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 ،تسلط اقتصادي سپاه پاسداران
و ترفندهاي سرمايه داري 

  تجاريِ غير توليدي

     3ادامه در صفحه 

 7ادامه در صفحه 

، دستاورد دولت احمدي )و نه اشتغال زايي(اشتغال زدايي 

بحران بيكاري و ادامه افزايش روزافـزون تـعـداد        
بيكاران و جويندگان كار در ايران را به جرات مي توان 
يكي از بزرگ ترين معضل هاي كنوني كشور خـوانـد،   
معضلي  كه حتي مسئوالن دولتي نيز به آن اعـتـراف   

به رغم وعده و وعيدهاي انتخاباتي احمدي نژاد .  دارند
در مورد كاهش بيكاري، در چند سال گذشته نه تنها از 
تعداد بيكاران كاسته نشده است، بلكه بنا به آمار منابع 
دولتي و روزنامه هاي مجاز كشور، ميـزان بـيـكـاري       
اكنون به باالترين حد خـود، در دو دوره ريـاسـت            

 . جمهوري احمدي نژاد رسيده است
بنا بر بررسي هاي اخير مركـز آمـار ايـران، نـرخ           

درصـد، و تـعـداد           14/  6بيكاري در بهار امسال به 
. ميليون نفر افزايش يافت 3/  5بيكاران نيز به بيش از 

اين درحالي است كه نرخ رسمي بيكاري در سال هاي 
درصد و تعداد بيكاران نيز كمي  11/  9گذشته حداكثر 

اخبار رسانه هاي ايران و جهان در هفته هـاي    
اخير بطور پررنگي به ترسيم شرايط حاد منطـقـه   
خاورميانه و احتمال حمله نظامي از سوي اسرائيل 
و اياالت متحده آمريكا به ايران اختصاص داشتـه  

اعالم تصويب چهارمين قطعنامه شـوراي    .   است
امنيت سازمان ملل در ارديبهشت ماه و به دنبـال  
آن اعمال برخي تحريم هاي يكطرفه از سـوي      
اياالت متحده و اتحاديه اروپا و اين حقيقت كـه    

شوراي امنيت بر پايه فصل هفتـم   1929قطعنامه 
منشور سازمان ملل اتخاذ شده، به شرايطي منجر 
شده است كه نمي تواند نگراني هاي به حقي را   
در هواداران صلح جهاني و نيروهاي مردمـي بـه     

خبر فروش سيستم مـوشـكـي از        .   وجود نياورد
سوي اياالت متحده آمريكا به كويت، اظـهـارات   
خصمانه سران فرانسه، امارات متحده عـربـي و       
عربستان سعودي در رابطه با ايـران، و اعـمـال        
سريع تحريم هاي تنبيهي از سوي امارات متحده 
عربي در ماه هاي اخير در ايجاد ايـن نـگـرانـي       

به موازات اين تـحـوالت پـرده      .   سهيم بوده اند
برداري سران رژيم واليت فقيه از هواپيماي بمب 
افكن بي سرنشين و موشك هاي جديداٌ تـولـيـد    

، » ولي فقـيـه  « شده و اظهارات تحريك آميز 
رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئـيـس قـوه        

امنيتي رژيـم       -قضائيه و برخي سران نظامي
اين نگراني را كه اين روند به وخامت بيشـتـر   

 .اوضاع بيانجامد، را تشديد كرده است
 5، روز        » نيوز.  اس. يو« از سويي نشريه  

شهريورماه، در مقاله تحريك كننده يي اظهار 
هم براي اياالت متحـده و هـم       “ داشت كه 

اي ايران ايـن     ها، ساعت هسته براي اسرائيلي
اسـرائـيـل    ....  كند روزها به سرعت حركت مي

دستانه مـهـيـا     بايد خود را براي حمالت پيش
اي خود را هـم     كند و توان بازدارندگي هسته

اسرائيل بايد تجـهـيـزات الزم      .  افزايش دهد
تـر     اي كه سـخـت     براي دومين حمله هسته
همگان اسرائيل را   ..  . خواهد بود را فراهم كند

دانـنـد و        اي در خاورميانه مـي  قدرتي هسته
اكنون اسرائيل بايد به همگان اين را بفهمانـد  

همزمان با تـالفـي     ”  پيكاني“ كه بحث دفاع 
سيسـتـم   .  اي اسرائيل عمل خواهد كرد هسته
براي تامين امنيت اسـرائـيـل    ”  پيكاني“ دفاع 

سلطه طلبي امپرياليسم، دولت كودتا، و مصالح 
 جنبش مردمي

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، در تير مـاه،   
با صدور بيانيه يي خطاب به ملت ايران،  دخالـت  
روز افزون سپاه پاسداران در عرصه اقتصادي را نا 
متناسب با مسئوليت هاي ذاتي سپاه و بـه زيـان     
بخش خصوصي كشـور دانسـت و خـواسـتـار            

در بيانـيـه سـازمـان          . جلوگيري از ادامه آن شد
بـر   عالوه“ :  مجاهدين انقالب اسالمي آمده است

اختصاص پروژه هاي ملي چند ميلياردي با تـرك  
تشريفات مناقصه به شركت هاي وابسته به سپـاه  

بنگاههاي اقتصادي نيز يكي پس از    - پاسداران
ديگري از سوي اين نهاد نظامي خريـداري مـي     

اين سازمان اضافه مي كند كه، با حضـور     ” . شود
و نظامي و    نهادي برخوردار از امكانات اطالعاتي

همگراييِ جنبش زنان، و دور 
 نماي مبارزه با ارتجاع حاكم 

 حمايت از خانواده ”طرح دوباره اليحه
، اقدامي به ضد مبارزات آگاهانه زنـان  ”

 كشور
فعاليت خستگي ناپذير شخصت ها و گرايشـات  
گوناگون جنبش زنان ميهن ما،  به رغم سركـوب  

اين .  و تهديد دائمي ارگان هاي امنيتي، ادامه دارد

     2ادامه در صفحه 
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در قسمتي از اين مطلب آمده .  رهنورد،  به مخالفت با اليحه مذكور پرداخت
حال سئوال اينست كه در شرايط فعلي يعني در روند دولت نهم و   ...  “ :  است

دهم كه خانواده ها در چند سال اخير به داليل فقر اقتصادي مسايل طبقاتي 
يا نابساماني هاي سياسي و اجتماعي وضربات هولناك رفتار ديكتاتور منشانه 
و تماميت خواه در عرصه عمومي و با تهاجمات ايـن شـرايـط بـرعـرصـه           

چرا مجلس در وضعيت بحراني كشور اليحه مذكور را ...  خصوصي روبروست
از سوي ديگر چه اصراريست كـه بـا ايـن        ...  در دستور كار قرار داده است؟

اليحه به عهد قاجار برگرديم و نگرش قاجاري به خانواده را زنده كـنـنـد و      
فراموش كنند كه در عصر مدرن و انسان هاي فرهيخته و پيشتـرفـتـه بـه       
سرمي بريم نه در جنگل توحش شهوترانان و مرفهان كه اصوال اين گـونـه   

خارج كردن اليحه به اصطالح حمايت از خانواده ... اقشار نياز به قانون ندارند
نه يك درخواست زنانه بلكه نماد درخواستي ملي و با هدف سعادت مـلـت     

 ”.ايران و دوام خانواده هاي ايراني است 
مبارزه سازمان يافته با اين اليحه و به طور كلي چنين سياسـت هـايـي،       
مستلزم اتحاد عمل، نزديكي و توجه جدي به اكثريت زنان ميهن مان،  يعني 
زنان طبقات محروم و زحمتكش جامعه،  است كه قربانيان ستم و تبعـيـض   

به اين ترتيب، دركنار اين مهم ، توجه ضـرور و    .  طبقاتي و جنسيتي هستند 
هدفمند به زنان كارگر، زنان طبقات محروم وجذب و جلب آنان به صـفـوف   

 .مبارزه حائز اهميت فراواني است
چندي پيش رسانه هاي همگاني از نارضايتي ژرف زنان سرپرست خانـوار  
پرده برداشته و گوشه هايي از وضعيت دردناك معيشتي آنان را انـعـكـاس      

تيرماه، از قول رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شـوراي   25ايلنا ،.  دادند
چنانچه آمارهاي تصاعدي طالق كه بـه صـورت     “ : شهر تهران، گزارش داد

روزافزون درحال افزايش است، كنترل نشود، ميزان زنان سرپرست خانوار و   
مشكالت آنها دردسر ساز شده و مي تواند تهديد و آسيب جدي براي آينـده  

 . باشد
متاسفانه در حال حاضر تعريف مشخص و واحدي در مورد زنان سرپرست 
خانوار وجود ندارد و تعريف ناقص فعلي از اين زنان نيز از منظر اجتماعي نياز 

سازمان ها دردي از دردهاي زنان سرپرست خانوار كم . به بازبيني مجدد دارد
 ”. ...نمي كنند

مشاور شهردار تهران در امور بانوان، اواسط تيرماه،  تصريح كرد كه، طـي  
هزار زن سرپرست خانوار در شهر تهران ثبت شده  10يك سال اخير بيش از 

از سوي ديگر،  مدير كل سابق دفـتـر     .  هزار فرزند دارند 21اند كه بيش از 
امور زنان و خانواده بهزيستي،  اعالم داشت كه، آمار زنان سرپرست خـانـوار   

تيرماه،  خاطر  29وي به خبرنگار ايلنا ، . نزديك به دو و نيم ميليون نفر است
اغلب زنان سرپرست خانوار با معضالت بسـيـاري روبـرو      ...  “ :  نشان ساخت

هستند وسازمان ها و نهادهاي حمايتي هنوز مسايل آنان را حل نشده باقـي  
آخرين آمارها نشان مي دهد كه رقم زنان سرپرست خانوار بـه  ...  گذاشته اند 

اين درحاليست كه وزارت رفـاه و      ...  هزار نفر رسيده 500ميليون  2بيش از 
هزار  600ميليون و  1دفتر مطالعات اجتماعي اين وزارتخانه همچنان به آمار 

ازاين ”   . استناد مي كند 1386زن سرپرست خانوار مطابق با سرشماري سال 
هزار تن  زير پوشش دفتر زنـان     174تعداد،  برپايه گزارشات رسمي،  فقط 

آن تعدادي نيز كه تحت پوشش كميته .  وخانواده سازمان بهزيستي قراردارند
امداد خميني قرار گرفته اند، بخشي كوچك هستند كه به لحاظ دسترسي به 
امكانات در زمره فقيرترين زنان سرپرست خانوار بوده و خواستار خـروج از      

 . پوشش اين بنياد انگلي اند
زنان سرپرست خانوار هم زير فشار فزاينده و كمر شكـن اقـتـصـادي و         
نابرابري طبقاتي قرار دارند و هم تاثير تبعيض جنسيتي را به خوبي حس مي 

آنها و خانواده هايشان زير تيغ نابرابري طبقاتي و جنيستي قرار داشته و . كنند
از اين رو زمينه هاي مساعدي براي جذب و فعاليت آنان در جنـبـش زنـان      

برخالف تصويري كه رژيم واليت فقيه از اين زنان ارايه مي كند، . وجود دارد
تمامي زنان سرپرست خانوار صرفا افرادي بدون مهارت هاي شغلي و فـاقـد   

بخش قابل توجهي از زنان سرپرست خانوار را زنان كارگر و   .  آگاهي نيستند
زنان شاغلي تشكيل مي دهند كه از ميزان معيني آگاهي سياسي برخوردارند 
و در تكاپوي روزانه براي تامين زندگي خود و خانواده هايشان تـبـعـيـض،       
نابرابري، زور و ستم را بر پوست و گوشت خود احساس مي كنند و مستـعـد   
حضور درجبنش بوده و هستند، كما اينكه در رويدادهاي پس از كـودتـاي       

 .انتخاباتي اين زنان و فرزندان آنان نيز حضور داشتند
به هر روي،  زنان طبقات محروم جامعه، زنان كارگر و خيل عظيم زنـان    

خانه دار،  نيروي پرتواني محسوب مي شوند كه مي بايد هرچه فعال تر آنان  
حضور اين نيروي . را مخاطب قرار داده و به صفوف مبارزه جلب و جذب كرد

پرتوان، نه تنها به تحكيم جايگاه وموقعيت جنبش زنان منجر خواهـد شـد،     
بلكه در ارتقاء سطح جنبش عمومي توده ها بر ضد استبداد و ارتجـاع فـوق     

 . العاده موثر است
 

تالش ها كه ارتباط مستقيم با مبارزات سراسري ضد استبدادي دارد، اكسيـر  
زندگي بخش اميد به مبارزه را در همه گردان هاي جنبش مردمي زنده نگـاه  

نشـسـتـي كـه       .   داشته و چشم اندازي دلگرم كننده از آينده ترسيم مي كند
در تهران برگزار شـد،     -همزمان با سالگرد انقالب مشروطيت   -چندي پيش 

از زمره اين فعاليت هاي تحسين برانگيز به شمار مي آيد، به ويژه آنـكـه بـا      
تاكيد بر همگرايي ميان گرايشات سياسي متفاوت و تعامل متقـابـل كـلـيـه        

در بيانيه همگرايي سبز جنبش زنـان،   .  ديدگاه ها صورت پذيرفته و مي پذيرد
تعـريـف   :  دو موضوع اساسي بيش از مسايل ديگر برجسته است، نخست آنكه

جنبش زنان در متن جنبش همگاني خلق است،  به اين معنا كه جنبش زنان 
ضمن حفظ استقالل و تاكيد بر خواست هاي ويژه زنان بخشي از جـنـبـش      

خود را متعهد بـه  :  سراسري ضد استبدادي كنوني قلمداد مي گردد، دوم آنكه
حضور تمامي گروه هاي زنان با ديدگاه ها و سبك هاي مختلـف تـعـريـف       

اين دو موضوع پراهميت براي تقويت جايگاه جنبش زنان در اوضـاع  .  كند مي
دشوار و حساس كنوني حياتي و سرنوشت ساز بوده و نشانگر رشـد كـيـفـي       

واقعيت اينست كه،  در راه تـقـويـت      .  آگاهي زنان مبارز و آزاده ميهن ماست
بـرخـي     -با همه گستردگي نظري سياسي درون آن     -صفوف جنبش زنان 

موانع و چالش هايي نيز وجود دارد كه بايد به درستي تشخيص داده شود و به 
يكي از اولويت ها در ايـن راسـتـا،         .  سود تحكيم موقعيت جنبش حل گردد

حفظ اتحاد عمل و تاكيد بر نـقـاط     .  دوري جستن از تفرقه و پراكندگي است
مشترك و برجسته ساختن زمينه ها و خواست هاي مشترك در هر مرحله از   
روند مبارزه با استبداد و الغاي ستم جنسيتي با هدف تامين برابري در تـمـام     

فرهنگي، سياسي و اقتصادي مستلزم به كار گيري حد  -عرصه هاي اجتماعي
اعالي هوشياري، تشخيص درست و به موقع صحنه مبارزه و نيروهاي فعـال  
آن و تقويت دايمي پيوند جنبش زنان با ديگر جنبش هاي اجتماعي،  و بـه      

 . طريق اولي،  تقويت پيوند با مبارزات سراسري ضد استبدادي است
بدون كم ترين شك و ترديد، چگونگي مقابله با جنبش زنان،  به عـنـوان     
يك نيروي تاثير گذار در مصاف با ارتجاع، درصدر برنامه هاي كودتـاچـيـان    

عالوه برسركوب، زندان و جز اين ها،  طرح هاي متـعـددي بـراي      .  قراردارد
منحرف ساختن جنبش زنان،  تفرقه افكندن در بين آن ونيز مهار آن،  تهيـه  

بنابر اين،  نزديكي و تشريك مساعي و اتحاد عـمـل   .  شده و آماده اجرا است
گرايشات گوناگون جنبش زنان مبرم ترين وظيفه دراين مرحله بسيار حساس 

 .به شمار مي آيد
ارتجاع با اهداف معيني بارديگر اليحه زن ستيز و به شدت واپس مانده بـه  

را براي بررسي و تصويب در دسـتـور كـار           ”حمايت از خانواده“اصطالح 
مخالفت و مبارزه متحد با اين اليحه بسيار زيانبخش و مخرب .  قرارداده است

پس از آنكه كميسيون حقوقي و .  از اولويت هاي لحظه فعلي به شمار مي آيد
اين اليحه پـرداخـت،       25و  23قضايي مجلس يك بار ديگر به بررسي مواد 

 ”حمايت از خـانـواده  “بدون آنكه حذف آن ها را در نظر بگيرد، اينك اليحه 
دراين زمينه تارنگاشت مدرسه فمينيستي، . دوباره درمجلس طرح گرديده است

اين اليحه مـي بـايسـت بـا حضـور              ...  “ :  مرداد ماه، درمطلبي نوشت 28
كارشناسان و وكال و مستشاران زن كه سابقه حضور و كار طوالني مدت در   
دادگاه هاي خانواده را دارند بررسي گردد و به صورت شفاف با مردم در ميان 

، خطاب به مدافعان اليـحـه   25و  23سپس با شاره به مواد ” . ...گذاشته شود
به نظر ما اگر نمايندگان مجلس چنين ...  “ :  ضد خانواده خاطر نشان مي گردد

استداللي را در مورد تقسيم و توزيع زنان مجرد بين مردان زن دار و پولدار روا 
مي دارند و اين توزيع را عملي عادالنه تلقي مي كنند پس مي توان با چنيـن  
استداللي لوايحي را در مورد تقسيم دارايي هاي افراد متمكن و يـا بـهـتـر         
بگوييم استفاده محرومين از دارايي هاي افراد متمكن هم به مجلـس ارايـه     

 30آقايان دولتمردان و مجلسيان باور بفرماييد پـس از      ...  كرد تا قانون شود
به قول خودتان در كميسيون هاي ريز و درشت تخصصي تان لوايحي ...  سال

قانـون   17و  16را تدوين و تصويب كرده ايد كه بسيار بسيار عقب تر از ماده 
 ” . ...است 1353اليحه حمايت از خانواده مصوب سال 

مرداد ماه،  نيز در گزارشي، اعتراض گروهي از زنان زير  30خبرگزاري ايلنا ،
اليحه حـمـايـت از         23،  در مخالفت با ماده ” ائتالف اسالمي زنان“ عنوان 

مطالبي كـه در    ...  “ :  اين ائتالف از جمله اعالم كرد.  خانواده را منتشر ساخت
مطرح شده است، شرايط زنـان   23اليحه حمايت از خانواده به خصوص ماده 

را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمي دهد و وضع زنان را بدتر مي كنـد و    
اليحه به ازدواج مجدد مردان  23با تصويب ماده ... حريم خانواده را مي شكند

در صورت قانوني شدن ازدواج مجدد، زنـان امـنـيـت       ...  مهر تأييد مي خورد
اليحه حمايت از خانواده مسئوالني كـه     23در صورت تصويب ماده ...  ندارند

 ”. ...چند همسر دارند بايد اين موضوع را اعالم كنند
به عالوه،  پايگاه اطالع رساني كلمه نيز با انتشار مطلبـي تـوسـط زهـرا         

 ...ادامه همگرايي جنبش زنان 



1389شهريور ماه   8شنبه  دو   3   850شمارة  

 ...ادامه تسلط اقتصادي سپاه پاسداران 

نقش آفريـنـي بـخـش        سياسي در عرصه اقتصاد آيا مي توان به فعاليت و
  .خصوصي كشور در اقتصاد اميد داشت

در اواخر تيرماه نيز سه تن از نمايندگان مجلس از جمله الياس نـادران،     
امير حسين رجبي و احمد توكلي،  وزير اقتصاد را در مجلس مورد پـرسـش   

در مناقصه مربوط  ” پيشگامان كوير يزد“  قرار دادند تا در مورد حذف شركت
شمس الدين حسيني از سوي دولـت در        .به فروش مخابرات توضيح دهد

تا اين شركت را حذف كنيم  جواب گفت كه،  نهادهاي امنيتي از ما خواستند
  .و ما هم اجرا  كرديم

پيشگامان “ ،”توسعه اعتماد مبين “الزم به ذكر است كه، سه كنسرسيوم  
در +  50از پائيز سال گذشته بر سر خريـد     ” مهر اقتصاد ايران“  و ” كوير يزد

در  ”پيشگامان كوير يزد“ صد سهام شركت مخابرات ايران رقابت داشتند كه
از رقابت حذف شد تا در    ” صالحيت امنيتي“  آستانه معامله به دليل نداشتن

ميليارد تومانـي   7800نهايت دو كنسرسيوم باقي مانده جهت تصاحب سهام 
 ”توسعه اعتماد مبين “مخابرات با هم رقابت كنند كه اين معامله با پيروزي 

مهر اقتـصـاد   “  اما مؤسسه . نيم ساعت در بورس انجام گرفت فقط در ظرف
تشكيل  1385 يكي از شش شركت متعلق به بسيچ است كه در سال ”ايران

شده است،  يعني سه سال بعد از تشكيل خود،  در خريدي  ده مـيـلـيـارد       
اعتـمـاد    توسعه“  دالري  قدم در بازار اقتصاد ايران گذاشته است،  و شركت

 1383نيز كه مخابرات را به تملك خود در آورده است،  فقط از سال  ”مبين
  .فعاليت خود را شروع كرده است

همچنين خبرگزاري نيمه دولتي مهر،  در اواخر تيرماه،  گزارش كرد كه،   
نيروگاه و شركت پتروشيمي را به سازمان تأمين  6دولت احمدي نژاد سهام 
بنابراين گزارش،  دولت    . واگذار كرده است”  ساتا“ اجتماعي نيروهاي مسلح 

احمدي نژاد سهام شركت هاي پتروشيمي بوشهر، پتـروشـيـمـي مـارون،        
و نيروگاه سيكل تـركـيـبـي       )  غدير(  پتروشيمي پارس، پتروشيمي پرديس 

گيالن را به همراه چهل درصد سهام دولت در شركت مديريت بهره برداري 
ميليارد دالر بدهكاري خـود واگـذار        5/1گيالن را به اين شركت در ازاي 

شكل معامله بدين صورت است كه دولت اين شركت ها را به    . خواهد كرد
سپاه پاسداران خواهد فروخت و سپس پول آن را به صندوق نيروهاي مسلح 

در كـار     فروشـي  كامالً مشخص است كه اصوالً   . كرد واريز خواهد ” ساتا“ 
همه اين شركت هاي بسيار مهم با شعبده بازي به يغمـاي سـپـاه      .  نيست

حسين رادمرد،  رئيس مركز اصناف ايران،  نيز اعالم  . پاسداران خواهد رفت
فروشگاه بزرگ زنجيـره اي در       300كرد كه،  بسيج طرحي را براي ايجاد 

وابسته به اصـالح   ” جرس“  سطح كشور تهيه كرده است و همچنين سايت 
درصد منسوجات از   80بازار منسوجات نوشت كه،  طلبان به نقل از فعاالن

كننـد   آگاهان اعالم مي.  شود طرف سپاه پاسداران به صورت قاچاق وارد مي
و همچنين تجارت ورود طال به داخـل     كه،  معامالت بزرگ طال در كشور

  .كشور در دست سپاه پاسداران انجام مي گيرد
آوري كه در زمينه اقتصاد كشور رسانه  در كنار تمام اين گزارشات حيرت 

بازار تهران در عكس العمل به    اعتصاب هاي كشور را پر كرده است،  خبر
نيز انعكاس وسيعي پيدا كرد كه بايستي در آن    سياست هاي مالياتي دولت

در صـدي شـكـل       70 ماليات تصويب اخذ به پاسخ اعتصاب در.  تاُمل كرد
درصـد   30دولت احمدي نژاد سريعاً عقب نشيني كرد و ماليات را به  . گرفت

عقب نشيني دولت بـازاري     بر رغم اما و سپس به پانزده درصد كاهش داد،
همچنين بـازارهـاي سـنـتـي و             . ها چند روز اعتصاب خود را ادامه دادند

حمايت كرده و به آن    اين اعتصاب از تبريز، مشهد، و اصفهان نيز قدرتمند
كه طي يك سال  اپوزيسيون فعاالن سياسي و همچنين نيروهاي   . پيوستند

به دولت كودتايي  شرايط در جنبش اعتراضي مردم گذشته زير سخت ترين
احمدي نژاد شركت داشته اند،  از خود سئوال مي كنند كه ماهيت بـازار و    

نـقـش بـازار در مـبـارزات مـلـي و                     . عرض و طول آن كـجـاسـت     
اين حقيـقـتـي      مردم ايران چگونه نقشي مي تواند باشد؟ كنوني دمكراتيك

بازار سنتي ايران و صنوف هاي وابسته به آن و همچنين تـولـيـد       است كه
در  كنندگان خرده كااليي سنتي در كشور و شبكه هاي مغازه داري كوچك

و از نظر فرهـنـگـي     به هم وابسته تقريباٌ از نظر اقتصادي سراسر كشور كه
اقتصادي در داخل كشور و  يكي از پيچيده ترين ساختارهاي  همبسته است،

همچنين يكي از پيچيده ترين نقش آفريني ها را در تاريخ معاصـر كشـور،     
در آستانه انـقـالب     .  داشته است درخود  كنون، يعني از دوره مشروطيت تا

هم از نظر كمي و هم به لحـاظ   بهمن وضعيت طبقه متوسط و مرفه سنتي
ايـن     . نقشي كه در تحوالت سياسي جامعه ايفا مي كـرد مـتـفـاوت بـود         

بسيار مرفه  سرمايه داران كمپرادور طبقه منافعي كامالً جدا و متضاد با طبقه
و بـه هـمـراه         كه شمار آنهـا كـمـتـر از هـزار نـفـر بـود                   داشت اي

و شركت  معادن شاه، شركت هاي بسيار بزرگ، بانك ها، دربار به وابستگي

اعضاي طبقه متوسط و مـرفـه          . داشت مالكيت را در هاي كشت و صنعت
مـي گـرفـت و از سـه گـروه                 حدود يك ميليون خانوار را در بـر   سنتي
هسته مركزي اين طبقه را حـدود نـيـم         . همبسته تشكيل شده بودند كامالً

ها و تاجر بازاري تشـكـيـل مـي          ميليون مغازه دار، بازرگان، صاحب كارگاه
گروه دوم، سرمايه گذاران سنتي اند  كه در بيرون از بازار سرمايه گذاري    . داد

چنـديـن   گذاري ها عبارت بودند از  اين سرمايه   . ثروتمند بودند نسبتاً و كرده
كشتزار تجاري متـوسـط،    44000كارگاه روستايي،  420000فروشگاه ، هزار 

كارگر داشتنـد و     500الي  10كارخانه شهري متوسط و كوچك كه از  7830
حجت االاسالم  5000آيت اهللا،  50روحاني،  90000 گروه سوم عبارت بود از

اگر چه اين گروه سوم بازاري و    . طلبه و شماري مال و مكتب خانه 10000و 
يا سرمايه گذار نبودند ولي با گروه اول و دوم از نظر فرهنگـي، اقـتـصـادي،       

    .روابط مالي و خانوادگي بسيار نزديكي داشتند
بايد توجه داشت كه،  طبقه متوسط و مرفه سنتي و كـانـون اصـلـي آن          

” مدرن سازي“ بر رغم تغييرات پايه اي اقتصادي ناشي از سياست هاي  بازار،
شاه و گسترش سرسام آور سرمايه داري وابسته،  نه تنها محدود نشـد،      رژيم

بازار در آن        . زيادي از قدرت خود را حفظ كرد بلكه گسترش يافت و ميزان
زمان نيمي از توليدات غيركارخانه اي، دوسوم تجارت خرده و سـه چـهـارم      

همچنين در حالي كه همه مشـاغـل      . تجارت عمده كشور را در دست داشت
صنفي وحرفه اي خود را از دست داده    اتحاديه ها و انجمن هاي ديگر تقريبا

و در ادامـه،      .بودند، اصناف توليدي تجاري بازار همچنان پابرجا و مستقل بود
انقالب طبقه بسيار مرفه وابسته به دربار و  موج هاي ابتدائي با توجه به اينكه

دسـت دولـت      عناصر سرمايه داري وابسته را در هم كوبيد و اموال آنها را در
طبقه متوسط و مرفه سنتي نه تنها از انقالب جان سالم بدر بـرد و       قرار داد،

پس از پـيـروزي      آسيبي نديد،  بلكه نقش بسيار مهمي را در ساختار سياسي
همين طبقه بود كه از تعميق انقالب جلوگيري كـرد     . به عهده گرفت انقالب

و با در خدمت گرفتن عقب مانده ترين بـخـش روحـانـيـت در مـقـابـل                 
ديگري از روحانيت و عناصر سياسي رژيم كه واقع بين تر بودنـد، بـه      بخش

صورت آشكار و نهان،  قانوني و توطئه گرانه،  به مقابله برخاسـتـنـد، و در        
نتيجه،  از نيروهاي اوليه اي بودند كه انقالب را متوقف و سپس به عدول از   

هشت    . به شكست كشاندند آن را و در انتها پرداختند  آرمان هاي مردمي آن
جمهوري هاشمي  سال دوران رياست 8سال جنگ خانمان برانداز و همچنين 

رفسنجاني كه سرعت تغييرات در كشور اندك بود،  جابجايي قابل توجه اي را 
قشر بسيار مرفـه اي       . قشر ها  و طبقات مرفه سنتي ايجاد نكرد موقعيت در
در حاكميت شركـت   از طريق نمايندگان روحاني خود بازار سنتي كه سران از

و اجراي سياست درهاي بـاز     ثروت هاي افسانه اي را در طول جنگ داشت،
ادامه رژيم سركوبگـرانـه      . اندوخت در سال هاي رياست جمهوري رفسنجاني

تـجـاري بـا       آن سياسي، ديپلماتيك و بـه تـبـع      تيرگي روابط واليت فقيه،
حاكميت اسالم گرايان سـنـتـي كـه بـا بـازار              استمرار كشورهاي غربي و

روابط نزديكي داشتند، موقعيت سرمايه داري بازار به عنوان بخشـي از     سنتي
تـغـيـيـرات در        بـر رغـم بـرخـي          -سرمايه داري تجاري غير تولـيـدي     

حفظ  گرديد و گسترش يافت و نفوذ سياسي آنها نيـز در      - حاكميت ساختار
 .قدرت به وسيله روحانيت سنتي محافظه كار محافظت شد

از  از دوره رياست جمهوري احمدي نژاد،  فرماندهان سپاه پاسداران البته نه
ايـن   جريان در اقتصاد سرمايه داري و تمركز سرمايه در معمول رقابت طريق

توانسته است بخش    بورژوازي بوروكراتيك قدرتمندي به عنوان رقابت، بلكه
كـرده   عظيمي از اموال ملي  را به سوي كارتل هايي كه سپاه پاسداران ايجاد

است كاناليزه كند و عمالٌ كنترل همه جانبه اقتصاد را در يك روند چند سالـه  
طول سـال هـاي      در شكل گيري كارتل ها و كنسرسيوم ها  . به دست گيرد

از اقتصاد كشـور را در         كه بخش هايي مهم   1385اخير و به ويژه از سال 
و كنترل آن ها در دست محافل قدرتمند نظامي قرار  انحصار خود گرفته است

سـپـاه      . ساله رژيم واليت فقيه بي سابقه است31داده است،  در طول حيات 
فعاليت اقتصـادي آن در       كه پاسداران توسط قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء

اكنون متـشـكـل از       دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني  آغاز گشت، 
شركت است كه فعاليت اقتصادي خود را با زير پا گذاشتن همـه   800بيش از 

بخش ديگري از تمركز انبوه سرمايه    . موازين قانوني و رقابتي انجام مي دهد
در كارتل هايي ست  مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمـان امـام،     

كه در بسـيـاري از زمـيـنـه هـاي              ... آستان قدس رضوي، بنياد جان بازان
گروه ديگري كـه تـمـركـز            . زير نظر خامنه اي فعاليت مي كنند اقتصادي

متشكل از  كه است ” مهر اقتصاد ايران“  سرمايه ايجاد كرده، انحصاراتي مانند
است، كه بخش هايي از  به نيروهاي شبه نظامي بسيچ چندين شركت وابسته

معادن مهم كشور و صنايع وابسته به آن را در انحصار خود دارنـد و اخـيـراٌ        
در كنار اين هـا،      . روي آورده اند به بانكداري و ساير رشته هاي اقتصادي نيز

  10ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

بيدادگريِ دستگاه قضايي رژيم واليت 
 فقيه 
 

سيستم قضايي جمهوري اسالمي از همان بدو 
تولد، در سه دهه گذشته،  با بي رحمي، قساوت، 
قانون گريزي، بي عدالتي و جهل همـزاد بـوده     

هنوز بحث و مناقشه درخصوص حكم ضد .  است
انساني سنگسار سكينه محمدي آشتيانـي، ايـن     
زن بي پناه و قرباني فقر و بي عدالتي جـريـان     
داشت كه اخبار و گزارشات منتشر شده  از انتظار 

 . انسان در ليست اعدام انتشار يافت 1120حداقل 
 18پايگاه اطالع رساني نداي سبز آزادي ،       

ريـيـس قـوه      ...  “ :  مرداد ماه امسال، گزارش داد
قضاييه با نگارش نامه اي محرمانه بـه عـلـي        
خامنه اي، براي اعدام هزار و صدو بيست زنداني 

طبق روال عـادي در      ...  كسب اجازه كرده است
محاكم جمهوري اسالمي، پس از تأييد حـكـم     
اعدام در ديوان عالي، اين حكم اجرا مي شود اما 
درشرايط فعلي با توجه به فشار افكار عمومي دنيا 
بر مقامات ايران براي تـوقـف ايـن مسـالـه،            

. ... الريجاني از خامنه اي اجازه خواستـه اسـت    
موضوع محكوميت اغلب اين اشخاص كه احكام 

” . ...اعدام براي آنان صادر شده، مواد مخدر است
صرف نظر از اينكه علت نگارش نـامـه صـادق      
الريجاني به ولي فقيه چه بوده است، انـگـيـزه      
سياسي و درگيري هاي درون حكومتي يا فشـار  
افكار عمومي ايران و جهان و نيز اينكه افراد در   
انتظار اعدام چه كساني و با چه اتهامـاتـي انـد،      
نَفسِ حكم اعدام آن هم براي بـيـش از هـزار        
انسان، ماهيت ضد مردمي و واپس گراي دستگاه 

 . قضايي را به خوبي آشكار مي كند
اغلب محكومان به اعدام و حتي حبس هـاي    
طوالني مدت،  قربانيان وضعيت وخيم اقتصادي 

اين انسان هاي فنا شده زيـر فشـار فـقـر،         .  اند
بيكاري و نابساماني هاي ديگر،  مانند هر انسان 
ديگري،  از حق حيات برخوردارند و بايد اين حق 

دولـت ضـد     .  خدشه ناپذير تأمين و تضمين شود
سال گذشته،  نـقـش        5ملي احمدي نژاد، طي 

اصلي را در گسترش فقر و به موازات آن آسيـب  
هاي اجتماعي از قبيل اعتياد، بزهكاري و جز اين 

 .ها، بر عهده داشته است
محكومان به اعدام به طور عمده قـربـانـيـان     
سياست هاي اين دولت و رژيم واپـس مـانـده      

 . واليت فقيه اند
صدور، تأييد و اجراي احكام ضد انساني اعدام، 

كـه در شـمـار          -سنگسار و قطع اعضاي بدن 
قوانين و مقررات قوه قضاييه جمهوري اسالمـي  

آمدهاي هولناكي در جـامـعـه     تاكنون پي -است 
داشته است  و هر چه زودتر بايد متوقف و الغاء و 

با افشـاي نـامـه صـادق         . محو شوند
الريجاني به ولي فقيه، نمونه ديگـري  
از بيدادگري دستگاه قضايي در معرض 

 .داوري مردم قرار گرفت
 

اعتراض كشاورزان، و بـي      
 كفايتي دولت كودتا 

صدها خانوارفقير روستايي به 
 حال خود رها شده اند

 
از چند سال قبل به اين سو، بسياري 

از باغ هاي ليموترش و مركبات كشور،  
خصوصا دراستان هاي جنوبي،  با يك 

دامنـه  .  آفت خطرناك روبه رو شده اند
تخريب و خرابي ناشي از گسترش اين 
آفت امسال باعث ورشكستگي تـعـداد   
قابل توجهي از كشاورزان استان هـاي  
فارس، هرمزگـان و سـيـسـتـان و            
بلوچستان شد، و اين امر اعتراضات به 
حق دهقانان زحمتكش را برانگيخـتـه   

 . است
: مرداد ماه،  گـزارش داد    20ايسنا ،

مساله آلودگي به بيـمـاري جـاروي      “ 
با نام علمي عامل بـيـمـاري    ( جادوگر 

روي درختان ليمـوتـرش   )  فايتوپالسما
كه در چند سال اخير دامنگير كشور شده است هنوز با شدت نگران كننده اي ادامه دارد و تاكنون نيـز  
بخش بزرگي از درختان ليموترش كشور در استان هرمزگان نابود شده و متاسفانه راه حل مـنـاسـبـي     

 ”.براي فايق آمدن براين مشكل و يا مهار كردن آن پيدا نشده است
اين آفت كه به بيماري جاروي جادوگر يا جاروك شهـرت دارد،    “ :  در ادامه گزارش، تاكيد مي گردد

در    1377در نيك شهر استان سيستان و بلوچستان مشاهده شد و درسال  1367نخستين بار در سال 
در سال .  در رودان استان هرمزگان ديده شد و سپس به استان فارس سرايت كرد 1379ميناب و سال 

به  1385اصله و درسال  438به دو هزار و  1380اصله بود، درسال  51شمار درختان آلوده تنها  1377
هزار اصله است و باغ هاي بزرگي در اسـتـان      200باالتر از  89هزار اصله رسيد كه اكنون سال  160

 ”.فارس و هرمزگان نابود شده اند
آفـت  “ :  يكي از اعضاي هيات علمي دانشكده كشاورزي هرمزگان به ايسنا خاطر نشـان سـاخـت       

باعث ضرر اقتصادي جدي به كشاورزان و صنايع وابسته به آن شده و سهـم  )  جاروي جادوگر( جاروك 
استـان  ( اقتصاد بسياري از خانوارهاي جنوب .  كشور در توليد جهاني ليمو را به شدت كاهش داده است

به توليد اين محصول بستگـي دارد    )  هرمزگان، جنوب استان فارس و مناطقي از سيستان و بلوچستان
اما تاكنون هيچ گام قاطعي براي نجات از اين شرايط و رسيدگي به كشاورزان ورشكـسـتـه صـورت       

 ” .نگرفته است
رييس سازمان حفظ نباتات كشور در برابر اعتراض كشاورزان فقير و بي پناه و در پاسخ به خواسـت  

هنوز راهكار قطعي بـراي كـنـتـرل       “ :  آنان براي رسيدگي به زندگي شان،  به اين جمالت بسنده كرد
صدها خانوار روستايي در جنوب كشور چرخ زندگي خود را از تولـيـد ايـن      ”  . كامل اين آفت پيدا نشده

محصول به گردش در مي آورند و مسئوالن وزارت كشاورزي بايد توجه به آنها و تامين حداقل زندگي 
اما هزاران كشاورز به حال خود رها شده و هيچ ارگاني نيز پاسخ گوي آنـهـا   .  آنان را وظيفه خود بدانند

 .نيست
ورشكستگي و فقر كشاورزان هرمزگان، فارس و سيستان و بلوچستان بر اثر گسترش آفت گيـاهـي،   
بي كفايتي دولت ضد ملي احمد نژاد را آشكار و فاجعه دردناك زندگي ميليون ها دهقـان ايـرانـي را        

 .نمايان مي سازد
 

 

 پرونده سازي بر ضد روزنامه نگاران
 

نقش موثر روزنامه نگاران شجاع و مردمي در رويدادهاي اخير كشور، از نگاه كودتاچيـان پـنـهـان       
در جمهوري اسالمي، موج افترا و تهمت به روزنامـه   ”روز خبرنگار“همزمان با برگزاري .  نمانده است

پاسدار رادان، جانشين فرماندهي نيروي انتظامي و از متهم هاي جنايت كهريـزك،   .  نگاران به راه افتاد
،  به تهديد روزنامه نگاران مستقل و ترقي خـواه  ” حوزه نيروي انتظامي“ در مراسم تقدير از خبرنگاران 

در ... در سال گذشته در اوج فتنه... “: مراد ماه، او دراين مراسم يادآور شد 17به گزارش ايلنا ، . پرداخت
در ميان فتنه ادامه سناريوي جنگ نرمي بود كه پس از جـنـگ   ...  آن زمان كه جنگ نرم و تهاجم بود

تحميلي آغاز شد واقعيت اين بود كه گرداننده هاي فتنه نيز به اهميت رسانه و خبرنگاران توجه داشتند 
. و از افرادي در قالب خبرنگار استفاده كردند و به آنها براي پيش بردن موضوعات خود آموزش دادنـد   

در آن شرايط ما به جاي اينكه يك گام جلو باشيم بايد براي ساماندهي ذهن هايي كه آشفته شده بود، 
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

كسـانـي مـي      ...  مدافعي عمل مي كرديم 
توانند به خبرنگاران ارزش دهـنـد، خـود          

بايد مثل رزمنده هـاي    ...  خبرنگاران هستند
وي سپـس  ”  . ... جنگ از آنها پاسداري شود

نياز مردم افزايش احسـاس  “ :  در پايان گفت
امنيت است، دراين راستا از قلم خود بـراي    

 ”.ذخيره آخرت استفاده كنيد
تهديد و ايراد افترا و تهمت به روزنـامـه     
نگاران و ديگر زحمتكشان بخش فرهنگـي  
جامعه،  درچارچوب سياست ادامه سركوب و 

طي يك سـال    .  ايجاد جو ارعاب مي گنجد
اخير،  ده ها روزنامه نگار دستگير، شكنجـه  
و در دادگاه هاي فرمايشي فقط و فقط بـه    
جرم حق گويي و دفاع از حقـوق مـردم و       
بازتاب واقعيت هاي جامعه، محكـوم شـده     

كودتاچيان تالش دارند با پرونده سازي .  اند
بر ضد  روزنامه نگاران، جامعه و جـنـبـش      
مردمي را از چشم ها و گوش هـاي خـود     
محروم سازند و چرخه اطـالع رسـانـي را        

 . مختل و پايه هاي اختناق را تقويت كنند
اتهامات بي پايه و نخ نماي عـنـاصـري      
چون پاسدار رادان هرگز نخواهد تـوانسـت     
خللي دركوشش ستايش برانگيز روزنـامـه     

حمـايـت   .  نگاران شجاع ميهن ما وارد آورد
همه جانبه از آنها، تامين آزادي انـديشـه و     
بيان اين كوشندگان راه آزادي و عـدالـت       
اجتماعي،  از رئوس اساسي مبارزات كنوني 
براي طرد استبداد واليي و دولت نامشـروع  

 .كودتاست

 

كدخدايي پس  از ناكامي ناشي از جوسازي دبيرشوراي نگهبان،  در پاسخ به اين پرسش كه چرا . كروبي است
هر زمان به جرم كساني كه مقابل نظـام ايسـتـاده انـد         “ :  جنتي بدون سند افراد را متهم مي كند، گفته بود

 ”.رسيدگي شود، اسناد كمك هاي ميلياردي به آنها نيز ارايه مي شود
از ديگر سو،  در برابر شكايت نامه هفت اصالح طلب و افشاي برخي مسايل كودتاي انتخاباتي، خبرگزاري 

مرداد ماه،  طي مصاحبه اي با سعداهللا زارعي،  همدست حسين شريعتمداري و از طراحان جنـگ   22فارس، 
سناريوي جديد فتنه گران با سيلي مجدد مردم مواجه خواهد “ :  رواني برضد جنبش مردمي،  نوشت  -تبليغاتي

 ”.است... نامه نگاري و شكايت اخير فتنه گران يك عمل ديرهنگام، ناشي از انفعال شديد اين جريان. شد
به هر روي،  تالش هايي از اين دست براي افشاي كودتاي انتخاباتي در جاي خود مثبت و در جـهـت         
مبارزه با ارتجاع حاكم قرار دارد،  و به همين علت نيز با تهديد و واكنش خشم آلود كودتاچيان روبه رو مـي    

 .شود
عالوه بر اين ها، جبهه مشاركت اسالمي،  با انتشار نامه اي به رييس قوه قضاييه و ارسال رونوشت آن بـه  
روساي مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخيص مصلحت نظام،  با تاكيد بر نقـش سـپـاه در كـودتـاي            
انتخاباتي،  خواست هايي را براي رسيدگي، در شش بند مطرح كرد، كه درآن رسيدگي به موضوع انتخـابـات   
دهم و احاله آن به ديوان عالي كشور، شناسايي همه اعضاي ستاد كودتا، توقف اجراي احكام قضايي و آزادي 
همه زندانيان سياسي، لغو محدوديت هاي سياسي و اجتماعي يي  كه در طول يك سال اخير به احـزاب و      
شخصيت هاي اصالح طلب حكومتي تحميل شده،  و اقدام قوه قضاييه در برابر فشار و تهديد كودتاچيان كه 

 .پس از شكايت نامه هفت اصالح طلب به راه افتاده را خواستار شده است
صرف نظر از مواضع عميقاً ارتجاعي و ضد مردمي رييس قوه قضاييه و يا ديگر نهادهاي حاكميت كـه در    
تقابل آشكار با اراده توده ها و همچنين خواست هاي جبهه مشاركت و ديگر اصالح طلـبـان قـرار دارد و          
بنابراين از آنها انتظار هيچ گونه عمل مثبتي در اين زمينه نيست، افشاگري خستگي ناپذير در مورد  دولـت      

اصالح طلب و نامه جبهه مشاركت،  داراي      7كودتا و كودتاي انتخاباتي سال گذشته،  همانند شكايت نامه 
اين گونه اقدامات مي بايد در چارچوب تالش گسترده در قالب جنـبـش   .  تاثيرات معين سياسي بوده و هست

و تقويت صفوف آن قرار بگيرد،  و ضمن استفاده ماهرانه از شكاف هاي پديد آمـده در    )  جنبش سبز( مردمي 
افشـاي كـودتـاي      .  حاكميت،  همواره بر نيروي توانمند مردمي و حركت هاي سنگين توده اي استوار باشـد 

انتخاباتي و تاكيد برنقش سپاه پاسداران از سوي اصالح طلبان،  به موازات فعل و انفعاالت پر اهميت و جدي 
در طيف ارتجاع حاكم  و برنامه ولي فقيه با عنوان وحدت صورت مي گيرد و مانوري صحيح در لحظه كنوني 
است كه بايد با بدنه اجتماعي، يعني توده ها،  ارتباط مستقيم يافته و سطح، كيفيت و انگيزه جنبش سراسري 
ضد استبدادي را تقويت كند؛ در غير اين صورت، هر اقدامي، با توجه به توان و امكانـات ارتـجـاع حـاكـم          

تجربه مبارزه با كودتاي انتخاباتي و دولت نامشروع كـودتـا     .  درمرحله فعلي،  تاثير خود را از دست خواهد داد
اين تجربه را چـون مـردمـك      .  ضرورت اتكاء به توده ها و پايبندي به خواست و اراده آنان را اثبات مي كند

 .چشم بايد حفظ كرده و با دقت درعرصه پيكار به كار گرفت

 ...ادامه هراس از افشاي جزئيات كودتاي 

 شعله اميد در گذرگاه توفان

 به ياد رفيق علي المعي

رفيـق  .  حزب توده ايران يكي از مبارزان نستوه خود را از دست داد
المعي رزمنده استوار و وفادار سنگر   -آقا جان  –كارگر توده اي علي 

توده ، فرزند سرفراز توده هاي كار و زحمت و انسان واال روز سـي      
رفيق المعي بـه    .  مرداد ماه امسال در ايران چشم از جهان فروبست

در جواني به . در روستايي از توابع شهرستان بابل زاده شد 1298سال 
عنوان كارگر در كارخانه چيت سازي بهشهر مشغول به كار گـرديـد،   
رنج و استثمار جان شيفته و پرشور او را به سوي مبارزه كشـانـد و       
خيلي زود با كسب آگاهي طبقاتي به سنگر هميشه پايدار كارگران و   

او از نخستين كـارگـران   .  زحمتكشان ايران، حزب توده ايران پيوست
. عضو حزب در دهه بيست خورشيدي در كارخانجات چيت سازي بود

وي كارت عضويت خود را تا پايان عمر چون گوهري گرانبها حفظ و 
رفـيـق   .  همواره به ويژه در صحبت با جوانان به آن افتخار مي كـرد 

انگليـسـي     –و پس از كودتاي امريكايي  1324المعي در سال هاي 
بيست و هشت مرداد توسط گزمگان استبداد سلطنتي دسـتـگـيـر و       

او در آستانه انقالب بهمن نيز براي بار سوم در حكومـت  .  زنداني شد
با پـيـروزي   .  ديكتاتوري شاه بازداشت و در كميته مشترك حبس بود

انقالب رفيق المعي از فعاالن اصلي حزب به شمار مي آمـد و در        
 .سازماندهي تشكيالت حزب در استان مازندران نقش بارزي ايفا كرد

رفـيـق      1358نظر به ويژگي هاي برجسته وي، حزب در سـال    
المعي را به همراه گروهي از رفقاي مورد اعتماد از جمله ابـوتـراب     

با خيانت رهبران جـمـهـوري      .  باقرزاده نامزد نمايندگي مجلس نمود

خود و خانواده  1360اسالمي به انقالب، در سال 
اش مورد هجوم چماقداران قرار گرفت و عاقبـت  

 1362در جريان يورش دوم به حزب در سـال      
دستگير و روانه شكنجه گاه رژيم واليت فـقـيـه    

رفيق علي المعي در طول عمر پربـار خـود     .  شد
بارها و بارها به علت وفاداري به آرمان هاي توده 
اي عالوه بر زندان و شكنجه بـا نـامـاليـمـات        
بسياري روبرو گرديد، اما هرگز ايمان و اميد خـود  

فرزند او رفيق جان باخته حسيـن  . را از دست نداد
المعي كه از مسئوالن حزب ما بود، در جـريـان     
فاجعه ملي كشتار دست جمعي زندانيان سيـاسـي   

هيچ يك از تلخي ها .  اعدام گرديد 1367در سال 
. و ناماليمات خللي در روح استوار او پديد نيـاورد 

رفيق المعي تا پايان عمر با ايماني ناب و اميدي شورانگيز به حزب و آرمان هاي 
انقالبي آن وفادار ماند و هرجا كه بود همچون شعله اي گرمابخش، جـان هـاي     

رفيق علي المـعـي   .  دوستدار حقيقت و عدالت را به صبح روشن فردا نويد مي داد
به دليل خصايل برجسته و واالي انساني از محبوبيت عميق اجتماعي برخوردار و 
شمع وجود او كانون نزديكي و تعامل همه مبارزان عدالت جو و آزاديـخـواه بـا        

حزب توده ايـران بـه داشـتـن         .  ديدگاه هاي سياسي متفاوت قلمداد مي گرديد
فرزنداني چون زنده ياد علي المعي كه عمر خود را در راه بهروزي و سعادت توده 

ما درگذشت رفيق مبارز و فروتن عـلـي   .  هاي محروم نثار كردند به خود مي بالد
المعي را به خانواده و بستگان او، همه انسانهاي آرمانخواه و حقيقت جو و اعضا و 

راه و نام اين كارگر قهرمان توده اي . هواداران حزب توده ايران تسليت مي گوئيم
سال ها پيش ، بيست و دو سال قبل فرزند دالور او رفيق جان باخته .  جاودانه باد

حسين المعي شعري در زندان سروده بود كه بيت آخر آنرا به ياد اين دو قهرمان 
 : با هم زمزمه مي كنيم) پدر و پسر(توده اي 

هر طرف مي گذرم، بانگ و سرودي دگر      تا زند زخمه من همه برچنگ اميد
 است
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   ”.ضروري است اما كافي نيست
جزايري، معاون فرهنـگـي و         و از سوي ديگر سردار سيد مسعود

دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، با     تبليغات
از طريق تهديدهاي نظـامـي اظـهـار           اشاره به جنگ رواني آمريكا

در صورتي كه آمريكا مرتكب اين اشتباه تاريخي و بـزرگ    “ :  داشت
“  .  نخـواهـد بـود       شود و جنگ را آغاز كند مديريت اين جنگ با آن 

  دوران زدن از طريق حمله هوايي و فرار كردن تمام“ جزايري افزود 
هرگونه تجاوز نظامي ويرانگر، گسترده   شده است و واكنش ايران به  

اظهارات جزايري در امتداد همان تهديدات و   ”  . بود    و عميق خواهد
سخنان ماجراجويانه يي است كه احمدي نژاد و خامنه اي ضـربـه     
زدن به منافع آمريكا در هر نقطه جهان و در سراسر كره زمـيـن را     

 !  وعده مي دهند
سخنان ميرحسين موسوي در هفته گذشته، در نقطه مقابل ايـن    
سخنان تهديد آميز، نمايشگر نگراني به حق شخصيت هاي موثر در 
جنبش مردمي در رابطه با باال گرفتن مشاجرات تبليغاتي دو طـرف    

سياست “:  موسوي در اين رابطه اظهار داشت.  در برهه كنوني است
 ،هاي ماجراجويانه سالهاي گذشته، گزافه گويي ها و رجز خواني هـا 

امروز در سطح جهـان  .  كشور را در موقعيت خطيري قرار داده است
آنهـا بـراي      . بدخواهان ملت ما بر طبل خشونت و تجاوز مي كوبند

عملي كردن تصميم هاي شوم خود احتياج به برانگيختـن افـكـار      
عمومي در جهان دارند، متاسفانه لفاظي هاي داخلي كه در آن تمام 
كره زمين مورد تهديد قرار مي گيرد بهانه الزم را براي تبليغات در   

آنچه مربوط به جنبش سبز است واكنش .  اين زمينه فراهم مي سازد
به هرگونه تهديدي از سوي بيگانگان با حـفـظ حـد و مـرز بـا              

همه ما به صورت بي پرده و صريح از منافع ملي .  اقتدارگرايان است
 ”  .خود دفاع خواهيم كرد

اين موضع اصولي ميرحسين موسوي در راستاي سياست هـائـي   
است كه از سوي نيرو هاي ملي و دموكراتيك و از جمله حزب توده 

.  ايران اتخاذ شده و به دفعات صريحاٌ مورد تاكيد قرار گرفته اسـت   
نيروهاي مترقي و فعاالن صلح ايران و جهان از سال هـا پـيـش        
بررغم مخالفت هاي خود با سياست هاي رژيم حاكم و مبارزه براي 
تغييرات دموكراتيك در كشور همواره در رابطه با خطر سياست هاي 
جنگ طلبانه امپرياليسم و عكس العمل هاي ماجراجويـانـه رژيـم      

نيروهاي ملي و دموكراتيك ميهن همـواره  .   اعالم نگراني كرده اند
عنوان كرده اند كه بهترين راه جلوگيري از تجاوز و مداخلـه گـري     
امپرياليستي در ميهن ايجاد يك جنبش صلح همه گير در كشـور      

اما چنين امري مستلزم وجود و عملكرد دموكراسي واقـعـي،   .   است
امكان تشكل مردم، سازمان دهي توده هاي زحمتكش از طـريـق     
تبليغات وسيع بسيج كننده، اتحاد گردان هاي عمده جنبش مردمـي  

در شرايطي كـه  .  شامل زنان، كارگران و جوانان و دانشجويان است
شـوراي  « دولت كودتا جنبش مردمي را به خاك و خون مي كشد و 

را غيرقانوني مي كند، چگونه مي توان جنبـش صـلـح      »  ملي صلح
موثري را پايه ريزي كرد ؟  در حقيقت رژيم با سركوب آزادي در     

 .      مقام دشمني فعال با جنبش صلح در آمده است
حزب توده ايران به طور پيگيري مخالفت صريح خود را  بـا هـر     

اي، و از جـملـه در      گونه دخالت خارجي در ميهن مان، به هر بهانه
هاي اخير تحميل شده از سوي شـوراي امـنـيـت          ارتباط با تحريم

سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا مورد تأكيد قـرار داده اسـت و         
هايي را فقط در خدمت تقويت رژيم واليت فقيه و  چنين ماجراجويي

حـزب  .  ادامه حكومت سركوبگرانه تماميت خواهان حاكم مي دانـد   
توده ايران همواره بر اين نظر بوده و بار ديگر تأكيد مي كـنـد كـه      
مسير آينده تحوالت سياسي در ايران فقط توسط خود مردم ايـران    

 . تواند و بايد تعيين شود مي
حزب ما اظهارات و بيانيه هاي رفيق فيدل كاسترو، رهبر انقـالب  
كوبا، حزب كمونيست يونان و ديگر نيروهاي مترقي و انـقـالبـي        

جهان در رابطه با تهديدهاي اخير به حمله نظامي به ايران را در خطوط اصلي آنها 
فيـدل  .   در راستاي ارزيابي نيروهاي مترقي و طرفدار دموكراسي در ايران مي داند

العاده پارلمـان   مردادماه  در جريان سخنراني خود در نشست فوق 16كاسترو،  روز 
جمهور اياالت متحده را فرا خواند كه از صـدور فـرمـان       كوبا، باراك اوباما رييس

صـلـح جـهـانـي،          حمله به ايران، و به اين طريق از ايجاد يك تهديد جدي براي 
او گفت كه رهبران قدرتمندترين كشورهاي جهان به اسـتـثـنـاي     .   جلوگيري كند

به گزارش رسانه هـا در    .   اسرائيل مخالف جمله نظامي آمريكا به ايران مي باشند
اي را      ماشه« همين رابطه در اظهارات ديگري فيدل كاسترو اوباما را ترغيب كرد 

آوري اتـمـي ايـران بـراي مـقـاصـد                 خاطر توسعه فن  تواند به  كه مي»  نكشد
 . ور سازد آميز، جنگ برضد ايران را شعله مسالمت

حزب توده ايران با درك مسئوليت ويژه در رابطه با صلح و نيز ضرورت ادامه و   
تعميق جنبش اعتراضي حق طلبانه مردم معتقد است كه درك و ارزيابـي دقـيـق      
شرايط ميهن براي اتخاذ سياست و شعار هاي درست مبارزاتي براي ممانـعـت از     

براي ما مبارزه براي دموكراسي و   .   وقوع يك فاجعه جديد در منطقه حياتي است
تغيير پايه اي در مسير تحوالت كشور، در عين حال مبارزه اي بر ضد خطر جنـگ  
و مخالفت و ايستادگي در مقابل سياست هاي نظامي گرانه و مـداخلـه جـويـانـه        

مـرداد كـه        28تاريخ معاصر تحوالت ميهن ما از كودتاي ننگين   .  خارجي است
توسط دستگاه هاي جاسوسي اياالت متجده و دولت بريتانيا سازمان دهي شد تـا    
تاراج منابع نفتي و گازي كشور و دخالت مستقيم در شيوه حكومت مداري ميـهـن   
ما در دهه هاي پيش از انقالب و سپس دخالت ها و توطئه هاي امپرياليستي براي 

، نشانگر اين واقعيت روشن است كه 1357درهم كوبيدن و شكست انقالب بهمن 
سياست هاي مداخله جويانه كشورهاي امپرياليستي به هربهانه و زير هر لـوايـي     
همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملي ميهن ما عمل كرده است و لذا مقابله 
قاطعانه با اين مداخالت بخشي از وظايف ملي و دموكراتـيـك جـنـبـش آزادي          

 .  خواهانه در ايران است
ما در عين اين كه بر اين باوريم كه اياالت متحده و مـتـحـدان آن، در پـي           
شكست فاجعه بار سياست هاي جنگ طلبانه شان در عراق و افغانستان و انـزجـار   
گسترده افكار عمومي جهان از عواقب اين چنين سياست هايي، براي شروع يـك  
جنگ جديد در منطقه، و به ويژه در رابطه با ايران با محدوديت هاي عـمـده اي     

سـفـر   .  روبرو  است كه بايد مورد توجه و استفاده جنبش صلح جهاني قرار گـيـرد    
قريب الوقوع پرزيدنت اوباما به خاورميانه در شرايطي انجام  خواهد شد كـه ايـن     
منطقه بار ديگر شاهد اوج گيري تنش و بحران هاي جديد است و اياالت متحـده  
در صدد پيدا كردن نوعي راه حل براي اين بحران ها است كه در تطابق با عمـده  

انتظار مي رود كه اوباما بـه  .   ترين سياست هاي امپرياليسم آمريكا در منطقه باشد
موازات كوشش براي شروع دور ديگري از مذاكرات مستقيم بين دولت اسرائيل و   
دولت خودمختار فلسطيني، سعي در حل و يا تخفيف بحران هاي ديگري بكند كه 

 .با منافع آمريكا در منطقه ارتباط مستقيم دارند
حزب ما در سال هاي اخير همواره بر لزوم حل تنش هاي منطقه اي از طريـق  
مذاكره و روش هاي صلح آميز تأكيد كرده و مي كند و معتقد است كه در شرايـط  
كنوني و در حالي كه نيروهاي جنگ طلب و افراطي بر طبل تشنج مي كوبند بايـد  

. با هوشياري به سمت حل و فصل مسايل از طريق مذاكرات مستقيم حركت كـرد 
واقعيت اين است و تجربه سي سال اخير ميهن ما نيز نشان داده است كه تـنـهـا    
نيروهاي ارتجاعي و ضد مردمي از باال گرفتن تشنج و نظامي كردن بيش از پيش 
حيات سياسي كشور، به بهانه مداخله خارجي،  سود مي جويند و  كوبيدن بر طبل 
جنگ و تشنج در تناقض آشكار با خواست ها و هدف هاي آزادي خـواهـانـه و          
عدالت جويانه جنبش مردمي ميهن ماست كه با وجود يك سال سركـوب خشـن     
نيروهاي امنيتي و سركوبگر رژيم واليت فقيه، همچنان پرتوان به حيات خود ادامه 

سياست هاي ماجراجويانه رژيم واليت فقيه در حالي كه بـخـش هـاي       . مي دهد
عمده اي از اقتصاد بيمار كشور ما به شكل جدي يي عمالً وابسته به انحصارهاي 
فراملي و امپرياليستي است و داد و ستدهاي سران رژيم و نظاميان حاكم با ايـن    
محافل امپرياليستي در عين حال پرده از شعارهاي عوام فريبانه رژيم در راسـتـاي   

 . دفاع از منافع ملي كشور بر مي دارد
خواست نيروهاي ملي و دموكراتيك ميهن ما و جهان پايان دادن فوري به دور   

 . جديد تشنجات، و مداخالت خارجي در امور داخلي ايران است

 ...ادامه سلطه طلبي امپرياليسم 
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  8ادامه در صفحه 

 .ميليون نفر بود 2/ 5بيشتر از 
البته در اين آمار،  با در نظر گرفتن اين كه بسياري از معيار هـاي بـيـن      
المللي در مورد تعريف اشتغال و بيكاري در آن رعايت نشده اند، نرخ بيكاري 

مثالٌ در حالي كه در اكـثـر     .  بسيار پايين تر از نرخ واقعي آن در كشور است
كشورهاي صنعتي شاغل به كسي اطالق مي شود كـه حـداقـل تـعـداد            

ساعات كاري معمول يا معـادل   40حدوداٌ بيش از( مشخصي از ساعات هفته 
را  به كار مشغول باشد؛ در ايران صرف اينكـه  )  ساعت  اشتغال در هفته 16

بـر   .   كسي يك ساعت در هفته كار داشته باشد، شاغل محسوب مي شـود   
اساس همين آمار، نرخ بيكاري در زنان بسيار باالتر از مردان است و بيش از 

درصد زنان بيكار هستند، هرچند كه اين ارقام نيز به دور از واقعيت اند و  25
تالش شده تا با معيار هاي غير واقعي،  نرخ بيكاري پايين تر از ميزان واقعي 

 .آن نشان داده شود
دبير اجرايي خانه كارگر ورامين، با اشاره به نادرستي گزارش مركز آمـار،    

مركز آمار ايران در حالي اين گزارش را بر مبناي انـجـام يـك        “ :  مي گويد
ساعت كار در هفته تعيين كرده است كه به استناد استانداردهاي جـهـانـي      

او ” .ساعت كار در هفته مالك تشخيص بيكاري افراد است 10انجام حداقل 
: در ادامه  با انتقاد از گنجانده شدن گروه سني زير ده سال، توضيح مي دهد

سال جرم تلقي مي  15در حالي كه مطابق قانون،  اشتغال افراد كمتر از ...  “ 
شود، در گزارش مركز آمار ايران سعي شده است تا با استفاده از اشتغال غير 

 ).مرداد 27ايلنا ،(” قانوني كودكان كار ، نرخ بيكاري پايين نگهداشته شود
معاون دبير كل خانه كارگر نيز، در گفتگو با ايلنا، آمار ارايه شده را غـيـر     

هم مركز آمار و هم وزارت كار سعي در انكـار  “  :  واقعي مي داند و مي گويد
و ”  . حقايق مربوط به اقتصاد ايران و پنهان كردن نرخ واقعي بيكاري دارنـد   

نخستين بار در زمان وزارت كار دولت نهم معـيـارهـاي    “  :  يادآوري مي كند
... جديدي براي تشخيص افراد بيكار از غير بيكار مورد استفاده قرار گـرفـت  

هر چند با اين معيارها، كه پايين تر از استانداردهاي جهانـي بـودنـد نـرخ         
بيكاري بسيار پايين نشان داده  شد، اما به دليل شكست  سيـاسـت هـا و        

 5/3برنامه هاي اقتصادي مسئووالن وقت امروز، مركز آمار ايران از رشـد      
 ” .درصدي بيكاري خبر مي دهد

او ادامه مي دهد كه، به دليل شكست در اجراي برنامه هاي اشتغال زايـي  
دولت، در حال حاضر نرخ بيكاري در ايران، بر خالف آمار منتشـرشـده، بـه      

 .افزايش پيدا كرده است) ميليون نفر 5معادل (درصد  17بيش از 
با  اين حال، وزير كار دولت احمدي نژاد، شيخ اسالمي، به رغم چنين آمار 
غير واقعي، كه تنها بخشي از عمق معضل بيكاري را بيان مي كند، تـالش    
دارد تا ضمن قبول كردن آن، آمار منتشره را زير سئوال ببرد و آن را غـيـر     

هر چند در برخي موارد پذيـرش  ” :او در اين مورد مي گويد. واقعي جلوه دهد
آمار استخراج شده توسط مركز آمار براي دستگاههاي دولتي سخت است اما 
چون اين سازمان تنها مرجع علمي و رسمي براي استخراج آمارهاي رسمـي  
است، دستگاه هاي دولتي از جمله  وزارت كار موظف هستند تا  عمـلـكـرد    

 13/  5براي وزارت كار قبول نرخ   ...  خود را بر مبناي همين آمار تنظيم كنند
بيكار شدن حداقل يـك    و از ...  درصدي بيكاري  سخت و دشوار است

خبر مي دهد،  اين درحالي  ميليون كارگر در فاصله يك سال گذشته
هزار كارگر بيكار براي دريافت مقرري بـه     20است كه در همين مدت تنها 

 ”.صندوق بيمه بيكاري معرفي شده اند
اينكه وزير كار، آمار نه چندان واقعي مركز آمار را با اكراه  بـپـذيـرد يـا         

. نپذيرد، تغييري در وجود فاجعه بيكاري و عمق آن ايـجـاد نـمـي كـنـد            
زحمتكشان ميهنمان، وسعت بيكاري و نابساماني هاي حاصله از آن را بـا        
تمامي وجود، در زندگي روزمره ي خود حس مي كنند و به روشني دريافتـه  
اند كه عمق اين فاجعه روز به روز گسترده شده و انبوه بيشتري از مردم بـه  

 .شوند صفوف بيكاران پرتاب مي
آمار ارايه شده از سوي مركز آمار، و اينكه  نرخ بيكاري بـيـن فـعـاالن         
كارگري و وزير كار مورد اختالف است، نمي تواند بر فاجعه اي كه در ميهن 

پذيرش اين آمار از سـوي وزيـر كـار،        .  شكل گرفته است، سرپوش بگذارد
حاكي از ورشكستگي سياست هاي اقتصادي ويرانگر و غير علـمـي دولـت      
احمدي نژاد است كه به رغم شعار هاي انتخاباتي براي اشتغال زايي، تنـهـا   

بيكاري يك مليون نفر تنها طـي  .  در كشور شده است”  اشتغال زدايي“ سبب 
يك سال، سبب شده است تا كشور با باالترين ميزان بيكاري رسمي در چند 

در بررسي اي كه سال گذشته توسط روزنامه مهر .  سال گذشته مواجه  باشد
، كشور  88تا  1384سال بين  5صورت گرفت،  نشان داده شده است كه در 

درصد بود، مواجه بـوده   11/  9با باالترين نرخ بيكاري كه برابر با  88در سال 
ساله كشور بـيـكـار     24تا  15درصد جوانان  24/  7بر اساس اين آمار، .  است
بيكاري براي اين  گروه سني، طبق گزارش مركـز آمـار،       89در سال .  بودند

 .درصد است 29/ 6برابر با 
افزايش فاجعه آميز بيكاري در شرايطي صورت مي گيرد كه، احمدي نـژاد    
پنج سال پيش، مبارزه با بيكاري و ايجاد اشتغال را يكي از اهـداف اصـلـي        

در آن زمان بنا به آمار رسمي كشور، نـرخ  .   برنامه هاي خود معرفي كرده بود
اقتصادي دولت ”  برنامه هاي جهان گشايانه“ اما .  درصد بود 7بيكاري برابر با 

احمدي نژاد، نه تنها نتوانسته حتي با بهره گيري از در آمدهاي نجومي نـفـت   
كه مقدارآن براي اجراي يك برنامه اقتصادي كامل كفـايـت   ( در اين سال ها 

گشايشي در گره هاي اقتصادي كشور ايجاد كند، بلكه با تخصيـص  )  مي كرد
هزار ميليارد تومان به عنوان وام زود بازده براي ايجاد اشـتـغـال،     20بيش از 

عالوه بر هدر دادن ثروت عظيمي از منابع مالي كشور، ضربه اي جـدي بـه      
در صورتي كه اگر دولتي با كفايت، ملي و   .   صنايع بزرگ و نيازمند كشور زد

دلسوز آينده اقتصاد ملي در كشور بر سر كار مي بود، اين ميـزان سـرمـايـه       
گذاري، عالوه بر ايجاد درصد بااليي از اشتغال، مي توانست به رشد صنعتي و 

 . اقتصادي كشور نيز ياري برساند
اشتغال بـنـويسـيـد،       “ ، در مطلبي تحت عنوان ” ايلنا“ خبرگزاري كار ايران 

، با انتقاد از سياست هاي دولت در مورد هـدر دادن ثـروت       ”بيكاري بخوانيد
و دلبـازي هـاي نـفـتـي صـرف              شايد اگر دست “ :  هاي نفتي ، مي نويسد

آمد و  هاي صنعتي مي شد امروز ميزان بيكاري تا بدين حد باال نمي زيرساخت
هاي صنعتي در شرايطي بـه   اكنون حوزه.  شد روي دست اقتصاد ايران بار نمي

درصـد     40اند صنايع با كمتر از  برند كه نمايندگان مجلس بارها گفته سر مي
ترين اتـفـاق    بدون شك در چنين حالتي بيكاري طبيعي.  كنند ظرفيت كار مي

آباد به  وقتي در شهرك صنعتي شمس. ...  شود براي هر اقتصادي محسوب مي
 5كارخانه فـقـط        850عنوان بزرگ ترين شهرك صنعتي خاورميانه از بين 

كنند، اقتصاد نيز پيامدي جز بـيـكـاري       درصد ظرفيت كار مي100كارخانه با 
البته نبايد فراموش كرد كه بيكاري فقط محصول اقتصاد در بهار سـال  .  ندارد

استان  21گزارش هاي موجود نشان مي دهد كه نرخ بيكاري در ...  نيست 89
 ”.افزايش نشان مي دهد 87نسبت به سال  88در سال 

در رابطه با سياست هاي اقتصادي غير علمي و مخرب دولت احمدي نژاد، 
، با نگراني از آينده اقتصـاد   89خرداد  17سايت همشهري آنالين نيز در روز 

شرايط بيانگر آن است كـه    “  :  كشور و انتقاد از برنامه هاي دولت، مي نويسد
هـاي   تر بوده و طرح كننده مراتب نگران هاي اخير به وضعيت بيكاري طي سال

بازده اجرايي شده نه تنها اشتغالـي   هاي زود زايي كه تحت عنوان بنگاه اشتغال
هايي اكنون نظام بـانـكـي       وجود نياورده بلكه در نتيجه اجراي چنين طرح به

با وضعيت بسيار بدي از   -گذاري باشد كه بايد پشتوانه توليد و سرمايه-كشور 
 هاي معوق مواجه شده است؛ نظر بدهي

هزار  5كمتر از  1384هاي معوق نظام بانكي كه در سال  نحوي كه بدهي به
بديهي اسـت    .  هزار ميليارد تومان است50ميليارد تومان بوده اكنون بيش از 

كنـنـده    نظام بانكي با اين همه بدهي معوق قادر نخواهد بود تا نهاد پشتيباني
رسد با توجه به وضعيت  نظر مي با اين روند به. ...   گذاري باشد توليد و سرمايه

 ”.اي پيش روي اقتصاد كشور باشد كننده هاي نگران كنوني اشتغال، چالش
معضل بيكاري يكي از مشكل هاي  بسيار جدي ميهنمان است كه در سال 

عراق به طور ممتد گريبان گير كشور بـوده      -هاي پس از پايان جنگ ايران
بحران اقتصادي، اجتماعي و انساني حاصله از بيكاري ميليوني، به ويژه .  است

با روي كار .  در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد، به اوج خود رسيده است
آمدن دولت احمدي نژاد، سپاه و نهادهاي وابسته به آن به سرعت به شـاخـه   
هاي گوناگون اقتصاد چنگ انداخته و تالش داشته اند كه ثروت كشور را بـا    

طراحان سياست هاي رژيم . تصاحب شركت هاي اقتصادي عمده چپاول كنند
براي دست يابي به اين اهداف، در هم آهنگي با نسخه هاي پيچيده شده از   
سوي صندوق بين المللي پول، خصوصي سازي هاي وسيعي را در بسياري از 
نهادهاي دولتي سازمان داده اند، كه در جريان بسياري از آنها، صنايع كليدي 
و سودآور بدون مناقصه و با شرايطي سهل و كم هزينه در اختيـار سـپـاه و        

در بـخـش     ”  تعديل نيروي كار“ تحت نام .  وابستگان سران رژيم قرار گرفتند
 -هاي واگذار شده، بسياري از كارگران اين نهادها و واحدهـاي تـولـيـدي         

از   -كارگراني كه برخي از آنها سابقه ي كار  طوالني و چندين ساله داشتند   
در كارخانه هاي سود بازده، بسياري از كارگران با شرايطـي  .  كار اخراج شدند

استخدام شدند تا بتـوان  ”  قراردادهاي موقت“ سخت تر و مزاياي كمتر، تحت 
 . آن ها را هر زمان كه الزم بود اخراج كنند

 ... ادامه اشتغال زدايي
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تير در باره  مسئله قراردادهاي موقت و طرح  31در گزارشي در روز ” آفتاب“
آن در نشست مجلس، مي نويسد كه، اين طرح  بـا مـخـالـفـت        ”  به سازي“ 

در اين گزارش، به نقل از قاضي پـور، نـمـايـنـده        .  مجلس روبه رو شده است
نيروهاي قرارداد موقت كار در ابتداي اجراي اين قانون “: اروميه، گفته مي شود

درصد نـيـروي دايـمـي        94درصد نيروي كار كشور را تشكيل مي دادند و  6
... درصد رسيده اسـت  60اما در سال هاي اخير تعداد كارگران موقت به .  بودند

طبق قانون كار موجود، هنگامي كه كارگري موقت باشد، اخراج آن بسـيـار       
 ”.آسان است و هيچ حمايتي هم از وي نمي شود

بخش ديگر نابساماني اقتصادي، تعطيلي بسياري از كارخانه ها به دليل عدم 
حمايت دولتي از توليدات داخلي و باز گذاشتن درهاي ورود بي رويه كاال، و به 

. ويژه كاالهاي قاچاق است، كه به طور عمده زير كنترل سپاه صورت مي گيرد
با ورود بي رويه كاالها به داخل كشور و عدم مقابله با اين بي برنامگي، توليـد  
كنندگان داخلي كه توان رقابت با كاالهاي  واراداتي ارزان قيمت را ندارند، بـه  
ناچار به ورشكستگي كشيده شده اند،  يعني امري كه به تعطيلي مراكز توليدي 

حقيقت اينست .  و بيكاري بسياري از كارگران و كارمندان آنها منجر شده است
كه به دليل وجود مواد كليدي حامي كارفرما در قانون كار،  و جلوگيري خشن 
و پليسي از تشكيل و فعاليت تشكل هاي كارگري مستقل، امكان مقـابلـه بـا      

 . اخراج ها و تعطيل شدن كارخانه ها بسيار ضعيف است
عدم برنامه ريزي اقتصادي مبتني بر استعدادهاي انسـانـي، طـبـيـعـي و           
جغرافيائي كشور، عدم حمايت از صنايع توليدي كشور بـراي حـل بـحـران           
بيكاري، فعال بودن افراد بدون صالحيت در راس برنامه ريزي اقتصاد كشـور،  
مانند ساير عرصه ها، عملكرد اقتصاد متكي به داللي و قاچاق، عـدم وجـود       

برنامه اي مشخص براي جذب و تربيت نيروهاي متخصص جديد به بازاركـار   
ارزيابي نشده و غير كارشناسانه اقتصادي بدون نـگـرش     ”  طرح هاي“ و ادامه 

اقتصادي دراز مدت، به بحران كنوني هرچه بيشتر دامن زده و به تعداد بيكاران 
خواهد افزود و مسئله اشتغال را به يك بحران  عظيم اجتماعي مبدل خـواهـد   

 . ساخت
مسئوالن دولت احمدي نژاد به اين موضوع  اذعان دارند كه در دست يابـي  

تعيين شده براي ايجاد اشتغال حتي در چارچوب طرح هاي خـود    ”  اهداف“ به 
رييس اداره كار استـان  .  دولت ناتوان بوده اند و نتوانسته اند به آنها دست يابند

مـرداد، مـي        30تهران، عليرضا مظهري، در گفت و گو با خبرگزاري فارس، 
هزار شغل ايجاد شده است كه با توجـه   20ماه گذشته نزديك به  5در ”  : گويد

هزار شغل در سال بسيار كم است و بـايـد    100به تعهد استان مبني بر ايجاد 
 ”.هزار شغل ايجاد مي شده است 35

اين كمبود تنها محدود به تعهدات استاني است و در برگيرنده اشتغال زايـي  
 . براي جواناني  نيست كه پا به عرصه فعاليت كاري مي گذارند و جوياي كارند

، بنا به ماهيت ضد مردمي خود،  نتوانسته و نمي تـوانـد   ” واليت فقيه“ رژيم 
. قدمي جدي در راه حل مشكالت اقتصادي كشور و رفع مسئله بيكاري بردارد

روند كنوني اداره كشور تنها منجر به بيكاري، فقر و نابساماني هرچه بيـشـتـر    
براي مقابله با سياست هاي ضد .   مردم تحت ستم و فشار ميهنمان خواهد شد

كارگري و مخرب دولت و حاميان آن در قامت سران فاسد سپـاه پـاسـداران،      
ميهنمان  به تغييرات اساسي در قوانين كشوري و سياست هاي اقتصادي خود 

 . نيازمند است
پشتيباني هدفمند، علمي و برنامه ريزي شده از صنايع داخـلـي از سـوي           
دولت، سرمايه گذاري در صنايع مادر و برنامه هاي دراز مدت سـاخـتـاري از      

هـا، جـلـوگـيـري از ورود              طريق اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به آن
كاالهاي قاچاق  و ورود كاالهاي مشابه توليدات داخلي، اصالح و تغيير قانون 
كار به سود كارگران، ايجاد امكان تشكل هاي كارگري مستقل، عدم تـعـرض   

امنيتي به كارزارهاي سازماندهي شده براي جلوگيري از اخراج هـاي      -نظامي
بي رويه و ظالمانه،  و همچنين جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در جهـت  
راه اندازي كارگاه ها و نهادهاي توليدي و ايجاد امنيـت اقـتـصـادي، از راه           
كارهايي است كه مي تواند در ثبات اقتصادي كشور و كاهش بيكاري نقـشـي   

البته اين تغييرات در تضاد با منافع سردمداران سپاه، دولـت  .  موثر داشته باشند
حامي آنها قرار دارد و از اين رو است كه حزب مـا    ”  ولي فقيه“ احمدي نژاد و 

اجتماعي حـاضـر طـرد        -معتقد است كه براي برون رفت از بحران اقتصادي
 .رژيم واليت فقيه يك ضرورت است

 ... ادامه جنبش مردمي و واقعيت هاي عيني

كه، آينده به مردم ايران تعلق دارد و به باور حزب توده ايـران تـحـوالت        
 ”  .آغاز پايان رژيم واليت فقيه است“كنوني 

در ادامه جلسه، نماينده حزب مان به سئوال هاي شركت كننـدگـان در     
رابطه با تحوالت اخير و راه هاي گسترش جنبش همبستگي بـا جـنـبـش       

 .   زحمتكشان كشورمان پاسخ داد
 

 جشنواره كمونيست 
 
اعضـاي  :  غرفه حزب توده ايران در جشنواره كمونيـسـت  * 

رهبري و صدر حزب كمونيست دانمارك،  با حضور در غـرفـه   
حزب،  بار ديگر برهمبستگي خود با حزب توده ايران و جنبش 
مردمي در مبارزه بر ضد استبداد واليي، دولت احمدي نـژاد و    
هر گونه تهديد، مداخله، تحريم و تجاوزِ امپرياليستي تاكـيـد   

 كردند
 
اعضاي رهبري و صـدر    :  غرفه حزب توده ايران در جشنواره كمونيست*

حزب كمونيست دانمارك، با حضور در غرفه حزب، بار ديگر برهمبستـگـي   
خود با حزب توده ايران و جنبش مردمي در مبارزه بر ضد استبداد واليـي،    
دولت احمدي نژاد و هر گونه تهديد، مداخله، تحريم و تجاوزِ امپرياليسـتـي   

 تاكيد كردند
، كپنهاگ، پايـتـخـت    ) مرداد ماه 31و  30(ماه آگوست  22و  21روزهاي 

 . دانمارك، شاهد برگزاري جشنواره ساليانه كمونيست هاي اين كشور بـود   
حضور قابل مالحظه اعضاي اتحاديه ها، سنديكاهاي كارگـري و ديـگـر        
نهادهاي مردمي در جشنواره امسال حاكي از فعاليت خسـتـگـي نـاپـذيـر         

 . كمونيست ها در عرصه هاي مختلف و متنوع اجتماعي دانمارك مي باشـد 
تالش براي اتحاد ميان نيروهاي مردمي و ترقي خواه به منظور مقابله موثر 
با سياست و برنامه صرفه جويي و رياضت اقتصادي دولت دسـت راسـتـي      

، تشريـك مسـاعـي بـا         ) كه فقط شامل حال زحمتكشان مي شود( حاكم 
سنديكاهاي كارگري در ين زمينه، و سازمان دهيِ كارزاري وسيع بر ضـد    
جنگ و تجاوز امپرياليستي، با خواست خروج نيروهاي نظامي از افغانستـان،  
به همراه حمايت همه جانبه از مبارزات خلق ها از جمله خلق فلسطيـن، و    
جنبش دمكراتيك و آزادي خواهانه مردم ايران، از نكات برجسته فعـالـيـت    

ــود                     ــواره ب ــن ــول جش ــارك در ط ــم ــاي دان ــت ه ــس ــي ــون ــم  . ك
اعضاي هيات هاي ديپلماتيك ( در مراسم امسال، نمايندگان كوبا و ونزوئال 

حضـور  .  از جمله ميهمانان براي سخنراني بودنـد )  اين دو كشور در دانمارك
بـه عـالوه،     .  آنان با استقبال گرم شركت كنندگان در جشنواره روبه رو شد

رفقا بتي فرونتز كارلسون و هنريك استمرهايدين، رهبران كمونيست هـاي  
دانمارك، در سخنراني هاي خود بار ديگر بر همبستگي عميق با مـبـارزات   

 . همه خلق ها با امپرياليسم و براي آزادي و پيشرفت اجتماعي تاكيد كردنـد 
بخش مهمي از جشنواره امسال به تالش براي مقابله توده اي با بـرنـامـه      
صرفه جويي دولت با نگاهي به تجربيات زحمتكشان يونان، پرتغال و ديگـر  
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اختصاص داشت، و در اين خصوص نمايـنـده   

ــيــســت يــونــان بــه تــفــصــيــل ســخــن گــفــت                  !حــزب كــمــون
حزب توده ايران، به دعوت رسمي حزب برادر، در اين جشنواره حضور فعال 

اسناد و اعـالمـيـه      .  داشت و غرفه حزب از زمره غرفه هاي مورد توجه بود
هاي حزبي به زبان هاي فارسي، دانماركي، آلماني و انگليسي، بـه عـالوه     
متن دانماركي مصاحبه رفيق خاوري با يونگه ولت، در غرفه حـزب تـوده       

ــد                         ــي ش ــع م ــوزي ــان ت ــدگ ــن ــن ــد ك ــازدي ــان ب ــي ــران م  . اي
اعضاي رهبري حزب كمونيست دانمارك، رفيق بتي فرونتربيارگ كارلسون 

و ديگر اعضاي رهبري حزب برادر، با حضـور در غـرفـه          -صدر حزب   -
حزب، برهمبستگي با حزب توده ايران و مبارزه جنبش دمكراتيك و آزادي   

 .خواهانه مردم ايران با استبداد و دولت ضد ملي احمدي نژاد تاكيد كـردنـد  
 

 

 ... ادامه حمايت بين المللي 
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  حمايت بين المللي نيروهاي ترقي خواه و كمونيست ها از جنبش مردم ايران

احزاب كمونيست، نيروهاي دموكرات و ترقي همبستگي جهاني گسترده 
خواهان جهان با مبارزات مردم ايران در راه  دموكراسي، صلح و عـدالـت     

كارزارهاي افشاگرانه و .   اجتماعي،  در هفته هاي گذشته ادامه داشته است
تبليغاتي در همبستگي با جنبش مبارزاتي مردم ميهن مان، بيانيـه هـا و       
قطعنامه هاي سازمان هاي مترقي و اتحاديه هاي كارگري در حمايـت از    

مقاالت توضيحي و افشـاگـر در       .   مبارزه زحمتكشان ايران،  پاياني ندارد
ارگان هاي احزاب برادر و نشريات چپ جهان،  هويت واقعي رژيم سركوب 

 . را در معرض داوري افكار عمومي جهان قرار مي دهد
عالوه براين،  فعاليت هاي افشاگرانه سازمان هاي همبسـتـگـي بـيـن        
المللي با مردم ايران افكار عمومي جهان را در دفاع از حقـوق زنـدانـيـان       

انتشار بيانيه هاي مطبوعاتي و مـقـالـه        .  سياسي و آزادي آنان بسيج كرد
در رابـطـه بـا اوج        )  كودير( ”  كميته دفاع از حقوق مردم ايران“ توضيحي 

روزنامه مترقـي  .  گيري موج سركوب از سوي رژيم، باز تاب وسيعي داشت
، ارگـان حـزب       ” جهان مـردم “ چاپ لندن و هفته نامه ”  مورنينگ استار“ 

كمونيست آمريكا، بيانيه مطبوعاتي و مقاله توضيحي كودير را بـه چـاپ       
 .  رساندند

كمونـيـسـت هـا،       :   پيام اين همبستگي جهاني صريح و مشخص است
محافل دموكراتيك و سازمان هاي مترقي جهان از مبارزه مردم زحمتكش 
ايراندر راه  صلح، حقوق بشر، دموكراسي و عدالت اجتماعي حمايـت مـي     

 .  به انعكاس اخبار اين همبستگي ادامه خواهد داد” نامه مردم “. كنند
 

 : ،  رژيم را محكوم مي كند“ليبريشن “ قطعنامه 
 

در روز   )  Liberation(” ليبريشن“اجالس ساالنه سازمان ترقي خواه 
امسال به رياست آقاي جرمي كوربين، نماينده تـرقـي   )  مرداد 2( ژوئيه  24

خواه و چپ از حزب كارگر انگلستان، با شركت نمايندگان سازمـان هـاي     
عضو، جنبش كارگري و از جمله اتحاديه هاي كارگري انگلستان بـرگـزار     

، كـه    ) كودير( ”  كميته دفاع از حقوق مردم ايران“ به كوشش نماينده .   شد
است، قطعنامه همه جانبه اي در رابطـه  “  ليبريشن “  عضو شوراي رهبري 

” واليت فقيه“ با جنبش مردمي در ايران و سياست هاي سركوبگرانه رژيم 
در سخنراني همه جانبه خود در   ”  كودير“ نماينده .  به اين اجالس ارائه شد

ارائه طرح قطعنامه،  توجه اجالس را به جنبش اعتراضي حق طلبانه مردم 
خرداد و  22در روزها و ماه هاي پس از انتخابات رياست جمهوري در روز 

سركوب خونين جنبش صلح آميز مردم توسط نيروهاي نظامي و امنـيـتـي    
قطعنامه مصوبه تأسف و انزجار خود را نسبت به ادامـه    .   رژيم،  جلب كرد

اجـالس  .  نقض خشن حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، اعالم كـرد   
كارزار خود براي دموكراسـي،  ” “ ليبريشن“ تصويب كرد كه،  در سال جديد 

و دولت ايران را فـرا    ”  حقوق بشر و عدالت اجتماعي در ايران را ادامه دهد
بازداشت مداوم فعاالن جنبش هاي زنان، مدافعان حقوق مدني، “ بخواند تا 

”   . جوانان و دانشجويان، كارگران و سنديكاليست ها را مـتـوقـف كـنـد           
آزادي فوري تمامي زندانيان سياسي، و به ويژه منصور “  اجالس همچنين 

اسانلو، رهبر سنديكائي و ديگر كساني را كه در ماه هاي اخير دستگير شده 
از مقامات رژيم به رسميت ” “ ليبريشن“ اجالس ساالنه ”   . اند، خواستار شد

شناختن و اعمال همه مقاوله نامه هاي عمده بين الملـلـي و از جـملـه            
كنوانسيون هاي سازمان بين المللي كار در رابطه با حق كارگـران بـراي     
پيوستن به اتحاديه هاي كارگري مستقل و حق مذاكره دسته جمـعـي را     

 .  شد” خواستار
 

سخنراني نماينده حزب توده ايران در دانشگاه كمونيستـي  
 انگلستان 

مـردادمـاه صـحـنـه ارائـه              10الي  8دانشگاه كمونيستي در روزهاي 
توضيحات هيئت نمايندگي حزب توده ايران در برابر  صدها فعال كارگري 

نماينده حزب توده ايـران، بـه     .   و رهبران جنبش سنديكائي انگلستان بود
همراه نمايندگان احزاب كمونيست يونان، آفريقـاي جـنـوبـي، شـيـلـي،            

هندوستان، ايرلند، سودان، فلسطين، عراق و  بحرين،  به دعوت رهـبـري   
 -حزب كمونيست بريتانيا در اين اجالس بحث و آموزش جنبش كارگري

به پيشنهـاد رهـبـري حـزب         .   كمونيستي انگلستان شركت فعال داشت
كمونيست انگلستان و به ابتكار كميته هماهنگي احزاب برادر،  نمايندگان 
حزب مردم فلسطين، حزب كمونيست عراق و حزب توده ايران در جلسـه  
ويژه اي كه به بحث در رابطه با تحوالت خاورميانه اختـصـاص داشـت،      

هـاكـو،      در اين جلسه كه به رياست رفيق كريس ماتل.   سخنراني كردند
المللي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، برگزار شـد،     دبير شعبه روابط بين

نماينده حزب مان در رابطه با تحوالت يك ساله اخير، مشخـصـه هـاي      
جنبش اعتراضي مردم ميهن و ماهيت سركوبگر و ارتجاعي رژيم حاكم و 

آمد هاي  غصب ارگان  او با برشمردن پي.   دولت احمدي نژاد سخن گفت
هاي اجرائي كشور از سوي نمايندگان بورژوازي بوروكراتيـك نـويـن و        
سران سپاه پاسداران و از جمله خصوصي سازي كارخانجات و صـنـايـع      
كليدي، اوج گيري اخراج كارگران، تورم بي سابقه، بحران اداري،  دولـت  
احمدي نژاد را اجرا كننده سياست هاي اقتصادي نوليبـرالـي در كشـور        

در بخشي از سخنان خود، نماينده حزب مان ماهيت عملكرد .  معرفي كرد
و شعارهاي رژيم در رابطه با سياست خارجي كشور را مورد توجه قرار داد 
و متذكر شد كه،  در هيچ دوره اي ميهن ما چنين منزوي و تـمـامـيـت       

او ضمن محكوم كردن سياست .  ارضي اش چنين مورد تهديد نبوده است
گرانه و تحريك آميز اياالت متحده و هم پيمانان منطقـه اي     هاي تهديد

آن، با ترسيم همانندي هاي آشكار ميان سياست هاي احمـدي نـژاد و       
رژيم ديكتاتوري صدام حسين، ادعاي كساني كه مواضع رژيـم واليـت       

كـنـنـد، بـاطـل         فقيه را در حكمِ مقابله با امپرياليسم و آمريكا توجيه مي
دانست و اظهار نگراني كرد كه ادامه سياست هاي سركوبگـرانـه رژيـم      
عمالٌ ميهن را در مقابل هرگونه تهديد خارجي بي دفاع بـاقـي خـواهـد       

در شرايطي كه رژيم جنبـش هـاي     “ :  نماينده حزب مان گفت .   گذاشت
زنان، جوانان، و كارگران كشور را سركوب مي كند، جنبش ملي صلح بـه  
رهبري خانم عبادي را غيرقانوني مي داند، نيرو هاي چپ و دموكراتيك را 
قلع و قمع مي كند، روشنفكران مردمي را در زندان هـا داغ و درفـش         

كند، چگونه مي توان مردم را در مورد خطر تجاوز و تعدي نيـروهـاي    مي
 ”.امپرياليستي بسيج و سازمان دهي كرد

نماينده حزب مان با توضيح مشخصه هاي ويژه و برجستـه جـنـبـش       
ماهه اخير مردم ميهن مان، شعار ها و آماج اصلي  آن را        15اعتراضي 

ادامه منطقي و در راستاي شعارها و خواسته هاي عقيم مانـده انـقـالب      
او بـا فـرا     .   دانست و حمايت حزب مان را از آن اعالم كرد 1357بهمن 

خواندن نيروهاي مترقي و جنبش كارگري انگلستان به همبستگي فعال با 
جنبش مردمي ايران و دفاع از صلح در منطقه خاورميانه،  اظهـار داشـت     

  8ادامه در صفحه 
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تك ميلياردرهايي از فرماندهان سپاه پاسداران و آقـازاده هـا و نـيـروهـاي            
كـه از مـوقـعـيـت ويـژه اي بـراي ثـروت انـدوزي                         قرار دارند امنيتي

هاي بـا     مؤسسات و گروه بنياد ها، تمركز سرمايه توسط اين روند . برخوردارند
به شكل كالسيك و مطابق الگـوي  رشـد و قـدرت               نفوذ سپاه پاسداران

در  گروه خاصـي  ناشي از حضور  سرمايه داري بوروكراتيك بر پايه نفوذ گيري
اموال ملـي  را بـه          سرمايه ها و ساختار سياسي و اقتصادي دولت است  كه

  .سرازير مي كند نهاد هاي اقتصادي تحت كنترل خود سوي
به غير از گروه هاي مالي و اقتصادي پيش گفته، بخش هاي  خصـوصـي    

به ساختار دولتي،  در اقتصاد كشـور فـعـال         مستقيم ديگري بدون وابستگي
قدرت تحت   بورژوازي بوروكراتيك نوين شريك در هستند،  كه دائما از جانب

آمار جمهوري اسالمي،  خرده بورژوازي پـراكـنـده     طبق  . فشار قرار گرفته اند
درصد از نيروهاي كار فـعـال      %43هنوز بزرگ ترين طبقه اجتماعي است كه 

درصد كل اين طبقه  قابل توجه است كه فقط سه  .كشور به آن اختصاص دارد
مدرن است و بقيه آنها در اقتصاد خرده كااليي در    متشكل از  خرده بورژوازي

زمينه كشاورزي، صنايع روستايي، توليد و فروش خرده كااليـي و خـدمـات        
البته در بيست و پـنـج سـال اخـيـر ابـعـاد خـرده                     . شهري فعال هستند

كشاورزي كاهش يافته و نقش آن در تـولـيـدات و       فعال در بخش بورژوازي
در اسـاس عـمـده خـرده              اين بخش   . خدمات شهري افزايش يافته است

از نظـر فـرهـنـگـي و           كه هميشه بورژوازي سنتي كشور محسوب مي شود
اقتصادي پيوند هاي گسترده اي بـا تـجـار و سـرمـايـه داران بـازار و                       

مورد طبقه سرمايه داري كـه   اماٌ آمار در   . و روحانيت داشته اند ديني نهادهاي
خارج از وابستگي هاي دولت عمل مي كنند نشان مي دهد كه، از بـعـد از         
انقالب شمار اين طبقه از نظر كمي به سه برابر افزايش يافته است و به بيـش  

با در نظر گرفتن روند باز سازي مجدد سرمايـه     . هزار نفر رسيده است 600از 
داري بعد از انقالب، قابل توجه است كه تمركز سرمايه در اين بـخـش روبـه      

   .كاهش بوده است
در    %24در بخش تـجـارت،      %35:  تركيب سرمايه داران موجود در كشور

در كشاورزي %    24 ،) در توليد قالي، پوشاك، پارچه%    6 ( فعاليت هاي صنعتي 
ميزان سرمايه هاي بخش وسيعي از    . درفعاليت هاي ساختماني است%     16و 

دو  آن ها به طور متوسط  تقريبا يك يـا .   اين سرمايه داران بسيار اندك است
آمار هاي مـوجـود كشـور،       قابل توجه اينكه،     . كارگر را در اختيار خود دارند

به ازاي هر سرمـايـه دار      كارگر 6/  5 را تمركز مزد بگير نسبت به سرمايه دار
در بخش وسيعـي   پراكندگي و عدم تمركز سرمايه كه اين خود نشان مي دهد

ارگـان   از سرمايه داران مستقل از باندهاي سرمايه داري وابسته به دولـت و     
 .فاش مي كند را هاي مافيائي قدرت

  
تحوالت اخير روبناي سياسي  كشورمان  و بررسي آمار تغييرات ساخـتـاري   

در آينده نزديك منجر به شكل گيري و  در تمركز و تسلط سرمايه هاي كالن
اقتصادي در ميان قشر هاي مختلف سرمايه داري و      -تشديد مبارزه سياسي 

كانون اصلي اين مبارزات همـانـا   .   طبقات اجتماعي وابسته به آنها خواهد شد
تضاد  بين بخش هايي از سرمايه داري با تسـلـط روبـه رشـد بـورژوازي              

امنيتي است،  كه به بركت برنامه هاي نوليـبـرالـيـسـم        -بوروكراتيك نظامي
اقتصادي، هر چند مخدوش،  دولت كودتا به بهانه خصوصي سـازي مـنـافـع       
حياتي بسياري از گروه هاي ديگر سرمايه داري را بـه خـطـر انـداخـتـه                 

كه حتي بخش هاي عمده  از سرمايه داري تجـاري   شايان توجه است   . است
كه تا به حال در اتحادي نامقدس با بورژوازي بوركراتيك دولتي فعال بوده اند،  

سرمايه داري   .  اكنون نيز موقعيت خود را در ساختار سياسي در خطر مي بينند
تجاري غير توليدي بر پايه  پيوند هاي اقتصادي و فرهنگي ديرينه خـود در      
هرم قدرت سياسي در صدد بهره گيري از نارضايتي بالقوه و بالفعل اين قشرها 

بانـد   اعتراضات اخير جريان براي مثال،  در . به نفع خود  خواهد بود   و طبقات
عسگراوالدي و جناح هاي وابسته به هيئت مؤتلفه و شوراي صنوف توافقنامـه  

همچنان چند روز بـدون     بازار و صنوف اي را با دولت به امضاء رساندند، ولي
 .داد اين توافقنامه به اعتصاب خود ادامه اعتنا  به
مـلـي،     -از اين رو، در مرحله كنوني مبارزه به سوي تغييرات دموكراتيك    

مقابله با ترفند هاي سرمايه داري تجاري غير توليدي بر پايه  بسيج اعتراضات 
قشرها و طبقات خرده بورژوازي و توليد كنندگان ملي و تلفيق هوشمندانه آن   
با مبارزه ديگر قشرها امري ضروري در راستاي ايجاد اتحاد هاي وسيع برضـد  

 . ديكتاتوري حاكم است
  

 هراس از افشاي جزييات كودتاي انتخاباتي  ...ادامه تسلط اقتصادي سپاه پاسداران 
 افشاگري اصالح طلبان درباره ستاد كودتا

پس از آنكه احمد جنتي در يك دروغ پردازي حساب شده كوشيد تا بـا  
متهم ساختن ميرحسين موسوي و مهدي كروبي به دريافت وجوه مالي از 
آمريكا، فضاي سياسي را به نفع طيف ارتجاع حاكم تغيير دهد، با انتـشـار   
گسترده نوار سخنراني يكي از مسئوالن ارشد امنيتي قرارگاه ثاراهللا سپـاه  

پاسداران، پرده از برخي جزييات كودتاي انتخاباتي به كناري افكنده شـد،   
انـقـالب   “و عيار تبليغات ولي فقيه و نيروهاي تحت فرمانش در خصوص 

انتشار نوار سخنراني يكي از .  در معرض داوري مردم قرار گرفت”  مخملي
فرماندهان سپاه، ضمن آنكه بازتاب گسترده اي در جامعـه پـيـدا كـرد،         

هـفـت   .  واكنش شماري از چهره هاي اصالح طلب را نيز به همراه داشت
كه در جريان كودتاي انتخـابـاتـي       -تن از فعاالن سياسي اصالح طلب 

بازداشت و در دادگاه هاي  فرمايشي به تحمل حبس هـاي سـنـگـيـن        
با امضاي شكايت نامه اي خطاب بـه ريـيـس قـوه           -محكوم شده اند 

قضاييه و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح،  بـه افشـاي نـقـشِ           
امنيتي فعال در كودتاي انتخاباتي و سركوب هاي پـس    -نهادهاي نظامي

ما امضاء “ :  شود در بخشي از اين شكايت نامه يادآوري مي.  از آن پرداختند
كنندگان اين شكايت، تعدادي از قربانيان پرونده سازي ها و خالف كاري 
هاي گروهي استبداد طلب از جمله عده اي از نظاميان قانون شكـن، در    
جريان انتخابات رياست جمهوري دهم و پس از آن هستيم، كه از سـوي  

... همان گروه دستگير و متهم به اقدام عليه امنيـت كشـور شـده ايـم          
سخنراني سردار مشفق يكي از مسئولين ارشد اطالعاتي قرارگاه ثاراهللا كه 
ماه ها قبل در جمع عده اي از روحانيون در مشهد ايراد شده، مـنـتـشـر       

محتواي اين سخنراني كه تاكنون از سوي هـيـچ نـهـاد         .  گرديده است
حكومتي تكذيب نشده، سند مهمي در جهت روشن شدن مسايل پشـت    

اين سـنـد   .  پرده انتخابات رياست جمهوري دهم و حوادث بعد از آن است
نشان دهنده اقدام خالف قانون گروه استبداد طلب پيش گفته، درجريـان  

اقداماتي كه درافكـار عـمـومـي كـودتـاي           .  انتخابات و پس از آن است
 ”.انتخاباتي نام گرفته است

سپس در ادامه شكايت نامه، هفت چهره اصالح طلب با اشاره به موارد 
متعدد حمايت برنامه ريزي شده از احمدي نژاد و دخالت در روند انتخابات 

اين سند به صراحت نشان مي دهد ...  “ : نويسند توسط سپاه پاسداران،  مي
اطالعاتي، از ماه پيش از انتخابات، فعاليـت    -طراحان اين عمليات نظامي

هاي اطالعاتي و امكانات خود را براي كنترل جريان هاي رقيـب آقـاي     
به روشني گروه متبوع خـود    ... سردار مشفق... احمدي نژاد بكار گرفته اند

را بخش اصلي و ثابت قدرت پشت صحنه نظام تعريف مي كـنـد، كـه        
 ”. ...وظيفه مهندسي انتخابات را برعهده دارد

در حقيقت نيز متن سخنراني پاسدار مشفق،  كه از مسئوالن اطالعاتي 
سپاه پاسداران است، گويا و افشاگر بوده و برخي زواياي پنهان عملـكـرد   

حركت اصالح طلـبـان و      .  سپاه در ارتباط با ولي فقيه را آشكار مي سازد
انتشار متن شكايت نامه بالفاصله از سوي كودتاچيان مورد حـملـه قـرار      

عقيدتي سپاه   -پاسدار جواني، معاون سياسي و رييس اداره سياسي.  گرفت
با توجـه بـه     “ :  پاسداران، در اين باره با تهديد اصالح طلبان اعالم داشت

اينكه جمعي از نيروهاي برجسته و سرداران و فرماندهان بسيج و سـپـاه،   
نقش مهمي را در نورافشاني به تاريكخانه و سردمداران آن داشتند، باعث 
شده كه جريان فتنه به شدت از دست سپاه و بسيج و افراد خاصـي كـه     
دراين عرصه ايفاي نقش كردند، ناراحت و عصباني شوند و به دنبال نوعي 

يكي از راه هايي كه آنها براي انتقام گيري دنبال مي ... انتقام گيري برآيند
اين ...  كنند، همين اقدامي است كه درقالب يك سناريو درحال انجام است

سناريو تالش مي كند نقش ها را جابه جا كند و افرادي را كـه مـتـهـم       
افراد با اتهام تقلب به نظـام  ...  هستند در جايگاه شاكي و مدعي قرار دهند

 ”. ...اسالمي درانتخابات به دنبال نوعي براندازي بودند
اين موضع گيري كه در واقع فرار به جلو فرماندهان سپاه تلـقـي مـي      
شود، ميزان هراس كودتاچيان از افشاي جزييات كودتاي انتخـابـاتـي و      

اين سخنان نظير موضع عباسعلـي  .  سركوب پس از آن را روشن مي سازد
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در حمايت از افترا و كـذب هـاي       
احمد جنتي در باره دريافت پول از آمريكا توسط ميرحسين مـوسـوي و       

  5ادامه در صفحه 
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آلودگي خليج مكزيك و پيامدهاي فاجعه بار زيست محيـطـي آن كـمـاكـان از            
پس از آنكه رييس انجمن اساتيد آمريـكـا،    .  موضوعات چالش برانگيز به شمار مي آيد

شركت نفتي بريتيش پتروليوم را متهم به طراحي و تعقيب خريد و تطميع گروهـي از    
دانشمندان و كارشناسان و دانشگاهيان براي دفاع از دعوي حقوقي اين شركت پس از 
ماجراي نشت نفتي خليج مكزيك كرد،  گروهي از به اصـطـالح كـارشـنـاسـان و             
اقتصاددانان نوليبرال ايراني،  با ناديده گرفتن آنچه در محافل علمي جهان شرافـت و    
احساس مسئوليت حرفه اي ناميده مي شود، به دفاع از عملكرد بريتيش پـتـرولـيـوم       
برخاستند و با پيش كشيدن تجربه جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران، به تـخـطـئـه     

. مبارزات مردم، حكومت ملي دكتر مصدق و وارونه جلوه دادن حقايق تاريخي پرداختند
مرداد، نـمـي تـوانـد          28انگليسي   -اين اقدام، و در آستانه سالروز كودتاي آمريكايي

 .تصادفي باشد
مـرداد     13چهارشنبه،   -دريچه اي به انديشه اقتصاد آزاد   -پايگاه اينترنتي رستاك

درس هايي از حادثه خليج مكزيك و سـابـقـه    “ ماه امسال،  با انتشار مطلبي با عنوان 
، بارديگر، برپايه سياست رسمي مـدافـعـان نـظـريـه         ” ايراني شركت برتيش پتروليوم

نوليبرالي،  با حمله به مبارزات دليرانه مرم ايران،  و در رد و نكوهش جنبش ملي شدن 
تجربه اخير بريتيش پتروليوم در ماجراي لكه نفـتـي   ...  “ :  صنعت نفت،  از جمله نوشت

خليج مكزيك، درس مهمي را در پي داشت و آن درك قدرت اشتـراك مـنـافـع در         
مصداقي به نام شركت فرامليتي است كه مي تواند دامنه يك بحران را در مـحـدوده     

 ”.اقتصاد مهار نمايد و مانع شود تا آثار آن به عرصه سياست بين المللي سرايت كند
تعريف و تمجيد از عملكرد بريتيش پتروليوم به هنگام ماجراي نشت نفت،  تا آنجـا  
پيش مي رود كه آن را به الگويي در جهان معاصر بدل مي سازد،  و به زعم نوليبـرال  

 .ها،  واقعيت هاي جهاني سازي را ثابت مي كند
 
 :جعلِ تاريخ با وارونه جلوه دادنِ واقعيت*

پايگاه اينترنتي رستاك،  پيش از اين نيز به مبارزات ضد امپرياليستي مردم ايران و   
ديگر كشورهاي تحت ستم حمله كرده بود، يكي از موارد اصلي اين حـمـالت، دروغ     
پردازي درخصوص دولت ملي دكتر مصدق و جبنش ملي شدن صنعت نـفـت ايـران      

 . است
، آمده )بريتيش پتروليوم و ايران(پي .در مطلبي كه به آن اشاره كرديم،  در بخش بي

ميالدي و با كشف نفت در مسـجـد    1908پي در سال . هسته اوليه شركت بي“ :  است
سليمان درايران شكل گرفت كه نخستين بار با نام شركت نفت انگليس و پارس كـار  

 1935، درسال   ] نويسنده مطلب نام شركت را به التين نگاشته است[خود را آغاز كرد 
... داد[!] به شركت نفت ايران و انگليس تغيير نام و ماهيت ... يعني پيش از آغاز جنگ 

!] خوب به انتخاب جمالت توجه كنيـد [ ميالدي دولت وقت ايران برخالف  50در دهه 
اشتراك “ رويكرد دولت فعلي آمريكا بدون پيش بيني يك راه حل ممكن در چارچوب 

بـه  . ...  مسير ديگري را برگزيد، يعني ملي كردن نفت و لغو كامل امتياز دارسي”  منافع
از يكسو وضعيت سهامداران در بورس آن روز لنـدن، مـالـكـيـت        ...  دنبال ملي شدن

از سوي ديگر .  پااليشگاه آبادان يعني مهمترين دارايي آن زمان شركت دچار ابهام شد
عمده درآمد كشور كه از صادرات نفت تامين مي شد محدود گرديد، بنابر اين هـر دو    

به لحاظ مالي دچار ضرر و  زيان شدند و سپس بـواسـطـه    )  ايران و انگليس( سهامدار 
سرانجام در سـال    .  شرايط ويژه بين المللي موضوع به سطح تنش سياسي ارتقاء يافت

بدنبال كودتا، ايران از زاويه سياست داخلي دچار خسران شد و انگلـسـتـان از       1954
زاويه اقتصادي با ورود شركاي جديد در قالب كنسرسيوم، انحصار خود را از دست داد   

 ”. ...و نهايتا شركت بريتيش پتروليوم امروزي ايجاد شد
از ديد اصول بنگاه داري و اقتصادي آنچه سبب شد تا ... “: در ادامه افزوده مي گردد

واكنش يك طرفه ايران در قطع شراكت، با شكست نسبي روبرو شود همانا عدم وجود 
و فقدان بروز اشتراك منافع اقتـصـادي   ]  سهامداران بين المللي امروزي[ ساير ذينفعان 
عدم تشخيص كاركرد اشتراك منافع اقتصادي در حـل مسـايـل،          ...  بين المللي بود

معموال تمايل به گسترش منازعه را به سطح سياسي افزايش مي دهد و در اين موارد 
 ”.محتمل است كه طرف قوي تر بتواند حقوق ضعيف را پايمال سازد

مرداد اشتباه سياسي دولت دكتر مصدق در  28با چنين استداللي،  در واقع كودتاي 
با انگليس قلمداد شده و امري طبيعي جلوه داده مـي    ”  عدم تشخيص اشتراك منافع“

 28اصوال دخالت آمريكا و انگليس در ميهن ما كه به صورت كودتاي خونـيـن     .  شود
يك راه حل ممكن در چـارچـوب اشـتـراك       “ مرداد رخ داد، نتيجه پيش بيني نكردن 

 .بود” منافع
آيا جز دروغ پردازي حساب شده مي توان  نام ديگري بـر ايـن     

 گونه ارزيابي ها نهاد؟
 

 :اشتراك منافع يا غارت گري گستاخانه
داشتن تصويري روشن و درست از ماهيت رابطه شركت نـفـت     
انگليس و ايران يا كمپاني نفت جنوب با دولت هاي ايران، بسياري 
از حقايق را روشن و عيار مدعيات نوليبـرال هـاي خـدمـتـگـزار           

 . امپرياليسم را نشان مي دهد
هزار كيلومتر مربع اراضي نفت  259كمپاني نفت جنوب بيش از 

دكل و سـكـوي    300خيز ايران را در كنترل خود داشت و بيش از 
همچنين كـمـپـانـي       . نفت را در اين مناطق وسيع نصب كرده بود

مذكور،  يا بريتيش پتروليوم امروز، پااليشگاه آبادان،  كه از بـزرگ  
 2700ترين پااليشگاه هاي جهان در آن زمان بود،  با بـيـش از       

هـزار     100كشتي نفتكـش و       100كيلومتر لوله گذاري، بيش از 
اين شركت غارتگر در مناطق زيـر  .  وسيله نقليه، را در اختيار داشت

كنترل خود، پليس ويژه مستقر ساخته و چندين فرودگاه و ايستگـاه  
راديويي تاسيس كرده بود و از هيچ مداخله اي در امور داخلي ايران 

 . كوتاهي نمي كرد
ميليون تن نفت از  324بيش از  1950ميالدي تا  1914از سال 

ميليارد دالر درآمد  5ايران توسط اين شركت خارج شد كه بيش از 
درصد از اين درآمد هنگفت بـه   8خالص به دست آورده بود و فقط 

اولين سـرمـايـه      . عنوان حق امتياز به دولت ايران تعلق مي گرفت
) بريتيش پتروليوم كـنـونـي     ( گذاري شركت نفت انگليس و ايران 

سال جبران و    30تا  25ميليون دالر بود كه در عرض  100حدود 
برابر سرمايـه   25درآمدي كه از آن پس نصيب كمپاني مذكور شد 

طبق آمار،  منافع شركت نفت انگليس و ايران .  گذاري اوليه آن بود
 131/ 4برابر  1949و  1948يا كمپاني غارتگر جنوب، درسال هاي 

ميـلـيـون     150، به بيش از 1950ميليون ليره استرلينگ و درسال 
به عبارت دقيق تر، درآمد يك سال اين .  ليره استرلينگ رسيده بود

. شركت تقربيا تمام سرمايه گذاري اوليه آن را مستهلك مي كـرد   
برابر بيـشـر از      10ميالدي،   1950سود يك سال اين كمپاني در 

كل سرمايه گذاري در صنايع ملي ايران دراواسط دهه چهارم قـرن  
ميالدي شركت نفت انگـلـيـس و       1949فقط درسال .  بيستم بود

ميليون ليره به دولت انگلستان ماليات پرداخت كـرد،     8/  22ايران 
،  حدود 1950تا  1948حال آنكه حق امتياز ايران طي سه سال، از 

 !ميليون ليره استرلينگ بود 8
سنت دريافـت مـي      18،  ايران از هر بشكه نفت خود 1951در 

سـنـت    56داشت در صورتي كه در همان زمان عربستان سعودي 
 . دريافت مي كرد

. كمپاني نفت جنوب عامل ورشكستگي توليد داخلي ايـران بـود    
شركت مذكور، كاالهاي مختلف وارد بازار ايران مي كرد و هـيـچ     

در اواخر دهه چـهـارم   .  پرداخت گونه حقوق و عوارض گمركي نمي
قرن بيستم،  شركت نفت انگليس به ميزان كل واردات ايران كـاال  

 1950آمار آن روز نشان مي دهد كه،  در   .  به ايران وارد كرده بود
ساعت كار توان فـرسـاي      16تا  12كارگران نفت ايران در مقابل 

ريال مزد مي گرفتند،  و اين مبلغ حـتـي بـراي       21تا  18روزانه،  
در همان زمان،  دستمزد كارگران .  كرد خورد و خوراك كفايت نمي

ايـن  .  برابر كمتر از دستمزد كارگران نفت ونـزوئـال بـود      4ايراني 
آيا با چنين . فهرست طوالني تر از گزارشات و آمار مورد اشاره است

 !سخن گفت؟” اشترك منافع“وضعيتي مي توان از 
 . وارونه جلوه دادن حقايق هدف معيني را تعقيب مي كند

مبارزه پيگيرانه و حفظ هوشياري همه نيروهاي مدافع آزادي و     
سربلندي ايران، تالش نوليبرال ها و ديگر مخالفان استقالل ملي و 

هرگز با دروغ !  پيشرفت و ترقي اجتماعي را ناكام و خنثي مي سازد
 .پردازي نمي توان حقيقت تاريخ را پنهان ساخت

 

 وقتي حقايق وارونه جلوه داده مي شوند
 نوليبرال هاي وطني و بريتيش پتروليوم



كرد، و هيالري كلينـتـون،    كوبا در حفظ ارتباط با جهان خارج تالش مي
از يهوديان اياالت مـتـحـده      ]  خرداد 23[ ژوئن  13وزير امور خارجه، در 

 .خواست تا به كمك گراس بشتابند
ي كوبـا   اما هنگامي كه ساول النداو، خبرنگار و فيلمساز، كه از جامعه

اطالعات بسياري دارد با رهبران يهودي كوبا گفتگو كرد، آنهـا اظـهـار      
و اطالعـي هـم از        كردند كه مشكلي در ارتباط با جهان خارج نداشته 

رسد كـه نـيـروهـاي        بنابراين، به نظر مي.  شخصي به نام گراس ندارند
گويـد كـه،       النداو مي.  اند امنيتي كوبا گراس را به درستي بازداشت كرده

 .اياالت متحده بايد به راحتي پنج اسير را با گراس معاوضه كند
ها بر آنند كه،  دولت اوباما ممكن است قوانين دريافـت   برخي گزارش

مجوز براي مسافرت به كوبا را، كه دولت بوش آن را بسيار دشوار ساخته 
يي  رسمي در اين مورد مـنـتـشـر         هنوز هيچ بيانيه.  تر سازد بود،  آسان

نگرديده است ، اما كارزاري از سوي هر دو حزب جـمـهـوري خـواه و         
دمكرات براي پايان دادن به منع سفر به كوبا در حال انجام است، كـه    

   قانوني در اين راستا از سوي كـمـيـتـه      . تواند پاسخي بدان باشد اين مي
به ]  تير 9[ژوئن 30در  20به  25كشاورزي كنگره  اياالت متحده با رأي 

 .تصويب رسيد كه در حال حاضر در انتظار اقدام بعدي است
موفقيت هر كوششي براي خارج كردن مناسبات اياالت متحده و كوبا 
از انجماد عميقي كه در آن قرار دارد هنوز بستگي به اعمـال فشـار از       
سوي مردم اياالت متحده به كاخ سفيد، وزارت امور خارجه و كـنـگـره      

 .  دبراي ايجاد اين تغييرات دار
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، بـاراك اوبـامـا      2008در روند انتخابات  رياست جمهوري اياالت متحده  در 
اعالم كرد كه،  آماده است با رهبران كشورهايي كه ايـاالت مـتـحـده روابـط          

 .اي با آنها دارد، از جمله كشور كوبا، بدون هيچ گونه شرطي مالقات كند خصمانه
اي در جزيره ترينيداد، تمايل خود را بـراي   اوبا ما در سال گذشته نيز، در جلسه

ايـن  .  آغاز فصل نويني در مناسبات اياالت متحده با آمريكاي التين را تكرار كرد
آميز، رهبران چپ گراي منـطـقـه از جـملـه           سخنان با پاسخ مثبت، اما احتياط 

برخي اميدوار بـودنـد   .  پرزيدنت رائول كاسترو، رييس جمهور كوبا، روبه رو گرديد
ي باشد در مناسبات ميان ايـاالت    ” نقطه اوج“ بازگشت به    كه،  شايد اين نشانه

مداري جـيـمـي       متحده و كوبا كه در دوران پس از انقالب كوبا و در دوره دولت
ها نيز گرچه تمايلي به برانگيختـن   كوبايي.  گيري داشت هاي چشم كارتر پيشرفت

رائول كاسترو چنـديـن بـار       . اميدهايي غير واقعي ندارند، چنين احساسي داشتند
هايي در اين باره، مبني بر آنكه اگر اياالت متحده پنج كوبايي زنـدانـي در      اشاره

ميامي را آزاد كند با عمل متقابلي مثل رهايي افرادي كه اياالت متحده آن ها را 
هـاي ايـاالت        در سياسـت .  سازد،  پاسخ خواهد داد قلمداد مي”  زنداني سياسي“ 

در بهار امسال گفتگوهايي . هايي صورت پذيرفته است متحده در قبال كوبا نرمش
هايي كه خواهان مهاجرت به اياالت متحده انـد از سـر        پيرامون رواديد كوبايي

تبـار بـه      هاي كوبايي هاي مسافرت امريكايي گرفته شد، و دولت اوباما محدوديت
محدوديت   -شان يا ارسال وجوه مالي به آنان  اين جزيره براي ديدن خويشاوندان

بـا وجـود ايـن،        .  را لـغـو كـرد       -هايي كه از سوي جورج بوش وضع شده بود
  پـنـجـاه سـالـه             ها مبني بر پايان دادن به محاصره هاي اصلي كوبايي خواست

هاي سفر شهروندان اياالت متحده به كـوبـا، تـغـيـيـر          اقتصادي، لغو محدوديت
كه ترغيب )   يك قدم به جلو، يك قدم به عقب( ”  پاي خشك و پاي تر“ سياست 

از سمت كوبا به سوي ايالت متحده است، و نيز   سفرهاي خطرناك با قايق  كننده
گـرفـت، و        دادن به اقداماتي كه در جهت  بي ثبات كردن كوبا انجام مي  پايان

هاي ضد كوبايي ساكن اياالت متحده همچون لـوئـيـس     تحويل دادن تروريست
پوسادا كاريس، اگر نه به كوبا الاقل به ونزوئال براي محاكمه،  و آزادي پنج اسير 

كوبا، در طول ماه گذشته، براي آزادي گروه . اند پاسخ مانده در ميامي، همچنان بي
هايي كه به منظور انجام عمليات ضد دولتي از سوي اياالت متـحـده    آخركوبايي

اند و در حال گذراندن دوران محكوميت خـود در زنـدان          كرده پول دريافت مي
پيشنهاد مهـمـي      -اقدامي كه به طور مشخص نقض قوانين كوبا است   -هستند

نفر به لحاظ انسان دوستـي، دولـت كـوبـا،          52براي آزاد كردن اين .  ارائه كرد
تن  5اما هنوز براي آزادي آن .  كليساي كاتوليك و دولت اسپانيا همكاري كردند

شان مالقات  نفر از آنان حتي اجازه نيافتند  با همسران 2از اقدامي نشده است، و 
كار يك آژانـس     دستگيري پيمان  -اكنون مسئله جديدي مطرح شده است.  كنند

آمريكايي توسعه بين المللي  در كوبا در اواخر سال گذشته به اتهام  تـخـلـفـات     
 اين شخص آلن گراس است كه براي  شركت خود به نـام .  مهاجرتي و جاسوسي

دفتـر  ( ”  اوتي“ .  كار مي كرد  - ”اوتي“طرف  قرارداد شركت آمريكايي   -”  داي“ 
اش    مرموز و بد نام است كه حـرفـه    يك برنامه كمك آمريكايي )  ابتكارات گذار

تأمين بودجه براي پروژه هايي در داخل خاك كوبا ست كه موظف اسـت ايـن       
كـه  ( گـردي       گروس با ويزاي جهـان .  داري باز گرداند جزيره را به سوي سرمايه

وارد خاك كوبا شـد و نـاراضـيـان         )  نقض قوانين مهاجرتي اياالت متحده است
اي كه در كوبا مجاز نيستند، مـجـهـز     هاي گران قيمت ماهواره كوبايي را با تلفن

كند كه، او براي ياري به يهوديـان   وزارت خارجه اياالت متحده ادعا مي.  كرد مي

30 August 2010  
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