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 ايران بيست و نه سال پس از انقالب بهمن
اجتماعي، ديكتاتوري -فقر، عقب ماندگي اقتصادي

 و ادامه حاكميت فاجعه بار رژيم واليت فقيه

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

  6ادامه در صفحه    

كاهش سطح زندگي و پيامدهاي 

 اجتماعي آن

اكثريت قاطع مردم ميهن ما، طي سه دهه اخير بر اثر 
عملكرد منفي و زيان بار رژيم واليت فقيـه در عـرصـه        

اجـتـمـاعـي بـا        -هاي گوناگون به ويژه عرصه اقتصـادي 
دشواري هاي بزرگ و كاهش جدي سطح زندگي روبـرو    

 .بوده اند
آمارمنتشره از سوي مراكز رسمي جمهوري اسـالمـي،   
همگي به تنزل قدرت خريد مردم و افزايش فقـر اشـاره     

چندي پيش مدير كل دفتر امور رفاه اجـتـمـاعـي     .  دارد
وزارت رفاه طي گفتگويي با رسانه هاي همگانـي اعـالم     

درصـد     2/  5بنابه يافته هاي ما، نـزديـك بـه        ”  : داشت
قرار دارند و   )  خط گرسنگي(  جامعه زير خط فقر شديد 

درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر زندگـي   13بيش از 
 ”.مي كنند

مطابق برآورد رسمي وزارت بهداشت و معاونت رياست 
جمهوري كه سال گذشته انتشار يافت، در هر شبانه روز   

كيلو كالري انرژي بـرسـد تـا         2/ 200تا  2بايد به افراد 
بـنـابـر ايـن آمـار و            .  باالي خط فقر مطلق قرار بگيرند

!جوانان جهان، به پيش در مبارزه براي صلح و ترقي  

 10و  9ادامه در صفحه    

 2ادامه در صفحه   

بهمن ماه مصادف بـا بـيـسـت و          22
در طول .  نهمين سالگرد انقالب بهمن بود

بيست و نه سال گذشته از زواياي مختلفي 
درباره انقالب بهمن مطلب نوشتـه شـده     
است و پيرامون ماهيت و سرنـوشـت آن     
. برخوردهاي گوناگوني صورت گرفته است

” توطئه خارجـي “ شماري انقالب را نتيجه 
و فاقد مضمون مردمي دانسته و با نـفـي     
وجود مبارزه طبقاتي خواهان تـخـطـئـه       
انقالب و تهي كردن آن از ماهيت مردمي 

نيروهاي مذهبي نيز با اضافه .   آن هستند
به انقالب بهـمـن   ”  اسالمي“ كردن كلمه 

خواهان به انحصار در آوردن انـقـالب و     
اجتماعي   -محدود كردن محتوي انقالبي 

در ” پياده كردن احكام اسالمي“آن در حد 
 . جامعه بوده و هستند

اما واقعيت اين است كه انقالب ايران از 
يكي از بزرگترين حركت هاي اجتمـاعـي   
قرن بيستم بود كه در آن ميـلـيـون هـا       
ايراني رژيم استبدادي و وابسته شاه را بـا  
اتحاد عمل و مبارزه مشترك سـرنـگـون    
كرده و راه را به سوي تحقق آرمان هـاي  
جنبش مردمي، يعني اسـتـقـرار آزادي،        
. استقالل و عدالت اجتمـاعـي گشـودنـد      

بهمن مـاه   22حركت تاريخي مردم ما در 
، نمونه تحسين برانگـيـز مـبـارزه       1357

مردمي هوشيار و انقالبي در برابـر يـك     
حكومت پليسي، سركوبگر و عميقاً ضـد    

اتحاد آهنين كارگران، خصوصـاً  .  ملي بود
كارگران قهرمان شـركـت نـفـت، بـا            
كارمنـدان دولـت، دسـت در دسـت             
دانشجويان و جوانان و زنان مـبـارز، در     
كنار نيروهاي ملـي ارتـش، دسـتـگـاه          
سركوب پليسي رژيم و نيروهاي نظامـي  
وابسته به  آن را درهم كوبيد و نشان داد 
كه صف متحد خلق در صورت مـبـارزه     
مشترك مي تواند از سد استبداد عـبـور     
كرده و توطئه هاي ارتجـاع داخـلـي و        

 .امپرياليسم را با شكست رو به رو كند
انقالب ايران، نمونه كالـسـيـكـي از       
انقالب هاي اجتماعي، در شرايط ويـژه    
رشد سرمايه داري در ايران بود، كـه در    
آن طيف وسيعي از نيروهاي اجتماعي، با 
برداشت ها و برنامه هاي مختلف شركت 

در كشـوري       57انقالب بهمن .  داشتند
اتفاق افتاد كه در آن جنبش هاي چپ و 
روشنفكري،  براي دهه ها توسط دستگاه 
پليسي شاه سركـوب شـده بـودنـد و           
همچنين ريشه هاي عميق مـذهـب در     
جامعه تاثيرات نيرومندي با خود به همراه 

هاي عضو فدراسيون در سراسر جهان از مبارزه شما  ما و همه سازمان“

جا از مبارزه شما پشتيباني و  ما هميشه و همه...   جوانان ايراني باخبريم

 ”.مان را با آن اعالم  كرده  و خواهيم كرد همبستگي

 ”زنده باد جنبش جوانان و دانشجويان ايران“

 رفيق يوگندرا شاهي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جوانان دموكرات

شصت و پنجمين سالگرد تاسيس تشكيالت 
 دموكراتيك زنان ايران

 و فرازهايي از تاريخ پرافتخارآن 
 8و  7در صفحات 

نشست ساالنه شوراي عمومي فـدراسـيـون      
 12  -  14جهاني جوانان دموكرات در روزهاي   

بهمن ماه در ليسبون، پايتخت پرتغال، بـرگـزار   
دستور كار نشست ليسبون شامل بـررسـي   .  شد

از زمان .  د.ج.ج.ف» شوراي هماهنگي«گزارش 
م فدراسيون 17) كنگره(برگزاري مجمع عمومي 

، بحـث،  2007در ماه مارس )  ويتنام( در هانوي 
تدقيق و تصويب بيانيه سياسي در رابـطـه بـا        



1386بهمن ماه   27شنبه    2  784شمارة  

مقايسه آن با برآوردهاي رسمي، ميليون ها تن از افراد كشور ما قادر بـه  
 !هزار كيلو كالري انرژي در طول شبانه روز نيستند 2تامين 

دي ماه، در گزارشي پـيـرامـون     27، ” دسترنج“ به عالوه پايگاه خبري 
قدرت خريد مردم وضرورت جلوگيري از سقوط دائـمـي آن، از قـول          

با كمال تاسف قدرت و سـرعـت     ”  : نماينده بندرعباس در مجلس نوشت
تورم به حدي باال و مخرب است كه افزايش دستمزد هر چقدرهـم بـاال     

تخم مرغ در عـرض  ...  باشد، نمي توان براي اين معضل چاره انديش كرد
درصد در بخش مسكن  70تومان رسيده و  130به  50مدت كوتاهي از 

رشد تورم زا داشته ايم، بايد مجلس و دولت درصدد حفظ قدرت خريـد  
از ديگر سو، كاهش قدرت خريد مردم به همراه افـزايـش     ”  . مردم باشند

سرسام آور شاخص هاي مهم در سبد هزينه خانوارها گـويـاي سـقـوط       
براسـاس گـزارش بـانـك         .   سطح زندگي در ابعادي نگران كننده است

مركزي، رشد شاخص بهاي گروه خوراكي ها و آشاميدني ها نسبت بـه    
درصد رشد داشته اسـت، قـيـمـت        22/  7)  ماه12طي ( 1385آبان ماه 

درصد و شاخص بـهـا    22/  3مسكن، سوخت و روشنايي در همين مدت 
به اين ترتيب .  درصد افزايش را نشان مي دهند 15/  2در بخش پوشاك 

با گزارش بانك مركزي جمهوري اسالمي شاهد رشد شـاخـص بـهـاي         
كاالها و خدمات مصرفي در كشور هستيم كه تفاوت آشكاري را مـيـان     

 .درآمد خانوار ها با هزينه آنها به اثبات مي رساند
برابر تـنـزل    30سال پيش  20به عالوه ارزش پول ملي نيز نسبت به 

بهمن ماه،  از قول عضو كميـسـيـون     6، ” آفتاب“ كرده است، خبرگزاري 
هـزار تـومـان         10”  : برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم نـوشـت  

سال پيش بـود ولـي ارزش        20باالترين حقوق دستگاه هاي دولتي در 
ارزش .  اين مبلغ در شرايط فعلي به پايين ترين حد خود رسيـده اسـت    

برابر تنزل كرده و به همين دليـل   30سال پيش  20پول ملي به نسبت 
هزار تومانـي اسـت، بـي         10بانك مركزي در فكر چاپ اسكناس هاي 

ارزش شدن پول ملي در قياس با ارز هاي رايج دنيا به ويژه يورو و دالر   
ميليون تومان  1دالري معدل  100عدد اسكناس  10به شكلي شده كه 
 ”.پول ايراني است

به اين وضعيت بايد سخنان پرويز داودي معاون اول رييس جمهور را   
ثروت بـاالتـريـن گـروه         ”  : اضافه كرد كه چندي پيش اعتراف كرده بود

برابر پايين ترين گروه درآمدي است و مصرف آن    200درآمدي جامعه 
 .”برابر كم درآمدهاي كشور است 70تا  30برابر و درآمد آن ها  17ها 

اخـتـالف   “  شهريور ماه، در گزارشي با عـنـوان       7،  ”سرمايه“روزنامه 
هـنـوز   ” :  از جملـه نـوشـت     ”  برابري دهك هاي باال و پايين 200ثروت 

دالر در روز زندگي مـي كـنـنـد و          1خانوار ها و افرادي هستند كه با 
دالر در روز زندگي كرده و شـرايـط      2خانواده هاي بسياري در ايران با 

به دليل عدم وجود سيستم توزيع درآمد مـنـاسـب و      ...  نامناسبي دارند
درصد افراد زير خـط فـقـر         25تا  20عادالنه در طول ساليان گذشته، 

 ”.نسبي قرارگرفته اند
و اين در حاليست كه مقامات رژيم واليت فقيه دائـمـا از بـهـبـود            
وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه و دستاوردهاي درخشان، داد سخن 

بطور مثال مسئوالن دولت ضد ملي احمدي نژاد با مبنا قـرار  .  مي دهند
دادن گزارش و ارزيابي نهادها و سازمان هايي چون بانـك جـهـانـي و         
صندوق بين المللي پول مدعي هستند كه با توجه به افزايش قـيـمـت      
نفت و درآمدهاي نفت، توليد سرانه رشد كرده و توزيع درآمد به صـورت  
عادالنه به كاهش فاصله طبقاتي بين باالترين سطح درآمد بـا پـايـيـن       
ترين درآمد جامعه منجر گرديده و بنابر اين سطح زندگي در جمهـوري  

 !اسالمي نه تنها كاهش كه افزايش نيز پيدا كرده است
اما واقعيت اين است كه سطح زندگي مردم در اين ساليـان هـمـواره      
سير نزولي داشته است و همانطور كه آمارهاي رسمي، و نه تبليغات بـي  
پشتوانه حكومتي، نشان مي دهند قدرت خريد و سطح زندگي اكثريـت  

براي افشـاي تـبـلـيـغـات         .  جامعه كاهش جدي و چشمگير يافته است
دروغين دولت احمدي نژاد و بطور كلي رژيم واليت فقيه، درك درسـت  
از مفهوم سطح زندگي داراي اهميت بسزايي است، زيرا ما را با يكـي از    
مقوالت مهم اقتصادي كه با ماهيت روابط حاكم در ارتباط است، آشـنـا   
ساخته و بسياري از عوام فريبي هاي سطحي و سفسطه هاي رايج را بي 

سطح زندگي اصطالحي است كه براي نشان دادن حـدود    .  اثر مي سازد
سطح زنـدگـي     .  مصارف مادي و معنوي اهالي يك كشور به كار مي رود

به ميزان چگونگي بر آوردن نيازهاي مادي و معنوي بستگي داشته و در 
ارتباط با درآمد اهالي، ميزان مصرف كاالهاي بلند مدت و كوتاه مدت و   

به ويژه در آمـد      .  چگونگي تامين نيازهاي فرهنگي و بهداشتي قراردارد
مـيـزان   .  اهالي، يكي از شاخص هاي تعيين كننده سطح زندگـي اسـت    

درآمد هم به عواملي همچون درآمد نقدي و سطح قيمت هـا وابسـتـه      

به اين ترتيب با توجه به سطح درآمد مزد بگيران كشور، ميليون ها بيـكـار و     .  است
در كنار آن رشد قيمت كاالها چگونه مي توان از افزايش سطح زندگي در جمهـوري  

آخرين برآورد منتشره از سوي بانك مركزي از بودجه خـانـوار   ! اسالمي سخن گفت؟
خورشيدي، يعني سال گذشتـه حـاكـي از         1385ها در مناطق شهري براي سال 

در اين برآورد از جمله آمـده    .  سقوط بيش از پيش سطح زندگي مردم ميهن ماست
هزار تومان درماه بوده است، به طور متوسـط   664ميانگين هزينه يك خانوار ” : است

هزار  646هزار تومان، بيش از درآمد آن كه معادل  664هزينه يك خانوار شهري با 
است، و اين به معـنـاي ژرفـش      ]  البته آمار حكومتي بسيار خوشبينانه است[ تومان 

شكاف طبقاتي و در نتيجه سقوط سطح زندگي و گسترش پديده فقر در جـامـعـه      
اين وضعيت در جامعه ما درحاليست كه بنابه آمار وزارت اقتصـاد و دارايـي       .  است

ميليارد  121/  5، 1385و  1384دولت احمدي نژاد درآمد نفتي ايران در سال هاي 
 .ميليارد دالر بوده است 80، نزديك به 1386دالر و در نيمه نخست سال 

پرسش اينجاست اين درآمد هنگفت چگونه و ميان كدام طبـقـه و اليـه هـاي           
اجتماعي توزيع و مصرف گرديده است؟ سهم طبقه كارگر و ديگر زحـمـتـكـشـان        
كشور اعم از شهر و روستا و قشرهاي ميانه حال جامعه به چه ميزان بوده؟ و چرا بـا  

ثـروت بـاالتـريـن گـروه          ” چنين درآمد كالني به گفته معاون اول رييس جمهور   
برابـر   17برابر پايين ترين گروه درآمدي است و مصرف آن ها  200درآمدي جامعه 
آيا اين واقعيـت نشـانـگـر       ”  برابر كم درآمدهاي كشور است 70تا  30و درآمد آنها 

 !توزيع ناعادالنه درآمد ملي و سقوط فاحش سطح زندگي اكثريت جامعه نيست؟
پيامدهاي اجتماعي اين مساله ژرف، جدي و نگران كننده است، در اواسط سـال    

جمعيـت  ”  : در گزارشي اعالم كرد)  فائو( ، سازمان جهاني خوار بار و كشاورزي 1385
درصدي طي ده سال گذشـتـه    30افراد مبتال به سوء تغذيه حاد در ايران با افزايش 

ايران پس از يمن داراي بيشترين جمعيت مبـتـال   .  ميليون نفر رسيده است 2/  7به 
 .به سوء تغذيه حاد در خاورميانه و شمال آفريقا است

بهمن ماه، كارشناسان دفتر سالمت خـانـواده و      11، ” مهر“ به گزارش خبرگزاري 
درصد خانواده هاي ايراني كمتر كلسيم  90جمعيت وزارت بهداشت هشدار داده اند 

افزايش قـيـمـت شـيـر و          ( دريافت مي كنند كه علت آن مصرف كم لبنيات است 
فرآورده هاي شيري امكان مصرف آن را براي اغلب خانواده هاي ايراني دشوار كـرده  

 23تـا       15درصد كـودكـان      40به گفته همين كارشناسان، درحال حاضر ).  است
درصد زنان ايران دچـار   25درصد نوجوانان و  18ساله و  6درصد كودكان  20ماهه، 

درصد خانواده هاي ايراني كمتر از ميزان مورد نـيـاز    70به عالوه .  كم خوني هستند
شهريور ماه،  سـال گـذشـتـه، در          25، ” ايسنا“ خبرگزاري .  آهن دريافت مي كنند

بررسي هايي كه وضعيت هـزيـنـه هـاي درمـانـي             ” :  گزارشي خاطر نشان ساخت
هزار خانوار شـهـري و      32خانوارهاي ايران را با استفاده از نمونه هايي شامل حدود 

روستايي، تجزيه و تحليل كرده است، بحراني شدن هزينه هاي سرسام آور درمـان    
درصد سطح ظرفيت پرداخت خانوار هـاي   12/  6درصد و  36/   9.  را تاييد مي كنند

 ”  .شهري و روستايي به هزينه هاي درمان اختصاص مي يابد
هزينه هاي كمر شكن سالمتي و درمان خانواده ها را در دام فقر فرو غلتانده و به 

درصدي جمعيت زير خط فقر شـده     13عبارت ديگر هزينه هاي درمان باعث رشد 
. سقوط سطح زندگي و فقر آسيب هاي اجتماعي گسترده به همراه خود دارد  .  است

در اوايل آبان ماه امسال معاون مدير كل بهزيستي استان تهران بـه خـبـرگـزاري         
ميانگين سن مصرف كنندگان مواد مخدر همچنان سير نـزولـي     ” :  اعالم كرد”  مهر“ 

 25تـا       15درحال حاضر افراد سنيـن    .  دارد و از جواني به سمت نوجواني مي رود
سال بيشترين متقاضيان مواد مخدر هستند و عمده آسيب هاي استفاده از افـيـون     

همچنين دبير كل ستاد مبارزه با مـواد مـخـدر بـه           .  متوجه اسن گروه سني است
وضعيت مدارس كشور از لحاظ استفاده از مـواد      ”  : خبرنگاران ياد آوري كرده است

 ”.مخدر به ويژه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان نگران كننده است
افزايش حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ نيز از ثمرات فقر روبـه گسـتـرش در        

تـاكـيـد    ”  فـارس “ قاليباف، شهردار تهران، در گفتگويي با خبرگزاري   .  كشور ماست
ميليون نفر رسيده اند و نـاهـنـجـاري هـاي         4حاشيه نشينان تهران به مرز ” :  كرد

 ”.اجتماعي به سرعت در ميان اين حاشيه نشينان گسترش مي يابد
در ”  ايسنـا “ از سوي ديگر، مدير كل امور اجتماعي استانداري تهران به خبرگزاري 

سـال     20ركورد طالق طي    1384از سال ”: اوايل خرداد ماه امسال، از جمله گفت
مورد طالق به ثبت رسـيـده اسـت       85روزانه .  گذشته در استان تهران شكسته شد

بايد زنگ خطر جدي را در خصوص اين مسـالـه بـه صـدا         )  فقط در استان تهران( 
 ”.درآورد

به عالوه در سال هاي اخير حضور زنان و دختران كشور در تـجـارت و قـاچـاق         
جنسي در سراسر جهان گسترش يافته و اخيرا در كنار برخي كشورهاي اروپايـي و    
شهر دوبي، طبق گزارش روزنامه جمهوري اسالمي زنان بي پناه و محروم در كشـور  

روزنامه جمهوري اسالمي تاكيد مي كند حضور اين افـراد    .  چين هم مشاهده شدند
 ”.بي پناه در شهرهاي مختلف چين ديده مي شود و در حال افزايش است

گسترش دردناك پديده فقر و به همراه آن رشد ناهنجاري هاي اجـتـمـاعـي از         
اجتـمـاعـي    -پيامدهاي سقوط سطح زندگي در ميهن ماست، سمت گيري اقتصادي

رژيم واليت فقيه و رشته سياست هايي كه هم اكنون براي هماهنگي و انطبـاق بـا     
جهاني شدن اتخاذ و به مرحله اجرا درآمده عامل اصلي و بنيادين سـقـوط سـطـح       
زندگي و رشد پديده فقر در ايران و در نتيجه ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعـي  

 ! گوناگون در ايران است

 ...ادامه كاهش سطح زندگي 
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 سود جويي با تخريب 

 محيط زيست 

از .   حمايت شخص رييس قوه مجريه نيز برخوردار هستند، به چشم مي خورد
جمله معاون اجرايي احمدي نژاد در نامه اي به وزير راه و تـرابـري، ضـمـن       
خواست رعايت به اصطالح محيط زيست، بر ادامه فعاليت احداث جاده توسط 

مطابق برخي گزارش هاي ديگر، بنياد غدير، .  شركت پيمانكاري تاكيد مي كند
كه توسط آيت اهللا خزعلي و رفسنجاني و گروه ديگري از شخصيت هاي بـا    
نفوذ رژيم واليت فقيه اداره مي شود، در كنار بنياد مستضعفان و آستان قـدس  
رضوي، در پروژه هاي جاده سازي به همراه شركت هاي سپاه و بسيج حضور 
جدي و موثري دارند، به ويژه بنياد مستضعفان از حاميان احداث جاده در كنار 

 .تاالب انزلي است
نابودي و تخريب تاالب انزلي تاثير بلند مدت بسيار منفي بر كشور ما خواهد 

مطـابـق   . داشت و زيان هاي آن در زمينه هاي گوناگون غير قابل جبران است
زيـرا  [ كنوانسيون جهاني حفظ تاالب ها كه به كنوانسيون رامسر مشهور است 
تاالب ]  اين كنوانسيون در شهر رامسر ايران به امضاء كشورهاي جهان رسيده

انزلي از مناطق بي نظير، منحصر به فرد و در زمره ذخيره گاه هاي كره زمين 
از چند سال پيش به اين سو  با گسترش فعاليت شركت هاي پيمانكـار  .   است

هزار هكتار بـه     21وابسته به بنياد ها و سپاه پاسداران وسعت تاالب انزلي از 
بر پايه برآورد رسمي يونسكو و متخصصان .  هزار هكتار كاهش يافته است 12

سازمان ملل، خدمات زيست بومي اين تاالب زيبا و يگانه بين المللي به ازاي   
هزار دالر است كه اين خود نشانگر اهميت ويـژه ايـن      14هر هكتار ساليانه 

به مـوازات    .  تاالب در زندگي مناطق حاشيه درياي خزر و استان گيالن است
خطر فاجعه بار براي تاالب انزلي، جنگل ابر واقع در استان گلستان نـيـز بـا        
فعاليت شركت هاي پيمانكار سپاه و آستان قدس رضوي در معرض نـابـودي   

جنگل ابر يكي از بكر ترين جنگل هاي ايران و در شـمـار      .  قرار گرفته است
مناطق ثبت شده جهاني است، ولي اكنون با احداث جاده اي ميان علي آباد به 
شاهرود، اكوسيستم هاي بكر جنگلي و گونه هاي منحصر به فرد، زيسـتـگـاه    
هاي حيات وحش و چشمه ها و رودخانه هاي حوزه آب خيز زرين گل و شيـر  

خـبـرگـزاري    .  آباد با تهديد روبه رو و برآن خسارات فراوان وارد آمـده اسـت    
درحاليكه بسياري از كارشناسـان  ”  :دي ماه، در گزارشي مي نويسد 3،  ”ايسنا“

و دوستداران محيط زيست احداث جاده علي آباد به شاهرود از داخل جنگل ابر 
را موجب نابودي اين اكوسيستم منحصر بفرد مي دانند،  رييس سازمان جنگل 
ها، مراتع و آب خيزداري كشور در نامه اي مجوز پيكه كوبي را براي اين جاده 

 ”.صادر كرد
حدود يكسال قبل زمين خواران و سود جويانـي  “ :  درادامه مي افزايد” ايسنا“

اقدام به پخش آگهي تبليغاتي مبني بر فروش زمين هاي وياليي و آپارتمانـي  
 ”.در منطقه جنگلي ابر كردند

پر واضع است كه دالالن و زمين خواران بدون اتكا به مراجع حكومتـي و    
بدون اطالع قبلي نمي توانسته اند يك سال قبل از شروع جاده سازي، زميـن  

نابودي و تخريب تاالب انزلي و جنگل ابر فقط نمونه .  ها را پيش فروش كنند
تخريب محيط زيست در .   هايي از عمق فاجعه در محيط زيست ميهن ماست

كشور ما ارتباط مستقيم با اقتصاد داللي و انگلي رواج يافته در دو دهه اخـيـر   
و به همين دليل پافشاري بر اين موضوع كه رواج اقتصاد داللي و غيـر  .   دارد

توليدي براساس نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني يكـي از    
عوامل اصلي فاجعه محيط زيست ايران است، داراي مبناي منطقي، حقوقي و 

 ! علمي است

طي روزها و هفته هاي گذشته، مطبوعات كشور با انتشار گزارشات 
تكان دهنده از تخريب گسترده و هدفمند محيط زيست در مـنـاطـق    
مختلف كشور، فاجعه اي را كه در اين زمينه ايران با آن رو به روست، 

تخريب و نـابـودي     .  در معرض ديد و داوري افكار همگاني قراردادند
منابع طبيعي و محيط زيست كشور چنان گسترده و عميق است كـه،  
يكي از كارشناسان ميهن دوست محيط زيست آن را فاجعـه اي در      
ابعاد ملي، منطقه اي و بين المللي و تهديدي بر ضد ذخيره گاه هـاي  

 !زيست كره زمين ناميد
در خبر روزنامه ها و ديگر رسانه هاي همگاني در خصوص تخريب 
و نابودي محيط زيست منحصر به فرد كشور، از جمله به وضـعـيـت      
وخيم تاالب انزلي كه از شهرت و اهميت جهاني برخوردار است اشاره 

بخـش  “ :  دي ماه، در گزارش خود نوشت 6، ” اعتماد“ روزنامه .  گرديده
شمالي تاالب انزلي خشك شد، ساخت كنار گذر از ميان تاالب بـيـن   

درنهايت خشـك شـدن     ...  المللي انزلي و نرسيدن آب كافي به تاالب
يـك  .  كامل اين تاالب را درآينده يي نزديك درپي خـواهـد داشـت     

) روزنـامـه  ( متخصص محيط زيست كه از تاالب بازديد كرده است به 
گفت، وضعيت تاالب انزلي از آنچه پيش بيني مي شد بسيار ”  اعتماد“

وخيم تر و بغرنج تر است و در صورت ادامه اين وضع تاالب با نابودي 
 ”.كامل مواجه خواهدشد

خشك شـدن    “ :  همين روزنامه در ادامه گزارش خود تاكيد مي كند
تاالب بين المللي انزلي كه يك فاجعه ملي و منطقه اي به حساب مي 
آيد براي عده اي تبديل به يك هدف اقتصادي شده و اين افـراد در    
صددند با فروش مناطق خشك شده تاالب به زمين خواران و ويـال      

از اين رو توانسـتـه انـد بـا         .  سازان، به بهره هاي كالن دست يابند
استفاده از نفوذ خود، مصوبه هيئت دولت را دو سال معطل كرده و بـه  
همين دليل طي يك و نيم ماه اخير، شركت پيمانكار كنار گذر انزلـي  

متر از پل سو سرروگـا وارد     1500برخالف مسير مصوب و در حدود 
تاالب شده كه همين اقدام غير قانوني و غير علمي، باعث خشـكـي     

هكتار از مساحت تاالب بين المللي و ارزشمند انزلي شده  300بيش از 
 ”.است

به اين ترتيب عده اي سود جو و دالل با نفوذ خود در هيئت دولـت  
و به طور كلي رژيم واليت فقيه، به قصد ثروت اندوزي و الـبـتـه بـا       
حمايت دواير و ارگان هاي حكومتي به تخريب و نابودي يكي از مهم 
ترين و اصلي ترين نمادهاي محيط زيست ايران مشغول و فارغ از هر 
گونه حس ملي و ميهني و انساني، آينده كشور و حقوق نسـل هـاي     

 .بعدي آن را مورد تهديد و تجاوز قرار مي دهند
درارتباط با نابودي تاالب انزلي، پرسش اينجاست كه ايـن كـدام       

هستند كه مي توانند مناطق خشك شده تـاالب  ”  اشخاص“ و ”  افراد“ 
را به زمين خواران و دالالن و ويالسازان به فروش برسانند؟ اصـوال    

كه به ثـبـت     ( چگونه اين افراد مالك مناطق خشك شده تاالب انزلي
جهاني رسيده و طبق ارزيابي يونسكو از ذخيره گاه هاي منحصر بـه    

مي شوند و از چنان نفوذ و پشتـوانـه   )  فرد كره زمين به شمار مي آيد
اي برخوردارند كه مي توانند سال ها مصوبات رسمي دولتي را متوقف 

شركت پيمانكاري مشغول به فعاليت بـراي  !  كرده و يا ناديده بگيرند؟
احداث جاده دركنار تاالب انزلي از جمله شركت ها و پـيـمـانـكـاران      
وابسته به آقازاده ها و بنيادهاي انگلي و سپاه و بسيج است و با همين 
پشتوانه است كه مي تواند بدون كمترين مانع قانوني و حقوقي، به هر 

جالب اينجاست كه در گـزارشـات     .  كاري كه الزم بداند مبادرت كند
متعدد پيرامون تخريب و نابودي تاالب انزلي نام هاي سعيدلو، معـاون  
اجرايي، و صادق محصولي، مشاور ارشد رييس جمهوري، كه هر دو از 
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 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

فرياد اعتراض به نقض آزداي بيان *  
 شود و مطبوعات رساتر مي

 
، ” زنان“ ها به لغو مجوز مجله  در ادامه واكنش

كه امسال وارد شانزدهمين سال فعاليـت خـود     
شده بود، افكار عمومي در ايران و جهان دسـت  
به اعتراض زده و با اشكال مختلف اوالً ايـن      
اقدام را محكوم كرده و دومـاً خـواهـان رفـع         

مـا در شـمـاره        .  توقيف و ادامه انتشار آن شد
هـاي     گذشته پيرامون اعتراض احزاب و گـروه   

مختلف داخل كشور در محكوميت ايـن اقـدام     
در اين فاصله افكار عمومي جهان .  سخن گفتيم

” زنـان “ نيز به مخالفت با بسته شدن مـجلـه       
در ايـن مـيـان اعـتـراض          .  واكنش نشان داد

هاي معروف جهان كه در  المللي از شخصيت بين
ها برندگان جايزه نوبل، فـيـلـسـوفـان        ميان آن

هـاي     مشهور، فعالين حقوق بشـر و چـهـره         
تنها .  كند شود، جلب نظر مي دانشگاهي ديده مي

كافي است كه براي اهميت اين اعـتـراض از       
يورگن هابرماس، فيلسوف آلماني، افرادي چون 

نوام چومسكي، استاد زبان شناسي و نويسـنـده   
بتي ويليامز ايرلـنـدي، جـودي       شيرين عبادي،

. هاي ديگر نام برد ويليامز آمريكايي و شخصيت
اي سرگشاده خطاب بـه   اين افراد با امضاي نامه

مسئولين و مقامات ايران مانند علي خامنه اي،   
رهبر جمهوري اسـالمـي ايـران، هـاشـمـي             
شاهرودي رييس قوه قضاييه، محمود احـمـدي   
نژاد، رييس جـمـهـوري، غـالمـعـلـي حـداد             

محمد خزاعي نماينـده     رئيس مجلس و عادل،
دستور جلوگيري ...  دايم ايران در سازمان ملل و

را شاهدي بـر نـقـض        ”  زنان“ از انتشار مجله 
آزادي بيان و مطبوعات در ايران دانستـه و از      

ويژه اين ماهنامه در زمينه مسـايـل    جا كه به آن
زنان در طول حيات خود نقش موثري در بازتاب 

ها و معضالت كار و زندگي زنان داشته  دشواري
است، آن را صداي با اهميت براي زنان ايراني و 

شـكـي   .  انـد  بيان مشكالت آنان تشخيص داده
نيست كه با خاموش كردن چـراغ مـاهـنـامـه        

، زنان ميهن ما يكي از بلندگوهاي جدي ” زنان“ 
خود را در راه بـررسـي مشـكـالت و ارايـه              

كارهاي مناسب حول حوش مسـايـل زنـان       راه
 . ستم ديده از دست خواهند داد

نويسندگان نامه در پايان خواهـان انـتـشـار       
اند و اقدام غيرقانـونـي    شده”  زنان“ دوباره مجله 

هيات نظارت بر مطبوعات را مبني بر تـوقـيـف    
اين مجله، بدون داليل قانـونـي و مسـتـنـد،          

 . اند محكوم كرده

ها و مطالب بـا     برخي از گزارش.  شماره از اين مجله منتشر شده است 151تاكنون 1370از بهمن ماه 
زن وارث، حق حصانت، موضوع طالق و سرپرستي كـودكـان،   :  اهميت اين مجله مانند موضوعاتي چون

بدون شـك  .  ها مورد توجه حقوق اجتماعي و سياسي در جامعه بوده است اشتغال زنان و غيره براي مدت
يكي از داليل اصلي هيات نظارت بر مطبوعات براي لغو مجوز اين مجله، به چالش كشاندن قـوانـيـن      

ما ترديد نداريم كه مبارزه زنان ميهن ما از جمله در راه دفاع از   .  ستيز و غيرانساني موجود بوده است زن
حمايت و دفـاع از    .  هاي بر حق خود بيش از پيش ادامه خواهد داشت آزداي بيان و مطبوعات و خواسته

 .ها است يكي از اين جلوه” زنان“ادامه انتشار مجله 
 
 رژيم” انتخاباتي“سندي گويا درباره عملكرد  * 

 
هاي نظارت شوراي نگهبان به چرخش درآمد و هـزاران   بار ديگر شمشير هيات هاي اخير يك در هفته

اي رد      بودند، به شكل فلـه    تن از افرادي را كه براي نامزدي در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام كرده
نيروهايـي  .  طلبان دادند در اين ميان بيشترين تلفات را نيروهاي وابسته به ائتالف اصالح.  صالحيت كرد

”  . شـود    همراه شو اي عزير، كه اين درد مشترك هرگز جدا جدا درمان نمي“ كه قرار بود اين بار با شعار 
 . بار ديگر راي اعتماد مردم را به خود جلب كنند يك

از پيش معلوم بود كه بخش بزرگي از نيروهاي طرفدار اصالحات قصد آن دارند كه خـود را بـراي         
كار ننشسته و دسـت بـه كـار             انتخابات هشتم مجلس آماده كنند، هواداران ذوب در ولي فقيه نيز بي

اتفاق كانديداهايي بـودنـد كـه در           به هاي متعدد شدند كه حاصل آن قيچي كردن اسامي قريب توطئه
جا انتقاداتي به عـمـلـكـرد      جا و آن رفت و يا در گذشته اين پايبندي مطلق آنان به واليت فقيه ترديد مي

گـذار     كار به جايي رسيد كه حتي نوه خمينـي، بـنـيـان      .  نژاد كرده بودند دولت و مقامات دولت احمدي
. تشخيص داده شـد   ”  صالحيت بي“ گردد،  جمهوري اسالمي، كه خط قرمز واليت فقيه نيز محسوب مي

اين عمل طبعاً سر و صداي زيادي به پا كرد و از جمله اعتراض چند تن از مراجع مذهبي قم و ديـگـر     
با اين حال اين سوال مطرح است كه براستي خط قرمز رژيم استبدادي .  مراكز مذهبي را به دنبال داشت

كار ننشسته و براي توجيه عملكرد خود با اسـتـفـاده     واليت فقيه كجاست؟ البته نهادهاي اجرايي نيز بي
ابزاري از صدا و سيما دسـت    

جويي زده و بـا         به سفسطه
بازي با كلمات از جمله مدعي 

هـا احـراز        برخـي “ شدند كه 
انـد نـه رد          صالحيت نشده

دو “ و گويا ايـن      ”  صالحيت
ديـگـر تـفـاوت          مورد با يك
 ”  .ماهويي دارند

در حالي كه مردم از خـود    
كه اين  پرسند فرض بر اين مي

چـه  .  توجيه هم درست باشـد 
تفاوتي در واقـعـيـت امـر           

كند؟ زيرا آن كـس كـه        مي
صالحيتش احراز نشده باشـد،  
به همين خاطر نيز بـايـد رد     

البـتـه بـايـد       .  صالحيت شود
عنوان كرد كه خود هـمـيـن    
نكته و تالش براي تـوجـيـه    

هاي نـظـارت      عملكرد هيات
ناشي از اين امر اسـت كـه       

كردند كه  ها هرگز فكر نمي آن
هــا و      صــداي مــخــالــفــت  
در حالي .  اعتراضات زياد شود
بسيـاري از    .  كه چنين نيست

رد صالحيت شدگان با نوشتن 
هاي سرگشاده در ايـن       نامه

با اين حال شواهد امر نشان از اين امر دارد   .  اي داشت زمينه دست به افشاگري زدند كه بازتاب گسترده
و در پشت پرده براي اجـراي    . كه رژيم واليت فقيه مصمم است كه انتخابات را به انتصابات تبديل كند

در اين زمينه الزم است كه به يكي از . هاي متعددي تدارك ديده است ها و سناريو نمايش انتخاباتي طرح
موضوع اين است . هاي رژيم كه در واقع در حكم نوك كوه يخ است، اشاره كرد و شاهد مثال آورد توطئه

كه متـعـلـق بـه پـايـگـاه            ”  زمستان داغ“ كه در روز چهار شنبه همين هفته سايت اينترنتي موسوم به 
طلب است، سندي را كليشه كرده است كه خـود بـه        رساني ائتالف جوانان و دانشجويان اصالح اطالع
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اي از    هرچند كه اين نامه به گذشته تعلق دارد، ولي نشان دهنده نمونه.  اندازه كافي گويا است
عنوان مطلبي كه ايـن  .  اقدامات ارتجاع براي حذف نامزدهاي غير و انتساب افراد خودي است

هاي نظارت شـوراي     نمونه رفتار جانبدارانه هيئت:  پايگاه خبري انتشار داده است، چنين است
هـاي   آلود و سياسي اعضاي هيئت رفتار غرض“ :   نگهبان و ضمن چاپ عكس سند آورده است

نظارت شوراي نگهبان نه فقط در انتخابات اخير بلكه در ادوار گذشته نيز براي فعاالن سياسي 
سازي، جانبداري آشكار از يك كـانـديـداي       اعمال نفوذ، پرونده.  اظهر من الشمس بوده است

هـا بـوده و          خاص و حذف نيروهاي سياسي غير همسو به هر شيوه روش معمول اين هيئت
هاي نظارت استانـي مـربـوط بـه          در زير نمونه يكي از مكاتبات داخلي يكي از هيأت.  هست

 :كنيد اي مجلس ششم در حوزه انتخابيه گچساران را مالحظه مي انتخابات مياندوره
 [....]جناب آقاي موسوي رئيس هيأت نظارت 

غالمرضا و بهرام تاجگردون كانديداهاي [ها  رساند كه احتمال تأييد تاج باطالع مي -با سالم
هر طوريكه شده است كاري بكنيد كـه بـه حـيـات         ].  دارد[ وجود داشته باشد ]  طلبان اصالح

زاده    سياسي آنها پايان داده شود و بيم اينكه غالمرضا تأييد شود بيشتر است و حـاج نـبـي       
زاده عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه آن زمان كانديـداي جـنـاح راسـت در              مرحوم نبي[ 

شود بايد راه جبهـه جـهـنـمـي         به هر طريقيكه مي.  شديداً نگران اوضاع است]  گچساران بود
 .سازي مي توانيد انجام دهيد مشاركت بسته شود هر اقدامي نسبت به پرونده

 سپهر] امضاء[
 

 زندگي دردناك سالمندان در جمهوري اسالمي
 

سالمندان و بازنشستگان كه با كار و زحمت خود پايه هاي مادي و معنـوي كشـور را در         
دوران جواني و ميانسالي پي ريزي و تقويت كرده و هر يك به سهم خود در توليد نعم مادي و 
معنوي نقش داشته اند، در جمهوري اسالمي و تحت قوانين غير انساني و ناعادالنـه آن بـا       

اينان كه بايد پس از عمري كار و تـالش و      .  دشواري هاي فراوان زندگي را سپري مي كنند
آفرينش در پرتو حمايت قانون روزگار پيري را با آرامش و احترام طي كنند از كمترين حقـوق  

اجتماعي و مراقبـت الزم    
خبرگزاري .  محروم هستند

، در گـزارشـي بـه      ” مهر“ 
بـهـمـن مـاه،        14تاريخ 

وضعيت سـالـمـنـدان را       
نامـنـاسـب و دردنـاك         

بنابه گزارش .  توصيف كرد
آنچه كه ” :  اين خبرگزاري

مشخص است اين اسـت  
كه سالمندان نيز مـانـنـد    
ساير اقشار جامعـه داراي    
مطالباتي هسـتـنـد كـه       
پيگيري و محقق كـردن    
آن از وظيفه دولـت هـا       

در (!!!)  است، اكنون قصور
رسيدگي به وضعـيـت و     
پرداختن به حل مشكالت 

اجتماعي و اقتصادي آنان كامال به وضوح به چشم مي خورد، اگر برنامه ريزي درستي اعمـال  
نشود، به طور حتم با بحراني كه در حال حاضر نسبت به جوانان مواجه هستيم در ارتبـاط بـا     

گر چه در حال حاضر به نوعي اين بحـران  .  قشر سالمند و باز نشسته نيز مواجه خواهيم گشت
در حال حاضر طـبـق   ” :  سپس در ادامه گزارش تاكيد مي گردد.   ”تا حدودي مشاهده مي شود
ميليون سالمند است كه بر اساس تحقيقات صورت گرفـتـه،    5/  4آمار رسمي كشور ما داراي 

درصد نيز فاقد پوشش بيمه درماني هستند،  25درصد اين قشر هيچ منبع درآمدي ندارد و  40
اين درحالي است كه سالمندي دوراني است كه به دليل كاهش قواي مدني و قدرت ايمـنـي،   
احتمال ابتال به بيماري ها افزايش مي بايد و اين قشر اكنون بايد بدون حمايت دولت، هزينـه  

به عالوه بايد اشاره كنيم كه آن گروه از سالمندان نيز . ”هاي سنگين درماني را به دوش بكشد
كه منبع درآمدي نظير حقوق بازنشستگي و يا مستمري بيمه دارند، با توجه به تورم و افزايش 

دولت احمدي نژاد،و به طور كلي رژيم واليـت    .  قيمت ها قادر به تامين حداقل زندگي نيستند
حمايـت از    .  فقيه هيچگونه برنامه اي در جهت تامين منافع و حقوق سالمندان در دست ندارد

 .حقوق سالمندان، حمايت از حال و آينده جامعه است

 ...ادامه نگاهي به رويداد هاي ايران 

به هواداري از مـذهـب    1967آزاديبخش ملي در سال 
روي آورده بود، از اين موقعيت  براي تحكيم مـوضـع     
خود در ميان طيف وسيعي از توده هاي مردمي استفاده 

در ايـران و         1979بعد از پيروزي انقالب فوريه .  كرد
افتادن رهبري آن بدست نيروهاي اسـالمـي مـوضـع       

 .اسالم گرايان در اردن مستحكم تر شد
از نظر تاريخي، رژيم اردن تسلط اسالم گرايان  بر دو   
موسسه آموزشي مهم  را آسان كرد، اين دو مـوسـسـه    
وزرات آموزش و آموزش عالي و ديگري وزرات معارف 

رهبران حزب اخوان المسلمين  .  مي باشند)  امور مذهبي(
. رهبري و كنترل اين دو موسسه را در اختيار داشـتـنـد   
بدين ترتيب، جنبش اسالمي قدرت مالي و مـعـنـوي        

اين همكاري نزديك از سـالـهـاي        .  عظيمي پيدا كرد
اسـرائـيـل    -، زمان امضاي پيمان اردن  1994تا  1950

از آن زمان اسالم گـرايـان در مـوضـع         .  ادامه داشت
اپوزيسيون قرار گرفتند و در حقيقت انتقاد از رژيـم را      
شروع كردند، به ويژه در مورد اقداماتي در زمينه عـادي  

 .سازي و برقراري روابط ديپلماتيك  با اسرائيل
در نهايت، جنبش اسالمي در تشكيل كميسيون عـالـي   

از سوي ديگر، .  هم آهنگي به احزاب اپوزيسيون پيوست
شعار مبارزه بـا اسـالم       .  برنامه دولت اردن تغيير يافت

گرايان و نيروهاي اسالمي از جمله بـنـبـادگـرايـان و        
افراطيون به درخواست جدي دولت آمريكا  در دسـتـور   
كار قرار گرفت، كه تاثير به سزائي بر سياست رسـمـي   

روابط بين اسالم گرايـان و رژيـم       .  رژيم اردن داشت
ايـن حـالـت      .  حالتي شكننده جذب و دفع بخود گرفت

همچنان در نفطه نظرات و ديدگاه هاي طرفين وجـود    
دولت به دنبال شيوه هائي است تا  از درون،  بـه    .  دارد

وسيله برخي از رهبران غيرفعال كه در گذشته كـمـك   
دريافت كرده اند، اسالم گرايان را تحت كنتـرل خـود     

 .درآورد
 
زفيق نضال در سال هاي اخير ارتباط بين احـزاب   : س

نظر شما در رابطه با توسـعـه   .   مان وسيع تر شده است
 روابط دوجانبه بين احزاب مان چيست؟

حزب ما رابطه اي تاريخي با حزب توده  : نضال مديه
ايران دارد كه بر پايه تفكر مشترك و معيارهاي واحـد    
در باره پايبندي به سوسياليسم، دمكراسي و احترام بـه    

حزب ما خـواهـان ادامـه و          .  حقوق بشر استوار است
 . استحكام  اين روابط است

حزب ما سياست خفقان دولت ايران بر ضد حزب بـرادر  
را مانند دستگيري رهبران، ناپديد شـدن بسـيـاري از        
رفقاي رهبري، مهاجرت اجباري هزاران تن از اعضا و   

 . فعاالن حزب توده ايران را محكوم مي كند
ما مايل هستيم تا در نشست هـائـي دو جـانـبـه در            
چارچوب يك عملكرد جمعي به تبـادل اطـالعـات و        
تجارب خود بپردازيم و آگاهي خود را از اوضاع محلي و 
منطقه اي غني تر سازيم و در رابطه با كـارزار هـاي       

مطمئنا اين به مـا در    .  مشترك هماهنگي داشته باشيم
تعيين سياست ها و تحكيم مبارزه مشترك مان بر ضـد   
امپرياليسم، صهيونيسم، نيروهاي ارتجاعي و افراطيـون  

 .متعصب  كمك خواهد كرد

 ...ادامه مصاحبه با رفيق نضال مديه 
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 .    داشت
ميليون ها ايراني با اعتماد به خميني و طرفداران او، كـه    
قول كشوري آباد و آزاد را مي دادند، سرنوشت انقالب را بـه  
دست كساني سپردند، كه به دليل موضع طبقاتي و باورهاي 
واپس گرايانه  خود تمايلي به تعميق انقالب  در عرصه هاي 

اقتصادي نداشتند و در كوتاه زماني انقالب را از     -اجتماعي 
راه و آرمان هاي اصلي خود منحرف كرده و  به جاي قـول  
هاي داده شده حكومتي عميقاً انحصار طلب، استـبـدادي و     

 . ضد مردمي را بر مهين ما تحميل كردند
بهمن ماه انـجـام    19ولي فقيه رژيم، در سخناني كه روز 

ملت ايران در دوران طـاغـوت         “ :  داد، از جمله مدعي شد
انقالب آن حكومـت مـطـلـقـه        ...  روزگار سختي را گذراند 

را به حكومت مردم ) سلطنت(موروثي، غير منطقي و بي مبنا 
 ”...و مردم ساالري تبديل كرد

البته طرح چنين ادعاهايي در كشـوري كـه امـروز بـا           
استبدادي قرون وسطايي، حكومت مطلقه واليت فقـيـه، و     
حاكميت مشتي بي منطق رو به روست و مردم ما در  سـه    
سال گذشته شاهد تشديد خشونت و سركوب دولتي بر ضـد  
جنبش كارگران، دانشجويان آزادي خواه و زنان مبارزه ميهن 
مان بوده اند و همچنين در هفته هاي اخير نيز شـاهـد آن     
بوده اند كه چگونه هزاران نامزد انتخاباتي تنهـا بـه جـرم        
مخالفت با استبداد لجام گسيخته از شركت در انـتـخـابـات     
محروم مي شوند، نمي تواند جز شوخي تلخي، كه هيچگونه 

 . همخواني با واقعيات روز ميهن ما ندارد، تلقي شود
سال پس از پيروزي انقالب كه اهداف آن تـحـقـق       29

عدالت اجتماعي را به توده هاي محروم مي داد، بي عدالتـي  
و ستم طبقاتي در ابعاد گسترده يي دره يي عـظـيـم بـيـن        
محرومان و گروه اندك وابستگان به سران رژيم و مافـيـاي   
بازار و سران سپاه و بسيج ايجاد كرده است كه در يك سوي 
آن ده ها ميليون ايراني زير خط فقر زندگي مي كنند و در     
سوي ديگر آن  گروه معدودي با ده ها ميليارد ثـروت بـه       

 .   غارت هر چه بيشتر منابع ملي كشور ما مشغولند
بهمن، مهمتريـن مسـئلـه روز         19خامنه اي در سخنان 

و حضور پر شور مردم در آن دانست و   ”  انتخابات“ كشور را 
بهانه “ مدعي شد كه دشمنان خارجي، مخالفان و  آدم هاي  

مي خواهند به روند شركت مردم در انتخابات لـطـمـه      ”  جو
خامنه اي در اين سخنان، طبق معمول دو پهلو، همـه  .  بزنند

و خصوصا برگزار كنندگان انتخابات را به پايبندي به قانون و 
احراز اطمينان از پايبندي شركت كنندگان به اساس اسالم و 

 . نظام اسالمي فرا خواند
واقعيت اين است كه جدي ترين لطمات به روند برگزاري 
انتخابات سالم و آزاد در دهه هاي اخير در ميهن ما به خاطر 
دخالت ارتجاعي نيروهاي وابسته و برگمارده از سوي واليت 
فقيه بوده  و است كه در مراحل مختلف و در انـتـخـابـات       
گوناگون همواره تالش كرده اند تا بـا حـذف نـيـروهـاي          
دگرانديش و مخالف استبداد، حقوق مردم  براي انتخاب آزاد 
نمايندگانشان را پايمال كنند و انتخابات واقعي را به نمايشي 
بي ارزش براي انتصاب مشتي گوش به فرمان ولي فـقـيـه    

 . بدل كنند
تقلبات وسيع انتخاباتي، در جريان انتخابات نهميـن دوره    
رياست جمهوري،  وارد كردن سپاه و ديگر نيروهاي انتظامي 
بر اي تغيير نتيجه انتخابات كه به گفته هاي كروبي در آن   

شـركـت   ”  بيت رهبر“از پسر خامنه اي تا نزديك ترين افراد 
فعال داشتند حد و حدود پايبندي ولي فقيه  و همفكـران او    
به آزادي انتخابات و رعايت حقوق مردم  را نشان داده و مي 

 .دهد ...ادامه  ايران بيست و نه سال 
ما در هفته هاي اخير ياد آور شده ايم  كه رژيم مترصد است با حذف وسيع نـيـروهـاي      

اين نيروها تنها خواهان شركت .   اصالح طلب اجازه ندهد تا تجربه مجلس ششم تكرار شود
در جريان انتخابات هستند كه حاضر باشند از گذشته و اعمـال  ”  اصالح طلبان“ آن دسته از 

همان طور كه سطح فـوق الـعـاده نـازل         .   كنند”   توبه“خود، از جمله تحصن در مجلس  
 10در حد (” خبرگان رهبري“شركت مردم در روند انتخابات مجلس ارتجاعي و ضد مردمي 

نشان داد اكثريت مطلق مردم حـاضـر     )  درصد 5درصد و در بسياري شهر ها حتي كمتر از 
نبوده و نيستند در روندي حضور يابند كه نتوانند نقش حداقلي در تعيين نتايج آن داشـتـه       

، در بـحـران       57سال پس از پيروزي انقالب بهمن  29واقعيت اين است كه ايران .  باشند
شكست برنامه اصالح رژيم واليت فقـيـه از     .  اقتصادي دست و پا مي زند  -عميق سياسي 

درون كه پس از هشت سال با خاتمه رياست جمهوري سيد محمد خـاتـمـي بـا نـتـايـج             
محدودي به پايان رسيد، نشانگر اين واقعيت عيني است كه رژيم واليت فقـيـه مـعـضـل        

تجربه سال هـاي    . اساسي يي است كه در برابر مردم و نيروهاي سياسي كشور ما قرار دارد
اخير نشان داده است كه بليه انشقاق و چند دستگي نيروهاي آزادي خواه و اصالح طلب، در 
كنار ضعف جدي سازمان يافتگي نيروهاي اجتماعي مهمترين معضلي است كـه جـنـبـش       

ارتجاع به خاطر نبود يك جايگزين عملي، مترقي و ملي .  مردمي ميهن ما با آن روبه روست
غلبـه  )  هرچند كوتاه مدت( اقتصادي   -توانسته است با انواع مانورها بر بحران هاي سياسي 

شكست بن بست كنوني و راه گشايي به سمت تغيير تـوازن  .  كند و به حيات خود ادامه دهد
قوا به نفع جنبش مردمي تنها با مبارزه سازمان يافته و متحد همه نيروهاي آزادي خـواه و    

اين بود كه نيروي منسجم  57درس بزرگ انقالب بهمن .  گردان هاي اجتماعي ميسر است
به كاري گيري .  و سازمان يافته توده ها توان درهم شكستن ماشين نظامي سركوب را دارد

 .اين تجربيات گرانبها در اين روزهاي سخت و بحراني بيش از پيش حائز اهميت است

آزادي براي همه زندانيان سياسي 
 !ايران

ارتـجـاع   61هراس از اين امر سبب شد كه در سال .  به صفوف تشكيالت را به همراه آورد
زن ستيز   با استفاده از شرايط جنگي به سركوب نيروهاي مترقي از جـملـه سـركـوب           
وحشيانه تشكيالت دمكراتيك دست زند  و صدها نفر از اعضا و كادرهاي تشكيالت زنـان  

” جهان زنـان “ دفتر تشكيالت دوباره به اشغال ارتجاع درآمد و .  را روانه شكنجه گاه ها كند
اين بار در زندان ها زنان عضو تشكيالت زنان  در كنار ديگر زندانيان سياسـي  .   توقيف شد

ايـن  .  زن از گروه هاي مختلف  در مقابل شكنجه گران ايستادند و حماسه مقاومت آفريدند
.  بار هم مثل زمان شاه برابري در سركوب و اعدام بود كه نصيب زنان ايـران مـي شـد         

سنن مبارزاتي برجاي مانده در كنار تشـكـل   .  تشكيالت زنان سركوب شد اما از بين نرفت 
يابي و كار آگاه گرانه در بين توده ها و تلفيق اشكال مختلف مبارزاتي، همه تجارب ارزنده 

 .اي هستند كه جنبش مستقل زنان از آن به خوبي بهره مي برد
فعاليت تشكيالت دمكراتيك زنان منحصر به آگاه كردن زنان به حقوق حقه خود نـبـود،   
بلكه دوشادوش با مردان در مبارزات ضد امپرياليستي نيز شركت داشت  و اين سبب شـد    

و مبارزات ضد امپرياليستي،  خواستـه   57كه در مقطعي مثل شرايط پيچيده  بعد از انقالب 
هاي صنفي زنان را كمرنگ تر كند و در نتيجه رژيم فقها توانست در فضاي ايجـاد شـده     

دغـدغـه   ”  تشكيالت دمكراتيك زنان ايـران “ پس از انقالب كه نيروهاي مترقي و از جمله 
تثبيت انقالب را داشتند و جنگي امپرياليسم خواسته نيز بر ميهن ما تحميل شده بود،  بـه    
دستاوردهاي مبارزاتي زنان دستبرد زند و با اعتراض و مقاومت سازماندهي شده زنان مواجه 

با اين وجود خدمات ارزنده تشكيالت دمكراتيك زنان چه در رژيم ديكتاتوري شاه و . نگردد
 .چه در مدت  كوتاه فعاليت علني خود پس از انقالب بر كسي پوشيده نيست

تاريخ پرافتخار و سراسر مبارزه  تشكيالت دمكراتيك زنان ايران بـخـشـي از تـاريـخ          
درخشان و  سراسر مبارزه  زنان قهرمان و پيكار جوي ايران بر ضد ستم جنسي و طبقاتي و 
براي دستيابي به استقالل و آزادي و عدالت اجتماعي در ميهن ما است كه  هم چنان ادامه 
دارد و پيروزي نهايي تنها در پيوند مبارزه زنان با مبارزه ديگر نيروهاي جنبش مترقي ميهن 

 .ما به ثمر خواهد رسيد
 

 ...ادامه  ايران شصت و پنجمين سالگرد 



1386بهمن ماه   27شنبه     7   784شمارة   

 
پيدايش جنبش هاي اجتماعي زنان در ميهن ما كه همزمان با تحوالت 
ساختاري در ايران از اواخر قرن نوزدهم شروع مي شود با نام جمعيت هـا  
و انجمن هاي مترقي زنان كه اغلب با نيروهاي چپ در ارتبـاط بـودنـد،      

تالش مبارزان چپ و كمونيـسـت بـراي آوردن        .  پيوند ناگسستني دارند
نيروي عظيم زنان به صحنه مبارزه ناشي از اين درك درست است  كـه    

زنـان  ”   . جامعه اي مي تواند آزاد  ناميده شود كه زنان در آن آزاد باشنـد “ 
كشور ما در مبارزات آزادي خواهانه سده گذشته حضور موثر داشتند با اين 

با وجود  نقش انكارناپـذيـر    1305وجود انقالب مشروطيت ايران در سال 
.  زنان نيز نتوانست به خواسته هاي ابتدايي و انساني آنان پـاسـخ دهـد        

تاسيس شد نه تنها از انـجـمـن     1299حزب كمونيست ايران كه در سال 
هاي مترقي زنان پشتيباني  مي كرد بلكه اولين نيروي سياسي بود كه در 
كنگره خود برخي از خواسته هاي اقتصادي زنان از جمله منع كار شبـانـه   
براي نسوان و اطفال و مرخصي با مواجب براي زنان آبستن چهار هفـتـه   

در .  تصويب كـرد   1306پيش و چهار هفته پس از وضع حمل را در سال  
سازمان هاي مترقي زنان كـه در بـرخـي از           1300  -  1310سال هاي

شهرهاي ايران تشكيل شدند عمدتا با نهضت كمونيستي ايـران ارتـبـاط      
داشتند و با شعارهاي مترقي از قبيل شركت زنان در امـور اقـتـصـادي،         

بعدها حزب توده ايـران ،      .  سياسي و برابري زن و مرد مبارزه مي كردند
تاسـيـس شـد،      1320ادامه دهنده راه حزب كمونيست ايران كه در سال 

بدرستي معتقد بود كه بدون شركت نيمي از جمعيت در مبارزه ، از امكـان   
توجه به مسائل زنـان و    .  تغيير وتحقق دمكراسي نمي توان سخن گفت  

به صحنه آوردن اين لشگر عظيم به ميدان مبارزه ناشي از درك عمـيـق   
 .حزب توده ايران نسبت به نيروهاي موثر جنبش اجتماعي بود

تشكيـل شـد، اصـالح        1321در نخستين كنفرانس ايالتي كه در سال 
قانون انتخابات و دادن حقوق سياسي به زنان  جزو مواردي بود كـه در      

براي اولين بار فراكسـيـون    1322در سال . برنامه هاي حزب گنجانده شد
پارلماني حزب  اليحه ويژه برابري زن و مرد را به مجلس ارائه كرد كه با 
مخالفت نمايندگان، حتي نمايندگان مترقي آن زمان مجلس رو بـه رو        

حزب توده ايران در اولين مرامنامه خود بخش ششم را به زنـان    .   گرديد
 :اختصاص داد كه  درآن آمده بود

كوشش در توسعه حقوق اجتماعي و برقراري حـقـوق زنـان، حـق         .1
 انتخاب شدن و انتخاب كردن در مجلس مقننه و انجمنهاي ايالتي و بلدي 

 بهبود اوضاع مادي و تامين استقالل اقتصادي زنان .2
 تاسيس و افزايش موسسات حمايت مادران و كودكان بي بضاعت.3
و در .  تساوي حقوق زوجين و تجديد نظر در قوانين زناشويي و طالق.4

بخش مربوط به كارگران مواد تساوي دستمزد كارگران زن و مـرد و          
استفاده زنان كارگر و مستخدم از مرخصي با دريافت حقوق در دوره وضع 

 . حمل حداقل سه ماه آمده بود
 

حزب توده ايران مبارزه براي رسيدن به خواسته هاي حق طلبانه زنـان  
بـه  .  را در گروي آگاهي و تشكل يابي و مبارزه پيگير زنان  مي دانسـت    

اين ترتيب تشكيالت زنان در شرايطي كه دنيا درگير جنگي خانـمـانسـوز    
بود واز طرفي زنان ايران در بي حقي كامل بسر مي بردند و بيسوادي در   

توسط عده اي از زنان مبارز 1321جامعه بيداد مي كرد در بهمن ماه سال  
كه در حزب توده ايران  فعاليت داشتند ، تاسيس شد و برنـامـه خـود را        
مبارزه با فاشيسم ، مبارزه در راه بدست آوردن حقوق مساوي با مـردان،    
مبارزه در راه حفظ صلح و مبارزه براي دستمزد برابر درمقابل كاربرابر بـا    

تشكيالت زنـان  .   مردان ،  بيمه هاي اجتماعي و مبارزه با فحشا  قرار داد
كـه     1327تـا بـهـمـن         ( ايران توانست طي سالهاي فعاليت علني خود 

با تشكيل كالسهاي مختلف آموزشي و بهداشت و   )  غيرقانوني اعالم شد
برگزاري كنفرانس هاي هفتگي   بخش وسيعي از زنان را به خود جـذب  

د ر بيداري زنان در آن سال ها نقـش ويـژه     ”  بيداري ما”  ارگان آن.  كند

شصت و پنجمين سالگرد تاسيس تشكيالت 
 دموكراتيك زنان ايران

 و فرازهايي از تاريخ پرافتخارآن 

. داشــــــــت 
تشكيالت زنان 
ايران در سـال  

ــه     1325 بـ
ــويــــت  عضــ

ــون  “  ــي ــدراس ف
دمكراتيك بين 
” المللي زنـان   
ــن   ــري ــت ــزرگ ب
تشكل جهانـي  
زنان كـه بـه       
ــار آن     ــك ــت اب
كنفرانس هاي 
جهانـي زنـان     
توسط سازمـان  
ملل برگزار مي 
شود و قطعنامه 
هاي مصـوب    
آن ســـهـــم    
ــي در      ــزرگ ب
ارتقاء جنـبـش   

جهاني زنان و دستاوردهاي آن داشته است در آمد و از آن بـه بـعـد بـه               
 . تشكيالت دموكراتيك زنان ايران تغيير نام داد

هـاي    با غيرقانوني اعالم شدن  حزب توده ايران و سازمان 1327در بهمن 
، بسياري از   ” تشكيالت دمكراتيك زنان ايران“ اي از جمله   دمكراتيك و توده
هاي طوالني مـدت      ها تحت تعقيب قرارگرفته و به زندان  فعاالن اين سازمان

فعاالن تشكيالت به اجبار در سراسر ايران به فعاليت مخـفـي   .  محكوم شدند
و در همين دوران به انتشار دو نشريه مخفـي بـراي زنـان و          .  روي آوردند

 .دختران به طور جداگانه اقدام كردند
هيئت اجرائيه تشكيالت براي ادامه مبارزه و آگاهي رسانـي   1329در سال 

تساوي حقـوق  “ با شعارهاي ”  جهان تابان“ بيشتر يك نشريه علني به نام 
مبارزه در راه حفظ صلح و دفاع از حـقـوق       “ و   ”  زنان با مردان

انتشار داد و از آنجايي كه تشكيالت غيرقانوني اعالم شده بـود و    ”  كودكان
توانست به طور علني در ميان توده زنان فعاليت و آگاهي رساني كـنـد،        نمي

توسط تعدادي از   ”  سازمان زنان“ تصميم برآن شد كه سازمان جديدي به نام 
 .مسئولين تشكيالت تاسيس گردد

و با حضور ”  جهان تابان“ با كمك هيئت تحريريه  1330ارديبهشت  30در 
و همكاري تعدادي از زنان مترقي كنفرانس بزرگي در تهران برگـزار شـد و       

ها   سازمان در تهران و شهرستان.   اعالم موجوديت كرد”  سازمان زنان ايران“ 
كلوب خود را تاسيس كرد و با ايجاد كتابخانه و باشگاه هاي ورزشـي بـراي     

هاي سواد آموزي و تدريس زبان خارجي و خياطـي و      دختران و زنان، كالس
كارهاي دستي جهت رفع بيسوادي و ارتقاء سطح آگاهي حقوقي زنان ايرانـي  

روزنامه ارگان سازمـان را بـه نـام           1330آبان  24در تاريخ . همت گماشت
زنان ايران براي به دست آوردن حقوق خـود  “ با شعار ”  جهان زنان“ 

اين نامه در حقيقت “ انتشار داد كه در اولين شماره آمده بود  ”  ! متحد شويد
صداي تمام زنان ايراني است و منعكس كننده دردها، محروميت ها و خواسته 

در اين روزنامه كوشش مي شود كه راه و رسم مبارزه بـراي  .  هاي آن هاست
و ”   ... بدست آوردن حقوق پايمال شده خود و كودكان مان نشان داده شـود   

بايد به دختران فارغ التحصيـل  “  :  عنوان مقاالت شماره هاي ديگر چنين بود
دانشكده حقوق اين امكان داده شود كه در رشته تخصصي خـود بـه كـار          

با كنار گذاردن زنان از صحنه سياست ، پايه هاي خانواده و اصول ” “  بپردازند
به زنان كارگر اصفهان چـه    “ ، ”  تعليم و تربيت كودكان را متزلزل مي سازيد

مي گذرد شوراي   دانشگاه بايد به خواستهاي دانشجويان قهرمـان تـهـران      
 ”جواب مثبت دهد

در بحبوحه  تصويب قانون جديد، سازمان زنان ايران مبارزه گسترده اي را    
آوري امضا در پاي  براي تجديد نظر در قانون اساسي ايران آغاز كرد و با جمع 

داد عمال دست به رفراندومي زده بود تـا    هايي كه در اختيار مردم قرار مي  فرم
نظر عموم را در مورد شركت زنان در انتخابات مجلس به دست آورد و بـه      

هايي به    در همين رابطه با ارسال نامه.  گسترش آن در بين مردم ياري رساند
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مانند علي اكبر دهخدا كـه ضـمـن      ( رجال سرشناس كشور 
هركس را عقيده بر :. تاييد و اعالم همكاري  در جواب نوشت

اين باشد كه بانوان نبايد از حقوق اجتماعي خود بهره مـنـد   
و يا بـه   .)  شوند، نبايد او را انسان آزاد و آزاديخواه فرض كرد

كانون بانوان ـــ زنـان حـزب        “ هاي زنان از جمله   سازمان
خواستار همكاري و مشاركت در اين رفـرانـدوم     ... و ” ايران

حق انتخاب كـردن و      “ جهت مبارزه براي به دست آوردن 
” جـهـان زنـان     “ در اين دوران روزنامه .  شد”  انتخاب شدن

روزانه در يك ورق منتشر مي شد و با  برگزاري ميتـيـنـگ    
كه بيشتر مواقع زنان مورد ضرب و شتم قـرار    ( هاي محلي 
با ايـن  .  اين مبارزه با تمام قوا به پيش برده شد)  مي گرفتند

حال در قانون جديد آن زمان اين حقوق همچنان از زنـان      
سازمان زنان ايران طي ارسال تلگرافـي بـه     .  سلب شده بود

سازمان ملل اعتراض خود را به قانون جديد انتخـابـات بـر      
طبق منشور ملل متحد و اعالميه جهاني حقوق بشر اعـالم  

 .داشت
را هـر    ”  مارس 8“ روز جهاني زن ”  سازمان زنان ايران“  

ساله چه در شرايط علني و چه در شرايط مخفي بـه طـور       
بـه     1331مـارس سـال     8جشن . كرد باشكوهي برگزار مي

. هاي تهران بـرگـزار شـد        صورت نمايش بزرگي در خيابان
خبر اين واقعه را چنين بيان داشتـه  ”  يونايتد پرس“ خبرنگار 

اجتماع پنج هزار زن با پالكارتها و شعارهايـي مـانـنـد       : بود
بخشند، بايد از آن دفـاع      مادراني كه زندگي مي“ 

مادر از من دفاع “ و كودكان با داشتن شعارهايي ”  ! كنند
 .”!خواهيم كن ـ ما نان و بهداشت مي

در ” سازمان زنان ايران“اي به ابتكار  كنگره 1332در سال 
تهران تشكيل شد كه بيش از سيصد نماينده زن از سـراسـر   

دراين كنگره كه به علت عـدم  .  كشور در آن شركت جستند
اجازه دولت وقت زير پوشش عروسي در باغي خارج از شهر 
برگزار شد، مسائل مربوط به حقوق زنان، حـقـوق مـدنـي،       
حقوق سياسي و اقتصادي زنان مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و قطعنامه اي نيز صادر شد كه مهم ترين بخش آن   

و ايـن    .  تامين حق انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان بـود 
كنگره نمايندگاني را انتخاب كرد تا در كنگره جهاني زنـان    

فدراسيون دمـكـراتـيـك     “ كه به ابتكار )  1954( در كپنهاك 
 .ترتيب داده شده بود شركت كنند” المللي زنان بين

تشكيالت در دوران فعاليت هاي مخفي خـود در سـال       
براي مبارزات محلي ”  شوراهاي مادران“ مادران را در  1330

و موضعي متشكل كرد و اين شورا بـراي رسـيـدگـي بـه          
ها و مشكالت محلي آنها از قبيل تاسـيـس     وضعيت خانواده

مدرسه در محل، اسفالت خيابان، برق محل و غـيـرو بـه          
هـاي   موفقيت ” شوراي مادران“. كرد ادارات دولتي رجوع مي

زيادي در اقدامات خود به ويژه در مناطق كارگر نشين كـه    
. زنان زيادي را به دور خود جمع كرده بود، به دسـت آورد     

هاي تشكيالت كه به طور خسـتـگـي       يكي ديگر از فعاليت
ناپذيري ادامه داشت مبارزه براي حفظ صلح در جهان بود و 

توان از آن نـام بـرد         هاي درخشاني كه مي  يكي از فعاليت 
دخـتـر   .  بـود ”  صلح استكهلم“ آوري امضا در زير بيانيه   جمع

جواني كه با تشويق تشكيالت توانسته بود هزاران امضا در   
آوري كند موفق به دريافت جايزه   زير ورقه بيانيه صلح جمع 

 .صلح شد
كه با الـهـام از فـدراسـيـون          ”  جمعيت حمايت كودك“ 
المللي زنان تشكيل شد نيز يكي ديگـر از ابـتـكـارات           بين

اين جمعيت با انتـشـار   .  تشكيالت دمكراتيك زنان ايران بود
هاي  نشريه اي زندگي اندوه بار كودكان ايراني كه در كارگاه 

ها به بـيـگـاري كشـيـده            نمناك قالي بافي و در كارخانه 
ساخت و در مورد عـدم امـكـانـات            شدند منعكس مي  مي

تحصيليِ كودكان روستايي و فقر و مرگ و مير آنها نيز بـه    

 .پرداخت افشاگري مي
” سازمان زنان ايران“ فعاليت 

 28نيز با كودتاي امريكـايـي     
متوقف شد و خانه  1332مرداد 

سازمان به اشغـال سـربـازان      
اش نيز   ارتجاع درآمد و روزنامه

بدينگونه هـر دو      .  توقيف شد
سازمان واقعي زنان ايران كه با 

گير   مبارزه خستگي ناپذير و پي
خود در راه تشكل و بيداري و   
ارتقاء سطح آگاهي زن ايرانـي  
همت گماشته بودند غيرقانوني 

 .اعالم شدند
مـرداد     28پس از كودتاي   

شماري از زنان   تعداد بي 1332
رزمنده و مترقي همراه با ديگر 
رزمندگان راه آزادي ايران بـه    
غل و زنجير كشيده شـدنـد و     
برخي نيز ناخواسته مجبور بـه    

رژيم كـودتـا     .  مهاجرت شدند
ها   براي جايگزيني اين سازمان

و احزاب مترقي دست به ايجاد 
هاي دولتي وابسته به دربار زد و تمام تالش خود را به كار بست تا به ويژه   احزاب و سازمان

اهميت و يا كارهاي خيريه سوق دهـد و      زنان را از مبارزات اجتماعي به سوي كارهاي كم 
اعتراضات    را تحت رياست اشرف پهلوي بوجود آورد كه البته در نتيجه”  شوراي عالي زنان“ 

” سازمان زنـان   “ منحل شد و سازمان جديدي به نام  1345گسترده زنان اين شورا در سال 
آوردهايي را كه زنـان    در عين حال رژيم ارتجاعي شاه  برخي از دست.  اعالم موجوديت كرد

هفته مرخصي قبـل و     12به طور نمونه .  با مبارزات پيگير خود كسب كرده بودند ملغي كرد
به ده هـفـتـه     1337بعد از زايمان را كه دولت وقت مجبور به تصويب آن شده بود درِ سال 
بعدها رژيم ديكتاتوري .   كاهش داد و مسئله پرداخت دستمزد برابر نيز مسكوت گذاشته شد

شاه تحت تاثير تحوالت جهاني و شرايط داخلي مجبور شد به رفرم هايي تن داده و برخي از 
حق شركت زنان در انتخابات و نيز تـغـيـيـرات     :  خواسته هاي زنان را بپذيرد از آن جمله اند

جزيي در قانون مدني ، به ويژه اليحه حمايت خانواده كه در برخي مواد به نفع زنان تعديـل   
كه ارتجاع زن ستيز بالفاصله پس از انقالب آن ..  مثل داشتن حق طالق و حضانت و( يافت

 ).را با توسل به شرع ملغي كرد
با اين حال تشكيالت دمكراتيك زنان بزرگترين سازمان صنفي سياسي ايران در دوران     

بي دليل نبود كه در   .  كوتاه مبارزه علني خود، بذر آگاهي و تشكل يابي را در جامعه پراكند 
يكي از سمينارهاي فرمايشي سازمان زنان اشرف پهلوي، با وجود فشار و خفقـان ، زنـان        

 :خواستهاي خود را به شرح زير مطرح كردند
تقسيم اموال حاصل در دوران   –تك همسري، تساوي حقوق پدر و مادر نسبت به اوالد •

 ازدواج 
 رعايت آزادي هاي فردي و حقوق اساسي افراد •
 ..تغيير قانون حمايت خانواده و هماهنگ ساختن آن با مقتضيات زمان•

، اعضاي تشكيالت كه مجـبـور بـه      1357تا  1332در دوران خفقان حاكم بين سالهاي 
مهاجرت ناخواسته شده بودند، در خارج از كشور نيز از پاي ننشسته و در همبستگي با زنـان  

المللي شركت جسته و به افشاگري چهـره     هاي بين  ها و كنفرانس  زحمتكش ايراني در كنگره
كـه از    1354به ويژه در سـال    .  پرداختند  كودتا گران و وضعيت اندوهبار زندگي زن ايراني 

و )  درمـكـزيـك   ( طرف سازمان ملل سال جهاني زن نامگذاري شده بود و كنفرانس مكزيكو
 .كنگره جهاني زنان در برلين تشكيل شده بودند

طومار رژيم ديكتاتوري شاه را درهم شكست و شركت ميليوني زنان در  57انقالب بهمن 
زنـان  .  انقالب كه باعث اعجاب جهانيان شده بود، در پيروزي آن نقش تعيين كننده داشـت 
تشكل .   اميد داشتند كه بعد از يك قرن مبارزه به خواسته هاي ابتدايي و انساني خود برسند

نـيـز   ”  تشكيالت دمكراتيك زنان ايران“ .  هاي زنان در فضاي بوجود آمده شكل مي گرفتند
مجددا فعاليت علني خود را از سرگرفت و مي رفت با بازسازي سازمان هاي خود در تهران و 
شهرستان ها و با تجاربي كه پشت سر داشت به يكي از سازمان هاي بزرگ ايران مـبـدل     

مجددا در سطح وسيعي انتشار يافـت كـه زنـان را حـول             ”  جهان زنان“ ارگان آن .  شود
كار توده اي و ايـجـاد كـالس هـاي         .  محورهاي سياسي و صنفي به مبارزه فرا مي خواند

مختلف آموزشي و بهداشتي، كمك رساني به مناطق محروم از طريق خدمات پـزشـكـي،      
اعزام پزشك و پرستار به مناطق جنگزده، شركت فعال در كمك رساني به پـنـاهـنـدگـان        

مناطق جنگي جلب روز افزون قشر هاي وسيعي از زنان  

 ...ادامه  شصت و پنج سال  
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سـيـاسـي      -اوضاع جهان و مبارزه و فعاليت هاي اجتماعـي 
جوانان جهان در جنبش دفاع از صلح و تـرقـي، بـررسـي         
تقاضاي عضويت سازمان هاي جوانان از پنج كشور جهان، و 
برنامه ريزي كارزارهاي همبستگي با مـبـارزات جـوانـان         

كـه  »  سازمان جوانان توده ايـران « .   كشورهاي مختلف بود
است، به اين نشست دعـوت شـده     .  د. ج. ج. عضو قديمي ف

سازمان جوانان توده در سال هاي اخير سمت مسئوليت .  بود
كميسيون بازرسي مالي فدراسيون را در شوراي عمومي بـه    

 .  عهده داشته است
در فرصت ايجاد شده پس از خاتمـه نشـسـت شـوراي         

، از   » يوگندرا شـاهـي  «  عمومي، مصاحبه كوتاهي با رفيق 
رهبران جوانان ترقي خواه كشور نپال، و نـايـب رئـيـس           

به نماينـدگـي از      فدراسيون جهاني جوانان دموكرات جهان
قاره آسيا، در رابطه با قطعنامه نشست در مورد همبستگي با 

مـتـن ايـن      .   مبارزه جوانان و دانشجويان ايران انجام شـد 
» نـامـه مـردم     « مصاحبه در ادامه براي اطالع خوانندگان   

 .      منتشر مي شود
******** 

مصاحبه با رفيق يوگندرا شاهي، نايب رئـيـس   
 فدراسيون جهاني جوانان دموكرات

رفيق يوگندرا، ضمن تشكر از اين كه به ما فرصـت ايـن     
. د. ج. ج. خواستم به شمـا و ف      مصاحبه را داديد، در آغاز مي

آميز نشست شوراي عمومي اخير در    براي برگزاري موفقيت
نخستين پرسشي كه داشتم  درمـورد  .  ليسبون تبريك بگويم

هاي عمده مورد بحـث و     موضوع.  همين نشست اخير است
 بررسي در اين نشست در ليسبون چه بود؟

پس از برگزاري مجمع عمومي گذشته در ويتنام، :  پاسخ
هاي زيادي در پـيـش رو        در ماه مارس گذشته، ما فعاليت
. كـرديـم   دهي و هماهنگ مي داشتيم كه بايد آنها را سازمان

ترين مسائلي كه امروز در كانون توجه ما قرار دارنـد،     عمده
هاي عضو فدراسيون  اي ما و سازمان هاي منطقه يكي فعاليت

بررسي نحـوه  .  است، و ديگري مسائل مالي فدراسيون است
هاي وابسته به فدراسيون در مـنـاطـق       هاي سازمان فعاليت

مربوطه خودشان نيز به طور مفصل مورد بحث و بـررسـي     
همچنين، در نشست اخير شوراي عمـومـي در     .  قرار گرفت

نـامـه      مطابق بـا اسـاس      .  د. ج. ج. ليسبون رهبري جديد ف
از كارهاي مهم نشست لـيـسـبـون،     .  فدراسيون انتخاب شد

هاي عضـو   بررسي پيشنهادهاي مطرح شده از سوي سازمان
. هاي گونـاگـون بـود      هاي ويژه در زمينه و تصويب قطعنامه

اي بـود در         يكي از اين موارد، تصويب و صدور قطعنـامـه  
همچـنـيـن،    .  پشتيباني از جنبش جوانان و دانشجويان ايران

اي در مورد جنبش هاي دموكراتيك در كره و برمه  قطعنامه
هاي پشتيـبـانـي از ايـن          به تصويب رسيد و در مورد شيوه

 .ها گفتگو شد جنبش
به قطعنامه در مورد جنبش اجتماعي جوانان و دانشجويان 

تـوان كـارزار      به نظر شما چگونه مي.  در ايران اشاره كرديد
همبستگي با دانشجويان ايراني را تقويت كرد و گسـتـرش     

 داد؟
گيري اين جنبش، شـاهـد      ما از همان آغاز شكل :پاسخ

مبارزه دانشجويان ايران براي دموكراسي و حـقـوق بشـر        
زمان، مـا   هم.  هاي آنها آگاهيم ايم و به خوبي از خواسته بوده

هاي امپرياليسم و بـراي   در نقاط مختلف دنيا بر ضد سياست
روشـن  .  كنيـم  امر دموكراسي، حقوق بشر و صلح مبارزه مي
ناپذيـري از     است كه جنبش دانشجويي ايران بخش جدايي

بنابراين، ما بايـد بـه جـنـبـه          . اين جنبش سراسري ماست
شمول مبارزه دانشجويان ايراني براي برقـراري يـك      جهان

اين امر كه چگونـه بـه     .  جامعه مدني نيز توجه داشته باشيم
شود و با زندانـي   توجهي مي هاي اين دانشجويان بي خواست

شـان مـحـروم         كردن دانشجويان آنها را از حقوق مـدنـي  

طـلـبـانـه جـوانـان و              ما نه فقط از جنبش حق.  كنند، بايد در مركز توجه ما قرار گيرد مي
دانشجويان ايراني، كه از مبارزه اجتماعي همه دانشجويان و جوانان جـهـان پشـتـيـبـانـي          

تـر   مان را با دانشجويان ايراني گسترده توانيم همبستگي در اين مورد كه چگونه مي.  كنيم مي
و نيرومند تر كنيم، ما مشورت و هماهنگي هاي مان با سازمان مربوطه عضو فدراسيون، كه 

هاي  در اين مورد خاص سازمان جوانان توده است، را به منظور يافتن بهترين و موثرترين راه
 .عملي براي پشتيباني از اين جنبش ادامه خواهيم داد

 
... هاي اصلي فعاليت سياسي، اجتمـاعـي و فـرهـنـگـي           اگر امكان دارد در مورد عرصه

 .توضيح بيشتري بدهيد.  د.ج.ج.ف
سال پيش سازماني بوده است با هدف تأميـن و     60از آغاز كارش در .  د. ج. ج. ف : پاسخ

هاي جوانان و دانشجويان كه براي صـلـح و        المللي در ميان جنبش تقويت همبستگي بين
هاي  فقط شامل سازمان.  د. ج. ج. البته بايد تذكر بدهم كه پشتيباني ف.  كنند عدالت مبارزه مي

آيد كه ما بايد به  هايي پيش مي در مبارزه جوانان و دانشجويان مسائل و موضوع.  چپ نيست
آنها توجه كنيم و از مبارزه در راه حل آنها پشتيباني كنيم، از جمله مسائلي مثـل بـرابـري      

نظر از اعتقاد، قوميت و مليت، مسائل مـربـوط بـه       آموزش و حق آموزش براي همه صرف
 .هاي فدراسيون قرار دارد محيط زيست، و البته صلح كه در مركز توجه و فعاليت

 
 .در پايان، اگر پيامي براي دانشجويان و جوانان ايران داريد، بفرماييد

و هـمـه     –است .  د.ج.ج.و منظور من از ما ف -مختصر و مفيد بگويم كه ما . بله :پاسخ
ما ايـن    .  هاي عضو فدراسيون در سراسر جهان از مبارزه شما جوانان ايراني باخبريم سازمان

ام،    دانيم، و همان گونه كه من پيشتر گفته بينيم و مي خودمان مي  مبارزه را بخشي از مبارزه
. د. ج. ج. پذيري از كارزار جهـانـي ف     جدايي نا ما جنبش جوانان و دانشجويان ايراني را بخش

ما كوشش خواهيم كرد كه كارزار براي دفاع از دانشجويان زنداني و تحت شكنجه . دانيم مي
ما همـيـشـه و      .   جنبه جهاني به خود گيرد.  د. ج. ج. در ايران، در راستاي قطعنامه مصوب ف

 .كنيم و خواهيم كرد مان را با آن اعالم مي جا از مبارزه شما پشتيباني و همبستگي همه
 زنده باد همبستگي انترناسيوناليستي

 زنده باد جنبش جوانان و دانشجويان ايران
 

فدراسيون جـهـانـي      قطعنامه همبستگي اجالس ساالنه شوراي عمومي 
 با جوانان و دانشجويان ايران) پرتغال -ليسبون( جوانان دموكرات

نشست شوراي عمومي فدراسيون جهاني جوانان دمـوكـرات، كـه در          
بهمن ماه در ليسبون، پايتخت پرتغال، برگزار شـد، بـا      14تا  12روزهاي 

 :كند كه نگراني اعالم مي
 
 2005از سال   .  كند تري پيدا مي يورش به جنبش دانشجويي ايران هر روز ابعاد گسترده•

هـاي   خواه زير حمله و ضربه هاي دانشجويان مستقل و ترقي همه نهادهاي جوانان و انجمن
 .اند اي قرار داشته سابقه بي
خواه و دگرانديش  فعال دانشجويي ترقي 42)  اواسط آذر ماه( از اوايل ماه دسامبر گذشته •

. انـد    هاي ديگر كشور توسط رژيم بازداشت شده هاي گوناگون در تهران و استان از دانشگاه
زندان نفرت انگيز اويـن مـنـتـقـل         209بسياري از اين دانشجويان بازداشت شده را به بند 

 .گيرند هاي بدني و رواني قرار مي اند كه در آنجا مورد شكنجه كرده
شـان     هاي خود گيرند تا نسبت به ديدگاه دانشجويان مبارز روزانه مورد شكنجه قرار مي•

شود  هاي ساختگي را كه به آنها وارد مي كنند، اتهام”  اعتراف“ شان  ابراز ندامت كنند، به گناه
 .شان دست بكشند ، و از موضع مخالف”بپذيرند“

اللهي، دانشجويان مبارز رشته حـقـوق در        هاي منتشر شده، ابراهيم لطف بنا بر گزارش•
روز بـازداشـت و        9پس از )  دي ماه 25( شهر سنندج، در غرب ايران، در اواسط ماه ژانويه 

اش باخبر شوند  جسد او را پيش از آن كه خانواده.  بازجويي توسط نيروهاي امنيتي كشته شد
 .دفن كردند
نيروهاي امنيتي و پليس ضدشورش رژيم به كوي دانشگاه )  بهمن 7( ژانويه  27روز شنبه 

شـان   يورش بردند و دانشجوياني را كه به منظور اعالم خواست)  خوابگاه دانشجويان( تهران 
براي داشتن شرايط بهتر آموزشي و معيشتي و بهبود كيفيت غذاي غذاخوري در دانشـگـاه     

هاي تهران را داشتند، مورد ضرب و شتم قرار  پيمايي در خيابان تجمع كرده بودند و قصد راه
. سابقه، شمار زيادي از دانشجويان مضروب و مجروح شـدنـد     در جريان اين حمله بي.  دادند

اين درحالي است كه نيروهاي امنيتي اجازه ندارند به محوطه دانشگاه و كوي دانشجـويـان   
 .وارد شوند

 
نشست شوراي عمومي فدراسيون جهاني جوانان دموكرات همـچـنـيـن     

 :موارد زير را مورد توجه قرار داد
سازمان جوانان توده ايران، عضو فدراسيون جهاني جوانان دموكرات، ايـن اعـمـال و        •
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ناپذير رژيم را    گرانه غيرقانوني و توجيه برخوردهاي سركوب
ها و بر ضد دانشـجـويـان مـبـارز، از جـملـه               در دانشگاه
سازمان جوانـان   . هاي اخير را، محكوم كرده است بازدداشت

توده ايران بار ديگر خواستار به راه انداختـن يـك كـارزار        
المللي با جوانان و دانشجويان ايـران شـده        همبستگي بين

سازمان جوانان توده ايران خواستار آزادي فوري همـه  .  است
زندانيان سياسي و از جمله دانشجويان مبارز زنـدانـي شـده      

 .است
 

نشست شوراي عمومي فدراسيون جـهـانـي      
 :جوانان دموكرات بر اين باور است كه

جوانان و دانشجويان ايراني يكي از پـيـگـيـر تـريـن           •
خواهي، استقالل و عـدالـت      هاي جنبش صلح، ترقي گردان

 .اند اجتماعي در تاريخ معاصر ايران بوده
سركوب جوانان و دانشجويان ايران توسط رژيم ايـران    •

المللي پذيرفته شـده   در مغايرت با معيارها و منشور هاي بين
 .گيرد از سوي دولت ايران صورت مي

خواه، مستقل و  سركوب سياسي كنوني دانشجويان ترقي•
هاي آنها، جنبش صلح، دموكراسـي و     طلب و انجمن اصالح

ترقي ايران را از اداي سهمي حيـاتـي تـوسـط يـكـي از             
 .كند هاي عمده و اساسي اين جنبش محروم مي بخش

سركوب كنوني هدفي ندارد جز خاموش كردن جـنـبـش    
هـاي عـمـده و           كه يكي از مؤلفه  -جوانان و دانشجويان 

در   –اساسي جنبش صلح و دموكراسي در ايـران اسـت           
اي حياتي در تاريخ معاصر ايران، يعني زماني كه ايران  لحظه

در معرض تحريك و تهديد دائمي تجاوز نظامي از سـوي      
آمريكا قرار دارد و يك انتخابات پارلماني بسيار مهم را در     

 .در پيش رو دارد) ماه مارس(اسفندماه 
اين نشست شوراي عمومي فدراسيون جهـانـي جـوانـان       
دموكرات اعتراض شديد خود را به چنين برخوردهـايـي بـا      

كند و خـواهـان      دانشجويان از سوي رژيم ايران، اعالم مي
فدراسيون .  آزادي فوري همه فعاالن دانشجويي زنداني است

هـايـي را كـه از ايـن                جهاني جوانان دموكرات اعتراف
شود فاقد هـر گـونـه       دانشجويان در زير شكنجه گرفته مي

 .داند ارزش قانوني مي
فدراسيون جهاني جوانان دموكرات خواستار توقف فـوري  
هر گونه شكنجه دانشجويان، چه بدني و چـه روانـي، و           
دسترسي قربانيان به مشاور حقوقي و وكيل مـدافـع خـود        

 .است
اين نشست شوراي عمومي فدراسيون جهـانـي جـوانـان       

خواهد كه  هاي جمهوري اسالمي ايران مي دموكرات از مقام
همه فعاالن دانشجويي زنداني را فوري و بدون قيد و شـرط  

 .آزاد كنند
 

نشست شوراي عمومي فدراسيون جـهـانـي      
 :ها را گرفت جوانان دموكرات اين تصميم

براي آزادي همه زندانيان سياسي و از جمله رهبـران و    •
 .فعاالن جنبش دانشجويي در ايران مبارزه خواهد كرد

همبستگي خود را با جنبش دموكراتيك و همه آناني كه •
براي دفاع از صلح، دموكراسي، حـقـوق بشـر و عـدالـت            

كنند، و به ويژه جنبش جوانان و  اجتماعي در ايران پيكار مي
 .كند دانشجويان، اعالم مي

از كارزار جنبش جوانان و دانشجويان ايراني براي پايان •
دادن به گسيل نيروهاي نظامي و امنيتي و اعمال آنـهـا در     

هاي ايراني بايد به  مقام. كند ها، پشتيباني مي محوطه دانشگاه
استقالل فرهنگي و آموزشـي و حـقـوق دمـوكـراتـيـك              

 .دانشگاهيان و دانشجويان احترام بگذارند
خـواهـد    هاي عضو فدراسيون مي اين نشست از سازمان•

كه صداي اعتراض خود را عليه سركوب جوانان و دانشجويان ايران بلند كنند، و در ايـن        
در كشـورهـاي خـود        )  هـا  خانه سفارت( مورد به دفاتر نمايندگي سياسي جمهوري اسالمي 

 .اعتراض كنند
فدراسيون پيگيرانه و بدون قيد و شرط بر ضد همه اشكال تهديد آمريكا بر ضد  ايـران،    

فدراسيون جهاني جوانان دموكـرات  .  چه نظامي و چه سياسي و اقتصادي، مبارزه خواهد كرد
گيري تحوالت اين كشور فقط مربوط به خود مردم  بر اين باور است كه آينده ايران و سمت

 .ايران است و بس
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 »ولوديا تيتلبويم«

كمونيست برجسته  

اتحاد «و معمار

 ! شيلي »خلقي

، دبير كل ” تيتلبويمولوديا “ 
سابق حزب كـمـونـيـسـت      
شيلي، هم رزم سـالـوادور     
آلنده، رئيس جمهور فـقـيـد    
شيلي، و پابلو نرودا، شـاعـر   
توانا و خلقي شيلي، در روز   

) ژانـويـه   31( بهمن ماه  11
در سانتياگو، پايتخت شيلي، 

 .درگذشت
كه يك حقوق  ” تيتلبويم“ رفيق  

دان برجسته بود در سال هاي دهه 
ميالدي در جريـان   1950و  1940

سركوب كمونيست ها به دفـعـات   
او به همراه سـالـوادور   .   زنداني شد

 1961  -1965آلنده در سال هاي   
عضو پارلمان شيلـي و از سـال         

تا زمان كودتاي خـونـيـن       1965
آگوستو “ نظاميان به رهبري ژنرال 

، نماينده مجلس سـنـاي     ” پينوشه
 ” تيتلبويمولوديا ”رفيق.  شيلي بود

در مقام نماينده حزب كمونيـسـت   
شيلي، نقش حياتي در تشـكـيـل      

، كه برنامه آن ” اتحاد خلقي“ جبهه 
براي سه سال برنامه عمل دولـت    
.  خلقي سالوادور آلنده بود، ايفا كـرد 
او در زمان وقوع كودتا در خارج از   
شيلي بود و بهمـيـن دلـيـل بـه          
سرنوشت يسياري از هـم رزمـان     

 ” تيتلبويم“رفيق .   خود دچار نشد
سال در مهاجرت سياسي  15براي 

او در ايـن    .   در مسكو زندگي كرد
سال ها مسئوليت برنامه راديـوئـي   

گوش كن (  ” اسكوچا شيلي“ موفق 
را داشت كه براي ميلـيـون   )  شيلي

ها نفر در داخل شيـلـي خـبـر و         
او در سـال  .    تحليل ارائه مي كرد

با قبول ريسك دستگيري و  1988
تهديدي كه امنيت جاني او را بـه    
خطر مي انداخـت، بـه شـيـلـي          

در سمت دبيركل حزب شيلي،  1989بازگشت و در سال 
وظيفه تجديد سازمان حزب را در شرايط بغرنج داخلي و 

در اين سـمـت      1994او تا .  بين المللي به عهده گرفت
او .   نويسنده تـوانـايـي بـود       ” تيتليوم“ رفيق .  باقي ماند

، ) قـرن ( ”  ال سيگلـو “ بنيانگذار روزنامه حزب كمونيست 
، و در دوره مـهـاجـرت مـجلـه              ”آئورورا“مجله ادبي 

.  ، صداي روشنفكران شيلي در مهاجرت بـود ” آرائوكاريا“ 
كتاب خواندني به يادگار مانده است، منجـملـه    24از او 

قبل از اينكـه  “ جلدي از خاطراتش با عنوان  4يك دوره 
 ”پابلو نرودا“بيوگرافي  1984او در سال   .”فراموش كنم

را تدوين و تاليف كرد، كه يكي از مهمترين كـارهـاي     
درك ”  تـيـتـلـبـوم     “ رفيق   .   ادبي او محسوب مي شود

در رابـطـه بـا مـرگ            .   عميقي از دموكراسي داشـت   
پينـوشـه   “ :  ديكتاتور شيلي، آگوستو پينوشه، اظهار داشت

اين مثل اينست كه او   .  مرد اما پينوشه ايسم زنده است
رستوران را ترك كرد بدون اينكه صـورت حسـاب را         

ما هنوز براي اعاده دموكراسي در شيـلـي   .   پرداخت كند
 ”.كار هاي زيادي داريم

به سـاخـتـمـان        ” تيتلبويم“ جسد رفيق  تابوت حاوي
قديم مجلس سانتياگو پايتخت شيلي حـمـل شـد تـا         

در .  براي آخرين بار با او وداع كنندبتوانند  دارانش دوست
رئيس جمهور شيـلـي،    ” تيتلبويم“ مراسم آخرين وداع با 

پرزيدنت ميشل بكتل، و سه تن از وزيرانش در كـنـار       
ريـكـاردو   .  تابوت او به عنوان گارد احتـرام ايسـتـادنـد      

گوي پيشين دولت شـيـلـي، خـوان        سخن، الگوس وبر
 و سنـاتـور   ،گابريل والدس وزير خارجه سابق اين كشور

 .شركت داشتنددر اين مراسم   ”لتليرخوان پابلو “
فيدل كاسترو، رهبر انقالبي كوبا، و هـوگـو چـاوز،          
رئيس جمهور ونزوئال، به مناسبت درگـذشـت زفـيـق         

اظهار تاسف و همدردي كردند و بـه       ”تيتلبويمولوديا “
خانواده او، به مردم شيلي و به حزب كمونيست شيـلـي   

از طرف كميته مركزي حزب توده ايـران  .  تسليت گفتند
ولـوديـا   ”پيام تسليتي به مناسبت درگـذشـت رفـيـق        

 .خطاب به حزب كمونيست شيلي ارسال شد ”تيتلبويم

در كنار پابلو نرودا و ) ايستاده(رفيق تيتلبويم 
 سالوادور آلنده
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اسرائيل و عادي شدن روابط با اسـرائـيـل        -را كه مخالف  پيمان اردن 
در مقياس وسيعتري، حزب بـا بـعـضـي از         .   بودند را گرد هم جمع كرد

نيروهاي ديگر  مبارزه  بر ضد  سياست هاي داخلي بـويـژه سـيـاسـت          
در نتيجـه،    . اقتصادي و پي آمد هاي آن را هم آهنگ كرده و به پيش برد

اين كميسيون به يكي از واقعيت هاي سياسي اردن تبديل شده كه نمـي  
 .توان آنرا ناديده گرفت

اسرائيل، بدون  توجه  به سياست اعـمـال     -مشكل بتوان از پيمان اردن 
، كلينتون و جورج دبلـيـو   ) پدر( شده آمريكا توسط دولت هاي جورج بوش 

اسرائيل مبني بر دستيابي بـه تـوافـق        -اعراب  نسبت به درگيري بوش 
سپس، آمريكـا   .  هاي جداگانه كه دولت كارتر آغازگر آن بود، صحبت كرد

اسرائيل  را در دستور روز خود قرار داد تـا بـتـوانـد         -ايجاد پيمان اردن 
تحريم اسرائيل توسط اعراب را در هم بشكند و موضع مصر را كه قبال از 
. گروه كشورهاي عربي در تضاد با اسرائيل خارج شده بود را تقويت كـنـد  
براي انجام اين  منظور، آمريكا از تحوالت جديد در منطقه و دنيا، بـويـژه   
 -فروپاشي شوروي، كه بر يك راه حل جامع  براي درگـيـري اعـراب        

اسرائيل پافشاري مي كرد، و تجاوز دولت  وقت عراق به كويت، استفـاده  
با اين وجود، روابط بين اردن و اسرائيل،  با وجود تالش هاي بسيار .   كرد

براي گسترده تر و عادي كردن روابط از سطح رسمي تا سطح مـردمـي،     
مردم  عادي اردن، همچـنـان    .  ماند  كما بيش در همان سطح رسمي باقي

مصرانه عادي شدن روابط با اسرائيل  را پيش از حل مسئله فلسطيني هـا  
عادي شدن -رژيم گاهي سعي مي كند كه فعاليت هاي ضد.  رد مي كنند

را از طرف  نيروهاي مردمي سركوب كند و گاهي از آن حمايت مي كند، 
بويژه هنگاميكه اسرائيل اقدامات تجاوز گرانه خود را بر ضد فلسطيني هـا  

 .و مردم لبنان تشديد مي كند
 
 
لطفاٌ در رابطه با اوضاع سياسي در اردن  با توجه به تركيب مجلـس   : س

آيا ائتالف نيروهاي دمكراتيك در اردن، كه در مـورد آن      .   توضيح دهيد
 صحبت كرديد، بر پايه سياسي ا ستوار است يا انتخاباتي ؟

سال تاخير انتخابات مـجـلـس       30، بعد از 1989در سال  : نضال مديه
انتخابات بالنسبه آرام و معتدل بود، و امكاناتي براي بعضي از   .  برگزار شد

كانديداهاي دمكراتيك  منجمله  كمونيست ها، نيروهاي مترقي و جبهـه  
بعـد از آن و        .  بوجود آورد   -بازوي سياسي اخوان المسلمين  –اسالمي 

اسرئيل، و بعد از اجراي قانون انتخاباتي  -بويژه پس از امضاي پيمان اردن
يك راي، دوران دموكراتيك به پايان رسيد و امكان نيـروهـاي     -يك نفر

امـا،  .  دمكراتيك در بدست آوردن كرسي هاي مجلس بسيار ضعيف شـد   
. نمايندگان مسلمان هنوز مي توانستند در سطح پائين تري برنده بشـونـد  
عدم امكان موفقيت نيروهاي دمكراتيك نتيجه قانون جديدي است كـه    
هر گونه امكان اتحادي را بر پايه سياسي متوقف كرده و امكان گستـرده  

سياسي، مانند  قبيله ها و فرقـه هـاي     -اي را براي اشكال اجتماعي غير
عـالوه  .  مذهبي  بوجود آورده تا جاي احزاب سياسي را در مجلس بگيرند

بر اين،  دولت  بطور مستقيم و غير مستقيم در روند انتخابـاتـي  بـراي        
آخرين انـتـخـابـات در       . كمك به نمايندگان طرفدار خود دخالت مي كند

 110نمايـنـده ار        90، به خوبي  دخالت دولت را نشان داد، 2007نوامبر 
 6بـه       17تعداد كرسي هاي مسلمانان از     . نماينده طرفدار دولت  بودند

 .كاهش يافت و تعداد نمايندگان با نظرات دمكراتيك و ليبرال محدود شد
 
 
تحليل حزب كمونيست اردن از اوضاع منطقه چيست؟ لطفـا يـك       : س

اسرائيل و تاثير بحران هاي منطقه اي بـر اردن      -ارزيابي از روابط اردن 
 .بدهيد
 

. تحوالت منطقه اي شديدا بر اردن تاثير گذاشـتـه اسـت      : نضال مديه
ميزان اين تاثير با عوامل سياسي و تاريخي پيوند دارد، رابطه نزديـك بـا     

اين رابطه به دليل .  دولت آمريكا و كشورهاي غربي در راس آن قرار دارد
وابستگي اقتصادي به مراكز سرمايه داري و موسسات مالي آنان هر چـه    

بدين ترتيب، فضا براي مانور در مقابل سايست خارجي .   نزديكتر مي شود

 .  بسيار محدود است
در برابر اين وابستگي و پيوند و رابطه پيچيده ، سياست خارجـي اردن در      
مدار آمريكا مي چرخد و در نهايت در خدمت اهداف آمريكا اسـت كـه در       
جهت مخالف منافع اعراب است و آشكارا  با سياست اسرائيل در مـقـابـل      

بدون اعمال تغييراتي واقعي در   .   اسرائيل همخواني دارد  -درگيري اعراب 
سياست هاي اقتصادي اردن و پايان وابستگي سياسي، به سختي مي تـوان  

اردن  .  شاهد يك سياست مستقل بود كه پاسخگوي خواست هاي مرداسـت 
 : بين دو طرح حق انتخاب دارد، اين دو طرح عبارتند از 

اسرائيلي كه برنامه اش  تسلط كامل سياسي و كنترل كل  -طرح آمريكائي 
منابع نفتي و گازي اردن  است و طرح ديگر كه از طرف نيروهاي مقاومـت  
و تسيم ناپذير ارائه شده است، و آن طيف وسيعي از احزاب سـيـاسـي بـا         

امپرياليستـي و ضـد         -گرايشات مختلف را در بر مي گيرد، نيروهاي ضد 
حزب ما همـراه بـا      .  جهاني سازي و سازمان هاي دمكراتيك جامعه مدني

ديگر نيروها، احزاب سياسي و فعالين اردني نقش تعيين كـنـنـده اي در          
مخالفت با سياست آمريكا دارد، ما خواهان اتخاذ يك سياست داخـلـي و       
خارجي مدافع منافع مردم ما و خلق عرب،  مشوق استقالل ملي از طـريـق   
مبارزه براي يك سياست اقتصادي مستقل، پايان اشغال سـرزمـيـن هـاي       

آمريكائي عراق، توقف  -فلسطيني و عرب توسط اسرائيل، پايان اشغال آنگلو
دخالت در امور داخلي سوريه و لبنان از يكسو و دوري ازهر گونه پيمـان و    
توافق طراحي شده از طرف دولت آمريكا  به منظور غصب منابع طبـيـعـي    
منطقه و تقويت تسلط جهاني آمريكا از طريق گسترش موضع خود به مثابه 

 .قطبي، از سوي ديگر هستيم-تنها ابر قدرت و جلوگيري از دنيائي چند
 
آيا ممكن است توضيح بيشتري در مورد تاثير اوضاع عراق بـر اردن        : س

 بدهيد؟
اردن منافعي در ادامه تشنج در منطقه  و يا اشغال فلسطيـن    : نضال مديه

سياست اسرائـيـل   .  آمريكائي عراق ندارد  -توسط اسرائيل و يا اشغال آنگلو 
مبني بر تشديد اختناق بر فلسطيني ها، تحميل سد عبور و مـرور و ادامـه       
تمهيدات نسل كشي فردي و يا جمعي، مناطق اشغالي و شرايط زندگـي را    

اين سياست مي تواند به  يك موج جـديـد     .   غير قابل تحمل ساخته است
مهاجرت و يا نقل و انتقال به كشورهاي عربي مجاور، بويژه اردن منتـهـي   
شده و  مشكالت اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي جديدي عالوه بر مشكالت 

بنابراين، اردن   .  موجود  بوجود آورد كه احتماال حل نشده باقي خواهند ماند
بايد به توقف جنايات اسرائيل بر ضد فلسطيني ها توجه داشته باشد و بايـد  
تمام تالش  خود را براي يافتن يك راه حل سياسي عادالنه كـه پـايـان        
اشغال اسرائيل  و تاسيس يك دولت مستقل و غير وابسته فلسطيني را در   

طبق قطعنامه هاي مصوب بين المللي مربوطه   1967حدود مرزهاي  سال 
در بـاره عـراق، اشـغـال و زدوخـوردهـاي               .   تضمين مي كند، بكار ببرد

سكتاريستي باعث  مهاجرت گسترده مردم  به كشورهاي همسايه، به ويـژه  
اوضاع .  اردن شد كه توانائي تامين شرايط زندگي مناسبي را براي آنان ندارد

اقتصادي داشته است و مشكـالت  -جديد انعكاس منفي بر شرايط اجتماعي
بدين .  بيشتري از آنچه مردم اردن از آن در رنج هستند را بوجود آورده است

دليل ، به نفع اردن است كه  اشغال عراق پايان يافته و هرگونه مداخله اي  
كه باعث تشديد خشونت نژادي و يا قومي در آن كشور مي شود مـتـوقـف    

عالوه بر اين، پايان خشونت ها در عراق، كشور را محل امني بـراي    .  شود
بازگشت عراقي ها مي كند و باعث امنيت بيشتر اردن مي شود زيـرا اردن    
. بطور مدوام از سوي مرزهاي غربي و شرقي مورد تهديد قرار مـي گـيـرد     
تشكيل يك دولت عراقي بدون هيچ سلطه خارجي قدمي  به جلـو بسـوي     

 .برقراري  روابط عادي بر پايه فضاي دوستانه بين دو همسايه است
 
تحليل حزب كمونيست اردن در باره نقش و عملـكـرد نـيـروهـاي           : س

 اسالمي در اردن چيست؟
روابط بين جنبش اسالمي و رژيم اردن حاكي از همـكـاري    : نضال مديه

حمايت نيروهاي اسالمي از رژيم و اعـمـال     .  دهه است 5نزديك به مدت 
الزم به .   اختناق بر زندگي سياسي و احزاب سياسي سابقه اي طوالني دارد

آشكارا به عنـوان تـنـهـا       »  اخوان المسلمين«يادآوري است كه در حاليكه 
حزب سياسي در كشور فعاليت داشت، ساير احزاب اجازه فعاليت علـنـي را     

جنبش اسالمي كه بعد از چندين شكـسـت از زمـان جـنـبـش             .  نداشتند

 ...با رفيق نضال مديه ” نامه مردم“ادامه  مصاحبه 

 5ادامه در صفحه   



پاسـخ دقـيـقـا       
مطالـعـه شـده      
نيروهاي سياسي 
دنبـال خـواهـد      

چند اقـدام    .  كرد
مهم انجام شـده   

 :عبارتند از 
حزب كمونيست 
 4اردن يكي از   

حزب مـوسـس     
ائتالف جـديـد      

گرايش ميـهـن   “ 
پـــرســـتـــانـــه 
ــيــك ” دمــكــرات

اضافه بـر    . است
حزب مذكـور،   4

صدها نـفـر از       
فعالين  مستقل و 
شخصيت هـاي    

 . شناخته شده در اين ائتالف شر كت دارند
حزب كمونيست نقش برجسته اي در تهيه پيش نويس سند اصلي  

اقتصادي بـررسـي     -داشت، كه در آن  شرايط سياسي و اجتماعي
شده  و راه حل هائي در پاسخ به نياز ها و منافع مردم  اردن ارائه 

در سند آمده است كه دو خطر آينده اردن را تـهـديـد    .   شده است
سياست هاي اتخاذ شده از طـرف قـدرت         :  خطر اول .  كنند مي

. حاكمه، كه مسئول زوال كنوني شرايط زندگي مردم اردن اسـت   
اين قدرت حاكمه شامل نمـايـنـدگـان بـورژوازي كـمـپـرادور،             

تاثيـر  :   خطر دوم.   بوروكراسي و قشر باالي تجار و مالكين است
افراطيون مذهبي، منجمله بنيادگرايان اسالمي،  زيرا افـراطـيـون    
اسالمي هركسي را كه با آنان مخالفت كند به بي ديني متهم مي 
كنند، آنان به گفت و گو و يا بحث اعتقادي ندارند  اما بر استفـاده  
از تروريسم سياسي براي دستيابي به حقوق خود و بددست گرفتن 

بنابراين، سند  ائتالف افراطي گري اسالمي .  قدرت تكيه مي كنند
سند همچـنـيـن    . را محكوم كرده و قول مقابله با آن را داده است

متعهد مي شود كه راه گسترده ترشدن ائتالف را به منظور در بـر  
كـه   گرفتن  نمايندگان تمام  نيروهاي ميهن پرست و دمكراتيك  

را مي ”  گرايش ميهن پرستانه دمركراتيك“ مواضع  و برنامه هاي 
پذيرند حتي اگر نظراتي متفاوت در باره مسائل منطقه اي و بـيـن   

 . المللي دارند،  هموار كند
،  در تشكيل يك ائـتـالف     1995حزب كمونيست اردن  از سال 

. گسترده سياسي متشكل از احزاب اپوزيسيون فعاليت داشته است
حزب به تشكيل كميسيون عالي احزاب سياسي اپوزيسيون كمك 

اين كميسيون بعد از امضاي پيمان صلح بين اردن و  .  كرده است 
كميسيون مـتـشـكـل از          .  ، شكل گرفت1994اسرائيل در سال 

احزاب گوناگون ماركسيست، ملي و اسالمي براي هـم آهـنـگ      
كردن  فعاليت هاي مشترك صرف نظـر از تـفـاوت نـظـرات            

كميسيون كسانـي  .  ايدئولوژيكي، برنامه و اقدامات بين آنان، است
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در اردن» گزينه ميهن دوستانه«مبارزه براي   
، عضو هيئت سياسي »نضال مديه«مصاحبه نامه مردم با رفيق 

 حزب كمونيست اردن

رفيق گرامي نضال مديه، از اينكه دعوت ما را براي انـجـام ايـن مصـاحـبـه            : س
در ابتدا لطفاً توضيحاتي در باره نقطه نظرات و مبـارزات  .   پذيرفتيد، از شما متشكريم
 .حزب كمونيست اردن بدهيد

برنامه حزب كمونيست اردن تجزيه و تحليل دقيقي از شرايط در اردن  : نضال مديه
اين وظايف   بطور . را بدست  مي دهد و وظايف مهم  پيش روي ما را تعيين مي كند

 :اختصار عبارتند از
اجراي راه حل هاي ميهن دوستانه براي مشكالت اقتـصـادي و راه حـل هـاي             

از اينرو حزب كمونيست اردن  خواهان  قـطـع      .  دمكراتيك براي مشكالت سياسي 
وابستگي اقتصادي اردن و تكيه بر موسسات مالي بين المللي است و مي خواهد كـه  

 . اردن  را آزاد از هر گونه تعهد نابرابر و نا عادالنه ناشي از وابستگي  ببيند
  توقف اجراي روند خصوصي سازي، كه از طرف اقتصاد نوليبرالي و بازار و با همكاري

سياست خصوصي سازي فجايع بي .  بوروكراسي و بورژوازي داخلي تحميل شده است
شماري  براي مردم ما ببار آورده است، بويژه آخرين تصميم دولت مبني بر آزاد سازي 

انتظار مي رود   . افزايش قيمت بنزين و گازوئيل خواهد شد%  63قيمت نفت، كه باعث 
كه چنين اقدامي قيمت صدها قلم كاال و خدمات عمومي را به حدي باال ببـرد كـه     

 .تقريبا هيچ شهروند اردني تاب تحمل آنرا نداشته باشد
 1951احياي آزادي هاي دمكراتيك و عمومي كه در قانون اساسي اردن از سـال        

حزب كمونيست اردن بر ضد تجاوز به آزادي بـيـان و آزادي           .  پيش بيني شده اند
هدف عمده اين گونه تجاوزات توقف تاسيس  سازمان هـاي  .   تشكل مبارزه مي كند

حزب كمونيست اردن همچنان خواهان محو هـر  . جامعه مدني و احزاب سياسي است
. خود را اعمال كنند  گونه سدي است كه مانع آن مي شود تا  مردم اردن حق قانوني 

بدين دليل، حزب ما، مانند ساير نيروهاي سياسي اردن، مخالف قانون جديد احـزاب    
است، زيرا اين قانون محدوديت هاي سنگيني بر زندگي سياسي و چگونگي پيوستـن  

قانون جديد احزاب كه در حال اجرا است روح قـانـون   .  به احزاب را  تحميل مي كند
از . نظامي قديمي را دارد كه  دهه هائي طوالني  بر زندگي سياسي اردن تسلط داشت

آن گذشته، دولت اردن همه راههائي را كه  بسوي تحوالت واقعي سياسي بـاز مـي     
شوند را با ناديده گرفتن نقش احزاب سياسي در پيشرفت زندگي سياسي  و يا عـدم    
احترام به حقوق آنان براي فعاليت و يا بيان نظراتشان به ويژه درباره سياسـت هـاي     

احزاب سياسي اجازه ندارند بدون سانسور رسمي با توده ها ارتبـاط  .  دولت، بسته است
كه طـبـق   ”  تجمع عمومي“ برقرار كنند، به ويژه بعد از اجراي قانون غير دمكراتيك  

آن براي هرگونه فعاليتي در خارج از دفتر مركزي حزب نياز به كسب اجازه كتبـي از    
 . وزارت كشور است

 
چارچوب و زمينه اصلي فعاليت هاي حزب كمونيست اردن در شرايط كـنـونـي      : س

 چيست؟
در چند زمينه قابل تـوجـه بـراي        حزب كمونيست اردن رهنمودهائي : نضال مديه

تشـكـيـل    .    اقتصادي  دارد  -كنترل شرايط  پيچيده رو به رشد  سياسي و اجتماعي 
ائتالفي گسترده باشركت  نمايندگان واقعي  اقشار مختلف اجتماعي كه قـربـانـيـان       

براي تشكيل .   سياست هاي اقتصادي دولت هستند، در صدر اين رهنمودها قرار دارد
قدم و انعطاف پذير را بر پـايـه       -به   -اين ائتالف، حزب كمونيست يك موضع قدم 

 11ادامه در صفحه   


