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 ورشكستگي اقتصادي، فقر و محروميت فزاينده

 دولت ارتجاع» معجزه اقتصادي«

محمود احمدي نژاد در جريان برگزاري روند       
انتخابات رياست جمهوري ضمن  اشـاره بـه           
تشديد محروميت و فقر در جامعه قول داد كـه          

“ پول نفت بر سر سـفـره مـردم          ” با گذاشتن   
جامعه را به سمت عدالت براند و از فـقـر و               

نزديك به دو سال پس از .   محروميت ها بكاهد 
اين قول ها نگاهي گذرا به وضعيـت وخـيـم            
اقتصادي كشور تنها نشانگر اين واقعيت اسـت        
كه پول نفت و ثروت ملي كشور بر سر سـفـره      
سرمايه داري بزرگ تجاري كشور و وابستگان       
آنها و سران نهادها و نيروهاي ضـد مـردمـي            

 . همچون سپاه پاسداران قرار گرفته است
احمدي نژاد، رييس جمهور در گـرمـاگـرم          
درگيري هاي درون و پيرامون حاكميت، كه  با     
شدت هر چه تمام تر جريان دارد، مدعي شـد           

 !كه دولت وي در اقتصاد معجزه كرده است
احمدي نژاد در سخنان خـود  در جـمـع              
فرماندهان بسيج، ضمن هشداري شـديـد بـه          
منتقدانش در درون حاكميت، خـاطـر نشـان           

بايد كشور را با رويه بسيجي بسازيم و ”: ساخت

پاكي و صداقت و فداكاري حاكم شود، بـعـضـي از           
 سال  15تصميمات كه در اين دولت گرفته مي شود         

روي آن مطالعه شده است برخي تصميمات كه مـن        
 سـال    15بر آن پافشاري مي كنم، خودم روي آن          

) مخالفان و منتقدان حكومتـي ( مطالعه كردم اما آنها     
هو و جنجال مي كنند، در حالي كه اگر سروصـدا و     
بلند گوهاي آن صد برابر هم شود، محال است كـه           
از مسير تعيين شده كنار بروم، ما هنوز حرفي نـزده            

او سپس با اعالم  . “ايم و كسي را بيرون نريخته ايم
: آماري چند در ارتباط با مسايل اقتـصـادي گـفـت            

اين .   اقتصادانان مي دانند كه اين يك معجزه است       ” 
رقم ها براي دولت ملقب به بسيجي شـدن، يـك             

 “....افتخار است
براي روشن شدن ابعاد معجزه اقتصـادي دولـت          

به جـيـب چـه        “   معجزه” ارتجاع و اينكه ثمره اين      
كساني رفته است كافي است به آمار ارائه شـده از         
سوي محمود تابش، رئيس فراكسيون اقليت مجلس       

تابـش  .   درباره كارنامه دولت احمدي نژاد توجه كنيم      
حجم واردات كشور در سال هـاي آخـر     ” :   مي گويد 

 5ادامه در صفحه 

 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

ايران، و تحوالت در 

 حوزه درياي خزر
در اواسط ارديبهشت ماه سال جـاري،        
توافق نامه اوليه احداث خطـوط جـديـد          
انتقال گاز تركمنستان به ازبـكـسـتـان،          
روسيه و سپـس اروپـا بـيـن روسـاي              
جمهوري اين سه كشور به امضاء رسيد، و   
به اين ترتيب فصل نويني در تـحـوالت          

 .حوزه درياي خزر آغاز شد
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيـه،      
در حاشيه مراسم امضاء اين توافق نـامـه         
: درجمع خبرنگاران با صراحت تاكيد كـرد      

ماخط لوله گاز ساحلي درياي خزر را بـار      ” 
ديگر فعال و باز سازي خواهيم كـرد تـا           
زمينه صادرات گاز بيشتر براي كشورهاي      
آسياي ميانه و روسيه فراهم گردد، ما بـر         
اساس زمان بندي انجام شده، كار احداث       

 2ادامه در صفحه   

متن سخنراني پروفسورمري ديويس، عضو رهبري حزب 

، “كمونيست رويوو”كمونيست بريتانيا و سردبير تشريه تئوريك ، 

 .بر مزار كارل ماركس در بزرگداشت تولد  او

 ميراث جاودانة ماركس

نمايندگان احزاب كارگري و كمونيسـتـي از          
كوبا، شيلي، ويتنام، چين، كره، الئوس، هـنـد،          
يونان، قبرس، عراق، نمايندگان حـزب تـودة          
ايران و شمار كثيري از اعضاي و هواداران حزب  

 6ادامه در صفحه   

آن معجزه اقتصادي كه احمدي نژاد مورد اشاره قرار مي دهد، چيزي نيست جز خدمت به تجار 
 !عمده و دالالن و تقويت سرمايه داري بزرگ تجاري به زيان توده هاي محروم جامعه

با تشديد بحران همه جانبه اقتصادي و تشديد فشارهاي كمر شكن بر مردم بديهي است كه شاهد اوج 
 . گيري   تنش هاي اجتماعي و حركت هاي اعتراضي مردم نيز بايد بود

امروز انديشه هاي ماركس همان قدر و منزلتي را دارند كه ”

اميدوارم سخنراني هاي ساالنه اي كه به . هميشه داشته اند

 انجام مي شوند، 1818مناسبت تولد كارل ماركس در سال 

. ..“هرگز نوعي بت ستايي مالل آور تلقي نشوند  

 در اين شماره
جلوگيري از برگزاري سالگرد نهضت 

4آزادي                                         در ص   

7مسير حركت چين به پيش         در ص   

  سال 16 روز آزادي پس از 100 

8نو ليبراليسم                                 در ص   
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 ...ادامه ايران و تحوالت درياي خزر

 آغاز مي كنيم و پس 2008خط لوله مرزي انتقال گاز را از اول سال 
 ميليارد متر مكعب در سال 12از تكميل نهايي، ظرفيت انتقال آن تا    

 “ .قابل افزايش خواهد بود
مهمترين نكته در امضاء اين توافق نامه گسترش نفوذ روسيه در            

در همين راسـتـا   .     آسياي ميانه در رقابت با آمريكا و انگلستان است 
پوتين در آغاز ديدار با روساي جمهور تركمنستان و ازبكستان هنگام 
عقد توافق نامه اوليه،  با اشاره به نيروهاي فرا منطقه اي و شركـت            
هاي فعال نفتي متعلق به آمريكا و اروپا در درياي خزر خاطر نشـان             

احداث خط لوله گاز از اهميت اساسي در جهت تـعـمـيـق              ” :   ساخت
روابط و همكاري هاي مشترك روسيه با كشورهاي آسياي ميانه و            

پيش از اين تـوافـق، كـه در          “ .حوزه درياي خزر بر خور دار است 
صورت نهايي شدن تاثير اساسي بر معادالت منطقه آسياي مـيـانـه             
دارد، كاخ سفيد تالش گسترده اي را انـجـام داده بـود تـا گـاز                     
تركمنستان به وسيله احداث خط لوله اي خارج از مسير روسيه بـه              
اروپا انتقال يابد، و سفر سال گذشته ديك چيني به آسياي ميانه بـا        

با احداث خط لوله گاز تركمنستان بـه  .     اين هدف صورت گرفته بود    
ازبكستان و روسيه و سپس به سمت اروپا، روسيه گامي مهم در راه             
تقويت و تحكيم موقعيت خود در منطقه فوق العاده اسـتـراتـژيـك          

روسيـه بـه ايـن        .   آسياي ميانه و حوزه درياي خزر به جلو برداشت      
ترتيب عالوه بر محكم ساختن جاي پاي خود درمنطقـه، امـتـيـاز               
چشمگيري نيز در رابطه اقتصادي خود با اتحاديه اروپا، خصوصا در            
عرصه انرژي، به دست آورده و در مجموع تحوالت حـوزه دريـاي              
خزر واز جمله مسئله بسيار حياتي و مبرم تعيين نظام حقوقـي ايـن          
. درياچه به موقعيت نسبتا برتري نسبت به قبل نايـل آمـده اسـت               
درست به همين داليل، احداث خط   لوله  گاز تركمنستان تـاثـيـر                 

نبايد از ياد برد كه بـا    .   مستقيم بر منافع و امنيت ملي كشور ما دارد    
احداث اين خط لوله وتقويت موقعيت روسيه، اين كشور در كـانـون             
صادرات گاز به اروپا قرار مي گيرد و اين به نوبه خود در روابط ميان      
اياالت متحده، اتحاديه اروپا و روسيه نقش جدي يي ايفا خواهد كرد 

 . و بر سطح روابط روسيه با ايران تاثير بسزايي دارد
قرارداد انتقال گاز سه جانبه در عين حال پاسخي به خط لوله نفت 

روسيه پنهان نمي سازد كه درآينده اي نزديك     .   جيهان است   –باكو  
روابط تجاري  با دولت باكو، را به ويژه داد و ستد نفت و گاز را نيـز                  
فعال تراز پيش ساخته و خواهد كوشيد نظر مساعد مقامات باكـو را     

 .به پيوستن به قرار داد سه جانبه مذكور جلب كند
با توجه به اين تحوالت و دور نماي صف بندي هـا در حـوزه                  
درياي خزر و آسياي ميانه، اين پرسش اساسي مطرح مي گردد كه،            
ايران كه در كنار روسيه مهمترين كشور حوزه درياي خزر محسـوب   
مي شود و به دليل مجاورت با كشورهاي آسياي ميانه از موقعـيـت              
منحصر به فردي برخوردار است، چگونه و با چه برنامه اي با ايـن               
تحوالت رو به رو و از منافع ملي و حقوق حقه مردم خود دفاع مـي                
كند و جايگاه كشور ما در اين رخدادها كجاست و نـقـش آن در                  

 !آرايش قوا در اين منطقه با توجه به وزن آن چيست؟
امپرياليسم آمريكا از مدتها پيش سياست مهار و خنـثـي سـازي              
نقش ايران در اين منطقه حساس را دنبال كرده است كه مهمتريـن    

جـيـهـان      -نمونه آن حمايت قاطع ا ز شاه لوله غير اقتصادي باكـو           
اينك روسيه نيز با توجه به اهرم هايي كه دراختيار داشتـه و              .   است

دارد با تحكيم موقعيت خود، منافع ملي ميهن ما را با چالش روبه رو  
ساخته و به طور قطع با در نظر گرفتن تعميق روابط اين كشـور بـا      
جمهوري هاي نو بنياد آسياي ميانه و حوزه درياي خزر، در آينده اي   
نه چندان دور از اين روابط به سود اعمال ديدگاه خود در زمـيـنـه                 

بر سر تعيين نـظـام     .   چگونگي تعيين نظام حقوقي درياي خزر استفاده خواهد كرد       
حقوقي درياي خزر كه براي منافع ملي ما اهميت درجه اول دارد، سياست و نـظـر        

 . روسيه با ايران متفاوت و در منطقه مقابل يكديگر قرار دارد
پيوستن تركمنستان به پيشنهاد هاي روسيه در اين خصوص كه از هم اكـنـون               
زمزمه هاي آن به گوش مي رسد، سبب كم رنگ شدن نقش ايران در درياي خزر          

بايد گفت پاسخ منفـي  !   آيا در اين زمينه ها تدابيري انديشيده شده است؟.  مي شود 
ايران به دليل سياست هاي ضد ملي دولت احمدي نژاد در تنگناهاي جـدي      .   است

مسئله پرونده هسته اي و برنامه هاي دولت كنوني در ارتـبـاط بـا آن،                  .   قراردارد
قدرت و تحرك ديپلماسي كشور را براي حفظ منافع ملي در روابط بين المللي و به 

 . ويژه حوزه درياي خزر،به ميزان قابل مالحظه اي كاهش داده است
ايـران  .   معادالت حوزه درياي خزر و آسياي ميانه تاثير  مهمي بر ميهن ما دارد              

اگر نتواند در تحوالت اين منطقه نقش شايسته و در خور خود را ايفا كند، بي شك    
 !منافع ملي و امنيت كشور با دشواري هاي غير قابل پيش بيني مواجه خواهد شد

 ...ادامه  ورشكستگي اقتصادي 

، بخش نامه هاي متعدد در ارتباط با سيستم      “ بيمه ايران ” ماجراي عزل مديران    
بانكي كشور، و جز اينها، از سوي دولت ارتجاع و واكنش هاي موافق و مخـالـف            
جناح هاي درون و پيرامون حاكميت و به ويژه در دوران كنوني زور آزمايي درون               
گروهي طيف ارتجاع حاكم، همگي بر سر تصاحب ثروت هاي ملي، و در نتيجـه                

در اين زمينه به هيچ وجه نبايد فريب .   تقويت و تحكيم موقعيت در حاكميت است 
شعارهاي ظاهري دولت ضد ملي احمدي نژاد و باندهاي هوادار آن را خورد و در        

اين باندها وابسته به اليه هاي سرمايه داري بزرگ تـجـاري            .   دام آنها گرفتار شد   
كشور هستند  اقدامات آنها برپايه منافع طبقاتي صورت مي گيرد و فاقد انگيزه و      

تالش و كوشش دولت احمدي نژاد در واقع مـبـارزه     .  محتوي ملي، مردمي است 
اليه هاي معيني از سرمايه داري تجاري بزرگ ايران است كه مي كوشد نـقـش                
سر كردگي كسب كند و به همين دليل مقاصد و اهداف خود را زير شـعـارهـاي         

 !عوام فريبانه پنهان ساخته است
سرمايه داري بزرگ تجاري پس از پيروزي انقالب مورد تعرض قرار نگرفت، و             

زمـيـنـه    .   ذخاير عظيم كااليي و امكانات وسيع مالي آن دست نخورده باقي مانـد     
حضور اين بخش سرمايه داري ايران طي نزديك به سه ده اخير هم در بازرگاني               

و از ايـن رو        .   خارجي وهم در بازرگاني داخلي، تمام و كمال فراهم بوده اسـت           
سرمايه بزرگ تجاري توانست به مواضع مالي و سرمايه اي و امكانات سياسي به              

به همين دليل سرمايـه بـزرگ تـجـاري و               .   مراتب قوي تري از قبل نايل آيد      
و همچنين گروه بندي نظامي، امنيتي و دالل، كه احمـدي نـژاد              ,   وابستگان آنها 

نماينده آنان است، با توجه به امكانات و موقعيتي كه طي سال هاي اخير كسـب                
 . كرده در صدد است مواضع خود را در حاكميت تقويت و تحكيم كند

آن معجزه اقتصادي كه احمدي نژاد مورد اشاره قرار مي دهد، چيزي نيست جز   
خدمت به تجار عمده و دالالن و تقويت سرمايه داري بزرگ تجاري به زيان توده 

 !هاي محروم جامعه
با تشديد بحران همه جانبه اقتصادي و تشديد فشارهاي كمر شكن بـر مـردم             
بديهي است كه شاهد اوج گيري تنش هاي اجتماعي و حركت هاي اعـتـراضـي             

در چارچوب همين نگراني هاست كه سران رزيم در ماه هـاي            .   مردم نيز بايد بود   
اخير انواع و اقسام برنامه هاي سركوب گرانه را از يورش به جنبش كارگري تـا                  
تهديد و تشديد فشار بر جنبش دانشجويي و  همچنين تشديد فشارهاي اجتماعي             

 . بر زنان تدارك و به مرحله اجرا در آورده اند
مبارزه با سياست هاي مخرب اقتصادي رژيم بخش جدا ناپذير مبارزه بر ضـد               
رژيم استبدادي حاكم و تالش در راه استقرار آزادي و عدالت اجتماعي در كشـور               

مقابله با اين سياست هاي مخرب و ايران بر باد ده تنها از طريـق تـالش          .   است
مشترك همه نيروهاي آزادي خواه و با حمايت فعال نيروهاي اجتماعـي كشـور               

بايد اين نيروها را به سالح برنامه سياسي و مبارزاتي مجهز كـرد و       .   ممكن است 
 .  به مواجه با ارتجاع حاكم رفت
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 درصد كارخانه هاي 90بيش از : عضو كميسيون حقوقي مجلس *

 !كشور دچار بحران هستند

 هزار كارگر در 200 بالغ بر 1385در سال : دبير كل خانه كارگر *

 !دارند)  ماهه50 تا 3از ( واحد توليدي دستمزد هاي معوقه500

 درصد كارگران شاغل قرارداد      75اينك بيش از : خبر گزاري فارس*

 !موقت هستند

 
هم زمان با به روي كار آوردن احمدي نژاد، شاهد رشـد و گسـتـرش                   
شگفت آور اقتصاد داللي و غير مولد بر پايه سيل بنيان كـن واردات بـي               
رويه هستيم كه نخستين اثر آن ركود و بحران در واحدهاي تـولـيـدي و                 

مجموعه مزد بگيران ميهن ما و در راس       .   فروپاشي توليدات داخلي است 
چندي پيش در اين    .   آنها طبقه كارگر اولين قربانيان اين سياست ها هستند        

به نقل از رييس اتحاديه كارگران قـراردادي و          “   ايلنا” خصوص خبرگزاري   
 30]   توجه كنيد دست كـم [ پيماني سراسر كشور گزارش داد كه، دست كم         

درصد كارگران قراردادي كشور از دريافت حقوق و مزاياي قانوني محـروم             
. هستند و به نظر مي رسد دولت كارگران قراردادي را فراموش كرده اسـت            
: وي سپس با برشمردن مشكالت و معضالت كارگران قراردادي تاكيد كرد        

با وجود هشدارهاي پي درپي نمايندگان كارگري، هم چنان اقـدامـي در              ” 
خصوص رفع مشكالت كاري كارگران قراردادي و پيماني كشور صـورت            
نپذيرفته و عدم امنيت شغلي و تضييع حقوق كارگران، در مرحله جديدتري            

 “.از بي اعتباري به راه تاريك خود ادامه مي دهد
 ارديبهشت ماه در گزارشي پيرامـون       23،  “ ايلنا” عالوه بر اين خبرگزاري     

 50بيـش از       “ : وضعيت كارگران قراردادي، با صراحت خاطر نشان ساخت 
درصد كارگران قراردادي كشور، از دريافت حقوق و مزاياي قانوني محـروم            

به واسطه ظـلـم      .   هستند و از جانب وزارت كار اقدامي انجام نگرفته است         
آشكار برخي از كارفرمايان، حقوق جمع كثيري از كارگران قراردادي شاغل        
در واحدهاي توليدي و صنعتي تضييع مي شود و بازرسان وزارت كار نيز از              

  .“اين موضوع چشم پوشي مي كنند
نابودي امنيت شغلي زحمتكشان و رواج قراردادهـاي مـوقـت ارتـبـاط             
مستقيم با سياست هاي رژيم و شيوه هاي دولت برگمارده ارتجاع در امـر               
خصوصي سازي و اصالح ساختار اقتصادي دارد، بي جهت نبود رييس خانه     

 : اعالم مـي كـنـد      “   ايلنا” صنعت و معدن ساوه در گفتگويي با خبرگزاري         
بزرگترين مشكل موجود در بخش صنعت كاهش توليد و بـه تـبـع آن              ” 

واردات بي رويه، مشـكـالت       .   كاهش نيروي انساني شاغل در واحدهاست     
نقدينگي و فرسودگي ماشين آالت از ديگر مشكالت صنعت است دشمـن             
توليد كننده و اشتغال زايي تفكري است كه به واردات بي رويه به كشـور                
اعتقاد دارد و چنين شخصي دشمن توليد كننده داخلي است، دولت ها شعار     
پرداخت تسهيالت را مي دهند اما توليد كننده بايد از هفت خوان رسـتـم                
بگذرد تا بتواند تسهيالت دريافت كند، با قوانين موجود تشكيل كميسيـون            
ها و كميته هاي بحران در استان داري ها، فرمانداري ها و وزارت صنايع و 
معادن زايد است و اين كميسيون ها قادر به رفع مشـكـالت واحـدهـاي           

 “....توليدي و نيروي كار نيستند
نابودي توليد و پايمال شدن امنيت شغلي زحمتكشان در اثر سـيـاسـت               
هاي دولت احمدي نژاد سبب آن گرديده است كه روش جديدي كـه بـه                

يكي از . شهرت يافته، رواج گسترده اي پيدا كند “اخراج و استخدام دو باره”
“ ايـلـنـا   ”  ارديبهشت ماه به      21نمايندگان خانه كارگر قزوين در اين باره،        

كارگران قراردادي، امنيت شغلي و 

 حقوق كار در رژيم واليت فقيه 

 سـال تصـدي آن،         2با سياست هاي دولت نهـم طـي           ” :   يادآوري كرد 
يعـنـي   (   كارفرمايان سود جو براي آنكه به كارگران دستمزد هاي باال ندهند   

آنـان را اخـراج       )   مصوبه شوراي عالي كار كه البته به هيچ وجه باال نيست  
 “. هزار تومان دوباره استخدام مي كنند183كرده و سپس با حداقل 

 15 تـا      12درحال حاضر كارگران با سابقه      ”  :   وي در ادامه افزوده است    
سال كه حتي يك روز هم قطع رابطه كاري نداشته اند از سوي كارفرمايان              

هزار 183مجبور به تسويه حساب شده و قرارداد جديدي با دستمزد مصوب            
 “.توماني منعقد مي كنند

وزارت كار دولت احمدي نژاد در چارچوب سياست هاي اين دولت بـراي             
تضيعف جنبش اعتراضي زحمتكشان و مقابله با جنبش مستقل سنديكـايـي    

اين ترفند در پيوند با برنامه هايي قرار . اخيرا دست به ترفندي تازه زده است
دارد كه برپايه آن مي بايد، براي تامين منافع كالن سرمايه داران و تـجـار                
عمده و به طور كلي اليه سرمايه داري تجاري و كامال غير مولـد و ضـد                
توليد، كارگران را فريب داده و مانع از رشد جنبش اعتراضي بر محور احياي      

جهرمي وزير كار با چنين هدفي اعالم داشته اسـت           .   حقوق سنديكايي شد  
 ميليون ريال وام قرض الحسنه براي خريد كـاالهـاي     10كه طرح اعطاي   

 . ايراني به كارگران تدوين شده است
اين وام در ازاي خريد كاالهـاي  ” :  او در باره جزييات اين طرح گفته است 

ايراني به صورت كارت اعتباري در اختيار كارگران قرار مـي گـيـرد كـه                  
 “.جزييات آن در دست بررسي است و بزودي اعالم خواهد شد

 : جهرمي با اشاره به محتوي اين طرح، هدف آن را چنين عـنـوان كـرد        
و )   بخوان تامين امنيت سرمايه با اصالح قـانـون كـار     ( روان سازي روابط   ” 

ايجاد فضاي آرام براي سرمايه گذاري گامي مهـم در جـهـت كـاهـش                   
به اين ترتيب مي توان به نـيـات واقـعـي بـه                “   . مشكالت كارگران است  

 !اصطالح وام هاي كارگر پي برد
واقعيت اينست كه دولت ضد كارگري احمدي نژاد و وزارت كار آن با بي              
اعتنايي  كامل به منافع و امنيت شغلي زحمتكشان حقوق كار  كه در اكثـر                
موارد به طور كامال آشكار در تقابل با استانداردهاي شناخته شده در جهـان             
ازجمله منشور جهاني حقوق سنديكايي و مقاوله نامه  هاي سازمان بـيـن                

دارد حقوق و منافع كارگران و زحمتكشان را  هـدف       )   او. ال. اي( المللي كار   
يكي از مهمترين مسايل در اين زمينـه،        .   قرار داده و به آن دستبرد مي زنند       

در .   حق ايجاد و فعاليت تشكل هاي مستقل صنفي يعني سنديـكـاهـاسـت             
رژيم واليت فقيه و به ويژه در دولت كنوني طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان         
ميهن ما از اين حق مشروع، بديهي و انكار ناپذير محروم شده و آزادي ها و 
حقوق سنديكايي همانند ديگر حقوق و آزادي هاي دمكراتيـك فـردي و               

از اين رو شاهد نقـض پـي درپـي        . اجتماعي به رسميت شناخته نمي شود 
كـارگـران و     .   حقوق و منافع زحمتكشان ونابودي امنيت شغلي آنان هستيم    

زحمتكشان ايران در مبارزه خود براي تامين امنيت شغلي كه خواست لـغـو              
فوري قراردادهاي موقت را نيز شامل مي شود به تشكيالت سنديـكـاهـاي           

مبارزه براي احياي حقوق سنديكايي، پيكاري در راه تامـيـن   .   خود نياز دارند  
درعين حال فقط بـا حضـور         .   منافع صنفي، رفاهي همه مزد بگيران است      

سنديكاهاي مستقل مي توان در راه تامين حقوق سنديكايي بر پايه منشـور             
جهاني حقوق سنديكايي و انطباق نظام حقوقي با استانداردهاي بين المللـي          
حقوق كار كه در اوضاع كنوني براي زحمتكشان كشور از اهميت فوق العاده 

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن      !   برخوردار است، فعاليت و مبارزه كرد     
ما درگير مبارزه اي بسيار سخت و حساس براي احياي حقوق سنديـكـايـي      

اتحاد، همبستگي، هوشياري و توجه دقيق به فعل و انفعـاالت           .   خود هستند 
سياسي در كشور شرط نخست براي كاميابي دراين پيكار سرنـوشـت سـاز           

 !قلمداد مي گردد

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

جلوگيري از برگزاري مـراسـم       
 سالگرد تاسيس نهضت آزادي ايران    

در پي تشديد فشارهاي سياسي و گسـتـرش          
اقدام هاي سركوبگرانه رژيم، در هقته هـاي         
اخير، خصوصاً يورش ، دستگيري و فشار بـر          
جنبش دانشجويي كشور مقـامـات رزيـم از           
برگزاري مراسم سالگرد تأسيس نهضت آزادي 

حزب تودة ايران همگـام  .   نيز جلوگيري كردند  
-با ساير نيروها و شخصيت هاي اجتماعـي          

سياسي كشور اين اقدام سركوبگرانـه سـران         
 .رژيم را به شدت محكوم مي كند

در پي اين اقدام سران رژيم بيانيه يـي بـا            
امضاي صدها تن از شخصت هاي اجتماعـي        

سياسي كشور منتشر شد كه بخش هايي از          -
 :آن به شرح زير است

ما امضا كنندگان اين بيانيه ضمن محكوم       ” 
كردن اقدام غيرقانوني مقام هاي فرمانداري و       
مسئوالن اطالعاتي و امنيتي در جلوگيري از        

اعتراض شديد خود را     . . .   برگزاري اين مراسم  
نسبت به محدوديت هاي فـزايـنـده عـلـيـه             

اعالم مي  . . .   نهادهاي سياسي، مدني، صنفي و    
كنيم و خواستار رفع تمامي موانع غيرقانـونـي         
رسمي و غيررسمي و نقض آشكار و مـكـرر           

در روند فـزايـنـده ي      .     قانون اساسي هستيم  
تشديد فشار و اعمال محدوديت عليه سازمان       
ها و نهادهاي سياسي، مـدنـي، صـنـفـي ،              

 ارديبهـشـت   27روز پنجشنبه . . .   دانشگاهي و   
 از برگزار شدن مراسـم چـهـل و        1386ماه  

ششمين سالگرد فعاليت نهضت آزادي ايـران        
در منزل شخصي يك عضو شوراي مـركـزي         
 . ايــن حــزب جــلــوگــيــري شــد               
در شرايطي كه قانون اسـاسـي جـمـهـوري            
اسالمي ايجاد احزاب و گروه هاي سياسي را         
مجاز دانسته و حق تجمع و راهپيمايي را بـه           
كليه اشخاص حقوقي و حقيقي داده اسـت،          
مسئوالن اداره سياسي فرمانداري تـهـران و         

مقام هاي اطالعاتي و امنيتي در اقدامي غيرقانوني و در مخالفت با روح و مفاد قانون اساسي به بهـانـه           
اين در شرايطي است كه طي سال هاي گذشته، . دريافت نكردن مجوز، مانع برگزاري اين مراسم شداند

حتي اولين سال زمامداري دولت جديد، اين مراسم بدون اعمال چنين تضيقات غيرقانوني بـا آرامـش              
 . تمام برگزار مي شد

همگان مي دانند كه بر طبق اصل نهم قانون اساسي ايران  آزادي، استقالل، وحدت و تماميت ارضي 
كشوراز يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است و هيچ مقامي حـق نـدارد                   

زيـرپـا   “   حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور” ايرانيان را تحت هر عنواني حتي       “   آزادي هاي مشروع  ” 
از جمله اين آزادي ها فعـالـيـت    . گذارده و اين آزادي ها را  هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند 

آزاد احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و پيوستن و شركت ملت در اين نهادهاي سياسي       
اهميت آزادي و تشكيل اجـتـمـاعـات و            .   و مدني و همچنين تشكيل اجتماعات و راهپيمائي ها است         

راهپيماي ها به عنوان يك حق بنيادي، از نظر تدوين كنندگان قانون اساسي به آن حد بوده است كـه                    
به همين دليل .   آنان صالح نديده اند در جهت اعمال آن ضرورت وضع قوانين موضوعه را مطرح نمايند    

 . خود در دل اصول بيست و شش و بيست هفتم عوامل محـدود كـنـنـده را تـبـيـيـن كـرده انـد                           
احزاب، جمعيت هاي سياسي و صنفي و انجمـن هـاي     ” :   اصل بيست و ششم قانون اساسي تاكيد دارد       

اسالمي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملـي،              
هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع . موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند

در اصل بيست و هفتم نيز اين موضوع به صراحت بيان .   كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت 
شده است كه تشكيل اجتماعات و راه پيمائي ها، بدون حمل سالح، به شرط آنكه مخل مباني اسـالم              

ما امضا كنندگان اين بيانيه ضمن محكوم كردن اقدام غيرقانوني مقام هاي فرمانداري          .   نباشد آزاد است  
و مسئوالن اطالعاتي و امنيتي در جلوگيري از برگزاري اين مراسم كه نه تنها مغاير با اصول اعالمـيـه         
جهاني حقوق بشر كه ايران متعهد به اجراي آن است، بلكه با بسياري از اصول قانـون اسـاسـي كـه                    
حاكميت براجراي آن تعهد دارد، اعتراض شديد خود را نسبت به محدوديت هاي فزاينده عليه نهادهاي                

اعالم مي كنيم و خواستار رفع تمامي موانع غيرقانوني رسمي و غيررسمي و   . . .   سياسي، مدني، صنفي و   
 “.نقض آشكار و مكرر قانون اساسي هستيم

 
 خصوصي سازي، و افزايش سوانح و حوادث كار

 
يكي از پيامدهاي برنامه هاي ضد كارگري رژيم واليت فقيه از جمله خصوصي سازي در سال هاي 
اخير، افزايش چشمگير حوادث و سوانح كار و رشد نگران كننده مرگ و مير و از كار افتادگي كلي و 

اجتماعي سازمان تامين اجتماعي، در  -دفتر آمار و محاسبات اقتصادي! جزيي زحمتكشان ميهن ماست
تازه ترين گزارش آماري خود از سوانح كار، ارقامي را در معرض ديد و داوري قرار مي دهد كه ژرفاي 
يك فاجعه بزرگ در حق كارگران و زحمتكشان را نشان مي دهد و ماهيت برنامه هاي رژيم را در اين 

سازمان تامين اجتماعي در گزارش خود تاكيد مي كند كه، فقط در نيمه اول . زمينه بر مال مي سازد
در .  حادثه براي كارگران رخ داده است103 هزار و 1دراستان تهران ) يعني ظرف شش ماه (1385سال 

 مورد 677 هزار و 10آمار مذكور مجموعه سوانح كاري در كشور در شش ماه اول سال گذشته بيش از 
 . حادثه مربوط به زنان كارگر بوده است153 مورد مربوط به مردان و 524 هزار و 10قيد شده، كه 

براساس اين .  كارگر مجرد بوده اند2715متاهل و ) مرد و زن( كارگر 962 هزار و 7از اين مجموعه، 
 سانحه بيشترين قربانيان سوانح 823 هزار و 2 سال، با 29 تا 25گزارش، كارگران جوان در گروه سني 
 سانحه كاري بيش از نيمي از آن به از 677 هزار و 10از مجموع . كاري را به خود اختصاص مي دهند

 . كار افتادگي كلي و جزيي منجر شده است
اعالم “ ايلنا”از ديگرسو، مدير كل بازرسي وزارت كار، در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به خبرگزاري 

نبود “ . كارگر به علت حوادث ناشي از كارجان خود را از دست داده اند100 هزار و 1تعداد ”: داشته بود
بازرسي و ايمني در محيط هاي كارگري بر اثر سياست هاي رژيم و در چارچوب خصوصي سازي و 

، 1385تامين امنيت سرمايه علت اصلي افزايش سوانح كاري است كه بر پايه آمار، ميزان آن در سال 
ميزان مرگ و مير ناشي از سوانح كار نيز نسبت به . دو برابر سال قبل براي كارگران حادثه  آفريده است

 . برابر افزايش يافته2سال هاي قبل بيش از 
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان براي تضمين ايمني الزم در محيط هاي كاري، مطابق با استاندارد هاي 

اصوال سنديكاها دراين زمينه نقش . شناخته شده جهاني، به سازمان هاي سنديكايي نيازمند هستند
ولي رژيم واليت فقيه ارزشي براي جان و زندگي كارگران قايل نيست و موانع .  موثري برعهده دارند

اين امر را مي توان در سخنان غير . غير قانوني بر سر راه تشكيل سنديكاهاي مستقل ايجاد كرده است
مسئوالنه مدير كل بازرسي وزارت كار و مصوبه دولت احمدي نژاد در اين خصوص به روشني مشاهده 

 . كرد
دولت احمدي نژاد در يكي از آخرين مصوبات خود در خصوص چگونگي تشخيص موارد از كار افتادگي 
كلي و جزيي، حوادث ناشي از كار و جز اينها،  با بي اعتنايي كامل به حقوق و منافع كارگران، بررسي 

حوادث و سوانح ناشي ازكار و تعيين نقش كارفرما در آن را بر عهده گروهي مركب از نمايندگان 
وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، رفاه، و بهداشت و درمان قرار داده و براي نماينده كارگران كه 

نه كارگران و نه . طرف اصلي قضيه محسوب مي شود هيچ گونه نقش و وظيفه اي تعيين نكرده است
تشكل هاي مستقل صنفي آنان به لحاظ قانوني در اين موارد كه با زندگي وهستي كارگران و خانواده 

 .كوچكترين نقشي  ندارند) حتي درچارچوب قوانين رژيم واليت فقيه(هايشان ارتباط مستقيم دارد 
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كمونيست بريتانيا، به رسم هر ساله بـر مـزار كـارل              
 .ماركس گرد آمده و تولد او را گرامي داشتند

متن سخنراني خانم پروفسورمري ديويس، عضو رهبري حـزب          
، “ كمونيست رويوو ” كمونيست بريتانيا و سردبير نشريه تئوريك آن،        

را .   1818بر مزار ماركس، در بزرگداشت تولد ماركس، در ماه مـه             
 .در زير ذكر مي كنيم“ نامه مردم”براي اطالع خوانندگان 

 
 55با توجه به اين كه مجموع نوشته هاي ماركس دست كـم               

جلد كتاب مي شود، طبيعي است كه من ادعايي نداشته باشم كـه          
اما اجازه بدهيد از     .   مي توانم در اين مختصر حق مطلب را ادا كنم         

دوست و همكار او، فردريش انگلس، مدد بگيرم كه در خـطـابـة             
 1883ستايش آميزي كه سه روز پس از مرگ ماركس در سـال               

 .ايراد كرد، به بهترين وجهي به فشردة كار او اشاره كرد
نـخـسـت    .   انگلس گفت كه، ماركس دو كشـف عـمـده كـرد             

قانونمندي تكوين و رشد تاريخ بشري، يا بـه عـبـارت ديـگـر،                  
ماترياليسم تاريخي، و دوم قانونمندي حركت ويژة حاكم بر شـيـوة            

 .توليد سرمايه داري امروزي
به بيان انگلس، كه در بسياري از موارد درست درك نشده است،           

همان گونه كه داروين قانونمندي تكوين و رشد طبيعت آلـي را              ” 
كشف كرد، ماركس هم كاشف قانونمندي تكوين و رشد تاريخ بشر 
بود، يعني اين واقعيت سادة تا كنون نهفته مانده در پشـت انـبـوه                

انسان ها نخست بايد بخورند، بياشامند، و سرپناه و          :   ايدئولوژي كه 
پوشش داشته باشند تا بتوانند به سياست، علم، هنر، مذهب و غيره            

 “.بپردازند
اما همان طور كه انگلس اشاره كرد، ماترياليسم تاريخي يگـانـه            

ماركس همچنين قانونمندي حـركـت      ” .   كشف بزرگ ماركس نبود   
ويژه اي را يافت كه بر شيوه توليد سرمايه داري امروزي، و جامعـة          

كشف ارزش اضافه به ناگهان به روشن شدن . بورژوايي حاكم است
مسئله اي كمك كرد كه تمام پژوهشگران پـيـش از آن، هـم                  
اقتصاددانان بورژوايي و هم منتقدان سوسياليست، در تاريكي در پي 

حاميان و بدگويان، هر دو بـر ژرف بـودن            “   . حل كردن آن بودند   
 .تحليل ماركس از نظام دروني سرمايه داري اذعان دارند

اما هيچ يك از اين دو كشف ماركس را هرگز نبايد به عـنـوان                
اصول جزمي نوشته بر سنگ، به عنوان آخرين كالم در زمـيـنـة             
واقعيت اجتماعي ديد، بلكه بايد آنها را كليد برداشت و شـنـاخـت               
مداوم جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، و چگونگي تغيير و تحول        

ماركس همه چيز را نگفته است؛ ما، كه وارث سـنـتـي      .   آن دانست 
هستيم كه او بنيان گذاشت، مي بايست با اعمال شيوة ماركسي در            
مورد تجزيه و تحليل سرمايه داري قرن بيستم، پيوسته آن ايده را             

 .نو و روزآمد كنيم
فقط شـنـاخـت     در تز يازدهم دربارة فويرباخ، ماركس نوشت كه         
براي همين هـم     .   جهان كافي نيست، سخن بر سر تغيير آن است        

همان طور كه انگلس در سخنراني پـس        .   ماركس يك انقالبي بود   
رسالت واقعي او در زندگي كمك      ” :   از مرگ ماركس دربارة او گفت     

كردن به برانداختن جامعة سرمايه داري و نهادهاي دولتي اي بـود            
كه به وجود آورده بود؛ كمك كردن به رهايي پرولتارياي نويني بود      
كه او آن را از موقعيتش و از نيازهايش، و از شرايط رهـايـي اش                  

او در ادامه به همة روزنامه ها ونشريه هايي اشاره كـرد     “   . آگاهانيد
كه ماركس در آنها مطلب نوشته بود، اما افزود كه دستاورد اصلي او 

دستاوردي كه ماية ”  بود، »جامعة بين المللي زحمتكشان «تشكيل  
افتخار بنيانگذارش است، حتي اگر هيچ كار ديگري هـم نـكـرده              

ماركس به خاطر فعاليت هاي انقالبي اش    ” به گفتة انگلس،    “   . بود
دولت ها، هم .   مورد كينه در زمان خودش بود. . .   برجسته ترين مرد    

اما با “   . مطلق گرا و هم جمهوري خواه، او را از كشورهايشان راندند 
ميليون ها رفيق   ” همة اينها، وقتي كه او درگذشت، به بيان انگلس          

كارگر انقالبي، از معدن هاي سيبري گرفته تا كاليفرنيا، در هـمـه              
جاي اروپا و آمريكا، او را عزيز داشتند، به او اداي احترام كردند، و               

البته انگلس در زمان خودش نـمـي     “   . درعزاي مرگش ماتم گرفتند   

او كه در سدة نوزدهم ايـن هـا را       .   توانسته است ماهيت جاودانة اين بيان را بداند       
گفته و نوشته است، نمي توانسته است نفوذ عظيم جهاني ماركس را فراسوي اروپـا        

 .و آمريكا پيش بيني كند
 به اين سو، به دنبال پايان فاجعة جنگ جهاني اول، ورشكستـگـي         1920از دهة   

سوسيال دموكراسي و نفوذ شتابندة انقالب روسيه، احزاب كمونيست تشكيل شدنـد         
دولـت هـاي     “   تنفـر ” همان گونه كه ماركس مورد   .   و نقشي فعال به عهده گرفتند     

ارتجاعي بود و توسط آنها از كشور رانده شد، كمونيست هاي دوران ما نيـز دچـار                  
كافي است چشم برگردانيم و فقط چند متر آن طرف تر از             .   سرنوشتي مشابه شدند  

در اينجا مي بينيم كه . آرامگاه ماركس را نگاهي بيندازيم و شاهد اين واقعيت باشيم
مثل .   كمونيست هايي از عراق، آفريقاي جنوبي و اياالت متحد آمريكا دفن شده اند            

ماركس، اينان نيز تبعيد شدة رژيم هايي بوده اند كه در آنها حزب كـمـونـيـسـت                    
بوده است، كمونيست ها در معرض شكنجه       )   نيمه پنهان ( غيرقانوني يا نيمه قانوني     

در .   و زندان قرار داشته اند، و از كشور يا تبعيد شده اند يا خود به اجبار گريخته انـد                  
همين جاست كه كلوديا جونز آراميده است؛ كمونيست آمريكايي سياه پوست، فعال            

كـارنـاوال   حقوق زنان و سياهان، و روزنامه نگار و فعال اجتماعي كه او را مـادر             
جشنوارة خياباني مهاجران كاراييبي در لندنِ انگلستان شامل موسيقي،  [ناتينگ هيل

او بنيانگذار و سردبيـر  .   مي نامند]   كه هر سال در ماه اوت برگزار مي شود. . .   رقص،  
 بود كه به رغم دشواري هاي مالي نقشي حـيـاتـي در               وِست ايندين گازِت  نشرية  

 .مبارزة سياهان در بريتانيا داشت
در كنار ماركس، همچنين سه تن از اعضاي كميتة مركزي حزب كمـونـيـسـت                

و تعقـيـب و      “   غيرقانوني” عراق آرميده اند، حزبي كه بيشتر عمر خود را در شرايط            
عامر عبداهللا نقشي برجسته در انقالب ژويية . دستبرد رژيم هاي حاكم گذرانده است

در آن سال با فروپاشي حكومت سلطنتي و تشكـيـل   [ داشت )   ش1337تير   ( 1958
ثابت حبيب العنـي، كـه در         ] .   جمهوري عبدالكريم قاسم قدرت را به دست گرفت       
ضـد  ”  به جرم فعاليت هـاي    1956همين مزار به خاك سپرده شده است، در سال          

. توسط حكومت خاندان هاشمي دست نشاندة انگليس از كشور تبعيد شـد            “   عراقي
سعد علي، برادر عضو برجستة كميتة مركزي كنوني حزب كمونيست عراق، نيز در              

كميتة دفاع از حقوق دموكراتـيـك   سعد يكي از بنيانگذاران     .   همين جا مدفون است   
 . بوددر عراق و مبارزه با سركوب

ديگر كمونيست برجسته اي كه اينجا در كنار ماركس آرميده است، يوسف دادو              
صدر حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، نخستين رييس كنگرة ملي آفريـقـا و يـار            

 1983يوسف دادو ساعتي پيش از مرگش در سپتامبر          .   نزديك نلسون ماندال است   
پيامي براي كميتة مركزي حزب فرستاد كه در آن بر اهمـيـت          )   ش1362شهريور  ( 

نيرومندي مـا در      ” :   او نوشت .   حياتي ماركسيسم در مبارزة ايدئولوژيكي تأكيد كرد      
. گذشته بر اساس عمق شناخت و دانش نظري حزب و كادرهاي آن بـوده اسـت                 
پيكار ايدئولوژيكي بي امان و دشواري كه در جبهه هاي زيادي در جـريـان اسـت              

ما بايد اينجا، امروز، و در انديشه ورزي هاي آتـي     .   نبايد حزب ما را به هراس اندازد      
مان، بر چنين اساسي ضعف ها و توانايي هاي مان، و موفقيت ها و شكست هايمان 

ما بايد صادقانه، رك و پوست كنده، و واقع بينانه سمت و سـويـي               .   را ارزيابي كنيم  
كـار  .   براي بهبود كارمان در دوران دشواري كه در پيش رو داريم مشخص كـنـيـم    

ما بايد كارايي مان را در      .   نظري در همة سطوح از اهميت درجه اول برخوردار است         
 “.اين عرصة كليدي مورد ارزيابي انتقادي قرار دهيم

كمونيست ها بايد با  .   آن پيكار ايدئولوژيكي بي امان و دشوار امروز هم ادامه دارد          
باز خيزي تهاجمي نوليبراليسم، و در پيامد آن با آرايه اي از ايده هاي تفرقه انداز از                 
بنيادگرايي مذهبي ـ با  مفاهيم ضمني بيزاري از همجنس گرايي و زنان ـ گرفته تا          

در برابر آنهايي كه مناسبت داشتن طبقه و مـبـارزة   . چپ گرايي فرقه گرايانه برزمند 
طبقاتي را انكار مي كنند، ساختمان و تركيب آن را درست درك نمي كنند، يـا در                  
پي فايده اي كوتاه مدت، امكان يك مبارزة متحد را تباه مي كنند، ضروري اسـت           

ما نيز بايد بـه  .   كه ما همواره بر اولويت طبقه و مبارزة طبقاتي تصريح و تأكيد كنيم        
آن پيكار سياسي و ايدئولوژيكي كه داد و از آن سخن مي گفت پايبند باشيم و از                   

ماركسيسم قادر مطلق ” ما بايد اين مبارزه را نه با تصريح اين كه    .   عهده اش برآييم  
ـ آن گونه كه بعضي ها در گذشته كردند ـ بلكه با درك              “   است چون درست است   

يافته هاي ارزشمند ماركس و به كار بردن آنها در شرايط دوران خودمان به پـيـش       
اين آن چيزي است كه بايد كمونيست ها ـ وارثان سنت ماركسيستي، سنت             .   ببريم

 .سوسياليستي غيرمذهبي ـ را در سراسر جهان متحد كند
جوهر اين پيكار، يعني پايان دادن به استثمار و ستم براي هميشه، كماكـان بـه                 
عنوان هدف ثابت و دايمي ما و حلقة پيوند بنيادي ما با ماركس و سوسيـالـيـسـت                   

وظيفة توضيح دنيا به منظور تغيير دادن آن كمـاكـان بـه         .   هاي قرن او باقي است    
 .جاي خود باقي است

 ...ادامه ميراث جاودانه ماركس
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آن را كاالهاي % 75 ميليارد دالر بود كه 28دولت اصالحات  به ميزان 
در سال گذشته كشور تجربـه  .   سرمايه اي و واسطه اي تشكيل مي داد   

 ميليارد دالر را پشت سر نهاد كه وجه غالب آن مصـرفـي               50واردات  
است و گوشه هايي از آن را در بازارهاي مختلف از جمله ميوه قـابـل               

 “.مشاهده است
حجم نقدينگي كشـور در سـال آخـر دولـت               ”   :   تابش مي افزايد  

 هزار ميليارد تومان بود كه در  اسفندماه گذشته بـه دو           63اصالحات  
 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اكنـون سـالمـت           130برابر يعني   

 “...حيات اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته است
تبليغ معجزه اقتصادي از سوي احمدي نژاد اندكي پـس از ديـدار                

از كشور و مالقـات     “   بانك جهاني ” بسيار مهم مسئول بخش ايران در       
هاي او با مسئوالن بلند پايه رژيم واليت فقيه اعالم مي شـود، ايـن                

در اين ديدار توصيه هاي اكـيـدي بـه دسـت               “   بانك جهاني ” مقام  
اندركاران بخش اقتصادي دولت نهم ارايه كرد كه با پذيرش آنان رو به 
رو شد، و قاعدتا بخشي از معجزه مورد اشاره احمدي نژاد در اقـتـصـاد       

 !مربوط به همين توصيه هاست
يكي از اساسي ترين اجزاء و يا بخش هاي معجزه كذايي، ابالغـيـه              

 و پيامدهاي آن است كه شخص احمدي نژاد از آن به عنوان             44اصل  
هم زمان با تبليغات    .   تحول بزرگ در جمهوري اسالمي ياد كرده است       

پيرامون به اصطالح دستاوردهاي اقتصادي دولت نهم، سـخـنـگـوي             
 44دولت اعالم داشت، اليحه اجرايي سياست هاي ابـالغـي اصـل               

قانون اساسي و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي بـه بـخـش                 
 . خصوصي به تصويب نهايي هيئت وزيران رسيد
اليحه اجرايي سياست  ” :   غالمحسين الهام در اين باره ياد آوري كرد       

 يكي از قوانين مادر اختصاصي و مهم كشور اسـت        44هاي كلي اصل    
كه نه تنها به بحث واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته بلكه مباحثـي   
چون انحصارات اقتصادي و تسهيل رقابت در آن مورد نظر قرارگرفتـه            

 “.است
در ارتباط با همين اليحه اجرايي و در چارچوب عمل به توصيه هاي  

، شوراي پول و اعـتـبـار      “ صندوق بين المللي پول ” و    “   بانك جهاني ” 
جمهوري اسالمي مصوبه اي را ارايه كرد كه مطابق آن تاسيس بانك             
با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي، تملك سهام بانـك هـاي              
ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي، خصوصي سازي سريع بانك ها و    
 . ايجاد شعب بانك هاي خارجي در داخل كشور مجاز و قانوني مي شود
در اين باره معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسـالمـي در              

خـريـد   ” :   تشريح مصوبه شوراي پول و اعتبار به خبرنگاران تاكيد كـرد          
سهام بانك ها ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي در راستاي اجـراي            

 قانون اساسي آزاد است و هيچ ممنوعيتي در ايـن خصـوص           44اصل  
وجود ندارد و سرمايه گذاران خارجي مي توانند مبادرت به خريد سهـام       

 “.بانك ها كنند
به موازات اين مصوبه كه از حمايت وزارت اقتصاد و بانك مـركـزي          

 ارديبهشت ماه دو    19برخوردار است، مجلس شوراي اسالمي در تاريخ        
.  و خصوصي سـازي داشـت       44مصوبه مهم در راستاي ابالغيه اصل       

 ارديبهشت ماه طي گزارشي در اين بـاره       20،  “ دنياي اقتصاد ” روزنامه  
مجلس روز گذشته را مي توان به خاطر مصوبات مـهـم در               ” :   نوشت

يعني روزي كه نماينـدگـان      .   حوزه اقتصاد، روز اقتصاد در مجلس ناميد      
مجلس به رغم اختالف نظرهاي بسيار جدي، افزون بر تصويب كليات           
طرح پر مناقشه تسهيل در ارايه تسهيالت بانكي، يك فوريت اليـحـه             

 “. قانون اساسي را نيز از تصويب گذراندند44اجراي اصل 
بالفاصله پس از اعالم مصوبه مجلس، معاون سازمـان خصـوصـي        

امسال سهام ”: يادآوري كرد“ مهر”سازي كشور در گفتگو با خبرگزاري 

 شركت دولتي واگذار مي شود، اين شركت ها مصوبه هيات عالي واگـذاري و      240 ...ادامه  ورشكستگي اقتصادي 
مصوبه هيات دولت را براي واگذاري سهام خود دريافت كرده اند، عالوه بر اين بـه             
نحوي كه قرار شده، سرمايه گذاران خارجي براي خريد سهام شركت ها افزون بـر                
بانك ها، اجازه حضور در بورس دارند و از حضور آنها به شكل قانوني حمايت خواهد  

 . شد
به طور كلي با حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس و تاسيس نهادهاي مـالـي           
جديد نظير بانك هاي سرمايه گذاري مشكلي از لحاظ فروش سهام عرضه شده در          

ما با گام هاي استوار به سوي خصوصي سازي كـامـل            .   بورس وجود نخواهد داشت   
 “....مي رويم

از جمله موارد بسيار مهم ديگر معجزات اقتصادي دولت احمدي نژاد، تاكيد ايـن               
دولت بر خصوصي سازي صنعت نفت، پتروشيمي، فروش پااليشگاه ها به بـخـش               
خصوصي و پرداخت وام بدون بهره و يا كم بهره به بخش خصوصي براي تصاحـب                

 .نيروگاه هاي مختلف كشور است
 كه به تصويب مـجـلـس شـوراي         86در اين زمينه دولت در قانون بودجه سال         

اسالمي نيز رسيده، مقرر ساخته است كه از طريق صندوق ذخيره ارزي وام بي بهره               
 . يا با بهره بسيار پايين به بخش خصوصي پرداخت كند

پـرداخـت وام بـه        ”  ارديبهشت در گزارشي تحت عنوان   19،  “سرمايه”روزنامه  
دولت در نظر دارد به بـخـش     ” :   نوشت “ خريداران نيروگاه ها از حساب ذخيره ارزي      

خصوصي كه خواهان سرمايه گذاري در صنعت برق و ياخواستار خريد نيروگاه هـاي     
 “.پرداخت كنند) بي بهره وكم بهره(ساخته شده از طريق صندوق ذخيره ارزي وام 

درهمين رابطه قائم مقام وزيـر  ”  :درادامه گزارش خود مي افزايد“ سرمايه”روزنامه  
 نيروگاه با بخش خصوصي خبر داد و گـفـت، بـا        10نيرو از امضاي قرارداد ساخت   

 نيروگاه بـا   10تالش هاي صورت گرفته تنها در طول دو ماه گذشته قرارداد ساخت             
بخش خصوصي به امضاء رسيده است، دولت قصد دارد هر جا كه ممكن اسـت از              

وي در عين .   حضور بخش خصوصي استفاده و تصدي گري بخش دولتي را كم كند           
حال از فروش نيروگاه ها به عنوان راه ديگر خصوصي سازي در صنعت برق ياد كرد      
و گفت، اين نيروگاه ها پس از تبديل شدن به سهامي عام به بخش خصوصي واگذار 
مي شوند، روالي كه درسه سال گذشته براي نيروگاه هاي بخش خصوصـي وجـود                
 44داشت با دستور هيات وزيران و تاكيد مشخص رييس جمهور با ابالغيه اصـل                 

در مجموع طبق . تطبيق داده مي شود و آن را در قالب سهام عدالت واگذار مي كنيم
 20 درصد نيروگاه ها در آينده خصوصي مي شود و دولت فقط در حـد                   80قانون  

 نـيـروگـاه      5 تا 4انتظار مي رود    .   درصد سهام برخي نيروگاه ها را حفظ خواهد كرد        
در مورد قيمت فروش نيروگاه هاي برق، اين قيمـت          .   حراراتي امسال خصوصي شود   

 “.تا حد زيادي به قيمت خريد برق آن ها وابسته است
پر واضع است با خصوصي سازي صنعت برق اين مصرف كنندگان هستنـد كـه                
متضرر شده و مجبور به پرداخت بهاي بيشتر براي مصرف برق خواهند شد، تجربـه               

صندوق بـيـن     ” اي كه در اكثر كشورهايي كه خصوصي سازي مطابق نسخه هاي            
 . عملي شده، رخ داده است و ايران از اين قاعده مستثني نيست“ المللي پول

اما جالب ترين قسمت اين معجزه ها،نوع شركت هاي خصوصي و يا ماهيـت آن       
بخش خصوصي است كه در زير حمايت دولت احمدي نژاد ثروت ملي را به چـنـگ            

همين صنعت برق و خصوصي سازي نيروگاه هاي مهم و حياتـي كشـور               !   مي آورد 
 . مثال گويا و نمونه اي روشن از عملكرد دولت بر گمارده ارتجاع به دست مي دهد

يكي از نيروگاه هاي خصوصي شده، نيروگاه زرگان در استان آذربايجـان غـربـي       
خريدار آن كيست؟ صد البته بنياد مستضعفان انقالب اسالمي، ايـن بـنـيـاد         .   است

 ميليون تومان خريداري كرد، همين بنيـاد    700 ميليارد و    44نيروگاه فوق را به مبلغ      
. سپس چند شركت وابسته به سپاه پاسداران را در اداره نيروگاه شريك خود ساخـت              
به اين ترتيب بنيادهاي انگلي و شركت هاي داللي سپاه پـاسـداران آن بـخـش                    
خصوصي يي هستند كه دولت احمدي نژاد تمام توان و امكانات خود را در خدمت به 

 !  به كار گرفته است44آنها بر اساس ابالغيه اصل 
اقتصادي و   -اساس و بنياد اختالفات ميان جناح هاي حكومتي در عرصه سياسي          

حتي اختالفات درون طيف ارتجاع معطوف به اين نوع مسايل و يا بهتر گفته باشيم،              
 . تصاحب و چنگ انداختن بر اين ثروت هنگفت ملي است

 2ادامه در صفحه   
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 مسير حركت چين به پيش
 .محدود كردن رشد از ترس آن كه شايد دشواري هايي به بار آورد، پرهيز كند

چين در مرحـلـة مـقـدمـاتـي           ” :   ون جيابائو، نخست وزير كشور، اعالم كرده است       
، و اين دوراني است كه      “ سوسياليسم قرار دارد و براي مدتي در اين مرحله خواهد ماند          

نخست وزير با مورد توجه قرار دادن نظريـة         .   است“   بارآوري رشد نيافته  ” مشخصة آن   
بنابراين، ما بايد اصل تمركز ”: مي گويد“ رشد اصل مطلق است”دنگ شيائو پينگ كه 

بر رشد اقتصادي را پيگيري كنيم و از هيچ تالشي براي بهبـود بـارآوري فـروگـذار                    
نخست وزير وِن همچنين خواستار تالش بيشتر براي به جلو راندن اصالحات            “   . نكنيم

 سال گذشته ثابت كرده است، 28همان گونه كه تجربة ما در   .   و نوآوري ها شده است    
در اين .   اصالحات و بازگشايي و ايجاد درهاي باز به تقويت توان كشور كمك مي كند         

روند خواه ناخواه دشواري هايي بروز مي كنند، به ويژه در روند شتابندة شهري شدن و          
 .صنعتي شدن و در مبارزة ما براي رسيدن به ثمرات اصالح

در نتيجة تغيير و تعديل بي وقفه، عمقي، گسترده و قاطع خواست ها و منافع گـروه                 
نظام شركتي چين هنوز نـيـاز بـه      .   هاي گوناگون جامعه، دشواري هايي بروز مي كند    

توجه اصلي بايد به اصالح نظام مالكيت و بهبود مديريت شركت . تدوين و تكميل دارد
 .ها و توانايي هاي تحقيق و توسعه باشد

در حال حاضر، ايـن نـظـام از        .  افزون بر اين، نظام بازار چين را نيز بايد بهتر كنيم 
اتالف جدي منابع رنج مي برد، كه ارتباط مستقيمي دارد با سـازوكـار نـادرسـت و                     

 .نامناسب قيمت گذاري زمين، آب، انرژي و منابع معدني عمده
انحصار اداري، حمايت گرايي محلي، و تقسيم بازار به بخش هاي گوناگون همگـي              
جلو گردش آزادانة كاال در كشور را مي گيرند و مانع تخصيص منطقي مـنـابـع مـي                   

انتقال وظايف دولت كه مدت هاست به تأخير افتاده است، هنوز بـاعـث بـروز                 .   شوند
هماهنگ نبودن رشد شـهـري و      .   دشواري هاي عمده در ارتباط با زندگي مردم است        

. روستايي ارتباط تنگاتنگي با ساختار دوگانة ديرپاي شهري و روستايي در چيـن دارد              
فاصلة زياد درآمدها بين گروه هاي اجتماعي داليل پيچيده اي دارد، اما اين مسئله به               
طور عمده ناشي از نظام كهنة توزيع درآمد كشور و تالش ضعيف دولت در تـنـظـيـم             

براي بسياري از خانواده ها هزينة آموزش بسيار باالست، چرا كـه    . درآمدها بوده است 
در .   دولت به مسئوليت كامل خودش براي تأمين آموزش اجباري عمل نكـرده اسـت              

زمينة بهداشت و درمان، توزيع نامناسب منابع، نظام ناقص بيمه هاي بـهـداشـت و                  
درمان و نبود يك نظام پزشكي بنيادي مؤثر، دسترسي به اين خدمات را براي مـردم                 

 .عادي تقريباً ناممكن مي سازد
مسئوليت كاركرد ضعيف اقتصاد بازار به گردن سازوكار اعتباري ناقص در چـيـن و       

 .نبود يك نظام عملي كيفري براي كاركرد اعتباري بد است
داليل بسياري از مشكالت را مي توان مشخص كرد، ولي نمي توان هيچ يـك از                 

در عوض، اين مشكالت را بايد به طور .   مشكالت را به استراتژي اصالحات نسبت داد     
بنابراين، راه حـل ايـن         .   عمده ناشي از اصالحات ناقص و اقدام هاي نامؤثر دانست         
 .مشكالت در تعميق اصالحات و ارتقاي رشد و توسعه است

از زماني كه چين سياست اصـالح و         .   اهميت نوآوري هم كمتر از اصالحات نيست      
 آغاز كرد، تغييرات بزرگي در سطح رشد علمي و فني 1970بازگشايي را در اواخر دهة      

كشور و در ساختار صنعتي آن صورت گرفته است، و كيفيت كار تا حد زيادي بهـبـود                   
رو بـه    )   اكوسيـسـتـم   ( اما با توجه به محدوديت فزايندة منابع، زيست بوم      .   يافته است 

وخامت، و وجود رقابت بي امان بين المللي در زمينة نوآوري هاي فن آوري، بـنـيـة            
ضعيف چين در زمينة نوآوري هر چه بيشتر به گره گاهي در رشد آتي آن بـدل مـي          

در تقسيم كار جهاني كنوني، چين نقش فرآورنده و توليد كننـدة مـحـصـوالت                 .   شود
صنعتي اوليه، و تأمين كنندة منابع و فرآورده هاي مكانيكي ساده به بازار بين المللي را   

در ازاي دريافت دانش و فراورده هاي با فناوري برتر از كشورهاي رشد يافته، ما               .   دارد
اگر چين براي مدتي دراز بـه       .   مجبوريم مواد و منابع عظيمي را در اختيار آنها بگذاريم         

ايفاي اين نقش ادامه دهد، به زودي منابع معدني اش به پايان خواهد رسيد و آسيـب                 
امروزه چين يك توليد كنندة عمدة مواد است، نـه           .   زيادي به محيط زيست خواهد زد     

نياز به رشد سريع چين را به اين وضع كشانده اسـت و      . توليد كنندة نيروي كار ماهر 
مردم چين اكنون با اين معضل رو به رو هستند كه چگونه از سرنوشت پيش بيني شده 

كشور بايد توانايـي هـاي نـوآوري        .  توسط نظرية تقسيم بين المللي كار اجتناب كنند 
مستقل خود را بهبود بخشد تا بتواند در شرايط رقابت بي امان موجود در صحنة بـيـن            

 .المللي توان رقابت و امنيت اقتصادي خود را تقويت كند
موقعيت در حال ارتقاي چين در صحنة جهاني اين سؤال را براي جامعة بين المللي               
پيش مي آورد كه چين چه راهي را براي تأمين رشد و توسعه اش در پيـش خـواهـد          
گرفت؟ در برابر جامعة جهاني چه مسئوليت هايي را بر دوش خواهد گرفت، و آيا بـه                  

 عنوان نيرويي عمل خواهد كرد كه صلح و بهروزي جهان را حفظ كند؟
نخست وزير وِن به تكرار تأكيد كرده است كه چين راه رشد صلح آميزي را دنـبـال            
مي كند كه جوهر آن اين است كه رشد و توسعة چين و صلح جهاني دست در دسـت               

اگرچه چين از ديدگاه رشد و تـوسـعـة    .   هم دارند، و هر يك به ديگري كمك مي كند    
مشترك به همكاري و مبادله با بقية دنيا بر اساس برابري و منافع متقابل ادامـه مـي        
دهد، اما به طور عمده به نيرو، اصالحات و نوآوري خود براي رشد و توسعه مـتـكـي          

از ديدگاه داخلي، راه رشد صلح آميز امري است ضروري چـرا كـه ريشـه در                 .   است
گزينش .   ماهيت سوسياليستي دولت و در سياست خارجي مستقل صلح طلب چين دارد   

ناگزير چين چيزي نمي تواند باشد جز هماوردي با چالش ها و مخاطراتي كه ممـكـن        
 .است در صحنة جهاني با آنها رو به رو شود

سخنان . پس از سال ها كوشش، چين راه رشد هماهنگ و قابل دوامي را يافته است
نشان دهندة ضرورت تاريخـي  “   راه رشد صلح آميز”نخست وزير وِن در توضيح نظرية  
پيگيري اين راه، همچنين تعهدي راسخ است كـه          .   پيگيري اين راه توسط چين است     

 .حزب كمونيست چين، دولت چين و مردم چين در برابر بقية دنيا به عهده گرفته اند

از زمان برگزاري شانزدهمين كنگرة ملي حزب كمـونـيـسـت      
، تالش زيادي بـراي بـه پـيـش رانـدن              2002چين در سال    

اكنون چين به   .   اصالحات و بازگشايي كشور صورت گرفته است      
واسطة رشد اقتصادي اش شاهد رشد سياسي، فـرهـنـگـي و               

 با وجود قيمت هاي بـه    2006در سال .  اجتماعي بيشتري است 
بـه  .   نسبت ثابت و رشد نسبتاً سريع، اقتصاد توان بيشتري يافـت    

لطف رشد اقتصادي سريع و پايدار و بازسازي اقتصادي گسترده          
)  ميليارد دالر  520( تريليون يوان 3 /93تر، درآمد مالي چين به  

هـزار  (  تـريـلـيـون       2رسيد، و توليد ناخالص ملي آن متجاوز از     
تنگناها و كمبودهاي موجود در زمينـه       .   دالر آمريكا شد  )   ميليارد

هاي ذغال سنگ، برق، نفت و ترابري تا حد زيـادي بـرطـرف               
در چهار سـال    %   10با وجود نرخ رشد اقتصادي بيشتر از      .   شدند

 .پي در پي، چين هنوز قادر به جلوگيري از بروز تورم است
. اصالحات در عرصه هاي كليدي گسترش بيشتـري يـافـت           

 ميليـارد دالر    1800 به  2006حجم صادرات و واردات در سال       
 ميليارد دالر زد، 60سرمايه گذاري مستقيم خارجي سر به .  رسيد

 .و ذخاير ارزي چين از مرز يك تريليون دالر گذشت
حركت به سوي ساختن مناطق غير شهري نوين سوسياليستي 

ضمن اين كه ماليات كشاورزي الغا شـد،  . پيشرفتي مداوم داشت 
 ميليون كشاورز در نيمي از مناطق روستايي كشـور زيـر              460

در مـدتـي     .   پوشش نظام پزشكي تعاوني روستايي قرار گرفتنـد       
كوتاه برنامه هاي اجتماعي گوناگوني تدوين و اجرا شد، و شرايط 

در حالي كه درآمـد خـالـص         .   زندگي مردم پيوسته بهبود يافت    
گـذشـت،   )    دالر1550(  يوان   11,759سرانة شهرنشينان از مرز     

رسيد، )    دالر475(  يوان 3587درآمد خالص سرانه كشاورزان به      
 .كه حاكي از بيشترين ميزان رشد در دهة گذشته است

هم زمان با اين پيشرفت ها، چين دستاوردهاي بزرگي نيز در           
سال گذشته، سياست خارجي چـيـن       .   عرصة امور خارجي داشت   

فعال تر از هر زمان ديگري بود و روابط چين با آمريكا، ژاپـن،               
چـيـن روابـط      .   روسيه و اتحادية اروپا توسعة بيشتري يـافـت         

همكاري دوستانه اش را با همسايگانش بهبود بخشيد، همكاري         
هايش را با ديگر كشورهاي در حال رشد به سطح واالي نويني            
. ارتقا داد، و در حل و فصل مسائل بين المللي مشـاركـت كـرد      
همچنين، سال گذشته شاهد تبادل هاي فرهنگي بيشتري بيـن          

به رغم اين دستاورهـاي بـزرگ، الزم          .   چين و بقية دنيا بوديم    
به سبب شالودة ضعيـف    .   است كه به دشواري ها نيز توجه كنيم       

كشاورزي چين، افزايش توليد غالت و افزايش درآمد كشاورزان         
سرمايه گذاري دارايي هاي ثابت كماكان . با مشكل رو به رو بود

در حدي چشمگير، و الگوي رشد اقتصادي فراگير و دامنه دار به           
كمبود انرژي مانعي در راه رشد اقـتـصـادي    .   جاي خود باقي بود 

 درصد كاهش   4بود، در حالي كه نتوانستيم به هدف تعيين شدة          
همچنين، فشار عظيمي براي كـاهـش   . در مصرف انرژي برسيم 

ارزش ارز كشور وجود داشت و نتوانستيم دشواري هاي حيـاتـي           
تأثيرگذار بر منافع و نيازهاي فوري مردم را به درستي بـرطـرف           

در عرصة بين المللي، اگرچه نفوذ و موقعيـت چـيـن در            .   كنيم
صحنة جهاني كماكان رو به اعتالست، اما كشور با چالش هاي           

قدرت هاي عمده اقـدام هـاي     .   تازه اي نيز رو به رو بوده است       
احتياط آميزي را نسبت به چين در پيش گرفته اند و از چين مي         
خواهند كه مسئوليت هاي بين المللي سنگين تري را به دوش            

افزون بر اينها، چين با رقابت فزاينده اي از سوي برخـي            .   بگيرد
واقعيت اين است كـه      .   از كشورهاي در حال رشد رو به روست       

 درصد  13 درصد كل اقتصاد دنيا،      4حجم كل اقتصاد چين فقط      
.  درصد آلـمـان اسـت     70 درصد ژاپن و 28كل اقتصاد آمريكا،    

توليد ناخالص ملي سرانة چين، كه در بسياري از استـان هـاي              
 پوند در سال است، در رديفي پايين تر از صد 500كشور كمتر از 

 .كشور جهان است
به اين ترتيب، ضمن اين كه چين از رشد ناسالم و ناهماهنگ          
در نتيجة رشد بيش از حدش جلوگيري مي كند، مي بايست از             

 )(Beijing Review“  بيژينگ رويو”: برگرفته از
 ينگ لينگ لينگ، استاد مدرسة حزبي كميتة 

راه رشد ”دربارة  مركزي حزب كمونيست چين، 
 :چين سخن مي گويد“ صلح آميز



زمان پديده اي نسبي است، و اگر صحبت از نيكاراگوئه باشد، اين امر بيشتر صادق               
فقر و   .    سال حكومت نوليبراليسم، اين كشور آمريكاي مركزي را نابود كرد          16.   است

با .   نابرابري بيشتر شد و شرايط كشور به همان اسفناكي دوران ديكتاتوري سوموزا شد 
امـا در    .    روز تأثير مهمي نداشته باشد100در نظر گرفتن اين امر، به نظر مي آيد كه  

واقع اين طور نيست، به رغم اين واقعيت كه نيروهاي سياسي راست گـرا، پـيـمـان                  
شكنان چپ، و ديگر نيروهايي كه در آن نظام انحصارگرا و بيدادگر به نان و نـوايـي             

 .رسيده بودند، منكر چنين امري هستند
 روز براي دولت مردمي و انقالبي كه به مردم نيكاراگوئه قول داد كه شـرايـط   100

بـه رغـم     .   گذشته را به نفع اكثريت جامعه دگرگون كند نيز زماني پر اهميت اسـت              
دولت به  .   كارزارهايي كه مخالفان به راه انداختند، دولت در راه اين هدف درنگ نكرد            

سراغ انقالب هاي بوليواري و كوبا رفت كه هميشه آماده براي همبستگي اند، و فقط               
هاي نوليبـرال  “   دموكرات”  روز توانست حقوق بنيادي بشر را كه توسط 100در مدت   

آموزش و بهداشت و درمان رايگان براي       :   زير پا گذارده شده بودند، دوباره احقاق كند       
 ساعت پس از اداي سوگنـد ريـاسـت           24از آن گذشته، پرزيدنت دانيل اورتگا       .   همه

گزينة آمريكاي ” جمهوري، بر اساس اصول هماهنگي و همكاري بدون اعطاي امتيازِ           
 به اين نهاد پيوست، و نخستين گام ها را در راه برون رفت از         (ALBA)“ بوليواري

 .بحران انرژي به ارث رسيده از حاكمان پيشين برداشت
پيروزي  ساندينيست ها در پي كارزاري انتخاباتي به دست آمد كه در آن رسانه ها،     
حاكمان، و متنفذان و سياست مداران راست گرايي كه آنها را نمايندگي مي كـنـنـد،       
تمام هم خود را مصروف تبليغات منفي برضد اورتگا و بي اعتبار كردن برنامة اش به                

 ژانوية امسال، وقتي كه رهبري كشـور را بـه        10او در   .   عنوان رييس جمهور كردند   
اين انقالبي است كه واشنگتن آن را بـه    .     دست گرفت، به دشواري مسئله واقف بود   

دليل ريشه داشتن در جنبش ساندينستي و سربلند كردن دوبارة اصول مـقـدس آن،                
اتفاقي نيست كه پرزيدنت اورتگا صداي اعتراض خود را برضـد           .   هنوز نبخشيده است  

اين .   ضربة سنگيني كه توسط كاخ سفيد بر عدالت و شرافت وارد شد، بلند كرده است        
طور كه اعالم شده است، واشنگتن اجازه داده است كه بدنام ترين تـروريسـت ايـن              

] به ونـزوئـال    [ نيمكره، يعني لوييز پوسادا كاريلس، كه نيكاراگوئه خواهان استرداد او           
نبايد فراموش كرد كه دست داشتن پوسادا در حمايت از   .   شده بود، از زندان آزاد شود    

 .نيروهاي ضد انقالبي نيكاراگوئه جزو سوابق جنايي اوست
درصد از جمعيت نيكاراگوئه، كه بر اساس برآورد نهادهاي بين المللي در فقر به   70 

سر مي برند، و از عهدة پرداخت هزينة مدرسه و بيمارستان بر نمي آيند، اكنـون بـار             
نابساماني اجتمـاعـي    .   ديگر از مزاياي آموزش و بهداشت و درمان رايگان برخوردارند         

نوليبرالي در اين كشور تا اين حد بود كه اين بخش از جمعيت حتي موقعي كه مدرسه 
 .ها و بيمارستان ها توسط دولت اداره مي شدند از عهدة مخارج آنها بر نمي آمدند

و آغاز رسـمـي   ]    ارديبهشت26[ مي 16فراتر از اينها، همه چشم انتظار فرا رسيدن  
“ من مي توانـم ” هستند، كه در آن از روش آموزشي       “ كارزار ملي پيكار با بي سوادي     ” 

 هزار نيكاراگوئه اي از ثـمـرات        70كوبايي بهره گرفته خواهد شد كه همين حاال هم          
دولت انقالبي كوبا براي ياري رساندن به اين تالش، عالوه بر كـارت  .   آن بهره مندند 

 دستگاه تلويزيون و به همين تـعـداد   5000هاي نمايش و ديگر مواد كمك آموزشي،  
 .دستگاه پخش ويديو اهدا كرد كه در مناطق مختلف كشور توزيع شدند

بسياري از آنهـا  .   بي سواد هستند)    ميليون5بيشتر از (  درصد جمعيت نيكاراگوئه    35

در نواحي دور    
افتاده زنـدگـي    
مي كننـد، يـا      
فقط به زبـان     
هاي محلي و    
بومي تكلم مي   
كننـد، مـثـل      
ميسكـيـتـو و      

بـراي  .   مايانيـا 
اين عده، كارت 
هاي نمـايـش    
كمك آموزشي  
ــان       ــه زب را ب
خــــودشــــان 
 .ترجمه كردند

ــت  دولـــــ
ساندينيست تالش زيادي نيز براي تشويق تعاوني هـاي تـولـيـد              
كشاورزي و توليد كنندگان كوچك به خرج داده است، و مـواد و               
مصالح مورد نياز را در اختيار آنها قرار داده است، به اين اميد و بـا         
اين هدف كه بتواند به توسعه اي پايدار و در نهايت به خودكفايـي              

 .غذايي دست يابد
نيكاراگوئه هم مثل برزيل كارزار اجراي برنامة ريشه كن كـردن           

 هـزار  75 سال آينده بيشتر از     5گرسنگي را آغاز كرده است كه در        
اين برنامه صرف نـظـر از       .   خانوار روستايي را در بر خواهد گرفت  

ميزان انرژي اي كه كشور براي مصرف داخلي و رشد اقتصادي به            
عالوه بر همة اينها، سياست صـرفـه       .   آن نياز دارد، اجرا خواهد شد     

جويي دولت نيز دنبال مي شود تا بهره گيري از آن منابع در برنامه           
 .هاي اجتماعي امكان پذير شود

پيروزي اورتگا و جنبش ساندينيستي بدون ترديد ضربة سنگيني         
بود بر امپرياليسم، چرا كه آرمان هايش الهام بـخـش و مشـوق                
تالش هاي ديگر ملت هاي آمريكاي مركزي است براي حـركـت            

با همة اهميتي كه اين رويداد داشت، پيشرفتي كه .   در همان سمت  
 روز نخست در راه فراگيري و عدالت اجتـمـاعـي بـه       100در اين  

دست آمد، همان طور كه دانيل اورتگا و جنبش ساندينيستي قـول            
 .داده بود، اهميت بيشتري دارد

با حركت در اين جهت، با چشم انداز تحكيم يك دولت انقالبـي    
و مردمي، به زودي شب دراز نوليبراليسم به سر خواهد آمد و روز          
استقرار نظامي ديگرگونه خواهد رسيد كه انسانـيـت و دفـاع از                
استقالل را در سرلوحة كار امروز خود، به عنوان تضميـنـي بـراي            

 .آينده، قرار خواهد داد
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