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 1387 خرداد 4بيست و  دوم  سال  

يا “ اقتدار سياسي براساس اعتقادات ديني“

 استبداد خشن قرون وسطايي

  6ادامه در صفحه    

!مبارزه براي لغو قراردادهاي موقت گسترش مي يابد  

 3ادامه در صفحه    

علي خامنه اي، ولي فقيـه رژيـم، در       
سخناني كه به مناسـبـت نـوزدهـمـيـن         
سالمرگ خميني ايراد كرد ضمن تأكيد بر 
خطوط قرمز و غير قابـل عـبـور رژيـم         
استبدادي حاكم و خط و نشان كشـيـدن     
براي برخي از نيروهاي اصالح طـلـب و     

امـام راحـل     “ :   دگر انديش از جمله گفت
براي حفظ حريم هويت انقالب اسـالمـي   

هاي عاريتي همچـون   حتي استفاده از واژه
كردند و    جمهوري دموكراتيك را منع مي

سازي در چارچوب نـگـاه    بر نوآوري و واژه
... ديني و اعتقادي انقالب تاكيد داشـتـنـد   

اين نوآوري همواره در حركت امام بزرگوار 
هاي ايشان نيز مشهود بـود كـه        و روش

استفاده از عبارت جمهوري اسالمـي بـه     
جاي جمهوري دموكراتيك و همچنين به 
كارگيري كلمه واليت به جاي حكومت و 

هـا بـراي        سلطنت از جمله اين نـوآوري 
مشخص كردن مرزهاي نظام جمـهـوري   

 .”اسالمي بود

خامنه اي در ادامه همين سخنان ضمن 
حمله شديد به نيروهاي اصالح طـلـب و     

برشمردن بـرخـي از ايـن        ”  غير خودي“ 
مرزهاي سـيـاسـي و      “ :  نيروها تأكيد كرد

اعتقادي همانند مرزهاي جغرافيايي است 
ها در  كه اگر كمرنگ شوند و يا حساسيت

ها كم شود، ممكن است بـرخـي    قبال آن
كه متوجه باشنـد وارد     ها بدون آن خودي

حريم بيگانگان، و يا برخي بيگانگـان و    
ها وارد حريم انقالب اسالمـي   غيرخودي

متاسفانه اين اتفاق در كشور مـا    ...  شوند
در برخي مـواقـع،       ها، افتاد و براثر غفلت

اهتمام جدي براي حفاظت از مـرزهـاي   
فكري، عقيدتي و سياسـي نشـد و در         
نتيجه كساني كه از خانواده انـقـالب و     

كه  عاشق امام بودند به تدريج و بدون آن
متوجه شوند از مرزها عبور كردند و براثر 
تنفس در فضاي خارج از اين مرزها، دچار 

البته از آن طرف ... دگرگوني و تغيير شدند
هم كساني ناروا و بدون هيچ مشـكـلـي    
داخل مرزها شدند، بنابراين همـه بـايـد      
مراقب باشند و همواره بـراي حـفـظ و        
برجسته باقي ماندن مرزهاي اعتقادي و   
محدوده جغرافيايـي سـيـاسـي نـظـام           

  .”جمهوري اسالمي تالش كنند

سخنان تهديد آميز خـامـنـه اي در          
فضاي پس از برگزاري شو انتـخـابـاتـي     

!آمار واقعي چيست؟  
طي ماه هاي گذشته، هنگامي كه وزير جديد آموزش 
و پرورش معرفي و از مجلس راي اعـتـمـاد گـرفـت،        
گروهي از كارشناسان آموزشي كشور و فعاالن حـقـوق   
كودك خواستار رسيدگي جدي به وضعيت ميليون هـا    

 .كودك محروم از امكانات تحصيلي شدند
در گزارشي درمورد اين گروه بزرگ كودكان، كـه در    
اوايل زمستان سال گذشته انتشار يافت چنـيـن آمـده      

ميليون كودك در فضـاي آمـوزشـي       3/   5قريب ” :بود
بسر نمي برند، نخستين پرسشي كه به ذهن متبادر مي 
شود اين است كه اين تعداد كـودك در كـدام فضـا          
زندگي مي كنند؟ شواهد نشان مي دهد گروه بزرگي از 
آنان به كار در محيط هاي گوناگون و البته پر خطر و با 

ماده .  بدترين وضعيت بهداشتي و ايمني مشغول هستند
حقوق كودك هرگونه كار و استثمار كودك را بـه       32

عنوان مانع آموزشي و طي دوره كودكي ممنوع شناخته 
 ”.است

آما اين ممنوعيت در جمهوري اسالمي رعايت نـمـي   
گردد و آمار از افزايش نگران كننده تعداد كودكـان در    

مطابق يك آمار رسـمـي،   . مشاغل مختلف حكايت دارد
درصد از نـظـر      15سال بيش از  19تا  10از كل افراد 

 370در كل، قـريـب     .  اقتصادي فعال شناخته شده اند
سال به عنوان شاغل در كشور  15هزار نفر كودك زير 
هزار كودك نيز در تهران ثبـت   20به ثبت رسيده اند و 

  2ادامه در صفحه    

درصد كارگراني كه بـا كـارفـرمـايـان         9حدود 
 90اختالف داشتند به سركار خود بازگشتنـد و      

.  درصد آن ها نتوانستند به سركار خود باز گردند
قانون كار، به بازرسان كار تكليف كرده  28ماده 

است كه تشخيص بدهند درصورت بروز اختالف 
در يك واحد اقتصادي كارفرما مقصر اسـت يـا     

 ”.كارگر
بنابه ارزيابي وزير كار و امـور اجـتـمـاعـي،          
بازرسان كار در طول يكسال گذشته تنـهـا بـه      
سود و در جهت منافع كارفرمايان اقدام و رفتـار  
كرده اند و آنچه پايمال شده حقـوق كـارگـران      

 !بوده است

كارگران قرارداد موقت پااليشگـاه   *
ها و مجتمع هاي پتروشيمي، به همـراه  
كارگران صنايع پوالد و ذوب آهـن،        
خواستار لغو قراردادهاي موقت و عـقـد   

اين خواسـت  .  قراردادهاي دايم هستند
نفتگران و كارگران بخـش پـوالد از       
حمايت همه كارگران و زحمـتـكـشـان     

 !كشور برخوردار است
 

محمد جهرمي، وزير كار، در ارزيابي فعالـيـت   
،  بـا    1386وزارت كار و امور اجتماعي در سال 

طي سال گـذشـتـه در      “ :  صراحت اعالم داشت
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از سوي ديگر انجمن حمايت از حـقـوق كـودك      .  گرديده است
 800ميليون و      1تعداد كل كودكان كارگر و مشغول به كار را 

اسفند ماه از قـول     19روزنامه اعتماد .  هزار نفر ارزيابي مي كند
: رييس جمعيت دفاع از حقوق كودكان كار و خيابان گزارش داد  

با وجود تصـويـب     .  وضعيت حقوق كودكان كار نشان مي دهد” 
برخي قوانين، اين قوانين از ضمانت اجرايي برخوردار نيسـتـنـد،    
معرفي كودكان كار و خيابان به عنوان فروشنده مواد مـخـدر و     
باندهاي تبهكاري، بزرگترين ضربه را به اين قشر وارد مي كنـد  

اغـلـب   ( چرا كه اين بچه ها به خاطر فقر، تك سرپرست بودن   
يا از كار افتادگي والـديـن     )  فرزند زنان سرپرست خانوار هستند

ساعت كار كنند و به اين دلـيـل كـه         11مجبورند حتي روزي 
تخصص خاصي ندارند بايد كارهايي مثل گل فروشي، واكسي و 
حتي كار در كارگاه ها را كه بسيار خطر ساز است، انجام دهنـد،  
هيچكس به اين كودكان توجه ندارد، شوراها و بهزيستـي هـم     
بيشتر به دنبال طرح و سمينار هستند و حتي در خيـلـي مـوارد      
تصويب طرح هم انجام مي گيرد اما بعد از مدتي همه چيز بـه    

 ”!دست فراموشي سپرده مي شود
در ارتباط با نوع كار كودكان در جمهوري اسالمي در يكي از   

مشاغل مربوط به كار كودكـان از    “ :  آمارهاي يونيسف آمده بود
مشاغل سياه و با حداقل مهارت و صرفا فيزيكي اسـت و در        
ضمن با حداقل مزد، بيشترين بهره كشي از نظر حـجـم كـار،        
فشردگي ميزان كار، نوع كار و سختي و زيان آور بـودن آن و      
همچنين ساعات و روزهاي كار توسط كودكان كارگـر صـورت     

 ”.مي گيرد
فروردين ماه،  نـيـز در خـبـري          7، ” دسترنج“ پايگاه خبري 

سـال   18تا  8كودكان “ :  پيرامون كودكان مشغول به كار نوشت
اتباع بيگانه بيشترين حجم كودكان كار را به خود اخـتـصـاص      
داده اند، مدير كل آسيب هاي اجتماعي شهرداري تـهـران در       
گفت و گويي تاكيد كرد درحال حاضر كودكان كار مشغول فـال  
فروشي، دستفروشي و نظاير آن هستند كه متاسفانه با توجه بـه  
گستردگي معضل موجود، شهرداري، جمع آوري و ساماندهي و   

 . ارجاع آنان به سازمان بهزيستي را برعهده گرفته است
نحوه برخورد با كودكان كار از نوع برخورد با متكديان است و 
بنابر اين جمع آوري آنان توسط گشت هاي ويژه اقدامي غـيـر     

البته بايد متذكر شد كه رفتار شـهـرداري و       ”  . كارشناسي است
نيروي انتظامي با اين كودكان معصوم و رنج كشـيـده كـامـال       

 !وحشيانه  و به دور از شان انساني است
اجتماعـي ضـد     -اين كودكان قربانيان سياست هاي اقتصادي

مردمي رژيم واليت فقيه هستند و توسط ارگان ها و نهـادهـاي   
 !همان رژيم مورد تحقير، اهانت و ضرب و شتم قرار مي گيرند

فروردين ماه  معاون امـور   21دركنار آمار و گزارشات فوق، در 
اجتماعي سازمان بهزيستي از اجراي طرح ايجاد و سامـانـدهـي    
: شغل كودكان كار در پانزده استان كشور خبر داد و اعالم داشت

سازمان بهزيستي با همكاري تشكل ها اقدام به ايجاد كارهاي ” 
كـرده  ]  كارهاي سبك به چه معنـاسـت؟  [ سبكي براي كودكان 

 2كار ايجاد اشتغال براي كودكان كار سال گذشـتـه در       .  است
استان كشور اجرايي شد و قصد داريم اين طـرح را درپـانـزده        

اين مقام رسمي روشن نمي كند كـه،  ”  .كالن شهر اجرايي كنيم
كارهاي سبك چيست و اصوال چرا كودكان بايد به كـار وادار      

 ...ادامه  آمار واقعي  

 . باشند ديالكتيك و تاريخي هميشه و در تمام كشورها علمي و واقعي مي
. از سوي ديگر سوسيايسم در كره، كوبا، چين، الئوس و ويتنام به پيش مي رود  
تبلور آن تحت الهام كارل ماركس اشكال گوناگوني به خود مي گيرد و آن دلـيـل     

امپرياليستي همچـنـان در     -سرمايه داري  و ضد-عيني است  بر اينكه انقالب ضد
 . در كمال پويائي به پيش مي رود 21قرن 

، نه تنها سوسياليسم در بخش اعظمي از دنيا انكار شـد    1989در حقيقت، بعد از 
 .بلكه اكثريت عظيم نوع بشر لذت  صلح و امنيت را از دست داد

طبيعتا، در چنين  شرايطي، حضور احزاب كمونيست و كارگري، در كنـار سـايـر      
از سوي ديگر، اتحاد .   سازمان هاي مترقي و انقالبي، همانند  گذشته ضروري است

 .امپرياليستي ما حياتي است-تمام نيروهاي انقالبي براي مبارزه ضد
در ونـزوئـال، مـا         .  و آمريكاي التين يك نمونه مهم و موفق را ارائه مي دهـد   

امپرياليستي را بـا شـركـت؛ حـزب           -سرمايه داري و ضد-ساختار يك اتحاد ضد
سوسياليست نوين، حزب كمونيست ونزوئال و ساير سازمان هاي سياسي آغاز كرده 

. در آمريكاي التين به مثابه يك كل، نيز اتحاد در حـال پـيـشـرفـت اسـت          .  ايم
) آلترناتيو  بوليواري  براي آمريكاي التـيـن    (   ” آلبا“ كشورهاي هر چه بيشتري در  

به دنبال كوبا و ونزوئال كشورهاي بوليوي، اكوادور و نيكاراگـوئـه    .  شركت مي كنند
واقعيـت  .  پيوستند، در آينده اي نزديك پاراگوئه نيز به آنها خواهد پيوست ” آلبا“ به  

تاريخي به ما مي گويد كه اصول ماركسيسم شرطي حياتي است  براي موفـقـيـت     
مبارزه  نوع بشر عليه فقر و دستيابي به يك زندگي  بهتر براي همه ، كه تنهـا در    

اما  آبديده با تجربه غـنـي آن       20يك جامعه سوسياليستي رها از اشتباهات قرن 
ما امريكاي جنوبي ها  خوشحاليم از اينكه تصميم گرفتيد امسال .  امكان پذير است

 .به منطقه ما توجه كنيد
سرمايه داري ماهيت انساني را نفي مي كند و مي تواند بسياري را كه در شرايط 

 .فقر آميز بسر ميبرند را به ياس و نا اميدي بكشاند
تجربه هاي گذشته به ما مي اموزند كه تحول انقالبي بصورت مكانيكي اتـفـاق   

 .نخواهد افتاد
تحول انقالبي تنها بر پايه تصميم آگاهانه مبني بر درك ماركسيستي  كه سرمايه 

هيچ .   داري  باني خطاي ساختاري در جامعه بشري است،  به وقوع خواهد پيوست
جامعه اي در دنيا نمي تواند خود را از پي آمدهاي منفي سرمايه داري،  بدون اعمال 

بدين قرار، به منظور عـقـب رانـدن       .  تئوري و عمل آموزش ماركس، دور نگهدارد
موفق مرزهاي سرمايه داري، همه ما احتياج داريم كه بسياري از درس هائي را كه 
از طريق مبارزه مردم و طبقه كارگر در كشورهايمان و از انقالبيوني مانـنـد كـارل      
ماركس، فردريك انگلس، والديمير ايليچ لنين، سيمون بوليوار از ونزوئال، مارتي از   
كوبا، مارياتگوئي از پرو، ساندينو از نيكاراگوئه و بسياري ديگر آموخته ايـم بـكـار        

 .ببريم
 بنابر اين رفقا، به پيش“ 

 به سوي آخرين نبرد
 انترناسيونال

 ”اتحاد نوع بشر

 ...ثادامه  ميرا

شوند؟ چرا امكانات تحصيلي و آموزشي براي آنان ايجاد نمي شود و پول و 
سرمايه اي كه براي به اصطالح كارهاي سبك هزينه مي گـردد، صـرف     

به هر روي در رژيم واپس مانده و سياه !  آموزش و سالمت آنان نمي شود؟
واليت فقيه ظاهرا استثمار و شكنجه قانون نانوشته براي ميليون ها كودك 

 !رنجديده و مظلوم ميهن ماست
در برابر طرح هاي غير قابل قبول و ارتجاعي جمهوري اسالمي، جنبش 

سـال     16سنديكايي زحمتكشان ايران از ممنوعيت كار كودكان كمتر از   
حمايت كرده و خواستار حل معضل كودكان كار بر پايه احترام به شـان و    
مقام انساني آنها و پايبندي به قوانين داخلي و بين المللي حمايت از حقوق 

 . كودك است
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خبرگزاري . موقت د رميان كارگران اين صنايع گسترش چشمگير داشت
كارفرمايان پس از   ” در گزارشي تحت عنوان 86،  در اسفند ماه ” ايسنا“ 

واگذاري واحدهاي صنعتي به بخش خصوصي كارگران را تحت فشـار    
به اعتراضات كارگران پوالد سازي مباركه و ذوب آهـن        ”  قرار ندهند

 44خصوصي سازي به قصد اجراي اصل ”  : اشاره كرده و ازجمله نوشت
و كوچك شدن دولت سياستگذاري مطلوبي قلمداد مي شود ولي آنچـه  
تاكنون در بعد نيروي كار اتفاق افتاده اين بوده كه در خصوصي شـدن    
واحدها ، خريدارها معموال به دنبال واحدي مي روند كه نيروي آن واحد 

دراستان اصفهان اين امر به خوبي به . شده باشند] اخراج: بخوان[تعديل 
چشم مي خورد كه در طول يكسال گذشته اعتراضات كارگري را بـه      

شاهد آن هستـيـم   ]  صنايع پوالد[ دنبال داشت، در بعضي از اين واحدها 
كه پس از تعديل نيروي كار آن واحد، كارفرما از طريق شركـت هـاي     

را جذب مي كـنـد و از         ]  قرارداد موقت[ پيمانكاري نيروهاي جديدي 
طرفي ديگر بسياري از واحد هاي واگذار شده اموال غير منقول را نـيـز   
تبديل به پول مي كنند و با اين كار توان توليد واحد كاهش مي يابد و   
در مقابل اعالم مي كنند چون توليد كم شده بنابر اين نياز بـه تـعـداد      

 ”.كارگران كمتري دارند
اكنون مبارزه بر ضد قراردادهاي موقت گسترش قابل تاملي يافتـه و    
به ويژه اين اعتراضات در صنايع بزرگ در استان خوزستان، اصفهان و   
آذربايجان شرقي در رشته هايي چون نفت، پوالد و ماشين سازي و ابزار 

 .سازي عليرغم اوضاع نامساعد جريان دارد
درصد كارگران حاضر در كارخانه ها و در بدنه  80مطابق آمار رسمي، 

ماه به كـار     6روز تا  10ماه و  2صنايع توليدي با قراردادهاي موقت از 
اين قرار دادها در دولت هاشمي رفسنجاني و در پيروي از .  اشتغال دارند

دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني توسـط وزارت كـار       
كه در راس آن كمالي، دبيركل پيشين خانه كـارگـر     ”  سازندگي“ دولت 

قرارداشت، رواج يافت، در واقع قراردادهاي مـوقـت بـوسـيلـه دولـت           
رفسنجاني و با طراحي و همياري خانه كارگر در كشور بـه يـك روال       

طبقه كارگر و جنبش سنديكايي ميهن ما هـرگـز   . عادي بدل شده است
تفسير دبير كل سابق خانه كارگر را كه در پست وزارت كار و به عنـوان  
وزير كار دولت رفسنجاني انجام وظيفه مي كرد فراموش نخوهند كـرد،  

و در اوج اجراي سياست هاي تعديل    70در آن دوران يعني اوايل دهه 
قـانـون      7اقتصادي خانه كارگر و وزارت كار در تفسير تبصره دوم ماده 

در .  كار به خواست كارفرمايان عمل كرده و به آن جنبه قانونـي دادنـد    
اسفند ماه سال گـذشـتـه در       20،” دسترنج“ اين خصوص پايگاه خبري 

: گرماگرم اخراج هاي گسترده درآستانه نوروز در يادداشتي تاكيـد كـرد    
 7اوايل دهه هفتاد بود كه كانون كارفرمايان درباره تبصره دوم مـاده      “

] حسين كمالي و ديگر اعضاي خانـه كـارگـر     [ قانون كار در وزارت كار 
تفسير خواست پاسخ سه حرفي به اين تفسير، جمعيت غالب كـارگـران   
كشور را از چتر حمايتي قانون كار خارج كرد و آنان را به برده تـبـديـل    

 ”.كرد
قانـون كـار،      7اكنون نيز با توجه به همين تفسير از تبصره دوم ماده 

جهرمي، وزير كار دولت احمدي نژاد،  با صـراحـت از عـقـد و رواج             
وي چـنـدي     .   قراردادهاي موقت حمايت كرده و آن را قانوني مي داند

موضوع قراردادهاي موقت را نـمـي       “ :  پيش با گستاخي تمام گفته بود
بايد پرسيد، پس اين نوع قراردادها را چـگـونـه    ” . توان با قانون حل كرد

بايد حل كرد؟ اگر قانون براي حل معضالت و تنظيم روابط اجتمـاعـي   
است، چرا نمي توان مشكل ميليون ها كارگر ايراني را با قـانـون حـل      
كرد؟ آيا اين اعتراف صريح به جانبداري قانون در جمهوري اسـالمـي     

قراردادهاي مـوقـت و       !  براي تامين منافع كالن سرمايه داران نيست؟
رواج و گسترش آن امنيت شغلي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن 
ما را پايمال ساخته و از اين رو لغو اين نوع قراردادها از خواسـت هـاي     

 بنيادين و عاجل جنبش كارگري كشور در لحظه كنوني است

رواج قراردادهاي موقت امنيت شغلي ميليون ها كارگر ميـهـن   
ما را به نابودي كشانده است، در هفته هاي پاياني سال گذشتـه  
و آغاز سال نو ، كارفرمايان با توجه به قراردادهاي موقت اقـدام  

در قزوين فـقـط در       .  به اخراج هاي گسترده و بي سابقه كردند
مطبوعات در ايـن  .  هزار كارگر بيكار شدند 30عرض چند هفته 

درصد كارگران قـراردادي اسـتـان         50بيش از ”  :زمينه نوشتند
قزوين بدون دريافت حقوق سنوات، عيدي و پاداش با اتمام قرار 
داد كاري خود بيكار شدند تا در صورت تمايل كارفـرمـايـان و      
مالكان واحدهاي توليدي در نيمه دوم فروردين ماه بكار گرفتـه  

ماه با كارگران باعث شده تـا   6ماه تا  2انعقاد قراردادهاي . شوند
خيل عظيم كارگران اين استان نتوانند در صورت اخراج از بيمـه  

 ”.بيكاري استفاده كنند
فقط در استان قزوين نبود كه در آستانه نـوروز و بـراسـاس        
قراردادهاي موقت گروه بزرگي از كارگران اخراج شدند تا مجددا 

بر پايـه آمـاري كـه        .  پس از مدت زماني ديگر استخدام گردند
،در اواخر اسفند مـاه طـي سـلـسـلـه             ” دسترنج“ پايگاه خبري 

: گزارشاتي انتشار داد اين اخراج ها در سراسر كشور چنيـن بـود    
هزار كارگري كه به صورت قرار داد مـوقـت در        5از مجموع ” 

درصد آنـان   60كارخانه هاي غرب تهران شاغل هستند، قرارداد 
در آستانه سال نو تمام شده است، كارفرمايان اين كارگران براي 
پرداخت نكردن مطالبات پايان سال و عدم اعطـاي مـرخصـي      
نوروزي با حقوق از تمديد قرارداد كار آنان طفره مي روند، ايـن    
شيوه در چند سال اخير به پديده اي متداول در كارخانـه هـاي     
منطقه غرب تهران تبديل شده و هر سال نيز بر تـعـداد ايـن        

هـزار كـارگـر         47در استان زنجان   .  كارگران افزوده مي شود
درصد آنان را كارگراني بـا قـرارداد      80مشغول بكار هستند كه 
اتمام قراردادهاي موقت در پايان هـر    .  موقت تشكيل مي دهند

سال به يك امر عادي بدل شده و كارگران گروه گـروه اخـراج     
 2مي شوند تا دوباره در اواخر فروردين ماه با عقد قراردادهـاي    

هزار كارگر در استان  3.  روزه به سركار باز گردند 10ماه و حتي 
اخراج شدند و شـرط    ]  1386[ كردستان در هفته آخر اسفند ماه 

مـاهـه    2كارفرما براي بازگرداندن آنها بكار عقد قرارداد سفيد و 
در طبس بيش از هزار كارگر فني معدن ذغال سنگ طبس .  بود

ايـن تـعـداد از        .  در آستانه نوروز با پايان قرارداد اخراج شـدنـد  
كارگران قراردادي كه بواسطه شركت هاي پيمانكار در مـعـدن     
ذغال سنگ مشغول به كار هستند در روزهاي پاياني سال اخراج 

هزار كارگر با امضاء اجباري برگه تسـويـه حسـاب        .  مي شوند
عالوه بر مزاياي پايان سال و مرخصي هاي ايام نوروز از حقوق 

 380در شهرستان بجنورد .  يك ماه كاري خود نيز محروم شدند
سال سابقه كار دارند با استنـاد   15كارگر شهرداري كه برخي تا 

پيمانـكـاران   .  به پايان قراردادهاي موقت شان از كار بيكار شدند
شهرداري برخي از آنان را پس از تعطيالت نوروزي بـا قـرارداد     

 ”.سفيد استخدام خواهند كرد
اما اخراج كارگران قرارداد موقت پااليشگاه ها و طـرح هـاي     
نفت و گاز اين بار با اعتراض گسترده زحمتكشان و حـمـايـت      

كارگران قراردادي پااليشگاه تبريز و   . ديگر كارگران مواجه شد 
اراك در اعتراض به پايان قراردادها در آستانه سال نو دست بـه  
. تحصن زدند كه از حمايت ديگر زحمتكشان برخوردار گـرديـد    
اين كارگران قاطعانه خواستار لغو قراردادهاي موقت و پـايـان       

 .شدند” بردگي“دادن به اين شيوه 
از سوي ديگر با خصوصي سازي صنايع مادر و استراتژيك از   
جمله پتروشيمي و صنايع پوالد اعتراض به رواج قـراردادهـاي     

 ...ادامه  مبارزه براي لغو 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

يورش گزمگان رژيم واليت فقيه بـه    
 كارگران

 
ارديبهشت ماه، نـيـروهـاي       26روز پنجشنبه 

سركوبگر جمهوري اسالمي به تجمع مسالـمـت   
آميز كارگران وخانواده هـاي آنـان درمـقـابـل          
فرمانداري شهرستان شوش حمله بـرده و بـا         
استفاده از باتوم و ديگر وسايل ده ها كـارگـر و     

 .كودكان و زنان آنان را مجروح ساختند
اين تجمع مسالمت آميز بخشي از اعتراضـات  
گسترده كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه استان 
خوزستان بود كه خواستار رسيدگي به وضعـيـت   
خود و دريافت دستمزد هاي معوقه، تامين امنيت 
شغلي و جلوگيري از خصـوصـي سـازي ايـن         

 .مجتمع بزرگ صنعتي هستند
نيروهاي انتظامي و بسيج و گاردهاي امنيـتـي   
هنگامي به كارگران بي دفاع و خانواده هاي آنان 
يورش بردند كه اين زحمتكشـان شـعـار مـي         

 حقوق ماهيانه حق مسلم ماست،”:دادند
همچنين كارگران اعتصابي خواستـار پـايـان      
دادن به پرونده سازي و احضار فعاالن سنديكايي 

 .به دادگاه انقالب اسالمي مي باشند
از فروردين ماه تاكنون هيچيك از كـارگـران     
مجتمع بزرگ صنعتي نيشكر هفت تپه دستمـزد  
ماهيانه خود را دريافت نكرده اند و واردات بـي    
رويه و سيل آساي شكر توسط تجار عـمـده بـا      
حمايت دولت احمدي نژاد ادامه فعـالـيـت ايـن       

 .كارخانجات استراتژيك را تهديد مي كند
حمله به كارگران و خانواده هاي بي دفاع آنان 
ماهيت واقـعـي ارتـجـاع حـاكـم و دولـت                  

 ..را برمال مي سازد” عدالت”مدعي
 

افزايش آمار خانواده هاي زير 
 سرپرستي زنان

 
 10بنابه آمار رسمي جمهوري اسالمي، طـي    
 60سال گذشته تعداد زنان سرپرست خـانـوار       

 9روزنامه سرمايه .  درصد افزايش پيدا كرده است
ارديبهشت ماه، آمار دفتر امور زنـان سـازمـان        
: بهزيستي كشور را منتشر ساخت كه درآن آمـده 

ميليون خانوار در   17، 1385بر اساس آمار سال ”
ميليون از اين خانـوارهـا،    15/   5كشور داريم كه 
ميليون خانوار ديـگـر زن      1/   5مرد سرپرست و 
در مقايسه اين آمار با آمار سال . سرپرست هستند

 38تعداد خانواده هاي مرد سـرپـرسـت       1375
درصد رشد داشته اما خانواده هاي زن سرپرست 

درصدي مواجه بوده كه علت عـمـده    60با رشد 
دفتر امـور  ”  . آن طالق يا مرگ همسر بوده است

زنان سازمان بهزيستي 
در اين گزارش آمـاري  
: تاكـيـد مـي كـنـد         

براساس آمار ساالنـه  ” 
نفر به  300هزار و  60

تعداد زنان سرپـرسـت   
خانوار اضافه مي شـود  
كه نشـان از سـيـر          
شتابنده زن سرپرسـت  
شدن خانـوار هـا در       

 ”.جامعه ما دارد
اين آمار در مقايسـه  
با سياست و بـرنـامـه      
هاي رژيم واليت فقيه 
از جمله برنامـه هـاي     
توسعه و سنـد چشـم     

سالـه نشـان      20انداز 
مي دهد، براي تـامـيـن    
ــت       ــوي ــق ــوق و ت حــق

خانوارهاي زير سرپرستي زنان زمينه ها و امكانات ضرور در نظر گرفته نشده است، به ويژه تـامـيـن    
جـالـب   !  شغل مناسب و حمايت از زنان سرپرست خانوار دربرابر پديده رو به گسترش فقر در جامعـه 

اينجاست كه بخشي از برنامه تامين حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار دراختيار كـمـيـتـه امـداد        
اين نهادها هيچ گونه برنامه روشن و . خميني و بنياد شهيد و ارگان هاي زايد و انگلي نظير آنان است

رييس دفتر امور زنان سازمان بهزيستي به درستي در انتقـاد  .  علمي و مبتني بر منافع اين زنان ندارند
: از عملكرد كميته امداد خميني و بنيادهاي انگلي در خصوص زنان سرپرست خانوار يادآور مي گـردد 

بعضي افراد فكر مي كنند كه توانمند سازي زنان سرپرست خانوار به معني شوهر يابـي بـراي آن       ” 
زنان سرپرست خانوار بيش از زنان ديگر و حتي زنان معلول دچار .  هاست درحالي كه اين طور نيست

بنابراين مهم ترين كاردادن هويت . نگراني و اضطراب هستند چرا كه نگران آينده فرزندانشان هستند
به اين زنان سرپرست خانوار است كه اين كار در بهزيستي از طريق ايجاد گروه هـاي هـمـيـار و         

هويت بخشيدن به زنان زحمتكش و مـحـروم كـه        ”  . مشاوره مدد كاران با تجربه صورت مي گيرد
سرپرستي خانوار هاي خود را برعهده دارند عالوه بر اقدامات سازمان بهزيستي، مي بايد همـراه بـا     
حمايت قانوني همه جانبه از آنها و رسميت يافتن حق مساوي با مردان به لحاظ حقوقي در مـراجـع   
قضايي، دستمزد مساوي با مردان درمحيط هاي كار و نيز تامين امنيت شغلي آنـان و اسـتـقـالل         
اقتصادي اين زنان، باشد درغير اين صورت، زنان سرپرست خانوار دردام فقر و بدبخـتـي گـرفـتـار        

 !خواهند بود
 

 مراسم اول ماه مه و بازداشت كارگران
 

برپايه گزارشات متعدد، گروهي از كارگران توسط ماموران امنيتي رژيم واليت فقيـه بـه دلـيـل         
تنها .   عسلويه بازداشت شده اند-برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، در سنندج و منطقه پارس جنوبي

دليل جمهوري اسالمي براي دستگيري اين زحمتكشان حضور فعال آنان در تدارك برپايي مـراسـم   
امسال دستگاه هاي امنيتي رژيم فشار گسترده اي را به فعاالن سنديكايي و .  روز جهاني كارگر است

مبارزان جنبش كارگري در خصوص عدم برگزاري اول ماه مه وارد ساختند، كه ادامه همان سياسـت  
عـالوه  .  شكست خورده اعمال فشار و برخورد امنيتي با مبارزات حق طلبانه كارگران قلمداد مي شود

بر دستگيري گروهي از كارگران توسط ماموران امنيتي،  كه به شكل علني و قانوني مراسم اول ماه 
عسلويه تدارك و سازمان داده بودند، در مـاه    -مه امسال را در سنندج و منطقه صنعتي پارس جنوبي

هاي اخير در جريان اعتصابات پي درپي كارگران مجتمع عظيم نيشكر هفت تپه رژيم واليت فقيه به 
جاي آنكه با احساس تعهد و مسئوليت با خواست هاي به حق كارگران برخورد كند، نيروهاي امنيتي 
و اطالعاتي و انتظامي خود را بسيج كرد و به سركوب و بازداشت فعاالن و كارگران اعتصابي دسـت  

رژيم با شدت هر چه تمام پاسخ كارگراني را كه ماه ها حقوق دريافت نكرده و فقط بـراي حـق     .  زد
در .  مسلم خود صداي اعتراض خويش را بلند كرده بودند با دستگيري و زندان و شالق جـواب داد     

جريان اعتصاب مجتمع نيشكر هفت تپه دهها كارگر بازداشت و تعدادي تا به امروز در انتظار صـدور  
چسباندن بر چسب سياسي به مبارزات قانوني و .   حكم از سوي دادگاه انقالب اسالمي بسر مي برند

امنيتي ناميدن آن، شگرد شناخته شده ارتجاع حاكـم    -سنديكايي كارگران و  سياسي  -علني، صنفي
 .در مقابله با اعتراضات به حق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ماست

عالوه بر كارگران اعتصابي نيشكر هفت تپه، در اواسط فروردين ماه، نيـروهـاي سـركـوب گـر          
جمهوري اسالمي به تحصن آرام و مسالمت آميز كارگران كشتي سازي بوشهر حمله كـرده و بـه       

كارگران كشتي سازي بندر بوشهـر خـواسـتـار عـقـد           .  ضرب و شتم و بازداشت كارگران پرداختند
آيا چنين .  قراردادهاي دايم، لغو قرارداد موقت، تامين امنيت شغلي و پرداخت حقوق معوقه خود بودند

آيا خواست احياي حقوق سنديكايي و افزايش دستمـزدهـا   !  است؟”  مخل امنيت ملي“ خواست هايي 

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

معني مـي    ”  ايجاد آشوب“ و ”  اخالل در امنيت ملي“ مطابق نرخ واقعي تورم، 
دهد؟ آيـا حتي يك بار هم كه شده، هيچ كالن سرمايه دار و يا تاجر عـمـده   
اي كه روزانه به انواع دسيسه ها و حيله هاي مختلف به حقوق زحمتكـشـان   
اجحاف مي كنند و باعث گراني و فقر مردم است، مخل امنيت ملي معـرفـي    

برخورد با صدها كارگر كيان تاير و سركوب و بازداشت بسياري از آنان !  شود؟
در اواخر فروردين ماه يكي ديگر از نمونه هاي رفتار امـنـيـتـي رژيـم بـا             

نمونه گوياي ديگر در برخورد امنيتي با مبارزات سنديكايي، .  زحمتكشان است
نحوه برخورد و رفتار رژيم با سنديكاي كارگران اتوبوس راني شركـت واحـد     

از اوايل فروردين ماه امسال، بطور پيوسته اعضاي هـيـئـت مـديـره          .  است
سنديكاي شركت واحد كه فعاليت علني و قانوني دارد، بازداشت و يـا مـورد     
پيگرد قرارمي گيرند و اين در حاليست كه منصور اسانلو رييس هيئت مـديـره   
اين سنديكاي كارگري به اتهامات واهي و ساختگي درزندان بسر مـي بـرد،     
يگانه گناه نابخشودني او مبارزه قانوني و علني در چـارچـوب سـنـديـكـاي         
كارگري براي تامين منافع زحمتكشان شركت واحد اتوبوس راني تـهـران و     

برخورد خشن و برنامه ريزي شده با سنديكاي كارگران شـركـت   .  حومه است
واحد، زنداني كردن رييس هيئت مديره آن، اخراج كارگران عضو و حـامـي       
سنديكا و مظلوميت خانواده هاي اين زحمتكشان بهترين سند در افشاي رفتار 

 !غير قابل قبول امنيتي با مبارزات به حق و قانوني كارگران است
جنبش سنديكايي كارگران و زحمتكشان ايران طي ساليان اخيـر بـررغـم      
اوضاع نامساعد و فشارهاي پليسي سخت، با هوشياري و تالش پيگرانه به راه 
خود ادامه داده و هرچه بيشتر از حمايت همه مزد بگيران كشور برخوردار شده 

اين جنبش بيانگر اراده و خواست هاي به حق همه زحمتكشان ايـران    .  است
حزب تـوده  .  است و با سركوب، اعمال زور و فشار متوقف و نابود نخواهد شد

ايران بازداشت كارگران در سندج و عسلويه را محكوم مي كند و خـواهـان       
 !آزادي همه كارگران در بند است

 
 

 تشديد فشار و سركوب برضد جنبش زنان
 

به دنبال سلسله برخوردهاي هدفمند امنيتي با جنبش زنان كشور، چـنـدي   
پيش پروين اردالن و رضوان مقدم دو تن از فعاالن جنبش زنان توسط دادگاه 

سال حبس تعليقي محكوم شدند، مطـابـق    3و 2انقالب اسالمي به ترتيب به 
اين حكم غير عادالنه، اگر اين فعاالن حقوق مدني، در صورت ادامه فعاليـت  

محـسـوب   ” جرم”سال آينده، مرتكب به اصطالح اقدامي كه 3هاي خود، طي 
به اين ترتيـب رژيـم     .  مي شود، گردند، حكم زندان آنها قابل اجرا خواهد بود

واليت فقيه با هدف معين، آشكارا به جنبش زنان، با صدور اين حكم چنگ و 
صدور حكم زنـدان و    .  دندان نشان داده و آنان را مورد تهديد قرار داده است

انواع ديگر محكوميت ها در حق فعاالن جنبش زنان، بيانگر اهـمـيـت ايـن       
حزب ما ضمن حمايت . مبارزه و هراس رژيم واليت فقيه از اين مبارزات است

قاطع از فعاالن مدافع حقوق زنان و كودكان وديگر مبارزان، خواهان رفع ستم 
جنسيتي و اعمال فشار بر جنبش زنان، از جمله احكام ناعادالنه و غير قـابـل   
پذيرش حبس و شالق و نيز حكم تعليقي خانم پروين اردالن و رضوان مقدم 

 .را محكوم مي نمايد
 
 

 !درآمدهاي نفتي چگونه هزينه مي شود؟
 

دولت احمدي نژاد عالوه برآنكه ميليون ها دالر از درآمد حاصل از صـدور    
نفت را در داخل كشور حيف و ميل مي كند، اخيرا پاي شركت هاي مختلـف  
خارجي را نيز براي غارت اين درآمدها به كشور گشوده است، آن هم در زمينه 
هايي كه شركت ها و متخصصان ايراني در آن ورزيده و با تجربه محـسـوب   

 .مي شوند
به دنبال عقد قرار دادهايي با شركت هاي تركيه در زمينه احداث هتـل و    
مهمان سرا در نقاط مختلف ايران، كه با اعتراض شركت هاي مـهـنـدسـي       

در بي اعتنايي كامل به منافع ملي، دولت احـمـدي     .  ايراني رو به رو شده بود
ميليون دالر    300تا  250نژاد دست به امضاء قرار دادهايي به ارزش بيش از 

فرورديـن   29،  ” شهاب نيوز“ طبق گزارش .  با دو شركت از سوئد و اسپانيا زد

ميليون دالر، ايـمـن      100ماه، وزارت راه در قراردادي به ارزش بيش از 
استان ايران را به يك  17سازي خطوط جاده اي و محورهاي مواصالتي 

 17اين شركت قرار اسـت درايـن         .  شركت مشهور سوئدي واگذار كرد
استان تجهيزات مختلف براي پليس راه جمهوري اسالمـي بـه ايـران        
بفروشد و اجراي كامل سامانه رايانه اي كنترل هوشمند حمل و نقـل و    

از ديگر سـو بـه       .  آموزش ماموران پليس ايران را در دست داشته باشد
ارديبهشت ماه،  يك شركت اسپانيـايـي    5،  ” الف“ گزارش پايگاه خبري 

مجموعه سرويس بهداشتي را با سازمان مـيـراث      1000قرارداد ساخت 
اين شـركـت     .  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به امضاء مي رساند

مجتمع هاي فوق را كه شامل دستشويي، نماز خانه، سوپر مـاركـت و       
خواهد بود را   ] مثال مانند مك دونالد و برگركينگ[فروشگاه غداي آماده 

با توجه به مناطق آب وهوايي و جغرافيايي ايران به اجرا گذاشته و احداث 
ميليون دالر برآورده شـده و     200هزينه اين قرارداد نزديك به .  مي كند

عقـد ايـن     .  در مناقصه آن هيچ شركت ايراني، اجازه حضور نداشته است
قرارداد چنان با استقبال شركت مزبور رو به رو گرديده كه رييس بخـش  

احساس نزديكي به مسلمانان دردل خود و مديران “ خاور ميانه اي آن از 
 !سخن گفته است” شركت

آنچه در اين قرار دادها ناگفته باقي مانده و عمدا به آن اشاره اي نمي 
گردد، چگونگي معافيت هاي مالياتي اين شركت ها و تضمين سود آنهـا  
است بعالوه نيروي كار ارزان و مطيعي كه دولت ارتجاع حاكم قول آن را 

رييس سازمان ميراث فرهنگي با صـراحـت از     .   به شركت ها داده است
جذابيت اجراي طرح هاي گوناگون در ايران به دليل سطح پايين دستمزد 

مجـمـوعـه     1000ومعافيت هاي بزرگ مالياتي از جمله در طرح ساخت 
سرويس خدماتي و بهداشتي سخن گفت و به همه شركت هاي خارجـي  
اطمينان داد كه، درفعاليت خود همه گونه آزادي داشته و مشمول برخـي  

اين مقررات دست و   .  مقررات دست و پاگير جاري و موجود نخواهند شد
 !پاگير كدامند و چرا فقط شامل حال شركت هاي خارجي نمي شوند؟

به اين ترتيب در وضعيت دشوار كنوني، بخشي از در آمدهاي نـفـتـي    
 ! كشور به جيب شركت هاي خارجي ودالالن آنها سرازير مي گردد

 
 !خشكسالي كشور را تهديد مي كند

 
بسياري از كارشناسان نسبت به بروز خشكسالي وادامه آن دركشـور      
هشدار داده و خواستار تدوين برنامه اي جامع براي مقابله با اين پـديـده   

اجتماعي و فرهنـگـي خـواهـد       -طبيعي كه پيامدهاي زيان بار اقتصادي
ارديـبـهـشـت مـاه در گـزارشـي                 7روزنامه اعتماد   .  داشت، هستند

تـا   20همراه با گرم شدن كره زمين ميزان بارندگي درايران بين ” : نوشت
درصد كاهش پيدا مي كند كه همراه با به وجود آمدن نـاهـنـجـاري      25

استان كشور درگير آسيـب   15با وجود اينكه امسال . هاي اجتماعي است
هاي ناشي از خشكسالي خواهند شد باز هم ايران آمادگي مقابله با ايـن    

 ”.بحران را ندارد
دراين گزارش ضمن انتقاد از نبود برنامه اي روشن از سوي جمهـوري  
اسالمي دربرابر پديده خشكسالي از قول اعضاي هيئت علمي دانشـگـاه   

درحال حاضر مي توان خشكسالي ها را ”  : فردوسي مشهد تاكيد مي گردد
با اطالعات ماهواره يي دنبال كرد و به محض اينكه تشخيص داده شود، 
خشكسالي ممكن است پيش آيد، برنامه ريزي هاي صورت گـرفـتـه را      
اجرايي كرد، ولي اكنون چنين برنامه ريزي دركشور ما وجود ندارد، همـه  
خشكسالي ها به دنبال خود افزايش دما، افزايش سرعت باد و حمله آفات 

 ”.را دارند، كشور هيچگونه آمادگي دراين زمينه ندارد
درعين حال كارشناسان بخش كشاورزي درآخرين ارزيابـي خـود از       

الگوي مناسب درمقابل خشكسالي و ”  : خشكسالي كشور اعالم داشته اند
شرايط بي آبي طراحي نشده و هيچ يك از ماشين آالت، بذر، نهال و جز 
اينهابا شرايط خشك كشور تطابق ندارد و اين پيامدهاي خشكسالـي را    

درحال حاضر در برخي استـان هـا،     ”  . گسترده و جدي وعميق مي سازد
كميته اي تحت نام ستاد بحران براي مقابله با خشكسـالـي تشـكـيـل        
گرديده ولي به گفته كارشناسان اين ستادها از برنامه مدون وتسهيـالت  

پديده خشكسالي نه تنها سبب نابودي بخش .  مالي الزم برخوردار نيستند
بزرگي از چرخه توليد كشاورزي، دامپروري ايران مي شود، بلكه امنـيـت   
غذايي مردم را به مثابه جز مهم امنيت ملي به خطر انداخته واز اين نظر 
 !مي تواند تاثيري زيان بار بر سرنوشت حال و آينده ميهن ما داشته باشد
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مفتضحانه رژيم و در شرايطي كه شماري از اصالح طلبان حكومتي از جـملـه   
جبهه مشاركت ايران اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي از تـالش    
براي وارد شدن خاتمي به انتخابات رياست جمهوري بعدي سخن مي گويـنـد   

 .  حائز اهميت است
اخير مجلس شوراي اسـالمـي،   ”  انتخابات“ عملكرد ارتجاع حاكم در جريان 

يعني رد صالحيت هزاران نامزد دگر انديش و همچنين رد صالحيت بـخـش     
عمده اي از نيروهاي عمده وابسته به اصالح طلبان حكومتي و هـمـچـنـيـن      
تقلبات بي سابقه در آراي به صندوق ريخته شده و شمارش آراء  نشان داد كه 
ارتجاع حاكم، همان طور كه خامنه اي نيز به آن اشاره مي كند، حاضر نيسـت  

” غـفـلـت   “ ايـن    .  دگربار تكرار شود 1376كه اجازه دهد تا تجربه دوم خرداد 
ارتجاع، يعني اجازه تنفس محدود دادن به دگرانديشان هزينه سنگيني بـراي    
تاريك انديشان حاكم به همراه داشت و پايه هاي استبداد قرون وسطايـي را    
متزلزل  كرد و درست به همين دليل است كه خامنه اي بر جلوگيري از تكرار 

 . تأكيد دارد” غفلت هايي“چنين 
مرتضي نبوي، دبير واحد سياسي جامعه اسالم مهندسين، و از سخنگـويـان   

نيز ضمن تأكيد بر سخنان خامنـه  ”  ذوب در واليت“ نيروهاي تاريك انديش و 
قرار گرفـتـن   “ :  اي و اجازه تنفس ندادن به نيروهاي غير خودي از جمله گفت

افراطيون دوم خردادي در جبهه غيرخودي ناشي از عدم پايبندي آنان بـه راه    
جرياني پيـش آمـد كـه         76در دوم خرداد “ :  و در ادامه افزود”  است)  ره( امام

در صدد تـجـديـد      )  ره( افراطيون اين جريان به دليل عدم پايبندي به راه امام
نظرطلبي برآمدند، البته در درون جريان دوم خرداد مرزبندي روشني پديد آمد و 

هايي مانند آقاي كروبي حساب خود را از      باعث شد جريان اصيل و شخصيت
 ”.اند، جدا كنند جدا شده) ره(كساني كه از راه امام

سخنان خامنه اي و تاريك انديشاني همـچـون نـبـوي در واقـع  اوج                
رژيمي كه پس از   .  ورشكستگي نظري و سياسي سران رژيم را نشان مي دهد

گذشت نزديك به سي سال از روي كار آمدنش و حاكميت واليت مطلقه و بي 
چون و چرا بر ايران حتي از اجازه فعاليت محدود دادن به طـيـف هـايـي از         
نيروهاي مذهبي، از جمله بخشي از نيروهاي اصالح طلب اين چنين در هراس 

ارتجاع حاكم خوب مي داند .  است، نمي تواند حاكميتي با پشتوانه مردمي باشد
كه هرگونه گشايشي در اوضاع سياسي كشور و هرگونه تقسيم و شـراكـتـي،      
هرچند محدود در ابزارهاي حكومتي با نيروهايي همچون اصالح طلبان سـم    
مهلكي است كه مي تواند خطرات جدي براي حفظ رژيم استبدادي به همـراه  

 .داشته باشد
مجلس حد و حدود تحمل رژيم را روشن كرد و درسـي    ”  انتخابات“ تجربه 

بود براي همه نيروهاي سياسي كشور، خصوصا طيف هايي از اصالح طلـبـان   
حكومتي كه تصور مي كردند مي توانند با مصالحه و سازش با استبداد سهمي 

بي شك سخنان خامنه اي و ديگر سـران    .  در حاكميت را نصيب خويش كنند
ارتجاع توجه اساسي اش متوجه انتخابات آينده رياست جمهـوري و خـط و         
نشان كشيدن براي نيروهاي اصالح طلبي است كه خيال شركت در انتخابـات  

براي ولي فقيه و شركا حد و حدود اصالح طلبـي در نـيـروهـايـي          .   را دارند
خارج از ” افراطي گري“همچون كروبي خالصه مي شود و هر چه فرا تر از آن 

تجربه شركت در نمايش انتخاباتي مجلس و شـكـسـت        .  حدود تحمل است
سياست مماشات با برنامه هاي ارتجاع و تن دادن به حذف فله اي اكـثـريـت    
قاطع نامزدهاي اصالح طلب، به دون اعتراض جدي و خودداري از شركت در 
انتخابات و سپس تقلب گسترده در تهران و ديگر شهرهاي اصلي كشور بـراي  
جلوگيري از حضور اصالح طلبان در مجلس سئواالت اساسي يي را در مقابـل  

 آننيروهاي اصالح طلب حكومتي قرار داده است كه تاكنون پاسخ اساسي به 
سياست مماشات با ارتجاع حاكم و در انتها تسليم شـدن بـه     .  داده نشده است

خواست هاي آنان،  و در واقع عبور نكردن از خطوط قرمزي كه ارتجاع بـراي  
آنها تعيين كرده است، ثمري جز بي اعتباري بيش از پيش اين نيروها در ميان 

از هم اكنون نيز مـي تـوان       .  نيروهاي اجتماعي كشور به همراه نداشته است
پيش بيني كرد كه ارتجاع حاكم با توجه به تجربيات گذشته سيـاسـت هـاي      

 ...”  اقتدار سياسي“ادامه  

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

رد صـالحـيـت      .  مشابهي را درباره انتخابات آينده اتخاذ خواهد كـرد 
گسترده نامزدهاي دگرانديش، تهديد اصالح طلبان حكومتي به قانـع  
بودن به كساني همچون كروبي براي نامزدي در انتخابات و سـپـس     
استفاده گسترده از نيروهاي نظامي و انتظـامـي بـراي بـرگـمـاري           

مقابلـه بـا     .  مزدوراني همچون احمدي نژاد به پست رياست جمهوري
اين برنامه هاي ارتجاع، همان طور كه تجربه سال هاي اخير نشـان    
داده است تنها با بسيج وسيع نيروهاي اجتماعي و اعـتـراض هـاي        
گسترده مردمي امكان پذير است و نه جلسات مخفي و رايـزنـي بـا        

رژيم حاكم همان طور كه از سخنان خامـنـه   .  رفسنجاني و خامنه اي
اي و ديگران نيز مي شود استنباط كرد تمام امكانات خود را متـوجـه   
محدود كردن بيش از پيش امكانات جنبش مردمي بـراي سـازمـان      

تشـديـد جـو ارعـاب و           .  دهي و اعتراض گسترده بسيج كرده است
سركوب، فشار و دستگيري هاي گسترده فعاالن كارگري، دانشجويي 
و زنان از جمله  برنامه هاي تداركاتي ارتجاع براي انتخابـات آيـنـده      

 .      رياست جمهوري آينده است
بدون فشار از پايين، بدون اعتماد و تكيه به مردم به عنوان نيـروي  
اساسي تغيير اجتماعي، بدون ايجاد يك جبهه واحد ضد استـبـداد بـا      
برنامه مشخص سياسي نمي توان خطوط قرمز ارتجاع را پشـت سـر     
گذاشت و برنامه هاي ارتجاع را براي تكرار سناريوي انتخابات رياست 

 . جمهوري گذشته و شو انتخاباتي اخير مجلس عقيم ساخت

رفيق كـهـن    1387ارديبهشت  27روز 
. سال و قديمي ما مظفر بختيار درگذشت

دي مـاه       14در )  شيرازي( رفيق بختيار 
در خانواده اي از ايل بـخـتـيـاري      1307

زاده شد و در دوران نو جـوانـي جـذب        
آرمان هاي انسان دوستانه و مـتـرقـي        

و به زودي بـه    .  حزب توده ايران گرديد
صفوف حزب پيوست واين پيوستگـي و    
 .دلبستگي را تا واپسين دم زندگي حفظ كرد
مرداد، پس از لـو     28در سال هاي پس از كودتاي امپرياليستي 

رفتن سازمان نظامي حزب او كه در نيروي دريايي جنوب خدمـت  
مي كرد د رمعرض خطر  جاني قرار گرفت و مجبور به ترك وطن 

 .گرديد و به بلغارستان پناهنده شد
درمهاجرت او به تحصيل پرداخت و پس از فارغ التحصيل شدن 
از دانشگاه اقتصاد صوفيه در رشته تخصصي خود مشغول به كـار    

 .گرديد و كاركردن را تا هنگام بازنشسته شدن ادامه داد
در اين دوران طوالني مهاجرت او نه خلق خود را فراموش كـرد  

 .و نه تالش براي تحقق عدالت اجتماعي درميهن خويش را
در خدمت به تـحـقـق      )  شيرازي( آمادگي هميشه رفيق بختيار 

آرمان هاي حزبش و كمك به كساني كه نياز به ياري او پيدا مي 
ما در گذشت او را به همسـرش  .  كردند لحظه اي او را ترك نكرد

 .دكتر ماريا تومانگلوا، رفقا و دوستانش تسليت مي گوئيم

 به درود رفيق مظفر بختيار
 )اصغر شيرازي( 
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كارپايه برنامه ديميتريس كريستوفياس داراي محـتـواي دمـوكـراتـيـك         
جاي پاي ايدئـولـوژي   .  تري در راستاي خدمت به منافع مردم است گسترده

شود، به ويژه در ارتباط با امـر     چپ نيز در برنامه به طور مشخص ديده مي
اش به مناسبت اول ماه مه، روز  رئيس جمهور در سخنراني. عدالت اجتماعي

توان آنها را در      جهاني كارگر، تأكيد زيادي روي اين رهكردها كرد كه مي
كشـان، دفـاع از        پشتيباني از دستاوردهاي زحمت:  اين موارد خالصه كرد

جمعـي   العاده هزينه زندگي، قراردادهاي دسته سازوكارهايي مثل تنظيم فوق
كارگران، تنظيم مقررات استخدام، حمايت از بازنشستگان، برطرف كـردن    

توان در حمايت دولت از بخـش   رد پاي ايدئولوژي حزب را مي.  فقر، و غيره
هاي بهداشـت و درمـان و          دولتي و نيمه دولتي، تقويت و تحكيم بخش

فرهنگ، تالش براي اصالح نظام آموزشي از راه تأكيـد بـر مـحـتـواي          
 .دموكراتيك آموزش، مبارزه با ناسيوناليسم و موارد فراوان ديگري ديد

 
 نظرتان در مورد موضوع خصوصي سازي چيست؟. س
تا آنجا كه به ما مربوط است، چنين بحثي وجود ندارد، به ويـژه در       . ج

حالي كه بيشتر مؤسسات نيمه دولتي در موقعيت اقتصادي خـوبـي قـرار        
. دهـنـد     هاي بسيار مهمي به مردم ارائـه مـي       دارند، و خدمات و فراورده

. كنند كه به مردم تعلق دارد مؤسسات نيمه دولتي ثروت عظيمي را اداره مي
اما آنچه مورد بحث و گفتگو است، تغييرات ضرور در اين مؤسسات است تا 

سازد كه بدون موانع دست و پاگير و با كارايي و بـازده بـاال،        آنها را قادر 
بتوانند در چارچوب واقعيت تازه اتحاديه اروپا و رقابت شديدي كـه وجـود     

 .دارد، به كار خود ادامه دهند
 
بايد در سازمان آكل تغييراتـي داده     آيا به نظر شما مي.  س

شود؟ آيا صالح است كه ديميتريس كريستوفياس در مـقـام   
 دبيركلي آكل باقي بماند؟

حـزب  .  كنم نيازي به تغييرات سازماني در حزب بـاشـد   من فكر نمي.  ج
كشـان و       بايد ماهيت و هويت خودش را به عنوان نيروي مدافع زحـمـت  

سازمان حزبي آكل . كند، حفظ كند نيرويي كه در راه حقوق مردم مبارزه مي
سواي اينها، ضرورت نوسازي، و بـهـبـود    .  دقيقاً در خدمت اين هدف است

وضع سازماني حزب براي كارايي بهتر در كارش، ضرورت تالش مداوم در 
تر كردن نظريات و پيشنهادهاي سياسي، و نياز به تمـاس   راه هر چه دقيق

هـمـه ايـن      .  تر با مردم البته هميشه وجود داشته و دارد تر و نزديك مرتب
حزب كه طبق تصميم آخرين كنگره ”  كنفرانس سراسري قبرس“ موارد در 

برگزار شود، مورد بحث و بررسي )  ميالدي( حزب بايد در اواخر سال جاري 
در مورد موضوع دبيركلي كه اشاره كرديد، مـن فـكـر      .  قرار خواهد گرفت

كنم اعضاي حزب خواهان ادامه كار ديميتريس كريستوفياس در مـقـام    مي
با وجود اين، او اعالم كرده است كه خواهان كناره گيـري  . دبيركلي هستند

از اين مقام است تا بتواند خود را به طور كامل وقف اجراي وظايف رياست 
. جمهوري كند، كه اين تصميم او براي ما قابل درك و مورد احترام ما است

دانيم كه تا آخر امسال فرايند انتخاب دبـيـركـل       همچنين، اكنون همه مي
 .جديد كميته مركزي آكل آغاز خواهد شد

 
 وجه مشخصه دولت آكل چيست؟. س
اين نخستين بار است كه رئيس جمهور از ميان جبهه چپ انتـخـاب    . ج

شده است و نخستين بار است كه آكل در چنين سطح بـااليـي در اداره         
هـا   ها و تابوهاي مبّلغ اين نظر كه چپ افسانه.  كند دولتي كشور شركت مي

بهتر است فقط از رئيس جمهورها پشتيباني كنند نه حكومت، اكنون در هم 
همه اين موارد به نوبه خود منادي يك دگرگوني بزرگ و   .  اند شكسته شده
از اينجا به بعد مردم اين تغيير را به طور عيـنـي احسـاس      .  اساسي هستند

هاي ژرف  ها و توجه ها، سياست خواهند كرد چرا كه اين دولت حامل ديدگاه
    .و ويژه چپ است
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 مين سالگشت تولد كارل ماركس190به مناسبت 

 ميراث آمريكاي التين

  2ادامه در صفحه    

 ...ادامه  برنامه دولت كمونيست ها  

ارديبهشـت مـاه      16
) مـاه مـه       5( امسال   

مـيـن   190مصادف بـا    
سالگشت تولـد كـارل     
ماركس، آموزگار بـزرگ  
طبقه كارگـر و مـردم       
زحمتكش همه جـهـان   

كـارل مـاركـس،      .  بود
فيلسوف، دانشمند علوم 
اجتماعي، تاريخ دان و   
انقالبي، بدون شك بـا    
نفوذ ترين و موثرتريـن  
متفكر اجتماعي اسـت    

پـا بـه      19كه در قرن 
ايده هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مـاركـس در     .   عرصه وجود گذاشت

سال گذشته جهان را تغير  داده و در گستره وسيعي به قـوه مـحـركـه        150
 . جنبش هاي اجتماعي مبدل شده است

 22به مناسبت سالگشت تولد ماركس طبق سنت هـر سـالـه، در روز              
در ”  هاي گـيـت  “ ارديبهشت ماه جاري مراسمي بر مزار ماركس در گورستان 

در اين مراسم نمايندگان شماري از احزاب كمونيست .   شمال لندن برگزار شد
كارگري جهان و از جمله حزب توده ايران به دعوت حزب كمونيست انگليس 

رفيق كارولوس ويمر، عضو هيئت سياسي حزب برادر و عضو .   حضور داشتند
پارلمان ونزوئال، به مثابه سخنران اصلي اين بزرگداشت در سخنراني خود در   

باعث خوشحالي من است كه با شما : رابطه با مسائل بين المللي، اظهار داشت
مين سالگرد مانيفست حزب كمونست و اهميت آن براي مبـارزه   160در باره 

قيام عليه هژمـونـي   .   اي كه در آمريكاي التين در جريان است صحبت كنم
، نقطه عطفي تاريـخـي   21آمريكا بر آمريكاي التين در سالهاي آغازين قرن 

آمريكاي التين  با تالش در راه رهائي از قرن ها تسلط امپرياليسم، از   .  است
جدي بودن اين تهديد عليه قدرت آمريكا،  توجه  .  استقالل خود دفاع مي كند

به احتمال زياد قـرن   .  واشنگتن را بطور روز افزوني به  خود جلب كرده است
امپرياليستي شناخته خواهد شد، و عـدم تـحـمـل          -به عنوان قرن ضد  21

 . فزاينده امپرياليسم رو به زوال آمريكا مشخصه آن است
گرايش به چپ در آمريكاي التين، كه نقش آمريكا  را در آمريكاي جنوبي  
متزلزل  ساخته، مي تواند نمونه  كوچكي باشد  از آنچه مي توان در سـراسـر   
جهان انتظار داشت ، و از مقاومت در مقابل ماشين جنگي آمريكا در عراق نيز 

آمريكاي التين، به ويژه، جمهوري بوليواري ونزوئال  با پذيرش .   مهمتر است
ميراث كارل ماركس و فردريك انگلس و رهبران انقالبي سياسي خود ماننـد  
سيمون بوليوار و فردريك ميراندا، براي يك جامعه نوين بر پـايـه عـدالـت         

من مطمئن هستـم كـه     .  اجتماعي، صلح و براي سوسياليسم مبارزه مي كند
تجربه آمريكاي التين بسيار پربار خواهد بود و نتيجه آن به تمـام مـردم و       
كارگران فكري و يدي  كمك خواهد كرد تا با تمام قدرت خود مبارزه علـيـه   

آمريكاي التـيـن     .  سرمايه داري را در اشكال كهنه و نوين آن تشديد بخشند
كند كه اثر فراموش نشدني كارل ماركس اهميت و ضرورت معاصـر   ثابت مي

 .خود را از دست نداده است
، پايان تاريخ اعالم شده بود، اما، تاريخ اخـيـر در     1989با وجوديكه بعد از 

ونزوئال و ساير كشورهاي آمريكاي التين مانند برزيل، بـولـيـوي، اكـوادور،       
نيكاراگوئه، اوروگوئه، آرژانتين و پاراگوئه نشان مي دهد كه مـاتـريـالـيـسـم          



 
موفـقـيـت    .  س

تعهد بـه دنـبـال      
آكل براي .  آورد مي

اداره كشـور چـه     
راهي را بايـد در    

 پيش بگيرد؟
ما بايـد در راه      .  ج

مـان در     اجراي برنامه
راستاي منافع مـردم،    
كــه ديــمــيــتــريــس    
كريستوفياس بر پـايـه   
آن انــتــخــاب شــد،     

نخـسـتـيـن     .  بكوشيم
هاي كارهاي در    نمونه

دست انجـام بسـيـار      
هاي انتخاباتي منظور شده در برنـامـه    قول.  اند مثبت و اميدواركننده

اند و اجراي آنها آغاز شـده اسـت، از        حزب ما، اولويت بندي شده
قبيل اعطاي پرداخت مقرري بازنشستگي مـاه چـهـاردهـم بـه            

در ماه آوريل، حمايت آشـكـار   )  به مناسبت عيد پاك( بازنشستگان 
اعالن شده از طرف دولت در مورد نهادينه كردن مـحـاسـبـه و         

العاده هزينه زندگي، متوقف كردن اخراج كـارمـنـدان     پرداخت فوق
فصلي دولت به مدت نامحدود، افزايش حداقل دستمزد طبق فرمان 

افزون بر اين، ترديد ندارم كه اين دولت .  رياست جمهوري، و غيره
اي  به عنوان دولتي با برخوردهاي انساني كه توجه و حساسيت ويژه

دهد، دولـتـي رو راسـت و             نسبت به مسائل اجتماعي نشان مي
هاي سازمان يافته  كار، و دولتي كه با نيروهاي سياسي و گروه علني

ايـن  .  كند، شناخته خواهد شد و حتي با شهروندان عادي گفتگو مي
دولت قدرت محول شده به آن را بدون تكبر و نخوت، با مسئوليت 

فريبي، با احترام به نخبگان جامعه و  كامل، به دور از هر گونه عوام
 .با توجه صميمانه به منافع عامه مردم، به كار خواهد برد

 

توده حزبي آكل نيز چشم به راه مضمون و هويت . س
عناصر اين .  ايدئولوژيكي حزبي در دولت جديد هستند

 مضمون كدامند؟
اي كه ديميتريس كريستوفياس بر پـايـه آن      ترديد برنامه بي . ج

گيري سوسياليستي نبود، چرا كه در    اي با سمت  انتخاب شد برنامه
شرايط تاريخي كنوني آنچه اهميت درجه اول دارد مبـارزه بـراي     

الـبـتـه    .  آزادسازي از اشغال و اتحاد مجدد كشور و مردم مـاسـت    
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اكنون كه يك حزب چپ اداره كشور را در دست گرفته است، .  س
 چه احساسي داريد؟

از همين اول بايد اين موضوع را كامالً روشن كنيم كه اين مردم بودند كـه   . ج
ما در قبرس نظـام  .  وظيفه اداره كشور را به ديميتريس كريستوفياس محول كردند

گوييم حزب مفروض اداره كشور را  پارلماني نداريم و براي همين هم است كه مي
رده احزاب  پايه و هم البته اين بدان معنا نيست كه آكل هنوز هم.  گيرد در دست مي
آكل با وزيرانش در . اكنون رهبر آكل رياست جمهوري را به عهده دارد. ديگر است

. تر و نـافـذتـر شـده اسـت            اكنون نقش و رأي آكل برجسته.  دولت شركت دارد
هاي زيادي از آكـل   هاي آكل افزايش يافته است و مردم توقع و خواسته مسئوليت

و اما راجع به سؤال شما درباره اين كه من چه احساسي دارم، بايد بگويم كه . دارند
احسـاس  :  گرايي در كشور ما دارد   من همان احساسي را دارم كه هر شخص چپ

هـاي     سال مبارزه، جانبازي و فداكاري، و خدمت 80بيش از .  سرافرازي و پيروزي
اين جنبش اكنون ثمر داده است، و امروز اين جنبش در ضمير آگاه مردم نه فقـط  

شـنـاخـتـه     ]  حكومـتـي  [ به عنوان يك نيروي پيكارجو بلكه به عنوان يك قدرت 
مـان احسـاس        هـاي    افزون بر اين، ما سنگيني مسئوليت را هم بر شانه.  شود مي
 .ها و انتظارهاي مردم است كنيم؛ و آن وظيفه تحقق بخشيدن به خواسته مي
 
عوامل اصلي مؤثر در پيروزي آكل چه بودند؟ آكل چطور و چرا .  س

 در اين انتخابات پيروز شد؟
پيش از هر چيز، اين پيروزي نتيجه درستي خط مشي حزب در دو زمـيـنـه     . ج

بود، يكي مسئله قبرس و ديگري مسائل مربوط به اداره داخـلـي كشـور؛ خـط           
اي كه طي سال هاي متمادي در ذهن و قلب مردم جاي خود را بـاز كـرده      مشي
پيروزي به دست آمده ناشي از پيوند و رابطه مداوم، زنده و متقابلي است كه .  است

هاي مـتـمـادي،       ناشي از اين واقعيت است كه آكل طي سال.  حزب با مردم دارد
اش با طيف سياسي سنتي نيروهاي چپ، رابطه مستحكمي نيز بـا     افزون بر رابطه

سواي اين داليل، نيروي چـپ    .  هاي مختلف ديگر داشته است نيروها و شخصيت
هاي محلي گـرفـتـه تـا        پيش از اين هم در سطوح مختلف قدرت، از سطح دولت

تواند به  رياست مجلس نمايندگان، امتحانش را پس داده و نشان داده است كه مي
امـا بـه طـور        .  طور اصولي و درست، و با مسئوليت و كارايي امور را اداره كـنـد    

مشخص، در مورد پيروزي اخير انتخاباتي بايد بگويم كه خود نامزد انـتـخـابـات،       
ها او  اش، كه در طي سال ديميتريس كريستوفياس، با خصوصيات سياسي و انساني

اي در پيروزي  ترين رهبر در ميان مردم تبديل كرد، نقش تعيين كننده را به محبوب
ناپذير و مشتاقانه اعضا و دوستان جنبش مردمي چپ نيز نقش  كار خستگي.  داشت

دهـيـم؛      ما به حمايت نيروهاي ديگر كم بها نـمـي    .  بسيار چشمگيري بازي كرد
ها و احزاب ديگر از نـامـزدي        ها، جنبش برعكس، ما براي حمايتي كه شخصيت

ديميتريس كريستوفياس در هر دو دور انتخابات رياست جمهوري نشـان دادنـد       
و باالخره اين كه به نظر من سياستي كـه مـا در       .  اهميت و ارزش زيادي قائليم
ها به كار بستيم سياست درستي بود و به نوبه خـود   زمينه ارتباطات جمعي و رسانه

 .سهم بسزايي در موفقيت ما در انتخابات داشت

 كمك  مالي رسيده

 يورو 50از مونپليه فرانسه                                        
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