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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 مناسبت هشتم مارس، روزِ جهانيِ زن اعالمية كميتة مركزيِ حزب توده ايران، به
پيروز باد مبارزة جنبشِ زنانِ ايران براي رهايي از ستمِ جنسي و 

 قدستيابي به برابريِ حقو

 !زنان آگاه و مبارز
كميتة مركزيِ حزب تودة ايران، فرارسـيـدنِ      
هشتم مارس، روزِ جهانيِ زن، را بـه شـمـا              

گويد. هشتم مارس، نماد درخشـان          تبريك مي 
بيش از يك سده پيكارِ تاريخي و قهرمـانـانـة           
زنان جهان براي رهايي از بندهايِ ستم جنسي        
و طبقاتي، و دست يافتن به برابريِ اجتماعـي،         

 .اقتصادي و سياسي، است
در     طورِگسترده  اگرچه امروزه هشتم مارس به    

شود، اما بسياري     سراسر جهان جشن گرفته مي    

هاي همگاني در كشورهاي امپرياليـسـتـي          از رسانه 
كنند تا سرگذشت واقعي هشتم       هنوز هم تالش مي   

ناپذيرش را با آغاز جنـبـش         مارس و ارتباط گسست   
هاي سوسياليستي نفي و      جهانيِ چپ و رشد انديشه    

مخدوش كنند و يا ناديده بگيرند. سنت فـرخـنـدة            
المللي   تصميمِ كنفرانسِ بين    برگزاريِ اين سالروز، با     

پيشنهاد  به.  ، آغاز شد1910ها، در سال      سوسياليست
منـظـورِ     كالرا تستكين، كمونيست نامدار آلماني، به     

 9و  8ادامه  در صفحه   6ادامه  در صفحه 

زنانِ كارگر و مبارزه 
 ها براي افزايشِ دستمزد

سـتـيـزِ رژيـم          شـدت زن     بنابر ماهيت به  
فقيه و نيز اثرهاي مخـرب نـاشـي از              واليت
هـاي اقـتـصـادي          ِ اجراي بـرنـامـه       سياست
المللي پول و      شده از سوي صندوق بين      ديكته

هاي مـخـتـلـف         وسيلة دولت   بانك جهاني به  
جمهوري اسالمي، زندگـيِ زنـان كشـور و            

ويژه زنان كارگر، در طول سه دهه اخير، بـا            به
رو    هاي جدي و پيامدهاي ناگوار روبـه        چالش
هـاي     است. اجرايِ قوانين و سـيـاسـت            بوده

تبعيض جنسيتي از سوي قـوة قضـائـيـه و             
هاي مختلف رژيم واليت فقيه، دسـت          دولت

هـاي كـار بـراي           كارفرمايان را در محيـط    
كشيِ مضاعف از زنانِ كارگر باز گذاشتـه          بهره

هاي اقـتـصـاد       است. فساد گسترده و سياست     
نوليبرالي رژيم واليـت فـقـيـه در تـمـام                

هاي خصوصـي سـازي، آزاد سـازي             عرصه
هـاي كـار،        اقتصاد، مقررات زدايي در محيط    

هاي   ارزان كردنِ نيروي كار و گسترشِ منطقه      
اقتصادي، اثرهايي ويران كنـنـده بـر         “  ويژه” 

خصوص كارگرانِ زنِ      زندگي كارگرانِ زن، به   
 سرپرست خانواده داشته است.

اسفند ماه ايلنا، هـزيـنـه          6مطابق گزارش   
خانوارِ چهار نفره كارگري يك مـيـلـيـون و             

هزار تومان در ماه است؛ و مطابقِ قانون،        700
دستمزد كارگران بايد براساس نـرخ تـورم و           

صـورت    هزينه خانوارِ كارگري تعيين شود و به      
نقدي پرداخت گردد. با وصف وعدة انتخاباتي        
روحاني به تعيينِ مزد كارگران براساسِ نـرخ         

ی زن! ھا م مارس، روز  ه    و
گامِ ”اي براي  وگوهايِ هسته گفت

، و تأملي بر مانورها و “نهايي
 فقيه برنامه هاي رژيم واليت 

لزوم پيوند جنبش زنان با ديگر 
 هايِ اجتماعي جنبش

اي كه زنان را از ايفاي        هاي اجتماعي   محدوديت
اجتماعي ايـران     -نقشي درخور در حيات اقتصادي    

يي طوالني مـدت دارد. در           شود، پيشينه   مانع مي 
هاي ظاهري   طول صد سال گذشته، باوجود تفاوت     

هـا     هاي سياسي حاكم بر كشور، آن        فاحش رژيم 
اصـالـت   ” بنابر سنت و مذهب و مصالح حـفـظ            

انـد كـه       سعي در تحميل الگوهايي داشته    “  شرقي
حتي با نيازهاي سيستم اقتصادي و فـرهـنـگـي            

هاي گوناگـون     اند. دولت    كشور نيز نامتجانس بوده   

 2ادامه  در صفحه  

بــاانــجــام دورِ ديــگــري از مــذاكــرات          
“ 1عـالوة   به  5” اسالمي با كشورهاي      جمهوري

در وين، كه نشـسـت        در ھفته ھای گذشته،
براي توافق برسرِ گامِ نهايي ناميده شد، و در           
پي آن سفر كاترين اشتون، مسئول سـيـاسـت          
خارجي اتحاديه اروپا به ايـران، در روزهـاي           
اخير، موضوع نهايي كردن توافق هاي ايران با        
اتحاديه اروپا و آمريكا بـار ديـگـر در صـدر             
خبرهاي مهم ايران و جهان قرار گرفت. سفـر          

 10ادامه  در صفحه  
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هاي سلطنتي و اسالمي در مدت زمـانـي           در طول دوره حاكميت رژيم    
هـاي زنـدگـي       ترين جنبه نزديك به يك قرن، با مداخله در خصوصي  

هايـي بـر      سعي بر تحميل الگو -شان در رابطه با حقوق طبيعي   -زنان
انـد.     هاي ارتجاعي حاكم ريشه داشتـه       اند كه در ايدئولوژي     آنان داشته 

اعتراض گسترده به ازدواج فاطمه پهلوي، خواهر شاه وقت، با مـردي            
يي مشـخـص اسـت. اعـتـراض و              ، نمونه 1329امريكايي، در سال  

مخالفت به اين سبب بود كه ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلـمـان              
ممنوع است، و عالوه بر اين، ازدواج زن تبعة ايران با مرد تبعة كشـور               
ديگر به كسب اجازه قبلي از دولت ايران (وزارت امورخارجه) وابسـتـه               

فاطمـه    است، كه فاطمه پهلوي هر دو اين مورد را ناديده گرفته بود.            
واداشت، “  صوري” پهلوي با اين كه بعداً شوهرش را به مسلمان شدنِ      

بر اثر فشار و اعتراض روحانيون، از همه مزاياي ويژة دربار مـحـروم               
شـد،    شد و از بازگشت به ايران كه موجب دستگيري و محاكمه او مي            

اش طـالق       ممنوع گرديد. فاطمه چند سال بعد از شوهر آمريكـايـي           
گرفت و با فرمانده نيروي هوايي ايران كه او نيز بعدها در تـمـريـنـي                 

 هوايي كشته شد، ازدواج كرد.
اي، ولي فقيه رژيم، در سخناني كه خبرگزاري مهـر،            سيدعلي خامنه 

، آن را منتشر كرد، با انتقاد از نگاه غـرب بـه               92ارديبهشت ماه     11
نگاه اسالم و قرآن به حقوق اجـتـمـاعـي و             ” مسئلة زن، تأكيد كرد:      

او، “  ترين نگاه است.  ترين و عملي ترين، متين  فردي زن و مرد، منطقي    
وقـتـي در     ” در جايي ديگر، در جهت همين مضمون، اضافه كـرد:              

اي بنيان خانواده متزلزل شد مشكالت آن جامعـه نـهـاديـنـه                 جامعه
آميز جنسي كه اجرا كرده است        شود و تمدن غربي با قوانين خباثت        مي

روزنامه “  چه بخواهد و چه نخواهد محكوم به شكست و سقوط است.           
آخرين خبرها از آمار جدايي ” ، در گزارشي نوشت:  91اسفند   21آرمان،  

ساعت يك زوج  16دهد كه در هر       هاي ايراني در كشور نشان مي       زوج
شوند. عهدهايي كه شـايـد        ايراني در كام فروپاشي خانواده گرفتار مي      

حتي چند ماهي، چند روزي يا ساعتي از آن نگذشته باشد. از سـويـي                
ديگر مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال خبـر            

درصد مردان در سـن ازدواج هـرگـز           46درصد زنان و   48دهد كه     مي
عـلـي   “  شود.   ميليون نفر را شامل مي     11ازدواج نكرده كه اين جمعيت      

اي در ادامة تبيين نگاه قرآني و توجه ويژه اسالم به جايگاه زن،               خامنه
آوري مجاهدتي بزرگ و هنر زنانه است كـه           داري و فرزند    خانه” گفت:   

باشد و اگر توجـه الزم بـه آن              توأم با صبر، عاطفه و احساسات مي      
گـزارش     بـه “  صورت پذيرد، پيشرفت يك جامعه تضمين خواهد شـد.         

اي ديگر در       اي در سخنراني    ، علي خامنه  92ارديبهشت ماه     21مشرق،  
تقويت نهـاد   ” هاي اجرايي براي زنان، ضمن اشاره به          ارتباط با منصب  

اينكه ما بـه    ” ، گفت:   “ احترام و تكريم زن در محيط خانه      ” و  “  خانواده
حضور باالي زنان در مناصب اجرايي افتخار كنيم، ديدگاهي غلـط و             
در واقع انفعال در برابر گفتمان غربي است. ... خداوند متعال جـنـس                   

اي خلق كرده است كه برخي امور عاطفي، تربيـتـي و               زن را به گونه   
 “حتي مديريتي در خانه، فقط با ظرافت روحيه زنان، قابل انجام است.

ماه، به بررسي كارنامـه دولـت          خرداد  22روزنامه تعطيل شدة بهار،     
نژاد در ارتباط با زنان و عملكرد مركز امور زنـان و خـانـواده                   احمدي

پرداخت. نام اين مركز قبالً مركز امور مشاركت زنان بود. اين گزارش              
... يـك       ” به كارنامه سه مسئول اين نهاد دولتي پرداخت، و نوشـت:              

بـهـار در     “  شان مشترك بوده، تحكيم بنيان خانـواده.         هدف بين همه  
عنوان دومين رييس مركـز       به”...  نوري، نوشت:      زاده    مورد زهره طبيب  

امور زنان در دولت نهم، آمده بود تا روند نگاه دولت را به زنان با نگاه                
دولت اصالحات متفاوت كند. ... مخالف الحاق ايران به كنـوانسـيـون           

اش را از    بار خوشحالي  رفع تبعيض عليه زنان بود و هر چند وقت يك   
شدن هـمـزمـان دولـت          ردشدن اين اليحه در شوراي نگهبان، تمام 

كرد. ... امـا            ماندن اين اليحه اعالم مي      هشتم در آن زمان و متوقف     
زاده در     اليحه پرسروصداي حمايت از خانواده، در زمان رياست طبيب        

ها به آن باعث شـد        دولت تصويب شد و ميزان زياد انتقادها و اعتراض        
 23اش از اين اليحه كه ماده          جانبه  دليل حمايت همه    تا عملكرد او به   

آن درباره ازدواج مجدد مردان بود باعث انتقاد بسياري بـه آن شـده                
 “  بود، زير سوال برود.

يـكـي از     :“ نويسـد      بهار در رابطه با رياست مريم مجتهدزاده،  مي        

هايي كه در دوره چهارساله مركز امور زنان به رياست مريم مجـتـهـدزاده                 سياست
ها بـود؛      ها براي زنان در دانشگاه      مانند دولت نهم دنبال شد، حذف بعضي از رشته        

موضوعي كه با حمايت مسئوالن مركز امور زنان سال گذشته بـاعـث شـد تـا                    
هاي كشور حذف شود و بعـد از آن             رشته دانشگاهي براي دختران از دانشگاه     14

باره وجود داشت، فقط يك جمله        مجتهدزاده در پاسخ به تمام انتقادهايي كه دراين       
روزنامه بهار در ادامه اين گزارش، نظر فعاالن امور         “  را بر زبان آورد: قانوني است.       

 زنان در باره اين نهاد دولتي را جويا شده است.
از نظر من اين مركز اساسـاً بـراي زنـان             ” شناس، گفت:      جامعه  شهال اعزازي، 

كاري انجام نداد. ... بايد بگوييم كه كالً اين مركز در هشت سال گذشته مـركـز                     
، معاون اجتمـاعـي وزيـر          اشرف بروجردي “  امور خانواده بوده است نه امور زنان.       

اين مركز افزايش باروري زنان و انداخـتـن      ” كشور دولت اصالحات، اظهار داشت:       
تـريـن وظـايـف خـودشـان              وظيفه افزايش جمعيت بر گردن زنان را از اصلـي         

سـال     8دستاوردهاي زنـان در        ”خردادماه، نيز به  4روزنامه آرمان،“ دانست.  مي
درباره طرح اصلي نوشته شـده در         “  مراد  توران ولي ” نقل از     پرداخت و به  “  گذشته

ها و عملكردهـا نشـان         تالش” گويد:     مورد ساختار مركز امور بانوان و خانواده مي       
هاي فردي، خانگي و      هايشان، به اشتغال    داده است كه تعريف از اشتغال در ذهنيت       

ها و فرزندآوري مربوط است. در اين شكل كـار              تشويق براي ماندن زنان در خانه     
يك نفر خودگردان است. براي مثال نخ بخرد، ليف ببـافـد و در يـك غـرفـه                        

ها و در     طور كه از گفته     اين” گويد:     مراد، در جايي ديگر مي      ولي“  شهرداري بفروشد.  
شود مبتنـي بـر        هايي كه از طرف دولت پيگيري مي        فضاي عمومي پيداست طرح   

“ اين تعريف خاص است كه جاي زنان در خانه و نقش زنان فـرزنـدآوري اسـت.              
كـنـد      روشني آشكار مي    هاي قبل و بعد از انقالب به        هاي حكومت   بازبينيِ سياست 

ستيزي نقطه مشترك اين دو رژيم بوده است. امتيازهـاي داده شـده در                    كه زن 
هـاي     عرصه حقوق زنان يا زير فشارِ افكارعمومي بوده است و يا زير تاثير عامـل              

اند. وجه مشترك هـر        هاي وقت وادار به دادن امتيازهايي شده        المللي، حكومت   بين
هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي       دو رژيم محدود كردنِ مشاركت زنان در عرصه       

پردة منويات اصلـي ولـي      نژاد آغازِ بي بوده است. دوران هشت ساله دولت احمدي  
سختيِ جنـبـشِ زنـده و         نشين كردنِ زنان بايد ارزيابي شود. جان       فقيه براي خانه  

نشيـن   مان، مانع اصلي در برابر عملي شدنِ برنامة ارتجاعيِ خانه          پويايِ زنان ميهن  
رد                  كردنِ زنان بوده است، اما اين بدان معنا نيست كه رژيم واليت فقيه در پيشـبـ

هايش كامالً ناموفق بوده است. با تعيين حسن روحاني به مـقـام ريـاسـت                   برنامه
هاي گوناگون در  زني ها و گمانه    بيني  كار دولت او تا كنون خوش       جمهوري و آغاز به   

آفرين همچنان ادامه     برانگيز و معضل    هاي مناقشه   مورد گشايش و بهبود در عرصه     
هاي خاص پيشِ رويِ زنان در جايگاهي قرار دارد كـه              دارد و در اين ميان چالش     

يي كه از تغيير كيفي در ايـن   آن دوخته است. با اينهمه، هيچ نشانه         ها به   همة نگاه 
شده در باال كـه       هاي تعيين   شود، و همچنان سياست     عرصه خبر دهد مشاهده نمي    

در بيت رهبري تنظيم و براي اجرا در اختيار مجريان قرار مي گيرد ادامه دارد. در                  
اين فاصله زماني، جنبش زنان با استفاده از فضاي تنفسي، موفق شده اسـت از                  

هاي زنان همت گمـارد. در        زبان فعاالن اين جنبش به بازبيني و بازگويي خواست        
ها كه پيرامون مطالبات زنان در انتخابات بود، شمار زيادي از              يكي از اين نشست   

نـوعـي    هايي هم حضور داشتند كه به زنان شركت داشتند. در ميان اين زنان چهره    
خـردادمـاه،      21گزارش مدرسه فمينيـسـتـي،          بهاند.     با حاكميت فعلي درگير بوده    

هاي گوناگون فعاالن مدني و جنبش زنان پيرامون طـرح             نشستي با حضور طيف   

 3ادامه  در صفحه 
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برگـزاري خـود ايـن        ” هاي زنان برگزار شد. زهرا شجاعي در اين اجتماع گفت:               مطالبات و خواست  
نشست كه توانستيم در اين شرايط حول مسائل مشترك مطالبات زنان گرد هم بياييم، نشانه رشد و                 

رسميت شناختن حق ايـجـاد         ترين مطالبه زنان را، به      نرگس محمدي بزرگ  “  بلوغ جامعه زنان است.    
منظورِ تقويت جامعه مدني زنان دانست تا بر بستر اين جامعة مـدنـي، زنـان                    هاي مستقل به    تشكل

هاي خود تالش و مبارزه كنند. شهال الهيجي اظهار داشت كه، حق گرفـتـنـي                   بتوانند براي خواست  
دنبال گرفـتـن      است و بنابراين زنان بايد حق خود را با روشي مدني و مسالمت آميز مطرح كنند و به                 

ما با چنگ و    ” آن باشند. فخرالسادات محتشمي پور نيز به اهميت نهادهاي مدني اشاره كرد و گفت:                 
گردد به جامـعـه    ها برمي دندان از حق طبيعي خودمان بايد دفاع كنيم... مهم ترين مطالبه ما از دولت  

هـا كـاري       مدني، يعني مطالبه ما اين است كه كاري به كار ما نداشته باشيد. ما انتظار نداريم دولت                 
براي ما انجام دهند بلكه بگذاريد نهادهاي مدني شكل بگيرند و كار خودشان را براي جامعـه زنـان          
انجام دهند. در كجاي دنيا نهاد مدني بايد برود از جايي اجازه بگيرد و نگاهي امنيتي و كنترل بر آنها               

تر را، تـجـربـة         وجود داشته باشد؟ نيره توكلي، بحث موكول كردنِ مطالبات زنان  به مطالبات كلي           
ناموفقي دانست  كه قبال انجام شده و ديگر نبايد در دام آن افتاد. مينو مرتاضي در ايـن اجـتـمـاع                         

هيچگاه جنبش زنان در ايران حمايت مستقيم از هيچ كانديدايي نكرده و نخواهد كرد بلـكـه                 ” گفت:   
درسـتـي ايـن        فعاالن جنبش زنان كشور به    “   اش را مطرح كرده است.       در فضاي انتخابات مطالبات   

توان به اصالحات از سـوي رژيـمـي بـاور داشـت كـه                    كنند كه چگونه مي سئوال را مطرح مي 
كند، تفكيك جنسيتي و تبعيضـات        ها را طرح و تصويب مي       آميزترين اليحه   تحقيرآميزترين و تبعيض  

هاي اقتـصـادي و        كند و زنان را در عرصه       جنسيتي و سهميه بندي جنسيتي را در جامعه تحميل مي         
طور نمايشي زنان انگشت شماري را به مسند وزارت           راند؟ هرچند به    اجتماعي و سياسي به حاشيه مي     

اند و نه رژيم بيـش از          يي براي بهبود شرايط زنان داشته       اند، ولي نه آن زنان خواست و برنامه         نشانده
همان وزير زن چون در اركان قـدرت جـايـي            ” است. حتي      آرايي نقشي براي آنان قائل بوده         ويترين

نداشت، به محض اولين مخالفت مورد خشم و عتاب قرار گرفت و همانجوري كه آمده بود، رفت و                   
نظر ميرسد قدرت سـيـاسـي          پسنديدند. از اين روست كه به        در جايش نشانده شد، جائي كه آنها مي       

هـا     پيش از اين كه عاشق، يا تمايل به شنيدن مطالبات زنان داشته باشد تمايل به جلـب آراي آن                
 “دارد.

هاي مـخـتـلـف        فعاالن حقوق زنان از هنگام برپايي اين اجتماع در تابستان گذشته تاكنون جلسه            
هاي پيشِ رويِ اشاره شده است. در آبان ماه            كارها و و چالش     اند كه در آن به راه       ديگري برگزار كرده  

هاي تاكنون ارائه شـده از          منظورِ نقد منشور حقوق شهروندي برگزار شد. بر پايه داده            نيز نشستي به  
يابي به حقوق راستين زنان، بايد گفت كه وضعيـت در              هاي شناخته شده در زمينة دست       سوي چهره 

اين عرصه تفاوتي ماهوي با گذشته نكرده است، و دولت روحاني چه اينكه نخواهد و يا نتواند به اين       
كارهاي واقعي براي گشودن فضا       رسد كه راه    اثبات مي   ها جواب دهد در نتيجه اين واقعيت به         خواست

هـايشـان      ها و جلسه    در اين عرصه همان موردهايي است كه فعاالن حقوق زنان در سلسله سخنراني            
هـاي     دهد كه حكومت    اند. تجربه دو رژيم پهلوي و رژيم واليت فقيه نشان مي             به تبيين آن پرداخته   

دانـنـد و       ها را بهترين گزينه مي      گر براي بقاي خويش سياست محدود كردن مشاركت توده          سركوب
هـاي اجـتـمـاعـي           هايي متفاوت زير پوشش حمايت از گروه        بدين طريق و با درپيش گرفتنِ شيوه      

 كنند.  شان را اجرا مي هاي ضد مردمي برنامه
رژيم پهلوي و رژيم واليت فقيه حق پوشش زنان را از آنان سلب كردند و در همان حال به نقض                    

هـا     عنوان مثال، آزادي حق ازدواج بعد از دهـه      دادند. به  ترين حقوق اجتماعي زنان ادامه مي  ابتدايي
گـر     هاي سركوب   ها با درخواست از رژيم      مبارزه هنوز دامنگير جنبش مردمي ايران است. اين معضل         

شوند. خوشبختانه همان طور كه در محتواي سخنان فعاالن زن نيز بيان شده است، برپاييِ                  حل نمي 
كارها است. نكته ظريف اينكه، نياز به نهادهاي مدني مسـتـقـل                 نهادهاي مدني مستقل يكي از راه     

صراحت و سادگي توجه و اشاره شده است. همان طور كه اشاره شد، اجتماع فعاالن زن در طـول               به
اند كه شايسته تقدير اسـت.     هاي گذشته برگزار شده است و موردهاي مشابه نيز بارها تكرار شده     ماه

توجهي به معضلي ديرپا است. ما بارها عنـوان            ها دور مانده، بي     يي كه در اين ميان از نگاه        منتها نكته 
هـاي مـعـيـن و مـحـدودي اسـت و                    هاي اجتماعي در ايران داراي پتانسيل       ايم كه جنبش    كرده
وجود آورد. براي بسط اين پـتـانسـيـل، ايـن                 هاي كيفي در ميهن به      توانند تحول   خود نمي   خودي  به

ها به رابطه مستقيم و غيرمستقيم و تاثيرپذيري از همديگر نيازمندند. جنبش دانشـجـويـي و             جنبش
تـري     توانند دستاوردهاي ملموس    اند كه مي    اي  جنبش كارگري در پيوند با جنبش زنان موتور محركه        

هاي روز شنـبـه[داخـل كشـور] كـه                آور شويم كه، در روزنامه      همراه بياورند. بايد اين نكته را ياد         به
يي به اين رويداد مهم درج نشده بود. اينكـه چـنـيـن                  گونه اشاره   همزمان با روز جهاني زن بود هيچ      

هاي روز شنبه اختياري بوده است و يا بر اثر فشار تحميل شده است مهم نيست،             وضعيتي در روزنامه  
هـاي     هاي موجود در راه تقويت جـنـبـش          اما نكته مهم اين است كه نَفسِ همين وضعيت، دشواري         

 دهد.   خوبي نشان مي اجتماعي را به
هـاي     نظر از هر ديد و نظري كه نسبت به دولت روحاني داشته باشيم، امكان اينكه تحـول                  صرف

هـاي     اي محض دانست. سياسـت   خيالي نفع زنان كشور شاهد باشيم بايد خوش عميقي را در آينده به 
شوند، بنابراين، بدون حضور نيرومند       كلي و تعيين كننده، در رابطه مستقيم با بيت رهبري اجرايي مي           

هـاي     هاي اجتماعي امكان تغيير و تحول كيفي دور از دسترس است. لزوم پيونـد جـنـبـش                  جنبش
هـاي     همين دليل  از سوي فعاالن حقوق زن و ديگر جنبـش             اجتماعي در سالگرد روز جهاني زن به      

 اجتماعي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

 ادامه اعالميه كميته مركزي حزب... ادامه  لزوم  پيوند زدن  جنبش زنان ...

هـاي زيـادي        ستيزانـة رژيـم بـا دشـواري            زن
روست. از زمان انتخاب آقاي روحـانـي بـه               روبه

رياست جمهوري ايران، تغييرِ محسوس و مثبـتـي         
در شرايط زندگي و كار و فعاليت زنان در ايـران             
پديد نيامده است. در آستانة روز هشتم مـارس در      

هاي ديگـر فـعـاالن         از جمله خواست    1392سال  
جنبش زنان در ايران آزاديِ همه زندانيان سياسـي         
زن، از جمله بهاره هدايت و هـمـه زنـدانـيـان                

 .است  عقيدتي
دهـيِ    هاي موجود، سازمان    استفاده از همة روزنه   

 -افكارعمومي و باال بردنِ آگـاهـي اجـتـمـاعـي            
و  -خصوصاً در ميان قشرهاي بسيار محروم جامعه      

گام نهادن در راه برپا داشتن ساختارهاي مناسب و         
برانگيـز    هاي تحسين   كارايِ صنفي، از جمله تالش    

گران جنبش زنان ميهن بوده است        مبارزان و كنش  
انـد    اي ها با تمام توان در آن شركت كرده          كه توده 

هاي اخير و در صـحـنـه          كنند. آنچه در سال      و مي 
مبارزات روزمره مردم به اثبات رسيده ايـن اسـت           
كه، جنبش مستقل زنان در همبستـگـي و هـم             
پيوندي با ديگر نيروهاي رزمـنـدة اجـتـمـاعـي              
همچون كارگران و زحمتكشان و دانشجـويـان و          

 -يافتگي  در كنارِ هم و در صورت سازمان        -جوانان
هايي جدي بـه سـمـت         تواند راه گشايِ تحول     مي

تحقق آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي باشد.       
ها را    دهيِ اين امر مهم همه امكان       بايد در سازمان  

   .كار گرفت به
تـوانسـت مسـئـلـة        “  يك ميليون امضا  ” كارزارِ  
هاي جنبش زنان و مبارزه بـراي حـقـوقِ             خواست

جدي در ميهن ما مطـرح كـنـد و              طورِ  برابر را به  
يي از زنانِ داوطلب را آموزش دهد،         شبكه گسترده 

 . كه همچنان در اين عرصه فعال و اثر گذارند
كميتة مركزي حزب تودة ايران، بار ديگـر، روزِ          

هـا زن آزاده و مـبـارزِ              جهانيِ زن را به ميليون    
گويد، و همچنـيـن       مان صميمانه تبريك مي     ميهن

هـاي     اش را به مبارزات و آرمان       بار ديگر، پايبندي  
وااليِ جنبشِ جهانيِ زنان براي رهايي از سـتـم           

يابي به برابـري      جنسي و طبقاتي و در مسير دست      
دارد. آينده و پيروزي، به مبارزات مـردم         اعالم مي 

ميهن ما در راه آزادي، رهايي از ستم طبقـاتـي و             
جنسي، و حركت به سمت تحققِ عدالت اجتماعي        

 .تعلق دارد
 

  
فرخنده باد هشتم مارس، روزِ همبستگيِ 
رزمجويانه با پيكارِ زنان در سراسر 
 !جهان

درود آتشين به زندانيانِ سياسيِ زن و 
 !همة زندانيانِ سياسي
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كلِ كشور: كاهشِ بـودجـه         93بودجة سال   
هاي محروم، افزايشِ اعتبارهايِ مالـيِ        منطقه

 هاي مذهبي مؤسسه
 

بودجة كلِ كشور براي سال آيندة خـورشـيـدي از             
تصويبِ نمايندگان مجلس گذشت. شوراي نگهبان نيـز      
صرفاً در چارچوبِ سياست كلي نظام مبني بر آزادسازيِ         
اقتصادي، ايرادهايي فرعي و غيرعمده بـه مـبـحـث             

هايِ آن گرفت و سرانجام بودجة سـال          هدفمنديِ يارانه 
 كلِ كشور را تاييد كرد. 93

طـورِبـرجسـتـه        يي كه بـه  در بودجة سال آينده نكته 
خورد، افزايشِ اعتبارهايِ مالي و بـودجـة            چشم مي   به

هاي مذهبيِ حـكـومـتـي و           يافته به مؤسسه    تخصيص
مـاه،     بهـمـن    21بنيادهاي انگلي است. روزنامه شرق،       

نمايندگان مجلس در   ” نوشت:    دراين زمينه در گزارشي   
 130آخرين روز بررسي بودجه مصوب كردند تا حدود          

 500ميـلـيـارد و         70اي و  ميليون تومان اعتبار هزينه 
هـا     اين مؤسسـه      ميليون تومان اعتبار تملك دارايي به     

فـر، عضـو        گزارش افزود كـه، پـژمـان       “  تعلق گيرد. 
كميسيون فرهنگي [مجلس]، بر اين نكته تاكيد كـرد:            

هاي مذهبيِ حكومـتـي و         ها[مؤسسه   اين مجموعه ”...  
تـريـن      ، مـهـم       بنيادهاي انگلي] با كمترين هـزيـنـه     

در ادامة گـزارش،    “  كنند.   هاي نظام را تامين مي      خواسته
هاي مـذهـبـيِ        هاي برخي از بنيادها و مؤسسه       به اسم 

اسـت. شـرق         فقيه اشاره شده       درخدمت رژيم واليت  
تـوان بـه        ها و نهادها مي درميان اين سازمان ” نوشت:   

اهللا حسينيان،    رياست روح   مركز اسناد انقالب اسالمي به    
سازمان تبليغات اسالمي (صاحب و مالك خبـرگـزاري          
مهر) جامعة مدرسان (حوزة علمية قم) مؤسـسـة امـام             
صادق (وابسته به دانشگاه امام صادق)، دعبل خزاعـي،           

هـاي     باقرالعلوم، احكام شناسي، مؤسسه تسنيم، فيـلـم       
فاخر ديني، احيايِ امر به معروف و نهـي از مـنـكـر،                

اي، ستاد    هاي رايانه   جشنوارة فيلم عمار، بنيادهاي بازي    
سياستگذاريِ ائمة جـمـعـه، انـتـشـارات اسـالمـي،                

هاي ديني در نقاط محروم، دارالحديث و مسجد          مدرسه
جمكران و مزار شهيد مدرس اشـاره كـرد... سـطـح                 

ها به منابع مـالـي         وابستگي مالي برخي از اين مؤسسه     
دولت، آنقدر زياد است كه در صـورت حـذف رديـف              

 “بودجه، كار آن مؤسسه بالتكليف است.
غـايـت      ها و بنيادها فعاليتي بـه        تمامي اين مؤسسه  
روي در توليد     هيچ  اند و دارند و به      انگلي در جامعه داشته   

لحاظ مـادي     هاي آسايش و بهروزيِ مردم چه به        وسيله
لحاظ معنوي نقش و اثـري نـدارنـد. ايـن                  و چه به  
ها و بنيادها دركنارِ بنيادهاي ديگري همـچـون           مؤسسه

كميتة امداد خميني، بنياد نور، بنياد فرمان امام، و نظيـر     
ها، ساليانه ميلياردها تومان از درآمد ملي را به چنگ            آن
كنند. روحانـيـون حـكـومـتـيِ             آورند و تصاحب مي     مي

رتـبـة      ها، كارمندان عـالـي      گردانندة اين قبيل مؤسسه   
هـاي     ه   ها و نهادهاي دولتي و خصوصي، فرمانـد         اداره

ارشد سپاه و نيروي انتظامي و امنيتي، دست دردسـت           

هم، به چپاول ثروت ملي مشغولند. ايـنـان بـخـشِ               
داريِ بوروكراتيك نوين ايران را        قدرتمندي از سرمايه  

بهاي نابوديِ اقتصاد ملي و فقـر         دهند و به    تشكيل مي 
 اندوزند. مي  گستردة مردم ثروت

هـا و       همزمان با افزايشِ اعتبارهاي مالي مؤسسـه      
هاي محرومِ كشـور       بنيادهايِ حكومتي، بودجة منطقه   

مـاه،     بهـمـن    23گزارش شرق،     است. به      كاهش يافته 
درجريان بررسيِ اليحة بودجه در مـجـلـس شـوراي            

هاي مـحـروم       اسالمي، بخش بزرگي از بودجة منطقه     
ايِ سـايـر        اعتبارهاي بـودجـه       كاسته شده است و به    

باره در گزارش شرق      است. دراين      ها افزوده شده    عرصه
هزار ميـلـيـارد       30گفته وزير ارتباطات      به” آمده است:    

دهي به مناطق محروم روستايي در        ريال براي خدمات  
بود. از اين رقم، پنج هزار ميليـارد بـا                شده    نظر گرفته 

شد     ها اختصاص داده    درخواست دولت به ساير دستگاه    
است كه اكـنـون        هزار ميليارد ريال      25و رقم مذكور    

  بخشي از آن به سازمان صدا و سيما اختصـاص داده           
اي بـراي       است. با ادامه اين روند بعيد نيست كه همين رقم نيز كاهش يابد و عمالً بودجـه           شده  

 “تخصيص به مناطق محروم و روستايي باقي نماند.
ميلياردها تومان از درآمد ملي و ثروت همگاني كشور براي تحكيم پايگاه و موقعيت رژيـم بـه             

دهندگان جهل و    ها ترويج  يابد. اين مؤسسه     هاي مذهبي وابسته به حاكميت اختصاص مي        مؤسسه
هاي محروم و روستاهاي كشور بيشتر و بيـشـتـر در               اند. در مقابل، منطقه      ماندگي در جامعه    واپس

 روند. روزي فرو مي باتالق فقر و تيره
 

 هايِ خصوصي در صنعت نفت اصالحِ قراردادهايِ نفتي، برپاييِ شركت
 

هـاي     گذاري درطرح   مجلس شوراي اسالمي در چارچوب راهبرد اقتصادي رژيم، سقف سرمايه         
موجب اين مصوبه، شركت ملي نفـت ايـران            كرد. به      ميليارد دالر تعيين    100نفت و گاز كشور را      

دهـد.        هاي خصوصي انجـام     هايي مشترك با شركت     ها را در طرح     گذاري  مكلف شد اين سرمايه   
سازي صنعت ملي نـفـت ايـران            تر، مجلس و دولت مشتركاً تصميم به خصوصي         عبارت دقيق   به
هاي خصوصيِ داخلي و خـارجـي         اين ترتيب درگام نخست شركت      اند. به    صورت تدريجي گرفته    به

مـانـدة      هاي مشترك نفتي و گازي و همچنين فازهاي باقـي           برداري از ميدان    براي توسعه و بهره   
شوند، و بر اسـاس قـراردادهـايـي كـه               مي  فارس، وارد عمل      منطقه پارس جنوبي، واقع در خليج     

شـنـاسـد،       رسميت مـي    هاي نفت و گاز را نيز به ها و چاه هاي خصوصي بر ميدان  مالكيت شركت 
 21فعاليت خواهند كرد. همزمان با مصوبة مجلس، خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي(ايـرنـا)،                  

ايـران سـرگـرم تـهـيـه           ” داد:     ماه، از قول مديران ارشد انحصارهاي بزرگ نفتي، گزارش            بهمن
  قراردادهاي نفتي جديد است... يك مقام مسئول در ايران اعالم كرد وزارت نفت ايران بانگاه بـه          

هاي نـفـتـي       اي از قراردادها را براي جذب شركت    المللي، شكل تازه    هاي بين   دورنماي لغو تحريم  
المللـي اسـت       كند... قراردادهاي جديد شبيه قراردادهاي منعقده در سطح بين             المللي آماده مي    بين

اي كه دولت باكو و دولت قطر در سـطـح               [البته شبيه قراردادهاي يكجانبه و مغاير با منافع ملي         
ها[قراردادهاي جديد جمهوري اسالمي] نرمش بيشـتـري       اند] و در متن اين       المللي امضاء كرده    بين

 “است.  هاي عملياتي، همكاري و اداري لحاظ شده درهمه زمينه
يي كه در شركت ملي نفت ايران براي تنظـيـم قـراردادهـاي                 يادآوري است كه، كميته     الزم به 

اين “  مشاوران” بريتيش پتروليوم انگليس برخوردار است و درواقع       “  مشاورة” جديد تشكيل شده از     
انحصار نفتي تنظيم قراردادهاي جديد ايران را برعهده دارند. فراموش نكنيـم كـه، بـريـتـيـش                      

 منابع نفتي دولت باكو است!“ كاره و مالك همه”پتروليوم انگليس اكنون 
سخت در تالشِ تدوين و     “  تدبير و اميد  ” هاي رژيم و مسئوالن اقتصادي دولت         كه مقام   درحالي

 23ريزي، در مصاحـبـه بـا ايسـنـا،             تنظيم قراردادهاي جديدند، معاون وزير نفت در امور برنامه   
آ) مغايرتي با قانون اساسي ايـران     -اس-قراردادهاي مشاركت در توليد (پي     ” كرد:       ماه، اعالم   بهمن

است كه از نظر مـن [خـوب       اي از قراردادهاي جاري  ندارد... قراردادهاي مشاركت در توليد نمونه   
هـاي   دليل مزيت توجه كنيد: از نظر من] مغايرتي با قانون اساسي ايران ندارد... بديهي است كه به        

هاي خارجي استقبال قابل توجهي از حضور در ايـران            رقابتي موجود در صنعت نفت ايران، شركت      
ماه،  بهمن 18خبرگزاري ايرنا،       هاي ارشد وزارت نفت به      عالوه، يكي ديگر از مقام      به“  خواهند كرد.  

المللي نفتي در ايران فراهم است. بازبيني قـراردادهـاي              هاي بين   زمينه حضور شركت  ” بود:       گفته
نفت و گاز در مرحله آخر قرار دارند... قراردادهاي جديد نفت و گاز، اسفند ماه در سمـيـنـاري در                         

هـاي     ماه، نيز در گزارشي از حضور شـركـت           بهمن  23خبرگزاري مهر،   “  تهران ارايه خواهد شد.    
هـاي     آغاز مذاكرات ايران با غـول     ” المللي فعال در صنعت پتروشيمي خبرداد و نوشت:            بزرگ بين 

هاي پتروشيمي جهان از كشورهايي همچون آلمان، فـرانسـه،             پتروشيمي؛ مذاكرات ايران با غول    
اسـت...       جنوبي، هلند و سوييس براي بازگشت به پتروشيمـي آغـاز شـده                   دانمارك، ژاپن، كره  

قـيـمـت بـه          جمهوري در حاشيه اجالس داووس از ارائة تسهيالتي همچون گـاز ارزان               رييس
شود اين جايزه گازي پـاي         بيني مي   بود، پيش     گذاران صنعت پتروشيمي در ايران خبر داده        سرمايه

صنايع پتروشيمي و پليمري ايران باز كند... ايتاليا، فرانسه و آلمـان                 بزرگان پتروشيمي جهان را به      

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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شوندگان... از لغو تحريم پتروشيمي ايران هستند. پتـروشـيـمـي                  منتفع
گـذاري     ميليارد دالر سرمايه    70سال آينده به حدود       10ايران درطول   

هـا، از اجـرايِ تـدريـجـيِ بـرنـامـة                   تمامي اين گزارش  “  نياز دارد.  
گـرا و       وسيلة رژيم واپـس      سازي صنعت ملي نفت ايران به       خصوصي

زيانِ امـنـيـت و         كند. اين سياست، به      فقيه حكايت مي    ضدملي واليت 
 منافع و اقتصاد ملي ايران است!

 
شدت بخشيدن به مبارزه: يگانه راه دست يافتنِ زنـان           

 شان است! مان به حقوق ميهن
هاي محـروم جـامـعـه، از            ويژه زنان طبقه    نارضايتيِ ژرف زنان، به    

است تا با انجام بـرخـي         وضعيت كنوني، مسئوالن رژيم را برآن داشته        
هاي زنان را      ها و طرحِ شعارهايي كه در ظاهر بخشي از خواست           اقدام

 ها واكنش نشان دهند. گيرند، در برابر اين نارضايتي دربر مي
اخيراً و درجريان همايش كسب و كار زنان، بار ديـگـر بـرخـي از                  

اصطالح خوداشتغالي،    كشيدن طرِح به    اندركاران امور زنان با پيش      دست
    حل بيكاري و در جهت درآمدزايي دانستـنـد.           اين طرح را مؤثرترين راه

توان باكمك اتـاق      داشت كه، مي    يكي از مسئوالن اين همايش اعالم       
المللي براي عرضـة تـولـيـدات           بازرگاني زمينة ارتباط با بازارهاي بين     

اهمـيـت دارد     ” ساخت. او تصريح كرد:           (صنايع دستي) زنان را فراهم      
 تقويت شود.“ زاييِ زنان خوداشتغال

ازسوي ديگر، يكي از نمايندگان مجلس نيز درخصوص اعتبارِ بيمـه           
كرد كه، با حمايت اتاق بازرگاني از طرحِ            زنانِ سرپرست خانوار اعتراف   

زايي زنان، معضلِ اعتبار بيمة زنان سـرپـرسـت خـانـوار                 خوداشتغالي
شود و به اختصاص دادنِ بودجه براي ايـن مـنـظـور                نوعي حل مي    به

اعتراف معاون وزير كار تاكـنـون         است كه به    نيازي نيست. اين درحالي    
هيچ اعتبار مالي براي طرح بيمة زنان سرپرست خانوار منظـور نشـده              
است و اين موضوع فقط بر روي كاغذ رسميت يافته است. مسئـوالن              

اند كه زنان سرپرست خانوار       دفعات يادآور شده    سارمان بهزيستي نيز به   
گونه طرحي براي بيـمـة        اند و هيچ    تاكنون از مزايايِ بيمه محروم بوده     

است. همچنين بايد تاكيد كنيم كه، مجـلـس بـا         اجرا درنيامده   آنان به 
، 93مادة واحدة اليحة بودجـة سـال            11تبصرة    2حذف بند الحاقيِ    

دار متأهل سازمان تامين اجتماعي و صنـدوق          هزار زن خانه    200بيمة  
 كنار نهاده است. كلي به بيمه اجتماعي روستاييان را به

ها، موضوع تامين امنيت زنان و كودكان در قالبِ يـك           عالوه براين 
 23سند ملي، كماكان در دستوركار دولت قرار ندارد. خبرگزاري مهر،             

جمهور در امـور زنـان و            معاون رييس ” ماه، درگزارشي نوشت:       بهمن
قانون برنامـه   227خانواده با بيان اينكه هنوز اقدامي براي اجراي ماده  

پنجم توسعه كه مربوط به امنيت زنان و كودكان است انجـام نشـده               
نويس سندملي امنيت زنان و        گفت... سه ماه مهلت براي تدوين پيش         

 “است.  كودكان از سوي كميسيون اجتماعي تعيين شده
هاي جدي زنان ميهن ما كه به قانون خـانـواده و                يكي از خواست  

يابد، مسئلة حضانت[مراقبت و نگـهـداري از            حقوق خانواده ارتباط مي   
اسـالمـي،    آميز جمهوري كودك] است. طبق قوانين ارتجاعي و تبعيض     

  گيرد و در اين زمينه حقوق زنان ناديده گرفته          مرد تعلق مي      حضانت به 
شود. معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در اين خصـوص                مي

كند كه، گامي در جهت تامين اين خواست زنان برداشتـه             يادآوري مي 
ماه، از قول خـانـم         بهمن  20نشده و دورنمايي نيز وجود ندارد. ايسنا،         

يكـي از    ” داد:       موالوردي، معاون امور زنان رياست جمهوري، گزارش      
مواردي كه مربوط به حقوق خانواده در چارچوب قانون مدني است و             

شده مساله حضانت است كه خانم صفاتي به عـنـوان               مورد انتقاد واقع  
اي يكـبـار    دهد و هفته مشاور امور فقهي در اين مورد به ما مشاوره مي 

نتايج مشخص و صريحي برسيـم        با ايشان جلساتي داريم و چنانچه به      
تـر، ايـن       عبارت دقيق   به“  كرد.     اي در اين زمينه تقديم خواهيم       اليحه

يي نامعلوم واگـذار شـده          آينده  ها زن ايراني به       خواست فوريِ ميليون  
تواند و بايـد بـاطـرحِ          اين ترتيب ضمن آنكه جنبشِ زنان مي        است. به  
طبـقـاتـي آن        -ويژه رفعِ تبعيضِ جنسيتي     هاي زنان كشور به     خواست

اي را پديد آورد كه دولت و نهادهاي حكومتي را             چنان فشار اجتماعي  
نشيني كند، اما تمركزِ اصليِ مبارزه        در اين يا آن موضوع وادار به عقب       

خصـوصـاً زنـان         -در اوضاع كنوني، بايد بر جلب و جذبِ هرچه بيشتـر زنـان             
به صف مبارزه باشد. نـارضـايـتـيِ ژرف               -هاي زحمتكش و محروم جامعه      اليه

هاي اقتصادي و نيز تبعيض جنسيتي نـاشـي شـده       كنوني كه از بحران و معضل   
توان بـا     است، بر زندگيِ اكثر زنان ميهن ما اثر گذاشته است. اين نارضايتي را مي              

سود احيايِ موقعيت جـنـبـش          گونه امكاني كه در دسترس است به        استفاده از هر  
بخشيدن به مبارزه و طـرحِ شـعـارهـا و             فقط با شدت   دهي كرد.    زنان سازمان 

هـاي     ها و طـبـقـه         توان طيف گستردة زنان از اليه       هايِ مشخص، مي    خواست
 -راه  با تبعيض جنسيتـي         گوناگون اجتماعي را رودررويِ ارتجاع قرار داد و از اين         

 مبارزه برخاست. طبقاتي فعاالنه به
 

ها: نابوديِ كشـاورزي و فـقـرِ             اجراِي فازِ دوم هدفمنديِ يارانه    
 روستاييان
اجرايِ فاز دوم برنامه آزادسازيِ اقتصادي زيـرِ نـامِ هـدفـمـنـدي                  تصميم به   

ها، بازتابِ وسيعي در جامعه داشته است. بخش كشاورزي ايـران پـس از                   يارانه
رو خواهـد     تر روبه   مراتب وخيم   ها با وضعيتي به     اجرايِ مرحلة دوم هدفمندي يارانه    

هـاي كشـاورزي در          هاي انرژي و حذف يارانة نهـاده  حامل    شد. افزايش قيمت   
ها دهـقـان    باري بر زندگي ميليون  نخستين فازِ آزادسازي اقتصادي، اثرهاي فاجعه     

در    -گذاشت. اينك نيز دولت حسن روحـانـي             زحمتكش در سراسر كشور بر جا     
فاز دوم هدفمندي را       -جهاني  پول و بانك    المللي  بين  هاي صندوق   پيروي از فرمان  
اجرايي خواهد كرد كه متعاقب آن بايد در انتظار كاهش            -1393  –در سال آينده    

موازات آن، فقر و تنگدستيِ بـيـشـتـر            بازهم بيشترِ سطح كشت محصوالت، و به      
روستاييان بود. بنابر آخرين برآوردهاي رسمي، با آغازِ اجراي برنـامـه آزادسـازيِ            

هاي كشور اُفت شديد پـيـدا كـرده و              اقتصادي توليد كشاورزي در اغلب منطقه     
ماه، گـزار     دي  18است. خبرگزاري ايرنا،       مهاجرت از روستا به شهر افزايش داشته        

هاي كشاورزي و زيركشت به مـيـزان      متوسط ِسرانة هر ايراني از زمين”ش داد:  
اسـت...       يافته  دوهزار متر مربع معادل يك سوم كشورهاي درحال توسعه و توسعه          

بدون رعايت ضوابط مجوزهايي براي ساخت و ساز در حـريـم روسـتـاهـا و                     
هـاي     كنند... حدود چهار ميليون هكتار از زمـيـن         هاي كشاورزي صادر مي     زمين

صـورت     يـابـد و بـه          كشت اختصاص نمي    علل مختلف به    كشاورزي هرساله به  
 “ماند. رهاشده، آيش و يا باير باقي مي

ويـژه     ماه، اعتراض و نارضايتيِ دهقانان بـه        بهمن9عالوه، خبرگزاري ايسنا،      به
دبير انجمن برنج گـفـت،       ” است:       كاران را بازتاب داد. در گزارش ايسنا آمده          برنج

نژاد و روحـانـي)    هاي احمدي   آقاي وزير مدعي (خطاب به وزراي كشاورزي دولت        
خودكفايي در      اي دور با واژه     چه قدر خودكفا شديم... بايد براي هميشه يا تا آينده            

توليد همه محصوالت كشاورزي اعم از گندم و برنج هم خداحافظـي كـنـيـم...                   
وزرايي بودند (و هستند) كه مدعي خودكفايي در تولـيـد هـمـه مـحـصـوالت                      
كشاورزي بودند كه حال بايد پرسيد آيا  در توليد محصوالتي مانند برنج، گـنـدم،                

اعتراض انجمن برنج و كشاورزان به      “  خودكفايي رسيديم؟!      پنبه، ذرت... چقدر به      
شـدنِ     دو مسئله است. مسئلة نخست، اجراي برنامه هدفمندي است كـه گـران              

هزينة توليد كشاورزي را باعث شده، و مسئلة دوم سياست واردات افسارگسيختة             
ويژه گندم، برنج، پنبه و ذرت است كه كمر كشاورزان را             محصوالت كشاورزي به  

است. همچنين نرخِ خريد تضميني نيز موجب نارضايتي جدي دهقانـان            خم كرده 
كـرد؛        توان اشاره   برديِ پنبه مي    بوده و هست. دراين زمينه به توليد محصول راه         

ذر         رئيس مؤسسة تحقيقات پنبه درجريان همايش ساليانة برنامه        ريزي و توليـد بـ
بود، با انتقاد از سياست آزادسازيِ اقتصـادي          ماه برپا شده      پنبه، كه در اوايل بهمن    

هاي حمايتي از سـوي        كرد كه، فقدان مديريت كالن پنبه، فقدان سياست           اعالم
هاي بااليِ    دولت باعث تضعيف توليد محصول پنبه در كشور شده و اكنون هزينه           

 كشت مشكل اصلي دهقانان دراين بخش است.
نـقـل از وزارت جـهـاد              اي آماري به    ماه، در بررسي    دي  22خبرگزاري ايرنا،   

سهم خوراكي در هزينة خانوارهاي روستايي و شـهـري           ” بود:       كشاورزي، نوشته 
قدرت   90تا    88هاي    ويژه طي سال    است كه به    يافته[است]... اين درحالي           افزايش

نـيـافـتـه،        ها توليد افزايـش     است... باحذف و كاهش يارانه         خريد مردم پايين آمده   
ها و افزايش واردات محصوالت كشاورزي، كشـاورزان قـدرت              باتوجه به هزينه  

اي بود كه پرداخت يارانه با درنـظـر      گونه توليد محصوالت را نداشتند. وضعيت به  
سال  نسبت به 91گرفتن تورم، قدر مطلق اين ميزان درعمل به كشاورزان درسال        

معنيِ اين برآورد آماريِ رسمي افزايـشِ       “  است.   سوم كاهش پيدا كرده       يك    به  84
ماه، نوشت كـه، بـنـابـه           بهمن  19فقر در روستا است! همچنين خبرگزاري مهر،         

ارزيابي مركز آمار ايران متوسط هزينة يك خانوار روستايي نسبت به درآمـد آن       
 هزار تومان بيشتر است. 690

ها با وضعيت دشـوارتـري    دهقانانِ زحمتكش با اجرايِ فاز دوم هدفمندي يارانه   
روي، آنان مخالف برنـامـه آزادسـازيِ اقـتـصـادي و                  رو خواهندشد، ازاين    روبه
 اند! فقيه اجتماعي رژيم واليت –گيريِ اقتصادي  سمت
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هاي پـلـيـس       داشت خاطرة زنان كارگر قهرمان آمريكا كه با گلوله          گرامي
عـنـوان    خاك و خون كشيده شدند، اين روز[هشتم مارس] به اين كشور به 

روزِ ابرازِ همبستگي با مبارزة زنان جهان، نام گذاري شد. مبارزة زنان، در               
از كشـورهـاي پـيـشـرفـتـه             -بيش از يك سده گذشته در سطح جهان       

بـا   -داري گرفته تا كشورهاي آسيايي، آمريكاي التيني و آفريقايي  سرمايه
هاي تحسين برانگيزي همراه بـوده اسـت.        هاي شگرف و پيشرفت     تحول

مبارزة زنان در زمينة باال بردنِ سطح آگاهيِ عمومي درارتباط بـا نـقـشِ                
“ مرد ساالر ” هاي    ستيزانة جامعه   زنان در جامعه، درهم شكستنِ قوانين زن      

هاي بسيار    دست آوردنِ حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي، موفقيت         و به 
هاي چشمگيري داشته است و توانسته است شـرايـط تـالش               و پيشرفت 

براي برچيدنِ بساط نابرابريِ جنسيتي را در بسياري از كشورهاي جـهـان             
هـاي    هاي چشمگير فعاالن برجستة زن با گرايش        پيروزي   . دگرگون كند 

شان به مقام رياست جمهوري در برزيل و شـيـلـي،              چپ، و برگزيده شدن   
سده اخير همچنين شاهـد نـقـشِ         .  اند  هايي ستودني در اين عرصه      نمونه

كنندة زنان در پيشبرد مبارزة جهاني براي جـلـوگـيـري از          قاطع و تعيين 
              حقوق زحمتكشان، دستيابي به صلح، و حـفـظ ارتقاء جنگ، تالش در راه

 .  محيط زيست بوده است
 

 !زنان مبارز و قهرمان ايران
 

تان و رهـا شـدن از بـنـدهـاي                 مبارزات شما براي دستيابي به حقوق     
مذهبي و همچنين پيكارتان بر ضـد          -هاي عميق اجتماعي    ماندگي  واپس

تريـن    هاي مختلف آن، يكي از درخشان       هاي استبدادي، در شكل     حكومت
بخش كشور ما بوده و هست. از نخسـتـيـن              هاي تاريخ پيكارِ رهايي     فصل
بـراي    -حيـدرعـمـواُغـلـي و يـاران            -هاي ايراني   هاي كمونيست   تالش
دهيِ مبارزه زنان ايراني و برگزاريِ نخستين جشن روزِ جهانيِ زن             سازمان

سال پيش، كـه     91خورشيدي] يعني   1301مارس)    8اسفندماه (    17در  [ 
مان در شهر رشت برگزار شد، تـا بـه امـروز                 ابتكارِ زنان پيشرو ميهن     به

جنبشِ زنان راه درازي را پيموده است. مبارزه زنان پيشرو بـراي بـردن                 
ماندة ايرانِ آن دوران، و مبارزه بـراي   شدت عقب آگاهي به درون جامعة به   

اي همچون حقِ رأي، در دگرگون كردنِ سيـمـايِ جـامـعـة                 حقوق اوليه 
مانده و در جهت تحققِ پيشرفت اجتماعي در ايران اثرهاي ژرفـي               واپس

گذاري تشكيالت دمـوكـراتـيـك زنـان ايـران، كـه                   داشته است. پايه   
هفتادويكمين سالگرد تأسيس آن را[امسال] جشن گرفتيم، در مقام يكـي             

هايش   مان كه تمامي تالش     صنفي ميهن   -هاي سياسي   از نخستين تشكل  
متوجه دگرگون كردنِ وضعيت زنان در جامعه ما بوده است، تأثيري كيفي            

 .  بر پيشبرد مبارزة صنفي و سياسي زنان بر جاي گذاشت
مان از مبارزات تحسين برانگيـز زنـان كشـور در                تاريخ معاصر ميهن  

اي همچون انقالبِ مشروطه، جنبـشِ تـنـبـاكـو،              كننده  هاي تعيين   مقطع
جنبشِ ملي شدن صنعت نفت كشور، مبارزات انقالبي بـر ضـد رژيـم                 

، مبارزه در راه صلح و براي پـايـان           1357ديكتاتوريِ شاه، انقالبِ بهمن     
هـاي     عراق، و مبارزه بر ضد سيـاسـت      -دادن به جنگ هشت ساله ايران     

مشحون است. سركوبِ خشن حقوق زنـان     “  واليت فقيه” ارتجاعيِ رژيم   
در سه دهة گذشته، همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتكرانة زنان ميهن ما             

پيكارِ حماسيِ زندانيان سياسي زن، كه تا          رو بوده است و خواهد بود.        به  رو
باختنِ شماري از اين مـبـارزانِ         به امروز همچنان ادامه يافته است، و جان       

قهرمان، از جمله رفيق شهيد فاطمه مدرسي (سيميـن فـرديـن)، عضـو                
هـاي    ، در زندان  1368مشاور كميتة مركزي حزب ما، كه در فروردين ماه          

قرون وسطاييِ رژيم به جوخة اعدام سپرده شد، نشانة عزم استـوار زنـان               
 .  ايران در پيكار بر ضد استبداد حاكم است

نبرد دليرانه و هوشيارانة زنان ايراني، و گسترشِ كيفي و كمي آن در               
گرانة رژيـم واليـت        شدت سركوب   هاي به   رغم سياست   هاي اخير، به    سال

فقيه، تحسين جنبش جهاني زنان را نسبت به تالش پيگيرانه زنان ميهن            
ما برانگيخته است. مبارزه با قوانين قرون وسطايي رژيم واليت فقـيـه و               

هـا،   ستيزانة مجلس برگماردة ارتجاع، با وجود همه دشواري  هاي زن   اليحه

هاي عميق اجتماعي جنبشِ زنـان         دستگيري و آزارِ فعاالن جنبش زنان، ريشه      
ميهن ما و پيوندهاي محكم آن را با مبارزة مردم ميهـن مـا در راه آزادي،                     

برگزاريِ هر سـالـة         دهد.   عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فقيه نشان مي        
اش زنـان را         گرا و ضد مـردمـي     روزِ جهانيِ زن در كشوري كه سران واپس 

آورند، فرصت منـاسـبـي بـراي بـررسـيِ               حساب مي   شهروندان درجه دوم به   
دستاوردهاي مبارزاتي، تحليلِ شرايط عيني و ذهـنـي مـبـارزة كـنـونـي، و                  

هاي اجتماعي پيشِ  هاي موجود و دشواري    ريزي براي غلبه يافتن بر مانع       برنامه
هـاي اخـيـر دسـتـاوردهـاي             رو است. جنبش مستقل زنان ميهن ما در سال         

هايِ صنفي و اجتماعـي، تـالشِ          همراه داشته است. برپاييِ تشكل       اي به   ارزنده
خصوص در ميان زنـان       تحسين برانگيز در زمينة باال بردنِ آگاهي اجتماعي، به        

شك نقش  طورِگسترده، بي زحمتكش، و در كنارِ آن، كارِ فرهنگي و اجتماعي به        
دهيِ جنبش مستقلِ زنان ميهن ما داشـتـه اسـت و                موثري در زمينة سازمان   

ها را در اين زمينه بايد دو چندان كـرد. نـقـش                 همچنان خواهد داشت. تالش    
مـادران  ” موثر زنان در كارزارهايي همچون مبارزه براي صلح و تأسيسِ تشكل      

دهـيِ    كرد، سازمان   مان را تهديد مي     ، آنگاه كه خطرِ برخورد نظامي ميهن      “ صلح
بر ضد تبعيضِ جنسيتي و براي تـغـيـيـرِ مـفـاد                “  يك ميليون امضاء  ” كارزارِ  

ها، مبارزه بر ضد نقضِ آشكار        ستيزِ قانون اساسي، و در كنارِ اين        ارتجاعي و زن  
هاي ارتبـاطـي    حقوق بشر و دفاع از قربانيان رژيم، و تالش در راه برقراريِ پل        

هاي مبارزاتي جنبش مردمي و از جمله كارگران و دانشجويان، تنها             بين گردان 
 . هايي از حيطة عملكرد و گسترة جـنـبـش زنـانِ مـيـهـن مـاسـت                        نمونه

كنندة زنان در مبارزه بر ضد كودتايِ انتخاباتـيِ ولـي فـقـيـه و                     نقش تعيين 
كـنـنـده     ، و شركت پرشكوه و تعيين     88وانصار و سپاهيانش، در خردادماه        اعوان

هاي ميليوني مردم در شهرهاي مختلف كشور، و همچـنـيـن         آنان در تظاهرات  
انـتـظـامـي و         -هاي خشن و خونين از سوي نيروهاي امنيتي         تحمل سركوب 

هايي همچون ندا آقا سلطان، نشان داد كه دستيابي به            خون درغلتيدِن چهره    به
هـاي     سرانجام رسيدنِ سـرنـوشـت حـقـوق و آزادي                  يي روشن و به     آينده

مان، بدونِ حضور و نقشِ مستقيم و فعالِ جنبش زنان در             دموكراتيك در ميهن  
  .ميهن ما ممكن نيست

روند كـه     امسال زنان ميهن ما در شرايطي به استقبال روز جهاني زن مي    
گراي حاكم هـمـچـنـان          واپس   ستيزانة رژيم   گرانه و زن    هاي سركوب   سياست

هاي جابرانة زندان طوالني براي مريم شفيع پـور، فـعـالِ       حكم.  اند  ادامه يافته 
جنبش زنان و جنبش دانشجويي و همچنين عضوِ ستاد انتخـابـاتـي مـهـدي                

هاي اخير، بار ديگر نشان داد كه دستگاه كهنة استبداد قـرون              كروبي، در هفته  
همچنان بـر     هاي رئيس جمهور جديد،       رغم قول   وسطايي رژيم واليت فقيه، به    

 . دهـد    روال گذشته به كارزارِ سركوبِ حقوق شهروندان ميهن ما ادامـه مـي              
كنند كـه، تـجـربـة          روشني بيان مي    فعاالن و رهبرانِ جنبش زنان ميهن ما به       

است. در طول دو دهة      “  حق گرفتني ” دهد كه     هاي اخير نشان مي     ملموس دهه 
هاي مختلف داده شـد، در          هايي كه از سوي دولت      گذشته، به رغم همة قول    

تـنـهـا گـام          ستيزانه و ضد انساني رژيم واليت فقيه نـه     زمينة لغوِ قوانين زن   
سـتـيـزانـة        هـاي زن     ها و سياست    مشخصي برداشته نشده است، بلكه تالش     

حاكميت در سمت محدود كردنِ بيش از پيش حقوق زنان همـچـنـان ادامـه                 
ستيزانـه، در مـاه         هاي اين نوع قوانين ضد انساني و زن         دارند. از آخرين نمونه    

خوانده، و اليـحـه بـه          هاي اخير، از تصويب قانوني كردنِ حقِ ازدواج با فرزند         
، كه حق اشتغال زنان را      “ طرح جامعِ جمعيت و تعاليِ خانواده     ”    غايت ارتجاعي 

زير عالمت سئوال مي برد، مي توان نام برد، كه اعتراض گسترده فـعـاالن و                 
 . گـران جـنـبـش زنـان در ايـران و جـهـان را بـرانـگـيـخـت                                كنش

رغـم     ، به 1392شمار زيادي از زنان ميهن ما كه در انتخابات خرداد ماه خرداد             
اند كه در     هايي  ها، به حسن روحاني رأي دادند، خواستار تحقق قول          همه نگراني 

 جريان انتخابات داده شد. 
هايي از اين دست كه سران جمهوري اسالمي، براي اسـتـفـاده هـاي                  قول

وجود آوردنِ نيـروي      شوند، بدون به    ها متوسل مي    ها به آن    مقطعي و فريب توده   
گاه تحقق نخواهند يافت. در حال         منظورِتغيير، هيچ   عظيم اجتماعي در جامعه به    

هاي اجتماعي، اقتصادي بـراي زنـان ايـران             ترين مسئله   حاضر، از جمله مهم   
وجود آمدنِ شرايط براي فعاليت موثر زنان در حيطه اقتصادي اسـت.        مسئله به 

اقتصادي براي دسترسي زنـان بـه          -گام در راه فراهم كردن شرايط اجتماعي      
هـاي     دلـيـلِ سـيـاسـت          هايي است كه به استقاللِ اقتصادي، از جمله عرصه    

 ادامه اعالميه كميته مركزي...

 3ادامه  در صفحه 
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 7حزب كمونيست انگلستان، نماينـدگـان          ”كميسيون صلح “دعوت    به
فوريه ]  بـراي        22اسفندماه [  3حزب كمونيست و كارگري جهان در روز     

هاي مختلف جهان، در لـنـدن    بررسي خطرِ گسترش تهديد جنگ در نقطه    
ها و ابتكارهاي نـيـروهـاي         گردهم آمدند.  اين سمينار در چارچوب فعاليت        

تـا     1914صلح طلب جهان در مسيرِ افشايِ پيامدهاي جنگ جهاني اول ( 
منـظـورِ     و همچنين به    -گذرد  سال مي   100كه امسال از آغاز آن        -) 1918

هاي امپريالـيـسـم جـهـانـي در گسـتـرش                  ها و طرح    رويارويي با اقدام  
تواند به آغازِ جنگ جـهـانـي     وجود آوردنِ شرايطي كه مي    گري و به    نظامي

مـورد   “ شوراي جهانـي صـلـح     “ديگري منجر شود برگزار شد و از سوي   
هاي كمونـيـسـت و كـارگـري از               حمايت قرار گرفت. نمايندگان حزب     

كشورهاي بريتانيا، يونان، ايران، عراق، مجارستان، شيلي، و سودان در اين           
كه رفيق ليز پين، عضو هيئت سياسي و مـعـاون صـدر حـزب                   -سمينار

شركت كردند. رفيق ليز پـيـن در            -كرد  كمونيست بريتانيا آن را اداره مي     
سخنراني گشايش سمينار به وضعيت خطرناكي كه جهان در حال حـاضـر      

رو است، به تهديدهايي كه در خاورميانه، سودان، افـعـانسـتـان،              با آن روبه  
انـدازنـد     خطر مي   آمريكاي التين و آسياي جنوب شرقي صلح جهاني را به         

در مـقـام      -هاي كمونيست و كارگري     اشاره كرد و افزود كه، وظيفة حزب      
مقابله با چنين وضعيتي است. پـس از             -گامان جنبش صلح جهاني     پيش

هاي سمينـار آغـاز شـد. رفـيـق جـوآن                   سخنان  رفيق ليز پين، بحث     
استيونسون، عضو هيئت اجرائيه و دبير كميسيون صلح حزب كمونيـسـت            
بريتانيا، در سخنان پرشوري به نقشي كه نـيـروهـاي راديـكـال چـپ                   

هاي پس از خاتمه جنگ جهاني در حزب كمونيست           انگلستان، كه در سال   
انگلستان متشكل شدند، در مخالفت با جنگ جهاني اول ايـفـاء كـردنـد                

هايي مشخص از مخالفت اجتماعي در      اشاره كرد. او در ادامه، با ارائه نمونه        
هاي كارگري با سربازگيري و گسيل جوانان زحمتـكـش            شهرها و  منطقه   

ها گفت كه، اين افتخاري براي حزب كمونيست انگلستان اسـت              به جبهه 
هاي مقدم جنبش مخالفت با جـنـگ           گذاران نخستينِ آن در صف      كه پايه 

اند. رفيق استيونسون اعالم خطر كرد كه، صد سال پس             امپرياليستي  بوده  
گيري از حـربـة جـنـگ و               ، بهره “ ها  جنگي براي خاتمه همه جنگ    ” از  

طورچشمگيري بيشتر شـده      گري از سوي كشورهاي امپرياليستي به       نظامي
هاي انگلستان با توجـه بـه مـاهـيـت             است. او تاكيد كرد كه، كمونيست      

هاي حاكم در ايـن كشـور،            ارتجاعي، امپرياليستي و جنگ طلبِ محفل     
اجتماعـي    -هاي سياسي   بايد مبارزه براي صلح را در مركز همه فعاليت          مي

 خود قرار دهند.    
خـود در ايـن            نمايندة كميته مركزي حزب توده ايران، در سخنراني        

گري امپريـالـيـسـم از          بار جنگ و نظامي     سمينار، به بحث در نتايج فاجعه     
در “  واليت فـقـيـه    ” هاي جنگ طلبانه رژيم       سويي، و از ديگر سو سياست     

هاي مختلف سه دهه حاكميت آن براي مردم ايـران پـرداخـت، و                   دوره
همراه با آن، مبارزه و تالش مردم ايران را براي تغييـرهـاي بـنـيـاديـن                   

 اجتماعي، اقتصادي و سياسي، براي حاضران تشريح كرد. 
او با توضيح پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي جنگ هشت ساله مـيـان               

ايران و عراق كه به دوام سلطة نيروهاي راست و ارتجاعي در حاكميت و               
در ” حاشيه رانده شدن جنبش انقالبي منجر گشت، اشاره كرد و گفـت:                 به

يي در ايران نبود كه از آثـار و عـواقـب                هاي دردناك جنگ خانواده     سال
يي عزيزي را در جنگ از دست داده بـود            جنگ در امان بماند.  هر خانواده       

بسيـاري  “  و يا الاقل يكي از آنان به دليل جنگ صدمه و آسيب ديده بود.              
كـار     هاي بـه  لحاظ تاكتيك هاي جنگ ايران و عراق را به از مفسران جبهه 

گرفته شده و استفاده از تسليحات شيميايي از سوي رژيم عراق و بمبـاران    
هاي مسكوني و عدة تلفات انساني به جنگ جهانـي اول              شهرها و منطقه  

ساالر حاكم بـه دنـبـال           كنند. اين حقيقتي است كه رژيم دين         تشبيه مي 
بس   و پذيرش آتش    ،”جنگ، جنگ تا پيروزي   “شكست سياست فاجعه بار     

از وحشت اينكه نيروهاي مخالف ادامة جنگ بتواننـد           -1367در مردادماه   

شركت نماينده حزب توده ايران در 
سمينار بررسي تهديد جنگ و 

 درگيري در جهان

به جنايتي تاريخي دست زد و هـزاران     -چالش كشند ادامه حيات آن را به  
تن از زندانيان سياسي و از جمله شماري از رهبران، كادرهـا، و اعضـاي               

مـان     اعدام كرد. نماينده حزب   “ فاجعه ملي ” حزب توده ايران را در جريان       
عراق با شـروع دورة افـول           -هاي آخر جنگ ايران     گاه گفت كه، سال     آن

هـاي     قدرت اتحاد شوروي كه در نهايت بـه فـروريـزيِ آن و نـظـام                   
سوسياليستي در اروپاي شرقي منجر شد مصادف بود. فروريـزيِ اتـحـاد               

هايي عمـده     هاي سوسياليستي در اروپاي شرقي، دگرگوني       شوروي و نظام  
در موازنة قوا در سطح جهاني را باعث گرديد و به امپرياليسم اجازه داد تـا                

هـاي     عملكرد و سيـاسـت    ” اش را بر جهان تحميل كند.          قدرت هژمونيك 
امپرياليسم در خاورميانه بر پاية اين شرايط، عمدتاً در جـهـت تـغـيـيـرِ                   
جغرافياي سياسي اين منطقه بسيار مهم و استراتژيك جهان و تضـمـيـن              
منافع امپرياليسم آمريكا[در آن] بود. اشغالِ كويت از سوي عراق و حـملـه      

اش به اين كشور در سـال           نيروهاي نظامي آمريكايي و متحدان اروپايي     
هـاي     يي از اعمالِ تحـريـم       و متعاقب آن تسليمِ عراق و آغازِ دوره         1991

هاي ايذايي برضد اين كشور، حـملـه نـظـامـي بـه                  اقتصادي و سياست  
هاي دوگانة    پس از حملة تروريستي به برج       -افغانستان و اشغال اين كشور    

و درنهايت حملة     -2001سپتامبر    11مركز تجارت جهاني در نيويورك در       
هاي كشتار جمعي     بهانة  نابود كردن سالح      نظامي به عراق و اشغالِ آن، به      

نـفـعِ      اي را در خاورميانـه بـه     ارتجاعي  ”نوين“در اين كشور، عمالً نظم      
مان در بخش     نمايندة حزب “  امپرياليسم و زيرِ مهار آن، مستقر كرده است.        

اقـتـصـادي و        -اش، شرايط كشور و پيامدهاي اجتماعي       پايانيِ سخنراني 
 8هاي ارتجاعي، غير مسئوالنه، و ضد مليِ رژيم در دورة              سياسي سياست 

مـان را      نژاد براي مردم و زحمتكشان ميهن       ساله رياست جمهوري احمدي   
مان در اين بخش از سخنـانـش،          براي حاضران بررسي كرد. نماينده حزب      

طلبانة ايـاالت مـتـحـده و             هاي جنگ   به ارتباط تنگاتنگ ميان سياست    
متحدانش در اتحاديه اروپا و اسرائيل و كشورهاي ارتجاعي منـطـقـه، و               

واليـت  ” هاي ماجراجويانه و تحريك آميز و غيرمسئوالنة رژيـم           سياست
رد طـرح           و با توجه به تالش امپرياليست       -اشاره كرد “  فقيه ها به پيـشـبـ

تغييرِ منفيِ موازنه نيروها در منـطـقـه را             -“ خاورميانة بزرگ “ امپرياليستي
بـخـش      هاي آزادي   زيانِ نيروهاي طرفدار صلح و سوسياليسم و جنبش         به

ملي در منطقه دانست. او گفت كه، بر پايه شواهد عيني، ميانِ جـنـگ و                  
گري با حمله به دستاوردهاي مهم زحمتكشـان، قـدرت گـيـريِ                 نظامي

هاي   نيروهاي ارتجاعي و بنيادگراي اسالمي و درسايه قرار گرفتن خواست         
حق مردم براي استقرار دموكراسي، حقوق بشر و عدالـت اجـتـمـاعـي                  به

منظورِ توضيح وضعيت كنوني      ارتباطي مستقيم و بالفصل وجود دارد. او به        
در ايـران،       92مـاه       خرداد  24شدة    كشورمان درمورد انتخابات مهندسي   

هاي رژيم واليـت       انتخاب آقاي روحاني در مقام نمايندة منافع و خواست        
هاي مشخصِ ارتباط نمايندگان رژيم با        فقيه در مقطع كنوني، وجود نشانه     

هاي اساسي در ارتباط بـا        هاي اخير و در راستاي توافق       امپرياليسم در سال  
هاي دو طرف در خاورميانه، انتظارِ امپرياليسم از           هماهنگ كردنِ سياست  

دولت آقاي روحاني براي پذيرشِ برعهده گرفتنِ نقشي ويژه در زمـيـنـة               
ويژه در زمينة مسائل سوريه،  افغانستان وعراق،          به“  طرح خاورميانه جديد  ” 

سخن گفت. او گفت كه، ميان مبارزه بـراي صـلـح و مـبـارزه بـراي                       
دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي ارتباطي نزديك و متقابل وجـود   

 دارد.  
رفيق سالم علي، عضو كميته مركزي و از مسئوالن شعبه روابط بـيـن              

 9ادامه  در صفحه 
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هزار تومان در ماه كارگران، در دو ماه اخير و در             487تورم، و مزد    
“ تدبير و امـيـد     ” كارگران، كارگزاران دولت      93آستانه تعيين مزد    

ترفندهاي متنوعي همچون: افزايش دستمزد بر اساس نرخ تـورم            
كند؛ يا: دولت قصد دارد بخـشـي     مشكلي از كارگران [را] حل نمي       

از دستمزد كارگران را با سبد مشخصي از كاالهاي ضروري تأمين           
هاي اقتـصـادي      كند؛ يا: افزايش دستمزدها بايد با توجه به واقعيت         

انجام پذيرد؛ يا: افزايش دستمزد بايد بر مبناي شرط سني بـاشـد؛              
يا: ضروري است تا ساختار تعيين دستمزدها به شـكـل اسـاسـي                

منظورِ تجاوزي ديگـر      وجود آوردنِ زمينه به     بازبيني شود را براي به    
يي از كارگـزارانِ      اند. در حين اينكه عده       كار برده   به مزد كارگران به   

رژيم مثل نوبخت، سخنگوي دولت، و خود روحـانـي، آمـادگـيِ               
هـا [حـذف         دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه      “  كامل” 

عنوان ترفندي نو بـه     اند، به ها] را اعالم كرده      دوباره و بيشتر يارانه   
درصد در سال آينده مدام اظهار اميدواري         25كاهشِ نرخ تورم به     

هاي مـوضـوع       پيچيدگي” اسفند ماه، با اشاره به        11كنند. روز      مي
حفظ اشتغال موجود و جلـوگـيـري از          ” ، ربيعي نيز    “ مزد در كشور  

عنوان اهداف دولت اعالم كرد. ربيعي اجـراي فـاز          را به“ بيكاري
ها] را براي تـورمِ سـالِ           ها [يعني قطعِ يارانه      دوم هدفمندي يارانه  

ندانست. حاال بايد ديد با يك چنين ترفندهايـي    “  شوك آور ” آينده  
كشي از طبقة كارگر، وضعِ دستمزد كـارگـرانِ زن و                براي بهره 

 شرايط معيشتي آنان در رژيم واليت فقيه چگونه است.
نسبت دستمزد زنـان كـارگـر         ” اسفند ماه، گزارش داد:        5ايلنا،  

“ نسبت به مردان يك سوم و در بهترين حالت دو سـوم اسـت.                 
كارگر مشـمـول قـانـونِ كـار             10هاي توليدي با كمتر از        كارگاه
ها را زنـانِ       شوند و بخش قابل توجهي از كارگران اين كارگاه          نمي

اسفند مـاه ايـلـنـا، در          4دهند. مطابق گزارش    كارگر تشكيل مي  
بيشتر ” بسياري از واحدهاي توليدي كوچك يا زيرزميني، كارگران         

 200معـادل    ” كنند و حقوق پرداختي       در روز كار مي   “  ساعت  8از  
كند كـه بـراي        در ماه است. گزارش فوق اضافه مي       “  هزار تومان 

فرار از بيمه كارگر، كارفرما گاهي كارگران را از بـازرس پـنـهـان        
بيمه كردن كارگر... او را          ” كند، و در صورت دستور بازرس به          مي

گزارش فوق مشكل ديگر كارگرانِ زن را توقعـات         “  كند.   اخراج مي 
برخي از كارفرمـايـان ذكـر        “  معيارهاي اخالقي و دينيِ   ” دور از     به
بسياري از زنان كارگر را وادار به ترك شغل         ” كند، توقعاتي كه      مي

شهريور ماه، در گزارشي از شـرايـط كـارِ              24روز  “  كند.   خود مي 
اين زنان  ” كارگرانِ زنِ كشتارگاه طيور طوبي نيشابور، ايلنا نوشت:          

عمدتاً سرپرست خانوار هستند... شيفت شب ايـن كـارگـران در                 
صبح روز بعد ادامه دارد... [اين      8عصر شروع و تا ساعت  5ساعت  

زنان] به دليل شرايط بازار كار ناچار به تـحـمـل ايـن شـرايـط                    
كشي مضاعف    يي از بهره    اين است نمونه  “  ناعادالنه شغلي هستند.   

هاي تبعيض جنسي و ضـد زنِ            از زنان كارگر، و بازتابِ سياست     
 هاي كار.  رژيم واليت فقيه در محيط

زنانِ كارگر و ديگر زنان زحمتكش از ديگر پيامدهاي دهشتناك          
بـهـره      اقتصاد نوليبرالي لجام گسيختة رژيم واليت فقيه نيز بـي          

بهمن ماه، ضمن توصيف شرايط مـعـيـشـتـي              28اند. ايلنا،      نبوده
هـاي     و شاغل در بـيـمـارسـتـان         “  مشمولِ قانون كار  ” پرستارانِ  

دستمـزد پـرسـتـارانِ       ” ، از كاهشِ    “ شكننده” خصوصي  با عنوانِ     
گزارش داد. گـزارش     “  بخش خصوصي به يك سوم بخش دولتي     

پر ” و محيط كار آنان را  “  موقت” فوق قراردادهاي اين پرستاران را      
توصيف كرد. براي گـريـز از        “  زا، سخت و زيان آور      تنش، استرس 

پرداخت حقِ بيمه مشاغل سخت و زيان آور، گزارش فوق افـزود:            
هـاي     در سنوات گذشته هنگام درج عناوين شغلي در ليست بيمه  ” 

خواسته يا نا خواستـه     ” هاي خصوصي     ، بيمارستان “ تامين اجتماعي 
اي [را] بـراي           اند... كه مشكالت پيچـيـده          دچار اشتباهاتي شده  

، 1391مهر ماه      27روزِ  “  بازنشستگي پرستاران ايجاد كرده است.     
رئيس كل سازمان نظام پرستاري ايـران، از كـاهـشِ حـقـوقِ                 

 370، به   1387هزارتومان در سال      470پرستارانِ تازه استخدام از     
 40خبر داد. با اعالم خـروجِ روزانـة              1391هزار تومان در سال     

پرستار از ايران، مسئولِ دولتي فوق خبر از تـمـايـلِ يـكـي از                 

دالر را      2000ماهانـه    ” هزار پرستار ايراني با حقوق  30كشورهاي همسايه به جذبِ     
با وصف يك چنين تفاوت عظيمي در مزد پرداخت شـده در ايـران و سـايـرِ                      “  داد. 

      به اجراي فاز دوم هـدفـمـنـدي          “  تدبير و اميد  ” كشورهاي خليج فارس، رئيس دولت
 اصرار دارد.  “ فوب خليج فارس”ها] و تعيينِ نرخ بنزين بر مبناي  ها [حذف يارانه يارانه

هاي محروم جامعه، زنان سرپرست خانوار و زنـان كـارگـر و                   همچنين زنان اليه  
هاي اقتصاد نوليبراليِ رژيم واليت فقيه [آقتصاد مقاومتـي]،             زحمتكش از ديگر سياست   

اند. برپايـه      بهره نبوده   آزاد سازي اقتصاد و تحميلِ فشار بيشتر روي زحمتكشان نيز، بي          
اسفندماه، حسن روحاني در گفتگوي تلويزيوني خود هنگام سفـر بـه               8گزارش ايسنا،   

استان هرمزگان در رابطه با مشكالت آب و برق اين استان اشاره كرد كـه در حـالِ                    
گذاري در امور آب و برق در هـرمـزگـان            گذارانِ زيادي آماده به سرمايه      حاضر سرمايه 

آب و برق توليد شده از سوي آنان براي مردم گران تـمـام               ” هستند؛ و اضافه كرد كه      
از آنجا كه دولت نـيـز مـنـابـع الزم بـراي چـنـيـن                      ” روحاني افزود:    “  خواهد شد.  

هايي را ندارد لذا به دنبال آن است تا به تدريج شرايط را بـراي حضـورِ                    گذاري  سرمايه
 24اخيراً ما شاهد افـزايـش     “  گذاران در اين عرصه به نحو مناسب فراهم كند.           سرمايه

اسفـنـد     12درصدي قيمت برق بوديم، كه در قبوض اسفند ماه اعمال خواهد شد؛ روز              
تدبير و   ” درصدي قيمت آب را اعالم كردند. اين است روشِ دولت  20ماه نيز افزايش  

گذاري خصوصي در بـخـشِ         براي سرمايه “  تدريجي شرايط ” جهت آماده كردنِ    “  اميد
كار برده شد و بخش قابلِ توجهي از درآمد           ست كه در بوليوي به      آب. اين همان روشي    

اي كه براي قـطـعِ      مردم نصيبِ شركت انحصاري امريكا گرديد؛ ولي جنبشِ اجتماعي  
دست چپاولگران از آبِ مردم آغاز گرديد، موفق به سرنگون كردن رژيمِ وابسته شـد.                

طـورِكـلـي       حال اين وضعيت را با ميزان درآمد زنان كارگر، زنان سرپرست خانوار و به             
كه زنان كارگر     شود. درحالي      زنان شاغل زحمتكش مقايسه كنيد تا ژرفاي فاجعه روشن        

كنند، چگونـه يـك زن          مي    سومِ همكاران مرد در مقابل كار مساوي مزد دريافت          يك
تواند مايحتاج اوليـه      كارگر كه سرپرست خانوار نيز است با توجه به درآمدهاي خود مي           

هاي بهداشت،    زندگي ازجمله هزينه آب، برق، گاز و مواد خوراكي را تامين كند؟ هزينه            
هـا بـايـد         گذاريم، اما با توجه به اجراي فاز دوم يارانـه        آموزش و استراحت را كنار مي     

پرسيد كه، با درآمدهاي كنوني زنان شاغل كشور خصوصاً زنان كارگر چگـونـه بـايـد         
اي، روز اول اسفند ماه، تبعيتـش از           زندگي كنند؟ حسن روحاني در نامة خود به خامنه        

ظرفيت اجراي هـدفـمـنـد سـازي        ” و استفاده از     “ اقتصاد مقاومتي ” هاي كليِ     سياست
رسد روحـانـي را      نظر مي هايِ گستردة كارگري به را اعالم كرد. ولي اعتراض “  ها  يارانه

ها كرده است. براي مهار        مردم از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه      “  هاي  دغدغه” نگرانِ  
شيوه جديدي را در نـظـر دارد.     “  تدبير و اميد  ” هايِ كارگري نيز، دولت       كردنِ اعتراض 

 30مطابقِ گزارش ايلنا، متعاقبِ شكايت مديريت مجتمع پتـروشـيـمـي رازي، روز                  
ماه، هشت نفر از اعضاي اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشـيـمـي بـه                   بهمن

دادسراي عمومي احضار شدند. گزارشِ فوق افزود كه مجتمع پتروشـيـمـي رازي بـا              
كند؛ و دليل اين شكايـت،        و مديريت ايراني فعاليت مي    “  اي تبار   مالكان تركيه ” سرماية  

نامه مربوط به افزايش حقوق و         اعتراضِ كارگران به خودداري كارفرما از اجراي توافق       
مديريت يا شركت پيمانكاري نيروي     ” دستمزد است. گزارش ايلنا همچنين اضافه كرد:          

انساني با وارد كردن اتهاماتي چون اختالل و يا اغتشاش در محيط كار بـا كـارگـران                   
كنند... نمونه مشابه اين شيوة برخورد اقدامِ مديريت پتروشيمي فـجـر در                    برخورد مي 
طرح شكايت مشابه از يكي از اهالي كارگري شاغل در اين مجتمع بـود. ...                   خصوص  

ظرف يك ماه گذشته برخوردهاي مشابه قضايي با كارگران مـعـتـرض در مـعـدن                    
نـظـرِ اولـيـا          عالوه، بـه     به“  اكريل اصفهان صورت گرفته است.       چادرملوي يزد و پلي   

بيگي، رئيس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار، يعني يكي از اين تشكيالت زرد                علي
هـاي     كارآفرينان [يعني كارفرمايان] نيز كارگراني هستند كه مسـئـولـيـت             ” كارگري،  
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نـمـايـنـدة       3ست كه     كانون عالي شوراهاي اسالمي كار تشكلي     “  بيشتري دارند.  
عضوِ منتخبِ كارفرماها در      3عضوِ منتخب دولت و       5كارگري را براي مذاكره با      

كند. به ديدگاه يكـي از ايـن             انتخاب مي   93شوراي عالي كار، براي تعيين مزد       
اسفندماه ايلنا، دبيركل كـانـون         11كنيم. مطابق گزارش       اشاره مي “  كارآفرينان” 

حداقل دستمزد الزم است به ميزاني بـاشـد كـه            ” عالي كارفرمايان ايران گفت:      
معيشت يك خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامين كند. اما آيـا    
در كشور ما در زمان كنوني ميسر است؟ كه پاسـخ خـيـر اسـت... كـارگـران                         
زحمتكش ما مجبورند امور زندگي خود را [با] اضافه كار يا دو شغله بـودن بـه                     

اسفندماه، به نقل از سـيـد حسـن            11اين در حاليست كه روز      “  نحوي بگذرانند.  
سهم مزد    90تا    76هاي    در [فاصله] سال    ” تن، معاون وزير كار، ايلنا نوشت:          هفده

درصد كاهـش يـافـتـه          5درصد به حدود      13در هزينه تمام شده توليد از حدود        
اسفندماه نيز، در انتقاد از عملكرد شوراهاي اسالمي كار، يكي از              12روز  “  است. 

كارفرمايان براي اجرا نكردن قانون نـيـازي بـه            ” كارگران واكيوم پارس گفت:      
نفر از پرستارانِ بيـمـارسـتـانِ      100ماه    بهمن  30تجمعِ  “  حمايت كارگران ندارند.   

ها و برايِ تحميلِ نظارت نماينده خـود بـه             خميني در اعتراض به پرداخت كارانه     
ي سمـنـان    “ آلدا” كارگر كارخانه  60اسفندماه  11نحوه پرداخت پرستاري؛ تجمعِ     

شـان؛     و در اعتراض به سه ماه حقوق مـعـوقـه          “  به نشانه هشدار  ” در محل كار،    
آهن در مقابل مجلس در اعـتـراض بـه       نفر از كاركنان راه 60اسفندماه  4تجمعِ  

آهن و كاهشِ حقوق و مزاياي دريافتي         راه“  باالست” انتقالِ به شركت پيمانكاريِ     
؛ اخراجِ رئيس و دو تنِ ديگر از اعضاي انجـمـن صـنـفـي        91به يك سوم سالِ  

 265كارگران كارخانه ذوب آهن اردبيل به علت پيگيري چهار ماه حقوق معوقه              
نفر از كارگران و اعتراض به عدم پرداخت بيمه تامين اجتماعي كارگران؛ تجمـعِ              

7    نفر از كارگران شهري در مقابل شهرداري قزوين در اعتراض بـه              50اسفندماه
ماه از حقوق سال گذشتـه از سـوي             2ماه سال جاري و       4عدم پرداخت حقوق    

تن از مهندسانِ ناظر كشاورزي در مـقـابـل       200ماه    بهمن  20پيمانكار؛ تحصنِ   
مجلس براي اجراي قانون استخدام ناظرين نظام مـهـنـدسـي وزارت جـهـاد                   

نفر از كارگران نساجي كاشان در مقابل وزارت كار،      65كشاورزي؛ تجمعِ دو روزة     
وعده مناسب وزير كار براي رسيدگي به مطالبات كارگران در ظرف مـدت يـك         
هفته، بازگشت كارگران به كاشان، پشت كردنِ وزير كار به وعدة خود و عـدم                 

ماه كارفرمايِ ريسندگـي تـبـد،          بهمن  30تحقق بازنشستگي كارگران؛ التيماتومِ     
وابسته به بنياد مستضعفان، به كارگران براي بازخريد تا پايان روز بـر اسـاسِ                  

اند. اين     هايِ اخير كارگري    هايي از اعتراض    ها نمونه   پايه حقوق. اين   “  ماه  3جمعاً  ” 
اي كه در جنبش اعتراضي كـنـونـي     هاي جدي را بايد بيفزاييم كه يكي از معضل   

هايي از زنان كارگر اسـت.        خورد، عدم تحرك الزم بخش      چشم مي   زحمتكشان به 
هاي كارگري به فعاليت و مشاركت جـلـب           زنان كارگر را بايد در تمامي اعتراض      

  كرد و از حضور آنان براي تقويت جنبش سنديكايي موجود زحمتكشـان بـهـره               
حـقِ   هايِ به گرفت. جنبش سنديكايي و سنديكاهاي مستقل وظيفه دارند خواست       

ويژه مزد مساوي در برابر كار مساوي و لغو تبعيض در انـتـخـاب                  زنان كارگر به  
 ها و شعارهاي خود منظور دارند و براي آن مبارزه كنند. شغل را در اولويت

كارگزارانِ رژيم واليت فقيه چشمِ طمع به آب، نان... و نـيـرويِ كـارِ ارزانِ                 
اند. كارگرانِ نانوايي هنوز مـزد مصـوب            كارگران و زحمتكشان كشورمان دوخته    

، عالوه بر   “ نام آوران برجِ آبادان   ” كنند؛ شركت پيمانكاري      را دريافت مي    90سال  
كارگرِ قراردادي فضـاي سـبـز، بـراي             80هزار تومان از حقوقِ       50تا    40كسرِ  

كـنـد.      دستيابي به حقِ بن خواربار و حقِ اوالد آنان، فيش حقوقي هم صادر نمي      
اي از سوي كارگزارانِ رژيم واليت فقيه تنها در سايـة فـقـدانِ                 كشي  چنين بهره 

تشكيالت سراسري كارگران ميسر شده است. تاريخ پرافتخارِ جنبشِ سنديكايـي            
اي در ايـن مـبـارزات          دهد كه زنانِ كارگر نقشِ بسيار ارزنده        كشورمان نشان مي  

هاي زنان ازجمله: زنان كارگر در برابر كار مساوي با          اند. اكنون بايد خواست      داشته
مردان مزد مساوي دريافت كنند، تبعيض جنسيتي در برخورداري از كار منـاسـب             
پايان يابد، محل شغلي زنان كارگر در دوران استراحت پيش و پس از زايـمـان                  

باشند و حق انتخاب پوشش و      محفوظ بماند و كارفرمايان حقِ اخراج او را نداشته        
آزادي آن براي زنان كارگر تضمين شود، درپيوند با خواسـت احـيـاي حـقـوق                   
سنديكايي و افزايش عادالنه دستمزدها برپايه نرخ واقعي تـورم در مـبـارزات                 

راه هرچه بيشتر زنـان كـارگـر و               جنبش سنديكايي بازتاب يافته است و از اين       
هـاي     مـبـارزه درصـف         زحمتكش (زنان معلم، كارمند، پرستار و جز اينان) را به           

دهـيِ     سنديكايي جلب و جذب كرد. در وهلة كنوني، سـازمـان             -جنبش كارگري 
خصوص كارگران زن، در تشكيالتي منظم، وظيفة عاجلِ فعاالن و            كارگران، و به  

 است. سنديكاهاي مستقلِ كارگري
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جنگ با ايران   ” اش گفت:      المللي حزب كمونيست عراق،  در سخنراني      
هـا و نـيـروهـاي            هاي داخلي، سركوب شديد كمونيـسـت        و جنگ 

، جنگ نسل كشي برضد خلق كُرد، همه در تـبـانـي بـا                  دموكراتيك
هـا،     مرحله اجرا گذاشته شد. در كنارِ ايـن          ريزي و به    امپرياليسم برنامه 

هاي اقتصادي و دو جنگ خليج فارس، هـمـه و هـمـه بـه                     تحريم
فروپاشيِ زندگيِ سياسي، اجتماعي، و اقتصادي در كشور ما منجر شد.            

كـنـد. نـبـود حـقـوق               ديكتاتوري، جنگ را ترويج مـي      فاشيسم و   
شـود. مـبـارزه بـراي            دموكراتيك، مانع از اعمالِ حاكميت مردم مي      

دموكراسي سياسي ارتباط نهادين و ديالكتيكي با مبارزه با امپرياليسم           
رفيق عراقي در ميان تشويق حضار توضيح داد كـه، حـزب         “   دارد. 

ويژه در طول هشت سال جنگ ميان دو          كمونيست عراق همواره، و به    
كشور[ايران و عراق]، در رابطه با حمايت از جنبش صلح براي پـايـان       

خواسته، با حزب تـوده ايـران        دادن به جنگ برادركشي و امپرياليسم   
 همكاري كرده است.  

، نماينده حزب كمونيست بريتانيا و مـعـاون سـردبـيـر              “ بن چاكو ” 
هاي سياسي در     ، كه در زمينه تحول    “ مورنينگ استار ” روزنامه روزنامه   

ها در اين كشور زندگـي   كشور چين تخصص دارد و در دهه اخير سال     
هاي سياسي اخـيـر در         اش را تنش    و كار كرده است، محورِ سخنراني     

هاي نظامي ميان چين و ژاپن قرار داد.           درياي چين و احتمال برخورد    
اي كه با تضعيف معاهدة صلح[پس از جنگ       هاي پردامنه   او به كوشش  

جهاني دوم كه ژاپن متحد آلمان نازي و ايتالياي فـاشـيـسـت بـود]                 
مرتبطند، كه اهميت آن در قانون اساسي ژاپن مورد تاكيد قرار گرفتـه        

داند، اشاره كرد. رفيـق        است، و حتي ايجاد ارتشي دائمي را ممنوع مي        
هاي سياسي در      هاي فزايندة اخير و توجيه      چاكو رشد تجديدنظرطلبي  

مورد اين معاهده[صلح] و تجاوزگريِ امپرياليسم ژاپن در طول جنـگ             
ها و    كننده دانست. اما ريشه اين [تجديدنظرطلبي         جهاني دوم را نگران   

اين واقعيت است كـه ايـاالت          -و بدتر از اين     -هاي سياسي]      توجيه
اي چين را در حكمِ تهديدي درحال رشد سـريـع             فزاينده  طورِ  متحده به 

 150بيند.   اين واقعيت كه بيش از            در ارتباط با سلطة جهانيِ خود مي      
كشور در جهان، سه چهارم اعضاي سازمان ملل، مـيـزبـانِ حضـورِ                

تاثير بـاشـد.       تواند در اين امر بي      چشمگيرِ نظاميِ آمريكا هستند، نمي    
ها هزار نفر از پرسنل نظامي اياالت متحده، چين را، كـه هـيـچ                    ده

شـان    هاي  يي در تجاوز به كشورهاي ديگرندارد، از طريق پايگاه          سابقه
اند.   در كشورهاي حوضه پاسيفيك[اقيانوس آرام] درمحاصره قرار داده         

نقشِ چين، درحال حاضر همراه با روسيه، با حضوريافتني مؤثرتـر در             
شوراي امنيت سازمان ملل، نقشي مثبت در برابر تجاوزگري در جهان           
است.  رفيق عبدالعزيز يزيد، نماينده حزب كمونيـسـت سـودان، در                

هاي موازي امپرياليسـم و        اش شرايط دشوار آفريقا و توطئه       سخنراني
انگيـزي   ديكتاتوري ارتجاعي را مورد بررسي قرار داد و به اوضاع اسف    

كه در جمهوري نوپاي سودان جنوبي ايجاد شده است، اشـاره كـرد.              
رفيق سوداني ارتباط ديالكتيكي ميان مبارزه براي صلح و مبارزه براي           

 دموكراسي و حقوق دموكراتيك قائل شد.   
، نماينده حزب كـمـونـيـسـت يـونـان،           “ الني جروپاناگيوتي ” رفيق  
“ داري و جـنـگ         بحرانِ سـرمـايـه    ” اش را به رابطة ميان        سخنراني

داري،    اختصاص داد و تاكيد كرد كه، در شرايط بـحـرانِ سـرمـايـه               
داري طبيعـي اسـت؛ و          گيرنده بين كشورهاي سرمايه     تضادهاي اوج 

تواند جهاني صلـح آمـيـز را            اينكه، فقط دستيابي به سوسياليسم مي     
ايِ سيستم سـرمـايـه داري و تـوضـيـح                  ممكن كند. او با نقد پايه      

هاي اساسيِ كاپيتاليسم بر آن بود كه، مبارزه براي سوسياليسم و             تضاد
داري از هم جدا نيستند. او نسـبـت بـه                 صلح در كشورهاي سرمايه   

هـاي نـيـروهـاي چـپِ غـيـركـمـونـيـسـت و                        ماهيت سياسـت  
ها و اينكه چگونه در طول يك قـرن اخـيـر ايـن                  دموكرات  سوسيال

هاي پس از جـنـگ          هاي مختلف، و ازجمله در سال       نيروها در مقطع  
هاي مخرب و نابود كننـده در كـنـارِ         جهاني دوم در يونان، در جنگ   

 بورژوازي قرار گرفته اند، هشدار داد و اعالم خطر كرد.  
ها و از جمله سخنرانيِ  نماينده حـزب            متنِ كاملِ تمامي سخنراني   

، نشـريـة     “ كمونيـسـت رويـو     ” توده ايران قرار است در شماره ويژة        
 تئوريك حزب كمونيست بريتانيا، منتشر شوند.

 

 ادامه شركت نماينده حزب توده ايران  ...
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 11ادامه  در صفحه  

خانم اشتون به ايران، اولين سفر يك مقام بلندپايه اتحاديه اروپـا بـه                
) تاكنون مي باشد. بر اساس گزارش هـاي     2008( 1386ايران از سال  

مسائل هسته اي و مذاكرات     منتشر شده در رسانه هاي گروهي، اگرچه        
صورت گرفته در وين، در ديدار كاترين اشتون با مقامات ايران مـطـرح         
خواهد شد، زيرا هنوز راه حل همه جانبه اي براي رسيـدن بـه يـك                  

خانم اشتون در عين حال خـواهـان          توافق نهايي به دست نيامده است.      
 بررسي چگونگي ايجاد روابط سياسي نويني با جمهوري اسالمي است. 
بر اساس گزارش هاي منتشره از بحث هاي كميسيون هاي اصـلـي             
پارلمان اروپا و محافل مطلع، اتحاديه اروپا از ايران خواهان ايفاي نقش            

 هماهنگ با منافع امپرياليسم در افغانستان، سوريه و عراق مي باشد.
خانم اشتون با چند نفر از فعاالن زن از جـملـه گـوهـر          در پي ديدار    

عشقي، مادر ستار بهشتي (وبالگ نويسي كه به دست شكنجه گـران              
رئيس كانون مـدافـعـان         رژيم به قتل رسيد) و نرگس محمدي، (نايب         

حقوق بشر)، به مناسبت روز جهاني زن، وزارت امورخارجـه ايـران، از                
سازمان دهي اين ديدارها توسط سفارت اتريش در تهران انتقاد كرد و             
اين عمل خانم اشتون همچنين با عكس العمل اعتراضي شـمـاري از              
نمايندگان اصولگرا در مجلس و همچنين معاون ستاد كل نـيـروهـاي             

اشـاره  “  نامه مـردم   ” ما در شماره هاي پيش  .مسلح رژيم رو به رو شد 
كرديم كه رژيم واليت فقيه در پي اتخـاذ هشـت سـال سـيـاسـت                    
ماجراجويانه در زمينه برنامه هسته اي اش در شـرايـط فـوق الـعـاده              
ضعيفي به استقبال اين مذاكرات رفته است. تحريم هاي اقـتـصـادي               
مخرب كشورهاي غربي، بر خالف مدعيات سران رژيم اثـرات فـوق              
العاده جدي بر وضعيت اقتصادي كشور و خصوصاٌ قشرهاي ميـانـي و              
محروم جامعه بر جاي گذاشته است كه ادامه آن مي تواند عواقب فوق             
العاده خطرناك و جدي تري براي جامعه ما به همراه داشـتـه بـاشـد.                 
بديهي است كه حزب توده ايران مانند هر نيروي ميهن دوست ديگري            
مخالف ادامه تحريم هاي مخرب اقتصادي و تشديد وخامت شـرايـط             
زندگي براي ميليون ها ايراني است و از اين رو از مـذاكـرات بـراي                   
رسيدن به توافق و تشنج زدايي حمايت مي كند. ما همچنين معتقديـم              
كه اين تغيير سياست رژيم واليت فقيه نه به خاطر روي كـار آمـدن                 
دولت روحاني، بلكه سياستي است كه پيش از برگزاري انتخابات اتخـاذ     
شده و روحاني مسئول اجراي آن است. در ماه هـاي اخـيـر اسـنـاد                     
گوناگوني در زمينه شروع تماس هاي مخفي سران رژيم با اتـحـاديـه               
اروپا و دولت اوباما منتشر شده است كه نافي هرگونه توهمي در زمينـه              
اتخاذ اين سياست از سوي دولت روحاني و تحميل آن از سوي دولـت              
او به ولي فقيه رژيم است. سخنان هاشمي رفسنجاني در زمينه اهميت             
مذاكرات كنوني براي رژيم جمهوري اسـالمـي بسـيـار گـويـاسـت.                 

دولت و رهبري از اعتمادسازي ابايي ندارند... اگر    ” رفسنجاني مي گويد:     
پول] آغاز   [ هاي دسترسي به منابع       تر به نتيجه برسد، راه      مذاكرات سريع 

هاي خود را    توانيم برنامه شود و اگر منابع آزاد شود، ما با سرعت مي       مي
 “شود. تكميل كنيم... و حماسة اقتصادي آغاز مي

نكته مهم ديگر بررسي مانورهاي مختلف و وظايفي است كه گـروه     
در شرايط كنوني به پيش مي برند. نكته اسـاسـي             “  مدافع نظام ” هاي  

براي درك سياست هاي رژيم در شرايط كنوني اين است كه توافق بر             
سر اتخاذ اين سياست در باالترين سطح سران رژيم صورت گـرفـتـه               

دست ” است منتهي در شرايط كنوني و در حالي كه رژيم تالش دارد با              
“ پيروزي نظام ” از اين مذاكرات با سر و صداي تبليغاتي         “  بسيار ضعيفي 

بيرون بيايد حيطه عمل و مانور بس محدودي را در مقابل خـود مـي           
بيند. سناريويي كه سران رژِيم در اين بازي ماهرانه به كار گرفته و از              

، از جـملـه       “ جناح هاي عاقل نظام   ” آن بهره مي جويند اين است كه        
دولت روحاني خواهان حل و فصل مسايل هستند ولي در مقابـل ايـن        
نيروها، جناح هاي افراطي خواهان بهم زدن مذاكرات هستند و بنابراين           
اگر كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا فشارهاي بيش از حـد بـيـاورنـد            

 دولت نخواهد توانست مذاكرات را به نتايج مطلوب برساند.
مصباح يزدي، رئيس مؤسسة خميني، در قم، و يـكـي از تـاريـك                 
انديشان پرنفوذ حكومتي، در پاسخ به سخنانِ چنـدي پـيـشِ حسـن                

هاي دولت، ازجـملـه       روحاني خطاب به دانشگاهيان، با انتقاد از سياست       
كنـنـد    هاي شهدا شما را نصيحت مي علما، بزرگان و خانواده” بود:    گفته

كه فريب آمريكا را نخوريد، عزت ملت را نفروشيد و خون شهدا را بـه                

هاي هـزاران     دهيد دروغ است... خون       باد ندهيد... اين رفاهي كه شما وعده مي          
كه چـنـدروزي       دهيد تا اين    باد مي   شده به   شهيد كه درطول اين سه دهه ريخته      

چند دالري كه از پول خودتان است را به شما بـازگـردانـنـد؛ زهـي خـيـال                       
گـيـريِ بـاال، حـدادعـادل، از              دنبال موضع     ماه]. به     بهمن  17[رجانيوز،   “  باطل

مـاه،     بـهـمـن      18فقيه، در سخناني، در نمازجمـعـه           مشاوران و نزديكان ولي   
كنند، همه از    همه منتقدان و كساني كه در اين مورد صحبت مي ” داشت:     اعالم

دلسوزان نظام هستند... همچنانكه رهبري گفتند به تيم مذاكره خودمان اعتماد              
 “ داريم.
هاي مـعـاون       نمايندة مجلس دربارة گفته   202آميز    زمان با بيانية اعتراض     هم

وزير خارجه آمريكا و زير فشار قراردادنِ دولت با توسل به اين اهرم، روزنـامـه                 
دسـتـيـار و      ” ماه، از قول پاسدار يحيي رحيم صفوي نوشت:             بهمن  19آرمان،  

قوا گفت، دولت را بايد مورد حمايت قرار داد. ادارة          مشاور فرماندهي معظم كل   
 “كشور حقيقتاً كار سختي است.

خامنه اي نيز در هفتـه هـاي اخـيـر              “  ماوراي جناحي ” مواضع و مانورهاي    
نمايشگر سياست هاي حساب شده اي است كه سران رژيـم بـا تـوجـه بـه                     
پيشرفت يا دشواري هاي مذاكرات و ميزان باال رفتن خواست هاي اتـحـاديـه           

 اروپا و آمريكا از ايران اتخاذ مي كنند.
هـا     اي و نيز حضور ده  اي در آستانة آغازِ دور ديگري از مذاكرات هسته          خامنه

شركت بزرگ آمريكايي و اروپايي در تهران، در سخناني در جمع فرماندهان و              
ملت ايران بايد مذاكرات اخيـر و        ” ماه، گفت:      بهمن  19كاركنان نيروي هوايي،    

گر باشد... دولت، چندماهي بيش نيست           ها را بادقت نظاره     هاي آمريكايي   صحبت
شـود كـه          است، بايد به مسئوالن فرصت داده       كه مسئوليت را برعهده گرفته      

پيش ببرند، ضمن آنكه منتقدين بايد در قبال دولت، با شَرحِ             كارها را با قدرت به    
 ماه]. بهمن 19[ايسنا، “ صدر برخورد كنند

و سپس، روزِ پيش از برگزاريِ مذاكرات حساس وين، و براي فشار گذاشتـن              
شده ضمن حمايت     روي مذاكره كنندگان اروپايي براي نرمش با مانوري حساب        

 اش در ارتباط با [مذاكره با] آمريكا تأكيد كرد.  قبلي“ بدبينيِ”از مذاكرات، بر 
برد نظام در دهة      به گمان ما بازسازيِ مناسبات با امپرياليسم، هستة اصليِ راه         

معـنـايِ     هاي گوناگون به    بندي  چهارم حيات آن است. درگيري و نزاع بينِ جناح         
برد نيست. مصبـاح يـزدي و  دارودسـتـة                  تعارض و تقابلِ بنيادي با اين راه      

نامة ژنو با تزوير و ريـاكـاري        گرايِ او، درحالي از سياست دولت و توافق        واپس
هاي موجود با غرب زيرِ نظـرِ         وفصلِ مسئله   كنند كه، مذاكره براي حل      انتقاد مي 

اسـت.        نژاد آغاز شـده      فقيه و از دوران رياست جمهوري احمدي        مستقيمِ ولي 
عنصرهايي چون جليلي، مصباح يزدي، و  از اين دست افراد و  در سطحِ آنـان،                 

وگوهايِ مستقيم اما پنهاني با آمريـكـا و      ترديد در آن زمان هم از آغازِ گفت        بي
مورد روزنـامـه         اند. در اين     طورِكلي از برنامة رژيم در اين زمينه اطالع داشته          به

ماه، در مطلبي از قول نايب رئيسِ مجلس و يكي از اعضـاي                 بهمن  26شرق،  
بـود كـه، مـذاكـرات             كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نوشته       

عـالـي      اي مانند شـوراي      فقيه و نهادهاي اصلي     اي با تأييد و هدايت ولي       هسته
از تشـكـيـلِ دولـت جـديـد،              ماه قبل   10گيرد. حداقل      امنيت ملي صورت مي   

جـريِ             اي مجوزِ مذاكرات را صادر كرده       خامنه روحاني مـ بود. آنچه امروز دولت
فـقـيـه      گيريِ اصليِ رژيم واليت     برد، و سمت    روي از برنامه، راه     هيچ  آن است، به  
 تواند باشد. هاي موجود با غرب جدا نيست و نمي وفصل مسئله براي حل

بحث اساسي اين است كه در شرايط كنوني وظيفه نيروهاي مترقي و آزادي        
خواه در مقابل اين مذاكرات و مانورها چگونه مي بايد باشد. بديهي است كه ما                
خواهان ادامه مذاكرات، تخفيف تشنج و لغو تحريم هاي اقتصادي امپرياليسم و            
كشورهاي غربي بر ضد ايران هستيم. در اين عرصه نكته اي كه مـا بـر آن                  
تأكيد داريم تفاوت اساسي و ريشه اي بين خواست هاي رژيم از اين مذاكـرات               
براي تخفيف بحران و ادامه حياتش بر اساس ادامه همـان سـيـاسـت هـاي                   

 ادامه گفت و گو هاي هسته اي...
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هاي اليـگـارشـي       با توجه به باال گرفتن مناقشة سياسي در اوكراين كه ناشي از كشمكش گروه              ♦
جمهوري اوكراين است، ولي براي مـردم جـهـان و مـردم                  براي دست يافتن به مقام رياست     

 دهند؛ نشان مي“ هاي اروپايي ها به ارزش عالقة اوكرايني”اوكراين آن را 
ويژه اتحادية اروپـا و         شرمانة كشورهاي خارجي و به      با توجه به واقعيت مداخلة گستاخانه و بي        ♦

اياالت متحده آمريكا در امور داخلي كشور مستقل اوكراين، و اينكه در واقع خود اين كشـورهـا                  
تريـن نـمـونـة         اند، و اين خود روشن      محرّك و مشوق تشديد مناقشة اجتماعي در اوكراين بوده        

هاي اخير در يوگسالوي و گرجسـتـان و            است كه در سال   “  هاي رنگي   انقالب” اجراي سياست   
ايم و هدف آن نه حفاظت از منافع اكثريت     قرقيزستان و برخي از كشورهاي عرب شاهد آن بوده        

 گر بوده است؛ هاي ژئوپولتيكي كشورهاي مداخله مطلق مردم اين كشورها، بلكه تحقق هدف
با تأكيد بر اين امر كه مردم اوكراين اكنون در دو سوي اين مناقشه در مقابل يكـديـگـر قـرار         ♦

روشني ببينند و ارزيابي كنند، و در واقع حضور آنها            توانند به   اند و منافع طبقاتي خود را نمي        گرفته
 هاي كشور حافظ منافع سرماية بزرگ است؛ “ميدان”در 

با ابراز نگراني شديد از اينكه شرايط بحران سياسي و اقتصادي شديد كنـونـي در اوكـرايـن،                      ♦
يي از نـاسـيـونـالـيـسـم،              موجب سر بلند كردن فاشيسم شده است، كه حاصل مستقيم آميزه          

هراسي و تعصب ناسيوناليستي بورژوايي اوكراين است، كه خود دولت نيز به              هراسي، روس   بيگانه
 ها و تضادها به طور مستقيم دامن زده است؛ اين پديده

 المللي احزاب كمونيست و كارگري: اجالس احزاب عضو كارگروه تدارك نشست بين
. مداخلة خارجي در امور داخلي اوكراين را كه منجر به تشديد رودررويي اجتماعي و سيـاسـي در                 1

 كنند؛ آن كشور شده است، محكوم مي
خواهند كه از گسـتـرش          . از همة مردم اوكراين و نيروهاي اجتماعي و سياسي آگاه اوكراين مي             2

 هراسي، فاشيسم و ناسيوناليسم افراطي پيشگيري كنند؛ بيشتر بيگانه
فقط متوجه نيروهاي سياسي نمايندة سرمـايـة          آميز نه   . معتقدند كه مسئوليت برخوردهاي خشونت      3

، بلكه به همان اندازه مـتـوجـه          » مخالفان« اصطالح    يعني حزب حاكم و رهبران به       -بزرگ اليگارش 
يي است كه منجر به تلفات جـانـي شـده               هاي آشوبگرانه   سياستمداران آمريكايي و اروپايي و فعاليت     

 است؛
كنند، كه به مـردم        پرسي حمايت مي    . از پيشنهاد حزب كمونيست اوكراين مبني بر برگزاري همه          4

شان براي انتخاب مسير سياست خارجي و پيوندهـاي           دهد كه از حق قانوني      اوكراين اين امكان را مي    
 اقتصادي كشور خود استفاده كنند؛

 هاي اوكراين هستند. . خواهان پايان يافتن جنايت عليه مردم و كمونيست5
هاي افراطي امروز در شهر كيِف دست به عـمـل خـرابـكـارانـة            نيروهاي فاشيستي و ناسيوناليست   

هاي منتشر شده، در جريان اين عمل، دفتر مركزي حزب كمونـيـسـت                آوري زدند. بنا به گزارش       ننگ
آور ضدكمونيستي و مطلقاً      اوكراين به آتش كشيده شد و كامالً ويران شد. ما مسئوليت اين عمل شرم              
دانيم. ما بـار ديـگـر بـر              اوباشانه را متوجه اتحادية اروپا، اياالت متحد آمريكا و عوامل فاشيست مي           

 كنيم. هاي اوكراين تأكيد مي همبستگي قاطع خود با مردم و كمونيست
 ، بيروت2014فوريه  22

 حزب كمونيست برزيل
 حزب كمونيست كوبا

 حزب مترقي زحمتكشان قبرس (آكل)
 حزب تودة ايران

 حزب كمونيست پرتغال
 حزب كمونيست فدراسيون روسيه
 حزب كمونيست آفريقاي جنوبي
 حزب كمونيست بوهم و موراوي

 حزب كمونيست اكوادور
 حزب كمونيست لبنان

 حزب كمونيست فلسطين
 حزب كمونيست سوريه

 حزب كمونيست سوريه (متحد)
 حزب كمونيست تركيه

 حزب كمونيست اوكراين
 حزب كمونيست آمريكا
 حزب كمونيست بريتانيا

 حزب كمونيست نوين هلند
 

ن        توجه:      ست بي ش دارك ن ت روه  رگ س كا جريان اجال در  انيه  ن بي ب      اي زا ــ ح ــي ا الملل
فوريه و در اوج تشنج سياسي حاكم در اوكراين و قبل از              22كمونيست و كارگري در بيروت در تاريخ        

 سرنگوني دولت قانوني اين كشور مورد تصويب قرار گرفت.

 بيانية حزب هاي كمونيست و كارگري جهان 
سركوبگرانه سال هاي اخير و خواست مـردم در           در همبستگي با اوكراين

زمينه تغيير شيوه حكومت مداري در ايـران در           
عرصه هاي گوناگون، از جمله عرصه سـيـاسـت          

 خارجي است.  
دستورنامه خامنه اي، به دولـت روحـانـي در            

كـه در    “  اقتصاد مقاومتي ” زمينه اجراي سياست    
سـازي و       اصلي ترين خطوط بـر خصـوصـي         

مبتـنـي اسـت و مـنـافـعِ                آزادسازيِ اقتصادي 
هاي پرنفوذ قدرت و ثروت معيني را درنظر          كانون

دارد، در شرايطي كه سران رژيم از بهبود اوضـاع          
اقتصادي، در صورت لغو تحريم هاي اقتصـادي،        
داد سخن مي دهند، نمي تواند سياست اقتصادي        
خواست ميليون ها ايراني باشد كه در سال هـاي          
اخير به دليل عملكرد مخرب رژيم و تحريم هاي         
اعمال شده از سوي كشورهاي امپرياليستـي در         
                فقر و محروميت دست و پا مـي زنـنـد. دولـت

هاي كلي رژيـم و        در چارچوب سياست    -روحاني
برنامـة    -برد سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن       راه

سازي را با قـوت       آزادسازيِ اقتصادي و خصوصي   
كند. انباشت سرمايه در طول ساليـانـي           دنبال مي 

هـاي مـردم،       خرابيِ توده   بهاي فقر و خانه     دراز به 
تر بـا     تر و شفاف    دراين مقطعِ زماني به پيوند ژرف     

هـاي    سرماية جهاني نيازمند است. دولت با برنامه       
اش (اين برنامـه در بـطـنِ             اجتماعي  -اقتصادي

اجـتـمـاعـي رژيـم           -گيريِ اقـتـصـادي      سمت
اي   فقيه قرار دارد) درپيِ خيزاندن موج تازه         واليت

از انباشت سرمايه به بهايِ حراجِ ثروت مـلـي و            
سازيِ امـوال   است. خصوصي   هاي همگاني     دارايي

ويـژه بـرنـامـة          هاي ملي بـه      عمومي و دارايي  
اي مـانـنـد       سازيِ صنايع مادر و كليدي      خصوصي

صنعت نفت و گاز دقيقاً در اين جـهـت صـورت             
معنـاي آن اسـت كـه            گيرد. اين درواقع به      مي

وسيلة دولـت بـه        ميلياردها دالر از ثروت ملي به     
شود.  براساسِ      هايِ قدرت و ثروت داده مي       كانون

شركـت    140كل كشور، بيش از       93بودجة سال   
                   دولـتـي در فـهـرسـت و مـؤسـسـة بـزرگ

اند، و دولت روحـانـي         سازي قرارگرفته   خصوصي
ها [به بـخـشِ خصـوصـي]            درصدد واگذاريِ آن  

 است.  
نكته ديگري كه بايد در بررسي  موضع گيري         
هاي رژيم در اين عرصه و ديگر عرصه ها به آن           
توجه كرد، اين واقعيت است كه جامعـه مـا در             
شرايط بسيار ملتهبي قرار دارد  و سـران رژيـم             
خوب مي دانند كه بدون بهبود شرايط اوضاع مي         
توان به سمت شورش هاي اجتماعي خطـرنـاك         
رانده شود و از اين رو بايد هرچه سريع تر اوضاع           

كرد. درچنين اوضاعي وظـيـفـه       “  آرام” جامعه را   
خـواه    اصلي و مبرم همه نيروهاي مترقي و آزادي       

حركت به سمت تقويت جنبش مردمي و استفادة        
هاي   ها براي خنثي كردن توطئه      ماهرانه از امكان  

رژيم، فشار عمومي براي تغيير سياسـت و تـن            
دادن به برخي خواست هاي مردم و در عين حال          
بازسازيِ بدنه جنبش اجتماعي اسـت. در ايـن             
خصوص اولويت با اتحـاد عـمـلِ نـيـروهـا و                

دوسـت كشـور اسـت.           هاي ملي و ميهن     حزب
هـاي     ها و سياسـت     باوري به اقدام    هرگونه خوش 

رژيم درحكم خلع سالح جـنـبـش در بـرابـر                
 ديكتاتوري و ارتجاع است!

  
  

 ادامه گفت و گو هاي هسته اي...



 942شمارة   1392اسفند ماه  19شنبه دو   12 

است و در راه تحقق          
كامل آنها تالش           

 “كند. مي
از رفيق نزيمانده         
پرسيده شد: اگر اين         

هايي كه گفتيد      پيشرفت
صورت گرفته است و        

گيرد، پس تصميم        مي
اخير اتحادية فلزكاران      
آفريقاي جنوبي (          

N U M S A    در (
پشتيباني نكردن از         
كنگرة ملّي در انتخابات      
آتي يا دادن كمك مالي      
به آن را چطور توضيح        

دهيد؟ آيا اين نشانة       مي
آن نيست كه ائتالف        

گانة كنگرة ملّي آفريقا      سه
و حزب كمونيست          
آُفريقاي جنوبي و          
فدراسيون سنديكايي      

) دچار تزلزل و تفرقه شده است؟ رفيق نزيمانده           COSATUآفريقاي جنوبي (  
فلزكاران هميشه يك جناح چپ افراطي داشته            بايد بگويم كه اتحادية   ”گويد:    مي

منشور ”گويند ما به       گانه مخالف بوده است. آنهايي كه مي           كه با ائتالف سه    
اند كه    ايم، كساني   گانه] خيانت كرده    [كارپايه و اصول اساسي ائتالف سه      “ آزادي

اند. موضع رسمي اتحادية فلزكاران       خودشان قبالً از پذيرفتن آن منشور سر باز زده        
عوض شده است چون دبيركل آن داراي چنان گرايشي است. اين وضع ماية                  

زيادي از      تأسف است چون ممكن است به تفرقه دامن بزند. به نظر من عدة                 
فلزكاران در كنگرة ملّي خواهند ماند. هزاران تن از اعضاي حزب كمونيست هم               

 “اند. همين اآلن عضو اتحادية فلزكاران
هاي اخير جيكوب زوما،      آيد اين است كه آيا گفته       پرسش ديگري كه پيش مي    

هاي كارگري نبايد توقع       جمهور آفريقاي جنوبي، مبني بر اينكه اتحاديه           رئيس
كه معنايش    -داشته باشند كه همراه با كنگرة ملّي در حكومت شركت داشته باشند     

گانه نيست؟    موجب تضعيف ائتالف سه     -پذيرفتن يك نظام اقتصادي ديگر است      
هاي جيكوب زوما مؤيد اين نيست كه آفريقاي جنوبي در مسير                     آيا گفته 
كند، نه سوسياليسم؟ رفيق نزيمانده چنين نظري ندارد. او            داري حركت مي    سرمايه

زوما صرفاً به ماهيت اين ائتالف اشاره داشت كه هميشه يك ائتالف              ”گويد:    مي
يي مشترك است     راهبردي در راه يك انقالب دموكراتيك ملّي بوده است؛ برنامه          

شود. اما اين بدان معني نيست كه          كه زير رهبري كنگرة ملّي به پيش برده مي          
ها و حزب كمونيست امكان بيان نظرهاي خود را ندارند. واقعيت اين است               اتحاديه

يي براي شركت در       ) تا كنون هرگز چنين كارپايه       1373( 1994كه ما از سال      
ايم. حتي در زمان رياست جمهوري        هاي كشور نداشته    تنظيم خط مشي و سياست    

در آفريقاي جنوبي به اندازة امروز نفوذ و قدرت نداشت. به                 “چپ”ماندال هم    
بين است كه يك       همين دليل است كه حزب كمونيست آفريقاي جنوبي خوش           

 “پذير است. تر امكان دگرگوني اقتصادي بنيادي
هاي   از رفيق نزيمانده پرسيده شد كه نظرش دربارة خواست ملّي كردن بخش             

مبارزان آزادي  ”هايي مثل      ها، كه از سوي گروه        كليدي اقتصاد، مانند معدن     
آبرويي   شود چيست. (اين گروه سال گذشته توسط فرد بي             مطرح مي  “اقتصادي

ما، صدر سابق سازمان جوانان كنگرة ملّي آُفريقا، ايجاد شد.)               مثل ژوليوس ماله  
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي به اجتماعي كردن مالكيت        ”رفيق نزيمانده گفت:    

وسائل توليد اعتقاد دارد. ما در آستانة ورود به سوسياليسم نيستيم، ولي خواستار                
اي هستيم كه وابستگي كشور       يي تر و چنان گذار اقتصادي       اصالحات ارضي ريشه  

 “به استخراج مواد معدني را كاهش دهد، و نيروهاي مولّد را رشد و توسعه دهد.                
ندارد و آن را      “مبارزان آزادي اقتصادي  ”رفيق نزيمانده نظر خوبي نسبت به گروه         

مركز ”نظامي است كه      داند كه داراي سازماني شبه      مي “نوفاشيستي”يك جنبش   
است. رفيق   “فرماندة كل قوا  ”ما هم     در رهبري آن است و عنوان ماله       “فرماندهي

خواهند و تالش دارند كه اعتبار و حيثيت  آنها مي”
بخش را از ميان ببرند. آنها براي حمله به  جنبش رهايي

آفريقاي جنوبي، مجبورند كه ماندال را از رفقا و ادامه 
  “دهندگان راه ماندال جدا كنند.

 
بليد نزيمانده، دبيركل حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، و وزير           
آموزش عالي در دولت كنوني آفريقاي جنوبي، در سفر اخيرش به             

گفتگويي نيز با    “همايش جهاني آموزش  ”بريتانيا براي شركت در      
همايشي  “همايش جهاني آموزش  ”داشت.   “استار”نشرية انگليسي   

المللي است كه هر سال در كشورهاي گوناگون دنيا براي بحث             بين
 شود. هاي آموزش برگزار مي و تبادل نظر دربارة شيوه

)، وقتي كه نلسون     1392اواخر سال ميالدي گذشته (آذر ماه          
ماندال، قهرمان ضدنژادپرستي آُفريقاي جنوبي و جهان از دنيا رفت،          

ها متوجه آفريقاي جنوبي بود. براي مدت كوتاهي هم كه            همة نگاه 
هايش را كنار گذاشت تا در يك صف          شده، انگار همة دنيا اختالف    

واحد، به اين اسطورة مبارزه در راه آزادي اداي احترام كند. ولي                
هاي غربي    رفيق نزيمانده معتقد است كه چهرة ماندال را در رسانه          

از هرگونه محتواي جدي سياسي تهي كردند. رفيق نزيمانده در             
با وجود آنكه ماديبا     ”گويد:    با عصبانيت مي   “استار”گفتگويش با   

من فرشته نيستم؛ من مقدس     ”صراحت به ما گفته بود         خودش به 
، ولي در غرب او را فقط به عنوان         “ام  نيستم؛ من هم بخشي از همه     

هاي غرب، اصالً حرفي از        يك فرد خير معرفي كردند. در روايت        
يي به زمينة تاريخي رژيم       كنگرة ملّي آفريقا نبود! در آنها هيچ اشاره       

آپارتايد و سرشت انقالبي مبارزه برضد آن وجود نداشت. انگار كه             
 “تنهايي مبارزه كرده بود و عضو يا كادر يا سرباز نبود! ماندال به

البته علّت چنين برخوردي براي رفيق نزيمانده كامالً روشن              
خواهند و تالش دارند كه اعتبار و حيثيت           آنها مي ”گويد:    است. مي 

بخش را از ميان ببرند. آنها براي حمله به آفريقاي              جنبش رهابي 
جنوبي، مجبورند كه ماندال را از رفقا و ادامه دهندگان راه ماندال               

هاي غربي براي بدنام كردن ميهن ماندال و              رسانه “جدا كنند. 
هاي بس گوناگوني به كار         بدگويي كردن نسبت به آن، شيوه        

آفريقاي جنوبي را طوري جلوه      ”برند. به گفتة رفيق نزيمانده:         مي
دهند كه انگار در شرف از هم پاشيدن است... اما فقط در پنج                 مي

سال گذشته، ما شاهد دستاورهاي بزرگي براي مردم عادي كشور            
سال بيشتر شده است، و اكنون به          4ايم. ميانگين طول عمر       بوده
ايم بر مسئلة انكار بيماري ايدز كه            رسيده است. ما توانسته      61

يي جدي شده بود، فائق آييم... بهبود چشمگيري در وضعيت              مسئله
درصد   78ايم. سال گذشته، بيشتر از           آموزش و پرورش داشته    

آموزان سال آخر تحصيلي، امتحان نهايي را با موفقيت پشت             دانش
درصد بود. اكنون     60سال پيش كمتر از       20سر گذاشتند. اين رقم     

پوست يا دخترند. دولت        ها سياه   درصد دانشجويان دانشگاه     60
گذاري براي ايجاد يك       ريزي و سرمايه     همچنين در حال برنامه    

تك افراد جامعه از       نظام بيمة درماني است كه برخورداري تك         
خدمات بهداشتي و درماني را تضمين كند. ما در چند سال اخير                

 80ايم، به طوري كه اكنون        رساني را بسيار بهتر كرده      وضعيت آب 
گذاري   درصد از مردم به آب آشاميدني پاك دسترسي دارند. سرمايه         

در زمينة آموزش و پرورش كودكان نيز در جريان است. از ميان               
آموز هر    ميليون دانش   9آموز در آفريقاي جنوبي،       ميليون دانش   12

كنند... عالوه بر همة اينها،       روز يك وعده غذاي رايگان دريافت مي      
نژادي وفادار    هاي جنبش ضدتبعيض    كشور ما همچنان به آرمان     

افزايش نفوذ نيروهاي چپ 
 در آفريقاي جنوبي

 15ادامه  در صفحه  
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 14ادامه  در صفحه 

با ايگور “ پراودا”روزنامة  وگويِ گفت
 كارپنكو، رهبر حزب كمونيست بالروس 

 “]كامينفورم”رسانيِ  اطالع-[برگرفته از: روزنامة اينترنتي

 سالگيِ حزب كمونيست بالروس نودوپنج
، از بنيادگذاريِ حزب       2014و آغازِ سال        2013با پايانِ سال      

كمونيست شوروي و همچنين حزب كمونيست بالروس نودوپنج سال           
، با  “پراودا“لگ استپاننكو، خبرنگار روزنامة     ااين مناسبت،       سپري شد. به  

ايگُور كارپنكو، دبير اول حزب كمونيست بالروس، ديداري داشته و در            
 خوانيد: وگويي كرده است كه در زير مي خالل آن  با او گفت

 
گذاريِ حزب كمونيست     ويچ، جشن بنيان    يه  ايگور واسيلي “:  پراودا”

آيد در يك روز جشن         نظر مي   روسيه و بالروس را آن طور كه به          
 ست؟ گيرند، آيا اين موضوع اتفاقي مي

در        كارپنكو: س  ست بالرو در   1918دسامبر    30حزب كموني
رسميت شناخته شد، و       كنگرة نخست كشور سوسياليستي شوروي به       

كشور سوسياليستي بالروس نام گرفت و در [اتحاد جماهير]شوروي             
دسامبر،   31سوسياليستي پذيرفته شد. در فرداي همان روز، يعني در             

دهقانان بالروس ناميده    -دولت موقت انقالبيِ سوسياليستيِ كارگران      
يي در شوروي منتشر      در بيانيه   1919شد، و [اين رويداد] در يكم ژانوية        

و اعالم گرديد. بايد اذعان كنم كه كشور شوراها بود كه نخستين بار                
همين دليل هم ما اين روز را          رسميت  شناخت، و به       سرزمين ما را به   

دانيم. بالروس    سالروزِ تولد و تشكيلِ حزب كمونيست بالروس مي           
 نخستين جمهوري متحد [از اتحاد جماهير] شوروي بود.

 
رويداد برگزاريِ نخستين كنگرة سوسياليستي متحد            “: پراودا”

و نيز مراسم جشني كه از سوي كميتة            -فوريه      3تا    2بالروس در   
كه در    -مركزي حزب كمونيست بالروس در شهر مينسك برپا شده بود     

رتبة اجرائي روسيه، نمايندگان گارگري و               ها نمايندة عالي       آن
پرست،   هاي ميهن   ها، انجمن   هاي كارگري، نمايندگان تعاوني      اتحاديه

معاونان و كاركنان نهادهاي اجرائي، و همچنين، حزب كمونيست               
هاي كمونيست برادر     روسيه، حزب كمونيست اوكراين و برخي از حزب        

از اروپا، آسيا و آمريكاي التين شركت و حضور داشتند و                         
گذاريِ حزب    مناسبت نودوپنجمين سالروِز بنيان     شان را به    هاي  شادباش

           كمونيست، جمهوري و خلقِ بالروس ابراز كردند، نشان دهندة اهميت
خصوص رابطة ميان روسيه و       به  -هاي برادر   ناپذير بين خلق رابطة جدائي 

را به خشم آورد،     “ها  دمكرات”بود. همين رويداد، ناسيونال        -بالروس
با نام    -1918مارس  25اند كه، بالروس پيش از        زيرا آنان بر اين عقيده    

رادا “به استقالل رسيده بود [اين را              -“جمهوري خلق بالروس    ”
شوراي جمهوري دمكراتيك خلق بالروس) مدعي است]. شما        )”ر  ن.  ب.

 در اين باره چه نظري داريد؟
ستان     كارپنكو:   دا د آن  ا ي ه  درهم       ب خيالي و  مِ   هاي  ره ب

هاي دور و دشوارِ پس از سقوط          ها، و به آن زمان    “   دموكرات“ناسيونال
امپراتوري روسية تزاري و تشكيلِ دولت بالروس كه در روند زندگي رخ            

افتيم كه در واقع در همان زمان هم با مخالفت جدي  آنها                داده بود مي  
مواجه شد. جمهوري بالروس دراتحاد با متحدانِ سابق[جماهير                

هاي فدراتيو ديگر به جمع       شوروي] و با برابريِ حقوق كامل با جمهوري       
ها پيوست. اين آن راهي بود كه خلق بالروس در مسيرش تالش                 آن

كرد، خاك بالروس را كه در        كرد. خلق بالروس اگر عجوالنه عمل مي      
لحاظ قضائي و نه از       توانست، نه به    ها بود نمي    آن زمان در اشغالِ آلمان    

 ”ر  ن.  رادا ب. “نظر قانون اساسي، از اشغال درآورد و به خود باز گرداند.             
يا جبهة بوروژوازي مردم بالروس در زمان انتخابات محلي، در مجلس            

دست آورد. پس از       درصد آرا را در سراسر كشور توانست به           3فقط  
فروريزيِ اتحاد شوروي، اين سازمان به نيروهاي خارجي و ديگر                 

اي   پيشگي  شد، و با خيانت     كشورها گويا براي آزاديِ بالروس متوسل مي      
كند، خواستارِ قطع رابطه با       كه به ذهن هيچ انسان راستيني خطور نمي        

 روسيه بود.
 
امپراتور آلمان از   ]”ويلهم دوم “منظورتان همان تلگرامي است كه      “: پراودا”

رادا “خاطر آزاد كردنِ سربازان آلماني براي         ] با تشكر فراوان به    1918تا    1888
چابلوسانه از امپراتور خواهش كرده بود        ”ر  ن.  رادا ب. “فرستاده بود و      ”ر  ن.  ب.

تا بالروس را  رايش آلمان درحمايت خود قرار دهد و متقاعد كردنِ [او] به                   
 يي بهتر، كه از سوي روزنامه پراودا در آن زمان افشا گرديد؟ دوستي براي آينده

راي         كارپنكو: سوائي ب ر ن  ا اي ن        بله. گوي شان كافي نبود. اي
ها دوباره به بالروس باز گشتند و با پيوستن به جبهة قيصر با نازي ها                    انگل

همگام شدند و در راه اروپاي آزاد  برضد مردم خودشان جنگيدند. پس از                    
اياالت -ها، شروع كردند به خوش خدمتي به صاحب جديدشان            شكست نازي 
و ماهوارة اروپائي آن شدند. با اينكه تاريخ هرگز به گذشته  باز               -متحده آمريكا 

نخواهد گشت، اما بايد در نظر داشت كه كشور بالروس همراه با اتحاد جماهير              
طورِ دقيق،    شوروي به استقالل رسيد. و اين امر مظهرِ سياست ملي و به                 

هاي پرنسيپِ  لنيني بود. لنين در جلسة اتحادية سازمان ملل گفت كه، ما                 پايه
ها را خواهانيم، اتحادي كه اجازة تجاوز خلقي به خلق              اتحاد و مشاركت خلق   

چنان اتحادي كه اساسِ اعتماد واقعي، برادري، و          ديگر را نداشته باشد، يعني آن     
ها باشد. پياده كردنِ اين اصول      يگانگيِ كامل و برآمده از ميل و اراده و رأيِ آن 

 هايِ برابر[حقوق] غيرممكن است. بدون جمهوري
 
ما خود را با جمهوري اوكراين و ديگر        “نويسد:    والديمير لنين مي  “: پراودا”

دانيم و همراه با يكديگر به اتحاديه فدراتيو            ها برابر و مساوي مي       جمهوري
آيا اين همان پيروزي واقعي ما نيست كه در اتحاد جماهير              ”پيونديم.  جديد مي 
 دست آمده بود؟ شوروي به

م          كارپنكو:   ست سي س  م بالرو رد خ م ري ا ت در  ر  ا ن ب ستي خ راي ن ما ب
گذاري كرديم، نظام تخصصي هنر و فرهنگ در           ملي آموزش پيشرفته را پايه     

كشورمان پايه گذاري شد، سيستم مليِ چاپ و نشرِ كتاب و خبر رسانيِ                    
صورت اصيل خود شكل گرفت. جمهوري بالروس         مطبوعاتي جريان يافت و به    

 67داراي    1941اي برخوردار نبود، در سال      كه در زمان تزار از هيچ مركز علمي       
  15مؤسسة پژوهشيِ دانشگاهي،      26مركز علمي بود كه عبارت بودند از:            

شناسي،    شناسي، زيست     شناسي، گياه     مركزِ زمين     16ايستگاه پژوهشي،     
 15شيمي، جانورشناسي، فيزيولوژي، فتوسنتز، و دارو. فقط در عرض               زيست

برابر [نسبت به     23سال پيش از شروع جنگ[جهاني دوم]، صنعت بالروس           
ِ   پيش از آن] توسعه يافت، و بايد خاطر نشان كرد كه، بالروس به جمهوري                

 توسعه يافتة صنعتي اي با پشوانة [صنعت] كشاورزي تبديل شد.
 
سالگي حزب    مناسبت نودوپنج   كه در جلسه رسمي به        در گزارشي “: پراودا”

هاي مردم بالروس كه در       كمونيست بالروس ارائه داديد، از زندگي و قهرماني       
هاي تاريخ ثبت شده است ياد كرديد، از پايداري مردم بالروس در                   صفحه

شان  با اشغالگران نازي سخن         هاي تاريخي و مبارزات     ترين آزمون   برابرسخت
 تر بيان كنيد؟ گفتيد. ممكن است اين موضوع را روشن

س     كارپنكو: م بالرو رد  -همراه با تمام مردم اتحاد شوروي           -ما م
مان را در پيكارمان در راه دفاع از آزادي مديون رهبري               هاي تاريخي   پيروزي

مان را در     دانيم، [زيرا] اين رهبري باعث شد تا مقاومت           حزب كمونيست مي  
درستي   جبهة نبرد افزايش دهيم. واحدهاي منظم ارتش سرخ بالروس كه به            

شيوة   جنبش مقاومت لقب گرفته بود، در بيش از نيمي از خاك منطقه به                  
كردند و در قلمروِ اين پيكارِ پارتيزاني بود كه ارتش            پارتيزاني(چريكي) پيكار مي  

سرخ با استقرار خود در آن و بنابر قوانين اتحاد شوروي  توانست به مبارزه                    
سوم   ست كه، با اينكه بالروس درطول جنگ  يك          ادامه دهد. الزم به ياد آوري     

اش را از دست داده بود و           اش و بيش از نيمي از تمامي ثروت ملي           از جمعيت 
روستايش با خاك    9000شهر مركزي، شهرستان، و قصبه و بيش از               209
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يكسان شده بودند، اين جمهوري در مدت زمان كوتاهي توانست          
هاي برادر  بيشتر       تنها از جمهوري     خود را بازسازي كند، و نه       

ها از روسيه هم پيشي گرفت.        پيشرفت كرد، بلكه در برخي عرصه     
حق در صنايع شيميائي، ذوب آهن، و صنعت                  بالروس به  

الكترونيكي به فروشگاه اتحاد جماهير شوروي تبديل گرديده بود.         
اش به سطح جهاني، در        با نزديك شدن سطح رشد كشاورزي       

توليد شماري از محصوالت حياتي دامي از جمله شير و گوشت،             
سرانة توليد اين جمهوري در اين عرصه تقريبا از همة كشورهاي           

طور كلي، بالروس در دوران            اروپاي غربي باالتر بود. به        
سوسياليستي و رهبري حزب كمونيست شوروي، با وجود تحملِ          

لحاظ اقتصادي   هاي بسيار، ديگر بار توانست به       ها و تخريب    ضربه
 اجتماعي و فرهنگي به جايگاه باالئي دست يابد.  -

 
تان يادآور شديد كه           شما در خالل سخنان       “: پراودا”

اند، آيا    هاي شاياني كرده    هاي شوروي به بالروس كمك      جمهوري
هاي برادرانة    دانيد يادآوري كنيم كه بالروس هم كمك        الزم نمي 

 ها كرده است؟ فراواني به آن
رها و بي      كارپنكو:   ا س ب سيه و        بله بالرو رو ه  حد ب
هاي بكر  همكاري       منظورِ باال بردنِ توسعة زمين       قزاقستان به 

كرده است، از جمله بنابر قرارداد مينسك، روسيه و دنيپر، در                
ها روستاهائي كه به كشور ما            حدوحصر آن   هاي بي   جلگه

هائي در    اند، ساخته است و همچنين شهرها و شهرك            نزديك
هاي روسيه ساخته است، همان         و ديگر منطقه   “تومين”منطقه  
هاي نفت و گاز را توسعه داد.         ها چاه   هايي كه روسيه در آن      منطقه

توان يادآوري كرد كه      هاي روسيه هم مي     البته درمورد خشكسالي  
هاي شاياني در اين       بالروس در فرستادن گندم و علوفه كمك        

اي بود كه      هاي برادرانه   زمينه كرد. در واقع اين همان كمك         
 شد. داد و باعث موفقيت آن مي شوروي بزرگ را توسعه مي

ضربه سنگيني به     1991از بين رفتن اتحاد شوروي در دسامبر        
هاي   هاي آن زد. در اين ميان بالروس هم پتانسيل         تمام جمهوري 

طورِعمده كاهش    اش را از دست داد. خط مقدم توليد به           اقتصادي
يافت و بيكاري همچون بهمني بر سرمان فرو ريخته بود و  علت           
آن هم كاهش توليد در صنايع و تاثيرش در جامعه بود. اين ضربه     

هم بود. مسئله       تنها به اقتصاد بالروس بلكه به استقالل آن           نه
عمده مبارزه ايدئولوژيك و سياسي و انتخاب دوبارة راه توسعه             

 گرفت.   دولت بالروس بود. انتخابي كه بايد انجام مي
 
گويا در اين مرحلة گذارِ تاريخي سه سازمانِ                “: پراودا”
ناسيوناليست و ليبرالِ      رو،  و راديكال      كارِميانه  رو، محافظه   ميانه

بحث و جدل      طرفدارِ غرب دربارة رويكردهاي جمهوري به         
 پرداختند. مي

هكارپنكو:   ث؟ب ح راي آن         ب ژة بحث ب د وا ر رب م كا نظر
خاطر دارم كه بين       خيلي نرم است. من آن زمان را خوب به            

ياد دارم كه     يي واقعي جريان داشت. به      هاي مختلف مبارزه    جناح
ها   هائي به خيابان    ريزي  ها با برنامه  “دموكرات”اصطالح    گروه به 

بازان جنگ جهاني دوم       هاي جان   ريختند و به كَندنِ مدال       مي
شان   هاي  هاي جانبازان را از روي سينه       زدند .آنان مدال    دست مي 

ها را به     توان آن   كندند. در واقع چنان ستيزهايي بود كه مي           مي
هاي كارگذاشته شده در ميدان جنگ تشبيه كرد. جنگ با               مين

اي[با   هاي رسانه   و حمله “ زنون پازنياك ”و  “ گورو-آ”آقايانِ  
شدة ضد    ريزي و فورموله    برنامه  هاي از پيش    ها] و سخنراني    مقاله

شان كه با هدف رويارويي با اتحاد         هراسي])  روسي(رسوفوبيا[روس
با روسيه شكل گرفته بود. طرفداران اين خط  را ه حل خود را با                
مبارزه با زبان روسي  و تصفيه دستگاهاي دولتي و ارتش از                 

هاي اجراي قوانين روسي آغاز كردند و ظاهراً          و سازمان “افسران”
عبارتي   اند، يا درواقع و به      محلي در بالروس  “دمكراسيِ”خواستار  

ديگر، آن بالروسي كه به اقيانوس اطلس و بلوك شمالي و ناتو              

 بپيوندد. ادامه  گفت و گوي پروادا ...
خواستند ثبات اقتصادي و      ها را كه مي     ليبرال  اما جامعه بالروس تالش راديكال    

شكست و آنان را      ها مردم بالروس را برهم زنند درهم        اجتماعي و فرهنگي ميليون   
خواهي و فعاليت و تالش       شان را خنثي كرد. حس وطن       هاي  زانو درآورد و اقدام     به

به مقام رياست    “ الكساندر لوكاشنكو ”ها در سياست و انتخاب            انبوه توده 
سياسي و اجتماعي و علمي و فرهنگي       -جمهوري، كشور را از فروپاشيِ اقتصادي     

هاي ديگر به بازسازيِ  بالروس پرداخت، و با            بازداشت. او با همراهي جمهوري    
اتحاد چند جمهوريِ سابق شوروي]،        (“س.ن.گ““[(هاي مردمي   اتحاد دولت ”
ترميم گسترده كشور دست زد. كشورهاي عضو اين اتحاد، با پيوند با يكديگر                 به

 توانستند مانع از فروپاشي بالروس و چند جمهوري ديگر گردند.
 
كه در   (س.ن.گ)،“ هاي مردمي   اتحاد دولت ”لوكاشنكو در جلسة     “: پراودا”

شهر مينسك برگزار شده بود گفت كه، بالروس استقالل خود را بدون همكاري              
 تصور آورد. تواند به نزديك با كشورهاي مستقل مردمي نمي

جمهوري          كارپنكو:   ن  ا اي دون همكاري ب م   ها نمي   بله ما ب واني ت
اي[همكاري با    استقالل و رفاه را براي مردم بياوريم، و به چنين رويكرد اصولي             

شود، به آن ادامه خواهيم       ها] مادام كه از سوي روسيه حمايت مي          اين جمهوري 
تر هم حاضر خواهيم بود. اين روابط           داد و حتي براي ايجاد روابطي تنگاتنگ        

مان   هايي عميق در روابط تاريخي گذشته پدران        حساب شدة اصولي و مدرن ريشه     
ها فراگيري    دارد و جمهوري بالروس در اتحاد سوسياليستي شوروييايي از آن            

ها) نبايد    عنوان مثال، پرداخت هزينة خدمات محل زيست(آپارتمان        كرده است. به  
كه در      بيش از بخشي از حقوق شهروندان را دربربگيرد، كه كامال با زماني                

هاي پزشكي و خدمات       كرديم همگوني دارد. مراقبت      سوسياليسم زندگي مي   
اجتماعي و دستمزدها همان گونه كه در دوران اتحاد جماهير شوروي وجود                 

اند. جشن انقالب اكتبر خط سرخ بزرگ سخن ماست و اين                داشت باقي مانده  
 الگوي گزين شده توسعة تدريجيِ اقتصادي كشور ما است.

 
 كند؟  اين الگو  آيا در قشرهاي پايين اجتماعي هم عمل مي“: پراودا”

ن كم    كارپنكو:   جمهوري ما بي د      در  را ف ن ا ري دت ردرآم پ ن و  ري دت درآم
درصد اختالف درآمد وجود دارد، و اين طبق آمار رسمي              5تا  4چيزي در حدود    

برابر و در     50دولتي است، در حالي كه در روسيه طبق آمار رسمي دولتي تفاوت              
 اروپا اين تفاوت هشت تا ده برابر در آمد است.

 
 توانيد بيشتر بازنمائيد. هاي حزب كمونيست بالروس را مي هدف“: پراودا”

امه            كارپنكو: رن در ب حزب ما همچنان كه  م   مان آورده   اهداف  ي ا
چنين است: حاكميت مردمي؛ دموكراسي؛ عدالت اجتماعي؛ برابريِ اجتماعي و             
سوسياليسم، مطابق با سطح فعلي نيروهاي مولده با در نظر داشتن مشكالت                
پيشِ رويِ جامعه و همراه با كيفيت بيشتر زندگي و شرايط الزم براي پيشرفت                

هاي اجتماعي و اقتصادي      همين دليل است كه ما از سياست        ها. به   شخصي انسان 
كنيم. حزب كمونيست        حمايت مي  “ الكساندر لوكاشنكو  ”رئيس جمهورمان     

ها و منافع مردم و       بالروس به اين معتقد است كه كساني را كه در پيشبرد هدف            
نهند پشتيباني كند. حزب كمونيست        دستيابي به سوسياليسم و روند آن گام مي        

هاي موثر مختلفي     ها و شيوه    ها از شكل    بالروس براي رسيدن به اين هدف       
كند. البته تالش براي احيا و ترويج توسعه فرايندهاي            استفاده كرده است و مي    

خصوص همراهي و اتحاد با دولت و          مثبت و ادغام در اتحاد شوروي سابق، به         
گيريِ اكثريت، از وظائف و اهداف سياسي اجتماعي و اقتصادي پيگيرانه               تصميم

هاي دولت بالروس در       همين دليل است كه سياست       رهبريِ بالروس است، به    
هاي غرب است تا آنجا كه         تنها انتقاد بلكه فشارهاي دائم و تحريم          معرض نه 

كه ابزاري براي سلطه بر       -هاي ناتو هم را     هاي غربي ورود تانك     مĤب“دمكرات”
اند. الزم به ياد آوري است كه          مان خواستار شده    براي ورود به ميهن     -اند  جهان

بالروس در راه استقالل و دفاع از ميهن تجربه تاريخي فراواني دارد و ما در راه                  
دفاع از ميهن هر قدر هم جنگي سخت دربر داشته باشد مبارزه خواهيم كرد، زيرا               

هاي بزرگ و هدفمند دوران بزرگ          ما در اين مبارزه راهي روشن براي ايده          
 شوروي را با خود همراه داريم.

 
 ]         3شماره “  َپراودا“[روزنامه
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 آلمـان   ارتش  در  اوكرايني  سربازان  از  واحدي  است. هيچ    نادرست
 اطالعاتي  سازمان  در  واحدي اوكرايني   ، بلكه  نداشت  [نازي] وجود   

 داشـت   نام “ چهاردهم  گاليشيان” ،   واحد  وجود داشت. اين     اس اس
ستفان   رهبريِ  به  ها اوكرايني  گرايان ملي  سازمان  از  اعضايش  كه

 بنـدرا   ، ستفان كه  دريافت  توان مي  بود. بنابراين شده تشكيل  بندرا
 نيسـت. ويـكـتـور         افراطي  راست  براي  محبوب  شخصيتي  صرفاً

 مـلـي    افتخـار   نشان  پيشين اوكراين،   جمهوري  رييس  يوشچنكو،
 در  اعتـراضـي    تظاهرات  از  پس  اما  كرد،  اهدا  بندرا  به  را  اوكراين
 يانوكويـچ، در مـقـام         بر سر كار آمدنِ     و  اوكراين،  خارجِ  و  داخل
نـدرا، پـس       به  ملي  نشان  اين  جمهوري جديد، اهداء    رييس نام بـ 
 .شد گرفته

 هـاي  نـاسـونـالـيـسـت        كنگرة  دوم، يعني   افراطيِ  راست  حزب
اُ يو  (”  هاي اوكراين  سازمان ناسيوناليست   سابق  اعضاي  اوكراين، را 

 يوشچنكو، رئـيـس      در دوران   نيز  كردند. اين حزب     تأسيس“)  ان
 تيـمـوشـنـكـو، در         وزيريِ و نخست   گراي اوكراين،  جمهورِ راست 

 تا  زمان  آن  از  ولي داشتند.     شركت  دولتي  و  انتخاباتي  هاي ائتالف
 .اند گرفته قرار حاشيه در -سوبودا رشد به توجه با -كنون

 وجـود   سـي  بـي  بي  زباني شيرين  از  تمجيد  و  تعريف  براي  جايي
 هـمـدسـت     كـه   كـرد  مـي   رهبري  را  سازماني  ندارد. ستفان بندرا   

 داشت. ايـن     شركت  فعال طور به  هاي آنان   جنايت  در  و  بود  ها نازي
 هـمـچـنـيـن       بلـكـه    يهودي،  هزاران  تنها  نه  مسئولِ كشتارِ   گروه

 الـبـتـه     و  اوكـرايـنـي    غيـر   هاي مليت  ديگر و لهستاني  شهروندان
 و  شـوروي   اتـحـاد    هـاي  آرمـان   بـه   كـه   انـد  اوكـرايـنـي     هزاران

 پـيـدا    اختـالف   ها نازي  با  او  بودند. اينكه    پايبند  شان فاشيستي ضد
شـد.    زنداني  ويژه  بازداشتگاهي  در  زماني  در  دارد. او    كرد، حقيقت 

پنـداشـتـنِ      حقير  به  كامال  سببش  بود، و   موقتي  بازداشت  اما اين 
گـردانـيِ    روي  بـه   و   ارتباط داشت   ها آلماني  سوي  از  ها اوكراييني
 دوباره  اش، آزادي  از  نداشت. پس    فاشيسم ارتباطي   از  او  ديرهنگامِ

كاري  جنايت  بندرا  آورد. ستفان    روي  اش نازي  اربابان  به  خدمت به
 دوران  در  كـمـاكـان     بود. او     سامي  ضد نژاد   فاشيست، و   جنگي،
[غرب با شوروي]      جنگ سيـا   جاسوسي  هاي سازمان  سوي  از  سرد 

 1959  سال  در  اينكه  تا  گشت  دست  به  دست  انگلستان  6 آي ام  و
 لـيـسـت     در  كـه   اسـت   هـايـي   فاشـيـسـت     از  يكي  شد.  او     ترور
 .است گرفته جاي “آزاد دنياي” مدافعانِ اصطالح به

 ضد يانوكويچ   جنبش  هاي اعتراض  و  ها درآميختنِ خواست   البته
 خواهد  ها اشتباه  دانستنِ آن     يكسان  و  راست افراطي   هاي هدف  با

 مردمـي   جنبش  در  افراطي  راست  حضورِ گسترده   چراييِ  ولي  بود،
 آمـد   پديد  فاشيستي  جريان  اين  شود. چگونه   داده  توضيح  بايد  نيز
 شـوروي،   جماهير  اتحاد  پيشين  هاي جمهوري  همه  ميان  از  چرا  و

 اوكرايـن    در صحنه سياسي  نازيسم  آشكار  فعاليت  دوباره  پيدايش
 افتد؟ مي اتفاق

 لوِو در    شهر  در 1991  سال  در  بار  نخستين  براي  سوبودا  حزب
 اوكرايـن   ناسيوناليست سوسيال  حزب  نام  زير  اوكراين،  غرب شمال

 ”)SNPU  (“ ،  اوج  در  كمونيـسـتـي     ضد  احساسات  كه  هنگامي 
 بـراي   منطـقـه    ترين مهم  زماني  شد. شهر لوو     ريزي پايه  بود  خود

 هولوكاست  دوران  در  بود.  ولي     شرقي  اروپاي  در  يهوديان  زيست
 پـايـگـاه     به  امروز  و  رفت  بين  از  تقريب به  ها، نازي  هاي جنايت  و

 بـوك،  تياني  اوله  ،1998  سال  است. در    شده  تبديل  افراطي  راست
 بـه   “)  SNPU(”  اوكـرايـن    ناسيوناليـسـت   سوسيال  حزب  معاون
 دست به  نيز  را  حزب  رهبري  زودي به  و  يافت  راه  اوكراين  پارلمان

 هـايـي   اقـدام   بـه   او  ،2002  سال  در  دوباره  انتخاب  از  گرفت. بعد  
 اس اس  فاشيستـي   زد. آرم    دست  حزب  وجهة ظاهريِ   تغيير  براي
 به  كه  كشيده  انگشت  سه  با  دستي  آن  جاي به  و  شد  گذاشته  كنار
 در  همـچـنـيـن      شد. و    برگزيده  شود مي  ديده شاخه سه  نيزه  شكل
 قصد  پلنگ  اين  يافت. ولي    تغيير  سوبودا  به  حزب  نام  2004  سال
 كـمـاكـان     حـزب   است. اين    نداشته  را   خود  هاي خال  همه  تغيير

 ديـگـر    هـاي  با گروه  و  دهد مي  ادامه  فاشيسم  تر وسيع  جنبش  درون  را  خود  فعاليت ادامه  راست افراطي، در آستانه بدست  ...
 گـذاري  پايـه   2008  سال  در  كه  ها ناسيوناليست مجمعِ سوسيال   مانند  افراطي  راست
 ، مـركـز    بوك تياني  اوله  اصلي  مشاوران  از  يكي  ميخايليشين،  دارد. يوري    پيوند  شد

 راه بـه   2005  سـال   در  را  گـوبـلـز     ژوزف  اي به نـام     اينترنتي  سياسي  هاي پژوهش
 و“)   C14(”   14 سـي  :   مثل  هايي كند. گروه   مي  فاش  را  چيز  همه  كه  انداخت: نامي  

 چتـر   زير  و  دخالت دارند   خيابانيِ اخير   هاي كشمكش  در  كه  اوكراين،  پرستان ميهن
 پـيـونـد     سوبودا  با حزب  كنند، همگي مي  فعاليت راست نامتشكل بخشِ  اصطالح به

 .دارند
 امتـيـاز    يك  حزب  اين  كه،  نيست  خالي از فايده    هم  طنزآميز  نكته  اين  يادآوري
 هـاي  سـازمـان    بقـيـه    از  گردن  و  سر  يك  را  آن  كه  هم دارد   ديگري  اي شناسنامه

 اروپـا   هـاي  جـنـبـش     ائـتـالف    افراطـي   راست  سازمان  سازد.  مي  سرافرازتر  مشابه
(AENM)،  بودا  حزبكرده است. اين سازمـان    محكوم  نژادپرستي  دليل به  را  سو

(AENM)   ملي”   حزب  همچون  پرشور  اي فرهنگي چند  نيروهاي  كه دربردارندة 
 عضـويـت     اسـت،   مجـارسـتـان     جوبيك  حزب  ، و “ فرانسه  ملي  جبهه”   ،“ انگلستان
 اقـلـيـت     افـرادش بـه       حملـة   دليل به  را  ائتالف  اين  در  ناظر  عضو  در مقام   سوبودا
 .كرد لغو اوكراين هاي ساكنِ مجاري
كـرد،    رد  هـا  ديوانه  حزبي متشكل از همچون را سوبودا توان مي سادگي به  چه اگر
 را  شرايـطـي    اوكراين،  گذشته  تاريخ  ترِ تيره  بخش  از  گيري بهره  در  اش توانايي  ولي
 دو  در  اوكراين كـه      جوانان  بين  ويژه  به  تواند براي برپا كردنِ پايگاهي مردمي      مي
 فـراهـم    انـد  شده  بزرگ  افراطي  اي ناسيوناليستي  و  كمونيستي ضد  جو  در  اخير  دهه

 هـاي  مـاه   در  ثباتي  و بي   اطمينان عدم  گسترش  شرايط  از  مسلماً  سوبودا  آورد. حزب  
 .جست خواهد سود آينده

 ادامه  افزايش نفوذ نيروهاي چپ ...

ما دروغي بيش نيست، چون       داري ماله   دهد كه قيافة ضدسرمايه     نزيمانده توضيح مي  
وقتي اينها صحبت از ملّي كردن       ”گويد:    دارد. مي   “خواري  رانت”كه خودش سابقة    

هايي از ملّي     ما نمونه “ ملّي كردن براي چه كسي؟     ”كنند، بايد از آنها پرسيد         مي
داران و به سود آنها صورت گرفته است، از جمله در               كردن داريم كه براي سرمايه    

تالشي  “مبارزان آزادي اقتصادي  ”همين آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد. برنامة          
است براي دستبرد زدن و ربودن منابع ملّي كشور براي واگذاري به بخش كوچك                

يي در ميان جنبش كارگري در        پوست. توجه داشته باشيد كه هر تفرقه     بورژوازي سياه 
كند   داري كمك مي    ، فقط به سرمايه   “رزمنده”اصطالح    هاي به   نتيجة فعاليت اتحاديه  

داري انحصاري اكنون بوي خون به مشامش رسيده است. ما بايد              نه به ما. سرمايه   
گفتني است كه بخش بزرگي از آن سرماية انحصاري كه رفيق                 “هشيار باشيم. 

هاي   ها نيست، بلكه سرمايه     كند، در مالكيت آفريقاي جنوبي      نزيمانده به آن اشاره مي    
 ويژه بريتانيايي است.   خارجي و به

گانة برزيل، روسيه،     به همين دليل است كه رفيق نزيمانده نقش كشورهاي پنج           
) را در ايجاد وزنة تعادلي در برابر          BRICSهندوستان، چين و آفريقاي جنوبي (      

اين پنج كشور   ”گويد:    داند. او مي    امپرياليسم به سركردگي آمريكا، نقشي كليدي مي      
اين امكان بالقوه را دارند كه مسير توسعة بديل و متفاوتي را به جهانيان عرضه                    

توانند توازني را ميان قدرت        كنند، يعني مسير غيرنوليبرالي را. اين پنج كشور مي          
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه برقرار كنند. اما براي برقراري چنين توازني              

هاي اين كشورها اتكا داشته باشيم كه در برخي از آنها،                 توانيم به دولت    ما نمي 
خواه را در هر يك از اين كشورها بسيج كنيم             مترقي نيستند. ما بايد نيروهاي ترقي     

) درست كنيم كه مشتاقيم جزو آن باشيم. اين امر              BRICSتا چنان ائتالفي (    
هاي اين پنج كشور، جنبش كمونيستي پرقدرتي         مهمي است كه در هر يك از ملّت       

نيستند چه    BRICSاز رفيق نزيمانده پرسيديم كه آنها كه عضو             “وجود دارد. 
واقعيت آنچه را در آفريقاي جنوبي      ”توانند بكنند كه كمك كرده باشند؟ او گفت:           مي
هاي بزرگ از رخدادهاي آفريقاي جنوبي         هايي را كه رسانه     گذرد بگوييد. روايت    مي

هاي كشور ما داشته      كنند افشا كنيد تا مردم جهان از درك بهتري از واقعيت           بيان مي 
داران   باشند. اما پيش و بيش از هر چيز، با سرماية انحصاري مقابله كنيد. سرمايه                

گذارند. بريتانيا و آمريكا و اروپاي        بر سرنوشت ما هم اثر مي         كشورهاي توسعه يافته،  
هاي ديگر به     تواند دوست آفريقاي جنوبي باشد، و نيست. مبارزة ملّت           نوليبرال نمي 

كند. هرچه باشد،     طور كه مبارزة ما به شما كمك مي         كند، همان   مبارزة ما كمك مي   
 “يي مشترك و يكسان است. مبارزة ما، مبارزه
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 در  عـمـيـق     كنـدوكـاو      از  محسوسي  طور به  ايِ غرب  انحصارهاي رسانه 
جويند. مطبـوعـات      مي  دوري  اوكراين  اعتراضي  جنبش  نئوفاشيستي  بخش
بر  اعتراضي  هاي ناآرامي  غربي  را در  حـكـم        يانوكويج  ويكتور  دولت  ضد 

 كرمليـن   هوادار  فاسد  رژيم  برابر  در  اروپايي  دمكراتيك  هاي ارزش  رستاخيزِ
 مـيـان    جغرافيايـي  سياسي  هاي رقابت  به  توجه  با  -مي دهند. واقعيت     نشان
 فـروپـاشـي     از  پس  ها گستردة توده   فقر  اروپا، و همچنين    اتحاديه  و  روسيه
 سال از   گذشت بيست   از  پس  است.   اين  از  تر پيچيده  بسيار  -شوروي  اتحاد

 20  تـا   12اوكراين، درآمد سرانه در ايـن كشـور             داري در  سرمايه  استقرار
 .است شوروي دوران اتحاد هاي واپسين سال از تر پايين درصد

 و  عميقاً پـلـيـد      پيوندهاي  اوكراين،  پيشامدهاي  از  اروپا  شادمانيِ اتحاديه 
 ترجيج  چپ  نيروهاي  از  برخي  ديگر  طرف  از  كند.   مي  الپوشاني   را  ناروايي

بار   راست افراطي خودداري كنند تا      نيروهاي  به  توجهي  هرگونه  از  دهند مي
 ايـن   كنند؛ و در    توهم  خود را دچار  پايين  از  انقالبي  ديگر در مورد مشاهدة  

 قلمـداد   اوكراين  در  سراسري  انقالبي  جنبش  به  ضربه  را  انتقادي  هر  راستا،
 از  تـركـيـبـي      اوكـرايـن    اعـتـراضـي     جنبـش   كه  نيست  ترديدي  كنند.  مي

 نتـوانسـتـه     هنوز  راست افراطي  عمدتا راست است اما گوناگون  هاي گرايش
تشكلي كـه از      سببِ ولي به  شود،  تبديل  كننده تعيين  نيرويي غالب   به  است

 استحكـام   را  خود  موقعيت  اخير،  هاي رويداي  در  تواند آن برخوردار است مي   
 .بخشد

 كـه   ديـگـران،    و  تيـمـوشـنـكـو       يوليا  مانند  مداراني سياست  است  ممكن
 اعـتـبـار    بـي   شايستـگـي   عدم  و  فساد  دليل به  پيشين  دولت  در  رفته هم روي
 امـري   كوتاه نصيبي ببرند. چنيـن    مدتي  يانوكويچ براي   بركناري  از  اند، شده
طـور   بـه   را  هـايـش]    هايش[ديدگـاه   موضع  افراطي  راست  كه  شود مي  باعث

 ببرد. درك     پيش ائتالف، بتواند به    در  شركت  با  شود  الزم  اگر  يا  مستقل، و 
 سـيـاسـي     ساخـتـار    از  بيرون  راست افراطي   كه  دارد  اهميت  بسيار  امر  اين

 بـه   كه  آناني  گردد.   آن  از  بخشي  است  توانسته  اكنون  وهم  نيست  اوكراين
 چـنـدان    تـظـاهـرات     اين  در  ها نازي  هاي آرم  و  فاشيستي  شعارهاي  حضور
اي  و حـاشـيـه       اثـر  اي كم افراطي  هاي گروه  به  را ها آن و دهند نمي  اهميت

 چقدر  عمده،  هاي اين حزب  كه  بينند  نمي  كنند، مي  ارزيابي  دانند و  متعلق مي 
آن   تـر  وسـيـع    حضـور   به  حقيقت  در  اند و   پذيرفته  را  افراطي  راست   برنامه
تمـاشـايـي.      است  فرايندي اوكراين در افراطي راست رشد اند. رسانده  ياري
 2006  انتخابات  ، در“ آزادي”   يا  اوكراين، يعني سوبودا  فاشيستي  عمده  گروه
     بـه   درصـد   ايـن   2012  سال  در  كرد، ولي   كسب  را  آرا  درصد  دهم سه  فقط

 بـه   تيمـوشـنـكـو      بلوك  با  سوبودا  است. حزب    ساده  آن  . دليل   رسيد  10/ 4
 هـاي  حـوزه   در  نـامـزد    دو  بـا   گـروه   دو  به  كه  يافت  دست  سياسي  توافقي

 تـرتـيـب     هـمـيـن     به  نيز  ديگر  جاهاي  شد. در    منجر  عضو  تك  انتخاباتي
 كنار  گرفت. در   انجام  “ آبرومند”   راست  نردبان  ياري  با  فاشيسم  گيري قدرت

 نـيـروهـاي     موفقيت  در  ديگري  عامل  سراسري،  فساد  و  اقتصادي  نااميدي
 و  اوكـرايـن    تـاريـخ    نـويسـي   دوباره  آن،  و  است  كرده  عمل  افراطي  راست

 .اسـت   بـوده   حاكميت  رسمي  پشتيباني  با  شوروي  اتحاد  دوران  در  ويژه به

 نخست دهـة    هاي سال  در  قحطي  بغرنج  و  هاي چندگانه   دليل  نمونه، از   براي
 كشـتـار    ، اين مسئله به عـنـوان       طور ساده  به  است و   شده  پوشي چشم  1930
 مـورد   جـنـگ،    در  شـوروي   اتحـاد  شود. يادبودهاي مي وانمود اوكراين  مردم
 كسـانـي كـه قـربـانـيِ            يادبـود   در مراسم   اند، گرفته  قرار  تخريب  و  تجاوز

 ، امـا بـراي       آورنـد  وجـود مـي     اند اختـالل بـه      اوكرايني شده   هاي فاشيست
 .اند شده برپا فاشيست يادبودهايي كاران جنايت
 فـقـط    را  افـراطـي    راسـت   تنها نه  كماكان  پر تيراژِ غربي      هاي رسانه  ولي
 و  دوم  جـهـانـي     جنـگ   تاريخ  گستاخانه  ، بلكه  دهند مي  نشان  جنبي  نيرويي
 در  كـه   را  هـولـوكـاسـت      هـاي  جـنـايـت     پيرامون  طرفانه بي  خبري  پوشش
،  نمونـه   براي .كنند مي  نويسي دوباره  شود مي  مشاهده  كمتر  ديگر  هاي عرصه

 از  ]، گـزارشـي        2014[   ژانويـه   اول  ،“ سي   بي بي “ سايت اينترنتي   بخشِ خبرِ 
 از  گـروهـي  ” كند:        مي  پخش  يف، كي در دست به مشعل گروهي  تظاهرات
 در جـنـگ      پارتيزان  رهبران  از  يكي  تولد  مناسبت  به  آزادي  حزب  يا  سوبودا
 ”.كردند  پيمايي راه جهاني دوم

 در  فـاشـيـسـت     ضد  جنگجويان  به  مشخص طور به  كه  است  لقبي  پارتيزان
 بـه   فردي  سي، بي بي  گزارشِ  “ پارتيزانِ” ولي    شد.  مي  داده  دوم  جهاني  جنگ
 خود گزارشگـر   كه  بود  اوكراين،  “ گرايان ملي”   سازمان  رهبر  بندرا،  ستفان  نام
 ادامـه   كند. گزارش در     مي  ياد  انگيز بحث  شخصيتي  همچون  او  از  سي بي بي
 كه  درحالي  دانند مي  ملي  قهرمان  را  او  بسياري  اوكراين  غرب  در” گويد:       مي

 هـا  نـازي   بـا   هـمـكـاري     به  متهم  را  او  اوكراين  شرق  و  روسيه  در  ها برخي
ايـن خـبـر را          آسوشيتـدپـرس    خبرگزاري  كه  هنگامي  سپس  و  “.  كنند مي

 گـذشـتـه     هاي چهارشنبه  از  يكي  راهپيمايي  در  ها دهد كه: برخي    مي  گزارش
 آلـمـان    ارتـش   در  اوكـرايـنـي     واحـد   [اونيفورم] سـربـازان       يكدست  پوشش

 سـي  بي بي  بودنِ  “  طرف بي”   داشتند،  برتن  را  دوم  جهاني  جنگ  [هيتلري] در   
 آسوشيتـدپـرس] نـيـز         [خبرگزاري  گزارش اخير   حتي همين  .گردد مي  آشكار

دست  افراطي، در آستانة به ِراست
 گرفتنِ قدرت در اوكراين

 15ادامه  در صفحه 

 هاي مالي رسيده كمك
 كرون 10000             و ياران افضلي   به ياد خونين قهرمانان شهيد ناخدا

  يورو 100                                 به ياد شهيدان نظامي حزب توده ايران


