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 ناپذير جنبش خلق بر ضد ارتجاع و استبداد حاكم

 2ادامه در صفحه  

 !هم ميهنان گرامي
، )  مـارس 8(  اسفندماه   17با فرا رسيدن    
ما بار ديگـر    
به استـقـبـال     
روز جهاتـي   
زن، روز      
ــي   ــرامــ گــ
ــت  داشــــــ
مــــبــــارزه  
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روز گرامـي   
ــت  داشـــــــ
ــاري   ــداكـ فـ

هاي كم نظير زنان در نبرد بر ضد واپس         
گرايي و سركـوب خشـن و خـونـيـن              

 مـارس    8از   .   حقوق زنـان مـي رويـم        

، كه شماري از زنان كارگر مبارز       1875
نيويورك به دست پليس پاسدار نـظـام         
سرمايه داري   
بـه خـاك و       
خون كشيـده   
 8شدند، تـا      

 1911مارس   
كه اين روز،    
ــوي       از ســ
ــاي  ــيـــروهـ نـ
ترقي خواه و    
انسانـدوسـت   
ــه       ــان ب ــه ج
ــوان روز     ــن ع
همـبـسـتـگـي      
ــا      ــي ب ــان ــه ج
مبارزه زنان بـه    
رسميت شناخته شد، پيكار زنان جـهـان        
براي دست يابي به حـقـوق بـرابـر راه            

 6ادامه در صفحه   

 3ادامه در صفحه    

از حقوق منصور اسانلو و كارگران 

 !شركت واحد حمايت كنيم

 اسفند ماه، محاكمـه مـنـصـور          5روز شنبه   
اسانلو، رييس هيات مديره سنديكاي كارگـران       

 14شركت واحد تهران و حومه،  در شـعـبـه             
دادگاه انقالب اسالمي به شكل غير عـلـنـي           

پيش از تشكيل ايـن دادگـاه، از          .     برگزار شد 
ورود اعضاي خانواده و تمامي همراهان اسانلو        
به جلسه جلوگيري به عمل آمد و دادگـاه در            

اتهام .   پشت درهاي بسته، كار خود را آغاز كرد       
رييس هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت      
واحد تهران وحومه، اقدام عليه امنيـت مـلـي           

اين اتهام هيچ گونه مبنـا      .   عنوان گرديده است  
و پايه قانوني ندارد و با فعاليت سـنـديـكـاي             
كارگران و شخص اسانلو كه فعاليـت هـايـي           
صرفا صنفي و در چارچوب قوانين جاري بوده،        
به كلي در مغايرت قرار دارد و به همين دليـل           

 
 در اين شماره

 آيا از منافع  دهقانان زحمتكش حمايت 
 7مي شود                                              در ص 

 سايه فقر و بي قانون بر زندگي زنان
 9                                                             در ص 

 سودان، يك پاكسازي نژادي 
 10ديگر                                                 در ص  

!فرخنده باد هشتم مارس، روز جهاني زن و روز تجديد عهد با آرمان هاي واالي جنبش جهاني  

هشت مارس، نماد مـبـارزه حـق         
طلبانه و آزادي خواهانه زنان كه بـا          

روز بـه خـون         -    1875  مارس    8
كشيدن خواسته هاي برحـق زنـان        

 سـال    36آغازشد، –كارگر نيويورك  
طول كشيد تا در نتيـجـه  تـالش            
كالراتسكين  كمونيست بـرجسـتـه        

، به عنوان روز 1911آلماني، در سال    
همبستگي جهاني زنان، به رسميـت      

بـه عـالوه پـس از          .   شناخته شود 
تصويب آن نيز با وجـود واكـنـش           
خشن جامعه طبقاتي و مردساالر در       

روزهمبستگي  جهاني، روز اعـتـراض بـه بـي           جوامع مختلف  عمـال خـود را بـه عـنـوان                 

 12در ص !              تظاهرات عظيم ضد جنگ در لندن

 !ويژه نامه هشتم مارس

 بزرگداشت جشن هاي هشت مارس در ايران، از گذشته تا امروز

 ساعات كاري جهان 2/3زنان نيمي از جمعيت جهان اند كه 
 درصد درآمد جهان بهره 10را انجام مي دهند، تنها از 

  درصد ثروت جهانند1مندند و صاحب كمتر از 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران
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 نامي جز پرونده سازي بر آن نمي توان نهاد
گـنـاه    “ بر خالف مدعيات رژيم، واقعيت اينست كـه، يـگـانـه             

اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد و از جـملـه           “ نابخشودني
منصور اسانلو فعاليت پيگير آنها در راه تامين حقـوق و مـنـافـع                 

رفاهي زحمتكشان و پايبندي ايشان به اين حق مسلم و             -صنفي
انكار ناپذير است كه فعاليت سنديكايي جزو حـقـوق بـديـهـي                

 .كارگران به شمار مي آيد
محاكمه اسانلو و تشديد فشار بر اعضاي سنديكـاي كـارگـران             

آن هـم     -شركت واحد، در واقع تالش هدفمند رژيم واليت فقيه          
براي درهم شكستن جنـبـش       -در اين مقطع فوق العاده حساس     

كارگري ميهن ما به ويژه  در مسير اصالح قـانـون كـار بـراي            
دستگاه هاي امنيتي رژيم . پيوستن به سازمان تجارت جهاني است

مي كوشند اين پرونده را سياسي جلوه دهند، زيرا فعاليت قانوني و            
علني سنديكاي كارگران شركت واحد منافع بخشي از مديريت و           
گردانندگان شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه را كـه بـه              
طور عمده از افراد سپاه پاسداران هستند به چالش كشيده است و       
در برابر هزاران كارگر و كارمند شريف و زحمتكش سيماي واقعي           

 !آنها را افشاء كرده و مي كند
آقاي اسانلو پيش از برگزاري جلسه دادگاه با صـراحـت تـمـام               

 8وكالي مدافع من گفته اند  مجموعا به مـدت            ”  :   اعالم داشت 
 صفحه اي مرا مطالعه كرده انـد و هـيـچ               1200ساعت پرونده   

موردي در پرونده به عنوان سند و يا مدرك عليه من وجود نـدارد              
و اگر حب و بغض در كار نباشد و اگر نگاه سياسي و امنيتي وارد                

 “.پرونده نشود، دادگاه راي به بي گناهي ام خواهد داد
نه منصور اسانلو و نه هيچ يك از اعضاي سنديكاي كـارگـران         
شركت واحد حركت و اقدامي بر ضد امنيت مـلـي و خـارج از                
چارچوب قوانين شناخته شده جمهوري اسالمي انجام نداده اند و           

درست با تاكيد   .   تمامي فعاليت هاي آنها قانوني و علني بوده است        
بر اين حقيقت است كه هيات موسسان سنديكاهاي كارگـري در           

 اسفند ماه خود در پشتيباني از سنديكاي كارگران  3اطالعيه مورخ   
با حمايت از منصور اسانلو، عدالـت را         ” شركت واحد تحت عنوان     

منصور اسانلو واعضاي سنديكـا در راه      ” :   مي نويسد “ ياري دهيم 
برقراري اصل سه جانبه گرايي بر اساس تعهدات دولت در بـرابـر             
كنوانسيون هاي بنيادين حقوق كار مصوب سازمان بين المـلـلـي            
كار، حق برخورداري از فعاليت سنديكايي را يك حـق قـانـونـي               
دانسته و بر اين اساس از بخشي از حقوق كار مـنـدرج در ايـن                  

هـيـئـت     “ :  قانون مدني بهره جستـه انـد        9تعهدات مطابق ماده    
موسسان سنديكاهاي كارگري سپس در پايان اطالعيه خود تاكيد         

حكم برائت اسانلو از اتهامات بي پايه اي كـه بـه او                ” :   مي كند 
نسبت داده شده است حداقل كاري است كه مي تواند بخشـي از         

 سال وي و همكاران     2آالم و ستم هايي را كه طي مدت بيش از           
 “....و خانواده هايشان تحمل كرده اند را التيام بخشد

حزب توده ايران محاكمه رييس هيئت مـديـره سـنـديـكـاي               
كارگران شركت واحد را محكوم و خواستار رفع همه محدوديت ها 

پاسخ زحمتكشـان بـراي      .   در حق زحمتكشان عضو سنديكا است     
تامين حقوق و منافع سنديكايي،دادگاه انقالب اسالمي و تشـديـد           

ما در كنار هـمـه     .   فشار بر انسان هاي شريف و زحمتكش نيست       
نيروها، احزاب و سازمان هاي مترقي و ملي و مـيـهـن دوسـت                 
خواستار آزادي و حمايت از حقوق منصور اسانلو و كارگران شركت     

 !واحد اتوبوس راني تهران و حومه هستيم

  سال23يك پيروزي حقوقي پس از  ...ادامه  از  حقوق منصور 
مبني بر بازگرداندن پروندة “ شوراي عالي قضات”نگاهي به حكم 

 به ديوان عالي“  13گرانادا ”

 گرانادايي مبارزه مي كـردنـد از حـكـم           13وكال و فعاالني كه براي آزادي  
مبني بر بازگرداندن  پروندة آنها به ديوان عالي گـرانـادا             “   شوراي عالي قضات  ” 

بر اساس حكم شوراي عالي، مجـازات  . براي تجديد محاكمه ابراز رضايت كردند 
 نفر مغاير با قانون اساسي است زيرا  اين حـكـم در      13اعدام اجباري براي اين     

:  آنها افزودنـد .   دادگاهي صادر شده كه اساساً فقط براي اين پرونده بر پا شده بود      
قضات گمان نمي كنند كه تقاضاي استيناف در دادگاه هـاي عـادي قـابـل                  ”   

 متهم كه عبارتند از افسران سابق ارتش خلق گرانادا يـا  13اين  “   . رسيدگي باشد 
وزراي سابق دولت انقالبي گرانادا، به جرم قتل موريس بيشاپ نخـسـت وزيـر                

 در جريان آشوب ها و تشـنـج   1983دولت مردمي محاكمه شده اند كه در اكتبر  
 .هاي منجر به سقوط دولت كوتاه مدت انقالبي اش به قتل رسيد

 كـه    ،“  نهضت جواهر نويـن    “ موريس بيشاپ به دليل اختالف هاي موجود در       
مـردم  .   حزب حاكم بود، دستگير شده بود سپس توسط توده هاي مردم آزاد شـد          

پادگان هاي ارتش را در پايگاه روپرت تسخير كردند و به روي گُرداني كه براي               
حفظ كنترل ارتش گسيل شده بود آتش گشودند، كه در نتيجه، درگيري خونيني             

موريس بيشاپ و گروهي از طـرفـدارانـش    .  پيش آمد و تعداد زيادي كشته شدند 
اجساد آنها را سوزاندند و ارتش آمريكا چند روز بعد، در پي اشغال . تير باران شدند

رهبران انقالبي هـمـگـي تـوسـط           .   كشور، باقيماندة اجساد آنها را از ميان برد       
اشغالگران دستگير شدند و در دادگاه هايي كه توسط دولت ريگان بر پا شده بود               

حـكـم دادگـاه      .   و بودجة آن را دولت آمريكا تأمين كرده بود محاكمه شـدنـد             
فرمايشي از پيش تعيين شده بود؛ هيئت منصفه را دادستان انتخاب كرده بود و                
حضار اين آزادي را داشتند كه زماني كه متهمان يا وكالي مـدافـع راجـع بـه           
شكنجه ها يا اعمال ناروايي كه نيروهاي اشغالگر و زندانبانان بر آنها روا داشـتـه     

شـاهـد عـمـدة       .   بودند صحبت كنند، آنها را به تمسخر بگيرند و توهين كنـنـد            
دادستان شخصي بود به نام كلتوس سنت پل كه شهادت دروغ او بسيار آشـكـار    

. او در حالي كه سوگند خورده بود پنج داستان متناقـض را مـطـرح كـرد             .   بود
دادگاه حاضر نبود رأي خـود را          .   تقاضاي استيناف نيز شكل مسخره اي يافت      

هيچ پولي پرداخت نشد و هيـچ       .   اعالم كند مگر اينكه پول بيشتري دريافت كند       
، در حالي كه آماده مي شدند تـا  1991در سال   .   گونه رأي قانوني هم صادر نشد     

 نفر از محكومان را اعدام كنند، و حتي تابوت و چوبة دار نيز آماده شده بـود،                   5
پرونده به سازمان عفو    .   ناگهان فرماندار كل حكم اعدام را به حبس ابد تغيير داد          

:  به دولت گرانادا گوشزد كـردنـد       2003بين الملل ارجاع داده شد و آنها در سال          
بـايـد در     . . .   در حالي كه به بيستمين سالگرد دستگيري و زندان آنها مي رسيم           ” 

 “.محاكمة غير عادالنة آنها تجديد نظر كرد
تنـهـا   ” و اگر مقام هاي گرانادا قادر نيستند دادگاهي مستقل بر پا دارند، آنگاه              

گزينه اي كه با استاندارد هاي بين المللي حقوق بشر همخواني دارد، آزاد كردن               
 نفر يك زن به نام فيليس كورد است كـه  17جزو اين   “   .  گرانادايي است  17اين  

به دليل بيماري آزاد شده، و نيز سه سرباز هستند كه در دسامبر گذشته آزاد شده           
در همان سال دادگاه عالي گرانادا رأي داد كه هم مجازات اعـدام و هـم              .   اند

مجازات حبس ابد هر دو مغاير با قانون اساسي كشور بوده است ولي دادگاه عالي 
سه سرباز سابق كه مأمور تير بـاران        .   كارائيب شرقي اين رأي را درست ندانست      

بيشاپ بودند به نام هاي اندي ميچل، وينس جوزف و كاسموس ريچاردسون كه 
 سال زندان محكوم شده بودند در دسامبر از زنـدان           30به جرم قتل غير عمد به       

پيش از آن نيز كميتة آشتي و حقيقت يابي پيشنهاد كرده بود كه براي . آزاد شدند
 .التيام بخشيدن به جو سياسي كشور همة زندانيان بايد آزاد شوند

ساول لرفروند و پِروِيس جبار، وكالي مدافع، پس از حكم شوراي عالي قضات  
 سال و گذشتن از دوراني كه به طور قـطـع     23پس از   ” :   چنين اظهار نظر كردند   

مجازات اعـدام    .   حكم محكوميت صادر مي شد، اين حكم پيروزي بزرگي است         
كنار گذاشته شد، حبس ابد كنار گذاشته شد، و شوراي عالي رأي داد كه بـا در                  

 “.نظر گرفتن مدتي كه آنها در زندان گذرانده اند بايد دوباره محاكمه شوند
مـا  .    نفر بيشتر شده اسـت   14اميد به آزادي اين   ” :   وكالي مدافع ابراز داشتند   

مايليم بر اين امر تأكيد كنيم كه رأي در مورد محكوميت همگي آنها بايد تجديد   
شوراي عالي تأكيد كرده است كه بهترين روش براي اجراي عـدالـت             .   نظر شود 

تهيه استشهاد نامه براي فرماندار كل است تا رأي استيناف دادگاه كل كارائيـب              
 “.شرقي را پس بگيرد
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در .عدالتي ها ونابرابري ها و رفع ستم جنسي و طبقاتي به ثبت رساند
اين ميان جنبش جهاني زنان، توانسته است  به نيروئي تاثيرگذار در             

در سراسر جـهـان   .   روند صلح و آزادي خواهي  و حفظ محيط زيست       
تبديل شود و با افتخار مي توان گفت كه اين خود دستـاورد كـمـي               

 . نيست
بزرگداشت جشن همبستگي رزم جويانه زنان ايران با زنان جهـان           

 سال پيش باز مي گردد، زمـانـي كـه      85به  دهه هاي دور، يعني به  
پيك ” درانجمن  1301اولين بار  پيشگامان اوليه نهضت زنان درسال         

 سال 11آن  روز. در شهر انزلي آن را گرامي داشتند “ سعادت  نسوان
از بنيانگذاري روز جهاني زن مي گذشت و زنان پيشرو ايران كه در              
جامعه اي به شدت عقب مانده و مرد ساالر پاي در ميـدان مـبـارزه          
گذاشته بودند، با اين اقدام همبستگي رزم جويانه خود را بـا زنـان              
. جهان اعالم داشتند و مبارزه خود را با مبارزه زنان جهان پيوند زدنـد       

 كه تحت تـاثـيـر حـزب       1310 تا 1300به اين ترتيب در سال هاي     
كمونيست ايران، انجمن هاي زنان در برخي از شهرهاي ايران مثـل            
رشت ، قزوين و تهران تشكيل شده بود، زنان مبارز در اين انجـمـن               

بـه  .   ها تالش داشتند تا اين روز را هرچه با شكوه تر برگزار كـنـنـد               
عنوان مثال يكي از اقدامات اين انجمن ها تظاهرات به نفع اميرامان            
اهللا خان پادشاه افغانستان و همسرش كه بدون حجاب وارد تـهـران             

رضا خان در عكس .   شده  و دعوت از آنها در جشن هشتم مارس بود      
، 1314العمل به اين اقدامات بعد از قانون كشف حجاب، در سـال               

را صادر كرد و به تأسيس سازمانهـاي    “   كانون بانوان ” دستور تشكيل   
محمد رضا شاه     .   خيريه دولتي تحت رياست خاندان پهلوي پرداخت      

نيزدر هراس از سازمانهاي واقعي زنان،  سازمانهاي شه ساخته دولتي           
راتشكيل داد تا مانع ازمبارزه و پيوند رزمجويانه زنان ايران و جـهـان            
گردد، و با تحقير زنان و سركوب سازمانهاي مترقي و مـردمـي از                 
برگزاري هشت مارس  جلوگيري مي كرد و فقط در مقاطعي تـحـت          
تاثير مبارزات توده ها و سازمانهاي سياسي آنان از جمله  حزب تـوده      

تا سال هاي آخـر دهـه           -ايران و تشكيالت دمكراتيك زنان ايران     
زنان اين امكان را         -بيست و پيش از كودتاي بيست و هشت مرداد        

. يافتند تا اين روز را در مجامع عمومي با شكوه تمام  جشن بگيرند                
در سالهاي سياه خفقان هشت مارس همچنان به خانه هـا كشـيـده        

انقالب فرارسيد و در اولين بهار آزادي جشن هشت مـارس بـا      .  شد
شكوه فراوان و به طور وسيع در تهران وشهرستانها بـدون مـجـوز                

اما ارتجاع اين بار در لباس مذهبي بـه نـفـي آن              .   جشن گرفته شد  
پرداخت و خميني   “   ضداسالمي بودن ” و  “   غربي بودن ” تحت عنوان     

زنان “   حجاب اجباري ”  در رابطه با     57با سخنراني خود در اسفند ماه       
روحانيـت حـاكـم      .     را از برگزاري جشن هشت مارس برحذر داشت       

مانند ارتجاع شاهنشاهي روز ديگري را به عنوان روز زن  براي زنان             
تعيين و زنان را به بازگشت به خانه ها تشويق كـردنـد، كـه ايـن              
سياست تا به امروز همچنان سياست رسمي رژيم واليت فقيه است،           

 مـارس در      8با اين حـال   .   هرچند كه زنان از خانه ها بيرون زده اند        
  نيز در مجامع عمومي از جمله در دانشگـاهـهـا و               59 و 58سالهاي  

 همزمان با سركوب سـازمـانـهـاي     60در دهه .   انجمن ها برگزار شد     
سياسي و شكنجه  ها و اعدام ها، ونيزجنگ خانمانسوز كه خميني و        

  مارس   8ساير سران واليت فقيه  ادامه دهندگان آن بودند، بار ديگر          
 .در خانه ها جشن گرفته شد

 و بر اثر مبارزه توده ها و بـه ويـژه زنـان،                70در سال هاي دهه     
فضايي به وجود آمد كه زنان توانستند از جمله در سازمانهاي صنفـي            
و مدني خود فعاليت كنند، درهاي دانشگاهها را بـه هـمـت خـود                  
بگشايند  و نيز در صحنه مبارزه سياسي و اجـتـمـاعـي بـا تـمـام                     

محدوديت ها حضور يابند و قوانين زن ستيز را در مطبوعات رسـمـي            ...ادامه  بزرگداشت حشن هاي 
  مارس را دوباره در مجامع عمومي برگزار كنند و با 8و .   به نقد كشند  

 . برگزاري سمينارها و كنگره ها به استقبال اين روز بروند
در دانشگاه تـهـران     “   زن، دانشگاه، فرداي بهتر   ” كنگره  77در سال   

 .برگزارشد ونيزدر برخي ازانجمن ها اين روز جشن گرفته شد 
، صدها نفر از فعاالن زن جشن هشت مارس را با شكوه            78در سال 
برگزار كردند كه به علت گنجايش كم سالـن  “   خانه كتاب ” فراوان در   

مـركـز   ” سال بعد به همت     .   صدها نفر نتوانستند در سالن حضور يابند      
و با شركت انبوه وسيعي زن و مرد هشت مارس  در             “   فرهنگي زنان 

خانه هنرمندان جشن گرفته شد و در آن از چهار زن فعال خانـم هـا         
شيرين عبادي، مهرانگيز كار، سيمين بهبهاني و شـهـال الهـيـجـي           

 .تجليل به عمل آمد
 تهران و بسياري از شهرستانها شاهد تجمع هاي بـا     1380در سال 

شكوه هشت مارس بود و در جلسات گوناگون در دانشگاهها و انجمن     
از طـرف مـركـز        “   نامه زن”   .   ها راجع به معضالت زنان برگزار شد      

فرهنگي زنان منتشر شد و هشت مارس در مجامـع عـمـومـي بـه                  
. تريبوني براي خواسته هاي برحق زنان و افشاي رژيم تبدل گـرديـد            

 جشن هشت مارس به عنوان همايش اعتراضي با شـعـار        81در سال 
وبا شركت هزاران نفـردر پـارك     “   زنان براي صلح، صلح براي همه    ” 

سخنرانان ضمن محكوم ساختن حمله آمريـكـا بـه           .   الله برگزار شد  
  82در سـال   .   عراق، به افشاي رژيم و طرح خواستهاي خود پرداختند        

كـانـون   ” ،      “ انجمن فرهنگي زنـان   ” به دعوت چند تشكل از جمله       
“ كانون نو انـديشـان جـوان       ” ،  “ انجمن ايران مهر  ” ،    “ هستيا انديش 

قرارشد كه جشن هشت مارس در پارك الله در قالب كارزار زنان و  . . و
چند ساعت قبل از شـروع  . مردان بر ضد خشونت و جنگ برگزار شود 

. مراسم رژيم مجوز برگزاري را لغو و از برگزاري آن جلوگيـري كـرد             
مطالب سخنراني ها و قطعنامه آن روز در مطبوعات زنان و در سايت             

 نيز با تمام محدوديت ها و خفقان زنان،         83در سال .   ها به چاپ رسيد   
و به ويژه دختران دانشجو، هشت مارس را در دانشگاهها و انجمن ها           

 . برگزار كردند
 هزاران زن و مرد آزاده كه در پارك دانشجو بـا شـعـار                84در سال 

صلح و بر ضد جنگ و خشونت به تظاهرات پرداخته بـودنـد مـورد                 
هجوم و سركوب پليس هاي باتوم بدست و لباس شخصي هـا قـرار       

رژيـم  “   مهـرورز ” گرفتند و تظاهرات مسالمت آميز آنان با باتوم هاي          
لباس شخصي ها و بـه ويـژه           .   واليت فقيه به خشونت كشيده شد     

عكس .   پليس هاي زن نقش فعالي در سركوب تظاهركنندگان داشتند      
فعالين زن   .   هاي ضرب و شتم بالفاصله در سايت ها بازتاب مي يابد          

 .تحت تعقيب و باز خواست قرار مي گيرند
و امسال نيز هشت مارس در شرايطي در ايران گرامي داشته مـي              
. شود كه اين بار عفريت جنگ بر ميهن بالديده ما سايه افكنده است            

زنان مبارز ايران كه هميشه هشت مارس را با روز مبـارزه بـر ضـد                 
جنگ پيوند داده اند، اين بار نيز نداي حق طلبي خود را با طنين صلح      
در آميخته و همزبان با همه نيروهاي مترقي و صلح دوست جـهـان               
صلح را فرياد مي كشند وآتش افروزان و جنگ طلبان ارتجاعي را  در        
ايران و نيز محافل جنگ طلب امپرياليستي را در جهـان افشـا مـي          

 . كنند
هشت مارس براي ما زنان تنها بزرگداشت يك واقعـه تـاريـخـي               
نيست، بلكه روز تجديد عهد با آرمانهاي انساني و تحقق بـرابـري و             

روزيست كـه يـادآور مـبـارزات          .   عدالت و رفع تبعيض جنسي است     
مادران و مادربزرگان ما ودر عين حال بازنگري گذشتـه و تشـديـد                

روزيست كه  .   مبارزه براي راه ناهمواري است كه در پيش روي داريم         
پيكار و همبستگي جهاني ما زنان نيرو بخش مبارزه بي امان مان در        

اين امـر   .     دستيابي به صلح و آزادي و براي ساختن جهاني ديگرست         
 .در گروي پيوند ما با مبارزه ساير نيروهاي مترقي و دمكراتيك است
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مدتي است ” :   هايي از اين متن آمده است در بخش.   اي و قتل نويسندگان را فراهم آورند        زنجيره
“ هويت” گردانند و يادآور برنامه     برخي روزنامه ها، قلم بر مدار روزگار قتل هاي زنجيره اي مي           

، “ مـرتـد  ” هـايـي چـون           گيري از واژه     كوشند با بهره  كنند و مي    هتاكي مي .   اند  شده“   چراغ” و  
عوامل اجرايي اين سياست، در كـوچـه و پـس          .   اي ديگر بسازند زنجيره. . .   و“   مفسد” ،  “ معاند” 

بندند و آن ها را به قصد كشـت كـتـك مـي            كوچه ها، راه بر نويسندگان و فعاالن سياسي مي    
گيري از جو به وجود آمده در رابـطـه بـا           تواند با بهره سوال اينجا است كه آيا رژيم مي“   . زنند

بحران كنوني چرخ زمان را به عقب براند و براي يك دوره طوالني سكوت گورستانـي را بـر                     
ميهن حاكم كند؟ بيانيه كانون نويسندگان ايران كه خطاب به مردم آزاده ايـران و بـا عـنـوان               

اي را كـه   منتشر شده است، حاوي نكاتي است كه عمق فاجعه“   درباره رويدادهاي ناگوار اخير   ” 
در اين بيانيه همچـنـيـن    .   دهد ويژه هنرمندان و اهل قلم در آن به سر مي برند، نشان مي             مردم و به  

در هفته هاي اخير، در ادامه سركوب، مسايل مهمي رخ داده است كه با توجـه بـه     :   آمده است  
مهـم تـريـن ايـن         .   اندازد شرايط دشوار كنوني، سرنوشت مردم ميهن ما را به مخاطره جدي مي           

 : اند رويدادها عبارت
كانون بارها در باره مجازات اعدام اعتراض كرده و خواهان برچيده شدن احكام اعـدام                  –  1

در يك سال اخير در چند استان از جمله خوزستان، كردستان، سيستان و بلوچسـتـان   .   شده است 
 . اعدام هايي صورت گرفته كه آخرين مورد آن اعدام چند نفر در شهر اهواز و زاهدان است

 تاكنون در زندان بوده، همه مردم را   78وضعيت جسمي و رواني احمد باطبي كه از سال  - 2
كانون نويسندگان ايران خواهان آزادي فوري احمد باطبي و ديگر زندانيـان            .   نگران كرده است  

خواهيم هرچه زودتر وضعيت عمومي اين دانشجوي مبارز از طريق رسانه ها  ما مي. سياسي است
ــعـــالـــجـــه او شـــود                                     ــه مـ  . بـــه اطـــالع عـــمـــوم مـــردم بـــرســـد و اقـــدام بـ

متاسفانه اخيرا سايت كانون نويسندگان ايران نيز همچون بسياري از سـايـت هـاي ديـگـر              -  3
 . مسدود شده است، و اين تنها راه ارتبـاط كـانـون بـا مـخـاطـبـانـش از مـيـان رفـتـه اسـت                                  

نشريات دانشجويي با سانسور شديدي روبه رو هستند و روزي نيست كه شـمـاري از ايـن                -  4
ما مي خواهيم كه اين سـد و          .   نشريات توقيف و نويسندگان آن ها به دادگاه فرا خوانده نشوند          

ــود                                   ــه ش ــت ــرداش ــي ب ــوي ــج ــر دانش ــگ ــن ــات روش ــري ــش روي نش ــي ــا از پ ــده ــن  . ب
اجتماعـي هـر       –موج سركوب روشنفكران و نويسندگان ايران، هنرمندان و فعاالن سياسي           -  5

احضار به دادگاه هـا، امـري روزمـره شـده           .   گيرد روز ابعاد و شكل هاي گوناگون به خود مي    
 ...است

پـرسـت اقـدامـات رژيـم             خواه و ميهـن     حزب توده ايران نيز همراه با تمامي نيروهاي آزادي        
ديكتاتوري حاكم  را به شدت محكوم كرده و خواهان متوقف كردن سـركـوب و فشـار بـه                  

چـون     بايد با اعتراض و افشاگري از يك فاجعه ديگـر هـم            .   نويسندگان و هنرمندان ميهن است    
 .اي جلوگيري به عمل آورد هاي زنجيره قتل

       
 آمريكا و دخالت در امور داخلي ايراندولت  * 
 

در هفته اخير برخي از مطبوعات در رابطه با نقش دولت و مقامات آمريكا براي دخـالـت در                 
اين اخبار كه مبتني بر اطالعاتي اسـت كـه از         .   هايي را منتشر كردند امور داخلي ايران گزارش  

است، به دست “   سيا” برخي مقامات آژانس اطالعات مركزي آمريكا، كه درواقع همان سازمان           
هاي اخير منابع مالي براي تقويت برخي       واقعيت اين است كه دولت آمريكا در سال       .   آمده است 

. شـود    طلب نـمـي     نيروهاي مخالف رژيم در نظر گرفته بود كه تنها شامل حال نيروهاي سلطنت 
هـا قـرار اسـت         گونه تامين مالي و فعاليت   هاي منتشر شده اخير دال بر اين است كه اين           گزارش

در گزارشي فاش ساخت كه آمريـكـا از بـرخـي         “   تلگراف ديلي” روزنامه .   دامنه بيشتري بگيرد  
نويسـد كـه      اين روزنامه مي  .   كند  طلب هستند، حمايت مالي مي      هايي كه موسوم به جدايي      گروه

فشار بر نويسندگان و * 
 يابد مطبوعات افزايش مي

 
العاده بغرنـجـي      ميهن ما در شرايط فوق    

در كنار اخبـار مـبـنـي بـر            .   برد  به سر مي  
تهديد هاي آمريكا و امكان وقـوع يـك          
جنگ جديد در منطقه، نيروهاي وابسـتـه        

هاي اخير فشارهاي  به ارتجاع در طي هفته
اندركـاران   خود را بر روشنفكران و دست    

هرچند كه ايـن    .   اند  مطبوعاتي بيشتر كرده  
وقفه ادامـه     گونه فشارها در گذشته نيز بي     

اين گونه فشـارهـا اشـكـال         .   داشته است، 
مــتــفــاوتــي دارد،  از مســدود كــردن            

ماننـد قـفـل كـردن         ( هاي اينترنتي     سايت
و عـدم    )   صفحه كانون نويسندگان ايـران    

صدور مجوز چاپ و نشر تا فـراخـوانـدن          
غير مترقبه نويسندگان و هـنـرمـنـدان بـه            

ها و دستگيـري آنـان را شـامـل               دادگاه
موضوعي كه در اين ميان جلـب   .   شود  مي

كند، افـزايـش تـهـديـد هـاي               توجه مي 
هاي ارتـجـاع بـر مـردم          مقامات و ارگان 

ميهن ما به بهانه خطر خارجي و در پيونـد          
. اي اسـت      با معضل برنامه انرژي هسـتـه       

خواهد به اين بهـانـه        رژيم واليت فقيه مي   
انـديـش را        صداهاي مخـالـف و دگـر        

هاي ايران بـربـاده        خاموش كرده و برنامه   
در زمينـه سـركـوب       .   خود را عملي كند   

اهل قلم و روشنفكران ميهن بايد به بيانيـه         
افشاگر كانون نويسندگـان ايـران اشـاره          
كرد كه در روز پنج اسفند ماه صادر شده  

اين بيانيه ضمن برشـمـاري مـوارد         .   است
عــديــده نــقــض حــقــوق شــهــرونــدان        

خصــوص نــويسـنـدگــان و فـعــاالن             بـه 
مطبوعاتي و سياسي هشدار داده است كه       

هـاي     عواملي درصدند زمينه مجدد قـتـل      

 5ادامه در صفحه  

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت
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آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

اين اقدام در پي افزايش فشار بر جمهوري اسالمي به منظور توقف برنامه       
فرد ” يكي از كارمندان سابق وزارت خارجه آمريكا به نام .   اي است  هسته
هاي باال مدعي است كه اختصاص اين بودجه به  ضمن تاييد گفته“ برتون

گيرد و قصـد آن حـمـايـت و                ثبات كردن ايران صورت مي      منظور بي 
 .آموزش نيروهايي است كه اين آمادگي را دارند

ها و اقدامات سران و مقامات آمريكايي از جمله تخـصـيـص               اين گفته 
هايي كه از نظر آمريكا اين آمادگي را دارند، نشان            بودجه معيني به دسته   

 .  دهنده دخالت آشكار اين كشور در امور داخلي ميهن ما است
هاي استراتژيك آمريكا قصد دارنـد         شكي نيست كه طراحان سياست    

از هم اكنون به پرورش و تقويت نيروهايي گوش به فرمان مبادرت كنند           
كه در صورت يك جنگ احتمالي و حمله نظامي كه خطر آن مـردم و                

كند، نقش مجريان و كارگزاران داخلي آن را بازي    ميهن ما را تهديد مي    
 . كنند

حزب ما بر اساس اين  باور كه تنها مردم ايـران هسـتـنـد كـه بـايـد                         
سرنوشت خود را رقم زده و تكليف خود را با ارتجاع و استبداد داخـلـي      
روشن كنند، با هرگونه اقدام خارجي چه حمله نظامي و چه دخالـت در         
امور داخلي ميهن ما  به شدت مخالف است و چنين دخالـت هـايـي را                   

اوضاع هولناك كشورهاي همسايه ما يعـنـي عـراق و        .   محكوم مي كند  
هاست با ايـجـاد        افغانستان كه آمريكا و كشورهاي حامي آن اينك سال        

انـد، بـه خـوبـي            ها را به خاك سيـاه نشـانـده           جنگ و حمله نظامي آن    
. تواند ميهن ما را نيز به كام خود بكشانـد  اي است كه مي  گر فاجعه   روشن

اي چه نظامي و چه غيرنظـامـي      از اين جهت است كه ما با هرنوع مداخله        
نبايد اجازه داد كه ميهن مـا و          .     از سوي هر كشوري كه باشد، مخالفيم      

 .مردم ستم ديده آن به كام يك فاجعه بزرگ بيفتد
 

 اعتراض به حبس و زنداني كردن دانشحويان* 
 

باالخره پس از گدشت شش ماه از بـازداشـت سـه تـن از فـعـاالن                       
هاي كيوان انصاري، پويا جهاندار و سعيد درخشـنـدي،            دانشجويي به نام  

صدور احكام سنگين قضايي اين سه تـن را بـه            با  دادگاه انقالب تهران    
بر طبق اين احكام، كيوان انصاري به تحمل سه سال     .   زندان محكوم كرد  

و نيم حبس تعزيري، سعيد درخشندي به سه سال حبس و پويا جهـانـدار            
ــد                             ــدنـ ــوم شـ ــكـ ــحـ ــس مـ ــبـ ــم حـ ــيـ ــال و نـ ــه دو سـ     .بـ

، اتهامات اين افراد كه از    “ اميركبير” بنابر گزارش منتشر شده در خبرنامه       
اقـدام عـلـيـه       :   سوي شعبه ششم دادگاه انقالب اعالم گرديده عبارتند از        

امنيت ملي، اجتماع و تباني به منظور فعاليت تبليغي عليه نظام و توهين بـه      
اين در حالي اسـت كـه در         ” : نويسد مي“ اميركبير”خبرنامه ... مقامات و 

آبانماه و پس از اتمام بازپرسي اتهامات كيوان انصاري داشـتـن ايـمـيـل               
جالـب  .   عنوان شده بود  . . .   محرمانه و تالش براي تسخير راديوتلويزيون و      

 30اين است كه دادگاه رسيدگي به اتهامات اين فعالين دانشجويـي در               
ماه برگزار شد و در آن تاريخ دادگاه با درخواست و تعيـيـن مـبـلـغ                     دي

رسيد كه به بازداشت اين سه تن با قرار وثيقه پايـان   وثيقه چنين به نظر مي 

ولي اكنون معلوم گرديده است كه قـاضـي   .   داده و آزاد خواهند شد    
مـحـكـومـيـت بـه         .   دادگاه انقالب آنان را به زندان بازگردانده است 

زندان اين فعالين سياسي موجي از انزجار عليه ايـن احـكـام ايـجـاد              
 “.كرد

كميته حقوق بشر انجمن اسالمي دانشجويان دانشگـاه        ” براي نمونه   
، در اين هفته با پيگيري روند رسيدگي به پرونده ايـن سـه               “ اميركبير

فعال سابق دانشجويي، اعالم كرد كه محكوميت آنها حتي برخـالف       
قوانين موجود جمهوري اسالمي و نشان آشكار نقض حـقـوق بشـر              

 .       و خــــواهـــان آزادي فـــوري آنــــهـــا شــــد                       .   اســـت 
عالوه براين بيش از دويست تن از فـعـاالن دانشـجـويـي دانشـگـاه                   
اميركبير با نوشتن يك نامه سرگشاده به بازداشت كيوان انصـاري و             
ديگر زندانيان اعتراض كرده و خواهان آزادي بدون قـيـد و شـرط                

در اين نامه سرگشاده با ذكر جزئيات از جمله چنين          .   آنان شده است  
سير پرونده كيوان انصاري به اين صـورت بـوده        ” :   نوشته شده است  

است كه ايشان در ابتدا به صورت شبه آدم ربايي بازداشت شـدنـد،               
پس از گذشت چند ماه بي خبري كامل از نهاد بازداشـت كـنـنـده،                 
محل بازداشت و عدم دسترسي وي به وكيل، به ناگهان اتـهـامـاتـي                

به . . .   چون داشتن ايميل محرمانه، تالش براي تسخير راديوتلويزيون و  
پس از گذشت مدتي اتهامات كيوان انصاري بـه          .   ايشان منتسب شد  

اين چند مورد خالصه نشد و به اتهامات ايشان پس از اتمام بازپرسي             
و در زماني كه وي در انتظار تشكيل دادگاه به سر مـي بـرد، اقـدام                   

اضـافـه   . . .   عليه امنيت ملي، تباني جهت ضربه زدن به اموال دولتـي و        
متاسفانه اين روزها و پس از برگزاري دادگاه، اخبار نـگـران            .   گشت

كننده اي مبني بر اضافه شدن اتهام جاسوسي و ارتباط با بيگانگان به             
گفتني است آقايان .   ليست اتهامات اين استاد دانشگاه شنيده مي شود  

پويا جهاندار و سعيد درخشندي نيز همراه با دكتر كـيـوان انصـاري               
دستگير شدند و سير پرونده اين دو فعال سابق دانشجويي نيز مشـابـه        

 “.وضعيت دكتر انصاري بوده است
در ادامه اين طومار امضاهاي اعتراضي تاكـيـد شـده اسـت كـه،              
بازداشت طوالني مدت و بدون علت دكتر كيـوان انصـاري، پـويـا                
جهاندار و سعيد درخشندي مغاير قوانـيـن جـمـهـوري اسـالمـي و                  
بخشنامه حقوق شهروندي رئيس قوه قضاييه، و همچنين بـر خـالف             
نص صريح اعالميه جهاني حقوق بشر و به معناي زير  پا گـذاشـتـن                 

ما امضاكنندگان اين نامه ضمن اعـتـراض     .   حقوق اوليه انسان هاست   
شديد نسبت به سير پرونده اين سه تن از مقامات قضايي و امـنـيـتـي              
اكيدا درخواست مي كنيم كه به سناريوهاي تكراري نخ نما شـده و          
برچسب زني و عامل بيگانه انگاشتن فعاالن مدني و دانشجويي پايـان       
بخشيده و به بازداشت طوالني مدت، ناعادالنه و غيـرمـوجـه ايشـان               

 .خاتمه داده، امكان آزادي هر چه سريعتر آن ها را فراهم آورند

 ...ادامه  نگاهي به رويدادهاي  
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طوالني، پر فراز و نشيب، و در عين حال سرشار از پيروزي هاي چشمگير 
از بين رفتن بسياري از قوانين زن ستيز و زن ستيز كـه          .   را طي كرده است   

توسط حكومت هاي سرمايه داري و ارتجاعي در گوشه و كنار جهان بـر         
زنان تحميل شده بود و آنان ر ا حتي از حق رأي و حق انـتـخـاب شـدن                  
محروم مي كرد، شاهد پيروزهاي درخشان جنبش زنان در گوشه و كنـار             

زنان ايراني همدوش همرزمان خود در جنبش جهاني زنـان       .     جهان است 
نيز راه پر افتخاري را تا به امروز پيموده اند و با وجود  مصائب و دشواري 
ها فراوان توانسته اند نقش انكار ناپذيري را در مهم ترين تحوالت ميهـن              

در تاريخ معاصر ميهن ما كمتر حادثه مهمي را مي توان يافت . ما ايفا كنند
از شركت فعال در جنبـش مـلـي      .   كه زنان در آن حضور فعال نداشته اند      

 تا پيكار قهرمانانه زنان در سنگـرهـاي انـقـالب             1320شدن نفت در دهه     
 و تا تالش هاي خستگي ناپذير سال هاي اخير و نقش كليدي 1357بهمن 

جنبش زنان در نبرد براي پيشبرد امر اصالحات و عقـب نشـانـدن رژيـم                  
ارتجاعي و قرون وسطايي واليت فقيه از جمله شواهد انكـار نـاپـذيـر و                  

 .نيرومند نقش جنبش زنان در تحوالت ميهن ماست
 

 !زتان مبارز و آگاه ميهن
 امسال در شرايطي به استقبال هشتم مارس مي رويم كه ميهن ما به دليل 
سياست هاي ضد مردمي رژيم واليت فقيه و برخوردهاي مداخله جويانـه    

بـا  .   امپرياليسم و ارتجاع محلي با اوضاع بغرنج و خطرناكي روبه روسـت            
روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، به عنوان نماينـده واپسـگـرا               
ترين قشرهاي سرمايه داري كشور و همچنين نـامـزد ارتـجـاعـي تـريـن                  

امنيتي رژيم، اوضـاع كشـور روبـه وخـامـت رفـتـه                    -قشرهاي نظامي  
يورش به دست آوردهاي جنبش مردمي و تهاجم  سركوب گـرانـه          . است

بر ضد تالش هاي زنان مترقي و پيشرو كشور  براي حضور وسيـع تـر و                   
تأثير در حوادث جامعه و  خالصي از قوانين قرون وسطايي، تحميل شـده      
  -توسط تاريك انديشان حاكم، ويژگي سياست هاي دولـت نـظـامـي                 

 . امنيتي  فقها در سال اخير بوده و اين روند رو به گسترش است
تهاجم خشن و وحشيانه مز دوران ولي فقيه و دولتش به گـردهـمـايـي                 
زنان ميهن ما در هشتم مارس سال گذشته تنها نمونه يـي از مـجـمـوعـه                     
سياست هايي است كه رژيم براي در هم كوبيـدن جـنـبـش مـردمـي و                   

يورش به روزنامه ها و رسانـه هـاي     .   مبارزات زنان ميهن ما دنبال مي كند 
گروهي منتقد، تهاجم وسيع به جنبش دانشجويي كشور و نظامـي كـردن      
هر چه بيشتر فضاي دانشگاه ها در كنار سركوب خشن و ضـد انسـانـي                   
فعاالن جنبش كارگري و همچنين گستردن جو ارعـاب بـر ضـد هـمـه                   

نماد هاي ديگر سياست هايـي اسـت     )   مذهبي و غير مذهبي(دگرانديشان  
. كه رژيم براي تدوام حاكميت ضد مردمي خود به كار گرفته و مي گيرد

بر همه اين دشواري ها و سياست هاي فاجعه بار بايد سياست نا بخـردانـه                
رژيم در منطقه و عرصه جهاني را نيز افزود تا ابعاد دشواري هاي كنونـي                

 .   كشور و جنبش مردمي روشن گردد
 !زنان مبارز و آگاه

شما در طول هشت سال دولت اصالح طلبان حكومتي تالش كرديد تـا     
با اتكاء به حضور نيرومند نيروهاي اجتماعي در صحنه مبارزه مرتـجـعـان              
حاكم را در عرصه هاي مختلف به عقب نشيني وادار كنيد و توانستيد بـه               

بي عملي اصالح طلبان .   دست آوردهاي هرچند محدودي نيز دست يابيد      

حكومتي و محدود بودن توان اين نيـروهـا در حصـارهـاي           ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 
انديشه هاي واپس گرايانه، در كنار يورش سازمان يافـتـه و             
فشار گروه هاي سركوب اجازه نداد كه در طي اين سال هـا         
يك جنبش نيرومند، سازمان يافته و منـسـجـم زنـان حـول                
سازمان هاي مستقل ايجاد گردد و اين عرصه همچنان يكـي           
از زمينه هايي است كه نيازمند كار پرتوان و پيـگـيـر هـمـه                 

كـارزار  .   نيروهاي مترقي و معتقد به حقوق زنان كشور است        
جمع آوري امضاء بر ضد خشونت و زيرپا گذاشتن حـقـوق          
زنان در ماه هاي اخير بازتاب موثر و نيرومندي در ايـران و           
جهان داشته است و نشان مي دهد كه در صـورت تـالش                
سازمان يافته فعاالن جنبش زنان مي توان چنين كارزارهايـي          

امروز مبارزه بـر ضـد جـدا        .   را سازمان دهي و گسترش داد    
سازي جنسي مدارس و دانشگاه هاي كشور، و هـمـچـنـيـن              
خدمات درماني در كنار تالش براي از بين بـردن قـوانـيـن                
قرون وسطايي همچون قانون قصاص و ديگـر قـوانـيـن زن            

 .ستيز رژيم در دستور كار مبارزات زنان ميهن ما قرار دارد
 !هم ميهنان گرامي

 سال تاريخ پـيـكـار        65حزب تودة ايران در طول بيش از        
. خود همواره در راه تحقق حقوق زنان ميهن ما رزميده است 

 سال گذشته زنان توده اي نقش برجسته و تعيين         65در طول   
كننده يي در بردن آگاهي به درون جامعه و دگرگون كردن  
برداشت ها و فرهنگ زن ستيزانه متأثر از ريشه هاي مذهبـي            

انتشار انبوهي از نشريات و مـجـالت        .   جامعه ايفاء كرده اند 
ويژه حقوق زنان و همچنين انتشار ده ها كتاب و جزوه كـه              
جامعه ما را با مبارزات زنان مترقي جهان آشنا كرده  و نقش             
موثري در تربيت نسل هاي گوناگون فعاالن جنـبـش زنـان             

همه مبارزان توده اي نيز امـروز خـود را            .   ايفاء كرده است  
بخش جدايي ناپذيري از مبارزات زنان ايران بر ضد ارتجاع          

جـنـسـي        -حاكم و براي رهايي زنان ميهن از ستم طبقاتي           
تجربه بيش از يك سده پيـكـار پـر شـور               .   ديده و مي بينند   

زنان ميهن   ما نشان داده است كه  حضور توانمند جـنـبـش                
زنان در صفوف جنبش خلق، نياز انكار ناپذير مبارزه خلق بر 

بايد با همه توان اين امكان .   ضد رژيم استبدادي حاكم است    
در حالي كه ابرهاي تيره جنگ و خـون         .   را سازماندهي كرد  

ريزي بر همه منطقه خاورميانه سايه افكنده است تـالش در          
راه تشديد مبارزه بر ضد جنگ و اعتالي جنبش صـلـح از               

زنان ميهن ما مي توانـنـد       .   اهميت اساسي يي برخوردار است    
 .در اين عرصه نقش بسيار فعال و موثري را ايفا كنند

 
درود آتشين به مبارزات درخشان و قهرمانه زنان ميهن بـر           

 طبقاتي -ضد ارتجاع و براي رفع ستم جنسي 
فرخنده باد هشتم مارس، روز جهاني زن و روز تجديد عهد           

 با آرمان هاي واالي جنبش جهاني زنان
 

 كميته مركزي حزب تودة ايران
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يكي از مدعيات دولت احمدي نژاد از ابتداي روي كار آمـدن تـا بـه                  
چنـدي پـيـش      .   امروز حمايت از روستاييان و تامين منافع آنان بوده است         

رييس جمهور ارتجاع درجمع كشاورزان نمونه جمهوري اسالمي اعـالم           
دولت براي واگذاري كليه امور كشاورزي به كشاورزان آمادگي “:داشت

كامل دارد و آنچه كشور را مي سازد، روستاي آباد است وكشاورزان و              
. صنعتگران و كارگران از مهمترين قشرهاي توليد كننده در كشور هستند          

 “.ما مي خواهيم روستاها بهترين مكان ها ي زندگي در كشور باشد
اين گونه تبليغات با شدت فراوان از سوي مدافعان دولت كـنـونـي در                

اما واقعيت اينست كه آمار و ارقام ارايه شده از          .   سطح جامعه جريان دارد   
سوي ارگان هاي صالحيت دار رژيم واليت فقيه و گزارشات جسـتـه و               
گريخته منتشره در رسانه هاي همگاني وضعيتي را در روستاها ي ايران به             
تصوير مي كشد كه نامي جز فقر دردناك و نابودي بنيه توليد كشاورزي             

تقريبا همزمان با سخنان پـرآب و تـاب         .   نداشته و نمي تواند داشته باشد    
احمدي نژاد راجع به روستا و روستاييان، درجريان مـراسـم تـقـديـر از                   
كشاورزان نمونه در جمهوري اسالمي،  يكي از كشاورزان نمونه بـخـش             
باغباني با صراحت خطاب به مسئوالن اعالم داشت كـه، كشـاورزان در               
وضعيت مطلوبي به سر نمي برند و محصوالت آنها كه حاصل دسـتـرنـج               

ايـن  .   چند ماهه آنان است توسط دالالن و واسطه ها به يـغـمـا مـي رود            
مديريت درفـروش مـحـصـوالت تـولـيـدي            “ : كشاورز با صراحت گفت   

وظيفه جهاد كشاورزي تنها در     . . .   كشاورزي دركشور بسيار مشكل دارد،      
 “.مرحله توليد است و بعد از آن كشاورز به حال خود رها مي شود

در اواخر دي ماه امسـال    “   ايسنا”از ديگر سو، بنا به گزارش خبرگزاري  
در نشست مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي، معاون رييس اتـحـاديـه              
ميوه و تره بار با اشاره به عوامل گراني ميوه و محصوالت باغي و با تاكيد         
بر اينكه هزاران خانواده دهقان فعال در بخش باغداري با دشواري هـااي           

عـامـل    “ : جدي در تامين زندگي خود مواجه هستند، خاطر نشان سـاخـت     
اصلي گراني ميوه در درجه اول بنياد مستضعفان است چرا كه اين بنياد بـا           

به افراد و شـركـت       ( برگزاري مزايده هايي براي واگذاري باغ هاي خود         
موجب باال رفتن قيمت مي شود به طوري كه اخيرا يكي از             )   هاي خاص 

 ميليارد به واسطه ها و سلف خرها واگـذار           2  / 5باغ هاي خود را بيش از       
به اين ترتيب مي توان چگونگي حضور و نفوذ دالالن و واسطه ها “   . كرد

بنياد غدير و شـركـت     –را كه از سوي ارگان هايي چون بنياد مستضعفان      
مي شوند به عيان مشاهـده       “ قانوني” هاي وابسته به سپاه پاسداران حمايت       

درنمونه ديگر باز هم به گزارش ايسنا ريـيـس صـنـدوق تـوسـعـه              .   كرد
 تن زعفران توسط دالل ها و   40 تا  35بين  ” :   صادرات زعفران اعالم كرد   

واسطه ها احتكار شده، درحال حاضر واسطه ها حالت تعيين كننده پـيـدا              
كرده اند و بخشي از محصول نيز با قيمت پايـيـن از دسـت كشـاورزان                    

 واسطه ها اغلب كساني هستند كه بـا آسـتـان قـدس          “ . خارج شده است  
رضوي و بنياد زهرا و بسيج همكاري مي كنند و با هزاران رشته، به چنين               

 آيا از منافع دهقانان زحمتكشان 

 !حمايت مي شود؟

در اين ميان، دهقانان از حاصـل  .   نهادهايي وابستگي دارند 
دسترنج و زحمت خود نصيبي نمي بـرنـد و بـر خـالف                 
تبليغات رژيم واليت فقيه از هيچ گونه چـتـر حـمـايـتـي                

 .برخوردار نيستند
در اواسط دي ماه امسال در گزارشي       “   مهر” خبرگزاري  
از جمله  “پنبه كاران در انتظار دريافت يارانه”تحت عنوان  

هر چند كه طي چند سال اخير كشت و صـنـعـت      “ : نوشت
پنبه در كشور با مشكل مواجه شده بود اما امسـال و بـه                 
گفته بسياري از دست اندركاران ايـن صـنـعـت، سـالـي                
بحراني براي اين محصول به شمار مي آيد چرا كه توليـد            
پنبه در برخي نقاط پنبه خيز به كمترين ميزان درتاريخ پنبه 
كاري كشور رسيده است و زندگي كشاورزان با تهـديـد           
روبرو شده و بايد در پرداخت يارانه به پنبه كاران كمـك        

تاخير و يا عدم پرداخت يارانه به كشاورزان قـطـعـا         .   كرد
صدمات جبران ناپذيري را براي صنعت پـنـبـه كشـور و               

 “.شاغلين آن خواهد داشت
پرداخت يارانه ونيز اعطاي تسهيالت بانكي به دهقانان با 
موانع بسياري روبروست و به طور كـلـي درچـارچـوب              

اجتماعي رژيم، مجمـوعـه     -سمت گيري كنوني اقتصادي  
دهقانان زحمتكش شامل دهقانان بي زمين، كم زمـيـن و            

 .ميانه حال از دريافت تسهيالت گوناگون محروم هستند
دراين زمينه روزنامه سرمايه در گـزارشـي بـا عـنـوان                

ــاده از                   ”  ــف ــت ــا دراس ــرده پ ــاورزان خ ــل كش ــك مش
،صراحت يادآوري كرد كه، دهقانان خرده پـا         “ تسهيالت

به داليل متعدد همچون نداشتن اسنادي براي قطعه زمـيـن        
و ديگر دارايي هايشان، قادر به استفاده از تسهيالت بانكي  
با نرخ هاي ترجيحي نبوده و نمي توانند از يارانـه هـا ي                

دهـقـانـان    .   اختصاصي به بخش كشاورزي بهره مند شوند      
 هكتار زمين دارند بـيـش از       5 تا 2خرده پا كه معموال از     

گذشته ناچار هستند مانند دهقانان بي زمين و كم زمـيـن             
عالوه بر كار روي زمين خويش بخـشـي از سـال را بـا               
فروش نيروي كار خود و يا اعضاي خانواده شان در ديگر   
جاها كار كرده و بدين سان حداقل معاش براي خـانـواده            

اين وضعيت در گـزارش مـديـر جـهـاد               .   را تامين كنند  
كشاورزي استان چهارمحال بختياري با وضوح تمام مورد        
تاكيد قرار گرفته است و خود دليلي بر اوضاع دردنـاك            

در ايـن    .   دهقانان زحمتكش كشور قلـمـداد مـي گـردد           
در اواخر آذر مـاه آن را        “   ايرنا” گزارش كه خبرگزاري    

كـوچـك بـودن      “ : انتشار داده است، يادآوري مي گـردد      
قطعات كشاورزي و كثرت كشاورزاني كه صاحب زميـن   
نيستند باعث غير اقتصادي شدن فعاليت بخش كشـاورزي         

زمين هاي كشاورزي درمـنـاطـق    .  در اين استان شده است 
 هكتار مي باشنـد   3 هكتار و يا     1مختلف استان عمدتا زير     

 8ادامه در صفحه  
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بـه عـالوه      “ . . . . . و هنوز كشاورزان زيادي فاقد سند رسمي زمين هسـتـنـد            
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي نيز اعتراف كـرده،           
با تملك زمين هاي مرغوب توسط برخي افراد بر تعداد كشاورزان بـدون        

 زمين افزوده شده و 
 درصد كشاورزان اين استان از روش هاي سنتي در زميـنـه زراعـت                90

 .استفاده مي كنند
دركنار افزايش تعداد كساني كه صاحب زمين نيستند، و يا در قـطـعـات            

اليه دهقانان توانگر در پـيـونـد بـا           .   كوچك متعلق به خود كار مي كنند      
 .بنيادهاي غارتگر رشد قابل توجهي را نشان مي دهد

همين اليه دهقانان است كه از كليه تسهيالت اعطايي و اعتبارات نـظـام               
بانكي جمهوري اسالمي بهره مند مي شوند و با مشاركت در امور تجـاري      
و بازرگاني و اشتغال به سلف خري و رباخواري از راه هاي مختلف ضمن     
بهره كشي از كار ديگران به انباشت سرمايه و ثروت اندوزي مشغول است    
و از حمايت ها ي آشكار و پنهان رژيم واليت فقيه و دولت هاي مختلف               
آن برخوردار بوده و مناسبات و پيوند مستحكم با نيروهاي بـا نـفـوذ در                   

از ابتداي دهه هفتاد و با اجراي برنامه هاي ديكته شـده از           .   حاكميت دارد 
و تغـيـيـر و تـحـوالت          “   بانك جهاني” و “  صندوق بين المللي پول”سوي  

اجتماعي ناشي از آن، اليه بندي در ميان دهقانان كشور نيز شكل مشخص       
تري به خود گرفته و در كنار گسترش پديده مهاجرت از روسـتـاهـا بـه                    
حاشيه شهرها، شاهد، رشد قابل توجه اليه دهقانان بي زمين و كم زمـيـن                

 دي مـاه در        11در تاريخ “ كارگزاران”مطابق آماري كه روزنامه .  هستيم
به دليل تـنـگـنـاهـا و          ” :   ارتباط با مسئله جمعيت انتشار داد، متذكر گرديد  

نارسايي هاي اساسي موجود در اقتصاد روستايي و مناطق كمتـر تـوسـعـه                
 ميليون نفر به شهرهاي مـيـانـي و بـزرگ كشـور                 14يافته كشور، حدود    

پراكندگي زمين هاي اندك بهره برداري كوچك زراعي، بـاال  .  كوچيدند
بودن نسبت كشاورزان بدون زمين و يا كم زمين، ضعيف بودن بنيان هـاي          
فعاليت كشاورزي و در نهايت عدم گسترش هماهنگ اراضي زير كشـت             
و بازدهي توليد در واحد سطح با افزايش طبيعي جمعيـت در روسـتـاهـا،             
موجب شد مناطق روستايي با انبوهي از مازاد جـمـعـيـت والجـرم بـرون                  

اين آمار افزايش شمار دهقانان بي زمـيـن و      “     . . . كوچي آنان مواجه شوند   
كم زمين و گسترش سايه فقر بر روستاهاي ايران در اثر عملكرد مخرب و              
ضد ملي رژيم واليت فقيه را از زبان يكي از مهمـتـريـن روزنـامـه هـاي                     

حال با همه اين آمار و ارقام و شواهد و متعدد و   . حكومتي بازگو مي كند 
مي خـواهـيـم      “ گويا آيا بازهم مي توان همچون دولت ارتجاع مدعي بود         

 “.روستاها بهترين مكان هاي زندگي در كشور باشند
روستاهاي ايران كماكان درانتظار تحول به سر مي برنند، و اين تـحـول               
بدون انجام اصالحات ارضي به سود دهقانان بي زمين و كـم زمـيـن و                    

يـعـنـي    ( حمايت موثر و برنامه ريزي شده از طيف دهقانان زحـمـتـكـش                
حـل  .   تحقق پذير نخـواهـد بـود       )   دهقانان بي زمين، كم زمين و ميانه حال       

 -مسئله ارضي در دوران كنوني بدون توقف سمت گـيـري اقـتـصـادي                   
اجتماعي ديكته شده از سوي نهادهاي سرمايه داري جهانـي كـه درحـال         

 !حاضر رژيم مجري گوش به فرمان آنها است، امكان نداشته و ندارد

فدراسيون جهاني ”چهاردهمين كنگره   ...ادامه  آيا از حقوق كشاورزان 

 “زنان دمكرات

 (WIDF)“     فدراسـيـون جـهـانـي زنـان دمـكـرات              ”   
چهاردهمين كنگره جهاني خود را امسال در شـصـتـمـيـن           
سالگرد تاسيس اين نهاد بين المللي زنان ترقي خواه جهـان،      

 . در ونزوئال   برگزار مي كند2007 آوريل 15 الي 10از 
سـال  )      فـوريـه    6  و       5(  بهمن ماه 17 و   16در روزهاي   

 -جاري هيئت رئيسه فدراسيون مركب از مارشا كـامـپـوس          
معاون رئيس  از آنگوال، دورا      –رئيس از برزيل، روت نتو      

هم آهنگ كننده آمريكاي التيـن از كـوبـا و                –كاركانو  
هم آهنگ كننده اروپا از قـبـرس، بـا               –اسكوي كوكوما   

. كميسيون مقدماتي كنگره  در ونزوئال نشـسـت داشـتـنـد              
دستور كار نشست مقدماتي، تالش در ايجاد بهترين شرايط         

 نماينده و ميهمان از سـراسـر         1500ممكن براي پذيرائي از     
بر اساس برنامه پـيـشـنـهـادي رئـيـس             .     دنيا در ونزوئال بود   

 كـارگـاه    10جمهور چاوز،  كنگره را افتتاح خواهد كرد و          
كاري در مورد مسائل مهم به تحقق يك  بررسي كامـل و              
عميق از مشكالتي كه زندگي زنان را تحت تاثير قرار مـي             

 .دهد، كمك خواهند كرد
 در فراخواني كه در رابطه با بـرگـزاري چـهـاردهـمـيـن                

منتشر شد آمـده     “   فدراسيون جهاني زنان دمكرات   ” كنگره  
از “   فدراسيون جهاني زنان دمكـرات    ” كميته اجرائي   :     است

تمام اعضاي سـازمـان هـاي وابسـتـه  مـي خـواهـد تـا                          
 در ونزوئال با شعـار       2007چهاردهمين كنگره را در آوريل      

يك نيروي حياتي بر ضد جهاني شـدن نـو          –زنان دنيا   ”   -
بـراي    –ليبرالي، تروريسم دولتي و جنگ هاي امپرياليستي        

 . برگزار كنند“ برابري، عدالت اجتماعي و اقتصادي و صلح
كميته اجرائي طي نشستي موضوعات زير را براي  كنگره      

 :انتخاب كرد
 تاثير منفي جهاني شدن نو ليبرالي بر زنان؛  .  1موضوع 
تاثير تروريسم و جنگ هاي امپرياليستي بـر            .     2موضوع  

 زنان؛
در ( قاچاق و كاالئي كردن زنان و كودكان           .     3موضوع  

 ؛)مورد زنان مهاجر، پناهنده و بي سامان
بسيج هم بستگي بين المللي عليـه خـفـقـان           .     4موضوع  

 سياسي و هر شكلي از خشونت بر ضد زنان؛
دفاع از حقوق زنان بومي بـراي فـرهـنـگ           .    5موضوع  

 خود و  برابري؛
كـار،  :   گسترش حقوق اجتماعي زنـان بـه              .     6موضوع  

بهداشت، آموزش و پرورش، تامين اجتماعي، گرسنگي و         
 غيره

نقش وسائل ارتباط جمعي در تغيير تصويـر            .     7موضوع  
 منفي  زنان؛
زنان در قدرت و مقام هـاي  سـيـاسـي و                 .     8موضوع  

 تصميم گيري؛
فدراسـيـون جـهـانـي زنـان           ” تاريخ و نقش   .  9موضوع  
در دفاع از حقوق زنان، استقالل ملي و عـدالـت     “  دمكرات
 اجتماعي؛
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چندي پيش گزارشي در برخي سايت هاي اينترنتي درارتباط با مسايل زنـان    
سرپرست خانوار منتشر شد كه گوياي واقعيت زندگي اين زنـان مـحـروم و                 

 .سياست رژيم واليت فقيه درخصوص حقوق ومنافع آنان است
آنان براي زندگي شرافتمندانه با مشكل مـواجـه   “ دراين گزارش تحت عنوان 

سن باال و . . .   دستان پينه بسته زن فرياد درد مي كشد“ : از جمله آمده است    “ اند
ولي بايد كارش .فشارهاي عصبي رمق كاركردن را ازاو گرفته وديگر نايي ندارد 

او به دنبال دست هاي حمايتگري مي گردد كه فرزندان يتيمـش            .   را تمام كند  
را از گرداب بي پناهي بيرون بكشد و در امنيت نگاه دارد ولي كسي حمايتـش            
نمي كند و خود بار زندگي را يك تنه با كار در منزل ديگران بـه دوش مـي          

 “.كشد
درحال حاضر هزاران زن سـرپـرسـت          “ : سپس در گزارش اضافه مي گردد     

خانواردراين كشور براي كسب لقمه ناني حالل براي فرزندان يتيم شان بـايـد           
حقوق آنان همچنان بسيار نـاچـيـز      . . .   طعنه هاي ناجوانمردانه مردم را بشنوند     

 “....است، نبود اشتغال و امكانات از مشكالت آنان است
از ديگر سو همزمان با انتشار اين گزارش،مشاور رييس جمهور درامور زنـان             
در جلساتي موسوم به مالقات هاي مردمي، با بانوان گيالني به گفتگو نشست           

هزار زن سرپرست خانوارتحت پوشش بهزيستي هستنـد      147“ : و اعالم داشت  
 هزار زن نيز هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند،زنان سرپرست خانوار نياز 55و 

به حمايت بسيار جدي واصولي دارند كه مهمترين آنها ايجاد شرايط اشتـغـال              
اين مقام مسئول رژيم سپـس اعـتـراف       “ . براي خود زنان و فرزندانشان است     

ساختار اداري ما بيمار است،بودجه هاي متعدد و متفرقي داريم كـه             ” :     كردكه
سازمان هاي مختلف تصدي امور مشابه را به عهده دارند فعاليت هاي مشابـه              
توسط كميته امداد، بهزيستي، شهرداري و هالل احمر در امـور زنـان و يـا                   
سازمان ها و نهادها پيگيري مي شود و درنهايت هيچ كس هـم پـاسـخـگـو           

 “....نيست
هر ساله ميلياردها تومان از بودجه كل كشور به نهادها و ارگان هاي انگلـي               
وغيرضرور براي جامعه، اختصاص مي يابد و از اين طريق اليه هاي معيني در           

 نيز 1386بطور مثال در بودجه سال . حاكميت به ثروت اندوزي مشغول هستند
شاهد آنيم مبالغ هنگفتي به كميته امداد خميني و بنيادهاي مختلف تخصيص            
يافته و حتي بيش از سال هاي گذشته اين نهادها مورد توجـه خـاص قـرار                   

دراين زمينه دولت ضد مردمي احمدي نژاد پيشنهادي را در قـالـب             .   گرفته اند 
 به مجلس شوراي اسالمي ارايه كرده كه نشانگر ماهيت عميقا 86بودجه سال  

مطابق اين پيـشـنـهـاد، بـخـش         .   واپس گراي اين دولت و مدافعان آن است      
حمايتي خانواده هاي زن سرپرست خانوار از پوشش سازمان بهزيستي جـدا و            

در .   اين يك جابجايي ساده نـيـسـت        .   به كميته امداد خميني الحاق مي شود      
درجه اول امكانات مالي عظيمي كه سر به ميلياردها تومان مي زند به چـنـگ        

مي افتد و بـه دنـبـال آن            “   كميته امداد خميني” نهاد واپس مانده و انگلي     
سرنوشت هزاران زن محروم سرپرست خانوار از سازمان بهزيستي كه در آن              
به هر حال گروهي افراد متخصص و آشنا با جهان و واقعيت هاي امـروزيـن                 
جامعه و دلسوز به فعاليت مشغول هستند و براساس قانون مي توان اقـدامـات              
آنها را نظارت و كنترل كرد، خارج  شده و به دست افراد و عناصر بـازاري و                    
دالل و تاريك انديش كه در مقابل هيچ نهاد و ارگاني پاسخگونيستند قرار مي    
گيرد بي دليل نيست اين پيشنهاد با مخالفت جدي كارشناسان ورزيده سازمان            
بهزيستي و گروهي از مدد كاران اجتماعي و سازمان هاي مختـلـف مـدافـع                 

دكتر مصطفي اقليما، استـاد دانشـگـاه عـلـوم             .   حقوق زنان روبرو شده است    
پيشنهاد انتزاع بخش ” :     يادآوري كرد “   ايرنا” بهزيستي، در اين باره به خبرنگار       

حمايتي خانواده هاي زن سرپرست خانوار زير مجموعه سازمان بهزيسـتـي و              
عملي شـدن ايـن       .   الحاق آن به كميته امداد امام خالف قانون اساسي است         

پيشنهاد به سود و صالح نظام و اقشار آسيب پذير نيست و وزير رفاه بايد قبل                
 “.از ارايه اين پيشنهاد به مجلس با چند تن از كارشناسان مشورت مي كرد

 سايه فقر و بي قانوني بر زندگي زنان
هر سال بودجه اي خـاص بـراي     ” :   وي در ادامه مي افزايد 

كمك به زنان سرپرست خانوار به سازمان بهزيستي تعلق مي          
گيرد و اگر اين بودجه در اختيار كميته امداد كه يـك نـهـاد                

اسـت،  )   بخوان زائد و غـيـر مـردمـي          ( مردمي و غير دولتي     
تخصيص يابد، پس نقش حمايتي سازمان بهـزيسـتـي چـه             
خواهد شد؟ كميته امداد از طريق كمك هاي مردمي از اقشار           
نيازمند و آسيب پذير حمايت مي كند و ارايه بـودجـه درايـن       

براساس قـانـون     .   زمينه به اين نهاد غير دولتي قانوني نيست   
اساسي، سازمان هاي غير دولتي حق گرفتن بودجه از دولـت           

سازمان بهزيستي عالوه بر دادن هزينه اي هر مـاه          .   را ندارند 
به زنان سرپرست خانوار، مشكالت خانوادگي، شغلي و روانـي     
اين افراد را با داشتن مشاوران و مددكاران، بـر طـرف مـي                

 “....كند
و “   بنياد شـهـيـد     ” و  بنيادهايي نظير “     كميته امداد” نقش  

و امثالهم در زمينه به اصطالح حمايت از زنـان          “     بنياد غدير ” 
سرپرست خانوار طي سالهاي اخير فوق العاده مخرب و بحران 

اين نهادها ضمن چپاول ثروت ملي از طـريـق        .   زا بوده است  
ايفاي نقش اجتماعي در چنين اموري به ناهـنـجـاري هـاي         
اجتماعي دامن زده و مروج نوع شناخته شده تاريك انديشـي            
در خصوص حقوق زنان در جامعه ما هستند كه پيـامـدهـاي              

 .ناگوار به بار آورده است
و اين تازه درحالي است كه رييس فراكسيون زنان مجلـس           

 بهمن مـاه،  بـا         4،  “ فارس” هفتم در مصاحبه با خبرگزاري      
تعداد زيادي از زنـان سـرپـرسـت          ” :   صراحت اعالم مي دارد   

خانوار درنوبت حمايت هستند و از سوي هيچ مركز و ارگانـي            
حـداقـل   “ : او درعين حال متذكر مي شود     “ . حمايت نمي شوند  

دريافتي زنان سرپرست خانوار با توجه به تعداد عائله افزايـش           
مي يابد ضمن اين كه از مزايايي همچون استفاده از امكانات           
درماني و بهداشتي بهره مند مي شوند اين حـمـايـت هـاي               

 “....حداقلي از زنان سرپرست خانوار رضايت بخش نيست
اين اعترافي آشكار به وضعيت دردناك زنان زحـمـتـكـش            
است كه هم از لحاظ مالي وهم از لحاظ قانوني و حقوقي در              

در چنيـن اوضـاع و        .   رژيم سياه واليت فقيه به سر مي برند       
احوالي بخشنامه جديد قـوه قضـايـيـه كـه مـهـريـه را                     
عنداالستطاعه قلمداد مي كند  بي قانوني بازهم بيشتر را در            

سهيال جلـودار زاده     .   حق زنان ميهن ما به نمايش مي گذارد       
 24يكي از نمايندگان مجلس در اين باره در جمع خبرنگاران،       

ابـالغ بـخـشـنـامـه شـرط            “ :بهمن ماه، خاطر نشان ساخت 
عنداالستطاعه بودن پرداخت مهريه به دفـاتـر ثـبـت ازواج              
ضرورت نداشته و براي زنان كشور زيان آور است، بسياري از           
دختران و زنان كشور دراين خصوص اطالعات كافي نـدارنـد           
واين سبب ميشود عقد نامه را با شرط عنداالستطاعه امضـاء            
نمايندو هرگز نتوانند به مهريه كه حقوق آنان اسـت، دسـت             

به اين ترتيب رژيم واليت فقيه با اعالم اينكه مهريه “ ....يابند
عنداالستطاعه است ظلمي جديد درحق زنان اعمال كـرده و           
اين بخشنامه جزيي از رشته قوانين تبعيض آميز بر ضد زنـان            
محسوب مي شود و به نوبه خود بر مشكـالت بـي شـمـار                 
خانواده ها در وضعيت كنوني جامعه خواهد افـزود و درايـن              
ميان زنان هستند كه بيشتر مورد ظلم و اجحاف قرار خواهنـد         

 .گرفت
بسياري از مشكالت كنوني جامعه ما بـه ويـژه در امـور                
خانواده، ناشي از اين امراست كه زنان كشور درزير سايه فقـر            
و بي قانوني بسر مي برند و رژيم واليت فقيه به حـقـوق و          

 .جايگاه آنان كامال بي اعتناست
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، منطقه اي با قوميت هاي چندگونه در غـرب            “ دارفور” درگيري هاي   
سودان و هم مرز با كشور چاد، داراي علت هاي بهم بافته و درهم تنـيـده      

يكي از علت هاي ريشه اي، وجود ساختاري نابرابر بين مـركـز             .   اي است 
. اسـت “   دارفـور ” كشور نزديك به رود نيل، و مناطق پيراموني همـچـون             

با حمله گروه هاي مسلح مـخـالـف       2003درگيري كنوني در فوريه سال      
جبال ” به ساختمان هاي دولتي در شهر       “   دارفور” دولت مركزي در منطقه     

دولت نيز در مقابل، به بمباران هوايي و زميني سـنـگـيـن            .   آغاز شد “   مارا
يك ماه پس از آن، پـايـگـاه            .   پايگاه هاي شورشيان در منطقه دست زد      

نيروي هوايي الفشير كه گمان مي رفت از آن جا براي حمله به دهـكـده               
هايي كه شورشيان در آنها بسر مي برند استـفـاده مـي شـود، از سـوي                      

 .شورشيان مورد حمله موفقيت آميزي قرار گرفت
باعث شد كه رژيم سودان استـفـاده از گـروه هـاي            “   الفشير” حمله به   

براي سركوب شورشيان را پابپاي نيروي هـوايـي و         “ “   جانجاويد” “ مسلح  
اطالعات نظامي در كانون برنامه راهبـردي نـويـن ضـد شـورش خـود                    

 .بگنجاند
حكومت سودان با فراهم سازي ابزارهاي تسليحاتي و ارتباطاتـي بـراي         

، آنها را در كسب برتري در جنگ با شورشيان ““جانجاويد”“شبه نظاميان 
تا ماه مارس همان سال، در اين درگيري ها، چنـديـن هـزار      .   توانا ساخت 

نفر كشته و در حدود يك ميليون نفر كه بيشتر آنها از جمعيـتـي كـه بـه             
زباني ديگر غير از زبان عربي سخن مي گويند از خانه هاي خـود رانـده          

با پشتيباني هواپيما و بـالـگـردهـاي          “   جانجاويد” گروه هاي مسلح    .   شدند
جنگنده نيروي هوايي در يورش هاي خود دهكده هاي بيشماري را خالي 

 .از سكنه، غارت و با خاك يكسان كردند
 هزار نفر آواره براي فرار از بمباران و كشتار لجام 100وقتي كه بيش از 

بـه اوج    “   دارفـور ” گسيخته، به سوي كشور چاد سرازير شدند بحران در          
در آن زمان كوفي عنان، رييس پيشين سازمان ملل هشدار داد . خود رسيد

به طرز هراسناكي واقعيت يافـتـه   “  دارفور”كه خطر پاك سازي نژادي در  
سطح كارزار وحشت و يورش هاي پـيـاپـي گـروه هـاي مسـلـح              .  است

به سطحي همتراز با فجايع پاك سازي در روانـدا شـد امـا                 “   جانجاويد” 
ناظران بين المللي .   دولت سودان همواره از پذيرفتن اين واقعيت سرباز زد       

در تجاوز “   جانجاويد” متوجه شدند كه عملكردهاي دولت و شبه نظاميان     
و سالخي غير نظاميان، نونهاالن و كودكان شيرخوار تفاوتي چـنـدان بـا             

 .شيوه ها و روش هاي پاكسازي نژادي ندارد
 و   2005در سال   “   دارفور” اعزام نيروي نگهدار صلح اتحاديه آفريقا به        

 ميان رژيـم و يـكـي از گـروه هـاي                  2006موافقت نامه ابوجا در سال      
 .مخالف، هيچكدام نتوانسته اند يه پايان درگيري ها كمك رسانند

موجب از بين رفتن بيـش از    “   جانجاويد” عملكردهاي نظاميان دولت و    
كوفي عنان خواسته بود .   دو ميليون انسان در چهار سال گذشته شده است      

 هزار نفري نگهـدار صـلـح      17كه سازمان ملل متحد با اعزام يك نيروي         
 هزار نفري اتحاديه آفريقا     7متشكل از كشورهاي جهان جايگزين نيروي       

 سودان، يك پاك سازي نژادي ديگر؟ 
 نوشته  قاسم امين، عضو حزب كمونيست سودان

. ولي دولت سودان اين پيشنهاد را رد كرده اسـت          .   گردد
اگر چه حضور هرگونه نيروي نظامي خارجي در سـودان          
مي تواند حاكميت ملي را ناديده بگيرد با اين وجود، بايد           
ضرورت يك نيروي بين المللي براي محافظت از مـردم            

در برابر كارزار كشتار كه خواست مردم اسـت          “   دارفور” 
به سان قربانـيـان   “   دارفور”مردم بيگناه . در نظر گرفته شود 

كشتار، تجاوز و پاكسازي نژادي، هيچ گونه اعتمادي بـه           
دولت سودان كه از عامالن اصلي تداوم اين درگيري هـا            

اعزام يك نيروي بين المللي از سوي سازمان . است ندارند
ملل متحد زير فرماندهي اين سازمان كه سودان نيز عضـو           

اكنون زمان آن .   همخواني دارد1607آن است با قطعنامه 
رسيده است كه قطعنامه سازمان ملل بـر بسـتـر تـفـاهـم                  
دوسويه بين دولت و اين سازمان از يك سو و بين سازمان 
ملل و نيروهاي سياسي سودان از سوي ديگر، به ويژه در             
راستاي تركيب نيروي نگهدار صلح بين المللي و حفاظت   

بايد به فوريـت يـك       .   اجرا گردد “   دارفور” از غيرنظاميان   
مديريت منطقه اي و بين المللي براي پاسداري از آتـش             

و همچنين سـازوكـاري بـراي از هـم             “   دارفور” بس در  
دست بـكـار   “   جانجاويد” پاشيدگي گروه هاي شبه نظامي   

بايد به تبه كاري هاي انجام گرفته عليه شهرونـدان،          .   شود
رسيدگي شود  و همه كساني كه در جنايت هاي جنـگـي        
و جنايت عليه بشريت مشاركت داشته اند به دادگاه هـاي           

در عين حال، بايـد     .   درون يا بيرون از سودان آورده شوند      
و گروه هاي ناراضي مسـلـح        “   دارفور” گفتگو ميان مردم    

براي دست يابي به خواست هاي قانـونـي هـر دو آغـاز                 
جامعه جهاني هم اكنون، بـه طـور عـمـده بـراي                .   گردد

رساندن كمك هاي انسان دوسـتـانـه بـراي آوارگـان و             
قربانيان خشك سالي و بيماري ها در امور كشور سـودان        

در سال هاي اخير، شركت فـعـال        .   حضور تأثيرگذار دارد  
جامعه جهاني به ويژه سازمان ملل و اتحاديه آفـريـقـا در           
روند دست يابي به موافقت نامه صلح فراگير كه در سـال            

 آغاز شده است توانسته به پايان يافتن كشمكش در    2005
جنوب سودان بيانجامد و راه رسيدن موافقت نـامـه هـاي             
همساني را در سراسر نواحي جنگ زده كشـور هـمـوار               

نقش سازمان ملل براي يافتن و تضـمـيـن راه كـار         .  سازد
سياسي براي اختالف هاي گوناگون كشور بايد گسـتـرده     

بايـد در رونـد صـلـح           “   دارفور” براي نمونه، مردم   .   شود
مشاركت كامل داشته باشند و به ترديدهاي شان در مورد          

ناسازگاري اخـيـر دولـت        .   موافقت نامه ابوجا توجه شود   
تضـادمـنـد و      “   نگهـدار صـلـح     ” سودان با حضور نيروي     

تعلل بيشتر در اين امر تنـهـا بـه تشـديـد               .   رياكارانه است 
مي انجامـد و بـه مـعـنـي            “   دارفور” وخامت وضعيت در    

همدستي دولت در تبه كاري هاي ننگين بـر ضـد مـردم               
 .خواهد بود
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مادر جنبش آزادي ”در سوگ آدليد تامبو، 

 آفريقاي جنوبي“ بخش

رييس پيشين كنگـره  )    1993وفات در آوريل ( آدليد تامبو، همسر اوليور تامبو  
او .    سالگي، در خانه خود در شهر ژوهانسبورگ، درگذشت        77ملي آفريقا در سن     

كه يكي از نيكوترين انسان هاي فرهيخته در مبارزه رهايي بخـش آفـريـقـاي         
 .جنوبي بود بيشتر عمر خود را در شغل پرستاري گذراند

، نامي كه بدان خوانده مي شد در بيرون از شهرك ورينيگينگ در   “  ما تامبو  ” 
: آشنايي او با سياست بي رحمانه بود      .   جنوب ژوهانسبورگ چشم به جهان گشود     

 ساله اش در زيـر      82 سالگي شاهد درهم شكسته شدن پدر بزرگ         10در سن   
بعدها كه در زندگي اش به بازگويـي  .   ضربات تازيانه در ميدان همگاني شهر بود  

اين رويداد پرداخت مشاهده رفتار ددمنشانه و خفت آميز پليس با پدر بزرگش را،          
 . عاملي تعيين كننده در شكل گيري زندگيش مي دانستمحرك و

وقتي در پانزده سالگي در دبيرستان اورالندو در شهر ژوهانسبورگ درس مـي             
در هيجد سالـگـي بـه        .    شروع كرد  “ كنگره ملي آفريقا  ” خواند فعاليت خود را با      

پبوست و بـه زودي          ANC )سي.ان.ا(“ كنگره ملي آفريقا ”سازمان جوانان 
سپس به تشكل دهي شاخه هاي ديگر از جـملـه           .   مسئول شاخه محله خود شد    

شاخه بيمارستان عمومي پرتوريا كه آن جا در رشته پرستاري كارآموزي مي كرد            
 بود كه با اولـيـور آشـنـا       ANC“   . سي. ان. ا  ” بواسطه سازمان جوانان  .   پرداخت
 هزار نفر در راه پيمايي اعتراضـي  20، آدليد همراه با 1956 آگوست 9در .   گرديد

زنان عليه قانون حمل ورقه عبور بسوي ساختمان اتحاديه كه در آن زمان مركز              
در ماه دسامبر همان سال، سه هفته پيـش         .   دولت محسوب مي شد شركت كرد     
  تن از اعضـاي رهـبـري سـازمـان             154از تعين زمان ازدواج، اوليور تامبو و        

خوشبختانه، بـه  .    دستگير شدند“ خيانت به ميهن”   به اتهام ANC“   . سي. ان.ا” 
پـس از    .   قيد ضمانت آزاد شدند و آن دو توانستند عروسي خود را براه انـدازنـد              

 نفر با گشوده شدن آتش 69، هنگامي كه 1960 مارس   21كشتار شارپ ويل در     
 كنگره ملي آفريقـا از      ،پليس به اعتراض كنندگان قانون ورقه عبور كشته شدند        

آدليد نيز پس از     .   اوليور تامبو درخواست كرد كه سازمان را در تبعيد هدايت كند          
در لندن، در حالي كه شوهرش مجبور به مسافرت بـود         .   چندي به اوليور پيوست   

اولـيـور در     .   براي گذران امور زندگي خانواده، در رشته پرستاري به كار پرداخت          
. سال هاي پاياني زندگيش، گمان مي رود به سبب سكته، بسختي ناخوش بـود             

، پس از آزادي نلسون ماندال و رفع ممنوعيت از فعاليـت  1990اين زوج در سال     
ماندال در بازگشت تامبو اصـرار      .   ندكنگره ملي آفريقا به آفريقاي جنوبي باز گشت       

 همچنان به عهده اوليور تامـبـو بـاقـي       ANC“   .سي.ان.ا ”ورزيد كه رياست 
.  عضو مجلس انتخابي آفريقاي جنوبي بـود   1999 تا  1994آدليد از سال    .   بماند

پس از دوره ي نمايندگيش در مجلس ديگر خود را براي انتخاب دوباره نـامـزد                
 . نكرد

 جـنـوبـي در مـراسـم            نلسون ماندال، رييس جمهور پيشين كشور آفريقـاي  
سوگواري توده مردم براي آدليد تامبو، دوست و يار پيكارگر كهـنـه كـار ضـد                   

نلسون ماندال كه داراي زادروز همساني با خانم تامبو است      .     آپارتايد شركت كرد  
من در سوگ مادري براي جنبش رهايي بخش در          ”   در مراسم سوگواري گفت     

 “.تبعيد و شخصيتي مقدس ميان توده ها در ملت نويافته مان نشسته ام
مادر توده ها، فـرزنـد   ”   حزب كمونيست آفريقاي جنوبي از خانم تامبو به سان  

حزب كمونيست آفريـقـاي جـنـوبـي در            .   ياد كرد “   انقالب و پيكارگري دالور   
ما هميشه مديون كادرهايي همچو آدليد و زنان بسيار ”   اطالعيه اي چنين گفت     

ديگري در   
جنبش مـان   
“ . هســتــيــم

ــان  ــازمـ سـ
كمونيـسـت   
ــه    جــوان ب

مــا ” نســل   
براي “   تامبو

فــداكــاري  
هايشان كـه   
به رهـايـي     
كشـــور از    
يوغ ستم و    

اين سـازمـان بـا       .   استعمار آپارتايد انجاميد درود مي فرستد     
ما بـه پـيـشـبـرد ايـن             ” : بستن پيماني چنين اعالم كرد 

دمكراسي كه امروز در نتيجه عشق ايثارگرانه و باورمندي او     
به مردم كشورمان، به ويژه جوانان، از آن بهره مي بـريـم              

 “.ادامه خواهيم داد
در زمان تبعيدش در لندن آدليد تامبو عضو بسيار فـعـال             

در حالـي كـه      .   كنگره ملي آفريقا و جنبش ضد آپارتايد بود       
براي نگهداري خانواده خود مجبور بود در شغل پـرسـتـاري      
كار كند از ياري به خانواده هاي تبعيدي ديگر كوتاهي نمي           

تابو مبكي، رييس جمهور كنوني، از آشنايان و عيـادت          .   كرد
آدليد حضور فيزيكـي     .   كنندگان هميشگي شان در لندن بود     

برجسته اي داشت كه با استفاده از پوشاك هـاي سـنـتـي             
گوناگون آفريقايي تقويت مي شد، از صدايـي پـرطـنـيـن               

با شخصيت مسلطـي كـه     .   برخوردار بود و بسيار مي خنديد  
داشت و گاهي نيز به نسبت مرعوب كننده بـود، او را در                

كم و بيش هر .   فرآوري نتيجه هاي الزم توانمند مي ساخت      
نماينده و سفيري را از آسيا و آفريقا مي شـنـاخـت و در                  

در بخـش  .   محافل ديپلماتيك از احترام وااليي برخوردار بود      
زنان كنگره ملي آفريقا، روزي يكي از زنان غير سياه پوست           
پيشنهاد داد كه كالسي براي زنان گذاشته شود كه در آن             

آدليد بشدت  با آن مخالـفـت        .   فن سخنراني را آموزش دهد    
زنان آفريقا به كالسي كه در آن چگونـگـي          ”   :   كرد و گفت  

زيرا آنها در نتـيـجـه     .   سخنراني را به آنها بياموزد نياز ندارند      
كسب تجربه كافي در زير ستم رژيم آپارتايد، بدون هـيـچ             
دشواري مي توانند سخنراني هايي رسا و شـمـرده ارايـه           

، نلسون ماندال از 1990در سال “ ومبلي”در كنسرت “ . دهند
آدليد خواست كه به صحنه بيايد و از او بخاطر سهمي كـه              

 . در مبارزه ضد آپارتايد اهدا كرده بود سپاسگزاري كرد
آدليد در مراقبت از سالخوردگان شهر بنوني، زادگاه اوليور         

بخـاطـر   .  تامبو و كودكان معلول شهر سووتو كمك مي كرد 
كار با كليسا و همبودهاي محروم، جايزه سيمون در سـال             

 . به او اهدا شد1997
 



امواج تظاهركنندگان طرفدار صلح در خيابان هاي مركزي لندن، پايتخت انگلستان، به 
هم پيوستند تا مخالفت خود را با ادامه اشغال عراق، تهديد به شروع يك جنگ ديگر، و     

نوسازي زرادخانه هاي هسته    
اي انگـلـيـس، بـه گـوش           

 .جهانيان برسانند
 نـفـر در       60000بيش از   

راهپيمائي اعتـراضـي  كـه         
بخشي از تظاهرات سراسري    
ملي بر ضد جـنـگ بـود و           

ائتـالف  ” توسط سازمان هاي    
كـارزار  ” و  “   براي پايان جنگ  

و “   براي خلع سالح هسته اي 
“ موسسه مسلمانان بريتانـيـا  ” 

سازماندهـي شـده بـودنـد         
شركت كرده و طبل زنـان و       
ــا دادن          ــان ب ــوت كش س

تـونــي بــلــر    ” شـعــارهــاي    
بيرون كشيدن  ” و  “   تروريست

از عراق از هايد پارك به سمت ميدان ترافالگار در مركز لنـدن             “   سريع نيروهاي اشغالگر  
 .راه پيمائي كردند

زمانيكه ميدان ترافالگار مملو از جمعيت بود  يك سر صف تظاهركنندگان هـنـوز در                 
سياستمدار مشهور و مترقي انگليس و سازمانده قـديـمـي     “ توني بن ” .   بود “ هايد پارك ” 

ما اكثـريـت مـردم      “ :   كارزار ضد جنگ در انگلستان با مشاهده اين جمعيت عظيم گفت    
ما صداي فردا هستيم و اين جمـعـيـت انـبـوه              .     بريتانيا و جهان را نمايندگي مي كنيم      

 “.نشاندهنده آن است كه صداي صلح طلبي را نمي توان ناديده گرفت
نماينده مجلس كه براي بدست گرفتن سكان رهبري حزب كارگر از             “ جان مكدانل ” 
زمان آن رسيده اسـت كـه       ” :   مبارزه مي كند در ميان تظاهركنندگان گفت “ توني بلير” 

يك دولت ” :   او افزود“   . دولت ديگري كه صلح را به جنگ ترجيح ميدهد را انتخاب كنيم           
 “ .كارگر واقعي يكبار براي هميشه اتحاد جنگي با جورج بوش را كنار خواهد گذاشت

شهردار لندن، در مورد  تهديد ايران در رابطه با مسئله هستـه اي          ،“ كن لوينگستون ” 
اگـر  ” :   وي افـزود   “   . مردم از دو دوزه بازي دولت انگليس حالشان بهم مي خورد      ” :   گفت

 200شما خواهان خاورميانه عاري از سالح هسته اي هستيد اول با اسرائيل راجع بـه                  
 “.كالهك هسته اي اش مذاكره كنيد

كمونيست هاي كشـورهـاي   “   كميته هماهنگي احزاب كمونيست در بريتانيا ” به ابتكار   
مختلف مقيم انگلستان، همه دوش به دوش همديگر و پشت سه پرچم بزرگ مخالفت با 
جنگ و سالح هاي اتمي و سازمان جوانان حزب كمونيست بريتانيا در راه پيمائي شركت 

اعضاء و هواداران حزب توده ايران در انگلستان در حالي كه پالكاردهاي ضـد               .     كردند
 . جنگ را حمل مي كردند، در اين تظاهرات شركت داشتند

در اوج مراسم گردهمائي اعتراضي در ميدان ترافالگار لندن رفيق اندرو موري، صـدر               
، بااشاره به حضورگروه هواداران حزب توده ايران در         “ ائتالف براي پايان دادن به جنگ     ” 

ميان تظاهركنندگان، موضع حزب در مخالفت با تهديد به جنـگ          
از سوي اياالت متحده را مورد تاكيد قرار داد و در ميان كف زدن     

حزب توده ايران اعالم كـرده      ” :   هاي شركت كنندگان اعالم كرد    
است كه با حمله نظامي به ايران تحت هر پوششـي مـخـالـف                

 “  .است
ائتالف براي پـايـان     ” از رهبران اصلي تشكل      “ لينزي جرمان ” 

با اعالم  مخالفت با ظاهر آرائي توني بلر در رابـطـه بـا         “  جنگ
ايـنـكـه    ”   :   اعالم  خروج محدود سربازان انگليسي از عراق گفت        

سرباز امسال  به خانه باز گردند يا خير اعالم اين مـطـلـب    2000
پس از اين همه تاخير آن هم نه همه نيروها بسـيـار مسـخـره                 

ما بايد با تاكيد بيشتر خواهان خروج فوري همه ” :   او افزود“   . است
نيروها گرديم و همچنين بايد مانع پيوند انگليس با سياسـتـهـاي       

ما مي دانيم كه هر روز تعداد بيشتري        .   خارجي جورج بوش شويم   
از مردم به اين نـگـرش        
ميرسند كه دولـت بـلـر        

 “.عميقاً جنگ طلب است
اتحـاد  ” معاو ن تشكل    

از “   براي صلح و عـدالـت     
جـودي  ” آمريكا خـانـم       

از جنبش صلح    “ لوبالنك
بريتانيا براي همبستگي و    
پشتيباني از جنبش وسيـع     
رو به رشد صلح آمريـكـا       

: وي گـفـت    .   تشكر كـرد  
مــرحلــه بــعــد خــروج     ” 

نيروهاي آمريكائي از تمام  
پايگاه ها در سراسر جهان     
و خالص كردن جهان از    

با همبستگي شما ما پيروز از اين       .   زرادخانه هاي هسته اي  است     
 “  .ميدان بيرون خواهيم آمد

دبير كل   “ بيلي هيس ” رهبران اتحاديه هاي كارگري از جمله         
، معاون دبير كـل     “ كنت سونت ” ، و   “ اتحاديه كارگران مخابرات  ” 

نيز در اين تجمع ) يونيسون(اتحاديه هاي كارگران بخش خدمات 
آنها با اعالم اعتراض نسبت به در نظـر گـرفـتـن              .   سخن گفتند 

 ميليون پوندي براي جايگزيني موشكهاي هسته اي      100بودحه  
را در حالي كه خدمات عمومي به علت كمبود بـودجـه   “ تريدنت” 

 . در حال متالشي شدن است،  فاجعه خواندند
 7در شمـاره روز دوشـنـبـه             “ مورنينگ استار ” روزنامه چپ   

اسفندماه خود در كنار گزارش تظاهرات با شكوه لندن، در مقالـه            
، بر “ اپوزيسيون ايران به جنگ نه مي گويد     ” مفصلي تحت عنوان    

پايه بيانيه هاي اخير مركزي حزب مان به توضيح مواضع صـلـح      
خواهانه حزب و ضرورت مقابله همزمان با سياست هاي جـنـگ            
طلبانه و تهديد آمير دولت اياالت متحده و متحدان آن از سوئـي             
و اقدامات و اظهارات تحريك آميز و غير مسئوالنه سران رژيـم             

 .     واليت فقيه از سوي ديگر پرداخت
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 !تظاهرات عظيم ضد جنگ در لندن

 كمك  مالي رسيده

  يورو100مزدك از هلند                                                 

، با اشاره به حضورگروه هواداران “ائتالف براي پايان دادن به جنگ”رفيق اندرو موري، صدر 
حزب توده ايران در ميان تظاهركنندگان، موضع حزب در مخالفت با تهديد به جنگ از سوي 
: اياالت متحده را مورد تاكيد قرار داد و در ميان كف زدن هاي شركت كنندگان اعالم كرد

.“ حزب توده ايران اعالم كرده است كه با حمله نظامي به ايران تحت هر پوششي مخالف است”


