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 بازي با آتش

  6ادامه در صفحه    

با اعمال فشار و سركوب جنبش زنان متوقف  
 !نخواهد شد

 3ادامه در صفحه    

 31نشريه نيويورك تايمز روز جمـعـه     
خبر مانور هـوائـي     )   ژوئن 20(خرداد ماه 

گسترده  دولت اسرائيل را بر فراز مديترانه 
شرقي و به منظور تمرين سوختگيـري و    
.    بمباران اهداف دور دست، منتـشـر كـرد     

به گزارش اين روزنامه هدف اصلي ايـن    
عمليات تمرين براي بمباران تاسـيـسـات    

ديگر رسانـه  .    هسته اي ايران بوده است
هاي گروهي آمريكا و اروپـا  نـيـز در            
گزارش هاي روزهاي اخير خود با تأيـيـد   
خبر اين مانور، كه با هماهنگي نـاوگـان     
دريايي دولت آمريكا در منطقـه صـورت     
گرفته است، به بررسي ابعاد گـونـاگـون      
سياست دولت اسرائيل در مـقـابلـه بـا           
سياست هاي هسته اي ايران و عواقب آن 

 .  پرداختند
در كنار خبر اين مانور گسترده نظـامـي   

جنگنـده اسـرائـيـلـي         100كه با شركت 
صورت گرفت اظهارات هفته هاي اخـيـر   

، معاون نخست وزيـر،  و      ” شائول موفاز“ 
وزير دفاع پيشين اسرائيل درباره چگونگي 

” خطر برنامه هسته اي ايـران   “ برخورد با 
در مصاحبـه  ”  موفاز“.  نيز قابل تأمل است

مطبوعاتي كه با عكس العملل گسترده و   
شديداً منفي محافل ديپلماتيك رو بـه رو    

براي متوقف كـردن    “ :   شد از جمله گفت
برنامه هاي اتمي ايران، راهي جز حـملـه   

”  . نظامي به اين كشور باقي نمانده اسـت   
روشن است كه تهاجم نظامي به ايران، با 
هر هدف، و با هر بهانه اي نه تنها بر ضد 

صلح و مصالح عاجل و دوردست مـردم    
ايران و منطقه خاورميانه است، بلكه مـي  
تواند اثرات وخامت بـاري بـراي كـل          
منطقه و كشاندن آن به سمت درگـيـري   
هاي فاجعه بار نظامي جديد و گسـتـرده   

مـحـمـد    .   يي به همراه داشتـه بـاشـد     
البرادعي، مديركل آژانس بين الـمـلـلـي     
انرژي اتمي، در عكس العمل درسـت و    
حساب شده اي به اين اخبار نگران كننده 

به عقيده من حمله نظامي از “: اعالم كرد
هر كار ديگري بدتر است و اين منطقه را 

اگر بـه ايـران       ...   به آتش خواهد كشيد
حمله نظامي شود باعث خواهد شد مـن    

سخنـگـوي   ”    .نتوانم به كارم ادامه دهم
تهـديـد   “: دولت روسيه نيز اعالم كرد كه

به اتخاذ زور بر ضد ايران و يـا تـالش       
براي تشديد تحريم ها خارج از چارچوب 
مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل مـي  
تواند مذاكرات حساس با ايران را دچـار    

دبير كل سازمـان مـلـل،      ”   .مشكل كند
مـا  ” :  ،  نيز اعـالم كـرد    ” يان كي مون“ 

تالش داريم بتوانيم پرونده هسـتـه اي     
ايران را از راه مسالمت آميز و گفت و گو 
و به دور از سخنان تحريك آميز حـل و    

 ”  .فصل بكنيم
مسئله تشنج و خطر درگـيـري هـاي      
جديد نظامي در منطقه خـاورمـيـانـه و       
تهديدات كشورهاي امپرياليستي و دولت 
اسرائيل براي حمله نظامـي بـه ايـران        

 ” سام وب“با رفيق   »نامه مردم«مصاحبه  
 8صدر حزب كمونيست آمريكا                                  در صفحه 

بارديگر زمزمه چگونگي اصالح قانون كار و ارايه پـيـش     
نويس اصالح اين قانون از سوي دولت به مجلـس درالبـه     
الي اخبار و گزارشات رسانه هاي همگاني به گـوش مـي       

دولت احمدي نژاد با تشكيل مجلس هشتم و انتخـاب  !  رسد
علي الريجاني به رياست آن و تغيير و تحوالت با اهـمـيـت    
درصف بندي نيروهاي سياسي حاكميت، اميدوار است قبـل  
از پايان دوره نهم رياست جمهوري، پرونده اصالح قانون كار 
را مختومه اعالم كرده و تاييد نهايي آن را در راستاي تامين 
امنيت سرمايه و مقررات زدايي به منظور پيوستن به سازمان 

 .تجارت جهاني، كسب نمايد
درآخرين ماه سال گذشته ، معاون وزيركار و امور اجتماعي 
طي مصاحبه اي خاطر نشان ساخته بود، پيش نويس طـرح  
اصالح قانون كار درهيئت دولت دردست بررسي قراردارد و   
درآينده اي نزديك احتماال براي تصويب نهايي به مجـلـس   

بي شـك ايـن آيـنـده         .  شوراي اسالمي ارسال خواهد شد
نزديك با گشايش مجلس هشتم فرارسيده و از اين رو شاهد 

. اصالح قانون كار هستيم” ضرورت“زمزمه هاي اخير درباره 
هنگاميكه پيش نويس اصالح قانون كار درهيـئـت دولـت      
تحت بررسي قرار داشت، محمد جهرمي وزير كـار دولـت       

اسفند مـاه    5( احمدي نژاد درمصاحبه اي با خبرگزاري ايسنا
با حمله به مخالفان اصالح قانون كـار بسـود كـالن        )  86

بايد برخي قوانين و مقررات دست و ” سرمايه داران گفته بود
پاگير را اصالح و قوانيني همچون قانون كـار و تـامـيـن           
اجتماعي را پويا كنيم، سياست وزارت كار رفع موانع و تامين 
سرمايه گذاري است، اتفاقا درقانون كار فعلي است كه حـق  

 ”. ...كارگر پايمال مي شود

  2ادامه در صفحه    

قوانين تبعيض آميز شكل گـرفـت و بـه تـدريـج            
درسراسر كشور مطرح و مـورد اسـتـقـبـال زنـان           
آزاديخواه و مترقي قرار گرفت و در عين حـال بـه       
تقويت پيوند ميان اين جنبش بـا جـنـبـش هـاي          

 .كارگري و جوانان ياري و مساعدت جدي كرد
بنابه آماري كه اخيرا از سوي برخي كـانـون هـاي      

يـك  )  كمپـيـن  ( خرداد سالروز آغاز فعاليت كارزار 22
ميليون امضاء از سوي زنان مترقي و آزاديخواه كشور 

 .به اشكال مختلف برگزار و گرامي داشته شد
، بخش هاي بزرگي از فعاالن و   1384خرداد  22در 

مبارزان جنبش زنان كشور به دنبال مدتها تالش و   
رايزني حول مطالبات مشترك، كارزار گسترده اي را 

ميليون امضاء با هدف تغـيـيـر     1كمپين .  آغاز كردند
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به اين ترتيب وزير كار محتوي و مضمون پيش نويس اصالح قانون كـار را    
به دنبال اين موضعگيري، با تشكيل كارگروه تحول اقتصادي كه . روشن ساخت

اصالح قانون كار نيز درچارچوب . وزير كار از اعضاي با نفوذ آن به شمار مي آيد
مـورد تـاكـيـد        44اين نهاد طرح و اصالح آن برپايه ضرورتهاي ابالغيه اصل 

بنابر اين طرح دوباره لزوم اصالح قانون كار همزمان با تشـكـيـل      .  قرارگرفت
مجلس هشتم و رياست مهره شناخته شده ارتجاع يعني علي الريجاني بـرآن    

مروري كوتاه بر مضمون پيش نويس اصـالح  .  تصادفي نيست ونمي تواند باشد
كارتوسط دولت احمدي نژاد به نوبه خود حاكي از آن است كه ديدگاه و نظرات 
جرياناتي نظير هيئت هاي موتلفه و عسگر اوالدي ها و الريجاني ها و نظـايـر   

به عالوه .  آن با دقت دراين پيش نويس مورد تاكيد و پشتيباني قرار گرفته است
پيش نويس مذكور درهماهنگي با نظرات و پيشنهادهاي اتـاق بـازرگـانـي و         
افرادي چون نهاونديان تنطيم شده و اگر تاكيد كنيم كه درحقيقت اين پـيـش     
نويس دست پخت مشترك وزارت كار واتاق بازرگاني است، ادعاي بي پايه اي 

نكته اساسي وجود دارد،  3در پيش نويس اصالح قانون كار !  را طرح نكرده ايم
نخست اينكه وزارت كار با داعيه بهبود وضع كـارگـران قـرارداد مـوقـت و            

تبصره جديـد   2ساماندهي به اين نوع قراردادهاي ناعادالنه، پيشنهاد گنجاندن 
قانون كا ررا ارايه داده است كه مطابق با آن درست برخالف مدعيات  7به ماده 

اصلي ترين “پوچ ارتجاع حاكم، قراردادهاي موقت جامه قانون به تن كرده و به 
دوم اينـكـه   .  نوع قرارداد ميان كارگر و كارفرما بدل مي شوند”  و قانوني ترين“ 

بند به اين ماده افزوده مي شود كه بـر     2قانون كار،  2درپيشنهاد اصالح ماده 
اساس آن كارفرمايان مي توانند كارگران خود را تحت عناوين كاهش توليـد و    

اين دو بند به شكل آشكـاري  .  كاهش توان جسمي كارگربه راحتي اخراج كنند
قانون كار را با ايجاد قابليت تقسيرپذيري به نفع كارفرما تغيير مي دهد  21ماده 

و مسايلي چون حق بازنشستگي، بيمه درماني و غيره را براي كـارگـر دور از       
 . دسترس مي سازد

قانون كـار و     33، به معناي احياي ماده 27اما نكته سوم يعني اصالح ماده 
تامين اجتماعي رژيم سرنگون شده سلطنتي است كه طي آن به كارفرمايان به 

فعلي قانون كار آمـده   27حق اخراج كارگر داده مي شود، درماده ” قانوني” لحاظ
هر گاه كارگر درانجام وظايف محوله قصور ورزد يا آييـن نـامـه هـاي         ” : است

انضباطي كارگاه را پس از تذكرات رسمي، نقض كند كارفرمـا حـق دارد در         
 ”.قرارداد را فسخ كند....صورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمي كار

اين ماده با وجود كمبودهاي جدي از جمله منوط ساختن اخراج كارگر به نظر 
مثبت شوراي اسالمي كار و جز اينها، دامنه اختيار كارفرما براي اخراج را كوتـاه  
كرده ولي درپيش نويس اصالحي دولت و اتاق بازرگاني، كارفـرمـا تـهـا بـا          
صالحديد شخصي خود بدون اينكه سنديكاهاي كارگري و تشكل هاي صنفي 
مستقل كوچكترين نقشي داشته باشند، مي تواند كارگر را اخراج و از پـرداخـت   

عالوه بر اين سه نكته مهم و اساسي، درپيـش نـويـس      !  مزايا به او سرباز زند
اصالحي محدوديت سني به كارگيري كارگران به عنوان كارآموز حذف شده و   
برپايه آن كارفرمايان به راحتي مي توانند قانون كار را به كناري گـذاشـتـه و        
نيروي كار جديدشان را درهر سني به عنوان كارآموز استخدام كنند و تـنـهـا        
بخش ناچيزي از حقوق اوليه يك كارگر كامل را به او پرداخت كنند و پـس از    
آن به عنوان پايان دوره آموزشي، كارآموز را اخراج كنند، بدون اينكه مزايابي به 

 98و      87پيش نويس اصالحيه قانون كار با مقاوله نامه هاي   !  او تعلق بگيرد
سازمان بين المللي كار، كه ناظر برحق آزادي فعاليت سنديكايي كـارگـران و       
مذاكرات دسته جمعي و عقد پيمان هاي جمعي كار است، درمغايرت قرار دارد و 
اصول منشور حقوق سنديكايي مصوبه فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگـري  

بطور كلي اين پيش نويس با حـقـوق     .  را نيز به شكلي خشن پايمال مي سازد
بنيادين كار كه درهر شرايطي براي كارگران يك كشور الزم االجـرا اسـت،         

حال چنين پيش نويسي به پشت گرمي صف بندي .  متفاوت و بسيار مغاير است
هاي جديد درحاكميت و تعامل دولت و مجلس هشتم بارديگر طرح و تصويـب  

سرمايه بزرگ تجاري و متحدان آن درحاكميت لـحـظـه    .  آن خواسته مي شود
كنوني را براي وارد ساختن ضربه جدي به حقوق و منافع طبقه كارگر و ديـگـر   

بخش مهمي از تعامل دولت و مـجـلـس    .  زحمتكشان مناسب ارزيابي مي كنند
هشتم كه پيرامون آن ازسوي ارتجاع حاكم تبليغات پرسرو صدايي به راه افتاده 

جناح هاي گوناگون ارتجاع حاكم از جـملـه       . درخصوص اينگونه مسايل است
باندهاي هوادار دولت و مدافعان علي الريجاني ضمن اينكه بر سر مسايلي مهم 
داراي اختالف نظر و سليقه هستند ولي درزمينه يورش به منافع زحمتـكـشـان    
همراه و هم نظر و هم عقيده مي باشند اصالح قانون كار از زمره آن مـواردي    

 .است كه اين باندها برروي آن توافق و هماهنگي دارند

 مهاجرت دهقانان و انحطاط كشاورزي ...ادامه  دولت، مجلس و اصالح 

همزمان با بحث مربوط به خشكسالي و اثرات زيانبار آن بر روستاهـاي  
كشور، سازمان جهاني خوارو بار و كشاورزي درگزارشي تـحـت عـنـوان       

به بررسي سطح زمين هاي قابـل كشـت     ”  وضعيت غذايي و كشاورزي“ 
جهان پرداخت و در خصوص ايران اعالم داشت، سطح زمين هاي قـابـل   

 .سال اخير به شكل نگران كننده كاهش يافته است 10كشت ايران طي 
خرداد ماه با انتشار اين گزارش نظر سازمان جهاني  5خبرگزاري فارس 
 1990درحالي كه درسال ” :را چنين بازتاب داد) فائو(خوارو بار و كشاورزي

ميليون هكتار زمين قابل كشت درايران وجـود داشـت،      19/15ميالدي، 
ميليون هكتار كاهش يافـتـه    14/   324ميالدي به 2000اين رقم درسال 

درصد از سطح زمين هاي قابل كشت  6است بدين ترتيب طي يك دهه 
در ايران كاسته شده است كه اين خود زنگ خـطـري بـراي بـخـش            
كشاورزي ايران و هشداري به مسئوالن اين بخش محسوب مي شود، در 

 ”.هزار هكتار اعالم شده است 44گزارش فائو سطح مراتع ايران نيز 
به دنبال اين گزارش بسيار نگران كننده، رييس موسسه پژوهش هـاي  

خرداد مـاه     7برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي درگفتگو باخبرگزاري مهر 
نبود كانال هاي انتقال آب درسد هاي كشـور مـنـجـر بـه            ” : تاكيد كرد

اين ”ميليون هكتار از اراضي كشاورزي شده است 2بالاستفاده شدن حدود 
مقام مسئول با صراحت از عدم تامين اعتبارات ضرور مالي براي بـخـش   
كشاورزي انتقاد كرده و ادامه اين وضع را انحـطـاط كشـاورزي كشـور         

به عالوه، وزير كارو امور اجتماعي دولت احمـدي نـژاد در       !  ارزيابي كرد
جريان پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي، مواد غـذايـي،     
ماشين آالت و صنايع وابسته با اشاره به وضعيت كـنـونـي تـولـيـدات           

نياز كشور براي حفظ توليد موجود درصنايع و   ” : كشاورزي معترف شد كه
هزار ميليارد ريال است، همچنين خالي نشدن  60كشاورزي رقمي معادل 

 ”.روستاها منوط به ايجاد درآمد است
به اين ترتيب و با مقايسه گزارش سازمان جهاني خواروبارو كشاورزي و 
اظهارات دو مقام ارشد جمهوري اسالمي مي توان نتيجه گرفت، بـخـش   
كشاورزي با مشكالت فراوان و به ويژه نبود اعتبارات مالي ضرور روبـرو    
است و به همين دليل روستاهاي كشور به علت فقر دهقانان درحال خالي 

چندي پيش رسانه هاي همگاني از كاهش درآمد وافـزايـش   .  شدن است
هزينه خانوارهاي روستايي گزارشات متعدد را منتشر ساختند كه درآنـهـا     

سال گذشته رشـد قـابـل      7تاكيد مي شود، هزينه خانوارهاي روستايي در
صورت  1385تا  1383توجهي داشته كه بيشترين بخش اين رشد از سال 

پذيرفته و مربوط به هزينه خوراك، پوشاك، مسكن و حمل و نقل بوده و 
طي همين سال ها درآمد روستاييان به هيچوجه مطابق با هزينـه هـاي     

 !فوق رشد نكرده است
نتيجه و پيامد كاهش درآمد روستاييان و يا به بيان دقيق تر فقر رو بـه  
گسترش در روستاهاي ايران سيل مهاجرت به سوي حاشيه شـهـرهـاي      

روزنامه اعتماد درسـال    .  بزرگ نظير تهران، اصفهان، تبريز و مشهد است
درمطلبي درباره اين مهاجرت گسترده ) 1386(آذر ماه  25گذشته به تاريخ 

زندگي روستايي درايران كـم كـم روبـه          ”  : آماري به شرح زير ارايه داد
هزار آبـادي درسـراسـر كشـور           68،   1375درسال .  فراموشي مي رود

هزار آبادي تنزل پيـدا   63به    1385اين آمار درسال . سرشماري شده اند
هزار روستا درطول اين  5مقايسه اين آمار خبر از تخليه كامل .  كرده است

 ”!سالها مي دهد، خبري كه هشدار دهنده است
آنچه موجب رشد و گسترش فقر درروستاها و انحطاط كشاورزي ميهن 

اجتماعي رژيم واليت فقيه است، ايـن  -ما مي شود، برنامه هاي اقتصادي
برنامه ها درزمان دولت هاشمي رفسنجاني برپايه نسخه هاي صندوق بين 
المللي پول و بانك جهاني به مورد اجرا گذاشته شد و تا امروز، نـابـودي     
صنايع توليدي دردو بخش راهبردي صنعت و كشاورزي را به دنبال داشته 

براساس اين برنامه ها به موازات حمايت از كالن سرمـايـه داران،     .  است
زمين داران بزرگ نيز درپيوند با بنيادهاي انگلي همچـون بـنـيـادهـاي        

بنياد غدير با رياست الريجاني بر ( مستضعفان، آستان قدس رضوي و غدير
، ) مجلس هشتم يك فراكسيون به نام غدير درمجلس تشكيل داده اسـت 

از حمايت و پشتيباني همه جانبه رژيم برخوردار شده و با كمـك ارگـان     
هايي نظير سپاه و وزارت جهاد كشاورزي به تصاحب زمين هاي مرغـوب  

مبادرت كرده و موقعيت اقتصادي و   
  6ادامه در صفحه    
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مستقل صنفي زنان در تهران انتشار يافته، رژيم واليت فقـيـه طـي      
چندين سال اخير فشار خود به جنبش زنان را تشديد كرده و همـيـن   

 1385خرداد  22از ( امر سب گرديد تاكنون فعاالن اين جنبش پرتوان 
 60ميليارد و      1بار بازداشت و نزديك به  156نزديك به “ )  به اينسو

(سال حبس  30ميليون تومان وثيقه و كفالت گذاشته اند و درمجموع 
براي آنها صادر شـده    )  و  نيم سال حبس قطعي 9سال تعليقي و  20

صدور احكام شالق، احضار دختران دانشجو به كميتـه هـاي     ”  . است
انضباطي و احكام تعليق از تحصيل براي آنها و تهديد هـاي مـكـرر      

بعـالوه  .  خانواده هاي اين فعاالن را بايد به آمار و ليست منتشره افزود
برپايه آمار خبرگزاري فارس وابسته به ارتجاع حاكم درسطح كشور به 
بهانه طرح ارتقا امنيت اجتماعي هزاران زن و دختر مورد تـعـرض و       

درچارچوب اين طرح فقط ظرف چند هـفـتـه    .  خشونت قرار گرفته اند
دستگير شده و مـورد آزار      ”  بي حجاب“ نفر از زنان به عنوان  1980

همه اين آمار نشانگر هراس ارتجاع حاكم از رشد . اذيت قرار گرفته اند
 .و گسترش جنبش حق طلبانه زنان ميهن ماست

سالروز آغاز فعاليت كارزار يك ميليون امضاء فرصت منـاسـب بـراي      
انسجام صفوف يكپارچه زنان كشور در مبارزه با رژيم ارتـجـاعـي و      

 . قرون وسطايي واليت فقيه و قوانين غير انساني و زن ستيز آن است
جلب و جذب هر چه بيشتر زنان طبقات محروم و زحمتكش جامعه و   
تحكيم پيوند با جنبش كارگري و جوانان، جنبش زنان را درمصاف بـا  
ارتجاع حاكم و فشارهاي فزاينده تقويت كرده و به توان و كارآيي آن 

 .به نحوي موثر كمك مي كند
حزب توده ايران حمايت قاطع خود از مبارزات به حق زنان، با هـدف    

خرداد و آغاز فـعـالـيـت        22رفع تبعيض جنسي و طبقاتي در سالروز 
ميليون امضاء اعالم كرده و درراستاي تقويت و تحكيم ايـن   1كارزار 

 !جنبش همچون گذشته پيگيرانه مبارزه كرده و مي كند

 ...ادامه جنبش زنان با  

ما اميدواريم ما كه دولت او بر ديپلماسي مستقيم و حل و فصل مناقشات                  
ولي اينكه آيا چنين راهكاري آسان خواهد بود، بايد         . بدون كاربرد زور تأكيد كند

 .گفت الزاماً خير
براي ” دو دولت “ها آمريكايي از راه حل عادالنه           در عين حال كه ميليون     

فلسطين، از پايان دادن به اشغال عراق، و از برقراري روابط             –بحران اسرائيل   
كنند، و با وجود آنكه اوباما        حمايت مي ) و نه جنگ  (ديپلماتيك بين دو كشور ما      

بر ديپلماسي، گفتگو و همكاري تأكيد كرده است، اما اين هم هست كه                    
هاي صنايع انرژي و نظامي، دست از            امپرياليسم آمريكا، و به ويژه مجتمع       

جويانه خود براي تسلط بر كل منطقه خاورميانه و آسياي                هاي سلطه   طرح
توان مجبور به      امپرياليسم را قطعاً مي     . دارند  اند و نمي     مركزي برنداشته 

طلبي،   نشيني كرد، اما بايد به ياد داشت كه منطق ساختاري آن توسعه                عقب
 .طلبي و به كار گيري نيروي نظامي است برتري
 
داري جهاني مردم     بحران ژرف و ساختاري نظام سرمايه      . س

عادي آمريكا را در وضعيت اقتصادي دشوار و دردناكي قرار داده            
آيا اوباما خواهد توانست، يا در واقع آمادگي آن را دارد كه             . است
 هاي نوليبرالي اين معضل را به چالش بكشد؟ ريشه
نوليبراليسم در اياالت متحد آمريكا در پوسته سياسي راست افراطي               . ج

پيچيده شده است كه گذشته از همه مردم دنيا، به ويژه براي طبقه كارگر،                   
ها و نژادهاي تحت ستم، زنان، جوانان و شهروندان ارشد خود آمريكا                  مليت
نوليبراليسم، همچنين، يك عدم موازنه تجاري      . فرسا و پرعذاب بوده است      توان

ثباتي مالي، و دالري شكننده را در اقتصاد            هاي نجومي، بي    عظيم، بدهكاري 
همين چند ماه پيش بود كه سقوط بازار         . كشور از خود به جاي گذاشته است       

هايي زير نرخ بهره پايه، تقريباً موجب فروپاشي  خريد و فروش مسكن با نرخ وام
تواند پيامدهاي    فروپاشي اين بازارها مي    . بازارهاي مالي آمريكا و جهان شد       

اي   نتيجه اين كه اكنون ائتالف گسترده     . باري در سطح جهان به بار آورد        فاجعه
هاي نوليبرالي  هاي سياست بارترين مشخصه از نيروها براي واكنش در برابر زيان

به احتمال زياد، يك دولت اوبامايي به اين جنبش          . گيري است   در شرف شكل  
 .توجه نشان خواهد داد

 
ها و    رسد كه زيانبارترين و بدترين تصميم         به نظر مي   . س

هاي جورج بوش آنهايي بودند كه متأثر از تعصب مذهبي            سياست
هاي داخلي    باورهاي مذهبي اوباما چه تأثيري در سياست . او بودند

 و خارجي دولتي به رهبري اوباما خواهند داشت؟
توان انتظار يك  در اين مورد، با فرض آنكه اوباما وارد كاخ سفيد شود، مي. ج

اوباما در ضمن اينكه مردي با معتقدات ديني است، اما           . تغيير بنيادي را داشت   
برداري كند، بر     آيد كه دولت او از مذهب براي مقاصد ارتجاعي بهره        به نظر نمي

سال طول كشيد، ولي      8تقريباً  . خالف دولت بوش كه استاد اين كار بوده است        
ما حق داشتند وقتي كه بر       ” پدران بنيانگذار “ها نفر معتقدند كه        امروز ميليون 

تأكيد داشتند كه ريشه و زمينه      ) سكوالر(هاي عام غيرمذهبي      نهادها و سياست  
 .در واقعيت دارند، نه در اعتقادات ديني

 
رفيق سام، شما به عنوان رهبر يك نيروي مترقي و                . س  

ضدجنگ در آمريكا، براي مردم ايران، براي رزمندگان كارزار            
صلح و دموكراسي در ايران، و براي خوانندگان نامه مردم، ارگان           

 مركزي حزب توده ايران، چه پيامي داريد؟
حزب كمونيست آمريكا نهايت همبستگي و تحسين خود را نسبت            ما در . ج

ما به طور كامل از     . كنيم  به حزب توده ايران و ارگان آن نامه مردم اعالم مي           
افزون بر  . كنيم  مبارزه شما و مردم ايران در راه صلح و دموكراسي پشتيباني مي           

اين، ما به مخالفت خود با هر گونه اقدام نظامي توسط دولت بوش برضد كشور             
 .دهيم شما ادامه مي

 
 

 ...”  نامه مردم“ادامه مصاحبه 

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

پيامد برنامه هاي قرون وسطايي براي 
 نوجوانان و جوانان

 
با فرارسيدن گرماي تابستان و آغاز تعطيالت، 
ميليون ها خانواده ايراني با اين پرسش رو در رو 
مي شوند كه، چگونه بايد تعطيالت نوجوانـان و    
جوانان را برگزار و برنامه هاي شادي بخـش و    

نگراني خانواده ها .  آموزنده براي آنان تدارك ديد
از بي برنامگي تعطيالت تابستاني و گذران ايـن    
اوقات براي جوانان در اوضاع نابسامان اجتماعي

 .فرهنگي كشور بي دليل نبوده و نيست-
خرداد ماه امسال درگزارش  10خبرگزاري مهر 

كوتاهي نسبت به افزايش جـرايـم نـوجـوانـان        
” : درتابستان هشدار داد و از جـملـه نـوشـت            

متخصصان علوم رفتاري آسيب شناسي اجتماعي 
با توجه به تعطيلي مـدارس و      .  اعالم مي دارند

گرماي هوا بايد فكر برنامه هاي اوقات فـراغـت   
جوانان نه درحرف و شعار باشيم، پيش بيني مـي  
شود با نظر به اينكه مديريت اوقات فراغـت بـه     
طور علمي و كارآمد نيست، جـرائـم كـودكـان،       

 12تا  10نوجوانان و جوانان طي تابستان حداقل 
 ”.درصد افزايش يابد

سپس اين كارشناس علوم رفتاري اضافه مـي  
درشرايط حاضر كمبود وسايل رفـاهـي و     ”  : كند

تفريح سالم درسطح جامعه باعث بروز انحرافـات  
رفتاري درجوانان شده و موجـب گـرديـده تـا         
نوجوانان و جوانان براي تخليه انرژي و گـذران    
اوقات فراغت خود به سمت اعمال خالف سـوق  

مديريت اوقات فراغات جـوانـان و       ...  پيدا كنند
نوجوانان از نبود برنامه علمي و كارشناسانه رنـج  

 ”...مي برد
نوجوانان و جوانان كشور گرفتار ديدگاه هـاي    
واپس گرايانه و قرون وسطايي بسيار زيانبـخـش   
هستند و افزايش آمار جرايم در مـيـان آنـهـا           
دردرجه نخست به علت برنامه هاي رژيم واليت 

اجتماعي و فرهـنـگـي    -فقيه در عرصه اقتصادي
ساليانه ميليارد ها ريال به نام برنامه هـاي  .  است

اوقات فراغت جوانان هزينه مي شود، اين مبالـغ  
هنگفت به جاي ايجاد تسـهـيـالت رفـاهـي،          
آموزشي و تفريحي درخدمت جـوانـان، صـرف        
ترتيب دادن اردوهاي بسيج، بنياد غدير و سازمان 

اين سازمان بطور عمده ( به اصطالح ملي جوانان 
زير مجموعه كميته امداد خميني و مـعـاونـت        

مي شود ) پرورشي وزارت آموزش و پرورش است
كه طي آنان نه از تفريح سالم و شادي بـخـش     
خبري است، نه از برنامه هاي آموزشي متناسـب  

 !با خواست جوانان و منطبق با دستاوردهاي علمي و تربيتي مترقي و مردمي
بعالوه اعمال فشارهاي اجتماعي به جوانان نظير طرح امنيت اجتماعي و غيره، زندگي عادي يـك  
جوان را مختل و انگيزه و زمينه هاي رواج انواع انحرافات اخالقي و رفتاري و رواني تا رواج جرايم و 

برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي رژيم شادي و شادماني و تفريح را از     .  بذهكاري را فراهم مي آورد
 !جوانان سلب و موجب پيدايش ناهنجاري هاي حيرت انگيز و فاجعه بار دركشور شده است

بنابر اين، رشد جرايم درتابستان وايام تعطيالت مدارس و مراكز آموزشي به هيچوجه غـيـر واقـع      
سياست جمهوري اسالمي درقبال نسل جوان ميهن ما، سياستي ضد ملي، ضدانساني و .  بينانه نيست

ارتجاع به اين ترتيب آينده ميهن ما را به سوي تاريكي و فاجعه هـدايـت   .  فوق العاده فاجعه بار است
 !مي كند

 
 اين زنان ستمديده 

 
انتشار گزارشي راجع به زندگي دردناك كپر نشينان استان كرمان كه اغلب آنان را زنان تشكـيـل   

 !مي دهند، توجه ويژه وحمايت جدي از منافع وحقوق زنان طبقات محروم جامعه را برجسته ساخت
هزار كپرنشين دركرمان خبر داده و در باره زندگـي آنـهـا       60روزنامه سرمايه درگزارشي از وجود 

هزار كپر نشين درجنوب استان كرمان شناسايي شده است، كپـر   60هزار كپر و  40تاكنون ”  : نوشت
سال خشكسالي حاصلي جز فقر و گرسنگي برايشان نداشته و عالوه بر فقر با آسـيـب    8نشيناني كه 

اعتياد و آمار باالي زناني كه همسرانشان بدون طـالق  .  هاي ديگري هم دست و پنجه نرم مي كنند
آن ها را رها كرده اند و تعداد زياد كودكان بدون شناسنامه، معلوليت هاي بسياري كه ناشي از ازدواج 
هاي فاميلي و عدم بهره مندي از مشاوره ژنتيكي پيش از ازدواج بوده، دراين منطقـه بسـيـار رواج        

 ”.دارد
در اين گزارش مسئوالن سازمان بهزيستي با صراحت اعالم مي كنند از توجه به مسـايـل ايـن        

يكي از كارشناسان سازمان بهزيستي به .  منطقه و معضالت اين مردم به ويژه زنان غفلت شده است
 ”.پس از بازديد از منطقه، متوجه مي شويم مساله چقدر عميق است” :خبرنگار يادآور مي شود

يكي از آسـيـب       ”  : درميان كپر نشينان وضعيت زنان فاجعه بار است، درگزارش مذكور آمده است
 8بطوريكه با افزايش فقـر و      .  هاي منطقه جنوب كرمان طالق هاي ثبت نشده دراين منطقه است

سال خشكسالي مرد خانواده كه چند زن و تعداد زيادي فرزند دارد يكباره همه را رهـا كـرده و از         
خانواده جدا مي شود، براي تحت پوشش قراردادن اين زنان دربهزيستي نياز به طالق نامه است امـا  
از آنجا كه طالق نامه اي وجود ندارد نمي توان به اين زنان كمك كرد حتي زماني كه مـددكـار و     
مددجو درخواست طالق نامه از زنان مي كنند، با تعجب آنها روبرو مي شوند، پس از طالق هاي بي 

 ”.قاعده، شبه ازدواج هاي غير رسمي و مشكل كودكان بي سرپرست وجود دارد
اغلب زنان اين منطقه و ”  : سپس در ادامه درباره زندگي اين زنان نگون بخت خاطر نشان مي شود

كپر نشين در زمين هاي كشاورزي مالكان كار مي كنند و گرماي هواي منطقه شهداد كه به گفـتـه   
سـالـه    30زن .  درجه هم مي رسد مانع از كار آن ها نمي شود 66بخشدار اين منطقه در تابستان به 

فرزندش زندگي مي كند، يكي از اين كارگران  4اي كه از همسرش جدا شده و طالق نامه ندارد و با 
كشاورزي است، او باچهره آفتاب سوخته اش، يك اتاق نيم ساخته اي را نشان  مي دهد، اين اتاق را 
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

بهزيستي ساخته اما همين طور نيمه كاره مانده است جايي براي حمام نداريم، 
پسـر  .  زماني كه دخترم مي خواهد حمام كند، چادرم را به دور او مي گـيـرم    

بزرگ او هم پس از خواندن كالس اول راهنمايي به دليل فقر خانواده تـرك  
تحصيل كرده است، او مي گويد وقتي نمي توانم يك دمپايي براي بچه هايم 

 ”.بخرم چطور آن ها را به مدرسه بفرستم
چنين است وضعيت زندگي مردمي فقير و زناني ستمديده كه حتي قادر بـه  

اين زنـان    .  تهيه ابتدايي ترين مايحتاج زندگي خود و خانواده هايشان نيستند
محروم ازستمي چند گانه رنج مي برند و هيچ ارگان و نهاد حكومـتـي نـيـز       

وضعيت زنان محروم مناطق جنوب استان كرمان وكپر .  پاسخگوي آنها نيست
 . نشينان ميزان عدالت محوري ارتجاع حاكم را به خوبي نشان مي دهد

آيا اين مردم و اين زنان ستمديده نبايد از ثروت و درآمدهاي كشور بـهـره   
مند شوند؟ عملكرد رژيم واليت فقيه باتالقي از فقر پديد آورده كـه مـردم       

 .ميهن ما درآن گرفتار آمده اند
 

 !بذل و بخشش براي چيست؟
 

همزمان با افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني، شماري از كشـورهـاي     
اروپايي و اياالت متحده آمريكا از تاثيرات اين افزايش قيمت ابراز نـگـرانـي      

اعمال فشـار  .  كرده و فعاليت هاي گسترده اي را براي مهار آن سازمان دارند
، تهديد برخي كشورهاي صادر ) اوپك( به سازمان كشورهاي توليد كننده نفت 

كننده نفت و رفت و آمدهاي ديپلماتيك از جمله تالش هاي انجام گـرفـتـه    
نقش محوري را در اين ميان كاخ سفيد بردوش عربستان سعودي بـه    .  است

پس از ديـدار اخـيـر        .  عنوان يكي از توليد كنندگان عمده نفت گذارده است
جورج بوش از عربستان سعودي، مساله مهار بهاي نفت و كاهش سقف توليد 

با توصيه كاخ سفيد، عربستان سعودي اعالم . اوپك وارد مرحله اي تازه گشت
دالر،  135داشت براي تنظيم بازار جهاني نفت و در واكنش به نفت هر بشكه 

تا اطالع ثانوي نفت سنگين خود را با تخفيف كلي كه در سال اي اخير بـي    
به دنبال عربستان سعودي، شيخ نشـيـن   .  سابقه بوده، به فروش خواهد رساند

كويت نيز درهماهنگي با برنامه هاي آمريكا كه موجب تـفـرقـه درصـفـوف        
خواهدشد، براي نفت سنگين صـادراتـي     )  اوپك( كشورهاي توليد كننده نفت

جمهوري اسالمي نيز دركـنـار عـربسـتـان        .  خود تخفيف بزرگي را قايل شد
سعودي و كويت بطور رسمي اعالم داشت از اين پس نفت سنگين صادراتـي  

سال اخير بي سابقه است به فـروش خـواهـد         9ايران با تخفيف كلي كه در
تخفيف بي سابـقـه   ” : خرداد ماه دراين باره نوشت 25روزنامه كارگزاران . رسيد

نفت سنگيـن  ...  ايران در فروش نفت خام، سه كشور ايران، عربستان و كويت
خود را با تخفيف كلي به فروش خواهند رساند به خبرگزارش رويترز، ايران و   
كويت در راستاي موافقت با تصميم دولت عربستان سعودي مبنـي بـرارايـه      
تخفيف درقيمت نفت سنگين اعالم كردند كه درنظر دارند نفت سنگين خـود  

دولت .  سال اخير بي سابقه بوده است 9را با تخفيفي به فروش برسانند كه در
سنت بـه مـيـزان      35عربستان سعودي طي هفته گذشته اعالم كرده بود كه 

تخفيف هر بشكه نفت خام خود افزوده است و از اين پس هر بشكه نفت خام 
دالر و هفت سنت كمتر از قيمت پايه درعمان و دوبـي بـه      3سنگين خود را 

فروش مي رساند، مقامات وزارت نفت كويت نيز ميزان تخفيف ارايـه شـده       
سنت درهر بشكه افزايش داد كه اين رقم  40براي نفت سنگين خود را حدود

 ”. ...سنت پايين تر از قيمت پايه عمان و دوبي گزارش شده 2دالر و  4
جمهوري اسالمي درشرايطي تن به هماهنگي با تصميم عربستان سعـودي  
مي دهد كه به دليل بحران شديد اقتصادي به درآمدهاي حاصل از فـروش      

پرسش اينجاست آيا كشورهاي اتحاديه اروپا كـه عـمـده      .  نفت وابسته است
ترين خريداران نفت سنگين هستند، بنزين صادراتي به ايران و يـا ديـگـر          

 !كاالهاي صادراتي به كشور ما را شامل تخفيف ويژه و بي سابقه مي كنند؟
چرا بايد نفت سنگين ايران با تخفيف بي سابقه به فروش برسد و درمقابـل  
كاالهاي غربي بدون تخفيف و يا حتي گران تر از نرخ واقعي به كشـور وارد    
شود؟ چنين سياستي به سود كدام طرف اين معامله است؟ واصوال اين بذل و 

 بخشش به چه معناست؟
 

 !طرح احداث بزرگترين واحد توليد پوالد كشور متوقف شد
 

. بخش صنعتي ايران بدترين و سخت ترين دوران خود را طي مي كـنـد  
آزادسازي اقتصادي و  به  اصطالح رقابتي كردن اقتصاد، بيشترين صدمـه  

 .را به بخش صنعت و توليدات صنعتي وارد ساخته است
سياست دولت احمدي نژاد كه اينك با حمايت علي الريجاني و باندهاي 
هوادار او درمجلس هشتم همراه است، مبني بر كاهش تعرفه هاي گمركي 
سبب فروپاشي بنيه توليدي كشور گرديده، اينك دستور كار ارتـجـاع در       

بـا هـدف وارد       ” عرصه اقتصادي براي سال جاري   رقابتي كردن اقتصاد
به كشور است كه با مخالفت شديد و جدي توليد ”  كردن كاالهاي خارجي

 .كنندگان و صنعتگران داخلي روبرو شده است
” سال سخت صنعت“ روزنامه سرمايه دراين باره طي گزارشي با عنوان  

سال سختي براي توليد كننده داخلي خـواهـد    1387سال ” : از جمله نوشت
صنايعي چون صنايع بهداشتي و   . بود، چه دربازار داخلي چه دربازار خارجي

آرايشي، صنايع دارويي، لوازم خانگي، صنايع الكترونيك، نساجي و پـوالد،    
 .توليد قطعات خودرو با مشكالت جدي روبرو خواهند بود

نتيجه سياست كاهش تعرفه ها اين است كه كاالهاي خارجي با قيمـت  
ارزان تر دراختيار مصرف كننده داخلي قرار مي گيرد و رقابت توليد كننـده  

اين دقيقا همان چيزي اسـت كـه     ” : دربازار داخلي سخت و دشوار مي شود
امپرياليسم جهاني از برنامه مقررات زدايي و حذف يارانه ها دركشورهايـي  

به موازات حذف يارانه ها دربخش صنعت، رسـانـه   .  نظير ايران انتظار دارد
هاي همگاني دراوايل ارديبهشت ماه امسال رسما اعالم داشتـنـد، طـرح      
. احداث بزرگترين مجتمع پوالد ايران دراستان خوزستان متوقف گـرديـده    

يك ماه پس از كلنگ زني طـرح    ” : روزنامه سرمايه دراين باره گزارش داد
پوالد خرمشهر دراستان خوزستان، اجراي اين طرح متوقف شد، مسـئـول     
پشتيباني و پيگيري طرح پوالد سازي خرمشهر گفت هم اينك با صـرف    

ميليارد توماني، اين پروژه درمرحله آماده سازي زمين مورد نياز و   4هزينه 
گفته مي شود دولـت قصـد     .  قطعات كارخانه به صورت رسمي تعطيل شد

ندارد در اين  طرح سرمايه گذاري كند و به همين دليل طرح متوقف شده، 
. بر اساس شواهد، عواملي وجود دارد تا پروژه پوالد خرمشهر ادامه نـيـابـد   

 ”.اجراي اين پروژه با مخالفت برخي افراد خاص روبه رو شده است
در گزارش رسمي مطبوعات كشور اين افراد خاص معرفي نمي شـونـد     
ولي چندي پيش روزنامه دنياي اقتصاد از مخالفت بنياد غدير با برخي طرح 

الزم بـه    .  هاي صنعتي دراستان خوزستان گزارشاتي را متشر ساخته بـود   
تذكر است كه بنياد غدير هم اينك با حضور علي الريجاني درهيئت رييسه 
مجلس و رييس قوه مقننه يك فراكسيون با نفوذ درمجلس تشكيـل داده    

برخي مقامات مذهبي مانند آيت اهللا خزعلي، آيت اهللا يزدي و حجت .  است
از )  بـرادر عـلـي الريـجـانـي          ( االسالم الريجاني عضو شوراي نگهبان   

همين بنياد با كمك سازمـان  .  گردانندگان اين بنياد انگلي و غارتگر هستند
خصوصي سازي درصدد سرمايه گذاري در بورس دوبي است، ويـكـي از       
داليل مخالفت آنها با طرح احداث مجتمع بزرگ پوالد سازي خرمشهر اين 

 .سرمايه گذاري  ذكر گرديده است
پوالد سازي خرمشهر درصورت احداث مي توانست توليد پوالد و ورقـه    
هاي پوالدي دركشور را افزايش داده و صنايعي چون واگن سازي پـارس،  
لوكوموتيوسازي، كشتي سازي خليج فارس و توليد لوله و نورد را تـقـويـت    

 .كرده و توسعه دهد
ولي نمايندگان سياسي سرمايه بزرگ تجاري ومتحدان آن درحاكمـيـت   
مانع اين امر مهم و با اهميت شده و چنين طرح بـزرگ و سـود آور و           

 !                  استراتژيكي را متوقف ساختند
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موضوعي است كه در ماه هاي اخير، و خصوصاً با نزديك شـدن دولـت       
بوش به انتهاي دوران رياست جمهوري اش، مورد بحث و بررسي جـدي    
دولت هاي اروپايي و همچنين نامزدهاي رياست جمهوري آينده آمـريـكـا    

 .  بوده است
حزب توده ايران در پي روي كار آمدن دولت احمدي نژاد و تشديد تشنج 
سياسي در منطقه، خصوصاً درباره برنامه هسته اي ايران، همواره ضـمـن     
محكوم كردن سياست هاي نابخردانه، كه اگر چه زير پوشش شعار هـاي    
تند و تيز ارائه مي گردد، در انتها تنها آب به آسـيـاب سـيـاسـت هـاي           
امپرياليسم آمريكا در منطقه مي ريزد، همواره بر حل اختالفات از طـريـق   

ما در عين حال بار ديگر تأكيد مي كنيم كـه    .  صلح آميز تأكيد كرده است
حق مسلم ايران و ديگر كشورهاي منطقه در بهره وري صلـح آمـيـز از        
انرژي هسته اي، نيازمند تأييد اين يا آن كشور نيست و هرگونـه فشـاري     
براي تضييع اين حق دخالت آشكار و قلدرانه در امور داخلـي كشـورهـاي      

بر طبل جنگ كوبيدن و مانورهاي نظامي تحريـك آمـيـز      .   مستقل است
نظامي تنها بازي با آتش است كه مي تواند عواقب فاجعه باري براي كـل  

مخالفت و بسيج كارزاري جهاني در   .  منطقه و جهان به همراه داشته باشد
مخالفت و  به منظور مقابله با اين سياست هاي مخرب مسئله اي فوري و 

محافل مدافع صلح، دموكراسي و پيشرفت در جـهـان مـي        .  حياتي است
توانند و ضروري است كه كارزار موثري را در مذموميت و مـقـابلـه  بـا         
سياست ها و اقدامات تحريك آميز و نهايتاٌ خطرناك سران دولت اسرائيـل  

شـعـار چـنـيـن        .   و متحدان اروپايي و آمريكائي آنان سازمان دهي كننـد 
كارزاري مي تواند دفاع از صلح و تماميت ارضي ايـران و حـمـايـت از            

 .  سياست حل اختالفات از طريق گفتگو و مذاكرات سازنده باشد
پيش گرفتن يك سياست خارجي فعال براي بسيج افكار عمومي جهـان  
در حمايت از حق ايران و محكوميت دخالت هاي امپرياليستـي در امـور       
كشور ما نيازي است مبرم كه ما نشانه هاي آن را در سياست هاي كنوني 

اظهارات تحريك آميز در .  دولت احمدي نژاد و ديگر سران رژيم نمي بينيم
در رم، درباره محو شدن اسرائيل از صحنه جهان،  ،” فائو“ جريان كنفرانس 

و يا اظهارات غالمحسين الهام، سخنگوي دولت، در كم اهميت جلوه دادن 
خطر حمله  نظامي اسرائيل به ايران به عـوض اعـتـراض        )  محال بودن( 

مستدل به تهديدات اسرائيل از طريق مراجع صالحيتدار جهاني و كوشـش  
در جلب نظر افكار عمومي بين المللي در مخالفت با تجاوزگري اسرائـيـل،   
سياست هاي كوته بينانه اي است كه نمي تواند منافع ملي ميهن مـا را      

 . تأمين كند
تجربه سال هاي اخير و چندين درگيري نظامي فاجعه بار در منطقه، كه 
به قيمت نابودي صد ها هزار تن انسان تمام شده است، نشـان داد كـه          
دولت اياالت متحده، بر پايه منافع امپرياليستي و برتري جويانه خود، حاضر 
است براي كنترل خاورميانه و خصوصاً كنترل منطقه استراتژيك خـلـيـح      

محافظه .   فارس دست به هر ماجراجويي، هر چند خطرناك و مخرب، بزند
كه كنترل محوري دولت جورج بوش را بـه دسـت       )  نئوكان ها( كاران نو 

دارند، در راستاي كسب اين برتري به صراحت اعالم كرده اند كه نـبـايـد    
دولت ايران و سياست هاي آن در منطقه را، خصوصاً در رابطه بـا عـراق،     

 .  لبنان و فلسطين و حمايت از نيروهاي افراطي اسالمگرا، تحمل كرد
اوج گيري مواضع تهديد آميز اياالت متحده و اسرائيل در شـرايـطـي        
صورت مي گيرد كه به نظر مي رسد مذاكرات حساسي كه در رابطه با حل 
اختالف نظر دو طرف در جريان است امكان حصول نتايج مشـخـصـي را      

به رياست خاوير سـوالنـا،     ”  1+     5“ مسافرت هيئت نمايندگي گروه .  دارد
مسئول امورخارجي و دفاعي اتحاديه اروپا، در اواسط خردادماه به تهران و   
مذاكرات رسمي او  با نمايندگان رژيم در رابطه با  بسته هاي پيشنـهـادي   
دو طرف، در رابطه با مسئله محدوده و ماهيت تاسيسات هسته اي كشـور،  
مسئله مهمي است كه نبايد در تحليل شرايط كنوني بي تفاوت از كنار آن   

، سفير روسيه در سازمان ملل، در اين رابطه مي ” ويتالي چوركين“.  گدشت
آنچه ما براي اولين بار پس از مدت ها در دست داريم، يك حركت “ :  گويد

ديپلماتيك است كه بدنبال سفر سوالنا به تهران از طريـق يـك بسـتـه         
 ”  .بزرگتر و گسترده تر به دست آمد

محافل قدرتمندي در اروپا بر پايه منافع خود در رابطه با منابـع انـرژي     
خاورميانه، بازار هاي وسيع اين منطقه، و ديگر مالحظات دقيق سيـاسـي،   
اقتصادي و ديپلماتيك، كه مي تواند در رقابت با اياالت متحده آمـريـكـا      
شكل گرفته باشد،  از اينكه در يك ماجراجويي جديد در خاورميانه گرفتـار  

شوند، ابا دارند و درست به همين دليل است كه بسيج افكار عمومي جهـان   ...ادامه  بازي با آتش 
در مخالفت با آغاز درگيري جديد نظامي مي تواند تحقق چنين سياستي را   

 . با دشواري رو به رو كند
ما تمامي محافل  صلح طلب، دموكراتيك و ترقي خواه ايران و جهان را   
فرا مي خوانيم كه متحد و يك صدا مخالفت خود را با هر اقدام ماجراجويانه 

 .  اي از سوي هر نيروئي در رابطه با تحوالت كشور ما و منطقه اعالم كنند
 

واگذاري زمين هاي كشاورزي به اين .  سياسي خويش را تحكيم كرده اند
بزرگ زمين داران از عوامل اصلي انحطاط كشاورزي و فـقـر روزافـزون      

 .زحمتكشان روستاها است
خرداد ماه از قول معاون صنايع و امور زيربنايي وزارت 6خبرگزاري مهر 

هزار 279ميليون و  1بيش از  1385تا پايان سال ” : جهاد كشاورزي نوشت
 ”.هكتار از اراضي دولتي، منابع ملي طبيعي به متقاضيان واگذار شده است

دراين گزارش روشن نمي گردد كه زمين ها به چه كساني و به كـدام    
علت واگذار شده و اينكه آيا زمين ها پس از واگذاري درچرخـه تـولـيـد       

 !كشاورزي باقي مانده اند يا نه؟
براي روشن شدن ماهيت واقعي چنين واگذاري هايي توجه به سخنـان  
معاون توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور ضرور و با اهميـت  

خردادماه اظهارات اين مقام مسئول سـازمـان     20خبرگزاري  ايسنا .  است
با تـوجـه بـه        ”  : بازرسي كل كشور را انتشار داد كه درآن يادآوري شده 

اصالحي قانوني حفاظت و بهره برداري از جنگـل هـا،      33تصويب ماده 
مراتع و زمين هاي كشاورزي، زمين هاي واگذاري شده ملي بعد از سـال  

در صورت عدم احراز شرايط حتي با داشتن سند قطعي هم به بيت  1365
با توجه به اين قانون، در آينده شاهد بازگشت زميـن  .  المال باز مي گردند

به بيت المال خواهيم بود كـه  )  توجه كنيد زمين هاي زيادي( هاي زيادي 
 .”به ناحق به ديگران واگذار شده بود

زمين ها به ) سال 20بيش از ( بنابراين تشخيص اينكه درتمام اين مدت 
 .كدام اشخاص واليه هاي اجتماعي واگذار گرديده، دشوار نخواهد بود

دراين زمينه وضعيت پنبه كاران براساس آمار رسمي گوياي حقيقت و   
خردادماه گفتگوي اختصاصي با مدير  12خبرگزاري ايسنا .  ادعاي ما است

دراين مصاحبه خاطر نشـان  .  عامل اتحاديه پنبه كاران كشور را انتشار داد
امسال پيش بيني مي كرديم، سطح زير كشت پنبه به دلـيـل     ” : مي گردد

درصد افزايش  20تا 15قيمت مناسب اين محصول درسال گذشته، حدود 
يابد ولي متاسفانه با توجه به نگراني هايي كه در مورد كمبود آب وجـود    

درصد كاهش يابـد،   10دارد احتمال اينكه سطح زير كشت اين محصول 
وجود دارد، با توجه به اينكه برداشت اين محصول به صورت دستي انجام 
مي شود و با توجه به كوچك بودن سطح مزارع، كشت و توليد پنبـه پـر     

ماشين آالت مكانيزه بسيار ” :سپس در ادامه افزوده مي شود. ”هزينه است
گران است و كشاورزان اين بخش نيز خرده پا هستند و زمين هاي بزرگ 

پرسش اينجاست، زمين هـاي    ”  . و مرغوب دراختيار اين كشاورزان نيست
مرغوب و بزرگ دراختيار چه كساني است و چگونه به آنها واگـذار شـده     
است و چرا درچرخه توليد نيستند؟ اين پرسش ما البته توسط مسـئـوالن     

 !رژيم واليت فقيه بي پاسخ مانده است
درصد از بهره بـرداران     85مطابق آمار وزارت جهاد كشاورزي بيش از 

داراي اراضي خرد و پراكنده هستند و از اين رو بخـش اعـظـم اراضـي         
كشاورزي و واحد هاي پرورش دام و آبزيان نيز از نظر وسعت پايين تر از 

 .مقياس هاي اقتصادي كشاورزي مكانيزه قرار دارند
همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، گوياي واقعيت روستاها و زنـدگـي       

سمت گيري اقتصادي، اجتماعي رژيم واليت فقـيـه   .  دهقانان ايران است
كه متوجه تامين منافع كالن سرمايه داران، سرمايه بـزرگ تـجـاري و        

فقر درروستاها، كاهش سطـح  .  بزرگ زمين داران و به زيان دهقانان است
زمين هاي زير كشت و مهاجرت دهقانان به حاشيه شهرها و انـحـطـاط      

 .كشاورزي را سبب شده است
تقويت بخش كشاورزي، تخصيص اعتبارات الزم مالي تشكيل تعاونـي  
هاي روستايي رفع محروميت هاي گوناگون اجتمـاعـي، اقـتـصـادي و          
سياسي، حل مساله زمين بسود دهقانان بي زمين و كم زمين، راهكارهاي 

 .اوليه براي برون رفت از اين وضعيت فاجعه بار است

 ...ادامه  مهاجرت دهقانان 
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نظر شما موفقيت يك نامزد دموكرات در انتخابات  چه تأثيري            
 در كاهش تشنج در اين زمينه خواهد داشت؟

اي   نظر من اين است كه احتمال جنگ با چين يا روسيه در آينده                 . ج
براي . اما احتمال تعارض در سطوح ديگر زياد است        . نزديك بسيار كم است   

مثال، مسائل تجاري و رقابت بر سر منابع و ذخاير كماكان به عنوان يك                 
زمان، و تا آنجا كه به مسئله چين مربوط             هم. منشأ تنش باقي خواهد ماند     

شود، تغييرات مثبتي در آمريكا و جنبش كارگري آمريكا در شرف وقوع                مي
. انتخاب اوباما به احتمال زياد وقوع اين تغييرات را تسهيل خواهد كرد            . است

اي كمي دورتر، يكي از وظايف مهم مردم آمريكا و دنيا، وادار كردن               در آينده 
آميز واقعيت تغيير در روابط قدرت بين         امپرياليسم آمريكا به پذيرفتن مسالمت    

نبايد فراموش كرد كه تجربه گذشته      . ها و مناطق در سطح جهان است        دولت
جو براي مقاومت در برابر موقعيت رو به           هاي سلطه   دهد كه قدرت    نشان مي 

 .شان تمايل به استفاده از زور دارند افول
 
رقابت براي احراز نامزدي حزب دموكرات در انتخابات          . س

آتي رياست جمهوري خيلي به درازا كشيد، و گاهي نيز همراه با            
برخوردهاي تند بود، اما از لحاظ نشان دادن خصوصيات كليدي          

ها سعي داشتند اين طور  رسانه. دو رقيب اصلي بسيار جالب بود
پوست و    دهندگان سياه   نشان دهند كه اوباما از حمايت رأي        

دهندگان به هيالري     پولدار برخوردار است، در حالي كه رأي        
به نظر  . كلينتون به طور عمده از طبقه كارگر و از زنان هستند            

اند؟ آيا امر تبعيض      دهندگان اصلي به اوباما چه كساني       شما رأي 
نژادي در آمريكا تا آن حد متحول شده است كه اوباما به رغم              
رنگ پوست و نژادش شانس برنده شدن در انتخابات را داشته     

 باشد؟
اي زياد بر رقيبش      تواند انتخاب شود و حتي شايد با فاصله          اوباما مي . ج

رقابت اصلي بين هيالري كلينتون و باراك اوباما به دو دليل قابل  . پيروز شود
نسب رقيبان اصلي     اول آنكه يك زن و يك آمريكايي آفريقايي         : توجه بود 

اين امر در تاريخ كشور ما سابقه        . براي احراز نامزدي حزب دموكرات بودند      
دوم اينكه پيش از اين هرگز سابقه نداشت كه چنين شمار               . نداشته است 

بزرگي از مردم به خاطر رأي دادن به يك نامزد انتخاباتي، اين گونه مرزهاي         
اينكه بگوييم اوباما فقط نامزد        . نژادي و جنسيتي را پشت سر بگذارند          

اوباما نامزد  . نسب است، در حقيقت درست نيست         هاي آفريقايي   آمريكايي
انتخاباتي حزب دموكرات است چون توانست رأي شمار بزرگي از                     

در چندين ايالت، كه    . دهندگان سفيدپوست را هم به خود اختصاص دهد         رأي
پوستان زياد هم نيست، اوباما توانست با اختالف رأي             در آنها جمعيت سياه   

 .زيادي كلينتون را شكست دهد
 
ناپذير براي ايجاد      آيا اوباما امكان و فرصتي برگشت       . س

تغيير در جامعه آمريكا و نگرش آن نسبت به دنياي خارج ايجاد  
كرده است، يا آنكه باز هم شاهد حمله متقابل نظم قديم                 

 خواهيم بود؟
اش   اي كه مركز توجه      گيري جنبشي توده    به علت وجود روند شكل       .ج

انتخابات رياست جمهوري نوامبر امسال و هدفش تغيير توازن نيروهاي               
اجتماعي و طبقاتي در راستاي صلح، امنيت اقتصادي و دموكراسي است،               

هاي مترقي در آمريكا در شرايط كنوني، از لحاظ سياسي               ايجاد دگرگوني 
اگرچه اين تحولي نويدبخش است، اما من به         . امكان و احتمال زيادي دارد    
شوند كه    ام كه بدانم كمتر چيزهايي پيدا مي          اندازه كافي در سياست بوده     

به نظر من نظم قديم، در صورتي كه در انتخابات پائيز            . ناپذير باشند   برگشت
 .كنترل را از دست بدهد، ناگزير دست به حمله متقابل خواهد زد

 
تواند مظهر نقطه عطفي واقعي در جامعه به          آيا اوباما مي  . س

سياه، آمريكاي  /سفيد –شده و متفرق آمريكا         شدت تقسيم 
 باشد؟ –غني /سفيد، فقير/التيني
خود اين واقعيت كه اوباما نامزد شده است در واقع            . به نظر من، بله     .ج

هاي نژادي است كه خودش       نشان دهنده تغيير در شيوه برخوردها و نگرش        
تبعيض نژادي سالح اصلي طبقه حاكم      . شود  تغييري بس بزرگ محسوب مي    

براي ايجاد تفرقه در كشور بوده است؛ بنابراين، روي آوردن رأي دهندگان             ...” نامه مردم“ادامه  مصاحبه 
به اوباما در انتخابات مقدماتي نشان دهنده تغييري ژرف و بنيادي در افكار             

ناگفته پيداست كه    . عمومي مردم آمريكا پيرامون مسئله نژادي است          
پيروزي اوباما در انتخابات رياست جمهوري پائيز آينده، نقطه عطفي در              

نژادي و نيز گام بزرگي به جلو در راه پيكار براي برابري              مبارزه ضد تبعيض  
 .خواهد بود

 
كند كه خواستار تغيير است، و روشن           اوباما ادعا مي  . س

پوست طليعه فرصت و      است كه نامزدي او به عنوان يك سياه       
با . گير در درون جامعه آمريكاست      امكان تغييري مهم و چشم    
اقتصادي موجود، به نظر شما او        –توجه به مسائل اجتماعي     

تواند تأثيرگذار و موجد تغيير باشد و از          اي مي   در چه در زمينه   
 ها برخوردار شود؟ حمايت توده

رئيس جمهور شدن اوباما ناگزير بالفاصله همراه خواهد شد با                . ج
اقتصادي، كه   –ضرورت رسيدگي به برخي از مسائل حاد اجتماعي               

مسائل و  . نخستين آنها مسئله وضعيت بهداشت و درمان خواهد بود              
هاي   معضالت نظام بهداشتي و درماني كشور ما امري محوري در رقابت            

دليل عمده اين وضع هم آن است كه         . مقدماتي بين اوباما و كلينتون بود     
ها ميليون تن از مردم نسبت به وضعيت بهداشت و درمان در                       ده

ثروتمندترين كشور دنيا ناراضي و عصباني هستند، و كامالً قابل درك               
روشن . است كه از دولت بعدي انتظار اقدام در اين زمينه را داشته باشند              

صورت تالش براي تصويب لوايح قانوني در ارتباط با           در  است كه اوباما    
هاي صنفي، كه     مسائل اقتصادي، از قبيل قيمت بنزين، بيكاري، و قرارداد         

اي   اثري نامطلوب بر زحمتكشان در سراسر جهان دارند، از حمايت توده             
 .برخوردار خواهد بود

 
هايش در درون كشور      دولت بوش براي برآوردن هدف    . س

شناسي ترس و تعصب مذهبي       المللي، از روان    و در سطح بين   
تواند اين ذهنيت ويرانگر و به        اوباما چگونه مي  . استفاده كرد 

 گرايانه را در درون آمريكا عوض كند؟ اي سلطه گونه
سياست ترس و   . اكنون مدتي است كه اين وضع در حال تغيير است         . ج

در . تفرقه كه نماد دولت بوش بوده است، ديگر مثل سابق بردي ندارد               
افكني بوش    كارزار انتخابات مقدماتي، اوباما سياست نفرت، ترس و هراس         

و مردم هم به اين فراخوان كه       . و هواداران او را مستقيماً به چالش كشيد        
تأكيدش بر وحدت، زندگي شرافتمندانه، عدالت و اميد بود، واكنشي                 

 .مطلوب نشان دادند
 
او اعالم كرده است كه   . اوباما با جنگ عراق مخالف بود. س

برنامه او براي كنار كشيدن آتي از عراق با برنامه نامزد                
اما درست پس از آن، همين       . خواهان تفاوت دارد    جمهوري

اواخر او در كنفرانسي شركت كرد كه البي طرفدار اسرائيل            
برگزار كننده آن بود، و در آنجا به طور آشكارا به حمايت از               

به نظر شما سياست خارجي دولت      . دولت اسرائيل سخن راند   
هاي دولت بوش خواهد      اوباما تفاوت قابل توجهي با سياست     

 داشت؟
ترديدي نيست كه رياست جمهوري اوباما تغييراتي، و آن هم                . ج

تغييراتي چشمگير، در سياست خارجي آمريكا به همراه خواهد آورد، از               
اي نيروهاي نظامي     جمله و پيش از هر چيز در مورد بيرون بردن مرحله            

البته عده معدودي هم هستند كه طرفدار حضور دراز مدت      . آمريكا از عراق
ولي در نظر مردم آمريكا، و حتي             . اند   نظاميان آمريكايي در عراق      

اي تمام عيار محسوب       هايي از طبقه حاكم، اشغال عراق فاجعه           بخش
و اما در مورد ايران، اگرچه مادامي كه بوش در كاخ سفيد است               . شود  مي
توان اقدام نظامي بر ضد ايران را به طور كامل منتفي دانست، ولي                  نمي

رسد كه اوباماي رئيس جمهور دست به چنين اقدام            خيلي بعيد به نظر مي    
هاي  به همين منوال، بعيد است كه اوباما همان سياست. اي بزند نامسئوالنه

تصور اينكه . فلسطين دنبال كند –كنوني  را در ارتباط با مناقشات اسرائيل 
او همان چراغ سبزي را به دولت اولمرت نشان خواهد كه دولت كنوني                

 .دهد، دشوار است نشان مي

  3ادامه در صفحه    



اين پشتيباني صرفاً جلوگيري از پيروزي نماينده            
خواه براي يك دوره ديگر است، يا آنكه با اتكا  جمهوري

به حمايت طبقه كارگر آمريكا از هر كدام از نامزدهاي           
 رود تغييري در وضع پديد آيد؟ دموكرات، انتظار مي

ما در ضمن آنكه هيچ يك از نامزدهاي دو حزب رقيب را                .ج
با (كنيم، اما خود را بخشي از يك جنبش بسيار بزرگتر               تأييد نمي 

دانيم كه هدفش از يك سو          مي) طبقه كارگر در پيشاپيش آن      
خواه كنگره، و از       كين و نامزدهاي جمهوري      شكست قطعي مك  

سوي ديگر برگزيدن رئيس جمهوري از حزب دموكرات و انتخاب           
. ها به نمايندگي كنگره است       اكثريت بزرگتري از حزب دموكرات     

اي   شان مبارزه   سال است كه زحمتكشان و متحدان        30بيشتر از   
هاي فراملي به پيش       تدافعي را بر ضد راست افراطي و شركت          

خواهان زمينه و      پيروزي بزرگ و شكننده بر جمهوري       . برند  مي
به . اي را براي مبارزه جنبش مردمي فراهم خواهد كرد           فضاي تازه 

مبارزه . عبارت ديگر، جنبش در وضعيت تهاجمي قرار خواهد گرفت        
 .كماكان ادامه خواهد داشت، اما در شرايطي بسيار بهتر

 
سپاري   هاي برون   كارگران آمريكا از سياست    . س
ها   رسانه. اند  هاي بزرگ آسيب زيادي ديده        شركت

هاي موجه    كنند از حساسيت و نگراني         تالش مي 
كارگران سوءاستفاده كنند و زحمتكشان آمريكا را           
برضد كارگران كشوري كه كارها به آنجا سپرده              

به . شود، براي مثال چين و هندوستان، برانگيزند          مي

1387تير ماه   1شنبه     8  793شمارة  

 :حساب بانكي ما

 .IRANe.Vنام                               

 790020580شمارة حساب          

 10050000كد بانك                

 Berliner Sparkasseبانك     

 .لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد

       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1: آدرس هاي پستي

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 

 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  NoNameh Mardom  NoNameh Mardom  NoNameh Mardom  No. . . . 797979793333    Central Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of Iran    
2008  Saturday  21st  June 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

خواهان زمينه و فضاي  پيروزي بزرگ و شكننده بر جمهوري
 اي را براي مبارزه جنبش مردمي فراهم خواهد كرد تازه

 
هاي امپرياليسم آمريكا بر رويدادهاي جهاني دارد،         با توجه به تأثيري كه سياست 

گرايان افراطي در     و با نزديك شدن به پايان دوران هشت ساله حكومت راست             
باري براي مردم آمريكا و جهان         كه پيامدهاي فاجعه   -قالب دولت جورج بوش      

بار ديگر انتخابات رياست جمهوري اين كشور مورد توجه جهانيان            –داشته است   
رقابت طوالني بين باراك اوباما  و هيالري كلينتون براي احراز            . قرار گرفته است  

نامزدي از سوي حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري پائيز امسال،                 
هاي مقدماتي    هاي وسيع مردم آمريكا از رقابت        توده  سابقه و گسترده    استقبال كم 

بين اين دو، و اينك احتمال رئيس جمهور شدن يك سياهپوست براي نخستين بار 
براي . هاي جهان در چند ماه اخير بودند          در تاريخ آمريكا، جزو خبرهاي  رسانه        

 ، نامه مردم   هاي نيروهاي مترقي آمريكا در اين ارتباط            آشنايي با ديدگاه   
اي با رفيق سام وب، صدر حزب كمونيست آمريكا ترتيب داد كه در زير                  مصاحبه

 . خوانيد آن را مي
 
اياالت متحد آمريكا خود را براي برگزاري انتخاباتي بسيار           : س

ساز در نوامبر امسال براي فرستادن رئيس           حساس و سرنوشت  
ها و مسائل كليدي      موضوع. كند  جمهوري تازه به كاخ سفيد آماده مي      

اي كه در اين كارزار انتخاباتي محور مبارزه خواهند بود،               و عمده 
 كدامند؟

اي هستند كه     ترديد اشغال عراق و سطح زندگي زحمتكشان دو مسئله            بي: ج
اي دو سال     دوره  در انتخابات ميان  . اهميت مركزي در اين انتخابات خواهند داشت      

ها و كارزارهاي انتخاباتي قرار داشت كه         پيش، مسئله اشغال عراق در مركز بحث      
هاي   توجهي از كرسي    خواهان شمار قابل    در نهايت منجر به آن شد كه جمهوري        
 .ها واگذار كنند كنگره را از دست بدهند و به دموكرات

اما در اين انتخابات، تباهي اقتصادي كشور و آثار و پيامدهاي آن به مسئله                   
نرخ بيكاري مرتب رو به افزايش است، قيمت بنزين و             . اصلي تبديل شده است    

هاي   اند، بدهكاري   يابد، دستمزدها ثابت مانده      مواد غذايي پيوسته افزايش مي      
ها ميليون آمريكايي  شود، ده كنندگان به سطحي غيرقابل تحمل نزديك مي مصرف

هاي مسكن از سوي مردم ادامه        اند، و ناتواني در پرداخت وام   هاي درماني فاقد بيمه
ء كنوني با تضعيف اقتصادي دراز مدت  از اينها گذشته، كسادي اقتصادي دوره. دارد

 .اياالت متحده آمريكا در هم گره خورده است
ها ميليون تن از مردم آمريكا به اين كه دولت             جاي تعجب نيست كه امروز ده     

هاي   بوش براي تخفيف شرايط وخيم زندگي زحمتكشان و به ويژه زنان و اقليت              
به همين دليل،   . نژادي كاري خواهد كرد، يا اصالً اعتمادي ندارند يا كم اعتمادند           
كنند كه به وسيله      اين مردم روي رئيس جمهور بعدي و كنگره جديد حساب مي            

گشايشي در  ) همراه با بيرون آوردن نيروهاي نظامي از عراق         (هاي قانوني     اقدام
 .اند ها مردمي ايجاد كنند كه متحمل صدمات اقتصادي شديدي شده زندگي ميليون

 
هاي كلي حزب دموكرات آمريكا، داليل         با توجه به سياست   . س

عمده آنكه حزب كمونيست آمريكا و نيروهاي مترقي اياالت متحده           
كنند، چيست؟ آيا منظور از       آمريكا از نامزدهاي دموكرات حمايت مي     

 كمك  مالي رسيده

 به ياد رفيق افضلي از ايران                 يك ميليون ريال

 ” سام وب“با رفيق   »نامه مردم«مصاحبه  
 صدر حزب كمونيست آمريكا                                  

  7ادامه در صفحه    


