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سياسي و افالس -اقتصادي” سونامي“

 دولت برگمارده ولي فقيه

  6ادامه در صفحه    

”دانشگاه كمونيستي“سخنراني نماينده حزب توده ايران در   

!مبارزه زنان ايران براي آزادي و قوانين عادالنه ادامه خواهد يافت  

هاشمي رفسنجاني، رئيـس مـجـلـس       
خبرگان رژيم، در سخناني كه در نـمـاز       
حمعه تهران ايراد كرد، ضمن رد نـظـرات   
رايج و ساده لوحانه  سخنگـويـان دولـت      

نـظـام   “ احمدي نژاد، دربـاره پـيـروزي        
بر نظام جهاني سرمايه داري از   ”  اسالمي

خوشحال نباشيـم، خـطـر      “ :  جمله گفت
روزنـامـه   ”   ...  سونامي اقتصادي در راه    

كيهان در واكنش به هـمـيـن ارزيـابـي        
رفسنجاني و متناقص دانستن آن با تحليل 

نگـرانـي   “  :  هاي قبلي وي اشاره كرد كه
ابراز شده ايشان با واقعيت هـا انـطـبـاق       
چنداني نداشته و نبايد باعث دلشوره مردم 

بلكه بحران اقتصادي اخير آمريكا و   . شود
اروپا بدون ترديد، يك رخداد شـكـنـنـده     
براي دشمن و به همان اندازه براي ملـت  
ايران و ساير ملت هاي مسلمان خوشحال 

ما در سرمقاله شماره قبـل   ”  .كننده است
ضمن پرداختن به ابعاد همـه  ”  نامه مردم“ 

جانبه بحران مالي سرمايه داري جهـانـي   
اشاره كرديم كه تبعات اين بـحـران بـي      
شك تأثير مخربي بر حيات اقـتـصـادي      
كشورهاي در حال رشد و از جمله ميهـن  

اعـتـمـاد     روزنامه .  ما ايران خواهد داشت
هاي هـاشـمـي     ملي نيز  با اشاره به گفته

در شرايطي كه دولـت  “ :  رفسنجاني نوشت
ي نفـتـي،    نهم سرمست از درآمدهاي باال

گوش خود را به سخنان مشفقانه تـمـام     
ناصحان بست و صندوق ذخيره ارزي را تا 

مرحله تخليه و جاروكشي پيش بـرد و      
اقتصاد ملي را بيش از هر زمان ديگر بـه  
نفت وابسته كرد، رئيس بـازرسـي كـل      
كشور اذعان داشته از حساب ذخيره ارزي 
بيش از آنچه در قانون بـرنـامـه آمـده،       

و سپس در ادامـه    ”  ...برداشت شده است
رو    حال ما با اقتصادي روبـه “ :  مي نويسد

هستيم كه بيش از هر زمان ديگري تكيه 
هـا و       به نفت داده و مجموع سيـاسـت  

گذاشته   هايش را بر درآمدهاي باال برنامه
و شرايط بغرنجي كه اقتصاد جهاني بر ما 

با اين همه به نـظـر   .  تحميل كرده است
رسد بدون آنكه مقامات سـيـاسـي و       مي

محابا از سقوط بازار  رئيس دولت نهم، بي
جهاني اظهار خوشحالي كنند، الزم است 
مترصد و مراقب نفوذ سونامي به اقتصـاد  
كشور باشند، بديهي است بحران از دل     

داري برخاسته اما آنها تـوان   نظام سرمايه
ت خواهند  بيشتري براي مقابله با مشكال

جا است كـه چـنـيـن          تاسف آن.  داشت
رويدادي بيش از همه بـر كشـورهـاي        

يافته و جهان سـوم     مستقل، كمتر توسعه
بحراني كـه  .  تاثير مخرب خواهد گذاشت

ديگر نه به عنوان معـجـزه كـه چـون         
ب و زلزله تاثيرات خود را بـه رخ         سيال

سخنان رفسنجاني و در     ”  . خواهد كشيد
پي آن اظهار نظر هاي مخالف و موافـق  
حاوي نكات جالبي پيرامون وضـعـيـت      

  2ادامه در صفحه    
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طرح تحول اقتصادي، واردات 

 بي رويه و حقوق زحمتكشان

دانشگاه كمونيـسـتـي    “ مراسم افتتاحيه 
 26در لندن، در روز جـمـعـه      ”  انگلستان

مهرماه صحنه گردهمائي با اهميـتـي بـا      
شركت سخنراناني از سه قاره جهان با تم 

دعوت به مبارزه بـراي آزادي      “  محوري 
 .بود” زنان

كـه  ”  ... دانشگاه كمونيستي “ گردهمائي افتتاحيه 
مبارزه براي نان، و همچنين گـل  “ شعار مركزي آن 

تعيين شده بود، و در آن برخي از چهـره هـاي     ” رز
برجسته جنبش سنديكايي اين كشور حضور داشتند، 
شاهد سخنراني هاي نـمـايـنـدگـان زن احـزاب           
.  كمونيست آمريكا، انگلستان، ايرلند و ايـران بـود      

مبارزه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميـهـن مـا      
براي تامين امنيت شغلي و به همراه آن تقويت توليد و 
جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي و واحدهاي صنعتـي  

نمونـه  .  توليدي در هفته هاي اخير اوج تازه اي گرفت
مبارزات كارگران كارخانه الستيك الـبـرز، كـارگـران       
مجتمع بزرگ نيشكر هفت تپه و اعتصابات متعـدد در    
شهرك هاي صنعتي قزوين، اراك و سـاوه گـويـاي        
وضعيتي است كه زحمتكشان با آن دست به گريـبـان   

در اين خصوص چندي پيش نماينده مجـلـس   .  هستند
هشتم و دبيركل خانه كارگر جمهوري اسالمي با انتقاد 
از سياست هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد از جـملـه   

كارگران و صنعت كسب و كار به طور اعـم در    ” : گفت
از طرفي واردات و رقـابـت   .  شرايط ويژه اي قرار دارند

ناجوانمردانه و كشنده امان از توليد ملي بريده است و   
از طرف ديگر رنج بي پايان كارگران ظاهرا پـايـانـي      

 ”.ندارد
وي سپس در توضيح اين اوضاع ويژه متذكـر مـي     

متاسفانه اكنون يك دهه است كه بـه عـلـت        ” : شود
واگذاري نابجا و فشار بر توليد كننـدگـان داخـلـي و         
كشاندن آنها به عرصه كم حاصل رقابت بـا مشـابـه      
خارجي و افروختن سوداگري طمعكارانه و بسـيـاري       
داليل ديگر، كارگران براي كمتر از حداقل تالش مي 

واحد بزرگ و متوسط يا نمي توانند  500كنند، با اينكه 
و يا نمي خواهند و يا نمي شود كه حقوق كـارگـران     

 2در ص !            دروغ  پردازي و جعل تاريخ سياست رسمي رژيم واليت فقيه است

شعاري است كه ”  مبارزه براي نان، و همچنين گل رز“ 
توسط زنان كارگر تظاهر كننده  1908اولين باردر سال 

گردهمايي با خيرمقدم .  و مبارزه جو در آمريكا طرح شد
، سنديـكـالـيـسـت      ” آنيتا هالپين“ گوئي و سخنان خانم 

  3ادامه در صفحه    
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خود را به موقع پرداخت كنند، اكنون كارگران به دريافت همين 
برخـي هـا     )  تهران( كه در شهر ما )  و ناكافي( به موقع حداقلي 

 ”.هزينه نگهداري حيوانات خانگي شان مي شود راضي شده اند
آنچه دبير كل خانه كارگر، اين تشكل فرمايشي، به آن غـيـر   
مستقيم اشاره كرده، همان برنامه خصوصي سازي است كه از   
دوران دولت رفسنجاني آغاز و تا به امروز ادامه يافته و خسارات 
جبران ناپذير به اقتصاد ملي، بنيه توليدي و منافع طبقه كارگر و 
ديگر زحمتكشان وارد آورده است، اكنون نير برنـامـه تـحـول       
اقتصادي تدوين و مقدمات اجراي آن فراهم مي گـردد، ايـن       
برنامه به مراتب از سياست دولت هاي رفسنجاني و خـاتـمـي      
زيانبخش تر و خطرناك تر بوده و سبب اضمحالل تـولـيـد و      

 .نابودي امنيت شغلي زحمتكشان خواهد بود
چندي پيش خبرگزاري ايلنا از قول دكتر ابراهيم زراقي عضو 
هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهـران در بـاره طـرح          
تحول اقتصادي و واردات افسار گسيخته كاالهاي خارجي بـه    

طرح تحول اقتصادي به زيان حقوق بگيـران و    ”  :كشور نوشت
كارگران خواهد بود، طرح تحول اقتصادي داراي دو وجه است، 
يك اينكه به باال رفتن قيمت ها خواهد انجاميد و دوم اينكه آيا 
دولت قادر است متناسب با تورم انجام شده سطح دستمزدها را 

سطح كنوني دستمزدها باعث كاهش قدرت خريد !  افزايش دهد
است، اثـر تـورم مـوجـود           )  خصوصا كارگران( حقوق بگيران 

 5بطور مثال خوراك .  بركارگران و جامعه ثروتمند متفاوت است
درصد هزينه قشر ثروتمند است، در صورتيكه براي قشر حقوق 

اما درعمل بـانـك   .  درصد هزينه ها را شامل مي شود 50بگير 
مي رسد و اين عـدد عـادالنـه       25به عدد  50مركزي با جمع 

ميليارد  463تاكنون  1358نيست، طبق آمارهاي رسمي از سال 
دالر واردات كاال داشته ايم كه اين آمار خود بيانگر وضعيت بـد  

 ”.توليد داخلي و توجه صرف به درآمدهاي نفتي است
مهرماه امسال در گـزارشـي        3از ديگر سو روزنامه سرمايه 

كمبود نقدينگي كه ”  : پيرامون بيكاري گسترده در جامعه نوشت
براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي ايجاد شـده بـاعـث      

 ”.ركود و بيكاري كارگران شده است
كمبود نقدينگي و عدم تخصيص اعتبارات مـالـي الزم بـه        
واحدهاي توليدي در وضعيتي اعالم مي شود كه درآمـدهـاي     
كشور از محل صدور نفت سربه ده ها ميليارد دالر مي زنـد و    
سيستم بانكي كشور حداقل صد هزار ميليارد ريال اعـتـبـار در      

 . اختيار تجار و شركت هاي غيرمولد قرار داده است
بطور مثال چندي پيش رئيس اتحاديه سراجـان ايـران بـه        

واردات بي رويه و كابوسي به نام ”  :خبرگزاري ايلنا اعالم داشت
درصد كارگاه هاي سراجي در ايران تعطـيـل    70كاالي چيني، 

درصد كارگاه هاي توليد  70شده اند، گسترش بي رويه واردات 
داخلي را با تعطيلي مواجه كرده و كارگران بيكار شده اند، وي   
با ابراز نگراني از وضعيت نابسامان توليد از عدم تـخـصـيـص       
اعتبارات الزم از سوي بانك ها به توليد كنـنـدگـان انـتـقـاد         

عالوه بر اين رييس اتحاديه تعاوني هاي صنايع آلومينيـم  ” . كرد
درصـد     30آلومينيوم كاران با   ”  : كاران نيز خاطر نشان ساخت

هزار نفر در خطـر اسـت،      300ظرفيت كار مي كنند و اشتغال 
بانك ها در پرداخت وام و اعتبار به توليد كنندگان از جـملـه       
آلومينيم كاران چنان سخت گيري مي كنند كه همـه تـولـيـد       

 ”.كنندگان از دريافت وام نااميد هستند
همچنين مجتمع بزرگ و راهبردي لوله سازي خوزستان، با همين مشكل 
روبرو است و در حالت ركود قرار داشته و سخن از تعطيلي كـامـل آن در       

نمـايـنـده    ”  : ايلنا در اين زمينه گزارش داد.  آينده نزديك به ميان آمده است
سابق كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان گفت، همـه كـارگـران ايـن         

در  پي اين تصميم روز .  كارخانه به دستور كارفرما به مرخصي اجباري رفتند
شهريور ماه كارگران به طور دستجمعي در محوطه اين واحد جمع شدند  29

و نسبت به تصميم كارفرما اعتراض كردند، بانك هـا از اعـطـاي وام و            
تسهيالت به اين واحد صنعتي پر اهميت خودداري مي كننـد و در حـال         

ماه پيش حقوق  3سال در اين واحد از  25تا  15كارگر با سابقه  750حاضر 
و مزايايي دريافت نكرده اند، كارگران خواستار بـازگشـايـي كـارخـانـه و           

 ”.جلوگيري از خصوصي سازي هستند
در گزارش ديگري كارگران استان همدان به سياست واردات و بـرنـامـه    
تحول اقتصادي اعتراض كرده و خواستار تامين امنيت شغلي، دستمزد هاي 

ايلنا در اين باره تـاكـيـد      .  مناسب و جلوگيري از تعطيلي كارخانجات شدند
باز بودن درهاي كشور به روي محصوالت خارجي، اقتصاد و توليد را ”  : كرد

هزار كارگر درسطح اسـتـان    140.  با ركود و آسيب جدي مواجه كرده است
 90در واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي فعالند كه بـيـش از       )  همدان( 

و برخي از شاغالن در كـارگـاه هـاي      )  قرارداد موقت( درصد آنها قراردادي 
 ”.كوچك از مزاياي بيمه و بيمه درماني نيز محروم هستند

چنين اوضاع وخيم و ناگواري نتيجه مستقيم سياست هاي گذشته و حال 
بنابر اين مبارزه .  رژيم واليت فقيه درعرصه هاي اقتصادي و اجتماعي است

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان براي بهبود وضعيت كار، تاميـن امـنـيـت       
شغلي، دستمزدهاي متناسب با نرخ واقعي تورم و احيا و ايجاد سنديكاهـاي  
مستقل بر پايه صحيح طبقاتي در لحظه كنوني جداي از خواست تـقـويـت    
بنيه توليدي و مبارزه بر ضد خصوصي سازي و اقتصاد غيرمولد و انـگـلـي      

بي دليل نبود كه در ماه هاي اخير هزاران كارگر در اعـتـراض بـه      .  نيست
حقوق معوقه و اخراج هاي فردي و جمعي، خواست جلوگيري از تعطـيـلـي    

تجربه نشـان داده اسـت،         .  واحدهاي صنعتي را طرح و بر آن اصرار دارند
تضعيف بنيه توليدي و رواج اقتصاد غير مولد كه رژيم واليت فقيه عامل آن 
محسوب مي شود، مساوي با بيكاري و رواج قراردادهاي مـوقـت و بـي          
حقوقي مطلق همه مزدبگيران است و از اين رو كارگران كشور همـراه بـا     
همه مزدبگيران باهر سياستي كه تضعيف توليد و صنعت را در پي داشـتـه     

دقيقا از اين زاويه زحمتكشان بـا  .   باشد به شدت مخالفت و مبارزه مي كنند
طرح تحول اقتصادي دولت ضد مردمي احمدي نژاد مخالف بوده و بـرضـد   

شهريور ماه در گزارشي از قول يكي  30خبرگزاري ايلنا .  آن مبارزه مي كنند
طـرح تـحـول      ”  : از فعاالن كارگري استان آذربايجان شرقي يـادآور شـد      

ريشه اين طـرح بـه     .  اقتصادي چاره رفع مشكالت قشر آسيب پذير نيست
پيشنهاد صندوق بين المللي پول در سال گذشته برمي گردد، با ايـن طـرح     

درصد مي رسد و در نهـايـت قشـر       50يارانه صنايع حذف و تورم به حدود 
 ”.آسيب پذير و كارگر قرباني اين تورم مي شوند

طبقه كارگر ايران با تجربه اندوزي از دو دهه گذشته و اجراي بـرنـامـه      
هايي نظير تعديل اقتصادي دردوران دولت رفسنجاني و اصـالح سـاخـتـار       
اقتصادي در دولت خاتمي و با در نظر گرفتن پيامدهاي فاجعه بـار اجـراي     
چنين برنامه هايي، ضمن آنكه سياست هاي دولت احمدي نـژاد را ادامـه       
همان برنامه ها و به مراتب بدتر از آن ارزيابي مي كند به مبارزه خـود بـر     

اين مبارزه اي پراهميت وسرنوشت سـاز  .  ضد اين سياست ها ادامه مي دهد
براي حال و آينده زحمتكشان و مجموعه جنبش مردمي ايران به شمار مي 

 .آيد
 
 

 ...ادامه طرح تحول اقتصادي 
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برجسته و عضو هيئت اجرائيه اتحاديه ژورناليست هاي انگلستان كه  سال 
ها عضو شوراي ملي رهبري جنبش سنديكائي انگلستان، بوده است آغـاز  

، ارگان ” بررسي كمونيستي“ ، سردبير نشريه ” ماري ديويس“ پروفسور .  شد
تئوريك حزب كمونيست بريتانيا، و عضو رهبري اتحاديه استادان دانشگاه 

اين شعار حاكي از اسـتـثـمـار       “  هاي انگلستان، در سخنراني خود گفت، 
شديد زنان مي باشد؛ قشري كه نه فقط هميشه دستمزدي كمتر از مردان 

مـاري  ”   . دريافت كرده است، بلكه در منزل نيز تحت ستم قرار ميگـيـرد  
ديويس اشاره كرد كه زنان نصف نيروي كار را تشكيل ميدهند و هـيـچ     

عضـو رهـبـري      .   انقالبي بدون شركت موثر آنان بوقوع نخواهد پيوست
در اين جامعه و تحت سوسياليـسـم،   “ حزب كمونيست بريتانيا اضافه كرد، 
نـويسـنـده و      ( ”  ماري شلـي “ بقول .   بما نان بدهيد و به ما گل رز بدهيد

 ”.بدون زنان، مردان آزاد نخواهند بود): 1797-1851فمنيست 
، عضو كميته ملٌي حزب كمونيست امريكا و معـاون  ” سوزان وب“ خانم 
، ارگان حزب كمونيست اياالت متـحـده   ” هفته نامه جهان مردم“ سردبير 

آمريكا، در سخنراني همه جانبه اي آزادي زنان در امريكا را بـه پـويـش      
خيلي از   “ خانم وب گفت، .  انتخاباتي فعلي در امريكا ارتباط داد) كمپين(

سـارا  “  با انـتـصـاب      ”  او اضافه كرد،”  .زنان از پويش اوباما الهام گرفتند
فكـر  ”  جان مكين“ بعنوان كانديداي معاون رياست جمهوري خود، ”  پيلين

ميكرد ميتواند از شور و اشتياق زنان براي ايفاي سهم در انتخابات به نفع 
ولي پيلين با هر تدبيري كه به زنان كارگر و زنـان از      .   خود بهره بگيرد

 ”.طبقه متوسط اجازه مشاركت در نيروي كار را بدهد، مخالفت ميكند
يكي از رفقاي زن توده اي، در انگلستان، در سخنراني يي به نمايندگي 
از سوي حزب توده ايران،  ضمن تشريح شرايط كار و مبارزه زنان ميهـن  
مان براي رفع تبعيض و دستيابي به آزادي و برابري واقعي، بـه نـقـش        
تاريخي حزب توده ايران در پيوند اين مبارزه با مبارزه عمومي مردم براي 

رفيق از  سركوب حقوق زنان .   صلح، آزادي و عدالت اجتماعي اشاره كرد
در كشور در نزديك به سه دهه اخير و تحت رژيم واليت فقيـه سـخـن      

او با اشاره به اينكه قوانين رسمي كشور در جمهوري اسالمـي بـا     .  گفت
زن برخورد علناٌ تبعيض گرانه و سركوبگرانه دارند به ارائه نمـونـه هـاي      

ولي با وجود اين، زنان ايراني بـه طـور     :  گوناگوني پرداخت و سپس گفت
بارزي درگير سياست هستند، و براي دستيابي به حقوق خود مبارزه مـي    

سخنران سپس به  به سهم برجسته زنان و جوانان در حمـايـت از     .  كنند
جنبش اصالح طلبي و مبارزه براي تغيير قوانين ستمگرانه حاكم در كشور 
اشاره كرد و با توضيح شرايط مبارزه ي پيچيده سال هاي اخير به اطـالع  
حضار رساند كه جنبش زنان از موثرترين و سازمان يافته تـريـن گـردان      

 .  هاي جنبش اجتماعي مردم ايران است
در سخنراني خود در ”  حزب كمونيست ايرلند“، صدر ”ليندا والكر“ خانم 

چون هنوز سقط جنين در  :  رابطه با تحوالت اين كشور از جمله اشاره كرد
ايرلند غيرقانوني است، هر هفته چهل زن مجبور به ترك ايرلـنـد بـراي      

.  و سقط جنين در كشور ديگري ميـشـونـد   )  دستيابي به امكانات پزشكي( 
حق انتخاب براي زن، يك مسئله طبقاتي، و موضوعي “ خانم والكر گفت، 

، زن جوان فعـاٌل  ” جوئن استيونسون” “ . مربوط به سرتاسر ايرلند مي باشد
در سخنراني خود در رابطه ”  سازمان جوانان حزب كمونيست انگلستان” در

با بحران مالي اخيري كه  بازارهاي كشور هاي سرمايه داري را در هـم    
در چنين شرايط بحراني، سرمايه داري سعـي  “  :  پيچيده است، هشدار داد

اگر بـه  .   خواهد كرد طبقه كارگر را مجبور به پرداخت هزينه بحران بكند
آنها اجازه بدهيم، كارفرمايان فشار و ضربه حاصل از بحران را به زنان و   

 ”.كودكان تحميل خواهند كرد
به دعوت و با هماهنگي حزب كمونيست بريتانيا، فعاالن سازمان حزب 

دانشگاه كـمـونـيـسـتـي         “ توده ايران امسال هم در سه روز بحث هاي  
در جريان اين بحث هـا گـوشـه هـاي           .   شركت فعال داشتند”  بريتانيا

گوناگون مبارزه ي حزب توده ايران براي صلح، دمـوكـراسـي، آزادي و        
پيشرفت اجتماعي تشريح گرديد و يك نسخه از آخرين شمـاره نشـريـه      

با مقاالتي در رابطه با مبارزه مردم ميهن به همه شـركـت     ” ايران امروز“
 .  تقديم شد” ...دانشگاه كمونيستي “كنندگان 

 ...ادامه  مبارزه زنان ايران 

و سازمان اتحاد فداييان خـلـق     )  اكثريت( اخيرا سازمان فداييان خلق ايران 
كـه  ”  چريك هاي فدايي خلق“ ايران با انتشار بيانيه مشتركي نسبت به كتاب 

چندي پيش از سوي موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي منتشر گرديـد،  
واكنش نشان داده و به توضيح پيرامون برخي جوانب اينگونه تبليغات هدفمند 
ارگان ها و موسسات وابسته به وزارت اطالعات و ديگر نهادهاي اطالعاتي و 

در اين بيانيه مشترك خاطر نشان مي شود .  امنيتي رژيم واليت فقيه پرداختند
بنابه وظيفه اي كه براي خود در جلوگيري از تحريف و تخريب تاريخ چپ و “ 

تصريح پاره اي موارد پيرامون نفس انتـشـار كـتـاب       ...   جنبش فدايي قايليم
و نيز اشاراتي چند به مفاد اين اثر را ضـرور مـي     ”  چريك هاي فدايي خلق“ 

 ”.دانيم
اين رفقا سپس با تشريح ديدگاه هاي خود در خصوص تاريـخ و تـاريـخ        

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي با داشتن ...  “: نگاري تاكيد مي كنند
تاريخ نشر مـي  )  فدايي( مالكيت انحصاري بر ميراث ساواك، براي اين جنبش 

اسنادي كه، قسمت عمده آنها ورقه هاي بازجويي فداييان خلق هستنـد  .  دهد
كه زير تازش تازيانه ها نوشته و امضاء شده اند، و از اين روهم، نه اعـتـبـار      

ورقه هاي بازجويي نه دربرگيرنـده تـمـام      ...  تاريخي و نه اعتبار حقوقي دارند
موسسه مطالعات .  حقايق است و نه ساواك از تمام حقايق اطالع داشته است

و پژوهش هاي سياسي با انتشار اين كتاب، بدعت تازه اي را در تاريخ نويسي 
بدعت تاريخ نويسي بر پايه اوراق بازجويي و پـرونـده هـاي        .  بنا نهاده است

در حالي كه تاريخ نويسي براساس بازجويي ها، با ابتـدايـي تـريـن،       .  ساواك
ناشرين، تاريخ نشر داده اند تا تاريـخ  ...  ملزومات تاريخ نويسي هم مغاير است

خوانان اين نسل، تاريخ نسل هاي پيشين را آنگونه بخوانند كه حكومت مـي  
 ” ...خواهد

 :در بخش پاياني بيانيه مشترك دو سازمان اشاره گرديده
واقعيت اين است كه هدف و سياست رژيم نابودي چپ و حـذف آن از        “ 

اين سياست شكست خورده و امروز با وجود تمام ... صحنه سياسي كشور است
بگير و ببندهاي حكومت چپ سوسياليست به عنوان نيرويي مستقل بـرآمـد     
كرده و نفوذ خود را در جنبش هاي اجتماعي و بـخـصـوص دانشـجـويـان           

با انتشار ايـن  ...  دانشگاه دوباره به سنگر چپ تبديل شده.  گسترش داده است
كتاب، حكومت برآن است تا اگر نتواند نسل جديد چپ در ايران را از راه بـاز    

 ”.دارد، ذهنيت منفي نسبت به گذشته چپ را در ذهنيت آنان شكل دهد
الزم است تاكيد كنيم، دروغ پردازي و جعل تاريخ و خـاطـره نـويسـي و         
يادمانده نگاري ها براساس اطالعات امنيتي و ورقه هاي بازجويي و يا اقاريـر  
شكنجه شدگان به هيچ وجه بدعت تازه اي نيست و اين شيوه از سـاواك و    
دفتر ويژه اطالعات به ارگان هاي امنيتي رژيم واليت فقيه به ارث رسـيـده     

پيش از انتشار كتاب برضد ”  موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي“ .  است
جنبش فداييان خلق و مبارزه  آنان، كتابي سراسر دروغ و تحريف و جـعـل       

” حزب توده ايران از شكل گيري تا فروپاشـي “ برضد حزب توده ايران به نام 
صفحه انتشار داده بود و بسياري از سايت ها و پـايـگـاه     1200دريك جلد با 

هاي خبري اينترنتي نزديك به رژيم به تبليغ و ترويج آن پرداخته و هنوز مي 
چنين روشي عليه ديگر سازمان ها و نيروهاي مردمي تحت عناويـن  .  پردازند

-اين بخشي از جـنـگ روانـي     .  مختلف صورت پذيرفته و صورت مي پذيرد
تبليغاتي استبداد و ارتجاع ايران برضد نيروهاي مردمي و مترقي است كه تـا    
به امروز حجم گسترده اي از آن صرف مبارزه با حزب ما و انديشه و تاريخ و   

 .سياست هاي آن شده است
چريكهاي فدايي “ ما در اين قسمت كه هدف جعل تاريخ از جمله در كتاب 

مبارزه رژيم با چپ و نفوذ رو به گسترش آن است، با رفقـاي فـدايـي      ”  خلق
موافقيم  و براين اساس معتقديم بايد با مبارزه اي متحد و مشترك اين ترفند 

انديشه هاي مردمي و كمونيستي و آرمـان  .  رژيم واليت فقيه را خنثي ساخت
انديشه هاي ماركسيـسـتـي    .  هاي چپ ريشه هاي ژرفي در جامعه ايران دارد

نفش اساسي يي در پيشبرد مبارزات مردم ميهن ما بر ضد استعمار و بـراي      
تحقق آزادي و عدالت اجتماعي داشته و دارد و درست به خاطر همين اصـل    
است كه رژيم مستبد و واپس مانده واليت فقيه قادر نخواهد بود بـا جـعـل      
تاريخ و خاطره نويسي و تاريخ نگاري آرمان هاي واالي مردمي و چپ را در   

 !كشور منحرف و نابود سازد

 دروغ پردازي و جعل تاريخ 
 !سياست رسمي رژيم واليت فقيه است
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

يورش ماموران انـتـظـامـي بـه          
 “گردهمايي دانشجويان 

 
مهر مـاه امسـال،        14صبح روز يكشنبه 

درحالي كه گروهي از دانشجويان محروم از   
تحصيل و ستاره دار براي پيگيري حـقـوق     
پايمال شده خود و دراعتراض به رفتار وزارت 
آموزش عالي وحراست دانشگاه ها، درمقابـل  
مجلس گردهمايي مسالمت آميزي را برگـزار  
كرده بودند، اوباش بسيجـي و نـيـروهـاي         
انتظامي آنها را محاصره و با زورو تـهـديـد      
خواستار متفرق شدن دانشجويان شدند، بـا    
ممانعت دانشجويان از پايان دادن با تجـمـع   
اعتراضي، نيروهاي انتظامي آنها را بازداشـت  
. و به كالنتري ميدان انقالب منتقل كـردنـد  
” : خبرنامه اميركبير دراين زمينه گزارش داد  

نيروهاي انتظامي دانشجويـان سـتـاره دار        
ومحروم از تحصيل بازداشت شـده را بـه         
كالنتري ميدان انقالب منتقل و پس از چند 
دقيقه آن ها را آزاد كرد، ماموريـن نـيـروي      
انتظامي پس از آزادي دانشجويان با يكي از   
آنها درگير شده و مجددا به بـازداشـت وي     
اقدام كردند كه اين مساله با اعتراض ديـگـر   
دانشجويان مواجه شد مامورين براي متفـرق  
كردن دانشجويان از گاز اشك آور استـفـاده   
كردند و چند تن از دانشجويان را مورد ضرب 

 ”.و شتم قرارداد
محروم ساختن دانشجويان از تحصيل و يا 
تعليق ترم هاي آنان درحال حاضر يكـي از    
حربه هاي ارتجاع حاكم درمقابله با جنـبـش   

مرتجعان .  دانشجويي آگاه و مبارز ايران است
مي كوشند به اين وسيله جوانان را ترسانـده  
ومانع از فعاليت سياسي و افشاگرانـه آنـهـا      

دراين زمينه چند هفته پيش نيز تعـداد  .  شوند
قابل توجهي از دانشجويان به وزارت عـلـوم   

اما مسئولين حـاضـر نشـدنـد       . مراجعه كردند
سازمان سـنـجـش    .  پاسخي به ايشان بدهند

درسال جاري خورشيدي از ارايه كارنامه بـه    
نفر از دانشجويانـي كـه دردوره        17حداقل 

به شكلـي فـعـالـيـت        )  ليسانس( كارشناسي 
دانشجويي چه سياسي و چه صنفي داشتنـد،  
خودداري كرد وعلت اين امر را مسـئـوالن     

سازمان سـنـجـش      
گــــزارش وزارت     
اطالعـات عـنـوان      

سـال     2طي .  كردند
ــا       ــه ده ه گــذشــت
دانشجوي ستاره دار   
از ادامه تـحـصـيـل     
بازمانده اند و برخـي  
نيز از سـوي وزارت    
ــا        ــات و ي ــالع اط
ــاه      اطــالعــات ســپ
پاسداران مورد تهديد 
قرار گرفته و از آنـان  
انزجار نامه رسـمـي     
درخواست گـرديـده     

 .است
درآستانه انتخـابـات   

دوره دهم رياست جمهوري، ارتجاع حاكم با علم به نقش سازنده و موثر جنبش دانشجويـي  
درمجموعه جنبش مردمي كشور، تالش مي ورزد به هر شكل ممكن فعالين دانشجويـي را    

محروم ساختن از تحـصـيـل    .  تحت فشار قرارداده و جنبش دانشجويي را مهار و ناتوان سازد
دركنار بازداشت هاي گسترده و ضرب و شتم دانشجويان از شيوه هاي مـتـداول تـاريـك         

 .انديشان واپس گرا دراين زمينه است
ادامه تحصيل حق قانوني و انكارناپذير همه جوانان از جمله فعالين ميهن دوست و ترقـي  
خواه جنبش دانشجويي ميهن ما است بايد متحد و يكپارچه از اين حقوق بديهي پشتيبـانـي   

 !كنيم
 

 اعمال فشار بر آيت اهللا منتظري را محكوم مي كنيم
 

به دنبال سخنان افشاگرانه و انتقادي آيت اهللا منتظري در مراسم مذهبي عيد فطر امسال، 
نيروهاي اطالعاتي و امنيتي رژيم واليت فقيه با برنامه اي از پيش تعيين شده فشـار  بـر       

 . نزديكان، اعضاي دفتر و خانواده اين مرجع صاحب نام و برجسته مذهبي را تشديد كرده اند
پايگاه اطالع رساني سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي، ادوار تحكـيـم وحـدت روز        

: مهر ماه در گزارشي به نقل از اطالعيه دفتر آيت اهللا منتظري اعـالم داشـت     18پنجشنبه 
مسئول اطالع رساني دفترآيت اهللا منتظري مرجع تقليد و مهم ترين روحـانـي مـنـتـقـد           ” 

حاكميت در قم به دنبال سخنان اخير اين مرجع تقليد بازداشت شده است، بنابر اطـالعـيـه      
دفتر آيت اهللا منتظري، پس از انعكاس خطبه هاي نماز عيد فطر آيت اهللا منتظـري صـبـح      

نيروهاي اداره اطالعات قم با حكم دادگاه ويژه روحانيت پس از چنـد سـاعـت      )  چهارشنبه( 
تفتيش و بازرسي منزل حجت االسالم آقاي مجتبي لطفي از اعضاء دفتر آيت اهللا منتظري و 

همچنين در همين سـاعـات     .  مسئول اطالع رساني دفتر معظم له، ايشان را بازداشت كردند
منزل آقاي مجتبي فيض داماد آيت اهللا منتظري مورد بازرسي ماموران اداره اطالعـات قـم     

 ”.قرار گرفت
آيت اهللا منتظري در سال هاي اخير و پس از برچيده شدن حصر خانگي و مـمـنـوعـيـت      
ديدار، همواره و در مناسبت هاي گوناگون با شهامت تمام نسبت به اقدامات سركوبگرانـه و    

در مراسم مذهبي نـمـاز     .  تبعيض آميز رژيم واكنش نشان داده و زبان به انتقاد گشوده است
عيد فطر امسال نيز، وي با انتقاد از سياست هاي ارتجاع حاكم و تبليغات دروغـيـن دولـت      
. احمدي نژاد نسبت به ادامه اين گونه سياست ها كه براي كشور خطرناك است، هشدار داد  

بعالوه رژيم واليت فقيه با توجه به نقش و نفوذ معنوي و اعتبار اجتماعي آيت اهللا منتظـري  
از فعال شدن وي به ويژه در آستانه انتخابات آينده رياست جمهوري سخت نگران اسـت و    

در هفته هاي .  اعمال فشار به نزديكان و بيت ايشان دقيقا با اين هدف صورت پذيرفته است
گذشته برخي شخصيت ها و جريانات منتقد و مخالف ارتجاع حاكم بويژه گـروه هـايـي از        
جنبش دانشجويي ديدارهايي با آيت اهللا منتظري داشته اند كه در اين ديدارها او بـرارايـه       

اين اقدامات .  برنامه و ايستادگي در مقابله با سياست هاي دولت كنوني تاكيد جدي كرده بود
 . نمي تواند خشم و واكنش مرتجعان حاكم را در پي نداشته باشد

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

عالوه بر اين همزمان با دستگيري مسئول اطالع رساني دفترآيت اهللا مـنـتـظـري،       
رسانه هاي وابسته به ارتجاع حاكم جنگ تبليغاتي زشت و ناروايـي را بـرضـد او و            

 .نزديكانش به راه انداخته اند كه تازگي نداشته و ناشناخته نيست
حزب ما ضمن محكوم كردن اعمال فشار و اتهام زني ناروا به آيت اهللا منتـظـري و     
نزديكان ايشان، خواستار مبارزه مشترك و متحد همه نيروهاي ميهن دوست، مـلـي و     

  .آزاديخواه بر ضد چنين اقدامات سركوبگرانه است
 
 ميليون ها كارمند زير خط فقر زندگي مي كنند  
 

دولت احمدي نژاد در واكنش به اعتراض هاي وسيع كارمندان كشور، بودجه جبـران  
درصـد     14خدمات كاركنان دولت در سال كنوني را نسبت به سال گذشته نزديك به   

افزايش داد تا بلكه بتواند صداي اعتراضي ميليون ها كارمند و خانواده هـاي آنـان را       
اما اين اقدام نيز تغييري در زندگي كارمندان نداده و كمـاكـان سـطـح       .  خاموش سازد

دستمزد آنها پايين تر از نرخ رسمي تورم كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسـالمـي   
مهرماه امسال در اين خصـوص گـزارش      3روزنامه سرمايه .  اعالم مي شود، قرار دارد

 14بيـش از       86نسبت به سال  87بودجه جبران خدمات كاركنان دولت درسال ”  : داد
درصد افزايش پـيـدا    7/ 9درصد افزايش پيدا كرده اما اضافه حقوق كاركنان دولت تنها 

طبق اعالم بانـك   86امسال نيز دولت با وجود اين كه نرخ تورم در سال ...  كرده است
درصد اعالم كـرد   10درصد بوده ميزان افزايش حقوق كارمندان را تنها  18/  4مركزي 

 ”.درصد كمتر از نرخ تورم است 8/ 4كه 
درصد  7/  9ميزان حقيقي افزايش حقوق كارمندان ”  : در ادامه گزارش اشاره مي شود

است و با توجه به عدم تطابق مصوبه دولت با قانون برنامه و ابطال آن، هنوز هـيـات     
يعنـي بـا گـذشـت         . ( رييسه مجلس اقدام به ابالغ مصوبه جديد به دولت نكرده است

ماه از سال هنوز كارمندان بالتكليف هستند و معلوم نـيـسـت بـالخـره           8نزديك به 
ماه از انتصاب معاونت توسعه  9بيش از )  به چه ميزان است 1387دستمزد آنها در سال 

منابع انساني مي گذرد اما هنوز چارت و تشكيالت اداري اين معاونت كه عـهـده دار       
 ”.تنظيم آيين نامه قانون مديريت خدمات كشوري بوده به طور كامل مشخص نيست

به اين ترتيب كارمندان كشور هنوز دستمزدهاي سال گذشته خود را دريـافـت مـي      
كنند و با توجه به گراني و افزايش قيمت كاالها خصوصا مواد خوراكي، ميـلـيـون هـا       
خانواده كارمندي كشور در زير خط فقر بسر مي برند و اين درحاليست كه درآمـدهـاي   
ايران درسال هاي گذشته نسبت به قبل به دليل افزايش بهاي نفت افزايش چشمگيـر  
داشته و ميليون ها كارمند به حق انتظار داشتند افزايش درآمدهاي كشور درزندگي آنها 

اما برخالف چنين انتظاردرست و منـطـقـي، شـاهـد        .  نيز تاثير مثبت باقي مي گذاشت
علت اصلي سقوط سـطـح   . سقوط سطح زندگي مزد بگيران و از جمله كارمندان هستيم

زندگي زحمتكشان، افزايش نرخ تورم و گراني سرسام آور ماه هاي اخير را بـايـد در         
اجتماعي رژيم واليت فقيه و سياست هـاي ارتـجـاع حـاكـم          -سمت گيري اقتصادي

بي عدالتي در حق ميليون ها كارمند و خانواده هاي آنان يك نمـونـه از     .  جستجو كرد
كارمندان زحمتكش كشور .  تاثيرات برنامه و عملكرد دولت احمدي نژاد به شمار مي آيد

به درستي و درتجربه روزمره خود به اين نتيجه رسيده اند كه راه حل تامين منافع آنها، 
زمزمه خواست ايجاد سنديكاهاي مسـتـقـل در      .   مبارزه سازمان يافته و متشكل است

ميان كارمندان رده پايين و متوسط كه درالبالي اخبار رسانه هاي همگاني به گـوش    
 صنفي اين قشر وسيع اجتماعي است-مي رسد، نشانگر بلوغ سياسي

 
 پيامد ورشكستگي صنايع كشور

ورشكستگي و تعطيلي واحدها و شـركـت هـاي        
ايراني فعال در بخش صنعت بويژه درصنايع كليدي و 
مادر، امكان حضور و فعاليت گسترده شركـت هـاي     

 . خارجي را فراهم آورده است
ده ها شركت خارجي با توجه به ورشـكـسـتـگـي        
صنايع و واحدهاي صنعتي كشور، بر نفوذ و نقش خود 
در اقتصاد ايران افزوده اند، در واقع برنامه و سياسـت  
ارتجاع حاكم زمينه نقش آفريني شركت هاي خارجي 
فعال در بخش هاي نفت و گاز، پوالد و ذوب آهن را 
مهيا ساخته و در اين خصوص دولت احـمـدي نـژاد      
ضمن خدمت به كالن سرمايه داري و تجار عمده، كا 
رگشاي شركت هاي خارجي نيز شده است، اين دولت 
با اجراي طرح اصالح ساختار واحدها نه تنها هـزاران  
كارگر را بيكار و امنيت شغلي زحمتكشان را پايـمـال   
مي سازد، بلكه به فعاليت واحدهاي صنعتي نيز آسيب 

شركت ايران صدرا كه از واحدهاي مهم .  رسانده است
صنعتي كشور به شمار مي آيد و در صنايع نفت و گاز 
وساخت سكوهاي دريايي و كشتـي داراي سـابـقـه         
تجربه و اعتبار است، با طرح فوق از چرخه فعـالـيـت    

 . بازمانده و شركت هاي خارجي جايگزين آن شده اند
مهر ماه در گـزارشـي از        8روزنامه دنياي اقتصاد 

جايگزيني شركت هاي خارجي به جـاي واحـدهـاي      
ايراني بويژه درطرح هاي راهبردي نفت، گاز، صنايـع  
پوالد و غيره در خصوص كنار گذاشتن شركت ايـران  

مدير عامل شركت پترو پارس ”  : صدرا از جمله نوشت
ايران با بيان اينكه كشتي هلندي به جاي صدرا مـي  
آيد خاطر نشان ساخت در حال حاضر دو رشته خـط    

اينچ گاز سكوها را به پااليشگاه هاي  32لوله دريايي 
خشكي منتقل مي كند، ساخت خط لوله سـوم را از      
شركت صدرا گرفته ايم و به يك شركـت هـلـنـدي       
واگذار كرده ايم كه هم اكنون كشتي لوله گذاري اين 
شركت درحال حركت به سمت ايران بـوده و قـادر       

روزعمليات لوله گذاري خط لوله  25است ظرف مدت 
 ”.سوم را  انجام دهد

گفتني است شركت معتبر ايران صدرا تنها به دليل 
عدم اعتبارات مالي درحال ركود به سر مـي بـرد و       
عامل اصلي مشكالت اين شركت سـيـاسـت هـاي       

 . اقتصادي ضد توليدي دولت احمدي نژاد است
به گواهي بسياري از كارشناسان بين المللي صنعت 

حفاري و لوـلـه   ( نفت بويژه امور مربوط به فالت قاره 
مهندسان، متخصصان، كـارگـران و       )  گذاري دردريا

تكنيسين هاي ايراني از زمره با تجربه ترين و ورزيده 
ترين فعاالن صنايع نفت و گاز درمنطقه و حتي جهان 

 .هستند
اما با سياست هاي ارتجاع حاكم اين توان و تجربه 
ناديده گرفته و بالاستفاده مي ماند و بدتـر ايـنـكـه       
شركت هاي خارجي با قراردادهـايـي يـك طـرفـه          
ودريافت مبالغ هنگفت جايگزين شركت هاي ايرانـي  
مي شوند، نكته جالب اين جاست كه همين شـركـت   
ها با پيشنهاد دستمزدهاي بيشتر خواهان اسـتـخـدام    
متخصصان و كارگران ايراني هستند و پرواضح اسـت  
كه بيكاري و بي عدالتي سبب جذب آنها به شـركـت   

 . هاي خارجي مي شود

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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سياسي دولت برگمارده ولي فقيه و  دشواري هـاي آن در اوضـاع         -اقتصادي
 .كنوني است

حزب ما در كنار بسياري از صاحب نظران اقتصادي در سـال هـاي اخـيـر         
. همواره نسبت به نارسايي هاي نظام بيمار اقتصادي كشور هشدار داده اسـت     

روند زوال بنيه توليدي كشور، در سال هاي اخير و تكيه بيش از پيش اقتصاد و 
درآمد ملي بر درآمد نفتي، كشور را بيش از پيش به سمت اقـتـصـادي تـك         
محصولي رانده است و از سوي ديگر حيات اقتصادي ايران را به شكل گسترده 

به نظر بسياري از صاحب نظران . يي به تحوالت بازار نفتي جهان گره زده است
اقتصادي وابستگي ايران به نوسانات بازار جهاني نفت در عرصه هاي گوناگوني 

بر اساس آمار رسمي رژيم سهم در آمد نفتي از توليد ناخالص .  قابل رويت است
در صد واردات كشـور از       80نكته ديگر اينكه .  درصد است 50داخلي  باالي 

بر اسـاس   .محل در آمدهاي ارزهاي كشور از طريق فروش نفت بدست مي آيد
) در صـد    85بالغ بر ( همين آمار درآمدهاي عمومي دولت به شكل گسترده يي 

دالر در هر  140بر اين اساس با سقوط قيمت نفت از . وابسته به پول نفت است
دالر براي هر بشكه اثرات فوري و بسياري وسيـعـي بـر       60بشكه به نزديك 

 . وضعيت اقتصادي كشور به همراه خواهد داشت
در همين زمينه تذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه در  تـمـامـي ايـن       
دوران رشد نجومي قيمت نفت و درآمد باالي ايران از فروش نفت نه تنها  اين 
درآمد ها  صرف بهبودي وضعيت اقتصادي كشور نشده است بلكه عمدتا توسط 

بيژن زنگنه، وزير پيشين جهاد ، نفت و كشـور    .  سران رژيم به تاراج رفته است
اخيرا در سخناني درباره وضعيت بحراني كشور به گم شدن بخش مـهـمـي از      

سال دوره آقاي هاشمي يعني  8در “ : ذخيره هاي ارزي ايران اشاره كرد و گفت
در .  ميليارد دالر درآمد نفتي داشـت  126دولت مجموعا  1375تا  1368از سال 

ميليارد دالر درآمد نفتي داشت  173دولت  1383تا  1376دوره آقاي خاتمي از 
براساس برنامه توسعه كشور و . ميليارد دالر درامد داشته است 198و دولت نهم 

ميـلـيـارد دالر در         96مجوز هاي قانوني صادر شده در حال حاضر بايد حدود 
حساب ذخيره ارزي موجودي باشد ولي براساس اعالم رسمي وزير سابق اقتصاد 

ميليارد دالر است هرچند اين روزها شنيده مي  16اين رقم  1386در پايان سال 
ميليارد دالر  80ميليارد دالر است در نتيجه هزينه كرد  8شود اين مبلغ حداكثر 

 ”. مابه التفاوت محل سوال و اشكال است
كارنامه چهار ساله دولت احمدي نژاد كه كارزار انتخاباتي خود را بـر اسـاس     
موج گسترده نارضايتي عميق توده هاي زحمت كش از نابرابر هاي اجتماعي و 

تنظيم كرده بود، نمونه روشني از ”  گذاشتن پول نفت بر سر سفره مردم“ با قول 
افالس سياست اقتصادي، اجتماعي و سياسي تاريك انديشان حاكم بر كشـور    
است كه در سال هاي اخير با دنبال كردن سياست هاي نوليبرالي اقتصـادي و    
دنبال كردن نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كشور را بيـش  

بيكاري فزاينده نـيـروي   .  از پيش به سمت بحران همه جانبه اقتصادي رانده اند
فعال كار، تشديد دره عميق فقر و ثروت، رشد فزاينده تورم و نـابـودي قـدرت      
خريد زحمتكشان، كه با عدم رشد متناسب دست مزدها با كاهش درآمد رو بـه  
رو بوده اند، و در مجموع تشديد محروميت اكثريت شهروندان كشور نـتـيـحـه     

 . مستقيم اين سياست هاي مخرب رژيم واليت فقيه است
ميليارد دالري  196بر خالف همه قول هاي احمدي نژاد سهم اساسي درآمد 

نفت، نه بر سر سفره مردم كه بلكه بر سر سفره سران رژيم و رهبران نظامي و 
انتظامي كشور قرار گرفته است و تنها فقر و محروميت است كه ميـان مـردم     

بي شك با تشديد بحران اقتصادي كشور،  دشـواري هـاي     .  تقسيم شده است
سياسي و اجتماعي رژيم نيز تشديد خواهد شد و روند نارضايتي ها مي تواند بار 
ديگر به ناآرامي هاي گسترده اجتماعي و رشد جنبش نارضايتي توده ها منجـر  

تجربه سال هاي اخير نشان داده است در صورتي كه بتوان اين نارضايتي . گردد
هاي گسترده توده اي را سازمان دهي كرد آن وقت مي توان رژيم را به عقـب  

 . نشيني وادار كرد
كارنـامـه   .  ايران در ماه هاي آينده، بار ديگر، به سمت انتخاباتي مهم مي رود

دولت برگمارده ولي فقيه در چهار سال گذشته آنقدر سياه و ضد مردمي اسـت    
مجـدد  ”  انتخاب“كه حتي بخش هاي وسيعي از طرفداران رژيم نسبت به ادامه 

دولت احمدي نژاد و حمايت از كارزار انتخاباتي او دچار ترديد هاي جدي اند و   
به نظر مي رسـد    .  رايزني هاي بسياري بر ارائه نامزدهاي ديگر در جريان است

كه رژيم بر خالف انتخابات دوره گذشته براي برگماري احمدي نژاد، حتـي از    
سازمان دهـي كـارزار       .  طريق تقلبات گسترده، دچار دشواري هاي جدي باشد

مبارزاتي گسترده يي براي افشاي كارنامه سياه دولت احمـدي نـژاد و رژيـم          
واليت فقيه بخشي از وظايف مهم نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور اسـت    

 .   كه بايد با تمام توان براي گسترش آن تالش كرد

 كارگران خواستار تقويت توليد و امنيت شغلي هستند ...سياسي -اقتصادي” سونامي“ادامه 

كارگران قهرمان و مبارز كارخانه الستيك البرز پس از آنكه وعده هاي 
احمدي نژاد براي حل مشكالتشان پوچ و بي نتيجه از آب درآمد، مجددا 

مهرماه امسال دست به تجمع دربرابر ساختمان وزارت كـار و       14درروز
خواست اين كارگران احيا كارخانه الستيك البرز، لغو .  امور اجتماعي زدند

 15روزنامه سرمايه   .  خصوصي سازي، و دريافت دستمزدهاي معوقه بود
چهارسال ونيم است كه كارخانـه بـزرگ     ” :مهرماه درگزارشي تاكيد كرد

درصد مصرف تاير كشور را تامين مي  15الستيك سازي البرز كه حدود 
كند با واگذاري به بخش خصوصي دچار مشكل شده به گونه اي كـه      
درحال حاضر سهامدار اصلي آن نمي تواند از ظرفيت ايـن كـارخـانـه         
استفاده كند، مشكالت اين واحد توليدي به شوراي تامين شـهـرسـتـان     
اسالم شهر، شوراي تامين اسالم شهر، وزارت صنايع و نـهـاد ريـاسـت       

بعـالوه  ”  . جمهوري اعالم شده كه متاسفانه هنوز مشكل حل نشده است
” : نماينده شوراي عالي كار نيز به خبرنگار سرمايه خاطر نشان سـاخـت    

كارگران مي گويند اين واحد توليدي تعطيل نشود و دو باره احيا گـردد،    
هزار شغل غير مستقيم  7شغل مستقيم و  1300احياي اين واحد توليدي 

كارگر كارخانه الستيـك   1400درحال حاضر نزديك به ”  . ايجاد مي كند
 .البرز ماه ها دستمزدي دريافت نكرده ودروضعيتي ناگوار بسر مي برند

عاقبت كارخانه الستيك سازي البرز ماهيت برنامه خصوصـي سـازي     
كارگران معترض كـه در بـرابـر          .  رژيم واليت فقيه را آشكار مي سازد

ساختمان وزارت كار و امور اجتماعي گردهم آمده بودند به خبرنگار ايسنا 
تاكيد كردند كه با حضوصي سازي اين واحد، مديريت و صاحبان جديـد،  
درصدد تعطيلي و خراب كردن كارخانه هستند تا به جاي آن ساختـمـان   

يكي از كارگـران  .  سازي كرده و از اين راه سودهاي كالن به جيب بزنند
صاحبان و مديريت اين واحد خصوصي شـده  ”  : به ايسنا با صراحت گفت

كساني هستند كه صنعت را نمي شناسند وتوان بالقوه اداره اين واحد را   
 ”ندارند

به گزارش رسانه هاي همگاني احياي اين واحد بزرگ تـولـيـدي بـه       
ميليارد تومان بودجه نياز دارد كه دولـت احـمـدي نـژاد از              8حداقل 

عالوه بر اين واردات بي رويه از خـارج،  .  تخصيص آن جلوگيري مي كند
حذف يارانه هاي حمايتي و حمايت مستقيم دولت از تـجـار عـمـده و         
واردكنندگان الستيك در كشور، علت تعطيلي و ركود كارخـانـه بـزرگ      

مهرماه ضـن     15روزنامه سرمايه .  الستيك سازي البرز قلمداد مي شود
واردات بـي    ”  : تاكيد بر مبارزه گسترده كارگران اين واحد ا زجمله نوشت

درصدي قيمت مواد اوليه و كـاهـش        30رويه الستيك و تاير، افزايش 
نقدينگي شركت هاي توليد كننده تاير در سال هاي اخير منجر به ايجاد 
اختالل در وضعيت توليد شده است به گونه اي كه درحال حاضر برخـي  

 ”.شركت هاي توليد كننده تاير در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند
سخنان وموضعگيري كارگران قهرمان الستيك سازي البرز درجريـان  
گردهمايي مقابل وزارت كار با اهميت و قابل توجه بوده و نشانه آگاهـي  

مهر مـاه     15يكي از كارگران درگفت و گو با سرمايه .  طبقاتي آنها است
تجمع قبل كه مقابل دفتر رياست جمهـوري بـود، ريـيـس         ”  :مي گويد

جمهور دستور داد هر چه سريعتر مشكالت كارگران اين واحد پيگيري و 
حل شود كه با گذشت يك ماه از آن هنوز نتيجه اي در خصـوص آن      
صورت نگرفته است، خواسته ما كارگران اين است كه اين واحد توليدي 
با مديريت دولتي اداره شود، اما به نظر مي رسد وزارت كار نمي خـواهـد   

خوب توجه كنيد يعنـي  ( اين اتفاق بيفتد، مسئوالن وزارت كار مي گويند 
به كارخانه برويد و مشكالت كارخـانـه را     )  مسئوالن دولت احمدي نژاد

خودتان حل كنيد، دستگاه ها و لوازم اضافه را بفروشيد وبه مواد اولـيـه     
ما .  تبديل كنيد، ما هم براي حقوق معوقه شما يك ميليارد وام مي دهيم

كارگران اين را قبول نداريم، نمي خواهيم كارخانه به اين روز دچار شـود  
و به هيچ عنوان نمي خواهيم كارخانه تعطيل شود، اگر خط توليد كارخانه 

اين كارخانه درزمان اوج خود ايـن  .  راه بيفتد، مشكالت نيز حل مي شود
ميليارد تومان سـود     1تن توليد ماهانه  70ظرفيت را داشت كه با روزي 

ماه است كه خوابيده است و در  4درحال حاضر اين كارخانه .  داشته باشد
متواري اسـت و هـيـچ كـس             )  بخش خصوصي( حال حاضر كارفرما 

 ”.كارگر اين واحد نيست 1400پاسخگوي نياز 
بايد ضمن حمايت قاطع از حقوق كارگران قهرمان الستيـك سـازي     
البرز و ديگر كارگران در رشته هاي ديگرتاكيد كرد، سياست هاي دولـت  
ضد مردمي احمدي نژاد درخدمت به سرمايه بزرگ تـجـاري و دالالن       
عمده مانع اصلي درتقويت توليد و احياي كارخانجاتي نظير السـتـيـك      

 ! سازي البرز است
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ها، تكلـيـف    و حاال با اين برنامه نجات بانك.  وجود آورد
” طرح مشاركت سرمايه خصوصي در پروژه هاي دولتي“ 

اشاره به طرح سال هاي اخير دولت بريتانيا [ شود  چه مي
براي پشتيباني از مشاركت دادن سرمايه خصوصـي در    

؟ ] پروژه هايي نظير ساختمان مدارس و بيمارستـان هـا    
دهد كه آنـهـا      ها پول نقدي را مي دولت اكنون به بانك

طـرح  “  هـاي مـوضـوع           براي قرض دادن به شركت
نيـاز  “  مشاركت سرمايه خصوصي در پروژه هاي دولتي 

هـايـي      دارند،  اينها براي قرض دادن به دولت با بهـره 
الزم دارنـد،    )  دولتي( هاي عمومي  آميز بر دارايي اجحاف

كه سپس در پي آن، همان الشخوران مصادره كـنـنـده    
گيرند و آن را بـه         خصوصي تملك آن را به دست مي

ترين وزير دولـت حـزب        شرم آيا بي.  كشانند نابودي مي
تواند از اين وضـع     انگلستان هم هنوز مي”  جديد” كارگر

 دفاع كند؟
در چـارچـوب     ”  هاي جايگزين سياست“ مطرح كردن 

بـازار  .  گوي اين وضع نخواهد بود داري هم پاسخ سرمايه
هـمـان   .  تواند از عهده اين وضع برآيد داري نمي سرمايه

گونه كه در برنامه حزب كمونيست انگلستان آمده است، 
هـايـي مـثـل        گذاري و مالكيت دولتي در عرصه سرمايه

مسكن، انرژي و حمل و نقل، و مداخله راهبردي اساسي 
دولت در صنايع توليدي و اقدام به مـنـظـور افـزايـش        

هيـچ  .  انداز بازنشستگي و مزايا، امري ضروري است پس
تواند از ركود پرشتاب كنوني جلوگيري  اقدام ديگري نمي

يابد، بيكاري  كند كه در آن درآمدهاي واقعي كاهش مي
هـاي بـخـش دولـتـي             رو به افزايش است، و بودجـه 

اين اقدام به داليل سياسـي، و    .  شود رحمانه قطع مي بي
بـحـران كـنـونـي        .  نيز به داليل اقتصادي، ضرور است

درست آن شرايطي را كه ماوراي راست بـراي پـيـش        
فقـط يـك     .  كند هايش الزم دارد فراهم مي بردن هدف

پادزهر وجود دارد، و آن هم توضيـح روشـن و سـاده          
اي  هاي واقعي همراه با راه انداختن كارزارهاي توده علت

و فقـط از راه چـنـان          .  هاي مترقي است در راه گزينه
اي به رهبري جـنـبـش كـارگـري و             كارزارهاي توده

توان يك جنبش مردمي به اندازه  سنديكايي است كه مي
كافي گسترده پديد آورد كه بتواند دولت هـاي حـاكـم      

 .هايش وادارد كنوني را به تغيير سياست
اين همان چيزي است كه سام وب در آمـريـكـا بـه       

الگويي مبتني بر ابتكارهاي اقـتـصـادي    :  دنبال آن است
كه قدرتش مبتني )  قرار داد نو) ( New Deal(روزولت 

تـوانـنـد     بر قدرت محرومان و زحمتكشاني است كه مي
داري را بـه چـالـش           قدرت و عمل كارگزاران سرمايه

هاي يونان خواستار واكنشي مشابه در  كمونيست.  بكشند
زحمتـكـشـان بـايـد        .  سراسر كشورهاي اروپايي هستند

هاي اين كشورها، و فراتر از همـه   دموكراسي در پارلمان
شان را كه توسط پيمان اتحاديه اروپا زير  قدرت اقتصادي

. پا گذاشته شده است، باز پس بگيرند و احـيـا كـنـنـد       
رويدادهاي چند هفته گذشته به روشني نشان داده است 
كه چگونه سرمايه مالي در هر كشور جداگانه از قـدرت    

در سطح دولت كشور به منظور نجـات  ”  خودش“ دولتي 
اما بر اساس قانون پيمان .  كند منافع خودش استفاده مي

هاي ملي كشـورهـاي عضـو از           اتحاديه اروپا، پارلمان
حل جايگزين و غيرنوليبـرالـي مـنـع        اجراي هرگونه راه

ها اجازه ندارند كنترلي روي سرمـايـه    اين دولت.  اند شده
را محدود كننـد، يـا     ]  در اروپا[ تحميل كنند، گردش آن 

به اين داليل اسـت كـه       .  بخش دولتي را توسعه دهند
اعمال دموكراسي واقعي، توازن قوا ميان سرمايه و كـار،  

بـه  .  نكته اساسي و حياتي در رفع بحران كنونـي اسـت    
همين دليل است كه در شرايط كنوني، عمل مشترك و   
متحد به رهبري جنبش سنديكايي و كارگري در سراسر 

 .جهان اهميت مبرمي دارد
 ”مورنينگ استار“به نقل از روزنامه 

اطالعيه حزب كمونيست بوهم و موراوي درباره انتخابات  ...ادامه يك راه حل مردمي 

 اي و سنا در جمهوري چك منطقه

اي و دور اول انتخابات سنا  انتخابات منطقه)  87آبان  10و  9(   2008اكتبر  18و  17در روزهاي 
حزب سياسي و سازمان گوناگون در اين انـتـخـابـات        60در حدود .  در جمهوري چك برگزار شد

دهندگان واجد  درصد تعداد رأي 40/3اي  ميزان شركت كنندگان در انتخابات منطقه.  شركت كردند
در هـر دو مـورد مـيـزان شـركـت                 .  درصد بود 39/5رقم مشابه در انتخابات سنا .  شرايط بود

 .دهندگان بيشتر از انتخابات قبلي بود رأي
مـدنـي   “ نتيجه اين دو انتخابات حاكي از شكست سنگيني بود براي ائتـالف حـاكـم حـزب           

حـزب مـردم     “ ، حزب نخست وزير ميرك توپوالنك، و مؤتلـفـان او در         ) ODS( ”  دموكراتيك
، به رهبري ژيري چونك، و حزب سـبـزهـاي مـارتـيـن           ” اتحاد دموكرات مسيحي  –چكسلواك 

منطقه جـمـهـوري     13منطقه از  12با وجود اين كه تا امروز حزب مدني دموكراتيك در . بورسيك
پراگ در ايـن      ]  منطقه. [ اند منطقه حاكم 13ها بر هر  چك حاكم بود، اما امروز سوسيال دموكرات

 .انتخابات شركت نداشت
نماينده در  280درصد اراء  را به خود اختصاص دادند كه حاصل آن،  35/9ها   سوسيال دموكرات

درصد آرا را به دست آورد و در نـتـيـجـه      23/6حزب مدني دموكراتيك .  اي است شوراهاي منطقه
حزب كمونيست بوهم و موراوي موقعيت خود را به عنوان سـومـيـن      .  نماينده خواهد داشت 180

اي  نماينده در شوراهاي منطقه 114درصد آرا را كسب كرد، كه در نتيجه  15حزب پرقدرت حفظ و 
حزب حاكم دست راستي .  نماينده بود 43آرا و  6/7ها،  حاصل كار دموكرات مسيحي. خواهد داشت

اين حزب در جمهوري چك از نوع مشـابـه   .  سبزها حتي يك كرسي نمايندگي هم به دست نياورد
. رو هستنـد  ديگر احزاب اروپايي هوادار محيط زيست نيست كه به طور سنتي راديكال يا چپ ميانه

و مـحـيـط      ( اين حزب در جمهوري چك يك حزب دست راستي است كه از دستمايه اكولـوژي    
ها و نيروهاي سياسي پيرامون  كند، و اتكاي زيادي دارد به پشتيباني رسانه سوء استفاده مي)  زيست

در طيف سياسي كشور، اين .  رئيس جمهور پيشين، واسالو هاول، يا وزير امور خارجه، شوارتزنبرگ
بوده است كـه ديـگـر      ”  اتحاد آزادي“حزب در پي جذب آراي هواداران حزب ليبرال دست راستي 

 21217اي هفته پيش، حزب كمونيست بوهم و مـوراوي       در انتخابات منطقه.  وجود خارجي ندارد
تـر     اما به سبب شـركـت گسـتـرده        .  به دست آورد 2004گيري قبلي در سال  رأي بيشتر از رأي

بايرووا، نـامـزد مـا در          . اگر م. دهندگان در انتخابات اخير، درصد نسبي آراي حزب كمتر بود رأي
انتخابات سنا، بتواند در دور دوم برنده شود و به سنا راه يابد، حزب ما خواهد توانست موقعيت خود 

آرا را  41/4خانم بايرووا در دور اول انتخابات در زنويمو . را در سنا، با سه سناتور، كماكان حفظ كند
 .درصد رأي آورد 17/3به دست آورد، در حالي كه نامزد رده دوم از حزب مدني دموكراتيك فقط 

بـه هـمـان         2006توانست در انتخابات پارلماني سال  اگر حزب كمونيست بوهم و موراوي مي
تـوانسـت    نماينده كنوني مي 26اي امسال رأي آورد، آنگاه به جاي  انتخابات منطقه)  درصد( نسبت 

از سوي ديگر، نتايج انتخابات اخير به اين معناست كه .  داشته باشد)  نماينده بيشتر 11( نماينده  37
انتخابات اخير در شرايط متأثر از   .  نماينده كمتر خواهد داشت 3حزب ما در انتخابات پارلمان اروپا 

ما تالش كـرديـم بـا بـرقـراري          .  ها برگزار شد انگاري رسانه جو ضدكمونيستي و تحريم و ناديده
 .هاي مستقيم با مردم در سراسر كشور اين محدوديت را جبران كنيم تماس

نامزد انتخاباتي با هم رقـابـت    8200اي،  كرسي نمايندگي در شوراهاي منطقه 675براي كسب 
توانند در تمام مناطق  ها مي ها و سوسيال دموكرات بر اساس نتايج به دست آمده، كمونيست.  كردند

اما حزب كمونيست بوهم و موراوي حاضر به توافق بـا  .  كشور ائتالف هاي حاكم را تشكيل بدهند
در صورت تشكيل ائتالف، .  قيد و شرط نيست ها بر اساس حمايت نامحدود و بي سوسيال دموكرات

حزب كمونيست بوهم و موراوي خواستار تنظيم يك برنامه حداقل و روشن براي اداره مشـتـرك     
هاي  ها در موارد متعدد به قول تجربه گذشته نشان داده است كه سوسيال دموكرات. امور خواهد بود

اولويت ما كماكان مخالفت .  شان عمل نكردند و با احزاب دست راستي وارد ائتالف شدند انتخاباتي
حزب ما از تبعات يك ائتالف مطلع است و در     .  هاي راداري آمريكاست با پيمان ليسبون و پايگاه

صورت تشكيل ائتالف در مناطق مختلف كشور، مسئوليت هر پيامدي را، حتي پيامدهاي محتمـل  
به همين سبب است كه ما بر تعيين دقيق رويكردهاي مشترك اصـرار  .  گيرد منفي را، به عهده مي

نتيجه رأي اعتماد يا عدم اعتـمـاد بـه      .  مان را اجرا كنيم اي داريم، تا بتوانيم اصول و اهداف برنامه
اي  منطقه]  مؤتلف[ هاي  اي در امكان ايجاد دولت تأثير تعيين كننده)  آبان 4( اكتبر  22دولت در روز 
ها تا چه حـد در پـيـگـيـري             تجربه عمل نشان خواهد داد كه سوسيال دموكرات.  خواهد داشت

بـه  . [ ها مشاركـت كـنـنـد       دهند با غيرچپ هاي چپ جدي هستند و در كجاها ترجيح مي سياست
عدم “ رأي موافق از رأي  97رأي مخالف توانست با  96رغم  ها حزب حاكم علي گزارش خبرگزاري

نكته قابل توجه اصلي در انتخابات اخير آن است كه مردم .  نمايندگان جان سالم به در برد”  اعتماد
دولتي كه رفورم هـاي  .  كنند و خواستار تغيير هستند هاي دولت دست راستي را طرد مي ما سياست

كند، در پي رفع و رجوع مسائل و مشكالت كشور به هزينه مـردم عـادي      ضدمردمي را دنبال مي
اي را به سود منافع آمريكا و بر خالف منافع اكثريت عظيم مـردم   است، سياست خارجي نوكرمĤبانه

هاي راداري آمريكاست، چنين دولتي در آينده با مقاومتي  برد، و خواستار استقرار پايگاه به پيش مي
مسئله اكنون اين است كه آيا اين دولـت  .  شديدتر از آنچه تا كنون ديده است، رو به رو خواهد بود
هاي احتمالي انـتـخـابـات      در مورد تاريخ.  خواهد توانست از يك انتخابات زودهنگام حذر كند يا نه

 .شود، كه يكي از آنها برگزاري همزمان با انتخابات پارلمان اروپاست هايي زده مي زودهنگام حدس
ژيري ماستالكا معاون صدر كميته مركزي حزب كمونيست بوهم و موراوي و 
 نماينده پارلمان اروپا



 ”.هايي در اقتصاد آمريكا و جهان شد گسست
وقت كـردن نـيـروي       هاي كارگري و پاره  تهاجم براي از بين بردن اتحاديه

همچنين بود پيامد باز شـدن درهـاي       .  اي شد سابقه كارگر موجد سودهاي بي
منابع و ذخاير جهان سوم و اروپاي مركزي و شرقي در پي فروپـاشـي اتـحـاد       

اين رونـق انـبـاشـت         .  اي شد اما اين امر بالفاصله موجد مسئله تازه.  شوروي
گـذاري شـود وقـتـي كـه             توانست به طور سودآور سرمايه سرمايه، چطور مي

اي  كننده درآمدهاي واقعي ثابت بودند و كشورهاي جهان سوم در بدهكاري فلج
يكي جنگ بود، .  زدند؟ جورج بوش دو پاسخ به اين معضل داشت دست و پا مي

تحت رهنمودهاي آلن گـريـن       –و ديگري گسترش و افزايش نامحدود اعتبار 
زحمتكشان را تشويق كردند كه بـا    .  سپن، مهره بوش در بانك مركزي آمريكا ا

سـام  .  هاي درازمدت غيرقابل تحمل، درآمدهاي پايين را جبران كنند گرفتن وام
ضمن آن كه محرّكي براي اقتصاد داخلي و جهـانـي   “ گرايي  گويد مالي وب مي

مصرف كنندگان، (هاي شخصي  بود، اما براي ملت ما نيز رقمي نجومي از بدهي
اين ماركس بود .  و همين طور بود براي بقيه دنيا”  دولتي و شركتي به جا گذارد

هاي معمول رونق و ركـود       كه چنين استدالل كرد كه در مرحله نهايي چرخه
بورس [ آميز  انباشت سرمايه به عرصه عمليات مالي مخاطره-داري، مازاد سرمايه

هاي كوچك را    انداز كارگران و سرمايه سرريز خواهد كرد، و پس]  بازي و غيره
 .غارت خواهد كرد –در پي يافتن سود  –

ها در چنين مقياسي عظـيـم، بـدون       دادن پول مردم به بانك“ 
ريزي شده، فقط اوضاع  وجود مالكيت همگاني كامل و دقيقاً برنامه

 ”.كند تر مي را وخيم
ماركس همچنين هشدار داد كه با متمركزتر شدن مالكيت سرمـايـه، ايـن       

داري بازي  تر در عمليات سرمايه نقشي مركزي”  تصاحب از راه سرمايه مجازي“ 
ها، هم در اروپا و هم در ايـاالت   به همين دليل است كه كمونيست.  خواهد كرد

ها ديكتـه   را كه توسط بانك”  هاي نجات بسته“ متحده آمريكا، اين به اصطالح 
ها در چنين مقياسي عـظـيـم،     دادن پول مردم به بانك.  دانند اند، مردود مي شده

ريزي شده، فقـط اوضـاع را        بدون وجود مالكيت همگاني كامل و دقيقاً برنامه
ها، تضعيف قدرت خريد، و  اين امر موجب باال رفتن نرخ ماليات.  كند تر مي وخيم

شود كه براي بـه   گذاري در بخش دولتي مي ها براي سرمايه ناتوان كردن دولت
به همين سبب اسـت كـه     .  حركت انداختن دوباره اقتصاد واقعي ضروري است

ها را به ايـن صـراحـت       حزب كمونيست آمريكا موضوع مالكيت عمومي بانك
توان به بهاي كسـري از     ها را مي در شرايط فعلي، اين بانك.  مطرح كرده است

گذاري در اقتصاد را،    خريداري كرد، كه هدايت مستقيم سرمايه”  نجات“ هزينه 
 .كند پذير مي كامل، امكان در عوض مالكيت كامل يا نيمه

را در جـريـان       ”  هاي نجات بانكداران بسته“ در يونان، كه يكي از بزرگترين 
بحران اخير شاهد بوده است، حزب كمونيست پرقدرت كشور خواستار مـداخلـه   

سازي توسط بخـش دولـتـي، در         مستقيم دولت در اقتصاد است، از جمله خانه
هايي كمتر، اقدام در مورد دستـمـزدهـا و       هاي مسكن با بهره اختيار گرفتن وام

مزايا به منظور افزايش قدرت خريد عمومي و پايان دادن به نظام بازنشستـگـي   
كنند  آنها تأكيد مي.  روند هاي يونان از اين هم فراتر مي اما كمونيست.  خصوصي

كه اكنون ضروري و حياتي است كه جنبش كارگري و سنديكايـي بـه طـور        
داري انحصاري دولتي، دستوركار نوليبـرالـي آن و        مستقيم كل منطق سرمايه

. ساختارهاي اتحاديه اروپا را كه متضمن اين وضع هستند، به چالش بـكـشـد     
هاست كه بر اثر تفكر مشاركت  هاي بزرگي از جنبش سنديكايي اروپا سال بخش

بحران كنوني، مقياس ايـن    .  اند و همكاري در چارچوب اتحاديه اروپا، فلج شده
گـيـري      رحمانه بر وام   هاي بي محدوديت.  دهد كاران را نشان مي حقه محافظه

گيري بخش  اما چرا بايد براي وام.  سازي را به پيش راند دولت بود كه خصوصي
دولتي محدوديت قائل شد، اما براي بخش خصوصي نه؟ فراهم آوردن امـكـان   

آميـز را بـه        اعتبارهاي خصوصي توسط سرمايه مالي بود كه اين بحران فاجعه
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ها پيش اين سقوط سيستم مالي را  ها از مدت كمونيست
كه اكنون در سراسر جهان در حال وقوع است، 

 .بيني كرده بودند پيش
 

ها پيش بر اين عقيده بودنـد   احزاب كمونيست سراسر جهان از مدت
نـاپـذيـر       كه افزايش تصاعدي بدهي و اعتبار، غيرقابل تحمل و دوام  

تـريـن    اين وضع هزينه مستقيمي را بر دوش فقيرترين و ضعيف.  است
ها همچنـيـن    كمونيست.  دار كرده است اقشار تحميل، و آيندگان را وام

وجه موجب پيشرفت خود  هشدار دادند كه فروپاشي اين سيستم به هيچ
تر نخواهد شد، چه برسد  به خودي به سوي يك نظم اجتماعي عادالنه

 30هـاي دهـه        همان گونه كه در بحران سال.  به ايجاد سوسياليسم
ميالدي رخ داد، سرمايه مالي تالش خواهد كرد كه اين بحران را بـه    
شيوه خودش و به هزينه زحمتكشان حل كـنـد، كـه راه را بـراي             

كند، و حتي در شرايطي بـه   هاي راست و ماوراي راست باز مي سياست
به همين سبب است كـه    .  دارد سوي يك اقتصاد كامالً جنگي گام بر 

مسئله اين بـحـران،   .  روشن كردن ماهيت اين بحران بسيار مهم است
حتي آن طور كـه احـزاب       .  هاي مسكن زير نرخ بهره پايه نيست وام

كـلـفـت       گويند، مسئله بر سر مديران گـردن    كار مي راست و محافظه
 .هاي بزرگ و مزاياي آنها نيست شركت

اين بحران در اصل ناشي است از چگونگي عمل سرمايه مالي، كـه  
ها و صنايع است، در تغـيـيـر دادن تـوازن          كنترل كننده اصلي بانك

سال گذشته، و از بين بـردن     30نيروهاي سياسي به سود خودش در 
محدوديت هائي كه  طبقه كارگر با مبارزه خود و از طريق دموكراسـي  

هاي ملي در نيم قرن گذشته بر سيستم سرمايه داري تحميـل   پارلمان
مسئله اين بحران، دموكراسي است؛ در رابطه با تـوانـايـي      .  كرده بود

اكثريت طبقه زحمتكشان بطور دسته جمعي و كلكتيو بـراي اعـمـال      
 .قدرت بر سرمايه است

هـاي     سام وب، صدر حزب كمونيست اياالت متحده آمريكا، ريشـه 
اين بحران را در تهاجم سياسي دولت ريگان بر ضد دستاوردهاي طبقه 
كارگر هم در آمريكا و هم در اتحاد شوروي، و نيز پشتيباني شوروي از 

اگرچـه  “ .  كند جويي مي هاي ضد امپرياليستي در سراسر دنيا پي حركت
داري    سـرمـايـه   )  سيستماتيـك ( هاي سامانمند  گرايي ثمره ضعف مالي

نيز بود، كه به منظور ...  آمريكا بود، اما پيشگام الگوي نوليبرالي انباشت
بازيافت آهنگ حركت و شتاب، سودآوري، و موقعيت برتر و مسـلـط     

 ”.المللي طراحي شده بود داري آمريكا در امور داخلي و بين سرمايه
در بريتانيا، محافظه كاران به رهبري مارگارت تاچر جـلـودار ايـن        

درماني بيكاري گسترده براي تضـعـيـف     آنها از شوك . ها بودند سياست
شهر لندن بـه مـركـز      . يافته استفاده كردند قدرت طبقه كارگر سازمان

زدايي براي معامالت مالي آمريكا تبديل شد، و اتحاديه  جهاني مقررات
اروپا نقش حربه خط مقدم براي تحميل الگوي ليبرالي را بـه عـهـده      

سـازي     محافظه كاران خواهان خصوصي”  قانون اروپاي واحد“ .  گرفت
هاي مردم، ولي عـدم     گيري توده جاگير، يعني كنترل شديد بر وام همه

اما همان گونه كه سام وب خـاطـر نشـان        .  كنترل روي سرمايه بود
يك شمشير دو لبه است كه موجب ...    “ گرايي همچنين  كند، مالي مي

 يك راه حل مردمي 

 !براي بحران كنوني

  7ادامه در صفحه    


