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كودتاگران و شـكـنـجـه       كيهان، روزنامه
نگراني دشـمـن     ” گران، مقاله يي با عنوان:  

اصول گرايـان / تـرفـنـدهـا و               وحدت از
آبان ماه، به چاپ رساند. ايـن    23، “ تهديدها

يك بار ديگر  بـه طـور           مقاله در حقيقت
روشن درگيري ها و نـزاع هـاي  درون             
حاكميت را كه در ماه هـاي اخـيـر حـدت         
بيشتري يافته است، و تازه ترين تظاهـر آن    
در بركناري متكي از وزارت خارجه متجـلـي   

 شد، نشان مي دهد. 
با نزديك شدن به ايام ” كيهان مي نويسد:  

انتخابات مجلس نهم و همچنيـن قـطـعـي       
ديگر به تاريخ پيوستـه   88اينكه فتنه   شدن

است بحث ها و رايزني ها در بـاره وحـدت     
بيشتر اصول گرايان جاني تازه گرفته است. .  

از جمله جمعي از سـران گـروه هـاي        . . ”  
اصول گرا، دو هفته پيش، به دعوت رئـيـس   
جمهوري، در دفتر وي حاضر شدنـد و بـه       

و     گفت وگو در باره وضعيت سياسي كشـور 
برنامه ريزي براي تحر كات آينده پرداختنـد.  
كيهان ادامه مي دهد كه، بعد از اين نشسـت  
حبيب اهللا عسگر اوالدي در بين خبرنگـاران  

بين اضالع اصول گـرايـان و       ” عنوان كرد:  
جبهـه  ” دبير كل “  دولت هيچ شكافي نيست. 

، وحدت اصول گرايان را   “خط امام و رهبري
 امري اجتناب ناپذيردانست. 

، كـه ايـن       “ شرق”  اما به نقل از روزنامه 
نشست را نيز انعكاس داده بود، گويا حبـيـب   
اهللا عسگر اوالدي بعد از اتمام اين جـلـسـه    
اعالم كرد كه سرديگر اصول گرايان هاشمي 

رفسنجاني است كه مي خواهند او را بـه يـك     
شهروند بي نام ونشان تبديل كنند در حالي كه 
هاشمي داراي يك شناسنامه كـامـل اسـت.         
روزنامه شرق ادامه مي دهد كه، عسگر اوالدي 
اعالم كرد كه براي حل اخـتـالفـات اصـول         

]“ جـامـعـه   ” گرايان با محوريت جامعتين [دو    
كه به دبير كلـي آقـايـان        -شود   پيگري مي

مهدوي كني و محمد يزدي است،  يكي رئـس  
جامعه روحانيت مبارز و ديگري رئيس جامـعـه   
مدرسين حوزه علميه قم. شرق مي نويسد كـه،   
علي الريجاني غايب جلسه پاستور بوده اسـت    
اما او در جلسات جامعتين شركت مي كـنـد و     
بارها گفته است كه وحدت اصولگريان بر پايـه  
تشخيص مصلحت نظام با رهبري هـاشـمـي      
رفسنجاني بيرون مي آيد. همچنـيـن عسـگـر        
اوالدي يــك بــار ديــگــر خــطــر اســالم            

روحانيت را ز جانب بعضي هـا جـدي       منهاي
اعالم كرد. اما واقعيت امر ايـن اسـت كـه،           
برگزاري اين جلسات  در دو هفته اخـيـر بـه        
منظور حل اختالفات بين جنـاح هـاي رژيـم        
واليت فقيه، با شكست جدي مواجه شده است. 
قابل توجه است كه جلسه خيابان پاسـتـور بـا      
شركت نمايندگان بيت رهبري، سپاه پاسـداران،  
احمدي نژاد و جناح منتصب به بازار بي نتيجـه  
ماند و همين طور نشست نمايندگان مجلس بـا  
شوراي نگهبان منجر به جنگ و جدال بيشتري 

 بين آن ها گرديد.
گزارش كيهان و روزنـامـه ي شـرق، و              
همچنين مناقشه هاي  روزمره بين قواي سـه    

دور جديد مذاكرات هسته اي ايران با كشورهاي 
در حالي پايان يافت كه قرار شد ادامه ايـن   1+    5

مذاكرات در اواخر ماه ژانويه سال جديد مـيـالدي  
( اوائل بهمن ماه)، در استانبول، دوباره از سر گرفته 
شود. در پايان اين مذاكرات كاترين اشتون، مسئول 
امور خارجه اتحاديه اروپا، و جليلي، هر كـدام در      
مصاحبه هاي جداگانه، دستوركار مذاكرات انـجـام   

 شده را متفاوت از ديگري اعالم كردند.
آذر، بـا انـتـشـار مشـروح             16سايت تابناك، 

كنفرانس مطبوعاتي جليلي، از قـول وي آورده          
آنچه كه در پايان گفت و گو مورد تـوافـق   “  است: 

قرار گرفت اين بود كه اوالٌ گفت و گو بـايـد در       
چارچوب همكاري باشد نه در چـارچـوب فشـار،        
راهبرد دو مسيره به عنوان گفت و گو، راهـبـردي   
نيست كه بتواند گفت و گو ها را به نتيجه برسانـد،  
بنابراين آن چه توافق شد اين بود كه گفت و گـو    
براي همكاري حول نقاط مشترك شكـل گـيـرد.      
البته من خيلي مايل بودم و پيشنهاد كردم كه بـا    
حضور اشتون در جمع شما حاضر شده و مشتـركـاٌ   

اجالس جهاني حزب هاي كمونيست: 
 7آينده به سوسياليسم تعلق دارد     ص 
 8بدرود رفيق علي                             ص 

سومين كنگره حزب چپ اروپا، 
 10وتصميمات مهم آن                         ص 

امسال بزرگداشت شانزده آذر براي مبارزان و فعاالن 
جنبش دانشجويي كشور حاوي تجربيات و درس هاي 
با ارزشي بود، بويژه آنكه دانشجويان به رغم فضـاي    
شديد امنيتي حاكم بر دانشگاه ها و مـراكـز آمـوزش      
عالي با طنين شعار اتحاد، مبارزه، پيروزي سرزندگـي،  
 تداوم وخالقيت جنبش دانشجويي را به اثبات رساندند. 
روز شانزدهم آذر به دنـبـال فـراخـوان فـعـاالن             
دانشجويي دانشگاه امير كبير (پلي تكنيك) تـهـران،       
صدها دانشجو در حمايت از زندانيان سياسي خصوصـا  
دانشجويان در بند دست به تجمع اعتراضي زدند. ايـن   
گردهمايي با يورش يگان هاي نيروي انـتـظـامـي و       

بسيج به خشونت گراييد و حداقل چهار دانشـجـو     
آذر ماه گـزارش     16بازداشت شدند. دانشجو نيوز  

دانشجويان دانشگاه اميركبير به پـاسـداشـت    ” داد:  
آذر و درحمايت از دانشجويان در بند دست بـه   16

تجمع زدند ... از ساعات ابـتـداي صـبـح امـروز             
دانشجوي پلي تكنيك  50، حدود 89شانزدهم آذر 

به اين دانشگاه ممنوع الورود شده اند ... در داخـل     
دانشگاه نيز نيروي هاي انتظامات بـا حضـور در       
پارك دانشگاه (محل اعالم شده براي تـحـصـن       
امروز) از نشستن و ايستادن دانشجـويـان در آن        
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زيبا كالم، از قول وي آورده است كه، امكان وقوع دو تحول عمده در پرونده 
“ هسته اي ايران وجود دارد؛ وي در توضيح اين دو تحول عمده مي گـويـد:   

تحول اول همان سخنان كلينتون است كه براي اولين بار گفت كـه ايـران     
مي تواند به غني سازي در خاك خود ادامه دهد، منتها بايد ابتـدا اعـتـمـاد       

؛ وي تحول بعدي را، بحث هاي پيرامون ايـجـاد   “ جامعه جهاني را جلب كند
بانك توليد و نگهداري اورانيوم غني شده براي سوخت نيروگاه هسـتـه اي،     

اگر اين پيشنهاد اجرا شود ديگر نـيـازي     “  ذكر كرد. وي در اين رابطه گفت:  
نيست كه كشورها اقدام به غني سازي اورانيوم كنند، بنابـرايـن راه بـراي        

با ايـران    1+    5باز مي شود چرا كه مشكل اصلي   1+    5مصالحه ايران با 
 “غني سازي اورانيوم است.

سايت آفتاب نيوز، متعلق به حسن روحاني كه قبال مسئوليـت مـذاكـرات      
آذر، در مقاله يي، با طرح اين  14هسته اي ايران را به عهده داشت، به تاريخ 

سوال كه آيا غني سازي همراه با تعامل امكان پذير است، با تفسير سخنـان  
در هر صورت عقب نشيني خانم كلـيـنـتـون     “  هيالري كلينتون، مي نويسد: 

قاعدتا مورد اعتراض عده زيادي از نو محافظه كاران در گروه هاي سياسـي  
آمريكا و به طريق اولي اسرائيل است، بعيد نيست وزارت خارجه آمريكـا در    
هفته جاري براي آرام كردن گروه هاي جنگ طلب در آمريكا و اسرائيل بـه  

مقاله در پايان با اين توضيح كه “  نحوي سعي در توجيه خانم كلينتون نمايد. 
ماهي فن آوري صلح آميز هسته اي، مدتي طوالني اسـت در آب هـاي           
پرتالطم و متشنج شنا كرده و صيد آن به آساني صيد ماهي در آب هاي آرام 

اميد است با تدبير، برنامه ريزي صحيح از پيچ و خـم      “  نيست، آورده است: 
فعلي عبور كنيم و مسئوالن بتوانند با ديپلماسي فعال، پرونده هسته اي را از 

 “نيويورك به وين منتقل نمايند.
در توضيح اخبار، گزارشات و تفسيرهاي ارايه شده در ارتباط با مـذاكـرات   
اخير، ما شاهد اظهارات متناقضي هستيم كه همين امر موضع گيري نسبـت  
به تحوالت اخير مربوط به پرونده هسته اي را با مشكل مواجه مي سازد. اما  
همينكه دو طرف قبول كرده اند مذاكرات آينده در استانبول و در فـاصـلـه      
زماني نه چندان بلند مدت دوباره از سر گرفته شود، نشان دهنده اين مـهـم   
است كه براي مذاكره در باره اين پرونده زمينه هاي عيني وجـود دارد. در       
صورت نبود چنين زمينه هايي، طرفين، به خصوص طرف اروپايي، بعيد بـه    
نظر مي رسد كه زحمت حضور در استانبول را قبول مـي كـرد. اظـهـارات          
سناتورهاي آمريكايي و هشدار به اوباما مبني بر عقب نشيني نكردن دولـت    
آمريكا در مورد  غني سازي نيز نشان مي دهد كه محتواي مذاكرات اخير با 
آنچه  كه به طور رسمي، به خصوص از طرف جليلي، اعالم شده مـتـفـاوت    
است. مسئله ديگري  كه بايد به آن اشاره كرد  اين است كه، بر خالف دور    
قبلي مذاكرات، هماهنگي بيشتري در بين جناح هاي حكومتـي و مـوضـع        
گيري آن ها مشاهده مي شود. موضع گيري رسانه هاي متعلق به اين جناح  
ها قبل و بعد از مذاكرات آشكارا اين را تا حدود زيادي به اثبات مي رسـانـد.   

اجتماعي و اقتصادي رژيم واليت فقيه،  -به نظر مي رسد كه بحران سياسي 
به طور حتم و يقين تاثيري مهم در اين فرآيند داشته و در نهايت رژيـم را      
براي حل و فصل پرونده هسته اي تحت فشار قرار داده است.  بدون شـك،   
استناد به سخنان هيالري كلينتون از طرف رسانه هاي وابسته به رژيم تنهـا  
مانورهاي تبلغاتي يي  است كه فقط در داخل ايران مورد مصرف قرار مـي    
گيرد، هر چند ميزان آگاهي توده ها در داخل نيز فراتر از اين ادعاهاي واهي 
است. در هر صورت، با اينكه  نمي توان ازهم اكنون تحوالت آتي در ايـن       
باره را پيش بيني كرد، اما با استناد به همين سخنان و اظهارات بـايسـتـي      
رويكرد جديدي را نسبت به  پرونده هسته اي در آينده شاهد بـود. مسـئلـه       
خطرناك و فوق العاده مهم در اين ميان، تالش نيروهاي راسـت و فـوق         
ارتجاعي در آمريكا و ايران است كه طرفدار ادامه وضعيت پرتشنج در ايـن    
زمينه اند. رژيم واليت فقيه در يك بي عملي كامل و با اتخاذ سياست هـاي   
ضد منافع ملي، اين واقعيت كه  ميان شيوه هاي عملكر اوباما و جرج بـوش  
تفاوتي وجود دارد، بارها نفي كرده است. نفي اين مهم، ضـربـات جـبـران          

كه رژيم واليت فقيه هيچ گونه دغدغه يي  -ناپذيري را به منافع ملي ايران 
مي تواند به همراه داشته باشد. اين وضعيت از آن رو         -در قبال آن ندارد 

هشدار دهنده است كه،  موقعيت اوباما ، به خصوص بعد از انتخابات مـيـان   
دوره اي اخير، تا حدود زيادي به نفع هارترين جناح هاي پرنفوذ در صحـنـه   
تصميم گيري آمريكا، تضعيف گرديده است. آن چيزي كه در ايـن مـيـان         

اين موضوعات را اعالم كنيم. من اآلن هم اعالم مي كنم اين موضـوع بـه      
عنوان تنها توافق مشترك يعني گفت و گو براي همكاري بر مبنـاي نـقـاط      
مشترك بود. اين تنها چيزي است كه در صورت جلسه ما ضبـط شـد. هـر          

 “چيزي غير از اين موضوعاتي كه اعالم شده به طور حتم ارزشي ندارد.
جليلي در جواب خبرنگاري كه از وي در مورد تعليق غني سازي سوال كرد 
گفت كه، صريحاٌ و قاطعانه خواهد گفت خير و به هيچ عنوان. همين گزارش،  
بيانيه كاترين اشتون را آورده كه در آن، به دو روز گفت و گوهاي مفصـل و    
اساسي، متمركز بر برنامه هسته اي ايران و لزوم پايبندي ايران به تـعـهـدات    
بين المللي اش اشاره مي شود. در همين زمينه، بخش فارسي صداي آمريكا،  

دسامبر)، به نقل از وب سايت وزارت امور خارجه آمـريـكـا،      10آذر ماه (   19
گزارش داده است كه، در حاشيه گفت و گوهاي ژنو، هـيـئـت ايـرانـي بـه           
سرپرستي سعيد جليلي، با ويليام برنز، مقام ارشد آمريكايي گفت و گو كـرده    
است. اين گزارش از فيليپ كراولي، مدير كل روابط عمومي وزارت خـارجـه      
آمريكا، نقل كرده كه، اين دو مقام دوبار در ژنو گفت و گو كرده اند؛ و اضافـه  
كرده است كه، در ژنو در باره غني سازي مذاكره شده است و نه در باره ادامه 
گفت و گو. اين گزارش در پايان آورده است كه، هم اكنون برخـي مـنـابـع        
خبري مي گويند كه دولت ايران در شرايط كنوني تمايل چنداني براي رسانـه  
اي شدن مذاكره با آمريكا ندارد و ترجيح مي دهد كه همچنان هر نوع گفـت  

 اعالم كند.  1+  5و گويي را در قالب مذاكرات 
به دنبال اين مذاكرات، رسانه هاي داخلي وابسته به حكومت، تـبـلـيـغـات      
هدايت شده اي را شروع كردند كه مبناي آن بر اين اساس بود كـه بـرنـده      

آذر مـاه، در         20اصلي در مذاكرات اخير، ايران بوده است. روزنامه كيهان،  
، مذاكرات اخير را   “ 3دستاوردهاي راهبردي ژنو ”  سرمقاله خويش  با عنوان:  

 18نوعي پيروزي براي ديپلماسي رژيم واليت فقيه ارزيابي كرد. رجا نـيـوز،      
بزرگ ترين پيروزي ديپلماسي هسته اي  3چرا ژنو ” آذر، در مطلبي با عنوان:  

، به تجزيه و تحليل اين مذاكرات پرداخته و در نهايت به هـمـان   “ ايران بود؟
نتايجي رسيده كه همفكرانش در روزنامه كيهان به آن اشاره داشته اند.  در      
ديگر رسانه هاي مجاز و سايت هاي اينترنتي وابسته به جناح هـاي داخـل       

 حكومت، موردهاي تقريبا مشابه اي  را مي شد مشاهده كرد.
قبل از مذاكرات ژنو، هيالري كلينتون، وزير خارجه آمـريـكـا، در يـك           

مصاحبه با بي بي سي، گفت كه، در آينده امكان موافقت اياالت متحـده بـا     
غني سازي اورانيوم در ايران وجود دارد، اما تاكيد كرد كه تحقق ايـن امـر       
منوط به شرايطي است. بنا بر همين گزارش، وي اين امـر را مشـروط بـه           

 19برقراري اعتماد بين ايران و قدرت هاي بزرگ دانست. خبرگزاري فارس،   
سال تالش بي  7اينكه آمريكا هم پس از “ آذر، در يك گزارش خبري نوشت: 

نتيجه براي وادار كردن ايران به ترك غني سازي، به اين نتيجه رسيده باشـد  
كه بايد فرمولي براي پذيرش آن پيدا كند و اين موضع خود را صريحاٌ اعـالم  
هم بكند، يك نقطه عطف در تاريخ دپيلماسي هسته اي ايران محسوب مـي  

آذر، منوچهر متكي،  در نشست امنيتي  12به گزارش سايت راديو فردا، “ شود.
بحرين، اظهارات هيالري كلينتون، همتاي آمريكايي خود، در مورد حق ايران 
از برخورداري انرژي هسته اي صلح آميز را يك گام به پيش توصيف كـرد.    
سايت ديپلماسي ايراني كه قاعدتا ارتباطاتي را با محافل بانفوذي در جمهوري 

، در   “ ادامه مذاكرات حول نقاط مشترك”  اسالمي دارد، در تحليلي با عنوان:  
با توجه به اخبار منتشر شـده در      “  نتيجه گيري از اين دور مذاكرات، نوشت: 

به نظر مـي      1+    5باره اين سه دور مذاكرات ميان نمايندگان ايران و گروه 
رسد هم طرف ايراني و هم طرف غربي با در پيش گرفتن رفتاري محتاطانه، 

آذر، در گـزارشـي    18خبر آنالين، “  در پي آن هستند كه مذاكرات ادامه يابد. 
، مدعي شد منابع ديپلماتيك بـه آن      “ هĤرتص” نوشت كه، روزنامه اسرائيلي 

اطالع داده اند كه اتحاديه اروپا در حال طرح اين پيشنهاد است كه اگر ايران 
با نظارت شديد سازمان ملل بر برنامه هسته ايش موافقت كند، ايـن كشـور     

 “ مجاز است به روند غني سازي اورانيومش ادامه دهد.
گروهي از سـنـاتـورهـاي         “  آذر، در گزارشي نوشت:  17سايت راديو فردا، 

آمريكايي از دو حزب جمهوري خواه و دمكرات، از باراك اوباما خواسته اند در 
شش سناتور مزبور از “  جريان مذاكرات اتمي، فشارها را بر ايران افزايش دهد.

رئيس جمهوري آمريكا خواسته اند زير بار هيچ گونه معامله اي در مورد ادامه 
آذر، در مصاحبه بـا صـادق      15غني سازي از سوي ايران نرود. سايت فرآرو،  

 ادامه مذاكرات هسته اي ...

     5ادامه در صفحه 
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 ...“جلوگيري مي كنند 
پس از ايجاد ”دانشجو نيوز در تكميل اين خبر ساعاتي بعد اعالم داشت: 

درگيري بين دانشجويان و نيروهاي فشار ... باقري كه از اعضاي حراسـت     
 4دانشگاه است و نقش زيادي در سركوب هاي چندين سال اخير داشته،   

 ...“تن از دانشجويان را بازداشت و به حراست منتقل كرد 
در روز دانشجو، دانشگاه آزاد قزوين شاهد گردهمايي بيش از هزار نـفـر   
بود كه شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند. مطابق گزارش دانشجـو نـيـوز:       

هزار  1تجمع اعتراضي شانزدهم آذر در دانشگاه قزوين با حضور بيش از ” 
نفر از ساعت ده (صبح) از ميدان قلم اين دانشگاه آغاز شد. ايـن حضـور        
اعتراضي با شعار يا حسين مير حسين آغاز و درحالي بـود كـه حضـور          
نيروهاي امنيتي و بسيج هر لحظه گسترده تر مي شد و آن ها اقـدام بـه     
تهديد و فيلم برداري از دانشجويان نمودند ... در ادامه دانشجويان با شعـار  
مرگ بر ديكتاتور و دانشجوي زنداني آزاد بايد گـردد، خـواسـتـار آزادي         

در دانشگاه بين المللي ...“  دانشجويان و همكالسي هاي دربند خود شدند 
دانشجو بـه     6قزوين نيز گردهمايي اعتراضي برپا شد كه طي آن حداقل 

ستاد خبري وزارت اطالعات احضار گرديدند. در دانشگاه بوعلي سـيـنـاي     
همدان، رشت، سهند تبريز، علم و صنعت تهران و برخي ديگر از مـراكـز     
آموزشي عالي نيز تجمع ها و اعتراضاتي صورت گرفت. روز شانزده آذر بـا   
حضور گسترده نيروهاي انتظامي در اطراف خيابان هاي دانشگاه تـهـران     

آذر ماه) دانشجويان دانشكده فـنـي       15همراه بود. يك روز پيش از اين (  
دانشگاه تهران گردهمايي را سازمان داده و با شعارهايي چـو مـرگ بـر        
ديكتاتور، مرگ بر اين دولت مردم فريب با گراميداشت شانزده آذر ياد سه 

 آذر اهورايي را گرامي داشتند. 
همچنين فعاالن دانشجويي با درايت و هوشياري تحسين برانگيزي چند 
روز مانده به روز دانشجو، با انتشار بيانيه هايـي عـزم راسـخ جـنـبـش             

 دانشجويي را در مبارزه با استبداد و ارتجاع اعالم داشتند. 
به عنوان نمونه جمعي از فعالين دانشجويي فراخواني را بـه مـنـظـور         
برگزاري مراسم روز دانشجو صادر كردند كه در آن تـاكـيـد شـده بـود:          

، 57تاكنون ايستادگي كرده ايم، از اين پس نيز خواهيم ايستاد ... انقالب    ” 
و در نهايت انتخابات سـال     1378تير ماه  18، اعتراضات 1376خرداد  2

گذشته بي شك هر يك نقاط عطفي در تاريخ اين مرز و بوم پرگهر ايجاد 
كرده اند اما افسوس كه اين مبارزات مستمر تاكنون هدف غايي خود ... را    

آذر    16به دست نياورده .... بر ما دانشجويان آزادي خواه است كه در روز     
 ...“سكوت نكنيم و به انحا مختلف اعتراض خود را به استبداد نشان دهيم 

بيانيه دانشجويان دانشگاه آزاد نيز مورد قابل تامل ديگري اسـت كـه       
درايت و شجاعت مبارزان جوان و دانشجويان را به اثبات مي رساند. دراين 
بيانيه كه به امضاء دانشجويان دانشگاه آزاد واحدهاي، تـهـران جـنـوب،       
تهران مركز ، تهران شمال، تبريز، كرج، مشهد، شهرري  و قزوين رسيـده  

مدهوشان سرمست از باده قدرت، تيغ در دست ” است، يادآوري مي گردد:  
عرصه كشور را جوالنگاه تاخت و تاز خود ساخته اند و پايداري و مقاومـت  
دانشجويان را در راه دستيابي به آرمان ها يشان تاب نمي آورند و از آن     
مي هراسند. آن كس كه در آراي ملت و اعتماد ايشان جنايت ورزد بـايـد    
هم از فرزندان اين ملت بهراسند ... با ريخته شدن خون سه آذر اهورايـي     
در اعتراض به ظلم و استبداد، شانزدهم آذر ماه به نمادي جهت استـبـداد   
ستيزي واعالم حضور جنبش دانشجويي تبديل گشت ... پس از كـودتـاي      
صورت گرفته اخير دولت نامشروع برآمده از آن در طي هفده ماه گذشته و 
نيز پيش از آن با پايمال كردن و به استهزاء گرفتن عملي اصول قـانـون     
اساسي و عبور از حقوق ملت به صورت پيوسته سعي درغبار آلـود كـردن     
فضاي كشور داشته است و در اين حين به چپاول سرمايه هاي ملـت در    
اين فضاي غبار آلود دست زده است و منابع و منافع اين ملت را به دسـت  
عده اي چكمه پوش و چماق به دست سپرده است ... با تاكيد بـرايـنـكـه        
حضور در خيابان ها و برگزاري تجمعات اعتراضي در دانشگاه هـا را از        
راهكارهاي موثر مبارزه مي دانيم ولي اعالم مي كنيم كه راه هـاي بـي       
شمار ديگري نيز وجود دارند كه بايد تمرين شوند ... ثابت خواهيم كرد كه    

 “دانشگاه، اين ... سنگر آزادي هنوز زنده است.
عالوه بر اين بيانيه ها كه حاكي از تدبير و آگاهي و احساس مسئوليت ملـي  
است، بايد به حركت درخشان دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه اشاره كـرد    

، صفار هرندي، از چهره هاي “مرگ بر ديكتاتور”آذر ماه با شعار  15كه در روز 
آذر    15تاريك انديش ارتجاع حاكم را از دانشگاه بيرون راندند. دانشجو نيوز    

صفار هرندي وهيات همراهش با شـعـارهـايـي     ” ماه از كرمانشاه گزارش داد:  
همچون مرگ برديكتاتوري توسط دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه غـافـل   
گير شدند ... الزم به ذكر است بسيج دانشگاه رازي، طي چند روز اخير با ثبـت     

آذر  16نام از دانشجويان و صدور دعوت نامه براي آنچه كه آنرا مراسم جشن 
مي ناميدند، تمام تالش خود را كرده بودند تا صندلي ها اكثرا در اختيار افـراد    
بسيج قرار بگيرد ... پس از شعار مرگ بر ديكتاتور جمع كثيري از دانشجويـان     
شروع به دست زدن هاي متمادي درحمايت از شعار دهندگان نمودند كـه تـا     
مدت طوالني ادامه داشت ... در ادامه و به هنگامي كه نوبت به سـخـنـرانـي        
صفار هرندي رسيد، جمعي از دانشجويان با سردادن شعار از سـالـن خـارج          

 ...“شدند 
اين مجموعه اقدام ها از صدور بيانيه ها تا تجمع و گـردهـمـايـي در روز         
دانشجو و نظاير آن با توجه به جو امنيتي و سركوب شديد فعاالن دانشجويـي،  

آذر    16دستاوردي ارزنده و پراهميت قلمداد مي گردد. چند هفته مانـده بـه        
كودتاچيان با تشديد اعمال فشارها كوشيده بودند كه ترس بر فضاي مـراكـز     
آموزش عالي مسلط شود. اعمال محدوديت هاي جنسيتي دردانشگاه شهركرد،  
اصفهان و سنندج، صدور احكام اخراج و احضار به كميته هاي انضباطي ماننـد  
اخراج پر سرو صداي يكي از مبارزان طيف چپ جنبش دانشجويي از دانشگـاه  
اروميه و بازداشت دو عضو سابق انجمن اسالمي دانشگاه امير كبير تهـران و    
تهديد خانواده برخي از دانشجويان شهيد در جريان مبارزه و مقابله با كودتـاي  
انتخاباتي در سال گذشته، تماما با هدف در موضع تدافعي قراردادن جـنـبـش      
دانشجويي و ايجاد جو رعب و وحشت درميان توده دانشجويـان در سـراسـر        

آذر ماه و پس از مشاهده اينكه جنبش  15كشور بود. در كنار اين اقدام ها روز  
دانشجويي حاضر به عقب نشيني نيست، ناگهان كـيـفـر خـواسـت بسـيـج            

در سطحي وسـيـع     “  سران فتنه” دانشجويي دانشگاه تهران عليه به اصطالح 
بوسيله خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطالع رساني مدافع دولت كودتا منتشر شد. 

آذر ماه متن اين كيفرخواست يا درحقيقت جـو سـازي        15خبرگزاري فارس 
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علـوم  ” آگاهانه و هدفمند را چنين ارائه داد:  

پزشكي تهران با ارايه كيفر خواستي عليه موسوي، كروبي ... از قوه قضـايـيـه       
خواسته اند تا بيش از اين زمينه بي اعتمادي توده هاي مردم نسبت به اين قوه 

 ...“را فراهم نكند ... قوه قضاييه حداقل اقدام ممكن را انجام دهد 
در روز شانزده آذر نيز خبرگزاري فارس با جو سازي كه هدف آن ايجاد جـو  

در پي اعترافات بنيامين سر پل اصلي ستاد موسوي بـا  ” رعب بود گزارش داد:  
گروهك نفاق دستگير شد ... اين فرد نقش موثري در شناسايي و اغفال فريب    

 ...“خوردگان حوادث پس از انتخابات داشته است 
به اين ترتيب عالوه بر جو پليسي حاكم بر دانشگاه، كودتاچيان بـا جـنـگ      

تبليغاتي حساب شده به مقابله با جنبش دانشجويي و جـلـوگـيـري از       -رواني
بزرگداشت آن پرداختند كه در پرتو هوشياري و خالقيت فعاالن دانشجويي در 

 رسيدن به اين هدف ها ناكام ماندند. 
مبارزه امسال در شانزده آذر توجه دقيق به همه ظرفيت ها و بهره گيري از   
شيوه هاي متنوع مخالفت و اعتراض را برجسته و آگـاهـي ژرف جـنـبـش            
دانشجويي و تشخيص درست لحظه سياسي و مرحله دشوار كنوني را نشـان      
داد. اين تجربيات دستاوردهاي پرارزش نه تنها براي جنبش دانشجويي، بلكـه   
براي پيكار سراسري توده ها عليه استبداد به شمار مي آيد و بي ترديد در رشد 
و گسترش جنبش مردمي موثر واقع خواهد شد. تقويـت صـفـوف جـنـبـش            

سياسي آن با يـكـديـگـر در       -دانشجويي، نزديكي و تعامل طيف هاي فكري
تحليل نهايي به ارتقاء سطح جنبش ضد استبدادي منجر شده و سـرانـجـام        
استبداد و ارتجاع را به عقب نشيني وادار و دولت ضد ملي كودتا را در هـم        

 خواهد شكست.
 

 ادامه جنبش دانشجويي ...
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

احكام ناعادالنه عليه مبارزان جنبـش  
 سنديكايي زحمتكشان

 
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه با انتـشـار   
بيانيه اي اعمال فشار بر اعضاي سـنـديـكـا و         
فعاالن كارگري را به شدت مـحـكـوم كـرده،         
خواستار توقف احكام ناعادالنـه دادگـاه هـاي        

دادگاه تجديـد   13انقالب اسالمي گرديد.  شعبه  
نظر اهواز طي اقدامي كامال سياسي و هماهنـگ  
با نهادهاي امنيتي، رضا رخشان عضو و جانشين 
رييس هيات مديره سنديكايي كارگران نيشـكـر   
هفت تپه را به اتهام واهي و سـاخـتـگـي نشـر        

 ماه زندان محكوم نمود.  6اكاذيب به 
مهمترين اتهام اين مبارز جنبش سنديكايي از   
ديد دادگاه انقالب اسالمـي انـجـام وظـايـف          
سنديكايي و تالش براي سازماندهي كارگران در 
سنديكا بوده است. در بيانيه سنديكاي كارگـران   

سرانجـام  ” نيشكر هفت تپه از جمله مي خوانيم:  
دادگاه تجديد نظر اهواز رضا رخشـان     13شعبه 

رييس هيات مديره سنديكاي ما، را نيز به اتهـام  
ماه زندان محكوم كرد ... رضـا      6نشر اكاذيب به 

رخشان پس از علي نجاتي دومين رييس هيـات  
مديره است كه به تحمل زندان محكـوم شـده     
است. پيش از آن اعضا ديگر هـيـات مـديـره،          
فريدون نيكو فرد، قربان علي پور، محمد حيدري 
مهر و جليل احمدي نيز به جرم فعالـيـت هـاي      

ماه در زندان بسـر   6سنديكايي هر يك به مدت 
برده اند. ما اين حكم دادگاه را بسيار سختگيرانه  
و ناعادالنه مي دانيم و يك بار ديـگـر بـرحـق       
قانوني خود در دفاع از زندگي خود و خـانـواده       
هاي ما و دفاع از حقوق حقه كارگران شـركـت     
نيشكر هفت تپه تاكيد مي كنيم. سنديكاي هفت  
تپه تشكل منتخب كارگران شركت نيشكر هفت 
تپه است و خود را به پيشبـرد وظـايـفـي كـه          
كارگران شركت به آن محول كرده اند، متعـهـد   

صدور احكام ناعادالنه و تشديد فشـار  “  مي داند. 
بر فعاالن كارگري و نيز ايجاد فضاي خفقان در   

كارگري سياست شناختـه شـده     -مراكز صنعتي
ارتجاع حاكم و كودتاچيان در مقابله با مبـارزات  
اعتراضي زحمتكشان است. اين سياست بـه دو     

اجـراي طـرح تـحـول            -دليل مشخص، الف
اصالح قـانـون    -اقتصادي و حذف يارانه ها، ب

كار در چارچوب جراحي بزرگ اقتصادي در قبال 
كارگران با شدت بيشتري از گذشته پـيـگـيـري     
خواهد شد در واقع تشديد اعـمـال فشـار بـه           
زحمتكشان براي آن صورت مي گيرد كه صداي 
اعتراضات حق طلبانه آنها خاموش ... و ترس و      

 ياس برجنبش سنديكايي سايه افكن گردد. 
وضعيت رضا شهابي فعال كارگري و عضـو      

سنديكاي شركت واحد در زندان نمونه ي از   
تشديد فشارها است. وي در اعتراض به ايـن   
وضع دست به اعتصاب غذا زده بود. تعقيب و  
پيگرد اعضاي سنديكـاي شـركـت واحـد،         
سنديكاي كارگران نيشكر هـفـت تـپـه و           
سنديكاي فلز كار مكانيك دقيقا در راستـاي  

 اين سياست ها قرار دارد. 
چنين برخوردهاي سركـوبـگـرانـه بـدون        
ترديد، در عزم كارگران و زحمتكشان خللـي  
ايجاد نخواهد كرد. مبارزه جنبش سنديكايـي   

 ادامه داشته و خواهد داشت.
  

بيانيه اعتراضي كانون نويسندگـان  
 ايران
 

به دنبال ممانعت نهادهاي امـنـيـتـي از         
برگزاري مراسم سالگرد محمد مخـتـاري و     
محمد جعفر پوينده دو تن از جان باختـگـان   
قتل هاي زنجيره اي، كانون نـويسـنـدگـان     
ايران با انتشار بيانيه اي به اين اقدام اعتراض 

امسال نيز از   ” نمود. دراين بيانيه آمده است:   
آغاز ورود به گورستان امـام زاده طـاهـر،          

شركت كنندگان در مراسم با فشار، تهديد و ممانعت ماموران سركوب روبرو شدند. با اين همه، به يـاد   
جان باختگان راه آزادي و ستم ستيزي يك دقيقه سكوت داده شد و بيانيه كانون نيز خوانده شد. پـس   
از پراكنده شدن جمعيت، اين جا و آن جا براي شركت كنندگان مزاحمت هايي ايجاد شد، پوسترها را   
ضبط كردند، بعضي تلفن هاي همراه را گرفتند ... كانون همچون گذشته خواهان معرفي و محاكـمـه      
آمران و عامالن قتل هاي زنجيره اي است، و برگزاري آزادانه ي مراسم براي جان باختگان آزادي را   

 “در هر نقطه ي ايران حق بي چون و چراي خود مي داند.
پيش از اين، مزدوران تاريك انديشي از برگزاري مراسم براي گراميداشت ياد داريـوش و پـروانـه        

 فروهر توسط خانواده و دوستداران آنها جلوگيري كرده بودند. 
به رغم اقدام هاي واپس گرايان خاطره جان باختگان قتل هاي زنجيره اي همواره زنـده بـوده و         
جنايت رژيم در اين واقعه فراموش ناشدني سند غير قابل انكاري از اعمال جنايات سيستـمـاتـيـك و       

 برنامه ريزي شده بوسيله عوامل امنيتي و نظامي (پاسدار) رژيم واليت فقيه است. 
حزب ما، ضمن گراميداشت خاطره مبارزان جان باخته در قتل هاي زنجيره اي از جمله زنده يـاران    
داريوش و پروانه فروهر، مختاري و پوينده، اعمال فشار به كانون نويسندگان، خانواده جان باختگان و   

 جلوگيري از برگزاري مراسم آزادانه براي آنان را به شدت محكوم مي كند.
 

 افزايش هزينه درمان با حذف يارانه ها
 

معاون انجمن پزشكان ايران با هشدار نسبت به افزايش  هزينه درمان پس از اجراي قانون هدفمند 
سازي يارانه ها، ابراز نگراني كرد كه بسياري از مردم از دسترسي به پزشك و دارو محروم خواهند شد 

آذر ماه دراين  6واين سالمت جامعه را با چالش ها بزرگ مواجه مي سازد.  پايگاه اطالع رساني آفتاب 
نايب رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران تاكيد كرد، اگر همزمان با اجراي قـانـون   ” باره گزارش داد:  

 3هدفمندي يارانه سالمت خوب مديريت نشود بيماري ها پنهان مي ماند و هزينه هاي درمـان در        
درصد مردم به زير خط فقر سقوط مي كنند ...    4سال آينده سرسام آور خواهد شد، بطوري كه بيش از 

مراكز درماني بخش خصوصي كه مراجعات زيادي از بيماران دارند، قطعا با اجراي هدفمندي يارانه ها 
بايد افزايش قيمت در خدمات داشته باشند تا بتوانند ادامه حيات بدهند، چون قرار است قيمت حـامـل   

اگر يارانه ها در حوزه سالمت به درستـي  ”...  سپس در ادامه اضافه مي شود:  ...“  هاي انرژي باال برود 
مديريت نشوند. بسياري از مردم كشورمان كه وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند دچار مشكالت عديـده   

درصد جمعيت كشور با يك بار بستري براي عمل  4تا  3اي در بحث درمان بيماري ها خواهند شد ...    
جراحي ساده به زير خط فقر سقوط مي كنند ... بروز چنين وضعيتي در بخش بهداشت و درمان باعـث     

سال آينده هزينه هايي كه بابت سالمت مردم پرداخـت   3ماندگاري بيماري خواهد شد و در نتيجه در 
 “خواهيم كرد به مراتب بيشتر از وضعيت موجود خواهد بود.

هـزار     80از ديگر سو، مسئوالن سازمان نظام پزشكي اخيرا اعالم كرده اند، شاهد افزايش ساالنه   
قايم مقام سازمان نظام پزشكي ايران بـا  ” آبان ماه نوشته بود:   27بيمار سرطاني در كشور هستيم. ايلنا 

هزار نفر به تعداد بيماران سرطاني در كشور افزوده مي شود ابـراز   80اعالم اين خبر كه ساالنه بالغ بر 
نگراني كرد و گفت متاسفانه نيمي از اين تعداد به علت پيشرفت بيماري ممكن است ... دچار مرگ زود 

قطب سرطاني در كشور و با وجود تالش هايي كه صورت مي گيـرد بـراي      61رس شوند ... با وجود    
حال با توجه بـه  ...“  پوشش يارانه اي بيماران سرطاني، يارانه ها تكافوي نياز اين بيماران را نمي دهد 

اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و آزاد سازي اقتصادي به دستور صندوق بين المللي پول و بانك 
 جهاني، وضعيت و سرنوشت مردم ميهن ما چگونه خواهد بود؟
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 ادامه رويدادهاي ايران  ...

 بحران هوا و بنزين غير استاندارد:
 دولت از زير بار مسئوليت شانه خالي مي كند

 
در پي ماندگاري وضعيت آلودگي هواي تهران و اعالم شرايط اضطـراري،  
طي هفته هاي گذشته ادارات دولتي، مدارس، دانشگاه ها در حالت تعطيلـي  

 قرار داشتند كه اين امر خسارات سنگين به بار آورده است.
آذر ماه دراين باره از قول وزير كشور دولت ضد ملـي   14خبرگزاري ايسنا 

احمدي نژاد اعالم داشت، گزارش ويژه اي به هـيـات دولـت درخصـوص         
وضعيت آلودگي هواي تهران ارايه مي كند كه براساس آن تصميمات ويـژه  
اتخاذ مي شود. تنها اقدامي كه تاكنون از سوي مسئوالن دولت وشهـرداري   
براي مقابله با آلودگي هوا صورت پذيرفته آب پاشي در آسمان كـه فـقـط        
 اقدامي عوام فريبانه بود و اعالم طرح زوج و فرد خودروها در پايتخت است.

آذرماه، آلودگي هوا بر ميزان غلظت كليه آالينده  14مطابق گزارش ايسنا 
ميكرون افزوده و از ميزان غلظت آالينـده   10ها ازن و ذرات معلق كمتر از 

هاي منواكسيد كربن، دي اكسيد نيتروژن، دي اكسيد گوگرد و ذرات معلـق  
كمتر از دو و نيم ميكرون كاسته است كه به اين ترتيب ذرات معلق كمتر از 
دو و نيم ميكرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص كيفيت هوا از اوايـل تـا     
اواسط آذر ماه در شرايط هشدار قرار گرفته بود. چنين وضعيتي نـه تـنـهـا          

ميليـارد   10خسارات سنگين اقتصادي (تاكنون در بر آوردهاي اوليه بيش از  
دالر خسارت اعالم گرديده) برجاي گذاشته است، بلكه سالمتي ساكن كالن 
شهر تهران را نيز با مخاطرات جدي روبرو ساخته و سخن از افزايش انـواع    

 سرطان ها، افزايش بيماري هاي ريوي تنفسي و پوستي در ميان است. 
دستگاه تبليغاتي رژيم واليت فقيه مي كوشد مساله آلودگي را به تغييـرات  
آب و هوايي، خشكسالي و كاهش بارندگي و جز اينها نسبت دهد، البته بـي    
شك تمامي اين عوامل در آلودگي هواي تهران نقش داشته و نمي توان آنها 
را ناديده گرفت. موضوع پر اهميت در اين ميان نقش و وظايـف دولـت و        
شهرداري در مقابله، پيشگيري و مهار آلودگي هواي پايتخت است. در سـال   

برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران به تصويب رسيده بود، ايـن   1379
به پايان رسيد و قرار بود با مشاركت دولت برنامه اي    1388برنامه در سال 

نوين تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود كه دولت كودتا تا به امروز گامي در 
اين زمينه يعني مشاركت در طرح جامع كاهش آلودگي برنـداشـتـه اسـت.       
رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران چندي پيش با انتقاد از دولت، 
يكي از علل شرايط هشدار در تهران را عدم پذيرش مسئوليت دولت درايـن  

بحران هواي تهران نتيجـه  ” آذر ماه گزارش داد:   8مورد معرفي ساخت. ايلنا  
عدم پيگيري برنامه جامع مقابله با آلودگي هوا توسط دولت اسـت ... اگـر          
برنامه جامع كاهش آلودگي هوا بطور دقيق و متناوب اجرا مي شد و دستگاه 
هاي ذي ربط نيز آن را بطور مستمر پيگيري مي كردند، بطور حتـم امـروز     

 ...“شاهد هواي بحراني و اضطراري براي تهران نبوديم 
آذر ماه فاش ساخت كه يكي  16در همين حال پايگاه اطالع رساني كلمه 

از علل اصلي آلودگي هواي تهران توليد و عرضه بنزين غير استاندارد اسـت  
كه به دستور دولت احمدي نژاد در مراكز پتروشيمي ايران توليد مـي شـود.     

آلودگي هواي تهران كـه ظـاهـري تـريـن          ”...  كلمه در اين زمينه نوشت: 
پيامدهاي آن را مي توان در باال رفتن آمار مرگ ومير و پر شدن تخت ها در 
بخش سي سي يو بيمارستان ها ديد نتيجه بنزين غير استانداردي است كـه  
دولت احمدي نژاد براي مصرف تبليغاتي ومقابله ادعايي در داخل كشور توليد 
كرده، عالوه بر سرطان زا بودن، عامل اصلي آلودگي هواي تـهـران هـم        
معرفي شده است. محسن نريمان، نمايند بابل در گفت و گو با خانه ملت در  
اين باره فاش مي كند كه، آلودگي هواي تهران به صورت يك روال غـيـر     
عادي درحال افزايش است و بنزين هاي غير استانداردي كـه در تـهـران        

 ...“استفاده مي شود موجب افزايش اين آلودگي هوا شده است 
هيچ عرصه اي از زندگي نيست كه زير تاثير ويرانگر و فاجعه بـار دولـت     

 ضد ملي احمدي نژاد قرار نگرفته باشد.
 
 

 و فعاليت شركت هاي بيمه خارجي  44ابالغيه اصل 
 

بررسي اليحه برنامه پنجم توسعه درمجلس با فعاليت پرتب و تاب دولـت  
و خصـوصـي        44ضد ملي كودتا براي اجراي هر چه سريعتر ابالغيه اصل 

بايستي مورد توجه دقيق نيروهاي مترقي مخالف رژيم واليت فقيـه قـرار     
گيرد اين است كه، موضع گيري اين نيروها درباره مسايل هسته اي نبايد و 
نمي تواند منحصراً بر اساس مخالفت آن ها با رژيم واليت فقيه يا احمدي 
نژاد، اتخاذ گردد. اجراي تحريم اقتصادي و فشارهاي سيـاسـي از طـرف         
كشورهاي خارجي حتي اگر منجر به تضعيف رژيم هاي ضد مردمي گردد،  
بدين معني نيست كه اين فرآيند در نهايت به نفع توده ها خاتمه مي يابـد.  
ما معتقديم كه، جنبش هاي مردمي اتفاقا در فضايي فارغ از فشـارهـاي       

 اقتصادي و بحران هاي اجتماعي قادر به رشد و شكوفايي اند. 
وظيفه  نيروهاي مترقيِ طرفدار مردم و مخالف رژيم واليت فقيه در اين 
باره فوق العاده حساس و با اهميت است. هر چند هنوز زود است كه در باره 

اظهار نظر قطعي كرد، اما حركـت بـه       1+    5مذاكرات آتي ايران با گروه 
سمت مصالحه اي كه در نهايت تضمين كننده منافع ملي و مـردم ايـران     

 باشد، بايستي با موضع گيري مسئوالنه از طرف اين نيروها مواجه شود. 
بايد از ايجاد شرايطي كه امكان دخالت كشورهاي خارجي در ميهـن را    

 هموار مي سازد به شدت پرهيز كرد.  

 ادامه مذاكرات هسته اي ...

سازي بانك ها، صنايع مادر و راهبردي و شركت هاي بـيـمـه، بـعـالوه          
تصويب قوانيني براي حضور و فعاليت شركت هاي بيمه خارجي دركشـور    

 همراه بود.
اليحه برنامه پنجـم درخصـوص تـجـارت و            97هنگام بررسي ماده 

چگونگي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، گروهي از نمايندگان بـويـژه     
ولي فقيه بويژه موضوع ابالغيه “ اوامر”طيف هوادار دولت خواستار توجه به 

اليحه برنامـه پـنـجـم        106شدند و زمانيكه بحث در باره ماده  44اصل 
فرارسيد، و با استناد به همين ابالغيه ماده فوق را كه ناظر بر مجاز شناخته 
شدن تاسيس بيمه هاي خصوصي و حضور شركت هاي بيمه خارجي بـود  

با مصوبـه  ” آبان ماه دراين باره گزارش داد:   29به تصويب رساندند.  ايسنا  
مجلس تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت هاي بيمه خارجـي در    

اليحه برنامه پنجم، مشاركت  106كشور مجاز شناخته شد ... براساس ماده 
بيمه هاي خارجي با شركت هاي بيمه داخلي با اولويت بخش غير دولـتـي   
(شركت هاي بيمه خصوصي) به منظور ايجاد شركت بـيـمـه مشـتـرك            
بازرگاني درايران، جذب سرمايه خارجي توسط بيمه هـاي خصـوصـي و        
همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت هاي بيمه خـارجـي     

 ...“مجاز است 
در مباحث مربوط به تصويب اين ماده، اعالم گرديد، مـطـابـق قـانـون        
اساسي دادن امتياز شركت ها در امور صنعتي، كشـاورزي ومـعـادن بـه           
خارجيان مطلقا ممنوع است كه اين مشكل قانوني را ابالغيه ولي فـقـيـه      

 حل نموده است. 44درخصوص اصل 
آذر ماه نماينده ورامين درمجلس اظهار نظر  1بطور مثال، به گزارش ايلنا 

(تاسيس و فعاليت شركت هاي بيمه خصوصـي و      106درماده ” كرده بود:  
خارجي) ظرفيت جديدي براي جلب و جذب سرمايه خارجي فراهـم شـده      

نايب رييس مجلس نيز با تاكيد بر اهميت خصوصي سازي برپـايـه   “  است. 
شوراي نگهبان درقانون مربوط بـه    ” خاطر نشان ساخت:   44ابالغيه اصل 

ندانسته و بنابر ايـن   81ثبت شركت هاي خارجي آن را در تعارض با اصل 
 “مانع براي حضور قانوني بيمه هاي خارجي وجود نخواهد داشت.

خصوصي سازي صنايع كليدي و راهبردي، بانك ها و شركتهاي بيـمـه   
همگي در راستاي برنامه پيوستن جمهوري اسالمي به سازمـان تـجـارت      
جهاني قراردارد. گرچه هنگام بحث پيرامون اليحه برنامه پنجم توسعه قيد  
لزوم پيوستن به سازمان تجارت جهاني تا پايان سال دوم برنامه از بـنـد       
مربوطه حذف شد تا دولت موظف نباشد دراين مدت نسبت به آمادگـي و    
آماده سازي اركان اقتصادي كشور اقدام كند، اما اين به معناي بي اعتنايي 
به نسخه هاي اين سازمان و اصوال فرامين ديكته شده به رژيـم واليـت     

اجتماعي جمهـوري  -فقيه نيست. تمامي راهبردها و سياست هاي اقتصادي 
اسالمي بر پايه الگوهاي ارايه شده از سوي سازمان تجارت جهاني و نسخه 
هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار دارد و دراين ميان منافع 
اكثريت مطلق مردم و در راس آنها زحمتكشان ناديده و پايمال گرديـده و    

 سالم سازي و شكوفايي اقتصاد ملي به فراموشي سپرده شده است.
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گانه سياست گذاري رژيم، نشان دهنده صف آرايي جديدي از نيـرو  
ها در ساختار رژيم واليت فقيه است. به روشني مي توان ديد كـه     
اختالفات و جنگ و جدل هاي سياسي دقيقا در سه كانوني ريشـه     
دارند كه بزرگ ترين تمركز سرمايه هاي كالن كشور در آن هـا        

 ست. 
كانون اول، قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء سپاه پـاسـداران، كـه      
عبارت است از: كنسرسيوم ها و شركت هاي متعدد كـه در دوره         
رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني با سرمايه هاي كوچك و بـه      

ايجاد شدند. ادامه سياست هاي نوليـبـرالـيـسـم       “  خودكفايي” بهانه 
اقتصادي در دوره محمد خاتمي باعث شد كه اين شركت هـا بـه       
عنوان يك جناح فعال سرمايه داري جايگاه خود را مستحكم كننـد.  
در دوره احمدي نژاد، خاتم االنبياء سپاه به وسيله اين شركت هـا و    

قانون اساسي در راستاي تشديد  سيـاسـت    44به بركت تغيير اصل 
خصوصي سازي با خريداري اموال ملي و دولتي در حال حاضر بـه    
يكي از بزرگ ترين كانون هاي تمركز سرمايه هاي كالن و فعاليت 
هاي انحصاري اقتصادي تبديل گشته است. برنامه هاي هـرچـنـد       
مخدوش ولي با سمت گيري اقتصادي نوليبرالي دولت هاي احمدي 
نژاد در راستاي كوچك سازي دولت و تداوم بازار كار انعطاف پذيـر،  
به طور مستقيم موجب انباشت و تمركز سرطان وار سرمايـه هـاي     

 سپاه و بسيج شده است. 
كانون دوم، تمركز سرمايه كالن زير نظر بيت رهبري است، كـه    
شامل شركت هاي تابع بنياد هاي مختلفي است  كه به طور مستقل 

، “بنياد مستضعفان“و بدون نظارت قانوني فعاليت مي كنند، از جمله 
متشكل از شركت هاي متعدد، در راس اين تمركز عظيم سـرمـايـه    
قرار دارد. اين بنياد بر اساس مصادره بنياد پهلوي معروف پايه ريزي  
شد و تا به حال شركت ها و موسسات ديگري نيز به آن اضافه شده 
اند. مي توان گفت كه  ثروت هاي بي ضابطه زير نظر بنياد پهلوي،  
در حكم  يكي از پايه هاي دربار محمد رضا شاه، اكنون با تغيير نام 

 و در حجمي وسيع تر، زير نظر ولي فقيه و بيت او قرار دارند.
كانون سوم، تمركز عظيم سرمايه داري تجاري است كه بـر اثـر     
عقب گرد  انقالب، توانست از درون سرمايه داري تجاري سنتي بـه  
يكي از پر قدرت ترين طبقه سرمايه داري غير توليدي تبديل گردد. 
اين  قشر شامل  تاجراني  است كه در جريان انقالب بهمـن ولـي     
نعمت خميني بودند  و در صد سال اخير به اشكال مـخـتـلـف بـا        
روحانيت شيعه پيوند داشته اند. اين بخش از بورژوازي در زمان شاه  
نيز يكي از كانون هاي مبارزه براي به دست آوردن قدرت سياسـي  
بود و رژيم پهلوي را به چالش مي كشيد. سرمـايـه داري كـالن         
تجاري از بدو شكل گيري جمهوري اسالمي هميشـه يـك پـاي        
قدرت بوده است، و به واسطه  دالرهاي نفتي  در تداوم اقـتـصـاد      
مبتني بر واردات فربه تر شده است. از چهره هاي شـاخـص ايـن         
سرمايه داري برادران عسگر اوالدي اند كه در حال حاضر ريـاسـت   
بخش تجارت با چين و بخش صادرات اتاق بازرگاني را نيز به عهده 
 دارند كه ميزان داد و ستد آن بالغ بر سي ميليارد دالر در سال است.
نحوه انباشت و تمركز سرمايه در هر يك از اين سه كانون، تعيين 

است. هيچ كدام ازاين سه نقطه تمـركـز     كننده رفتار سياسي آن ها
سرمايه هاي كالن داراي گرايشات سياسي ليبرال نيـسـتـد، زيـرا       
انباشت سرمايه در آن با رقابت ليبرالي شكل نگرفته است. همـيـن    
طور هيچ يك از آن ها داراي گرايشات ملي گرايانه نبوده و خصلت 
سرمايه داري ملي را در خود ندارند، زيرا در فرايند توليد ملي  شكل 

سال گذشتـه   30نگرفته اند. روند تمركز اين سرمايه هاي كالن در  
از رشدي  متوازن در گستره وسيع و پيوسته با اقتصاد بومي كـه از    

توليدات سنتي جوشيده شده باشد نشأت نگرفته اند. البتـه در       متن
هيچ دوره يي انباشت و رشد سرمايه داري در ايـران بـه نـحـو             

و عموما از باال توسط نهادهـاي دولـتـي و         ،كالسيك نبوده است
 بورژوازي  بوروكراتيك مهندسي شده است. 

بـا      هيچ كدام از اين سه كانون تمركز سرمايه در كشـورمـان      
غشايي دمكراتيك و مترقي همراه نبوده كه بتواند براي طبقه كارگر 
و توده هاي زحمتكش امكانات الزم مبارزه در راستاي كسب حقوق 
دموكراتيك و صنفي را فراهم آورد. شكل گيري تمركز سرمايه در    

شركت ها و كنسرسيوم هاي متعلق به سپاه پاسداران نماد بارز رفتارهـاي ضـد     
دمكراتيك و بسيار خشن اين نيرو است. اين سرمايه داري بـوروكـراتـيـك نـو         
ظهوري است كه با پشتوانه ناچيز مالي دركمتر از شش سال سرمايه هاي ده ها 
ميليارد دالري را در خود متمركز كرد  و  همان طور كه گفته شد، نه در رقابتـي  
قانون مند و در پيوند با اقتصاد بومي، بلكه با استفاده از قدرت سياسي، اطالعاتي 

نظامي متكي به اسلحه و زندان شكل گرفته است.  بنابراين، مي توان نتيجـه    -
گرفت كه رفتار سياسي اين بخش از سرمايه داري كه در ساختار دولـت جـاي     
دارد، نمي تواند با ماهيت  آنچه كه در آن مستتر است مغاير بـاشـد. مـاهـيـت         
سرمايه داري يي از نوع سپاه پاسداران، بورژوازي بوروكراتيكي است كه با ايجاد 
موسسات متعلق به خود، اموال ملي و دولتي را با اهرم خصوصي سـازي و بـه       
بهانه كوچك كردن دولت با زدو بند و راهزني آشكار، اختالس و به هنگام لـزوم  

 با داغ و درفش قوه قهريه، به سمت موسسسات خود روانه  مي سازد.
كانون ديگر تمركز سرمايه يعني بيت ولي فقيه نيز يكي از فاسد ترين بخـش   

سرمايه داري كشورمان است كه بدون طي كردن روند سرمايه داري مـلـي، از     
بنيادي كه  تمركز سرمايه در  -مرده ريگ سرمايه بنياد پهلوي بهره گرفته است 

آن عبارت بود از امالك باقي مانده از دوره رضا شاه كه بعد از كودتاي بيست و   
هشت مرداد به شاه برگردانده شده بود ، و هم چنين پور سانت هاي فروش نفت 
و مبالغي از پول نفت كه در دهه پنجاه به صورت دزدي آشكار به حسـاب ايـن     
بنياد واريز مي شد. در آن دوره سرمايه گذاري بنياد پهلوي  در هتل ها، كازيـنـو    
ها، بليط هاي بخت آزمايي و سرمايه گذاري در شركت هاي بـزرگ مـالـي و        
توليدي با تكيه به رشوه دهي و بوروكراسي فاسد دولتي نيز طريق رايج بود. در    
حال حاضر بنياد مستضعفان، مانند سلف خود، زير نظر علي خامنه اي رهبر رژيم 

و بدون هيچ گونه نظارت و حسابرسي قرار دارد كه بوروكر اسي فاسد و     واليت
عريض طويل بيت واليت فقيه از نظر مالي بر آن استوار است. اين بـخـش از        
بورژوازي محل ارتزاق فاسد ترين بخش بوروكراتيسم دولتي و تامين كننده مالي 
رشوه به منظور دستكاري در انتخابات،  خريدن پشتيباني قشر روحانيت وابسـتـه   

و تطميع بعضي از روحانيان طراز اول و اجير كردن چماقـداران اسـت.      به رژيم 
رفتار سياسي بغايت فاسد اين نوع سرمايه داري بوروكراتيك دولتي، طبيعتـا بـر     
پايه مديريت رابطه هاي گروهي و جناحي و فراقانوني، متكي بر ديـكـتـاتـوري     
واليي بوده است، و با دمكراسي و دمكراسي بورژواييِ مرسوم نظام سرمايه داري 

    هم هيچ گونه نزديكي يي  نمي  تواند  داشته باشد.
اما نوع سوم  تمركز  سرمايه، سرمايه  كالن تجاري و رفتار سياسي منـطـقـاُ    
منطبق با ماهيت غير توليدي و انگلي آن در ساختار رژيم واليت فقـيـه اسـت.       
تضاد منافع بازار سنتي ايران  با سرمايه داري وابسته به قدرت هاي امپر ياليستي 

بـود.  1357بهـمـن      شاه،  انگيزه اصلي مشاركت اين قشر در انقالب   در زمان
گذشتـه   و درحركت هاي سياسي -بازاريان سنتي، بنا به سابقه و تجربه سياسي 

كه در پيوند ديرينه با روحانيت شيعه بود، در شكل گيري دولت جمهـوري    –نيز 
اسالمي از همان ابتدا به يكي از عوامل پر نفوذ در اين امر تبديل گشت. نـفـوذ      
اين قشر به واسطه نهادها و تشكل هاي سنتي يي كه بيرون از دولت در اختيـار  
داشت، تقويت مي شد. اين بخش مهم از سرمايه داري تجاري، در جلو گيري از  
تعميق انقالب و سمت گيري آن به سوي تحوالت اجتماعي پايدار نقشي اساسي 
داشت، و از همان اوايل انقالب ارتجاعي ترين تمايالت سياسي را در داخـل        
ساختار دولت، و همچنين در كل جامعه، مورد حمايت قرار مي داد، و در آن         

شكل گرفته بود، حذف بخش هاي واقع  هنگام  كه دولت از طيف هاي گوناگون
ولت را در برنامه خود قرار داده بود. نمايندگان سيـاسـي ايـن بـورژوازي          بين د

تجاري از جنگ استقبال كردند، و در طول جنگ نيز سودهاي افسانـه اي بـه       
جيب زدند. در شكل دادن به سپاه پاسداران نقش داشتند، در ارگـان هـاي آن         
نفوذ داشتند و در سر كوب نيروهاي مردمي و آزادي خواه، به ويژه حـزب تـوده     
ايران، اعمال قدرت كردند، و در جريان كودتاي انتخاباتي اخير نيز در كنار كودتا 

اين سرمايه داري تجاري پير و فرتوت،  به دليل خصلت رانـت  گران قرارگرفتند.  
رشد و   به طور فعال خوارانه غير توليد گرانه، و در تداوم حفظ منافع انگلي خود، 

گسترش توليد ملي را عقيم نگه مي دارد و از فساد ساختاري رژيم واليت فقيـه  
همچون يكي ازابزار هاي اصلي خود براي تسلط بر فعاليت هاي اقتصادي كشور 
بهره مي برد. رابطه نا مقدس بين سرمايه داري تجاري و بورژوازي بوروكراتيك  

مـاهـيـت     رانت خوار، تار و پود فعل و انفعال هاي كشور مان را فرا گرفته است. 
اين سه بخش از سرمايه داري، و يا سه كانون تمركز سرمايه هاي كـالن، در      
حال حاضر سياست رژيم واليت فقيه را به طور مستقيم و يا به وسيله نمايندگان 

خودش، تعيين مي كند. اعمال سياست از جانب هر كدام از ايـن سـه         سياسي 
جناح سرمايه داري براي حفظ  منافع خود با يك ديگر تفاوت دارند. بيت رهبري  
و شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران براي حراست از منافع خود بخش عمده 

 ادامه انگلي ترين جناح ...

 8ادامه در صفحه 
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نماينده هاي حزب هاي كمونيستي و كارگري از پنج قاره جهـان،  
به منظور بحث و بررسي  در باره بحران جهاني سرمـايـه داري و       

تـا     12يورش دولت هاي سرمايه داري به زحمتكشان، در روزهاي 
دسامبر)، در آفريقاي جنوبي، گردهم آمـدنـد، و       5تا  3آذرماه (   14

دوازدهمين اجالس بين المللي ساالنه خود را برگزار كردند. اجالس  
آذر ماه بـا پـيـام هـاي             12كمونيست هاي جهان در روز جمعه 

همبستگي كنگره اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي، فدراسيـون  
جهاني جوانان دموكرات، و سخنراني رفيق بليد نزيمنده، دبـيـركـل    

 حزب برادر، آغاز شد.  
دوازدهمين اجالس حزب هاي برادر در آغاز دوره اي برگزار مـي  
شود كه مبارزان سنديكائي كشور بيست و پنجمين سالگـرد پـايـه      

را جشـن      -“  كوساتو”  -گذاري كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري
مي گيرند و آفريقاي جنوبي ميزبان هفدهمين فستيـوال جـهـانـي       
جوانان و دانشجويان است كه ده ها هزار جوان مترقي از هر پـنـج     
قاره جهان در آن شركت دارند.  هيئت هاي نمايندگي شركت كننده  
در دوازدهمين گردهمايي بين المللي حزب هاي كمـونـيـسـتـي و        

)، همچنين دربردارنده هيئت نمايندگي يي از    IMCWPكارگري (
) بود، كـه در       WFTUفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري ( 

مراسم افتتاحيه پيامي مبني بر حمايت و در جريان اجـالس يـك       
 سخنراني يي تحليلي ايراد كرد.

پرزيدنت ژاكوب زوما، رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي، يـكـي از     
اولين سخنراناني بود كه به نماينده هاي دوازدهمين گردهمايي بين 

)، اولـيـن      IMCWPالمللي حزب هاي كمونيستي و كـارگـري (     
كنفرانسي كه در آفريقا برگزار شد، خوش آمد گفت و در جـريـان       
بحث هاي آن در بعداز ظهر اولين روز اجالس در آن سخنراني كرد. 
در اين گردهمايي سه روزه در كشوري كه حزب كمونيست بخشـي  
كليدي از دولت در ائتالف سه جانبه با كنگـره مـلـي افـريـقـا و             

را تشكـيـل مـي        -“  كوساتو”  -كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري
دهد، پرزيدنت زوما ادامه اتحاد را خواستار شد.  رئيس جـمـهـوري       

اتـحـاد بـايـد       ” قدرتمندترين كشور آفريقا در سخنراني خود گفت:    
ائتالف و نيروهاي مترقي در نقاط مختلف جهان را در اجراء مـوفـق   

 “ يك  دستور كار مترقي بهم بپيوندد.
من حـامـل درودهـاي      ” او در سخنراني مهم خود اظهار داشت:   

 انقالبي كنگره ملي آفريقا براي نشست شما هستم.
اين افتخارعظيمي براي من است كه به شما به مناسبت اين ديدار 

كارگري كه براي اولين بار  -مهم بين المللي حزب هاي كمونيست 
در آفريقاي جنوبي برگزار مي شود، خوش آمد بگويم. اين اجالس و  
نشست ارثيه با اهميت براي  مبارزات انترناسيوناليسـتـي مـردم و        
زحمتكشان در سراسر جهان است. اين امر را در گذشته كمونيـسـت   
هاي برجسته اذعان كرده اند. موسي كوتانه، كه در مقام دبير كل و    
رهبر هيئت نمايندگي آفريقاي جنوبي در نشست بين المللي حـزب    
هاي كمونيست و كارگري ، در مسكو، سخن مي گفت، به عـنـوان    
بخشي از سخنان پاياني خود، در ميان چيزهاي ديـگـر، گـفـت :           

ماهيت مبارزه ما به انقالبيون ما، كمونيست و غير كمونيست، بـه    ” 
طور يكسان درس هاي اساسي انترناسيوناليسم را آموخته است. مـا    
بر پايه تجربه عملي به خوبي مي دانيم كه مبارزه ما ضد امپرياليسم 
با مبارزه يي كه برادران ما با همان دشمن در هركشور ديگر جهـان  

 “درگيرند ، يكي است.
اين تز، همبستگي بين المللي را با مبارزه براي الغاي آپارتـايـد و     
نژادپرستي در كشور ما پيوند و ارتباط مي دهد. به همين دليل است  
كه به مهمانان بين المللي مان خوش آمد مي گوئيم، چرا كه حضور 
شما تاييد كننده ماهيت انترناسيوناليستي و ضد امپرياليستي جنبـش  

 ما است.
اين اجالس بار ديگر پيوند هاي رفيقانه و همبستـگـي را بـيـن         

و جنبش هاي كارگري و حزب هاي كمونيست  ”كنگره ملي آفريقا“

با اينكه يـك     “ كنگره ملي آفريقا” در سطح بين المللي مورد تاكيد قرار مي دهد.  
سازمان مركب از طبقات گوناگون است،  همواره اساس و بنياد آن در طبقه كارگر 
بوده  است.  بسياري از اعضاء و رهبران ما از  طبقه كارگر آمده اند،  و ايـن در         

را بـه     “ كنگره ملي آفريقا” حالي است كه بسياري از افراد متعلق به طبقه كارگر، 
 “عنوان حزب خود و خانه سياسي خود انتخاب مي كنند.

رئيس جمهور راديكال آفريقاي جنوبي كه روابط نزديكي با حزب كمونـيـسـت    
پرقدرت اين كشور دارد، در ادامه در توضيح سياست خارجي كشـورش اظـهـار        

آفريقاي جنوبي حضوري قدرتمند در بسياري از سازمان هاي چند جانبه و “داشت:  
تصميم گيرنده بين المللي دارد. اين حضور، فروتنانه بايد گفت كه، به نـظـر مـا،       
تائيدي است بر درستي سياست خارجي مترقي مستقل، صلح جويانه و مـبـتـنـي       

بـه   ”كنگره ملي آفريقاي جنوبـي “برهمبستگي يي كه از سوي ائتالف به رهبري 
دنبال شد.  ”كنگره ملي آفريقا“ساله   90تصويب رسيد، و در تمامي زندگي تقريباٌ  

اجراي اين سياست خارجي پس از آن ما را در مقابله مان با چالش بي عدالتي ها، 
نابرابري و فقر در جهان ياري داده است. من مطمئنم  كه در هنگام بـرخـورد بـا      
مسائل اقتصاد سياسي بين المللي، شما در مورد نياز مبرم به اصالح سيستم مالي و 
اقتصادي بين المللي موشكافانه بحث خواهيد كرد. بسياري از موسسه هايي كـه     
اقتصاد جهاني را در كنترل دارند در طول دوره هاي زماني اي توسعه و تـكـامـل    
يافتند كه بسياري از كشورها هنوز در اسارت بودند و نمي توانستند در تصـمـيـم      

 ”گيري در باره ساختار هاي جهان شركت كنند.

قبل از سخنان رئيس جمهوري، رفيق بليد نزيمانده، دبير كل حزب كمونيـسـت   
افريقاي جنوبي، نطق افتتاحيه همه جانبه اي ايراد كرد و اجالس را به عنوان يك 

گردهمايي نيروهاي چپ ضد امپرياليست، ضد سرمايه داري، هـوادار صـلـح و        ” 
مورد بررسي قـرار    “  براي همبستگي با خلق هاي زحمتكش جهان” و “  دمكراسي

داد. او در رابطه با خيز جديد كشورهاي سرمايه داري و قدرتمند براي دستيابي بـه  
تقريباٌ ياد آور رشد استعمار اروپـائـي قـاره        ”  منابع آفريقا هشدار داد و گفت اين:  

آفريقا در قرن نوزدهم است. اين تقالئي براي استثمارهرچه بيشتر منابع طبـيـعـي     
آفريقا، بدون ارائه هيچ گونه ابتكاري براي توسعه محلي آفريقا است. طبق معمول، 
اكنون اين روند، با اعمال قدرت نظامي امريكا همراه است، كه در حـال ايـجـاد        

رفيق نزيمانده كه وزير آموزش عالـي در    “   نيروي نظامي جديدي در آفريقا است.
دولت آفريقاي جنوبي است، با تصديق چالش هاي زيادي كه آفريقاي جنوبي بعـد  

بـحـران   “  از دهه ها حكومت اقليت استعمارگر، هنوز با آن ها درگير است، گفـت:  
جهاني سرمايه داري در زندگي كارگران و بينوايان در تمام دنيا، كه شامل اينجـا،  

 “  افريقاي جنوبي، نيز مي شود، نابساماني و ويراني به وجود مي آورد.
رهبر برجسته حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در رابطه با مسـئـولـيـت ويـژه        

در حين اتخـاذ و    “ كمونيست هاي آفريقاي جنوبي در شرايط كنوني اظهار داشت: 
اجراي تدابير دفاعي براي تخفيف اثرات اين بحران تا آنجائي كه مقدور است، مـا  
همچنين از بحران  براي پياده كردن جسورانه تدابير دگرگون ساز كه اقتـصـاد و     
“  كشور ما را در يك مسير كارگري و مولد رشد قرار مي دهد، بايد استفاده بكنيـم.  

كارگري جهان را با شـعـار      -او سخنراني افتتاحيه اجالس حزب هاي كمونيست 
ساختـمـان    –سوسياليسم، آينده است ” محوري حزب كمونيست آفريقاي جنوبي: 

به پايان رساند. در طول اجالس، نمايـنـده هـاي       “  آن را از همين حاال آغاز كن! 

اجالس جهاني حزب هاي كمونيست: 

 آينده به سوسياليسم تعلق دارد

      8ادامه در صفحه 
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ماشين سركوب را در اختيار دارند و حتي براي تمركـز  
بيشتر سرمايه آن را به خدمت مي گيرند و از اطالعات 
نيرو هاي امنيتي بهره مي برند. آن ها خارج از ضوابط  

جزو حوزه كالن سرمايه داري     قانوني در امر تجارت
تجاري فعال هستند.  تعدادي از شركت هاي سـپـاه      
پاسداران حتي در دوره محمد خاتمي داراي بنـدرگـاه   

بيرون از نظارت دولتي بودند كه بـه     هاي اختصاصي
كار صادرات و واردات در كنار ساير فعـالـيـت هـاي       
اقتصادي مشغول بوده و هسـتـنـد و از پـرداخـت              

مصون اند و اين خشم كالن سرمـايـه داري       ماليات
تجاري وابسته به بازار را بر انگيخته اسـت.  دولـت        
احمدي نژاد دولت واليت فقيه و كنسرسـيـوم هـاي      
متصل به سپاه پاسداران و زير نظارت آن اسـت. در       
حال حاضر كالن سرمايه داري تجاري بازار تـا حـد       
زيادي نفوذ مستقيم خود را در دولت از دسـت داده        
است، و يا مي توان گفت نفوذ آن به شدت كـاهـش     
يافته است. عمده ترين نهادي كه نفوذ آن را تأمـيـن    
مي كند  مجلس شوراي اسالمي اسـت كـه عـلـي         
الريجاني، وابسته به هيئت موتلفه، بر آن رياست دارد. 
مجلس نيز آشكارا از جانب دولت احمدي نژاد، شوراي 
نگهبان و حتي خود ولي فقيه زير فشار قـرارگـرفـتـه     
است. در نتيجه، كالن سرمايه داري تجاري به دنبـال   
كسب اهرم هاي فشار ديگري در وراي ساختار دولتي 
است تا اين تعادل شكننده را به منظور حفظ و حراست 

روحانيـت   جامعه “از منافعش به سود خود تغيير دهد.  
از جمله اين ”جامعه مدرسين حوزه علميه قم“و “ مبارز

اهرم ها هستند. در گذشته نيز كالن سرمـايـه داري      
تجاري به وسيله اين دو تشكل سياست هاي خود را   
در نظام جمهوري اسالمي به پيش مي راند.  امـا بـا      
تامل به اينكه عسگر اوالدي اعالم مي كـنـد كـه،        
هاشمي رفسنجاني داراي يك شناسنامه كامل است، و 
براي او هويتي خاص قائل مي شود به اين دليل است 

و “  پيروان خط امام و رهبـري  ”و“  هيئت موتلفه“كه 
تشكل هاي ريز و درشت ديگر كه منافع اين كـالن    
سرمايه داري را تامين مي كنند، نيرو و توانايي خود را 
براي فائق آمدن بر جناح مقابل كافي نمي بينند، و در 
صددند تا با جلب هاشمي رفسنجاني از حمايت جنـاح  
راست اصالح طلبان بهره مند شوند. اين حركت دور از 

كه تقريبـا   -انتظاري نيست، زيرا جناح اقليت مجلس 
قبال نيز  -متشكل از طيف راست اصالح طلبان است 

از علي الريجاني در كسب كرسي رياست مـجـلـس      
پشتيباني كرد. كالن سرمايه داري تجاري نه تـنـهـا       
تالش دارد كه قشرهاي پايين دست بازار را زير نفـوذ  
سياست هاي خود نگاه دارد، بلكه نمايندگان سيـاسـي   
اين قشرها كه در اتاق بازرگاني و ساير تشكل ها نفوذ 
دارند قصدشان اين است كه شمار بسيار گسترده يي از 

كه از نـظـر      -توليد كنندگان با سرمايه هاي كوچك 
تشكل پراكنده اند و زير فشار انحـصـارهـاي سـپـاه        

 با خود همراه كنند.  -پاسداران در حال خرد شدن اند 
فرايند صف بندي نيروها به دليل درگيري منـافـع    

حياتي مادي آن ها با همديگر، تشديد شده اسـت، و    
بي شك روبناي سياسي جامعه بدين سبب دچار برخي 
تغييرات غير قابل پيش بيني يي خواهـد شـد. ولـي         
واقعيت  مسلم اين است كه، منافع اقتصادي و رفـتـار   
سياسي هيچ يك از اين  سه كانون تمركز سـرمـايـه    
هاي كالن در قلب نظام، با منافع زحمتكشان و طبقه 
كارگر كشورمان نيز همخوان نيست، و اين تضاد همانا 

 چشم اسفنديار  رژيم واليت فقيه است. 
 

 ادامه انگلي ترين جناح ...

 ادامه اجالس جهاني حزب هاي كمونيست...

حزب هاي برادر ، با ايراد سخنراني هاي جامع، تحليل ها و نقطه نظرهاي خود در رابطه با بحران 
بحران نظام مند تعميق يابنده سـرمـايـه داري.       ”كنوني و در چارچوب مضمون  محوري اجالس: 

وظيفه كمونيست ها در دفاع از حق حاكميت، ژرفش اتحاد هاي اجتماعـي، تـقـويـت جـبـهـه            
، جنبه هاي متنوع مبارزه كمونيسـت  “ ضدامپرياليستي در مبارزه براي صلح، پيشرفت و سوسياليسم

ها در جهان را تصوير كردند.  به ابتكار حزب ميزبان، هيئت هاي نمايندگي در طـول جـريـان           
اجالس در فعاليت هاي ابتكاري شركت كردند.  از جمله شركت در جشن هاي به مناسبت بيسـت  

متحـد حـزب      -اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي -”كوساتو“و پنجمين سالگرد پايه گذاري 
كمونيست و يكي از سه ركن استراتژيك مبارزه براي پيشرفت در اين كشور .  بيست و پنجمـيـن    
سالگرد كوساتو، كه همراه با جشني يك روزه برگزار شد، رويداد مهمي در تقويم مبارزاتي طبـقـه   
كارگرافريقاي جنوبي است كه در جريان آن مفاهيم سياسي رابطه اتحاديه هاي كارگري با ائتالف 
مداوم با كنگره ملٌي آفريقا و حزب كمونيست آفريقاي جنوبي مورد تاكيد قرار گرفـت.  هـيـئـت          
نمايندگان حاضر در دوازدهمين نشست حزب هاي كمونيست جهان در اين جشن شركت كرد. در  
جريان اجالس سه روزه دوازدهمين گردهمايي بين المللي حزب هاي كمونيـسـت و كـارگـري،         
همچنين جلسه همبستگي با شكوهي در حمايت از آزادي فوري پنج كوبائي زنداني در آمـريـكـا      
برگزار شد.  اين پويش (كمپين) براي نشان دادن حمايت تمام شركت كنندگان در دوازدهـمـيـن       
گردهمايي، كه بيانيه ويژه يي در حمايت از آزادي فوري پنج زنداني انقالبي و مـيـهـن پـرسـت        

 كوبائي، حمايت از انقالب كوبا و مردم كوبا را امضاء كرده بودند، برگزار شد.
آذرماه، بيانيه همه جانبه و مفصل حزب هاي كمونيسـت    14در آخرين نشست  اجالس در روز 

در رابطه با ضرورت مبارزه براي دموكراسي، اهميت مـبـارزه  و        “ بيانيه تشوان” جهان، با عنوان:  
مقاومت طبقه كارگر و نيروهاي مردمي، تعميق اتحاد هاي اجتماعي، و نقش كمونيسـت هـا در       
تقويت جبهه ضدامپرياليستي براي صلح، حفظ و پايداري محيط زيست، پيشرفت و سوسياليـسـم،    
پس از بحث و موشكافي به تصويب رسيد.  متن كامل اين بيانيه مهم و گزيده سخنـرانـي هـاي      

 منتشر خواهد شد. ”نامه مردم ” ايراد شده در اجالس به تدريج در شماره هاي آينده 

 بدرود رفيق علي
خبر براي همه غيرمنتظره بود. رفيق علي درگذشـت.   
رفيق علي ابوذر دانشيان، عضو كميتة مركـزي حـزب     

 20، در روز       1331ارديبهشت    11تودة ايران، متولد 
مين سـالـگـرد      65، در اواسط گردهمائي 1389آذرماه 

آذر در باكو، دچار حمله قلبي شده   21بزرگداشت جنبش 
و در ميانة راه سكتة شديد قلبي او را از پاي مي انـدازد   
و  عليرغم تالش پزشكان، زندگي طوفاني او به پـايـان    
مي رسد. رفيق علي در يك خانوادة مبارز توده اي زاده  
شد. او از دوران كودكي و نوجواني به ياد  مي آورد كـه   
منزل پدري او محل مالقات رفقاي تـوده اي عضـو         
تشكيالت مخفي حزب تودة ايران بود.  پدربزرگـش از     
شركت كنندگان جنبشهاي خلقي ايران و پـدرش از        

، پـدرش،    1340اعضاي برجستة حزب بود. در دهـة       
سليمان دانشيان، متهم رديف سوم  بيدادگاهي بود كـه   
متهمان اول و دوم آن رفيق شهيد حكمت جو  و  رفيق 
علي خاوري بودند.  همراه مادر و خانواده سـال هـاي      
سال نظاره گر  پدر در ميان ميله هـاي زنـدان بـود.          
سرانجام  راه پدر را برگزيد و به عضويت حزب توده هـا  
درآمد، و بدين ترتيب ادامه دهندة راه طوفاني پدر و پدر 

رفيق علي بعد از يـورش گـزمـگـان         بزرگ خود شد.  
جمهوري اسالمي به حزب توده ايران، ناچار بـه تـرك     
وطن شد،  و تا آخرين لحظات زندگي در مبارزه سياسي 
فعاالنه  شركت داشت. وي در محل سكونت خود، باكو، 
همچنين همكاري موثر و تنگا تنگي با فرقه دموكـرات  

فـرقـه      10آذربايجان داشت.  رفيق علي  در كنفرانس  
دموكرات آذربايجان به عضويت كميته مركزي و هيئت 

 اجرايي فرقه انتخاب شد.

رفيق علي همواره  با اعـتـقـادات    
راسخ خود زندگي مي كرد. دوستـان   
و مخالفان  رفيق علي در يك نكتـه  
هم عقيده هستند:  رفيق علي در راه  
آن چيزي كه به آن اعتقاد داشـت،    
بدون هيچ  تزلزلي و تا بـه آخـر و       
حتي يك تنه تالش و مبـارزه مـي     

 كرد.
... و  سرانجام نيز همانطـور كـه        
آرزو مي كرد ، نه در بسـتـر، كـه        

 ايستاده به استقبال مرگ رفت. 
 

حزب تـودة ايـران درگـذشـت           
ناگهاني رفيق علي را بـه خـانـوادة       
گرامي  و  همسر فداكار  و  سـه        
فرزندش  و نـيـز هـمـة رفـقـا و             
دوستانش  تسليت  مـي گـويـد.           

 يادش  گرامي  باد.
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مسئوالن دولت ضد ملي احمدي نژاد از هر فرصتي براي اثبات اين مدعا 
كه در دوران فعاليت دولت نهم و دهم همه گونه حمايت از زنان بـه ويـژه     
زنان سرپرست خانوار صورت گرفته، كوتاهي نمي كنند. چـنـدي پـيـش          
رحيمي، معاون اول رييس جمهوري، و صادق محصولي، وزير رفاه، متذكـر  
شدند كه ، ماهيانه مبالغي از بودجه دولت به منظور حمايت از ايجاد فرصت 
هاي شغلي براي زنان سرپرست خانوار هزينه مي شود و وضعيت زنـدگـي     
اين زنان بهبود يافته است. در مقابل اين ادعا ها، فعاالن جنبـش زنـان و        
برخي پژوهشگران و كارشناسان اجتماعي، واكنش نشان دادند. خبرگـزاري   

براي ”آذر ماه، طي گزارشي از قول پژوهشگران حقوق زنان نوشت:   3ايلنا، 
حمايت هاي شغلي و بيمه اي از زنان سرپرست خانوار قانون و مستـنـدات   
قانوني وجود دارد اما زمينه هاي اجرايي آن خصوصا در زمينه حمايت هـاي  
بيمه اي داراي اشكاالتي است ... دولت تاكنون ضمانتي براي حمـايـت از        
زنان سرپرست خانوار ارايه نكرده و از تحت پوشش قرار دادن ايـن زنـان       

در اين گزارش با اشاره به وضعـيـت   ...“ وخانواده هايشان ناتوان بوده است. 
از نظر قانونـگـذار دولـت      ” ناگوار زنان سرپرست خانوار، يادآوري مي شود:  

وظيفه حمايت از زنان سرپرست خانوار را برعهده دارد. همچنين در قـانـون    
حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست نيز بهره مندي اين قشر از زنان از   
تامين اجتماعي و بيمه هاي خاص تاكيد شده است. حمايت هاي اقتصـادي  
و فرهنگي از وظايف دولت است ... دولت به هر دليلي توانايي پوشش همـه    
جانبه زنان سرپرست خانوار را نداشته ... به همين دليل ايجاب مي كند كـه     

 ...“سازمان هاي مردم نهاد تالش بيشتري دراين باره انجام دهند. 
واقعيت اين است كه دولت احمدي نژاد درانجام وظايف قانوني خـود در    
قبال هزاران زن سرپرست خانوار كوتاهي عمدي داشتـه اسـت. دركـنـار          
كاهش بودجه هاي حمايتي به نام صرفه جويي، بايد به ديدگاه هاي قـرون  
وسطايي حاكم براين دولت درخصوص زنان اشاره داشت كه همـيـن امـر      
نشانگر علت نوع و چگونگي برخورد دولت كودتا با مساله زنان به طور عـام  
و مساله زنان سرپرست خانوار به طور خاص است. زن ستيزي و اعـمـال        
تبعيض خشن جنسيتي وخشونت نسبت به  زنان فقط محدود به مـوضـوع     
پيش گفته نيست. اليحه حمايت از خانواده و نقش دولت در تدوين و آماده  
سازي آن بركسي پوشيده نبوده و آيينه تمام نماي درك رژيم واليت فقيـه  
از زن، خانواده و آينده جامعه است. اما آنچه از اهميت جدي برخوردار است،  
ادامه مبارزه دليرانه زنان آگاه و مبارز ميهن ما با اين اليحه ارتجاعـي بـه     
رغم اوضاع نامساعد و فضاي پليسي حاكم بر جامعه است. در اوايل آذر ماه  
و مقارن با روز بين المللي منع خشونت بر ضد زنان، ائتالف اسالمي زنان با 
ارسال نامه حاوي پيشنهادات نهايي درخصوص اليحه حمايت از خانواده به 

اليحه ضـد    23و   22كميسيون حقوق مجلس، خواستار حذف كامل مواد 
آذر، اين  نامه را منتشر ساخت كه در بخـشـي از آن         9خانواده شد. ايلنا،  

از متن   23و   22ائتالف اسالمي زنان همچنان بر حذف مواد ” آمده است:  
اليحه حمايت خانواده به شكل كنوني كه در آن مسئوليت و تعهدي بـراي  
مرد منظور نشده تاكيد كرده و پرداختن به آن را در اليحه اي كـه آيـيـن      
دادرسي خانواده است مناسب نمي داند ... هرگونه بي توجهي به حـمـايـت       
هاي قانوني الزم از زن و فرزندان، نتيجه اي جز ترويج و تسهـيـل چـنـد       

 ...“همسري و صدمه به پرورش و تربيت كودكان نخواهد داشت. 
عالوه بر اين، فعاالن و مبارزان جنبش زنان سلسـلـه نشـسـت هـا و            
سمينارهايي  را براي بررسي اليحه ضد خانواده و آگاهي رساندن به جامعه 

 پيرامون خود از پيامدهاي اجراي اين اليحه ضد ملي، برگزار كردند. 
گـروه  ” آذر ماه ، گزارش داد:      3پايگاه اطالع رساني مدرسه فمينيستي، 
با عنـوان ازدواج     -آذر ماه   3 -حقوقي آناهيتا نخستين نشست خود، امروز

موقت، تحكيم يا تزلزل خانواده برگزار كرد. دراين نشست سه سخنـران از     
حـمـايـت از      ” ديدگاه هاي متفاوت به بحث پيرامون اليحه بحث برانگيز   

پرداختند ... حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي بحث خود را با    “  خانواده
تاكيد بر اينكه ... اين اليحه ابزاري سنتي براي حل مشكالت امـروز ايـن        
جامعه است ... اساسا در گشودن هيچ گره اي موفق نخواهد شـد. مسـالـه          
امروز ما جوانان ... است و اين درحاليست كه اليحه مستقيما معطـوف بـه        

 ...“تسهيل ازدواج مجدد و موقت براي مردان متاهل و ميانسال است. 
ازدواج ”...  يكي از فعاالن جنبش زنان در اين نشست اعـالم داشـت:          

موقت اصال چه دردي از درد جامعه را دوا خواهد كرد؟ آيا اين مساله از منظر 
 “روانشناسي، جامعه شناسي و تعليم و تربيت بررسي شده است؟

همچنين شهال اعزازي، جامعه شناس و فعال حقوق زنان، در مصاحبه اي 
آذر ماه، با تاكيد بر نتايج و اثرات فاجعه بـار تصـويـب اليـحـه            5با ايلنا، 

حمايت از خانواده به   23و   22ماده ” خاطر نشان كرد:  “  حمايت از خانواده” 
نوعي خشونت عليه زنان را تشديد مي كند. چند همسري و ازدواج موقت، نه 
فقط در جهت از بين بردن خشونت اقدام نمي كنند، بلكه فرد عامل خشونت 

 ...“را تشويق هم مي كنند. 
آذر ماه،  ضمن بررسي داليل مخـالـفـت      5از ديگر سو، خبرگزاري مهر، 

هاي رو به گسترش با اليحه ضد خانواده و اعتراف به مبارزه خستگي ناپذير 
بايد تاثيرات اليحـه  ” مبارزان و فعاالن جنبش زنان در مطلبي يادآوري كرد:  

حمايت از خانواده به طور دقيق بررسي و مشخص شود ارتباط پدر خـانـواده   
در خارج خانواده به صورت ازدواج موقت چه تاثيراتي بـرروي خـانـواده و          
فرزندان مي گذارد ... در اليحه حمايت ازخانواده براي مرد هيچ مـجـازاتـي       

 ...“نقش منفي در بقاي خانواده دارند.   23و   22پيش بيني نشده و بندهاي 
اين اليحه ضد ملي كـه    51درگرماگرم اين مباحث، به ويژه افشاي ماده 

است، بار ديگر ارگـان هـاي      -دختر بچه ها -ناظر بر نقض حقوق كودكان
امنيتي دست به تهديد و ايجاد فضاي رعب و وحشت زدند. رييـس بسـيـج       

آذر ماه، طي سخناني در سالن هـمـايـش      7جامعه زنان جمهوري اسالمي، 
انـقـالب   ” اوقاف و امور خيريه، با تكرار ياوه سرايي فرماندهان سپاه در باره   

ما با جنگ نرم روبرو هستيم و خواهران بايد ” گفت:  “  جنگ نرم” و “  مخملي
بصيريت الزم را داشته باشند، ضدانقالب، سكوالرها و فمينيسم مي خواهند 
تمام قوانين اسالم [بخوان رژيم واليت فقيه] را مبني برخشونت عليه زنـان    
جلوه دهند. مادران بايد بتوانند مباحث فقهي را با ادبيات روز براي جـوانـان      
توضيح دهند تا جوانان گرفتار اين جريان نشوند. درحوزه مسايل زنان ضـد     

 ...“انقالب با جنگ نرم هجوم آورده. 
تهديد صريح فعاالن جنبش زنان از سوي ارگان هاي سركوبگري نظـيـر   
بسيج به نوبه خود اين واقعيت را آشكار مي سازد كه مبارزه بـا تـبـعـيـض        

طبقاتي خصوصا مبارزه همه جانبه با اليحه ضد ملي و زن ستيـز   -جنسيتي
درتمام زواياي جامعه به درجات مختلف نفـوذ يـافـتـه       “  حمايت از خانواده” 

است. جنبش زنان با همه دشواري هاي موجود و جو امنيتي حاكم برجامعـه   
موفق گرديده حقانيت خود را به قشرها و طبقات گوناگون و زنـان كشـور       
ثابت كند.  مبارزه هوشيارانه و بسيار اميدوار كننده فعاالن جنبش زنان كـه     
توام با خالقيت بوده و بر درك صحيح از اوضاع استوار است، گام به گام از   

 حمايت اجتماعي بيشتري برخوردار مي گردد. 
اين پيكاري به حق و در راستاي تامين حقوق زنان و تحول و ترقي جامعه 

 ايران درحال و آينده است.
 

اليحه حمايت از خانواده و گسترش 

 تبعيض و خشونت بر ضد  زنان 

و عدالت اجتماعي در ايران ايفا كرده اند،  مي خواهيم از ايـن فـرصـت          
استفاده كنيم. ما به مبارزه همه نيروهائي كه در اروپا و در سطح جهان در    
مقابل دشواري ها و شوربختي هائي كه سرمايه داري ايجاد كـرده اسـت،     

امكان پذير است، درود مي فرستيـم.  “  جهاني ديگر” استدالل مي كنند كه 
ما به مبارزه مردم و زحمتكشان اروپا براي آينده اي ترقي خواهانه، صـلـح   
آميز و عادالنه كه با موفقيت هاي بيشتري همراه خواهد بود اطـمـيـنـان       
داريم ... ما اعتقاد داريم كه با وجود شرايط دشوار كنوني، نيروهاي مترقـي     
در سطح بين المللي و اروپا موفق خواهند شد تا  نيروهاي طرفدار جـنـگ،   
استثمار و بهره كشي را شكست دهند و پرچم مبارزه براي صلح جهانـي و    
پيشرفت اجتماعي را به پيش رانند. ما به آواي ميليون ها نفر در سـراسـر        

اعتقاد داريم. اين، به “ دنياي ديگري ممكن است”جهان كه فرياد مي زنند: 
 “باور ما، همان جهان صلح و سوسياليسم است.

نماينده كميته مركزي حزب توده ايران، همچنين در فواصل بين جلسـه  
ها  با رهبران بر جسته حزب چپ اروپا و نيز بسياري از نمايندگان از جملـه  
با هيات هاي نمايندگي آمريكاي التين، تركـيـه، مـولـداوي، بـالروس،          
مجارستان، به تبادل نظر پرداخت و ضمن توضيح اوضاع ايران،  در جـواب  
به پرسش هاي آنان، تحليل هاي حزب را در باره جنبه هـاي مـخـتـلـف        
تحوالت سال هاي اخير كشورمان بيان داشت و در مقابل  از نظريات آنان 

 در باره چگونگي مبارزات نيروهاي مردمي در اين كشورها مطلع شد.
 

 ادامه سومين كنگره حزب چپ ...
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سومين كنگره حزب چپ اروپا، 

 وتصميمات مهم آن 

نماينده و نـاظـر از      250سومين كنگره حزب چپ اروپا  با شركت 
بيست و چهاركشورو سي وهشت حزب (كمونيست ،سوسيـالـيـسـت      

دسامبر) در پاريس بر گزار  5تا  3آذر ماه (  14تا  12واكولوژيست ) از 
شد .نماينده كميته مركزي حزب ما نيزبه دعوت لوتار بيسكي، رهبـر   

 حزب چپ اروپا، دراين كنگره شركت كرد.
برنامه عمل جـهـت   ” كنگره مي بايست پس ازبحث وبررسي، يك 

را تصـويـب       2013تا   2011براي سال هاي “يك اروپاي اجتماعي
كند. برنامه پيشنهادي قبل ازتشكيل كنگره در اختيارشركت كنندگان  
قرار گرفته بود كه پس از بحث و بررسي مفصل از سوي نمايندگـان  
كنگره به تصويب رسيد . برنامه با اين عبارت شـروع  مـي شـود:           

سومين كنگره حزب چپ اروپا زماني برگزارمي شود كه ملت هـاي  ” 
اروپا به فشارها ، قبول محروميت و فداكاري هاي غير قابل تحـمـل   
روز افزوني بايد تمكين كنند. درواقع در اكثريت عظيمي ازكشورهـاي   
اروپائي برنامه هاي  كاهش مخارج عمومي ، برنامه هاي مـا فـوق       
رياضت كشي ، ليبرالي كردن خدمات عمومي و بازاركار با قدرت در   
حال اجرا است.  براي عمومي كردن چنين سياست هائي، كشورها را،  
با مشاركت و همراهي كامل دولت هايشان، به زيـر قـيـمـومـيـت           
كميسيون اروپا، بانك مركزي اروپا و سايرنهاد هايي مانند صـنـدوق     
بين المللي پول، درمي آورند، و آن ها اين سياست هارا به در شـكـل    
يك پاسخ الزم و قطعي به بحران اقتصادي ومالي و يك راه چـاره،    
عرضه مي دارند. ولي در واقع چنين سياستي چيزي نيست جزسياست  
كامأل قدرتمند  بازار و سرمايه هاي بزرگ. واين سرمايه داري مـالـي    
وجهاني شده كنوني است كه در همه جا و درهمه قلمرو ها از جملـه  
محيط زيست، انرژي، تغذيه، فرهنگ و ارزش هاي اخالقي، گسترش 

بحران كنوني مالي بدهـي و    “  برنامه در ادامه مي افزايد: ...“ مي يابد. 
وام، نمايانگرمرحله جديدي ازاين بحران است و ريشـه درتـحـوالت      
اقتصادي و اجتماعي سي سال گذشته دارد. متبلور شدن كليه عوامل  
بحران، اكنون بيش از پيش زندگي روزانه خلق هارا به تباهـي مـي     

ما، احزاب چپ اروپائـي،  ” و در جاي ديگر اين برنامه مي آيد:  “ كشاند. 
سرخ  “همراه با ساير احزاب و سازمان هاي سوسياليست، كمونيست و

كه در كليت خود چپ اروپائي را تشكيل مي دهند، با چنـيـن   “ سبز -
سياست ها وبا چنين ساختارهاي  نوليبرا لي كه از سوي  اتـحـاديـه      
اروپا و از خالل قرارداد هايي پياپي تا قرار داد ليسبون اجرا مي گردد،  
مخالفيم . مسئوليت چنين سياستي برعهده ائتالف بزرگي متشكل از    

دموكرات است كه سال هـا،   -احزاب محافظه كار، ليبرال و سوسيال
اروپا و كشور هاي اروپائي را  رهبري مي كنند. ما مي خواهيم يـك      
جايگزين سياسي براي اين مد ل نو ليبرالي ايجاد كنيم. دربرابـرايـن    
دور تازه رياضت كشي، مقاومت تازه اي در سراسر اروپا گسترش مي 
يابد.  تشويق وپشتيباني از اين  مقاومت  ونشان دادن امكـان يـك      
جايگزين و ايجاد جنبشي در جهت قبول چنين جانشيني، براي حزب 

 “.چپ اروپا صحنه  وسيع يك مبارزه است 
برنامه همچنين ساير مسائل روز را مورد بررسي و تجزيه و تحليل 
قرارداد ودرباره مسائل اقتصادي و مالي پيشنهاد هاي مشخـصـي را     

 ارائه كرد:
دگرگون كردن دستور كار و وظيفه  بانك مـركـزي     *  
. اين دگرگوني بايد از طريق ايجاد  يك سياست پولي مبتـنـي    اروپا

براساس يك شيوه اجتماعي موثر، دادن اعتبارات با بـهـره هـا ي          
بسيارپائين به دولت هاي  عضو جهت هزينه كردن در قلمرو توسعـه  

 هاي اجتماعي؛ 
. تـمـام      اخذ ماليات از كليه معامالت سفتـه بـازانـه     *   

موسسات اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو بايد در جهت  تغييرساختـار  
 بازار مالي در مقياس جهاني اقدام كنند؛

درآمد هاي عمومي تازه مي تواند با اخذ ماليات هاي  *  
جديد از درآمد هاي مالي بزرگ و از طريق يـك رفـرم       

اجتماعي حاصل گردد و     با توجه به عدالت  مالياتي جديد
. بازار هـاي     اين امربه يك اقتصاد واقعي كمك خواهد كرد

داخلي بايد از طريق سياست هاي سازنده بنيادين و افزايش در آمد هاي همگاني از 
 نو جان بگيرند؛ 

براي صندوق هاي سفـتـه بـازي      “  بهشت هاي مالياتي” الغاي *   
 .درداخل و خارج سرزمين هاي اروپائي

بود.  در اين  “  فقر در اروپا”  به آن پرداخت موضوع  “  برنامه” ازجمله مسائلي كه  
بخش گفته مي شود كه در اروپا هشتاد ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي كنند و   
اينكه رشد وسيع بيكاري، عامل اساسي اين فقر است.  همچنين تعـداد روزافـزون      
كساني كه داراي شغل هاي موقت و دستمزدهاي پائين اند، با آنكه كار مي كننـد،  
فقيرند. دانستن اينكه در حاصلخيزترين منطقه دنيا، در بيست و هفت كشـورعضـو      
اتحاديه اروپا، از هرپنج كودك يك كودك فقرزده است  نشان ورشكستگي كـامـل   
سيستم سياسي حاكم كنوني است . حزب چپ اروپا با فقر همچون  يك مـعـضـل     

 سياسي و اجتماعي  برخورد مي كند.
نمايندگان كنگره حزب چپ اروپا قعطنامه سياسي مهمي را به تصويب رساندند و 

و گسترش آن ” ما فوق رياضت ”  آن ابتكاري است براي روياروئي و مبارزه با نقشه 
از سوي  دولت هاي اروپايي، به صورت يك تعرض گسترده دراين زمينه، بـا نـام     

جمع آوري يك ميليون امضا، خطاب بـه كـمـيـسـيـون         “كه “  ابتكار شهروندان” 
را در دستور كارخود  قرارداده است. اين جمع آوري امضا در اروپا، كه  در    ”اروپائي

ماه هاي آينده از سوي حزب چپ اروپا بايد عملي شود، سبب پيدايش و راه اندازي 
و بـه    “  صندوق اجتماعي توسعه اروپائي “يك بحث وسييع توده اي با هدف ايجاد

منظور تامين مالي مخارج عمومي اجتماعي  و ايجاد زيربنا هاي سودمند خواهد بود. 
چنين صندوقي از راه اخذ ماليات بر جا به جائي سرمايه و نيز تغيير جهت عملـكـرد   

 بانك مركزي اروپا اثر خواهد گذاشت. 
حضور نمايندگان احزاب چپ ازآفريقا و آمريكاي التين دركنگره جنبه اي مثبت  

و چشمگير در بر داشت. طي سه روزبسياري ازاين نمايندگان  در بحث ها شـركـت    
كردند و به ويژه در باره اوضاع كشورهاي خود و مبارزات مردم در رابطه با پالتفـرم  
هاي مبارزاتي چپ، صلح طلب و مترقي مطالب جالبي بيان داشتند. كنگره در روز     

لـوتـار   ” سوم به جمع بندي مباحث و مصوبات و نيز انتخاب رهبري آينده پرداخت .  
آلمان، كه تا كنون رهبري حزب چپ اروپا را به عهـده  “  حزب چپ“ ، رهبر“ بيسكي

داشت، با تمام شدن دوره مسئوليتش، قبل از تشكيل كنگره كناره گيري خـود را      
 ، رهبـر و   “ پير لوران ” اعالم كرده بود. در انتخابات جديد كه با ورقه انجام گرفت،  

حزب كمونيست فرانسه، با اكثريت آرا براي مدت سه سال آينده به سمت  دبير ملي
رهبر حزب چپ اروپا انتخاب شد. كنگره همچنين چهار معاون رهبر  و يك خزانـه   
دار را انتخاب كرد.  در دوره قبل تنها يك معاون وجود داشت . پيام كميته مركزي   
حزب توده ايران خطاب به كنگره حزب چپ اروپا از سوي  نماينده حزب به هيـات  
رئيسه كنگره  تسليم شد. در اين پيام كه در بر دارنده تبريك به مناسبت تشكـيـل    
كنگره چپ اروپا و همچنين تحليلي در رابطه با تحوالت دو سال اخير ميهن مان، و 

 مبارزه توده ها بر ضد رژِيم سركوبگر حاكم است ، از جمله گفته  مي شود:
ما براي كنگره شما در تبيين برنامه اقدام براي توسعه مبارزه زحمتكشان اروپا بر ”

ضد سياست هاي نوليبرالي حاكم بر حيات سياسي و اقتصادي اتحاديه اروپا، و براي 
صلح، رفاه و پيشرفت آرزوي موفقيت داريم ... حزب توده ايران به نقش مهمي كـه     

در مخالفت با گرايش هاي نظامي گرايانه و طرفدارنو ليبراليسم در “حزب چپ اروپا”
درون اتحاديه اروپا ايفا مي كند، ارج مي نهد و عالقه مند به توسعه روابط دو جانبه 
خود با حزب چپ اروپا است...  ما براي ابراز قدرداني خود از نقشي كه بسيـاري از       

در كارزار بين المللي همبستـگـي بـا      “ حزب چپ اروپا” حزب هاي  تشكيل دهنده 
مردم ايران كه در جريان مبارزه قهرمانانه اما پيچيده شان در راه  صلح ، دموكراسي 

     9ادامه در صفحه 
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مصر: مضحكه انتخابات مجلس و عرصه 
 نوين پيكار

مضحكه انتخابات اخير مجلس ملي مصر را كه اكثريت قاطع مردم 
مصر آن را تحريم كردند، نشانگر فاجعه يي بود كه در نتيجه انحصار 
قدرت و ثروت از سوي حزب حاكم، مردم اين كشور بـا آن رو در        

هاي موجود گواه قطـعـي بـر       ها، شواهد و عكس رويند. تمام واقعيت  
، ”الـوطـنـي   ” اي بود كه زير نظارت حزب دست راستي  ذيالنه تقلب ر

كميته عـالـي   ” مهار مستقيم نهادهاي امنيتي، و همدستي و مشاركت 
صـورت     -كه آلت دست صرف عمال حزب الوطني بـود   -“ انتخابات

المللي، جلوگيري از ايفاي نقش نظارتـي   گرفت. نپذيرفتن نظارت بين 
ها نيز كامل  هاي ملي و محلي، و ايجاد محدوديت براي رسانه سازمان

كننده اين مضحكه انتخاباتي بودند. و خطرناك تر از همه ايـن هـا،      
ناديده گرفتن تمام و كمال حكم هاي نهايي  قضـايـي در تـايـيـد          
مخدوش بودن انتخابات بود. بر پايه همين دليل ها ست كه مي توان  

اعتبار و غيـرقـانـونـي      اين مجلس را، حتي پيش از آغاز كار خود، بي
دانست. پي آمدهاي اين مضحكه انتخاباتي نظر و موضع حزب ما، كه 
آن را از ماه ژوئن (تير) گذشته اعالم كرديم، تاييد مي كند. حزب ما،    
همراه با شمار زيادي از ديگر نيروهاي اپوزيسـيـون، در آن زمـان          
خواستار تحريم انتخابات شد. عالوه بر اين، برآمد انتخابات تـأيـيـد       
كننده اين موضع حزب ما در پرهيز از محكوم كردن و انگ خيـانـت   
زدن به نيروهاي اپوزيسيوني بود كه در انتخابات شركت كرده بودنـد.  
حزب ما همچنين خواستار يك ارزيابي انتقادي پس از اتمام انتخابات 

هاي الزم را بگيرد و در راه متحد كردن  شده است تا از اين راه درس
صف هاي نيروهاي اپوزيسيون در مبارزه براي تغييرات واقعي تـالش  

مبارزه يي كه هدف آن دستيابي بـه آزادي و دمـوكـراسـي،            -كند
برقراري عدالت اجتماعي و رهايي مصر از وابستگي اسـت. چـنـيـن        

ترديد به سود همه مردم مصر، از جمله زحمتـكـشـان و       تغييراتي بي
 -فرودستان خواهد بود، و تنها تغييري ظاهري و رسمي و لـيـبـرال      

دموكراتيك نخواهد بود. در حقيقت ، تسلط تقريباً مطلق حزب حاكـم   
سابقه نيروهاي اپوزيسيون در مجلس، ايـن   و به حاشيه رانده شدن بي

رو    اي روبه واقعيت را تاييد مي كند كه، اكنون ما با روند و مرحله تازه
هاي انتخاباتي  هستيم و آنچه رخ داده است، صرفاً تكرار محض تقلب

پـرده و       پيشين نيست. اين مرحله، پيش درآمد اعمال ديكتاتوريِ بي 
شان اسـت كـه در        داران و كارگزاران يي فاسد و سرمايه آشكار عده 

مسير آن، همين چندگرايي رسمي و ظاهري موجود و چنـد رسـانـه      
محدود دموكراتيك هم از صحنه كنار رانده خواهند شد، و راه بـراي    
حكومت موروثي، با اتكاي مستقيم بر نيروهاي سركوبگـر و دولـت       
پليسي، هموار خواهد شد. با توجه به درك و آگاهي ما نسـبـت بـه         
خطري كه اين مرحله از تحوالت كشور براي يك سـمـت گـيـريِ       
سياسي دموكراتيك دارد، ما معتقديم كه زمان آن فرا رسيده است تـا  
تمايزي واقعي ميان موضع  نيروها و حزب هاي اپوزيسيون صـورت    
گيرد. در نبرد براي تغيير، اين نيروها يا در كنار مردم مصر و نيروهاي  

گيرند، يا نقش تحليلگر و سياهي  دوست و در برابر رژيم قرار مي ميهن
هاي نمايش رژيم موروثي بعدي به عهده خـواهـنـد     لشگر را در پرده

و گـروه    ”الـوفـاق  “گرفت. بنابراين، ضمن احترام به موضع حـزب     
هايشان و تصميم درسـت   به سبب  تصحيح موضع”المسلمين اخوان“

شان براي شركت نكردن در مرحله دوم انتخابات، حزب مـا حـزب       
خواند تا موضع اش را اصالح كند،  را نيز فرا مي”االتحاد الدموكراتي“

به پيشينه تاريخي خود احترام بگذارد، نقش راستين خود را در مـيـان   
اپوزيسيون به عهده گيرد، و پاي خود را از اين مضحكه بيرون بكشد. 
اين حزب بايد از نشستن در كنار حزب هايي كه صرفاً پرده يي براي 

هاي مجلس تقلبي و نامشـروع بـودن آنـنـد،          كاري پوشاندن خالف
خودداري كند. همه نيروهاي اپوزيسيون مصر بايد براي تشكيل يـك   
ائتالف دموكراتيك سراسري (ملي) به منظور افشاي اين مـجـلـس        

اعتباري و غيرموجه و نامشـروع بـودن آن        جعلي، و ثابت كردن  بي
بكوشند، و مسير يك مبارزه مردمي دموكراتيك را با استفاده از تمـام  

آوري امضا گرفته تـا     از جمع -ابزارهاي  دموكراتيك در پيش گيرند 
هاي مـردم در     يي كه توده  سرپيچي مدني، و تحميل تغييرات واقعي

 آرزوي ايجاد  آن هايند. 
 دبيرخانه مركزي حزب كمونيست مصر
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به ايـن   1960هاي دهه  شود. در سال  اي ديده نمي خواهانه نظامي كمترين وجه ترقي
حزب برنامه سوسياليستي ” توهم دامن زده شد  كه، تنها حزب حاكم بر كشور، يعني 

 صداقت دارد.“اي به سوي سوسياليسم راه برمه”، واقعاً در مورد “برمه
ها و شعارهاي توخالي  دانشوران شوروي، ايدئولوژي اين حزب را كه مملو از لفاظي

و درهم برهم شبه سوسياليستي، آغشته به كمونيسم ستيزي  خصمانه و زهرآگين، و 
هايي مثل ناصريسم و  اي بود، مشابه جريان هايي از شوونيسم برمه گرايي با نشانه ملي

هاي سوسياليستـي را كـنـار         دانستند. حاكمان كشور امروز ديگر لفاظي  بعثيسم مي
داران كشـور     وقفه به بخش خصوصي و سرمايه هاي دولت را بي اند و دارايي گذاشته

كنند. توازن نيروها در آسيا هم تغيير زيادي كرده است، و اكنـون ديـگـر        واگذار مي
ترس بريتانياي زمان ويكتوريا از فرانسه يا بدگماني دوران جنگ در مـورد نـفـوذ          

نگراني غرب نسبت به چين جاي آن هـا را     شوروي ديگر وجود خارجي ندارد، و دل
از قول سناتور جـيـم وب،       “ سياست خارجي” گرفته است. همين چندي پيش مجله  

رئيس كميته فرعي سنا در امور آسياي شرقي و اقيانوس آرام، گفته بود كه، اكنون در 
وجـود  “ اختـالف زيـادي    ” وزارت امور خارجه آمريكا در مورد نحوه برخورد با ميانمار 

ما در وضعيتي قرار داريم كه اگر براي رسيدن به نوعي توافق سازنده ” دارد، و اينكه:  
وب در ادامه “ هاي چين خواهد شد.  تالش نكنيم، برمه اساساً تبديل به يكي از استان

گذاريم. اما   هايي كه او كرده است احترام مي و فداكاري سو چيما همه به ” گويد:   مي
تواند روابطي برقرار كـنـد كـه مـوجـب           از سوي ديگر...آمريكا بايد ببيند چطور مي   

پايداري و ثبات در آن منطقه بشود و اجازه ندهد چين بر كشوري تسلط يـابـد كـه      
هاي غربي غالباً به روابط تجـاري   رسانه“  داراي اهميت استراتژيك در منطقه است؟
دهند، و چين را به عنوان كشوري تصوير  ميان چين و ميانمار توجه خاصي نشان مي

هايي كـه     كنند كه به تنهايي مسئول بقاي رژيم نظامي برمه است. يكي از طرح  مي
اين دو كشور در حال اجراي آن هستند، ساختن يك خط لوله اصلي نفت از بـنـدر     
سيتوه در برمه به شهر كونمينگ در چين است. در اين بندر، تانكرهاي نفتي كـه از     

شوند، تا از راه لوله نفت، اقتصاد تشنـه   اند تخليه مي خاورميانه و آفريقا بارگيري شده
انرژي چين را تغذيه كنند. امروزه سياست خارجي چين به طور عمده مبتني بـر دو       

هايي كه براي  اصل است: عدم دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر و انجام مبادله 
هم در برمـه   سو چيخانم “ اتحاد ملي براي دموكراسي” دو طرف سودمند باشد. اگر  

كرد. اما اين فقط چين نيست كه چنـيـن     حاكم بود، چين همين اصول را رعايت مي
كند. بيشتر همسايگان آسيايي ميانمار به تـحـريـم      ها و مواضعي را دنبال مي سياست

اند. تايلند، مالزي و ژاپن همه داراي منافـع    اين كشور از سوي آمريكا وقعي نگذاشته
درصد سهم در پـروژه     31اقتصادي در ميانمار هستند. شركت نفتي فرانسوي توتال  

هاي گازي يانادا در درياي اندامن دارد كه شركت تايلندي پي تي تي و شركت  ميدان
دولتي نفت و گاز ميانمار نيز در آن شريكند. شريك چهارم در اين پروژه، شـركـت      

درصد اسـت.     28پيكر نفتي آمريكايي، شوران، است كه سهم آن در اين پروژه  غول
اي به شوران داده است تا به عملياتش در ميانمار ادامه  دولت آمريكا بخشودگي ويژه

دهد. الزم به يادآوري است كه، شوران همان شركتي است كه كاندوليزا رايس، وزير  
خواه، و جيمز جونز، مشاور امنيت مـلـي      سابق امور خارجه آمريكا از حزب جمهوري

 پيشين باراك اوما، از مديران آن هستند.
هـمـكـاري    ” حفظ منافع جغرافيايي استراتژيك و اقتصادي مستلزم وجود يـك      

تـان  رسـد،     ميان غرب و رژيم نظامي ميانمار است. اين طور كه به نظر مي “ سازنده
نخواهد توانست هـمـان     “ اتحاد ملي براي دموكراسي” اطمينان كافي دارد كه  شوئه

]  دار و دستـه   1990تعداد مردم را به ميدان بياورد كه پيش تر از اين [ در انتخابات  
شـود     ، مـي سو چينظامي حاكم را تقريباً سرنگون كرد. با توجه به محبوبيت پايدار  

كند استراتژي يي پر مخاطره است. يادگار   گفت كه استراتژي يي كه رژيم دنبال مي
شـود،     پدر و مادري شهيد بودن، يا فرزند كسي بودن كه پدر يك ملت محسوب مي

آيـد؛     در بسياري از جوامع آسيايي سكوي پرش سياسي پرقدرتي بـه حسـاب مـي       
هـاي     نمونـه  نهروبا   گاندي  اينديرادر اندونزي و نسبت  م. سوكارنوپوتري سرنوشت 

گيري از پيوند خانوادگي و تبديل آن به يـك بـرنـامـه        بارزي از اين امرند. اما بهره 
 اجتماعي و اقتصادي مؤثر، امري است به طور كامل متفاوت با يكديگر.

 65كه فرصت كسب تجربه براي اداره عملي كشور را نيافته است، اكنون  سو چي
سال دارد و هيچ رهبر ديگري با مقام و مرتبه مشابه و قابل مقايسه با او در درون     

شود. اگرچه سمت گيري اقتصادي كنوني نـيـروهـاي عـمـده          اپوزيسيون ديده نمي
انگيزد كه مردم ميانمار به آن نياز  اپوزيسيون اميد زيادي براي چنان تغييراتي بر نمي

تواند مـوجـب    آميز با هدف آزادي سياسي مي دارند، با وجود اين، يك مبارزه موفقيت
اي براي ميانماري دموكراتيك، مستقل و بـرخـوردار از      برانگيختن يك جنبش توده

براي آن پيكار كرد و در راه آن جان خود را از    سو چيعدالت اجتماعي شود كه پدر 
 دست داد.

 
، نويسنده و محقق ساكن جنوب شرق آسيا، و “كني كويل”نوشته 

 دبير سابق شعبه بين المللي حزب كمونيست بريتانيا.
 

 ادامه گام هاي آهسته به سوي ...



را بنياد نهاد، “ائتالف ضدفاشيستي رهايي خلق”هم روگردان شد و 
هـاي دسـت        ها و سوسياليست اتحادي كه متشكل از كمونيست

راديكال بـودن پـدرش را تصـديـق            سو چيراستي بود. اگرچه  
كند، اما معتقد است كه گرايش كمونيستي او صرفاً مرحله يـي   مي

گذرا در زندگي او بوده است. شايد او درست بگويد كـه گـرايـش      
كمونيستي  پدرش امري گذرا بوده است، اما همين واقعيت نشـان  

در جـنـبـش      ”بـرمـه  “هاي عميق حزب كمونيست    دهنده ريشه
پس از جنگ جهاني دوم است.  عمـوي او،     ”ميانمار“مقاومت، و 

نيز مدتي در سمت رهبري حزب كمونيست قـرار   تاكين تان تون،
بـود.  “ ائتالف ضدفاشيـسـتـي...      ” داشت و براي مدتي هم دبيركل 

با حزب كمونـيـسـت     سو چيهمين ارتباط طوالني مدت خانواده 
گيرد، و او و        برمه اغلب مورد سوء استفاده رژيم نظامي قرار مي

جنبش دموكراسي خواهي را همچون  ابـزارهـايـي در خـدمـت          
 ها مي نماياند.  خرابكاري كمونيست

يي را     تالش كرد تا فاصله آن سانهاي پس از جنگ،  در سال
ها ايجاد شده بود از بين ببرد  ها و سوسياليست كه ميان كمونيست

هاي  و آنان را به يكديگر نزديك كند. او همچنين كوشيد تا اقليت 
شمول و دموكراتـيـك    ي همه“ اتحاديه برمه” ملي برمه را در يك 

توانسـت   گرد هم آورد. اگر او را ترور نكرده بودند، اين اقدام او مي 
چارچوبي مترقي براي رشد و توسعه كشور باشد. اما متأسفانـه بـا      

هاي مخالف  كه نقش ميانجي در ميان گروه آن سان،كشته شدن  
دار شدند و  هاي دست راستي ميدان را به عهده داشت، سوسياليست

با استفاده از فرصت به دست آمده، به حزب كمونيست برمه حمله 
هاي  كردند و دفاتر آن را به آتش كشيدند، به مطبوعات و چاپخانه

 اي قانوني آن تاختند. هاي توده آن يورش بردند، و به سازمان
داران رژيم كنوني، در پي يك كودتاي نظامي بـر ضـد        طاليه

هـا و       ، تقريباً همه شركت1962هاي مدني در سال  سوسياليست
هاي رژيم كودتايي حاكم نه  كسب و كارها را ملي كردند. اما اقدام 

تنها هيچ قرابتي با ايجاد شرايط سوسياليسم در كشـور نـداشـت،      
بلكه اقتصاد دولتي آن زمينه را براي شكل گرفتن يك بـورژوازي  
بوروكراتيك فراهم كرد: يك قشر انگلي كه عمالً كـاري بـراي        
برانگيختن رشد كشور نكرد، ولي به لطف قراردادهاي دولـتـي و     
انحصارهاي دولتي توانست جيب خود را پر كند و ثروت هنگفتـي  

هاي اين دار و دسـتـه      به هم زند. حقيقت اين است كه، در اقدام 
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رژيم نظامي ميانمار (برمه) پس از برگزاري يك انتخابات سراسري مضحـك در      
آن سان سو نوامبر)، خانم   13آبان ( 22نوامبر) امسال، باالخره در روز  9آبان (18روز 
را كه در دوران اخير بيش از هفت سال در حبس خانگي بود، آزاد كرد. اگـرچـه    چي 

اي فريب اين گونه ترفندهاي انتخاباتي شوراي دولتي صلـح و     طبيعي است كه عده
، حاكم نظـامـي ايـن       تان شوئهبراي  سو چيتوسعه را خواهند خورد، اما آزاد كردن 

اتحاد ملي بـراي    ” به عنوان رهبر  سو چياي است.   ترديد قمار پرمخاطره كشور،  بي
تا كنون به انحاي گوناگون منتقد صريح و پرشهامت دار   1962، از سال “ دموكراسي

او پس از رهبري حزبش در   و دسته نظامي حاكم بر ميانمار (برمه سابق) بوده است.   
كه در آن ، بر اساس برخـي از     -1990كسب يك پيروزي بزرگ در انتخابات سال 

 -درصد آرا را به دسـت آورد    80برآوردهاي انجام شده، اين حزب توانست در حدود 
سال گذشته] را در بازداشت و     21سال از  15بخش عمده دهه گذشته [در مجموع  

اتحاد ملي بـراي  ” آبان از سوي  18حبس خانگي به سر برده است. تحريم انتخابات  
 سو چي، اعتبار و نتيجه انتخابات را زير عالمت سؤال برد. با وجود اين،  “ دموكراسي

اعالم كرده و خواستار آزادي همه  تان شوئهآمادگي خود را براي مذاكره و گفتگو با 
تن بـرآورد     000£2زندانيان سياسي باقي مانده شده است كه شمار آنان را بيش از 

براي برقراري دموكراسي سياسي گام بسـيـار     “ اتحاد ملي...   ” كنند. اگرچه برنامه   مي
بزرگي به پيش به نفع  مردم رنج كشيده ميانمار به حساب مي آيد، امـا بـرنـامـه         

 2009سـال    “طرح آشتي ملي”كه در  -اقتصادي پيشنهادي اين حزب و متحدانش 
آميز است. باز كردن درهاي كشور به روي سرمايه  بسيار مخاطره -تدوين شده است 
هايي مثل بانكداري، شناور كردن ارز ملي، تأسيس بورس معـاملـه    خارجي در عرصه
هـاي گـمـركـي        هاي دولتي غيرسودآور، كاهش تعرفه سازي بنگاه سهام، خصوصي

هـاي   هاي بانك ها از سر راه فعاليت واردات، و از ميان برداشتن عمالً تمام محدوديت
انـد. چـنـيـن           هاي اقتصادي پيشنهاد شده در ايـن بـرنـامـه       خصوصي، جزو طرح

هايي با پيشنهادهاي مثبتي مثل حمايت از كشاورزان، كاهش فقر، تـوسـعـه     سياست
هاي ملي، و مدرنيزه كردن زيرساختار كشـور چـنـدان         مناطق محل سكونت اقليت

ترين موارد مخالفت با دار و دسته نظـامـي حـاكـم،        همخوان نيستند. يكي از جدي 
 ناتواني اين دارودسته  در توسعه كشور و بيرون كشيدن مردم از فقر بوده است.

هاي كشاورزي و خدمات دو  بانك توسعه آسيايي، بخش 2009بر اساس آمار سال 
بخش عمده اقتصادي اين كشورند كه سهم هر يك در توليد ناخالص ملي به ترتيب 

توجهي مـثـل مـواد         درصد است. اگرچه ميانمار داراي ذخاير طبيعي قابل  36و  44
هاي خارجي بـه ايـن        معدني، نفت، گاز و چوب است، اما آنچه موجب توجه قدرت

سياسي اش در منطقه است. در قرن نوزدهم،   -كشور شده است، موقعيت جغرافيايي
بريتانيا براي تسلط بر ميانمار سه جنگ خونين به راه انداخت. مخالفت با استيالگران 

ترديد سبعانه و مرگبار بود.  وقفه در ميانمار ادامه يافت و البته پاسخ بريتانيا هم بي بي
يكي از مخالفاني بود كه سرش را در اين راه از دسـت داد. از          سو چيعموي پدر 

كار بريتانيا در امور هندوستان كه بعدها لرد ساليزبوري شد،  وزير محافظه بورن، كران
اهميت اساسي دارد كه به هيـچ قـدرت     ” گفته بود:   1860كنند كه، در دهه  نقل مي

اروپايي ديگري اجازه داده نشود كه در ميان برمه بريتانيا و چين قرار بگيرد. نفوذ مـا   
در آن كشور اهميتي حياتي دارد. اين كشور به خودي خود اهميت زيادي ندارد، امـا   

دغدغه و آسان با مردمي كه در غرب چين ساكنند براي ما اهميت مـلـي      ارتباط بي
بـخـش   “  دارد. نبايد اجازه داد هيچ قدرت از ما بانفوذتري بر برمه تسلط پيدا كـنـد.     

ترين چهره  است كه محترم آن سان،ناشي از پدر او،  سو چيبزرگي از شأن و اعتبار 
دو ساله بود كه پدرش، رهبر جـنـبـش     سو چيسياسي در تاريخ نوين ميانمار است.  

كُش دست راستي به قتل رسيد. پدر او متعلـق بـه       استقالل، به دست يك گروه آدم
آرام و قرار بود. او نخستين رهبر حزب نـوبـنـيـاد         گرايان راديكال و بي نسلي از ملي

كمونيست برمه بود كه پس از مدت كوتاهي راه خود را از اين حزب جدا كرد تا بـا    
هـا     ها همراه شود. اما چندي نگذشت كه از ژاپنـي   ها در پيكار برضد بريتانيايي ژاپني
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هايي آهسته به سوي آزادي و  گام
 دموكراسي در ميانمار (برمه)

 كرون 500         رفيقي از نروژ به ياد رفيق شهيد نيك آئين
 يورو 250رفيق ساكن نيكوزيا، قبرس،                            

 كمك هاي مالي رسيده 

     11ادامه در صفحه 


