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 شادباش نوروزي كميتة مركزي حزب تودة ايران

 ايران سالي دشوار و پرمخاطره را پشت سر گذاشت

 !هم ميهنان گرامي
كميته مركزي حزب تودة ايران فرا رسيـدن        
نوروز، اين سنت خجسته و ديرپاي ايـرانـيـان،          
جشن پيروزي نيكي بر بدي، جشن نـو شـدن        
طبيعت و فرا رسيدن بهار و آغاز سال نو را بـه            
همه شما تبريك مي گويد و اميدوار است كـه          
سال نو، سال حفظ صلح، سال رهايي از رژيـم          
استبدادي حاكم و دست يابـي بـه آزادي و             

 .  عدالت اجتماعي باشد
ايران سالي دشوار و پرمخاطره را پشت سـر         

سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت      .   گذاشت
بر گمارده ولي فقيه، نظاميان و سركوب گـران          
بر معضالت و دشواري هاي سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي، و بين المللي ايران افزود و وضعيـت         
زندگي ميليون ها شهروند ايراني را بـيـش از           

 . پيش دشوار و پر مخاطره كرد
در زمينه اقتصادي دنبال كردن سياست هاي 
مخرب گذشته كه بر اساس تأمين منافع كوتاه         
و دراز مدت سرمايه داري بزرگ تـجـاري و            
سرمايه داري بوروكراتيك نوين رشد يافته در        
دستگاه دولتي عميقاً فاسد و انـگـلـي رژيـم             
واليت فقيه تنظيم شده اند ثمري جز تشـديـد          
فقر و محروميت، تشديد بيكاري و لطمه زدن         
به پيكر توليد داخلي ميهن نداشته و همه نشانه 
هاي اقتصادي، بر خـالف ادعـاهـاي دولـت            
احمدي نژاد، حاكي از وخيم تر شـدن اوضـاع           

اتخاذ سياست هاي ضد    .   اقتصادي كشور است  
مردمي در راستاي هر چه بيشتـر خصـوصـي          

توليدي و  پـر درآمـد          –سازي مراكز كليدي    
اقتصاد كشور و همچنين تكيه بيش از پيش به 
فروش نفت و گاز به عنوان مـنـابـع درآمـد              
اساسي، ايران را بيش از پيش به يك اقتصـاد          
تك محصولي و كشوري مصـرف كـنـنـده            

در .   محصوالت وارداتي تبديل كرده و مي كند      
حالي كه سران رژيم مرتباً با پـنـهـان شـدن            
پشت سر شعارهاي عوام فريبانه از دفاع منافع        
ملي ايران در زمينه سياست هسته اي كشـور      
سخن مي گويند، منافع ملي در عرصه هـاي          
ديگر از جمله بستن قراردادهاي نـابـرابـر و            
خانمان برانداز با شركت هاي فرا ملي فـداي          
منافع سرمايه داري بزرگ و انحصار هـا مـي          

ادامه رشد ناهنجاري هاي اجـتـمـاعـي،         .   شود
تشديد بيكاري در سراسر كشور و در نتـيـجـه           
تشديد فقر و محروميت ميليون هـا خـانـواده           
ايراني، كه در زير خط فقر تعريف شده رژيم به 
سر مي برند، بخش وسيعي از جامـعـه را بـا           
دشواري هاي توان فرسايي براي تأمين يـك       

در كـنـار     .     زندگي حداقل روبه رو كرده است     
روند تشديد محروميت توده هاي وسيع مـردم        
ما  شاهد رشد سرسام آور ثروت سران رژيم و          

 6ادامه در صفحه   

 3ادامه در صفحه    

 

 
 در اين شماره

 4سالروز ملي شدن صنعت نفت           در ص 
 5در همبستگي با زنان مبارز ايران     در ص 

كريستينا « با  رفيق «نامه مردم«مصاحبة 
فدراسيون جهاني «معاون صدر » ديمتريادو

در »                                زنان دموكرات 

در هفته هاي اخير گروه بزرگي از فرهنگيان             
شريف و زحمتكش كشور به فراخوان تشكل هاي          
صنفي فرهنگيان پاسخ مثبت داده و در گردهمايي          
هاي اعتراضي مختلف از جمله تجمع در برابر              

 .مجلس شوراي اسالمي شركت كردند
 اسفند ماه امسال، به دنبال تجمعات            12روز  

محدود هزاران فرهنگي، تشكل هاي صنفي معلمان       
 تشكل صنفي از سراسر ايران را در بر          36كه حدود   
جلسه شوراي هماهنگي تشكل هاي         . مي گيرد  

صنفي فرهنگيان را بر پا كرده و پيرامون خواست            

 !درود بر مبارزه شجاعانه فرهنگيان كشور

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

. طلبانه معلمان ميهن دفاع كرده و خواهان تحقق خواسته انساني آنان است حزب توده ايران از مبارزه حق
ها  بايد با همبستگي و دفاع از حقوق صنفي سياسي همه طبقات و قشر هاي  زحمتكش به تحميل اين خواسته

. گر پاي فشرد به رژيم سركوب  

 شاد باش به مير نوروزي 
    با آرزوي پرواز كبوتر سپيد صلح دربا آرزوي پرواز كبوتر سپيد صلح دربا آرزوي پرواز كبوتر سپيد صلح دربا آرزوي پرواز كبوتر سپيد صلح در

    !!!!آسمان آبي ميهنآسمان آبي ميهنآسمان آبي ميهنآسمان آبي ميهن 

 زجاده هاي قرون بوي عود مي آيد 
 زكوچه باغ صــداي سرود  مي آيـد
 فداي مقدم شادش كه  ميرنـوروزي
 به خانه خانه ي دل ها فـرود مي آيـد 
 ايرج                                        
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هيئت نمايندگي حزب تودة ايران در سي و پنجمين  ...ادامه  نفت ثروت ملي كشورماست 

تاراج نفت، اين ثروت ملي در افق ميهن ما پديدار گرديده            كنگرة حزب كمونيست كانادا 
 . است

اقدامات اخير رژيم واليت فقيه از جـملـه، مـوافـقـت               
مسئوالن بلند پايه جمهوري اسالمي با طـرح خـواسـت             
مشاركت در توليد  از سوي انحصارهاي فراملي عمالً مـي         
تواند وضعيت صنايع نفت و گاز را به قبل از قانون مـلـي              

درهمين زمينه، طي ماه هاي .   شدن صنعت نفت باز گرداند   
گذشته، وزير نفت دولت احمدي نژاد با صـراحـت اعـالم             
داشت، ايران حاضر است شركت هاي پااليش نفت خود را 

 .به قيمت هاي بازار جهاني به متقاضيان بفروشد
عالوه بر اين داود دانش جعفري، وزير اقتصاد دولت بـر           
گمارده ولي فقيه، در جريان نخستين همايـش صـنـعـت             

مـوانـع حضـور بـخـش          ”  : پااليش، خاطر نشان ساخـت    
خصوصي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز بـر طـرف       

خوب توجه كنيد در    [ شده است وانحصار دولت در مالكيت       
. و توزيع فرآورده هاي نفتي شكسته خواهد شـد         ]   مالكيت

اين را با استناد به ابالغيه مقام معظم رهبـري در مـورد               
 قانون اساسـي اعـالم     44اجراي سياست هاي كلي اصل   

اين مقام ارشد رژيم درعين حال به تصـويـب     “   . مي كنيم 
قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و ارايـه           
تضمين هاي حقوقي مناسب، همانند تضمين انتقال اصـل         
سرمايه و سود حاصل از آن و تضمـيـن مصـون بـودن                
سرمايه از خطر مصادره و يا ملي كردن و بطور كلي رفـع        
همه گونه موانع و محدوديت هاي اقتصادي و حـقـوقـي             
براي حضور سرمايه خارجي در ايران، اشاره و بر آنها تاكيد       

يكي از عرصه هاي اصلي جذب سرمايـه خـارجـي            .   كرد
صنايع نفت و گاز است و هم اينك رژيم در حال فـراهـم              
آوردن امكانات الزم به منظور حضور انحصارات فراملي در    

 .حد مشاركت در توليد و مالكيت است
، در شركت 44در اين زمينه يك ستاد به نام ستاد اصل          

ملي نفت ايران تاسيس شده و برنامه خصوصي سـازي و            
حذف عنوان ملي از شركت نفت در آن در حال تدويـن و           

 اسفند 7خبرگزاري فارس در اين باره به تاريخ .  تهيه است
 شركت ملي 44رييس ستاد اصل    ” :   ماه امسال گزارش داد   

نفت گفت، با توجه به ظرفيت محدود بورس ايران بـراي            
پذيرش سهام تمام شركت ها، بخشي از سهـام شـركـت             

 در بورس هاي بـيـن     44هاي نفتي ايراني در قالب اصل       
گروه هاي كارشناسي سـتـاد در        . المللي عرضه خواهد شد   

حال كار بر روي تك تك شركت هايي هستند كـه قـرار         
 واگذار شوند، صنايع پتروشيمـي و    44است در قالب اصل  

و شركت هاي مرتبط در بورس هـا  )   پااليشگاه ها ( پااليش
و بازارهاي ديگر بين المللي حضور خواهند داشت، بخشي         
از سهام اين شركت ها قابل واگذاري به سرمايه گـذاران            

با اين برنامه آيا نگراني و احساس خطـر         “   . . . . خارجي است 
از چپاول ثروت ملي و يگانه منبع مطمئـن درآمـد ارزي              

صنعت ملي نفت ايـران    !   كشور نادرست و خيالبافي است؟    
در اين برهه حساس تاريخي در معرض خطرات جدي قرار 

رژيم واليت فقيه بر ثروت ملي كشور چـوب حـراج           .   دارد
زده است، پرسش اينجاست آيا به روزهاي تلخ گذشته بـاز       

 مي گرديم؟

 15 تـا      13سي و پنجمين كنگرة حزب كمونيست كانادا روزهاي جمعه، شنبه و يكشنبه             
درمحل اتحادية كارگران فوالد كانادا، واقع  )     2007دوم، سوم و چهارم ماه فوريه       ( بهمن ماه   

هيئت هاي نمايندگي منتخب كنگره هاي استانـي        .   برگزار شد )     ايالت انتاريو ( در شهر تورنتو    
حزب  به منظور شركت در اين كنگره به تورنتو آمده بودند تا در جريان تبادل نظر و بـحـث                     
هاي كنگره بتوانند به هر چه غني تر و دقيق تر شدن خط مشي، استراتژي و تاكتيك هـاي                   

اسناد كنگره  از ماه ها پيش مورد نقد و بررسي اعضاي حزب قرار گرفتـه               .   حزب كمك كنند  
بود و پيشنهادهايي براي تغيير و اصالح به كنگره ارسال شده بود تا نمايندگان حـاضـر در                    

 .كنگره در مورد آنها تصميم گيري كنند
در بخش بين المللي اسناد كنگره، ضمن بررسي جامعي از اوضاع بين المللـي و نـقـش                    

 :امپرياليسم، به خصوص امپرياليسم آمريكا، از جمله چنين مي خوانيم
حزب ما تالش اياالت متحده آمريكا و ديگر دولت هاي امپرياليستي براي ايجاد بحران و  ” 

رويارويي با ايران بر سر برنامة انرژي هسته اي آن كشور را يك عمل تحـريـك آمـيـز و                       
حزب كمونيست كـانـادا     .   احتماالً پيش درآمدي بر تجاوز و جنگ عليه ايران ارزيابي مي كند           

قطعاً مخالف اين تالش هماهنگ است و تمام دولت ها را فرا مي خواند تا راه حلي صـلـح                     
اين به هيچ وجه نبايد به مثابه پشتيبـانـي از     .   آميز و مبتني بر مذاكره براي اين مسئله بيابند        

رژيم بنيادگراي ايران تلقي شود كه حقوق انساني، كار و حقوق دمكراتيك مـردم ايـران را                 
حزب كمونيست كانادا پشتيباني كامل خود را از نيروهاي دمكراتيك، سكوالر       .   نقض مي كند  

و پيشرو ايران در مبارزه شان براي تحقق دگرگوني هاي عادالنه و دمكراتيك در كشور خود               
 “.اعالم مي دارد

محافظه ”در بخش مربوط به ارزيابي اوضاع داخلي در كانادا، حزب كمونيست تهاجم حزب 
دولتي كه حزب تشكيل دهندة آن اكثريت       ( كه اكنون دولت اقليت را تشكيل داده است         “   كار

و )   مطلق را در مجلس ندارد و براي كسب اكثريت آرا به كمك احزاب ديگر نيازمنـد اسـت                  
تالش آن حزب را براي تبديل اين دولت اقليت به دولت اكثريت خطري اصلي براي منـافـع          

كانادا تمـايـل بـه      “   محافظه كار ” الزم به تذكر است كه حزب       .   مردم كانادا ارزيابي مي كند    
نزديكي و حتي فرمانبري از دست راستي ترين محافل هيئت حاكمة آمريكا، و از جمله دولت           

 .جورج بوش، دارد
در بخش مربوط به حزب و عملكرد آن، و همچنين روشن ساختن وظايف پيش روي آن،            
رفقاي شركت كننده در كنگره به بحث هاي مفصلي پرداختند كه نتيجة آن ارزيابي دقيق تر                

 .از كارگذشته حزب و همچنين طرح دقيق تري از وظايف پيش رو بود
رفقاي حزب كمونيست كانادا پيام هاي شادباشي از بيش از چهل حزب كـمـونـيـسـت و         
كارگري  دريافت كردند، و همچنين هيئت هاي نمايندگي از طرف دو حزب كـمـونـيـسـت                   

هيئت نمايندگي حزب تودة ايران پيام .  آمريكا و حزب تودة ايران در اين كنگره حضور داشتند 
كميتة مركزي حزب به كنگرة رفقاي كانادايي را قرائت كرد كه با كف زدن هاي مكرر رفقـا            

 :بخش هايي از اين پيام به شرح زير است. همراه شد
در ماه هاي اخير نشانه هاي روشني از تمايل به يك ماجراجويي نظامي توسط گروه هاي ”

تحميل تحريـم   .   بانفوذي در اياالت متحده آمريكا و متحدان آنها در اروپا به چشم مي خورد             
هايي از سوي سازمان ملل بر ضد ايران در ماه دسامبر، به عنوان پيش درآمدي براي يـك                   

در سال هاي اخيـر  .   . . .   بحران بين المللي كه دامنگير ميهن ما نيز مي شود، عمل خواهد كرد 
موفقيت ارتـجـاعـي      .   كشورما درگير فعل و انفعاالت بسيار پيچيده و زيان بخشي بوده است           

 شرايط نويني را به وجـود آورده    2005ترين بخش نيروهاي تماميت خواه در انتخابات جون    
حزب ما در پي اين انتخابات ساختگي و سرشار از تقلب كه احمدي نژاد را در كـاخ                .   است

رياست جمهوري قرار داد پيش بيني كرد كه حركت رژيم در راستاي زير ضربه بردن جنبش                
دمكراتيك به منظور ايجاد ثبات سياسي ضروري خواهد بود كه اجازه دهد رژيم ديكتاتـوري               

سياست هاي عملي شده تـوسـط     .   كنترل كامل بر تمامي اهرم هاي قدرت را به دست گيرد   
 “.رژيم در هجده ماه گذشته نشانه هاي روشن چنين برنامه اي بوده است

آنچه اشاره به آن ضروري است، حضور چشمگير جوانان در هيئت هاي نمايندگي حـاضـر               
دركنگرة حزب كمونيست كانادا بود، كه اين كنگره را نسبت به كنگره هاي قبلي متمايز مي                

حضور جوانان در هيئت هاي نمايندگي خود نشانه اي از گرايش روزافزون جوانان به              .   ساخت
 .انديشه و عمل سازمان ها و احزاب چپ، از جمله حزب كمونيست كانادا است
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هاي مبرم و اساسي آموزگاران و دبيران به گفتگو و رايزني نشسته ودر                 
 .پايان بيانيه اي مهم صادر كردند

) فرهنگيان(استقبال گسترده شما    ” : در بيانيه مذكور از جمله آمده است       
 1 بهمن و     30در بسياري از نقاط كشور از تحصن سراسري معلمان در              

اسفند، به همگان نشان داد كه فشارهاي وارده بر تشكل هاي صنفي                 
فرهنگيان و جامعه معلمي كشور تنها براي يك سال كارايي داشته و                  

در حقيقت نيز نمي توان خواسته ها و          . معلمان دو باره به پا خاسته اند        
مطالبات مشروع و قانوني جامعه ميليوني معلمان كشور را كه بيش از                 
هفتصد هزار نفر آنها در زير خط فقر زندگي مي كنند با سركوب فعاالن                 

در بخش ديگري از بيانيه برخورد رياكارانه دولت              “ ....آنان پاسخ داد   
احمدي نژاد و مجلس و ديگر مسئوالن رژيم واليت فقيه با حقوق و منافع              

تشكيل كميته  ...  ”.فرهنگيان مورد تاكيد قرار گرفته و ياد آوري مي شود           
ي بلند پايه توسط رياست جمهوري و رياست  مجلس، شعارهاي زيبا اما               
بي نتيجه ي مسئوالن واين اواخر نيز تصميم به توزيع سهام عدالت به                 
شيوه كميته امدادي بين فرهنگيان و بي اعتنايي تبعيض آميز آنان در                 
برخورد با معلمان براي مثال اعالم علني نظريه ي غير قانوني و غير                   
اصولي تبعيض روا در حق معلمان موجب شد معلمان به شيوه مدني تجمع             
درمحيط هاي اداري آموزش و پرورش وعدم حضور در كالس هاي درس            
متوسل شوند، بر خالف آنچه كه تريبون هاي رسمي شايع مي كنند                  
فرهنگيان هيچگاه مدعي نشده اند كه كاركنان ساير دستگاه هاي دولتي             

آنچه هميشه مورد    ...حقوق و مزاياي اضافه بر نياز دريافت مي كنند              
اعتراض تشكل هاي صنفي فرهنگيان بوده اين واقعيت است كه حقوق              

از نظر سوابق اجرايي، مدرك       (دريافتي فرهنگيان با هم رده ي آنان            
. در ساير دستگاه هاي دولتي اختالف فاحش دارد        ) تحصيلي و گروه شغلي   

لذا حقوق و مزاياي فرهنگيان به منظور برخورداري از يك زندگي                   
 “.شرافتمندانه بايد افزايش يابد

سپس بيانيه شوراي هماهنگي تشكل هاي صنفي فرهنگيان براي حفظ           
ارتقاي : شان انساني معلم و ارتقاء جايگاه اجتماعي آن به مواردي نظير              

كيفيت فضاهاي آموزشي، افزايش سرانه ي آموزشي، تجهيز مدارس به             
تكنولوژي آموزشي روز، رفع بحران مدارس چند شيفته، استيجاري و يا در             
معرض تخريب، حذف نگاه امنيتي و حراستي از آموزش و پرورش، توسعه             
ي آزادي بيان در آموزش و پرورش و در نهايت اصالح نظام گزينشي                  

 . عقيدتي معلمان، اشاره و تاكيد مي كند
در عين حال خواست هايي همچون افزايش حقوق، مزايا و حق                   
بازنشستگي ونيز خواست پر اهميت رفع تبعيد از فعاالن صنفي  تبعيد شده               

به عالوه در جريان گردهمايي       . در بيانيه با صراحت درج گرديده است         
فرهنگيان در برابر مجلس يكي از نمايندگان كه از زمره دبيران با سابقه                

درخصوص وضعيت معيشتي معلمان و ديگر        “ ايسنا”است به خبرگزاري     
درصد بازنشستگان فرهنگي    98 ”: خواست هاي صنفي خاطر نشان ساخت     

زير خط فقر زندگي مي كنند، چگونه فرهنگيان مي توانند درچنين وضعيتي       
 10تدريس كنند كه وضعيت بازنشستگي آنان مشخص نيست، چرا مجلس    

 “.سال است به فكر بودجه و حقوق معلمان نيست
رييس كانون صنفي معلمان نيز طي سخنراني خود در گردهمايي مقابل            

تحليل خود را تغيير دهيد،      “: هزار معلم، گفت   4مجلس با حضور بيش از       
زمان شليك به مغز انديشمندان و فرهنگيان گذشته است، چرا صدا و سيما           

 “.پوششي به اعتراضات ما نمي دهد
اعتراضات  بحق و گسترده فرهنگيان كشور، بار ديگر اين واقعيت را كه              
مجموعه برنامه هاي رژيم واليت فقيه زندگي را بر اكثريت قاطع جامعه               
بويژه مزدبگيران تنگ كرده و منجربه رواج فقر و بي عدالتي كم نظير                  

هاي سرخرمن اكتفا     البته رژيم تنها به وعده    . شده، به عيان نشان مي دهد     
نكرده است، بلكه طبق روال هميشگي و نيز بنا به ماهيت خود به جاي                 

گويي به سركوب اين اعتراضات پرداخته و در روزهاي اخير بسياري از              پاسخ ...ادامه  درود بر مبارزه  شجاعانه فرهنگيان 
هاي منتشر شده حاكي است       گزارش. معلمان معترض را دستگير كرده است     

 اسفند بيست تن از معلمان و فعاالن كانون صنفي          17 و   16كه در روزهاي    
آنان بازداشت شدند و سپس در جريان حضور معلمان در مقابل مجلس،               
تظاهرات مسالمت آميز آنها مورد هجوم نيروهاي انتظامي قرار گرفت و               
آخرين گزارش ها حاكي از دستگيري صدها تن از معلمان شريف كشور               

چون بازداشت زنان مبارز ميهن ما در بحبوحه           ها هم   اين دستگيري .  است
خواه و مترقي ايران و       هشت مارس، خشم و اعتراض همه نيروهاي آزادي        

فدراسيون جهاني  ”براي نمونه در اين ارتباط       . جهان را موجب شده است     
نژاد و ديگر     اي سرگشاده خطاب به احمدي      طي نامه “ هاي معلمان   اتحاديه

مقامات رژيم به اين امر اعتراض كرده و خواهان آزادي معلمان بازداشت              
 .   هاي آنان شده است شده و رسيدگي به خواسته

 كشور نمايندگي دارد و     169در  “ فدراسيون جهاني اتحاديه هاي معلمان    ”
در اطالعيه مطبوعاتي    . كند   ميليون عضو را نمايندگي مي        30بيش از    

آن را نقل كرده است از       “ ايلنا”فدارسيون جهاني معلمان، كه خبرگزاري       
فدارسيون جهاني معلمان دستگيري دو تن از اعضاي          ”: جمله آمده است  

علي اكبر باغي   . رسمي كانون صنفي معلمان در ايران را محكوم مي كند           
رئيس كانون و بهشتي لنگرودي سخنگوي كانون صنفي معلمان در تاريخ            

هيچ حكم يا   .  اسفند ماه دستگير شده و به مكان نامعلومي برده شدند            16
اطالعات رسيده به    . سند رسمي براي دستگيري آنها ارائه نشده است            

هاي معلمان    نفر از رهبران اتحاديه 20آموزش بين الملل حاكي از دستگيري  
به باور ما اين اقدام بيانيه جهاني          . بخاطر تظاهرات اعتراضي آنها است      

هر كسي حق آزادي    ”: 19حقوق بشر را نقض مي كند آنگونه كه در ماده            
هر كسي حق تجمع مسالمت آميز و          ”: 20، و ماده     “عقيده و بيان دارد    

هيچ كسي نبايد در معرض بازداشت،         ”: 9و ماده    “ تشكيل انجمن دارد   
. مورد تاكيد قرار گرفته است     “ .دستگيري و يا تبعيد خودسرانه قرار گيرد        

در مقابل مجلس شوراي اسالمي براي رعايت حقشان در          ] ايراني[معلمان  
دستيابي به دستمزدي براي يك زندگي آبرومندانه تظاهرات مي                   

صداي معلمان و نمايندگان آنها بايد شنيده شود و درهاي گفتگو براي            .كنند
هيچ عضو اتحاديه  . يافتن راههاي بهبود شرايط زندگي معلمان بايد باز بماند 

. اي نبايد دستگير و يا بخاطر فعاليتهاي مشروع اتحاديه اي مجازات شود             
مقامات ايراني حقوق اتحاديه هاي كارگري را كه در معيارهاي بين المللي             

 . اند كار به رسميت شناخته شده است مورد بي احترامي قرار داده
ما احتراما به شما توصيه مي كنيم كه پا پيش گذاشته و مطمئن شويد كه 
همه اعضاي اتحاديه اي كه اخيرا در هنگام تظاهرات اعتراضي معلمان               
بازداشت شدند فوري و بدون قيد و شرط آزاد شده اند، اينكه راه گفتگو و                 

ماند و در آينده حق سازمانهاي        مذاكره با نمايندگان معلمان همچنان باز مي      
هايشان و در برگزاري جلسات و اعتراضات عمومي          كارگري در ادامه فعاليت   

مرتبط با شرايط كار و سياست اقتصادي اجتماعي مورد احترام قرار                   
 “.گيرد مي

طلبانه معلمان ميهن دفاع كرده و خواهان         حزب توده ايران از مبارزه حق     
بايد با همبستگي و دفاع از حقوق صنفي         . تحقق خواسته انساني آنان است    

ها به    سياسي همه طبقات و قشر هاي  زحمتكش به تحميل اين خواسته             
چنين هم صدا با ساير نيروهاي            ما هم . گر پاي فشرد     رژيم سركوب 

خواه خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط  شمار زياد فعاالن                     آزادي
بار ديگر حمايت     ما يك . دستگير شده در طي اعتراض هاي اخير هستيم         

 .هاي معلمان اعالم مي كنيم خود از خواست

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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كاال به بازار كشور تزريق كرد و اقتصاد ورشكسته آن زمان           )   تجار ايراني 
 . را به مرز نابودي كشاند

وضعيت كارگران ايراني شاغل در مناطق زير سلطه كمپـانـي نـفـت               
مزد كارگران در موسسات وابسته بـه ايـن          .   جنوب فوق العاده وخيم بود    

شركت نسبت به مزد كارگراني كه در ساير مناطق ايران كار مي كردنـد              
 1950كميسيون اداره بين المللي كـار، در سـال           . به مراتب كمتر بود 

 ساعـت  16 الي 12گزارش داد كه، كارگران ايراني نفت جنوب در مقابل      
 ريال مزد مي گيرند و اين دستمزد حتي كفـاف          20 تا   18كار روزانه بين    

مزد كارگران ايراني كمپاني نفت جـنـوب         .   خوراك آنها را هم نمي دهد     
 . بار كمتر از مزد كارگران نفت ونزوئال بود4درآن زمان 

به اين ترتيب مي توان تصويري واقعي از غارتگري استعمار و اهميـت           
 .پيروزي مردم و ملي شدن صنعت نفت را به دست داد

جنبش ملي شدن صنعت نفت در بطن مبارزات مردم كه نـيـروهـاي               
اصلي هدايت كننده  آن حزب توده ايران و جبهه ملي ايران به رهـبـري          

عالوه بر حزب ما، كه مهمترين . دكتر محمد مصدق بود به پيروزي رسيد
 عليه استعمار انگلستان و امپرياليـسـم     20نيرويي بود كه پس از شهريور       

تازه نفس آمريكا قد علم كرد و نقش اساسي در جنبش ملي شدن نفـت               
ايفا كرد، جبهه ملي به ويژه حزب ايران و شخص محمد مصدق و ياران              
وفادار او نظير زنده ياد حسين فاطمي و رجال ميهن دوستي هـمـچـون          

شعار ملي كردن نفـت  .   نريمان و شايگان نيز در سنگر مبارزه قرار داشتند      
نخستين بار توسط دكتر حسين فاطمي در خانه محمود نريمان عـنـوان          

بـا  (  در شوراي عالي جبهه ملي ايران       1329 آبان ماه    15شد و سپس در     
به تصويب رسيد و پس از فراز و ) وجود كار شكني جناح راست اين جبهه

بـه رغـم       -فرودهاي ناشي از مبارزه توده اي، قانون ملي شدن نفـت             
در  -مخالفت صريح و آشكار حسين عال نخست وزير وقت و شخص شاه

 29 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و در          1329 اسفند ماه    24
اما شاه  .   همان ماه، پس از چند روز در مجلس سنا نيز از تصويب گذشت            

وابسته به بيگانگان از توشيح آن خودداري كرد و تالش ورزيد اين قانون      
اين دكتر محمد مصدق بود كـه در    .   را دوباره به مجلس باز پس بفرستد   

زمان نخست وزيري خود و زير فشار جنبش مردمي، شاه را مجبـور بـه                
 .امضا اين قانون كرد

 مرداد، قانون   28شاه، اين عامل امپرياليسم، پس از كودتاي آمريكايي         
. ملي شدن صنعت نفت را فداي حمايت آمريكا از حـكـومـتـش كـرد                  

بالفاصله پس از كودتا، مذاكرات ميان دولت زاهدي و نمايندگان آمريكـا     
در باره نفت ايران و بهره برداري از آن به وسيله انحصارات خارجي آغـاز   

 انـحـصـار      5يك كنسرسيوم جديد شكل گرفت، و بر پـايـه آن،              .   شد
 40 درصد سهام، و كمپاني نفت جنوب هـم            40آمريكايي بر روي هم     

 . درصد ديگر را در اختيار گرفت
 درصد بقيه به 6و )   انگليسي  -هلندي( درصد سهام به شركت شل       14

 مرداد ثمره خود را بـراي        28كودتاي  .   دو كمپاني فرانسوي تعلق گرفت    
سرانجام قرار داد نهايي كنسرسيوم توسط عـلـي     !   امپرياليسم به بار آورد   

 . اميني، وزير دارايي دولت زاهدي، به امضاء رسيد
اين قرارداد با قانون ملي شدن صنعت نفت مغايرت داشت، زيـرا بـر                
خالف قانون مزبور، استخراج و حمل و نقل نفت ايران به كنسـرسـيـوم               

طبق قرارداد فوق الذكر، مناطق وسيعي از جنوب، حـتـي            .   واگذار گرديد 
وسيع تر از مناطق تحت اداره كمپاني نفت جنوب، به كنسرسـيـوم داده               

 اين 41 سال با حق تمديد بود و بر اساس ماده 25امتياز كنسرسيوم   .   شد
امتياز نامه و يا قرارداد ايران به هيچ وجه حق لغـو قـرارداد مـزبـور را              

 . نداشت
انقالب ايران نقطه پاياني بر غارتگري انحصارات امپرياليسـتـي مـي             

اجتماعـي رژيـم و       -توانست باشد، اما با توجه به سمت گيري اقتصادي     
 قانون اساسي، در دوران كنوني، بار ديگر سـايـه شـوم       44ابالغيه اصل  

 اسفند ماه، مردم ايران يكي از رويدادهاي ماندگار و پـر             29با فرارسيدن   
 !اهميت تاريخ معاصر خود را گرامي مي دارند، ملي شدن صنعت نفت

مبارزات پر شوري كه به ملي شدن صنايع نفت و قطع چنگال استعـمـار               
انگلستان از شاهرگ اقتصادي كشور منجر شد، داراي ابعاد تاريخـي فـوق              
العاده برجسته و مهم بود،  و يا به عبارت دقيق تر، پيروزي توده هاي مردم                

حتي نگاهي .   ميهن ما در مصاف با امپرياليسم براي تامين استقالل ملي بود  
 .گذرا به تاريخ قرن بيستم، اهميت اين پيروزي و دستاورد را نشان مي دهد

 ميالدي، در دوران ضعف و ركود جامعه و اوج اسـتـبـداد      1901در سال   
قاجاريه و آغاز تدارك انقالب مشروطيت، امتياز اكتشاف و استخراج و بهـره    
برداري وفروش مواد هيدروكربور در تمام مناطق ايران، براي مدت شصـت            

اين سرآغاز پديد آمدن يـك    .   سال، به ويليام دارسي انگليسي واگذار گرديد    
اين امتياز نامه ضد ملـي در        .   انحصار جهاني سرمايه داري قلمداد مي شود      

مجلس هاي پس از مشروطه هرگز به تصويب نرسيد، و به همين دليل بـه               
عنوان اينكه پيش از انقالب مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي مـلـي از         
طرف شاه مستبد به خارجيان واگذار شده و فاقد قانونيت است، مي توانست             

اين نقض را حكومت ضد مردمي پهلوي، اين        .   زير عالمت سئوال قرار گيرد    
 .حل كرد“ قانوني”دست نشانده استعمار در ميهن ما بطور 

، رضا خان، طبق دستور انگلستان، امتياز نامه دارسي را بـا       1312در سال   
برخي تغييرات كه آن هم به زيان ايران بود، به تصويب مجلس فرمـايشـي               
رسانيد و بر يكي از ننگين ترين امتيازات تاريخ ايران جامه قانوني پوشاند، و         

 !را در كارنامه سلطنت پهلوي براي هميشه به ثبت رسانيد“ افتخار”اين 
با اين امتياز نامه، غارتگري كمپاني نفت انگليس وايران يا كمپاني نـفـت    

 هزار كيلومتـر    259كمپاني مذكور بيش از     .   جنوب، ابعاد بي سابقه اي يافت     
 دكل 300مربع اراضي نفت خيز را تحت اختيار و اداره خود داشت و بيش از 

شركت نفت جنوب يك پااليشگاه نفتي .   نفت در اين اراضي نصب كرده بود   
در آبادان كه در موقع خود از بزرگترين پااليشگاه هاي جهان بود، و بيش از 

 هزار وسيلـه  100 كيلومتر لوله كشي بيش از صد كشتي نفت كش و 2700
اين شركت در اراضي تحت اداره خـود، پـلـيـس               .   نقليه در اختيار داشت   

مخصوص مستقر ساخته و چند فرودگاه وايستگاه راديويي تاسيـس كـرده             
دولت مركزي ايران هيچ گونه كنترل و نظارتي بر اين بخش ثروتمنـد             .   بود

كشور نداشت، و تازه عمال رضا خان و سپس فرزندش مطيع و گـوش بـه          
شركت نفت جنوب از سـال    .   فرمان شركت نفت جنوب محسوب مي شدند      

 ميليون تن نفت از ايران خارج كرد و   324 ميالدي بيش از 1950 تا 1914
جالـب  .   درآمد خالص كسب كرد)   به رقم آن سال ها    (  ميليارد دالر  5بيش از   

 درصد از اين درآمد بعنوان حق االمتياز به دولت ايـران  8اينجاست كه فقط  
براساس منابع معتبر تاريخي، كمپاني نفت انگليس و ايـران            .   پرداخت شد 

 ميليون دالر بود، در عـرض    100اولين سرمايه گذاري خود را كه در حدود   
 تـا    25 سال جبران كرده و درآمدي كه پس از آن نصيب آن شد 25 تا   20
اوج غارتگري در اين بود كـه       .     برابر سرمايه گذاري اوليه آن بوده است        30

 مـيـلـيـون لـيـره           23 شركت نفت جنوب نزديك به   1949فقط در سال  
در .   به دولت انگلستان ماليات پرداخت كـرد   )   به قيمت آن زمان( استرلنيگ  

 8 ميالدي حدود 1950 تا 1948 سال از 3حاليكه دريافتي دولت ايران طي     
ايران بر اساس امتياز نامه مزبـور از    .   ميليون ليره استرلينگ ثبت شده است     

اين كمپاني عـالوه    .    سنت دريافت مي كرد18هر بشكه نفت خود كمتر از   
بر اينها بر بازار ايران تسلط يافته بود و تحت عنوان اختيارات داخلي، مطابق 
امتياز نامه مصوب مجلس رضا خاني، كاال وارد بازار ايران مـي كـرد كـه             

  40فقط در اواخر دهـه      .   ورشكستگي توليد كنندگان ايراني را در پي داشت       
دولت و (   سده بيستم ميالدي كمپاني نفت جنوب بيش از كل واردات ايران        

 2ادامه در صفحه  

 !نفت ثروت ملي كشور ماست
  اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت29به مناسبت 
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!همبستگي با زنان مبارز ايراني  
 در لندن و همبستگي پر » مارس8  «گزارشي از مراسم

 !شور با زنان مبارز ايراني

مراسم پر شكوه بزگداشت روز جهاني زن در لندن به نمايش پر شوري  
از همبستگي جهاني با زنان ميهن مان و به ويژه فعاالن زني كه اخيراٌ در               

سخنرانان برجسـتـه زن بـه        .     تهران دستگير و زنداني شدند، تبديل شد      
نمايندگي از سوي زنان در ايران، عراق، كوبا، انگلستان و يونان گـوشـه               

روزنـامـه   .   هايي از زندگي و مبارزه آنان را به نمايش و بحـث گـذاردنـد               
، ارگان نيروهاي چپ و كمونيست بريـتـانـيـا گـزارش              “ مورنينگ استار ” 

 مفصلي از اين مراسم را به چاپ رساند
كـمـيـتـه     ”  اسفندماه  در لندن از سوي    19در اين مراسم كه روز شنبه       

صـدر   “ آنيتا هـالـپـيـن    “ برگزار گرديد، رفيق“   هماهنگي احزاب كمونيست  
حزب كمونيست بريتانيا كه رياست جلسه را به عهده داشـت، در آغـاز                 

زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند منتها دو سوم فقر             “ : گفت
از آن آنان است به رغم آنكه چهار پنجم هزينه و مسئـولـيـت پـرورش                  

خانم هالپين، كه همچنين از رهـبـران     “   . كودكان به عهده آنان مي باشد    
اتحاديه  خبرنگاران انگلستان و از جهره هاي معروف جنبش سنديكـائـي             
اين كشور نيز است، همچنين متذكر شد كه حتي در كشورهاي پيشرفتـه             
سرمايه داري مانند بريتانيا هم هنوز زنان ميبايد دوشادوش مردان بـراي             

،  دفاع از حق سقط جنين و مقاومت در برابر اقدامات دولـت             دسنمزد برابر 
 .در تضييق حقوق تك سرپرستان كه سه چهارم آنها زن اند،  مبارزه كنند

نيز يكي از سخنرانان اصلي “  ايرانتشكيالت دموكراتيك زنان”نماينده 
 مـارس و      8اين جلسه بود كه سخنان خود را با تشريح اهميت تاريخي            
وي سپس بـا  .   جايگاه آن در مبارزات خستگي ناپذير زنان جهان آغاز كرد         

 1979كه در سال “   رفع هرگونه تبعيض بر ضد زنان” اشاره به كنوانسيون  
توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، اين كنوانسيون 
را به مثابه منشوري در راه تحقق حقوق زنان دانست كه تاكنـون كشـور         

تشـكـيـالت    ” نماينده   .      كشور جهان اين كنوانسيون امضاء كرده اند       98
سپس ضمن اشاره به اين مسئله كه ايران حاضر         “   دموكراتيك زنان ايران  

سياست هاي ضد مردمـي     به امضاء اين كنوانسيون نشده است به تشريح         
رژيم واليت فقيه بر ضد زنان ميهن ما و از جمله  تـهـاجـم خشـن و                      

 به گردهمايي فعاالن جـنـبـش  زنـان  و                 حكومتيوحشيانه مزدوران   
همچنين توضييح نقش برجسته و تعيين كننده زنان در تـحـوالت سـال             

 تشكيالت ضمن در چريان گـذاشـتـن          نماينده.   هاي اخير ايران پرداخت   
يـك   كـه     را زنداني زن40اخبار راجع به سرنوشت       حضار درباره آخرين    
: گـفـت  ،    مقابل دادستاني تهران دستگير شده بـودنـد       هفته قبل از آن در    

زنان فقط به خاطر  اعتراض به اعمال غير انساني دستگاه هاي قضايي و ”
سركوب رژيم و همچنين درخواست حق اعتراض جهت برابري حـقـوق             
زنان  توسط ماموران وزارت اطالعات  دستگير و مورد ضرب و شتم قـرار     

 ّبرخي از دستگير شدگان اعتصاب غذا كردند و نهـايـتـا هـمـه                 .   گرفتند
سخنران در بـخـش       “   ....زندانيان بجز سه تن از آنان از زندان آزاد شدند 

. هاي ديگري ضمن اشاره به قوانين زن ستيز دولت جمهـوري،  افـزود               
رژيم به زنان به عنوان كاال نگاه مي كند كاالئي كه هيچگونـه حـقـي              ” 

، مسافرت و      ، كار   ، آموزش   جهت تصميم گيري براي محل زندگي خود      
نـمـايـنـده تشـكـيـالت زنـان             “   . تقريبا هر گونه فعاليت اجتماعي ندارد     

دموكراتيك ايران ضمن بر شمردن تالش ها و مبارزات دالورانـه زنـان              
ايراني، در سال هاي اخير، از مقاومت قهرمانانه در زندان ها و شكـنـجـه                
هاي رژيم  تا سازمان دهي كارزار يك ميليون امضاء بر ضد خشونت و در   
دفاع از حقوق زنان،   از همه نيروهاي ترقي خواه خواست كـه ضـمـن                   
اعتراض شديد به موج سركوب جديد رژيم واليت فقيه بر ضد فعـاالن و        
جنبش زنان ميهن ما، همه امكانات خود  را بـراي گسـتـرش كـارزار                   

 .همبستگي با  مبارزات زنان ايراني بسيح كنند
 در پنجاه و پنجمين  “  اتحاديه زنان عراقي ” خانم احلم السعدي از طرف 

سالگرد تاسيس اين اتحاديه  به همه شركت كنندگان در مراسم تبـريـك     
پس از تهيه پيش نويس قوانين مترقي و انتخـاب  او اشاره كرد كه  .     گفت

در دهـه    [ اولين وزير زن عرب در بين كشورهاي عربي توسط  اتحاديه             

 اتحاديـه  ء، صدها تن از اعضا  ] 1970
توسط رژيم بعثي و صدام حسين بـه       

و يـا       شدنـد  فرستادهشكنجه گاه ها    
وي .     اعدام و مفقود االثـر گشـتـنـد        

اما رنج و آزار زنان عراقي بـا         ” افزود  
 2003فروپاشي رژيم صدام در آوريل      

خانم السعـدي اشـاره      “   . پايان نيافت 
هزاران كودك و زن بيگناه  با       ” :     كرد

، حاميان رژيـم     گلوله هاي اشغالگران  
، نيروهاي افراطي اسالمـي و         صدام

اما .     نده ا هاي جنايتكار كشته شد   دبان
نبرد براي خاتمه اشغال و بـه دسـت          
آوردن حق حاكميت كامل مـلـي و          

نبردي كه به   .   استقالل ادامه مي يابد   
زنان اختيار و قدرت مي دهـد تـا از        
حقوق دموكراتيك خود دفاع كنند و       

، و نقض حقوق بشر  در مقابل تبعيض
 “.متحدا مبارزه كنند
 از ديـدار     “  اميلي مان  “ ، رفيق  زنان حزب كمونيست بريتانيا    مسئول بخش 

روند اصالحات و سياست باز چين ”: سال گذشته خود از چين ياد كرد و گفت
 آغاز شد روي هم رفته جنبه مثبتي در سـرنـوشـت زنـان       1978كه از سال  

از فقر آنها كاسته شده و امكانات آنها بـراي آمـوزش و            .   چيني داشته است  
اما نگاه سنتي و ارزشهاي سنتي عميقا دستخـوش         .   بهداشت بهتر شده است   

از زمان گسترش بخش خصوصي، زنان با تبعيـض و بـي              .     تغيير نشده اند  
عدالتي شديدي در زميته دستمزد و شرايط كاري در مقايسه با مراكز دولتـي               

اين شرايط كامال مشابه مشكالتي است كه ما در بريتانيا مـي            .   روبرو هستند 
 “.بينيم

  كوباهاي زنان   از پيشرفت“ همبستگي با كوبا” ارزار   از ك  “ ن گرين آ” رفيق  
در عرصه هاي پارلماني، آموزشي و فني ياد كرد و از فعاليت فوق العاده زنان          

 .در زمانهاي مختلف نمونه هاي جالبي ذكر كرد
 با ياد كردن از      “  انگلستان  جوانان كمونيست  سازمان“ جوان استيونسون از  

، بريتانيا و روسيه، در مبارزه خـود    مبارزه زنان كارگر جوان كشورهاي آمريكا     
، صلح و عدالت اجتماعي از اهميـت    براي به دست آوردن حقوق اتحاديه اي   

 .اين مبارزه  سخن گفت
 حزب كمونيست يونان تـاكـيـد         طرف  از به نمايندگي “   نيكا بالومنو ” رفيق  
: وي هشـدار داد    “     . ما  امروز به آن مبارزه طلبي مداوم نياز داريم         ” :   كرد كه 

هائي را كه به انعطاف نـيـروي          ، اتحاديه اروپا سياست     تحت عنوان برابري  ” 
  پيش مي برد كه در واقع هدف آن كـاهـش سـطـح                  ندكار معروف شده ا   

زنان جوان كارگر بايد .   ، زمان استراحت و زمان تربيت بچه است دستمزد ها 
بر ضد اين سياستها و براي پاسداري از حقوقشان و به دست آوردن حقوق از        

 “.دست رفته شان مبارزه كنند
 ايراني و اجراي موسيقي زنده ايراني جلوه خاصي به      هنرنمايي يك هنرمند  

اين مراسم بـا  .       اين نمايش موفق كه تا پاسي از شب ادامه داشت، داده بود         
 با مبارزه زنان در هـمـه   خواندن سرود انترناسيونال و اعالم همبستگي حضار 

 . پايان گرفتكشورها براي برابري و پيشرفت
 

 نامه حزب كمونيست بريتانيا به سفارت جمهوري اسالمي
 1385 اسفند 21

 حضور سفير محترم
 جمهوري اسالمي ايران

 لندن، انگلستان
 اسفند در جلو دادگاه 13دستگيري زناني كه در روز ” :   موضوع

 “انقالب گرد آمده بودند
 

 جناب سفير،
از من خواست كه ] انگلستان[نشست ديروز كميتة اجرايي حزب كمونيست 

 اسفند 13 تن از زناني كه در روز 30اعتراض شديدمان را در مورد دستگيري 
درتهران در مقابل دادگاه انقالب گرد آمده بودند، به طور كتبي به شما ابالغ              

 7ادامه در صفحه  
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وابستگان آنان، خصوصاً بخش بزرگي از فرماندهان سپاه و نيروهاي انتظامي هستيم،           
كه ميليارد ها تومان سرمايه كشور را از طريق قراردادهاي غير قانوني، رشوه و داللي            
به جيب زده اند، عواملي كه براي حفظ منافع اقتصادي خود همه اهرم هاي حكومتي     
را به انحصار درآورده اند و حاضرند براي حفظ شرايط كنوني روند سركوب و اختنـاق              

 .  را بيش از پيش تشديد كنند
سال گذشته سال تشديد هجوم بيش از پيش دولت ضد مردمي به حقوق و آزادي        

هراس تاريك انديشان و كارگزاران     .   هاي دموكراتيك قشرهاي مختلف اجتماعي بود     
تجار بزرگ و سرمايه داران از مبارزه مستقل و سازمان يافته طبقه كارگـر رزمـنـده                  

دولـت  ” ميهن ما سبب شد كه دولت احمدي نژاد خيلي زود ماسك مـردم فـريـب                   
را به دور انداز و نيروهاي چماق دار و سركوب گر را براي درهم كـوبـيـدن                  “   مهرورز

. جنبش رو به رشد كارگري كشور به مراكز توليدي و خدماتي كشور بسيـج نـمـايـد          
يورش وحشيانه مزدوران و انصار ولي فقيه و دستگيري و ضرب و شتم صدها كارگـر          
و كارمند شركت واحد و همچنين سركوب خشن ديگر اعتراض هـاي كـارگـري و                   

اقتصادي رژيم به همان  –مردمي نشانگر اين واقعيت است كه با رشد بحران سياسي 
سياست هاي كهنه و ورشكسته سركوب شديد و اختناق پايبند است و اميدوار است با       

 .  اتكاء به اين سياست ها بحران كنوني را پشت سر بگذارد
تشديد فشار .   در اين راستا دانشگاه هاي كشور نيز از اين سياست مصون نمانده اند            

به جنبش دانشجويي كشور، بستن ده ها نشريه دانشجويي، محروم كـردن شـمـار                 
زيادي از دانشجويان از ادامه تحصيل، تهديد و حمله به  تشكـل هـاي مسـتـقـل                     
دانشجويي و هم چنين دستگيري، شكنجه و محاكمه ده ها تن ار فعاالن دانشجويي،     

اعـزام  .   با هدف درهم كوبيدن مقاومت دانشجويان مبارز كشور دنـبـال مـي شـود                
، و بهـره  “ بسيج دانشجويي” نيروهاي نيمه نظامي، چماق دار و سركوب گر زير پرچم           

جويي مقامات انتصابي رژيم در دانشگاه ها از بهانه هاي مختلف بـراي كشـانـدن                  
فعاالن دانشجويي به كميته هاي انضباطي در مجموع فضاي بسيار دشواري را بـراي     

 . ادامه مبارزه و فعاليت دانشجويان مبارز در دانشگاه هاي كشور ايجاد كرده است
زنان دلير ميهن ما نيز با همين مجموعه سياست هاي سركوب گرانه و خشن رژيم     

بورش چماق داران و نيروهاي انتظامي دولت ولي فقيـه  .   ضد مردمي روبه رو بوده اند     
به تظاهرات مسالمت آميز فعاالن زن در مقابل دادگاه انقالب،  و دستگيـري و آزار             
ده ها تن زن مبارز و سپس يورش به مراسم هشتم مارس، روز جـهـانـي زن، و                       
همچنين تشديد فشار بر زنان كشور از طريق اعزام گروه هاي آزار و اذيت زنان بـه                  

پاسخ رژيم ضد مردمي به خـواسـت زنـان           “   مبارزه با منكرات  ” خيابان ها، زير لواي     
ايراني  براي دست يابي به حقوق برابر و رهايي از قوانين قرون وسطايي يي است كه   
زنان را نيم مردان به حساب مي آورد و مجموعه وسيعي از قوانين جزايي و قضـايـي             
كشور را در راستاي پايمال كردن بي سايقه حقوق زنان به تصويب و اجـرا درآورده                  

 .است
با وجود همه دشواري هايي كه در باال ذكر شد نيروهاي اجتماعي همچـنـان بـه                  

ادامه اعـتـراض هـاي      .   مبارزات خود بر ضد رژيم واليت فقيه ادامه داده و مي دهند     
كارگري در مراكز توليدي مختلف، ادامه تحصن ها و راه پيمايي ها، ادامه تالش در                
راه حفظ و گسترش تشكل هاي مستقل كارگري و در هفته هاي اخـيـر مـبـارزات                   
شجاعانه فرهنگيان كشور بر ضد بي حقوقي و ظلم و بي عدالتي كه به اين صـنـف                
محروم كشور روا مي شود، نشانه هاي بارزي از ادامه مبارزات مردمي بر ضد رژيـم                 

در دانشگاه هاي كشور نيز مشعل مبارزه بر ضد تعديات ارتجاع . استبدادي حاكم است
همچنان شعله ور است و دانشجويان مبارز با بهره جويي از همه امكانات موجود بـه           

جنبش زنان كشـور هـم در جـريـان             .   پيكار صنفي و سياسي خود ادامه مي دهند  
رويارويي هاي هفته هاي اخير نشان داد كه حاضر نيست زير فشار تهاجـم چـمـاق                  
داران رژيم صحنه مبارزه را ترك كند و اعتصاب غذاي شجاعانه فعاالن زن در كنـار           
همبستگي گسترده جهاني با اين مبارزات سران رژيم ارتجاع را به عقب نشـيـنـي و         

مشكل اساسي همه اين تالش هـاي تـحـسـيـن            .   آزادي دستگير شدگان وادار كرد    
برانگيز و مبارزات دليرانه همچون ديگر مبارزات سال هاي اخير پراكندگي نيرو و نبود 
. يك جبهه وسيع مردمي با برنامه سياسي مشخص براي طرد رژيم واليت فقيه است         

در اين زمينه با وجود برخي تالش هاي محدود همه دشواري ها و سدها كه عمدتاًٌ بر 

پيش داوري هاي سياسي و برخوردهاي فرقه گرايانه اسـتـوار اسـت               ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 
 .متأسفانه همچنان پا برجاست

 !هم ميهنان مبارز
ايران در سالي كه گذشت درگير دشواري هاي جدي بين المللي بر             
سر ادامه غني سازي و مجموعه سياست هاي هسته اي دولت ولـي              

باال گرفتن تشنج در منطقه خليج فارس ميان رژيم ايران و            .   فقيه بود 
دولت بوش، در حالي كه كشورهاي همسايه ايران در آتش جـنـگ،              
خونريزي و اشغال خارجي با فاجعه عظيم انساني روبه رو هستند، نمي        
. توانست نگراني نيروهاي ملي و ميهن دوست كشور را برنيـانـگـيـزد             

حزب تودة ايران در سال هاي اخير مرتباً بر دفاع از حقوق ملي كشور،       
از جمله حق بهره وري صلح آميز ايران از انرژي هسـتـه اي پـاي             
فشرده است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجي در 

ما در عين حال اعالم كرده ايـم         .   امور داخلي ايران اعالم كرده است     
كه اتخاذ چنين سياست هايي از جانب رژيم واليت فقيه در حالي كـه           
حقوق مردم ما در عرصه هاي گوناگون به شكل خشن و مداومي زير             
پا گذاشته مي شود، پرده استتاري براي منحرف كردن افكار عمومـي            
از دشواري هاي فزاينده داخلي و تشديد سياست هاي سركوبـگـرانـه             

بررسي سياست هاي تجاوزكارانه و مخرب امپـريـالـيـسـم در              .   است
منطقه، كه به بهانه هاي مختلف، به اشغال كامل نظامي دو كشـور               
همسايه ايران و همچنين حضور بي سابقه نظامي آن در خليج فـارس         
منجر شده است مسايل نگران كننده يي است كه نمي توان از كـنـار               

ادامه تشنج هاي كنوني و احتمال تشديد تحريم        .   آن بي توجه گذشت   
هاي اقتصادي بر ضد ايران نمي تواند به سود منافع ملي كشـور مـا                

بايد با اتخاذ سياست هاي واقع بينانه راه آغاز مذاكرات را گشود            .   باشد
و از منزوي شدن بيش از پيش ايران در صحنه بين المللي جلوگيـري           

مجموعه سياست هاي اتخاذ شده از سوي رژيم واليت فقيـه و            .   كرد
تهديدهاي توخالي سران استبداد تنها آب به آسياب سيـاسـت هـاي              
امپرياليسم براي مداخله در امور ايران مي ريزد و مي توانـد عـواقـب       

 . بسيار خطرناكي براي آينده ايران به همراه داشته باشد
 

 !هم ميهنان گرامي
تنها راه   .   سال نو در شرايط دشوار و نگران كننده يي آغاز مي شود           

نجات كشور از بحران خطرناك كنوني تشديد فشار و مبارزه متحد بـر   
تجربيات ده سال گذشته كشور، شكسـت  .   ضد رژيم واليت فقيه است  

سنگين ارتجاع در جريان انتخابات دو خرداد و در عرصه هاي ديگر و             
همچنين تجربه مبارزات مردم منطقه و جهان نشان داده و مي دهـد          
كه مي توان با حركت مشترك و وسيع توده ها ارتجاع را به عـقـب                 

اكثريت مردم ما در سال هاي اخير به دفـعـات نـا              .   نشيني وادار كرد  
خرسندي عميق و انزجارشان را از اين شيوه حكومت مداري و انحصار 
كامل قدرت سياسي در دست گروهي بسـيـار مـعـدود كـه هـيـچ                

تا هنگامـي كـه      .   پاسخگويي در مقابل توده ها ندارند اعالم كرده اند        
نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور نتوانند اين نارضايتي وسيع تـوده            
يي را به يك نيروي منسجم سياسي با برنامه مشخص براي دگرگون            
كردن حيات كشور تبديل كنند رژيم استبدادي حاكم همچـنـان بـه              

 . حيات خود و روند فاجعه بار كنوني ادامه خواهد داد
بياييد سال نو را به تشديد تالش هاي مشـتـرك مـان بـر ضـد               
ديكتاتوري، براي حفظ صلح و دست يابي به آزادي و عدالت اجتماعي      

 .تبديل كنيم
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  چرا اين اهميت دارد كه زنان سازمان مستقل خودشان را داشته باشند؟ به نظر شماعـرصـه                : سئوال
 هاي اصلي مبارزه سازمان هاي زنان كدام هستند؟ 

  در نظر ما، مبارزة زنان براي نيكبختي و سربلندي و اقتدار پيش از هر چيـز يـك مـبـارزة                         : پاسخ
اين مبارزه بخش جدايي ناپذير از مبارزة همة زحمتكشان، از زن و مرد، در راه تأمـيـن و                  .   طبقاتي است 

و بخشي از بينشي كه هدفش جامعه اي . تضمين حقوق بشر و براي رشد همه جانبة كيفيت زندگي است
است عادالنه، بدون هيچ گونه تبعيضي بر مبناي جايگاه طبقاتي، جايگاه اجتماعي، مذهب، رنگ پوسـت                

 .يا جنسيت
ما نابرابري اجتماعي، سركوب و تبعيض آزاردهنده نسبت به زنان را هرگز صرفاً امـري مـربـوط بـه           

نابرابري اجتمـاعـي، سـركـوب و          .   گرايش ها، طرز فكرها و رفتارهاي يك جامعة مردساالر نمي دانيم          
شكلي از استثـمـار     .   تبعيض آزاردهنده نسبت به زنان ريشه در ماهيت استثماري نظام سرمايه داري دارد            

 .است كه پيوسته جامعه اي پديد مي آورد كه در آن سود ارزش برتر است
ها در   “   فمنيست”   لطفاٌ توضيحاتي در مورد اينكه چگونه در عرصه هايي را كه مورد عالقه                : سئوال

جنبش زنان است، كار و فعاليت مي كنيد، و در همان حال به ابعاد طبقاتي مبارزه براي آزادي حقـيـقـي              
 زنان پايبند مي مانيد؟ 

  ما در مبارزة روزمره مان براي برابري، خواسته هايي را مطرح مي كنيم كه ريشه در فلسفـة                    : پاسخ
هدف ما آن است كه زن قبرسي بتواند جايگاهي را در جامعة قبرس .   ما، يعني فلسفة اجتماعي چپ دارند 
خواسته هاي ما مؤلفه هاي ضروري آن چيزي هستـنـد كـه مـا                 .   به دست آورد كه شايسته اش است      

 :به اين ترتيب، ما در پي اين هدف ها هستيم. و عدالت اجتماعي مي ناميم“ كيفيت زندگي”
 .تعديل و تصحيح ژرفتر طرز فكر و نگرش جامعه نسبت به نقش هر دو جنس زن و مرد•
 .در نظر گرفتن اصل برابري بين زن و مرد در تنظيم و اجراي سياست ها•
شركت دادن هر چه بيشتر زنان در تمام بخش هاي زندگي اجتماعي و نيز در تصميم گيري ها و در                  •

 .قدرت
ترغيب و اعتالي سازوكارهاي نظارت بر قوانين و مقررات مربوط به برابري و تأمين حقوق اسـاسـي     •

، فرصت هاي شغلي برابر،     ] در برابر كار يكسان   [ زنان كارگر و اجراي كامل آنها، از قبيل دستمزد يكسان           
 .مرخصي زايمان، تأمين رفاهي در دوران بچه داري، وغيره

كه در اكثر آنها زنان كـار مـي     ( “   غيرمعمول” تضمين حقوق كارگري و بيمة كارگران در شغل هاي    •
 .و نيز تأمين آناني كه براي مدت طوالني بيكار مي مانند و نيز سالمندان فاقد بيمه) كنند
ايجاد خدمات و برنامه هاي ضرور براي تأمين نيازهاي روزمرة زنان تا بتوان تبعيض را ريشـه كـن                   •
در اين صورت است كه زنان خواهند توانست از عهدة نقش هاي چندگانه اي كه در جـامـعـه بـه       .   كرد

همچنين، امكان تركيب متوازن وظايف خانوادگي و حرفه اي نـيـز فـراهـم               .   دوش آنهاست بهتر برآيند   
 .خواهد شد

 .تنظيم مقرارت براي دادن امكان مرخصي بعد از زايمان به هر يك از دو والدين، پدر يا مادر•
 .حمايت از زنان در برابر هر گونه خشونت، چه درخانواده و چه در بيرون از خانه•
تكاپو و تالش براي آن كه دولت و جامعه توجه دقيق تري به مسائل و مشكالت ويژه اي داشـتـه                     •

، زنان معلـول،  ) بي شوهر( باشند كه برخي از زنان ممكن است با آنها رو به رو باشند، مانند مادران مجرد      
 .مهاجران، زناني كه قابليت كاركردن ندارند، و غيره

   به نظر شما چه ارتباطي بين مبارزه براي حقوق و آزادي زنان آنگونه كه در باال تـوضـيـح                   : سئوال
 داديد، و مبارزه در رابطه با مهم ترين مسائل كليدي كشورتان، قبرس، وجود دارد؟  

  هر آنچه تا اينجا بدان اشاره شد، بخشي است از هدف هايي كه ما براي تقويت نقش زنـان       : پاسخ
اما اين بدان معنا نيست كه اين هدف ها جايگزين مهـمـتـريـن     .   در آينده در برابر خودمان قرار داده ايم      

اگر نتوان به آن هدف اصلي رسيد، هر دستاورد ديگري در زمينة اقتصادي ـ اجـتـمـاعـي        .   هدف بشوند 
منظور من مبارزه براي پايان دادن به اشغال تركيه و يكي شدن مردم مان و سرزمين                .   ناقص خواهد بود  
ما تمام توان و نيرو و منابع مان را به كار خواهيم برد و به تالش مان براي تـأمـيـن      .  مادري مان است 

آينده اي بهتر براي همة قبرسي ها، قبرسي هاي يوناني، قبرسي هاي ترك، ارمني ها، مارونـي هـا و                      
ما تا رسيـدن  . التيني ها، و براي فراهم آوردن يك سرزمين مادري مشترك براي همه ادامه خواهيم داد 

به يك راه حل هماهنگ با قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، موافقت نامه هاي رده باال و قوانين محلي، 
به مبارزه مان ادامه خواهيم داد و از پاي نخواهيم نشست؛ اين راه حلي خواهد بود كه براي قبرسي هـا         

 .ارزشمند خواهد بود نه خارجي ها
 مارس امسال 8   با در نظر گرقتن اوضاع كنوني جهان،  به نظر شما مركز توجه جشن هاي          : سئوال

 چه بايد باشد؟ 
 مارس، روز جهاني زن، و ارزش هاي همه بشري جهانشمولي كه دارد،     8  در بزرگداشت روز      : پاسخ

يادآوري مي كنيم كه روز زن روزي است مختص به زناني كه بدون سپردن آينده و زندگي شـان بـه                       
دست سرنوشت، خود دست به مبارزه زدند؛ زناني كه هرگز از اين واقعيت عدول نكردند كـه در مـورد                      
نابرابري اجتماعي بايد ويژگي دوگانه آن را در نظر گرفت كه نه فقط به ردة اجتماعي بلكه به جنسـيـت                     

امروز، همراه با ابراز همدلي با زنان ايران، بار ديگر ما همبستگي پايدار و پاينده مان . آنها نيز مرتبط است
 .را با مبارزة آنان در راه صلح، حقوق بشر، و دموكراسي بر ضد ديكتاتوري وحشيانه حاكم اعالم مي كنيم

مـا  .   بياييد همه با هم براي دنيايي بهتر و عادالنه تر و فارغ از جنگ و ويراني تالش بيشتري كـنـيـم          
 .زندگي را به دنيا مي آوريم و موظفيم اين زندگي را پاس داريم

 ...»نامه مردم«ادامه  مصاحبه 

 .كنم
آن طور كه ما مطلع شده ايم، سه تن از ايـن           
زنان هنوز در بازداشت به سر مي برند، و بقـيـه            
كه به قيد ضمانت آزاد شده اند منتـظـر اقـدام             

 .هاي حقوقي بعدي هستند
كميتة اجرايي حزب ما اين دستگيري هـا را          
نقض حقوق بشر بين المللي و مرعوب كنـنـده          
مي داند، و اين در شرايطي صورت مي گيرد كه      
حقوق زنان كماكان به طور سازمان يافتـه اي          
نقض مي شود، و نمونة آن مـحـاكـمـة زنـان              
شركت كننده در فعاليت هاي روز جهـانـي زن       

 اسفنـد مـاه در       13در روز )   1384( سال پيش   
به قرار اطالع، با آنهايي كه . دادگاه انقالب است

در برابر دادگاه انقالب گرد آمـده بـودنـد بـا               
 .خشونت زيادي رفتار شده است

به ويژه در شرايط كنوني كه افكار عـمـومـي       
مترقي در سراسر دنيا در تالش بـراي ايـجـاد            
مقاومت در برابر اقدام هاي تجاوزكارانه بـرضـد      
ايران از سوي آمريكا و متحدانش است، ما ايـن   
 .دستگيري ها را زيان آور و تأسف بار مي دانيم

انجام چنين اقدام هايي از سوي دولت شمـا،         
كسب حمايت گسترده براي يافتن راه حل صلح        
آميز براي اختالف هاي موجود را بسيار دشوارتر     

ما از شما مي خواهيم كه اين نظر ما را . مي كند
. به دولت جمهوري اسالمي ايران منتقل كنـيـد        

ما خواستار پايان دادن فـوري بـه دعـواهـاي             
 .حقوقي و آزادي بازداشت شدگان هستيم

 با احترام،
 رابرت گريفيتز
 دبيركل

 
 پيام  حزب كمونيست سودان

 رفقاي گرامي،
ما نيز با همة نيروهاي ديگر همراه مي شويم         
و از اقدام زنان ايراني كه اين جرأت و شهامـت           
را به خرج دادند كه در برابر رژيم ارتجـاعـي و          
. نيروهاي انتظامي آن بايستند، حمايت مي كنيم      

ما سركوب وحشيانة زنان ايراني را كه خواهـان         
دموكراسي، حقوق بشر و آزادي بـراي هـمـه            

 .هستند، قاطعانه محكوم مي كنيم
رژيم ايران با سركوب كردن اين تظـاهـرات         
صلح آميز بار ديگر نشان داد كه سياست هـاي          
آن، به ويژه در داخل كشور، فقط متوجه هـدف          
دفاع از منافعش به منظور حفظ قدرت و تشديد         
سيه روزي و استثمار مردم ايران، و بـه ويـژه             

 .زنان و نيروهاي دموكراتيك است
ما به زنان شجاع ايراني كه با اسـتـواري در            
برابر نيروهاي ارتجاع ايستادند و بـيـانـگـر و             
فريادگر آرزوي همة زنان و نيروهاي مترقي در         

 .كشورهاي اسالمي شدند، درود مي فرستيم
 
دفتر روابط بين المللي حزب 
 كمونيست سودان

 

 ...ادامه  همبستگي با زنان مبارز 



در اوايل اسفندماه سال جاري فرصتي براي گفتگو با شخصيت برجسته چپ قـبـرس،         
، دبيركل جنبش دموكراتيك زنان قـبـرس، فـدراسـيـون            »كريستينا ديمتريادو «رفيق  

كه از رهبران » كريستينا ديمتريادو«رفيق .     سازمان هاي زنان سراسر قبرس، ايجاد شد      
، حزب زحمتكشان تـرقـي خـواه          “ آكل” سياسي برجسته قبرس و عضو هيئت سياسي        
را به  » فدراسيون جهاني زنان دموكرات   «قبرس است و همچنين نقش معاون پرزيدنت        

در چارچوب بحث و گفتگو در رابطه با ارزيابي از فعاليت هاي زنان تـرقـي     .     عهده دارد 
» فدراسيون جهاني زنان دمـوكـرات     « مارس و همچنين كنگره      8خواه جهان در آستانه     

كه قرار است ماه آينده در كاراكاس، پايتخت ونزوئال، برگزار شود، مصاحبه كوتاهي بـا                
انجام شد كه مشروح آن در ادامه براي اطالع خوانندگان نامه مـردم  » ديمتريادو«رفيق  

 .    منتشر مي شود
لطفاٌ در ابتدا در رابطه با مشـخـصـه هـاي         »  كريستينا ديمتريادو«  رفيق  : سئوال

 .كليدي مبارزه زنان قبرس از نظر تاريخي توضيحاتي براي خوانندگان نامه مردم بدهيد
  دربارة جنبش زنان مترقي قبرس بايد تأكيد كنم كه، اين جنبش در اوايـل                : پاسخ

اين جنبش ريشه در فعـالـيـت    .    ميالدي قرن گذشته پا به عرصة وجود گذاشت        20دهة  
در ميان آنان، زناني بودند كه فعاالنه در فعاليت هـاي            .   پيشگامان عدالت اجتماعي دارد   

اين زنان، كه از اعضاي حزب كمونيست قبرس بودند، با جرأت و          .   مدني شركت داشتند  
شجاعت وارد مبارزة سياسي و اجتماعي شدند و راه هايي نوين، و در آن زمـان كشـف                   

 .نشده، براي زنان قبرسي يافتند
، يعني ) 1305 مرداد 23  ( 1926 اوت 15كنگرة مؤسس حزب كمونيست قبرس كه در  

 سال پيش، تشكيل شد، مسئلة زنان قبرس را نيز در دستور كار خود قرار داد 80بيشتر از 
مطابق تصـمـيـم      .   و در تصميم گيري هاي خود توجه ويژه اي به اين مسئله نشان داد             

كنگره، بر اين امر تأكيد شد كه حزب كمونيست قبرس بايد براي برابري جـنـسـي در                   
پيمان هاي زناشويي، براي حفاظت و مراقبت از زنان داراي شغل آزاد در دوران بارداري               
و پس از زايمان، براي تأسيس كلينيك هاي زنان و زايمان و شيرخوارگـاه هـا، بـراي                

در .   و غيره تالش وافري به كار بـنـدد         )   با مردان ( دستمزد مساوي در برابر كار مساوي       
دهه هاي پس از بنيانگذاري حزب ما، جنبش زنان چپ، و جنبش مردمي به طور كلـي،                 
براي برآورده كردن خواست هاي مذكور سخت كوشيد، و با موفقيت به هـدف هـايـي                  

 .بسيار مهم دست يافت
  و در اين بخش مي خواستيم اگر ممكن است لطفاٌ قدري در رابطه با تاريخ                 : سئوال

 . پيدايش و نقشي كه فدراسيون زنان دموكرات قبرس ايفاء كرده است، صحبت كنيد
، اگرچه هنوز هيچ سـازمـان     )  خ1320دهة (  ميالدي 40  در سال هاي دهة      : پاسخ

مستقل زناني وجود نداشت، زنان چپگرا فعاالنه در مبارزات سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
به ويژه مايلم بر شركت زنان، هم زنان قبرسي ـ يوناني و هـم  .   زمان خود شركت كردند   

)  خ  1327  ( 1948زنان قبرسي ـ ترك، تأكيد كنم كه د ر اعتصاب هاي عظيم سـال                 
در ميان قربانيان خشونتي كه پليـس       .   دوشادوش كارگران معدنكار، و ساختماني رزميدند     

در برخورد با اين اعتصاب ها نشان داد، شمار بسـيـار زيـادي از زنـان ديـده مـي                       
گام بسيار )   خ1329  ( 1950 در سال    فدراسيون زنان دموكراتيك قبرس   بنيانگذاري  . شدند

 در شرايطي بس دشوار فدراسيون زنان.   مهمي در روند رشد جنبش زنان در كشور ما بود         
همـزمـان،   .   و نامطلوب، زنان را در راه مبارزة ضد استعماري مردم ميهن مان بسيج كرد             

 در راه   فدراسيون زنان 
كســـب بـــرابـــري    
اجتماعي، سـيـاسـي،      
اقتصادي و حـقـوقـي      
براي زنان، و بـراي       
تأمين حقوق مـادر و      
ــت      ــخ ــدي س ــرزن ف

 .كوشيد
در مـاه دسـامـبـر        

دي مــــاه       ( 1955
فــدراســيــون )     1324
 بر اساس همـان     زنان

ــدار      ــان ــرم ــم ف ــك ح
حـزب  بريتانيايي كـه     

زحمتكشان مـتـرقـي     
 و ديگر سازمان هاي جنبش مردمي را نيز ممـنـوع            ) آكل( قبرس  

خودداري استعمارگران از لـغـو        .   كرده بود، غيرقانوني اعالم شد    
 پـس از امضـاي         فدراسـيـون زنـان     فرمان ممنوعيت فعاليت    

موافقتنامه هاي زوريخ و لندن، منجر به تصميم گيري در مـورد             
 1959از سال .  شد“فدراسيون سازمان هاي زنان قبرس”تشكيل  

فـدراسـيـون    به اين سو، اين تشكل نگه دارندة ميراث گرانبهاي          
 و دست در كار مبارزات جنبش زنان بوده زنان دموكراتيك قبرس

 .است
 پس از اعالم استقالل قبرس، و از همان آغاز اعالم استقـالل،      

 در پيشاپيش جنبش زنان قرار داشته فدراسيون سازمان هاي زنان
 همراه با فدراسيون،همزمان، جنبش مردمي به طور كلي و        .   است

يكديگر، براي دستيابي به يكپارچگي و استقالل قبـرس، بـراي            
عقب راندن و شكست دادن نقشه هاي ناتو با هدف تضـعـيـف               
جمهوري قبرس، و براي برقراري دوستي و همكاري بين قبرسي          

فـدراسـيـون    .   ـ يوناني ها و قبرسي ـ ترك ها، تالش كرده انـد        
به همراه نيروهاي دموكراتيك مردمي، جبهـة       سازمان هاي زنان    

مشتركي براي مبارزه برضد فاشيسم، حكومت سرهنگان و شـبـه    
سازمان شبه نظامي دست راستي طرفدار   [ EOKA Bنظاميان  

يكي شدن قبرس و يونان، كه مورد حمايت سرهنگان سياه قـرار            
فدراسيون همچنين حضور خود را در        .   تشكيل داد ]   م  –.   داشت

دوران مقاومت عليه كودتاي فاشيستي نشان داد و در دفـاع از         
در سال هـاي پـس از          .   كشور در مقابل تهاجم ترك ها رزميد      

جنبش زنان مترقـي  ]   به قدرت رسيدن سرهنگان    [ 1974تراژدي  
نفوذ و توجه چشمگيري در دفاع از آزادي، و بازيابي صلح و آشتي 

 دست بـه    فدراسيوندر ارتباط با اعادة حقوق زنان،       .   ميهني يافت 
ابتكارهاي مهمي زد، و نسبت به شناخت مسائل زنان قبـرس و             

اهداف و تأثيـر كـلـي      .   يافتن راه حل هايي براي آنها، اقدام كرد      
 .بر سراسر جامعة قبرس امري كامالً محسوس استفدراسيون 
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