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 اعالمية كميته مركزي حزب توده ايران 
اوج گيري تحوالت خطرناك و ضرورت تاخير ناپذير 

 ! اتخاذ سياستي فعال، پيگير و منطقي براي تشنج زدائي 

 2ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

اظهارات تهديد آميز رئيس جـمـهـوري        
آمريكا دربارة ايران و حمله تحريك آميز       
واحد هاي نظامي آمريكائي به ساخـتـمـان       
محل فعاليت پرسنـل وابسـتـه بـه دولـت              
جمهوري اسالمي در اربـيـل، كـردسـتـان         
عراق، و بازداشت پنج تن از كارمندان اين     
مركز، در روزهاي اخـيـر، نـمـي تـوانـد               
نگراني نيروهـاي مـلـي و تـرقـي خـواه                

جورج بـوش، در     .   كشورمان را بر نينگيزد   
سخنراني اخير خود، كه به منـظـور طـرح           
سياست جديد آمريكا در عراق ايراد شـد،       
در پاسخ به انتقادات وسيع داخلي و بـيـن           
المللي در رابطه با اوضاع وخـيـم عـراق،            
انگشت اتهام را متوجه جمهوري اسالمـي       
ايران و سوريه كرد و راه بـرون رفـت از          
بحران موجود را مهار و مـنـزوي كـردن           

در كـنـار     .   بيشتراين دو كشور اعالم كـرد     
اين موضع گيري، سفـر روزهـاي احـيـر             
كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، بـه       
خاورميانه و مشورت هايـي كـه او قـرار             
است با سران هشت كشور مـنـطـقـه و از              

، “   ] فارس[ شوراي همكاري خليج    ” جمله    
انجام دهد و همچنين سخنان تهديد آمـيـز         
وي مبني بر اينكه اياالت متحده نسبت بـه       
عملكرد ايران در اوضـاع عـراق بـيـكـار             

نخواهد نشست، را مي بـايـد در راسـتـاي              
تالش هاي هدفمند اياالت مـتـحـده بـراي           
انزواي بين الملـلـي ايـران و طـرح هـاي                
خطرناك پشت پرده در رابطه با مسير آينده      
 . تــحــوالت مــيــهــن مــان ارزيــابــي كــرد         

حزب توده ايران، همان طور كه بار هـا در           
ماه هاي اخير اعالم كرده اسـت، عـمـيـقـاٌ              
نگران ادامه گسترش بحراني است كـه بـه           
خاطر سياست خارجي رژيم و عـمـلـكـرد           
تنش زا و سئوال برانگيز سران آن، در طرح         
خواست برحق و طبيعي كشـورمـان بـراي           
دستيابي به فن آوري هسته اي، رو بـه اوج       

 شوراي 1737تصويب قطعنامه . گيري است 
امنيت در مورد تحريم ايران، در زمينـه فـن          
آوري، و در پي آن اقدام تعدادي از بانـك          
هاي بزرگ و مهم جهان در قطع رابطـه بـا            
نهادهاي مالي ايران، انتشار خبر تـحـريـك          
آميز برخي طرح هاي اسرائيل براي حـملـه        
هوايي به تاسيسات هسته اي ايران، و اتخـاذ         
سياست هاي خصمانه نسبـت بـه ايـران از             
سوي برخي از كشورهاي عربي منطقه، در        
هماهنگي با آمريكا، مسايلي نيـسـتـنـد كـه            

در .   بتوان از كنار آن ها بي تفاوت گذشـت        

 6ادامه در صفحه   

 3ادامه در صفحه    

 نان آوران فراموش شده 

در ميان معضالت بي شمار اجـتـمـاعـي كـه              
اينك ميهن ما با آن روبروست، پديده فـقـر و             
گسترش آن در ابعاد بسيار نگران كننده، بـيـش          

در ارتباط با    . از ساير مسايل خودنمايي مي كند     
پديده فقر آنچه كه آمار رسمي رژيـم واليـت           
فقيه نشان مي دهد، حاكي از اين واقعيت اسـت          
كه زنان طبقات محروم و زحمتكـش جـامـعـه            
بيشتر از ساير گروه هاي اجتماعي با فقر دسـت          

 .به گريبان هستند
چندي پيش، در جريان مراسمي تحت عنـوان    
دومين كارگاه آموزشي دو روزه بهينـه سـازي          
راهبردهاي تشكل هاي كارگري در مواجهه بـا        
جهاني سازي و خصوصي سازي، كه در شـهـر      
تبريز برگزار شد، سـهـيـال جـلـودار زاده، از                
وابستگان حزب اسالمي كار، طي سخنـانـي بـا           
صراحت اعتراف كرد كـه، مـطـابـق بـرنـامـه                
خصوصي سازي جمهوري اسالمي، كـارگـران       
ايران امنيت شغلي نداشته و به ويژه زنان كارگر         

جلودارزاده دراين .   در معرض اخراج قرار دارند    
زنان در اولين خط پروسه اخـراج       ” :   زمينه گفت 

 “.از محيط هاي كارگري قرار دارند
بخش قابل توجهي از اين زنان زحـمـتـكـش،      
نان آوران خـانـواده هـاي خـود و در واقـع                   
سرپرست خانواده اند و بار سنگين  مضاعفي بـر      

 
 در اين شماره

 4دانشگاه زنده است                          ص 
 5معضل مواد مخدر در ايران           ص 

هوگو چاوز آينده تحوالت ونـزوئـال        
 8است             ص “ 21سوسياليسم قرن ”

 برنامه گسترده براي خصوصي سازي
در ميان مجموعه رخ دادهاي پر شتاب و با اهـمـيـت            
ميهن ما، موضوع برنامه هاي اقتصادي و به ويژه سياست    
خصوصي سازي، كه دولت احمـدي نـژاد بـر خـالف               
شعارهاي عوام فريبانه با پيگيري در حال تهيه و تدوين و        
اجراي آن است، يك امر كليدي و فوق العاده مهم تلقـي            

اكنون اختالف در درون و پيرامون حاكميت بر        .   مي گردد 
سر چگونگي و سمت و سوي اجـراي بـرنـامـه هـاي                 
اقتصادي تشديد شده و شاهد رويارويي و درگيـري حـاد          

 .كم سابقه اي در اين زمينه هستيم
در اواخر آبان ماه سال جاري، رييس سازمان خصوصي         
سازي و سخنگوي ستاد واگذاري سهام عدالت، از تكميل         

خبرگزاري .    قانون اساسي خبر داد  44اليحه اجرايي اصل    
اليـحـه   ” :    آبان ماه،  در اين باره گـزارش داد           30ايسنا،

 به صورت يك اليـحـه     44مربوط به سياست هاي اصل      
جامع و كامل جهت بررسي و يا تصويب به دولـت ارايـه      

در اين اليحه مـواردي نـظـيـر           .   شده است 
بازارها، رقابت، انحصار و ضد انـحـصـار بـه            
صورت شفاف تعريف شده است، در صـورت         
تصويب نهايي ايـن اليـحـه وزارت امـور              
اقتصادي و دارايي به جايگاه واقعي خـود در           



اجتماعي، اقتصادي،  فرهنگي و رواني در زندگي زنان سرپرست خانـوار           
در حد بسيار نازلي بوده بنابر اين شيوع بيماري هاي مختلف در اين افـراد    

 “.باال است
پر واضح است اين پيشنهادات در رژيم واليت فقيه هرگز جامه عـمـل              

فراموش نبايد كرد كه رييس دولت ارتجـاع، احـمـدي            .     نخواهد پوشيد 
نژاد، چندي پيش محتوي و ماهيت برنامه جمهوري اسالمي در خصوص           
زنان را با كمال صراحت اعالم داشت و مسئله نيمه وقـت كـردن زنـان                  

پيشـنـهـادهـا و       .   شاغل و افزايش تعداد فرزندان خانواده ها را عنوان كرد         
برنامه هايي كه احمدي نژاد از آن سخن گفت در واقع آغازي براي خانه 

 ! نشين كردن و به انزوا كشيدن زنان است بر پايه تفكري سياه و پوسيده
و به اين ترتيب روشن است كه ايجاد اشتغال بـراي زنـان سـرپـرسـت           
خانوار و اصوال پيشنهادهايي از اين دست در رژيم واليت فقيه فقـط بـر                

 !صفحه كاغذ باقي خواهند ماند
همزمان با گزارش پژوهشي اي كه بدان اشاره و استنـاد كـرديـم، دو                 

اولي بررسي تحقيقي توسط انجمن جمعيت شـنـاسـي ايـران و             گزارش،
نتايج يك پـژوهـش در بـاره        ” كارشناسان آن كه در مطبوعات با عنوان        

افسردگي زنان ايران، فشار اين بيماري براي زنان از فاجعـه بـم بـيـشـتـر                   
آنها همه جا هستند، ايـن زنـان     ” و دومي گزارشي مطبوعاتي با نام “   است

در بررسي تحقيقي كارشـنـاسـان انـجـمـن         .   انتشار پيدا كرد  “     دستفروش
حوادث ترافيكـي، اعـتـيـاد،        ” :   جمعيت شناسي ايران از جمله آمده است      

بيماري هاي قلبي وعروقي بيشترين عوامل مرگ و مير مردان هستند، در             
زنان ايست قلبي عامل اصلي مرگ و مير و بعد از آن افسـردگـي مـهـم                    

باري كه بيماري افسردگي به زنان جامعه وارد مي كند          .   ترين عامل است  
 سـالـگـي حـادثـه          44 تا 30در سنين   .   بسيار سنگين تر از فاجعه بم است      

ترافيكي عامل از دست رفتن عمر مردان است در حالي كه در همين سن              
 “....نخست قرار دارد  افسردگي براي زنان در درجه

ناگفته پيدا است كه، زنان سرپرست خانوار بيشترين درصد افسـردگـي       
 .را مطابق با پژوهش هاي رسمي به خود اختصاص مي دهند

در مورد وضعيت زنان فقير و محروم كه سرپرست و نان آور خـانـواده        
خود هستند، گزارش مطبوعاتي از زنان دستفروش گويـاي بسـيـاري از               

هم دختران جوان با مانتو  ” :   در گزارش تاكيد مي گردد. واقعيت ها است 
و روسري و هم پيرزن چادر مشكي به سر را مي توان در جاي جاي ايـن                 
شهر بزرگ ديد كه بساط پهن كرده اند و بـه هـواي لـقـمـه اي نـان،                         

از مـواد خـوراكـي و          .   فروشندگي مي كنند، اجناس شان متنوع اسـت        
 .خشكبار تا جوراب و لباس، بيشتر شان از حومه يا جنوب تهران مي آيند

براي اجاره مغازه ندارند،     مسئوليت خانواده را به عهده دارند، سرمايه اي         
 “.خرج چندين نفر را مي دهند  بعضي از آن ها

زنان دستفروش به طور عمده و اغلب سرپرست خانوار هستـنـد و بـه                 
 . دليل سياست هاي ضد مردمي رژيم در مشاغل كاذب قرار دارند

و تازه اغلب اين زنان زحمتكش در همين مشاغل كاذب نيز به سـبـب          
 .مقررات شهرداري ها قادر به تامين معاش نيستند

 درصـد    37 درصد دستفروشان شهر مشـهـد،          33مطابق آمار رسمي،    
 درصد آنها در شهر اهـواز زن هسـتـنـد و            19دستفروشان شهر تهران و     

به عالوه، بسياري از زنان كارگر در كـنـار        !   سرپرست خانواده هاي خود   
مشاغل خود و از آنجا كه در آمد كافي ندارند، ساعاتي پس از تعطيـلـي                

در .   را به دستفروشي مي گذرانند تا مايحتاج فرزندان خود را تامين كننـد      
گزارش از زنان دستفروش تصوير زندگي روزانه آنها چنين ترسيم شـده            
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وضعيت اين زنان محروم و خانواده هايشان بر    .   دوش آنان قرار دارد   
اجتماعي رژيم واليت فقيه بسيار وخيـم         -اثر سياست هاي اقتصادي   

در اواسط آبان ماه سال جاري، گزارشي خواندني و    . و ناگوار است  
مطالعه وضعيت زنان سرپرست خـانـوار     ” توجه بر انگيز تحت عنوان      

ايـن  .   در برخي رسانه ها ي همگانـي انـتـشـار يـافـت                  “ شهر تهران 
گزارش پژوهشي، زواياي مختلف زندگي و رنج هزاران زن محروم    
و زحمتكش را آشكار مي سازد و پرده از سيماي تـزويـر و ريـاي              
مسئوالن و سياستگذاران رژيم،  به ويژه دولت ضد مردمي احمـدي          

در اين پژوهش با صراحت عنوان گـرديـده كـه،             ! نژاد، بر مي دارد   
مسكن، پرداخت مستمري و حقوق عادالنه و شغل مـهـم تـريـن و              

در .   اصلي ترين دغدغه و درخواست زنان سرپرست خانـوار اسـت           
عين حال تاكيد مي گردد كه، زنان سرپرست خـانـوار بـه لـحـاظ                   
رفاهي در وضعيت نامناسب و دشوار قرار داشته و فرزندان آنهـا در        

بخش هايي از ايـن گـزارش         . معرض آسيب هاي اجتماعي هستند 
 .  آبان، امسال منتشر ساخت18، “سرمايه”پژوهشي را روزنامه 

بـر اسـاس     ” :   به طور نمونه در قسمتي از آن چنـيـن آمـده اسـت         
پژوهش مطالعه وضعيت رفاهي زنان سرپرست خانوار شهر تـهـران،           
رفاه وامنيت زنان قبل و بعد از سرپرستي خانوار در هـر سـه بـعـد                    
اقتصادي، فرهنگي و اكولوژيكي، وضعيت زنان بعد از سرپرستي به          

 درصـد زنـان     71  / 3. مراتب وخيم تر از قبل از سرپرستي بوده است        
و بـقـيـه نـيـز در            ]   درشهر تهران [ سرپرست خانوار فاقد شغل بوده      

تعداد ونسبت .     مشاغل پاره وقت و كم درآمد مشغول به كار هستند    
زنان سرپرست خانوار در مجموعه كشور در سه دهه اخير افـزايـش             

 درصد سرپرستان خانـوار  9يافته است، به طوري كه در حال حاضر         
زن هستند و اين در حالي است كه بررسي فقر بر حسب جنسيت نيز         
نشان مي دهد كه در طول دهه گذشته همـواره در صـد فـقـر در                  
خانواده هاي زن سرپرست بيش از خانواده هـاي مـرد سـرپـرسـت            

 “....است
در ارتباط با مسكن و سر پناه، اوضاع براي زنان سرپرست خانوار             

بر اساس پژوهش مورد استناد، در شـهـر         .   فوق العاده نامطلوب است   
 درصد زنان سرپرست خانوار داراي مسكن ملكي 4  / 13تهران فقط   

 95يعنـي بـيـش از             بوده، البته آن هم در مناطق محروم شهر، بقيه        
درصد ايشان به دليل عدم توانايي مالي مستاجر هستنـد و درخـانـه                
هاي نامناسب زندگي مي كنند،  به طوري كه وضعيت مسـكـن از         
نظر تعداد اتاق ها، نورگيري، وضعيت محيطي، توالت، حمام و جـز         

در پـژوهـش فـوق در ايـن           .   اينها ناگوار و غير قابل توصيف است    
وضعيت مسكن بيانگر اوضاع نامساعد در دوره     ”: رابطه آمده است 

از نظر سالمت، زنان پـس از سـرپـرسـتـي              .   پس از سرپرستي است   
خانوار به علت بيكاري و نبود امنيت دچار بيماري هاي متـعـدد بـه                

در بخش پاياني پژوهـش مـورد اشـاره           “   . ويژه افسردگي مي شوند   
در برنامه هاي مربـوط بـه     ” :   پيشنهادهايي با اين عبارات قيد گرديده  

وضعيت رفاهي بايد مسكن آنها در الويت قرار گيرد، همچنـيـن بـه       
دليل بيكاري اكثريت زنان سرپرست خانوار، نـبـود درآمـد و در                 
نتيجه نبود تغذيه مناسب و وضعيت بهداشتي نامناسـب و بـيـمـاري          
فراوان، پيشنهاد مي شود برنامه هايي جهت اشتغال زنان در اولويـت            
قرار بگيرد و از آن جا كه شاخص هـاي كـيـفـي رفـاه در ابـعـاد                       

 ...ادامه  نان آور فراموش  

 6ادامه در صفحه  
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 “..دولت دست خواهد يافت
به دنبال اين، رييس مركز تجارت جهاني جمـهـوري اسـالمـي، در            
حاشيه كنفرانس سازمان تجارت جهاني و چالش هاي جهاني شدن در            
كشورهاي اسالمي، كه در تهران  برگزارشد، به خبرنگاران خاطر نشـان            

حركت جديد دولت باواگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي ” :   ساخت
آغاز شد، دولت با واگذاري و فروش صنايع دولتي به سرمـايـه گـذاران              
خصوصي و مهيا كردن امكانات و زمينه فعاليت آنها، حركت جديد خـود             

با توجه به رويكرد مثبت مسئولين ارشد نظام در بها .... را آغاز كرده است
دادن به سرمايه گذاران داخلي و خارجي و صاحبان صنايع، بخـشـي از               
مقاومت هاي گذشته و تفكرات غلط در برابر فعالـيـت هـاي بـخـش                  

 “....خصوصي بر طرف خواهدشد
سهـام  ” يكي از اقدامات مشخص دولت احمدي نژاد كه تحت پوشش    

در ارتباط با خصوصي سازي آهسته اما به شكل دقيق و حساب         “ عدالت
روزنامه كيهان،  .   شده در حال اجراست، به صنعت نفت ايران برمي گردد         

 آبان ماه، در گزارشي از قول معاون سازمان خصوصي سازي نوشـت          18
 شركت تابعه وزارت نفت آماده واگذاري است؛ اغلب شـركـت     107كه،  

هاي زير مجموعه وزارت نفت تا يك يا دو ماه ديگر از سـه طـريـق                
بورس، مزايده و سهام عدالت واگذاري مي شوند؛ تمامي شركت هـاي             

 آن هايي كه 44 قانون اساسي در بورس و غير از اصل 44مشمول اصل 
قابليت پذيرش در بورس را دارند از طريق بورس در غير اين صورت از               
طريق مزايده واگذاري مي شوند؛ همچنين اين شركت ها درصورت سود 
ده و بزرگ بودن از نظر اندازه و مبلغ در قالب سهام عـدالـت واگـذار                    

خصوصي سازي شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت          .   خواهند شد 
توسط دولت احمدي نژاد، و مسئلة بسيار مهـم تـدويـن و تصـويـب                   

اساسنامه شركت ملي نفت ايران، موجب درگيري شديد ميان جناح هـا،             
به ويژه هواداران دولت و وابستگان هيئت هاي موتلفه، جامعه روحانيـت         

بي دليل نبود كـه در       .   مبارز ونيز رفسنجاني و هواداران او گرديده است       
مورد اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه گفته مي شود قيد ملي توسط             
دولت احمدي نژاد از اساسنامه جديد حذف خواهد شد،  باهنـر، نـايـب                

دولت اجازه ارسـال    ” :     رييس مجلس، به خبرگزاري فارس يادآوري كرد      
مستقيم اساسنامه شركت نفت به شوراي نگهبان را نـدارد، بـايـد در                 
مجلس اساسنامه را بررسي كنيم، ببينيم مفاد آن چيست، بعد راي موافق 

برنامه هاي دولت بر گمارده ارتجاع در زمـيـنـه       “   . يا مخالف مي دهيم 
اقتصادي از ديد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني پوشيده و پنهان             

 .نيست
 آذر ماه،  با شور و شعف فراوان بخش هايـي از              1خبرگزاري فارس،   

در ارتباط با ديدگاه و برنامه اقتصـادي        “   واشنگتن پست ” مطلب روزنامه   
روزنـامـه   ” :   دولت احمدي نژاد را منتشر ساخت و از جمله چنين نوشـت           

آمريكايي واشنگتن پست با اعالم اين كه دولت احمدي نـژاد شـديـدا                
مشغول تهيه مقررات و راه كارهاي مناسب براي اجراي خصوصي سازي 
و تغيير وضعيت خود از مالك اقتصاد به تنظيم كننده اقـتـصـاد اسـت،                 
افزوده كه حركت بي سابقه اقتصاد ايران به سمت خصوصي سازي آغاز            

دولت ايران در نظر دارد از ابتـداي  “:سپس در ادامه تاكيد مي گردد“ . شد
سال آينده برنامه گسترده اي را براي خصوصي سازي به مرحلـه اجـرا               

. براساس اين برنامه همه چيز از دامان دولت جدا مـي شـود              .   بگذارد
شركت هاي ارتباطات ازراه دور، كارخانه هاي پوالد، بانك ها و هتل ها             
و شركت هاي بيمه همه درسال آينده در معرض واگذاري بـه بـخـش                

از هم اكنون حركت عملي به سمت خصوصي        .   خصوصي قرار مي گيرند   
 “.سازي و آزاد سازي اقتصادي آغاز شده است

اجتـمـاعـي    -چنين سياست هايي در چارچوب سمت گيري اقتصادي         
رژيم واليت فقيه قرار داشته و تنها تفاوت بارز آن با اقدامات دولت هاي     

همين امر سبب تشديد درگيري .   پيشين در شكل و شيوه و روش هاي آن است       ...ادامه  برنامه گسترده براي   
ها در درون و پيرامون حاكميت گرديده و در قبل و بعد از انتخابات خبرگـان و        

 .شوراهاي شهر و روستا شاهد اوج گيري كم سابقه آن هستيم
 آبان ماه،  ضمن انـتـشـار خـبـر              10،“ كارگزاران” در اين خصوص روزنامه     

برگزاري جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، سخنان رييس آن، محمد     
اجراي واقعي ” : نهاونديان را انتشار داد كه درباره برنامه دولت احمدي نژاد گفت

 نيازمند اصالح ساختار اساسي در اركان اقتصـاد كشـور     44سياست هاي اصل   
توزيع سهام عدالت حركت مناسبي در جهت خصوصي سازي است ولـي    .  است

 تنها به فعاليت بنگاهي و انتقال مـالـكـيـت     44نبايد اجراي سياست هاي اصل    
 “.محدود شود

از ديگر سو، مركز پژوهش هاي مجلس به رياست احمد توكلي، ضمن انتقاد             
تـدويـن   ” :     از احمدي نژاد وشيوه هاي خصوصي سازي دولت او اعـالم كـرد        

قوانين جديد در راستاي تغيير نقش دولت از امور تصدي گري بـه سـيـاسـت                   
گذاري، هدايت و نظارت براي تسهيل  اجراي صحيح سياست هاي كلي اصـل              

همچنين مركز پژوهش هاي مجلس درگزارشي جـداگـانـه      “     .  ضرور است  44
الزامات واگذاري، روش هاي واگـذاري و مصـارف در آمـدي            ”تحت عنوان  

تصريح كرد كه،  خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليـت   “ خصوصي سازي 
تاكيد بر  .   هاي اقتصادي به مكانيسم بازار است و بايد همه جانبه به اجرا در آيد             

همه جانبه بودن در واقع انتقاد به شيوه هايي است كه دولت نـهـم بـه اجـرا                     
گذاشته و در آن منافع اليه هاي معيني به زيان ديگر بخش هاي سرمايه داري        

 .تامين مي شود
به عنوان نمونه، دولت احمدي نژاد ضمن اجراي برنامه خصوصي سـازي و             

 قانون اساسي، بسياري از بنيادهاي انگـلـي را        44اجراي اصالحيه بند ج اصل      
اين بنيادها نه تنها دارايي هايشان دست نخورده باقـي مـي           .   استنثا كرده است  

مانند، بلكه به عنوان بخش خصوصي بسياري از صنايع و مراكز پر سود مشمول 
در ايـن    .    قانون اساسي را با حمايت مستقيم دولت تصاحب مي كننـد    44اصل  

 آذر ماه، گزارش داد كه، در ميزگرد مديران صنايع كشور    2باره روزنامه سرمايه،    
 44به استثناء شدن برخي نهادها و بنيادها از خصوصي سازي مطابـق اصـل                 

) هيئـت دولـت    ( عزم جدي نظام اجرايي   ”  : در اين گزارش آمده است    .   انعقاد شد 
براي توسعه بخش خصوصي و واگذاري تصدي هاي دولت به بخش خصوصي            

. . . بسيار اميدوار كننده است اما شيوه هاي اجرايي آن نگران كـنـنـده اسـت                   
 درقالب سه بند الف، ب و ج ارايه شده و دو بنـد        44سياست هاي ابالغي اصل     

الف و ب اجازه خصوصي سازي در صنايع بزرگ را صادر كرده، استثناء شـدن                
 كه حدود دو سوم اقتصاد را   44برخي نهادها و بنيادها از شمول واگذاري اصل         

 “ ....در اختيار دارند با اجراي اين حكم به طور كامل مغايرت دارد
دولت احمدي نژاد با برنامه خصوصي سازي در واقع دست بنيادها و نهادهايي 
چون سپاه پاسداران، بنياد زهرا، بنياد مستضعفان و جز اينها را درغارت منابع و               
ثروت ملي بازگذاشته و اين امكان را فراهم آورده كه نهادها و بنيادهاي مذكور              
كه نمايندگان اليه هاي دالل و غيرمولد سرمايه داري هستند به صنايع كليدي            
و مادر مانند صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، پوالد و ماشين سازي دستبرد زده و  

موضع گيري هاي عـوام فـريـبـانـه           !   چپاول بزرگ وبي سابقه اي انجام دهند      
مرتجعان حاكم و سنگ عدالت به سينه زدن احمدي نژاد و اعوان و انصـار او           
همه و همه در خدمت تامين منافع قشر ها و اليه هاي انگلي سرمـايـه داري                  

آنچه در پس اين تبليغات پر سروصدا قرار دارد حقيـقـت دردنـاك      !   ايران است 
نابودي ثروت هاي ملي، تاراج در آمدهاي حاصل از نفت و فقر و تـيـره روزي                

دولت احمدي نژاد با پـيـگـيـري، بـرنـامـه              .   اكثريت قاطع مردم ميهن ماست    
در .   خصوصي سازي را به سود منافع اليه هاي معيني به اجرا گذاشـتـه اسـت              

مقابل، مقاومت ديگر جناح هاي رژيم در برابر اين سياست هاي اجرايي و شيوه             
كشمكـش در    .   هاي بكار گرفته شده نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده است          

اين زمينه و رويارويي اوج گيرنده، نزاعي است براي تصاحب قدرت وثـروت و                
سرنوشت رژيم واليت فقيه به ميزان قابـل  !   تحكيم موقعيت در حاكميت كنوني    

 !توجهي به سرانجام اين نزاع قدرت وابسته است



1385 دي ماه 30شنبه   4   756شمارة  

هاي نيـمـه      ها، محدود كردن هرچه بيشتر آزادي       نشريات و سايت  
دار كردن دانشجويان تـنـهـا بـه            محدود در سطح دانشگاه، ستاره    

در اين مورد تاكنون قـريـب   :   تدبيري مسئولين جرم اعتراض به بي  
بـاالرفـتـن آمـار       .   صد حكم مجازاتـي صـادر شـده اسـت              سي

بار زندگي   آورن به اعتياد از ديگر موارد تاسف        خودكشي و روي  
دانشجويان است، كه در اين بيانيه با ذكر آمار مورد  بررسي قرار             
گرفته و مسئوليت آن بر عهده مقامات دانشگاهي گذاشتـه شـده           

 دانشـجـو دسـت بـه           28براي نمونه، در مدت چهار مـاه     .   است
. اند كه مديران وزارت علوم نيز منكر آن نيسـتـنـد             خودكشي زده 

گونه اقدام جدي براي  ولي به گفته منتشركنندگان اين بيانيه، هيچ      
 .شود گيري از اين موارد نمي پيش

محور مهم ديگري كه بايد بر آن انگشت گذاشت، ايـجـاد و             
امري كه به گفته دانشجويان از زمان  .   در بين دانشجويان است   “   شكاف طبقاتي ” گسترش پديده   

از آنجا كه اين موضوع يكي از مواردي       .   افزايش داشته است    روي كار آمدن دولت نهم، روبه       به
در سطح جامعه “   فقرزدايي” نژاد مبني بر  هاي دروغين احمدي    است كه با شعارهاي پوچ و وعده      

متاسـفـانـه    ” :   نويسند  آنها مي .   ارتباط دارد، خوب است كه نظر دانشجويان عيناً بازتاب داده شود          
 درصـدي    42دولت نهم جهت كتمان بيكاري در كشور در سال گذشته كوشيد بـا افـزايـش               

جـالـب   .   ورودي دانشگاهها ازورود آنها به بازار كار و افزايش ميزان بيكاري جلوگيري نـمـايـد        
آنكه بيشتر اين افزايش ظرفيت در دوره هايي به وقوع پيوست كه شـهـريـه هـاي فـراوانـي از                         

شود و در واقع دولت نهم با اين كار قدمي ديگر در راه افـزايـش شـكـاف                دانشجويان اخذ مي  
طبقاتي برداشت در حالي كه شعارهاي مديران اين دولت همواره بر دفاع از اقشار كـم درآمـد                  

همچنين اين افزايش تعداد پذيرفته شدگان در حالي صورت گرفت كه در حـال            .   استوار است 
 سال بيكار هستند و در افزايش ظـرفـيـت      25 الي 20 درصد جوانان بين سنين   40حاضر بيش از    

نتيجه اين سياسـت افـزايـش شـديـد فـارغ             .   دانشگاها هيچ توجهي به نياز بازار كار نشده است      
همچنين در حالي وروديهاي دانشگاهها افـزايشـي     .   التحصيالن بيكار در آينده اي نزديك است      

 درصدي را شاهد بود كه بودجه دانشگاههاي وزارت علوم با وجود تورم فزاينده كمـتـر از                  42
هـاسـت و           ترين معناي آن كاهش امكانات رفاهي دانشگـاه   درصد افزايش يافت كه بديهي20

ها در دولت كه ديگر صداي خود مسئوليـن           جالب آنكه عدم تصويب بودجه مورد نياز دانشگاه       
 “ .برنامگي جدي وزير علوم و دولت نهم خبر مي دهد وزارت علوم را نيز در آورد از بي

اي مستند و با تكيه بر آمار واقعي و          گونه  ها به   بيانيه سپس با توضيح و تحليل وضعيت دانشگاه       
گيرد كه، در سال گذشته، كارنامه اين دسـتـه از      نه تحريف شده توسط وزارت علوم، نتيجه مي   

 . مديران هيچ نشان مثبتي را ندارد
با وجود همه تالش ها و فشارهاي مرتجعان حاكم جنبش دانشجويي كشـور و دانشـجـويـان          

سـيـاسـي    —مبارز مصمم اند كه همچنان به مبارزه و تالش هاي خود براي تحقق حقوق صنـفـي                 
دانشگاه زنده است و همچنان در كنار ساير گردان هاي  .   جوانان و دانشجويان كشور ادامه دهند     

 اجتماعي جنبش مردمي بر ضد استبداد قرون وسطايي و علم ستيز حاكم مي رزمد 
 

 افزايش مصرف موادمخدر در ايران
هاي ضدمردمي رژيـم   تمام شكست فاحش سياست   هاي اجتماعي كه به وضوح      يكي از عرصه  

بررغـم  .   دهد، موضوع افزايش مصرف مواد مخدر در ايران است را در طي ساليان اخير نشان مي 
هاي گروهي مبني بر موفقيت نيروهاي انتظامـي          كه در مطبوعات و ديگر رسانه      تبليغاتيهياهوي  

شود، ايـنـك      كننده موادمخدر در سراسر كشور منتشر مي        در كشف و دستگيري باندهاي توزيع     
واقعيت اين است كـه،    .  هاست كه اين امر به يك معضل بزرگ اجتماعي تبديل شده است  سال

ها را در  خصوص در ميان جوانان، يكي از باالترين رقم ميزان مصرف موادمخدر در كشور ما، به
هاي مختلـفـي دارد كـه جـاي            البته اين امر داليل و ريشه.   دهد  ميان كشورهاي جهان نشان مي    

نگاهي به عملكردهاي مقامات و سـران      .   ها در اين يادداشت كوتاه نيست جانبه آن بررسي همه 
افزون مواد مخدر در كشور، ماهيت هياهوهاي  چنين گسترش روز رژيم در قبال اين معضل و هم

بر اساس اعترافات مقامات مبـارزه بـا مـواد مـخـدر نـيـروي                .   دهد رژيم را به روشني نشان مي   
ماهه اول سال جاري ميزان كشف مواد مخدر در مقايسه با هميـن مـدت                  انتظامي، فقط در شش   

كه چه مقدار موادمخدر درسطح جـامـعـه           اين.   در سال گذشته هفتاد درصد افزايش داشته است       
كـنـنـدگـان و        توان درصد آن را در افزايش تعداد مصرف      پخش شده است، امري است كه مي      

نكته قابل توجه در اين مورد، استفاده گسترده از موادمخدر جديدي است . معتادان مشاهده كرد

 دانشگاه زنده است
 
 نـهـاد     35 نشريه دانشجويـي،      57تاكنون  ” 

 12دانشجويي كه از ميان آنها مي تـوان بـه             
انجمن اسالمي دانشجويان اشاره كرد كه يـا         
منحل شدند يا در فعاليت آنها موانـع فـراوان          

شوراهاي صنفـي و كـانـونـهـاي           .   ايجاد شد 
فرهنگي نيز با شديدتـريـن فشـارهـا روبـرو             

اند وبسياري از برنامه هـاي آنـهـا لـغـو                شده
اين بخشي از متن بـيـانـيـه شـوراي        “   . اند  شده

مركزي دفتر تحكيم وحدت درباره وضعيت      
هاي كشور است كه سايت خـبـري           دانشگاه

ادوارنيوز آن را در روز يكشنبه ايـن هـفـتـه،         
در اين بيانيه كه به بـررسـي    .   انتشار داده است  

عملكرد مقامات و مسئولين وزارت علوم در        
طي يك سال گذشته اختصاص دارد، با ارايه     

هـا     آمار و ارقام وضعيت حاكم بر دانشـگـاه         
اين بيانيه در    .     مورد بررسي قرار گرفته است    

واقع پاسخي درخور به مدعيات مسـئـولـيـن           
وزارت علوم است كه با تيليغات پرسروصـدا        

اند كه شرايط رفاهي و عـلـمـي             اعالم كرده 
هاي سراسر كشور منـاسـب        حاكم بر دانشگاه  

منتشـركـنـنـدگـان ايـن بـيـانـيـه               .   بوده است 
دانشجويي با برشماري هفت بـنـد بـه ذكـر              

ها پرداخته و      هاي موجود در دانشگاه     واقعيت
خطاب به مسئولين و مقامات كه از يك سـو          
با واردآوردن فشار و برخورد كردن با فعاالن      

ها از تحصيل،     دانشجويي و محروم كردن آن    
خواهي دانشجـويـان      قصد دارند فرياد آزادي   

را خاموش كـنـنـد و از سـوي ديـگـر بـا                    
هـاي     خواهند وضع دانشـگـاه   گويي مي   دروغ

كشور را رضايت بخش وانمود كنند، هشدار       
محورهاي عمده اين بـيـانـيـه را           .   داده است 

وضع اسـفـنـاك     :   توان چنين خالصه كرد     مي
ها و تـاثـيـر        علمي و جايگاه علوم در دانشگاه     

از كشـور و      “   فـرار مـغـزهـا      ” آن بر پديـده      
مشـكـالت   .   توجهي مسئولين به ايـن امـر          بي

ساختاري مانند بازنشستگي اجباري اسـاتـيـد         
ها، محروم كردن منتقدان دانشجويي       دانشگاه

از تحصيل و صادر كردن احكام سنگـيـن از      
سوي كميته انظباطي، كه در واقع بايد از آن          

ها نام برد، ايـجـاد        به عنوان پاكسازي دانشگاه   
 5ادامه در صفحه  هاي دانشجويي، توقيف     موانع در برابر تشكل   

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت
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آزادي براي همه 
زندانيان سياسي 

تعداد ايـن    .   معروف هستند“   گردان روان” هاي  كه در ميان كارشناسان به داروها و يا قرص  
به گفته حميد رضا حسـن آبـادي، مـديـركـل          .  گونه موادمخدر نيز در حال افزايش است 

“ كـريسـتـال   ” و “   كرك” گو داشته است،  و مبارزه با موادمخدر كه با خبرگزاري مهر گفت 
. گـيـرنـد      ويژه از جانب جوانان مورد مصرف قرار مي   دو ماده مخدري هستند كه اكنون به      

جا است كه به گفته پزشكان و كارشناسان، مصرف اين نوع مـوادمـخـدر         جاي نگراني اين  
وي .   تر است   درجات از مصرف مثالً هرويين خطرناك       زايي به   جديد از نظر اعتياد و صدمه     

گويد كه به خاطر قابليت تبديل و فشرده بودن اين نوع مـوادمـخـدر، امـكـان          چنين مي   هم
اين گفته چيزي نيـسـت جـز         .   ها دشوارتر از ساير مواد تخديري است        رديابي و كشف آن   

اعتراف به اين امر كه امكان كنترل و مبارزه با اين گونه موادمخدر نه تنها كـار دشـواري            
 . تر كردن جامعه نيز هست است بلكه اعتراف به شكست تبليغاتي مقامات مبني بر اسالمي
. كنندگان موادمـخـدر اسـت        يكي از موارد قابل توجه در اين زمينه كاهش سن مصرف          

دانند و معتقدند كه از سي سال بـه   هرچند كه مقامات مسئول سن اعتياد را در ايران باال مي        
براين، استفاده از مواد تخديري جديد يكـي   عالوه.   باال است، ولي واقعيت غير از اين است    

. كـنـنـد      ديگر از مواردي است كه موضوع مبارزه با مصرف موادمـخـدر را دشـوار مـي            
هاي پخش مـوادمـخـدر تـوزيـع           كارشناسان، موادي را كه در ايران توسط باندها و شبكه     

اي مانند ترياك و هرويين است  يكي مواد شناخته شده.   كنند شوند، به دوسته تقسيم مي     مي
هـاي روان       شوند، و دسته ديگر مواد و قـرص    كه جزو موادمخدر كالسيك محسوب مي  

به گفته مقامات حوزه مواد مـخـدر، هـم        .   موسوم هستند“   اكستازي”   گرداني است كه به  
زا كـه انسـان را از حـالـت               اكستازي صنعتي و توهم   اكنون بيش از يك هزار نوع قرص      

 .كنندگان در گردش است كند، در كشور و در ميان مصرف طبيعي خارج مي
هاي اجتماعي توسط دولـت   يكي از داليلي كه نسبت به ارقام و آمار ارايه شده در زمينه            

در زمـيـنـه      .   هاي اجتماعي اسـت     خوان بودن اين آمار با واقعيت       كند، ناهم   ترديد ايجاد مي  
براي نمونه، علي هاشمـي، ريـيـس سـتـاد          .   اعتياد به موادمخدر اين امر كامالً روشن است       

كند كه، تعداد مبتاليان به مواد مخدر در كشور دوميـلـيـون               مبارزه با موادمخدر، اعالم مي    
و اين چيزي نـيـسـت جـز يـك دروغ            .    سال است39 تا 29نفر و سن اعتياد در ايران بين  

هاي زيادي با     بزرگ براي كم اهميت جلوه دادن يك معضل بزرگ اجتماعي كه خانواده           
خواني  وجه با حقايق موجود در كشور هم بيان اين مطلب به هيچ. گريبان هستند به آن دست 

از نظر كارشناسان رقم اعتياد بـه مـواد مـخـدر بسـيـار بـيـشـتـر از ايـن و سـن                                 .   ندارد
توان بـا تـوجـه بـه آمـار             اين امر را مي.   كنندگان موادمخدر نيز بسيار متغيير است     مصرف

گسترده زندانياني كه به جرم توزيع يا مصرف موادمخدر هر ساله در سراسر كشور روانـه                 
گـردنـد،      شوند، و پس از مدتي دوباره بدون ترك اعتياد به درون جامعه بـازمـي     زندان مي 

در باره سن معتادان نيز بايد عنوان كرد كه بسياري از نوجوانـان و جـوانـان             .   مشاهده كرد 
داليل مختلف از جمله عدم برخورداري از امكانات تفريحات سالم بـه      شهرهاي بزرگ به  

جهت نيست كه يكي از مسئولين ستـاد مـبـارزه بـا          بي.   آورند  مصرف موادمخدر روي مي   
موادمخدر به نام صرصامي مي گويد كه براي پيشگيري از گسترش موادمخدر قـراراسـت               

رساني پيرامون موادمخدر براي پانزده ميليـون         هاي آموزشي در زمينه اطالع      به زودي جزوه  
 .آموز از طريق آموزش و پرورش تهيه و توزيع گردد دانش

هاي سنگين، ايجاد اردوگاهاي جمعي       واقعيت اين است كه صادر كردن حكم مجازات       
هـا كـه در مـيـان            گونه بازداشتگاه در برخي از جزاير خليج فارس و انتقال معتادين به اين          

معروف هستند و جز اينها و غـيـره تـوسـط               “   بازپروري” سران و مقامات دولت به مراكز       
ايـن امـر     .  مقامات رژيم، هنوز نتوانسته است حتي درصد معتادان را در جامعه كاهش دهد 

زيرا زندگي در زير سـايـه رژيـم          .   كش دارد   ريشه در وجود حاكميت استبدادي و آزادي      
وري سالم از وقت آزاد و امكـانـات         ارتجاعي اي كه هرگونه آزادي و نشاط و امكان بهره         

هـاي اجـتـمـاعـي           تفريحي و ورزشي را از مردم گرفته است، حاصلي جز رشد ناهنجاري          
شكي نيست كه عواقب و اثرات مهيب اجتماعي اعتيـاد، از جـملـه                .   ازجمله اعتياد، ندارد  

هايي كه نـاشـي       ها و بحران    هاي نسل جوان و فعال كشور، فروپاشي خانواده         نابودي توانايي 
رژيـم  .   از مصرف موادمخدر است، تاثيري بسيار هولناك در نابهـنـجـاري جـامـعـه دارد                  

 سال گذشته نشان داده است كه در حل اين معضل اجتـمـاعـي    28در عرض “   فقيه  واليت” 
 .هاي ديگر صالحيت نداشته و ناكام بوده است نيز مانند ديگر عرصه

*** 

 ...ادامه  تجاوز نظامي زير پوشش   ...ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران  ...ادامه  پيش نويس دوم اصالح قانون كار 

براي حضور نيروهاي آمريـكـايـي در سـومـالـي              
بهانه هاي آمريكا تـحـت نـام         .     گشوده شده است  

مبارزه با تروريسم و القاعده ، به داليل مشخـصـي           
مـبـارزه بـا      ”   مطرح مي شوند و هيچ ارتباطـي بـا        

ندارند بلكه اهداف ديگري را دنبال مي   “   تروريسم
 . كنند

در حقيقت مسئله اصلي اينست كه سومالـي  از       
. نظر سوق الجيشي داراي اهميت فـراوانـي اسـت           

سومالي به واسطه ي داشتن سواحل طـوالنـي در            
كناره اقيانوس هند، قابليـت بـازرگـانـي دريـايـي              
وسيعي را دارا است و ايـن كـه ورود و خـروج                 
كاالها به كشورهاي همجوار سومالـي از طـريـق            
دريا، بايد از اين كشور عبور كنند و تسلط بر ايـن     
كشور ، مي تواند كنترل بر بازرگاني مـنـطـقـه را               

 .برقرار كند
از سوي ديگر، منا بع نفتي آفريقا دلـيـل ديـگـر             
.  آمريكا براي عالقه به حضور در سومـالـي اسـت           

 ميليارد بشـكـه و       95ذخاير نفتي اين منطقه بالغ بر       
سومالـي  .    درصد ذخاير نفتي جهان است       8برابر با   

مي تواند پايگاهي جديد براي تثبيـت مـوقـعـيـت             
برجسته آمريكا در رابطه با اين منابع سرشار انرژي         

 .در آفريقا باشد
يك دليل مهم ديگر آمريكا مي توانـد مـقـابلـه             
موثرتر با حضور و افزايش نفوذ چين در آفـريـقـا             

طي سال گذشـتـه، مـبـادالت سـيـاسـي و                .   باشد
اقتصادي چين با كشورهاي آفريقايـي، گسـتـرش          

 2000گرچه در سـال        .     چشم گيري داشته است   
مبادالت بازرگاني بين چين و كشورهاي آفريقايي       

 2006 ميليارد دالر بود، اين رقم در سال     10معادل  
 ميليارد دالر رسيد و در اجالس پـكـن، كـه      40به  

اخيراٌ با حضور اكثر كشورهاي آفريقايي صـورت        
گرفت، قرار شد تا مقدار اين مـبـادالت تـا سـال               

 . ميليارد دالر افزايش يابد100 تا 80 به 2010
 ميليون تـن نـفـت      38سال گذشته، چين بيش از  

 درصد واردات اين كشـور    30خود را، كه برابر با  
 .است، از آفريقا خريداري كرد

در كنار اين ها، تمايل كشورهاي آفريقايـي بـه           
ادامه و گسترش روابط بازرگاني مبتني بر حـقـوق          
برابر، مي تواند دليل عمدة ديگري براي به تكـاپـو          

آمريكا با عملـكـرد خشـن      .  انداختن آمريكا باشد 
خود سعي دارد نشان دهد كه مصمـم اسـت كـه              
دست چين را از آفريقا كوتاه كرده و بـه عـوض              

 .نفوذ خود را در آنجا افزايش دهد
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جنـگ  ” حالي كه امپرياليسم آمريكا، در راستاي سياست هاي نظامي گري و             
نظمـي نـويـن در خـاورمـيـانـه              ” و با هدف گسترش  “   نامحدود بر ضد ترور   

استقالل كشورمان را هدف گرفته است، سران رژيم به جاي اتـخـاذ      “ بزرگ
سياست هاي موثر در بسيج افكار جهاني بر ضد هرگونه تعرضي به ميهن مان،        
در عمل با اظهارات غير مسئوالنه و تحريك آميز خود آب به آسيـاب طـرح      

برخي محافل كشور به درستي مطرح مي كنند كـه     .   هاي امپرياليسم مي ريزند   
رژيم سعي دارد از بحران كنوني براي سرپوش گذاشتن بر مشكالت عـمـيـق                

در .   داخلي و شكست سياست هاي دولت تماميت خواه بهره بـرداري كـنـد               
چنين اوضاع بغرنج و حساسي، در حالي كه ابرهاي تيره تشـنـج و بـرخـورد                   
نظامي به سرعت بر فراز ايران و منطقه سايه شوم خود را مي گسترد، بايـد بـا                   
. دورانديشي و تعقل به ترميم و بازسازي روابط با كشورهاي منطقه پـرداخـت             

پوپوليستي داخلي و خارجي و ايراد سخنراني هـاي           -انجام سفرهاي تبليغاتي    
نمايشي و بي محتوا، به عوض تالش در جهت اطمينان دادن بـه كشـورهـاي             
همسايه و بهبود روابط ديپلماتيك، در كنار موضع گيري هاي تنـش آفـريـن            
سران رژيم، خصوصاً شخص احـمـدي نـژاد، سـيـاسـت هـاي مـخـرب و                        
ماجراجويانه يي است كه مي تواند اثرات فاجعه باري براي آينده مـيـهـن مـا                  

حزب توده ايران، هرگونه مداخله در امور ايران را، با هر بـهـانـه             .     داشته باشد 
اي، شديداً محكوم مي كند، و جنبش صلح جهاني را فرا مي خوانـد كـه بـا                    

مـا  .   بسيج نيروهاي خود در جهان با چنين امري به مخالفـت جـدي بـپـردازد             
همچنين سياست هاي سركوبگرانة رژيم را كه در شرايط كنونـي بـه بـهـانـه             

در قالب حـملـه بـه سـازمـان هـاي سـيـاسـي                  “   حفظ وحدت امت اسالمي” 
اپوزيسيون، نشريات مستقل و نيروهاي ملي و مذهبي در جريان است، شديـداٌ             

 . محكوم مي كنيم
ما معتقديم در صورتي كه تغييري اساسي در سياست خارجـي كشـور در                
جهت اتخاذ سياستي فعال، پيگير و منطقي و با هدف جلب حـمـايـت وسـيـع         
افكار عمومي جهان و به منظور انزواي محافل جنگ طلب صورت نـگـيـرد،                
منافع استراتژيك ميهن و استقالل آن به طور جدي مورد تهـديـد قـرار مـي                    

به باور ما، راه حل بحران كنوني از مسير شفاف سازي تمامي اقدامـات              .   گيرد
و تصميم هايي مي گذرد كه در راستاي دستيابي به فن آوري هسـتـه اي در                 
پيش گرفته شده، جلب اعتماد آژانس جهاني انرژي اتمي در رابطه با ابعـاد و             
اهداف صنايع توسعه يافته در ايران، احتراز از هرگـونـه اقـدام و اظـهـارات                    
تحريك آميز نسبت به كشورهاي منطقه، و مبتني كردن سـيـاسـت خـارجـي               

هدف اصـلـي     .   كشور بر اصول مورد قبول و معتبر ديپلماسي بين المللي است          
چنين سياستي رفع تشنج در منطقه، كمك به استقرار صـلـح و امـنـيـت در                      
مرزهاي كشور و در منطقه، و ايجاد فضائي است كه در آن تـوان طـبـيـعـي،                    
 . اقــتــصــادي و انســانــي كشــورمــان بــهــتــريــن بــازده را كســب كــنــد                   

حزب توده ايران بار ديگر مخالفت شديد خود را با هرگونـه مـاجـراجـويـي                  
نظامـي در      -نظامي در منطقه اعالم كرده، و هرگونه تشديد درگيري سياسي           

. منطقه را بر ضد منافع مردم ايران، منطقة خاورميانه و صلح و جهاني مي دانـد             
ما همه نيروهاي ملي، ترقي خواه و دموكراتيك كشور را فرا مي خوانيم تا در            
صفي متحد و با هدف دفاع از استقالل و توسعة دموكراتيك كشـور، و در                  
مخالفت و مقابله با سياست هاي تحريك انگيز، مداخله جويـانـه و نـظـامـي                   
گرايانه از سوي هر نيرويي در داخل و يا خارج از كشور كوشش هاي خـود               

حزب توده ايران بر اين باور است كه كوشش متحد جنـبـش             .   را تشديد كنند  
مردمي ميهن مان براي ساختن ايراني دموكراتيك، پيشرو و مدرن فـقـط بـر                 

 .بستر صلح همه جانبه در منطقه و جهان مي تواند گسترش يابد و بس
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 ...ادامه  نان آور فراموش شده   ...ادامه  اعالمية كميتة مركزي حزب  

. كوچكي پهن كرده اسـت       گوشه اي از پياده رو بساط     ” :   است
حـالـت چـهـره اش         .   جوراب مي فروشد و در كنارش سيگار      

مي گويد هفت فرزند .   مي خواهد كار كند . التماس گونه نيست  
 نفرشان ازدواج كرده اند و سه نفر ديگر باقي مـانـده     4دارد كه   

پـيـش از ايـنـهـا           .   دو دختر بزرگ و يك پسر كـوچـك    .   اند
دخترها تحصـيـالت درسـتـي        .   شوهرش را از دست داده است     

ندارند و خانه نشين اند و پسر هنوز براي پذيـرش مسـئـولـيـت                 
از ساعت هفت بعد ظهر به بعد مـي آيـد           .   زندگي، نا بالغ است   

چون زودتر ماموران شهرداري مي آيند و بساطش را جمع مـي         
بـار مسـئـولـيـت بـر           .   زندگي اش به سختي مي گـذرد  . . .   كنند

صبح ها هم كار ديگري مـي كـنـد        .   دوشش سنگيني مي كند   
. از اطراف تهران مي آيد.   راهش نزديك نيست ]   كارگر است [ 

اين كار هم در اين مدت كوتاه در آمد قابل مالحظه اي ندارد، 
ريسماني است كه بايـد بـه آن       .   اما به هر حال چاره اي نيست        

 “....چنگ بزند
اين زنان زحمتكش قربانيان برنامه هاي دولت احمدي نژاد و          

اجـتـمـاعـي مـبـنـي بـر               –به طور كلي سمت گيري اقتصادي       
جالب اينجاست .   خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه هستند     

كه دولت ارتجاع كه دم از حمايت از قشرهاي محروم مي زند             
و سياست هاي عوام فريبانه متعددي را به اجراء مي گذارد و يا             
تبليغ مي كند، در برنامه موسوم به وام هاي اعطايي بـه بـنـگـاه                 

وام به زنان سرپرست خـانـوار       ريال هم1هاي زود بازده، حتي  
كه به خاطر نبود سرمايه ناچار به دست فروشـي و يـا ديـگـر                   
مشاغل كاذب هستند، اختصاص نداده است، در حالي كه تجار 
عمده بازار، فرماندهان سپاه پاسداران، در قالب شـركـت هـاي       
خصوصي و نيمه دولتي و بنيادهاي انگلي، ميليون ها تومـان از             
بودجه كشور را به انحاء مختلف به جيب مي زنـنـد و دولـت                  

ولي هـزاران  .   احمدي نژاد حامي قانوني آنان محسوب مي شود       
زحمتكش و به ويژه هزاران زن محروم و سرپرست خانوار در             

دفاع از خواسته هاي بحق زنـان    .   فقر و تيره روزي بسر مي برند 
زحمتكش سرپرست خانوار و تامين منافع آنان، همچون تقسيم         
عادالنه كار و تامين امنيت شغلي و دستمزد بـرابـر و تـامـيـن                   
اجتماعي، وظيفه همه آن نيروهاي راسـتـيـن مـدافـع عـدالـت                 

 . اجتماعي و مخالف ارتجاع و استبداد است
زنان سرپرست خانوار با تالش و تكاپوي پر رنج خـود، نـان              
آوران فراموش شده اي هستند كه بايـد از حـقـوق آنـان بـا                    

 ! پيگيري و قاطعيت دفاع كرد
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ضرورت تاريـخـي    ” پايه آماج انقالبي حزب     
حركت به سمت ايجاد يك اتحاد ارگانيـك        

را اعالم  “   از همه مردان و زنان انقالبي كشور      
هاي سياسـي كـه        تصميم تمام سازمان  ” و  به    

موافقت كردند به حزب سوسياليست متـحـد        
پـلـنـوم    “     . ونزوئال  بپيوندند، درود  فـرسـتـاد        

هر حـركـتـي بـه         ”حزب كمونيست ونزوئال  
هاي مـتـرقـي و         سمت ادغام ارگانيك گروه   

انقالبي، بدون توجه به طبيعت و ماهيـت آن          
را گامي به جلـو بـراي نـيـروهـاي           “   حركت

پـلـنـوم    .   دوست ونزوئال ارزيابـي كـرد        ميهن
همچنين مقرر كرد كه براي بـررسـي هـمـه             

حزب سوسيـالـيـسـت      ” جانبه پيشنهاد تشكيل    
العاده خود را     كنگره ملي فوق  “   متحد ونزوئال 

كـنـگـره    .     در اواسط اسفندماه برگزار كـنـد       
قبلي حزب كمونيست در تـابسـتـان اخـيـر              

بـحـث هـاي تـداركـاتـي           .   برگزار شده بود 
شالودة ” العاده قرار است كه    كنگره ملي فوق  

پـيـشـنـهـادي،      “   ايدئولوژيك حزب جـديـد     
كـه قـرار اسـت در          “   ماهيت سوسياليسمي ” 

ماهيت طبقاتي حـزب     ” ونزوئال ساخته شود،    
موضـوع  ” آن، “ ساختار ارگانيك”و “  انقالبي

رهبري جمـعـي در درون حـزب مـتـحـد                
اجالس .       را مورد توجه قرار دهد“  پيشنهادي

چهارمين پلنوم حزب كمونـيـسـت ونـزوئـال         
جهت بـررسـي و تصـويـب          ” مقرر كرد كه    

تصويب مقررات و دسـتـور      ” و  “   اي  اسناد پايه 
هـايـي كـه در           كار كنگره ملي و كنفرانس    

هاي  ها، كميته جريان آن روند از طرف حوزه     
اي تشكيل خواهنـد   هاي منطقه   محلي و كميته  

 و   23شد، نشست پلنوم پنجم را در روزهاي        
 “. دي ماه برگزار كند24

در نمايش نقش برجستـه اي كـه حـزب             
كمونيست ونزوئال در تحوالت سـريـع ايـن         
كشور مي گيرد همين بس كه توجه كنيم كه 
در ترميم كابينه دولت در اواسـط دي مـاه،            
پرزيدنت چاوز، ديويد واالسـكـوئـز، عضـو          
هيئت سياسي حزب كمونيست، و دبير كـل          
پيشين سازمان جوانان كمونيست ونزوئـال را        
به سمت وزير مشاركت مردمي و تـوسـعـه             

رفيق واالسكوئز كه   .     اجتماعي، انتخاب كرد  
 سال دارد، جوانترين وزيـر در سـاخـتـار         28

 سالـه  76اين اولين بار در حيات . دولت است 
حزب است كه يك عضـو آن در چـنـيـن               
موقعيت مهم و تعيين كنـنـده اي قـرار مـي               

 .   گيرد

 !“جنگ بر ضذ ترور”تجاوز نظامي زير پوشش  ...آينده  : ادامه  هوگو چاوز

در ادامه درگيـري هـاي نـظـامـي بـيـن                 
دادگـاه  ( اتحاد محاكـم     ” نيروهاي وابسته به    

سـومـالـي، كـه خـواهـان           “   اسالمـي )   هاي  
برقراري حكومت اسالمي به شيوه ي طالبان       

دولـت  ” در اين كشور هستند، و نـيـروهـاي         
كه از پشتيباني سياسـي و نـظـامـي            “   انتقالي

اتيوپي و اياالت متحده برخوردار هسـتـنـد،        
واحد هاي ارتش اتيوپي وارد مـگـاديشـو،           

مداخله نـظـامـي      .     پايتخت اين كشور شدند  
اتيوپي عمالٌ به حاكميت دو ساله نـيـروهـاي      

در سومالي پـايـان      “     اتحاد محاكم اسالمي  ” 
توانست براي نخستين   ”   دولت انتقالي   “ داد و 

بار در مگاديشو، پايتخت كشـور، مسـتـقـر            
 . شود

تـمـام   ” به گزارش خبرگزاري بين المللي       
اتـحـاد   ”  دي ماه، دولت اتيوپي       15،  “ آفريقا

تهديدي براي استقـالل  ” را “   محاكم اسالمي 
معرفي كرده است و اتحاد محـاكـم        “   اتيوپي

اسالمي نيز در مقابل همين اتهام را به دولت         
 .اتيوپي وارد كرده است

به نقل از هميـن خـبـرگـزاري ، دولـت               
اتيوپي اعالم كرده است كـه،  نـيـروهـاي              
نظامي اين كشور به اين منظور در سومـالـي           

بـه  ”   دولت انتـقـالـي       ” استقرار يافته اند تا از      
، چهـره اي كـه       “ عبداللهي يوسف” رهبري  

روابط بسيار نزديكي با اتيوپـي دارد، دفـاع           
 . كنند

 در چنگال رژيـمـي      1991سومالي تا سال    
ديكتاتوري ، تحت رهبري ديكتـاتـور ايـن          

در .   قـرار داشـت    “   محمد زياد باره  ” كشور،  
اين سال حكومت استبدادي زيادباره ساقـط       
شد و به دنبال آن درگيري هاي قومي، قبيله         

شـروع  .     اي و طايفه اي كشور را فرا گرفت       
قحطي وسيع در كشور فقر زده و در چنگال         
درگيري هاي طايفه اي نهايتـاٌ بـه مـداخلـه           
اياالت متحده در پـوشـش سـازمـانـدهـي              

 1993در ســال     “   كـمــك هــاي انســانــي     ” 
به دنبال شكسـت فضـيـحـت بـار            .     انجاميد

كوشش دولت كلينتون به پياده كردن نـيـرو         
هاي نظامي در اين سال و عـقـب نشـيـنـي                
كامل، سومالي عمالٌ تحت كنترل ائتالفي از       

بـا كشـتـه      .     نيرو هاي مسلمان قرار گـرفـت      
، رهبر مـنـسـجـم        “ محمد فرح آيديد  ” شدن  

، و   1997ترين بخش اين نيروها در سـال           
اوجگيري هرج و مرج، سومالي عـمـالٌ تـا            

.  فاقد هرگونه دولت مركزي بود     2004سال  
، بـه كـمـك        “ دولت انتقـالـي   ” در اين سال    

سازمان ملل و اتحاديه ي آفريقا ، تشـكـيـل            
اين دولت پايتخت خود را بـه جـاي            .     شد
قرار داد و از آنجا    “   بايدوا” ، در   “ موگاديشو” 

مقدمات به دست گرفـتـن قـدرت در سـراسـر              
 .كشور را تدارك ديد

“ اتحاديه محـاكـم اسـالمـي       ”   تابستان گذشته   
موفق شد در مقابله با يك ائتالف از نـيـروهـاي             
مورد پشتيباني اياالت متحده به پيروزي برسـد و     

 19يه گزارش بي بي سي،      .   وارد موگاديشو شود  
دي ماه، از اين تاريخ فشار اياالت مـتـحـده بـه               

” با ايـن اتـهـام كـه            “   اتحاديه محاكم اسالمي  ” 
 در   1988مسببين بـمـب گـذاري هـاي سـال               

را پنـاه   “   سفارتخانه هاي آمريكا در كنيا و تانزانيا      
 .داده اند، افزايش يافت

در پي تشديد در گيري ها در اواسط دي ماه ،           
 دي ماه مستقيمـأ وارد       17اياالت متحده در روز     

“  مـواضـع  ” عمل شد و در حمالت وسيع هوايي،        
.  نيروهاي اتحاد محاكم اسالمي را بمباران كـرد        

، رييس “   عبداللهي  يوسف”   پس از اين عمليات    
 دي ماه ، براي    18جمهور دولت انتقالي، در روز      
 .اولين بار، وارد موگاديشو شد

بهانه ي آمريكا براي حضور در سومـالـي، در         
اساس نمونه برداري شده از همان بهـانـه هـايـي             
است كه براي حمله به افغانستان و عـراق مـورد            

از ”   ،   “ جنگ با تروريسـم   ” :   استفاده قرار گرفتند  
و البـتـه ايـن بـار در            “   بين بردن مواضع القاعده   

 .“ برقراري صلح و ثبات”: آفريقا
 دي مـاه،  وزارت        19به گزارش بي بي سي،  

دفاع آمريكا در مورد اقدام نظامي خـود گـفـتـه          
هدف اصلي حمالت هـوايـي، پـايـگـاه        ”   :   است

و . . .   رهبران اصلي القاعده در منطقه بوده اسـت          
آمريكا مي خواهد مطمئن شود كـه نـيـروهـاي             
القاعده در جنوب سومالي به نقطه ي ديـگـري            

 “ .فرار نكنند
از هم اكنون زمزمه هايي جدي در مورد ورود       
و حضور نيروهاي نظامي خارجي ، بـه غـيـر از              

پـس از بـرتـري        .   اتيوپي، به گـوش مـي رسـد         
و استقـرار آن هـا در          “   دولت انتقالي ” نيروهاي  

مگاديشو، دولت اتيوپي اعالم كرده اسـت كـه،          
قصد دارد تا نيروهاي خود را هرچـه زودتـر از             

و اين در حالي اسـت كـه          .     سومالي خارج كند  
مقامات دولت انتقالي سومالي اظهار مـي دارنـد          
كه نيروهاي دولتي در حال حاضر از تـوان الزم           
براي برقراري وحفظ امنيت در كشور برخـوردار    
نيستند و حمايت نظامي خارجـي را بـراي ايـن              

 دي 12( روز سه شنبه  .   منظور ضروري دانسته اند   
از جامعه  بين المللي     ” نخست وزير سومالي      )   ماه

خواست در زمينه ي اعزام واحـدهـاي حـافـظ              
 “ .صلح ، به سومالي شتاب به خرج دهند

به نظر مي رسد كه با اعـالم ضـعـف ارتـش                
سومالي و تصميم دولت اتيـوپـي بـراي خـارج              
كردن نيروهاي خود از اين كشـور، عـمـالٌ راه             
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به دنبال پيروزي مجدد هوگو چاوز در انتخابات رياست جمهوري ونزوئال در آذرماه،             
اين كشور درمسير تغييرات جدي در سيستم اقتصادي و سياسي  خود قرار گرفته اسـت،          

 .تغييراتي كه خطوط كلي آن در مراسم تحليف چاوز اعالم شد
چاوز پس از اداي سوگند در مراسم تحليف، خطوط برنامه ي جديد خود را، كه قرار                

سوق دهد و روند تغيـيـرات را     “   سوسياليسمِ قرن بيست و يكم    ” است ونزوئال را به سوي      
 . عميق تر و راديكاليزه تر كند، اعالم كرد

بخش اوليه ي سخنراني چاوز به مناسبت شروع رسمي دوره جديد رياست جمـهـوري     
.  اخـتـصـاص داشـت      “     سيمون بوليوار ” خود به توصيف انقالبي بزرگ آمريكاي التين،        

بـراي  “   پنج مـوتـور مـحـرك        ” پس از آن چاوز رئوس كلي برنامه خود را تحت عنوان            
بنا به گـزارش سـايـت خـبـري          “     اصل” اين پنج .       تغييرات آتي در ونزوئال تشريح كرد 

 : دي ماه، به قرار زير است20در روز “ تحليل و اخبار ونزوئال”
در مورد تغيير قانـون اسـاسـي در مـوارد           “   اختيار تام” درخواست چاوز براي داشتن    •

 .مشخص، بدون مراجعه به مجلس، به مدت يك سال
 ، كه به موجب آن حق استخراج نفت در اخـتـيـار دولـت       302تغيير در قانون شماره  •

ونزوئال است، اما استخراج گاز را شامل نمي شود؛   چاوز همچنين به قانون شـمـاره ي                 
 نيز اشاره كرد كه در آن ذكر شده است كه بخـشـي از شـركـت دولـتـي نـفـت                             303

PDVSA  مي تواند خصوصي شود؛ اين قسمت به نظر چاوز ، مي بايستي حذف شود؛ 
تغيير ديگر ، محدوديت انتخاب رييس جمهور به دو دوره است، كه چاوز خـواهـان                 •

 حذف اين اصل و مجاز بودن انتخاب چند باره است؛
 ؛2007اجراي برنامه ي آموزش و پرورش در سراسر كشور در خالل سال •
در ونزوئال با هدف تعادل بخشيدن به ساختار هاي     “   تقسيم بندي هاي كشوري   ” تغيير  •

چاوز تشريح كرد كه بسياري از شهرداري ها داراي مشخـصـات   .   شهري و استاني كشور 
متناسب نيستند، چراكه برخي از آن ها جمعيت فراواني دارند و يا اين كـه از وسـعـت                      
زيادي برخوردار هستند، در صورتي كه برخي ديگر، در مقايسه با آنها، بسيار كوچك و    

 .يا كم جمعيت ترند
كه در آن ايجاد فدراسـيـونـي از      “     شوراهاي منطقه اي” پيشنهاد براي افزايش قدرت   •

شوراهاي منطقه نيز مطرح شده است، كه احتماأل جانشين ساختار دولتي كنوني خـواهـد               
 .شد

به موازات اين پيشنهادها، تصميم و تغيير سياسي بسيار جدي تري نيز در ونـزوئـال در            
.  حال تكوين است كه طرح پيشنهادي آن براي اولين بار در نيمه دوم آذرماه مطرح شـد         

 آذرمـاه  24در جريان مراسمي كه روز “   تحليل و اخبار ونزوئال” به گزارش سايت خبري    
چـاوز از    ” به مناسبت پيروزي مجدد چاوز در انتخابات رياست جمهوري برگزار شـد،               

همه ي هواداران و پشتيبانان خود خواست تا احزاب خود را منحل كرده و حزب جديـد             

حــــــــزب ” 
سوسياليسـت  
مــــتــــحــــد 

را “   ونــزوئــال
ــل   ــيـ ــكـ تشـ

 “ .دهند
ــه     الزم بـ
تذكر اسـت    
كه پـيـروزي    
قاطع چـاوز    
در انتخابـات   
ــه     ــاه ب آذرم
ياري ائتالف  

حزب و سازمان سياسي چپ و دموكرات بـا    20بيش از  
نظرگاه هاي متنوع، وليكن حـول مـحـور شـعـارهـاي                

اين ائـتـالف    .   مشترك ضد امپرياليستي، صورت گرفت    
توانست شكست سختي به نيروهاي اپوزيسيون راست و        

در حقيقت حضور اين تشكل هـا        .   ارتجاعي وارد سازد  
در ميان مردم ، توانست بخش وسيعي از زحمتكشان، بـا         
ديدگاه هاي گوناگون، را حول شعارهاي راديـكـال و           

 .اصالح طلبانه ي چاوز گردآورد
پرزيدنت چاوز همچنين در سخنراني خود اشاره كرد        
كه، احزابي كه اين شرط را نپذيرند، مي توانند بـه راه              

احزابي كه مي خواهنـد     “   : خود ادامه دهند وليكن گفت    
ساختار خود را حفظ كنـنـد، دولـت را بـايـد تـرك                   

 ).همانجا(“ كنند
در رابطه با اين تصمـيـم پـرزيـدنـت چـاوز، حـزب                  
كمونيست ونزوئال، پس از برگزاري پلنوم چهارم خـود          

 آذرماه،  بيـانـيـه اي      30در كاراكاس، پايتخت ونزوئال،  
 دي ماه منتـشـر      2بر اساس اين بيانيه كه در       .     صادر كرد 

بحث وسيع، ژرف و روشـنـگـري           ” شد، در اين پلنوم     
پيرامون پيشنهاد پرزيدنت هوگو چاوز فرييـاس، رهـبـر           
برجسته روند انقالبي بوليواري، براي سـاخـتـن حـزب             

بيانـيـه در     .       سوسياليست متحد ونزوئال  صورت گرفت     
نـاپـذيـر حـزب          تعهد تاريخي هميشگي و خـلـل  ” ادامه  

ترين اتحاد ممكـن      كمونيست ونزوئال براي  ايجاد وسيع     
مـورد  “       . . . بين نيروهاي دمكراتيك وانقالبي در كشور       

رهبري حزب كمونيست سپس بـر  .     تأكيد قرار مي دهد   
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