                 
 .فوری و بی قيد و شرط همه آنها هستيم

 
برسميت شناخته شدن بی قيد و شرط ايجاد             -١

تشكلهای مستقل آارگری، اعتصاب، اعتراض،      
 .تجمع، آزادی بيان، مطبوعات و تحزب

لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و           -٢
بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری و ديگر                   

 .جنبشهای اجتماعی از زندان
افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس               -٣

اعالم نظرخود آارگران ازطريق نمايندگان                
 .منتخب آنها در مجامع عمومی کارگری

طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد متوقف و            -۴
و بی   "  دستمزدهای معوقه آارگران بايد فورا         

 .هيچ عذر و بهانه ای پرداخت گردد

برای ما کارگران سلولهای زندان پايان کار                  
نيست، ما ميليونها انسانيم، ما توليد کنندگان                   
تمامی ثروتها و نعمات موجود هستيم، چرخ                 
توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست،                    
پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند        

است و ما با      ۵٧کارگران نفت در انقالب بهمن      
اين پشتوانه وبا اتکا به قدرت ميليونی خود و با           
الهام ازخواستهای انسانی مردم ايران درانقالب        

، امروز و پس از سی و يک سال از               ۵٧سال  
رئوس خواستهای حداقلی خود را به           ۵٧بهمن  

شرح زير اعالم ميداريم و خواهان تحقق فوری         
 .و بی قيد و شرط همه آنها هستيم

. گذشت   ۵٧سی و يک سال از انقالب بهمن                
مردم ايران در آنروزها با اميد به برخورداری           
از يک زندگی بهتر و برچيده شدن چتر اختناق           
و سرکوب در صفی ميليونی به خيابانها آمدند و         
طبقه کارگر ايران و پيشاپيش آنان کارگران                 
شرکت ملی نفت با اعتصاب سراسری خود و             
بستن شيرهای نفت کمرحاکميت استبدادرا درهم       

کارگر "شکستندوتوده های ميليونی مردم باشعار     
پاسخی شورانگيز  "  نفت ما، رهبر سرسخت ما      

 ٢٢به اين اقدام تاريخی آنان دادند و در روز                 
 .قدرت به دست مردم افتاد ١٣۵٧بهمن 

 ١٣۵٧بهمن  ٢٢سقوط حکومت استبداد درروز      
برای مردم به جان آمده از ستم و خفقان،                          
بهارانی پر شکوه بود که زن و مرد و پير و                   
جوان و کودک با سرود بهاران خجسته باد و با           
شوری وصف ناپذير به استقبالش شتافتند، مردم        
همديگر را در آغوش می کشيدند، اشک شوق            
می ريختند و در پس قطره های اشک شوق                   
شان رهائی و بهروزی خود را با تمامی                           

 .وجودشان لمس ميکردند
اينک از آنروزهای پر شکوه و از آن روزهای           

سال ميگذرد، سی     ٣١اميد و طراوت و شادابی      
ويک سالی که امروز از آن همه اميد وطراوات     
و شادابی چيزی جز فقر و بدبختی، بيکاری و             

 دستمزد زير خط فقر، طرح قطع يارانه ها و 

 سايت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 منشور مطالبات حداقلي كارگران ايران 

 57به مناسبت سي و يكمين سالروز انقالب 

ان                       ه دو زب ی ب وعات ه ای مطب ي ان ي با ارسال ب
ه اطالع                        ر را ب ن خب روژی، اي سی و ن گي ان

در اين بيانيه .  رسانه های گروهی نروژ رسانند
ايشان ضمن رد ادعاهای جمهوری اسالمی، از   

ی      مقامات نروژی و همه ايرانيان و نروژی اي ه
د،           ودن رده ب ی ک ان که در اين مدت از وی پشتيب

ن        .  تشکر نمود جهت اطالع عموم بخشی از اي
 :بيانيه را در زير منتشر ميکنيم

وان             "  ه عن ردم آن ب از دولت محترم نروژ و م
ح      ل ی ص ت ل ر              م اط خ واه، ب خ ت و آزادي دوس

ردم              همبستگی و پيشتيبانی ارزات م ب شان از م
کشورمان و محکوم کردن نقض حقوق بشر در   

ه      .  کنم ايران، تشکر می م ک دواري ما ايرانيان امي
اين پشتيبانی ادامه داشته باشد و دولت نروژ در 
ا و                    ال اروپ گر کشورهای شم ا دي همکاری ب

ی    ت،         اتحاديه اروپا، برای قطع ب درنگ خشون
ران را       دستگيری، شکنجه و اعدام، حکومت اي

م      درپايان باطالع می.  تحت فشارقراردهند ان رس
ن   که ازامروز به بعد، من خودم رايکی از فعالي
 حقوق بشر ميدانم که بدون وابستگی سياسی به 

دولت نروژ به آقاي حيدري  ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران-کميته نروژی
 پناهندگي سياسي اعطاء كرد

ی                ف ع ت ر مس ي ف دری س ي ای ح ه آق ک پس از آن
جمهوری اسالمی ايران در نروژ، در اعتراض 
وسط جمهوری اسالمی از                  ردم ت به کشتار م
روژ                ری و از کشور ن ي سمت خودش کناره گ

های ايشان در  تقاضای پناهندگی نمود ومصاحبه
شر شد،        رسانه ت های فارسی زبان و خارجی من

هفته گذشته، مقامات جمهوری اسالمی ازطريق 
عوامل خود اعالم نمودند که پناهندگی ايشان از 
ه      سوی مقامات نروژی پذيرفته نشده و ايشان ب

سی  « اين خبربه تلويزيون .  ايران برگشته است
ه       » ان ان ام ن روزن ري های     و يکی از پرتيراژت

 .نيز رسيده بود »داگ بالدت«نروژ به نام 
ا              ١۶روز سه شنبه  روژی ب امات ن ق ه، م فوري

عات            اي ر ش دری ب اعطای پناهندگی به آقای حي
 .جمهوری اسالمی وعواملش پايان دادند

 آقای حيدری  ٢٠١٠فوريه ١٧امروزچهارشنبه 

ان                     اسی خاصی، خواه روه سي ا گ حزب و ي
وق   همکاری با همه ايرانيانی هستم که برای حق

ارزه می               ب ران م ردم اي ه م د      از دست رفت ن ن . ک
اسی،                    ي ان س ي دان ه زن ي ل رای آزادی ک مبارزه ب
مبارزه برای تحقق مطالبات زنان، افشای نقض 
بش          اع از جن آشکار حقوق بشر در ايران و دف
ان      ی آن سبز آزاديخواهانه مردم ايران، تا دستياب
به دمکراسی و رهايی از ديکتاتوری جهموری  

تالش من آن است    .  اسالمی ادامه خواهد داشت
ا           اشم ت ه ب ت که در تمام مجامع شرکت فعال داش

طلبانه مردم ايران را به گوش  بتوانم صدای حق
 ".جهانيان برسانم

ی                   اي داره ن در دي ي چن آقای حيدری امروز هم
ه                        ت ي م کی از اعضای ک ا حضور ي ه ب جداگان

روژی ردم            -ن ارزات م ب ايت از م م ی ح ران اي
ی        ت ئ ي ايران، با خانم شيرين عبادی و سپس با ه
سه نفره از وزارت امور خارجه نروژ ديدار و   

ويت            .  گفتگو نمود ق ای ت هر دو ديدار در راست
 .جنبش آزاديخواهانه مردم صورت گرفت

 

 ٢٠١٠فوريه  ١٧ -اسلو  -نروژ



 ١٦۶اتحـاد کـار      ١۰صفحـه     ١۳٨٨اسفنـد    

ژانويه، به دعوت کميته                ٢۴روز يکشنبه        
ايرانی حمايت از مبارزات مردم                  -نروژی

ايران، تعدادی از ايرانيان ساکن اسلو و                           
همچنين نمايندگان سازمانها و احزاب مختلف            
اپوزيسيون ايرانی در نروژ با آقای حيدری                  

اين اولين ديدار آقای حيدری پس        .  ديدار کردند 
از اعالم استعفای خود به عنوان يکی از                         

 .های ارشد جمهوری اسالمی بود ديپلمات
در طی اين مدت ايرانيان مقيم نروژ، مشتاقانه           
در انتظار ديدار با آقای حيدری و برگزاری                 

در اين روز ايرانيان     .  جشن اين پيروزی بودند    
به ديدار آقای حيدری آمدند تا نشان دهند که به            
شجاعت و اقدام بشر دوستانه ايشان ارج می                

ايرانی حمايت از      -نماينده کميته نروژی   .  نهند
امدگويی به      مبارزات مردم ايران ضمن خوش        

حاضرين، از کار شجاعانه و شرافتمندانه آقای         
حيدری تقدير نمودند و آنرا سرآغاز حرکتی                

ها و پيوستن        نوين در جهت ريزش سفارتخانه       
سفرا و ديپلماتهای جمهوری اسالمی به جنبش           

 .آزدايخواهانه مردم ايران ارزيابی کرد
بعد از آن آقای حيدری به ايراد سخنرانی                        

ايشان در سخنانش از ديدار با                      .  پرداختند
ايرانيان اظهار خوشحالی نمودند و همچنين از          
تالش آنان در دفاع و حمايت از جنبش                              
آزاديخواهانه مردم ميهنمان سپاسگزاری                      

های آقای        دو پيام مهم در صحبت               .  کردند
ايشان تاکيد بسيار زيادی روی            .  حيدری بود  

اتحاد نيروهای اپوزيسيون خارج کشور و                    
همبستگی همه نيروها داشتند، چرا که ايشان               
اعتقاد دارند که رژيم جمهوری اسالمی هزينه           
بسيار زيادی می پردازد که بين نيروهای                       
اپوزيسيون خارج کشور نفاق و چند دستگی                

کمپين "نکته مهم ديگر، ايجاد               .  ايجاد نمايد   
بود که ايشان بعنوان بنيانگذار          "  سفارت سبز  

. اين کمپين، در مورد اهداف آن صحبت نمودند       
از مهمترين اهداف اين کمپين جذب سفرا،                     

ها  و پيوستن       ها و کارمندان سفارتخانه      ديپلمات
 . آنان به جنبش آزاديخواهانه مردم ايران است

عاشورا نسبت به اتفاقات هفت ماه گذشته                        
ها تن از      من هم مثل ميليون     .  ام  تفاوت بوده   بی

هموطنانم خواهان تغيير در وضعيت فعلی بودم       
. و در انتخابات هم موضع روشنی داشتم                       

انتخاب من به عنوان يک شهروند ايرانی دولت        
 .فعلی نبود

کنم اکثريت      من فکر می     .  اما در مورد شغلم       
قريب به اتفاق کسانی که در استخدام دولت                   
هستند، خدمات دولتی را خدمت به ملت و                      

من هم از خدمت دولتی         .  دانند   کشور خود می    
اما زمانی که       .  ای داشتم و دارم             چنين تلقی   

توانم درمقابل نقض حقوق      احساس کردم که نمی   
ترين حقوق انسانی     ملت و زير پاگذاشتن ابتدائی    

ادامه کارم در سفارت     .  در کشورم سکوت کنم    
را ممکن ندانستم و ترجيح دادم که استعفا بدهم           

 .طلبانه ملت ايران بپيوندم و به جنبش حق
 

 دوستان عزيز
حضور من در جمع و کارزار شما برای دفاع            
از حقوق مردم ايران و در اعتراض به  نقض             
حقوق بشر در ايران، برای من آغاز ديگری و           
قدم نهادن در برهه جديدی از زندگی من  و                   

از حضور در جمع شما               .  ام است       خانواده
اميدوارم که بتوانم در تالش                       .  خوشحالم
مان برای دفاع از حقوق اساسی مردم                 جمعی

من .  کشورمان همپائی برای شما عزيزان باشم       
به سهم خودم از شما و ديگر هموطنانم که در              
طی سالهای گذشته برای آزادی و عدالت                       
اجتماعی عليه استبداد حکومتی تالش و مبارزه        

 . کنم ايد سپاسگزاری می کرده
برای همه شما در پيشبرد اهداف واال و                            

 .کنم تان آرزوی موفقيت می انسانی
 

 اسلو -نروژ  -محمد رضا حيدری 
 ٢٠١٠ ژانويه ٢۴ - ١٣٨٨بهمن  ۴ شنبهيک

های گروهی،      آقای حيدری بزودی در رسانه          
کمپين سفارت   "پالتفرم خود را در ارتباط با              

 .اعالم خواهند کرد" سبز
 

 متن پيام آقاي حيدري
 

 .دوستان ارجمند، هموطنان خوبم
با سالم، خوشحالم که امروز در جمع شما                      

. کنم   هستم  و از نزديک با شما صحبت می                   
حضور درچنين جمعی برای من تجربه جديدی        

قطعا برای کسی که به عنوان کارمند               .  است
يک دولت مشغول به کار بوده است، حضور              
در جمع مخالفان آن دولت اتفاقی نيست که هر            

اما .  آنهم به عنوان يک مخالف            .  روز بيفتد   
بينيد، حوادث اخير کشور ما            همينطور که می    

نه فقط سيمای کشورمان را دگرگون ساخته                 
است، نه فقط تحسين جهانيان را نسبت به ملت            
ما و بلوغ سياسی آن برانگيخته است، زندگی             
بسياری از ما از جمله من را هم دگرگون                       

مشاهده شبيخون آشکار به آراء          .  ساخته است  
مردم، هجوم وحشيانه به صفوف آرام                               
معترضان، کشتار و زندانی نمودن آنان، هر               
ايرانی را در هرگوشه ای از جهان به فکر                    
واميدارد که چرا؟ و تا به کی؟ و در مقابل اين              

دهد که من به عنوان عضو               انتخاب قرار می    
توانم   کوچکی از پيکره اين ملت بزرگ، چه می       

برای کسی در موقعيت شغلی من و با                .  بکنم
سابقه بيست سال خدمت دولتی، اتخاذ چنين                  
تصميمی به معنی تغيير مسير زندگی خود و               

من با محاسبه همه اين تغييرات،      .  ام بود   خانواده
زمانی که احساس کردم تحمل ادامه اين                           
وضعيت وسکوت دربرابراقدامات سرکوبگرانه    

 .ای هم ترديد نکردم حکومت را ندارم، لحظه
کنند که چرا در اين         بسياری از من سوال می       

گويند اصوال چرا و          برهه و برخی ديگر می         
در اين که     .  چگونه کارمند چنين دولتی بودی        

ام بعد از     چرا در اين برهه بارها صحبت کرده        
. حوادث عاشورا ديگر سکوت را جايز ندانستم        

 اما اين امر به معنای آن نيست که قبل ازکشتار 

 ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران -کميته نروژی
 گزارش اولين ديدار آقاي محمد رضا حيدري با ايرانيان و 

 و برگزاري جشن پيوستن فعالين سياسي در اسلو
 آقاي محمد رضا حيدري به جنبش آزاديخواهانه مردم ايران

 دوستان و هموطنان گرامی
های ايران دفاع از               وظيفه کارمندان سفارتخانه      

منافع کشور ايران و نمايندگی دولت برآمده از رای          
توان و نبايد      نمی.  ملت در اقصی نقاط جهان است        

تن به نمايندگی دولتی داد که رای مردم را بر                          
کند؛   تابد؛ دستورشليک به سوی مردم صادر می نمی

کند و در     فرزندان مردم را هزار هزار بازداشت می        
. کند  ها از هيچ جنايتی عليه آنها فروگذار نمی          زندان

خواهانه ملت ايران        طلبانه و آزادی       از جنبش حق    
سفير صدای مردم کشورمان باشيم؛         .  حمايت کنيم  

دست رد به سينه دولت سرکوبگر ملت و ناقض                  
حقوق اساسی مردم بزنيم؛ از نمايندگی دولت                       
سرکوب و دروغ  اجتناب کرده ، به دريای جنبش               

 .سبز مردم ايران بپيونديم
من ازهمه ايرانيان عزيز داخل و خارج از کشور،              

کنم با امضای اين      ای،  تقاضا می     با هر فکر وعقيده   
های      ها و کارمندان سفارتخانه                بيانيه، ديپلمات   

جمهوری اسالمی را تشويق کنند، به سرکوب                      
حکومتی در ايران اعتراض کنند و از جنبش مردم            

 .ايران حمايت نمايند
  ٢٠١٠ژانويه  ١٧اسلو،  -محمد رضا حيدری 

 بيانيه محمد رضا حيدري
ها و كارمندان  خطاب به  كليه ديپلمات

 هاي جمهوري اسالمي سفارتخانه
 

 دوستان و هموطنان گرامی
کشور ما طی هفت ماه گذشته روزهای دشواری را          

خواست به رسميت شناختن     .  سر گذاشته است    پشت
رای ملت در تعيين حکومت با سرکوب و بازداشت           

تظاهرات اعتراضی   .  و شکنجه روبرو شده است         
آرام و مسالمت آميز مردم با يورش نيروهای                        

ها   نظامی و امنيتی مواجه شده است و  تاکنون ده              
های وحشيانه کشته و           نفر در جريان اين يورش         
وقايعی مثل فاجعه    .  اند  هزاران نفر بازداشت  شده       

زير فشار افکار عمومی،      .  کهريزک رخ داده است     
حکومت مجبور شده است وقوع بخشی از فجايع               
اين زندان، از جمله قتل حداقل سه نفر را رسما                    

ها نفر از مديران و فعاالن                    همچنين ده   .  بپذيرد
اما هيچکدام از   .  برند  سر می   سياسی در بازداشت به   

های      اين اقدامات، همچنين ترتيب دادن دادگاه                    
 نمايشی و صدور احکام سنگين، 

حتی اعدام،  قادر به توقف جنبش مردم برای                         
حوادث روز قدس،    .  احقاق حقوق خود نشده است       

تر از همه     آذر و مهم    ١۶آبان،    ١٣راهپيمائی روز   
روز عاشورا نشان داد که جنبش حق طلبانه و                     

تر نيز شده است و در سراسر                اعتراضی گسترده  
.  ايران و در قلب مردم ايران ريشه دوانده است                   

امروز کم نيستند صداهائی که از درون هيات                        
حاکمه، سياست سرکوب و کشتار مردم در                              

ها و بازداشت گسترده فعاالن سياسی،                        خيابان
ها و منافذ اطالع      فرهنگی و مدنی و بستن روزنامه      

ثمر و نتيجه آن را انزوای                رسانی جامعه را بی       
دانند و    هرچه بيشترهيات حاکمه و دولت کنونی می        

های ديگری برای پايان دادن به               حل   خواستار راه  
 .اين بحران هستند

کشتار مردم در روز عاشورا نشان داد که دولت                  
کنونی برای حفظ قدرت خود حاضر است دست به             
هراقدامی ازجمله ريختن خون مردم درروزعاشورا       

توان و نبايد در برابر سرکوب مردم            نمی.  نيز بزند 
توان و نبايد زيرپا       نمی.  و کشتار آنها  سکوت کرد       

 .گذاشتن حقوق اساسی ملت را تحمل کرد



 ١١صفحـه    ١۳٨٨اسفنـد    ١٦۶اتحـاد کـار      

درجه   ۴۵درزمانی که گرما دربغداد به بيش از       
ها و      رسد و برق وجود ندارد تا يخچال                   می

کولرها را به حرکت در آورد و در زمانی که              
کند و سوختی نيست که بخاری           سرما بيداد می   

ها را روشن نمايد، زمانی که آب آشاميدنی به             
رسد و    ها به فروش می      قيمتی گزاف در مغازه    
گذاری    ها در باره بمب          زمانی که خبرگزاری    

ديگری با چندين کشته و زخمی گزارش                         
دهند، در اين هنگام رنج و فشار بر زنان                  می

زيرا که درعراق   .  عراق بيشتر وبيشتر ميگردد   
با وجود اينکه تمام شهروندان در رنجند، اما                
زنان به لحاظ جنسيتشان ازفشاری مضاعف در       
اجتماع برخوردارند و هر روز بيشتر از روز           

. گردند  ديگر به حال خود وبه اميد خود رها می         
ها سال تحريم و جنگ و               درعراق بعد از ده      

ترور، طبق آمار وزارت زنان عراق، تنها در           
هزار بيوه   ٣٠٠محدوده بزرگ بغداد بيش از            

ها طبق    در کل عراق تعداد بيوه    .  کنند  زندگی می 
باشند و    هزار نفر می   ٨٠٠همين آمار بيش از        

ها بسيار بيشتر ازآمار رسمی        مطمئنا تعداد بيوه  
 .است

بسياری از زنان در عراق روزانه دست به هر          
زنند تا بتوانند بقای خانواده خود را             تالشی می 

ها   اما متاسفانه همين تالش    .  تا حدی تامين کنند    
دراين مسئله  .  شود  هم روز به روز محدودترمی    
نه تنها شبه    .  کنند  عوامل بسياری نقش ايفا می       

نظاميان اسالمی، بلکه همچنين نيروهای                       
نظامی اشغالگر، زنان را تا آنجا که ممکن                    

دهند تا بدينوسيله در       است تحت فشار قرار می      
باره افراد ذکور خانواده آنها که مظنون به                     

باشند، اطالعات    شرکت در جنبش مقاومت می       
 .دست آورند به

سازمان جهانی حقوق بشر در گزارش خود در         
دهد که خشونت      گزارش می   ٢٠٠٩ماه مارس    

های ناموسی در           در خانواده بخصوص قتل         
ها از    غالبا اين قتل   .  عراق  افزايش يافته است      

تفاوتی و از سوی ديگر به لحاظ                سوئی با بی    
های مورد      العمل خانواده     ترس پليس از عکس      

 .مانند نظر، بدون مجازات باقی می
پليس بصره گزارش از افزايش قتل زنان                       

دهد و غالبا بستگان قربانی از شناسائی وی            می
. سوزانند  ورزند يا اينکه جنازه را می       امتناع می 

های   بسياری اززنان ازسوی وابستگان به گروه      
شان    مسلح اسالمی و يا افراد ذکور خانواده                 

غالبا در کنار جنازه زنان            .  رسند   قتل می     به
شود که قربانی را متهم به              يادداشتی يافت می    

اينگونه .  عدم رعايت شئون اسالمی نموده است     
ها بخصوص درمنطقه خود مختار کردستان        قتل

تا    ٢٠٠٧از ماه ژوئن        .  دهند   عراق رخ می     
زن در اين منطقه        ١٠٢بيش از      ٢٠٠٨ژوئن  

در .  البته اين آمار رسمی است     .  اند  قتل رسيده   به
 شدت  زن درهمين فاصله زمانی، به ٢٦٢حدود 

. اند  اند زيرا که به آتش کشيده شده        مجروح گشته 
به بعد اين آمار کامال صعود              ٢٠٠٩از سال     

فشار و ستم به زنان در عراق                .  نموده است  
بسياری از زنان   .  همواره در حال افزايش است    

. باشند     در چهار ديواری خانه زندانی می                    
مردانی که بر عليه زنانشان چنين خشونتی                   
وحشتناک را مرتکب ميشوند هرگز به محاکمه         

جرم مردی که زنش را به           .  کشيده نمی شوند    
قتل برساند، در بدترين شرايط        دالئل ناموسی به  

قوانين جديد روز به     .  باشد  ماه حبس می     ٦تنها  
روز دست مردان عراقی را برای ارتکاب                   

از اين روی،      .  نمايد   چنين جناياتی بازتر می        
پليس و دستگاه قضائی غالبا از هيچ امکانی                 
برخوردار نيستند تا اين چنين مردانی را تحت            

 .پيگرد قانونی قرار دهند
"گويد   سارا زن جوانی از بغداد می            يکی از   : 

مشکالت زنان عراقی، خشم مردان از موقعيت        
بسياری از مردان بيکارند      .  شان است   اجتماعی
اند و عقده خويش را بر سر              نشين شده   و خانه 

در تمامی  .  کنند  همسر و فرزاندانشان خالی می      
جهان يک چنين شرايطی وجود دارد اما مرد              
عرب عادت دارد در چنين شرايطی همسرش            

 ". را آزار دهد
کارين ملودوخ روانشناس از مرکز شرق مدرن       
برلين که در باره خاطرات زنانی که از                           

های ديکتاتور بعثی در کردستان عراق            جنايت
کند و بطور           اند تحقيق می          در برده       جان به   
عالی مرکز زنان در کردستان عراق را               همت

: گويد    نمايد، در مشاهداتش می              پشتيبانی می   
حتی بهبود اقتصادی و جذب بسياری از زنان          "

کرد به بازار کار و سياست، در اين مسئله هيچ          
: گويد   وی می  ".  تغييری بوجود نياورده است       

سازمان های زنان کردستان با وجود اينکه                "
موفق شدند در سالهای گذشته چند قانون را                   

های زنان و      نفع زنان تغيير دهند و بين خانه          به
پليس همکاری خوب بوجود آورند، اما اين                   

 ".شوند کار گرفته نمی قوانين غالبا اصال به
 School of:  ناديا العلی جامعه شناس مدرسه      

Oriental and African Studies (SOAS) 
های بسياری در باره        و همچنين نويسنده کتاب     

زنان عراق، به همراه خانم نيکال پرات                            
زن در باره     ١٢٠متخصص حقوق سياسی، از      

به بعد سئوال            ٢٠٠٣تجربياتشان از سال            
اکنون در کتابی به          نتيجه آن که هم      .  اند   نموده

. چاپ رسيده است، اصال اميدوارکننده نيست            
زنان    ٨٠طبق اين تحقيق، تا اوائل سالهای                 

ترين   ترين و برابرحقوق     عراق به آموزش ديده     
رژيم .  اند     زنان دنيای عرب تعلق داشته                   

ديکتاتوری صدام و سپس جنگ ايران و عراق          
به بعد، کمک      ١٩٩٠های    و بخصوص تحريم   

های کار    نمودند تا صدهاهزار زن عراقی محل       
 حمله نظامی . وآموزش خويش را ازدست بدهند

های بعد از آن نيز اين  روند           و خشونت   ٢٠٠٣
امروز تعداد بسيار قليلی از           .  را تشديد نمود     

خاطر فقر    بخشی به .  روند  دختران به مدرسه می   
 .ربائی و غيره و برخی نيز به دليل ترس از آدم

برای ناديه العلی روشن است که زنان در                       
ها درطی سالهای گذشته      عراق بزرگترين بازنده  

شرايط زنان همواره قبل از حمله به          .  باشند  می
عراق بد بود اما امپراطوری آمريکا مخلوطی           
 .ازميليتاريسم وپدرساالری رابه آن اضافه نمود

شدت در باره         در حال حاضر در عراق به              
تصويب اليحه قانونی اسالمی جديدی در باره           
عقد و طالق، حضانت فرزندان و حق ارث                  

هنوز در عراق     .  گردد   بحث و تبادل نظر می        
فرما است وبا وجود تغييرات       حکم  ١٩۵٩قانون  

ستيز در آن در زمان ديکتاتوری                بيشمار زن  
های   صدام حسين، به اعتقاد نمايندگان سازمان         

های مترقی      زنان هنوز هم از جوانبی، جنبه             
قانون اساسی جديد در نظر             ۴١ماده   .   دارد

ها را بر         دارد در آينده حقوق فردی عراقی             
ليال .  مبنای احکام اسالمی به اجرا درآورد                

الزوبيدی رئيس دفتر بنياد هنريش بول در                     
"نويسد   بيروت در اين باره می           تجربيات تا   : 

کنونی کشورهای ديگر اسالمی نشان داده است        
که يک چنين قوانينی تنها به ضرر زنان بوده              
است و غالبا موضوع بر سر اين است که                       

 ". کار مشخص گردد حقوق مردان محافظه

 ها؟ زنان در عراق ـ بزرگترين بازنده  ناهيد جعفرپور
 

 زنان تحت شرايط کنونی عراق کامال در رنجند

دمکراسی   ٢٠٠٣ائتالف نظامی آمريکائی سال     
و حقوق بيشتر برای زنان را وعده داد اما                      
برای زنان عراق امروز اوضاع طور ديگری          
است و آن حداقل حقوق موجود هم از آنها                       

با وجود اينکه زنان حق راه         .  گرفته شده است   
يافتن به مجلس را دارا شدند اما حق موجوديت          

شدت مورد هجوم     و حقوق اوليه انسانی زنان به     
ناديه العلی اعتقاد دارد که با                 .  قرار گرفت   

خروج نيروهای اشغالگر هم از عراق، بهبودی       
. در وضعيت زنان عراقی بوجود نخواهد آمد            

"گويد  وی می  ها هم بيرون       حتی اگر خارجی   : 
البته اين به    .  روند، صلحی برقرار نخواهد شد      

آن معنی نيست که ما دست روی دست                              
ناديه در حال حاضر بر روی                     ".  بگذاريم
کند که در نظر دارد از زنان           ای کار می    پروژه

 .تحصيلکرده در عراق پشتيبانی نمايد
حد نسبت به زنان، اما              با وجود خشونت بی       

های زنان بسياری فعال                      همواره سازمان     
ای گسترده با هم متصل         باشند که در شبکه       می

بوده و شديدا به کمک مالی و پشتيبانی ما                        
  .نيازمندند



 ١٦۶اتحـاد کـار      ١۲صفحـه     ١۳٨٨اسفنـد    

مالله جويا نويسنده زن افغانی و فعال اجتماعی         
صدای مقاومت  .  صدای افغانستان، پنهان است     

هايش    صدای افغانستانی که چريک      .  افغانستان
برای حقوق بشر و دمکراسی و استقالل                         

ای که    صدای مبارزان افغانی   .   کنند  مبارزه می 
تحت حکومت رژيم خشن کارزای که از سوی          

 .آمريکا پشتيبانی می گردد، هيچ رائی ندارند
مالله جويا مورد سوء قصدهای فراوان قرار              

مالله را بخاطر اينکه علنا از               .  گرفته است  
حقوق زنان افغانی و همچنين بيرون رفتن                     

ها و بيرون رفتن تمامی             کانادائی  -آمريکائی   
نيروهای نظامی مسلح ناتو از افغانستان دفاع             

وی اعتقاد   .  قتل برسانند    خواهند به    کند، می    می
دارد که تمامی انسانها درافغانستان ـ بخصوص        

حق (ای خود           زنان ـ بايد برای حقوق پايه               
آموزش، بهداشت، کنترل بر زندگی و جسم                  

مبارزه نموده و در اين راه خود را                 )  خويش
به نظر مالله، آنها در اين             .  سازماندهی کنند  

امر تنها زمانی موفق خواهند شد که اشغالگران        
 .خارجی از افغانستان بيرون بروند

خواند تا        کتاب جديد مالله ما را فرا می                       
هايمان را در به واقعيت پيوستن اين                    فعاليت

کتاب جديد مالله که با      .  هدف، دو چندان نمائيم    
عشق به تحرير درآمده، از تجربيات بسيار                   
درباره جنگ و عامالن جنگ در افغانستان و             
همچنين در باره اين مسئله که چگونه اين پديده          
موجوديت و زندگی افغانستان را منهدم نموده            

 .گويد است، سخن می
مالله دراين کتاب در باره زادگاهش، خاطرات         

اش و سنت ديرينه قرنها مقاومت         دوران کودکی 
در برابر اشغالگران خارجی قلم فرسائی                       

نام مالله از روی نام قهرمانی ملی             .  نمايد   می
قهرمانی که  .  نام مالله مايوند گرفته شده است       به

در پيروزی    ١٨٨٠نيروهای افغانی را در سال      
مقابل مهاجمان بريتانيائی ياری رساند و خود             

 .در منطقه مايوند به شهادت رسيد
جويا می نويسد که چگونه بستگانش تحت                      

رنج )  ١٩٧٩از سال          (ها          اشغال شوروی    
آن زمان وی هنوز کودکی                     .  کشيدند      می

در اين سالها   .  خردسال، در آغوش مادرش بود     
بسياری از افغانها از ترس جانشان به                               
کشورهای همسايه چون ايران و پاکستان پناه              

اکثر آنان در مقرهای پناهندگی                .  بردند    می
مستقر بودند که مالله از آنها چون مقرهای                   
پناهندگان يهودی در جنگ جهانی دوم ياد                      

مقرهائی که  محل ناچيز و بی ارزش           .  کند  می
 .شدن روح ملی و افتخار ملی افغانها بود

پدر جويا در زندگی وی نقشی بزرگ و تعيين             
وی اصرارداشت که مالله    .  کرد  کننده بازی می  

از اين رو،   .  وخواهر وبرادرانش تحصيل نمايند 
. خانواده اوازايران به پاکستان مهاجرت نمودند       

در آنجا مالله توانست به مدرسه پناهندگان                    
جائی که وی برای اولين        .  افغانی راه پيدا کند     

 )  راوا(بار با جمعيت زنان انقالبی افغانستان 

بنيانگذار اين  .  آشنا شد و در تماس قرار گرفت        
نام مينا بود که        سازمان يک فعال اجتماعی به       

مالله خود عضو    .  قتل رسيد   به  ١٩٨٧در سال    
اين سازمان نشد اما وی از زنان راوا بعنوان               

ای    زنانی که مبارزه   .  برد  زنان انقالبی نام می     
بدون مصالحه را برای دمکراسی و حقوق                   

امروز اين سازمان از     .  بردند  زنان به پيش می    
آنجا که منتقد دولت افغانستان است به لحاظ                  
ترس از فشار و دستگيری،  بطور زيرزمينی            

 .نمايد در افغانستان مبارزه می
سالگی، زمانی که خود هنوز در          ١۴مالله در   

رفت، به جوانهای ديگر       پاکستان به مدرسه می    
داد و از اين راه هزينه تحصيلی کمی           درس می 

اش    کرد که به درآمد خانواده             هم دريافت می     
کرد تا     او زنان را تشويق می       .  نمود  کمک می 

بعدها وی  .  در کالس درس وی شرکت نمايند         
پيوست و فعال          OPAWCبه سازمان زنان     

هدف اين سازمان غيردولتی            .  اجتماعی شد   
زنان، تالش برای برقراری آموزش و بهداشت        

مالله در طی   .  برای زنان و دختران افغانی بود     
سال تبعيد، شيفته مقاومت و مبارزه                           ١٦

ها شد و آنرا تحسين نموده، تصميم                   فلسطينی
يک فلسطينی در       "گفته خودش           گرفت تا به      
 .بشود" کشور خود

 ٢٠٠١تا      ١٩٩٦ها در فاصله سالهای            طالبان
از آنجا که آنها      .  بر افغانستان حکومت نمودند     

آميز و موضعی ارتجاعی                   اعمال خشونت    
داشتند، حکومتشان در تمامی مجامع مورد تنفر       

به   ٢٠٠١ها در سال       زمانی که آمريکائی   .  بود
افغانستان حمله کردند، آزادی زنان و رهائی              
زنان از بند اسارت را بعنوان هدف خويش                   

بسياری از افغانها اميد داشتند که        .  تبليغ نمودند 
ها به افغانستان، برای آنان                  ورود آمريکائی   

ها   آمريکائی.  ای بهتر را به همراه بياورد          آينده
شان را با يک پوشش              در واقع حمله نظامی       

چينی کردند و بانوی          فمينيستی دروغين زمينه    
هدف "اول آنزمان آمريکا، الرا بوش، گفت که          

حمله نظامی آمريکا برقراری حقوق زنان در            
و کالين پاوول وزير امور             "  افغانستان است   

زنان افغانی از    "خارجه آمريکا اعالم کرد که         
 ". حقوق خود محرومند

از روز اول جنگ معلوم بود      : "جويا می نويسد  
ها کوچکترين قصدی ندارند که از        که آمريکائی 

زنان افغانستان پشتيبانی کنند بلکه هدف آنها                
اين بود که به بزرگترين دشمن زنان در کشور           

که ائتالفی    »جبهه شمال «آنها از   .  ياری رسانند 
از کسانی بود که بر ضد طالبان بودند اما                        

ها برای اعمال شکنجه              درست مانند طالبان      
تجاوز .  ساخته شده بودند، پشتيبانی می کردند         

ای بود که مردم را            به زنان برای آنها اسلحه        
همچنين مردان هم قربانی              .  تروريزه کنند    

حتی کودکان خردسال   ...  تجاوزات جنسی شدند  
 ".ساله هم مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند ۴

 ها  ها زير بمباران آمريکائی زمانی که طالبان

کابل را اشغال        »جبهه شمال  «متواری شدند،     
 »جبهه شمال «های    يکی از اولين حرکت   .  نمود

اين بود    ٢٠٠١بعد از اشغال کابل در نوامبر            
که راهپيمائی برنامه ريزی شده زنان در                       

برای زنان به    .  خيابانهای کابل را ممنوع نمود      
: جويا می نويسد  .  هيچ وجه شرايط بهبود نيافت     

کشوری شکست خورده   «اگرافغانستان امروز   "
دليلش اين است که کسانی که قبال                         »است

کشور ما را تنها گذاشته بودند، مجددا بر سر                
 ".اند قدرت آمده
جويا به شهرستان فرح در               ٢٠٠٦در سال      

اين .  افغانستان بازگشت و کلينيکی باز نمود             
بيمارستان سه پزشک داشت و نيم دوجين                      

. پرستار و يک مرکز داوطبانه امداد فوری                 
دولت اين منطقه به جويا اخطار داد که کسی                
ضمانت  امنيت وی را بعنوان سازمانده اين                 

اما در روز بازگشائی،         .  پروژه نخواهد کرد     
نمايش      مردم منطقه پشتيبانی خويش را به                    

مردم وعده کردند که خود برای امنيت       .  گذاشتند
هائی از اين      مالله صحنه .  بيمارستان اقدام کنند   

وی اين    .  ها را خود تجربه نمود                 همبستگی
مقاومت خاموش     "ها را بعنوان                   همبستگی

خطرمی اندازند    مردمی که زندگی خويش را به      
 .نامد می" تا هم وطنان خويش را نجات دهند

. افغانستان يکبار ديگر اشغال شده بود                             
ها و متحدانشان در       اشغالگران جديد، آمريکائی   

جويا رهبران افغانستان را که از            .  ناتو بودند  
شود متهم نمود که           سوی آمريکا پشتيبانی می       

به نام اسالم و جهاد، برعليه مردم خود جنگ           "
کرده و زنان افغانستان را مورد فشار و ستم                 

 ".دهند قرار می
"وی می نويسد        اکثر مردم غرب بر اين               : 

ها به زنان         باورند که بدترين فشارها و ستم             
افغانستان در زمان حکومت طالبان آغاز                       

عاملين اصلی فشار   .  اما اين دروغ است   .  گرديد
ها   مزمن به زنان افغانستان، همين جبهه شمالی        

ها و همچنين بعد از             بودند که قبل از طالبان         
ها نفوذ داشته و امروز بزرگترين                          طالبان
ترين   وحشتناک.  باشند  گاه دولت کارزای می     تکيه

اعمال بر عليه زنان در فاصله جنگ داخلی                 
آغاز گشت آنهم از سوی                  ٩٠سالهای دهه       

 ".مردانی که امروز در قدرت قرار دارند
پوشاند   چادری که تمامی پيکر و صورت را می       

ها بر    غالبا بعنوان سمبل فشار طالبان      )  بورکه(
اما زنان افغانستان        .  شود    زنان تعريف می       

. امروز هم مجبورند از اين چادر استفاده کنند            
آنهم از ترس اينکه مورد تجاوز جنسی و                        

جويا به ما      .  ربائی و يا قتل قرار گيرند                آدم
مردان بسياری در          "دهد که               اطمينان می    

افغانستان وجود دارند که تفاهم دارند و برای              
امنيت زنان زندگی خود را به خطر                                    

بسياری از زنان مورد تجاوز              ".  اندازند    می
جنسی قرار گرفته و يا مورد اذيت و آزار                      

کنند تا از        آنها خود سوزی می       .  قرار گرفتند  
جويا، گريان فرياد        .  شرف خود دفاع کنند           

ای    افغانستان همواره چون پرنده       "زند که         می
است که تنها يک بال دارد ـ بال زنان بريده                    
شده است ـ تا زمانی که فشار و ستم به زنان                   

تواند پرواز کند     ادامه داشته باشد، جامعه ما نمی     
 13صفحه  ". و به پيش رود

 مالله جويا صدائي از مقاومت در افغانستان
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  12صفحه 
به نام    (اکنون آمريکا هزاران سرباز ديگر                 

. به افغانستان فرستاده است     )  مبارزه با طالبان   
بله، جنگ و اشغال برای مردم افغانستان تنها             

برای هزينه سياست   .  رنج به همراه آورده است    
افتد اما برای        نظامی، ميلياردها به جريان می        

آموزش و بهداشت و مراقبت از کودکان، به                
جويا کتابش را     .  اندازه کافی پول وجود ندارد        

کند به ياد و احترام بسياری از زنان               تقديم می 
که در فاصله اشغال ناتو در افغانستان به                         

در مبارزه برای خدمات              .  شهادت رسيدند    
اجتماعی، در مبارزه برای آموزش، مبارزه               
برای حقوق زنان و شرايط بهتر زندگی برای             

 .کودکان
 صدای مقاومت

وی از    ٢٠٠۵در سال    .  مالله جويا تنها نيست    
سوی مردم شهرستان فرح بعنوان نماينده برای         

وی دومين نفری بود که   . پارلمان انتخاب گرديد
از بيشترين آراء مردم شهرستانش برخوردار            

کرد راهی پيدا کند تا به                 وی تالش می     .  شد
حکومت مجاهدين افغانی و بنيادگرايان افغانی          

"نويسد   وی در اين باره می         .  خاتمه دهد   من : 
دانستم که اکثريتی بيشمار از زنان و مردان           می

وی ".  کنند   افغانستان همين هدف را دنبال می           
در پارلمان، شجاعانه با سياستمداران بر قدرت        
و قاچاقچيان و تبهکاران جبهه شمال درگير                 

وی را بعنوان           ٢٠٠٧آنها در سال          .  گشت
 العمل، بصورتی غيردمکراتيک ازمنطقه  عکس

فينانسيل  "و   "  دی ولت   "در رسانه هائی چون         
، جهانی  "فرانکفورتر آلگماينه "آلمان ويا   "  تايمز

داری مرتبا بعنوان موتور رفاه و        سازی سرمايه 
. گيرد  آسايش برای بشريت موردتحسين قرارمی    

آنها برای اثبات اين ادعا به باال رفتن                                  
نمايند و      محصوالت ناخالص داخلی اشاره می        

مسلما در اين ميان زنان بعنوان برندگان                         
به واقع هم       .  شوند    سازی معرفی می          جهانی

های چند مليتی در مناطق       مراکز توليدی کنسرن  
آزاد تجاری کشورهای در حال توسعه، برای             
زنان امکان کار و برخی از امکانات برای                   
خروج از مناسبات خانگی مردساالری را مهيا         

اينکه مزد دريافتی برای اينگونه              .  اند    نموده
مشاغل در شرايط بسيار بد کاری و فارغ از                
هرگونه امنيت اجتماعی آنچنان غيرانسانی و             

ها قيد    ناچيز است، به هيچ وجه در اين رسانه            
 .شود نمی

زنان در سايه   "نگاهی کوتاه به شرايط زندگی        
زيگبورگر "در تحقيق انستيتو         "  سازی   جهانی

بايرن "  لوتر"و کليسای پروتستان       "  زود ويند  
اقتصاد غيررسمی  "آلمان درج گرديده که به نام   

 .علنی گشته است" و منطقه آزاد صادرات
اينگبرگ ويک محقق اين کار تحقيقی آمارهای         

و "  های مشترک و توسعه          سازمان همکاری  "
را مورد تحقيق قرار     "  سازمان بين المللی کار    "

داده است و تصويری روشن از وضعيت                       
دستمزدی و شرايط کاری زنان کارگر اين                    

 برای مثال ماريا . دهد مناطق را به ما ارائه می

توررو آوالوس از پرو که در خانه دوزندگی               
دهد،   های با سنگ و مرواريد را انجام می          لباس

ساله کامال به      ۴٨برای هر لباسی که اين زن          
سنت تا يک        ۵رساند، چيزی ميان           پايان می  

کند و بدينوسيله تنها بخشی             يورو دريافت می    
دالر در    ١٢٠ناچيز از حداقل دستمزد دولتی          

اگر ماريا مريض       .  نمايد    ماه را دريافت می         
حتی او    .  شود، هيچ درآمدی نخواهد داشت             

واسطه ای  .  کند  داند برای چه کسی کار می        نمی
گيرد،   که ماريا از وی لوازم دوزندگی را می             

از سوی کارگاهی بزرگ است که اين کارگاه             
. هم با کارگاه بزرگتر ديگری در رابطه است            

خواهد اين مسئله را نشان دهد              خانم ويک می    
که زنان در کشورهای در حال توسعه به اين               
علت به اينگونه مشاغل طاقت فرسا و کم مزد             

دهند، چون مادرانی که غالبا سرپرست           تن می 
خانوار هستند و کودکان خويش را به تنهائی                
بزرگ و تغذيه می کنند مجبور هستند به هر                 

 .شرايط طاقت فرسائی تن دردهند
های اجتماعی    تعداد مناسبات کاری بدون امنيت     

انگيزی افزايش    های اخير بصورت غم      در سال 
طبق آمار سازمان جهانی کار، سال      .  يافته است 

گذشته در سرتاسر جهان درست دو سوم تمامی         
کارگران  در اقتصاد غير رسمی کشورهای                
درحال توسعه و کشورهای توسعه يافته به کار          

در جنوب جهان فروشندگان        .  اند   مشغول بوده  
های کوچک،    خيابانی زن، کار زنان درکارگاه       

 . کنند بعنوان مستخدم وزنانی که درخانه کار می

 ادامه بقا بجاي زندگي
 Jana Frielinghaus -برگردان ناهيد جعفرپور 

در شمال جهان کارهای کم مزد، زنانی که نيمه         
کنند،    کنند، روزمزدی کار می           وقت کار می     

کنند، در شرکت های      قراردادی وفصلی کار می   
در سراسر جهان، دو سوم        .  کوچک و بزرگ   
 .اين کارگران فقيرند

منطقه آزاد تجاری که به بعدی گسترده،         ٣۵٠٠
کنند و     کار بدون امنيت اجتماعی را ارائه می           

هر رور بيشتر از پيش انسانهائی را که در اثر           
اند را    آمد انهدام ساختارهای محلی بيکار شده       پی

کنند، در شرايط         به چنين کارهائی جذب می          
کشور متمرکزند و در حدود         ١٣٠٠کنونی در    

 ٩٠تا      ٧٠ميليون نفر کارگر دارند که                 ٦٦
زنانی که    .  درصد آنان کارگران زن هستند            

 .تمامی حقوق کار از آنها گرفته شده است
جالب اينجا است که چه برای کارگران زن و              

المللی   های بين   چه برای کشورهائی که شرکت       
پردازند،     در مناطق آزاد آن به تجارت می                   

کشوری    ١٣٠تقريبا در     .  رفاهی وجود ندارد    
که در اين کشورها مناطق آزاد تجاری                             
برقرارند، به هيچ وجه رشد اقتصادی پديد                    

های   منفعت بزرگ را تنها شرکت      .  نيامده است 
اند و ميلياردها دالر از کشورهای          غربی داشته 

در حال توسعه به کشورهای صنعتی واريز                 
 .گشته است

 ٦٦طبق آمار سازمان جهانی کار، در کنار                  
های مناطق آزاد    ميليون کارگری که درکارخانه    

ميليون   ٣٠٠تا    ١۵٠پردازند، بين      کار می ه  ب
های خود انجام        انسان ديگر، کار را در خانه          

ها تحويل      می دهند و توليدات را به واسطه                
اين کارگران، به واقع کارگرانی               .  دهند    می

قرار "  در سايه جهانی سازی            "هستند که         
تک و تنها و بدون هرگونه نماينده و          .  اند  گرفته
 . ای که از حقوق آنان دفاع کند اتحاديه

له شده    "مالله جويا، افغانستان امروزی را                
"داند   می"  ميان دو دشمن     طالبان از سوئی و       : 

ناتو و طرفداران داخلی            -نيروهای آمريکا       
وی از خود     ".  از سوی ديگر       »جبهه شمال  «
پرسد که چه اهداف و اميدهائی آن مبارزانی    می

های مطلوب آمريکائی               دارند که دررسانه         
ها در يک کاسه قاطی                   بطورکل با طالبان       

آيا به واقع آنها همان اهدافی را دارند         .  شوند  می
القلب دارند، کسانی که در             که رهبران قصی    

کردند؟ اين        حکومت می       ٩٠اواخر سالهای       
 .پرسش ناروشن باقی می ماند

جويا سخنگوی باشهامتی است که وضعيت و             
. کند     موضع کنونی افغانستان را بيان می                     

وضعيت و موضعی که از سوی دولت کارزای        
. شود  وپشتيبانانش در ناتو با سکوت روبرو می       
های     جويا در باره اعتقاد راسخ و حرکت                      

شجاعانه بسياری از زنان افغانستان که چون او    
مالله به نقش آمريکا و      .  نويسد  کنند می   فکر می 

رهبران جنگ و    "ناتو باور کامل دارد که آنها          
تصميم .  را به قدرت رساندند         "  قاچاقچی ها   

هزار سرباز     ٣٠اوباما مبنی بر فرستادن                   
اضافی به افغانستان، يعنی ادامه سياست بوش           

"گويد   وی می  .  در افغانستان   خر همان خر      : 
 ".است، تنها پاالنش عوض شده است

خواست مالله از تمامی نيروهای خارجی در             
فورا افغانستان را   :  افغانستان کامال روشن است   

 ! ترک کنيد
 

  Andrea Noll :برگردان به آلمانی

اعضای منطقه، وی را به خشونت                 .  راندند
 .جنسی تهديد نمودند

بسياری از مردم برعليه اين تصميم دولت                     
آنها در       .  منطقه به اعتراض پرداختند                   

های کابل و شهرهای کوچک و بزرگ             خيابان
افغانستان به اعتراض پرداختند و غالبا،                         

آميز مردم با دخالت پليس              تظاهرات مسالمت  
آنهم با اين توجيح که                           .  همراه گشت      

تظاهرکنندگان را در مقابل خشونت احتمالی               
آباد، مردان و زنان          در جالل  .  محافظت نمايند  

سوی دفتر سازمان ملل حرکت نموده و                        به
جويا .  خواهان برگشت جويا به پارلمان شدند           

متوجه شده بود که بسياری از زنان، ريسکی              
بزرگ را بجان خريده بودند که بتوانند وی را            

آنها از مشکالت بزرگی گذر             .  انتخاب کنند   
آورد که مينا، بنيانگذار        وی به ياد می     .  نمودند

"سازمان راوا به او چه گفته بود                         زنان : 
ای هستند که اگر       افغانستان چون شيرهای خفته    

نقشی بزرگ را در انقالب             ...  بيدار شوند       
 ".اجتماعی کشور بازی خواهند کرد

کند و روی نام آنها         جويا رهبران را لعنت می      
"گويد   کند و می        تف می   تک اين      مردم تک  : 

اند را    سياستمداران و جناياتی که مرتکب شده         
آنها از اسالم و جهاد صحبت                  .  شناسند    می
پيش   کنند تا جنگ برعليه مردم خود را به               می

برند و زنان افغانی را مورد ظلم و ستم قرار                
ای      اس     سازمان سيای آمريکا و ای                .  دهند

 .کنند پاکستان، ميليونها به کيسه آنها جاری می
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چگونه می توان در اين جهان پر از جنگ و                 
عدالتی، فعاليت اجتماعی کرد، همواره                      بی

مبارزه نمود و سالم ماند، بدون اينکه                                 
خودخوری کرد و خود را باخت و يا دلسرد و             

 تفاوت شد؟ بی
خواهم شما را متقاعد سازم که اين جهان      من می

اما ما اجازه نداريم اين       .  فورا بهتر نخواهد شد    
ها بازی    بازی را ببازيم قبل از اينکه همه ورق         

المثل را مخصوصا      من اين ضرب   .  نشده باشند 
. انتخاب کردم زيرا که زندگی يک قمار است            

کسی که در قمار زندگی شرکت نکند، شانس              
تنها کسانی که   .  دهد  برنده شدن را از دست می       
کنند، از اين امکان           در اين بازی شرکت می         

 .شوند که جهان را تغيير دهند برخوردار می
اعتقادی وجود دارد مبنی بر اينکه همواره همه         

. چيز همانی خواهد ماند که تا کنون بوده است            
کنيم که ما چقدر زياد در اثر              اما فراموش می   

تغييرات غيرمعمولی درافکار انسانها و در اثر         
های غير منتظره انسانها در مقابل استبداد و       قيام

در اثر فروپاشی سريع ساختارهای قدرت که              
رسيدند، غافلگير      نظر می     غير قابل مرگ به        

 .ايم شده
تاريخ صد سال گذشته همواره پر از اين                          

انقالبی .  های غير قابل تصور است         غافلگيری
های آن زمان و           که در روسيه، نيمه فئودال          

های    تزارها را برانداخت، نه تنها امپراطوری         
پيشرفته را وحشت زده کرد، بلکه خود لنين را          

با پشتيبانی   (هم غافلگيرنمود وگذاشت تا وی             
) ١٩١٧باالترين رهبران لشکری رايش آلمان          

 .طرف سن پترزبورگ برود به
چه کسی می توانست اتفاقاتی را که در جنگ              

قرارداد ميان  .  بينی کند   جهانی دوم رخ داد پيش     
آور از    های خجالت   ها، عکس   ها و شوروی    نازی

) چريک(ها ومولوتوف     ريبن تروپ وزير نازی   
فشارند، نيروی دفاعی آلمان      که دست هم را می    

نظر غير قابل      نوردد و به     که روسيه را درمی     
خسارات )  ارتش سرخ  (رسد و به          شکست می  

زند اما بعد جلوی دروازه لنينگراد در         بسيار می 
های استالينگراد به        غرب مسکو و در خيابان        

شود و در نهايت شکست                   عقب پرتاب می       
اش و هيتلر در وياليش در برلين در                      نهائی

 انتظارمرگ می نشيند؟
هائی که بعد از جنگ جهانی دوم          سپس پيشرفت 

گيرد که      در روی اين کره خاکی صورت می            
انقالب :  برای هيچکس قابل پيش بينی نبودند            

کمونيستی در چين، انقالب فرهنگی عظيم و               
سپس اتفاقات بعد از مائو در چين که باعث شد            

ها و ابتکارهای وی کنار زده شود و           تمامی ايده 
ها آوانس بدهد و خودش را به                چين به غربی    

ها آويزان کند و تمامی جهان            گردن کاپتاليست 
 .را متعجب سازد

هيچکس فروپاشی حکومت استعمارگران                    
های   يا پيشرفت .  غربی قديمی راپيشبينی نميکرد   

العاده جوامع کشورهائی که تازه مستقل              خارق
شده بودند، از سوسياليسم دهقانی نارس در                   

 .تانزانيا تا رژيم ديوانه ايدی امين در اوگاندا

من .  همچنين اسپانيا هم ما را متعجب ساخت             
ياد   سرباز سالخورده بريگاد ابراهام لينکن را به       

آورم که نمی توانست تصور کند که                              می
ريزی ديگر      فاشيست اسپانيا بدون يک خون           

اما بعد از مرگ فرانکو، در            .  سرنگون شود  
اسپانيا دمکراسی پارلمانی برقرار گرديد که               

ها و      ها وکمونيست     درهايش برای سوسياليست    
 .ها و هرکس ديگر باز بود آنارشيست

از جنگ جهانی دوم دو قدرت بزرگ بيرون               
های تحت نفوذ خويش را کنترل              آمد که بخش    

نمودند و از لحاظ قدرت سياسی و نظامی با            می
اما آنها هم قادر نبودند          .  کردند   هم رقابت می    
های زير تسلطشان را در کنترل           حوادث محيط 

شکست شوروی در افغانستان و         .  داشته باشند  
نشينی بعد از حمله          تصميماتش مبنی بر عقب      

نظامی خونينی که درست يک سال طول کشيد،        
دليل محکمی بود برای اين ادعا که حتی دارا               
بودن تسليحات اتمی هم ضامنی برای به زير              

 .قدرت کشيدن ملتی مصصم نخواهد بود
همچنين اياالت متحده آمريکا در مقابل واقعيتی        

آنها با تمامی ابزار         .  مشابه قرار گرفته بود        
در کشورهای  (ممکن، جنگی را در هندوچين          

شروع نمودند و اين     )  ويتنام، الئوس و کامبوج    
ترين ادوات بمباران      شبه جزاير را با وحشيانه       

در تاريخ جهان، مورد حمله قرار دادند اما                    
 .باالخره به عقب نشينی مجبورشدند

ها هر روز گزارش از       ها و خبرگزاری    خبرنامه
قدرتمندان، در فشار و ستم به                    عدم موفقيت  

برای مثال در بوليوی و          .  دهند   قدرتان می     بی
برزيل کشوری که جنبش بستر جامعه متشکل           
از کارگران و تهيدستان رئيس جمهور جديدی           

اند و مصمم هستند که قدرت            را انتخاب نموده   
 .ها را از هم بشکنند کنسرن

تنها يک نگاه به اين ليست، غافلگيری غير                   
اينکه .  دهد  ای را پيش روی ما قرار می         منتظره

. رسد  پايان نمی   مبارزه برای عدالت هيچگاه به       
حتی اگر که قدرتمندان خود را قدرتمندتر نشان         
دهند و اسلحه و پول در اختيار داشته باشند و               

قدرتی که آنان    .  ناپذيرند  نشان دهند که شکست     
تواند توسط      گذارند، همواره می       به نمايش می    

انسانهائی که . های انسانی شکست بخورد قابليت
شايد بمب و دالر در اختيار ندارند اما توسط                
قدرت اخالقيشان، مصمم بودنشان، اتحادشان،         

شان، قربانی دادنشان،                 نيروی سازماندهی     
شان، شهامتشان و               شان، تيزهوشی         آمادگی

صبرشان، از مردم سياه پوست آالباما گرفته تا          
سالوادور گرفته    آفريقای جنوبی و از دهقانان ال     

تا نيکاراگوئه وويتنام يا کارگران وروشنفکران       
هيج محاسبه    .  لهستان، بلغارستان و شوروی         

اند، که    هائی را که مصمم     تواند انسان   قدرتی نمی 
 .حرکت و نظرشان عادالنه است، بترساند

من بسياری از اوقات نزديک بود که به منفی              
گرائی دوستانم ـ و نه تنها دوستانم ـ بخاطر                    
وضعيت جهان، دچار شوم، اما همواره به                     

هائی برخوردم که با وجود اتفاقات و                     انسان
 . چيزهای ثابت شده وحشتناک، به من اميد دادند

هائی را      روم، يک چنين انسان          هرجا که می     
هائی که آينده ما را       بخصوص آن انسان  .  بينم  می

در کنار مشتی فعال،       .  کنند   در خود حمل می      
هميشه صدها و هزاران انسان وجود دارند که            

 .های مخالف راست، آغوش باز دارند برای ايده
تک انسانها از وجود      رسد که تک    نظر می   اما به 

دانند و      ديگران و وجود همديگر چيزی نمی             
کنند که همواره با يک صبر                دائما تالش می    

من .  مايوسانه، به تنهائی از کوه باال بروند                 
کنم بگويم که آنها تنها نيستند و         هميشه تالش می  

نبايد از فقدان يک جنبش قابل دسترس نگران             
باشند زيرا که آنها خود دليل اين واقعيت هستند          

 .که قدرت و توانائی چنين جنبشی وجود دارد
تغييرات انقالبی، چون فجايع طبيعی به ناگهان          

ای   افتند ـ اميدوارم که از چنين مسئله          اتفاق نمی 
پايان     آمد بی       دور باشيم ـ بلکه اين پی                       به

هاست که در حرکت زمان به                           غافلگيری
ای با اخالق انسانی و مطابق با منش                    جامعه

ما نبايد قهرمانی         .  شوند     انسانی کشيده می        
ای انجام دهيم تا پروسه تغييرات را          العاده  خارق

های کوچکی          حرکت.  به حرکت درآوريم         
که ميليونها انسان را به خود جذب            )  مقاومت(

توانند در کمال صبر و حوصله               کنند، می     می
قدرتی که هيچ دولتی        .  تبديل به قدرتی شوند       

قدرتی که می تواند    .  تواند آنرا سرکوب کند     نمی
 .جهان را تغيير دهد

نشويم، اما اين         »پيروز«حتی اگر ما فورا            
برای ما مايه خوشحالی و انگيزه است که با                 

دار      انسانهای ديگر برای يک هدف نتيجه                   
ما تنها بايد اميدمان را از دست    . کنيم حرکت می

گرا حتما انسانی نيست         يک انسان واقع   .  ندهيم
انسانی که در    .  که زود دلسرد وبی اعتنا شود         

اعتنا برای خودش سوت          تاريکی زمان ما بی      
کسی که در   .  زند تا به خودش شهامت بدهد        می

بدترين شرايط زمان ما اميدش را از دست                     
بلکه .  دهد، انسانی ديوانه و رمانتيک نيست       نمی

بيند که    کند و می    اين انسان به تاريخ مراجعه می     
تاريخ انسانی، تنها تاريخ مبارزات رقابتی و               
وحشيگری و خشونت نيست بلکه همچنين                    
تاريخ عشق، قربانی شدن و قربانی دادن و                    

 .ها هم هست شهامت و خوبی
تصميمی که ما در اين شرايط پيچيده و مشکل             

اگر ما  .  سازد  گيريم، زندگی آينده ما را می          می
تنها مشکالت را ببينيم، در اين صورت،                        
مشکالت توانائی ما را برای دفاع و مقابله از              

اما اگر ما بسياری     .  کند  گيرد و نابود می      ما می 
هائی   از اتفاقات و رويدادهای تاريخی و مکان          

که اين رويدادهای تاريخی در آنها رخ داده                   
ياد بياوريم که در آن انسانهای                    است را به      

بيشماری بدون ترس و واهمه، از خود و هدف           
گيريم که        اند، شهامت می           خود دفاع نموده       

حرکت کنيم و حداقل اينکه اين يادآوری، اين               
کند که اين جهان        امکان را برای ما فراهم می        

اگر .  غيرعادالنه را به مسيری ديگر بکشانيم          
های خرد شروع نمائيم، در        ما اکنون از حرکت   

اين صورت نبايد تنها در رويا و خيال يک                     
آمد   آينده پی .  العاده در انتظار بنشينيم     آينده خارق 

نهايت شرايط زمان حال است و اگر ما با                  بی
وجود تمامی اوضاع بدی که فعال در جهان                   
حاکم است آنطوری آغاز به زندگی کنيم که                  

ای انسانی است و هر انسانی          نظر ما زندگی     به
بايد آنطور زندگی کند، خود اين يک پيروزی             

 . بسيار زيبا است

 
 ها بازي نشده باشند، قبل از اينكه همه ورق 
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بايد پروسه شروع شده برای           .  خاموش سازد  
تغيير نظام را اجازه داد تا کار خود را به پايان            
رساند و خلل به آن وارد کردن تحت هيچ                        

 .شرايطی درست نيست
يک حمله اسرائيلی بدتراز هرج و مرج خواهد          
بود زيرا که در کار اپوزيسيون خلل وارد                      

کند تا از حکومت       سازد و ملت را متحد می         می
مانند تمامی کشورهای        درست.  پشتيبانی نمايند  

ديگر وهمانطوری که ما خود تجربه کرديم                  
هرگونه فشار نظامی به پشتيبانی بيشتر مردم             

 .از حکومتگران خواهد انجاميد
"ديپلمات می گويد    از زمانی که احمدی نژاد        : 

به قدرت رسيد، حکومت ايران همواره هرچه           
. بيشتر در زندگی روزمره مردم دخالت نمود            

های دولت را با          احمدی نژاد جای بوروکرات      
ها و روستاها عوض      افراد خودش از شهرستان   

کنترلش بر اداره کشور سخت ترازهر            .  نمود
زمانی ديگرشد که خود احتماال باعث مقاومت           

ها     ايرانی.  و اعتراضات بيشتر خواهد شد               
توانائی خويش را در مبارزه با استبداد ثابت                

زنان قدرت رو به رشد جامعه ايران             .  نمودند
باشند و شايد اين جمله از آنان باشد که                         می
وی ".  يک زن پشت اين ماجرا است      : "گويد  می

چه بايد بکنيم؟ درشرايط مشخص     : "ادامه ميدهد 
هرگونه عملکرد ديگری    .  هيچ کاری نبايد کرد    

شايد شنونده    ".  بينهايت بد و خطرناک است            
اسرائيلی هم اين سئوال را از خود بکند و چنين       

"پاسخ بدهد    برای اينکه تهديدات ايران را              : 
 ".تغيير دهيم، با سوريه و فلسطين صلح بکنيم

"رتبه ايرانی می گويند که            افسران عالی   هر : 
صلحی ميان اسرائيل و فلسطين برای آنان قابل         

اين مسئله بستری خواهد شد       .  قبول خواهد بود   
تا ايران تهديدات خود          )  منظور صلح است      (

 ".مبنی برنابودی اسرائيل را پس بگيرد
آيا اسرائيلی که شديدا در حال فحاشی است و               

زند و غالبا        سريعا دست به حمله نظامی می            
گيرد و بيش از هرکسی          زبانی تند به کار می       

ديگر به راه حل نظامی بمباران اعتقاد دارد، به    
اين اندرزهای عاقالنه گوش می دهد؟ به اين               

. خواهيم صلح کنيم     زيرا که ما نمی    .  شک دارم 
برای چه بايد اين کار را بکنيم و چرا با اين                    
عجله؟ باالخره اين عملکردهای ترس برانگيز          

کند و به جهان و            به مردم اسرائيل کمک می        
اين مسئله باعث می    .  رژيم اسرائيل هم همچنين   

شود که افکار عمومی از مشکالت ديگر                        
منحرف گردد و اسرائيل را از ضرورت اينکه         
خودش را به اشغال و مسائل ديگر درگير کند،           

بی حمله کن ـ وخدا        بنابراين بی .  آزاد می سازد  
 ! به ما رحم کند

ها و ايجاد         دردريای شستشوی مغزی، کليشه        
ترسی که ما را احاطه کرده است، ضرری                   
ندارد که به صدائی خارج از اين دريا هم توجه          

اش به هيچ وجه کمتر         صدائی که توانائی   .  کنيم
اسرائيلی برای مسائل    "  کارشناسان"از صدای    

اين صدا صدای عقل        :  امنيتی و ايران نيست       
يک چنين صدائی از جانب يکی از                   .  است

سال     ۵رتبه اروپائی که              های عالی       ديپلمات
بعنوان سفير در ايران خدمت نموده بود و اين             

اين مرد  .  هفته از اسرائيل ديدن نمود، شنيده شد      
که هم اکنون بعنوان سفير آلمان کانديد شده                    
است با وجود اينکه زمان خدمتش در ايران                  

به پايان رسيد اما همواره به ايران          ٢٠٠۴سال  
پيامی را که وی به            .  رفت و آمد می نمايد           

هنگام صرف غذا در شهر خودش اعالم نمود            
"کامال واضح و برنده بود           اسرائيل نبايد به      : 

ايران حمله کند زيرا که نه تنها حمله به ايران              
باعث رنج مردم اين کشور خواهد شد، بلکه                 
دقيقا آن چيزی که ايران را به ساخت بمب اتم              

نمايد همانا يک حمله نظامی از                نزديکتر می  
رسد   حمله ای که بنظر می    .  سوی اسرائيل است  

 ".زمان وقوعش آنچنان دور هم نيست
ديپلمات اروپائی به اين مسئله باور دارد که                  

اما وی هيچ    .  ايران قصد ندارد بمب اتم بسازد        
. دهد که ايران اين کار را نکند         ضمانتی هم نمی  

با اين وجود عميقا باور دارد که ايران اين کار            
"گويد     وی می    .  را نخواهد نمود         اما اگر     : 

ها را به         اسرائيل به ايران حمله کند ايرانی              
 ".کشاند که بمب اتم بسازند جائی می

داند که اگر عراق و افغانستان                       تهران می   
ای داشتند، آمريکا به آنها حمله           تسليحات هسته 

داند که اين امر برای        رژيم ايران می  .  کرد  نمی
لذا برای حفظ رژيم           .  آنها هم صادق است          

اسالمی، اگر خود را مورد تهديد ببينند به                       
بنابراين تهديد ايران   .  کنند  ساخت بمب اقدام می    

به حمله نظامی آنان را به اين مسير هدايت                    
وی همچنين گفت که يک حمله            .  خواهد نمود  

اسرائيلی به ايران مردم ايران را پشت رژيم                
دشمن اسرائيل رژيم ايران است     .  سازد  متحد می 

مردم ايران با مشکالت ديگری     .  نه مردم ايران  
روبرو هستند نه با مشکالت فلسطين و يا                        

 .وجود يا غير وجود اسرائيل
آخرين انتخابات ايران که اين ديپلمات اروپائی          

ترک بزرگی را به       .  خواند   آن را متقلبانه می      
های عمومی برای رژيم احمدی            پيکره حمايت  

ها   کند که غربی    وی اخطار می  .  نژاد وارد نمود  
نبايد به ايران حمله کنند چون هرتشنجی ميتواند  

تر کند و اپوزيسيونی را         ها را تنگ     تنها فاصله 
 که هنوز آخرين حرف خود را نزده است، 

 :شعري از سيمين بهبهاني
 

 را گرفتند فرمان چرخيد و قلم
 را گرفتند ايران برگشت و ورق

 اطالعات »شاه رفت«به تيتر 
 را گرفتند كيهان توجه كرده

 شيخان گره خوردند و چپ و مذهب
 را گرفتند شاهان شبانه جاي

 خزيدند بيرون ها ازحجره همه
 را گرفتند سقف و ايوان به سرعت

 گرفتند و گرفتن كارشان شد
 هرآنچه خواستند آن را گرفتند

 بهانه و با هر انگيزه به هر
 گرفتند را نامسلمان مسلمان

 به جرم بدحجابي، بد لباسي
 زنان را، نيز مردان را گرفتند

 نيامد نفتي ها، سفره سراغ
 راگرفتند نان وليكن در عوض

 زندان خواست بردندش به نان يكي
 را گرفتند دندان از آن بيچاره

 گشت افشاء دزدي آفتابه يكي
 داشت آن را گرفتند به دست آفتابه

 حيث چپاول بود از خان يكي
 را گرفتند خان مستخدم دوتا
 مخالف داشت بسيار مال فالن

 ايشان را گرفتند هاي مخالف
 دزدان خزانه بده مژده به

 را گرفتند هاي آنان شاكي كه
 دزدي آستان قدس چو شد در

 را گرفتند گداهاي خراسان
 اختالس شركت نفت به جرم

 را گرفتند برادرهاي دربان
 را بگيرند خر نميخواهند چون

 را گرفتند پاالن محبت كرده
 آشپز چون شور ميكرد غذا را

 گرفتند را نمكدان سر سفره
 چو آمد سقف مهمانخانه پائين
 به حكم شرع مهمان را گرفتند

 المسائل توضيح به قم از روي
 را گرفتند اغالط قرآن همه

 ارتداد از دين اسالم به جرم
 را گرفتند شيخ صنعان دوباره

 خودي زد گرگ به اين گله دوتا
 را گرفتند چوپان خدائي شد كه

 دادند بسيار درد و مرض به ما
 راگرفتند درمان دليلش اينكه

 هم شعر ميگفت رهبري مقام
 را گرفتند بند تنبان ز دستش
 جهنم، اين خاليق ها همه اين
 را گرفتند دين و ايمان ز مردم

 :پيام روشن است برگردان ناهيد جعفرپور
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ی       های اسرائيلی تعلق دارد که در باره زندگی فلسطينی ژورناليست ل ي م می           ها تحت اشغال اسرائ ل ا ق د و       ه زن
 .دهد و به همين خاطر هم مورد حمالت همکاران خود و خوانندگان اسرائيلی قرار می گيرد گزارش می



تجارت کالن، تجارت    "رئيس اتحاديه کشوری      
 .هم يک چنين نظری دارد" خارجی، خدمات

همچنين دولت آلمان حداقل دريک نکته سياست        
ژانويه   ٢٦در  .  ائتالف بزرگ را تصيح نمود       

صدر اعظم آلمان آنگال مرکل آمادگی              ٢٠١٠
خويش را اعالم نمود که قطعنامه های جديد                 
تحريمی عليه ايران را ديگر به تصميمات                     
شورای امنيت سازمان ملل وابسته نسازد بلکه          
اگر ضروری باشد در ائتالف از گروهی از                

دالئل .  کشورهای خاص قطعنامه صادر نمايند       
يک چنين تغيير نظر را می توان به سادگی                   

 :توضيح داد
جنبش دمکراسی خواهی در ايران نه تنها                      
جمهوری اسالمی را بلکه همزمان مناسبات                
خاص ميان آلمان و ايران را دچار بحران                      

سياست و اقتصاد بايد تصميم بگيرند که          .  نمود
دستانشان را به کدام سوی دراز نمايند و جانب           

طرف آنانی که           :  چه طرفی را بگيرند                
دمکراسی و آزادی را از بين برده اند يا کسانی          

. که برای دمکراسی و آزادی مبارزه می کنند            
طبق گزارشات از ايران عقب نشينی شرکت              
زيمنس از ايران در سايت های اپوزيسيون                   
ايران بعنوان پيروزی برای جنبش ايران                       

دوم .  ارزيابی گرديد و برايش جشن گرفته شد          
اينکه با ديدار نخست وزير اسرائيل بنيامين                 

از برلين و      ٢٠١٠ناتانجاهو در اواسط ژانويه       
سخنرانی مهم رئيس جمهور اسرائيل شيمون              

 ٢٧پرس به مناسبت آزادی از آشيويتز در                     
اين فشار اخالقی را به وجود               ٢٠١٠ژانويه   

آورد که اختالفات اتمی با ايران برای مناسبات         
اسرائيل خوب نيست و اين مناسبات                  -آلمان

 .خاص است و بايد خاص بماند
 

همزمان فشار از سوی آمريکا هم دردناکتر می        
برای شرکتهای آلمانی تجارت مايوسانه         .  شود

با مالها اين ريسک را به همراه دارد که                          
در تاريخ   .  جريمه های مالی سنگين بپردازند         

در سنای آمريکا طرح               ٢٠١٠ژانويه        ٢٨
قانونی ارائه شد که بر مبنای آن شرکت های                
بين المللی ای که به ايران بنزين می دهند و يا              
قصد سرمايه گذاری در بخش انرژی ايران را           

آنها بايد در آينده      :  دارند، دو بار جريمه گردند      
هيچ کمکی از انستيتوهای مالی آمريکائی                     
دريافت ننمايند و اجازه فرستادن چيزی برای             

 .مراکز دولتی آمريکا را نخواهند داشت
 

درآمار آژانس کشوری برای       ٢٠٠٧ـ در سال     
 ٧اقتصاد خارجی آلمان آمده است که آلمان بر            

بخش ساخت ماشين آالت بازار               ٩بخش از      
 .ايران تسلط دارد

ارزش صادرات آلمانی ايران      ٢٠٠٨ـ در سال    
. درصد باال رفت    ٨/٩در مقايسه با سال قبلش        

 .ميليارد يورو ۴يعنی درست 
 ٨صادرات به ايران سقوطی        ٢٠٠٩ـ در سال    

درصدی دارد درحاليکه اقتصادصادراتی آلمان       
به دليل بحران مالی سقوطی به طور متوسط               

 17صفحه  .درصدی را تحمل نموده است ٢٠

برای چنين مقاصدی شرکت      .  همين قماش بود   
از "  ماشين های ويرت و کارخانه حفر چاه              "

را    drilling machines for tunnelingارکلنز
 .بکار ميگيرد

شرکت قدرتمند آقايان کنشت دو مرکز در                      
ايران دارد که خدماتش بصورت زير معرفی             

 Design, manufacturing and„:شده است 
technical support of all types and 

sizes of tunneling“. 
بسياری از شرکت های آلمانی با هم در تحويل           

ازجمله .  جرثقيل به ايران دررقابت بسر ميبرند      
&    Ruthmann (truck mountedشرکتهای

mobile cranes), Atlas Terex (truck 
mounted cranes), ZF Friedrichshafen 

آيا اين شرکت ها متوجه نشده اند که جمهوری            
اسالمی يک چنين جرثقيل هائی را برای اعدام          
های در ملع عام استفاده می نمايد؟ شرکت                     
هائی که رژيم جمهوری اسالمی را با                               
تکنولوژی کنترل انسانها مجهز می نمايند تنها           

زيمنس نمی باشند بلکه همچنين         -شرکت نوکيا 
که تکنولوژی     Rohde    &Schwarzشرکت   

بی سيم ها را در اختيار ايران قرار می دهد و              
در نمايشگاه پليس ايران نامش         ٢٠٠٩در سال    

در ليست قرار داشت، به اين دو شرکت اضافه          
ازشهر   Megaforceهمچنين شرکت    .  ميشود

 GPS- Navigationssystemeکرفلد سيستم   
را به     Ranking - Telematicsystemeو   

 .ايران می دهد
 

علنی شدن ليست شرکت های آلمانی در ايران            
درست وقتی انجام می گيرد که تجارت با                       
تهران بيشتر از هر زمان ديگری دستخوش                 

اين چنين است که شرکت زيمنس       .  طوفان است 
تجارت با ايران را با يک روحيه متغير در                   
بخش هائی از اقتصاد آلمان برای مدت معين               

 .خاتمه می دهد
در حاليکه تا همين چندسال پيش ترس از دست          
دادن بيش از ده هزار محل کار در صورت                  
تحريم هائی برعليه ايران آلمان را محاصره                

اتحاديه ساخت  "  ٢٠٠٩نموده بود و در تابستان      
مفهوم استراتژيک ايران را    "  ماشين آالت آلمان  

برای ساخت ماشين آالت آلمان بسيار مهم می             
صداهای ديگری    ٢٠١٠دانست اما از ژانويه        

 .از اين بخش شنيده می شود
اولريش آکرمن رئيس بخش اقتصاد خارجی                

شرکت "اتحاديه صنايع ماشين آالت می گويد             
های آلمانی بايد حساب کنند که تحريم ها بيشتر          
خواهند شد وتجارت های آنان مسکوت خواهند         

غالب شرکت ها ميتوانند اين بار را تحمل        .  ماند
کنند زيرا که ايران برای آنها بازارمحوری                  

سهم تجارت صادراتی صنايع ماشين          ".  نيست
 آنتون بورنر. آلمان زير يک درصد قرار دارد

با يک گل بهار نمی شود و بيرون آمدن شرکت          
زيمنس از ايران فشار کافی ای نيست که با آن            

تمامی شرکت  .  بتوان برنامه تهران را تغيير داد     
های ديگرآلمانی چه می شوند؟ آنها سکوت                  

هرچه بلندگوهای رژيم مال ها      :  اختيار می کنند  
بلند تر می شوند به همان اندازه آنها بی صدا با           

 .ايران تجارت می کنند
اکنون اما ليست رسمی تجارت های ميان ايران        

مراکز، نماينده گی ها و           "و آلمان تحت نام           
علنی "  حضور شرکت های آلمانی در ايران             

بروشوری که در ماه جوالی                .  گشته است   
علنی گشته است برای اولين بار نام                   ٢٠٠٩
شرکت فعال آلمانی در ايران را مشخص           ٢٠٠

در آلمان به اين ليست تا کنون                .  نموده است  
در حاليکه اين ليست          .  توجه ای نشده است         

به اين مفهوم که با          .  بسيار جالب توجه است      
رژيمی تجارت می شود که هلوکاست را نفی              

 .کرده و تبليغات ضد يهود می نمايد
شرکت های آلمانی ای که با پاسداران انقالب              
ايران در رابطه قرار دارند و آن نيروهای                     
متخصصی که برای فشار خونين بر جنبش                  
دمکراسی ايران مسئوليت اصلی را بر دوش              
دارند، بايد از اينکه کسانی که از ترور و                        
ديکتاتوری منفعت می برند افشا و نامشان                     

 .علنی شود بيمناک باشند
درصد اقتصاد دولتی           ٧۵بخش بزرگی از           

ايران از سوی پاسداران انقالب کنترل می                    
اين کنترل بخصوص شامل حال تجارت        .  گردد

خارجی و همچنين بنادر و فرودگاه ها می                      
 ٢٠٠٩اين چنين است که در سال                      .  گردد

ژنرالی از پاسداران انقالب ايران به سمت                    
رئيس بزرگترين بندر کشتی رانی ايران در                 

 .بندر عباس انتخاب می گردد
هرکسی همواره بخواهد با ايران وارد تجارت           
شود به هيچ وجه نمی تواند از کنار اين مهره               
برگزيده ای که مجلس هلند قصد دارد وی را               

با .  در ليست ترور قرار دهد، به سادگی بگذرد         
وجود اينکه ليست علنی شده هنوز کامل نيست           
اما تا کنون مدارک ديگری وجود ندارد که                    
بتواند تا اين اندازه سقوط اخالقی مناسبات                     

آلمان را اين چنين واضح و                 -تجاری ايران  
بطور مثال  .  آشکار پيش روی ما نمايان سازد         

از شهر     Babcock Borsig Serviceشرکت
اوبرهاوزن آلمان در ايران چه کار می کند که            

تکنيک "در اين بروشور از بخش کاريش با نام     
 نام برده ميشود؟" هسته ای و ماگنتی و خدمات

بسياری از شواهد گويای اين مسئله هستند که             
شرکت های آلمانی همچنين در توسعه مراکز             

تاسيسات غنی   .  اتمی در ايران سهيم ميباشند          
کشف گرديد    ٢٠٠٩سازی ای که در سپتامبر         

 و در تونلی کامال عميق درقم پنهان شده بود از 

  Matthias Küntzel -برگردان ناهيد جعفرپور 
 چه كسي در كجاي تجارت ايران قرار دارد؟ 

 

 ليست شرکت های تجاری آلمانی در ايران

 ١٦۶اتحـاد کـار      ١۶صفحـه     ١۳٨٨اسفنـد    



بخش های متفاوت مناسبات اقتصادی دوجانبه          
 .و همچنين وزنه اين بخش ها قيد شده است

 -در کاتالوگ اطاق بازرگانی وصنايع آلمانی         -
 .شرکت بيمه وکنترلی قيد شده است ١٠ايرانی 

 .بانک در کاتالوگ قيد شده است ٣ -
شرکت های ماشين های ساختمانی، جاده                  -

 .مورد ٢۴سازی و معادن 
 .مورد ٣۴مورد بخش های داروئی و شيمی  -
-برای ماشين آالت و خدمات اطاق عمل                   -

 .مورد ۵۵پزشکی و بيمارستان 
در بخش الکترونيک و مکانيک و ماشين                  -

 .مورد ۴٦های اندازه گيری 
ماشين آالت ـ اتومبيل سازی و ساخت                         -

 .مورد ٩۵تاسيسات 
 .مورد ١٣خانه های تجاری  -
 .مورد ٩بخش ماشين های خانگی  -
 .مورد ٣۴بخش های زراعی و تغذيه  -
نقشه برداری و مشاورتی و شرکت های                    -

 .مورد ٣۴خدماتی 
 .مورد ١۵نساجی و صنايع کفش  -
شرکت های ترانسپورتی و شرکت های حمل          -

 .مورد ١۵و نقلی 
 .مورد   ١۴شرکت های چاپ و بسته بندی                -
قيد "  ديورزس"شرکت تحت نام روبريک         ۵  -

 .شده اند
 

 :٢پيوست 
 کارخانه های آلمانی با مرکز يا نمايندگی در ايران

بخش بزرگی از شرکت های موجود در                          
بروشور نام برده، از طريق يک شرکت ايرانی        

اين شرکتها يا مراکز شرکتها     .  نمايندگی ميشوند 
 Iran Industries„:  برای مثال نامشان           

Support“, „Tech Control Consultants 
 Co.“   يا„Iran Technical Supply“  ميباشد .

بدين طريق حتی در اسمشان نشان داده ميشود            
 .که اين رژيم منظورش چيست

 
 :٣پيوست 

ن آالت     کارخانه جات دربخش اتومبيل سازی وماشي
 و تاسيسات

ی        ان م ع آل اي -در کاتالوگ اطاق بازرگانی و صن
ر   ايرانی نام شرکت هائی که برای تحريم ها زي
سئوال نمی روند برای مثال چون شرکت های     
ا          زشکی و ي ارائه دهنده ابزار و دستگاه های پ

 .صنايع غذائی آورده شده است
 

ن آالت و                    اشي ل سازی و م ي ب وم در بخش ات
ر         .  تاسيسات طوری ديگر است يست درب اين ل

ه در     گيرنده تمامی کارخانه جات آلمانی است ک
ا بخصوص        .  اين بخش ها فعالند ه به اين شرکت

د              ق دارن ل ع از ت . بخش های استخراج نفت و گ
ون           ی چ روف ع ای م ه ام  ,Fritz Werner  :ن

Siemens, Linde, Thyssenkrupp       و 
MAN Ferrostaal             ن شرکت های ي چن و هم

روفی چون          ع ر م ت م  ,Bergrohr, Gestra: ک
Prominent Dosiertechnik, Minimax, 

Mannex  همچنينVoith Turbo    دراين ليست
 . وجود دارند

  16صفحه 
ـ آنچه را که آلمان به ايران وارد نموده است                 
بعد از وارداتی که چين به ايران داشته است                 
قرار دارد يعنی در مقام دوم در حاليکه                            
واردات آلمان به امارات متحده عربی در مقام            

در اين فاصله بخش مهمی از         .  اول بوده است   
صادرات آلمان به ايران از طريق دوبی، يکی           

بطرف "  امارات متحده عربی     "  امارات    ٧از  
 .ايران با کشتی فرستاده شده است

ـ در حاليکه صادرات آلمان به ايران در سال               
درصد افزايش داشته         ٨/٩در حدود         ٢٠٠٨

است، صادرات آلمان به امارات متحده عربی            
. درصد رسيده است        ۴٨سال به         ٧در طی      

ميليارد يورو که می شود دو برابر          ١٦/٨يعنی  
 .ارزش تمامی صادرات آلمان به ايران است

ـ در همان سال وزارت اقتصاد برلين تصميم              
گرفت که يک اطاق صنايع و بازرگانی ی                    

شايد مهم ترين      .  آلمان تاسيس نمايد       -امارات
نتيجه   ٢٠٠٩دليل تاسيس اين اطاق در ماه مه           

پروتکلی باشد که در نشست اطاق بازرگانی               
 How„:  در دوبی آمده است      ٢٠٠٩در نوامبر   

to do business in Iran through Dubai. 
…do business in Iran.”  

ـ همچنين اين مدارک بيان کننده اين مسئله اند              
که کاالهای آلمانی که در حال حاضر وارد                   
ايران می شوند بسيار بيشتر از آن چه می                      

 .باشند که بعنوان آمار رسمی علنی شده است
غالمحسين نجابت سخنگوی      ٢٠٠٨ـ در سال      

ما "کمپانی دولتی پتروشيمی ايران گفت که                  
تمامی تکنولوژی   .  هيچگاه مشکلی نداشته ايم       

در نهايت  .  ای که می خواستيم دريافت نموديم        
تکنولوژی آمريکائی از طرف کشورهای ديگر       

ما اين تکنولوژی را          ...  هم ارائه می شوند         
از طرف شرکت هائی           ...  دريافت می کنيم      

. ”Uhdeو   Basell, Technip, Linde:  چون
اين سه شرکت شرکت های اصالتا آلمانی                     

شبکه دو جانبه تکنولوژی از طريق               .  هستند
ديدار بيشمار شرکت های ايرانی از آلمان                     

در سايت اطاق بازرگانی و        .  تقويت می گردد   
آلمان در تهران با افتخار آمده              -صنايع ايران  

 ٧١۵٠بيش از      ٢٠٠٨تنها در سال      "است که    
شرکت ايرانی از نمايشگاه آلمان ديدار نمودند            
تا بدينوسيله در باره تکنولوژی و محصوالت             

مفهوم اين گفته     .  جديد اطالعات بدست آورند       
 ٢٠اين است که بطور متوسط روزانه نماينده            

کارخانه ايرانی برای گرفتن اطالعات در باره          
 .تکنولوژی به آلمان آمده اند

اين ليست ثابت ميکند که شرکتها وانستيتوهای          
آلمانی در بعدی گسترده برای قدرت گرفتن                  

تا زمانی که    .  رژيم فعلی ايران سهيم می باشند       
اوضاع چنين است، در باور اسرائيلی ها به                 

چه کسی    .  آلمان عالمت سئوال وجود دارد             
دشمن دوستش را که اعالم می کند قصد به                    
آتش کشيدن خانه دوست را دارد بجای اينکه از       
او انتقام بگيرد با تکنولوژی و کاال و جمالت               

 دوستانه خوشحال می سازد؟
 درست موضوع همين جا است که کشور آلمان 

رابطه خاص و تنگاتنگی با جمهوری اسالمی           
ايران بوجود آورده است و تنها خود آلمان است    
 .که می تواند به اين مناسبات خاص خاتمه دهد

از آنجا که دولت آلمان از برداشتن اين قدم                     
ترس دارد، هيچگاه هم ضروری نمی بيند که              
کسی را برای ضرورت تحريم های شديد                      

بنظر می رسد که دولت آلمان             .  متقاعد سازد  
بجای زير فشار قرار دادن دولت نامشروع                  
ايران با تمامی ابزار ممکن، همچنان آن کاری           
را انجام می دهد که در حيطه قطعنامه های                  

 .سازمان ملل يا اتحاديه اروپا انجام می دهد
صدراعظم آلمان آنجال مرکل در کنفرانس                    
مطبوعاتی مشترکی که با شيمون پرس در                    

انجام داد اعالم نمود        ٢٠١٠ژانويه    ٢٦تاريخ  
که حتی يک اقدام قانونی برای عدم تجارت                  

وی وعده داد که       .  آلمان با ايران وجود ندارد        
در آينده تمامی بخش ها ئی که دچار تحريم                    

 .خواهند شد آلمان به آن عمل خواهد نمود
زمانی که شيمون پرس در سخنرانی اش در                
باره ايران درمقابل نمايندگان مجلس آلمان                    

يک چنين رژيمی برای تمامی       "اعالم نمود که     
. همه برای او کف زدند     "  جهان خطرناک است  

آيا دولت آلمان بعد از پايان بزرگداشت آشويتس        
مجددا در کمای بزرگ سياست ايران فرو                     
رفت؟ کمائی که در تمامی دوره ائتالف بزرگ         
در آن غرق بود؟ يا شايد باالخره طرح های                  
قانونی ارائه خواهد شد تا بدان وسيله بند های              
ميان شرکت های آلمانی با تهران را پاره                        
نمايند؟ آن قانون کجاست که اجالتا جلوی دادن           
ويزای ضروری برای ديدن از نمايشگاه های            
 صنايع آلمان به صنعتگران ايرانی را بگيرد؟

آن قانون کجاست که تمامی شرکت های فعال             
در ايران را مجبور کند که تمامی مناسبات                    
تجاری خود را قطع نمايند؟ آن قانون کجاست             
که هر گونه معامله ای را با پاسداران انقالب               

آن تقاضا نامه ای که خواهان اين           .  قطع سازد 
است که برای مثال چون مجلس هلند پاسداران           
انقالب را در ليست ترور اتحاديه اروپا قرار               

 دهد کجاست؟
 

در سه پيوست زير ليست شرکت های آلمانی               
در ايران آمده است که نه تنها برای مجريان                 
تصميمات سياسی مهم هستند بلکه برای تمامی          

انسانهای متفکری که می خواهند در اين باره              
 .تحقيق کنند مهم می باشند

 

 :١پيوست 
 مشخصات بخش های مختلف

در مشخصات بخش های مختلف بروشور                    
مراکز، نمايندگی ها و حضور شرکت های               "

با وجود اينکه ليست شرکت        "  آلمانی در ايران   
شرکت نيست اما بيش از             ٢٠٠ها بيشتر از       

پست و مقام و وضعيت شغلی درج شده              ۴٠٠
بسياری از شرکت ها در بسياری         :  دليل.  است

افزون بر اين در      .  از بخش ها فعال می باشند        
مشخصات بخش ها همچنين ازشرکت های                  
ايرانی که وابسته به کارخانه های آلمانی هستند        

 در ليست ذکر شده در باره . نام برده شده است

 ١۷صفحـه    ١۳٨٨اسفنـد    ١٦۶اتحـاد کـار      



 ١٦۶اتحـاد کـار      ١٨صفحـه     ١۳٨٨اسفنـد    

سازی نئوليبرالی،        هزاران نفر منتقد جهانی          
برای برقراری عدالت اجتماعی در جهان و                

داری به      ها و کشورهای سرمايه         برعليه بانک  
طبق گزارش پليس،            .  اعتراض برخاستند     

هزار نفر بوده و با        ٢۵تظاهرکنندگان بيش از      
نمودند که در آن          خود شعارهائی را حمل می        

سرمايه داری را مسئول بحران مالی و                            
 .اند تغييرات جوی دانسته

درست دو روز قبل از آغاز فوروم اقتصادی              
هزار ٣٠جهان در دافوس سوئيس، در حدود              

نفر منتقد جهانی سازی نئوليبرالی، در شهر                
پورتو آلگرو در جنوب برزيل جمع شدند تا در          
فاصله دوشنبه تا جمعه کنفرانس بديل کنفرانس         
دافوس را برگزار نمايند و همچنين دهمين                    

اولين .  سالگرد فوروم جهانی را جشن بگيرند         
نيز در    ٢٠٠١کنفرانس جهانی فوروم در سال        

 ٢٠١١در سال     .  پورتو آلگرو برگزار گرديد      
 .فوروم جهانی در سنگال برگزار خواهد شد

شهر پورتو آلگرو که ازهمه طرف ازسوی        در  
های بزرگ احاطه شده و به گفته                       رودخانه

سازمان ملل متحد، در ميان شهرهای بزرگ              
آمريکای التين از بهترين نوع زندگی                              

اتحاديه های کارگری،                  برخوردار است،     
نمايندگان کليساها و مخالفين جهانی سازی                   

های اجتماعی      نئوليبرالی با هم در باره طرح           
 .نظر پرداختند نئوليبرالی به بحث و تبادل

دهندگان فورم جهانی، برای دهمين                  سازمان
سالگرد اين فوروم شکلی از سازماندهی را                 

اند که در ماههای آينده در بسياری           تدارک ديده 
های    های گسترده در کشورها و قاره            از تجمع 

در فوروم   .  مختلف خود را نشان خواهد داد            
هزار نفر در    ١٣٠بيش از      ٢٠٠٩جهانی سال    

 .شهر بلم برزيل گرد هم آمده بودند
های     شعار محوری فوروم جهانی در سال                  

بوده "  جهانی ديگر ممکن است     "گذشته همواره   
شرکت کنندگان    ٢٠١٠اما در تجمع سال     .  است

فوروم در کنار اين شعار محوری، همچنين                 
بيالن کار دهه گذشته را مورد بررسی و بحث           

رئيس جمهور بوليوی       .  و گفتگو قرار دادند         
مورالس و چاوز رئيس جمهور ونزوئال و                    
فرناندو لوگو نخست وزير پاراگوئه هم ازديگر        

 .شرکت کنندگان اين تجمع بزرگ بودند
فوروم جهانی بر اساس منشورش، کمتر به                  

ها ميپردازد    اقدامات مشخص ويا اتخاذ قطعنامه     
وهدفش بيشترهمانگ کردن آکسيونها واقدامات       

 .در سطوح جهانی و انتقال تجربيات است
 

 های جديد به دنبال راه
 

، ابتدا طبق    روز دوشنبه، روز آغاز تجمع         در
هاهزارنفرازخيابانهای اين شهر     سنت هرساله ده  
سوی محل تجمع بزرگ به راه        جنوبی برزيل به  

افتادند تا دهمين سالگرد فوروم جهانی را جشن         
فوروم    ٢٧اين تجمع عظيم در حدود          .  بگيرند
ای و محلی از سرتاسر جهان را گرد هم            منطقه

اوديد گراجيو يکی از سازمان            .  آورده است  
 فوروم جهانی  : "گويد دهندگان فوروم جهانی می

تصويب نموده است و اين بر خالف نظر                        
زمينان است زيرا که به اعتقاد آنان،            جنبش بی 
های بشردوستانه را در       بايست کمک   برزيل می 

نموده و نه حضور نظامی       اين منطقه تشويق می   
فعاالن برزيلی معتقد بودند که ارتش       .  ارتش را 

سال در اين منطقه مستقر شده و              ۵در حدود    
برزيل قدرت     .  هيچ چيز بهتر نشده است                 

رهبری کننده در هيئتی است که از سوی                        
سازمان ملل برای ثبات در اين منطقه، از سال           

 .به هائيتی فرستاده شده است ٢٠٠۴
آنتونيو فليسيو سخنگوی بزرگترين ائتالف                   

ای برزيل، فوروم اجتماعی جهان را                 اتحاديه
فراخواند تا از تمامی قدرت خود استفاده کند تا           

گرد سياسی درآمريکای التين جلوگيری        ازعقب
ها با توجه به پيروزی              وی گفت چپ     .  نمايد

ها در شيلی و کودتا در                        انتخاباتی راست   
هندوراس، نبايد خاموش بنشينند و بايد تمامی             

ای را    تالش خود را بنمايند تا پالتفرم گسترده           
شکل دهند که توسط آن متحدا، با اطمينان و                  

 . مصمم و قاطع ابراز وجود نمايند
در روز سه شنبه در استاديوم گيگانتينوی شهر         
پورتوآلگرو گردهمائی برای بزرگداشت دهمين     
سالگرد فوروم برگزار شد که در آن برخی از            

 .بنيان گزاران فورم جهانی سخنرانی نمودند

ما توانستيم با         .  آميز دارد         تاريخی موفقيت    
. سوی تغيير بکشانيم    هايمان جهان را به      خواسته

های دولتی تغيير     ها سياست   در بسياری از بخش   
مجموعه مناطق آزاد تجاری آمريکائی          .  يافت

 ...".از صحنه کنار زده شدند و
سازی در باره      در پورتو آلگرو منتقدين جهانی      

. پردازند  استراتژی جهانی به بحث و گفتگو می       
زمينان برزيل، از         جوئی پدرو از جنبش بی          

اينکه موفق نشدند اعتراضات عمومی جهانی            
را همزمان برگزار نمايند ابراز تاسف نمود و            

های مدنی برای         خواهان اين شد که آکسيون          
او .  ياری رسانی به مردم هائيتی انجام پذيرد            

"می گويد  در آنجا مردم احتياج به پزشک و           : 
رئيس جمهور لوال   .  آموزگار دارند و نه سرباز    

بايست به جای حضور نظامی، آب         دا سيلوا می  
 ".آشاميدنی و بذر به آن منطقه می فرستاد

: گويد   سوزان گئورگ فعال آتاک با گاليه می             
جنبش شهروندان جهان خودش را نشان                       "

شانس بزرگی را      ٢٠٠٩ما در سال      .  دهد  نمی
سوزا سانتوزجامعه شناس        ".  از دست داديم       

حد    با توجه به توانانی بی        “:  پرتقالی می گويد    
داری، فوروم اجتماعی جهانی           اداری سرمايه  

نظريه غالب اين   .  های جديدی را برود      بايد راه 
است که بحران مالی و تغييرات جوی باعث                

. گرد سرمايه داری خونخوار می شود                 عقب
صورتی که سرخپوستان و روشنفکران                      به

کشورهای اکوادور، پرو و بليوی، رويای                    
". را در سر خواهند پروراند         »زندگی خوب «

سيلکه هلفريش يکی ديگرازسخنرانان می گويد       
های اجتماعی    موضوع اصلی برسر ثروت   "که  
ای است که به دور ازبازار        هدف، جامعه .  است

تک    و دولت، امکانات متنوعی را برای تک              
 ".انسانها و يک زندگی بهتر، ارائه دهد

 

 ای برگزار شده است چرا فوروم بصورت منطقه
 

سال بعد از اولين فوروم جهانی در          ١٠درست  
پورتوآلگرو و شرکت تمامی نمايندگان                            

بار اما      های اجتماعی جهان در آن، اين             جنبش
اين مجمع مرکزی برای                  ٢٠١٠در سال         

های منتقد جهانی سازی          مالقات تمامی جنبش    
نئوليبرالی در جهان نشده است بلکه بجای آن،            

های منطقه ای مباحث اين              تعدادی از فوروم     
جنبش را سازماندهی نموده، در باره آن بحث             

کنند و به افکار عمومی ارائه می            و گفتگو می   
العمل   ای شدن در واقع عکس       اين منطقه .  نمايند

های   فوروم در برابر کسانی است که در سال             
های بزرگ    نمودند که کنفرانس    گذشته انتقاد می  

فوروم، تنها محل مالقات و بحث و گفتگوی                 
های غير دولتی به لحاظ مالی        نمايندگان سازمان 

های اجتماعی        قدرتمند گشته است و جنبش              
ها    واقعی کشورهای فقير تنها در حاشيه بحث            

 .فرصت ابراز وجود خواهند داشت
همانطور که در باال اشاره شد از مباحث مهم               

طبق .  امسال فوروم، وضعيت هائيتی بوده است     
زمينان برزيل، مجلس برزيل      گزارش جنبش بی  

 حضور ارتش در منطقه زلزله زده هائيتی را

 گزارش از ناهيد جعفرپور
 فوروم اجتماعي جهان دهمين سالگرد خود را 

 گيرد برزيل جشن مي »پورتو آلگرو  «در 

 ای درپيش رودارد فوروم اجتماعی جهان چه وظيفه
 

های اساسی که از آغاز در باره             بحث  در ميان 
فوروم انجام پذيرفته است، دو پرسش کامال                  
برجسته است و آنهم اين است که آيا فوروم                     

های      بايست کارگاهی برای ايده                 جهانی می    
متفاوت باقی بماند؟ يا اينکه به ارگانی قدرتمند            

ها تبديل    ها و ضدامپرياليست     برای اهداف چپ   
گردد؟ اين دو پرسش، بخصوص در دهمين                  

 .ها بود سالگرد فوروم ازمحورهای اصلی بحث
بسياری از شرکت کنندگان در فوروم، در                      

های خود ابراز نمودند که واقعيت اين           سخنرانی
است که بحران مالی جهان نشان داد که سيستم            

حال .  اقتصادی جهان، ديگر عملکردی ندارد          
تواند در کنفرانس سران      داری جهانی می    سرمايه

خواهد بگويد و سر      اقتصادی دارفوس هرچه می   
واقعيت اين است که منتقدين . خودرا درد بياورد

انديشند   داری هم امروز در اين باره می           سرمايه
که چه اتفاقاتی مورد پيش بينی است  و اتفاقات            

. اخير چه پيامدهائی را به دنبال خواهد داشت              
داری جهانی      در فاصله اين ده سال، سرمايه             
بوش آمد و    .  هرآنچه در قدرت داشت انجام داد       

هژمونی .  بانک جهانی دچاربحران گشت    .  رفت
آمريکا در آمريکای التين دچار اختالل گرديد             

آنچه که بحران مالی نشان داد در واقع                  ...  و
نوسان قدرت و عدم توانائی هدايت سياسی و                

 .اقتصادی سيستم حاکم بر جهان است
در آخر بايد افزود که ششمين فوروم اجتماعی             

در شهر    ٢٠١٠ژوئيه    ۴تا    ١اروپا در تاريخ      
 . گردد استانبول برگزار می



 ١٩صفحـه    ١۳٨٨اسفنـد   ١٦۶اتحـاد کـار      

  2صفحه 
 اپوزيسيون بالتکليف

برکنار از اصالح طلبان و خط سياسی آنها که            
بر همگان روشن است، اپوزيسيون بيرون از            

 ٢٢حکومت نيز برنامه مشخصی برای روز             
نه فقط برای اين روز، که بطور         .  بهمن نداشت 

کلی اين بخش از اپوزيسيون هنوز فاقد يک                  
خط مشی روشن در قبال جنبش اعتراضی                    

بخشی از اين اپوزيسيون، اصالح طلبان      .   است
خارج از حکومت، دينی يا الئيک و سکوالر،           

های گذشته را         عمدتا همان خط سياسی سال           
های     دنبال کرده و دنباله روی از سياست                     

. اصالح طلبان دولتی راهنمای عمل آنها است          
آن بخش از اپوزيسيون که بر استقالل از                        

های حکومتی، جدائی دين از دولت  و                   جناح
تغيير حکومت اسالمی به يک حکومت                           
دمکراتيک تاکيد دارند نيز فاقد هرگونه برنامه          

پراکندگی و فقدان   .  و خط مشی مشخص هستند     
يک سياست واحد، عمال تاثيرگذاری اين بخش          
از اپوزيسيون بر جنبش اعتراضی را بسيار                

 .محدود کرده است
 

توان گفت که اپوزيسيون از مردم          در کليت می  
ها دعوت کرد ولی با            برای حضور درخيابان    

های ضد و نقيض، عمال جنبش              اتخاذ سياست  
آنان که به دعوت اصالح      .  اعتراضی تقسيم شد  

طلبان لبيک گفتند، در صف تظاهرات دولتی              
غرق شدند و بخشی که تالش در برپائی                          
تظاهرات مستقل داشت، زير فشار قدرت                      
سرکوب نيروی انتظامی و امنيتی رژيم                          

 .نتوانست چنان که بايد عرض اندام کند
 

 چند نکته
 :بهمن نشان داد که ٢٢تجربه حرکت 

جنبش اعتراضی نياز به تغيير و تنوع در                  -
استفاده از    .  تاکتيکهای مبارزاتی خود دارد           

روزهای رسمی برای برگزاری تظاهرات،               
تواند   تاکتيک موفقی بوده ولی حکومت نيز می         

خود را برای مقابله با تظاهرات مردم آماده                  
. کرده، آن را محدود کند و از کارآئی آن بکاهد          

تجارب صورت گرفته در همين فاصله هشت             
دهند که موارد ديگری از                    ماهه نشان می       

ها وجود دارند که به                  ها وموضوع       مناسبت
نوعی رسمی و دولتی نيستند، ولی مناسبت يا             

بطور مثال   .  اند   موضوعی واقعی و اجتماعی       
تير،   ١٨آذر، هشت مارس،      ١۶روزهايی مثل   

ده شهريور و غيره روزهايی هستند که                           
توانند موضوع تظاهرات و حرکتهای                        می

يا .   موضعی در اعتراض به حکومت باشند           
حوادثی که در همين فاصله رخداده و خود                    

تواند به مناسبتی برای حرکت اعتراضی                 می
، »ندا«تبديل شود، همچون روز کشته شدن                

يا روزی برای کهريزک و               ....  سهراب و   
تواند بطور دائم نيروی                رژيم نمی   .  امثالهم

.  سرکوب خود را در آماده باش نگه دارد                       
های       ها و تنوع حرکت                     گسترش تاکتيک     

 .افزايد اعتراضی عمال بر فشار به رژيم می

تنها نبايد به روزهای رسمی بسنده کرد بلکه             -
بايد مبارزه را به محيط کار و مبارزات صنفی          

بايد مبارزه سراسری را با        .  اجتماعی کشاند   -
. مبارزات روزمره و دائمی اجتماعی پيوند زد         

واقعيت اين است که پس از سه دهه حکومت               
اسالمی، جامعه ما نه تنها با بحران سياسی، که          

اجتماعی روبرو  -با يک بحران عميق اقتصادی     
وضعيت معيشت کارگران و زحمتکشان       .  است

با توجه به بيکاری وسيع و گرانی روزافزون،          
های      ها و ماجراجوئی             دستخوش سودجوئی    

دار آن قرار     حکومت اسالمی و شرکای سرمايه    
کارگران و زحمتکشان هنوز سهم      .  گرفته است 

. اند  و جای سزاوارشان را در اين جنبش نيافته          
جمعی و اعتصابات آنها يکی از         مبارزات دسته 

های مهم و موثر مبارزه با حکومت                   عرصه
گره زدن مبارزات سياسی برای آزادی          .  است

های مطالباتی،      با مطالبات و مبارزات جنبش         
های توليد و               گسترش اعتصابات درحوزه         

خدمات و همچنين با مبارزات اقشار زحمتکش         
های    نشين شهری که بويژه با سياست              وحاشيه

ها وحذف        کن آزادسازی قيمت           خانه خراب   
ها با وخامت بيشتری مواجه هستند،                      يارانه

چنين پيوندهائی به         .  امری است ضروری        
تحکيم و تقويت پايگاه اجتماعی جنبش                              
اعتراضی و گسترش تنوع آن ياری رسانده و             
از سوی ديگر کارآئی ماشين سرکوب حکومت        

 .دهد را کاهش می
 
در .  تداوم مبارزه نياز به اطالع رسانی دارد          -

وضعيت سانسور حاکم بر جامعه، آن دست از           
هائی که امکان دسترسی به                  اقشار و گروه      

توانند از امکانات          اينترنت را ندارند و نمی           
ای خارجی هم استفاده           های ماهواره     تلويزيون

کنند، عمأل راه ديگری برای خبرگيری و                      
های سنتی        خبررسانی جز ابزارها و شيوه              

ندارند که طبيعتأ سرعت و دامنه اينها نيز                       
گسترش و تقويت مبارزات              .  محدود است    

های صنفی و اجتماعی در پيوند با جنبش          جنبش
عمومی مردم و تالقی پيکار برای آزادی و                  

های بزرگ    تواند پتانسيل   مبارزه برای نان، می    
 .جنبش را به منصه ظهور رساند

 
همانگونه که گفته شد، پراکندگی اپوزيسيون           -

آزاديخواه و دموکرات، تاثيرات منفی خود را تا    
ويژگی خودانگيختگی و   .  کنون نشان داده است    

خودگردانی تاکنونی و همچنين تنوع و ترکيب           
رنگين کمان جنبش اعتراضی از نقاط قوت                 

بهمن فقدان يک بديل            ٢٢آنست، اما تجربه         
. وضوح نشان داد       مشخص و اميدآفرين را به         

های   جنبش اعتراضی تا کنون بر پايه خواسته           
متنوع و با شعارهای گوناگون، نارضايتی                    
مردم از حکومت اسالمی را نشان داده است،             
ولی فقدان يک استراتژی مشخص و يک                       
آلترناتيو معتبر برای تحقق اهداف جنبش و                   

های مردم در يک مسير        کاناليزه کردن خواسته  
مشخص، اکنون بيش از هرزمان ديگر احساس        

 ايجاد و تقويت نهادها، کانونها و . شود می

های مختلف        های مستقل در عرصه              ائتالف
فعاليت و حيات اجتماعی، همکاری و اتحاد                 

ها، نيروها و جريانات دموکرات،                  شخصيت
چپ و ترقيخواه و هماهنگی و همگرائی ميان             

تواند در راستای تدوين استراتژی                  آنها، می   
گيری آلترناتيو معتبر، مفيد و          مشترک و شکل   

جنبش جاری مردم، ضمن              .  کارساز باشد    
استمرار خويش بايد بتواند بر اين نقيصه فائق             

 .آيد
 

ريشه جنبش اعتراضی مردم در سی و يک                  
سال جنايت، سرکوب، نقض حقوق مردم،                    
غارت وچپاول داروندار مردم و تعرض به                  

. حق حيات آنان از سوی حکومت اسالمی است       
 .اين جنبش به راه خود ادامه خواهد داد

 

در شرائط حاضر، همکاری و اتحاد عمل                      
نيروهای آزاديخواه و دموکرات معتقد به جدائی       

های     دين از دولت و مدافع مطالبات جنبش                   
اجتماعی در ايران، ضرورتی است تاريخی و          

الزم است تا اپوزيسيون دموکرات      .  انکارناپذير
و آزاديخواه که برای استقرار دمکراسی،                      
جدائی دين از حکومت و حفظ استقالل و صلح           

های خود را برای سامان       کنند، تالش   مبارزه می 
دادن به يک جبهه سياسی دموکراتيک و                         

 . آزاديخواه دو چندان کنند

 تطاهرات ايرانيان در وين
 ٢٠١٠فوريه  ١١  - ١٣٨٨بهمن  ٢٢

 

 تطاهرات ايرانيان در كلن
 ٢٠١٠فوريه  ١١  - ١٣٨٨بهمن  ٢٢

 

 صف اتوموبيل ها با نشانه های سبز



 ١٦۶اتحـاد کـار      ٢۰صفحـه     ١۳٨٨اسفنـد    

  5صفحه 
خرداد سال گذشته يکدل و             ٢٢ما زنان در       "

يکصدا اعتراض خود را به کليه قوانينی که                 
اما .  حقوق زنان را نقض کرده ابراز داشتيم              

مطالبات برحق ما همچنان بی پاسخ مانده                      
بدين سبب امسال نيز در پيگيری                       .  است

خرداد سال گذشته دوباره گرد هم          ٢٢قطعنامه  
های مشخص خود را از         خواهيم آمد و خواسته    

جمله منع چند همسری، لغو حق طالق يکطرفه        
مرد و حق واليت و حضانت بر فرزند توسط              
پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق              

مانند حق بدون قيد و شرط         (برابر در ازدواج      
، ...)اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و       

سال، حق      ١٨تغيير سن کيفری دختران به               
شهادت و ديه برابر و لغو قانون قراردادهای               
موقت کار و ديگر قوانين تبعيض آميز اعالم               

اين تجمع که با ضرب و شتم              ".  خواهيم کرد  
شديد نيروی انتظامی و دستگيری هفتاد نفر از           
شرکت کنندگان در مراسم به پايان رسيد، خود           
سرآغازی شد تا کمپين يک ميليون امضا برای          

شهريور    ۵تغيير قانون تبعيض آميز را در                 
که به دستور   پشت درهای سالن رعد     در  ١٣٨۵

نيروی انتظامی و اطالعاتی بر روی شرکت              
به صورت  ،  بودشده  کنندگان در مراسم بسته         

 .رسمی کار خود را شروع کند
طرح   -١:  کمپين دارای سه سند اصلی است            

 -٢.  کمپين و جزوه آموزش چهره به چهره                
بيانيه   -٣قوانين درزندگی زنان و     ثير  دفترچه تا 

 ۵۴کمپين يک ميليون امضا که توسط           .  کمپين
 ١٣٨۵نفرازفعاالن جنبش زنان درشهريورسال     

سال در      ٣آغاز گرديد، اکنون پس از گذشت             
استان کشور و در ميان ايرانيان برخی                    ١۶

کشورهای ديگر به فعاليت خود به منظور                     
افزايش آگاهی عمومی نسبت به وضعيت زنان          
همراه با جمع آوری امضا برای ارائه به                         
مجلس جمهوری اسالمی برای تغيير قوانين                

تشابهات زيادی    (دهد        تبعيض آميز ادامه می         
ميان کمپين يک مليون امضا و کمپين زنان                   

 ).مراکش وجود دارد
گيری   فعالين جنبش زنان درايران از بدو شکل       "

تا کنون، ايجاد تغييرات مثبت در زندگی زنان            
جامعه را هدف اصلی خود قرار داده و برای               

های بسياری          رسيدن به اين هدف هزينه                  
ها همواره      بخش عمده اين فعاليت      .  اند   پرداخته

بر امر آموزش و آگاهی رسانی متمرکز بوده              
لذا ").  بيانيه کمپين يک ميليون امضاء        " (است

شايد بتوان مهمترين دستآمد آن را بر ابداع و               
های نوين و متنوع اطالع              کارگيری روش     به

رسانی و آموزش در باره مسائل مربوط به                   
. زنان خصوصا قوانين مرتبط به آنها دانست              

مانند روش بديع آموزش چهره به چهره، جمع            
های اخير توسط            آوری امضا که در سال              

گروهی از فعالين حقوق زنان يعنی کنشگران            
بيانيه ("  يک ميليون امضا بکارگرفته شده است      

 ).کمپين يک ميليون امضاء
توان گفت  مبارزات اين مرحله عمدتا در                می

 اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی 

پايان مجلس ششم و دوران     .  و قوانين عادی بود   
طلبان، بيانگر بن      اصالحات و شکست اصالح     

ازهرگونه "  نااميدی مطلق "بست تغيير قوانين و    
اصالح قوانين مربوط به زنان در ساختار                     

های پارلمانی    با روش   سياسی جمهوری اسالمی  
و توهمات اصالح طلبی و اصالحات در                        

اما هنوز  .  چارچوب نظام جمهوری اسالمی بود    
تا گذار از اين مرحله، نيازمند چهار سال زمان          

 .فرسا بود ای سخت، نفس گير وطاقت و مبارزه
تر، موقعيت جنبش زنان و          در نگاهی عمومی   

دستامد بيش از دو دهه مبارزه تا مقطع                             
توان   انتخابات رياست جمهوری دور دهم را می      

 :چنين تصوير کرد
های   گسترش مبارزه و فعاليت زنان در بخش          -

های مختلف و ايجاد        متشکل آن، برپائی کمپين     
خبری و تحليلی و افشاگرانه          های متعدد   سايت

در باره نقض حقوق زنان و يا آموزش و                         
اطالع رسانی حقوقی در باره مسا ئل،                              

از سوی  های زنان      معضالت وحقوق و چالش     
 .های مختلف جنبش زنان گرايش

های    مبارزه و تالش برای برپائی تشکل                -
 .مستقل و تعميق استقالل جنبش زنان

رشد وگسترش آگاهی جنسيتی در ميان زنان            -
های اوليه بعد از       نسبت به مقطع انقالب و سال       

انقالب، تغيير در بافت و کميت حضور زنان و         
 .های اجتماعی دختران در حرکت

برپائی ائتالف و مبارزه عليه اليحه حمايت              -
از خانواده و تالش برای جلوگيری از تصويب          

اين اليحه، ازدواج مجدد مردان را بدون             .  آن
نياز به اجازه همسران تسهيل کرده و برای                   

 .نمود مهريه زنان ماليات تعيين می
مبارزه برای دگرگونی قانون ارث و افزايش           -

اين قانون در   .  سهم ارث زنان از دارائی همسر     
از سوی نمايندگان مجلس رژيم       ١٣٨٧بهمن    ۶

برپايه اين قانون، زنان از يک            .  تصويب شد  
هشتم قيمت اموال منقول و يک هشتم از اموال           

و اعيان    )  زمين(غيرمنقول اعم از عرصه              
 .ارث خواهند برد...) منزل و لوازم و(
 .مبارزه برای تعلق بيمه و ديه در مورد زنان          -

های   برپايه اليحه جديد مصوب مجلس، شرکت        
بيمه بدون لحاظ کردن جنسيت و مذهب مکلف           

نامه را پرداخت        هستند تا سقف تعهدات، بيمه        
بعبارت ديگر، با تصويب اين قانون ديه        .  نمايند

در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در             
 .ی و همچنين فوت يکسان گرديدنخسارات بد

همگرائی جنبش زنان برای      "  تئالفبرپائی ا   -
 ".طرح مطالبات در انتخابات

 .تهيه و تدوين و انتشار متن منشور زنان -
تالش و مبارزه برای تصويب طرح افزايش            -

سن مسئوليت کيفری در قالب اليحه تشکيل                  
 .های اطفا ل دادگاه

ها بخصوص بايد به کمپين         در برپائی کمپين     -
يک ميليون امضا، کمپين قانون بی سنگسار،              

گيری گروه زنان و مادران صلح، کمپين             شکل
ها با شعار     دفاع ازحق ورود زنان به ورزشگاه      

 .اشاره کرد... حق زن نيمی از آزادی است و
 های آشنائی و آموزش  برپائی کالس و کارگاه -

ها،   زنان با حقوق خود در تهران و شهرستان             
زنان حامی      های   ها و مبارزات تشکل           تالش

مانند گروه وکالی داوطلب در دادن مشاوره               
 .به زنانرايگان  حقوقی

های    مبارزه زنان در مخالفت با جداسازی               -
ها،   جنسيتی در جامعه و بخصوص در دانشگاه        

مانند مخالفت و مبارزه عليه طرح بومی گزينی        
بندی جنسيتی عليه دختران        های سهميه   و طرح 

های    ها و همچنين در برابر طرح             در دانشگاه  
 .های ارشاد گشتو  مختلف امنيت اجتماعی

های حجاب و عفاف و                  مبارزه با طرح        -
حاشيه    های به     مقاومت و مبارزه عليه سياست         

راندن زنان و دورکردن آنان از فضاهای                       
عمومی و اجتماعی و همچنين سياست های                  
خانه نشين کردن آنها؛ مبارزه و مقاومت زنان           
بطور عمومی در جلوگيری از تخريب موقعيت       
آنان در حوزه پوشش، اشتغال، تحصيل و                      

 .روابط خانوادگی
توانست در   مبارزه و مقاومت جنبش زنان              -

ها و پشتيبانی     ها و تشويق    عرصه جهانی حمايت  
جوايز به  ء  اهدا.   متوجه خود سازد  المللی را   بين

از (زنانی چون شيرين عبادی، سيمين بهبهانی         
پروين ،      )کمپين يک ميليون امضا               سوی      

از جمله موارد کسب    ...  اردالن، شادی صدر و   
 .المللی است حمايت و پشتيبانی بين

اما مهم تر از اين همه، مقاومت و مبارزه زنان          
ها و مطالبات خود و                   برای تحقق خواست       

مبارزه عليه تبعيض و نابرابری که جلوه                        
بارزی از مبارزه عليه رژيمی است که دين و             

ها    دولت را تلفيق کرده و در تمامی عرصه                 
. حقوق زنان را مورد تعرض قرار داده است             

حضور دليرانه زنان در روزها و رويدادهای            
پس از انتخابات دور دهم خود شاهدی براين                

ای است که هيچ              اين همان پديده      .  مدعاست
و از جمله رژيم جمهوری اسالمی را            ی  رژيم

گيری وسرکوب و مرعوب                  پسزتوانائی با    
به تاکيد بايد يادآور شد که             .  کردن آن نيست     

البته مانند ديگر          (جنبش زنان در ايران                   
در شرايط و فضای پيگرد و تعقيب،         )  ها  جنبش

های طويل المدت و            شکنجه و زندان     شالق،   
حبس و کشتار و      درد و رنج، خون،        مداوم،     

 .اعدام پا گرفته و برباليده است
اشاره به اين نکته ضرورت دارد        اما    بی گمان 

با موانع و مشکالت و           که جنبش زنان هنوز        
بطور .  های گوناگونی روبرو است                  چالش

مشخص اينکه عليرغم صحت اين استدالل که           
آگاهی جنسيتی در ميان زنان رشد و گسترش              
يافته است، اما جنبش زنان همچنان از يک                   

. تشکل سراسری و مستقل برخوردار نيست               
های     يابی پايه       جنبش زنان هنوز تا سازمان             

اکثريت بزرگی از    .  اجتماعی خود فاصله دارد     
زنان اقشار محروم و زحمتکش، چه زنان                     
کارگر و مزدبگير و چه زنان بيکار و يا آنها                

شکل و بدون      ت   دار هستند، هنوز بی           که خانه  
اند و صد البته بايد گفت که تا                       يابی   سازمان

ای   رسيدن به آگاهی جنسيتی بطور نسبی فاصله       
 21صفحه  . طوالنی دارند



 

 کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی
 نه به ديكتاتوري، آري به دموكراسي 
 

 بيش از دو هزار تظاهرکننده در پاريس

به )  ١٣٨٨بهمن      ١٨(  ٢٠١٠فوريه      ٧روز   
کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان          «ابتکار   
حرکت اعتراضی بزرگی در پاريس              »ايرانی

عليه رژيم جمهوری اسالمی و در همبستگی با           
 .مبارزه مردم ايران برگزار شد

در آغاز، در گردهمايی ميدان رپوبليک                            
ها و نيروهای           پاريس، شخصيت   )  جمهوری(

مترقی مانند توفيق االل و محمد سيفوی                             
نمايندگان نهادهای حقوق           .  سخنرانی کردند     

بشری مانند ژاکلين پرنشيو نماينده عفو بين                    
الملل و عبدالکريم الهيجی معاون سازمان                      
جهانی حقوق بشر، سرکوب و کشتار و تجاوز             
نسبت به زندانيان سياسی را محکوم نموده و از           

ها خواستند تا دفاع از حقوق بشر در                        دولت
. ايران را جزء وظيفه اصلی خود قرار دهند                 

نماينده حزب کمونيست فرانسه سرکوب                           
تظاهرکنندگانی که چيزی جزآزادی وحقوق خود      

خواهند را محکوم نمود و جالل ايجادی                    نمی
 بعنوان نماينده حزب سبزهای فرانسه اعالم کرد 

که پيروزی دمکراسی در ايران عليه استبداد              
وبنيادگرايی يک ضرورت بوده وعامل اساسی        

 .آيد صلح و آزادی در منطقه به شمار می
پس از اين گردهمايی، بيش از دوهزار                            
تظاهرکننده از ميدان رپوبليک بسوی ميدان                

دراين راهپيمايی  .  حرکت کردند )  ملت(ناسيون  
ها   ايرانيان مقيم فرانسه و درکنار آنان فرانسوی       

زندانی سياسی آزاد   :  ها فرياد کشيدند    در خيابان 
! خامنه ای قاتله، حکومتش باطله          !  بايد گردد  

 !زنده باد دموکراسی! زنده باد آزادی
های فراوانی از شهدای            تظاهرکنندگان عکس  

ايران به همراه داشتند و با شعارهايی بر                         
پالکارد هاِی خود همچون جمهوری اسالمی               

و ايران بمب   !  ، دمکراسی برای ايران    !کشد  می
 . ، از مردم ما حمايت نمودند!خواهد اتم نمی

  20صفحه 
فقر در جامعه بيداد می کند و          که    در شرايطی 

گروه های وسيعی ازجمعيت ايران زيرخط فقر        
کنند و بويژه اينکه در ايران فقر                   زندگی می  

دهد و زنانه     هرچه بيشتر زنان را هدف قرارمی     
جنبش زنان بدون اتکا  به پايه های            .  می شود 

اجتماعی خود و سازماندهی و متشکل ساختن            
ها و مطالبات آنان نخواهد         زنان برپايه خواست   

توانست شاهد پيشروی حتی در عرصه تغيير            
 . قوانين تبعيض جنسی باشد

 
 ونوشته های بخش اول فهرست منابع

 

و آليات طرح   "  تاثير قوانين در زندگی زنان    "دفترچه   - ١
 -”آميز يك ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض                  “

 سايت تغيير برای برابری
بيانيه شماره دو اعتراض مدنی و خيابانی به نقض                 -  ٢

حقوق زنان در قانون اساسی حق شهروندی ماست، سايت     
 تريبون فمينيستی

 ١٣٧٩يک ماه با زنان در مجلس، ابراهيمی، زهرا،  - ٣
دورنمای جنبش اجتماعی زنان، انقالب در شيوه                   -  ۴

زندگی، نگاه زنان، مجموعه مقاالت، احمدی خراسانی،             
 ١٣٧٧نوشين 

جنبش زنان در خيابان، پروين اردالن، نامه زن،                   -  ۵
 ١٣٨۵خبرنامه مرکز فرهنگی زنان اردالن، پروين 

تأملی بر انقالب بهمن و مسائل زنان                :  ويژه نامه    -  ۶
شادی   -مرور سه دهه مبارزات حقوقی زنان ايرانی                    

 صدر
آيا هنوز هم ضرورت تاسيس خانه های امن احساس             -  ٧

 نمی شود؟، مهرانگيزکار 
 تحول رونده مبارزات زنان فريبا مرزبان - ٨
 -گرايش های موجود در جنبش زنان          فرزانه راجی      -  ٩

 و کفتگو با راديو پيام آزادی
مناظره ميان محبوبه عباسقلی زاده، نماينده همگرايی  -١٠

زنان؛ زهرا شجاعی، نماينده موسوی؛ جميله کديور،                    
 نماينده کروبی

اولين آنفرانس خبری همگرايی جنبش زنان برای               -١١
 .طرح مطالبات در انتخابات

نگرش جامعه و کليشه های جنسيتی مجله انديشه و               -١٢
 .، شهال اعزازی، جامعه شناس١۵جامعه شماره 

  ٨۶زنان کار بيشتر،دستمزد کمتر مجله زنان شماره  -١٣
 منشور زنان ايران -١۴
زمينه ها ی پيدايش و ويژهگی کمپين يک ميليون                 -١۵

 امضا، فريبا داودی مهاجر
 دنيائی ديگر، الله حسين پور - ١۶
سازمان دهی ، محورهای مبارزات و گفتمان های              -١٧

 جنبش زنان ، جلوه جواهری ،ناهيد کشاورز
ی زن پس انقالب بهمن سه مرحله،             اسالم و مسئله     -١٨

 مهناز متين ،سه پرسش
سال عملکرددولت احمدی نژاد در              ۴مروری بر     -١٩

 محبوبه حسين زاده ، ازتبعيض تا تبعيض :حوزه زنان

  24صفحه 
به حلقه مقدم و ضروردر مبارزه برای                            

 .دموکراسی در ايران مبدل گرديده است
برقراری دموکراسی در ايران نه تنها نيازمند           
جدائی دين از دولت، که عالوه برآن، نيازمند            
برپائی يک دولت الئيک در ساختار سياسی               
است که الزاما نيازمند عبور از ساختار                          

براين .  مليتی به يک ساختار چندمليتی است       تک
پايه، گسترش وپيشروی جنبش مليتهای مختلف       
ايران بعنوان يکی از محورهای اصلی مبارزه         
برعليه حکومت ضدمردمی جمهوری اسالمی،      

های اجتماعی مانند            به همراه ديگر چنبش           
جنبش کارگران و زحمتکشان، جنبش زنان و            

ها و        جنبش دانشجويان، با پيگيری خواست            
تواند در استمرار، تقويت و          مطالبات خود می   

پيشروی جنبش اعتراضی جاری سهم شايسته           
خود را ايفاء و بر زندگی اين رژيم نقطه پايان            

سازماندهی جنبش مطالباتی و                   .  بگذارند
يابی کارگران و زحمتکشان ُکرد،                      سازمان

های ضرور در تقويت و پيشبرد مبارزه                  گام
عليه ستم ملی، استبداد مذهبی و تعرض                          

 .سرمايه به حق حيات آنان خواهد بود
ما خود را همدل وهمراه مبارزه و مقاومت                   
دليرانه مردم ُکرد درمقابل رژيم جمهموری                

دانيم و در برابرآن سر تعظيم فرود          اسالمی می 
مبارزه و ايستادگی، مقاومت و               .  آوريم    می

های همه زنان و مردان در صفوف                 فداکاری
له کردستان ايران را برای رفع                حزب کومه  

ستم ملی، آزادی، برابری و سوسياليسم گرامی         
له   داريم و نسبت به همه بنيانگذاران کومه             می

بويژه رفيق فواد مصطفی سلطانی ادای احترام        
 .کنيم می

ما همکاری و همگامی ميان همه نيروهای                   
آزاديخواه، دمکرات و چپ را شرط الزم برای        

دانيم و    برچيدن بساط استبداد مذهبی حاکم می         
ازهرگونه همگامی با اين نيروها همواره                      

ما صمييمانه دست همه شما         .  کنيم   استقبال می  
فشاريم و آرزوی تحقق                  را به گرمی می            

ها و پيروزی برای مردم و زحمتکشان         خواست
ما همدالنه برای همه اعضا و       .  کردستان داريم 

له کردستان ايران خواهان          فعالين حزب کومه    
موفقيت در پيگيری و پيشبرد مبارزه برای                  

 .آزادی، برابری و سوسياليسم هستيم
 

 طلبانه مردم کردستان پيروز باد جنبش حق
خواهانه مردم    طلبانه وعدالت   پيروز باد جنبش حق     

 ايران
 نابود باد نظام جمهوری اسالمی ايران

 

 واحد سوئيس -سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  ٢٠١٠فوريه 

 ٢۱صفحـه    ١۳٨٨اسفنـد    ١٦۶اتحـاد کـار      

 حركت اعتراضي
 در برابر سفارت جمهوري اسالمي

 در پاريس” ينا“در ميدان 
 

ا                   ی، ب دت ي اسی و عق ان سي در همبستگی با زنداني
جه و مجازات           خواست توقف فوری هر نوع شکن
اعدام در ايران و در هماهنگی با کارزار بين المللی 

تظاهراتی در روز   "  نه به جمهوری اسالمی ايران" 
ارت         ل سف اب ق پنجشنبه بيست و دوم بهمن ماه در م

 .جمهوری اسالمی ايران برگزار گرديد
دراين تظاهرات نمايندگان احزاب وسنديکاهای چپ  

 پاتريک مرگته از . فرانسه نيزحضور پيدا کردند

طرف حزب کمونيست فرانسه، آيوان لومر از حزب        
و آلن بارون از     "  آ.پ.ان"نوين ضد سرمايه داری      

در حمايت از مبارزات مردم       "  د.او.اس"سنديکای  
ايران سخن گفتند و حمايت کامل خود را از جنبش             

تظاهر کنندگان  .  اعتراضی مردم ايران اعالم نمودند     
ضمن طرح خواست احقاق تمامی حقوق سياسی و          

زندانی سياسی   "مدنی مردم سراسر ايران، فرياد            
اعدام در ايران متوقف بايد             "،    "آزاد بايد گردد      

، "زنده باد دموکراسی  "،  "زنده باد آزادی  "،  "گردد
، اين النه جاسوسی تعطيل بايد          "زنده باد الئيسيته   

 .سر دادند" نه به جمهوری اسالمی ايران"گردد و 
 
 

 انجمن دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی در ايران



 ١٦۶اتحـاد کـار      ٢٢صفحـه     ١۳٨٨اسفنـد    

نيز در بيانيه مشترکی از اجالس شورای حقوق      
بشر سازمان ملل متحد ضمن تاکيد بر                               

های عمومی مبنی برلغو مجازات اعدام        خواست
خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط              ...  و

کليه فعالين کارگری و ديگر فعالين جنبشهای             
اجتماعی ، آزادی بی قيد وشرط ايجاد تشکلهای        

المللی   کارگری وپذيرفتن کليه کنوانسيونهای بين    
کارگری وبرچيده شدن نهادهای غيرکارگری و       
آزادی بی قيد و شرط اعتصاب، اعتراض،                   
تجمع و آزادی بيان، برابری کامل حقوق زنان           

های    و مردان در محيط کار و تمامی عرصه              
زندگی اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی، محو        

 .شدند... کار کودکان و
کميته برگزار کننده تظاهرات در مقابل مقر                 

نه به جمهوری    «سازمان ملل نيز زير عنوان          
با خواسته های     »اسالمی، عين حقوق بشراست   

مشابه، فراخوان به آکسيون اعتراضی در ژنو          
 .روزادامه دارد ٣اند که آکسيون آنان تا  را داده

 اعتراضات ايرانيان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو 
 2010فوريه  17تا  15

همگامان شهری در پشتيبانی از مبارزات مردم و             
 :"نه به جمهوری اسالمی"
ای شورای    مناسبت آغاز هفتمين اجالس دوره      به

حقوق بشر سازمان ملل متحد پيرامون بررسی         
وضعيت جقوق بشر در ايران، تعدادی از                      
نهادهای چپ، مترقی، دموکرات و مدافع حقوق       

فوريه اقدام    ١۵بشر، گروه ها و افراد در روز         
به برگزاری يک آکسيون اعتراضی درمخالفت       
با جنايات رژيم و در دفاع ازحقوق مردم ايران          

. در مقابل دفتر اين سازمان در شهر ژنو کردند        
 ٧٨ای از      سازمان دهندگان اين حرکت، شبکه       

های مدنی در اروپا،      نهاد حقوق بشری و تشکل    
کانادا و آمريکا، در  همگامی با نهادهای مشابه         

 .در سويس بودند
درميدان اصلی مقابل دفتر سازمان ملل تعدادی         

 ٥صبح تا      ٩نفر از ساعت       ٥٠٠تا    ۴٠٠بين  
درصد   ٦٠نزديک به   .  بعدازظهر حضورداشتند 

از حاضرين را افراد متمايل به چپ دمکرات             
دادند که شعار محوری شان       ومترقی تشکيل می  

در ميان    .  بود    »به جمهوری اسالمی      "  نه"«
شرکت کنندگان در اين آکسيون، نيروهای                     

راه کارگر، سازمان اتحاد        (های چپ        سازمان
فدائيان خلق ايران، شورای موقت سوسياليست         
های چپ ايران، جنبش جمهوری خواهان                     

، حزب دموکرات،        ...)دمکرات و الئيک و          
های    کومه له و تعدادی از فعالين کنگره خلق              

 ٦٠تا    ٥٠تعدادی بالغ بر  .  ايران حضور داشتند  
روها   نفرازسازمان مجاهدين نيزدريکی از پياده     

هائی از خانم و آقای         با در دست داشتن عکس      
عمده افراد شرکت     .  رجوی تجمع کرده بودند       

کننده از سويس، اتريش، کلن، برلن، پاريس و           
ازشهرهای ماينز، يروکسل،   .  فرانکفورت بودند 

الهه، هانوور و کشور کانادا نيز تعدادی در                 
دسته های چندنفره و يا به تنهائی، به ژنو آمده             

تعدادی از شهروندان فرانسوی متعلق به       .  بودند
جريانات چپ اين کشور دراين آکسيون حضور       

هايی از طرف     دراين آکسيون، پيام  .  فعال داشتند 
نيروهای فرانسوی، حزب سبزهای سويس و             

الملل، در همبستگی با                    سازمان عفو بين         
 .مبارزات مردم ايران قرائت شد

در جلسه سه ساعته بررسی وضعيت حقوق                
فوريه،   ١٥بشر ايران در نشست روز دوشنبه          

اعضای اروپائی و آمريکائی شورای حقوق               
بشر، دولت ايران را بخاطر نقض وسيع حقوق         
اوليه انسانها، دستگيری واعدام شرکت کنندگان       
در تظاهرات آرام و دستگيری اعضای جامعه           
بهائيت ايران محکوم کرده و توصيه های خود          

تعدادی .  را برای رفع اين موارد ارائه نمودند           
از کشورها نيز به دفاع از جمهوری اسالمی               
پرداختند که نقش چين، روسيه، برزيل، پاناما،         
کوبا، نيکارگوئه، ژاپن، برخی از کشورهای             
اسالمی وکشورهای آمريکای التين در دفاع از        

 .جمهوری اسالمی برجسته بود

نهاد دفاع    ٧٨چندين بيانيه و نوشته از طرف           
حضور مشترک   "از حقوق بشر تحت عنوان            

کاروان های حقوق بشر در برابر مقر سازمان          
ملل متحد در ژنو دراعتراض به نقض حقوق              

، سنديکای کارگران شرکت واحد     "بشر درايران 
اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران       
نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران و                     

همگامی در دفاع از           "همچنين ازطرف ما           
" مبارزات مردم ايران ونه به جمهوری اسالمی      

و چندين نوشته و متن ديگر در محل اجالس                
در اختيار وسائل ارتباط جمعی و برخی از                   

نکات مشترک زيادی      .  نمايندگان قرار گرفت     
مبنی برلغو مجازات اعدام، شکنجه و اذيت و             
آزار، آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه                        
زندانيان سياسی ازجمله فعالين کارگری وديگر       
فعالين جنبشهای اجتماعی، آزادی بی قيد و                   
شرط ايجاد تشکل، آزادی بيان و اجتماعات و             
برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی              

های زندگی اجتماعی و اقتصادی و                    عرصه
هائی است    خانوادگی، از جمله مسائل و خواست     
ها به آنها        که کم و بيش در تمامی اين بيانيه               

 .اشاره شده بود

 :برلن -کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران 
ای شورای    همزمان با آغازهفتمين اجالس دوره     

حقوق بشر سازمان ملل متحد پيرامون بررسی         
ها نهاد          وضعيت جقوق بشر درايران، ده                 

های   دموکراتيک و مدافع حقوق بشر و سازمان        
سياسی، تظاهرات گسترده ای را در مقابل دفتر        

 .اين سازمان در ژنو برگزار کردند
شرکت کنندگان در اين آکسيون ضمن                               

های مبنی بر آزادی فوری زندانيان                  خواست
عقيدتی، توقف فوری اعدام در ايران،          -سياسی

محکوميت رژيم اسالمی ايران به دليل کشتار            
و اعدام و شکنجه، رفع تبعيض جنسيتی عليه              
زنان، رفع هرگونه تبعيض بر اساس مذهب،              
دين و قوم، اعزام فوری هيئت بازرسان                          
سازمان ملل متحد برای بررسی وضعيت                      

ها و زندانيان و تعيين گزارشگر ويژه                  زندان
حقوق بشر برای ايران از سوی سازمان ملل،            
سعی کردند صدای اعتراض خود را در نقض           
گسترده حقوق بشردرايران، به گوش نمايندگان        

 .اين شورا برسانند
سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای                  

 تپه واتحاديه آزاد کارگران  کارگران نيشکرهفت

 :کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران
در حاليکه شورای حقوق بشرسازمان ملل در            

ای خود در     ژنو درنشست بررسی عمومی دوره    
باره وضعيت حقوق بشر در ايران به جمعبندی         
رسيد، دولت ايران با پذيرش و رد همزمان                   

های سازمان ملل که       پيشنهادات نمايندگان هئيت  
شرايط بحرانی حقوق بشر در ايران را طرح              
کرده بودند، نهايت عدم احترام به هنجارهای              

 .المللی را به نمايش گذاشت پذيرفته شده بين
سخنگوی کمپين بين المللی             "  ارون رودز    "

حقوق بشر در ايران در مورد واکنش ايران در         
لحظه “:  قبال جمعبندی شورای حقوق بشر گفت      

ای که حقيقت خودش را             مهمی بود آن لحظه       
عيان کرد؛ وقتی که دنيا شاهد رفتار فريبکارانه    
دولت ايران نسب به هنجارهای بين المللی                    

ارون رودز در مورد واکنش      .  “حقوق بشر بود  
دولت ايران با صدای بلند به                “:  ايران گفت   

جهانيان اعالم ميکند که درمذاکرات و تعامالت        
بين المللی قابل اعتماد نيست و هيچ ظرفيتی                 
برای بروز تمايالت صادقانه برای همکاری              
ندارد وبجای آن، نفرت و تحقير و توهين نسبت   

 . “کند المللی ابراز می به جامعه بين



 ٢۳صفحـه    ١۳٨٨اسفنـد    ١٦۶اتحـاد کـار      

 هم ميهنان آزاده
در آستانه هفتمين نشست ادواری بررسی نقض        
حقوق بشر از سوی جمهوری اسالمی در                      
ايران، ما از همه ايرانيانی که با نقض حقوق               
بشر در ايران مخالفت می کنند، دعوت می                   

فوريه     ١۵کنيم در تظاهرات روز دوشنبه                  
در برابر مقر سازمان ملل در ژنو                       ٢٠١٠

 .حضور بهم رسانند
اين حق همه، هم ميهنانی که با نقض حقوق                   
بشر مخالف اند،خواهد بود که با هر شعار و                

ما براين  .  خواستی دراين تظاهرات شرکت کنند    
اعالميه جهانی      ١٨باوريم که بر اساس ماده            

هر کس حق دارد از آزادی فکر،        «حقوق بشر   
تلفيق دين  .  »...وجدان و مذهب بهره مند شود        

و دولت از سوی حمهوری اسالمی، نقض                    
فاحش حقوق بشر در ايران است و از جمله                  
افراد بسياری هم اکنون به دليل مذهب، عقيده و       

. يا تغييرمذهب درايران در زندان بسر می برند       
دستگيری،زندان ومحاکمه بهائيان، دگرانديشان      

 .اشاره کوتاهی در اين عرصه خواهد بود... و
اعالميه   ٢١ما بر اين باوريم که بر اساس ماده          

اساس و منشا قدرت           «جهانی حقوق بشر،           
جمهوری .  »...حکومت، اراده مردم است و           

اسالمی نه تنها ناقض فاحش حقوق بشر است،           
ماه   ٨سال گذشته و به ويژه در              ٣١بلکه در    

گذشته، ناقض اراده مردم و عامل سرکوب و              
به خاک و خون کشاندن جنبش حق طلبانه و                 

 .آزاديخواهانه مردم ايران است
 ١٦ما بر اين باوريم که براساس بند يک ماده              

اعالميه حقوق بشر، جمهوری اسالمی ناقض            
گسترده و فاحش حقوق زنان در تمامی عرصه          

نقض حقوق  .  ها و سرکوبگر جنبش زنان است      
زنان در تمامی عرصه ها ازجمله  حق آزادی            
پوشش، حق بر بدن، حق سقط جنين، حق                       
طالق ،حق داشتن کار، حق مشارکت سياسی و         
اجتماعی و زندگی آزاد وهمچنين بر اساس                   
قوانين ارتجاعی و زن ستيزانه مربوط به تعدد           
زوجات، صيغه،به صورت سيستماتيک در                
                    ٍ حال اجرا ست و جمهوری اسالمی به انحا
مختلف، حقوق زنان را به عنوان يک فرد                     

هم اکنون بسياری از         .  انسانی نقض می کند       
فعالين زنان، زنان همجنس گرا در زندان های           

 .جمهوری اسالمی بسر می برند
 ٢٠و    ٢و    ١ما بر اين باوريم، براساس مواد          

اعالميه حقوق بشر، جمهوری           ٢٨و      ٢٧و   
اسالمی ناقض حقوق مليت های مختلف ساکن           
ايران و حقوق اوليه و دموکراتيک آنها در                    

 .تعيين حق سرنوشت اين مليت ها است
 ٢۴و      ٢٣ما بر اين باوريم، بر اساس ماده                 

اعالميه حقوق بشر، جمهوری اسالمی در                    
تماميت آن ناقض فاحش و مستمر حقوق                         
 کارگران و زحمتکشان، معلمان، پرستاران  در 

 نه به جمهوري اسالمي عين حقوق بشر است 
 

 ژنو -کميته برگزارکننده تظاهرات در برابر سازمان ملل  ٣اطالعيه شماره 

تمامی عرصه های برخورداری از حقوق                    
جمهوری اسالمی با نقض          .   اجتماعی است   

مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و حقوق              
بنيادين کارو بطور مشخص دستگيری و حبس         
فعالين کارگری بدليل خواست برپائی اتحاديه             

 .های کارگری ناقض فاحش حقوق بشر است
ما با آگاهی کامل نسبت به محدوده توانائی،                  
مناسبات حاکم در سازمان ملل و حدود و                        
چگونگی و متد بررسی  پرونده نقض حقوق               
بشر در ايران از سوی آن شورا، ضمن ارج                
گذاری به تالش همه ايرانيان درهر سطح برای        
ٍ  نقض حقوق بشر و تاثير بر هيئت های                  افشا
نمايندگی در واداشتن جمهوری اسالمی به                    
رعايت حقوق بشر و بازداشتن اين رژيم از                  
نقض آن و ضمن آگاهی از اهميت بسيار زياد             
از همان حدی که اين شورا و هيئت های                         
نمايندگی می توانند در الزام، اجبار و رعايت             

جمهوری   ،حقوق بشر و جلوگيری از نقض آن        
 .اسالمی را تحت فشارقرار دهند

اما، خطاب ماعالوه بر شورای حقوق بشر                   
سازمان ملل، عمدتآ افکار عمومی و مترقی                 
بين المللی، همه وجدانهای بيدار وهمه نهادهای        
حقوق بشری، سازمان ها و نهادهای مترقی و            
دموکراتيک، رسانه  های عمومی، مطبوعات          
و جنبش های مردمی و ترقيخواه در سراسر                

 .دنيا است
ما بر اين باوريم که جنبش مردم کشورمان                    
برای پايان دادن به حکومت ضد بشری                           

ما .  جمهوری اسالمی، عين حقوق بشر است            
جمهوری اسالمی را از همه جهات، ناقض                  
فاحش و سيستماتيک حقوق بشر و مانع اصلی           

 .بر سر تحقق آن می دانيم
بهمن،   ٢٢ماه گذشته و تظاهرات مردم در             ٨

نشان داد که رژيم جمهوری اسالمی به خواست        
های حقوق بشری و حق طلبانه مردم پاسخ                   
نخواهد داد، مگر آن که جنبش مردم اين رژيم             

 .را در سراشيب سقوط قرار دهد
از اين رو، ما از همه هموطنان دعوت می                    
کنيم تا هر چه گسترده تر و متشکل تر در                       
اعتراض به نقض مستمر و سيستماتيک حقوق          
بشر، در تظاهرات در مقابل مقر سازمان ملل            

 .در ژنو شرکت کنند
 :های مبرم ما خواست

درکوتاه ترين زمان ممکن، هيأتی از سوی          -١
شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی           
 .وضعيت زندانيان و زندان ها عازم ايران شود

تعيين واعزام هرچه سريعتر گزارشگرويژه       -٢
 .حقوق بشر به ايران از سوی سازمان ملل

آزادی بی قيد و شرط همه زندانيان سياسی،          -٣
عقيدتی و بويژه همه کسانی که در رويدادهای            
گسترش جنبش اخير مردم ايران، دستگير و                

 .زندانی شده اند

محکوميت تبعيض جنسيتی عليه زنان و                -۴
توقف سنگسار و لغو قوانين زن ستيز در                        

 .جمهوری اسالمی
واداشتن جمهوری اسالمی به توقف فوری         -۵ 

سرکوب واعدام وکشتار مردم و دستگيرشدگان        
نفر از    ٦٣رويدادهای اخير، لغو احکام اعدام         
 »محارب«مخالفين که از سوی دادستانی رژيم       

 ٢١ناميده شده اند و بويژه لغو احکام  اعدام                   
نفر از فعالين سياسی ُکرد که در زندان های                 

 .جمهوری اسالمی به گروگان گرفته شده اند
محکوميت رژيم ووادشتن جمهوری اسالمی       -٦

درتوقف سريع شکنجه و مجازات های اسالمی        
 . در زندان های اين رژيم و در سراسر ايران 

محکوميت نقض حقوق دموکراتيک مردم            -٧
در مورد آزادی های اجتماعی،آزادی بيان                   
،آزادی اعتراض،آزادی اعتصاب و حق ايجاد          
نهادهای مستقل زنان، کارگران، دانشجويان و          

 .ديگر اقشار مردم
 عالوه بر موارد فوق، 

ما خواستار آزادی صديق کبودوند، فرزاد                    
کمانگر و اميد منتظری فعاالن حقوق بشر و                
اجتماعی  وهمچنين ديگر فعاالن حقوق بشر در        

 .    ايران هستيم
ما خواستار آزادی منصور اسانلو، عليرضا               

مددی ، عليرضا ثقفی ،محمد اشرفی و ديگر                
 .فعالين جنبش کارگری در ايران هستيم

ما خواستار آزادی هرچه سريع تر روناک                    
صفارزاده، شيوا نظر آهاری ، پريسا کاکايی ،          
 .سميه رشيدی و همه فعاالن جنبش زنان هستيم

ما خواستار آزادی هرجه سريعتربهاره هدايت،        
سورنا هاشمی وعليرضا فيروزی وديگر فعالين      

 دانشجوئی هستيم
ما خواستار آزادی هرجه سريعتر همه روزنامه       
نگارانی که در پی رويداد های اخير دستگير              

 شده اند، هستيم 
ما خواستار محاکمه قاضی مرتضوی، مسئول          
جنايات کهريزک وديگر آمران و عامالن                      
شکنجه وتجاوزو خشونت در زندان های رژيم         

 .جمهوری اسالمی هستيم
 

کميته برگزارکننده تظاهرات در مقابل مقر سازمان          
 ژنو -ملل 
 ٢٠١٠فوريه  ١٢ - ١٣٨٣بهمن ماه  ٢٣
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، روز پيروزي جنبش انقالبي             ١٣۵٧بهمن        ٢٢
مردم بر ديکتاتوري شاه و برچيدن بساط ستمشاهي         

اما اين روز بعنوان سالگرد انقالب         .  در ايران بود   
بزرگ بهمن نيز بوسيله رژيم خميني که جانشين                
رژيم شاه شد، همانند ديگر نمادها و دستاوردهاي              

 ٢٢از آن پس،    .  اين انقالب، مصادره يا قلب گرديد      
آذر، اساسا تبديل به        ١۶آبان يا      ١٣بهمن هم مثل      

هاي فرمايشي     هاي حکومتي و يا راهپيمائي         نمايش
 .جمهوري اسالمي شد

طلبانه   با آغاز و استمرار جنبش آزاديخواهانه و حق        
مردم از خرداد گذشته و در شرائط تشديد باز هم                 

ها از جانب            ها و سرکوبگري           بيشتر ممنوعيت   
آميز    حکومت در برابر حرکت اعتراضي مسالمت         

ها، استفاده از برخي مراسم رسمي و حکومتي           توده
ها     براي گردهمائي و طرح شعارها و خواسته                    

چنانکه تجمعات و    .  توسط مردم نيز معمول گرديد       
 »آذر١۶«،  »آبان١٣«تظاهرات مردمي روزهاي      

در شهرهاي مختلف، نه فقط        »عاشورا«و يا روز     
هاي حکومتي    موجب برهم خوردن مراسم و نمايش      

و دولتي شد، بلکه به نوبه خود، حضور گسترده                  
مردم معترض و استمرار حرکت اعتراضي آنها را         
نيز به اثبات رسانده و امکاني براي طرح شعارها             

طلبانه و آزاديخواهانه آنها و         هاي عدالت   و خواسته 
نشان دادن مخالفت آشکارشان با استبداد مذهبي                  

 .حاکم را فراهم آورد
بهمن،   ٢٢حضور وسيع مردم در تظاهرات روز           

 عليه استبداد و براي آزادي و دمکراسي و عدالت 

 بهمن و نه به جمهوري اسالمي، 22با شركت در تظاهرات روز 
 به گسترش وپيشروي جنبش دمكراتيك مردم ياري رسانيم

هاي اساسي انقالب بهمن نيز بوده         که همانا خواسته  
تواند گراميداشت اين روز نمادين را نيز            است، مي 

به صاحبان اصلي آن يعني مردم بازگردانده و                      
گسترش و پيشروي جنبش عمومي جاري سر                       

 .آغازي براي برچيدن بساط اين رژيم باشد
خرداد به اينسو و بويژه           ٢٢همچنين حکومت از      

بعد از تظاهرات روز عاشورا، با تشديد خشونت و           
دستگيري بيش از هزار تن از فعالين جنبش، اعدام           
دو نفر از زندانيان سياسي و اعالم صدور حکم                   

تن ديگر، تمامي تالش خود را براي          ٩اعدام براي   
ايجاد رعب و وحشت و خانه نشين کردن مردم را             

سکوت و خانه نشيني مردم، بيش از        .  برد  کار مي   به
گذشته جنايتکاران حکومتي را به کاربست خشونت        

ها و      با حضور در خيابان        .  ترغيب خواهد کرد     
برگزاري تظاهرات، بايد نشان داد که مردم                           

 .اند هاي حکومت نشده مرعوب خشونت
 

ما از هرگونه اقدام و حرکتي که به تقويت حضور             
طلبانه و آزاديخواهانه مردم کمک کند و                            حق

فرصت و امکان طرح مطالبات دمکراتيک آنها را          
فراهم کند، کامال پشتيباني کرده و با تمامي توان                 
خود در راه نيرومند کردن جنبش مردم تالش و                   

 .مبارزه ميکنيم
 

گسترده تر باد مبارزه حق طلبانه و ازاديخواهانه مردم            
 !ايران

 

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 ١٣٨٨بهمن  ١۵

 دوستان و رفقای گرامی
صميمانه ترين تبريکات و شادباش های مارا برای          
سی يکمين سال برپائی حزب کومه له کردستان                  

 .ايران پذيرا باشيد
 

 رفقا و دوستان گرامی،
له امسال در            سی يکمين سالروز برپائی کومه              

شود که کشور ما يکی از          شرايطی جشن گرفته می    
. گذارد   سر می     ترين شرائط خود را پشت            بحرانی

خردادماه     ٢٢دنبال تفلب وسيع در انتخابات                     به
گذشته و رويدادهای پس ازآن که مفاومت و مبارزه         
دليرانه زنان و مردان کشورمان در برابر استبداد             

همراه داشت، جنبش آزاديخواهانه و             مذهبی را به    
خواهانه مردم در برابر حکومت خودکامه                عدالت

جمهوری اسالمی که دين و دولت را درهم آميخته،          
تداوم و گسترش اين جنبش در         .  سر برآورده است   

های وحشيانه و           ماه گذشته عليرغم سرکوب             ٨
. ای داده است       بار رژيم، به آن ابعاد تازه             خشونت

تر گرديده      های آن نيز راديکال         شعارها و خواست    
 .است
های اين جنبش در نارضايتی عميق، نفرت                 ريشه

سال   ٣١انباشت شده و بی حقوقی مردم در طول               
از همين رو،    .  حيات جمهوری اسالمی نهفته است      

های   اين جنبش همانگونه که در شعارها و خواست          
 شود، تا تغيير نظام و برچيدن  مردم آشکارا بيان می

  له ماه سالگرد فعاليت علني كومه بهمن 26مناسبت  پيام به
. بساط جمهوری اسالمی، سر بازايستادن ندارد                 

طلبانه و          عالوه بر اين، صدای جنبش حق                        
ماه گذشته    ٨آزاديخواهانه مردم کشور ما در طی           

 از مرزهای کشور نيز فراتر رفته و دراقصی نقاط 
مقاومت دليرانه مردم       .  جهان پژواک يافته است         

دربرابر حکومت سرکوب، شکنجه وکشتار، با                  
تحسين مردم جهان روبرو گرديده و همبستگی                    

های      بخش مهمی از افکار عمومی و جنبش                         
 .ترفيخواه و نيروهای آزاديخواه را برانگيخته است

کردستان و مردم کرد از همان بدو استقرار رژيم               
جمهوری اسالمی مورد يورش وسرکوب اين رژيم        

چنبش مردم کرد همواره خود را       .  قرار داشته است  
همراه همه مردم، کارگران وزحمتکشان ايران در           
مبارزه عليه ديکتاتوری، ستم ملی و حق تعين                      
سرنوشت وبرای آزادی وبرابری وعدالت احتماعی       

ازاين رو، تقويت وگسترش پيوند مبارزات       .  داند  می
جنبش کردستان و جنبش هم اکنون جاری در                         

 .باشد ايران، ضرورتی انکار ناپذير می
 

کنيم که برقراری دموکراسی و       ما با تاکيد اعالم می    
پايداری هرتحول دمکراتيک درابران، ازراه احقاق       

های ساکن ايران و حل دموکراتيک                 حقوق مليت  
دفاع و پيگيری حقوق سياسی،      .  مساله ملی ميگذرد  

های ساکن ايران وازجمله      فرهنگی واقتصادی مليت  
 21صفحه  ملت کرد، 

ه    ٢١سازمان يونسکو  ١٩٩٩ازسال فوري
ادری    ” را ) اسفند ٢( ان م “ روز جهانی زب

دان جهان       ناميده است تا دولتها و شهرون
ان         دريس زب را به دادن اهميت بيشتر به ت

 .مادری در مدارس فراخواند

  روز جهاني زبان مادري


