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  ايران در ھفته ای که گذشت
 

  ئی رھای زن براۀ، نماد مبارزچمار ٨

 ئی مختلف جھان با برپای روز زنان در کشورھانيادر .  زن بودی روز جھانمارچ ٨ ھفته، نيشنبه ا  پنجروز

 که بر زنان اعمال یضي و جشن و سرور، اعتراض خود را نسبت به ستم و تبعئی و تظاھرات، گردھمائیمايپ راه

 مبارزه تا برافتادن ھر گونه ستم و ۀ و بر عزم خود به ادامکنند یمطالبات خود را طرح م. دارند ی ابراز مشود، یم

  .کنند ی مديبت به زنان تأک نسضيتبع

 زن اعالم نمودند و به ھمراه کارگران، ی را روز جھانمارچ ٨ جھان، ستيالي که زنان سوسشي سال پصد کي از

 تي حقوق زن و مرد، سازمان دادند، تا به امروز، در اکثری و برابری کسب حق رأی را برایا مبارزه گسترده

 ني ای رسمني شده و الاقل در قوانناخته شتين و مرد قانوناً به رسم حقوق زی جھان، برابری از کشورھایبزرگ

 اند انهي خاورمۀ منطقی اسالمی ارتجاعیھا مي رژاني منياستثنا در ا.  زده شده استدئي مھر تأی برابرنيکشورھا بر ا

  . شده استدي تأکی کشورھا بر نابرابرني اني نشده بلکه در قوانرفتهي حقوق نه تنھا پذی برابرنيھا ا که در آن

 زن و مرد مھر ی خود بر نابرابری رسمني است که در قوانراني ای اسالمیھا، جمھور  دولتني انيتر  مرتجعۀنمون

 با آن راني که زنان ایضيستم و تبع.  محروم کرده استزي نی حقوق انساننيتر ئی زده است و زنان را از ابتدادئيتأ

 درجه دو است که یشھروند. ستي انسان کامل نکي یم اسالی جمھوردگاهيزن از د.  استرينظ روبرو ھستند، کم

 نه فقط قادر به قضاوت ی اسالمی جمھوردگاهيزن از د.  کشور را نداردی از مقامات باالیاري به بسیحق دسترس

 مرد ۀمين ی اسالمی جمھوردگاهيزن از د. باشد ی مناط اعتبار نمزيھا ن  بلکه حتا شھادت او در دادگاهست،يکردن ن

 ديرواست و زن با مرد فرمان.  مرد و اوامر شوھر، برادر و پدر باشدیچراو  چون ی تابع بدي باااست، لذ

 نظام مردساالر در خانواده قرار تي از حاکمی و ستم ناشضي فقط در معرض تبعرانيزنان در ا. بردار باشد فرمان

 یھا مي ھمانند رژرانيدر ا. کند یمر مورد زنان اعمال  و ستم را دضي تبعني در ھمه جا ایحکومت اسالم. ندارند

 در مجامع و گريکديھا را از   و آندانستند یتر م  را پستپوستان ني را برتر و رنگدپوستانينژادپرست گذشته که سف

 ني ای اسالمی جمھوری ارتجاعميرژ. کند ی را در مورد زنان اعمال می جداسازني ھمکردند، ی جدا میمراکز عموم
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 را به ی جنسدي آپارتااستيھا، س  سطوح تا دانشگاهنيتر نئي بسط داده و از پای آموزشمراکز را حتا به یجداساز

 یگر  و ستمضي که تبعیوقت. ستندي پوشش برخوردار نی حتا از آزادرانيزنان در ا.  درآورده استء اجراۀمرحل

 باال دي و حقوق تا چه حد بامزد در اشتغال، دستیابر که نابرستي ندهي داشته باشد، پوشی ابعادنينسبت به زنان چن

 کنند دستمزد و داي پیاند کار  که توانستهئیھا  و آنکارندي بکرده لي از زنان تحصی بزرگاريھم اکنون بخش بس. باشد

  . از مردھاستتر نئي پااريشان بس حقوق

 ی زنان براۀزن را که نماِد مبارز ی، روز جھانمارچ ٨ نه فقط ی اسالمی اوصاف روشن است که جمھورني ابا

 ٨ مراسم ی علنی برگزاری را براطلب ی نشناسد، بلکه ھر اقدام زنان و مردان مبارز و برابرتي به رسمست، ئیرھا

تر از  ، کم۵٧ سال ]حوت[ از ھمان اسفندرا و سرکوب یگر ی وحشني ای اسالمیجمھور. ، قھراً سرکوب کندمارچ

به رغم .  ادامه دادزي پس از آن نیھا  درآورد و در سالء زنان، به مرحله اجراهي علن،دي ماه پس از به قدرت رسکي

 را ولو به مارچ ٨ اما زنان به مبارزات خود ادامه دادند و به اشکال مختلف مراسم ھا، یگر ی سرکوب و وحشنيا

 ني کردستان، ھنوز ھم اري نظراني از شھرھا و مناطق ایحتا در برخ.  برگزار کردندودتر محدیھا صورت گروه

 ني امسال ھم زنان آگاه و مبارز، ام،يبه رغم تمام فشار و سرکوب رژ. گردد ی برگزار می علنمهي نیمراسم در شکل

  . و در اجتماعات محدودتر برگزار کردندتر ی مخفیمراسم را به اشکال

 به حقوق یابي  زنان و دستهي علضي برانداختن ستم و تبعی خود براۀ به مبارزیطي تحت ھر شراراني ازنان

  . برابر زنان با مردان ادامه خواھند دادیاسي و سیاجتماع

  

   و باز ھم معجزهی اسالمیجمھور 

 ني باالتری ادعادي ھمواره باکنند، ی بر مردم حکومت مزهي که با اختناق، سرکوب و سرناني عریکتاتوري دیھا ميرژ

 به یا  خدشهدي نبایطي شراچيتحت ھ.  کنندهي خود را توجی وجودلي تا دل را داشته باشند،ی ئ  تودهتي و حماتيمحبوب

 در تضاد قرار داشته تي که آشکارا با واقعني ولو است یود ھمواره صعت،يروند نفوذ و حما. دي ادعا وارد آنيا

 ی ادعاگردد، ی افزوده می نسبت به نظم استبدادی ئ مخالفت و اعتراض تودهۀلذا به ھمان نسبت که بر دامن. باشد

  .ابدی ي مشي افزازي از آن نتي و حماتيمحبوب

 منفرد شده است، ھر تر شي مردم باني ھر چه در مران،ي حاکم بر ای اسالمی جمھورمي که رژستي تعجب نی جاپس

 ی برای علنۀ است، ھر چه اعتراض و مبارزافتهي شي حاکم افزای نظم استبدادهي علی ئ چه نفرت و انزجار توده

 افته،ي لي تقلی حاکمه به گروه محدودترتأيھ به خود گرفته است و باالخره ھر چه یتر ی آن اشکال تعرضیونسرنگ

  ! برخوردار شده استیتر شي بی ئ  تودهتي و حماتي از محبوبیکتاتوري دميرژ

 تيکورد حما راي موسوم به انتخابات است که گوشي در مورد نمامي رژی کنونی ادعازي مضحک آن نۀ نموننيتر تازه

 افزوده شده مي رژتي،  بر محبوب٨٨ سال ی انتخاباتشي بزرگ نمائی را شکسته است و پس از رسوایاز نظم استبداد

 بار ني اکردند، ی شرکت نممي رژی انتخاباتی بازشب مهي در خني از مردم که سابق بر ایادعا شده گروھ. است

 ی مذھبی استبدادمي بر دھان مخالفان رژید تا مشت محکمان  ھجوم بردهیريگ ی رأیھا  صندوقی به سوآسا ليس

  !بزنند

 یھا  و اعتراض تودهیتيست و نارضااروه  روبی متعددیھا  در داخل با بحرانی اسالمی که جمھورئیجا  آناز

  بهمي رژیالملل ني حال بحران مناسبات بني به خود گرفته است و در عیا  مردم نسبت به نظم موجود ابعاد گسترده

 معجزه گري گرفتند که بار دمي تصمیاسالم سابقه نداشته است، سران حکومت ني از اشي شده که پمي وخیا درجه
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 از مردم ی بزرگتي اکثرتي از حمای اسالمی و نشان دھند، جمھورندي نمازده رتي و جھان را حرانيکنند، مردم ا

  . برخوردار استرانيا

 به حساب ی رأھا ونيلي وجود ندارد، جعل می انتخاباتت،ي که در واقعیداد نظام استبکي در زي سھل و ساده آن نراه

دھنده   باشد که نشانی به نحویستيبا ی م،ی بازشب مهي خی از برگزارشي پم،ي مقامات رژۀ بود که به گفترانيمردم ا

  . نباشد، اعالم شدهی حق رأنا درصد حائز۶٠تر از  شرکت کم

 شي نماني ای را بر عھده داشت، در پفهي وظني ای تحت امرش، اجراالتي تشک کهی اسالمی کشور جمھورري وزلذا

 یو.  درصد در انتخابات شرکت نمودند۶۴ کردند و ی رکوردشکنراني بار مردم اني بشارت داد که اميبه سران رژ

 ی نسبت به انتخابات مجلس شورادم مشارکت مری درصد١١ھد رشد در انتخابات دور نھم مجلس شا: "گفت

 کردند، یادي زیھا نهي ناکام گذاشتن انتخابات ھزیحضور گسترده ملت، دشمنان را که برا"و ." مي قبل بودیاسالم

واقعاً ".  نوروز جشن گرفته شددي عشيشاپيپ"بود که " پرشور و با شکوه" حضور چنان نيا."  ساختريگ نيزم

 مي رژیھا سران و ارگان!  بودی حق رأناحائز از شيھا ب  صندوقی از شھرھا آرایقدر پرشور بود که در برخ آن

را " پرشور" حضور نيا" ی عجب مرد ھنرمند،ی و خود خندئیخود گو"المثل   بنا به ضربی بازارگرمی برازين

 که ھدف از ديرس یا سرانجام ھم نوبت به خامنه.  گفتندتي و تھنکيتبر" تي والیمقام عظما" و گريکديستودند و به 

 ی قاطع مردم در انتخابات مجلس نھم، در واقع رأتي اکثریرأ: "شنبه گفت او روز پنج. اعالم کند را شي نمائیبرپا

 را که در خصوص ی افرادارکننده،يشو ھیليچون س  اعتماد آنان به نظام و ھمۀدھند  و نشانیبه اصل نظام اسالم

 را آشکار قتي و حقداري ببردند، ی سر م بهیپرداز الي در توھم و خمنان، دشني آن و مردم و ھمچنندهياصل نظام و آ

  ".کرد

له بوده أ مسنيبر سر ا"  قاطع مردمتياکثر "ی قالبی و رأی استبدادمي رژی بازشب مهي روشن شد که تمام خپس

 راني که مردم ادي مردم کتمان و انکار کند و بگواني را در می اسالمی جمھوری و ورشکستگئیاست که رسوا

 از شاتي لحظات حني تا واپسی استبدادیھا مي به رسم تمام رژی اسالمی ھستند و جمھوری استبدادميطرفدار رژ

  .برخوردار است"  قاطع مردمتياکثر "تيحما

 ،ی عمله و اکره دستگاه استبداد مذھبگري و دیا  خامنهی پوشالی و نه ادعاھای جعلی و آرای نه انتخابات قالباما

 ورشکسته و غرق در مي رژکي ی اسالمی جمھورمي نخواھد کرد که رژجادي ایريي تغیني عتي واقعني در اکي چيھ

 نيا.  نظم موجودندی و دگرگونمي رژني افتادن خواستار براراني از مردم ای بزرگاري بستيبحران است، اکثر

  .دھند ی خود نشان مۀ بلکه در تمام مبارزات روزمر٨٨ سال یونيلي را نه فقط در اعتراضات متيواقع

در سراسر جھان، .  ھستندی اسالمی طرفدار نظام استبدادراني مردم اتي اکثرديگو ی که مکند ی مئیسرا اوهي یا خامنه

 مي رژخوار رهي مشت جکي جز زي نرانيدر ا.  که طرفدار اختناق و استبداد باشدافتي توان ی را نمی ملتچيھ

 اختناق و مي و ضد رژاند خواه ی آزادراني مردم ایھا عموم توده.  نداردیطرفدار" ینظام اسالم "،یکتاتوريد

  .رانيسرکوب حاکم بر ا

 یاسي سیھا ی حقوق و آزادنيتر ئی را از ابتداراني که مردم استي نی مذھبی استبدادمي رژکي فقط ی اسالمیجمھور

 را به  کارگر و زحمتکشیھا  تن از تودهونيليھا م  که دهست ا یدار هي پاسدار سرمامي رژکيمحروم کرده باشد؛ 

 قرار یشتي و معی مادی فشارھانيدتري بار شدري زحمتکش که زعي وسۀ تودنيا.  کمرشکن محکوم کرده استیفقر

 یجمھور. ست ا یدار هي سرمای تمام نظم طبقاتی بلکه سرنگون،ی اسالمیدارد، نه فقط خواھان برافتادن جمھور

 رشد ،یگر ی تکد،یفروش  تناد،ي اعت،یسنگ گر،یکاري فقر، ب،ی اجتماعبي و مصاعي مسبب عموم فجایاسالم
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 بي مصاني که از اراني مردم ایھا عموم توده.  استراني اۀ در جامعگري دی اجتماعضلھا مع  و دهتي جنا،یناامن

  . و خواھان برافتادن آناند ی اسالمی دشمن جمھوربرند، یرنج م

 مردم تي اکثرتي حمای و ادعای انتخاباتی بازشب مهي خئی با برپا،ی پاسداران نظم استبدادگري و دیا  خامنهنيبنابرا

 ی برایزياند و پش  که خود شاھد و ناظر ماوقعی بر مردمقتيحق. دھند ی مبي، فقط خود را فر"ینظام اسالم"از 

  .ستي ندهي پوشستند،ي ارزش قائل نداد، پاسداران استبۀ و دار و دستیا  امثال خامنهیادعاھا

 به پا خاستند و لرزه ی اسالمی و مرگ بر جمھورکتاتوري مرگ بر د،یا ر مرگ بر خامنهاند که با شعا  مردمنيھم

تر فرا خواھد   فزونی مبارزه با قدرتني از ایدي منتظر باشد که موج جددي بایا خامنه. بر اندام ارتجاع حاکم انداختند

  خواھد بود نی اسالمی جمھوربخش جات نزي درصد ن٩٠ درصد آرا بلکه ۶۴نه اعالم . ديرس

  

  ی اسالمی با جمھور۵ + ١ مذاکرات دي و دور جدی نظامۀ و امريکا بر سر حمللي سران اسرائمذاکرات

 مھم اخبار ی از محورھایکي ،ی اسالمی جمھوری ئ  ھستهساتي به تأسی نظامۀ که گذشت، موضوع حملیا  ھفتهدر

  . بودی جھانیھا و گزارشات رسانه

 کي که ئیامريکا انيھودي و لي اسرائمي رژ،امريکا در ی جمھوراستيتخابات ر انی شدن موعد برگزارکي نزدبا

  . دادندشي افزای حمله نظامني انجام ای ھستند، فشار به اوباما را براامريکاگروه با نفوذ در 

  بر سر نزاع ھسته) کيآپ (امريکا انيھودي کشور، در مجمع ني اانيھودي تي جلب حمای که براامريکا جمھور سيرئ

 حل شود، اما کيپماتي دقيله از طرأ مسني اميدھ ی محيما ترج: " گفتکرد، ی می سخنرانی اسالمی با جمھوریئ

 که زمان یوقت.  داشته باشنددي متحده ترداالتي اتي جدد در موردي نبارانيام، رھبران ا  گفتهني از اشيگونه که پ ھمان

ام  چه گفته  است و به آنزي می روھا نهيگرفته شود، ھمه گز ی ئ  به سالح ھستهراني ای دسترسیآن برسد که جلو

 مي تصمشتي امنني تضمی حق برخوردار است که خودش براني از الياسرائ:  حال افزودني در عیو." اعتقاد دارم

  .رديبگ

 ني از اطور که قبالً اعالم شده بود، ھدف  با اوباما مالقات کرد و آنلي اسرائريوز  نخستاھوي روز بعد، نتانکي

 که ئیھا از واکنش.  بودی نظامۀ حملني حصول به توافق بر سر ای برااھويمالقات و مذاکرات دو طرف، تالش نتان

.  آن ھم روشن استليدل.  صورت نگرفتني طرفاني می که توافقديآ ی برمني مالقات صورت گرفت، چننيپس از ا

 خواھد ء اجرا]سرطان[رماهيعمال شده و به طور کامل از ت اراً ي که اخست ا ئیھا مي تحرجي منتظر نتاامريکادولت 

 کي آن به ئی شود که ا حتمال فراروی نظامیري درگکي ندارد قبل از انتخابات وارد یلي حال اوباما تمانيدر ع. شد

  بمباران شودی اسالمی جمھورساتي ھر چه زودتر تأسخواھد ی اما ملي اسرائميرژ.  وجود داردزين اريجنگ تمام ع

 ی قادر به ساخت بمب اتمی طوالنی مدتی الاقل برای اسالمی جمھورمي راحت گردد که رژالشي بابت خنيو از ا

  .نخواھد بود

 شبردي پزي نابود شود، دستاودي بالي که اسرائني بر ای را مبنی حکومت اسالمۀاني ماجراجوی دعاول،ي اسرائميرژ

له أ مسني مدام بر ھمامريکا خود در یھا ی سخنراناني در جراھوي خود قرار داده است و نتانغاتي و تبلھا استيس

 اجازه داد به دي صبر کرد و نباني از اشي بتوان ی نمنيا است، بنابرلي اسرائی خواھان نابودراني داشت که اديتأک

  .ابدي دست یسالح اتم

 ني در الي و اسرائامريکا  کرد که منافع مشترکدي تأکامريکا جمھور سي مشترک، رئی مطبوعاتۀ در مصاحبگرچه

 مسلح به سالح یمي تحمل رژلي اسرائی گردند و برای به سالح اتمسمي ترورباني پشتمي رژیابي است که مانع از دست
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له أ مسکيپلماتي حل دی گفت که ھنوز فرصت براذا معھست،ي نرشي است، قابل پذلي اسرائی که خواھان نابودیاتم

 به دفاع از لي نکرد، بلکه بر حق اسرائکيپلماتي از راه حل دی نه فقط صحبتليئ اسراريوز اما نخست. وجود دارد

 در دستور کار خواھد ی که ھر دو طرف توافق دارند که سرانجام راه حل نظامني به رغم انيبنابرا.  نمودديخود تأک

 که ی مشترکهيانيحاصل نشد و ب یتوافق.  ماندی خود باقی به جاکيپلماتي اختالف بر سر استفاده از راه حل دمابود، ا

 با ئیامريکا که احتماالً در مذاکرات پشت پرده، مقامات نيبه رغم ا. افتي کند، انتشار ندئي طرف را تأکيمواضع 

 ی براھا یلي منع کنند، اما اسرائی را از اقدام مستقل نظاماھ  آناند دهي کوشلي اسرائمي به سران رژئیھا دادن وعده

 حق برخوردارند، خود مستقالً نياند که از ا  اعالم کردهئیامريکا با مقامات ی اجالس رسمکي  بار، پس ازنياول

 د را وارامريکا را باز خواھد گذاشت که حتا دولت ھا یلي دست اسرائیريگ  موضعنيا.  و عمل کنندیريگ ميتصم

 ی جمھوری ئ  ھستهاستي تأسهيعل لي اسرائیچرا که ھر گونه اقدام نظام.  کنندی اسالمی با جمھوری نظامیريدرگ

.  خواھد کردی نظامیري وارد درگکند، ی دفاع ملي اسرائتي را که از موجودامريکا مي مستقري و غمي مستق،یاسالم

 ئی اروپاني از متحدی و برخامريکا بود، چرا که دولت ھد نخوارانهي غافلگامريکا دولت ی برای اقدامني چنکيالبته 

 به جوالنگاه لي فارس تبدجياند و ھم اکنون خل  بودهیري درگني چنکي در تدارک شي پیز مدت اس،ي انگلژهيآن به و

 به بستن تنگه ھرمز دي تھدی اسالمی که جمھورريدر طول چند ماه اخ.  شده استسي و انگلامريکا ی جنگیناوھا

  .اند  شدهلي به منطقه گسیتر شرفتهي مجھزتر و پی جنگیھا ی کشت،کرد

 تي کشور خواستار تقوني اۀ در کنگری سخنانی طانه،ي در خاورمامريکا ی نظامیروھاي فرمانده نزي ن ھفتهني ھمدر

 شدن خطر حمالت تر یگرچه با جد.  شده استی دفاع موشکیھا تي قابلشي در منطقه و افزاامريکا ئیاي دریروين

 داتي مجلس در قبال تھدسي رئیجانير است، اما اله خود کاستداتي و تھدغاتي از دامنه تبلی اسالمی جمھور،ینظام

 استيول سؤ اشتون مسني گزارش شد که کاترنيچن  ھفته ھمنيدر ھم. ديھا را بلوف نام  کرد و آنیريگ اوباما موضع

 ی اسالمی از مذاکرات با جمھوریدي دور جدی برگزاری را برا١ به عالوه ۵ اروپا، موافقت گروه هي اتحادیخارج

  . استدهاعالم کر

ی  ماني پاجهي و بدون نتگردند ی جلسات برگزار مني شدن اوضاع در ھر مقطع، اتر یھاست که با بحران  سالناکنو

چرا که در .  نخواھد شدديھا عا  بودن آنجهينت ی بیعني ی قبلجي جز ھمان نتایا جهي مذاکرات ھم نتدياز دور جد. ابندي

 قي از طرتواند ی که نمرديگ ی را دربر میتر  کالنليا بلکه مسست،ي نی ئ  صرفاً بحث بر سر نزاع ھستهجا نيا

  .له بوده استأ مسني ھمزي شکست مذاکرات گذشته نلي دلنيتر یاصل. مذاکرات حل گردد

 ست؟ي چدي اجالس جدی برگزارلي است، دلدهي، ھمواره به شکست انجام١ به عالوه ۵ اگر مذاکرات گذشته گروه اما

 طرف هي از آن به نفع خود و علکيپلماتي و دیاسي سیبردار  بھرهی براريدرگ از دو طرف کي آن، تالش ھر ليدل

ألۀ  بر سر مسینينش  کنار آمدن و عقبی براني چو هي و روسیالملل ني فشار بري زی اسالمیجمھور.  نزاع استگريد

 ني و چهي روسکوشند، ی مزي اروپا نۀي و اتحادامريکادولت .  فشارھا را خنثا کندني اخواھد ی منيبنابرا. ست ی ئ ھسته

 ت،ي امنی در شورادي جدیھا  قطعنامهبي تصوی تداوم مذاکرات دارند، برای اصرار را برانيتر شيرا که اکنون ب

  .ديآ ی به دست نمیا جهي مذاکرات ھم نتنيھا را متقاعد کنند که از ا طرف سازند و آن یب

 یدي است، اتفاق جدديبع. گردد ی از مذاکرات آغاز میديد است که دور جني و چهي فشار روسري زژهي به ونيبنابرا

 ی ئ حل نشود، نزاع ھستهی خارجاستي سۀ در عرصامريکا دولت و ی اسالمیمادام که اختالفات جمھور. رخ دھد

  خواھد ماندی باقنحلي الزين


