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 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

 هشتم ،  دورة761شماره 

 1386  فروردين  11سال  بيستم، 

تأملي بر سياست هاي ماجراجويانه و 
 !خطرناك ارتجاع حاكم بر ميهن ما

، ميهن مـا  1385با به پايان رسيدن سال  
سالي سخت و پر مخاطره را پشـت سـر            

نهاد كـه   گذاشت و در حالي گام به سال نو     
مسايل بسيار پر اهميتي در عرصـه هـاي          
داخلي وخارجي در برابر آن خود نمايي مي        

 !كند
تشديد فشار هاي بيـن الـمـلـلـي بـه              
جمهوري اسالمي، بر سر موضوع فعالـيـت        
هاي هسته اي، و تالش گسترده و هـمـه          
جانبه امپرياليسم آمريكا براي انزواي بيشتر      
كشور، در كنار اوضاع متشنج مـنـطـقـه و        
همچنين سياست هاي ماجراجويانه دولـت      
ضد ملي احمدي نژاد، ايران را با چـالـش           

 .هاي خطرناكي رو به رو كرده است
پيش از تشكيل جلسه شوراي امـنـيـت          
سازمان ملل و تصويب قطعنامه جديد، كـه        
با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل  
تدوين شده و در نتيجه عمل به آن بـراي          
همه كشورهاي عضـو الـزام آور اسـت،            
جمهوري اسالمي تحرك ديپلماتيـكـي را        

براي خروج خود از بـن بسـت مـوجـود             
سازمان داد كه، پيشنهاد سازنده آفريـقـاي        
جنوبي و چند كشور ديگر عضـو شـوراي          

 . امنيت، در پي آن انتشار يافت
اصالحيه و پيشنهاد آفريقاي جنوبي مـي    
توانست مبنايي عادالنه براي حل مسـئلـه        
باشد، كه بالفاصله با واكـنـش مـنـفـي             

، بـه ويـژه       5+ 1كشورهاي موسوم بـه       
نـمـايـنـده     .    انگلستان و آمريكا، روبرو شد 

فرانسه در سازمان ملل در اين خصـوص          
 كشور عضو غير دائـم       10اعالم كرد كه،    

شوراي امنيت فرصت داشته اند كه يـك         
هفته پيش از ثبت قطعنامه، بعد از بررسـي       

بـا  .   آن، پيشنهادهاي خود را مطرح كنـنـد       
اين حال، درخواسـت اصـالحـيـه هـاي            
اندونزي و آفريقاي جنوبي مورد موافـقـت        

اكنون تـمـامـي اعضـا       .  قرار نگرفته است 
شوراي امنيت پذيرفته اند كه متن و لحـن         
قطعنامه مناسب است و اختالف نظري بـر    

 1747با تصويب قطعنامه     .   آن وجود ندارد  

 6ادامه در صفحه   

 5ادامه در صفحه     

 

 اطالعيه مطبوعاتي حزب تودة ايران

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

سپاه پاسداران و نقش آن در 
اقتصادي  -حيات سياسي

 !كشور

منطقه استراتژيكي يي كه ايران مركز و        
نقطه ثقل آن به شمار مي آيد، با تغيـيـر و             
تحوالت اساسي و فوق الـعـاده حـيـاتـي             

امپرياليسم جهاني براي تـامـيـن    .   روبروست
سركردگي خود و بر قراري نـظـم نـويـن،            
برنامه هاي مشخصي را براي خاور ميانه و         
حوزه خليج فارس طراحي كرده و بـخـش          
هايي از آن را مانند اشغال عراق بـه اجـرا         

ايران، اين مركز ثقل  منطقـه  . گذاشته است 
و نقطه اتصال خاور ميانه با حـوزه دريـاي           
خزر و آسياي ميانـه، در بـرنـامـه هـاي               
امپرياليسم  جايگاه خـاصـي را بـه خـود              

در واقع در ابتداي سده .   اختصاص داده است  
بيست و يكم، ميهن كهنسال ما با يكـي از      
دشوارترين مراحل زندگي خود در فضايي پر       

تامين منـافـع    .   التهاب و توفان زا روبروست    
ملي، دفاع از استقالل و تماميت ارضـي و           
حاكميت ملي وظيفه اي بنيادين را پـيـش          
روي همه نيروها، احزاب، سـازمـان هـا و            
شخصيت هاي ميهن دوست و ترقي خواه و        
تحول طلب و مخالف استبداد و ارتجاع قرار        

 .داده است
با توجه به تحريم هاي جديد كه اين بـار          
از محدوده برنامه هسته اي و موشك هـاي        

همزمان با اوج گيري اختالف ها ميان ايران و اياالت متحـده، در              
هفته هاي اخير،  اجالس پر اهميت احزاب چپ و كمونيست اروپا و              
منطقه خاورميانه، در آخرين روزهاي اسفندماه، پس از طرح، بحث و            
مداقه بر جنبه هاي گوناگون تحوالت منطقه، و پـس از اسـتـمـاع                 
گزارش نماينده كميته مركزي حزب توده ايران، متن قطعنامه مهمـي      
را در رابطه با تهديدهاي اياالت متحده و متحدان آن بر ضد ايران به            

اين قطعنامه به ويژه از آن روي كه تعدادي از احزاب      .     تصويب رساند 
تصويب كنندة آن در دولت ها و پارلمان هاي كشورهاي متبوع خـود             
در اروپا حضور  رسمي دارند،  حائز اهميت فراواني است و اميد اسـت           

 .  بتواند تاثير مثبتي بر روند تحوالت نگران كننده حاضر بگذارد
در ادامه متن كامل قطعنامه و اسامي تعدادي از احزاب حـمـايـت               

 :  كننده از آن ارائه مي شود

قطعنامه دربـارة   
تهديدهاي آمريكا  

 بر ضد ايران
 

شركـت كـنـنـدگـان در          
اروپـا و     نشست احزاب چپ  

منطقه مديـتـرانـه، كـه در          
 اسفند مـاه  27 و 26روزهاي  

، در نيكوزيا، پايتـخـت   1385

اجالس احزاب كمونيست، چپ و ترقيخواه اروپا و مديترانه                  در صفحه 

 2ادامه در صفحه   
 3در صفحه !        سال نو رسيد اما سفره زحمتكشان همچنان خالي است
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 ...ادامه سپاه پاسداران و نقش 

دور برد به كليه فعاليت هاي دفاعي و نظامي ايـران            
گسترش پيدا كرده، وضعيت براي ميهن ما خطرنـاك         

 !و نگران كننده است
در چنين اوضاع و احوالي سپاه پاسداران در عرصـه          
هاي داخلي و خارجي نقشي را ايفا مي كند كه مغايـر            

 .با منافع ملي ايران است
نفوذ سپاه پاسداران در امور سياسي بـا روي كـار             
آوردن احمدي نژاد بيش از گذشته از پرده ابهام خارج          

طـرح  .   شده و شكل كامال علني به خود گرفته اسـت         
ها و پروژه هاي مختلف در زمينه هاي گونـاگـون از           
جمله نفت، گاز، پتروشيمي، سد سازي، جاده سـازي،        
ساختمان سازي، تجارت خارجي و نفوذ در سيـسـتـم           
بانكي از طريق اختصاص سهام برخي بانك ها نظيـر          
بانك سپه به فرماندهان و شركت هاي سپاه و غيـره           
باعث گرديده است تا سپاه و پاسداران به يك قطـب           

عالوه بر  .   اقتصادي نيرومند در حيات جامعه بدل شود      
اينها، سپاه پاسداران ده ها شركت در اختيار دارد كـه       
به تجارت با خارج مشغول هستند و سودهاي كالنـي          

 .به زيان توليد داخلي به جيب مي زنند
در كنار اينها، سپاه هر چه بيشتر نقـش امـنـيـتـي         
واطالعاتي بر ضد جنبش مردمي را بر عهده گرفته و          
در ساليان اخير واحد هاي امنيتي آن در توطئه بر ضد           
جنبش دانشجويي و كارگري، به طور مثال، در زمينـه      
شناسايي، نفوذ، دستگيري و سازماندهي و ايجاد گروه        
ها و سازمان هاي جعلي و ساختگي به منظورمهار و           
نابودي جنبش واقعي، نقش بسيار فعالي بـه عـهـده            

 .داشته اند
به موازات اينها، شاهد آنيم كه با بحـرانـي شـدن             
اوضاع در اثر اعمال تحريم ها و فشارهاي خـارجـي،        
نقش سپاه در استراتژي نظامي جمهـوري اسـالمـي           

بـه  :   به عنوان نـمـونـه     .   افزايشي جهشي داشته است   
 ،   85 اسفند ماه سـال    21گزارش خبرگزاري فارس،  

يحيي رحيم صفوي، فـرمـانـده سـپـاه، در جـمـع                 
دانشجويان دانشكده افسري و تـربـيـت پـاسـداري            

جنگ ها بـخـش     ” :   دانشگاه امام حسين اعالم داشت    
مهمي از تاريخ ملتها را مي سازد و ممكن است حتـي      
باعث تغيير دولت ها و تحول در سرنوشت مـلـتـهـا              
شوند، در اين هنگام است كه شجاعـت و وفـاداري            
ملت ها به  نظام سياسي، وحدت و اقـتـدار مـلـي                 

امـروز سـپـاه      . . . كشورها ظهور و بروز پيدا مي كنـد       
يعني ( پاسداران نيز همگام و همراه با انقالب اسالمي        

در حال رشد و پيشرفت است ما در )   رژيم واليت فقيه  
ابعاد مختلف سازمان رزم سپاه را متحول كرده ايم و           
نيروهاي پنجگانه سپاه با  سازمان رزم جديـد آمـاده            
دفاع همه جانبه از امنيت و مـنـافـع مـلـي ايـران                  

 “.....هستند
فرمانده سپاه مدتي قبل از اين سخنراني نيز ضمـن        
دفاع از دولت احمدي نژاد و خط و نشـان كشـيـدن              

 سـال حسـاس       2براي جنبش مردمي گفته بود كه،    
پيش روي كشور است كه با اقتدار سپـاه و تـحـت               

 .رهبري ولي فقيه از آن خواهيم گذشت
سپاه در عين حال نيروي بسيج را هم به عنوان بخشي از تشكيالت خود وارد دايره        

خبرنگار دفاعي خبر گـزاري فـارس     .   امنيتي و نظامي كرده است      –مسايل اقتصادي   
 دانشـجـوي دانشـكـده       400مراسم تحليف ”  :   ، در گزارشي نوشت85 اسفند ماه  23

دانشجويان اين دانشكده بسـيـج در     .  شهيد مطهري نيروي مقاومت بسيج برگزار شد 
 سال در رسته هاي حفاظت، حراست، آماد، مهندسي، مخابرات و اطـالعـات       2مدت  

به اين ترتيب ما با يك ارگان عريض و طويل وغرق در فسـاد      “     . آموزش مي بينند  
مالي روبرو هستيم كه از يك سو مجري پروژه هاي عمراني با سودهاي كالن اسـت          

امنيتي بخشي قابل توجهي از بودجه كـل        -و از ديگر سو به عنوان يك ارگان نظامي        
كشور را به چنگ مي آورد، و به عالوه، با ده ها شركت تجاري خود به داد و ستد  با                     
خارج و وارد كردن كاال به كشور مشغول است و نقش اصلي را نيز در اسـتـراتـژي                  

چنين ارگاني، همان گونه كه فرماندهـان آن    .   نظامي رژيم واليت فقيه بر عهده دارد      
بارها  تاكيد كرده اند، ماموريت اصلي اش دفاع از نظام، يعني رژيم واليت فقيه است                

بنابراين سپاه پاسداران با نـقـشـي كـه در           !   و اين ماموريت را اولويت خود مي داند 
. استراتژي نظامي دارد، در خدمت دفاع از استقالل و تماميت ارضي ايـران نـيـسـت               

استقالل و تماميت ارضي كشور در برنامه سپاه تابعي، تاكيد مي كنيـم تـابـعـي، از                    
نقش مخربي كه سپاه پاسـداران بـه         !   سياست و ماموريت حفظ و دفاع از نظام است        

ويژه دراين زمينه ايفا كرده و مي كند با توجه به تحريم هاي جديد كه به مـعـنـاي                     
تحريم كامل نظامي كشور ماست، سبب تضعيف بنيه دفاعي ايران گشته و مي بـايـد              

تضعيف بنيه دفاعي آنهم در اوضاع بغرنج       .   در اين زمينه با حساسيت زياد برخورد كرد       
 .و متحول منطقه براي منافع ملي ايران بسيار زيان بخش قلمداد مي گردد

دربرابر اين وضعيت، ضمن آنكه بايد قاطعانه با هر گونه تحريم ايران مخالفت كرد،       
 -افشاي نقش سپاه و خطراتي كه حضورو نفوذ اين ارگان زايد در حيـات سـيـاسـي                  

 .اقتصادي و نظامي ايران ايفا مي كند، حائز اهميت فراوان است
تقويت ارتش ملي و افزايش نقش آن در استراتژي نظامي كشور به همـراه حـذف        
سپاه در اين زمينه، و در نهايت انحالل كامل آن و واگذاري امكانات و تجهيزات اين                
ارگان به ارتش ملي و نيروهاي مسلح قانوني كشور، از زمره اقداماتي است كـه مـي           
تواند در راستاي ممانعت از تضعيف هر چه بيشتربنيه نظامي و دفاعي ايران مـوثـر و         

 ! كار ساز باشد

 تومان اضافه كاري مي گيرند در صورتيكه طبق قانون اضـافـه              300تهران، ساعتي   
مسئوالن وزارت كار عليرغم مراجعه كـارگـران و       .    تومان است1500كاري ساعتي   

 “.اعتراض آنها، سكوت كرده و يا از پيمانكار حمايت مي كنند
و يا نماينده كارگران شركت هاي توليدي دستمال كاغذي شهر قم به خبر گـزاري               

كارگران شاغل در شركت هاي توليدي دستمال كـاغـذي در             “ : ايسنا اعالم مي كند   
 هزار تومان حقوق مي گيرند، بيشتر كارفرمايان اين شركت هـا            80اين استان ماهانه    

 “.نگاه انساني به كارگر نشان نمي دهند و به ديده يك برده به كارگر نگاه مي كنند
:  در گزارشي يادآوري كرد85 اسفند ماه 12عالوه بر اينها، خبرگزاري ايلنا به تاريخ        

هيچكس .    قانون كار هستند  191 درصد واحدهاي استان كردستان مشمول ماده        96” 
يعني اينكه تقريـبـا   .   در اين منطقه خود را متعهد وملزم به اجراي قانون كار نمي داند            

 درصد كارگران استان كردستان مشمول قانون كار نيستند و حقوق و مـزايـاي                100
اين وضعيت در استان هاي لـرسـتـان و            .   آنها به دلخواه كارفرمايان تعيين مي شود      

همدان نيز وجود دارد و كارگران شاغل در اين استان ها دستمزدي پايين تر از حداقل 
 .تعيين شده توسط شوراي عالي كار دريافت مي كنند

به اين ترتيب و با توجه به اين گزارشات و آمارها آيا مي توان صرفا به قول وزيـر                  
كار باور داشت و آيا در چارچوب سياست هاي كنوني چنين باوري واقعي مي تـوانـد            
باشد؟ مشكالت و مسايل طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان كشور در بـطـن مـوضـع                  
گيري ها و برنامه هاي رژيم قابل ارزيابي است، بدين معنا كه اين مسايل چيزي جـز          
پيامدهاي اجراي برنامه هاي اقتصادي مطابق نسخه هاي نهادهاي سـرمـايـه داري         

 .جهاني نيست

 ...ادامه  سال نو فرا رسيد اما 
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براي دريافت مطالبات خـود  :  كارگران نفت گچساران*
بارها به مسئوالن شركت نفت مراجعه كرده ايـم، ولـي            

وضعيت معيشتي كارگران   .   هيچ     كسي پاسخ نمي دهد        
 ! شركت نفت گچساران بحراني است

در هـر    :   دبير انجمن كارگران ميادين ميوه و تره بـار  *
زمينه اي متولي ومنتقد داريم، اما گويا كارگران فراموش              

شده ترين اقشاركشور هستند و هيچ كس خود را حامي          
 !زحمتكش نمي داند) طبقه(و متولي اين قشر 

پـول  :   گروهي از كارگران سازمان بنادر و كشتي راني       *
 !نفت نمي خواهيم، نان را از ما نگيريد

 
 

 براي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميـهـن مـا بـا         1386سال  
تعيين دستمزدي پايين تر از      .   دشواري ها و مشكالت بسيار آغاز شد      

نرخ تورم، دستمزدي كه حتي حداقل معاش يك خانواده كارگري را            
نيز تامين نمي كند، دركنار يورش پي در پي و هدفمند ارتجاع حاكـم   
به دستاورد هاي تاريخي زحمتكشان و به موازات آن اعمال فشار بـر         
كارگران و فعالين سنديكايي گوياي وضعيت فوق الـعـاده سـخـت               
زندگي و پيكار طبقه كارگر و به طور كلي مجموعه مـزد بـگـيـران                 

وزارت كار دولت ضد كارگري احمدي نژاد، به دنبال تعـيـيـن      .     است
حداقل دستمزدها براي سال جديد، و با علم به اينكه نارضايتي رو به             
گسترش زحمتكشان در قالب مبارزات اعتراضي خطري براي رژيـم           
محسوب مي گردد، در اواخر اسفند ماه اعالم داشت كه، تصـمـيـم               

در .   گيري براي افزايش مزاياي كارگري به سال آينده موكـول شـد            
 :  در گزارشي نوشـت  85 اسفند ماه    26“     سرمايه” اين زمينه روزنامه    

پيشنهاد ميزان افزايش مزاياي كارگري شامل بن كـارگـري، حـق            ” 
عايله مندي ومسكن به وزير كار و امور اجتماعي ارايه و تصـمـيـم                

در ايـن    .   گيري در زمينه افزايش اين مزايا به سال آينده موكول شد          
راستا توافقي ميان اعضاي شوراي عالي كا رو وزيـر كـار صـورت                 
گرفته، اما هنوز رقم قطعي اين افزايش مشخص نشده است، اما وزير  
كار قول داده است كه سال آينده اقدامي براي افزايش مزايا صـورت             

 هزار تومـان  200دهد، به طوريكه ميزان دريافتي كارگران حداقل به  
افزايش يابد، وزير كار براي افزايش ميزان مزاياي كـارگـري، بـايـد        

 “....هماهنگي هايي را با هيات دولت انجام دهد
به اين ترتيب افزايش مزايايي همچون حق عائله مندي، مسكـن،            
بن كارگري و جز اينها به قول و قرار وزير كار بستگي پيدا كـرده و                 
معلوم نيست چه زماني اين قول ها تحقق خواهد يافت، و اصوال بايد            
اين پرسش را مطرح كرد كه، چرا امسال بر خالف سال هاي پيشين             
ميزان مزاياي كارگري همراه با حداقل دستمزدها مشـخـص نشـده             

 علت چيست؟! است؟
در سال گذشته وزارت كار و شخص محمد جهرمي وزير كـار، در              
اقدامي كامال ضد كارگري، عالوه بر آنكه ميزان حداقل دستمزدها را           
برخالف خواست زحمتكشان تعيين كردند، مزاياي كارگري را نـيـز            
بدون توجه به منافع و در خواست ها و پيشنهادات كارگران تعـيـيـن            

 .كرده و از تصويب گذراندند
در مورد مزاياي كارگري، پيشنهاد زحمتكشان اين بود كه مـيـزان            

 هزار ريال 100 هر كدام 1386حق مسكن و بن كارگري براي سال        

سال نو رسيد اما سفره زحمتكشان 

 !همچنان خالي است

افزايش داشته باشـد،    
و ايــن جــداي از        
حداقل دستمـزد در     

 !نظر گرفته شود
هـــدف دولـــت    
ــژاد از       احــمــدي ن
محاسبه يكـجـايـي      
حداقـل دسـتـمـزد       
ومزاياي كـارگـري     
. كامال روشن اسـت    

ارتجاع بـا چـنـيـن        
شگردي مجـمـوعـه     
دريافتي كارگـران و     
زحمتكشـان را بـه       
عنوان ميزان واقعـي    
حداقل دستمزد جـا     
مي زند و از زير بـار     
مسئوليت تـعـيـيـن       
حداقل دستـمـزدهـا     
بدون احتساب مزايـا    

درست به همين دليل،    !   مطابق با نرخ واقعي تورم شانه خالي مي كند        
را تا ]   توجه كنيد دريافتي نه دستمزد[ وزارت كار قول افزايش دريافتي      

ميزان ناچيز حقـوق و دسـتـبـرد          !    هزار تومان داده است200سقف  
ارتجاع به مزاياي كارگري تمام مشكالت زحمتكشان قلمداد نـمـي            

پديده دردناك تاخيردر پرداخت حقوق اينك به امري رايج بدل          .   گردد
شده، و در كنار رواج قرار دادهاي موقت و اخراج هاي وسيع، وضعيتي    

 اسفند مـاه  24در اين زمينه در .   فوق العاده ناگوار به وجود آورده است 
 خبر گزاري كار ايران در خبري اعالم داشت كه، وضعيت معيشتي 85

برخي از كارگران شركت نفت گچساران بـحـرانـي اسـت كـه بـا                   
 300فرارسيدن شب سال نو اين وضعيت بحراني تر مي شود، حدود             

 ماه حقوق و مزاياي قانوني خود طـلـبـكـار     2كارگر اين شركت بابت   
 .هستند

كارگران شركت نفت گچسـاران  ”  :   در خبر ايلنا از جمله مي خوانيم      
اعالم كردند، به زودي جلوي فرمانداري اين شهرستان تجمـع مـي             
كنيم، براي دريافت مطالبات خود بارها به مسئوالن شـركـت نـفـت         
مراجعه كرده ايم، ولي هيچ كس پاسخ نمي دهد، اين كارگران از بيان 
نام خويش خودداري كرده و افزودند، اگر نام ما را بنويسيد كه اخـراج              
مي شويم زيرا مسئوالن شركت نفت نه حرف هاي سازنده كارگـران            

وضـعـيـت    .   را مي شنوند و نه اهميتي براي نقدهاي ما قايل هستنـد           
 “.كنوني كارگران شركت نفت گچساران واقعا نگران كننده است

از ديگر سو، در اواسط اسفند ماه گذشته، در يك اقدام سازمان يافته 
كشت و صنـعـت   ”  هزار تن از كارگران شركت    12و تحسين برانگيز،    

 ماه حقوق و مزايا، در 2شوشتر، به دليل عدم دريافت بيش از “   كارون
كشـت و    ” شركت  .   داخل كارخانجات مربوطه دست به اعتصاب زدند      

شوشتر نيز مانند بسياري از كارخانجات و واحـدهـاي          “   صنعت كارون 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 7ادامه در صفحه   
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نياز مبرم و عاجل براي پيـدا  . . .   ايجاد كند  -متحده در سراسر جهان   
كردن بازارهاي جديد و رخنه وسيع تر سرمايه داري انـحـصـاري              
دست در دست عملكرد متفرعنانه اياالت متحده در سطـح بـيـن              
المللي، جهان را به سمت جنگ هاي بيشتـر سـوق داده اسـت،                
اياالت متحده بسياري از عرصه هاي درگيري و جنگ را كه خلـق             

 “.هاي بسياري در آنها به دام افتاده اند،  ايجاد كرده و مي گستراند
مـا  ” :     رفيق كريستوفياس، در خاتمه سخنراني خود،  اشاره كـرد         

قوياٌ مخالف آن استداللي هستيم كه مي خواهد قانون بين المـلـل             
جديدي را پايه گذاري كند كه موافق و دلخواه اهداف هژمونيستـي    

باشد و ما بايد چنين منطقي را   “   جنگ برضد تروريسم” ابرقدرت و  
ما بر اين باوريم كه بر رغم توفق و بـرتـري         .     به چالش به طلبيم   

موقت اياالت متحده، كشورهائي وجود دارند كه با منطق هژمونـي           
يك ابرقدرت مطلق و برخي متحدان آن مـخـالـف هسـتـنـد، و              
همچنين نيروهاي اجتماعي و سياسي در عرصه وسيع در سـراسـر            
جهان، اين ها نيروهايي هستند كه براي يك سازمان ملل قوي تر            

البته اين .     كه بر منافع اياالت متحده متكي نباشد، مبارزه مي كنند       
خلق ها، و به ويژه نيروهاي ترقي خواه و صلح طلب        .     كافي نيست 

مي بايد  مبارزه خود را براي محدود كردن طرح هاي امپرياليستـي      
 “.و جلوگيري از جنگ هاي جديد ارتقاء دهند

تمامـي   “ شوراي صلح قبرس”در خاتمه جلسه افتتاحيه به دعوت  
نمايندگان حاضر در اجالس در گردهمايي موفقي در اعتراض بـه            
تجاوز و اشغال عراق توسط ارتش هاي امپرياليستي، كه در مـركـز    

جمعيت وسيع  .     شهر نيكوزيا سازمان دهي شده بود، شركت كردند       
شركت كننده در گردهمايي پس از استماع سخنراني هاي رهبـران         
آكل و همچنين رهبر فراكسيون چپ پارلمان اروپـا بـه سـمـت                 

حضور هيئـت هـاي      .     سفارت آمريكا در نيكوزيا راهپيمايي كردند     
نمايندگي احزاب برادر در صف اول تظاهرات بـه آن جـلـوه اي                

 . باشكوه و انترناسيوناليستي داده بود
در ادامه اجالس نماينده كميته مركزي حزب تـوده ايـران در               
سخنراني خود پس از قدرداني از اقدام رهبري آكل در سازماندهـي         
موفق اين گردهمايي و تشكر از همبستگي پيگير رفقاي قبرسي و     
مردم اين كشور از مبارزات مردم ميهن مان، تحليل حزب در رابطه         
.  با سياست هاي امپرياليسم اياالت متحده در خاورميانه را ارائه كرد       

طـرح  ” هـدف اصـلـي           ” نماينده حزب از جمله اشاره كرد كه           
 تضمين كنترل  منطقه از نظر سياسي، اقتصادي          “ خاورميانه بزرگ 

تجاوز به نوار غزه و لبنان      .   و نظامي توسط امپرياليسم آمريكا است     
و جنگ هاي فاجعه باري كه در خرداد ماه  بر فلسطين و متعاقـبـاٌ                
در تيرماه بر لبنان تحميل شد، و فشارهاي اخيري كه بر ضد ايران             
اعمال مي شود، اجزاء بهم پوسته طرح اياالت متحده براي منطقـه     

امروز ديگر روشن شده است كه دولت اسرائيل در هماهنگـي           .     اند

اجالس احـزاب      -آكل  -به دعوت حزب مترقي زحمتكشان قبرس     
چپ اروپا و منطقه مديترانه، براي بحث و بررسي تحوالت منـطـقـه              
خاورميانه و تبادل نظر در رابطه با طرق ارتقاء تاثيرگزاري نيـروهـاي             

 اسفندماه، در نـيـكـوزيـا،       27 و 26چپ بر اين تحوالت، در روزهاي  
 حزب سـيـاسـي    28هيئت هاي نمايندگي .   پايتخت قبرس برگزار شد 

 كشور اروپا و منطقه در اين كنفرانس        24كمونيست، چپ و مترقي از      
 . شركت فعال داشتند

اين اجالس به دليل همزماني با چهارمين سالگرد حمله نظامـي و             
اشغال عراق، ادامه بحران فلسطين، به دليل سياست هاي ضد انساني    
دولت اسرائيل،  روند تحوالت نگران كننده سياسي لبنان كه در پـي           
حمله ويرانگر ارتش اسرائيل به اين كشور ادامه داشته است، و اوج              
گيري تهديدهاي اياالت متحده و متحدان آن در رابطه با كشورمـان            

 .ايران، اهميت ويژه اي يافته بود
مركز توجه ويژه اين اجالس، كه با حضور و شركت برخي از چهره             
هاي برجسته چپ و كمونيست پارلمان اروپا، نمايـنـدگـان رهـبـري         
احزاب پرقدرت اروپا و منطقه،  كه برخي از آن هـا در حـاكـمـيـت            
كشورهاي متبوع خود شركت دارند، و همچنين دولت قبرس بـرگـزار           

 .مي شد، تحوالت عراق، ايران و فلسطين بود
در جلسه افتتاحيه گردهمايي كه با حضور رسانه هاي جمعي قبرس           
انجام گرفت، رفيق دميتريس كريستوفياس، دبير كل آكل، رفيق آلكا          
پاپاريگا، دبيركل حزب كمونيست يونان، رفيق فرانتس وورتس، رهبر         
فرانسوي فراكسيون نمايندگان كمونيست، چپ و مترقـي پـارلـمـان         

و  حزب مردم فلسطيـن    اروپا، و رفيق هنا اميره، عضو هيئت سياسي         
نماينده كميته اجرائيه سازمان آزاديبخش فلسطين، در رابطه بـا تـم             

 . هاي اصلي اجالس سخنراني كردند
اجالس با سخنراني رفيق دميتريس كريستوفياس، دبير كل آكل و          

رفيق كريستوفياس پس از خوش آمد   .     رئيس پارلمان قبرس آغاز شد    
گويي به احزاب شركت كننده در اجالس،  در سخنراني خود با عنوان       

به اهـمـيـت    “   نقشه هاي امپرياليسم در منطقه و نقش اتحاديه اروپا        ” 
مسئله قبرس و ادامه اشغال آن  در رابطه با طرح هاي امپريالـيـسـم                

رهبر آكل و سخنگوي پارلمان قبرس، در بـخـشـي از              .     اشاره كرد 
اروپا، منطقه  مديترانه و خاورميانـه در مـركـز        ”:  سخنان خود گفت 

ما احزاب چپ جداگانه و در همكـاري بـا     .   تحوالت مهمي قرار دارند   
هم در بسياري از مقاطع بر پايه ديالكتيك ماركسيستي تحليل هـاي       

ما مبـارزات و كـارزارهـاي         .     درستي از اين تحوالت ارائه كرده ايم      
قدرتمند ملي و منطقه اي بر ضد امپرياليسم و وابستگانش در منطقـه        

بيائيد اجالس امروز را به مثابه ادامه گردهـمـائـي           .     سازمان داده ايم  
هاي قبلي مان به منظور برداشتن گامي ديگر به جلو و در مسـيـر                 
درك و فرموله كردن مواضع مان و اهداف مان در مبارزه مشتركمـان     
بر ضد مداخالت و جنگ هاي امپرياليستي و استثمار خلق ها تبديـل             

آن .     جنگ هاي امپرياليستي تنها مشخصه دوران ما نيستنـد        . . .   كنيم  
ها تعريف كننده مشخصه تحول كلي سرمـايـه داري در مـرحلـه                  

و دگـم    “   جنگ بر ضد تروريسم” زير لواي  . . . .     انحصاري تحول آنند  
، قانون بين الملل، دستاوردهاي دموكراتيك،      “ جنگ هاي پيشگيرانه  ” 

حقوق بشر، احترام براي جان و شخصيت انساني همه قربـانـي مـي           
. كوششي درجريان است كه تروريسم دولتي را قانونـي كـنـد     .     شوند

كوشش هائي با هدف كنار گذاردن كامل اصول پايه اي قانون بـيـن              
الملل صورت مي گيرد كه شرايطي دلخواه براي سـيـاسـت ايـاالت               

و تحميل هژموني اياالت    “   نظم نوين جهاني  ” متحده در جهت اعمال     
 5ادامه در صفحه  

 شركت نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در

اجالس احزاب كمونيست، چپ و ترقيخواه 
 اروپا و مديترانه



1386 فروردين ماه 11شنبه   5   761شمارة  

با دولت آمريكا، و حمايت ضمني تعـدادي از دولـت             
هاي عضو اتحاديه اروپا، تجاوز غيرقانوني به لبنان را          
به مثابه يك تمرين آزمايشي براي حمله به ايران و يا           

 “ .سوريه طراحي و به مرحله اجرا در آورد
در بخش هاي بعدي سخنراني خود، نماينده كميتـه         
مركزي حزب مان در رابطه با اهداف اسـتـراتـژيـك             
اياالت متحده در منطقه براي كنترل توليد، استخراج و        
صدور نفت و گاز توضيح داد و بر پايه شواهد تاريخـي            
ادعاي اياالت متحده در مورد ايـنـكـه لشـكـركشـي              
تجاوزگرانه اش در حمايت از دموكراسي، حقوق بشر و         
.  حكومت قانون در منطقه است، را مـردود دانسـت            

نماينده حزب مان، در بخش بعدي سخنان خود،  بـه            
تبعات فاجعه بار تسلط جـنـاح تـمـامـيـت گـرا و                   
انحصارگرايان ارتجاعي، پس از انتخـابـات ريـاسـت           

 اشاره كرد و شـعـار        1384جمهوري در تابستان سال     
مبارزه مـتـحـد بـراي صـلـح،            ” مركزي حزب مبني    

دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي و طرد رژيم         
نمايـنـده حـزب      .     را مورد توجه قرار داد“  واليت فقيه 

مان در بخش نهايي سخنان خود به ضرورت توجه به          
ارتباط ديالكتيكي بين مبارزه براي دموكراسي و حقوق        
بشر و مقاومت در مقابل تهاجم امـپـريـالـيـسـم در                

كليـد درك    ” :     كشورهاي خاورميانه اشاره كرد و گفت   
واقعيت اوضاع در خاورميانه درك عملكرد دايره باطـل         
ماجراجويي هاي امپرياليستي و سياست هاي مهلك و        
نابودكننده ديكتاتورهاي محلي بر ضد مردم خاورميانـه    
است، كه مستقيماٌ و غير مستقيم به همديـگـر بـراي            

در ايـن    .   ادامه شرايط فاجعه بار كنوني كمك مي كند       
چارچوب است كه حزب ما براي نيـروهـاي چـپ و              
مترقي در منطقه، در زمينه توضيح و تدقيـق رابـطـه             
حياتي بين مبارزه براي دموكراسي و حقـوق بشـر و             
مبارزه براي صلح و سوسياليسم نقش و وظيفه ويـژه            

 . اي قايل است
در ادامه اجالس و پس از ارائه سـخـنـرانـي هـاي             
جامعي از سوي نمايندگان همه احزاب شركت كننـده،         
چند قطعنامه در رابطه با پشتيباني از تـالش بـراي              

 ساله شمـال  33وحدت قبرس و خاتمه دادن به اشغال   
اين كشور توسط ارتش تركيه عضو ناتو، حمـايـت از            

و نهايتاٌ در رابطه با تهديد      “   فلسطين اتحاد ملي ” دولت  
اياالت متحده بر ضد ايران مورد بحث و تصويب قـرار        

 .گرفت
هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب مان در طـول     
اجالس مالقات هاي سودمندي با تعدادي از احـزاب          
شركت كننده  و از جمله هيئت هاي نمايندگي حـزب           
مردم فلسطين، حزب كمونيست فدراسيـون روسـيـه،          
حزب كمونيست پرتغال، حزب كمونيست يونان، حزب       
كمونيست تركيه، حزب كمونـيـسـت عـراق، حـزب             

قبرس برگزار كرد كـه       -سوسياليست چپ نروژ و آكل    
در آن ها به در مورد تحوالت سياسي منطقه و تقويت           

اجـالس  .   روابط متقابل بين احزابمان تبادل نظر شـد        
مصوب كرد كه جلسه احزاب چپ اروپا و مـنـطـقـه               
مديترانه به طور مرتب سازماندهي شود و بـه ايـن              

 .      منظور كميته هماهنگ كننده اي را انتخاب كرد

قبرس، تشكيل شد، نگراني عميق خود را نسبت به افزايش تنش در منطقة خليـج               
فارس، كه ناشي از موضع گيري هاي جنگ جويانه و برتري طلبانة آمريكا، و رو                 

فشارها و تهديد ها بر ضد ايران، بـه          .   در رويي هاي آن با ايران است، ابراز كردند        
رهبري آمريكا، در رابطه با  تمايل ايران براي دستيابي به فن آوري هسـتـه اي،              

 پوششي است بر تالش هاي آمريكا براي تضـمـيـن            فقطبراي مقاصد صلح آميز،     
نظامي اش بر منطقه اي از خاورميانه كه بهترين موقعيت را براي   -كنترل سياسي  

 .كنترل توليد و صادر كردن منابع انرژي از اين بخش از دنيا داراست
ما همچنين نگراني عميق خود را نسبت به اظهارات تحريك آميز و نـامـقـبـول              

چنين اظهاراتي اين بهانه را به آمـريـكـا و            .   رييس جمهوري ايران ابراز مي داريم     
متحدانش، و به ويژه دولت اسراييل، داده و مي دهد تا به تحريكاتش بر ضد ايران              

رژيم ايران نيز از وضعيت بحراني كنوني براي ادامة سركوب نيروهـاي            .   ادامه دهد 
مترقي، سنديكاها، فرهنگيان، جنبش هاي جوانان و دانشجويان و زنـان بـهـره                 

 .برداري مي كند
ما همبستگي كامل خود را با مردم و نيروهاي مترقي ايران، با سنـديـكـاهـا، و                   
جنبش هاي زنان، جوانان و دانشجويان كه در راه صلح، دموكراسي و پـيـشـرفـت              

ما مخالفت شديد و قاطع خود را با هرگـونـه           .   اجتماعي مي رزمند، اعالم مي كنيم     
مداخله يا حملة نظامي برضد ايران، توسط آمريكا، اتحادية اروپا يا اسراييل، بـدون              

ما از هر گونه تالش واقعي با هدف حـل و فصـل                .   قيد و شرط اعالم مي كنيم     
اختالف هاي كنوني بين آمريكا و جمهوري اسالمي ايران از طـريـق راه هـاي             

 .سياسي و صلح آميز، حمايت مي كنيم
پيـمـان   ما خواستار نابودي همة سالح هاي هسته اي در خاورميانه، رعايت اكيد          

، و اعالم خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري عدم گسترش  سالح هاي هسته اي   
سمت گيري آتي تحوالت ايران فقط و فقط بايـد     .   از سالح هاي هسته اي هستيم     

 .توسط خود مردم ايران تعيين شود نه ديگران
 

 :اسامي احزاب حمايت كننده قطعنامه
 حزب تودة ايران

 سازمان زحمتكشان مترقي قبرس ـ آكل
 حزب كمونيست پرتغال
 حزب كمونيست اتريش

 حزب كمونيست بوهم و موراوي
 حزب كمونيست هاي بالروس

 حزب كمونيست بريتانيا
 سبز دانمارك -اتحاد سرخ

 حزب كمونيست فرانسه
 حزب كمونيست يونان

 ائتالف جنبش هاي محيط زيست و چپ ـ يونان
 حزب كمونيست آلمان

 حزب چپ ـ حزب سوسياليسم دموكراتيك آلمان 
 حزب سوسياليست چپ نروژ

 حزب كارگران كمونيست مجارستان
 حزب كمونيست عراق

 حزب كمونيست اسرائيل
 حزب كمونيست هاي ايتاليا
 حزب سوسياليست لتواني

 حزب ترقي و سوسياليسم ـ مراكش
 حزب مردم فلسطين

 اتحاد دموكراتيك فلسطين
 حزب كمونيست فدراسيون روسيه

 حزب كمونيست سودان
 حزب كمونيست اسپانيا

 حزب كمونيست خلق هاي اسپانيا
 حزب كمونيست تركيه

 حزب كمونيست نوين يوگسالوي

 ...ادامه اطالعيه مطبوعاتي  ...ادامه شركت نماينده كميته مركزي 
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شوراي امنيت، كه دامنه آن بسيار گسترده تر از تحريم هاي پيشـيـن اسـت،                 
عمال و رسما، دستيابي كشور به فن آوري هاي نوين و منابع مالي تـحـريـم                  

امنيتي و دفاعي كشور را نيز در بـر مـي      -شده،  و اين تحريم، شالوده نظامي 
به دنبال تصويب قطعنامه جديد، نماينده انگلستان در يك موضع گيـري  .   گيرد

بجا، بموقع و كامال كـافـي بـراي           ” صريح ياد آوري كه كرد، قطعنامه جديد        
 “.وضعيتي است كه اكنون در آن قرار داريم

در آستانه تصميم گيري شوراي امنيت سازمان ملل، چند رخداد، فضاي پـر             
تنش و در واقع شكست تحركات ديپلماتيك براي حل مسئله هسـتـه اي را            

اعالم عدم حضور رييس جمهور رژيم واليت فقيه، كه قصد شركت           .   نشان داد 
در جلسه را داشت، و افزايش تنش ميان جمهوري اسالمي و دولت انگلستان،             

 ملوان انگليسي، كه به ادعاي ايران به شكل غير قانونـي وارد        15با بازداشت   
آب هاي ايران در اروند رود شده بودند، گوياي آن اراده اي اسـت كـه مـي                    

 !كوشد ابعاد بحران موجود را افزايش داده و فضا را متشنج سازد
ادعاي حضور غير قانوني قايق هاي نيروي دريايي انگلستان در آب هـاي               
سرزمين ايران در مرز با عراق، آن هم دقيقا در آستانه اجالس شوراي امنيـت               
سازمان ملل، بي شك دامن زدن به تشنج و جو درگيري است كه تنها به نفع                

 . منافع گروه هاي جنگ طلب تمام مي شود
سئوال اساسي اين است كه اين سياست و تنش آفريني و همچنين بـه راه                
انداختن شوهاي تلويزوني تحريك كننده كه خالف موازين بين المللي اسـت           

مواضع سخت وزارت خـارجـه     .   در راستا و به نفع كدام سياست عمل مي كند         
انگلستان و موضع گيري هاي غير مسئوالنه ارگان هايي نظير سپاه پاسـداران           
و به خيابان كشاندن بسيجيان و سپاهيان با شعارهاي تند تنها آب به آسـيـاب    
نيروهايي مي ريزد كه معتقدند بايد از وضعيت كنوني براي تند كـردن آتـش                

بديهي است كه سياست  منطقي و عـاقـالنـه، در        .     درگيري ها استفاده كرد   
صورت درست بودن ادعاي رژيم، در زمينه ورود غير قانوني نيروهاي انگليسي          
به آب هاي كشور دادن اخطار و سپس شكايت به سازمان ملل متحـد بـراي               

از .   بسيج افكار عمومي جهاني و نه به انزوا كشيدن بيش از پيش كشـور بـود           
جمله تبعات سياست هاي ماچراجويانه رژيم ياري رساندن به تـالش هـاي               

بـر  ) خصوصاً در اتحاديه اروپا(انگليس و آمريكا در زمينه تحكيم اجماع جهاني  
 . ضد ايران بوده است

به اين ترتيب، و با توجه به قطعنامه جديد و تشديد فشارها، مسئله پـرونـده                
هسته اي به كانون معضالت كنوني بدل گرديده و اين امر به عاملي اساسـي               
در معادالت داخلي و فعل و انفعاالت درون و پيرامون حاكميت مـبـدل شـده            

در اين خصوص علي رضا اكبري، از فرماندهان سپاه و مشـاور سـابـق          .   است
وزير دفاع، كه هم اكنون رييس موسسه پژوهش هاي راهبـردي اسـت بـه                 

اين قطعنامه محدوديت هايي را در خصـوص        ” :   خبرگزاري فارس اعالم داشت   
ايران مورد هدف قرار داده كه قابليت طرح و گرفتن تصميم در جلسه شـوراي             

قطعنامه مذكور عالوه بر محدود سازي در مباحث فنـي،          .   امنيت را داشته باشد   
تكنولوژيك و اقتصادي هدف مهم ديگري را دنبال مي كند كه ايـن هـدف،                
ايجاد ترديد در ديدگاه، نظرات و نيات نيروهاي داخلي كشور است، يعني يكي             
از هدف هاي مندرج در اين قطعنامه قطبي كردن فضاي جامـعـه و ايـجـاد                   

يك سري تاثيرات آن اينست كه ايران را از درون دچار ترديـد  .. .   شكاف است  
نمايد و ترديد ها را تبديل به جريانات مخالف دولت كند كه اين از تـاثـيـرات                  

 “.بسيار بدتر است) اقتصادي و تسليحاتي(
از ديگر سو كاظم جاللي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياسـت خـارجـي                
مجلس شوراي اسالمي، در گفت و گو با خبرنگار سياسي پايگاه خبري آفتـاب      

آنها توانسته اند اجماع محـكـم       ” :   در ارتباط قطعنامه جديد خاطر نشان ساخت      

آنهـا بـه نـوعـي         . . . تري را عليه جمهوري اسالمي شكل دهند       ...ادامه سياست هاي ماجراجويانه و خطرناك 
منتظرند تا ببينند اين ميزان شدت عمل تا چه حد بـر فضـاي                
داخلي، آرايش سياسي و همچنين بر نظر و روحيه مردم تـاثـيـر              
گذار است تا مبتني بر اين ارزيابي بتوانند فشارهاي بـيـشـتـري              

 “.عليه جمهوري اسالمي را مديريت كنند
بنابراين نظرات، پرونده هسته اي و پيامدهاي آن به يكـي از             
مهمترين عوامل در مسير تحوالت در درون و پيرامون حاكميت          
و موازنه قوا ميان جناح هاي مختلف رژيم تبديـل شـده و در            
شكل گيري آرايش سياسي عنصر و عاملي درجه اول قلمداد مي 

 .شود
سخنان و پيام نوروزي خامنه اي، و تاكيد وي بر به اصطـالح             

ناظر به همين واقعيت بوده، و        “   اتحاد ملي و انسجام اسالمي    ” 
نشانگر تاثير بسيار نيرومند عامل فوق  در رويدادهـاي داخـلـي          

 !است
ميهن ما راهي دشوار و در عين حال مخاطره آميزي را مـي               

در سال پيش روي، ايران بـرخـالف سـيـاسـت هـاي             .   پيمايد
ماجراجويانه دولت احمدي نژاد، نيازمند ترميم و اعتمـاد سـازي            
بين المللي براي مقابله با تهديدات و سياست هـاي مـداخلـه               

نبايد گذاشـت  .   جويانه امپرياليسم، به ويژه امپرياليسم آمريكاست  
فشارهاي فزاينده، از جمله تحريم هاي گوناگون بنيه و توانايـي           
هاي كشور را تضعيف و فرسوده ساخته و اوضاعي خطرنـاك را      

وضعيت ايران بر خالف تبليغات دروغين مسـئـوالن     !   پديد آورد 
رژيم واليت فقيه، فوق العاده بحراني است، هيچ عرصه اي از             
. زندگي توده هاي مردم به دور از اين بحران فراگيـر نـيـسـت               

افزايش تحريم ها و سياست هاي مداخله جويـانـه و جـنـگ                
افروزانه امپرياليسم، بيش از آنكه به موقعيت جناح بندي هـاي            
درون و پيرامون حاكميت لطمه وارد آورد، بر زندگي توده هـاي            
محروم و زحمتكش و جنبش دموكراتيك و آزادي خواهانه مردم         
. و مجموعه نيروهاي تحول خواه آسيب و لطمه وارد مي سـازد            

ارتجاع حاكم خواستار وضعيت پر تنش و بـحـرانـي اسـت تـا                 
موقعيت خود را در حاكميت بيش از پيش تحكيم كند به ويـژه              
آنكه، هم اكنون گروه هاي وابسته به احمدي نـژاد و سـپـاه                 
پاسداران، و  از سوي ديگر نيروهاي طيف ذوب در واليت تحت            

 !فشار قرار دارند
بي شك در سال كنوني، ايران در مسير تحوالتـي مـهـم و                

كشمكش ميان جناح هاي حكومتي تشـديـد         .   اساسي قرار دارد  
شده و در فضايي كه فشارهاي بين المللي پديد آورده و نيـز در              
آستانه انتخابات دوره هشتم مجلس، صحنه سياسي ميهن ما بـا           

 . فعل و انفعاالت پر اهميت و سرنوشت ساز مواجه است
بايد توجه داشت كه تحوالت بغرنج و مهمي در سطح منطقـه           

روشن است كه امپرياليسم با تـوجـه       .   در حال شكل گيري است    
به همه مشكالتي كه در منطقه با آن رو به روست تالش هـاي       
جديدي را براي تغيير شرايط كنوني آغاز كرده است، كه بخشي           

بـايـد   .     نقش ايران در منطقه اسـت      “   مهار” از اين روند متوجه     
براي حفظ منافع، حقوق ميهن و مردم با ابتكارات سازنـده بـه              
كاهش تنش در روابط بين المللي پرداخت و فضايي به دور از              

اين امر بر رويدادهاي داخـلـي و         .   رويارويي و تشنج فراهم آورد    
موقعيت و توانايي جنبش مردمي در مصاف با استبداد و ارتجـاع            

 .كمك شايان توجهي خواهد كرد
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توليدي در اثر عملكرد مخرب رژيم واليت فقيه و برنامه هاي دولت احمدي نژاد از جمله برنامه                
خصوصي سازي با مشكالت متعدد دست به گريبان اند، مطابق آمار منتشره اين شـركـت بـا                    

 . ميليارد توماني قادر به پرداخت حقوق قانوني كارگران خود نيست400كسري بودجه 
 12ورشكستگي اولين كارخانه نيشكر كشور،   ” :    در اين باره گزارش داد85 اسفند ماه    16ايلنا  

هزار كارگر در آستانه بيكاري قرار دارند، به دليل واردات بي رويه اولين كارخانه توليد شكـر در                   
 420 تومان است، اما در بازار حدود 250قيمت مصوب دولت براي شكر . حال ورشكستگي است

 تومان است، اكنـون قسـمـت      280تومان به فروش مي رسد اين در حاليست كه شكر وارداتي  
 . اعظم شكر از طريق واردات تامين مي شود

نـيـاز   .    هزار تن شكر وارد شده است884يك ميليون و )   1385( از اول سال، تا پايان دي ماه      
 كارخانه تـولـيـد      7 هزار تن است كه با مجموعه     200 ميليون و    2كشور به شكر ساليانه حدود      

 هزار تن مي شود و بـايـد   800شكر به غير از كارخانجات قند، ميزان توليد داخلي كمي بيش از  
 هزار تن از خارج وارد كرد ولي در حال حاضر واردات بازار را تسخير و توليد داخلي       400كمتر از   

 “.را ورشكسته كرده است
نكته بسيار مهم در اين گزارش، اظهارات يك مقام مسئول كارخانجات عظيم و استراتـژيـك                

شركت كشت و صنعت كارون كه وابستـه   “ : كشت و صنعت كارون است كه خاطر نشان ساخت     
 ميليارد تومان بـدهـي   400به بانك كشاورزي است با بحران مالي مواجه شده و اكنون بيش از         

در سال هاي گذشته دولت بـا مـا        .   هزار كارگر چند ماه است حقوق نگرفته اند12. بانكي دارد 
 درصد توليد ما را دولت خريداري مي 60براي تامين شكر قراردادي مي بست، بدين صورت كه         

 درصد را در بازار مي فروختيم، اما اكنون دولت حتي براي تامين شكر و توزيع آن از                   40كرد و   
 “.....طريق كاال برگ هم از ما خريد نمي كند و نياز خود را از طريق واردات تامين مي كند

اين سخنان يكي از مسئوالن و مديران يك مجتمع صنعتي مهم كشور است و نشان مي دهد 
كه دولتي كه خود را مهرورز و مدافع عدالت معرفي كرده و مي كند، چگونه درخدمت اليه هاي              

دولت احمدي  .   انگلي سرمايه داري ايران قرار دارد و توليد ملي را به ورطه نابودي كشانده است              
ولي با تمـام امـكـانـات،        .   نژاد براي توليد داخلي و سرنوشت هزاران كارگر اهميتي قايل نيست       

تجار عمده بازار، دالالن و شركت هاي وابسته به سپاه و بنيادهاي انگلي را تقويت كرده و سود                  
به عالوه،  فراموش نكنيم كه به نام مبارزه . و آينده آنها را تحت حمايت قانوني خود گرفته است

با انحصار دولتي و خصوصي سازي بر پايه دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و                   
 توسط ولي فقيه نـه      44در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در چارچوب ابالغيه اصل            

تنها مجمع صنعتي كشت و صنعت كارون بلكه ديگر مراكز مهم صنعتي و توليدي كشور نـيـز                   
چوب حراج خورده و در برابر واردات و كاالهاي خارجي بازار خود را از دست مي دهـنـد و در                       
نتيجه،  هزاران كارگر در نبود امنيت شغلي، بيكار و يا وادار به كار با قـراردادهـاي مـوقـت و                        

 . دستمزد هاي كمتر از حد قانوني مي شوند
وابسته به سازمان بنادر و كشـتـي     “   تايد واتر” براي نمونه، اعتراض يكپارچه كاركنان شركت    

اين زحمتكشان ضمن بر پايي اعتصابي، طوماري را امضاء كردنـد  .   راني قابل توجه و تامل است     
 درصدي كاركنان قراردادي اين شركت اعتـراض شـده           90)   اخراج( كه در آن به تعديل نيروي       

جناب آقاي رييس جمهوري ما پول نفت بر سر سفـره  ” :   در قسمتي از اين نامه آمده است    .   است
هاي خودمان نمي خواهيم و طي اين سالها با زور بازوي خود و به زحمت يك لقمه نان حـالل                
بدست آورديم و به همان قانع هستيم، مرحمتي فرما و به مديران دستگاه هاي اجرايي تحت امر 
خود متذكر شويد كاركنان اين شركت را از همين يك لقمه نان كه بر سر سفره هايشان اسـت         

 16عالوه بر اين ها بر اساس گزارشات منتشر شده از جمله در خبرگزاري ايلنا                “   . محروم نكنند 
 كارگر كارخانه نساجي خامنه واقع در استان آذربايجان شرقي مدت 180، بيش از    85اسفند ماه     

 ماه است كه حقوق دريافت نكرده و ماه ها در ادارات و نهادهاي دولتي سرگـردان و آواره                     10
ما داراي همسر و فرزند هستيـم  ” :   يكي ار كارگران به خبر گزاري ايلنا در اين باره گفت          .   هستند

زنـدگـي بـرخـي از         .   و دريافت نكردن حقوق خانواده هايمان را با مشكالت روبرو كرده است           
كارگران به علت فقر و نداري و وعده هاي تو خالي در آستـانـه فـروپـاشـي اسـت، آقـايـان                

اگر خودشان توان دريافت نكردن يك ماه حقوق را داشته باشند ما )   كارفرمايان و مديران دولت( 
هم دو ماه صبر مي كنيم ولي امروزه آقايان مسئوالن در اتاق هاي بزرگ و راحت نشـسـتـه و              

 “.خودروهاي مناسب سوار مي شوند و تنها وعده توخالي مي دهند
 پست 13كارگران پيمانكاري منطقه    ”  ، چنين مي خوانيم      85 اسفند ماه    28در گزارشي ديگر،    

 ...ادامه  سال نو فرا رسيد اما 

در حالي كه دو ماه بيشتر به بـرگـزاري           
انتخابات رياست جمهوري فرانسه نمـانـده       

 دبير مـلـي حـزب         ،ماري ژرژ بوفه  است،  
كه اكنون رسماً نامزدي    كمونيست فرانسه،   

خود را در اين انتخابات اعالم كرده اسـت،         
بر ضرورت اتحاد نيروهاي سياسي چپ در       

بـر  .   برابر اتحاد راست گراها تأكـيـد كـرد         
اساس گزارش هاي مطبوعـات فـرانسـه،         
ساركوزي، وزير كشور كنوني و كانـديـداي    

ن   نيروهاي راست افراطي، و خانم       سه گولـ
ل، كانديداي حزب سـوسـيـالـيـسـت           رويا

فرانسه، شانس بيشتري از ديگركانديدا هـا       
 . براي رسيدن به دور نهايي انتخابات دارند      

 ماري ژرژ بـوفـه    در نطق انتخاباتي يي كه      
در ايالت فرانش كُنته، در جنـوب شـرقـي         
فرانسه، ايراد كرد، از نيروهاي سياسي چپ       
خواست كه مسئوالنه عمل كنند چرا كـه         
پيروزي در برابر راستگراها بسيـار دور از          

 .دسترس مي نمايد
رهبر كمونيست هاي فرانسوي و مـبـارز        

ضد نوليبراليسم خواستار آن شد كه      پايدار    
همة نيروهاي سياسي چپ در زير پرچـم        ” 

يك سياست محكم و استوارِ چپ مـتـحـد        
 به شدت   ساركوزيشوند زيرا  برنامه هاي      

 هم كه بر اسـاس      بايرو، و   “ ارتجاعي است 
نظرخواهي ها به نظر مي آيد بخت خوبـي         
براي انتخاب شدن دارد  يـك راسـتـگـرا         

نيروهاي سياسي چپ بايـد  ...   بيشتر نيست  
اميدها و انتظارهاي مردم فرانسه را برآورده      

ما شاهد خشم عمـومـي شـديـدي          .   كنند
نسبت به چگونگي برگزاري كـارزارهـاي        

در عوض مناظره دربـارة     .   انتخاباتي هستيم 
پليس   ( رانسينمان ژنرو نقش سؤال برانگيز    

، يا مسائل سياسي كـوتـه        ) مخفي فرانسه 
نظرانه، شهروندان ما خواهان مناظرة اصيل 
و واقعي دربارة سياست هايي به مـنـظـور        
برآورده كردن خواسته هاي مردم در زمينه       
هاي دستمزدها، بازنشستگـي، اشـتـغـال،         
بهداشت و درمان، مسكن و آمـوزش و           

، ماري ژرژ بوفـه   به گفتة   “   . پرورش هستند 
ابهام در مواضع و برنامة نامزد سوسياليست       

، و پرشماري نامزدهـاي  سه گولن رويالها  
چپ گرا هيچ كدام نه كمكي به اتحاد چپ         
مي كند و نه به مناظره در مورد سيـاسـت           

مـاري  . .   هاي ضروري كه بايد دنبال كـرد      
من نمي خواهم درگير ” :   مي گويدژرژ بوفه  

جريان هاي انگ زني و سرزنـش بشـوم؛          
من مي خواهم يك اكثريت چپ بسازم كه        
بتواند قوانين را به منظور دگرگون كـردن         

 “.زندگي مردم فرانسه تغيير دهد

 ماري ژرژ بوفههشدارباش 
 درباره انتخابات فرانسه

 2ادامه در صفحه  



مردم سراسر منطقة كاراييب با اعالم سكوت و )    مارس 25( روز پنجم فروردين    
 مين سالگرد پايان تجـارت بـرده     200چند لحظه سر فرود آوردن، مراسم يادبود   

توسط بريتانيا در حوزة اقيانوس اطلس را برگزار كردند و خواهان تاوان از لـنـدن                
از [  سنت لـوسـيـا        رأس تافاريبانگو ويسلي تافاري، سخن گوي جنبش     .   شدند

كه در اين مراسم شركت داشت از دولت سنـت لـوسـيـا               ]   جزاير درياي كاراييب  
آقاي ويسلي اظهار داشت كـه وقـتـي       .   خواست كه از بريتانيا ادعاي غرامت كند      

گويا مي خواستند ” برده ها آزاد مي شدند، به برده داران غرامت پرداخت مي شد،             
در ازاي بي عدالتي و وحشتي كه طي سده ها اعمال كرده بودند، به آنها پـاداش                 

زمان آن فرا رسيده است كه رهبران كشورهاي كاراييب ” :   او اضافه كرد  “     . بدهند
 “.اين اشتباه تاريخي را تصحيح كنند

 مستقر در   كميسيون جهاني حقيقت بازگشت به ميهن و تاوان خواهي آفريقايي         
غنا خواست خود را مبني بر آن كه غرب به جزاي برده كردن آفريقايـي هـا در            

 تريليون دالر غرامت به آفريقا بـپـردازد و            777دوران استعمار قارة آفريقا، مبلغ      
در .   تمام بدهي هاي بين المللي كشورهاي آفريقايي را ملغي كند، تـكـرار كـرد            

، ساكنان اين جـزيـرة دريـاي         ] پايتخت جاماييكا [ جاماييكا و در بندر كينگستون      
كاراييب به طور نمادين آيين هاي به خاك سپاري و سوگواري براي برده هـاي            
آفريقايي اي برگزار كردند كه در جريان گذار پرمخاطره از اقيانوس اطلس جـان         

در جمهوري دومينيكن، يك مراسم شامگاهي در ساختمان .   خود را از دست دادند    
 . جايي كه محل حراج بردگان بوده است، برگزار شدباراكون،

و در كشور گويان، مراسم يادبودي در مجتمع پارلماني ايـن كشـور، كـه در                   
. گذشته برده ها را در آنجا كتك مي زدند و گاهي به دار مي آويختند، برگزار شد 

رالف گونزالوِس، رييس جامعة كاراييبي ها و نخست وزير سنت ويـنـسـنـت و                  
ما در اينجا ضمن يادآوري يكي از غم انگيزترين رويـدادهـاي           ” :   گرانادينز،  گفت  

 400تاريخ بشر كه حق بنيادين آزادي و حق تعيين سرنوشت را براي بيشتر از                 
 ميليون آفريقايي گرفت، و در موارد بسياري از آنان حتي حق بنياديـن  25سال از   

زيستن را هم  گرفت، به طور دسته جمعي در لحظه اي از غور و تفكر، به عنوان             
 “.يك خلق و يك منطقه متحد مي شويم

مردمي كه براي اداي مراسم مذهبي در كليساها و شركت در مراسم يابـود در           
 كشور عضو جامعة كاراييب گرد آمده بودند، مقارن با ظهر، بـا اعـالم     15سراسر  

را ]   پايان تـجـارت بـرده      [ لحظاتي سكوت، سر فرود آوردند و سالگرد اين رخداد          
 . مشابه اين مراسم نيز در آفريقا برگزار شد. بزرگ داشتند

پيام ويديويي توني بلر، نخست وزير انگلستان، در قلعة الميناي غنا پخش شـد،     
تـونـي   .   جايي كه آفريقايي ها پيش از انتقال به خارج در آن نگه داشته مي شدند     

اما آقاي بلر نه    .   بلر در اين پيام از نقش كشورش در تجارت برده ابراز تأسف كرد            
. از برده تباران عذر خواهي كرد و نه از پرداخت تاوان صحبتي بـه مـيـان آورد                   

فعاالن اجتماعي با انتقاد از سخنان پوچ و عوام فريبانة توني    
بلر گفتند كه، آن سخنان بازگو كننده تـرس از پـرداخـت               

 مـارس سـال       25قانون تجارت برده كه در      .   غرامت است 
 به تصويب رسيد، كشتي هاي بريتانيايي را از انتقـال           1807

 برده داري را    1833برده ها منع كرد، اگرچه بريتانيا تا سال         
 .در سرزمين هاي تحت تسلط اش ملغي نكرد

پژوهش گران بر اين باورند كه ده ها ميـلـيـون تـن از                 
مردان، زنان و كودكان آفريقايي به بردگي گرفته شده و بـه     
جزاير كاراييب و قارة آمريكا فرستاده شدند، در حالـي كـه              
ميليون ها تن در اردوگاه هاي نگه داري بردگان در آفريـقـا      
يا در حين عبور از اقيانوس اطلس جان خود را از دسـت                

 .دادند
انجمن فـرهـنـگـي و        ويولت ژان باپتيست، سخن گوي      

 مستقر در كشور گويان، اظهـار داشـت كـه             توسعة آفريقا، 
بنيان برده داري بر جنايت، قتل و آزمندي بـي رحـمـانـه          ” 

اعضاي خانوادة سلطنتي، شركت هاي بيمـه و         . . . استوار بود 
بانك ها، سياست مداران، روحانيون و صاحبان سرمايـه از           

 “.قبل حيوان هاي انسان گونه شان ثروت هنگفتي اندوختند
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