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آزمون دشوار جنبش دانشجويي و نيروهاي آزادي 
 خواه كشور در مقابل تهاجمات فزاينده ارتجاع

ما در هفته هاي اخير شاهد تشديد تهـاجـم          
گسترده ارتجاع و مزدوران تاريك انديشي بـر         
ضد نيروهاي اجتماعي و دگرانديش خصـوصـاً         
دانشگاه ها، جنبش دانشجويي و  جـنـبـش            

روند كنـونـي بـراي      .     معلمان  كشور بوده ايم  
كساني كه از نزديك بـا حـوادث كشـور و               
سياست هاي رژيم آشنايند تعجب بـرانـگـيـز           

از همان فرداي انتخابات سراسر تقلـب       .   نيست
رياست جمهوري و برگماري احمدي نزآد، بـه        
عنوان نامزد سرمايه داري بزرگ بازار و گـروه       

انتظامي، روشن بود كه ارتجاع         -هاي نظامي   
همه امكانات خود را بـراي نـابـودي رونـد              
اصالحات، سركوب جنبش مردمي و همچنيـن      

 1376بازگرداندن اوضاع به پيش از دوم خرداد      
ما در دو سال گـذشـتـه      .   به كار خواهد گرفت   

شاهد حركت گام به گام ولي از پيش برنـامـه           
ريزي شده سران رژيم در زمينه تشديد فشارها        

جنبش كارگـري، و    :   بر ضد نيروهاي اجتماعي  
جنبش هاي مستقل و آزادي خواهانه زنـان و          

تهاجـم گسـتـرده      .   دانشجويان كشور بوده ايم   
مزدوران امنيتي دولت جديد به نهادها و تشكل     
هاي مستقل كارگري و دستگيري صدها فعال       
جنبش كارگري و سپس تهاجم گسـتـرده بـه         
فعاالن جنبش زنان و سركوب شديـد فـريـاد           
آزادي خواهانه زنان ميهن ما، كه خواهان لغـو         
قوانين اسارت بار و قرون وسطايي حاكـم بـر           
جامعه ما هستند، و در روزهاي اخير تـهـاجـم            
گسترده نيروهاي انتظامي و مزدوران و چمـاق        

، كـه بـخـش جـدا         “ بسيج دانشجويي”داران  

ناپذيري از دستگاه رسمي و غير رسمي سركوب در          
ميهن ماست، همگي نشانگر تنگ تر شدن حـلـقـه           
هاي محاصره ارتجاع بر ضد جنبش مردمي به قصد         

اين كارزار گسترده در حالي .  يكسره كردن كار است
سازمان دهي شده است كه سران رژيم پشـت سـر         

بـه رجـز     “   دفاع از منافع مـلـي     ” شعارهاي دروغين   
خواني، عوام فريبي و سياست بازي در مـنـطـقـه              

چگونه مي توان اين چنين وحشيـانـه بـه      .   مشغولند
حقوق كارگران، زنان و دانشجويان كشـور يـورش          
برد، ده ها فعال كارگري، زنان و دانشجويان مبارز را     
به شكنجه گاه ها كشاند و آنوقت مدعـي دفـاع از        

 منافع ملي هم بود؟ 
روند حوادث ماه هاي اخير روشنگر پديده نگـران         
كننده يي است كه همه نيروهاي آزادي خـواه و              
. دموكرات كشور بايد با هوشياري با آن برخورد كنند        
سران رژيم از يك سو  تالش مي كنند  با پـنـهـان          

و “   ضد امپرياليستـي  ” شدن پشت شعارهاي دروغين     
، و در عين حـال بـه خـاطـر             “ دفاع از منافع ملي   ” 

سياست هاي ضد انساني و جنگ طلبانه امپرياليسم،         
در منطقه و جهان براي خود كسب اعتبار كنند، و از           
سوي ديگر با تشديد فشارهاي داخلي و متهم كردن         
هرگونه صداي مخالفتي با رژيم را به هم صدايي و           
همراهي با امپرياليسم متهم كنند و نيروهاي سياسي    

اجتماعي  كشور را با دشواري هاي جدي روبه رو            -
پراكندگي نيروهاي سياسي، نبود هـمـكـاري         .   كنند

سازمان يافته و منسجم نيروهاي اجتماعي و نـبـود         
يك برنامه مبارزاتي روشن و واقع بينانه و منطبق بر          

 5 و 4ادامه در صفحات 

 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

اتحاد نياز مبرم جنبش 
 !كارگري و سنديكايي است

امسال در روز جهاني كارگـر، طـبـقـه          
كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن مـا در          
اعتراض هاي گسترده و متحد و بـررغـم         
وجود فضاي سركوب و تشـديـد فشـار،          
توانايي خود را به نمايش گذاشتند و ثابت        
كردند كه در صورت همبستگي و اتـحـاد         
مي توانند دربرابر يورش هاي پي درپـي         
مرتجعان به حقوق و منافع و دستاوردهاي 

در روز اول   .   تاريخي خود، ايستادگي كنند   
ماه مه، حركت خود جـوش اعـتـراضـي           
زحمتكشان كه به صورت راه پيمايي بـه         

 تير تهران شكل گـرفـت       7سمت ميدان   
بالفاصله با واكنش شديد نيروهاي امنيتي   
و انتظامي روبه رو شد و كارگران معترض        
مورد ضرب و شتم و حملـه نـيـروهـاي            

مخالفت با سياسـت    .   انتظامي قرار گرفتند  
هاي دولت ضد كارگري احمدي نژاد و به        
خصوص برنامه هاي وزارت كـار ايـن           
دولت، در كنار شعارهايي بر ضد خصوصي 
سازي و تامين امـنـيـت سـرمـايـه و               
قراردادهاي موقت، اخراج ها و جز اينهـا،        
توانايي و آگاهي طبقاتي زحمتكشان را در       

 .اوضاع حساس كنوني نمايان ساخت
به عالوه انتشار قطعـنـامـه هـيـئـت             
موسسان سنديكاهاي كارگري به مناسبت  
اول ماه مه،  كه در نوزده بنـد خـواسـت          

 2ادامه در صفحه   

 جهان و مبارزه بر ضد زنان
! و جنگ“ جهاني شدن”  

گزارشي از چهاردهمين كنگرة*   
  فدراسيون بين المللي دموكراتيك زنان 

بخش هائي از پيام  تشكيالت دموكراتيك * 
فدراسيون ”زنان ايران به كنگره چهاردهم  

“بين المللي دموكراتيك زنان  

چهاردهمين كنگرة  فدراسيون بين الملـلـي        
زنان جهان، نيرويـي   ”    با شعار  دموكراتيك زنان 

حياتي برضد جهاني سازي نوليبرالي، تروريسم       
دولتي و جنگ هاي امپريالـيـسـتـي، مـدافـع           
“   برابري، عدالت اجتماعي و اقتصادي، و صلـح       

 13 تـا      9(  فروردين ماه    20  -24در روزهاي   

 .در كاراكاس، پايتخت ونزوئال، برگزار شد) آوريل
 سال فعـالـيـت آن        60اين كنگره فدراسيون كه پس از       

براي اولين بار در خاك قاره آمريكا برگزار مي شد، پذيراي           
 سازمان منطقه اي، ملـي و        165 نماينده از    1000بيش از   

 18شركـت زنـان از         .    كشور جهان بود   84بين المللي از    

 6ادامه در صفحه   
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 ...ادامه اتحاد ضرورت 

هاي اصلي طبقه كارگر ايران را مورد تاكيـد قـرار داده،              
ميزان و سطح رشد و قوام جنبش سنديكايي زحمتكـشـان     
كشور را باوجود اوضاع بسيار نامساعد داخلي و خـارجـي             
هويدا ساخت، دراين قطعنامه از جمله به احيـاي حـقـوق             

 191سنديكايي و تشكيل سنديكاهاي مستقل، لغو مـاده          
قانون كار، باز پس گيري اليحه اصالح قانون كار، لـغـو             
قراردادهاي موقت، توقف خصـوصـي سـازي، افـزايـش           
دستمزدها، حمايت از حقوق زنان و كودكـان كـارگـر و              
كارگران مهاجر، حمايت از مطالبات فرهنگيان و پرستاران        
و دركنار اينها مخالفت با جنگ و تحريم عليه ايران، دفاع            
و پشتيباني از جنبش هاي صلح طلبانه در سراسر جهان و           
خواست به حق اصولي خروج نيروهاي نظامي آمريـكـا و            

 .متحدانش از منطقه اشاره و بر آنها تاكيد شده است
در قسمتي ديگر از قطعنامه هيئت موسسان سنديكاهاي    

كشور ما لحظات حساسـي را مـي          “ :   كارگري آمده است  
گذراند، كارگران ايران بايد در كنار مبارزات سازمان يافتـه          
صنفي و روزمره خود، نسبت به اوضاع كنوني كامال آگـاه           

جرياناتي كه تا ديروز كوچكترين حركت كارگري را       .   باشند
محكوم مي كردند امروز به طرفداران دو آتشه طبقه كارگر   

اين جريانات در تالشند تا جنبش كارگري       .   تبديل شده اند  
مهم تـريـن     .   را به سود خود به اين سو و آن سو بكشانند         

عاملي كه مي تواند اين تالش ها را عقيم گذارد، آگـاهـي         
طبقاتي است و اين آگاهي مي بايد همزمـان بـا              -صنفي

سامان يابي كارگران در سازمان هاي سنديكايي تـوسـعـه     
 “..يابد

در كنار انتشار اين قطعنامه،درآستانه اول ماه مه، امسال         
نيز چند سنديكاي فعال مانند سنديكاي كارگران شـركـت          
واحد و موسسان سنديكاهاي كارگري فلز كار و مكانيـك،        
نقاش، خياط وكفاش، در نامه اي رئوس خـواسـت هـاي             
صنفي كارگران را به وزير كار اعالم داشتند و بر خواسـت            

و مخالفت با ) سنديكاها(احياي تشكل هاي مستقل صنفي 
خصوصي سازي و گسترش قراردادهاي موقت انـگـشـت          

 .گذاشتند
اين اقدامات به ويژه قطعنـامـه هـيـئـت مـوسـسـان                 
سنديكاهاي كارگري تحت عنوان رئوس خواسـت هـاي          
طبقه كارگر ايران از اهميت جدي و اصـولـي بـرخـوردار              

بايد كوشيد با هوشياري اين اقدامات و تالش هـا          .   هستند
به يكديگر پيوند خورده و تمام نيروها و امكانات جنـبـش            
سنديكايي در دوره اي فوق العاده حساس و حياتي دريـك    

پراكندگي، به هر دليل، مانع     .   صف متشكل و تجهيز شوند    
از رشد و گسترش جنبش سنديكايي در لحـظـه حـاضـر              
خواهد بود و اين نكته اي است كه نبايد آني از نظـر دور               

رژيم واليت فقيه در ارتباط با جنبش سنديكايي از   .  داشت
اين سياست بـا    .   سياست مشخصي پيروي كرده و مي كند      

توجه به فعل و انفعاالت صحنه سياسـي و رخـدادهـاي              
متنوع داخلي و خارجي شكل و سمت و سوي معيني بـه              

درست به اين دليل نبايد گذاشت جـنـبـش    .   خود مي گيرد  
سنديكايي در برخود با تحوالت پـرشـتـاب و             –كارگري  

زيرا .   بسيار پر اهميت كنوني، دچار پراكندگي و تفرقه شود        
در اين صورت مرتجعان حاكم و بطور كلي جناح بـنـدي             
هاي گوناگون حكومتي جنبش كارگري و سنديكايي را در         
جهت منافع خود خنثي و مهار كرده و از آن بـه سـود                  
مقاصد سياسي بلند مدت و كوتاه مدت خود بهره بـرداري           

ما بارها تاكيد كرده ايم كه، جنبش كارگري و . خواهند كرد
ارتجاع و   .   سنديكايي در اوضاعي نامساعد فعاليت مي كند     

امپرياليسم با تمام توان قصد تاثير گذاري برآن به سود اهداف خود را دارند، به همين دلـيـل             
آنچنان اهميتـي   .   وحدت زحمتكشان با همه اختالفات ايدئولوژيك موجود اهميت حياتي دارد         

يك مثال دراين زمينه شايد خالي از فـايـده   !   كه بقاء و تداوم مبارزه كنوني بدان وابسته است      
روزنامه كارگزاران كه مبلغ و مدافع سياست هاي ضد كارگري تعديل اقـتـصـادي و                 .   نباشد

 ارديبهشت امسال تحـت  11اصالح ساختار اقتصادي بوده و هست درسر مقاله خود به تاريخ           
همين اول نوشته، بگويم كه سهيال جلودار زاده   ” :   از جمله مي نويسد“  چرا اعتصاب؟”عنوان  

پس بايد پرسيد چـرا  .   و روزنامه كارگزاران نمي توانند طرفدار تعطيل كار و توقف توليد باشند           
جلودارزاده حق اعتصاب را براي كارگران مطالبه مي كند و كارگزاران اين پيشنهـاد را بـه                    

اعتصاب يكي از رفتارهاي ارادي كارگران و دسـت    ....  عنوان تيتر نخست خود بر مي گزيند؟ 
در بسياري از كشورها كه اتحاديـه هـاي     . . . . به قضا صادقانه ترين و كم ضرر ترين آنهاست          

كارگري پرقدرت دارند، پيش از اعتصاب تذكر داده مي شود و معموال با مصالحه كارگران و           
رابطه اعتصابيون با دولت در همه كشورها يكـسـان          . . . .   كارفرمايان اعتصاب منتفي مي شود      

هر قدر بخش خصوصي قدرتمند تر و دولت كوچك تر باشد، رنگ سياسي اعتـصـاب   .   نيست
به متعدد خوب و     [ آزادي تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاي مستقل و متعدد            .   كمتر مي شود  
. از جمله عواملي است كه خطر سياسي شدن اعتصاب را كاهش مي دهـد   ]   دقيق توجه شود 

يكي از .   زيرا كارگران عضو اتحاديه ها و سنديكاها حق اقدام فردي و احيانا راديكال را ندارند     
اين مصالحه حتي گاهـي     .   تصميم هاي رايج اتحاديه ها و سنديكاها مصالحه با كار فرماست          

يكي از مثال هاي رايج در اين زمينه مصالحه اتحاديـه  .   به كاهش دستمزد ها منجر مي شود    
سپس در پايان اين سـر      “   . . . هاي كارگري با شركت هواپيمايي يونايتد ايرالينز در آمريكاست        

بنابراين مي بايست آنچه را كه سهيـال         “ : مقاله كه بايد با دقت به آن توجه داشت آمده است          
جلودارزاده گفته و كارگزاران بازتاب داده، راه حلي براي پيگيري آشتي جويانـه مـطـالـبـات         

 “.كارگران ارزيابي كرد
حمايت كارگزاران و جناح هاي رژيم از به اصطالح حق اعتصاب نه تنها صادقانه نيـسـت،      

حفظ هوشياري طبقاتي، دفاع از اسـتـقـالل جـنـبـش         .  بلكه اهداف معيني را دنبال مي كند 
سنديكايي در برابر چنين ترفندهايي به عالوه استفاده هوشمندانه از تحوالت صحنه سياسـي        

فقط و فقـط  .     و نيز مبارزه بر ضد دولت ضد كارگري احمدي نژاد در لحظه حاضر و جز اينها          
چند دسـتـگـي،    .   با اتحاد و همبستگي و دوري گزيدن از تفرقه و پراكندگي امكان پذير است     

دوري و تفرقه به سياست مهار و خنثي سازي جنبش مستقل سنديكايي زحمتكشان كـه از       
 !سوي جناح هاي معيني دنبال مي شود، ياري مي رساند

و در نتيجه اين امكان را كه در سايه تفرقه، جنبش سنديكايي و يا بخش هايي از آن مورد       
 .سوء استفاده ارگان ها و جناح هاي حكومتي قرار بگيرند افزايش جدي پيدا مي كند

جنبش كارگري و سنديكايي به اتحاد و به وحدت برپايه منشور جهاني حقوق سنديكايي به 
فقط با اتحاد مي توان سازمان . منظور سازماندهي جنبش بر پايه صحيح طبقاتي نيازمند است

سنديكايي سراسري ، نيرومند، مستقل و مردمي كه همه مزد بگيران را شامل مي شود ايجاد        
كرد و بر مخاطرات موجود در برابر جنبش سنديكايي زحمتكشان با كمترين هزينه ها غلـبـه         

 .كرد
 

 !كارگران زنداني را آزاد كنيد
 

به دنبال سركوب خشن تظاهرات مسالمت آميز گروهي از كارگران و زحمتكشـان              
در شهر سنندج، مركز استان كردستان ايران، نيروهاي انتظامي و سپاه و بسيج عـده     
. اي از كارگران و فعاالن كارگري اين شهر را باز داشت و روانه زنـدان سـاخـتـنـد          
تظاهرات اول ماه مه شهر سنندج، يك اقدام غير قانوني از سوي زحمتكشانـي كـه                 
فقط و فقط خواستار تامين بديهي ترين حقوق خود هستند قلمداد نـمـي شـود، و                    
تبليغات رژيم واليت فقيه در اين خصوص كه حركت مذكور را تشنج آفرين، سياسي              

 .و امنيتي معرفي مي كند بي پايه  و در راستاي اهداف سركوب گرانه آن است
كارگران ايران و از جمله زحمتكشاني كه در شهر سنندج در گردهمايي روز جهاني              
كارگر مورد حمله مزدوران ارتجاع قرار گرفتند، حق دارند تشكل هاي مستقل صنفي،  
. سنديكاهاي خود را داشته و در چارچوب اين تشكل ها به شكل قانوني فعاليت كنند              
سركوب تظاهرات كارگران و تشديد فشار به فعاالن جنبش سنديكايي بـخـشـي از                
برنامه دولت ضد مردمي احمدي نژاد بر ضد جنبش سراسري دموكـراتـيـك مـردم                 
ميهن ماست و در پيوند مستقيم با رويدادهاي اخير كشور و يورش به زنان و جوانـان         

 .و دانشجويان قرار داشته و دارد
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دراواخر فروردين ماه سال جاري، دوازدهيمن نمايشگاه نـفـت، گـاز و                
پتروشيمي ايران،  با حضور تعدادي از بزرگترين شركت هاي نفتي  اروپايي            

رسانه هاي همگاني داخلي و خارجي جريان .   و آسيايي در تهران برگزار شد     
“ بي بي سـي ” اين نمايشگاه را به شكل وسيع بازتاب دادند، از جمله شبكه        

شـركـت هـاي بـزرگ          “ : انگلستان در گزارش مفصلي در اين باره نوشت 
اروپايي و آسيايي كه در غياب رقباي آمريكايي خود بازيگران اصلي پـروژه             
هاي نفتي ايران هستند، حضور پررنگي در نمايشگاه داشتند، اين شركت ها 
اگر چه به دليل تحريم و ادامه مناقشه هسته اي تمايلي به شروع كار تـازه          

با اين حال مي كوشند فعال بازار ايران را حفظ كنند بلـكـه   .   در ايران ندارند 
 “.تحركي در پروژه هاي نفتي ايران ايجاد شود

:  شبكه خبر پراكني انگلستان در ادامه گزارش خود تاكيـد مـي كـنـد                
استقبال شركت هاي داخلي و خارجي از نمايشگاه نفت و گاز تهران نشانه    ” 

درك نيازهاي صنعت نفت ايران براي توسعه است و حضور چشمگير آنهـا             
نشان مي دهد كه اين شركت ها اميدوارانه چشم به آينده دوخته اند تا تب               
ناشي از پرونده هسته اي فرونشيند و دولت نيز برنامه خود را براي توسعـه               

 “....صنعت نفت ارايه كند
از ديگر سو معاون وزير نفت دولت احمدي نژاد در سخناني، ضمن اشاره             

 شركت داخلي و خارجي در دوازدهمين نمايشگـاه         1300به حضور بيش از     
مهمترين هدف اين نمايشگاه جلب سرمايه گذاري خارجي        “ :   ياد آوري كرد  

  “ . و جلب مشاركت براي اجراي پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمـي اسـت          
همچنين معاون احمدي نژاد، در سخنراني مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه از           
حضور شركت هاي خارجي در تهران استقبال كرده و با صـراحـت اعـالم         

حضور شركت هاي خارجي نشان مي دهد، آنها به فكر مصالـح و    ”  : داشت
به دنبال بر پايي دوازدهمين نمايشگاه، مقـامـات         “   . منافع بلند مدت هستند   

رژيم واليت فقيه از موفقيت جمهوري اسالمي در جلب و جذب سـرمـايـه              
 ميليارد 30خارجي براي توسعه ميادين نفتي سخن به ميان آورده و قرارداد        

دالري ايران و اتريش در خصوص صدور نفت به اروپا و تاكيد هيئت مديره     
شركت ژاپني اينپكس بر تداوم مشاركت در ميدان نفتي عظيم آزادگـان را      
 !داليل اين كاميابي، پس از اعمال فشارهاي شوراي امنيت معرفي ساختند
 44در كنار اين اخبار و گزارشات و در پيوند با آن مسئول ستـاد اصـل           

وزارت نفت كه وظيفه آن عملي ساختن ابالغيه ولي فقيه در خصوص اصل 
 ساله خصـوصـي   6صنعت نفت  ” :    قانون اساسي است، خاطر نشان كرد      44

 ارديبهشت ماه  در اين باره چـنـيـن    4خبرگزاري مهر به تاريخ “     . مي شود 
صنعت نفت در سال جاري خود را براي خصوصي سازي آماده    “ : گزارش داد 

وي سـپـس     “   .  سال آينده به اهداف خود دست يابـد 6مي كند تا بتواند تا      
اميد است از سال آينده روند خصوصي سازي در صنعت نـفـت     ” :   ادامه داد 
براي خصوصي سازي بايد بستر مناسب ايجاد شود و براي ايـن            .   بهتر شود 

منظور بايد از يك زمان مشخصي كار را شروع و در مدت مشخـصـي بـه       
مهمترين اصـل    )   به ويژه صنايع نفت و گاز     ( خصوصي سازي   .   پايان رساند 

 “. ساله است20براي دست يافتن به چشم انداز 
به اين ترتيب مي توان به خوبي مفهوم اين جمله را كه خبرگزاري هاي              
خارجي به عنوان علت حضور شركت هاي بزرگ نفتي در نمايشگاه نفـت،              

ايـن جـملـه      .   گاز و پتروشيمي تهران مخابره كردند، درك و دريافت كـرد         
اميدوارانه چشـم بـه       ]   انحصار هاي نفتي[ اين شركت ها ”  :   عبارت بود از  

مي كوشند فعال بازار ايران را حفظ كنند بلكه تحـركـي   ....  آينده دوخته اند  
 “.....در پروژه هاي نفتي ايران ايجاد شود

كه چشم هاي تيز انحصارهاي امپرياليـسـتـي         “   تحرك” و صد البته اين     
بدان اميدوارانه دوخته شده، چيزي نيست جز خصوصي سازي بـر اسـاس              

پيش از اين، در جريان همايشي كه رژيـم         !    قانون اساسي  44ابالغيه اصل   
واليت فقيه تحت عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران، در شـهـر               

مقام هاي ايراني مـي    ” : وين،  پايتخت اتريش، برگزار كرده بود، اعالم شد 

 و خصوصي سازي 44ابالغيه اصل 
 صنعت نفت 

گويند اصالحاتي را در قرار دادها انجام داده اند تا نظر شركت هاي سرمايه              
بنابر سخنان صريح يكي از روسـاي      “   اصالحات” اين  “   گذاري تامين شود  

ارشد شركت ملي نفت ايران كه در همايش وين حضور داشت از جـملـه                 
 درصد به 30سود مورد نظر ايران از قراردادهاي نفت و گاز از           ” :   چنين است 

 درصد كاهش پيدا كرده و شاخص تجاري و سودمند بودن ميدان           15 تا   20
 سال افـزايـش   20 سال به 15نفتي نيز به منظور حمايت از سرمايه گذار از         

 “.يافته است
،  در تاييد ايـن  1385 بهمن ماه سال 15همان زمان روزنامه كارگزاران،   

در حالي كه ايران درروزهاي گذشته در وين دور جديـدي           ” :   سياست نوشت 
از مزايده ميادين نفتي را برگزار كرده رسانه هاي خارجي معتقدند كه در دور 
جديد شرايط قرار دادي جذاب تري براي سرمايه گذاران خارجـي مـطـرح               
شده، مصطفي زين الدين مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در ايـن              
خصوص گفت براساس مفاد جديد قراردادي، ايران به شركت هـاي بـيـن               
المللي امكان مي دهد كه به عنوان تامين كننده خدمات براي دوره كـامـل       

تغيير ديگري كه اعمال شده، در زمينه هزينه .     عمر ميدان نفتي باقي بمانند    
سرمايه ها پس از آنكه شركت هاي بين المللي قراردادهاي توسعـه را در                
اختيار پيمان كاران ثانوي مي گذارند، است، بدين ترتيب اين مساله ريسك            
برآورد هزينه ها را پيش از آنكه قرار داد پروژه امضا شود با توجه به ميـزان               

 “.تورم كاهش خواهد داد
معنا و مفهوم تامين كننده خدمات براي دوره كامل عمر ميدان نفتي كـه             
در سخنان اين مدير شركت ملي نفت ايران بر آن تاكيد شده چيست؟ چـرا               
به شركت هاي فراملي به سادگي اين امكان داده شده و مي شود كـه تـا                  
پايان عمر يك ميدان نفتي در آن حضور و فعاليت داشته باشند؟ آيـا ايـن          

 بـه خـواسـت      44بدان معناست كه رژيم واليت فقيه بر پايه ابالغيه اصل           
انحصار هاي امپرياليستي كه مبتني بر مشاركت در توليد و مالكيت گـردن              
نهاده و صنعت ملي نفت ايران به دوران قبل از قانون ملي شدن بازگردانده              
شده است؟ در همين زمينه عده اي از سرمايه داران متـشـكـل در اتـاق                   
بازرگاني و مرتبط با رژيم،  با حمايت شركت هاي وابسته به آستان قـدس            

 ميليارد تـومـان و        1000رضوي و بنياد مستضعفان، با سرمايه اي بالغ بر          
سرمـايـه گـذاري      ”  شركت  44تحت نام كوشش براي اجرايي كردن اصل        

را پايه گذاشته و در اولين قدم قصد دارند به جاي وزارت نفت بـا               “   ايرانيان
سه شركت چيني در سطح كالن همكاري كرده و در پروژه هـاي نـفـتـي        

خاموشي، رييس اتاق بازرگاني، در اين مورد با صراحت خاطـر        .   فعاليت كنند 
با ابالغيه رهبري، كشور به سمت خصوصي سازي در      “ :   نشان ساخته است  

، دولت موظف است تمامي     44حركت است، در راستاي اجرايي كردن اصل        
 سال به بخش غير دولـتـي واگـذار      5فعاليت هاي اقتصادي را ظرف مدت  

 هيچ تفـاوتـي   44كند، قانون جديد جذب سرمايه در چارچوب ابالغيه اصل        
ميان يك سرمايه گذار خارجي كه شركت او در ايران ثبت شـده و يـك                 

 100شركت هاي سرمايه گذار مي تواننـد         .   سرمايه گذار ايراني نمي گذارد    
اصل و سود سرمايه خارجي در ايـران  .   درصد سهام يك بخش را دارا باشند      

 درصـد    25 بـه     65ماليات شركت ها را از      .   توسط دولت تضمين مي شود    
 سال آينده سرمايه گذاري در برخي  مناطق 20كاهش داده ايم به عالوه تا   

 “.كشور از پرداخت هر گونه مالياتي معاف است
نقطه مركزي و گرهي اين خصوصي سازي صنعت نفت ايران است كـه              

 . سال آينده خصوصي شود6به گفته مسئوالن رژيم قرار بر اين شده كه تا 
 چوب حراج بر ثروت ملي ميـهـن زده           44ارتجاع حاكم با ابالغيه اصل      

آنانكه رياكارانه دم از تامين حقوق مردم و ضرورت دستيابي به فـن              .   است
آوري هسته اي مي زنند، چرا به ضرورت ملي ماندن و ملي بودن صنـعـت                
نفت ايران اين شاهرگ حياتي اقتصاد ملي، در بـرابـر انـحـصـار هـاي                    
امپرياليستي پافشاري نكرده و به درخواست هاي سودجويانه و مـغـايـر بـا              

خصوصي سازي صنعت نفت اقدامي آشكارا بر     !   منافع ملي، گردن مي نهند؟    
 .  ضد منافع ملي و حقوق مردم ايران محسوب مي شود

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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 درست پس از    1945فدراسيون بين المللي دموكراتيك زنان در سال        :   اشاره كرد 
 .پايان گرفتن جنگ جهاني دوم بنيان گذاشته شد

او در ادامه سخنراني اش بر اهميت انقالب هاي ضد استعماري و ضد سرمايه              
داري در آفريقا و آسيا در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم، و پيروزي انقـالب             

، در گسترده كردن افق فكري فدراسيون تأكيد كرد، و نـيـز     1959كوبا در سال    
اين كه اين رخدادها آغازگر توجه بيشتر فدراسيون به پيكار زنان در كشـورهـاي        

 .زير يوغ امپرياليسم بود
رفيق كوبائي سپس فاش كرد كه پس از فروپاشي كشورهاي سوسياليستي در            

، فدراسيون در راه باز سازي برنامة فعاليت هايش با          1990اروپاي شرقي در دهة     
در مقابله با اين وضعيت، ابتكارهاي منطـقـه         .   دشواري هاي بزرگي رو به رو شد      

گردهمايي بين  ” اي فدراسيون زنان كوبا و ديگر سازمان هاي مانند آن، از جمله             
 در هاواناي كوبـا  1998 نفر در سال 3000كه با شركت “ المللي همبستگي زنان 

برگزار شد، نيروهاي تازه و گسترده تري را كه براي حقوق زنان پيكار مي كننـد               
 .به ميدان آورد و به بازسازي فدراسيون ياري رساند

فدراسيون زنان كوبا و دفتر منطقة آمريكاي التين فدراسيون در هاوانا زحمت             
. زيادي را براي تدارك و رهبري و تضمين موفقيت كنگرة چهاردهم كشـيـدنـد              
موفقيت كنگره را مي توان در اين واقعيت ديد كه اين كنگره براي نخستين بـار             
در آمريكاي التين برگزار شد، و با شركت گستردة نمايندگان سازمان هاي زنان             

دولـت ونـزوئـال      .    به بعد بود   1991از سراسر جهان، بزرگ ترين كنگره از سال         
بطور ويژه اي از روند برگزاري كنگره چهاردهم از همه نظر حمايت كرد و منابع               

اين چندان غير طبيـعـي      .   الزم را براي پيشبرد كار كنگره در اختيار آن قرار دارد          
نمي باشد كه از جملة ميزبانان كنگره، شماري از سازمان هاي زنـان ونـزوئـال                 
بودند كه هفته هاي اخير سرگرم بحث و گفتگو دربارة ايجاد يك جنبش متحـد               

 .زنان هستند
در پايان كنگره، نمايندگان و مهمانان كنگره همچنين در راهپيـمـايـي يـك             

در كاراكاس به مناسبت پنجميـن سـالـگـرد           ]    فروردين 24[  آوريل   13ميليوني  
يـكـي از     .   شكست كودتاي آمريكايي برضد پرزيدنت هوگو چاوز شركت كردنـد     

 23نشست هاي كنگره، كه به گفتگو و تبادل نظر با چاوز اختصاص داشت، روز               
 .از تلويزيون پخش شد“ سالم پرزيدنت”فروردين به طور زنده در برنامة 

جنبش ”و “ فدراسيون زنان برزيل”كنگره چهاردهم مجدداً مارسيا كامپوس، از 
بر اساس اساسنامـه    .   را به عنوان رييس فدراسيون انتخاب كرد      “    اكتبر 8انقالبي  

فدراسيون همچنين پنج نايب رييس، يك نائب رئيس از هركدام از مناطق پـنـج    
از فـدراسـيـون     “   اني راجا ” بر پايه آراء اخذ شده خانم       .   گانه آن نيز انتخاب شدند    

ملي زنان هندوستان براي منطقة آسيا، روت نتو از سازمان ملي زنـان آنـگـوال                 
براي منطقة آفريقا، مايادا عباسي سفير فلسطين در برزيل، بـراي كشـورهـاي                
خاورميانه، اسكوي كوكوموس از فدراسيون تشكيالت زنان قبرس براي اروپا، و            
ماريا اينس براسكو از فدراسيون ملي زنان آرژانتين براي منطقة قـارة آمـريـكـا          

 .انتخاب شدند
از همه نظر نقـطـه   “   فدراسيون بين المللي دموكراتيك زنان” كنگره چهاردهم   

 .   عطفي براي تحوالت اين مجمع پراهميت زحمتكشان جهان قلمداد مي شود
 
 

بخش هايي از پيام  تشكيالت دموكراتيك زنان ايران به 
 “فدراسيون بين المللي دموكراتيك زنان”كنگره چهاردهم  

 ونزوئال  -كاراكاس
 

 !رفقا و دوستان عزيز
 

از طرف تشكيالت دموكراتيك زنان ايران ، يكي از قديمي تـريـن اعضـاي              
فدراسيون بين المللي دموكراتيك زنان، برگزاري كنگره فدراسيون جهاني زنـان           
را به شما تبريك گفته و براي چهاردهمين كنگره در پيشبرد امر مبارزه دشوار و     
پيگيرش براي ساختن جهاني عاري از جنگ و فقر و خشونت و رفع تـبـعـيـض                  

ما اعتقاد راسخ داريم كه همبستگـي و         . . .   جنسي وطبقاتي آرزوي موفقيت داريم    
مبارزه مشترك زنان جهان ، به ويژه دستاوردهاي ارزشمند جنبش جهاني زنـان        
در مبارزه با فقر و خشونت و رفع هرگونه  تبعيض و در جهت توانمند سازي زنان   

 كشور از خاورميانه از يك سو 11 كشور آسيايي و 8كشور آفريقايي،  
گواه گستردگي جهاني اين گردهمايي بود، و از سوي ديگر، شرايطي 
را كه زنان اين كشورها با آنها رو به رو هستند در بحث هاي كنگره       

بيشتر نمايندگان شركت كـنـنـده در كـنـگـرة              .   منعكس مي كرد  
 . چهاردهم از كشورهاي قارة آمريكا و اروپا آمده بودند

 آوريل با سخنراني خـانـم        9كنگره چهاردهم  فدراسيون در روز       
، رهبر برزيلي آن در رابطه با ضرورت مبارزه براي “ مارسيا كامپوس” 

سيستم سرمايه داري كه هيـچ  ” و “   جنگ براي نفت ” پايان دادن به    
خانم كامپوس .     ، آغاز شد“ عالقه اي به حل مشكالت بشريت ندارد   

اظهار اطمينان كرد كه كنگره چهاردهم بهترين كنگره فدراسيون از          
او .     زمان سقوط كشورهاي سوسياليستي در شرق اروپا خواهد بـود          

او “     . امروز ما بار ديگر رويا هاي خود را بازتوليد مي كنيم   ” گفت كه   
تعيين كند كه چـه      ” تاكيد كرد كه كنگره رنان دمكرات جهان بايد         

بكنيم كه سربازان آمريكايي از عراق خارج شوند، نقطه پايانـي بـر              
خشونت هاي درون خانواده گذاشته شود، و رهايي كامل زنـان از              

مبارزه بر ضد جنگ هاي امپرياليستي بخشي . بندهايشان تامين شود
از مبارزه است كه ما در مخالفت با همه انواع سركوب و خشونت در           
آن شركت داريم، و براي اينكه زنان در هر كشـوري بـه عـنـوان                

 “    .شهروندان درجه يك شناخته شوند
، “ تشكيالت دموكراتيك زنان ايران” رسماٌ از   “   فدراسيون” رهبري  

كه از اعضاي قديمي آن مي باشد، براي شركت در كنگره چهاردهم    
زنان كشورمان در پيامي “   تشكيالت دموكراتيك” .     دعوت كرده بود  

به كنگره به بررسي وضعيت زنان ميهن مان و شرايط جـامـعـه در        
تحت حاكميت تماميت گرا، ارتجاعي و خو كرده به تمايالت برتري           
طلبي جنسي و ارتباط كارزار مشخص صنفي زنان و مبارزه بر ضـد              

بخش هائي از اين پيام .  جنگ و بهره كشي را مورد بررسي قرار داد
 .  در اين شماره نامه مردم منتشر شده است

عالوه بر پنج جلسة عمومي، چندين كميتة كار تخصصي كنگـره،      
و يك كنفرانس تمام روز كه به موضوع زنان جـوان اخـتـصـاص             
داشت، ده كارگاه آموزشي نيز به عنوان بخشي از برنامة كار كنگـره          

از جملة موضوع هاي مورد بحث در بـخـش هـاي               .   تشكيل شد 
تأثير منفي جهاني سازي نوليبرالي بر زنان؛       :   مختلف عبارت بودند از   

مبارزة زنان و تأثير تروريسم دولتي، و جنگ امپرياليستي، و پـيـكـار       
زنان در راه استقالل ملي؛ پيش بردن موضوع برابري، و حق كـار،              
درمان و بهداشت، آموزش، و تأمين اجتماعي؛ دفاع از فـرهـنـگ و        
برابري حقوق زنان بومي و آفريقايي تبار؛ و دگرگون كردن نـقـش              

 .رسانه ها در ارائة تصوير منفي از زنان
 ريشه هاي ستم بر زنان

شايد بتوان گفت كه جالب ترين بحث ها در مورد ريشـه هـاي             
مادي ستم بر زنان و چگونگي مبارزه اي كه براي از ميان برداشتن             

فدراسيون، فمينيسم، و نظرية ”آن ضروري است، در كارگاه آموزشي 
 .صورت گرفت“ جنسيت

بـراي داشـتـن      ” به گفتة كارولينا اگيالر از فدراسيون زنان كوبا،         
“ . برابري جنسي، الزم است كه نظام اجتماعي جديدي ساخته شـود          

او اشاره كرد كه انقالب سوسياليستي روابط اجتماعي را در كـوبـا               
دگرگون كرد و درها را براي زنان، و مردان، براي تغيير وضعيـت و               

گسترة آنچه در كوبـا در       .   جايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان باز كرد      
 سال مبارزة انقالبي براي تأمين برابري زنان تغيير كـرده            50مدت  

 .است، فراتر از هر جاي ديگري از دنياست
تاريخچة فدراسيون و نقش آن در دفاع از حقوق زنـان،            ” كارگاه  

يكي از جالـب    “   استقالل ملي، عدالت اجتماعي، دموكراسي، و صلح      
متن نوشتة سخنراني اصـلـي      .   ترين نشست ها از لحاظ سياسي بود      

كه توسط يوالندا فرِر، دبيركل فدراسيون زنان كوبا ارانـه شـد، در               
فرِر در سخنـرانـي اش      .     اختيار همه شركت كنندگان قرار داده شد      

 5ادامه در صفحه   

 ...ادامه زنان جهان بر ضد  
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و دستيابي به برابري جنسيتي ،  سيماي جهان را در قرن حاضر به              
نفع پيروزي توده ها  و در پيوند  با آن،  دستيابي زنان به بـرابـري                  

با اين حال هنـوز    .   اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ، تغيير خواهد داد        
جنگ ها و فقر و بي عدالتي كه حاصل سياست هاي نو ليـبـرالـي                
امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي داخلي است ، نمي تواند نـگـرانـي             

 .شديد نيروهاي مترقي از جمله زنان را برنيانگيزد
به همين دليل امروزه نقش برجسته زنان در مبارزه بر ضد جنگ            
و فقر در كنار مبارزه براي رفع ستم جنسي و طبقاتي ، به بـخـش        
جدايي ناپذير مبارزه نيروهاي مترقي براي دستيابي بـه صـلـح و               
آزادي و بر ضد سياست هاي جنگ طلبانه امپرياليسم  مبدل شـده             

 .است
 !دوستان عزيز

بشريت مترقي امروزه نگران جنـگ و بـحـران ديـگـري در                
. خاورميانه است، و كشورما در مركـز ايـن بـحـران قـرار دارد                  
سياستهاي بحران آفرين رژيم  حاكم بر ايران در همـسـويـي بـا                
سياستهاي محافل جنگ طلب جهاني ميهن ما را در آستانه جنگي           
خانمانسوز قرار داده است كه  فقط با كارزار و همبستگي جهاني بر             
ضد   محافل جنگ  طلب و نيز عليه  سياست هاي  ضد مردمي و                
ضد حقوق بشري رژيم واليت فقيه مي توان سايه شوم جنگ را از             

رژيم  حاكم در ايران ناتوان از بـرآوردن وعـده            .   ميهن ما دور كرد   
سـازي و    “   بـحـران  ” هاي اقتصادي خود به توده ها نياز مبرم به           

سركوب مبارزات حق طلبانه توده هـا دارد و در عـيـن حـال                    
امپرياليسم امريكا و متحدانش با استفاده از اين فرصت به بـهـانـه              

در پي مقاصد شوم جنگ طلبانه خويش اند تا “ حفظ صلح  جهاني” 
به  اهداف سلطه جويانه  و برنامه ريزي شده خود در منطقه  جامه               

 . عمل بپوشانند
امپرياليسم و ارتجاع داخلي ميهن ما را در آستانه فـاجـعـه اي                
هولناك قرار داده اند كه از يك طرف سايه شوم جنگ و تحـريـم               
اقتصادي زندگي توده هاي محروم ميهن ما را تهديد مي كنـدو از       
طرف ديگر رژيم واپسگرا و ضدمردمي واليت فقيـه بسـيـاري از          
حقوق انساني و دموكراتيك توده ها  را بر نمي تابد و  به بـهـانـه            

و شرايط ويژه،  با دست بازتر به سركوب آزادي خواهان و     “   امنيت” 
از جمله زنان پرداخته تا به سياستهاي ضد مردمي خـود شـتـاب                

 .بيشتري دهد
 

 !زنان مبارزوآزاده جهان
نويسنده و مـتـرجـم،        –امروزه وجود هزاران زن فعال اجتماعي   

حقوقدان،  خبرنگار، كارگردان و فعال در انجمن هاي غيردولتي و            
درصد دانشجويان 65  -خيل عظيم  زنان تحصيل كرده دانشگاهي        

نشان از تالش بي امان زنان ايران در دستيابي به              -ايران دخترند   
حقوق انساني خود ودر حهت حضور موثر در عرصـه اجـتـمـاعـي          

 .اقتصادي و سياسي دارد
هر چند كه در حال حاضر رژيم زن ستيز با بستن نشـريـات و                 
فيلتر گذاري سايتهاي زنان  و سانسور كتابها و منحل كردن برخي            
از سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه مسايل زنان فعالند، جـنـبـش             
مستقل زنان را نيز مانند جنبش دانشجويي و جنبش كارگري تحت      
فشار قرار داده و زنان مبارز و فعال را دستگير، زنداني و شكـنـجـه        

 .مي كند ، اما مبارزه زنان به اشكال مختلف ادامه دارد
در عرصه اقتصادي نيز با سياست تبعيض جنسي و تقسيم شغل            

ها به مردانه و زنانه، دامنه انتخاب شغل را براي زنان مـحـدودتـر               
ساخته و سياست خانه نشين كردن آنان را با تصويب لوايحي مانند            
نيمه وقت كار كردن بانوان و بازنشستگي پـيـش از مـوعـد و                   
محدوديت ورود دختران به برخي از رشته هـاي دانشـگـاهـي و                
سياست تبعيض  به نفع پسران را به پيش مي برد، در حالـي كـه                 
مطابق اسناد كنفرانس پكن،  مهم ترين راهكار توانمند سازي زنان     

را اشتغال و افزايش مشاركت اقتصادي آنان تشكيل مي دهد كه در ايـن رابـطـه                   
دولتها  ملزم به   اصالحات قانوني و اداري براي دستيابي كامل و مساوي زنان بـه              

 . منابع اقتصادي هستند
در حوزه مسايل حقوقي، زنان ايران خواهان لغو قوانين زن ستيز در قانون اساسي    

قوانيني مانند داشتن حق طالق، حق قيمويت و حضانت بـر       .   و قوانين مدني هستند   
فرزند، تصويب حقوق برابر در ازدواج، حق اشتغال و مسافرت بدون اجازه هـمـسـر،        

 سـال از آن جـملـه            18حق شهادت و ديه برابر و تعيين سن كيفري دختران به    
زنان خواهان لغو اعدام نوجوانان  و لغو سنگسار،  اين قانون قرون وسطايـي،                . است  
كمپين عليه ” مبارزات پيگير و مسالمت آميز زنان در اين زمينه و فعاليت در    .   هستند

براي لغو قوانين زن ستيزانه كه نـه    “     يك ميليون امضا” و كمپين “   قانون سنگسار 
فقط يك ميليون امضا بلكه رفتن به ميان توده زنان  و سازماندهي آنان را پـيـش              
روي قرار داده است و نيز كارزار آزادي ورود دختران به ورزشگاه ها كه شكـسـتـن       
جدا سازي جنسي در مجامع عمومي را هدف قرار داده است، نمونه هايي ارزنده از               
مبارزه دشواري است كه امروزه فعاالن زن در ايران با تمام قوا آن را به پيش مـي     

رهـكـرد از     ” و   “   اقدام عليه امنـيـت كشـور       ” در مقابل رژيم نيز با دستاويز       .   برند
به سركوب زنان و دستگيري و شكنجه و تهديد آنان اقـدام كـرده و         “     بيگانگان

 نفر از فعاالن زن در آستانه هشت مارس بود كه با 34آخرين آن، دستگيري بيش از
اعتراض و مبارزه آزادي خواهان ايران و جهان رژيم مجبور به عقب نشيني گرديد و 

 .در مقابل پرداخت وثيقه آنان را آزاد كرد
كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه ”جمهوري اسالمي مخالف پيوستن ايران به 

در شرايط حاضر گـردهـم   . . . .    كشور جهان آن را امضاء كرده اند است       98كه“   زنان
آيي هاي مسالمت آميز زنان  به طرز خشن و وحشيانه سركوب مي شود و رژيـم              
اجازه برگزاري هيچ گونه تجمع مسالمت آميز را نداده و هرگونه نداي حق طلبي را               

با اين حال مبارزه زنان در شرايـط دشـوار بـه             .   با زندان و شكنجه پاسخ مي دهد      
مـبـارزه بـراي      :   زنان ايران امروز در دو جبهه مي رزمند.   اشكال مختلف ادامه دارد   

آزادي و عدالت اجتماعي و محو  ستم جنسي  و نيز مبارزه عليه جنگ و جـنـگ                     
 ....  افروزان

 !زنان مبارز و آزاده جهان
ما از شما مي خواهيم كه صداي صلح طلبي و آزادي خواهي زنان ايران را بـه                   
گوش جهانيان برسانيد و با همبستگي و پشتيباني خود از مبارزات دليرانه زنان ايران  
در دستيابي به حقوق انساني آنان، هم صدا با زنان ايران،  عفريت شوم  جـنـگ و         
سياست هاي جنگ افروزانه  امپرياليستي را محكوم كنيد تا يكبار ديگـر مـيـهـن                  

ما خواهان حمايت فعال . . . .   ستمديده ما شاهد نابودي بيشمار انسانها و ويراني نباشد        
 . و متقابل از كارزارهاي تشكل هاي دموكراتيك و مستقل  زنان هستيم

با آرزوي موفقيت هر چه بيشتر در برگزاري كنگره ، همبستگي پرشور خود را بـا                
مبارزات زنان مبارز و مترقي سراسر جهان بر ضد جنگ، فقر و مـحـو هـرگـونـه                  

 .خشونت و  ستم جنسي و طبقاتي اعالم مي داريم
                                                                                      

 تشكيالت دموكراتيك زنان ايران 

 ...ادامه زنان جهان بر ضد  

 شركت هوگو چاوز در مراسم چهاردهمين كنگره فدراسيون  
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شرايط بغرنج و دشوار كشور اين اجازه را به مرتجعان حاكم داده است كه برنامه خود را با سرعت 
ادوار تـحـكـيـم       ( سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي       .   و بدون مقاومت موثر به پيش ببرند      

در بيانيه يي كه به مناسبت شرايط دشوار كشور منتشر كرد ضمن اشـاره بـه حـوادث        )     وحدت
نشانه هاي شكل گيري مجدد پروژه هاي امـنـيـتـي          ” : كنوني از جمله اشاره كرد كه روند كنوني       

اين اعـالمـيـه در      ”   .   دگرسازي ودگرستيزي دوران سياه قتل هاي زنجيره اي را نشان مي دهد          
اگر تاكنون برخوردهاي انجام شده با معلمان، كارگران، زنان وحـتـي پسـران               ” :   ادامه مي افزايد  

ودختران در كوچه و خيابان، بهانه هايي از جنس نقض قانون حاكم و يا تامين سالمت اخالقـي                  
جامعه داشته است، متاسفانه رويكردهاي جديد نشان از ورود طراحان به حوزه امنيـت مـلـي و             

تاكنون اگرچه تفسيرحاكمان از رفتاري، عملي، گفته يـا         .   تهديد موجوديت و هستي مخالفان دارد     
نوشته اي مي توانست مبناي برخورد هاي قضايي وامنيتي باشد، از امروز صرف حضور و وجـود               
مخالف غيرقابل تحمل پنداشته شده و براي حل مشكل حضور مخالفان وضع موجود از روش                 

 “.توليد بهانه و جعل فعل و نظر استفاده خواهند كرد
نيز در ارزيابي حوادث هفته هاي اخير، خصوصاً برنامه از          “   مجاهدين انقالب اسالمي  ” سازمان  

با توجه به شواهد فوق به گمان ما ” :   پيش طراحي شده دانشگاه امير كبير از جمله هشدار داد كه          
اين ماجرا با طراحي باند در حال بازسازي همفكران سعيد امامي و حمايت لجستـيـك بـرخـي                     

اي از        طراحي شده است؛ مجموعـه     نهادهاي داراي تشكيالت آهنين و طرفدار افراطيون حاكم       
سنخ همان كساني كه با به راه انداختن كارناروال عصر عاشورا ثابت كردند براي حفظ قـدرت و     

بـه  “   . كنند   حذف رقيب از هيچ اقدامي نظير اهانت به مقدسات و بازي با ايمان مردم فروگذار نمي 
هاي تصنعي مواجـه     هاي آينده با اشكال ديگري از اين بحران   احتماال در ماه”: گمان اين سازمان 

گيرد؛ اول آنكه افكار عمومي از تـحـوالت و                ها با دو هدف صورت مي         اين بحران .   خواهيم شد 
اي در حال وقوع است، بـه           برانگيزي كه در عرصه سياست خارجي و پرونده هسته            تحركات تامل 

به هر حال مسائلي نظير آغاز مذاكرات گسترده با    .   اي منحرف شوند      سوي مسائل كاذب و حاشيه    
شد و تحوالتي    ها كه تا چندي پيش اقدامي ضدانقالبي و نشانه مرعو ب بودن تلقي مي    آمريكايي

پاسخي را در افـكـار            هاي پيچيده و بي       اي در حال انجام است، سوال         كه در حوزه پرونده هسته    
 “.عمومي موجب خواهد شد

آخرين گزارش هاي رسيده حاكي از ادامه روند دستگيري ها و آزار و اذيت ديگرانـديشـان و                   
 ارديبهشت از دستگـيـري   19در گزارشي كه روز چهارشنبه “   ادوار نيوز” .   مبارزان راه آزادي است   

احـمـد      در حـال حـاضـر بـجـز           ” :   سه تن ديگر از دانشجويان پلي تكنيك حبر داد و نوشـت         
مديرمسئول نشريات دانشـجـويـي       4مجيد شيخ پور و پويا محموديان        مقداد خليل پور،   قصابان،

تن از آنان با آراي باالي دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك به عضويـت     2 دانشگاه پلي تكنيك كه   
شوراي مركزي انجمن اين دانشگاه انتخاب شده اند، مجيد توكلي ديگر عضو منتخب انـجـمـن                
پلي تكنيك و بابك زمانيان مسئول روابط عمومي انجمن پلي تكنيك در زندان اوين بسر مـي                  

همچنين حداد معاون امنيتي دادستان تهران، كه از منفور ترين چهره هـاي دادسـتـانـي                 “   . برند
تهران است و كسي است كه نقش اساسي در دستگيري و آزار فعاالن جنبش دانشـجـويـي در                    

 داشت، در مصاحبه يي با خبرگزاري فارس از ادامه تهاجـم و    1382جريان قيام دانشجويي سال  
عالوه بر پنج نفر دستگير شده چند نفر ” :     دستگيري فعاالن دانشجويي خبر داد و  اعالم كرد كه         

وي در مورد داليـل   “ . ديگر نيز در اين ارتباط شناسايي شدند كه احتماالً به زودي دستگير شوند            
به لحاظ خباثت و عنادي كه در اين نشريات نسـبـت بـه         ” :   دستگيري افراد دستگير شده گفت    

اسالم و مقدسات شده است هيچ كدام از مديران مسئول دستگير شده حاضر نـيـسـتـنـد كـه                    
 “.مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرند

 ارديبهشت ماه نيز نيروهاي امنيتي رژيم در حمله يـي  12همچنين الزم به تذكر است كه روز        
خشن شماري از معلمان معترض را كه در ميدان بهارستان، در مقابل مجلس، گردهم آمده بودند        

سازمان مـعـلـمـان     ” در نامه اعتراضي كه با عنوان       .     دستگير و روانه زندان و شكنجه گاه كردند       
خطاب به فرشيدي، وزير مرتجع دولت احمدي نژاد منتشر شد، درباره برخورد سـركـوب         “   كشور

شما را چه شده كـه تـازيـانـه       ”   :   گرانه نيروهاي انتظامي با اعتراض معلمان از جمله آمده است         
مـگـر   . . .   مگر گناه اين افراد چيسـت؟       .   برداشته و اينگونه پيكر نحيف و رنجور معلم را مي زنيد          

معلمان بجز اجراي نظام پرداخت هماهنگ و رفع تبعيض در پرداخت حقوق و مزايا چيز ديگـري       
مطمئن باشيد برخوردهاي قهر آميز با معلمان و ايجاد فضاي رعب و وحشـت و                . . .   خواسته اند؟   

امنيتي كردن محيط تعليم و تربيت نه تنها هيچ عامل بازدارنده اي نخواهد بود بلكه با با توجه به 
 “ .انس و الفت و اتحاد معلمان شرايط را براي شما و ديگر مسئوالن سخت نيز خواهد شد

حزب تودة ايران ضمن محكوم كردن شديد اقدام هاي سركوب گرانه نيروهاي انتظامي رژيـم        
واليت فقيه بر ضد دانشجويان، معلمان، زنان و كارگران كشور، معتقد است كه تنها راه مقابله بـا   
تهاجمات فزاينده ارتجاع مبارزه متحد و سازمان يافته همه نيروهاي آزادي خواه و گردان هـاي                 

ادامه روند كنوني بي شك مي تواند هزينه سنگين و مشكل زايي را براي جنبش        .   اجتماعي است 
بايد بر تالش هاي گوناگون براي ايجاد يك اتـحـاد         .   آزادي خواهانه كشور به همراه داشته باشد      

راه مقابله با برنامه هاي خطرناك ارتجاع براي نابودي كـامـل   .     اجتماعي افزود  -وسيع سياسي  
سياسي كشور مبارزه مشتـرك و           -روند اصالحات و درهم كوبيدن مقاومت نيروهاي اجتماعي         

 . سازمان يافته توده اي است

از مراسم روز جهاني كارگر  ...ادامه آزمون دشوار 
 در ايران و جهان

 
 ايران 

با وجود تضييقات پيش آمده فراروي برگزاري مراسم        
روز جهاني كارگر از سوي برخي دستگاه هاي ذيربط و           

صدور مجوز، رد پيشنهادات كارگران در           تاخير در    
خصوص مكان برگزاري تجمع و مراسم گراميداشت          

 10بيش از    -روز جهاني كارگر  -ماه   يازدهم ارديبهشت   
 در  هزار تن از كارگران كشور با شركت در اين مراسم           

ضمن ] امجديه سابق  [استاديوم ورزشي شيرودي         
صنفي خود، از مسووالن خواستند تا       برشمردن مطالبات   

پيش از آنكه مشكالت كارگران به بحراني فراگير و غير      
راستاي حل مشكالت     قابل كنترل تبديل شود، در          

 گروه هاي     .موجود به صورت جدي گام بردارند           
خودجوش كارگران پس از پايان اين تجمع  در خيابان           
هاي تهران راه پيمائي كردند، و در رابطه با مخالفت             
كارگران كشور با سياست هاي خانمان سوز رژيم و نهاد      

اين تظاهرات  .  هاي دولتي كارگر ستير آن، شعار دادند       
با حمله خشن نيروهاي امنيتي و انتظامي مواجه شد و            

 .  تعدادي از كارگران زخمي و دستگير شدند
 مريكاآ

 در صفوف ده ها  كارگران آمريكائيه امسالاول ماه م
هيچ كسي   -ما همه انسان هستيم   ”هزار نفري با شعار     
  براي  دفاع  از حقوق مهاجران به            ،“غيرقانوني نيست 

در لوس آنجلس صد هزار  نفر و در           .  ها آمدند  خيابان
شيكاگو بيش از صد و پنجاه هزار  نفر با پالكارد هاي              

 . اعتراضي در خيابان ها تظاهرات كردند
 -تظاهرات بزرگي  در شهرهاي بريجتون نيوجرسي          

كنت اسكوئر پنسيلوانيا  جهت دفاع از  حقوق كارگران           
مهاجر و محكوم كردن حركاتي كه در جهت تصويب           

 صورت مي گيرد      آمريكا قوانين ضد مهاجران در كنگره    
اين تظاهرات توسط  كميته  حمايت از            .  برگزار شد 

 .رگران مزارع صورت گرفتاك
در تظاهرات ديگري كه در واشنگتن دي سي صورت         
گرفت  ماكرينا كارديناس  مسئول حقوقي شبكه               
 ههمبستگي با مكزيك،  كه از يك هفته قبل از ماه م             

 بسر مي برد،  همراه با تظاهر               اعتراضي در روزه 
كنندگان  خواهان توقف تصويب لوايح ضد مهاجران در         

آنها خواهان توقف اخراج مهاجران و           .  كنگره شد  
 .تفويض  ويزاي اقامت دائم به مهاجران شدند

 آلمان 
امسال نيز ده ها هزار تن از شهروندان آلمان به               
.  مناسبت روز جهاني كارگر به راه پيمايي پرداختند            
بسياري از راه پيمايان با خود پالكاردهايي در پشتيباني          
از عدالت اجتماعي و حفظ محيط زيست حمل مي              
كردند و در كمال صلح و آرامش خواست هاي صنفي            

 .خود را مطرح كردند
سنديكاهاي آلمان، مثل هميشه، در اداره مراسم و           
تنظيم شعارها و ايراد سخنراني ها در مراسم نقش تعيين 

 .كننده و كليدي داشتند
ي كارگري آلمان، در         ميشائيل زومر، رئيس اتحاديه    

اجتماعي كه به مناسبت اول ماه مه برگزار شده بود،             
:  وي گفت . خواستار حقوق بيشتر براي كاركنان شد         

ها امروز امري است كه خود         سودآوري سرشار شركت  ”
بنابراين چرا بايد اين      . كارفرمايان بدان اعتراف دارند     

بهره   كارگران و كاركنان باشند كه از اين سودآوري بي         
بمانند؟ برعكس، كارگران و كاركنان سهم خود را              

هرچه باشد رونق اقتصادي حاصل كار          . خواهند  مي
 “.ايشان است و نه مديران
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 .و تأمين اجتماعي اعتصاب مي كنند
 نظرتان راجع به نقش سازمان هاي زنان در كارزار صلح چيست؟: پرسش

جايگاه جنبش جهاني زنان و فدراسيون در خط مقدم جبهة ضد                     : پاسخ
اما . امپرياليستي و در كنار نيروهاي صلح دوست و خواهان عدالت اجتماعي است               

صلح صرفاً به معناي نبود جنگ نيست، بلكه به معناي نبود داليل سبب ساز جنگ                 
تأكيد بر همين ديدگاه است كه تعيين كنندة جهت و محتواي پيكار ماست؛                . است

پيكاري كه جنبش سازمان يافتة زنان بايد تدارك ببيند، در ضمن اين كه در جنبش                
جهاني ضد جنگ، كارزارهاي ضد ناتو و ديگر اقدام هاي دسته جمعي شركت مي                 

 .كند كه اخيراً سازمان يافته اند
چه تصميم هاي سازماني عمده اي در كنگره گرفته شد؟ شنيديم كه               : پرسش

 !تبريك مي گوييم. شما به عنوان نايب رييس فدراسيون انتخاب شديد
در جريان كنگره، بخش ويژه اي به اصالح آيين نامه به منظور انجام                 : پاسخ

من، به نمايندگي از     . تغييراتي با هدف بهبود كاركرد فدراسيون اختصاص داده شد          
جنبش زنان قبرس ـ پوگو ـ به عنوان يكي از نايب رييس هاي فدراسيون انتخاب                  

 مقام نايب رييسي پيش بيني شده است كه         5در ساختار دموكراتيك فدراسيون     . شدم
عالوه بر من كه نمايندة قبرس بودم، ديگر نايب رييس ها از سازمان هاي زنان كوبا،      

مارسيا كامپوس از برزيل مجدداً به عنوان          . هندوستان، آنگوال و فلسطين هستند      
 سازمان  9كميتة رهبري فدراسيون مركب است از         . رييس فدراسيون انتخاب شد    

 . منطقه5عضو از همة 
متشكرم از تبريك گويي شما براي انتخاب شدنم به سمت نايب رييس، اما همان               
طور كه مي دانيد كاري كه ما براي ارتقاي حضور فدراسيون در جهان و براي                      
. نمايندگي واقعي زنان جهان به پيش مي بريم، كاري است پيوسته و دسته جمعي                
فقط با زحمت و تالش زياد است كه ما خواهيم توانست فدراسيون را در پيشاهنگي و  

 .خط مقدم پيكار زنان جهان قرار دهيم
با شركت نمايندگاني از شمار     . كنگرة ونزوئال رويداد پراهميتي براي زنان جهان بود     

زيادي از كشورها، از طريق بحث دربارة مسائل كليدي و حياتي اي كه زنان سراسر                
جهان با آنها دست به گريبانند، ما مي توانيم تالش هايمان را با هم يكي و هماهنگ   

وظيفة همة ماست كه     . كنيم و حضور فدراسيون را در جهان پر رنگ تر كنيم                
همكاري مان و هماهنگي فعاليت هايمان را بيشتر كنيم تا بشريت مترقي بتواند در                
برابر نظم نوين امپرياليستي و جهاني سازي نوليبرالي مقاومت كند، دنيا را به سود                 
مردم دگرگون كند، و گزينه هايي مترقي براي صلح، برابري، دموكراسي و عدالت                

 .جهاني ارائه دهد
چه پيامي براي خوانندگان ما و براي زنان كشور ما داريد كه براي صلح، : پرسش

 دموكراسي و حقوق بنيادي خود مي رزمند؟
پيش از هر چيز مي خواهم بگويم كه سخت كوشي زنان ايراني و به ويژه               : پاسخ

 .پيكار تشكيالت دموكراتيك زنان ايران را واقعاً تحسين مي كنم
، سياست هاي    “نظم نوين جهاني   ”متأسفانه، وضعيت سياسي كنوني جهان،          

نوليبرالي امپرياليسم، مداخله هاي نظامي يك جانبه توسط حاكمان كرة خاكي، پيش            
شرط هاي الزم براي استقرار صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي را در جهان تأمين               

به همين دليل است كه فدراسيون و كنگرة ونزوئال بايد نقطة آغاز تازه اي              . نمي كند 
باشند در راه تحقق آرمان ها و آرزوهاي مان براي آينده اي كه در بردارندة برابري،                  

 .دموكراسي، صلح و بهروزي است
فدراسيون و شبكة ارتباط ميان سازمان هاي عضو مي تواند حامل و رسانندة                   
صداي زنان ايراني باشد كه در سراسر دنيا و در تمام همايش هاي بين المللي شنيده                

فدراسيون و رهبري آن آماده اند كه صداي شما را به گوش همة نهاد                 . خواهد شد 
ما بر آنيم كه حق     .  هاي بين المللي كه در مورد زندگي ما تصميم مي گيرند برسانند           
ما امروز در جهاني    .  گرفتني است و كسي بدون مبارزه ما چيزي به ما نخواهد داد             
 .  زندگي مي كنيم كه عدالت را از دستور كار آن خارج كرده اند

فدراسيون دموكراتيك بين المللي زنان پشتيباني خود را از پيكار زنان آزادي خواه و 
شما خواهران ايراني را به . صلح دوست ايران و همبستگي اش را با آن اعالم مي كند

اتحاد تالش هايمان، به تقويت حضور و پيكارمان برضد جهاني سازي نوليبرالي،                
با تالش متحد، همكاري و     . تروريسم دولتي و جنگ هاي امپرياليستي فرا مي خوانم        

به همين دليل . عمل هماهنگ است كه ما مي توانيم آرزوهاي مان را تحقق ببخشيم
است كه ما لحظه اي در رزم براي برابري مان، براي عدالت اجتماعي و اقتصادي، و                 

 .باالتر از همه، براي استقرار يك صلح پايدار در جهان، درنگ نخواهيم كرد
 

وزيدن گرفته است كه به ما براي تقويت مبارزه مان بر ضد                
جنگ و بي عدالتي، براي ايجاد دگرگوني در جهان، و براي               
دستيابي به رفاه پايدار و هميشگي همراه با عدالت اجتماعي،             

 .سياسي، اقتصادي و جنسي، نيرو و اميد مي دهد
بودن در كنار مبارزان كوبايي، زنان بوليويايي، اكوادوري و            
ونزوئاليي، و مردماني كه هدف حمله هاي اياالت متحده               

حضور  . آمريكا قرار دارند، احساس مطبوع و وصف ناپذيري است   
هوگو چاوز در اجالس ويژة كنگره، فرصت آن را به ما داد تا                
برنامه هاي سياسي و قاطعيت او را در راه بازداشتن دخالت و               

خلق هاي آمريكاي التين      . تجاوز امپرياليسم آمريكا بشنويم     
رنجي طوالني كشيده اند، و از طريق دگرگوني هايي كه در اين            
قاره صورت گرفته است، به ويژه در پي انتخاب دولت هاي               
چپگرا و مترقي، آرزوي خود را براي گرفتن سرنوشت شان در             
دست خود و همكاري كردن با يكديگر براي ساختن آينده اي             
بهتر نشان داده اند، آينده اي كه آكنده از عدالت، آزادي، برابري            
و صلح خواهد بود كه در آن حكومت رفاه، ضامن حقوق همة              

 .مردم خواهد بود
شركت كنندگان در كنگره تالش هاي چاوز در درون ونزوئال          
و نيز كوشش هاي نيروهاي دموكراتيك سياسي و اجتماعي را            
كه در پيكار تاريخي شان بر ضد امپرياليسم با يكديگر متحد              

هدف اين تالش   . شده اند تحسين كردند و به آن درود فرستادند 
ها دفاع از كشور در برابر هر گونه تجاوز، ايجاد يك الگوي                
سوسياليستي براي ونزوئال، و در هم كوبيدن ساختار سرمايه             
داري و شيوه هاي فاسد آن است كه قرن ها مسبب اسثتمار               

 .اكثريت جمعيت كشور بوده است
ارزيابي كنگره از وضعيت پيكار زنان در عرصة بين         : پرسش

المللي براي احقاق حقوق شان چه بود، و در مورد راه هاي                 
 گسترش اين مبارزه چه نتيجه گيري هايي كرد؟

در بحث هايي كه در گروه هاي كار و جلسه هاي              : پاسخ
. همگاني صورت گرفت، انبوهي از آمار و ارقام ارائه داده شد              

 درصد  90طبق برآورد سازمان ملل، در حال حاضر در حدود             
قربانيان جنگ ها از غير نظاميان هستند، كه اكثريت بزرگي از            

بي خانماني، جنايت هاي جنگي،     . آنها را زنان تشكيل مي دهند     
تجاوز به جان و مال مردم، بردگي، تباهي اقتصادي، ويراني زير           
ساختار كشور، همه و همه از پيامدهاي هر جنگ تجاوزكارانه            
اي هستند كه توسط امپرياليسم آمريكا و ناتو و متحدان منطقه            

پيامد ستيز برا ي به دست        . اي آنها به راه انداخته مي شود         
آوردن كنترل بر منابع انرژي و تأمين منافع كشورهاي سرمايه            
داري چيزي نيست جز جنگ و مداخله هاي نظامي، استقرار              
پايگاه هاي نظامي در همه جا، بر سر كار آمدن رژيم هاي دست 
نشانده، نيرو گرفتن مليت گرايي، سياست و اقتصاد نظامي شده،          
و تغيير نقشة كل مناطق جغرافيايي مطابق با طرح هاي                 

 .و ناتو“8گروه ”راهبردي كشورهاي 
سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول منجر به   

 ميليارد نفر در سراسر جهان به زير خط فقر           2/ 8راندن زندگي   
زنان براي  . آنان را زنان تشكيل مي دهند      % 70شده است، كه    

 16 تا   12 سالگي روزي    13به دست آوردن يك لقمه نان، از         
ساعت در كارخانه هاي فرا ملي تحت شرايطي طاقت فرسا كار            

 .مي كنند
به جرأت مي توانم بگويم كه از مهمترين لحظه هاي كنگره            
زمان هايي بود كه بسياري از شركت كنندگان همبستگي خود           
را با مردمي اعالم مي كردند كه تحت ستم حاكمان امپرياليستي 
و شركت هاي فرا ملي قرار دارند، از جمله مردم قهرمان كوبا،              
فلسطيني ها و لبناني ها، مردم عراق، افغانستان، و مردمي كه             
براي به دست آوردن حق كار، براي آموزش، بهداشت و درمان،           

 ...ادامه  مصاحبه با يكي از رهبران 



 “ما  از پيكار زنان آزادي خواه و صلح دوست ايران پشتيباني مي كنيم”
 نايب رييس  “اسكوي كوكوما”مصاحبة تشكيالت دموكراتيك زنان ايران با خانم 

فدراسيون ”، و مسئول امور بين المللي “فدراسيون بين المللي  دموكراتيك زنان”
 پوگو  -“تشكيالت زنان قبرس

 
مي دانم كه شما تازه از      . با تشكر از اين كه پذيرفتيد با ما مصاحبه كنيد         : پرسش

كنگرة  فدراسيون در كاراكاس، ونزوئال، باز گشتيد، پس اجازه بدهيد مصاحبه را با                 
ممكن است مختصري در بارة تدارك كنگره       . بحث دربارة اين كنگرة مهم آغاز كنم      

 توضيحي بدهيد؟
تدارك چهاردهمين  كنگرة فدراسيون در نشست كميتة اجرايي آن، كه در            : پاسخ

اقدام هاي مقدماتي تدارك كنگره     .  در پرتغال برگزار شد، آغاز شد      2006آوريل سال   
در نشست كميتة اجرايي در نوامبر گذشته در رم نهايي شد و كارهاي تداركاتي                    

بايد اقرار كنم كه سازماني كه من متعلق         . مطابق برنامة زمان بندي شده پيش رفت      
در قبرس، تمايل زيادي داشت كه ميزبان و         “ پوگو”به آن هستم، يعني جنبش زنان       

برگزار كنندة اين كنگره باشد، ولي همه به اتفاق آرا تصميم گرفتيم كه براي نشان                 
 .دادن همبستگي مان با مبارزة مردم آمريكاي التين، كنگره را در ونزوئال برگزار كنيم
هر پنج دفتر منطقه اي فدراسيون كه مسئول مناطق آمريكاي التين، آفريقا، آسيا،              
اروپا و خاورميانه هستند، براي تدارك كنگره زحمت زيادي كشيدند، و براي برقراري              
ارتباط هر چه نزديك تر با تمام اعضاي فدراسيون و نيز ديگر نهادهاي بين المللي                  

 .تالش زيادي به خرج دادند
چند سازمان و از كدام كشورها در كنگره شركت داشتند؟ موضوع هاي             : پرسش

 اصلي بحث كنگره چه بودند؟
 سازمان هاي ملي و منطقه اي        165 نفر به نمايندگي از       1000بيشتر از   : پاسخ
اگر بگويم كه زنان از سراسر كرة       .  كشور جهان در كنگره شركت داشتند      84زنان از   

اينان زناني هستند كه براي احقاق    . خاكي در كاراكاس حضور داشتند، اغراق نكرده ام 
حقوق شان، و براي نجات دادن كرة خاكي ما از چنگال حاكمان امپرياليستي مبارزه               

بن ماية كنگره خود    . مي كنند كه بشر را به سوي فقر، مرگ و تيره روزي مي كشانند    
زنان جهان، نيرويي حياتي اند برضد جهاني سازي            ”بيانگر اين تعهد است كه         

نوليبرالي، تروريسم دولتي و جنگ هاي امپرياليستي، و در دفاع از برابري، عدالت                 
 “.اجتماعي و اقتصادي، و صلح
 كارگاه آموزشي نيز ترتيب داده شده بود كه امكان           10در جريان برگزاري كنگره،     

همة اين  . بحث هاي مفصل تر حول موضوع هاي اصلي كنگره را به زنان مي دادند              
كارگاه ها كارشان را با ارائة پيشنهادهاي مشخص براي فعاليت آتي فدراسيون به                

. پايان رساندند        
موضوع هاي مورد      
بحث در اين كارگاه      
هاي آموزشي عبارت    

تأثير منفي   : بودند از  
جهاني سازي          
نوليبرالي بر زنان؛       
مبارزة زنان و تأثير       
تروريسم دولتي،       
جنگ ها و اشغال        
امپرياليستي، و پيكار    
زنان در راه استقالل     
ملي؛ قاچاق زنان و       
كودكان و سوء         
استفاده هاي تجاري    
و كااليي از آنان؛        
همبستگي بين المللي   

برضد سركوب سياسي زنان و همة اشكال خشونت عليه زنان؛              
دفاع از حقوق زنان بومي و يا آفريقائي تبار در ارتباط با فرهنگ و               
برابري آنها؛ حق كار، درمان و بهداشت، آموزش، تأمين اجتماعي،           
و پيكار بر ضد گرسنگي؛ نقش رسانه ها در ارائة تصوير منفي از                
زنان؛ حضور زنان در قدرت و تصميم گيري هاي سياسي؛ فمينيسم 
و نظرية جنسيت؛ و تاريخ و نقش فدراسيون در دفاع از حقوق زنان، 
و پيكار در راه كسب استقالل ملي، عدالت اجتماعي، دموكراسي و            

 .صلح
لطفاً در مورد ميزبان كنگرة چهاردهم، يعني ونزوئال،         : پرسش

و اين كه اين كنگره چه تفاوتي با كنگرة پيش داشت مختصري              
آيا چاوز در كنگره حاضر شد و سخنراني كرد؟ اگر           . توضيح بدهيد 

 كرد، نكات عمدة سخنان او چه بود؟
كنگرة  قبلي در    . هر كنگره اي اهميت خودش را دارد       : پاسخ

لبنان برگزار شد؛ منطقه اي كه جنگ و پياده كردن سياست هاي             
تجاوزكارانة اسراييل با پشتيباني اياالت متحد آمريكا و متحدانش          

فدراسيون براي ابراز پشتيباني و همبستگي اش       . در آن جريان دارد   
 .هميشه در آنجا حاضر خواهد بود

امروز كوشش هاي بشريت مترقي نگاه ما را به سوي تحوالت            
نسيم تازه اي بر كرة خاكي ما           . آمريكاي التين كشانده است     
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فدراسيون ”مصاحبه با يكي از رهبران 
 “بين المللي دموكراتيك زنان

 7ادامه در صفحه   

 كمك هاي  مالي رسيده

  پوند قبرس60رفقاي هوادار حزب از نيكوزيا                         
  دالر200 سالگي حزب، آرش و ويكتور از ايران   65به مناسبت 

  كرون250براي اول ماه مه از گتنبرگ، غرب سوئد                
  كرون500به مناسبت اول ماه مه، سيامك از سوئد                 
  يورو300به مناسبت اول ماه مه، رفقا از برلين                      

فدراسيون دموكراتيك بين المللي زنان پشتيباني خود را از پيكار زنان آزادي 
شما خواهران . خواه و صلح دوست ايران و همبستگي اش را با آن اعالم مي كند

ايراني را به اتحاد تالش هايمان، به تقويت حضور و پيكارمان برضد جهاني 
 . سازي نوليبرالي، تروريسم دولتي و جنگ هاي امپرياليستي فرا مي خوانم


