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 1387تير ماه   29بيست و  سوم  سال  

ضرورت پايان دادن به تشنج، دست يابي به 
 صلح، لغو تحريم ها و حفظ منافع ملي 

  6ادامه در صفحه    

تبعيض و انحصار طلبي درجنبش 
 !سنديكايي محكوم است

 7ادامه در صفحه    

حوادث تند سياسي هفته هاي اخير، از   
جمله اعالم آمادگي ناگهاني آمريكا بـراي  
مذاكره با ايران و همچنين ديدار خـاويـر     
سوالنا با سعيد جليلي توجه افكار عمومـي  
جهان را بار ديگر متوجه تحوالت منطقـه  
خصوصاٌ مسئله جنگ و صلح در خاورميانه 

پيش از تحوالت روزهاي اخير و به .   كرد
و    1+ 5دنبال ارايه بسته پيشنهادي گروه 

بحث پيرامون چگونگي پاسخ بـه آن در      
ميان جناح هاي مختلف حاكميت، تحريم 
هاي جديدي از جمله تحريم بانك مـلـي   
ايران توسط اتحاديه اروپا، و نيز اعـمـال     
فشار به صنايع نفت و گاز و از جـملـه         
وضعيت قرار داد شركت توتال، در مجموع 
وضعيت نگران كننده اي را پـديـد آورده     

 . بود
بر اين مجموعه خبري نيز بايـد خـبـر      
رزمايش گسترده نيروي هوايي اسراييل در 
حوزه درياي مديترانه، بـا اسـتـفـاده از           
امكانات دولت يونان، به عـنـوان عضـو        
اتحاديه اروپا و پيمان نظامي ناتو را افـزود  
كه با عكس العمل متقابـل جـمـهـوري       
اسالمي و سپاه پاسداران، در قالـب يـك     
برنامه قدرت نمـايـي كـاذب رزمـايـش          

پـاسـدار   .   موشكي،  بارتاب پـيـدا كـرد       
فيروزآبادي، رييس ستاد كل نـيـروهـاي      
مسلح درخصـوص ايـن اقـدام سـپـاه            

دشمنان از تـرس رزمـايـش      ” :  يادآورشد
” . سپاه اعالم كردند با ايران جنگ ندارند

عالوه بر اين جانشين نماينده ولي فقيـه  
اولـيـن   ” : درسپاه پاسداران نيز تاكيد كـرد 

پـايـگـاه     32پاسخ ايران قلب اسراييل و 
 ” .آمريكا را هدف قرار مي دهد

در پي برگزاري ديدار سوالنا با جليلي، 
خاوير سوالنا در كنفرانس خبري مشترك 
با سعيد جليلي در ژنـو تصـريـح كـرد           
مهمترين مسائل هنوز بدون پاسخ مانـده  

نماينده اتحاديه اروپا خاطر نشـان    .  است
ما بسته پيشنهادي را به ايران ارائه “ :  كرد

كرديم و در قالب نامه چند روز پـيـش       
الـبـتـه    .  پاسخ ايران را دريافت كـرديـم    

تاكنون پاسخ آشكاري براي مهمـتـريـن    
 ”.ايم مساله دريافت نكرده

، سخنگوي وزارت ”شان مك كورمك“
امور خارجه اياالت متحده آمريكا، نـيـز     
اندكي پس از پايان دور نـخـسـت ايـن       

وگو با خـبـرنـگـاران،        مذاكرات، در گفت
ما اميدواريم مردم ايـران    “ :  اظهار داشت

اي جـز   درك نمايند كه رهبران آنها چاره
انتخاب ميان همكاري و يا انزواي بيشتر 

معاون وزير خارجـه روسـيـه،      “    . ندارند
نيز كـه در ايـن        ” سرگئي كيس لياك“ 

وگـو بـا      مذاكرات حضور داشت در گفت

سخنان علي الريجاني رييس كنوني قوه مقننه درصحـن  
علني مجلس پيرامون طرح بيمه هاي اجتماعي كـارگـران     
. ساختماني بازتاب وسيع در رسانه هاي همـگـانـي داشـت      
 30هنگاميكه عليرضا محجوب طرح يك فوريتي با پيش از 

امضاء را درخصوص بيمه شدن كارگران ساختماني ارايه داد 
قانون اساسي، تامين اجتماعي و بيمه  29و با استناد به اصل 

را حق همگاني بيان كرد، علي الريجاني به عنوان ريـيـس   
مجلس هشتم باعصبانيت طرح فوق را غير عملي و بسـيـار   

الريجاني خطاب به محجوب از جملـه  .  مشكل آفرين خواند
ما طرح فوق را بررسي كرده ايم و تشخيص ما ايـن    ” : گفت

است كه اشكال دارد، اين طرح بـار مـالـي دارد و ايـن             
اين نخستـيـن   .  ” مشكالت با پيشنهاد شما حل شدني نيست

بار نيست كه طرح بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني با 
مخالفت شديد مسئوالن درجه اول رژيم واليت فقيه روبـرو  

سال گذشته نيز مجلس هفتم درمصوبه اي مـقـرر   .  مي شود
كرده بود كه قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختمانـي  

درآن زمان با ابـتـكـار    .  درتمام طول سال الزم االجرا نباشد
دولت احمدي نژاد با ايجاد يك تبصره دربودجه كل كشـور    

استدالل دولت و مجلس نيز اين .  اين قانون متوقف شده بود
بود كه بيمه كارگران ساختماني باعث افزايش قيمت مسكن 

البته بايد پرسيد حال با گذشت يكسال و بـيـمـه      .  مي شود
نشدن كار گران ساختماني چرا و به چه داليـلـي قـيـمـت        
مسكن افزايش سرسام آور داشت؟و اصوال چرا مسـئـوالن     
جمهوري اسالمي عالقه اي به معرفي علل ايـن پـديـده        

  2ادامه در صفحه    

بيركل د جورج  ماوريكوسفشرده اي از سخنراني 
فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري، درخصوص 

 !انتخابات اخير سازمان بين المللي كار

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

 4بازداشت اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت را محكوم مي كنيم                  ص 

تمامي افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ جنسيت و 
حقوق با يكديگر برابرند، همه داراي عقل و وجـدان مـي     
. باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنـنـد  

اين جمله ماده اول اعالميه جهاني حقوق بشر اسـت كـه     
تصويب شده، با توجه به اين ماده، پرسـش   1948درسال 

اينجاست، آيا ميليون ها انسان كه بر اثرگرسنگي، تشنگي 
و فقر جان خود را از دست مي دهند و يا هـزاران هـزار       

الريجاني سنگ چه كساني را به 

!سينه مي زند؟  

 3ص !       آيا امپرياليسم فقط يك  سياست است؟
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 ندارند؟ 
 17همزمان با اقدام دولت و مجلس درمتوقف ساختن طرح بيمه فوق، پايگاه خبري دسترنج   

بخوان دالالن و بساز و بـفـروش   ( كارگران ساختماني قرباني انبوه سازان ” : بهمن ماه نوشته بود
شدند، با اعمال نفوذ انبوه سازان تنها مصوبه حمايتي مجلس هفتم از كارگران از دستور كار )  ها

مخبر كميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه مجلس گفت با توجه به هزينه سنگين اين .  خارج شد
اجرا نشـود و در صـورت          1387قانون درصدور پروانه هاي ساختماني مقرر شد تا پايان سال 

احساس نياز در پايان سال مجلس با همكاري دولت نسبت به اصالح موادي از اين قانون اقدام 
 ”.كنند

بنابر اين اينك نيز دالالن و انبوه سازان با حمايت الريجاني و ديگر مسئوالن پس از يكسال 
قانون بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني از خواست هاي اساسي . مانع از اجراي آن هستند

پس از تصويب نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي درسـال  .  كارگران اين رشته به حساب مي آيد
 1384خورشيدي، پيش نويس اوليه صندوق كارگران ساختماني يكسال بعد يعني درسال  1383

زير فشار كارگران درمجلس طرح و سپس بـه     1386تدوين گرديد و سرانجام درآبان ماه سال 
ماه با دخالت مستقيم نزديكان احمدي نژاد، كه پاره اي از      3تصويب رسيد، اما پس از كمتراز 

آنان همچون پاسدار سابق صادق محصولي در رشته ساختمان و برج سازي و داللي مسـكـن     
دراين زمينه .  پيشينه درازي دارند، برپايه تبصره اي دربودجه كل كشور اجراي آن متوقف گرديد

شهرداري تهران و شخص قاليباف نيز نقش درجه اول ايفا كرده و به زيان كارگران ساختمانـي  
با تصويب طرح فوق فورا فرياد و فغان دالالن و برج سازان باال گرفـت و بـيـمـه         .  عمل كرد

اجتماعي كارگران معادل با افزايش قيمت مسكن و هزينه توان فرسا براي كارفرمايان معـرفـي   
 . شد

معاون حقوقي سابق سازمان تامين اجتماعي درمجلس با رد تبليغات دالالن مسكن و بساز و 
مـيـلـيـون     1/   5،   1385براساس سرشـمـاري سـال        ” : بفروش ها طي مصاحبه اي تاكيد كرد

مـيـلـيـون        7تا  6كارگرساختماني در ايران مشغول كار هستند كه با احتساب خانواده هايشان 
ميليـون نـفـر       7اگر بيمه كارگران ساختماني متوقف نمي شد، اين .  ايراني را شامل مي گردنند

تحت حمايت بيمه اجباري قرار مي گرفتند، رقمي كه مي گويند هزينه زا براي كـارفـرمـاسـت،     
متـري بـا      100واقعيت ندارد، زيرا رقم قابل توجهي نيست به اين علت كه براي يك آپارتمان 

هزار تومان حق بيمه براي كارگران بـپـردازدكـه     800هزار تومان، كارفرما بايد  8حساب متري 
اين رقم بااليي نيست از طرفي تا پيش از اين حق بيمه سهم كارفرما رقم ناچيزي بوده و بـه      

وي سـپـس     ”  . خاطر همين چند برابر شدن حق بيمه يك كارگر رقم قابل مالحظه اي نيسـت 
بحث كارگر ساختماني، حداقل تاثير درقيمت مسكن دارد و افزايش قيمت مسكن ”:درادامه افزود

به خاطر افزايش قيمت زمين، فعاليت دالالن مصالح ساختماني و آثار تورمي سـيـاسـت هـاي       
از ديگر سو يكي از سخنگويان سنديكاي كارگران نقاش ساختمان درگفتگويي بـا  ”  . دولت است

اسفند ماه، در اين باره با اشاره به وضعيت دردناك كارگران ساختمـانـي    16، ” سرمايه“ روزنامه 
 70كارگران ساختماني اگر بخواهند خود را تحت پوشش بيمه اختياري قرار دهند بـايـد     ” : گفت

هزار تـومـان      150هزار تومان در ماه بپردازند در حالي كه درآمد هر كارگر فصلي در ماه حدود 
درصد كارگران ساختماني تحت پوشش بيمه قرار ندارند، بيمه اجتماعي براي كارگران  90. است

درحال حاضر، اگر اين كارگران دچار سرماخوردگي هـم  .  ساختماني بهتراز بيمه خويش فرماست
 70شوند بايد ويزيت پزشك را خودشان بپردازند واگر بيمه خويش فرما هم باشند، باز هم بايد   

بيـمـه   .  درصد را مي پردازد 30درصد هزينه را خودشان بپردازند چرا كه بيمه خويش فرما فقط 
خـوب  ( ساله    10اجتماعي تاثير زيادي در زندگي كارگران دارد چرا كه كارگران مجرد از كارگر 

يعني اصوال بازنشستگي وجود ندارد و پيرمـردي  ( ساله  70تا پيرمرد )  ساله 10توجه كنيد كارگر 
در ...  درمحله هايي مانند توپخانه، خاك سفيد و  )  ساله ناچار به كار سخت و توان فرساست 70

نفري زندگي مي كنند و درعين حال از آن جا كه قرار دادكار بيـن   10تا  8يك اتاق به صورت 
آن ها و كارفرما معموال به صورت شفاهي است، نمي توانند در صورت حادثه از مزاياي بـيـمـه    

 ”.حوادث استفاده كنند
تورم در مواد اوليه مثل آجر، آهن و سيمان بـاعـث   ”  : اين فعال سنديكايي در ادامه مي افزايد

اما چون كسي نمي تواند جلوي تورم و افزايش قيمت اين كاالها را   .  افزايش قيمت مسكن شد
 ”.بگيرد، فشار به كارگر كه ديواري كوتاه تراز او وجود ندارد، وارد مي شود

آري، دولت مدعي عدالت و مهرورزي ديواري كوتاه تر از كارگران آن هم كارگران ساختماني 
! نداشت تا وظيفه خود را در قبال تامين منافع اليه هاي انگلي و دالالن مسكن انـجـام دهـد     

كارگران ساختماني به خاطر كار سخت و توان فرسا و پر حادثه و خطرناك بايد از بيمه اجتماعي 
اقدام مجلس و دولت نشان مي دهد و ثابت مي كند، برخالف مدعيات احمدي .  برخوردار باشند

نژاد و ديگر مسئوالن ارشد حكومت، رژيم واليت فقيه خدمتگزار كالن سرمايه داران و تـجـار     
عمده و دالالن است، و بنابراين مي توان تشخيص داد، آقاي الريجاني سنگ چه كساني را بـه  

 !سينه مي زند؟
 

 المپيك پكن و زنان  ...ادامه  الريجاني سنگ چه  

 ورزشكار ايران

در آستانه المپيك پكن بعنوان بزرگترين رويداد ورزشي 
جهان برخي بانوان ورزشكار و كارشناسان امور ورزشي و   
فرهنگي كشور نسبت به وضعيت اسف بار ورزش بـويـژه   

پايگاه خبري شـيـر     .  ورزش زنان دست به اعتراض زدند
تيرماه امسال درگزارشات متعددي اين صـداي     15زنان 

راه “در مطلبي تحت عنوان . اعتراضي را بازتاب داده است
حق زنـان  ”  : تاكيد گرديده”  هاي بهتر براي صرف بودجه

ورزشكار يك سوم بودجه فدراسيون هاست اما اگر برويـد  
و تحقيق كنيد مي بينيد كه دراكثر فـدراسـيـون هـاي         

زنان ورزشكار ما در سـال      .  ورزشي اين عملي نمي شود
اخير بهترين نتايج را گرفتند اما فوتباليست ها بيشتـريـن   

ميليارد تومان درليگ برتـر   40پول را مي گيرند، بيش از 
معلوم نيست چه كسي اين تصمـيـم را     .  هزينه مي شود

ميليون و به ديـگـري      400گرفته و مثال به يك بازيكن 
ميليون پرداخت شود، اينها را چه كسي تصميم مـي   300

گيرد؟ به اين شكل نمي شود ورزش مملكت را اداره كرد 
پولي كه در ورزش سرمايه گذاري مي شود نبايد تـوسـط   
يك عده خاص و يا يك جهت گيري خـاص تصـاحـب      
شود، وقتي ما بودجه كـافـي نـداريـم بـراي پـرورش             
ورزشكاران، وقتي ورزشگاه و محل تمرين در شهرستـان  
ها وجود ندارد و هيات هاي ورزشي دراستـان هـا كـار        
كارشناسي بر روي ورزشكاران انجام نمي دهد، چطور مي 
توانيم درسطح رقابت هاي بين المللي و المپيك حـاضـر   

 ”.باشيم
در ادامه با بيان خواست هاي بانوان ورزشكار از جملـه  
تخصيص اعتبارات الزم و حمايت هاي مادي و معنـوي،  
اختصاص امكانات ورزشي مدرن، امروزي به آنان خاطـر  

با اين اوصاف بانوان ورزشكار وضـعـيـت    ” : نشان مي شود
بدتري دارند، نه تنها حقوق نمي گيرند، بـلـكـه ازنـظـر        

عـالوه بـرايـن در        ”  . امكانات هم در مضيقه هسـتـنـد   
اعتراضات به رواج داللي در امور ورزشي و نگاه صـرفـا     

اولـويـت زنـان      “ پولي به امر ورزش درگزارشي با نـام      
درارتباط با توسعه ” : ورزشكار كدام است؟ تصريح مي شود

ورزش زنان درايران مشكالت جدي و عميق وجود دارد و 
ريـيـس سـازمـان       .  كسي حاضر نيست اعتبار مالي بدهد

تربيت بدني و معاون رييس جمهور آقاي عـلـي آبـادي      
اعالم كرده براي پروژه هاي عمرانـي درامـور ورزشـي        
هزينه كافي صرف شده و ديگر بايد به فكر اهداف بلـنـد   
مدت درامر ورزش بود، اما اكثر كارشناسان ورزشي درامور 

ميليارد خرج مسابـقـاتـي     1مثال .  بانوان نظرديگري دارند
مي شود كه هيچ كمكي به شكوفايي استعدادها نمي كند 
ولي حاضر نيستند ورزشگاه مناسب بسازند و يا به ورزش 

 ”.بانوان اعتباري اختصاص دهند
مخالفت ورزشكاران كشور با سياست هـاي ارتـجـاع      
حاكم در امور ورزشي و فرهنگي بخشي از اعـتـراضـات      
سراسري به سياست هاي واپس مانده فرهنـگـي رژيـم      

اعتراضات بانوان ورزشكار در آستـانـه   .  واليت فقيه است
رويداد بزرگ المپيك پكن، اعتراضي به حق و كـامـال       

 !اصولي است
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 آيا امپرياليسم فقط يك 

!سياست است؟  

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

درسال هاي اخير بحث هاي دامنه داري پيرامون برخي مقوالت، تئوري هـا  
و مفاهيم در جنبش دمكراتيك و آزاديخواهانه مردم ميهن ما جريان يافته كـه  
به نوبه خود نشانگر تحرك اميدوار كننده اي درمبارزه برضد ارتجاع، استبداد و 

يكي از مباحث كليدي مربوط به شناخت ماهـيـت    .  امپرياليسم قلمداد مي شود
اين بحث به ويژه از آنجا كـه مـنـطـقـه          .  امپرياليسم در دوران معاصر است

استراتژيك و فوق العاده مهم خاورميانه و حوزه خليج فارس به محل تـاخـت     
وتاز و تجاوز نظامي امپرياليسم جهاني به ويژه امپرياليسم آمريكا بدل گرديـده  
و به عالوه آن ميهن ما نيز از تهديد و زورگويي در امان نيست از اهميـت دو    

بنابـر ايـن درك       .  چنداني در نزد مبارزان مترقي و چپ كشور برخوردار است
درست از مفهوم امپرياليسم، و عملكرد آن درتقويت مبارزه بـرضـد ارتـجـاع         

-در بين مباحث سيـاسـي  !  واستبداد در لحظه كنوني حائز اهميت فراوان است
نظري كه پيرامون امپرياليسم درميهن ما جريان دارد، بطور كلي مـا بـا دو         

 .ديدگاه غلط وغير علمي مواجه هستيم
هر دو ديدگاه با انگيزه هاي متفاوت و از دو جهت مختلف هنگام تعريف و   
توضيح مفهوم امپرياليسم، جنبه هاي سياسي واقتصادي آن را از يكديگر جـدا  
كرده و به اين ترتيب دچار ارزيابي هاي بسيار نادرست در عمل و موضع گيري 

گروهي از اين محافل و افراد از موضع چپ و زير پـوشـش   .  سياسي مي شوند
دفاع از انديشه هاي علمي و طبقاتي ولي درست در منطق مقابل تعريف لنيني 
از امپريالسم، به زعم خود فقط به سياست امپرياليسم پرداخته و به همين دليل 
با نفي امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه داري و خصلت ويژه آن كه 
عبارتست از تسلط انحصارها، مبارزه ضدامپرياليستي را تـا سـطـح دفـاع از           

 .شعارهاي عوام فريبانه جريانات واپس گرا و تاريك انديش تنزل مي دهند
اين ديدگاه نادرست و زيان بار در عرصه مبارزه حاد طبقاتي جاري در كشور،  
توان و استعداد درك اين مهم را كه اساس و خصلت ويژه امپرياليسم تسـلـط   
انحصارها است و سلطه آنها در حيات اقتصادي با نفوذ و قـدرت روزافـزون         
سياسي همراه است، ندارد و با عمده ساختن سياست امپرياليستي بـر جـنـبـه       
اصلي آن چشم فرو بسته و نفوذ روزافزون امپرياليسم درحيات اقتصادي را كـه  
پايه اصلي و بنيادين تسلط و غارت كشورهاي جهان به شمار مي آيد، آگاهانه 

درعين حال اين ديدگاه انحـرافـي   .  و يا ناآگاهانه به دست فراموشي مي سپارد
كه خود را زير الفاظ و شعارهاي انقالبي و ماركسيستي پنهان مي كند از درك 
رابطه ديالكتيكي مقوالت عام، مفرد و خاص ناتوان است و تنها به كلي گويي 
و الگو سازي مجرد و انتزاعي مشغول بوده و با ناديده انگاردن عناصر ويـژه و    
عوامل خاص، يك الگو يا يك شكل عام را مطلق مي سازد و نوعي دگماتيسم 

-در حاليكه ماركسيسـت .  و زيانبخش را به نمايش مي گذارد)  خشك انديشي( 
لنينيست ها هميشه و همواره برخصلت عيني وحدت ديالكتيكي و بـه هـم         

خاص و عام بـا  .  پيوستگي و جدايي ناپذيري دو مقوله عام و خاص تاكيد دارند
يكديگر نه تنها متقابال ارتباط دارند، بلكه دائما تغيير مي پذيرند و در جـريـان     

توجه به ديالكتـيـك   .  تكامل در شرايط مشخصي، به يكديگر تبديل مي شوند
از .   عام، مفرد و خاص براي عمل و شناخت در مبارزه اهميت فوق العاده دارد  

ديگر سو، ما با ديدگاه نادرست ديگري كه انگيزه هاي متفاوتي بـا انـحـراف      
پيش گفته دارد، روبرو هستيم كه با انكار ماهيت امپرياليسم و خصلت و جايگاه 

را در جنبش دمـكـراتـيـك و       ) مردم گرايي(تاريخي آن مي كوشد دمكراتيسم 
 .آزاديخواهانه كنوني ايران تضعيف نمايد

بطـور  ”  درك مختصات امروزين جهان“ و ” نوگرايي“اين ديدگاه زير پوشش 
كلي تعريف لنيني از امپرياليسم را كهنه و متعلق به گذشته معرفي مي سازد و 

با برجسته كردن دستاوردهاي علمي و فني و ارايه تحليلي يك جانبه 
معتقد است، جهاني شدن به معنـاي پـايـان      ”  فن آوري“ و مبتني بر 

امپرياليسم و آغاز دوران جديدي است كه با ادغام تمام انحصارهـا و    
تراست ها و با اتكا به فن آوري هاي نوين علمي، مي توان سيـاسـت   
صلح، پيشرفت و ترقي اجتماعي را با سرعت اجرا و عملي ساخت و به 
همين علت خود را منتقد روند جهاني شدن كنوني مي داند و صرفا به 

انتـقـاد وارد     ”  بشر دوستانه“ سياست كشورهاي امپرياليستي از موضع 
 !مي سازد

اين ديدگاه در سال هاي اخير به داليل مختلف عينـي و ذهـنـي        
 !امكان رشد پيدا كرده و هواخواهاني نيز يافته است

درواقع اين گرايش فكري و ديدگاه راست روانه، دنباله مـنـطـقـي       
نظرات شكست خورده قديمي در جنبش كارگري جهان محسوب مي 

لنين درجريان بررسي مسايل امپرياليسم، با دقت عـلـمـي بـي       .  شود
درآستانه .  نظيري تئوري هاي رفرميستي را افشاء و خنثي ساخته است

جنگ جهاني اول، كارل كائوتسكي نظريه پرداز انترناسـيـونـال دوم      
معتقد بود، امپرياليسم محصول سرمايه داري صنعتي بسيار رشد يافته 
است و تالش كشورهاي پيشرفته صنعتي براي الحاق هر چه بيشـتـر   
مناطق كشاورزي، سرشت امپرياليسم را تشكيل مي دهد و بنابر ايـن  
امپرياليسم فقط يك سياست است و لذا سياست ديگري را مي تـوان    

 .جانشين آن كرد
اين تئوري كه اينك توسط منتقدان جهاني شدن يعني رفرميـسـت   
ها در جنبش كارگري بزك مي شود با ماركسيسم تناقـض اسـاسـي      
دارد، زيرا تضادهاي سرمايه داري را ناديده مي گيرد و خصـوصـيـت      

لنين اين .  بنيادين امپرياليسم، عيني سلطه انحصارها را منكر مي گردد
تئوري كائوتسكي را جدا كردن سياست امپرياليسم از اقـتـصـاد آن        

را ابداع ”  ماوراء امپرياليسم“ بعالوه كائوتسكي تئوري .  ارزيابي مي كرد
كرده بود كه طبق آن درمراحل رشد سرمايه داري كـار بـه اتـحـاد         
سرمايه هاي ملي، به ادغام تراست ها درتراست واحد جـهـانشـمـول     
خواهد كشيد و طي زمان با پيدايش چنين تراست جهاني، مبارزه ميان 
امپرياليست هاي كشورهاي گوناگون پايان خواهد يافـت كـه ايـن        

 .خواهد بود” ماوراء امپرياليسم“مرحله 
همچنانكه پيداست برخالف تبليغات پر سـروصـداي جـريـانـات          

و ”  نوگرايـي “ رفرميست، محتواي اصلي انديشه هايي كه تحت عنوان 
مدافعـان  .  نيست”  تازه“ و ”  نو“ جز اينها رواج داده مي شود به هيج رو 

چنين ديدگاهي با مطلق كردن ويژگي هاي خاص، اصول اساسـي و    
قانونمندي ها را نفي مي كنند و به اين ترتيب به فعاليت اجتماعـي و    

نقـش  .  مبارزه ضد استبدادي و ضد امپرياليستي لطمات جدي مي زنند
زيانبار و بسيار مخرب اين ديدگاه درجنبش ترقي خواهانه كشور نبايـد  

 !ناديده و يا دست كم گرفته شود
كوتاه سخن، بينش ماركسيستي با اين هر دو ديدگاه غلط در تقابل 

لنين با تكميل تئوري ماركسيستي سرمايه داري، اين تئوري .  قراردارد
. را با آموزش جامعي در باره باالترين مرحله سرمايه داري غنا بخشيد

اقـتـصـادي    -اجتمـاعـي  )  صورت بندي( امپرياليسم نه يك فرماسيون 
مستقل بلكه مرحله نهايي صورت بندي سرمايه داري است و سياست 
و اقتصاد آن از يكديگر جدا نبوده و نيست، همانگونه كه روند كنونـي  
جهاني شدن نيز چيزي جز همان سياست هاي برتـري جـويـانـه و         

 .مداخله گرانه امپرياليستي نيست و نمي تواند باشد
يك مساله بنيادي اقتصادي يعني ماهيت اقتصادي ...  ” : به قول لنين

امپرياليسم كه بدون بررسي آن درك هيچيك از نكات مـربـوط بـه      
 –لـنـيـن      ” . ارزيابي جنگ امروزين و سياست امروزين ميسر نيـسـت  

 -ترجمه محمد پورهرمزان –امپرياليسم باالترين مرحله سرمايه داري 
 ”20صفحه – 1357انتشارات حزب  توده ايران 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

بازداشت اعضاي شوراي مركزي دفتر 
 !تحكيم وحدت را محكوم مي كنيم

 
بر پايه اخبار موثق از جمله گزارش خبر نـامـه   

تيرمـاه امسـال      23اميركبير، صبح روز يكشنبه 
ماموران امنيتي رژيم واليت فقيه با يـورش بـه     
منازل بهاره هدايت دبيركميسيون زنان و عضـو    
شوراي مركزي و محمدهاشمي دبير تشكيـالت  
دفتر تحكيم وحدت اين دو فعال دانشجويـي را    

خـبـرنـامـه     !  بازداشت كرده وهمراه خود بـردنـد  
اميركبير دراين باره با اشاره به اقدام هماهنگ و   
برنامه ريزي شده ماموران امنيتي تصريـح مـي     
كند اين دو دانشجوي مبارز پس از تفتيش منزل 

 . و ضبط وسايل شخصي روانه زندان اوين شدند
تاكنون درخصوص علت بـازداشـت، اعضـاي      
شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت هيچـگـونـه    
اطالع رسمي از سوي مقامان ذي صالح منتشـر  

در ارتباط با اين دسـتـگـيـري هـا،        !  نشده است
عبداهللا مومني سخـنـگـوي سـازمـان دانـش           

ضـمـن   )  ادوار تحكيم وحـدت   (آموختگان ايران 
محكوم كردن اين بـازداشـت هـا خـواسـتـار           

وي دستگيري هاي .  پاسخگويي مسئوالن گرديد
سازمان ياقته و زنجيره اي دانشجويان درسـال    
جاري خورشيدي را از قبل برنامه ريزي شـده و    

دانشـجـو    18هدفمند ناميد و متذكر شد تاكنون 
دستگير و به نظر مـي رسـد اعـمـال فشـار              

 .بردانشجويان افزايش خواهد يافت
افزايش فشار به گردان هاي جنبش مردمي و   
بويژه جنبش دانشجويي در اوضاع كنوني اتفاقـي  
و تصادفي نيست، اين برخوردها بخشي از برنامه 
رژيم واليت فقيه در قبال مسايل حاد ميهن ما و 
خصوصا چالش هسته اي است كه اينك رژيم با 

بعالوه اين اقدامات در پيـونـد بـا      .  آن روبروست
تنش آفريني هاي اخير ارتجاع حاكم و سـپـاه       

تجربه نشـان مـي     .  پاسداران درمنطقه قرار دارد
دهد جمهوري اسالمي هر گاه در مراحل دشـوار  
حيات خود با مشكلي عمده روبرو گرديـده كـه     
براي حل آن نيازمند تغيير سياست هاي غلط و   
ضد ملي خود است، جنبش مردمي ونيـروهـا و     
احزاب و شخصيت هاي مترقي، ملي و آزاديخواه 
را هدف رفتار و عملكرد وحشيانه و ضد انسـانـي   

نبايد فراموش كرد كه همين . خود قرار داده است
و آتش بس در  598رژيم براي پذيرش قطعنامه 

ساله و شكست سياست ضـد   8جنگ خانمانسوز 
ملي جنگ، جنگ تا پيروزي فاجعه ملي را آفريد 
و بهترين و آگاه ترين و شريف ترين مبارزان راه 

عدالت و آزادي مـردم  
ايران را دركشتاري كم 
نظير درتاريخ، نـابـود     

اينك نيز كـه  .   ساخت
سياست هسـتـه اي       
ارتجاع حاكم بـه بـن     
بست رسيده و هـمـه     
شعارهاي مرتـجـعـان    
پوچ و غير عملي از آب 
درآمده است، گـردان    
هاي جنبش مـردمـي،   
دانشجويان، زنـان و      
كارگران و نيز احزاب و 
شخصيت هاي مترقي، 
ملي و ميهن دوسـت    
آماج سركـوب رژيـم     

واليت فقيه قرار گرفتـه  
يورش به فـعـاالن     !  اند

دانشجويي و بازداشت هدفمند آنان ونيز تاييد حكم اعدام تني چند از فعاالن كرد از جـملـه فـرزاد        
 .كمانگر دراين چارچوب قابل ارزيابي است

حزب توده ايران ضمن محكوم كردن بازداشت فعاالن جنبش دانشجويي از جمله اعضاي شـوراي  
مركزي دفتر تحكيم وحدت، نسبت به افزايش فشارها و اقدامات امنيـتـي رژيـم واليـت فـقـيـه              
هشدارداده و خواستار مبارزه متحد و مشترك همه نيروها و احزاب راسـتـيـن راه      

 !آزادي درجهت افشاء و خنثي ساختن اين برنامه است
 

 دختر دانشجو 200تحصن صنفي بيش از 
 

-دانشجوي دختر دانشگاه مازندران دراعتراض به مشكـالت رفـاهـي     200تحصن صنفي بيش از 
صنفي و رفتار توهين آميز مسئوالن دانشگاه و افراد حراست ضمن آنكه بازتاب گسترده درميان مردم 

 .داشت با موج حمايت جنبش سراسري دانشجويي كشور نيز روبرو گرديد
تير ماه درباره اين اقدام اعتراضي صدها دختر دانشجو و حمايـت مـردم      10پايگاه خبري دسترنج 

دختران دانشجو در اعتراض به توهين به كرامت انساني دانشجويـان،  ” : بابلسر از آنها گزارش داده بود
رفتار اهانت آميز مسئوالن درايام برگزاري پايان ترم دانشگاه مازندران درمحوطه چـمـن مـقـابـل          

مطابق اين گزارش اعتراضات هنگامي اوج گـرفـت كـه        ” . ساختمان مركزي دست به تحصن زدند
نفره افزايش يافته و دريك اتاق  8تا 7نفره به  5مسئوالن دانشگاه اعالم كردند گنجايش اتاق هاي 

عالوه براين، اعتراض به وضعيت .  نفر زندگي كنند 8تا  7نفر زندگي مي كردند، مي بايد  5كه سابقا 
بد و نامناسب آب آشاميدني خوابگاه، كمبود وسايل رفاهي و آموزشي، شرايط بسـيـار بـد زنـدگـي          
درخوابگاه، مشكالت زباله، چگونگي رفت و آمد و رفتار تحقير آميز حراست دانشگاه مسايلي بـودنـد   

درجريان تحصن، نيروهاي انتظامي، بسيج و ماموران امنيتي مانع .  كه موجبات تحصن را سبب شدند
مـامـوران   .  حضور خبرنگاران شده و از تماس خانواده ها با دانشجويان متحصن جلوگيري مي كردند

حراست با توهين و ضرب و شتم بسياري از دانشجويان مي كوشيدند به تحصن پايان دهـنـد امـا         
دانشجويان درحركتي هوشيارانه، تحصن را از داخل محوطه دانشگاه به خيابان هاي بابلسر كشانده و 

درجريان اين اقدام صنفي تعدادي از دختران دانشجو مورد .  حمايت و همدردي مردم را كسب كردند
دراثر فشار مردم و مراجعات مكرر خانواده هـا  .  ضرب و شتم قرارگرفته و تعدادي نيز باز داشت شدند

دختردانشجوي دانشگاه بابلـسـر    200تحصن بيش از .  بازداشت شدگان پس از چند روز آزاد گرديدند
بارديگر ظرفيت و توانايي فوق العاده جنبش دانشجويي را به عنوان يك گردان مـوثـر درجـنـبـش        

ظرفيت و توانايي كه بايد با سازماندهي آن، مبارزه برضد استبداد و ارتجاع را بـه      .  مردمي نشان داد
 !پيش برد

 
 دانشجويان و كميته هاي انضباطي

 
افزايش چشم گير احضار دانشجويان به كميته هاي انضباطي دردانشگاه هاي سراسر كشـور بـا       

 .مخالفت واعتراضات دانشجويي روبرو گرديده است
رژيم واليت فقيه براي سركوب و مهار مبارزات صنفي و سياسي دانشجويي، عالوه بر بازداشت و   
دستگيري و اخراج از شيوه احضار به كميته هاي انضباطي استفاده مي برد، اخيرا دردانشگـاه هـاي     
تبريز، تهران، اهواز، شيراز و رشت همزمان با فصل امتحانات با ابتكار حراست تعداد قابل توجهي از   

بعنوان نمونه .  دانشجويان به كميته هاي انضباطي فرا خوانده شده و مورد تهديد و ارعاب قرار گرفتند

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

تن ا زدانشجويـان   37” : تيرماه درگزارشي يادآور شد 15پايگاه خبري دسترنج 
دانشگاه تبريز به كميته انظباطي احضار شدند، تحصن محـدود روز شـشـم        
تيرماه دراين دانشگاه علت اين مساله عنوان گرديده، حجم وسيع احضارها آن 

 ”.هم درمقطع امتحانات موجب خشم دانشجويان شده است
از ديگر سو پايگاه خبري آفتاب نير خاطر نشان مي سازد احضار دانشجويان 
دردانشگاه تبريز، تهران و رشت درهفته هاي اخير به دنـبـال اعـتـراضـات          
. دانشجويي به مسايلي نظير دانشجويان ستارده دار و اقدامات حراست اسـت   

احضار به كميته انضباطي تالش هدفمند رژيم و ارگان ها ي امنيتي آن براي 
سياست زدايي و مهار جنبش دانشجويي محسوب مي شود و لذا مخالفـت و    

جـنـبـش    .  اعتراض به اين روش درمراكز آموزش عالي رو به گسترش اسـت 
دانشجويي كشور درمقابله با سياست هاي رژيم به تقويت صفوف خود و نـيـز   
تحكيم پيوند با ديگر جنبش هاي اجتماعي نظير زنان و جنـبـش كـارگـري       

اين جنبش بعالوه نقشي جدي در مبارزات كنوني داشتـه و از      .  نيازمند است
اركان فعال شوراي ملي صلح درمقابله با خطر جنگ، تحريم و سركوب داخلي 

 !به شمار مي آيد
 

 رشد صادرات آمريكا به ايران
 

اخيرا گزارشات متعددي از افزايش صادرات آمريكا به ايران دربرخي رسانـه  
 .ها و پايگاه هاي اينترنتي انتشار يافته است

صادرات آمريكا به ” تيرماه در گزارشي تحت عنوان 18پايگاه خبري تابناك 
، با اشاره به برخي اقدام صادراتي نظير سيگار، تفنگ ”ايران ده برابر شده است

شكاري، مواد غذايي، لوازم آرايشي و فـرآورده هـاي كشـاورزي ازجـملـه            
سال پيش تاكنون طـول   30هرچند تحريم هاي آمريكا عليه ايران از ” : نوشت

كشيده است، اما قوانيني هست كه اجازه داده تا تجـهـيـزات كشـاورزي و         
صادرات سيگار آمريكايي بـه  .   و مواد ديگري به ايران فرستاده شود...  دارويي
 ”.ميليون دالر افزايش داشته است 158ايران 

در ادامه اين گزارش به نقل روزنامه واشنگتن پست و نيز مدير كل كنتـرل  
از سـال    ”  : سرمايه هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريكا اعالم مي گـردد   

بـطـور   ( آمريكا، تقـربـيـا هـر سـال             2007ميالدي تا سال گذشته  2001
ميليون دالر صادرات به ايران داشته است كه اين رقم حاكي از    146)متوسط
صادرات آمريكا به ايران دردوران .  درصدي طي ساليان گذشته است 10رشد 

ميليون دالر صنـايـع چـوبـي،        64ميليون دالر ذرت،  68جورج بوش شامل 
مـيـلـيـون دالر          27ميليون دالر دانه سويـا،    43شيميايي، سودا و سولفات، 

ميلـيـون    9/12ميليون دالر انواع قرص هاي ويتامين،  18تجهيزات پزشكي، 
ميليون دالر حبوبات و همچنين واكسن، سـرم و      12دالر نطفه هاي گاوي، 

 ”.ميليون دالر بوده است 73فرآورده هاي خوني به ارزش تقريبي 
بعالوه مطابق آمار خزانه داري كل اياالت متحده آمريكا طي دوران رياست 

مورد تقاضاي صدور كاال به ايران براي وزارت خزانـه   4523جمهوري بوش، 
مورد اصالحيه خورده و  213مورد آن پذيرفته و  2821داري فرستاده شده كه 

بسياري از مقامات وزارت بازرگاني و گردانندگان .  مورد رد شده است178فقط 
اتاق بازرگاني جمهوري اسالمي ابراز اميدواري كرده اند با حل موانع موجـود،  

 !اين صادرات افزايش يافته و عرصه هاي متنوع را دربرگيرد
 
 

 !نتيجه مي دهد”سياست ورزي“وقتي كه 
 

حذف و جلوگيري از عضويت معدود نمايندگان اصالح طلب حـكـومـتـي       
دركميسيون هاي مهم و تاثير گذار مجلس هشتم، كماكان بـحـث مـطـرح       

هنگاميكه مجلس هشتم پـس از      .  درميان جناح ها و محافل حكومتي است
يك روند غير دمكراتيك و سراسر تقلب تشكيل گرديد و رايزني براي انتخاب 
رييس آن آغاز شد، فراكسيون اقليت يا همان نماينـدگـان اصـالح طـلـب          

به صورت يكپارچه راي خود را به ” سياست ورزي”حكومتي مجلس درراستاي
اين اقدام البته با مخالفت .  نفع علي الريجاني درصندوق هاي مجلس ريختند

همه نيروهاي آزاديخواه و ملي روبرو شد، اما اصالح طـلـبـان بـا دفـاع از            

تفكيك “و ” دمكراسي“موضعگيري خود اعالم مي داشتند، درجهت تقويت 
بوده است، بعالوه ايـنـان   ”  ضرور“و ” صحيح“، اين حركت ”قواي سه گانه

راي به الريجاني را نوعي معامله براي حضور در  كميسيون هاي تاثيرگذار 
مانند كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و جز اينهـا ارزيـابـي مـي         

نتيجه اي معكوس بـه    ” صحيح و ضرور” امااين به اصطالح حركت.  كردند
بار آوردتا بار ديگر درخصوص اصالح طلبان حكومتي اين مثل پـرمـعـنـا       

 :مصداق پيدا كند
 فراوان مرغ زيرك ديده ايام      كه افتادند بهر دانه دردام

اقليت اصالح طلب درمجلس هشتم كه قرار بود ”  سياست ورزي“ نتيجه 
به زعم حضرات، فراكسيوني فعال، توانمند و مبتكر باشد چنان منفي اسـت  
كه حتي برخي چهره ها به نكوهش آن پرداخته و چشم اميد از آن برداشته 

داسـتـان   ” تيرماه دراين باره با تيتـر  11ابطحي دروبالگ شخصي خود، . اند
اقليت مجلس يكپـارچـه   ” : مي نويسد”  بامزه اقليت مجلس و رييس مجلس

به رييس مجلس راي دادند و الريجاني را به عنوان تنها رييس مجلس بي 
دركميسيـون هـا     ! مخالف بركرسي رياست نشاندند تا دراين معامله پرسود

نقش فعالي داشته باشند، اما درعوض همه اصالح طلبان از كميسيون هاي 
مهم حذف شدند، الريجاني بعداز تشكيل كميسيون ها گفت، كـار حـذف     

 ”.چه معامله پرسودي!... كنندگان اشتباه بود
نـتـيـجـه     ”  داستان بامـزه “ يا ”  معامله پر سود“ البته بايد متذكر شد اين 

” سياسـت ورزي   “عملكردي است كه بي توجه به خواست مردم تحت نام 
  ! در پي كسب تكيه گاهي درحاكميت است

 
 

 انحالل مدارس درمناطق فقير و محروم كشور
 

دستور العمل وزير آموزش و پرورش كه از طـريـق ارگـانـي بـه نـام             
ساماندهي نيروي انساني درآموزش و پرورش چندي پيش ابالغ شـد، از      
سوي كارشناسان و تشكل هاي صنفي فرهنگيان به مثابه دستور انحـالل  
 .مدارس درمناطق فقير و روستايي و حاشيه شهرهاي بزرگ ارزيابي گرديد

تيرماه درمطلبي با اشاره به اين دستور العمـل   13روزنامه دنياي اقتصاد 
دانش آموز منحل مي شوند و بسـيـاري از          15مدارس زير ” : گزارش داد

روستاها و مناطق صعب العبور و مدارس عشايري طبق اين دستـورديـگـر    
يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلـس  .  فعاليت نخواهند داشت

روستا با اين  200تا  150درمخالفت با اين طرح تاكيد كرد حداقل بيش از 
 ”.دستور العمل فاقد مدرسه خواهندشد

بر پايه برنامه خصوصي سازي .  در باره اين طرح الزم است متذكر شويم
و صرفه جويي درهزينه ها، وزارت آموزش و پرورش طرح سـامـانـدهـي       
نيروي انساني را تدوين و به مورد اجرا گذاشت، درطرح فوق براي جـبـران   
كسري بودجه و كمبود اعتبارات، مدارس سراسر كشور و مراكز آمـوزشـي   

نخـسـتـيـن گـام        .  خصوصي شده و مدارس دولتي نيز تجميع مي گردند 
درتجميع مدارس انحالل مدارس روستايي و مناطق مـحـروم زيـر نـام         

دربسياري از نقاط كشور بويژه استان .  دانش آموز است 15مدارس كمتر از 
هاي كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، لرستان، آذربايجان شرقي و كرمـان  
و بلوچستان به داليل جغرافيايي مانند كوه هاي مرتفع و يا كوير، امـكـان   
اينكه روستاها مختلف درتمام طول سال به شهر و يا مناطق پرجمـعـيـت    

 15تـا       10دسترس داشته باشند، نيست و به همين علت مدارس گاه با   
اكنـون بـا     .  شاگرد درمناطق مذكور از كودكان ونوجوانان تشكيل مي شود

صرفه جويـي در    “ طرح دولت احمدي نژاد اين مدارس يا كالس ها براي 
روزنامه دنياي اقتصاد دربخش ديگري . تعطيل و منحل مي شوند”هزينه ها

درمناطقي از كشـور امـكـان      ” : از گزارش خود دراين خصوص نوشته است
نفر، روستايـيـان بـه       15تجميع مدارس وجود نداردبا انحالل مدارس زير 

دليل فقر و نداشتن امكان مالي نمي توانند كودكان و نوجوانان خود را بـه    
هزار  نفر كودك و نـوجـوان        700تا  500درحال حاضر . مدرسه بفرستند

بازمانده از تحصيل دركشور وجود دارد، انحالل مدارس درروستاها و حاشيه 
 ”.شهرها و رواج بيسوادي دركشور منجر خواهد شد

به اين ترتيب خانواده هاي فقير روستايي و هزاران كودك و نـوجـوان       
قربانيان برنامه خصوصي سازي رژيم واليت فقيه درعـرصـه آمـوزش و        

 !تحصيل قلمداد مي شوند
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ما طي دو هفته بـاقـي مـانـده ايـن          “ اظهار داشت ”  نووستي“ خبرگزاري 
 ” .مذاكرات، انتظار شنيدن پاسخي منطقي از سوي ايران را داريم

نـه  “ اوضاع بحراني كنوني كه  شماري از مفسران سياسي آن را اوضاع   
ارزيابي مي كنند، درمجموع و به داليل كامال مشخص ”   جنگ و نه صلح

به شدت به زيان مردم ميهن ماست و منافع ملي كشور را به شكل جـدي  
 . تضعيف مي كند

اعمال فشارها، تحريم ها، نارضايتي جدي وعميق قشرها و طـبـقـات        
مختلف جامعه مانند كارگران و زحمتكشان قشرهاي ميانه حـال و اليـه       
هايي از طبقه سرمايه دار ايران را كه با توليـد داخـلـي سـروكـار دارد،            

اين طبقات و اليه ها و نمايندگان سياسي آنها به حق بـا  .  برانگيخته است
اين وضعيت مخالف بوده و خواستار پايان يافتن آن و لغو تـحـريـم هـا         

اين خواست ها دركنار مخالفت با تجاوز نظامي به كشور به درستي . هستند
دروظايف و اولويت هاي شوراي ملي صلح، كه اخيرابا تشكيـل مـجـمـع       

 . موسسان فعاليت رسمي خود را آغاز كرد، بازتاب يافته است
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران به داليل كامال عيني و مشخـص  
سياسي و صنفي با اعمال فشار خارجي و تحريم ها مخالف بوده و بـا آن    

اعمال تحريم هاي مالي اقتصادي تاكنون ضربات جدي به .  مبارزه مي كند
منافع زحمتكشان وارد آورده است، به عالوه تحريم ها بيش از پيـش بـه     
اقتصاد داللي دربرابر يك اقتصاد سالم مبتني بر توليد ميدان داده و امكـان  

 . تقويت آن را فراهم آورده است
توليدي و   -احتكار كاالها، گراني كمر شكن، ورشكستگي مراكز صنعتي

جز اينها، به همان اندازه كه به سود اقشار انگلي، دالالن و محتـكـران و     
سرمايه داري بزرگ تجاري است، فقر، گرسنگي و نابودي امنيت شـغـلـي    
. كارگران و زحمتكشان و توده هاي محروم جامعه را به دنبال داشته و دارد

به لحاظ سياسي نيز تحريم ها و فشار خارجي امكان سركوب و ايـجـاد       
فضاي پليسي را براي ارتجاع حاكم مهيا مي سازد كه اين امر بـه سـود       

 .زحمتكشان نيست
دراوضاع ناگوار كنوني كه براثر سياست هاي مخرب دولت احمدي نژاد، 
صدها واحد توليدي و كارخانه هاي مختلف درحال ركود و تعطيلي هستنـد  
وعالوه بر مساله حقوق و دستمزد هاي معوقه خطر بيكاري و بي خانمانـي  
زندگي زحمتكشان را تهديد مي كند، تحريم ها ي اقتصادي و گسـتـرش     
دامنه آن به عامل تشديد فشار اقتصادي و نابودي امنيت شغلي كـارگـران   

 !تبديل مي شود
اين واقعيتي است كه تحريم ها صنعت وتوليد ميهن ما را سخت تحـت  
فشار قرار داده، درحالي كه واردات مواد اوليه صنعتي و كاالهاي واسطه اي 
و ماشين آالت و ديگر نيازهاي فني با سد تحريم ها برخورد مـي كـنـد،        
واردات بي رويه كاالهاي بنجل مصرفي بدون كوچـكـتـريـن مـانـع از           
كشورهاي غربي به سوي بازارداخلي روان است و به اين ترتيب عـده اي    
تاجر آزمند و غارتگر به ثروت هاي افسانه اي دست پيدا مـي كـنـنـد و         
درهمان حال توليد كنندگان و صنعتگران داخلي ورشكسته و نـابـود مـي      

اين ورشكستگي و اضمحالل زندگي كارگران و زحمتكشان را زيـر    .  شوند
اسـفـنـد مـاه          7،   ” دسترنـج “ پايگاه خبري .   تاثير مخرب خود مي گيرد

” كارخانه هاي خصوصي درسـايـه تـحـريـم         “ درگزارشي با عنوان 1386
عالوه برشركت هاي بزرگ دولتي، صنايع كوچك و متوسط نـيـر     ” : نوشت
از جمله قربانيان تحريم هـاي    .  را آشكارا حس مي كنند)  تحريم ها( فشار 

تجاري و مالي درايران، كارخانه ها، كارگاه هاي توليدي، پيمانكاران غـيـر   
سفارش دهندگان عمده اين بنـگـاه هـاي      .  دولتي رده دوم و سوم هستند

توليدي، كارخانجات و واحدهاي صنعتي دولتي اند كه برخي با آسيب ناشي 
از تحريم ها يا درآستانه ورشكستگي هستند و يا با حداقل ظرفيـت خـود     

 ”.كارمي كنند
در ادامه گزارش مدير عامل كارخانه بزرگ صنعتي پارسيان به خبرنگـار  

روز به روز كارها مشكل تر مي شود همه فـرسـوده و     ” :  دسترنج مي گويد
كاري كه رقباي ما دركشورهاي ديگر با يك انرژي انجـام  .  خسته شده ايم

مي دهند ما با سه انرژي انجام مي دهيم برخي اقالم درتحريم اسـت و      

اجازه فروش نمي دهند، بايد برويم و با هزار دردسر از جاهاي ديگري منابع  ...ادامه  ضرورت پايان دادن به تشنج 
درصـد از       50پوالدها و ورقه هايي هستند كه االن درتهران ما .  پيدا كنيم

قالب هاي پوالدي محصول اسـتـراتـژيـك     .  بازار جهاني گران تر مي خريم
صنعتي است اما ما به عنوان كارخانه قالب پوالدي و تاير عجالتا نمي توانيم 

 ” :مواد الزم براي توليد را به ايران وارد كنيم
ملي همچنانكه پيدا است فقط وفقـط بـه سـود        -اعمال تحريم تجاري

 !دالالن و تجار عمده بازار است
از ديگر سو، دركنار تحريم هاي خارجي و اعمال فشار كشورهاي قدرتمند 
سرمايه داري جهاني، سياست دولت ارتجاع و سيستم بانكـي جـمـهـوري       
اسالمي نيز همسو و هماهنگ با تحريم ها، توليد كنندگان و كـارگـران و     

 .زحمتكشان را به ورطه نابودي كشانده است
، مديـر شـركـت      86اسفند ماه  7، ” دسترنج“ طبق گزارش پايگاه خبري 

سياست بانكي داخلي نيز مزيد بر علت تـحـريـم      ” : روشن صنعت مي گويد
هاي خارجي است، بانك مركزي براي مهار تورم، سياست معيني را پـيـش   
گرفته و از تامين منابع مالي شركت هاي بزرگ و كوچك خودداري مي كند 
و اين موجب شده است كه شركت ها نتوانند تعهدات مالي خود را انـجـام     
دهند، ما به جاي بانك و تسهيالت بانكي، بايد از جاهاي ديگر پول بگيريم

تـا  )  احتماال رباخواران ونزول خواران بازار دراين زمينه پيش قدم هسـتـنـد   ( 
ما هم مشكل .  بتوانيم هزينه ها واز جمله دستمزد كارگران را پرداخت كنيم

مالي داريم از داخل وهم مشكل تامين مواد اوليه و ابـزارآالت داريـم از         
اين وضعيت سبب شده است كه صدها واحد توليدي عليرغم حضـور  ” . خارج

موثر كارگران و فعاليت خستگي ناپذير آنان به دليل مشكل مالـي درحـال     
ركود قرار بگيرند و لذا مسئله اي به نام دستمزد هاي معوقه به بالي جـان  

خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا اوايل تيرمـاه  !   هزاران كارگر تبديل شود
) بعنوان يكي از مراكز اصلي صنعتي ايران(در استان اصفهان ”:امسال نوشت

درحال حاضر مطالبات كارگران با تاخير چند ماه پرداخت مي شود، علت آن 
نيز اين است كه تسهيالت اعتباري به واحدهاي صنعتي و توليدي پرداخت 

كارگر با تاخير چـنـد مـاهـه        800نشده است فقط دركارخانه قند اصفهان 
وضعيت ذوب آهن و پوالد مباركه و پـااليشـگـاه      .  حقوق دريافت مي كنند

 ”.اصفهان نيز بهتر از كارخانه قند نيست
سئوال اساسي اين است كه سياست رژيم واليت فقيه در قبال دشـواري    
هاي كنوني چيست؟ ما در هفته هاي اخير شاهد موضـوع گـيـري هـاي         
متناقض سران رژيم و از جمله تقابل سياسي واليتي، مشاور ولي فقيـه در    
. امور بين المللي با مواضع دولت احمدي نژاد بوديم كه قابل تـأمـل اسـت     

مصالحه درشرايـط  “ تيرماه،  در مقاله اي با عنوان  23روزنامه اعتماد، 
درشرايطي كه رييس جمهور به عنوان ” : ،  از جمله نوشت” صلح مسلح

عالي ترين مقام اجرايي و دومين مقام رسمي كشور بر موضع تغيـيـر   
ناپذيري برنامه هسته اي ايران سخن مي گويد و فرماندهـان ارشـد     

... نظامي هم به تهديدهاي نظامي واكنش نشان مي دهـنـد، امـا          
مراكزي چون وزارت خارجه، دبيرخانه شوراي عالي امنـيـت مـلـي،       
مشاوران رسمي سياست خارجي كشور ونيز نهادي ماننـد مـجـلـس       

ايـن مـراكـز      .  ماموريت مذاكرات انعطاف پذير را عهده دار شده انـد 
ماموريت دارند درپس پاسخ هاي صريح و روشن مـقـامـات ارشـد         
سياسي و نظامي به تهديدهاي موجود به نوعي مصالحه با غربي هـا    

) ايران و جـهـان  ( دست يابند، آن هم به گونه اي كه درافكار عمومي 
 ”.اين تلقي ايجاد نشود كه ايران از مواضع خود عدول كرده است

ما قبال گفته بوديم و تكرار آن ضروري است كه ادامـه شـرايـط        
پايان دادن به تـنـش   .   خطرناك كنوني بازي با آتش در منطقه است

هاي خطر آفرين، دوري جستن از اقدامات و تحريكات خصمانه و بي 
پشتوانه و آغاز مذاكره سازنده توام با تعامل و رفتاري منطبق بر منافع 

نبايد منـافـع   .   ملي ايران راه واقعي برون رفت از بحران كنوني است
بايد با .  ملي كشور را فداي مانورها و بازي هاي سياسي خطرناك كرد

مذاكرات جدي، ضمن حفظ حقوق ملي به بحران و تنش هاي كنوني 
 .پايان داد
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را كه تبعات اجتماعي و سياسي ديرپايي خواهد داشـت،    ”  اساسي
بدون مراجعه به افكار عمومي و از طريق رفراندوم به تصـويـب     

 .برسانند
يانس يانسا نخست وزير اسلوواني، كه تا اواسط تيرماه رياسـت  

دار اسـت، در كـنـفـرانـس           نوبتي شوراي اتحاديه اروپا را عهده
مطبوعاتي پاياني نشست شوراي اروپا در بروكسل در روزهـاي      

ريشـه  “ مردم ايرلند گفت كه ”  نه“ خرداد ماه با اشاره به  29  -30
ها خود بخشـي   اين سياست...  هاي اروپا نيست مسائل در سياست
كشور اروپايي در نشست  27گفتگوهاي سران ” .از راه حل هستند

اخير به طور عمده پيرامون بحران نهادي و ساختاري و بـحـران     
پـيـمـان    “ ها بـه       ي ايرلندي” نه“ به رغم .  اقتصادي متمركز بود

، كه هدف آن ظاهراً بهبود شيوه اداره اتحاديه اروپاست، ” ليسبون
 .ها شد گيري  شوراي اروپا خواستار ادامه روند رأي

قرار است كه در نشست بعدي شوراي اروپا در مهرمـاه آتـي،     
” نـه “ برايان كوئن، نخست وزير ايرلند، گزارشي در مورد داليـل    

هيچ شاهد و دليلي وجود ندارد كه اين گـزارش    .  ايرلند ارائه دهد
بـه  .  هايي براي بحران كنوني باشـد  حل گشاي يافتن راه بتواند راه
آيد كه نشست شورا در مهرماه هم چيزي بيشتر از گامـي   نظر مي

 27كشور از  19در حال حاضر، . ديگر در راه اين روند نخواهد بود
 .اند كشور عضو اتحاديه اروپا، به پيمان ليسبون رأي مثبت داده

تصويب پيمان از سوي جمهوري چك هم ممكـن اسـت بـا        
برخالف ميرك توپوالنك، نـخـسـت وزيـر       .  دشواري روبرو شود

چك، پرزيدنت واسالو كالوس را هـمـه بـه عـنـوان فـردي             
. شناسند كه چندان نظر موافقي نسبت به اتحاديه اروپا نـدارد    مي

مجلس سناي جمهوري چك از دادگاه قانون اساسي خـواسـتـه      
است روشن سازد كه آيا اين پيمان  با قانـون اسـاسـي كشـور         

به عالوه، پاييز امسال انتخابات محلي براي .  خوان است يا نه هم
تجديد دوره وكالت حدود يك سوم از وكالي مجلس نمايندگـان  

فعالً سران كشورهاي عضو شوراي اروپا . برگزار خواهد شد) عوام(
كشـور     27كشور از    26اند كه اگر فقط  در اين مورد حرفي نزده

عضو پيمان را تصويب كنند چه پيش خواهد آمد؛ به ويژه با توجه 
به آنكه هر گونه بحث و گفتگو براي تغيير متن پيمان هم غـيـر   

نيكوال ساركوزي كه اخيراٌ براي شش ماه آيـنـده     .  محتمل است
رياست شوراي اتحاديه اروپا را به عهده دارد، اشاره مختصري به 

” پيمان نيـس “ اين امركرده است كه تحت چنين شرايطي، طبق 
بدون انـجـام     –كه در حال حاضر در اتحاديه اروپا جاري است –

اصالحات ساختاري و نهادي، پذيرفتن عضو جديد به اتـحـاديـه    
اين وضع براي كشورهاي منطقه بالكان مثـل  .  پذير نيست امكان

انـد     صربستان و كروواسي كه خواهان عضويـت در اتـحـاديـه        
رياست فرانسه بر شوراي اتحاديه اروپا كـه  .  ساز خواهد بود مسئله
تير آغاز شده است، شاهد پايان فرايند اصالحات نهادي  11از روز 

اش  خواهد بود كه نيكوال ساركوزي با پيمان ساده و خالصه شده
اينك به عهده فرانسه است كه راهي براي پايان .  آن را آغاز كرد

نيكوال ساركوزي براي آنكه نفوذ خود را .  دادن به بحران پيدا كند
هم حفظ كند پيشنهاد كرده اسـت كـه در        2009در طول سال 

سال آينده سوئد و جمهوري چك مشتركاً رياست شـورا را بـه         
تصميم اصلي  سران اتحاديه اروپا در نشست اخير، .  عهده بگيرند

اسلواكي نخستيـن  . است) €(ورود اسلواكي به جرگه گردش يورو 
كشور اروپاي مركزي خواهد بود كه واحد پولي خود را بـه ارز        

مسئله مهاجرت نيز در دستور كـار  .  مشترك يورو تغيير خواهد داد
معاهده مربوط به پناهندگي و مهاجرت كه به عنـوان  .  نشست بود

بخشي از روند رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا ارائه شد، به اتفـاق  
هاي خشمـاگـيـن     اما در مورد واكنش.  آرا مورد توافق قرار گرفت

دستورالعمل “رهبران سياسي كشورهاي آمريكاي التين نسبت به 
پذيرفته شده از سوي پارلمان اروپا در اسـتـراسـبـورگ       ” آور شرم

 ...ادامه  تبعيض و انحصار طلبي  ...مردم ايرلند ” نه“ادامه  

انساني كه شمار زيادي از آنها را كودكان تشكيل مي دهند و هنوز در وضعيت بـرده    
داري و نيمه برده داري زندگي مي كنند شامل ماده اول اعالميه جهاني حقوق بشـر    

دالر  1ميليون كارگر مهاجري كه در اوضاعي ناگوار با درآمد تنها  800مي شوند؟ آيا 
 !در روز بسر مي برند از اعالميه مذكور بهره مند هستند؟

شايد بدهكار ساختن كشورهاي فقير آسيا، آفريقا و آمريكاي التين وغارت سـرمـايـه    
هاي اين كشورها توسط انحصارات فراملي با روح اعالميه جهاني حقوق بشر مطابقت 
نداشته باشد و يا شايد جنگ هاي تجاوز كارانه عليه عراق، افغانستان و حمالت رژيم 
اسراييل به مردم بي دفاع فلسطين و لبنان، اين اعالميه و مفاد آن را نـقـض نـمـي       

 !كند؟
 

 !دوستان عزيز
درنود و هفتمين كنفرانس بين المللي كار، نبايد آنچه را كه به آن اشاره شد، نـاديـده   

در دوران كنوني بويژه ما شاهد پايمال شـدن و    !  گرفته و يا به دست فراموشي سپرد
نقض حقوق شناخته شده سنديكايي درسطح جهان هستيم بعالوه تجربه تلخي نـيـز   
اينك دربرابر ما قرار گرفته است كه مربوط به انتخابات چند روز گـذشـتـه شـوراي       

است، بايد با جديت مانـع از    )  او-ال-آي( مديريت نهاد حاكم سازمان بين المللي كار 
ماده اول اعالميه جهاني حقوق بشر كه سخنانم را بـا آن      .  تكرار چنين مسايلي شد

از حقوق برابر، منطق و احترام متقابل انسان ها ياد مي كند، آرزوي ما بود .  آغاز كردم
اين اصول در انتخاب اعضاي شوراي مديريت دفتر مركزي سازمان بين المللي كـار    
ديده مي شد ولي آيا اصول برابري و منطق دراين انتخابات رعـايـت شـده اسـت؟         

قديمي ترين، و پر سابقـه  ) يو  -تي-اف-دبليو( فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري 
تاسيس و داراي تاريخ و  1945ترين، سازمان سنديكايي بين المللي است كه درسال 

سنن غني مبارزاتي و سنديكايي است، ولي در حال حاضر از تركيب هيئت مديره كنار 
گذاشته شده است و وضعيت كنوني و انتخابات اخير اعتماد، بي طرفـي و صـحـت        

فدراسـيـون   .  نمايندگي سازمان بين المللي كار را مخدوش كرده و زير سئوال مي برد
جهاني سنديكاهاي كارگري، خواستار يك سازمان بين المللي كار اتـئـالفـي و در        
برگيرنده نظرات و ديدگاه هاي ايدئولوژيك  متنوع و بركنار از تبعيض و انـحـصـار        

مايلم تاكيد كنم فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري عليـرغـم ايـن      .  طلبي است
اوضاع، تالش و مبارزه خود را همدوش با تمام سنديكاهاي مستقل و دمـكـراتـيـك     
درراه زدودن و طرد انحصار طلبي و تبعيض ايدئولوژيك در سازمان بين المللي كار و 

 .ارگان هاي آن ادامه خواهد داد
 :به اين منظور بايد

يك سيستم و چارچوب انتخاباتي دمكراتيك و مناسب، جايگزين سيستم كنـونـي    * 
 شود،

 انحصار طلبي درسازمان بين المللي كار متوقف و طرد گردد،  *
همه سازمان هاي سنديكايي بين المللي و مستقل به نسبت وضعيت خود و بر پايه *  

اصل نمايندگي تناسبي و به صورت دوره اي بدون هيچگونه تبعيض و انحصار طلبي 
ما اميدوارهستيم كه همراه با همه نـيـروهـاي    .  درنهادهاي مديريتي حضور پيدا كنند

مستقل، خالق و مبتكر گام هاي عملي درجهت تصحيح و تغيير سيستم انتخـابـاتـي    
 .كنوني سازمان بين المللي كار به پيش برداريم

 
 !دوستان و همكاران گرامي

فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري از پانزدهمين كنگره خود به اين سو با اتخـاذ  
براين مبنا ما به .  مشي نو و مبتكرانه و سازنده بر دامنه فعاليت هاي خود افزوده است

فعاليت و مبارزه متحد سنديكاها و تقويت صفوف جنبش جهاني سنديكاها باور داشته 
درمسير مبارزه متحد با انحصارات غارتگر فراملي و   .  و دراين مسير حركت مي كنيم

 !سرمايه داري و جنگ و فقر
اقدامات مشترك و متحد ما مي بايد بر پايه اصول جنبش سنديكايي بدون تبعـيـض   

ما درجنبش جهاني سنديكايي به .  ايدئولوژيك، نژادي، زباني و جز اينها صورت بگيرد
سود صلح و دوستي و حفظ مقام واالي انساني و برضد فقر و جنگ و ويراني مبـارزه  

 !مي كنيم
 

جورج ماوريكوس دبير كل فدراسيون جهاني سنديكاهاي (-با سپاس
 www.wftucentral.org      :منبع ) 2008ژوئن  10 -كارگري

 



سر بـاز    ” پيمان“كشور عضو آن از تصويب يك  27هرگاه يكي از 
البته كوشش .   بزند، آن پيمان نمي تواند به مورد اجرا گذاشته شود

هايي در جريان است كه راي مردم ايرلند مورد تفسير و دسـتـبـرد    
: حزب كمونيست ايرلند در بيانيه خود فاش كرده بود كه.  قرار گيرد

حتي قبل از اعالم نتيجه رفراندوم ايرلند، خوزه مانوئـل بـاراسـو،      “ 
رئيس كميسيون اروپا، خواستار اين شده بود كه دولت هاي ديـگـر   

اين نمونه ديگري از .   اروپا به روند تصويب موافقتنامه ادامه بدهند
بي توجهي كامل نخبگان سياسي به دموكراسي و خواستـه هـاي     

به باور نيروهاي مترقي اروپا راي مردم ايرلند در   ”  . مردم مي باشد
حقيقت مانعي كليدي بر سر راه نقشه هاي قدرت هاي عمده اروپا، 
و به ويژه آلمان و فرانسه، كه خواستار ايجاد پايه هاي يك دولـت  
قدرتمند حاكم بر تمامي خاك اروپا و در جهت تقويت مكانـيـسـم    

 .    مداخله هاي امپرياليستي مي باشند، قرار داده است
در روزهاي پس از اعالم نتيجه رفراندوم برخي محافل نوليبـرال  

اروپا نميتـوانـد   “ اروپا به شكل سئوال برانگيزي مدعي شده اند كه 
و اينكه اين عمل آن ها و نتيجـه  ”  گروگان مردم ايرلند باقي بماند

از اين نيرو ها بايد پرسيد كه آيـا    .   نيست”  دموكراتيك“ رفراندوم  
تالش آنان براي ممانعت از شركت فعال مـردم و امـكـان راي          

پـيـمـان    “ مستقيم ده ها ميليون شهروند اروپايي در روند تصويب   
هيچگونه قرابتي با دموكراسي خواهي داشته است؟  ايـن  ”  ليسبون

حقيقتي است كه سران اتحاديه اروپا به دنبال شكست استـراتـژي   
اروپا در جريان رفراندوم هـاي  ”  قانون اساسي“ خود براي قبوالندن 

، اين بار پس از توافق بر سر تغيير نام 2005فرانسه و هلند در سال 
قـانـون   “ و برخي تغييرات شكلي در مفاد آن، سعي دارند كه ايـن    
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خردادماه در جريان رفراندومي مستقيم بـا آراء قـاطـع         22مردم ايرلند در روز 
در جـريـان اجـالس         1386را كه يك سال پيشتر در خردادماه ” پيمان ليسبون“

.  ساالنه سران اتحاديه اروپا در پايتخت پرتغال به امضاء رسيده بود، را رد كـردنـد    
قاطع مردم ايرلند عمالٌ اتحاديه اروپا را وارد يك بحران سياسـي كـرده     ”  نه“راي 

ضـمـانـت    ”  پيمان ليسبـون “است، چرا كه بر طبق موازين قبول شده، براي اينكه 
كشور عضـو كـنـونـي        27اجرائي و پايه قانوني پيدا كند، مي بايست توسط همه 

 .  اتحاديه اروپا به تصويب برسد
اروپاست كه سه سـال    ”  قانون اساسي“در حقيقت همان طرح ” پيمان ليسبون“

مردم فرانسه و هلند در جريان رفراندوم هاي منعـقـده در     ”  نه“ پيش به دليل آراء 
بر اساس آن تجربه، سران اتحاديه اروپا بـراي    .   اين كشورها به كنار گذاشته شد

را كـه  ”  پيمان ليسبون“ اينكه مجبور به مراجعه به آراء مستقيم مردم نشوند، اينبار 
پيشين است، در قالب مجمـوعـه اي از       ”  قانون اساسي“ روح حاكم بر آن همان 

اصالحيه ها به پيمان ها و موافقت نامه هاي موجود اتحاديه اروپا تنظـيـم كـرده      
در آن به رفراندوم گذاشـتـه   ”   پيمان ليسبون“ ايرلند تنها كشوري است كه .  بودند
كشور ديگر اتحاديه اروپا احزاب محافظه كار و سوسيال دموكـرات در     19در . شد

تباني با يكديگر و آگاهانه براي ممانعت از جاري شدن آراء مردم، از طريق مراجعه 
 .به پارلمان هاي كشورهاي خود اين سند كليدي را تصويب كردند

مردم ايرلند كه از سوي همه نيروهاي مترقي اروپا مورد استقبال و   ”  نه“راي    
ائتـالف  “ تحسين قرار گرفت، محصول  مبارزه اي متحد وهماهنگ بود كه توسط 

، در بر دارنده اتحاديه هاي كارگري ايـرلـنـد، حـزب       ” بر ضد پيمان اتحاديه اروپا
حزب سياسي جمهوريخواهان ( ”  شين فين“ كمونيست ايرلند، حزب كارگر ايرلند، و 

حزب كمونيست ايرلند در بيانيه مطبوعاتي خـود  .    ،    سازماندهي شده بود) ايرلند
يك هفته قبل از برگزاري رفراندوم به نشانه هاي قدرتگيري گرايـش مـخـالـف       

اشاره كرده و تحليلي روشن در مورد محتوي ”  نه“ و حاميان راي ”  پيمان ليسبون“ 
و خطري كه از جانب آن متوجه دموكراسي، حق حاكميت ”  پيمان ليسبون“ واقعي 

ملي، و حقوق زحمتكشان نه فقط در ايرلند بلكه در سراسر اروپا مي باشـد، ارائـه     
 . كرده بود

در بيانيه مطبوعاتي حزب كمونيست ايرلند پس از اعالم نتيجه رفراندوم تصـرح  
بر رغم همه منابع و فشار هاي سياسي و سياست شانـتـاژ از طـرف        “  :  مي شود

محافل حاكمه در ايرلند و اتحاديه اروپا، و عملكرد خصمانه رسانه هاي عمـومـي،   
نه فقـط    -مردم ايرلند بر تمام آن ها غالب آمده و پيروزي را براي دموكراسي ملي

 ”.در ايرلند بلكه براي تمامي خلق هاي اروپا تضمين كردند
نتيجه رفراندوم ايرلند نمايشگر شكستي سخت است كه مردم اين كشـور بـر       
تالش هاي سرمايه داري نو ليبرال اروپا براي تكميل پروژه ساختمان يك اتحاديه 

اين راي همچنين از اين رو بسـيـار بـا      .   اروپا نوليبرال و نظامي گر وارد كرده اند
اهميت است كه بر رغم فشار همه جانبه محافل قدرتمند اتحاديه اروپا، رسانه هاي 

بر طبق قوانين جاري اتحاديه اروپا، .   راست و طرفدار سرمايه داري، حاصل گرديد

 كمك  مالي رسيده

كرون 100ار ناكا استكهلم                                           
كرون 200از كالمار                                                    

كرون 4000فني                                               . الف  

  7ادامه در صفحه    

 !»اتحاديه اروپا«مردم ايرلند به ” نه“راي 

خرداد  22در حاليكه اكثريت روشن مردم ايرلند در رفراندوم روز 
راي منفي دادند سران اتحاديه » پيمان ليسبون«ماه اين كشور به 

اروپا مترصد پيدا كردن راهي براي ادامه روند تصويب اين 
 موافقتنامه به مثابه قانون اساسي اتحاديه اروپا هستند


