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بغرنجي هاي  انتخابات  پيش رو و ضرورت 
 هوشياري نيروهاي آزادي خواه

  6ادامه در صفحه    

بحث بر سر انتخـابـات ريـاسـت       
جمهوري آينده و مواضع و تاكتيـك  
هاي نيروهاي گوناگون، با توجه بـه  
نزديكي بيش از پيش انتخابات وارد   

در هـفـتـه    .  مرحله جديدي مي شود
هاي اخير سئـوال هـا پـيـرامـون          
انصراف خاتمي، زير فشار ولي فقيه، 
و به ميدان آمـدن مـيـر حسـيـن          
موسوي همچنان يكي از مسـايـل     
اساسي مورد بـررسـي نـيـروهـاي        

همچنيـن در    .  گوناگون سياسي بود
ســازمــان “ روزهــاي اخــيــر هــم       
و هـم    ”  مجاهدين انقالب اسالمـي 

در موضع گـيـري   ”  جبهه مشاركت“ 
هاي مشابهي نظر خود را مبني بـر    
حمايت از نـامـزدي مـيـرحسـيـن         

 . موسوي اعالم كردند
اگر چه تا تصميم گيري نهايي در   
باره انتخابات مدت زماني باقي مانده 
است و بايد هنوز  با دقت و حوصلـه  
به بررسي مـوضـع گـيـري هـاي          
موسوي، به عنوان نامزد انتخابـاتـي   
بخشي از نيروهاي اصـالح طـلـب      
پرداخت ولي نمي توان در باره رونـد  
تحوالت و تالش هاي ارتجاع براي 
كنترل روند انتخابات آينده نـگـران     

 . نبود
از مسايل مهم پيش رو بحث تغـيـيـر     

سياست هاي مخرب اقتصـادي و ضـد       
مردمي دولت احمدي نژاد، كه تنهـا بـه     
تشديد فقر و محروميت مـيـلـيـون هـا        
خانواده ايراني منـجـر شـده اسـت، و           
همچنين ضرورت احياي روند اصالحـات  

 .در كشور است
شكست دولت احمدي نژاد و يا دقيـق  
تر گفته باشيم شكست كامل برنـامـه و     
سياست هاي طيف ارتجاع حاكم در كنار 
رشد چشم گير نارضايتي اجتماعي و نيـز  
پيامدهاي ويرانگر بحران جهاني بركشور 
و ديگر فعل و انفعاالت پر اهميت جهاني 
و منطقه اي، بخش هاي گسترده اي از   
اليه هاي حاكميت، در آغاز دهه چهـارم  
حيات جمهوري اسالمي را نسـبـت بـه      
آينده آن نگران ساخته و از هـمـيـن رو      
بحث ضرورت تغيير در اركان حكومتـي،  
سمت و سوي اين تغييرات و ميـزان آن    
به عالوه ژرفا و ابعاد تغيـيـر و اصـالح        
اصلي ترين و مهم ترين چالـش سـران     
رژيم و محافل با نفوذ حكومتي و جـنـاح   

 !هاي درون و پيرامون حاكميت است
حذف محمد خـاتـمـي از لـيـسـت             

  2ادامه در صفحه    

 !��ر��ان �� ���ر	 ���� ��ی� 

در آخرين روزهاي سال گذشته و در آستانه نـوروز،    
بار ديگر دولت كارگر ستيز احمدي نژاد با اعالم برنامه 
اي كه نام آن را رفع معضالت توليد و صنعت نامـيـده   
ولي در حقيقت مقدمات اجراي طرح تحول اقتصـادي  
در سال آينده است و مهمترين بخش آن مربـوط بـه     
اصالح قانون كار مي باشد، نوروز و سال نو خورشيدي 
را به كام طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما تلخ 

 !كرد
اسفند ماه و به فاصله زماني اندكي به تحويل  28در 

سال نو، محمود احمدي نژاد در راستاي برنامه تحـول  
اقتصادي و مقررات زدايي براي تامين امنيت سرمايه و 

  8ادامه در صفحه    

 گزارش هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران

 اجالس احزاب كمونيست و چپ خاورميانه و حوضه مديترانه در قبرس

 4دستگيري، زندان و شكنجه فعاالن جنبش دانشجويي                                                در ص 

برنامه ارتجاع حاكم امنيت شغلي 
 كارگران را پايمال مي سازد

 و بخش تعاوني 44ابالغيه اصل 

يكي از موضوعات پر اهميت در بحـث هـاي جـاري        
اجتماعي رژيـم واليـت       -پيرامون سمت گيري اقتصادي

فقيه، نقش، عملكرد و خصلت بخش تعاوني در اقـتـصـاد    
تـوسـط      44كشور است، اين امر به ويژه با ابالغيه اصل 

ولي فقيه و برنامه تحول اقتصادي كه اكنون تحـت نـام     
هدفمند سازي يارانه ها در مجلس است، از برنامه بودجـه  
موقتا حذف گرديده تا در آينده توسط دولت جـديـد اجـرا      
شود، در صدر مباحث درون حكومتي و نيز در سطح رسانه 

 . هاي همگاني قرار دارد
در آستانه آغاز دهه چهارم حيات جمهـوري اسـالمـي،      

  3ادامه در صفحه    

اجالس احزاب كمونـيـسـت و چـپ         
كشورهاي خاورميانه و حوضه مديتـرانـه   

فرورديـن مـاه  بـه           8و  7در روزهاي 
ميزباني آكل، حزب زحمتكشان متـرقـي   
قبرس، در نيكوزيا، پايتخت كشور قبرس 

در دستور كار اين اجالس دو .   برگزار شد
روزه، كه با همكاري گروه نمـايـنـدگـان     
چپ و كمونيست پارلمان اروپا برگزار مي 

تحوالت فلسطين و توافـق  “ شد، بررسي 
بر سر اقدامات مشترك در حـمـايـت از      

بحران مالي “ و همچنين  ” مردم فلسطين
جهان، ريشه هاي آن و راه هاي برخـورد  

ويژگي اين اجـالس    .   قرار داشت ”با آن



شتاب بخشيدن به خصوصي سازي، طي حكمي رييس و اعضاي كار گروه 
. را انتصـاب كـرد    ”  چاره انديشي و رفع مشكالت فراروي توليد و صنعت“ 

: اسفند ماه در گزارشي در اين مورد خاطر نشان ساخـت  28خبرگزاري ايلنا 
رييس و اعضاي كار گروه رفع موانع و مشكالت فراروي توليد با حكمـي  “ 

احمدي نژاد هدف از تشكيـل كـار     .  از سوي رييس جمهور منصوب شدند
گروه را چاره انديشي براي رفع موانع و مشكالت فراروي توليد از جمله در 
بخش صنعت و اتخاذ ساز و كار مناسب با استفاده از تمامي ظرفيت هـاي  

 ”.قانوني جهت ايجاد انگيزه در فعاالن عرصه توليد عنوان كرد
اعضـاي  “ :  ايلنا سپس در توضيح شرح وظايف اين كار گروه مي نويسـد 

كار گروه اختيار تصويب و اصالح قوانين، آيين نامه ها و مقررات مربوط به 
موضوعات توليد و روابط اين عرصه را داشته و اتخاذ تصميمات اجرايي در 

 ”.چارچوب مصوبات را دارند
احمدي نژاد با حكم خود وزراي كار، دفاع، بازرگاني، نيرو، رييـس كـل     
بانك مركزي و رييس سازمان ميراث فرهنگي كه در عين حـال مـعـاون      
 . رييس جمهور محسوب مي شود را براي اين كار گروه انتصاب كرده است

هدف اين كار گروه همچنان كه رييس دولت نهم با صراحـت تـاكـيـد       
كرده، تغيير قوانين و مقررات براي افزايش انگيزه سرمايه گذاري بـويـژه     
سرمايه گذاري خارجي و مقررات زدايي در جهت تامين امنيت سرمايه بـه    

 . زيان منافع و حقوق كارگران و زحمتكشان است
به همين دليل در وظايف اين كار گروه هيج اشاره اي به اتخاذ سياستي 
اصولي در برابر واردات بي رويه و كاستن از حجم و ارزش آن و نيز اعطاي 
وام و تسهيالت بانكي به بخش صنعت و حمايت از توليد ملي و توليد كاال 
در داخل كشور نگرديده و تمامي مشكالت موجود بخش صنعت و توليد بر 
دوش زحمتكشان گذارده شده و اصالح قانون كار بويژه مواد حمايتـي آن    

بطور مثـال در    .  قرار گرفته است”  رفع معضالت بخش صنعت“ در اولويت 
وظايف نهاد مذكور ايجاد انگيزه در سرمايه گذاران يا به بيان دقـيـق تـر      
كالن سرمايه داران با حذف مقررات بيمه اجباري، حق بازنشستگي، لـغـو     
قراردادهاي دستجمعي و دايم و معافيت هاي مالياتي براي سرمايـه داران    
در نظر گرفته شده و لي هيچ اشاره اي حتي غير مستقيم بـه حـقـوق و        
امنيت شغلي ميليون ها زحمتكش شاغل در امور صنعتي و كشاورزي بـه    

 .چشم نمي خورد
جالب اينجاست كه مسئوالن دولت نهم و كارشناسان اقـتـصـادي در        
خدمت وزارتخانه هايي چون كار و امور اجتماعي و اقتصاد و امور دارايـي    
عمده ترين مشكل و مانع در راه رشد و تقويت توليد و صنعت را قوانين و   

 .مقررات زايد به زيان سرمايه داران مي دانند
چندي پيش يكي از همين نظريه پردازان مدافع نسخه هـاي مـخـرب      
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ضمن حمايت از اقدامـات دولـت     

ايـن  ”  شهامت“ احمدي نژاد براي تامين امنيت سرمايه و بويژه به اصطالح 
اسفند مـاه     26دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي به خبرگزاري ايلنا 

مشكل اصلي اقتصاد ايـران و بـخـش          “ :  گذشته خاطر نشان ساخته بود
صنعت و توليد، حمايت هاي يك طرفه از كارگران و ناديده گرفتن نـقـش   
كار آفرينان و نيز موضوع بهره وري است، تا زماني كه اين دو مشكل حل 

تاكنون افزايش نـامـتـنـاسـب حـداقـل          .  نشود وضعيت همين خواهد بود
دستمزدها منجر به ناتواني شركت ها، زيان كار آفرينان و ركود اقتـصـادي   

 ”.شده و شاهد كاهش رغبت براي سرماي گذاري هستيم
امروز هيچ كس بـه فـكـر        “ :  وي در دنباله موضعگيري خود مي افزايد

افزايش بهره وري اقتصادي نيست و مقررات يك طـرفـه بـالي جـان           
 ”.كارآفرينان شده و مانع سرمايه گذاري آنان است

بايد تصريح كنيم با چنين ديد و برداشتي است كه دولت احمـدي نـژاد     
كار گروه رفع مشكالت توليد و صنعت را تشكيل داده و هدف اصلـي آن    
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و ايجاد انگيزه در   ”  قوانين يك طرفه“ هم به زعم حضرات زدودن  ...ادامه برنامه ارتجاع 
 . كالن سرمايه داران است

برخالف چنين تبليغات هدفمند و حساب شده اي، معضل بخش 
صنعت و توليد كشور، كارگران و زحمتكشان نيستند، بلكه كارگران 

 . خود اولين و مهمترين قربانيان اين معضل به شمار مي آيند
آنچه توليد ملي و بخش صنعت ايران را با ركود و فـروپـاشـي        
روبرو ساخته، سياست هاي ضد ملي ارتجاع حاكم و برنامه هـاي    

فروپاشي توليد و تضعيف صـنـايـع كـه         .  دولت احمدي نژاد است
مستقيما زندگي و امنيت شغلي كارگران را به مرز نابودي كـامـل     
كشانده، نتيجه حمايت از سرمايه داري بزرگ تجاري و تـامـيـن        

واردات .  منافع اين اليه انگلي و متحد آن در حاكميت مي بـاشـد    
سيل آسا و بنيان كن محصوالت خارجي، تنظيم و سـازمـانـدهـي     
سيستم بانكي به سود تجار بزرگ و شركت هاي وابسته به سپاه و 
بنيادهاي چپاول گر، بي توجهي به منافع توليد كنندگان داخـلـي،     
حذف تعرفه واردات به زيان توليد كنندگان داخلـي و بـه سـود          
دالالن و تجار عمده از عوامل اصلي ركود و تضعيف بنيه توليـدي  

خبرگزاري ايلنا در اواخر بهمـن  .  و صنايع ميهن ما قلمداد مي شوند
ماه سال قبل از قول برخي فعاالن بخش صنعت گـزارش داد در      

برخي واحدها ورشكسته خواهند شـد، واردات      )  1388(سال آينده 
بعالوه ريـيـس اتـاق      ”  . بي رويه كمر توليد داخلي را شكسته است
اسفند مـاه گـذشـتـه        26بازرگاني تهران در مصاحبه اي به تاريخ 

ضمن حمايت از سياست اقتصادي دولت احمدي نژاد با صراحت به 
در سـال  “ :  گسترش بحران اقتصادي در ايران اعتراف كرده و گفت

وضـع  .  هر هفته يك بحران اقتصادي داشـتـيـم   )  سال گذشته(   87
اشتغال وخيم است و با توجه به بحران، ركود و تحريم ها، اوضـاع  

بـحـران      1اينكه هر هـفـتـه      ”  . در اين حوزه بدتر نيز خواهد شد
اقتصادي در سال گذشته رخ داده اين پرسش را طرح مي سازد كه 
هر هفته يك بحران منافع و زندگي كدام طـبـقـه و قشـرهـاي          
اجتماعي را زير تاثير خود گرفته و سبب پايمال شدن حقوق آنـان    

چرا دولت احمدي نژاد و ديگر مسـئـوالن رژيـم        !  گرديده است؟
واليت فقيه از بازگو كردن اين حقيقت كه بحران برگرده و شـانـه   
چه طبقه و قشري سنگيني كرده و مي كند، واهمه داشـتـه و در       
برابر آن سكوت اختيار مي كنند؟ و بدتر آنكه براي به اصطالح حل 

 . بحران، امنيت شغلي زحمتكشان را نشانه مي گيرند
تشكيل كار گروه رفع مشكالت توليد و صـنـعـت،  در درجـه           
نخست امنيت شغلي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را در خـطـر     
قرار مي دهد و اصوال هدف اصلي آن همچنانكه بارها يادآور شـده  
ايم، تامين امنيت سرمايه به بهاي نابودي زندگي و امنيت شغـلـي   

 . كارگران است
در يك برنامه واقع بينانه و در جهت حمايت از توليد ملي، بـراي  
رفع مشكالت صنعت مطابق با همه قوانين شناخته شـده بـيـن        
المللي همچون منشور جهاني حقوق سنديكايي و مقاوله نامه هاي 
سازمان بين المللي كار سنديكاهاي واقعي كارگري در بـحـث و       
بررسي پيرامون مسايل توليد و صنعت مشـاركـت داده شـده و            
مقررات به سود توليد ملي و به زيان سرمايه بزرگ تجاري تنظيـم  

 . و تدوين مي شد

آزادي براي همه زندانيان سياسي 
 !ايران
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محمد عباسي وزير تعاون دولت احمدي نژاد طي مراسمي در شـهـر   
) احمـدي نـژاد    ( با شعار عدالت محورانه دولت “ :  اردبيل اعالم داشت

بخش تعاوني رشد فزاينده يافته به طوري كه هم اكنون فـرهـنـگ    
تعاون كه ناشي از روحيه ايثار و مجاهدت مردم اسـت بـه شـكـل         

 150تعداد تعاوني هاي كشور هم اكنون به   .  مطلوب باال رفته است
هزار شركت تعاوني رسيده است و بخش تعاون بـعـد از انـقـالب           

اما واقعيت خالف چـنـيـن      ”  . درصدي داشته است 50اسالمي رشد 
مدعياتي است، زيرا بخش تعاوني بويژه در سه سال اخير به شـدت    
تضعيف شده و برنامه تحول اقتصادي و شتاب بخشيدن به خصوصي 
سازي و تامين امنيت سرمايه به تحكيم موقعيت اليه هاي معيني از 
طبقه سرمايه دار ايران و تثبيت اقتدار و رهبري سـرمـايـه بـزرگ         

دقيقا به دليل چنين راهبردي، شاهـد حـذف     .  تجاري انجاميده است
بـخـش   .  گام به گام بخش تعاوني نحيف و بي رمق كشور هستـيـم  

تعاوني با آنكه با پيروزي انقالب و سرنگوني رژيم ضد ملي شـاه، از    
امكانات بزرگي براي رشد و گسترش برخوردار گرديد و تـوده هـاي     
زحمتكش شهر و روستا با آرزوي كاهش و سپس از مـيـان بـردن        
فاصله فقر و ثروت و جلوگيري از تقويت و يكه تازي كالن سرمايـه  
داران و بزرگ زمين داران به آن اميدها بسته بودند و از اقبال بويـژه  
ميليون ها تن از زحمتكشان روستاها برخوردار شده بود، از همان آغاز 
با موانع جدي در راه فعاليت خود روبرو شد و نتوانست جايگاه واقعـي  
در اقتصاد ملي پيدا كرده و به مثابه جزء جدايي ناپذير نظام اقتصادي 

با آغاز اجراي سياست تعديل اقـتـصـادي    !  كشور نقش آفريني نمايد
توسط دولت رفسنجاني سنگ پايه حذف و بي اثر ساختـن بـخـش      
تعاوني گذاشته شد و ضمن تقويت همه جانبه بـخـش خصـوصـي،       
تعاوني ها تضعيف شده و تعمدا به سوي تالشي و اضمحالل هدايت 

در اين ميان بيشترين صدمات به تعاوني هاي توليدي فعال .  گرديدند
در صنعت و كشاورزي وارد آمد و عملكرد آنها در انطباق با نسـخـه     
هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از عرصه هاي عـمـده     
توليد حذف و به سيستم توزيع و نظارت آن هم فقط در ظاهر محدود 

در دوران دولت خاتمي اين روند ادامه يافت و بخش تعاونـي،  .  گرديد
خصوصا ماهيت تعاوني هاي توليدي بر پايه برنامه اصالح سـاخـتـار    
اقتصادي اصالح شد و در نتيجه موجب كاهش نقش، توان و ميـزان  

به عبارت دقيق .  تاثير بخشي تعاوني در مجموعه اقتصاد ايران گرديد
تر آنچه در رژيم واليت فقيه بر سر بخش تعاوني آمده است، نشانگر 
اين واقعيت است كه سرمايه بزرگ تجاري و اليه هاي متحد آن بـا  
كمك بي دريغ دولت هاي جمهوري اسالمي ماهيـت و خصـلـت        
تعاوني ها را با وضعيت حاكميت خود سازگار كرده و حق حـيـات و     
پيشرفت تعاوني ها را به اقتضاي مطامع اقتصادي و تمايالت سياسي 

اين پديده اي خاص مـيـهـن مـا       .   خود محدود و مشروط مي كنند
تجربيات ديگر كشورهاي جهان نيز نشانگر وجـود چـنـيـن       .  نيست

روندهاي مشابهي است كه حاكميت هاي مدافع و در خدمت كـالن  
سرمايه داران، تعاوني هاي مورد نظر زحمتكشان را در جهت تاميـن  
مقاصد خود تغيير داده و اصول تعاون را نقض و ماهيت سازمان هاي 

بطور . تعاوني را كه مورد نظر زحمتكشان است مسخ كرده و مي كنند
مثال نه فقط در ايران بلكه در كشورهاي ديگر نيز، شركـت هـا و       

فقط در برخي از شاخه ”  آزاد“ موسسات تعاوني اجازه دارند به صورت 
در حال حاضر با توجه به ابـالغـيـه    .   هاي اقتصادي نشو و نما كنند

و طرح تحول اقتصادي، فعاليت تعاوني ها در عرصه ها ي    44اصل 
معيني محدود شده و دولت احمدي نژاد حساب شده مانع از توسـعـه   
تعاوني هاي توليدي و تقويت آنها مي شود  و بـويـژه در بـخـش           
 . كشاورزي تعاوني هاي روستايي از رمق افتاده و متالشي مي گردند

چندي پيش، وزير تعاون دولت احمدي نژاد اعالم كرد، سند بخش 

است، به زودي براي تصويـب   44تعاون كه يكي از الزامات سياست هاي اجرايي اصل  ...  44ادامه ابالغيه اصل 
وي در حاشيه گردهمايي مديران اجرايي تعاوني هاي سـهـام   .  به دولت ارسال مي شود

ما آمادگي داريم كه سند توسعه بخش تعاون را “ :  عدالت در جمع خبرنگاران تاكيد كرد
بالفاصله به دولت جهت تصويب ارايه كنيم كه براي توسعه تعاوني ها و سازمان دهـي  

او برنامه ريزي براي تشـكـيـل      ”  . فرصت هاي سرمايه گذاري تدارك ديده شده است
تعاوني هاي جديد را با هدف حضور بخش تعاوني در بورس و همچنين پـيـونـد دادن      

 !شبكه تعاوني ها به اقتصاد جهان معرفي كرد
بنابر اين مي توان تاكيد كرد هدايت بخش تعاوني به عرصه هايي كه مـورد نـظـر      
سرمايه بزرگ تجاري و ديگر اليه هاي سرمايه داري است، هدف اصلي قلمـداد مـي     
شود و از اين رو طرح به اصطالح توسعه بخش تعاون در واقع انطباق تعاوني هـا بـا       

است كه برپايه آن خصلت و هـدف       44برنامه تحول اقتصادي و اجرايي كردن اصل 
 !اجتماعي كنوني تعيين و هماهنگ مي گردد-بخش تعاون با سمت گيري اقتصادي

در اين زمينه سخنان مدير عامل جديد سازمان تعاون روستايي ايران بهتريـن گـواه     
شبـكـه مـردمـي       “ در گزارشي با عنوان،  1387شهريور ماه  2خبرگزاري فارس .  است

در راستاي “ :  از جمله نوشت”  تعاون روستايي بازوي توانمند تحول در نظام توزيع كشور
، تقويت تشكل هـاي مـردمـي تـعـاونـي           44اجراي سياست هاي كلي اجرايي اصل 

روستايي، دنبال مي شود و تقوقت همه جانبه تشكل هاي كشاورزي در راستاي طـرح    
تحول اقتصادي در دستور كار قرار دارد و ما به عنوان سازمان تعاون روسـتـايـي مـي       
كوشيم نظام توزيع تحول يابد، بخش تعاوني كشور در چارچوب نظـارت بـر تـوزيـع         

 ”.محصوالت فعاليت مي كند
بر خالف چنين تبليغاتي، هدف از تشكيل و تقويت بخش تعاوني در اقتصاد كشـور،    

بخش تعاوني به مثابه سازمان اجتماعي وظيفـه  .  ايجاد تحول در مناسبات اقتصادي بود
داشت در گسترش تدريجي مالكيت دولتي و تعاوني بر ابزار و وسايل توليد، در گردهـم  
آوردن توده هاي ميليوني زحمتكشان بر پايه دمكراتيك و تشكل آنهـا در چـارچـوب        
تعاوني ها، براي حل معضالت پيشرفت اجتماعي نقش موثري ايفا كند و به هـمـيـن      

اقتصادي  در متن يك -دليل بخش تعاوني اهرم موثر اجراي سياست پيشرفت اجتماعي
اما اينك تعاوني هاي موجود در جمهوري اسـالمـي   . سمت گيري اقتصادي مردمي بود

بر اساس سياست هاي كلي رژيم واليت فقيه، عمال به سود زحمتكشان اقـدام نـمـي      
محدود كردن فعاليت تعاوني ها در چارچوب صرفا نظارتي با خواست و اراده توده .  كنند

هاي ميليوني زحمتكشان شهر و روستا در شكل گيري و تقويت بخش تـعـاونـي در        
همچنان كه اشاره شد، هدف از رشد و گسترش بخش تعاوني .  مغايرت آشكار قرار دارد

اقتصادي به سود منافع توده هاي محـروم بـوده و       -كمك به حل معضالت اجتماعي
هست و لذا سياست كنوني رژيم واليت فقيه و خصوصا دولت احمدي نژاد در ارتباط با 
تعاوني ها كه تاكيد مي كند تعاوني هاي فعال در شهر و روستاها از چارچوب تـامـيـن    
نيازمندي ها و توزيع محصوالت نبايد خارج شوند، سياستي هدفمند و در خدمت كالن 
سرمايه داران است، زيرا اينگونه تعاوني ها نمي توانند تغيير محسوسي در نـهـادهـاي      
واپس مانده اقتصادي به وجود آورند و مانع افزايش فاصله بين فقر و ثـروت شـده و       

فراموش نكنيم كه اگر بخش تعـاونـي بـه      !  جلوي شكاف و نابرابري طبقاتي را بگيرند
عنوان سازمان اجتماعي در گسترش تدريجي مالكيت دولتي و تعاوني بر ابزار و وسايـل  
توليد و حل معضالت پيشرفت اجتماعي نقش ايفا مي كند، به عنوان سازمان اقتصادي 
نيز يگانه وسيله مطمئن تجمع انبوه توليد كنندگان كوچك و دارندگان ابزار تولـيـد را     

تـنـوع   .  فراهم مي آورد و به همين علت نبايد فقط به يك عرصه خاص محدود گـردد 
مانع اصلي در راه آن به شمار مي آيـد،   44شركت هاي تعاوني كه اينك ابالغيه اصل 

بعالوه چارچوب عملكرد و درجه استقالل آنها شرط ضرور نيل به اصول تعاون واقعي و 
اجتماعي كنوني رژيم واليـت    -دمكراتيك است كه در چارچوب سمت گيري اقتصادي

فقيه، نقض شده و بخش تعاوني را از جهت خصلت و هدف آن تابع اميال و مـنـافـع        
 !كالن سرمايه داران ساخته است

 44بخش تعاوني در اقتصاد كشور با توجه به برنامه تحول اقتصادي و ابالغيه اصل   
اجتماعي كنونـي  -گام به گام حذف شده و تعاوني هاي موجود با سمت گيري اقتصادي

بر پايه سياست هـاي رژيـم،       .  انطباق يافته و خصلت واقعي خود را از دست مي دهند
ضمن تقويت بخش خصوصي و پيوند با انحصارات فراملي، بخش تعاوني نيز مي بايد با 
. اينگونه سياست ها همراه و همگام شده و در  جهت منافع سرمايه بزرگ حركت نمايد

اجتماعي رژيم درارتباط با بخش تعاونـي در    -ماهيت و محتوي سمت گيري اقتصادي
 !چارچوب اين ديدگاه قرار دارد
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

دستگيري، زندان و شكنجه فـعـاالن   
 جنبش دانشجويي

 
با گذشت نزديك به دو ماه از دسـتـگـيـري       
گروهي از فعاالن جنبش دانشجويي هـنـوز از       
وضعيت دقيق پرونده و مراحل بازجويي و تنظيم 

پايگاه . كيفرخواست آنان اطالعي در دست نيست
فرورديـن مـاه امسـال در           5خبري ادوار نيوز 
و ادامـه بـازداشـت         88نوروز “ گزارشي با نام، 

بـيـش از     “ :  از جمله نوشت”  دانشجويان زنداني
هـنـوز   ...  يك ماه از بازداشت هاي دانشجـويـي  

دانشجويان بازداشت شده در زندان و در وضعيتي 
وضعيت دانشـجـويـان      .  نامعلوم به سر مي برند

.... بازداشت شده به گونه اي است كه بـرخـي       
حتي موفق به تماس تلفني با خانواده نيز نشـده    

از سوي ديگر دانشجـويـان چـپ گـراي         ...  اند
بازداشت شده نيز همچنان در بازداشت بـه سـر     

 “... مي برند
فروردين مـاه از     6همچنين خبرنامه اميركبير 

ادامه بازجويي از دانشجويان دستگير شـده در      
خبرداده و خاطـر  )  اميركبير( دانشگاه پلي تكنيك 

تعدادي از دانشجـويـان دربـنـد       “ :  نشان ساخت
دانشگاه اميركبير با تماس تلفنـي بـا خـانـواده         
هايشان از ادامه بازجويي ها و فشارهـاي غـيـر      

 3طي روزهاي اخير در حالي   .  انساني خبر دادند
نفر از دانشجويان با خانواده هاي خـود تـمـاس      
گرفتند كه به گفته خانواده هـاي آنـان، ايـن          
دانشجويان به هنگام صحبت كردن دچار مشكل 
بوده و از فشارهاي بسيار زياد برخود همراه با آزار 

همچنين يكي ...  و اذيت، ابراز ناراحتي مي كردند
از دانشجويان از ادامه بازجويي ها به روش هاي 
. غير انساني همراه با آزار جسمي و روحي خبرداد

وي گفته است در تمامي روزهاي گذشته عـلـي   
. رغم تعطيالت بازجويي ها ادامه داشتـه اسـت    

يكي ديگر از دانشجويان نيز براي اولين بار پس 
از مدتها با خانواده خود تمـاس گـرفـت و در          
صحبت ها اعالم كرد از او خواسته شده تا بگويد 

در ادامه اين گزارش تاكـيـد   ”  .حالش خوب است
مي گردد از وضعيت چند دانشجويي كه در روز     

اسفند ماه در مقابل دانشگاه اميـركـبـيـر و        19
دانشگاه تهران توسط لباس شخصي ها بازداشت 
گرديده اند، هيچ گونه اطالعـي در دسـتـرس        

عالوه بر اينها خبرنامه اميركبير و ديگـر  .   نيست
پايگاه هاي خبري دانشجويي گزارش دادند كـه  
خانواده دو تن از دانشجويان چپ دانشگاه ها، به 
اسامي ساناز اهللا ياري و محمد پور عـبـداهللا بـا      
انتشار نامه هايي از مسئـوالن قـوه قضـايـيـه          
. خواستار رسيدگي به وضعيت فرزندان خود شدند

محمدپور عبداهللا از فعاالن دانشجويي دانشـگـاه   

تهران پس از مدت ها 
بي خبري بـه داليـل     
نامعلومي به زندان قزل 
حصار انتقال داده شده 

در نامه خانـواده  .  است
وي به ريـيـس قـوه        
: قضاييه تصريح شـده   

اسفـنـد    28در تاريخ “ 
ماه ناگهـان پـس از       
كتك زدن، پسرمان را 
به زندان قزل حصـار    
” . انــتــقــال داده انــد    

خانواده ساناز اهللا ياري 
نيز نسبت به وضعيـت  
نامشخص اين فـعـال    
جنبش دانشجويي ابراز 
نگراني كرده و خواستار 

روشن شدن وضعيت او   
 . گرديدند

به موازات سـركـوب     
خشن و دستگيري و شكنجه فعاالن جنبش دانشجويي بر حجم صدور احكـام انضـبـاطـي بـراي          

نفر از فعاالن جنبش  5در آستانه نوروز در دانشگاه ملي تهران براي .  دانشجويان افزوده گرديده است
دانشجويي از سوي كميته انضباطي احكام ناعادالنه اي از جمله اخراج از دانشگاه و تعليق ترم هـاي  

اعمـال  .  دانشجوي ديگر تذكر شفاهي و اخطار كتبي دريافت كردند 20تحصيلي صادر شد، همچنين 
نمونه اين شكل جديـد  .  فشار به جنبش دانشجويي اشكال ديگري نيز در سال نو به خود گرفته است

تن از فعاالن جنبش زنان  10اقدام بي سابقه ماموران وزارت اطالعات و سپاه پاسداران در دستگيري 
و دانشجويي به علت قصد انجام بازديد نوروزي و عيد ديدني از خانواده فعاالن دربند دانشـجـويـي      

به گزارش پايگاه هاي خبري آزادي و برابري و ادوارنيوز ماموران وزارت اطالعات، سـپـاه و       .  است
ميليون امضاء و فعاالن دانشجويي كه قصد رفـتـن بـه         1نيروي انتظامي گروهي از اعضاي كارزار 

گرچه پس از مدتي .  منزل خانواده زندانيان سياسي براي تبريك سال جديد را داشتند بازداشت كردند
اغلب دستگير شدگان آزاد گرديدند ولي همانگونه كه خانم شيرين عبادي به عنوان وكيل تعدادي از 

 ” .در تمام مراحل اين بازداشت تخلف صورت گرفته است“: دستگير شدگان اعالم داشت
به هر جهت دستگيري اين افراد با برنامه ريزي و به صورت هدفمند بود زيرا به اين وسيله ارگـان  
هاي امنيتي و ارتجاع حاكم در صدد قطع پيوند و رابطه ميان گردان هاي جنبش مردمي هستنـد و    
مي كوشند از پيدايش و تقويت رابطه و همبستگي ميان اجزاي مختلف جنبش مردمي جـلـوگـيـري     

بي ترديد همزمان با افزايش فشار و سركوب در هفته هاي آتي، اين بخش از برنامه ارتجـاع  .  نمايند
حاكم يعني جلوگيري از پيوند ميان گردان هاي جنبش مردمي با قدرت وقوت بيشتري ادامه خواهـد  

در  لحظه كنوني و در آستانه انتخابات رياست جمهوري اعالم حمايت از جنبش تاثـيـرگـذار    .  داشت
متـحـدانـه    .  دانشجويي كشور و پشتيباني از فعاالن دربند اين جنبش از اهميت جدي برخوردار است

 !براي آزادي زندانيان سياسي از جمله دانشجويان دربند مبارزه كنيم

 
 نقض حقوق بديهي هم ميهنان آشوري

 
اسفند ماه كه طبق تقويم آشوريان روز پـدر     29بنابه گزارشات رسانه هاي همگاني روز پنچشنبه 

ناميده مي شود، گردهمايي در انجمن آشوريان تهران برگزار گرديد، كه طي آن برخي نمـايـنـدگـان     
اقليت آشوري كشور به اعمال فشارهاي فزاينده به آشوريان ايران اعتراض كرده و انتقـادهـايـي را      

از جمله آقاي يوناتن بت كليا نماينده آشوري هـاي  .  متوجه رفتار نهادهاي جمهوري اسالمي ساختند
بزودي كليساي شهرآرا بنابه حكم صادره از سـوي    “ :  ايران در مجلس در سخنان خود اعالم داشت

 ”.دادگاه انقالب اسالمي تعطيل خواهد شد
تعطيلي اين مركز مذهبي، با موجي از نارضايتي و نگراني از سوي صدها تن از خـانـواده هـاي          

ظاهرا علت تعطيلي اين مركز مذهبي اقليـت آشـوري، حضـور        .   آشوري كشور روبرو گرديده است
تعدادي از افراد تغيير مذهب داده، است كه بهانه الزم را به جريانات قشري و واپس گرا داده تـا از      
طريق دادگاه انقالب اسالمي تهران خواستار تعطيلي يكي از معدود امكان مذهبي هـم مـيـهـنـان        

در اين خصوص گروهي از روشنفكران آشوري و مسئوالن انجمن آشوريان تهران بـه  .  آشوري شوند
عالوه نماينده آشوريان در مجلس اعالم كرده اند، اين مركز مذهبي فقط براي آشوريان خواهد بود و 
 .ابراز اميدواري كردند كه مسايل و مشكالت از راه صحيح حل شده و حقوق آشوريان پايمال نگردد

مطابق آمار رسمي جمعيت آشوريان ايران در سال هاي اخير به دليل اعمال فشار و قشري گـري    
هزار نفر كاهش يافته و بسياري از هم ميهنان آشوري خانه و كاشانه  35جريانات حاكم در كشور به 

 . خود را ترك كرده و تن به مهاجرت اجباري و زندگي دور از وطن داده اند
تعطيلي مراكز فرهنگي، ورزشي و مذهبي اقليت هاي مذهبي و قومي كشوراز جمله آشوريان نقض 
صريح قوانين موجود و نيز پايمال ساختن آزادي انديشه و حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي افـراد  
كشور است و به همين علت از سوي همه احزاب سازمان ها و شخصيت هاي ميهن دوست و ترقي 

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

آزادي انجام فـرايـض     .  خواه ايران به شدت محكوم مي گردد
مذهبي، فعاليت هاي ورزشي و فرهنگي براي هم مـيـهـنـان       
آشوري و تامين حقوق انكار ناپذير آنان مورد پشتيباني حزب ما 

 !و همه آزاديخواهان كشور است
 

 گراني و افزايش قيمت ها در نوروز
 

نوروز امسال نيز دولت احمدي نژاد علي رغم وعده كـنـتـرل    
قيمت ها اقدام مشخصي براي مهار گراني سرسام آور انـجـام     
نداد و ميليون ها ايراني فشار توان فرساي تـورم و افـزايـش        

خبرگـزاري  .   قيمت ها را در سفره نوروزي خود مشاهده كردند
قيمت انـواع مـيـوه      “ :  فروردين امسال از جمله نوشت 3ايسنا 

شامل مركبات، سيب، موز و خيار در روزهاي اخير در حالي بـه  
اوج خود رسيد كه مسئوالن بازرگاني و اصناف كشور از حـدود  

ماه گذشته با تاكيد بر ذخيره سازي هاي مناسب، بـه مـردم      4
 ”.وعده مي دادند كه نگران قيمت ها نباشند

مطابق اين گزارش در روزهاي اول سال نـو خـورشـيـدي،       
قيمت انواع ميوه به شدت افزايش يافت و خريد و دسترسي بـه  
آن براي خانواده هاي محروم و زحمتكش جامعه نـامـمـكـن       

قيمت ميوه ها به “ :  ايسنا در مورد قيمت ها گزارش داد.   گرديد
تومان براي پرتقال و سـيـب    750و  650صورت مصوب برابر 

بود اما در بسياري از ميادين شهرداري و مغازه ها اين قيمت ها 
. تومان به فروش مـي رسـيـد        1800تا  900باالتر بود و بين 

تومان آغاز مي شود و نـوع     1000قيمت پرتقال بي كيفيت از 
تومان و نوع با كيفيت با قـيـمـت       1800تا  1500متوسط آن 

 1200قيمت سيب از     .   تومان به فروش رسيد 2000بيش از 
قيمـت  .  تومان است 2000تومان آغاز و نوع با كيفت آن حدود 

تومان فروخته مي شود و ايـن   1700تا  1400انواع موز باالي 
 800در حاليست كه قيمت اين محصول تا يك ماه و نيم پيش 

قيمت خيار هم نسبت به پيش بينـي هـاي     .  تومان بود 900تا 
 ”.تومان رسيد 1000قبلي افزايش يافت و به حدود 

عالوه بر اين در يك جهش ناگهاني قيمت پياز به هر كيـلـو   
تومان افزايش يافت و گروهي دالل سبب كمبود  1000تا  800

چند ماه پيش دولت احمدي نژاد مـدعـي     .  مصنوعي آن شدند
شده بود با واردات ميوه و ساير محصوالت غذايي و ذخـيـره       

امـا  .  سازي آن، قيمت ها را در نوروز پايين نگاه خواهد داشـت 
روزهاي نخستين سال جديد نشان داد، اين وعده نيز پـوچ و      
توخالي بوده و سيل واردات نه براي كنترل قيمت ها بلكه براي 
سودجويي و ثروت اندوزي مشتي تاجر عمده و دالل بـزرگ        

ايسنا در گزارش خود با اشاره به ناكامـي كـنـتـرل       . بوده است
مسئوالن وزارت بازرگاني از “ :  قيمت ها در نوروز تاكيد مي كند

چند ماه پيش از نبودن مشكل در زمينه ذخيره سازي و عرضـه  
اما با واردات بي رويه، بـازهـم     ...  ميوه و مركبات خبرمي دادند

قيمت ميوه هايي چون پرتقال و سيب و حتي خيار از دو سـه      
برابر رسيده و بعضـا بـه سـيـر          2به حدود  87روز پايان سال 

اين واقعيت را نبايد فراموش كرد ”  . صعودي خود ادامه مي دهد
كه عملكرد دولت ارتجاع حاكم خود يكي از علل اصلي گرانـي  

 ! و افزايش قيمت ها است
 

 وزارت آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگيان 
 

با گذشت چند هفته از آغاز سال نو خـورشـيـدي، هـزاران         
فرهنگي شريف و زحمتكش كشور همچنان از دريافت تمامـي  
مطالبات معوقه خود محروم مانده و دولت احمدي نژاد نسـبـت   

 . رفاهي آنان سكوت اختيار كرده است-به خواست هاي صنفي
در اواخر اسفند ماه سال گذشته، پس از آنكه دولت با قـبـول   
پرداخت مطالبات فرهنگيان از اعتصاب سراسري آنان جلوگيري 

وزير آموزش و پرورش در مصاحبه اي در ارتـبـاط بـا            .  كرد
در اين هفـتـه   “ :  خواست هاي آموزگاران و دبيران اعالم داشت

هركس طلبي از آموزش و پرورش دارد همچون نيروهاي حـق  )  88هفته منتهي به نوروز( 
التدريسي، نيروهاي نهضت سواد آموزي، نيروهاي شركتي و كار معين و هر نـوع طـلـب      
قانوني كه در اين وزارتخانه وجود دارد در سراسر كشور پرداخت مي شد و حسابمان را بـا  

 ”.طلبكارامان صاف مي كنيم
كه تاكنـون پـرداخـت       1387اما وي بالفاصله در برابر اين پرسش كه آيا پاداش سال 

بطور كلي در بحث مطالبات فرهنگيـان  “ :  نشده، شامل اين تصميم هست يا نه، يادآور شد
فرهنگيان و ديـگـري پـرداخـت            87دو استثنا وجود دارد، كه يكي از آنها پاداش سال 

 ”.دستمزدهاي معوقه به آموزگاران و دبيران شاغل در مناطق محروم كشور است
كه هنوز پرداخت نگرديده با صـراحـت    87وزير آموزش و پرورش در مورد پاداش سال 

فرهـنـگـيـان را        87درصد از پاداش سال  50توانايي پرداخت بيش از “ :  اعتراف مي كند
 ”  .نداريم

در عـيـن حـال        .  معلوم نيست مابقي اين طلب در چه زماني و چگونه تسويه مي شود
فرهنگيان به حق از چنين تصميمي ابراز نارضايتي كرده و آن را در تقابل با منافـع خـود     

اينكه دولت احمدي نژاد قادر نيست كليه مطالبات فرهنگيان را پرداخت .  ارزيابي مي كنند
چـرا  .  كند با توجه به درآمدهاي ارزي چند سا ل اخير كشور بسيار شگفت آور مي نمـايـد  

دولت مي تواند، دستمزد، پاداش، عيدي و ساير مزاياي ارگان هايي چون سپاه و پاسداران، 
بسيج و نيز بودجه نهادهاي انگلي چون بنياد مستضعفان، كميته امداد خميني و هـيـات       
هاي سينه زني و مداحي وابسته به دولت را تامين نمايد ولي هزاران فرهنگي شريف كـه    
پايه هاي علمي كشور را با تالش و زحمت خود پديد آورده و استحكام مي بخـشـنـد، از      

 ! دولت برخوردار نيستند؟” مهرورزي“
مبارزه فرهنگيان كشور براي تامين منافع خود از پشتيباني و حمايت هـمـه احـزاب و        

فرهنگيان ميهن ما همچون گـذشـتـه      .  نيروهاي ملي، مترقي و آزاديخواه برخوردار است
نقش بارزي در مقابله با ارتجاع حاكم و سياست هاي قرون وسطايي آن برعهده دارنـد و    

) همه آموزگاران و دبيران سراسـر كشـور    (سياسي -مبارزه آنان در راه تامين حقوق صنفي
بويژه در لحظه كنوني و در آستانه انتخابات رياست جمهوري فوق العاه با اهـمـيـت مـي       

 !باشد
 

 كاهش ضريب امنيت غذايي كشور
 

يكي از پيامدهاي تلخ و ناگوار عملكرد دولت ضد مردمي احمدي نژاد در چند سال اخير، 
اسفند ماه سال  28روزنامه سرمايه .  نزول بي سابقه ضريب امنيت غذايي مردم ايران است

ضريـب   1387در سال “ :  قبل در گزارشي پيرامون اين مساله نگران كننده از جمله نوشت
درصد رسيده و ايـن در     40امنيت غذايي توليدات كشور براي نخستين بار به پايين تر از 

توجه كنيد ( درصد نبوده است، امسال حداقل  61حاليست كه هيچ گاه اين ضريب كمتر از 
سـال     50درصد كاهش توليد در بخش كشاورزي داشتيم كه اين اتفاق در      25)  حداقل

 ”.گذشته بي سابقه بوده است
در خوش بينانـه  )  با سياست دولت احمدي نژاد(اكنون “: در ادامه اين گزارش آمده است

درصد غذا و انرژي مورد نياز مردم با تكيه بر توليدات داخلي تامـيـن    40ترين حالت تنها 
در حـال    .  اسـت )  خارجي( درصد باقي مانده وابسته به محصوالت وارداتي  60مي شود و 

حاضر تامين امنيت غذايي كشور با توجه به مصرف روزانه سه هزار كيلوكالري براي هـر    
فرد، وابستگي شديدي به محصوالت غذايي خارجي دارد، با وجود اينكه مسئوالن دولـت    
نهم عامل ايجاد بحران در شمار زيادي از استان هاي كشور را بروز خشكسالي بيان كرده 
اند، اما به اعتقاد كارشناسان عامل اصلي كاهش توليد كشاورزي را نبود يـك سـيـاسـت       

 ” .واقعي كشاورزي و واردات سيل آساي محصوالت خارجي است
واردات شكر توسط چند تاجر بزرگ، واردات گندم و عقد قراردادهـاي هـنـگـفـت بـا           
كشورهايي چون استراليا و كانادا براي خريد گندم، واردات برنج و نسخه بانك جـهـانـي      
براي توقف كشت برنج در ايران كه با موافقت ضمني مسئوالن حكومتي روبرو گـرديـده،   

در عين حال حذف .  همه و همه در كاهش ضريب امنيت غذايي كشور نقش اساسي دارند
تعرفه واردات برخي اقالم مانند پنبه، بخش كشاورزي را متالشي و فقط چند تاجر عمده را 

كاهش و نزول ضريب امنيت غذايي كشـور بـطـور        .  صاحب ثروت هاي افسانه اي كرد
مستقيم در تضعيف امنيت ملي تاثير داشته و توان و امكانات ايران را در تامين منافع ملي 
خود در اوضاع بسيار حساس و خطير كنوني جهان به ميزان قابل توجهي ضـعـيـف مـي       

درصد غذاي روزانه مردم ميهن ما وابسته به مـحـصـوالت       60در حاليكه بيش از .  سازد
خارجي است، چگونه مي توان در برابر زورگويي و آزمندي امپرياليسم جهاني ايستادگي و   

درصـد مـحـصـوالت          80يادآوري اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه !  پايداري كرد؟
وارداتي به كشور، بويژه محصوالت كشاورزي و غذايي از كشورهاي امپرياليستـي و يـا       

 !انحصارات فراملي فعال دراين زمينه است
بنابر اين مي توان به ماهيت عملكرد دولت ضد مردمي احمدي نژاد با توجه به نزول بي 
سابقه ضريب امنيت غذايي ايران، پي برد و انگيزه واقعي آن را از پس شعارهاي تو خالـي  

 !تشخيص داد
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نامزدهاي رياست جمهوري و حضور مير حسـيـن مـوسـوي در         
انتخابات و تبليغات و موضعگيري هاي به دقت برنامه ريزي شده 
او و هوادارانش بويژه تاكيد جدي و صريح بر لزوم تـغـيـيـرات و       
مديريت آن در چارچوب منافع و مصالح نظام، تحت عنوان اصالح 

نمي تواند ”  اسالم ناب“ طلبي در قالب اصول و ارزش هاي امام و 
جداي از نگراني سران حكومت نسبت به سرنوشت رژيم واليـت  

 ! فقيه آن هم در يك دوره حساس و بسيار بحراني ارزيابي نگردد
مير حسين موسوي در يكي از آخرين موضع گيري هاي خـود    

فروردين ماه انتشار يـافـت    10تحليلي كلمه، -كه در پايگاه خبري
: در باره محتوي تغييرات مورد نظر خود از جمله اعـالم داشـت      

عده اي تسليم هر نوع تحولي مي شوند و عده اي ديگر تـالش  “ 
مي كنند سد نفوذ ناپذيري در مقابل تغييرات و دگـرگـونـي هـا         
بسازند و براي تقويت آن ها تالش مي كنند، اما در رويكرد سـوم  
تغييرات به رسميت شناخته شده و براي مديريت آن ها با استفاده 

 ”.از مزيت هاي نسبي كشورمان تالش مي شود
مي توان جلوي سـيـل   “ :  ميرحسين موسوي در ادامه مي افزايد

تغييرات را سد كرد و با ايجاد سدي بزرگ، تغييرات را در پشـت    
آن كنترل و به اين ترتيب كشور، نظام و ارزش ها را حفظ كـرد،    
اما اين رويكرد نمي تواند نتيجه دراز مدتي براي كشور ما داشتـه  
باشد، چرا كه تغييرات را به اندازه اي در پشت يك سد بسيار بلند 
جمع مي كند كه اين سد شكسته شده و به دنبال آن ضايعه اي   
به بزرگي تخريب هاي ناشي از جاري شدن سيل تغييرات انباشته 

به بـار خـواهـد        )  بخوان نظام(شده در پشت آن سد براي كشور 
 ”...آورد

بر اين اساس برنامه ميرحسين موسوي و هواداران او را بـايـد     
نوعي مديريت تغييرات براي مهار سيلي دانسـت كـه بـحـران           
اجتماعي ناشي از سه دهه حاكميت استبداد و ارتجاع پديد آورده   

مسئول كميته اطالع رساني و تبليغات ستاد انـتـخـابـاتـي      .  است
موسوي،  ابوالفضل فاتح در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اينترنتـي  

واكنش نـخـبـگـان       ” :  فروردين ماه، خاطر نشان مي سازد 5قلم 
سياسي به حضور مهندس موسوي در انتخابات در جـنـاح هـاي      
مختلف سياسي كشور بسيار جالب توجه است و ائـتـالف هـاي        
قوي، ارزشمند و غير منتطره پنهان و آشكار ميان هر دو جـنـاح     
كشور در آينده نزديك در حال شكل گيري اسـت، مـجـمـوعـه        
تحوالت فعلي از شكل گيري يك نقطه عطف بزرگ در تـاريـخ     
تحوالت سياسي كشور حكايت دارد كـه بـزودي بسـيـاري از           

 ”....مناسبات سياسي كشور را دستخوش دگرگوني خواهد كرد
مفهوم اين موضع گيري ها با توجه به اينكه تا به امروز برنامـه   
مشخصي از سوي ميرحسين موسوي ارايه نشـده، حـركـت در          

را نه در سـمـت       ”  مديريت تغييرات“ چارچوب سياستي است كه 
اصالح ساختار سياسي به سود تقويت و تحكيم حاكميت مـردم،    
بلكه در جهت معيني با توافق جناح هاي مختلـف سـيـاسـي و         
تركيب منافع اين جناح ها جستجو مي كند و لذا نگراني جدي در 
خصوص نوع تغييرات و اصالح مورد نظر مير حسين موسـوي را    
. در ميان مردم و احزاب و نيروهاي ملي و آزاديخواه برمي انگيـزد 

درست به همين دليل عزت اهللا سحابي، از اعضاي شوراي فعاالن 
مذهبي در مصاحبه اي كه پايگاه خـبـري     -اتئالف نيروهاي ملي

مـوسـوي   “ :  فروردين ماه منتشر ساخت، تاكيد مي كند 11ميزان 
آن چنان نيست كه ضد اصالح طلبي باشد، ولي اين كه آيا جنـاح  
راست كشور ايشان را به دليل غرض هايي كه خود دارد و بـراي    
جلوگيري از برخي بحران ها، تشويق به كانديدا شدن كرده است، 

 ” .اين هنوز جاي مطالعه دارد، ما داريم آن را تحليل مي كنيم ...ادامه بغرنجي هاي انتخابات پيش رو 
در اين رابطه آنچه به اين نگراني ها دامن مي زند، حمايت هاي آشكار 
و پنهان جناح هايي از طيف ارتجاع حاكم و هوادار هاشمي رفسنجاني از 

پايگاه خبري آفتاب كه بـه هـواداران       .  نامزدي ميرحسين موسوي است
رفسنجاني نزديك است، در پشتيباني از ميرحسين موسوي در مطلبي بـه  

اسفند ماه سال گذشته، با تاييد چارچوب كلي نظرات مـوسـوي    25تاريخ 
و    44دفاع از سند چشم انداز بيست ساله، ابالغيه اصـل      “ برنامه او را 

 !ناميد و به تبليغ آن پرداخت” حمايت از اسالم پا برهنگان
همچنين عماد افروغ از چهره هاي شاخص جناحي از طيـف ارتـجـاع      

اسفند ماه با استقـبـال از      27حاكم طي گفت و گويي با خبرگزاري ايلنا 
: ورود ميرحسين موسوي به صحنه سياسي و اعالم نامزدي او يادآور شـد 

با انصراف خاتمي اجماع غير شفاف و مبهم اصول گرايان شكسته شـد،  “ 
به نظر مي آيد، مـا  ...  زيرا حضور خاتمي شدتي به اين اجماع مي بخشيد

در اين دوره از انتخابات با تكثر كانديداها رو به رو هستيم و آن تكثر تـا  
ضمانتي بـراي حضـور       ...  زماني كه درون گفتمان انقالب اسالمي باشد

 ” .حداكثري مردم است
برخي معتقدند كه با رد علني نامزدي خاتمي از سـوي خـامـنـه اي           

در چارچوب ”  قبول تر“ و مورد ”  ميانه“ ميرحسين موسوي به عنوان نامزد 
يا بهتر گفته بـاشـيـم درون      ”  گفتمان درون انقالب اسالمي“مورد نظر  

 ! نظام، نامزد شده و به فعاليت رسمي سياسي بازگشته است
به هر روي هفته هاي آينده واقعيت حضور و مقاصد و آمـاج هـاي         

برخورد بـا مـيـرحسـيـن        .  ميرحسين موسوي را روشن تر خواهد ساخت
موسوي و نظرات او و همچنين برنامه طيف گسترده نيروهـاي اصـالح     
طلب و نيروهاي اجتماعي يي كه مي تواند براي شكست احمدي نژاد به 
ميدان مبارزه انتخاباتي وارد شود بايد با دقت و هوشياري و همـچـنـيـن     
بررسي توان نيروهاي آزادي خواه ميهن ما در شرايط حساس كـنـونـي      

” دفاع از پا برهنه هـا “ نمي توان تنها به شعارهاي توخالي .  صورت پذيرد
. كه احمدي نژاد نيز در انتخابات قبلي از آن بهره برداري كرد اكتفا كـرد 

به اعتقاد ما برخورد اصولي و صحيح با مساله نامزدي موسوي از زاويـه    
امكان و توانايي او با توجه به تعادل قوا در حاكميت براي دور سـاخـتـن    

اجتماعي بر زندگي -خطرات جدي از كشور و كاهش فشارهاي اقتصادي
به عالوه داوري نهايي در بـاره او و      .  توده هاي مردم، امكان پذير است

ميزان تاثيرگذاري وي و هوادارانش بر تحوالت كشور و به عقب رانـدن    
ارتجاع حاكم زماني ميسر است كه رئوس برنامه او انتـشـار يـافـتـه و          
ميرحسين موسوي از كلي گويي هاي مبهم و يا تكرار ديـدگـاه هـا و          

 . سياست هاي شكست خورده سي سال اخير فاصله معيني را بگيرد
مسئله ديگري كه بايد به آن توجه كرد تالش برخي از نيروهاي جنـاح  
راست اصالح طلبان حكومتي براي جلب اعتماد محافل پرنفوذ و سـران    
رژيم مانند ولي فقيه و تبديل از يك نيروي پيراموني به يـك نـيـروي        

ادامه سياست هاي  اعالم شده از سوي ميرحسيـن  .  درون حكومتي است
موسوي و هواداران او مي تواند سبب شود كه بخش هاي اصلي اصـالح  

در چـنـيـن      .  طلبان حكومتي با فرمول معيني در حكومت ادغام شـونـد  
اوضاعي تقويت همبستگي ميان همه نيروهاي راستين مدافع تغـيـيـرات    
بسود حاكميت مردم و مبارزه با اصل ارتجاعي واليت فقيه در راسـتـاي     

. آزادي و صلح يك وظيفه عاجل تلقي مي شـود -نيل به عدالت اجتماعي
برخورد با فرايند انتخابات ضمن پافشاري بر برنامه نامزدها و تالش براي 
استفاده از همه روزنه ها براي سازماندهي جنبش مردمـي مـي تـوانـد         
احزاب، سازمان ها، شخصيت ها و نيروهاي ميهن دوست، ملي و تـرقـي   
خواه را بر محور خواست هاي مشترك كه بر پايه نيازهاي ضرور دوران   
كنوني شكل گرفته، به يكديگر نزديك و نزديك تر كـرده و مـوجـب          

 !تحكيم و تقويت جنبش مردمي در صحنه سياسي كشور گردد
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بلكه در شرايط جنگ و محـاصـره،   ”  . راه حل نظامي يي براي مسئله فلسطين وجود ندارد
فقط نيروهاي ارتجاعي هستند كه قدرت مي گيرند و سياست خود را در راستاي مـنـافـع    

او با توجه دادن به اهميت موقعيت ژئوپلتيك منطقـه بـراي     .   امپرياليسم توجيه مي كنند
امپرياليسم، هم بدليل موقعيت ويژه استراتژيك آن و هم به لحاظ منابع عظيم نفت و گاز، 
اظهار داشت كه ايجاد و حفظ فضاي تنش، سوء ظن و درگيري بين كشورهاي منطقه بـه  

اسرائيـل  .   نفع امپرياليسم و توجيه گر اعمال هژموني نظامي، سياسي و اقتصادي آن است
بطور پيگير از پيوستن به هرگونه كوششي براي حل واقعي مسئله بر پايه حقوق حقه مردم 
فلسطين در رابطه با ايجاد يك كشور فلسطيني مستقل بر پايه قطعنامه هاي سازمان ملل 

اين شرايط از جمله زمينه را براي عمل نيروها و دولت هاي مـرتـجـع      .   سرباز زده است
منطقه در كوشش براي به جلو بردن سياست هاي خود مبني بر كسب و حفظ نـفـوذ در     

 .فلسطين و منطقه از طريق نمايندگان و وابستگان شان فراهم مي كند
نماينده حزب توده ايران در بخش نهايي سخنان خود بر پايه تحليل از شرايطي كه در   
دو دهه پيش در رابطه با روند مذاكرات صلح به وجود آمده،  به ضرورت اتحاد نيـروهـاي   
فلسطيني و به ويژه كمك به انسجام دروني،  تقويت ارگان ها و عـمـلـكـرد سـازمـان           

او  همه نـيـروهـاي    .   آزاديبخش فلسطين به مثابه نماينده قانوني مردم فلسطين پرداخت
دموكراتيك و مترقي فلسطيني را فرا خواند كه به طور پيگير در راستاي وحـدت اراده و      
عمل و وحدت ملي  عمل كنند و اهميت اعاده موقعيت بين المللي و كـارآيـي سـازمـان       
آزاديبخش فلسطين را بر پايه پيوستن همه نيروهاي فلسطيني متعهد به منشور آن متذكر 

 .  شد
 

 چپ و بحران اقتصادي جهان
دومين روز اجالس به بررسي بحران اقتصادي جهان، ريشه ها و راه هاي برخورد به آن 

در ابتدا رفيق استاوروس اواگورو، مسئول دايره تحقيقات اقتصادي آكل .   اختصاص داشت
و نماينده پارلمان اين كشور، و كوستاس ورگوپولوس، يك محقق اقتصادي چپ كـه در      
رابطه با بحران اخير مطالعات فراواني انجام داده است، سخنراني هائي در زميـنـه هـاي      

 .  سياسي بحران حاضر  ارائه دادند -اقتصادي
سپس از سوي نمايندگان احزاب حاضر، در اجالس سخنراني هايي ارائه شد و جـنـبـه      
هاي مختلف عميق ترين و وسيع ترين بحران دهه هاي اخير،  و از جمله ارتباط آن بـا      

ميالدي همواره عاملي در اقتصاد سرمايه داري جهان  1980بحران اضافه توليد كه از دهه 
 .  بوده است، مورد بررسي قرار گرفت

نماينده حزب توده ايران در سخنراني خود بخش هاي كليدي تحليل مصوب پـلـنـوم      
آذرماه كميته مركزي حزب مان را در رابطه با بحران مالي و ركود اقتصادي بي سـابـقـه      

تضاد ذاتي و غيـر قـابـل حـل         “ او متذكر شد كه اين بحران .   كنوني در جهان ارائه داد
سيستم سرمايه داري است كه از يكسو مانع اختصاص منابع ضرور و كافي بـه مـنـظـور       
توسعه اقتصادي انسان محور است ، و از سوي ديگر منابع مالي عظيمي را به فعاليت هاي 

 ”.كازينوئي، غير مولد و سفته بازي در بخش مالي اختصاص مي دهد
نماينده حزب آنگاه به توضيح مشخصه هاي اقتصاد كازينوئي و مبتني بر سفته بازي و   
رشد اقتصاد مصرفي و كوشش سرمايه داري جهاني به حفظ روند مصرف گرائي، تشويـق  
زحمتكشان به وام گيري و استفاده از كارت هاي اعتباري و سياست گذاري سئوال برانگيز 

او احـزاب چـپ       .  بانك ها و موسسات مالي براي تضمين ادامه چنين شرايطي پرداخـت 
جهان را به اتخاذ تصميم گيري هاي مشخص و كارآمد متحد در رابطه با كـارزار هـا و       
ابتكار عمل هائي كه مانع انتقال يك جانبه اثرات بحران كنوني به دوش زحمتكشان مـي  

 .  شود، فرا خواند
 -نماينده حزب توده ايران در بخش نهائي سخنان خود به تشريح شرايـط اقـتـصـادي      

اجتماعي حاكم بر كشور و نتايج عملكرد دولت ارتجاعي و سركوبگـر احـمـدي نـژاد و           
او به رشد بيكاري، تورم افزاينده و روند اوج .   وضعيت بحراني زندگي زحمتكشان پرداخت

گيرنده سپردن بخش هاي اساسي اقتصاد و توليد به بخش خصوصي و همچنـيـن هـدر      
دادن منابع عظيم درآمد كشور از محل فروش نفت و گاز اشاره كرد و گفت كه عملـكـرد   
مسلط بورژوازي تجاري و بوروكراتيك در اقتصاد ايران به لـحـاظ نـتـايـج آن بـراي               

او توجه احزاب چپ خاورميانه و منطقه مديترانـه  .   زحمتكشان جامعه فاجعه بار بوده است
را به اين امر جلب كرد كه ستون هاي اصلي حاكميت كنوني بر خصومت با سوسياليسـم،  
تقدس سرمايه خصوصي و استثمار، مبارزه برضد طبقه كارگر و تشكل هاي واقعي آن قرار 

او اضافه كرد كه ما سياست هاي رژيم حاكم را در تضاد با منافع مـلـي و آيـنـده         .   دارد
استقالل كشور مي دانيم، و بر اين پايه نيروهاي چپ و ترقي خواه در سراسر جهان را فرا 

 .مي خوانيم كه همبستگي خود  را  با مبارزه مردم ايران گسترش و تعميق دهند
، ” بيانيه مشترك در مورد فلـسـطـيـن    “ در بخش نهايي اجالس، در روز دوم، چهار سند 

بيانيه مشترك در مـورد    “ ، ” پيشنهاد براي اقدامات عملي در همبستگي با مردم فلسطين“ 
مورد بحث قرار گرفت و پس  ” قطعنامه در مورد مسئله قبرس“ و  ” بحران اقتصادي جهان

 .از تصحيحات و تدقيق با موافقت همه احزاب حاضر به تصويب رسيد

 ...ادامه  اجالس احزاب چپ 

اكنون متحدي براي بنيامين نتانياهو است كه از امضاء و “ باراك 
حمايت  طرح مبني بر فرمول ايجاد كشور فلسطيني در مجاورت 
اسرائيل كه  مورد قبول همه كشورهاي جهان است، سر باز مـي  

 . زند
سفير فلسطين در بخش هائي از سخنان خود به اين مسئله كه 
اوضاع كنوني نمي تواند ادامه پيدا كند، و اينكه ايجاد و تقـويـت   
وحدت فلسطيني ها از طريق گفتگو و مصالحـه ضـرورت دارد       
گفت به ابتكار دولت مصر كوششي به منظور غلبه بر مشكالت و 
موانع كنوني و ايجاد يك دولت وحدت ملي كه قادر به خـاتـمـه    
محاصره، بازسازي غزه و ساختن نهاد ها و نيروهاي آن تـحـت     
يك دولت خودگردان فلسطيني، در تمامي سرزمين فلـسـطـيـن     

اين دولت همچنين مسئوليت تدارك و   “ .   باشد، در جريان است
برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجـلـس قـانـونـگـذاري         

به طور همزمان را به عهـده خـواهـد       2010فلسطين در ژانويه 
 ”.داشت

رفيق حنا اميره، عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين، در   
سخنراني مفصل خود به تشريح داليل سياسي وضعيـت دشـوار     
ايجاد شده و از جمله اختالفات بين حماس و دولت خـودگـردان   

او اظهار داشت كه اسرائيل از شرايط موجـود  .   فلسطين پرداخت
اختالف بينداز و “ بيشترين استفاده را مي برد و بر اساس سياست 

، به گسترش جدائي بين كرانه غربي و غزه ادامـه    ” حكومت كن
عضو هيئت اجرائيه سازمان آزاديبخش فلسطين گفت .  داده است

كه اسرائيل با بهره گيري از اختالفات و سياست ها و مـواضـع     
حماس عمالٌ روند مذاكرات را با اين ادعا كه طرفي براي مذاكره 

او به حمله نظـامـي دي مـاه        .   وجود ندارد، تعطيل كرده است
اسرائيل به غزه و صدمات و تلفات عظيم انساني و اقتصادي آن   

جديد   اشاره كرد و گفت اسرائيل در اساس مشغول ايجاد شرايط
در منطقه است و مصمم است كه پايه و مـوضـوع بـحـث در           

او از جمله به تهاجم اخـيـر و در       .   مذاكرات صلح را تغيير دهد
جريان تخريب خانه هاي متعلق به ساكنان عرب اورشليم شرقي 

قومي اين منطقه  كه يـكـي از         -به منظور تغيير بافت جمعيتي
. موارد بحث و اختالف نظر در مذاكرات صلح است، اشاره كـرد   

رفيق اميره در رابطه با ابتكارات همبستگي با مردم فلـسـطـيـن     
پيشنهاد كرد كه هرگونه ابتكاري، و از جمله سفر هيـئـت هـاي      
نمايندگي به غزه و كرانه غربي و اراضي فلسطيني، بايـد هـدف     
خود را تقويت اتحاد نيروهاي فلسطيني، و مركزيت يافتن نقـش  
سازمان آزاديبخش فلسطين قرار دهد و به حماس در رابطه  بـا    
مسئوليت آن در قبال وحدت عمل نيروهاي فلسطيني يـادآوري    

نماينده حزب توده ايران در سخنراني خود در اجالس، پـس  .  كند
ار تشكر از آكل براي ايجاد شرايط مساعد جهت برگـزاري ايـن     
نشست مهم، تحليل حزب توده ايران در رابطه با تحوالت منطقه 

او با  اظهار اينكه حزب توده ايران .   و مسئله فلسطين را ارائه داد
تهاجم اخير اسرائيل به نوار غزه را از قبل طـرح ريـزي شـده          
ارزيابي كرده، اين تهاجم دولت اسراييل را شديداً محكوم كرد و   
به حضار توجه داد كه اين حمله از حمايت دولت وقت آمريكا و   

نماينده حزب مان بـا اعـالم       .   متحدان ناتويي آن برخوردار بود
اقدامات اسرائيل غير قانوني و توجيه ناپذير و در نـقـض     “ اينكه 

تنبيه جمعي شهروندان “كنوانسيون هاي سازمان ملل در رابطه با 
غيرنظامي، تيراندازي به كودكان، استفاده از سپر انساني، هـدف    
گيري تاسيسات و ساختمان هاي غير نـظـامـي و از جـملـه              
” بيمارستان ها و مدارس، هدفگيري پرسنل پزشكي و خبرنگاران

مي باشند، ضرورت اقدام موثري از سوي سازمان ملل را بـراي    
او اشاره كرد كـه    .   جلوگيري از تكرار چنين فجايعي مطرح كرد

ابعاد جنايتكارانه عملكرد اسرائيل مورد انتقاد صريح بازرسان ويژه 
سازمان ملل و عفو بين الملل قرار گرفته است، و از سوي بخش 

نماينده حزب .   وسيعي از افكار عمومي جهان محكوم شده است
حزب توده ايران بر اين باور است كه هـيـچ   “ مان اعالم كرد كه 



كريستوفياس براساس يك برنامه خلقي و مترقي كه به مردم قبرس ارائه شـده بـود       
او اضافـه كـرد،     .   انتخاب شد، نه برنامه يي براي دگرگوني سوسياليستي جامعه قبرس

اين برنامه برنامه اي ست كه شرايط فعلي را در نظر مي گيرد و اولويت را بـه حـل       “ 
در ضمن، او اشاره كرد كه قبرس يكي از اعضاء اتـحـاديـه    ”  .مشكالت قبرس مي دهد

به طور يقين محدوديت هاي زيادي در مقابل سياست هائي كه دولت مي “اروپا است و 
 ”.تواند ترويج و اجراء بكند وجود دارد

اين بحران نتيجه بـي    “ :  آندروس كيپريانو ، در رابطه با بحران اقتصادي جهان گفت
اين بحران نتيجه مدل رشـد    .   قانوني در سياست هائي ست كه ترويج و اجراء شده اند

سرمايه داري نوليبرالي است كه در چند سال اخير، بخصوص توسط امريكا، ترويج شده 
بـه  .   بود، و اتحاديه اروپا در تالش براي رقابت با امريكا، آن را با اشتياق كپي مي كرد

لجام گسيخته خود را تنظيم و در خدمت منافع مردم ”  مردم مي گفتند كه رقابت كامال
كنترل دولـت، مـداخلـه      .   واقعيت، ادعاي آنها را تكذيب كرده است.   عمل خواهد كرد

 ” .دولت و رفاه اجتماعي ضروري است
دبير اول آكل در سخنان خود اظهار داشت اثر بحران اقتصادي جهاني روي مـردم      

او اضافـه  .   قبرس قابل مقايسه با اثر آن روي بقيه مردم كشورهاي اروپائي نبوده است
موجوديت يك حزب قدرتمند چپ، آكـل، وجـود     .  علت آن براي ما آشكار است“كرد، 

يك جنبش قدرتمند طبقاتي اتحاديه هاي صنفي، سازمان استخـدام حـرفـه يـي، و           
همكاري با ساير احزاب براي توافقي وسيع در رابطه با مسائل اجتماعي، از به كار گيري 
چاره هاي نوليبرال محافظه كارانه يي كه در امريكا و در اكثريت اروپا بكار گرفته شـده  

در رابطه ”   . ضربه بحران اقتصادي روي مردم قبرس كمتر است.   بودند، جلوگيري كرد
با عواقب بحران روي قبرس، دبير اول آكل به شركت كنندگان تصـريـح كـرد كـه           
ابتكارهاي به كار برده شده توسط دولت، عالوه بر حمايت از اقتصاد، محـتـوي قـوي      

 .اجتماعي داشته اند
در خاتمه، آندروس كيپريانو از همبستگي احزاب چپ با مبارزه مردم قـبـرس بـراي      
دستيابي به راه حلٌي براي مشكل قبرس، راه حلٌي كه به رهائي و وحدت دوباره جزيـره،  
.  وطن مشترك قبرسي هاي يوناني و قبرسي هاي ترك خواهد انجاميد، تشـكـر كـرد     

ما خواهان راه حلٌي براي تمام قبرسي “رهبر آكل در خاتمه سخنراني خود اظهار داشت، 
ما مي خواهيم قبرس را دوباره به كشـوري كـه     .   ها، براي وطن مشترك مان هستيم

 ”.شهروندان آن در شرايط صلح، امنيت و ثبات زندگي مي كنند، تبديل كنيم
 

 كارزار حمايت از مردم فلسطين
در شروع بحث هاي روز اول اجالس، ابتدا آقاي عبداهللا الفرنگي، نماينده و سـفـيـر      
دولت خودگردان فلسطين و سپس رفيق حنا اميره، عضو رهبري حزب مردم فلسطين و 
هيئت اجرائيه سازمان آزادييخش فلسطين، در رابطه با تحوالت اخير در فـلـسـطـيـن        

سفير فلسطين در سخنراني خود پس از قدرداني از مواضع پيگير آكل، .  سخنراني كردند
روزه دي مـاه   23در حمايت از مبارزه مردم فلسطين و به ويژه در جريان يورش خونين 

گذشته ارتش اسرائيل به غزه كه صدمات و خسارات انساني و مالي گسـتـرده يـي را        
اين جنگ توسط اهود باراك، رهبر حزب كارگر اسرائيل، كه اخيراٌ به “: موجب شد، گفت

اهود . دولت دست راستي با مواضع سرسخت مخالف با صلح پيوست، طراحي و اجرا شد
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شركت هيئت هاي نمايندگي طيف وسيعي از نيروهاي چـپ و    
كمونيست و از جمله حزب چپ آلمان، حزب چپ سوئد، ائتالف 

دانمارك، گروه چپ نمايندگان پـارلـمـان اروپـا،        ”سرخ -سبز“
حزب كمونيست يونان، حزب كمونـيـسـت پـرتـغـال، حـزب            
كمونيست فدراسيون روسيه، احزاب عمده فلسطين و عـمـده       

به دعوت رهبري .  ترين احزاب كمونيست خاورميانه و اروپا، بود
آكل هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران در ايـن      
اجالس شركت و مواضع و تحليل هاي كمونيست هاي ايران را 

در جـريـان     .  در بحث ها و گفتگوهاي با اهميت آن مطرح كرد
اجالس مالقات و گفتگو هاي سودمندي با رفيق كيپريانو، دبير 
كل آكل، رفيق جورج لوكايدوس، مسئول روابط بين الـمـلـلـي     
كميته مركزي آكل و ديگر اعضاي رهبري حزب برادر در رابطه 
با تحوالت ايران و منطقه و تمايل دو حزب برادر به گسترش و 

اولين روز اجالس به بررسي .   تعميق روابط دو جانبه برگزار شد
تحوالت فلسطين و ضرورت كارزار مشترك نيروهاي چـپ در    

 .  حمايت از مبارزه برحق مردم فلسطين اختصاص داشت
احزاب چپ خاورميانه و حوضه مديترانـه   2009اجالس سال 

در نيكوزيا با سخنراني رفيق كيپريانو، دبيركل آكل، رسماٌ افتتاح 
اشاره كرد كـه   رفيق كيپريانو در سخنراني افتتاحيه خود.  گرديد

هدف گردهمائي بحث روي موضوعاتي است كه بر سرنـوشـت   
بشريت تاُثير مي گذارند؛ ولي هدف عمده ضرورت مـوافـقـت      
.  احزاب چپ روي مواضع مشخص براي عمل مشتـرك اسـت    

سعي ما بر اين است كه صـرفـاٌ بـه      “ رهبر آكل تاُكيد كرد كه 
تبادل نظر اكتفا نشود؛ بلكه همچنين بتوانيم روي تصميم هائي 

در مسائل مختلف، بـه خصـوص در         ... كه بر روندهاي واقعي
 ”  .رابطه با مشكل فلسطين تاثير گذارند، به توافق برسيم

او تاُكيد كرد كه كشتار وحشيانه تعداد زيـادي مـردم غـيـر         
ژانويه ( نظامي بيگناه، به ويژه كودكان، در حمله دي ماه گذشته 

ضرورت دخالت جامعه بين المللي را، بـا    “  به نوار غزه  )  2009
مـا  “ او اشاره كرد، ”   ... هدف حلٌ فوري مشكل، تشديد مي كند

مدافع تشكيل يك كشور فلسطيني در مـجـاورت بـا كشـور           
اسرائيل هستيم و خواهان آنيم كه مردم اسرائيل و فلسطين، در 

رفيق كيپريانو ”   ... صلح و در شرايط ثبات و امنيت زندگي بكنند
در ادامه سخنان خود تحوالت پس از انتخابات اخير در اسرائيل 
. و تشكيل دولت جديد اسرائيل را نگران كننده توصـيـف كـرد     

آندروس كيپريانو در بخشي از سخنان خود به تغييرات عظيمـي  
، گردهمايي كه ميزبان آن 2007كه از گردهمائي قبل در  سال 

نيز آكل بود، در قبرس بوقوع پيوسته است، يعـنـي انـتـخـاب        
.   ديميتريس كريستوفياس به رياست جمهوري قبرس، اشاره كرد

انتخاب ديميتريس كريستـوفـيـاس    “ دبير اول آكل توضيح داد، 
انتخاب او نتيجه مبارزات مداوم و طـوالنـي     .   غير مترقبه نبود

.  آكل و جنبش مردمي، و به خصوص طبقه كارگر قبرس اسـت 
انتخاب ديميتريس كريستوفياس، نشانگر فداكاري كمونيـسـت   
هاي كار آزموده اي است كه امروز شاهد به ثمر رسيدن تالش 

دبير كل آكل توضيح داد كه ديـمـيـتـريـس      .  هاي خود هستند

Monday 13 April 2009 

  7ادامه در صفحه    

 ...ادامه  اجالس احزاب چپ 

 كمك  هاي  مالي رسيده

 كرون 1000داريوش از ايران                                                                   
 دالر كانادا 50به ياد فاطمه مدرسي                                                            
 كرون 15000شيرين سخن از نروژ                                                            


