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جنبش زنان، ارتجاع حاكم 
 و تبعيض جنسيتي

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت روز جهاني زن

پيكار آگاهانه و دليرانه زنان ايراني، بر ضد 
استبداد و ارتجاع، براي آزادي، استقالل، عدالت 

 !اجتماعي و برابري جنسيتي

 احمدي نژاد قهرمان اقتصاد نوليبرالي و 
 سد راه پيشرفت ايران

دولت بر آمده از كودتاي انتخاباتي به همراه مشـكـل     
عدم مشروعيت با معضالت عديده اقتصـادي بسـيـاري      

به ويژه اينكه تمامـي وعـده هـا و          .  روبه روشده  است
شعارهاي پر طمطراق احمدي نژاد پوچ و توخالي از آب     

اين قهرمان قالبي مدعي مبارزه بـا فسـاد       .  در آمده اند
اقتصادي و تغييرات به نفع توده هـاي زحـمـتـكـش و          

بـهـمـن،       13قشرهاي فرودست در برنامه صدا وسيما،   
مجبور شد به عقب نشيني از طرح هدفمند كردن يـارانـه   

من از مردم خواهش مـي كـنـم        “ ها اقرار كند و بگويد 
هـا     يارانه...  اصالً خوشه بندي را از ذهنشان كنار بگذارند

شود، مگر كساني كه خودشـان   به همه مردم پرداخت مي
البته طبيعي است كه بـه  [ ! ]  متقاضي دريافت آن نباشند

 “        [ !] برخي اقشار بايد مبالغ زيادي پرداخت شود
اين سخنان متناقض، اعتراف به از هم پاشيده شـدن    
ستون اصلي يكي از خطرناك ترين برنامه هايي است كه 

از .  ناميـده بـود    ”   جراحي بزرگ“ خود  احمدي نژاد آن را 
االسالم مصباحـي   سوي ديگر، بنا به گزارش ايسنا،  حجت

در سـال    “:  پيش بيني كرد مقدم ،عضو كميسيون مجلس
ميليارد دالر كسري داشتـه بـاشـد زيـرا          13آينده دولت 

و  ”ناشي از افزايش درآمد مـلـي نـيـسـت          1389بودجه 
ميليارد از صندوق توسعـه   13/   5منابع اين افزايش ”: گفت

ملي است، به عبارت ديگر صندوق مذكور هـنـوز تـولـد         
مصـبـاحـي     ”. نيافته، تمام منابع اش برداشت شده  اسـت 

مقدم درتشريح ضد و نقيض بودن برنامه هاي احـمـدي     
انتظار اين بود دولت با تصويب قانون هدفمند “ :  نژاد گفت

كردن يارانه ها يكي از اهداف راهبردي كشور كه كاهـش  
اتكا به در آمد نفت بود را دنبال كند، به مقداري كه يارانـه  
هاي انرژي كاهش و متناسب با آن از هزينه هاي عمومي 

دولت كودتا در سلسله اقدامات خود بـراي  
تحميل عقايد و افكار پـوسـيـده و قـرون           
وسطايي به جامعه، همـزمـان بـا طـرح و           

اليحه حـمـايـت از         23و  35تصويب مواد 
خانواد درمجلس، طرح تفكيك جنـسـيـتـي     
دردانشگاه ها و به همراه آن تبليغ ازدواج و     
ازدواج مجدد درمدارس و دبيرسـتـان هـاي      
.  دخترانه را در دستور كار خود قرار داده است
پس از آنكه نماينده ولي فقيه دردانشگاه هـا  
به زعم خود نسبت بـه حضـور مشـتـرك           
دختران و پسران دركالس هاي درس بدون 
رعايت معيارهاي اسالمي، واكنش به خـرج    
داده، خواستار جدا سازي جنسيتي درمـراكـز   
آموزش عالي شد، دولت ضد ملي احـمـدي     
نژاد از تدوين طرح دانشگاه ملي دو جنسيتي 

مطابق اين طرح با صرف هـزيـنـه    .   خبر داد
-هاي گزاف، دانشگاه هاي دو جـنـسـيـتـي     

تشكيل مي شود و دركنار آن   -مردان و زنان

     7ادامه در صفحه 
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دگرديسي رده هاي بااليي سپاه به بورژوازيِ بوروكراتيك حاكم، و تبديل .  است
تـبـلـور       اقتصـادي،   –شدن آن به محور اصلي قدرت  به بركت قدرت نظامي 

نهايي رقابت هاي جناحي درون رژيم است كه منجر به دخالت مستقيم سـپـاه   
از اين روي، توجه به ديالكتيك رابـطـه   .  شد 1388در كودتاي انتخاباتي خرداد 

بين فعل و انفعاالت روبنايِ سياسي و زير بنايِ اقتصادي به نفع ايـن نـيـروي      
مسلط ،و شناخت ماهيت اهداف كليدي دولت بر آمده از كودتا، بسيار پراهميـت  

 .است
 

 نوليبراليسمِ اقتصادي، الگويِ غالب در رژيم واليتي  
دليل ديگر عدم امكان توسعه و رشد اقتصاديِ بنيادي در دو دهه گذشتـه،    

گرايشِ سياست اقتصادي در مجموعه رژيم است كه بعد از اتمام  جنگ  تا بـه  
حال، ساختارِ اقتصادي كشورمان را به سوي الگويِ نوليبراليسم اقتصادي سـوق  

در اين دو دهه اين ذهنيت كه  نوليبراليسم اقتصادي نـوش دارويِ    .  داده است
تمام مشكالت است به صورت فراگير در دستگاه حكومتي و محافل آكادميـك  

تبعات مخرب برنامه هاي اقتصادي نوليبراليستيِ دوره   .  كشور رسوخ كرده است
اصالحات و عدم توجه به حقوق و خواسته هاي مادي زحمتكشان، يـكـي از       

بـديـن   .  عوامل مهم تنزل اعتبار و نفوذ اصالح طلبان در سطح جامعه گـرديـد    
توانست به همراه تقلبات انتخاباتي بـا     1384ترتيب بود كه دولت نهم در سال 

رويكردي كامالً اقتصادي ابتكار عمل در تبليغات انتخاباتي  و بعد سكان كشور 
  .را به دست بگيرد
قانون اساسي با موافقت خامنه اي در چند سال گذشته و     44تغييرات اصل 

تصويب نهاييِ آن ، تائيد رسميِ الگوي اقتصاد نوليبراليستي به وسيله ولي فقيه 
خصوصي سازي را بـه        بر اين اساس، دولت احمدي نژاد موظف شد روند.  بود

  صنايع و خدمـات شكل گسترده تربه اجرا در آورد كه اين شامل انتقال مالكيت
بر طبق اين قانـون، دولـت حـق        .  كالن و پايه اي به بخش خصوصي است 

را ندارد و مـوظـف اسـت       44فعاليت اقتصادى جديد خارج از موارد صدرِ اصل 
. پـي ريـزي كـنـد        ”  بازار آزاد  “ برنامه هاي كالن كشور را همخوان با قوانين 

نوليبراليسم اقتصادي يعني كوچك سازيِ دولت و تخصيصِ عوامل تولـيـد بـر      
يِ بازار آزاد بدور از نظارت موثر ارگـان هـاي     ”  عرضه و تقاضا“ مبنايِ  قانون  

دراقتصاد نوليبراليستي گسترش فعاليت سرمايه .  مسئول دولتي و بخش عمومي
اجتماعي و برنامه   –هاي كالن و منطق سوداگري، جايگزين  توسعه اقتصادي 

كوچك سازي دولت وفعاليت هاي اقتـصـادي بـخـش       .  ريزيِ ُمدون مي شود
عمومي به بهانه صرفه جويي، مهار تورم و بهينه سازي  به معنيِ كاهش عميق 
هزينه هاي اجتماعي و حذف خواسته هاي مردم ،از فرايند برنامه ها و فعالـيـت   

به عبارت ديگر، تحديد نـقـشِ دولـت        .  هاي اقتصادي كالن كشور بوده است
دربرنامه گذاري اقتصادي در راستاي جهت دادن به توسعه اقتصادي به سـويِ    

در اين الگو حتي ايجاد مدارس، بيمارستان ها و اجـراي پـروژه هـاي        .  توسعه
در نوليبراليسم اقتصادي مصوبه  اصـل  .  كالن ساختاري مربوط به دولت نيست

ملتزم به ايجاد بازار كارِ انعطاف پذير مي شـود، يـعـنـي         ”  دولت كوچك“ ، 44
تحديد وتحليل بردنِ حقوق مادي و اجتماعي زحمتكشان و جلوگيري از فعاليت 

در كشورهاي در حال رشد كه عـمـومـاٌ داراي        .  هاي صنفي مستقل از كنترل
اقتصاد ضعيف هستند، عملكرد غير دموكراتيك، بوروكراتيك وبـي كـفـايـتـيِ        
بخش دولتي تبديل به خوراك تبليغاتي هواداران و مجريان برنامه هاي اقتصـاد   
نوليبراليستي شده  است، و بر پايه تبليغات برنامه ريزي شده و منـسـجـم، بـه       

هدف اصلي مبلغان نوليبرالـيـسـم، بـي       .  سطوحِ مختلف جامعه تزريق مي شود
اعتبار ساختن  بخش دولتيِ كارآ و مبتكر و حذف  كامل آن از برنـامـه ريـزي      

و از مـيـان     ”  بازار آزاد“ بر اين مبنا است كه  نقش محوريِ .  درسطح ملي است
به عنوان نـوش دارو راه      ”  آزاد“ برداشتن قوانين و ضوابط بر سر راه سوداگريِ 

در اين تبلـيـغـات، حـتـي         .  برون رفت از مشكالت اقتصادي  تجويز مي گردد
بـازار  ”  آزاد“ آزادي هاي اجتماعي  و دموكراسي نيز در گروِ وجود و عمـلـكـرد      

بر عكس، تجربه بسياري از كشور هاي در حال رشد و حـتـي     .  مطرح مي شود
كشور هاي پيشرفته نشان مي دهد كه نوليبراليسم اقتصادي در تضاد با آزادي   
هاي اجتماعي  و حق تصميم گيري شهروندان عمل مي كـنـد، و بـحـران           

در ايران، برنامه هاي اقتصـادي دوره    .  اقتصادي جهاني مويد اين واقعيت است
د وران رفسنجاني بـر     ”تعديل اقتصادي ”اصالح طلبان ادامه جدي تر سياست
با وجود رشد اقتصـادي نسـبـي  دوره          .  پايه الگويِ نوليبراليسم اقتصادي بود

رفسنجاني، در مـجـمـوع      ”  سازندگي“ خاتمي و در مقايسه با به اصطالح دوره 
در دوره   .  رشد اقتصادي  كشور بسيار  ناموزون و بدون توسعه بـنـيـادي بـود      

درصدي ولي كامال مبتنـي   5تا  6احمدي نژاد نيز با وجود رشد اقتصادي نسبي 
اجتماعي و بـهـبـود     -بر قيمت نفت باال، هيچ گونه نشانه اي از توسعه اقتصادي

ظرفيت طبيعي نرخ رشد اقـتـصـادي      .  وضع زندگي توده مردم نمي توان يافت
 1390و      1380،  1370ايران در محدوده پنج تا شش درصد، براي دهه هاي 

تاكنون  نرخ رشد با نوسانـات   1370در صورتي كه از سال .  پيش بيني شده بود
درصـد سـال        7/6تا نرخ  1373مختلفي همراه بوده، واز نرخ نيم درصد سال 

اين در حالي است كه براساس بـرنـامـه چـهـارم،        .  را تجربه كرده است 1381
متوسط نرخ رشد بايد هشت درصد مي بود؛ رقمي كه هرگز اقتصاد ايران قـادر    

اكثر اقتصاد دانان معتقدند نرخ رشد از سال جاري بـا    .  به تجربه آن نبوده است
بايد توجه داشت كـه    .  درصد افت خواهد كرد 3/ 5در صد به 5/5روند نزولي از 

نرخ رشد دركشور ما صرفا به دليل فروش نفت است وپشتوانه كـار تـولـيـدي       
ندارد، و در بطنِ تورم شكننده، اين رشد تبديل بـه ارتـقـاء سـطـحِ زنـدگـي              

لذا در پسِ اين آمار، .  زحمتكشاني كه متكي به مزد و حقوق هستند نخواهد شد

دولت نيز سال به سال كاهش داده شود تا در پايان دوره پنج ساله اتكا به در آمد نـفـت   
در بودجه عمومي به صفر برسد و كسري بودجه بكلي از بين برود و تورم سـاخـتـاري      

 ”  .كشور محو شود، اما متاسفانه اتكا به نفت در بودجه سوم بيشتر شده است
اين ها  نشانه بارز ناكارآمدي و شكست احمدي نژاد درعرصه كالن اقتصادي اسـت    
كه سپاه براي  پاسداري از دولت غير قانوني او در مقابله با اعتراضات عمومي به جـان    

برنامه هاي دولت احمدي نژاد بر پايه  دست راستي تـريـن     .  مردم كشور ما افتاده است
كوچك سازي دولت .  است  سياست هاي اقتصادي مبتني بر الگوي نوليبراليستي بنا شده

با حداقل موازين نظارت بر عملكرد سرمايه خصوصي، آزاد سـازي      ” بازار آزاد“   ايجادو  
برنامه ريزي مركزي دولت و محول كردن   ير، حذف قيمت ها، ايجاد بازار كار انعطاف پذ

، و  حذف يارانه ها به همراه ” عرضه و تقاضا“ تمام شئون اقتصادي به قانون بازار ،يعني 
اركـان  حداقل كمك هاي اجتماعي از طريق بخش عمومي، را مي توان به اخـتـصـار      

 .  اصلي نوليبراليسم اقتصادي شمرد
هدف اين نوشتار بررسي و تامل بر پايه ها نظري برنامه هاي دولت احـمـدي نـژاد        
است كه هر چند بر شكل مخدوشي از نوليبراليسم اقتصادي بـنـا شـده اسـت، ولـي            
هدفمندانه  درجهت  گسترش منافع  عظيم  قشر قليلي عمل مي كـنـد ،و سـد راه            

 . پيشرفت كشور ما شده است
 

 رفسنجاني ”تعديل ”احمدي نژاد و طرح
احمدي نژاد  بر خالف ژست هاي ضد سـرمـايـه داري و         ”  تحول اقتصادي“ برنامه 

تظاهر او به سمت گيري به سوي مردم و  عدالت خواهي، شباهت هاي بسـيـاري بـه      
هاشمي رفسنجاني دارد كه با هدف آزاد سـازي اقـتـصـادي         ”  يل اقتصادي   تعد”  طرح

” تـعـديـل   “ طـرح    .  مشكالت و معضالت شديدي را براي كشورمان به همراه داشـت   
د  اصالح اقتصاد ايران بر پايـه    احمدي نژاد هردو در صد”  تحول اقتصادي” رفسنجاني و

 مـجـريـان   .  شونـد  ها و خصوصي سازي گسترده  بنا شده و مي تغيير و آزاد سازي قيمت
با در نظر گرفتن حساسيت اين سياست مجبور به اجراي  تدريجي آزاد   ”  يل تعد”  برنامه

احمدي نژاد با  در نـظـر         ”  تحول اقتصادي”  در حالي كه  طرح.  ها بودند سازي قيمت
درماني و دست راست تريـن   به فاز شوك ”  سازي يارانه ها هدفمند“ گرفتن مباني اليحه 

وجه ديگر تشابه بين برنـامـه هـاي دوره        .  سياست هاي اقتصادي جهان نزديك است
رفسنجاني و احمدي نژاد را مي توان در عدم موفقيت هر دو اين طرح هـا و تـبـعـات         

به هيچ كدام از اهداف اعالم شـده  ”  تعديل اقتصادي” طرح.  مخرب آن ها مشاهده كرد
خود مانند كاهش نرخ تورم، افزايش نرخ رشد توليد واقعي و بهـبـود وضـعـيـت تـراز           

در مقابل، با رشـد تـورم در         .  ها، كاهش كسري بودجه نرسيد   ها، كاهش يارانه  پرداخت
، بـحـران ارزي       ) ميليارد دالر   34( هاي خارجي    درصد، بحران بدهي 5/49به  74سال 

ميليارد دالري در طي  برنـامـه تـعـديـل         5/22، رشد واردات ) افزايش نرخ برابري ارز( 
. هاي زحمتـكـش وارد سـاخـت         ضربات شكننده اي را به اقتصاد كشور و زندگي قشر

بـه هـمـراه        %25سياست هاي دولت احمدي نژاد نيز موجب بروز تورم لجام گسيخته 
رشد سرطاني واردات است كه موجب تخريب توليد داخلي گرديده است، و بسـيـاري از     

را تورم زا ارزيابي كرده و معتقدند نرخ تورم تا سقـف   1389كارشناسان اقتصادي بودجه 
 . درصد افزايش خواهد داشت 40

نيزايـن  ”  تعديل”  فرايند خصوصي سازي دوره  احمدي نژاد مانند سلف خود در دوران
بار به بركت رانت خواري در عمل منجر به تقسيم ثروت در بين گروه هاي درون هـرم  

دولت احمدي نژاد به بهانه تسريع و گسترش خصوصـي سـازي بـا        .  قدرت شده است
و  گروه هاي اقتصادي مافيايي ”  خواص“ تشويق بانك ها به اعطاي وام هاي عظيم به 

حامي دولت نهم، ازجمله كنسرسيوم هاي متعلق به سپاه، باعث بروز بـحـران بـالـقـوه        
هـاي     و گـروه   ”  خـواصِ خـودي    “ خطرناكي در نظام بانكي كشور شده است، زيرا اين 

اين نقدينگي هاي عظيم، .  را ندارند)  ميلياردها دالر(  اقتصادي قصد پرداخت اين وام ها 
به همراه تشديد تورم و بدون ارتقاء توليد ملي، عمدتاٌ صرف فعاليت هاي غير توليدي و   

به عبارت ديگر، بسياري از اين وام ها پشتوانه مادي  ندارند و   .  كم ارزش افزا شده ا ند
در مقابل، احمدي نژاد بي توجه بـه  .  بانك ها را با خطر ورشكستگي روبه رو ساخته اند 

وضعيت بحراني و تبعات خطرناك برنامه هايش در نطق هاي پوچ و پوپوليستي مدعـي  
 .             پيشرفت كشورو مبارزه قهرمانانه خود با باندها و مافياي اقتصادي است

واقعيت موجود اينست كه، بر خالف  وعده هاي  بدون پشتوانه و اقدامات نـامـوزون   
صدقه وارانه دولت ، اقتصاد كشور و وضع زندگي مردم  همان مسير قهقرايي گذشته را   

.  ساله رژيم واليت فقيه است را ادامـه مـي دهـد          31كه مشخصه بارزِ درطول حيات 
مسلما  ناكارآمدي و ناتواني دولتي كه برنامه هايش  بر قانون شكني،  عوام فريـبـي و     
سواستفاده از باور هاي مذهبي و بر پايه ارتجاعي ترين عقايد اجتماعي و خرافـات بـنـا      
گرديده است در چند سال گذشته صدمات مشخصي را بر  اقتصاد وجامعه تحميل كـرده  

ولي  بايد توجه داشت كه يكي از عوامل اصلي عدم پيشرفت اقتصادي  كشورمان .  است
اين دو عامـل  .  سياسي و  فساد مزمن است  -به دليل عقب ماندگي ساختاريِ اقتصادي 

به واسطه تسلط سرمايه داري تجاريِ در پيوند با بورژوازي بوركراتيك بر دستگاه دولتي 
عملـكـرد   .  ، چارچوب اصلي فعل وانفعاالت اقتصاد در طي دو دهه گذشته بوده و هستند

رئيس “ خاتمي  تا اين ”  اصالح طلبي“ و )  رفسنجاني( ”  سردارسازندگي“ دولت ها از دوره 
اجتماعي مردم گـرا    –، در راستاي ايجاد تغييرات بنيادي اقتصادي ” جمهور عدالت محور

زيرا گرايش بارز سـرمـايـه داريِ تـجـاري و بـورژوازيِ               .  نبوده و نمي توانسته باشد
بوركراتيك به فعاليت هاي رانت خوارانه انگلي و غير توليدي، مانعِ گسترشِ سـرمـايـه      

بعد از اتمام جنگ .  گذاريِ دولتي ويا  خصوصيِ موثر در راستاي توليد ملي بوده و هست
ساله با عراق تا به حال، تعميق  و گسترشِ فـقـر در      8خانمان سوز و انقالب بر باد ده 

سطح جامعه هم گام با كسبِ  ثروت هاي نجوميِ  جناح هاي خودي درونِ رژيم بـوده    
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البته بخش خصوصي كه ما مي گوييم چند نفر آدم خـاص مـدعـي      ...  توزيع كنيم   گوناگون
از داخل روستاها شروع مي شـود تـا مـراكـز           ...  بخش خصوصي يعني مردم نيست، 

در ظاهر امر هـدف احـمـدي نـژاد          ].تاكيد از ماست[ ”دانشگاهي تحقيقاتي ، اينها مردم اند
سـهـام   “ تقسيم مالكيت در سطح وسيع جامعه بود كه حاال بعد از دو سال مي بينيم طرح      

و ديگر وعده هاي  او همان گونه كه در دوره سلطنت شاه ساقط شده تجربـه شـد،     ”  عدالت
واقعيت ايـن اسـت كـه        .   تغييري در تناسب مالكيت به سوي توده مردم ايجاد نكرده است

آدم “ احمدي نژاد فقط مخالف روند ثروت اندوزي  جناح هايِ مخالف بوده،  يعني هـمـان       
تنها ”   سهام عدالت“ و اعطاي ”  متن مردم“ و از اين روي، عنوان كردن مسئله ”   هاي خاص

هدف اين قبيل طرح هاي پر سر وصداي دولت احمدي نـژاد  .  سفسطه گرايي  معمول او بود
و مبارزه ”  آدم هاي خاص“ هدف اصلي جايگزيني .  ربطي به بهبود وضع اقتصادي مردم ندارد

با جنا ح هاي مقابل، مخصوصا رفسنجاني و كارگزاران سازندگي، بر سر منافع مادي عظـيـم    
دولت نهم را به درستي مي توان از نظر اقتصادي دست راستي تريـن دولـت در       .  بوده است

بايد توجه داشت ايران كشوري است كه فعاليت اتحاديه هاي كـارگـري   .  تاريخ ايران دانست
مستقل در آن سركوب مي شود و كمبود سطح در آمد كارگران با كتك و تهديد آن هـا بـه     

شعار هاي احمدي نژاد با سوء استفاده از ادبيات .  همراه  وعده مهر ورزي جواب داده مي شود
چپ، تنها پرده يي است براي پوشاندن اجراي برنامه هايي كه بر خالف منافع زحمتكـشـان   

در رژيم واليي اصوال اقتصاد ماركسيستي و سوسياليستي ضد اسالمي قلمداد .  عمل مي كنند
 . و با آن فعاالنه مبارزه مي شود

برخي از منتقدان و هواداران احمدي نژاد به دليلِ روابط نزديك او با كشور هايي مـانـنـد       
اين برداشتي است كامال اشتباه، زيرا .  ونزوئال و بوليوي، دولت  او را متمايل به چپ مي دانند

اين نزديكي كوچك ترين دليلي بر اشتراك نظري و عملي بين اين كشورها  و برنامه هـاي    
نگاهي حتي گذرا به برنامه هاي اقتصادي دولت هاي ونزوئـال  .  اقتصادي دولت كودتا  نيست

و بوليوي، كه با آراي آزاد مردم و در جريان انتخابات دموكراتيك به قدرت رسيده اند، نشـان  
مي دهد كه نه تنها وجه تشابهي با الگوي اقتصادي  ايران وجود ندارد بلكه برنامه هاي ايـن  
دسته از كشور هاي آمريكاي التين كامالٌ در جهت مخالف با نوليبراليسـم اقـتـصـادي در         

دقيقا اين گرايش ضد نوليبراليستي برنامه هاي ونزوئال و بوليوي بود كه آنهـا را    .  حركت اند
در صورتـي  .  هدف شديدترين فشارهاي برنامه ريزي شده از جانب دولت جورج بوش قرار داد

كه آمريكا، حتي در دوره جورج بوش، با نظام اقتصادي ايران مسئله اي نداشته اسـت زيـرا       
. عمده ترين اركان آن در مجموع مطابق با الگوي نوليبراليستي مورد نظرآمريكا بـوده اسـت    
روابط نزديك  ونزوئال و بوليوي بارژيم واليتي صرفا به دليل دشمنِ مشترك آنها  يـعـنـي      

دشـمـنِ   “ آمريكا است كه سياستي است مردود و مبتني بر نظريه اشتباه و ساده انـديشـانـه      
 . ”دشمنِ من، دوست من است

 
 نتيجه گيري و شرايط كنوني

غـيـر   “ در طول حيات رژيم  واليت فقيه قبال هم شاهد كشف الگوهاي  به اصطـالح    ما 
اين الگوهاي فاقـد  .  بوده ايم”  اقتصاد اسالمي” مانند مقوله”   عدالت گرايانه“ و ”  سرمايه داري

ـ  ه داريِ   ارزشِ بررسي، هيچ گاه وجود عيني نيافتند، و اقتصاد كشور ما برمبناي  نظام سرماي
مخدوش و به غايت فاسد، سهل كننده ثروت اندوزيِ كساني بوده است كه دائما ارزش هاي 

از اين روي، شعار پراني احمدي نژاد در ضديت اش با .  اخالقي اسالمي را به زبان مي آوردند
نظام سرمايه داري و نوليبراليسم ، كه آن را با بوق و كرنا سرلوحه تبليغات  خود قـرار داده      

اصرار دولت او در اجراء طرح هـدفـمـنـد       .  است، ادامه همان عوام فريبي هاي گذشته است 
  بار ديگر نشان داد كه محور بـرنـامـه      ”   شوك درمانيِ اقتصادي“كردن يارانه ها به صورت

هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد بر ناب ترين اصول نوليبراليسم و نسخه هاي بانك جهاني 
اين، به عبارتي ديگر، يعني كاهشِ همه جانـبـه و     .  و صندوق پول بين المللي قرار گرفته اند

عميق هزينه هاي اجتماعي و انقباضِ حوزه عملكرد بخش دولتي به همراه تجـاري كـردنِ     
تمام شئون اصلي فعاليت هاي كالن اقتصادي برمبناي مالكيت خصوصي و سـوداگـري در     

 .زيرِ لوا و سلطه سپاه و گروه هاي رانت خوار
ژرفشِ شكاف طبقاتي و گسترش بي عدالتي از تبعات  قانونمند نوليبراليسـم اقـتـصـادي       

در بطنِ اين روند، سرمايه داران كالن در راستاي مديريت اين تبعات منفي ، دولت را   .  است
موظف به نقضِ آزادي هاي سياسي، سركوبِ اعتراضات زحمتكشان و جلوگيري از فعـالـيـت    

اين همانا روند معمول در ايران است كه از دولت نهم تابه .  هاي صنفي طبقه كارگر مي كنند
اتحاد نامقدس بين سپاه و دولت كودتا  متضمنِ تغـيـيـرات الزم در        . حال شدت يافته است

روبنايِ سياسي رژيم  است كه به موجب  آن بتوان همراه با تشديد فشار هاي اقتصادي بـر    
 .قشر هاي زحمتكش از منافع بورژوازي بوروكراتيك نظامي و سرمايه داريِ تجاري دفاع كرد

واقعيت اين است كه بر خالف طرح هاي خطرناك احمدي نژاد نمي توان  باز سازي      
اقتصاد كشور ما را با عقيم كردن نقش محوريِ دولت  به عهده   بخش خصوصي گذاشت و 

اتخاذ روش هاي .   حاميِ سرمايه � خصوصي  تنزل داد”  ديكتاتور مصلحِ“ نقش دولت را تا حد 
و الگوبرداري هاي طوطي وار و مخـدوش  ”  بازار آزاد“ غلط اقتصادي مبتني بر نقش محوري 

از فرضيه هاي ورشكسته نوليبراليستي در دو دهه گذشته، كشور ما را  به در جا زدن و عـدم    
در افكار عمومي مردم كشورمان، نقش و عملكرد مقوـلـه   .   توسعه و رشد محكوم كرده است

در چار چوب رژيم واليت فقيه، به يك عامل غير قابل اعتماد و نـاتـوان در حـل          ”  دولت“ 
همين طور از زاويه سياسي  در شرايط كنـونـي دولـت      .  مشكالت اقتصادي تنزل كرده است

كودتا به درستي در نزد بسياري از قشر ها به عنصري  ضد ملي، كامـال زورگـو و عـامـل           
از اين روي، در برهه كنوني  مبارزه سياسي با ديكتاتوري، مـي    .  ديكتاتوري مبدل شده است

بايست به رابطه تنگانگ و حساس بين  دموكراتيزه شدن روبناي سياسي و لزوم  تـغـيـرات      
در مرحله گذار به تغييرات دموكراتيك مي توان بـا  .  اجتماعي توجه داشت  –بنيادي اقتصادي 

هاي گوناگون اجتماعي  را بـر     تدوين و ارائه سياست هاي مشخص اقتصادي طبقات و قشر
 . پايه يك جبهه متحد وسيع، بسيچ كرد

تدوين يك برنامه اقتصاد ملي منسجم كه خواسته هاي  مبرم آحاد مردم  و مـخـصـوصـا     
زحمتكشان را هدف خود قرار دهد، عمال يكي از ستون هاي اصلي مبارزه بر ضد ديكتاتوري 

 . و راهگشاي گذر ايران به مرحله  دموكراتيك ملي خواهد بود

اكثر مردم مخصوصا طبقات زحمتكش و فرودست با فقر و كمبـود هـاي     
دولت نهم با تمام تبليغـات در مـورد       .  اساسي روبه رو بوده و خواهند بود

گسترش تكنولوژي و ارتقاء سطح توليد، تغييري در نرخ بهره وريِ كار در   
نرخ بهره وريِ كشـور  .  دقيقه است نداده است 25تا  20ايران كه در حدود 

ساعت در روز، رقم بسيار ناچيز و  5/5ما نسبت به حداقلِ جهانيِ آن يعني 
اين آمار  گوياي واقعيت تلخ و نگران كنـنـده اي در       .  تاسف آوري است

مورد گذشته و آينده ايران است كه در طي دولت هاي رژيم واليت فقيـه  
نگراني آورتر از آن اين مسئله است كـه در      .  تاكنون  شكل گرفته  است

شرايط كنوني احمدي نژاد كه تا به حال از درك برخي مسائلِ پـايـه اي     
اقتصاد عاجز بوده، با توسل به قدرت سركوب، افراطي ترين  و خطـرنـاك   

 .ترين برنامه اقتصادي نوليبراليستي را سر لوحه كار خود قرار داده است
به دليلِ وجود زير پايه اقتصاديِ مبتني بر يك نظام سـرمـايـه داريِ        

منـجـر بـه       الزاماٌ الگو برداري از نوليبراليسم اقتصادي در ايران مخدوش، 
براي مثال، مي بينيم رونـد    .   شكل مخدوشي از اين تئوري گرديده است

خصوصي سازي در دوره احمدي نژاد نه به شكلِ كالسيك آن، بلكـه در    
بر پايه منـاقصـه   ”  اختصاصي سازي“ بسياري از مواقع خصوصي سازي به 

به وسيله كنسرسيـوم  ”  شركت مخابرات“ هاي بدونِ رقيب، مانند تصاحبِ 
نـظـامـي       -متعلق به سپاه، و حتي  قلدري و استفاده از قدرت سيـاسـي     

به هر صورت، نتيجه مورد نظراين سياست، شانه خالـي  .  تبديل شده است
كردن دولت از وظايف  مبرم در قبال مردم، سلبِ مالكيت عـمـومـي  و        

خـارج از       انتقالِ سود به همراه  ايجاد چارچوب فعاليت هاي سوداگـرانـه  
البته به بركـت دولـت     .  حوزه نظارت نهادهاي عمومي مانند مجلس است

كودتا، تا آنجا كه به نهاد هايي مانند سپاه و كنسرسـيـوم هـاي خـوديِ         
بـه  .  انـد    حتي از رقابت در بازارهم معافمشكوك مربوط مي شود، آن ها 

عبارت ديگر، دولت احمدي نژاد عمال هدايت رشد و توسعه كشور را بـه      
دست  بخش خصوصي و قشرِ مشخصي از سرمايه داران  كه  ضـامـن و     

در اين روند، هدف  اسـاسـي در         . هوادارِ دولت والئي او است مي سپارد
پياده كردن الگوي  نوليبراليسم اقتصادي ارتقاء درجه سود دهي به وسيلـه   

 در رژيـم    .   اسـت ”  بازار كار انعطاف پذير“ تنزلِ ارزشِ نيروي كار و ايجاد
واليي، ما شاهد افراطي ترين شكل ايجاد بازار كارِ آزاد  تـا حـد عـدم            

 .پرداخت حقوق و پيمانكاري كردنِ وسيعِ مشاغل هستيم
اي بود كـه تـوسـط         نسخه“ تعديل”هاي ايان توجه است كه سياستش

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي كشورهاي در حـال رشـد         
بانك جهاني در دهه هاي اخير به دليل عقب ماندگـي و    .  تجويز شده بود

فساد ساختاريِ اين كشورها و به موازات آن تبعات غيرقابل كـنـتـرل و        
، به برخي تغييرات در آن هـا گـردن           ” تعديل”  خانمانسوزِ سياست هاي

جهاني در تجديد نظرِ نسخه ورشكسته  خود  مجبور   بانك.   گذاشته است
شرط اجرايِ تـعـديـل       شده است شرايط حكمرانيِ خوب را به عنوان پيش

ها در مورد بهبود فضاي كسب و كـار،   ها قرار دهد ، و متذكرِ اولويت قيمت
طـبـيـعـتـا      .   هاي اداري، شفافيت و انضباط مالي دولت بشود نظم سيستم

احمدي نژاد عمداً اين تغييرات را ناديده گرفته، و بر طـبـقِ   ”  طرح تحول“ 
. ها عرضه شده است نسخه  قبليِ منسوخِ بانك جهاني، تنها با تغيير عنوان

واضح است كه اين پيش شرط هاي اصالحيِ بانك جهاني در كشـور مـا     
وجود ندارند، زيرا تسلط مافيايي سپاه بر اقتصاد در كنارِ سـرمـايـه داري        
تجاريِ رانت خوار در محيط شفاف مالي نمي تواند به نفع منافع خود عمل 

از اين روي، مي توان پيش بيني كرد كه اين طـرح هـيـچ گـونـه          .  كنند
 .          تحولي اساسي را به همراه نخواهد داشت

 
 احمدي نژاد قهرمانِ نوليبراليسم اقتصادي

در اواسط  عمر دولت نهم، احمدي نژاد با افتخار مدعي شد كه كـه از    
اقتصاد چيزي نمي داند و قصاب محل را مشاور الزم اقـتـصـادي خـود         

ولي رئيس جمهور واليت فقيه در مورد خود صادقانه صحبت .  معرفي كرد
گوياي واقعـيـت   ”   پايگاه اطالع رساني  رياست جمهوري“ زيرا .  نمي كرد

در اين پايگاه نشـان دهـنـده        ”  سياست هاي دولت“ بخش .  ديگري بود
اعتقاد راسخ احمدي نژاد به مهم ترين ركنِ نوليبراليسم اقتصادي بود كـه  

جهت گيري اصلي دولـت، كـاهـش        ”:  آن را به اين شكل بيان مي كند
اين، جمله رمز و    ”. تصدي گري دولت و دادن فرصتها به متن مردم است

بايد توجه داشت كه تصـدي و         . دستور عمل ِ اقتصاد نوليبراليستي است
مالكيت دو مسئله كامال مختلف اند، و مقصود احمـدي نـژاد  از دادن           

، در واقع محول كردن مالكيت و امكان هرچه بيشتر سوداگـري  ” فرصتها“ 
زيرا در غير اين صورت، تصديِ .  بدونِ در نظر گرفتن نيازهاي جامعه است

واقعيِ مردم بر امور به طور روشن تنها از طريق نهاد هاي مدنـيِ مـوثـر      
مانند مجلسِ دموكراتيك و آزاديِ مطبوعات به همراه شفاف بـودنِ امـور     

جـالـب   .  ميسر است كه هيچ كدام از آن ها در كشور ما اجازه وجود ندارند
مـتـذكـر    ”  متن مردم“ توجه است كه احمدي نژاد در تبيين مقصود خود از 

اينكه از مقام معظم رهبري در خواست كرديم كه اجازه بدهنـد   “ :  مي شود
... را هم به مردم واگذار كنيم، و ايشان هم موافقت كـردنـد   44صدر اصل 

بخشي از اين را به تعاونيهاي استاني تحت سهام عدالت در بـيـن اقشـار      

 ...ادامه احمدي نژاد قهرمان 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

نمـاد اسـتـواري و        :   مادران عزادار
 !حقانيت جنبش مردمي

 
امروزه وقتي از مقاومت دليرانه توده ها و نقش 
بي بديل جنبش زنان در مبارزه عليه اسـتـبـداد      
واليي و دولت كودتا سخن به ميان آورده مـي      
شود، نمي توان به جايگاه مهم و واالي مـادران  

 !عزادار توجه و تاكيد نداشت
از فرداي كودتاي انتخاباتي و سركوب خونيـن  
مردم حق طلب، مادران، اين آفرينندگان زندگـي  
و هستي بخشي از بارسنگين و وظيفه خطيـر و    
دشوار تاريخي مبارزه را به دوش گـرفـتـنـد و         
بدينسان از ميان مـردم و مـادران داغـدار و            
براساس ضرورتي عيني تشكل مـادران عـزادار     
تولد يافت كه درآن مادران شـهـدا، زنـدانـيـان        
سياسي، مفقود شدگان و اسيران جنبش مردمـي  
 . درحوادث پس از كودتاي انتخاباتي حضور دارند

مادران عزادار خواستـي جـز روشـن شـدن           
پـس از    .  وضعيت فرزندان و بستگان خود ندارند

كودتاي انتخاباتي و سركوب و جنايت درخيابـان  
و بازداشتگاه ها، گروهي از هم مـيـهـنـان مـا          
خصوصا جوانان جان خود را از دست داده و يـا    
درزندان ها گرفتار بازجويان جنايـتـكـار وزارت      

مـادران عـزادار     .  اطالعات سپاه پاسداران شدند
آنها هـر  .  خواستار رسيدگي به اين فجايع هستند

شنبه درپارك الله گردهم مي آيند و با اعتـراض  
واقدامات مسالمت جويانه خود، خواستار شناسايي 
و معرفي آمران و عامالن كشتارهاي اخـيـر و       

 . محاكمه و مجازات اين عوامل مي باشند
كودتاچيان و ارگان هاي امنيتي رژيم واليـت    
فقيه همواره با خشونت با مادران عزادار برخـورد  

هجوم اوباش بسيج، لباس شخصي و   .  كرده اند
نيروهاي انتظامي به گردهم آيي مادران درپارك 
الله و بازداشت و ضرب و شتم آنهـا نشـانـگـر       
هراس عميق مرتجعان از نقش غير قابل چشـم  
پوشي مادران عزادار در اين مرحله حسـاس از      

 . مبارزه است
مادران عزادار يار و تكيه گاه همه آن جوانـان  
دليري هستند كه از فرداي كودتاي انتخاباتي به 
مصاف واپس گرايان رفته و بانـگ عـدالـت و        

از اين روست كـه دسـتـگـاه       .  آزادي سرداده اند
جهنمي سركوب پيوسته اين مادران را هدف قرار 

 .داده است
به گزارش فعالين حقوق بشر، درآستانه بيسـت  
و دوم بهمن ماه و در اوج دستگيري هاي وسيع، 
شماري از مادران عزادار و حاميان آنها بازداشـت  

بهمن ماه يورش به حـامـيـان       17از بامداد روز يكشنبه “ :  درگزارش مذكور از جمله آمده است.  شدند
يورش هاي ماموران وزارت اطـالعـات از     .  بهمن به اوج خود رسيد 19مادران عزادار آغاز شد و شب 

نفر از مـادران       7درجريان اين يورش ها، حداقل .  بامداد ادامه يافت 3آغاز و تا ساعت  22:30ساعت 
تيم هاي پنج نفره وزارت اطالعات . زندان اوين منتقل شدند 209دستگير و به سلول هاي انفرادي بند 

به خانه هاي مادران هجوم برده و با خشونت و وحشي گري بي حدي آن ها را درمقـابـل چشـمـان       
اين بازداشت .  وحشت زده و گريان فرزندان، مادران و اعضاي خانواده دستگير كرده و با خود مي بردند

 .”...ها با هماهنگي و همكاري لباس شخصي هاي محلي صورت گرفته است 
اين گزارش فقط يك نمونه از نوع و شيوه برخورد كودتاچيان و مزدوران مسلح ولي فقيه دررابطه بـا  

هيچ سركوب و وحشي گري نمي تواند صداي حقانيت اين مادران را   .  مادران عزادار را نشان مي دهد
نامه افشاگرانه مـادران عـزادار     .  كه صداي همه عدالت جويان و آزاديخواهان ايران است خاموش كند

پس از اين دستگيري ها به رييس مجلس و تاكيد آنها برخواست هايشان و ادامه مبارزه گواه عـزم و    
بهمن ماه منتشر گرديده، با صراحت خاطر نشـان مـي      24در اين نامه كه .  اراده اي خلل ناپذير است

دو مـاه اسـت كـه از            .  طي روزهاي اخير ده ها مادر شبانه از خانه هايشان ربوده شده اند...  “ :  شود
به ما بگو طبق كدام قانون شرع و عرف، ماموران دولـت    ...  سرنوشت چند نفر از مادران خبري نيست 

مجازند مادران و زنان و فرزندان ما را بدون هيچ گناهي شبانه بازداشت كنند؟ آيا شما قانون گذار ايـن  
 .”! ...كشور نيستي؟ اگر واقعا نمي تواني با اين قانون شكني ها مبارزه كني با كمال شجاعت برو كنار

درايـن  .  اسفند ماه انتشار يافت، اشاره نمود 2همچنين بايد به بيانيه ديگر مادران عزادار كه درتاريخ 
منتشر شده به خواست هايي چون معرفـي و مـجـازات        ”  مادران را آزاد كنيد“ بيانيه كه تحت عنوان 

عامران و عامالن جنايت هاي اخير باز هم تاكيد شده و خواستار آزادي مادران عزادار و حاميان دربنـد  
مبارزه مادران عزادار وخواست هاي به حق آنان، مبارزه و خواسـت هـمـه احـزاب و           .   آنها شده اند

فعاليت خستگي ناپذير ومستمر مادران گواه حقانيت .  نيروهاي ملي، انقالبي وميهن دوست كشور است
 . و استمرار مبارزه با استبداد وخودكامگي است

روز جهاني زن فرا مي رسد، به اين مناسبت بجاست ضمن آنكه قاطعـانـه   )  اسفند 17( هشتم مارس 
حمايت و پشتيباني خود را از مبارزه مادران عزادار و حاميان آنها اعالم مي كنـيـم، در بـرابـر اراده،           

در روز جهاني زن هر ايراني ميهن دوسـت و    .  شجاعت و استواري آنها سرتعظيم و تكريم فرود آوريم
مـادران عـزادار     .  عدالت خواهي شاخه گل سرخي از قلب خود نثار اين مادران، مادران عزادار مي كند

 !نماد استواري و پيروزي جنبش مردمي بوده، هستند و خواهند بود

 
 

 !تبليغاتي كه دروغ از آب درآمد: حق بيمه زنان خانه دار
 

پيش از برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، دولت احمدي نژاد تبليغات پر سرو صدايي را 
درهمان زمان بسياري از احزاب . پيرامون تدوين طرح پرداخت حق بيمه به زنان خانه دار به راه انداخت

مترقي و آزاديخواه و فعاالن جنبش زنان اعالم داشتند، طرح حق بيمه زنان مانند، افـزايـش حـقـوق       
بازنشستگان و اختصاص سهام عدالت با هدف جلب افكار عمومي و درچارچوب مصالح انتخاباتي شكل 
گرفته و درست يك ماه مانده به انتخابات مطرح مي شود و فقط يك ترفند انتخاباتي محسوب شده و 

اكنون با گذشت ده ماه ازاين وعده انتخاباتي، دولت نامشروع كودتا درباره ايـن  .  عاري از واقعيت است
 . طرح سكوت اختيار كرده و از پذيرش مسئوليت دراين زمينه شانه خالي مي كند

نكته اساسي در طرح دولت ضد ملي احمدي نژاد، نامشخص بودن چارچوب و مكانيسم پرداخت حق 
وزارت رفاه در تيرماه امسال درگرماگرم رويدادهاي پس از كودتاي انتخاباتي . بيمه به زنان خانه دار بود

با صراحت يادآور شد، تا زمانيكه آيين نامه اجرايي اين امر ابالغ نشود، بحث هاي كارشناسي در مـورد  
ادامه مي يابد و فعال دولت هيچ عدد و رقمي براي پرداخت حق بيمه ) حق بيمه(اعداد و ارقام پرداختي 

درعين حال سازمان تامين اجتماعي نيز تاكيد نموده بـود، درصـورت     .  زنان خانه دار معين نكرده است
تصويب پرداخت حق بيمه زنان خانه دار، آنها جزو بيمه هاي اختياري خواهند بود و قوانـيـن بـيـمـه        

ميليون زن  10مطابق آمار سازمان تامين اجتماعي بيش از . درماني و بيكاري شامل حالشان نمي گردد
خانه دار مشمول پرداخت حق بيمه هستند و دولت تاكنون روشن نساخته چگونه و از كدام منابع مـي    

 .خواهد سهم خود را درمساله حق بيمه زنان خانه دار پرداخت كند
از ديگر سو شماري از فعاالن جنبش زنان به درستي اشاره مي كنند پوشش بيمه اي به تـنـهـايـي     

سال حق  20تاثيري دربهبود وضعيت زنان و مقابله با فقر درجامعه ندارد، بويژه آنكه زنان خانه دار بايد 
با همه اين مسايل، تا به امروز دولت مدعـي  .   بيمه پرداخت كنند تا بتوانند از مزاياي آن بهره مند شود

كوچكترين اقدامي درزمينه بيمه زنان خانه دار انجام نداده و ميلـيـون   ”  عدالت محوري“ و ”  مهرورزي“
ها زن خانه دار كه بسياري از آنها به همراه فرزندانشان نقش فعال درجنبش ضد استبدادي و مبارزه با 
دولت كودتا دارند، به چشم مي بينند، وعده هاي دولت احمدي نژاد از جمله درزمينه حقوق ومـنـافـع      

زنان خانه دار و منافع آنها با مـبـارزه   .  زنان خانه دار يكي پس از ديگري پوچ و دروغ از آب در مي آيد
 ! جنبش زنان براي رفع تبعيض جنسيتي پيوند ناگسستني دارد

 
 !!زنان سرپرست خانوار و مشكالت بي شمار
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

مطلع شديم رفيق حسين علي سلحشور مبارز پـر  
سابقه توده اي به پي يك بيماري چندي پيـش در    

رفيق سلحشور .   شهر كرج ديده از جهان فرو بست
در تهران به دنيا آمد، وي در ابتـداي   1307به سال 

رفـيـق   .  جواني به صفوف حزب توده ايران پيوسـت 
سلحشور همواره در تمام دوران هاي پـر فـراز و         
نشيب زندگي و عليرغم دشواري هاي فـراوان بـه     

او با پيروزي .  آرمان و انديشه هاي حزب وفادار ماند
انقالب تمام نيرو و امكانات خويش را بار ديگر در   
خدمت حزب و جنبش گذاشت، فعاليت هاي مستمر 
او در سازمان ها و ارگان هاي حزبي در آن سال ها 

فـرزنـد ارشـد زنـده يـاد            .  فراموش نشدني است
سلحشور، رفيق شهيد اسپارتاكوس سلحشوريكي از 
شهداي قهرمان حزب ما در نخستين مرحله جنـگ  

 .و دفاع از ميهن و انقالب است
همه آنهايي كه در سال هاي مختلف رفيق فقيـد  
حسين علي سلحشور را از نزديك ديـده و بـا او         
فعاليت كرده اند، بر ويژه گي هـاي اخـالقـي و          
وفاداري خدشه ناپذيرش به منافع توده هاي محروم 
جامعه و انديشه هاي انقالبي حـزب تـوده ايـران        

حضور جمع كثيري از مـردم بـه     .  گواهي مي دهند
ويژه كارگران در مراسم ختم او در كرج نشـانـگـر      
.  احترام عميق به اين توده اي فروتن و استوار بـود   
رفيق سلحشور تا پايان زندگي سراسر مبارزه خود با 
اعتقادي عميق از حزب توده ايران دفاع مي كرد و   
يك نمونه برجسته از ايمان انقالبي به راه و رسـم    

حزب تـوده ايـران       .   توده اي محسوب مي گرديد
درگذشت رفيق سلحشور را به خانواده و رفـقـاي       

 .حزبي تسليت مي گويد
قـدر  “ زنده ياد سلحشور هميشه اين ابيات از شعر 

با زمزمـه  .   سايه را زمزمه مي كرد. الف.اثر هـ” مرد
 .ي اين شعر با او بدرود بگوييم

 
 من برنخيزم از سرراه وفاي تو 

 از هستي ام اگر چه برانگيختند گرد
...... 

 باز آيد آن بهار و گل سرخ بشكفد 
 چندين منال از نفس سرد و روي زرد 

 
 يادش گرامي باد

رشد فزاينده پديده فقر و ژرفش شكاف طبقاتي درجامعه، موضوع زندگي و آينده صدها هزار زن   
آخرين برآوردهاي آماري نشان .   سرپرست خانوار را به بحث بسيار جدي دركشور بدل ساخته است

 . مي دهد، تعداد خانوارهايي كه سرپرستي آن با زنان است، مداوم درحال افزايش مي باشد
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اعالم مي كند، از سـال  

با وجود حذف عواملي مثل جنگ كه برميزان تعداد زنان سرپرست خانوار تاثير گذار  1385تا  1375
درصد دركل جمعيت ايران را  9است، تعداد زنان سرپرست خانوار در كشور افزايش يافته و بيش از 

 . شامل مي شود
بهمن ماه با انتشار گزارش مركز مطالعات و پژوهش هاي  19پايگاه اطالعاتي تغيير براي برابري 
خانواده هاي زن سرپرست بيش از خانواده هـاي تـك       ...  “ : جمعيتي آسيا واقيانوسيه متذكر گرديد

هر چه سن زنان افزايش مي ... سرپرست كه پدران عهده دار سرپرستي هستند، از فقر رنج مي برند 
يابد، سهم سرپرستي خانوار درآن ها نيز افزايش مي يابد، بطوري كه سرپرست خانواري درزنـان از    

سالگي به بيش ترين حد خود مي رسد، بنابراين از آنجا  65سالگي شروع ودرحدود باالي  25حدود 
كه زنان سرپرست خانوار اغلب سالمندان هستند، فقر و ناتواني اقتصادي درميان آن هـا بـيـشـتـر        

 ”.است
 400ميليون و      2در حال حاضر آمار رسمي جمهوري اسالمي حاكي از آن است كه نزديك به 

هزار زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد كه اكثريت مطلق آنها با فقر دست به گريبان بوده و   
طبق برآوردهاي آماري فقط .  خود و خانواده هايشان در بدترين وضعيت معيشتي و رفاهي قرار دارند

هزار زن سرپرست خانوار از كار ثابت يا اشتغال دايم برخوردارند، بقيه زنان سرپـرسـت    250تا  200
خانوار قادر به تامين معاش خود نيستند واغلب آنقدر فقير هستند كه زير پوشش سازمان بهزيستي و 

باالترين رقمي كه . يك نهاد انگلي بنام كميته امداد خميني قرار داشته و مستمري دريافت مي كنند
به خانواده هاي پنج نفره به باال كه زنان سرپرستي آنها را بردوش مي كشند و تـحـت پـوشـش         

با توجه به اين مبلغ مسـتـمـري    .  هزار تومان است 60بهزيستي هستند، پرداخت مي گردد ماهيانه 
خبرگزاري مهر !  پيداست كه اين زنان محروم و خانواده هايشان درچه اوضاع ناگواري بسر مي برند

زنان سرپرست خانوار، گم شدن انسانيـت در زيـر       “ آبان ماه درگزارشي پژوهشي تحت عنوان،  29
درصدي زنان سرپرست خانوار درچند سال اخيـر   35رشد بيش از “: از جمله نوشته بود” پوست شهر

از واژه   )  يا خـانـواده  ( زن سرپرست خانوار ...  مساله اي است كه آسان نمي توان از كنار آن گذشت 
هاييست كه دريك دهه اخير درايران رايج شده است و برآن دسته از واحدهاي خويشاوندي اطالق 

نان آوران اين واحدها زن اسـت،    . مي شود كه گاه مادر و پدري پير ويا چند فرزند را در برمي گيرد
اين زنان كه از معلوماتي كم و فقري شديد دررنجند عالوه بردرآمدي كه از طريق كارهاي موسمي 
و كم دستمزد بدست مي آورند از كمك دولت يا بنيادهاي ديگر نيز برخوردارند كه بسيار ناكافي به 

زنان سرپرست خانوار به دليل اخراج و بيكاري روز افزون از مراكز كار و فعـالـيـت    ...  نظر مي رسد 
 ”.دچار فقر شديدي هستند

: درادامه اين گزارشي از قول يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران خاطر نشان مي گـردد   
درصد خانوارهاي زن سرپرست جز فقيرترين گروه ها قرار گرفته اند، ايـن   50درحالي كه بيش از “ 

درصد است به عبارت ديگر زنان سرپرست خانوار فقيرترين فقرا  16رقم درخانوارهاي مرد سرپرست 
دراين ميان سياست ارتجاع حاكم خصوصا دولت نامشروع كودتا بـجـاي     ”  ... . را تشكيل مي دهند 

رسيدگي به وضعيت اين زنان محروم و حمايت همه جانبه، واگذاري ارائه خدمات به زنان سرپرست 
. دراين زمينه جنبش زنان ميهن ما مخالفت قاطع خود را اعالم كرده است. به بخش خصوصي است

سال گذشته و درگرماگرم بحث واگذاري ارايه خدمات به بخش خصوصي، پايگاه اطـالع رسـانـي      
با واگذاري ارايه خدمات به زنان سرپرست خانوار به بخش خصوصي “: كانون زنان ايران گزارش داد

 .”...وضعيت اين زنان بهتر نمي شود
اجتماعي خانوارهاي تحت سرپرستي زنان بـاقـي     -عامل فقر تاثيري مستقيم بروضعيت فرهنگي

گذاشته و به همين علت اين خانواده ها در معرض انواع آسيب هاي اجتماعي قرار دارند و مشكالت 
اينكه يك زن سرپرست خانوار مـي شـود خـود        .  فراواني زندگي شان را ناگوار و تلخ ساخته است

مشكل از آنجا آغاز مي شود كه زنان سرپرست خانوار براي يافتن كار و تـامـيـن        .  مشكلي نيست
خانواده تحت تكلف خود با انواع تبعيض و تمايزات طبقاتي و جنسيتي كه علـيـه كـار زنـان در           

حـدود  “ : خبرگزاري فارس سيزدهم بهمن ماه نوشت. جمهوري اسالمي وجود دارد مواجه مي شوند
نيمي از آنان سالمت جسـمـي   .  درصد از زنان سرپرست خانوار بيكار، سالمت رواني مناسب دارند 5

 ”.مناسب نيز ندارند و بسياري از آنان معتقدند كه از حمايت و امنيت اجتماعي هم برخوردار نيستند
دولـت  .  افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار همراه با افزايش فقر و تبعيض در زندگي آنـهـاسـت   

كودتا حتي كوچكترين گامي براي بهبود وضعيت اين زنان محروم و زحمتكش كه در چنگال فقر و 
تبعيض جنسيتي گرفتارند به پيش برنداشته و اصوال اين گروه اجتماعي جايگاهي در سياست گذاري 

 . هاي ارتجاع حاكم ندارد

 به ياد رفيق 
 حسين علي سلحشور
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 نامه اعتراضيِ حزب كمونيست انگلستان
 
 )      1388اسفند  4(2010فوريه  23

 آقاي رسول موحديان،
حزب كمونيست بريتانيا همواره در مخالفت با مداخالت امپرياليستي توسط دولت بريتانيا               

هاي متمادي برضد تهديد نسبت به استقالل ايران           نيروي پيشاهنگ بوده است و طي سال       
اي كه براي خود مناسب       ما از حق مردم ايران در دستيابي به منابع انرژي          . مبارزه كرده است  

هاي جاري براي اعمال تحريم بر ضد ايران ،            ما با تالش  . ايم  دهند، دفاع كرده    تشخيص مي 
اي ناظر كارزار  در عين حال، حزب كمونيست بريتانيا با نگراني شديد و فزاينده. مخالف هستيم

دولت ايران بر ضد مردم      ) 1388خرداد    22( 2009ژوئن    12سركوبي بوده است كه از روز        
اين . كشور و حق آنان براي تجمع، تظاهرات و برخورداري از آزاديِ بيان به راه انداخته است                

تظاهر كننده به دست نيروهاي دولتي ايران،          40كم    سركوب تا كنون منجر به مرگ دست       
آميز پليس ضد فعاالن سنديكايي، زنان،          هزار تن، و اعمالِ خشونت       5كم    بازداشت دست 

 .اند دانشجويان و روحانيوني شده است كه به اين سركوب اعتراض كرده
(ژانويه    28پور در تاريخ  زماني و آرش رحماني حزب كمونيست بريتانيا اعدام محمدرضا علي

 8ما همچنين نگراني شديد خود را نسبت به صدور احكام اعدام             . كند  را محكوم مي  ) بهمن  8
دار بازداشت    هاي منتشر شده درباره شكنجه دامنه       هاي مخالف، و نيز گزارش    تن ديگر از چهره
خواهيم كه مفاد منشور سازمان ملل        از اين روي ، ما از دولت ايران مي        . كنيم  شدگان، ابراز مي

خواه سراسر    متحد و كنوانسيون جهاني حقوق بشر را رعايت كند و به خواست نيروهاي ترقي              
 :جهان در موارد زير توجه و رسيدگي كند

با رأي دادگاهي كه مطابق قوانين دادرسي عادالنه تشكيل بشود و در آن متهم دسترسي   •
تمام و كمال به وكيل مدافع داشته باشد و بتواند از خود دفاع كند، احكام اعدام منفصل و به                    

 احكام زندان تبديل شوند؛

تمام بازداشت شدگان از اعمالِ شكنجه يا هرگونه بدرفتاري ديگر مصون باشند، به                   •
هايشان و به وكيل و هرگونه درمان پزشكي ضروري دسترسي داشته باشند، و بدون                  خانواده

شان را به چالش      معطلي در دادگاه حاضر شوند تا امكان يابند ادعاي قانوني بودن دستگيري            
 بكشند؛

آميز در تظاهرات اعتراضي يا ابراز عقيده و    همه آنهايي كه صرفاً به علت شركت مسالمت •
 اند، فوري و بدون قيد و شرط آزاد شوند؛ نظر در بازداشت نگه داشته شده

هاي ايران تضمين كنند كه در برقراري نظم و امنيت هر تظاهراتي كه در آينده                     مقام •
المللي را رعايت كنند، از جمله اينكه از كاربرد            صورت خواهد گرفت، معيارهاي انتظامي بين      

 هاي كشنده خودداري كنند؛ اسلحه گرم و ديگر سالح

 .اي صورت بگيرد طرفانه در مورد علت مرگ كشته شدگان رسيدگي و تحقيق بي

 .هاي مربوطه در ايران برسانيد خواهشمندم كه نظرات ما را به اطالع مقام
 با تقديم احترام، رابرت گريفيتز

 دبيركل كميته اجرايي حزب كمونيست بريتانيا
 

 فراخوان حزب كمونيست استراليا براي ادايِ احترام به 
 مخالفانِ رژيم ايران

 
درنگ دستگيري و كشتار مخالفان       خواهد كه بي    حزب كمونيست استراليا از دولت ايران مي      

سركوبگر ) تئوكراتيك(را متوقف كند و احكام كنوني اعدام در مورد معترضان به رژيم مذهبي            
هاي برحق و قانوني مردم تا كنون موجب كشته            سركوب اعتراض . را به زندان تخفيف دهد    

 .ها و ديگر اشكال ارعاب بايد هرچه زودتر متوقف شوند شدن عده زيادي شده است؛ بازداشت
در مبارزه براي دفاع از حقوق بشر، عدالت اجتماعي، و خواست احقاق حقوق دموكراتيك، از          
جمله حقوق جنبش سنديكايي كشور، ما در كنار حزب توده ايران و ديگر نيروهاي مترقي                   

هاي اياالت متحده آمريكا به منظور         حزب كمونيست استراليا نقشه   . ايم  سياسي ايران ايستاده  
اش را كه در خدمت پيشبرد مقاصد اين          هاي پيشنهادي   دخالت در امور داخلي ايران، و تحريم      

هايي، كيفري ناعادالنه در حق مردم سختي كشيده          كند؛چنين تحريم   كشور است، محكوم مي   
 .مذهبي كشور خواهد شد –ايران خواهد بود، و موجب تقويت قدرت حاكمان فئودال 

اند كه هرگونه مداخله      نيروهاي خواهانِ تغييرات دموكراتيك در ايران به روشني نشان داده         
ثباتي را تحت هر بهانه و پوششي كه باشد، تحمل نخواهند كرد و نخواهند           خارجي و ايجاد بي

حزب كمونيست استراليا از مردم ايران در پيكارشان در راه احقاق حقوق دموكراتيك و  .بخشيد
ما مشتاقانه چشم به راه فرا رسيدن دورانِ نويني از . كند تعيين سرنوشت خودشان پشتيباني مي

  .صلح و پيشرفت اجتماعي در ايران هستيم
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حمايت بين المللي نيروهاي ترقي خواه و 
 كمونيست ها از جنبش مردم ايران 

نامه اعتراضي اتحاديه هايِ كارگري به 
 سفارت رژيم

 
سفير سفارت جمهوري اسالمي ايران، لندن،              : به

 )88اسفند  7( 2010فوريه  26انگلستان، 
هاي كارگري تانتون و سامرست غربي، با         شوراي اتحاديه 

نگراني رخدادهاي سياسي ايران از زمان انتخابات رياست          
، را دنبال كرده    ]88خرداد    22[ 2009ژوئن    12جمهوري ، 

ما از تكاپو و پيكار مردم ايران در راه آزادي، استقالل     . است
به عنوان يك   . كنيم  و عدالت اجتماعي حمايت كرده و مي       

تشكيالت سنديكايي فعالِ كارگري، ما در راه حمايت از            
مردم ايران و برضد حمالت نظامي آمريكا، اتحاديه اروپا و           

در عين حال،     . ايم   اسرائيل فعاليت هاي زيادي كرده        
 22[ ژوئن    12كاري و تقلب در نتايج انتخابات             دست
توسط رژيم ايران، موجب نگراني و تشويش ما           ] خرداد  

هاي   ما هر گونه تالش در راه سركوب خواست        . شده است 
مردم براي اصالح و تغييرات دموكراتيك را محكوم               

در هشت ماه گذشته، واكنش دولت شما نسبت به        . كنيم مي
آميز و برحق مردم ايران چيزي        تظاهرات اعتراضي مسالمت  

نبوده است جز عمليات پليسي، اقدامات سركوبگرانه و             
هزاران تظاهر كننده دستگير و نزديك به         . ارعابِ محض 

. اند  نفر به دست نيروهاي نظامي و امنيتي كشته شده           100
به قرار اطالعاتي كه به دست ما رسيده است، شماري از             
رهبران و فعاالن جنبش دانشجويي، جنبش زنان، فعاالن          

هاي علمي    نگاران و چهره    سنديكايي، سياستمداران، روزنامه  
 .و فرهنگي در ميان بازداشت شدگان و زندانيان هستند

هاي تانتون و سامرست غربي ،           شوراي اتحاديه      
بدين وسيله اعتراضِ رسمي خود را نسبت به اقدامات              

هاي   رحمانه رژيم در واكنش به اعتراض        آميز و بي    خشونت
 .كند برحقِ مردمي اعالم مي

هاي سامرست غربي و تانتون            شوراي اتحاديه       
 :خواهان آن است كه

 تمام زندانيان سياسي ايران آزاد شوند؛ •

مجازات اعدام لغو شود و طي محاكمات دادگاهي،            •
 احكام اعدام حداكثر به حكم زندان تبديل شود؛

درنگ به همه اشكال شكنجه و بدرفتاري با                بي •
 زندانيان پايان داده شود؛

شان را    ها و وكيل  همه زندانيان امكان تماس با خانواده •
داشته باشند؛ به هر گونه درمان پزشكي مورد نياز دسترسي          

در دادگاه حاضر شوند تا       داشته باشند؛ و بدون معطلي         
امكان يابند از خود در برابر ادعاي قانوني بودن                    

 شان دفاع كنند؛ دستگيري

علت مرگ كشته شدگان مورد رسيدگي و تحقيق             •
 اي قرار بگيرد؛ طرفانه بي

دولت ايران مفاد منشور سازمان ملل متحد و كنوانسيون         
 .جهاني حقوق بشر را مراعات كند

خواهشمنديم اين پيام را به دولت متبوعِ خود منتقل كنيد     
هايي آن دولت را از حمايت           تا دريابد كه چنين اقدام      

 .كند جهانيان محروم و منزوي مي
 

 هان، دبير با تشكر،، نايجل بي
هاي كارگري تانتون و سامرست غربي،  شوراي اتحاديه
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درايـن  .  امتحانات كارشناسي و كارشناسي ارشد بصورت تك جنسيتي صورت خواهد گرفت
آذر ماه مخالفت اغلب سازمان ها و نهادهاي اجتماعي بويژه جنبش زنان بـا   22زمينه ايلنا 

جرياني درحال رشد و ظهور اسـت  “ :  اين طرح واپس گرايانه را بازتاب داد و از جمله نوشت
كه معتقد به شعور و معرفت براي هزاران دانشجوي دختر و پسر نيست و طرح تـفـكـيـك     

تفكراتي كه ديدگاه هاي اين چنيني را مطرح مي كنـنـد بـه      .  جنسيتي را مطرح مي سازد
 ”.نوعي مي خواهند از دانشجويان و دانشگاه ها بدان جهت كه پويا هستند، انتقام بگيرند

تفكر ايجاد دانشگاه ملي دو جنسيتي مـغـايـر      “ :  دربخش ديگر اين گزارش تصريح شده
عالوه براين يكي از فعاالن جنبش زنان دراين باره مـتـذكـر    ”  . شان و كرامت انساني است

گرديد، جدا سازي جنسيتي دردانشگاه ها طرحي است كه قطعا با شكست روبرو مي شـود،  
هدف اين طرح اعمال فشار به دانشجويان و ممانعت از حضور فـعـال جـوانـان بـويـژه             

به هر روي چنين طرح هايي با مقاومت جـدي  .  دانشجويان دختر در صحنه اجتماعي است
هرگونه تفكيك جنسيتي و به اصطالح تشكيل دانشگاه هـاي    .  در جامعه روبرو خواهد شد

همزمان بـا  .   خاص دختران يا پسران سبب انحطاط فرهنگي و تنزل علمي كشور مي شود
اعالم طرح تفكيك جنسيتي دردانشگاه ها و مخالفت گسترده با آن، وزارت آمـوزش و          
پرورش دولت نامشروع كودتا اعالم داشت برنامه اي دردست تدوين است كه شـرايـط را     

زكريا يازرلو رييس آموزش و پرورش شهر . براي ازدواج دانش آموزان دختر فراهم مي سازد
دختران دانش آمـوز اگـر       “ :  گفته بود”  اصالح فرهنگي جامعه“ تهران با تاكيد بر ضرورت 

 ”.امكان ازدواج برايشان فراهم شد ازدواج كنند، توصيه ما ازدواج دانش آموزان دختر است
آذر ماه امسال، وزير آموزش و پرورش در پاسخ به پرسـش   23همچنين به گزارش ايلنا 

خبرنگار اين خبرگزاري در خصوص برنامه در دست تدوين ازدواج براي دانش آموزان دختر 
ازدواج دانش آموزان دختر هيچ اشكالي ندارد و ما از ازدواج آنها استـقـبـال    ”  . اعالم داشت

به فاصله اندكي از اين سخنان كه با واكنش بسيار مـنـفـي      ”  . كرده و خوشحال مي شويم
دانش آموزان واولياي آنها روبرو شد، سرپرست مركز امورزنان و خانواده رياست جمهـوري  
بخشي از طرح دولت براي رواج ازدواج و ازدواج موقت درمدارس و دبيرستان ها را بـازگـو   

 . ساخت
سرپرست موقت مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري “ :  آذر ماه گزارش داد 24ايلنا 

با ازدواج دانش آموزان دختر موافق است و آن را راه حلي براي جلوگيري از شيـوع فسـاد     
به اعتقاد اين مقام مسئول ازدواج موقت دانش آموزان نيز از نظر شرعي ... درجامعه مي داند

 ”.اگر پدر به دخترش اجازه دهد بالمانع بوده و بايد مورد تشويق قرار بگيرد
اين طرح ضد انساني و واپس گرايانه از سوي خانواده ها و نهادهاي مردمي مردود و غير 

مجمع علمي گروه پزشكي، چنين برنامه هايي را به قهقرا بـردن    .  قابل پذيرش خوانده شد
براساس چه “ :  آذر ماه يادآوري كرد 25جامعه ناميد و يكي از اعضاي آن به خبرگزاري ايلنا 

استدااللي دركشور صحبت از ازدواج موقت درميان دختران دبيرستاني به ميان مي آورنـد،    
آيا قصد دارند به اين شيوه جامعه و هنجارهايش را برهم زنند؟ مسئوالني كه صحـبـت از     
چنين مسايلي در كشور مي كنند حاضرند دختر خودشان را به عقد موقت درآورنـد، ايـن       
مسايل به اخالق واستحكام جامعه لطمه مي زند، كدام خانواده حاضر است كه فرزندش را 

 ”عقد موقت كند تا او را با دست خودش بدبخت كند؟
همچنين رييس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران با غير قابل پذيرش خواندن طرح 

با چنين طرح هايي حساسيت واعتبار ومقام خانواده از بين مـي رود و      “ : دولت اعالم نمود
وي به درستي طرح چنين ديدگاه هايي را به ”  . اجتماعي خواهيم بود-شاهد سقوط فرهنگي

منافع اقتصادي قشر معيني از جامعه نسبت داده و يك اليه متمول و ثروتمند را حـامـي       
 .چنين طرح ها و افكار زشت و پوسيده اي معرفي مي سازد
ميان رواج ازدواج و ازدواج         “ :  رييس انجمن علمي مدد كاران اجتماعي تاكيد مي كند

موقت بويژه بين اقشار پايين جامعه با مسايل معيشتي و اقتصادي رابطه تنگاتنـگ وجـود     
برخي با اين حساب كه معيشت جامعه با دشواري روبرو است با طرح ازدواج مـوقـت   .   دارد

 ” .منافع و مقاصد خود را دنبال مي كنند
ارتجاع حاكم با طرح و رواج افكار پوسيده مي كوشد، موقعيت خود و اليه هاي اجتماعي 

جنبش زنان و .  متمول و ثروتمندي كه تكيه گاه آن به شمار مي آيند، تقويت و تحكيم كند
كليه احزاب و سازمان هاي مترقي و ملي كشور قاطعانه با سياست ها و نظرات به شـدت    

جامعـه ايـران     .  ارتجاعي دولت كودتا و حامي اصلي آن، ولي فقيه مبارزه كرده و مي كنند
بويژه نسل جوان پرشور و آگاه آن، هرگز زير بار چنين افكار سياه و پوسيده اي نخـواهـنـد    

 . رفت
تفكيك جنسيتي و هر نوع تبعيض درحق زنان با واكنش و مقاومت سراسري ملي روبرو 

بي شك ارتجاع در اين زمينه باز هم قدرت و توان جنبش زنـان بـراي     .  شده و خواهد شد
 ! رفع تبعيض جنسيتي و طبقاتي را به چشم خواهد ديد

 !محرومان فراموش شده ...ادامه جنبش زنان، ارتجاع حاكم 
حضور هزاران زن زحمتكش كه درخيابان ها، ايستـگـاه   
هاي راه آهن مترو وميادين اصلي شهرهاي بزرگ كشـور،  
مشغول دستفروشي هستند، نگاه هر رهگذري را به خـود    

هزاران زن درسنين مختلف با دستفروشـي  .  جلب مي كند
مي كنند وايـن    ”  تامين“ زندگي خود و خانواده هايشان را 

يك واقعيت تلخ جامعه اسير فقر واستبداد كنوني ايـرانـي     
 . است

زنان دستفروش كه از فقيرترين اليه هاي اجتماعي بـه  
شمار مي آيند از كوچكترين حمايت برخوردار نبوده و كـار  

ساعت در روز به طول مـي     15توانفرساي آنان كه گاه تا 
 . انجامد، تامين كننده مخارج زندگي نيست

اين زنان محروم و زحمتكش كه غالبا درحاشيه فـقـيـر    
شهرهاي بزرگ دربيغوله ها سكني دارند، هر روزه عـالوه  
برتالش براي معاش دريك محيط بي رحـم، بـا انـواع          
فشارها از سوي شهرداري، ماموران سد معبر، اوباش بسيج 
و نيروهاي انتظامي روبرو بوده و مرتب مورد اهانت، آزار و 

چـنـدي پـيـش       .  اذيت جسمي و روحي قرار مي گيـرنـد  
گزارشي از برخورد خشن ماموران شهرداري و سد معبر بـا  
اين زنان محروم و بي پناه درصفحات روزنامه ها انتـشـار   
يافت كه خواندن آن قلب هر انسان با وجداني را بـه درد    

ماموران با توهين ضرب و جرح اندك اجـنـاس     .  مي آورد
فروشي آنها را ضبط و در برابر خواهش و تمناي اين زنان، 

اين صـحـنـه، هـر روزه         .  آنها را به باد كتك مي گرفتند
. اتفاق مي افتد...  درتهران، شيراز، مشهد، تبريز، اصفهان و 

اكثريت مطلق زنان دستفروش يا سرپرست خانوار هستنـد  
و يا زنان كارگري بوده اند كه از كار اخراج و بـه صـف       
طويل بيكاران رانده شده اند، بي آنكه از كمترين مزايـاي  

اين زنان قربانيان افزايش بيكـاري  .  قانوني برخوردار باشند
 . قلمداد مي شوند

مدتي قبل مخبر فراكسيون زنان مجلس طي گـفـت و     
از آنجا كه برخي از “ :  گويي با خبرگزاري فارس مدعي شد

زنان دستفروش، سرپرستي خانواده را برعهده دارند، بـايـد   
درزمينه رفع مشكالت مالي اين قشر تدابيري انـديشـيـده    

مشكالت زنان دستفروش را بايد ازحمايت مختـلـف   .  شود
شهرداري مي تواند با ايجاد جايگاه ...  مورد بررسي قرارداد 

هاي ويژه و غرفه هاي متعدد به زنان دستـفـروش ايـن      
. فرصت را بدهد تا آنها به فروش محصوالت خود بپردازند
دولت نيز بايد با انجام برنامه ريزي هاي مناسب درراستاي 

بـرخـالف   .  ” ... حمايت از زنان دستفروش تالش كـنـد       
اينگونه مدعيات، نه شهرداري ها و نه دولت هـيـچـيـك     
كوچكترين گامي درراه رسيدگي به وضعيـت ايـن زنـان        

حقوق و منافع زنان دستفروش .  انجام نداده و نخواهند داد
 . و آينده فرزندان آنها حتي مورد توجه نيست

زنان دستفروش وافزايش شمار آنها نتيجه اجراي برنامه 
اجتماعي مغاير با منافع مردم توسط رژيـم  -هاي اقتصادي

. واليت فقيه و خصوصا دولت ضـد مـلـي كـودتـاسـت          
دستفروشي و اينگونه مشاغل كه به درستي بيكاري پنهان 
ويا شغل كاذب خوانده مي شود، تنها با تغيير سمت گيري 

اجتماعي كنوني قابل حل بوده كه برپايه آن مـي  -اقتصاي
توان زمينه مناسبي را براي ايجاد اشتغال مناسب و پوشش 

تبعيض . تامين اجتماعي به سود زنان محروم فراهم ساخت
جنسيتي، تبعيض طبقاتي فقر و اختناق وسركوب همـگـي   
چنگال خود را برگلوي هزاران زن دستفـروش وخـانـواده      

اين محرومان فـرامـوش شـده را          .  هايشان مي فشارند
 !دريابيم
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هدفمند كردن يارانه، طرح 
 ! بودجه، و بحران رژيم

به دنبال تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها و ارائه اليحه بودجه 
سال آينده از طرف دولت احمدي نژاد به مجلس، بحث و جدل هـاي  
اوليه و پرتنشي بر سر مفاد اين دو اليحه بين جناح هاي حكـومـتـي    
درگرفته است كه به نظر مي رسد با توجه به منافع جناح هاي مزبـور،  
اين تنش ها و درگيري ها براي تصويب نهايي بودجه سال آيـنـده و     
بحث هاي مربوط به آن در رابطه با حذف يارانه ها افزايش و ادامـه    

بررسي اين موضوع از آن رو بااهميت است كه اليـحـه     .  داشته باشد
بودجه سال آينده همراه با اليحه حذف يارانه ها تاثيري عمـيـق بـر      
زندگي و گذران توده هاي ميليوني خواهد داشت و به تبع آن، مـردم    
شاهد وضعيتي به مراتب بدتر از گذشته به خصوص در زمينـه هـاي     

 .اقتصادي خواهند بود
از هنگام تقديم اليحه بودجه به مجلس تاكنون، حجم زيـادي از      
اخبار و گزارشات مختلف در اين باره انتشار يافته است و نكته قـابـل   
توجه اينكه، همين مسئله مخالفت گسترده اي را در مـيـان طـيـف         

مخالفت هاي كنونـي بـر ايـن        .  موسوم به اصولگرا برانگيخته است
فرضيه استوار است كه اليحه بودجه سال آينده طوري تنظيم گرديده 
كه در نهايت فشار زيادي را بر مردم از نظر اقتصادي و معيشتي وارد   

 .خواهد ساخت و اثرات مخربي بر صنعت و توليد خواهد داشت
نكته جالب توجه اينكه عمده اين مخالفت هـا تـوسـط كسـانـي          
همچون توكلي، الريجاني و اعضاي اتاق بازرگاني صورت مي گـيـرد   
كه در واقع امر، خود اختاپوس چپاول در عرصه اقتـصـادي مـيـهـن        

 .هستند
همين مسئله اين سوال، يا سوال ها، را به وجود مي آورد كه چگونه 
و اصوال به چه دليلي جريانات و افرادي كه سابقه قبلي و فعلي آنـهـا،   
به روشني نشان مي دهد كه نقش مهم و تعيين كننده در فرآيندهايي 
داشته اند كه منجر به فقر و بيكاري و مصيبت ميليون ها نفر از مردم 
گرديده، اما اكنون با شعار دلسوزي از محرومان و مردم، به مخالفت با 
دولت احمدي نژاد و اليحه هاي تقديمي آن برخاسته اند؟ با توجه بـه  
ماهيت شناخته شده مخالفان، ممكن است اين توهم نيز بـه وجـود       
بيايد كه شعارهاي پوچ و توخالي احمدي نژاد مبني بر حـمـايـت از        
محرومان و قطع دست مفسدان اقتصادي، داراي زمينه هاي عيني و   

 .واقعي باشد
براي واكاوي اين موضوع، نگاهي به اهم مخالفت هاي موجود بـر    

مخالـفـت   .  سر اليحه بودجه به روشن شدن اين بحث كمك مي كند
نكته اول ايـنـكـه،        .  هاي موجود بر چند محور متمركز گرديده است

احمدي نژاد قرار است سال آينده را سال دوم هدفمند كردن يـارانـه     
همين موضوع باعث گرديده است كه درآمدهاي بـدسـت   .  قلمداد كند

احمد توكلي در .  ميليارد تومان برآورد شود 40آمده از حذف يارانه ها، 
در قانون هدفمند سازي يارانه ها كه حدود چهـار  ” :  اين باره مي گويد

هفته پيش به دولت ابالغ شد صراحتا آمده است كه دولت در سـال      
اما دولت . هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد 20تا  10اول بايد بين 

دو برابر سقف مصوب قانون اليحه هدفمندسازي يارانـه هـا را در         
 ).بهمن 19جهان نيوز ، (”منظور كرده است 89اليحه بودجه سال 
هزار ميليارد توماني و تعيين اينكه كدام سال به  20موضوع اختالف 

عنوان اولين سال هدفمند كردن يارانه ها باشد، از آن رو مورد اختالف 
و مناقشه است كه در چنين روندي حذف يارانه هاي انرژي، همچون 
برق و گاز، شتاب بيشتري مي گيرد كه پيامد آن فشار بـيـشـتـر بـر        

آن چيزي كه توكلي و همفكرانش را نـگـران   .  مصرف كنندگان است
كرده است، نه هزينه هايي است كه به مردم تحميل مي شود بلـكـه   

روزنامـه دنـيـاي      .  تحديد منافع وي و همفكرانش در اين راستا است
مهم ترين دغدغه ” :اسفند، در مطلبي در اين باره مي نويسد 1اقتصاد ،

اي كه در حال حاضر توسط فعاالن بخش خصوصي مطرح مي شود، 
مكانيزم قيمت گذاري نهاده هايي مانند برق، گاز، نفت كوره، نـفـت     

 ”.سفيد و ساير مشتقات نفتي در سال آينده است

هزار مـيـلـيـارد      40وقتي دولت مي خواهد ”  : احمد توكلي در اين باره مي گويد
تومان درآمد كسب كند، يعني قصد دارد قيمت هاي حاملهاي انرژي را به پـايـه     
فوب خليج فارس برساند، در حالي كه در نص صريح قانون، نمايندگان مجلس در 

مورد به پيشنهادهاي من راي دادند و از جمله تاكيد كردند اين كار بايد در طول  5
 ).بهمن 7جهان نيوز ،(”سال اجرايي شود 5

پافشاري فراوان تشكل ” : روزنامه دنياي اقتصاد در ادامه همان مطلب آورده است
هاي صنعتي بخش خصوصي بر روي افزايش ماليم و تدريجي قيمت هاي حامل 

سـهـم بـخـش       .  هاي انرژي، باعث شده كه مطلب مهم ديگري به حاشيه بـرود 
خصوصي از منابع مالي حاصل از هدفمندي يارانه ها دقيقا چه مقدار خواهد بـود؟  

نهـاونـديـان،    ” اين منابع با چه مكانيزمي به توليدكنندگان اختصاص خواهد يافت؟
در ”  : رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نير در اين باره اظـهـار داشـت     

مباحثي نظير هزينه بيمه اجتماعي، سياست ارزي و تعداد روزهاي تـعـطـيـل در         
اقتصاد ايران، توليدكنندگان ايراني از مزيت نسبي برخوردار نيستند و تا بـه حـال،     
اين قيمت انرژي بوده كه به واحدهاي توليدي امكان جبران داده است، حال سلب 
كردن اين امكان بدون اينكه فرصت كافي براي افزايش بهره وري در واحـدهـاي   
. توليدي ايجاد شود، ممكن است به بخش توليد، شوك غير قابل تحمل وارد كنـد 

دنيـاي  ( ” به اين جهت، روي ماليم بودن شيب حركت اجراي اين قانون تاكيد شود
   ).اسفند 1اقتصاد، 

اسداله عسگراوالدي، كه از وي با عنوان سلطان پسته ايران نام برده  مي شود، 
آذر، در رابطه با اليحه هدفمند كرن يارانه ها مي  18در مصاحبه با دنياي اقتصاد ،

در حال حاضر من حـذف  .  خدا نكند طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود” : گويد
ماه آتي، بسيار پرمخاطره مي بينم، دولت بايد اين اليحـه را     12يارانه ها را براي 

چرا كه در اين صورت به صادرات لطمه مي خورد و اجراي اين طرح .  استرداد كند
طرح هدفمند كردن يارانه ها بايـد ده    .  براي صادرات غير نفتي كشور مفيد نيست

 ”.سال بعد اجرا شود
قـانـون      8مـاده     ”:اسفند دنياي اقتصاد مي خوانيم 1در قسمتي ديگر از مقاله 

درصد از درآمدهاي  30كردن  يارانه ها، دولت مكلف شده است تا معادل    فمند هد
فمندي يارانه ها را براي كمك به بنگاه هاي مختلف صنعتي،   حاصل از قانون هد

در  .. .  : و در قسمتي ديگـر آمـده اسـت        “.  كشاورزي، خدماتي اختصاص دهد
صورتي كه تمام يا بخشي از درآمدهاي غير مستقيم ناشي از هد فمند ي يارانه ها، 
به حساب سازمان هد فمند ي يارانه ها واريز نشود، قابل انتظار اسـت كـه ايـن        
درآمد منجر به بزرگ تر شدن بدنه دولت شده و با افزايش قابل تـوجـه حـجـم         
فعاليت هاي اقتصادي دولت، فضا براي فعاليت اقتصادي سرمايه گذاران خصوصي 

هـنـگـام    ”  . تنگ تر شده و ريسك فعاليت اقتصادي بخش خصوصي افزايش يابـد 
بررسي اليحه هدفمند كردن يارانه ها، بحث بر سر اينكه كدام سازمان يا ارگانـي  

با اينكـه در    .  متولي درآمدهاي حاصل از حذف يارانه ها خواهد بود، جريان داشت
نهايت اليحه تصويب شده، اين اختيار را به دولت احمدي نژاد داد، اما مـجـلـس      

اين سازش موقت .  توانست روند حذف يارانه ها را از سه به پنچ سال افزايش دهد
مخالفان احمدي نژاد در جناح موسوم .  اكنون تبديل به مناقشه دوباره گرديده است

به اصولگرا انتظار داشتند با در اختيار گرفتن كنترل درآمدهاي حاصـل از حـذف       
يارانه ها و برداشت از اين درآمدها به نفع خويش با عنوان كمك به بنگـاه هـاي     
صنعتي و كشاورزي، هزينه هايي را كه بابت نرخ هاي باالي انرژي پرداخت مـي    

اين امر نه تنها محقق نشد بلكه به نظر مي رسـد  .  كنند، از اين طريق جبران كنند
احمدي نژاد و همفكرانش در نظر دارند حذف يارانه ها را سريع تر به مـورد اجـرا     

از آنجا كه كنترل درآمدهاي مزبور تحت نظر احمدي نژاد و همفكـرانـش   . درآورند
قرار دارد، جناح مخالف به خوبي مي داند كه بعيد است سهم شايسته اي از ايـن    
چپاول در اختيار آنان قرار بگيرد، بنابراين سعي مي كند با طوالني كـردن حـذف     

بيهوده نبود كه توكـلـي بـا      .  يارانه ها، منافع خويش را به صورتي ديگر حفظ كند
اينكه دولت سقف درآمدهاي حاصل ” :خشم نسبت به اين اقدام دولت اظهار داشت

از هدفمندسازي يارانه ها را حتي از اليحه خودش نيز باالتر گرفته، دوره اجـرا را    
هم كوتاه كند، شيب مورد اصالح مجلس را ناديده بگيرد و حقوق كاركنان دولـت  
را نيز ثابت نگه دارد و ماليات و عوارض بنزين را در اين درآمدها لحاظ نكند، همه 
اينها را عنوان مصاديق عدم همكاري و عدم تمكين به قانون و بي اعتنـايـي بـه      
قانون ذكر كردم تا بگويم كه مجلس در دفاع از قانون به واكنش وادار مي شود و 
نيت دولت را تامين نمي كند و دولت نيز دلخور شده و واكنش نشان مي دهد كـه  

 ).بهمن 19جهان نيوز ،(”به هر صورت مسير همكاري باز نمي شود
در تمامي اين بحث و جدل ها، تنها نكته اي كه مورد اشاره قرار نمـي گـيـرد،      

هر آنچه بحث و جدل در جريان است، با اينكه به نام .  منافع توده هاي مردم است
مردم عنوان مي شود، اما منظور منافع گروه هايي است كه تنها هم و غـمـشـان      

 .سهم هر چه بيشتر از اين غارتگري ها ست

      9ادامه در صفحه  
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موضوعِ ديگرِ مورد مناقشه ، به صندوق توسعه ملي يا هـمـان     
 3هفته نامه صبح صـادق ،   .  صندوق ذخيره ارزي مربوط مي شود

بر اساس سـيـاسـت      ”  : اسفند، در رابطه با اين اختالف مي نويسد
هاي كلي ابالغي برنامه پنجم دولت، مصارف صندوق توسعه ملي 

درصد درآمدهاي نفتي هر سال به آن واريز شـود،     20كه حداقل 
براي بخش هاي غير دولتي اختصاص يافته است، ولي دولت در   
اليحه بودجه، بندي را اضافه كرده است كه بر اساس آن برداشت 
دولت از اين صندوق براي طرح هاي عمراني و زاينده اقتـصـادي   

 ”.مجاز است
درصد از درآمدهاي نفتي به بخش غير دولـتـي      20اختصاص 

سهم زالو صفتاني هـمـچـون تـوكـلـي، الريـجـانـي و                :  يعني
در تشكيل ايـن    ”  : توكلي در اين باره مي گويد!   عسگراوالدي ها

صندوق در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مـقـام   
درصـد     20معظم رهبري ابالغ شده و در آنجا تاكيد شده حداقل 

درآمدهاي نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي به اين صنـدوق واريـز     
شود براي سرمايه گذاري بدست بخش خصوصي، تعاوني و بخش 

 89شما آقايان دولتي در اليـحـه بـودجـه           .  عمومي غير دولتي
صندوق را تاسيس كرده ايد و گفته ايد كه خودمان اساسنامه اش 

در حالي كه در سياست هاي كلي آورده شده .  را تصويب مي كنيم
هزار و    13بعد .  كه مجلس بايد اساسنامه صندوق را تصويب كند

ميليارد تومان به اين صندوق واريز كرديد و پول نفت را در    400
آن در نظر گرفتيد و همه آن را برداشت كـرديـد و حـاال يـك           

 ).بهمن 19جهان نيوز ،(”صندوق خالي باقي گذاشتيد
 20دولت احمدي نژاد قـرار بـود         .  موضوع خيلي روشن است

درصد از سرمايه ملي را به بخش خصوصي ، يا به عبارتي دقـيـق   
تر، به چپاولگراني همچون توكلي و همفكرانش بدهد، اما فعال از   

 .چنين امري استنكاف ورزيده است
با تهميدات انجام گرفته توسط دولت، چيزي نمي ماند تا نصيب 

يكي از ترفندهايي كه دولت قرار است بزند، افـزايـش     .  رقبا شود
بهمن، در گزارشي  6سايت فردا، .  بودجه شركت هاي دولتي است

هزار ميليارد توماني بـودجـه      69افزايش ”  : در اين باره مي نويسد
شركت هاي دولتي، اين احتمال را قوت مي بخشد كه دولـت در    

ميليارد تومان از محل هدفمند كـردن   20نظر دارد رقمي بيش از 
 36افـزايـش     ”  : و در ادامه آورده اسـت    ”  . يارانه ها برداشت كند

درصدي بودجه كل كشور نسبت به مصوب اصالحي سال گذشته 
در حالي رخ داده كه بودجه شركت هاي دولتي نسبت به قـانـون     

 ”.درصد را تجربه كرده است 49رشدي نزديك به  88بودجه 
افزايش بودجه شركت هاي دولتي و ارگان هايي كه با بـودجـه   
دولت فعاليت مي كنند، اين امكان را به دولت مي دهد تا مـقـدار   

مخـالـفـت بـا       .  بيشتري از بودجه كشور را به خود اختصاص دهد
افزايش بودجه هاي عمراني دولت و مخالفت با نرخ تعيين شـده    
قيمت نفت براي سال آينده، در همين راستا بايد مورد ارزيابي قرار 

تعيين نرخ پايين تر براي قيمت نفت در سال آينده، امكـان  .   گيرد
واريزمبلغ بيشتري به حساب صندوق توسعه ملي ،يـا صـنـدوق        

به خصوص اينكه، پيش بيني هـا  .  ذخيره ارزي، را ميسر مي سازد
در ثـانـي،     .  دهد از رشد قيمت هاي جهاني نفت در آينده خبر مي

امكان هزينه هاي بيشتر توسط احمدي نژاد را نيز با مشكل مواجه 
واريز مبلغ بيشتر به صندوق توسعه ملي يعنـي سـهـم      .  مي سازد

عالوه بر اين افزايش ها، دولـت  .  بيشتر براي توكلي و همفكرانش
درآمدهاي شركت هاي دولتي را به نحوي ديگر كاهش هم داده   

اسفند، باز در رابطه با اين اخـتـالف مـي         3صبح صادق ،.  است
طبق سنوات گذشته دولت از شركت هاي دولتي بـا دو      ”  : نويسد

ابزار ماليات و سود كسب درآمد مي كرد ولي در بودجـه امسـال،     
درصد درآمد عملياتـي   3بندي اضافه شده كه بر اساس آن دولت 

را كسر و به حساب معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي واريـز  
مي كند تا به منظور توسعه امور فرهنگي، ورزشي، اجتـمـاعـي و      

در عين حال نحوه هزينه كرد .  حمايتي بين دستگاه ها توزيع شود
هزار ميليارد تومان پيش بيني مي شود  به  11اين مبلغ كه حدود 

صورت جزيي بيان نشده است و ازطرفي شركت هاي دولـتـي را     

پيش از پيش زيان ده خواهد كرد كه دولت را مجبور مي كند از جيب خود اين زيان 
 ”.ها را بپردازد

با اين حساب، دولت با اتخاذ چنين شيوه اي، مبالغ قابل توجهي را بـا عـنـاويـن       
مختلف برداشت مي كند و به طريقي كه همسو با منافعش باشد، خرج مي كند و از   
طرف ديگر بودجه اين شركت ها را از طرق ديگر منابع دولتي، كه عمدتا نفت است، 

توكلي، كه همراه با الريجاني سردمداري مخالفت با دولت را هـم      .  جبران مي كند
اكنون به عهده گرفته است، در مالقات با احمدي نژاد با اشاره به همين مطلب، مي 

درصد درآمد عملياتي شركت هاي دولتي  3در بند ديگري تقاضا كرده ايد كه ” :گويد
در اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، آقاي عزيزي قرار گرفته و ايشـان  

يعني حدود شش ميلـيـارد   ”  : و در ادامه مي گويد”  . براي كارهاي فرهنگي خرج كند
دالر در اختيار ايشان قرار مي دهيد كه او تصميم بگيرد اين بودجه را چگونه خـرج    

 ).بهمن 19جهان نيوز ،(”كند و به هر دستگاهي چقدر بدهد
مسلما اين اولين بار نيست كه احمدي نژاد تصميم دارد بدون هيچ گونه نظـارتـي   
به دخل و تصرف در بودجه عمومي اقدام ورزد، اما آن چيزي كه اين بار موضوع را   

جناح مخالف دولت، از طريق اهرم . برجسته تر مي كند، تشديد اختالفات مزبور است
هايي كه در دست دارد مصصم است منافع آتي خويش را در مقابله با دولت حـفـظ   

ابراز چنين سخناني از طرف توكلي، الريجاني و ديگران، نه در جهـت حـفـظ      .  كند
موضوع اختالس و حيف و مـيـل        .  منافع توده ها، بلكه حفظ منافع غارتگران است

سرمايه هاي مالي، موضوعي نيست كه محدود به احمدي نژاد و همفكرانش باشـد،  
آن چيزي كه .  همچنين مسئله اي نيست كه براي سركوب گران حاكم پوشيده باشد

امروز تا حدودي گوشه هايي از آن افشا گرديده يا قرار است افشا گردد، نـاشـي از       
اليحه بودجه بـر حسـب     .  وضعيت موجود و اختالف بين جناح هاي حكومتي است

در اين رونـد    .  قاعده مي بايستي قبل از اتمام سال جاري بررسي و به تصويب برسد
يكي اينكه ،بررسي و تصويب اين . در باره دو مسئله با اطمينان مي توان سخن گفت

دوم .  اليحه بدون شك با تنش و درگيري بين مجلس و دولت همراه خواهـد بـود    
اينكه ،اين زورآزمايي به نفع هر طرف كه تمام شود، تاثيري مثبت در وضعيت مردم 

تصويب اليحه سال آينده و اجراي اليحه هدفمند كـردن    .  ميهنمان نخواهد داشت
يارانه ها به هر شكل و در هر محتوايي، نتيجه اي جز فشار، فقر و بدبختـي بـراي     

 . مردم در بر نخواهد داشت

 ...ادامه هدفمند كردن يارانه
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، روز جهاتي زن، روز گرامي داشـت پـيـكـار         ) مارس 8( اسفندماه  17

تاريخي، آگاهانه و قهرمانانه زنان جهان براي رهايي از ستم جنسي و   
طبقاتي، و روز گرامي داشت فداكاري هاي كم نظير زنان در نبرد بـر    
. ضد واپس گرايي و سركوب خشن و خونين حقوق زنان فرا مي رسـد   

سال از آغاز فصل نويني در تاريخ مبارزات زنـان     135امسال بيش از 
، كه شماري از زنان كارگر مـبـارز   1875مارس  8جهان، يعني سالروز 

نيويورك به دست پليس پاسدار نظام سرمايه داري به خاك و خـون      
نيروهاي ترقي خواه جهان و زنان پيشرو سال .  كشيده شدند، مي گذرد
اين روز را به عنوان روز همبـسـتـگـي      1911هاي بعد، يعني در سال 

 . جهاني با مبارزه زنان پايه گذاري كردند
برگزاري روز جهاني زن، تنها برگزاري يك روز تاريخي نيست بلكـه  
تجديد عهد با آرمان هاي مبارزه تاريخي يي است كه نيروهاي مترقي 
جهان، و در رأس آنها زنان پيشرو جهان، در راه ريشه كني ستم جنسي 

جنبش زنان جهان .   و نابرابري هاي اجتماعي به پيش برده و مي برند
در طول بيش از يك سده پيكار خود راه طوالني و پر فراز و نشيبي را   

اين تاريخ سرشار از پيروزي هاي چشـمـگـيـر     . پشت سر گذاشته است
باز شدن امكانات آموزشي و تحصيل براي زنان، تغيير در قوانين .  است

كار بسياري از كشورهاي جهان و به رسميت شناخته شدن حقوق زنان 
در كنار لغو قوانين زن ستيزي كه توسط حكومت هاي سرمايه داري و 
ارتجاعي در گوشه و كنار جهان بر زنان تحميل شده بود و آنان را حتي 
از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم مي كرد، شاهد نيرومـنـد   
سيماي تغيير يافته جهان ما در سده بيستم و بيست و يكم و پيروزهاي 

 . درخشان جنبش زنان در گوشه و كنار جهان است
زنان مبارز ايراني نيز به عنوان بخشي از جنبش جهاني و هـمـدوش   
همرزمان خود  راه پر افتخاري را پيموده اند و با وجود دشواري هـاي    
فراوان، و با وجود حاكميت حكومت هاي واپس گرا و زن ستيز توانسته 
اند دست آوردهاي عظيمي را به دست آورده و نقش انكار ناپذيري را   

حوادث دهه اخير، و خصوصاً پيكار زنان .  در تحوالت ميهن ما ايفا كنند
آگاه ميهن ما در ماه هاي پس از كودتاي انتخاباتي ولـي فـقـيـه و           

، تنها يك نمونه تحسين برانـگـيـزي از      1388انصارش، در خرداد ماه 
اغراق نيست اگر بگوييـم  .  بيش از يك سده مبارزه زنان ميهن  ماست

در تاريخ معاصر ايران كمتر حادثه مهمي را مي توان يافت كه زنان در 
از نقش برجسته و فعال در جنبـش مـلـي      .  آن حضور فعال نداشته اند

شدن نفت، در دوران حكومت ملي دكتر مصدق،  تا حضور قهرمانـانـه   
، و سرنگوني رژيم پليسي و وابسـتـه   1357در سنگرهاي انقالب بهمن

شاه، و مبارزات خستگي ناپذير سال هاي اخير، بر ضد يكي از زن ستيز 
ترين حكومت هاي جهان، از جمله شواهد انكار ناپذير نقش تاريخي و 
ــاســت                   ــن م ــه ــي ــحــوالت م ــان در ت ــش زن ــب ــن ــم ج ــه  .م

 
 !زنان مبارز و آگاه ميهن

 
امسال ما در شرايطي به استقبال روز جهاني زن مي رويم كه در پـي    
كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و دولت مزدورش و پايمال شدن راي ده     

ماه .  ها ميليون ايراني، ايران در شرايط به شدت بحراني به سر مي برد
ها سركوب خونين،  دستگيري هزاران مبارز راه آزادي، از جمله شماري 
از فعاالن جنبش زنان، رژيم نتوانسته جنبش آزادي خواهي مردم ما را   

برپايي حكومت شبه نظامي و اشغال خيابـان  .  سركوب و خاموش سازد
هاي شهرهاي بزرگ كشور توسط نيروهاي نظامي و انتظامي رژيم در 
روز سالگرد انقالب بهمن، بهترين گواه هراس عميق سران رژيـم از      

ماه از آغاز اعتراضات  9اينكه پس از گذشت . ادامه جنبش مردمي است
توده اي بر ضد حاكميت بي اعتبار خامنه اي و شركاء رژيم هـنـوز از     

و آزاد براي جنبش خـودداري  ”  قانوني“ اجازه برگزاري يك راه پيمايي 
مي كند بهترين دليل بي اعتباري دروغ هاي گوبلزي خـامـنـه اي و        

 .مزدوران او در زمينه حمايت مردمي از رژيم منفور حاكم است
زنان ميهن ما  با شكست آرمان هاي مردمي انقالب بهمن و شكـل  

واليت فقيه با رژيـمـي     -گيري رژيم مبتني براستبداد فردي و مذهبي
عميقاً ضد مردمي و زن ستيز رو به رو بوده اند كه مصمم است دسـت  

ارتجـاع  .  آوردهاي ده ها سال پيكار جنبش زنان ميهن ما را نابود سازد
حاكم با تصويب قوانين قرون وسطايي حقوق، جايگاه و شـخـصـيـت       
فردي و اجتماعي آنان را در خانواده و جامعه پايمال و نابود سـاخـتـه      

در نخستين ماه هاي شكل گيري جمهوري اسالمي قانون حـمـايـت از        .  است
با استفتاء از خميني قـانـون   .  معرفي و ملغي اعالم گرديد”  خالف شرع“ خانواده، 

حمايت از خانواده پس از آنكه لغو شد، سرانجام توسط شوراي نگـهـبـان مـواد       
مثبت، مترقي و سودمند آن بكلي حذف و جاي خود را به قانون مدني مصـوب    

داد كه به موجب يكي از مواد آن مرد حـق    )  دوران سياه رضا خان(   1314سال 
درحاليكه در قانون حمايت از   .  داشت هر وقت اراده كند، زن خود را طالق دهد

خانواده ملغي شده از سوي خميني و نيروهاي مرتجع جمهوري اسالمي، طـالق  
از يك امر خصوصي به يك موضوع حقوقي بدل و شرايطي را به طور يكـسـان   
براي زن و مرد در نظر گرفته بود كه تحت اين شرايط هر يك از طرفيـن مـي     

بعالوه واپس گرايان در تمام طـول سـه     .  توانست از دادگاه تقاضاي طالق كند
دهه اخير با ارتقائ نقش و جايگاه زنان درجامعه مخالفت كرده و كوشيده اند بـا  

مخالفت با . توسل به قوانين تبعيض آميز موقعيت اجتماعي زنان را تضعيف سازند
كار و تحصيل زنان، اعمال تبعيض جنسيتي در عرصه هاي مختلف، كـوشـش     
براي راندن زنان از حيات جامعه و خانه نشين ساختن آنها، تبعيض در پـرداخـت   
دستمزدها، تحميل حجاب اجباري و قوانين ضد انساني چون سنگسار و جز اينها، 
پيدايش وضعيت ناگوار و فاجعه باري را سبب شد كه جنبش ژرف اصـيـل و         

 . توانمند زنان در راه الغاي تبعيض جنيستي و طبقاتي از آن بيرون آمد
همين ويژگي ها و ماهيت دمكراتيك است كه جنبش زنان تا پيش از كودتاي 
انتخاباتي پشتوانه مستحكم و نيرومندي در مبارزه براي طرد استبداد و ارتـجـاع   
بود و پس از كودتاي انتخاباتي به عامل تاثير گذار جنبش مردمي فراروييـد  و      

مبارزه زنان آزاده كشور درراه احـقـاق     .  جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داد
حقوق دمكراتيك بخش جدايي ناپذير پيكار سراسري بر ضد دولـت كـودتـا و        

حزب ما در بررسي و ارزيابي از ظرفيت و تـوان  .  استبداد واليي قلمداد مي گردد
جنبش زنان و وظايف آن در قبال مبارزات دمكراتيك و آزاديخواهانه كـنـونـي      
همواره براين مهم پافشاري كرده است كه سازماندهي سياسي جامعه با هـدف    
تامين حقوق دمكراتيك و در وهله اول حقوق دمكراتيك زحمتكشـان و تـوده       
هاي محروم كه بخش بزرگي از آن را در اوضاع امروزين كشور زنان تشـكـيـل    
مي دهند، دفاع از حق خدشه ناپذير حاكميت مردم در برابر استبداد و خودكامگي 

از اين روست كه شاهد نقش بسيار موثـر زنـان در       .  در جامه واليت فقيه است
حوادث اخير بوده ايم، نقشي كه ارتجاع و كودتاچيان به آن واقف بوده و قسمت 
عمده اي از امكانات دستگاه سركوب خود را به آن اختصاص داده اند و از اعمال 
هيچ خشونت و وحشي گري حتي در حق مادران سالمند و داغدار كوتاهي نكرده 

پيوستگي و درهم تنيدگي خواست هاي جنبش زنان بـا مـبـارزه        .  و نمي كنند
دو سمبل و   ”  مادران عزادار“و ” ندا“سراسري آنچنان ژرف و ريشه دار است كه 

. نماد نبرد تاريخي كنوني مردم ايران عليه استبداد واليت فقيه به شمار مي آينـد 
تحقق حقوق پايمال شده زنان ايران در گرو به عقب نشيني واداشتن و سـپـس   
شكست استبداد و ارتجاع است، تغيير قوانين ناعادالنه و تبعيض آميز، و تامين و 
تضمين حقوق زنان در جامعه و خانواده با استمرار مبارزه با دولت كودتا در لحظه 

 .فعلي پيوند دارد
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حزب تودة ايران در طول نزديك به هفت دهه پيكار خود همواره در راه تحقـق  
در طول هفت دهه گذشته زنـان تـوده اي       .  حقوق زنان ميهن ما رزميده است

نقش برجسته و تعيين كننده يي در بردن آگاهي به درون جامعـه و دگـرگـون        
كردن برداشت ها و فرهنگ زن ستيزانه متأثر از تاريك انديشي مذهبي ايـفـاء     

انتشار انبوهي از نشريات و مجالت ويژه حقوق زنان و همچنين انتشار .  كرده اند
ده ها كتاب و جزوه كه جامعه ما را با مبارزات زنان مترقي جهان آشنا كـرده و    
. نقش موثري در تربيت نسل هاي گوناگون فعاالن جنبش زنان ايفاء كرده است
همه مبارزان توده اي نيز امروز خود را بخش جدايي ناپذيري از مبارزات زنـان    

جنـسـي     -ايران بر ضد ارتجاع حاكم و براي رهايي زنان ميهن از ستم طبقاتي 
 . ديده و مي بينند

روز جهاني زن فرصتي است تا بار ديگر جنبش زنان كشور برعزم واراده خـود  
براي الغاي تبعيض جنسيتي، طبقاتي درچارچوب طرد ونفي استبداد واليي تاكيد 

حزب توده ايران ضمن شادباش روز جهاني زن و تجديد عهد با زنان دليـر  .  كند
وهوشيار درمبارزه دشوار و حياتي با ارتجاع، باز هم برضرورت تقويت صـفـوف     

 . جنبش زنان تاكيد مي كند
 

درود آتشين به مبارزات درخشان و قهرمانه زنان ميهن بر ضد 
 طبقاتي -ارتجاع و براي رفع ستم جنسي 

فرخنده باد هشتم مارس، روز جهاني زن و روز تجديد عهد با 
 آرمان هاي واالي جنبش جهاني زنان
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ياد :  مجمع ترقي خواهان دموكراتيك بحرين
 !مبارز ملي و هنرمند، مجيد مرهون گرامي باد

به گزارش رفقاي بحريني، بحرين يكي از برجسته ترين          
نمادهاي ملي  خود در شجاعت و آفرينشگري ، يعني مجيد           

وي .  مرهون ، مبارز ملي و موسيقي دان، را از دست داد              
 .اسفند در بيمارستان سليمانيه درگذشت 4صبح روز 
بحرين ، مجيد مرهون را يكي از فرزندان خود مي                  

داند كه زندگانيش را با نبرد در صفوف جبهه آزاديبخش ملٌي 
در صفوف تريبيون مترقي دمكراتيك ، به        ”  بحرين، و بعدا  

مبارزه بر ضد استعمار انگليس و در راه استقالل ملي ، آزادي 
مرهون هزينه مبارزات خود را     .  و دمكراسي وقف كرده است    

با گذراندن بيست و دو سال در زندان، بعد از آن كه در يك               
جالد در سال   ”  ايان هندرسون “  دادگاه فرمايشي كه توسط     

ترتيب داده شده بود به حبس ابد محكوم شد،                 1968
به تالفي عمل قهرمانانه اش براي كشتن         .   پرداخت كرد 

يكي از فرماندهان امنيتي استعمار، در سال هاي بعد، قبل از           
انتقال به ساير زندان ها ، ساليان درازي را با زنجير در                 

 .  زنداني در يك جزيره گذراند
” ال ادما “  مجيد مرهون در يك خانواده فقير در محله            

از كودكي به اشتياق و استعداد       .   در شهر حورا به دنيا آمد      
خاص خود به موسيقي پي برد و سعي و وقت خود را وقف               

آنچه را كه مي توانست، قبل از اسير           .   پرورش آن كرد   
شدن، خودش ياد گرفت؛ و در ساليان درازي كه در زندان             
بسر برد قطعات موسيقي زيادي را خلق كرد، قطعاتي را كه            
اركستر ها در كشورهاي زيادي، از جمله وطن خود او                

او همچنين، كتاب هاي متعددي      .  بحرين ، نيز نواخته اند     
درزمينه موسيقي نوشت، و ساليان درازي از عمر خود را در            

واژه “زندان صرف كار روي پروژه دايره المعارف خود، يعني         
، كرد ، كه در حكم يكي از آثار بي نظير                ”نامه موسيقي 

واژه “جلد اول   .   موسيقي در ادبيات عربي شناخته شده است      
خليفه چاپ  -توسط مركز شيخ ابراهيم ال      ”  نامه موسيقي 

. شده است، و ساير جلدها قرار است بزودي چاپ شوند              
در سوگ درگذشت اين رفيق قهرمان        »  مجمع مترقي «

است و به داشتن يك چنين چهره هاي درخشان و حماسي،           
در بين نمادهاي خود، كه الهام بخش نسل هاي آينده اند،             

صادقانه ترين همدردي هاي    »  مجمع«.   مباهات مي كند  
خود را به خانواده ، به همسر او فاطمه و پسرش ردا، و به                 
خويشان، دوستان او، رفقاي او، و همكاران او در جنبش ملٌي   

» مجمع مترقي «.  و همچنين مردم بحرين تقديم مي دارد       

همچنين از دولت مي خواهد كه با نام گذاري مدارس و               
خيابان ها به نام اين نماد ملي و هنرمند خالق و ساير                 
سمبل هاي جنبش ملي، و تدريس زندگي نامه و آثار شان،            

 . آنان را ارج بگذارد
ياد مجيد مرهون، هنرمند، مبارز و فرزند گرامي بحرين     

 . زنده، و خاطره اش جاويدان
 

 مجمع ترقي خوا هان دمكراتيك بحرين
 ).  2010بيست و سوم فوريه ( 1388اسفند  4بحرين، 

 دهمين همايش اجتماعي جهان 
بهمن ماه در شهر پورتو آلگره برزيل و  6امسال در روز  همايش اجتماعي جهاندهمين 

 5كشور جهان آغاز به كار كرد، و به مـدت     40هزار تن از نزديك به  35با حضور حدود 
فـراخـوان ايـن      .  روز با برگزاري صدها كنفرانس، سمينار و كارگاه آموزشي ادامه يـافـت  

 .     بود» اتحاد براي تغيير جهان« همايش خطاب به پويشگران اجتماعيِ
هـمـايـش    « به طور سنتي اين همايش معموالً در ماه ژانويه، همزمان و در مقابله بـا      

داري در داووس        وزراي دارايي كشورهاي قدرتمند و ثروتمند سرمايـه »  اقتصادي جهان
تا كنون كشورهاي برزيل، مالي، كنيا، هندوستان، ونـزوئـال و     .  سوئيس برگزار شده است

امسال بر اساس تصميم قبلـي شـركـت      .  اند پاكستان از ميزبانان اين همايش جهاني بوده
همايش بـا   30كنندگان و سازمان دهندگان آن، به عوض يك گردهمايي متمركز، حدود 

هاي گوناگون و در كشورهاي مختلف جهان از جمله در آرژانتين، بوليوي، مـكـزيـك،     تم
 .تشكيل خواهد شد... اياالت متحده آمريكا، اسپانيا، جمهوري چك، ژاپن و

بهمن در شهر سالوادور،  12تا  10نخستين همايشِ موضوعي از اين دست، در روزهاي 
هايي براي دنياي پس  گفتمان و جايگزين: ها جوامع و دولت«در برزيل، و با موضوع اصلي 

هاي مشابـهـي    در ميان ديگر كشورهايي كه نامزد ميزباني همايش.  برگزار شد»  از بحران
هستند، نام كشورهايي مثل تركيه، نيجريه، مراكش، بنگالدش و حتي� عراق نيز به چشـم  

از »  فراخوان جهاني براي اقـدام « كارزار  2008پيش از اين نيز يك بار در سال .  خورد مي
 .سوي برگزار كنندگان، به طور غيرمتمركز، در سراسر جهان برگزار شده بود

شود، و هـر     برگزار مي»  جنبش عدالت جهاني«توسط اعضاي  همايش اجتماعي جهان
شناسان، فعاالن سنديكاهاي كـارگـري، فـعـاالن        سال هزاران نفر از اقتصاددانان، جامعه
هاي غيردولتي گونـاگـون    هاي اجتماعي و سازمان محيط زيست و نمايندگان ديگر جنبش

مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعي و جامعه مدني را از سراسر جهان بـه خـود جـذب          
شان، اتحاد در عـمـل ، پـيـرامـونِ           كند، كه براي هماهنگ كردن كارزارهاي جهاني مي

دهـيِ چـنـيـن          هاي راهبردي سازمان گيري درباره شيوه هاي مشخص، و تصميم موضوع
عالوه بـر    .  آيند تا صداي مردم عادي را به گوش همگان برسانند كارزارهايي گرد هم مي
مورالس از بوليـوي، لـوال     :  از جمله رؤساي جمهور( هاي مترقي  نمايندگان يا سران دولت

سازمان ملل متـحـد   )  داسيلوا از برزيل، كوررا از اكوادور، چاوز از ونزوئال و لوگو از پاراگوئه
همايش اجتماعي جهـانـي،   .  يابد ها حضور مي نيز از طريق سازمان يونسكو در اين همايش

از ديد مردم »  هايي براي نوليبراليسم ايجاد فضا و روندي دائمي به منظور بنايِ جايگزين« 
هزار تن در    12با شركت  همايشنخستين .  داند و زحمتكشان را از وظايف عمده خود مي

جهاني ديگر امكان پذير «در پرتو آلگره، برزيل، برگزار شد كه شعارِ  1379بهمن ماه سال 
 .هاي مردميِ جهاني به ثبت رساند را در جنبش» است

ها  هاي بهمن ماه، طبق روال كار هميشگي اين گردهمايي، سخنراني در جريان همايش
هاي آموزشي متعددي براي تبادل نظر و تجربه فعاالن اجتماعي ترتيب داده شده  و كارگاه

داري،  هاي بزرگ سرمايه داري و ضد غارتگريِ شركت ضد سرمايه ضد جنگ، گرايش.  بود
و از جمله در عرصه محيط زيست، به وضوح بر فضاي همايش پورتو آلگره حاكم بـود؛ و    

محيطي جهان اعـالم   هاي اقتصادي، فرهنگي و زيست داري عامل اصلي گرفتاري سرمايه
گرايي تحميل شده توسط نـظـام سـودمـحـور و سـوداگـرِ                همچنين به مصرف.  شد مي

داري اشاره شد كه براي باز كردن راهش به بازارهاي مصرف، و نيز در پيامد آن،    سرمايه
. ها را نيز نابود كرده اسـت  حتي ميراث فرهنگي، كيفيت زندگي و موجوديت اجتماعي ملت

ثروتمندان نـظـام     « :  هايش گفت  سرجيو برناردو، از فعاالن حقوق بشر برزيل، در صحبت
همايش اجتمـاعـي   اند، ولي  داري را به ورطه هرج و مرج و آشفتگي كامل كشانده سرمايه
يكـي  »  . توانيم دنيايي فارغ از استثمار ايجاد كنيم به آنها نشان خواهد داد كه ما مي جهان

ها مردمي كه فقـط خـواهـان       از فعاالن آفريقاي جنوبي با اشاره به نيازهاي اوليه ميليون
تواند ايـن   داري نمي اما سرمايه« :  برابري و احترام و زندگي شرافتمندانه هستند، تأكيد كرد

 »  .ها را برآورده كند خواسته
فقط چـنـد   « يكي از رهبران سنديكايي برزيل از نيروهاي مردمي خواست كه در مقابلِ 

هـرگـز   « بايستنـد و      »  صد شركت بزرگي كه امروز تمام اقتصاد جهان را در دست دارند
او اظهار اميدواري كرد كه »  . ها باز هم كنترل را به دست خود بگيرند نگذارند كه نوليبرال

از .  سازيِ جهاني به توافق برسـد  بر سر اتخاذ مواضعِ ضد امپرياليستي و ضد مالي همايش
. هاي مورد توجه همايش سالوادور، كمك رساني به زلزله زدگان هائيتي بـود  ديگر موضوع

پورتو آلگره اظهار داشت  همايشلوال داسيلوا، رئيس جمهور برزيل، در سخناني خطاب به 
: است كه هائيتي را در فقر نگاه داشته است، و تأكيـد كـرد    »  يافته جهانِ توسعه« كه اين 

 ».گرفت ها پيش صورت مي بايست سال كنيم كه مي ما اكنون كاري را مي«
اش، پايـان   هاي مردمي و كارزارهاي جهاني همايش پورتو آلگره با تعهد به ادامه برنامه

 .يافت



سودهاي هنگفت و اعتبارات و حمايت مالي ويژه و عظيمي از جيب 
مردم به دست آورده اند و اين بار نيزسعي مي كنند بار سـنـگـيـن     

 . را بردوش مردم و كارگران و زحمتكشان بياندازند” ورشكستگي“
اعتـصـاب   ( از همان ساعات نخستين صبح روز اعتصاب عمومي 

ده ها هزار نفر از كارگران )  88بهمن  21-فوريه 10سراسري اول، 
و دانشجويان در خارج از كارخانجات و محيط هاي كارگري و ديگر 
محيط هاي كاري، گردهم آمده و همزمان بـه ايـن اعـتـصـاب          

واحدهاي بزرگ صنعتي، كاركنان شركت هـاي  .  سراسري پيوستند
فراملي، كارگران و كارمندان شاغل در اماكن در دست سـاخـت و     
ساز و كاركنان بزرگترين بندر يونان، بندر پيروس، به حمايت از اين 

در دومين روز اعتصاب عمومي .  اعتصاب، كار خود را تعطيل كردند
اسفندماه تمامي اقتصاد و امور اداري يونان بـه   5در روز چهارشنبه 

ميليون كارگر يوناني در اين روز در اعتراض بـه     2.   تعطي در آمد
 .طرح دولت دست از كار كشيدند
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برخالف تبليغات امپرياليسم خبري مبني بر اينكه ركود اقتصادي سال هاي اخيـر  
در .  به پايان رسيده، بحران اقتصادي بي سابقه جهاني، همچنان قرباني مي گـيـرد    

اتحاديه اروپا به عنوان يكي از قطب هاي سرمايه داري جهاني، اين بحران سـبـب   
ورشكستگي اقتصادهاي برخي كشور هاي عضو اين اتحاديه نظير اسپانيا، پرتـغـال،   
يونان، مجارستان و ايرلند گرديده و تعداد ديگري از كشورها مانند ايتاليا، اتـريـش،     

 .آلمان، دانمارك و فرانسه وضعيت مناسبي ندارند
لبه تيز بحران متوجه زندگي ميليون ها تن از مزدبگيران و پيشاپيش آنها طبـقـه   

بـا بـحـران،      ”  مقابله“ دولت هاي سرمايه داري در اتحاديه اروپا براي .  كارگر است
اقتصادي و اجتماعي زحـمـتـكـشـان      -يورش هدفمندي را به دستاوردهاي سياسي

افزايش ساعات كار، كاهش سطح دستمزدها، اخراج هاي گسترده، .  تدارك ديده اند
دولـت هـاي عضـو        ”  تدابيـر “ افزايش سن بازنشستگي و جز اينها بخش هايي از 
در مقابل اين سياست هاي ضد .  اتحاديه اروپا در قبال به اصطالح حل بحران است

مردمي مبارزه اي همه جانبه از سوي احزاب كمونيست، چـپ و تـرقـي خـواه،             
دو اعـتـصـاب      .  سنديكاهاي كارگري و نهادها و انجمن هاي مردمي جريـان دارد   

اسفندماه، نمونه هاي ارزنده و قابل تـوجـه    5سراسري در يونان در بهمن ماه و روز 
پايگاه اطـالع    .  اي از اين مبارزه دشوار و حياتي زحمتكشان اروپا محسوب مي شود

در گزارشـي بـه     )  يو-تي-اف-دبليو( رساني فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري 
بازتاب اولين اعتصاب سراسري بصورت فشرده به آن پرداخته، بسياري از پـايـگـاه    
هاي اينترنتي و نشريات احزاب برادر و سنديكاهاي كارگري نيز اين دو اعـتـصـاب    

 !سراسري را مورد توجه و تحليل قرار داده اند
كنفدراسيون عمـومـي   « اعتصاب سراسري با فراخوان سه مركز سنديكائي يونان، 

مجمع عالي اتحاديه هاي كارگري بخش كارمنـدان  « ، .) اي. اي. اس. جي( »  كارگران
، ) اي-ام-آ-پـي ( »  جبهه مبارز همه كارگران يونان« ، و .) واي. دي. اي. دي. آ(» دولت

 70در   ) ...  يـو -تـي -اف-دبليو( و با حمايت فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري 
 .شهر يونان برگزار شد

، كه در رابطه نزديكي با حزب ) اي-ام-آ-پي( »  جبهه مبارز همه كارگران يونان« 
كمونيست يونان قرار دارد، نقش مهمي در تدارك و سازمان دهي اين اعـتـصـاب      

 .  سراسري موفق ايفاء كرد
اين اعتصاب گسترده وموفقيت آميز پاسخي به سياست هاي مغاير منافـع مـردم     

بود كه با تدوين طرحي تـحـت پـوشـش       )  حزب پاسوك( دولت سوسيال دمكرات 
از بحران اقتصادي و به منظور دستبرد بـه حـقـوق كـارگـران و            ”  نجات كشور“ 

در اين طرح كاهش حقوق و افـزايـش سـن        .  زحمتكشان درصدد اجراي آن است
بازنشستگي در نظر گرفته شده و بسياري از مزاياي مزدبگيران از ميان رفته و لطمه 

نشـان  )  عضو اتحاديه اروپـا ( اعتصاب كنندگان با اقدام خود به دولت يونان . مي بيند
دادند كه آنهائي كه بايد مسئوليت ورشكستگي را برعهده بگيرند، زحـمـتـكـشـان        

اين كالن سرمايه داران و موسسات غول پيكر مالي سرمايه داري هستـنـد   .  نيستند
كالن سـرمـايـه داران و          .  كه بايد كسري بودجه و بدهي فعلي را برعهده بگيرند

موسسات بزرگ سرمايه داري، هم در دوران قبل و هم دراوج بـحـران كـنـونـي          

Monday 1 March 2010  
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