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استبداد لگام گسيخته با 
 نقض حقوق بديهي مردم 
از طرح نظارت بر نمايندگان مجلس تا 

 اجراي طرح امنيت محله محور

پيامدهاي افزايش بيكاري و آسيب هاي آن: 
 فروپاشي اجتماعي

چشم انداز تحوالت كشور و مبارزه براي 
 “واليت فقيه”طرد رژيم 

     3ادامه در صفحه 

     2ادامه در صفحه 

تأمل بر سر روند سياسـي، اجـتـمـاعـي و          
اقتصادي كشور و چشم انداز تحوالت آتي در 
شرايط ادامه حاكميت استبدادي ولي فقيه و   

انتظامي شدن بيش از پيش ماهيـت  -نظامي 
حاكميت كنوني به يكي از موضوعات اساسي 

اجتماعي كشور -مورد توجه نيروهاي سياسي
 بدل شده است. 

، و در پـي آن          1388خرداد  22انتخابات 
كودتاي نظامي ولي فقيه و پايـمـال شـدن      
آراي ميليون ها ايراني، مـاهـيـت بسـيـار          
ارتجاعي و محدود ساختارهاي كنوني را در   
سامان دهي تحوالت اساسي به نفع منافع و   
خواست هاي اكثريت مردم ميهـن مـا بـه        

 نمايش گذاشت. 
ساختار رژيم واليت فقيه، همان طوري كـه    
حزب ما سالهـاسـت بـر آن اشـاره دارد،             
ساختاري عميقاً استبدادي، ضد مردمي و سد 
اساسي يي است در راه تحقق حاكميت مردم 
بر سرنوشت شان. كودتاي انتخاباتي خـرداد     

نـهـادهـاي    ” نشان داد كه رژيم با اتكاء بـه    
زير نظر و كنترل ولي فقيه، از جملـه  “  قانوني

شوراي ارتجاعي نگهبان، و نيروهاي نظامـي  
و انتظامي مي تواند به راحتي حق طبـيـعـي    
مردم در انتخاب نمايـنـدگـان، و ريـاسـت          
جمهوري را به محاق تعطيـل كشـانـده و        
مزدوران خود را بر كرسي اداره قوه مجريه و 

 مقننه بنشاند. 
اين عملكرد كه ما اعمال آن را در جريان دو 

و    1384انتخابات رياست جمهوري سال هاي 
و همچنين انتخابات مجلس در سـال       1388
مشاهده كرده ايم سئوال اساسي يـي را     1386

در مقابل جنبش اصالحات قـرار مـي دهـد.          
، و در پي آن 1376رفراندوم تاريخي دوم خرداد 

انتخاب سيد محمد خاتمي، به عنوان ريـاسـت   
جمهوري و در پي آن حاكـم شـدن اصـالح        
طلبان بر مجلس ششم تجربه يگـانـه اي در       

بود  1357تاريخ ميهن ما پس از انقالب بهمن 
كه امكانات ويژه اي را براي ايجاد تـغـيـيـرات     
مهم در روند اداره ميهن فراهم آورد. اين امكان 
تاريخي به داليل گوناگون، از جمله محـدويـت   

طبقاتي اصالح طلباني كـه اراده      -هاي نظري
امور قوه مقننه و مجريه را در دست گرفـتـنـد،    
نتوانست آن تغييرات اساسي الزم از جـملـه         
محدود كردن اختيارات ولي فقيه و نـيـروهـاي    

انتظامي در تصميم گيري هاي سياسي-نظامي
اقتصادي كشور را، به عنوان گام نخسـت در    -

راه تحقق حاكميت مردم بر سرنـوشـت شـان      
 سازمان دهي كند. 

مرتجعان حاكم با درس گيري از شكست دوم   
، 1380و در پي آن شكست خرداد  1376خرداد 

مصمم شدند كه شرايطي را پديد آورنـد كـه       
چنين تحوالتي كه حامل خطرات مهلكي براي 
ادامه رژيم واليت فقيه بود ديگر امكان تـكـرار   

 نيابد. 

حمله سازمان يافته لباس شخصي ها به دفـتـر     
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، در كنار پرونده 
سازي جديد بر ضد گروهي از زندانيان سـيـاسـي،    
طي هفته هاي اخير، شاهد ديگري بـر تشـديـد        
فضاي سركوب، خفقان و اعمال فشار هـدفـمـنـد     

 مرتجعان حاكم در اوضاع كنوني است.
از مدت ها قبل كودتاچيان براي مـقـابلـه بـا         
اعتراضات روبه گسترش و تداوم مبارزه جـنـبـش    
مردمي، سياست اعمال فشار و ايجاد فضاي رعـب  
و وحشت را به صورت برنامه ريزي شده بـه كـار     
مي برند. اين سياست، كليه عـرصـه هـا را در             
نورديده  و تا مداخله آشكار در امور و وظايف قـوه  
مقننه امتداد مي يابد. دراين خصوص، همزمان بـا   
تاكيد بر طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و امنيت محله 
محور، با استقرار نيروهاي انتظامي در مـحـالت       

بر عفـاف  “  نظارت” پايتخت و نيز اجراي دور جديد 
و حجاب در سطح جامعه، به ويژه در ادارات دولتي 
و خصوصي، و نيز اعمال سانسور بيشتر و مـوارد      
ديگر، نامه افشاگرانه مهدي كروبي خـطـاب بـه        
نمايندگان مجلس انتشار يافت. كروبي بـه رغـم        
تهديد و تطميع كارگزاران ارتجاع و استبـداد، بـه     
درستي با پافشاري بر نقش قوه مقننه به عـنـوان     
مظهر راي و اراده مردم كه دستاورد انقالب بزرگ 

نـظـارت بـر      ” مشروطيت تلقي مي شود، طـرح      
را اقدامي مشابه به توپ بستن “  نمايندگان مجلس

مجلس و در راستاي برنامه ارتجاع ارزيـابـي مـي      
 كند. 

در واقع نيز پس از اعمال نظارت استصوابـي از    

صفحات اخبار جرايد و رسانه هاي مجاز داخلي در 
طول چند ماه گذشته و به خصوص گزارشات منتشـر  
شده در هفته هاي اخير، وضعيت نگران كننده اي را 
در پيش روي ميهن دوستان و حاميان تـوده هـاي       
زحمتكش قرار مي دهد. ابعاد فاجعه آميز اقـتـصـاد       
ايران، به خصوص با اجراي طرح ضد مردمي حـذف  
رايانه ها و تشديد تحريم هاي اقتصادي يك طـرف    
قضيه اين معضل است، و فساد هـمـه جـانـبـه در          
ساختاري كه بيش از سه دهه به غارت و چـپـاول       
اموال عمومي آن هم در مقيـاس هـاي نـجـومـي          
مشغول است،  و دامنگير توده ها و جامعه شده است، 

 طرف ديگر قضيه است.
بنابرآخرين گزارشات منتشر شده، ما باز هم شاهـد  

افزايش نرخ بيكاري در سطح هشدار دهـنـده اي     
هستيم كه پيامدهاي  آن را مي شود در آمارهـاي  
منتشر شده در رابطه با ناهنجاري هاي اجتمـاعـي   
مشاهده كرد. ساختار شديدا فاسد رژيـم واليـت        
فقيه كه تمامي هم و غمش ايجاد شرايطي اسـت  
كه منافع حاكمان سركوب گر را تامين كند، حتـي  
در صورت اجرا نشدن تحريم هاي اقـتـصـادي و      
برنامه حذف يارانه ها، باز هم فشار آن بـر دوش      
زحمتكشان سنگيني مي كرد. فرآرو، در گزارشي به 

مهر، به آمار مربوط به نرخ   28نقل از خبرآنالين، 
رشد بيكاري اشاره شده كه در آن آمده است: بـا     



1389آبان ماه   17شنبه  دو   2   855شمارة  

 ...“نيروهاي مسلح حاصل افتتاحيه جديد پرونده كوي دانشگاه تهران است. 
دركنار همه اين مسايل، تشديد سانسور بر رسانه هاي همگاني جاي ويژه 
اي را در برنامه هاي ارتجاع به خود اختصاص داده است. خبرگزاري هـرانـا،    

ايلنا -مهر ماه،  گزارش داد كه، مسئوالن امنيتي به خبرگزاري كار ايران 25
دستور داده اند كه از اين پس اخبار اعتراضات و تجمعـات كـارگـري را         -

پوشش و گزارش ندهد. بي شك هراس كودتاچيان از واكنش اعـتـراضـي       
كارگران و زحمتكشان به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها علت اصلـي  
اين تصميم، به گفته خبرگزاري هرانا، شوراي امنيت ملي جمهوري اسالمـي  
است. پايگاه اطالع رساني نداي سبز آزادي نيز در اواسط مهر مـاه امسـال      

معاون شركت فن آوري اطالعات ايران، از آغاز بكار سـامـانـه      ” نوشته بود:  
مديريت آدرس هاي اينترنتي كشور خبر داد و گفت با اجراي طرح شناسنامه 
دار شدن ... شماره شناسايي هر كامپيوتر متصل به شبكه اينترنت است كـه     

آدرس نيز خواهد بود و وي را قـابـل    IPشماره شناسايي هر كار بر اينترنتي 
مقابله ...“  شناسايي، ردگيري و هرگونه اقدام امنيتي و اطالعاتي خواهد كرد.  

با جنبش مردمي در فضاي مجازي يكي از مهم ترين عرصه هاي سركـوب  
در مرحله كنوني است و براي اين مقصود عالوه بر اعمال سانسور در شبكـه  

سپاه پاسداران و بسيج بـرنـامـه اي       -اينترنت -جهاني ارتباطات كامپيوتري
همه جانبه تدارك ديده اند. دقيقا در چنين فضايي است كه وزارت اطالعات  
در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها يا همان حذف يارانه ها بـه    

دشمـن در    ” دستور صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، اعالم مي دارد:  
 27ايـرنـا،     “   مقابل اجراي هدفمند سازي يارانه ها برنامه ريزي كرده است.

علوي،  قايم مقام وزير اطالعات، در اجـالس      ” مهر ماه،  گزارش داده بود:  
سراسري شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور ... اظهار كرد بحث هدفمنـدي     
يارانه ها مساله مهمي است كه دشمن به آن خيلي توجه دارد و بـراي آن      

 ...“برنامه ريزي كرده است. 
اين موضع گيري وزارت اطالعات به اين معني است كه در كشـور، زيـر     
سايه شوم استبداد واليي مردم حق اظهار نظر، بيان انتقاد و مخالفت با هيـچ  
طرح و برنامه اي كه رژيم تنظيم و اجرا مي كند، ندارند. به اين مورد  بـايـد    
سخنان پاسدار عليرضا افشار، معاون وزير كشور،  را افزود كه در باره سازمان 

سازمان هاي مردم نهاد (  ” ها و نهادهاي مردمي و مستقل تاكيد كرده بود:  
NGO        به هيچ عنوان نبايد فعاليت سياسي داشته باشند. مي تـوانـنـد در (

جلسات خصوصي به سازمان هاي دولتي انتقاد هم بكنند، ولي ايـنـكـه در      
از ديگر سـو و بـه       ...“   رسانه ها دولت را تضعيف كنند كار درستي نيست.  

موازات تشديد فضاي خفقان، سانسور و سركوب، رييس پليس پايتـخـت از     
مهر مـاه،      27تداوم اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي پرده برداشت. ايلنا ،  

سردار حسين ساجدي نيا رييس پليس پايتخت ضمن ديدار از   ” گزارش داد:  
ائمه جماعات و تعامل پليس با روحانيون اظهار داشت، همه سعي و تـالش    
نيروهاي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ارتقاء احساس امنيت در سـطـح       
شهر تهران است ... سياست و ماموريت هاي پليس (نيروهاي انتظامـي) در         
خصوص اجراي طرح هايي در مورد ارتقاء امنيت اجتماعي و اخالقي اسـت.    
در اين راستا طرح هاي امنيت محالت با عنوان امنيت محله محور در دست 
اجراست. آن عده كمي نيز كه به هنجارها و ارزش هاي اخالقي پـايـبـنـد        
نيستند با اجراي طرح و قاطعيت نيروي انتظامي تحويل قوه قضايـيـه مـي      

طرح امنيت محله محور كه در آن نيروي انتظامي در بيش از دو هزار  “ شوند.
منطقه تهران مستقر مي شوند، براي جلوگيري از اعتراضات مردم است، و بر 

 پايه تجربه هاي سركوب توده ها در سال گذشته تكوين گرديده است.
عالوه بر طرح ارتقاء امنيت اجتماعي كه مخل زندگي اكثريت مـردم مـا     
خصوصا زنان و جوانان است و ابتدايي ترين حقوق انساني را با خشونت زيـر  
پا مي گذارد، وزير كشور دولت كودتا از اجراي دور جديد نظارت بر عفاف و   

در مورد موضوع ” حجاب در ادارات از ابتداي آبان ماه خبر داده و تاكيد كرد:  
گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـا     

نيروي انتظامي و بسيج “  نظر مقام معظم رهبري جهت اجرا ابالغ شده است. 
مجريان اصلي اين طرح ارتجاعي هستند.  پاسدار احمدي مقدم، فـرمـانـده       
نيروي انتظامي، ضمن يادآوري وظيفه اين نيرو براي ترساندن مردم، اعـالم  

نيروي انتظامي امروز در اوج آمادگي است. ما وظيفـه خـود را در          ” داشت: 
اجراي طرح عفاف و حجاب و ارتقاء امنيت اجتماعي و اخالقي در اوج اقتدار 

 “انجام خواهيم داد.
به اين ترتيب استبداد لگام گسيخته، استبداد واليي،  با تشـديـد فضـاي      

را بيش از پيش به يك  -مجلس  -خفقان و سركوب از سويي نهاد قانونگذار
ارگان بي خاصيت و فرمايشي بدل مي سازد،  و از ديگر سو با نقض خشن و 
سيستماتيك حقوق بديهي مردم و با مداخله در زواياي شخصي و خصوصـي  
زندگي افراد، مروج جهل، خرافه و واپس ماندگي در جامعه با توسل به ارعاب 

 است. چنين است ماهيت استبداد حاكم بر كشور ما.

سوي  شوراي نگهبان و رد صالحيت گسترده نامزدها و تقلب در انتخـابـات،   
 طرح مذكور ميخ آخر بر تابوت قوه مقننه درچارچوب رژيم واليت فقيه است.

بيم آن دارم كه با ”... مهدي كروبي در بخشي از نامه خود متذكر مي شود: 
تصويب چنين طرحي، مجلس به عنوان يادگار عصر مشروطه و انقالب ... به    
نهادي فرمايشي و بي اثر تبديل شود ... طرح در خارج از مجـلـس تـهـيـه،           

وي سپس با اشاره به نقش شوراي نگهبان و بسط ...“ طراحي و هدايت شده. 
(شـوراي   ”...  دايره نظارتي آن و موضوع نظارت استصوابي يادآوري مي كند:  

نگهبان) عمال به نهادي مخل مشروطيت و سدي در برابر مردم تبديل شـد.     
آنچنانكه امروز عمال يك نماينده مردم پيش از انتخاب توسط جمهور مـردم    
بايد توسط اعضاي شوراي نگهبان منتخب اعالم شود و ابتدا از صافي ساليق 
اعضاي شوراي نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب راي مـردم  
قرار بگيرد. بدين ترتيب آنچه بايد هدف نظارت بر مجلس در جهت تـحـقـق     
حقوق ملت و جلوگيري از دست اندازي ارباب قدرت انجام مي شود عمـال و    
در گذر زمان به ضد خود تبديل شد ... در نظر بگيريد مجلسي كـه عـلـيـه            
نماينده خود پرونده سازي كند و پرونده او را براي تفهيـم اتـهـامـي روانـه          
نهادهاي قضايي سازد. چنين اقدامي نه تنها در تاريخ مجالس ايران كـه در       
تاريخ پارلمان جهان نيز بي سابقه است و البته شرم آور ... نويسندگان (طرح)     
نه به دنبال نظارت بر نمايندگان كه در حقيقت به دنبال تحديد نمايـنـدگـان    
بوده اند و طبع آقايان با نظارت استصوابي و سليقه اي شوراي نگهبان سـيـر   
نشده كه اكنون در انديشه طرح ديگر افتاده اند تا اگر يك نماينده درگـذر از    
هفت خوان رستم و راه يافتن به مجلس، همچنان سخني ناپسند به اصحـاب  
قدرت گفت بتوان به طرفة العيني و به گوشه قلمي او را توبيخ، تحديد و يا از 
مجلس اخراج كرد، كه البته در صورت تصويب چنين طرحي ديگر فـاتـحـه      
مجلس هم در نظام جمهوري اسالمي خوانده خواهد شد ... اراده اي خاص به 
دنبال فتح مجلس به عنوان آخرين خاكريز در نظام جمهوري اسالمي ايـران  
است ... اگر عده اي كمر به نابودي مجلس بسته اند شما ننگ تصويب ايـن       

آنـچـه   “  طرح كه تير خالص برنهاد قانونگذاري است را براي خود نخريـد....     
كروبي با صراحت كم سابقه اي پيرامون نقش شوراي نگهبان و نهاد واليـت  
فقيه مورد اشاره قرار مي دهد، نمي تواند معنايي جز يك اسـتـبـداد لـگـام          
گسيخته داشته باشد. استبداد واليي اگر با اعمال نظارت استـصـوابـي و رد         
صالحيت ها و سپس در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با تـقـلـب      
وسيع و كودتاي انتخاباتي به تقويت و تحكيم نقش خود با تصـاحـب اهـرم      
هاي تاثيرگذار قدرت سياسي مي پردازد، در عرصه هاي ديگر نيز با پايـمـال   
ساختن حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي، غارت ثروت ملي و سـانسـور و     

 اختناق براي تثبيت موقعيت خود تالش مي ورزد. 
بازتاب نامه افشاگرانه كروبي همزمان بود با انتشار خبر پرونده سـازي بـه     

مـهـر    28ضد  گروهي از زندانيان سياسي كشور!  پايگاه اطالع رساني كلمه،  
براي تعدادي از زندانيان اعتصاب كـنـنـده      ”...  ماه ، در اين باره گزارش داد:  

 زندان اوين، پرونده قضايي جديد تشكيل شده است.
... براساس همين گزارش ها، اين نگراني وجود دارد كه در روزهاي آينـده     
ساير زندانيان اعتصاب كننده نيز به بهانه اعتصاب غذاي چند ماه قبل خـود،    
براي تشكيل پرونده جديد به دادسراي اوين فراخوانده شوند ... هفته گذشتـه     
دو تن از اعتصاب كنندگان به دادسراي اوين احضار شده و به دليل اعتصـاب  
غذاي بيست روزه اي كه در مرداد ماه داشته اند، مورد بازجويي قرار گرفته اند 

در همين حال فشـار بـر       ...“   و پرونده جديدي برايشان تشكيل شده است.  
تعداد ديگري از زندانيان سياسي از جمله مبارزان در بند جنبـش كـارگـري،      
جنبش زنان و روزنامه نگاران ادامه دارد. كماكان از وضعيت دو تن از مادران  
عزادار بازداشت شده خبر دقيقي در دست نيست. همچنين خانواده احمد زيـد   
آبادي، روزنامه نگار و  دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران اسـالمـي و       

مذهبي، اعالم داشته اند كه تاكـنـون بـه وي          -عضو اتئالف نيروهاي ملي
مرخصي داده نشده است و وزارت اطالعات نسبت به او حساسيت دارد. ايـن   

مذهبي به شش سال حبس و محروميت مادام العمر از فعـالـيـت     -فعال ملي
سال تبعيد به شهر گناباد محكوم گـرديـده    5هاي مطبوعاتي و سياسي و نيز 

 29است. درعين حال شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت با انتشار بيانيه اي (    
مهر ماه) نسبت به روند رسيدگي به پرونده حمله به كوي دانشگـاه تـوسـط       
سازمان قضايي نيروهاي مسلح واكنش نشان داده، آن را اقدامي براي اعمال 
فشار بيشتر به جنبش دانشجويي دانسته است. در اين بيانيه تصـريـح شـده:       

بارديگر عاملين اين فاجعه درصدد برآمدند تا با هدف پاك كـردن صـورت     ” 
مساله و تبرئه خود از اين جنايت هولناك، به وارونه نمودن واقعيات و تغيـيـر   
جاي شاكي و متهم دست زنند. برگزاري دادگاه هاي غير علني و پر ابهام در    
پشت درهاي بسته و احضار و بازداشت دانشجويان بي گناهي كه اتهـامشـان   
دفاع از حريم دانشگاه و آزادي است، آن هم از طريـق سـازمـان قضـايـي          

 ادامه استبداد لجام گسيخته ...
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درصـدي     18ادامه روند موجود، ايران بايد خود را براي يك نرخ بيكـاري    
ميليون نفر را شامل مي شـود. در ايـن           5آماده كند كه رقمي نزديك به 

گزارش از داليل رشد نرخ بيكاري، به محقق نشدن برنامه چهارم در ايـن      
مقايسه وضعيت اشتغال ” زمينه اشاره شده است. اين گزارش ادامه مي دهد: 

در چهار برنامه توسعه كشور نشان مي دهد برنامه دوم بهترين عملـكـرد و     
استناد بـه هـمـيـن           ”برنامه چهارم ضعيف ترين عملكرد را داشته است. 

گزارش نشان مي دهد كه حتي در زماني كه بحث تحريم هاي اقتصادي و   
حذف يارانه ها در ميان نبوده است، دولت احمدي نژاد نه تنها موفـق نشـد     
نرخ بيكاري را كاهش دهد بلكه ما شاهد افزايش آن هم بوده ايم. ايـن در     
حالي است كه ما به دفعات از زبان احمدي نژاد و همفكرانـش در دولـت،        
دروغ هايي را شنيده ايم كه بر مبناي آن ادعا گرديده نرخ رشد بيكاري روند 
نزولي پيدا كرده است. معضل مزبور و داليل ريشه اي آن با سياست هـاي     
ضد مردمي يي مرتبط است كه دولت احمدي نژاد به نفغ جرياني خاص در   

سال گذشته به مورد اجرا گذاشته است. در اينجا ما بر آن نيستـيـم     5طول  
كه تحريم هاي اقتصادي و اجراي برنامه حذف يارانه ها را در تشديد فشـار  
به زحمتكشان كم اهميت تلقي كنيم. بدون شك آثار تحريم و برنامه حذف  
يارانه ها در طول ماه هاي پيش رو،  فشار خرد كننده ش را بيشتر نمـايـان   

 خواهد كرد. 
سواي نكات بيان شده، هدف ما از باز كردن چنين بحثي كـه بـيـشـتـر        
گزارشات خبري را اخيرا به خود تخصيص داده، رابطه آن با ناهنجاري هاي 
اجتماعي، و نيز اينكه چنين ناهنجاري ها در نهايت وضعيت جامعـه را بـه       
كجا سوق خواهد داد، دور مي زند. تقريبا اكثريت قريب به اتفـاق صـاحـب       
نظران بر اين نظرند كه رشد بيكاري و وخامت اوضاع اقتصادي، هزينه هاي 
جانبي و سهمگيني را به جامعه تحميل مي كند كه آثار آن مي تواند تا سال 
هاي سال دامنگير مردم باشد. اين هزينه ها در قالب پديده هاي شنـاخـتـه     
شده اي همچون اعتياد، دزدي، فحشا، قاچاق مواد مخدر و در نـهـايـت          
فروپاشي اجتماعي در سطحي بسيار خطرناك نمود پيدا مي كند. ميهن مـا     
ايران از اين قاعده مستثني نيست. نگاهي به گزارشات و اخبار منتشر شـده     
رسمي و نيمه رسمي، ابعاد اين بحران رو به افزايش را به خوبي نشان مـي    

 دهد.
اشرف السادات بروجردي، عضو هيات علمي پژوهشكده علوم اجتمـاعـي،    
در نشستي به مسئله آسيب هاي اجتماعي پرداخته كه نكات مطرح شده در   
آن هم تكان دهنده و هم هشدار دهنده است. وي با اعالم گسترده بـودن     
دامنه قتل، خودكشي، سرقت، طالق، فحشا، مصرف مواد مـخـدر، گـفـت:       

وقتي ادبيات تعميم يافته در جامعه به سمت محروميت، مـمـنـوعـيـت و        ” 
برخورد سوق داده شود، يك رفتار خشن و تهاجمي در سطح جامعـه پـايـه      
ريزي مي شود به نوعي كه همه به حالت تخاصم با يكديگر مواجه شده و   

 آبان).  11(ايلنا، “  روابط با يكديگر دردسرساز مي شود
وي در اين نشست،  در تشريح آسيب هاي اجتماعي،  به موارد متـعـددي   
همچون خودكشي، خشونت بر ضد كودكان، طالق، قتل عمد و غير عـمـد،   
فرار از منزل و افزايش تصادفات رانندگي  اشاره كرده است. خانم بروجردي  
در قسمتي از سخنانش به موضوع معضل بيكاري اشاره مي كند كه نشـان    
دهنده ارتباط اين دو معضل با يكديگر است. وي در اشاره به آمارهاي جديد  

بر اساس شاخصه هاي بين المللي كسي كه دو روز در هفته “  بيكاري گفت:
كار تمام وقت دارد، بيكار تلقي نمي شود اما در ايران براي نشان دادن بهبود 
اوضاع اعالم مي كنند كسي كه دو ساعت در هفته مشغول به كـار اسـت       

 “ بيكار نيست.
نهاونديان، رئيس اتاق انگلي بازرگاني كه اصطكاكش با دولت احـمـدي     
نژاد هر روز بيشتر مي شود، اخيرا به نرخ رشد بيكاري و رابطه آن با افزايش 

يكي از آمارهايي كه در هفـتـه   “ طالق در جامعه اشاره مي كند و مي گويد:  
اخير توجه بسياري از  فعاالن اقتصادي را به خود جلب كرد آمـار ازدواج و      
طالق در جامعه بود. بسياري از طالق ها ريشه اقتصادي دارند و اگر بـراي     
بيكاري فكري نكنيم خود را در ابعاد اجتماعي تجلي مي دهد و بعد هم بـه    

 مهر ماه). 25(خبرگزاري مهر، “ مفاسد اخالقي مي انجامد
قبل از اينكه به اين ناهنجاري اشاره اي داشته باشيم، توجه به گـزارش    
آمار چك هاي برگشتي مهم است. بر اساس گزارش  فرآرو، بـه نـقـل از         

ميليون بـرگ     204، حدود 89ماه اول سال  5مهر، فقط در  28خبرآنالين، 
هزار ميليارد تومان در اتاق پاياپاي اسناد بانكي  108سند به مبلغ نزديك به 

تهران برگشت داده شده است. نگاهي دوباره به رقم چك هاي برگشتـي و     

جمع كل مبالغ آن به خوبي اوضاع فعلي در ايران را نشان مي دهـد. ايـن         ...پيامدهاي افزايش بيكاري ادامه 
آماري  است كه بانك مركزي منتشر كرده است. گزارش سال به سال ايـن   
آمار از افزايش مداوم چك هاي برگشتي حكايت دارد. مسلما افزايش آمـار     
چك هاي برگشتي به منزله اوضاع وخيم اقتصادي در ارتباط با  مردم است . 
پيامد هاي اين وضعيت را در يك نمونه نماينده شهركرد در مجلس چنـيـن   

مردم استان چهارمحال و بختياري گرفتار فقر و بـيـكـاري      “   بيان مي كند: 
هستند. فقير شدن افراد، فقر فرهنگي هم در پي دارد و باعث مضاعف شدن  

 آبان). 1(جرس ، ” مشكالت اجتماعي مي شوند 
براي اينكه شرايط  فقرزدگي در ميهن را بهتر تصوير كنيم، نگاهي به آمار 

بر اساس “   هزينه هاي مردم جالب توجه است. رئيس مركز آمار ايران گفت:  
است [توجه كنيد! آمار مربوط به سـال       88آخرين آمارها كه مربوط به سال 

ميليـون و     8نفري، ماهانه  4گذشته است] متوسط كل هزينه خانوار شهري 
مهر). وي در ادامه، مـتـوسـط         25(خبرگزاري مهر،  ”  هزار ريال است  266

هزار ريال اعالم كرد. با توجه  800ميليون و  7درآمد خانوار شهري را ماهانه 
به سطح حداقل دستمزدها و اينكه مقامات دولتي به خصـوص در دولـت         
احمدي نژاد آمارهاي واقعي را انتشار نمي دهند، بعيد است متوسط درآمدهـا  
در اين سطح باشد، اما استناد به همين آمار اعالم شده نشان دهنده كـمـتـر    

بـــــودن مـــــيـــــزان درآمـــــد نســـــبـــــت بـــــه                                                                                                                         
 هزينه هاست.

اينكه اين وضعيت چه تاثيري در مناسبات اجتماعي افراد مي گـذارد را       
در حال حاضـر  “ سردار حسين ساجدي، رئيس پليس تهران، چنين مي گويد:  

زنان خياباني به دغدغه و معضلي براي مردم تبديل شده و بايد هر چه سريع 
 آبان). 1(خبرگزاري مهر ،   ”تر فكري براي آن كرد

تاريخ معاصر ميهن ما چنين معضلي آن هم در چنين سـطـح وسـيـع و         
آشكاري  را بجز در رژيم واليت فقيه و رژيم نمونه اسالمي سراغ نـداشـتـه    
است. بي دليل نيست كه حتي اشرف بروجردي در  نشست مذكور مي گويـد  

 كه زنان اولين قربانيان آسيب هاي اجتماعي در ايران هستند.                               
در همين ارتباط، سخنان وزير بهداشت دولت احمدي نزاد را بايد يـادآوري  

هزار مبتال به ايدز در كشور گفت كه، آتشفشـان   80كرد كه ضمن ارايه آمار 
ايدز در راه است. مسلما تعداد واقعي مبتاليان به ايدز از اين آمارهـا بسـيـار       

آبان، در گزارشي نوشت كه، زنان خياباني زنگ خطـر   10بيشتر است.  مهر،  
شيوع ايدز را به صدا درآورده اند. ارايه چنين آمارهايي از طـرف مـقـامـات        
مسئول و يا فعاالن درگير با مسئله آسيب هاي اجتماعي،  واكنش هايي را از 
سوي مقامات مسئول به همراه مي آورد كه نه تنها در تخفيف اين آسيب ها 
موثر نيست بلكه هدف رژيم فاسد كنوني را كه نوعي نمايش توام با ايـجـاد   
رعب و وحشت، و در نهايت، بردن قربانيان به مسلخ مرگ است، به نمايـش  
مي گذارد. يك  دو نمونه از آن را اخيراٌ شاهد بوده ايم. اخيراٌ طرحي با نـام      
طرح امنيت محله محور به مورد اجرا درآمده كه هدف آن به اصطالح مبارزه 
با اراذال و اوباش و مواد مخدر و جز اين ها، است. فرمانده نيروي انتظـامـي    
تهران، هفته گذشته، شمه اي از اين عمليات و دستگيري ها را تشريح كـرد  
اما قسمت هشدار دهنده آن مربوط به آن بخش از سخنان وي اسـت كـه       
خواستار محارب شناخته شدن افراد دستگير شده بود. وي در ايـن ارتـبـاط       

هماهنگي هاي الزم با مجموعه قضايي صورت گرفته كه پـس از      “   گفت:
تحويل اين اراذل به آنها برخوردهاي الزم انجام شود. ما پيشنهاد كرده ايـم   

 آبان). 11(ايلنا، ”  كه برخي از اين افراد به عنوان محارب شناخته شوند 
با توجه به سابقه موجود كه ابراز چنين سخناني معموال صورت عملي بـه    
خود مي گيرد، مي تواند نگراني هايي عميق را در ميان فعاالن اجـتـمـاعـي     
برانگيزاند. در رابطه با اين موضوع اخيراٌ گزارش هايي را مي خوانيم مبني بر  
اينكه در زندان وكيل آباد مشهد تعداد زيادي از زندانيان اعدام شده اند و عده 
اي ديگر نيز در خطر اعدام قرار دارند. عمده اين زندانيان در ارتباط با مـواد     
مخدر دستگير شده اند كه خود قربانيان اين رژيم هستند. كمپين بين المللي  
حقوق بشر در ايران كه اين گزارش را انتشار داده است پيش از اين گفته بود 

 1500كه در مدت سه ماهي كه احمد قابل در زندان وكيل آباد مشهد بوده، 
اعدام را از نزديك شاهد بوده است. اين يعني فرستادن قربانيان به قربانگـاه.   
مصاحبه  اخير اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه، را مي توان تاييدي بر اين خبر 
دانست. وي با ابراز اين گفته كه براي مقابله با قاچاقچيـان مـواد مـخـدر          
اقدامات خوبي [منظور او بايد همين اعدام ها باشد] صورت گرفته، ادامه داد:   

بدون هيچ اغماضي با قاچاقچيان با آنها برخورد كرده و ضمن تعقيب آنها با “ 
جديت تمام آنها را مجازات مي كنيم. با كسي تعارف نداريم و حق مـردم و     

مهر). اجـراي چـنـيـن            19(فارس،  ” جامعه را نيز نمي توان ناديده گرفت. 

 6ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

فعاالن جنبش دانشجويي به مـبـارزه   
 ادامه مي دهند

 
ابعاد فشار در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
گسترش فوق العاده اي يافته است. ارتجاع حاكم  
و دولت نامشروع كودتا براي به زانـو در آوردن      
جنبش گسترده دانشجويي از همه راه ها و همـه  
گونه روش ها بهره مي برند. در اين باره، معاون  

مهر ماه،  بـا       25امور دانشجويي وزارت علوم، 
 -  88تاكيد يادآور شد كه،  در سال تحصيـلـي     

حكم انضباطي در زميـنـه    100، يك هزار و 89
هاي مختلف براي دانشجويان صادر شد. دانشجو 
نيوز در خصوص سخنان معاون وزير عـلـوم از       

كميته انضباطي يكي از ” جمله گزارش مي دهد:  
ارگان هايي است كه در دانشگاه ها عـالوه بـر     

، به صدور احكـام  “ تخلفات درسي”  رسيدگي به 
محروميت از تحصيل براي دانشجويان به بهانـه  
هاي سياسي اقدام مي كند ... گفتني است كه در   
حال حاضر بيش از هفتاد دانشجو در زندان هاي 
كشور به سر مي برند كه تعدادي از آنها شـامـل   

دامـنـه   “   حكم محروميت از تحصيل شده انـد.    
اعمال فشار بر جنبش دانشجويي بسيار گستـرده  

مهر ماه ، اعالم مي دارد:  24است. دانشجو نيوز، 
نفر از دانشجويان دخـتـر جـديـد        100هزار و ” 

الورود دانشگاه شيراز طي دوره اي با همـكـاري   
معاونت فرهنگي دانشگاه آموزش حجاب و عفاف 
ديدند ... در اين دوره آموزشي (دوره اجـبـاري           
آموزشي) موضوعاتي همچون حجاب و عفاف ...    
تاثيرات فردي و اجتماعي عفاف، آسيب شناسـي  
فرهنگ غرب، آثار و پيامدهاي فمينيسـم و ...        

 “ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همزمان در دانشگاه اصفهان دو تن از فعـاالن  
طيف چپ جنبش دانشجويي طي احـكـامـي از      
كميته مركز وزارت علوم از ادامه تحصيل محروم 
و از دانشگاه اخراج گرديدند. خبرگزاري هرانـا ،     

مازيار معصومي و ارسـالن  ” مهر ماه، نوشت:   28
مهر ماه سال گذشته (در جـريـان     21صادقي در 

مبارزه توده ها با كودتاي انتخاباتي) بازداشت و با 
ميليون تومـانـي از زنـدان آزاد           50قرار وثيقه 

شدند ... با آغاز سال تحصيـلـي وزارت عـلـوم          
تمهيدات جديدي را براي فشار بـه فـعـالـيـن          
دانشجويي و خاموش كردن صداهاي اعتراضـي  
“  دانشجويان در دستور كار خود قرار داده اسـت.  

در دانشگاه يزد نيز مبارزان طيف چپ جـنـبـش    
 دانشجويي به شدت مورد پيگرد قرار گرفته اند.

مهر ماه، پويان  29همچنين به گزارش هرانا ، 
محموديان عضو سابق شوراي مركزي انجـمـن   
اسالمي دانشگاه اميركبير و مدير مسئول نشريـه  
دانشجويي ريوار به دادگاه انقالب اسالمي احضار 
گرديد.  به عالوه،  برخي فعاالن دانشـجـويـي       
نسبت به سرنوشت سه دانشجوي مبارز دانشگـاه  

تبريز ابراز نگراني كردند. هر سه اين فعـاالن كـرد      
از ”  آبان مـاه، نـوشـت:            2هستند. دانشجو نيوز ،  

سرنوشت و وضعيت سه دانشـجـوي بـازداشـتـي          
در “   دانشگاه تبريز هيچ اطالعي در دست نيـسـت.   

دانشگاه مازندران چند فعال دانشجويي بـه شـدت       
 تحت فشار قرار گرفته است. 

با وجود اين فشارها و تـالش بـراي خـامـوش         
ساختن فريادهاي حق طلبانه، مـبـارزان جـنـبـش        
دانشجويي از همه امكانات در رويارويي و مبارزه بـا  
ارتجاع و دولت كودتا استفاده هوشيارانه مي كنـنـد.   
ديدار جمعي از فعاالن دانشجويي دانشگاه هاي كرج 
و قزوين با خانواده شبنم مددزاده عضـو در بـنـد          
انجمن اسالمي دانشگاه تربيت معلم و بيانيه گروهي 
از دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض بـه رونـد     
بررسي پرونده حمله به كوي دانشگاه و نيـز نـامـه      
اعتراضي دانشجويان دانشگاه تربـيـت مـعـلـم و          
همچنين اعتصاب و تحصن دانشجويان دانشـكـده     
علوم پزشكي به انحالل ايـن مـركـز آمـوزشـي            
ومقاومت آنان در برابر دولت كودتا، همگي از عزم و 
اراده راسخ جنبش پرتوان دانشجويي حكايـت مـي     

آذر، روز دانشجو،  بـر       16كند. با نزديك شدن به  
دامنه پيگرد و اعمال فشار بر جنبش دانشجويي افزوده خواهد شد. كودتاچيان مي كوشند مانع از بـروز   
اعتراضات دانشجويي در اين روز پراهميت شده و صداي آزادي را در دانشگاه خفه سازند.  سـازمـان      
دهيِ مبارزات پراكنده ، استفاده از همه امكانات و تقويت پيوند با پيكار سراسري ضد استبدادي، جنبش 
دانشجويي را قادر خواهد ساخت تا به مبارزه خود با ارتجاع و استبداد ادامه داده و آن را در اوضـاع        

 مناسب در ژرفا گسترش دهد.
 

 جنبش زنان و مبارزه با تبعيض و نابرابري 
 

قوانين تبعيض آميز بر ضد زنان ميهن ما به مانعي عمده در راه مشاركت فعال نيمـي از جـامـعـه         
درعرصه هاي گوناگون به ويژه امور اقتصادي و بازار كار شده است.  آمار رسمي انتشار يافته حاكي از  

درصـد     46سال از مرز    24تا  15آنست كه در سه ماه نخست سال جاري نرخ بيكاري در ميان زنان 
هزار نفر رسيده است. در همـيـن حـال        231ميليون و  1هزار نفر به  741گذشته، تعداد زنان بيكار از 

برخي كارشناسان با ترديد به صحت آمارهاي حكومتي، نرخ واقعي بيكاري زنان دربهار امسال را بيش 
 1387مهر ماه،  گزارش داده بود كه، فقط در سال    15درصد ارزيابي مي كنند. خبرگزاري ايلنا،  65از 

هزار نفر به علت اخراج از محل كار  15هزار زن به دليل پايين بودن ميزان درآمد، بيش از  25بيش از 
هزار نفر نيز به داليل مشكالت خانوادگي و تبعيض هاي اجتماعي محيط كـار خـود را        12و بيش از

ترك كرده و به خيل عظيم بيكاران كشور پيوسته اند. همه اين آمار و ارقام گوياي اين واقعيت اسـت     
طبقاتي نرخ بيكاري زنان بسيار باالست و با وجود پايين تـر     -كه براثراعمال سياست تبعيض جنسيتي

بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان در بازار كار، آنها در صف نخست اخراج و بيكاري قرار دارند. يكي از 
نتايج ناگوار اين سياست هاي فاجعه آفرين، افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي خصوصا اعتياد در ميـان  

مهر ماه، در يك گزارش اختصاصي از افزايش تعداد مادران باردار  24زنان و دختران كشور است. ايلنا ، 
درحال حاضر تعداد ” معتاد و كال رشد اعتياد در ميان زنان ابراز نگراني كرد. اين خبرگزاري نوشته بود:   

مادران بارداري كه درگير اعتياد هستند، زير ده درصد بوده اما رشد آن غير قابل كـتـمـان اسـت ...           
در مقابل اين وضعيت هشدار دهنده و دردناك، “   گرايش زنان به مواد مخدر نيز در حال افزايش است.

رژيم واليت فقيه نه تنها درصدد چاره جويي و حل بحران نيست، بلكه با توسل به زور و ارعاب توسط 
ارگان هاي نظامي و امنيتي مي كوشد، مبارزه دليرانه جنبش زنان را سركوب نمايد. ريـيـس بسـيـج        

مهر ماه با رد هرگونه تبعيض و نابرابري در كشـور     26كشور در يك مصاحبه مطبوعاتي “   خواهران” 
چيزي به نام جنبش زنان ايران نداريم، حركت هايي به نام حقوق زنان كف روي آب ” اعالم مي دارد:  

است. مدعيان حقوق زنان از غربي ها پول مي گيرند و در واقع از همان دالرهايي كه آمريكا عـلـيـه       
دولت ايران تصويب كرده تغذيه مالي مي شوند ... درحال حاضر جنگ نرم مهمترين مساله اي اسـت       
كه بايد به آن پرداخته شود. با توجه به اينكه زنان تاثيرگذاري خاصي در خانواده ها دارند و مديـريـت    
خانواده و تربيت فرزندان بر عهده زنان است، آموزش جنگ نرم به زنان مي تواند اثرات فـرهـنـگـي       
مثبتي را درجامعه ايجاد كند. .. برخي زنان مانند ... شيرين عبادي در ايجاد فتنه نقش داشتند و به آن         

بر خالف چنين مدعيات بي اساسي جنبش زنان با وجود سركوب شديد، سرزنده و پويا ...“   دامن زدند. 
درصحنه اجتماعي حضور دارد و ميزان تاثير گذاري آن چنان جدي است كه مي توان نمـونـه آن را       
درمقابله با تصويب اليحه ضد خانواده به خوبي به چشم ديد. به كارگيري سالح زور و ارعاب و شايعه  
پراكني و دروغ در حقيقت روش اصلي دولت كودتا وارتجاع حاكم در پاسخ به خواست ها و نيـازهـاي   
زنان ايران است. جنبش زنان برخالف تاكيدات رييس بسيج زنان هم وجود خـارجـي داشـتـه و در            
معادالت سياسي كشور داراي نقش است و هم نماينده راستين زنان ايراني و سنگر مبارزه آنـهـا بـا        

 طبقاتي است! -استبداد، ارتجاع و تبعيض جنسيتي
 

 معناي عدالت، در سيستم قضايي رژيم واليت فقيه
تبعيض در صدور احكام قضايي امري تازه در دادگاه ها و محاكم جمهوري اسالمي نيست. طي سه  
دهه گذشته محاكم و دادسراهاي جمهوري اسالمي نشان داده اند كه قانون و رعايت قانون جايي در   
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 ادامه رويدادهاي ايران  ...

اين دستگاه عريض و طويل نداشته و ندارد. اخيرا با صدور دو حكم قـطـع      
دست در تهران و مشهد بار ديگر موضوع اجراي عدالت درسيستم قضـايـي   
رژيم واليت فقيه به بحث روز بدل شد.  صدور حكم قطع دست براي جواني 
كه متهم به دزدي از يك قنادي است، اين پرسش را طرح مي كند كه چـرا  
احكام سنگين و قرون وسطايي بايد فقط انسان هاي بي پناه، فقير و مظلـوم  

صـادر  “   شاه دزدهـا ” را شامل شود، و اصوال چرا تاكنون هرگز حكمي عليه 
نمي شود. منظور ما صدور احكام ضد انساني و غير قابل پذيرش و قـرون       
وسطايي نظير قطع دست و از اين قبيل نيست.  مقصود مقابله قانـونـي بـا       
صدور احكام قضايي عادالنه براي حيف و ميل كنندگان ثـروت مـلـي و          
غارتگران است. در اين باره و در مخالفت عمومي با احكام ضد انساني قـوه     
قضاييه قانون ستيز جمهوري اسالمي، نگاهي به برخي گزارشات منتشره در 

”... مهر ماه، گزارش داد:       27اين زمينه خالي از فايده نيست. خبر آنالين ،  
آيا بريدن انگشت و سپس مچ تنها بايد شامل حال خرده دزدهـا شـود يـا        

قـرار  “   قـطـع يـديـن      ” سارقان بزرگ و كالهبرداران بايد در ابتداي صف   
گيرند ... بماند اينكه سلطان شكر ايران در زمان مديريت سابـق دسـتـگـاه          
قضايي با پرونده اي به ارزش هزار ميليارد تومان با وثيقه اي صد ميـلـيـارد    
توماني به مرخصي رفت و سپس از كشور خارج و به كانادا سفر كرد و آن     

آنچه دراين گزارش آمده يك مـورد از      ...“   وثيقه هم جعلي از آب در آمد.  
هزاران مورد است. پرونده اشخاصي نظير صادق محصولي پاسدار ميلـيـارد،    
محمد رضا رحيمي معاون رييس جمهور با اختالس صدها ميليـون دالري،    
پرونده پاسدار عباس محتاج فرمانده اسبق نيروي دريايي سپاه در حـيـف و     
ميل ميلياردها تومان در استان قم و جز اين ها، نه تنها مختومه اعالم شـده  
بلكه آنها در سلسله مراتب حكومتي صاحب جايگاه نيز شده اند.  درخصوص  
عدالت سيستم قضايي و نحوه برخورد با دانه درشت ها خبر منتشر شـده در    

مهر ماه، كامال گويا و بي نياز از هرگونه توضيح و تفسيري اسـت.   26ايسنا ،
رييس سازمان بازرسي كل كشور اعـالم كـرد بـه دلـيـل            ” ايسنا نوشت:  

مالحظات سياسي و امنيتي بسياري از پرونده هاي قضايي در يك سـال و      
اين مالحظات سياسي و امـنـيـتـي         “   نيم اخير بدون رسيدگي مانده است. 

چيست و شامل چه كساني مي شود؟ و چرا چنين مالحظاتي شامـل حـال     
مردم نمي گردد؟ اوضاع چنان آلوده است كه رييس ديوان عـدالـت اداري       

نظارت پذيري وجـود    ” مهر ماه،  به خبرنگاران يادآوري مي كند:   25رژيم ، 
چرا و بـر  “   ندارد و شكايت از دستگاه هاي دولتي رشدي نگران كننده دارد. 

اساس كدام مصلحت انديشي به اين نظارت ناپذيري و قانون گريزي توجـه  
 نمي شود وعامالن آن از مصونيت قضايي برخور دارند؟

اجراي عدالت در سيستم قضايي رژيم واليت فقيه تابعي از ميزان نفوذ و   
اعتبار و قدرت مالي و سياسي افراد است و بنابر اين انسان هاي بـي پـنـاه      
همواره با صدور احكام ضد انساني و سنگين روبه رو مي شوند و در هـمـان   
حال مقامات و مسئولين حكومتي كه ثروت ملي را به غارت مي برنـد، بـه     
دليل مالحظات سياسي و امنيتي، در سايه امنيت قرار داشته و از مصونـيـت   

 برخوردارند.
 

 واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي
در حالي كه محمد رضا حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش دولت ضـد    
ملي كودتا، به گسترش مدارس كپري در سراسر ايران اعتراف كـرده و بـا       

، “ مدارس كپري در كشور هيچگاه تمام نـمـي شـونـد      ” صراحت مي گويد:  
كميسيون تلفيق مجلس طي مصوبه اي راه خصوصي سازي كامل آموزش و 

مهر ماه، گـزارش     21پرورش را براي سودجويان گشود. پايگاه خبري الف،  
كميسيون تلفيق مجلس، توافق دولت و آقايان ابوتـرابـي، بـاهـنـر و          ” داد:  

درصد از مدارس دولتي در طول برنـامـه    20عبداللهي براي واگذاري حداقل 
پنجم را تصويب كرد. درصورتيكه مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علـنـي    
نيز به تصويب برسد، دولت مي تواند تا صد در صد مدارس دولتي را در طول 

 ...“ برنامه پنجم واگذار كند. 
خصوصي سازي آموزش و پرورش يكي از اجزاي طرح تحول اقتصادي و 
از موارد مهمي است كه در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي گنجـانـده   
شده و دولت كودتا مامور اجراي آن محسوب مي گردد. در حـال حـاضـر         
كيفيت نظام آموزشي در سطح نازلي قرار داشته و تحميل ديدگاه هاي قرون 
وسطايي سبب سقوط سطح فرهنگي و آموزشي جامعه گرديده است. مداخله  
سپاه، حوزه علميه قم و ديگر مراكز در امر آموزش، دبستان ها و دبيرسـتـان   
هاي كشور را دچار آسيب هاي اساسي كرده و آينده علمي و فرهنگي جامعه 
درخطر جدي قرار دارد. به عالوه، برخورد وزارت آمـوزش و پـرورش بـا             
فرهنگيان آگاه و متعهد و پايمال شدن امنيت شغلي آنها از مواردي است كه 

تاثير بسيار نامطلوبي بر كيفيت آموزش داشته است. چندي پـيـش وزيـر       
هزار معلم حق التدريسي خاطـر  23آموزش و پرورش ضمن دفاع از اخراج 

هزار معلم] به عنوان شركتي، كار آموزشي   23اين نيروها [ ” نشان ساخت:  
مي كردند و از طرف شركت هاي خدماتي به عنوان معلم، ورود پيدا كرده 

 50الزم به ذكر است كه از اين تعداد معلم اخراج شده، در حدود “   بودند. 
سال به باال در آموزش پـرورش بـودنـد.        10درصد داراي سابقه تدريس 

حال با خصوصي سازي مدارس دولتي وضعيت نابسامان نظام آموزشي به 
مراتب وخيم تر شده و دسترسي فرزندان طبقات محـروم جـامـعـه بـه          
امكانات آموزشي بيش از پيش دشوارتر مي گردد.  هم اكنـون خـانـواده       
هاي متمول و ثروتمند به راحتي فرزندان خود را در مدارس خصوصي كه 
بهترين امكانات موجود را دارا هستند، ثبت نام مي كنند. بـا خصـوصـي       
سازي آموزش و واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي در دسترسـي  
اين افراد به امكانات آموزشي تغييري رخ نخواهد داد، اما ميـلـيـون هـا       
كودك و نوجوانان خانواده هاي محروم و زحمتكش حداقل هاي موجـود  

 در نظام آموزشي را از دست مي دهند. 
خصوصي سازي آموزش تنها به سود اليه هاي متمول جامعه و شديـدا  

 به زيان طبقات محروم است!

 بدرود رفيق مبارز، عزيزه 
راه ومبارزه تو همواره در خاطره 
 زحمتكشان باقي خـواهـد مـانـد      
رفيق عزيزه درياقلي پـور(خـانـم       
افروزه) ازاعضاي با سابقـه حـزب      
توده ايران و از زمـره فـعـاالن          
قديمي تشكيالت دمكراتيك زنان 

سالگي چشم از    83ايران،در سن 
جهان فروبست رفيق عـزيـزه در     

در آستارا متولد  1306ششم بهمن 
شد. سراسر حيات وي مشحون از    
مخاطرات و دشواريهـاي فـراوان     

سالگي به عضويت فرقه  18بود.در 
دمـكـرات آذربــايـجـان درآمــد.         
دوشادوش همسرش رفيق اسحـق  
 افروزه در مبارزه شركـت جسـت    
در زندگي هـدفـمـنـد خـويـش           
سختيهاي فراواني را مـتـحـمـل       

گرديد. ولي هيچگاه تبسم از سيماي انساني او زدوده نشد. ايـن رفـيـق        
سرشار از همدلي وهمنفسي با انسانهايي بود كـه هـر كـدام آنـان از             
 زندگـي،بـه نـوعـي،ضـربـات جـبـران نـاپـذيـري خـورده بـودنـد                         
او با شوق فراوان به سوي آنان مي شتافت.روح پرتالطم اين پيك كهن  
سال حزب توده ايران سكون و تسليم را نمي شناخت. وي مـحـبـوب         
همگان بود. هر كجا حضور مي يافت با تحسين هاي صميمانه روبرو مي 

،وآغاز فعاليت علنـي در داخـل       1357شد پس از پيروزي انقالب بهمن 
كشور ،رفيق عزيزه فعاليت خستگي نا پذير خود را در صـفـوف حـزب        
مجددآ آغاز نمود.پس از يورش وحشيانه ارتجاع به حزب و نـيـروهـاي       
 چپ،او همچنان بـه پـيـكـار خـود در داخـل كشـور ادامـه داد                        
و نقش بر جسته وبياد ماندني را در مبارزه وفعاليت خانواده هاي زندانيان 

از خود به يادگار گذاشت. خاطـرات     سياسي وخانواده جانباختگان جنبش
ماندني را كه اين رفيق فروتن و مهربان توده اي در ميان خانواده هـاي    
زندانيان سياسي و جانباختگان راه آزادي و عدالت اجتماعي از خود باقـي  
ــت                         ــس ــي ــي ن ــا زدودن ــره ه ــاط ــت از خ ــه اس ــت ــذاش  گ
تجليلي كه در هنگام تدفين در زادگاه اش ازسوي انبوه عظيمي ازمـردم  
شهر خود از وي به عمل آمد پاسخ شايسته اي بود به تالشهاي انسانـي  
اين يار وغمخوار توده هاي كار و زحمت. رفيق عزيزه با توده ها نـفـس    
ــد                        ــانـ ــي مـ ــاقـ ــا بـ ــوده هـ ــزب تـ ــد ودر حـ ــيـ  كشـ
درايت انساني و وفاداري اين رفيق رئوف ومهربان به آرمانـهـاي حـزب      
 توده ايران در مـحـل زنـدگـي او زبـانـزد عـام وخـاص اسـت                         
حزب توده ايران فقدان اين رفيق را به خانواده و بازماندگان وي و بـه      
 همه اعضا و هواداران حـزب تـوده ايـران تسـلـيـت مـي گـويـد                     

  يادش گرامي باد



1389آبان ماه   17شنبه  دو   6   855شمارة  

تجربه سه انتخابات بعدي نشانگر برخورد نوين رژيم با امر مراجعـه  
به آراي مردم بود. حاكم كردن نظاميان و نيروهاي انتظامي بر اداره  
انتخابات و تقلبات بي سابقه، مسئله حد و حدود موثر بودن شركـت  

را در مقابل جنبش اصالح طـلـب و     “  انتخابات” در چنين شكلي از 
 اجتماعي جنبش قرار داده است. -رهبران سياسي

محدود كردن هرگونه امكانات تبليغاتي، دستگيري، شـكـنـجـه و         
سازمان دهي شوهاي تلويزيوني، انحالل احزاب و سـازمـان هـاي      
طرفدار اصالحات، و تبعيد خانگي مراجع تقليد و رهبران درجه اول   
مذهبي كه حاضر به همكاري با برنامه هاي خامنه اي و نظامـيـان   
حامي او نيستند، و مهم تر از آن سركوب خشـن جـنـبـش هـاي          
اجتماعي، از جمله تهاجم به جنبش سنديكايي، مبـارزات زنـان، و       
-جنبش دانشجويي در مجموع شرايط جديدي را در حيات سياسـي 

اجتماعي كشور پديد آورده است كه نيازمند بـررسـي عـيـنـي و            
هوشمندانه براي يافتن راهكارهاي مناسب در راه پيشبرد امر جنبش 
مردمي است. نكته جالب در اخبار هفته هاي اخير و سفر خامنه اي    
به قم، كه از جمله براي تحكيم پايه هاي متزلزل ولي فقيه در ميان 
مراجع تقليد صورت گرفته بود، در عين حال فرصتي بود براي خامنه 
اي و طرفداران او كه سياست هاي كنوني و برنامه هايشان را براي 

انتظامي شدن بيش از پيش حاكميت كشـور  -آينده، از جمله نظامي
 را براي موافقان و مخالفان ترسيم كنند 

سخنراني خامنه اي در جمع بسيجيان، در سفر به قم، و تاكيد او بـر  
لزوم تقويت نقش بسيج و سپاه در صحنه سياسي كشور، به روشنـي  
و فارغ از هر گونه ابهام تكيه گاه اصلي ولي فقيه و دولت ضد ملـي  
احمدي نژاد را در معادالت سياسي نشان مي دهد. خامنه اي در اين  
سخنراني ضمن تعريف و تمحيد فراوان از سپاه و بسيج از جـملـه       

يكي از موفقيت هاي بسيج، افزايش توانايي و بصيـرت  ” تاكيد كرد:  
خود در مقابل پيچيده شدن توطئه هاي دشمنان است كه قضايـاي  

خيلي هـا     88مويد اين موضوع است ... در فتنه سال    88فتنه سال 
اشتباه كردند و از اين جمع، بسياري هم بعد از مدتي اشتباه خود را   
تصحيح كردند اما حركت عظيم بسيج با حفظ پرچم بصيرت، مسيـر  

 ...“را اشتباه نكرد و توانست در صراط حق بماند. 
پس از ايراد اين سخنراني، وزير اطالعات دولت كودتا در گردهمايي 
مسئوالن سياسي نيروهاي مسلح، با صراحت تمام اعالم كرد، دولت 

طبق برنامه ريزي و زير هدايت ولي فـقـيـه      احمدي نژاد 
. وي روز چهارم آبان ماه در اين زمينه خاطـر  تشكيل شده است

امروز مسيري كه مقام معـظـم رهـبـري       ” نشان ساخت:  
طراحي كرده اند وضعيت را به گونه اي شكل داده كـه    

در مسير درسـت  و نظام دولت نهم و دهم بر سر كار آيد 
و به اين ترتيب مقابله هايي كه با آن صورت مي گيرد قرار بگيرد 

 (تأكيدات از ماست)...“ يك مقوله كامال جدي است. 
سئوال اساسي يي كه با توجه به ارزيابي هاي باال بايد به آن پاسـخ  
روشني داد اين است در وضعيت كنوني چگونه سياست هاي عملـي  

 و واقع گرايانه يي را بايد براي پيشبرد امر مبارزه اتخاذ كرد؟
تجربيات يك سال و نيم گذشته كه با تظاهرات ميليوني و با شكوه  

مردم بر ضد كودتاي انتخاباتي ولي فقيه آغاز شد حاوي درس هاي 
 مهم و نكات جالبي است كه بايد به آنها توجه كرد.

مسئله اول محدوده بسيار تنگ شعارهاي مطـرح شـده از سـوي          
“ رأي من كجـاسـت  ”جنبش اصالحات و تمركز اساسي آن بر شعار 

در پي كودتاي انتخاباتي ولي فقيه رژيم  بود. اين محدود بودن شعار 
ها و نپرداختن به مسايلي همچون بي عدالتي لجام گسيخته، فقر و   
محروميت،  نتوانست آن طور كه بايد و شايسته است بخش هـاي    
گسترده توده هاي كار و زحمت را به صفوف مبارزه جلب كند. كـم   
سو بودن نقش طبقه كارگر و زحمتكشان در جنبشي كـه پـس از       

شروع شد با تشـديـد فشـار و         1388خرداد  22كودتاي انتخاباتي 
سركوب خشن و خونين تظاهرات خياباني، پاشنه آشيل جنبش شـد،  

كه رژيم توانست با استفاده از آن و بستن امكانات ارتباطي و حـاكـم كـردن          
نظاميان بر شهرهاي عمده كشور، به تدريج جلوي حركت هاي اعتراضي را سـد  

 كرده و اين شكل مبارزه توده ها را با مشكالت جدي رو به رو كند. 
نكته قابل توجه ديگر در تحوالت يك سال و نيم گذشته اين است كه با وجـود  

“ 88فـتـنـه      ”همه حركت هاي ولي فقيه و نظاميان حاكم براي خاتمه دادن به 
جنبش مردمي نه تنها متوقف نشده است بلكه همچنان نيرومند به حيات خـود    
ادامه مي دهد. تنفر و انزجار توده ها از عملكرد و شيوه حكومتي دولت احمـدي   

اقتصادي كشـور    -نژاد و حاكميت ولي فقيه و نظاميان حامي او بر حيات سياسي
آنچنان است كه با پيدايش كوچكترين امكان بروزي دوباره در شكل يك انفجار 
بزرگ اجتماعي خود را نشان خواهد داد. تحوالت يك سال و نـيـم گـذشـتـه           
همچنين شكاف هاي جديدي را در صفوف حاكميت و حتـي نـيـروهـاي بـه          

پديد آورده است كه معنايش محدود تر شدن بيش از پيـش  “  اصولگرا” اصطالح 
 پايگاه اجتماعي خامنه اي و حاميان اوست. 

بحران رژيم نه تنها فروكش نكرده است، بلكه با ادامه و تعميق ورشكسـتـگـي    
اجتماعي سياست هاي رژيم و مجموع سياست هاي مخربي همچون -اقتصادي 

يورش به حقوق اجتماعي مردم، تشديد روند خصوصي سازي، تشديد بيكاري و   
تعرض به يارانه ها، هر روز ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت و بعضاً زمينه 
ساز مبارزات جديدي در ميهن ما خواهد بود. آمادگي براي مصاف هـاي آتـي        
جنبش مردمي با رژيم واليت فقيه منوط به جسارت نيروهاي طرفدار اصالحات 
در درك ضروريات لحظه كنوني و تشخيص ضرورت توجه مبارزه بـراي طـرد       
شيوه حكومت مداري واليت مطلقه فقيه، ارائه برنامه جايگزين براي شكل آينده 
حكومت مردم و تأمين عدالت اجتماعي و غلبه بر فقر و محروميت و همچنـيـن   
بسيج و سازمان دهي و پيوند منسجم وسيع ترين نيروهاي اجتماعي خصـوصـاً     

 طبقه كارگر و زحمتكشان در صفوف اين مبارزه است. 
به تـه  ” ولي فقيه و رژيمش “  كفگير” سفر ناموفق خامنه اي به قم نشان داد كه 

و بحران مشروعيتي كه حاكميت كنوني را در خـود فـرو         “  ديگ خورده است
كشيده است همچنان ادامه يافته و هر روز ابعاد گسترده تري به خـود خـواهـد      
گرفت. فراز و نشيب ها در امر مبارزه توده ها براي حصول آزادي و عـدالـت          
اجتماعي امري طبيعي است ولي همان طور كه تاريخ مبارزات ميهن ما نشـان    
داده است حرف آخر را در اين مبارزه توده ها خواهند زد و نه مرتجعان حـاكـم.   
چشم انداز تحوالت آينده كشور نشانگر ادامه و تشديد بحران رژيم و ضـرورت    
 آماده كردن جنبش مردمي براي نبرد هاي تعيين كننده با استبداد حاكم است.    

 

 ادامه چشم انداز تحوالت كشور ...

اقداماتي به خودي خود نشان دهنده وضعيت بحراني در جامعه است. اما اگر اژه    
اي واقعا نگران حقوق مردم است، توجه ايشان را به يكي دو گـزارش سـايـت        

جلب مي كنيم كه در آن به حيف و ميل نجومي افرادي اشـاره مـي     “   تابناك“
شهريور، در گزارشـي   22كند كه جزو مقامات بلند پايه اين رژيم هستند. تابناك،  

ميلياردي در يك مركز فرهنگي، مي نويسد كه، در يـكـي از        4با عنوان: اتهام  
خرداد گزارش ماجـراي   9دادگاه هاي قوه قضاييه پرونده يي باز است و در تاريخ 

ميلياردي دانه درشت مورد اعتماد بانك ها را دارد. فرد مزبـور قـرار       300بدهي 
بوده از اين سرمايه ملي براي وارد كردن ماشين آالت استفاده كند امـا طـبـق        
همين گزارش، پول به دبي انتقال داده شده است. اژه اي به جاي دسـتـگـيـري      
كساني كه نقشي موثر و مستقيم در اين فالكت اقتصادي دارنـد، گـروه گـروه        

 انسان هاي بي گناه را به باالي چوبه دار مي فرستد. 
رژيم واليت فقيه همچون روال معمول، قصد دارد با كشتار اين انسان هـاي    
بي گناه، اذهان عمومي را نسبت به ريشه هاي واقعي فجايعي كه در ميهن مـي  
گذرد ، منحرف سازد. ميهن ما در دوراني بسر مي برد كه رژيم واليت فقيه پايـه   
هاي حكومتش لرزان تر از هر زمان ديگري است، و مصمم است تا از مـاشـيـن    
سركوب براي بقاي چند روز بيشتر خود استفاده حداكثري را بكـنـد. وضـعـيـت         
موجود را به جرأت مي توان يك فروپاشي اجتماعي در سطحي بسيار خطـرنـاك   
قلمداد كرد. فروپاشي يي كه دامن زحمتكشان ميهن را تا مدت هاي مديد خواهد 
گرفت. نقطه پايان گذاشتن هر چه زودتر بر اين روند وظيفه تـمـامـي مـيـهـن          

 دوستان طرفدار توده هاي زحمتكش است.
 

 ...پيامدهاي افزايش بيكاري ادامه 
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آرزوها و خواسته هاي من و ما در دل جوانان ميهن ام ”
ايران همواره در جوشش و طغيان خواهد بود و بي وقفه 

خواهد باليد، و آنان را در راه هاي نبرد طبقاتي، كه همانا راه 
 “سوسياليسم است، به پيش خواهد راند.

 
 اي شب اگر به صبح رسد دست همتم

 كشَم تو را با تيغِ آفتاب به خون مي
 

در برنايي از خراسان به تهران آمد. از تبار زحمت بود. به كار پرداخت:    
در  - “ بني هاشمي ”گرخانه    براي سير كردن شكم خانواده، در شيشه        

گري مشغول شد.   به پيشه پر مشقت شيشه  –پايين دست ميدان شوش 
در اعتصاب ها و فعاليت هاي صنفيِ كارخانه، يكي از فعاالن بود. در                

گران تهران    گيرودارهاي مبارزاتي پيشتاز بود. به سنديكاي شيشه           
ملحق شد. تالش    “ شوراي متحده كارگران  ”پيوست. با سنديكايش به     

اش در كارزارهاي طبقاتي بيش از پيش گسترش يافت. به               و فعاليت 
عضويت در حزب توده ايران مفتخر شد. در حوزه هاي پايه، درس                 
مبارزه براي زندگي بهتر را آموخت. بعد، به مسؤليت هاي سنگين                 

 كوشي از عهده وظايف اش به نيكي برآمد. گمارده شد. با شور و سخت
شاعر بود. براي مردمِ ستمديده ايران و پيكارهاي حق طلبانه                   

آنان شعر مي سرود. شعري كه در باره انفجار كارخانه شيشه گري بني              
هاشمي سرود، هنوز هم دل هر خواننده يي را به درد مي آورد. بعد از                 
انفجار مهيب كارخانه، عده يي از كارگران قطعه قطعه شدند، تن و جان             
عده يي ديگر در آتشِ دوزخيِ انفجار سوخت، او و تني چند از كارگران               

 زنده ماندند. 
، در آستانه     گل هاي صحرايي   نخستين كتاب شعرش:             
مرداد چاپ شد و به دست مردم رسيد. بعد از كودتا، دستگير  28كودتاي 

مصحح شد.   “ اميد ايران ”و زنداني شد. پس از رهايي، در مجله              
ها و تصحيح متن هاي     “  گارسه”روزهاي كارش در چاپخانه و در كنار        

حروفچيني شده مي گذشت. بعد از چندي، مجله اميد ايران نيز توقيف             
  سرودشد. چند سال پس از آن، دومين مجموعه شعرش را به نام:                  

، منتشر كرد كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. بيتي از يكي از             خورشيد
شعرهاي اين مجموعه با ساخت و محتوايي زيبا و درخشان، جلد كتاب             
را به زيور خود آراسته بود: اي شب اگر به صبح رسد دست همتم / با                  
تيغ آفتاب به خون مي كشم تو را. مجموعه شعر ديگر او سال ها بعد                 
انتشار يافت كه شعرهاي آن  باز هم از دل مردم مي گفت و از خفقان                 

 محيط مي سرود:
 اگر بناي ستم مايه اش به بدنامي ست                  
 مرا خراب كن اي مدعي كه بي هنرم                   

رفيق زنده ياد كالنتري، گفتني هاي بسيار از دوران پيشين                    
، كه از    “ جواديه”مبارزه در دل داشت. رفيقي از ديدارش در خانه او، در            
تير، با    30پيش از   ”فعاليت هاي  گذشته اش گفته بود، نقل مي كرد:             

پيشنهاد مسؤل حزبي مان، ما پنج نفر اعضاي حوزه مي بايد پارچه                 
نوشته هاي بلندي با شعارهاي روز حزب آماده كنيم و در سپيده دم و                
قبل از شروع رفت و آمدها، به سيم تيرهاي برق دو طرف خيابان ها                 
بياويزيم تا شعارهاي آويخته بر سيم ها در ديد مردم قرار گيرد. هر كدام 
از ما در خانه ها مان پارچه نوشته ها را آماده كرديم. به دو گوشه باالي       
پارچه نوشته هاكيسه هاي پارچه اي دوخته ودر آن ها سنگ ريزه                 
ريختيم تا به هنگام پرتاب آن ها روي سيم ها،  شعار هاي پارچه اي                 
گشوده و در منظر مردم قرار گيرد. هوا گرگ و ميش بود. همگي به سر               
قرار رسيده و حركت كرديم. يكي از رفقاي حوزه ما يهودي بود. او گفت 
مي خواهد اين بار  پارچه نوشته اش را سر چهار راه اصلي روي سيم ها    
بيندازد. من و رفقاي ديگر به نوبت پارچه نوشته ها را روي سيم ها                  
انداختيم. پارچه ها با شعارهاي نوشته بر آن ها در باد سحرگاهي در                 
اهتزاز بودند. به چهار راه اصلي رسيديم. رفت و آمد در خيابان ها بيشتر              
شده بود. ما چهار نفر در چهار طرف چهار راه ايستاده و مراقب اوضاع                
بوديم. رفيق يهودي مان به ميانه چهار راه رفت و طاقه پارچه نوشته را              
گشود و به باالي سيم ها پرتاب كرد. رفقا از هر طرف به خوشحالي                 

 ” دستي براي هم تكان دادند. . . . 
رفيق كالنتري در دوران انقالب، در سنين جا افتادگي و فرزانگي، نيز             

سياسي اش را مي سرود و به           -به تكاپو بود؛ چرا كه هم شعرهاي انقالبي          
دست مردم مي سپرد و هم در عرصه پيكارهاي مردمي حضوري فعال داشت. 
اما در گير و دار فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي، ستم جباران حكومت                 
واليي را بر نتابيد، و سكته كرد و خانه نشين شد. او پس از سال ها زندگي                   

، با قلبي سرشار از آرزوها و آرمان هاي انساني،             1388مرارت بار، در پاييز      
 چشم از جهان فروبست.

آرزوها و  ”رفيق كالنتري آخرين سخنانش در دمِ فرجامين چنين بود:                
خواسته هاي من و ما در دل جوانان ميهن ام ايران همواره در جوشش و                   
طغيان خواهد بود و بي وقفه خواهد باليد، و آنان را در راه هاي نبرد طبقاتي،                 

 “   كه همانا راه سوسياليسم است، به پيش خواهد راند.
اكنون، نخستين سالگشت فقدان اين سخن سراي زحمتكشان و                     

يكي از وفادارترين توده اي ها را به خانواده كالنتري، به زحمتكشان ايران، و              
 همه رفقا تسليت مي گوييم.

 يادش گرامي باد. 

 در سوك رفيق محمد كالنتري [پيروز]

از چپ:خسرو پيله ور، محمود پاينده لنگرودي، نصرت اهللا نوح، مهدي فشنگچي، 
  محمدعلي بهستا، محمدكالنتري( عكس از آرشيو نصرت اهللا نوح )

 ادامه شركت هيئت نمايندگي حزب ...

 “ خلق ها در رويارويي  با نظم كنوني جهان، همين راه است.
در طول زمان برگزاري كنگره،  هيئت نمايندگي حزب توده ايران با رفيـق  
رابرت گريفيث، دبير كل حزب كمونيست بريتانيا ، رفيق جان فاستر، دبـيـر     
بخش روابط بين المللي آن، و ديگر رفقاي رهبري حزب برادر و همچـنـيـن    
هيئت هاي نمايندگي ديگر احزاب برادر حاضر در كنگره و از جملـه رفـيـق      

، عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين،  گفتگوهاي مفيـد و    “ حنا عميره”
همه جانبه اي داشت.  در شروع بحث هاي بخش بين المللي كنگره، آخرين  

كميته دفـاع از حـقـوق مـردم             ”  و همچنين نشريه “   توده نيوز”  شماره 
 (كودير) در اختيار همه نمايندگان كنگره قرار گرفت.  “  ايران

قطعنامه مربوط به تحوالت بين المللي در فصل مربـوط بـه تـحـوالت         
خاورميانه، به اوضاع ايران و حمايت حزب كمونيست انگلستان از مـبـارزه       
مردم ميهن مان و مخالفت با تهديد هاي امپرياليسم در رابطه بـا پـرونـده        
هسته اي پرداخته است.  سند كنگره حزب كمونيست بريتانيا، حق طبـيـعـي     
ايران به توسعه تكنولوژي هسته اي غيرنظامي در چارچوب موافقتنامه مـنـع   
گسترش سالح هاي هسته اي را مورد تائيد قرار داد. سند مصوب كـنـگـره       

در ” حزب كمونيست انگلستان  مشخصاٌ رهبري حزب را فرا مي خواند كـه      
همكاري با حزب توده ايران در رابطه با توسعه موثر كارزار هاي همبستگي با 

اقدام كند.  قطعنامه مصوب كنگره همچـنـيـن     “   مردم ايران و مبارزات آنان
حمايت كرده و با “   كودير” رهبري حزب را فرا مي خواند كه از فعاليت هاي 

 جنبش هاي مترقي كشورمان همبستگي فعال داشته باشد.     
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زمين خواري چيست و زمين خوار 
 كيست؟

رييس سازمان بارزسي كل كشور در جريان ديداري از استان فارس طي 
سخناني اعتراف كرد كه، زمين خواري، يكي از مهم ترين عوامل فساد در 
كشور است. پورمحمدي با توجه به سابقه امنيتي خود در اين ديدار خاطـر   

شفاف سازي عامل انضباط قانوني و فساد زدايي اسـت،    ”... نشان ساخت: 
ما با مشكالت بسياري روبرويم كه يكي از آنها زمين خواري است كه بـه  

خبرگـزاري  ...“( يكي از مهم ترين عوامل فساد در كشور تبديل شده است 
 مهر ماه). 23فارس، 

پافشاري رييس سازمان بازرسي كل كشور بر مساله زمين خـواري در      
حالي صورت مي گيرد كه تمامي گزارشات منتشره در اين زمينه حاكي از   
گسترش پديده زمين خواري در سراسر ايران و نقش افراد و سازمان ها و   

 نهادهاي حكومتي در آن است. 
مهر ماه، از    27به عنوان نمونه،  پايگاه اطالع رساني نداي سبز آزادي، 

واگذاري هزاران متر مربع زمين با موقعيت عالي به اعضاي شوراي نگهبان 
 توسط ولي فقيه به عنوان پاداش خبر داده بود. 

طبق دستور رهبري به هر يك از ”...  نداي سبز آزادي گزارش مي دهد:  
متر مربع زمين با موقعيت  1500تا  1000اعضاي شوراي نگهبان به متراژ 

عالي در نزديكي شهرك قايم در تهران، بزرگراه ارتش واگذار شده اسـت.    
قيمت هر يك از امالك بين سه تا پنج ميليارد تومان برآورد شده اسـت،    
كه به شكل رايگان به اعضا واگذار و آنها پس از مالكيت پيگير احـداث و    
ساخت و ساز شده اند ... برخي از اين اعضا (شوراي نگهبان) عالوه بر اين      
ملك اهدايي رهبري، داراي اموال، امالك مسكوني، تجاري و اداري بسيار 
ديگري در تهران و ساير شهرستان ها هستند و به لطف هداياي دريافتـي  
از رهبري و زير مجموعه هاي آن نظير بنياد جانبازان و كـمـيـتـه امـداد        
خميني، ستاد اجرايي فرمان امام، بنياد مستضعفان و اموال مصادره شـده،    

 ...“سرمايه هاي كالني را جمع آوري نموده اند. 
اينكه ولي فقيه چگونه و از كجا هزاران متر مربع زمين مرغوب را بـه      
تملك خود در آورده و اين زمين ها را به عنوان هديه به اعوان و انصارش 
واگذار مي كند، پرسشي است كه نه رييس سازمان بازرسي كل كشور و نه 
هيچ يك از مقامات رژيم مايل به دادن پاسخ به آن نيستـنـد. گسـتـرش        
پديده زمين خواري با مهم ترين و درعين حال كمتر شناخته شده تـريـن     
بنياد زير هدايت ولي، يعني ستاد اجرايي فرمان امام،  و نـيـز فـعـالـيـت         
اقتصادي سپاه پاسداران پيوند مستقيم دارد. بنيادي كه تحت نـام سـتـاد       
اجرايي فرمان امام فعاليت مي كند، يكي از بزرگ ترين زمين خـواران و      
شايد بزرگ ترين زمين خوار كشور است. اين بنياد زير نظر و هدايت ولـي   

ميليون متر مربع زمين در سراسر ايران است كه در  5فقيه صاحب بيش از 
هزار متر مربع اين زمين ها در محـدوده تـهـران قـرار دارد.            500حدود

همچنين ميان ستاد اجرايي فرمان امام و قرارگاه سازندگي خاتم االنبـيـاء   
سپاه پاسداران رابطه تنگاتنگ در زمينه هاي مالي و اقتصادي وجود دارد.   
به طور مثال، ستاد اجرايي شريك سپاه پاسداران در شركـت مـخـابـرات       
است. پايگاه خبري جرس در مرداد ماه امسال طي يك افشاگري پيرامون  

سـتـاد   ”...  ستاد اجرايي فرمان امام و شخص علي خامنه اي نوشته بـود:     
اجرايي فرمان امام ... جايي است كه اموال افراد دستگير شـده از آنـهـا           

هدف اصلي اين ستاد در   ...“   مصادره و در اختيار اين ستاد قرار مي گيرد 
دو دهه اخير عبارتست از: هدف اول تامين بودجه خارج از نظارت سازمـان   
برنامه و بودجه براي مقام رهبري، دوم (هدف دوم) تامين مالي و پـاداش      
دادن به كساني كه وفاداري خود را به آقاي خامنه اي اعالم و اثبات كنند، 

 در اين گروه نام ائمه جمعه و افسران امنيتي به چشم مي خورد. 
بازنشستگان نيروهاي امنيتي (وزارت اطالعات و سـپـاه) ... هـنـگـام               

 500متر براي فرماندهان درجه يك و  1000بازنشستگي قطعه اي زمين ( 
متر براي فرماندهان درجه دو) به عنوان پاداش دريافت مي كنند ... ستـاد      
اجرايي يكي از اصلي ترين سهامداران بانك پاسارگاد مي باشد ... ارزش        

 ...“ميليارد دالر است  40اموال تحت مالكيت و سرپرستي اين ستاد بالغ بر 
عالوه بر اين،  تعدادي از مسئوالن بلند پايه رژيم واليت فقيه با حمايت 
ستاد مذكور و در واقع شخص ولي فقيه، در تصاحب زمين هاي مرغوب و 
ممتاز در نواحي يي مانند مازندران، كرمانشاه، گيالن، اردبـيـل، تـهـران،       

فارس، اصفهان و چهار محال بختياري نقش دارند. تخريب جنگـل هـا و        
اردبيل، الريجان و اصفهان از نمـونـه    -مراتع و ويالسازي  در محور آستارا

 هايي است كه اخيرا در رسانه هاي همگاني منتشر شده است. 
به اين ترتيب زمين خواري به عنوان عامل مهمي در رواج فساد مالي بـا    
ستاد اجرايي فرمان امام و نهاد واليت فقيه و بنيادهاي تحت نظـارت ولـي     
فقيه مرتبط بوده است. به بيان ديگر،  پديده زمين خواري را نمي تـوان از       
نقش نهاد واليت فقيه و ارگان هاي تحت هدايت آن جدا ارزيابي كرد. لـذا     
زمين خواري در كشور ما با عملكرد رژيم واليت فقيه مترادف است. بنابراين 
مي توان به پرسش زمين خوراي چيست؟ و زمين خوار كـيـسـت؟ پـاسـخ        

 روشني داد.

پس از فاجعه زيست محيطي خليج مكزيك،  شركت بريتيش پتـرولـيـوم    
خزر -بخشي از امكانات و فعاليت هاي خود را در بزرگ ترين درياچه جهان

 متمركز ساخته است.  -
مهر ماه خبر قرارداد جديد ميان شـركـت      15رسانه هاي بين المللي روز 

را مـنـتـشـر        -سوكار-انگليسي بريتيش پتروليوم و شركت دولتي نفت باكو
 50سال است و بريتيش پتروليوم  30ساختند. طبق اين قرارداد، كه مدت آن 

هزار ميليارد متر مكعب گاز از دو      500درصد سهام آن را در اختيار گرفته، 
حوزه گاز جنوب شرقي باكو به نام هاي شفق و آسمان استخراج خواهد شـد  

 كه سود آن بالغ بر ده ها ميليارد دالر تخمين زده مي شود. 
اين قرارداد در حقيقت پس از آن به امضاء مي رسد كه بريتيش پتروليـوم  
در پي فاجعه زيست محيطي خليج مكزيك دچار وضعيت مالي بدي گرديـد.  
به دنبال ضررهاي اقتصادي، اكنون با اين قرارداد كه هيچ گونه توضـيـحـي    
درخصوص رعايت محيط زيست و مسايل ايمني آن منتشـر نـگـرديـده و         
مسئوالن دولت باكو و بريتيش پتروليوم از توضيح در باره آن شانه خالي مي 
كنند، اين شركت انگليسي اميدوار است موقعيت آسيب ديده خود را در بـازار  

پي (بريتيش پتروليـوم)    -جهاني نفت تقويت كرده و بهبود بخشد. حضور بي 
با توجه به نهايي شدن خط لوله راهبردي ناباكو كه قرار اسـت گـاز حـوزه        
درياي خزر، عراق و احتماال ايران را به اروپا صادر كند صورت مي گيرد. بـا     

ساله و با همياري دولت باكو اينك بريتيش پتروليوم به فعال  30اين قرارداد 
ترين و تاثيرگذارترين شركت نفتي در معادالت نفت و گاز حوزه درياي خـزر  

درصد سهم طرح هاي نـفـتـي     40بدل گرديده است. فراموش نبايد كرد كه  
جيهان  در چنگ بـريـتـيـش        -درصد شاه لوله باكو 30گونشلي و  -چراغ 

پتروليوم قرار دارد و اين شركت در پااليشگاه هاي نفت باكو نيز حضور بسيار 
فعال داشته است. به هر روي، پس از نشت مواد نفتي در خليج مكزيك و آن 
فاجعه كم نظير زيست محيطي، فعاليت بريتيش پتروليوم در بـزرگ تـريـن      

به لحاظ پيامدهاي زيست محيطي مورد پرسش قـرار     -خزر -درياچه جهان
گرفته، اما برخالف خليج مكزيك كه اين شركت فراملي با دولت مقـتـدري   
چون آمريكا رو در رو قرار داشت، در درياي خزر، بريتيش پتروليوم با مانعـي  
جدي روبه رو نيست، و از اين لحاظ دليلي براي روشن كردن تعهدات خـود    
در قبال محيط زيست درياچه خزر و تدابير ايمني ملحوظ گرديده در قـرارداد  
با دولت باكو نمي بيند. آيا بايد در انتظار فاجعه اي به مراتب عميـق تـر و        

 وسيع تر از خليج مكزيك در بزرگ ترين درياچه جهان بود؟

 از خليج مكزيك، تا بزرگ ترين درياچه جهان 

و به پـايـتـخـتـي         1967ژوئن  4شورا دولت مستقل فلسطيني در مرزهاي 
 “ المللي آن شود. اورشليم را اعالم كند و خواستار شناسايي بين

المللي بـرحـق و      ها به يك موضع بين ما معتقديم كه تبديل اين خواست
وقفه است. به همين منظور، حزب ما در   عادالنه مستلزم تالشي عظيم و بي

المللـي از     حال مشاوره با ديگر احزاب برادر براي برگزاري يك همايش بين
نيروهاي چپ در قبرس است. سپاسگزارم كه ما را دعوت كـرديـد. بـراي          

 پنجاه و يكمين كنگره شما آرزوي موفقيت داريم.
حنا عميره، عضو هيأت سياسي حزب مردم فلسطين و عضو هيأت اجراييه 

 بخش فلسطين سازمان آزادي
 2010اكتبر 

 ...حنا عميره  ادامه 
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دالالن و واسطه ها، فقط براي مكيدن خون مردم دندان تيز 
كرده و با واردات نامناسب به جنايت عليه بخش بزرگي از مردم 
(روستاييان) دامن مي زنند. امسال تعدادي از كشاورزان حتي 

 توان خريد بذر را ندارند.
 -مهرماه  26خبرگذاري ايلنا ،  -                             

 
در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، رييس كميسيون كشاورزي            
اتاق بازرگاني ايران با ارايه گزارشي از وضعيت روستاهاي كشور اعالم داشت،             
كشاورزي ايران به سرعت درحال از دست دادن قدرت رقابت خود است.                  
كاهش سطح زير كشت محصوالت كشاورزي، مهاجرت وسيع از روستا به                
شهر، زمين خواري و تبديل زمين هاي مرغوب زراعي به ويالها و اماكن                  
تجاري، حذف يارانه ها و واردات سيل آساي خارجي از جمله عواملي به شمار               

 مي آيند كه بخش كشاورزي ايران را در چنبره خود گرفتار ساخته اند. 
مطابق آمارهاي رسمي از شاخص اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي،            
نيروي كار بخش كشاورزي به سرعت در حال تحليل رفتن است. خبرگزاري              
ايلنا در گزارشي با برآورد ميزان كارايي در توليدات كشاورزي و اعتراف به                  

در سال  ”... وخامت اوضاع در اين بخش پر اهميت اقتصادي، يادآوري مي كند:   
روند عقب نشيني بخش كشاورزي آغاز شد. دراين سال شاغالن بخش              1385

نفر  185هزار و  827ميليون و  4نفري به  781هزار و  272كشاورزي با ريزش 
درصد از جمعيت فعال و        20/ 56درصد كل شاغالن كشور،        23/ 2رسيد كه   

سال ايران رسيد ... آمارهاي مركز         10درصد از جمعيت باالتر از         8/ 3حدود  
آمار وضع چندان مناسبي براي بخش كشاورزي ترسيم نمي كنند ... از پايان                

، بخش كشاورزي شاهد تراز منفي 1389تا روزهاي آغازين تابستان  1384سال 
نفر در اين بخش بوده است ... سهم شاغالن اين               398هزار و     730معادل  

درصد كاهش    7درصد به تقربيا      9بخش از جمعيت آماده به كار كشور از حدود      
كاهش شاخص اشتغال در بخش كشاورزي به معناي فقر             ...“ يافته است.    

 گسترده در روستاهاي كشور و مهاجرت از روستاها به شهرهاست. 
ون ها زحمتكش روستايي را به      ياين پديده تلخ و دردناك سال هاست كه ميل        

كام خود كشيده و زندگي آنها را تباه ساخته است. فقر در روستاها چنان بيداد                 
مهر ماه، در گزارشي از سفر وزير جهاد              26مي كند كه خبرگزاري ايلنا،         

كشاورزي به استان فارس ضمن اشاره به نقش دالل ها و واسطه ها و فقر                   
امسال تعدادي از كشاورزان حتي توان       ”سياه در روستاهاي كشور مي نويسد:        

 ...“خريد بذر را ندارند. 
در چنين اوضاعي با در پيش بودن اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و                
آزادسازي اقتصادي، سرنوشت ميليون ها دهقان ايراني چه خواهد بود؟ در اين             
خصوص دولت ضد ملي احمدي نژاد بدون كمترين احساس مسئوليت در قبال             
زندگي زحمتكشان روستا، صرفا به وعده هاي پوچ بسنده مي كند. از جمله وزير 

مهر ماه، خاطر     30كشاورزي اين دولت نامشروع درگفتگو با خبرگزاري مهر،           
براساس برنامه دولت قرار براين شده است كه واحدهاي            ”نشان مي سازد:     

توليدي در بخش كشاورزي مورد حمايت ويژه قرار گيرند به نحوي كه كمترين             
تاثير را از هدفمند سازي يارانه ها ببينند ... بسته حمايتي از بخش كشاورزي در         
كار گروه ويژه اي به رياست رييس جمهوري مورد بررسي قرار گرفت و بر روي 
محورهاي مختلف آن بحث و تبادل نظر شد و هم اكنون نيز مرحله نهايي                  

طبق گفته وزير كشاورزي، هنوز بسته حمايتي به ...“ شدن خود را طي مي كند. 
تصويب نهايي نرسيده است و به همين دليل نمي توان از محتوي برنامه يا به                
عبارت دقيق تر محتوي بسته حمايتي بخش كشاورزي هنگام آزاد سازي                

سخن گفت. آيا به چنين موضع         -اجراي هدفمند سازي يارانه ها       واقتصادي  
داد؟ قانون هدفمند سازي يارانه ها آماده        “ وعده سرخرمن “گيري نبايد عنوان    

ومقدمات آن فراهم شده و در حقيقت در بخش هاي معيني در حال اجراست،               
 اما بسته حمايتي از كشاورزي هنوز نهايي نشده است! 

عوام فريبي و دروغ پردازي به همين جا ختم نمي شود. در حالي كه وزير                  

كشاورزي از بحث برسر بسته حمايتي صحبت مي كند، معاون وي و نيز             
به  كه،مدير عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي اعالم مي كنند             

خاطر اجتناب از نتايج اجراي هدفمندسازي يارانه ها، دولت تصميم دارد،           
قانون هدفمندسازي يارانه ها را امسال در بخش كشاورزي اجرا نكند.              

معاون و مشاور وزير جهاد      ”مهر ماه، گزارش داد:        30خبرگزاري مهر،   
كشاورزي با اشاره به نگاه حمايتي دولت به بخش كشاورزي گفت امسال 
مانند سنوات گذشته كودهاي شيميايي و ساير نهاده ها به صورت يارانه             
اي در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد. هدفمندي يارانه ها امسال در                

 “بخش كشاورزي اجراي نمي شود.
اين دو گانگي و مبهم سخن گفتن فقط و فقط براي فريب دهقانان و               

 پيشبرد سياست هاي ضد مردمي دولت كودتاست. 
از ديگر موارد مهم در فروپاشي بخش كشاورزي و تيره روزي دهقانان         
زحمتكش، ادامه روند مخرب واردات محصوالت كشاورزي از خارج و             

 حمايت دولت از تجار و دالل هاي عمده است. 
در اواسط مهر ماه امسال رسانه هاي همگاني در گزارشات متعددي از            
واردات سيل آساي محصوالت كشاورزي به داخل كشور پرده برداشته و           

است. “ بازار محصوالت كشاورزي در تصرف خارجي ها        “متذكر شدند:   
اين روزها در تمامي مراكز     ”... مهر ماه، تاكيد كرد:       17خبرگزاري مهر ،    

عرصه گوشت قرمز و مرغ دولتي يا خصوصي توليدات كشورهاي تركيه،           
برزيل، استراليا ... ديده مي شود ... در اين ميان برنج ايراني به عنوان                 

 بهترين برنج دنيا ... كم كم جاي خود را به برنج خارجي مي دهد. 
بازار محصوالتي مانند كشمش، سير و زيتون كه  ايراني آن هميشه              
جزو بهترين ها بود از هجوم كاالهاي وارداتي بي نصيب نمانده و                   
حضورشان روزبه روز در بازار كم رنگ تر مي شود تا جايي كه هر ساله                
شاهد اعتراض بي نتيجه كشاورزاني هستيم كه در آخر زمين باير را به               

 ...“انبارهاي پر خود ترجيح مي دهند. 
واردات محصوالت خارجي توسط دالل ها و تجار عمده و شركت               
هاي وابسته به سپاه و بنيادهاي انگلي نتيجه اي جز نابودي توليد                  
كشاورزي و خانه خرابي دهقانان نداشته است. به گزارش خبرگزاري              

مهر ماه، واردات بي رويه دام زنده و گوشت قرمز گرم و                 16فارس ،   
درصد دامپروري هاي ورامين در آستانه         50منجمد سبب شده بيش از       

مهر، خبر داده بود، واردات دام        10تعطيلي قرار بگيرند. از ديگر سو ايلنا ،    
هاي زنده عامل شيوع تب برفكي و كنگويي در كشور است و به اين                 
علت با سود جويي عده اي خاص خسارت هاي زيادي به دامداران ايران           

واردات زمين  ”مهر ماه، گزارش داد:       14وارد آمده است. همچنين ايلنا ،       
 هاي زراعي ايران را شخم مي زند. 

آمارها نشان مي دهد، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كاهش يافته 
است. فائو، سازمان جهاني كشاورزي دراين باره مي نويسد، بررسي روند            

 1386تا    1384سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران طي سال هاي          
درصدي تشكيل    4/ 8بيانگر كاهش     1383و    1381نسبت به سه سال     

 4/ 8بيش از  2010سرمايه ثابت ناخالص اين بخش است. ايران در سال 
ميليون تن برنج، ذرت، جو و حبوبات وارد مي كند. بعالوه در طول چهار              
سال گذشته سياست هاي تعرفه اي دولت عليه توليد كنندگان داخلي              

 “بوده و منجر به كاهش توليد محصوالت كشاورزي شد.
عالوه بر اين ها، بر پايه گزارش رسمي مركز آمار و وزارت كشاورزي،             
توليد گندم، ذرت، پنبه، زيتون و چغندر قند به شدت كاهش داشته است.             

درصدي هستيم. توليد پنبه      75فقط در عرصه توليد زيتون شاهد كاهش        
درصد تنزل يافته و بازارهاي داخلي مملو از               20درصد و توليد پياز         40

محصوالت خارجي است. با توجه به اين وضعيت، اجراي آزاد سازي اقتصادي و              
مرگباري خواهد بود كه خرمن هستي دهقانان          حذف يارانه ها توفان       

 زحمتكش را به باد مي دهد.    
آزاد سازي اقتصادي بر پايه فرامين بانك جهاني و صندوق بين المللي            
پول وضعيت كشاورزي ايران را با چالش هاي جدي و خطرناك روبه رو             
مي سازد. از هم اكنون سايه سياه فقر برفراز روستاهاي ايران مي گسترد. 
شانه هاي زحمتكشان روستا زير بار سنگين فقر و تباهي خميده وخميده            

 تر مي گردد!

شانه هايي كه زير بار فقر خميده 
 مي شوند



1389آبان ماه   17شنبه  دو   10   855شمارة  

 شركت هيئت نمايندگي حزب توده ايران در 

 پنجاه و يكمين كنگره  حزب كمونيست بريتانيا

پنجاه و يكمين كنگره حزب كمونيست بريتانيـا در    
اكتـبـر) در       31تا  30روزهاي هشتم و نهم آبان ماه ( 

منطقه كرويدون، در جنوب لندن، با موفقيت بـرگـزار     
شد.اين كنگره با توجه به بحران همه جانبه اقتصادي  
در كشورهاي سرمايه داري و به ويژه انگلستان، كـه    
اقتصاد آن در دهه هاي اخير عمدتاٌ و تقريبا دربسـت    
در خدمت سرمايه مالي بوده است، و نيز با توجـه بـه     

سـال،     13قدرت رسيدن حزب محافظه كار پس از   
اهميت بسزائي داشت.  كنگره همچنين با انتشار طرح  

، “ مسير بريتانيا براي رسيدن به سوسيالـيـسـم   ” جديد 
برنامه استراتژيك حزب كمونيست بريتانيا، بحـث در    
رابطه با آن را آغاز كرد.  هيئت نمايندگي كـمـيـتـه        
مركزي حزب توده ايران در كـنـار هـيـئـت هـاي           
نمايندگي احزاب كمونيست كوبا، فلسطـيـن (حـزب       
مردم فلسطين)، ايرلند، پرتغال، سودان و شيلـي، بـه      
دعوت رسمي رهبري حزب برادر، در آن شـركـت         
كردند. كمونيست هاي بريتانيا در بحث هاي كنـگـره    
پر اهميت خود كه در نودمين سالگرد بـنـيـانـگـذاري      
حزب برگزار مي شد تعهد كردند كـه حـزب را بـه          

مبارزه گري، صراحت و روشنگـري، و    ” نيروئي براي 
در مبارزه با سياست هاي ضدكارگري دولت “   وحدت

 –ليبـرال    ” و “   محافظه كار” نوليبرال ائتالف احزاب 
تبديل كنند. هيئت هاي نمايندگي واحـد     “   دموكرات

هاي حزبي از سراسر كشور در رابطه با وظايف عاجل 
پيش روي طبقه كارگر در مقابله با سيـاسـت دولـت      
راستگراي حاكم كه تهاجمي همه جانبه به اشتغال و   
سيستم تامين اجتماعي را آغاز كرده است، بحث هاي 
دقيقي را مطرح كردند.  محور عمده اين بـحـث هـا       
تاكيد بر نياز به ايجاد وسيع تـريـن اتـحـاد هـا بـا             
سنديكاهاي كارگري و عموم مردم  در كارزار مخالفت 
با سياست كاهش بودجه هاي عمومي و حـملـه بـه      
دستاورد هاي زحمتكشان و به تحليل بردن بـيـشـتـر     

 بخش دولتي بود.
دبير كل حزب كمونيست بريتانيا، رفـيـق رابـرت        
گريفيث، در سخنراني افتتاحيه كنگره، خـطـاب بـه        

براي مقابله با مـعـضـل      ” نمايندگان گفت كه، حزب 
بيكاري توده اي و دفاع از ويژگي هاي اساسي يـك    
جامعه متمدن كه در حال حاضر با تهاجم سـبـعـانـه       

به دنبال “   سرمايه داري انحصار سودجو روبه رو ست
است.  او خـواسـتـار           “   وسيع ترين ائتالف ممكن” 

بـه مـنـظـور       “   اتحاد ضد انحصـارات ” تشكيل يك 
مخالفت با كاهش بودجه هاي رفاهي و اجتماعي شـد  

را كه بر ضد كارگران و بيكاران به “  جنگ طبقاتي”و 
راه انداخته شده، مورد توجه قرار داد.  رهـبـر حـزب       
كمونيست بريتانيا در ادامه اظهار داشت كه، طـبـقـه      
حاكم در بريتانيا در مسير جنگ حركت مي كند و از     
هر امكان و راهي كه در دسترس باشد براي تحميـل  
برنامه خود براي اجراي سياست هاي رياضت كشانـه،  
پائين بردن ميزان ماليات هاي مستقيـم، خصـوصـي      
سازي، از بين بردن مقررات كاري، و استثمار تشـديـد   
يابنده استفاده خواهد كرد. كنگره در كنار رسيدگي بـه  
امور تشكيالتي و مالي حزب، بحث هاي مهمي را بـر  
محور دو قطعنامه در مورد شرايط اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي انگلستان، و همچنين  تحوالت بين المللـي  
و موضع گيري هاي حزب كمونيست در رابطه با آن   
ها، در دستور كار داشت.  در بحث هاي مربـوط بـه      
تحوالت سياسي در انگلستان، نمايندگان كنـگـره در     
ضرورت سازمان دهي يـك جـنـبـش قـدرتـمـنـد             
زحمتكشان كشور به محوريت اتحاديه هاي كارگـري  
به منظور رويارويي با سياست هاي نوليبرالي و شديـداٌ  
ارتجاعي دولت ديويد كامرون، نخست وزير انگلستان، 
هم عقيده بودند. دولت راستگرا با اعالم برنامـه يـي      

مبني بر كاهش بي سابقـه  
ميليارد  75بودجه به ميزان 

پوند استرلينگ، عمالٌ ادامه 
حيات ساختارهاي جامـعـه   
مدرن انگلستان و از جملـه  
ارگان هاي منتخب شهري 
و استاني را زير عـالمـت     
سئوال برده است.  پـيـش    
بـيــنــي مــي شـود كــه         

كارمند و كارگـر   500/000
بخش عمومي بيكار شوند. 
با كاهش بودجه آمـوزش    
عالي، بسياري از مـراكـز       
دانشگاهي و عـلـمـي بـا       
دشواري روبه رو خواهـنـد   

شد.  بسياري از دانشـگـاه        
هاي انگلستان اعالم كـرده    

اند كه براي جبران كسري بودجه، از باال بردن شهريه دانشگاه ها و در نتـيـجـه دشـوار كـردن          
 تحصيالت عاليه براي فرزندان زحمتكشان، گريزي ندارند. 

 
 همبستگي بين المللي

به ابتكار رهبري حزب كمونيست بريتانيا، در برنامه روز اول كنگره و قبل از شروع بحث در باره 
مسائل بين المللي، جلسه يي در مورد عرصه هاي محوري همبستگي بين المللي حـزب تـدارك     

در اين جلسه كه با مسئوليت دبير بخش روابط بين الـمـلـلـي حـزب        شده بود.     
كمونيست بريتانيا برگزار شد، همه نمايندگان كنگره شركت داشتنـد و در آن        
نماينده كميته مركزي حزب توده ايران، دبير كل حزب كمونيست ايرلند، و عضـو  
كميته مركزي حزب كمونيست پرتغال در رابطه با شرايط مبارزه در كشـورهـاي   

 خود و عرصه هاي ضرور براي تجلي همبستگي بين المللي سخن گفتند.  
نماينده حزب توده ايران در سخنان خود پس از تبريك به رهبري حزب برادر بـه مـنـاسـبـت        
برگزاري كنگره و همچنين نودمين سالگرد بنيانگذاري حزب كمونيست بريتانيا، در رابطه با شرايط 

مفصل  توضيح داد.  او    1388خرداد   22حاكم بر ميهن و در باره جنبش اعتراضي مردم از مقطع 
با افشاي سياست هاي اقتصادي، اجتماعي رژيم سركوبگر، و ترسيم ابعاد بحران سياسي رژيـم و    
چگونگي حاكم شدن سران سپاه پاسداران بر ارگان هاي تعيين كننده دولتي و اقتصادي، رژيم را   
فاقد هرگونه مشروعيتي از منظر منافع عالي مردم ميهن معرفي كرد و خواستار وسيع ترين جنبش 
همبستگي با مبارزه مردم ايران شد. بخشي از سخنان نماينده حزبمان به توضيح ماهيـت روابـط      
ديپلماتيك و تجاري دولت احمدي نژاد با برخي كشورهاي ترقي خواه در آمـريـكـاي التـيـن و          
كوشش هاي پرهزينه نمايندگان ديپلماتيك و ارگان هاي مطبوعاتي رژيم در خـارج از كشـور           
اختصاص داشت.  او بر پايه تحليل برنامه اقتصادي، اجتماعي، و تشريح باورها و عملكرد ارتجاعي  
رژيم و توضيح چگونگي بهره گيري امپرياليسم از عملكرد رژيم براي پيشبرد سياست هاي خود در 
منطقه، رژيم حاكم و دولت احمدي نژاد را فاقد هرگونه پتانسيلي در ايفاي نقشي مثبت بـه نـفـع      
جنبش ضدامپرياليستي منطقه دانست. اين سخنراني پس از پاسخ به سئوال هاي نمايندگان كنگره  

 در ميان تشويق همه جانبه حاضران پايان يافت.         
، در راس “ استر آرمنتروس كاردناس” در روز دوم برگزاري كنگره، سفير جديد كوبا در انگلستان، 

هيئت نمايندگي حزب كمونيست كوبا در محل كنگره حضور پيدا كرد و در طي سخنراني خود پيام 
رسمي كميته مركزي حزب كمونيست كوبا خطاب به پنجاه و يكمين كنگره  كمونيـسـت هـاي      

من بسيار احساس افتخار مي كنم كه به ايـن  ” بريتانيا را ارائه داد. او در سخنان خود اظهار داشت:   
اجالس دعوت شده ام. ما از همبستگي حزب شما  با كوبا بسيار قدرداني مي كنيم و از بابت آن از  

سفير كوبا كه كارنامه درخشاني در مسئوليت هاي ديپلماتيك خـود داشـتـه      “    شما سپاسگزاريم. 
است و فقط از هفته آخر مهرماه در مقام سفير كوباي سوسياليستي در انگلستان شروع به كار كرده 
است، در مورد حمايت كوبا از مبارزه كشورهاي امريكاي التين و كارائيـب كـه ديـدگـاه هـاي            

ما به پشتيباني خود از مبارزه آناني كه به سوسياليسـم  ” سوسياليستي اتخاذ كرده اند، اظهار داشت:  
به عنوان عادالنه ترين جايگزين پايدار براي وحشيگري يي كه سرمايه داري معرف  آن است باور 
دارند، ادامه خواهيم داد. . . ما بر اين باوريم  كه راه درست به سوي جهان برابري و حق حاكميت    

 ، سفير كوبا در بريتانيا“استر آرمنتروس كاردناس” رفيق 

 7ادامه در صفحه 
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 حنا عميره: اسرائيل خواهان 
 صلح نيست

سفر هاي مقام هاي عالي رتبه فلسطيني و اسرائيلي به اياالت متـحـده   
به منظور انجام  گفتگو هائي با ميانجي گري پرزيدنت اوبـامـا، رئـيـس         
جمهور آمريكا، در سه ماهه گذشته برخي خوش بيني ها را در رابطه با از   
سرگيري مذاكرات صلح دامن زده بود.  رئيس جمهور آمريكا  كه نـگـران    

 11نتايج انتخابات مجلس هاي نمايندگان و سناي اياالت متحده در روز  
آبان ماه بود، تالش داشت كه شايد با امضاي يك موافقتنامه در راستـاي  
حل مسئله فلسطين و ثبت يك موفقيت  در سياست خارجي دولت خـود،  
بتواند ميزان محبوبيت حزب دموكرات را بيشتر كند.  ولي آنچه مطمـئـنـاٌ     
مورد نظر و توجه رئيس جمهور آمريكا نبوده، تغيير سياست هائي است كه 
از سوي دولت هاي حاكم بر اين كشور، و از جمله دولت كنوني، به طـور    
مداوم بر ضد خلق فلسطين و نيروهايي كه آن را نمايندگي مي كنـنـد از     
سوئي، و در طرفداري بي قيد و شرط از دولت هاي تجاوزگر اسرائيـل در    
دهه هاي اخير از سوي ديگر، عمل كرده است. يك عامل جدي ادامه بن  
بست مسئله فلسطين و ادامه شرايط دشوار در منطقه خاورميانه پـس از      
نزديك به دو دهه مذاكره مستقيم بين طرفين، عدم برخورد جدي سـران  
دولت اسرائيل به تعهدات بين المللي خود، و از جمله در قبال قطـعـنـامـه     
هاي متعدد و صريح سازمان ملل، و موضع كامالٌ يكطرفه و جانـبـدارانـه    

 دولت آمريكا در حمايت از مواضع طرف اسرائيلي است.
آبـان   9و  8در حاشيه پنجاه و يكمين كنگره  حزب كمونيست بريتانيا، (

ماه) در لندن، گفتگوهاي مفصل و تبادل نظرهائي بين هيئت نماينـدگـي    
حزب توده ايران و رفيق حنا عميره، عضو هيئت سياسـي حـزب مـردم        
فلسطين، كه در ضمن عضو هيئت اجرائيه سازمان آزادي بخش فلسطين 
نيز است، در رابطه با تحوالت منطقه انجام شد.  سخنراني رفيق عميره در 
كنگره حزب كمونيست بريتانيا، حاوي نكات روشنگرانه اي در رابطـه بـا     
تحوالت كنوني منطقه و به ويژه كوشش هاي انجام گرفته براي شـروع    
دور ديگري از مذاكرات مستقيم بين دولت اسرائيل و رهـبـران دولـت          

، در كرانه غربـي، اسـت.  در          “ رام اهللا”  خودگردان فلسطيني مستقر در 
نـامـه   ”  ادامه، بخش هاي عمده اين سخنراني را براي اطالع خوانندگان 

 ، مي آوريم.      “مردم
 

 رفقاي گرامي
بيست و چهار ماه پيش، زماني كه يك بار ديگر اين افتخار را پيدا كردم 

آن طور  -تا در چنين مجمعي صحبت كنم، روند مذاكرات و نه روند صلح
آيـد     در مرحله بسيار حساسي بود. حتماً يادتان مي  -برند كه از آن نام مي

دادند كه تـا     ها وعده مي كه كنفرانس آناپوليس در جريان بود و آمريكايي
بايد يك دولت فلسطيني با ثـبـات بـرپـا شـود.           -2008 -آخر آن سال

كنفرانس آناپوليس را از روي خيرخواهي به راه نينداختند. در آن زمـان         
هايش در عراق، افغـانسـتـان،     پرزيدنت بوش به حمايت اعراب از سياست

خواست كه حتـي   لبنان و ديگر كشورهاي منطقه نياز داشت. او از آنها مي 
هاي فلسطيني و عربي، روابطشان را بـا       در شرايط ادامه اشغال سرزمين

گذرد، متأسفـانـه    اسرائيل عادي سازند. اكنون كه  دو سال از آن زمان مي 
ها را ادامه دهد. او به طور   دولت اوباما نيز سعي دارد همان روال و سياست

كند، و فقط به يك اعـتـراض    هاي نتانياهو حمايت مي شرط كامل از پيش
كند. او     ها اكتفا مي سازي ظاهري به اقدامات او در زمينه گسترش شهرك

بايد يك دولت فلسطينـي   2011دهد كه تا آخر سال  هم اكنون وعده مي
 برقرار شود.

كند كه آقاي نتانياهو در اين مدت يك سال حاضر به  چه كسي باور مي
هاي اشغالي فلسطين باشد، در حالي كه همين امروز هـم     تخليه سرزمين

سازي را متوقف خواهد كرد؟  خواهد اعالم كند كه شهرك تواند يا نمي نمي
كند كه پرزيدنت اوباما بتوانـد در مـورد        از اين گذشته، چه كسي باور مي

مسائل گرهي و عمده به اسرائيل فشار وارد آورد، در حالي كه او حتي در   
تواند به اسرائيل فشار آورد، از جـملـه        تر هم نمي اهميت مورد مسائل كم

هـاي     براي متقاعد كردن نتانياهو به تمديد توافقنامه مربوط به فعـالـيـت   
سازي، كه در سپتامبر گذشته موعدش تمام و منقضي شد. واقعيت   شهرك

سـازي     اين است كه جنجال و هياهو در مورد متوقف كـردن شـهـرك       
پوششي است براي مقاصد واقعي نتانياهو. مجادلـه پـيـرامـون تـوقـف            

كـنـد كـه       سازي، توجه را به سوي اين خواست نتانياهو جلب مي شهرك
بـه   “  مـلـت يـهـود      ”ها بايد اسرائيل را به عنوان دولت  نخست فلسطيني

 1994بخش فلسطين، در سال  دانند كه سازمان آزادي رسميت بشناسند. همه مي
شرطي به اين معنـاسـت    اسرائيل را به رسميت شناخت. مطرح كردن چنين پيش 

كه نتانياهو خواستار يك مصالحه و سازش پيشاپيش از سوي فلسطينيان اسـت؛  
شود كه پيشاپيش از حق پناهندگان براي بازگشت بـه   از فلسطينيان خواسته مي

موطن خود بگذرند. اين مثل آن است كه اياالت متحد آمريكا خواستار آن باشـد   
بشناسند؛ چنيـن   “  پروتستان انگلوساكسون سفيد”كه آن را به عنوان يك كشور 

شوند. اگـر      اندازي محسوب مي اند و كارشكني و سنگ هايي نژادپرستانه خواست
ها در اسرائيل به عـنـوان يـك دولـت          چنين امري واقع شود، حضور فلسطيني

 ناپذير خواهد بود. امكان “ يهودي”
 رفقا و دوستان گرامي،

هـا     سازي اگرچه اكنون فقط يك ماه از تاريخ انقضاي توافقنامه توقف شهرك
سازي عظيم را در سراسـر   گذرد، اما اسرائيل همين حاال يك پروژه ساختمان مي

شمار ساكـنـان    1993كنم كه در سال  كرانه غربي آغاز كرده است. يادآوري مي 
سال مذاكره، اين رقم به  18ها كمتر از صد هزار بود، اما امروز، و پس از  شهرك

 نيم ميليون رسيده است.
اش ادامه دهد و شرايط و  سازي از اين رو، مادام كه اسرائيل به عمليات شهرك

دستوركار روند صلح را به رسميت نشناسد، حزب ما، حزب مردم فلسطين، همراه 
و همگام با ديگر احزاب فلسطيني، موضع خود را در مخالفت با مذاكرات مسقيم 

ها پيش از آنكه رهبري فلسطين در دوم      دارد. ما مدت  يا غيرمستقيم اعالم مي
مهر) امسال همين موضع را بگيرد، تصميم و موضع خود را اتـخـاذ         10اكتبر ( 

گري جانبدارانه آمريكا را تقبيح كرديم و در تمام مدت بر  كرده بوديم. ما ميانجي 
اي  ها نبايد به اسرائيل امكان چنان مذاكره اين امر پافشاري كرديم كه فلسطيني

كند. در حـقـيـقـت،       سازي را تسهيل مي را بدهند كه فقط ادامه اشغال و شهرك
ها به اجبار جاي خود را در هـر     كند كه ايجاد اين شهرك بيني مي اسرائيل پيش

 راه حلي در آينده باز خواهد كرد.
رو    ها بـا آن روبـه       اي است كه در حال حاضر فلسطيني اين آن تهديد عمده

جانبه تحميلي؛ يا دولتي با مرزهاي موقتي؛ يـك     هستند: خطر يك راه حل يك 
دولت جدا افتاده در پشت ديوار حائل و جداساز، بدون آنكه پـايـتـخـتـش         ميني

اورشليم باشد و بدون آنكه راه حلي براي مسئله پناهندگانش داشته باشد. قصـد   
المللي از روي اسـرائـيـل       نتانياهو در مذاكرات صلح، تغيير دادن جهت فشار بين

 دهد. هاي اشغالي ادامه مي چنان به حفظ سرزمين است، در حالي كه هم
اش برنخواهد داشت مگر  طلبانه هاي توسعه به نظر ما، اسرائيل دست از سياست

المللي قرار بگيرد؛ اسرائيل را    آنكه تحت فشارهاي جدي يي از سوي جامعه بين
المللي تبعيت كند و قواعـد و     بايد زير فشار قرار داد و وادار كرد تا از قوانين بين

شرايط روند صلح را رعايت كند؛ اسرائيل را بايد تحت فشار گذاشت و وادار كـرد  
هاي فلسطيـنـي دسـت       سازي در سرزمين تا از سياست اشغال نظامي و شهرك

بردارد. بدون اعمال چنين فشاري، وضعيت به همين منوال خواهد ماند و لجاجت 
 توجهي اسرائيل ادامه خواهد يافت. و بي

فلسطينيان حق دارند كه دولت مستقل خودشان را داشته باشند، و هـمـيـن        
هـا     دولت فلسطيني است كه هنوز به رسميت شناخته نشده است. اين فلسطيني 

هستند كه بايد به رسميت شناخته شوند. پايه و اساس يك راه حـل جـامـع و         
 عادالنه، توجه به اين حقوق است.

 رفقا و دوستان گرامي،
حزب ما خواهان مذاكرات سازنده و پرثمر در چارچوب يك كنفرانس صـلـح     

 المللي مبتني بر اصول زير است: بين
آمـيـز      هاي تـحـريـك    سازي و فعاليت توقف كامل و مطلق عمليات شهرك•

 هاي اشغالي فلسطين، از جمله در اورشليم ؛ اسرائيل در سراسر سرزمين
 پايان دادن به محاصره غيرانساني نوار غزه ؛•
 هاي اسرائيلي ؛ هاي غيرقانوني نگهباني در شهرك برچيدن پاسگاه•
 هاي بازرسي نظامي ؛ بندها و پاسگاه برچيدن تمام راه•

 جمعي . هاي دسته ها و تجاوزهاي نظامي و دستگيري توقف يورش
آمـيـز      از نظر ما، اين ها شرط هاي الزم براي آغاز يك روند صلح موفقـيـت  

پذيرد و سعـي دارد     هاي معقول را نمي هستند. واضح است كه نتانياهو اين شرط 
شرط هاي نامعقول خود را تحميل كند. در اين صورت، ما جز متوسل شدن بـه   

المللي براي اينكه اسرائيل را مسئول شكست روند صلح بداند، چـاره     جامعه بين
خواهيم كه به منظور فشار آوردن به دولـت   المللي مي اي نداريم. ما از جامعه بين

هـاي مشـخـصـي        المللي، گام اسرائيل براي عمل مطابق با خواست جامعه بين
بردارد.  در پايان، بجاست به بيانيه پاياني نشست احزاب كمونيست و كـارگـري    
كشورهاي عربي اشاره كنم كه اخيراً در دمشق برگزار شد. در آن بيانـيـه آمـده       

طرفه و مستمر آمريكا از    توجهي اسرائيل، و جانبداري يك لجاجت و بي”  است:  
الملـلـي از مـوضـع          كند كه كشورهاي عربي و جامعه بين اسرائيل، ايجاب مي

فلسطين مبني بر رجوع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد حمايت كنند تا اين 

 8ادامه در صفحه 



التين معرفي كرد. او همچنين با مطرح كردن ضرورت اصالح سـيـسـتـم        
ميليون تن از شهروندان بدون بيـمـه درمـانـي        50مراقبت هاي بهداشتي، 

آمريكا را به تغييرات پايه اي در كشور اميدوار كرد. با وجود آغاز اصالحاتـي   
جزئي در روابط اياالت متحده و كوبا، رئيس جمهور از زمان انتخـاب خـود     
همواره از موضع وزارت خارجه كه اصالحات بيشتر را مشروط به پـذيـرش     
تغييرات سياسي ديكته شده از سوي اياالت متحده در كوبا مي داند، تبعيـت  
كرده است. اما بدترين نمونه پشت كردن به وعده هاي انتخاباتي در كـوتـاه    
آمدن و تسليم پرزيدنت در يك سال پيش در برابر  كارزار گسترده و وسيـع  
تبليغاتي از سوي شركت هاي بزرگ بيمه بود  كه بر پايه آن سيستم مراقبت 

پوند، بـه آن هـا          1/600/000/000/000هاي بهداشتي به ارزش ساالنه 
سپرده شد. به جاي بسيج ميليون ها نفر مردم زحمتكش به مخـالـفـت بـا        

براي شـركـت هـاي       “  البي كننده” كمپاني هاي بزرگ ، دالالن و عوامل 
بزرگ و همچنين سياستمداران كاپيتال هيل كه به راحتي آراء خود را مـي    

اقـتـصـادي     -فروشند، رئيس جمهور تصميم گرفت تا در درون نظام سياسي
 حاكم عمل كند.

تراژدي شخصي باراك اوباما اين است كه با قصـور در جـاري كـردن          
تغييراتي كه قول آن ها را داده بود، به احتمال زياد در دور آينده انتـخـابـات    
رياست جمهوري شكست بخورد.  اما تراژدي زحمتكشان آمريكا اين خواهد  
بود كه منافع آنان در كنگره زير سلطه حزب جمهوري خواه، راسـتـگـرايـان     

(حزب چائي) و طرفداران كلينتـون     “  تي پارتي” افراطي گرد آمده زير پرچم 
ــد.                           ــد ش ــواه ــه خ ــت ــرف ــده گ ــادي ــرات، ن ــوك ــزب دم  در ح
يك بار ديگر، عدم قاطعيت  و قصور در پيشبرد يك برنامه كار مورد حمايت 
توده ها، به يك طيف ناهماهنگ ارتجاعي اين امكان را داده اسـت كـه         
 بكوشد برنامه خود براي تغييرات كيفيتاٌ متفاوتي را در دستور كار قرار دهد.    
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نتايج انتخابات ميان دوره اي مجلس نمايندگان، مـجـلـس سـنـا و          
آبان ماه را بـايـد زنـگ         11فرمانداران برخي ايالت هاي آمريكا در روز 

خطري در مورد امكان به قدرت رسيدن ارتجاعي ترين جناح طبقه حاكم 
در آمريكا در قالب حزب جمهوري خواه و سياست هاي راست افراطي در 
اين كشور قلمداد كرد.  در اين انتخابات، حزب دموكرات بـه رهـبـري         
پرزيدنت اوباما، كنترل مجلس نمايندگان را از دست داد، و اكثريت آن در 
مجلس سنا كاهش يافت،  و در اساس كنترل قوه مقـنـنـه بـه دسـت          

انتخابات، راي دهندگان با آرا خـود در      جمهوري خواهان افتاد.  در اين  
كرسي مجـلـس    37كرسي مجلس نمايندگان،  435مورد سرنوشت تمام 
 ايالت  در سراسر كشور،  تصميم گرفتند. 37سنا، و فرمانداري 

جان بينر، نماينده برجسته حزب جمهوري خواه، كه در مقام سخنگوي 
، رهبر دموكرات قبلـي  “  نانسي پلوسي”  مجلس نمايندگان جانشين خانم 

مجلس نمايندگان خواهد بود، متكبرانه اظهار داشت كه، نتايج انتخـابـات   
مخالفت با واشنگتن، مخالفت با دولت بزرگ و مخالفت باسياستمدارانـي  ”

 “  است كه به مردم گوش نمي كنند.
نتيجه  اين انتخابات، باراك اوباما را در مورد گذراندن قانون در رابطه با 

سياسي يي كه قول داده است در دوره ريـاسـت      -رفورم هاي اجتماعي
جمهوريش به مرحله اجرا در آورد، عمال با مشكل مواجه خواهد كـرد؛ و    
مانع پيشرفت دستوركار او در دو سال پاياني رياست جمهوري اش خواهد 
شد. در حقيقت اوباما در دو سال نخست دوره رياست جمهوري خود، در    
زماني كه حزب دمكرات كنترل هر دو مجلس سنا و نماينـدگـان را در       

 دست داشت، دائماٌ درگير منازعه به منظور  تصويب قوانين بود. 
آنچه كه بزرگ ترين ضربه را به كارزار انتخاباتي حزب دمـوكـرات و     
پرزيدنت اوباما زد، نگراني راُي دهندگان از وضع زندگي خود و سردرگمي 

درصـد     10آنان در رابطه با اقتصاد بود كه ميزان بيكاري در آن در حد   
است. انتخابات ميان دوره اي در ضمن بزرگ ترين آزمون تـا كـنـونـيِ        

(مهماني چائي) است كه توانست بـا     “  پارتي -تي”  جنبش دست راستي 
گل آلود كردن آب، گروهي از كانديداهاي جمهوري خواه كه با تشكيالت 
حزبي مخالف اند را در كارزاري كامالٌ سئوال برانگيز به چـهـره هـايـي       
مطرح تبديل كرده و برخي از آنان  را پيروزِ مسابقات ايـن انـتـخـابـات        

ياد آوري اين حقيقت كه دو سال پيش اميدواري بسـيـاري    كليدي سازد. 
وجود داشت كه انتخاب باراك اوباما به عنوان رئيس جمهور مي تـوانـد     
نويدبخش روند تغييراتي تدريجي اما جدي در سياست آمـريـكـا شـود،         

و در آسـتـانـه         1387مايوس كننده است.  در ماه هاي قبل از آبان ماه 
انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده،  جورج بوش، رئيس جـمـهـور    
پيشين، عجز و ناتواني سياسي و فكري خود را به چالشگري در بـرابـر       
باراك اوباما، كانديداي سياه پوست و طرفدار اصالحات، به وضـوح بـه       
نمايش گذارده بود. اوباما با بسيج جنبشي وسيع مشتمل بر رنگين پوست  
هاي آمريكائي، مهاجران آمريكاي التين، كارگران و فعاالن اتحاديه هاي 
كارگري و حاميان جنبش صلح بر پايه يك پالتفرم اصالح طلبي، حـتـي   
توانست هيالري كلينتون، كانديداي محافل قدرتمند حزب دموكـرات را    
شكست بدهد. اوباما در جريان انتخابات دو سال پيش، خود را در حـكـم     
كانديداي ضد ادامه جنگ عراق و رفورم روابط بين المللي آمـريـكـا و        
ضرورت بازبيني درسياست خارجي آمريكا به ويژه در رابطه با تـحـريـم      
كوبا، صلح در خاورميانه و عملكرد آن در رابطه با كشورهاي آمـريـكـاي    

8 November 2010  

 پيروزي جمهوري خواهان در انتخابات ميان دوره اي مجلس نمايندگان ( كنگره) اياالت متحده

 راست افراطي، در تالش براي بازگشت به قدرت دولتي

 يورو 50             از فرانكفورت  به ياد رفيق جان باخته كي منش
 يورو 50     از هلند به ياد جانباختگان حزب در فاجعه ملي، مزدك 
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