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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 نوروزيِ كميتة مركزي حزب تودة ايران  شادباشِ

 نوروزتان مبارك و پيكارتان بر ضد استبداد و 
 تاريك انديشي پيروز باد!

 هم ميهنان گرامي!
كميتة مركزي حـزب    
تودة ايران، فرارسـيـدنِ     

نوروز و  آغـاز سـال           
خورشيدي را بـه      1393

شما صميمانه تبـريـك     
گـويـد. بـرگـزاريِ          مي

جشن نـوروز، سـنـت        
كهن و خجستة نياكـان     
ما، جشن نو شـدن و        
چيرگي بر كهنـگـي و       
فرارسيدنِ فصل بهار و     
جشن پيروزي روشنايي   
بــر تــاريــكــي اســت.     
ايرانيان نـوروز را در        
درازنايِ هزاران سال در    
حكمِ نمـاد نـو شـدنِ         

حـال     طبيعت و درعيـن   
هاي كار و پيكار، پـيـروزيِ         پيروزيِ مبارزة توده  

انـد و بـا         كاوة آهنگر بر ضحاك جشن گرفته     
گرانـي كـه در         وجود تالش غاصبان و اشغال    

هاي بسيار بر ميهن مـا حـكـومـت             طول قرن 
 كردند، اين سنت خجسته همچنان پابرجاست.  

امسال مردم ما فرا رسـيـدن نـوروز را در              
شرايطي جشن مي گيرند كه ادامه دهنـدگـان         
راه ضحاك و دشمنان منافع مـلـي مـيـهـن              
همچنان به حكومت خودكامه و فاجعه بارشـان    
ادامه مي دهند و ميهن با دشواري هاي زيادي         

 دست به گريبان است.  

 هم ميهنان گرامي!  
مصادف بود بـا آغـاز كـارزار             1392آغاز سال   

انتخاباتي رياست جمهوري و تدارك بـراي دوران         
پس از دولت برگمارده و كودتايي محمود احـمـدي       
نژاد. دولتي كه ولي فقيـه رژيـم زمـانـي آن را                  

ها پس از مشروطيـت       ترين و بهترين دولت     محبوب
كرد، در طول هشت سال ادارة كشـور            معرفي مي 

 -هايي را بـه حـيـات اقـتـصـادي              چنان ضربه   آن
اجتماعي كشور وارد آورد كه حتـي بـه اعـتـراف              

 10ادامه  در صفحه 

 “و، روز...”
 به مردم قهرمان ميهنم

مصوبه شوراي عالي كار مغاير 
  خواست كارگران است!

 2ادامه  در صفحه  

 اي پهلوانان شكيبا،
 رزمتان پيروز باد!

 خورشيد شد،
 هر گامتان،

 شب،
 از شما آتش گرفت! 

 شب،
 سوخت از بيداد خود.
 خون ريخت بس،

 برسنگ فرش شهرها.
 خون،

 الله شد.
 اين داغها،

 بردشت سرخ سينه تان،
 فرياد شد.
 فرياد تان،

 آتش شد و،
 دامان شب را درگرفت.

 رخت  سفرمي بندد اين خون ريز،
 اين بيگانه شب.

 صبح از افق سرمي زند.
 نو،
 مي شود هم رزمتان. 

 نو، 
 مي شود هم روزتان.

 نو،
 روزتان،

 پيروز باد!...
 

 نويد  -م  

نـوع از       به  بعد از چند ماه جنجال و زدنِ ترفندهاي نوع        
هاي وزارت كار، وزير كار، سخنگوي دولت، و          سوي معاون 
 -هاي زرد كـارگـري        و با همراهيِ تشكل     -خود روحاني 

كارگزارانِ رژيم واليت فقيه با تصويبِ افزايش مزد صرفـاً          
درصدي در شوراي عالي كار، تجاوزِ ديـگـري را بـه         25

ها اجرايي كردنـد.      حقوقِ حقة كارگران و منافعِ طبقاتي آن      
بـا حضـور        93هاي ربيعي، وزير كار، مـزد          مطابقِ گفته 

و “  اجماع” هاي زرد كارگري، با    نمايندگان و ناظرانِ تشكل   
 تصويب شد.“ رأيِ مطلق اعضا”

روحاني، قبل از انتخابات رياست جمهوري، براي فريـبِ         
هـايـش،     ها و سخنراني    كارگران و زحمتكشان، در مصاحبه    

سويِ بدنة  سالِ نو خورشيدي: به
 دنبالِ سراب؟ اجتماعي يا به

با آغاز سال جديد خورشيدي سئوالي كـه        
از هم اكنون پيش رويِ كنشگران سياسـي        
قرار گرفته است ارزيابيِ وضعيت سياسي در       
سال گذشته و رويكردهاي عملي در سـال         

، با انـتـخـاب حسـن         92جديد است. سال     
شده از سـوي      روحاني در انتخابات مهندسي   

ولي فقيه، ميزان همبستگي و انسجـام در         
بين اپوزيسيون مترقيِ داخل و خـارج از           

رو شد. بـايـد        ميهن با وضعيت جديدي روبه    

 6ادامه  در صفحه 
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در مواردي وعدة تبعيت از قانون و افزايشِ مزد كارگران بر اساسِ نرخ        
 19را داده بود. روز      “  نفرة كارگري   4معاشِ يك خانوار    ” تورم و هزينة    

در صورت انتخاب به سـمـت ريـاسـت           ” روحاني گفت:      92خردادماه  
جمهوري، دستمزد كارگران را طبقِ قانون به اندازة تـورم افـزايـش               

 92اسـفـنـدمـاه          21هاي    در شرايطي كه بنابر گزارش    “  خواهم داد.  
يعني -درصد و هزينة سبد معيشت خانوار     36/  7خبرگزاريِ ايلنا، تورم      

 25، بـا افـزايـشِ         “ هزار تومان است    800يك ميليون و    ”   -خط فقر 
            فقيـه مـزد كارگران، كارگزارانِ واپسگراي رژيم واليت درصدي مزد

يعني مبلغي مـعـادلِ يـك      -تومان 900هزار و 608كارگران را به  93
، تصويبِ مزد   92اسفندماه    23گفتة ربيعي،     رساندند. به    -سوم خط فقر  

شُركايِ اجتماعي (يعني نماينـدگـان       “  همدلي و همنشينيِ  ” نتيجة    93
هاي رسمي كارگري، دولت، و كارفرمايان) است؛ او افزود كـه،              تشكل

نوعي اجراي فرمان مقام معظم رهبـري... و            ” عالي كار     جلسة شوراي 
نيز اجراي برنامة اقتصاد مقاومتي... و درك متـقـابـل كـارگـران از                    

اسفنـدمـاه    24بود. مطابق گزارش  “  وضعيت صاحبان صنايع و توليد...       
خبرگزاري مهر، محمود عسگري آزاد، جانشين معاونت توسـعـه و            92

را در كليـت    “  اقتصاد مقاومتي ” مديريت و منابع انساني رئيس جمهور،       
هاي آن    توصيف كرد كه مؤلفه“  وري سازي و افزايش بهره  چابك” آن  

شامل كاهشِ نيروي كار دولتي، افـزايـشِ سـنِ بـازنشـسـتـگـي،                   
عـبـارت ديـگـر،          ها و مدارس... اسـت. بـه             سازيِ دانشگاه   خصوصي

عالـي كـار،       هاي شوراي   هاي زرد كارگري در جلسه      نمايندگانِ تشكل 
همدلـي و    ” كارگران، با     93سويي با تجاوزِ آشكار به مزد         بر هم   عالوه

اجتماعي ديكته شده از       -هاي اقتصادي   و پيروي از برنامه   “  همنشيني
 93المللي پول، بر اجرايي شـدنِ مصـوبـة مـزد                 سويِ صندوق بين  

تدبـيـر و     ” و دولت “  رهبر” وسيلة  تومان] به  900هزار و 608كارگران[ 
هـاي     و مقصد بـرنـامـه          ، صحه گذاشتند. با وصف اينكه هدف       “ اميد

هـا[كـه هـمـان          درچارچوبِ برنامة هدفمنديِ يارانه     -اقتصاد مقاومتي 
هاست] و به افزايش قيمت آب، برق و گاز منـجـر شـده                  حذف يارانه 

تشـريـح و آشـكـارِ         “  تدبير و اميد  ” از سويِ كارگزارانِ دولت       -است
هاي زرد كارگري و عضوِ نـاظـر          گرديده است، يكي از اعضايِ تشكل     

، و  92اسفندماه    25وگو با ايلنا،      عالي كار در گفت     هاي شوراي   در جلسه 
كـارگـران [و       93بر سرِ مزد    “  زنيِ هفت ساعته    چانه” افتخار كردنِ به    
عالي كار، تأكيد كرد      تومان در شوراي    900هزار و   608افزايش آن] به     

“ خاطـر نشـان    ” هاي كارفرمايي  كه گروه كارگري به نمايندگانِ گروه     
اقتصاد مقاومتي به معني رياضت دادن به نيروي كـار           ” كردند بود كه    

هاي قاطع و چشـمـگـيـر           علت اعتراض   رژيمِ واليت فقيه به   “  نيست. 
برانگيزِ نـمـايـنـدگـان آنـان در ايـن                 كارگران و ايستادگيِ ستايش   

]تشكل       ها، به   اعتراض هاي زرد كارگري و       منظورِ برجسته كردنِ [نقشِ
تالش  93هاي] كارگري در مذاكرات مزد        اصطالح [گروه    نمايندگان به 

هـاي     يي كوتاه به وضعـيـت تشـكـل           زيادي كرد. بر اين پايه، اشاره      
هـا در آسـتـانـة            كارگري دولتي و عملكرد مسئوالن اين تشـكـل         

 است. ، ضروري 93وگوهاي تعيين مزد سالِ  گفت
مطابق قانون، دستمزد كارگران بايد براساس نرخِ تورم و هـزيـنـة              

[هزينة گذرانِ زندگي] يك خانوار         صـورت     نفره تعيين، و بـه    4معاشِ
در امـور     ”خـانـه كـارگـر      “نقدي پرداخت گردد. معاون دبيـركـل          

در جلسة دبيران اجـرايـي        93اي دربارة مزد      سخنراني  ها، در   شهرستان
تواند تورم واقـعـي را          مزد تلفيقي مي  ” هاي كارگر كشور، گفت:        خانه

صورت غيرنقدي...      دهيم... بخشي از مزد به         پوشش دهد. ... ترجيح مي        
ما در تامين اجتماعي و وزارت كـار        ” او در ادامه افزود:      “  پرداخت شود.  
خواهي نيستيم... عزل و يا نصـب مـديـران در ايـن                     به دنبال سهم  

ها به ما ارتباطي ندارد. ... مجموعِ اعضاي اين سه نهاد (سـه                     سازمان
صد  ميليون و هفت 9تشكلِ دولتي[زرد] كارگري) يك درصد از جامعه      

در همان روزي كـه دبـيـركـلِ            “  شود.   هزار نفري كارگران هم نمي    
به كارگران توصيه كرد كه زندگي خـود را     “ كانون عالي كارفرمايان  “
، رئيس هيئـت مـديـرة        “ نحوي بگذرانند   اضافه كار يا دوشغله... به       ” با  
كارفرمايان را كـارگـرانـي بـا            ”كانون عالي شوراهاي اسالمي كار    “
توصيف كرد. عـالوه بـر يـك چـنـيـن                 “  هاي بيشتري   مسئوليت” 

هايِ رسمـي[زرد] كـارگـري، در             هايي، مسئوالن تشكل    گيري  موضع
راه انداختند كه “  مناظره” يي به نام  ، مضحكه93آستانة تعيين دستمزد    

ها را منتشر كـرد. در          شده تمام مناظره    طورِهدفمند و حساب    خبرگزاريِ ايلنا نيز به   
، بـا    “ هاي صنفي كارگران    كانون عالي انجمن  “ها، عضو هيئت مديرة       اين مناظره 

كانون عالي شوراهاي اسالمي    “هاي تصنعي و نمايشي، رئيس هيئت مديرة          حمله
كـرد؛ بـنـابـر          را به تباني با وزارت كار در رابطه با تعيين دستمزد متهم مي              ”كار

هـاي     كننده]هيئت مديره انجمن     ، همان عضو [حمله    92اسفندماه    20گزارشِ ايلنا، 
هاي شوراي عالي كار نيز شركت كـرده         صنفي كارگران كه در مقام ناظر در جلسه       

نمايندگان كارگران نيز كارگر هستند... بنابراين درك صحـيـحـي از                ” بود، گفت:    
“ دهند.   قانون كار رضايت نمي     41شرايط اقتصادي آنان دارند و جز به اجراي ماده          

با اجماع تمام و رأي مطلـق      ”   93، گفت كه،مزد    92اسفندماه    23ربيعي، وزير كار،    
نـمـايـنـده     تصويب شد. ولي      “  هاي كارگري و كارفرمايي     اعضاء و ناظران تشكل   

هاي   ها و عضوِ ناظر در جلسه       هاي صنفي كارگران شركت كننده در مناظره        انجمن
عالي   هاي رئيس كانون    تعيينِ دستمزد، براي ادامة اين دعواي تصنعي[مطابق گفته        

شبهاتي را در خصـوص    ” ايلنا]   92اسفندماه  25شوراهاي اسالمي كار و گزارشِ        
رئيـس كـانـون عـالـي          “  حضور منفعالنه نمايندگان كارگران مطرح كرده است.       
هـاي صـنـفـي        عالي انجمن شوراهاي اسالمي كار رفتار عضو هيأت مديره كانون  

هـاي    عالي انجمن   توصيف كرد و اضافه كرد كه كانون      “  رفتار نمايشي ” كارگران را   
عالي كار... درمقايسه بـا سـايـر              با اعزام هفت نماينده به شوراي     ” صنفي كارگران   

تري داشت. ... مصوبة دستمزدهاي سـال       هاي كارگري حضور بسيار پررنگ    تشكل
مورد تأييد اعضاي اصلي و ناظر گروه كارگري (بصورت كتبي توافق كـردنـد)               93

شوراي عالي كار بود. ... افزايش مزد كارگران نتيجة خرد جمعي شركاي اجتماعي                 
 “است.

درصد اعالم كرده است، يكي از سـه         36/  5كه مركزِ آمار نرخِ تورم را         در حالي 
درصد 33/  7نرخ  ” ، گفت:    92اسفندماه    21عالي كار،     در شوراي “  نمايندة كارگري ” 

يكي از اعضايِ مشاور گروه كـارگـري   “  پذيرند.   تورم روشن است و همه آن را مي       
درصد  33در رابطه با هزينه معيشت خانوارِ، و با اشاره به اينكه مزد فعلي كارگران               

هزار تومـان اسـت، و        800نفري كه يك ميليون و  4هزينه سبد معيشت خانوار  
نمايندگان كـارگـري     ” درصد، نيز عنوان كرد:   “  35تا    33بين  ” تاكيد بر نرخ تورم     

درصدي مـربـوط بـه         67شان از افزايش  عالي كار براي اثبات حسن نيت  شوراي
“ كـنـنـد.       جبران سبد معيشتي چشم پوشي كرده و هيچ بحثي در باره آن نـمـي               

عالي كـار،      ، در توضيحي از دومين جلسة شوراي      92اسفندماه    23خبرگزاري ايلنا،   
نمايندگان كارگران با استناد به تبعات تورمي اجراي فاز دوم هدفمـنـدي             ” نوشت:   
 “   درصدي حداقل دستمزد تاكيد دارند. 35ها در سال آينده، بر افزايش  يارانه

در ديـوان       92فراموش نكنيم كه، هنوز پرونده شكايت كارگران ازمزد سـال            
گويِ شكايت زحمتكشـان      خورد و كسي حاضر نيست پاسخ       عدالت اداري خاك مي   

تشـكـل      6ماه بعد از ثبت شكايت      11،  92بهمن ماه   16بابر گزارش ايلنا،    باشد.   
اهللا كرمي، نايب رئيس هيئت تخصيصي كار و تـأمـيـن               ، نبي 92كارگري از مزد    

تا اين لحظه هـيـچ      ” اجتماعيِ ديوانِ عدالت اداري، در رابطه با اين شكايت گفت:            
اي در خصوص دادخواست كارگران براي رسيدگي در هيات عمومي ديـوان    پرونده

عدالت اداري مطرح نشده است. ... در اولين فرصت اين موضوع را با رئيس ديوان          
عدالتي اداري  به يك مورد ديگر از عملكردهاي اين ديوان بي        “  مطرح خواهم كرد.   

كـارگـرِ      1200، شش ماه پيـش،    92اسفندماه 20گزارشِ ايلنا،    كنيم: به    اشاره مي 
شركـت    11درصدي مشاغل سخت و زيان آور، از          4علت دريافت نكردنِ سهم       به

ها شاغل    كه اين  كارگران در اين شركت      -پيمانكاري فعال در معادن البرز مركزي     
از اداره تامين اجتماعي شهرستان سوادكوه به ديوان عدالت اداري شكايت             -بودند

اش را صادر نكـرده       كردند. بعد از گذشت شش ماه، ديوان عدالت اداري هنوز رأي           

 3ادامه  در صفحه 

 ادامه مصوبه شوراي عالي كار ...
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است؛ و چون پيمانكاران دائماً درحال تغييـرنـد، ايـن           
هاي دالل و سوداگرِ نيروي كار از زير بار واريز        شركت

كـنـنـد.        مـي “  شانه خـالـي   ” درصدي    4كردن سهم   
عبارت ديگر، با تـبـانـيِ قـوه قضـائـيـة رژيـمِ                     به

داران با مسئـوالنِ سـازمـان تـامـيـن               سرمايه  كالن
   سوداگرانِ نيروي كـار     “ تدبير و اميد  ” اجتماعي دولت ،

شـونـد. در         هاي كالن مي    موفق به دستيابي به پول    
صورت رسيدگي ديوان عدالت اداري بـه شـكـايـت            

درصد از كارگران معـادن سـواد       50” كارگران، حدود   
 توانند بازنشسته شوند. مي“ كوه

بـرنـامـة       -هـا    با اجراي فازِ دومِ هدفمندي يارانـه      
الملـلـي     اي ديكته شده از سوي صندوق بين        اقتصادي

هاي انرژي، افزايـش      يعني افزايشِ قيمت حامل     -پول
تدبير ” ها، كارگزارانِ دولت      قيمت آب و برق و جز اين      

طورِمكرر،  يي از پيش تنظيم شده و به       با برنامه “  و اميد 
ها بر زنـدگـي      كنند اثرات مخربِ اين برنامه      سعي مي 

زحمتكشان را  ناچيز نشان دهنـد. بـراي نـمـونـه،                
، از افزايش بيـش از       92اسفندماه  18خبرگزاري مهر،   

درصدي قيمت آب، برق و گاز در چند هفتة مانده            25
و تخمينِ افزايش قيمت بنزينِ آزاد         92به پايان سال    
هزار تومان    اي به ترتيب به بيش از يك        و بنزين يارانه  

تومان در سالِ آينده[سال جاري] خـبـر داد.               700و  
، روحاني، در همـان     92اسفندماه    19گزارشِ ايسنا،     به

بـه دلـيـل      ” مدت زمان، ، براي چندمين بار گفـت:           
شرايط اقتصادي كشور ما نـاچـاريـم در افـزايـش               

هاي انرژي، شيب ماليمي را در نظر         هاي حامل   قيمت
دولت، براي فريبِ مردم و پيـشـگـيـري از       “  بگيريم. 

] 92اسفندماه[   23اعتراض زحمتكشان، بنا به گزارش      
ايسنا، از حاال [اسفندماه] توزيع سبد كـاال در سـالِ               
آينده[سال جاري] را اعالم كرده است؛ و بـر اسـاسِ              

حضـور  ” ، روحاني    92اسفندماه    17گزارشي از ايسنا،    
[توزيع سبد كاال]    “  زمينه” براي آماده كردن    “  ها  رسانه

 18گزارش خبرگزاري مـهـر،          داند. به    را ضروري مي  
، در مراسم امضاي قراردادهـاي جـديـد          92اسفندماه  
گذاري در آب و فاضالب، وزير نيرو، حـمـيـد             سرمايه
كردنِ زحمتكشان،  نـيـز      “  دلخوش” چيان، براي     چيت

درصدي قـيـمـت     24با توجه به افزايش ” اعالم كرد:    
درصدي قيمت آب در اواخر سـال جـاري           20برق و   
ها در سال آيـنـده        ]، ديگر قيمت اين حامل     92[سال   
افزايش ” ؛ او افزود:     “ ] افزايش نخواهند يافت    93[سال   

مراتب كمـتـر از        هاي اخير به    قيمت آب و برق در ماه     
چيان بهترين روشِ انتقالِ      چيت“  نرخ تورم بوده است.    

    هاي دولتي و خصـوصـي در          بخش” آب را مشاركت
عـنـوان   “  هاي انتقال آب به شهرها و روستـاهـا      پروژه

آماده ” كرد. به عبارتي ديگر، بر گفتة قبلي روحاني به           
به تحويل انتـقـالِ آب بـه بـخـش            “  سازي شرايط 

عـالـي كـار در          خصوصي تأكيد كرد. مصوبه شوراي     
خصوص ميزان دستمزد كارگران براي سال كنـونـي[        

] درچارچوب و بر اساسِ برنامه آزادسازي اقتصادي      93
است. سياست دولت در ايـن زمـيـنـه              صورت گرفته   

داران و جلب و جذب سرمايـه         سرمايه  حمايت از كالن  
مـان        بهاي نيروي كار ارزان و مطيع ميهن   خارجي به 

 بود و است.
تنها راه حفاظت از دستاوردهاي مبارزات كارگري و        
اموالِ ملي، مبارزه با شرايط بردگي در محيط كـار و          
دستيابي به مزدي شرافتمندانه و برپايه نرخ واقـعـي           

دهيِ كارگران در سنديكاهاي مستـقـلِ         تورم، سازمان 
دادن بـه    كارگري، احياي حقوقِ سنديكايي، و سازمان 

 مبارزة متحد و پيگيرِ كارگران است.

 ادامه مصوبه شوراي عالي كار ... ادامه چرا هواداران سرسخت بخش خصوصي  ...

ها است كه برخالف قراردادي كه با دولت داشت، نتـوانسـت      يكي از اين نمونه    G4Sخصوصي  
خدمات حفاظت و امنيتي الزم براي المپيك لندن را تأمين كند و دولت خـود مـجـبـور شـد                        

يـا   “ طرح تأميـن مـالـي خصـوصـي         ”يي ديگر،  نيروهاي الزم را به كار گمارد. به عنوان نمونه 
را در نظر بگيريد كه در آن پيمانكاران خصوصـي           “ خصوصي    بخش-همياري دولت ” اصطالح    به

ها را بـه خـود دولـت         گيرند كه بيمارستان و مدرسه بسازند و دست آخر همان   از دولت پول مي   
ا     55هاي انجام شده نزديك به  گونه طرح دهند! ارزش واقعي اين  اجاره مي  ميليارد پوند است، امـ

ميليارد پوند از جـانـب        310شود كه تا كار قرارداد تمام شود، دولت چيزي حدود             تخمين زده مي  
هاي خصوصي پرداخت خواهد كرد. و از هـمـة ايـنـهـا            ماليات دهندگان (مردم) به اين شركت  

شدت به آن اتكا      ها به   وكارها و شركت    گذشته، بايد به نظام مالي كشور اشاره كرد كه همة كسب          
هـا از       نبـود كـه بـانـك         “ آزاد” جا بايد يادآوري كنيم كه اين انديشه و نظام بازار      دارند. همين  

 دانند كه دولت آنها را نجات داد. ورشكستگي نجات داد: همه مي
گير است، اما كمتـر       در ميان نخبگان انگليسي همه    “  آزار” اعتقاد مغرورانه به درست بودن بازار       

گيرد. وقت آن رسيده است كه اين فريب و تظاهر را به طور گسترده افشـا                    مورد چالش قرار مي   
ا         مصرف جلوه مـي  كنند و آن را بي از دولت بدگويي مي  “  آزاد” كنيم. طرفداران بازار      دهـنـد، امـ

نشناس نـبـاشـنـد و           كم نمك   اند. خوب است كه دست       خودشان به عملكرد اين دستگاه وابسته     
 سپاسگزار دولت باشند.  

 “ايندي پندنت”نوشته اون جيمز، به نقل از روزنامه 
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 ادامه بزرگداشت روز جهاني زن ...

دهي زنان سوداني در       ، نماينده حزب كمونيست سودان و مسئول سازمان       “ اميره عثمان ” رفيق  
ماية مشخص دو سخنران پيش از خود را در تـرسـيـم                انگلستان و ايرلند، در سخنان خود درون      

هاي اسالمي كردن حيات جامعه و نقش فاجعه بار دولت اسالمي حـاكـم در       هاي سياست   نتيجه
منظور تضعيف دستاوردهاي زنان، از سوي دولت         به” سودان نشان داد.  رفيق سوداني يادآور شد:           

اسالمي جديد و نهادهاي آن قرائت جديدي از اسالم در رابطه با بحث جنسيتي مـطـرح شـده                    
اند كه حقوق زنـان       اند مطرح شده    است. قوانين و سياست هاي ويژه كه در تضاد با قانون اساسي            

گذارد، و با هدف محدود كردن نقش آنان در حوزه عمومي زنان را از اشـتـغـال در                      را زير پا مي   
شوند و از كار اخـراج        اند مانع مي    ها كار كرده    ها براي مدت    هايي كه در آن     ها و حرفه    برخي رشته 

كنند. براي مثال، رژيم نه تنها به دستاوردهاي زنان هجوم آورده است بلكه همـچـنـيـن از                       مي
طريق تحميل  پروژه اسالمي كردن جامعه بسياري از قوانين و رسومي را در جامعه جاري كرده                  

هاي تحقيرآميز و محدود كردن نـقـش    شيوه ها تحقير زنان، برخورد با آنان به  است كه حاصل آن   
هاي مداوم، ربـوده      زده زنان در معرض حمله      هاي جنگ   در منطقه   هاست.     ها در بسياري حوزه     آن

اند. نقش معمول زنان در جامعه زير عالمت سـئـوال قـرار گـرفـتـه اسـت.                         شدن و گرسنگي  
شان، مثل خدمات بهداشتي و درماني، ديگر در           هاي دولت براي كمك به زنان و فرزندان         برنامه

دسترس نيستند. زندگي زنان از امنيت و ثبات برخوردار نيست. در بسياري از موارد آنـان بـايـد                      
عنف و خشونت مبتـنـي بـر           تجاوز به   طورمداوم از يك منطقه به منطقة ديگري كوچ كنند.               به

هاي جنگي مانند دارفور نيز براي زنان مطرح بوده است و دارفور در دو دهـه                   جنسيت در منطقه  
اخير اصوالً مترادف با قتل عام، ربودن زنان و دختران و تجاوز به آنان بوده اسـت. عـالوه بـر                        

“ پاكسازي قومي ” نظاميان مورد حمايت آن مورد        ها، مردم بومي از سوي دولت سودان و شبه          اين
، عمر ال بشير، رئيس جمهور سودان، در مقام نخستـيـن رئـيـس                2009اند. در سال       قرار گرفته 

پـايـان     پس از به  “    المللي متهم به نسل كشي گرديد.        دولت در تاريخ از سوي دادگاه جنايي بين       
، به دعوت مسـئـول       “ مجمع ملي زنان انگليس   ” ها، رفيق آنيتا رايت، دبير كل         رسيدن سخنراني 

مراسم در جايگاه سخنراني قرار گرفت و ضمن اشاره به تاريخچة مبارزه و فعالـيـت مـجـمـع،                     
هاي اخير در تقويت نقش و         هاي سال   عضويت آن در فدراسيون جهاني زنان دموكرات، كوشش       

خواه فعال در     هاي اخير با جلب زنان ترقي       عملكرد آن در انگلستان را توضيح داد. مجمع در سال          
هاي ريـاضـت      دهي مبارزه زنان برضد سياست      اي در سازمان    جنبش چپ توانسته است تاثير ويژه     

هـاي     شود و قربانيان اصلي آن زنان و كودكان خانواده كشي كه از سوي دولت حاضر اعمال مي    
اند هستند، داشته باشد. پس از پايان بخش سياسي جلسه،  از حضار با غذاهاي سـنـتـي          كارگري

متنوعي كه از سوي فعاالن كشورهاي مختلف تهيه شده بود پذيرايي شد. درانتها بخش هنـري                 
، از رهبران جنبش سنديكايي در جـنـوب   “ رزي مكرگور” مراسم به مديريت و شركت فعال خانم     

غرب انگلستان، با سرودهاي مربوط به تاريخچه جنبش زنان در دفاع از حقوق خـود و كسـب                    
روز جـهـانـي     ” وجود آورد. مراسم موفق و خاطره انگيز           برابري جو بسيار شاد و سرورآميزي را به       

 وسيلة حضار به پايان رسيد.  به“ انترناسيونال”با خواندن دسته جمعي سرود  “زن
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استقاللِ كانون وكال و مـوضـوع حـقـوق           
 شهروندي

كه تبليغات پرسروصدا پيرامون منشور حقـوق         درحالي
شهروندي كماكان ادامه دارد و دولت حسن روحاني به         
مانورهاي مختلفي در اين زمـيـنـه مشـغـول اسـت،               
فشارهاي هدفمند به وكالي شجاع، متعهد، و مستقـلِ         
دادگستري افزايش جدي يـافـتـه اسـت. نـتـيـجـة                  

وهشتمين دورة انـتـخـابـات كـانـون وكـالي                بيست
شـد و بـاوجـود رد             دادگستريِ مركز سرانجام اعالم   

ها و فشارهاي قوه قضاييه، در اين انتخـابـات           صالحيت
نيز وكالي دادگستري بر استقاللِ كـانـون وكـال و              

ها بـازهـم       همچنين بر اصلِ استقالل وكيل در دادگاه      
پافشاري كردند. پيش از آغاز سال جديد، دادگاه عـالـي     

   5وكيل مرد و        24وكيل شامل     29قضات صالحيت 
وكيل زن را براي عضويت در هيئت مديرة كانون وكال          

نـهـاد         را تأييد نكرد و از حضور آنان در انتخابات اين         
حال، با باال گرفتنِ اعـتـراضِ          بود. درعين      مانع گرديده 

دانان و پيگيريِ كـانـون وكـالي دادگسـتـري               حقوق
صالحيت چندتن از وكال پس از رد صالحيت بازنگري         
و مورد تاييد دادگاه عالي قرار گرفت. نكتة مهم اينكـه،            

شدگاني كه پروندة آنان بازنگري       پنج تن از ردصالحيت   
و سپس تاييد شد، درانتخابات اخير كـانـون وكـالي             

عضويت هيئت مـديـره        دادگستري مركز با راي باال به     
، كانون وكالي مـركـز      92جديد راه يافتند. دراسفندماه      

هشتـمـيـن دورة        و  نفر از نامزدهاي بيست     114اسامي  
انتخابات هيئت مديرة كانون وكالي مركز را مـطـابـق         

بود، پس از     عاليِ قضات ارسال كرده       دادگاه  به  “  قانون” 
 29ماه سرانجام اين نهاد اعالم داشت كه          2نزديك به   

تن از وكال صالحيت الزم براي عضويت در هـيـئـت             
اين ترتيب اين     مديرة كانون وكالي مركز را ندارند و به       

در اين ارتـبـاط يـكـي از           “.  رد صالحيت شدند  ” عده  
كـه جـز        -ها  اين رد صالحيت    دانان با اشاره به       حقوق

 -داشته بـاشـد     تواند نام ديگري   نظارت استصوابي نمي  
عالي قضات به تـايـيـد          داشت كه، تصميم دادگاه     اعالم

نشدنِ صالحيت گروهي از وكالي برجسته هـمـه را            
زده كرده و نارضايتيِ جامعة وكالي كشـور را             شگفت

هاي همگاني، ازقـولِ       سبب شده است. همچنين رسانه     
دادند كه، وكـال       شماري از وكالي دادگستري، گزارش    

هـا     اند و دليلي براي اين رد صالحيـت         همگي معترض 
هـايـي نـقـضِ          عالوه اينكه چنين اقـدام      بينند، به   نمي

 استقاللِ وكال و كانون وكال است.
گيتي پورفاضل، وكيل مدافع خانوادة كارگر شـهـيـد          

نام كشور است،     ستار بهشتي، كه در زمرة وكالي خوش      
رد صالحيت خودش و هـمـكـارانـش،            در اعتراض به    

بـاشـم بـه          وقتي منِ وكيل حق نداشته    ” داشت:     اعالم
ام باشد و پروانه وكالت دارد، رأي         فردي كه مورد عالقه     

يعنـي    -بدهم كه بيايد مقدرات كانون را برعهده بگيرد       
ديگر استقـالل [اسـتـقـاللِ           -عمل صنفي انجام دهد   

مبارزة وكالي شـجـاع و       “  وكيل] معنا و مفهوم ندارد.      
مستقلِ دادگستري براي استقـاللِ كـانـون وكـال و              

ها و سيسـتـم       طورِكلي استقاللِ عمل وكال در دادگاه       به
دارد. در سال        هاي زيادي است كه جريان      قضايي، سال 

، “ كيفيت اخذ پروانة وكـالـت      ” باتصويب قانون     1376
مقرر شد كه صالحيت نامزدهاي عضويت در هيـئـت          

عالـي    مديرة كانون وكال و تمامي اعضا از سوي دادگاه        
شـدن        قضات صورت بگيرد. اين قانون سبب پايمال       

دانـان    حقوق و استقاللِ وكال شده است و اغلب حقوق        
دانند. دقيقاً     را ناقضِ حق بديهيِ استقالِل وكال مي          آن

وكيل در انتخـابـات       29براساس همين قانون بود كه        
هيئت مديرة كانون وكالي مركز رد صالحيت شدنـد.         
اكنون وكالي دادگستري تجديدنظر در اين قانـون و          

هاي وكال را خواستارنـد.       يافتن استقالل كانون    رسميت
ويـژه صـادق        قضـايـيـه، بـه        سران و مسئوالن قوة     
اند و انـواع        عمل وكال مخالف    الريجاني، با استقاللِ    

هاي وكـال پـديـد          ها را بر سر راه فعاليت كانون        مانع
آورند. اصوالً در سيستم قضـايـي         اند و پديد  مي      آورده
فقيه اصلِ استقاللِ وكـيـل و          ماندة رژيم واليت    واپس

 معناست. برائت متهمان بي
قضـايـيـه       كند، قوة     گونه كه تجربه ثابت مي        همان

ارگاني است درخدمت ماشين سركوب رژيم و در ايـن          
كنندة اصلي حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعـي مـردم ايـران                كند و خود نقض     مسير عمل مي  

كـنـد و از          اي را بيان نمي     كه البته سخن تازه     -دولت روحاني  “ منشور حقوق شهروندي  “است.   
قضاييه با خشونـت   در چارچوب نظم كنوني كه از سوي قوة          -است  هرگونه پشتوانة اجرايي عاري     
تـرديـد      تواند اثري حتي اندك داشته باشد؟ پاسخ بـي          شود، آيا مي    و گستاخي بر جامعه اعمال مي     

هايش، از جمله ناديده انگاشتنِ حقِ استقاللِ وكال، عـامـل رواجِ               است. قوة قضاييه با اقدام         منفي
 قانوني و نقضِ حقوق شهروندي در كشور ماست! بي

 
برخي پيامدهايِ تحريم: شركت بزرگ آمريكايي، انحصارِ بازار داروي ايران را            

 دست آورد! به
بود، ايـنـك        هاي امپرياليستي بر ميهن ما شده       فقيه كه سببِ تشديد تحريم      سياست خائنانة ولي  

فقيه و آمريكا،  اي ژنو و مذاكرات پيدا و پنهان رژيم واليت     هاي ناشي از توافق هسته      پس از تحول  
هاي   ويژه در زمينه دارو در سال       به  -جويانه  هاي مداخله   كند. تحريم    برخي پيامدهايش را آشكار مي    

هـايشـان      رو كرد و براي بـيـمـاران و خـانـواده            سالمت همگاني را با تهديد جدي روبه      -اخير
ها، امكان و بستر براي ورود انحصارهاي فرامليِ داروسـازي      آفرين بود. در ساية اين تحريم        فاجعه

هـاي     هاي ويرانگر و سياسـت    گرديد. تحريم      ويژه از آمريكا و اتحاديه اروپا به بازار ايران فراهم           به
را براي انحصارهاي چندمليتي گشود. برپـايـة    “  بازارهاي پرسود ايران  قفلِ دروازة”اقتصادي رژيم  
هاي بزرگ داروسازي آلـمـان، ژاپـن، و              هاي همگاني در چندماه گذشته، شركت       گزارش رسانه 

اند. آنچه يكي از معاونان وزير اقتصـاد درايـن              آمريكا موفق به امضايِ قراردادهايي در ايران شده       
گـيـري از        هاي فراملي با بهـره      خصوص بر زبان رانده است، نشانه اين واقعيت است كه شركت          

الملـلـي،     نظير در مقياس روابط تجاري كنوني بين        اي كم   هاي مالياتي   امتيازهاي پرشمار و معافيت   
غـول داروسـازي     ” ، در مطلبي با عنـوان:         92اسفندماه    7اند. روزنامه شرق،       وارد بازار ايران شده   

رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو روز گذشتـه از         ” داد:     ، ازجمله گزارش  “ آمريكا وارد بازار ايران شد    
صنعت داروسازي ايران خبرداد و گفـت، قـرارداد      ورود يك شركت بزرگ داروسازي آمريكايي به      

است... مـجـمـوع         دي آمريكا در ايران امضا شده -اس  -توليد تحت ليسانس بزرگ داروسازي ام     
اسـت...          ميـلـيـارد دالر بـوده         48ميالدي بالغ بر  2011داروسازي در سال       درآمد اين شركت  

است. ... ايران           وجود آمده   اي براي بازار و صنعت داروسازي كشور به         [بنابراين]شرايط اميدواركننده   
ويژه در حوزه صنعت داروسازي نسبـت         گذاري بوده و اين استعداد به       كشور مستعدي براي سرمايه   

 “به ساير صنايع نيز بيشتر است.
رود كه] درآيندة نزديك شاهد حضور بسـيـاري از              انتظار مي ”[ شود:     در ادامة گزارش تاكيد مي    

هاي بزرگ داروسازي جهان در ايران باشيم... يك شركت آلماني براي خـريـد شـركـت                       شركت
سازي شيراز و مشاركت در توليد اين كارخانه ابراز تمايل كـرده... يـك شـركـت دارويـي                           سرم

اسـت... شـركـت            (داروسازي) ژاپن نيز قراردادهاي توليد داروهاي خود در ايران را امضاء كرده     
دي نخستين داروسازي آمريكايي است كه بعد از پيروزي انقالب وارد كشور              -اس  -آمريكايي ام 

است... شركت آمريكايي انواع و اقسام دارو اعم از واكسن و داروهاي خـاص را در ايـران                شده
هاي چندمليتي توليدكننده دارو در        برانگيز اينكه، حضور شركت     نكته جالب و توجه   “  كند.   توليد مي 

اين ترتيب، رونـد   ايران همراه باخريد سهام و شراكت در مالكيت صنايع داروسازي داخلي است. به    
هـاي     ها، و شـركـت        اي كه در چنگ بنيادها، آقازاده       هاي داخلي   پيوندي و در آميزيِ شركت      هم

عالوه، بنابـر     است. به    المللي درحال انجام پذيرفتن       اند با سرماية مالي بين      وابسته به سپاه پاسداران   
درصد افزايش داشته و رقمي معادل        900، بيش از    1392تا    1376آمار، ميزان واردات دارو ازسال      

ترديد اين بازار براي انحصارهاي فراملي بسيـار پـرسـود              ميليارد ريال بوده است. بي       320هزار و   
هاي اروپايي و ژاپني براي تصاحبِ        دي و ديگر شركت     -اس  -است و حضور شركت آمريكايي ام     

اين ميلياردها ريال و فوايد ناشي از آن است. فراموش نكنيم كه، با اجـراي فـاز دوم بـرنـامـه                          
آيـد.     هاي گسترده و سودآورتري براي انحصارهاي فراملي پـديـد مـي              ها زمينه   هدفمندي يارانه 

جهت نبود كه در ابتداي اسفندماه سال گذشته معاون وزير بهداشت و رئيس سازمـان غـذا و                 بي
الـمـلـلـي و           هاي بين   بيني شده دولت بادرنظرگرفتن گشايش      هاي پيش   سياست” كرد:     دارو اعالم 

سمت تجاري سازي داروها و رقابت در بازار است. گام دوم هدفمـنـدي نـيـز                     وضعيت ارزي... به     
 “رساند. اين روند ياري مي به

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

هاي داخـلـيِ    ها و شركت انحصارهاي فراملي در مشاركت با موسسه   
ها در شرايطي به تسخيرِ بازار پرسود داروي          وابسته به بنيادها و آقازاده    

تصريح رئيس كل سازمان نظام پزشـكـي      كنند كه به    ايران مبادرت مي  
ميليـارد تـومـان كسـريِ          7000ايران، بودجة نظام سالمت كشور با       

فـقـيـه و         است. درساية سياست ضدمليِ رژيم واليـت            قطعي مواجه 
انحصار شركت چندملـيـتـي        هاي ويرانگر، بازار داروي كشور به       تحريم

هاي بزرگي است     آمريكايي درآمد و اين نخستين گام از مجموعه اقدام        
كه درتقابل با اقتصاد ملي، آيندة كشور، و منافع اكثريت مـردم قـرار                

 دارد!
 

 ها: كاهشِ قدرت خريد خانوارها هدفمنديِ يارانه
 

مردم ميهن ما در اوضاعي سال نو را آغاز كردند كه بنـا بـه قـرار                   
مسئوالن دولت يازدهم، فاز دومِ برنامة آزادسازي اقتصادي (هدفمنديِ          

اجرايي خـواهـد شـد. عـلـي              93هاي نخست سال        ها) در ماه     يارانه
وگوي دولـت و       نيا، وزير اقتصاد و دارايي، درجريان شوراي گفت         طيب

براساس قانون  ” بود:       باره گفته   ، دراين 92اسفندماه    5بخش خصوصي،   
هاي انـرژي را       ها دولت تصميم گرفته تا قيمت حامل        هدفمندي يارانه 

هاي انـرژي مـاليـم و از              كند... شيب افزايش قيمت حامل           تعديل
هـاي انـرژي       حامل    فروردين و يا ارديبهشت ماه سال آينده در قيمت        

تـرديـد بـا        ها بي   اجرايِ فاز دوم هدفمنديِ يارانه    “  شود.   تجديدنظر مي 
اثرهاي ناگوار و مخرب بر زندگي اكثر مردم، و پـيـشـاپـيـش هـمـه                   
كارگران و زحمتكشان شهر و روستا، همراه خواهد بود. تمامي آمارهـا             

كننـد كـه، از زمـان اجـراي               و برآوردهاي رسمي و معتبر ثابت مي      
امروز، قـدرت خـريـد و           ها) تا به     آزادسازيِ اقتصادي(هدفمندِي يارانه   

هـا،     اند، و در كنارِ آن      سطحِ زندگي اكثريت مطلق جامعه كاهش يافته      
ويـژه بـايـد       ايم. به كننده را شاهد بوده گسترش فقر در بعدهايي نگران 

شـده از سـوي        اصطالح مقاومتي ابالغ هاي به   تاكيد كرد كه، سياست   
است و از اين حـيـث          فقيه همسو و موازي با آزادسازيِ اقتصادي          ولي

بـاشـيـم.      93مراتب دشوارتر معيشتي در سال      بايد در انتظارِ وضعيت به    
سقوط مصرف  ” ، درگزارشي زير عنوان:      92اسفندماه    6روزنامه اعتماد،   

بارِ اجـراي      ، با اشاره به پيامدهاي زيان     “ سرانة مواد خوراكي در شهرها    
امروز مردم ايران هشت سـال       ” ها، تاكيد كرد:       برنامة هدفمنديِ يارانه  

تر. ... گزارش بانك مركـزي از              هايشان كوچك   اند و سفره    فقيرتر شده 
 91سال     سال اخير منتهي به     10وضعيت بودجة خانوارهاي شهري در      

دهد كه متوسط مقدار مصرف سرانة اغلب كاالهاي خوراكي           نشان مي 
كاهش يافته  80هاي نخست دهة      سال    مردم در سال گذشته نسبت به     

است. در اين گزارش بانك مركزي، وضعيت مصرف سرانة كاالهايـي              
نظير برنج، نان، گوشت، مواد لبني، روغن و برخي كاالهـاي دخـانـي         
مورد ارزيابي قرار گرفته كه بررسي آنها از سقوط قدرت خريد خانوارها            

، گزارش داده   92اسفندماه    5چنين خبرگزاري ايسنا،      هم“  حكايت دارد.  
ميليون تـومـان       1ميزان كسري بودجة خانوارها ساالنه بيش از        ” بود:     

هاي زندگـي   است كه هزينه اين معني  اين برآورد به “  است.     اعالم شده 
بيش از درآمدهاي كارگران، كشاورزان، معلمان، پرستاران و كـلـيـة              

گران و توليدكنندگان خُرد و كوچك اسـت.       بگيران و نيز صنعت     حقوق
معني گسترش فقر نـيـز هسـت!           ميليون توماني به    1تفاوت و كسري    

هاي مربـوط بـه گـروه           ) هزينه  92اسفندماه    5مطابق گزارش ايسنا (    
سال قبل    نسبت به     91ها درسال     مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت      

هـاي خـوراكـي و           درصد افزايش داشته و در گروه هـزيـنـه           33/  5
است. تمامي اين آمار حاكي از            درصد بوده   31آشاميدني اين افزايش    

هاي مـردم و وضـعـيـت دردنـاك                كاهشِ شديد قدرت خريد توده    
اجتمـاعـي     -هاي اقتصادي   اي است كه در اثرِ اجراي سياست        معيشتي

فقيه خصوصاً برنامة آزادسازي اقتصادي پديد آمده است و           رژيم واليت 
، نيـز بـا     92اسفندماه  5عالوه، خبرگزاري مهر،  چنان ادامه دارد. به  هم

وگوهاي مسئوالن وزارت كار در آستانـه تـعـيـيـن               بازتاب دادنِ گفت  
كسريِ بودجة خانوارها از سـال      ” بود:       ]، نوشته  93حداقل دستمزدها[يِ  

برابر رسيده... نرخ تورم و افزايش قيمت كاالها     3بيش از   به 90تا    83
طرز چشـمـگـيـري        و خدمات مصرفي خانوار در يكي دو سال اخير به         

صورت مرتب باعث بروز مشكالت مالي        افزايش داشته و اين مساله به     
هاي پايين جامعـه مـانـنـد           براي خانوارها بويژه اقشار ضعيف و دهك      

با وجود همة اين آمارها، ميزانِ حداقل دستـمـزد          “  است.   كارگران شده 
درصد يعني زيرِ نرخِ واقعي تـورم         25كارگرانِ مشمولِ قانون كار فقط      

تعيين و تصويب شد. با درنظرداشت اين وضعيت بايد با صراحت يـادآوري كـرد                 
شكاف طبقاتي و توزيعِ ناعادالنة       ها به     كه، اجراي فازِ دوم برنامة هدفمندي يارانه      

هاي محـروم     روزيِ بيشتر توده    زند و فقر و تيره      مي    درآمد ملي بيش از پيش دامن     
اجـتـمـاعـي رژيـم          -هاي اقتصادي   جامعه را موجب خواهد شد. مبارزه با برنامه        

هاي غيـرقـابـل       فقيه و راهبرد دولت روحاني در زمينة اقتصادي، از اولويت           واليت
آيند. آزادسازيِ اقتصـادي، زيـر هـرنـام و عـنـوانـي،                     شمار مي   پوشي به   چشم
 هاي محروم و اكثريت مردم ميهن! ست رودررويِ منافع توده يي برنامه
 

هاي آزاد  سفرهايِ استانيِ حسن روحاني:  گسترشِ منطقه
 اقتصادي

 
اش نيز همانند سفرِ اول، بـرخـي            حسن روحاني درجريان دومين سفر استاني     

فارس و درياي عـمـان را در             ها و بندرهاي مهم و راهبرديِ كنارة خليج         منطقه
هاي آزاد و ويژة اقتصادي قرار داد. در نخستين سفر استـانـي                ليست ايجاد منطقه  

رييس دولت يازدهم به خوزستان، بندر خرمشهر و آبـادان بـراسـاس بـرنـامـة                   
هاي داخلـي     سازي و واگذاريِ اموال ملي و همگاني به شركت          گسترش خصوصي 

هاي ويژة آزاد اقتصادي دانسته شد و در ليست دولت قـرار              و خارجي، جزوِ منطقه   
اسـتـان      اش كه سفـر بـه           گرفتند. حسن روحاني در جريان دومين سفرِ استاني        

هرمزگان بود، بازهم اعالم كرد كه بندر جاسك به منطقة آزاد و ويژة اقتـصـادي                
رييس ” باره گزارش داد:       ، دراين 92اسفندماه    7تبديل خواهد شد. خبرگزاري مهر،       

ويـژه        اي نزديك بندر جاسك تبديل به منـطـقـه           جمهور با بيان اينكه در آينده     
اقتصادي خواهدشد... افزود، در شهرستان جاسك (بندر جاسك) صنايع جـديـدي        

وجود خواهيم آورد. از پتروشيمي گرفته تا فوالد و آلومينيم، اين منطقـه بـه                  را به 
اي بـراي     شود، عالوه برآنكه نيروگاه قابل مالحظه       يك منطقه صنعتي تبديل مي      

است، بندري كه بتواند بخشي از نفت ايران را به دنـيـا                بيني شده     اين بندر پيش  
اي امـن و آمـاده بـراي               صادر كند. ... با روابط و تعامل بهتر دنبال منطـقـه               

توانند به آينده ايـن        گذاري هستيم... كارآفرينان [بخوان: كارفرمايان] مي             سرمايه
باشند. ... بخش بزرگي از اين شهرستان تبديل به مـنـطـقـة                      منطقه توجه داشته  

 “شود. ويژه (آزاد اقتصادي) مي
هـاي آزاد و ويـژة            تبديل بندرهاي پراهميت و راهبرديِ كشور به منـطـقـه       

سازي و جلب و جذب سرمايـة خـارجـي             اقتصادي در راستايِ سياست خصوصي    
هـا     گيرد. در ايـن مـنـطـقـه            بهاي نيروي كار ارزان و مطيعِ ايران صورت مي          به

هاي مالياتي و     با استفاده از معافيت     -هاي خصوصي   انحصارهاي فراملي و شركت   
 -انواع تسهيالت و اعتبارهاي مالي و حقوقي و خارج از هرگونه قاعده و مقـررات              

كـرد كـه،        زنند. نبايد فرامـوش      جيب مي   به فعاليت مشغولند و سودهاي كالن به      
هـاي     هاي آزاد و ويژة اقتصادي از دستورهـا و نسـخـه               برپايي و توسعة منطقه   

خـورشـيـدي،      70اند. اين سياست از دهة         المللي پول و بانك جهاني      صندوق بين 
وسـيـلـة دولـت          يعني زمان اجراي برنامة شوم و ضدمردميِ تعديلِ اقتصادي به         

ها براي تسـهـيـل در امـر          است. درهمان سال   مرحلة اجرا درآمده رفسنجاني، به 
هـاي آزاد       داران و انحصارهاي فراملي، قانونِ ويژة منطقه        سرمايه  دعوت از كالن  

تصويب رسيد و اجرا شد. برپاية اين قانون كـه هـنـوز                 اقتصادي و تجاري نيز به    
هـايـي كـه در           ها، و كارگـاه     ها، موسسه   است، تمامي شركت      قوت خود باقي    به

كنند از شمولِ قانون كار و تـأمـيـن          هاي آزاد و ويژة اقتصادي فعاليت مي        منطقه
شوند. يعني: كارگران و كارمندان جـزء شـاغـل در                 اجتماعي خارج محسوب مي   

هاي آزاد، از سويِ قانون كار و تأميـن اجـتـمـاعـي                 هاي فعال در منطقه     موسسه
اي   هاي ويژه   بار و دردناك منطقه     شوند. امروزه اوضاع اسف      گونه حمايتي نمي    هيچ

مانند پارس جنوبي در برابر ديدگان ماست. دولت حسن روحانـي در چـارچـوب         
 -هاي ويژه و آزاد اقـتـصـادي          فقيه، با گسترش منطقه     سياست كلي رژيم واليت   

هاي صنعتي و بازرگاني ميهن ما را         ترين گلوگاه   ترين و كليدي    تنها مهم   تجاري نه 
دراختيارِ منافع انحصارهاي امپرياليستي و غارتگران داخـلـي و خـارجـي قـرار             

كـنـد.        شكلي خشن پايمال مي     دهد، بلكه حقوق و منافع زحمتكشان را نيز به          مي
هاي پتروشيمي، نفـت، پـوالد و        وجود آوردنِ صنايع جديد در زمينه روحاني از به 

ها در بندر جاسك، كه قرار است به منطقة آزاد اقتصادي             آلومينيم و فعاليت در آن    
دهد. اما بايد پرسيد كه، كارگران و شـاغـالن ايـن                  تبديل شود، داد سخن مي    

هاي صنعتي مطابق كدام قوانين و در پوشش و حمايت كدام قانون كار و                مجتمع
شوند و فعاليت خواهند كرد؟ محور اصلي برنـامـة            اي استخدام مي    تامين اجتماعي 

تجاري، جـلـب و        -هاي آزاد اقتصادي سازي و برپاييِ و توسعة منطقه       خصوصي
نيروي كار ارزان و      “  تقديم” جذِب سرماية خارجي، ورود انحصارهاي فراملي، و        

از سـوي دولـت و رژيـم             -تر  براي كسب سود بيشتر و راحت       -ها  مطيع به آن  
فقيه است. سنديكاهاي مستقل كارگري و تمامي فعاالن شرافتمند جنبش             واليت

كـار    هاي آزاد تجاري و به      موجود سنديكايي كارگريِ ايران، لغوِ قانون ويژة منطقه       
هاي كـار و        ها و محيط    تمامي منطقه   گرفتنِ قوانين كار و تامين اجتماعي براي        

هاي آزاد اقتصادي و قوانـيـن         كارگري، بدون استثناء، را خواستارند. توسعة منطقه       
 آن، رودررويِ منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما قرار دارد! مربوط به 
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ها وقت براي ترميم اين تـخـريـب الزم اسـت.                 دولتمردانِ كنوني دهه  
ها ميليون ايراني، درحالي كه دولت احمدي نژاد در           سابقه ده   محروميت بي 

ميليـارد دالر      600اي بيش از      اش درآمد نفتي    طول هشت سال زمامداري   
هـاي     را در اختيار داشت، و در كنارِ آن، رشد دهشتـنـاك نـاهـنـجـاري                 

اجتماعي، تشديد جو خفقان، يورش به نهادهاي مـدنـي و نـيـروهـاي                  
-هاي استقرار نيروهاي انـتـظـامـي       ها به پايگاه  اجتماعي، تبديل دانشگاه  

، كارنامة سياه دولتي است كه با فرمان ولي فقيه رژيم و با زور         “ بسيجي“ 
سركوب خونين مردم از سوي نيروهاي انتظامي وابسته به دستگاه واليت           

خاك و خون كشـيـدن مـردمِ مـعـتـرض در حضـوري                     و به قيمت به   
چندميليوني و زنداني كردنِ صدها تن از مبارزان راه آزادي، به ميهن مـا               

 تحميل شد.
بار هشت سال دولت احمدي نـژاد         رژيم فقيهان، نگران از عواقب فاجعه     

اي    ريـزيِ گسـتـرده      هاي مخرب كشورهاي امپرياليستي، برنامه و تحريم 
يافـتـه را       دهيِ تغييري آرام و سازمان      ها و سازمان    براي كنترل خشم توده   

 اجرا درآوردند.   به
مان از شرايط كشور در پيش از انتخابات و درحـالـي كـه              ما در ارزيابي  

اي وجود هرگونه بحران و فشاري در جهت تغيير در وضعيت كشور              خامنه
برخالف مدعيات دروغ ولي فقيه رژيم،      ” كرد، از جمله نوشتيم:        را انكار مي  

ايران در شرايطي بسيار بحراني به سمت انتخابات رياسـت جـمـهـوري               
شـده    هاي كالن تحميل    رود. ورشكستگي اقتصادي كه حاصل سياست        مي

سابقه دسـتـگـاه دولـتـي،            از سوي رهبري رژيم است، در كنار فساد بي        
ارزشي ارز داخلي، سقوط توليد و ورشكستگي واحدهاي توليدي كشور،            بي

هـاي دردنـاك      سابقه، و ناهنجاري ها، فقر و محروميت بي     بيكاري ميليون 
اي است كه از سوي رژيـم ضـد           اجتماعي، تنها نمايشگر بخشي از فاجعه     

، “ نامه مـردم  ” نقل از:      [به “  مردمي كنوني بر ميهن ما تحميل شده است...          
 ].1392ارديبهشت ماه  30، 921شماره 

وجه مايل نيست و اجازه هم        هيچ  ما همچنين اعالم كرديم كه، رژيم به      
طلبان واقعي در انتخابـات       نخواهد داد، تا نامزدي از دگرانديشان و اصالح       

اي خطاب به اسحاق جهانگيري،       شركت كند. ما در بررسي سخنان خامنه       
مـاه گـزارشـي        ارديبشهت  16روز دوشنبه   “  سحام نيوز ” از جمله نوشتيم:     

منتشر كرد از ديدار اسحاق جهانگيري، از وزراي كابينـه خـاتـمـي، بـا                  
وگوهاي اين ديدار را دقيق گزارش داده باشـد           اي كه اگر متن گفت      خامنه
روشني از مواضع رهبري رژيم در شرايط كنوني مطلع شد. بـر               توان به   مي

وگو با جهانگيري از جملـه بـه او             اي در گفت    اساس اين گزارش، خامنه   
طلبان مشكلي ندارم و از حضـور آنـان در                 من با اصالح  ” گفته است:    

گران مشكل دارم و كسـانـي كـه              كنم، اما با فتنه     انتخابات استقبال مي  
 شود در چهارچوب نظام پذيرفـت.       را بوجود آوردند را نمي      88حوادث سال   

طلبان درون حكومت به انتـخـابـات          گران فاصله گرفته و با اصالح       از فتنه 
 ...“ورود كنيد. 

روشني اعالم كرد كـه        با رد صالحيت كسي مانند رفسنجاني، رژيم به       
هاي دقيقاً تنظـيـم       ها و هدف    برگزاري انتخابات را تنها در چارچوب برنامه      

كه از    -دهد، و اصالح طلبان، تنها با قبول قواعد بازي          شده خود اجازه مي   
 .توانند در انتخابات شركت كـنـنـد         مي  -سوي ولي فقيه تعيين شده است     

ميليوني مردم به حسن روحاني، كه اصالح طلبان از او اعـالم                18رأي  
حمايت كردند، در حقيقت نشانگر خواست مردم براي تغيـيـرِ وضـعـيـت                

بستي است كه، هم از نظر سياسي         حال، خارج شدن از بن      كنوني، و درعين  
اجتماعي جامعة ما را دربر گرفته  است. فشارهـاي   -و هم از نظر اقتصادي 

هاي كشورهاي غربي و تأثيرهـاي        خصوص تحريم   كمرشكن اقتصادي، به  
هدفمند ” هاي اقتصادي رژيم، از جمله سياست         مخرب آن و ديگر سياست    

باري را در ميهـن مـا          چنان وضعيت دهشتناك و اسف      آن“  ها  كردن يارانه 
 .آورند يي براي رهايي از آن روي مي اند كه مردم به هر روزنه پديد آورده

  
 هم ميهنان آزاده!

تـريـن      سران رژيم از همان ابتدا پنهان نكردند كه يـكـي از مـهـم                 
هاي دولت حسن روحاني ترميمِ روابط با كشـورهـاي غـربـي،              مأموريت

هاي اقتصادي اسـت.      خصوصاً با آمريكا، و تالش در پايان دادن به تحريم         
هاي ماجراجويانة دولت احمدي نژاد، افزون بـر بـاال             هشت سال سياست  

بردن تشنج در منطقه، و منزوي كردن بي سابقه كشور در جـهـان، بـه                  
فزايي، مداخلـه در       اي براي تشنج    هاي جدي   كشورهاي امپرياليستي بهانه  

امور داخلي ميهن ما و به خطر انداختنِ منافع ملي داده بود. بديهي است كـه                   
هـا     دوستي از كاهش فشارهاي كمرشكن تحريم    خواه و ميهن    هر نيروي آزادي  
ها  تن مردم جان به لـب          ها ايراني استقبال خواهد كرد. ميليون        بر گُردة ميليون  

هاي روحاني دربارة تغيير اوضاع كشور در انـتـخـابـات                رسيده بر اساس قول   
شركت كردند ولي هفت ماه پس از روي كـار آمـدن دولـت         1392خردادماه  
تنها بهبودي در وضعيت      شده مردم ما نه     هاي داده   جز تكرار همه قول     روحاني به 

آنچه در عمل مشخص شـده ايـنـسـت كـه،            اند بلكه  اقتصادي كشور نديده  
در واقع ادامه دهـنـدة     “ تدبير و اعتدال”دولت   هاي اقتصادي و سياسي  برنامه

اي است كه در دو دهة گـذشـتـه بـا هـدف                  مجموعِ سياست هاي اقتصادي   
) سوق دادنِ بيشتر كشور به سويِ الگوي اقتصاد بازارِ آزاد                راه رديِ (استراتژيكب

گـيـريِ      هاي اخير اعالم كرديم كه اساس و جـهـت            ما در هفته    .اند  اجرا شده 
شده از سوي دولت روحاني اختصاص دادنِ منابع و            گرفته  هاي درپيش   سياست
هاي خصوصيِ كالن اسـت.       سرمايه   هاي ملي در راستايِ منافع و امنيت        ثروت

مرحلة  وسيلة دولت احمدي نژاد به ها كه مرحلة اول آن به       طرح هدفمندي يارانه  
دستگاه اداريِ رژيم واليـي در          هاي  ترين اقدام   اجرا گذاشته شد، يكي از مهم     

بردي است. عملياتي شدنِ فازِ اول طـرح هـدفـمـنـدي                 پيشبرد اين برنامه راه   
ها در طول حدود سه سال گذشته، از لحاظ عيني تـوانسـت بـا حـذف                     يارانه
كند. رژيـم     “  آزاد” ها را     هاي انرژي مجموعة وسيعي از قيمت       هاي حامل   يارانه

هـاي     شـده، يـكـي از هـدف             ريـزي    واليت فقيه از اين طريق، و برنـامـه        
كه امكانِ رقـابـت تـولـيـدات داخـلـيِ                 -سازمان تجارت جهاني را      كليديِ

اجرا و ادامه      اجرايي كرده است.     -دارد  توسعه را از ميان برمي      كشورهاي درحال 
   سوبسيد     “  ها  هدفمند كردنِ يارانه  ” سيستماتيك سياست كه در واقع طرح حذف

و آزاد سازيِ قيمت ها در يك مرحلة زماني است، براي سرماية كالنِ                (يارانه)  
ادامـة ايـن        .اي بسيار مهم بوده اسـت       تجاري و دالليِ پرنفوذ كشور پيروزي     

هـاي     هاي اقتصادي كه از نظر محتوايي تفاوت چنداني با سـيـاسـت               سياست
جز ادامة    تواند ثمري به    هشت سال دولت احمدي نژاد نداشته است، درانتها نمي        

همراه داشته باشـد. گـزارش هـاي             بارِ كنوني براي ميهن ما به       وضعيت فاجعه 
گوناگون از مراكز توليدي كشور در  ماه هاي اخير حاكي از ادامه روند بحـران                

 در حيات اقتصاد توليدي كشور است.
 هم ميهنان گرامي! 

ها ايراني همچنان خواهانِ تغيير شـرايـط           ، نشان داد كه ميليون    1392سال  
ميليون رأيِ داده شـده در            18داري در ايرانند.       شان و شيوة حكومت     زندگي

تنها رأي به ادامة رژيم واليت فقيه نبود، بلـكـه    شدة رژيم نه انتخابات مهندسي 
هـايـي از نـيـروهـاي             حتي حسن روحاني هم بدون جلب حمايت بـخـش          

تـر     توانست در اين انتخابات اين آراء را كسب كند. نكتة مهم             طلب نمي   اصالح
تنها نـتـوانسـتـه      نشان داد كه رژيم نه 1392اينكه، انتخابات رياست جمهوري     

رو كند، بلكـه بـا بـاز شـدن               به  است جنبشِ عظيمِ اعتراضي را با شكست رو       
يي دوباره اين جنبش عظيم در صحـنـة مـبـارزه حضـور                  ترين روزنه   كوچك

 نيرومندش را نشان خواهد داد.   
ها از قبيل آزاديِ زندانـيـانِ سـيـاسـي، يـا                 خواهانة توده   هاي ترقي   خواست

هاي صنفي، محـدود كـردنِ         رسميت شناختنِ نهادهاي دمكراتيك و تشكل       به
هاي فـردي   حيطة عمل و سرانجام انحالل نهادهاي سركوبگر و دفاع از آزادي         

بـايـد    .صورتي جدي دنبال شود     بايد با بسيج نيرو و به       و حقوق شهروندان، مي   
و  شيوة سـابـق بـا دشـواري           توجه داشت كه، هم رژيم در ادامه حكومت به          

مـان از       رسيدة مـيـهـن       لب  روست و هم مردم جان به       هاي جدي روبه    چالش
بارِ اجتماعي ديگر حاضر نيستنـد مـانـنـد        فشارهاي اقتصادي و وضعيت فاجعه   

هـمـه، ايـن         گران گردن نهند، باايـن      ها و تمنيات حكومت     گذشته به خواست  
بايد به آن      وجود آوردنِ تغيير هنوز كافي نيست. شرايط را مي           وضعيت براي به  

سمتي پيش برد كه نيرو و خواست و قدرت جنبش مردمي توانِ سركوبگري را              
از رژيم سلب كند. هر مقدار كه گستردگي جنبش مردمي بيشتر باشد و جبهـة                

برد   آميزترِ پيش   هاي مسالمت   متحد ضداستبدادي فراگيرتر عمل كند، اتخاذ  راه       
تر است و عقب نشينيِ نـيـروهـاي            مبارزه براي تغيير در ساختار سياسي آسان      

 .دست خواهد آمد ارتجاعي با هزينة كمتري به
صدا بـا     و آغاز سال نو، هم      1393ما بارديگر ضمن شادباشِ فرارسيدنِ نوروز       

عقيدتي، پايان دادن بـه      -ها ايراني، آزاديِ فوري همه زندانيانِ سياسي        ميليون
          حصرِ زهرا رهنورد، ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، و پايان دادن به رونـد

 خشونت و سركوب از سوي سران رژيم را خواهانيم.    
  

 كميتة مركزي حزب تودة ايران  
 1392اسفند ماه  29

  

 ادامه اعالميه كميته مركزي...
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ترقيخواه همبستگي   كميتة دفاع از حقوق مردم ايران (كودير)، سازمان
رساني دربارة  سال است در امر اطالع 30با مردم ايران كه اكنون بيشتر از 

مبارزة مردم ايران و همبستگي با آن فعاليت دارد، تا كنون بارها 
هاي اجتماعي و صنفي  كارزارهاي موثري را براي دفاع از فعاالن جنبش

ايران در خارج از كشور سازمان داده است، از جمله در دفاع از معلمان و 
ترين  كارگران و زنان ايران و آزادي فعاالن زنداني شده در ايران. تازه

نمونة اين كارزارها، كارزار حمايت از بهارة هدايت و ديگر زندانيان زن 
ايراني و خواست آزادي آنها در اسفندماه جاري و همزمان با برگزاري 

اين  “بهاره هدايت را آزاد كنيد”مراسم روز جهاني زن است. كارزار 
يي  سازمان همبستگي، در بولتن ماه مارس (اسفندماه) اين سازمان رسانه

هاي  هاي مترقي و نيز در همايش شد، كه سپس در ديگر رسانه
هاي صنفي نيز بازتاب يافت و مورد توجه قرار گرفت. از جمله،  اتحاديه

بريتانيا،  “مورنينگ استار”را روزنامة چپ  “بهاره هدايت را آزاد كنيد”متن 
“ جهان مردم”سايت رسمي حزب كمونيست بريتانيا و نشرية آمريكايي 

وابسته به حزب كمونيست آمريكا منتشر كردند، و فعاالن كودير در اواسط 
هاي  كنگرة اتحاديه”ماه اسفند، پيام اين كارزار را به همايش ساالنة زنان 

بريتانيا بردند كه همبستگي آن همايش با كارزار كودير براي  “صنفي
بهاره ”آزادي بهاره هدايت را به دنبال داشت. در اينجا ترجمة فارسي متن 

منتشر  “نامة مردم”را براي اطالع خوانندگان  “هدايت را آزاد كنيد
 كنيم. مي

 
نمايد   شود. چنين كه مي      بهاره هدايت ماه آينده سي و دو ساله مي           

سالروز تولدش را بايد در زندان سر كند، مگر آنكه دولت ايران را به آزادي               
او از زندان بتوان واداشت.  هدايت يكي از رهبران جنبش قدرتمند                   

گرِ حقوق زنان است. او عضو كميته اجرايي و             دانشجويي ايران و كنش   
، در  “دفتر تحكيم وحدت  ”دانشجويي هوادار دموكراسي،     سخنگوي جنبش 

 “يك ميليون امضا  ” كارزارِايران بود. او همچنين از پيشگامان و فعاالن          
بود، كارزاري كه براي خاتمه دادن به تبعيض قانوني عليه زنان در ايران               

سال و نيم زندان محكوم شده است و          9تحملِ    كند. هدايت به    فعاليت مي 
 10برد. او در شبِ       سر مي   نما و مخوف اوين در تهران به        در زندان انگشت  

از سوي وزارت     -در طول چهار سال     -براي پنجمين بار    1388دي ماه     
           زندان اوين    209اطالعات رژيم واليي[مذهبي] ايران بازداشت و به بند

شده   هاي اعمال   ترين مجازات   گيرانه  سخت . مجازات او يكي از     شدبرده  
 هاي اخير است. برضد فعاالن جنبش دانشجويي در طول سال

سال و نيم زندان] براي شركت در          9تحملِ    در واقع، محكوميت او [به    
آميز   چالش كشيدن قوانين تبعيضِ     آميز و به    هاي قانوني و مسالمت     فعاليت

عدالتي و ستم تحميل شده به هدايت           موجود عليه زنان بوده است. بي      
 اند به فعاليت دانشجويي او. جويانه واكنشي انتقام

حكمي كه دادگاهي در تهران [دربارة بهاره هدايت] صادر كرده است              
توهين ”ماه براي     6،  “توهين به رهبري  ”سال زندان براي      2شامل تحملِ   

“ اقدام عليه امنيت ملي و نشر اكاذيب       ”سال براي     5و   “به رئيس جمهور  
اقدام عليه  ”سبب    سال زندان اضافي به      2تحملِ    است. او همچنين به    

محكوم شده   “امنيت ملي از طريق برگزاري تجمع اعتراضي براي زنان          
هايي جدي    است كه هم اكنون در حالت تعليق است. هدايت به بيماري            

مبتال است كه به مراقبت درماني فوري نياز دارد و بدون آن زندگي او                  
زنِ پيكارگرِ    14تواند در خطر باشد. همراه با بهاره هدايت، حداقل               مي

شان در    حقوق خاطر پاي فشردن بر مطالبه        مطرح و برجستة ديگر به      
هاي   هاي اخير صدور حكم     اند. در هفته    هاي سياسي ايران در حبس      زندان

ايم.   گر را شاهد بوده      بلندمدت و غيرانساني براي شماري از زنان كنش         
در قزوين    1389براي نمونه، مريم شفيع پور، فعال دانشجويي كه در سال           

دستگير شد. او در ترم هشتم اش از دانشگاه اخراج شد. حكم تعليقيِ يك              
روز زندان در     67سال زندان به شفيع پور داده شد، اما پس از تحمل                

سال افزايش يافت. او را كتك         7سلول انفرادي، اين حكم [تعليقي] به        
اش   اند، زيرا از اعتراف به جنايات مرتكب نشده           اند و شكنجه كرده      زده

خودداري كرده بود. بازجوي او، او را [در صورت اعتراف نكردن به جرمي              
تر تهديد كرده بود و        كه مرتكب نشده است] به تحمل زندان طوالني          

سال، قدرت بازجويان را درون        7افزايش حكم زندان او از يك سال به           
 كند. سيستم قضايي[ايران] آشكار مي

 بهاره هدايت را آزاد كنيد!

امسال، تشكيالت دموكراتيك زنان ايران هفتاد و يكمين سالگرد                  
ها اين سازمان        گيرد. در تمام اين سال           اش را جشن مي         تأسيس

ناپذير در راه دستيابي به حقوق و آزادي زنان، و برضد قوانين                طورخستگي  به
 ارتجاعي و سنّت گرا، فعاليت كرده است.

دهد كه زندگي زنان را       بااينهمه، رژيم تهران به تصويب قوانيني ادامه مي        
گذارد.   هاي اقتصادي و اجتماعي كنار مي         آنان را از عرصه     بدتر از پيش و    

هاي دولتي به آناني كه آمادگي        فروردين ماه گذشته، استخدام زنان در شغل       
وقت دارند محدود شد. حقوق، مزايا و [مستمري]                      براي كار پاره    

 شان نيز به همان نسبت كاهش يافت. بازنشستگي
هاي كار محدودتر شده      با تشويق زنان به كار در خانه، حضور آنان در محل          

كنند كه به زنان      است و تازه اين اقدام را همچون حركتي مترقي تبليغ مي            
شان نيز    كنند[دور كاري] از كودكان     دهد مادام كه از خانه كار مي         امكان مي 

با تعطيل كردن واحدهاي      1389نگهداري كنند. دولت قبلي ايران در سال          
تنظيم خانواده سياست افزايش جمعيت را آغاز كرد. وزير بهداشت وقت گفت:            

اند.   هاي پيشگيري از بارداري اين وزارتخانه كامأل حذف شده                 برنامه”
گردد و برعكس، سياست      بعد پيشگيري از بارداري ديگر ترويج نمي         به  ازاين

در عرصة آموزش و پرورش،      ...“  جديد وزارت بهداشت رشد جمعيت است.        
ها را اعمال كرده است. تأسيس        رژيم جداسازيِ مطلق زن و مرد در دانشگاه        

هاي گوناگون، سرآغازِ     دانشگاه مخصوص زنان در شهرها و شهرستان          10
طورِچشمگيري   ها به   هاست. ثبت نام زنان در دانشگاه        اسالمي شدنِ دانشگاه  

كاهش يافته است. در اين پسزمينه، با زناني مانند بهاره هدايت كه اين                   
پروا از حقوق زنان ايران       شان را بزنند و رك و بي        توانايي را دارند كه حرف دل     

اش به    يابد.  حسن روحاني، از گزينش       سخن بگويند، رفتار خمصانه ادامه مي     
، تا زمان حاضر تالش كرده است         1393مقام رياست جمهوري، در مرداد        

تري را از خود به غرب بنماياند، تا اين تصور را              تر و ليبرال    خواه  چهرة  آزادي  
وجود آورد كه شرايط و اوضاع براي مخالفان در ايران آن گونه كه                       به

 گويند نيست.  هاي همبستگي [با مبارزات مردم ايران] مي جنبش
 -اسفندماه)  17مارس (   8  -قابل توجه است كه در روز شنبة گذشته           

نيروهاي امنيتي از برگزاري مراسم روز جهاني زن از سوي صدها تن از زنان،              
نفر] زنداني سياسي در       11يي اندك [حدود       جلوگيري كردند. اگرچه عده    

مهرماه، در آستانة حضور و سخنراني روحاني در مجمع عمومي سازمان ملل             
كه براي آن تبليغ زيادي شده بود، آزاد شدند، اما هنوز بسياري در زندانند.                 

ها   ادامة حبس هدايت و ديگران كذب ادعاهاي روحاني در مورد دادنِ آزادي            
اي در مبارزة مردم ايران       كند. جنبش زنان ايران جايگاه برجسته        را فاش مي  

براي آزادي و حقوق برابر به دست آورده است. اين جنبش در انتخابِ                    

  9ادامه  در صفحه 
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تشكيالت دموكراتيك زنان ايران، با حمايت از كـارزارِ         
المللي براي آزاديِ بهاره هدايت، آزاديِ همه زندانيان          بين

 سياسي زن را خواستار است!  
دعـوت كـمـيـتـة زنـان             هاي اخير، به    امسال هم بنابر سنت سال    

مـارس (     8كمونيستي جهان، روزِ      -هاي كارگري   هاي حزب   سازمان
)، در مراسم  جالب و با شكوهي در سالن اجتماعـات             92اسفندماه    17

كتابخانة يادبود ماركس در مركز لندن، گرامي داشته شد. نمايندگـان            
خواه زنان از انگلستان، يونان، سـودان، ايـران، و             هاي ترقي   سازمان

عراق در اين مراسم شركت فعال داشتند. اعضاء و هـواداران حـزب                
دهـيِ ايـن مـراسـم و             تودة ايران در انگلستان در رابطه با سازمان       

اي داشتنـد. حضـور فـعـال بـرخـي از                   برگزاري آن نقش برجسته   
هاي زن فعال در صحنه سياسي انگلستان در اين مـراسـم               شخصيت

دهندة جايگاه ويژه اين مراسم و پذيرش آن همچون بخشي از             بازتاب
تقويم مبارزاتي جنبش كارگري اين كشور بود. در اين مراسم رفـيـق              

سازمـانـي كـه        -“ مجمع ملي زنان انگلستان   ” دبير كل   “  آنيتا رايت ” 
مورد حمايت حزب كمونيست انگلستان، جنبش سنديكايي اين كشور         

، “ آنيتا هالـپـيـن    ” و هم چنين رفيق         -و جناح چپ حزب كارگر است     
نگاران و عضو پيشين شوراي عمـومـي          عضو رهبري اتحادية روزنامه   

 هاي كارگري انگلستان، شركت و سخنراني كردند.  كنگره اتحاديه
هاي سياسي و فـرهـنـگـي بـود             اداره مراسم كه دربردارندة بخش    

عهدة رفيق  ليز پين، عضو هيئت سياسي و مسئول بـخـش زنـان                 به
آمـد بـه        حزب كمونيست انگلستان بود، كه در آغاز، ضمـن خـوش        

حاضران و شركت كنندگان، در ارتباط با مضمون گزين شـده بـراي              
هايي داد. مضـمـون         مراسم بزرگداشت روز جهاني زن امسال توضيح      

هاي مراسم روز جهاني زن امسال بررسـيِ نـقـش         محوري سخنراني 
هاي رياضت كشي تحـمـيـلـي از سـوي               زنان در مبارزه با سياست    

 داري و حمايت از اين نقش بود.   كشورهاي سرمايه
رفيق آنيتا هالپين، به نمايندگي از سوي زنان كمونيست انگليسـي،           
در رابطه با نقش ويژه و مهمي كه زنان در جنـبـش سـنـديـكـايـي              

هاي اعمال شده از سوي دولـت          انگلستان و در مبارزه برضد سياست     
كنند، سخن گفت.  او توجه نيروهاي          ائتالفي راستگراي حاكم ايفا مي    

هاي سنتي بـر سـر راه         خواه  به ضرورت از ميان برداشتن مانع         ترقي

 در سالن اجتماعات كتابخانه يادبود ماركس:

 بزرگداشت روزِ جهاني زن 

زنان براي شركت مؤثر در صحنه مبارزات اجتماعي و سياسي سخن گفت و بـه               
الـنـي   ” نقش آگاهي دهنده و پيشاهنگ حزب كمونيست اشاره كـرد. رفـيـق             

، دبير سازمان حزب كمونيست يونان در انگلستان و از كـادرهـاي             “ گروپاناگيوتي
هاي طبقاتـي     برجسته اين حزب، در سخنراني خود ضرورت برجسته كردن جنبه         

خواهانة زنان را مورد توجه قرار داد. رفيق يوناني يادآور شد كـه                 مبارزات برابري 
هـاي     هاي طبقاتي متفاوت با شعارهـا و خـواسـت             در جنبش زنان هم گرايش    

مشخص خود در مبارزه شركت مي كنند و به همين دليل ضرورت تـوجـه بـه                  
 مبارزة طبقاتي در جنبش زنان بسيار اهميت دارد.

نماينده تشكيالت زنان از ايران سخنران بعدي بود كه بـا ارائـه يـكـي از                     
هاي مراسم امسال حضار را با شرايط سياسـي حـاكـم در                 ترين سخنراني   جامع

بـه قـدرت        92كه در خردادماه      “ تدبير و اعتدال  ” كشور، ماهيت واقعي دولت     
جـو و      رسيد، و شرايط مبارزاتي زنان در كشورمان آشنا كرد. نماينده زنان مبارزه            

يي از جنبش معاصر زنـان        اش را با بيان تاريخچه      مان سخنراني   خواه ميهن   عدالت
در يك قرن اخير، برگزاري مراسم بزرگداشت روز جهاني در ايـران، تشـكـيـل                 

هاي زنان در ايران در نزديك به صد سال پيش، و پـايـه گـذاريِ        اولين سازمان 
تشكيالت زنان ايران آغاز كرد.  سخنران در ترسيم شرايط زنـدگـي زنـان در                   

هاي حاكم در نقض فاحش حقوق انساني زنـان و              هاي دولت   ميهن به سياست  
ويـژه بـه        شان اشاره كـرد و بـه         محروم كردن آنان از بسياري حقوق طبيعي     

هـاي    سال دولت محمود احمدي نژاد پرداخت. سياست         8هاي    پيامدهاي سياست 
هاي پس از به قدرت رسيـدن         خصوص در سال    هاي ارتجاعي و به     محوري دولت 

هاي نوليـبـرالـيـسـتـي          در راستايِ سياست    1384احمدي نژاد در خردادماه سال      
هـا و       متوجه حذف زنان از حيات اقتصادي كشور، راندن آنان به كنـج خـانـه               

هاي اقتصادي آنان در جامعـه بـوده           كوشش براي بهره برداري از فقر و محنت       
هـاي اخـيـر در         هاي اعتراضي زنان در دهه     است. او به رشد و گسترش فعاليت       

هاي اصلي مـبـارزه بـراي آزادي،         ايران و تبديل جنبش زنان به يكي از گردان   
دموكراسي و صلح و عدالت اجتماعي در كشور اشاره كرد و يـادآور شـد كـه،                   

تواند بر اين موقعيت ويژه زنان چشم بربـنـدد.            اكنون هيچ نيرويي در جامعه نمي     
گـيـريِ      يكي از پيامدهاي رشد يافتن سازماني و تاثيربخش مبارزه زنان، شـدت           

ده كشور است. سخنران بـا          جو و سازمان    موج سركوب دولتي برضد زنان مبارزه     
اشاره به بستنِ برخي اميدها به عملكرد متفاوت دولت حسن روحـانـي، دولـت                 

، در دوره كارزارهاي انتخابات رياست جمهوري در خـردادمـاه            “ تدبير و اعتدال  ” 
هاي ارتجاعي برضد زنـان در      كارگيري سياست   ها و به    گيري  ، به ادامه سخت   92
ها   قدرت رسيدن آقاي روحاني توجه داد و موج جديد دستگيري           هاي بعد از به     ماه

سال زندان بـراي   7هاي ظالمانه زندان براي زنان و از جمله حكم    و صدور حكم  
 مريم شفيع پور، دانشجوي دانشگاه قزوين را تقبيح ومحكوم كرد.  

، نماينده ليگ زنان عراق، در سخنراني خود شرايط دشوار          » ثيكرا علي « رفيق  
زندگي و مبارزه زنان در عراق را در سال هاي اخير تصوير كرد.  او بـه ويـژه                      
نقش نيروهاي اسالمي حاكم در عراق را مورد انتقاد قرار داد كه در رابـطـه بـا                   
حقوق زنان جامعه را به عقب رانده اند.  رفيق عراقي در رابطه با كارزار زنان در                   
كشور همسايه، كه دولت آن ارتباط هاي بسيار نزديكي با جمهـوري اسـالمـي                

كه در مجلس عراق به بحث گذاشته شـده          “  قانون جعفري ” ايران دارد، بر ضد     
است و حقوق زنان در جامعه و در خانواده را شديداٌ نقض و پايمال مـي كـنـد،                    

 سخن گفت.  

از راست به چپ: رفقا ليز پين، عضو هيئت سياسي حزب كمونيست 
بريتانيا، رفيق اميره عثمان،  از سودان، پولين فريزر، از حزب 
 كمونيست بريتانيا، و خانم لورا ميلر، مسئول كتابخانه ماركس

  3ادامه  در صفحه 



 943شمارة   1393فروردين ماه  4دوشنبه    9 

جلد اول، بخش طـوالنـي و         “ سرمايه” كارل ماركس در كتاب     
دهـد.    اختصاص مي  “ آالت و صنعت نوين     ماشين” يي را به      آموزنده

آالت به صنعت، موجب جذب انبوه زنان و دختران بـه             ورود ماشين 
دار ديـگـر        ها شد. بر اثر ورود ماشين به صنعت، سرمايـه            كارخانه

صرفاً و تماماً به صنعتگران دستي و كارگران ماهري كـه تـا آن                
شان در فرآيند توليـد مـورد          زمان به خاطر كار تخصصي ضروري     

عنايت او بودند، اتكا نداشت. همچنين، ديگر به مردان براي انجام            
تر نيازي نبود. در پي ورود ماشين بـه         بخش اعظم كارهاي سنگين   

توانستند همـان كـاري را          صنعت، حاال ديگر زنان و كودكان مي      
توانستند انجام دهند. با       انجام دهند كه پيش از اين فقط مردان مي        

ورود ماشين به صنعت و ورود زنـان بـراي كـار كـردن بـا                      
از آن      1885آالت، انحصار آنچه فردريش انگلس در سال          ماشين

نام برده بود، از ميان رفت. اشارة         “ آريستوكراسي كارگر ” به عنوان   
او به كارگران مردي است كه رابطة خيلي خوبي با كـارفـرمـاهـا                

وجـود   .“ رسيـدنـد    خيلي خوب به آنها مي    ” داشتند و كارفرماها هم     
نيروي مكانيكي راه را براي استثمار وحشيانة زنـان در شـرايـط               

مشقّت زنان  “)  سرمايه” هولناك كار باز كرد. ماركس (در جلد اول           
فرسا، در تمام طول روز، در         هاي تكراري و طاقت     در انجام حركت  

فضايي بسيار تنگ و شلوغ، براي كسب درآمدي بسيار ناچـيـز را              
لِ      كند، كه اين امكان را به كارخانه        توصيف مي  داران داد كه از قـبـ

يي بـه      رنج و مصيبت و گرسنگي زنان، سودهاي عظيم و فزاينده         
 جيب بزنند.

اما استثمار هزاران زن از نيمة دوم قرن نوزدهم ميالدي، نيروي           
طور كه انگلس در       يي را وارد مبارزة آنها كرد. همان         انقالبي و تازه  

نشان داد، استثمار زنان “  منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولت     ” 
از زمان نخستين مالكيت خصوصي و نياز مالكانِ مرد به كنـتـرل             
كردن كارگرانِ زن آغاز شد. كسب و انباشت سرمايه به اين رونـد              

يـي در دوران         بستگي داشت. استثمار زنان به طـور فـزايـنـده            
داري ادامـه      داري، فئوداليسم و مراحل آغازين تكامل سرمايه        برده

يافت، ولي در تمام اين مدت، زنان را از يكـديـگـر جـدا نـگـه                    
شـدت مـحـدود         داشتند و توان و استعداد آنها را هميشه بـه            مي
آالت به روند توليد، براي اوليـن بـار            كردند. اما با ورود ماشين       مي

هاي بزرگ در كنار يكديگر و در موقعيت اجتمـاعـي             زنان در گروه  
كارگران مرد غيرماهر قرار گرفتند. براي نخستين بار در تـاريـخ،              
اين امكان براي زنان فراهم شد كه بتوانند همراه بـا مـردان در                

هاي زنان، گرد هم آيند و         هاي همگاني، و نيز در اتحاديه       اتحاديه
كنندگان خود به     متحد شوند تا در برابر استثماركنندگان و سركوب       

هاي هـوادار كـارفـرمـا و             مبارزه برخيزند، و رو در روي اتحاديه      
تـريـن      راستگراي صنعتگران دستي بايستند. النُر ماركس (كوچك        

هاي همگاني و      دختر كارل ماركس) به خاطر شركتش در اتحاديه        
ميـالدي، از     1880هاي زنان در شرق لندن در اواخر دهة    اتحاديه

دهي اتحادية كارگران گاز و حمايت از اعتـصـاب            جمله در سازمان  
م و   1888سازي در سـال          كارگران زن و دختر كارخانة كبريت     

 يي بود. اعتصاب كارگران بارانداز بندر در لندن، مبارز بلندآوازه
خواه و ماركسيست ايرلند و از         جيمز كانُلي، از رهبران جمهوري    

طرفداران سرسخت سنديكاها كه نزديك به صد سال پيـش بـه             
جرم شركت در يك شورش توسط نيروهاي انگليسي تـيـربـاران             

هـزار     20هاي جمعي و تظاهرات گستردة حدود          شد، در اعتراض  
كارگر در شهر دوبلين (پايتخت جمهوري ايرلند) به بستن درهـاي             

ها شركـت داشـت. او           ها و راه ندادن كارگران به كارخانه        كارخانه
توجه خاصي به وضعيت زنان كارگر داشت و نقش برجستة آنها را            

كـرد. او در          در مبارزات كارگري و تظاهرات دوبلين ستايش مي       
م در توصيف تظاهرات دوبلين نوشت كه اين مـبـارزه     1914سال  

سرشت دهشتناك شرايط كار زنان و دختران در پايتخت را برمال           ” 
يابي زنان و فعاليت مشترك آنها بود، و          او خود شاهد تشكل    “ كرد. 

دانند. آرمـان      همة كارگرانِ زن و مرد، آرمانِ زنان را آرمانِ خود مي” معتقد بود كه    
 “تر از زنان مبارز ندارد. كارگران، هواداراني كوشاتر و صادق

اتحادية كـارگـران     ” م 1911در خط مقدم مبارزه دو زن قرار داشتند كه در سال   
م، در   1914را بنيان گذاشتند: رزي هكت و دليا الركين. در سـال                “  زن ايرلندي 

زدنـد،     ها مانده بودند و در فقر دسـت و پـا مـي          حالي كه زنان پشت در كارخانه  
هـاي     رساني در ساختمان مـركـزي اتـحـاديـه        نيروهاي داوطلب يك ستاد كمك  

هاي آنها    كارگري (موسوم به ليبرتي هال) تشكيل دادند و به كمك زنان و خانواده              
آمدند: براي هزاران كودك صبحانه تهيه كردند، به مادران شيرده ناهار دادنـد، و                 

رسـانـي      لباس و پوشاك در ميان كارگران پخش كردند. واقعاً كه عمليات كمـك             
ها به روي كارگران گشوده شـد ادامـه            عظيمي بود، و تا وقتي كه درهاي كارخانه       

داشت. رزي هكت و دليا و الركين هر دو از مبارزان و فعاالن پرسابقه بودند. رزي                  
در شورش دوبلين فعال بود و به همين خاطر هم به زندان افتاد. اما ارج نهادن بـه                   

گيرد. تازه همين      نقش زنان و بزرگداشت آنان متأسفانه اغلب خيلي دير صورت مي          
گذاري كردند.  م) بود كه پلي در دوبلين را به نام رزي هكت نام  2013سال گذشته (   

اند، اين تنها پلـي اسـت      ساخته “ ليفي” پلي كه در دوبلين روي روخانة  16از ميان  
 اند. كه نام يك زن را بر آن گذاشته

گيرند. بـايـد     كم يا به طور كامل نايده گرفته مي         نقش و سهم زنان را غالباً دست      
اعتنايي بخشي از تالش امپرياليسم براي تضمين تداوم استثـمـار             گفت كه اين بي   

جا، ايجاد شكاف در ميان طبقة كارگـر بـر اسـاس                وحشيانة كارگران زن در همه    
داري و خالص شدن      جنسيت، و سد كردن مبارزة متحد ما براي برانداختن سرمايه         

يي سوسياليستي است. اما زنان و مردان در            از شرّ آن براي هميشه و ساختن آينده       
هاي ماركس و انگلس و لنين دربارة منشاً استثمار و             سراسر دنيا همچنان از نوشته    

گيرند. ما از       سركوب ما كارگران و ضرورت اتحاد ما در برابر طبقة حاكم درس مي            
دهي، شجاعت، و عزم و ارادة راسخ زنان شجاعي كه زندگي خـود را در                    سازمان

جنگ داخلـي  ” گيريم. كارل ماركس در   اند، همچنان الهام و اميد مي       مبارزه گذرانده 
دهد كه ما چگونه در كمون پاريس براي نخـسـتـيـن بـار                  توضيح مي  “ در فرانسه 

نـويسـد:      اند. او مـي      يي را تجربه كرديم كه در آن كارگران به قدرت رسيده            جامعه
و واقـعـاً هـم         “ آور بـود.       تغييري كه كمون در پاريس به وجود آورد، شگـفـت          ” 

انگيز بود! كمون پاريس تغيير را ايجاد كرد كه در مركز آن قيام زنان قـرار                    اعجاب
امروز كه ما اينجا     “ قهرمان، سربلند و از خود گذشته.        -زنان واقعي پاريس  ” داشت،  

كنـيـم كـه مـا بـراي              كنيم، تأكيد مي    بر سر مزار كارل ماركس از او تجليل مي        
و    -ها پيش براي مدتي كوتاه شاهد آن بـوديـم           كه سال   -داري  برانداختن سرمايه 

تواند براي ما بـه ارمـغـان آورد،              براي برابري و عدالتي كه فقط سوسياليسم مي       
طور كه زنان و مردان طبقة كارگر در      دوشادوش يكديگر مبارزه خواهيم كرد، همان     

 طول تاريخ مبارزه كردند.

ماركس و نقش زنان در 
 مبارزه طبقه كارگر 

 ادامه  بهاره هدايت را آزاد ...

هايش، هوشيارانه عمل كرده      ها و تبليغِ خواست     كردهايش براي تماس با توده      راه
است. در دهة گذشته زنان ايران در صف مقدم كارزارهاي عمده برضد حكمرانان             

اند. كارزار يك ميليون امضا را كه زنان مترقي در اعتراض به              ارتجاعي ايران بوده  
اند، در برانگيختن زنان[به       اعمالِ تبعيض و نابرابري عليه زنان سازمان داده           

المللي كسب كرده است، و        اعتبار و حمايت بين     بسيار موفق بوده است،   مبارزه]  
رژيم را به توجه به آن مجبور كرده است. زنداني كردن و آزار دادن فعاالن                     
جنبش زنان نتوانسته است آنان را ساكت و خاموش كند. به مناسبت روز جهاني               

مجدداً “) كودير(”اسفندماه)، كميتة دفاع از حقوق مردم ايران          17مارس (     8زن،  
جمهوري اسالمي مي خواهد تا      از  خواهان آزادي بهاره هدايت از زندان است،          

خواست شهروندان زن در ايران به داشتن موقعيتي يكسان در برابر قانون را                  
طورِخاص و با مردم ايران          اش با زنان به      برآورده كند، و از نو بر همبستگي        

شان براي دستيابي به صلح و دموكراسي واقعي تأكيد                طورعام در مبارزه     به
 كند.  مي

كميتة دفاع از حقوق مردم ايران (كودير)، از همة آناني كه نگران حقوق و                   
هاي   خواهد تا دولت ايران را براي آزاد كردن زنداني            آزادي زنان در ايرانند مي     

ويژه بهاره هدايت، زير فشار قرار دهند. اگر قرار باشد به ادعاهاي                سياسي، و به  
تر و بازتر را به        رئيس جمهور روحاني مبني بر اينكه او رهبري رژيمي ليبرال            

عهده دارد اعتباري داده شود، آزادي زندانيان سياسي اولين گام كوچك اما الزم              
 در اين راه است.
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 ادامه سال نو خورشيدي به سوي بدنه  ...

اميدوار بود كه اين وضعيت جديد موقت باشد و درنهايت با فـروكـش كـردنِ               
تاب در ميزان توهم نسبت به دولت روحاني، جنبش مردمي بـه انسـجـام                  و  تب

 اش  بازگردد.    پيشين
دو هفتة گذشته آشكارا نشـان داد كـه در                هاي سياسي همين يكي     تحول

بدون تكيه بر جنـبـش     -هاي بنيادين   چارچوب ساختارهاي موجود امكان تحول    
دليل سابقة مشخص و آشـكـار           گيرد. ما به     خود نمي   صورت تحقق به    -مردمي

هـاي درپـيـش        حسن روحاني، هاشمي رفسنجاني، و اعضاي كابينه و سياست        
هاي اقتصادي، ارزيابي مثبتي از       خصوص در رابطه با مسئله      شدة دولت، به    گرفته

اين نيروها نداريم و معتقد نيستيم كه با وجود چنين نيروهايي، تحولي كـيـفـي                
اي    نفع جنبش مردمي در سال جديد را بتوانيم شاهد باشيم. حتي با ارزيـابـي                 به

روشني نشـان داد كـه           بينانه از حسن روحاني و دولت او، وقايع اخير به           خوش
اي همـچـون قـوه       هاي كليدي دست داشتن ارگان گران حاكم كه با در    سركوب

هـاي غـيـررسـمـيِ           قضاييه، سپاه، نيروي انتظامي، وزارت اطالعات، و ارگان       
سركوب همچون بسيج، امكان مانور از هر نيرويي كه خط قـرمـزهـاي رژيـم                 

شدت با آن مقابله خواهند كرد. سـخـنـان              واليت فقيه را نقض كند سلب و به       
اندركارانِ نيروي سركوب، اين ادعا را تـأيـيـد             اي و ديگر دست     سيدعلي خامنه 

اي در سخناني كه در اولين روز سال جديد در مشهد ايـراد                كند. علي خامنه     مي
كرد از جمله به نارضايتي در عرصه فرهنگي اشاره كرد. اين سخـنـان تـكـرار                   

 هايي بود كه هفته قبل از آن هم بيان داشته بود. “نگراني”همان 
“ دشمنان” هايي كه او      اي تمركزِ آن    هاي انتشار يافته، خامنه     بر اساس گزارش  

العاده اين موضوع دانسـت و          ناميد، بر موضوع فرهنگ را ناشي از اهميت فوق        
هـاي    مسئوالن فرهنگي، بايد با حساسيت و هوشياري مراقب رخنه        ” تاكيد كرد:    

بسيار خطرناك فرهنگي باشند و به وظايف ايجابي و دفاعي خود در اين زمينـه               
اي با تأكيد بر اينكه آزادي بدونِ ضابطه معني نـدارد، بـه               خامنه“   عمل كنند.  

پايبنديِ شديد مدعيان غربي آزادي به خطوط قرمزشان اشاره كرد و يادآور شد:             
كند درباره هولوكاست كه واقعيت و چگـونـگـي آن          در اروپا كسي جرأت نمي    ” 

وقت از ما توقع دارند كه خطوط قرمز انقـالب            معلوم نيست، ابراز ترديد كند، آن     
 “و اسالم را ناديده بگيريم.

مسئوالن فـرهـنـگـي هـواي         ” صديقي، امام جمعه موقت تهران، نيز گفت:         
ها را داشته باشند هر چند آزادي بي ضابطه در هيچ جاي دنيا نيست. ...                    روزنامه

هايي كه به آيات قرآن اهانت        از برخي مسئوالن گله دارم چرا به توقيف روزنامه        
روند و به مقدسات و فرهنگ ما دست انـدازي            كنند و تا مرز ارتداد پيش مي        مي
صدر كـم اسـت و انـتـقـاد را                  كنند اما از آن سو سعة       كنند، اعتراض مي    مي
نگراني رهبري در مورد وضعـيـت       ” الهدي نيز در مشهد گفت:         علم“  پذيرند.   نمي

فرهنگي از همين منظر اهميت دارد، چرا ايشان دو سال قبل در مورد وضعيـت               
هاي نامناسب در دو سال قـبـل هـم              حجابي و فيلم    فرهنگي هشدار ندادند، بي   

وجود داشت اما رهبر انقالب آن زمان تنها از آن با عنوان تهاجم و شبـيـخـون                  
كننـد چـون       فرهنگي ياد كردند، اما رهبر معظم انقالب اكنون ابراز نگراني مي          

ها هم با بيانيه دادن برطـرف         ها وجود دارد، و اين نگراني       پشت آن همين توطئه   
شود. حل نگراني رهبري با عمل است. ... بايد در برطرف كردن نـگـرانـي                       نمي

رهبري در مورد وضعيت فرهنگي عمال وارد ميدان شد. ... شما اگـر نـگـران                      
ايد برداريد، نـگـرانـي        گر را كه به آنها پست داده        هستيد يك مشت آدم تصاحب    

رهبري تنها محدود به وزارت ارشاد نيست، بخش زيادي از اين نـگـرانـي از                  
اين تهاجم همه جانبه و برنامه ريزي شـده         “   هاست.   عملكرد و اتفاقات دانشگاه   

منحصر به همين يك مورد نبود و در پي مالقات اشتون با مادر ستار بهشتي و                 
جريان افتاد.    شدت به   گران حاكم به    نرگس محمدي ابراز خشم از طرف سركوب      

مـدت     هاي جديد و طـوالنـي        فشار به زندانيان سياسي و صدور و اجراي حكم        
برضد فعاالن سياسي، دورخيزهاي حساب شدة حاكميت را براي مـقـابلـه بـا                 

مـان    هاي اعالم شده تاكنوني     گيري  جنبش مردمي برمال كرد. ما بارها در موضع        
ايم كه، رژيم واليت فقيه در رابطه با سياست           كرات اين نكته را برجسته كرده       به

المـلـلـي      هاي مخرب اقتصاديِ هماهنگ با صندوق بين        خارجي و اجراي برنامه   
داري    هاي سرمايه   هاي اين ارگان    پول و بانك جهاني و كرنش در برابر خواست        

هيچ مشكلي ندارد، و بر اساس ماهيت نيروهاي حاكم و در رأس حاكميت، اين              
روند اتفاقا با منافع طبقاتي اين نيروها هماهنگ و همسو است. هراس رژيم از                

هاي اجتماعي است، و بر اساس هميـن ارزيـابـي، مـا                 رشد و گسترش جنبش   
طورِمتناوب و هرچندوقت يكبار هجوم گسترده به روندهايي را شاهديم كـه               به

كنند. با روي كار آمدن جنـاح سـيـاسـي               رو مي   موجوديت رژيم را با خطر روبه     
نزديك به هاشمي رفسنجاني ما روندهايي را شاهديم كه خصلـت مشـخـص               

هايي است كه خط قرمزش را ولـي فـقـيـه               ها بندبازيِ سياسي در چارچوب      آن

كند و فرآيندش دستاورد ملموسي براي جنبش مردمي در پـي              تعيين مي 
نخواهد داشت. سخنان اخير هاشمي رفسنجاني در ارتباط با تصميـمـش             
براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري اين نكتة مهم را نيز به اثبات             

از شب كـه تصـمـيـم         ...  «رساند. رفسنجاني در اين باره مي گويد:            مي
اي] تـمـاس       نويسي كنم، خواستم با ايشان [خامنه        گرفتم در انتخابات نام   

بگيرم كه در دسترس نبودند. فردا صبح كه به اينجا (محل كارم) آمـدم،                  
خواهم با آقا صحبت كنم. ايشان يا در           گفتم دفتر ايشان را بگيرند كه مي      

درس يا در مالقات بودند. ظهر كه شد به استراحت رفته بـودنـد. عصـر              
كـار     آقا هنوز خواب هستند و من چـه       «آقاي حجازي تلفن كرد و گفت:        

خواهم به وزارت كشور بروم و ديگر فرصـت           من مي «من گفتم:      »كنم؟
ايشان  »آري. «گفتم:   »پس بروم بيدارشان كنم؟   «ايشان گفت:      »ندارم. 

نويسي كـنـد و      خواهد برود اسم را بيدار كرده و گفته بودند كه فالني مي    
تـوانـيـم ايـن          در تلفن كه نـمـي      «منتظر نظر شماست. ايشان گفتند:        

يعني موافقت ضمنـي  «پرسد:     در اينجا خبرنگار مي     »ها را بكنيم.     صحبت
در اين جمله موافقتي هم بود «گويد:    و رفسنجاني در جواب مي      »كردند؟

دانـيـم. مـن هـم             گفتند كه ما مصلحت نـمـي        خواستند مي   و اگر نمي  
خواستم ببينـم ايشـان        خواستم آمدنم را به گردن ايشان بيندازم. مي          نمي

مسئله موشكافي رويدادهاي آن روز نيست، مـهـم در        »مخالف نباشند. 
اين ميان اعتراف رفسنجاني به اين نكته است كه بدون تأييد رهـبـري               

هم اجازة شركت در انتخابات را نـدارد. ايـن         »عمود خيمة نظام«حتي  
هاي رفسنجاني است كه ويژه نامة شرق در آخـريـن روز                عين صحبت 

را   92منتشر كرد. جالب اينكه رفسنجاني انتخابات          92اش در سال      كاري
تـأيـيـد       ترين انتخابات توصيف كرد. اگر رفسنجانـي بـه            »دمكراتيك«

اي احتياج داشت ديگران نيز نبايد از اين امر مستنثي بوده باشـنـد.                خامنه
هـايـي      اين نقل قول از آن جهت اهميت دارد كه از چندي پيش زمزمـه             

رسد كه بر اساس آن دورخيزهاي سياسي براي انـتـخـابـات               گوش مي   به
شود و اين رويكرد اتفاقا از طرف نـحـلـة       مجلس دهم در آن برجسته مي     

رسـد كـه بـا           نظر مـي     شود و به    نمايي مي   نزديك به رفسنجاني بزرگ   
هاي جنبش مردمي در داخـل و     هماهنگي طرفدارانِ حضورنيافتنِ گردان 

هاي پشت پردة اين نـحـلـة          شود. اينكه برنامه     خارج از كشور تئوريزه مي    
اش    فكري چه بعدهايي دارد بر ما كامال معلوم نيست، اما نكتة برجستـه            

طلب هـم     طلبان مماشات   محوري بودنِ نقشِ ناطق نوري است، و اصالح       
اسـفـنـدمـاه      11ابتكار،  كننده دارند. روزنامه       در اين رهگذر نقشي حمايت    

فر، عضو شوراي مركـزي جـامـعـه اسـالمـي                نقل از احمد نيك     ، به 92
تالش اصولگرايان براي سرلـيـسـتـي نـاطـق در              «مهندسين، نوشت:    

انتخابات آينده مجلس، در حالي به صورت ضد و نقيض ادامه دارد كـه           
بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند سرليست نهايي اصالح طـلـبـان بـه               
عنوان رقيب سنتي اصولگرايان، براي حضور در دهمين دوره انتـخـابـات           

رو همـچـون نـاطـق          مجلس شوراي اسالمي، يك چهره معتدل و ميانه       
گسـتـرده در اخـتـيـار             طـور    نوري است و از اين ميان دو انتخاب بـه         

اكبر ناطق نوري! گـرچـه         طلبان قرار دارد: محمدرضا عارف و علي         اصالح
انتخاب از ميان اين دو نفر براي اصالح طلبان دشوار خواهد بود، با ايـن               

رسد، اين است كه شيخ رغبتي به حضـور            نظر مي   وجود آن چه قطعي به    
هاي برجسته اصولـگـرا      وگوهاي چهره   در ليست اصولگرايان ندارد و گفت     

در طي چند روز اخير در اين باره، اين موضوع را ثابت كرده است. بـايـد                  
منتظر ماند و ديد كه آيا جناح اصولگرا براي پيروزي در انتخابـات دهـم              

 »اي در اختيار دارد؟ مجلس، برگ برنده
نقل از صادق زيباكالم در پاسخ به         ، به 92اسفندماه    ١٧روزنامه آرمان،   

اين سئوال كه اتحاد بين ناطق نوري و رفسنجاني را تاكتـيـكـي و يـا                   
آنچه ميان آقايـان هـاشـمـي و         «گويد:   كند، مي استراتژيك ارزيابي مي 

عـالوه نـه        نوري شكل گرفته خيلي بيشتر از چند وقت است. بـه              ناطق
تاكتيك است و نه يك ائتالف براي فرض بفرماييد انتخابات مـجـلـس         
آينده يا چيزي در اين زمينه. اوالً نزديكي ميان آقايان هاشمي و نـاطـق                
يك امر طبيعي است. ثانياً اين پديده نه امروز و ديروز كه در حقيقـت از                  

نژاد و اصولـگـرايـان        و با روي كارآمدن آقاي احمدي         84انتخابات سال   
نـوري     اگر آقـاي نـاطـق       «دارد:     و بعد در ادامه اظهار مي       »كليد خورد.  

خواسته باشد در انتخابات آينده شركت جدي داشته باشـد اگـر امسـال                
نـظـرم      شود به   خواسته باشد اساساً در فضاي سياسي ايران مجدداً ظاهر          

اي ندارد جز آنكه يا با آقاي هاشمي و اصالحات همكاري كنـد يـا                  چاره
برود در قطب اصولگرايان. اين حكم كلي درباره هر فرد ديـگـري هـم                 

هست كه خواستـه بـاشـد در          
  11ادامه  در صفحه فضاي فعلي ايران فـعـالـيـت         
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 »داشته باشد.
نقل از محسن رهامي، در سئوالي كـه          ، باز به  92اسفندماه    20آرمان،  

كند، در جـواب      از او دربارة مباحث مربوط به انتخابات مجلس آينده مي         
بحث انتخابات مجلس آينده و نتيجه آن مبحث مهمـي در    «گويد:   مي

شود. طبيعي است كه       هاي سياسي كشورمان محسوب مي      تاريخ جريان 
هاي سياسي    طلب و معتدل مثل همه جريان       هاي سياسي اصالح    جريان

كنند تـا      هاي درون نظام خودشان را آماده مي        كشور و مجموعه جريان   
در انتخابات نقش فعالي داشته باشند تا بر اثر حمايت مردم و جايگاهي             
كه دارند در واقع سهم خودشان را ايفا كنند اما آن چيزي كـه بـاعـث                  

هاي اصولگرا را نسبت به انـتـخـابـات             شده حساسيت برخي از جريان    
مجلس آتي بيش از حد نشان دهد موضوعي بود كه به واسطه شكست             

 »براي آنهـا ايـجـاد شـد.            92جمهوري در خرداد      در انتخابات رياست  
رهامي در ادامه به وضعيت اصالح طلبان در انتخابات آينده مـجـلـس              

هاي اخيـر     عقيدة من و آنگونه كه در سال        به«گويد:     كند و مي    اشاره مي 
مختلف بـا       هاي آنان در انتخابات     طلبان و ليست    ثابت شده است اصالح   

تـوانـيـد در         رو شده است. شما اين را مي         استقبال اكثريت جامعه روبه   
انتخابات شوراي شهر اخير و رياست جمـهـوري بـا وجـود بـرخـي                   

طلبان ايجاد شد به وضوح بـبـيـنـيـد،             هايي كه براي اصالح     محدوديت
طلبي و كانديـداهـاي جـبـهـه            بنابراين اقبال عمومي به سمت اصالح     

اي است كه نياز به توضيـح بـيـشـتـر               اصالحات در حال حاضر مساله    
، در مصاحبه با مصطفي درايتـي  92ماه  بهمن24،    روزنامه قانون   »ندارد. 

از وضعيت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين[انقالب اسـالمـي] در               
تا زمان بـرگـزاري     «گويد:     پرسد و او در جواب مي       انتخابات مجلس مي  

انتخابات فرصت است و از بعد از انتخابات رياست جمهوري نيز تـالش      
اين بوده است كه موانع موجود بر سر اين دو سازمان برداشته شـود و                
بايد ماند و ديد چه اتفاقي خواهد افتاد. اما بايد دانسـت كـه جـريـان                    

آذر   »اصالح طلبي منحصر به اين دو سازمان و تشكيالت نخواهد بود.           
طلبان، در روزنامه مردم ساالري،       منصوري، از فعاالن منتسب به اصالح     

هايي كه از سوي مجلسـيـان         اندازي  ، با اشاره به سنگ    92اسفندماه    13
بايد به اين نكته تـوجـه     «نويسد:   شود، مي بر سر راه دولت روحاني مي    

جـمـهـوري نشـان داد كـه               كرد كه انتخابات دوره يازدهم رياسـت      
طلبان از پايگاه قابل توجهي برخوردارند و با اجماع تـوانسـتـنـد                اصالح

موجي در جامعه ايجاد كنند. با توجه به اين تجربه و عملـكـرد دولـت                  
كنم بايد از فرصت انتخابات مجلس آينده استفاده كـرد           يازدهم فكر مي  

هاي قانوني موجود در كشـور بـراي             و از تمام توان جامعه و ظرفيت      
شكل دادن مجلس مطلوبي كه برآمده از راي ملت باشد تالش كـرد.              

هاي راي نتيجه قابل تـوجـه و            زيرا تجربه ثابت كرده قهر با صندوق      
طلبان ندارد بنابراين بـايـد از فـرصـت               روشني براي كشور و اصالح    

 »انتخابات به خوبي استفاده كرد.
ها، همين جريان فكري درصدد است مخالفـت          همزمان با اين تالش   

گران حاكم با توسعة سياسي در ميهن را محدود بـه جـبـهـة                  سركوب
هاي منفور را در برابر تيـغ تـيـز             ها و جريان    پايداري كند و ديگر چهره    

طلبي و بـه كـام         حمله مصون نگه دارد تا بتواند در آينده با نام اصالح          
هاي همسو در حاكميت، جنبش مردمي را          هاي غارتگرانة جريان    برنامه

، از يـك    92اسفندماه  10به مسلخ بكشاند. براي مثال، روزنامه آرمان،    
يي مثبت از     كند و از طرف ديگر چهره       طرف به جبهه پايداري حمله مي     

در حالـي كـه      «نويسد:     پروراند. آرمان مي     علي الريجاني در اذهان مي    
اعضاي شناخته شده جبهه پايداري با شدت و حدت سابق بـر طـبـل                

كشند و هنوز كـه        اي از مواضع خود پا پس نمي        نوازند و ذره    منازعه مي 
اي بر توافق نامه ژنو تاخته و از سوي ديگـر بـا          هنوز است به هر بهانه    

جديت به دنبال استيضاح چند وزير در مجلس هستند در سوي مقـابـل              
طيف نزديك به علي الريجاني گويا مايل نيستند همانند روزهاي اول            
در اين خصوص سكوت پيشه كرده و گاه موضعي هـمـپـوشـان نـيـز          

سد تفاوت رويكردها ميان اين دو نـحلـه      بگيرند. اين روزها به نظر مي 
تر شده است. آنچنان كـه         اصولگرايي آن هم در مواجهه با دولت نمايان       

همراهي و همدلي از سوي طيف اكثريت براي پـيـگـيـري مـوضـوع                 
شود و از طرف ديگر علي الريجاني به عنـوان            استيضاح وزرا ديده نمي   

كند كـه در        ليدر اين فراكسيون سياسي اين روزها مواضعي اتخاذ مي        
 “نقطه مقابل نگرش جريان جبهه پايداري است.

دورخيزهاي اشاره شده در باال، با توجه به اينكه انتخابات مجلس تا حدود دو              
جز تالش براي     ] قرار است برگزار گردد، هيچ معنايي به        94سال ديگر[اسفندماه    

ترين مـهـرة آن         تواند داشته باشد. جرياني كه مهم        كنترل جنبش مردمي نمي   
يعني رفسنجاني بايد اجازة شركت در انتخابات را از شخص ديگري دريـافـت               
كند چرا و به چه دليل بايد انتخابات آيندة مجلس را بزرگ كند و همگان را بـه   
سكوت و تأمل تا آن مقطع بشارت دهد؟ آيا بدون مبارزه و حضـور گسـتـرده            

هاي نيرومند زنان، جوانان، دانشـجـويـان و             نهادهاي مدني متشكل از گردان    
هاي فكـري     كارترين نحله   مماشات  كارگران و زحمتكشان آيا ولي فقيه رژيم به         

انـد، اصـوالً      درون حاكميت كه با اندك تفاوتي با نگرش فكري او گام برداشته       
دهد؟ ما معتقديم كه، تا مقطع زماني برگزاري انتخابات مجلـس             اجازه مانور مي  

مقـدار قـابـل       دهم ميزان توهمي كه نسبت به روحاني و دولت او وجود دارد به       
اي كاهش خواهد يافت و عمالً اين جناح فكري در عرصـه عـمـلـي                   مالحظه

عملـي نـيـروهـاي         ها اميدوار باشد، اما سكوت و بي        تواند به پشتيباني توده     نمي
خاصيت همراه شود. صـحـنـه           مترقي در سال جديد نبايد با اين ترفندهاي بي        

اي است كه در طول سي و       هاي سياسي   سياسي ميهن ميدان زورآزمايي جريان    
جز قتل، كشتار، سركوب، و رنج و بدبختـي بـراي              چند سال گذشته ارمغاني به    

ها هم اكنون پيرامون كسب سهم        هاي اين جناح    اند. درگيري    مردم ايران نداشته  
هاي   زند و در اين چارچوب خواست       بيشتر در غارت و چپاول ثروت ملي دور مي        

شود. شايستـه      زنان، كارگران و ديگر زحمتكشان به محاق فراموشي افكنده مي         
اي را فـراهـم      است نيروهاي مترقي با آغاز سال جديد بسترهاي عيني و ذهني  

آورند تا جنبش مردمي بتواند مطالباتش را به ولي فقيه رژيم تحميل كند. ايـن        
شدني است، اما نـيـازمـنـد           پتانسيل بدون اغراق در وجود جنبش مردمي لمس       

اي است كه كنشگران سياسي وظيفة تبيين و عملي كردن آن             هاي ذهني   زمينه
 را برعهده دارند.

 ادامه سال نو خورشيدي به سوي بدنه  ...

 و سياست هاي رژيم ...“ اعتدال”ادامه دولت 

“ توقف روند قبلي را دارد. دوم اينكه شيب رو به اصالحي شكل خواهدگرفـت.               
               تـوقـف روحاني قدرت روندهاي قبلي و اينكه دولت بايد پرسيد معناي توقف

گاه اجتماعي قرار     را دارد چيست؟ اصوالً دولت روحاني با كدام برنامه و تكيه            آن
يـي     پشـتـوانـه      است روندهاي قبلي را متوقف كند؟ برخالف مدعـيـات بـي            

اجتماعي با تـغـيـيـرِ      -هاي اقتصادي برنامه  دست، دولت روحاني در زمينة    ازاين
همـان   -هايِ اجرا كنيم: صرفاً با تغيير روش و شيوه    تاكيد مي   -ها  روش و شيوه  

از “  اعـتـدال  ” هاي دولـت      يك از برنامه    دهد. كدام    هاي قبلي را ادامه مي      برنامه
شـدة رژيـم        شده و پذيـرفـتـه       اجتماعي و فرهنگيِ تصويب     -راهبرد اقتصادي 

فقيه جدا است؟ توقف روندهاي قبلي بايد در زندگي اكثريـت جـامـعـه                  واليت
دليل انتخابات رياست جمهوري و مـيـزان           به  ،بازتاب يابد. اين تصورِ باطل كه      

چون دولت اصـالحـات          ي به روحاني، دولت كنوني يعني دولت يازدهم هم        أر
است، در تعيين سياست و انـتـخـاب شـعـارهـاي                  متكي به حمايت اجتماعي   

برد. اين واقعيت نيز صحيح است كه دست رد مردم و               خطا مي   به    اي راه   مرحله
گـرفـت و           وجود آوردنِ تغيير صورت     فقيه با هدف به     شان به ولي    پاسخ قاطع 

ها و بـا        ضمن استفاده از همة روزنه      -اين خواست مردم    بايد با پايبندي به     مي
دردادن بـه بـرخـي         تن  ها را به    آن  -فقيه  دولت و رژيم واليت     فشار اجتماعي بر    

اين ترتيب بتوان پـايـگـاه         نشيني واداشت، تا به     عقب  ها مجبور كرد و به        خواست
داد. آيـا       هاي مردم را سازمان هاي توده اجتماعي جنبش را احيا كرد و اعتراض  

يي عمده، مهم، و مؤثر دولت حسن روحاني خـارج از خـط                  تاكنون درعرصه 
است؟ تجربة فعاليـت دولـت در ايـن مـدت               فقيه عمل كرده  قرمزهاي ولي 

گـونـه اقـدام         دهندة اين واقعيت است كه دولت حسن روحانـي هـيـچ              نشان
فقيه نداشته اسـت و         هاي ديگرِ ولي    هاي جناح   يي در برابر سياست    “ مقتدرانه” 

هـاي عـمـده،        كنيم: زمينه    هاي عمده، تاكيد مي     بايد تصريح كرد كه، در زمينه     
هـا     بـا رفـع كـدورت       ” عالوه، شعارِ      اقدام از موضع قدرت نخواهد داشت! به       

هـاي     درخدمت انقالب[بخوان: نظام] قرار بگيريم، كه از سوي برخي طـيـف               
فراموشي سپردنِ وظيفة اصلـي در ايـن            شود، به   طلب عنوان مي    راست اصالح 

گاه اجـتـمـاعـي آن،        مرحله يعني تقويت و تداومِ جنبش مردمي و احيايِ تكيه  
بار خواهد بود. سياست دولت اعتدال تاكـنـون از       شود و سياستي زيان     تلقي مي 
است. فقط با اتحاد عمل، طرحِ شـعـارهـاي              هاي كلي نظام جدا نبوده      سياست

اي جنبش مبتني باشد و به نيروي مردم تكيـه            بينانه كه بر مطالبات مرحله      واقع
تواند مبارزه در راه تامين عدالت اجتماعي و آزادي را با توجه به تـوان                 كند، مي 
 پيش برد. هاي هرمرحله به و امكان
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همسـويـي و     
هــاي    تــوافــق
اي بدل    مرحله
ــي ــردد.    م گ
دليل نـبـود      بي

كه در اواخـر     
سال گذشتـه،   

ــه ــوازات    ب م
ــاي   ــوره ــان م

شــدة    حســاب
فــقــيــه    ولــي

ــوص  درخصــ
اصطالح اقتصاد مقاومتي، ذوالنور، يكي از مسئـوالن          اي و اعالم به     مذاكرات هسته 

هـاي فـراروي        رهبري، با اشاره به وضعيت كشور و چالش         امنيتي نزديك به بيت   
است. هـمـچـنـيـن          حل مشكالت توجه به استحكام دروني         رژيم گفته بود كه، راه    

، از قول برخي مسئوالن دولت و مجلس نوشته بود          92اسفندماه    25روزنامه شرق،   
تاكتيك مـحـور     “  استحكامِ دروني ” تندروهاي غيرقابل اصالح بايد منزوي شوند.        

كـوشـد نـزاع،         سپاه در اوضاع مشخص كنوني است كه ازسويي مـي            -فقيه  ولي
هاي پرنـفـوذ ثـروت و           ها و كانون    كشمكش و اصطكاك منافع موجود بين جناح      

هـاي درون       شدني مهار كند، و ازديگـرسـو شـكـاف            قدرت را در مجرايي كنترل    
فقيه ترميم و نيروي هرچه بيشتري از طـيـف            حكومتي با حفظ موقعيت برتر ولي     

هاي چندهـفـتـه       گيري  طلبان را از هسته اصلي و مقاوم آن جدا كند. موضع             اصالح
شان بـه     امان  هاي بي   هاي شاخصِ وابسته به بيت رهبري و حمله         اخير برخي چهره  

زمان، رژيم با شـيـبـي       گنجد. هم  دراين چارچوب مي“  سرانِ فتنه” طلبان و     اصالح
گامِ موضوع حصر     به  هاي اجتماعي، درصدد حلِ گام      معين و مهندسيِ برخي خواست    

شده خواهد بـود كـه حضـورِ            است. درنهايت، مسئلة حصر ازنظر رژيم زماني حل        
 آفرين باشد. موسوي، رهنورد، و كروبي فاقد تأثيرِ اجتماعيِ معين و بازتاب چالش

هـا و       دراين ميان و در ارزيابي آرايش سياسي كنوني كشور، توجه بـه اقـدام               
فقيه از اهميتي جـدي       ولي“  اقتدارِ” سود تقويت     هاي نهادهاي معيني به     گيري  موضع

برخوردار است. پاسدار جعفري، فرمانده كل سپاه، در آستانة برگزاري نشست ويـن              
برداشتنِ فشـار   ”1عالوة به5“كرده بود كه، هدف مذاكرة   هاي گذشته، اعالم    در ماه 

اقتصادي بر مردم است، پس بايد از برخي مسايل با مالحظـه عـبـوركـرد. ايـن                     
فقيه   سويي و حركت همپا با ولي       سو با تمام توان هم      ها ازيك   گيري  سخنان و موضع  

پذيرد، و از ديگر سـو         دهد و بازسازي و احيايِ مناسبات با غرب را مي           را نشان مي  
هاي اقتصادي و     هاي كنوني جايگاه و موقعيت سپاه در عرصه         دارد در تحول      تالش

هـاي    گيري  سياسي محفوظ و مورد تاكيد قرار گيرد. برخالف برخي تبليغات، موضع           
هاي مختلف جدا نـيـسـت. جـعـفـري،               روي از راهبرد رژيم در عرصه       هيچ  سپاه به 

، با  92ماه    بهمن  20فرمانده كل سپاه، درخصوص راهبرد سپاه به خبرگزاري ايسنا،          
صدورِ انقالب پيشكش، ما بايد كاري كنيم كه داخـل كشـور             ” بود:     صراحت گفته   

اين سخنان مقامِ ارشد سپاه در مقطع زمانيِ مشخصِ كـنـونـي،             ...“  شود.       اصالح
نرمش ” لحاظ سياسي بار و معناي معين دارد و دقيقاً در چارچوبِ راهبرد رژيم و                 به

 فقيه قرار دارد. كذاييِ ولي“ قهرمانانه
بـود:         نو گفته   اي در سپاه، در آستانة سال       چنين علي سعيدي، نمايندة خامنه      هم

فقـيـه    حال، جانشين نمايندة ولي  درعين“  تبعيت از رهبري از الزامات مهم... است.          ” 
شاخص براي سپاه پـاسـداران انـقـالب         ” در سپاه نيز چند هفته پيش تاكيد كرد:      

روند... اين دولت تاكنون خطوط قرمز     آيند و مي ها مي است و دولت اسالمي واليت   
كردنِ مرزبنديِ اصـولـي         در چنين اوضاعي، مخدوش   “  است.   اي گرفته     را از خامنه  

روحـانـي را      حقِ مردم براي تغيير، و برمبنايِ آن، دولت حسن هاي به   ميان خواست 
سود مبارزه با استبداد و تامين حقـوق مـردم        كردن، به   نمايندة اين خواست معرفي     

طلبي   نيست. حسن روحاني بارها و بارها مرزِ مشخص خود با جريان واقعيِ اصالح             
است، اما بااين وجود، طيف معيني از نيروهاي سـيـاسـي و                را بيان و آشكار كرده      

را مـعـادلِ     “  اعـتـدال  ” اصـطـالح        اجتماعي كماكان دولت روحاني و ديدگاه بـه       
هاي سياسي مخالف اسـتـبـداد          كنند. برخي طيف     طلبي معني و معرفي مي      اصالح

كنند كه، تقويت راست ميانـه        هاي موجود اعالم مي     بستن بر واقعيت    واليي با چشم  
است. براي نمونـه، روزنـامـه             سركردگي رفسنجاني گزينة مؤثر در شرايط فعلي        به

گفتمان اعتدال گفـتـمـان    ” يي نوشته بود:  ، با انتشار مصاحبه92اسفندماه  8آرمان،  
گفتمان اعتدال يك بيان ديگر از       ” بود:       باره توضيح داده    ، و دراين  “ اصالحات است 

گذاري در جـايـي شـكـل             گفتمان اصالحات است... درحوزة اقتصاد هم سرمايه         
باشد... دولت روحاني دو ويژگي خواهـد              گيرد كه سرماية اجتماعي وجود داشته       مي

ها تداوم نخواهد داشت و ايشان قـدرت          داشت يكي اينكه روند قبلي در تمام حوزه       

هـاي     نو، فعاليت مسئوالن دولت روحاني در عـرصـه          با آغاز سال  
اي در چـارچـوب         ويژه در زمينة ادامه مذاكرات هسته       به  -مختلف

اجتماعي مبـتـنـي بـر          -هاي اقتصادي   و اجراي برنامه    -توافق ژنو 
  ها با شدت بيشتري ادامه پيداكرده       ها و حذف يارانه     آزادسازيِ قيمت 

هاي اخير، خصوصاً پس از آخرين نشست و          عالوه، در هفته    است. به  
در    ”1عـالوة    بـه 5“هاي رژيم با نمايندگان كشورهاي        ديدارِ مقام 

تهران و سپس ديـدار        اي، سفرِ اشتون به     ارتباط با حلِ مسئلة هسته    
اي    وگوهاي هسته   روحاني از كشور عمان، برگزاريِ دورِ جديد گفت       

پيش از نوروز، كه در سايه بحران اكراين قرار داشت و ظريف پيش             
بود توقعِ توافق در ايـن دور مـذاكـرات را نـداريـم،                      از آن گفته  

گيريِ برخي مسئوالن ارشد رژيم و نهادهايي چـون سـپـاه               موضع
پاسداران دربارة آيندة روابط با غرب و چگونگيِ ترسيم دورنـمـاي             

اجتماعي داخل را شاهد بوديم. وجود اصـطـكـاك             -فضاي سياسي 
الـمـلـلـي،       هاي گوناگون برسر آيندة مناسبات بين       منافع ميان جناح  

هاي راهبرديِ داخلي و خارجـي        اي، و مجموعِ سياست     پروندة هسته 
اي شد. پيش از نوروز و آغاز سال نو، همزمان با              رژيم، وارد دور تازه   

ديدار شماري از وزيران خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و نيـز            
مديران انحصارهاي فراملي از ايران، ناطق نوري در سخنـانـي بـا              

تـر خـود در          ، حضور جـدي   “ ترمز  تندرو و بي  ” هاي    حمله به گروه  
، در 92اسفندماه   15داشت. روزنامه اعتماد،         صحنه سياسي را اعالم   

نوري سكوتـش را بـا          اكبر ناطق   علي” باره نوشت:      گزارشي در اين  
هاي افراطيون شكست... او هـمـراه            ترمزي  ها و بي    انتقاد از تندروي  

هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي و سيد حسن خمـيـنـي، از              
گرايان بودند... [كه]        طلبان و اعتدال    چهار عضو اصلي ائتالف اصالح    

عنوان كـانـديـداي        حسن روحاني را به     1392خرداد    21نهايتاً روز   
حمايت از روحاني پرداختند. هـمـان           نهايي اين ائتالف معرفي و به     

بود نظر مـن بـراي          اي گفته   روزها هاشمي رفسنجاني در مصاحبه    
نوري بود اما او نپذيرفت و حسن روحاني را            انتخابات يازدهم ناطق  

طور مشتـرك     پيشنهاد كرد و سپس همراه ايشان تصميم گرفتيم به        
اكـبـر      شك نقش علي روحاني پيشنهاد كانديداتوري بدهيم... بي        به  

ناطق نوري در رسيدن حسن روحاني به مقام رياست جـمـهـوري              
بديل است... مشخص است كه ناطق نوري درصدد حركـت در                 بي

اعـتـدال         مسيري است كه اين روزها درعرصه سياسي كشور بـه         
ها، خبرگزاري مـهـر،      وانفعال  به دنبال اين فعل   “  است.     مشهور شده 

اي از نمايندگان رژيـم        تاب عده   و  ، از فعاليت پرتب   92اسفندماه    10
در مجلس براي تشكيل سومين فراكسيون گزارشي منتشر كـرد و            

گرايان و رهروان و      هاي فراكسيون اصول    رغم مخالفت   علي” نوشت:   
ها، فراكسيون سوم مجـلـس قصـددارد بـا              حمالت برخي روزنامه  

عضويت نمايندگان مستقل اعالم مـوجـوديـت كـنـد... پـس از                    
كارآمدن دولت تدبير و اميد مرزهاي گرايشات سـيـاسـي در                روي

هـاي     ترشدن است و زمزمـه      مجلس شوراي اسالمي درحال شفاف    
گـرچـه تـاكـنـون        “  رسـد.     گوش مـي     تشكيل فراكسيون سوم به   

و با فـرقـي در       اين فراكسيون شكل نگرفته       هاي پرشماري   دليل  به
  را فعالً نامحتمل ناميـده  تشكيل آن مصاحبه خود با خبرگزاري مهر     

دار در      هاي دامنه   ها نشان از تحول     وانفعال  است، اما نَفسِ اين فعل    
هاي حكومتي دارند. چنين تحركـات و           هاي سيال جناح    بندي  صف

هـاي     مانورهايي درصحنة سياسي ميهن ما باشدت ازسوي جـنـاح         
هاي سيال و تغييرپذير موجـود در          بندي  حكومتي جريان دارد. صف    

طورِدائـم در      نوع، به   به  دادهاي نوع   اي از رخ    حاكميت بر اثر مجموعه   
هـا     تيكي قرار دارند. ازسـويـي كشـمـكـش        وحدت و تضاد ديالك 

برسرتصاحبِ منافع مالي بيشتر كه درخدمت تحكيم موقـعـيـت و             
ها و در چارچوب مـبـارزه          جايگاه سياسي است از سوي ديگر جناح      

برضد جنبش مردمي و جلوگيري از احياي بدنه اجتماعي جنبش به           

 هاي  ، و سياست“اعتدال”دولت
 كليِ رژيم واليت فقيه

 11ادامه  در صفحه  
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 3ادامه  در صفحه 

چرا هواداران سرسخت بخش خصوصي 
نقش پراهميت بودجة دولتي در زندگي 

 گيرند؟ روزمرة مردم را ناديده مي

يك كالهبرداري بـيـش      “ آزاد” داريِ بازار     مفهومِ سرمايه 
داري امـروزي       نيست. ستونِ اصليِ نگهدارندة سرمـايـه       

 بريتانيا، دولت آن است.
تان را محكم بغل بگـيـريـد و بـا               گويند: تلفن دستي     به مسخره مي  

را  “ آزاد” داريِ بازار     مالطفت نوازشش كنيد، و مادرخواندة فرشتة سرمايه      
ايـد كـه        تان نچسبانده   قواره به گوش    يي بي   دعا كنيد كه امروز آجرپاره    

آنتن درازي مثل نان ساندويچي از آن رو به آسمان رفته است! چند روز               
چاپ شد    تلگرافي نشرية انگليسي    “ ها  ديدگاه” يي در ستون      پيش مقاله 

فـقـط   ” كه ديدگاه غالب در ميان راستگراها را اين طور بيان كرده بود:            
فكرش را بكنيد كه اگر طراحي و ساخت تلفن به عهدة بخش دولـتـي            

ها چطوري بودند. اگر دست دولـت           گذاشته شده بود، امروز تلفن دستي     
كم تا يكي دو دهـة        هاي هوشمند احتماالً دست     بود، انقالبِ تلفن دستي   

باف   ي كه از زير قلم خيال     “ كوچك” اما نكتة    “ افتاد.   ديگر هم اتفاق نمي   
نويسندة اين مقاله در رفته است (و البد به سهو!)، اين است كه اتفـاقـاً                   

هاي امروزي به عـهـدة دولـت           مسئوليت طراحي و ساخت تلفن دستي     
بوده است! خانم ماريانا مازوكاتو، اقتصاددان مشهور ايتاليايي در كـتـاب             

دهد كـه   ، صرفاً با ذكر يك مثال نشان مي     “ دولت كارآفرين ” خود به نام    
) ساخت شـركـت اَپِـل،         iPhone) “ فون  آي” چطور در تلفن هوشمند     

ها به كار رفته است كه همـه هـم از               آوري از نوآوري    مجموعة شگفت 
هـايـي مـانـنـد           انـد؛ نـوآوري       سوي دولت آمريكا حمايت مالي شده     

يـابـي      نمايشِ لَمسي، قطعات ريزالكترونيكي، و سيستم موقعيت        صفحه
 ).GPSجهاني (

ايدئولوژي حاكم در كشورهايي مثل انگلستان و آمريكا و كشورهـاي           
برَندة پيشرفت بشر، بخـشِ       داري مشابه اين است كه عامل پيش        سرمايه

گذار و كارآفرين است، و دولت چيزي بيش از يـك               خصوصي سرمايه 
كالف سردرگمِ بوروكراتيك مزاحم نيست. اما بايد گفت كـه مـفـهـوم           

يك كالهبرداري، يك افسانه، بيشتر نـيـسـت.       “ آزاد” داريِ بازار     سرمايه
داري امروزي بريتانيا و آمريكا و... دولت            ستونِ اصليِ نگهدارندة سرمايه   

 است.
            ستون، حمايت دولت از حق و حـقـوق مـالـكـيـت شتنخستين خ
خصوصي است، كه البته حفظ آن به يك نظام قضايي پرخرج نياز دارد.             
هدف از تنظيم و اجراي قوانين ثبت اختراع و حق امتياز، جلوگيـري از               

هـاي رقـيـب        هاي مشابه توسط شركت     برداري و ساخت فرآورده     نسخه
و ورشكستگي  “  مسئوليت محدود ” هاي مربوط به      است، و مطابق قانون   

هـاي     ها از مسئوليت فردي در قبال بـدهـي          ها، صاحبان شركت    شركت
داران بـه       مانند. هدف از اين قوانين، تشويق سرمايه         شركت مصون مي  

جـون  -گذاريِ بدون ترس از مسئوليت فردي است. پروفسور هـا            سرمايه
گـويـد     يي تبار و استاد دانشگاه كمبريج لندن مي         چانگ، اقتصاددان كره  

وكـاري     داري، اگر شخصي كه صاحب كسب كه در اوايل دوران سرمايه  
آورد، مجبور بود همة دار و نـدار           براندازي باال مي    بود بدهكاري خانمان  

خود را بفروشد و قرض خود را بپردازد، و حتي ممكن بود او را به زندانِ                
 بدهكاران بيندازند.

داري پيشرفتة امروزي، هـر سـال          دولت بريتانيا، يا هر دولت سرمايه     
كند كه سـود آن        ميلياردها پوند يا دالر صرف امور تحقيق و توسعه مي         

رود. جاي تعجب نيسـت كـه           وكار مي   مستقيماً به جيب صاحبان كسب    
هاي تحقيـق و       از افزايش بودجه  “  كنفدراسيون صاحبان صنايع بريتانيا   ” 

گـذاري خصـوصـي در           توسعه و نوآوري كه موجب جذب سـرمـايـه         
كـنـد.      شود، با آغوش باز استقبـال مـي          هاي مختلف اقتصاد مي     بخش
وكارهاي خصوصيِ گوناگونِ اتكاي زيادي نـيـز بـه             ها و كسب    شركت
هاي زيـربـنـايـي         هاي ميلياردي عمومي دارند كه دولت در طرح         بودجه

كـنـد.      صرف مـي  
ــال،       ــث ــراي م ب

كــنــفــدراســيــون ” 
“ صاحبان صنـايـع   

دائــمــاً از دولــت     
خـواهـد كـه         مي

هزيـنـة هـرچـه       
بيشتـري صـرف     

هـا و      توسعة جاده 
ها كـنـد.       فرودگاه

آهـن     شبكـة راه   
خصـوصـي شــدة     
كشور كه با پـول      
ماليات دهنـدگـان    
انگليسي سـاخـتـه     
شده است، نمونـة    
بارز شيوة كار نظام    
اقتصادي امـروزي   
بــريــتــانــيــاســت. 
امروزه، نسبت بـه     

آهـن    زماني كه راه  
 شود. دولتي بود، چندين برابر پول خرج اين شبكه مي

كميتة محاسبات دولتي مجلس انگلستان چندي پيش از دولت بـه عـلـت                
بـريـتـيـش     ” ميليارد پوندي به شركت مخابرات خصوصي          1٫2پرداخت يارانة   

هاي اينترنت پرسرعت در مناطق دور از شـهـر و                براي ايجاد شبكه   “ كوم  تله
هـاي     ها و مـعـافـيـت        روستايي، انتقاد كرد. صنايع سوخت فسيلي نيز از يارانه         

شوند، و در عوض اين دولت است كه دسـت آخـر               مالياتي كالني برخوردار مي   
هـا     يي را كه ايـن شـركـت          محيطي پرهزينه   هاي زيست   شود آسيب   مجبور مي 
زيست مجلس مطلع شد      شوند، ترميم كند. چندي پيش كميتة محيط         موجب مي 
ميليارد پوند يارانـه از دولـت           2٫3يي خصوصي ساالنه      هاي هسته   كه نيروگاه 

هاي صادرات تسليحات نيز هر سال از يارانة دولتي كالنـي             گيرند، و شركت    مي
هـاي     شوند. يك سؤال ديگر: شـركـت           ميليون پوند برخوردار مي     890بالغ بر   

اند؟ البته كه به نظام       شان به چه نهادي وابسته      خصوصي براي آموزشِ كاركنان   
اند. كساني هم هستند كه خـواهـان آنـنـد كـه ادارة                 آموزشي دولتي وابسته  

هاي خصوصي انتفاعي سپرده شود، كه در عمل بـه ايـن                ها به شركت    مدرسه
هاي نظام آموزشي را (كـه در             معناست كه ماليات دهندگان بخشي از هزينه      

ساخت و تجهيز مدارس مصرف شده است) تقبل كنند، و به عبارت ديگر، بـه                 
 هاي خصوصي نوعي يارانه بپردازند. شركت

دهـنـد يـا اصـالً           تنها خودشان ماليات بسيار كمي مي       ها نه   خيلي از شركت  
دهند چنان بخور و نَـمـيـر       دهند، بلكه حقوقي هم كه به كاركنان خود مي       نمي

تواند ماليات چنداني بگيرد. عالوه   بگيران هم نمي    است كه دولت عمالً از حقوق     
هـاي     هاي زيادي صرف تـأمـيـن خـانـه             شود هزينه   بر آن، دولت مجبور مي    

بگيران كند؛ و به عبارت ديـگـر،           قيمت و ديگر مزاياي كاري براي حقوق        ارزان
هاي كـالنِ      دهد. يكي ديگر از سودجويي       مي“  يارانه” ها    براي ادامة كار شركت   

وكار، استفاده از نيروي كار مجاني كساني است كـه            ها و صاحبان كسب     شركت
هاي مالي و رفاهي دولتي (بهزيستي) زندگـي را              اند و صرفاً با كمك      بيكار شده 

جا كـردن     به  گذرانند. دولت اين افراد را براي كارهاي بدني و سختي مثل جا              مي
هاي طرف قـرارداد       ها و كارهايي از اين قبيل به شركت         اجناس و چيدن قفسه   

كنـنـد، دولـت        ها كارگران را بيكار مي      فرستد. به عبارت ديگر، شركت       خود مي 
كند،  اند به بيكاران كمك مي (صندوق رفاه و بهزيستي) از مالياتي كه مردم داده       

شوند و دست آخر هم بـه     مند مي ها از نيروي كار مفت و مجاني بهره    و شركت 
 دهند! آور مي باالي خودشان پاداش و مزاياي سرسام صاحبان و مديران رده

هاي سخاوتمندانـه    “   يارانه” هاي پرداخت     سازي نيز يكي ديگر از راه       خصوصي
يي كه دولـت صـرف         به بخش خصوصي است، به طوري كه يك سوم هزينه         

رود. شركت نگهبانـي    كند به جيب سودورزان خصوصي مي    خدمات همگاني مي  
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نمايندگيِ حزب تودة ايران در ِ هيئت
 مراسمِ بزرگداشت كارل ماركس

امناي كتابخانة يادبود ماركس در لندن و       دعوت هئيت   به
رهبريِ حزب كمونيست بريتانيا، هيئت نماينـدگـيِ حـزب           

يـكـمـيـن        و   سي  و  اي كه در صد     تودة ايران در مراسم ويژه    
روزِ درگذشت كارل ماركس، آموزگار و رهبر برجسـتـة            سال

، در گـورسـتـان     1883مارس  14جنبش كارگري جهان، در     
هـاي     در كنار هيئـت     -قديمي لندن در هايگيت برگزار شد     

هاي كشورهاي سوسـيـالـيـسـتـي و             نمايندگي سفارتخانه 
خـاطـرة      شركت كرد و بـه        -هاي كمونيست جهان    حزب

گرانقدرِ او اداي احترام كرد. در مراسم امسال كه با شـكـوه              
هـاي     اي از سـفـارت      هاي نمايندگي   تمام برگزار شد، هيئت   

چنين   كوبا، ويتنام، چين، بوليوي و جمهوري خلق كره و هم         
هاي كمونيست و كارگري از جـملـه حـزب             از طرف حزب  

كمونيست بريتانيا، حزب تودة ايران، آكل قـبـرس، حـزب            
حزب كمونيست سودان، حزب كمونيست     ،  كمونيست يونان 

آفريقاي جنوبي، حزب كمونيست عراق، حزب كمونيـسـت         
شيلي، حزب كمونيست بوليوي، حزب كمونيست مالزي، و         

 حزب كمونيست كارگري مجارستان شركت داشتند.  
رفيق آلكس گوردون، رهبر سرشناس اتحادية كـارگـران         

ونقل انگلسـتـان، كـه رئـيـس             راه آهن، كشتيراني وحمل   
امناي كتابخانة ماركس و عضـو بـرجسـتـة حـزب                هيئت

عهده داشـت. او        كمونيست بريتانيا است، ادارة مراسم را به      
         تـونـي بـن     «در سخناني كوتاه، با اشاره به درگذشت«- 

خواه انگلستان كـه       سياستمدار خوشنام ماركسيست و ترقي    
صلح و جنبـش      ها در مبارزات پارلماني انگلستان مدافع       دهه

چنيـن بـا اشـاره بـه             و هم   -خواهانه بود   كارگري و ترقي  
  رهبر سرشـنـاس سـنـديـكـايـي             -» باب كرو « درگذشت
كه به فاصله دو روز در هفته پيش از بـرگـزاري              -انگلستان

مراسم يادبود ماركس درگذشتند، حاضران را به يك دقيقـه          
سكوت به احترام همه مبارزاني كـه در سـال گـذشـتـه                 

اند، از جمله هوگو چاوز،  ژنرال جياپ، نـلـسـون               درگذشته
ماندال، باب كرو و توني بن، دعوت كرد. او آنگاه رفيق جان             

هاي كارگري ايرلند را كـه          داگالس، صدر كنگرة اتحاديه   
براي شركت و سخنراني به اين مراسم دعوت شده بود، را            
فراخواند تا در مورد موضوعيت ماركسيسم و ارثية معـنـويِ           

اش را بـه         ماركس صحبت كند. رفيق ايرلندي سخنراني      
تحليلِ شرايط مبارزاتي كنوني كارگران ايرلنـد بـر پـايـة              

هاي كارل ماركس اختصاص داد. او ايـرلـنـد را                 آموزش
همچون كشوري توصيف كرد كه درنتيجة عزمِ راهـزنـانـة           

كه مصمم به نابودي بافت اجتماعي جـامـعـه             1»ترويكا«
ايرلند، مصمم به حمله به جنبش كارگري و مصـمـم بـه               

تـر     حمايت از نخبگان اقتصادي ايرلند و اروپا و ثروتـمـنـد           
گشته رها    رفته و ويران    غارت  كردنِ آنان است و درنتيجه، به     

شده است. رهبر جنبش سنديكايي ايرلند در ادامه گـفـت:             
هـاي     من مطمئنم كه اگر ماركس زنـده بـود سـيـاسـت              

كشانه را در حكم ابزاري براي جنگ طبقاتي ارزيابي  رياضت
هـاي     انـد سـيـاسـت         من به آناني كه مـدعـي      «كرد.     مي

كشـي كـار       كنند، رياضت   گويم اشتباه فكر مي     كشانه كارآ نيستند، مي     رياضت
شان كار كند، براي طـبـقـه          كند كه قرار بود براي      كند، براي آناني كار مي      مي

پـذيـرفـتـنِ        دولت ايرلند زير فشار مجبور بـه  2008اكتبر  18دار! روز   سرمايه
ها شد كـه      منظورِ جلوگيري از ورشكستگيِ بانك      جانبه به   برنامة تضميني همه  

پيامدهاي مستقيمِ آن قرباني كردنِ سيستم تأمين اجتماعي مردم ايـرلـنـد و            
دوش گرفتنِ تعهد پرداخـت       اش در محرابِ سرماية مالي، و به        هاي آينده   نسل
نشدنيِ عملكرد كازينويي و غيرمسئوالنة نخبگانِ جهان از           هاي وصول   بدهي

سوي يكايك مردان، زنان و كودكان ايرلندي است... اما ما تنها ملتي نيستيم                
كه در اين چنين شرايطي قرار دارد. در سراسر اتحادية اروپا، در كشـورهـايـي       

 26نظير اسپانيا، پرتغال، و يونان، كارگران زير حملة مداوم قرار دارنـد، بـه           
انـد،     داري   ميليون تن از آنان گفته شده است كه مازاد بر نيازِ سيستم سرمايه            

اند و بـه ورطـة فـقـر             شان را از دست داده      ها تنِ ديگر خانه و سرپناه       ميليون
گاه براي كمك بـه        كشي هيچ   ها و سيستم رياضت     اند. سياست    درافكنده شده 

وجود آوردنِ آن      مردم زحمتكش طراحي نشده بود، بلكه هدف مشخص از به         
تر بوده اسـت.       هاي مرفه   عدالتي و نابرابري، انتقالِ ثروت به طبقه        گسترشِ بي 

رفـيـق جـان        »اين، جنگي طبقاتي است و طبقة ما در آن بازنده بوده است.            
داري و      داگالس در ادامة سخنانش اتحاد طبقة كارگر در كشورهاي سرمايه         

يـي از نـظـم           يي جايگزين و مردمي، ارائة دورنما و مـنـظـره              ارائة برنامه 
سوسياليستي جدي را ضروري دانست. براي بسيج در هر محله و هر كارخانه،           

طورِگسترده تـبـلـيـغ      را به »مانيفست نارضايي از سيستم موجود «بايد    ما مي 
 كنيم.

پس از سخنراني رفيق داگالس، رفيق ليز پين، عضو هيئت سياسي حـزب        
             درك كمونيست بريتانيا و مسئول تشكيالت زنان حزب، در سخناني اهميت

هاي ماركس، ماركسيسم، و مبارزة جنبش زنان در جـامـعـة                ارتباط آموزش 
يي از اين سخنراني در اين شماره نـامـه             داري را توضيح داد. خالصه       سرمايه

 مردم آمده است.  
هاي گـل بـر      هاي نمايندگي و از جمله حزب توده ايران تاج  از سوي هيئت  

گور ماركس نهاده شد. مراسم پذيرايي سازمان داده شـده از سـوي حـزب                  
كمونيست بريتانيا در يكي از هتل هاي هاي گيت برگزار شد. نمايندة حـزب               

هـاي     هاي نمايندگي را در جريان تـحـول         مان در ادامة مراسم يادبود، هيئت     
 مان قرار داد.  جاري در ايران و مبارزات حزب

  
گـيـري در مـورد           گانة طرح و تصـمـيـم        هاي سه   ارگان   . 1

هاي رياضت كشانة اقتصادي در اتحاديه اروپا، يعـنـي:             سياست
كميسيون اروپا، بانك مركزي اتحادية اروپـا،  و صـنـدوق                

         المللي پول. بين
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سران و مسئوالن سياسي ايـاالت مـتـحـده و             
هـاي اخـيـر         اتحاديه اروپا و رهبران ناتو در هفتـه   

دفعات از اينكه اقدام روسيه مداخله در اوكـرايـن            به
الملـلـي     كنندة قوانين بين    شود و نقض    محسوب مي 
اند و به شروع دوبارة نـوعـي          راني كرده   است سخن 

هاي تنبيهـي     كارگيريِ تحريم   جنگ سرد جديد و به    
خواه جهان با عـيـارِ        اند.  نيروهاي ترقي      تهديد كرده 
هاي مزورانه و دروغـيـن كشـورهـاي             واقعيِ ادعا 

امپرياليستي دربارة ضرورت احترام بـه اسـتـقـالل         
المللي و منشور سازمان ملـل        كشورها و قوانين بين   

تـا     1990از پيش آشنايند. كشورهايي كه از سال          
نـظـم   ” جانبة    كنون در راستايِ كسب هژمونيِ همه     

شان، همراه با نقضِ همة       امپرياليستي“  نوين جهاني 
قوانين جهاني و از جمله منشور سـازمـان مـلـل،              

آتش كشيدند و يـوگسـالوي را      منطقة بالكان را به   
پاره پاره كردند، به عراق و افغانستان تجاوز نظامي         

هـا را بـه          سابقه آن    اي بي   كردند و با لشگركشي   
اشغال درآوردند، با حمله نظامي به ليبي دولت ايـن          
كشور را ساقط كردند و باندهاي جـنـايـتـكـار را               

سال است كه جهنـمـي از        4اند، و     قدرت رسانده   به
آتش و خون و ترور بر زندگي مردم سوريه حـاكـم            

توانند از احترام به منشور سازمان ملل         اند، نمي   كرده
 المللي سخن برانند.   و رعايت قوانين بين

هاي غيـرمسـئـوالنـه،        ما بر اين باوريم كه، اقدام     
ماجراجويانه و امپرياليسـتـي اتـحـاديـة اروپـا و               
امپرياليسم در اوكراين وضعيت بسيار خطرناكي را        

تواند صلح جهـانـي را بـا            اند كه مي    وجود آورده   به
آميز كنوني    رو كند. آنچه شرايط مخاطره       تهديد روبه 

و احتمالِ روياروييِ فدراسيون روسيه با كشورهـاي        
هـاي     اند، حمله   عضو ناتو در كريمه  را موجب شده       

تبليغاتي آشكارا نژادپرستانة نيروهاي راست افراطي      
يِف بـرضـد روسـيـه،           و نئوفاشيست حاكم در كي    

هـاي     ممنوع كردن زبان روسي و ديـگـر زبـان            
هـاي     هاي قومي، حمله به نمادها و ارثـيـه           اقليت

فرهنگي روسي در اوكراين، چشم پـوشـيـدن بـر            
هاي جنايتكارانه نيروهاي نئوفـاشـيـسـت در            اقدام

ها و هواداران و اعضاي نيروهاي        حمله به ساختمان  
ويژه حزب كمونـيـسـت اوكـرايـن،            خواه و به    ترقي

آزاديِ فعاليت علني نيروهاي فاشيست و نـازي در          
ترين مركـزهـاي      شان در عالي    كشور و سهيم شدن   

هاي اتحاديه اروپـا      گيري دولتي است. دولت      تصميم
شـان را در         توانند مسئوليت   و اياالت متحده نمي   

وجود آوردنِ چنين شرايط خطـرنـاكـي را زيـر               به
 هاي دود تبليغات بپوشانند.       پرده

حزب تودة ايران معتقد است كه، تنها راه حـل            
وجـود آوردنِ       بحران عظيم سياسي حـاضـر بـه         

شرايطي است كه در آن امكان مذاكرة سازنده بـر           
هاي كليدي مورد مناقشه فـراهـم آيـد.             سر مسئله 

احترام به تماميت ارضي اوكراين، تضمينِ احترام به        
هاي موجود در كشـور و           ها و فرهنگ    همه سنت 

هـاي     ويژه رابطة تاريخي و انكارنشدني با مـلـت      به
ساكن روسيه، قبول ساختاري مبتني بر فدراليـسـم          
و پذيرش خودمختاري و خودگرداني واقعي بر پايـة         

هاي مردم در اوكرايـن، اسـاس چـنـيـن               خواست
شرايطي است. ما هرگونه راه حلي كـه احـتـمـال              
درگيري بين فدراسيون روسيه و اوكراين و متحدان        
غربي آن را تشديد كند و به برخـوردي نـظـامـي،           
جنگ و خونريزي بيشتر مـنـجـر شـود مـردود                

 شماريم.    مي

 هاي كمونيست، كارگري و چپ به: حزب ادامه  نتيجه سياست كودتايي ...
 گرامي دوستان عزيز، رفقاي
 از  كـه   اي      پشتيبـانـي    خاطر  به  چپ  و  كمونيست  تمامي شما نيروهاي    از  مايلم  هرچيز  از  پيش
 هم به اين پشتيبـانـي ادامـه       هنوز  و  ايد كرده  اوكراين  كمونيست  از حزب   ويژه  به  اوكراين و   مردم
 در  كمونيست[اوكراينـي]،     هزار  ها  ده  پيچيده،  و  دشوار  وضعيت اين  در كنم.   سپاسگزاري  دهيد، مي

 در  دهـنـد.    مـي   شان ادامه     مردم  منافع  و  ها آرمان  از  دفاع  به  نشيني،  عقب  بدون  سخت،  شرايطي
 نـيـاز    چـپ   و  كـارگـري    كمونيستـي،   جهاني  جنبش  همبستگيِ  و  پشتيباني  به  ما  شرايطي  چنين
 .داريم
 ]92اسفـنـدمـاه       3و  1فوريه [   22  و  20  زماني  بازة  در  كه  فجايعي    از  پيش  ابتدا،  همان  از  ما
 دسـت   از  را  شـان  جان  ما  ميهنان  هم  از  بسياري  يِف كي  هاي درگيري  در  كه  هنگامي  و  داد،  روي
 .گذاشتيم مان هاي موضعگيري و ها ارزيابي جريان را در شما دادند،
 متقابل  وگوي  گفت  به  نياز  اوكراين،  مسائل  در  خارجي  مداخلة  كنندة  بيدادگر و ويران    نقشِ  بر  ما
 نـهـادي    بـرپـايـي     مـوجـود،    خـيـز   تنـش   شرايط  منظور تخفيف  به  اوكراين  در  نيروها  تمامي  بين

 تعيـيـن    راستاي در سراسري اي پرسي همه بر برگزاريِ نظارت براي ملي مستقل و و  دار صالحيت
 پـيـشـبـرد      براي  قضات  انتخاب  شوراي  الزامي  برپايي  و  اوكراين،  مردم  برحق  و  قانوني  سرنوشت
 .كرديم تأكيد دولتي قدرت كردن غيرمتمركز منظور به سياسي اصالحات

 اپـوزيسـيـون بـه        رهـبـران    سوي  از  نه  و  يانوكويچ،  آقاي  وقت،  جمهور  رئيس  سوي  از  اما نه 
 عـمـومـي قـرار        و  اجتماعي  هاي گسست  لبة  بر  اوكراين  نتيجه،  در  نشد.  توجهي ما  هاي فراخوان

 مرج گرديد. و هرج و واقعي آنارشيسمِ گرفت و عرصة
 نشـدنِ مـقـررات       اجرا  كنونيِ اوكراين،   اوضاع و احوال    در  موجود  وضعيت  بارترين جنبة   فاجعه
درماندگيِ   و  تضعيف  برآمد  گفت  توان مي  است كه   كشور  در  صورتي كامل   به  قانوني  نظم  و  دولتي
 و  قانـون   مجريِ  تواند نمي  نهادي  يا  فرد  هيچ  اكنون  است. هم    اوكراين  در  انتظامي  نيروهاي  كل

 .باشد همگاني برقراريِ نظم
 گرايانِ افراطيِ  ملي  حاكم است. اكنون     افزايش  به  ورزيِ رو  كينه  و  جويي انتقام  با  اوكراين  امروز در 

 شهرونـدان   هاي دارايي  توانند مي  -  انقالب  فاتحانِ در مقام   -راديكال  و  فراراست  نيروهاي  مسلح،
 مسئوالن  و  شده است  خارج  كنترل  از  شرايط  واقع،  كنند. در    مصادره  تهديد  و  وسيلة خشونت   به  را

 -حـالـت    تـريـن     بينانه  خوش  در  -  درعمل  اند،  پيشين  اپوزيسيون  كه از افراد    انتظامي،  نيروي  فعلي
 هـمـدسـتـان      خودشـان   حالت،  بدترين  در  و  ندارند  اختيار  در  مسلح  هاي گروه  از  آماري  گونه  هيچ

 از  بـيـش    و  نخست  شرايط،  اين  شوند. در    قانوني مي  مرتكب بي   اوكراين  در  اند كه   كساني  خاموش
 ديـريـنـة     آرزوي  انـد، و    گـرفـتـه     قـرار   آزار  و  سـركـوب    هـدف   كمونـيـسـت     حزب فعاالن  همه

اوكرايـن    در  كمونيستي  جنبش  كاملِ  توقف  براي  غربي  هاي ابرقدرت  و اوكراين  هاي ناسيوناليست
 درحال برآورده شدن است.

كتـك زدن      تهديد كردن،   هراساندن،  است،  رفته  بين  از  سر  يك  قانوني  سامانه  كه  شرايطي  در
  حزب كمونـيـسـت      حزبي  هاي رسانه  و  ها  دارايي  غيرقانونيِ  مصادره  ودشنام دادن فعاالن حزب و      

شـونـد.     مـي   گـرفـتـه     كـار   به  كشور  اين  كمونيست  حزب  فعاليت  كامل  كردن  فلج  براي  اوكراين،
 كـه    -   يِف  كي  در  اوكراين  كمونيست  حزب  مركزي  دفتر  تصاحبِ  نمونة آن، اشغال و     ترين  روشن
 شـخـصـيِ     هـاي  دارايـي   و  تصاحبِ امـوال     همچنين  و  -  است  كمونيست  حزب  هاي  دارايي  جزوِ

 است.“ انقالبيون”از سوي  كاركنان دفترمركزي
 به آتـش    و  اند  چپاول كرده   ها را   از آن   بسياري  و  اند  برده  يورش  نيز  ما  اي منطقه  دفتر  به چندين 

 شـوروي،   دوران  از  يـادبـود    بـنـاي    صـدهـا    عيـار،   مرجي تمام   و  هرج  در  اوكراين،  در.  اند كشيده
از   هـا،    جز اين   و  دوم  جهاني  جنگ  بناهاي مرتبط با تاريخ     اوكراين،  تاريخ  برجستة  هاي شخصيت

 بـرآمـد    بـار  فاجعه  رويدادهاي  اين  تمامي  متأسفانه اند.  شده  تخريب  افراطي  راست  هاي  گروه  سوي
انـد،   قدرت  گرفتن  دست به  پي  در  كه اي است  سياسي نيروهاي آن از بسياري مخرب  هاي سياست

 ،“ مخالفت”   پوششِ  زير  و  اند گذارده  كنار  را  مخالفان  با  وگو  گفت  و  سازش  مقولة  تالش،  اين  در  و
 كمونـيـسـت     حزب   را بر اوضاع مسلط كنند.       نافرماني  و  قانوني  تا بي   دهند  حق مي   خود  به  اكنون

 در مسيـرِ   كند، مي  دفاع  عام آن،  مفهومِ ها، به توده  منافع  از  همچنان  دشوار، آزمونِ اين در  اوكراين
 سـان،    و بـديـن      كـنـد،   مي  مشخص  اعضايش را   وظيفة  رزمد، مي  اش  اي  برنامه  هاي  هدف  اجرايِ

 بـه   مـا . كند  ريزي مي    پايه  اوكراين  سرتاسر  در  را  كمونيست  و اثرگذاريِ حزب    رشد  روبه  شكوفاييِ
 چـه   هـر   وگـوي    گفـت   آن  الزمة  كه  كشور، ارضيِ تماميت حفظ در اوكراين مردم منافع از  دفاع

 .دهيم مي ادامه است، سياسي نيروهاي تمامي بين تر گسترده
 در  هـا  منطـقـه    قدرت  افزايش  و  كردن  كه، فدراليزه   است  باور  اين  بر  اوكراين  كمونيست  حزب
 تفاهـم   و  آرامش،  صلح،  به  بازگشت  شرايط  و  كند  حفظ  را  كشور  ارضي  تماميت  تواند  مي  اوكراين

 .آورد پديد كشور سرتاسر در را اوكراين شهروندان ميان
 بـه   تـا   خوانـد  مي  فرا  را  چپ  و  كارگري،  كمونيستي،  هاي جنبش  همه  اوكراين،  كمونيست  حزب

[حزب ما]     مبارزة  شان در     همكاري  و  پشتيبانيِ كامل   مـان،   مشترك  هاي  هدف  و  اصول  براي  دشوارِ
 كنيم.  مي سپاسگزاري شما از مان حزب گر كنش هزاران سوي از پيشاپيش دهند. ادامه

 اوكراين كمونيست حزب مركزي كميتة اول دبير احترام، با
 سيمونينكو پترو
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هايِ مردم ضروري است.  ما از راه  احترام به خواست
وگو و  ها و بر پاية گفت هاي مبتني بر احترام به حقوقِ خلق حل

   كنيم ديپلماسيِ مثبت، حمايت مي
هاي اخير در اوكراين در پيِ كودتاي بـرانـدازيِ             هاي سياسي هفته    تحول

وسيلة نيروهاي راست افراطي و شبه فاشيسـتـيِ           دولت منتخب اين كشور به    
گيـريِ شـرايـط بسـيـار            وابسته به اتحادية اروپا و اياالت متحده، به شكل        

هاي اخيـر صـحـنـة رويـارويـيِ              خطرناكي انجاميده است. اوكراين در ماه      
آميز كشورهاي عضوِ پيمان ناتو و اتحـاديـه اروپـا از سـويـي و                      مخاطره

فدراسيون روسيه از سوي ديگر براي دستيابي به هژمونـيِ اسـتـراتـژيـك                
 [برتريِ راهبردي]  در قلمرو اتحاد شوروي سابق بوده است.   
دهـيِ طـرح        هدف اياالت متحده و اتـحـاديـة اروپـا در سـازمـان                  

كامل از حيطة     طورِ  شان در اوكراين اين است كه اين كشور را به           گرانه  مداخله
ايـن طـريـق امضـايِ            نفوذ سياسي و اقتصادي روسيه خارج كنند، و بـه          

دنبال آن سـلـطـة     جانبه را ممكن كنند و به    اي آزاد و همه     موافقتنامة تجارتي 
هاي بزرگ غربي بر بازارهاي  اين كشور را تضمين كنند.  اين امـر                   كمپاني

تضعيف و نابود كردنِ بخش [اقتصاد] تولـيـديِ شـرق       تواند به در اساس مي 
شد، شهروندان شـهـرهـاي         بيني مي   گونه كه پيش    اوكراين بينجامد.  همان    

كه بخش صـنـعـتـي و           -هاي شرقي اين كشور     اوكراين و همچنين منطقه   
طورِسنتي روابطي نزديك بـا روسـيـه       اند و به ها واقع  توليدي اوكراين در آن   

گيريِ دولت كودتائيِ راست افراطي و مداخلة اتحاديه اروپـا            قدرت  -اند  داشته
اند. مردم ايـن        هاي سياسي كشورشان را برنتابيده      و اياالت متحده در تحول    

گويند و بخش چشمگيري از       ها كه اكثرشان به زبان روسي سخن مي         منطقه
وسيلة نمايندگـان     شان را به    تبارند، خودمختاري و ادارة امور محلي       آنان روس 

منتخب خود و همچنين فاصله گرفتن از حيطة كنترل و عمـلـكـرد دولـت                 
كه اكثر  -جزيرة كريمه اند. در شبه   يِف را خواستار شده     كودتائيِ مستقر در كي   

تبارند و نيز محلِ استقرارِ بخش عمدة ناوگان نـيـروي              شهروندان آن روس  
پارلمان و دولت محـلـي در پـاسـخ بـه                 -دريايي فدراسيون روسيه است   

يِـف و      هاي مردم و در واكنش به تغييرهاي سياسي كودتائي در كي            نگراني
هـاي داخـلـي         مداخلة آشكار اتحادية اروپا و اياالت متحـده در مسـئلـه             

 96و جلب     92اسفندماه    25اي در روز      پرسي  دهيِ همه   كشورشان، با سازمان  
درصد آراء موافق، به جدا شدن از اوكراين و پيوستن به فدراسيون روسـيـه                

آميز و رسـوايِ      تصميم گرفتند. دولت روسيه در اعتراض به عملكرد تحريك         
هاي تهديدآميزشان،    اتحادية اروپا و اياالت متحده و مردود شمردن اعتراض        

، پيشنهاد دولت محلي منطقة كريمـه      93ماه    در نشستي در روز اول فروردين     
را پذيرفت و عمالٌ اين منطقه به فدراسيون روسيه پيوست. بايد يادآور شـد                

جزئي از خاك روسيه بود، و در ايـن              1954جزيرة كريمه تا سال       كه، شبه 
سال با تصميمي سياسي از سوي دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي،           

دهندة اتحاد جماهير  هاي تشكيل  كه هم روسيه و هم اوكراين جزوِ جمهوري       
لحاظ موقـعـيـت ويـژة          جزيره، به   آن بودند، به اوكراين ملحق شد. اين شبه        

جغرافيايي آن كه بر كنارة درياي سياه و مشرِف به غرب اروپاسـت، بـراي                
، پس از فروپـاشـي   1994فدراسيون روسيه اهميت استراتژيك دارد. در سال  

بـر اسـاسِ        -اتحاد شوروي و كشورهاي سوسياليستي شرق اروپا، كريمـه        

كفايت بوريس يلتسين با اياالت متـحـده،          يي كه از سوي دولت بي       موافقتنامه
هـاي    شرط ادامة استقرار و استفادة ناوگان       به  -انگلستان، و اوكراين امضاء شد    

جـزيـره، بـه         نيروي دريايي فدراسيون روسيه از تأسيسات بندري اين شـبـه          
هاي دولت روسيـه بـا         نامه  عالوه، يكي از مفاد موافقت      اوكراين واگذار شد. به    

سران پيمان ناتو در اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا اين بوده است كـه                 
اين پيمان تجاوزگر نبايد در جهت شرق و در كشورهاي همسـايـة روسـيـه                 

كـرات     رغم اين، فدراسيون روسيه در دو دهة اخيـر بـه     گسترش پيدا كند. به   
اش را از گسترش حيطة عمل ناتو بـه شـرق اروپـا و                   نگراني و ناخشنودي  

هاي پيشرفتـة     ها و سيستم    هاي سابق اتحاد شوروي و استقرارِ سالح        جمهوري
موشكي و تهاجمي اياالت متحده و اتحاديه اروپا در آن، و همچنين تهديدي             

 شود، ابراز كرده است.    كه از اين بابت متوجه منافع  و نفوذ آن مي
دولت روسيه عزمش به حمايت از تصميم دولت محلي و پارلمان كـريـمـه               

پرسي و رأي     براي پيوستن به فدراسيون روسيه را از سويي بر پاية نتيجة همه           
آميز و تهديدآميز     هاي تحريك   قاطع مردم كريمه و از سوي ديگر بر پاية اقدام         

دهيِ كودتا براي بـرانـدازيِ دولـت           اتحادية اروپا و اياالت متحده در سازمان      
قدرت رساندنِ نيروهاي راست افراطي و شبه فاشيستي، توجـيـه             اوكراين و به  

دست گرفتنِ ابـتـكـارِ       كرده است. در برابرِ واكنشِ سريع و قاطع روسيه  و به  
انـد     رو شده   عمل در كريمه، اتحادية اروپا و اياالت متحده با اين حقيقت روبه           

دهيِ كودتاي براندازي در اوكراين بـازي          كه در قمار خطرناكي كه با سازمان      
 اند.  صد درصدي نبوده  اند، صاحب پيروزي كرده

 هايِ كودتائي  نتيجة سياست
 در اوكراين

 15ادامه  در صفحه 

 هاي مالي رسيده كمك
 دالر 1000           از ايران ,به ياد فرزندان خلق: ده شاخه گل سرخ

 كرون  400از گوتنبرك سوئد                                                
  يورو 200           از جنوب آلمان، به ياد رفيق ناخدا افضلي و ياران

كنسرتي از يك خواننده ي ضد فاشيست آشكارا مورد يورش و خواننده بر 
روي صحنه مورد ضرب و شتم قرار گرفت . زني مسن كه داشت يك دسته 
گل در برابر مجسمه ي لنين قرار مي داد كتك زده شد.  فاشيست هاي  

اوكراين همچنين دفتر حزب كمونيست اوكراين را تخريب و به آتش 
كشيدند و روستيسالو واسيلك، دبير ايالتي در لويو ، را بازداشت و مورد 

 برگرفته از سايت حرب كمونيست ايرلندشكنجه ي گروهي قرار دادند.     


