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 3ادامه  در صفحه 

 يي از مبارزات سازمان  زنان ايران گوشه
 “سازمان زنان ايران”به مناسبت شصتمين سال بنيان گذاري 

 6ادامه  در صفحه 

بيـسـت و دوم خـرداد          
مصادف است با سـومـيـن      
سالگرد كودتاي انتخـابـاتـي    
ولي فقيه و سران سپـاه بـر     
ضد راي ميليون ها ايـرانـي.   

، تـجـربـه      1388انتخابات   
مهمي درمبارزات مردم ما بر 
ضد رژيم استبدادي حـاكـم   
بود. روند برگزاري و سپـس   
اعالم نتايج اين انتـخـابـات    
نشان داد كه بـراي سـران     
ارتجاع نه تنها راي ميليـون  
ها ايراني ارزشي ندارد بلكـه  

آنها مصمم اند با بهره گيري از خشـن تـريـن        
شيوه هاي سركوبگرانه هرگونه اعتـراض حـق     
طلبانه را به شديد ترين شكلي سركوب كـنـنـد.    
خروش ميليون ها ايراني و راه پيـمـايـي هـاي       
شكوهمند مردم جان به لب رسيده هراس عميق 
ارتجاع حاكم كه، حيات خود را با خطرات جـدي  
روبه رو مي ديد، برانگيخت و ايران در هـفـتـه      
هاي پس از اعالم نتايج دروغين انتخابـات بـه     
كشوري در اسارت نيروهاي نظـامـي و شـبـه         
نظامي مي ماند كه نيروهاي سركوبگر خـيـابـان    
هاي شهرهاي اصلي آن را براي جلوگـيـري از     

 گردهم آيي مردم اشغال كرده بودند.
همچنين نشـان داد كـه        88انتخابات خرداد 

بدون نيروي سازمان يافته طبقه كارگر و حركت 
مشترك همه نيروهاي اجتماعـي و سـيـاسـي         
خواهان تغيير، حول شعارها و خـواسـت هـاي        
مشترك، نمي توان ارتجاع حاكم را از حاكميـت  

به زير كشيد و راه را براي حاكم شدن مـردم  
 بر سرنوشت شان باز كرد.

شركت ميليون ها ايراني در جـريـان راه       
راي مـا    ” پيمايي هاي اعتراضي با شـعـار       

، در نبود شعارهـاي مشـخـص و        “ كجاست
مشترك سياسي، براي طرد رژيـم واليـت       
فقيه و استقرار حاكميت مـردم، در كـنـار          
شكاف و ترديد ها در صـفـوف نـيـروهـاي        
اصالح طلب و عدم سازمان يـافـتـگـي و         
هماهنگي هاي الزم طيف گسترده نيروهاي 
شركت كننده در اين جنبش اعتراضـي، بـه     
رژيم اين فرصت را داد تـا بـا بـرقـراري             

در شهرهاي اصلي كشـور  “  حكومت نظامي” 
كنترل اوضاع را به دسـت بـگـيـرد و بـا            

عملكرد فاجعه بار دولت 
احمدي نژاد بيكاري و اخراج 

 هاي هرروزه كارگران،  

از هنگامي كه دولت جمهوري اسالمي ايران بـه  
بـانـك   ” و   “  صندوق بين المللي پـول   ” پيروي از 

يا آن چيزي كه  -برنامه آزاد سازي اقتصاد “ جهاني
موذيانه در صدد جا انداختن آن شدند يـعـنـي: در       
پيش گرفتن سياست تعديل به نفع كالن سرمـايـه   

را به مـرحلـه اجـرا       -داران و به ضرر زحمتكشان
درآورد، بيش از دو دهه مي گذرد. در طول تمامـي   

جايي دولت ها كـه بـا        اين سال ها و بررغم جابه
شعارها و برنامه هاي دهان پر كـن بـه قـدرت          
رسيدند، جز تورم، گراني، و بيكاري فزاينده چـيـز     
ديگري نصيب زحمتكشان نشده است. در طـول       
اين سال ها، با انواع و اقسام ترفندهـا، كـارخـانـه       
هاي بزرگ و كوچك و مركزهاي توليدي تعطيـل  

ها را يا به بازخريدي مـجـبـور       شدند، كاركنان آن
شان كردند. بررغم هـمـه ايـن        ساختند و يا اخراج

ها كه بر سر اقـتـصـاد و در نـهـايـت                مصيبت
زحمتكشان ميهن آمد، سياست غـالـب در رژيـم        
واليت فقيه هنوز در همان مسير به پيش مي رود. 
وضعيت بسيار نگران كننده اي كه هم اكنون دامن 
كارگران و زحمتكشان را گرفته باعث نگرديده كـه  
حاميان اين سياست هاي ضد مردمي در داخـل و    
خارج از كشور به عقب نشيني وادار گردند، بلكه بـا  

گفتگوهاي بغداد: فرايند اعتماد سازي، 
 8و سياست رژيم واليت فقيه             ص  
 12تأملي بر انتخابات يونان                ص 

 2ادامه  در صفحه 

مبارزات قهرمانانه زنان ايران، و به ويـژه    
نقش مهم و اثر گذار آن در مـبـارزه سـال      
هاي اخير كشورمان در راه دست يافتن بـه    

خواهـانـه،     خواست هاي دمكراتيك و برابري
هاي ارزنـده اي     داراي پيشينه غني و تجربه

است كه توجه به سير رشد يابـنـده آن، از       
خـواهـي و        نخستين نطفـه هـاي آزادي      

يابي زنان دراوائـل سـده گـذشـتـه           تشكل
حزب ” خورشيدي(كه به طور عمده متاثير از  

بودند)، تا سال هاي دهـه    “ كمونيست ايران
حـزب تـوده     ” گـذاري     بيست، پس از بنيان

و تشكيل اولين سازمان هاي بـزرگ   “ ايران
تشـكـيـالت    ” صنفي و سياسي زنان مانند:    
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هاي مختلف در حال حاضر چنين وضعيتي را متوجه احمدي نژاد مي كـنـنـد.     حيله
وابسته به مركزهاي قدرت و سرمايه جهـانـي    “  كارشناسان” اين در حالي است كه 

اي كه در اختيار دارنـد مـرتـب و بـه            هاي رسانه اي گسترده با استفاده از امكان
طورمداوم تنها راه نجات اقتصاد كشور را اجراي چنين سياست هاي اقتصادي مـي  
دانند. اين رويارويي نابرابر زحمتكشان با نوليبراليسم در حالي در جريان است كـه     
ما همزمان شاهد فشار و محدوديت درباره كساني هستيم كه باوجود خطرهايي كه 

خيزند. دستگيـري    متوجه آنان مي شود شجاعانه به مخالفت با اين برنامه ها برمي
مجدد فريبرز رئيس دانا و اجراي حكم يكسال زندان او در چند هفته گذشته نشان 
داد كه عرصه سياسي و رسانه اي در داخل و خارج از كشور منحصر بـه افـرادي     
است كه به تمجيد از نوليبراليسم اقتصادي مي پردازند و براي كسـانـي كـه در          

محدوديت و زندان حداقل فشاري است كه   مقابل اين برنامه ها قد علم مي كنند،
 به آنان وارد مي شود.  

موضوع اجراي برنامه حذف يارانه ها كه از سوي محمود احمدي نژاد به مرحلـه  
چنان وضعيتي را به وجود آورده است كه سينه چاكان و حاميان اين  اجرا درآمد، آن

اند كه مرحلـه دوم     برنامه حتي درون رژيم را به تعمق واداشته و خواستار آن شده
اين برنامه به عقب انداخته شود. اينكه چنين نگراني هايي چرا و به چـه دلـيـل         
بيشتر رسانه اي مي شود را بايستي در وضعيت بسيار نگران كننـده كـارگـران و        
زحمتكشان ميهن جستجو كرد. بعدهاي فاجعه آميز اين برنامه فراتر از پيش بينـي   
هاي قبلي بوده است، و از آغاز سال جديد تاكنون، كه ما نزديك به دو ماه و نـيـم   
از آن را مي گذرانيم، كمتر روزي را مي توان سراغ داشت كه خبري از تعطـيـلـي    
مركزهاي توليدي و اخراج و بيكاري كارگران را نخوانيم و يا نشنويم. به مـنـظـور     
نگاه دقيق تر به اين پروسه بسيار نگران كننده، يادآوري اين خبرها مـي تـوانـد        
عمق فاجعه را بيشتر نشان بدهد. به دليل تعطيالت نوروزي كه كمابيش هر سالـه   
مدت دو هفته را در بر مي گيرد، خبرها و اطالعات كارگري بالفاصله پس از ايـن  

آغـاز سـال     “ فروردين ماه، با عنوان:  19دوره منتشر گرديد. روزنامه جهان صنعت،  
، خبر از اخـراج    “ حمايت از كار و توليد ملي، موج جديد اخراج كارگران به راه افتاد

كارگر كارخانه شهاب خودرو را داد. در خبري ديگر، همين روزنامه نوشت كه   650
تمامي كارگران كارخانه توليد شمش چدن شركت ذوب آهـن غـرب كشـور در          

نفر اعالم شـد.     200اخراج شدند. تعداد اين كارگران   91نخستين روز كاري سال 
نـفـر از        800فروردين ماه، ايلنا خبر داد كـه، حـدود        20يك روز بعد، يعني در 

كارگران كارخانه صنايع فلزي ايران صبح امروز به دليل عدم دريافت مـطـالـبـات     
فروردين مـاه،     21قانوني شان در مقابل ساختمان رياست جمهوري تجمع كردند.  

كارگر قراردادي كارخانه نـويـد مـنـگـنـز          70كارگر رسمي و  80ايلنا خبر داد كه 
اصفهان به دليل عدم پرداخت يارانه حامل هاي انرژي بيكار گرديدنـد. هـمـيـن        

كشت و صنعت كارون شوشتر كـه    “  ني بر” خبرگزاري روز بعد، از تجمع كارگران 
در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بيمه اي و افزايش نيافتن دستمـزد خـود در       
سال هاي گذشته، در مقابل درب ورودي كارخانه تجمع كردند، گزارش داد. ايلنـا،   

فروردين ماه، به نقل از يكي از كارگران آلومينيم هرمزگان خبر داد كـه، بـه        25
دليل مشكالت در مصرف انرژي مجبور به كاهش ميزان توليد خواهند شـد كـه       

 بيكاري كارگران را موجب مي شود. 
فروردين ماه، خبر داد كه كارخانه كيوان هـمـدان كـه در         28خبرگزاري مهر، 

به بخش خصوصي واگذار شد، به تدريج سياست تعديل نيرو  1388بهمن ماه سال 
را در پيش گرفت و در سال جديد تمام كارگران اين واحد توليدي از كـار اخـراج     

سال سـابـقـه       40شدند. الزم به يادآوري است كه، اين واحد توليدي مواد غذايي  
فعاليت داشت. همين خبرگزاري در خبري ديگر نوشت كه، در سه سال اخـيـر در      

نفر نيروي كار به محاق تعطليلـي   150كارگاه با ظرفيت  10استان همدان بيش از 
درصد به كار ادامه مي دهـد.     50فرو رفته اند و كارخانه موجود و فعال با ظرفيت 

ارديبهشت ماه، خبر داد كه تعداد كارگران كارخانه پالستيك شاهـيـن از      28ايلنا، 
نفر كاهش يافته است. ايلنا به نقل از رئـيـس سـابـق شـوراي            115نفر به  350

اسالمي كار كارخانه نوشت كه، اين روند پس از واگذاري به بـخـش خصـوصـي       
ارديبهشت ماه، با ذكر اين نكته كه در اسـتـان مـازنـدران          2شروع گرديد. ايلنا،  

خصوصي سازي واحدهاي توليدي به اخراج، بي بند و باري، ناهنجاري اجتماعـي،  
تعطيلي كارخانجات، تعديل و بيكاري كارگران، حقوق نگرفتن و فـقـر كـارگـران       

مـاه     18معني شده است، در ادامه نوشت كه، كارگران نساجي مازندران بيش از     
ارديبشت ماه، خبر از تجمع كارگران كارخانـه   4حقوق معوقه طلبكار هستند. ايلنا،  

ماه حقوق معوقه و سايـر مـزايـاي       25لوله سازي خوزستان به دليل عدم دريافت 
ارديبهشت ماه، در خبري با اشاره به احتمال تعطيلي كـارخـانـه     9قانوني داد. ايلنا،  

نفر از كارگران رسمي و قراردادي اين كارخانه  110كبريت سازي تبريز از بيكاري 
ابراز نگراني كرد. بر طبق همين خبر، زمزمه فروش دو كارخانه كـبـريـت سـازي        

ديگر نيز بر زبان ها 
افتاده است. ايلنا، اا    
ارديبشت مـاه، كـه     
ــا روز       مصــادف ب
جهاني كارگر نـيـز     
بود، خبر از تجـمـع   
اعتراضي كـارگـران   
شوشتر به دليل عدم 
صــدور مــجــوز      
راهپيمايي و عـدم      
وجود امنيت شغلـي  
و دستمزد ناعادالنـه  

ــا،         ــن ــل  13داد. اي
ارديبهشت مـاه، در    
خبري از كـارخـانـه    

كارگر باقي مـانـده ايـن         130نفر از  100داروسازي كوثر نوشت كه، 
كارخانه با خطر اخراج و عدم تمديد قرارداد مواجه شده اند. مدير عامـل   
كارخانه دليل اين اخراج ها را اجراي قانون هدفمندسازي يارانه هـا و      
عدم ارائه تسهيالت دولتي بيان كرده است. بر اسـاس ايـن گـزارش،         

نـفـر بـوده اسـت.            230تعداد كارگران اين كارخانه در سال گذشته   
ارديبهشت ماه، ميزگرد عليرضا محجوب با دانشجويان را آورده   12 ايلنا،

است كه وي در آن در پاسخ به سوالي در باره علت اصلي مشـكـالت     
هدفمندي يارانه ها كـلـيـد    “  كارگران و تعطيلي كارخانه ها گفته است: 

تعطيلي كارخانه ها بود، چرا كه طبق گزارش محرمانه دولـت عـلـت        
هزار مـيـلـيـارد تـومـانـي           7واحد صنعتي، بدهي  250بحران هزار و 

ارديبشت ماه، خبر داد كه، از مجموع  16ايلنا، “  هدفمندي يارانه ها بود. 
كارگر اخراج شـده و     350كارگر كارخانه قند ماد نوش بيش از   1600
ارديـبـشـت     16كارگر در سال جديد تمديد قرارداد نشده اند. ايلنا،  800

در اعـتـراض بـه        “  نـي بـر    ” ماه، خبر داد كه دو هزار كارگر فصلي   
شان قبل از پايان فصل برداشت در محوطه كارخـانـه تـجـمـع         اخراج

كارگر  50ارديبهشت ماه، در خبري ديگر اطالع داد كه  19كردند. ايلنا،  
كارخانه اسيد ساز واقع در شهرك صنعتي كاوه بيكار شدند. به گـزارش   

ارديبهشت ماه، سلطان محمدي، نايب رئيس اتحاديه تـولـيـد     23ايلنا، 
درصـد   25كنندگان گل و گياه، اظهار داشت كه طي يك سال گذشته 

 از كارگران اين صنف بيكار شده اند. 
 24افزايش بي رويه واردات دليل چنين وضعيتي گرديده است. ايلنا،    

كـارگـر نـازگـل          200ارديبهشت ماه، در خبري ديگر اعالم كرد كه   
كرمانشاه بيكار شدند. مشكالت مالي و مواد اوليه باعث بيكـاري ايـن      
كارگران بوده است. در همين تاريخ باز ايلنا خبر داد كـه، كـارخـانـه            

 60شيرين طعم الرستان به جهت انباشت بدهي هاي بانكي تعطيل و   
كارگر آن اخراج شدند. غالمعلي قادري در پاسخ به خبرنگار ايـلـنـا در       

نـفـر از      400كاشان مبني بر اينكه، چرا از ابتداي سال تاكنون بالغ بر 
من ” كارگران واحدهاي توليدي شهرستان كاشان بيكار شده اند، گفت:  

هيچ اطالعي از اين موضوع ندارم ولي اخراج كارگران بسـتـگـي بـه         
ارديبهشت ماه، در خـبـري      25ايلنا، “  شرايط آن كارخانه توليدي دارد. 

كارگر به طور كامل تعطيل شـد.   115آورد كه مجتمع گوشت زياران با 
نفـر كـارگـر       700بر اساس اين خبر، اين مجتمع در يك مقطع زماني 

داشت. مشكالت اين مجتمع پس از واگذاري به بـخـش خصـوصـي        
ارديبهشت ماه، خبر داد كه كارخانه ذوب فلـزات   26شروع گرديد. ايلنا،  

 كارگر تعطيل گرديد.  300ابهر با 
مشكالت اين كارخانه از دو سال پيش تاكنون ادامه داشـتـه اسـت.      

ارديبهشت ماه، به نقل از صياد فرهادي، رئيس انجمن صنفـي   27ايلنا، 
توليد كنندگان كود شيميايي، نوشت كه طي پنج سال گذشته تاكـنـون   

هزار كارگر فعال در ايـن       15واحد توليد كود شيميايي تعطيل و  325
ارديبهشت ماه، در خبري ديگر اطـالع     27واحدها بيكار شده اند. ايلنا،  

كارگـر كـارخـانـه        70داد كه كارخانجات توليد الياف هامون تعطيل و 
مزبور به صف بيكاران پيوستند. ورود ارزان نخ هاي خـارجـي بـاعـث        

ارديبهشت ماه، خبر از    30تعطيلي اين كارخانه دانسته شده است. ايلنا،  
كارگر نورد ذوب فلزات خليج فارس در خرمدره را داد. ايلنا،   90بيكاري 

كارگر از واحدهاي مختلف توليدي در    200يكم خرداد ماه، نوشت كه 
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 ... ادامه گوشه هايي از مبارزات سازمان 

، و اسـتـمـرار و      “ سازمان زنان ايران” و  “ دمكراتيك زنان ايران
ادامه بعدي اين مبارزه و به كار بردن شيوه هاي متنـوع در آن      
درسه دهه گذشته ، از جنبشي پرتوان و پيگير نشـان دارد كـه       

زندان و تبعيد و سركوب فعاالن سازمان هاي صنفي سـيـاسـي     
هاي مختلف، نـه     زنان  از سوي ارتجاع تاريك انديش در مقطع

تنها آن را نتوانسته است از پاي در آورد، بلكه هربار مصمم تر و   
آبديده تر به پا خاسته و پيكار شجاعانه خود را  به منظور  عملي 

خواهانه وعدالت طلبانه در جامعه  به  كردن  خواست هاي برابري
پيش برده است. بذري كه حزب توده ايران پراكند نه تنـهـا در      
عرصه علم و فرهنگ و ادب  اثرهاي شگرف خود را در جامـعـه   
ايران  برجاي گذارد، بلكه در رواج دادن آگاهي جنسيتي  و بـه    
ميدان مبارزه آوردن لشگر عظيم زنان نيزحزب پيشتاز بـوده و      
تأثيري انكارناپذير داشته است. زنان توده اي در اين جـنـبـش       

سـازي و       اند وهمواره به آن مي بالـنـد. آگـاه       نقش ويژه داشته
سازمان دهي مبارزه زنان در تشكل هاي صنفي و سياسي از دير 
باز جزو دغدغه هاي اصلي زنان پيشرو توده اي بـوده وهسـت،     

هاي مختلف به پيش برده انـد،     وبسته به شرايط، آن را به شكل
هاي خشني همچون شكـنـجـه،     هر چند كه در اين راه سركوب

اند، و سازمان هاي  زندان، تبعيد، و حتي اعدام را نيز تحمل كرده
شان بارها از سوي رژيم هاي ارتـجـاعـي غـيـر         صنفي سياسي

قانوني اعالم گرديده است. يكي از اين سازمان هاي اثـرگـذار،      
ترين و  ، بزرگ“ سازمان زنان ايران” است.    ”سازمان زنان ايران“

سال پـيـش (سـال          60هاي ايران ،  منسجم ترين سازمان زن
از سوي  ”تشكيالت دمكراتيك زنان ايران“) پس از آنكه   1330

حكومت ارتجاعي شاه غير قانوني اعالم شد، به وسـيلـه زنـان        
پيشرو توده اي بنيان گذاري شد. اين تشكل در مدت كوتاه عمر  

يي  حساس و تاريخي،  با مبارزه پيگير خـود در     خود و در برهه
هـاي     باالبردن سطح آگاهي جنـسـيـتـي و طـرح خـواسـت             

ها، كنفـرانـس     طلبانه چه از طريق نشريه خواهانه و برابري آزادي
ها، و سمينارها، و يا با برپا داشتن نهادهاي مختلـف مـدنـي و        

هاي گسترده توده اي، توانست در جامعه عقب مـانـده و      فعاليت
هاي زنان ايران بر جـاي   مرد ساالر نقشي اثرگذار در روند مبارزه

 بگذارد.
براي شناخت اين تشكل بزرگ و منسجم زنان، يعني تشكلـي  

مرداد و سـركـوب خشـن       28كه محمدرضاشاه پس از كودتاي 
نيروهاي مترقي تالش كرد سازمان دست نشانده خود را با نـام    
آن و با رياست خواهرش اشرف به جامعه تحميل كند، بايد بـه    
عقب باز گرديم و وضعيت زنان را در شـرايـط آن روز ايـران          
بررسي كنيم. واقعيت اين است كه، در جامعه آن روز ايـران ،         
جامعه سنتي و بسيار عقب مانده، در كنار بيسوادي و نا آگـاهـي،   
زنان از هيچ گونه حقي برخوردار نبودند. حتي قانون مدني سـال   

برآمده از انقالب مشروطيت آنان را در رديف مهجورين و  1311
نابالغان  قرار داده بود، و بي حقي زنان در جامعه مردساالر حتـي  
در بين قشر نسبتا مترقي آن دوران نيز امري عادي و طبـيـعـي    

نمود. ارتـجـاع     يي بيگانه مي در جامعه  كلمه“  حقوق زن”  بود، و 
آن روز مانند امروز به هر وسيله تالش مي كرد تا اين نا آگاهـي  
را در جامعه  نهادينه كرده و مانع از نفوذ انديشه هاي مترقـي و    

پس از تاسيس حزب توده ايـران     خواهانه در زنان شود.   برابري
، حزب از همان ابتدا تالش كرد تا نيروي  سياسي 1320در سال 

نيمي از جمعيت كشور يعني زنان را به ميدان مبارزه آورد. حـزب   
بنا بر آموزه هاي ماركسيستي و مشي انقالبي خود، برابري زن و 

زن و مـرد  “  مرد را در صدر برنامه خود قرار داده و اعالم داشت: 
در همه شئون اجتماعي، سياسي، حقوقي واقتصادي بايد از حـق  

 “  برابر برخوردار باشند.
اعالم اين خواسته در جامعه مردساالر آن روز كار آساني نبـود  
و به جسارت و شهامت انقالبي در نبرد با تاريك انديشي و نـيـز   

به فعاليت مستمر و پيگير خود زنان  بستگي و نيازمطلق داشـت.   
حزب با تمام نيرو اين راه را گشود. اصالح قانون انتـخـابـات و       
دادن حقوق سياسي به زنان در حكم يكي از شعارهاي مبارزاتـي  

ترين فعاليت زنان عضو حـزب را       مهم روز حزب تعيين گرديد و كنگره دوم حزب مهم
بـه     ”تشكيالت دمكراتيك زنان ايـران   “  1322فعاليت بين قشر زنان دانست. در سال  

وسيله زنان توده اي عضو حزب بنيانگذاري شد  و به فعاليت خستگي ناپذير ومستـمـر   
گروهي از زنـان بـه        1323در بين زنان همت گماشت. بنا به سندهاي حزبي در سال  

قصد رساندن پيام تبريك  به كنگره اول حزب (كه تا آن موقع زني در كنگره انتـخـاب    
نشده بود) در كنگره شركت كردند. در اين جلسه براي اولين بار به زنان امكان داده شد   

شان را نيز عرضه دارند. به اين تـرتـيـب        كه نه تنها شادباش گويند، بلكه خواسته هاي
زنان پيشرو نخستين خواست خود را در اين جلسه رسمي، حق شركـت در تـعـيـيـن          
سرنوشت و برابري زن و مرد ، اعالم كردند. اما با فعاليت پرشور و گسترش يابنده زنان  

و نقش اثرگذار و آگاهي بخش اين تشـكـل در      ”تشكيالت دمكراتيك زنان ايران“در 
) زنان براي اولين بار بـه طـور رسـمـي بـه               1327جامعه، در كنگره بعدي حزب(در  

نمايندگي در عالي ترين ارگان حزبي انتخاب و حتي به سمت مشاور كميته مركزي نيز 
 برگزيده شدند.

نيز غيرقانـونـي    “ تشكيالت دمكراتيك زنان ايران” در همين سال به بهانه ترور شاه، 
هم توقيف شـد وبسـيـاري از مسـئـوالن              “  بيداري ما” اعالم شد و ارگان آن مجله 

زنداني يا تحت تعقيب رِژيم محمدرضاشاه قرار گرفتند. مريم فـيـروز،    ”تشكيالت زنان“
تشكـيـالت   ” نيز با حكم غيابي به زندان ابد محكوم شد و  ”تشكيالت دمكراتيك“دبير 

هـاي     به ناچار به فعاليت مخفي روي آورد. اما با اوج گيري مـبـارزه      ”دمكراتيك زنان
يي علني را براي  انتشار روزنامه “ تشكيالت زنان” ،  هيئت اجرائيه 1329مردمي در سال 

با شعارهايي درزمـيـنـه خـواسـت        “  جهان تابان“زنان ضروري تشخيص داد و روزنامه 
تساوي حقوق زنان و مردان، مبارزه در راه حفظ صلح، و دفاع از حقوق كودكان، انتشـار  

در مـقـام مـوسـس،        1330ارديبهشت ماه  30در  “ جهان تابان” يافت. هيئت تحريريه  
سازمـان  “يي براي زنان مترقي فرستاد و از آنان خواست تا براي برپا داشتن  دعوت نامه

با هيئت تحريريه همكاري كنند، و به اين ترتيب در كنفرانس بزرگي در سـالـن      ”زنان
دهي و بسـيـج      اعالم شد كه به كار سازمان “ سازمان زنان ايران“تئاتر سعدي تاسيس 

 ”كلوب سازمان زنـان “زنان همت گماشت. به تدريج با جذب زنان از قشرهاي مختلف،  
در تهران شروع به كار كرد، و با داير كردن كالس هاي مبارزه با بيسوادي، كتابخانه، و 

را براي ورود همه زنان تهران بـاز    “  سازمان زنان” باشگاه ورزشي براي دختران، محل 
ايجاد شد و اولـيـن شـمـاره          “ سازمان زنان“گذاشت. در شهرستان ها نيز شعبه هاي  

انتشار يافت، كه از حـقـوق زنـان و           1330آبان ماه  24، ارگان آن، در “ جهان زنان“
كودكان مي نوشت و از زندگي اسارت بار زن ايراني پرده برمي داشت و در عين حـال    
مبارزه زنان سراسر جهان را منعكس مي كرد و در مسائل سياسي روز نيز شركت فعـال  

نقش برجسته اي درپخش آگاهي  “ جهان زنان“و  “ جهان تابان“كرد.  روزنامه هاي   مي
،  آمـده   1330آبان ماه  24، “ جهان زنان“جنسيتي در جامعه ايفا كردند. در اولين شماره  

در اين روزنامه كوشش مي شود كه راه و رسم مبارزه بـراي بـدسـت آوردن        ” است :   
حقوق پايمال شده خود و كودكانمان نشان داده شود. آن روز ما موفق خواهيم شد كـه   
اين مبارزه را به آخربرسانيم و از آن ثمر بگيريم. آن روز ما وظيفه خود را در مقابل ملت  
خود انجام خواهيم داد كه همه با هم بدون در نظر گرفتن عقايد سياسي، تنها به خاطـر  

هاي اين شماره چـنـيـن       و ديگر مقاله“   نجات ملت ايران، متحد و متفق گام برداريم. 
با كنار گذاردن زنـان از      ”  ، “  به زنان كارگر اصفهان چه مي گذرد”  تيترهايي داشتند:  

صحنه سياست ، پايه هاي خانواده و اصول تعليم و تربيت كودكان را مـتـزلـزل مـي         
شوراي دانشگاه بايد به خواست هاي دانشجويان قهرمان تهران جواب مثبت ”  ، “ سازيد
 ها.      ، و جز اين“دهد

مبارزه وسـيـع و        “ سازمان زنان“)،  1330در دوران تجديد نظر در قانون اساسي(در  
 “ جهان زنـان   “گسترده اي را براي به دست آوردن حق راي زنان آغاز كرد، و روزنامه 

ها با تشكيل متينگ ها ي موضعـي و     روزانه در يك صفحه منتشر كرد. زنان در محله 
دعوت براي به دست آوردن حق انتخاب كردن و انتخاب شـدن، مـبـارزه وسـيـعـي           

با  فرم هائي كه در اين رابطه  تهيه كرده و در      “ سازمان زنان” راسازمان دهي كردند.  
اختيار مردم قرار مي داد و با جمع آوري هزاران امضاء در بين توده ها به گسترش ايـن  

 مبارزه در جامعه ياري رساند و در عمل به رفراندومي وسيع دست زد.   
طي نامه به ديگر سازمان هاي سياسـي زنـان مـثـل          “ سازمان زنان“در اين مقطع 

، مبارزه مشترك به منظور حق مشاركت سياسي زنـان  ”كانون بانوان زنان حزب ايران“
را خواستار گرديد و نيز با ارسال نامه سرگشاده به رجال سرشناس ايـران و گـرفـتـن         

دهي كرد. به طور مثال، عـلـي اكـبـر          امضاي آنان، مبارزه وسيعي را در جامعه سازمان
انسان آزاد خلق مي شود، بـايـد آزاد     ”  دهخدا در جواب اين مراجعه نامه چنين نوشت:  

زندگي كند و آزاد بميرد. بنابراين هركس را عقيده بر اين باشد كه بانوان نبايد از حقوق  
اجتماعي خود بهره مند شوند، نبايد او را انسان آزاد و آزادي خواه فرض كرد. با كـمـال    

 “افتخار حاضرم در راه حصول بانوان به حقوق خود همكاري كنم....
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تشديد فشارهاي نيروهاي امـنـيـتـي و         
 دستگيري رئيس دانا و منيژه نجم عراقي

در هفته هاي اخير بار ديگر نيروهاي سركوبـگـر و     
اجتماعي را هدف قرار گرفتند و -امنيتي فعاالن سياسي

از جمله دكتر فريبرز رئيس دانا، اقتصاد دان و فـعـال       
سياسي و خانم منيژه نجم عراقي را دستگير و روانـه      

آذرماه سـال   27رييس دانا در شكنجه گاه اوين كردند.  
تنها چند ساعت پس از انتقاد از قانون هدفمـنـد    1389

ها، توسط مأموران امنيتي بازداشت شـد و       شدن يارانه
با قـرار   1389ماه  پس از يك ماه بازداشت در اواخر دي

از سـوي     90آزاد گرديد. رئيس دانا در خردادماه    وثيقه
دادگاه انقالب اسالمي به ريـاسـت قـاضـي        28شعبه 

به يك سال حـبـس   “  تبليغ عليه نظام” مقيسه به اتهام 
اول خـرداد    روز دوشنبهرئيس دانا  تعزيري محكوم شد. 

جهت اجراي حكم يـك سـال زنـدان خـود              1391
 بازداشت شد. 

منيژه نجم عراقي، فعال حقوق زنان، نـويسـنـده و        
ي    روانـه    1391مترجم نيز روز يك شنبه هفتم خرداد 

زندان اوين شد. پيش از اين نيز پس از هجوم مأموران  
به منـزل خـانـم       1389امنيتي در تاريخ سوم شهريور 

منيژه نجم عراقي و ضبط اسناد و مدارك وي، دادگـاه    
به يـك    “  تبليغ عليه نظام” طبق معمول او را به اتهام 

سال زندان محكوم كرد. شركت در مراسم بزرگداشـت   
زنده يادانِ، محمد مختاري و محمد جعفر پويـنـده، و     
احمد شاملو، از جمله اتهاماتي است كه توسط دادگاه به 
او وارد شد. منيژه عراقي داراي آثاري در زمينه ادبيـات   

، “ جامعـه شـنـاسـي زنـان         ” فمينيستي است از جمله 
زن و   ” ،   “ هاي فمينـيـسـتـي     درآمدي جامع بر نظريه” 

ي آثـاري از         و ترجمـه “  منبع شناسي زنان” ، “ ادبيات
وگوي خودماني با جرميـن   گفت” و “ زن و سينما”جمله 
 و در باره جنبش زنان، مناظره فمينيستي.“ گرير

حزب توده ايران ضمن محكوم كردن دستگير دكتـر  
رئيس دانا و خانم منيژه نجم عراقي، بار ديگر خواهـان  
آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسـي  
در ايران است و از همه نيروهاي آزادي خواه جـهـان     

خواهد تا صداي اعتراض خود را بر ضد رژيم مـردم   مي
هـاي   ستيز واليت فقيه و ادامه سركوب حقوق و آزادي

 دموكراتيك در ايران بلند كنند.   
 

 پديده ريزگَردها، و خطرهاي ناشي از آن 
مان در بهار امسـال   فضاي شهرها و روستاهاي ميهن

به جاي عطر گل و شكوفه و هواي لطيف، آكنـده  
 از پديده خطرناك ريزگردها و هواي غبار آلود بود.

استان كشور در    20بنابر گزارش رسمي، الاقل 
ارديبهشت ماه اسير اين پديده بسـيـار مـخـرب         

ارديبهشت ماه، در گـزارشـي بـا         27شدند. ايلنا،  
چندي پيش ” اشاره به گسترش اين پديده نوشت:  

استان كشور تحت تاثير جريان ريـزگـردهـاي     17
 20عربي بودند اما اكنون اين تعداد بـه بـاالي         

استان رسيده ... امروزه متاسفانه مشكل بيابـان و       
گرد وغبار مشكل جدي براي بعـضـي كشـورهـا       
است. كانون اين گرد وغبار در عراق، عربستان و    

 “تا حدودي دراردن و سوريه است.
ها پيش دراستان هاي  معضل ريزگردها از مدت

غربي و جنوب غربي كشور وجود داشت و مـردم    
شهرهاي استان خوزستان، ايالم، و استان بوشهـر  
به طور ميانگين هر دو ماه يك بار در معرض اين 
ريزگردها و هواي بشدت آلوده واقع مي شـدنـد.     

اكنون دامنه اين ريزگردها به استان هاي مركزي، شمالي، و شمال غربي كشور نيز كشيده شده 
است، و اخيرا در استان هاي اردبيل و كردستان سطح شهرها وروستاها را نيز فرا گرفته اسـت.    
علت پيدايش و گسترش ريزگردها نامشخص نيست . بسياري از كارشناسان محيط زيسـت و       

هاي نابودي وتخـريـب    بار اين پديده كه از پيامد هاست نسبت به گسترش زيان هواشناسي مدت
محيط زيست و از جمله جنگل ها و درياچه هاست، هشدار داده بودند. سدسـازي هـاي غـيـر          
استاندارد در كشور، و نقش فوق العاده منفي دولت تركيه در قبال وضعيت حـقـوقـي رودهـاي       

، جنگ و تجاوز نظامي آمريكا و ناتو به عراق و نابودي زير ساخت هاي ايـن    “ فرات” و  “ دجله” 
اند كه به پيدايش و گسترش ريزگردها منجر شـده اسـت. در ايـن            هايي كشور، همگي عامل

چالش ريز گردها، ساخته دولـت هـا!       ” ارديبهشت ماه، گزارش داد:   28خصوص روزنامه شرق، 
درايران، بين النهرين (ميان رودان) شرق سوريه، جنوب تركيه، عربستان و عراق، بي توجه بـه      
مالحظالت بوم شناسي، طرح هاي توسعه به اجرا در آمد كه سبب شده امروز با پديده ريزگردها 
مواجه شويم ... ما (ايران) روي رودخانه كرخه سد كرخه را تاسيس كرديم كه موجب شد تاالب      
مرزي حور[هور] العظيم، تاالب هاي اطراف هويزه و خوزستان خشك شوند، و جزاير مجنون و     
تاالب شادگان از بين بروند كه همه اينها تحت تاثير انتقال آب رودخانه ها و زدن سـدهـاي         

ميليون هكتار چشـمـه گـيـر        1بهمنشير، كرخه و كارون است، يعني در واقع به دست خودمان 
شرق، سپس در ادامه اين مطلب به نقش تركيه كه در پـيـدايـش    “  گردو خاك را از بين برديم. 

عالوه بر اينها دولت تـركـيـه    ” افزايد:   كند، و مي ريزگردها در منطقه عامل اصلي است اشاره مي
نيز از ضعف دولت مركزي عراق استفاده كرده و پروژه هاي معطل مانده سد سازي خـود رابـه     
اجرا در آورد. مطابق تعهدات بين المللي، تركيه اجازه نداشت تا تمامي حقابه دجله و فـرات را       

متر مكعب در ثانيه  5600براي خود مصرف كند اما بيش از سهم خود استفاده كرد و اگر (قبال)   
هزار متر مكعب در ثانيه رسـيـده اسـت و           2آب به عراق مي رسيد با رفتار تركيه اين رقم به 

هنگامي كه نوري مالكي (نخست وزير عراق) نسبت به اين مساله اعتراض كرد كه چرا حقابه را   
درست پرداخت نمي كنند، وزير كشور تركيه ... گفت مگر شما منابع نفتي خود را به اشـتـراك        
مي گذاريد كه ما آب را به اشتراك بگذاريم. اين جمله بسيار خطرناك است، چرا كه اگـر قـرار      
باشد باال دست رودخانه با اين استراتژي رفتار كند (درجهان) با بحران هاي جـدي روبـه رو           

 “خواهيم شد.
همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، يكي از كانون هاي اصلي ريزگردها بيابـان هـاي     
داخلي عراق است كه با كم شدن حجم آب رودهاي دجله و فرات با وزش بادهاي مـوسـمـي      
منطقه را درگير هواي ناسالم وغبار آلود مي سازد. به هر روي، پـديـده ريـزگـردهـا مـنـشـاء              

هاي فراوان انساني ومالي به همه كشورهاي منطقه از جمله ايران است. ضمن توجه به   خسارت
محيط زيست، كاشت جنگل و گسترش فضاي سبز دركشور، مي بايد از لحاظ حقوق بين المللي 
نيز كشورهايي مانند تركيه را مورد بازخواست و پيگيرد قرار داد تا براين پديده بسيار خطـرنـاك   

 چيره شد. 
پرسش اينجاست كه، آيا رژيم واليت فقيه توان اجراي چنين سياست هايي را دارد؟ پاسخ، بـا  

 استناد به تجربه تاريخي و ماهيت اين رژيم، منفي است. 
 
 

 “ صنعت ملي نفت”خيز برداشتن سرمايه داري انگلي براي به چنگ گرفتن 
) درخصـوص     1390پس از آنكه آخرين مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سال گـذشـتـه (      

ها  كليات قانون وزارت نفت انتشار يافت، دولت ضد ملي احمدي نژاد نيز در راستاي تصميم مقام
گنجانده است كـه     91و مركزهاي اصلي رژيم نظير: ولي فقيه، بندهايي در اليحه بودجه سال  

براساس آن، ميزان معيني از صادرات نفت خام ايران به بخش خصوصي واگـذار مـي شـود.          
رييس اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هـاي    ” ارديبهشت ماه، گزارش داد:   20خبرگزاري ايسنا، 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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نفتي از امكان فروش نفت خام ايران توسط بخش خصوصي خبر داد.   
... وزارت نفت مجوز فروش نفت خام را براي بخش خصوصي صـادر       
كرده است ... بر اين اساس بخش خصوصي مي تواند صادرات روزانـه     

هزار بشكه) از نفت خام صـادراتـي ايـران را          400درصد (معادل   20
انجام دهد. رييس اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاي نفتي همچنين  
فروش نفت را به پااليشگاه هاي دو كشور انگليس و فرانسه از جملـه  
دو شركت توتال و شل از ديگر شروط شركت ملي نفت ايـران بـراي     

 “انجام اين كار عنوان كرد.
ارديبهشت ماه، نيز پـيـرامـون صـدور مـجـوز            24روزنامه اعتماد، 

اواخر سال گذشته بـود  ” صادرات نفت به بخش خصوصي، نوشته بود:  
كه قاسمي، وزير تازه نفس نفت در پاسخ به اعتماد در باره احـتـمـال      
حضور بخش خصوصي در واردات و صادرات سوخت و نفـت پـاسـخ      
مثبت داد. اين جواب نشان داد ... از اين پس پاي بخش خصوصي در       
مناسبات مالي نفتي ها بيش از گذشته باز خواهد شد ... از هم اكـنـون      
بخش خصوصي سرمست از تصميم و رايزني هاي جديد براي فـروش  
نفت ايران از جست و جو براي يافتن بازارهاي جديد بـراي فـروش       
نفت خام خبر مي دهد ... از هم اكنون بايد منتظر رانـت خـواري و            

 “سفته بازي در اين معامالت باشيم.
يكي از آماج هاي اصلي  ،“ صنعت ملي نفت ايران” خصوصي سازي 

هـا، تـمـهـيـدهـا و            رژيم واليت فقيه در اوضاع كنوني است. مقدمه 
هاي اجراي اين برنامه، از زمان برگماري پاسدار قـاسـمـي بـه        امكان

اي انجام گرفته و مي گيـرد.   منصب وزارت نفت، به صورت همه جانبه
جمهوري اسالمي در روند پذيرش و گردن گذاشتن بـه درخـواسـت        
انحصارهاي فراملي، در حال تغيير دادن كليه قراردادهاي نـفـتـي و        
تامين و تضمين كردن نوع جديدي از قراردادهاي نفتي است كـه بـه     

مي گويند. دراين شكل قراردادها، انحصارهاي   “ مشاركت در توليد“آن 
هاي نفت و گاز براي مدت زمانـي   فراملي ضمن توسعه دادن به ميدان

گيرند. معناي اين نـوع    طوالني آن ميدان را در اختيار و تملك خود مي
انـحـصـارهـاي     ” قرارداد اين است كه، دولت كشورهايي نظير ايران،   

ها و چاه هاي نـفـت و      مالكيت و حاكميت خود بر منبع را در“  فراملي
كند. دراين زمـيـنـه مـطـلـبـي            اش شريك مي گاز و ثروت هاي ملي

، منتشر شد. روزنـامـه     1390اسفند ماه  21افشاگرانه در روزنامه شرق، 
سال گذشته با معـاون  ” نگار اين روزنامه صبح تهران چنين نوشته بود:  

حقوقي وقت شركت ملي نفت كه از قضا، نماينده تام االختيـار وزيـر    
(بعدا معزول) در امور حقوقي بود، مصاحبه اي كردم اما هرگـز اجـازه       

امكان امضاي قرارداد مشاركت در توليـد  ” چاپ نداد ... تيتر آن گفتگو،  
بود. توجيهات مختلفي براي اين بحث (پذيرش عقد قراردادهاي   “  نفت

مشاركت در توليد) مطرح است از جمله اينكه نفت درون چـاه جـزو        
 “انفال است.

بنابر اين سران و مسئوالن درجه اول رژيم واليت فقيه، به لـحـاظ     
تفكر، نفت را نه ثروت ملي و متعلق به مردم و نسل هـاي امـروز و       
فرداي ايران بلكه جزو انفال مي دانند[اَنفال= جمعِ نَـفَـل، يـعـنـي:            

ها، و ميراث بدون  ها، كان هاي موات، جنگل هاي جنگي؛ زمين غنيمت
وارث كه قابل خريد و فروش نيست، تعلق به همه مسلمانان دارد و در 

فرهنگنامه فارسي، تأليف غ.صـدري افشـار،         -اختيار امام وقت است. 
ن.حكمي]. نفت و ذخيرهاي نفت گاز در قاموس حضرات نـه ثـروت        
مردم، بلكه غنيمتي است كه مي تواننـد آن را بـا انـحـصـارهـاي               
امپرياليستي تقسيم كنند! خصوصي سازي صنعت ملي نـفـت ايـران         

يي كامال ضد ملي و ضد مردمي است كه استقالل ملي و حـق     برنامه
رو مـي سـازد.          حاكميت ملي كشور را با چالش هاي خطرناكي روبه

هاي اخير مجلس، و بندها و    سرمايه داري غير مولد و انگلي با مصوبه
)، به قصد صاحب شـدن ثـروت      1391تبصره هاي بودجه سال جاري( 

ملي و منبع اصلي در آمدهاي ارزي كشور خيز برداشته است. مبارزه با  
اين برنامه اولويتي انكارناپذير در پيكار با اسـتـبـداد واليـي، عـقـب           

 ماندگي، و ارتجاع حاكم است! 

 گوشه هايي از مبارزات سازمان ... ادامه  در حاشيه رويدادهاي ايران ... ادامه 

با تمام اين تالش ها و مبارزه هاي پيگير و شبانه روزي، در قـانـون جـديـد           
انتخابات همچنان اين حق از زنان سلب شده بود ( هرچند كه بعدها رژيم مجـبـور    

يـي اعـتـراضـي بـه           در نامه “ سازمان زنان“شد اين حق را به رسميت بشناسد).   
 –تلگراف سازمان زنان ايران به سازمان ملل متحد ”  چنين نوشت:   ”سازمان ملل“

قانون جديد انتخابات زنان را از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مـحـروم مـي      
نمايد. ما به نام زنان و مادران ايراني اعتراض جدي خود را عليه اين قانـون ابـراز      
داشته، از سازمان ملل متحد مي خواهيم احترام به منشور ملل متحد و اعـالمـيـه      

 “جهاني حقوق بشر را مصرا از دولت ايران بخواهد. سازمان زنان ايران
با ايجاد تشكل هاي صنفي و مدني زنان مـثـل    “ سازمان زنان ايران” به عالوه، 

و فعالـيـت    ”جمعيت حمايت كودك“، “ شوراي مادران“، “ اتحاديه زنان زحمتكش“
، در امرسازمـان دهـي     ”جمعيت هواداران صلح“در ديگر تشكل هاي مترقي مثل 

زنان موفقيت فراوان به دست آورد، و اين خود سبب هراس ارتـجـاع شـد و در          
 مرداد سركوب و غيرقانوني اعالم گرديد. 28كودتاي 

، بخشي از تاريخ جنبش مستـقـل    “ سازمان زنان ايران” تاريخ پرافتخار مبارزاتي 
زنان ايران براي رسيدن به آزادي و برابري جنسي و طبقاتي است، و دليل سركوب 
سازمان هاي صنفي و سياسي زنان، چه در رژيم شاهنشاهي و يـا رژيـم واليـت        
فقيهي،  ريشه هاي عميق اين جنبش  و رابطه گسست ناپذير آن با نـبـرد بـراي      
آزادي و عدالت  اجتماعي است. اما سركوب، شكنجه، زندان و ارعاب در برابر اراده  
مصمم و رزم مشترك همه نيروهاي مترقي كارائي خـود را از دسـت خـواهـد             
داد .حزب توده ايران اعتقاد عميق دارد كه همبستگي و هم پيوندي جنبش مستقل  
زنان با كارگران وزحمتكشان، دانشجويان و جوانان  در كنار هـم و در صـورت           

هاي بعدي به سمت تـحـقـق آزادي ،         تواند راهگشاي تحول سازمان يافتگي مي
 دمكراسي و عدالت اجتماعي باشد.

خـرداد مـاه، در          3الرستان به جمع مقرري بگيران بيمه بيكاري پيوستند. ايلنا،    
كارگر خدمـاتـي و      100خبري ديگر نوشت كه شهرداري ايالم در اقدامي عجيب 

سال هستند به قراردادهاي سه تـا شـش      18تا  15فضاي سبز را كه داراي سابقه 
ماهه تبديل كرده است. بنابر اين گزارش، اين كارگران به صورت رسمي مشـغـول    
به كار بوده اند. علي زردشتي، رئيس شوراي اسالمي كار در كارخانه كـيـوان، بـا         
اشاره به اينكه پس از خصوصي سازي نبض اين كارخانه به تدريج ايستاد، گـفـت:   

كارگر بيكار شدند  70، 88يك سال پس از خصوصي سازي اين كارخانه در سال ” 
نيز اين كارخانه با افت شديد توليد مواجه شد بـه طـوري كـه در           90و در سال 

عيـد  “  نفر ديگر از كارگران اين واحد توليدي از كار بيكار شدند. 110ابتداي امسال 
خرداد ماه، در اشاره  4علي كريمي، فعال كارگري در قزوين، در گفت و گو با ايلنا، 

در شرايط فعلي اقتصادي، واحدهاي تـولـيـدي      ” به اجراي فاز دوم يارانه ها گفت:  
خرداد ماه، باز خبر داد كه تـا     5ايلنا، “  بحران زده راهي جز اخراج كارگران ندارند. 

كارگر كارخانه سيمان طبس به دليل تعطيلي اين كارخانه از كـار     123هفته آينده 
كارگر چدن پارس ساوه بـيـكـار     67خرداد ماه،  6بيكار مي شوند. به گزارش ايلنا،  

شدند. كمبود مواد اوليه و نداشتن نقدينگي علت اخراج اين كارگران دانسته شـده     
كارگر ايران تاير بيكـار   80خرداد ماه، در خبري ديگر گزارش داد كه  8است. ايلنا،  

نفر از آنان قراردادي بوده و زير نظـر   650كارگر دارد كه  1250شدند. اين كارخانه 
يك شركت پيمانكاري فعاليت مي كنند. حسين رسولي، فعال كارگري در مشـهـد،    

خرداد ماه، اظهار داشت كه، بعد از اجراي قانون هدفـمـنـد     8در گفت و گو با ايلنا، 
درصد از واحدهاي صنعـتـي    30كردن يارانه ها هم اكنون در خراسان رضوي تنها 

فعال هستند. به طور حتم و يقين با توجه به وضعيت اقتصادي مـيـهـن و فسـاد          
گسترده در رژيم واليت فقيه و ادامه اجراي سياست هاي اقـتـصـادي بـر ضـد            
زحمتكشان ما به طور طبيعي بايد شاهد گسترش چنين روندهايي باشيم. با نگاهي  
دقيق تر به موردهاي ذكر شده در باال، به خوبي مي توان پي برد كـه مشـكـالت      
واحدهاي توليدي و بيكاري گسترده زحمتكشان بيشتر از آنكه محصول تـحـريـم      

 هاي اقتصادي باشد در نتيجه اجراي سياست هاي ضد مردمي است. 
هاي خـويـش در زمـيـنـه           كارگران و زحمتكشان ميهن تا زماني كه به مشكل

سازمان يابي و تشكل هاي مستقل غلبه نيابند، در صف مقدم قربانـيـان چـنـيـن        
 سياست هايي قرار خواهند داشت.

 عملكرد فاجعه بار دولت ... ادامه 
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دستگيري هزاران تن از كادرها و فعاالن جنبش ادامه حركـت هـاي     
اعتراضي مردم را با دشواري ها جدي رو به رو كند. اگر چـه تـالش      
رژيم براي وادار كردن موسوي و كروبي به تن دادن به اوامـر ولـي       
فقيه و تسليم شدن آنها به  نتايج تقلبي انتخابات با شكست رو به رو   
شد ولي رژيم توانست با سياست هاي خشن و وحشيانه سـركـوب و     
سپس برپايي شوهاي تلويزيوني (نظير آنچه قبال بـراي نـيـروهـاي        
سياسي ديگر، از جمله شماري از دستگير شدگان حزب ما اجراء كرده 

 بودند) آتش اعتراض هاي توده اي را خاموش سازد.
هجوم گسترده نيروهاي امنيتي به همـه نـيـروهـاي سـيـاسـي،            
شخصيت هاي اجتماعي و حتي شماري از رهبران اوليه جـمـهـوري      
اسالمي، كساني همچون هاشمي رفسنجاني، مـوسـوي اردبـيـلـي،          
صانعي، زنجاني و سپس دستگيري و حصر خانگي موسوي و كروبي، 
جز اينها نشانگر ابعاد گسترده برنامه اي بود كه خامنه اي، نزديكان او 
و سران سپاه و نيروهاي امنيتي براي حاكم شدن كامل بـر اوضـاع       
تدارك ديده بودند و با خشونت و قساوت كامل بـه مـرحلـه اجـراء         
درآوردند. جنايات تكان دهنده مـزدوران رژيـم در زنـدان هـا و                  
بازداشتگاه هاي موقت، از جمله در كهريزك، افكار عمومي ميهن مـا  
و جهان را به شدت تكان داد و ماهيت واقعي جنايتكاران حاكم را بـه  

 نمايش گذاشت.
كميته مركزي حزب ما در هفتمين اعالميه خود در آن روزهـاي        

،  از جملـه اعـالم كـرد:        1388تيرماه  11بحراني و حساس كشور، 
رژيم واليت فقيه، با همه امكانات و ابزار حكومتي به تـالش هـاي     ” 

خود براي درهم كوبيدن مقاومت توده اي، در مـقـابـل كـودتـاي            
خرداد ادامه مي دهد. هدف ارتجاع از ادامه فشار هـاي      22انتخاباتي 

سنگين امنيتي، شكنجه و به راه انداختن شوهاي تلويزيوني برخي از   
“ انقالب مخـمـلـيـن    ” و “  توطئه خارجي” دستگير شدگان، و بر طبل 

كوبيدن، ارعاب نيروهاي سياسي و درهم شكستن مقاومـت اصـالح     
طلبان، خصوصاً نامزدهاي معترض به كودتاي انتخاباتي ولي فقيـه و    
انصارش، آقايان موسوي و كروبي، و همچنين درهم كوبيدن تشكـل  

اجتماعي مدافع اين نامزدها، از جمله جبهه مشـاركـت     -هاي سياسي
ايران اسالمي، سازمان مجاهدين انقالب اسالمـي، تشـكـل هـاي         
دانشجويي، زنان و همچنين روزنامه نگاران و نويسندگان مترقـي در    

مذهبي است... مـردم مـا، بـا           -كنار فعاالن كارگري و نيروهاي ملي
شركت وسيع و هوشيارانه درانتخابات و مبارزات پس از آن و مقاومت 
دربرابر كودتا، به كامل ترين ورساترين شكل ممكن اعالم داشـتـنـد،    
فصل الخطاب و تعيين كننده اراده مردم است. صداي واحد ميلـيـون    
ها ايراني درانتخابات و نبرد برضد كودتا، يك نه بزرگ بـه واليـت       

 “فقيه بود...
خواص بي ” حذف كساني همچون رفسنجاني، كه خامنه اي آنها را 

قم و   “  مراجع تقليد” خواند، در كنار محاصره امنيتي اكثريت “  بصيرت
اصفهان و همچنين پاكسازي هاي گسترده در سپاه و بسيج نشانـگـر   
ريزش بزرگ رژيم ارتجاع و محدود شدن پايگاه اجتماعي و اتـكـاء       

 بيش از پيش آن به نيروهاي لمپن و مزدور براي ادامه حيات بود.
سه سال پس از كشتار صدها انسان معترض، به بـنـد كشـيـدن         
هزاران آزادي خواه و ده ها شوي تلويزيوني قربانيان شكنجه و حصـر  

و ديگران و همه ادعاهاي سران رژيـم    “  جنبش سبز” خانگي رهبران 
واقعيت اين است كه رژيـم نـه تـنـهـا          “  قدر قدرتي نظام” پيرامون 

اقتصادي كه زمينه ساز حركـت هـاي     -نتوانسته است بحران سياسي
بود را پشت سر بگذارد بلكه اين بحران تعـمـيـق     1388مردمي سال 

يافته، به شكاف هاي جديد در درون حاكميت منجر شـده، و ادامـه       
حيات رژيم همچنان با تهديدات جدي مواجه است. برگزاري شـوي     
انتخاباتي نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي، در شرايط اشغال حوزه 

و “  سربازان گمنام امام زمان” هاي راي گيري توسط نيروهاي سپاه و 
عدم شركت نمايندگان مستقل و دگرانديش و همچنين پاسخ شايسته 
مردم در تحريم گسترده اين نمايش فرمايشي (حتي آمـار رژيـم از          

درصدي مردم در اين خيمه شب بازي واليت حـكـايـت       30شركت 
دارد) نشان داد كه سران رژيم بيش از پيش با بي اعتباري سياسي و    

 انزجار توده ها رو به رويند. 

دولت و رئيس جمهوري كه خامنه اي با زور سرنيزه سـپـاه، بسـيـج و وزارت            ادامه  سومين سالگرد كودتاي ...
بهتريـن دولـت پـس از          ” اطالعات بر مردم ميهن ما تحميل كرد و زماني آن را 

و در واقـع      “  غنايم” مي دانست امروز با باال گرفتن اختالف سر تقسيم “  مشروطه
كارنامه آن، كارنامـه  تبديل شده است، و “  موي دماغ رهبري” غارت منافع كشور به 

اقتصادي ورشكسته و بي اعتبـار  -يك نهاد هم از نظر اخالقي و هم از نظر سياسي
است كه امروز با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان ديروزين خود رو بـه روسـت.     
اعمال سياست هاي اقتصادي خانمانسوز و ضد مردمي، در راستاي تامين مـنـافـع      
سرمايه داري ديوان ساالر و انگلي (بوروكراتيك)، تشديد فقر و محروميت، گسترش   
ناهنجاري هاي اجتماعي، و تعميق بيش از پيش دره فقر و ثروت در كنار بـحـران     

نيروهاي امـنـيـتـي     -سياسي فزاينده كه به دليل تالش احمدي نژاد و رهبري سپاه
اقتصادي در دست خود تشـديـد مـي شـود،         -هوادار او براي تمركز قدرت سياسي

نشانگر شكست بزرگ رژيم واليت فقيه براي تثبيت قدرت سياسي و بـاز تـولـيـد       
بحران هاي مزمن و جدي يي است كه رژيم در دهه هاي اخير با آن رو به رو بوده 

درصد از جمعيت فعال كشور را شامل مي  30است. رشد بيكاري كه اكنون بيش از  
شود، ركود اقتصادي و تأثير عميق و مخرب تحريم هاي اقتـصـادي كشـورهـاي       
امپرياليستي، در كنار گسترش بي سابقه دره ميان فقر و ثروت و زندگي كـردن ده    
ها ميليون ايراني زير خط فقر تعريف شده از سوي رژيم حاكي از آن است كه ايران 
بار ديگر در آستانه انفجارهاي اجتماعي ناشي از وخامت اوضاع اقتـصـادي و بـي        
ثباتي سياسي حاكميت ارتجاع قرار دارد. بي شك ادامه وضع كنوني و فشـارهـاي      
كمرشكن اقتصادي، در حالي كه رژيم به همان سياست هاي رياضت كشي: تعديل  
انساني نيروي كار، و تشديد روند خصوصي سازي و تخريب زير ساختار تـولـيـدي      
كشور، خصوصاً نابودي كارگاه هاي توليدي متوسط و كوچك، ديكته شده از سـوي  
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ادامه مي دهد، در دراز مدت امكان پـذيـر     
نيست. ادامه تحوالت منطقه و خطر روز افزون دخالت هاي جـديـد كشـورهـاي          
امپرياليستي در كشورهاي منطقه از جمله سوريه و ايران نيز بر بغرنجي اوضـاع و      

 دشواري هاي موجود مي افزايد.
معضل ديگري كه رژيم از هم اكنون براي حل آن مشغول برنامه ريزي و تدارك 

و “  مـنـاسـب   ” رياست جمهوري پيش رو و يافتن جانشين “  انتخابات” است، مسئله 
مورد تأييد رهبري سپاه و نيروهاي سركوبگر براي دولت احـمـدي نـژاد اسـت.           

براي نشاندن مزدور “  رهبر” و تالش هاي “  رياست مجلس” برخوردها بر سر تعيين 
منفوري همچون حداد عادل، بر جايگاه رهبري مجلس، حـاكـي از حـاد شـدن             

در تمامي تصميم گـيـري   “  بيت او” برخوردها و دخالت هاي روز افزون خامنه اي و 
هاي سياسي كشور است. و همچنين ايجاد تغييرات ديگر در ساختار قدرت سياسـي   

 كشور، از جمله مسايلي است كه سران ارتجاع مشغول بررسي آنند.
سه سال مبارزه اخير جنبش مردمي بر ضد حاكميت استبدادي و قرون وسطايـي  
واليت مطلقه فقيه و همچنين جنبش هاي ضد استبدادي كه سـراسـر مـنـطـقـه         
خاورميانه را در بر گرفتند حاوي نكات و درس هاي مهمي است كه بايد از آن بـه    
شكل احسن بهره گرفت. درس نخست آنكه بدون حركت سازمان يافته كارگران و  

سياسي -نيروهاي اجتماعي كه بتوانند ادامه حيات رژيم را با اختالل جدي اقتصادي
رو به رو كنند، رژيم قادر است با تكيه به سركوب خشن همچنان به حـيـات خـود      
ادامه دهد. درس دوم آنكه نمي توان با سازش و تالش در راه محدود كردن حركت  

و “   نظام سياسي” و “  واليت فقيه” هاي مردمي در چارچوب حفظ رژيم ضد مردمي 
تنها اصالح صوري آن، به آينده جنبش و حاكم شدن مردم بر سرنوشت شان اميـد  

و نـقـش     “  نظام واليت فقيه” داشت. آزموده را آزمودن خطاست. تالش در دفاع از   
كه، نماد روشن ديكتاتوري عريان و حاكميت سياسي ضد مردمي است، “  ولي فقيه” 

نه تنها نمي تواند به اشتراك عمل نيروهاي آزادي خواه منجر شود بلكـه زمـيـنـه       
جدايي ها و گسست هاي آينده و در هم شكسته شدن صفوف نيـروهـاي اصـالح      
طلب در كشور است.  بايد به تالش ها براي ايجاد يك جبهه واحد ضد ديكتاتوري  
با منشور واحد مبارزاتي و خواست هاي روشن پيرامون حـاكـم شـدن مـردم بـر            
سرنوشت شان و استقرار آزادي و عدالت اجتماعي ادامه داد. نيروهاي اجـتـمـاعـي        
عظيمي را كه در درون جامعه ما آماده مصاف با ارتجاع حاكم هستند را مي توان با 
شعارها و برنامه مبارزاتي واقع بينانه بسيج كرد و به ميدان آورد. سالي كـه پـيـش       

 روست سالي است كه آبستن حوادث مهمي است.  
حزب توده ايران در سومين سالگرد كودتاي خشن ولي فقيه و سران سپاه بر ضد 
راي ميليون ها ايراني خواهان آزادي بدون قيد و شرط همه زندانيان سـيـاسـي و        

كروبي است. همان طور كـه      مهديپايان يافتن حصر خانگي ميرحسين موسوي و 
دوران حكومت هاي استبدادي و ضد مردمي يكي پس از ديگـري در مـنـطـقـه          
خاورميانه به پايان مي رسد آفتاب عمر حكومت ضد مردمي واليت فقيه نـيـز در       

 حال غروب كردن است و آينده نويد بخش پيروزي جنبش مردمي ميهن ماست.  



 896شمارة   1391خرداد ماه  15شنبه دو   7 

 ادامه مذاكرات بغداد ...

اي از محصوالت صـنـعـتـي و        سبب مبتني بودن بر صادرات تك محصولِ نفت و واردات عظيم طيف گسترده
كشاورزي در زمره كشور هاي عقب مانده در دايره سرمايه داري جهاني به شمار مي آيد. اقتصاد سياسي ايـران     
بر اساس تمركز سرمايه هاي كالن در دست اليگارشي متصل به هرم قدرت است. در چند سال اخير رده هـاي   

سياسي را تغيير داده     –نظامي، توازن قدرت اقتصادي   –بااليي فرماندهي سپاه  در مقام بورژوازي بوروكراتيك 
است. برنامه هاي اقتصادي رژيم در دو دهه گذشته هر چه بيشتر بر اساس نوليبراليسم اقتصـادي (خصـوصـي        

اند. در دوره احمدي نژاد كه طرح (حذف) يارانه ها و به كـار        ها) بنا شده  سازي، بازار كار انعطاف پذير، و جز اين
گرفتن برنامه رياضتي كنوني به صورت بسيار خشن اجرا شده اند، اين فرايند با شتاب و وسعت بيشتر عمليـاتـي   

تائـيـد و     “  صندوق بين المللي پول“هاي اقتصادي دولت نا مشروع احمدي نژاد اخيرا از سوي  شده است. برنامه 
در شرايطي كه رژيم واليي با بحران سياسي عميقي روبه رو است و از هر زاويه يي زير فشـار    اند.   تشويق شده

داري جهاني با همراهي و پشتيباني از برنامه هاي اقتصادي رژيم در صدد تقويت و تـعـمـيـق      قرار دارد، سرمايه
نوليبراليسم اقتصادي در ايران است. وجود جو سركوب و مخصوصا نبود ابتدايي ترين مباني آزادي فعاليت هـاي   

صـنـدوق بـيـن       ” پينوشه وار مزيتي به حساب مي آيد. گزارش  “  شوك اقتصادي” صنفي  در ايران، در تحميل 
آوري اسـت كـه،          در عمل كمك به تداوم ديكتاتوري و زير پايه اقتصادي آن است. شايـان يـاد     “  المللي پول

فـردريـك   ” و   “  ميلتون فريدمند” آزمايش الگوي اقتصادي نوليبراليستي و تحميل تعديل اقتصادي به سرپرستي 
شد. نفوذ و گرايش اقتصادي ايـران بـه سـوي         “  عملياتي” در شيلي، به بركت قدرت سركوب و كودتا “  هايك

نوليبراليسم  خطري است كه حزب ما سال هاست به آن در حكم يكي از مهم ترين حربه هاي دسـت انـدازي     
 “امپرياليستي به ميهن مان مدام اشاره مي كند.
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حزب ما با محوري قرار دادن منافع مادي و معنوي  زحمتكشان و ارتقاء نقش سياسي طبـقـه كـارگـر، از         ” 
جنبش مردمي كه آماج هاي اصلي آن مبارزه در راه برپايي مباني دموكراسي ضامن عدالت اجتماعي و  دفاع از   
منافع ملي در مقابل تهديد امپرياليستي است، حمايت فعال و عملي مي كند. حزب توده ايران با تحليل شرايـط   
كشورمان در طول دو دهه اخير، با گرايش رژيم واليي به نوليبراليسم اقتصادي به طور مداوم مبارزه و آن را       
افشاء كرده است. از اين روي، هدف ما در شرايط كنوني كمك به باال بردن سطح جنبش ضد ديكتاتـوري بـر      
پايه ارائه برنامه اقتصادي مردمي و منشور آزادي، و دفاع همه جانبه از دموكراسي است. فقط بدين صورت مـي   
توان قشرهاي زحمتكش و خرده بورژوازي كشورمان را براي به وجود آوردن تغييرات بنيادي الزم و گذرِ ايـران  

  “ به مرحله دموكراتيك ملي بسيج كرد.
هاي كشورهاي يـونـان،    ها و سازمان در جريان سمينار با نمايندگان حزب“  حزب توده ايران” هيئت نمايندگي 

پاكستان، برزيل، الجزيره، بلژيك، افغانستان، آذربايجان، كنگو، فرانسه، مراكش، تركيه، و آمريكا، گفتگو وتبـادل  
 نظر كرد.  

در اخرين روز سمينار، مفاد متن پيشنهادي جمع بندي نهايي كه پيش از آن در اختيار نمايندگان قرار گرفـتـه   
هائي از جـمـع    هايي به تصويب نهايي رسيد. پاره  بود،  مورد بحث وگفتگو نمايندگان قرار گرفت و پس از اصالح

 آيد: بندي بيانيه پاياني سمينار در زير مي
 
اولين وظيفه كمونيست ها روشن كردن ماهيت وطبيعت بحران سيستم سرمايه داري است. ما بحران را    ”  ♦

نتيجه سيستم سرمايه داري مي دانيم و با تزهاي مخالف اين نظر برخورد مي كنيم. ما با بحران اضـافـه      
از بـحـران در        “ برون رفـت    “ توليد و انباشت توليد مواجه هستيم. بايد با هر گونه خيال پردازي در مورد 

چارچوب سيستم سرمايه داري برخورد كرد. سوسيال دمكراسي بار ديـگـر در مـقـام مـجـري وفـادار                 
يي بـراي رشـد راسـت           هاي سرمايه داري نمايان مي شود. شكست اين گونه سياست ها زمينه  سياست

      “ هاي دهه  سي ميالدي قرن بيستم، ايجاد مي كند. افراطي و فاشيسم همچون سال
هاي كمونيست مي بايست در هر كشور روند ويژه باال بردن آگاهي هاي كارگران و مردم در رابطه  حزب”  ♦

هـاي     را جستجو كنند: نيازهائي چون شغل، دستمزد، حقوق اجتماعي، خدمـات، كـمـك        هايشان با مبارزه
اجتماعي، آموزش، سالمتي، بازنشستگي، مسكن، مخارج زندگي، و امنيت اجتماعي. ... بحـران كـنـونـي           

   ”چنين امكاني را به وجود آورده است و مي توان  تبليغات ضد كمونيستي را به عقب راند.
هاي كمونيست در انتخابات شركت مي كنند تـا شـرايـط       هاي روزمره نقشي اساسي دارند و حزب مبارزه”  ♦

 ”بهتري براي مبارزات زحمتكشان ايجاد كنند.
بايست در مسيـر   ها مي هاي گوناگون است. اين مبارزه  انقالب سوسياليستي  نقطه اوج و فرايند مبارزه”      ♦

  ”هاي آينده باشد. باال بردن آگاهي، تقويت تشكيالت، و آماده كردن مبارزه
هر چه بيشتر تجاوزگر مي شود، به منطقه خـلـيـج     “ ناتو” كند.   بحران، اقتصاد وابسته به جنگ را حاد مي”  ♦

فارس، خاور ميانه، اقيانوس آرام،  اقيانوس هند،  و همه جا در دنيا نفوذ و مداخله نظامي كرده و تـنـش       
 “ ايجاد مي كند.

♦  
در خاتمه جلسه هاي اين سمينار، عنوان و سوژه سمينار سال آينده مورد بحث قرار گرفت و به تصـويـب       

شـان و       هاي كمونيست با ديگر نيروهاي سياسي كشـورهـاي     رسيد.  قرار شد سال آينده همكاري هاي حزب 
 راهكارهاي برپايي جبهه هاي متحد و ائتالف هاي مبارزاتي تم اصلي سمينار باشد.

فرصت براي چانه زني سياسي با غـرب  
را به روشني آشكار مي سازد. بي جهت  
نبود كه در جريان نشست كشـورهـاي   
گروه هشت (هشت كشور صـنـعـتـي        
قدرتمند جهان) و نشست سران ناتو در  

با صراحـت از     “ ما باراك اوبا“شيكاگو، 
به توافق (همراه بـا فشـار) بـا          “  اميد” 

جمهوري اسالمي سخن گفت. به هـر     
روي، گفتگوهاي بغداد نيز ثابـت مـي     
كند كه در موضوع پرونده هستـه اي،    
بيش از هر چيز ديگري ما با بعـدهـاي   

 روييم. سياسي ماجرا روبه
بهر صورت به نظر مي رسـد كـه در         
مذاكرات بغداد توافق مشخصي پيرامون 
مسايل اصلي و مهم صورت نگرفت. دو  
طرف قول توافق به يكديگر دادند، تـا    

هاي بعدي گام به گام چـانـه    در مرحله
زني سياسي را ادامه داده و هـر يـك       
 نتيجه الزم و ممكن را به دست آورند. 

آنچه براي مردم ميهن ما در مـقـطـع      
زماني كنوني از اهـمـيـت اسـاسـي             
برخوردار است، خاتمه يافتن سـيـاسـت    
ماجراجويانه و تنش آفريني اسـت كـه     
كشور را به لبه پرتگاه سقوط كشـانـده   
است. رفع تحريم ها و پايان گـرفـتـن     

ها، زدودن سايه شوم جنگ و تجـاوز   آن
يي است  نظامي، خواسته ملي و همگاني

كه فقط نيروهاي تاريـك انـديـش و        
سودجو در حاكميت با آن مخالف بـوده  
و هستند. به عالوه، حركت به سـمـت      
اعتمادسازي و حل بحـران، دراوضـاع     
پيچيده و خطرناك كنوني در منطقه، به 
سود منافع ملي ايران است. تضـمـيـن     
حق انكار ناپذير ايران در دستيابـي بـه     
فن آوري هسته اي و بهره مـنـدي و     
استفاده صلح آميز از آن، تنها و تنها در   
پرتو درپيش گرفتن سياست خارجـي و    

يي فعال و ملي امكان پـذيـر    ديپلماسي
است. رژيم واليت فقيه در سياسـت و     
عملكرد خود در خصوص پرونده هستـه  
اي و به طور كلي ديپلماسي هسته اي، 
نشان داده است كه به خواستـه هـا و       
حقوق مردم و منافع ملي پايبند نيسـت.  
سياست اين رژيم واپس گرا بـه جـاي     
عملي كردن فرايند اعتماد سازي و بـه    
موازات آن تامين منافع مـلـي ايـران،      
زمينه ساز مداخله امپرياليسم در امـور      
داخلي و نقض حق حاكميت ملي ميهن 
ما شده است، و سرنوشت حال و آينـده  
كشور را با چالش هاي نگران كـنـنـده    

رو كرده است. سياست رژيم واليت   روبه
فقيه در بحران هسته اي بـه سـود و       
درجهت منافع ملي ايـران نـبـوده و          

 نيست.
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گفتگوهاي بغداد: فرايند اعتماد 
 سازي، و سياست رژيم واليت فقيه

در بغداد، پس از  1+    5دور دوم مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي 
گوهاي فشرده و جدي، با توافق برسر ادامه نشست هـا     و دو روز گفت
 پايان يافت. 

در يـك       ،”اتحاديـه اروپـا    “كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي 
كنفرانس خبري پس از پايان مذاكرات بـغـداد اعـالم داشـت كـه،            

،    مشخص شده است كه هر دو طرف مايل به پيشرفت مـذاكـراتـنـد    
گرچه تفاوت هاي بنيادي در نگرش ميـان آنـان وجـود دارد. وي             

، ميان طرفين ادامـه    “ تماس هاي سطح باال” همچنين يادآوري كرد:  
خواهد داشت و تالش براي پيشرفت گام به گـام درخصـوص حـل        
مساله پرونده هسته اي انجام مي شود. همچنين در كنفرانس خـبـري    
جداگانه اشتون و جليلي، پس از پايان نشست بغداد، هـردو بـرادامـه        

 گفتگوها كه اين بار در شهر مسكو برگزار خواهد شد، تاكيد كردند.
به عالوه، در طول نشست بغداد، جمهوري اسالمي پذيرفـت كـه در       

گو كند، و در راه پـذيـرش بسـتـه          و درصد گفت 20باره غني سازي 
اقدام هايي را به انجام برساند. در نشست بغـداد دو      1+    5پيشنهادي 

مـاه،     خـرداد    3طرف بسته هايي را ارايه كردند. خبرگزاري فـارس،       
پيشنهادات غربي جزيي نگر بوده و متوازن و به روز شده ” گزارش داد:  

 1+    5نيست ... جمهوري اسالمي در دور نخست مذاكره بـا گـروه          
محور با موارد متنوع از موضوعات هسته اي و    5پيشنهادات خود را با 

در جريان ايـن  “  غير هسته اي ... ارايه كرد. بسته ايران شفاهي است.     
گفتگوهاي دو روزه، به ويژه در باره نشست روز دوم وحاشيه هاي آن، 

سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا[كاترين   ،”مايكل مان“
هايي مبني بـر پـايـان       اشتون]، با حضور در جمع خبرنگاران به شايعه 

ناگهاني و بدون نتيجه مذاكرات پاسخ داد و آن را رد كرد. با رد ديگـر   
و    ”رجـانـيـوز   “به ويژه رسانه هـايـي چـون         -رسانه هاي حكومتي

به دنبال  1+    5ها اعالم كردند كه،  و با دامن زدن به شايعه  -“ فارس“
 6قطع ناگهاني مذاكره، تغيير موضع دادند. خبرگزاري فارس، پنجشنبه  

نسبت به صبح، بحث در مـورد   1+    5تغييرمواضع ” خرداد ماه، نوشت:  
 “ لغو تحريم ها.

گيري هيات گفتگو كننـده   به هر روي، با همه كش و قوس ها، موضع
جمهوري اسالمي، سخنان سعيد جليلي، و نيز مـوضـع و سـخـنـان          

، نشان دهنـده دشـواري هـا و           1+    5مسئوالن گروه گفتگو كننده 
چالش هاي جدي در خصوص پرونده هسته اي و نيز موضع ضعـيـف   
جمهوري اسالمي است. اقدام ها وگزارش هاي اخير در رسانـه هـاي      
وابسته به حكومت، و انتشار خبرهاي غير واقعي و هدفمند، همگي در   
راستاي پنهان داشتن اين موضع ضعيف بوده و هست. دراين زمينه به  

ايـران  ” با زدن تيتر:     “ كيهان“مي توان اشاره كرد.  “  كيهان“جوسازي 
، تالش ورزيده است كـه  “ درمسكو 1+    5كوتاه نيامد. ادامه مذاكره با  

موضع رژيم واليت فقيه را خالف آنچه بود و هسـت نشـان دهـد.          
درعين حال، همزمان با انتشار گزارش هايي هدفمند و بـا انـگـيـزه         

درصـد در       27سياسي مشخص درخصوص كشف اورانيوم با غلظت 
خود، با  “ يادداشت روز“خرداد ماه، در  6، روزنامه كيهان، “ فردو“مركز 

بـرخـي   ” ، از جمله نـوشـت:        “چاره كار توقف مذاكرات است”عنوان: 
مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهند و نـه حـل      1+    5كشورهاي 

مسايل في مابين و يا ذوب شدن يخ هاي مصنوعي ... اگـر مـاجـرا           
موافقت ايـران   -كه شواهد نشان مي دهد اينگونه است -اينگونه باشد

با ادامه مذاكرات در مسكو و ياهر نقطه ديگر جهان نياز به بازنگري و 
 “تجديد نظر جدي دارد.

در پيش گرفتن اين سياست، موضع شكننده و ضعيف ارتجاع حاكم و   
بن بست ديپلماسي هسته اي رژيم واليت فقيـه را بـررغـم هـمـه            

شــعــارهــاي 
عوام فريبانه 
سران رژيـم  
آشكار مـي    

 سازد.  
هم ارتجـاع  
حاكم و هـم  
كشــورهــاي 
اتحاديه اروپا 
و آمريكا بـا  
ادامه رونـد    
گفـتـگـوهـا     
تالش دارند 
تــا ضــمــن   

،  در صورت حركت به اين سمت افـكـار     “ حل و فصل مسايل” بررسي امكان 
شان را براي زدو بندهاي احتمالي آينده آماده سازنـد. ايـن       عمومي كشورهاي

ها وعملكرد تبليغاتي دو طرف گفتگوهـا بـه خـوبـي          ويژگي مهم را درموضع
و مسـئـوالن      “ روزنامـه كـيـهـان      “گيري اخير  توان تشخيص داد. موضع  مي

ديپلماسي هسته اي جمهوري اسالمي در پيوند با اين واقعيت است. در ضمـن   
نبايد از نظر دور داشت كه، انتخابات رياست جمهوري آمريكا در پيش است، و 

هاي اوباما در خصوص پرونده هسته اي ايـران     گيري جمهوري خواهان موضع
 را جزو محورهاي تبليغاتي خود قرار داده اند. 

از زمان برگماري دولت ضد ملي احمدي نژاد، رژيم واليت فقـيـه بـا طـرح         
شعارهاي دروغين و ماجراجويانه در خصوص انرژي هسته اي، ضمن تـنـش     
آفريني در خارج و سركوب صداهاي مخالف در داخل، كوشيده است مسـايـل     
خود با آمريكا و اتحاديه اروپا را نه در چارچوب مصالح عاليه و منـافـع مـلـي       
كشور، بلكه فقط در جهت سياستي برپايه حفظ نظام و محكم كردن موقعيـت  

كند. سياسـت   “  حل و فصل”ارتجاع حاكم و كانون هاي با نفوذ ثروت وقدرت، 
ماجراجويي و تنش آفريني با دستاويز قرار دادن موضع انـرژي هسـتـه اي،          

هاي جدي و فوق العاده مخربي براي كشور، منافع، و  تاكنون زيان ها وخسارت
امنيت ملي آن دربر داشته است. عالوه برگسترش تحريم هاي مداخله جويانـه   
(كه اقتصاد ملي و زندگي اكثريت مردم ميهن ما را زير اثرهاي منفي خود قرار  

و به همان نسبت به ثروت اندوزي كانون هاي قـدرت نـظـيـر سـپـاه               داده
اند)، خطر جنگ و تجاوز   پاسداران، احمدي نژادها، و بيت رهبري منجر گرديده

نظامي خارجي را نيز به همراه داشته است. اين سياست ضد ملي، كه به ويـژه   
با روي كار آوردن احمدي نژاد ابعاد وسيع يافت، چالش ها وخطرهاي بسـيـار     

دهد. حاصل اين سياست در داخـل      يي را روياروي كشور قرار داده و مي جدي
كشور، تمركز بيش از بيش قدرت در دست ولي فقيه و  سركوب هـر صـداي     
مخالف بود. اينك رژيم واليت فقيه با درماندگي، ضمن شدت دادن به فضـاي   
سركوب، و تمركز بيش از پيش قدرت در دست ولي فقيه، و ترميم شكاف هـا  

هاي حكومتي به منظور برون رفت از بحران، تالش گستـرده اي را       در جناح
 براي تخفيف فشارها و خصوصاً تحريم هاي اقتصادي آغاز كرده است.  

پرونده هسته اي ايران، برخالف تبليغات ارتجاع حاكم و امپرياليسم، ماهيـتـي   
كامال سياسي داشته و دارد. حاكميت در طول ساليان اخير، بررغم عوام فريبـي   
در داخل كشور، به بحران هسته اي همواره به ديده امكاني براي چانه زني بـا  
آمريكا و اروپا نگريسته است، و امپرياليسم نيز در مقابله با آن، با دستاويز قـرار  
دادن مساله هسته اي و مانور بر روي آن درصدد تامين منافع خود در ايران و   
منطقه بوده است. سياست كنوني رژيم واليت فقيه در مورد پرونده هسته اي    
و مانورهاي اخير جناح هاي حكومتي در اين زمينه، دقيقا به دلـيـل هـمـيـن        
ماهيت سياسي بحران هسته اي است. تالش براي رسيدن بـه تـوافـق بـا            

كه سفر آمانو به تـهـران پـيـش از           - ”آژانس بين المللي انرژي هسته اي“
در كنار تماس هاي بـه طـورعـمـده        -يي از آن است  گفتگوهاي بغداد نمونه

هاي هيئت ايراني گفتگو  گيري پنهاني جمهوري اسالمي و آمريكا، و نيز موضع
هاي كامـال سـيـاسـي        ها و زاويه كننده در نشست هاي استانبول و بغداد، بعد

پرونده هسته اي ايران و مانور رژيم واليت فقيه به منظور يافتـن امـكـان و        

 7ادامه در صفحه 
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احضار كردند. تعدادي از دانشجويان احضار شده، حتا سابقه فعاليت دانشـجـويـي     
نيز نداشتند و فقط به صرف داشتن رابطه با بعضي از فعالين احضار و تـهـديـد        

 “ شدند.
تعدادي از اين بازپرسان، از چهره هاي ” در ادامه اين گزارش تصريح مي شود:  

سرشناس دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي بوده اند ... در خواسـت اصـلـي (از            
دانشجويان احضار شده) اقرار به تمامي اغتشاشات موجود در آن دانشگـاه بـوده      
است ... همچنين اين دانشجويان تهديد شدند كه در صورت عدم همكـاري بـا        
دستگاه هاي امنيتي امكان تحصيل در مقطع باالتر را نخواهند داشت ... تاكـيـد      
بازجويان در مدت بازجويي روي ستاره دار نكردن دانشجويـان بـوده، بـا ايـن           
استدالل كه اينبار مدركي به دست شما نخواهيم داد كه ادعاي ستاره دار بـودن    
كنيد. شايان ذكر است براساس اخبار رسيده ... اين فشارها فقط درتهران نـبـوده       
بلكه در شهرهايي مانند اصفهان، اهواز و شيراز نيز اقدام به احضار و بـازجـويـي    

ارگان هاي امنيتي و اطالعاتي درحالي فشـار بـر     “  فعالين دانشجويي شده است. 
اند كه برنامه تفكيك جنسيتي نيز با زور و اجـبـار        دانشجويان را شدت بخشيده

ارديبهشت ماه، دراين زمـيـنـه طـي        19درحال پياده شدن است. روزنامه شرق،  
دانشگاه عالمه طباطبايي تهران در سال تـحـصـيـلـي        ” گزارشي يادآوري كرد:  

كالس درس را در راستاي اجراي سياست هاي تـفـكـيـك      263گذشته بيش از 
كالس هـم بـه پسـران         87جنسيتي به دختران اختصاص داده است. در مقابل 

اختصاص داده شده است. تنها دانشگاه علوم انساني كشور طي سال هاي اخـيـر    
همواره مجري طرح هاي بحث برانگيز وزارت علوم در دولت نهم و دهـم بـوده     

دانشجو در مقاطع تحصيـلـي، اولـيـن        1700است و با در اختيار داشتن بيش از 
دانشگاهي دركشور است كه به شكل رسمي تفكيك جنسيتـي كـالس هـاي        
درسي را اجرا كرده است ... توسعه پرديس هاي دانشجويي دخترانه و پسـرانـه          

 “دراين دانشگاه از جمله طرح هايي است كه با جديت در حال پيگيري است.
ذكر اين نكته ظريف خالي از فايده نيست كه، طرح تفكيك جنسيتي همراه بـا  
صرف هزينه هاي هنگفت آن درحالي به اجرا گذاشته شده است كه موج جـديـد   
گراني ها، از جمله گراني نرخ اجاره بها و نيز اجـاره بـهـاي خـوابـگـاه هـاي              
دانشجويي، بسياري از دانشجويان را در وضعيت دشوار معيشتي و رفاهـي قـرار     
داده است. پرسش اينجاست كه، چرا ارتجاع حاكم به جاي صرف ميلـيـون هـا       
تومان به منظور اجراي طرح تفكيك جنسيتي، جداسازي مكان ها و كالس هاي 
آموزشي، به فكر حمايت از دانشجويان و تامين خوابگاه هاي آنـان نـيـسـت؟!         

موج گرانـي و افـزايـش نـرخ           ” ارديبهشت ماه، گزارش داد:   21روزنامه شرق، 
خدمات، عالوه بر سطوح عمومي جامعه به خوابگاه هاي دانشجويي نيز رسـيـده   
است. تبعات سياست جديد وزارت علوم مبني بـرخصـوصـي سـازي خـدمـات            
دانشجويي در دانشگاه هاي كشور بيش از پيش خود را نشان داده است و پس از 

درصدي نرخ اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشـجـويـي درسـال        50تا  30افزايش 
هم به گوش مي رسد ... در     91گذشته، زمزمه هاي افزايش قيمت دوباره درسال 

 91و      90حال حاضر با توجه به كاهش بودجه وام دانشجويي در بودجه سـال    
رو    پرداخت وام با توجه به تقاضاي باالي دانشجويان با مشكالت عمده اي روبه

مهندسي فرهنگ و فرهنـگ  “يي نظير  هاي ارتجاعي برخالف برنامه“  شده است. 
، طرح آمايش آموزش عالي، اسالمي ساختن دانشگاه ها، و تفكـيـك   ”دانشجويي

رفاهي و برخـورداري از     -جنسيتي، دانشجويان سراسر كشور حلِ مسايل صنفي
آزادي انديشه و تامين عدالت را خواستارند. شدت بخشيدن به فشار بردانشجويان  

يي نظير تفكيك جنسيـتـي،    و همچنين اجراي توأم با فشار برنامه هاي ارتجاعي
هاي مشخص و همچنين كامال هدفمندانه صورت گرفته و مـي       همراه با دليل

هاي سختگيرانه، در حقيـقـت اقـدام       گيرد. پيگرد، احضار، و به كارگيري سياست 
پيشگيرانه واپس گرايان برضد جنبش دانشجويي ايران است. فضاي مـلـتـهـب        
جامعه، نارضايتي هاي رو به گسترش از اجراي برنامه ضدمردمي آزادي سـازي    
اقتصادي، و رويارويي با خفقان وديكتاتوري، هراس رژيـم واليـت فـقـيـه را            
برانگيخته است. از اين روي، ارتجاع حاكم با آگاهي از توان و قدرت اثـرگـذاريِ    

“ حمله پيشگيـرانـه  ” ها و رويدادهاي آينده كشور، به   جنبش دانشجويي در تحول
 دست زده و مي كوشد جنبش دانشجويي را فلج ، زمين گير، و ناتوان سازد.

اين توطئه را بايد با هوشياري واتحاد عمل ميان صف هاي مبارزان جـنـبـش    
 دانشجويي خنثي وناكام ساخت!

شوراي عالي انقالب ”طرحِ 
، تفكيك جنسيتي، و “فرهنگي

 پيگرد فعاالن دانشجويي
به فاصله اندك زماني پس از انتشار مفاد طرح آمايش آموزش عـالـي،     

طرحي را به منظور تغيير در سـاخـتـار         “ شوراي عالي انقالب  فرهنگي“
فرهنگي كشور با اولويت اسالمي كردن دانشگاه ها تدوين و آماده كـرده    
است. اين طرح كه از آن به عنوان نقشه راه شوراي عالي انقالب فرهنگي  
ياد مي شود، عرصه هاي گوناگوني را در بر مي گيرد و متضمن مـواد و      
آيين نامه هايي به شدت ارتجاعي، وبراي حال و آينـده جـامـعـه ايـران          

 بار است.   زيان
اجـراي  ” ارديبهشت ماه، در اين خصوص گزارش داد:   17 روزنامه اعتماد،

نقشه راه شوراي عالي انقالب فرهنگي كليد خورد. دانشجويان نخستـيـن    
گروه هدف مهندسي فرهنگي كشور هستند. بعد از برنامه ريـزي بـراي        
اسالمي كردن دانشگاه ها و تغيير در ساختار دانشگاه آزاد اسالمي، اكنـون  
شوراي عالي انقالب فرهنگي به دنبال تغيير در ساختار فرهنگي كشور ...     
است. يك مقام وابسته به اين شورا مي گويد شـوراي عـالـي انـقـالب           
فرهنگي نقشه مهندسي فرهنگي را تدوين كرده و درحال بررسي مراحـل  

دراين گزارش تاكيد شده است كه نخستين مـرحلـه از     “  اجرايي آن است. 
مـهـنـدسـي     “اين به اصطالح برنامه تغيير ساختار فرهنگي، اجراي طرح   

 خواهد بود.   “فرهنگ دانشجويي“و  “فرهنگي
دبـيـرخـانـه     ” پيرامون محتواي اين نقشه راه، روزنامه اعتماد مي افزايد:  

مهندسي فرهنگ تشكيل شده و قصد دارد با مدل سازي ايده آلي بـراي    
دانشجويان برنامه هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي را اجرا كند ... دبيـر     
شوراي عالي انقالب فرهنگي در باره تصويب رئوس اين سند گفته اسـت،  
دراين نقشه، سند سينما، تئاتر، كتاب، موسيقي و نيز سند خانـواده، سـنـد      
زنان و ازدواج ... ذيل مهندسي فرهنگي مورد توجه قرار خواهد گرفت ...        
جنبه هايي از اين سند از جمله فرهنگ دانشجويي بررسي و اجـرا مـي         

 “شود.
شوراي عالي انقالب فرهنگي، كـه نـهـادي      “  نقشه راه” پيش از اعالم 

واپس مانده و زايد در كشور است، وزارت علوم دولت ضد ملي احـمـدي     
هاي شوراي عالي انـقـالب    نژاد درراستاي اجراي اوامر ولي فقيه و مصوبه

فرهنگي، طرح آمايش آموزش عالي را آماده اجرا كـرده بـود. در طـرح           
آمايش، عالوه برجدا سازي جنسيتي و ايجاد به اصطالح دانشگـاه هـاي     
تك جنسيتي، برخي از رشته ها كامال حذف و برخي ديگر بـازنـويسـي و      
اصالح مي شوند. بنابر طرح آمايش آموزش عالي، حوزه هاي علـمـيـه و       

 “ موسسه آموزش و پژوهشي خميـنـي  “برخي موسسه هاي مذهبي مانند 
وابسته به مصباح يزدي، امكان حضور و مداخله در سيستم آموزش عالـي  
كشور، به ويژه علوم انساني و اجتماعي، را به دست مي آورند. همان گونه  
كه فعاالن جنبش دانشجويي به درستي متذكر شده اند، هـدف اصـلـي        
ارتجاع حاكم از تدوين طرح آمايش، كاستن از ميـزان نـفـوذ جـنـبـش           

هايـي نـظـيـر        دانشجويي در كشور است. نبايد فراموش كنيم كه موضوع 
هاي رشته هاي عـلـوم    اسالمي كردن دانشگاه ها و بازنگري درمتن درس

و در واقع  88اجتماعي پس از رويدادهاي انتخابات رياست جمهوري سال 
كودتاي انتخاباتي، از سوي واپس گرايان و در راس آنان ولي فقيه، مطرح 
گرديد. آماج اساسي درتمام اين برنامه ها در نـگـاه تـاريـك انـديشـان،            
خشكاندن ريشه هاي جنبش دانشجويي تاثير گذار و پر سابقه ايران بـوده  
و هست. به همين علت نيز همزمان با اجراي نقشه راه شـوراي عـالـي         

مهندسي فرهنـگـي و فـرهـنـگ          ” انقالب فرهنگي و برگزاري همايش 
، به كارگيري فشار برفعاالن دانشجويي و ايجاد جو رعـب و      “ دانشجويي

ارديبهشت ماه،  16وحشت دردانشگاه ها شدت پيدا كرده است. ادوار نيوز،  
نفر از دانشجويان دانشگاه هاي  150مقامات امنيتي بيش از ” گزارش داد:  

صنعتي شريف، تهران، اميركبير، عالمه طباطبايي، و علم و صنـعـت كـه      
بيشتر از دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي بـوده انـد را       



 896شمارة   1391خرداد ماه  15شنبه دو   10 

 در:  شركت هيئت نمايندگي حزب توده ايران

 سمينار بين المللي كمونيست 
   1391ارديبهشت ماه   31 - 29بروكسل (بلژيك) 

  31  -  29در روزهـاي    “ سمينار بين المللي كـمـونـيـسـت     ” بيست ويكمين 
هيئت نمايندگـي   58با شركت   ) 2012ماه مه  20  -  18(  1391  ارديبهشت ماه

حـزب  “هاي كمونيست و كارگري كشور هاي مختلف به ميـزبـانـي       از حزب
در بروكسل، پايتخت بلژيك، برگزار شد. هيئت نـمـايـنـدگـي        “ كارگر بلژيك

به دعوت رسمي رهبري حزب كارگر بلژيك همچون سال  ”حزب توده ايران“
هاي گذشته دراين سمينار بين المللي شركت كرد، و در جريان آن در رابطه با 

حزب كه مو فق به شركت در    15 هاي سياسي در ايران سخنراني كرد.   تحول
سمينار نشدند، با ارائه پيام هايي پشتيباني خود را از برگزاري و جهت گـيـري   
آن اعالم كردند. نمايندگان حزب هاي كمونيست و كـارگـري كشـورهـاي          

داري،    هاي سيستـم سـرمـايـه       مختلف حاضر در سمينار، پيرامون روند تحول
هايي كه روي در روي جنبـش اجـتـمـاعـي         بحران عميق كنوني آن، و مانع

كشورها در راه دستيابي به آزادي، دمكراسي، عدالت اجتماعي، و زندگي بهتـر  
وجود دارند، تبادل نظر وگفتگو كردند و درباره يافتن راهكارهايي كه بتوانند به 

ها با هماهنگي بيشتر در مقابل لجام گسيختگي سيستم سـرمـايـه       وسيله آن
هاي قدرتمندي مانـنـد حـزب       داري بايستند، به بحث پرداختند. شركت حزب 

كمونيست كوبا، ويتنام، و قبرس، كه در قدرت سياسي كشورشان حضور دارند، 
 بر اهميت اين اجالس مي افزود.  
درنگ كمونيست هـا   رابطه ميان وظيفه بي” موضوع اصلي كنفرانس امسال 

هاي حاضـر   بود. حزب  “ ومبارزه آنان در كشورهاي گوناگون در راه سوسياليسم
هـاي سـرمـايـه        در جلسه با ارائه بررسي هاي همه جانبه اي در زمينه تحول

ها داشته است، همچنـيـن    داري جهاني و اثرهاي مخربي كه بر كشورهاي آن
هاي پايه اي اين بحـران   در رابطه با پرسش هاي مشخصي از جمله: مشخصه 

هاي ريشه اي آن كدامند؟ و اين بحران به چه شكـل در هـر        چيست؟ دليل
 كشور بازتاب مي يابد؟ سخنراني كردند.  

در مراسم افتتاحيه سمينار، رفيق مارتنز، رهبر حزب كارگر بلژيك، با نـقـد     
سيستم سرمايه داري، وتشريح سياست هاي امپرياليسم جهاني، و بحراني كـه  

را فرا گرفته است، به اين نكته اشاره كرد كـه،     “ يورو” هم اكنون واحد ارزي 
يكي از راهكارهاي اصلي برون رفت از بحران، تأكيد بر ايجاد اقتصاد درستـي  
است كه در خدمت مردم باشد و به نيازها و خواسته هاي توده مـردم جـواب     

يي كه حفظ محيط زيست محور اصلي آنست. پس از سخـنـرانـي      دهد، برنامه
رفيق مارتنز، نمايندگان حاضر در سمينار، شرايط اقتصادي سياسي و سـطـح     
مبارزه اجتماعي در كشورشان را بر رسي كردند و به توضيح سيـاسـت هـاي      
مبارزاتي حزب هاي خود پرداختند. نماينده حزب كمونيست كـوبـا، پـس از         
بررسي اجمالي بحران و توضيح سياست هاي درپيش گرفته شـده از سـوي       

 دولت كوبا، چنين اظهار داشت:  
با توجه به شرايط كنوني در جهان، براي حل مسائل اقتصادي دو روش بـه  
كار مي بريم، يكي راه حل كوتاه مدت و ديگري راه حـل هـاي گسـتـرش         

بايست بي درنگ بر اقـتـصـاد       اقتصادي ماندني و دراز مدت. راه حل اول مي 
تاثير گذارد و مشوق كار و توزيع درآمد باشد. در اين فاصله، شرايط گـذار بـه      
مرحله باال تر رشد اقتصادي از جمله زير بناي  توليدي را بايد به وجـود آورد.    
راه حل دوم مي بايست ما را به سطح باالي خود كفائي مواد غذائي، و انـرژي  
برساند. [اين راه حل همراه است با]به كار گيري موثر نيروي انساني، سـطـح        
باالي بازدهي توليدهاي سنتي، وهمچنين گسترش توليدهاي نوين و خدمـات  

هـاي مـا مـبـارزه بـراي             با سطح باالي ارزش اضافي. يكي ديگر از وظيفه 
يي با بيشترين سطح دمكراسي است. اعتماد سازي و تبـادل نـظـر در          جامعه

سطح وسيع حزبي وبهبود شرايط اجتماعي مي تواند كار ساز باشد. وظـيـفـه       
مهم و استراتژيك ديگر، آموزش كادرهاي جديد كار آزموده وانقالبي وفعاليت 

 در ميان جوانان ودر سطح جامعه است.  مبارزه با فساد، هدف ديگر ماست.  
 

 مبارزه براي صلح و دموكراسي در ايران
آميـز   مان، به سبب وجود وضعيت حساس و مخاطره سخنراني نماينده حزب

كنوني در منطقه و تهديد نظامي آمريكا بر ضد كشورمان، در مـركـز تـوجـه       
در سخنراني خـود، پـس از          “ حزب توده ايران“همگان قرار داشت. نماينده  

اشاره به محورهاي عمده تحليل حزب در رابطه با بحران كنوني سرمايه داري 

جهاني، اظهار 
از اين ” داشت:  

رو مبـارزه بـا     
تحـمـيـل و      
عقب گـرد، و    
همچنين محو 
ــوي   ــگــ الــ
نوليبرالـيـسـم    
اقتصادي بـر    
ــاال    اســاس ب

بردن آگـاهـي    
ــاي   ــرهـ قشـ

هاي كالن و  مختلف زحمتكش براي برپا داشتن اتحاد ها بر ضد سرمايه
ها، در دستور كار ما كمونيست ها از اولويت برخوردار اسـت.     عامالن آن

تشخيص صحيح مرحله هاي مشخص مبارزه و طرح شعارهـاي مـوثـر      
يـي     ها  به هدف ساختمان جامعـه  استراتژيكي و تاكتيكي در بسيج توده

آزاد و مبتني بر ايده هاي انساني و حفظ منافع زحمتكشان مستلـزم آن    
يـي از       است كه نيروهاي موثر در اين مبارزه در هر مقطع درك عينـي 

المللي و هم در داخل كشور خـودداشـتـه     موازنه نيروها هم در سطح بين
 “  باشند.

نماينده حزب  پس از آن به تحليل سيستم سرمايه داري و مشخصـه  
هاي اقتصادي آن در ايران پرداخت، واثر مخربي را كه اين سياست بـا    
حذف يارانه ها و به كار گرفتن برنامه رياضت اقتصادي در زندگي مـردم  
و معشيت آنان داشته است، را مورد توجه ويژه قرار داد. او اعـالم كـرد      
كه، برنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد براساس تعميق نوليـبـرالـيـسـم      
اقتصادي در ايران تنظيم شده است. نماينده حزب در بخش ديگـري از     

هاي جنگ طلب  سخنان خود به خطرتهديد نظامي ايران از سوي محفل
كشور ما در مـعـرض   امپرياليستي پرداخت و به اين نكته اشاره كرد كه، 

هاي جنگ طلب امپرياليسم قرار دارد، و ماجراجويي رژيـم     تهديد محفل
حاكم در ايران نيز به عامل ديگري در جهت شعله ور شدن يك جـنـگ   

نماينده حزب توده ايـران خـطـاب بـه         خانمان سوز مبدل شده است.   
چالـش  ” نمايندگان حزب هاي كمونيست حاضر در سمينار اظهار داشت:  

اصلي  ديكتاتوري واليي با مردم كشور ما است و نه آنچه كـه آن را         
حل بحران روابط بـيـن      مي نامد. بنابراين، ”  مبارزه  با استكبار جهاني ” 

المللي رژيم نيز تابعي از كنش هاي دروني  و تضاد آن با كل جـامـعـه      
ها، و    ها، دليل آمريكا و متحدان آن در چند ماه گذشته مسئلهخواهد بود.  

پرونده هاي مشخصي را با حداكثر پوشش تبليغاتي در حكم پيش زمينه 
گرِ استفاده از هر نوع راهبردي در برخورد خود با رژيم مـطـرح      و توجيه

كرده اند. برخي از رويدادهاي اخير در داخل كشور و از جمله  ترور غيـر   
انساني  متخصصان هسته اي، در عمل شروع  حركت هاي تهـاجـمـي    
خطرناكي است. اوضاع كشورمان با شدت يافتن پي در پي تحريم ها و    

برانداز رژيم، كشورمان در وضـع   پيامدهاي برنامه هاي اقتصادي خانمان
اي قرار گرفته است. ژرفش و ادامه تحريم ها و يـا        بسيار نگران كننده

درگيري نظامي براي جامعه فاجعه آميز خواهد بود. نفوذ عملي سرمـايـه    
داري جهاني در تاروپود اقتصاد كشور مان و مـخـصـوصـا اثـرگـذاري         
نوليبراليسم اقتصادي در باالترين سطح هيـئـت حـاكـمـه ايـران، در             

ها و تصميم گيري هاي امپرياليسم نسبت به كشورما بـي اثـر        برداشت
نبوده اند. ... روبناي سياسي ضد دموكراتيك كشورمان، مـتـشـكـل از             
نمايندگان سرمايه داري تجاري غير توليدي و بورژوازي بوروكراتيك، بر 
محور رهبري مطلق آيت اهللا خامنه اي، در مقام  ولي فقيه، با تـوجـيـه      
دينيِ حكومت نماينده خدا بر زمين، به كار گيري سيـاسـت سـركـوب       
سيستماتيك از طريق اعدام، زندان، شكنجه، و سركوب شديد فـعـاالن     
نيروهاي مترقي، مخصوصا كمونيست ها و همين طور اصالح طـلـبـان،    

يي مانند جـنـبـش كـارگـري، زنـان، و              فعاالن جنبش هاي اجتماعي
دانشجويان از جمله ابزار اصلي استمرار ديكتاتوري حاكم بر كشـورمـان     

گرا و قرون وسطايي، سركـوب   است. در كنار جهان بيني به غايت واپس 
پايمالي آزادي هـاي فـردي و             –خشن حقوق دموكراتيك و صنفي 

هـاي     تبعيض جنسيتي، ملي، و ديني را از جـملـه ركـن            –اجتماعي 
ساختاري رژيم حاكم بر كشورمان بايد به شمار آورد. ... اقتصاد ايران بـه      

 7ادامه  در صفحه 
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) “ گانه نهادهاي سه“، كه با “ دموكراسي نو” نمايندگان مجلس از حزب 
المللي پول، اتحاديه اروپا، و بانك مركزي اروپا) مخالفنـد،    صندوق بين
گيري از مسئله پايمال شدن استقالل  اند. اين حزب با بهره  تشكيل داده

و  “ گـانـه     نهادهاي سـه   “هاي تحميلي  يونان به علت پيروي از برنامه
به دنبال داشت، و نيز آگاهي از    “ دموكراسي نو” يي كه براي  آبروريزي

هـاي ريـاضـتـي بـراي مـنـافـع                بار ناشي از اقدام هاي فاجعه نتيجه
داري داخلي، توانست نظر و رأي راست سنتي را جلب كـنـد و      سرمايه

 كرسي مجلس را به دست آورد. 33
هـا و     درصد راي 7با كسب “ طلوع طاليي”ظهور حزب نوفاشيستي 

هاي رياضتي به بروز  كرسي مجلس، نيز عالمت اين است كه اقدام 21
هاي خشن نژادگرايانه و ضدچپ دامن زده است. پيش از   مجدد گرايش

بـود  “  الئوس” اين، حزب راست افراطي در مجلس يونان، حزبي به نام 
تشكيل شده بـود و     “ دموكراسي نو” كه از سوي رهبران پيشين حزب 

ايـتـالـيـا و        “ اتحاد شمالـي ”متحدان آن در سطح اتحاديه اروپا، امثال 
جبـهـه   ” بريتانيا بودند، هرچند كه بهتر است آن را با  “ حزب استقالل” 

تر به يكديگر دارنـد.     هايي نزديك مقايسه كرد كه موضع“  ملي فرانسه
لوكـاس   “ اتحاد ملي” دوام  در دولت كم “ الئوس”   2011در اواخر سال 

هاي رياضتي اتحاديـه اروپـا      پاپادموس شركت كرد كه هوادار سياست
رسد كه هميـن   بود، اما چهار ماه بعد از اين دولت خارج شد. به نظر مي 

لكه تاريك در تاريخ اين حزب كافي بود كه در انتخابـات سـراسـري      
هاي خود را از دست بدهد و نتواند حتي يك كرسي داشته  نيمي از رأي

باشد. با توجه به اين آمار و ارقام آيا آن طور كه برخـي مـعـتـقـدنـد،          
تنهايي مسئـول   توان چنين فرض كرد كه حزب كمونيست يونان به مي
بستي است كه در چپ به وجود آمده است؟ اما بـايـد گـفـت كـه           بن

 تر از اين است. تر و هم در عين حال بغرنج واقعيت امر، هم ساده
هاي  گر تعداد كرسيادار است:   ها مسئله اوالً كه حساب عددها و رقم

را جمع كنيد (   “ دموكراتيك چپ” ، حزب كمونيست، و حزب “ سيريزا” 
شود كه تـا رسـيـدن بـه            كرسي مي 97بينيد فقط  ) مي 52+26+19

را  “ پاسوك” حزب  “ سيريزا” اكثريت عملي فاصله زيادي دارد. حتي اگر  
اسم سوسياليست است اما بـر حسـب      آورد (حزبي كه به  هم همراه مي
اش داراي بينش سوسيال دموكـراتـيـك اسـت و در            سابقه تاريخي

كـنـد و        هاي نوليبرالي را دنبال مي هاي اخير هم آشكارا سياست سال
هـم   “ پاسوك” كرسي حزب  41هاي رياضتي است)، با   طرفدار سياست

وجـود  “  جبـهـه مـتـحـد       ” يا  “ دولت كارگران” باز امكان تشكيل يك 
دبيركل حزب كمونيست يـونـان، تـنـهـا           ،“ آلكا پاپاريگا” داشت.   نمي

سياستمدار يونان نيست كه قادر به جمع و تفريق اعداد اسـت. بـراي      
همين هم بود كه 
حزب كمونيـسـت   
(از زبان پاپاريگـا)   

ــاظــره ــن هــاي    م
ــاي    ــزدهـ ــامـ نـ
انتخابات و بحـث  

هـاي     و مجادـلـه  
ها با يكديگر  حزب

در آن يك هفـتـه   
هـا     كه رسانه -را

هم با آب و تـاب    
ها را گـزارش     آن
يـك  ”  -كردند مي

مضحـكـه، يـك      
 “ بـازي    مسخـره 

خــوانــد. از ديــد      
حزب كمونيسـت،  
ــودن     ــاگــزيــر ب ن
برگزاري انتخابات 
مجدد از هـمـان     
اول كار مـعـلـوم      
بود، و صحبت از   

اتحـاد  “هاي  دولت

شد (حتي زماني چنان شـد كـه       مسخره بود و به قصد خودنمايي مطرح مي “ چپ ادامه تأملي بر انتخابات يونان ...
وزير  به شوخي گفت كه شايد پاپاريگا هم به مقام نخست ”سيريزا”رهبر”سيپراس“

درصد  60  تر از اين بود. در حالي كه بيش از  انتخاب شود). عامل دوم خيلي سياسي  
شـود     كشي رأي داده بودند، اما نـمـي   هاي طرفدار رياضت مردم يونان برضد حزب

گفت كه اين رأي رأيي يكپارچه بود. براي مثال، در حالي كه شايـد بـراي چـپ         
اروپا   هاي اتحاديه به منظور طرد سياست“  آنل” ايجاد يك بلوك تاكتيكي موقت با 

المللي پول تصورپذير و شدني بنمايد، اما با توجه به ديدگاه آشـكـارا    و صندوق بين
نه مـحـتـمـل      [”آنل“، بايد گفت كه يك همكاري بلندمدت [با “آنل”گراي  راست

حتـي   “ جبهه متحد” ها، هواداران دوآتشه  است و نه مطلوب. تازه با همه اين حرف 
يي كه در يـكـي از      يك ائتالف تاكتيكي را هم پذيرا نيستند. براي مثال، در مقاله 

و  “ سـيـريـزا   ” بايد با هرگونه همكاري ميان   ” شد كه  ها آمده بود، گفته مي وبالگ
هاي بورژوايي مخالفت كرد، اگرچه در حال حاضر چنين امري در دستور كـار   حزب

 “نيست.
نوشته لنين، در   “  روي در كمونيسم بيماري كودكي چپ” بازخوانيِ گذراي كتاب 

فقط همكاري بـا     “ سيريزا” ارتباط با اين اصل، خيلي مفيد خواهد بود. اما در واقع  
هاي بزرگ در حال ورشكستگي را    هاي طرفدار كمك مالي دولت به شركت حزب

گيري  رد كرده است، كه موضع متفاوتي است. زماني كه درباره اين موضوع تصميم 
شد كه تا زمان برگزاري انتخابات در ماه ژوئـن، چـه كسـي مسـئـولـيـت                 مي

آرسـنـيـس    “نـخـسـت از         “ سـيـريـزا   ” وزيري را به عهده داشته باشـد،     نخست
بود، حمايت كرد كه بر حسـب     “ پاسوك” كه از وزراي سابق حزب  ،”جراسيموس

هـا     اتفاق، همسرش هم رهبر يك حزب كوچك ضد كمك مالي دولت به شركت
 ”پـاسـوك  “منشعب از حـزب     ”پيمان اجتماعي براي يونان در اروپا“به نام حزب 

]”سـيـپـراس   “،   “ پـاسـوك  ” است، اما طرفدار اتحاديه اروپاست. در پي اعتراض    
، ”اتحاد مـلـي    ”رئيس دولت“[  لوكاس پاپادموس“اعالم كرد كه از  [”سيريزا”رهبر

نهـادهـاي   “كند كه از سوي  رياضتي اتحاديه اروپا] حمايت مي  هاي هوادار سياست
وزيري تا برگزاري انتخابـات در مـاه ژوئـن           براي تصدي پست نخست “ گانه سه

پيشنهاد و تحميل شده است. او پيش از اين رئيس بـانـك مـركـزي يـونـان و             
هايي آشكار از سوي  رئيس بانك مركزي اروپا بوده است. اين انتخاب به دليل  نايب

رد شد، و به اين ترتيب بود كه قـاضـي ارشـد       “ آنل” و  “ كمونيست“هر دو حزب 
، طبق قانون اساسي كشور به طور مـوقـت   “ پاناگيوتيس پيكرامنوس“ديوان عالي، 

 وزيري شد. دار سمت نخست عهده
وجوشي خواهيم  در چند هفته آينده شاهد كارزارهاي انتخاباتي گسترده و پرجنب

است كه اعـالم   “ سيريزا” بود، اما آنچه بيش از همه به آن توجه خواهد شد، وعده 
 شود بسته رياضتي را طرد كرد. كرده است بدون بيرون رفتن از اتحاديه اروپا، مي

 
 “كني كويل”، به قلم “مورنينگ استار”به نقل از روزنامه 

 ماه مه)  25( 1391خرداد ماه  5
 

 كرسي) 300ماه مه) پارلمان يونان ( 6ارديبهشت(  17ها در انتخابات هاي حزب رأي

 ها تعداد كرسي ها درصد رأي گرايش سياسي نام حزب

 108 18٫85 گرا راست »دموكراسي نو«

(جنبش  »پاسوك«
 سوسياليستي يوناني)

 41 13٫2 گراي نوليبرال راست

(ائتالف چپ  »سيريزا«
 راديكال)

 52 16٫8 چپ اروپايي

(حزب يونانيان  »آنل«
 مستقل)

 33 10٫6 راست سنتي

 26 8٫48 لنينيست -ماركسيست »كمونيست«

 21 7 نوفاشيست »طلوع طاليي«

 19 6٫11 سوسيال دموكرات »دموكراتيك چپ«



هاي آن    هاي كمتر در انتخابات)، شمار كرسي  رأي كمتر و كسب كرسي
كـرسـي در امسـال[          108، به 2009كرسي در سال  91 در مجلس، از

هـا   درصد راي 16/8كه با كسب  “ سيريزا” ] رسيد. برعكس، حزب   2012
كرسي به دست آورد، يعني كـمـتـر از       52رتبه دوم را كسب كرد، فقط 

تـريـن بـازنـده، حـزب             بزرگ“.  دموكراسي نو” هاي  نصف كل كرسي
كرسي به دست آورد.  41ها،  درصد رأي 13/2بود كه با كسب “  پاسوك” 

درصـد از       30پشت كردند و اين حـزب       “ پاسوك” روشني به  مردم به
هايي كه در اين ميان سود  ترين حزب هاي خود را از دست داد. عمده  راي

) بود كه بيشتر از يك ميليون  ائتالف چپ راديكال) “ سيريزا” بردند، يكي 
بود كـه   “ دموكراتيك چپ” بنياد  تر و تازه رأي آورد، و ديگر حزب كوچك

كرسي را به دست آورد. حزب كمونيست يونان   19ها و  درصد راي 6/11
ايِ بـيـرون از          هاي عظيمي كه در مبارزات توده هم با توجه به تالش
هاي  هاي رياضتي به خرج داد، توانست ميزان راي پارلمان برضد سياست

افزايش دهد  -فقط نزديك به يك درصد -خود را در سطح كشور اندكي
هـاي     كرسي بيشتر به دست آورد كه به اين ترتيب مجموع كرسـي  5و 

كرسي رسيد. در پنج حوزه از شـش حـوزه       26اين حزب در پارلمان به  
انتخاباتي كليدي در شهرهاي آتن، پيرائوس، و تسـالـونـيـكـي، شـمـار          

ترديـد از     هاي حزب كمونيست در واقع از قبل هم كمتر شد، كه بي رأي
شد. حمايت از دو حزبي كه طـرفـدار     ناشي مي“  سيريزا” گيري حزب  اوج
، بـه    “ پاسوك” و “  دموكراسي نو”هاي  اند، يعني: حزب هاي رياضتي اقدام

درصد كـل     33/5ميليون رأي كاهش يافت و به  3/5انگيز  ميزان حيرت
رغم تنزل مرتبه انتخاباتي اين دو حـزب     ها رسيد. با وجود اين، و به  راي

كرسي را به خود اختـصـاص    149دستگاه دولتي، اين دو حزب توانستند 
دهند، يعني دو كرسي كمتر از ميزاني كه براي اكثريت مـطـلـق الزم        

هاي خود را بـه       گرايان، رأي ، در بين طيف راست“ دموكراسي نو” است.  
را “  آنل” باخت.   “ حزب يونانيان مستقل” يا  “ آنل” تشكيالتي جديد به نام 
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 تأملي بر انتخابات يونان
ماه مه) يونان، كه در آن   6ارديبهشت ماه (  17نتيجه ماندن انتخابات  پس از بي

، حـزب چـپ       “ دموكراسي نـو   ” كار  حزب محافظه -يك از سه حزب اصلي هيچ
موفق به تشكيل يـك     -“ پاسوك” ، و حزب سوسيال دموكرات “ سيريزا” اروپايي 

اي در    خرداد ماه، انتخابات تازه 28دولت اتئالفي نشدند، بار ديگر در روز يكشنبه 
يونان برگزار خواهد شد. از آنجا كه در انتخابات قبلي هيچ حزبي نتوانست حـتـي    

نه صرفاً يك پـيـمـان       -درصد آرا را به دست آورد، به يك ائتالف چندحزبي 20
كرسي مجلس يونان را در      300كرسي از  151كم  نياز است كه دست -دوحزبي

اختيار بگيرد تا بتواند يك دولت اكثريت مطلق تشكيل بدهد، يا اينكه بـا تـعـداد      
كم بتواند يك اكثريت عملي در مـجـلـس     هايي نزديك به اين رقم، دست كرسي

 داشته باشد كه بتواند كارهاي مجلس را به پيش ببرد.
، “ سيريـزا ” به شركت در ائتالفي به رهبري  “ حزب كمونيست يونان“نپذيرفتن 

هاي چپ را مـوجـب شـده       برانگيزي از سوي برخي از جناح اظهار نظرهاي بحث
هايي مطرح شده است كه به طور سنـتـي    است. بيشتر اين نظرها از سوي جريان 

اند.  آميزي با جنبش كمونيستي در يونان و كشورهاي ديگر داشته برخورد خصومت
اما نظرهاي مشابهي نيز از سوي منتقدان همدل و همفكري شنيده شـده اسـت     

تـوانـد    توانند اين موضوع را درك كنند كه چرا چپ يونان نمي مبني براينكه، نمي
هاي خود را كنار بگذارد و يك دولت جديد تشكيل دهـد.     آساني خرده اختالف به

طور كه خواهيم ديد، برخي از اين اظهار نظرها مبتني بـر يـك خـوانـش          همان
يـي     بيني انگارانه از نتايج انتخابات ماه مه است، اما بيشتر از آن، بر پايه پيش ساده

پردازانه در مورد رخدادهاي آينده در ماه ژوئن است. بـر اسـاس      غيرواقعي و خيال
، به رهبري پرهيبت و   “ سيريزا” شود كه  بيني مي هاي انجام شده، پيش نظرسنجي

، با قدرت تمام از انتخابات ماه ژوئن بيرون خـواهـد     “ آلكسيس سيپراس“پرتوان 
ها را، و شايد هم مقام اول را، در انتخابات بـه   درصد راي 25تا  20آمد، و احتماالً 

كـرسـي      50دست خواهد آورد، و به اين ترتيب (مطابق قانون انتخابات يونان)     
آورد، به خود اختـصـاص    هاي انتخاباتي به دست مي تر هم از آنچه در حوزه اضافه

ها هم در تنگناي شديدي قرار خواهند گرفت، امـا از ايـن        خواهد داد. كمونيست 
تشـكـيـل     “سيريزا”نظر خود عقب نخواهند نشست كه، اگر هم دولتي به رهبري 

خواهد بود، و اين توهم را دامن خواهد زد    “ دار قايق سوراخ” شود، صرفاً مثل يك 
يـعـنـي:     -“ گانه نهادهاي سه“ها به  توان صرفاً با لغو بدهي كه بحران يونان را مي

حل كرد، و يونان را،  -المللي پول اتحاديه اروپا، بانك مركزي اروپا، و صندوق بين
هم در منطقه يورو و هم در خود اتحاديه اروپا نگه داشـت. امـا نـظـر حـزب               
كمونيست يونان برعكس، اين است كه: بندهاي وابستگي به اين نهادها را بـايـد    

ها به طور تـلـويـحـي      ها، اين طور كه برخي به طور كامل گسست. اما اين مسئله 
هايي تاكتيكي نيستند؟ آيا حزب كمونيست يونان نبايـد   گويند، آيا صرفاً مسئله مي

تن بدهد تا بتواند به هدف استقرار يك “  جبهه متحد” غرورش را بشكند و به يك 
 برسد؟ “دولت انقالبي”يا در واقع يك  “دولت كارگران”

هاي غيرقابل انـكـاري كـه         بياييد لفاظي را كنار بگذاريم و نخست به واقعيت
ها روبه رو بود نـگـاهـي       ] ماه مه با آن 6حزب كمونيست يونان پس از انتخابات[ 

هاي غيـرعـادي    گيري پيچيده نظام انتخاباتي يونان، به نتيجه بيندازيم. شيوه رأي 
درصـد     18/85با كسـب    “  دموكراسي نو” گراي  متعددي منجر شد. حزب راست 

به دسـت     2009درصدي كه در انتخابات سال  33/4ها، يعني بسيار كمتر از  راي
كـاران     هاي محافظه آورده بود، در رده اول قرار گرفت. با وجود اين، تعداد كرسي 

در عمل افزايش يافت! يعني به علت اينكه مقام اول را در انتخابـات بـه دسـت        
رغـم   كرسي اضافه (و به   50كرسي اضافه به آن تعلق گرفت، كه با اين  50آورد، 

11ادامه در صفحه   

 كمك هاي مالي رسيده
 دالر 350                 تورنتو از     به ياد شهيد فاطمه مدرسي

 دالر  500                    به ياد رفيق شهيد حسين پورتبريزي


