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ϪѧѧϤϫ�ϭ�α έΩϭί �ϢϴϠδѧѧΗ�ϡϼѧѧϋ�ΎѧѧΑ-ϪѧѧΒϧΎΟ- در

ζ ѧѧѧѧϴ̡�̮ ϴϠѧѧѧѧη�ήѧѧѧΑήΑ-ϪѧѧѧѧϧέϭΩ-ϪѧѧѧѧϤϫ�̵- ی

�ϪѧϟΎϘϣ�Ύѧϳ�ΏΎѧΘ̯�̮-کھ از مطالعھ-کسانی ѧϳ�̵

�ΖδѧѧΨϧ�̵Ύϫήτ ѧѧγ�Ύѧѧϳ�ϪΤϔѧѧλ �ΪѧѧϨ̩ �ϥΎѧѧϤϫ�ϪѧѧΑ

�ϦѧѧϴϤϫ�ήѧѧΑ�έ�ΩϮѧѧΧ�ΕϭΎπ ѧѧϗ�ϭ�ϩΩήѧѧ̯�ΎѧѧϔΘ̯

�ήѧ̩:خواھم بپرسم-دھند می-مبناء قرار می

�έΎΘѧѧγή̡"روز زن" �ˬή̳ έΎѧѧ̯�ί ϭέ�έΎѧѧϨ̯�έΩ

̶ ѧѧϣ�ϪΘѧѧηΩ�α Ύѧѧ̡�̶ϧΎѧѧϬΟ�τ ѧѧγ�έΩ�ϩήϴѧѧϏ�ϭ-

�ΖѧѧѧηΩ�̶ѧѧѧϣή̳ �ί �̶ϨΨѧѧѧγ�Ύѧѧѧϣ�ΩϮѧѧѧη" روز

Ωήѧѧϣ"Ϧѧѧϳ�ϪѧѧΑ�ϑ Ύπ ѧѧϣ�ˮΖδѧѧϴϧ�έΎѧѧ̯�έΩ-�Ϫѧѧ̯

�έΩ�Ϫѧ̯�̠-چرا ژانرھا و نحلھ ̩ �ϒϠΘΨϣ�̵Ύϫ

Ωήѧϣ�ϭ�ϥί"شان -ادبیات �̵ ήΑήΑ�ϭ�̵ϭΎδΗ"

�̶ѧѧϧΎϬΟ�ί ϭέ�̶ΘΨѧѧγ�ϪѧѧΑ�ˬΖѧѧγ�ϩΪѧѧη�ϪѧѧϨϳΩΎϬϧ

-Ϧѧϳ�ϥϭΪΑ�ˬΪϨϬϧ-را ارج می) مارس8(زن 

ζ ѧΒϨΟ�ϞΧΩ�Ϫ̯-�ϭ�ϡϭΩ�ΝϮѧϣ�̶ΘδѧϴϨϴϤϓ�̵Ύѧϫ

ھزارم شوند؟ ...سوم و 

ζ-بھ ھمین ساده ѧϴ̡�ΎѧΑ�ϭ�̶ ̳-ζ ѧ̯-�ϦϳήΘθѧϴΑ

ϪѧϤϫ�ϪѧΑ�ΩϮѧΧ�̵Ύϫ-�̶ѧϧΎΑήϗ�ϥΎѧϧί-شادباش �̵

̵ ΪѧѧϨϣί ήΗΎϧ-�̶δѧѧϨΟ�̵ˬ Ω̬ѧѧϧ�̶ˬ ΗΎѧѧϘΒρ�̵Ύѧѧϫ

̶...و  ѧѧѧϣ-�ΚѧѧѧΤΑ�̶Ϡѧѧѧλ �Ϟѧѧѧϳέ�Ωέϭ�ϢϫϮѧѧѧΧ

ϡϮѧѧη.�έΎѧѧΒϏ�ϥΪѧѧϧΎ̰Η�̵ήѧѧΑ�ΪѧѧηΎΑ�ήΘѧѧϬΑ�ΪϳΎѧѧη

ϩΪѧϨϫΩ�ϥΎѧ̰Η�ί ΎѧϏ�ί �˭ϡϼ ̯ �̶ϳΪΘΑ-�ΏΎѧΘ̯�̵

"Ϣθѧѧ̩-ϒϴϟΎѧѧ̰Η�ϭ�ί Ϊѧѧϧ"-�Ϣѧѧϫ�ί ϮѧѧϨϫ�ΎѧѧΗ�Ϫѧѧ̯

̶ ѧѧѧϣ-�ΩϮѧѧѧη�ϩΪѧѧѧϧϮΧ�ΪѧѧѧϧϮΗ-�ϡϭ�έ�̶ΗέΎѧѧѧΒϋ

ϩΪѧϧί �Ϧѧ̰Ϥϣ�Ϟ̰ ѧη�ϦϳήΗϮϴѧη�ϪѧΑ�Ϫѧ̯�ϡήϴ̴Α-

ΖѧѧϤΣί �ϭ�ή̳ έΎѧѧ̯�ϥΎѧѧϧί �ΦѧѧϠΗ�̶ѧѧ̳-�ήϴѧѧγ�ζ ѧѧ̯

�ϩΪϴθѧ̯�ήϳϮμ-بربریت سرمایھ ѧΗ�ϪΑ�έ�̵ έΩ

:است

»�ϦѧѧѧѧѧѧϳήΧ�ϝϮϐθѧѧѧѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧѧѧѧ̯�̶ ϳΎѧѧѧѧѧѧϫί ϭέ�έΩ

�ΎϓΩΎμ ѧѧѧΗ�ˬϡΩϮѧѧѧΑ�ήѧѧѧο ΎΣ�ΏΎѧѧѧΘ̯�ΕΎΤϴΤμ ѧѧѧΗً

ϪΒΣΎμ ѧѧѧϣ-ϪѧѧѧϠΗ�̶ѧѧѧϳ-�ζ ѧѧѧϳΪ̴ Ο�ΎѧѧѧΑ�̶ѧѧѧϧϮϳΰϳϭ

ѧ̰ϳ�ϭ�ΎѧϴΒϤϠ̯�ϩΎ̴θѧϧΩ�έϮδѧϓϭή̶̡�–باگواتی 

ϩΰϳΎѧѧΟ�ϝΎδѧѧϣ�̵ΎϫΪѧѧϳΪϧΎ̯�ί -�ϞѧѧΑϮϧ�̵- را

ϪΒΣΎμ.دیدم ѧϣ-�̶ѧϔϨϣ�ΕήϴΛΎѧΗ�ΩέϮѧϣ�έΩ�ήѧ̳

�ϥΎѧѧѧϬΟ�ήϴѧѧѧϘϓ�̵ΎϫέϮθѧѧѧ̯�έΩ�ϥϮϴѧѧѧγΰϴϟΎΑϮϠ̳

̶ ѧѧϣ�ϝϮѧѧγ�ϡϮѧѧγ-ΖѧѧγΩ�ϪѧѧΑ�Ύμ ѧѧΨη�ϭ�Ωήѧѧً̯-

�ϥΎѧϧί �έϮѧηΩ�έΎѧ̯�ς ϳήѧη�ϭ�ΰϴ̩Ύѧϧ�̵ΎϫΩΰϣ

ΖѧѧηΩ�ϩέΎѧѧη�Ϧѧѧϴ̢ϴϠϴϓ�έΩ�ή̳ έΎѧѧ̯.�ˬΦѧѧγΎ̡�έΩ

ΖѧѧγΩ�ϥΰϴѧѧϣ�ΩέϮѧѧϣ�έΩ�̶ΗϮ̳ ΎѧѧΑ-�ϭ�ΎѧѧϫΩΰϣ

�Ϫѧѧѧ̯�Ζѧѧѧϔ̳�ΎѧѧѧϬϨΗ�ˬΩΰѧѧѧϧ�̶ѧѧѧϓήΣ�έΎѧѧѧ̯�ς ϳήѧѧѧη

̶ ѧϣ�ϥΎθϧ�ϭ�ϥΩή̳ Ύη�ΕΎϘϴϘΤΗ-�β ѧ̡�Ϫѧ̯�ΪѧϫΩ

�ΐ ѧѧѧϠϏ�ˬΎϫΪѧѧѧΣϭ�Ϧѧѧѧϳ�ί �̶ѧѧѧ̰ϳ�Ϟѧѧѧϴτ όΗ�ί 

��ϞϏΎѧη�ϩΎѧ̳έΎ̯�ϥ�έΩ�Ϫѧ̯�έ�̶ϧΎϘϫΩدختران

�ϪѧΑ�ε-ھا-بودند خانواده Ύѧόϣέήϣ�̵ήΑ�ϥΎη

ΎθѧѧѧΤϓ�ΰѧѧѧΟ�Ϫѧѧѧ̯�Ζѧѧѧϓή̳ �ϪѧѧѧΠϴΘϧ�ϭ�ΪϨΘѧѧѧηΎϤ̳�

�ϡΩήѧѧϣ�Ϧѧѧϳ�ˬϥϮϴѧѧγΰϴϟΎΑϮϠ̳�ς ϳήѧѧη�ε ήϳάѧѧ̡

̶ ѧϤϧ�̵ ήѧ̴ϳΩ�έΎ̯-ΪѧϨϨ̰ Α�ΪѧϨϧϮΗ.�̵ήѧ̴ϳΩ�ϩέ

�ϦѧϳέΫ�Νήϳ2001ζ(».وجود ندارد ѧϴ̡�ˬ-

1)گفتار

پیام شیوا خیر آبادی و 

سوسن رازانی 

به طبقه  کارگر ايران
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!!!ایران در خطر است

صفحھ آخر



�έΩ�ϢѧѧѧϠϗ�Ϧѧѧѧϳ�ΐ ΣΎѧѧѧλ �ˬΪѧѧѧόΑ�ϝΎѧѧѧγ�Ζθѧѧѧϫ

ϪϴѧѧѧηΎΣ�ήѧѧѧΑ�ϩΎѧѧѧΗϮ̯ �̶ΘѧѧѧηΩΩΎϳ-̶ ѧѧѧΑ�̵ Ύѧѧѧϫ-

ϪϳΎϣήѧѧγ�ϥήѧѧΤΑ�ί �̶ѧѧηΎϧ�̵ ί ΎѧѧγέΎ̯- داری

ϝϮѧϫ�̵ήΟΎϣ�ϦϴϤϫ�ί �ί ΎΠϳ�ϪΑ�ϝήΒϴϟϮΌϧ-

–"ی سیاه-خانھ"ِ و نشانی 2ناک سخن گفتم

ϩΪѧη�έΎ̯-زنان کارگر بی–فروغبھ تعبیر 

ѧΑϭΩ�̵ΎθѧΤϓ�̵̶�-ی ایران را در بازارچھ-

ϡΩΩ�ϥΎθѧϧ�Ύϴγ�β ̰ γ�ΖόϨλ �ϼ ̯ �ϭً.�ήѧ̴ϳΩ

�Ϧѧϴ̢ϴϠϴϓ�ϪѧΑ�ήμ-نمی ΤϨϣ�έ�ϪόΟΎϓ�Ϧϳ�ϥϮΗ

-ϪϳΎϣήѧγ�ϦѧϔόΘϣ�ϭ�ϩΪѧϨ̳�Ϣ̰ηُ.و ایران کرد

ωϮѧѧѧϬΗ�̵ ΎϬΘѧѧѧη�ϭ�˭ϥέΩ-̵ ήϴѧѧѧγ�ϭ�έϭ-

ΏΎѧΒΣ�ϥΪѧη�ΥέϮѧγ�ΎѧΑ�Ϫѧ̯�ϪϳΎϣήѧγ�ήϳά̡Ύϧ-

�ΪѧϨ̳�ϪΑ�έ�ΎϴϧΩ�ˬϊ ϳΎϨλ �ρϮϘγ�ϭ�α έϮΑ�̵Ύϫَ

�̵ΎѧѧѧϫΩϮϤϨϫέ�ί �̶ѧѧѧγ΄Η�ϪѧѧѧΑ�˭Ζѧѧѧγ�ϩΪϴθѧѧѧ̯

Ϫѧѧѧϳήψϧ-�ϥϮѧѧѧ̪Ϥϫ�̶ ѧѧѧΗήτϓ�Ζδѧѧѧ̡�ϥί Ωήѧѧѧ̡

ترین ماسک استثمار را از -، کثیفباگواتی

�ήѧѧΑήΑ�έΩ�ϭ�ϪΘѧѧηΩήΑ�ΩϮѧѧΧ�ϡϮѧѧη�ΕέϮѧѧλ

ϩΪѧη�έΎ̯-�ΎѧϬϨΗ�ήϴѧϘϓ�̵ΎϫέϮθѧ̯�̵-زنان بی

Ζѧѧγ�ϩΪϧΎθѧѧϧ�έ�ϮϴΗΎѧϧήΘϟ�̮ ѧϳ.ΎθѧѧΤϓ!�Ϧѧѧϳ

ϪϳΎϣήѧѧѧѧѧγ�ϥΪѧѧѧѧѧϤΘϣ�̲ ѧѧѧѧѧϨϫήϓ�ϥΎѧѧѧѧѧϤϫ- داری

�ϥΎϣί Ύѧγ�ଉ̶ ϳϮγέ�Ζθρ�Ϫ̯�Ζγ�ϪΘϓήθϴِ̡ ِ
�ζ ϳάѧѧϏ�̶ϧΎѧѧϬΟ)FAO(�ΖΨѧѧγ�Ϧѧѧϴϣί �ϪѧѧΑ

�ϩΩΎѧΘϓ�ϩΪѧϧΎϣέΩ�ϥΎδѧϧ�ΎѧϫΩέΎϴϠϴϣ�̶̳-گرسنھ

ϩΩήѧΑ�ί(4ی -و جنتملن مآبی ماده �̶ϳΎϫέ-

ϩΩήѧΑ�ΪΘѧγ�ϭ�ΩΩ�ϭ�̶ ̳-ϥΎѧ̳(ϩΩΎѧϣ�ϭ- 16ی

)ϩΩϮϧΎѧѧѧΧ�ί �ΖѧѧѧϳΎϤΣ�ϭ�ΝϭΩί �ϖѧѧѧΣ-( و

اش بھ -سایر مواد و مصوبات حقوق بشری

̶-زشت ϧΎδѧϧ�Ϊѧο �ϭ�ϦϳήѧΗ-ϩϮϴѧη�ϦϳήѧΗ- ی

�ϖѧϠτϣ�̶ѧϗϮϘΣ-گی جنسی و بی-ممکن برده

�Ϫѧ̯�Ζѧγ�̶τ.انجامیده است ϳήѧη�ϦϴϨ̩ �έΩ

̶ ѧѧϣ-ϩήѧѧϳΩ�ωΎόѧѧη�ϥΪѧѧη�ϩΎѧѧΗϮ̯ �ί �ϥϮѧѧΗ- ی

�ϥΎѧѧѧϧί �̶ δѧѧѧϨΟ�ΖѧѧѧϴϨϣ-�ϥΎѧѧѧϧί �ϩ̬ ѧѧѧϳϭ�ϪѧѧѧΑ�ϭ

�ί-کش -کارگر و زحمت ϭέ�ϭ�Ζѧϔ̳�ϦΨѧγ

ϩί έΎѧѧΒϣ�̵ήѧѧΑ�̶ϧΎѧѧ̰ϣ�ϪѧѧΑ�έ�ϥί �̶ϧΎѧѧϬΟ- ی

.داری تبدیل کرد-طبقاتی علیھ سرمایھ

دوم

 ھفتھ، 2340 یعنی 1990 تا 1945از سال 

�ΩϮѧΟϭ�̲-در کره ϨΟ�ϪΘϔϫ�Ϫγ�ς Ϙϓ�Ϧϴϣί �̵

Ζѧѧѧγ�ϪΘѧѧѧηΪϧ.�Ζ ̯ έΎθѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧ̯�̵ ΩϮѧѧѧΟϭ�ΎѧѧѧΑ

Ύѧϫ̵�-ی زنان و دختران در جنگ-مسلحانھ

�Ϧѧϳ�ΎΑ�Ύϣ.العاده کم بوده است-مختلف فوق

�Ζѧγ�ϩΪѧϣ�Ωέϭ�ϥΎθѧϳ�ϪΑ�Ϫ̯�̶ΗΎϣΪλ �ϪϤϫ

–ϩήѧϬΑ�ϭ�ί ϭΎΠΗ�ΕέϮλ �ϪΑ�ϩ̬ ϳϭ�ϪΑ-�̶θѧ̯

.بسیار فراوان و خشن بوده است-جنسی 

�ϒδѧϴϧϮϳ�ε έΰѧ̳�α Ύѧѧγ�ήѧΑ)�ϥϮѧѧϨϋ�ΖѧѧΤΗ

"ϞѧѧϠϣ�Ζϓήθѧѧϴ̡("�ϝΎѧѧγ�έΩ1997�ΖϧϮθѧѧΧ�

ϊ ϳΎѧѧη�ϥήΘѧѧΧΩ�ϭ�ϥΎѧѧϧί �ϪѧѧϴϠϋ-�Ϟ̰ ѧѧη�ϦϳήѧѧΗ

واقعیت .نقض حقوق بشر را رقم زده است

ϪѧόϣΎΟ�Ϫѧ̯�Ζγ�Ϧϳ-ϦѧϴΑ�̵-�ϡΎѧϤΗ�ΎѧΑ�̶ѧϠϠϤϟ

�ϝΎѧγ�ΎѧΗ�ζ ϟΎѧϗ�ϭ�Ϟϴϗ�ή̡ �̵ΎϫΩΎϬϧ1993�ϪѧΑ�

�ϡΪѧѧϗ�̨ѧѧϴϫ-�̵ ήϫΎѧѧυ�ΎѧѧΘΣ-�ι Ϯμ ѧѧΧ�έΩ

�ϒѧϠΘΨϣ�έϮѧλ-پیش �ί �̵ ήϴѧ̳"زن-̶ θѧُ̯"

ھنوز نیز "ختنھ"ترین آن یعنی -کھ کثیف-

̶ ѧѧϣ�ϩΪϫΎθѧѧϣ�Εήѧѧ̯�ϪѧѧΑ-�ΩϮѧѧη-�ϩΩΰѧѧϧ�ΖѧѧγΩ

�ΪѧΤΘϣ�ϞѧϠϣ�̶ѧϣϮϤϋ�ϊ.بود ѧϤΠϣ�ϝΎγ�Ϧϳ�έΩ

را با "رفع خشونت علیھ زنان"ی -اعالمیھ

ΪϧΎѧγέ�ΐ ϳϮμ ѧΗ�ϪΑ�ΕϮϠλ �ϭ�ϡϼγ.�Ϧѧϳ�ΎѧΗ

�ΖϧϮθѧΧ�ΪϨΘѧηΩ�ϞѧϳΎϤΗ�Ύѧϫ-برھھ اکثر دولت

Ϫѧѧϋί ΎϨϣ�̮ ѧѧϳ�ΩϭΪѧѧΣ�ΎѧѧΗ�έ�ϥΎѧѧϧί �ϪѧѧϴϠϋ- ی

ϩΩϮϧΎѧѧΧ�Ύѧѧϳ�̶ѧѧϣϮϗ�ήΜ̯ΪѧѧΣ�ϭ�̶μ ѧѧΨη-�̶ѧѧ̳

ˮ̶ Ϡ̰θѧϣ�ϥϮѧϨϋ�ϪѧΑ�ϭ�ΪϨϫΩ�ϞϴϠϘΗ!�έΩ�ϊ ϳΎѧη

ϪѧѧϨϴϣί-�ΎѧѧΟ�̵ ΩΎѧѧϋ�̵ ήѧѧϣ�ˬήθѧѧΑ�ϕϮѧѧϘΣ�̵

�ϑ.بزنند Ϯѧϟϭ�ϭ�ϑ ϻ�ϡΎѧϤΗ�ΎѧΑ�Ϫѧϴϣϼϋ�Ϧϳ

�τ ѧγ�̮ ѧϳ�ϪѧΑ�έ�ϥΎѧϧί �ϪѧϴϠϋ�ΖϧϮθΧ�ΩϮΧ

̶ ѧѧϣ�ϭήѧѧϓ�̶δѧѧϨΟ�ϝί Ύѧѧϧ-Ϣѧѧ̯�ϭ�Ϊθѧѧ̯-�ϦѧѧϳήΗ

�ϭ�έΎѧѧѧ̯�ς ѧѧѧϴΤϣ�έΩ�ΖϧϮθѧѧѧΧ�ί �̶ΘΒΤѧѧѧλ

̶(ھای رایج کارفرمایان -خشونت ѧΑ�ί �Ϣϋ

ی کار، دو -کارسازی، شرایط فجیع زمینھ-

ِراھی کار ارزان یا فحشاء و  .ΪѧϨ̯-نمی...)ِ

ھر عمل مربوط بھ "بھ موجب این اعالمیھ 

خشونت مبتنی است بر جنسیت کھ منجر بھ 

ی جسمی، جنسی، روانی یا رنج بھ -صدمھ

̶ ѧѧϣ�ϥΎѧѧϧί-ΩϮѧѧη.�ϡΎѧѧΠϧ�ϪѧѧΑ�ΪѧѧϳΪϬΗ�ϪѧѧϠϤΟ�ί 

�ϥΩήѧѧѧ̯�ϡϭήѧѧѧΤϣ�Ύѧѧѧϳ�ϞѧѧѧϴϤΤΗ�ˬϕϮѧѧѧϓ�ϝΎѧѧѧϤϋ

ϪϧήѧѧѧѧγΩϮΧ-�ΕΎѧѧѧѧϴΣ�έΩ�ϩϮѧѧѧѧΧ�̵ˬ Ωί �ί 
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مانده، -در بسیاری از جوامع سنتی و عقب

تران در ســنین کودکــی و پیــش از بلــوغ  دـخ

رگ-جنسی بھ ازدواج ن داده-ھای ـم ار ـت -ـب

.اند

ھ -ی بند ب نشان می-بررسی درباره دھد ـک

ک -در بخش وز ـی اوز ھـن ھایی از جھان تـج

رم ھ باعــث ـش ایع اســت ـک رم ـش اری و -ـج ـس

-مــی)زنــان(گنــاه -نکــوھش قربانیــان بــی

ًقربانیان تجاوز جنسی غالبا با روان!!شود

ر - رگ ـب پریشی، معلولیت جسمی و حتا ـم

ی ھ ـم شی مواـج د-اثر خودـک ھ.گردـن ی -دامـن

شورھا و  قاچاق زنان و دختران در داخل ـک

ده ی -بین کشورھا بھ ابعاد نگران کنـن ھ -ـی ـب

ــای  ــیایی و اروـپ ــشورھای آـس ــژه در ـک وـی

گردی -ھمچنین جھان.رسیده است-شرقی 

مانــده -جنــسی بــھ مقــصد کــشورھای عقــب

ــارات( ــال اـم ــسیار )ًمـث ــک صـــنعت ـب ــھ ـی ـب

ــازمان یافتــــھ در کــــشورھای  غربــــی  ســ

.پیشرفتھ مبدل شده است

ی در ذیل مطالعات مربوط بھ بند پ گفتھ ـم

-شــود خــشونت توســط دولــت یــا خــشونت-

گیرد فزونی یافتھ -ھایی کھ دولت نادیده می

د .است دتا باـی ًمقامات پلیس و زندان کھ قاـع

ا  ند غالـب شونت باـش ر ـخ ًحامی زنان در براـب

ی سی ـم ای جـن وء رفتارـھ ب ـس -خود مرتـک

(شوند ھ. ھ -نموـن ن فاجـع نی اـی ارز و عـل ی ـب

ھــا دکــتر زھــرا کــاظمی و -ی خــانم-دربــاره

تر زھــرا بــنی یعقــوب  )1387در ســال (دـک

ــشان  ــل اـی ــھ قـت ــاد و ـب ـــاق افـت ـــدان اتف در زن

ــد ــت ).انجامـی ــھ در بازداـش ــزاران زن ـک ـھ

ی ر ـم رر در -پلیس بھ ـس ھ طـور مـک د ـب برـن

ھــای سراســر جھــان توســط -گــاه-بازداشــت

گیرنــد و یــا  -پلیــس مــورد تجــاوز قــرار مــی

کل -توسط نیروھای امنیتی بھ شنیع ترین ـش

ی ایــن -نمونــھ.شــوند-ممکــن شــکنجھ مــی

ل ان قـت ال-آزارھای جنسی در جرـی ام ـس -ـع

ھ صـورت . اتفاق افتاده است60-68ھای  ـب

.......!ی بکــارت دخــتران و غــیره -ازالــھ

علــی -امــری کــھ حتــا در خــاطرات حــسین

.منتظری نیز بھ آن اشاره شده است

ًتقریبا در تمام مناقشات مسلحانھ، از تجاوز 

وب رای مرـع -بھ زنان بھ عنوان تاکتیکی ـب

.شــود-ســازی رقیــب یــا دشــمن اســتفاده مــی

ران ـ  اشکال مختلف این فاجعھ در جنگ اـی

ـــدا، و جنـــگ ھـــای -عـــراق، مناقـــشات روان

س-داخلی منطقھ راوان -ی بالکان با ـب د ـف آـم

ـــھ چـــشم آمـــده اســـت (ب .Human Right

Tody, 2000, pp. 14-83(

انی --اعالمیھ ل زـم ھ دلـی وء -شاید ـب ھ ـس ـب

ــتفاده ــست-اـس ــالمی از -ی ترورـی ــای اـس ـھ

اره  دختران و زنان در عملیات انتحاری اـش

.نکرده است

سوم

ــان از مـــــشاغل سیاســـــی  ـــ ـــــت زن محرومی

طوح -اقتصادی و فرھنگی  ژه در ـس ھ وـی ـب

دیریتی  ازع -باالی ـم ی و بالمـن ری قطـع اـم

ــت ϥϮδѧѧѧϨϴΑέ�̵.اـس ήѧѧѧϣ)ــس ــور -رئـی جمـھ

رای  اسبق ایرلند و کمیسر عالی ملل متحد ـب

:مدعی است)حقوق بشر

ھ « ت ـک رده اـس سازمان ملل ھمواره تاکید ـک

ھ  ر ـب ستی منـج ان باـی شر زـن وق ـب ترویج حـق

ــھ ــع کلـی ــاس -رـف ــض براـس ــکال تبعـی ی اـش

شارکت  ھ ـم ادر ـب ان را ـق جنسیت شود و زـن

ھــای حیــات مــدنی سیاســی -کامــل در زمینــھ

(».اقتــصادی اجتمــاعی و فرھنگــی نمایــد

Ibid. p. 83(

وده -اما بھ واقع در سال ھای گذشتھ چنین نـب

یز ھادت !است و چنین نیست اکنون ـن ھ ـش ـب

ی - اعالمیــھ16ی -اعــتراف صــریح مــاده

:گوید-گی می-مورد نظر، کھ بھ ساده

اگرچــھ زنــان اکثریــت جمعیــت جھــان را «

ھ-تشکیل می ی -دھند، اما ھنوز ھیچ جامـع ـی

ا  ل ـب ساوات کاـم ان از ـم نیست کھ در آن زـن

بــرای نمونــھ در .مــردان برخــوردار باشــند

ست7 زنان فقط 1996سال  ای - درصد ـپ ـھ

ھای جھان بھ عھده -وزارت را در حکومت

ارقــام مربــوط بــھ تعــداد زنــان در .داشــتند

ز  الی نـی وزش ـع مشاغل باالی تجاری و آـم

ت م در .در ھمین سطوح اـس وز ـھ ان ھـن زـن

ــده ــسترده در زـن ــض ـگ ــرض تبعـی ــی -مـع ـگ

دم  شکل ـع ار ـم ا دـچ ستند و غالـب ًروزمره ـھ

ــده ــافی در حیــــات اجتماعــــی -نماینــ گــــی کــ

کشورھای در حال توسعھ و نیز کشورھای 

».باشند-توسعھ یافتھ می

)Ibid. p.35(

ابرابری را -از یک منظر ریشھ ن ـن ای اـی ـھ

ر -باید در مناسبات فئودالی و بارآوری کم ـت

ست ردان ـج ھ ـم سبت ـب ان ـن -نیروی کار زـن

رد ھ .وجو ـک اریخ ھـم یز ـت بب ـن ن ـس ھ ھمـی ـب

نماد بارز این .کشورھا تاریخی مذکر است

مذکرمــداری در شــعر و ادبیــات کــشوری 

ی-ادبی!!کھ بھ صنعت-مانند ایران  اش ـم

ت-نازد - شاھده اـس ل ـم ھ وضـوح قاـب از .ـب

قــزداری در -کعــب-بنــت-نقــش مبھــم رابعــھ

روغ  اد ـف ده ـی ذاری زـن اثیر ـگ ن و ـت شعر کـھ

زاد بر شعر و سینمای مستند معاصـر -فرخ

ی فرھنــگ و ھنـــر -کــھ بگــذریم، عرصــھ

دی  ضور ـج مردساالر ایرانی ھمواره از ـح

ت ن.زنان سترون بوده اـس گفت اـی ھ -و ـش ـک

ی چنیــن فرھنــگ و ادبــی نیــز "-معــشوقھ"

ت"مرد"ھمواره  ابقھ!بوده اـس ام ـس -در تـم

شق -ی عریض و طویل شعر فارسی از ـع

ھ -ورزی بھ زنان کم ست و ـب ری نـی ترین اـث

ھــای -جــای ایــشان یــا نوجوانــان و پــسربچھ

ـــد -نشـــستھ)ھـــا-بچـــھ-مـــغ(نـــوخط  ـــد (ان مانن

ایــازبن اویمــاق در شــعر موالنــا و عطــار 

گرایــی -ھمجنــس(یــا عــشق بــھ مــرد ...)و 

ــازی  ــس ـب ــا ھمجـن ــھ ـب ــھ البـت ــستی ـک اومانـی

اوت اســت رده اســت)متـف اخوش ـک ماننــد .ـج

عشق موالنا بھ شمس تبریزی و زرکوب و 

ــبی ــراد و .چـل ــر از ـم ــثی فراـت ــن مبـح و اـی

ھــای -از ادبیــات و ســنت.ســت-مریــدبازی

-جایی کھ محل طرح داغ-)اسالمی(دینی 

ت  ک اـس م –ترین احادیث اروتـی ھ بگذرـی ـک

زن از ســوی جنــاب آقــای حکیــم -وصــف

:توس چنین ترسیم شده است

فخــر فــروختن بــھ چنیــن فرھنــگ و تمدنــی 

!آور است-براستی شرم

ده ا اـی ھ ـب ز ـک -از سوی دیگر بورژوازی نـی

ی،  ـس ـن ئولوژی آزادی و برابری نژادی، ـج

رد،  د ـک ع ـی ـل م ـخ ـس قومی و فردی از فئودالـی

پس از گذشت بیش از 

٣

زن و اژدھا ھر دو در خـاک بھ     وزیـن ھر دو ناپاک جھان پاک بھ

 زنان را ستایی سگان را ستـای    کھ یک سگ بھ از صد زن پارسای
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برای زنان عاجز مانده است و این عجز را 

Ϫѧѧλ ήϋ�ήѧѧϫ�ί �ζ ѧѧϴΑ-�ΪѧѧϴϟϮΗ�ΰѧѧ̯ήϣ�έΩ�̶ѧѧϳ

Ζѧγ�ϩΩΎѧϬϧ�ζ ϳΎϤϧ�ϪΑ�̶ΘόϨλ.ζ ѧΒϨΟ-�̵Ύѧϫ

�ϡϮѧγ�ϭ�ϡϭΩ�ϭ�ϝϭ�ΝϮѧϣ�ϡΎѧϤΗ�έΩ�̶ΘδϨϴϤϓ

�ί �ϑ ήѧѧΤϧ�̵ έΎ̰ѧѧη�ί ήѧѧρ�ϪѧѧΑ�Ϫѧѧ̯�ˬΩϮѧѧΧ

ϩί έΎѧѧΒϣ-�ϪѧѧѧϴϠϋ�ϥΎѧѧϧί �̶ΗΎѧѧϘΒρ�ଉଉΪѧѧΣϭ�̵ِ ِ ِ

̶ ѧѧϣ�ΏϮδѧѧΤϣ�̵ ί ϭ̫ έϮѧѧΑ�ϢΘѧѧγ�ϭ�έΎϤΜΘѧѧγ-

ϡήѧϓέ�ϪΑ�ΩϮΧ�̶ϳΎϣί έϭί �ήΜ̯ΪΣ�έΩ�ΪϧϮη

-�ήѧΑήΑ�ϕϮѧϘΣ�ϦϴϣΎΗ�έΩ�̶Ττ γ�έΎϴδΑ�̵Ύϫ

ϪѧΘϓΎϳ�ΖѧγΩ�ϥΎϧί-Ϊѧϧ.ζ ѧΒϨΟ�Ϧѧϳ-�Ύѧϫ–�Ϫѧ̯

̶ ѧѧѧϣ-ΐ ѧѧѧγΎϨϣ�̵ ΎѧѧѧΟ�έΩ�ΪѧѧѧϳΎΑ-�ΩέϮѧѧѧϣ�̵ ήѧѧѧΗ

�Ϊѧϧήϴ̳�έήϗ-ھای ساختار شناسانھ-ارزیابی

–�ϥΎѧϧί �̶ϧΎѧϬΟ�β ϧήѧϔϨ̯�ϦϳήѧΧ�έΩ)�Ϧѧѧ̡̰

1995(ϪѧѧѧϴϠ̯�ΩϮѧѧѧѧΧ�Ϣѧѧѧϋί �ϪѧѧѧΑ-��ϝΎ̰ѧѧѧѧη�̵

�ΚѧΤΑ�̶ѧϘϴϗΩ�έϮѧρ�ϪΑ�έ�ϥΎϧί �ϪϴϠϋ�ξ ϴόΒΗ

�ϪΒѧѧѧη�ΞϳΎѧѧѧΘϧ�Ϧѧѧѧϳ�ϪѧѧѧΑ�ϭ�ΪѧѧѧϧΩή̯ �̶ ѧѧѧγέήΑ�ϭ

:رفرمیستی رسیدند

-�Ζѧγ�ήθѧΑ�ϕϮϘΣ�ϭ�ΰΟ�ϥΎϧί �ϕϮϘΣ]؟!!

�ί]شگفتا عجب کشفی– �ι Ϯμ ѧΧ�ϪѧΑ�Ϫ̯

�ϞѧΜϣ�ΪѧϴϟϮΗ�ΖѧηΪϬΑ�ϭ�̶δϨΟ�ΖϧϮθΧ�υΎΤϟ

.بایستی مورد حمایت واقع شود

زنان بایستی حقوق مساوی از لحاظ ارث -

ΪϨѧηΎΑ�ϪΘηΩ�ϝϮϣ�ϭ�Ϧϴϣί �ϥΩήΑ) .�ϴѧο ϮΗ

�ϥΎѧϧί-داخل پرانتز این �ϥΩήΑ�Ι έ�ήϴΧ�Ϫً̯

از زمین توسط علمای عظام مغایر با شرع 

!!)مقدس دانستھ شده است

-�ϭ�ϩΩϮϧΎѧѧѧΧ�έΩ�ϩ̬ ѧѧѧϳϭ�ζ ѧѧѧϘϧ�̵ έΩ�ϥΎѧѧѧϧί

ϪѧѧѧϠϣΎΣ�ϭ�ΪϨΘδѧѧѧϫ�ϪѧѧѧόϣΎΟ-�ϊ ѧѧѧϧΎϣ�ΪѧѧѧϳΎΒϧ�̶ ѧѧѧ̳

�̵ έΎѧѧѧΟ�ϞϳΎδѧѧѧϣ�έΩ�ϥΎѧѧѧϧ�ϞѧѧѧϣΎ̯�Ζ ̯ έΎθѧѧѧϣ

�ήѧρΎΧ�ϪѧΑ�ϥΎѧϧί �ΪѧϳΎΒϧ�ϦѧϴϨ̪ Ϥϫ�ΩϮѧη�ϪόϣΎΟ

ΪϧϮѧѧη�Εί ΎѧѧΠϣ�̶ϧϮϧΎѧѧϗ�ήϴѧѧϏ�ϦѧѧϴϨΟ�ς Ϙѧѧγ!

)�ϊ ѧѧѧο Ϯϣ�ί �ζ ѧѧѧϴ̡�ϝΎѧѧγ�έΎѧѧϬ̩ �ϪѧѧѧϴϧΎϴΑ�Ϧѧѧϳ

ϖΑΎѧѧγ�ϖѧѧϴϓέ�̵ ήϴѧѧ̳-�ΖѧѧϤ̰ Σ�έϮμ ѧѧϨϣ�ϥΎѧѧϣ

!!)ی سقط جنین صادر شده است-درباره

-�̶ѧѧ̴ϨΟ�ΕΎѧѧϳΎϨΟ�έΎϤѧѧη�έΩ�̶δѧѧϨΟ�ί ϭΎѧѧΠΗ

�ϕϮѧϘΣ�ϖѧΒρ!!)؟(است و در برخی موارد 

ϦѧѧϴΑ-ϪϧΎΘѧѧγϭΩ�ήθѧѧΑ�ϞѧѧϠϤϟ-�ϝΎѧѧϤϋ�ϝϮϤθѧѧϣ

Ζѧγ�̶ѧόϤΟ�έΎΘθѧ̯�ϪΑ�ρϮΑήϣ) .�Ϣѧϫ�ί ΎѧΑ�ϭ

"برخی موارد"داخل پرانتز این کاله بوقی 

Ζѧγ�ΐ ѧϟΎΟ�̶ϠϴΧ!�ήѧ̳�Ϧѧϣ�κ ϗΎѧϧ�ϢѧϬϓ�ϪѧΑ

�Ύѧѧϳ�ϥΎΘδѧѧϧΎϐϓ�ˬϕήѧѧϋ�έΩ�Ύѧѧ̰ϳήϣ�ϥί ΎΑήѧѧγ

�̶δѧѧϨΟ�ί ϭΎѧѧΠΗ�ϪѧѧΑ�ΖѧѧγΩ�̵ ήѧѧ̴ϳΩ�̵ΎѧѧΟ�ήѧѧϫ

!)شوند-نمی"موارد"بزنند مشمول این 

ϪѧѧѧϴϠ̯�Ϫѧѧѧ̯�̵ ΩϮѧѧѧΟϭ�ΎѧѧѧΑ-�Ϧѧѧѧϳ�ΕΎΑϮμ ѧѧѧϣ�̵

ϪѧѧϋϮϤΠϣ�ήѧѧϳί �ϭ�ΰѧѧ̯ήϣ�ϪѧѧΑ�Ϫѧѧϴϣϼϋ-�̵Ύѧѧϫ

�̶ѧϧΎϬΟ�ϥΎϣί Ύѧγ�ϪϠϤΟ�ί �ΪΤΘϣ�ϞϠϣ�ϥΎϣί Ύγ

�έΎѧ̯)ILO(�ΪѧΤΘϣ�ϞѧϠϣ�̶ϟΎѧϋ�ήδѧϴϤ̯�ήΘѧϓΩ

�ϥΎѧ̳)UNHCR(�ϥΎϣί-برا ی پناھنده Ύѧγ�ˬ

ی پیشبرد -، اداره)WHO(بھداشت جھانی 

�ϥΎѧѧϧί)DAW(ϪόѧѧγϮΗ�ϕϭΪϨѧѧλ �ˬ-�ϞѧѧϠϣ�̵

�ϥΎѧѧϧί �̵ ήѧѧΑ�ΪѧѧΤΘϣ)UNIFEM(�ϩήϴѧѧϏ�ϭ

�ϩί Ϊѧѧϧ�ϦѧѧϴϤϫ�έΩ�Ύѧѧϣ�ˬΖѧѧγ�ϩΪѧѧη�ύϼѧѧΑ- ی

�̵ΎѧϘΗέ�̵ήѧΑ�̶Ϩϴϋ�ΪϴϬϤΗ�̨ϴϫ�ˬΰϴϧ�̶ϠϗΪΣ

.حقوق زنان لحاظ نگردیده است

چھارم

ϢѧѧѧϬϣ�ί �̶ѧѧѧ̰ϳ-�έΩ�ΎϋΪѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧϳ�ΩΎϨѧѧѧγ�ϦϳήѧѧѧΗ

�ζ ѧѧϳΪ̴ Ο�Εήπ ѧѧΣ�ί �ϞѧѧϘϧ�ϪѧѧΑ�ϦΨѧѧγ�̵ΪѧѧΘΑ

�ΩΎμ ѧѧΘϗ�ΖѧѧϳΎϋέ�ήѧѧ̳�ϭ�Ϊѧѧη�Ϫѧѧέ�̶ΗϮ̳ ΎѧѧΑ

ϪѧϧϮϤϧ�ΎϫΪѧλ-کالم اجازه می �ˬΩΩ-�ήѧ̴ϳΩ�̵

̶(نیز از این افاضات گھربار بھ  ѧΑ(�ϩΎѧ̳ΩΩ

̶ ѧѧѧϣ�ϢϳΪѧѧѧϘΗ�ϥΎѧѧѧϧί �̶ ϧΎѧѧѧϬΟ-Ϊѧѧѧη.�̶ΗΎѧѧѧο Ύϓ

�έ�ζ-فاضالنھ کھ زنان کارگر و زحمت ѧ̯

�ρήѧѧѧη�ϭΩ�ί �̶ѧѧѧ̰ϳ�̵ έΎѧѧѧΒΟ�ε ήϳάѧѧѧ̡�ϪѧѧѧΑ

�̵˭ έΎ̯ΪѧѧΑ�ς ϳήѧѧη��̶ˬ ѧѧϧϻϮρ�έΎѧѧ̯�ΕΎϋΎѧѧγ

̮-تقلیل دست ѧϳ�ί �ΎϫΩΰϣ-�έΩ�ΎθѧΤϓ�ϭ�Ϯѧγ

Ζѧѧγ�ϩΩήѧѧ̯�ήϴѧѧΨϣ�Ϯѧѧγ�ϥΎѧѧϤϫ.�ϥΎѧѧϤϫ�Ϧѧѧϳ

ϪϳΎϣήѧγ�̮ ѧϴΗή̯ ϮϣΩ�̵ΎϫϭΩΎ̯-�Ζѧγ�̵ έΩ

�ί-کھ در یکی دو قرن گذشتھ �̶ѧϤϴϧ�̵ήѧΑ

.بندی شده است-بستھ)زنان(جمعیت جھان 

نیز کم و )کارگران مرد(گیرم کھ نیم دیگر 

�ΎѧΑ.اند-بیش کادوھای مشابھی دریافت کرده

�ΎѧΑ�α Ύѧϴϗ�έΩ�ϩέϮѧϤϫ�ϥΎѧϧί �ϊ ѧο ϭ�ϪѧϤϫ�Ϧϳ

ϢѧϴΧϭ�ΐ ѧΗήϣ�ϪΑ�ή̳ έΎ̯�ϥΩήϣ�ΖϴόϗϮϣ-�ήѧΗ

ϪѧѧѧόΟΎϓ�ϭ-Ζѧѧѧγ�ϩΩϮѧѧѧΑ�ήѧѧѧΗΰϴϣ.�έΩ�Ϫѧѧѧ̩ή̳ 

�ϥΩήѧϣ�ΪϨϧΎϣ�ϥΎϧί �̵ˬ ϮϴϟϮΑ�ϞΜϣ�̶ϳΎϫέϮθ̯

-مانند معدن -در کارھای سنگین و سخت 

̶-ترین گونھ-بھ کثیف ѧϣ�έΎϤΜΘγ�Ϧ̰ Ϥϣ�̵-

�ϊ ѧο ϭ�ϞѧϴϟΩ�ϪѧΑ�ϥΎѧϧί �ωϮϤΠϣ�έΩ�Ύϣ�ˬΪϧϮη

�ΰѧѧ̯ήϣ�ί �ϪΘѧѧγΩ�ϥ�ΏάѧѧΟ�ΩϮѧѧΧ�̮ ѧϳ̫ ϮϟϮϴΑ

�τ ѧγ�ί �ήψϧ�ϑ ήλ �Ϫ̯�ΪϧΩή̳ �̶ϣ�̵ ΪϴϟϮΗ

�ΐ-تکنولوژی و میزان بارآوری ѧγΎϨΗ�˭έΎ̯

.ھای آنان دارد-بیشتری با توانایی

�ήѧϴѧψѧϧ�̶ ѧΗΎѧϣΪѧΧ�ϞѧϏΎθϣ�ΖϳήΜ̯�ϥήϳ�έΩ

�˭ϥΎѧϣέΩ�ϭ�ΖѧηΪѧϬѧΑ�˭ε έϭήѧ̡�ϭ�ε ί Ϯϣ

ѧΘѧϟϭΩ�̵̶�-امور دفتری ادارات و شرکت Ύϫ

و خصوصی؛ بخش فروش و بازاریابی در 

Ζѧγ�ϥΎѧϧί �έΎѧϴΘΧ.ΖѧϨѧγ�ϡΎѧϤѧΗ-�ϥί �̵ Ύѧϫ

�ϊ-ستیزانھ ѧϧΎϣ�Ζγ�ϪΘδϧϮΘϧ�ΰϴϧ�̶ϣϼγ�̵

ϥΎѧϣί-از مشارکت گسترده Ύѧγ�έΩ�ϥΎϧί �̵-

ζ ѧϴѧ̡�̵Ύϫ-ΩϮѧη�ϪѧΘѧϔѧ̳.Ϧѧϳ�ήѧΑ�ϩϭϼѧϋ-�Ύѧϫ

ϪѧϧΎѧΧέΎѧ̯�ϥήѧ̳έΎ̯�ΐ ϟΎϏ-�ˬ�̶ ѧΟΎѧδϧ�̵ Ύѧϫ

ϪѧΘѧδΑ�ˬζ ѧϔ̯�̭ˬ ΎηϮ̡-�ϥί �ϩήѧϴѧϏ�ϭ�̵ ΪѧϨѧΑ

ΪѧѧϨѧѧΘѧѧδϫ.�ϡΎѧѧϏΩ�Ϫѧѧ̯�Ζѧѧγ�Ϧѧѧϳ�Ζѧѧϴѧѧόѧѧϗϭ

�ϩϭήѧ̳�̶ ѧϧΎѧϬѧΟ�έί ΎѧΑ�έΩ�έϮѧθ̯ �̵ΩΎμ Θϗ

گی -عظیمی از این صنایع را بھ ورشکستھ

�ϥ�ϊ–دھی -ی زیان-در نتیجھ– ѧΒѧΗ�ϪѧΑ�ϭ

Ζѧγ�ϩΪѧϧΎѧθ̯-بی �ϥΎѧϧί �̵ ί ΎγέΎ̯.�ϝΎѧϘѧΘѧϧ

�̶ ѧΘѧόѧϨѧλ �ΰѧ̯ήϣ�ί �̶ΧήΑ)�ϪѧϧϮѧϤѧϧ�̵ ήѧΑ

̮ ѧϴΘγϻ-̵ ί Ύѧγ(�ί �Ϫѧ̯�ˬϦѧϴѧ̩�έϮѧθ̯ �ϪѧΑ

ی کار ارزان -ارتش صدھا میلیونی ذخیره

�ήѧΗήѧΑ�̵ ̫ ϮϟϮϨ̰ Η�ϭ–�ϥήѧϳ�ϪѧΑ�ΖѧΒѧδϧ–

�Ζѧϴόϗϭ�ϦϴϤϫ�ί-مند است، گوشھ-بھره �̶ϳ

�ϥΪѧη�ήѧΗήѧϴѧϘѧϓ�Ϫ̯�Ϧϳ�ϪΑ�ϑ.تلخ است Ύπ ϣ

�έϮѧθ̯ �ήѧΑ�Ϣ̯ΎΣ�̶ϣέϮΗ�ΩϮ̯ έ�ήΛ�ήΑ�ϡΩήϣ

ًعمال بھ رونق پوشاک دستھ چندمی موسوم 

-Ϧѧϳ�έΎϨ̯�έΩ.انجامیده است"تاناکورا"بھ 

�̶ѧΘѧϟϭΩ�ζ ѧΨѧΑ�ϪѧΑ�ΖѧϴѧϤѧ̯ΎѧΣ�ϪѧΟϮΗ�ϡΪϋ�Ύϫ

�ϥΎѧϣέΩ�ϭ�ΖηΪϬΑ�ϭ�ε έϭή̡ �ϭ�ε ί Ϯϣ–

ϪѧΟΩϮѧΑ�̵ ήѧδ̯ �Ϟ̰ η�ϪΑ�Ϫ̯- 6ی�ΩέΎѧϴѧϠѧϴѧϣ�

�ϕϮѧϘѧΣ�ϖϳϮόΗ�ϭ�ε έϭή̡ �ϭ�ε ί Ϯϣ�̵έϻΩ

�Ζѧγ�ϪѧΘѧϓΎѧϳ�ϩϮϠΟ�ϥΎϤϠόϣ–̶ ѧλ Ϯѧμ Χϭ-

ѧΒѧδϧ�ϩΎϓέ�ς̶�-سازی Ϙϓ�ϭ�ς Ϙϓ�ϩΩήΘδ̳ �̵Ύϫِ
ی باریکی از زنان معلم و پرستار را -الیھ

�ήѧ̳έΎѧ̯�ϥΎѧϧί.رقم زده است �ΎΘΣ�Ϫ̯�̵ήϣ

.اند-بھره مانده-از آن ھم بی

پنجم
�̵Ϯѧγ�ί �ϝϮѧϤόϣ�έϮρ�ϪΑ�ϥί �̶ϧΎϬΟ�ί ϭέ

ϩϭήѧѧ̳-�̶ ѧѧγΎѧѧϴѧѧγ�ϒѧѧϠѧѧΘѧѧΨѧѧϣ�̵ Ύѧѧϫ–�ί �Ϣѧѧϋ

�ϪѧΘѧγΩ�ΎѧΗ�̠-ترین جریان-رادیکال ѧ̩�̵ Ύѧϫ

̶-پاس–جات راست -دستھ ѧϣ�ϪΘηΩ-ΩϮѧη.

ϥ�ΎѧѧΗ-�ϪѧѧΑ�ϑ Ϯѧѧτ ѧѧόѧѧϣ�ήѧѧ̰ѧѧϔѧѧΗ�ϪѧѧΑ�Ϫѧѧ̯�ΎѧѧΟ

�ήѧϫ�ˬΩϮѧη-سوسیالیسم کارگری مربوط می

شکلی از فعالیت زنان  

٤



̵ Ωί �ΐ δѧ̯�̵ΎϨΒϣ�ήΑ�Ϫ̯-�ϪѧΑ�̶ѧγΎϴγ�̵Ύѧϫ

Ϣѧϫ�ϖѧϳήρ�ί �ΎϬϨΗ�ˬΖγ�ϩΪϣ�ϥΪϴϣ-�̶ϳϮѧγ

-با یک جنبش وسیع اجتماعی کارگری می

ΪѧηΎΑ�έϭΪѧϴϣ�̶ϳΎϫέ�ϪΑ�ΪϧϮΗ.Ϧѧϳ�ΎѧϤ̯-�Ϫѧ̯

�ϪѧΑ�ΰϴѧϧ�̵-توده ή̳ έΎѧ̯�ϢδѧϴϟΎϴγϮγ�ϥΪѧη�̶ϳ

ϪѧϤϫ�έϮπ ѧΣ�ΪϨϣί Ύϴϧ�ΕΪη-ϪѧΒϧΎΟ-�ϥΎѧϧί �̵

Ϫѧѧλ ήϋ�έΩ�ή̳ έΎѧѧ̯�ϭ�̠ ѧѧ̩-ϩί έΎѧѧΒϣ�̵- ی

�ϪѧѧѧϴϠϋ�̶ѧѧѧΑϼϘϧϡΎѧѧѧϤΗϪѧѧѧϘΒρ�-�̵ ί ϭ̫ έϮѧѧѧΑ�̵

ϪѧϤϠ̯�ήѧΑ�Ϧѧϣ�Ϊѧϴ̯ΎΗ-�έϮѧρ�ϪѧΑ�ϡΎѧϤΗ�̵.است

-تر بھ مفھوم وارد شدن تمام طبقھ-مشخص

ϪѧѧѧϤϫ�ϪѧѧѧΑ�ή̳ έΎѧѧѧ̯�̵-ϩί ϮѧѧѧΣ�̵-�Ϧѧѧѧϳ�̵ Ύѧѧѧϫ

ήѧΑ�̶δϳϮϧ̵�-عصر عریضھ.مبارزه است

˯Ύπ ѧѧϣ�ϭ�ϥΎѧѧϤϟέΎ̡-�̵Ύѧѧϫ"̶ ѧѧϧϮϴϠϴϣ�̮ ѧѧϳ" و

�ϝΎѧγ�ϩΎΠϨ̡�ϭ�ΖδϳϭΩ�Ϣ̯-صد میلیونی دست

ζ ѧѧΒϨΟ�ϝϼΤϤѧѧο �ΎѧΑ�ζ ѧϴ̡-�̶ΘδѧѧϴΗέΎ̩�̵Ύѧϫ

Ζѧѧγ�ϩΪϣήѧѧγ�ϪѧѧΑ�ϥΎΘδѧѧϠ̴ϧ�έΩ.�ϥΎѧѧϤϫ�ϪѧѧΑ

ϩΩϮѧѧѧѧΗ�Ϫѧѧѧѧ̯�ϪѧѧѧΟέΩ-�ϢδѧѧѧѧϴϟΎϴγϮγ�ϥΪѧѧѧѧη�̶ ѧѧѧѧϳ

̵ Ωί �ΩϮѧѧѧΟϭ�ϪѧѧѧΑ�ρϮѧѧѧϨϣ�̵ ή̳ έΎѧѧѧ̯-�̵Ύѧѧѧϫ

�ΰѧϴϧ�ϪΟέΩ�ϥΎϤϫ�ϪΑ�Ζγ-ی سیاسی-گسترده

�ϢδѧѧѧϴϟΎϴγϮγ�ϞϳΪѧѧѧΒΗ�ϭήѧѧѧ̳�έΩ�ϥΎѧѧѧϧί-آزادی

�̶ѧѧϋΎϤΘΟ�ϊϴѧѧγϭ�ζ ѧѧΒϨΟ�̮ ѧѧϳ�ϪѧѧΑ�̵ ή̳ έΎѧѧ̯

�ϪѧΑ�˯Ύѧ̰Η�ΎѧΑ�̶ΘδѧϴϨϴϤϓ�ήΑ�ϩϭή̳.است �̨ϴϫ

Ωί-حرکت �ϪѧΑ�έΩΎѧϗ�̶ѧϋΰΘϧ�̵Ύϫ-�̵ ί Ύѧγ

Ζδѧϴϧ�̶ΗΎѧϘΒρ�έΎϤΜΘѧγ�ΪѧϨΑ�ί �ϥΎϧί.�̶ѧΘϗϭ

ϪѧϤϫ�Ϣѧϳέϭ-ϥΎϣί-کھ بھ یاد می Ύѧγ�̵-�ϭ�Ύѧϫ

�ϝήΒѧϴϟ�̵ ήθѧΑ�ϕϮѧϘΣ�Ρϼτ λ �ϪΑ�̵ΎϫΩΎϬϧ

�ϥΪѧѧη�ϩΪϴθѧѧ̯�ϥϮѧѧΧ�ϭ�̭ ΎѧѧΧ�ϪѧѧΑ�ήѧѧΑήΑ�έΩ

ϥϮΗΎѧѧΧ�έΩ�Ύѧѧϣ�ή̳ έΎѧѧ̯�̵ΎѧѧϘϓέ-�ϮѧѧΤϧ�ϪѧѧΑ�ΩΎѧѧΑ

�ΩΎѧϳ�ϪѧΑ�Ϫѧ̯�̶Θѧϗϭ�ˬΪϧΩή̯-بوی �ΕϮ̰ γ�̶ ̯ Ύϧ

چاکان معترض بھ -ی سینھ-آوریم کلیھ-می

�˭ϥήѧѧϬΗ�έΩ�̶ΘϟΎѧѧ̯ϭ�ήΘѧѧϓΩ�ϥϼѧѧϓ�ϥΪѧѧη�ϪΘδѧѧΑ

̶ ѧѧϣ�ΎѧѧϏϮϏ�ϪѧѧΑ�έ�ϥΎѧѧϬΟ-�ήѧѧρΎΧ�ϪѧѧΑ�ϭ�ΪϨθѧѧ̯

�ϢѧѧϧΎΧ�ϥϼѧѧϓ�ϡΎѧѧΑ�Ζθѧѧ̡�ί �β ѧѧ̴ϣ�ΪѧѧϨ̩ �έϮѧѧΒϋ

ϩΪѧѧϧήΑ-ϩΰϳΎѧѧΟ�̵-�ϭ�Ωήѧѧ̳�̵ ΪѧѧϨϗ�α ϭήѧѧΧ�̵

اندازندو در ھمان حال نسبت -خاک راه می

�έΩ�Ύѧϣ�ή̳ έΎѧ̯�ϥί �̵ΎѧϘϓέ�ϥΩέϮΧ�ϕϼη�ϪΑ

̶ ѧϣ�ε ϮϣΎѧΧ�ΝΪϨϨγ-�ϭ�ΪϨϨϴθѧϧ.....�ί �ζ ѧϴΑ

�ϞѧѧѧϳΪΒΗ�Εέϭήѧѧѧο �ϪѧѧѧΑ�̵ ήѧѧѧ̴ϳΩ�ϥΎѧѧѧϣί �ήѧѧѧϫ

�ϊ ϴѧѧγϭ�ζ ѧΒϨΟ�̮ ѧϳ�ϪѧΑ�̵ ή̳ έΎѧ̯�ϢδѧϴϟΎϴγϮγ

ϪϳΎϣήѧѧγ�Ϊѧѧο �̶ϋΎѧѧϤΘΟ-̶ ѧѧϣ�έϭΎѧѧΑ�̵ έΩ-

.آوریم

ϩέΎѧΑέΩ�̶ѧόϗϭ�ΚΤΑ�ϪϧϮ̳ ήϫ- ی آزادی زن

Ζѧѧγ�ήϳάѧѧ̡�ΖѧѧϴϨϴϋ�̶ϳΎπ ѧѧϓ�ϦѧѧϴϨ̩ �έΩ�ΎѧѧϬϨΗ.

فضایی کھ با سھ نوک تیز پیکان خویش از 

سو لیبرالیسم و رفرمیسم اپوزیسیون و -یک

Ϯѧγ�ί̵�-شبھ اپوزیسیون را کنار می �ˬΪѧϧί

ΡΎѧѧѧϨΟ�Ϟѧѧѧ̯�ήѧѧѧΑήΑ�έΩ�ήѧѧѧ̴ϳΩ-�Ϣѧѧѧ̯ΎΣ�̵ Ύѧѧѧϫ

بندد و در عین -جمھوری اسالمی صف می

Ϣθѧ̩-ϒϴϟΎѧ̰Η�ί"حال  Ϊѧϧِ"�ϑ Ϊѧϫ�ΩήΒθѧϴ̡

ϪΣϮϟήѧѧѧѧѧѧγ�έ�̵ ή̳ έΎѧѧѧѧѧѧ̯�ϢδѧѧѧѧѧѧϴϟΎϴγϮγ- ی

*دھد-مبارزات خود قرار می .

ھا-ذیل نوشت

" .*�ΎѧϬϨΗ�̶ѧϧί �ϢѧϨϣ�Ϧѧϳ�ϭ/ϪϧΎΘѧγ�έΩ-�̶Ϡμ ѧѧϓ�̵

�ΪѧϨϠΑ�ήόѧη�̵ΪΘΑ"�ϪѧΑ�ϢϳέϭΎѧϴΑ�ϥΎѧϤϳ.....!"سرد 

.زنده یاد فروغ است"آغاز فصل سرد

١-ϦѧѧѧѧѧϳέΫ.�Νήѧѧѧѧѧϳ)2001(Ϣθѧѧѧѧѧ̩-�ϭ�ίΪѧѧѧѧѧϧ

رودبار:، سوئدتکالیف

٢-�Βѧѧλ.�ΏήϬѧѧγ)2009(�ˬϥήѧѧΤΑ�ϞѧѧΜϣ�Ώ

̶ ѧѧΑ�ϞѧѧΜϣ-�̵ ί ΎѧѧγέΎ̯]ΖѧѧηΩΩΎϳ[ζ ѧѧϴ̡�ϪѧѧΑش ،:
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امنیت فعاالن کارگری ایران در 

!!!خطر است

دوستان کارگر و ھم طبقھ ای ھای 

:شریف در سراسر جھان

�έΩ�̵ ήѧ̳έΎѧ̯�ϝΎѧόѧϓ�Ύϫ�ϩΩ�ΖϴϨϣ�ˬί ϭήϣ

�Ϫѧτ ѧΑέ�Ϧѧϳ�έΩ�ˬΖѧγ�ήѧτ ѧΧ�έΩ�ϥήϳ

�ϊ ѧϓΎѧϨѧϣ�ί �ωΎѧϓΩ�̶ ѧϋΪѧϣ�̵ ΎѧϫΩΎѧϬϧ�̶ΧήΑ

�ΕϮѧ̰ѧγ�̶ ѧϠѧϠѧϤѧϟ�ϦѧϴΑ�τ γ�έΩ�ϥή̳ έΎ̯

�έΩ�Ϫѧϴѧϋϼѧρ�̮ ѧϳ�έΎѧθѧΘѧϧ�ϪΑ�Ύϳ�ϭ�ϩΩή̯

Ϊѧϧ�ϩΩϮѧϤѧϧ�ΎѧϔѧΘ̯�ϥήϳ�Ϣϳ̫ έ�ΖϴϣϮ̰ Τϣ.

�ˬϥήѧϳ�έΩ�̵ ήѧ̳έΎѧ̯�ϥϻΎѧόѧϓ�Ύѧϣ�ί ϭήϣ

�ϥΩήѧ̯�ϡϮѧ̰ѧΤѧϣ�ϭ�Ϫѧϴϋϼρ�έΎθΘϧ�ˬΎϬϨΗ

�Ϧѧϳ�ˬϢѧϴѧϧΩ�̶ ѧϤѧϧ�̶ ϓΎ̯�έ�̶ΗΎϣΪϗ�ϦϴϨ̩

�ήѧϴѧΧ�ϝΎѧγ�ϭΩ�̶̰ ϳ�ϑ ήυ�ΕΎϣΪϗ�ϪϧϮ̳

Ζѧγ�ϪΘηΩ�̵ήΗ�Ϣ̯�ήϴΛ́Η.�ϪѧΑ�ΖѧΒѧδϧ�Ύѧϣ

�ΖѧΤѧΗ�ϭ�̶ϧΪϧί �̵ ή̳ έΎ̯�ϦϴϟΎόϓ�Ζϴόο ϭ

پیگرد احساس نگرانی می کنیم و از شما 

�̶ѧѧόѧѧϗϭ�̵ Ύѧѧϫ�Ϟѧѧ̰ѧѧθΗ�έΩ�ΩϮѧѧΧ�ϥΎѧѧΘѧѧγϭΩ

�Ϊѧѧο �ϝΎѧѧϤѧѧϋ�ˬϢѧѧϴѧѧϫϮѧѧΧ�̶ ѧѧϣ�̵ ήѧѧ̳έΎѧѧ̯

�έ�ϥήѧϳ�̵ έΩ�ϪѧϳΎѧϣήѧγ�Ϣϳ̫ έ�̵ ή̳ έΎ̯

�ϝΎѧϤѧϋ�Ϧѧϳ�ϪѧΑ�ΖѧΒѧδϧ�ϭ�ϩΩήѧ̯�ϡϮѧ̰Τϣ

سرکوبگرانھ، بھ ھر نحو کھ مقتضی می 

�Εί.دانید، اعتراض کنید έΎѧΒѧϣ�Ϧѧϳ�˭Ϫ̩

�ϡΎѧψѧϧ�ΪϧϮΗ�̶ϣ�Ϫ̯�ΖγΎϤη�ϭ�Ύϣ�̭ ήΘθϣ

ما، تنھا، .سرمایھ داری را بھ عقب براند

�ν ήѧόΗ�̵ϮϠΟ�ϢϴϧϮΗ�̶ϣ�ΪΤΘϣ�ΕΎϣΪϗ�ΎΑ

ما معتقدیم .ھای سرمایھ داری را بگیریم

�ѧτ ѧγ�έΩ�̵ ή̳ έΎ̯�̵Ύϫ�ζ ΒϨΟ�ΪϧϮϴ̡�Ϧϳ

�̵ϮѧϠѧΟ�ΪѧϧϮѧΗ�̶ ѧϣ�Ϫѧ̯�Ζѧγ�̶ ѧϠѧϠϤϟ�ϦϴΑ

�ωϮѧΒѧΘѧϣ�̵ Ύѧϫ�ΖѧϟϭΩ�ϭ�ϪϳΎϣήγ�ΕΎϤΟΎϬΗ

.آنان را بگیرد

شورای ھمکاری تشکل ھا 
و فعالین کارگری

2/12/1387
com.gmail@shorayehamkari

شورای زنان-
جمعی از فعالین کارگری-
کمیتھ ی ھماھنگی برای کمک بھ -

ایجاد تشکل ھای کارگری

بقیھ از صفحھ آخر

٥

 مارس، روزجھانی زن را به ھمه زنان و مردان ٨روز !نشریه به پیش

زندگی در یک جامعهخواھانکارگر و کلیه انسانھائی که

!بدون تبعیض و استثمارند، تبریک می گوید



٦

یک روز از زندگی 

یک زن کارگر

مینا فرخنده

ی  نقش زنی کھ زندگی اش را در اینجا ـم

ک  ھ ـی ص ـب خــت خوانید، نمی توان فقط ـم

ی  دـگ ک روز از زـن ن ـی نفر دانسـت، اـی

.ھزاران کارگرزن است

ھ  ـم ھ ـھ ری ـک ارـگ ان ـک تقدیم بھ تمامی زـن

روزه در یک جنگ نابرابر برای زندگی 

در سخترین شرایط دست و پنجھ نرم می 

.کنند

ر چـھ  ان ـھ با امید بھ روزی کھ ھمین زـن

بــیــشــتــر نــقــش ســخــنــگــویــان و رھــبــران 

ھ  ری ـب ارـگ ارزات ـک ـب کارگری را در ـم

.عھده بگیرند

دار  ـی ساعت چھارو نیم صبح از خـواب ـب

شده، ھول ھول مشغول تھیھ صبحانھ می 

م، سـالم .شوم ـن ی ـک دار ـم ـی شوھرم را ـب

"کرده و بھش می گم رت : د شـو، دـی ـن بـل

ھ ."می شود ھ جـدی و آرام ـک اـف ـی او با ـق

ســعــی مــی کــنــد اضــطــراب و خشــم و 

د از  ـن ان ـک ـھ ـن ن ـپ ناامیدی خـود را از ـم

ی رود اط ـم ھ .جایش بلند شده و بھ حــی ـب

ن  ھ چشـم ـم اتاق کھ بر می گردد، چشم ـب

نمی اندازد، باھام صحبت کھ می کند، بھ 

کـھ  ـن ز اـی ا ـپ د و ـب ـن شانھ ھایم نگاه می ـک

.خیلی عجلھ دارد چند لقمھ نان می خورد

ا  ـب رـی ـق االن مدتی است کھ اینطور است ـت

ھ .یک سال بیشتر است وقتی ھم از خـاـن

بیرون می رود بدون اینکھ بھ پشـت سـر 

و :"نگاه کند می گوید ام، ـت ـی ر ـم شـب دـی

بــخــواب، مــن خــودم شــام چــیــزی مــی 

."خورم

ازه  ھ ـت ش ـک ـی ر ھشـت سـال ـپ یادش بخــی

زندگی مشترکمان را شروع کرده بودیم، 

چقدر لذتبخش بود وقتی صبح ھا بیدارش 

ی  گـاه ـم ا ـن ـھ ـن ھ ـت می کردم بھ صورتم ـن

ی  کرد، بلکھ یک دستی ھم می کشید و ـم

"گفت ی : رـم وای کھ تو چقدر صـورت ـن

ھ ."داری ھ چـھ ـب لعنت بھ این زندگی، ـک

!روزگارما آورده

از آن وقت کھ بیکار شده و ناامید از کار 

او .پیدا کردن، روزگار ما اینطـور اسـت

د،  ی زـن صبح کلھ سحر از خانھ بیرون ـم

اشـی،  ـق ی، ـن اـی ـن ارـب ک ـک کـھ ـی بھ امید ایـن

چــیــزی پــیــدا کــنــد در مــیــدان ...حــمــالــی

ی  ـم گـر ـن رک و دـی انقالب، راه آھن، گـم

ای  ن ـھ وـپ ی ـک اـھ دانم کجاھا می پلکد، ـگ

ا  روشـد ـت ی ـف دوست، آشنا و فامیل را ـم

د اـن ـم ش ـب رم .تھش یک چیزی براـی شـوـھ

.آدم زرنگ و دست پا داری است

دار  ـی بعد ھم دخترم نازنین را از خواب ـب

مــی کــنــم صــبــحــانــھ اش را کــھ دادم و 

م  ـن ی ـک ارش ـم حاضرش کردم، بھش سـف

دد و  کھ ساعت ھفت و نیم در اتاق را ببـن

ار .بھ مدرسھ برود از آنوقت کھ آخرین ـب

خـاطـر  م ـب صبح خوابش برده بود، بعد ـھ

ھ  ود ـب اینکھ دیر شده بود جرات نکـرده ـب

رده ام  ان ســپ مدرسھ برود، بھ ھمسایھ ـم

ا  سر وقت یک سری بھ او بزند تا ببیند آـی

ھ ا ـن پسـرم را .روانھ مدرسھ شده است ـی

م و  وشـاـن ھمانطور در خواب لباس می ـپ

ھ  ھین حاضر شدن خودم، سفارشاتم را ـب

کـسـر  درسـھ ـی ھ از ـم م، ـک ـن نازنین می ـک

ا حـرف  ھ ـھ ـب ا غـرـی خانھ بیاید، در راه ـب

ا  د ـت اـن ـم نزند، مشقش را بنویسد و خانھ ـب

ره  را  من بیایم ، بعد از خوردن غذا ســف

ھ  روی چھار پایھ بگذارد کھ مورچھ ھا ـب

...سراغ نان نروند

م و  ھول ھول پسرم را زیر چادر می زـن

ا .روانھ ایستگاه سرویس می شـوم ـب رـی ـق ـت

ر  م، اـگ اـن ـم س جـا ـن می دوم کھ از سروـی

ی  ھ، ـم ـم ر از جـرـی م غــی زـن دیر کارت ـب

بایست غر غرو بد و بیراه سر کارگر را 

م .ھم تحمل کنم ـت ی اـف بھ یاد زھرا خانم ـم

ح در راه  ش صــب ـی ت ـپ کھ ھمین چند وـق

سرویس خود و کودک نوزادش راماشین 

ا  د، ـب ردـن ـب در ـن زیر گرفت و جان سالم ـب

احتیاط از چھار راه رد می شوم با خودم 

خـاطـر  م ـب فکر می کنم بیچاره زھرا خـاـن

د و  دـھ ش را ـب چندرغاز می بایست جـاـن

ر  اد چـھ ـب اگر برای من این اتفاق می افـت

د ھ .سر دخترم نازنین می اـم ارخـاـن ھ ـک ـب

م سـریــع نــاصـر پسـرم را  ھ مــی رســـی ـک

ھمانطور با لباس تو مھدکودک سرجایش 

م  زـن .می گذارم و می دوم کھ کارتم را ـب

م،  ی زـن بعد یک سری کوتاه بھ ناصـر ـم

م و  ـن ی ـک ش ـم ـب ھمانطور در خواب مرـت

ی .میروم سالن بستھ بندی ما در روز ـم

رل 700 ، 600بایست   جفت جوراب کنـت

م ـی ـن دی ـک ـن د .و بستھ ـب ـن ا ـت ضـی از ـم ـع ـب

ع  ک رـب ھستند و تا ساعت یک و نیم ، ـی

بھ دو کارشان را تمام می کنند، چند تایی 

ھ  د ـک ذارـن ی ـگ ز ـم ـی را ھمانطور روی ـم

سرکارگر نفھمد و خودشان می روند این 

ضـی  ـع د، و ـب سالن و آن سالن می چرخـن

د سـر  اـی از ما کند ھستند و تا آخر وقت ـب

.میزھایشان بمانند

کـی از طـرف  بچھ ام کھ گریھ می کند ـی

د  ـن مھد کودک می اید و من را خبر می ـک

ر  کھ سراغش بروم، می روم و او را شـی

ھ  ع ـب می دھم، وقتی کمی آرام شـد، سـرـی

ر  ارـگ سر کارم برمی گردم کھ نکند سرـک

.دوباره الم شنگھ بھ پا کند

پ  م ـگ وقت  ناھاری شروع می کنیم با ـھ

ی  ان ـم اـم ی ـھ خــت دـب دام از ـب زدن، ھر ـک

ده  حـض خــن ی ـم گوییم ، گاھا ھم چیزھاـی

در کارخانھ ھمیشھ یک .تعریف می کنیم

ی اسـت  خبری ، پچ پچی ھست، چند وقـت

ن اسـت "کھ حرف اـی م : ـی واـن ـت ا ـب ر ـم اـگ

م،  ـی ـن خـاب ـک نمایندگان  واقعی خود را انـت

ک حـق و  شاید مثل بعضی جاھا کھ بھ ـی

ک  م ـی ـی واـن ـت م ـب ا ـھ د ـم ده اـن حقوقی رسـی

"کاری برای خودمان بکنیم دام از . ھر ـک

کـھ چـھ  ـن م و اـی ـی خواستھ ھایمان می گوـی

ر  ـت ـھ کسی می تواند نماینده خوبی باشد، ـب

".از ھمھ می تواند حرف دل ما رابزند

ھ کــمــی  م کــھ اـگ ی کـــن ا خــودم فــکــر ـم ـب

ل  م الاـق واـن ی ـت ن ـم حقوقمان باال برود ـم

یــک روز در مــیــان بــرای بــچــھ ھــایــم  

شیرتھیھ کنم،  دیگر الزم نیست بھ ناصر 

ش  اـی دان ـھ ا دـن کھ دیگر بزرگ شده و ـب

تکھ تکھ ام می کند خودم شیر بدھم ، 
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.شاید ھم  بشود ماھی چند بار غذای گوشتی درست کرد

�ϥΎѧϧ�ϭ�Ϧϳήϴη�̶ϳΎ̩�̶Ϥ̯.حدودا ساعت سھ ونیم، چھار بھ خانھ می رسم

ϢѧϨ̯�̶ϣ�ΐˬ�.می خوریم و استراحت می کنیم Ηήϣ�ϭ�ΰϴϤΗ�έ�ϪϧΎΧ�Ϣϫ��ΪόΑ

�̶ѧϣ�ϩΎѧ̴ѧϧ�ζ ѧϘѧθϣ�ϭ�α έΩ�ϪΑ�̶Ϥ̯ �ˬ�ϢϨϴθϧ�̶ϣ�Ϧϴϧί Ύϧ�̵Ύϫ�ΖΒΤλ �̵Ύ̡

ϢѧϨѧ̯�ϪѧϴϴϬΗ�ϢϧϮΗ�̶ϣ�Ϫ̩.کنم �ϢϨϴΒΑ�Ϫ̯�ϡϮη�̶ϣ�έΎΑ�ϩήΗ�ϥΪϴϣ�Ϫϧϭέ.�Ϧѧϣ

چونکھ معموال شب جمعھ ھا بھشت زھرا می روم

�ˬΎѧϣήѧΧ�ˬϮѧϠΣ�ˬ�ΐ ϴγ�ˬ�ϡΩή̳ �̶ϣήΑ�ϪϧΎΧ�ϪΑ�ή̡ �ΖγΩ�ΎΑ�ϪθϴϤϫ�ΎΠϧ�ί �ϭ

�ΰѧϴѧ̩�ϦѧϴѧϤѧϫ�ήѧρΎѧΨΑ�ˬΪϳ�̶ϣ�̶ϓΎ̯�ϪΘϔϫ�̮...شیرینی  ϳ�̵ήΑ�ϻϮϤόϣ�Ϫ̯

�ϭ�ΪѧϨѧ̯�̶.زیادی خریداری نمی کنم ѧϣ�ϡήϫϮη�Ϫ̯�Ϣϫ�έ�Ύϫ�ΪϳήΧ�̶π όΑ

.شب با خود بھ خانھ می اورد

�ΎѧΑ�ˬϡϮѧη�̶ ѧϣ�ϪѧϳΎѧδϤϫ�ϭ�έΩ�ΎΑ�ϥΩί �̠ ̳ �ϝϮϐθϣ�ˬΩϮη�̶ϣ�Ϫ̯�ΏϭήϏ�ϡΩ

�ˬϥΎѧϤѧϳΎѧϫ�Ϫѧ̪ѧΑ�ί �ˬϩΩϮѧΑήѧΒѧΧ�Ϫ̩ �ϞΤϣ�έΩ�Ϧϣ�ΖΒϴϏέΩ�Ϫ̯�ϡϮη�̶ϣ�ήΒΧ

�Ϫѧ̯�ΩΎѧϴѧΘѧϋ�ί ˬϩΪϳήΑ�έ�ϥΎθϧΎϣ�̵έΎ̯�̶Α�Ϫ̯�ϥΎϤϳΎϫήϫϮη�ˬϥΎθϳΎϫ�ϢϠόϣ

...بیداد می کند،ازاینکھ ھمھ چیز دائم دارد گرانترو گرانتر می شود، 

�Ϫѧ̯�ϢѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�̶ϨΘϓΎΑ�ϭ�̶ρΎϴΧ�ϡΩήϣ�̵ήΑ�ϪϧΎΧ�έΩ�Ϧϣ�Ϫ̯�̶Θϗϭ�ϥ�ί �Ύϣ

�ί.کمک خرجمان باشد دیگر وقت کمتری برایم می ماند �ΪѧόѧΑ�Ϣѧϫ�ΎϬΒη

�ήѧψѧΘѧϨѧϣ�̶ ѧϤѧ̯�̵ ΪѧϴѧϣΎѧϧ�ΎѧΑ�ˬϥΎθϤϧΎΑϮΧ�̶ϣ�ϭ�ϩΩΩ�έ�Ύϫ�Ϫ̪ Α�ϡΎη�Ϫ̰ Ϩϳ

گاھا نصفھ شب ھا کھ چراغ را روشن .شوھرم می شوم و بعد می خوابم

می کنم می بینم کھ  امده است ، در جایش دراز کشیده و با چشم ھای باز 

.بھت زده بھ سقف نگاه می کند، می ترسم کھ دیوانھ بشود

�ϢѧϳϮѧη�̶ ѧϣ�Ύѧ̡�Ϫѧ̯�ѧΒѧλ �ί �ˬΎϣέΎ̳ί ϭέ�ϭ�Ζγ�Ύϣ�ϩί ϭέ�ήϫ�̶̳ Ϊϧί �Ϧϳ

.وقت سرخاراندن نداریم واصال نمی فھمیم کھ چطور روز شب می شود

�ΎѧϣέΎѧ̳ί ϭέ�Ϫ̯�ϢϴϨ̯�̶ϣ�ϡήϧ�ϪΠϨ̡�ϭ�ΖγΩ�̶ϧή̴ ϧ�Ϧϳ�ΎΑ�ϢΩ�ΩϮΟϭ�Ϧϳ�ΎΑ

�ˬϒѧϴѧ̯�ˬ�Ϫ̪ Α�ϪγέΪϣ�ˬή̴ ϳΩ�ϝΎγ�ϪϧΎΧ�Ϫϳή̯ �ˬΩϮη�̶ϣ�Ϫ̩ �ϥΎϤϳΎϫ�Ϫ̪ Α�ϭ

...کتاب، اگر مریض شویم

�̶ѧΑί �ήѧϴѧϐѧΑ�̶ϳ�ϩήϤΛ�ϢϳήΑ�̶ϣ�Ϫ̯�̶Πϧέ�ϭ�Ϣϴθ̯ �̶ϣ�Ϫ̯�̶ΘϤΣί �ϪϤϬϨϳ�ΎΑ

.*حرمتی، خاری نمی بینیم

2009/02/28

رضا رخشان، عضو ھیئت مدیره ی 

سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه 

.دستگیر شد

�ϪѧѧΒѧѧϨѧѧη�ί ϭήѧѧϣ�ήѧѧϬѧѧυ�ί �ΪѧѧόѧѧΑ�ϩΪѧѧϴѧѧγέ�ήѧѧΒѧѧΧ�ϪѧѧΑ�ΎѧѧϨѧѧΑ

10/12/1387�̶ѧϣϮѧϤѧϋ�ς Αϭέ�ϝϮΌδϣ�ϥΎθΧέ�Ύο έ�

�ήѧ̰ѧθѧϴѧϧ�ϥήѧ̳έΎѧ̯�̵ Ύ̰ϳΪϨγ�̵�ϩήϳΪϣ�ΖΌϴϫ�Ϯπ ϋ�ϭ

ھفت تپھ با یورش نیروھای امنیتی بھ منزلش دستگیر 

ًرضا رخشان اخیرا مصاحبھ ھایی با رسانھ ھای .شد

�ϭ�Ϫѧ̢ѧΗ�Ζѧϔѧϫ�̵ Ύѧ̰ѧϳΪѧϨѧγ�Ζѧϴѧόο ϭ�ΩέϮϣ�έΩ�̶ϫϭή̳

.محاکمھ ی فعالین این سندیکا انجام داده بود

�ΖѧΌѧϴѧϫ�ήѧ̴ϳΩ�Ϯπ ϋ�ϕΎΤδΑ�ϢϴΣέ�Ϫ̯�ζ ϴ̡�̵�ϪΘϔϫ�ί 

�ί ϮѧϨѧϫ�ˬΖѧγ�ϩΪѧη�ήѧϴѧ̴ѧΘѧγΩ�Ύѧ̰ѧϳΪѧϨѧγ�Ϧѧϳ�̵�ϩήϳΪϣ

�ˬΖѧδѧϴѧϧ�ΖѧγΩ�έΩ�̵ ϭ�̶ ϣϮϤϋ�Ζϴόο ϭ�ί �̶ϋϼρ

�ϪѧΑ�ν ήѧΘѧϋ�̵ �Ϫѧτ ѧγϭ�ϪѧΑ�̶ ϠϫΩ�ΕΎΠϧ�ΰϴϧ�ί ϭήϳΩ

�Ζѧϔѧϫ�ϥή̳ έΎ̯�̵ Ύ̰ϳΪϨγ�̵Ύπ ϋ�ϦΘηά̳ �έΎθϓ�ΖΤΗ

.تپھ، بھ دستور دادستانی انقالب بازداشت شد

�̵ήѧϴѧ̴ѧΘѧγΩ�ϭ�ΏϮ̯ ήγ�̶̴ ϨϫΎϤϫ�̵�ϪΘϴϤ̯ �̵Ύπ ϋ�Ύϣ

�ϭ�ϢѧϴѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�ϡϮѧ̰Τϣ�έ�Ϫ̢Η�Ζϔϫ�έΩ�̵ ή̳ έΎ̯�ϦϴϟΎόϓ

خواھان آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان و پایان 

�̵Ύѧϫ�ζ ΒϨΟ�ή̴ ϳΩ�ϭ�̵ ή̳ έΎ̯�ϦϴϟΎόϓ�ΏϮ̯ ήγ�ϪΑ�ϥΩΩ

.*اجتماعی ھستیم

کمیتھ ی ھماھنگی برای کمک بھ 
ایجاد تشکل ھای کارگری

10/12/1387

com.komitteyehamahangi.www
komite.hamahangi@gmail.com
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٥صفحھ بقیھ در 

ما دستگیر شدگان اول ماه 

�Ϫѧѧϣ2008�ˬΝΪѧѧϨѧѧϨѧѧγ�έΩ�

�ϭ�ΎѧѧϤѧѧη�ν ήѧѧΘѧѧϋ�ΪѧѧϫΎѧѧη

Ϟѧѧ̰ѧѧθΗ�ϪѧѧΑ�ϪѧѧρϮѧѧΑήѧѧϣ�̵ Ύѧѧϫ

صدور احکام غیر انسانی 

�Ϧѧϳ�ί.حکم شالق بو دیم 

�ΎѧѧϤѧѧη�̶ ѧѧϣΎѧѧϤѧѧΗ�ί �ΖѧѧΑΎѧѧΑ

�Ϧѧѧϳ�ήѧѧρΎѧѧΧ�ϪѧѧΑ�ϥΰѧѧϳΰѧѧϋ

.اعتراض سپاسگزاریم

ما معتقدیم کھ روز جھانی 

�ϭ�ΩΎѧѧѧΤѧѧѧΗ�ί ϭέ�ήѧѧѧ̳έΎѧѧѧ̯

�Ϧѧϳ�ΖηΩ�̶ϣή̳ �ϭ�ϩΩϮΑ�ϥή̳ έΎ̯�̶ϧΎϬΟ�ΕέΪϗ�ζ ϳΎϤϧ�ϭ�̶̴ ΘδΒϤϫ

ϢѧϴϧΩ�̶ϣ�ϪΘδϳΎη�έ�ί ϭέ.�̵ήѧΑ�ϪѧϘѧΒѧρ�Ϧѧϳ�ϥΩήѧϣ�ϭ�ϥΎѧϧί �ε ϼѧΗ

�̶ѧϧΎѧδϧ�̶ ѧΘγϮΧ�ˬϪΠϨ̰ η�ϭ�Ζ ̯ ϼϓ�ˬήϘϓ�ί �ύέΎϓ�̶̳ Ϊϧί �̮ ϳ�ϦΘηΩ

�ϪѧϳΎѧϣ�ήѧγ�ϥΎѧϴѧϣΎѧΣ�ς ѧγϮѧΗ�Ϧѧ̰Ϥϣ�ϪΟϭ�ϦϳήΘόϴϨη�ϪΑ�ϪθϴϤϫ�Ϫ̯�ϩΩϮΑ

�ί �ήѧΗ�ϢѧΠѧδϨϣ�ϭ�ήΘϫΎ̳�ˬ�ϥή̳ έΎ̯�ˬέΎΑ�ήϫ�Ύϣ�˭Ζγ�ϩΪη�ΏϮ̯ ήγ

.ھا بھ میدان آمده اند پیش، جھت مبارزه با این بی حقوقی

�ΖѧϬѧΟ�έΩ�έ�ϥΪѧϧί �ϭ�ϕϼѧη�Ϣѧ̰ѧΣ�ΰѧϴѧϧ�ϪѧϳΎѧϣήѧγ�ϥΎϴϣΎΣ�έΎΑ�Ϧϳ

تضعیف و تحقییر ما بھ اجرا گذاشتند، اما حضور و استقبال پر شور 

�ίھم طبقھ ای �έ�Ύѧϣ�ΪϧϮΗ�̶Ϥϧ�ϕϼη�ϭ�ϥΪϧί �Ϫ̯�ΩϮϤϧ�ΖΑΎΛ�ϥΎϤϳΎϫ

ΩέΩ�ί ΎѧѧΑ�ϥΎѧѧϤѧѧϘѧѧΣ�ήѧѧΑ�ΕΎѧѧΒѧѧϟΎѧѧτ ѧѧϣ.�ϭ�ϪѧѧϧΎѧѧΒѧѧϠѧѧρ�̵ ήѧѧΑήѧѧΑ�Εί έΎѧѧΒѧѧϣ

�̶ѧϣΎѧϤѧΗ�̵ ΩϮΑΎϧ�̵ΎΘγέ�έΩ�ή̳ έΎ̯�ϪϘΒρ��ϥΩήϣϭ�ϥΎϧί �ϪϧΎϫϮΨϳΩί 

ѧΎѧϴѧϧΩ�ϪѧΑ�ϥΪѧϴѧγέ�ΎΗ�ϭ�ϩΩϮΑ�Ύϫ̶�ھا و بی حقوقیھا، تبعیضنابرابری

�ϪѧϣΩ�̶ ѧϫΎѧ̳�ϭ�ΩΎѧΤѧΗ�ϭ�ϡΎѧΠѧδϧ�ΎѧΑ�ϩί έΎΒϣ�Ϧϳ�̶ˬ ϧΎδϧ�ϭ�ϪΘδϳΎη

.خواھد داشت

ھا ھا، اتحادیھما بی شائبھ و از صمیم قلب از تمامی کارگران، تشکل

�ϪѧΑ�ΕΪϣ�Ϧϳ�έΩ�Ϫ̯�ϩϮΨϳΩίو سازمان �ϡΩήϣ�̶ϣΎϤΗ�ϭ�̵ή̳ έΎ̯�̵Ύϫ

�ΖѧϳΎѧϤѧΣ�ΩέϮѧϣ�έ�Ύѧϣ�ϭ�ϡϮ̰ Τϣ�έ�ϪϧϻΩΎϋ�Ύϧ�ϡΎ̰Σ�ˬϒϠΘΨϣ�˯ΎΤϧ

�Ϧѧϳ�̮ ѧΗ�̮ ѧΗ�ΖѧγΩ�ϭ�ϪΘηΩ�έ�̶ϧΩέΪϗ�ϭ�ή̰ θΗ�ϝΎϤ̯ �ˬΪϧΩΩ�έήϗ

.*عزیزان را از دور بھ گرمی می فشاریم

سنندج–ایران 
شیوا خیر آبادی –سوسن رازانی 

1387اسفند 5

پیام تشکر و قدر دانی شیوا خیر 

آبادی و سوسن رازانی به تمامی 

!کارگران و  حامیان این طبقه 

خطاب بھ تشکل ھای مستقل 
کارگری در سراسر جھان

امنیت فعاالن کارگری ایران 

!!!در خطر است

29�̵�ϩήѧϳΪѧϣ�ΖѧΌѧϴѧϫ�̵روز  Ύѧπ ϋ�ί �ήϔϧ�ΞϨ̡�ˬϩΎϣ�ϦϤϬΑ�

�ϩΪѧϧϮѧΧήѧϓ�ϩΎѧ̳ΩΩ�ϪѧΑ�Ϫѧ̢Η�ϪΘϔϫ�ή̰ θϴϧ�ϥή̳ έΎ̯�̵ Ύ̰ϳΪϨγ

30�̶ѧϧίشدند و روز  έ�ϦѧγϮѧγ�ϕϼѧη�Ϣѧ̰ѧΣ�ϩΎѧϣ�ϦϤϬΑ�

کمیتھ ی "و شیوا خیر آبادی عضو "شورای زنان"عضو 

̵ ήѧ̳έΎѧ̯�̵ Ύѧϫ�Ϟ̰ θΗ�ΩΎΠϳ�ϪΑ�̮ Ϥ̯ �̵ήΑ�̶̴ ϨϫΎϤϫ" در

ήѧ̳έΎѧ̯�ϝΎѧόѧϓ�ϭΩ�Ϧѧϳ�ϡΎϬΗ̵�.دادگستری سنندج اجرا شد

�87�ϦѧϴѧϟΎόϓ�ϭ�ϩΩϮΑزن، شرکت در مراسم اول ماه مھ سال 

�̵Ύѧ̰ѧϳΪѧϨѧγ�Ϟѧϴѧ̰θΗ�̵�Ϫτ γϭ�ϪΑ�Ϫ̢Η�Ζϔϫ�ή̰ θϴϧ�̵ ή̳ έΎ̯

کارگران ھفت تپھ و شرکت در اعتصابات کارگری مورد 

�ϩήѧθѧΘѧϨѧϣ�έΎΒΧ�ϖΒρ�ϭ�Ϊϧ�ϪΘϓή̳ �έήϗ�ϪϤ̯ΎΤϣ�ϭ�ΏϮ̯ ήγ

�ϪѧϤ̯ΎΤϣ�ϭ�̶ϫΎ̳ΩΩ�ή̴ اسفند ماه،5روز دوشنبھ   ϳΩ�̵έΎΑ�

.خواھند شد

�ί �̵ ήѧ̳έΎѧ̯�ϝΎѧόѧϓ�ϭ�ήѧ̳έΎѧ̯�Ύѧϫ�ϩΩ�ϪΘηά̳ �̵Ύϫ�ϩΎϣ�̶ρ

�ϡέΪѧ̡�ˬβ ѧϤη�Ϧϴθϓ�̵ˬ ΩΪϣ�ϢϴϫήΑ�ˬϮϟΎγ�έϮμ Ϩϣ�ˬϪϠϤΟ

�ήѧѧϴѧѧϤѧѧϧϮѧѧΟ�̵ˬ Ωί �ΎѧѧϫΎѧѧρ�̵ˬ Ϊѧѧϴѧѧόѧѧγ�ϥΎѧѧϫήѧѧΑ�̶ˬ ѧѧϬѧѧϟήѧѧμ ϧ

ϭ�̵ ήѧϴѧϣ�ϥ̬ ѧϴѧΑ�̶ˬ ѧϤѧϴѧ̰ѧΣ�ϦδΤϣ�̵ˬ ΩΩήϣ...�ϥήѧϳ�έΩ

Ϊѧϧ�ϪΘϓή̳ �έήϗ�Ωή̴ ϴ̡�ΩέϮϣ�Ύϳ�ϭ�ϩΪη�ΖηΩί ΎΑ�ϭ�ήϴ̴ΘγΩ.

�ϪѧΑ�έΎѧθϓ�ΪѧϳΪѧθΗ�ΪѧϫΎη�ϪΘηά̳ �ϩΎϣ�ϭΩ�̶̰ ϳ�̶ρ�ϪϤϫ�Ϧϳ�ΎΑ

�ΎѧϫέΎѧθϓ�Ϧѧϳ�ϝΎѧϤѧϋ�ί �ϑ Ϊѧϫ�Ϫ̯�ϢϴΘδϫ�̵ ή̳ έΎ̯�ϥϻΎόϓ

�̶ѧΗ�ήѧ̳έΎѧ̯�ί ϭέ�Ϣγήϣ�̵έΰ̳ ήΑ�ϥΩΩ�έήϗ�ήϴΛ́Η�ΖΤΗ

بھ گونھ ای کھ کارگران از برگزاری مراسم مستقل .است

�έΩ�ϪѧΘѧηά̳.اول ماه مھ بازداشتھ شوند �ϝΎγ�Ϫ̯�ϪϧϮ̳ �ϥΎϤϫ

�ϥΩέϭέΩ�ήѧΟ�ϪѧΑ�ϭ�ϡΎ̰Σ�έϭΪλ �ΪϫΎη�̶ϳΎϫί ϭέ�ϦϴϨ̩

.حکم شالق و زندان برای فعالین کارگری بودیم


