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 مترقي و آزادي خواه كشور

 !حمايت مي كند” شوراي ملي صلح“حزب توده ايران از تشكيل 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

 6ادامه در صفحه   

با وجود همه اعالم خطرهاي جدي نيروهاي مترقي و آزادي خواه  ايران و جـهـان،       
نيروهاي جنگ طلب و ماجراجوي خارجي و داخلي همچنان بر طبل تشنج و درگيري مي 
كوبند و خطر درگيري جديد نظامي و فاجعه آفريني همچنان منطقه و ميهن ما را تهديـد  

حزب ما در هفته هاي اخير ضمن هشدار باش در اين زمينه همـه نـيـروهـاي       .  مي كند
مترقي و آزادي خواه كشور را به همدلي و حركت مشترك براي بسيج افكار عـمـومـي      

افزون بر اين بخـش  .  كشور و جهان،  براي جلوگيري از تشديد تشنج و  جنگ، فرا خواند
وسيعي از نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور نيز در هفته هاي اخير ضمن ابراز نگرانـي  
از تشديد بحران كنوني خواهان حركت سازمان يافته براي زير فشار قرار دادن ارتـجـاع     
حاكم و حركت به سمت حل و فصل مسايل مربوط به سياست هسته اي ايران از طريق 

 . مذاكره شدند
جنـگ  “ كه با عنوان ”  كانون مدافعان حقوق بشر ايران“آبان، در جلسه  28روز دوشنبه 

برگزار شده بود، گروهي از شخصيت هاي ملي به هـمـراه     ”  نه، صلح و حقوق بشر آري
شوراي “ تعدادي از روشنفكران و دگر انديشان ميهن دوست و آزادي خواه، ابتكار تشكيل 

 .را اعالم كردند” ملي صلح
: خانم شيرين عبادي، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در اين خصوص خاطر نشان ساخت

صداهاي شريرانه طبل هاي جنگ، هر چند از دور، اما به گوش مي رسند و اگر چه مـا  ” 
آن را دوست نداريم اما احتمال جنگ وجود دارد، طي سي سال گذشته، يك انـقـالب و     

مـا اگـر     .  هشت سال جنگ بوده و مردم خسته هستند و خواهان صلح و آرامش هستنـد 
 . متحد شويم و يك صدا بگوييم كه جنگ را نمي خواهيم اين صدا واكنش خواهد داشت

اما اين همفكري و ياري همگان را مي طلبد و بر اين مبنا تصميم گرفتيم كه شـوراي  
ملي صلح را تشكيل دهيم، ما از همه ايرانيان و افرادي كه دغدغه ايران را دارند و جنگ 
نمي خواهند دعوت مي كنيم بنشينند و با همفكري يكديگر تعدادي از افراد را به عنـوان  
اعضاي شوراي عالي صلح انتخاب كنند و اين شورا رهنمود هايي را براي جلوگيـري از    

 ”.جنگ و برقراري حقوق بشر ارايه كند

خصوصي سازي به قصد پيوستن 

 به سازمان تجارت جهاني

بحث در باره سياست هاي اقتصادي رژيم واليت 
فقيه و چگونگي اجراي برنامه خصوصي سازي، بـا  
ژرفش بحران همه جانبه اي كه هم اينك سراپاي 
جامعه ما را فرا گرفته، وارد دور نويني گرديده و از   
اين رو به تشديد درگيري ميان جناح بنـدي هـاي     
. مختلف درون و پيرامون حاكميت منجر شده است

پس از آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، بـه  
كليات اليحه يك فوريتي اجراي سياست هاي كلي 

و واگذاري فعاليت ها و موسسات دولـتـي    44اصل 
به بخش خصوصي راي مثبت دادند، انتـقـادهـا از      
عملكرد دولت احمدي نژاد و روش اين دولـت در      

به عـالوه،    .  خصوصي سازي ابعاد تازه اي پيدا كرد
يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانـي تـهـران،      
ضمن تاكيد بر اهداف اتاق بازرگاني در حمايـت از    
دولت در زمينه برنامه خصوصي سازي خـواسـتـار      
” : سرعت بخشيدن به اين امر شد و اعالم داشـت   

قانون نانوشته اي وجود دارد كـه مـانـع اجـراي           
روزنـامـه دنـيـاي       ”  . اسـت  44سياست هاي اصل 

شهريور ماه، در اين مورد چنين گزارش  31اقتصاد، 
به اعتقاد رييس اتاق تـهـران، بـرخـي       ”  : مي دهد

جريان ها خصوصي شدن اقتصاد را مغاير با اهداف 
و خواست هاي خود مي دانند و در مقابل اصالحات 

آنها مي خواهنـد بـا     ...  اقتصادي مقاومت مي كنند
را بـه       44سنگ اندازي و كار شكني اجراي اصل 

 ”.تاخير اندازند
به فرمـان   44مقاومت و يا تاخير در اجراي اصل 

 2ادامه در صفحه   

نگاهي به نقش ويرانگر سرمايه بزرگ 

 تجاري در دوران كنوني 

با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد و رشـتـه     
اقدامات اين دولت در عرصه اقتصادي، از جـملـه   
تشويق و حمايت از واردات خـارجـي، انـحـالل       
سازمان مديريت و برنامه ريزي و تنظيم بـودجـه   
كل كشور، جدال ميان جناح بندي هاي درون و   
پيرامون حاكميت بر سر چگونگي اجراي سياسـت  
-هاي اقتصادي و مضمون سمت گيري اقتصادي

اجتماعي رژيم واليت فقيه، شدت بي سابقـه اي    
اين كشمكش و رويارويي درواقع بـازتـاب     .  يافت

منافع اليه هاي متفاوت سرمايه داري ايـران و      

نمايندگان سياسي آن در حاكميت است و زمـيـنـه        
 .تاريخي و شالوده عيني دارد

سرمايه داري بزرگ تجاري ايران از ضربات انقالب 
در ماه هاي نخست . جان به سالمت در برد 57بهمن 

پس از پيروزي انقالب، در مورد سرمايه هاي وابستـه  
 -صنعتي، بانكي، بيمه اي، حمل و نقل و كشاورزي-

تصميمات جدي و اصولي اتخاذ و به اجرا در آمد، امـا  
در مورد سرمايه بزرگ تجاري وضع به گونه اي ديگر 

مواضع اين سرمايه نه فقط دچار آسـيـب     .  رقم خورد

 3ادامه در صفحه   
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آنچه به طور واقعي مطـرح اسـت روش       .  ولي فقيه، البته واقعيت ندارد
هايي است كه هر يك از جناح ها براي تقويت و تحكيم موقعيت خـود  
در برنامه خصوصي سازي در نظر دارند و همين مسئله به رويارويي آنها 

دولت احمدي نـژاد نـه     .  با يكديگر و انتقاد و افشا گري منجر مي گردد
نيست، بـلـكـه     44تنها مخالف خصوصي سازي و اجراي ابالغيه اصل 

تمام نيرو و امكانات خود را براي تحقق امر خصوصي سازي بكار گرفته 
بر پايه تصميم دولت احمدي نژاد، برنامه خصـوصـي   .  اسـت 

سازي بانك ها، بيمه ها، مخابرات و صنايع مادر و كلـيـدي   
مانند نفت، گاز، پتروشيمي، ذوب آهن، ماشين سازي و غير 
اينها تدوين و مقدمات كار با دقت و نيز توصـيـه بـانـك       

در .   جهاني و صندوق بين المللي پول فراهم گرديده اسـت 
اواسط شهريور ماه، در گرما گرم ارايه طرح رييس جديد بانك مركـزي  

 10براي تحول در سيستم بانكي و تبليغات پر تب و تاب پـيـرامـون        
شهريـور   19، ” ايسنا“ فرمان اقتصادي رييس جمهور ارتجاع، خبرگزاري 

مشـكـل   ”  : ماه،  از قول معاون سازمان خصوصي سازي اعالم داشـت   
خاصي در مورد خصوصي شدن بانك ها و بيمه وجود نداشته و ممكـن  
است به دليل اصالح ساختار اقتصادي و برخي معايب پذيرش آنهـا در    
بورس زمان بر باشد ولي بعد از برگزاري مجمع و تبديل بـه شـركـت      
سهامي عام پذيرش آن ها در بورس آسان است، خصوصي سازي بانك 

 ”.ها و مخابرات تا پايان امسال قطعي است
در مورد مخابرات ابتكار دولت احمدي نژاد براي خصـوصـي سـازي      
مهم و قابل توجه است و نشان مي دهد اين دولت تا چه مـيـزان بـه        

با ابتكـار  .   توصيه  نهاد هايي چون صندوق بين المللي پول پايبند است
، گـروهـي از       44دولت نهم در راستاي اجرايي كردن ابالغيه اصـل      

كارشناسان دانشگاه سن حوزه آمريكا مجري خصوصي سازي مخابرات 
مهر ماه، در گزارشي با عـنـوان    15، ” فارس“ خبرگزاري .  ايران شده اند

به ”  . ايران را به سازمان تجارت جهاني پيوند مي زند”  خصوصي سازي” 
اسـتـاد   ” :  تاكيد مي كنـد ”  فارس“ خبرگزاري .  اين مسئله اشاره مي كند
مي گويند، اجراي اصـل  )  و گروه كارشناسان( ايراني دانشگاه سن خوزه 

قانون اساسي و گام برداشتن در جهت خصوصي سازي، آغاز يـك     44
حركت جهاني است كه ايران را به سازمان تجارت جهاني پيونـد مـي     

در جهان امروز دولت ها در اداره كردن برنامه ها و نيروي خود در .  دهد
مانده شده اند و يكي از راه هاي برون رفت از اين معضل، خصـوصـي     

به مـنـظـور گـام        44با اجراي صحيح و همه جانبه اصل .  سازي است
برداشتن به سمت خصوصي سازي، كشور ايران از عقب ماندگي هـاي    

همچنين نحوه و شـيـوه   ”  فارس“ خبرگزاري ”  . اقتصادي خارج مي شود
كار اين گروه كارشناسان آمريكايي مجري خصوصي سازي مخـابـرات   

در طرح چرخش مغزها كه كشورهـاي  ” :  ايران را چنين معرفي مي كند
پيشرفته آن را با موفقيت پشت سرگذاشته اند، افرادي كه قرار است در   
يك پروژه و يا يك طرح همكاري نمايند الزم نيست در محل اجـراي    
طرح حاضر باشند و با استفاده از تكنولوژي هاي ارتباطي مي تـوانـنـد      

از سوي ديگر عالوه بر برنامه خصوصي سازي، ” .فاصله ها را محو كنند
اقتصادي نيز در مركز توجه و برنامه ريزي ”  آزاد سازي“ اكنون سياست 

، ” مهـر “ خبرگزاري .  رژيم، به ويژه دولت احمدي نژاد،  قرار گرفته است
مجـلـس شـوراي       44مهر ماه، سخنان مخبر كميسيون ويژه اصل  11

” آزاد سازي اقتصـاد “ وي در خصوص اهميت .  اسالمي را منتشر ساخت
با ” :قانون اساسي با صراحت اعالم كرد 44و شتاب دادن به اجراي اصل

قانون اساسـي، دمـكـراسـي        44اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 
 ”.اقتصادي در ايران بر قرار مي شود

مجلس  44كه مخبر كميسيون ويژه اصل ”  دمكراسي اقتصادي“ اين 
بر آن تاكيد دارد، تدوين قوانين و مقرراتي است كه امكـان سـرمـايـه       
گذاري وتامين امنيت سرمايه را فراهم و اصل و فرع سـود سـرمـايـه       
گذاران را تضمين مي كند، و در عين حال، همه گونه معافيت را بـراي    
سرمايه گذاران در يك فضاي رقابتي كه ناشي از به اصطالح آزاد سازي 
اقتصادي است را در نظر مي گيرد و همه اين موارد بدون تـوجـه بـه        

 !حقوق و منافع ميليون ها مزد بگير كشور و امنيت شغلي آنان است
هم اكنون برنامه اصلي و در اولويت منظور شده اي كه به نام اجـرايـي كـردن      

بر پايه ابالغيه ولي فقيه در دست تدوين و پياده شـدن   44سياست هاي كلي اصل 
است بر مبناي اين فرمول كه يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلـس آن را      

ارتقاء و تقويت بخش خصوصي از   “بيان كرده، صورت مي گيرد، و آن عبارتست از 
طريق حمايت از اين بخش براي سرمايه گذاري در كليه زمينه هـا و واگـذاري          
مالكيت دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي و آزاد سازي با هدف رقابتي كـردن  

به اين ترتيب مسئله به هيچ رو اختالف بر سر خصوصـي سـازي     ”  . فضاي موجود
و ”  آزاد سـازي اقـتـصـادي      “ براي درك بهتر ابعاد اين به اصطالح .  نبوده و نيست

خصوصي سازي، آمار ارايه شده توسط نمايندگان مجلس شوراي اسالمـي حـائـز      
مهر ماه،  در باره ارزش دارايي ها و سـرمـايـه       3، ” سرمايه“ روزنامه .  اهميت است

گزارش كميسيون ويـژه درمـورد واگـذاري        ”  : هايي كه بايد خصوصي شود نوشت
فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غير دولتي بر آن است تا تمام و در مواردي 

درصد از دارايي ها و سرمايه هاي انباشته شده ملت طي دهه هاي متوالي را كه  80
هزار ميليارد تومان بالغ مي شود به بخش غـيـر دولـتـي          500ارزش آن بيش از 

 .واگذار كند) خصوصي(
ارزش سهام واگذار  1385تا پايان سال  1370و اين در حاليست كه از آغاز سال 

بخش عـمـده اي از       ”  . ميليارد تومان مي رسد 2/  850شده توسط دولت به 
درگيري و كشمكش ميان جناح بندي هاي رژيم برسر اين مـيـزان   

 .هنگفت ثروت و سرمايه است
دولت احمدي نژاد كوشيده ومي كوشد نيروهاي هوادار خود نظير سپاه و بسيج و 
برخي شركت هاي وابسته به نيروهاي مدافع خود،  را از اين ثروت عـظـيـم بـي         

بسيج پيمانكار “ مرداد ماه، در مطلبي با عنوان  18، ”سرمايه“روزنامه . نصيب نگذارد
، گزارش داد دولت احمدي نژاد طرحي را تدوين كرده ” طرح هاي عمراني مي شود

است كه در صورت تصويب در مجلس، سازمان بسيج به عنوان مجري طرح هـاي  
محسوب شده و مجاز به تبادل توافق نامه يا انعقـاد قـرار داد بـا          )  دولتي(عمومي

 .دستگاه هاي اجرايي خواهد بود
ريـيـس قـوه      “ :  شهريور ماه، نيز طي گزارشي نوشـت  19”  آفتاب“ پايگاه خبري 

و در      44قضاييه اظهار داشت، نيروي مقدس سپاه مي تواند در مسير اجراي اصل 
راستاي وظايف تعريف شده اش در بخش حمايت و توسعه از سرمايه گذاري سالـم  

وارد عمل شود، زيرا اجراي سياست هاي اصـل  ]  بخوان كالن سرمايه داران[ مردم 
با آنچه مورد اشاره ” .نيازمند تعامل همه دستگاه ها از جمله سپاه پاسداران است 44

قرار گرفت مي توان تاكيد كرد كه، كشمكش بر سر چگـونـگـي و روش هـاي           
خصوصي سازي ارتباط مستقيم با موقعيت جناح هاي درون و پيرامون حاكميت و   
موازنه قوا ميان آنها دارد، لذا سرنوشت رژيم واليت فقيه به سرانجام اين نبـرد در    

 !عرصه اقتصادي ارتباط و پيوند مي يابد

 ...ادامه خصوصي سازي 

 ...ادامه رويدادهاي ايران 

ماه زندان و بابك مهديزاده و كوهزاد اسماعيلي، روزنامه نـگـاران    16به ”  اكاذيب
فعاليـت مـي     ”   گيالن بهتر“ مستقل، كه در نشريات مختلف و از جمله هفته نامه 

 .ماه حبس محكوم شده اند 4به ” نشر كاذيب“كنند، نيز به اتهام واهي و ساختگي 
عالوه بر اين آقاي آرش بهمني با همين اتهامات كامال ساختگي پرونده ديگري 
. دردادگاه انقالب دارد كه به گفته مقامات قضايي، پرونده مذكور مختومه نيـسـت  

دادگاه جزايي شهر رشت، اقدامي غير قـانـونـي در         106اجراي حكم هاي شعبه 
راستاي اجراي سياست ارتجاع حاكم مبني بر تشديد فشار بر ضد دگر انديشـان و    

 . روشنفكران و روزنامه نگاران كشور است
رژيم واليت فقيه مي كوشد با اعمال سياست سركوب، فضايي توام با رعـب و    
وحشت در جامعه فراهم آورد تا به اين ترتيب شكست برنامه هاي دولت احـمـدي   

 .اجتماعي و سياسي الپوشاني كند-نژاد را در عرصه اقتصادي
حزب ما تشديد فشار بر ضد دگر انديشان و روزنامه نگاران مستقل، از جـملـه       

 !محكوميت سه روزنامه نگار گيالني، را به شدت محكوم مي كند
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جدي نشد، بلكه در سال هاي اول انقالب عمال به قوت سابق باقـي  
ساله و پس از آن بـه ويـژه بـا اجـراي              8ماند و در دوران جنگ 

دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، تقويت گـرديـد و     
 !مواضع آن در عرصه ها ي گوناگون تثبيت و تحكيم شد

واقعيت اينست كه سرمايه تجاري در تمام اين مدت نقش اساسي 
در كليه زمينه ها ايفا كرد و توانست به مواضع مالي و سرمايه اي به 

ساله با  8اين سرمايه كه در دوران جنگ .  مراتب قوي تري نايل آيد
استفاده از احتكار و گراني و وارد كردن كـاال بـه داخـل كشـور،             
سودهاي عظيم باور نكردني به چنگ آورد، و با تسلط بر وسايل پولي 

تمام سيستم بانكي و مالي كشور را زير تاثير خـود  )  اسكناس( جامعه 
قرارداد، و مواضع عمده اي را در حاكميت سياسي اشغال كـرد، بـا       

كه پيروي از نسخـه  ”  تعديل اقتصادي“اجراي برنامه هاي موسوم به 
هاي نهادهاي سرمايه داري جهاني بوده و هست، در عرض و طـول  
 .رشد كرد و به نيرويي مهار ناپذير و فوق العاده قدرتمند تبديل گرديد

فرصتي تاريخي براي سرمايه بزرگ ”  تعديل“ اجراي سياست هاي 
تعـديـل   “ اين سرمايه با توجه به سياست .  تجاري محسوب مي شود

كه واردات را تشديد و اقتصاد را بيشتر و بيشتر به سـمـت   ”  اقتصادي
داللي سوق مي داد و توليد را به حاشيه رانده و تـوزيـع كـاالهـاي       
خارجي وارداتي را رونق و رواج مي داد، به يك قدرت افسانه اي بـا    

 .توان مالي و سرمايه اي بي نظير رشد و ارتقاء يافت
توسط دولت رفسنجانـي، مـوجـب      ”  تعديل“ اعمال سياست هاي 

 50تا  45شتاب گرفتن مصرف گرايي و تورم بي سابقه اي در حدود 
بـه   72تا  70رقم واردات كاال طي سال هاي .  درصدي در كشور شد

درصد آن را كاالهاي مصـرفـي      80ميليارد دالر رسيد كه حدود  30
سرمايه بزرگ تجاري با شبكه وسيع خود و مواضع . تشكيل مي دادند

دست نخورده در بازرگاني خارجي، از اين اوضاع حداكثر استفاده را به 
بـه ايـن     .  سود تحكيم موقعيت مالي، سياسي و سرمايه اي خود برد

ترتيب، سرمايه تجاري به صورت مهمترين عامل ويراني اقتصاد در   
مهم تريـن آن اقـدام بـه          . آمد، و همه چيز را زير تاثير خود گرفت

بازسازي سريع صنايع وابسته و مراجعه به بازار جهاني و كشـورهـاي   
امپرياليستي براي تامين مواد، قطعات، ماشين آالت و توليد كاال بود، 
نبايد فراموش كنيم كه، همين سرمايه بزرگ تجاري بود كه پس از   

مرداد، گذشته از بازرگاني خارجي و داخلي، نـفـوذ    28كودتاي ننگين 
خود را به رشته هاي ديگر اقتصادي، صنايع، حمل و نقل، بـانـك و     
كشاورزي بسط داد و در تحول اين سرمايه ها به سوي وابستگي بـه  

در حال حاضر نيز با تـوجـه     .  امپرياليسم نقش فعالي به عهده گرفت
اينكه كشور فاقد تكنولوژي ملي است، سرمايه بزرگ تـجـاري بـا        

نقش واسطه را در تاميـن  )  به ويژه دولت احمدي نژاد( حمايت دولتي 
وسايل، قطعات و لوازم و به طور كلي فن آوري هاي صنعتي و ورود 
آنها به داخل ايفا مي كند و از اين رو بر توان و ميزان تاثير خود مـي  

 .افزايد
عالوه بر اينها طي دهي گذشته سرمايه تجاري با سلطه بر مراكـز  
اصلي اقتصادي و تقويت نقش خود در حاكميت سياسـي بـيـش از        
گذشته به يكي از عوامل اصلي سد راه تحول جامعه به سمت تاميـن  
حاكميت ملي، حقوق و آزادي هاي دمكراتيك و عدالت اجتـمـاعـي    

 . درآمده است
در اوضاع كنوني با در نظر گرفتن افزايش در آمدهاي نفتي كه بـه  

ميليـارد   70تصريح مسئوالن بلند پايه شركت ملي نفت ايران به مرز 
دالر رسيده، سرمايه بزرگ تجاري با حمايت نهادهاي گونـاگـون و     

. بيش از همه دولت احمدي نژاد بيشترين سهم را به چنگ خود در آورده اسـت   
در آخرين گزارش صندوق بين المللي پول كه در رسانه هاي همگاني جمهوري 

 73/   9اسالمي نيز انعكاس گسترده اي يافت، از افزايش واردات به كشور معادل 
 8رقم واردات ايران در سال گذشته ميالدي حدود .  ميليارد دالر اشاره شده است

ميليارد دالر نـقـش و        73ميليارد دالر بود و افزايش آن به سطح بيش از  64/ 
 . عملكرد فوق العاده مخرب سرمايه بزرگ تجاري را به تصوير مي كشد

در واقع به علت حضور و نقش ويرانگر سرمايه بزرگ تجاري در اقتصاد ملـي،  
مي توان تاكيد كرد كه اين اليه از سرمايه داري ايران كه بر نظام توزيع كـاال،    
بازرگاني خارجي، نفوذ در سيستم بانكي و با در اختيار داشتن بنيادها و نهادهـاي  
انگلي و غارتگر از راه شبكه وسيع عمده فروشان و واسطه ها و دالالن و بـا        
توجه به تمركز نيروي عظيم انساني و سرمايه در آن، و نيز كمبود توليد و اصوال 
الگوي مصرف گرايي كنوني كه  به مصرف كاالهاي خارجـي گـرايـش دارد،        
معضل اصلي اقتصاد كشور به شمار مي آيد و از اين رو بـراي بـخـش بـزرگ         
مصرف كنندگان كه داراي در آمد ثابت يا پايين هستند به يكي از عوامل كاهش 

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و قشرهاي مـيـانـه    .  قدرت خريد بدل شده است
حال جامعه به دليل نقش و عملكرد مخرب سرمايه بزرگ تجاري در اقـتـصـاد      
ملي، از دستيابي به وسايل زندگي رفاه و آسايش و امنيت شغلي محروم شده اند 
و افزايش شگفت انگيز و دردناك پديده فقر در جامعه امروز ايران از پيامـدهـاي   

 .حضور و نفوذ سرمايه بزرگ تجاري است
اين واقعيتي است كه در مكانيسم عقب ماندگي ايران از دو سده پيش به ايـن  
سو، سرمايه بزرگ تجاري نقش عمده و اساسي را ايفا كرده و درحال حاضر نيـز  
به لحاظ موضع قدرتمند خود در امور مالي، سرمايه اي و حاكميت سياسي و نيـز  
به سبب نفوذ فوق العاده اي كه، در واحدهاي صنفي، كه شريان توزيع كاال را در 
دست دارند، داراست ونيز موقعيت برتر خود در رژيم واليت فقيه، عاملي قاطع و 

اجتماعي و تقويت خـود كـامـگـي و           -تعيين كننده در عقب ماندگي اقتصادي
 .ديكتاتوري است

سرمايه بزرگ تجاري از همان فرداي انقالب بهمن، مانع از اولويت بخشيـدن  
به امر توليد اجتماعي در زمينه هاي گوناگون صنعتي و كشـاورزي، شـد وبـا          
مقاومت و خرابكاري نگذاشت سرمايه گذاري هاي عظيم و برنامه ريـزي شـده     
درصنايع كشاورزي، حمل و نقل و مسكن، يعني همه آن اموري كه مستقيما بـا  
توليد سرو كار داشته ودارند، انجام پذيرد و به اين ترتيب نقش فرماندهي سرمايه 
تجاري بركليه امور اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همچنان كه در گذشته بـود،  

 .همچنان حفظ شده و تحكيم و تقويت گرديد
با توجه به قدمتي كه سرمايه بزرگ تجاري در تـاريـخ     ”  جهاني شدن“ پديده 

تـازه  ”  امـيـدهـاي   ” فعاليت اقتصادي ايران دارد، به اين اليه سرمايه داري ايران
و ”  اتـاق بـازرگـانـي      “ بي دليل نيست كه سران و گردانندگان   .   بخشيده است

سازمان تـجـارت   “ شركاي سياسي آنها از جدي ترين هواداران پيوستن ايران به 
” پديده جـهـانـي شـدن      “ و ”  جهان معاصر“ و هماهنگي با به اصطالح ”  جهاني
 .هستند

بدون درهم كوبيدن  و هدف قراردادن سرمايه بزرگ تجاري در مبارزه دشـوار  
كنوني، جنبش مردمي ايران نخواهد توانست راه را براي تحوالت بنيـاديـن بـه      

 . سمت استقالل، آزادي، صلح و عدالت اجتماعي بگشايد
تقويت صنايع وتوليد، نظارت بر مصرف و تغيير آن در جهت  مصرف آنـچـه     
واقعا در داخل توليد مي شود،  و استفاده بجا و معقول از كاالهاي خارجي بـدون  
اينكه به توليد ملي لطمه وارد آيد، حمايت از توليد كنندگان ملي و تشويق صدور 
كاالهاي توليدي صنايع و افزايش دريافت ماليات هاي مستقيم از صاحبان درآمد 
به ويژه و در درجه اول از درآمدهاي ناشي از امور غير توليدي، هدايـت نـظـام      
بانكي و اعتبار دهي به سوي امور توليدي و اولويت بخشيدن به تمركز سرمايـه  

كـه  -گذاري دربخش صنايع باهدف رفع نيازهاي بخش كشاورزي و صنعـتـي     
از جمله مواردي است كه   -بستر پي ريزي اصولي و علمي فن آوري ملي است 

مي تواند نفوذ، امكانات و قدرت سرمايه بزرگ تجاري را محدود و سپس به آن   
 !ضربات جدي به سود تحكيم و رشد و شكوفايي اقتصاد ملي وارد آورد

حزب ما بر آن است كه، بدون هدف قرار دادن سرمايه بزرگ تجاري نـمـي     
توان راه تحول به سوي تغييرات بنيادين در جهت منافع توده هاي وسيع مـردم،  
و طرد رژيم واليت فقيه، به عنوان سد اصلي راه تكامل ميهن ما،  هموار و بـه    

 .مقصود رساند

 ...ادامه نگاهي به نقش ويرانگر 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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فشار و تضيقات بيشتر بر زنان * 
از نمايشگاه : كش و كارگر زحمت

ها تا ايجاد  در دانشگاه” چادر ملي“
در ” هاي عفاف و حجاب كميته“

 ها كارخانه
 

شوراهاي امر به معروف و “ پس از تشكيل 
هـاي     ها و كارگـاه  در كارخانه”  نهي از منكر

هاي گذشته كه هـدف   بزرگ توليدي در سال
آن تشديد فشارهاي همه جانبه بر جـنـبـش    
كارگري كشور بود،  اكنون نوبت به تشكيـل  

هـا     در كارخانه”  هاي عفاف و حجاب كميته“ 
شوراهاي امر “اگر دغدغه اصلي . رسيده است

بخوان چشـم و    [ ”  به معروف و نهي از منكر
كنـتـرل   ]  ها و ادارات گوش رژيم در كارخانه

كارگران و كاركنان زن و مرد، در همه زمينه 
كردن يـا    هاي اجتماعي از جمله مثالً شركت

هـاي     در نماز جماعت محيـط نكردن  شركت
كميته هـاي عـفـاف و        “ وظيفه .  كاري بود
بر اساس اعتراف طراحان آن كنترل ”  حجاب

كش و كارگر به  و تشديد فشار بر زنان زحمت
كميتـه  “ بنابراين .  هاي واهي خواهد بود  بهانه

را بايد نهادي وابستـه  ”  هاي عفاف و حجاب
” شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر“ به 

” ضـرورت “ الـبـتـه      .  هاي كار دانست محيط
در ”  هاي عفاف و حـجـاب       كميته“ تشكيل 
هاي رژيـم واليـت        ها توسط ارگان كارخانه

شود به  ساكن نبوده و مربوط مي فقيه ابتدا به
” حجابي مبارزه با بد حجابي و كم“ هاي  بحث

و طـرح    ”  پوشش ملي و اسالمي“ و موضوع 
هـاي     كه دامنه آن در سال”  لباس اسالمي“ 

اخير به مجلس و راي گيري بر سر آن نـيـز   
 . كشيده شد

قبل صحبت از فـرسـتـادن          در دو هفته
به واحدهاي آموزشي و   ”  هاي حجاب بسته“ 

وزرات عـلـوم   .  هاي كشور مطرح بود دانشگاه
هـاي     بستـه “ اعالم كرد كه، در حال ارسال 

نمايشگاهي حجاب و عفاف كه از الگوهـاي    
مختلف مانتو و مقنعه از زنان قديم و زنـان    

دانشـگـاهـهـاي       ملل در آن استفاده شده به 
هـاي     بسته“ قصد از فرستادن .  است”  كشور
درواقع ايجاد نمايشگاه هاي اجباري ”  حجاب

هاي سراسـر كشـور      نوع پوشش در دانشگاه
يكي از سخنگويان وزارت عـلـوم در     .   است

هـاي ايـن           سـيـاسـت   “ رابطه با موضوع 
وزارتخانه در بسط فرهنگ حجاب و عـفـاف   

اعتقاد در مجموعه فرهنگي وزارت علوم وجود دارد كه در جـامـعـه        اين “ :  گويد چنين مي”  ها در دانشگاه
پيش اقدام صورت گيرد و جامعه دانشگاهي در حال حاضر در  دانشگاهي بايد قبل از اقدام به برخورد، يك 

مدير كل فرهنگي وزارت علوم عنوان اين گونـه     ” . است  مرحله پيش اقدام براي گسترش فرهنگ حجاب 
ها در هفته گذشتـه   يكي از اين نمايشگاه.  در دانشگاه قلمداد كرده است”  نمايشگاه چادر ملي“ اقدامات را 

، ” چـادر   نمايش و فـروش    “ در اين دانشگاه براي مدتي غرفه .  در دانشگاه تربيت معلم شهر كرج برپا شد
هاي فرهنگي پوشش، حجاب، مد و هويت، در    كتاب“، غرفه ”هاي مختلف اسالمي نمايش حجاب“غرفه 

بنابه گفته مسئـولـيـن وزارت      .  برگزار بود”  ارائه چادرهاي ملي“ ، غرفه ” ايراني و اسالمي  -ملي  دو مقوله 
هاي آموزشي و دانشگاهي ميهن ما وجود ندارد شايد از آن رو كه هيچ مشكل ديگري در محيط   –علوم 

در ارتباط بـا بـرگـزاري      .  هاي كشور بزودي برگزار خواهد شد ها در ديگر دانشگاه از اين نوع نمايشگاه  -
هاي نماينده ولي فقيه در دانشگاه تربيت معلم توجه شود،  در كرج بد نيست به گفته”  نمايشگاه چادر ملي“

هاي مختلف جامعه خصوصاً جوانان به استفـاده   و ترغيب گروه  ترويج فرهنگ حجاب “ :  گويد جا كه مي آن
و تفريط در مواجه با اين پديده و دوري از رفـتـاري           از آن، ارائه الگوهاي مناسب حجاب، مذمت افراط 

تـرغـيـب    “ حتماً منظور نماينده واليت فقيه از    ” . گزينشي و شتاب زده با آن از اهداف اين نمايشگاه است
. به رعايت حجاب مناسب، به كارگيري چماق و اسيدپاشيدن و دستگيري زنان و جوانـان اسـت    ”  جوانان

وزارت علوم، در اين نمايشگاه جاي هيچ ”  كميته عفاف و حجاب“ چرا كه تهديدات توحيد محرمي، رئيس 
اينكه بايد بـراي      در كنار “ :  گويد چنين مي”   مهر“ وي در اين روز به خبرگزاري .  گذارد اي باقي نمي شبيه

توليد   ايجاد زمينه هاي فعاليت ايجابي براي گسترش فرهنگ حجاب در دانشگاهها تالش كرد و در مسير 
ادبياتي ناظر بر گسترش فرهنگ پوشش مناسب گام برداشت، اما تنبيه براي متجاسران به ارزش هـاي      

وزارت كار و امور اجتماعي نيز در همين هفته براي عقب نماندن از      ” . يك امر اجتناب ناپذير است  جامعه 
آشكار ساخت و با بيان اين ”  هاي عفاف و حجاب كميته“ هاي خود را در زمينه تشكيل  وزارت علوم، طرح

كـنـنـد بـايـد           كاري فعاليت مي  با توجه به اينكه بانوان كارگر اكثر اوقات خود را در محيط “ :  كه مطلب 
اعالم كـرد كـه          ” . نشود    محيطي داشته باشند كه از لحاظ شخصيتي و حقوق انساني آسيبي به آنها وارد

هاي كارگري زنان بـا هـدف         حفظ و تداوم حجاب و عفاف و عقايد اسالمي در محيط“ هايي جهت  طرح
معاون فرهنگي وزير كار، در اوايل همين هفتـه، در    ”  . حفظ حقوق انساني آنها در كارگاه ها اجرا مي شود

ها، با بيان طرح فوق وعده اجراي نهايـي   گردهمايي مسئوالن فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي استان
ويـژه     با اين حساب زنان ميهن ما به.  هاي اقتصادي كشور را اعالم كرد ها و كارگاه  در كارخانه”  حجاب“ 
. اي روبرو شوند هاي تازه تراشي هاي كاري خود با مانع كش و كارگر بايد در ميحط دسته از زنان زحمت آن

خبـر داده اسـت،       ”  سايت وزارت كار“ گونه كه  بدون شك استفاده اجباري و دست وپا گير از چادر همان
 .يكي از آن موارد است

 
 كسري بودجه ميلياردي در آموزش و پرورش

روزنامه هاي جمهوري اسالمي چندي پيش گزارش دادند كه، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در 
حال رايزني با دولت و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط براي جبران كسري بودجه آموزش و پرورش و علوم، 

يكي از نمايندگان مجلس هفتم اعالم داشت كه، كسـري بـودجـه وزارت        .   تحقيقات و فن آوري است
ميليارد تومان كسري رو به  270ميليارد تومان است و وزارت علوم نيز با  100هزار و  2آموزش و پرورش 

به گفته معاون وزير آموزش و پرورش، وضعيتي پديد آمده كه وزارتخانه مربوطه نـمـي تـوانـد       .  رو است
وزارت آمـوزش و      ”  : در اين باره وي اشاره كـرد .  دستمزدهاي آموزگاران و دبيران شاغل را پرداخت كند

پرورش سال هاست كه بار بدهي معوقه معلمان را به دوش مي كشد و حل اين مشكل نيازمـنـد اقـدام      
 ”.دولتي است كه بدهي معلمان را از حساب ذخيره ارزي يا هر بخش ديگري پرداخت كند

مشكالت آموزش و پرورش و علوم در بودجه خالصه نمي شود، بـطـور   ” :وي در ادامه اعتراف مي كند
خاص مشكالت آموزش و پرورش و كارمندان و معلمان آنقدر زياد است كه ديگر بخشنامه ها نمي توانـد  

 ”.در باره آن كارساز باشد
همچنين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با صراحت اعتراف مي كند كه در زمينه دانش و   
پژوهش و سطح زندگي آموزگاران، دبيران  و اساتيد دانشگاه ها و مدارس عالي، وضعيتي وخيم حـاكـم     

اين نماينده از جمله متـذكـر   .  است و سطح علم و به طور كلي آموزش در كشور سير نزولي طي مي كند
 60نگرش دولت نسبت به مسايل وزارت علوم ضعيف است، دولتمردان هنوز نپذيرفته اند كـه    ” : شده بود

 ”.درصد جمعيت ايران جوان است، اين افراد نيازمند تحصيل و بعد از آن اشتغال هستند
 70كسري بودجه آموزش و پرورش و وزارت علوم در حالي است كه درآمدهاي ارزي كشور بيش از     

ميليارد دالر اعالم گرديده و دولت احمدي نژاد مبالغ هنگفتي را به سپاه پاسداران، بسيج ، بنياد شـهـيـد،    
بنياد مستضعفان، بنياد غدير، كميته امداد خميني، هيئت هاي سينه زني و روضه خواني اختـصـاص داده     

 !است
 
 روزنامه نگاران مستقل و شدت گرفتن فشار بر ضد آنان 

دادگاه جزايي شهر رشت، مركز استان گيـالن،   106بر پايه گزارش مطبوعات جمهوري اسالمي، شعبه 
بر اساس اين حكم هاي ناعادالنه و فاقد وجـاهـت   .  حكم هايي براي سه روزنامه نگار مستقل صادر كرد

نشـر  “ به مقـدسـات و       ”  توهين“ ،  به اتهام ” گيالن بهتر“ قانوني، آرش بهمني، دبير تحريريه هفته نامه 

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 2ادامه در صفحه   



1386آذر ماه   3شنبه     5   778شمارة  

وزارت كار شكست سياست هاي خود 

 چرا و چگونه ؟! را پنهان مي كند

هنگامي كه محمود احمدي نژاد بر كرسي رياسـت قـوه     
مجريه نشانده شد، يكي از مهم ترين طرح هـاي خـود را       
تقويت بنگاه هاي كوچك و زود بازده در جهت اشتغال زايي 
و مهار بيكاري اعالم كرد، مبالغ كالني از ثروت ملي توسط 
اين دولت به طرح مذكور اختصاص يافت و سيستم بانـكـي   
كشور بخش بزرگي از تسهيالت و وام هاي پرداختي را بـه    

 2بر پايه آمار رسمي، طي   .  اين گونه بنگاه ها اختصاص داد
سال گذشته، با هدايت وزارت كار و امور اجتماعي بيـش از    

هزار ميليارد ريال هزينه صرف طرح تقويت و گسترش  550
 .بنگاه هاي كوچك و زود بازده شده است

محمد جهرمي، وزير كار، و معاونان و ديگر مسـئـولـيـن       
وزارت كار، تا چندي پيش با حرارت از طرح فوق دفاع كرده 
و با جعل آمار و دستكاري در ارقام سعي در موفقيت آمـيـز     
جلوه دادن آن داشتند، اما اكنون با صراحت و كـمـتـريـن         
احساس مسئوليتي، از تغيير سياست خود در اين زمينه سخن 

مهر ماه، در گـزارشـي در      29”  سرمايه“ روزنامه .  مي گويند
: خصوص برنامه راهبردي اشتغال زايي خاطر نشان سـاخـت  

معاون وزير كار از تغيير سياست اين وزارتخانه، مبنـي بـر     “ 
تمركز بر بنگاه هاي بزرگ و متوسط به جاي گسترش بنگاه 

 ”.هاي كوچك و زود بازده خبر داد
براسـاس  ( وام گيرندگان ”  : سپس در ادامه افزوده مي شود

بـه  )  طرح تقويت و گسترش بنگاه هاي كوچك و زود بـازده 
تغيير ناگهاني رويكرد وزارت .  بيكاران بدهكار تبديل شده اند

هزار ميليـارد   550سال و صرف هزينه  2كار اگر چه بعد از 
ريالي  براي گسترش بنگاه هاي زود بازده با هدف اشتـغـال   
زايي سريع و مهار بيكاري، صورت گرفت، اما به نظـر مـي     
رسد كه هشدار كارشناسان اقتصادي در ماه هاي اخير، و به 

مـبـنـي بـر          1385خصوص پس از نتايج سرشماري سال 
ناپايداري در اشتغال زايي طرح هـاي زود بـازده، بـراي            

 ”.مسئوالن وزارت كار نيز روشن شده است
يادآوري اين نكته ضرور است كه، آنچه وزارت كـار بـه     
عنوان مجري برنامه دولت ضد ملي احمدي نژاد در ارتباط با 
طرح بنگاه هاي زود بازده انجام داد، چيزي نـيـسـت جـز         
سرازير كردن بخشي از ثروت و درآمد ملي به جيـب اليـه     
هاي انگلي سرمايه داري ايران، به ويژه سرمايه داري بزرگ 

در اين زمينه مطابق اعالم رسمي سازمان آمار، روند ! تجاري
اشتغال زايي طي سال هاي گذشته، خصـوصـا از زمـان          
برگماري احمدي نژاد، به جاي صنايع توليدي و صنعتي بـه  
سمت فعاليت هاي خدماتي كه در شرايط كنوني بـه طـور     

همـزمـان بـا      . عمده غير مولد هستند، گرايش داشته و دارد
ناكامي برنامه راهبردي وزارت كار و گسترش بيـكـاري در     
جامعه، وزارتخانه مذكور به يك رشته اقدام هاي معيـن در    

 .جهت حمايت از كالن سرمايه داران دست زده است
نخست، وزارت كار و امور اجتماعي اليحه اصالح قانـون  

 21،   ” اعتـمـاد  “ روزنامه .  بيمه بيكاري را به دولت ارايه كرد
اليحه اصالح قانـون  “ :  شهريور ماه،  در اين باره گزارش داد

بيمه بيكاري به دولت رفت براساس اين قانون تسهيالتي در 
 ”.اختيار كارفرمايان قرار خواهد گرفت

از ديگر سو، اليحه بخشودگي جرايم نقدي كارفـرمـايـان    
بر پايه اليحه مذكور و بـا تـوافـق          .  تدوين و آماده گرديد

سازمان تامين اجتماعي، كارفرماياني كه حق بيمه كاركنـان  
خود را پرداخت نكرده اند، شامل بخشودگي شـده و ايـن       

بخشودگي ها، شش ماه پس از تاريخ تصويب اين اليحه با درصد هاي مختلف اعمال خواهد 
اين لوايح و ديگر اقدام هاي وزارت كار موجب پديد آمدن وضعيتي شده است كه ارايـه    .  شد

، ”اعتماد“روزنامه . خدمات بيمه ودرمان براي كارگران در خطر نابودي كامل قرار گرفته است
برقراري ارتباط بخـش خصـوصـي بـا         ”  : مهر ماه،  در اين زمينه در گزارشي مي نويسد 28

طرحي است كه بايد در اجراي آن دقت شود تا منجر به از بـيـن     ...  سازمان تامين اجتماعي 
سپردن سالمتي و بـهـداشـت و        ” .رفتن ارايه خدمات رايگان اين سازمان به كارگران نشود

درمان زحمتكشان و خانواده هاي آنها به بخش خصوصي به معناي پايان ارايـه خـدمـات        
در اوضاعي كه دستمزد كـارگـران و       .  درماني رايگان از سوي سازمان تامين اجتماعي است

زحمتكشان، و به طور كلي مجموعه مزد بگيران كشور،  متناسب با هزينه ها و نـرخ تـورم       
نيست و همچنان شاهد هيچ گونه طرح و برنامه اي براي افزايش واقعي دستمزد ها نيستيـم  
و اصوال مزد بگيران از حقوق سنديكايي خود محروم هستند، بخش خصوصي آزمند چگونـه  
به خدمات پزشكي و درماني خانواده هاي ميليون ها كارگر و زحمتكش ميهن مـا بـرخـورد      

 !خواهد كرد؟
هزينه بهداشت و درمان و خدمات درماني و پـزشـكـي        :  پاسخ از هم اكنون روشن است

فراموش نبايد كرد كه، دولت ضد كارگـري از هـم       !  بردوش مزد بگيران تحميل خواهد شد
محمد جهرمي، وزير كـار،  .  اكنون عدم افزايش دستمزد ها براي سال آينده را زمزمه مي كند

با حمله به كارگران و مبارزات اعـتـراضـي    ”  فارس“ چندي پيش در گفت و گو با خبرگزاري 
 . آنها، همچنان از تعيين دو گانه حداقل دستمزد دفاع كرد

در حال حاضر با برنامه اي از پيش طراحي شده  و اعمال نظر مستقيـم وزارت كـار در         
شوراي عالي كار، كه در آن به اصطالح نمايندگان كارفرمايان و كارگران در كنار نمـايـنـده    
دولت حضور دارند، از كاهش تقابل ميان منافع كارفرمايان و دولت با كارگران  سـخـن بـه      
ميان مي آيد و اين در حالي ست كه كاالها و خدمات رفاهي قيمت واقعي خود را دارند، ولي 
دستمزد ها واقعي و متناسب نيست، و با اين ميزان دستمزد زحمتكشان توان پرداخت اجـاره    

 .مسكن، كرايه ها و ارزاق عمومي را ندارند
عالوه بر همه اينها، يكي از مهم ترين رشته اقدام هاي ضد كارگري دولت احمدي نـژاد،    

چندي پيش يـك    .  مانع تراشي و ممانعت از احيا و ايجاد سنديكاهاي مستقل كارگري است
با هدف بررسي مراحل اجراي كنوانسيـون هـاي     )  او. ال. اي( گروه از سازمان بين المللي كار 

اين گروه شش نفره اعزامي، ضمن انتقاد صريح و جـدي از        .  به ايران سفر كرد 95و  111
سياست هاي دولت احمدي نژاد در زمينه آزادي ها و حقوق سنديكايي، برخي قوانيـن كـار     

 .جمهوري اسالمي را تبعيض آميز ارزيابي كرد
شش نماينده سازمان بين المللي كار كه براي “ :  آبان ماه، گزارش داد 8، ” سرمايه“ روزنامه 

راهي تهران شده اند پيرامون بررسي روند اجرايي شـدن     95و  111اجراي كنوانسيون هاي 
 ”.اين كنوانسيون ها به بحث و تبادل نظر پرداختند

سه مقاوله )  احمدي نژاد( دولت “ :  نيز در گزارشي در اين زمينه متذكر شد”   اعتماد“روزنامه 
مقاوله نامه الـحـاقـي     8ايران از مجموع .  را نپذيرفت)  سازمان بين المللي كار( او . ال. نامه اي

مقاوله  3مقاوله نامه را پذيرفته اما تاكنون تصميمي  براي پذيرش  5سازمان بين المللي كار، 
در سفر اخير هيئت اعزامي سازمان بين المللي كار مـذاكـراتـي      . نامه ديگر اتخاذ نشده است

براي پذيرش اين مقاوله نامه ها با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس صورت گـرفـت كـه      
ايـران  ”  : در اين باره گـفـت  )  عضو كميسيون اجتماعي مجلس( قرباني.  نتيجه اي در برنداشت

اين سه مقاوله نامه را نپذيرفته است و ما هم در ديدار با نمايندگان سازمان بين المللي كـار    
در )  مجلـس ( اعالم كرديم هنوز اين موضع از سوي دولت به كميسيون ارايه نشده است، اما 

مجموع با اين سه موضوع موافق است، اما نماينده دولت اعالم كردهنوز شرايط جـمـهـوري    
 ”.مقاوله نامه فراهم نشده است 3اسالمي براي اجراي اين 

در مـورد    سه مقاوله نامه اي كه جمهوري اسالمي از پذيرش آن استنكاف مي كـنـد،     
مذاكرات و قراردادهاي دستجمعي، آزادي و حق ايجاد تشكل هاي مستـقـل   
بدون دخالت دولت و كارفرمايان و منع به كارگيري كارگران زير سن معيـن  
است، به عالوه حتي كنوانسيون هاي پذيرفته شده نيز در عمل اجرا نشده و 

 .در ابهام قراردارد
مقاوله نامه فوق العاده با اهميت سازمان بين المللي كار، و پايمال ساختـن   3عدم پذيرش 

حقوق سنديكايي زحمتكشان كشور از سوي دولت احمدي نژاد، به خودي خود ثابت مي كند 
كه، برخالف تبليغات پر سرو صدا در دفاع از حقوق و منافع محرومان، اين دولت در عمل و   
با برنامه اي هدفمند خدمتگزار كالن سرمايه داري، به ويژه سرمايه داري بـزرگ تـجـاري      

وزارت كار ناكامي و شكست خود در طرح هاي مختلف از جمله طرح تقويت بـنـگـاه      .  است
هاي زود بازده و كوچك را، با اعمال فشار بر فعاالن كارگري و مانع تراشي در برابر فعاليـت  
سنديكاها و عدم پذيرش مقاوله نامه ها و كنوانسيون هاي بين المللي و پايمـال سـاخـتـن       

 .منشور حقوق سنديكايي به زعم خود پنهان مي كند
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آقاي عزت اهللا سحابي، از شخصيت هاي ملي، نيز در اين 
اين روزها در فضاي جهاني نـاقـوس   ” :  نشست يادآوري كرد

جنگ نواخته شده است و سركوب، خفـقـان و فشـار بـر           
دانشجويان و البته اوضاع نابسامان سياست واقتصاد، پـيـش   

 ”.....زمينه آينده خطرناكي براي ايران است
كه در نشـسـت     ”  كميته موقت صلح“ همچنين در بيانيه 

كميته موقت صـلـح     ”  :مذكور قرائت شد از جمله آمده است
پيشنهاد مي كند، نشستي براي تشكيل شوراي ملي صلح به 
عنوان جنبش اجتماعي صلح دوستان ايران جهت مقابله بـا    

بي ترديد .  خطرهاي تهديد كننده صلح در ايران تشكيل شود
شوراي ملي صلح مي تواند به همبستگي با همه جـنـبـش      
هاي صلح طلب جهان، صداي صلح، دوستي مردم ايران را   
به گوش جهانيان برساند تا خطرات تهديد كننده صـلـح را     

چنين شورايي مي توانـد  ]  كه[ ما براين باوريم ...  محدود كند
هرگونه عمل تهديد كننده صلح از جانب نيروهاي خارجي را 
محكوم كرده و از جمهوري اسالمي بخواهد كه با پـذيـرش   
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد وعمـل بـه     
تعهدات و ميثاق هاي بين المللي زمينه ي تهديد صلح را از 

 ”.ميان بردارد
اين ابتكار و اقدام ارزشمند و به موقع، گامي اصـولـي در     
راستاي تقويت صفوف نيروهاي ميهن دوست و آزادي خـواه  
كشور در برابر خطر فزاينده جنگ و فشارهـاي نـاشـي از        

حـزب مـا بـه        !  تحريم هاي اقتصادي بر ضد ميهن ماست
پيروي از سياست اصولي خود كه همواره بر اتحاد و نزديكي 
نيروها، احزاب و شخصيت هاي ملي، مترقي و آزادي خـواه    

شـوراي مـلـي      “ تاكيد داشته و دارد، از ابتكار مهم تشكيل   
پيشنهاد ها و ابتكارات موثر و سازنده ! حمايت مي كند” صلح

كميته دفـاع از    “ و ” شوراي ملي صلح“اي همچون تشكيل 
در اوضاع حساس كـنـونـي      ”  انتخابات آزاد، سالم و عادالنه

حاكم بر ميهن ما، در مقابله با سياست هاي ماجراجـويـانـه    
دولت احمدي نژاد و مرتجعان حاكم، از اهميتي اسـاسـي و     
جدي برخوردار است و مي تواند به عاملي تعيين كننـده در    
سرنوشت كشور در اين موقعيت تاريخي خطير و دشوار بدل 

حزب توده ايران ضمن حمايت قاطع از ابتكار تشكيـل  .  شود
، اميدوار است چنين اقدامي با حمايت و ” شوراي ملي صلح“ 

پشتيباني همه نيروها و احزاب ميهن دوست و عالقمند بـه    
سرنوشت كشور رو به رو شده و همبستگي ملي در قـبـال       
تهديدات خارجي و سركوب و خفقان داخلي را از هـر بـاره     

 !فراهم آورد
همان طور كه ما در هفته هاي اخير مكرراٌ تأكيد كرده ايم 
زمينه هاي تشنج كنوني بسيار فرا تر از سياست هسته اي و 
حق طبيعي ايران براي بهره وري صلح آميز از انرژي هسته 

مسئله اساسي برنامه استراتژيك امپرياليسـم، بـه     .  اي است
رهبري امپرياليسم آمريكا براي كنترل كامل منطقه خلـيـج   

راه .  فارس و منابع طبيعي آن خصوصاٌ نفت و گـاز اسـت        
مقابله با نقشه هاي خطرناك امپرياليسم نه از طريق تهديـد  
و مقابله به مثل بلكه از طريق بسيج افكار عمومي جهان و   
ايران و تشديد فشار بر روي نيروهاي جنگ طلب امـكـان     

فاجعه تهاجم نظامي آمريكا و متحدانش به عراق .  پذير است
نشان داد كه قربانيان اصلي هرگونه درگيري نظامـي تـوده     
 . هاي مردم و آينده صلح و پيشرفت كشور هاي منطقه است

سياست تشديد تشنج در منطقـه و دادن بـهـانـه بـه              
امپرياليسم براي اجراي سياست هاي مداخله جويـانـه اش     

بايد با تمام توان .  نمي تواند به نفع منافع ملي ميهن ما باشد
ما  در عـيـن حـال        .  با اين سياست ها مقابله و مبارزه كرد

ضمن مخالفت قاطعا با هرگونه مداحله خارجي در امور كشور 
معتقديم كه تالش مشترك همه نيروهاي آزادي خـواه و        
صلح دوست ايران و منطقه مي توان سد راه تكرار فـاحـعـه    

 . جديدي در منطقه باشد

 ...ادامه  گامي ارزشمند 

 در سوگ از دست دادن دكتر نزيهه الدليمي

 به كميته مركزي حزب كمونيست عراق
 رفقاي گرامي،

حزب توده ايران از درگذشت تأسف بار رفيق نزيهه الدليمي با خبر شده است، و خود را در 
سوگ مرگ او و گراميداشت زندگي پربار او به عنوان يك كمونيست، فعال حقوق زنـان و    

 .رهبر ميهن دوست با شما شريك مي داند
نقش پيشاهنگ رفيق دكتر نزيهه الدليمي در زمينه حقوق زنان، و به ويژه نقش او در پايه 

، نه فقط در عراق، بلكه در همه منطقه و در سراسر ”سازمان زنان عراقي“گذاري و گسترش 
همكاري با دكتر الدليمي و بزرگداشت دستـاوردهـاي   .  جهان مورد تجليل همگان بوده است

و هم در مـقـام رهـبـري       ”  جهان عرب“ اين بزرگ زن، هم به عنوان نخستين وزير زن در 
المللي زنان دموكراتيك، مايه افتخار اعضا و هواداران حزب تـوده ايـران و          فدراسيون بين

ميالدي به اين سو، دكتر  50هاي دهه  از سال. فعاالن پيشرو حقوق زنان در ايران بوده است
جايگاه واالي او در     .  الدليمي سهم شايان توجهي در امر تحقق صلح در جهان داشته است

خدشه او به امر صلح  جنبش صلح عراق و عضويت او در شوراي جهاني صلح  گواه تعهد بي
ما با رهبري حزب برادر، حزب كمونيست عراق، و خانواده دكتر الـدلـيـمـي،       .  جهاني است

 .كنيم همكاران و دوستان او صميمانه ابراز همدردي مي
مايليم از اين فرصت استفاده كنيم و بار ديگر همبستگي برادرانه و انترناسيونـالـيـسـتـي      
اصولي خود را با مبارزه شما در راه دستيابي به صلح، پايان دادن به اشغـال كشـورتـان و        

 .ساختمان يك عراق دموكراتيك، شكوفا، متحد، مستقل و فدرال اعالم كنيم
 كميته مركزي حزب توده ايران هاي رفيقانه، با احترام
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  جشن نودمين سالگشت انقالب كبير اكتبر در سوئد

 12و      6روز هـاي    
 3اكتبر و  28( آبان ماه  

جشن نودمـيـن   )  نوامبر
سالگشت انقالب كبيـر  
سوسياليستي اكتبـر در    
شهرهاي  استكهلـم و    

جشن .   مالمو برگزار شد
استكهلم بـه ابـتـكـار       
احزاب كمونيست سوئد،  
شيلي، يونـان، عـراق،     
حزب توده ايران واحـد    
سوئد، حزب كمونيسـت  
ــان      ــوان ــوي، ج ــي ــول ب
كمونيست شـيـلـي و        
شبكه همبستـگـي بـا      
آمريكاي التين سازمان 

برنـامـه   .  دهي شده بود
جشن شامـل قـرائـت      

هاي احزاب فـوق   بيانيه
در مورد اهميت انقالب 
اكتبر و تاثـيـر آن بـر        

هاي مختلف برنامـه اشـعـار       در قسمت.  اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورشان بود
از كشور شيلي يكي از هنرمندان قطعـاتـي از     .  شاعر انقالبي روس ماياكوفسكي دكلمه شد

جشن بزرگداشت انقالب اكتبر . شوپن نواخت و از سوئد هنرمندي با آكوردئون هنرنمائي كرد
نفـر در ايـن        120حدود .  بدنبال خواندن سرود انترناسيونال توسط حاضران به پايان رسيد

اعضاء و هـواداران  .  ها و ايرانيان چشمگير بود جشن شركت داشتند كه در آن كثرت شيليائي
كيك بسيار زيبائي به ابعـاد  . حزب ما به شكل بسيار فعالي در برگزاري جشن شركت داشتند

نود سالگـي  « سانتيمتر به رنگ قرمز، و با نقش داس و چكش زرد رنگ كه جمله  80در 60
پـوسـتـر    .  روي آن تزئين  شده بود، به وسيله هواداران حزب ما تهيه گرديد»   انقالب اكتبر

جشن با خـوانـدن   .  زيباي نودمين سال انقالب كبير اكتبر نيز از كارهاي رفقاي حزبي ما بود
 .سرود انترناسيونال پايان يافت

در مالمو نيز جشن مشابهي با شركت احزاب كمونيست سوئد، شيلي، عراق، يونان و حزب 
گروه هنرمندان شيليائي برنامه موسيقي جالب و شادي را اجراء كردنـد و    .  ما برگزار گرديد 

خواننده جواني از عراق آهنگ هايي را بـه  . گروه ديگري رقص آمريكاي التين را ارائه دادند
 . زبان عربي و فارسي اجرا كرد كه مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت
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پيشنهادي اجالس ”  معاهده“ فرانسه، كه خود از طراحان اصلي اين سياست ها ست، مفاد 
 2ساندي تـلـگـراف      ( است  ”  بسيار بسيار نزديك به قانون اساسي“  سران اتحاديه اروپا 

 ).2007جوالي 
تـرتـيـب    )    Euromoney(”پول اروپا“ او كه در سميناري درلندن، كه توسط مجله 

انگلستان ، هلند و فرانسه  اصرار بر ... “ داده شده بود، سخنراني مي كرد، اضافه كرد كه، 
اين دارند  كه تمامي فرمولبندي هائي كه در آنها به قانون اساسي اشاره مي شود ، حذف 

توافقنامه جديد حاوي اصول كليدي يي است كه در آن قانـون  “ ولي با اين حال ”  . شوند 
تمامي پيشنهادهاي قبلي در مـتـن   “  :  ژيسكار دستن ، تاكيد كرد”    . اساسي وجود داشت

 ”.جديدي ارايه خواهند شد، اما به شيوه اي تغيير يافته و پنهان خواهند شد
سخنان ژيسكار دستن از طرف ساير سران كشورهاي اتحاديه اروپا مورد تايـيـد قـرار      

اصول قانون اساسي در ” :، صدر اعظم آلمان، در همين مورد گفت” آنگال مركل“. گرفت 
 )همانجا(” .اكثريت خود حفظ شده است

، در   ” مـعـاهـده   “” :  ، كميسر كميسيون اروپا نيز اضافه كرد”  مارگوت وال استرووم“ و  
 ”.حقيقت داراي همان مفاد سند اساسي قديمي است

با مخالفت و واكنش جدي زحمتكشان واحزاب كمونيستـي  ”   معاهده اتحاديه اروپا“ اما 
كارگري اروپا در بيانـيـه     -حزب كمونيست 28بيش از .  و كارگري اروپا مواجه شده است

احزاب امضا كننده اين سند مشترك ، اعالم “: را محكوم كردند” توافقنامه“مشتركي  اين 
مي دارند كه هدف واقعي در اصالح سند توافقنامه اتحاديه اروپا، نجات مفاد ضروري رد   
شده در طرح توافقنامه قبلي است، در حالي كه همزمان، به دنبال جلو گيري از بحـث و    

ايـن  .    مناظره دمكراتيك و ابراز نظر مردم، يعني از طريق رفراندوم در اين باره  اسـت     
حركت غير قابل قبول، و بي حرمتي به دمكراسي و حق حاكميتي است، كـه در سـال       

در كشـورهـاي     )  توافقنـامـه  ( اگر اين .  از طرف مردم فرانسه و هلند ابراز شده بود 2005
مختلف به تصويب برسد، بيانگر يك تغيير كيفي در وضعيت و شرايط اتحاديه اروپـا بـه     
عنوان يك قطب سياسي ، اقتصادي و نظامي خواهد شد كه در مغايرت با منافع كارگران 
و مردم  و گام جديدي به سوي بنيادي كردن نو ليبراليسم، ترويج نظامي گري و تسـلـط   

 ” ...قدرتمند تر است 
اين توافقنامه نظامي گري اتحديه اروپا را در چارچوب ناتو و در همكاري بـا ايـاالت       
متحده ترويج خواهد داد، و  بودجه هاي نظامي ، رقابت نظامي  و نظامي كـردن روابـط     

جديد نشان مي دهد كه سران اتحاديه اروپـا    ”  معاهده“. بين المللي را افزايش خواهد داد
بسيار هدفمند اين اتحاديه را تشكيل داده اند و به هر طريقي كه شده در صـدد پـيـاده      

آنچه كه در توافقنامه جديد در نظر گرفته شده ، تمركز قدرت در .  كردن كامل آن هستند
دست سران كشورهاي قدرتمند اروپا، به ويژه آلمان است كه در حال حاضر نقشي تعيين 

در اين ميان نيـز  .  كننده را در روند نهادي كردن ساختار هاي اتحاديه اروپا بازي مي كند
در .   آنچه كه كمترين اهميت را براي سران اتحاديه اروپا را دارد نظر و راي مردم اسـت   

واقع تالش اين بوده است كه به صورتي هدفمند از انجام رفراندوم و اظهار نظر مردم در 
جلوگيري شود و قانون اساسي جديد بدون رفراندم و تنها بـا  ”  معاهده اتحاديه اروپا” مورد

ايجاد پست رييس جمهور اتحاديه اروپا .  نظر دولت هاي حاكم كشورها به تصويب برسد 
نيز در )  در مقام نخست وزير و رهبر كابينه اتحاديه اروپا( و تقويت نقش رئيس كميسيون 

راستاي هرچه محدودتر كردن قدرت مردم و به خطر افتادن استقالل و حق حاكـمـيـت    
كشورهاي عضو و به ويژه  كشورهاي كوچك تر و به لحاظ اقتصادي ضعيف تر خـواهـد   

كشور و جمعيتي برابر با جمعيت اياالت متحـده ، در       27گسترش اتحاديه اروپا به .  بود
عمل اين اتحاديه را به عنوان يك قدرت بال منازع سياسي ، اقتصادي و نظامي در عرصه 

 . جهاني مطرح مي كند و مي تواند رقيبي جدي براي اياالت متحده باشد 
معاهـده  “ تغييرات سطحي پيشنهادي در قانون اساسي اتحاديه اروپا و ارائه آن در قالب 

، نه تنها قدمي در راه منافع مردم اروپا نيست بلكه با فرمول بنـدي هـاي     ” اتحاديه اروپا
هدف تنها تبديل شدن اتحاديه اروپا به يـك  .  جديد، راه را براي مداخله مردم بسته است

قدرت مطرح بين المللي است تا در غارت كشورهاي جهان و تصاحب بازارهاي جـهـان     
 . سهم خود  را بيايد

روند تحميل سياست هاي سران اتحاديه اروپا به كشورهاي مستقل تا كنترل كامل اين 
قدرت براي تصميم گيري هاي واقعي به مـرور زمـان بـه          . كشورها ادامه خواهد يافت

بروكسل انتقال خواهد يافت و مردم اروپا حق مسلم ابراز نظر براي تصميم گـرفـتـن در      
با همان اهداف ” اياالت متحده اروپا“در آينده .  مورد كشورهايشان را از دست خواهند داد

اياالت متحده آمريكا، يعني ترويج سياست هاي نو ليبرالي، نظامي گري و طـرح هـاي       
 .   مشخص سياسي و اقتصادي در تضاد جدي با منافع مردم را تعقيب خواهد كرد

 ...ادامه  معاهده اتحاديه اروپا
 جهاني شدن و سوسياليسم

 نوشته پروفسور زنگ زيشنگ، دانشگاه رن مين، چين

و اين يك حقيقـت   . جهاني شدن پيامد سرمايه داري است
مي توان بر ضد جهـانـي   .  تاريخي گزيزناپذير بشمار مي رود

از سـوي    .  شدن پيكار كرد اما نمي توان آن را نابود ساخـت 
ديگر، بر شالوده ديالكتيك ماركسيسم، مـي تـوان پـديـده         
جهاني شدن را شناخت، قانون مندي هايش را فرا گرفـت و    

بر ايـن    .  ما هيچ ترديدي در اين باره نداريم.  آن را مهار كرد
گمانيم كه از توان مندي تعديل گرايشات ايـن پـديـده در        

جـهـانـي    .  راستاي دستيابي به نتايجي بهتر برخوردار هستيم
در نگاه نخست، بـه    .  شدن برآيند تكامل سرمايه داري است

. نظر مي رسد كه توليد سرمايه داري در حال شكوفايي است
واقعيت اين است كه اين نظام نه تنها هنوز نتوانستـه اسـت     
تضادهاي خود را برطرف سازد بلكه به تضادهاي آن افـزوده  

بنابراين، با افزايش بيشتر ايـن تضـادهـا، رونـد         .  شده است
 .دگرگوني هاي اجتماعي نيز شتاب مي گيرند

رويكرد چين به جهاني شدن چيست؟ ما با توجه به  
. جنبه اقتصادي فرآيند جهاني شدن، رويكردي منطقي داريـم 

اين پديده نه ما را هراس زده كرده است و نه از خوش بينـي  
ما بايد در اين شرايط هوشيار باشـيـم و     .  زياد نابينا شده ايم

حركت سوسياليسم .  تجربه گذشته را مورد بررسي قرار دهيم
ما بايـد  .  در افت و خيز جهاني شدن سرمايه داري بوده است

در تالطم اين پديده، با شركتي فعال و نه به سان نـاظـري     
ما از پديده جهاني شدن سرمايـه  .  منفعل حضور داشته باشيم

پيشرفتگـي بسـيـار      .  براي توسعه كشورمان بهره مي گيريم
شـيـوه هـاي      .  اقتصاد سرمايه داري را نمي توان انكار كـرد 

توليدي و مديريتي آن در سنجش با نظام هاي سوسياليسـم  
. دليلي وجود ندارد كه از آنـهـا دوري كـنـيـم         .  بهتر هستند

برخالف آن، بايد با فروتني از كـاردانـان سـرمـايـه داري            
همانطوري كه لنين مي گويد سوسياليسـم را بـا       .  بياموزيم

بسيار مهم است كـه  .  دست هاي سرمايه داري برپا مي كنيم
از جايگاه نظري، ناهمساني بين سرمايه داري و سوسياليسـم  
را تنها در مقوله هاي برنامه ريزي متمركز يا بازار آزاد درك   

در يك جامعه سوسياليستي، اقتصاد بازار مي تـوانـد     .  نكنيم
وجود داشته باشد و همينطور در يك جامعه سرمايـه داري،    

اين تصور اشتباه .  اقتصاد متمركز مي تواند به كار گرفته شود
خواهد بود كه چون ما  از اقتصاد بازار آزاد بهره جويي مـي    

در چند سـال  .  كنيم پس در راه سرمايه داري پيش مي رويم
اخير، چين توانسته است به يك توسعه يافتگي سريع دسـت  
. يابد اما هنوز درآمد سرانه آن به سطح مطلوب نرسيده است

سطح پژوهش ها و تحقيقات علمي هنوز پاييـن اسـت در       
بشمار نمـي رويـم،     »  قدرت اقتصادي مهم«  نتيجه ما يك 

» كشور پيش رفته معمولي«  حتا نمي شود گفت كه ما يك 
چين با بازكردن درهاي كشور بر روي جهاني شـدن    . هستيم

سرمايه، شيوه هاي توليد اقتصادي، پزوهشي و فن آوري آن 
اين به معناي تسليم شدن .   را در جهت توسعه بكار مي گيرد
ما كمبودها و اثرات زيان بـار  .  در مقابل سرمايه داري نيست

ولي اگر رويكرد ما با پديـده هـاي ايـن        .  آن را درمي يابيم
دوران، همراه با بي اعتنايي و پشت كردن به امكانات تـوان    
نهفته باشد آنگاه طولي نخواهد كشيد كه با شكستي سخـت  

   .   روبرو شويم و از هم بپاشيم



جديد با اتخاذ يك فـرمـول     ” معاهده“در برخي موارد .   مي كند
بندي مبهم و نادقيق، و افزودن تبصره ها، و توضيحات الحـاقـي   
عمالٌ  امكان بهره برداري از هرگونه مزيتي به نفع شهروندان و   

براي مثال در حالي كه بر طـبـق     .   زحمتكشان را از بين مي برد
اتحاديه اروپا حق برخورداري از خدمات اجتماعي “ يك ماده سند 

به منظور حفاظت از شهروندان در شرايط بـارداري، بـيـمـاري،       
سوانح كاري، بازنشكستگي را به رسميت شمرده و محتـرم مـي     

اشـاره بـه     “ :  ، در توضيحات الحاقي تصريح مي شود كـه   ” دارد
خدمات اجتماعي در رابطه با مواردي است كه چنين خـدمـاتـي      
وجود داشته و شامل شهروندان مي شود و به اين معنا نيست كه 
در آنجائي كه چنين خدماتي وجود ندارند، چنين خدماتي ايـجـاد   

ماهيت تجاوزگرانه اتحاديه اروپا و هماهنـگـي آن بـا        ”   . گردند
سياست امنيـت و دفـاع       “ امپرياليسم آمريكا از يك بند محوري 

سياست اتحاديه اروپا با سياست امنيتي “ كه اظهار مي دارد ”  اروپا
و دفاع مشتركي كه در چارچوب پيمان آتالنتيك شمالي تصويب 

در هميـن راسـتـا      .   ، كامالٌ مشخص است” شده، همخوان است
كشورهاي عضو متعهد “  :  بندهاي ديگر سند تصريح مي كنند كه

مي شوند كه به صورت افزاينده اي قابليت هاي نظامي خـود را    
شوراي اروپا ممكنست كه جامه عمـل  “ و يا اينكه ”  بهبود بخشند

پوشاندن به ماموريت هاي مشخصي را به گروهي از كشورهـاي  
عضو بسپارد كه در جهت حفاظت از ارزش هاي اتحاديه اروپا و   

اين كشورها حق خـواهـنـد      ”  ....خدمت به منافع آن  اقدام كنند
در چارچوب اتحاديه اروپا ساختار هاي دائمي نظامـي  “ :  داشت كه
 ”   .ايجاد كنند

واقعيت اين است كه، طراحان اتحاديه اروپا مصرانه به دنـبـال   
كسب قدرت براي تسلط  همه جانبه به اقتصاد در قلمرو هـمـه     
كشورهاي عضو هستند و از آنجا كه چنين طرحي را براي تبديل 
اروپا به يك قدرت مسلط اقتصاد جهان ضروري مي دانند، و بـه    
يقين نيز به اين سادگي از اين هدف خود دست بر نـخـواهـنـد       

قـانـون   “ پس از به اصطالح از دستور كار خارج شـدن      .   داشت
اتحاديه اروپا به دليل مخالفت مردم، دست به تـدويـن     ”  اساسي

كنوني زدند كه درآن به عمد و آگاهانه از زبان ديگري ”  معاهده“ 
واقعيت اينـسـت   .   براي گنجاندن مطالب قبلي استفاده شده است

” مـعـاهـده   “ كه در عمده ترين مسائل مربوط به هويت و جهت   
تصويب شده در اجالس ليسبون هيچ تفاوتي با سند قبلي نداشته 
و اساساٌ كوشش طراحان آن متوجه اين بوده  كه با كلمـات نـه     
چندان صريح و واضح ، هدف اصلي اتحاديه را، كـه تـفـويـض       

 .قدرت به كميسيون اتحاديه اروپا در بروكسل است، بگنجانند
به رغم اين ترفند جديد، زحمتكشان و نيروهاي سياسي ترقـي  

را دريافته و به عـدم    ”  معاهده“ خواه اروپا به روشني مقاصد اين 
تغيير سياست هاي سران اتحاديه اروپا در رابطه با ايـن سـنـد        

حتي خود طراحان سياست هاي اين اتحاديه نيـز  .  كليدي آگاهند
به  ادامه همان سياست اذعان دارند و آن را تغيير نـاپـذيـر مـي       

رييس جـمـهـور اسـبـق          ”  ژيسكار دستن“ بنا به گفته ي . دانند
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در خدمت ” معاهده اتحاديه اروپا“

 تثبيت نوليبراليسم 

 27و  26اجالس سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ليسبون كه در روزهاي 
سند مهمي كه حكم قانون اساسي برگزار شد، در رابطه با )  اكتبر 19و  18( مهرماه  

كشور عضو  27اروپا را دارد و وظيفه آن نهادينه كردن نوليبراليسم در قلمرو تمامي 
بحث و تصميم  و تنظيم عملكرد و روابط بين نهادهاي گوناگون اتحاديه اروپا است،

كه توافق هاي اصـولـي در     ” معاهده اتحاديه اروپا“قرار است كه سند .  كردگيري 
كشور عضو در بروكسل حاصل  27مورد محتواي آن در تيرماه، در اجالس رهبران 

 .  شده بود، در جلسه آذر ماه سران اتحاديه اروپا به تصويب نهائي برسد
كه در جريان رفرانـدوم  ”  قانون اساسي“ در اساس با سند ”  معاهده اتحاديه اروپا“ 

مردم اين دو كشور از دستـور كـار     ”  نه“ هاي برگزار شده در فرانسه و هلند با راي 
 .  خارج شد، تفاوتي ندارد

دو سال پيش مردم فرانسه و هلند، در جريان يك كارزار هماهنگ و بـه طـور       
پيگير سازماندهي شده از طرف نيروهاي چپ و اتحاديه هاي كارگري، و با آگاهـي  

، با آن به مخالفت پرداختند و بـا راي    ” قانون اساسي اروپا“ از محتواي ضد مردمي 
.   تاريخي خود، آن را حتي تا مرز نابودي و خارج شدن از دستوركار نيز كشاندند”  نه“

پس از اين شكست سياسي، سران اتحاديه اروپا تالش كرده اند با ترفندهاي جديد، 
و پس از دو سال مذاكرات همه جانبه ، سند مورد نظر خود را بدون مراجعه به آراء   

وليكن در اساس با همان محتواي قبـلـي  بـه مـردم           ”  جديد“ مردمي، در قالبي 
 .كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحميل كنند

اتحاديه اروپـا،  ”  قانون اساسي“ بر رغم برخي تغييرات محدود و سطحي مثبت در 
.  سند پيشنهادي در اساس ماهيت نوليبرالي و ضد كارگري خود را حفظ كرده اسـت 

طرفداران پر و پا قرص اتحاديه اروپا مدعي هستند كه، با تقويت نقش پارلمان اروپا 
در روند سياست گذاري اتحاديه اروپا و افزايش مدت زماني كه پارلمان هاي مـلـي   
كشورهاي عضو براي مطالعه و اظهار نظر در مورد مصوبات و تصميمات كميسيون 

” قانون اساسـي “ اما حقيقت اينست كه  . شده است”  دموكراتيزه“اروپا، اتحاديه اروپا 
در ليسبون بـا ايـجـاد       2007اكتبر  18مورد توافق سران اتحاديه اروپا در اجالس 

و همچنين تقويت نقـش كـلـيـدي رئـيـس           ”  پرزيدنت شوراي اروپا“ پست جديد 
كميسيون اروپا، در زماني كه امكان وتوي تصميم هاي كميسيون اروپـا تـوسـط        
كشورهاي عضو در مواردي كه اين مصوبات با سياست هاي ملي آن كشـور در        
. تضاد باشند، محدود شده است،  درست عكس چنين تغييري در شرف انجام اسـت 

در رابطه با سيستم حـاكـم   ”  معاهده اتحاديه اروپا” گنجاندن ماده هاي مشخصي در
اقتصادي آن، سياست امنيتي و دفاعي اتحاديه و نهايتاٌ كم رنگ شدن فصل مربوط 
به وظايف دولت ها براي تامين حقوق وخدمات اجتماعي ماهيت واقعي اين سند را 

سند در رابطه .  كه بايد آن را قانون اساسي اتحاديه اروپا قلمداد كرد، افشاء مي كند
: با سيستم اقتصادي حاكم، در يك ماده كليدي، مشخصاٌ مـقـرر مـي دارد كـه            

اقدامات كشورهاي عضو و جامعه اروپا در كل بايد شامل پايه گذاري يك سياست “ 
اقتصادي هماهنگ و همخوان با اصل اقتصاد آزاد باشد، كه در آن رقـابـت آزاد         

به ”  آزادي جستجوي اشتغال، براي كار“ گنجاندن مفاهيم كش داري نظير “   . است
را مشخص تـر    ”  معاهده اتحاديه اروپا“ عمالٌ ماهيت نوليبرالي ”  حق اشتغال“ جاي 
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