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 اطالعيه كميته مركزي حزب توده ايران

نمايشي سران رژيم واليت فقيه “ انتخابات”
 محكوم به شكست است!

 هم ميهنان گرامي!
حزب توده ايران در هفته هاي اخير ضمن ارزيابي بحران همه جانبه اي كه ميهن مـا را فـرا         

هاي نظامي در منطقه و دخالت مستقيم امپريالـيـسـم و       گرفته است  و خطرات جدي ماجراجويي
همچنين برنامه هاي رژيم واليت فقيه براي برون رفت از ايـن بـحـران، در مـورد بـرگـزاري               

مجلس شوراي اسالمي نظر خود را اعالم كرده است. حزب ما اين خيمه شـب بـازي      “  انتخابات” 
را كه در آن نه از نامزدهاي راستين مردم خبري هست و نه بر اسـاس تـجـربـيـات          “  انتخاباتي”

هاي اخير راي مردم داراي ارزش و اعتباري است نه يك انتخاب واقعـي بـراي بـرگـزيـدن           سال
نمايندگان مردم بلكه تالشي از سوي سران ارتجاع براي تحكيم پايه هاي لرزان حكـومـت ضـد      

 داند. مردمي و بي اعتبارشان مي
هاي گسترده سران رژيم براي برگزاري خـيـمـه شـب بـازي           ما در روزهاي اخير شاهد تالش

هاي تبليغاتي چماق داران مطبوعاتي ارتجاع همچون روزنامه  آغاز فعاليت و، نهمانتخاباتي مجلس 
“ نماز هاي جمعه” هاي پر حرارت ناطقان  و سخنراني“  صدا و سيماي جمهوري اسالمي” ، “ كيهان” 

انتخاباتي مورد نظـر ولـي     “  شور و شوق” هاي پرهزينه نه تنها نتوانسته است  بوده ايم. اين تالش 
هاي گوناگون و حتي به اعتراف شمار زيادي از وابستگـان   فقيه را پديد آورد بلكه بر اساس گزارش

هـا   رژيم با بي اعتنايي گسترده اكثريت مردم ميهن ما رو به رو شده است. بر اساس همين گزارش 
و “  هاي راي پر كردن صندوق” ، “ راي سازي” دستگاه هاي امنيتي رژيم برنامه گسترده يي را براي 

راي ” هاي حمل و نـقـل        اند. سازماندهي اتوبوس  نشان دادن صحنه انتخابات آغاز كرده“  پرشور” 
هاي راي،    هايشان در پاي صندوق ،  حضور گسترده نيروهاي سپاه، بسيج و خانواده“ دهندگان سيار

ها ايراني در انتخابات، اضافه كردن سـاعـت هـاي       ميليون  تدارك انتشار آمار سراسر دروغ شركت
هايي است كه  از جمله برنامه“  استقبال بي سابقه مردم” حوزه هاي انتخاباتي به بهانه “  راي گيري” 

ها و تيـتـرهـاي     اند. سخنراني  سران ارتجاع به منظور مصرف تبليغاتي داخلي و خارجي تدارك ديده
حضـور تـاريـخـي و         ” اسفندماه مبني بر  12بزرگ روزنامه هاي وابسته به رژيم براي فرداي روز 

و “  تودهني مردم به استكبار و فتنه گران داخلي و خـارجـي      ” ، “ شكوهمند امت هميشه در صحنه
 از هم اكنون آماده و تنظيم گرديده است. “  دفن فتنه”

ها راي به اسم احمدي نـژاد، رئـيـس       ، ميليون1388خردادماه  22براي رژيمي كه در انتخابات 
هاي تقلبي و از پيش آماده شده در پايگاه هاي بسيج و سـپـاه    جمهور برگمارده و منفور از صندوق

بيرون آورد، برگزاري نمايش مشابهي به عـنـوان     

  2ادامه  در صفحه 

اعالميه كميته مركزي حزب توده 
ايران به مناسبت هشتم مارس، 
 روز جهاني زن
  

رود پرشور به پيكار د
قهرمانانه زنان ايراني 
براي رهايي از ستم 

جنسيتي و طبقاتي و طرد 
رژيم استبدادي واليت 

 تاملي بر:  كار و زندگيِ 
 4كارگرانِ زن        در ص                           

راهبرد اقتصادي رژيم واليت فقيه، عامل 
 6گسترشِ داللي و واسطه گري      در ص 

 “روز زن”
 

 صفاي زندگي، آرام جان، خمخانه ي هستي 
 پيام شور و شادي، جام سرشار از مي و مستي

 غرور تابناك خلقت مطبوع انساني
 گل بالنده و خنياي عشق و مهر را باني 

 زن، اي برتارك منشور بزم و رزم، پيروزي
 زن، اي در دهر روياننده همچون نور نوروزي
 زن، اي بر رود شاد پر خروش زندگي جاري 

 زن، اي در رزم و خيزش موجد هيهاي بيداري
 به رغم باور فرسوده و تاريك بدكيشان 

 به عكس دفتر درنده خويان و بد انديشان 
 تو تار گرمپوي زندگي آراي خورشيدي

 تو شور نغمه ي شور آفرين چنگ ناهيدي 
 درود گرم ما تا جاودان بر رزم و روز تو
 غرورانگيز و شادانست روز پر فروز تو 

 ايرج

 1390اسفند 

��رزات ز�ن ���ن! 	 �� ���د  ()'& %�رس،  روز ! رز ��ی� +�,-./ 

 8ادامه  در صفحه 



1390اسفند ماه  8شنبه  دو   2   889شمارة  

 زنان قهرمان ايران!
 17كميته مركزي حزب توده ايران فرا رسيدن هشـتـم مـارس،          

اسفندماه، روز جهاني زن، روز گرامي داشت پيكار تحسين برانگيز زنان 
سراسر جهان براي رهايي از بندهاي ستم طبقاتي و جنسيتـي، بـراي     
دست يابي به برابري حقوق و دنيايي عاري از خشونت و سركوب بـر    

 گويد. ضد حقوق زنان را به شما تبريك مي
مبارزه زنان در قرن بيستم و دهه نخست قرن بيست و يـكـم، از       
كشورهاي پيشرفته سرمايه داري اروپا و آمريكا تا آسيـا، آمـريـكـاي       

هـا و       ها و در مجموع پيـشـرفـت    التين و آفريقا، شاهد فراز و نشيب
ها در    هاي تحسين برانگيز بوده است. توفيق وسيع اين مبارزه  پيروزي

باال بردن سطح آگاهي عمومي در رابطه با جايگـاه زنـان، در هـم          
و بـه    “  مرد سـاالر ” شكستن بسياري قوانين زن ستيزانه جامعه هاي 

دست آوردن حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسـي در شـمـاري از          
كشورهاي جهان توانسته است زمينه هاي  برچيدن نابرابري جنسيتي 
را فراهم آورد. ما در دهه هاي اخير همچنين شاهد نقـش قـاطـع و         
تعيين كننده زنان در پيشبرد مبارزه جهاني براي جلوگيري از جـنـگ،   
تالش در راه ارتقاء حقوق زحمتكشان، دستيابي به صلح و حفظ محيط 

ايم. تاريخ بزرگداشت هشتم مارس، به عنوان روز جهـانـي     زيست بوده
زن، با اوج گيري جنبش چپ جهاني و رشد انديشه هاي سوسياليستي 
پيوندي جدايي ناپذير دارد و آغاز اين سنت فرخنده به تصميم گـيـري   

و پيشنهاد كـالرا     1910ها، در سال  المللي سوسياليست كنفرانس بين
تستكين (كمونيست برجسته آلماني)  براي نام گذاري ايـن روز بـه         

گردد. در ايران نيـز    عنوان روز همبستگي با مبارزه زنان جهان، باز مي
مبارزه نيروهاي پيشرو براي برچيدن عقايد زن ستيزانه قرون وسطايي  

گردد و نخستين جشن روز جـهـانـي     نزديك به يك سده پيش بر مي
به ابتكـار   ،سال پيش 89، يعني 1301مارس)  8اسفندماه ( 17زن، در 

زنان پيشرو ميهن ما در رشت برگزار شد. مبارزه زنـان بـراي بـردن         
آگاهي در درون جامعه به شدت عقب مانده ايران آن دوران، و مبـارزه  
براي حقوق اوليه همچون حق راي از صفـحـات درخشـان تـاريـخ          
مبارزات مردم ما براي پيشرفت اجتماعي است. با بنيادگـذاري حـزب      
توده ايران و رسوخ بيش از پيش انديشه هاي مترقي در جامعه مـا و    

، از جمله پايه گذاري 1320هاي زنان در دهه  همچنين پيدايش تشكل
تشكيالت دموكراتيك زنان ايران، به ابتكار زنان پيشرو،  تأثير كيفـي  
عميقي بر سازمان دهي مبارزات صنفي و سياسي زنـان بـر جـاي          
گذاشت.  تاريخ معاصر ميهن مان به حق مشحون از مبارزات تحسين  
برانگيز زنان كشور در مقاطع تعيين كننده اي هـمـچـون انـقـالب          
مشروطه، جنبش ملي شدن صنايع نفت كشور، مبارزات انقالبي بر ضد 

، مبارزه براي صلح و بـراي  1357رژيم ديكتاتوري شاه، انقالب بهمن 
هـاي     عراق، و مبارزه بر ضد سياست -خاتمه جنگ هشت ساله ايران

 است.  “ واليت فقيه”ارتجاعي رژيم 
با گسترش و تأثير گذاري روز افزون مبارزه زنان ميهن ما، به عنوان 
بخش مهمي از جنبش عمومي خلق براي رهايي ايران از چـنـگـال         

هاي استبدادي در پنج دهه گذشته، فشار و سـركـوب فـعـاالن        رژيم
جنبش زنان به شكل روز افزوني در دستور كار نيروهاي ارتجاعـي و    
سركوبگر قرار گرفت. در حالي كه زنان ايراني نقش اساسي يي در بـه   

داشتند، نه تنها نتوانستند به حقـوق   57پيروزي رساندن انقالب بهمن 
و آزادي دموكراتيك مورد نظر خود دست يابند بلكه خيـلـي زود بـا        
حاكميت يافتن نيروهاي ارتجاعي و تاريك انديش با موج بي سابـقـه   
يي از سركوبگري و تعرض به حقوق خود رو به رو شدنـد. بـه اجـرا         

كردن “  قانوني” و “  اليحه قصاص” درآمدن لوايح ضد انساني همچون 

در مجموع شرايط طاقت فرسا و “  قوانين شرعي” سركوب حقوق زنان زير پوشش 
 ها زن ايراني فراهم آورد.  غير انساني را براي ميليون

سركوب خشن حقوق زنان در سه دهه گذشته همواره با مقاومت قهرمانـانـه و     
مبتكرانه زنان ميهن ما رو به رو بوده و خواهد بود. پيكار حماسي زندانيان سياسي  
زن، از نيروهاي سياسي گوناگون، از جمله قهرماناني همچون رفيق شهيد فاطمـه  

هاي قرون وسطايي و در مقابله با شكنجه هاي  مدرسي (سيمين فردين)، در زندان 
ضد انساني دژخيمان رژيم، از صفحات درخشان جنبش رهايي بخش مردم ميهن 
ما در پيكار بر ضد استبداد حاكم است. ادامه مبارزات زنان ميهن ما و اوج گيـري   

هاي اخير تحسين جنبش جهاني زنان را نسـبـت بـه           كيفي و كمي آن در سال
جنبش زنان در ميهن ما برانگيخته است و نشانه درخشاني از آگاهي، دلـيـري و     

هاي اخير با قوانين قرون وسطايي  پيگيري تاريخي اين جنبش است. مبارزات سال
رژيم واليت فقيه و لوايح زن ستيزانه مجلس برگمارده ارتجاع، با وجـود هـمـه        

ها، فشارهاي سركوبگرانه و دستگيري و آزار فعاالن جنبش زنان مـويـد      دشواري
ريشه هاي عميق اجتماعي جنبش زنان ميهن ما و پيوند هاي مـحـكـم آن بـا         
مبارزات مردم ميهن ما در راه آزادي، عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فـقـيـه    

 است.
گرا و ضد مردمي  برگزاري هر ساله روز جهاني زن در كشوري كه سران واپس 

آورند، فرصت مناسبي براي بررسي  آن زنان را شهروندان درجه دوم به حساب مي
دستاوردهاي مبارزاتي، بررسي شرايط عيني و ذهني مبارزه كنوني، و برنامه ريزي 

هاي اجتماعي پيش رو است. جنبش مستقل زنـان      براي غلبه بر موانع و دشواري
هاي اخير دست آورد هاي ارزنده اي به همراه داشته است. نقش   ميهن ما در سال

 1376هاي  برجسته فعاالن و مبارزان جنبش زنان در دوران اصالحات، يعني سال
هاي صنفي و اجتماعي، تالش  ، از جمله در شكل دهي بسياري از تشكل1384تا 

تحسين برانگيز در زمينه باال بردن آگاهي اجتماعي، خصوصاً در مـيـان زنـان          
زحمتكش، در كنار كار گسترده فرهنگي و اجتماعي بي شك نقش مـوثـري در       
زمينه سازمان دهي جنبش مستقل زنان ميهن ما بر جاي گذاشت كه بـا وجـود       

هاي سركوبگرانه دستگاه هاي امنيتي رژيم دولت ضد مردمي احمدي  همه تالش
 هاي اخير، به شكل نيرومندي ادامه يافته است. نژاد، در سال

هاي اخير، از جمله ايجاد كارزارهاي مبـارزه   نقش موثر زنان ميهن ما، در سال 
، شركت فعال زنان آگاه و مبـارز در    “ مادران صلح” براي صلح و تأسيس سازمان 

يـك  ” ها و كارزارهاي ضد جنگ و همچنين سازمان دهي كـارزار       ديگر فعاليت
، در كـنـار     “ تغيير براي برابري” بر ضد تبعيض جنسيتي، و  كارزار “ ميليون امضاء

ايفاي نقش برجسته اي در مبارزه بر ضد نقض آشكار حقوق بشـر و دفـاع از           
هاي ارتباطي بين گردان هاي مبارزاتي  قربانيان رژيم، و تالش در راه برقراري پل

هايي از حيطه عملكرد  جنبش مردمي و از جمله كارگران و دانشجويان، تنها نمونه
و گستره جنبش زنان ميهن ماست. پيكار قهرمانانه زنان ميهن ما بر ضد كودتـاي   
خشن و خونين انتخاباتي ولي فقيه و نيروهاي سپاه، بسيج و دستگاه هاي انتظامي 
و سركوبگر براي پايمال كردن ميليون راي مردم ميهن ما، و برگمـاري مـجـدد      
دولت ضد مردمي احمدي نژاد، و حضور نيرومند صدها هزار زن آگاه و مبـارز در    
تظاهرات گسترده مردمي بار ديگر نشان داد كه جنبش زنان ميهن ما بخش مهم 
و جدا ناپذيري از جنبش عمومي خلق براي طرد رژيم واليت فقيه و دست يـابـي   

 به آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي در ميهن ماست.
رونـد كـه        امسال زنان ميهن ما در شرايطي به استقبال روز جهاني زن مـي     

هاي سركوبگرانه و زن ستيزانه رژيم واپس گراي حاكم نه تنها كـاهـش      سياست
هاي جديدي از جمله لوايح ارتجاعي زن    نيافته است بلكه زنان ميهن ما با چالش

هاي  نيز رو به رويند. رژيم در سال“ اليحه حمايت از خانواده”ستيزانه اي همچون 
سيـاسـي بـه       -اخير وحشت خود را از اينكه زنان ميهن در عرصه هاي اجتماعي

شكلي شايسته و در جهت احقاق نقشي بر حق شركت و مداخله داشته باشند بـه    

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت هشتم مارس، روز جهاني زن 
رود پرشور به پيكار قهرمانانه زنان ايراني براي رهايي از ستم جنسيتي و د

 طبقاتي و طرد رژيم استبدادي واليت فقيه!

  3ادامه  در صفحه 



1390اسفند ماه  8شنبه  دو   3   889شمارة  

 ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران ...

صراحت به نمايش گذاشته است. حمله عوامل چماق بدست و  
هاي گذشته به اجتمـاعـات زنـان و         قداره كش رژيم در سال

مارس، روز جهاني زن، و بازداشت گسترده فـعـاالن      8مراسم 
هاي وسـيـع      زن در واقع افشاگر اين وحشت است. دستگيري 

فعاالن زن و احكام سنگين زندان و محروميت اجتماعـي بـه     
هاي قانوني و شركت در اجتماعات، جلوگيري از    خاطر فعاليت

انتشار نشريات زنان، از جمله احكام ظالمانه زندان براي فعاالن 
جنبش زنان از جمله نسرين ستوده و بهاره هدايت، از دسـت      

جهان براي بيش از نيمي از شهروندان “ نظام نمونه”آورد هاي 
 كشور ماست. 

 
 زنان مبارز و آگاه ايران!

كشور ما بار ديگر در شرايط حساس تصميم گيري و نيازمند 
مبارزه قهرمانانه زنان ايراني در كنار ديگر گردان هاي جنبـش  

اجتماعـي  -هاي مخرب اقتصادي اجتماعي است. ادامه سياست 
ها ميليون شهروند ايرانـي   كه به فقر و محروميت بي سابقه ده

هاي ماجراجويانه خـارجـي رژيـم و           انجاميده است، سياست
خطرات جدي ماجراجويي نظامي در منطقه خليج فارس و خطر 
روز افزون دخالت مستقيم كشورهاي امپرياليستي در ايران، در 
كنار تشديد سركوبگري كه فضاي تنفس سياسي را حتي براي 
شماري از رهبران پيشين جمهوري اسالمي ممنوع كرده است، 
نشانگر وضعيت به شدت وخيم و بحراني كشور است. بي شك  

هاي كنوني و تحكيم انحصار ولي فقيه و سـران   ادامه سياست
سـيـاسـي كشـور        -نيروهاي سپاه و بسيج بر حيات اقتصادي

ثمري جز فاجعه بيشتر براي ميهن ما به همراه نخواهد داشت. 
براي مجلس “  انتخاباتي” هاي رژِيم در برگزاري نمايش  تالش

شوراي اسالمي در روزهاي آينده، در حالي كه شمار زيادي از   
برند و نامزدهاي  نمايندگان پيشين مجلس در زندان به سر مي

اطاعت بي چـون    ” و “  بندگي” انتخاباتي تنها در صورت اعالم 
را دارند نمايشگر “  انتخابات” از ولي فقيه اجازه شركت در “  چرا

 تفكر مخرب و خانمان برانداز رهبران كنوني ميهن ماست.  
هاي اخير و در صحنه مبارزات روزمره مردم به  آنچه در سال

اثبات رسيده اين است كه جنبش مستقل زنان در همبستگي و 
هم پيوندي با ديگر نيروهاي رزمنده اجتـمـاعـي هـمـچـون         
كارگران و زحمتكشان و دانشجويان و جوانان در كنار هم و در 

تواند راه گشاي تحوالت جدي بـه     يافتگي مي صورت سازمان
سمت تحقق آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي باشد. بـايـد    

 در سازمان دهي اين امر مهم همه امكانات را به كار گرفت. 
كميته مركزي حزب توده ايران، روز جـهـانـي زن را بـه           

ها زن آزاده و مبارز ميهن ما صميمانه تبريك گفته و بار  ميليون
هاي واالي جنـبـش    ديگر پايبندي خود را به مبارزات و آرمان

جهاني زنان براي رهايي از ستم جنسي و طبقـاتـي و بـراي        
كند. آينـده و پـيـروزي بـه             دست يابي به برابري اعالم مي

مبارزات مردم ميهن ما در راه آزادي، رهايي از ستم طبقاتي و   
 جنسي و حركت به سمت تحقق عدالت اجتماعي تعلق دارد.

 
فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگي رزمجويانه با پـيـكـار    

 زنان سراسر جهان!
 درود آتشين به زندانيان سياسي زن و همه زندانيان سياسي!

 
 
 كميته مركزي حزب توده ايران
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نداي صلح درمراسم برگزاري 
 جايزه اسكار

بهترين فيلم خارجي شـد.  “  اسكار” برنده جايزه “  جدايي نادر از سيمين” فيلم ايراني 
كه موضوعش زندگي دشوار زنان، و همچنين فـقـر و     “  جدايي نادر از سيمين” فيلم  

محروميت در ايران است، نخستين فيلم ايراني است كه به دريافت جايزه اسكار نايـل  
آمده است. فيلم با رويا رويي زن و شوهري از طبقه متوسط (نادر و سيمين) در دادگاه    
طالق آغاز مي شود و ببينده كم كم با ديگر شخصيت هاي اين فيلم از جمله حجـت  
و راضيه كه در فقر و محروميت و تنگدستي به سر مي برند مواجه مي شود. بررسـي   
پيچيدگي هاي شخصيتي به تصوير كشيده شده در فيلم، نمايش جنـبـه هـايـي از         
چارچوب هاي واپس ماندگي در جامعه يي كه هنوز زن در آن نيازمند اجازه مرد براي 
مسافرت است و تأثير فقر و محروميت در زندگي مردم از جمله موضوعاتي است كـه  

در ماه “  جدايي نادر از سيمين” فيلم   به آن مي پردازد. “   جدايي نادر از سيمين” فيلم 
هاي اخير با تحسين شماري از برجسته ترين منتقدان سينما رو به رو بوده اسـت و      

تعلق گرفتن جايـزه  
اسكار به اين فيلـم  
ــه     ــر ادام ــگ ــان نش
باردهي و خالقيـت  
سينماي ميهن مـا    
در شـرايـط ادامـه      
سانسور و اختـنـاق   
رژيم واليت فقـيـه   

 است.  
اصغر فـرهـادي،   
كارگردان فيلم، در   
سخنان خود، پس از 
دريافت جايزه اسكار 

سـالم بـه     ” گفت:  
ام. در اين لحظه بسياري ايرانيان سرتاسر جهان دارند ما را نگـاه    مردم خوب سرزمين

ي مهم يا  ها تنها به خاطر اين جايزه اند. آن ها بسيار خوشحال كنم آن كنند. فكر مي مي
اند، چون در ايـن زمـان كـه         ها خوشحال ساز خوشحال نيستند. آن  يك فيلم يا فيلم

شود، اين جا صحبت از  صحبت جنگ و تهديد و حمله بين سياستمداران رد و بدل مي
فرهنگ غني كشورشان ايران است. يك فرهنگ غني و قديمي كه زير گرد و غـبـار    

كنـم.   ام مي سياست پنهان مانده است. من با افتخار اين جايزه را تقديم مردم سرزمين
اند و با نفرت و خشونـت سـر      ها احترام قائل ها و تمدن مردمي كه براي همه فرهنگ

 “سازگاري ندارند...
زنداني سيـاسـي     54“  جدايي نادر از سيمين” در پي انتشار خبر دريافت اسكار فيلم 

نيز با انتشار پيامي از داخل زندان، دريافت جايزه اسكار توسط اصغر فرهادي را به وي 
 و ساير ايرانيان تبريك گفتند.

در شرايطي كه متأسفانه حاكـمـان فـعـلـي        ” در متن اين پيام از جمله آمده است:  
دهند، ايـن فـيـلـم        المللي ارائه مي اي خشن و عبوس از مردم ما در صحنه بين چهره

تصويري صادق و گويا از سيماي واقعي زندگي در ايران امروز به جهانيـان عـرضـه      
در “  كرده و همچون نداي صلح و آرامش ايرانيان در جهان طنين انداز شده اسـت...      
زاده،    ميان امضاء كنندگان اين بيانيه از جمله اسامي مصطفي تاجزاده، محسن امـيـن  

بهمن احمدي امويي، قاسم شعله سعدي، ضيا نبوي و كيوان صميمي به چشـم مـي     
 خورد.
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تعديلِ ”يي همچون  با اجراي برنامه هاي اقتصادي 
و اكنون هـم    “  اصالحِ ساختار اقتصادي” ، “ اقتصادي

هاي اخير، زنـان   در خالل سال“  هدفمنديِ يارانه ها” 
كارگر ميهن ما بسياري از حقوق بديهي و قـانـونـي      

ويژه امنيت شغلي خود را از دست داده اند. بي شك  به
هاي متعدد از محروم ترين افـراد   زنان كارگر به دليل

جامعه به شمار مي آيند، و سياست هاي اقـتـصـادي    
رژيم واليت فقيه به همراه به كارگيريِ تـبـعـيـض       
جنسيتي، زندگي آنان و خانواده هايشان را با چـالـش   

 رو ساخته است.  هاي جدي روبه
زنان كارگر نخستين قربانيان بـرنـامـه تـعـديـلِ         
اقتصادي بودند، و در آغاز هر سال جديد بيشـتـريـن    
تعداد كارگران اخراجي در كارخانه ها و واحـدهـاي       

آذر    21اند. خبرگزاري ايلنا،     خدماتي، زنان -توليدي
ماه، در گزارشي از وضعيت كارگران زن نوشته بـود:    

زنان مجبورند به بسياري از ترس ها و تـهـديـدهـا     “
پاسخ دهند اما پيشرفت شغلي نداشته بـاشـنـد. در         
كوچكترين بحران كارگري، زنان كارگر اخـراج مـي     
شوند و تبعيض جنسيتي در مورد آنها كامال مشـهـود   

 ”است.

نگاهي به آمار انتشار يافـتـه نشـان مـي دهـد،            
ها و رويدادهاي دردناك در زندگي زنان كارگر  مشكل

بسيار گسترده و در پاره اي زمينه ها از مردان كارگـر  
بيشتر است. اين تفاوت، در ميزان حقوق و مـزايـا،        
طبقه بندي مشاغل، موضوع ارتقاء شغلي و مـهـارت   
هاي حرفه اي به خوبي آشكار مي شـود. بـه ايـن         

هاي غير قانوني كـارفـرمـايـان      ها بايد اجحاف مسئله
آزمند و سودجو از جمله در زمينه ممنوعيت بارداري و 
حتي مخالفت با ازدواج دختران و زنان جوان كارگر را 

 افزود. 
در خور توجه اينكه، در طرح اصالح قـانـون كـار      

طور كلي حق و حقوقي براي زنان كارگر و    دولت، به
حمايت از حقوق آنان در نظر گرفته نشده اسـت، و      

ها بيش از پيش به زيـان   تغييرها و اصالح برخي ماده
زنان كارگر است. فراموش نكرده ايم كـه دو سـال        
قبل، يعني پيش از آنكه پيش نويس اصالحيه قانـون  
كار در چارچوب برنامه آزاد سازيِ اقتصادي انـتـشـار    

يي از سوي وزارت صنايع وقـت     بيروني بيابد، اليحه
هاي كار زنان شاغل در صنايع  مبني بر كاهش ساعت

كشور طرح شده بود كه بالفاصله با واكنش مخالفت 
رو   آميز فعاالن سنديكايي و فعاالن جنبش زنان روبـه 

گرديد. طرح مذكور اقدامي حساب شده در راسـتـاي    
حذف زنان كارگر و تثبيت ديدگاه زن ستيز ارتـجـاع     
حاكم تلقي مي شد. اليحه كاهش ساعت كار زنـان     

هاي صحنه سياسي كشور و  در صنايع به دنبال تحول
رشد جنبش مردمي و مقابله توده هـا بـا كـودتـاي         

از دستور كار خارج گـرديـد، امـا       88انتخاباتي سال 
مفهوم و مضمون آن در پيش نويس اصالحيه قانـون  
كار گنجانده شده است. به عبارت ديگر، زنان كارگـر   

از دو جنبه با اصالح قانون كار درچارچـوب  
انـد؛     برنامه آزادسازيِ اقتصادي مـخـالـف   

ها منافع مجموعه  نخست اينكه اين اصالح
طبقه كارگر ايران را پايمال و نـابـود مـي      
سازد و زنان كارگر بخشي از اين طـبـقـه      
محسوب مي شوند، دوم اينكه با تغيـيـر و     

ها و تبصره هاي قانون كار بـه   اصالح ماده
سود كالن سرمايه داران مـوضـوعِ حـذف      
زنان كارگر از صنايع و بي قانوني در حـقِ    

به خود مي گيرد. زنان  “  قانون” آنان، شكلِ 
كارگر از مخالفان ثابت قدم اصالحيه قانون 

اند.  كار و اجراي برنامه آزاد سازيِ اقتصادي
در سال جاري با توجه به افزايش قيمت ها 
در اثر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، 
اكثريت مطلق زنان كارگر شاغل، هـمـراه     

 -ساير كارگران در واحدهـاي صـنـعـتـي       
هـا، قـادر بـه تـامـيـن              خدماتي و صنف

هاي اوليه زندگي خود نيسـتـنـد.     نيازمندي
امسال ارتجاع مساله تعيين مزد فصلـي را    
نيز مطرح ساخته است كه در صورت اجـرا،  

وضعيت معيشت زحمتكشان به خصوص زنان كارگر به مراتب ناگوارتر از پـيـش خـواهـد شـد.          
 800مبالغ حيرت آور اقالم سبد هزينه خانوار. مبـلـغ      ”بهمن ماه، گزارش داد:  23خبرگزاري ايلنا، 

ريال براي خواربار كارگران در نظر گرفته مي شود كه در مقابل هزينه هاي سرسام آور اين روزهـا  
هاي خود و خانواده اش با در نـظـر        كدام كارگر زن قادر به تامين نيازمندي“  مبلغ ناچيزي است. 

ويژه آنكه دستمزد اغلب زنـان   هاي سبد هزينه خانوار است؟ به هاي حيرت آور قلم گرفتن اين مبلغ
 كارگر حتي پايين تر از همكاران مرد در كار همسان است. 

موضوع زنان كارگر و منافع و خواست هاي آنان واقعيتي است كه دولت ارتجاع قادر به كتمـان  
آن نيست، به ويژه آنكه زنان كارگر در مقام جزء جدايي ناپذير جنبش زنان حلقه اتصال اين جنبش 

 با مبارزات كارگري و جنبش سنديكايي زحمتكشان به شمار مي آيند.
ويژه تبليغات اخير رييس دبيـر خـانـه شـوراي          زنان كارگر برخالف تبليغات مسئوالن رژيم، به

بطور كـلـي در     ” اجتماعي زنان شوراي عالي انقالب فرهنگي، كه مدعي گرديده است:   -فرهنگي
 ، از محروميت هاي بسيار و نيز تبعيض رنج مي برند. “اشتغال كشور نابرابري جنسيتي وجود ندارد

خبرگزاري ايسنا، اواخر آذر ماه، با انتشار آمار رسمي مركز آمار ايران و برآوردهاي سازمان تامين 
زنان كارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام مي شونـد. تـا      ” اجتماعي گزارش داد:  

زمانيكه نابرابري و تبعيض در جامعه در خصوص زنان وجود دارد، نابرابري آنها در كارخانجـات و    
جمهوري اسالمي برخالف مدعيات پـوچ ارگـان     “  واحدهاي توليدي هم قابل حل نبوده و نيست. 

هاي رسمي و تبليغاتي خود، تبعيض و نابرابري هولناكي را به زنان كارگر تحميل كرده است و بـا    
سازمان بـيـن    ”111مقاوله نامه “سياست هاي ضد كارگري و تبعيض آميز در محيط هاي كاري، 

المللي كار را نقض مي كند. مطابق اين مقاوله نامه، هر گونه تبعيض در امور استخدام و اشتغال و    
هرگونه تفاوت و محروميت بر پايه رنگ، نژاد، جنيسيت، مذهب، وعقيده سياسي ممنوع است. براي  
نمونه كافي است به گزارش خبرگزاري ايلنا، كه در مهر ماه سال گذشته انتشار داد، مراجعه كـرد.    

درسال هاي اخير بحث در مورد مشـكـالت زنـان      ”...  دراين گزارش به روشني اعتراف مي شود:  
بسيار بوده است ... يكي از مسايل مورد بحث، مساله كارگران زن (است) انسان هاي زحمتكـشـي        
كه اكثر آنها به اجبار شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه و خانواده كار مي كنند و به خاطر همين نياز 
كه جامعه به وجود مي آورد، حقوق شان به نسبت كاري كه انجام مي دهند بسـيـار كـم اسـت.         
مشكل يكي دو تا نيست، در اغلب مراكز كارگري از مرخصي زايمان خبري نيست. بعضي كارگران  

گشتند اما ديگر از كار خبري نبود. در كارگاه هـاي       زن پس از زايمان با هزار اميد به سركار بازمي
كوچك خيلي علني ازدواج دختران و زنان كارگر قدغن است. يعني زنان كارگر مجـرد را فـقـط         
استخدام مي كردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذيرد، اخراج و بيكاري در انتـظـار   

 “زنان است.
و زير مجموعه  “ خانه كارگر“نكته پراهميت واكنش تشكل هاي رسمي جمهوري اسالمي نظير 

جمـهـوري    “ خانه كارگر“در حكم بخشي از  ،”اتحاديه سراسري زنان كارگر“هاي آن است. اخيرا  
اسالمي، به رشته فعاليت هايي دست زده است. سهيال جلودار زاده، رييس اين تشكل، در هـفـتـه     

ها از نقطه نظر منافع زنان كارگر ميهن مـا   گيري هايي كرده است كه توجه به آن هاي اخير موضع
در محـل  “  دهه فجر” به مناسبت “  اتحاديه سراسري زنان كارگر” خالي از فايده نيست. ابتدا رييس  

“ اميد داريم شرايطي پيش نيايد كه انقالب به دست نامحرمان بيافتـد ”حسينيه جماران اعالم كرد: 
قانون كار نيز مانند ” سپس و در يك سخنراني ديگر با اشاره به اصالحيه قانون كار ياد آوري كرد:  

باقي دستاوردهاي مان از بين مي رود ... بايد تالش كنيم كساني كه اسالم واقعي را مي شناسند و    

 صفحات ويژه هشتم مارس، روز جهاني زن

تاملي بر:  كار و زندگيِ 
 كارگرانِ زن
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]. ظـاهـرا   1390بهمن ماه  18[ايلنا ،“ نسبت به مردم مسئوليت پذير هستند وارد مجلس شوند
با انتخابات آتي مجلـس  “  اتحاديه سراسري زنان كارگر خانه كارگر” فعاليت پرتب و تاب اخير 

سهيال جلودار زاده رييس اتـحـاديـه      ” بهمن ماه، گزارش داده بود:  14بي ارتباط نيست. ايلنا، 
سراسري زنان كارگر گفت حساسيت كافي جهت رفع مشكالت كارگري وجود نـدارد ... بـا          
حزب هاي سياسي صحبت كنيم. از االن تا انتخابات راجع به جبهه كار و توليد حـرف مـي        

 “ زنيم.
رييس آن اعـالم      “  اتحاديه سراسري زنان كارگر” گيري هاي  و سرانجام در سلسله موضع

اگر كارگران راي ندهند آنچه دارند را از دست مي دهند به كساني كه روي شمـارش  ” داشت:  
راي ها مشكل دارند مي گويم ما امسال نظارت هايمان را بر حوزه هاي راي گيري زياد مـي  

درصد جامعه هستيم تالش  50كنيم چرا كه براي حفظ حداقل ها و براي گرفتن حق مان كه 
 بهمن ماه].  17[ايلنا، “ مي كنيم

بنابراين، اين تشكل در حقيقت بيشتر تخته پرشي براي انتخابات تلقي مي شود تا تشـكـل   
 يي جدي و متكي به حقوق سنديكايي و مدافع حقوق زنان كارگر. صنفي

جمهوري اسالمي در حالي مي كوشد كارگران و بـه  “  اتحاديه سراسري زنان كارگر” رييس 
خـانـه   “ويژه زنان كارگر را به شركت در انتخابات ترغيب كند كه عليرضا محجوب، رييـس    

كـارگـران   ” ، طي سخناني در جمع دانشجويان خانه كارگر با صراحت تاكـيـد كـرد:         “ كارگر
راي موافق هم در مجلس نداشتند تا طرح ساماندهي قراردادهاي موقت تصويب  80قراردادي 

 بهمن ماه].  23[ايلنا، “ شود
حال پرسش اينجاست، وقتي در مجلس فعلي براي تصويب يك اليحه مربوط به حـقـوق     

راي به دست نمي آيد، چگونه در مجلس آينده كه از هم اكنون آشكار است  80كارگران حتي 
كه انتخابات آن به مراتب فرمايشي تر، جعلي تر، ساختگي تر و ناعادالنه تر از انـتـخـابـات         

 مجلس پيشين است مي توان از حقوق حداقلي زحمتكشان خصوصا زنان كارگر دفاع كرد؟
سرنوشت مجلسِ بيرون آمده از دل يك انتخابات فرمايشي و  زير كنترل ولي فقيه از هـم    
اكنون روشن است. تالش تشكل هايي چون خانه كارگر و زيرمجموعه هاي آن در وضعـيـت    

 فعلي محكوم به شكست است و در جهت منافع طبقه كارگر نبوده و نيست. 
زنان كارگر ضمن آنكه خواست هاي مشترك با مردان كارگر دارند و در زمينه هايي ماننـد  
تالش براي باطل كردنِ قراردادهاي موقت، افزايش دستمزدها مطابق نرخ واقعي تورم، تامين 
امنيت شغلي و توقف خصوصي سازي، مبارزه و رويارويي با ابالغيه ولي فقيـه در خصـوص       

ها، همگام و همدوش با ديـگـر    ، احيا و ايجاد سنديكاهاي مستقل كارگري و جز اين44اصل 
كارگران در صف پيكار قرار دارند، در همان حال نيز خواست هاي صنفيِ ويژه خود را دارند كه 
در زمره برنامه هاي جنبش سنديكايي قرار داشته و دارد. زنان كارگر به درستي و بـه حـق         

اي دارند  نظير: دريافت مزد مساوي با مردان در برابر كار همـسـان؛     خواست هاي صنفيِ ويژه
حقِ استفاده زنان كارگر از شش هفته مرخصي قبل و بعد از زايمان با استفاده از حـقـوق؛ در     
اختيار قرار دادنِ زمان و فرجه مناسب براي  زنان كارگر در طولِ كار به منظور شيردادن بـه    

هاي كار؛ تأسيـس مـهـد كـودك بـراي             نوزاد خود و منظور گرديدنِ اين مدت جزو ساعت
نگهداري از كودكان زنان كارگر در كنار هر كارگاه و كارخانه؛ محفوظ ماندنِ محلِ شغلي زنان 
كارگر در خالل دوران استراحت قبل و بعد از زايمان و ممنوعيت اخراجِ او پس از اين دوران از 
سوي كارفرما؛ قدغن كردنِ اشتغال زنان به كارهاي سخت و زيان آور كه طبق معيارهاي بين 
المللي تعيين خواهد شد؛ تعلق گرفتنِ بيمه درماني به كارگران زن اعم از موقت و دايم؛ لـغـو   
تبعيض جنسيتي و تفاوت در محيط هاي كاري نسبت به كارگران زن به دليل جنسيت آنـان؛  
لغو حجاب اجباري و هر نوع پوشش خطرناك در محيط هاي كارگري با نظر و در جـهـت         
خواست زنان كارگر؛ تضمينِ نظارت كارشناسي پزشكي بر بيماري هاي شغلي ويـژه زنـان؛       

 ارتقاء سطحِ آموزش و مهارت فني زنان كارگر همچون كارگران مرد.
اين خواست هاي صنفي در كنارِ خواست ها و منافع سياسي زنان كارگر لزوم توجه جدي تر 

 به اين بخش از جنبشِ مطالباتي زنان كشور را ضرور مي سازد. 
در مبارزه با دولت كودتا و ارتجاع ، زنان كارگر نيروي بالقوه دو گردان اصـلـي مـبـارزات         

اند: جنبش هاي كارگري، و جنبش زنان. توجه به نيازها و خـواسـت          همگاني ضد استبدادي
هاي آنان در تقويت و تحكيم نقش جنبش كارگري در مبارزه كنوني بر ضد ديكتـاتـوري از     

 اهميت اصولي برخوردار بوده است و از آن نبايد غفلت كرد.
زنان كارگر بخش جدايي ناپذير جنبش كارگري كشور محسوب مي شوند و مخالفت آنان با 

اي از اين دست، در    هاي عمده ، و مسئله“ اصالحيه قانون كار“، “ برنامه آزاد سازي اقتصادي“
چارچوب منافع سراسري و عمومي جنبش كارگري و جنبش دمكراتيك و آزاديخواهانه كشور 

 است.
 

انتخابات فرمايشي، و نقشِ  تأملي بر كار و زندگي ... ادامه 
 بسيجِ زنان

در هفته هاي اخير بردامنه تبليغات هدفمند ارگان هاي 
نظامي و امنيتي در خصوص انتخابات آتي مجلس افزوده 

اي    شده است. يكي از اين نهادها كه به فعاليت گسترده 
است. رييس اين نـهـاد      “  بسيجِ جامعه زنان” دست زده، 

واپس مانده در توضيحِ علت اين امـر، يـعـنـي حضـور          
چشمگيرِ بسيج جامعه زنان در عرصه تبليغات پيـرامـون   
انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي، اعالم مي دارد:   

حضور زنان در انتخابات مشاركت حداكثري خانواده هـا  ” 
 “را به همراه دارد.
در حكم يـكـي از     “  بسيج جامعه زنان“به اين ترتيب 

از هم اكنون نقشِ مشخص و  “ بسيج“زيرمجموعه هاي 
معيني به منظور گرم كردن تنور انتخابات فرمايشي را بر 
عهده گرفته است. رييس اين ارگانِ به غايت ارتجاعـي،   
كه همواره در سركوب و هراساندن نقش داشته است و   
از سازمان دهندگانِ به كارگيريِ فشار به جنبش زنان و   
زنان آزاده و دلير ميهن ما بوده است، در خالل گفتگـوي  

بهمن مـاه، خـاطـر       16اختصاصي با خبرگزاري فارس، 
بسيجِ يك زن بسيج خانواده است، اگـر  ” نشان مي سازد:  

زن درحادث شدن موضوعي حضور داشته باشد، الـزامـا     
خانواده هم شركت خواهد داشت، پس حضور بـا نشـاط     
بانوان حضور حداكثري جامعه را به همراه دارد ... زنان و    
خانواده با حضور پررنگ در انتخابات مـجـلـس پـاسـخ        
محكمي ... (به دشمنان) خواهند داد ... زنان ايـران در              
انتخابات پيش رو با حضور خود و خانواده هايشان درپاي 
صندوق هاي راي نشان خواهند داد چگونه يكبار ديـگـر   

 “اهداف پليد دشمن را به زمين مي زنند.
زنـان جـمـهـوري       “  بسيج“با دقت به سخنان رييس 

اسالمي به خوبي مي توان شرحِ وظيفه و نقشِ اين نهاد 
زنـان بـا      “ بسـيـج  “را در مقطعِ زماني كنوني دريافت.    

هراساندن، تهديد كردن، و فريب دادن مي كوشد بخـش  
هايي از زنان كشور، و به واسطه آنان، خانواده هايشان را 
به پاي صندوق راي براي يك انتخابات كامال فرمايشـي  

رژيم واليت  “ بسيج جامعه زنان“بكشاند. از ماه ها پيش  
هـاي     فقيه، با اين هدف فعاليت گسترده اي را در منطقه

محروم، شهرهاي كوچك، و در ميان گروه هاي مختلف 
زنان و دختران آغاز كرده است. سياست بسيج زنان آميزه 
اي از عوام فريبي، دادن وعده هاي پـوچ، تـوسـل بـه         
     استفاده از اين باورها بـه سـود باورهاي مذهبي، و سوء
مقاصد سياسي، تهديد كردن و ترساندن است. بي جهت  
نيست كه بسيج زنان در هفته هاي اخير در ميان زنـان    

هاي  خصوص درمنطقه سرپرست خانوار، زنان خانه دار، به
هايـي چـون      كنند و مسئله محروم كشور، حضور پيدا مي

بيمه زنان خانه دار، بيمه زنان سرپرست خانوار، امكان راه 
اندازي مركزهاي فروش براي زنان در چند شهر از جمله 

كشند و عـمـلـي       تهران، تبريز، همدان، مشهد پيش مي
ها را به حضور در انتخابات و راي بـه افـراد          شدنِ آن

 كنند.  معيني مشروط مي
و ديگر ارگان هـاي     “ بسيج جامعه زنان“تمام تالش 

واپس مانده، گرم كردنِ تنور انتخابات فرمايشي مجلـس  
هاي نهادهاي زير مجـمـوعـه     آينده است. توان و امكان 

به طور كامل در خـدمـت نـمـايشـي        “  سپاه پاسداران“
 انتخاباتي قرار گرفته اند.
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راهبرد اقتصادي رژيم واليت فقيه، 
 عامل گسترشِ داللي و واسطه گري

ويژه تحريم خريد نـفـت و بـانـك            با تشديد تحريم هاي اقتصادي به
اجتماعي كشـور رو بـه          -مركزي جمهوري اسالمي، وضعيت اقتصادي

وخامت گراييده است. در چنين اوضاعي، دولت ضد ملي احـمـدي نـژاد         
كل كشور را، پس از تاخيري معنادار، سرانجام به  1391اليحه بودجه سال 

هاي اليـه   مجلس ارايه كرد. اليحه بودجه بر محور تقويت منافع و موضع 
هاي انگلي طبقه سرمايه دار ايران تنظيم شده است: كاهش هزينه هـاي    
عمومي، افزايش بودجه نظامي و به همراه آن افزايش اعتـبـارات مـالـي       

 1391هنگفت به بنيادهاي انگلي، از ويژگي هاي بارز اليحه بودجه سال   
طور عمده و كـمـاكـان         روند. عالوه بر اين، اليحه بودجه به  به شمار مي

بردرآمدهاي حاصل از فروش نفت استوار است، و از هم اكنون برخـي از    
جناح هاي ارتجاع حاكم نسبت به واقعيت يافتنِ درآمدهاي نفتـي دولـت     
هشدار داده و ابراز نگراني مي كنند. اليحه مذكـور از سـمـت گـيـري             

اجتماعي رژيم واليت فقيه و راهبرد اقتصادي آن يعـنـي: آزاد       -اقتصادي
 سازي و خصوصي سازي، جدا نيست.

هاي اخير، از جمله سقوط ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي و  تحول
هاي دولت در اين زمينه، به همراه محتوا و خطوط كلي  سياست ها و تدبير
خوبي ماهيت ناسالم و انگلي اقتصاد جمهـوري   ، به 91اليحه بودجه سال 

هاي شديـد   دهد. در ماه هاي گذشته به هنگام نوسان  اسالمي را نشان مي
دي ماه، در گزارشي از افزايش سرسام  16بازار ارز و سكه، خبرگزاري ايلنا، 

در صورت تـداوم    ” آور نرخ دالر بر اثر تحريم هاي مداخله جويانه نوشت:  
روند موجود در بازار سكه و ارز، كشور با يك بحران جدي مواجه شده و به 
عبارت ديگر به يك آفت بزرگ تبديل خواهد شد ... بحران بازار سكـه و       

 “ارز نمونه تبلور يافته اقتصاد مسموم كشور است.
نكته پراهميت واكنش، سياست، و تصميم هاي رژيم واليـت فـقـيـه         

خصوص دولت ضد ملي احمدي نژاد و مسئوالن ارشد بانك مركزي در    به
بار است. تصميم به افزايش سود بانكي كـه    قبال اين اوضاع آشفته و زيان

از سوي دولت و شوراي پول و اعتبار گرفته شد، تاثيري بسيار منفـي بـر     
صنايع كشور و منافع توليد كنندگان كوچك و مـتـوسـط كشـور دارد.             

عالوه، نابساماني و بحران ارز در كنارِ افزايش سود بانكي، زنـدگـي و        به
امنيت شغلي ميليون ها تن از زحمتكشان فكري و يـدي را زيـر فشـار          
مضاعف گذاشته و سبب كاهش جدي قدرت خريد آنان گـرديـده اسـت.      

بحران هاي پولي و ”دي ماه، گزارش داد:  25دراين زمينه خبرگزاري ايلنا، 
درصد افزايش يابد و    50بانكي موجب شده است كه نرخ تورم به بيش از 

همين امر موجب شده است كه كارگران به دليل دريافت دستمزد انـدك    
فشار اين سياست هاي غلط دولت را متحمل شوند ... هم اكنون بـرخـي        

درصد از ظرفيت كار مي كنند و كارگران فعال در ايـن     20كارخانجات با 
واحد هاي توليدي در تامين نيازهاي اساسي خود با مشكـالت فـراوانـي      

دي ماه، در گزارش خود ضمن  19روزنامه دنياي اقتصاد، “  مواجه شده اند. 
اشاره به تاثير تحريم ها بر اقتصاد كشور، به تصميـم بـانـك مـركـزي          
جمهوري اسالمي در خصوص اختصاص دادنِ ارز نامحدود با نرخ مرجع به 

ارز نامحدود به نفـع  ” تجارِ عمده و دالل هاي اصلي پرداخته و مي نويسد:  
واردات و به ضرر صنعت. توليد كنندگان و واردكنندگان از اين پـس ارز       
نامحدود با نرخ مرجع بانك مركزي دريافت مي كنند. اين جـديـدتـريـن        
تصميم بانك مركزي براي عبور از بحران بازار ارز است ... نوسانات قيمت    
ارز موجب تعطيلي برخي واحدهاي كوچك توليدي شده است ... اگر چـه       
بخشنامه جديد را براي واردكنندگان [بخوان سرمايه بزرگ تجاري] مـي      
توان به فال نيك گرفت، اما برخي كارشناسان معتقدند كه اجـراي ايـن       
بخشنامه چندان به نفع توليد و بخش صنعت نخـواهـد بـود، چـرا كـه            
اختصاص بدون محدوديت ارز با نرخ مرجع به واردكنندگان موجب افزايش 
واردات خواهد شد كه اين امر به ضرر توليد كنندگان تمام مي شود و بازار 

 “بيش از پيش در اختيار محصوالت وارداتي قرار خواهد گرفت.

آيا چنين سياستي در يك مقطع بحراني و بسيار دشوار به مفهوم حمايت 
از منافع سرمايه بزرگ تجاري نيست؟! چرا و با كدام انگيزه در بـحـران        
ارزي حقوق و منافع زحمتكشان و قشرهاي ميانه حال جامعـه از سـوي       
دولت ضد ملي احمدي نژاد و ارتجاع حاكم نا ديده گرفته شـده ولـي در       

ويژه اليه هاي انگلي و غير  همان حال تامينِ منافع كالن سرمايه داران به
مولد در اولويت قرار مي گيرد و براي آن ده ها دستور العمل و بخشـنـامـه    

 -صادر مي شود؟ اختصاص ارز نامحدود با نرخ مرجع به تاجرهاي عمـده    
آن هم در وضعيت فشار روز افزون تحريم ها و تنگناي بازرگاني خـارجـي   

به معناي حمايت قاطع از تاجرهاي بزرگ و دالل ها، و بـه زيـان      -كشور
توليد، توليد كنندگان، و صنعتگران است. بي دليل نيست كه در آشفته بازار  
گراني ارز و سكه گروهي يك شبه به ثروت هاي نجومي مي رسند و در     
همان حال اكثريت جامعه فقيرتر و فقيرتر مي شود. وزير اطالعات رژيـم،     
در آخرين مصاحبه خود، به اين موضوع با عنوان: برخـي خـودي هـا از           
نوسانات سكه سودهاي ميلياردي برده اند، اعتراف كرده است. در اليـحـه    

دولت احمدي نژاد بارِ اصلي فشار اقتصادي  بردوش مـردم   91بودجه سال 
، دولت احمدي نژاد هـيـچ رديـف        91گذاشته شده است. در بودجه سال  

معيني به هزينه هاي قانون هدفمندسازي يارانه ها اختصاص نداده اسـت،  
اما همان گونه كه برخي ارزيابي هاي كارشناسان خاطر نشان مي سـازد،    

هزار ميليارد تومان به صورت غير شفـاف بـراي      70دولت اعتباري بالغ بر 
ادامه اجراي برنامه آزاد سازيِ اقتصادي (هدفمندي يارانه) در بودجه سـال    

هاي شبه دولتي، دولتي، و خصوصي در نـظـر    آينده و در دل بودجه شركت
گرفته است.هرگونه افزايش يا كاهش اعتبارهـاي بـرنـامـه آزاد سـازيِ             

ويـژه     طور مستقيم بر زندگي و معيشت توده هاي مـردم بـه       اقتصادي به
زحمتكشان تاثير مي گذارد. از هم اكنون مي توان وضعيت دشوار گـذرانِ     
كارگران و روستاييان و قشرهاي ميانه حال را بر اساس اليـحـه بـودجـه       
تنظيمي دولت حدس زد. ديگر بهاي اين نوع سيـاسـت، رواج داللـي و           
اقتصاد انگلي و غير مولد است. سخنان اخير مسئوالن دولت مـبـنـي بـر        
  افزايش ميزان يارانه هاي نقدي، صرفاً به منظور فريب توده ها و با هـدف
گرم كردن تنور انتخابات اعالم شده است، زيرا با اجراي فاز دوم هدفمندي 

ها و گـرانـي    يارانه ها هرگونه افزايش يارانه نقدي در مقابل افزايش قيمت
رشـد  ” سرسام آور بي نتيجه است. دراين خصوص ايرنا چندي قبل نوشت:   

داللي روابط گري، فرهنگ كار در كشور را خدشه دار كـرده اسـت كـه        
عوارض آن در سال هاي آتي نه چندان دور قابل مشاهده خواهد بود ... آيا    
ملت ايران، مگر مجموعه اي از كارگران، كشاورزان، كارمندان، معلـمـان،   
پرستاران ... و ساير اقشار نيستند، چگونه ممكن است فقط منـافـع اقشـار         
بازاري در اقتصاد ايران در نظر گرفته شود و از احوال ديگر اقشار جامعه بي 

هاي نقـدي در جـامـعـه          ميليارد دالر سرمايه 350خبر باشيم. هم اكنون  
ميليارد دالر در سال هاي اخير واردات كـاالهـاي      500سرگردان است ...    

 “ مصرفي به كشور داشتيم.
نكته پراهميت كه مي بايد مورد اشاره قرار گيرد عبارتست از اينكـه، در    

هاي اخير با افزايش درآمدهاي نفتي، فضاي اقتصادي مناسبي بـراي      سال
جمع آوري سپرده ها و به كار انداختن آن در امور داللي و تجاري در كشور 
پديد آمده است. دولت ضد ملي احمدي نژاد با سياست هاي اقتصادي خود  
تامين كننده و حامي منافع سرمايه هاي بزرگ تجاري و غير مولد بوده و   
هست. آنچه اين اوضاع را وخيم تر مي سازد، اجراي برنامـه آزاد سـازيِ        

ويژه زحمتكشان شهـر و     اقتصادي است كه زندگي را بر مردم ميهن ما به
 25روستا دشوار تر از قبل ساخته و فقر دهشتناكي را رواج داده است. ايلنا،  

دي ماه، از قول معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت گـزارش داد:    
ايـن  “  محدوديتي براي افزايش قيمت كاال تـا پـايـان سـال نـداريـم.             ” 

گيري در حالي اعالم مي شود كه درست چند روز پـيـش از آن            موضع
يي راي داد كـه راه دولـت بـراي           مجلس به دو فوريت طرحِ استفساريه

چگونگي افزايش قيمت حامل هاي انرژي را سد كرده و موقعيت باندهـاي  
 هوادار دولت را در حاكميت به چالش مي گيرد. 

بـايـد      91اكنون نيز با توجه به مواد و تبصره هاي اليحه بودجه سال   
شاهد رواج باز هم بيشتر اقتصاد داللي و به موازات و هماهـنـگ بـا آن        

 گسترش فقر در جامعه باشيم. 
 با تشديد تحريم هاي مداخله جويانه، اين وضعيت وخيم تر خواهد شد.
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 به مناسبت روز جهاني زن 
 نگاهي به وضعيت زنان در كشورهاي اسالمي

 8ادامه در صفحه 

در آستانه صد و يكمين سالگرد روز جهاني زن ، بيم ها و اميدهاي زنـان در       
سراسر جهان نسبت به بهبود شرايط زندگي آنان موضوعي است كه با شـدت و      
ژرفاي بيشتري همچنان ادامه دارد. اين بيم  و اميدها از آن روي با اهميت اسـت   

آورانه در جهان و در دهـه دوم قـرن        كه با وجود همه پيشرفت هاي علمي و فن
ها به زنان اختـصـاص داده      بيست و يكم، هنوز سهم شايسته اي از اين پيشرفت

يي همچنان براي مبارزه با اين تبعيض هـا   نشده است، و چالش هاي بسيار جدي
رويارويِ زنان در كشورهاي مختلف قرار دارد، و اولويت اصلي جنبش هاي زنان و 

شان همچنان مبارزه با جداگريِ جنسيتي است. اين جداگريِ جنسيتي يـا      حاميان
ها و ناديده گرفتنِ حقوق اساسي و حتي ابتـدايـيِ زنـان در حـالـي در               تبعيض

كشورهاي مختلف جريان دارد كه نقش  زنان در امور اقتصـادي و تـولـيـد در           
موردهايي حتي از نقش و نفوذ مردان بيشتر است، اما به ايـن دلـيـل كـه: در              

هايي كه حق مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجـتـمـاعـي      نظام
باعث اختالل در آن مي گردد و در نتيجه  منافع سودجويانه نظام حاكم به چالش 
كشانده مي شود، دست يافتن به روندي كه در آن به حقوق اساسي زنان و  بـه      

اي توجه و عمل  رسميت شناختن حق شركت همه زنان در امور جامعه به طور پايه
از جملـه در پـوشـش         -شود، با مقاومت آگاهانه نيروهاي حاكم بر اين كشورها

 مواجه مي گردد.                                                                         -محرمات ديني و مذهبي
هاي سياسي و اقتصادي متفاوتـي در تـركـيـه          هاي اخير، تحول  در طول سال

با  “ عدالت و توسعه“صورت گرفته است كه نماد مشخص آن قدرت گرفتن حزب 
شعارهاي اسالمي است. روندهاي جاري در تركيه و آن چيزي كه فعاالن سياسي  

برند باعث گرديده است كـه     گير تركيه نام مي از آن با عنوان رشد اقتصادي چشم
يي مـوفـق    بسياري از مخالفان رژيم واليت فقيه در ايران، تركيه را در حكم نمونه

اي از    براي يك جامعه دمكراتيك بدانند. اين الگو برداري، با اينكه طيف گسترده 
ها( نحله هاي)   فعاالن سياسي را به خود مبتال كرده است، اما بيشتر از سوي آموزه

يي پيش كشيده  مي شود كه به نوعي شيوه هاي نولـيـبـرالـي را بـراي           فكري
ها در تركيه چقدر با ادعـاي مـورد        پيشرفت كشورها مد نظر دارند. اينكه واقعيت 

بحث همخواني دارند يك موضوع است، اما موضوع مهم تر از آن اين است كـه    
پشتيبانان نمونه تركيه اي به هنگام مخالفت با رژيم واليت فقيه و سياست هـاي  

 زن ستيزانه اش به موردهايي اشاره مي كنند كه اتفاقا در تركيه هم وجود دارند. 
هاي   با گسترش مبارزه زنان و دستاوردهاي بزرگي كه اين جنبش در طول سال

يـي را مـي        اخير، با وجود همه فشارها، به دست آورده است كمتر نيروي سياسي
توان سراغ گرفت كه نسبت به نقش زنان در فرآيندهاي دمكراتيك بـي تـوجـه      
باشد. تقريبا براي تمامي اين نيروها به طور كامل مشخص و محرز است كه بدون 
حضور زنان و پيگيري كردن خواسته هاي آنان، روندهاي دمكراتيـك و ديـگـر        
پيشرفت ها در عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي، و اجتماعي امكان ناپذير است. اين 

آوري و      موضوع به ايران منحصر نمي شود، اصلي اسـت كـه در دوران فـن           
هاي علمي درباره همه كشورها صادق است. حال اگر اين مهم را قـبـول     پيشرفت

 يي موفق صحبت به ميان آورد؟ داشته باشيم آيا مي توان از تركيه در حكم نمونه
) انتشـار داد،     2011مرداد (ماه جوالي  -در گزارشي كه سازمان ملل در ماه تير

خشونت برضد زنان در تركيه باالترين آمار را در مقايسه با كشور آمريكا و هـمـه   
درصد زنان تركيه مورد خشـونـت    39كشورهاي اروپايي  دارد. بنا بر اين گزارش،  

هايي كه فعاالن حـقـوق زن در          فيزيكي قرار مي گيرند. بر اساس ديگر گزارش 
تركيه انتشار داده اند، با وجود  آمار افزايش خشونت هاي جنسي برضد زنـان، در    

خانه يا مكان امن براي زنان در نظر گرفته شده اسـت.   62سراسر اين كشور تنها 
مسكن امـن   800اين در حالي است كه در آلمان اين تعداد خانه هاي امن به مرز 

 160، در حدود   2011مي رسد. بر اساس گزارش هاي انتشار يافته،  تنها در سال 
درصد از به قتـل   41زن از سوي همسران يا افراد خانواده خود به قتل رسيده اند.  

درصد هم  16رسيدگان به اين دليل كشته شدند كه درخواست طالق كرده بودند، 
به اين دليل به قتل رسيدند كه حاضر به تبعيت كامل(تمكين) از هـمـسـرشـان         

هـاي     نبودند. اين آمارهاي خشونت بر ضد زنان در حالي انتشار مي يابد كه مـورد  
هاي مسئول  گزارش داده    بسيار ديگري از سوي زنان يا خانواده ها اصالً به مقام

نمي شوند. زنان تركيه، همچون زنان ديگر كشورها، با مشكل قتل هاي ناموسـي   
نيز دسته و پنجه نرم مي كنند. آمار دقيقي از اين قتل هاي خاموش تاكـنـون در      

سواد  در تركيه وجـود دارد      هزار نفر بي 700ميليون و  4دست نيست.  
اند.  بـر اسـاس         هزار نفر از آنان زنان 800ميليون و  3كه  نزديك به 

و نيم درصد از زنان تركيه  23، تنها 2009گزارش بانك جهاني در سال 
هـاي زن در       درصدي شاغل 67مشغول به كارند، و در مقايسه با آمار 

اروپا، فاصله عميق بين مردان و زنان تركيه را در زمينه اشـتـغـال بـه       
دهد. وضعيت دشوارِ محيط كاري، انجام امـور خـانـه          خوبي نشان مي

اند كه روي آوردن به كـار   يي هاي عمده داري، و فشار خانوادگي از دليل
 1930را بين زنان در تركيه محدود كرده است. تركيه با ايـنـكـه در         

 1934خورشيدي) حق راي به زنان را قانوني كرد، و در   1309ميالدي( 
خورشيدي) هم حق انتخاب شدن براي ورود به پارلمان   1313ميالدي( 

تر  كه حتي در مقايسه با بعضي كشورهاي اروپايي پيش -را به زنان داد
اما از هنگام دادنِ اين حق قانوني به زنان تا كنون ميزانِ مشاركت  -بود

گيـر   زنان در پارلمان تركيه، پس از گذشت نزديك به هشت دهه، چشم
ميـالدي (    1935نيست. به عنوان مثال، ميزان نمايندگان زن در سال  

خورشيدي) در پارلمان تركيه چهار و نيم درصد بود، در حالي كه   1314
خورشيدي) اين مشاركت بـه چـيـزي          1386ميالدي ( 2007در سال 

درصد رسيده  14درصد  و هم اكنون نيز به كمي بيشتر از  9نزديك به 
است. از نكته هاي جالب در ارتباط با وضعيت زنان در تركيه بايـد بـه      
ديدگاه هاي حزب حاكم كنوني نسبت به زنان اشـاره شـود. دولـت           
اسالمي تركيه با منحل كردن وزرات زنان و ادغام آن در وزارت خانواده 
و امور اجتماعي نه تنها به دستاوردهاي زنان كمكي نكرد، بلكه گـامـي   
هم آنان را به عقب راند. رجب طيب اردوغان، در يكي از سـخـنـرانـي      
هايش، گفت كه هر زن ترك الاقل بايد سه بچه به دنيا بياورد. يكي از  

اند ناديده گرفته شـدن   اي كه زنان تركيه با آن مواجه هاي عمده مشكل
هاي گذشته تركيه به   قوانيني اند كه به نفع زنان است. با اينكه در سال 

تصويب قوانين به نفع زنان اقدام كرده است، و در عرصه بين المـلـلـي    
كنوانسيون هاي بين المللي را امضاء كرده است، اما در عمل بسياري از 

هاي موجـود   اين قوانين به كار گرفته نمي شوند، و همين امر بر مشكل
 1388(   2009افزوده است. بر اساس گزارش توسعه اروپـا در سـال          
كشور در  109خورشيدي)، در ارتباط با نابرابريِ جنسيتي، تركيه از ميان 

رديف صدويكم بود. از اين نظر تركيه حتي از كشورهايي نظير اتيوپـي،   
پاكستان، و امارات متحده عربي نيز عقب تر است. با نگاهي به گزارش  

خورشيدي) تاكنـون،    1379(   2000توسعه انساني سازمان ملل، از سال 
در ارتباط با برابري جنسيتي، رتبه تركيه هر سال نسبت به سال گذشته 

، 64رتبه تركيه  2000سقوط كرده است. بر اساس اين گزارش، در سال 
سـقـوط كـرده       73) به رده  1384(  2004چهار سال بعد يعني در سال 

است. فعاالن حقوق زن در تركيه معتقدند كه با چـنـيـن وضـعـيـتـي           
ها بـتـوان    هاي عاجلي در دستور كار بايد قرار گيرد تا از طريق آن اقدام

شرايط زنان را در تركيه بهبود بخشيد. براي عملي شدن چنين امـري،     
زنان بايد با وارد شدن به عرصه هاي  اقتصادي، سياسي، و تصـمـيـم      

 گيري هاي مهم نقش بيشتري را بتوانند ايفا كنند. 
وضعيت زنان در كشورهاي عربي و حوزه خليج فارس، هنوز با چالش 

ها و خيزش هاي اخير  رو است. با اينكه انقالب  يي روبه هاي بسيار جدي
ها از باال در ديگر كشورهـاي عـربـي مـي          در مصر، تونس، و اصالح

توانست اميدهايي را براي بهبود شرايط اين كشورها بـه خصـوص در       
ارتباط با زنان به وجود آورد، اما با برتري يافتن نيروهاي ارتجـاعـي و     

انتظار اينكه اين اميدها بر آورده شـونـد واقـع بـيـنـانـه            “  اسالم گرا” 
هاي مردمي با حضور گستـرده زنـان      نمايد. گرچه روند اين خيزش  نمي

گسترده با توجـه بـه     همراه بوده است، اما به نظر مي رسد اين حضور 
موضع گيري هاي تاكنوني(مثال تالش براي قـانـونـي كـردن چـنـد            
همسري در ليبي) تضمين كننده حقوق قانوني زنـان نـخـواهـد بـود.           

يي به طور كامل منفي در ارتباط با مشـاركـت    كشورهاي عربي كارنامه
مردمي در پرونده خود دارند. در بيشتر اين كشورها نه تنها حق و حقوق  
زنان پايمال گرديده است بلكه اين نقض حقوق حتي در مورد  مـردان    
نيز روي داده است. دو كشور عربستان سعودي و امارات متحده عربـي   
اصوال هيچ گونه حقي را در مورد  انتخاب شدن و انتخاب كردن بـراي  
زنان قائل نيستند. در اين دو كشور اصوال انتخابات جايگـاهـي نـدارد.       
كويت با اينكه انتخابات ظاهري برگزار مي كند اما زنان در ايـن رونـد     

هاي آموزشي در كشورهاي عربي  هيچ گونه نقشي ايفا نمي كنند. امكان
درصد دختران و پسران در تـونـس بـه           98براي زنان متفاوت است. 

 صفحات ويژه هشتم مارس، روز جهاني زن
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 ادامه  نگاهي به وضعيت زنان در كشورهاي ...

مدارس ابتدايي راه مي يابند. در عربستان آمارها نشان مي دهد كه اين  
درصد است. در حالي كه در كشورهاي تونس و الجـزايـر     57رقم تنها 

درصد برآورد شده  3نسبت اختالف ورود دختران و پسران تنها تا حدود 
 76درصد و براي پسـران       44است، اما  نسبت ورود دختران در يمن 

درصد اعالم گرديده است. جالب اينكه نسـبـت ورود دخـتـران در              
كشورهاي بحرين، قطر، و امارات متحده عربي بيش از پسران اسـت.    
تقريبا در همه كشورهاي عربي حقوق زنان پايمال مي شود. در بيشتـر   
اين كشورها در حالي كه براي مردان تصميم به طالق دادن بسـيـار       
آسان است اما چنين امري براي زنان يا بسيار مشكل يا غير مـمـكـن    
است. چند همسري قانوني است. قتل هاي ناموسي آشكار و نهان بـر      

گاه قرار است در ايـن       هايي كه گه ضد زنان صورت مي گيرد. اصالح 
كشورها به نفع زنان به تصويبِ قانوني برسند با مخالفت جدي اسـالم  
گرايان مواجه مي شوند. نكته جالب در رابطه با وضـعـيـت زنـان در          
كشورهاي عربي و خاورميانه نوعِ برخورد كشورهاي غربي و آمريكا بـا  
اين سياست ها ست. مثال دولت آمريكا در رابطه با سياست هـاي زن     
ستيزانه رژيم واليت فقيه بارها و بارها مخالفت شديد خويش را ابـراز    
داشته است، اما با اينكه چنين وضعيتي در كشورهاي عربي با حدت و   
شدت مشابهي وجود دارد سياستي متفاوت در پيش گرفته مي شود. اگر 

هاي زنـان در ايـن كشـورهـا            بخواهيم واقع بينانه به بررسي مسئله
بپردازيم بايد تأكيد كرد وضعيتي كه براي زنان در عربستان وجود دارد   

هاي عـمـومـي و         به مراتب بدتر از ايران است. در عربستان در مكان 
غذاخوري ها جدا سازي جنسيتي به شدت اجرا مي شود. آمار خودكشي 
زنان، بر اثر در تنگنا قرار داشتن بيش از حد آنان در زندگي، باال  است. 

هاي مربوط به اوراق هـويـت، وزارت          به دليل به وجود آمدن مشكل
خورشيدي) با حق زنان سعودي   1384(   2005كشور عربستان در سال 

براي داشتن كارت شناسايي در صورت درخواست شان موافقت كـرد.    
بسياري از زنان به دليل اينكه پدر، همسر، يا برادر آنان مخالف چـاپ    
عكس زنان بر روي كارت شناسايي بودند، از اين كار منصرف شـدنـد.   
رانندگي زنان در عربستان ممنوع است. علماي عربستان بر حرام بودن  
رانندگي زنان به دليل ايجاد فساد و آسيب رساندن به عفت پـافشـاري   
مي كنند. ديدگاهاي سنتي در عربستان باعث شده است كه بسياري از  
دختران در سنين پايين مدرسه را ترك كنند. اشتغال زنان به هركـاري   
جز تدريس و پرستاري ممنوع است. ورود زنان بدون همراهي محرم به  

هاي عمومي از جمله بانك هـا، رسـتـوران هـا، و              بسياري از مكان
فروشگاها ممنوع است. روحانيان حنبلي سفر زنان را بدون هـمـراهـي     
مردي از محارمش ممنوع مي دانند. پوشاندن دست ها و صورت بـراي   

هاي سعـودي   تمام دختراني كه به بلوغ رسيده اند اجباري است. مدرسه 
همه دختراني را كه بيش از ده سال سن دارند مجبور به پوشيدن نقاب 

خورشيدي)، پافشاري پليس مذهبي در   1382( 2003مي كنند. در سال  
باره نقاب، به مرگ پانزده دختر نوجوان در آتش سوزي يك مدرسه در 
مكه انجاميد. پليس مذهبي مانع از آن شدند كه دختراني كه صـورت     

 خود را نپوشانده بودند، از كام آتش بگريزند.
هايي كه به نفع زنان در دوران ذوالفـقـار    در پاكستان، بررغم اصالح

ها به سرانجامي نرسيدنـد،   علي بوتو انجام گرفت، در نهايت اين اصالح
و وضعيت كنوني پاكستان مشابه  كشورهاي عربي است. قانون برابري  

خورشيدي) بـه تصـويـب        1352(   1973جنسيتي در پاكستان در سال 
رسيد. به دنبال كودتاي ژنرال ضياء الحق و تحكيم پايه هاي قدرتـش   

كه به زنان حق و حقوق بيشتري اعطاء مي كـرد   1973قانون مصوب 
را باطل اعالم كرد و قوانين اسالمي قصاص و ديه را جايـگـزيـن آن      

يي را كه ما هم اكنون در ايران بـرضـد زنـان       ساخت. وضعيت قضايي 
يم، در پاكستان نيز از سوي ضياء الحق به مورد اجرا درآمـد. در       شاهد

يي كه مورد تجاوز عموي خويش قرار  ) دختر سيزده ساله 1362(   1983
 100گرفته بود در دادگاه اسالمي به جرم زنا گناه كار شناخته شد و به 

ضربه شالق و سه سال حبس محكوم گرديد. در همان سـال وقـتـي       
موردي مشابه در ارتباط با يك دختر نابينا به نام سفيه بي بي اتـفـاق     

هاي وسـيـع مـردمـي،        افتاد، تنها پس از تظاهرات گسترده و اعتراض
هاي قضايي به ناگزير حكم پنج سال زندان وي را باطـل اعـالم      مقام

)،  1367(   1988كردند. با روي كارآمدن بي نظيـر بـوتـو در سـال              
هايي به نفع زنان با تصويب قوانين جديد انجام گرفت. با اين حال   اقدام

تا يك سال بعـد، و     1988در دوران نخست وزيري بي نظير بوتو، بين سال هاي 
تا سه سال بعد، وي موفق نگرديد قوانين تصويب شده در زمان پدرش را    1993

به نفع زنان دوباره به تصويب برساند. در دوران نواز شريف و پرويز مشرف هـيـچ    
گونه اقدامي  به نفع زنان صورت نگرفت. در اين دوره تنها همـت و پـايـداري         
فعاالن حقوق زنان بود كه مانع از تصويب قوانين زن ستيزانه بيشتر برضد زنـان    
گرديد. قتل هاي ناموسي در پاكستان بيشترين آمار قربانيان را به خود اختصـاص   
داده است. وضعيت آموزشي در بين زنان پاكستاني در ميان تمامـي كشـورهـاي       
جهان در سطح بسيار پاييني قرار دارد. ميزان ترك تحصيل در بين دختران بيـش   

درصد برآورد مي شود. خشونت بر ضد زنان نيز چالش بزرگي براي فعـاالن    50از 
هاي استثنايـي در     حقوق زنان است. آتش زدن زنان به دليل جهيزيه كم از مورد 

جهان  است كه در پاكستان به صورت يك معضل وجود دارد. وضعيت بهداشت و  
سالمتي زنان در پاكستان جزو بدترين ها در سطح جهاني است. تبعيض غـذايـي    

بچه ها به سوء تغذيه آنان منـجـر مـي       در خانواده ها به واسطه فقر بر ضد دختر
درصد از جمعيت زن در پاكستان دچار كم خوني است. مـيـزان     40گردد. بيش از  

 ها است.  بچه ها بيشتر از پسر بچه مرگ و مير در بين دختر
ها پرداختيم به  نگاهي دوباره به كشورهايي كه ما به بررسي وضعيت زنان در آن

خوبي نشان مي دهد كه رژيم هاي حاكم با استفاده از قوانين اسالمي بيشتـريـن   
كنند. اين موضوع نه از سر اتـفـاق       ها را برضد زنان و زندگي آنان ايجاد مي تنگنا

به مرحلـه  “  اسالم گرا” بلكه با يك برنامه ريزي دقيق از سوي نيروهاي ارتجاعي 
عمل درآمده است. در اين ميان نقش كشورهاي ثروتمند عربستان، قطر، امـارات،   
و كويت در اجراي اين برنامه هاي زن ستيزانه نبايستي كم اهميت تلقـي گـردد.     
اين كشورها با استفاده از دالرهاي نفتي و با اعطاي كمك هاي مالي گسترده بـه  

اند از رشد و بيداري توده هـا   تاريك انديش ترين جناح ها در اين كشورها مصمم
به خصوص زنان جلوگيري به عمل بياورند. آمريكا و ديگر كشورهاي غربي نيز با  
چشم بستن بر تمامي اين جنايت ها نه تنها خواستار مشاركت بيشتر زنان و احقاق 
حقوق شان نيستند، بلكه ادامه چنين روندي را بيشتر در مسير حفظ منافع كوتاه و 

دانند. از اين روي، ضرورت همكاري هر چـه گسـتـرده تـر             بلند مدت خود مي
نيروهاي مدافع حقوق زنان در اين عرصه مهم و حياتي بايد هر چه بيشتر برجسته 

 گردد، و زمينه هاي تقويت اين همبستگي را بيشتر فراهم آورده شود.

 ادامه   اطالعيه كميته مركزي حزب توده ايران ...

كار دشواري نيست و نتيجه كار نيز از هـم    “  انتخابات مجلس شوراي اسالمي” 
و سران ارتجاع ايجاد مجلسي است، از نوع “ ولي فقيه”اكنون روشن است. هدف 

شان احسنت گويي و    مجلس حزب رستاخيز كه در آن نمايندگان مجلس وظيفه
دسـتـگـاه    ” سخنراني در رثاي ولي فقيه و پيروي از دستوراتي است كه از سوي 

شود. مجلسي كه شايد نمونه آن حتي در تاريخ سي و سه سال   صادر مي“  واليت
جمهوري اسالمي نيز كم نظير است و بودن و فعاليتش نه تنها نفعي بـه حـال       
مردم ما ندارد بلكه نهادي است براي ايجاد قوانين و اليحه هاي ضد مـردمـي.     

نه تنها بحران همه جانبـه و    “  انتخاباتي” تر آنكه برگزاري اين نمايش  نكته مهم
دهد بلكه گام ديگري است در راسـتـاي        تعميق يابنده ميهن ما را كاهش نمي

سياسي و تشديد خطراتي كه ميهن ما و منطقه -هاي اقتصادي گسترش دشواري
 كند. را تهديد مي

حزب توده ايران، در كنار اكثريت نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور ضمـن  
ضد مردمي معتقد است كـه تـنـهـا بـا          “  انتخاباتي” محكوم كردن اين نمايش 

گسترش مبارزه متحد همه نيروهاي اجتماعي و استفاده از همـه امـكـانـات و         
توان ضمن افشاي گسترده برنامه هاي رژيم راه را بـراي         ابزارهاي موجود مي

هاي خارجي و رهـايـي        مقابله با برنامه هاي خطرناك ارتجاع داخلي و  دخالت
 ايران از چنگال استبداد گشود. 
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اي پيـدا كـرده      هاي سياسي ماه هاي اخير در سوريه شتاب ويژه تحول
اي و واقعي، امكـان   هاي ريشه است. با تعلل دولت سوريه در انجام اصالح 

پـرسـت      حفظ ابتكار عمل از سوي نيروهاي دموكراتيك، مترقي، و ميهن
محدودتر و محدودتر شده است، و در مقابل، نـيـروهـاي وابسـتـه بـه             

در ايـن كشـورنـد.          “ تغيير رژِيـم   ” امپرياليسم و ارتجاع منطقه در صدد 
نيروهاي وابسته به امپرياليسم كه اكنون به طور مستـقـيـم از طـريـق          

كنند، با تكيـه بـه      مرزهاي تركيه و اردن آزادانه در خاك سوريه عمل مي
تـريـن      ها ميليون دالر اهدايي عربستان سعودي و قـطـر، و مـدرن          ده

هاي اهدايي كشورهاي امپرياليستي، با اصرار به در پيش گـرفـتـن       سالح
رسوخ مزدوران و ها،  هاي درگيري مسلحانه، خرابكاري در زيرساخت شيوه

تـوجـيـه    ثباتي و    در تالش براي ايجاد بي قاچاق اسلحه به داخل كشور،
اند. پس از ناكامي در تصويب قطعنامه   تكرار تجربه ليبيمداخله خارجي و 

ارائه شده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد به منظور موجه سـاخـتـن    
مداخله در سوريه، به دليل وتوي آن از سوي چين و روسيه، كشـورهـاي     
امپريالستي و ارتجاع منطقه با حمايت رسمي و علني از نيروهاي ارتجاعي 

به دامـن  “  سلَفي“هاي  و محفل “ المسلمين اخوان“و وابسته به غرب نظير 
كوشند. از سوي ديگر، اياالت متحـده،    زدن به جنگي داخلي در سوريه مي

كنفرانسـي بـه نـام        هاي مرتجع با سازمان دادن  نشين انگلستان، و شيخ
المللي كردن بحران سـوريـه     در روزهاي اخير پروژه بين“  دوستان سوريه” 

اند. طيف وسيع نيروهاي صلح طلب، ترقي خواه، و طـرفـدار     را دنبال كرده
استقالل سوريه، در داخل و خارج از اين كشور، با حمايت از خواسته هاي 
مشروع و برحق مردم، به طور صريحي مداخله جويي هاي امپرياليسـم و    
نيروهاي ارتجاعي را تقبيح كرده اند. حزب توده ايـران ضـمـن اعـالم            
پشتيباني خود از شعارهاي واالي مردم سوريه براي تغييرهاي دموكراتيك 

هاي بنيادين به نفع مردم و حاكميت زحمتكشان، هرگونه مداخله  و اصالح
كند.  به باور حـزب تـوده       هاي اين كشور را محكوم مي خارجي در تحول

اياالت متحده آمريكا و متحدان ناتويي آن، در رابطه با سوريـه در    ايران، 
خـاورمـيـانـه     ” صدد پيشبرد طرح از پيش برنامه ريزي شده خود به نـام    

هاي سرشار انرژي  در منطقه، تسلـط   اند كه هدف آن، كنترل منبع “ بزرگ
هاي مواد اوليه كشورهاي منطقه، و حفظ سـركـردگـي     بر بازارها، و ذخيره
 اقتصادي خود در خاورميانه اعالم شده است. -(هژموني) سياسي

حزب توده ايران حمايت خود را از پالتفرم حزب كمونيـسـت سـوريـه       
اي، و      هاي داخلي، منطـقـه   توطئه” (متحد) در ارتباط با مخالفت پيگير با   

برضد مردم سوريه، در مردود شمردن و مـحـكـوم كـردن           “  المللي بين
جويانه نيروهاي خارجي و وابسـتـگـان بـه          ها و عملكرد مداخله سياست

ها به منظور دامن زدن به يـك جـنـگ       امپرياليسم و ارتجاع و تالش آن
گونه كه  هايي، همان دارد.  نتيجه چنين مداخله  داخليِ تمام عيار، اعالم مي

گرا و تسلـط   نمونه ليبي نشان داد، حاكميت ارتجاع سياه و نيروهاي واپس
امپرياليسم بر حيات سوريه خواهد بود. حزب توده ايران به مـوازات ايـن      

ها و نـيـروهـاي         زمان پشتيباني خود را از خواست كمونيست موضع، هم
ضرورت فوري شـتـاب بـخـشـيـدن بـه              ” دموكراتيك سوريه مبني بر 

تر و   هاي جامع ابزار اصالح”و به كارگيريِ  “هاي سياسي و اجتماعي اصالح
يي دموكراتيك، همراه با   در سوريه به هدف تضمين آينده“   تر دموكراتيك

وگـوي جـدي و          دارد. سوريه به گـفـت    آميز، اعالم مي پيشرفت، و صلح
مسئوالنه دولت و نيروهاي طرفدار دموكراسي و اصالحات نياز دارد. ايـن   

ريزي در اين كشور است. حزب توده ايران   تنها راه جلوگيري از ادامه خون
از پيشنهاد حزب كمونيست سوريه (متحد)، نيروهاي مترقي و دموكراتيك   

طلب بين المللي در باره ازسـرگـيـري     هاي صلح سوريه، و همچنين محفل
هـا از     هاي درگير و تالش براي يافتن راه پيشبرد اصالح وگوي گروه گفت

بيانيه اخير حـزب    ، كند. در ادامه  هاي درگير، حمايت مي راه مذاكره طرف
كمونيست سوريه (متحد) در ارتباط با اوضاع سوريه و ضرورت مذاكـره و      

 آيد:  در زير مي“ نامه مردم”حل سياسي، براي اطالع خوانندگان  يافتن راه
 

 آيا مذاكره غيرممكن است؟
مان  از زمان آغاز رويدادها در ماه مارس گذشته، دو صدا بر آسمان ميهن

وگو، خرد، و  طنين افكنده است: يكي صداي گلوله، و ديگري صداي گفت 

اند  هاي غيرمسئول توانسته اند. دست ها به وظيفه خود عمل كرده منطق. گلوله
ثباتي بكشانند، در بين شهروندان وحشت بيفكنند، و آنان را از    كشور را به بي

شمردند مـحـروم كـنـنـد، و           چيزهايي، مانند امنيت، كه تا كنون مغتنم مي
هاي اقتصادي و خدماتي را كه هزاران سوري طي چند دهه گـذشـتـه       بنيان

هـا،     هاي خونريز همراه با تحريك اند، تخريب كنند. گلوله  ها را برپا داشته آن
هـاي خـرافـي و           ها، از راه حكـم  ها، و به جان همديگر انداختن افكني فتنه

انديش تا چه اندازه در تباه كـردن   اند كه نيروهاي تاريك جاهالنه، نشان داده
اند موفق شوند. در حالي كه دولـت      ذهن جوانان در پنج دهه گذشته توانسته

ها به ضد روشنفكران و دگرانديشان سكـوالر   سرگرم به كارگرفتن محدوديت
جا فعاليت كنند و به توطئـه   بود، اين نيروها توانستند در نهايت آزادي در همه

ها توانسته اند با تقويت روحيه نفرت از ديگران و نـيـرو        بپردازند. خرابكاري 
هـا و       هاي تهاجمي به قصد نابود كردن تمـامـي مـانـع       بخشيدن به غريزه

ها محروم سازد. رويدادهاي همراه بـا      ها، ذهن آنان را از روشنايي محدوديت
هاي سوريه رخ داد، بـازسـازي ذهـنـي          ها كه در بسياري از نقطه بي رحمي

توان  يي را تنها مي  جوانان ما را در اولويتي عاجل قرار داده است. چنين وظيفه 
با اتحاد  نيروهاي دموكراتيك و سكوالر انجام داد. اين نيروها بايد به طـور     
يكپارچه  به منظور ياري به زدودنِ ذهن جوانان از غبارهاي فكـري تـالش     

كه  -اند و در واقع چنين چيزي را هم گفته -كنند. برخي ممكن است بگويند 
ها را بازسازي كرد و مقام واقـعـي    توان ذهن تنها با توسل به زور و قدرت مي

دهد كه تنها بـه   هاي اخير به ما نشان مي ها بازگرداند. اما تجربه  شان را بدان
كارگيريِ زور و قدرت، و بدون پشتكار، فعاليت سياسـي، و راهـكـردهـاي         

شـود كـه        بارتر شدن اوضاع منجـر مـي     تر و فاجعه سياسي، فقط به پيچيده
 مدت از ميان برداشت. توان اثرها و پيامدهاي آن را در كوتاه نمي

چاره كار در سوريه بسيار پيچيده شده است، و خشونت به امـري روزمـره     
المللي پيدا كرده اسـت.     اي و بين بدل گشته است. بحران سوريه ابعاد منطقه 

هاي مسلح فزوني يافـتـه    انديش و گروه ها و نيز تعداد نيروهاي تاريك فعاليت
گـيـري      اند. آنان جدا از اختالفي كه در اصول انديشگي، راه و روش، سمـت  

شان با يكديگر دارند، ابتكار عمل را در دسـت دارنـد.          اجتماعي و اعتقادي
آميز بود، بـه   اند تظاهراتي را كه در ابتدا مسالمت نيروهاي اپوزيسيون توانسته

 هاي مسلحانه بكشانند. سوي دايره بسته حركت
بار نباشد، الاقـل     مان اگر فاجعه پيامدهاي چنين تغيير وضعيتي براي ميهن

دوسـت،     بسيار خطرناك است. به همين دليل، اتحاد تمام نيروهاي مـيـهـن    
حـل     گرا، چپ، دموكراتيك، و سكوالر در تالش براي يافتـن يـك راه       ملي

سياسي براي بحراني كه ميهن ما را فرا گرفته است، ضروري است. اسـاس     
حلي سياسي باشد كه بتواند سوريه را در مسـيـر      كار بايد بر مبناي يافتن راه

گرا و در لواي حاكميت قانون قرار دهد. فقط از   يي دموكراتيك ، كثرت جامعه
هاي  توان به اين هدف رسيد. تا كنون تالش  راه مذاكره و گفتگو است كه مي

توان  بسياري براي آغاز مذاكره بين اين نيروها صورت گرفته است. اكنون مي 
هاي فراوان  ها آب شده است. اما هنوز مانع ارتباط ميان اين گروه  گفت كه يخ

حلـي   حل سياسي وجود دارد، راه ديگري در راه رسيدن اين نيروها به يك راه
مـنـد بـه       هاي عالقه كه در نهايت بتواند به توافقي تاريخي ميان همه طرف

 مان منجر شود. پيشرفت، دموكراسي، و تضمين مسير آينده ميهن
حل سياسي، نيازمند دست كشـيـدن      ادامه تالش براي رسيدن به يك راه

هاي مسلح اسـت،   همه اين نيروها از تكيه كردن و اميد بستن به قدرت گروه
حـل     هايي براي يافتن راه   ها خود نتيجه نبود فرصت كه وجود و عملكرد آن

سياسي و نيز حاصلِ دخالت خارجي بوده است. ادامه تالش بـراي يـافـتـن        
شـرط بـراي        حل سياسي، همچنين نيازمند آن است كه از تحميل پيـش  راه

انجام مذاكره دست برداشته شود، و كوشش براي مذاكره متوقف نشود. تصور  
هايي براي وضعيت بغرنـج و     حل توان به راه اينكه بدون مذاكره و گفتگو مي

تواند به اسيـر شـدن در        پيچيده كنوني دست يافت، اشتباه است و فقط مي
هـاي جـديـدي بـراي            يي بسته منجر شود. با شروع مذاكرات، افـق      دايره

ها از سر راه بـرداشـتـه       اي باز خواهد شد و بسياري از مانع هاي ريشه حل راه
ها اشاره شـده،   هايي كه در پيش بدان خواهند شد. دست يافتن به همه هدف 

هاي مذاكره، شناخت معين و مشخـصـي از      مستلزم آن است كه همه طرف
واقعيت سياسي و درك عميقي از توازن نيروها داشته باشند. هرگـز نـبـايـد        

يي هـم      هاي مسلح را كه حاضر به مذاكره نيستند و هيچ عالقه فعاليت گروه
هـاي     ها به محـفـل   حل ندارند ناديده گرفت. اين گروه  به پيدا كردن يك راه

هاي  هايي كه پول، اسلحه، نيرو، و امكان امپرياليستي خارجي وفادارند، محفل
هـاي     ها دخالت امپريالـيـسـت    گذارند. اين گروه  ها مي اي در اختيار آن  رسانه

آمريكايي و اروپايي و نيز نيروهاي ارتجاعي عرب را خواستارند، تا از اين راه   
گوينـد، مـبـارزه       پاره كنند. همان طور كه خودشان مي  سوريه را ويران و تكه

ها فقط برضد رژيم نيست، بلكه جنگي است براي محو سوريه و تبديل آن  آن
به يك ليبي ديگر. چنين رسالتي، حتي اگر همه نيروهاي امپرياليستي جهـان   

 پذير نيست. براي عملي كردن آن متحد شوند، تحقق
 حزب كمونيست سوريه(متحد)

حزب كمونيست سوريه (متحد): 
 آيا مذاكره غير ممكن است؟
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   از تاريخ درس بگيريم:
رمزِ پيروزيِ خلق ها، مبارزه 
 پيگير، متشكل، و متحد است!

اسفند ماه، خبر بيمـاري نـلـسـون        6رسانه هاي جهان در روز شنبه 
تـا     1960ماندال، سر شناس ترين زنداني سياسي جهان در سال هاي   

ميالدي، رهبر جنبش ضد نژادپرستي در آفريقـاي جـنـوبـي، و          1990
نخستين رئيس جمهوري اين كشور پس از سقوط نظام تبعيض نـژادي،  

سـالـه      93را در صدر خبرهاي خود قرار دادند.  بنابر اين خبر ها، رهبر  
جنبش مردمي آفريقاي جنوبي به منظور مراقبت هـاي پـزشـكـي بـه          
بيمارستان مجهزي در پرتوريا منتقل گرديده است. حزب تـوده ايـران،      

هاي جهان، بهبوديِ سريع براي اين شخصيـت   سخن با همه انقالبي هم
انقالبي، ملي، و دموكراتيك كه از معماران نظم نوين حـاكـم در ايـن        
كشور است، آرزو دارد و صميمانه ترين آرزوهاي خود را براي موفقـيـت   
رفقا، همرزمان، و دوستان نلسون ماندال، ارسال داشته است. انتشار خبـر   

ها  يي شد تا به سير تحول بستري شدن ماندال، و بازتاب جهاني آن، بهانه
هـاي آفـريـقـاي          در آفريقاي جنوبي، و اينكه چگونه مبارزان و انقالبي

هايي كه جهان در گير و دار تغيير  و در لحظه 1369جنوبي در بهمن ماه 
هايي مهم در توازن قواي بين المللي بود، توانستند مبارزه خـود را بـه       

 پيروزي برسانند نگاهي دوباره بيندازيم .
سال از روز آزادي نلسون ماندال  22بهمن ماه، دقيقاٌ   22با فررسيدن 

از زندان رژيم نژاد پرست و باز گشت او به آغوش ميليون ها تن از مردم 
آفريقاي جنوبي مي گذرد. تلويزيون هاي جهان در ايـن روز، گـزارش        
لحظه به لحظه اين رويداد تاريخي را به طور زنده براي ميلياردها نفر در 

روز قبل از آن، دولت نـژادپـرسـت       9سراسر گيتي مخابره مي كردند.   
حـزب  “و   “  كنگره آفريقاي جنوبي” مجبورشد ممنوع و غيرقانوني بودن 

ها  اين كشور را لغو شده اعالم كند. رسانه ها از برخي مذاكره“ كمونيست
در جريان ديدار با نمايندگان جنبش مردمي، و پذيرش برخي مصالحه ها 
از سوي دولت پرده برداشتند.  شرايط آفريقاي جنوبي در عرض چند روز  

حزب ”تاريخي كامالٌ دگرگون شد. نيروهاي انقالبي كشور و در رأس آن 
كه كادرهاي اصلي آن سكان هاي رهبـري  “  كمونيست آفريقاي جنوبي

را در دست داشتند، در شرايط نوين و ويژه “ كنگره ملي آفريقاي جنوبي“
اتحاديـه هـاي      كشور به تدارك ابزارهاي انتقال قدرت دولتي پرداختند. 

دهيِ طبقه كارگر و محرومان  كارگري زير رهبري كمونيست ها، سازمان
سياه پوست را براي نبردهاي قطعي روزها و ماه هاي آينده در دسـتـور     

هايي مـوجـب كشـانـده شـدن رژيـم                كار خود قرار دادند. چه عامل 
گراي افراطي نژادپرستان حاكم بر سر ميز مذاكره شد؟ آيا اين امر  راست

فقط  محصول فشار هاي بين المللي به مـنـظـور خـالص شـدن از            
اي در آفريقاي جنوبي و     هاي منطقه پيامدهاي ادامه مهم ترين درگيري

فلسطين در مقطع سقوط كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقـي بـود؟     
نقش و وظيفه نيرو هاي انقالبي و حزب كمونيست در چنين شرايـطـي   
چه بايست مي بود؟  نقش اتحاد عمل نيروهاي سياسيِ نماينده قشرها و 

در اين تحـول هـاي     “  كنگره آفريقاي جنوبي” هاي خلق در قالب  طبقه
اساسي در كشور چه بود؟ نقش جنبش همبستگي بين المللي با مـبـارزه   
مردم و زحمتكشان آفريقاي جنوبي براي ريشه كن كردن رژيـم نـژاد       
پرست كه درتمامي كشورهاي جهان گسترش داشت، چه بود؟ نـقـش     
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در كمك به بقا و گسترش اين جنبـش  

 چه بود؟ 
در خالل روزهاي گـذشـتـه      “  نامه مردم“در اين رابطه خبرنگار ويژه 

گفتگوهاي آموزنده اي  به منظور تصوير كردن دقيق روندهايي كـه در    
آن دوره پر تالطم در حيات سياسي كشور در جريان بود، بـا رفـقـاي        
رهبري حزب كمونيست آفريقاي جنوبي انجام داده است، كه پاره ويـژه  

ها پس از تدوين نـهـايـي در       آيد. ادامه اين مبحث  اي از آن در زير مي
 خواهد آمد. “ نامه مردم“شماره هاي آتي 

 
هـاي     گذار بر تحـول  هاي اثر س:  لطفاٌ در رابطه با عامل 
، و بـه ويـژه     1990 - 1989آفريقاي جنوبي در سال هاي 

شرايـط بـيـن      
المللي در ايـن    
مقطع و اثر آن    

هـاي     بر تحـول 
سريع در فوريـه    

توضـيـح    1990
 دهيد؟ 

 
ج: شرايطي كه در 
آن زمان منجر بـه    
آمدن رژيم آپارتايـد  
به پاي ميز مذاكره و 

يي مانند نلسون ماندال، و رفع ممنوعيت از  در نهايت آزاد كردن زندانيان سياسي
هاي فراوان و    هاي سياسي شد، متأثر و ناشي از عامل ها و سازمان فعاليت حزب

 گوناگوني بود، از جمله اينكه:
حاميـان   -هاي امپرياليستي و غرب المللي تغيير كرده بود و محفل شرايط بين

از حس پيروزي در پي نابودي سوسياليـسـم در      -رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي
 اتحاد شوروي سابق و فروريختن ديوار برلين سرمست بودند؛

همچنين، به واسطه تشديد فشارها بر رژيم آپارتايد، هم از داخل و هـم از        
آميز ماجراجويي نظامي در كوئيتو كوآنـاوال   خارج، آن هم بعد از شكست افتضاح

 )Cuito Cuanavale  اوضاع به نوعـي بـه     1987) در آنگوال، در اوايل ،
 بست رسيده بود؛  بن

المللي و داخلي هم باعث پيچيده شدن اوضاع شده بـود؛   شرايط اقتصادي بين
هاي به كارگرفته  شده برضد رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي تأثير ناگواري  تحريم

بر وضع اقتصادي گذاشته بود، و ركود كلي اقتصاد جهان  نيز به اقتصاد رژيـم    
آورد. اين در حالي بود كه خيزش عظـيـم      آپارتايد آفريقاي جنوبي فشار وارد مي

داد و      كارگران در داخل، شرايط را به سوي يك شورش همگاني سـوق مـي    
المللي، رژيم آپارتايد را زير فشار گذاشتـه   هاي بزرگ، چه ملي و چه بين سرمايه

ها اين بـود     بخش مصالحه كند. برنامه حساب شده آن  بودند تا با جنبش آزادي
توانسـتـنـد بـا        گر بودند و مي ها كه مصالحه (آن “  كبوترها” اصطالح  كه بين به

هـا)     كمونيست  (مبارزان راديكال و “ بازها”اصطالح  سرمايه همكاري كنند) و به
 بخش ملي شكاف بيندازند؛ هاي جنبش آزادي در صف

المللي آن روي ايجاد شيوه نويني از نوليبراليسم  رژيم آپارتايد و پشتيبانان بين
پـوسـت      در آفريقاي جنوبي حساب كرده بودند كه با باال كشاندن رهبران سياه

هـاي     بخش ملـي بـه صـف        شده، از درون جنبش آزادي  نام و پذيرفته خوش
توانست خود را غيرنژادپرستانه نشان دهد. چـنـيـن طـرحـي          داران، مي سرمايه

 توانست مانعي باشد در برابر هدف عالي حاكميت اكثريت؛ مي

ها و آوردن كارشناسان  سرمايه انحصاري سفيدپوستان مجبور به انجام اصالح
تنها در برابـر   پوست به ميان خود بود تا از اين راه و با تكيه به اين  عده، نه سياه

هاي سوسياليستي ترويج شـده از سـوي        ها و سياست موج گسترده ملي كردن
رهبري تازه از زندان آزاد شده كنگره ملي آفريقا سدي به وجود آورد، بلكـه بـا     

بخش ملي را هم شـدت   جلب همكاري اين عده، شكاف در ميان جنبش آزادي
 ببخشد. 

گذار بر جنبـش   س:  لطفاٌ كمي در رابطه با شرايط نيروهاي اثر 
 برايمان بگوئيد؟ 1990هاي تاريخي فوريه  در آستانه تحول

يي رسيده بود كه گام بعدي آن در  نيز به نقطه“  بخش ملي جنبش آزادي“ج:  
ارتباط با مرحله سرنگوني انقالبي و مسلحانه رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي مورد 

بندي حامي جنبش رو به ضعيف شدن گذاشته بود؛  ترين دسته سؤال بود، و مهم
هاي عظيم در اتحاد شوروي آن    و اين درست در زماني بود كه فرايند دگرگوني

ي گورباچف آغاز شده بود. “پروسترويكا“و “ گالسنوست“زمان و ورود به دوران 
هاي شاخـه   هاي گردان جايي شمار زيادي از رزمنده عالوه بر اين، ضرورت جابه

از آنگوال به اوگاندا، در پي امضـاي تـوافـقـنـامـه          “ كنگره ملي آفريقا“نظامي 
كـوبـا، بـاعـث پـديـد آمـدن                 -گري نمايندگان آنگوال بس به ميانجي آتش

 هاي بزرگي شده بود؛   دشواري
از طـريـق     “ بخش ملي جنبش آزادي“ها،  در دوره زماني پيش از آغاز مذاكره

هايي باخبر شـد كـه بـراي           ها از تالش المللي و ساير ميانجي فرستادگان بين
گرفت. در نـتـيـجـه،           كشاندن رژيم نژادپرست به پاي ميز مذاكره صورت مي

سازي خود براي چنـان روزي، و تـنـظـيـم             آماده“  بخش ملي جنبش آزادي“
هاي كليدي مورد اختالف و مذاكـره، را     هاي خود در مورد برخي از جنبه موضع

 11ادامه در صفحه 
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 هاست. نتيجه ايجاد نارضايتي در بين كوبايي
ترديد بسته به مـيـزان نـزديـكـي حـزب            ادامه موفقيت انقالب كوبا بي

هـاسـت.      كمونيست به مردم و فهمِ نيازهاي مردم و پاسخگويـي بـه آن      
هاي اخير كه در ماه نوامبر (آبان ماه) به صورت قانون به تصويب رسيد  اقدام

دهد كه بتوانند خانه و ماشين  و در حال اجراست، و به مردم اين اجازه را مي
هاي مردم  خود را خريد و فروش كنند، بيانگر اين است كه حزب به خواست

كرده  ها مردماني بسيار تحصيل كند. كوبايي  ها را برآورده مي توجه دارد و آن
اند و همگي از نيازهاي اوليه زندگي مثل بهداشت و درمـان و خـدمـات          

اگرچه هنوز نه با كيفيت باال -اجتماعي خوب، غذاي كافي، و مسكن ارزان
هـا، و       جرئت بتوان گفت كه بسياري از كوبـايـي   برخوردارند. اما شايد به  -
ها و كاالهاي مصرفي بيشتر، ماشين و خـانـه    ويژه جوانان، خواستار جنس به

 بهترند.   
ممتاز بودنِ خدمات پزشكي كوبا نزد همگان معروف است، و امروزه بـه    

كشور است. كوبا با چندين كشور براي گسـيـل       “ گاوِ شيرده” قول معروف 
مرواريد، قرارداد   هايي مثل آب ها، و نيز انجام جراحي پزشك و اداره درمانگاه

، تا كنون بينايي صدها “ اعجاز” دارد. براي نمونه، در چارچوب طرحي به نام  
هزار آمريكاي التيني درمان و بازسازي شده است. پزشكان كوبايي به مدت 

يـي   دولتي ها و قراردادهاي بين چند ماه يا يك سال در چارچوب چنين طرح
كنند، و كشور از درآمدي كه از اين راه به دسـت     در خارج از كشور كار مي

ها و قراردادهاي مشابهي نيز براي سـوادآمـوزان      برد. طرح  آيد، بهره مي مي
حـق   وجود دارد، و گسيل مربيان ورزشي نيز اكنون رو به رشد است. كوبا به 

ترين اين افتخارها،  كند. يكي از برجسته  به دستاوردهاي فراوانش افتخار مي
براي تربيت پزشك از ميان دانشجوياني  “دانشكده پزشكي آمريكاي التين”

هاي فقيرنشين آمريكاي التين، و اخيراً هـم از ديـگـر         است كه از منطقه
اند. ما ديداري داشتيم با كاركنان و دانشجويـان ايـن       هاي دنيا، آمده بخش

يي بسيار زيبا در كنـار دريـا قـرار دارد. االديـو               دانشكده، كه در محوطه
والكارسل، رئيس دانشكده، و ماريتسا گُنزالس، معاون دانشكده، تـوضـيـح      

) 1378(آبـان        1999دادند كه فكر ايجاد اين دانشكده، كه در نوامبر سال 
هاي اعزامي پزشكي كوبا سرچشمه گرفـت كـه بـه         تأسيس شد، از هيئت

زده اندونزي، پاكستان، و هائيتي فرستاده شده بودند، و در    هاي زلزله منطقه
دشواري به پزشـك دسـتـرسـي        يي بودند كه به آنجا شاهد جمعيت فقرزده

 داشتند، يا اصالً دسترسي نداشتند.
كشور آمريكاي التـيـن    18دانشجو از  1900دانشكده هاوانا كارش را با 

سال پس از اينكه نخستين گروه از اين مـركـز    7آغاز كرد. در حال حاضر،  
كشـور در آن سـرگـرم             100هزار دانشجو از    10التحصيل شدند،  فارغ

پردازند،  يي كه نمي خوانند؛ شهريه رايگان درس مي اند كه همگي به تحصيل
شود. عـالوه    هيچ، خوراك و خوابگاه آنان هم از سوي دولت كوبا تأمين مي

گـيـرنـد كـه          هزينه دانشجويي اندكي هم مـي    بر اين، دانشجويان كمك
ساله مقدماتـي كـه      بالعوض است. دانشجويان پس از اتمام يك دوره يك 

هاي زبان براي دانشجويان غير اسپانيايي زبان اسـت، يـك        شامل كالس
گذرانند. در گفتگويي كه با دو تـن از        ساله را مي 6دوره تحصيل پزشكي 

داشتيم، به ما گفتند  -جوئل از گويان و مارك از جزاير سليمان -دانشجويان
هاي درسي، به آنان در بيرون از كالس هـم كـمـك       كه عالوه بر كالس

ها را بگذرانند. به گفته مارك، اگر  شود تا بتوانند با موفقيت كالس زيادي مي
توانند سال تحصيلي را تكرار كـنـنـد و دوبـاره          الزم باشد دانشجويان مي

تر، عادت كـردن بـه غـذاي           از همه سخت” گويد:   بخوانند. اما جوئل مي 
هـزار     50كند كه تا كنون  اين دانشكده پزشكي افتخار مي“  متفاوت است! 

دانشجو از كشورهاي ديگر در  آن از سوي كارشناسان و استادان پزشكي و 
اند. بيشتر اين عده بـه كشـورهـايشـان بـاز            بهداشتي كوبايي تربيت شده

اند، خدمت كنند. بـه      هاي فقيرنشيني كه از آنجا آمده گردند تا در منطقه مي
يي است از كوبا به كشورهـاي   اين خدمت مثل هديه” گفته خانم گونزالس:  

 “ديگر.
 

 ادامه هدف پيشبرد سوسياليسم   ...

آغاز كرد. از جمله اين موردها، يكي موضوع قانون اساسي بود كه نخست به  
(پايتخت زيمبابوه) منتشر شد و سـپـس بـه             بيانيه مذاكرات هرارهصورت 
(فدرال يـا    نويس قانون اساسي پيشهاي كليدي در قالب  بندي موضع فرمول

هاي نمايندگي در مجلس نيز از ديـگـر    منتهي شد. انتخابات و شيوه “)  اتحاد” 
ها تغييرهايي  ها، در آن هاي مذاكره موردها بودند كه البته در جريان بده بستان

هاي انقـالب   ترين پايه در ضمن، جنبش از موضع خود در باره مهم داده شد. 
) فعاليت زيـرزمـيـنـي      2اي، (  ) بسيج توده 1كوتاه نيامد، كه عبارت بودند از: (  

) مبارزه مسلحانه (هرچنـد    3ها)، (   ، در صورت شكست مذاكره“ ووال” (عمليات 
المللي (جـلـب     ) فعاليت بين 4ها كنار گذاشته شد)، و (   بعدها در جريان مذاكره

المللي از رهايي ملي و اعالم آپارتايد در حكم جـنـايـت       حمايت گسترده بين
 برضد بشريت).

 
كنگره ملي آفـريـقـاي    “س: پس از رفع ممنوعيت از فعاليت  

، فعالـيـت هـاي      “ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“و “  جنوبي
ها براي انتقال  قانوني حزب آغاز شد.  در اين دوره  روند مذاكره 

قدرت به اكثريت سياهپوست كشور و لغو آپارتايد و بـرگـزاري   
انتخابات سراسري دموكراتيك، ادامه يافت.  در اين رابطه لطفاٌ  

 توضيح دهيد. 
 

بست ختـم شـد و        ج: در سوق دادن دو طرف به سوي مذاكره، كه به بن 
المـلـلـي و       هاي بين يي از عامل بنابراين برنده معيني نداشت، تركيب پيچيده

هـا،     هاي ذهني اثرگذار بر آن خارجي در ارتباط با دو گروه متخاصم، و عامل
گرفت تا گره ايـن   هاي زيادي صورت مي كردند. بايد مصالحه  آفريني مي نقش

بست باز شود و نخستين انتخابات سراسري غيرنژادي برگزار شود، آن هم  بن
 .1993در آوريل “ كريس هاني”رحمانه و تلخ  در جريان قتل بي

هايي كه در نهايت به تعيين موعد برگزاري انتخابات در روز      يكي از علت
يعنـي  “  كنگره ملي آفريقا“آوريل منجر شد، ترور و قتل وحشيانه دبيركل  27

جنبش ملـي  “فقيد بود كه بعد از ماندال دومين رهبر محبوب “  كريس هاني” 
هاي پراكـنـده و      آمد. اين ترور در بحبوحه جنگ  به حساب مي“  بخش آزادي

هاي رژيم آپارتايد، پليس، و مـاشـيـن       يي به وقوع پيوست كه عامل دامنه كم
خصـوص در مـنـطـقـه             نظامي رژيم در شهرهاي اطراف كشـور و بـه        

به راه انداخته بودند. اين در حـالـي بـود كـه خشـونـت                 “ واترزراند ويت“
هـاي     افسارگسيخته سياه به ضد سياه، از جمله در جريان يورش افراد قبيلـه 

عـنـوان      به ساكنان شهرهاي اطراف، بـه “  حزب آزادي تاج” ي هوادار “ زولو“
جنـبـش   “ثباتي در  بخشي از يك برنامه درازمدت گسترده به منظور ايجاد بي

شـد.   اي آن به كار گرفته مي و در هم شكستن پايگاه توده“  بخش ملي آزادي
ها چيزي نبود جز ايجاد شرايط براي شريك شدن در قدرت  هدف از اين اقدام

دولتي آينده و اختالل در فرايند ايجاد حاكميت اكثريت كه هـدف اصـلـي        
 بود.“ بخش ملي جنبش آزادي“

هاي متحد جنبش، مـانـنـد       ها، نقش كامل كننده گردان در فرايند مذاكره
( ”كنگره سنـديـكـاهـاي آفـريـقـاي جـنـوبـي              ” يافته در  كارگران تشكل
COSATO توانست به منظور سرعت  ) نيز بسيار ارزنده و حياتي بود و مي

بخشيدن به مذاكره و پذيرش هر كس يك رأي و حاكميت اكثريت، از طريق 
هاي كشـور و     اي در شهرها و شهرستان اعتصاب و برگزاري راهپيمايي توده

زمـان،     ها وارد آورد. هـم       نمايي مردمي، فشار الزم را بر روند مذاكره قدرت
دست را در  نيز كارگران و زحمتكشان تهي“  حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“

ترين مسير  هاي انقالب ملي و دموكراتيك در حكم سرراست حمايت از هدف
آورد، و در ضمن اينكه همچـنـان بـه       به سوي سوسياليسم به حركت درمي

داري به عنوان مضمـونِ اصـلـي       ضرورت ايجاد يك نظام جايگزين سرمايه
كرد، به اين نكته هـم     مبارزه اعتقاد داشت و در راه آن پافشاري و مبارزه مي

 معتقد بود كه عرصه مذاكره هم، خود يك عرصه مبارزه است.

ها و قشرهاي گوناگون جامعه آفريقاي جنوبي  جنبش و بسيج گسترده طبقه
در پشتيباني از هدف هر كس يك رأي و حاكميت اكثريت، پشتوان اين امـر  

انـد، تسـلـيـم          ها كه از جانب مردم بر سر ميز مذاكره نشـسـتـه    بود كه آن
و “  حـزب مـلـي     ” ها و وكالي آنان در      داران و نماينده هاي سرمايه خواست

گـراي افـراطـي         (جنـبـش راسـت      “  جنبش مقاومت آفريقايي” نژادپرستان 
 سفيدپوست) نخواهند شد.
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كه در اختـيـار مـردم        و ورزشي
گذارد برآيد. به نظر بـيـشـتـر      مي

مردم كوبا، رواج پول دوگانـه در    
كشور غيرمنصفانه و فرسـايـنـده    

كـم   ها دست است. اگرچه كوبايي 
شوند كه  متحمل اين تحقير نمي

به استفاده از ارز خارجـي بـراي     
هـا     خريد در بعضي از فروشگـاه 

طـور كـه در        مجبور باشند ، آن
اتحاد شوروي سابق بود، اما بـا    
وجود اين، در كوباي امروز خيلي 

هاي پرطرفدار وارداتي را  از جنس
مـعـادل    تبديل پزوي قابلخريد. يك    توان مي تبديل پزوي قابلفقط با 

پـزو در مـاه در          450تا  250پزوي معمولي است. دستمزدها از   25
پـزوي    50تغييرند. به اين ترتيب، يك جفت كـفـش ورزشـي كـه            

توانند پزوهاي  ها مي قيمت دارد، حسابي گران است. كوبايي  تبديل قابل
بگيرند. هـمـان كـارگـر           تبديل پزوي قابلخود را بدهند و معادل آن 

پزو  300گفت كه او از  تر از او ياد كردم، به ما مي سيلوي آرد كه پيش
) بـراي وام       تبـديـل   پزوي قابل  4پزو (  100اش، ماهانه  حقوق ماهانه

پردازد. طرح پول دوگانه، اقدامي اجباري بود كه بر اثـر      آپارتمانش مي
تنگناي اقتصادي كوبا ناشي از محاصره اقتصادي اين كشور از سـوي  
آمريكا، ضرورت يافت. محاصره اقتصادي كوبا از سوي آمريكا مانع از    

تر  هاي ارزان آن است كه كوبا بتواند كاالهاي مورد نيازش را به قيمت
هاي تجارتي مواد غذايي كوبا  وارد كند. عالوه بر اين، آمريكا در معامله 

كند، به اين تـرتـيـب كـه بـه           با كشورهاي ديگر هم خرابكاري مي
كشورهاي طرف قرارداد كوبا بهايي باالتر از بهاي توافق شده با كوبـا  

دهد! محاصره اقتصادي تحميلي آمريكا، همچنين مانع آن   پيشنهاد مي
يي را كه فـقـط در آمـريـكـا           است كه كوبا بتواند داروهاي پيشرفته

تواند داروهاي جديد  موجودند بخرد و وارد كند. افزون بر اين، كوبا نمي 
شـود و     ساخت خود براي درمان سرطان را كه از زهر عقرب تهيه مي

ها در مورد برخي از انواع سرطان ثـابـت شـده اسـت،          مؤثر بودن آن
تواننـد بـه      بفروشد. به علت محاصره اقتصادي، شهروندان آمريكا نمي

هاي كشورهاي ديگري كه در  ها و مؤسسه كوبا مسافرت كنند، و بانك
هاي كشتيراني]، در صورت معامله بـا      آمريكا شعبه دارند [مثالً شركت 

بـراي     2011رغم آنكه در سـال     شوند. به  كوبا، جريمه و مجازات مي
كشور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهـان   186چندمين بار 

رحمانه  لغو محاصره اقتصادي كوبا شدند، اما اين محاصره همچنان بي
گيري مجمع عمومي سازمان ملل متـحـد، فـقـط        ادامه دارد. در رأي 

 -آمريكا و اسرائيل از محاصره اقتصادي كوبا حمايت كردند، و كشـور   
هاي كوچك ميكرونزيا، جزاير مارشال و پاالئو به آن رأي ممتنع  جزيره

دادند. اين محاصره اقتصادي فقط به دليل عدم توافق آمريكا با نظـام   
حكومتي كوبا نيست، بلكه در واقع اعالم جنگ برضد كوبـاسـت كـه      
هدف از آن سركوب كردن انقالب، جلوگيري از پيشرفت كشور، و در   
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رسانه هاي جهان و مخالفان سوسياليسم، در ماه هاي اخير، در رابطه با ماهيت 
گيريِ برنامه تغييرهاي مورد بحثي كه در دستور كـار رهـبـري حـزب          و جهت

  كمونيست كوبا و دولت انقالبي اين كشور قرار داشته است، بسيـاري مـطـلـب      
منتشر كرده اند.  همان گونه كه رفيق رائول كاسترو، رئيس جمهوري كـوبـاي      
انقالبي، در جريان كنفرانس اخير حزب كمونيست كوبا، در بهمن ماه، اشاره كرد، 

ها و باورهاي خود را در    گرايش” اند  گران غربي سعي كرده كه مفسران و تحليل
كـه در          هاي پيشنـهـادي   او تاكيد كرد كه، اصالح“   مقام واقعيت جلوه دهند. 

كنفرانس تصويب شدند، با گنجانيده شدن در قانون اساسي جنبه قانونـي پـيـدا      
خواهند كرد، و هدف آن ها گسترشِ باالترين درجه از تجليِ دمكراسي در جامعه 

 خواهد بود.  
هاي اتحاديه هاي كـارگـري      گزارشِ هيئتي از نماينده “ بخش دوم“در ادامه، 

، چاپ لندن، كه اخيراٌ از “ مورنينگ استار” انگلستان و نيز هيئت تحريريه روزنامه 
، در زيـر      “ نامه مـردم   ” كوبا بازديدي رسمي داشته اند، براي اطالع خوانندگان 

 آيد:  مي
 گرانمـا، از جمله در  -شود هايي كه غالباً در كوبا بر آن تأكيد مي يكي از مسئله

مسئله سطح پايين بارآوريِ كار است. در ديـدار      -روزنامه حزب كمونيست كوبا 
و كارزار همبستگي  مورنينگ استارنگاران  اخير ما از كوبا به همراه هيئت روزنامه

ها به ايـنـكـه       كوبايي” گفت:   يي مي با كوبا، يكي از دوستان به حالت شرمگينانه
اند. به عبارت ديگر، دولت بيش از انـدازه      چيز به آنان داده شود عادت كرده همه

از يك سو، خيلي جالب است كه در ايـن       “ مĤبانه با مردم داشته است.  رفتار پدر
دهند. بـراي نـمـونـه،           خيالي انجام مي كشور كارها را از سر فرصت و با آسوده
گفتند كـه روزانـه      به ما مي “ ريو پينار دل” كارگران يك كارخانه سيگارسازي در 

شتاب و    سيگار برگ از برگ توتون توليد كنند، اما آهنگ كار خيلي بي 100بايد 
زدنـد و       آمد و كاركنان در ضمن كار با هـم حـرف مـي        دغدغه به نظر مي بي
خنديدند. در يك مورد ديگر در هاوانا با يك كارگر سيـلـوي آرد در زمـان            مي

استراحتش صحبت كرديم، كه روي سكويي كنار خيابان نشسته بود. ضمن اينكه 
پزوي قـابـل     زديم به ما گفت كه دستمزدش براي خريد جنس با پول  حرف مي

يي حـرف     دقيقه 20مان گل انداخته بود و فكر كنم  كافي نيست. صحبت  تبديل
اش بـه   زديم تا اينكه سركارگر آمد و به او گفت به محل كارش برگردد. همه  مي

هاي كار در بريتانيا امكان ندارد بـتـوانـي       كردم كه در بيشتر محيط اين فكر مي
يي دست از كار بكشي و استراحت كني. آرامش، تـأنـي، و         چنين مدت طوالني

دوستـي،   خونسردي كارگران ممكن است به نظر خيلي از ماها، و از ديدگاه انسان
چيز خوبي باشد، اما بايد پذيرفت كه از لحاظ كارآيي يا بارآوريِ توليد، احـتـمـاالً    

شـود: جـامـعـه           چيز خيلي خوبي نيست. اما در اينجا پرسش ديگري مطرح مي 
سوسياليستي اگر نتواند يك زندگي راحت و خوشايند براي شهروندان فراهم كند، 

فرسا كار كنند تـا     خورد؟ آيا كارگران بايد با سرعتي طاقت پس به چه دردي مي
بتوانند دستمزد مناسبي براي زندگي خود به دست آورند؟ بيشتر كارگران به ايـن  

داشتني و معـقـول بـاشـد.        دهند؛ شرايط كار بايد دوست پرسش پاسخ منفي مي
رغم نظام سوسياليستي آن، هـنـوز يـك كشـور              مسئله اينجاست كه كوبا به

تر از هـر كشـور          رشدنيافته است. اگرچه تقسيم درآمد ملي بين مردم منصفانه 
داري است، اما كوبا بايد توانايي مالي آن را هم داشته باشد كه از عـهـده    سرمايه

هاي اجتماعي و پزشك، آموزشي، و تأسيسات فرهنگي  مخارج خدمات و مراقبت
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 كوبا: هدف، پيشبرد سوسياليسم است!


