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    6ادامه در صفحه 

طبقه كارگر، احياي حقوق 
سنديكايي و مبارزه برضد 

 استبداد

تأملي بر حوادث ايران، مبارزات جنبش مردمي و 
 راه كارهاي موجود

 به مناسبت سالگرد كودتاي انتخاباتي نظاميان و مزدوران ولي فقيه

     3ادامه در صفحه 

خرداد يك سـال از       22با فرا رسيدن 
كودتاي سركوبگرانه نظاميان و مـزدوران  
. ولي فقيه بر ضد مردم ميهن ما مي گذرد

يك سال است كه ميهن ما در شـرايـط     
غير عادي حاكميت اوباشان مسلح و نيـم  
مسلح ولي فقيه بر شهرهاي اصلي كشور 
در اختناق و سركوب خشن و خونيني بـه  

يك سال است كه بر خـالف  .  سر مي برد
تمام تالش هاي ارگان هاي گـونـاگـون    
امنيتي، دستگيري هزاران فعال سيـاسـي،   
محاكمات فرمايشي و شكنجه و اعدام ها، 
سيل عظيم جنبش مردمي به مبارزه خود 
ادامه مي دهد و منتظر فرصتي است تـا    
ققنوس وار از زير خـاكسـتـر سـركـوب        
يكسال اخير برخيزد و دشـمـن تـاريـك       
انديش و مستبد را بـه چـالـش جـدي           

يك سـال اسـت كـه          .  ديگري بكشاند
بحران بي ثباتي رژيم نه تنها پايان نيافته اسـت    

اقتصادي و سياسي آن هـر      -بلكه ابعاد اجتماعي
 .روز تعميق پيدا مي كند

علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم كه اين روزهـا    
بيش از پيش در نقش يك ديكتاتور خشن و بـي    
اعتنا به خواست اكثريت مردم ميهن ما دست بـه  
شمشير برده است و تمام مخالـفـان، از جـملـه         
شماري از متحدان ديروزين، را به سركوب خشن 
و خونين تهديد مي كند، در سخـنـانـي كـه در         

خرداد ماه، سالگرد مرگ خميـنـي    14مراسم 
ايراد كرد، با تهديد سران جنبش سبز از جمله 

كسانى بيايند درست در خط مـقـابـل    “ :  گفت
ى قدس در  ى مسئله امام حركت كنند، درباره

روز قدس آنجور موضع گيرى كنند، در روز     
عاشورا آن فضاحت را به بار بياورند، بعد ما بـا  
كسانى كه با اساس مبناى امام و حركت امام 
صريحاً مخالفند، اظهار هـمـراهـى كـنـيـم،         

     8ادامه در صفحه 

 فشرده اي پيرامون قانون هدفمندسازي يارانه ها و منافع طبقات اجتماعي

برنامه آزاد سازي اقتصادي برپـايـه نسـخـه هـاي          
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني درميـهـن مـا      
تحت عنوان طرح تـحـول اقـتـصـادي يـا قـانـون               
هدفمندسازي يارانه ها، به يكي از چالش برانگيزتـريـن   
موضوعات بدل شده وبحث و بررسي پيرامـون آن بـا       

 . جديت جريان دارد
چندي پيش، پس از كشمكش هاي حاد ميان جنـاح  
هاي طيف ارتجاع حاكم، سرانجام مجلس با پـذيـرش   
شيوه و راهكار دولت نامشروع كودتا زمينه هاي قانوني 

دولت ضـد مـلـي        .  اجراي اين برنامه را فراهم ساخت
احمدي نژاد به منظور كاهش پيامدهاي اجتماعي و نيز 
درهراس از تالقي اجراي اين قانون با تحوالت سياسي 

هدفمندي “ مربوط به سالگرد كودتاي انتخاباتي، اجراي 
را به نيمه دوم سال موكول كرد كـه    ”  سازي يارانه ها

البته بالفاصله رييس كميسيون ويـژه طـرح تـحـول         
درواكنش به ايـن      -مصباحي مقدم  -اقتصادي مجلس

كسب درآمـد    ”  : اقدام صراحتا خاطر نشان ساخت
هزار ميليارد توماني درشش ماه خالف قانـون   20

اين كشمكش تا به آنجا پيش رفت كـه    ”   . است
صادق محصولي، وزير رفاه دولت كودتا، اجـراي    
آزمايشي آن درسه استان كشور را مورد تـاكـيـد      

گرچه اين مرحله آزمايشي صرفـا درحـد     .  قرارداد
بازكردن حساب بانكي براي دريافت به اصطـالح  
يارانه نقدي است و كماكان مشخـص نـيـسـت       
پرداخت نقدي چه زمان صورت خواهد گـرفـت،     
ولي به زعم مسئوالن دولت احمدي نـژاد آبـي       
است برآتش اختالف موجود ميان مـجـلـس و        

به هر روي ، موضوع قطع وحذف يارانه ها !  دولت
و اثرات آن برزندگي اكثريت مردم يكي از اصلـي  
ترين و مهم ترين موضوعات ميهن ما درلحـظـه   

درآستانه سالگرد كودتاي انتخاباتي، واحـد هـا     
توليدي و كارخانه هاي سراسر كشور بـيـش از       
گذشته تحت نظارت و كنترل نهادهاي امنيتي و   

اين امر در كنار ركود توليد و . بسيج قرار گرفته اند
اخراج هاي دستجمعي وضعيتي ناگوار پديد آورده 
و محيط هاي كارگري را به آتش زير خـاكسـتـر    

نتيجه طبيعي اين اوضاع عالوه .  بدل ساخته است
بر نارضايتي ژرف زحمتكشان از وضع موجود، پي 
بردن به واقعيت اهميت سازماندهي و تشكيـالت  

سركوب، خفقان و تبعيض 
 جنسيتي دردانشگاه ها 
جنبش دانشجويي استوار ومقاوم 

 باقي خواهد ماند

طي چند هفته اخير و بـه مـوازات بـرنـامـه              
كودتاچيان درآستانه سالگرد كودتاي انتخـابـاتـي،    
جنبش دانشجويي آماج حمالت مـتـعـددي قـرار       

 .گرفته است
همزمان با صدور احكام اخراج و تبعيد فـعـاالن   
دانشجويي در چند دانشگاه كشور، دادگاه انـقـالب   

     2ادامه در صفحه 

 3بدرود رفيق سراجي             در صفحه  : اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي



1389خرداد  ماه  17شنبه  دو   2   844شمارة  

اسالمي به عنوان بخشي از ماشين سركوب رژيم واليت فقيه دو تن از 
بـهـاره   .  مسئوالن تحكيم وحدت را به حبس هاي سنگين محكوم كرد

هدايت مسئول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت پس از ماه ها تحمل 
سال  9دادگاه انقالب اسالمي به  28سلول هاي انفرادي از سوي شعبه 

و نيم سال زندان محكوم گرديد، همچنين ميالد اسدي عضو شـوراي    
اين درحالـي  .  سال زندان دريافت كرد 7مركزي دفتر تحكيم نيز حكم 

است كه كماكان از سرنوشت گروهي از فعاالن و مبـارزان جـنـبـش       
و دركنار آن بـايـد بـه      .  دانشجويي در زندان ها خبري در دست نيست

اعتصاب غذاي چند روزه مجيد توكلي و كوهيار گـودرزي در زنـدان       
 . اشاره داشت

صدور احكام سنگين و ناعادالنه بازتاب گسترده اي در جـامـعـه          
خصوصا در ميان دانشجويان داشت و خشم و نـارضـايـتـي آنـان را          

ادوار تـحـكـيـم       ( سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي   .  برانگيخت
ظلم رفتني اسـت و    “ : ارديبهشت، طي بيانيه اي با عنوان 29، )وحدت

با اعتراض شديد به جو سركوب و خفقان در دانشگاه ها و ”  حق ماندني
مراكز آموزش عالي و صدور احكام ناعادالنه براي فعـاالن حـنـبـش       

روز گذشته “ :  دانشجويي و اعضاي شوراي مركزي خود، از جمله نوشت
احكام بسيار سنگين حبس براي دو عضو برجسته شوراي مركزي دفتر 

طـي سـال هـاي        ...  تحكيم وحدت از سوي دادگاه انقالب صادر شد
گذشته صدور چنين حكم هايي براي دو عضو يك مجموعه دانشجويي 

در عين تحير و خشم از سـنـگ     ...  بي سابقه بوده و جامعه دانشگاهي
هايي كه اين روزها به سوي دانشگاه فرو مي ريزند، به زندان افكنـدن  
انسان هايي دلسوز و دانشجوياني رنج كشيده را ظلمي غير قابل جبران 

دانشگاهي كه لبالب از خشم لبريز است، طـي  ...  و بي بازگشت مي داند
دوران تكيه غصبي احمدي نژاد برمسند رياست جمهوري آماج حمالت 
بسياري بوده است، حبس ها، محروميت ها، زندان ها و بازداشت هـا،    

امـا بـاز بـا تـكـيـه             ...  تحقيرها و سركوب ها، آزارها وشكنجه هـا   
بردانشجويان و فعالين با سري برافراشته از اين گذر گاه ها عبور كـرده  

دانشگاه دهه هاي متعددي نقطه آغاز حمله غاصبان جـايـگـاه      .  است
اما طي روزهاي گذشته، درآستانـه سـالـگـرد       .  حقيقي مردم بوده است

انتخابات، صدور احكامي چنين سنگين و حبس هاي طويل المدت بـه  
 “ ... . اذهان همگان فرا رسيدن روزهايي دشوارتر را گواه مي دهد

دفتر تحكيم وحدت احـكـام     “ :  در ادامه اين بيانيه تصريح مي گردد
صادر شده را ظلمي مضاعف و جوري مضاعف مي داند و اعتقـاد دارد    
اين احكام از دادگاهي فرمايشي بيرون آمده و حكمي از پيـش صـادر     

دفـتـر   ...  شده براي حاكم كردن فضاي اختناق و سركوب بيشتر اسـت 
به حاكميت ياد آور مي شود راه در پيش گرفته شـده    ...  تحكيم وحدت

خرداد بذرهاي كينه و نفرت را عميق تر از پيش مي كارد  22درآستانه 
و آنچه درو خواهد كرد حاصل همين ظلمي است كه بر مردم اين آب   

در عين حال دانشجويان و مردم بايد بدانند روزهايـي  .  و خاك مي كند
كه مي آيد گرچه بسيار سخت است و صبر مي طلبد و استقامت مـي    

پس بايد محكم تر از پيش بوده و برمطالبات و آرمـان هـا         ...  خواهد
 ”.سخت تر پاي فشرد

اين فقط صدور احكام ناعادالنه و سنگين دادگاه انقالب اسـالمـي     
نيست كه بر تشديد فشارها و توطئه برنامه ريزي شده كـودتـاچـيـان       

درآستانه سالگرد كودتاي انتخاباتي، كـمـيـتـه هـاي        . گواهي مي دهد
انضباطي، حراست، بسيج دانشجويي و همه نهادهاي منفور سركوب در 

 . دانشگاه ها فعال شده و به برخورد با دانشجويان مشغول هستند
تن از فعاالن جنبش دانشجـويـي    4در دانشگاه علم و صنعت تهران 

توسط كميته انضباطي مركزي وزارت علوم دولت كودتا حكم اخراج از 
دانشگاه شيراز شاهد اقدام هاي سركوبگـرانـه   .   دانشگاه دريافت كردند

 5در اواخر ارديبـهـشـت مـاه         .  حراست و كميته هاي انضباطي است
 . دانشجوي مبارز اين دانشگاه از تحصيل محروم و اخراج گرديدند

ارديبهشت ماه امسال پايگاه اطالعاتي دانشجو نيـوز اعـالم      20روز 
داشت كه، شمار قابل توجهي از داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد بـه    

اين پايگاه ايـنـتـرنـتـي      .  واحد گزينش سازمان سنجش احضار شده اند

 ...ادامه سركوب و خفقان 

درهفته گذشته تعداد زيادي از داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد امسـال،  “ :  نوشت
در حالي كه تنها دو هفته تا اعالم نتايج اوليه اين آزمون باقي است، بـه بـهـانـه       

نكته .  نقص پرونده، به كميته گزينش استاد و دانشجوي وزارت علوم احضار شدند
جالب توجه اين است كه اغلب اين دانشجويان از فعاالن جنبـش دانشـجـويـي       

در جلسات به اين افراد گفته شده كه به فعاليت هاي سياسي خود ادامـه  ...  هستند
ندهند و درموارد ديگر از آنان خواسته شده تا اطالعاتي را كه درمورد بقيه فعاليـن  
دانشجويي به صورت مكتوب به كساني كه خود را رسـمـا نـيـروهـاي وزارت            

 ”.اطالعات معرفي مي كردند، بدهند
از ديگر سو احضار مبارزان جنبش دانشجويي و در بسياري موارد دانشجويـانـي   
كه نسبت به مسايل سياسي عالقه نشان مي دهند در دانشگاه هاي مـازنـدران،     
زنجان، قزوين، سنندج، تبريز، فردوسي مشهد، خواجه نصيرطوسي، رشت و اراك   

محروميت از تحصيل، تعليق ترم و تبعيد احكامي .  شدت بي سابقه اي يافته است
در اين اثنا و در پيوند با .   است كه مرتب و بدون هيچ مالحظه اي صادر مي شود

سياست سركوب جنبش دانشجويي، وزارت علوم، تحقيقات و فـن آوري دولـت       
نامشروع كودتا از مجوز تاسيس حداقل سه دانشگاه تك جنسيتي در تهران خـبـر   

خبر ويژه، مدير كل دفتر آموزش هـاي    “ :  خبرگزاري مهر، اول خرداد، نوشت.  داد
آزاد وزارت علوم با بيان اينكه كه درخواست تاسيس موسسه آموزش عالي غـيـر     
انتقاعي دخترانه موفق به كسب مجوز اصولي شدند گفت، اين دانشگـاه هـا در       

 ”.صورت دريافت مجوز قطعي از مهر ماه دانشجو مي پذيرند
پيش از اين كامران دانشجو، وزير علوم دولت ضد مردمي احمـدي نـژاد، بـا        
صراحت از تغيير تركيب دانشگاه ها براي مهار جنبش دانشجويي سخن به ميـان  

ما به دنبال ترغيب دانشگاه هاي غير انتفاعي بـه سـمـت راه        “ :  آورده، گفته بود
اندازي دانشگاه هاي پسرانه و دخترانه هستيم، البته براي ايجاد دانشـگـاه هـاي      

 ”.دولتي تك جنسيتي نيز مانعي وجود ندارد
همزمان با اين برنامه و درچارچوب طرح حجاب و عفاف كه برنامه اي هدفمند 
بر ضد جنبش مردمي و جنبش دليرانه زنان  ميهن ماست، مدير كـل حـراسـت        
دانشگاه تهران از دستور مقامات باالتر براي برخورد با پسران و دختران دانشـجـو   

وي خـاطـر     .  اطالعاتي را منتشر كـرد ”  بي حجابي و يا بد حجابي“ تحت عنوان 
از ورود افراد بد حجاب به دانشگاه تهران جلو گيري شده و مقنعـه  “ :  نشان ساخت

در برخي دانشكده ها اجباري است، بعالوه با دانشجويان پسر بد حـجـاب هـم        
 ”.برخورد مي كنيم

همه اين مسايل حاكي از برنامه اي خطرناك بر ضد  جنبش دانشـجـويـي و        
 . درهم شكستن مقاومت اين جبنش پرتوان و زنده اجتماعي است

كودتاچيان از تبعيض جنسيتي به عنوان اهرمي براي تشديد اعـمـال فشـار و        
هدف ارتجاع و همـه  .  برقراري آرامش گورستاني در دانشگاه ها استفاده مي كنند

نيروهاي تاريك انديش وارد آوردن ضربه اي كاري برجنـبـش دانشـجـويـي و          
صدور احكام ناعادالنـه، مـحـرومـيـت از          .  خشكاندن ريشه هاي ژرف آن است

تحصيل، زندان و شكنجه و ايجاد مراكز آموزش عالي تك جنسيـتـي و اصـوال        
اعمال تبعيض جنسيتي به شكل آشكار و زننده همگي اجزاي به هم متصل برنامه 
اي است كه در ستاد مركزي كودتا و با هدايت و صالحديد ولي فقيه تهيه و اجرا 

با اين وجود و به رغم كليه تدابير واپس گرايان و واماندگان، جـامـعـه      .  مي گردد
جـنـبـش    .  ايران را نمي توان به انقياد كشاند و در جهل و جنايت غرق سـاخـت    

اجتماعي همچنان استوار و مقاوم بـاقـي     -دانشجويي با ريشه هاي ژرف تاريخي
 !خواهد ماند
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 ...ادامه طبقه كارگر، احياي حقوق سنديكايي 

براي دفاع از حقوق و منافع صنفي و سياسي است كه توده هاي كارگر در كارگاه ها و كارخانه هاي هر روز 
هنگامي كه در اوايل خرداد ماه امسال ده ها كارگر صنايع فلزي در . بيشتر و آشكار تر بر آن تاكيد مي كنند

اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق خود دست از كار كشيده و با تجمع در برابر اداره كار اسالمشهر 
خواسته هايشان را مطرح كردند، تعدادي از كارگران جان به لب رسيده برضرورت تشكل و ايجاد سنديكاي 
مستقل پافشاري كردند، اين موضوع در بين كارگران كارخانه توليد نوشابه ساسان نيز طرح و مورد تاكـيـد   

اخـراج  .  كارگر با سابقه اين واحد توليدي اخـراج شـدنـد        650در اواخر ارديبهشت ماه امسال .  قرار گرفت
كارگران با سابقه و آشنا با سنت هاي مبارزه سنديكايي بدون ترديد به جنبش اعتراضي زحمتكشان لطمـه  
وارد مي آورد، اما برخالف تصور ارتجاع حاكم و ارگان هاي امنيتي نخواهد توانست مانع رشد و گسـتـرش   

در زمينه ضرورت احيا و ايجاد سنديكاهـاي  .  جنبش سنديكايي و مبارزه براي احياي حقوق سنديكايي گردد
مستقل كارگري و مبارزه متحد و متشكل در هفته هاي اخير فعل و انفعاالت پر معنايي رخ داده است كـه    

يـك هـيـات      “ :  اول خرداد ماه، گـزارش داد     -ايلنا –خبرگزاري كار ايران .  بايد با دقت با آن برخورد كرد
موسس متشكل از صنف رانندگان اتوبوس هاي برون شهري، كارگران خباز و كارگران شاغل در صنـعـت   
ذوب آهن سرگرم فراهم كردن مقدمات برگزاري مجمع عمومي هيات موسس كانون عالي انجمن هـاي    

 ”.صنفي كارگري ايران هستند
به تازگي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري ايـران بـا هـدف          “ :  در ادامه اين گزارش آمده است

مطابق قانون كار ايران انجمن هاي . كارآمدي بيشتر تشكل هاي صنفي كارگري در حال شكل گيري است
و با توجه به نواقصـي كـه در       ...  صنفي كارگري يكي از سه تشكل صنفي به رسميت شناخته شده هستند

ساختار شوراي اسالمي كار وجود دارد، انجمن هاي صنفي كارگري مي توانند موقعيت كارگران را در گفت 
 ” .و گوهاي اجتماعي سه جانبه بهبود ببخشند

در ماه هاي گذشته همچنين چند تشكل صنفي مستقل در برخي واحدهاي بزرگ و كليدي شكل گرفته 
است كه در كنار سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه و سنديكاي كارگران نيشكـر  
. هفت تپه مايه اميد و نشانه بالندگي و حركت رو به جلوي جنبش سنديكايي زحمتكشان ميـهـن مـاسـت      

تشكيل شوراي موقت كارگران كارخانه ذوب آهن اصفهان و شوراي موقت كـارگـري مـجـتـمـع هـاي            
 . پتروشيمي بندر ماهشهر در استان خوزستان از جمله اين تشكل هاي مستقل به شمار مي آيند

به رغم اعمال فشار و   .  مبارزه براي احياي حقوق سنديكايي داراي اهميت اساسي در اوضاع كنوني است
تشديد جو پليسي و فضاي امنيتي در كارخانه ها و كارگاه ها، زحمتكشان هر روزه بيشتر و بيشتر پـي بـه       

دولت كودتا و نهادهاي امنيتي.   اهميت و ضرورت وجود سنديكاها و تشكل هاي مستقل و واقعي مي برند
درست در چنين وضعيتي بي جهت .  نظامي با تمام امكانات خود سعي در منحرف ساختن اين مسير دارند  -

نيست كه، نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار كه امروزه كامال در محيط هاي كارگري منفور و 
ارديبهشت ماه، با سم پاشي بر ضد سنديكا و تشكـل   24منزوي است طي گفت و گويي با خبرگزاري ايلنا، 

كارگران ايران بـه اتـحـاد      “: هاي مستقل و خط و نشان كشيدن براي مبارزان جنبش سنديكايي مي گويد
بخوان شوراها و انجـمـن   [ نسبت به نمايندگانشان ]  بخوان طبقه كارگر[ جامعه كارگري ...  صنفي باور ندارند
اين اعترافي است صريح به ناكارآمدي و فعالـيـت زيـانـبـخـش         ”   . بي اعتماد شده اند]  هاي اسالمي كار

!  شوراهاي اسالمي كار و نيز تقويت حس و روح تشكل پذيري و مبارزه در راه احياي حقوق سنـديـكـايـي    
سنديكايي ميهن ما براي ژرفش و گسترش و درعين حال قوام خود و نيز تقويت و   -اكنون جنبش كارگري

تحكيم پيوند با مبارزه سراسري ضد استبدادي، نيازمند مبارزه اي هوشيارانه براي احياي حقوق سنديـكـاي   
بنابراين استفاده ماهرانه از همه روزنه ها و امكانات و غلبه بر ترفندها و توطئه هاي دولت كودتـا از    .  است

استقبال توام با هوشياري از فعل و انفعاالت مهم در جـنـبـش        .  اولويت هاي غير قابل چشم پوشي است
كارگري نظير آنچه در سطور پيشين مورد اشاره قرار گرفت و شكل گيري تشكل هاي مختلـف از زمـره       

پر واضح است كه ماهيت جريانات ضد .  وظايف دشوار مبارزان سنديكايي و كارگري ميهن قلمداد مي گردد
كارگري و در خدمت ارتجاع مانند جامعه اسالمي كارگران كه به هيات هاي موتلفه و باندهاي ديگر طيـف  

فعاليت هاي ايـن گـونـه      .  ارتجاع حاكم وابسته اند بركسي پوشيده نيست و نمي تواند كسي را فريب دهد
تشكل ها يعني جامعه اسالمي كارگران، شوراهاي اسالمي كار و نظاير آن و به اصطالح اتحاد آنـهـا در       

همچنين انزواي روز افـزون  .  خصوص سازمان تامين اجتماعي در قالب مانورهاي جناح هاي مختلف قرار دارد
با چنيـن شـنـاخـت       .  شوراهاي اسالمي كار نيز واقعيتي مسلم بوده و حاكي از رشد سطح آگاهي طبقاتي كارگران دارد

درست و واقع بينانه اي بايد در راه تقويت صفوف جنبش سنديكايي حركت كرد و با كار خستگي ناپذير، صبـورانـه و     
در اين ميان همـواره بـايـد بـا         .  هدفمند در ميان توده وسيع زحمتكشان موجبات ارتقاء سطح مبارزه را فراهم ساخت

چشمان باز و هوشيار از دام هاي ارتجاع و توطئه هاي رنگارنگ نهادهاي وابسته به ارتجاع و اقدامات فـريـبـكـارانـه        
” از فعاليت همه تشكل ها استقبال مـي كـنـيـم      “ :  وزارت كار دولت كودتا مانند سخنان اخير وزير كار كه مدعي شده

پرهيز كرده و با افشاندن بذر آگاهي و تالش براي سازماندهي مبارزات اعتراضي پراكنده، از سويي جايگـاه جـنـبـش       
سنديكايي را ارتقاء داد و ازحقوق صنفي كارگران دفاع كرد واز ديگر سو با تحكيم پيوند با جنـبـش سـراسـري ضـد          
 . استبدادي در راه تامين و تضمين منافع سياسي كارگران و زحمتكشان و نيل به آزادي و عدالت اجتماعي گام برداشت

كـودتـا و     از اين روي، رابطه تنگاتنگ و گسست ناپذير ميان مبارزه براي احياي حقوق سنديكايي و پيكار با دولت 
 !اين دو الزم و ملزوم يكديگر بوده و جدايي ناپذيرند. استبداد واليي وجود دارد

 

 

 بدرود رفيق سراجي             
رفيق محمد امين سراجي اقدم، در تاريـخ  

،  بعد از چند ماه  بيمـاري   1389خرداد  10
رفـيـق   .  سخت، چشم از جهان فـروبسـت    

در شهرستان مهاباد،  1313سراجي در سال 
و دوران ابتـدائـي و     .  چشم بر جهان گشود

دبيرستان را در همان شهرستان به پـايـان     
وي براي ادامه تحصيل، در رشـتـه     .  رساند

رفيق .  حقوق دانشگاه تهران، به تهران رفت
سراجي از همان دوران دبـيـرسـتـان، بـا          
مشاهده وضع دهشتـنـاك اقـتـصـادي و          
اجتماعي زحمتكشان، به ويژه تـوده هـاي     
ستم ديده خلق كرد و بي حقوقـي طـاقـت      
فرساي آنان، همراه با نابرابري هاي مـلـي،   
نتوانست خاموش و نظاره گر ايـن سـتـم        

 . مضاعف  باشد
او فعاالنه پا به عرصه مبارزه گذاشت و به 
عضويت سازمان جوانان حـزب دمـكـرات      
كردستان ايران درآمد، و از اين لحـظـه تـا      
آخرين دم حياتش در راه برچـيـدن بسـاط      
ستمگري ملي و اجتمـاعـي رژيـم هـاي         
ضدمردمي حاكم بر سرنوشت خلـق هـاي     

 . ايران استوار و پيگير به مبارزه پرداخت
او در سال هاي قبل از انقالب در مبـارزه  

ولي باز . پيگير خود مجبور به ترك وطن شد
هم ساكت ننشست و به مبارزه خود ادامـه    

 . داد
رفيق در كنگره سوم حـزب دمـكـرات        

به عضويت دفـتـر    1971كردستان در سال 
و در سال هـاي اوج      .  سياسي انتخاب شد

گيري جنبش انقالبي دوباره بـه مـيـهـن         
او بعد از جدايي از حزب دمكـرات  .  بازگشت

كردستان ايران، همراه با رفقـايـش حـزب      
دمكرات كردستان ايران ـ پيروان كـنـگـره    
چهارم را تشكيل و با همياري آنان به مبارزه 

پس از يورش سازمان يافته رژيـم  .  ادامه داد
استبدادي قرون وسطايي به سازمان هـا و    
احزاب مترقي ، وي  به هـمـراه رفـقـاي         
همرزمش به حزب توده ايران پيوست، و در 
كنفرانس ملي حزب توده ايران، شركت و به 
عضويت كميته مركزي حزب تـوده ايـران     

 . انتخاب گرديد
رفيق سراجي در مسئوليت هاي مختلـف  
صميمانه و با اعتقادي راسخ به انجام وظيفه 

از رفيق آثاري در نشريات دنيا .  مي پرداخت
درگـذشـت   .  و مردم به چاپ رسيده اسـت   

رفيق محمد امين سراجي اقدم را به خانواده 
 .او و همه رفقاي حزبي تسليت مي  گوئيم

يادش گرامي و آرمانهاي خلقي و انسانـي  
 .اش پيروز باد

 
 دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 جلوگيري از بازگشت به كار فعاالن
 سنديكايي 
 

با تشديد جو پليسي در واحدهاي تولـيـدي و     
كارخانجات سراسر كشور، گروهي از فـعـاالن       
جنبش سنديكايي زحمتكشان با دور جديـدي از    

در چند هفـتـه   !  اعمال فشار رو به رو گرديده اند
اخير ارتجاع حاكم براي مهار اعتراضات رو بـه      
گسترش كارگري، مانع از بـازگشـت بـه كـار         
تعدادي از اعضا و فعاالن سنديكـاي كـارگـران      
شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه شـده    

مطابق گزارش سنديـكـايـي كـارگـران        .   است
شركت واحد، برخي از اعضاي اين سنديكا كـه    
-صرفا به دليل فعاليت علني، قانوني و صـنـفـي   

از كار تعليق گـرديـده    1384سنديكايي در سال 
بودند، علي رغم اينكه ديوان عدالت اداري بـه      
عنوان يك مرجع رسمي راي به بازگشت آنها به 
محل كار داده، از سوي حراست، بسيج و انجمن 
اسالمي مورد تهديد واقع و اجازه كار پيدا نكـرده  

يكي از اين فعاالن پس از راي صـادره از        .  اند
سوي ديوان عدالت اداري و با اطالع اداره كار به 
محل فعاليت سابق خـود در شـركـت واحـد             
بازگشت، اما در همان روز نخست توسط حراست 
شركت اتوبوس راني احضار و صراحتا به او گفته 
شد به علت عضويت در سنديكا نخواهد توانست 

عالوه بر اين، حـقـوق و     !  كار خود را از سرگيرد
مزاياي تعداد ديگري از اعضـاي سـنـديـكـاي        
كارگران شركت واحد پرداخت نگرديده و با وجود 
آنكه ديگر زحمتكشان فيش حقـوقـي خـود را        
دريافت كرده اند، اين عده به عللي كه تاكـنـون   

 . اعالم نشده در انتظار مزد خود هستند
اعضاي انجمن هاي اسالمي، بسيج و حراست 
در ميان كاركنان شركت واحد شايعه پراكنده اند 
كه، تمامي اعضاي سنديكا حتي آنهايي كه حكم 
بازگشت به كار دريافت داشته اند، بزودي اخـراج  
و به هيچ يك از آنها حقوق و مزايايـي تـعـلـق       

اين گـونـه اعـمـال فشـار و            .   نخواهد گرفت
محدوديت براي كـارگـران آگـاه و اعضـاي             
سنديكاها در هفته هاي اخير به نحو بي سابـقـه   
اي تشديد و حاكي از يك برنامه ريزي حسـاب    
 -شده از سوي دولت كودتا و ارگان هاي نظامي

هدف اصلي اقدام هاي فوق ايجـاد  .  امنيتي است
هراس در ميان زحمتكشان و ترساندن آنـهـا از     

بـا  .  است”  سرانجام مبارزه براي تشكيل سنديكا“ 

اين تضييقات كـودتـاچـيـان مـي        
كوشند مانع از رشـد وگسـتـرش        
جنبش كارگري و تحكيم پيوند آن 
با جنبش همگاني ضد استـبـدادي   

امنيت شغلي و فعاليت آزاد   .   شوند
و علني سنديكايي در كـنـار حـق      
اعتصاب و مشاركت تشكل هـاي    
مستقل كارگري در امور مربوط بـه  
زندگي و كار زحمتكشان از حقـوق  
بديهي همه كارگـران از جـملـه        

بايد با همـه  .  كارگران ميهن ماست
توان و امكانات از حقوق فـعـاالن     
سنديكايي كشور از جمله فـعـاالن   
سنديكاي كارگران شركت واحد، به 
ويژه حق بازگشت به كار و دريافت 

 !دستمزد آنها، حمايت كرد

 

 

فيلم برداري از بد حجـاب  
ها و تشكيل مجلـس زنـان     

 جهان 
 

دولت ضد ملي احمدي نژاد اخيرا 
با تبليغات پر سر و صدا از فـراهـم   

 !آوردن مقدمات تشكيل مجلس زنان جهان در جمهوري اسالمي خبر مي دهد
در “ :  ايلنا، چهارم خرداد ماه، به نقل از رييس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، گزارش داد

خبر خوشي را اعالم مي كنيم، قرار است مجلس زنان جهـان در    )  روز زن جمهوري اسالمي( روز زن 
فمينيست و گـرايـش هـاي      .  اين مجلس از تمام كشورهاي جهان نماينده دارد.  ايران راه اندازي شود

سوسياليستي و ماركسيستي آن با ارايه فرمول هايي به معناي زن منهاي خانواده، زنان را به قيمت از   
دست دادن نقش زنانه در خانواده به خيابان ها كشاندند و وي را ابزاري براي اغراض سرمـايـه داري     

 ”.خود قرار دادند آنها با ادعاي پوشالي حمايت از زن تلخ ترين خيانت را در حق وي مرتكب شدند
اين گونه تبليغات بي پايه و ادعاهاي مضحك زماني بازگو مي شود كه زنان ميهن ما از بديهي ترين 
حقوق خود محروم بوده و طي سه دهه اخير ارتجاع با يك تبعيض جنسيتي خشن زندگي عادي آنها و 

هيچ عرصه اي از زندگي امروز در ايران از اين تـبـعـيـض       .  نيز رشد سالم جامعه را مختل كرده است
يكي از آخرين نمونه ها طرح قرون وسـطـايـي    .  وحشتناك و مغاير شان انسان در امان نبوده و نيست

همزماني اعالم تشكيـل  .  حجاب و عفاف و انواع ديگر طرح ها براي سركوب جنبش دليرانه زنان است
مجلس زنان جهان در جمهوري اسالمي كه فقط بايد آن را ادعايي پوچ و مضحك ناميد، با طرح جديد 

سـردار  “ :  ايلنا، چهارم خرداد ماه، گزارش داد.  امنيت اخالقي خود گوياي وضعيت ناگوار زن ايراني است
پاسدار ساجدي نيا با تشريح طرح جديد امنيت اخالقي متذكر شد با فيلم برداري از بد حجاب ها، براي 

با آنچه در سطح شهر مي بينيم و عفت عمومي را جريحه دار   ... محاكم قضايي مستند سازي مي شود
 “. . . .مي كند برخورد مي كنيم

برپايه اين طرح، اوباش لباس شخصي و نيروي هاي انتظامي و بسيج به نام مبارزه با بـدحـجـابـي،     
حال درچارچـوب چـنـيـن       .  امنيت و آرامش را از زنان و دختران و به طور كلي جامعه سلب مي كنند

پرسشي است كه .  سيستم و ديدگاه هاي واپس گرايانه، مجلس زنان جهان چگونه مجلسي خواهد بود
 !پاسخ به آن فقط از عناصري چون احمدي نژاد و احمدي نژادها برمي آيد

 

 طرح هاي صنعت نفت زير چنگال سپاه پاسداران 
 

همزمان با تشديد بحران در صنعت ملي نفت ايران و تالش دولت كودتا براي خصوصي سازي ايـن  
، قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران با حمايت همه جـانـبـه      44صنعت راهبردي برپايه ابالغيه اصل 

حتـي بـه     ( دولت ضد مردمي احمدي نژاد، قراردادهاي پر سود نفت و گاز را بدون طي مراحل قانوني 
: خرداد ماه، در گزارشي با عنـوان  4روزنامه دنياي اقتصاد، .   به تصاحب خود در مي آورد)  طور ظاهري

با اشاره به نقش فزاينده اين نهاد ”  ميليارد دالري قرارگاه خاتم در پروژه هاي نفت و گاز15مشاركت “ 
) سـپـاه پـاسـداران      ( قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء ...  “: امنيتي در بخش نفت از جمله نوشت -نظامي

... براساس گزارشي كـه ...  توانسته نقش موثري در جلب و جذب و مشاركت پروژه هاي داخلي ايفا كند
ميليـارد دالر قـرارداد طـرح هـاي              10ديروز منتشر كرده است، مذاكره براي نهايي كردن بيش از 
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

ميان وزارت نفت و قرارگاه سازندگي خـاتـم   ...  مختلف
مسئوالن صنعت نفت بـا  ...  االنبياء در حال انجام است

درنظر گرفتن شرايط خاص سياسي كشور، پروژه هـاي  
مختلف را با اولويت قرار دادن مجموعه هاي داخـلـي     

 10ايـن رقـم       .  يكي پس از ديگري واگذار مي كننـد 
ميليارد دالر قـراردادي   5ميليارد دالر جداي از بيش از 

است كه از سوي وزارت نفت با قرارگاه سازندگي خاتم 
 “. . . . االنبياء نهايي شده است

مـهـم تـريـن       “ :  در ادامه گزارش سپس اضافه شده
قرار گاه (با خاتم ) ميان وزارت نفت(قراردادهاي منعقده 

كه شماري از آنها با ترك تشـريـفـات    )  سپاه پاسداران
مناقصه انجام شده به ترتيب زير است، امضاي قرارداد 

پارس جـنـوبـي بـه ارزش          24تا  22توسعه فازهاي 
ميليارد دالر، قرار داد ساخت قطعه سوم  7تا  6تقريبي 

ميليـارد دالر،     1/  3خط لوله ششم سراسري به ارزش 
ميـلـيـون دالر،       120توسعه پااليشگاه ايالم به ارزش 

 550طرح توسعه ميدان نفتي سوسنگـرد بـه ارزش         
ارزش اين ( جاسك   -ميليون دالر، ساخت شاه لوله نكا

 16و      15توسعه فازهـاي    )  قرارداد هنوز اعالم نشده
ميليارد دالر، ساخت فاز اول    2پارس جنوبي به ارزش 
/ 4به ارزش    -خط لوله صلح-خط لوله هفتم سراسري

 -ان -ايران ان –ميليارد دالر، قرارداد توليد گاز مايع  1
ميليون دالر و ساخت سه خـط     500به ارزش   –جي 

 “....لوله نفتي درسه نقطه كشور
در همين گزارش تاكيد گرديده كه عالوه بـر ايـن       

پروژه ديگر نيز در دست سپاه پاسـداران   30قراردادها، 
قرار دارد كه برخي از آنها از مهم ترين پـروژه هـاي       
اقتصادي كشور در زمينه نفت و گـاز و سـد سـازي          

به اين ترتيب سپاه پاسداران بيشترين منفعـت  .   هستند
را از برگماري دولت احمدي نژاد برده و مي برد و تمام 
سياست هاي سركوبگرانه و ماجراجويانه اين دولت در   
عرصه هاي داخلي و خارجي به نفع سپاه پاسداران بوده 

نفوذ و گسترش فعاليت سـپـاه در حـيـات           !  و هست
سياسي، شكوفايي اقتصاد ملي، اسـتـقـالل      -اقتصادي

ملي، پيشرفت اجتماعي و يكپارچگي و تماميت ارضـي  
ميهن ما را با خطرات جدي و نگران كننده رو بـه رو      

 !بايد دست سپاه را از حيات كشور قطع كرد. مي سازد
 

 

 فرامين سپاه پاسداران و مجلس بي اختيار 
 

نماينده ارتـجـاع    175پس از انتشار نامه تهديد آميز 
در مجلس شوراي اسالمي كه در واقع اعالم حمـايـت   
علني از برنامه سپاه بر ضد شخصيت هاي موثر جنبش 
 -اعتراضي بود، نوبت به مداخله آشكار نهادهاي امنيتي

نظامي در مجلس رسيد تا بتوانند با اعمال نفـوذ خـود     
طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها را از دستور كار 
خارج سازند تا به اين ترتيب مجلس نيز همانند دولـت  

 . سپاه تبديل شود -به ارگاني در خدمت اميال ولي فقيه
ارديبهشت ماه، گـزارش   29پايگاه اطالعاتي جرس، 

فعال شدن سرحلقه هاي سپاه در مجلس، از نامه “ :  داد
تا پـيـش از       .  مشكوك تا رد تفحص از بازداشتگاه ها

مطرح شدن بحث تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها تا 

پيش از مطرح شدن بحث تحقيق و تفحص از كهريزك، مجلس انبار متروك تحقيق و تفـحـص   
تحقيق و تفحص هاي ناكام در شرايطي به بن بست رسيدند كه كليت آنها .  هاي ناكام بوده است

اما طرح تحقيق و   .  به تصويب رسيده و تنها در ميانه راه يا انتهاي مسير مسكوت گذاشته شده اند
... تفحص از بازداشتگاه ها پس از آنكه درصحن علني به راي گذاشته شد از دستور كار خارج شـد 

تفكرات افراطي عوامل امنيتي )  گاه( انگار واقعا دست هايي دركار است تا مجلس تبديل به جوالن 
نمايندگاني قصد دارند اين مطلب را القا كنند كه هيچكس نـبـايـد بـه         ...  شود) پاسدار(و سپاهي 

تـرويـج   ...  روزنامه هاي جوان ارگان سپاه پاسداران و كيهان وابسته به محافل امنيتي توهين كنـد 
كه اكنون به صورت محفلي درصدد كنترل ...  اين تفكر از سوي حلقه حاميان دولت دنبال مي شود

 “.. .مجلس و تبديل آن به سخنگوي سپاه و احمدي نژاد برآمده اند
البته شايان ذكر است كه، اين فقط سياست باندهاي واپس گراي حامي كودتا نيست كه مجلس 
را به ارگاني فاقد اعتبار و بي اختيار بدل كرده و مي كنند، جناح هاي ديگر طيف ارتجاع حاكم نيز 

هرچند با حفظ مرزبندي خود با احمـدي  ( با حمايت از كودتا و فعاليت هاي مخرب اقتصادي سپاه 
 .در راستاي يك مجلس مسلوب االختيار و گوش بفرمان حركت كرده اند) نژاد و باندهاي حامي او

به بايگاني سپردن طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها و رسيدگي به جنايات كهريزك نـه    
اصوال از مجلسي كه با زير پاگذاشتن خواست .  اولين و نه آخرين اقدام از اين سلسله اقدامات است

از زاويه .  سپاه گام برمي دارد بيش از اين انتظار نمي رود  -و اراده مردم در جهت فرامين ولي فقيه
دقيق تر اگر به موضوع نظر افكنيم اين نتيجه را مي توان گرفت كه با وجود نظارت استصوابي و   
مداخله شوراي نگهبان، مجلسي با اعتبار، قايم بالذات و متكي برخواست و اراده مردم هرگز نمـي  

 !راز بي كفايتي و بي اختياري مجلس كنوني در اين واقعيت نهفته است. تواند شكل بگيرد

 

 !تخريب محيط زيست، فاجعه اي كه بايد آن را متوقف ساخت
 

باگذشت زمان و درسايه سياست هاي فاجعه بار رژيم واليت فقيه، تخريب محيط زيست ايـران  
پس از انتشار اخباري مبني برخشك شدن دومين .  هر دم ابعاد نگران كننده تري به خود مي گيرد

فعاالن محيط زيسـت    -درياچه بختگان  -و در عين حال زيباترين درياچه كشور)  به لحاظ وسعت( 
نسبت به نابودي سيستماتيك و شتابان هزاران گونه گياهي و جانوري بومي ايران هشـدار مـي       

، و به مناسبت روز تنوع زيستي از قول كارشناسان محـيـط    89خبرگزاري مهر، اول خرداد .   دهند
به دليل وضعيت ناپايدار محيط زيست ايران بيش از هزار گونه بومي گياهي “ :  زيست كشور نوشت

... در ليست قرمز قرار دارند و حيات گونه هاي جانوري نيز همچنان در معرض انواع تهديدهاسـت 
محيط زيست ايران به سبب دخالت دستگاه هاي توسعه گرا و كمبود فرهنگ حفظ گونه هـا، بـا     

هجوم دسـتـگـاه      ...  خطر جدي متوجه بقاي زيست بوم هاي كشور است.  خطر جدي مواجه است
صيانت از مـحـيـط زيسـت       ...  هاي دولتي مانند وزارتخانه هاي راه و ترابري، نفت، نيرو، صنايع و

سازمان محيط زيست ايران مدت هاست از تعداد و گونه هاي جانوري ... كشور را هزينه بر مي كند
خبر نمي دهد و بسياري از پژوهشگران و فعاالن عرصه هاي زيستي اين مساله را هشدار دهـنـده   

در واقع شدت تخريب محيط زيست تا به آن درجه است كه سازمان محيط زيست “  ... .  مي دانند
در هراس از اعتراضات داخلي و بين المللي از انتشار گزارش دقيق در خصوص گونه هاي گياهي و 
جانوري كه احتماال در يك دهه اخير در اثر سياست هاي رژيم واليت فقيه و بي تدبيري ارگـان    

 . هاي دولتي منقرض شده اند، استنكاف مي كند
نابودي رودخانه ها، درياچه ها، تاالب ها و جنگل ها به همراه آلودگي هوا و در نتيجه باال رفتن 

نابودي بخش هاي وسيعـي از    .  ميزان بيماري و مرگ بر اثر سكته و سرطان را افزايش داده است
جنگل هاي بلوط در سلسله كوه هاي زاگرس كه آخرين نمونه آن قطع درختان در جنگل هاي دنا 
بود، سبب گرديده گرد و غبار ناشي از فعل و انفعاالت جوي صحراي عربستان و مناطق خشك و 
. بي آب و علف ميان چند كشور عربي منطقه، سالمت ساكنان شهرهاي ميهن  ما را تهديد كـنـد  

ارديبهشت ماه، به نقل از  29چندي پيش پديده گرد و غبار به تهران هم رسيد و خبرگزاري ايسنا، 
گرد و غبار افزايش مي يابد و سالمت شهرونـدان دچـار     “ :  رييس سازمان هواشناسي گزارش داد
منطقه دركشـورهـاي    6كانون اصلي بحران گرد و غبار در ...  خسارت هاي جبران ناپذير مي شود

 “... . غربي ايران شناسايي شده كه چهار كانون آن در عراق، سوريه و عربستان است
تخريب محيط زيست و نابودي چرخه اكوسيستم آسيب هاي جدي و غير قابل جـبـران بـراي      

نكته با اهميت كه مي بايد با دقت مورد تاكيد قـرار    .  سالمت حال و آينده كشور پديد آورده است
عمراني خارج از كنترل و نظارت  نهـادهـايـي      -بگيرد رابطه ميان گسترش فعاليت هاي اقتصادي

 !چون سپاه پاسداران با سرعت تخريب و نابودي محيط زيست كشور است
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خودمان را در كنار اينها قرار بدهيم و تعريف كنيم، يا در مقابل اينها 
اين امـكـان     !  روِ اماميم سكوت كنيم؛ در عين حال بگوئيم ما دنباله

مـلـت   .  ملت هم اين را خوب فهميدند.  ندارد، اين قابل قبول نيست
 ”.بيند، ميداند، مي شناسد، مي فهمد اين را مى

ى    يك نكته“   :  خامنه اي در ادامه همين سخنان همچنين افزود
اساسى ديگر در مورد خط امام و راه امام اين است كه امام بـارهـا     
فرمود قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال كنونى اشـخـاص   

گذشته مال آن وقـتـى   .  ى اشخاص، مورد توجه نيست گذشته.  باشد
انسان به آن گذشته تمسك كند و .  است كه حال فعلى معلوم نباشد

. خوب، قبالً اينجورى بوده، حاال هم البد همان جـور اسـت    :  بگويد
ى مقابل آن گذشته بود، آن گذشته  اگر حال فعلى اشخاص در نقطه

ها با امام از پاريس تو هواپيما بـودنـد و      بعضى…ديگر كارائى ندارد
هـا   بعضى!  آمدند ايران؛ اما در زمان امام به خاطر خيانت اعدام شدند

از دورانى كه امام در نجف بود و بعد كه به پاريس رفت، با ايشـان    
ارتباط داشتند، در اول انقالب هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ امـا    

هاى اينها موجب شد كه امام اينـهـا را      بعد رفتار اينها، موضعگيرى
 ”.طرد كرد، از خودش دور كرد

اين سخنان خامنه اي به طور سازمان يافته اي از سوي بـرخـي     
چهره هاي رژيم و همچنان شماري از خطيبان نماز هاي جـمـعـه      
كشور تكرار شد كه نشانگر برنامه سازمان يافته سران ارتجاع بـراي  

خرداد ماه و در صـورت لـزوم        22مقابله با حركت هاي اعتراضي 
مهدوي كني، از چـهـره     .  برخورد خشن با رهبران جنبش سبز است

هاي شاخص جناح ارتجاع، عضو مجلس خبرگان و دبـيـرجـامـعـه      
روحانيت مبارز تهران، در سخنان روشني از خامنه اي خواست كه به 

برخورد ”  مخالفان نظام“ جاي موعظه مخالفان با شدت و قاطعيت با 
توان نظام اسالمي را اداره كرد  تنها با موعظه نمي“: كني گفت.  كند

. و مردم هم نبايد توقع داشته باشند رهبر تنها به موعظه بسنده كند
كنند چون رهـبـر يـك       بعضي ها گمان مي.  رهبر بايد فرمان بدهد

معناي ولي امر يعني فرمـانـده،   .  روحاني است، تنها بايد موعظه كند
 “.كند ولي امر با يك مرجع تقليد فرق مي

وي سپس با تكرار سخنان سال گذشتة خامنه اي مبني براينـكـه   
توان شاه سلطان حسيني اداره    يك نظام انقالبي و اسالمي را نمي“ 

ام در راستاي صيانـت از انـقـالب         من هميشه گفته“ :  ، گفت” كرد
اسالمي، در عين حفظ قوانين و حفظ حقوق مردم بايد قاطعيت الزم 

توان  را از خود نشان داد چرا كه يك نظام انقالبي و اسالمي را نمي
 “.شاه سلطان حسيني اداره كرد

از مجموعه سخنان و تهديدات سران ارتجـاع و فـرمـانـدهـان          
نيروهاي سركوبگر اين حقيقت روشن مي شود كه بر خالف هـمـه   

انتظامي رژيم ارتجاع حاكم نتوانسته است -قدرت نمايي هاي نظامي
جنبش عظيم مردمي را سركوب نمايد و همچنان هراسناك از توان 
و امكانات بالقوه اين جنبش مترصد آن است كه دور تـازه اي از        
سركوب هاي خشن و خونين را اينبار بر ضد رهبران جنبش سـبـز     

 . آغاز نمايد
 

   درس هاي مبارزه تاريخي سال گذشته
مبارزه دشوار و  همه جانبه يي كه  در پي كودتاي نظاميـان و      

پايمال كردن رأي ميليون ها ايراني آغاز شد حـاوي درس هـاي         
جالبي از ابتكار و روشن بيني توده ها و در ضمن تاكتيك هاي رژيم 

تظاهرات عظيم ميليوني توده .   براي خنثي نمودن مبارزه مردم است
ها در روزهاي نخست پس از انتخابات ولي فقيه و رژيـم را بـه           
. هراس انداخت و پايه هاي حكومت فقها را به شدت متزلزل كـرد   

رژيم دريافت كه اگر اجازه دهد اين شكل حركت هـاي عـظـيـم         
خياباني ادامه پيدا كند شهرهاي كشور مي توانند حالت روز هـاي      
. انقالب را به خود بگيرند و كنترل اوضاع از دست رژيم خارج شـود 

به خيابان آوردن ده ها هزار نيروهاي ضد شورش در تهران و ديگـر  
شهرهاي بزرگ، مختل كردن تمامي خطوط ارتباطي از  تلفن هاي 
همراه تا اينترنت، كه به عنوان ابزار نيرومندي براي سازمان دهـي    
تظاهرات، از سوي جنبش مردمي به كار گرفته مي شد و سـپـس       
دستگيري وسيع كادرهاي برجسته در صفوف اصالح طلبان با هدف 

مختل كردن روند سازمان دهي تظاهرات خياباني، و مسدود كردن هرگونه امكان 
تجمعي در شهر ها، با استفاده از تهاجم لباس شخصي ها، بسيج و سپاه سرانجـام  
توانست جلوي شركت وسيع و گسترده توده ها را در تظاهرات خياباني بگيرد و به 
رژيم اجازه دهد تا چتر امنيتي خود  را به شكل خشني بر سراسر شهرهاي مـهـم     

نكته ديگري كه درباره حوادث سال گذشته قابل تأمـل اسـت     .  كشور مستقر كند
شركت طيف وسيع نيروهاي اجتماعي و ائتالف متنوع نـيـروهـاي سـيـاسـي از           

پاشنه . نيروهاي ملي تا طيف وسيعي از نيروهاي چپ در صفوف جنبش مردمي بود
آشيل جنبش  كه رژيم به خوبي بر آن آگاهي داشت حضور كم سوي طبقه كارگر 

البته الزم به تذكر است كه ما در دو سال گذشتـه شـاهـد      .  در صفوف جنبش بود
يورش سازمان يافته ارگان هاي امنيتي رژيم بر ضد بخش هاي سازمان يـافـتـه      
جنبش كارگري خصوصاً معدود سنديكاهاي موجود، دستگيري گسترده فـعـاالن     

” خانـه كـارگـر     “ كارگري و حتي تشديد فشارهاي امنيتي بر ارگان هايي همچون 
بوديم كه در گذشته يي نه چندان دور از سوي رژيم به مثابه جايگزيني در مقابـل  

تهاجم وسيع امنيتي رژيم براي . سنديكاهاي واقعي كارگران به راه انداخته شده بود
جلوگيري از برگزاري روز جهاني كارگر، در هفته هاي گذشته، حتي مراسم متداول 
خانه كارگر نشانگر هراس عميق سران رژيم از پيوستن گسترده جنبش كارگري به 

 .جنبش عمومي مردم بر ضد استبداد است
يكي از ضعف هاي جنبش سبز در سال گذشته و در آغاز كار تأكيد يك جانبه بر 
تنها مسئله آراي انتخابات و كم توجهي به مسايل عمومي سركـوب آزادي هـا،       

اجتماعي بر گرده زحمتكشان و تالش در جذب طبـقـه   -فشارهاي شديد اقتصادي
طرح اين واقعيت كه بدون پايان دادن   .  كارگر و زحمتكشان به صفوف مبارزه بود

به حاكميت استبداد قرون وسطايي نمي توان به بي عدالتي هـاي دهشـتـنـاك         
اجتماعي ـ سياسي در جامعه ما پايان داد و وخامت روز افزون وضعيت معيـشـتـي    
كارگران و زحمتكشان در ارتباط مستقيم با سياست مخرب و ضد مـلـي دولـت        
احمدي نژاد و مافياي نظامي ـ امنيتي رژيم واليي است، از جمله مسايلي است كه 

اجتماعي نيروهاي سياسي و آگاهان اجتمـاعـي   -بايد در مركز توجه مبارزه سياسي
 .  قرار بگيرد

ما همچنان بر اين عقيده ايم كه افشاگري پيگير رژيم استبدادي، بـاال بـردن       
اگاهي وسيع توده ها همراه با تداوم تكان هاي سنگين اعتراضي توده هاست كـه  

 .قادر است رژيم تا بن دندان مسلح عليه مردم را به زانو در آورد

 ...ادامه تأملي بر حوادث ايران

 ...ادامه فشرده اي پيرامون هدفمند كردن 

 . كمين مردم است
پس از “ :  سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با صراحت گفته است

 ”.اجراي اليحه هدفمند كردن يارانه ها، افزايش قيمت ها طبيعي است
جهش قيمت ها و افزايش نرخ بيكاري دو پي آمد فوري و اجتناب ناپذير اجراي 
طرح صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است، و تاكنون برنامه اي پـيـش       

برپـايـه آمـار      .  گيرانه و عملي از سوي رژيم درقبال آن درنظر گرفته نشده است
 7/24ساله نشان مي دهـد كـه        24تا  15مركز آمار ايران، نرخ بيكاري جوانان 

بـرابـر    2درصد اين گروه سني بيكار هستند و با اجراي طرح تحول اين ميزان به 
فراموش نكنيم كه ركود در صنايع و رواج اقتصاد غـيـر     .  افزايش پيدا خواهد كرد

مولد مهم ترين عامل رشد نرخ بيكاري درميهن ماست كه با حذف يـارانـه هـا        
 !انتظار افزايش جدي و هولناك آن مي رود

 چه نتيجه اي مي توان گرفت؟
قانون هدفمند سازي يارانه ها و شيوه دولت كودتا براي اجراي آن، اثرات و پي 

 . آمدهاي فاجعه باري بر زندگي اكثريت جامعه باقي مي گذارد
مبارزه با اين طرح ضد مردمي و تالش براي سازماندهي اعتراضات و اتـحـاد     
عمل ميان همه مخالفان و منتقدان مختلف اين طرح، كه طيف وسيـعـي را در       
برمي گيرد، وظيفه جدي و مبرم احزاب و نيروهاي سياسي ترقي خواه و تـحـول     

مقابله و مخالفت با اين برنامه فاجعه بار مي تواند در مـبـارزه     .  طلب كشور است
مشترك همه نيروهاي ضد استبداد و مخالف دولت كودتا نقش بارز و اساسي يي 

دراين خصوص مي توان با احساس مسئوليت تاريخي فصل مشترك و   .  ايفا كند
. نكات عمده را مبناي همكاري و هماهنگي ديدگاه هاي متفاوت موجود قـرارداد   

تقويت توليد و افزايش ظرفيت صنعتي، حمايت از توليد داخلي، تضمين حـقـوق     
زحمتكشان و مزدبگيران، حق تشكل هاي آزاد و مستقل صنفي، عدالت اجتماعي 
و آزادي هاي دمكراتيك و غلبه بر اقتصاد داللي و مبتني برواردات و نمايندگـان  
سياسي آن، از فصول مشترك ميان احزاب و سازمان ها و شخصيت هـاي ضـد     

 . استبداد، مخالف دولت كودتا و خواهان سربلندي ميهن محسوب مي شود
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همبستگي جنبش كارگري و كمونيستي جهان 

 با مبارزات مردم ايران

سازمان ترقي خواه ليبراسيون در انگلستان خواهان پايان دادن به 
 ها در ايران شد اعدام

 
تأثر و انزجار خود را نسبت به ادامه نقض خشـن  )  Liberation(” ليبراسيون“

 9زنداني سياسي در روز    5ويژه اعدام  حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، و به
هاي حقوق بشر و  به گزارش سازمان.  كند امسال اعالم مي)  ارديبهشت 19( ماه مه 

نيروهاي اپوزيسيون ايران، پاسخ رژيم ايران در برابر هر گونه انتقاد و مخـالـفـت،    
ساالرانه از راه دستگيري، بازداشت، شكنجه و اعدام مخالفـان،   انتقام گيري مذهب

نگاران، دانشجويان، نويسندگان، كارگران، آموزگاران، و فـعـاالن      از جمله روزنامه
هـاي واهـي و        اين افراد را به جرم.  حقوق بشر و زنان، در سطحي گسترده است

يا ”  هاي ضد انقالب ارتباط با گروه“ ، يا ” تهديد عليه امنيت ملي“ ساختگي از قبيل 
اپوزيسيون ايران بر ايـن اعـتـقـاد اسـت كـه،              . كنند متهم مي”  محاربه با خدا“ 

برخوردهاي خشن و ناعادالنه با قربانيان اخير در ايران نشانگر تـرس رژيـم از         
 22( ژوئـن       12مقاومت مردم ايران به ويژه در آستانه نخستين سالگرد انتخابات 

با وجود نگراني مردم ايران نسبت به افزايش نقض حقوق بشـر در      .  است)  خرداد
ايران از زمان آن انتخابات مورد اشاره تاكنون، و به رغم مبارزه مردم براي كسـب  
حقوق دموكراتيك در چارچوب قانون اساسي آن كشور، رژيم ايـران نـه تـنـهـا          

هاي مردم را ناديده گرفته، بلكه جوي از ترس و وحشت را نيز در كشور به  خواست
فرزاد كمانگر، :  هاي اخير در ايران عبارت بودند از قربانيان اعدام.  وجود آورده است
هاي عـلـي      نگار كُرد، كه همراه با دو تن ديگر از اقليت كُرد به نام معلم و روزنامه

. در تهران دستگير شده بود)  85تابستان (   2006حيدريان و فرهاد وكيلي در ژوئيه 
به اتهام عضويت در يك گروه مسلّح بـه مـرگ        86اسفند  6اين سه تن در روز 

شخص ديگري كه به همين دليل اعدام شد، شيرين علم هـولـي،     .  محكوم شدند
ساله حقوق زنان بود كه به دفعات و به كرّات مورد آزار و شكنجه بـراي   28فعال 

اش نيز از حق داشتـن وكـيـل       گيري قرار گرفته بود، و در دوران بازجويي اعتراف
پنجمين قرباني مهدي اسالميان، يك فعال سياسي بود كه او نيز بـه    .  محروم بود

شايان توجه است كه، همه اين پـنـج     .  اقدام و فعاليت بر ضد رژيم متهم شده بود
هاي تروريستي را رد كـرده   قرباني بارها موارد اتهام در ارتباط با شركت در فعاليت

ساالرانه رژيم  با توجه به اوضاع سياسي ايران و رفتارها و برخوردهاي مذهب. بودند
هاي ايران نه تنها قانون اساسـي   معتقد است كه، مقام”  ليبراسيون“ ايران، سازمان 

گـيـرنـد و زيـر پـا               كشور خود بلكه منشور جهاني حقوق بشر را نيز ناديده مي
به رغم ادعاي دولت ايران مبني بر حمايت از صلـح، آزادي، حـقـوق        .  گذارند مي

هـا،     ويژه مـوج اعـدام     دموكراتيك و دوستي با دنيا، نبود و نقض حقوق بشر، و به
المللي حقوق بشر به شدت نگران  هاي بين سازمان.  كند خالف اين ادعا را ثابت مي

در .  هاي ايران در آينده افزايش يـابـد   آميز مقام آنند كه اين اعمال خشن و قساوت
، سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، و جامـعـه   ” ليبراسيون“ چنين شرايطي است كه 

هـا،   خواند تا براي وادار كردن رژيم ايران به توقف فوري اعدام المللي را فرا مي بين
آزاد كردن همه زندانيان سياسي، پايان دادن به نقض حقوق بشر و رعايت قوانيـن  

 .هايي فوري و جدي بردارند المللي گام بين
 

 ليبراسيون
 2010ماه مه 

 
 !نامه اعتراضي اتحاديه كارمندان بخش عمومي به رژيم

 آقاي رسول موحديان، سفير جمهوري اسالمي ايران 
 سفارت جمهوري اسالمي ايران

 
 2010اول ژوئن : تاريخ

 
 سفير گرامي،

 
) UNISON(اتحاديه يونيسون ] انگلستان[كميته اجرائيه منطقه جنوب غرب 
هاي اخير فعاالن سنديكايي و فعاالن صلح در  در نهايت تأسف و تأثر از خبر اعدام

مـاه مـه        9تن ديگر در روز  4جمهوري اسالمي ايران، از جمله فرزاد كمانگر و 
سازمان منطقه جنوب غرب اتحاديـه  .  مطلع شده است)  89ارديبهشت  19(   2010

حزب توده ايران، كشتار كارگران نساجي 

 !  در عراق را محكوم مي كند

در پاسخ به فراخوان همبستگي فدراسيون عمومي سنـديـكـاهـاي     
كارگري عراق، در رابطه با حمله تروريستي مرگبار نيروهاي تروريست 
وابسته به القاعده به كارگران يك كارخانه نساجي در هيال، واقـع در    
استان بابل، كميته مركزي حزب توده ايران پيامي خطاب به رفـقـاي   

اين پيام، از طريق كميته مـركـزي     .  سنديكاليست عراقي منتشر كرد
حزب كمونيست عراق در اختيار هيئت اجرائيه فدراسيـون عـمـومـي       

 :متن پيام به قرار زير است. سنديكاهاي عراق قرار گرفت
 رفقاي عزيز   

 20ما از دريافت اخبار بمب گذاري هاي تروريستي كـه در روز          
كارگران نساجي هيال  واقع در استان بابل را ]  ماه مه 10[  ارديبهشت 

كميته مركزي حزب توده ايران عمل .  هدف قرار داد،  بهت زده شديم
مذبوحانه بمب گذاري در كارخانه نساجي هيال را كه منجر به مـرگ    

كارگر و زخمي شدن بسياري ديگر شد، به شدت محكـوم   40بيش از 
اين حقيقت كه بانيان اين عمل جنايتكارانه كـه كـارگـران      .  مي كند

بيگناه را كه در ميان آنان تعداد زيادي زن كارگر وجـود داشـت بـه        
هنگام ترك محل كار خود هدف قرار داده اند، به روشني مـاهـيـت      

 .باورهاي سياسي ارتجاعي آنان را فاش مي كند
ما اين عمل را يك جنايت وحشيانه و غير قابل بخشش بـر ضـد       
مردم زحمتكش عراق مي دانيم و مقامات قانوني عراق را فـرا مـي       
خوانيم تا اقدامات عاجل و موثر براي تضمين ايمني و سـالمـت و         
حفاظت كارگران اتخاذ كرده  و به خانواده هاي همه شهدا و زخـمـي   

حزب توده ايران، همبستگي .  شدگان اين فاجعه غرامت پرداخت كنند
 .خود را با كارگران نساجي هيال و خانواده هاي آنان اعالم مي كند

ما حمايت خود از مبارزه مردم عراق براي يك زندگي آزاد و ايمـن  
در عراقي دموكراتيك، مستقل، عاري از اشغال خارجي و شكـوفـا را     

 .اعالم مي داريم
 

 با درود هاي برادرانه
 كميته مركزي حزب توده ايران

 1389ارديبهشت   20

الـوقـوع بـيـشـتـري در            هاي قريب يونيسون همچنين نگران اعدام
 .ها آمده است جمهوري اسالمي است كه در گزارش

خواهيم كه خواست ما مبـنـي بـر       ما مصرّانه و قاطعانه از شما مي
توقف سركوب سنديكاها و نقض حقوق بشر را به اطالع دولت مبتوع 

ما خواهان پايان دادن .  خود، و نيز به رياست جمهوري ايران، برسانيد
. ها در ايران و آزادي فوري همه زندانيان سياسي هسـتـيـم      به اعدام

خواهيـم   همچنين، از طريق شما از دولت جمهوري اسالمي ايران مي
كه رعايت اصول سازمان جهاني كار در ارتباط با آزادي تشـكـل را     

خواست و نظر يونيسون اين است كه تـمـام فـعـاالن       .  تضمين كند
سنديكايي زنداني شده در ايران بايد آزاد شوند و هرگونه تهديـد بـه     

هـاي     زنداني كردن فعاالن سنديكايي مستقل در ارتباط با فعـالـيـت   
به عالوه، ما همچنان نگران وضعيت ديـگـر   .  برحق آنها متوقف شود

هاي ايران، از جمله منصور اسالو و  فعاالن سنديكايي زنداني در زندان
ابراهيم مددي از رهبران سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تـهـران   

هاي اخير لـطـمـه     ترديد اعدام كنيم كه بي مؤكداً تصريح مي.  هستيم
 .زيادي به اعتبار و آبروي ايران و دولت متبوع شما زده است

اميد است كه نظرات ما را بدون درنگ به اطالع رياست جمهور و 
 .دولت خود خواهيد رساند

 
 با احترام،

 )Ian Ducat(ايان دوكت 
  يونيسون] انگلستان[دبير منطقه جنوب غرب 
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پيامدهاي فاجعه بار اين گونه برنامه به ويژه حذف يارانه هـا ،    .  كنوني است
 .براي طبقات محروم و مزدبگيران كشور بركسي پوشيده نيست

 كارگران و زحمتكشان نخستين قربانيان،
اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها تاثير مستقيم برمنافع طبقه كارگر و   
! ديگر زحمتكشان ميهن ما باقي مي گذارد، اثري به شدت منفي و ويرانـگـر  

هـنـگـام      -خانه كارگـر -عليرضا محجوب، دبير كل تشكل وابسته به رژيم 
بحث درباره هدفمند سازي يارانه ها درمجلس، با اشاره به پايـمـال شـدن      
حقوق و منافع زحمتكشان درصورت تصويب و اجراي اين طرح، از جـملـه     

را )  قيمت نفت و حامل هاي انرژي( امروز مي خواهند اين قيمت “ :  گفته بود
محقق كنند كه ايـن  ) تحويل روي عرضه كشتي(براساس فوب خليج فارس 

... مساله باعث تغيير پول ملي وعدم صيانت از اسـتـقـالل كشـور اسـت            
كارمندان و كارگران ايراني حقوق خود را به ريال دريافت مي كـنـنـد، نـه       
براساس فوب خليج فارس، مگر مي شود براي حل اين مساله يك طـرفـه     

با اين كار بنيان حضور خارجي ها دركشور محكم تر مي شـود  ....  عمل كرد 
و آثار قيمتي به تصاعد هندسي و آثار درآمدي به تصاعـد حسـابـي مـورد         

 ” .رسيدگي قرار نمي گيرد و لذا من براي فقرا اعالم خطر مي كنم
مطابق طرح تحول اقتصادي وحذف يارانه ها، دستمزد زحمتكشان افزايش 
نمي يابد و برخي ارگان هاي موجود نظير شوراي عالي كار خاصيت وجودي 

مي شوند و ”  اصالح“ قانون كار  41خود را از دست داده و موادي مانند ماده 
سال گذشـتـه   .  بنابر اين موضوع افزايش دستمزدها به كلي متوقف مي گردد

سخنگوي طرح تحول ، طي مصاحبه اي، خاطر نشان ساختـه بـود كـه ،          
افزايش حداقل دستمزدها دردوران اجراي طرح با هدف يافتن مبنايي منطقي 

درقانون هدفمندسازي يارانه ها برنـامـه اي كـه        .  موقوف االجرا شده است
برپايه آن بتوان متناسب با افزايش قيمت هاي انرژي و حذف يـارانـه هـا        
درفكر افزايش درآمدهاي كارگران بود، منظور نشده و مشخص نيست تفاوت 
ميان رشد قيمت ها ناشي از اجراي طرح مذكور با دستمزد كارگران چگونـه  

تا به امروز نيز روشن نشده دولت كودتا با چه ميزان يارانه نقدي !  خواهد بود
و با كدام مكانيسم عملي مي خواهد ميان جهش قيمت ها و سطح دستمـزد  
ها انطباقي به وجود آورده و فشار تورمي را مهار و قدرت خريد كارگـران را    

به ويژه آنكه، با اصالح قانون كار كه از اجزاي مهم طرح تحول !  حفظ كند؟
است بسياري از مواد حمايتي قانون مذكور به زيان زحمتكشان و بـه سـود     

به اين ترتيب نخستين اثر اجراي .  كالن سرمايه داران حذف شده و مي شود
قانون هدفمندسازي يارانه ها نابودي امنيت شغلي طبقه كـارگـر و ديـگـر         

 !زحمتكشان كشور است
 دهقانان، فقر، تيره روزي و مهاجرت از روستاها،

بخش كشاورزي ايران يكي از عرصه هايي است كه آزاد سازي اقتصادي 
. و قطع يارانه ها ضربات سنگين و جبران ناپذيري بـرآن وارد مـي سـازد         

درواقع اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها باعث سقوط وحشتناك سـطـح   
مطابق يك .  زندگي زحمتكشان روستا خصوصا دهقانان زحمتكش مي گردد

هزار ميلـيـارد    15برآورد كارشناسي، با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها 
تومان افزايش هزينه به بخش كشاورزي تحميل مي شـود و تـولـيـدات           
كشاورزي ايران كامال قدرت رقابت خود را از دست مي دهند كه نتيجه آن   

يكي از اعضاي كميسـيـون   .  رشد بازهم بيشتر فقر در روستاهاي كشور است
كشاورزي مجلس با هشدار نسبت به اثرات زيانبار قطع يارانه ها و زنـدگـي   

عمده “ :  سخت و دردناك ساكنان روستاهاي سراسر كشور يادآوري كرده بود
كشاورزي ما روي زمين هاي يك هكتار يا دو هكتاري و به صورت سنـتـي   

آزادسازي قيمت ها بـراي  .  است و بيش از آنكه سود آور باشد، زيان ده است
حساسيت دربخش كشاورزي به حـدي  .  محصوالت كشاورزي صحيح نيست

. بيشتر به آن توجه مـي شـد    ) قانون هدفمند سازي(است كه بايد در اليحه 
ايلنا دراواسط سال گذشته برآوردهاي مركز آمار ايران از وضعيـت زنـدگـي      
دهقانان را منتشر ساخت كه درآن آمده بود، هر خانوار روستايي سال گذشته 

هزار تومان كسري بودجه داشت و تصريح كرده بود كه، پايين بـودن     557
سطح زندگي، كسري بودجه و نبود كار مهم ترين داليل مهاجرت روستاييان 

همچنين خبرگزاري فارس دردي ماه سال گذشته از قـول      .  به شهرهاست
نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي مجلس نوشت كه، كشـاورزان پـولـي      

حال با اين وضعيـت روشـن اسـت        .  براي پرداخت اقساط وام بانكي ندارند
اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها چه باليي برسر توليد بخش كشاورزي 

 !و درنتيجه زندگي ميليون ها دهقان زحمتكش وارد مي آورد
 قشرهاي ميانه حال و سقوط سطح زندگي، 

طيف گسترده مزدبگيران شامل كارمندان رده پايين و متـوسـط دوايـر و        
ادارات دولتي و خصوصي، كارمندان رده پايين كشوري و لشگري، فرهنگيـان  
و كسبه خرده پا و جزء، و توليد كنندگان كوچك درساليان اخـيـر خسـارات        

اجراي قانـون  .  زيادي از عملكرد دولت برگمارده احمدي نژاد متحمل شده اند
هدفمند سازي يارانه ها از زمره مواردي است كه به شدت منافع حال و آينده 
. قشرهاي ميانه حال، كسبه جزء و توليد كنندگان كوچك را تهديد مي كـنـد  

اجـتـمـاعـي     -جهش قيمت ها و آزاد سازي اقتصادي، فشارهاي اقـتـصـادي   
مطابق آمار، هزيـنـه   .  سنگيني را بردوش كارمندان و فرهنگيان وارد مي آورد

زندگي در استان تهران متناسب با درآمد كارمندان، معلمان و گروه بزرگي از   
كميسيون اجتماعي مجلس دراسفند سـال  .  مهندسان و پزشكان شاغل نيست

قبل اعالم داشت كه، درآمد كارمندان فقط كفاف خوراك و هزينه هاي اوليـه  
 500درصد از كل كارمندان كشور كمتر از  45بيش از . زندگي آنها را مي دهد

هزار  900تا  800بين ( هزار تومان حقوق دريافت مي كنند، با تعيين خط فقر 
مي توان با صراحت گفت كه اكثريت معلمان، كارمندان ومزدبگيـران  )  تومان

 . زير خط فقر بسر مي برنند
خصوصي سازي، جهش قيمت ها و نابودي امنيت شغلي حاصل از اجـراي  
هدفمند سازي يارانه هاست كه زندگي را برقشرهاي ميانـه حـال جـامـعـه          

 . دشوارتر مي سازد
 صنعت و توليد مغلوب داللي و واسطه گري، 

يكي از اثرات مخرب قانون هدفمند سازي يارانه ها تضعيف جدي بـنـيـه      
 . توليدي كشور و ورشكستگي توليد كنندگان ملي است

چند ماه پيش، مديران عامل دو كارخانه راهبردي كشور، يعني مجتمع ذوب 
آهن اصفهان و كارخانجات پوالد مباركه با ابراز نارضايتي از طـرح تـحـول      
اقتصادي با صراحت يادآوري كرده بودند كه،با اجرايي شدن اليحه هدفمـنـد   
سازي يارانه ها قيمت تمام شده پوالد خام ايران افزايش پيدا خواهد كـرد و    

درصد كاهش  30سود پوالد مباركه بيش از   --سال كنوني   –  1389درسال 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان نيز با انتقاد از بي توجهي به بـخـش     .  مي يابد

صنعت درخصوص تاثير هدفمند سازي يارانه ها برتوليد متذكر شد كه، اجراي 
طرح قيمت تمام شده تمام محصوالت صنعتي را حداقل سه تا چهار درصـد    

 . افزايش مي دهد و از قدرت رقابت محصول داخلي در بازار جهاني مي كاهد
در كليه بخش هاي صنعت و توليد شاهد اثرات منفي آزاد سازي اقتصـادي  
خواهيم بود كه به سود دالالن و وارد كنندگان و به زيان توليد كـنـنـدگـان       

هنگام ارايه گزارش كميسيون ويژه طرح تحول به مجلس، يـكـي از       .  است
مخالفان طرح با اشاره به ارزيابي كارشناسان و آمارهاي واقعي موجود تاكـيـد   
كرده بود كه، با اجراي قانون هدفمندسازي اغلب كارخانجات به ورشكستگي 

با اين طرح كـارخـانـجـات مـا          .  رسيده وخطر تعطيل كامل آنها وجود دارد
با حذف يارانه !  ورشكسته و توان رقابت با محصوالت خارجي از ميان مي رود

درصد افزايش مي يابد و صنايع  40تا  30حامل انرژي، هزينه هاي توليد بين 
داخلي كه كاالهاي قابل صدور به خارج از كشور را توليد مي كننـد، قـدرت     
رقابت خود را از دست داده و به اين ترتيب گرايش به واردات تشـديـد مـي      

افزايش واردات مستلزم تامين ارز مورد نياز است و همزمان با افـزايـش   .  شود
تقاضا براي ارز، قيمت آن هم افزايش مي يابد، يعني پول ملي بيشتر و بيشتر 

ورشكستگي توليد و ركود صنعت مترادف و مسـاوي بـا         . تضعيف مي گردد
 !بيكاري و نابودي امنيت شغلي ميليون ها كارگر است

توليد كنندگان كاالهاي صنعتي و اين بخش سرمايه داري ايران نـيـز از       
 !بازندگان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها هستند

 جهش قيمت ها، افزايش تورم و رشد  نرخ بيكاري،
درحالي كه محمود احمدي نژاد با عوام فريبي خاص خود از حل مـعـضـل    
بيكاري درايران با اجراي هدفمند سازي يارانه ها تا سه سال آينده سخن مي 
گفت، با انتشار آمار افزايش بيكاري توسط مركز آمار ايران، خبرگزاري ايسنـا  

چـه كسـي     “ :  خرداد ماه، درگزارشي با اعتراف به بيكاري فزاينده نـوشـت   2،
 ”مسئوليت افزايش نرخ بيكاري را مي پذيرد؟

ايلنا دراوايل فروردين ماه امسال با انتشار مباحث مربوط به اثـرات طـرح       
يكـي  .  تحول اقتصادي گزارش داد كه، آينده بسيار بدي درانتظار مردم ماست

از پي آمدهاي  اليحه هدفمند كردن يارانه ها، بحران اجتماعي و بـيـكـاري    
به گزارش ايلنا، اسفند مـاه  .  است و مردم ما با آينده بدي روبه رو خواهند شد

در .  ، نصف بيشتر جمعيت ايران قرباني هدفمند كردن يارانه ها خواهند شد88
يك برآورد رسمي كه در رسانه هاي همگاني نيز انتشار يافـت، بـا اجـراي        

درصـد در     60هدفمند سازي يا بهتر گفته باشيم حذف يارانه ها، تورم باالي 

 ... ادامه فشرده اي پيرامون قانون 

      6ادامه در صفحه 
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 نوزدهمين سمينار بين المللي كمونيستي 
بحث و بررسي احزاب كمونيست در باره پي        

 آمد هاي بحران اقتصادي سرمايه داري  
 )مه  16تا  14( ارديبهشت  26تا  24-بروكسل 

    10ادامه در صفحه 

نوزدهمين سمينار بين المللي كمونيستي، به روال هر سا له و بـا شـركـت      
 26تا  24چهل و يك حزب كمونيست و كارگري از جمله حزب توده ايران، از 

ارديبهشت، در بروكسل، پايتخت بلژيك، تشكيل شد، و بيست و سـه حـزب       
برادر كه نتوانستند در آن شركت كنند با ارسال پيام، همبستگي خـود را بـا         

سمينار، پس از معرفي احزاب شركت كننده، كارخود را   .   سمينار اعالم داشتند
.  ، عضو دفتر سياسي حزب كارگر بلژيك، آغاز كرد» بودوآن دكر« با پيام رفيق 
، عضو ديگر دفتر سياسي، طرح نتيجه گيري هـاي    » ژو كوتنويه« آنگاه رفيق 

پي آمد هاي بـحـران     « كلي و عمومي به منظور بحث در سمينار، زير عنوان 
ايـن  .  را ارائـه داد   »  هاي اقتصادي و مداقه و بررسي احزاب كمونيست در آن

طرح در طول سه روز با سخنراني ها و ارائه نظر يكايك  شركت كنندگان در   
و نيز بحث و بررسي نوبتي در بين سخنرانـي  )  از جمله نماينده حزب ما(سمينار

ها، به طور قابل مالحظه اي اصالح و تكميل شد، و سر انجام طرح نهائي بـه  
 :تصويب سمينار رسيد، كه چكيده اي از آن در زير مي آيد
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،  ايـن  2009در سال )  ك.ب.س(بيانيه نهايي سمينار بين المللي كمونيستي 
سسيستم سرمايه داري در برابر بحراني قـرار  “ :  مطلب را مورد تأئيد قرارداد كه

اين يك عارضه گذرا و   .  بسي وخيم تر است  1929دارد كه از فروريزي سال 
تصادفي نيست، بلكه  بحران فراگير سيستم سرمايه داري است كه سرچشمـه  

اين بحراني  طوالني و عميق خواهد بود كـه مـا     .  آن در قلمرو توليد قراردارد
. اين پيش بيني، با روي دادها و واقعيت ها تائيد شد”  . هنوز در آغاز آن هستيم

ايـن  .   بحران سراسري  و ادامه داري تمام سياره مارا زير ضربه گرفته اسـت   
و )  اياالت متحده، اتحاديه اروپا و ژاپـن   ( بحران مهم ترين مراكز امپرياليستي 

بسياري از كشور هاي ديگر و از آن  جمله كشور هاي زير سلطه را نيز دربـر    
 ”...گرفته است

سند نتيجه گيري هاي كلي بحث هاي امسال سمينار در ادامه مي افـزايـد     
كه، اين درطبيعت و سرشت سيستم سرمايه داري است كه با يورش به حقوق 

ما ضمنأ در .  دستمزد بگيران و افزايش بيكاري، نرخ سود آوري را بهبود بخشد
منظور جا به جائي كامل كارخانه هـا از كشـورهـاي        [ »  نقل مكان«  دوران 

پيشرفته سرمايه داري به كشورهائي است با دستمزد و خدمات اجتماعي  پائين 
و همچنين در دوران بستن كارخانه ها و بيكاري هاي انبـوه  ]  نامه مردم   -. تر

با اين شيوه ها، انحصارات صنعتي  و بانكي  موقعيت خود را بهبود مي . هستيم
بخشند و سود بري خود را مجددأ بر قرار مي سازند و نيز در زمـان بـحـران،      
بزرگ تر ها، حتي بيش از معمول، موقعيت خود را به حساب كوچك تر ها باز 

ميليون ها نفر از زحمت كشان و كارگران كشاورزي به كوچه .  سازي مي كنند
در    2008تنها  در سال   .   ها ريخته مي شوند و دستمزد ها  كاهش مي يابند
در حـال    »  كارگران فقير« سطح جهاني پنجاه ميليون نفر بيكار شدند و شمار 

بحران، در همه جاي جهان  فاصله بين ثروت و فقر را   ”  ...افرايش سريع است
اولين قربانيان بحراني هستنـد كـه     »  جنوب«  كشور هاي .  زياد تركرده است

غالب اين كشورها وابسته .  توسط مراكز امپرياليستي پديد آمد و عموميت يافت
امـر  . . . .  به توليد مواد اوليه و محصوالت كشاورزي  براي صادرات هسـتـنـد   

، آمريكا ) جهاني(  دهنده بودنِ صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت خارجي
و اتحاديه اروپا،  بافت صنعتي بومي و كشاورزي كشورهاي جنوب را ويـران      

چنيـن وضـعـي      ...  ساخت و آن ها را زير سلطه شركت هاي فرا ملي قرار داد
 بيش از پيش آن ها را وامدار و نيازمند به استقراض بيشتر كرد و تحت آمريت

 ”...بيشتر امپرياليست ها قرار داد
بحران يونان براي جهان  سرمايه داري يك خطر كلي را دربردارد، زيرا مي 

خطر آنسـت كـه       .   تواند يك ورشكستگي مالي تازه اي را در پي داشته باشد
نخست  اسپانيا و  پرتغال : به كشورهاي ديگر اروپا گسترش يابد) اين بحران ( 

اگـر ايـن سـرايـت         .  و سپس ايرلند، ايتاليا، انگستان، بلژيك و حتي فرانسـه 
گسترش يابد مي تواند ادامه حيات يورو، واحد پول اروپا، را مـورد تـهـديـد           

بحران، خندقِ ميان كشورهاي قوي تر و توانمند تر و كشـورهـاي       .  قراردهد
واكنش ناسيوناليسـت  . ضعيف تر جنوبي و شرقي اتحاديه اروپا را عميق تر كرد

يـونـان امـروز      ...  ها در اين كشور ها، تضاد ها را باز هم تشديد مي كنـد 
حمالت فوق العاده شديدي كه .  آزمايشگاه ضد كارگري اتحاديه اروپاست

ار سوي دولت سوسيال دموكرات  به زحمتكشان وارد مي شـود از آن        
از درآمد زحمتـكـشـان    %     30جمله باعث خواهد شد كه به طور متوسط 

چنين سخت گيري هائي  شامل تمام زحمتكشان در سراسـر  ( كاسته شود 
 )...يونان خواهد شد

بحران  اقتصادي موجب بحران هاي سياسي عميق در ميان نيروهـاي  
در رويارويي با طغيان روز   .   حاكم در كشورهاي سرمايه داري شده است

افزون  توده هاي كار در يونان، اتحاديه اروپا وضعيت سركوبگرانه  خود را 
براي تحمـيـل ايـن      .  بسط وگسترش داده است. . .   در پرتغال، فرانسه و

تحكم و استبداد انحصارات، نوعي فاشيستي كردن رژيم هاي دموكراسيِ 
» جنگ با تـروريسـم    «و اين مويد آن است كه . بورژوازي انجام مي يابد

دست .   نيز، به ويژه  براي حفاظت از خويش در مقابل دشمن داخلي است
به طور منظم ريشـه كـن و       ]  پيروزي بر فاشيسم[   1945آوردهاي سال 

و .   نژاد پرستي و ناسيوناليسم  توسعه مي يابد.  ويران شده اند و مي شوند
نيز دولت هاي سرمايه داري بيش از پيش  براي نقش اساسي خـود در      

لطمـه زدن و      :  آخرين خاكريز، در برابر طغيان توده ها متمركز مي شوند
تهاجم به حقِ اعتصاب، به حقوق دموكراتيك اوليه  و يا وضعِ  قـوانـيـن    

كار زار ضد كمونيستي كـه بـر     .  استثنائي، به يك قاعده مبدل شده است
ضد بسياري از احزاب كمونسيت در اروپا ي مركزي و شرقي در جـريـان   
است و يا كوشش براي دو  باره سازيِ تاريخ جنگ دوم جهاني از طريـق  
سرهم بندي كردن دروغ ها نيز در خدمت  به سياست ضد خلقي جـاري    

باز نويسي تاريخ  مبني بر اين كه گويا كمونيسم .  امپرياليست ها قرار دارد
و فاشيسم هر دو مسئولِ  قرباني شدن ميليون ها نفر در جنـگ بـودنـد،      
زمينه اي براي سياست ضد كارگري، بيگانه ستيزي و نـظـامـي گـري          

چنين حمالتي از سوئي ديگر از جانب احزاب سنتي  و بـه    . . .   امروزين 
 .... ويژه سوسيا ل دموكرات ها نيز به عمل مي آيد

بحران، تضاد هاي بين قدرت هاي بزرگ امپرياليستي را تقويـت مـي     
كند، و در دراز مدت، سبب تسريع دگرگوني هائي در موازنه قوا در سيستم 

قدرت هاي امپرياليستي در جـنـگ از     .  جهاني امپرياليست ها خواهد شد 
براي تقسيم جهان و براي كنترل منابع مواد اوليه، نـيـروي كـار ارزان          

حيطه نفوذ در مـنـاطـق      )  گسترش( قيمت، عرصه هاي سرمايه گذاري و 
بحران همچنين، تيـز تـر     ...   استراتژيك، به رقابت با يكديگر مي پردازند

شدنِ تضاد بين مراكز مهم امپرياليستي غربي و ژاپـن از يـك سـو و            
را ...  اقتصادهاي نو خاسته اي مانند چين، روسيه، برزيل، آفريقاي جنوبي و

اما همه اين ها، باعث نمي شـود   .  از سوئي ديگر، به همراه خواهد  داشت
كه قدرت هاي امپرياليستي  روي مواردي كه به منافـع اسـاسـي آنـان         

آنان بر وارد آوردن فشار روي ملت هـاي    .  مربوط مي شود، متفق نباشند
جهان به منظور آنكه بارِ سنگين بحران را به دوش گـيـرنـد، كـامـأل            

خويـش  »  ابر قدرتي« اياالت متحده براي حفظ موقعيت . . . .  همداستانند
مي كوشد و از ناتو براي وارد كردن متحدان خود در استراتژي سـلـطـه      

بحران، نظامي گري را تـقـويـت    ...  گري جهاني اش  بهره گيري مي كند
اياالت متحده همواره همان استراتژي نظامي جهت كنـتـرل   . . .  مي كند

كامل بزرگ ترين منابع  نفتيِ خاورميانه، و ضمنأ با هدف در دست داشتن 
كامل منابع انرژي مورد استفاده رقبايِ عمده خويش و مقدم بر همه چين، 
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دستگاه حكومتي امريكا و پنتاگون همچنـان در حـا ل         .  را ادامه مي دهد
، » ديه گو گـارسـيـا     « تمركز ابزارجنگي در جوار ايران، مانند پايگاه نظامي 

است، جائي كه هزاران بمب متعارف كه  قادرند براي تخريب تاسيسات زير 
سناريـو، مشـابـه      ...  زميني در اعما ق بسيار زياد نفوذ كنند، انباشته شده اند

ايران متهم شده است كه قصد .  هماني است كه به تجاوز به عراق منجرشد
توليد سالح هاي هسته اي را دارد بدون اين كه در اين مورد مدركي موجود 

اياالت متحده  همچنان  به پشتيباني و حمايت از دولت صهيونيستـي  .  باشد
اسرائيل ادامه مي دهد و سوريه زير فشار شديد است تـا سـيـاسـت ضـد          

 ”...امپرياليستي خود را رها كند
بيانيه سپس به اوضاع آمريكاي التين و آفريقا مي پردازد و آنگاه نـقـش   
رياكارانه آمريكا را در سياست خلع سالح هسته اي  به نقد مي كشد و نشان 
مي دهد كه آمريكا حاضر نيست متعهد شود كه اولين كشوري نخواهد بـود  
كه سالح هسته اي را به كار برد و هرگز بر ضد كشورهائي كه فاقد  چنين 
سالح هائي هستند مورد استفاده قرار دهد، زيرا صريحأ  ايران و جمـهـوري   

ژرفاي بحراني كه ...  دموكراتيك خلق كره را از اين امر مستثني  كرده است
ما در آن هستيم اكثريت عظيمي از جهانيان را  بيش از پيش در موقعيـتـي   

در برابر وخامت بحرانِ شـتـابـنـده سـيـسـتـم             .  توان فرسا قرار مي دهد 
امپرياليستي و در برابر بينوائي فزاينده خلق هاي جهان، تنـهـا جـانشـيـن        

سيستم سرمايه داري   .   معتبري كه باقي مي ماند جامعه سوسياليستي است
 ”...با چند رفورم و يا با چند دستكاري، مرمت پذيرنخواهد بود

 
 احزاب كمونيست  و ظايف 02
در اين بخش، مبارزات توده ها و وظائف كمونيست ها مـورد بـررسـي       

ــود                        ــي ش ــل م ــق ــي از آن ن ــائ ــه ه ــوش ــه گ ــت ك ــرف ــرارگ :                                     ف
بحران سراسري سيستم سرمايه داري، احزاب كمونيست را وامي دارد تـا       
نقش پيش آهنگ طبقه كارگر را كامأل به عهده بگيرند، و آن عبارت اسـت  

مسئوليت تحرك، سازمان دهي و جهت دادن به مبـارزات تـوده هـاي        :  از
و همچنين نشان دادن مبدأ و منشا بينوائي روز افزون تـوده  .  استثمار شونده

براي تـحـقـق ايـن امـر،            .  ها  و هدايت آنان به راه انقالب سوسياليستي
.  كمونيست ها بايد از هر فرصتي كه دست مي دهد بهره بـرداري كـنـنـد      

پرداختن به مبارزه طبقاتي فرصت واالئي  خواهد بود براي تربـيـت نسـل      
بخش بزرگي از جوانان امروزين، و مطمئناٌ بخشي از آن .   جديدي از كادرها

را تحمل كـرد، هـرگـز         1989نسلي كه  موج ضد كمونيستي بعد از سال 
در ايـن زمـان       .  تجربه بحراني با اين شدت و اهميت را از سر نگذرانده اند

است كه آنان خود را براي به عهده گرفتن وظايف انقالبي  شان براي دهه 
احزاب كمونيست جوان تر براي  تقـويـت   .  هاي در پيش رو آماده مي كنند

تـئـوري هـاي      .  پيوند هاي خود  با توده ها موقعيتي عالي در اختيار دارنـد 
لنينيسم  بايد راهنماي عمل آن ها  باشد، و با كار كمونيسـت    -ماركسيسم 

ها در ميان توده هاست كه  كسبِ آگاهي گسترش مي يابد و ريشـه مـي       
و نيز در خالل تجربيات  مبارزاتي است كه توده ها مـي آمـوزنـد و        .  گيرد

در خالل چنين مبارزاتي است كه چشم انداز سوسياليسم ... بازهم مي آموزند
كمونيست ها بايد مطالباتي را مطرح كنـنـد كـه      .  گشوده و نمايان مي شود

زحمتكشان مي خواهند و امروز براي آن مبارزه مي كنند، و در عين حـال،    
كار در ميان تـوده هـا     .  بايد اين مبارزات را به سوي سوسياليسم جهت داد 

متضمن فعاليت و قبول مسئوليت در سنديكا ها و ساير سازمان هاي تـوده    
از زمره  تالش هاي مهم براي جنبش كـمـونسـتـي     .  اي طبقه كارگر است

درس گرفتن از ساختمان سوسياليسم  در كشورهاي اروپاي شرقي و دفاع از 
كمونيست ها در برابر .  ضرورت ساختمان سوسياليسم و موضوعيت آن است

كارزار ضد كمونيستي يي كه با باز سازيِ دروغين تاريخ، مي خواهد همـتـا   
احزاب كمونيست بايد با تمام  توان خود .  سازي بكند،  ساكت نخواهند ماند

 .    از دست آوردهاي تاريخي سوسياليستي قرن بيستم دفاع كنند
كمونسيت ها بايد در تمام  جبهه هاي مبارزه ضد  امپرياليستي خلق هـا   

به ويژه بايد با  نقش رو به فزوني  ناتو و تهديد هاي نظـامـي   .  شركت كنند
زمان آن فرا رسيده است تا  با گسترش دادن مبارزات .   روز افزون آن رزميد

اين امر، و نيز همكـاري بـيـن احـزاب         .  مشترك بين المللي، به جلو رفت
.  كمونيستي،  تعهدي بسيارسنگين از ما  در سطح بين المللي  طلب مي كند

بـايـد   .   بايد همبستگي فعال را در جريان مبارزات طبقاتي گسـتـرش داد      
بايد فعاالنه در مـبـارزات   .  كنكاش كرد و شعار واحدي براي  مبارزه پيداكرد

و يا »  آزادي پنج كوبائي« مانند مبارزه براي .   بين المللي جاري شركت كرد

 .بيرون بردن نيرو هاي خارجي از افعانستان
 سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران  

نماينده كميته مركزي حزب توده ايران نيز از جمله سخنرانان اين نشست 
: نماينده كميته مركزي در ابتداي سخنراني خود از جملـه گـفـت     .  مهم بود

رفقاي عزيز، اجازه مي خواهم  به نام حزب توده ايران، بهترين احساسـات  “ 
كمونيستي و سپاسگزاري هاي صميمانه خود را به حزب كارگر بلـژيـك و     

 . تمام هيات هاي نمايندگي احزاب برادر،عرضه دارم
در حالي كه مسئوالن  گوناگون سيستم  سرمايه داري  از پايان يـافـتـن     
ركود در تعدادي از اقتصادهاي عمده جهان و نمودار شدن پاره اي عـالئـم      
بهبود و رشد در مشخصه هاي سيستم حاكم سخن مي گوينـد، واقـعـيـت        
زندگي زحمتكشان، ورشكستگي مراكز توليدي، تراز نامه هاي منـفـي بـي      
سابقه كشورهاي سرمايه داري، ادامه انقباض سيستم اعتباري و بـانـكـي،        

عالوه بر .  بيكاري هاي ميليوني، بر ادامه بحران اقتصادي جهاني داللت دارد
آن، بحران ويرانگر يونان و فروپاشي اقتصاد آن كشور، بار ديگر نشـان داد      
كه بحران كنوني  سرمايه داري وخيم تر از آن است كه بـتـوان حـتـي از         

نحوه روياروئي با بـحـران     .  نزديك شدن پايان بحران سخني  به ميان آورد
يونان نيز نشان داد كه تدابير اتخاذ شده همانند  تمام اقدامات ديـگـرشـان،    
فقط و فقط  به زيان مردم عادي، يعني كارگران و كـارمـنـدان و ديـگـر            
زحمتكشان و در جهت حمايت كامل از بانك هـا، مـوسـسـات مـالـي و             

ريشه بحران سراسري كنوني سرمايه داري   ...  انحصارات  امپرياليستي است
را بايد در ادامه انتقال هرچه بيشترعمل كرد سرمايه به عرصه هاي مـالـي       

در نـيـمـه دوم      “  اضافه توليد“در دهه هاي اخير دانست كه با ظهور بحران 
سرمايه انحصاري، به ويژه در آمـريـكـا،    .  سرعت بيشتري گرفت 1990دهه 

تالش كرد تا با استفاده از سازمان تجارت جهاني  و ساير نهاد هاي سرمايه 
داري بين المللي، نرخ استثمار را در تمام بخش ها به شدت افزايش دهد، از 
ضريب ماليات بر درآمد هاي خالص انحصارها بكاهد و بارِ هـزيـنـه هـاي       
اجتماعي را به دوش كارگران، شركت هاي كوچك و قشرهاي  كم درآمـد    

بحران اقـتـصـادي      ).  در ساير كشورها نيز به همين گونه عمل شد( بگذارد 
كنوني را بايد نقطه اوج سلسله بحران هاي نوبتي و منطقه اي دانست كه در 

ابتد ا از مكزيك و روسيه آغاز شد و بعـدأ، در     90سال هاي نخستينِ  دهه 
اقتصاد كشورهاي جنوب شـرقـي آسـيـا را در            1998  - 1997سال هاي 

درآمريكا، با تركيد ن حباب  بـازار      2001  –  2000برگرفت و در سال هاي
خود را نشـان داد و      )  ورشكستگي انرون( داللي در صنايع الكتروني آمريكا 

دنبالـه  .  اقتصاد  آرژانتين را زيرو رو كرد  2004  -  2003بعدأ در سال هاي  
با شدت يافتن بحران در بازار مسكن و ورشكستـگـي    2007آن در تابستان 

صندوق ها و بانك هاي مربوط به اين رشته در امريكا، تـداوم  يـافـت و          
 ”...سرانجام  به بحران كنوني انجاميد

نماينده كميته مركزي در بخش ديگري ضمن توضيح شرايـط ايـران و       
. وضعيت در ايران فاجعه آمـيـزاسـت   “ :  مبارزات مردم ميهن ما از جمله گفت

 از ساليان.  شرايط زندگي  به ويژه طي پنج سال گذشته توان فرسا شده است
تجويزي صندوق بين المللـي     طوالني به اين طرف ، بر اساس نسخه هاي

حتي بررغم مواد صريح -پول و بانك جهاني، حكمرانان جمهوري اسالمي  
تصميم به خصوصي سازي بخش عمومي و اقتصاد پايه اي    -قانون اساسي

يعني صنايع نفت، فوالد سازي، كارخانه هاي توليد ابزار توليد، مخابـرات و    
–سران سپاه پاسداران در همه جا حضور دارند از آن جمله . نظاير آن گرفتند

 .در اقتصاد، كه دست باال را در آن دارند –و به ويژه 
در سياست خارجي، رژيم سياستي ماجراجويانه و به غايت خطـرنـاك را،     

حقوق خدشه ناپذيـر  همراه با شانتاژ،  ادامه مي دهد و با اين سياست    
ما در استفاده صلح جويانه  از نيرو ي هسته اي را به خطر مـي  

ما فكر مي كنيم كه نوزدهمين سمينار مسائل  مربوط به گستـرش  .  اندازد
نتايج بحث ها ما را در     .  بحران جهاني را عميقأ تجزيه و تحليل خواهد كرد

و بازهم به تمامي، احترام و دوستـي  .  مبارزات و نبرد كنوني ياري خواهد داد
 ”.مان را به رفقاي حزب كارگر بلژيك  تقديم مي داريم

 فعاليت هاي ديگر سمينار
عالوه بركار اصلي سمينار كه عبارت بود از بحث و بـررسـي بـحـران         

كنوني سرمايه داري، فعاليت هاي ديگري نيز در زمينه هاي مختلف انجـام  
 :از آن جمله است تصويب چند بيانيه پشتيباني. گرفت

 با احزاب كارگري و كمونيستي كشور هاي عرب و  ••••
 خصوصاً مردم فلسطين؛     
 قطعنامه همبستگي با كوبا؛ و ••••
 افشاگري در باره واژگون سازيِ بيشرمانه تاريخ جنگ   ••••

 ... ادامه نوزدهمين سمينار احزاب 
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درخواست يك جلسه اضطراري براي رسيدگي به ايـن مـوضـوع      
كردند كه در پايان آن، بيانيه يي از سوي رياست كـنـونـي شـورا       

منتشر شـد    -و نه يك قطعنامه از سوي شورا  -)  نماينده مكزيك(  
اي    اعمالي كه منجر به كشته شدن عده“ كه ضمن محكوم كردن 

” و شـفـاف  ...  طرفانه  بي...  تحقيق“ ، خواستار آن گرديد تا يك ” شد
دولت آمريكا نيز اظهار داشت كـه،  .  درباره آن رخداد صورت بگيرد

هاي اسرائيلي خود در اين زمينه تحقيق كنند، يعنـي هـمـان       مقام
موضعي كه دولت اسرائيل هم اعالم كرده است، كه با توجـه بـه     

طـرف     اينكه اسرائيل خود مورد اتهام است و در اين زميـنـه بـي     
توان اين موضع را به چيزي جز حمايت آشكار از دولت  نيست، نمي

در حالي كـه مـوارد     .  اسرائيل و رفتارهاي خودسرانه آن تعبير كرد
درستي، با واكـنـش شـديـد و          مشابه در ديگر نقاط دنيا ، غالباً به

محكوميت قاطع و تحريم و كاهش يا قطع روابط  ديپلماتـيـك و     
آمـيـز      شود، واكنش جانبدارانه و تـبـعـيـض     رو مي جز اين ها روبه

هاي امپرياليستي در برابر اين رفتـار غـيـرانسـانـي دولـت            قدرت
اسرائيل، نشانه حمايت آشكار آنها از اين ژاندارم منطقه خاورميانـه  

حضور تركيه در مركز اين رخدادها، و مواضع اتخاذ شـده از    .  است
سوي دولت اسالم گراي اين كشور، نه فقط در اين مورد  بلكه در 

نخست وزير تركيه سال گذشتـه  .  دو سال اخير نيز قابل تأمل است
در اجالس داووس، در جريان يك بحث و منـاظـره رسـمـي بـا          
شيمون پرز با او به مشاجره علني پرداخت، و در اعتراض به حملـه  

گـري     پس از ميانجي.   اسرائيل به غزه جلسه مناظره را ترك كرد
اي تهـران بـراي      تركيه عضو ناتو در تنظيم موافقتنامه اخير هسته

تبادل اورانيوم در خاك تركيه، اينك اين كشور بار ديگر به عنـوان  

بازيگري مهم در صحنه سياست خاورميانه، از جمله در مورد مسـئلـه      ...ادامه جهان راهزني مردم اسرائيل
تركيه از مـعـدود مـتـحـدان        .  كند فلسطين و صلح، خود را مطرح مي

هـاي     اسرائيل در اين منطقه بوده است كه حتي مانورها و بـرنـامـه     
آموزش نظامي مشترك نيز با اسرائيل انجام داده است، اگرچه تعدادي 

سال پيش نيز رجب طيـب اردوغـان،     .  از آنها روز دوشنبه ملغي شدند
نخست وزير تركيه، براي عقد يك معاهده صلح ميان اسـرائـيـل و        

اما امروز روابط دو كشور رو به تيرگي بـيـشـتـري     .  سوريه تالش كرد
در پي رخدادهاي دوشنبه، اردوغان سفرش به آمريكاي جنوبي . رود مي

تمام گذاشت و به كشورش بازگشت، و اقـدام اسـرائـيـل را            را نيمه
 .خواند” تروريسم دولتي“

ها و    المللي از سوي مردم، دولت روز چهارشنبه، بر اثر فشارهاي بين
هاي غيردولتي، اسرائيـل شـروع بـه آزاد كـردن              نيروها و سازمان

اي در  شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه.  ها كرد گروگان
صادر كرد و قصد خود بـراي  ”  آميز اسرائيل حمله خشونت“ محكوميت 

آمـريـكـا،    ( انجام تحقيقات مستقل درباره حمله اسرائيل را اعالم كرد 
شوراي امنيت از بـان  ).  ايتاليا و هلند، به اين قطعنامه رأي منفي دادند

كي مون، دبيركل سازمان ملل، خواست تا مسئوليت تشكيل كمـيـتـه    
بان كي مون خواستار پايان دادن بـه      .  ياب را به عهده بگيرد حقيقت

محاصره غزه شد و گفت كه، اگر اسرائيل به محاصره پايان داده بـود    
 .افتاد چنين اتفاقي نمي
هاست كـه   خواه خاورميانه و جهان سال دوست و ترقي نيروهاي صلح

براي پايان دادن به تنش در اين منطقه حساس از راه پايان دادن بـه    
محاصره و اشغال اين منطقه از سوي اسرائيل، و تشكيل يك دولـت    

تنها از   .  كنند مستقل فلسطيني به پايتختي اورشليم شرقي، تالش مي
اش مـحـقـق، و       اين راه است كه آرمان فلسطين و مردم زجر كشيده

 .صلح و عدالت در اين منطقه برقرار خواهد شد

 اعالميه حزب توده ايران 

درباره حمله جنايتكارانه اسرائيل به 

المللي  كاروان همبستگي بين  

آميز امروز كمانـدوهـاي    حزب توده ايران حمله عمدي و تحريك
دوسـتـانـه       هاي انسان هاي حامل كمك اسرائيلي به كاروان كشتي

براي فلسطينيان تحت محاصره در غزه را به شـدت تـقـبـيـح و          
 .كند محكوم مي

نيروهاي اسرائيلي شماري از فعاالن همبستگي از سراسر جهـان  
را كه محموله حاوي مواد غذايي، دارو و لوازم پزشكي و مصـالـح     

كردند، هدف گلوله قرار داده و به قـتـل      ساختماني را همراهي مي
المللي، در اين حمله  هاي بين بر اساس گزارش خبرگزاري.  رساندند
در ميان فـعـاالن   .  اند تن مجروح شده 27تن كشته و  16كم  دست

كردنـد   المللي كه اين كاروان دريايي را همراهي مي همبستگي بين
رسيد، اعضـاي پـارلـمـان اروپـا و             و شمارشان به صدها تن مي

كشورهاي ديگر و همچنين سياستمداراني از نقاط گوناگون جهـان  
 .حضور داشتند

بار توسط دولت اسرائيـل، نـقـض       اين حمله غيرقانوني و جنايت
الملـلـي مـحـسـوب         ترين اصول حقوق بين خشن و آشكار بنيادي

اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا نيز بار مسئولـيـت ايـن      .  شود مي
جنايت فجيع را به گردن دارند زيرا بدون حمايت و تشويق ضمني آنها 
دولت اسرائيل در موقعيتي نمي توانست باشد كه بتواند افكار عمومـي  

 .الملـلـي بـي اعـتـنـايـي كـنـد                دنيا را نايده گرفته وبه قوانين بين
حزب توده ايران همراه با همه نيروهاي بشردوست، هوادار صـلـح و       

خواه در خاورميانه و سراسر جهان اين عمل جنايتكارانه نيروهاي  ترقي
كند و خواستار آن است كه اسرائيل به تعهداتي  اسرائيل را محكوم مي
هاي متعدد سازمان ملل متحد ملزم به رعـايـت      كه بر اساس قطعنامه

 .آنهاست، عمل كند
 

خواند كـه ايـن        خواه ايران را فرا مي حزب توده ايران نيروهاي ترقي
اقدام وحشيانه و خالف قانون دولت اسرائيل را محـكـوم كـنـنـد و          
همبستگي خود را با مردم فلسطين كه در راه يافتـن يـك راه حـل          
عادالنه براي مسئله فلسطين و بازگشت به خانه و كاشانـه خـود بـر        

هاي سازمان ملل متحـد پـيـكـار        المللي و قطعنامه اساس قوانين بين
 .كنند، اعالم كنند مي

حزب توده ايران همبستگي خود را با مبارزه قهرمانانه مردم فلسطين 
هايشان و استقرار يك دولت پايدار  براي پايان دادن به اشغال سرزمين

 .كند و مستقل فلسطيني، به پايتختي اورشليم شرقي، اعالم مي
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ها بـه     خواستار آزادي بازداشت شدگان و تحويل محموله كشتي
چندين كشور جهان با فراخواندن سفـيـران خـود از        .  غزه شدند

اسرائيل ناخشنودي شديد خود از اين جنايت بي سابـقـه را بـه        
هاي فرانسه، آلمان، و تركيه از جـملـه        دولت.   نمايش گذاشتند

دولت تركيه، بر .  هايي بودند كه اين حمله را محكوم كردند دولت
نظامي گسترده بـا اسـرائـيـل،         -رغم روابط گسترده ديپلماتيك

شديداٌ از حمله راهزنانه كماندوهاي اسرائيلي به ايـن  كـاروان       
به دليل اينكه اين كاروان زير پرچم تركيه حركت مي .  انتقاد كرد

كرد و در جريان حمله نيروهاي اسرائيلي تعدادي از شهـرونـدان    
تركيه كشته شدند، به شكل غير منتظره اي جو ضد اسرائيلي بـر  

اين حقيقت در جريان مراسم تشييع .   اين كشور حاكم شده است
جنازه رسمي قربانيان تركيه اي در هفته گذشته كامالٌ مشـهـود     
بود و دولت اين كشور را در مقابل شرايط ويـژه اي قـرار داده         

در مقابل، باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، و ديـويـد       .   است
كامرون، نخست وزير بريتانيا، با لحني بسيار ماليم و بدون اشاره 
به مسئوليت اسرائيل در اين حمله، صرفاً از وقوع اين اتـفـاق و     

هاي همگاني غرب  رسانه. ابرازتأسف كردند” اي كشته شدن عده“
نيز تالش زيادي كردند تا اين حمله اسرائيل را دفاع از خـود در    

ها نشان دهند، و نتانياهو هم با وقاحت تمـام   “  تروريست“ مقابل 
گونه كمـبـودي    هاي تلويزيون مدعي شد كه هيچ در برابر دوربين

همزمان با اين رخداد، بنيامين نـتـانـيـاهـو        .  در غزه وجود ندارد
كار كانادا بود كه براي رسيدگي بـه ايـن        مهمان دولت محافظه

سفرش به آمريكا را لغو كرد و به اسرائيل بازگشـت، و    ”  بحران“ 
نخستين كاري كه كرد مالقات با نظاميان مجروح شده اسرائيلي 

اي    به ابتكار تركيه، كه از اعضـاي دوره     !  و دلجويي از آنان بود
شوراي امنيت سازمان ملل متحد است، اعضاي اين شـورا نـيـز      

1389خرداد  ماه  17شنبه  دو   12  844شمارة   
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خرداد، كماندوهاي نيروي دريايي اسرائيل  10،روز دوشنبه گذشته صبح 
المللي، متشكل از    همبستگي بين”  كاروان آزادي“ از راه دريا و هوا به يك 

هاي مردمي، كـه   كشتي باربري و مسافربري و حامل ده هزار تن كمك 6
المللي درياي مديترانه به سوي غزه در  هاي بين از تركيه راه افتاده و در آب

بنابر خبرهاي منتشر شده، اين حملـه راهـزنـان      .  حركت بود، حمله كردند
ها تـن   تن و زخمي شدن ده 19تا  16دولتي اسرائيل منجر به كشته شدن

هاي اين  محموله كشتي).  ارقام قطعي هنوز مشخص نشده است( ديگر شد 
 50تـن از         700كاروان كه با پرچم تركيه در حركت بودند و نزديك به 

كشور جهان، از جمله فعاالن صلح و حقوق بشر، اعضاي پارلمان و حـتـي   
: كردند، عبـارت بـود از       يكي از بازماندگان هولوكاست آن را همراهي مي

از جمله سـيـمـان    ( مواد غذايي، وسايل پزشكي و دارو ، مصالح ساختماني 
هـا   در ادامه حمله، كشتي).  هاي قبلي توسط اسرائيل براي نوسازي تخريب

هـاي     ارسال كمـك .  و سرنشينان آنها نيز از سوي اسرائيل بازداشت شدند
دوستانه مردم دنيا براي همبستگي با مردم غزه حدود سه سال است  انسان

ميليون سكنه اين منطقه در محاصره  1/5كه ادامه دارد، يعني از زماني كه 
اقتصادي اسرائيل قرار گرفتند و همواره از لحاظ  نيـازهـاي     -كامل نظامي

پيش از اين نيز اسرائيل بارها در ارسال .  اساسي زندگي دچار كمبود هستند
هـاي     يكي از بـهـانـه     .  هايي كارشكني كرده بود و تحويل چنين محموله

نظامي از اين  هاي شبه اسرائيل اين است كه، كشورهايي مثل ايران و گروه
 . رسانند طريق اسلحه و مهمات به غزه و حماس مي

رساني، با واكنش سريع و خشماگـيـن    حمله نظامي به اين كاروان كمك
خواه و صلح دوست جهان، از جمله احزاب كمونـيـسـت و       نيروهاي ترقي

كارگري و مردم كشورهاي مختلف از جمله مردم اسرائيل، فـلـسـطـيـن،      
هزاران تن از . رو شد آمريكا، فرانسه، كانادا، تركيه، ايران، يونان، اردن، روبه

مردم كشورهاي دنيا براي محكوم كردن و اعـتـراض بـه ايـن اقـدام              
ها آمـدنـد و        غيرقانوني و ضد انساني نيروهاي نظامي اسرائيل، به خيابان

7 June 2010  

دنيا راهزني دولتي 

 كند اسرائيل را محكوم مي

     11ادامه در صفحه 

 يورو 600                رفقا از برلين     به مناسبت اول ماه مه
 يورو 80               رفقا از هانوفر     به مناسبت اول ماه مه

 كمك هاي مالي رسيده 


