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 6ادامه در صفحه 

مبارزه خستگي ناپذير براي 
 آزادي زندانيان سياسي!

هيئت نمايندگي حزب 
توده ايران در بيست و 

 “آكل”يكمين كنگره 

كارگران ميهن در تدارك مبارزه براي تعيين 
 حداقل دستمزد!  

      8ادامه در صفحه 

     2ادامه در صفحه 

اخيرا و با نزديك شدن به ماه هاي پايانـي  
سال، و به خصوص اينكـه در آيـنـده اي          
نزديك شاهد اجراي رسمي طرح حذف رايانه 
ها خواهيم بود، بحث و بـررسـي در مـورد        
ميزان و تعيين حداقل دستـمـزد كـارگـران       

ميليون نفر را    7ميهن كه جمعيتي با حداقل 
شامل مي شود، آغاز شده است. با اينكه روند  
تعيين دستمزد كارگران كه بـا احـتـسـاب         

 30خانواده هاي كارگران جمعيتي نزديك به 
ميليون نفر را شامل مي شود، مـعـمـوال در      
آخرين ماه از سال، يعني اسفند مـاه، مـورد     
بررسي و تصويب قرار مي گيرد، اما با توجـه  
به وضعيت كنوني رژيم و اجراي حذف يارانه 
ها، تحريم هاي اقتصادي و از همه مهم تـر  
بي كفايتي و فساد گسترده رژيم در عـرصـه   
اقتصادي، بحث در باره اين موضوع از مدتي 
پيش آغاز شده كه نشان از تاثير بـالـقـوه و      
نقش اين نيروي عظيم اجتماعي در برآيـنـد   
قوا بين حاميان جنبش مردمي و رژيم ضـد    

 كارگري فعلي  را دارد.
آبان، از قول صالحـي،   17خبرگزاري مهر، 

عضو شوراي عالي كار، گـزارش داد كـه،         
كميته هاي كارگري استاني، تعيين حـداقـل   
دستمزد را از آذرماه  شروع خواهند كرد كـه    
هدفمندي يارانه ها از دغدغه هاي اصـلـي     

 تعيين حداقل مزد سال آينده خواهد بود.
صالحي، در مصاحبه با مهر، بـا يـادآوري     
اين موضوع كه با اينكه سال گذشته كميتـه  
هاي كارشناسي استاني تعيين حداقـل مـزد     

هـزار تـومـان       546را  89كارگري در سال 

برآورد كرد، متذكر شد كه، در نهايـت شـوراي     
هزار تـومـان    303عالي كار حداقل دستمزد را 

تصويب نمود. وي موضوع مهـم در بـررسـي         
حداقل دستمزد كارگران را ميزان تاثير حـذف    
رايانه ها بر وضعيت معيشتي كارگران و خانواده 
هاي آنان ، دانست. اين مسئله از آن رو بـا           
اهميت است كه دولت سعي خواهـد كـرد بـا        
رياكاري و ترفندهاي شناخته شـده و ارايـه         
آمارهاي كامالٌ غلط و غير واقعي در رابطه بـا    
نرخ تورم، دستمزد كارگران را در خوشبيـنـانـه    
ترين حالت با اندكي افزايش به تصويب برساند. 
نكته نگران كننده اينكه، احـتـمـال كـاهـش        
دستمزد كارگران را هم نبايد از نظر دور داشت. 
صالحي در همان مصاحبه با مهر در رابطه بـا    
تعيين حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم (بـر     

“ اساس گزارش بانك مركزي)، مـي گـويـد:         
موضوع اصلي در اين بخش توجه شوراي عالي 
كار به تعيين حداقل دستمزد و بر اساس نـرخ    

بنابـرايـن ،     “  تورم اعالمي بانك مركزي است.
اين احتمال را قوي بايد ارزيابي كرد كه حـذف  
رايانه ها و فشار بيشتر بر زحمتكشان هيچ گونه 

تاثيري بر تعيين دستمزدها براي سـال آيـنـده       
نخواهد داشت. ادامه صحبت هاي صالحي مي  
تواند تاييدي باشد بر اين مدعا. وي در اين باره  

نمي توان گفت طرح هدفـمـنـد    “  اظهار داشت: 
كردن يارانه ها هيچ تاثيري بـر نـرخ تـورم          
نخواهد گذاشت، بنابراين بايد صبر كرد و ديـد    
كه هدفمندي يارانه ها چه زماني اجرا خـواهـد   
شد و ميزان تاثير آن بر دستمزد كارگران چقدر 

تشديد فشار برزندانيان سياسي طي هفته هـاي    
گذشته نگراني هاي جدي را در داخـل و خـارج       
كشور برانگيخته است. با وجود آزادي تعـدادي از     
زندانيان سياسي در روزهاي گذشته، اين نگراني ها 
همچنان باقي بوده، از ميزان فشار به زنـدانـيـان      
سياسي نيز كاسته نشده است. عبـاس جـعـفـري        
دولت آبادي، دادستان تهران، مدتي قـبـل و در         
راستاي اعمال فشار ارتجاع بر مـبـارزان دربـنـد،       
اعالم كرد كه، در موضوع اعطاي مـرخصـي بـه      
زندانيان سياسي تجديد نظر صورت گرفته و از اين 
پس براي دادن مرخصي به زندانيان سياسي رفتـار  
آنان مورد بررسي قرار گرفته و اگـر اصـالحـي          
درعملكردشان ديده شد، به آن ها مرخصـي مـي     
دهيم. دادستان انقالب اسالمي تهران زماني مساله 
جلوگيري از مرخصي زندانيان را مطرح كـرد كـه     

اعطـاي  ” احمدجنتي و برخي ديگر از كودتاچيان از 
زبان به انتقاد گشـودنـد.     “  مرخصي هاي بي مورد

ماجراي مرخصي تنها بخش كوچكي از اعـمـال       

مالقات هيئت هاي نمايندگي حـزب    
هاي شركت كننده در كنگره با رئـيـس   

 جمهوري قبرس!
افشاي سياست هاي ضدمردمي رژيم 
و دولت كودتا، در جريان مالقات و گفت 
گوي هيئت نمايندگي حزب توده ايـران  
با نمايندگان حزب هاي چپ و متـرقـي   

 جهان! 
بر حمايت خود از مبارزه “  آكل”رهبري 

مردم ايران در راه دموكراسي، صلح، عـدالـت     
 اجتماعي،  و  بر ضد رژِيم سركوبگر تاكيد كرد!

 
 7تـا       4، از روز    “ آكل” بيست و يكمين كنگره حزب 

نوامبر)، در سالن عظيم مركز نمايشگـاه    28تا  25آذرماه ( 

 در اين شماره
 درس ها و تجربيات 

 7آذر                  ص  21جنبش            
شوراي نگهبان، كاهش اختيارات 

 10مجلس، و مانورهاي ولي فقيه    ص 
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هـــــــاي 
ــرادي   ــف ان
زندان اوين 
را مــحــل   
نگـهـداري   
اش عنوان 
كــرد، او     
ــان   ــم دره
ــاس  ــمـ تـ
كــوتــاه از   
ســرمــاي  
سلول هاي 
زندان ابراز 
ناراحتي و   
در خواست 
لباس گـرم  
كــــــرده 
ــود ...        بـ
مســئــوالن 
زندان اوين 
پـــس از    
ــالم  اعــــ
اينكه ايـن  
روزنــامــه  

نگار ممنوع المالقات است، از پذيرش لباس گرم هم خودداري كردند. كيوان 
صميمي، عيسي سحر خيز و احمد زيد آبادي نيز از زمره فعاالن سيـاسـي و     
روزنامه نگاراني هستند كه مدام زير فشار بازجويان ومسئولين زنـدان قـرار     

دركنار روزنامه نگاران، فعاالن جنبش دانشجويي در زندان متحـمـل    ”دارند. 
آبان ماه، اعـالم    23بيشترين فشارها هستند. كميته گزارشگران حقوق بشر،  

داشت كه، قاضي اجراي احكام با آزادي مشروط محمد پور عبداهللا دانشجوي 
طيف چپ مخالفت كرده است. پور عبداهللا دانشجوي دانشگاه تهران در سال  

سال حبس تـعـزيـري       3دستگير و سپس در دادگاه انقالب اسالمي به  87
محكوم شد. وي به دليل مخالفت قاضي هرگز نتوانست همچـون  ديـگـر         
زندانيان سياسي از حق مرخصي استفاده كند. حسين سرشومي دانشـجـوي      

ط حفاظت اطـالعـات در      -دانشگاه اصفهان در وضعيت سختي در بند الف
زندان مركزي اصفهان (دستگرد) محبوس مي باشد. اين فعال شناخته شـده     
طيف چپ جنبش دانشجويي بالفاصله پس از كودتاي انتخاباتي و در جريان 
يورش گزمگان مسلح به دانشگاه اصفهان بازداشت گرديده بود. گزارشگـران   
حقوق بشر متذكر مي شوند كه زندان مركزي اصفـهـان (دسـتـگـرد) بـه             
كهريزك اصفهان شهرت يافته و زندانيان سياسي در اين بـازداشـتـگـاه بـا        
شديدترين شكنجه هاي روحي و جسمي مواجه هستند. تاييد احكام اعضـاي   
سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي (ادوار تحكيم وحدت) نمونه ديگـري    
از بي عدالتي و اعمال فشار برزندانيان سياسي خصوصا فـعـاالن جـنـبـش        
دانشجويي است. دراين زمينه سازمان دانش آموختگان با انتشار بيانيـه اي،     

آبان ماه، خواستار آزادي فوري علي جمالي، حسن زيدآبـادي و سـايـر         23
دانشجـويـي،    -زندانيان سياسي، به ويژه اعضاي در بند اين سازمان سياسي

شد. همچنين وضعيت شمار ديگري از مبارزان در بند جنبش دانشـجـويـي       
افرادي نظير شبنم  مددزاده دانشجوي تربيت معلم كرج، علـي قـلـي زاده        
دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد و فواد فريماني دانشجوي دانشگاه امـيـر   
كبير تهران نا مناسب و نگران كننده گزارش گرديده است. حتـي خـانـواده       

آبان  23هاي اين زندانيان نيز مورد تهديد و توهين قرارمي گيرند. ادوار نيوز،  
دستگاه قضا خانواده زندانيان را نيز تنبيـه  ” ماه، دراين خصوص تصريح كرد:  

 “مي كند.
تشكيل بند سياسي زنان از ديگر موارد مهم در رابطه با زندانيان سيـاسـي   

اقدام مقامات زندان ” آبان ماه ،گزارش داد:   26كشور است. خبرگزاري هرانا،  
در جداسازي زنان سياسي از ساير زندانيان و محبوس كردن آنان در يـك      

فشار برزندانيان سياسي است. مدت هاست كه به گروهي از زندانيان سياسـي   
نه تنها هرگز مرخصي داده نشده، بلكه از مداواي آنان در بيرون زندان نـيـز     
جلوگيري شده است. نمونه هايي نظير منصور اسالو، محمد اوليايي فرد، عاليه  
اقدام دوست و احمدزيد آبادي كم نيستند. عالوه بر شكنجه و بازجويي توام با  
فشار روحي و فيزيكي، در تمام دوران زندان نيز حقوق زندانـيـان سـيـاسـي        
رعايت نمي گردد. به دنبال مراجعه هاي مكرر خانواده هاي زندانيان سياسـي   

آبـان   25به مسئوالن و شخصيت هاي حكومتي، پايگاه اطالع رساني كلمه، 
ماه، در گزارشي به نقل از سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس [اصالح طلبان] 

به بسياري از زندانيان كه مشكالت جسمي دارند، اجـازه    ”...  از جمله نوشت: 
مداوا داده نمي شود ... يكي از ابتدايي ترين حقوق متهـم، آگـاه بـودن از             
جرمش است كه متاسفانه درايران رعايت نمي شود. با اينكه بيـش از يـك        

مي گذرد، اما هنوز حكمي براي بسيـاري از     88سال از انتخابات خرداد سال 
 ....“ بازداشت شدگان صادر نشده است 

اين مسايل البته در سيستم قضايي و چگونگي اداره زندان ها در جمهـوري  
اسالمي به هيچ رو تازگي ندارد. در دهه خونين شصت كوچك ترين حـق و     
حقوقي براي زندانيان سياسي قايل نبودند، شكنجه هاي وحشيانه روحـي و      
جسمي به جوانان، زنان باردار، افراد بيمار و كهنسال رواج داشت و هيچ كدام 

 از زندانيان آن دوره هم حق برخورداري از وكيل را نداشتند. 
فجايع امروز ادامه همان سياست هاي گذشته است كه منجر به يكي از كم 

 سابقه ترين جنايات تاريخ معاصر ميهن ما گرديد. 
از اين رو و با شناختي كه  از ماهيت دستگاه قضايي و دادرسي هاي رژيـم  
واليت فقيه وجود دارد، بايد به طور خستگي ناپذير در عرصه هاي ملي و بين 
المللي براي حقوق و نجات جان زندانيان سياسي، فارغ از هر عقيده و گرايش 
سياسي و تعلق سازماني، مبارزه كرد. دراين خصوص اخبار و گزارشات نگران  
كننده اي از وضعيت زندانيان سياسي شامل مبـارزان جـنـبـش كـارگـري،           
دانشجويي، زنان، روزنامه نگاران و صدها معترض بازداشت شده حوادث سال 
گذشته به بيرون درز پيدا كرده است. نامه هاي عبداهللا مومني و محمد نوري  
زاد در باره شكنجه ها از جمله اين خبرها تلقي مي شوند. ابراهـيـم يـزدي،       
دبيركل نهضت آزادي ايران، كه به صورت غير قانوني و با اتهـامـات واهـي      
دستگير شده است، تحت فشار قرار گرفته تا از مخالفت با سـيـاسـت هـاي       

 سركوبگرانه دولت دست بردارد. 
خانواده وي با انتشار نامه يي، خواستار آزادي يزدي شده اند. در بخشي از    

ساله، مسن ترين زندانـي   79دكتر ابراهيم يزدي ”اين نامه يادآوري مي شود: 
زندان بد نام اوين است و بار سومي است كه دريك سال اخير زندانـي مـي     
شود ... او را تحت فشار مضاعف قرار داده اند تا دست از مخالفت در بـرابـر        
سياست هاي سركوبگر حاكم بردارد. وي با كردار و گفتار خويش به سكـوت   

وضعيت جسماني دبير كل نهضت آزادي وخيـم گـزارش     ...“  تن نداده است.  
مي شود و از اين رو آزادي فوري وي در اين نامه خواسته شـده اسـت. بـه         
عالوه، مبارزان جنبش كارگري كماكان در شرايط سخت و نامـطـلـوبـي در       
زندان بسر مي برند. حكم دادگاه تجديد نظر اهواز براي سه فعال سنديـكـاي    
كارگران نيشكر هفت تپه به اتهام توهين به رهبري، يكي از نمونه هاي گويا 

 در اين زمينه قلمداد مي گردد. 
منصور اسالو و ابراهيم مددي از مدت ها پيش به شيوه هاي گوناگـون در    
درون زندان نيز مورد تعرض و زير فشار شديد بوده اند. منصور اسـالـو، بـه         
گواهي پزشكان زندان، احتياج مبرم به مداواي بيرون از زنـدان دارد، ولـي         
تاكنون مقامات قضايي به وي وخانواده او اجازه برخورداري از اين حق طبيعي 
را نداده اند. روزنامه نگاران در بند نيز وضعيت نگران كـنـنـده اي دارنـد.            

كيوان مهرگان دبيـر سـيـاسـي       ” آبان ماه، گزارش داد:   23خبرگزاري هرانا، 
ضميمه روزنامه اعتماد ملي كه پس از حوادث عاشورا بازداشت و در زنـدان      
محبوس بود در دادگاه انقالب اسالمي به سه سال حبس تعليقي محكوم شد. 
هنگامه شهيدي ديگر روزنامه نگاري است كه در روزهاي گذشته به سـلـول   

پايگاه اطالع رساني  ”انفرادي انتقال يافته و تحت فشارهاي روحي قرار دارد. 
آبان ماه، در خصوص روزنامه نگار بازداشت شده نازنين خسروانـي   25كلمه، 

آبان ماه در منزل پـدري   12نازنين خسرواني، روزنامه نگار صبح روز ”نوشت: 
خود بازداشت شد و پس از يك هفته در تماس كوتاه تلفني با خانواده، سلول 

 ادامه مبارزه خستگي ناپذير ...

     5ادامه در صفحه 
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دولت ضد ملي كودتا براي تحميل سياست هاي فاجعه بار اقـتـصـادي    
خود، به ويژه حذف يارانه ها، گام به گام و با محاسبه اي دقيق حركت مي 
كند. احمدي نژاد در جريان سفرهاي استاني خود اين بار در شهر زنـجـان    

اين طرح اجـرا     %90حدود ” پيرامون برنامه حذف يارانه ها يادآوري كرد:  
او يـاد     “شده و با اندكي تالش بقيه آن نيز به اجرا گذاشته خواهد شد.    

آوري كرد به زودي جزييات طرح هدفمند كردن يارانه ها را در صـدا و        
سيما اعالم خواهد كرد. ترس از اعتراضات اجتماعي علت اصلـي اتـخـاذ      
چنين سياستي است. دولت كودتا با واريز يارانه نقدي به حساب خانوارهاي 
سراسر كشور اعالم  داشت، فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه هـا  
به پايان رسيده، اكنون فاز دوم يعني اصالح قيمت ها اجرايي خواهد شـد!  
قبال دولت تاكيد كرده بود، مرحله نهايي اجراي آزاد سازي اقتصادي كه با 

حامل انرژي همراه خواهد بود، در اوايل آذر ماه خواهد بود.  7تغيير قيمت 
آبان ماه رييس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور  30اما روز يكشنبه

طي مصاحبه اي از واريز سهميه سوخت به دارندگان خودروهاي شخصي، 
عمومي و موتور سيكلت خبر داده، و اعالم كرد كه قيمت سوخت هماننـد  
ماه هاي گذشته است. از ديگر سو وزير نيرو نيز اعالم داشت، مردم اثرات  
هدفمندي يارانه ها را در قبض هاي برق از نيمه اسفنـد مـاه مشـاهـده         
خواهند كرد. اين موضعگيري ها به معناي به تعويق انداختن زمان اجـراي   
نهايي قانون هدفمندسازي يارانه هاست. مسئوالن ريز و درشت دولت ضد  
ملي كودتا همزمان با اجراي سياست حساب شده براي اجـراي جـراحـي      
بزرگ اقتصادي با عوام فريبي ادعا مي كنند، چنين برنامه هـايـي بـراي      
كاهش شكاف طبقاتي و توزيع عادالنه ثروت است. وزير كشـور چـنـدي       
پيش در جريان نشست شوراي اداري شهرستان بجنورد يادآوري كرده بود: 

رييس جمهور و وزرا براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها ساعت ها ” 
وقت گذاشته اند. هدف از اجراي هدفمند كردن يارانه ها، صرفه جـويـي      
اقتصادي در بخش هاي مختلف، بهره وري باال، گسترش صنعت، ايـجـاد   

اين گونه تبليغات ...“ رقابت، افزايش خالقيت و توزيع عادالنه ثروت است. 
عوام فريبانه دركنار واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها به علت هراس از 
واكنش اعتراضي توده هاست. پنهان كاري و عوام فريـبـي بـه صـورت          
توامان، سياست اصلي ارتجاع براي تحميل سياست هاي ضد مردمي بـه    
جامعه است. دراين باره پايگاه اطالع رساني كلمه، اول آبان ماه، در مطلبي 

 ”سياست گذاري هاي دولت، آميزه اي از فريب و پنهانـكـاري  ” با عنوان:  
سـالـه اخـيـر           3  -2سياست گذاري در مورد يارانه ها طي ” نوشته بود:  

همواره با آميزه اي از دروغ نشانه اي از اهتمام به حل و فصل گرفـتـاري   
هاي مردم و تدارك وضعيتي از دل آن روزنه اي براي بهبود وضـعـيـت      
مردم يا اصالح امورآينده كشور استنباط شود از خود بـروز نـداده اسـت.        
درحالي كه از اولين روزهاي آغاز طرح اين مساله، اين سوال مطرح بود كه 
اگر قرار است برنامه هاي توصيه شده از سوي صندوق بين المللي پول و   
بانك جهاني اجرا شود پس آن همه شعارهاي گوش خراش و ادعـاهـاي     
گزاف در مبارزه با سرمايه داري جهاني و آمريكاي جهان خوار و دشمنـي  
كينه توزانه با دولت هاي قبلي چه بود و اگر قرار است كه بي سابقه ترين 
فشارها و فقر آفرين سياست ها به مورد اجرا گذاشته شود، پس آن هـمـه   
ژست ها در مخالفت با كنترل قيمت ها و جلوگيري از افزايش تدريجي و   

 “آرام قيمت ها چه بود؟
در ادامه اين مطلب، به تداركات وسيع كودتاچيان براي سـركـوب هـر      
صداي اعتراضي و ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه افزوده مي گردد: 

تورم دشمن بزرگ عدالت است ... سخت ترين و طاقت فـرسـاتـريـن        ”...  
فشارهاي معيشتي را به فقيرترين و محروم ترين مردم تحميل مي كند و   
منشاء ثروت هاي باد آورده و جديد براي ثروتمندان مي شود ... كساني را    
به پادگان ها مي فرستند تا از فتنه سرخ سخن به ميان آورند و پـس از      
مدتي از قول يك مقام انتظامي به صراحت گفته مي شود كه اگر كارد به 
استخوان مردم محروم و فقير رسيد و كوچكترين ناله و اعتراضي از خـود    
نشان دادند  با  خشونت به آنها پاسخ داده خواهد شد  ... آيا مردم بي پنـاه     
ومحروم ما آنقدر تنها مانده اند كه اينگونه آشكار با مردم قسـاوت آمـيـز      

 ...“صحبت مي شود. 

آزادسازي اقتصادي، ژرفش شكاف 
 طبقاتي، وادعاهاي دولت كودتا 

با توجه به همه اين مسايل تاكيد بر اين امر كه علت پنهان كاري و اجـراي  
ظاهرا گام به گام آزاد سازي اقتصادي، ترس از اعتراضات توده هاي جان بـه    

 لب رسيده است، ضرورت مي يابد. 
درست هنگام تبليغات فريبكارانه حكومتي درخصوص سياست هـاي ضـد       

با اجراي هدفمندي، رفاه ارمغان دولـت    ”اجتماعي از قبيل:  -مردمي اقتصادي
مردم بدون دغدغه بر اساس قيمت هاي رقابتي خـواهـنـد    ” يا “ به مردم است

، بانك مركزي جمهوري اسـالمـي در       “  توانست نيازهاي خود را تامين كنند
گزارشي ضمن بررسي ميانگين قيمت كاالها و خدمات همگاني اعالم داشـت:  

متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران درهفته منتـهـي   ” 
درصـد   13/  3درصدي قيمت گوشت مرغ،  3مهر ماه جاري، از افزايش  23به 

درصدي قيمت تـخـم      3/  1درصد روغن نباتي مايع،  7/ 4روغن نباتي جامد، 
 10مرغ خبر مي دهد ... درگروه ميوه هاي تازه بهاي سيب گـالب مـعـادل           

 2/  3درصد و هنـدوانـه      9/ 4درصد، ... خربزه  8/ 3درصد، پرتقال درجه يك 
 ...“درصد افزايش يافت. 

به اين ترتيب كليه اقالم و كاالهاي اوليه و مورد نياز مردم افزايش يافته و   
اين امر با اجراي كامل هدفمند سازي يارانه ها به صورت جهشي در آمـده و    
امكان دسترسي مردم به ابتدايي ترين مايحتاج زندگي، خوراك، پوشاك و جـز  
اين ها، را دشوارتر از اكنون مي سازد. افزايش سرسام آور قيمت ها در اوضاعي 
صورت مي گيرد كه رييس مركز آمار جمهوري اسالمي هنگام توضيح مرحلـه  

 1388دوم جمع آوري اطالعات اقتصادي خانوارها، تاكيد مي كند در سـال        
هزار تومان بوده و در هـمـيـن     826هزينه ميانگين ماهانه خانوارهاي شهري 

هزار تومان بوده است. اوضاع خانوارهـاي    780حال در آمد متوسط آنها در حد 
روستايي به مراتب بدتر گزارش مي شود. هزينه متوسط ماهانه خـانـوارهـاي       

هزار تومان است.  437هزار تومان و ميانگين درآمد آنها كمتر از  493روستايي 
معناي اين تفاوت تامل برانگيز ميان هزينه ها و درآمد خانوارهاي شـهـري و     

درصد و خانوارهاي  5/ 3روستايي عبارتست از اينكه مخارج خانوارهاي شهري 
درصد افزايش داشته، ولي درآمدهاي ثابت و قدرت خريد آنهـا    9/  8روستايي 

به شدت كاهش پيدا كرده است. اين وضعيت ژرفش شكاف طبقاتي و تـوزيـع    
ناعادالنه ثروت را نشان داده و گوياي گسترش پديده فقر در ميهن مـاسـت.     
دولت كودتا درحالي برنامه آزاد سازي اقتصادي را به مرحله اجرا گـذارده كـه     
حتي سخني از اتخاذ تدابير حمايتي براي زحمتكشان و به طور كلي مزدبگيران 
به ميان نمي آورد، اما در همان حال از تدوين بسته حمايتي و نحوه حمايت از 
تجار هنگام و پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مطالب و دسـتـور       

آبان ماه، دراين باره نوشته است:  18العمل هاي گوناگون صادر مي كند. ايلنا،  
سازمان توسعه تجارت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دو بـعـد       ” 

پرداخت يارانه نقدي و همچنين غير نقدي از تجار و بازرگانان حمايت خواهـد  
آبان مـاه، اعـالم      19همچنين رييس مركز امور اصناف و بازرگانان، ...“  كرد.  
ميليون تومان با كار مزد  چـهـار    100تا  20تسهيالت ارزان قيمت بين ” كرد:  

درصدي به دفعات و در طول سال به اصناف و تجار پرداخت خـواهـد شـد.        
بعالوه بسته حمايتي اصناف با تاييد رييس جمهور و با مشاركت و صالحـديـد   

“ بازاريان مومن تدوين گرديده و مراحل نهايي شدن خود را طي مـي كـنـد.        
عالوه بر اين ها، رييس سازمان امور مالياتي در گفتگويي با خبرگزاري فارس، 

پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سقـف  ” آبان ماه، اعالم كرده بود:   11
 “معافيت هاي مالياتي خصوصا ماليات تجار افزايش مي يابد.

پرسش اينجاست، چرا بسته حمايتي براي كارگران و زحمتكشان شـهـر و       
روستا و ميليون ها كارمند و معلم و كسبه جزء و خرده پا تدوين و نهايي نمـي  
شود؟! در چنين فضايي وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت كودتا با گسـتـاخـي     
تمام ضمن رد وجود فقر فراگير در كشور و جهش قيمت هـا بـا آزادسـازي          

نوع خط فقر تعريف شده امـا بـراي        5در غرب ” اقتصادي، مدعي مي گردد:  
كشور ما نمي شود خط فقر تعريف كرد، چون كشور ما بزرگ است و بـخـش     
شهري و روستايي و تنوع فصل داريم ... آن چيزي كه مهم است اينـكـه مـا         
منابع را در جهت عدالت محوري ... سوق دهيم. با اجراي قانون هدفمند كردن 
يارانه ها بيشتر منابع حاصل از اين قانون را به نظام جامع رفاه سوق مي دهيم. 

“... 
اين نوع تبليغات عوام فريبانه ديگر گوش شنوايي در كشور ندارد. مردم بـه     
ويژه توده هاي محروم جامعه به چشم خود و با پوست و گوشت خـود اثـرات     
اجراي سياست هاي ديكته شده از سوي صندوق بين المللي پـول و بـانـك        
جهاني را برزندگي روزمره شان مي بينند. آنها به دقت و بسيار آگاهانه مجريان  

 اين طرح هاي ضد مردمي را نيز شناخته و مي شناسند!
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 سانسور و مقابله با آزادي انديشه 
 

روابط عمومي معاونت امورمطبوعاتي و اطالع 
رساني وزارت ارشاد دولت كودتا اخيرا اعالم كرد، 
تعدادي از روزنامه ها و نشريات به علت انتـشـار   

بي حرمتي بـه  ” و “  خالف عفت عمومي” مطالب 
توقيف و يا تذكر كتبي دريـافـت   “  مقامات كشور

داشته اند. مطابق همين خبرها، در نخـسـتـيـن      
جلسه از دوره سيزدهـم هـيـات نـظـارت بـر             
مطبوعات كه در تاريخ اول آذرماه برگـزار شـد،     
نشريه چلچراغ توقيف و پرونده آن بـه مـراجـع      

 قضايي ارسال گرديد.
خبرگزاري ايلنا، اول آذر مـاه ، درايـن بـاره          

از سـوي هـيـات نـظـارت          ” گزارش مي دهد:  
برمطبوعات، هفته نامه چلچراغ توقيف شد و بـه  
روزنامه هاي آرمان روابط عمومي و نشـريـات       
نسيم دوستي، فرهنگ مردم، پرديس، خانواده و   
سرگرمي وخانه بخت تذكر كتـبـي داده شـده        

 “است.
ايلنا داليل اين توقيف وتذكرات كتبي از سوي 
هيات نظارت برمطبوعات را كه بـا تـوجـه بـه         
تركيب اعضايش، تنها مي توان آن را ارگـانـي       
براي سانسور و مقابله با آزادي بيان و زبان وقلم 

نشريه چلچراغ “  ناميد، چنين گزارش كرده است: 
بدليل انتشارمطالب خـالف عـفـت و اصـرار             
برتخلفات ... توقيف و مراتب جهت پيگرد قانوني    
به مراجع قضايي ارسال شد و روزنامه فرهـنـگ   
آشتي به دليل انتشار مطالب به زبان انگلـيـسـي    

آيين نامه اجرايي، روزنامه  10وعدم رعايت ماده 
آرمان روابط عمومي به دليل چاپ عكسي كه در 
آن حرمت مقامات كشور رعايت نشده، نشـريـه     
نسيم دوستي به دليل استفاده ابزاري از افراد در   
تصاوير، نشريه پرديس به دليل چاپ آگهي هاي 
نامناسب و تبليغ و ترويج اسراف وتبذير، نشـريـه   
خانواده وسرگرمي به دليل انتشار مطالب خـالف  
عفت عمومي و بي حرمتي به مقامـات كشـور،     
نشريه خانه بخت به دليل استفاده ابزاري از افراد 
در تصاوير و سرانجام نشريه فرهنگ مـردم بـه     
دليل انتشار مطالب خالف عفت عمومي ... تذكر    

 ...“ كتبي دريافت داشتند. 
اين سانسور لگام گسيخته به معناي مسـدود    
ساختن هر روزنه و صدايي در جامعه اسـت. در     
خصوص ايرادات شگفت آور و در عـيـن حـال      

انتشار مطالـب خـالف     ” مشمئز كننده اي مانند:  
، “ بي حرمتي به مقامات كشـور ” ، “ عفت عمومي

 چه بايد گفت؟!“ استفاده ابزاري از تصاوير”
سياست رسمي وزارت ارشاد دولت ضد مـلـي   
كودتا خاموش ساختن هر گونه فكر و سليقـه و    
رفتار اجتماعي براي تقويت و تسلط يك تفكر در 

جامعه آن هم تفكر به اصطالح واليي است! تفكري كه با هيچ يك از معيارهاي امروزين اجتـمـاعـي     
 انطباق ندارد و چاكر منشي، تزوير، ريا، دورويي و اخالق لومپني را يكجا با هم درآميخته است. 

سانسور بي حد و حصر واعمال فشار مداوم برمطبوعات و رسانه هاي مختلف، به نوبه خود ضـعـف     
 وتزلزل مستبدان حاكم و هراس آنان از روشنگري و آگاهي درميان مردم را نشان مي دهد. 

 
 

 از حقوق كودكـان حمايت كنيم!
 

همزمان با فرارسيدن روز جهاني مبارزه با خشونت بر ضد كودكان، گزارشات متعـددي از كـودك       
 آزاري واعمال خشونت نسبت به  كودكان ايراني در صفحات مطبوعات داخل كشور انتشار يافت. 

 19” آبان ماه،  در يك گزارش تفصيلي از جمله نـوشـت:         30خبرگزاري ايلنا به مناسبت اين روز، 
نوامبر (روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان و كودكان) در ايران، در پيچ و خم تعطيالت اخير سپري 
شد، اما هنوز بدن نحيف و پر حرارت كودكاني در ايران داغ مي شود ... براي اين روز جهاني در ايـران    
صدايي بلند نشد و مفاد پيمان نامه حقوق كودك مثل هميشه به صفحاتي آرشيويي در كشوي (مـيـز)    

 ...“مسئوالن ومديران تبديل شده است. 
پيمان نامه حقوق كودك، كشورهاي عضو متعهد  44مطابق با ماده ”سپس در ادامه افزوده مي شود: 

شده اند از طريق دبيركل سازمان ملل متحد گزارشاتي در مورد اقداماتي كه به منظور تحقق حقوق به 
رسميت شناخته شده در پيمان نامه انجام داده اند و پيشرفت هايي كه در برخورداري از اين حـقـوق     
صورت گرفته را ابتدا ظرف دو سال از تاريخ الزم االجرا شدن پيمان نامه براي كشور عضو مربوطه و   
سپس هر پنج سال يكبار ارايه دهند كه ايران در ارايه گزارشات خود به اين مرجع بين المللي كاستـي  
هايي را داشته است ... از كشور ايران خواسته شده كه گزارش هاي سوم و چهارم خود را در مـورد           

ارسال كند ... اما ايران هنوز (بـا         2010وضعيت عمل  به كنوانسيون به صورت توامان تا يازده فوريه 
 “گذشت نزديك به يكسال) گزارشي ارايه نكرده است.

رعايت حقوق كودكان و مبارزه با خشونت به ضد آنان در رژيم واليت فقيه جايگاه بايسته خـود را      
ماده اي حمـايـت از      9ندارد. فعاالن حقوق كودك، خصوصا انجمن حمايت از حقوق كودكان، قانون  

درمجلس به تصويب رسيده، ناكافي و بسيار ضعيف ارزيابي مي كنند. بـه    1381كودك را كه در سال 
، پاسخـگـوي حـجـم       81ماده اي پيشگيري از كودك آزاري مصوب سال  9اعتقاد اين انجمن قانون 

 عظيم خشونت هاي وارد آمده بر كودكان ايراني نيست. 
از موارد بسيار مهم اعمال خشونت نسبت به كودكان و كودك آزاري، به كارگيري كودكان و استثمار 
شديد آنان است. در هزاران كارگاه و واحد توليدي كوچك و متوسط، دراغلب كوره پزخانه هاي سراسر  

 كشور، هزاران كودك به كار اشتغال دارند و مورد بي رحمي قرار مي گيرند. 
پديده روبه افزايش كودكان كار وكودكان خياباني از ديگر موارد نقض آشكار حقوق كودك در رژيم 
واليت فقيه است. نبايد فراموش كنيم كه درروستاهاي كشور كار كودكان رواج داشته و كـودكـان در     

 سال به كارهاي سخت كشاورزي مشغول هستند. 9تا  6سنين 
شكاف طبقاتي در جامعه از علل اصلي گسترش كودك آزاري و اعمال خشونت به ضد كودكان بـه  
شمار مي آيد. دركنار همه اين ها بايد به اليحه ارتجاعي حمايت از خانواده اشاره داشت كه در مـوارد   
متعدد آن حقوق كودك پايمال و ناديده گرفته شده است. ازدواج اجباري دختربچه ها مـطـابـق ايـن        

 اليحه قرون وسطايي يك نمونه آشكار از خشونت بر ضد كودكان است. 
تنها زماني مي توان به طور جدي و همه جانبه از مبارزه با خشونت نسبت به  كودكان سخن گفـت  
كه، سلسله قوانين مترقي يي به سود خانواده، حقوق زنان و مادران وضع و اجرايي گردد و شاهد يـك  
سيستم تامين اجتماعي فراگير در كشور باشيم كه در چارچوب آن حق حيات شرافتمندانـه هـر فـرد        

 تضمين و رشد و بالندگي كودكان تامين گردد.
 
 

 اخراج آموزگاران، و تعطيلي مدارس روستايي
 

با گذشت زمان، اثرات فاجعه بار تحميل نظام آموزشي عقب مانده و قرون وسطايي به جامعه توسط 
 جمهوري اسالمي آشكار مي شود.

در كنار خصوصي سازي آموزش و محروم شدن ميليون ها كودك ونوجوانان خانواده هاي تهيدست 
و زحمتكش از امكانات آموزشي و رواج دردناك تنبيه بدني در دبستان ها و دبيرستان هـاي سـراسـر      
ايران و افت سطح تحصيلي دانش آموزان، مطابق گزارشات منتشره، مدارس روستايي وعشايـري بـه     
تعطيلي كشانده شده و ده ها هزار كودك و نوجوان مناطق روستايي از دسترسي به معلـم و كـتـاب        

 محروم شده اند.
آبان ماه، سخنان نماينده اروميه در مجلس را بازتاب داد كه در آن به تعطيلي  16خبرگزاري فارس، 

 مرتب مدارس روستايي اشاره گرديده است.
نماينده ... اروميه در مجلس شوراي اسالمي در جلسه امروز (يـكـشـنـبـه)            ”اين خبرگزاري نوشت: 

مجلس طي تذكري آيين نامه اي اظهار داشت، درحال حاضر تعداد زيادي از مدارس روستايي تعطيـل  
هستند و بسياري از مدارس نيز معلم ندارند. حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش به صورت يك طرفه  
بدون اينكه برنامه داشته باشد، معلمان شركتي را اخراج كرد و معلمان ديگـري را در كـالس هـا            

 ...“جايگزين نكرد. 
با توجه به اينكه اين بچه ها روستايي و فقير هستند و توان مالي براي ” در ادامه گزارش آمده است:  

 “تحصيل در شهر را ندارند، به همين دليل ترك تحصيل كرده اند.



1389آذر ماه   15شنبه  دو   5   857شمارة  

 ادامه رويدادهاي ايران  ...

طي دو دهه اخير، هر ساله بر تعداد كودكان و نوجوانان محروم از تحصيل 
به ويژه در مناطق روستايي و حاشيه شهرهاي بزرگ افزوده شده اسـت و      
اينك با برنامه دولت كودتا براي خصوصي سازي آموزش اين وضعيـت بـه     
مراتب بدتر خواهد گرديد. آن دسته از خانواده هاي طبقـات مـحـروم كـه          
توانسته اند كودكان و نوجوانان خود را راهي مدارس كنند، اغلب به دلـيـل     
هزينه باالي تهيه نوشت افزار و كتاب با معضالت جدي يـي روبـه رو و         
نسبت به آينده تحصيلي فرزندان خود نگران اند. پديده تـرك تـحـصـيـل         
درمقاطع تحصيلي ابتدايي و متوسط مربوط به همين خانواده هاي كم درآمد 

 و تهيدست اعالم گرديده است. 
به عالوه، طي ماه هاي اخير اعتراضات گوناگوني به رواج تنبيه بدنـي در    
مدارس در صفحات مطبوعات درج شده است. ايلنا در اوايل آبان ماه از قول  

 -كارشناسان علوم تربيتي خاطر نشان ساخت كه ، تحقير زباني، تنبيه روحي
رواني و سركوفت هاي رايج به شيوه مسلط مسئوالن آمـوزش و پـرورش       
 تبديل شده و احساس تبعيض و افسردگي دردانش آموزان پديد آورده است. 

آبان ماه، تنبيه بدني در    15هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك، 
مدارس را كودك آزاري وقيحانه خوانده و خواستار رسيدگي به اين موضوع و 

 ممنوع كردن تنبيه بدني در مدارس شد. 
آموزش و پرورش در سايه ديدگاه هاي رژيم واليت فقيه سبـب سـقـوط      
علمي، اخالقي و فرهنگي كشور شده،  لطماتي جدي به بنيان هاي فكري و 

 معنوي جامعه وارد ساخته است!
 
 

وزارت ارشاد و مجوزِ فعاليت دادن به انجـمـن پـژوهشـي       
 نازيسم

 
اعمال سانسور بر شبكه بين المللي ارتباطات كـامـپـيـوتـري از سـوي            
مسئوالن رژيم واليت فقيه درحالي گسترش چشمگير يافته است كه ابـعـاد   
فعاليت سايت هاي اينترنتي مبلغ ومروج فاشيسم ونازيسم برروي دامنه هاي 

IR  .به نحو قابل مالحظه اي رواج دارد 
آبان ماه، در يك گزارش پيرامـون ايـن      27پايگاه اطالع رساني تابناك، 

. IRاوج گيري فعاليت نازيسم و نژاد پرست ها بر روي دامنه ” مساله نوشت:  
مدتي است كه انجمن نازيسم ايران و هواداران آدلف هيتلر اعالم موجوديت 
كرده است و جالب تر آن كه در تابلو اعالنات سايت (انجمن مذكـور) هـم       

اين تارنما طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران و تحت نظـارت كـار     “ زدند.
گروه رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي فعاليت مي كند ... 
اين كه چطور وزارت ارشاد به انجمن نازيسم ايران مجوز فعاليت داده است، 
خود سوال قابل تاملي است ... نكته جالب اينجاست كه اين سايت افـراطـي      
كه فقط به گسترش تفكرات فاشيستي هيتلر مي پردازد، يك بار فيلتر شده و 

سپس در ادامه اين گزارش، با اشاره به افزايش “  مجددا رفع فيلتر شده است.
كاربران پايگاه اينترنتي انجمن نازيسم ايران، اين پرسش مطرح گرديده كـه  
آيا رفع فيلتر سايت انجمن مذكور به معناي تاييد فعاليت آن توسط مقامـات  
مسئول از جمله بسيج، وزارت ارشاد و پليس جرايم اينترنتي (وابسـتـه بـه         

 نيروي انتظامي) است؟!
تارنگاشت هاي ارتجاعي و مدافع ديدگاه هاي نژاد پرستانه وفاشـيـسـتـي     
بدون كمترين اعمال سانسور فعاليت مي كنند و در همان حال تيغ سانسـور  
دولت كودتا گلوي همه پايگاه هاي اينترنتي آزادي خواه و مترقي را مي بـرد  
و ده ها روزنامه نگار و وبالگ نويس به دليل اشاعه وترويج انديشـه هـاي     

 مردمي و آزادي خواهانه به بند كشيده شده اند.
بي شك فعاليت جريانات واپس گرا و بشر ستيزي چون انجمن نـازيسـم     
ايران بدون پشتوانه وحمايت محافل پر نفوذ معين امكان پذير نيست. رشد و  
رواج اين پديده شوم وخطرناك در دوران كنوني يعني دورانـي كـه دولـت        
برگمارده ولي فقيه برسركار است، بي ارتباط با رشد و گسترش قشري گري 
و تعصب كور و با سياست هاي مذهبي نيست و نمي تواند بـاشـد. تـحـت        
پوشش و با سياست هاي ضد مردمي وخرد ستيز دولت نامشروع كودتا افكار 
و انديشه هاي نژاد پرستانه و فاشيستي بدون كوچك ترين مانع در فضـاي    
مجازي براي جوانان تبليغ مي شود. آيا در پس اين سياست نبايد منافع گروه 

 هاي معيني در قدرت مورد اشاره قرار گيرد؟!
 

سالن در بسته، نشان از اين دارد كه مقامات امنيتي در صدد ساختن بـنـد     
آبان ماه، نيز نوشـت:   26پايگاه اطالع رساني كلمه،  ”سياسي زنان هستند. 

فقط در سال هاي دهه شصت و همچنين سال هاي پيش از انقالب به ”...  
دليل كثرت تعداد زندانيان سياسي زن، مقامات زندان ناچار شـدنـد، بـنـد       
جداگانه اي را به آنان اختصاص دهند. هم اكنون و پس از گذشت نزديـك   

سال، بارديگر در نظام جمهوري اسالمي، تعداد زندانيان سياسي زن    20به 
به ضرورتي “  بند سياسي”آنقدر زياد شده كه نياز به ايجاد يك بند با عنوان 

زن سياسي در  18براي مقامات زندان تبديل شده است. .. هم اكنون حدود 
سـال     70بند عمومي زندان اوين به سر مي برند كه در مجموع بيش از     

حكم زندان دريافت كرده اند ... زنان در دو هفته گذشته از تمامي حـقـوق      
خود به عنوان يك زنداني محروم شده اند ... هم چنين از وضعيت عـالـيـه       
اقدام دوست، فعال حقوق زنان، كه پس از اعتراض به اين شرايط، به سلول 

 ...“انفرادي منتقل شده بود، اطالعي در دست نيست. 
روز ” آبان ماه، گزارش داد:       19پايگاه اطالع رساني تغيير براي برابري، 

زنداني سياسي عاليه اقدام دوست  9:   30آبان ماه حوالي ساعت  16يكشنبه 
به سلول انفرادي زندان اوين منتقل شد. خانم اقدام دوسـت بـه دلـيـل            
اعتراض نسبت به انتقال زنان زنداني سياسي به بند متادون، او را به سلول 

 “هاي انفرادي منتقل نمودند.
عاليه اقدام دوست اولين زن مبارزي است كه صرفا به دليل فعاليت براي 

 رفع تبعيض جنسيتي به بند كشيده شد و  مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد. 
آبان ماه، گزارش داد كـه ،       26كارزار بين المللي حقوق بشر در ايران، 

عبدالرضا قنبري زنداني سياسي زير حكم اعدام قرار دارد، وي  دي مـاه        
سال گذشته و در جريان مقابله با كودتاي انتخاباتي بازداشـت گـرديـد و        

دادگاه انقالب اسالمي محاكمه و به اعدام محكوم شـده     15توسط شعبه 
است. وي معلم بوده و داراي سابقه زندان در دهه خونين شصت اسـت. از      

آبـان مـاه، از          27سوي ديگر فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايـران،    
بازداشت و شكنجه خانم مهري جوان محجوب دوست خبر دادند. وي نيـز   
از زندانيان سياسي دهه شصت است كه همسرش در جريان حوادث سـال    
قبل دستگير و زنداني گرديد. هنگام دفاع از حقوق زندانيان سياسي نبـايـد    
زندانيان گمنام را كه در جريان مقابله با كودتاي انتخاباتي دستگير شده اند، 
فراموش كرد. اغلب اين افراد بدون روشن بودن علت بازداشت و اتـهـام        
وارده در وضعيت سختي در زندان بسر مي برند. پايگاه اطالع رساني كلمه،  

ايـوب  ” آبان ماه، در مورد يكي از اين زندانيان سـيـاسـي نـوشـت:              25
قنبرپوريان يكي از زندانيان حوادث پس از انتخابات، وضعيت جسمـانـي و     
روحي بسيار نامناسبي دارد، اما با اين حال دادستان تهـران و مسـئـوالن        

ساله و اهـل يـكـي از           20زندان با مرخصي او مخالفت مي كنند. ايوب  
روستاهاي كوه دشت لرستان است كه در تهران به عنوان كارگر ساختماني 
مشغول بكار بوده است. او در تظاهرات مسالمت اميز مردم در اعتراض بـه   

خرداد شركت داشته و به همين دليل بازداشت و روانـه   22نتيجه انتخابات 
زندان شده است. خانواده قنبرپوريان و هم بندي هاي او نسبت به وضعيت  

 ...“جسمي و روحي او به شدت اظهار نگراني مي كنند. 
 

زندانيان سياسي يي كه در چنگـال ارتـجـاع حـاكـم و            
كودتاچيان گرفتار شده اند، وضعيت نگران كننده اي دارنـد.    
آزادي بدون و قيد شرط همه زندانيان سياسي و عـقـيـدتـي     
بدون استثناء، از آماج هاي فوري جنبش ضد استبدادي ميهن 
ماست. بايد مبارزه براي آزادي آنان را درعرصه هاي ملـي و     

 بين المللي تشديد كنيم!

 ادامه مبارزه خستگي ناپذير ...
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 “است.
حقيقت آن است كه، نيازي نيست منتظر ماند و آغاز رسمي حذف 
رايانه ها و تاثير آن بر زندگي زحمتكشان را مشاهده كرد. نـگـاهـي    
اجمالي به گزارشات روزانه خبرگزاري ها و روزنامه هـاي مـجـاز        
داخلي و همين طور سايت هاي اينترنتي، اين واقعيت تـلـخ را بـا        
روشني كامل پيش روي همگان قرار داده است. صـحـبـت هـاي        
صالحي انعكاس تفكري است كه قصد دارد تاثير اين مـهـم را در       
تعيين دستمزد سال آينده كم رنگ كند تا برنامه هاي اقـتـصـادي      
رژيم را با چالشي كمتر مواجه سازد. بيهوده نيست كه وي در جايـي   
ديگر و در جواب اين سوال كه،  با توجه به كاهش تورم اعالم شده 
توسط بانك مركزي ، اين احتمال وجود دارد كه ما شاهد كـاهـش   

به هيچ وجه چـنـيـن    “  دستمزدها براي سال آينده باشيم؟ مي گويد:
اتفاقي رخ نخواهد داد، چون اينكه پرداختي هاي جديد نـبـايـد از        

طرح هـمـيـن سـوال       “  آخرين حداقل هاي تعيين شده كمتر باشد. 
بايستي از وجود تفكري حكايت داشته باشد كه مترصد است برنامـه  
هاي ضد كارگري رژيم را با ترفندهاي مختلف به نفع جريان فاسـد  
حاكم و به ضرر كارگران به مورد اجرا درآورد. چنين موردي منحصر  
به صالحي و اظهارات وي نبوده و ما شواهدي ديگري داريم كه بـر  

 اين نگراني بيش از پيش مي افزايد.
آبان، نيز در گزارشي به بررسي ايـن مـوضـوع          8روزنامه خبر، 

در هيچ سالي سبد هزينه خانوار در تعيـيـن   “  پرداخته و  مي نويسد: 
افزايش مزد مد نظر قرار نگرفته است. امسال هم   براي افـزايـش      

روزنامه خبـر، از قـول       “  قرار است تورم مالك باشد.  89مزد سال 
عضو شوراي ملي اشتغال، علت اين موضوع را عدم وجود مكانـيـزم     

ديگري براي افزايش مزد سال آينده مي داند. اما اظهـارات وطـن      
پرور، دبير هماهنگي كارفرمايان و از همفكران نزديك توكلـي، در    
اين باره هشدار دهنده مي است، زيرا مقامات تصميم گيرنده معموال 
ديدگاه هاي مورد نظر كارفرمايان را مد نظر قرار مـي دهـنـد نـه         
ديدگاه هاي ميليون ها نفر از كارگران و زحمتكشان ميهنـمـان را.     
وي با توضيح اينكه قانون كار فعلي پويا و فراگير نيست، مـعـتـقـد     
است در صورت اجراي حذف يارانه ها، الگوي مصرف در جـامـعـه      
تغيير مي كند و همين تغيير الگوي مصرف باعث نمـي شـود كـه        
افزايش دستمزدها را با يك مبناي جديد، تعيين كرد. منظـور ايـن      
نماينده كارفرمايي اين است كه، به دليل وجود يارانه ها، كارگران و 
زحمتكشان ميهن، بخشي از درآمد خويش را صرف خريد مـواد و      
لوازمي مي كنند كه ضروري نيست و بنابراين مبناي جديـد بـراي     
تعيين دستمزدهاي سال آينده، داليلي محكم ندارد و بايسـتـي بـر      

كه به طور غير واقعي هر ماه پايين مي  -اساس تورم بانك مركزي 
مورد بررسي قرار گيرد. وي حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته   -آيد

و خواستار منطقه اي شدن تعيين دستمزدها براي سال آينده گرديده 
نبايد امسال مدل هر سال بـراي  “  است. وي در اين مورد مي گويد:  

تمام نقاط كشور يك مزد ثابت و قيمت يكسان تعيين شود. پيش از  
اين هم اگر اين كار را مي كردند اقدام اشتباهي بود. حتي در دوران  

هم دستمزدها را بر مبناي شرايط جغرافيايي و نـوع   50قبل از دهه 
وطن پرور، يكي از مرتجع ترين نمايندگان “  شغل اعالم مي كردند. 

كارفرمايي و از حاميان نزديك توكلي است، جرياني  كـه از بـدو         
انقالب تاكنون ماهيت ضد كارگري آن نزد كارگران و زحمتكشـان  
ميهن شناخته شده است. امروز اين جريان در غياب تشكـل هـاي      
مستقل كارگري، نقش فوق ارتجاعي خويش را براي ريشـه كـن       

 كردن تمامي دستاوردهاي حداقلي زحمتكشان به كار بسته است.
البته وطن پرور و توكلي در اين ارتباط تنها نيستند. مسابقه بـراي   
نابودي دستاوردهاي زحمتكشان و چپاول هر چه بيشتر آنـهـا، در       
ميان جناح هاي حكومتي به انواع و اشكال گوناگون وجود دارد و     
ترفندهاي گوناگون در اين رابطه از سوي چپاولگران حاكم در دست 

 تهيه يا اجرا است.
مهر، در همين ارتباط، از تغيير نظام پرداخـت   27خبرگزاري مهر، 

حقوق و دستمزد از روز مزدي به كارمزدي در قالب اصالحيه قانون 
كاربه نقل  ازحميد حاجي عبدالوهاب، معاون وزير كار، خـبـر داده       
است. وي با تاكيد بر برنامه ريزي دولت در راستاي كاهش حضـور     

تغيير نظام روز مزدي به كار مزدي و همچنين عدم اعتقاد “  فيزيكي افراد، گفت: 
وي در توضيـح ايـن     “  ساعت كار روزانه، در اسالم نيز سفارش شده است.  8به 

همانطور كه توقع داريم وقتي فردي را در قالب نيروي “  مورد در ادامه مي گويد: 
كار ساختماني و براي تميز كردن منزل استخدام مي كنيم بايد خوب كار كند تا 
به وي مزد بپردازيم، هر كس كه كار كرد پول بگيرد نه اينكه افراد كار نكنند و   

اجراي چنين شيوه هايي كه نمونه آن را ما در ديگر كشورها “  پول دريافت كنند.
شاهد بوده ايم به اين معني است كه نيروي كار، صرف نظر از ميـزان حـداقـل      
دستمزد، تا زماني كه كار وجود دارد مشغول به كار مي شود، و ساعتي  كه ديگر 
كاري نيست بايستي محل كار را ترك و فقط بابت ساعاتي كه كار كرده اسـت    
مزد دريافت كند. همين دو مورد فوق فرآيندهاي خطرناكي را نشان مي دهد كه  
اصوال تعيين حداقل دستمزد در همين سطح ناچيز را هم بر نمي تابد و خواستـار  
روش هايي است كه در نهايت تعيين دستمزد ها را منوط به توافق كـارگـر و       
كارفرما خواهد كرد.چنين اظهاراتي با مضمون هاي مشابه را نيز وزير كار، شيـخ   

 آذر، آن را مخابره كرده است.  1االسالمي، بيان كرده كه خبرگزاري مهر، 
با تمام  اين تفاسير، آن چيزي كه كامال مشخص و هشدار دهنده مي تـوانـد   
باشد اين است كه، ارتجاع حاكم قرار است تعيين دستمزدهاي سال جـديـد را       
بدون در نظر داشتن تاثيرات حذف يارانه ها به مورد اجرا بگذارد. اين مـهـم را      

“ آذر، بيان كرده است كه مي گويـد:   6حتي حسن صادقي در گفت و گو با ايلنا، 
سريع تر شروع و زود هم به  90كارفرمايان بدشان نمي آيد كه پرونده مزد سال 

وي بـا زود      “  پايان برسد اما نمايندگان كارگري بايد مراقب اين موضوع باشند. 
بايد بعد از اجـراي طـرح       “  هنگام دانستن تعيين حداقل مزد كارگران ادامه داد: 

هدفمند سازي يارانه ها و مشاهده اثرات اين طرح بر اقتصاد كشور در خصـوص  
 “حداقل مزد صحبت كرد.

بيندازيم، ايـن     89تا  85اگر نگاهي به افزايش دستمزدهاي كارگران از سال 
واقعيت به اثبات مي رسد كه ،هيچ گونه عزمي براي تعيين دستمزدها به صورت 

شاهد حداقل دستمزد  85واقع بينانه در بين ارتجاع حاكم وجود ندارد. ما در سال 
، ايـن    89هزار توماني بوديم و بعد از پنج سال، يعني  در سـال         180تا  150

هزار تومان رسيده است. يعني در طول پـنـج سـال          303دستمزد در نهايت به 
هزار تومان افزايش داشـتـه      150گذشته ميزان دستمزد كارگران كمي بيش از 

هزار تـومـان بـود.         3فقط  86با سال  85است. اختالف افزايش دستمزد سال  
درصد اعالم كرد، و    17/  6را بانك مركزي  85ميزان تورم اعالم شده در سال 

درصد اعالم گرديد، يعني چهار و نيم درصد كمتر از  13/  1اين نرخ  86در سال 
سال قبل. با توجه به اعالم نرخ هاي پايين تورم كه اخيرا بانك مركزي اعـالم     
كرده است بايد اين نگراني را داشت كه دستمزدهاي سال آتي كـارگـران بـر        
اساس فرمول فعلي كه بر اساس نرخ اعالم شده بانك مركزي تعيين مي گردد، 
ضربه اي سنگين بر پيكر زحمتكشان ميهن فروآورد: فرمولي كـه بـه دور از            

آبان، گزارشي دارد در باره هـزيـنـه     6واقعيت هاي موجود در ميهن است. ايلنا،  
متوسط خانوارها شامل  برخي اقالم ضروري مانند: لبنيات، گوشت، برنج، مـيـوه    
،سبزيجات و جز اين ها، كه اتفاقا از طرف بانك مركزي اعالم شـده اسـت و       

 21هزار تومان در هفته منتهي به  703نشان مي دهد كه اين هزينه ها از حدود 
به يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان در هفته منتهي بـه   88اسفند سال 

افزايش يافته است. يعني در طول شش ماه ما شاهد افزايش بيـش    89آغاز مهر 
 هزار توماني هزينه هاي خانوارهاي ايراني بوده ايم.  500از 

جمعيت كارگري ميهن ما نيمي از جمعيت كاري در ايران را شامل مي شـود.  
ميليون نفر ، اين نيروي اجـتـمـاعـي      30نزديك به نيمي از جمعيت ميهن يعني 

عظيم را تشكيل مي دهد. بي توجهي به خواسته هاي اين جمعيت فعال و تعيين  
كننده در روندهاي آتي سياسي و اجتماعي كشور، صدمات جبران ناپذيري بـراي  
پروسه دمكراسي خواهي ايران در بر خواهد داشت. بدون شركت فعال و مـوثـر      
اين نيروي تعيين كننده، امكان تحوالت بنيادي در ميهن يا امكان ندارد يـا بـا     
مشكالت عظيم مواجه خواهد شد. جنبش كارگري ايران نيروي موثري است كه  
به تنهايي قادر است ضربات مهلكي را بر پيكر فرسوده ارتجاع حاكم وارد سـازد.  
توجه به نيازهاي اقتصادي و معيشتي كارگران بايد در اولويت خـواسـتـه هـاي       
نيروهاي سياسي مختلف قرار گيرد.بايد از هم اكنون كارزار به منظور تـعـيـيـن      
دستمزدهاي عادالنه براي زحمتكشان ميهن را از طرق گوناگـون گسـتـرده و        
برجسته ساخت. تجربه سي ساله رژيم واليت فقيه ثابت كرده است كه در مقابله  
با كارزارهاي سازمان يافته كارگري و حمايتي از اين جنبش، رژيم توان مقابله با 

 آن را ندارد.   

 ادامه كارگران ميهن در تدارك...
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آذر در آذربايجان، همـواره   21جنبش خلقي و دمكراتيك 
بر دفاع از استقالل، آزادي، حاكميت ملي وتماميت ارضـي    
ايران درچارچوب منافع مردم، با تشكيل انجمن هاي ايالتي 
و واليتي تاكيد مي كرد. اين جنبش تامين حقوق ملي خلق  
هاي ايران را در پيوند با مبارزات سراسـري دانسـتـه و        
پيگيري مي كرد، و براحزاب و نيروهاي ترقي خواه و ميهن 
دوست كشور تكيه داشت. اين ويژگي ها پي ستونِ مبارزه  
براي لغو ستم ملي و تضمين برابري همه خلق هاي ايـران  

 بوده و هست!
 

آذربايجان، يك رخداد بي ارتبـاط بـا تـاريـخ          1324آذر  21جنبش 
مبارزات مردم ايران بر ضد استعمار و استبداد نبود. ريشه ها و شـرايـط      

 تاريخي معيني اين جنبش را پديد آورد و شكل داد!
به عبارت دقيق تر، زمينه هاي تاريخي ظهور و پيدايش آن به نقـش  
برجسته آذربايجان در افشا و مبارزه با استعمار و ارتجاع در كشور ما بـاز  
مي گردد كه دراين رابطه مي توان به انقالب بـزرگ مشـروطـيـت و         
جنبش دمكراتيك شيخ محمد خياباني اشاره كرد. با سرنگوني استـبـداد    
رضا خاني، امكانات عيني و ذهني براي رشد نيروهاي انقالبي و ميهـن  
دوست جامعه فراهم آمد و فضاي كشور در اثر تحوالت جهاني و تغييـر  
تناسب قوا به زيان امپرياليسم جهاني دچار دگرگوني گرديد كـه ايـن       
دگرگوني به مبارزه براي جلوگيري از احيا ديكتاتوري در راه تـامـيـن        
حاكميت مردم استحكام قابل مالحظه اي بخشيد. دراين مـجـمـوعـه        

بهمن را  2آذر و نيز جنبش  21شرايط تاريخي است كه مي بايد نهضت 
 باز شناخت و به داوري درباره آن ها نشست.

آذر به  21برخالف تبليغات امپرياليسم و وابستگان داخلي آن، جنبش 
نبود. چنين اتهام بي پايه و  “  دست بيگانگان” هيچ وجه ساخته وپرداخته 

در واقع دروغ پردازي وقيحانه، سياست رسمي دو رژيم استبدادي بوده و 
هست. به طور مثال، اخيرا و در آستانه فرارسيدن سالگرد جنبش مـلـي    

آذر ماه، در سلسـلـه    2آذر)، پايگاه اطالع رساني تابناك،  21آذربايجان (
مقاالتي با معرفي يك كتاب خاطرات ، بارديگر به تحريف تاريخ و دروغ 
پردازي متوسل شده، به ضد مبارزات قهرمانانه مردم ايـران در دهـه         

بهمن نيز مي شـود، از     2آذر و  21بيست خورشيدي كه شامل جنبش 
چـنـدان    1320شاه جوان ايران، پس از شهريور ”...  جمله نوشته است:  

تسلطي برهمه مناطق ايران نداشت، شوروي ها در كردسـتـان عـراق      
حزب هيوا را حمايت كردند و در ايران حزب توده را. درآن برهه، جـاي   
جاي ايران را از شمال روس ها و از جنوب انگليـس هـا درنـورديـده         
بودند ... كردستان جنوبي و سنندج و كرمانشاه در اختيار انگليسـي هـا        

مهاباد و بانه و سردشت و ... سرزمين بـي        -بود، ولي كردستان شمالي
صاحب مانده بود و مسكو به خاطر به دست آوردن امتياز نفت شمال از   

 ...“خود مختاري كردها و آذري ها دفاع ... كرد. 
با چنين دروغ هايي نمي توان سيما و ماهيت جنبش آزادي خواهانه و 
ملي ايران، خصوصا نهضت هاي خلقي در آذربايجان و كـردسـتـان را      
مكدر و خدشه دار ساخت. همچنان كه رژيم وابسته و ضد مـلـي شـاه       

آذر ماه، ابتدا خواستي جـز تشـكـيـل          21نتوانست! جنبش دمكراتيك 
انجمن هاي ايالتي و واليتي نداشت. اين دولـت مـركـزي بـود كـه             
برخواست به حق مردم چشم فرو بست وبا دستور امپرياليسم به مقابله با 
آن برخاست. با تشكيل حكومت ملي و خود مختار بر پايه اراده توده ها،  
اقدام ها و اصالحات دمكراتيك به سود زحمتكشان عملي شد. درگـام     
نخست اراضي خالصه، همچنين امالك بزرگ زمين داران و فئودال هـا  
بين روستاييان بي بضاعت و فقير تقسيم گرديد و بـراي كـمـك بـه         
دهقانان زحمتكش بانك فالحت تاسيس شد. سپس حقوق بازنشستگي،  
حق بيمه براي كارگران و كارمندان با تنظيم قانون كار مترقي تضميـن  

گرديد و با تعيين مزد عادالنه و ساعات كار معين، مرخصي ساليانه با پرداخت 
حقوق، مرخصي سه ماهه با پرداخت حقوق براي زنان باردار رسميت يـافـت.   
زنان از حقوق انساني و حق راي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردار 
گرديدند و براي اولين بار در تاريخ ايران در انتخابات آزادانه شركت جستـنـد.   
در طول عمر كوتاه حكومت ملي و خودمختار آذربايجان، گام هاي اسـاسـي     

روزنامه و نشريـه اجـازه      50براي تعالي وترقي فرهنگ برداشته شد. بيش از  
انتشار يافتند، شبكه مدارس بسط يافت و كتابخانه ها و قرائت خـانـه هـاي      
متعددي گشايش پيدا كرد. تاسيس تئاتر دولتي واركستر فيالرمونيك از ديگـر   
اقدامات فرهنگي حكومت خودمختار بود. تمام اين اقدام ها خشم امپرياليسـم   
و ارتجاع داخلي را برانگيخت و به همان ميزان حمايت نيروهاي ملي و ميهن 

 دوست را به همراه داشت.
عالوه برحزب توده ايران، كه پشتيبان قاطع مبارزات مـلـي بـود، حـزب         

در روزنامه  1325، از احزاب ترقي خواه و ملي كشور، در شهريور ماه ”ايران“
مـا  ” آذر چنين موضع گيري كرده بـود:        21پيرامون نهضت  “ جبهه آزادي“

نهضت دمكراتيك آذربايجان را براي سعادت ايران الزم ديديم ... و نهـضـت      
 ...“دمكراتيك آذربايجان را اسلحه آزاديخواهان ايران شناختيم. 

مجلس شوراي  1324دي ماه  19زنده ياد دكتر محمد مصدق نيز در جلسه 
نظريات من اين بـود    ” ملي، خطاب به حكيمي، نخست وزير وقت، گفته بود:  

كه بين دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتي از مملكت با اهالـي آن جـا       
 ...“اختالف حاصل شده است. بايد با اهالي محل داخل مذاكره شد. 

اينهاست حقايق تاريخي يي كه دشمنان استقالل و آزادي و پيشرفت ايران 
 مي كوشند با دروغ پردازي، وارونه جلوه اش دهند.

آذر همواره بر دفاع از اسـتـقـالل، آزادي،         21جنبش خلقي و دمكراتيك 
حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران در چارچوب منافع مردم، بـا تشـكـيـل       
انجمن هاي ايالتي و واليتي، تاكيد مي كرد. اين جنبش تامين حقوق مـلـي      
خلق هاي ايران را در پيوند با مبارزات سراسري دانسته و پيگيري مي كرد، و 
بر احزاب و نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست كشور تكـيـه داشـت. ايـن          
ويژگي ها پي ستونِ مبارزه براي لغو ستم ملي و تضمين برابري همه خـلـق     
هاي ايران بوده و هست. درعين حال، اين تجربيات گرانـبـهـاي تـاريـخـي          
ضرورت توجه به حقوق خلق ها و رابطه گسست ناپذيـر آن بـا مـبـارزات           
همگاني را در شرايط امروز كشور برجسته ساخته و در برابر ما قرار مي دهـد.  
تجربياتي كه بايد، تاكيد مي كنيم، بايد در وضعيت حساس كنوني بـه كـار       

 گرفته شوند.
زنده ياد ميرجعفر پيشه وري، صدر حكومت ملي و خود مختار آذربايجان و   
از پيش كسوتان جنبش كارگري و كمونيستي ميهن ما، طي سخنراني يي كه 

شهـريـور مـاه       12به مناسبت نخستين سال تشكيل حكومت خود مختار در 
آذر را اين گونه  21در بناي تئاتر دولتي تبريز ايراد كرد، ماهيت جنبش  1325

سال گذشته درهمين صحنه، نقشه ايران را با انگشتان خود در   ” ترسيم كرد:  
هوا ترسيم كرده، متذكر شدم كه خواست ها و گفته هاي ما در درون ايـن      
نقشه است، هرچه مي خواهيم درداخل ايران مي خواهيم ... خواست هاي مـا     
تنها براي آذربايجان نيست، بلكه براي سعادت ايران و همه خلق هاي ايـران  

 ...“است. 
، آبـان    8(سخنراني زنده ياد پيشه وري، به نقل از: مجله دنيـا، شـمـاره          
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 آذر 21درس ها و تجربيات جنبش 
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بين المللي قبرس در نيكوزيا، پايتخت قبرس، برگزار شد. اين كنـگـره    
تاريخي در شرايطي برگزار مي شود كه آكل به عنوان بـزرگ تـريـن      
حزب سياسي كشور، اكثريت پارلماني را در دسـت دارد و رفـيـق              

، رهبر سرشناس و محبوب حزب در دو دهه “ دميتريس كريستوفياس” 
گذشته، در كاخ رياست جمهوري مستقر است و قوه مجريه اين كشور 
را هدايت مي كند. همزماني كنگره با سرعت گيري روند مذاكرات بـر   

در    1974سر وحدت دوباره جزيره قبرس، كه نيمه شمالي آن از سال 
اشغال غيرقانوني ارتش تركيه قرار دارد، و نقش بـرجسـتـه رئـيـس          
جمهوري كمونيست كشور در تدوين راه حلي مبتني بر فدراليسـم، در    
قالب يك كشور واحد، كه در آن يوناني ها و ترك هاي قبرسي سهـم  
تعريف شده و مدوني در قانون هاي پايه اي قبرس متحد دارند، به اين 

 66كنگره اهميت ويژه اي داده بود. حضور  هيئت هاي نمايـنـدگـي       
حزب سياسي از سراسرجهان، واز جمله حزب كمونيست چين، نمايـش  
دهنده موقعيت آكل و احترامي است كه براي اين حزب در صـحـنـه      

 مبارزات جهاني در راه سوسياليسم قائلند. 
 

نماينده در بيست و يكمين كنگره  آكل،  1400حضور فعال بيش از 
كه با نظم بسيار برگزار گرديد، و پس از بحث هاي دقيق و جـدي در    
مورد مسائل استراتژيك سياسي، اقتصادي و اجتماعي و با انـتـخـاب      
رهبري يي يكدست و متحد به پايان رسيد، نماياننده  قدرت كمونيست 
هاي قبرسي بود.  حضور رئيس جمهوري قبرس و تعدادي از وزراي      
كابينه و روساي كمسيون هاي مختلف پارلمان قـبـرس در مـيـان           
نمايندگان كنگره،  و شركت فعال آنان در بحث ها نمايشي زيـبـا از       
انظباط و عملكرد تشكيالتي حزب بود.  در شروع هر جلسه كـنـگـره،     
رئيس جمهوري همراه با اسكورت و گارد مخصوص در محل كنـگـره   
حاضر مي شد، و پس از اتمام بحث ها به كاخ رياست جمهـوري بـاز     

 مي گشت.
نوامبر)، در حضور رهبران هـمـه حـزب هـاي           25آذرماه (   4روز 

سياسي قبرس، اعضاي پارلمان، اعضاي هيئت دولت، رئيس جمهوري، 
جمع بزرگي از سفراي كشورهاي مختلف  و صدها تن از شخـصـيـت    
هاي اجتماعي و فرهنگي، از جمله رهبران مذهبي، با سخنراني رفيـق  
آندروس كيپريانو، دبيركل حزب برادر، كنگره گشايش يافت.  حضـور     
تعداد قابل توجهي از اعضا و هواداران سازمان جوانان كمونـيـسـت و      

كه با پرچم ها و پالكاردهاي خـود در دو          -“ ادون”  -مترقي قبرس
سمت سالن كنگره جمع شده و در فواصل مشخصي با شـعـار هـا و        
سرودهاي خود شور خاصي به مراسم گشايش كنگره مي بخشيـدنـد،   
بسيار چشمگير بود.  رفيق كيپريانو، در سخنراني جامع خود، كه بيـش   
از دو ساعث طول كشيد، مشخصه هاي سياسي جامعه قبرس و شرايط 
جهاني و سياست هاي آكل براي اعاده وحدت جزيره قبرس و ايـجـاد   
يك جامعه مدرن و مرفه را مورد بررسي قرار داد.  دبيركل آكـل، در       
بخش هاي كليدي سخنراني خود، رهبران حزب هاي  ميانه رو قبرس 
را كه در ماه هاي اخير سياست هاي راست و كمونيست ستيزانه اي را 
در رابطه با رئيس جمهوري و برنامه كار دولت او در پيش گرفته انـد،    
به صراحت مورد انتقاد قرار داد. او سران حزب هاي سوسياليـسـت و      
دموكرات را، كه در سال هاي اخير در ائتالف حاكم با آكل شـركـت     
داشته اند، به اتخاذ سياست هاي خصمانه با دولتي كه اعضاي خود آن 
حزب ها در آن شركت دارند، متهم كرد. بخـش هـاي مـهـمـي از             
سخنراني رفيق كيپريانو به بررسي تحوالت كنوني جهان اخـتـصـاص    
داشت ، كه عبارت بودند از : بررسي نظم نوين جهاني امپرياليـسـتـي،     
سياست هاي نظامي گرايانه امپرياليسم، عملكرد پيمان تجاوزگر ناتـو،  
نقد سرمايه داري، سياست هاي نوليبرالي حاكم در اتحاديـه اروپـا و       

آمريكاي شمالي، مبارزه زحمتكشان جهان و نيروهاي مترقـي در راه       
حفظ صلح و پيشرفت اجتماعي، اوضاع خاورميانه و لزوم حمـايـت از     

 مبارزه مردم فلسطين. 
كنگره ، پس از سه روز بحث هاي  جدي و بسيار سودمند، آزاد و     

 -دموكراتيك ، با تاييد تزهاي كميته مركزي براي كنگره ، گزارش رفيق كيپريانو 
گزارش كميسيون كنترل  -كه در سخنراني وي در جلسه افتتاحيه كنگره ارائه شد 

كميته مركزي و گزارش در رابطه با وضعيت امور مالي حزب، با موفقيت به پايـان  
نفري  جديد و كميسيـون كـنـتـرل         105رسيد.  كنگره، اعضاي كميته مركزي  

نفر از كادرهاي حـزبـي بـراي        250كميته مركزي آكل را انتخاب كرد. بيش از  
 انتخاب در ارگان هاي مركزي حزب نامزد شده بودند.                        

 
 حزب توده ايران در بيست و يكمين كنگره  آكل

هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب مان، كه به دعوت رهبري آكل در كنگره 
حضور پيدا كرده بود، در طول كنگره و در طي نشست هاي متعدد با دبير مسئـول  
روابط بين المللي آكل و ديگر اعضاي هيئت سياسي حزب برادر،  آنـان را در          
جريان تحوالت سال هاي اخير كشور و تحليل حزب توده ايران از اين تـحـوالت   
قرار داد. در پيام كميته مركزي حزب مان به بيست و يكمين كـنـگـره  آكـل            

موفقيت كنگره در تبيين برنامه عمل به منظور  پيشبرد مبارزه مردم قبرس براي ” 
آرزو شده است.  پيـام حـزب      “  اعاده وحدت كشور و براي صلح ، رفاه و پيشرفت

همچنين با تاكيد دوباره بر روابط نزديك و تاريخي ميـان دو حـزب بـرادر، از            
مواضع اصولي انترناسيوناليستي آكل در دفاع از مبارزه ملت هـا بـراي صـلـح         ” 

قوياٌ قدردانـي  “  جهاني، حاكميت ملي، حقوق بشر ، دموكراسي، و عدالت اجتماعي
ما مي خواهيم از اين فرصت اسـتـفـاده      “ شده است. در اين پيام گفته شده است:  

كرده و تشكر عميق مان را از موضع پيگير آكل در همبستگي با مردم ايـران در    
جريان مبارزه قهرمانانه و بغرنج كنوني شان در راه  صلح ، دموكراسي و عـدالـت     

 “اجتماعي در ايران ، ابراز كنيم.
بخش هائي از پيام كميته مركزي حزب مان به كنگره آكل، ضمن تـوضـيـح      

و جـنـبـش         88خرداد ماه سال  22شرايط كشور از مقطع كودتاي انتخاباتي در 
مبارزاتي مردم ميهن، به توضيح ماهيت عقب مانده و ارتجاعي محافل سـيـاسـي    
حاكم و سياست هاي سركوبگرانه رژيم براي عقيم نگه داشتن  جنبش اعتراضـي  

كنوني، اختصاص دارد.  پيام متذكر مي شود كه، عالوه بر اين كارزار سـركـوب،       
رژيم مجموعه يي از سياست هاي نو ليبرالي اجتماعي و اقتصادي را به كار گرفته 
است كه هدف آن ها خصوصي سازي گسترده و حمالت بيشتر به حقوق طـبـقـه    

حزب توده ايران معتقد اسـت كـه نـيـروهـاي          “ كارگر است. در پيام آمده است:  
كه در اين  --اجتماعي مانند جوانان ، دانشجويان و زنان ، و به ويژه طبقه كارگر 

بر جبهه نيروهاي مدافع استثمار، استبداد و عقـب    –مبارزه براي تغيير نقش دارند 
در بخشي از پيام، مخالفت قاطع و پيگير حزب تـوده  “   ماندگي غلبه خواهند كرد. 

ايران با هرگونه مداخله خارجي در امور داخلي كشور مـا از سـوي نـيـروهـاي            
سرنوشت مردم ايران تنهـا بـر     ” امپرياليستي، مورد تاكيد قرار گرفته و آمده است:  

پايه مبارزه خود آنان براي دموكراسي، استقالل و عدالت اجتماعي تعـيـيـن مـي       
 “شود.
 

 سخنراني نماينده حزب در اجالس بين المللي
در روز اول كنگره و پيش از آغاز جلسه افتتاحيه كنگره، نشست بين المللي يك 
روزه اي با شركت همه حزب هاي ميهمان كه در كنگره حضور داشـتـنـد زيـر         

مبارزه نيرو هاي چپ و خلق ها براي صلح و امنيت جهاني و بر ضد نظم ” عنوان:  
برگزار شد. نمايندگان احزاب برادر در اين نشست كه با سخـنـرانـي     “  امپرياليستي

رفيق انروس كيپريانو، دبيركل آكل، آغاز شد، نقطه نظرهاي خود را مطرح  و بـه    
 بحث گذاشتند

نماينده حزب مان در جريان سخنراني اش در اين اجالس بين المللي پـس از    

 ادامه هيئت نمايندگي حزب ...

      9ادامه در صفحه 
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تشكر از رهبري آكل براي ايجاد اين فرصت جهت تبادل نظر، به اهميـت  
انعكاس خواسته هاي عمده مردم در شعار ها و استراتژي هاي مبـارزاتـي   

صلـح، نـان و       ” احزاب ترقي خواه اشار كرد، و در ادامه اظهار داشت كه، 
شعار محوري بلشويك ها همواره در پرچم هاي مبارزاتي خلق هـا  “  زمين

او سپس به اين حقيقت كه مبارزه توده هـا بـراي     “   انعكاس داشته است.
رفاه، دموكراسي و بر ضد تالش هاي امپرياليسم براي دستبرد به مـنـابـع    
طبيعي كشورها يشان زمينه هاي اصلي اين مبارزات در خاورميانه در دهه 

هاي اخير بوده، به شرايط بسيار حساس حاكم كنوني بر منطقه خاورميانـه   
كه در وضعيت بحران بي سابقه اقتصاد جهاني در جريان است، اشاره كرد.  
نماينده حزب مان ، با توجه به اهميت ژئوپليتيك منطقه خاورميانه و خليج 
فارس، به كوشش هاي امپرياليسم براي تضمين تسلط هميشگي خود بـر  
اين منطقه، نظر حضار را به خطراتي كه صلح منطقه و جهان را تهديد مي 

نماينده حزب مان آنگاه در رابطه با ماهيت سركوبـگـرانـه    كند، جلب كرد. 
رژيم حاكم سخن گفت و اظهار داشت كه، با وجود لفـاظـي هـاي ضـد         
آمريكايي رهبران رژيم ، همه سياست هاي اقتصادي كالن رژيـم و از        
جمله حمالت مداوم و پيگير دولت احمدي نژاد بر ضد زحمـتـكـشـان و       
تشكل هاي كارگري، به طور كامل در راستاي سياست هاي راست گرايانه 
و ارتجاعي ديكته شده از سوي صندوق بين المللي پول و بانك جـهـانـي    
قرار دارند.  او در بيان اهميت مبارزه براي دموكراسي و حقوق بشـر بـه        

استدالل ما اينست كـه  ” منظور  بسيج جنبش صلح توده اي اظهار داشت:  
براي دفاع از صلح و تماميت ارضي، بسيج مردم بسيار مهم و حياتي است، 
و اين در اوضاعي  كه جنبش مردم را آناني كه قدرت دولتي را در دسـت    

صـلـح و     “  دارند به طرزي ددمنشانه سركوب مي كنند، غير ممكن است.
امنيت جهاني نه مي تواند توسط امپرياليسم كه خصلت هاي سلطه جويانه 
و رقابت جويانه دارد تضمين شود، و نه توسط نيروهاي بنيادگراي اسالمي 
يي تضمين گردد كه به رغم شعارهاي پوپوليستي شان، به دنبال تمـركـز   
كنترل منابع و ثروت ها در دست نيروهايي اند  كه بـه پـوشـش هـاي         
اسالمي ملبس اند. تاريخ به ما درس داده است كه صلح و امنيت تنها در    
صورتي كه كنترل منابع در دست مردم باشد، ممكن است. نماينده حـزب   
مان تاكيد كرد كه، مبارزه مردم ايران عليه رژيم ديكتاتوري حاكم  فقط و 
فقط مربوط به مردم ايران مربوط مي شود  و نه هيچ نيرو و كس ديـگـر.   

ما قوياٌ هر گونه مداخله خارجي در امور داخلي ايران، بـا هـر       “ وي افزود: 
 “بهانه يي را محكوم مي كنيم.

در روز اول كنگره، نمايندگان حزب هاي مهمان بـه دعـوت رفـيـق           
دميتريس كريستوفياس، رئيس جمهوري قبرس، در كاخ رياست جمهوري 
حضور يافتند. در جريان مالقات با رياست جمهوري، پس از خـوش آمـد      
گويي و پذيرائي، رفيق كريستوفياس در جلسه ويژه اي در رابطه با ابعاد و   
جوانب متعدد و بغرنج مبارزه مردم قبرس و سياست هاي آكل براي اعـاده  
وحدت قبرس براي نمايندگان حزب هاي  برادر سخن گفت. در پايان روز  

در نزديكي نيكوزيا، پايـتـخـت    “  دالي” دوم كنگره به دعوت كميته منطقه 
قبرس، نماينده حزبمان به همراه نمايندگان حزب هاي كمونيست يونان و 
تركيه، در جلسه اي كه با شركت فعاالن فرهنگي و اجتماعي و  نيز كـادر  
هاي آكل برگزار شد شركت كرد.  در اين جلسه،  پس از سخنان رفـيـق      
دكتر استال دميتريو ميشائولي، نماينده  پارلمان از منطقه،  نماينده حـزب    
مان درباره  شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر ايران، مـاهـيـت    

ماهه اخـيـر    18واقعي رژيم سركوبگر و ارتجاعي حاكم و جنبش مبارزاتي 
مردم ايران سخن گفت.  در اين سخنراني به ياري مثال ها و نمونه هايي   
از تجربيات زنان، جوانان و  روشنفكران ميهن مان،  و نيز تشريح سياست 
هاي رژيم ترور و سانسور در ماه هاي گذشته، تصويري مـحـسـوس از        
اوضاع كشورمان براي حضار ترسيم گرديد و بر ضرورت همبستگي بـيـن   
المللي با مردم زحمتكش مان تاكيد ورزيده شد. در طول چهار روزحضـور     
هيئت نمايندگي حزب توده ايران در كنگره، ديدارهاي سودمندي با هيئت 
هاي نمايندگي احزاب چپ و كمونيست و بـه ويـژه احـزاب بـرادر از               
كشورهاي منطقه خاورميانه برگزار گرديد، و در رايطه با تحوالت سياسي و 

 روابط متقابل،  تبادل نظر شد.

 تبعيض، نابرابري و اعمال خشونت بر ضد زنان  ادامه هيئت نمايندگي حزب ... 

به منـاسـبـت    
روز جهاني منـع  
خشونت بر ضـد  
زنان، فعاالن و   
مبارزان جنبـش  
زنان ميهن مـا    
دراقدام هـايـي     
ضمن گـرامـي     
داشت ايـن روز    
بين المللـي بـه     
افشاي سياسـت  
هاي زن ستيزانه 
ــت     ــم والي رژي

 فقيه پرداختند.
درايــــــــن 

افشاگري ها نكته مركزي ومحوري، مخالفت با اليحه ضد ملي به اصـطـالح   
 حمايت از خانواده بود.

ايلنا در اوايل آذر ماه درمطلبي درخصوص گسترش نگران كننده خشـونـت   
در برخي كشورها قوانين خـاص  ”...  هاي خانگي به ضد زنان از جمله نوشت:  

مقابله با خشونت عليه زنان و خشونت هاي خانگي به تصـويـب رسـيـده و         
درحال اجراست، اما متاسفانه قوانين ايران در اين خصوص سكوت اختيار كرده 
و تاكنون نص صريحي كه حاكي از توجه به اين مهم باشد مالحظـه نشـده     

 “است.
در ادامه اين مطلب به نقش مخرب شوراي نگهبان و دولت كودتا در زمينه 
رواج خشونت نسبت به زنان اشاره غير مستقيم شده وخاطر نشان مي گـردد:    

كـه بـعـد از        “  جرايم جنحه اي و خالفي” صرف نظر از استعمال واژه هاي ”
انقالب با لغو مجازات عمومي و تصويب قانون مجـازات اسـالمـي ديـگـر          
كاربردي ندارد و به جاي تقسيم بندي جرايم به جنايت، جنحه وخـالف بـا       
تقسيم بندي مجازات ها (حدود، قصاص و ديات و تعزيرات) در قانون مواجـه    
هستيم كه با تغييري كه دولت (دولت احمدي نژاد) در اليحـه مـربـوط بـه           
خانواده ايجاد كرده، يك فرصت تاريخي براي جلوگيري از اعمال خشـونـت     

 “عليه زنان از دست رفت.
آذر ماه،  5عالوه بر اين، يكي از كارشناسان حقوقي در مصاحبه اي با ايلنا، 

ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان، خشونت عـلـيـه      ” با تاكيد يادآوري كرد:  
زنان محسوب مي شود. خشونت خانگي به جامعه سرايت مي كند و بـاعـث      
گردش خشونت در جامعه مي شود. اكنون خشونت ساختاري عليه زنان روزبه  
روز افزايش مي يابد. چند همسري و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بـيـن    
بردن خشونت اقدام نمي كنند، بلكه فرد عامل خشونت را تشويق هـم مـي       

 “كنند.
در همين حال فعاالن جنبش زنان با پافشاري برماهيت قرون وسـطـايـي      

آن را اعمال خشونت آشكار نسبت  51و   24، 23، 22اليحه ضد خانواده مواد 
اليحه ضـد     51به زنان، خصوصا زنان طبقات محروم جامعه، مي دانند. ماده  

 خانواده مروج ازدواج دختربچه هاست و اين به معني خشونت عريان است. 
يكي از علل گسترش خشونت در ابعاد مختلف بر ضد زنان ميهن ما، عالوه 
بر تبعيض وحشتناك جنسيتي و قوانين قرون وسطايي، ژرفش شكاف طبقاتي 
و رشد پديده فقر در جامعه است. در كنار مسايل مهمي چون ازدواج مـوقـت،    
كاهش سن ازدواج دختران و  مواد ارتجاعي اليحه ضد خانواده، طرح عفاف و 
حجاب، نابرابري در محيط كار، دستمزد كمتر زنان در مقابل كار مسـاوي بـا     
مردان، اخراج زنان كارگر به ويژه زناني كه باردار مي شوند، فشار اقتصادي بر 

زنان سرپرست خانوار و نابرابري در يافتن شغل و جز اين ها، از نـمـاد هـاي       
 روشن اعمال خشونت بر ضد زنان است. 

مبارزه با اعمال خشونت ساختاري و سيستماتيك رژيم واليت فقيه نسـبـت   
به  زنان مي بايد در همه عرصه ها و با پشتيباني فعال جنبش سـراسـري از     

 خواست هاي جنبش زنان همراه باشد!
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شوراي نگهبان، كاهش اختيارات مجلس، و 

 مانورهاي ولي فقيه

در هفته هاي اخير انتشار مجموعه پيشنهادات و نظر نهايـي كـار     
گروه مشترك شوراي نگهبان براي حل اختالف دولت و مـجـلـس      
سبب تنش هايي جدي در حاكميت و تشديد رويارويـي در طـيـف        
ارتجاع حاكم شد.  عباس علي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان،  

آبان ماه در جمع خبرنگاران داخلي به تشـريـح و      29درحالي در روز 
بازگو كردن اين پيشنهادات پرداخت كه پيش از او علي اكبر جوانفكر، 
مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد و مدير عامل خبرگزاري ايـرنـا، طـي      

اگر به ماهيت قوا (سـه   ” مصاحبه اي با روزنامه خبر، اعالم كرده بود:  
قوه مقننه، مجريه و قضاييه) توجه كنيم و اندازه آنـهـا و وظـايـف          
وانتظاراتي را كه از قوا مي رود را مورد بررسي قرار دهيم، متوجه مي 
شويم كه قوه مجريه واقعا درياي بي انتهايي است و بقيه در كنار آن 
مانند يك درياچه كوچك هستند ... قانون اساسي صراحت دارد كـه       
كار مجمع، فقط تشخيص مصلحت است، اما آنچه اكنون شاهـد آن    

 ...“ هستيم چيزي بسيار فراتر از تشخيص مصلحت است. 
مجموعه پيشنهادات ارايه شده از سوي سخنگوي شوراي نگهبـان  
نيز كامال همسو و هم جهت با اين مواضع مشاور ارشد احمدي نـژاد  
قرار دارد و حاكي از يك سياست حساب شده از سوي كودتاچيان در 
قبال تحوالت سياسي كشور به ويژه با نزديك شدن انتخابات آيـنـده   
مجلس است. نقش اصلي را در اين سياست در لحظه كنوني شـوراي   

 نگهبان و دبير آن احمد جنتي بر عهده دارند. 
مطابق با پيشنهادات ارايه شده از سوي سخنگوي شوراي نگهبان، 
كارگروه حل اختالف، دو محور اصلي را كه عبارتند از لزوم اصـالح    
آيين نامه داخلي مجلس و ديگري تفسير برخي اصول قانون اساسـي  
مورد تاكيد و توجه قرار داده است، كه بر مبناي آنها اختيـارات قـوه     
مقننه، يعني مجلس، به شدت كاهش يافته و اخـتـيـارات ريـيـس          
جمهوري (احمدي نژاد) افزايش مي يابد. به عالوه،  نقش و جايـگـاه      
مجمع تشخيص مصلحت نيز دستخوش تغيير شده و اختـيـارات آن     

 محدود مي گردد. 
به طور مثال، عباس علي كدخدايي دراين زمينه ها خـاطـرنشـان      

در مصوبات اصراري مجلس براي ارجاع مصوبات اعاده شده از ” كرد:  
شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، الزم اسـت راي      
گيري براي تشخيص ضرورت با توجه به خالف شـرع يـا قـانـون         
اساسي بودن مصوبه انجام پذيرد و اين نكته در هنگام راي گـيـري     
بيان شود... پيشنهاد شده است با توجه به تعيين نشدن زمان معين در   

) 138بررسي مصوبات دولت از جانب رييس مجلس (موضوع اصـل     
سقف زماني معين براي رسيدگي اعالم شود ... رييس جمهـور حـق        
داشته باشد در باره نقض اصول قانون اساسي از طرف ساير قـوا از      
آنان سوال كند، تذكر دهد و پيگيري كند ... اختيارات مندرج در اصل    

براي رييس جمهور مشابه اختيارات مذكور در امور مربـوط بـه      126
وزارتخانه ذي ربط باشد و رييس جمهور همانند آنها بتواند آيين نامـه  
براي دستگاه تحت امرخود صادر كند، دراين صـورت ايـن گـونـه         

از جانب رييس مجلس در واگذاري  118مصوبات مي تواند تابع اصل 
 ...“اختيارات باشد. 

در باره نقش مجمع تشخيص مصلحت نيز در ايـن مـجـمـوعـه          
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نـظـام   ”...  پيشنهادات آمده است: 

بايد مقيد به زمان باشد كه دراين صورت نيازمند دستور ايشان (رهبر)  
براي اصالح آيين نامه اين نهاد است ... درباره مصوباتي مانند نظارت    
استصوابي شوراي نگهبان، شمول اختيارات مقام معـظـم رهـبـري،       
اختيارات مجلس خبرگان، وظايف و اختيارات مجـمـع تشـخـيـص        
مصلحت نظام و مواردي كه محل بار مالي آن تعيين نشـده اسـت،       
مجلس حق ورود و بررسي ندارد و در صورت ورود و رد شـوراي          
نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد 

 ...“و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسي واظهار نظر ندارد. 
موضع شوراي نگهبان بالفاصله با واكنش مجلس روبه رو گرديـد.  
ابتدا علي الريجاني به عنوان رييس مجلس با صراحت تاكيـد كـرد،     
اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان، نظر تمام اعضاي هـيـات حـل      

مصـاحـبـه    ” اختالف (كارگروه تعيين شده) نبوده است. وي گـفـت:         
سخنگوي شوراي نگهبان نظر خود آقاي جنتي اسـت و مـجـلـس         
نظراتش را مكتوب ارايه داده است و آنچه كه كدخدايي مصـاحـبـه      

 “كرده، نظر جنتي است.
همچنين چهار نماينده مجلس كه عضو كار گروه حل اختالف نيـز  

 -احمد جنـتـي    –هستند در نامه يي سرگشاده به دبيرشوراي نگهبان 
ضمن ابراز نظرات خود پيرامون مسايل مورد اختالف ميان دولـت و    
مجلس و مخالفت با مجموعه پيشنهـادات ارايـه شـده از سـوي             
كداخدايي، خواستار رسيدگي به تخلفات دولت احمدي نژاد شدند. اين  

نمايندگان لزوم تشكيل يك نهاد جديد تحت نظارت رهبري را براي رسيدگـي بـه     
اين تخلفات مورد تاكيد قرار دادند. در اين نامه با اشاره به  حمايت ولي فـقـيـه از       
دولت سخن به ميان رفته وعلت عدم برخورد با احمدي نژاد را حمايت هـاي ولـي     

مجلس شوراي اسالمي، بـا    ” فقيه دانسته اند. در اين نامه سرگشاده يادآوري شده:   
مالحظه شرايط خاص سياسي و با نصب العين قراردادن اوامر مكرر مقام مـعـظـم      
رهبري داير برتعامل ميان دولت و مجلس شوراي اسالمي، از تعقيب ضمانت هـاي  

 ...“اجرايي سنگين چون سوال و استيضاح رييس جمهور صرف نظر كرده. 
در پي اين مسايل، روح اهللا حسينيان، از نمايندگان بد سابقه مدافع احمدي نـژاد    
در مجلس، طي سخناني در صحن علني مجلس با زبان تهديد آميز اعالم داشـت:    

اين صحبت ها (مخالفت با پيشنهادات شوراي نگهبان) اين شبهه را ايجاد كرد كه   ” 
برخي نمايندگان درصدد زمينه سازي براي اختالف با رهبري قرار گرفتـه انـد ...         

 “رهبري هر تصميمي را كه اتخاذ بفرمايد واجب الطاعه است.
اين جوسازي حساب شده مدافعان دولت كودتا در هماهنگي كامل با عمـلـكـرد    
شوراي نگهبان قرار دارد و هدف آن تقويت دولت احمدي نژاد و باندهاي هوادار او   

و تحكـيـم   “  جمهوريت” در حاكميت و پايمال كردن و حذف آخرين بقاياي مظاهر 
نظام است.عالوه بر تهديد مخالفان طرح افزايش اختيارات دولـت در       “  اسالميت” 

صحن علني مجلس، در روزهاي اخير برخي فرماندهان سپاه و بسيج نيز وارد ميدان 
پافشاري مي كنند. ايـن در واقـع        “  اوامر ولي فقيه” از “  اطاعت” گرديده و بر لزوم 

تهديد آشكار تمامي منتقدان وضعيت كنوني آن هم در طيف ارتجاع حاكم اسـت.    
دراين زمينه ابتدا رييس اداره سياسي سپاه، كه از طراحان اصلي كودتاي انتخاباتـي  
به شمار مي آيد، پاسدار يداهللا جواني در همايش پرچم داران بصـيـرت، رهـروان        

امروز در ” آذر ماه، با تهديد علني منتقدان به عملكرد دولت و رهبر گفت:   2واليت، 
جنگ نرم دشمن به دنبال يارگيري از جبهه انقالب [بخوان اصول گرايان] است تـا    
آنان را در مقابل انقالب قرار دهد ... امروز اهداف آمريكا براي مقابلـه بـا نـظـام            

سپس پاسدار نقدي، رييس نـيـروهـاي    “  اسالمي حالت طيف گونه اي گرفته است. 
آذر ماه،  سخنان مشابهي را بيان داشـتـه،      7بسيج، در جريان مانور بزرگ واليت، 

چـنـيـن    “  فتنه هاي پيچيده تر از فتنه سال گذشته در راه است. ” خاطر نشان كرد:  
تبليغاتي كه به موازات تشديد اختالف در طيف ارتجاع حاكم، ابعاد گسترده اي مـي  
يابد، با هدف معين و برنامه اي حساب شده جريان دارد. بي دليل نبود كه غالمعلي  

آذرماه، از ضرورت تصـفـيـه در         8حدادعادل طي گفت و گويي باخبرگزاري مهر، 
غربالگري در جريـان اصـول     ” سخن گفت. وي تاكيد كرد:   “  جريان اصول گرايي” 

گرايي تكليف غير اصول گراها را روشن مي كند. معتقدم اصول گرايي درجاتي دارد. 
اگر كسي اصول گرا نباشد حتما بايد در اين غربال تكليفش روشن شود، در بـيـن     
اصول گراها براي تصدي مسئوليت هاي مختلف طبعا او كه اصول گـراتـر اسـت،      

 “انتخاب مي شود.
آنچه در خصوص پيامدهاي اختالف ميان دولت ومجلس كه به عبارتي دقيق تر 
بازتاب اختالف و كشمكش ميان جناح هاي مختلف طيف ارتجاع حاكم است، مورد 
اشاره قرار گرفت، نشانه دقيقي از خود كامگي، استبداد و بي قانوني تـوسـط ولـي      
فقيه، شوراي نگهبان و دولت ضد ملي كودتاست. كودتاچيان با مانورهاي حسـاب     
شده خود كه حمايت ولي فقيه را نيز به همراه دارد، مي كوشند با فشارهاي سياسي 
كه متناسب با اوضاع داخلي و خارجي ميزان آن تنظيم مي شـود، رقـبـاي درون        
جناحي خود را متزلزل و تضعيف كنند. كشمكش كنوني در حاكميت بي ترديد يك  
مرحله عمده و اساسي در تعريف ماهيت و آينده رژيم واليت فقيه است.  در ايـن       
مرحله شوراي نگهبان ارتجاع آخرين بقاياي به شدت ضعيف جمـهـوريـت را بـا         
صالحديد و اشاره ولي فقيه نشانه رفته است. در عين حال، مجموعه پيشـنـهـادات     
ارايه شده از سوي سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص كاهش اختيارات مجلـس،  
كل اعتبار نداشته يِ نظامي را فرو مي ريزد كه اصوال اعتباري براي حق حاكميـت  
واعمال اراده مردم قائل نيست و مشروعيت خود را ناشي از مردم نمي داند. عـالوه   
بر اين ها، تشديد درگيري واختالفات در طيف ارتجاع حاكم زير تاثير حضور و زنده 
بودن جنبش مردمي است. هيچ يك از جناح هاي طيف ارتجاع حاكم نمي توانـنـد    
اين حقيقت را ناديده بگيرند. شوراي نگهبان با ارايه مجموعه پيشـنـهـادات خـود        

نظامي را كه ولي فقيه بر  -مقدمات حقوقي و سياسي شكل گيري يك نظام امنيتي
فراز آن قرار دارد فراهم مي كند. اما آيا با وجود جنبش مردمي وحضور آگاهانه توده  

امنيتي امكـان   -ها در صحنه سياسي اين دگرديسي وشكل گيري حاكميت نظامي
پذير خواهد بود؟! پاسخ به اين پرسش را بايد در اقدام و عمل توده هاي جان به لب 

 رسيده جستجو كرد!
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 اروپا در چنگال بحران اقتصادي!

فرانسه،  1789به روايت نوشتارهاي تاريخي، كمي پيش از انقالب كبير 
زماني كه به ملكه ماري آنتوانت خبر دادند كه مردم گرسنه پـاريـس در     

اگر نان ندارند، ”اند، او پاسخ داد:  ها براي نان دست به تظاهرات زده خيابان
هاي كـالن و       اكنون نيز در روزگار سرمايه “ بخورند.  بيسكويتتوانند  مي

هايي كه در خدمت آن ها هستند، انگار كه روح ماري آنتوانت دوباره  دولت
حاضر شده است! درست در همان روزهايي كه دولت ژوزه سوكـراتـيـس،    

يي كه نگـران كسـري     “ آرام كردن بازارها” نخست وزير پرتغال، به بهانه 
اش به حقوق مردم را اعالم كرد، دولت  ترين حمله بودجه كشور بودند، تازه

هاي در حال ورشكستگي را  ايرلند هم اعالم كرد كه كمك مالي به بانك
مهرماه[  8هزار ميليون يورو افزايش خواهد داد (آيريش تايمز،   6در حدود 

]). در نتيجه، امسال كسري بودجه دولت ايرلند بالغ بـر     2010سپتامبر  30
درصد توليد اقتصادي كشور خواهد شد كه از زمان جنگ جهاني دوم    32

تا كنون، باالترين رقم در ميان كشورهاي اروپايي است (آسوشيتد پـرس،   
هاي ايرلند در مقابل بدهكاري  ]). شگفتا كه بانك2010اكتبر 1مهرماه [  9

گذاري كالني كـه   اند و سرمايه كالني كه به بستانكاران خارجي پيدا كرده
و پس از تركيدن حباب مسكن و    -در بازار داغ مسكن ايرلند كرده بودند 

 -هاي وارده را پنهان كـنـنـد         بحران جهاني سعي كردند ميزان خسارت
 گيرند! اكنون پاداش هم مي

و عوامل آن در برابر اين كسري عظيم بودجه در كشوري كه  “بازار”اما 
ده درصد كاهش يافت و بيكاري در آن بـه   2009درآمد ملي آن در سال 

آيـريـش   ” درصد رسيد، چه واكنشي نشان دادند؟ به نـوشـتـه      13/   8مرز 
) اعالم كرد كـه بـه دولـت         Fitch، مؤسسه ارزيابي اعتبار فيتچ (“تايمز

دهد كه دست به اصالحات مالياتـي بـزنـد       سال ديگر مهلت مي 4ايرلند 
كه رده بـااليـي        -AAبندي اعتباري درازمدت آن را از  بدون اينكه رده

است، تغيير دهد. اولي رِن، كميسر اقتصادي اتحاديه اروپا، نيز حـمـايـت       
قاطع خود را از نحوه برخورد وزير امور مالي ايرلند با اين مسـئلـه اعـالم      
كرد. يوآكين آلمونيا، كميسر اروپا در امر رقابت، از اعالن دولت ايـرلـنـد       
استقبال كرد و اين اقدام را به سود ايرلند دانست. به اين تـرتـيـب ديـده        

شود كه بازارهاي اقتصادي تضعيف شده، از كـمـبـود بـودجـه رنـج            مي
بازار بايد گفت كه اين بازارها زمانـي   “ آرام كردن” برند. و اما در مورد   نمي

گيرند كه شيره جان منابع مالي دولت را بمكند. روشن است كـه      آرام مي
ترديد به بهاي كاهش دسـمـتـزدهـا،        بازار بي “ آرام كردن” اين ضرورت 

هـاي     هاي پرداختي مردم عادي، و كاهش شديد بـودجـه   افزايش ماليات
دولتي در امور اجتماعي تمام خواهد شد كه دولت ايرلند اكـنـون تـدارك      
اجراي آن ها را آغاز كرده است. وزير امور مالي ايرلند در حالي كه آغـاز     

كرد، اظهار داشت  كشي را اعالم مي هاي جديد رياضت تدارك براي برنامه
كه از هم اكنون مقررات بازنشستگي و تأمين اجتماعي مورد تجديد نـظـر   

چـنـيـن، در       ]). هم   2010اكتبر 11مهرماه [    19اند (بلومبرگ،   قرار گرفته
مـنـتـشـر      “ ثبات مالي جهاني” المللي پول درباره  گزارشي كه صندوق بين

هـا     دولت” اكتبر]) آمده است :    5مهرماه [    13كرده است (ديلي تلگراف،  
ويژه در اسپانيا، آلمان و اياالت متحـد   ها تزريق كنند، به بايد پول به بانك

هاي ضـروري بـراي        يوآكين آلمونيا نيز حمايت خود را از اقدام “ آمريكا. 
مـا در    ” هاي تجاري اعالم كرد و افزود:     ها، صنايع و سامانه نجات بانك

حال حاضر در شرايطي نيستيم كه بتوانيم به وضع عادي بازگـرديـم. مـا       
هاي دولتي از راه تزريـق   دانيم كه هنوز مؤسساتي هستند كه به كمك مي

 5مـهـرمـاه[    13(فايننشيال تايمز،   “ هاي عمومي (دولتي) نياز دارند   سرمايه
هـاي مـذكـور         دهد كه شـركـت   اكتبر]). و همه اينها در شرايطي رخ مي

اند. در اين ميان، رئيس بانك مركزي اروپـا      سودهاي كالني كسب كرده
فكر ماليات گرفتن از مبادالت مالي را از سـر بـه در       ” هم با بيان اينكه 

اين اقدام پيامدهاي منفي اقتصادي، مالي...و فني خـواهـد      ” ، افزود:  “ كنيد
 و اما مردم چه كنند؟ بيسكويت بخورند! “داشت.

هاي  داري جهاني از جنبه اين امري پنهان نيست كه امروزه نظام سرمايه
گوناگون دچار از كار افتادگي شده است. پال ولكر، رئيس پيشين فـدرال     

 23رزرو (معادل بانك مركزي) آمريكا در سخناني كه روز اول مهرماه [        
نظام مالي در هـم  ” سپتامبر] در يك كنفرانس ايراد كرد، اظهار داشت كه  

گفتيم و  2008شكسته و از كار افتاده است. ما اين حرف را در پايان سال  
ك.  “ كنم كه متأسفانه هنوز هم اين حـرف درسـت اسـت.         من فكر مي

المللي پـول نـيـز گـفـت:             روگوف، اقتصاددان ارشد پيشين صندوق بين
درصد احتمال دارد كه اسپانيـا   95ناپذير است.   ورشكستگي يونان اجتناب” 

نيز ورشكست شود. مجارستان در آستانه يك فاجعه قرار دارد...اوضاع در       

تر خواهد شد...كشورهاي زيادي ورشكست خواهند شد. تـا         اروپاي شرقي وخيم
در يـك    “  منطقه يـورو   ”شود، بسياري از كشورهاي  آنجا كه به يورو مربوط مي

سال آينده در بالتكليفي فلج كننده اي قرار خواهند داشت. وضعيت آمريكا هـم    
 اكتبر]). 4مهرماه [  12(اشپيگل،  “بسيار نگران كننده است

كه نه نان داشتـنـد نـه       1789دانيم، مردم پاريس در سال  همان طور كه مي
سال پيش هم در روسيه  93هاي ديگري حل كردند.   بيسكويت، مشكل را از راه

داري فقط فقر و  واقعه مشابهي رخ داد. در حالي كه طبقات مسلط جامعه سرمايه 
 كنند. هاي ديگري پيدا مي آورند، مردم هميشه راه جنگ به ارمغان مي

 
 ، ارگان مركزي حزب كمونيست پرتعال].”آوانته“[به نقل از 

خوانند، در حالي كه  پوست در كالج درس مي ساله سياه 24تا  18درصد از جوانان 
ريـگ     مـرده ” گـويـد:       درصد است. او مي  59رقم مشابه در ميان سفيدپوستان 

اي از جامعه مـا     توان در ساختار اقتصادي ما و تقريباً در هر گوشه استعمار را مي
وزارت زنان، كودكان و امور معلوالن نيز به تازگي تأسيس شده است تا در “  ديد.

هـاي     هاي خانگي و تـبـعـيـض     ميان وظايف ديگر، به مشكالت جدي خشونت
اين اول كار است، ” گويد:   اجتماعي رسيدگي كند. نزيمانده با شور و احساس مي 

هاي ديگر نيز مطرح و دنبال كنيم، زنـان   خانه اما ما بايد اين مسائل را در وزارت
هاي زندگي دولتي، اقتصادي و اجتماعي بكشانيـم، و روابـط        را به همه عرصه

هاي غربي بـه     او از توجه مفرط رسانه “ جنسيتي را در كشورمان دگرگون كنيم. 
هاي خانگي و خانوادگي پرزيدنت زوما آگاه است، امـا مـطـرح كـردن            برنامه
رئـيـس   ” گـويـد:         داند. مي  مورد مي هاي خود را براي انتشار در اينجا بي ديدگاه

هاي  هاي محتمل و موجود ميان سياست جمهور سخت كار كرده است تا اختالف
هاي زيـادي   دولت، سنديكاها و حزب كمونيست آفريقا را كاهش دهد... مشورت   

گيرد، از جمله در مورد انتخاب  ميان سه ستون اصلي ائتالف انقالبي صورت مي
شود كرد!) و حزب مـا     و انتصاب وزيران (امري كه در بريتانيا فكرش را هم نمي 

 “نهد. گرايانه را ارزش مي اين رويكرد سازنده و جمع
هـاي     حزب كمونيست آفريقاي جنوبي تا كنون هميشه در برابر خواست چـپ 

گانه مقاومت  افراطي و نيروهاي ضد كنگره ملي براي بيرون آمدن از ائتالف سه
كرده است. امروزه تعداد اعضاي حزب كمونيست در مجلس و هيأت دولـت از     
هميشه بيشتر است. گوييد مانتاشه، دبيركل كنگره ملي آفريـقـا، صـدر حـزب          

هـايـي از        كمونيست آفريقاي جنوبي هم هست. نزيمانده با بر شمردن نمـونـه   
هاي كارگري با مشي رسمي كنگره ملي آفريقا و  اختالف ميان برخي از سازمان

با همه ايـن احـوال،     ” گويد:   اند، مي ها به راه انداخته كارزارهايي كه اين سازمان
هاي طبقه كارگر، مثل كنگره سنديكاهاي آفريقاي جنوبي  نقش مستقل سازمان

 “ و حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، در روند انقالبي كشور، نقشي حياتي است. 
 “ راه آفريقاي جنوبي به سوي سوسياليسم” حزب كمونيست خط مشي درازمدت 

تالش ما ” گويد:   كند كه در برنامه اين حزب آمده است. نزيمانده مي  را دنبال مي
هاي كار، در جوامـع گـونـاگـون        اين است كه رهبري طبقه كارگر را در محيط

الـمـلـلـي      ها، در دولت، و در سطح بين كشور، در اقتصاد، در برخورد آرا و انديشه
نزيمانده از چشم اميدي كه به كنگره ملي آفريقا  “ برقرار كنيم و گسترش دهيم. 

خواه در قاره آفـريـقـا       و آفريقاي جنوبي به عنوان پيشگام نيروهاي چپ و ترقي
ما فعاالنه از پيكاري كه در سوآزيلنـد  ” گويد:   دوخته شده است، آگاه است. او مي 

و در عين حال بر اهـمـيـت    “  كنيم؛ براي دموكراسي در جريان است حمايت مي
 هاي اخير در زيمبابوه نيز تأكيد ويژه دارد. تداوم پيشرفت

ها كارگر مهاجر در جستجوي كار از زيمبابوه به آفريقاي جنوبي كـوچ     ميليون
وجدان زيمبابوه موجب تنش و تفرقه در مـيـان    اند، چرا كه كارفرماهاي بي كرده

ما همراه با سنديكاها براي وحدت طبقه كـارگـر پـيـكـار        ” اند.   نيروي كار شده
كنيم و تالش داريم نظارت دولت بر شرايط استخدام و كار را بهبود بخشيم.  مي

اما در نهايت، راه حل مسئله در حراره (پايتخت زيمبابوه) است كه دولت ائتالفي   
 “بايد به دموكراتيزه كردن كشور و بهبود اقتصادي ادامه دهد.

رهبر حزب كمونيست آفريقاي جنوبي مرحله كنوني تحول و توسعه كشور را   
بـزرگ  ” گـويـد:       بيند. او مي  يك مبارزه طبقاتي حاد بر سر سمتگيري جامعه مي

هاست كه لبه تيز حمله را  ترين تهديد در حال حاضر از سوي به اصطالح ليبرال
اند و مخالف مالكيت دولتي و دخالت دولـت در       متوجه كنگره ملي آفريقا كرده

ترين راه به  امور كشور هستند... برقراري يك دموكراسي بنيادي و ملي سرراست   
 “سوي سوسياليسم در كشور ماست.

 
 “مورنينگ استار”به نقل از نشريه انگليسي زبان 

 ادامه تا پايه گذاري دموكراسي ...



نزيمانده از اينكـه خـط     “  هاي مخابراتي را از دست داديم.  شركت
هاي دولـتـي بـه       هاي پيشين براي وادار كردن بانك مشي دولت

فعاليت در خط كامالً انتفاعي اكنون مورد تجديد نظر قرار گرفـتـه   
است، خشنود است. رويكرد دولت پرزيدنت جيكوب زوما مبتني بر  

“ انـتـفـاعـي    ” تقويت نهادهاي دولتي است تا خصوصي سازي يا   
افـتـد.      زند و در گفتگوي ما وقفه مي كردن آن ها. تلفن زنگ مي 

ابراهيم پاتل، وزير توسعه اقتصادي و دبيركل پيشين سنـديـكـاي    
خانه تـحـت      كارگران نساجي است كه تماس گرفته است. وزارت 

داري را      هاي خـزانـه     نظر او را دولت جديد ايجاد كرد تا فعاليت
تمركز زدايي و كنترل كند. اما رشد اقتصادي فراتر از حد معمـول،   

ما به ” دهد:   هاي ديگري را به همراه دارد. نزيمانده ادامه مي چالش
و در همـيـن    “ نيروي كار ماهر و آموزش ديده بيشتري نياز داريم. 

خانه تحت نظارت او بايد فعـالـيـت كـنـد.         بخش است كه وزارت
ماه گذشته يك برنامه سراسري بـراي آمـوزش      19در ”گويد:  مي

ايم. هدف درازمدت ما در مسير توسعـه   پس از مدرسه تدوين كرده
ها، متوجه آموزش و تربيت شمار بيشتـري افـزارمـنـد و          مهارت

داند كه راه طوالني و دشوار اسـت.     نزيمانده مي “ تكنيسين است. 
آموزاني است كه  ترين طرح او مشتمل بر كمك مالي به دانش تازه

 5اي هستند كه در آن فـقـط        درآمد در جامعه هاي كم از خانواده
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داري ضربه شديدي به آفريقاي جنوبي زده است، به طوري  بحران  جاري سرمايه
كه در دو سال گذشته يك ميليون فرصت شغلي از دست رفته است. بليد نزيمانـده،   

كـنـگـره    ” اگر دولت حزب ” دبيركل حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، معتقد است :  
هاي زيربنايي، از جمله برگزاري جام جهاني  بر تعهد خود در اجراي طرح“ ملي آفريقا

 “فوتبال امسال، پابرجا نمانده بود، ممكن بود وضع از اين هم بدتر شود.
رفيق نزيمانده كه وزير آموزش عالي در دولت كنگره ملي است، چنـدي پـيـش      

المللي ميان نهادهاي آموزشي دو كشـور، سـفـري بـه          براي تقويت پيوندهاي بين
، دبيركل حزب كمونيـسـت   “ رابرت گريفتز” بريتانيا كرد. او در گفت و گويي با رفيق  

ما در حال خروج از بحران هستيم، و انتظار داريـم كـه رشـد          ” گويد:   بريتانيا، مي
اگرچه اين رقم نصف رقم مشابه “ درصد برسد. 3تا  2مان در سال آينده به  اقتصادي

در دوره پيش از ركود اقتصادي است، اما او معتقد است كه به رغم يك تهديد عمده 
روست، اين ميزان رشد قابل دستيابي خواهد بود. رفيق نزيمانده   كه كشور با آن روبه

در سه سال آينده در “  راه رشد نوين” از طريق طرح دولتي ” گويد:  با شور و شوق مي
هاي  سازي، خدمات عمومي و برنامه هاي ساختمان ميليارد دالر در بخش 115حدود 

پنج اولويت اصـلـي ايـن      ” كند :   او اضافه مي “ گذاري خواهد شد.  ايجاد كار سرمايه
هاي بهداشتـي   استراتژي جديد عبارتند از: كار مناسب، آموزش، دسترسي به مراقبت 

 “و درماني، توسعه روستايي، و مبارزه با فساد و جرايم.
و اما بزرگ ترين خطر و تهديد براي رشد اقتصاد آفريقاي جنوبي همـانـا اقـدام      

زند و  را دامن مي “ جنگ ارزها” ميليارد دالر اسكناس است كه  650آمريكا به چاپ 
هـا تـالش دارنـد ارز             برد، و اين در حالي است كه دولـت  ها را باال مي نرخ بهره

ها فراهم كننـد. نـرخ       كشورهاي خود را حفظ كنند و بودجه ضروري را براي هزينه
هايـي   درصد رسيده است كه موجب جذب پول 7/5بهره در ژوهانسبورگ اكنون به 

شود كه به دنبال سودهاي سريع و كوتاه مدت هستند، اما خود مانعي اسـت در     مي
 هاي دراز مدت. گذاري راه وام گرفتن براي سرمايه

در حال حاضر بحثي در درون كنگره ملي آفريقا در جـريـان     ” گويد:   نزيمانده مي
ها “گير سرعت”است براي ماليات بستن بر معامالت قماري و استفاده از به اصطالح 

“  كننـد.   ها، مشابه همان كاري كه در برزيل مي جايي سريع سرمايه براي تنظيم جابه
اند، اما به نظر او يك كاهش يـك     اگرچه نرخ بهره را اخيراً نيم درصد كاهش داده

درصدي ديگر نيز الزم است. نگراني او همچنين درصد بااليي از جمعيت اضـافـه      
و اسـتـخـراج       “ طبقه مـتـوسـط   ” و متكي به ميزان مصرف  “ بيكار” شده به كشور، 

گسترده معادن است، اگرچه صادرات بيشتر به چين مزاياي مالي چشمگيري بـراي    
هاي دولتي توسـعـه و      بانك” هاي  كشور دارد. نزيمانده بر اين باور است كه فعاليت 

دهي با بهره كمتـر   ، بايد بيشتر به سمت وام“ شركت توسعه صنعتي” ، و نيز “ مسكن
گذاري در بخش ساختمان و توليد براي بازار  سوق داده شود تا به اين ترتيب سرمايه

نزيمانده در پاسخ به اين سئوال كه آيا اكنون كشورش گرفتـار  “  داخلي تقويت شود. 
هاي درازمدتي را بر امـور     هاي مالي بخش خصوصي شده است كه بازپرداخت طرح

مـا  ”كنند، همان طور كه در بريتانيا رخ داده است؟ پاسخ داد:  مالي دولت تحميل مي
ايم، اما وارث    هاي مالي بخش خصوصي گرفتار نكرده چنان در طرح هنوز خود را آن

هاي دولتي نسبتاً بـا   خانه خصوصي هستيم. وزارت  -هاي دولتي چند مورد از شراكت
 “كنند. ها كار مي احتياط با اين شركت

سازي كه پيامد آن در بريتانيا چيزي نبوده است جـز سـودهـاي       درباره خصوصي
هـا بـراي مصـرف           ها، سر به فلك كشيدن قيـمـت   سرشار براي صاحبان شركت

حـزب  ” گـويـد:         گذاري در زيربناي حياتي كشور، او مي كنندگان، و كمبود سرمايه
ساله تالش كـردنـد تـا         15كمونيست آفريقاي جنوبي و سنديكاها در يك مبارزه 

سيستم حمل و نقل شهري و بين شهري، شركت هواپيمايي آفريقاي جنوبي، اداره   
پست، و مؤسسات مالي و توسعه را در بخش دولتي حفظ كنند، اما متأسفانه مالكيت 
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دموكراسي، در مسير حركت  گذاري پايه
 به سوي سوسياليسم

  كرون 1100            از ايران  به ياد رفيق علي گالويژ

 كمك هاي مالي رسيده 

     11ادامه در صفحه 

 ژوهانسبورگ ميزبان كمونيست هاي جهان
 

 -دوازدهمين اجالس بين المللي ساالنه احزاب كمونيست             
دسامبر در    5الي    3كارگري جهان با موفقيت كامل در روز هاي          

مركز كنفرانس هاي درياچه قو در ژوهانسبورگ برگزار شد.               
كارگري از پنج قاره جهان در اين        –حزب كمونيست     68شركت  

نشست مهم كه براي اولين بار در آفريقا برگزار مي شد، نقطه               
عطف مهمي در حيات جنبش كمونيستي در دو دهه اخير                 
محسوب مي شود.  اجالس كمونيست هاي جهان در روز جمعه            

آذر ماه با پيام هاي همبستگي كنگره اتحاديه هاي كارگري             12
آفريقاي جنوبي، فدراسيون جهاني جوانان دموكرات و سخنراني          
رفيق بليد نزامنده، دبيركل حزب برادر آغاز شد.  از مهم ترين               

سخنراني رفيق ژاكوب زوما،       وجنبه هاي اين نشست، حضور        
رئيس جمهور آهريقاي جنوبي و رهبر كنگره ملي آفريقاي                
جنوبي، در اولين روز اجالس بود. مشروح تصميمات اين اجالس           
 و گزارش كامل آن در شماره آينده نامه مردم منتشر خواهد شد.  

  


