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 ۶درصفحه 

ه                ژاد، ن دوماه پس از روی کار آمدن احمدی ن
ا                ف تضاده ي ف خ ی از ت ان ن نش ري ت م ا ک ه ن ت
ات                ب ومت و ث ک ی ح ت ات، يک دس الف ت واخ
که                        ل می شود، ب ده ن م دي ی رژي وآرامش نسب
م           اوضاع در تمامی اين زمينه ها از گذشته وخي

ار            .   تر شده است   ي ه طور بس وضعيت کنونی ب
ی                 ت وق ه م محسوسی ذهنيت جامعه را نسبت ب

د               ن ويت می ک . بودن اوضاع و ناپايداری آن تق
ی                     ون ن اک ارهای ت ي ع ه م اي دولت جديد حتا بر پ

خاموش است،      .   رژيم هم سر جای خود نيست      
ام                 م ی ت ل ی عم کاری انجام نمی دهد، رکود وب

چ    .   مراکز دولتی رادر بر گرفته است      ي اه نه تنه
تالش وتحرکی برای عملی ساختن برنامه ها و        
شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد ديده نمی شود،   
بلکه کارهای معمولی و روتين وزارت خانه ها 
ز دچار        ي به ويژه وزارت خانه های بی وزير ن

گان   .   انفعال و وقفه شده است    اظهار نظر وابست
م           ی رژي حکومتی در اين زمينه، وضعيت کنون

د             ن ی ک ر م ی تصوي ه خوب کشور در   ” .   را ب
دارد        رار ن ی       ” ،   “   وضعيت طبيعی ق ل فضا خي

ت     اس اس ای             ” ،   “   حس اره ل و راه ک ائ مس
م                      ه ب ار م ي اسی بس اعی وسي م اقتصادی واجت

ه است          ” ،  “   است ت اف ي ، “ دولت هنوز استقرار ن
ست               ”  ي ری ن ب ره  خ ف فت در سر س و “   از ن

وال                      فی و سئ ي ل ک الت ه فضای ب خالصه اين ک
م است          اک ی    .   برانگيزی بر کل جامعه ح وئ وگ ت

 .جامعه، در انتظار وقوع حادثه ای است
گری از                     وه دي ب ا وان ظره ار ن تمامی اين اظه
ی               وان ات ای ن وي سخنان مشابه اينها به روشنی گ

 تشديد اختالفات 
 و تعميق بحران حکومتی

وسط             دو سال ونيم، پس از اشغال نظامی عراق ت
ار             ی آن، ب ل ل م امپرياليسم آمريکا و متحدين بين ال
ظامی             ديگر، شهرهای اين کشور، مورد هجوم ن

 . قرار گرفته اند
ورد                     ن شهر عراق م دي ن ر، چ در هفته های اخي
رد               ن ک حدي ت تهاجم نيروهای مسلح آمريکائی و م

کن های         .   واسالم گرای آنها قرار گرفتند     بمب اف
آمريکائی خروارها بمب برسر مردم بی دفاع اين        
شهرها فرو ريختند و سپس باتوپ و تانک و پياده          

 .نظام، آنها را به تصرف خود در آوردند
ردم            در نتيجه اين وحشی گری ها، صدها تن از م
ن                  ا هزار ت ه بی دفاع عراق کشته و زخمی و ده

د             د، آواره شدن . که خانه وکاشانه آنها ويران گردي
اه معروف             صد ها تن نيز دستگير و به شکنجه گ

 .ابوغريب فرستاده شدند

امپرياليسم آمريکا وعروسک های دست نشانده      
ه           وجي آن درعراق امثال جعفری وطالبانی در ت
اين اقدامات جنايت کارانه و ضد بشری خود،          
هنوز هم ادعا می کنند که اين عمليات نظامی،           
اوی        برای سرکوب تروريست های گروه الزرق

ام آن  را                .   است ه ن گروه مجهول الهويه ای  ک
ا                      ان ه رسر زب ا ب ک ري ان جاسوسی آم سازم
ردم                      وده های م اومت ت ق بش م انداخته، تا جن

ا      .   عراق را بد نام و سرکوب کند       اه اما اين ادع
ام                     م رمال شدن ت نه تنها اکنون ديگر پس از ب
ه          رسوائی ها و دروغ پردازی های هيئت حاکم
آمريکا ودست نشانده های داخلی آنهادرعراق،       
ان                         ردم جه کار عمومی م ريب اف ه ف قادر ب
وده              فرت ت نخواهند بود، بلکه بالعکس خشم ون

 بحرانی تر شدن اوضاع سياسی عراق
 وچشم انداز گسترش درگيری ها

 تدوام اعتصابات و تظاهرات ميليونی کارگری در فرانسه

 ۴ها کارگر و زحمتکش در فرانسه روز             ميليون
اکتبر اعتصاب نموده و نزديک به  يک ميليون و           

ی اين کشور     نقطه ١۴٠صد هزار نفرشان در       سی
از ابتدای سال جاری ميالدی          .  تظاهرات کردند  

اعتراضاتی در فرانسه شکل گرفتند که هر بار               
ها روزهای     نخستين آن .  تر از پيش شدند       گسترده

 مارس روی دادند که     ١٠ فوريه و    ۵ ژانويه،   ٢٠
 مارس يک گزارش در            ١٠ از      »کار«نشريه   
های  در تظاهرات  .   خود درج نمود      ۴۴٩شماره   

 مارس بيش از يک ميليون نفر و در                                ١٠
 اکتبر نزديک به يک ميليون و           ۴های   تظاهرات

در اين شماره    .  صد هزار نفر شرکت کردند        سی
اشاراتی به مطالبات و علل تداوم اعتراضات                  
اجتماعی در فرانسه و تشديد مبارزه طبقاتی در              

 .گردد اين کشور می

 خاطره ی رفيق
  حامد شهيديان 

 گرامی باد
 

12 

امسال در    .    مهر روز جهانی کودک است         ١۶
ه جنگ در                      وط ب رب ار م ب آستانه اين روز اخ
ان در                  وف ه وت ل ز ل و زل عراق وافغانستان، سي
آمريکا، و پاکستان، بيکارسازی ها و گرسنگی   
ی                  ه خوب ان ب اط جه ميليون ها نفر در اقصا نق
ان         شرايط زندگی ميلونها کودک در سراسر جه

ه داری    .   را بازگو می کرد    حافظان نظام سرماي
ل              ي حم ا ت با برافروختن جنگ های ويرانگر، ب
بيکاری و گرسنگی به ميلون ها تن در سراسر     
جهان و با بی پناه گذاشتن ميليون ها انسان در             

 زندگی کودکان
  در آئينه ی آمار 

 به بهانه روزجهانی کودک 

٨ 
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 ٣درصفحه 

  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر 

 اخباری از ايران        

 ٣درصفحه 

 ١از صفحه 

د                        ار زده می شون ن ه ک ن ز از صح ي ، “   راست ن
 !راهشدار داد“ حاکميت يک پارچه تحجر”

دبيرکل جبهه مشارکت چنين عنوان کرد که خطر        
ه                   ان داده است ک ود را نش دری خ ه ق حجر ب ت
ه وحشت                 ز ب ي حتاسنت گرايان محافظه کار را ن

دبير کل جبهه  مشارکت اسالمی،       .   انداخته است 
کل  ” و “   اسالم واقعی“   ” هدم” برای جلوگيری از    

“ دلسوز نظام و اسالم      ” همه کسانی را که “   نظام
ل        ی            ” هستند به تشکي ن ديشان دي وان ه ن ه ب در “   ج

رد           ان       .   برابر جبهه تحجر دعوت ک ب ل اصالح ط
ی،                  ون ن ط ک ه شراي تصريح کرده اند که با توجه ب
د ودر            ذارن گ ضروريست اختالفات خودرا کنار ب

 !اين جبهه متحد شوند
اين موضع وتاکتيک جبهه مشارکت که از سوی           
لف              ت خ ای م دی ه ن ب روه راد وگ اری از اف ي بس

ه          “  اصالح طلب” “ ت رف رارگ ال ق ب ق نيز مورد است
اد شده است،                  واز آن به عنوان يک ضرورت ي
آشکارا نشان می دهد که اصالح طلبان هرچند از         
رای            حکومت رانده شده اند اما برای بقای خود، ب
ی های                ائ وان ا وت روه ي تجمع، بازسازی وترميم ن
خود جهت ورود مجدد به صحنه معادالت سياسی        
عيت                       وق ا م د، چه بس أيوس نشده ان وحکومت م

 . کنونی را نيز مغتنم شمرده اند
ی ،                  رست ه پ ی وخراف رائ اگرچه تشديد ارتجاع گ
ن             ي چن ناکارآمدی  دولت وبالتکليفی اوضاع، هم
ه در عرصه                      گران وب است های سرک تشديد سي
داخلی، خام سياستی و بحران آفرينی در عرصه           
بين المللی پارامترهائی است که به سود اين جناح         
دن             ردان ازگ عمل می کند، اما اين تالش ها برای ب

اد           ت د اف خواه ران   .   موقعيت پيشين کارساز ن ارگ ک
ان                        ب ل ه هشت سال اصالح ط ی ک کشان ت وزحم
است های                   ار وعواقب سي راتجربه کرده اند، آث
ا گوشت و                        ان راب ارگری آن زيان بار و ضد ک
ان             پوست خود لمس کرده اند، به گرگ ها، ولو آن
اد             م ت خود را به لباس ميش ملبس سازند، ديگر اع

نه “   اصالحات  حکومتی  ” نبش قبر   .   نخواهند کرد 
م                         د  آن ه ن ه دردی رادوا می ک ممکن است ون
زمانی که تعفن غليظ  مّيت، شامه ی مردمی را               
که فريب خورده بودند، هنوز که هنوز است می        

 .آزارد
 

 “ اصول گرا ” رسالت فاتحين 
 

لف                     دی های مخت ن روه ب ان گ اختالف ونزاع مي
جناح پيروز که حتا در قبل از درآمدن نام احمدی         
ل                    اب ی ق ه روشن م ب نژاد از صندوق های رأی ه
روه             ن گ رؤيت بود و در تشتت مواضع سياسی اي

عيت     ” ،   “   ائتالف آبادگران” بندی ها از جمله    جم
روان   ”حزب مؤتلفه اسالمی، “  ايثارگران ي جبهه پ

ری        ب ام و ره گی    ” و   “   خط ام ن اه م ورای ه ش
ن آراء              “   نيروهای انقالب  ام در شکست ج و سران

عکاس             ز ان آنها وحمايت از کانديداهای مختلف ني
ه                       ژاد ب دن احمدی ن ار آم يافت، پس از روی ک
يش                      يش از پ ه و ب ت اف شکل ملموس تری ادامه ي

رسر                 .   تشديد شده است   ه کشمکش ب ی ک در حال
تقسيم قدرت وگرفتن امتيازات و پست های نان و          
م                      ه طرز ک ا ب دی ه ن ب روه آب دار، درون اين گ
سابقه ای باالگرفته است، در عين حال وضعيت            
کر              بسيار حساس و خود ويژه کنونی آنان را به ف
ه           ت ايجاد يک جبهه فراگير از اصول گرايان انداخ

ه و                        ع ام ميت از اداره امور ج دولت و کل حاک
برون رفت از بن بست مرگباری است که در آن            

جابه جائی قوه مجريه و تصرف       .   گير افتاده است  
دن      “   جناح محافظه کار  ” آن توسط    و روی کا رآم

ده            ان جانور ديگری از تبار عقب مانده ترين پس م
ا از                     ه ن ه ت ج، ن اه و بسي های ارتجاع محبوب سپ
شدت بحران سياسی واز دامنه اختالفات، شکاف         
ار،              ها و کشمکش ها نکاست، بلکه به طور آشک

وده است            م د ن سات اضطراری        .   آن را تشدي جل
ی در اوضاع                    کان ن ت ري ت م درهيئت دولت نيز ک

 .راکد و فلج کنونی ايجاد نکرده است
اح های        کشمکش واختالف اکنون نه فقط ميان جن
حکومتی، بلکه درون هر يک از اين جناح ها نيز 

د شده است                ن   .   به طور کم سابقه ای تشدي درعي
حال سران رژيم و جناح های مختلف آن سخت به 
ه ای            تکاپو و ره جوئی افتاده اند تا مگر جلو حادث

د           رن ي ن     .   را که غير قابل پيش بينی ست بگ در عي
ا                     روه ي ن ن ان اي ي دگی در م وجود تشتت و پراکن
ر، همگی از                     شت ي درت ب ودعوا بر سر سهم و ق
ا عطف            همکاری وهماهنگی صحبت می کنند وب
ی، ضمن                     ون ن ژه وحساس ک ط وي توجه به شراي
ابراز نگرانی از ادامه ی آن، ظرف های مختلفی      

د                ن ن . را برای اين وفاق وهمکاری عرضه می ک
 .بسيار رونق يافته است“ جبهه”بازار طرح 

 
 “اصالح طلبان ” بازگشت 

 
اصالح طلبان پراکنده ی رانده شده از حکومت،       
دای همکاری                      اره ن ر آوار شکست، دوب از زي

د             ر داده ان ی س گ ن اه م ر       ” .   وه ي راگ ه ف ه ب ج
وق بشر                “   ” اصالحات ه دمکراسی و حق ه “ جب

ا               !   “ جبهه اعتدال اسالمی ”  ا ام ه ن چيک از اي هي
ده است                      ي رس ی ن ه جائ ه و ب ت اف . تاکنون تحقق ني

ا            کوشش سعيد حجاريان و ديدارها و مذاکراتش ب
اسی            کروبی، رفسنجانی، کرباسچی واحزاب سي
ان و                  ب ل برای برپائی جبهه وسيعی از اصالح ط

ده          “   اصول گرايان ” برخی از    ي رس ی ن نيز به جائ
حميد رضا ترقی عضو شورای مرکزی             .   است

ه ای را              ه ب حزب مؤتلفه اسالمی، تشکيل چنين ج
اسی                          ر يک بحث سي شت ي بعيد و طرح آن را ب

قالب اسالمی        .   سرگرم کننده می داند    مجاهدين ان
 . تشکيل چنين جبهه ای را محال می دانند

ردآوری                     ان در گ ب ل امی اصالح ط اک ه رغم ن ب
ام           نيروهای طيف خود برای رجعت بالنسبه انسج
ان             ا، آن يافته دوباره در هيئت يکی از اين جبهه ه

ران  . اما از تالش باز نايستاده اند   جبهه مشارکت اي
گری را                ه دي ه ب اسالمی در کنگره هشتم خود، ج

ر کل           . مطرح کرده است  ي می دب ات محمد رضا خ
اين جبهه در سخنان خود در اين کنگره در روز             
ن       هفتم مهرماه، ضمن اشاره به ايجاد فضای سنگي
خفقان در عرصه داخلی و ايجاد تنش وبحران در    
دن  دولت                   ار آم عرصه خارجی پس از روی ک

ه              اره ب ا اش ديشی و          ” جديد، همچنين ب حجر ان ت
، عوام فريبی   “ واپس گرائی در عرصه دين داری     

برنده شده در      “   حزب پادگانی ” و عوام زدگی که     
م           انتخابات مجری وپيش برنده آن شده است، آن ه

اح             ” به نحوی که حتا     ه جن ق اب رس ی پ ت احزاب سن

 تشديد اختالفات 
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 اعتراض کارگران کارخانه 
 "چوب و صنعت ايران"

 
ساوه "  چوب و صنعت ايران    "کارگران کارخانه    

 مهر در محل خانه کارگر ساوه  و در                   ۴روز   
اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه،  عدم                  
رعايت مواد ايمنی و بهداشتی و تبعيض در                       

 ٣۶۵اين کارخانه دارای      .  پرداختها تجمع کردند   
 . نفر کاهش يافته است٣٣کارگر بود که به 

 
 "تهران پتو"و" ايران ترمه"اعتصاب کارگران 

 
تهران "و  "  ايران ترمه "کارگران کارخانه های      

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان از          "  پتو
 مهر دست به          ۴سوی کارفرما روز دوشنبه              

. اعتصاب زده و جاده قم به اراک را بستند                         
 .کارفرمای هر دو کارخانه يکی است

 
 تجمع بازنشستگان 

 
 نفر از بازنشستگان سازمان ها،                  ٣٠٠حدود    

 مهر با تجمع     ۶نهادها و وزارتخانه ها در تاريخ         
در مقابل مجلس حکومت اسالمی نسبت به بی                 
توجهی در اجرای نظام هماهنگ بازنشستگان               

بازنشستگان با خود       .  کشوری اعتراض کردند      
پالکاردهايی حمل می کردند که بر روی آن ها                

حقوق « و         »عدالت، عدالت    «نوشته شده بود        
 .»بازنشسته پول آب و برق نمی شود

 
 "پلی اکريل"اعتراض کارگران 

 
به "  پلی اکريل  " کارگر کارخانه        ٣۵٠بيش از     

 مهر در      ٨همراه خانواده های شان در تاريخ                
احياء "اعتراض به فروش کارخانه به شرکت                

 .در مقابل فرمانداری اصفهان تجمع کردند" فوالد
 ميليارد  ۴۵کارخانه پلی اکريل در حالی به مبلغ           

تومان به اين شرکت فروخته شده است که قيمت             
 ميليارد تومان می باشد وکارفرمای        ٢٠٠پايه آن   

جديد پس از خريد کارخانه شروع به فروش                     
برخی از اموال غير توليدی کارخانه که جزو                  
وسايل رفاهی کارگران بوده، از جمله باشگاه بدن   

 .سازی، کرده است
 

 اعتراض معلمان حق تدريسی
 

جمعی از معلمان حق تدريسی استان کرمانشاه در   
اعتراض به بخشنامه آموزش و پرورش که منجر       

 مهر  ٩به اخراج گروهی از آنان شده، در تاريخ            
اين معلمان که      .  در مقابل مجلس تجمع کردند           

دارای سوابق چند ساله در آموزش و پرورش                 
 ساعت درس در        ١٨ الی     ١٢هستند، در ازای       

 .هزارتومان ماهيانه حقوق ميگيرند٣۶هفته، تنها 
 

 "بارش"اعتراض کارگران 
 

کارگران کارخانه ريسندگی بارش در ادامه                     
تجمعات اعتراضی خود جهت کسب حق و حقوق         

 مهر در محل برگزاری            ١٢معوقه در تاريخ         



  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر  ٣

 ٨درصفحه 

 ٢از صفحه  ٢از صفحه 

 ۴درصفحه 

دی های            ن روه ب دهد که دعوا و کشمکش درون گ
زان            ي جناح پيروز برسر سهم ونفع بيشتر تا چه م

هراس ونگرانی از عواقب     .   زيادی حاد شده است   
ز تحت               ي بحران سياسی موجود، گرچه اينها را ن
ر                     ي راگ ه ف ه ب اد و ج ح فشار گذاشته تا سخن از ات
ه                   ز ن ي ن اردو ن وائتالف وسيع بگويند، اما در اي
تنها اتحاد وجبهه فراگير يا ائتالف وسيعی شکل            
نگرفته است که اختالف وتشتت بسيار تشديد شده         

ای          .   است ه پيروز شدگان که پيروزی خود را به ب
ی         کنار زدن رقيبان و حذف اصالح طلبان حکومت
در جايگاه يک واسطه ی موثر وآفريننده اميدهای        
وده                ی ت الب ق ارزات ان واهی ومنحرف کننده ی مب

ای                          ه ه ب االخره ب های کارگر و زحمتکش و ب
اعی حکومت و                    م اه اجت باريک تر ساختن پايگ
د، رسالت               متزلزل تر ساختن آن به کف آورده ان
ا                       ه ت ا ان د را ت ن رون ه اي ديگری ندارند جز آن ک

رسر   “   اصول گرا ” کشمکش فاتحين   .   ادامه دهند  ب
 .تقسيم غنائم، هموار کننده ی همين راه است

 
 رفسنجانی، دولتی در دولت

 
د                   دي ا در تش ه ن اسی موجود ت ي حران س حدت ب
ان                    ي اختالفات، تعميق شکاف و کشمکش در م
دی              ن روه ب جناهای حکومتی و يا ميان دسته ها، گ
های متفاوت درون هر جناح يا حتا کشمکش های         
دود                ح جلس م ت وم ان دول ي ان م ه ار و ن آشک

ی و             .   ومتبلور نمی شود   جان اشمی رفسن ورود ه
ارات         ي ت ا اخ مجمع تشخيص مصلحت وی آن هم ب
ه آن                        ر حکومت اسالمی ب ب ه ره بی انتهائی ک
تفويض کرده است و آن را بر فراز سر مجلس و            
راداده              ه ق ي شواری نگهبان آن، دولت و قوه قضائ
است، نشان می دهد که بحران سياسی وحکومتی         
ه                       ده است ک ي راروئ ه حادی ف رحل ان م به آن چن

ه                     ی در دست زدن ب الم وری اس ه م ران ج س
اقدامات فوق العاده ای از اين دست نيز هيچ ابائی       

 .به خود راه نمی دهند
حت                 محسن رضائی دبير مجمع تشخيص مصل

ه           )   از اين پس مجمع( نظام   ام ا روزن گو ب ت در گف
خشی از                   ه ای ب ن ام ه خ اخت ک اش س شرق ف

ع                     م ج ن م ه اي ودرا ب ارات خ ي ت وان    -اخ خ ب
ه      .   تفويض کرده است    -رفسنجانی ام مطابق آئين ن

ده     ايی که از يک سال پيش به تصويب مجمع رسي
قت                واف ورد م و در اوائل مردادماه سال جاری  م
ه              ان خامنه ای نيز واقع شد، از اين پس قوای سه گ
ا               ه ن ه ت زير نظارت مجمع قرار خواهد گرفت و ن
ه،                 وسع ارم ت ه چه ام سياست های کلی نظام، برن

“ سند چشم انداز و برنامه ها  وراهبردها   ” اجرای  
ارهای              ي ع تماما زير نظارت مجمع و بر اساس م
د و              ي أئ اين مجمع مورد ارزيابی قرار می گيرد، ت
ی                  اه های اجرائ گ يا رد می شود،  بلکه تمام دست

ار گزارش       ۵موظف اند ساالنه و هر       سال يک ب
د و             ن ن هائی را از نحوه کار خود به مجمع ارائه ک

ا مجمع        در اين نظارت      کليه دستگاه ها موظفند    ب
ال               همکاری نمايند ونتايج نظارت مجمع را اعم

 .کنند
ی              سم اجرائ ي آقای محسن رضائی در زمينه مکان
ه اگر                     ن مضمون ک دي اين آئين نامه وپرسشی ب
د                  ن ت رف ذي پ رؤسای قوای سه گانه نظر مجمع را ن
ی در                 ت ان مجمع چه خواهد کرد واصوال چه ضم

د     ” اين زمينه وجود دارد؟ می گويد،        اي سران قوا ب
د  ام                       “   بپذيرن ق ظر م ر ن ه زي ان وای سه گ را ق زي

ه مجمع                رهبری هستند وايشان نيز نظارت را  ب

اين نيروها نيز برآنند که برای رو درروئی .   است
رای              با معضالت کنونی گريبان گير حکومت، ب
ه                         ظام، ب ع خطر از روی سر ن بقاء خود و رف
ری حرکت                ه ت ت صورت متشکل تر و تمرکز ياف

د ن ن ه                 .   ک د ک ن ن رو در صدد آن ورای ” از اي ش
را به  يک حزب  ويا “ هماهنگی نيروهای انقالب

د  “   جبهه فراگير ”  ظر            .   تبديل کنن ار ن ذا اظه ه ع م
ه                ن ي ن زم افراد وابسته به اين گروه بندی ها در اي
ز اختالف                             ي ا ن ج ن ه در اي د ک نيز نشان می ده

ن        .   نظرهای فاحشی وجود دارد    ه حسي در حالی ک
ن        ه           “   شورا ” نجابت يک عضو اي ل آن ب دي ب از ت

ر  ” يک   د                “   حزب فراگي د، محم ن صحبت می ک
رضا ترقی عضو ديگر آن، مسئله را تکذيب می           

ون               .   کند راکسي ده ف ن اي م باهنر عضو ديگر آن ون
رای                ا از تالش ب ه ن س، ت ل ج ان م راي اصول گ

د            ن کی   .   هماهنگی احزاب هم سو صحبت می ک ي
طرفدار حزب شدن اين ارگان و يکی مخالف آن            

“ شورا ” حزب مؤتلفه اسالمی بر حفظ اين        .   است
ه                   د ک ن وي اصرار می ورزد و برخی ديگر می گ

ی                “     شورا” اين   دارد وال گر وجود خارجی ن دي
ن                .   آخر دي رار است ب ان ق به هر رو اصول گراي

عرفی                 رسر م گونه ائتالفی را که حتا نتوانست ب
يک کانديدا ی مشترک برای رياست جمهوری به        
توافق برسد و هم اکنون نيز در درون آن تشتت و          
ه                     ه ب زب وج ک ح ه ي ت، ب اد اس الف زي ت اخ

 . فراگيرتبديل کنند
ق شکاف در درون اصول                ي تشديداختالف وتعم

می شود                 . گرايان، تنها به اين عرصه خالصه ن
ز وجود                ي گری ن راوان دي رويدادها ونمودهای ف
ر شدن                        ادت ر شدن شکاف وح ق ت ي دارد که عم

ی   .     اختالفات درونی آنها را اثبات می کند   در حال
ه يک                که انتقاد از دولت کنونی و دستگاه هائی ک

را  ”  ه است            “   اصول گ ت رف رار گ در رأس آن ق
هور          اح   ( توسط برخی از حاميان رئيس جم مصب

ه         )   يزدی ف قويا منع شده است، دبير کل حزب مؤتل
ی          را    ” اسالمی که اين نيز حزب است،  “   اصول گ

ی و                         راف ح ر را ان ک رز ف ن ط ری   ” اي ک ف ت
ده است      “   شاهنشاهی  ي ام ان بحث های          .       ن جري

ادی                 ه ن ش ي ی پ ت وري مجلس پيرامون دو اليحه دوف
دولت و حذف يکی از آنها از دستور کار مجلس             

ان     ” از جمله به خواست برخی         راي ه  “   اصول گ ن
ی               تنها بازتاب اختالف ها و کشمکش های درون
م                    ه سه ن  موضوع ب جناح پيروز است، بلکه اي

ز دامن زد            ي . خود، اختالف ها وکشمکش ها را ن
از سوی ديگر عملکرد پور محمدی وزير کشور          
صاب                   ت اه وان وت ن دوره ک ي م م در طی ه رژي
ورد              دا م دي س، ش استانداران بدون جلب نظر مجل
ا            اعتراض اين نهاد قرار گفته است، تا آنجا که حت
ده            ان آم ي سخن از استيضاح وزير کشور نيز به م

اس می                .     است درعب ن ده ب ن اي م شهريار مشيری ن
را                          م اصول گ خشی از طيف عظي ا ب گويد تنه
ه                يست ک طرفدار احمدی نژاد است واين طور ن

رده  !   يک نفر ليدر تمام طيف اصول گرا باشد   نامب
ه می                ن اضاف ي ن در گفتگوی خود با ايلنا سپس چ

اصلی ترين کسانی که تاکنون در راه دولت          ” کند  
وده           سنگ اندازی کرده اند از خود اصول گراها ب

 .“اند
تمامی اين سخنان و رويدادها به خوبی نشان می            

 تشديد اختالفات 
 و تعميق بحران حکومتی

 .جشنواره فيلم کودک اصفهان تجمع کردند
 

 اعتصاب رانندگان شرکت واحد آبادان 
 

 تن از رانندگان اتوبوس شرکت واحد آبادان             ۵٠
در اعتراض به عدم دريافت حقوق شهريورماه              
خود دست به اعتصاب زدند که در پی قول                         

 .مساعد کارفرما به اعتصاب خود پايان دادند
 

 "صدف"اعتراض کارگان شرکت 
 

وابسته به  ( کارگر شرکت لوله سازی صدف         ٧٠
در اعتراض به عدم دريافت دو ماه       )  ايران صدرا 

حقوق خود دست به تجمع  در مقابل اداره کار                   
استان زدندوتهديد کردندکه درصورت عدم بر               
آورد خواسته هايشان، دست به اعتصاب خواهند          

 .زد
 "پوشينه بافت"اعتراض کارگران 

 
کارگران شرکت پوشينه بافت قزوين در اعتراض 
به عدم پرداخت حقوق و مزايای عقب افتاده ی                
کارگران و نيز ساير مشکالت کارگری در                       

 مهر در برابر استانداری              ١٢کارخانه، روز       
 ماه است    ۶ تا    ۴کارگران فوق بين     .  تجمع کردند 

 .که حقوق دريافت نکرده اند
بنابر گفته ی يکی از کارگران در اثر فشار                        
اقتصادی تاکنون چند کارگر دست به خودکشی              

کارگران از اعتراضات قبلی خود در            .  زده اند  
نهاد رياست    "برابر فرمانداری شهر البرز و                

 .در تهران هيچ نتيجه ای نگرفته اند" جمهوری
کارگران شرکت مه نخ و فرنخ نيز هفته قبل از                
آن به داليل مشابه ای در مقابل استانداری تجمع             

 .کرده بودند
 

 "سروش فارس"تحصن کارگران 
 

کارگران کارخانه چينی سروش فارس در                         
اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، اضافه              

 مهر در      ١٢کاری و ساير مزايای خود روز                
کارفرما .  برابر استانداری فارس تحصن کردند         

کارگران را تهديد کرده است که در صورت عدم          
 .بازگشت برسرکار آن ها را اخراج می کند

 
 "گلستان"اعتراض کارکنان شرکت توزيع آب 

 
بيش از صد و سی نفر از کارکنان شرکت توزيع           

 مهر، در         ١۶آب استان گلستان در تاريخ                      
اعتراض به تعويق در پرداخت حقوق و مزايای            

. خود در مقابل ساختمان اين شرکت تجمع کردند          
اين کارکنان با امضای طوماری خواستار                         
پرداخت حقوق و مزايای معوقه، حق بيمه سنوات     
پرسنل، حق بيمه عمر، سنوات بازنشستگی و حق 

 .بيمه درمانی شدند
 

 "شيرگاه"اعتراض کارگران 
 

جمعی از کارگران کارخانجات گروه صنعتی                
ساوه در اعتراض به بالتکليفی و عدم          "  شيرگاه"

 مهر، در      ١۶دريافت حق و حقوق خود روز                
اين .  برابر خانه کارگر اين شهر تجمع کردند                

 قانون نوسازی     ١٠کارگران که از طريق ماده           



  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر  ٤

 ٣از صفحه 

 اخبار کارگری جهان 

 تظاهرات ضد جنگ 
 هزار نفر از        ٣٠٠ سپتامبر بيش از           ٢۴روز   

مخالفين جنگ در شهر واشنگتن و مقابل کاخ                  
اين حرکت اعتراضی به            .  سفيد تجمع کردند       

ابتکار جنبش بين المللی ضد جنگ برگزار شد و           
 ايالت آمريکا به اين شهر          ۵٠تظاهرکنندگان از    

صف طويل تظاهرکنندگان در خيابان های       .  آمدند
منتهی به کاخ سفيد حرکت کرده و شعارهای ضد          

عالوه  بر اين در يکرشته از             .  جنگ سر دادند    
شهرهای بزرگ آمريکا هم تظاهرات مشابهی               

 ۵٠در شهر سانفرانسيسکو بيش از        .  برگزار شد 
هزار نفر به خيابانها آمده و ضمن اعتراض به                
حضور نظامی امپرياليست ها در عراق، خواهان       

 .خروج فوری سربازان شدند
در اروپا هم شهر لندن شاهد برپائی تظاهرات                

در اين روز بيش از      .  مشابهی در همين روز بود     
 هزار نفر مخالف ضد جنگ از شهرهای                   ١٠

مختلف در يکی از ميدان های مرکزی شهر لندن          
دست به تظاهرات زده و خواستار خروج فوری            
سربازان ارتش های اشغالگر امپرياليست ها از            

 .عراق شدند
 

 اعتراض به سفر جورح بوش
 

 هزار نفر از کارگران ٢٠ سپتامبربيش از ٩روز 
و زحمتکشان آرژانتين تظاهرات وسيعی را در            

اين .  مرکز شهر بوئنوس آيرس برگزار کردند            
حرکت در اعتراض به سفر جورج بوش به اين              

سفرريئس جمهور آمريکا       .  کشور انجام گرفت     
 نوامبر به منظور شرکت در             ۵ و     ۴روزهای   

کنفرانس سران کشورهای قاره آمريکا انجام                   
 سپتامبر پس   ٩تظاهرکنندگان روز   .  خواهد گرفت 

ازتجمع در مقابل پارلمان آرژانتين، در صفی                 
طوالنی به سمت ميدان مرکزی شهر راه پيمائی            

تطاهرکنندگان در شعارهای خود از                 .  کردند
سرکرده  جنگ طلب امپرياليست ها خواستند که           
سربازان خود را از خاک عراق و افغانستان                    
اشغالی خارج کرده و دست از توطئه عليه دولت           

 .ونزوئال بردارد
 

 اعتصاب کارگران در آرژانتين
 

 سپتامبر هزاران کارگر و کارمند شاغل       ١۵روز  
در بخش های مختلف بهداشت و درمان دست به            

پس از چند سال       .  يک اعتصاب  نامحدود زدند        
انجماد دستمزدها، کارگران اکنون خواهان                      

. افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار خود هستند          
اعتصابيون در روز آغاز اين اعتصاب، در                     
ميدان مرکزی شهر بوئنوس آيرس تجمع کرده و           
خواهان رسيدگی فوری به خواسته های خود                   

 .شدند
 

 اعتصاب فلزکاران در کانادا
 

 کارگر فلزکار        ۴٠٠ سپتامبر تمامی            ١۵روز
 Winnipegسازنده قطعات هواپيما در کارخانه  

در اطراف شهر تورنتو دست به يک اعتصاب              
ماهها بود که صاحبان اين کارخانه . نامحدود زدند

از تجديد قراردادهای دسته جمعی  طفره می                    
رفت و تمام تالش کارگران هم برای حل اين                     
مشکل در پشت ميزهای مذاکره با شکست روبرو 

بن بست در مذاکرات،  اعتصاب                   .  شده بود   
کارفرما .   سپتامبر را در پی داشت         ١۵نامحدود  

از همان آغاز اعتصاب کارگران با مخالفت شديد         
راه در هم شکستن اين اعتصاب را در پيش                        
گرفت اما مقاومت کارگران ادامه يافته و                            

 هفته نمايندگان کارفرما با            ٣سرانجام پس از         
خواست اعتصابيون موافقت کردند واين اعتصاب 

 . با پيروزی خاتمه يافت
 

 اعتصاب کارگران فرودگاهها درايتاليا 
 

 هزار کارگر خدمات          ٢٠ اکتبر تمامی          ٨روز
روی زمين خطوط هوائی ايتاليا دست به يک                   

اعتصابيون از      .   ساعته زدند          ٢۴اعتصاب      
تصميميات مديريت اين شرکت مبنی بر افزايش           
ساعات کار وکاهش دستمزدها به بهانه افزايش              
قدرت رقابت با ديگر خطوط هوائی   خشمگين               

بويژه .  بوده و هيچ اعتمادی به اين اقدامات ندارند       
اينکه گفته می شود در اقدامی ديگر، بيش از                     

اين اعتصاب   .   کارگر اخراج خواهند شد       ٣٧٠٠
 پرواز را در فرودگاههای  ١٠٠٠گسترده بيش از  

. بين المللی رم، ميالن و تورينو متوقف کرد                     
کارگران اعالم نمودند که اين اعتصاب را با يک          

 ١٠ ساعته ادامه داده  و تا روز                  ۴٨اعتصاب   
اين .  اکتبر به سر کارهای خود باز نمی گردند               

اعتراضات يکپارچه تمام مقامات را به تکاپو                  
انداخته و وزير راه و ترابری ايتاليا در يک                       
اطالعيه مطبوعاتی از اعتصابيون درخواست              
کرد تا برای حل مشکالت به سر ميز مذاکره                    

 . برگردند
 

 اعتصاب عمومی در بلژيک 
 

.   اکتبر تمام بلژيک سراسر تعطيل شد                  ٧روز
دليل اين امر اعتصاب عمومی کارگران اين                    
کشور بود که در اعتراض به تصميم دولت مبنی           

 ۶٠ سال به       ۵٨بر افزايش سن بازنشستگی از           
در اين روز اعتصابيون در          .  سال انجام گرفت    

مقابل تمام کارخانجات بزرگ، بنادر، ادارات                
اعتصاب .    دولتی و مقراتحاديه اروپا تجمع کردند     

 اکتبر تمام قطارهای مسافری و باری را           ٧روز  
. متوقف کرد و دهها پرواز را لغو نمود                                

اعتصابيون اعالم نمودند که اعتصابات خود را تا      
 .پيروزی ادامه می دهند

 
 اعتصاب کارگران خودرو سازی در برزيل 

 
 هزار  ١٨در نخستين روزهای ماه اکتبر تمامی            

کارگر کارخانجات خودروسازی فولکس در سه          
. شهر برزيل دست به يک اعتصاب نامحدود زدند

چند روز قبل از آغاز اين حرکت، کارگران                      
مطلع شدند که مديريت در حال تهيه طرحی برای   

هزار کارگر اين کارخانه در        ٣٠اخراج بيش از      
همزمان با پخش اين         .  کشورهای مختلف است     

خبر، مديران کارخانه فولکس در برزيل اعالم              
نمودند که سهم کارگران از سود ساالنه اين                       

اعالم اين تصميم      .  کارخانه کاهش خواهد يافت       
مديريت عکس العمل فوری کارگران را به دنبال         

کارگران دست به اعتصاب زده و اعالم           .  داشت
نمودند تا پيروزی کامل به حرکت خود ادامه می           

 .دهند

البته آقای رضائی در ادامه می       .   تفويض کرده اند  
ظر مجمع                      ال ن رای اعم م ب گويد راه ديگری ه
رضا                      ه مجمع ف ن است ک وجود دارد وآن هم اي

 !نمايندگانی در مجلس ودولت تعيين کنند
ن            ع ب رای رف بدين ترتيب نهادی که روزی مثال ب
عت            بست های ايجاد شده بين قانون اساسی و شري
ورد                    ل م ائ ری در مس ي م گ ي يا اظهار نظروتصم
ده             ه وجود آم ان ب اختالف مجلس و شورای نگهب
ی           ارات ي ت ااخ بود، اکنون به يک نهاد همه کاره و ب
ادهای               ه به مراتب بيشتر و باالتر از هر يک از ن

ه    .   حکومت اسالمی تبديل می شود  ون م به عنوان ن
ود،            شورای نگهبان که تاکنون همه کاره مجلس ب
از اين پس موظف می شود تا مصوبات  مجلس             
را همزمان که با قانون اساسی و شرع تطبيق می          
ه              ی ک ائ دهد، يک بار هم با معيارهای وسياست ه
ق               ي طب توسط  مجمع تدوين و تعيين می شود نيز ت
ظر مجمع                   ده ن دهد ودر اين ميان البته تعيين کنن

 .است
د             ن اگرچه آقای محسن رضائی چنين اظهار می ک
ات                  ان ک که برای نظارت مجمع سعی شده از ام
ل           موجود استفاده شود و تشکيالت عريض و طوي
ن                       ه اي ا روشن است ک اد نشود، ام ج نظارتی اي
دستگاهی که قرار است همه دستگاه های عريض        
اشد،                ه ب ت و طويل ديگر را زير نظارت خود داش
د و                    روهای خود را می خواه ابزار ولوازم وني
تشکيالت و دفتر و دستک های خاص خود را                  

 . نيز بايد داشته باشد
بدين ترتيب  اکبر هاشمی رفسنجانی که همين چند 
اره                  ود، دوب ه شده ب ت ماه پيش از در بيرون انداخ

ه      .   خود را از پنجره واردکرده است      ی ک رفسنجان
د دارد، از                  ردي در قدرت طلبی وی کمتر کسی ت
درت           زمانی که به رياست مجمع رسيد، دائما بر ق
زوده است و                     ن مجمع اف واختيارات خود در اي
درعمل ذره ذره اختيارات رهبر حکومت اسالمی 

د           ن ی ک ی     .   را دارد تصاحب م م اش شکست ه
است                      ات ري اب خ ت ه اصطالح ان ی در ب رفسنجان

اح      “   ناجی” جمهوری، مانع از آن نشد اين        ه جن ک
های حکومتی در گذشته ای نه چندان دور از وی          
ار                 ي ط بس رای شراي به عنوان کانديدای مناسب ب
اره حضور                     د، دوب ردن اد می ک ی ي حاد و بحران

 .  خودرا اعالم کند
د           آن شرايط اکنون فرارسيده است واين دقيقا تشدي
ی             ت حران حکوم بحران سياسی و حدت فزاينده ب
ده                     ه ران ن و صح ه جل است که بارديگر وی را ب

 .است
ه           ميماند آقای احمدی نژاد، اين رئيس جمهوری ک
ودش             ب هيچ کس او را جدی نگرفته است و بود ون

سياست های خود را   “   بايد” او .   احساس نمی شود  
د  ”با رفسنجانی هماهنگ کند،   اي در چارچوب     “   ب

ی        سياست ها، ضوابط ومعيارهای مجمع رفسنجان
حرکت کند و کل نظام را بيش از اين در معرض            

 !خطر قرار ندهد
ا وره                ده ن رف علی رغم نيات سران رژيم از اين ت
جوئی ها اما، بديهی است که با اين اقدا م و دولت            
اسی                      حران سي ز ب ي ی ن جان در دولت آقای رفسن

د نشست            خواه رون ا و        .   وحکومتی ف اختالف ه
ه                گری ادام ادی دي ع کشمکش برسر قدرت در اب

 .خواهد يافت
 
 

. . .تشديد اختالفات و   



  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر  ۵

 ١١درصفحه 

 زنده باد سوسياليسم 

 ١از صفحه 

. ت. ژ. های مختلف کارگری و به ويژه ث   اتحاديه
 ۴از جمله سازماندهندگان اعتصاب و تظاهرات          

ها به اعتصاب عمومی         هر چند آن   .  اکتبر بودند 
فراخوان نداده بودند، اما شرکت گسترده کارگران 
و زحمتکشان بخش دولتی و همچنين بخش                        
خصوصی که بيش از پيش به مبارزه روی                        

آورند عمًال چرخ توليد را در يک روز                       می
 اکتبر بود، متوقف    ۴شنبه     غيرتعطيل که روز سه   

تر کارگران و          شرکت هر چه گسترده         .  کرد
زحمتکشان بخش خصوصی دارای اهميت زيادی      

ست، زيرا از يک سو          در مبارزه طبقاتی کنونی    
امنيت «اند که         داران مدعی     دولت و سرمايه     

 در بخش دولتی جرأت هر گونه                                »شغلی
دهد و از سوی ديگر در         اعتراضی را افزايش می   

 که فرانسه نام دارد         »دمکراتيکی«همين کشور     
بسيارند واحدهای توليدی و خدماتی بخش                          

های سنديکايی     خصوصی که فشار برضد فعاليت     
اند که به خصوص در           را به حدی افزايش داده       

ها مخفيانه      تر همين فعاليت        واحدهای کوچک  
ها    گيرند و کارگران عضو اتحاديه          صورت می 

 .شوند   تهديد به اخراج می
مطالبات کارگران و زحمتکشان بخش دولتی و             

های اعتراضی کنونی ريشه      خصوصی در حرکت 
های اقتصادی دارد که از           در يک رشته سياست    

های متعدد      نزديک به دو دهه پيش از سوی دولت        
 بورژوازی اعمال     »چپ«های راست و           جناح
ای به جز کاهش          ها نتيجه     اين سياست .  اند    شده

دستمزدها به طور کلی و دستمزدهای واقعی                   
جايگزينی يورو به جای فرانک به           .  اند    نداشته

داری     های اقتصادی سرمايه      ی سياست     همراه ادامه 
شوند قدرت خريد          خوانده می    »نئوليبرالی«که   
. اند    های مردم را به طور ملموسی کاهش داده     توده

های افسارگسيخته حتا در             سازی    خصوصی
داری استراتژيک     های سرمايه    هايی که دولت    بخش
ناميدند، همچون صنعت خودروسازی،                می
ها، مخابرات، برق و پست و غيره روز به                جاده

هر .  ی کارگر را بدتر کردند         روز وضعيت طبقه  
سازی فورًا با حذف مشاغل يا                      خصوصی

دارانی     اگر سرمايه .  های مستقيم دنبال شد        اخراج
ها را به        توانند آن     خرند نمی     ها را می       که جاده 

کشورهايی با دستمزد پايين منتقل کنند، آنانی که            
نمايند برای       ها را تصاحب می           خودروسازی

انتقالشان به کشورهای آسيا و آسيای دور ترديد              
 .کنند    نمی

ی     ها اکنون به يک مطالبه        سازی    توقف خصوصی 
مبارزه با . ی جنبش کارگری تبديل شده است    عمده

ها در واقع مبارزه با بيکارسازی     سازی    خصوصی
جمعی، افزايش سن بازنشستگی و تعرض به     دسته

ای کارگران است که در بيش          حقوق اساسی و پايه 
با اين حال اگر      .  اند    از يک سده نبرد کسب شده        

درنگ مشاغل      داران بخش خصوصی بی        سرمايه
ها را به کشورهای با          کنند، کارخانه     را حذف می  

دستمزد پايين و فاقد يک نظام حداقلی تأمين                       
کنند، بورژوازيبخش دولتی و         اجتماعی منتقل می  

خود دولت نيز به انحاء مختلف همين سياست را            
مثًال شرکت خصوصی کامپيوتری     .  برند    پيش می 

Hewlett – Packard          ١٢٠٠ اخيرًا به حذف 
ها به رومانی و چين پرداخته          شغل برای انتقال آن   

شرکت «اما دولت نيز که قول داده بود در           .  است
 ٢٠٠۵ برای سال            »آهن فرانسه       ملی راه   

چهارهزارو پانصد نفر را استخدام کند، فقط                     
دوهزارو پانصد نفر را به کار گرفت و از سوی             

 نفری را که در سال جاری در اين             ٣۵٠٠ديگر  
وضعيت .  شرکت بازنشسته شدند جايگزين نکرد      

. های اداری نيز به همين ترتيب است               در بخش 
دولت کنونی فرانسه قصد دارد در سال                                 

صد و بيش از             آينده  دوهزار و شش           ٢٠٠۶
های     صد شغل را وزارتخانه         هزار و سی       پنج

 .اقتصاد و آموزش حذف نمايد
ها     سازی    کارگران نه فقط با اصل خصوصی          

ها نيز که فقط        ورزند بلکه به نتايج آن        مخالفت می 
ها نيست، اعتراض       بيکارسازی و انتقال کارخانه    

 ٢٠ بيش از     ٢٠٠۵دولت فرانسه در سال      .  دارند
 کرد و   »کمک«ميليارد يورو به بخش خصوصی      

 ميليارد يورو برای سال       ٢٣خواهد آن را به           می
دريغ دولتی       های بی      آينده برساند، منبع اين کمک     

ها کسب       سازی     ست که از خصوصی        همان مبالغی 
به عبارت ديگر دولت از سويی منابع         .  شوند     می

کند و از سوی ديگر آن را                  ملی را حراج می      
داران بخش خصوصی             دوباره به سرمايه       

 .گرداند     بازمی
 در فرانسه که به      ٢٠٠۵ مه   ٢٩پس از رفراندوم    

 به قانون اساسی ارتجاعی                      »نه«پيروزی      
پيشنهادی برای اتحاديه اروپا انجاميد، دولت                    

. پن داد     رافارن جای خود را به دولت آقای دوويل        
وی قول داد که در صد روز اول دولتش اقدامات            
الزم را از جمله برای مبارزه با بيکاری که                       

جمعيت فعال فرانسه را         %  ١٠اکنون بيش از       
کارگران آگاه خوب    .  دربرگرفته است، انجام دهد    

دانستند که صد روز و صدها روز برای حل                می
های ساختاری کنونی کفاف نخواهند داد و            بحران

پن هم در عمل درستی اين ديد را                   آقای دوويل  
برای نمونه  .  ی بيکاری نشان داد        الاقل در زمينه  

وی دوره آزمايشی استخدام دائم را از سه ماه به              
دو سال افزايش داد و بر آن نام پرطمطراق                        

در واقع اکنون   .   گذاشت »قرارداد استخدام جديد  «
ای     ترين دغدغه      توانند بدون کم      داران می     سرمايه

هر آن کس را که اراده کردند در دو سال اول به              
کار گيرند و سپس بدون هيچ حق و حقوقی به                    

روشن است که  اين                   .  خيابان پرتاب کنند         
ها، تعرضی آشکار به قانون کار موجود             سياست

لذا نه فقط دولت             .  و حقوق کارگران است            
پن مشکلی را حل نکرد بلکه              وارد دوويل     تازه

ی عدم تعرض به قانون کار          موجب شد که مطالبه   
 .تر از گذشته مطرح گردد    پررنگ

کارگران و عموم زحمتکشانی که در جنبش                     
کنند     کنونی با اعتصاب و تظاهرات شرکت می           

هيچ .  خواستار افزايش دستمزدها هستند                      
دار بخش خصوصی و دولت بر اساس                سرمايه

قوانين موجود حق ندارند کمتر از حداقل دستمزد         
ای     حرفه    دستمزد متوسط بين    « يا     SMICکه   
شود به کارگران و جويندگان کار      ناميده می»رشد

بپردازند، اما در عمل اين قانون روزمره و برای          
شود و هستند بسياری         صدها هزار نفر نقض می     

که حتا يک سوم اين دستمزد را به عناوين                           
 دريافت   »دوره کارآموزی  «مختلف و از جمله          

به عبارت ديگر در حالی که کرايه يک         .  کنند    نمی
 متر مربعی در پاريس و اطرافش             ۵٠آپارتمان   
گذرد اشخاصی       يورو در ماه می      ٨٠٠گاهی از    

هستند که برای داشتن يک دستمزد ماهيانه                        
 !کنند     يورويی مبارزه می١٠٠٠
ها و مطالبات جنبش کنونی به          ترين خواسته     اصلی

طور مختصر در باال آمد، حال ببينيم که آيا                         
 ۴ مارس و     ١٠اعتصابات و  تظاهرات ميليونی        

دار؟ آيا اين       ای زودگذر هستند يا ريشه        اکتبر پديده 
اعتراضات که با مطالباتی عمدتًا صنفی صورت         

اند يا      اند تأثيرات مشخص سياسی هم داشته          گرفته
 نه؟

ای عميق در جامعه فرانسه            جنبش کنونی ريشه   
 ميالدی،    ٨٠هنگامی که از اوايل دهه                .  دارد

 در جهان سرمايه           »ريگانيسم« و       »تاچريسم«
داری مطرح شدند و هنگامی که يک دهه بعد                    

ها     بلوک شرق فروپاشيد، اين تنها تئوريسين              
 »پايان تاريخ «ی بورژوازی نبودند که ندای          طبقه

داری را سردادند،        و پيروزی نهايی نظم سرمايه      
داران در اقصا نقاط جهان تصور                      سرمايه

توانند بدون هيچ نگرانی             کردند که می         می
ی کارگر      ی خود را به طبقه          تعرضات وحشيانه 

اعتصابات نوامبر و دسامبر              .  سازمان دهند    
ی کارگر        نخستين پاسخی بود که طبقه          ١٩٩۵

دو سال پس از اين     .   داد »نئوليبراليسم«فرانسه به   
سابقه، دولت دست راستی ژوپه             اعتصابات بی  

اما جايگزينی وی پس از يک                     .  کنار رفت    
گرفته از       انتخابات پارلمانی با يک دولت شکل          

سوی جناح چپ بورژوازی فرانسه در لباس                    
ای به بار نياورد مگر            حزب سوسياليست نتيجه   

ی همان      ادامه.  های اقتصادی     ی همان سياست    ادامه
ها بود که به يک رشته اعتصابات ديگر               سياست

فروپاشی توهم به بهبود     .   انجاميد ٢٠٠٣در سال    
ها در       سازی    اوضاع و الاقل توقف خصوصی       

يک کارگر که در اين            .  همين دوران رخ داد        
اعتصابات فعاالنه شرکت کرد به زيبايی چنين               

های دست راستی هر چه                ما با دولت     «:گفت
های دست چپی آن         خواهيم، داريم و با دولت         نمی

 »!خواهيم، نداريم    چه می
يک واقعيت نهفته در جنبش مطالباتی کنونی                    

ست     ی کارگر فرانسه همانا تأثيرات سياسی           طبقه
امروز ديگر به جز       .  که اين جنبش داشته است        

کار در       احزاب بورژوايی راست و محافظه           
دمکرات و    – سوسيال   »چپ«قدرت، اپوزيسيون   

 در رفراندوم   »آری«که به   )  سبزها(اکولوژيست  
 ٢٠٠۵ مه      ٢٩قانون اساسی اتحاديه اروپا در             

فراخوان داده بودند و در آن شکست خوردند از              
پرسند آيا اعتصاب و تظاهرات ميليونی            خود می 

 و پيروزی   »آری« مارس گذشته در شکست        ١٠
 نقش نداشته است؟ مگر نه اين است که اين            »نه«

قانون اساسی هدفی جز قانونيت بخشيدن به يک             
داری نئوليبرال را در سر داشت؟ به نظر             سرمايه

دمکراسی فرانسه به     –رسد که الاقل سوسيال         می
عنوان جناح دورانديش کل بورژوازی به اين                 
نتيجه رسيده است، در غير اين صورت چرا از              

 تدوام اعتصابات و تظاهرات ميليونی کارگری در فرانسه
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ال             های مردم عراق و سراسر جهان را عليه اشغ
ه              ه ک ت خ ي گران عراق وهمدستان آنها چنان برانگ
ر          ي اث حتا بخشی از مردم نا آگاه آمريکا که تحت ت
ه              د، ب ن ت تبليغات هيئت حاکمه اين کشور قرار داش

 .مخالفت با بوش و اشغال عراق برخاسته اند
اکنون ديگر هر انسانی با کمی آگاهی فهميده است 
غات              ي ل ب که تمام ادعاهای هيئت حاکمه آمريکا و ت

ی   .   آن در مورد عراق کذب محض است       هر انسان
ا                          ون ه ي ل ي ه م د ک م ه ن را می ف باکمی آگاهی اي
ه                 ت ا خاس ه پ انسانی که عليه اشغال گران عراق ب

ن از    . اند، تروريست نيستند  دهها و صدها هزار ت
ظامی           مردمان ساکن شهرهائی که مورد يورش ن

د                   ن اش روريست ب د ت ن وان . قرار می گيرند، نمی ت
تروريست ها نمی توانند شهرها را تحت حاکميت         
ا مدعی               ک ري خود درآوردند وآنطور که ارتش آم
ا            ره است، پس از هر حمله نظامی، دوباره به شه

 .بازگردند وحکومت خودرا بر قرار سازند
اهی روشن                      ا کمی آگ ی  ب بنا براين برهر انسان
بش                 ن جن است که اين توده های مردم عراق واي
ورش                         ورد ي ه پی در پی م است ک ه مقاومت آن

رد              ي رار می گ ه        .   وحشيانه نظامی ق از ب ي واال ن
رای                   داوم ب ا، لشکرکشی های م ره بمباران شه
ظامی،           اشغال مجدد شهرها، برقراری حکومت ن
وده های                ن از ت به خاک وخون کشيدن هزاران ت
ای      ه مردم و به بند کشيدن دهها هزار تن در زندان

 .دوران صدام و دهها زندان جديدالتاسيس نبود
ز                          ي يس ون گل ا وان ک ري سم آم ي ال ري پ ی ام رسوائ
همکاران داخلی آنها در عراق، بيش از آن است         

 . که ديگر بتوانند برآن سرپوش بگذارند
ن کشور               گويا قرار بود، پس از اشغال عراق، اي
اه ، آزادی و دمکراسی در                       به نمونه ای از رف
منطقه خاور ميانه تبديل شود، اما اکنون به کشور         
ی،                  گی، جنگ داخل نمونه فقر، بيکاری، گرسن

 .ناامنی، ارتجاع و ويرانی تبديل شده است
سم              ي ال ري پ آيا ديگر کسی جز تبلبغات چی های ام
وان                 آمريکا و پادوان داخلی آنها در عراق می ت

 يافت که اين حقايق را انکار کند؟
ان می                    ن ي ان اطم ردم جه امپرياليست ها که به م
ه                ت ادس ی ب ال دادند، از سربازانشان درعراق اشغ
ه جای              های گل استقبال خواهد شد، هنگامی که ب
رو               ه روب ل و گل با اعتراض و مخالفت، بمب و گل
رای           شدند، به کثيف ترين شيوه های ضد انسانی ب
تحکيم سلطه ستمگرانه شان توسل جستند و تالش        
ه                   ردم عراق را ب نمودند توده های زحمتکش م

آنها را به سه گروه دشمن   .  جان يکديگر بياندازند 
د               ودن م م ن ي س ق . يکديگر به نام سنی، شيعه وکرد ت

آنها با گروه های اسالم گرای شيعه وناسيوناليست 
ا             ه ر آن کرد متحد شدند، تا مخالفين اشغال را که ب

اما اين . نام سنی وتروريست نهادند، سرکوب کنند
ا                ه ن ه ت ران ن جنبش مقاومت و مخالفت بااشغال گ
ری              شت ي فرو ننشست، بلکه روز به روز وسعت ب

اصد            .   به خود گرفت   ق اين مخالفت  که اهداف وم
ا رادر عراق                    ک ري سم آم ي ال ري پ توسعه طلبانه ام
ه                ون ب ن ه، اک ت ومنطقه با موانع جدی روبرو ساخ
ا در              ک ري مرحله ای رسيده است که امپرياليسم آم

ه عراق              ری ب تدارک گسيل نيروهای نظامی بيشت
ان         .   برآمده است  چن اما تحول اوضاع در عراق هم

 .به زيان آمريکاست
ا در درون                    ت اع، ح زون اوض ت روز اف ام وخ
ه وتضادهای           متحدين داخلی آمريکا شکاف انداخت
رای          درونی گروه های ناسيوناليست کرد واسالم گ

 . شيعه را تشديد کرده است
روه                       ن دو گ ه اگر چه اي واقعيت امر اين است ک
حد                 ت گر م کدي تحت فرمان امپرياليسم آمريکا با ي
ع خاص خود  و                          اف ن ان آغاز م م شدند، اما از ه

د                ه ان ت ه      .   تضادهای ناشی از آن را داش ون ک ن اک
ار                         ه رل وم ت ن ا در ک ک ري سم آم ي ال ري پ ناتوانی ام
ن                 ده است، اي ار ش ک راق آش ی ع ل اوضاع داخ

ن    .   تضادها نيز امکان بروز علنی يافته اند       حدت اي
ه                   ده است ک ي ه ای رس تضادها هم اکنون به مرحل
يست              ال ون ي طالبانی به عنوان رهبر گروه های ناس
کرد، آشکارا به مخالفت بانماينده گروه های اسالم         
اری                    ن رک ان ب ه وخواه ت رخاس گرای متحد خود ب

ط موجود درعراق           .   جعفری شده است   تمام شراي
حاکی از آن است که در آينده نيز اين تضادها بيش     

 .از پيش تشديد خواهند شد
ده                        ن ن دک ه دو عامل تشدي وان ب در اين ميان می ت

تضادها واختالفات اين دوگروه در جريان تحوالت  
 .آتی عراق اشاره کرد

رار است از               نخست قانون اساسی است که گويا ق
چند روز ديگر از طريق يک رفراندوم فرمايشی،         
مستثنا از مخالفت يا موافقت مردم عراق به مرحله  

ون                   .   اجرا در آيد   ان ه اصطالح ق ن ب ا اجرای اي ب
ه                   ع ي رای ش روه های اسالم گ اساسی، خواست گ
مبنی بر ايجاد يک حکومت اسالمی در عراق                   
ام                      م ر ت ميت اسالم ب افت وحاک رسميت خواهد ي
ونی        شئونات زندگی مردم عراق جنبه رسمی و قان
ا          دت خواهد يافت و حکومت دست نشانده عراق عم
د                واه رار خ را ق ای اسالم گ روه ه ار گ ي ت دراخ

روه         .   گرفت اين به معنای تضعيف شدن موقعيت گ
رسر                    زاع ب رد ودر پی آن ن های ناسيوناليست ک
رد            ورژوازی ک م ب چگونگی اجرای فدراليسم، سه
د           ازنفت ومسئله کرکوک، در سطحی جديد، خواه

 .بود
ا  ي ان ا                   -ث اده د تض دي ر تش ه ب ری ک گ ل دي ام ع

قش             ذاشت ن واختالفات اين دوگروه تاثير خواهد گ
د                   دي راق و تش ران در ع ی اي الم وری اس ه م ج

است                ا و اروپ ک ري ا آم هوری    .   اختالفات آن ب جم
ال                        ه از اشغ ه است ک طق ن م م اسالمی، تنها رژي
ژه در عرصه                  ه وي ی آن ب عراق وتحوالت درون

رده است          ال            .   سياسی،  سود ب ن اشغ جه اي ي ت درن
هوری                     دار جم روه های طرف ه گ نظامی است ک
عيت خود را در                   وق اسالمی ايران، توانسته اند م
درت                          ه ق د و ب ن ن م ک ي حک بخش هائی از عراق ت

هوری اسالمی در                 .   برسند ع جم ف اين مهمترين ن
البته، طبقه حاکم برايران . جريان اشغال عراق بود

از قبل اين تحوالت،  به منافع اقتصادی معينی نيز          
خست                  ه ن ه در وهل دست يافته است، اما آن چه ک
وده،            برای جمهوری اسالمی ايران حائز اهميت ب

 .  منافع سياسی است که به آن دست يافته است

ام دوران پس از                        م ن اساس، در طول ت ي م بره
س، محور                     ي ل گ ا وان ک ري وسط آم اشغال عراق ت
رای حفظ                     هوری اسالمی، تالش ب سياست جم
ای                     روه ه ا گ را ب الم گ ای اس روه ه دت گ وح
ان             ي وذ درم ناسيوناليست کرد بوده است، که از نف

 .اين گروه نيز برخوردار است
ا                 هوری اسالمی ب اکنون، با تشديد اختالفات جم
ای                ه ای، يک پ ت آمريکا واروپا برسر مسئله هس
ده          اين اختالفات ودرگيری ها به درون عراق کشي

 .خواهد شد
د                      اتشدي رد ب د ک جمهوری اسالمی تالش خواه
ه              تضادها وحتا درگيری های نظامی در عراق ب
ر                  ی را ب ل اب ق ت ويژه درجنوب اين کشور، فشار م

ه    . آمريکا وانگليس وارد آورد  واقعيت اين است ک
دعوه ومجلس                   رای حزب ال گروه های اسالم گ
ا                 ک ري ا آم اد ب ح ه در ات رچ ی، گ اعالی اسالم
خشی            وانگليس توانسته اند موقعيت خود را در ب
از عراق تحکيم کنند، اما پيوند ها و وحدت آنها با  
جمهوری اسالمی درحدی است که هر لحظه می          
ا و                            ک ري رای آم ه يک معضل جدی ب د ب ن توان

د     هوری              .   انگليس تبديل شون ن، جم ه از اي ت ذش گ
گری              روه دي اسالمی، اکنون در تالش است که گ
ه سوی خود               از اسالم گرايان طرفدار صدر را ب
ل                         اب ق ری درم وی ت زار فشار ق ا اب د، ت ن جلب ک

روه     .   فشارهای آمريکا وانگليس داشته باشد      ا گ ام
ی              اوت ف ت های ناسيوناليست کرد عراق وضعيت م

هوری            .   دارند وذ جم ف آنها گرچه تاحدودی تحت ن
اسالمی قرار دارند، اما اساسا منافع وموجوديت           
ا می                  ک ري سم آم ي خود را در گرو حمايت امپريال

ا          .   دانند لذا با تشديد اختالفات جمهوری اسالمی ب
روهای                       ي ايت ن ه حم ا کال ب ه آمريکا واروپا، آن

د شد                ن کی خواه ت ام ک ري ن        .   نظامی آم جه اي ي ت ن
ان گروهای                    ي ات م الف د اخت اوضاع نيز به تشدي
يست                       ال ون ي اس روه های ن ه وگ ع ي اسالم گرای ش

 . کردخواهد انجاميد
عيت های موجود درعراق                    با توجه به تمام واق
روه              ات گ الف ونيز چشم انداز تشديد تضادها واخت
ران، روشن                   ال گ کار اشغ های شيعه و کرد هم
ر                 ی ت حران است که وضعيت عراق از اين پس ب
ه                      ود دارد ک داز وج م ان ن چش د واي د ش واه خ
ری                        رده ت اد گست ع ظامی در اب ری های ن درگي

 . سراسر عراق را فراکيرد

 بحرانی تر شدن اوضاع سياسی عراق
 وچشم انداز گسترش درگيری ها

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران سراسر جهان
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 ) ۵۷(مبارزه طبقاتی ورهائی زنان 

ه قسمت                    رجم ار، ت ه ک در اين شماره نشري
واده  "   پايانی فصل      ان اهی در يک          :   خ ن سرپ
 .خوانيد را می" دنيای سنگدل 

 
 خشونت در خانواده

آل از خانواده به مثابه منبع           اين که تصوير ايده     
عشق، تفاهم و حمايت بی پايان، از اقعيت به دور          
است،هنگامی آشکار می شود که به پشت ظاهر            
خانواده و به خشونت های جسمی کامًال متداول              

 .در آن نظری افکنده شود
در واقعيت، آمار خشونت خانگی چندان قابل اتکا        

اکنون پذيرفته شده است که خشونت در             .  نيستند
خانه متداول تر از آن است که قبًال تصور می                   

سوزان اشتينمتس و مورای ستراوس در                .  شد
می "  خشونت در خانواده      "کتاب خود به نام              

در کمتر گروه يا نهادی در جامعه            ...  «:  نويسند
آمريکايی، تناوب بروز خشونت بيش از خانواده          

در موارد حاد، خشونت جسمی به قتل                  .  است
يک گزارش رسمی در سال            .  منجر می گردد     

 ٣٠٠نتيجه گرفت که ساالنه بيش از                  "١٩٧٧
کودک تنها در انگليس و ولز به قتل می رسند و               

به .   کودک دچار جراحات شديد می گردند       ٣٠٠٠
چهار صد نفر جراحاتی وارد می آيد که منجر به           

 کودک  ۴٠٠٠٠صدمه مغزی مزمن می گردد، و       
 ."دچار صدمات سبک يا نيمه سنگين می شوند

هر چه فرد محروم تر و استثمارزده تر باشد،                   
ريچارد گلس در کتاب         .  خشونت شديدتر است     

 :می نويسد" خانه خشونت"خود به نام 
در حالی که خشونت در تمامی خانواده ها و          ...  «

اجتماعی رخ می       –در تمامی سطوح اقتصادی        
دهد، بيشتر در خانواده هايی متداول است که به              
طبقات پايين و  انتهای ساختار اجتماعی تعلق                  

بسياری از خشونت های زناشويی و                ...  دارند
خشونت نسبت به کودکان در خانواده هايی روی           
می دهد که درآمد پايين و آموزش اندک دارند و              

 ».شوهر شغل رده پايينی دارد
ميرا کوماروفسکی نيز بين سطح پايين آموزش و         

در حالی  .  ميزان باالی خشونت رابطه ای می يابد   
 درصد زنان زير ديپلم از مشاجره همراه           ٣٣که  

با کتک کاری با شوهر خود نام می برند، در                     
ميان کسانی که مدرک تحصيلی ديپلم يا باالتر                 

تحقيق .   درصد می رسد    ۴دارند، اين رقم فقط به       
ديگری روشن می کند که تقريبًا نيمی از پدرانی            
که کودکان خود را کتک می زنند، در سال قبل                

 ١٢از ارتکاب عمل، بيکار بوده اند، در حالی که 
درصد پدرانی که فرزند خود را کتک زده اند در           

 .همان زمان ارتکاب عمل بيکار بودند
يک پژوهش در ويلتشاير شرقی و شمالی درباره          

 مورد  ١٩۶۵  –  ٧١های   کودکانی که درطی سال   
 درصد  ۴٨اند، نشان داد که        سوءرفتار قرارگرفته 

بيکار )  يا مردانی که نقش پدر را داشتند          (پدران  
 درصد آن ها کارگران غير ماهر                  ٧١بودند،   

يک پروژه   .   درصد مستأجر بودند       ٩٨بودند و     
تحقيقی ديگر که در منطقه ستراتکاليد درباره                 

 ١٩٨٠ايراد جراحات عمدی به کودکان در سال           
 درصد    ١٠انجام شد، نشان می دهد که تنها                      

مادران، کار تمام يا نيمه وقت داشتند و دو سوم                
 .پدران بيکار بودند

در حالی که معموًال زنان قربانی خشونت مردان           

در خانواده هستند، اما اکثر زنان در اعمال                        
به .  خشونت نسبت به کودک، همدست مرد هستند       

مهاجم ترين فرد از ميان        «:  نوشته ريچارد گلس   
اين مادر است که         ...  مادر و پدر، مادر است           
اش به پايان می رسد،          معموًال زمانی که تحمل      

 دو محقق آمريکايی در گزارش         ».کتک می زند   
 موردی که آن ها             ۵٧گويند که از              خود می   

 مورد، اين مادران بودند       ۵٠بررسی کردند، در      
 .که کودک را کتک زده بودند

يکی از اشکال بد رفتاری با کودک که در آن                     
اعمال قدرت و سوء استفاده جنسی انجام می                     

تجاوز گرچه محدود است،        .  گيرد، تجاوز است    
پس از يک تحقيق جامع سه ساله         .  اما نادر نيست  

تخمين زده شد که آمار ساالنه آن در نيويورک به           
محققان ديگری آمار       .   مورد می رسد          ٣٠٠٠

در اين  .  "واقعی را بيش از اين تخمين می زنند            
موارد اغلب از پدر، خويشاوند مرد يا دوست                   
مادر و تمام کسانی که به راحتی می توانستند به              

سن .  خانه رفت و آمد کنند، نام برده می شود                   
قربانيان بين يک يا دوماه تا هفده يا هجده ساله                   

بيشتر "تجاوز، مانند خشونت جسمی،                ."  بود
زمانی روی می دهد که در نتيجه فقر، تمام افراد            

 ."خانواده در يک فضای کوچک زندگی کنند
قلبی در يک     "علت دقيقًا آن است، که خانواده               

است، که انسان ها در يک محيط         "  دنيای سنگدل 
از خود بيگانه از خانواده بيش از توانش انتظار              
دارند، که در آن زن و شوهر برای ارضای                       
نيازهای عاطفی خود هر چه بيشتر به يکديگر                
وابسته می شوند، که منجر به انباشت فشار،                     

چنان که ريچار گلس     .  نااميدی و نفرت می گردد     
 :می نويسد

کنش متقابل طوالنی، رابطه نزديک و                   ...  «
نزديکی عاطفی زندگی خانوادگی، زن و شوهر            

ای را که بايستی     پذيرتر می کند و پرده      را آسيب 
های شخصی زن و شوهر را بپوشاند، از           ضعف

در نتيجه، آن دو به نقاط                       .  هم می دراند         
يکديگر آشنا می شوند و می توانند با                      ضعف

 يکديگر را    ،انگشت گذاشتن بر اين نقاط ضعف         
در جريحه  ]  هر دو طرف   ...  [جريحه دار سازند   

دار ساختن شريک زندگی خود متخصص می                
هر دو بسيار سريع ياد می گيرند چه                      .  شوند

در طی    .  چيزی ديگری را عصبانی می کند                
مشاجرات، استدالالت يا درگيری های خانوادگی، 
يکی از آنها يا هر دو با حمله به نقاط ضعف                        

 ».را بزنند" پس گردنی"ديگری، می کوشد 
 در بريتانيا روشن شد که نمونه            ١٩٧٩در سال    

مرد متأهل دارای همسر خانه دار و           –"  کارگر"
 درصد از مردان کارگر ٨نمايانگر تنها   –فرزند 

 درصد کل نيروی کار جامعه است، با وجود          ۵و  
اين، هچنان کليشه شوهر، به عنوان نان آور                     
خانه، و زن، به عنوان فرد وابسته و پرورش                   

 . دهد دهنده به حيات خود ادامه می
 

 خانواده، بختک بيماری روحی
 

بيماری روحی کمتر از بيماری جسمی آسيب                  
بخشی از يک تحقيق انجام شده به           .  رسان نيست 

وسيله جورج براون و تيريل هاريس درباره                    
افسردگی درميان زنان، رابطه بين جايگاه طبقاتی 
 .زن و ابتال به اختالالت روانی را نشان می دهد

زنان مورد مصاحبه در کامبرول، لندن شمالی،            
با اين تحقيق روشن شد که               .  زندگی می کنند     

اتفاقات ناگوار در زندگی، نظير بيماری                              
خطرناک يکی از بستگان ،از دست دادن کار،                
بارداری ناخواسته، عدم موفقيت در يافتن خانه،           
يا دريافت حکم تخليه، در زنان کارگر بيش از                 
زنان طبقه متوسط موجب بروز اختالل روانی               

اين امر در ميان زنان دارای فرزند             .  می گردد  
 درصد مادران خانواده های       ٣٩.  برجسته تر بود  

 درصد مادران خانواده         ۶کارگری، در برابر         
های متوسط، پس از وقوع حادثه ای وخيم دچار            

 .اختالل روانی می شدند
آمار بيماران زن دارای کودکان زير شش سال               

 ۵در برابر    ( درصد    ۴٢در حدود      –باالتر بود    
 :بنابراين). درصد زنان طبقه متوسط

دريافتيم اگر يک زن، پيوند عاطفی و صميمی            «
با کسی که بتواند به او اعتماد کند، به ويژه با                      
شوهر، يا دوست پسرش نداشته باشد، در صورت 
بروز يک حادثه وخيم، يا يک مشکل بزرگ،                  

 ».بيشتر در معرض ابتال به بيماری قرار دارد
براون و هريس، مانند رابين و کوماروفسکی،               
دريافتند که جايگاه طبقاتی بر ميزان حمايت                     

در خانواده های       .  عاطفی تأثير فراوانی دارد          
کارگری، شوهران کمتر از خانواده های طبقه               
متوسط، همسر خود را از لحاظ روانی حمايت               

در برابر    – درصد زنان کارگر     ٣٧تنها . می کنند 
دارای کودک زير      -نيمی از زنان طبقه متوسط         

 سال، با شوهر يا دوست پسر خود در خانه                     ۶
 .پيوند نزديکی دارند

زن طبقه متوسط نسبت به زن طبقه کارگر،                      
امکانات مادی و روانی بيشتری برای مقابله با               

اين زن می تواند به فعاليت          .  اتفاقات ناگواردارد 
در عرصه ديگری بپردازد يا رابطه جديدی را              

 . آغاز کند
 :براون و هريس می نويسند

زن طبقه متوسط بيشتر می تواند به مسافرت                «
برود، به ديدن دوستانش در شهری ديگر برود،             
يا يک پيراهن نو بخرد؛ او با اعتماد به نفس و                   
مهارت بيشتری، تجربه ای لذت بخش را می                   
جويد؛ و همچنين بيشتر اعتقاد دارد که سرانجام             

شايد اين    .  به اهداف مهمی دست خواهد يافت              
دليلی باشد بر ارتباط ميان توان تحمل ناماليمات           

 ».و  ميزان اميد به بهتر شدن اوضاع
مهم ترين عامل تعيين کننده و مؤثر بر وضعيت             

، بر   "بی چاره گی   "روانی زن کارگر، احساس        
گر  آمار زير، روشن      .  اثر بيکاری، می باشد         

از :  اهميت اشتغال در سالمت روانی زنان است          
ميان زنان بيکار دارای فرزند، اما بدون رابطه              

 درصد در صورت بروز        ٧٩نزديک با شوهر،      
آمار .  يک حادثه ناگوار در زندگی، بيمار شدند            

مربوط به زنانی که شرايط مشابهی داشته، اما                
 . درصد بود١۴شاغل بودند، تنها 

براون و هاريس در بخش نتيجه گيری کتاب خود          
 :نوشتند

های طبقاتی   برخی از تفاوت   :  به طور خالصه   «
در ميزان ابتال به افسردگی از آن روست که                     
زنان کارگر حوادث ناخوشايندتر و مشکالت                  
بيشتری را تحمل می کنند، به ويژه زمانی که                   
فرزند دارند؛ مشکالت مربوط به مسکن،                          

به اضافه موارد   (وضعيت مالی، شوهر و کودک       
اين گونه . از اهميت خاصی برخوردارند) بيماری

حوادث  بد به کرات برای زنان کارگر روی می            
از اين رو، آنان بيشتر مستعد ابتال به فشار           .  دهند

٩درصفحه   



٨ 
 ٣از صفحه 

  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر 

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان 

ان           ”  رم ه ای          “   اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران معدن و الستيک سازی در ک ي وان اطالع عن
  انتشار يافت ١٣٨۴ مهر ١٠است که در تاريخ 

ه                           ت ف ار در يک ه در اين اطالعيه گفته شده است که کارگران معدن کرميت اسفندقه برای دومين ب
 .گذشته در يک تجمع اعتراضی خواهان پرداخت دستمزد و ديگر مطالبات معوقه خود شدند

دام                           ۵٠٠کارگران معدن کرميت که تعدادشان به حدود         ن اق يش از اي ه پ ت ف  نفر می رسد، يک ه
 .اعتراضی نيز با تجمع در مقابل استانداری کرمان خواهان تحقق مطالبات خود شده بودند

عيض و         “  بارز کرمان” تن از کارگران الستيک سازی ٧٠٠در همين حال   ب نيز در اعتراض به ت
ه                          ار دست ب ط ک برای افزايش دستمزد، پرداخت پاداش و بهره وری و رعايت ضوابط ايمنی محي

 .اعتصاب غذا زدند
ه                 اي ارگری سرم در پايان اين اطالعيه، سازمان ما بامحکوم کردن سياست های ارتجاعی و ضد ک
ايت                      داران و دولت پاسدار منافع آنها از مبارزات و مطالبات کارگران معدن و الستيک سازی حم

 .کرده است
 
 ١٣٨۴ مهر ١٣عنوان اطالعيه ديگری است که در تاريخ “ تجمعات اعتراضی کارگران ومعلمان”

ه         .   انتشار يافت  ري ي ن دان م ي اطالعيه می گويد که صدها تن از کارگران شرکت واحد، با تجمع در م
ه                     د ک تهران، ضمن طرح مطالبات خود، خواهان تشکيل دادگاه و محاکمه و مجازات اوباشانی شدن

 .به سنديکای کارگران شرکت واحد، حمله کرده وتعدادی را مضروب کرده بودند
د و                   ن ت اف اين اطالعيه می افزايد که پليس ونيروهای امنيتی رژيم در محل تجمع کارگران حضور ي

 .آنها را متفرق کردند
ی                    ان  اطالعيه سپس از تجمعات متعددی خبر می دهد که معلمان سراسر کشوربه مناسبت روز جه
معلم، برپا نمودند ودر اين تجمعات مطالبات خود از جمله بهبود شرايط مادی ومعيشی خود، کاهش           
است های آموزشی را                  ساعات کار، اصالح سيستم آموزشی، رفع تبعيض، دخالت معلمان در سي

 . مطرح کردند وخواهان تحقق آنها شدند
 

ه               ١٣٨۴ مهر   ١۶درتاريخ   خ و م رن  سازمان ما اطالعيه ای در مورد اعتراض کارگران شرکت ف
افت     .   نخ انتشار داد   کارگران شرکت فرنخ ومه نخ قزوين که از مدتی پيش در اعتراض به عدم دري

د،                    ودن حقوق ومزايای معوقه خود، به اعتصاب، تحصن وبرپائی تجمعات اعتراضی روی آورده ب
 .شهر صنعتی را مسدود نمودند ، تا صدای اعتراض خود را رساتر سازند -جاده قزوين

ا         ۴٠٠کارگران که تعداشان     ج ن د، در اي  تن اعالم گرديد، بارديگر خواهان تحقق مطالبات خود شدن
 .نيز پليس ضد شورش به مقابله با کارگران پرداخت

اطالعيه سپس با اشاره به اقدامات اعتراضی کارگران در چند هفته گذشته، می افزايد، که کارگران 
 .فرنخ ومه نخ مصمم اند تا تحقق مطالبات خود، پيگيرانه اين مبارزه را ادامه دهند

 
ق       ٢٠٠۵ اکتبر ۶کميته خارج کشور سازمان ما، در تاريخ   ي ، اطالعيه ای به مناسبت درگذشت رف

 .حامد شهيديان انتشار داد
ان                              ه عضويت در سازم د، از جمل ام ق ح در اين اطالعيه با اشاره به فعاليت های کمونيستی رفي

ا         ١٣۶۶دانشجويان هوادار سازمان در آمريکا تا سال   ی ت ست ي ون  و پای بندی وی به آرمان های کم
واپسين لحظات حيات خود، به فعاليت های پژوهشی وی در زمينه مسائل جنبش زنان پرداخته شده          

 .است
اطالعيه از مقاالت و کتاب هائی که رفيق حامد به زبان فارسی و يا انگليسی نوشته و ترجمه های                     

 .وی نام می برد
اه،  :  اطالعيه در پايان می گويد  جنبش چپ وجنبش زنان ايران بامرگ رفيق حامد، يکی از ياران آگ

 .فعال و صميمی اش را از دست داد
 

 سال از سوی    ٢٩ تا   ٢۶صنايع و با سوابق کاری      
 ٧کارفرما بازنشست شده اند، با گذشت بيش از              

ماه از تاريخ بازنشستگی هم چنان بالتکليف بوده          
و حقوق بازنشستگی و سنوات پايان خدمت                       

اين کارگران بر      .  خويش را دريافت نکرده اند         
روی پالکاردهايی که با خود حمل می کردند                    

اخراج کارگران با ترفند اصالح        «:  نوشته بودند 
 »قانون کار

 
 "شيشه ميرال"اعتراض کارگران 

 
جمعی از کارگران شيشه ميرال در اعتراض به            
عدم رسيدگی کارفرما به مشکالت کارگران از             

 مهر  ١٧ ماه حقوق، روز        ٧جمله عدم پرداخت      
 .تجمع کردند" نهاد رياست جمهوری"در مقابل 

 
 "سنگرود"اعتصاب کارگران معدن 

 
 کارگر شرکت معدن سنگرود در اعتراض          ۶٢٠

به عدم دريافت حقوق و ساير مزايای خود از                    
کارگران .   مهر دست به اعتصاب زدند        ١٧روز  

اعالم کردند تا تحقق خواسته های خود به                            
اعتصاب و تجمعات اعتراض آميز ادامه خواهند          

وزارت صنايع و معادن مسئول پرداخت                .  داد
 .حقوق عقب افتاده کارگران است

 
 "مهديه"اعتراضات کارکنان بيمارستان 

 
 نفر از کارکنان بيمارستان         ١٢٠ مهر     ١٧روز   

مهديه کرمانشاه در اعتراض به عدم دريافت                    
حقوق و مزايای خود در مقابل اداره کار استان               

 .تجمع کردند
 نفر از کارکنان اين بيمارستان در            ۶٠هم چنين    

برخی از  .  دست به اعتراض زدند   "  مجلس"مقابل  
 ماه است که حقوق دريافت           ١٠اين کارکنان تا       

بيمارستان مهديه هر از چند گاهی به          .  نکرده اند 
به .  يکی از نهادهای حکومتی واگذار می شود              

گرفته "  بسيج"تازگی قراراست اين بيمارستان از      
 .شده و به سازمان يا نهاد ديگری واگذار شود

 
 اعتراضات معلمان

 
هم زمان با روز جهانی معلم، در بسياری از                     
شهرهای ايران، معلمان دست به تجمعات                          

در تهران، شيراز، کرمانشاه،        .  اعتراضی زدند  
چهارمحال و بختياری، يزد و اردبيل معلمان با              
تجمع در برابر ادارات آموزش و پرورش بار                 

در . ديگر بر خواسته های برحق خود تاکيد کردند
اين تجمعات معلمان ايران خواستار افزايش                     
حقوق، رفع تبعيض بين معلمان و کارمندان ساير         
وزارتخانه ها و سازمان ها، پايان دادن به پرونده          
های قضايی فعاالن صنفی معلمان، صدور مجوز       
فعاليت تشکل های صنفی معلمان و حل مشکل               

 .معلمان حق تدريسی شدند
 

 اخراج کارگران
 

به دنبال شدت يابی روند اخراج کارگران در                    
بوشهر، مسوالن حکومت برای جلوگيری از                  

به .  شدت يابی اين مشکل تشکيل جلسه دادند                  
 کارگر شرکت سکوسازی از                       ٧٠تازگی      

با اتمام    "  ايران صدرا   "واحدهای وابسته به            
 .قراردادشان از کار اخراج شدند

 کارگر نيروگاه اتمی بوشهر به             ١١٠هم چنين     
دليل اتمام قرارداد کار از سوی شرکت پيمانکار           

بيش از هزار کارگر با قراردادهای       .  اخراج شدند 
کيوان "دو و سه ماهه در شرکت پيمانکاری                     

 اخباری از ايران        

. و برای پيمانکاران روسی کار می کنند            "  خادم
کارگران قراردادی پس از پايان قرارداد و                        
 .اخراج، از بيمه بيکاری نمی توانند استفاده کنند

 
 استثمار وحشيانه ی زنان کارگر

 
" شيردوشان"زنان کارگر شاغل در شرکت                    

 ساعت کار، آن هم      ١٢نيشابور در ازای روزانه      
 هزار تومان حقوق می         ٣٠در شيفت شب تنها         

اين در حالی است که حداقل دستمزد تعيين     .  گيرند
 ساعت کار        ٨شده برای کارگران در ازای                  

 .هزارتومان ست١٣٠روزانه آنهم درشيفت روز

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 



  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر  ٩

 ١٠در صفحه 

هستند که در جامعه            "  پايين شهری   "عصبی    
 ».کنونی رايج است

يکی از مهم ترين دستاوردهای براون هاريس                
 بر  طبقه و خانواده   پرتو افکندن بر تأثير ترکيب         

زن متعلق به طبقه کارگر،         .  سالمت زنان است    
 –بيشتر مستعد ابتال به بيماری های روانی است           

از سوی ديگر، زنان         .  به ويژه اگر تنها باشد           
متأهل، اگر به طبقه متوسط تعلق داشته باشند،                
کمتر در خطر ابتال به اين بيماری های قرار                     

تعلق به طبقه کارگر و تأهل، ترکيب                    .  دارند
 .خطرناکی را می سازد

خطر ابتال به بيماری روانی در زنان مجرد،          ...«
ها، مطلقه ها و زنان جدا            يک بيستم و در بيوه        

شده، يک سوم  است، اما اين آمار در ميان زنان             
در ميان زنان متأهل       .  تمام طبقات يکسان است      

 ».است که تمايزات طبقاتی مشاهده می گردد
در نتيجه، نرخ باالی ابتال به بيماری روانی در              
ميان زنان متأهل کارگری دارای فرزند و بيکار،         
بازتاب استثمار سرمايه دارانه و ستم جنسی                     

 .مرتبط با آن است
زنان و مردان، از نظر خطر ابتال به بيماری                    

 روانی، چگونه با هم مقايسه می شوند؟
گران به تحقيق در مورد اين          بسياری از پژوهش  

چنين تحقيقاتی را      چکيده يک .  مسئله پرداخته اند   
رابطه بين   "ای تحت عنوان         توان در مقاله        می
" های جنسی، جايگاه تأهل، و بيماری روانی نقش
گوو می گويد که تحقيق در . گوو، يافت. ار. اثر و

 تمام کشورها،
نشان داده است که زنان متأهل، بيش از                   ...  «

مردان متأهل به بيماری های روانی مبتال می                  
در مقابل، با مقايسه مردان و زنان مجرد،        .  گردند

مردان و زنان مطلقه و مردان و زنان بيوه روشن 
می گردد که  درصد ابتالی زنان بيش از مردان             

در واقع، اختالف موجود در ميان اين                 .  نيست
گروه ها آن است که زنان کمتر از مردان  به                      

 ».های روانی مبتال می گردند بيماری
گوو با تکيه بر آمار تخمين می زند که آسيب                      
پذيری زنان بعد از ازدواج دو برابر مردان می              

او استدالل می کند که دليل اين مسئله آن              .  گردد
مردان دو نقش مهم دارند، کار و رئيس        "است که   
در حالی که زنان به داشتن يک نقش                 .  خانواده

نرخ اشتغال باالی     ".  (دار  تمايل دارند، زن خانه     
و اين    –زنان با اين استدالل در تناقض است، اما          

زنان و مردان هنوز به                  –نکته مهم است            
گوو، در تاييد    ).  های سنتی خود باور دارند       نقش

اين نظريه که تفاوت بين نقش های جنسی مرد و             
زن، علت تفاوت در نرخ ابتال به بيماری است،              
به تحقيق در مورد مردان واقع در سن                                   
بازنشستگی و مردان بازنشسته می پردازد و در           

حداقل، شواهد مقدماتی وجود دارد        "می يابد که      
که نشان دهند آمار بيماری های روانی مردان و             

 ."زنان متأهل پس از بازنشستگی، مشابه است
 

 خانواده يک حريم مقدس تسخيرناپذير نيست
خانواده، پناهگاهی امن و مجزا از دنيای کار                   

کار در تمامی جنبه های زندگی کارگر              .  نيست
 :الش می نويسد. نفوذ می کند

های تاريخی که ايجاد زندگی              همان پيشرفت   «
را به عنوان        –به ويژه خانواده           -خصوصی   

پناهگاه و حريم عاطفی  در برابر دنيای بی رحم             
سياست و کار  الزم گردانيدند، به اين حريم حمله           

. می کنند و آن را تحت کنترل خود در می آورند             
ديگر "  حريم خصوصی  "عقب نشينی به درون         

نمی تواند حافظ ارزش هايی باشد که در دنيای                
 ».بيرون در خطر نابودی قرار دارند

يک کارگر کارخانه فورد وضعيت خود را چنين          
 :توصيف می کند

من از سر کار به         .  فکر نمی کردم زنده بمانم        «
. خانه می رفتم و يک راست به خواب می رفتم               

می دانستم  .  پاها و دستانم در حال سوختن بودند           
من در قسمت بدنه سازی کار      .  سخت کار می کنم   

ماهها با زنم      .  می کردم، اما آن جا جهنم بود                
االن می دانم که اين درست            .  رابطه ای نداشتم    

 ».هيچ کاری نبايد اين قدر سخت باشد. نبود
يک تحقيق در مورد تأثيرات سيستم تغيير                           

ساعت کار نشان می دهد که مردان                "  مستمر"
نمی توانند درست بخوابند، اشتهای آن ها کم می            
شود، مدام احساس خستگی می کنند، عرق می               
ريزند، مجروح می شوند، آرتروز روماتيسمی             

های  می گيرند، سردرد دارند و دچار بيماری                
 :به عالوه. رکتوم می گردند

مشکلی که اغلب در رابطه زناشويی از آن نام             «
شود، عدم حضور کارگر در خانه در              برده می  

شب ها، رابطه جنسی و افتادن وظايف شوهر به           
های  يکی ديگر از حوزه           ...  عهده زن است       

زندگی خانوادگی که از تاثيرات زيان بار کار                 
فرزندی   –شبانه برکنار نيست، رابطه پدر                    

 »...است
داری با ايجاد يک بازار عظيم پر از کاال          سرمايه

که ادعا می شود، جاذبه جنسی زنان و توان                       
جنسی مردان را افزايش می دهد و با                                      
پورنوگرافی، سکس را به يک کاالی مهم تبديل             

سکسواليته به مجموعه ای از هيجانات          .  می کند 
چنان که .   تبديل می گرددشخصجسمی بيگانه با 

می "  شکست انقالب جنسی    "جورج فرانکل در       
کامًال ....  توليدکنندگان انبوه رؤياها    ...  «:  نويسد

بر اجرای عمل جنسی و موقعيت های جنسی،                 
سوژه های خود     متمرکز می شود و به شخصيت       

 ."اجازه خودنمايی نمی دهند
، الکساندر      ١٩٢١ها پيش، در سال                       مدت

کولونتای اين تصور و برداشت از سکس را                    
 :محکوم کرد

ديدگاه بورژوايی نسبت به رابطه  جنسی به                   «
عنوان موضوع ساده سکس بايستی به نقد کشيده            
شده و جای خود را به درک گستره ی عشق بدهد           
که زندگی را غنی ساخته و شادی بيشتری فراهم           

هر چه رشد فکری و عاطفی فرد                  .  می آورد  
بيشتر باشد، فضای کمتری برای رابطه جسمی             
عشق، در زن و مرد باقی می ماند و تجربه عشق 

 ».تر خواهد بود درخشان
ديدگاه مکانيکی به سکس، بر اضطراب زنان و            

آيا من  "زن از خود می پرسد        .  مردان می افزايد   
به اندازه زن آن مجله يا فيلم سينما و تلويزيون،                

مرد از خود   " جذاب و در رختخواب موفق هستم؟ 
 "آيا توان جنسی دارم؟: "می پرسد

بی بند و باری جنسی، اين ايده را که جای زن در 
خانه است، به چالش نطلبيده است؛ بلکه فقط اين             

 ".و در رختخواب: "جمله را به آن افزوده است
سرمايه داری،تمام وجود و هستی انسان را                       

گردد که    مانع از آن می   .  سازد  قواره و تهی می     بی
های خود    مردان، زنان و کودکان بتوانند توانائی        
خانواده .  را در تمام وجوه زندگی شکوفا سازند            

ای است که انسان ها در          که جزئی از اين جامعه     
آن آسايش و عشق می جويند، روابط بيرونی را             
در خود بازتوليد می کند و در نتيجه به کانون                    

های شخصی، خشم، حسادت، ترس و                درگيری
مردان و زنان، هر دو،      .  شود  حس گناه، تبديل می   

در تجسم بخشيدن به کليشه های ايده آليستی                       
کند،  ها عرضه می      نامحتملی که جامعه به آن           

 .ناکام می مانند
اگر خانواده در تأمين امنيت عاطفی و نيازهای               

ها هر چه بيشتر عدم کارآيی               شخصيتی انسان  
خود را نشان می دهد، پس چرا مردم چنين محکم          
به آن می چسبند؟ چرا از ميان همه نهادها، اين                
نهاد بيشترين توانايی بقا را از خود نشان می                     

 دهد؟
تر باشد، خانواده در      رحم گرچه، هر چه دنيا بی      

تأمين نيازهای عاطفی و مادی اعضايش،                          
تر است، اما درست به همين علت، نياز به        ناتوان

در هيچ جای ديگری،      .  چنين مأمنی بيشتر است     
يک بچه يتيم، يک    .  اين نيازها برآورده نمی شوند    

مرد و زن بيوه، يا ميان ساالن و پيران تنها و                     
بدون خويشاوند نزديک، در خارج از خانواده،              

کمک متقابل، نياز بنيادين      .  ترند تنهاتر و بيچاره   
خانواده هسته ای، از تنهايی     .  مردان و زنان است   

نهاد خانواده، زن را تحت ستم            .  نيرو می گيرد    
او، نيز به نوبه خود، در پی خلق           .  قرار می دهد   

زنجيرهايی  برمی آيد که مقيدش سازند و اين                   
 .زنجيرها را با گل های عشق می آرايد

خانواده، ديوار ماتی است که انسان ها را ازديدن          
و به زير سوال بردن جامعه بيرحم و رقابتی                     
بيرون، باز می دارد و ستم افراد به يکديگر را                

هراس های دنيای بيرون،     .  تحمل پذيرتر می کند    
های شديد خانواده است، اما علت                   علت تنش   

خانواده معاصر محصول    .  پايداری آن نيز هست     
 .سرمايه داری است و يکی از حاميان اصلی آن

 
 "منحرف"همجنسگرايان 
های جنسی را به همه تحميل می         جامعه ما، نقش  

به علت نقش قطعی خانواده، هر بزرگسالی          .  کند
که ازدواج نمی کند و خانواده تشکيل نمی دهد،               

همجنس گرايان، هم       .  منحرف ناميده می شود         
بازتوليد خصوصی    –مبنای مادی خانواده کنونی      

کليشه ها و      –و هم فراساختارهای نظری آن           –
افکاری را که نقش های جنسی زن و مرد را                     

 . به چالش می طلبند –تعيين می کنند 
تر از  اين حقيقتی است که همجنس گرايی گسترده

تحقيقات کينسی   .  آن است که تصور می رود              
 درصد مردان مورد مطالعه و         ٣٧نشان داده که      

 سالگی با هم جنس خود        ۴۵ درصد زنان، تا      ١٣
 .رابطه داشته اند

با وجود اين واقعيت که خانواده تک همسری                    
هنجار تاريخی نبوده است، همجنس گرايان، نماد         

 ۵۵۴ جامعه از       ١٣۵تنها در     .  انحراف شده اند    
موردی که جورج مرداک نام برده است، تک                 

همجنس گرايی     .  همسری رواج داشته است             
فورد و  .  همواره يک انحراف تلقی نمی شده است       

 ٧۶جامعه، در     ١٩٠بيچ در تحقيق خود درباره           
مورد مدارکی در رابطه با وجود همجنس گرايی          

 مورد، اين امر را عادی تلقی می                ۴٩يافتند و     
 .کردند

در جامعه ما، همجنس گرايان مجبور می شوند              
هنگامی که مردان همجنس       .  خود را پنهان کنند      

گرا بر آن می شوند که از انزوا بيرون آيند و با                 
مردان ديگر معاشرت کنند، محروم از کار،                     

 ) ۵۷(مبارزه طبقاتی ورهائی زنان 
٧از صفحه   



  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر 
 ١٢از صفحه 

١٠ 
 ٩از صفحه 

او از آن رو محقق بود که ريشه     .   رابطه بود وبس  
د           اب ار رادري م ث ت م و اس ت ای س او از آن رو       .   ه

ه                          ه ک ت ک ن ن ه اي اور داشت ب ه ب فمينيست بود ک
امی                  م ه ت آزادی جامعه ميسر نيست، مگر آن ک

د    ه                 .   آحادش آزاد باشن ه ای ک ع ام اور وی ج ه ب ب
می                     گری است، ن م دي ي نيمی از آن تحت انقياد ن

. فمينيسم حامد فمينيسم زينتی نبود.   تواند آزاد باشد  
رار                ه ق ان م دوگ او اعتقاد داشت که زنان تحت ست
ايت از خواست های                 گرفته اند و از اين رو حم
ه                  ی ب دگ ي ان، رس ل ش ائ کاش در مس ن ان، ک آن
مشکالت شان وکوشش در راه رفع اين تبعيض و         
را ر               ستم در صدر کارهای هر انسان آزاده ای ق

و در اين مسير، حامد دارای ايدئولوژی ای        .   دارد
ود              ی ب ن ي ع . مشخص و وابستگی های سازمانی م

ق    ” کار و تالش وی برای       “ تحقيق به ِصرف تحقي
ار           .   نبود وژيک وچه ول دئ کارها وآثار او بستر اي

د                  ن م دف ه و ه ت چوب نظری معّين ومشخصی داش
ا          .   بودند ود ب حامد پای بند جهان بينی مشخصی ب

وم              ل ع ای م گی ه ت ن و وابس ّي ع ای م اره ک راه
ا        .   تشکيالتی وسازمانی  ه ن ه ت او بر اين باوربود ک

د               ي ان ح رس . از اين طريق می توان شب را به صب
 : زندگانی او ترجمان اين زمزمه بود که 

 
 پشت اين شب ”

 شب فرتوت
 صبح مردم

 “.صبح بيداری است
 

شه در            “   سازمان عشق ” حامد عاشق    ي م ود و ه ب
رخ     ”  ر س گ ن و       “   س اپ ک ق و       .   آن در ت ن عش اي

ه               ه او ب وابستگی، علی رغم تمامی انتقاد هائی ک
ا                     ری ه ي وضع گ ا وم رخی از خط مشی ه ب
اهش                 اه ک چ گ ي وعملکرد های سازمان داشت، ه

ا يک               .   نيافت و گسسته نشد    ه ت ا ان دا ت حامد از ابت
ود    ست ب ي ارکس ای         .   م ان ه رای آرم ش ب ب ل اوق

د                 ي پ ران می ت سازمان چريک های فدائی خلق اي
ا                      ان ه ن آرم ا اي م ب ي ق ت وارتباطی تنگاتنگ ومس

خار                   .   داشت ت گی اف ن وابست ی واي ن ي اين جهان ب
ه               ی ب ت اق ي حامدبوند واوآنها را هماره چون نشان ل

ن               .   سينه داشت  ن اي ان داشت ه ن هرگونه انکار يا پ
ه ای است  در حق او                           ان اکس ی ن اروائ ه، ن ت نک
ی                   دگ ال زن م ار واع ک ه اف م ب ي ق ت ت مس ان واه

ادی                 .   وکارهايش ري ی ف ايست ه ب از اين روست ک
ردم           برآورد تا همه بدانند که حامد هميشه عاشق م

زم            ي ال ي . بود، فدائی خلق های ايران و رهرو سوس
د             “   خار خونين ”  ام لب ح ای ق شه     ” قطب نم ي م ه

 . ماند“ درجهت انقالب
رد               ه  ک ان از .   آری، حامد رفت و غمش در گلو خ

ن    .   اين اندوه جان آتش گرفت و خاکستر شد          از اي
م           زي رای         .   خاکستر اما، بر می خي رای او، و ب ب
 .تمامی محرومان و ستمکشان

 می کوبم از اين قلعه و بر کاکل شبگير”
 “ چون آذرخش و سيل وتوفان می خروشم باز

اين را به داغ خوردگان رنج و . اينرا به اومديونيم
 .محروميت مديونيم

ه                    م ک ق ي ه خواب رف اک، آرام ب ه ی خ ن ي در س
اره     .  هزاران رفيق ديگر در راهند  ت که هزاران س

قبيله ”: بيارام که. شب تيره را روشن خواهند کرد
 ی برادارن تو

 “.آتش قلب ترا روی شب می کوبند
ار و               اه ک پ بيارام که همانطور که آرزوداشتی، س

 .رنج سرانجام پيروز خواهد شد
 دل اکنونم اگر خفته به خون”

 دل فردائی خرسندم هست
 در زمستانم اگر، خون بهار

 “.باچه گل ها که در آوندم هست
 .بدرود رفيق، بدرود

ت                    اي ان ه دار وآرم اي ت پ ی، راه رام ادت گ ي
 .جاودان

 اژکان  -اژدر -٢٠٠۵ اکتبر ٨
 

 خاطره ی رفيق حامد شهيديان گرامی باد

خانواده و  حضور در زندگی اجتماعی، به درون         
اين گتوها، افراد را از          .  گتوها رانده می شوند       

آورد، اما انزوای آنان      انزوای فردی، بيرون می    
 .را از زندگی اجتماعی تداوم می بخشد

حتا رابطه بين خود همجنس گرايان فارغ از نقش         
ها هر    آن.  های تحميلی سنتی مرد و زن نيست            

چه  تالش کنند، نمی توانند از فشارها و تربيت                
دنيای دگرجنس   .  داری بگريزند   جامعه سرمايه  

گراها که در آن مرد، زن را تحت ستم قرار می               
بندی های خود را بر همجنس گرايان          دهد، تقسيم 

يک نويسنده، ايفای نقش          .  نيز تحميل می کند         
جنسی مرد به وسيله همجنس گرايان را چنين                  

 :توضيح می دهد
ايفای نقش ها در جامعه ای که تعاريف                              «

جنسيتی، ايفای نقش های جنسی، نقش زن و نقش          
مرد  را می طلبد، مايی، که جامعه نديده می                       

مان می    گيردمان و به نيمه انسان بودن محکوم           
کند، چه می توانيم بکنيم؟ بسی اوقات عکس                      

در ميکده ها    .  العمل اغراق آميز نشان می دهيم         
همان مزخرفات مضحک  دگرجنس گرايی را               

ها يا اداهای جلف          شاهديم، همان گردن کلفتی        
در رقابت های     .  زنانه را که سرد و تلخ هستند            

رحمانه شان برای گريز از رنج تنهايی شبانه،  بی
چشم هايشان، هراس و انزجارشان را برمال می           

 ».کند
معموًال برای تفکيک زنان همجنس گرا از                        

و زن نقش        "  butsch"های مرد نقش                واژه
"femme  "      سيدنی ابوت و       .  استفاده می شود

ساپفو يک زن    "باربارا الو در اثر ارزنده خود            
 :می نويسند" حسابی بود

استفاده ی برخی از زنان همجنس گرا از                         «
" همسر"يا " شوهر"، "ازدواج"اصطالحاتی مثل 

اين کلمات، تنها کلمات        .  يک دليل اساسی دارد       
موجود در فرهنگ ما هستند که عشق، اعتماد،               
کارآيی و مسئوليت در يک رابطه را بيان می                  

نقش های رايج در بين زنان همجنس گرا           ...  کنند
از آن روست که آنان در اين جامعه زندگی می                

زنان، در  تمام عمر خود با فرهنگی                     ...  کنند
بزرگ شده اند که شيوه زندگی مبتنی بر مرد و                
زن، سلطه و تابعيت، وابستگی  و استقالل، تهاجم 

 ».و تسليم را تحميل می کند
در رابطه  "  زن"و  "  مرد"در واقع، تصور وجود     

همان طور که      .  همجنس گرايان نادرست است        
جنسيت و همجنس         "آرنو کارلن، در کتاب                 

در :  "از قول يک روانپزشک می گويد         "  گرايی
صد اندکی همواره نقش زنانه را بر عهده می                   
گيرند؛ درصد اندک ديگری مردی است که                      

در ميان اکثر   .  همواره نقش فعال را بر عهده دارد 
اما هر چه هم    ."  ها، اين نقش ها تغيير می کند        آن

که جنبش همجنس گرايان بکوشد، نقش های                     
 . جنسی را به دور اندازند، موفق نخواهند شد

مانيفست جبهه رهايی مردان همجنس            "گرچه،   
ازدواج را محکوم کند و از مرگ خانواده             "  گرا

سخن گويد، مردان در جستجوی امنيت عاطفی              
در يک دنيای خشن، به تقليد از نهادی می                           
پردازند که گرايش جنسی شان را محکوم می                  

باری، همان طور که کينسی نشان داد،                     .  کند
گرچه بسياری از زنان همجنس گرا، پنج، ده يا               
پانزده سال با يکديگر زندگی می کنند، اما وجود            
رابطه ی ديرپا در ميان همجنس گرايان، نادر                 

 . . .  مبارزه طبقاتی و

بسياری از     :  "آرنو کارلن می نويسد            .  است
همجنس گرايان می گويند آن ها به دنبال يک                    
رابطه ديرپا هستند و به سرعت به زندگی                           
مشترک می پردازند، اما در واقع رابطه شان                  

 ."شکننده، جنجالی و کوتاه مدت است
هم جنس گرايان، عليرغم نگرش ظاهرًا آزادانه            

کمتر از  "    خارج از ازدواج  "تر به رابطه جنسی     
گرايشان خواهان تعهد عاطفی          والدين دگرجنس  

ها که در دنيايی متخاصم و تحت فشار          آن.  نيستند
فراوان زندگی می کنند، رابطه جنسی خود را                 
ناپايدارتر از رابطه دگرجنس گرايان احساس می        
کنند، از اين رو، حس مالکيت در آن ها به وجود            
می آيد، زيرا تملک اشيا، چنان که رواج دارد،                

به گفته  .  اندکی احساس امنيت به وجود می آورد         
در ميان زنان همجنس گرا که پيوند : "آبوت و الو

زناشويی وجود ندارد، هيچ ضمانت اجتماعی يا            
قانونی ای برای تداوم رابطه بعد از دوران اوليه            
عشق رمانتيک وجود ندارد، ناامنی و حسادت                

 .دست باال را دارند
دنيای همجنس  گرايان،  که ظاهرًا با ارزش های          
نظام سرمايه داری در تضاد قرار دارد، نيز                     

 .کامًال تحت سلطه سرمايه داری قرار دارد
گراها در نتيجه                     خرده فرهنگ همجنس             

زنان .  برخوردها و اوهام، چند پاره شده است            «
خود را از مردان جدا می کنند، مردان مرد نقش             
از مردان زن نقش، زنان مرد نقش از زنان زن              

بسياری از اين     .  کنند   نقش، خود را تفکيک می         
رفتارها خود بازتاب ارزش های دگرجنس گرايی   
هستند و برخی ديگر از تاثير روابط بيرونی                     

در دنيای همجنس گرايان، افراد      .  گردند  ناشی می 
به آسانی فرديت خود را از دست می دهند،                        
سکس به هدف زندگی و فرد به شيئی بدل می                   

 ».گردد
در نتيجه، سرمايه داری همجنس گرائی را به                  

. تبديل کرده است      "  مسئله و معضل          "  يک    
مادامی که خانواده سنتی، واحد اقتصادی ، مهد              
پرورش کودک و رفع نيازهای مصرفی انسان              
هاست، همجنس گرايان، منحرف تلقی خواهند               
شد؛ چرا که مرد همجنس گرا به عنوان کسی در            

تواند ايفاگر نقش مرد       شود که نمی    نظر گرفته می  
به عنوان نان آور زن و فرزند تلقی شود و زن                  
همجنس گرا ناشايسته برای ايفای نقش مادر و                

خانواده کنونی نه تنها زندانی است برای          .  همسر
های نقش    اعضای آن، بلکه افرادی را که با کليشه       

های جنسی اين نهاد، انطباق ندارند، نيز به                        
 .اسارت در می آورد

 
 
 

 



 ۵ازصفحه 

  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر  ١١

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت

زاران              ره ه برابر باليای طبيعی، به طور روزم
د                            ن ت رس ی می ف ست ي ام مرگ و ن ه ک انسان را ب
وکيست که نداند کودکان نخستين قربانيان جنگ و 
خشونت، باليای طبيعی، فقر و بيکاری ومصائب       

د   ان،               .   اجتماعی ديگرن ودک ار ک ه ک ئل اگر از مس
ان  وآموزش                     داشت و درم ه سوء تغذيه، عدم ب
وامکانات تفريحی برای صدها ميليون کودک در         
ه               وط ب رب ار م ب سراسرجهان بگذريم، روزانه اخ
ا                  ری ه ي ودک در درگ ا ک ه ه شدن ده ک ه ت ک ت
ه                     ان از جمل لف جه وانفجارات در مناطق مخت
ان در               ودک ن، مرگ ک عراق، افغانستان و فلسطي
ان،                    ودک ه ک جاوز ب ل، ت اثر توفان و زلزله و سي
دهای              ان خريد و فروش و مثله کردن آنان توسط ب
ال خشونت جسمی و                     اری واعم قاچاق و تبه ک
عی               اط جم ب ل ارت ائ ان در وس ودک ه ک ی ب روان
ه،               گران م انعکاس می يابد و چهره کريه نظام ست
غير عادالنه وغير انسانی سرمايه داری راعريان 
ان       می کند که در آن انسانها فاقد ارزش اند وکودک
ال             گدم چنين بی رحمانه توسط سرمايه و قدرت ل

 .می شوند
وق کودک               ١۶ ی حق ان ه جه ام  سال پيش پيمان ن

د      ان       .   توسط سازمان ملل به تصويب رسي م ي ن پ اي
م              راه ات ف ان ک که دولت ها راموظف می سازد ام
اه،          آورند تا کودکان بتوانند از غذا، پوشاک، سرپن
د                  ن ره م ه حات درخورب ري ف آموزش، بهداشت وت
ده             ي ان رس شوند، به امضای اغلب کشورهای جه

 .است
ی             )   ١٩٩٩سال ( سال پيش ۵ ل ل م ن ال ي ان ب سازم

ه           ام ه ن ل د             ١٨٢کار مقاو ان ه تصويب رس .  را ب
ممنوعيت کار کودک  ” برطبق اين مقاوله نامه که   

نام دارد  “   واقدام فوری برای محوبدترين شکل آن     
ان و              ودک دولت ها موظف اند با سوء استفاده از ک
اری         واداشتن آنان به روسپی گری، قاچاق وهرک

د           ن ن ن    .   که برای آنها خطرناک باشد مقابله ک از اي
ار               ا ک اری از کشوره گذشته، برطبق قوانين بسي
رای آن             کودکان ممنوع است يا محدوديت هائی ب
 :درقوانين درنظر گرفته شده است، اما بااين همه

ار حاکی          ٢٠٠٢آمار سال   ی ک ل  سازمان بين المل
ان              ٣۵٢است که     ميليون کودک در سراسر جه

 ميليون کارگرند و ٢۴۶از اين تعداد. کار می کنند 
ا را    ١٧٠  ميليون به کارهائی اشتغال دارند که آنه

در معرض تماس بامواد شيميائی، ماشين آالت پر   
 . خطر و ديگر شرايط خطرناک قرار می دهد

يش از         - ن                 ١٢٠ب ي ن ه در س ون کودک ک ي ل ي  م
ل                    حصي درسه وت ه م ن ب ت تحصيل هستند، از رف

 . محروم اند
يش از       - ان از            ١۵٠ب ه ودک در ج ون ک ي ل ي  م

 .گرسنگی رنج می برند
ر در       ١٠ ميليون کودک درجنگهای ٢  -  سال اخي

 .سطح جهان جان خود رااز دست داده اند
ر      ١٠هر ساله     -  ميليون کودک جان خود را دراث

ل              اب ابتالء به بيماری هائی از دست می دهند که ق
 .پيش گير اند

رور         ٢هر    -  دقيقه يک کودک به علت خشونت، ت
 .وجنگ کشته می شود

 زندگی کودکان در آئينه ی آمار
  ) به بهانه روز جهانی کودک( 

 . . . تدوام اعتصابات و 

 مارس گذشته حمايت       ١٠اعتصاب و تظاهرات       
ناپذير از اعتصاب       نکرد، ولی با چرخشی توضيح    

 اکتبر پشتيبانی نمود؟ آيا اين تغيير         ۴و تظاهرات   
جمهوری     موضع ربطی به انتخابات رياست            

  ندارد؟٢٠٠٧
واقعيت ديگر جنبش طبقاتی کارگران در فرانسه          
راديکاليزه شدن آن حداقل در چارچوب                               

توان در        اين موضوع را می      .  هاست     اتحاديه
تر توضيح        رخ داد بيش    ٢٠٠٣رويدادی که سال     

در اين سال بيش از يک صد هزار کارگر               .  داد
صفوف آن را ترک کرده و      .  ت.  د.  اف.  عضو ث 

نام دارد  .  ت.  ژ.  به يک اتحاديه مبارزتر که ث         
الزم به توضيح است که در اتحاديه اول         .  پيوستند

ها دست باال را دارند و            دمکرات  –سنتًا سوسيال   
اش، به ترتيب خانم نوتا و             دو رهبر قبلی و فعلی     
ها صريح و         وگو با رسانه        آقای شرک در گفت     

کنند که به انقالب برای            روشن چنين مطرح می    
تغيير اوضاع اعتقاد ندارند و تنها راه را رفرم                 

که بيش از يک صد سال       .  ت.  ژ.  در ث .  دانند     می
ها پيش        ها از مدت       ی فعاليت دارد کمونيست        سابقه
با اين حال صدها هزار کارگر عضو         .  ترند      قوی
بر اين امر واقفند که آن چه آنان را از          .  ت.  ژ.  ث

تعميق مبارزه بازداشته است همانا عدم وجود                 
يک حزب کمونيست واقعی و قدرتمند در                           

های چنين       ی امروز است، هر چند نطفه            فرانسه
حزبی دوباره در شش هفت سال اخير بسته شده              

ی طبقاتی و         شک نيست که رشد مبارزه       .  است
راديکاليزه شدن جنبش مطالباتی کارگری به                   
زايش چنين حزبی در آينده کمکی انکارناپذير                

 .خواهد کرد
تداوم اعتصابات و تظاهرات ميليونی کارگری              

ی کارگر        ريشه در مبارزات ده سال اخير طبقه         
داری نئوليبرالی و           اين کشور برضد سرمايه       

گرد       تعرض آن به قانون کار، دستمزدها و عقب          
اين ريشه را به سادگی         .  به دوران بردگی دارد      

 .توان خشکاند      نمی

 
  اما در ايران

 
ه از                       راسم ک د م ن زاری چ رگ ه ب وط ب اخبارمرب
طرف فعاالن وانجمن های دفاع از حقوق کودکان  
ا تحت           برگزار شد، يا درجائی انعکاس نيافت و ي
اقشات حکومت             ن ه م وط ب رب ار م ب اع اخ الشع
اسالمی با غرب برسرتوليد سالح های هسته ای،     
را ر              ل ق ائ تضادهای درونی حکومت و ساير مس

ا و                 .     گرفت ه ه ام ر در روزن در اين روز دوخب
ا                           اط ب ب ی حکومت در ارت ت رن ت ن سايت های اي
ای                         وي ه خودی خود گ ه ب شر شد ک ت کودکان من

 .شرايط زيست صدهاهزار کودک است
 مهر اخبار زير زينت بخش منابع خبری ١۶روز 

 .حکومت بودند
ی در شش             ٣۶۵۴جمع آوری     -١ ان اب ي  کودک خ

ر کل آسيب های             .   ماه نخست سال جاری          دي م
ر            ن خب اجتماعی شهرداری تهران ضمن اعالم اي

زود ان               ٢٠از   :   اف اي ا پ ه ت ت ذش ال گ اه س ر م ي  ت
ه   ١٧٢٩٨شهريور امسال   ان  کودک خيابانی از پاي

وسط گشت های                 ران ت ها ونقاط مختلف شهر ته
 .سيار جمع آوری شده اند

ون اصالح                    -٢ ان ه ک اران ب زهک آمار ورودی ب
ه است           ت اف زايش ي يت اف رب ون      .   ت ان ر کل ک دي م

زوده                “   اصالح تربيت ”  ر اف ن خب ح اي وضي در ت
که به اين مرکز     “   بزهکار” است که تعدا کودکان     

تن رسيده و تصريح ٣٢٠به٢٢٠ارجاع شده انداز    
اه                     ان طی دو م وجوان ان ون کرد که جرائم جوان
 .گذشته نسبت به ماه های قبل افزايش يافته است

ه هر دو               الزم به يادآوری است که آمار مربوط ب
خبر فوق که حکومت جمهوری اسالمی در روز          
ه              وط ب رب جهانی کودک اعالم نموده است، تنها م

 .شهر تهران است
ه            عالوه بر صدها هزار کودک که به جای رفتن ب
مدرسه و تحصيل ناگزيرند کار کنند و شکم شان            
ران              ارگ ن ک اری اي ي را سير کنند و در موارد بس
زاران                      د، ه ن ت ز هس ي واده ن ان ان آور خ کوچک ن
ه                    واده ب ان ی در خ کودک ازآزار جسمی و روان
ان            اب ي تنگ آمده اند، از خانه فرار می کنند ودر خ

د      ن ان از راه              .   ها پرسه می زن ودک ن ک دگی اي زن
فروش سيگار و آدامس، واکس زدن، دستفروشی        
ا،                  ل ه ر پ وغيره تامين می شود و شب ها در زي

وارد  .   در خرابه ها  ودر پارک ها می خوابند         درم
د و           بسياری در دام باندهای تبهکار اسير می شون

د         . به قاچاق، فحشاء واعمال مشابه وادار می شون
وضعيت کار وزندگی اين کودکان آئينه تمام نمای        
ه                   اي ول و سرم قدس آن پ جامعه است که اصل م
ه                ال راب ه ون ودک ن زاران ک ی ه دگ است و زن

 .نابودی می کشاند
اه،                   ن رپ ذا، س ه غ ان ب ودک ه در آن ک امی ک ظ ن
 بهداشت، آموزش وتفريح دسترسی نداشته باشند، 

ه جای                  ر می سازد ب نظامی که کودکان راناگزي
ور،             م اريک ون رفتن به مدرسه در کارگاه های ت

 در مزارع و در خيابان ها کار کنند،
کودکان درخانواده مورد آزاد و        نظامی که در آن   

شکنجه روحی وجسمی قرار می گيرند، بدون آن         
جازات               ل م اب که شکنجه کننده به موجب قانون  ق

 باشد،
نظامی که به جای شادی ومهربانی، فقر، وحشت         
ا                    ه ن د، ت ن ل می ک ي وافسردگی را به کودکان تحم

 . شايسته سرنگونی است



 
يت   ( برای ارتباط با سازمان فدائيان       ل ه   )   اق ام ن

رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت اي ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
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  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

  ۴۶٣  شماره ٨۴نيمه  دوم مهر 

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 فرانسه 

 کانادا

١٢ 

 ١٠درصفحه 

 نامه ای از رفقای هم رزم رفيق حامد
 

داشت                      زرگ ه ای در ب ام د ن ام رفقای  هم رزم ح
د            رده ان . خاطره ی وی برای نشريه کار ارسال ک

حات                       ه علت محدوديت صف ا ب باپوزش از رفق
نشريه به ناگزير تنها بخش هائی از نامه را درج            

 .می کنيم
گران           .   .   .     ”  ارش دي ا و آث در باره حامد و کاره

ه       .   بسيار گفته و خواهندگفت    لذا دراين جا نيازی ب
. تکرار آن گفته ها و شرح زندگانی وآثار اونيست

قصد . اين مهم راهنگامی ديگر ومجالی بيشتر بايد
ز                        ا دوچي ه ن ا ت ج ن از رقم زدن اين سطور در اي
است، بازتاباندن گوشه ای از احساس درون در             
ن ادای يک                  ي ن م چ سوگ رفيق از دست رفته وه

 .ِدين به او و خاطره وآرمانش
ه است،                 ت ذش در يک هفته ای که از رفتن حامد گ
ه                 ام اد ن ديده ايم وخوانده ايم که در يادواره ها و ي
ام                ها از وی به عنوان يک محقق و يا فمينيست ن
ل      برده و از اين زاويه او وکارهايش را مورد تجي

کری          .   قرار داده اند   در اين بين، اما، خط مشی ف
ه                 اسی اش ب وعقيدتی حامد و وابستگی های سي

د                 اده ان ت م اف ل در .   يکباره، به عمد يا به سهو، از ق
اين که حامد محققی بود چيره دست و موشکاف و  

يست            د ن ا، و    .   فمينيستی آگاه و طراز اول تردي ام
وشه               اين امای بسيار مهمی است، اين تنها يک گ

کری و         .   از کليت وجودی او بود     ای ف ديگر زواي
د           ن    .   بينشی حامد نيز می بايستی روشن شون و اي

م                    ن ي رگردن خود می ب . وظيفه ای است که من ب
يش از                     ه ب قی ک ي دينی که می بايستی در حق رف

.   . ربع قرن همراه وهمگام من بوده است ادا گردد    
ه             .    م ک وان ت آری بايستی بر بغض خودغلبه کنم تاب

م                      ن ه ام ادا ک ت . دين خود را به رفيق از دست رف
ی               ت ان ي سکوت کردن در اين باره، به گمان من، خ

اطره او       ه خ ه حرمت او و         .   است ب ی ک ايست ب
رده                خاطره اش نگاه داشته شود و روشن و بی پ
د هرگز                    ام ان، ح ت ه دوس بانگی برآورده شود ک

ود  “   فمينيست”و “ محقق”  ب . تجريدی و در خالء ن
ی                   ن رج عاج خوش نشي حامد محصور حصار ب
ه                    ن حاالت ب ا از اي نبود و برعکس، فرسنگ ه

ه               .   دور د وقف خدمت ب تمامی زندگی کوتاه حام
ود                  ان ب ار شدگ م ث ت . ستمکشان و محرومين و اس

ود           آرمان واالی او محو استثمار انسان از انسان ب
ی            م شرف انسان اميت     .   وتامين آزادی و تکري م ت

ن                   مش در اي ل ع تالش و تکاپو وتحقيق وتعليم و ت

ق       پس از نزديک به سه سال جدال با بيماری، رفي
ر        ٨حامد شهيديان سرانجام ساعت      ب ت  شب اول اک

ادا درگذشت                    ان رآل ک ت ون ی در م ان ت . در بيمارس
ه             د را ب هرچند بيماری سرطان زندگی وکار حام
ا                      ا او ت ود، ام رارداده ب ر ق ي اث طور جدی تحت ت
ر                       ه ب ود ک دوار ب ي ن و ام ي ب آخرين روزها خوش

 .بيماری غلبه کند
 

ه                       ا ب ک ري ل در آم حصي رفيق حامد در دوران ت
ق                    ی خل دائ ان چريک های ف هواداری از سازم

رخاست     ران ب اسال     . اي ان     ١٣۶۶او ت ازم ه س  ک
وان                ه عن ادا ب ان دانشجويان ايرانی در آمريکا وک

يت  ” تشکيالت وابسته به     رد،           “   اقل يت می ک ال ع ف
 . عضو اين سازمان بود

ه             د ب در سطح جنبش چپ وجنبش زنان رفيق حام
ه                      ن ي ارش در زم عات و آث طال ات، م سبب تحقيق

ه شده است               ت اخ ن رای       .   مسئله زن ش ت د، دک ام ح
ود            اه ب ا      .   جامعه شناسی و مدرس دانشگ اب ه ت ک

ومقاالت بسياری در رابطه با مسئله زن در ايران 
طه                 .   نوشته است  ده ای در راب ات ارزن ق ي ق ح اوت

ان    ۵٧بانقش و موقعيت زنان در انقالب        ، نقش زن
در سازمان های سياسی چپ و جنبش زنان ايران         
ام             ج پس از به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی ان

ه                  .   داده است  اب ب ت دک ن ات در چ ق ي ق نتيجه اين تح
ارسی                 ان ف ه زب ه ب زبان انگليسی و در دهها مقال

ه است     ت اف ار ي ش ت اری از       .   ان ي االت اودر بس ق م
. نشريات سياسی وتحقيقی فارسی درج شده است         

ه                        ار نشري رک ابت و پ کار ث د هم زن در   ” حام
 .بود“ مبارزه

ار و             رک رفيق حامد کمونيستی پرشور و محققی پ
قی     .   جستجو گر بود  ي ق اين خصوصيات به آثار تح

د                        ي خش ژگی خاصی می ب ه های او وي . ونوشت
اوعضوی از خانواده چپ بود، امادرعين حال از      
ی                      ائ ی چپ اب ط درون ات و رواب اسب انتقاد به من

دود                  .   نداشت ع ا جزو م ود، ام ن ب سي حامد آکادمي
يت                   ع وق ن در م ت رف رار گ ه ق ود ک راد چپ ب اف
ااد                ق ن ع و م دانشگاهی قادر نشد از او فردی مطي

تئوری های مد روز . ايدئولوژی بورژوائی بسازد
د                   ودن ه ب اذب د ج اق رای او ف . دانشگاههای غرب ب

سم و                ي درن ام گی، پس اومنتقد نسبيت گرائی فرهن
 . فمينيسم اسالمی بود

ان يک                ه زن ان ب با مرگ حامد، جنبش برابری طل
رشور را از دست                فعال، مدافع و صاحب نظر پ

 .داد
آثار او جزئی ماندگار از ادبيات جنبش زنان است 
و خاطره او در ذهن کسانی که از نزديک وی را           
ز          می شناختند به عنوان کمونيستی آگاه، محققی تي
اقی              کلف ب بين وپرکار و رفيقی صميمی و بی ت

 . خواهد ماند

 خاطره ی رفيق

 حامد شهيديان 

 گرامی باد


