
  !  يک پيروزی برای طبقه ما      
  

  " سقز " شت شده گان راهپيمايی اول ماه مهآزادی بازدا
  

در پی يک کارزار بين المللی موفق عليه رژيم اسالمی ، کليه 
کارگران دستگير شده در مراسم اول ماه مه در شهر سقز آزاد 

 22 جالل حسينی روز سه شنبه  رسيده به گزارش بنا .شدند
ت و شش نفر ديگر از بازداشت شدگان شامل محمود ارديبهش

صالحی، برهان ديوانگرد، محسن حکيمی، محمد عبدی پور، هادی 
  .آزاد شدند د و اسماعيل خودکام روز چهارشنبهتنومن

بازداشت اين عده در روز اول ماه مه، با اعتراض وسيعی در سطح 
 المللی فعالين سياسی و کارگری روبرو شد و اعتراض نهادهای بين

ن جهان، با تنظيم اتحاديه آزاد کارگرا. کارگری را برانگيخت
 جمهوری اسالمی خطاب به سازمان جهانی کار، شکايتی از دولت

ضمن محکوم کردن اين دستگيری ها، خواهان آزادی فوری افراد 
 در زندان دست کارگران و فعالين بازداشت شده.بازداشتی شده بود
 و همسران چند نفر از آن ها با انتشار ه بودندبه اعتصاب غذا زد

 نسبت نامه های سرگشاده ای خطاب به مجامع کارگری بين المللی
 مه، نامه 10همچنين در روز  .ه بودندبه بازداشت ها اعتراض کرد

ای از سوی دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری خطاب 
ر شد که در به محمود صالحی، يکی از فعالين دستگير شده، منتش

آن ضمن محکوم کردن اقدام جمهوری اسالمی از وی و ديگر افراد 
او در اين . زندانی خواسته بود به اعتصاب غذای خود پايان بدهند

خشم جنبش کارگری بين  کرده بود که اين بازداشت ها با نامه تاکيد
در رابطه با اين کارزار ، دهها تشکل . ستالمللی مواجه شده ا

دها مدافع حقوق کارگران نيز اقدام مشترک و موفقی را ايرانی و ص
  .سازمان داده بودند

ما اين پيروزی را به همه کارگران و  فعالين جنبش چپ تبريک 
  . ميگوئيم و آنرا سرمشقی برای کارزارهای بعدی ارزيابی مينمائيم 

   -----------------------------------------------------------  

 ! شغل يا وظيفه ؟ ، "خانه  "کار         

   الله حسين پور                 

ساعت پنج صبح است، زن پيش از آن چند بار با پلک هاي 
نيمه بسته دگمه ساعت را زده تا صفحه آن روشن شود، 

آهسته، قبل از اينکه صداي . که ببيند ساعت چند است
ه دست زنگ دربيايد، دگمه را قطع مي کند و پابرچين  ب

با سرعت . همسرش هنوز خواب است. شوئي مي رود
چادر چيت  را روي سر مي اندازد و از در بيرون مي زند، 

قبال براي اينکه . فقط دو نفر در صف نانوايي ايستاده اند
ساعت هفت بر سر کار حاضر باشد، ساعت شش برمي 

اما مي بايست همه کارها را به سرعت برق انجام . خاست
ودش را آماده مي کرد، بچه ها را از خواب بيدار خ. مي داد

مي کرد که بيدار نمي شدند، صبحانه را آماده مي کرد، 
  .دوباره بچه ها را بيدار مي کرد، باز هم بيدار نمي شدند

  4                                              بقيه در صفحه 

   ؟گسترش اتحاديه اروپا  با کدام اهداف
 9    ص          جمشيد پدرام                   

 

  
  

  ازتحرآات اعتراضى وخيابانى آشاورزان      
  !  يمئ، پشتيبانى همه جانبه نما چايكارسراسرگيالن

  =  قسمت دوم                    = 
  6 ص             لنگرودی  امير جواهری    
   ----------------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   
 ! پديده اي سابقه داری ،شكنجه آمريكاي 
  

    دآتر الياس عاقل :نوشته           
2 ص            ی احمد مزارع:ترجمه             

تنها راه باقی مانده برای
نيروهای اشغالگر آمريکائی ،
!خروج بی وفقه از عراق است  

  7 ص               علی يوسفی       
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کارگر راه برگی تک  



   پديده اي سابقه داری ،شكنجه آمريكاي   
   

  دآتر الياس عاقل: نوشته
  یاحمد مزارع: ترجمه  

   2004 ه  م11 سايت الجزيره : منبع 
  

 
 

سازي اين " آزاد"دولت آمريكا يكي از داليل اشغال آشور عراق و 
مال ميشد و آشور را وجود شكنجه در عراق آه به وسيله صدام اع

. تجاوز جسمي و جنسي در حق زنان توسط فرزند صدام دانست
پس از آنكه در عراق اسلحه آشتار جمعي پيدا نشد، دولت آمريكا 
آوشيد با تكيه بر آزادسازي خيرخواهانه و نجات زنان و مردان 

بوش در سخنرانيهاي . عراقي تجاوز خود را به عراق توجيه نمايد
تاآيد مينمود آه از اين پس نه گورهاي دسته خود دائم بر اين امر 

جمعي، نه دخمه هاي شكنجه و نه تجاوز در حق زنان وجود 
 . نخواهد داشت

اما بايد گفت آه سخنان بوش با حقيقت فاصله بسيار داشت، 
گورهاي دسته جمعي هر روز در حال گسترش آنچنان دوباره شيوع 

اضر نيست تعداد يافت آه تاآنون ارتش آمريكا به هيچ عنوان ح
آشته شدگان روزانه عراقيها را به هيچ سازمان حقوقي اعالم 

همچنين تعداد زندانيان را آه از بيست هزار گذشته نيز . نمايد
مخفي نگه داشته و از همان روزهاي اول، عمليات شكنجه ادامه 

مسئوالن آمريكايي در مورد ربودن دختران و پسران . داشته است
جاوز جنسي نسبت به آنان نيز در اين مدت عراقي و اعمال ت
هنگامي آه صليب سرخ گزارش هاي خود را در . سكوت آرده اند

مورد نقض حقوق انسان عراقي و تجاوزات مختلف در حق آنان به 
وسيله فيلمهاي مستند به آمريكا ارائه داد، دولت آمريكا آوشيد تا 

اآنون چون . گيردخود اين همه فجايع را ناديده ب" حيثيت"براي حفظ 
فصل انتخابات است گروههاي مخالف انتخاباتي بوش به انتشار 
فيلم و عكس تجاوزات در زندانهاي عراق اقدام آردند تا بدينوسيله 

 . بوش را تضعيف نمايند
رسانه هاي جمعي در آمريكا عكسهاي چگونگي شكنجه جسمي 
ر و تجاوزات جنسي وحشتناك را در حق زندانيان عراقي انتشا

دادند؛ زندانياني آه به طور آامل برهنه ايستاده در حالي آه آيسه 
هاي سياهي را بر سرشان آشيده اند، زندانياني آه به آنان به 
وسيله دسته جارو تجاوز ميشود، ديدن بعضي از آنان در حالت 
شكنجه موي بر اندام انسان راست ميكند و همه اين شكنجه 

. سي در حق زنان و مردان استشيوه هاي بسيار زجرآور عمل جن
همگي خوانديم آه اين اعمال به خاطر درهم شكستن اراده و 

عليرغم آوشش دولت . شخصيت زندانيها اعمال ميشده است
آمريكا مبني بر جلوگيري از انتشار عكسهاي مزبور، به خاطر تاثيرات 
بسيار سوئي آه بر جهانيان و بويژه در آشورهاي عربي و اسالمي 

 اين عكسها به طور گسترده اي در سراسر جهان منتشر داشته،
بعضي از اين عكسها نشان دهنده تجاوزات دسته . شده است

جمعي زندانبانان در حق زنان و دختران عراقي به شيوه هاي بسيار 
افشاگري بعضي زندانيان آزاد شده از . وحشيانه و شرم آور است

ميدهد آه چگونه جمله بعضي از رجال روحاني عراقي نيز نشان 
. اين اعمال ضدانساني و شرم آور درحق آنان اعمال ميشده است

بنابه گفته يكي از روحانيون عراقي وي را به طور آامل عريان 
ميكنند و او را با تعداد ديگري از زنان عراقي آه همگي به طور آامل 

يان زندانبان زن از اينكه زندان. عريان بودند درون يك اتاق نگه ميدارند
برهنه با شرم و خجالت ميكوشيده اند خود را پنهان و به يكديگر 

بعضي از زنان آزاد . نگاه نكنند، لذت ميبرده و قهقهه سر ميداده
شده نيز شرح داده اند آه چگونه هر روز بارها مورد تجاوز جنسي 

همچنان و هر روز صدها عكس تازه از اعمال . قرار ميگرفته اند
آور در سايتهاي اينترنتي منتشر ميشود آه تجاوزات جنسي شرم 

نشان دهنده اوج ساديسم و خشونت جنسي سربازان آمريكايي 
در حق زنان زنداني عراقي است و اعمال اينان هيچ رابطه اي با 
شيوه تحقيق و بازجويي به خاطر آشف چيزي ندارد، صرفا تجاوز 

. مده اندجنسي در حق بيگناهاني است آه در اسارت اينان گرفتار آ
گفته ميشود آه هزاران نوع عكسهاي جورواجور ديگري نيز از اين 
وحشيگريها در راه است آه بسيار فاجعه بارتر از عكسهاي موجود 

 . ميباشد
دولت آمريكا آوشيد تا وانمود آند آه افتضاحات به بار آمده با 
سياست عمومي آمريكا مغاير است و حادثه موجود در نتيجه آردار 

انه شش نفر سرباز است آه به زودي محاآمه خواهند خودسر
براي روشن آردن مسئله، دولت آمريكا به درخواست آنگره، . شد

رامسفلد، مايرز و بعضي ديگر از سران ارتش را فرا خواند و با حضور 
جو . "، آنها از اعمال انجام شده اظهار تاسف نمودند"جوليبرمن"

يف و تمجيد از ارتش آمريكا و و بوش در اين نشست به تعر" ليبرمن
رامسفلد پرداخته و گفتند برعكس آنچه آه ما از ملت عراق 
عذرخواهي ميكنيم، اما عامالن حادثه يازدهم سپتامبر هيچگاه از ما 

در اين نشست رامسفلد به انكار استفاده از . عذرخواهي نكردند
كس شكنجه براي گرفتن اقرار از زندانيان پرداخت و اين درست برع

آن چيزي است آه از ابتداي اشغال عراق در زندانهاي عراق عليه 
در صفحات تلويزيونها ديده شده آه . زندانيان اعمال شده است

چگونه سربازان آمريكايي با خشونت تمام عراقيها را دستگير و 
سپس با آشيدن آيسه سياه بر سر آنان و بستن قالده بر دست و 

ان را از اين سو به آن سو ميكشانند، گردن آنان همچون حيوانات آن
آنها را ساعتها به حالت ايستاده در هواي گرم و در زير آفتاب نگه 

به آرات مشاهده شده آه . ميدارند بدون اينكه به آنان آب بدهند
چگونه سربازان آمريكايي در نيمه هاي شب و سرزده به درون خانه 

از زن و مرد، پير و هاي مردم ريخته، دست همه اعضاي خانواده را 
جوان با دستبند پالستيكي ميبندند، بر سرهاشان آيسه هاي 
سياه ميكشند آنگاه به تفتيش خانه پرداخته و هر چه را آه دم 
دستشان برسد تخريب ميكنند و آنچه را آه از جواهرات و اشياء 

در همين خانه گرديها ديده شده . قيمتي يافتند براي خود برميدارند
ن و پسران نوجوان خانواده ها را دستگير و به وسيله آنان آه دخترا

خانواده هاي بسياري . خانواده ها را در ارعاب و وحشت نگه ميدارند
اظهار داشته اند آه چگونه سربازان آمريكايي دختران آنان را براي 

 . چند روز ربوده و پس از تجاوز در خيابانها رها آرده اند
وجود فرهنگ تجاوز و شكنجه در حق انسانها آمريكاييها ميكوشند تا 

اما حقيقت تلخ اين است . را از تاريخ و تمدن خود زدوده و انكار آنند
بناي اين آشور از ابتدا بر اين تجاوزات تاسيس يافته و تاريخ آمريكا 

آتابهاي . مملو از چنين اعمال ناشايست و ضدانساني است
ات بيشمار اينان عليه تاريخي گواه آشكاري بر تجاوزات و جناي

طومار . سرخپوستان و سياهان آفريقايي در طول تاريخ آمريكاست
شكنجه و تجاوزات آمريكا در مورد زندانيان در دوران دو جنگ جهاني 

پس از آن در ويتنام و آره . اول و دوم بسيار طوالني و سياه است
سربازان آمريكايي به تجاوزات و شكنجه هاي وحشيانه به طور 

معي در حق ساآنان شهرها و روستاهاي اين دو آشور دست ج
مثال ساده اي است در " مي الي"حادثه قتل عام روستاي . ميزدند

  سربازان . برابر جنايات عظيمي آه آنان در ويتنام مرتكب شدند
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  دنباله از صفحه  دو 
  

   ......یشكنجه آمريكاي                      
  

ت خود شرم نداشتند، بلكه عكسهاي آمريكايي نه فقط از جنايا
تاريخ . فراوان قتل عام شده ها را در اتاقهاي خود آويزان ميكردند

صفحه ديگري را نيز از اعمال ضدانساني و سراپا وحشيانه ارتش 
 در آمريكاي التين آه با آمك ماموران محلي C.I.Aآمريكا و ماموران 

رتكب ميشدند در برابر در مورد مردم نيكاراگوئه، گواتماال، و شيلي م
اين روزها ما اخبار شكنجه و تجاوزات . ديدگان ما قرار ميدهد

آمريكاييها را در زندانهاي عراق و افغانستان ميشنويم آه بايد گفت 
اينها نمونه هاي ساده اي هستند از همه آنچه آه آمريكاييان در 

 . مورد هر آشور و زندانيان به انجام رسانده اند
ط از شكنجه و تجاوزات در زندان ابوغريب بلكه از اين همگي نه فق

نوع اعمال ضدانساني در سراسر عراق اطالع داشتند و بسياري از 
مردم عراق آه خود در جاهاي مختلف عراق مورد شكنجه قرار 
گرفته بودند به موسسات حقوق بشري از جمله به صليب سرخ نيز 

يب سرخ گزارشي برهمين اساس سازمان صل. گزارش داده بودند
در مورد حوادث زندانهاي عراقي به دولت آمريكا و انگليس ارائه 
ميدهد و اينكه در چهارده زندان عراق شكنجه و تجاوز جنسي به 

دولت آمريكا هيأتي را براي تحقيق به عراق . طور مداوم ادامه دارد
ارسال ميدارد و سه گزارش توسط سه نفر از اعضاي ارتش آمريكا 

تهيه و به " جنرال تاگولبا"و " جنرال ميلر"و " جنرال رايدر"اي به نامه
در همه اين سه گزارش به شكنجه و . مقامات مسئول ارائه ميشود

تجاوز ساديستي جنسي در حق زنان و آودآان عراق اشاره 
ميشود و مسئوالن دولت آمريكا از ابتداي اشغال آشور عراق در 

اما انتشار عكسهاي . اندجريان همه اين حوادث دردناك بوده 
شكنجه گري و تجاوزات جنسي در حق زنان عراقي، حقيقت را 
آشكارا در ديد همگان قرار داد، به طوري آه ديگر جاي انكار و 

 . عراق باقي نماند" آزادسازي"تكذيب براي مدعيان 
هيأت حاآمه آمريكا بنا به تاريخ گذشته خود و در نتيجه تبليغات 

ليه مسلمانان و اعراب، تحقير آنان و بي فرهنگ سرسام آوري آه ع
و تروريست خواندن آنها انجام داده بود، خود متوقع بود و طبيعي نيز 
بود آه توسط سربازانشان اينگونه تجاوزات در حق زندانيان انجام 
گيرد و سرباز آمريكايي اينگونه بينديشد آه از تجاوز در حق زنداني، 

دستاورد . ر تعقيب نخواهد شدشكنجه و يا آشتن آنان دچا
سياستمداران آمريكايي از بوش گرفته تا ساير سردمداران ريز و 
درشت آمريكا آه از مدتها پيش تبليغات زهرآگين عليه ملت عراق 
به راه انداخته بودند و آنان را بي فرهنگ، وحشي، قاتل، ضدانسان 

ي همين سياست تبليغات. ميناميدند، جز اين نميتوانست باشد
مسئوالن دولتي آمريكا موجب ميشد آه سربازان و درجه داران 
آمريكايي نه فقط بدون هيچگونه احساس مسئوليتي به آن اعمال 
شنيع و مذموم دست زنند، بلكه به عكسبرداري و فيلمبرداري و 
ارسال آنان براي دوستان و خويشان خود در آمريكا و ساير آشورها 

از سربازاني آه هيچگونه .  خود بدانندپرداخته و آن را مايه مباهات
حس انساني و انساندوستي در درون خود ندارند، چه توقعي بيش 

سربازان آمريكايي مدعي شدند آه آنان تنها ! از اين ميتوان داشت
اوامر فرماندهان خود را به اجرا درآورده و آنان آموزشهاي ويژه اي 

چنان آه نميدانسته اند براي رفتار با افراد زنداني نداشته اند، آن
عريان آردن زن و مرد زنداني و تجاوز در حق آنان عملي است 

 ! خالف اخالق انساني و بين المللي
دولت آمريكا براي حفاظت از تخلفات خود و سربازانش در عرصه بين 
المللي در ارتكاب اين جنايات، پيش از اين به پيشگيري برخاسته 

گاه جنايي بين المللي آه بيشتر نپذيرفتن عضويت در داد. است
آشورهاي جهان به عضويت آن درآمده اند، اين مصونيت را براي 
آمريكا به وجود آورده آه سردمداران آمريكا و ارتشيان اين آشور در 
سراسر جهان در مقابل جنايات جنگي آه مرتكب ميشوند، 

اق از نيز در عر" پال برمر"نماينده آمريكا . مسئوليتي نداشته باشند

همان ابتدا قانوني را به تصويب رسانده آه به موجب آن سربازان 
آمريكايي و آمريكاييان در مقابل ارتكاب جرايم خود در آشور عراق 

 . مسئول نخواهند بود و آسي حق محاآمه آنان را نخواهد داشت
بايد گفت بوش براي پيشگيري و مصون ماندن از هر گونه تعرض 

 قانوني را براي حمايت سربازان 2002 سال توسط مخالفان خود در
 American Service Member.(امريكايي به تصويب رسانده است

Protection Act 2002 ( آه به موجب اين قانون دولت امريكا اجازه
مي يابد عليه بازداشت شهروندان خود در خارج و يا شهروندان 

ازداشت ب» هيگ«آشورهاي هم پيمان خود آه حتي توسط دادگاه 
اين قانون . شده باشند در هر آجاي دنيا به اقدام نظامي دست زند

نيز » ضد هيگ«آه در امريكا به تصويب رسيده، به نام قانون 
 .شناخته شده است

شكنجه آردن زندانيان تنها به نيروهاي مسلح امريكا ختم نميشود، 
. آه در زندانهاي اياالت مختلف امريكا نيز شكنجه معمول است

ارشات متعددي نشان ميدهد آه عريان آردن زندانيان و گز
سوءاستفاده جنسي و تجارت نوع بردگان جنسي در زندانهاي 

بدترين اين نوع زندانها آه در اين زمينه . امريكا بسيار گسترده است
ماجراي يكي از . معروفيت دارند زندانهاي ايالت تكزاس ميباشند

 ,In Wichita Falls(ز زندان ا» رودريك حونسون«زندانيان به نام 
Texas Allred Unit ( بارزتريِن اين نوع تجاوزات به حقوق زندانيان

 . است
اگرچه در قانون بين المللي در مواردي قتل به رسميت شناخته 
شده، اما شكنجه زندانيان و افراد در همه جا جرم به حساب ميآيد 

 ميشود، آيا در اينجا اين سئوال مطرح. آن هم جرم عليه بشريت
آمران يا مجريان، آدام مسئوليت اين اعمال را دارند؟ سربازان 
امريكايي يا رهبران دولت امريكا؟ اگر دولت امريكا صدام را به علت 
جنايتي آه مامورانش مرتكب شده اند به محاآمه آشيده است، 
آيا هيأت حاآمه امريكا بوش را به خاطر جنايات سربازانش محاآمه 

 د؟ خواهند آر
اگر امريكا به علت جنايات صدام خود را مجاز به حمله به عراق و 
اشغال اين آشور ديد، آيا امريكايي چنين حقي براي ديگران در 
مورد خود قائل است، و چه آسي جرأت اظهار محاآمه امريكا به 

 خاطر جناياتش را خواهد آرد؟
و شرافت در زمينه تجاوز و شكنجه زندانيان و پايمال آردن آرامت 

 سال 50آنان امريكا تنها نيست، دولت اسرائيل هم اآنون نزديك به 
. است آه به چنين جناياتي عليه ملت فلسطين مشغول است

حتي امريكا براي پيشبرد امر شكنجه در زندانهاي عراق از شكنجه 
شيوه هاي شكنجه اي آه . گران اسرائيلي استفاده نموده است

ه آار رفته دقيقا هماني است آه اسرائيل در مورد زندانيان عراقي ب
و هم . سالهاست در زندانهاي خود با فلسطينيها انجام ميدهد

اآنون در زندانهاي عسقالن، هداريم، شطه و ساير زندانهاي 
آن چه را آه امريكاييها و اسرائيلها در . اسرائيل در جريان است

ريكاييها عراق و فلسطين مرتكب ميشوند، برنامه هايي است آه ام
. خود دارند» خاورميانه بزرگ«براي همه اهالي خاورميانه در برنامه 

و اگر ملتها امروز به اين مسائل و راه حلي انساني براي جلوگيري 
  .است از آن نينديشند، فردا خيلي دير  

  
  

  

   = کمک مالی =              
  

    يورو 500عزيز "  رافيک "      
  .کمک مالی شما رسيد            

  *  متشکريم                *
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  دنباله از صفحه يک  
  

    ....."خانه "    کار        
  

ت هاي آن يکي را نوازش مي دس. پاهاي يکي را ماساژ مي داد
جوراب هايشان را همان طور که خواب بودند به پايشان مي . کرد
دوباره به آشپزخانه، تا ساندويچ را براي ساعت تنفس مدرسه . کرد

درست کند، به اتاق خواب تا بسرعت لباس بپوشد، دوباره بچه ها 
را بيدار کند، آشپزخانه، دست شوئي، بچه ها، کيف مدرسه، آب 

اما حاال . براي مدرسه، ساعت را نگاه مي کند، وقت تمام است
ساعت پنج از خواب بيدار مي شود، چون نمي خواهد مثل ماشين 

مي خواهد فقط پنج دقيقه بنشيند تا يک . کوکي در خانه بچرخد
. استکان چاي داغ را با آرامش بنوشد، نه سرپا و با دهان سوخته

ايي که در بيرون از خانه نيز کار داستاني تکراري، براي تمام زن ه
در ميني بوس نيز، زن به غذايي که شب گذشته با . مي کنند

عجله و با خستگي هرچه تمامتر درست کرده و در يخچال گذاشته 
، فکر ميکند و به اينکه اگر بچه ها از مدرسه برگردند، تا او به خانه 

دداشتي و اينکه يادش رفته است طي يا. برسد، گرسنه مي مانند
به همسرش خبر دهد که اگر زودتر به خانه آمد، غذا را گرم کند، 
که پنجره آشپزخانه را باز کند تا بوي غذا به داخل اتاق ها 

در مسير کار به خانه نيز همين فکرها با تمام جزئياتش .... نرود،که
وضعيت زني که بيرون از خانه کار نمي کند، . او را مشغول مي کند

کار در خانه آن چنان همه جانبه و پر حجم . بهتر نيستنيز از اين 
کاري تکراري، مداوم و . است که هيچ گاه پايان يافتني نيست

جوامع متمدن با تقسيم رشته اي کار و گماردن افراد . گسترده
متخصص بر سر آن، هم چنين محدود کردن زمان آن و پرداختن حق 

جامعه را مقبول و ادامه الزحمه جهت انجام آن ها، وظائف موجود در 
مرخصي، اضافه حقوق، پاداش و تشويق، . کاري را تضمين کرده اند

همه اين ها براي پيش برد اين وظائف  و از پا نيافتادن در انجام 
در خانه اما، تمام رشته هاي کاري در هم تنيده شده و . آنهاست

د از نظافت و رفت و روب گرفته که خو .همواره بازتوليد مي شود
دنيايي از کارهاي مختلف را شامل مي شود تا آشپزي، بچه داري، 
خريد، حساب و کتاب مالي، بايگاني پرونده هاي اداري، انبارداري، 
پزشکي در حد مداواي اوليه، پرستاري، تعليم و تربيت در تمام 
جزئيات، آموزش و تدريس، مهمان داري گاها در مقياس يک هتل 

اد نظم و ترتيب در اتاق ها، کمدها و در کوچک، کارهاي اداري، ايج
سراسر خانه، لباس شوئي، اتوزدن و جابجا کردن، روابط عمومي و 

به ليست اين .........  تنظيم رابطه با در و همسايه و فاميل و
کارهاي موجود در خانه به لحاظ . وظائف مي توان هم چنان افزود

 با وظائف موجود رشته هاي مختلف و متنوع بودن آن، قابل مقايسه
تنها فرق آن اين است که تمامي کارهاي خانه . در يک جامعه است

 90 تا 80آمارها نشان مي دهند که . را زن آن خانه انجام مي دهد
 درصد کارهاي گسترده و متنوع يک خانه به عهده زن 100و گاها 

 درصد 20 تا 10خانه است و مرد در خوش بينانه ترين حالت تنها 
اين در حاليست که در بسياري موارد . ا به عهده مي گيردکارها ر

اما تنها جنبه اي که در پيش . زن در بيرون از خانه نيز کار مي کند
است که " کوچک"برد کارخانه در نظر گرفته نمي شود، همين نکته 

زن به عالوه کار در بيرون، هم چنان مسئوليت تمامي کارهاي خانه 
البته مواردي است که مرد با  .ه عهده دارداز جزئيات تا کليات را ب

در تحقيقاتي که به . کمال ميل پيش برد کاري را به عهده مي گيرد
عمل آمده، مردها معموال مسئوليت خريد خانه را به عهده مي 

در اينجا نيز از احساس مسئوليت خبري ! اما اشتباه نشود. گيرند
او . ش مي کشداين زن است که مسئوليت واقعي را بر دو. نيست

بايد کمبود مواد مورد نياز را يادداشت کند و خواسته هاي ويژه 
به . فرزندانش را که مرد حاضر به خريد آن ها نيست،  تهيه نمايد
عدم . عهده گرفتن خريد از جانب مرد دليل بارز ديگري نيز دارد

اعتماد کافي به زن، جهت سپردن وجوه مورد نياز به او و مانع شدن 
برخي از مردان، بويژه روشن فکران  !رون رفتن غيرضروري زناز بي

. تالش کرده اند تا با هم ياري در کاِر خانه، باري از دوش زن بردارند
اما بايد توجه کرد که آن ها با مهرباني و از خود گذشتگي سعي 

مرد کارخانه را از آِن خود نمي . مي کنند باري از دوش زن بردارند
ن رابطه به زن کمک و هم ياري مي کند و از آن داند، بلکه در اي

براي . از نظر مرد، کاِر خانگي ارزش انجام دادن ندارد. مغرور است
کاِر . به کار نمي رود و خالقيتي نمي طلبد" هنري"انجام آن در واقع 

خانگي ظاهرا کار سختي نيست و در مقايسه با شغلي که مرد 
 مهم تر، مزدي به آن تعلق از همه. دارد، چيزي به حساب نمي آيد

. سودي در بر ندارد و جز اتالف وقت نقش ديگري ندارد. نمي گيرد
بنابراين انجام کار خانه ارزشي توليد نمي کند و چون زن نقش 

را " بي ارزش"فرودست در خانه را دارد، الزم است که اين وظائف 
 که و وقتي مرد خسته از کار به خانه بر مي گردد، زن. انجام دهد

است موظف است او را تيمار کرده و با روي خوش " بي کار"
بارها پيش آمده است که مردي در . پذيرايي از او را به عهده گيرد

غيبت زن مجبور به خانه داري شده است و سپس فريادش به 
قابل ....".چرا اين کارها در خانه تمامي ندارد"آسمان رسيده که 

ين شمار نمي گنجند و در طول تأکيد است که برخي مردان در ا
ساليان دراز و با مبارزات مداوم زن، برخي از روحيات و عادات 
. مردساالرانه را در خود از بين برده و يا ناچارا قدرت خودنمايي ندارند

اما بحث بر روي اکثريت مرداني ست که نه تنها در جامعه ايران، 
 از همسر خود به بلکه در تمام دنيا در خانه ها حکومت مي کنند و

مثابه يک کارگر شبانه روزي و بي جيره و مواجب سوء استفاده 
کرده و خشونتي با ابعاد گسترده به نام کار خانگي را بر او تحميل 

در اينجا مي توان اشاره کرد که بسياري از زنان  خود نيز . مي کنند
از ميان . در اعمال چنين ستمي در خانه ها سهيم هستند

ين اجحاف بارز، مبارزه اي جانانه، آگاهانه، حاد و مداوم از برداشتن ا
از اين زاويه مي توان به . جانب زنان و هم چنين مردان مي طلبد

همه جانبه بودن مبارزات زنان در اجتماع و در زندگي خصوصي پي 
مبارزات برحق زنان تنها با ايجاد حقوق برابر زن و مرد در اجتماع . برد

د، بلکه اين مبارزه بايد همچنان ادامه يابد تا با به بار نمي نشين
برابري واقعي بين زن و مرد در خصوصي ترين روابط خانوادگي و در 
جزئي ترين رابطه زن و مرد و در کنه افکار و عادات و تربيت مردان و 

  .به ويژه خود زنان تحقق يابد
  

  
  : به کار خانگي مي توان از دو زاويه برخورد کرد         

  
همانطور که در باال آمد، کاِر خانه به عنوان يک تقسيم کار  -1
به زنان تعلق پيدا کرده و بررسي آن در واقع، بررسي " اجباري"

از اين زاويه، وضعيت و جايگاه يک زن در . موقعيت زنان در خانه است
خانه، نه تنها خصوصي، شخصي و منفرد به شمار نمي آيد، بلکه 

مبارزه . مال سياسي محسوب مي شودعميقا اجتماعي و ع
فمينيستي  در اين حوزه نه تنها با مردان، بلکه در وهله اول با زنان 

چنين تقسيم کاري در خانه، در طول . مي بايد به پيش برده شود
تاريخ به بسياري از زنان تحميل و تفهيم شده است که مي بايست 
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  دنباله از صفحه چهار
  

                                   

    ....."خانه "   کار                              
  
  

پشت جبهه را بازي کنند و تنها با مهارت در اين نقش است که 
واقعيت اين است که بسياري . اهميت و جايگاه خود را باز مي يابند

 حاضر به سپردن چنين نقشي به مردان نيستند و از اينکه از زنان
آشپزي ، خانه داري و نظم و ترتيب آنان تمجيد مي شود، بسيار 

آنها نسبت به موقعيت خود افتخار کرده و مردان را . راضي هستند
چنين ديدگاهي ،  تقسيم . عاجز از انجام چنين وظائفي مي بينند

 خانه را بشدت تقويت کرده و نه تنها کار مردساالرانه و ناعادالنه در
خود نقش فرودست خود در خانه را تثبيت مي کنند، بلکه فرزندان 
 .خود را نيز با همين تبعيض بار آورده و به جامعه تحويل مي دهند

مسلما عدم آگاهي به نابرابري جنسي در خانه از جانب زنان، خود 
تاريخ دارد و مسلما ريشه در نابرابري جنسي در کل جامعه در ابعاد 

چنين ناآگاهي از جانب مردان در کليت خود، به علت در دست 
داشتن موقعيت برتر در جامعه و در خانه و براي از دست ندادن اين 

  اما اين انتظار بي جايي ست که . قدرت، تقويت شده و مي شود
طبعا اين . تنها از مردان بخواهيم تا خود قدرت خود را تفويض کنند

   هستند که بايد گام و گام هاي اول را براي تغيير چنين نابرابري زنان
کارخانه يکي از جلوه هاي بارز اين نابرابري در مقياس .  بردارند

زندگي خصوصي است که بدون واسطه و مستقيما به نقش زن در 
چه زن هايي که همراه با کاِر خانه، در . اجتماع مربوط مي شود

مي کنند و چه زن هايي که شبانه روز به کاِر بيرون از خانه نيز کار 
  .خانه مي پردازند، بطور مداوم زير بار اين نابرابري خرد مي شوند

 از زاويه ديگر مي بايست کار خانگي را به مثابه يک شغل و کار - 2
واضح است که پيش برد وظائف موجود در . اجتماعي بررسي کرد

آماده سازي نيروي کار در خانه، به عنوان پشت جبهه در تأمين و 
بدون چنين پشت جبهه اي، اساسا . جامعه محسوب مي شود

مشاغل اجتماعي بدون . نمي توان از جبهه اي نيرومند برخوردار بود
کارمزد، بدون مرخصي، بدون استراحت، بدون تشويق و پاداش، 
. بدون ارتقاء و غيره، غيرقابل تصور است و هم چنين غير قابل تداوم

ما چنين شرايطي به طور عام بررسي مي شود، وگرنه بر مسل( 
کسي پوشيده نيست که در حال حاضر تحت حاکميت جمهوري 
اسالمي چه بر سر همين مشاغل اجتماعي از جمله در کارخانه 
ها و کارگاه ها مي آيد و چگونه دست مزدها خورده شده و پاداش 

هم چنين در عرصه و ارتقاء و مرخصي و غيره را بايد به خواب ديد و 
جهاني تحت حاکميت سرمايه بين المللي چگونه هزار هزار کارگر و 
کارمند يک شبه از کار بي کار شده و گاها آينده اي نامعلوم در 

اما اگر به طور عام و در مقياس اجتماعي نگاه  .)انتظارشان است
کنيم، کار در خارج از خانه ارزش ويژه خود را دارد و کارمزد به آن 

اما کار خانگي، حتي اگر کارگري براي پيش برد آن . تعلق مي گيرد
گمارده شود، شخصي و خصوصي محسوب شده و کار رسمي به 

بر کار خانگي بيمه تعلق نمي گيرد، مرخصي ندارد . شمار نمي آيد
کار کارگر خانگي در خانه ها که از دوران برده . و بهبود پيدا نمي کند

ان فئوداليته و سرمايه داري نيز به داري مرسوم شد و در دور
اشکال جديدي ادامه يافت، هم چنان در بسياري از خانواده ها 

برخي خانواده ها که از درآمد نسبتا خوبي . مرسوم است
برخوردارند، گاها تمام وقت و اساسا نيمه وقت از کار چنين 

اما با تمام اينها، اين کارگران از . کارگراني بهره مند مي شوند
حداقل دست مزد برخوردار مي شوند که آن نيز از درآمد شخصي 
آن خانواده پرداخت مي گردد، بدون آنکه از هيچ گونه حق و حقوقي 
از جمله بازنشستگي، بيمه و تأمين درآمد در دوران بيماري و غيره 

و در خانواده هاي با درآمد پايين، اين زن است که . برخوردار شوند
ه مي گيرد و حتي همان دست مزد ناچيز کارگر کار خانه را به عهد

اما نکته قابل تأمل در احتساب کار  .خانگي را نيز دريافت نمي کند

خانگي به عنوان يک شغل اجتماعي و پرداخت دستمزد و ساير 
حقوق کاربه آن،  اين است که ديگر کار خانه  در انحصار زنان باقي 

نگي، کم کم آن را از اعطاي حق و حقوق به کار خا. نخواهد ماند
نقش يک تقسيم کار جنسي، خصوصي و شخصي بدر خواهد آورد 

قطعا چنين جلوه اي به آساني . و به آن جلوه اجتماعي خواهد داد
ظهور نخواهد کرد و مثل ساير تقسيم کارهاي جنسي در جامعه به 
يک مبارزه حاد و پرتداوم از جانب زنان و مردان حامي آن نياز خواهد 

 اما براي آغاز اين مبارزه، قدم اول اين است که کار خانگي .داشت
را نه به مثابه يک وظيفه زنانه، بلکه به عنوان يک شغل  تلقي کرده 

  . و به آن حق و حقوق رسمي يک شغل اجتماعي را اعطاء کنيم
  
 

   *با ما ارتباط بگيريد    *   
 

  سر دبير تک برگی 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

               6777819- 40- 49    
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

     www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

                www.rahekargar.net   
   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com    
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 ازتحرآات اعتراضى وخيابانى آشاورزان     
   ، پشتيبانى همه جانبه نماييم چايكارسراسرگيالن

 
 

قطع مافياى  با    حل بحران صنعت چاى آشورتنها
تشكل پذيرى آارگران  چاى، تقويت بنيه چايكاران و

   )قسمت دوم(   !وآشاورزان چايكارسامان مى پذيرد
 
 

     اميرجواهرى لنگرودى                        
  

 :يادداشت نويسنده
 يادداشت، اشاره اى به  ودرهمين بخش  درقسمت اول اين مقاله 

دراين فاصله مردم آسيب ديده . چرايى تهيه اين مطلب داشتم
 چايكارگيالن دربرپايى تجمعات  اعتراضى خود، آوتاه نيامدند

 زين العابدين  ( امام جمعه رشت. ومسئولين نيزبه آارخودمشغولند
 نودالال  بازار آه خود پيشتردرالهيجان ازجانبداران بورژوازى ) قربانى

وفغان چايكاران، اعالم  ودربرابرفرياد  به صحنه آمد،چاى بوده واست
 درست وبموقع سياستگزارى ميكردند اگرمسئوالن ما" :داشت

آاربه اين جا آشيده نمى ، زودترحل مى آردند ومشكل چايكاران را
نظام براى عادى آردن  ناچاربه بستن جاده نمى شد تا شد وچايكار

براى خانواده هاى شهداى گيالنى  گزيربه پرتاب گازاشك آوراوضاع نا
م مقام وزيرجهاد ئقا چرا مسئوالن به موقع اقدام نكردند؟. د باش

آارخانه داران وبنده نشستى داشتند  آشاورزى به گيالن آمدندوبا
 " ودرموردآزاد سازى، نه رها سازى چاى طرح هايى ارائه آردند

درانحصارداشت   سال چاى را50 براىدولت" :قربانى ادامه مى دهد
حاال آمدند ،  دستور العمل دولت چاى رابعمل آورد وچايكاربراساس

بدون اينكه وام مناسبى براى چايكاررادرنظربگيرند ووضعيت 
" :وى افزود" آزاد آردند روشن آنند يك مرتبه چاى را آارخانجات را

  آارگرى دراين بخش هزارآارگرچاى آه با200حال وضعيت 
هزارتومان ممكن است 700  با  مى آنند، چه مىشود؟ امرارمعاش

" ( هزارآارگرچه بايد بكنند؟200ولى آمى ازمشكل چايكارحل شود
درحالى آه ) 83ارديبهشت16روزنامه گيالن امروز، چهارشبنه

روستاييان  و آشاورزان چايكاردرخيابان هستند وفرياد مى زنند
ريختن برگ سبزچاى درتابوت  با زشهرستان لنگرود ديوشل ا چايكار

زبان  با  خيابانى مرگ سمبليك چاى را اعتراض وبه آول آردن آن وبا
   !درآوردند فاتحه خوانى به صدا

 نشست بخشى ازهيات وزيران  روزنامه شرق نيزگزارش فرداى آنروز
ريال به چايكاران، آيين  ميليارد125   پرداخت" :ميدهد  انعكاس را

 قانون برنامه سوم توسعه درتامين اعتبارمورد 2هنامه اجرايى ماد
اعطاى اعتبارات جهت آمك به _براى خريد برگ سبزچاى نياز

نحوه ورود چاى خارجى به آشوروميزان يارانه صادراتى _چايكاران
به پيشنهاد مشترك وزارتخانه  هيات وزيران بنا. دچاى تصويب ش

رنامه ريزى هاى جهاد آشاورزى، بازرگانى وسازمان مديريت وب
به استناد اصل يكصدوهشتم قانون اساسى جمهورى  و آشور

سازمان مديريت وبرنامه ريزى  :اسالمى ايران تصويب آرد
آشورمجازاست مبلغ يكصد وبيست وپنج ميليارد ريال ازسه جمع 

 به چايكاران پرداخت  يارانه آاالهاى اساسى براى آمك بالعوض
مصوبه )  182رديبهشت، شا17روزنامه شرق، پنجشنبه" (نمايند

گيالن آه مردم . دروزبعد، به مسئولين گيالن ابالغ ميگرد مذآورچند
به  به دوشان خود  مرگ چاى را ، آابوس پيشترآشاورزان چايكارش

 براى ديكته آردن پروژه جديد اينبارهمه د، حرآت درآورده بودن
درجلسه شوراى  سلطانى فر استاندارگيالن. گردهم مى آيند

حضورمعاونان امورعمرانى، ادارى،  مه ريزى وتوسعه استان بابرنا
مالى وبرنامه ريزى استاندارى وجمعى ازمديران آل دستگاههاى 

اجراى طرح جديد اصالح  " :اجرايى دراستاندارى گيالن اظهارداشت

 به چايكاران اين امكان رابه  پرداخت آمك بالعوض ساختارچاى و
باغهاى چاى خود، برگ سبزچاى اعى  زرآنان مى دهد تا ضمن به

دراجراى اين طرح درآمد " :سلطانى فرافزود. " د آيفى برداشت آنن
 چراآه دولت به ازاء،  ازسالهاى گذشته خواهد شد آشاورزان بيش

درسه مرحله به آشاورزان   را  هزارتومان آمك بالعوض700هرهكتار
 اين آمك چايكارپرداخت مى آند وآنان نيزمى توانندعالوه بردريافت

وبه آارخانه  ، برگ سبزچاى آيفى برداشت آنند  بالعوضی ها
هاى چايسازى تحويل دهند تاآنان نيزآيفيت چاى خشك توليدى 

) 83ارديبهشت22روزنامه گيالن امروز، سه شنبه " (  دهند راافزايش
 چايكاروبورژوازى بازار وآارخانه   ونبرد بين زحمتكش  وقوس اين آش

    .بازدراين باره خواهيم نوشت وما آن ادامه دارددولت حامى  دارو
 
 

  بازرگانى اين صنعت به ايران ورود  چاى و    
  

 ( برنج، چاى، آرم ابريشم : محصوالتى ازانواع با    همگان گيالن را
  دريايش وديگرفرآوردهاى سنتى وبومى آن و خاويار ، ماهى) نوغان

يخچه ونشانه هاى دراين ميان چاى وچايكارى تار. مى شناسند
  . دارد را تاريخى معين خود

اين .   چاى نامى پارسى نيست وازهندوچين به ايران آورده شد
 مردم ناحيه  آه به گويش" t-eت " يكى:گياه درچين دونام دارد

  آه درگويش " chaا چ" گفته مى شود وديگرى" tayتاى" آموى
 . بيان مى شود" chahچاه" مردم منطقه آانتون

.  دور، قهوه وشراب مى نوشيدند دم ايران ازسده هايى بس  مر
باآمدن اسالم به ايران وگرويدن مردم به آن وتحريم نوشيدن شراب 
دراين آيين، شراب ازشمارنوشيدنيهاى عمومى مردم ايران درآوچه 

راه يافت وقهوه آه با  رخت بربست وبه پستوى خانه ها وبازار
اينطرف مى رسيد، نوشيدنى برايران آسانتربه  چيرگى عرب ها

 .متداول ميان مردم شد
   باآغازدوران سلطه ترآهاى عثمانى برسرزمين هاى باخترى آسيا

دربارهاى ايران، آمبود قهوه دربازارايران  ودرگيرى ميان آنها با
درهمان زمان، پيوند هايى دوستانه ميان ايران .  مى گردد محسوس

  وفروش سرزمين به خريدوهند پاى مى گرفت وبازاريان اين دو
ازبازارهاى يكديگر پرداخته وبازارهاى ايران، براى نخستين 

به خريداران خود ارزانى  باربسيارى ازآاالهاى ناديده تا آن زمان را
 . درميان اين آاالها، يكى نيزچاى بود. داشت

  
   ايراندر بورژوازى تجارى براى آشت چاى   تالش ،  دوره اول

 
 آن بعنوان يك نوشيدنى  چاى وپذيرش دم ايران باگشتن مر   آشنا
 براى همآور وسبك، سبب گشت آه آم آم قهوه، ميدان را گوارا 

بدين ترتيب درسالهاى پايانى سده  ! خالى آند،دتازه ازراه رسيده
نخستين " محمد گيالنى"  بازرگانى به نام )ميالدى15 (پانزده

  باال. ه مردم عرضه داشت ب براى فروش دربازارتبريز محموله چاى را
   ازپيش به آوردن بيش رفتن ميزان نوشيدن چاى درايران، بازرگانان را

 ازاينروچاى چين ازراه ترآستان وچاى هند. اين محصول دلگرم نمود
آن  برابر ازراه بلوچستان وبندرهاى جنوبى ايران به آشورواردشد ودر

 ! مى گشتهرساله پول فراوانى ازايران راهى آن سرزمين ها
دردوران سلطنت . درايران چاى آشت نمى شد   با اينهمه هنوز

 بازارهاى ايران به روى آاالهاى  شاه قاجاروبا گشايش ناصرالدين
 . خارجى برميزان واردات چاى نيزافزوده شد

حاج محمد حسين "  بازرگانى به نام ،  شمسى1263    درسال
درايران مشغول بود،  چاى  آارخريد وپخشبه آه سالها " اصفهانى

 ضمن آموختن شيوه آشت چاى، دانه آن را راهى هند مى گردد تا
 درايران، بتواند سود  توليددست يازيدن به آاراين وبا وارد آند

 ازسه سال  محمد حسين اصفهانى پس!    بيشترى به دست آورد
را   تمامى سرمايه خود و درهند، به ايران برگشت بررسى وآاوش

  8                              بقيه در صفحه  و رنهادبرسراين آا
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تنها راه باقی مانده برای نيروهای اشغالگر 
  !  !خروج بی وفقه از عراق است ، آمريکائی

  
  علی يوسفی                       

  
  

انجام گرفته از " اعمال خودسرانه "  برای بسياری از  مردم عرب  
ئی از روشهای سيستماتيک و معمول سوی سربازان آمريکائی ، جز

. شکنجه  بوده  و چهره واقعی اشغال و اشغالگران را نشان می دهد 
از نظر  آنان تنها راه باقی مانده برای نيروهای اشغالگر خروج بی 

   .وفقه از مناطق اشغالی است
دونالد رامسفلد ، وزير دفاع آمريکا جمعه گذشته در برابر کنگره 

تا به سواالت نمايندگان در مورد  رسوائی آمريکا حاضر شد 
شکنجه های انجام گرفته توسط سربازان آمريکائی در عراق پاسخ 

سخنان . "  من مقصرم ، اما مهم نيست : " او می گويد . گويد 
آنان وی را . رامسفلد  با اعتراضات شديد مخالفين جنگ همراه بود 

که وی استعفا دهد جنايتکار جنگی خطاب کرده و خواهان آن بودند 
رامسفلد در عين حاليکه مسئوليت سياسی اين سوء رفتاررا . 

برعهده گرفت و از خانواده قربانيان شکنجه عذر خواهی نمود ، اما 
وی از . به هيچ وجه احتمال استعفا از سمت خود را بميان نياورد 

سوی ديگر اما ترديدی باقی نگذاشت که اين شکنجه ها و سوء 
نجام شده موردی بوده و توسط افراد خودسر انجام گرفته رفتارهای ا

آنچه که اما بر سخنان رامسفلد و جورج بوش سايه انداخته و . است 
کارل " است ، که سناتور " تاکوبا " می اندازد ، گزارش ژنرال 

شکنجه : د راين گزارش  آمده است . آن را قرائت نمود " لوين 
 امنيتی عمل -وهای نظامی گران جملگی براساس دستورات نير

کرده و هدف اصلی آن بود تا سرانجام  تجارب و ميانگينی از روش 
روشن است که رامسفلد . درست بازجوئی در اين ميان بدست آيد 
" تاکوبا " گزارش ژنرال . در پاسخ ، چيزی برای گفتن نداشته باشد 

از و گزارش انتشار يافته ديگری در وال استريت ژورنال به نقل 
، هردو نشان می دهند که دامنه  شکنجه ها " صليب سرخ "کميته 

در عراق بسيار فراتر از اينها بوده و اين اعمال غيرانسانی براساس 
  .يک سيستم عمومی صورت می گرفته است  

واقعيت آنست که بکارگيری شکنجه های وحشيانه ، مشمئز کننده و 
" خودسر" بازان ساديستی در مورد زندانيان عراقی توسط سر

آمريکائی ، هرروز که می گذرد موج نفرت و انزجار بيشتری را 
در ميان مردم جهان و بخصوص در کشورهای عربی دامن می زند 

" در اين ميان  ظاهر شدن جرج بوش در تلويزيونهای عرب زبان . 
هايش هم ديگر نخواهد " معذرت خواهی " العربيه و"و" الحريه 

 ميزان ضربات وارده  بر چهره دولت نو توانست از دامنه و
  . محافظه کارآمريکا بکاهد 

کاخ سفيد رو " گلستان رز" همين هفته قبل بود که جورج بوش در 
ما ماموريتمان را در عراق : به  نخست وزير کانادا کرد و گفت 

صدام را از کار برکنار ، اطاقهای شکنجه را برچيده و . انجام داديم 
تجاوز های جنسی و گورهای دسته جمعی نيز از هتک حرمت ، 

  .ديگردر اين کشور خبری نيست 
جورج بوش روزچهارشنبه گذشته و در نتيجه پی آمدهای مربوط به 

، که مستقيما از "الحريه " شکنجه ها ، در تلويزيونهای عرب زبان 
سوی آمريکا حمايت مالی شده و اساسا هيچ گونه  اعتبار ژورناليستی 

، وابسته به عربستان " العربيه " ان برايش قائل بود ، و را نمی تو
سعودی ، ظاهر شد تا اعراب خشمگين را آرام کرده و بگويد که 

" اعمال خودسرانه " عکسهای به نمايش در آمده از زندان ابوغريب  
مربوط " دموکراسی و آزادی "  بوده  و به راهيان برخی از سربازان

هائی از آمريکائی که او می شناسد سرنمی او گفت چنين کار. نمی شود
عجيب نبوده و نيست که اظهار تاسف و قبول برخی خطاهای . زند 

صورت گرفته درمصاحبه بوش به هيچ عنوان انتظارات بينند ه گان را 
چرا که حقايق ارائه شده توسط فرستنده . برآورده نکرده است 

همان فرستنده .  دارد برای آنان سنديت بيشتری" الجزيره " تلويزيونی 
" ائی که بسيار پيشتر و بيشتر از آنچه که وسائل ارتباط جمعی طرفدار 

آمريکا در روزهای اخير و در بحبوحه انتخابات " حزب دموکرات 
حاال ديگر روشن . رياست جمهوری  ارائه می دهند ، بيرون داده بود 

 ها شده است مقاطعه کاران شرکتهای خصوصی که در اين رسوائی
دست دارند ، بدون مجازات های معمول و بی سروصدا پايشان از 

"  سخنان  آقای بوش در مورد . معرکه بيرون کشانيده شود 
اقدامات آمريکائی و ديگر "جوانب مثبت " " رفاه " ، " دموکراسی 

قول وقرارهای داده شده اکنون و بخصوص پس از رسوائی های ماه 
آنگونه که يک .  دم جهان رنگ می بازد آپريل همين امسال از نظر مر

روند جاری اوضاع برای : " مفسر آمريکائی در اين باره می گويد 
آمريکائی ها و عراقی های طرفدار شان بگونه ائی است که انجام هر 
اقدامی از سوی آنها نتيجه اش چيزی جز برجای گذاشتن رد پای کثافت 

" مسئول وبالگ "  ابو خليل "و يا آنگونه که  . " بيشتر نخواهد بود 
بيهوده نيست که برای برخی از مردم : "  می گويد " عرب خشمگين 

از سوی ديگر . عرب ، تنها هيبت جورج بوش  يادآور شکنجه است 
. تظاهرات روزانه مردم در مقابل زندان ابوغريب را نبايد از ياد برد 

ار برافروخته چرا که هرروزه هزاران نفر در آنجا و در حالی که بسي
گزارشگر بی بی " پل وود . " و خمشگينند ، به اعتراض می پردازند 

سی در منطقه معتقد است که هيچ نشانه ائی دال بر اينکه سخنان بوش 
مشکل برای :" او می گويد . تاثيرگذار بوده باشند ، ديده نمی شود 

اعمال " آمريکائی ها اينست که در جهان عرب هيچکس به تئوری  
مورد تاکيد آنان اعتقادی ندارد و همگان براين باورند که " ودسرانه خ

وود همچنين . " اوضاع بسيار بدتر از آنچه که روی داده است ، باشد 
معتقد است که برای بسياری از اعراب اينگونه  اعمال ، جزئی از مدل 
معمول و سيستماتيک شکنجه  بوده  و چهره واقعی اشغال و 

به نقل از يک خانواده مصری " وود . " " شان می دهد اشغالگران را ن
از :" ، که بهمراه آنان به سخنان بوش گوش فرا داده بود ، می گويد 

نظر اين مردم تنها راه باقی مانده برای نيروهای اشغالگر خروج بی 
  ."وفقه از مناطق اشغالی است
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  6دنباله از صفحه 
  

                 .. ....ازتحرآات اعتراضى               
  
  

دراطراف الهيجان، آماده بهره بردارى  توانست زمين آوچكى را
بى توجهى دربارومقاومت مالكان برنجدار منطقه  آه با سازد

ورشكستگى به گل نشست وسرمايه  ورعاياى آنان روبروشد وبا
 .  سوخت اش

 
 چای  محمد ميرزاى آاشف السلطنه وآشت   تالش دوره دوم

  
  طنهلمحمد ميرزاى آاشف الس، شاه قاجار  مظفرالدين درزمان 

دارالفنون وارد وزارت امورخارجه  مدرسه  در  از آموختن دانش پس
شمسى مامورخدمت 1276شد وباعنوان آنسول ايران درسال

 سالهاست آه ما" :به خدمت طلبيد وگفت شاه اوراد درهند ش
تخم چاى طالب احداث زراعت چاى درممالك ايران هستيم ومكرر 

ازچين وهند خواسته ايم، آورده اند ودرتربيت آن سعى بليغ نموده 
چون ازانجام آن منصرف نشده ايم به  ما، اند، با اين حال سبز نشد

 شما مى سپاريم آه درمدت ماموريت درهند، سعى الزم را
درتحصيل عمل آوردن چاى بنمايى وقدرى هم تخم خوب وقانون 

، شرح حال انشريه گيله و" ( فرستىبراى ما ب عمل آوردن آنرا
   ) 1354، تهران مهر 52محمد ميرزاى آاشف السلطنه، ش

درگيالن ودربين عوام  بعدازتدارك اين ماموريت وبازگشت محمد ميرزا
  جاسازى آرد درداخل عصاى اش معروف است آه اوتخم چاى را

محمد ميرزاى آاشف  . وپنهانى ازهندوستان به ايران آورد
به لحاظ تجربه عملى درهند، برداشته  ، تخم چاى راالسلطنه

 چاى .وباتوجه به موقعيت آب وهوايى گيالن روانه آن منطقه شد
. سال مورداستفاده قرارگيرد50 نهالى است آه مى تواند به مدت 

برف وگرماى شديد براى آن مضراست ولى به راحتى درمناطق گرم 
  آن بايد وباران مورد احتياجمی آیدعمل آبومرطوب 

  بوته چاى به هواى مه آلود.مترونيم درسال باشد2مترتا1درحدود
ولى اين حرارت . درجه نيازمنداست30وحرارتى بين صفرتا

بعالوه ارتفاع بوته هاى چاى . هرگزنبايدازصفردرجه پايين ترباشد
 . سانتى مترنبايد تجاوزآندوتبديل به درخت گردد60از

. محمدولى خان تنكابنى بود  درآن زمان حكومت گيالن دردست 
 درآغازآاربه مانند. بامساعدت او، محمد ميرزا، دنبال زمين گشت

 آاشف السلطنه نيز) محمد حسين اصفهانى( اولين چايكار
 سرانجام با. بامقاومت بزرگ مالكان منطقه الهيجان روبرو گرديد

تكه زمين  صدورحكم محمد ولى خان، مالكان آوتاه آمدند ودو
 وتنكابن دراختيارآاشف السلطنه گذاشته و بدين تريتيب درالهيجان
بنيانگذارى صنعت  که مى توان گفت.  آشت آغازگرديد آارپرتالش

ف السلطنه الهيجانى صورت گرفت، شچاى درآشورازسوى آا
پنج ( آه ساالنه مبلغ ده آرورتومان ازآنجا " :اودراين باره مى گفت

اى واردات چاى خارجى پول وثروت اين مملكت بر) ميليون تومان
اقدام به آشت وتوليد چاى   بنابراين بايد،ازآشورخارج مى شود

تا حلقه هاى وابستگى يك به يك  سبزوچاى خشك درآشورآرد
   ) 83 فروردین 26، چهارشنبه  روزنامه گيالن امروز"  ( ازبين بروند
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  = چند خبر مهم   =        
  

  
   یانتظام نيروي با شهر شاهين جوانان و مردم درگيري *
 

مردم و جوانان شاهين شهر در يک حرکت گسترده اعتراضي با 
, بر اساس گزارش دريافتي . شدندماموران نيروي انتظامي درگير 

 ارديبهشت ماه در خيابان 25 دقيقه شب جمعه 10.30ساعت 
فردوسي شاهين شهر ماموران انتظامي دو زن را به اتهام واهي 

اين . بد حجابي مورد اذيت و ازار قرار داده و انها را دستگير مي کنند
ه در اين اقدام با اعتراض و مقاومت اين زن ها و مردم و جواناني ک

ماموران سرکوبگر که از خشم مردم . منطقه بودند روبرو مي شود
با ورود . به وحشت افتاده بودند درخواست نيروي کمکي مي کنند

در جريان اين درگيريها . نيروهاي جديد مردم با انها درگير مي شوند
 یدامه داشت مردم و جوانان شيشه ها شب ا12که تا ساعت 

  .  دولتي را در هم شکستنداتوبوسها و خودروهاي
  

   قراردادی و موقت  کارگرانافزایش نجومی* 
  

دبير تشکيالت دولتي خانه کارگر در استان گلستان فاش کرد که در 
 درصد کارگران قراردادي شده اند و اين درصد سال به 48کل کشور 

وي با اشاره به اين که اخيرا مديران کارخانه . سال بيشتر مي شود
 گلستان تعداد بي شماري از کارگران استان را بدون هاي استان

به انها هشدار داد و گفت  نگذاريد , هيچ دليلي اخراج کرده اند 
حادثه شهر بابک کرمان و حوادث تلخ کارگري شهرهاي ديگر کشور 

علي ,  ارديبهشت 25به گزارش ايلنا . در استان گلستان تکرار شود
گر استان گلستان در جلسه اکبر رحيمي دبير اجرائي خانه کار

هيات اجرائي خانه کارگر اين استان ضمن بيان مطلب فوق افزود 
اوضاع جامعه کارگري سال به سال وخيم تر مي شود و کارگران با 
تجربه به بهانه هاي مختلف از واحدهاي توليدي استان اخراج و يا 

وي گفت عده اي از کارفرمايان با توافق و . باز خريد مي شوند
انان را از صحنه توليد خارج و خسارت , سپس اخراج صوري کارگران 

سنگيني را به صندوق سازمان تامين اجتماعي که متعلق به همه 
رحيمي تاکيد کرد متاسفانه تعداد . وارد مي کنند, کارگران است 

به طوري که هم , کارگران قراردادي هرساله رو به افزايش است 
 کشور به صورت قراردادي در واحدهاي  درصد از کارگران48اکنون 

  .توليدي مشغول به فعاليت هستند
 گلستان استان در زن هزار ده از بيش ٨٢ سال در* 

  !! زدند کشی خود به دست
    

در  همايش    گراميداشت  روز جهانی خانواده در استان گلستان  
: معاون  امور  اجتماعی  سازمان  بهزيستی اين استان اعالم  کرد 

امروز  کيان خانواده در  معرض  تهديدات  جدی قرار گرفته است  و 
اين مهم نيازمنِد برنامه ريزی و دقت نظِر کارشناسان و  مسئولين  

استان گلستان به دليل مهاجر پذيری  و : به گفته وی . کشور است
 اجتماعی فراوان روبرو ی اقوام  مختلف در ان با آسيب هاحضور 

ريح  صوی  ت.  آسيب ها متوجه قشر زنان استهست که بيشتر اين
اشی از ان و خود دختران و کودکان فراری و تبعات  منفی ن: کرد

  ١٣٨٢در سال : اعتراف نمود وی . جدی استیکشی از آسيب ها
 زن در استان گلستان دست به خود کشی زده اند  ١٠۴١تعداد  

اِف  اجتماعی  وی ، شک.  برابِر مردان در استان است٢که اين ميزان 
اقتصادی روز  افزون  جمعيت  شهری نسبت به جمعيت  روستائی  
،  کاهش  در آمد  خانوار  ها و عدِم امنيِت شغلی ، بيکاری جوانان 
و رشد  طالق  در استان گلستان را از جمله  مهمترين آسيب 

   .هايی  اجتماعی  برشمرد
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  گسترش اتحاديه اروپا  با کدام اهداف ؟  
  
    جمشيد پدرام                
  
  

اول ماه مه امسال رویداد تاریخی  
پيوستن ده : مهمی را شاهد بودیم

لهستان، مجارستان ، چک  کشور
،اسلوواک، اسلوونی ،  استونی ، 

در اروپای ( ليتوانی ، لتونی  ،
در  (و قبرس و مالت) شرقی 

  . به اتحادیه اروپا)  دریای مدیترانه 
  

شن و پا یکوبی در این کشور ها در سطح  بهمين مناسبت ج
سياستمداران اروپای . گسترده ای در رسانه ها بازتاب داشت

غربی بخصوص طرفداران جهان گستری نوليبرالی سرمایه با 
این شور و شوق را چگونه باید تعریف . شوروشوق ازآن یاد کردند

  رد؟کرد؟ آیا اتحاد والحاق ازطرف هر کشوری اهداف خاص خود را ندا
هدف اعالن شده اوليه اتحاد وایجا د  نوعی همانند سازی 
سياسی واقتصادی بود که با پيروزی سرمایداری بر بلوک 

 به هدف سياسی خود 1989در سال "  سوسياليسم واقعا موجود"
پس ازاین پيروزی نخستين، اما، اصل مساله باقی مانده بود . رسيد

" انطباق کشورهای که عبارت بود ازتقسيم بازارهای جدید و
اکنون دیگرمساله مبارزه . سابق با اقتصاد بازار آزاد" سوسياليستی 

غرب با شرق کهنه شده بود وتصوراینکه امریکا پرچم دار این حرکت 
باشد وقاعدتا با قبول مسووليت اساسی ، محصول وثمره اساسی 
 را نيزاز آن خود کند  برای بسياری ازکشورهای اروپایی بيش ازآنکه

این خود به  به .خوشحال کننده باشد بيم زا وتحقيرآميز بود
گسترش واتحاد این کشودها کمک فراوانی کرد و در عين حال 

  . فاصله بين اروپا وآمریکاراافزایش داد
اینکه اروپا ميخواست در برابر یکه تازی امریکا بایستد وهم ازمنافع 

که باید به حساب اقتصادی خود دفاع کند  وهم به امریکا بقبوالند 
آورده  شود ودر پيشبرد سياست جهان گستری سرمایه نقش 
معين خود را داشته باشد یک سوی سکه بود، اما سوی دیگر و 
فوری تر این بود که اروپا می بایست هرچه سریعترمتحد ویکپارچه 

با تهدیدهای نامتقارن، می : " وقتی یوشکا فيشرميگوید. شود
یی انجام داد واز دریای مدیترانه باید دریای بایستی تالشهایی قاره ا

اگر این امر جدی گرفته .همکاری ونه برخورد وکشمکش بوجود آورد 
نشود اتحادیه اروپا دردرازمدت درحوزه امنييت وسياست اقتصادی 

غيرمستقيم اشاره ) 1."( آزادی عمل بسيار محدودی خواهد داشت
بعاد یسيارجدی به خود به زمينه رقابتی است که درآینده ميتواند ا

بگيرد ونمونه های آنرا هم چه در دعواهای تجاری بين امریکا واروپا 
  .وچه درمساله عراق مشاهده کرده ایم

  وضعييت این اتحاد چگونه است ؟
 در درون اتحادیه حول  اتحاد کشورهای اروپایی و در ایدآل ترین 

برخالف . حالت ازایاالت متحده اروپا تا کنون بحث کرده اند
سياستمداران خوشبين که عمدتا متعلق به  طيف محافظه کاران 
وضد کمونيست های سابقند ، فيلسوفان وسياسمداران چپ 

مثال یورگن هابرماس . ومترقی قضيه راآنچنان درخشان نمی بينند
فيلسوف آلمانی بحث پيشرفت امر ادغام ویکپارچگی را بحثی 

تقد است که اتحادیه هنوز به کهنه  وناموفق ارزیابی می کند  و مع
. مساله ساختار و گسترش جغرافيایی خود پاسخی نداده است

همينطور هم  وقتی از پاسکال المی ، کميسر مسوول بخش 
تجارت اتحادیه اروپا سئوال ميشود که چه پروژه ایی برای ده سال 

نقشه ای  که درآن هدف مشخصی : " آینده اروپا دارد؟  ميگوید
  ." باشد نداردتعيين شده  

اینکه : هدف این اتحاد جدید ، اما، در چند زمينه مشخص است
قدرت خرید کشورهای تازه پيوسته ، نصف تا یک سوم پانزده کشور 

اینکه در اروپای شرقی اکثر مردم حتی  ) 2.( قدیمی است 
اینکه ) .3.(  یورو زندگی کنند500استادان دانشگاه باید با ماهی 

 100مثال در لتونی .  در پایين ترین سطح استحقوق بازنشستگی 
اینکه عليرغم باالت ربودن  )  4(  یورواست 130یورو ودرمجارستان 

تعدادی ازکشورهای اروپای ) نه عالی ( سطح تخصص متوسط 
،جوانان این کشورها  )5( کشور قدیمی اروپا 15شرقی ازمتوسط 

 باغرب بسيار ازآنجا که فهميده اند به لحاظ تخصص عالی ودر آمد
 2002درسال . فاصله دارند، هرچه بيشتر جذب غرب ميشوند

   )6.( تعداد دانشجویان مبادله ای شرق با غرب برابر بود2003و
از واقعييات مشخص دیگراینکه  رابطه هرمی که ازآغاز وجود داشت 
همچنان پابرجاست ونميتوان ازیکپارچگی واقعی یا نوعی برابر 

 غرب بخصوص مسئولين پاره ای ازاتحادیه سازی که سياستمداران
مثال کشاورزان .ها مرتب تکرار ميکنند  صحبتی به ميان آورد

  ازامتيازات این اتحادیه 2013کشورهای اروپای شرقی در  سال 
  کمک به این کشورها بطوری 2006بهره مند ميشوند وتا سال 

 و محدود است که مثل اکشور چک واسلووانی باید پول بپردازند
کشورهای . یونان واسپانيا همچنان دریافت کننده باقی می مانند

 ساله جلوی سرازیر شدن نيروی کار 7اروپای غربی با ایجاد مانع 
در عين حال کشورهای تازه وارد . ارزان به کشورشان را می گيرند

. ( موظفند جلوی فروش زمين های خود به خارجيان را بگيرند
   )7) ( سال 12ان تا  سال ولهست7مجارستان تا

به این اروپای دارای ریل های متفاوت با سرعت ها ومنافع متفاوت ، 
 25 به 15این را هم اضافه کنيم که با وجود افزایش تعداد از 

همچنان درهيات اداره کننده، سه کشور آلمان ، فرانسه وانگليس 
ازسه نهاد اصلی یعنی شورا، کميسيون و .  جاخوش کرده اند

 اروپا ، دونهاد نخست عمدتا در دست نمایندگان محافظه کار پارلمان
پيش برنده سياست نوليبرالی است وبوروکراسی بی درو پيکری بر 

یکی ازاعضای سوسيال " هنس پتر مارتين" آن حاکم است که بقول
دمکرات وعضو پارلمان اروپا که اخيرا دست به افشا گری زده است 

 وخرج سفر، حتی برای نشستن ، مقامات، عالوه برحقوق ماهانه
روزانه روی صندلی، خرج ميتراشند و بيش از نخست 

  .وزیرکشورشان درآمد دارند
مخارج این بوروکراسی خفه کننده را مردم عادی می پردازند که جز 
پول واحد و نداشتن مانع سفر به این کشورها چيز دیگری 

م و افزایش درمقابل، هرسال با  باالرفتن تور. نصيبشان نشده است
  .قيمتها ، باید تخریب جامعه خود را شاهد باشند

 فلسفه پيوستن  مردمی که ازاتحاد بهره ای نبرده اند به جنبش 
های ضد جهانی شدن وضد نوليبرالی ازهمين جا ناشی ميشود ، 
واین ها جنبش هایی است که باید همچنان در آنها شرکت کنيم 

  .  وهمه جا با آن باشيم
  
  

     ------ -- -- -- --- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- -  
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