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 1387تير ماه   15بيست و  سوم  سال  

با هم به سوي تالش گسترده و متحد براي صلح و 

 آزادي و بر ضد توطئه هاي امپرياليسم و ارتجاع

  9ادامه در صفحه    

تيرماه سالگرد پيكار قهرمانانه جنبش دانشجويي بر ضد  18 

 !استبداد واليت فقيهي

 3ادامه در صفحه    

ما موسسين شوراي ملي صلح براي “
تحقق صلح پايدار و براي غلبه بر فضاي 
جنگ، تنش و تحريم تالش مستمري را 

كنيم، چراكه توسعه، آزادي و رفاه  آغاز مي
ملت ايران در گرو ثبات و آرامش كشور، 
منطقه و حركت به سوي صلح جهاني 

ما در اين راه به همه افراد و . است
طلب دست ياري  هاي صلح جريان

بشر را  دهيم تا با يكديگر صلح و حقوق مي
 ”سازيم محقق

 
بر اساس گزارش هاي رسيده نخستيـن  

نشسـت مـوسـسـان       
، » شوراي ملي صلح« 

شنبه سيزدهـم   روز پنج
با حضور  ،1387تيرماه 

ده ها تن از فـعـاالن     
اجتماعي، فرهنگـي و    
سياسي با تاكـيـد بـر      
مخالفت با جـنـگ و     
 .تحريم بـرگـزار شـد     

برگزاري اين نشـسـت   
در پي نزديك به يـك  
سال تالش نيروهـاي  
مختلف در داخـل و      
خارج از كشور، تشكيل 
محافل و گروه هـاي    

از جمله تالش هاي ارزنـده     ( ضد جنگ 
) ” چنبش ضد جـنـگ  “ و  ”  مادران صلح“

بر ضد خطر ماجراجويي هاي نظامـي و    
براي صلح، بي شك گام مـهـمـي در        
حركت به سمت سامان دهي يك جنبش 
صلح سراسري، دموكراتيك و مـتـرقـي      
است كه بتواند در شرايط دشوار كنـونـي   
تأثير خود را بر رونـد حـوادث تـنـد و           

 .خطرناك ايران و منطقه بر جاي گذارد
نيروهاي مترقي و صلح دوست جهـان  
در هفته هاي اخير، با نگراني عـمـيـق،      
اخبار گوناگوني را پـيـرامـون تـدارك           

انحالل انجمن صنفي روزنامه ما  
 !نگاران را محكوم مي كنيم

  3ادامه در صفحه    

 همراه شو عزيز
 تنها نمان به درد

 كين درد مشترك، 
 هرگز جدا جدا درمان نمي شود
 دشوار زندگي، هرگز براي ما

 !بي رزم مشترك آسان نمي شود
 

تيرماه امسال مصادف با نـهـمـيـن        18
سالگرد يورش خونين و گسترده گماشتگان 
و انصار ولي فقيه و گـزمـگـان تـاريـك          
انديشي به دانشگاه هاي كشور و سركـوب  

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

 :در اين شماره
 اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي درباره 

 3درگذشت رفيق فام نريمان                            در  ص  
 درود پر شور به كارگران اعتصابي 

 4كارخانه ايران خودرو                                      در ص 
 سوسياليسم دمكراتيك، پيشينه و  

 6ماهيت آن                                                          در ص 
دبير كل حزب -” پرچم ما سرخ خواهد ماند“

 12كمونيست بريتانيا                                             در ص 

” تهران امـروز   “ به دنبال توقيف پرسش برانگيز روزنامه 
كه از آن به عنوان ارگان غير رسمي قاليـبـاف، شـهـردار       
تهران، نام برده مي شد، وزارت كار و امور اجتماعي دولـت  
احمدي نژاد، درراستاي سياست هدفمند ارتجاع حاكم كـه    
مسدود ساختن هر چه بيشتر فضاي سيـاسـي كشـور در        

 !منتشر شد
نوشته هاي فلسفي   “كتاب  

، اثر ارزنده     ”و اجتماعي  
رفيق احسان طبري در دو     

اين كتاب  . جلد منتشر شد  
مجموعه ياداشت ها و        
نوشته هاي فلسفي رفيق     
طبري است كه در طي        
يك دهه نگاشته شده        

ما مطالعه اين اثر       . است
ارزنده را به همه پژوهش      
گران و مبارزان راه آزادي      

 .ميهن توصيه مي كنيم
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 بهداشت و خدمات درماني دردسترس 

 توده هاي محروم نيست

وافزايش هزينه هاي زندگي نشانگر وضعيتي نامطلوب و نگران كـنـنـده      
براساس قانون بودجه مصوب مجلس هفتم، سرانه درمـان كشـور     .  است

تومان تعيين شده است، اين مبلغ به هيـچ رو     5300درسال كنوني برابر 
كفاف خدمات درماني را نمي دهد و با انتقاد و اعتراض شديد كارشناسـان  

 . و سازمان نظام پزشكي روبه رو گرديده است
به طور مثال، سازمان نظام پزشكي پيش از مصوبه مجـلـس، دريـك      

 9800برآورد اعالم كرده بود كه حداقل سرانه درمان درسال كنوني بايد   
، دراوايل فروردين ماه، درگزارشي ضـمـن   ” ايسنا“ خبرگزاري .  تومان باشد

نامطلوب ناميدن وضعيت بهداشت و خدمات درماني دركشور يـاد آوري      
مي كرد كه، درحال حاضر عشاير از كمترين سرانه درمان و پس از آن به 
ترتيب روستاييان و كارگران و كارمندان عادي ادارات و دواير دولـتـي و     
خصوصي وافراد زير پوشش سازمان هاي مدد كاري كمترين سهم را از     
سرانه درمان كشور دارند، اما درسطوح باالتر و مديريتي و برخي مسئوالن 

 .از مزايايي چون بيمه هاي مكمل بهره مند هستند
تيرماه،  نيز درگزارشي اعتراف مي كند بـيـمـه       1، ” فارس“ خبرگزاري 

كارگران و دفترچه هاي خدمات درماني خانواده هاي كارگري فاقد ارزش 
شده و بسياري از اين خانواده ها درمراجعه به پزشك و بيمارسـتـان هـا      
مجبور به پرداخت هزينه هاي سنگين هستند كه از عهده آنان با توجه به 
درآمدشان ساخته نيست، وضع درروستاها به مراتب وخيم تر از شـهـرهـا    

هزار خانه بهداشت براي  17مطابق آمار رسمي درسراسر ايران فقط . است
هزار نفر  70تا50روستاييان داير است كه اين تعداد فقط مي تواند درحدود 

 !را پوشش دهد
وضعيت چنان فاجعه بار است كه كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت 
دولت احمدي نژاد، درنشست با مسئوالن دانشكده علوم پزشكي تهران در 

قبول دارم كه كمبود بودجه داريم و از   ” : اول تيرماه  رسما اعالم مي دارد
 ”....اين نظر هيچ دفاعي ندارم

 16/  7مسئله كمبود اعتبارات حتي دركشوري مانند آمريكا نـيـز كـه        
 ”.درصد درآمد ناخالص ملي آن صرف سالمت مي شود نيز وجود دارد

البته معلوم نيست وزير بهداشت دولت عدالت محور چرا و با چه انگيـزه  
اي براي دفاع از عملكرد رژيم، آمريكا و سيستم ناعادالنه و طـبـقـاتـي       

شايد اين تشبيه از !!! بهداشت و درمان و بيمه آن را مثال و نمونه مي آورد
 .جنبه طبقاتي و ناعادالنه بودن خدمات درماني قابل تامل باشد

درصدي تعرفه هـاي   4تا 3/5چندي پيش گزارشي درخصوص افزايش 
پزشكي و خدمات بيمارستاني طي دوره اخير يعني دوره فعاليت دولت ضد 
مردمي احمدي نژاد و افزايش جهشي تعرفه ها درسال كنونـي انـتـشـار       

دراعتراض به اين افزايش ها و تاثيرات اجتماعي ناگوار آن، معـاون  .  يافت
” : رييس انجمن پزشكان عمومي ايران درمصاحبه اي خاطر نشان  كـرد   

درصدي تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي وسرانه درمـان     15افزايش 
تومان براي هر ايراني موجب مي شود بسياري از مـردم درسـال         5300

بحران جدي اقتصادي دربخش درماني كشور . جاري به زير خط فقر بروند
ميليون نفر دركشور امسال به خاطر پرداخت هزينـه   3حداقل .  وجود دارد

درصد ايرانـي هـا      73هاي درماني به زير خط فقر سقوط خواهند كرد و 
 ”.هزينه هاي درماني را بايد از جيب خودشان بپردازند

مقايسه ميان هزينه هاي پيوسته رو به گسترش و سطح نازل دستمـزد  
كارگران، كارمندان و مجموعه مزدبگيران كشور با نرخ واقعي تورم ثابـت  
مي كند اكثريت جامعه از پرداخت هزينه هاي بهداشت و درمان نـاتـوان     

حال با چنين .  بوده و قادر به تامين سالمت خود و خانواده هايشان نيستند
وضعيتي خصوصي سازي امور پزشكي و درماني چه تاثيراتي درجـامـعـه      

 !باقي خواهد گذاشت؟
خصوصي سازي بهداشت وخدمات درماني خطري جـدي، تـهـديـدي       
واقعي و اقدامي فاجعه بار براي سالمت ميليون ها ايراني به ويـژه تـوده     

بخشي از برنامه جراحي بزرگ اقـتـصـادي و        .  هاي محروم جامعه است
اصالح ساختارها مربوط به همين موضوع يعني خصوصي سازي خدمـات  

 !درماني بوده و بايد قاطعانه و سازمان يافته با آن مبارزه كرد
 

برنامه خصوصي سازي درهفته هاي اخير به محور بحث جـنـاح هـاي        
گوناگون حكومتي بدل شده و طرح ها و راهكارهاي مختلفي براي شـتـاب   

خصوصي سازي خـدمـات درمـانـي و           .  بخشيدن به آن مطرح مي گردد
بهداشت و امور پزشكي دراين بحث ها جاي ويژه اي را به خود اختصـاص  

 .داده است
قـانـون      44درسال گذشته مجلس هنگام تصويب قانون ابالغيه اصـل    

اساسي، خصوصي سازي درحوزه سالمت وخدمات بهداشتي و درمـانـي را     
براساس قانون مصوب مجلس درمواردي كه خصوصي .  مورد تاكيد قرار داد

اجرا مي شود، ديگر دولت حق سرمايه گذاري ندارد  44سازي برمبناي اصل 
و بخش بهداشت و درمان نيز شامل اين قانون شده ودولت ديـگـر حـق        

 .تاسيس و توسعه بيمارستان يا مركز خدمات درماني جديد ندارد
اين مصوبه مجلس اينك با پافشاري شوراي نگهبان بر برنامه خصوصـي  
سازي كامل امورپزشكي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شـده    

تيرماه،  مصاحبه معاون پـارلـمـانـي وزارت          1، ” فارس“ خبرگزاري .  است
بهداشت را درارتباط با برنامه خصوصي سازي امور پزشكي انتشار داد كـه    

خصوصي سازي خـدمـات   ” : طي آن مقام مسئول فوق خاطر نشان مي سازد
سالمت درمجمع تشخيص مصلحت مورد بحث قرار دارد، براساس ابالغيـه  

قانون اساسي كه سال گذشته جزييات آن به تصويب مـجـلـس       44اصل 
رسيد، بايد خدمات دولتي دربخش هاي مختلف از جمله حوزه سالمت بـه    

 ”.بخش خصوصي واگذار شود
البته وزارت بهداشت و دولـت از ورود بـخـش              ” : وي سپس ادامه داد

خصوصي درارايه خدمات بهداشتي و درماني استقبال مي كنندو هم اكنـون  
درصد خدمات درمان سرپايي توسط بخش خصوصي ارايـه     75نيز بيش از 

 ”.مي شود
عالوه براين مدتهاست كه نهادها و ارگان هاي مختلف حـكـومـتـي از       
كمبود بودجه دربخش بهداشت و درمان سخن مي گويند و به زعـم خـود     

دراين مورد يكي از نمايـنـدگـان مـجـلـس         .  راهكارهايي را ارايه مي كنند
كميسيون ” : درتوضيح عملكرد كميسيون بهداشت مجلس هفتم اظهار داشت

بهداشت مجلس هفتم سعي مي كرد براساس احكام برنامه چهارم توسـعـه   
حركت كند، اما نتوانست دركاستن هزينه هاي درماني كه از جيـب مـردم     

گسترش تكنولوژي ها و گران شدن خدمات .  پرداخت مي شود، موفق باشد
درمان و كمبود اعتبارات عرصه بهداشت ودرمان را تحت تاثير قـرارداد و      

 ”.موجب نارضايتي فراوان بود
ساله و برنامه هاي توسعه جمـهـوري اسـالمـي،        20در سند چشم انداز 

مسئله بهداشت و خدمات درماني بعنوان يكي از عرصه هايي كه مي بايد به 
بخش خصوصي واگذار شده و طي آن درهزينه هاي دولت صرفه جـويـي     
صورت گيرد، درنظر گرفته شده است و به همين دليل شاهد كاهش خدمات 
بهداشتي و درماني درمقابل افزايش سرسام آور هزينـه هـاي ايـن امـور           

خرداد ماه، از قول عضو سابق كـمـيـسـيـون      12، ” مهر“ خبرگزاري .  هستيم
به نظر مي رسد مشكالت حوزه سالمـت  ” : بهداشت و درمان مجلس نوشت

ربطي به كميسيون بهداشت و درمان مجلس نداشته و بحثي كلي است كه 
واقعي نشدن سرانه .  مربوط به نوع نگاه مسئوالن به اقتصاد درمان مي شود

درمان، نبود بودجه واعتبارات الزم لطمه هاي زيادي به سالمت مردم وارد   
بدون توجه به شرايط حاكم بر جامعه و روند افزايش تورم، نـمـي   .  مي سازد

 ”.توان بودجه براي بخش خدمات بهداشت و درمان تنظيم كرد
آنچه به عنوان سرانه درمان عنوان مي گردد، مبلغ و بودجه اي است كـه  

بنابه آمار رسمـي،  .  براي هر فرد درزمينه درمان و بهداشت درنظر مي گيرند
از جمله آمار ارايه شده از سوي كميسيون بهداشت مجلس هفتم، اين سرانه 

درصد تخمين زده مي شود كه با توجـه بـه نـرخ تـورم            5درايران حدود
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شديد و خـونـيـن      
حركت هاي آزادي 
ــه   ــانــ ــواهــ خــ
دانشجويان بر ضد 
انحصـار طـلـبـي       
حاكمان و استبـداد  

 . بود
حركتي كـه بـا     
اعتراض به بسـتـه   
ــه     ــام ــدن روزن ش

آغاز شـد    ”  سالم“ 
به سركوب هـمـه   
جانبه و تـهـاجـم      
وسيع نـيـروهـاي      
انتظامي رژيم بـه    
ــاي     ــاه ه ــگ دانش
كشور انجامـيـد و     
شمار زيادي كشته 
و زخمي بر جـاي    

با وجـود  .   گذاشت
ولي فـقـيـه      ”   منكوب كنيد“ تيرماه و فرياد هاي  18سركوب خونين 

رژيم، جنبش دانشجويي كشور به مبارزه تحسين برانگيز خود در راه     
آزادي و تحقق حقوق دموكراتيك مردم ما ادامه داد و همچنان ادامـه  

اين پايداري در مبارزه،  با وجود همه تالش هاي سـركـوب   .  مي دهد
گرانه دستگاه هاي انتظامي و بسيجيان و مزدوران رژيم كه دانشگـاه  
هاي كشور را به اشغال خود درآورده اند، نگـرانـي و خشـم سـران           

حكومتي را برانگيخته و ما در هفته هاي اخير شاهد تشديد فشارها و    
حركـت  .   دستگيري هاي گسترده  فعاالن جنبش دانشجويي بوده ايم

هاي اعتراضي اخير از دانشگاه زنجان تا مشهد و ديگـر شـهـرهـاي       
كشور نشانگر اين حقيقت است كه جنبش دانشجويي كشور با اتكاء به 
سنن تاريخي و درخشان خود، با وجود همه دشواري هـا و تشـديـد        

امروز ما .  سنگين جو خفقان و سركوب به مبارزات خود ادامه مي دهد
در شرايطي به استقبال اين سالگرد جنبش دانشجويي مي رويم كـه    
رژيم استبدادي تالش ها و برنامه هاي خود را براي درهم كـوبـيـدن    

دستگـيـري هـاي      .  مقاومت جنبش دانشجويي دو چندان كرده است
وسيع فعاالن جنبش دانشجويي نشانه هاي نگران كـنـنـده يـي از         

 18تـجـربـه      .  تداركات گسترده رژيم بر ضد جنبش دانشجويي است
تيرماه و ديگر مبارزات تاريخي جنبش دانشجويي كشور گـواه ايـن       
واقعيت است كه جنبش دانشجويي تنها با حفظ انسجام صفوف خود و 
حمايت موثر ديگر گردان هاي اجتماعي، خصوصا جنبش كارگـري و    
زنان و همچنين حمايت موثر و گسترده نيروهاي آزادي خواه كشـور    

سازمان دهي اين جنـبـش   .  مي تواند بر توطئه هاي ارتجاع غلبه كند
همبستگي هم در داخل و هم در خارج از كشور از اهميت ويـژه اي      

نبايد اجازه داد ارتجاع و گزمگان تاريك انـديشـي و       .  برخوردار است
استبداد به سياست هاي سركوبگرانه و مخرب كنوني بر ضد دانشگـاه  

بـا مـبـارزه و تـالش           .  هاي كشور و جنبش دانشجويي ادامه دهند
مشترك و صفوف متحد مي توان ارتجاع حاكم را به عقب نشـيـنـي      

 . وادار كرد
دست در دست هم براي  آزادي فوري و بدون قيد 
و شرط تمام دانشجويان اسير و همه  زنـدانـيـان      
سياسي ايران و براي تشديد و گستـرش مـبـارزه      

 !متحد توده ها بر ضد ديكتاتوري حاكم

 ...تير ماه  18ادامه سالگرد 

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي درباره 
 درگذشت رفيق فام نريمان

 1387تير ماه  12رفيق حميد فام نريمان به دنبال بيماري سختي در تاريخ  
 !چشم از جهان فروبست

در يك خانواده  زحمتكش درمـراغـه    1307رفيق حميد فام نريمان به سال 
متولد شد، و در دوازده سالگي پدر خود را از دست داد و با تحمل دشواري هـا  

 .توانست تحصيل در  دوره ابتدايي را همراه با كار شبانه به پايان رساند
 1324در سال   .  پس از پايان دوره ابتدايي، در مغازه كفاشي مشغول كار شد

پس از .  به عضويت شوراي متحده اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران در آمد
سركوب خونين حكومت خودمختار آذربايجان، با كمك رفقاي سابقه دار حزبي 

در اين برهه زماني رفيق نريـمـان در     .  به يكي از هسته هاي حزبي جذب شد
مسئولـيـت امـور       1331در اواخر سال .  كارخانه تخته بري مشغول به كار شد

دستگير و به يك سال  1333در سال . دهقاني  درشهر اروميه را برعهده گرفت
پس از آزادي از زندان به اشنويه كردسـتـان رفـت و در          .  زندان محكوم شد

به علت افشاء كردن دزدي هاي رئيـس  .  كارخانه دخانيات  به كار مشغول شد
در .  وقت كارخانه دخانيات كار خود را از دست داد و اجبارا  به اروميه برگشـت 

وي سه سال از .  دوباره دستگير و به پانزده سال زندان محكوم شد 1338سال 
تبعيد گاه زندانيـان  ( دوران زندان را در مشهد و شش سال را در زندان برازجان 

دراين زندان با تمام سخـتـي هـا و        .  در شرايط دشواري سپري كرد)  سياسي
مشقات آن، با كمك و ياري ساير رفقاي توده اي كه از قديمي ترين زندانيـان  
سياسي بودند كه بعدا به دستور خميني به جوخه هاي اعدام سپـرده شـدنـد،      
توانست دوره دبيرستان و رشته مهندسي تاسسيات را از طريق مكاتبه اي بـه    

از زندان آزاد شد و به فعاليت سياسي خـود     1353رفيق در سال . پايان برساند
پس از پـيـروزي     .  ادامه داد و در انقالب شكوهمند بهمن فعاالنه شركت كرد
با هجوم ددمنشانه .  انقالب در صفوف حزب توده ايران به مبارزه خود ادامه داد

مزدوران رژيم واليت فقيه به حزب توده ايران، رفيق حميد فام نريمان نيز بـه  
مهاجرت اجباري روي آورد و براي مدتي در مسئوليت هاي حزبي به انـجـام     

 .وظايف محوله از طرف حزب مشغول بود
 .ما در گذشت رفيق را به خانواده، دوستان و رفقاي حزبي تسليت مي گوئيم

 
 دبيرخانه حزب توده ايران

 1387تيرماه  13

استقبال از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري است، انجمن صنفي روزنـامـه     
 . معرفي ساخت” واجد انحالل“نگاران ايران را 

اين اطالعيه وزارت كار بالفاصله از سوي ارگان ها و رسانه هاي وابسته بـه    
انجمن صنفي .  طيف ارتجاع حاكم به انحالل رسمي اين تشكل صنفي تعبير شد

روزنامه نگاران ايران از جمله دو سنديكاي مورد تاييد سازمان جهاني كار اسـت  
سال پيش آغاز كرد و درسال هاي اخير كوشيده بود  11كه فعاليت خود را حدود 

كه از حقوق و منافع صنفي روزنامه نگاران كشور درچارچوب قوانـيـن مـوجـود       
اين تشكل صنفي همواره در مقابل توقيف مطبوعات واكنش نشان .  حمايت كند

داده و به همين علت از سوي مسئوالن و ارگان هاي رژيم واليت فقيه تـحـت   
انجمن صـنـفـي روزنـامـه        ”  انحالل بودن” با انتشار خبر واجد.  فشار قرار داشت

نگاران، بسياري از اعضاي آن تاكيد مي كنند، اعمال فشارهاي اخـيـر كـامـال       
 .ماهيت سياسي دارد

اعمال فشارهاي فزاينده به تشكل هاي صنفي، نهادهاي مردمي و جز اينـهـا،   
بخشي از سياست برنامه ريزي شده مرتجعان حاكم دراوضاع حساس كـنـونـي      

با توجه به تحوالت بغرنج و پر اهميت صحنه سياسي كشور، و درآستـانـه   .  است
انتخابات رياست جمهوري كه سال آينده برگزار خواهد شد، اين سياست واپـس  
گرايان حاكم تشديد شده و در آينده شاهد اقداماتي هدفمند ازجمله فشار، تهديد 

 .و سركوب خواهيم بود

 ...ادامه ما انحالل انجمن صنفي 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

درود پر شور به كارگران اعتصابي 
 ايران خودرو

 
صدها تن از كارگران قهرمان واحـد بـزرگ       

 10از روز شـنـبـه      ”  ايران خودرو“ خودروسازي 
تيرماه دراعتراض به خصوصي سازي اين مجتمع 
و نيز با خواست لغو قراردادهاي موقت، لغو اضافه 
كاري اجباري و پرداخت به موقع دستمـزدهـا و     
افزايش آن متناسب با نرخ واقعي تورم، دست به 
اعتصاب زده و بسياري از خطوط توليـدي ايـن     

 .كارخانجات را به حالت تعطيل در آوردند
اين اقدام هوشيارانه كه درآن اغلب كـارگـران   
شيفت هاي مختلف كاري حضـور دارنـد، در         
اوضاعي كه رژيم واليت فقيه با تاكيد بر ابالغيه 

چوب حراج بر صنايع بزرگ وكلـيـدي    44اصل 
كشور زده است وبا اجراي آن زندگي و امـنـيـت    
شغلي زحمتكشان بيش از پيش پايمال شـده و    
نابود مي گردد، فوق العاده با اهميت تلقـي مـي     

از آغاز اين اعتصاب تاكنـون، مـديـريـت       .  شود
و به ويـژه مـزدوران حـراسـت         ”  ايران خودرو“ 

كوشيده اند به انحاء مختلف كارگران را تـحـت     
فشار قرارداده تا اعتصاب پايان بگيرد، ازجـملـه     
حراست درحركتي حساب شده براي تـرسـانـدن    
كارگران و زمينه سازي سركوب ايـن حـركـت      
مسالمت آميز و به حق، اعالم داشـتـه اسـت،        

اهداف “ اعتصاب ايران خودرو اقدامي در راستاي 
 .است” پليد گروهك ها

كارگران اعتصابي ضمن درخواست دسـتـمـزد    
متناسب با نرخ واقعي تورم، لغو اضـافـه كـاري      
اجباري، لغو قراردادهاي موقت و ديگر خـواسـت   
هاي به حق صنفي، بر لزوم آزادي تشكل هـاي  

و عدم ورود حراست به )  سنديكاها(مستقل صنفي
سالن ها ومراكز ديگر اين واحد بزرگ صنـعـتـي    

 .تاكيد مي كنند
، نشانگر ” ايران خودرو“ مبارزه دليرانه كارگران 

عزم طبقه كارگر وديگر زحمتكشان ميـهـن مـا      
براي تامين منافع و حقوق صنفي و سياسي آنهـا  

اين مبارزه اي است كه با تهديد وتطمـيـع   . است
. نمي توان آن را خاموش و بـي اثـر سـاخـت          

و ”  ايران خـودرو “ پشتيباني از كارگران اعتصابي 
تالش درراه جلب همبستگي ديگر كارگـران بـا     
مبارزات آنها، درلحظه كنوني از اهميت اسـاسـي   

 .برخوردار است
و ”  ايـران خـودرو    “ درود پر شور به كارگران   

 طبقه كارگر آگاه و مبارز ايران
 

 خروج سرمايه از ايران
 

. خروج سرمايه از كشورطي ماه هاي گذشته ابعاد و سرعت نگران كننده اي به خود گرفته اسـت   
ميلياردها دالر توسط سرمايه داران و بنيادهاي انگلي از ايران به ديگر نقاط جهان به ويـژه امـارات     

 .متحده عربي انتقال مي يابد
براساس آخرين آمار منتشره از سوي موسسات مالي دوبي، سرمايه هاي ايراني دررده نـخـسـت        
انتقال به اين منطقه قراردارند، و پول ها و سرمايه هاي ايراني پس از انگلستان، ژاپن، آمريكا و هند، 

درگزارشي ديگر تصريح شده با آنـكـه دولـت امـارات         .  پنجمين سرمايه گذار بزرگ تلقي مي شوند
متحده عربي با تمسك به تحريم هاي شوراي امنيت ثبت شركت هاي جديد ايراني را ممنوع كـرده  

درطول ”  ايرانيان” و محدوديت هايي را براي تجار و سرمايه گذاران ايراني اعمال مي كند، اما باز هم
ميليارد تومان از سرمايه هاي خود را به دوبي انتقـال  700بيش از )  ماه 10توجه كنيد( ماه گذشته  10

 .داده اند
ميليارد تومان، بدون محاسبه سرمايه درگردش شركت ها و اشخاص قديمي و مـقـدار        700اين 

دردوبي منتقل مي شـود،  ”  ايرانيان” پولي كه از سوي بانك ها و صرافي هاي داخل كشور به حساب
 .اعالم گرديده است

اين خروج سرمايه از كشور دراوضاعي صورت مي گيرد كه مسئوالن رژيم واليت فقيه مرتـبـاً از     
بخش عـمـده ايـن      .  كمبود نقدينگي ونبود اعتبارات الزم براي صنايع و كشاورزي سخن مي گويند

سرمايه خارج شده ازايران توسط اشخاص و نهادهايي صورت مي گيرد كه به صورت مستقيم و غير 
مستقيم از حمايت دولت برخوردار بوده و با كمك نهادها و ارگان هاي حكومتي به غارت ثروت ملي 

بسياري از دالالن و نوكيسه ها با توجه به برنامه خصوصي سازي كارخـانـه هـا و        . مشغول هستند
همچنيـن  .  مراكز توليدي را خريداري كرده و با تعطيلي آنها، سرمايه خود را به دوبي منتقل مي كنند

دالالن ارز، سكه و مسكن، زمين خواران، سفته بازان و بورس بازان درزمينه انتقال ثروت و سرمايـه  
 .ايران به خارج به ويژه به دوبي و اخيرا قطر سخت فعالند

برنامه اصالح ساختار اقتصادي و تامين امنيت سرمايه با محوريت خصوصي سازي، امكان عيني و 
 !اين خروج سرمايه را كه براي ميهن ما فوق العاده زيانبار است، فراهم  كرده است” قانوني“

 
 طرح ارتقاي امنيت اجتماعي يا دستبرد به منابع مالي

 
اجتماعي خود و تشديد نـارضـايـتـي       -رژيم واليت فقيه به موازات شكست برنامه هاي اقتصادي

 .درابعادي گسترده، بر لزوم اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي تاكيد مي ورزد
اين طرح كامال واپس مانده، زيانبار و غير انساني كه عمدتا بر جوانان و زنان متمركز است، تحـت  

ساكنان شهرهاي بزرگ، اين امكان را بـه  ”  تامين امنيت“ جامعه و ”  اخالقي” نام واهي دفاع از حريم
به زشت ترين و خشن ترين شكل ممكن ” قانون“نيروهاي انتظامي و بسيج مي دهد كه زير پوشش 

حريم خصوصي و شخصي افراد وخانواده ها و حقوق شناخته شده فردي و اجتماعي مردم را نـقـض   
كرده و با اعمال زور و فشار محيط اجتماعي شهرهاي بزرگ كشور را ناامن كرده و فضاي رعـب و    

 . وحشت پديد آورند
هدف اصلي ارتجاع حاكم از اين طرح، وحشت پراكني اجتماعي درمقابل رشد نارضايـتـي هـا و        

عالوه بر اين، چنين طرحي محل مناسـبـي   .  درنتيجه گسترش مبارزه درصفوف جنبش مردمي است
براي دزدي و غارت امكانات مالي و دستبرد به ثروت و درآمدهاي كشور است، كه بخش بزرگي از   

براي دايمي كردن اين طرح قـرار  .  فرماندهان سپاه و نيروي انتظامي سال هاست بدان اشتغال دارند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

چـنـدي   .  است عالوه بر تدوين لوايح قانوني، بودجه اي نيز درنظر گرفته شود
يـادآورشـد، بـا      )  ناجا( پيش معاون حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 

توجه به اهميت اجراي اين طرح، درسال جاري در راستاي دايمي كردن طرح 
. ميليارد تومان به آن اختصاص خواهد يـافـت     103مذكور، بودجه اي بالغ بر 

تاكنون مجلس ارتجاع و دولت احمدي نژاد كه وزارت كشور آن اين طرح غير 
مـيـلـيـارد        103انساني را تدوين و تهيه  كرده است از روشن ساختن اينكه 

تومان بودجه فوق چگونه و از كدام منابع برداشت خواهدشد، امتـنـاع كـرده      
اختصاص مبلغ كالني عالوه بر بودجه سابق به نيروهاي انتظامي و بسيـج  . اند

” اخـالق “ تحت عنوان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، سيماي واقعي مدافعان   
مردم درتجربه روزانه خود درمي يابند چـگـونـه      .  درجامعه را آشكار مي سازد

مشتي عناصر فاسد درپوشش چنين طرحي ثروت كشور را به چنگ مي آورند 
 !و درمقابل با اعمال زور و فشار جامعه را به قهقرا مي كشانند

 
 به نام زنان سرپرست خانوار به كام تجار ودالالن

 
چندي پيش مدير كل امور اجتماعي و سهام وزارت كار و امور اجتمـاعـي،   

با تـالش  ” : ،  ياد آور شد87خرداد ماه  26، ” مهر“ طي گفتگويي با خبرگزاري 
هزار زن كارگر سرپرست خانوار شناسايي و مشمول دريافت سهـام   17بسيار 

اعطاي سهام عدالـت  ( از ابتداي طرح ”  : درادامه تاكيد مي شود”  . عدالت شدند
تاكنون اين تعداد مورد شناسايي قرار گرفته كه قرار )  به زنان سرپرست خانوار

است با تكميل اطالعات و آمار نسبت به معرفي اين افراد به دبير خانه سهـام  
متاسفانه درحال حاضر اطالعات و آماري كه بتوان تـوسـط   . عدالت اقدام شود

 ”.آن به تعداد واقعي زنان مشمول طرح دست يافت، وجود ندارد
اين سخنان نشان مي دهد، تبليغات پرسرو صداي اخير وزارت كـاردولـت     
احمدي نژاد مبني بر واگذاري سهام عدالت به زنان كارگر سرپرست خـانـوار     
كامال پوچ و بي اساس بوده است، زيرا مدير كل امور اجتماعي و سهام ايـن    
وزارتخانه صريحا تاكيد مي كند كه هنوز سهامي واگـذار نشـده و هـنـوز             

 !شناسايي كامل واجدين دريافت سهام به پايان نرسيده است
به هر حال ما به دنبال هماهنگي ” : به عالوه اين مقام مسئول اعتراف كرده

آمار و اطالعات وزارت كار و سازمان هاي ذي ربط ديگر نظير سازمان تامين 
اجتماعي هستيم و چون تا شناسايي و معرفي كامل زنان كارگر سـرپـرسـت      

 ”...خانوار انجام نشود كار واگذاري سهام عدالت به آنها آغاز نمي شود
نكته مهم درمسئله واگذاري سهام عدالت به زنان كارگر سرپرست خـانـوار   
عبارت است از اين واقعيت كه اين زنان زحمتكش توان مالي خريداري سهم 
مذكور را ندارند، بنابر اين بنياد شهيد، كميته امداد خميني و بنياد غدير اعـالم  

به اين زنان بپردازنـد تـا     ”  بهره هاي كم“ را با ”  وام هايي” داشته اند حاضرند
اين وام ها پيشاپيش بـه زنـان مـحـروم و           .  آنان قادر به خريد سهام باشند

زحمتكش پرداخت مي شود ومطابق با شروط آن سهام عدالت و يا بـخـش     
به اين ترتيب اصل مـاجـراي   !  عمده آن به پرداخت كننده وام تعلق مي گيرد

شناسايي و واگذاري سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار چيزي نيست بـه    
جز تصاحب بخشي از ثروت هاي كشور به نام سهام عدالت توسط سـرمـايـه    

 !بزرگ تجاري
ميلياردها تومان از اين راه به نام زنان سرپرست خانوار و به كام تـجـار و       
دالالن بزرگ كشور كه به نهادهاي پر قدرت حاكميت وابسته هستند، سرازير 

 !مي شود
 

 بنيادهاي انگلي وخصوصي سازي شبكه هاي آبياري
 

قانون  44با تشكيل مجلس هشتم، تالش براي اجراي سريع ابالغيه اصل 
يكي از عـرصـه هـاي          .  اساسي به نحو چشم گيري شدت پيدا كرده است

خصوصي سازي، مطابق اعالم رسمي روابط عمومي وزارت جهاد كشـاورزي،  
 .واگذاري شبكه هاي آبياري سراسر كشور به بخش خصوصي است

معاون صـنـايـع      ”  : ،  دراين باره گزارش داد87تيرماه  2، ”مهر“خبرگزاري 
وامور زير بنايي وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد، شبكه هاي آبـيـاري بـه        

اين واگذاري ها درراستاي اجراي ابـالغـيـه    .  بخش خصوصي واگذار مي شود

كـاهـش   .  و براي اصالح نظام آبياري كشور انجـام مـي شـود        44اصل 
تصدگري دولت، افزايش بهره وري و صرفه جويي درهزينه هاي تعميـر و    

همزمان با اعالم اين مـطـلـب،    ” . نگهداري از جمله مزاياي اين طرح است
درگزارشي از فرسودگي تصفيه خانه ها و كاهش كيفيت ”  سرمايه“ روزنامه 

آب تهران، به فعاليت برخي بنيادها مانند بنياد مستضعفان، غديـر و نـور       
اشاره كرده و تالش آنها براي تصاحب شبكه هاي آبياري و تصفيه خـانـه   

اين بنيادها، دركنار شركت هاي سـپـاه   .  هاي كشور را مورد تاكيد قرار داد
پاسداران، پس از آنكه برخالف قوانين موجود درحاشيه رودخانه كرج كـه    
منبع آب شرب تهران قلمداد مي شود، به ساخت و سازهاي وسيع مبادرت 
كرده اند و طبق گزارش سازمان محيط زيست و سازمان بـازرسـي كـل        

اينك بـا  .  كشور آلودگي آب شرب تهران نتيجه همين ساخت و سازهاست
مي كوشند شبكه هاي آبياري كشور و تصـفـيـه     44توجه به ابالغيه اصل 

خانه هاي عمده مانند تصفيه خانه هاي اصلي شهر تهران را به چنگ خود 
روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي دريك گزارش كه طـي آن    .  در آورند

برخصوصي سازي منابع وشبكه آبياري تاكيد شده، ميزان سرمايه گذاري و 
سودهاي احتمالي دراين زمينه را بالغ بر ميلياردها تومان ارزيابـي  كـرده       

طرح درزمينه هـاي     7100درحال حاضر ” : دراين گزارش آمده است.  است
مختلف به ويژه آب و اصالح شبكه هاي آبياري تهيه شده كه براي انجـام  

ميليارد ريال سرمايه گذاري الزم مي باشد و آماده واگذاري بـه   6714آنها 
ميليارد مـتـر مـكـعـب آب             86در حال حاضر از . بخش خصوصي است

ميليارد متر مكعب از    18ميليارد آن از طريق چاه ها،  45كشاورزي كشور 
ميلياردمتر مكعب از قنات و مابقي از طريق سدها تامين مـي   8چشمه ها، 

برنامه اي تنظيم شده تا قسمت عمده شبكه آبياري اين منابع آبي به .  شود
 ”.بخش خصوصي واگذار گردد

با توجه به اهميت آب دركشور و نقش آن در توسعه و رشد اقتصادي و   
جز اينها، واگذاري شبكه هاي آبياري و منابع آبي به بخش خصوصي، آن   
هم به تعدادي از بنيادهاي انگلي، غير از فاجعه اي بزرگ معناي ديـگـري   

 !نخواهد داشت
 
 

 افزايش بهاي خوراكي ها  و آشاميدني ها
 

دفتر آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي در تازه تـريـن     
برآورد خود از تورم، اعالم داشت كه، شاخص بهاي خوراكي ها و آشاميدني 
به عنوان يكي از گروه هاي اصلي تعيين كننده شاخص تورم، درارديبهشت 

درصد افـزايـش      30/   5ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
 .يافت

تيرماه، با انتشار اين گزارش بانك مركزي، نسبـت   2، ” سرمايه“ روزنامه 
مطابـق گـزارش     .  به افزايش باز هم بيشتر قيمت مواد خوراكي هشدار داد

مذكور، قيمت اغلب كاالهاي مصرفي ضرور مردم هر ماه افزايش داشته و 
مستقيما بر سطح زندگي مزد بگيران تاثير منفي و مخرب بـاقـي گـذارده      

بهاي خوراكي و آشاميدنـي  ” : دربرآورد بانك مركزي تصريح مي شود.  است
درصـد     1/   5نيز بـيـش از       )  روز 30يعني طي ( ها درمقايسه با ماه قبل 

درصدي شاخص بهاي  33/   5افزايش يافت كه تا حدي ناشي از باال رفتن 
مرتبه دوم افزايش شاخص بها درارديبهشت ماه سال .  انواع برنج بوده است

درصد افزايش درمقايسه با ماه مشابه سال قبل به گـروه     28/   8با  1387
ايـن شـاخـص      .  مسكن،آب و برق، گاز و ساير سوخت ها اختصاص دارد  

. درصد افزايش را نشان مـي دهـد       1/   9نيز  1387درمقايسه با فروردين 
درصد  1/   7نسبت به ماه قبل 87بطور كلي شاخص تورم درارديبهشت ماه 

 ”.درصد افزايش يافت 25/ 3و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزايش نرخ تورم دركشور زندگي را براي اكثريت جامعه دشوار ساخته و 
سياست هاي ارتجاع حاكم نيز درجهت تشديد اين وضعيت وافزايش فـقـر   

 .وتيره روزي درميان توده هاي زحمتكش شهر و روستا است
تورم، گراني، بيكاري و نابودي بنيه توليدي نتيجه مستقيم سياست هاي 

اجتماعي رژيم واليت فقيه است كه خصوصي سازي و تامـيـن   -اقتصادي
به بهاي نابودي امنيت شـغـلـي       44امنيت سرمايه و اجراي ابالغيه اصل 

زحمتكشان و تخريب منافع ملي ايران، مضمون اصلي آن را تشكيل مـي    
 ! دهد
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سوسياليسم دمكراتيك، پيشينه 
 و ماهيت آن

با تغييرات پر شتاب درجهان معاصر، بحث و برخوردهاي نظري درصفـوف   
جنبش هاي ترقي خواه و چپ، به ويژه جنبش كارگري وكمونيـسـتـي، وارد      

گرچه چنين رويارويي هاي عـلـمـي و      .  دوري تازه و تامل برانگيز شده است
تئوريك ضرور و روشنگرانه هنوز به لحاظ تاريخي مراحل نخستين خـود را      

اين مباحث خود زائيده !  طي مي كند، ولي نمي توان چشم اميد به آن نداشت
اوضاع مشخص تاريخي است كه مادر آن قرارداريم، به بيان دقيق تر، مبارزان 
راه آينده در پويه قانونمند تاريخ براي پيمودن مسير پرپيچ و خم تـكـامـل و      
گشودن درب ها و زدودن غبار پندارهاي باطل به ژرفكاوي علمـي و غـنـا        
بخشيدن به تئوري انقالبي نيازمندند، زيرا به قول لنين، بدون تئوري انقالبـي  

 .جنبش انقالبي نمي تواند وجود داشته باشد
جامعه جوان و تشنه حقيقت كنوني ايران از اين قاعده مستثني نـبـوده و       

فلسفي كه درسطح جـهـان     -نيست و به همين دليل همه آن مباحث فكري
مطرح است در ميهن ما بازتاب داشته و بحث هاي نظري مذكور با توجه بـه  
سطح تكامل جامعه و درجه رشد پايه هاي علمي و اجتماعي درميان نيروهاي 

يكي از مباحث اصلي يي كه درميهن ما درلحـظـه   .  مترقي و چپ جريان دارد
كنوني بدان اهميت داده و پيرامون آن بحث و برخورد نـظـري وجـود دارد،        
تعريف و يا باز تعريف پاره اي از شالوده هاي تئوري انقالبي و جهان بـيـنـي    

لنينيستي، مفاهيمي چون مبارزه طبقاتي، انقالب اجـتـمـاعـي،       -ماركسيستي
دراين مقاله برآن نيستيم كه به همه .  مفهوم دولت، دمكراسي و جز اينها است

اين مسايل پرداخته و جزء به جزء مقوالت و مفاهيم مورد بحث را شكافته و   
حزب مابه موقع خود و با تشخيـص  .  ازديدگاه جهان بيني علمي توضيح دهيم

اوضاع درارتباط با مباحث عمده تئوريك نظرات خود را بيان داشته و درآينـده  
دراينجا كوشش ما، توضيح مختصري درباره مـفـهـوم    .  نيز بيان خواهد داشت

يك شبه تئوري به نام سوسياليسم دمكراتيك و پيشينه و مضمون آن اسـت،  
زيرا گروهي از نيروها و سازمان هاي چپ و ترقي خواه كشورما ايـن شـبـه      
تئوري را چون دارويي معجزه گر براي جنبش كارگري ايران توصيه مي كنند 

متاسفانه آن چنان كه .  و به زعم خود آن را مبناي عمل و اندشه  قرار داده اند
از نوشته ها و اظهارات رسمي اين جريانات و شخصيت ها مي توان ديد، عدم 

سـوسـيـالـيـسـم       ”  آشنايي كافي و ضرور از پيشنيه و محتوي شبه تـئـوري    
پاره اي از سازمان ها شكل گيري و پيدايش اين تئوري را .  است“ دمكراتيك 

به فروپاشي اتحاد شوري و مسايل حاد تئوريك ناشي از آن مرتبط مي كنند و 
. مـي تـراشـنـد      ”  مـدرن “ و ”  نو“ درذهن خويش براي آن پوشش و ظاهري 

 .درحاليكه واقعيت چنين نيست
به هيچ روي محصول فروپاشي اتـحـاد     ”  سوسياليسم دمكراتيك“ پيدايش 

شوروي نيست، و اين شبه تئوري به دوران اوليه تكامل ماركسيسـم و پـدر       
تجديد نظر طلبي درانديشه هاي سوسياليسم علمي، يعني ادوارد برنشـتـايـن،    

 .تعلق دارد
برنشتاين درمقابله با ماركس و انگلس، با نفي مبارزه طبقاتي، بر آن بود كه 
سوسياليسم بيشتر نيازمند ايمان و اعتقاد اخالقي است تا ضـرورت نـفـي و        

به اعتقاد او مبارزه طبقاتي درجوامع سرمايه داري بـه      .  نابودي سرمايه داري
دليل پيچيدگي ها و فرآيند بغرنج ساختاري و تاريخي روبه كاهش گذاشته و   

طبق ايـن نـظـريـه،       .  درآن مستقر شده و مي شود”  دولت دمكراتيك” نوعي
مبارزات طبقاتي دركشورها و جوامع سرمايه داري هر چه بيشتر كم رنگ شده 
و تاريخ مي تواند فارغ از تضاد به نحو تكاملي پيش برود و درنتيجه مـبـارزه     

 !!!طبقاتي و انقالب اجتماعي پايه علمي ندارد
اين گونه نظرات دردهه شصت و هفتاد سده بيستم از سـوي جـريـانـات         
رفورميست نظير حزب كارگر انگلستان و برخي احزاب سوسيال دمكرات اروپا 

نظريه پردازان اين احزاب چنين عنوان مي كردند كه .   بسط و گسترش يافت
قوانين سرمايه داري تحت تاثير نهادهايي چون دولت رفاه و اتـحـاديـه هـا،       

ماهيت و طبيعت خود را دگرگون كرده و درنتيجه سرمايه داري به دولـت    
رفاه عمومي بدل شده است، كه همان تئوري دمكراتيزه شدن سـرمـايـه      
داري است، و بنابراين مبارزه طبقاتي موضوعيت خود را ازدسـت داده و        
سرمايه داري دريك فرآيند مسالمت آميز و به طور طبيعي با كمك سرمايه 

 !داران به سوسياليسم فرا خواهد روييد
” سوسياليسم دمكـراتـيـك   “ تمام جريانات مدافع چنين ديدگاهي خود را 

آنها مدعي هستند كه دمكراسي فراطبقـاتـي اسـت و        .  ناميده و مي نامند
همين دمكراسي فراطبقاتي دركشورهاي سرمايه داري آن چنان رشـد و      

با حضور همه طبقات، منافـع  ”  دولت دمكراتيك مدرن“ گسترش يافته كه 
لذا انديشه هاي ماركس، انگلس و لنـيـن   .  كل جامعه را نمايندگي مي كند

درخصوص ماشين دولتي بورژوازي و ضرورت مبارزه طبقاتي ديگر اعتـبـار   
چه دردهه شصت و   ”  سوسياليسم دمكراتيك”  !  خود را از دست داده است

هفتاد سده بيستم و چه درسده بيست و يكم تاكيد كرده و مي كـنـد كـه      
 . دولت درجوامع امروزي سرمايه داري ماهيت طبقاتي ندارد

بـه  ”  سوسياليسم دمكراتـيـك  “ چنين است پيشنيه و ماهيت شبه تئوري 
درميهن ما نيز اين نظرات، البته با انگيزه هاي متفاوت، طـي  . شكل فشرده

كافي است به سرانجام جـريـانـاتـي       .  چند دهه گذشته حضور داشته است
همچون نيروي سوم خليل ملكي و نقش آنها درحوادث سيـاسـي كشـور      

سـوسـيـالـيـسـم       ” نظري افكنده شود تا ماهيت و خصلت شـبـه تـئـوري      
مگر عمل معيار حقـيـقـت    .  درشرايط جامعه ايران روشن گردد”  دمكراتيك

دركشور مـا حـاوي       ”  سوسياليسم دمكراتيك“ نيست؟ و اگر هست سابقه 
 !تجربيات معيني است كه بايد به آن توجه جدي و عميق داشت

درابتداي اين مقاله اشاره شد كه برخالف تصـوري غـلـط پـيـدايـش           
ربطي به فروپاشي اتحاد شوري و مباحث تئوريك ” سوسياليسم دمكراتيك“ 

به اين نكته بايد اضافه كنيم كه، اما رواج و     .  با اهميت پيرامون آن ندارد
شدن آن درپاره اي از كشورها و از جمله ايران، با اين عقب گـرد  ”  مدروز“ 

اين شبه تئوري پس از فروپاشي اتـحـاد شـوروي در        .  تاريخي پيوند دارد
فضاي ياس و شكست جنبش كمونيستي و زير فشار شديد ايدئـولـوژيـك    

پاسخـي  ” سوسياليسم دمكراتيك“ درواقع  .  سرمايه داري، زمينه رواج يافت
بلـكـه   .  به ضرورت زمان و برآمده از نيازمندي هاي تاريخي نبوده و نيست

رواج و گسترش آن ناشي از خالء ايدئولوژيك ناشي از شكست بـود كـه        
 .همزمان با پر شدن اين خالء ايدئولوژيك، شاهد افول آن هستيم

يك به اصـطـالح   ”  سوسياليسم دمكراتيك“ نكته پر اهميت ديگر اينكه 
تئوري منسجم و يكدست و توانمند علمي نيست و مدافعان آن هم متنـوع   

به طور مثال بخشي از بـدنـه و       .  اند و انگيزه هاي طبقاتي مختلف دارند
رهبري احزاب سوسيال دمكراتيك كه برغلبه ديدگاه هاي  شديد ليبرالي و 
راست در احزاب خود انتقاد دارند و بر اليه هايي از جنبش سـنـديـكـايـي      
متكي هستند مانند نمونه آلمان و گروه هايي از جريـانـات مشـهـور بـه          
كمونيسم اروپايي در داخل احزاب كمونيست اروپا به ويژه ايتاليا، فرانسه و   
اسپانيا و نيز برخي احزاب كشورهاي سابق سوسياليستي دراروپا، به عـالوه  
جريانات تروتسكيست و جناح هاي تروتسكيستي دربرخي احزاب، طـيـف     

كه .  را تشكيل مي دهند”  سوسياليسم دمكراتيك“ رنگارنگ و فاقد انسجام 
از بسياري جهت ها داراي تفاوت هاي اساسي درسياست و برنـامـه خـود      

 .هستند
اين شبه تئوري، كه ماركسيسم به مثابه پايه تحليل اجتماعي را رد مـي  
كند، با رشد تضادهاي اجتماعي، اندك اندك درافق سياسي جهـان رنـگ     
مي بازد و دربرابر ضرورت هاي تاريخ و نيازهاي زحمتكشان بيش از پيش 
ستروني خود را به نمايش گذارده و درانتظار آخرين تلنگر تـاريـخ وقـت        

 !گذراني مي كند
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 كنترل قيمت مسكن از 
 !حرف تا عمل

خريد مسكن براي افراد معمولي و با درآمد ثابت بـه رويـا     *
تبديل شده، اجاره يك واحد مسكوني معمولي درسال جاري هم 

 .كم كم به رويا تبديل مي شود
فقط دارندگان درآمد باال، توان تهيه مسكن دارند، اجاره هـا    

بنگاه مـراجـعـه       15درسال جاري سرسام آور است، به حدود 
متر مربعـي   40كردم و واقعا خسته شدم، حتي به يك آپارتمان

 !هم راضي هستيم ولي پيدا نمي شود
 يك آموزگار دبستان درگفتگو با خبرگزاري ايسنا

 
طي چند سال اخير، به ويژه درماه هاي گذشته، بهاي سـاخـتـمـان هـاي        

 .مسكوني و تجاري با رشدي شگفت انگيز روبه رو شده است
اين رشد انفجاري به همراه خود افزايش سرسام آور اجاره مسكن را نـيـز     
پديد آورده، به شكلي كه اغلب مزدبگيران كشور قادر به تامين هزينه هـاي    

بنابه آمار رسمي بانك مركزي جمهوري اسـالمـي،   .  مربوط به مسكن نيستند
هزينه ماهيانه مسكن درسبد خانوارهاي ايراني بيشترين افزايش را نشان مـي  

اكنون معضل مسكن به يكي از مهم ترين مسايل اجتماعي كشور بـدل  .  دهد
شده و بحث درباره علل گراني مسكن و راه هاي مقابله با آن در سـطـحـي      

خـردادمـاه،       18،   ” فـارس “ چندي پيش خبـرگـزاري     .  گسترده جريان دارد
درگزارش اختصاصي از جزييات طرح جديد دولت براي كنترل قيمت مسكـن  

اطالعاتي از جـملـه     .  درجلسه شوراي عالي مسكن مقرر شد” : از جمله نوشت
شماره سريال كليه سندهاي مسكن و شماره كد ملي فرد مالك درشـبـكـه      
يارانه اي اطالعات امالك ثبت شود تا اگر فردي بيش از سه بار اقـدام بـه       

 ”.خريد و فروش مسكن كرد از وي ماليات دريافت شود
اين طرح كه از هم اكنون اما و اگرهاي بسياري با خود دارد، بـه عـنـوان      
مهمترين اهرم رژيم واليت فقيه براي كنترل قيمت مسكن معرفي گرديده و   
مسئوالن مجلس هشتم و دولت احمدي نژاد اميد دارند با اجراي آن مانـع از    

دو عامل درسـال  .  افزايش بيشتر قيمت مسكن و به همراه آن اجاره بها شوند
. هاي اخير به رشد قيمت مسكن آن هم درچنين ابعادي دامـن زده اسـت        

سال پيش بـه ايـنـسـو        2از .  نخست طرح تقويت بنگاه هاي زود بازده است
ميلياردها تومان وام هاي كالن اختصاص يافته به اين طرح، نه تنهـا جـذب     
امور توليدي و تقويت بنگاه هاي كوچك و متوسط نگرديده، بلكه پول كالني 
از اين راه از بازار مسكن و ديگر امور غير توليدي سردرآورده و يا اينكـه بـه     

ميـلـيـارد دالر از         12    1386فقط درسال . خارج از كشور منتقل شده است
دارايي هاي ايران درچارچوب برنامه هاي اقتصادي كنوني تـوسـط كـالن        

در ايـن    .  سرمايه داران و تجار عمده به خارج از ايران انتقال يـافـتـه اسـت      
خرداد ماه، از قول رييس پژوهشكده پـولـي و      1، ” سرمايه“ خصوص روزنامه 

حـجـم تسـهـيـالت        ”  : بانكي، بانك مركزي جمهوري اسالمي گزارش داد  
ميلـيـارد    900پرداختني به بنگاه هاي اقتصادي زود بازده كه دردولت خاتمي 

سال سپري شده از عمر دولت احمدي نژاد  3برابرطي  20تومان بود با رشدي 
تزريق چنين مبلغ كالني بـه امـور       ”  . هزار ميليارد تومان رسيده است 18به 

رشد سرسام آور .  داللي وغير مولد از جمله مسكن نمي تواند بدون پيامد باشد
عامل ديگري كه با سياست هاي دولت . بهاي مسكن يكي از اين پيامدهاست

احمدي نژاد پيوند مستقيم دارد، تصويب طرح جامع مسكن درهيئـت دولـت     
ساله و    20ساله و يك مقطع  5مطابق اين طرح قرار است در دو مقطع .  بود

 10ساله، براي حل معضل مسكن وام هـاي     20منطبق با برنامه چشم انداز 
ميليون توماني به متقاضيان و فعاالن بخش مسكن پـرداخـت      18ميليون و 

اين طرح .  ” همه صاحب خانه شوند“ سال آينده  30شود تا به اين ترتيب طي 
درصدي اجاره بها و قيـمـت مسـكـن        30درهمان مرحله اول باعث افزايش 

دركشور شد و توليد كنندگان بخش مسكن را از شمول دريافت تسـهـيـالت    
به اين ترتيب امكان حضـور دالالن درايـن       .  طرح هاي زودبازده معاف كرد

بخش فراهم آمد و تسهيالت اين طرح نيز در خدمت دالالن قرار گرفته و 
 .به نوبه خود افزايش قيمت مسكن را سبب گرديد

اين درحالي ست كه اغلب تعاوني هاي مسكن از جمله تعاوني مسـكـن   
 .كارگري از دريافت تسهيالت و وام هاي مناسب بانكي محروم هستند

برخورداري از حق مسكن مانندخوراك و پوشاك از ضـروري تـريـن          
 .نيازهاي انسان به شمار مي آيد

اجتماعي رژيم واليت فقيه، هدف از   -درچارچوب سمت گيري اقتصادي
حضور دربخش مسكن نه ايجاد و توليد مسكن ارزان و مناسب درراستـاي  

به كار انداختن سـرمـايـه      .  حل اين معضل، بلكه تامين حداكثر سود است
. توسط بخش خصوصي درامور ساختمان و مسكن دقيقا به دليل فوق است

درجمهوري اسالمي صاحبان ثروت و بنيادهاي انگلي از سفته بـازي بـر       
روي مواد و مصالح ساختماني، بر مستغالت و زمين و باالخـره بـرخـانـه       

وضـع  .  سازي و خريد وفروش آن، درآمدهاي هنگفت به چنگ مي آورنـد   
موجود و گراني قيمت مسكن و اجاره بها خود نتيجه چنين عـمـلـكـردي       

 .است
يكي از علت هاي اساسي نابساماني و معضل مسكن مربوط به برنـامـه   

دولـت درايـن     .  خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي غير مولد است
زمينه تقربيا مسئوليت خود را درپاسخ به انبوه افراد كم درآمد و مجمـوعـه   

را برعهده دارد،   ”  وظيفه” مزد بگيران با اين تاكيد كه بخش خصوصي اين
درصد در سـال     20سهم توليد بخش دولتي از .  به اين بخش سپرده است

و اكنـون بـه      1371درصد درسال 2و به  1369درصد درسال  5به  1357
پرواضح است كه هدف بخش .  رسيده است 1386درصد درسال 2كمتر از 

خصوصي غير مولد تامين حداكثر سود است و منافع توده هاي وسيع مردم 
به عالوه، سياست هاي اعتباري بانكي درزمينه .  براي آن فاقد ارزش است

. مسكن فقط و فقط به سود سفته بازان و دالالن تمام شده و مـي شـود      
درسال هاي اخير به دليل ساختن خانه هاي تجملي و نيمه تجملي، آسمان 
خراش هايي كه منظره زيباي طبيعت شهر تهران را مكدر سـاخـتـه انـد،       
ويالهاي گران قيمت درمناطق شمالي شهر و جز اينها، اكثريت جـامـعـه      
يعني كارگران، زحمتكشان، قشرهاي ميانه حال قادر به خريد اين خانه هـا  

درنتيجه با فروش نرفتن خانه هاي ساخته شده ركود مسكن بـروز  .  نيستند
مي كند و دولت براي برطرف كردن اين ركود، برميزان وام بانكـي بـراي     
خريد و ساخت خانه مي افزايد، به دنبال اتخاذ چنين سياستي بهاي خـانـه   
افزايش و خانه سازي براي يك دوره كوتاه رونق پيدا مي كند، ولي دوباره 

بـه  .  ركود آغاز مي شود و سيستم بانكي مجددا به پرداخت وام مي پـردازد 
اين ترتيب خريد خانه براي سودجويي و ثروت اندوزي بدون زحـمـت و       

اين روش همانند سفته بازي برروي زمين، مسكن و .  فعاليت رواج مي يابد
بنـابـر   .  مواد و مصالح ساختماني از علل  معضل مسكن محسوب مي گردد

اين تاكيد بر اين واقعيت كه افزايش اعتبارات بانكي به بخش خصـوصـي   
غير مولد، درچارچوب سياست تامين امنيت سرمايه و خصوصي سـازي، و    
توزيع نامناسب اين اعتبارات دربخش هاي عمده اقتصادي بـه انـگـيـزه         
فعاليت دالالن درامور بازرگاني، داللي، سفته بازي  برروي ساخـتـمـان و      
مسكن درمقابل كاهش به شديد سرمايه گذاري دربخش هاي تـولـيـدي      
جامعه مي انجامد و نتايجي چون بحران مسكن وافزايش قيمت مسكن را   

 .پديدمي آورد، كه پيامدي كامال منطقي و علمي است
معضل مسكن ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با سـيـاسـت هـاي كـالن            

ديدگاه نـزديـك و       . اقتصادي رژيم و برنامه اصالح ساختار اقتصادي دارد
مشترك مجلس هشتم و دولت احمدي نژاد درزمينه چگونگي برخورد بـه    
معضل مسكن، نشان دهنده ماهيت برنامه هايي است كه هدفي جز تامين 
منافع كالن سرمايه داران و سرمايه بزرگ تجـاري بـه زيـان مـنـافـع             

 ! زحمتكشان شهر و روستا و قشرهاي ميانه حال، ندارد
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تحول اقتصادي با خصوصي سازي 

 صنعت نفت

بنياد مستضعفان به عنوان نخستين شركت خصوصي بـر    -*
پايه طرح تحول اقتصادي دراستخراج و فروش نفت خام ايران 
شريك و سهيم گرديدو به اين ترتيب گام هاي اولـيـه بـراي      
خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران توسط ارتجاع حـاكـم     

 !برداشته شد
 

سرانجام پس از انتظاري چند ماهه، محمود احمدي نژاد، طي مصاحبه اي   
كه از برنامه شبكه اول سيماي جمهوري اسالمي پخش شد، كلـيـات طـرح      
تحول بزرگ اقتصادي را بازگو كرد، اين طرح همزمان با اعالم تحريم هـاي  
مالي جديد اتحاديه اروپا بر ضد ايران كه با استقبال امپرياليسم آمريكا روبه رو 
گرديده، اعالم مي شود و از اين حيث نمي تواند يك تصادف سـاده و بـي         

 !ارتباط با فشارهاي بين المللي تلقي و ارزيابي شود
اجتماعي و اهـمـيـت آن          -احمدي نژاد دراين برنامه به مسايل اقتصادي

دراوضاع كنوني اشاره كرده و برعزم دولت خود دراجراي سـريـع بـرنـامـه          
وي درخصـوص    .  تـاكـيـد ورزيـد         44خصوصي سازي برپايه ابالغيه اصل 

معضالت كشور، بهره وري پايين، فقدان نظام كار آمد يارانه اي، معيوب بودن 
مشكل اساسي و ريشه اي خواند  5ساختار مالياتي، گمركي و سيستم بانكي را 

 .كه با اجراي طرح تحول بزرگ اقتصادي همه آنها حل خواهد شد
مهمترين بخش هاي طرح تحول اقتصادي مورد نظر مرتجعان حاكم نقدي 
كردن يارانه ها و حذف يارانه كاالها و خصوصي سازي صنايع كـلـيـدي و        

 .راهبردي نظير صنايع نفت و گاز است
بالفاصله پس از سخنان احمدي نژاد، موجي از حمايت فضاي تبلـيـغـاتـي     

يحيي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران درنخستين . كشور را تسخير كرد
طرح تحول اقتصادي دولت، طرحي بسـيـار   ” : واكنش به اين طرح تاكيد  كرد

اجـراي  .  شجاعانه و اقدامي جسورانه درجهت برقراري تعادل اقتصادي اسـت   
اين طرح يك جراحي بزرگ دراقتصاد كشور به شمار مي آيد كه تاثيراتـي را    

 ”.نيز درساير حوزه ها ازجمله اجتماعي، صنعت و توليد دارد
حمايت و پشتيباني مسئوالن و گردانندگان اتاق بازرگاني از اين طرح بـي    

پيش از اعالم كليات طرح توسط احمدي نـژاد،  .  دليل و صرفا تبليغاتي نيست
، ” مهـر “ يكي از اعضاي هيئت رييسه مجلس هشتم به خبرنگار پايگاه خبري 

تيرماه، يادآوري  كرده بود كه، هدفمند كردن يارانه ها و خصوصي سـازي     3
درنشست مشترك دولت و مجلس مورد تاكيد قـرار   44براساس ابالغيه اصل 

درعين .  گرفت و برتعامل دو قوه براي تحول اقتصادي دركشور پا فشاري شد
، 44حال درجريان همايش نظارت براجراي سياست هاي كلي ابالغيه اصل   

قوه و نيز ريـيـس مـجـمـع           2كه چندي پيش درتهران برگزار شد، روساي 
تشخيص مصلحت نظام ضمن سخناني محتوي و سمت و سوي برنامه تحول 

علي الريجاني دراين . بزرگ اقتصادي را مورد تحليل و ارزيابي قرار داده بودند
برخالف تصور برخي افراد دراوايـل    ” : همايش از جمله خاطر نشان ساخته بود

انقالب كه فكر مي كردند دولتي شدن اقتصاد به اسالمي شدن نزديـك تـر     
است، تحربه اين سال ها نشان داد، دولتي شدن به بيماري اقتصاد كشـور و    

. درتفكر اسالمي داشتن ثروت قبيح نـيـسـت   ... گسترش بي عدالتي منجر شد
قانون اساسـي   44واگذاري بخش هاي دولتي، هدف سياست هاي كلي اصل 

نيست، بلكه اين وسيله اي است براي هدف اصلي، يعنـي ايـجـاد رقـابـت          
 ”].بخوان اقتصاد بازارآزاد[اقتصادي درجامعه 

اقتصاد دولتي تـجـربـه اي      ” : درهمين همايش احمدي نژاد نيز تصريح كرد
شكست خورده و برخالف عدالت مي باشد، اقتصاد دولتي خالف عدالت است، 

براساس چنين ديدگاه هـايـي،   ”  . است 44دولت با تمام قوا آماده اجراي اصل 
جناح هاي مختلف طيف ارتجاع حاكم ضمن اختالف درشيوه اجرايي وتند و   
كند كردن اجراي برنامه خصوصي سازي و اصالح ساختار اقتصادي، درمـوارد  

و پيوستن بـه  ”  بازار جهاني” كلي، يعني حركت به سمت هماهنگي و ادغام در

تعامل ميان دولت و مجلس درزميـنـه   .  سازمان تجارت جهاني توافق دارند
طرح تحول اقتصادي ودرعين اختالف سليقه درروش هاي اجراي آن بـه    
ويژه حذف يارانه ها مطابق نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بـانـك   

 .جهاني، درچنين چارچوبي قابل ارزيابي و بررسي است
نكته فوق العاده مهمي كه به عمد از سوي رژيم واليت فقيـه درطـرح     
تحول اقتصادي برجسته نشده و درسايه به آن مي پـردازنـد، خصـوصـي       

درواقـع  .  سازي صنايع مادر و كليدي به موازات حذف يـارانـه هـا اسـت        
اختالف نظر و سليقه درچگونگي هدفمند كردن يارانه ها و بـازتـاب آن       
دررسانه هاي همگاني وتشديد رويارويي دراين زمينه ميان جـنـاح هـاي      
گوناگون حاكميت، جنبه بسيار مهم و اصلي طرح تحول بزرگ اقتـصـادي   

، 44كه عبارتست از خصوصي سازي صنايع نفت و گاز برپايه ابالغيه اصل 
را به حاشيه رانده و كمتر درمعرض ديد و داوري افكار همگاني قرار مـي    

درحاليكه اين بحث يعني حذف يارانه ها ارتباط مستقيم با خصوصـي  .  دهد
سازي و آزاد سازي اقتصادي به ويژه درصنايع كليدي و راهبردي مانندنفت 

 !و گاز دارد
دراين خصوص سخنان وزير سابق امور اقتصاد و دارايي دولت احـمـدي   
نژاد درجريان همايش بين المللي جهاني شدن، خصوصي سازي و عدالـت  

وي درجريان همايش مذكور با صـراحـت     .  اقتصادي را نبايد فراموش كرد
زماني كه ضرورت پرداختن به بحث كنترل يارانه ها دراقتـصـاد   ” : گفته بود

مطرح مي شود درواقع هدف اين است كه مشخص شود رابطه تنگاتنگـي  
ميان بحث يارانه ها و خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصـادي و حضـور       

هدف سياست هاي كلي ابـالغـيـه      .  بخش خصوصي دراقتصاد وجود دارد
قانون اساسي توانمند سازي بخش خصوصي و خصوصي سـازي   44اصل 

 ”.بنگاه هاي بزرگ دولتي و يا درانحصار دولت است
بي جهت نيست هاشمي رفسنجاني درهمايش نظارت براجراي سياسـت  

ضمن بيان اختالف شيوه و روش بـا دولـت        44هاي كلي ابالغيه اصل 
احمدي نژاد درزمينه خصوصي سازي، با تاييد طرح تحول اقتصادي ايـن    

من اين كار را بسيار مهم مي دانم، زيـرا حـركـت        ”:دولت اعالم مي دارد
آغـاز   44عظيمي با زير بناي سند چشم انداز و موتور حركت ابالغيه اصل 

شده، جاهايي كه بخش خصوصي بايد وارد شود و مي توان كاربزرگي بـا    
آن انجام داد مثل پااليشگاه ها، كشتي راني و تاسيسات استراتژيك، مـن    

 ”....اين كارها را مهم تر از واگذاري كارخانجات مي دانم
همه اين موارد پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ اجـزاي بـرنـامـه تـحـول           
اقتصادي خصوصا حذف يارانه ها و خصوصي سازي صنايع كـلـيـدي را        

 .آشكار مي سازد
دراين زمينه و درراستاي خصوصي سازي صنايع نفت و گاز، اخيرا تفاهم 

بند به امضاء  12نامه اي ميان بنياد مستضعفان وشركت ملي نفت ايران در
رسيد كه رسانه هاي همگاني كشور آن را به درستي آغاز خصوصي سازي 

 .صنعت نفت ايران ارزيابي كردند
بـنـيـاد    “ تيرماه، درگزارشي با عنوان پر مـعـنـاي       4، ” سرمايه“ روزنامه 

مدير كل شركت ملي ”  : دراين باره چنين نوشت”  مستضعفان تاجر نفت شد
نفت و معاون وزير نفت گفت، يك معناي راه اندازي بورس نفت اين بـوده  

) سـوآپ ( است كه تجارت نفت و ساير فرآورده ها و معاوضه نـفـت خـام       
درانحصار شركت خاصي نباشد و لذا شركت هاي خصوصي ديگر هم مـي  

اما فعال بنياد مستضعـفـان و جـانـبـازان          .  توانند به اين عرصه وارد شوند
بـنـيـاد    .  شايستگي اين كار را دارد و مي تواند به اين بخـش وارد شـود      

مستضعفان مي تواند با معرفي شركاي خارجي معتبر و واجد صـالحـيـت      
شركت ملي نفت آمادگي واگـذاري  .  درميدان هاي نفت و گاز فعاليت نمايد

فاز ميدان گازي پارس جنوبي از طريق مذاكرات دو جانبه و بيع متقابـل   2
 ”.را به بنياد مستضعفان دارد

حضور بنياد انگلي و غارتگري چون بنياد مستضعفان درصنعت ملي نفت 
ايران به معناي پايان اصل ملي شدن صنايع نفت و آغاز خصوصي سـازي  
دراين صنعت است، كه درچارچوب طرح تحول اقتصادي و برپايه ابالغيـه  

با امضاي تفاهم نامه ميان بنياد مستضعفـان و    .  صورت مي گيرد 44اصل 
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران، زمينه فعاليت اين بنياد دربخش هاي 
باال دستي نفت، ساخت تاسيسات، لرزه نگاري مطالعه مخازن، حفـاري و    

 10ادامه در صفحه     
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نيروهاي جنگ طلب و امپرياليسم براي يورش نظامي به ايران را دنـبـال     
سياست هاي فاجعه بار امپرياليسم در منطقه، از جمله وضعـيـت   .  كرده اند

كنوني عراق و كشتار صد ها هزار انسان بي گناه و تخريب گستـرده ايـن     
كشور، جاي هيچ گونه خوش بيني و كم بها دادن به خطراتي كه ايران و   

جلوگيري از تكرار فاجعه جـنـگ   . منطقه را تهديد مي كند باقي نمي گذارد
عراق تنها با بسيج افكار عمومي جهان و منطقه و اتخاذ سيـاسـت هـاي      

 .منطقي و به دور از تنش فزايي ممكن است
خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، كه از سخنرانان نشـسـت     

بود در سخنان خود ضمن اشاره به  سرنوشت كشـور    ”  شوراي ملي صلح“ 
ها قـبـل از      جنگ در عراق سال“ :  همسايه ايران يعني عراق از جمله گفت
سال عراق در تـحـريـم      10حدود .  حمله نظامي به آن كشور آغاز شده بود

اقتصادي بود و طبق آمارهاي منتشره بيش از يك ميليون كودك كمتر از   
جنگ از  .دسترسي به شير خشك و دارو از بين رفتند پنج سال به علت عدم

ها قبل بالي جان مردم عراق شده بود و البته تهاجم نظامي وضعيـت   سال
عبادي در ادامه به وضعيت ايران كنوني پرداخت و   ” . .آنان را بدتر هم كرد

ها  با اشاره به اين مطلب كه يكي از اهداف انقالب رهايي مردم از نابرابري
اكنون با گذشت سه دهه از آن “ :   هاي اجتماع بوده است گفت عدالتي و بي

ميليون نفـر زيـر      10تاريخ شاهد هستيم كه طبق آمارهاي دولتي بيش از 
كنند يعني از هر هفت ايراني يك نفر با روزي كمتر از    خط فقر زندگي مي

اين گفته مقامات رسمي حكومت اسـت و بـه         .  كند يك دالر زندگي مي
باال بـودن   .عقيده كارشناسان ميزان فقر در اجتماع بيش از اين هم هست

تناسب دستمزدها و مخارج زندگي باعث فرار مغـزهـا    درصد بيكاري و عدم
شده است كه طبق آمار يونسكو، ايران بيشترين درصد فرار مغزها را دارد و 

 ”.متاسفانه تحريم اقتصادي باعث تشديد اين وضعيت نيـز خـواهـد شـد        
دكتر پيمان كه از ديگر سخنرانان اين نشست بود با اشاره به اين مسـئلـه   

” انـد    اند كه در جامعه نقش مولد نداشـتـه   كساني دست به جنگ زده“ :  كه
اند و غارتگران خـواسـتـار     گران اهل صلح نيروهاي مولد و آفرينش“ :  افزود
حكومت علت اين موضوع  -پيمان در ادامه با اشاره به شكاف ملت” .جنگ

را به دليل كوتاهي دست نيروهاي مولد از قدرت دانست و با اشاره به بروز 
: ها دانست و گفـت  اعتمادي در جامعه آن را نتيجه شفاف نبودن سياست بي

پيمان در بخش ديگري ” .يك رژيم دموكرات هرچه داشته باشد رو هست“
خواهي در جامـعـه    از  سخنان خود بر نقش زنان در راه ايجاد گفتمان صلح

نبايد صلح را محدود به روشنفكران كرد و  نيـروهـاي   “ :  تاكيد كرد و افزود
او گفت كه طرفداران صلح بايـد  .  مولد جامعه بايد درگير مسئله صلح شوند

ها و فقر را به عرصه عمومي ببرند چراكه بدون مبارزه و كمك و  عدالتي بي
 ”.همياري مردم، شعار صلح تحقق نخواهد يافت

شـوراي مـلـي      “ مبارزه براي صلح، همان طور كه در نشست موسسان 
نيز به آن اشاره شده است، ارتباط تنگاتنگ و گسست ناپذيـري بـا     ”  صلح

سـيـاسـت    .  مبارزه مردم ما براي آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي دارد
هاي مردم ستيزانه و مخرب رژيم حاكم، سركوب و اختناق قرون وسطايي، 

اجتماعي، با وجود درآمد هنگـفـت   -در كنار سياست هاي مخرب اقتصادي
نفت، بخش هاي وسيعي از شهروندان ميهن ما را در فقر و محروميت غير 
. انساني فرو برده و كشور را با وضعيت بسيار دشواري رو به رو كرده اسـت 

اتخاذ سياست هاي تبليغاتي و نابخرادنه دولت احمدي نژاد، تهديـدات تـو     
خالي و سياست هايي كه در مجموع تنها آب به آسياب سـيـاسـت هـاي       
محافل جنگ طلب منطقه و امپرياليسم مي ريزد، بخشي از دشواري هـاي  

 .كنوني است كه ميهن ما و جنبش صلح با آن رو به روست
تشنج زدايي و تأكيد بر حل معضالت و مشكالت منطقه اي از طـريـق   
صلح آميز و تأكيد بر نقش مهم نهادهاي بين المللي همچون شوراي حكام 
و مجمع عمومي سازمان ملل متحد و دوري از زبان جنگ و تـهـديـد از        
جمله سياست هايي است كه مي تواند در راه تخفيف بحران كنوني مـوثـر   

 .واقع گردد
حزب توده ايران در سال هاي اخير ضمن تأكيد بر حركت مشترك همه 
نيروهاي مترقي، آزادي خواه و صلح دوست جامعه همواره بر اين امر تأكيد 
داشته است كه سامان دهي يك جنبش سراسري و موثر صلـح و آزادي      

خواهانه تنها با شركت وسيع ترين طيف نيروهاي آزادي خواه و ملي و بـا       ...ادامه  با هم به سوي تالش گسترده 
شركت نيروهاي اجتماعي، جنيش كارگري، جنبش جوانان و دانشجويان و   

 . جنبش زنان ميهن ما امكان پذير است
حركت در اين سمت و تالش در راه ايجاد زمينه شكل گيري يك جنبش 
سراسري در كشور بي شك مي تواند نقش مهم و موثـري در تـحـوالت        

حزب توده ايران ضمن استقبال از بـرگـزاري     .  سياسي كشور برجاي گذارد
، همه نيروهاي صلح دوست و آزادي » شوراي ملي صلح« نشست موسسان 

خواه ايران و جهان را به تالش مشترك بر ضد درگيري هاي جديد نظامـي  
در منطقه و جلوگيري از دخالت هاي قلدارنه امپرياليسم و متحدان آن در     

شوراي ملـي  « تشكيل نشست موسسان .  امور داخلي ميهن ما فرا مي خواند
گام نخست در راه دشواري است كه بايد آن را به دور از گروه گرايي  »صلح

و انحصار و با قبول برداشت ها گوناگون نظري و سياسي طي كرد و راه را   
براي ايجاد يك جنبش سراسري ضد چنگ، براي صلح آزادي و تـحـقـق      

حزب ما بر اساس سنن تاريخي و  برداشـت هـاي     .  دموكراسي هموار كرد
سياسي نظري خود تمام تالش ها و امكانات خود را براي تحقق و موفقيت 

 .چنين امر مهمي به كار خواهد گرفت
ما قبالً گفته ايم و باز هم تكرار مي كنيم كه مردم ايران بلوغ سيـاسـي،   
. اراده كارا و هوشياري الزم را براي حل و فصل مسايل خود از هر نوع دارند

هرگونه دخالت تجاوزكارانه در امور چنين كشوري از قبل مـحـكـوم بـه         
نبرد نو با كهنه،  صلح با جنگ طلبي و جنگ طلبان، دانـش  .  شكست است

با خرافات، و دموكراسي با استبداد ريشه هاي عميق و رو بـه رشـدي در       
دخالت خارجي، به ويژه دخالت نظامي تأثير مخربـي  .  جامعه پيدا كرده است

در اين آهنگ رشد ايجاد خواهد كرد و در تحليل نهايي آب بـه آسـيـاب        
ارتجاع و استبداد خواهد ريخت و منطقه را بيش از پيش به آتش و خـون      

 . خواهد كشيد

 ...ادامه  بحران گرسنگي

. گذشته از طرف موسسات مالي بين المللي به اجرا در آمده جستجو كرد             
به  - 1999گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال            

دنبال تحقيقي از طرف كميسيون در مورد پي آمدهاي طرح هاي                   
  -بازسازي ساختاري  به تحريك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 

وسيله اي بودند براي يك پروژه       “اظهار داشت كه طرح هاي مزبور           
سياسي، يك استراتژي آگاهانه با هدف تغيير اجتماعي بنيادي در سراسر           
جهان، كه هدف اصلي آن  گشودن راه بر فعاليت هاي آزادانه شركت                

 .”هاي بين المللي در سراسر جهان بود
دقيقا، اين بازسازي سريع بود كه كشورهاي جنوبي را در مقياس                
وسيعي به سوي سرمايه گذاري اختصاصي در توليد محصوالت                  
كشاورزي براي  صادرات و نابودي سرنوشت ساز صنعت كشاورزي و              

 .    اميد كشور براي دستيابي به خودكفائي مواد غدائي سوق داد
موسسات مالي بين المللي، مانند سازمان تجارت جهاني، و تالش آن            
به نفع خصوصي سازي نا محدود و عمومي، كه امروزدر رم شاهد آن                
هستيم، مسئول اصلي پيدايش كنوني مشكالت الينحل ساختاري              

معهذا ، بدون وجود بورس بازان مالي  قيمت ها هرگز                     . هستند
. توانستند به چنان حد بي سابقه اي در چند هفته گذشته برسند                  نمي

كارگزاراني كه از نزديك در جريان بحران وام هاي معروف بودند از                 
ميليارد ها دالر وام ارزان قيمت كه بانك هاي مركزي در اختيار  آنان                

مانند قماربازان   -قرار دادند با بورس بازي در غالت و ساير مواد غذائي              
 .براي انباشت سرمايه استفاده كردند -حرفه اي

اوضاع بقدري وخيم است كه كمك بشر دوستانه اضطراري  يك                
ضرورت است؛ اما، اگر همزمان با آن، سياست هاي كارآمد آلترناتيو                
كشاورزي  در سراسر جهان  اتخاذ و اجرا نشوند، كه ضروري است با                 
تمهيداتي با هدف كنترل و ضربه زدن به سرطان مالي كه بر ضد آن                 

عمل مي كند، حمايت شوند،  چنان اقدامي عمدتا نا كافي و غير عملي                 
 .خواهد بود
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بـراي حـال     )  افريكـام ( برنامه استقرار مركز فرماندهي امريكا در آفريقا 
دولت امريكا اعالم  كرد كه نـتـوانسـتـه     .  حاضر به كنار گذاشته شده است

است موافقت هيچ كدام از رهبران متحد خود در آفريقا را براي پـذيـرش     
در مـاه اكـتـبـر         .  استقرار چنين پايگاهي در مناطق ارضي خود جلب كند

 .فعاليت خود را در آلمان بجاي آفريقا شروع خواهد كرد” افريكام“
رسانه هاي بزرگ انحصاري پيرامون نقش برآب شدن ايـن اقـدام بـه        

اين در . اصطالح جنگ بر ضد تروريسم، كم و بيش سكوت اختيار كرده اند
حالي است كه همين چند ماه  قبل رسانه ها در آستانه سفر جورج بـوش،    
رييس جمهور امريكا به آفريقا، در تشريح داليل عمده به تمايـل ايـاالت     

در خاك ايـن قـاره اشـاره          ”  افريكام“متحده به استقرار مركز فرماندهي 
در ماه فوريه، بوش به اميد وادار ساختن يكي از كشورهاي آفريقـا  .  داشتند

به پنج كشور متحد امريكا در قاره سياه مسـافـرت    ”  افريكام“براي پذيرش 
مصـمـم   ”  نه“ بوش در تمام كشورهاي مورد بازديد خود بجز ليبريا با .  كرد

حتا پيشنهاد گشايش پنج دفتر كوچك تر منطقه اي بـراي      .  روبرو گرديد
در آلمان در حالي كه ارتش امريكا هنـوز  ”  افريكام“ هماهنگ ساختن امور 

 .به دنبال يافتن ميزبان هاي ديگر است بي پاسخ مانده است
فعاليت نيروي هاي نظامي امريكا را در سرتاسر قاره ” افريكام“قرار است 

دولت بوش از نظر راهبردي، آفريقا را منطقه اي .  بجز مصر هماهنگ سازد
تدابيري را بـراي فـعـالـيـت         2006بشمار مي آورد و در سال ”  حساس“  
با آگاهي از پيامدهاي مـنـفـي ايـن اقـدام،          .  به جريان انداخت” افريكام“

در ”  مشـاركـتـي   “  را يـك اقـدام         ”  افريكام“ واشنگتن تالش كرد طرح 
هماهنگ سازي فعاليت هاي امدادگرانه و انسان دوستانه با هم پيـمـانـان    

نـيـز   ”  فايننشال تايـمـز  “ همان طور كه نشريه .  آفريقايي خود قلمداد نمايد
مهندسان نظامي امريكا به اميد جلب اعتماد در سرتاسر قاره “  نوشته است 

كه در آن انگيزه هاي نظامي امريكا همواره با بدگماني پيگيري مي شونـد  
به تكميل طرح هايي از قبيل ساختن قفس هاي نـگـه داري مـرغ تـا           

در اين مورد حتا سازمان هاي غيـر دولـتـي      .  ” درمانگاه مبادرت  كرده اند
امريكا با برنامه هاي واشنگتن مخالفت مي ورزند و هر نـقـشـي را كـه         
نيروهاي نظامي امريكا در كمك به پيش برد طرح هاي توزيع كـمـك و     

 .توسعه به عهده گرفته اند رد مي كنند
جنگ “  پاسداري از منابع نفت و :  دو بخش دارد”  افريكام“ اهداف واقعي 

براي همين است كه فعاليت نيروي نظامي امريكا در خليج . ”عليه تروريسم
گينه در غرب آفريقا كه در چند سال آينده يك چهارم نفت مـورد نـيـاز        

كناره هاي شرق آفريقا از   .  امريكا را تأمين خواهد  كرد متمركز شده است
نظر داشتن برتري نظامي نزديك مناطق جنگي عراق و افغانستان و ديگـر  

 .مناطق به اصطالح مهم راهبردي مانند درياي سرخ  قرار دارند
براي نمونه، تعليم دهندگان نيروي دريايي امريكا در مورد چگونگي دفاع 
از چاه هاي نفتي منطقه كه بيشترشان از سوي شركت هاي نفتي اكسـون  
و شوران اداره مي شوند از دستبرد آنچه واشنـگـتـن دزدان دريـايـي و            

 .تروريست مي نامد به آموزش سربازان در كشور كامرون پرداخته اند
سومين عامل كه در تعيين سياست خارجي امريكا در آفريقا تأثـيـرگـذار    
است گسترش شتابنده حضور اقتصادي و سياسي چين در سرتـاسـر قـاره      

به ويژه مشاركت چين و آفريقا در زمينه اكتشاف و استخراج نـفـت     .  است
 .مايه نگراني دولت بوش شده است

همگامي در مخالفت با طرح افريكام به دليل مورد تهديد قرار گـرفـتـن    
استقالل آفريقا كه بازتاب باورمندي سراسري در آفريقا است چه در نشست 
هاي ديپلماتيك پشت درهاي بسته و چه در آگاهي رساني همگاني بـيـان   

تهاجم سال گذشته اتيوپي، يكي از هم پيمانان نزديك امريـكـا   .  شده است

 !آفريقا به نظامي گري آمريكا” نه“
در آفريقا به سومالي و دادن كمك هاي راهبردي و مادي به ارتش اتيوپـي  
از پايگاه فرماندهي امريكايي در كشور مجاور جمهوري جيبوتـي از نـظـر        

 .را آشكار مي سازند” افريكام“ديدگران سياسي، هدف هاي حقيقي طرح 
پس از چندين دهه كشمكش در زمان جنگ سرد بسياري از رهـبـران       

يك افسر بـازنشـسـتـه     .  آفريقايي از نظامي شدن دوباره قاره نگران هستند
ارتش كنيا بنام دانيل اوپانده در مصاحبه با نشريه واشنگتن پست در بـاره      

افريكام به سان مجرايي است كه بازگشـت تـحـمـيـل        “  گفت ”  آفريكام“ 
گرايانه ي و گسترده يك قدرت نظامي را در قاره اي كه از بيـرون رانـدن     

 .قدرت هاي بيگانه از خاكش بسيار سربلند است تسهيل مي سازد
در پي رد شدن اين كوشش، ارتش امريكا بي سروصدا در ماه مه اعـالم     

حداقل براي زمـان  .  كرد كه فعاليت افريكام در قاره ديگري آغاز خواهد شد
كنوني، آفريقايي ها با موفقيت توانسته اند از استقرار پايگاه مركـزي يـك     

و بجاي ايـن    .  نيروي نظامي بيگانه نيرومند در خاك خود جلوگيري نمايند
نيروي حافظ ”  اتحاديه آفريقا“ كه بر يك نيروي نظامي خارجي تكيه نمايند 

را براه خواهد داد و گفتگوهايي از ”  نيروي آماده باش آفريقا“ صلح خود بنام 
نـيـروي   “  سوي كشورهاي غربي آفريقا براي يافتن طرحي براي تشكيـل    

 .در حال انجام است” پاسدار خليج گينه
در ”  افريـكـام  “ با وجود اين پاسخ قاطع، ارتش امريكا، بنابر گفته تارنماي 

در سرتاسر آفريقا از ”  امكانات آينده“  تداوم كارزارهاي گوناگون در راستاي 
در شهر اشتوتگارت آلمان ادامه مـي  ”  كلي“  دور با هماهنگي پايگاه نظامي 

 .دهد

 ...ادامه تحول اقتصادي در صنعت نفت 

مهم ترين بـخـش ايـن        .  استخراج نفت و فروش آن فراهم آمده است
وبـدون  ]  خوب توجه كنيد انحصاري[ تفاهم نامه اعطاي مجوز انحصاري 

محدوديت به بنياد مستضعفان براي فروش نفت خام ايران وبـازاريـابـي    
 .جهاني است

بـا  ” : تيرماه، دراين خصوص گزارش داد   3، ” شهاب نيوز“ پايگاه خبري 
اين تفاهم نامه، بنياد مستضعفان به تنها بخش غير دولتي ايران تبـديـل   
شده است، كه مي تواند درحوزه فروش نفت خام، فرآورده هاي نفتـي و    

اين تفاهـم  .  محصوالت پتروشيمي دربازارهاي جهاني حضور داشته باشد
نامه عمال به معناي پايان دوره انحصار وزارت نفت درعرصه فروش نفت 

و رونـد خصـوصـي         44خام است، با توجه به سياست هاي كلي اصل 
فرآينـد  .... سازي، اين اقدام، قابل تقدير و اقدامي بزرگ محسوب مي شود

گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي باالخره بايد از يك نقطه آغاز شود و   
توافقات شركت نفت و بنياد درحقيقت همان نقطه آغاز ناگريز درصنعـت  

بنياد مستضعفان درعرصه فروش نفت خام و معامـالت  .  نفت ايران است
همچنين برخـي  .  نفتي هيچگونه محدوديت و سقف مالي نخواهد داشت

پروژه ها بدون مناقصه و به صورت ترك تشريفات به بنياد داده خـواهـد   
بنياد مستضعفان از همين روزها مي تواند به عنوان اولين بخش غير .  شد

دولتي ايران بازاريابي بين المللي خود براي فروش نفت خـام را آغـاز         
اقدامي كه البته درصورت تحريم نفتي ايران، تازه ميزان اهميت آن   . كند

 ”.روشن خواهد شد
بنابراين مي توان از وراي ظاهر تبليغات حكومتي، مهم ترين بـخـش   
. طرح بزرگ تحول اقتصادي و داليل سياسي آن را ديد و تشخيص داد  

رژيم واليت فقيه با خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران تضـمـيـن      
دراينجا منافع ملـي بـه ازاي       .  بقاي خود را از امپرياليسم طلب مي كند

مردم ميهن ما و همه نيروهاي راستين ملي .   حفظ رژيم معامله مي شود
و ميهن دوست قاطعانه با اين سياست و خصوصي سازي نفت مخالـفـت   

 !ومبارزه مي كنند
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به دعوت رهبري حزب كمونيست انگلستان مسئوليت اداره جلسه را به عهده داشـت،    
 .  آغاز شد

نماينده حزب مان پس از خوش آمد به حضار و قدرداني از مواضع ضد امپرياليـسـتـي    
حزب كمونيست بريتانيا و همبستگي پايدار آن با مبارزه مردم ايران و حزب توده ايران 
در سخناني به شرايط بسيار بغرنج و خطرناك منطقه به دليل عملكرد امپـريـالـيـسـم      
آمريكا و متحدان آن و همچنين سياست هاي نابخردانه، ارتجاعي و سركوبگرانه دولت 

رفيق با تشريح ضرورت توسعه كازار دفاع از صلح و   .   هاي ديكتاتوري حاكم پرداخت
ارتباط تنگاتنگ آن با مبارزه براي دموكراسي و حقوق بشر، نيرو هاي طرفدار صلح در 
جهان را به درك تبعات عملكرد نيروهاي ارتجاعي كه زير پـوشـش شـعـار هـاي            

نمايـنـده   .   پوپوليستي ماهيت ارتجاعي سياست هاي خود را پنهان مي كنند، فرا خواند
حزب توده ايران با اعالم اينكه اياالت متحده سياست مزورانه اي را در قبال پـرونـده   
هسته اي ايران اتخاذ كرده است اظهار داشت كه بهره برداري از انرژي هسـتـه اي       
براي مقاصد صلح آميز و تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي حق طبيعي مردم 

او مخالفت خود را با هرگونه تهديد نظامي بر ضد كشورمان را تحـت  .   ايران مي باشد
هر پوششي و در هر مقياسي اعالم كرده و اضافه  كرد كه هرگونه تهاجم نظامي بـه    
ايران در هر سطحي و تحت هر بهانه اي بر ضد صلح و مصالح مردم ايران و منطـقـه   

 .  خاورميانه خواهد بود
رفيق حنا عميره، نماينده حزب مردم فلسطين، در سخنراني خود در اين گردهـمـايـي    

مين سالگرد تولد خود را جشن مي گيـرد،  60در حالي كه اين ماه اسرائيل “ :  اشاره كرد
از دست دادن كشورشان را به يادبود نشسـتـه    ” فاجعه“ مين سالگرد 60مردم فلسطين 

رهبر حزب مردم فلسطين و عضو هيئت اجرائيه سازمان آزاديبخش فلـسـطـيـن     ”  . اند
دهكده فلسطيني را از بين بردند كه امكان هيـچ   500اشغالگران اسرائيلي “: اشاره كرد

او در بخش ”   گونه بازگشتي براي مردم فلسطيني به سرزمين شان وجود نداشته باشد
ديگري از سخنراني خود با اشاره به سياست ها و خواست هاي غيرقابل قبول اسرائيل 

يك درسي كه ما ياد گرفته ايم اينـسـت كـه      “ :  و متحدان آمريكائي آن اظهار داشت
اسرائيل . عرابه را به جلوي اسب نبنديم، يعني كه امنيت را پيش شرط صلح قرار ندهيم

فرق وجود دارد بين امنيت موقت از طريق . از امنيت براي كشتن صلح استفاده مي كند
 ”.اعمال قدرت نظامي و اشغال، و امنيت دراز مدت بر پايه صلح، عدالت و حقوق بشر

، عضو كميته مركزي حزب كمونيست عراق، بـود    ” سالم علي“ سخنران بعدي، رفيق 
كه با ارائه تحليلي همه جانبه  از تحوالت اخير عراق، به تصوير دورنماي مـبـارزاتـي      

سـالم  “ رفيق .   مردم و زحمتكشان عراق براي اعاده استقالل و حاكميت ملي پرداخت
شرايط دشوار مبارزه كمونيست هاي عراقي را در شرايط تـالش نـيـروهـاي         ”   علي

اسالمي براي كنترل يكپارچه دستگاه دولتي،  اشغال امپرياليستي، و تـروريسـم كـور      
نيروهاي ارتجاعي را تشريح كرد و خواهان گسترش همبستگي بـيـن الـمـلـلـي بـا            

رفيق عراقي به حـيـاتـي بـودن مـبـارزه           .   زحمتكشان و نيروهاي مترقي عراقي شد
كمونيست هاي عراقي براي سازماندهي و تشكل جنبش اجتماعي و به ويژه كارگـران  
عراق، شكل دهي يك آلترناتيو دموكراتيك، سكوالر و عدالت جو ، و موفقيـت هـاي     

 .   اين مبارزه دشوار تاكيد كرد
، نماينده كميته مركزي ” آشيالس آچيلوس ”سخنران ديگر گردهمائي بين المللي رفيق

آكل، حزب ترقي خواه مردم زحمتكش قبرس، بود كه در رابـطـه بـا اهـمـيـت و               
دستاوردهاي پيروزي تاريخي دبيركل آكل در انتخابات رياست جمهوري ايـن كشـور     

او اين پيروزي را قدمي بزرگ در مسير صلح و اعاده وحـدت جـزيـره        .   صحبت كرد
جوامع قبرسي هاي يوناني االصل و ترك براي چند دهـه از    “ :   قبرس دانست و گفت

ما مبارزه اي طوالني در پيش داريم، وليكن ما به اين مبارزه تا بـه  ...   هم جدا بوده اند
ما هيچگاه قبول نخواهيم كرد كـه در    ...  حصول همه اهداف خودمان ادامه مي دهيم

ما مي خواهيم كه در يك كشور متحـد، بـدون     .   يك جزيره دوپاره شده زندگي كنيم
موانع در جاده ها، بدور از ايستگاه هاي بازرسي، بدون مرزهاي مصنوعي در كنار هـم    

 ”    .زندگي كنيم
تـرسـيـتـو     “ پس از پايان سخنراني هاو اختتام گردهمايي بين المللي، به دعوت رفيق  

، نماينده كميته مركزي حزب كمونيست كوبا در كنگره همه حضار در جشني ” تروجيلو
از مهمانان جشن با هنرنمايي يك گـروه    .   در همبستگي با انقالب كوبا شركت كردند

پنجاهمـيـن   .   ، شراب ويژه كوبا، پذيرائي شد” روم“ موسيقي كوبايي و همچنين صرف 
گنگره كمونيست هاي انگلستان پس از سه روز بحث و گفتگوي سازنده با انـتـخـاب    

رفـيـق   .  ارگان هاي رهبري حزب كمونيست بريتانيا موفقيت آميز به كار خود پايان داد
، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان به عضويت كميته اجرائيه، و رفـيـق     ” اندرو موري“ 

 ...ادامه  پرچم ما سرخ خواهد ماند 

  9ادامه در صفحه    

 ريشه هاي بحران گرسنگي؟

دليل اصلي افزايش قيمت هاي : بحران غذائي
امروزين را بايد در برنامه هاي صندوق بين المللي 
 پول و تورم مالي ناشي از سقوط بازارهاي بورس در

 .چند ماه گذشته، جستجو كرد
تن از سران دولت ها از سراسر جهان، در رم،                  50حدود  

توجه زياد به    :  پايتخت ايتاليا، در مقابل دوربين ها گرد آمدند         
سازمان ملل متحد كه    ) فاو(اجالس سازمان تغذيه و كشاورزي      

اخيراٌ در رم برگزار شد، بدين دليل است كه اين اجالس در                 
زماني برگزار مي شود كه بشريت با وضعيت اسفناكي روبه رو             

باالرفتن تدريجي قيمت مواد غذائي به وحشت گسترش          . است
تعداد كساني كه در     . هر چه بيشتر گرسنگي  دامن مي زند           

گرسنگي به سر مي برند به حد غير قابل تحملي رسيده است              
؛ شاخص اين    )ميليون نفر   854بنا به تخمين آمار رسمي         (

افزايش به موازات قيمت گندم، برنج و سويا، نمادي صعودي را            
طي مي كند، و بورس بازان فردا در بازار سهام جهاني زيركانه              

 . مراقب آن هستند
از مصر و هائيتي گرفته تا         شورش بر ضد گرسنگي      

؛ و سازمان تغذيه و كشاورزي         يابد گسترش مي   اندونزي
كشور جهان را جزو كشورهائي           28سازمان ملل متحد،      ) فاو(

بيش از دو سوم اين     . دانسته كه شديدا زير ضربه قرار گرفته اند       
نگران هستند  ” فاو“كارشناسان  :  كشورها در آفريقا قرار دارند     

كه بحران تغذيه در اين كشورها مي تواند خشونت را گسترش            
روال ” فاو“ژاك ديوف، مسئول     . داده و غير قابل كنترل كند       

دروني سازمان ملل را زير پا گذاشته و اعتراف  كرد كه او نا اميد 
شده است و حود را عاجز مي يابد؛ وي اخيرا گفت كه در شرايط               
كنوني اهداف تعيين شده از طرف سازمان ملل متحد در پايان             

در باره مبارزه با فقر و سوء         (و آغاز هزاره سوم        2000سال    
سال   150بلكه در    “،  2015نه طبق برنامه در سال         )  تغذيه
 .تحقق خواهند يافت” ديگر

داليل معمول، مانند تغييرات        مسئوليت واقعا با كيست؟   
جوي باعث شيوع خشكسالي شده است، و يا اينكه كمبودهاي           

به تقليد   ” هندي ها “و  ” چيني ها “كنوني ناشي از  رشد تمايل        
شيوه تغذيه كشورهاي پيشرفته سرمايه داري در غرب است،            

تئوري هاي  “كساني در صدد احياي      . كسي را  قانع نمي كند      
هستند كه مي گفت  سياره ما نمي تواند در آينده اي             ” مالتوس
آنها يك تحليل دقيق از      . ميليارد نفر را تغذيه كند       9نزديك  

بيشتر متخصصين معتبر در امور          :  اوضاع را نمي پذيرند      
كشاورزي توافق دارند كه نيمي از زمين هاي قابل كشت زمين            
كشت نشده اند و مي توان مواد غذائي بيش از نياز جمعيت                 

 . كنوني سياره  توليد كرد
اين تئوري هاي فريبنده  داليل  تشنج  بسيار آشكار بين                

در واقع  . تقاضا و عرضه نا كافي امروزي را توضيح نمي دهند           
اين تئوري ها به منظور پرده پوشي علل اصلي بحران غذائي              
كنوني، مسئله كليدي يي كه بايد در سيستم سرمايه داري               

 .  جهاني دنبال آن بود، مورد استفاده قرار مي گيرند
 

 مسئوليت موسسات مالي
باالرفتن قيمت ها در نتيجه عرضه ناكافي مواد اوليه غذائي را    

سال   20مي توان در تجديد ساختار كشاورزي جهان كه در              



سوسيال دموكراسي سنتي براي شرايط بهتر كاري براي كارگران و   
”  . خانواده هاي آنان، در چهارچوب سرمايه داري، عمـل مـي كـرد       

ايـن  .  حزب كارگر نوين نماينده امري اساساٌ متفاوت مـي بـاشـد       “ 
گرايش تظاهر سياسي جهاني شدن در جنبش كارگري در فاز جديـد  

 ” .امپرياليسم مي باشد
رهبر حزب كمونيست انگليس ضرورت سازماندهي مبارزه در خـارج   

متوقف كردن حركت مشتاقانه حزب كارگر نوين در “ از پارلمان براي 
را ”  جهت خصوصي سازي اقتصاد، جنگ و ايجاد يك دولت پليسـي 

او به ضرورت بنياني حضور و عملكرد يك حزب .  مورد تاكيد قرار داد
او متذكر شد كه چـنـيـن    .   كارگري توده اي در انگلستان اشاره كرد

يك حزب توده اي بر پايه مشاركت مستقيم بخش عمده “حزبي بايد 
قابليت “ چنين حزبي مي بايست ”   . اي از اتحاديه هاي كارگري باشد

پيروز شدن در انتخابات و تشكيل دولت، و جامه عمل پوشاندن بـه    
سياست هاي به نفع طبقه كارگر و اكثريت مطلق مردم را داشـتـه       

او تاكيد كرد كه حزب كمونيست حتي در شرايط كنوني هـم  ”   . باشد
احتمال اينكه بتوان حزب كارگر را به مسيري درست و مدافع حقوق 
كارگران برگرداند، را منتفي نمي داند، وليكن مشروط بـه ايـنـكـه         
جنبش سنديكايي بر پايه اهرم هاي مالي و سياسي خود در حزب، به 

 .تغيير سياست و مسير حزب كمك كند
رفيق گريفيث به نقش كليدي حزب كمونيست و سازمـان جـوانـان      

كمونيست ها بر اين اعتقادند  “ .  كمونيست در چنين روندي اشاره كرد
كه بشريت مي تواند خود را از حاكميت سرمايه برهاند و  آن ايـده      
هاي ارتجاعي، غرض ورزي، تعصب و تبعيض  و عملكردي را كـه    

 ”.ماركس آن را كثافت اعصار خواند، بيرون بريزد
در پايان مباحثات اولين روز كنگره، يك گردهمايي بين الملـلـي بـا      
حضور و شركت تمامي نمايندگان كنگره، مهمانان كنگره، هـيـئـت      

به پيشنهاد رهبـري حـزب     .   هاي نمايندگي احزاب برادر برگزار شد
كمونيست بريتانيا موضوع محوري اين گردهمايي كه بـا شـركـت        
نمايندگان حزب توده ايران، حزب مردم فلسطين، حزب كمونيـسـت   

اين گردهمايي .   عراق و آكل قبرس برگزار شد، بحران خاورميانه بود
بين المللي  با سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران كـه  
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نماينده حزب توده ايران در گردهمايي بين المللي در جريان  *
سياست هاي نظامي گري امپرياليسم آمريكا و متحدان آن “كنگره 

و جنبش كارگري انگليس را به حمايت از مبارزه ” را محكوم كرد
 .اصيل مردم ايران براي صلح و دموكراسي فراخواند

  
خـردادمـاه در        7الي  5پنجاهمين كنگره حزب كمونيست هاي بريتانيا روزهاي 

هيئت هاي نمايندگي از احـزاب  .   منطقه كرايدون، در شمال شهر لندن برگزار شد
كمونيست كوبا، شيلي، چين، جمهوري چك،  ايرلند، يونان، قـبـرس، شـيـلـي،          
بنگالدش، فلسطين، عراق و ايران در كنگره حضور و در بحث و تفحص هاي آن 

به دعوت رهبري حزب برادر هيئت نمايندگي كميتـه مـركـزي      .   شركت داشتند
 . حزب توده ايران در اين كنگره با اهميت شركت  كرد

بحث هاي كنگره عمدتاٌ متوجه تدقيق سياست حزب كمونيست و جنبش كارگري 
اين كشور در قبال دولت حزب كارگر و سياست هاي نوليبرالي و جنگ طلبانه آن 

اين مسئله به ويژه با روي گرداندن مشخص زحمتكشان ازحزب كارگـر در    .   بود
جريان انتخابات محلي و انتخابات مهم شهردار لندن در ارديبهشت ماه، و پيروزي 

بخش عمده اي از سخـنـرانـي    .   حزب محافظه كار ضرورت حادي پيدا كرده بود
دبيركل حزب در مراسم افتتاحيه كنگره به توضيح تغييرات عمده اي كه در دهـه  
اخير در ماهيت، و سياست هاي حاكم بر حزب كارگر انگليس صورت گرفته است 

حـزب  .   و تدقيق برخورد حزب كمونيست بريتانيا با اين حزب اختصـاص داشـت    
كارگر انگليس در ابتداي قرن بيستم و به مثابه بازوي سياسي اتـحـاديـه هـاي         
كارگري انگليس از سوي جنبش سنديكائي پايه گزاري شده بود و با آن از نـظـر   

مـيـالدي    1990در سال هاي مياني دهه .   ساختاري ارتباط تنگاتنگ داشته است
رهبري جديد حزب كارگر براي جلب نظر مساعد سرمايه داري با تغييـر بـرخـي      

ضـرورت  “ فرمولبندي هاي كليدي در اساسنامه و برنامه حزب بندهائي نـظـيـر        
و تغييرات كليدي در رابطه با نقش ارگـان هـاي     ”  مالكيت اجتماعي بر ابزار توليد

. امنيتي و عملكرد بانك ها و نهاد هاي مالي امپرياليستي را حذف  كردند-نظامي 
سال اخير دولت هاي حزب كارگر عمالٌ در ارتباط تنگاتنگ و برنامه ريزي  11در 

شده به مثابه نزديك ترين متحد امپرياليسم آمريكا سياست هاي نوليبراليـسـتـي،    
دولـت  .  جنگ افروزي، نظامي گري و خصوصي سازي گسترده را پيش برده انـد   

انگلستان در عمل نزديك ترين متحد اياالت متحده در ماجراجويي هاي آن در     
 .  خاورميانه بوده است

رفيق رابرت گريفيث، دبيركل حزب كمونيست بريتانيا، در سخنـرانـي خـود در         
جلسه افتتاحيه كنگره، به تشريح مواضع كمونيست هاي انگلستان در رابـطـه بـا      

كنگره هاي متوالي حزب كـمـونـيـسـت      :  او از جمله گفت.   حزب كارگر پرداخت
را به مـثـابـه      )  موسوم به حزب كارگر نوين(گرايش مسلط كنوني بر حزب كارگر 

.  معرفي كرده اند”  نمايندگان علني انحصارهاي سرمايه داري در جنبش كارگري“ 
  11ادامه در صفحه    .  گسستي ويژه از سوسيال دموكراسي سنتي را نمايندگي مـي كـنـد     “ اين گرايش 

 :دبير كل حزب كمونيست بريتانيا

 ”!پرچم ما سرخ خواهد ماند“
گزارش شركت هيئت نمايندگي حزب توده ايران در پنجاهمين كنگره 

 حزب كمونيست بريتانيا


