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 6ادامه در صفحه 

نقش تعيين كننده جنبش 
 كارگري، و چالش هاي پيش رو

، اقتصاد “هدفمند كردن يارانه ها”طرح 
 احمدي نژاد“ شرمگين”نوليبرالي، و مدافعان 

ساختار بحران زاي انحصار قدرت در رژيم 
 واليت فقيه و پايداري جنبش مردمي

      3و  2ادامه در صفحه 

      7ادامه در صفحه 

، نقطـه  1388كودتاي انتخاباتي خرداد ماه 
عطفي در تالش مرتجع تريـن نـيـروهـاي       
حاكميت جمهوري اسالمي، به رهبري ولـي  
فقيه، براي قبضه كردن انحـصـاري قـدرت      
سياسي و خاتمه دادن به اصل جمهوريت در 
ميهن ما بود. سازماندهي پايمال كردن راي    
ميليون ها ايراني، با اتكاء به سركوب خشن و 
خونين، زير نظر مستقيم خامنه اي،  مشاوران 
نزديك او و فرماندهان نيروهاي نظـامـي و     
امنيتي در عين حال نشانگر تغيير كيفـي در    
حكومت مداري استبدادي در ميهـن مـا و       
نابودي ته مانده استقالل عمـلـكـرد قـواي       

 مختلف مقننه، قضائيه و مجريه بود. 
شيوه نوين حكومت مداري كودتاچيـان را    

ولي ”مي توان به صدور فرامين از سوي دفتر 
و اجراي آنها از سوي نهادهاي مختلف “ فقيه

خالصه كرد. بديهي است كه در ساخـتـاري    
اين  چنين انحصاري و ضد مردمـي حـتـي      
بخش هايي از گروه هاي سنتي هوادار رژيم 
نيز فضاي تنفس شان تنگ مي گردد و ايـن  
انحصار گرايي بيش از آنكه به ثبـات رژيـم     
بيانجامد به تشديـد تضـادهـا و افـزايـش            
رويارويي هاي گروه هاي مختلف كه نگـران  
از دست دادن نفوذ و امتيازات خود هسـتـنـد    
مي انجامد. انـحـصـار قـدرت در دسـت              
كارگزاران خامنه اي، از دولت احمدي نژاد و   
فرماندهي نيروهاي نظامي و انتظـامـي، تـا      
كنترل اكثريت مجلس فرمايشي هشتم، حتي 
روال سنتي برخورد هاي جناحي ميان گـروه  
هاي مختلف هوادار رژيم را نيز مختل كـرده  

و دينامسم جديدي را در برخوردهاي سيـاسـي   
كشور پديد آورده است. از نمونه هاي جالب اين 
روند از جمله مي توان به دو نمـونـه تشـديـد       
فشارها بر قوه قضائيـه بـراي دسـتـگـيـري           
ميرحسين موسـوي و مـهـدي كـروبـي، و              
تهديدهاي رحيمي معاون اول  احـمـدي نـژاد      

 اشاره كرد.   
در هفته هاي اخير در پي سخنان  هماهنگ  

رد ” احمد جنتي و مصباح يزدي كـه در آن          
خـوانـده شـده و        “  واليت فقيه انكار خداونـد 

حوادث پس از كودتاي انتخاباتي عدم تبعيت از 
فرامين ولي فقيه معرفي گرديده بوده، كه ريشه 
در دولت هاي قبل از احمدي نژاد دارد، نامه يي 
از سوي شخصي به نام حسين قدياني خـطـاب   
به صادق الريجاني انتشار يافت كه در آن عدم 
دستگيري ميرحسين موسوي، زهرا رهنـورد و    
مهدي كروبي تعلل حساب شده ي رييس قـوه  
قضاييه به تبعيت از جناح معيني نامـيـده شـد.      

هجمـه  ” صادق الريجاني در پاسخ، اين نامه را 
هاي حساب شده اي [ كه ] متوجه دسـتـگـاه      

خواسـت  خواند و عملي شدن   “  قضايي است
بازداشت ميرحسين موسوي و كروبـي  
را منوط به اجازه و صالحديد ولي فقيه 

. در كنار اين نامه كارزار تبـلـيـغـاتـي       دانست
حساب شده اي از سوي هواداران دولت احمدي 
نژاد انگشت اتهام را به سوي علي الريـجـانـي    
نشانه رفته و در سطحي وسيع تبليغ گرديد كه، 
در شب پس از انتخابات رياست جمهوري، وي 

 شادباش سال نو ميالدي
فرا رسيدن “ نامه مردم”هيئت تحريريه 

، سال نو ميالدي را به همه 2011سال 
هم ميهنان مسيحي تبريك مي گويد و 
اميدوار است كه سال نو سالي سرشار از 
پيروزي هاي مهم براي جنبش مردمي و  

براي رهايي ايران از چنگال رژيم  
  باشد.“ واليت فقيه”استبدادي  

 10و9همبستگي پر شور جوانان جهان  با مبارزه جوانان و دانشجويان ايران     ص 

آزاد سازي يكباره قيمت ها در مـقـيـاس بـاور         
نكردني، كه نتيجه مستقيم به اجرا گذاشتـن طـرح     

از سوي دولت كودتـا در    “  هدفمند كردن يارانه ها”
واپسين روزهاي آذرماه است، زحمتكشان كشور مـا  
را در حيرت و نگراني فـرو بـرده اسـت. مـردم              
زحمتكش و كارگران يدي و فـكـري درگـيـر در         
فالكتي كه سرمايه داري آزمند و نوكيسـه سـپـاه      
پاسداران و غارتگران فاسد بنياد هاي انگلـيِ النـه     
كرده در بيت واليت فقيه بر سرشان آورده است، در 
جستجوي راه هاي چاره و امكان پذير براي مبـارزه  

و مقابله با اين گونه سياست هاي ضدملي انـد. امـا        
سئوال بسياري از آنان اين است كه، اين راه چاره را در 
كجا و در چه سياست هائي بايستي جستـجـو كـرد؟      
حقيقت اينكه، اگر كارگران اتحاديه ها و سنديكاهـاي  
خود و كشاورزان تشكل هاي  صنفي خـود را مـي         
داشتند، اگر توده هاي زحمتكش شهري در حزب ها و 
سازمان هاي دموكراتيك سياسي مستقل متشكل مي 
بودند، اگر زن ها، دانشجوها و معلم ها با تشكل هـاي  

سرانجام پس از كش و قوس هاي فـراوان، بـا     
اعالم محمود احمدي نژاد، پروژه حذف يارانه هـا،  
از دو هفته پيش، رسماٌ وارد مرحله اجـرايـي آن       
گرديد. چالش برانگيرترين قسمت هاي اين طـرح   
مربوط به قيمت هاي سوخت، همچون نفت، گـاز،  
بنزين، آب و برق، به اضافه نان، در حكم  مـهـم     
ترين و اصلي ترين قلم هاي مورد نياز زحمتكشان 
است. همزمان با اجراي رسمي حذف يارانـه هـا،      
رژيم واليت فقيه در هراس از هرگونه اعـتـراض     
مردمي، شديدترين اقدامات امنيتي را به مورد اجرا 
گذاشته كه در حال حـاضـر هـم، هـمـچـنـان              
پابرجاست. بازداشت اقتصاددان منتقد سياست هاي 
دولت، فريبرز رئيس دانا، كه تنها چند ساعت پـس  
از مصاحبه وي با بي بي سي از سوي  نيـروهـاي   
امنيتي دستگير و به زندان افكنده شد، به خـوبـي     
حساسيت و شدت اين اقدامات امنيتي را نشان مي 
دهد. نگاهي به رسانه هاي مجاز داخلي نيز نشـان   
مي دهد كه در يك دستور نانوشته، هرگونه مطلب 
يا اظهار نظر انتقادي كامال ممنوع شده و جـنـاح     
هاي حاكم در رژيم واليت فقيه از هنگام اجـراي    
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آشنايي دارند: كه با خشونت شديد و حمايت امپرياليسم و مشاوره مستـقـيـم     
با ژنرال پينوشه، الگوي نوليراليسم اقتصادي در حـلـقـوم     ”ميلتون فريدمن“

مردم شيلي فرو داده شد. شايان توجه است كه، سرمايه داري جـهـانـي و         
نهادهاي بين المللي آن، هيج مشكلي با برنامه هاي اقتصادي احمدي نـژاد    
ندارند. اينجا ما با پارادوكسي روبه رو نيستيم، زيـرا اشـاعـه وتـحـمـيـل               

در دو دهه گذشته ركن جديد و “  بازار بي نظارت” نوليبراليسم و تبليغ مزاياي 
اصلي سياست هاي امپرياليسم بوده است. افشا گري و مقابله با نوليبراليسـم   
اقتصادي در سرتاسر جهان يكي از جبهه هاي اصلي مبارزه ضد امپرياليستي 
نيروهاي سياسي چپ و مترقي، از جمله حزب ما، بوده است. دستگيري هاي  
اخيرروشنفكران چپ و فعاالن كارگري در تدارك طرح هدفمندي يارانه ها را 

 بايد از اين زاويه مورد نظر قرار داد.
دي ماه، در تحسين و توجيه نوليبراليسـم   8مقاله بابك اسماعيلي، كيهان 

اقتصادي، جمع بندي جالب و نسبتا صحيحي از موضع رژيم را ارائـه مـي       
هدفمندسازي يارانه ها به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير و يك جراحي ”دهد: 

بزرگ اقتصادي با همت دولت، حمايت مجلس و هماهنگي تمامـي اركـان     
پـس از    حكومتي و مهمتر از همه حضور مسئوالنه اقشار مختلف مردم،  

گذشت دو دهه انتظار عملياتي شد تا عاقبت خواسته ديريـنـه   
البته نـظـريـه    “  اقتصاددانان و جامعه اقتصادي ايران محقق شود. 

را توضيـح  “  حضور مسئوالنه اقشار مختلف مردم ” پرداز نوليبراليست كيهان 
نمي دهد، احتماال اين گوياي درك عميق كيهان شريعتمداري در مورد جنبه 
دموكراتيك اين برنامه است. كيهان بدرستي گوشزد مي كنـد كـه، رژيـم         
واليي از نظر الگوي اقتصادي با كمال رضايت و ضرورتا بعد از سـال هـا         
تاخير خود را با جامعه اقتصادي، يعني نوليبرال ها ي اقتصـادي وطـنـي و        
خارجي، هم خط كرده است. جالب تر اينكه، كيهان هم خط با تـبـلـيـغـات       

را تنها محدود به منـاديـان   “  جامعه اقتصادي” سرمايه داري جهاني ، نظرات 
مي داند. البته دولت احمدي نژاد در ايران مسئله را ساده كـرده     “  بازار آزاد” 

است و قسمت ديگر جامعه اقتصادي با سمت گيري مردمي را محـبـوس و     
دموكرات هاي هوادارنولييبراليسم اقتصادي، حاال  بـايـد     تهديد كرده است.  

توضيح دهند كه واقعاٌ در قبال ادامه و گسترش اجحاف هاي همه جـانـبـه      
اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي به مردم چه راه چاره يي را ارائـه مـي       
دهند؟ آيا آنان هم  با جمع بندي مقاله كيهان در مورد توجيه لزوم ريـاضـت   
كشي زحمتكشان وپيامدهاي  درد آور جراحي بزرگ احمدي نژاد موافقند كه 

بايد پذيرفت كه هر جراحي تا مدتها درد و ناراحتي در پي دارد. ” مي نويسد:   
اين طرح بزرگ اقتصادي كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ايـران    

 “ ياد مي شود نيز از اين قاعده مستثني نيست!
شواهد، تأييد كننده اين واقعيت است كه موضع گيـري هـاي بـرخـي          

روشنفكران و تحليل گران اقتصادي كشورمان در مـورد سـيـاسـت هـاي          
اقتصادي دولت احمدي نژاد در اين روز ها، ومو شكافي اين موضع گيري ها، 
عمق سقوط فكري و سياسي آنان را نشان مي دهد. در واقع همه طرفـداران  
اقتصاد نوليبرالي، سازمان تجارت جهاني وهيزم كشان جهنم صندوق بـيـن     

ببينيد مـا   المللي پول در سر تيتر موضع گيري هاي خود اين طور مي گويند: 
آزاد سازي قيمت ها، روي آوري   با ماهيت كار احمدي نژاد مخالف نيستيم،

به بازار آزاد، فروش اموال عمومي، اخراج فله اي كارگران همه با برنامه هاي 
وصندوق بين المللي پول مطابقت دارد، اما كاري را كه او   اقتصاد نو ليبرالي

انجام مي دهد اينجايش كج وآنجايش لوچ است... و گر نه با نفس كار هيـچ  
مخالفت اين گروه تحليلگران راستگرا و سوسيال دموكـرات   مخالفتي نيست. 

منش كشورمان در اين است كه احمدي نژاد همه اين كار ها را بـا ريـش       
وتسبيح انجام مي دهد، چون اودر اين عمل به جاي اينكه در مورد آخـريـن   

پول و تئوري هاي پر طمطراق نظريه  نسخه پيچي هاي صندوق بين المللي
پردازان آن سخنوري كند، با فحاشي به سرمايه داري جهاني آن را انجام مي 
دهد و حتي پاي امام زمان را هم به ميان مي كشد. به جاي روشـنـفـكـران      
نوليبرال، احمدي نژاد آخوند ها را به نقاط كشور فرستاده است تـا از طـرح       
هدفمند كردن يارانه ها دفاع كنند، چون نماينده خدا بر روي زمين صـيـغـه    
عقد بين كالن سرمايه داري سپاه پاسداران و كالن سرمايه داري فاسد بيت 

بله اين حقيقتي اسـت    واليت فقيه را با سرمايه بين المللي جاري مي سازد. 
كه ذات مخالفت هاي طرفداران مدرنيست اقتصاد نوليبراليستي در رابطه بـا    
اين مسئله است كه همه اين كار ها كه آخرين مدل و مدرن تـريـن روش     
بهره كشي سرمايه داري جهاني است، از سوي دولت احمدي نژاد با استعانت 
از عقب مانده ترين و ارتجاعي ترين تدبيرها صورت مي گيرد. اما بايستي به  
اين سينه چاكان نوليبرال گفت كه، احمدي نژاد بهتر ازهمه شما بلد است كه 
چگونه با روش راهزنانه و غارتگرانه در زماني اندك بزرگ تريـن تـمـركـز       
سرمايه بوروكراتيك توسط نظا ميان وابسته به سپاه پاسداران را بـه وجـود     

خود در صحنه بودند، اگر توليد كنندگان ملي و صنايع كشور، كه در پراكندگي 
سرمايه داري ديوان ساالر (بوروكراتيك) در حـال          و زير فشار انحصارهاي

خرد شدن است، تشكل صنفي و سياسي خود را مي داشتند، ديگـر در ايـن       
صورت دولت احمدي نژاد قادر نمي بود كه تصميمي چنين  تبـهـكـارانـه و       
گستاخانه يي را به پيش برد و به مرحله اجرا بگذارد. اما بي پناهي توده هـاي  
مردم فقط در مسائل پيش گفته خالصه نمي شود. مسئله يي كه مردم ما را    
در يك بي پناهي واقعي قرار داده است، رسوخ و جا سازي انـديشـه هـاي        
الگوي اقتصاد نوليبرالي است كه به طور چشم بسته، بدون در نظر گـرفـتـن    
شرايط اقتصادي و سياسي كشور و ضربه سنگين آن بر زحمتكشان، در بـيـن   
بخش بزرگي از روشنفكران كشور در حكم نوش داروي حالل  مشكـل هـا     

اين در حالي است كه اين الگوي اقتصادي به دليل پيامدهاي تبليغ مي شود.  
بسيار منفي آن، مخصوصا در كشور هاي در حال رشد، كامال آبرو باخته است، 
و كشور هايي مانند برزيل، هند، و حتي در برخي از كشور هاي گروه هـفـت   

خود را مبتنـي  اقتصادي گذشته بعد از بحران مالي جهاني، مسير برنامه هاي 
 و حتي سرمايه گذاري مستقيم دولتي تغيير داده اند.  ”كينز“بر رهنمودهاي 

 ملي براي مبارزان  –ضرورت حركت جامعه ما به سوي مرحله دموكراتيك 
سياسي و روشنفكران مردمي روشن است، و مهم تر اينكه، تحـوالت اخـيـر      
كشور ما نشان مي دهد كه مبارزه با ديكتاتوري حاكم بدون اتحاد قشرهـاي  

تنها بـا  مختلف جامعه مخصوصا سازمان دهي زحمتكشان امكان پذير نيست. 
سمت گيري بارز به سوي تحول نيروي كار و ارائه برنامه اقتصادي مردمي با 

سرمايه توليدي مليِ ارزش افزا مي توان زحمتكشان و قشرهاي جامعه را در   
اجتماعي بسيـج    –راستاي مبارزه براي دموكراسي و تغيرات بنيادي اقتصادي 

سياسي و روشنفكران مترقي مي توانند و بايد با ارائه يك بديل  نيروهايكرد.  
اقتصادي ملي با سمت گيري در جهت عدالت اجتماعي، جبهه وسيعي را در     
مقابل سياست هاي ضد مردمي انگلي ترين بخش هاي سرمايه داري كـالن  

بـايـد    به وجـود آورنـد.      -كه دولت احمدي نژاد نماينده آن ها است  -كشور
پذيرفت كه نمي توان با سالح زنگ زده و ورشكسته انديشه اقـتـصـاد نـو         

كه خود محمود احمدي نژاد خود اجراي ان را به عهده گرفته اسـت      ليبرالي
به جنگ او رفت. زيرا اين الگوي اقتصادي بار ها در عمل نشان داده است كه 
هدفش تمركز و تسلط بيشتر سرمايه هاي كالن، ثروتمند تر شدن قشر اندك 
شماري از ثروتمندان به وسيله رشد اقتصادي بي ثبات و نا موزون است كـه    
نتيجه آن هميشه پس رفت منافع مادي و اجتماعي زحمتكشان است. بـدون   
ترديد با پيروي از چنين هدفي نمي توان توده هاي مردم را در يك جبهه بـر  
ضد ديكتاتوري حاكم متشكل كرد.  اين توصيه ما به آن دسته از روشنفكران  
و تحليلگران اقتصادي است كه به دليل فضاي بسته و غبار آلـوده جـامـعـه       
متوجه اهميت  رابطه بسيار حساس ميان تغييرات روبناي سياسي و منافع يـا  
خواسته هاي مبرم توده زحمتكشان نيستند و سر كالف را گم كرده انـد. در     
ميهن دوستي و عدالت خواهي اين مبارزان  ترديدي نيست، بنابراين  بحث ما 

 با طرفداران سينه چاك اقتصاد نو ليبرالي از پايه و اساس متفاوت است. 
قابل توجه است كه بسياري از طرفداران دو آتشه اقتصاد نوليبـرالـي ايـن      
روزها چهره غم انگيز و مضحكي پيدا كرده اند. زيرا دولت احمـدي نـژاد و        
سپاه پاسدار آن  مصرانه عهده دار اجراي قسمت هاي اصلي الگوي اقتصاديي 
شده اند كه تابه حال آنان  تبليغ مي كرده اند.  آنها برنامه هـاي تـعـديـل          
اقتصادي رفسنجاني و ادامه آن در دوره خاتمي  را تائيد كرده، ولي آن را نـا    
كامل مي دانند. اين هواداران نوليبراليسم اقتصادي حاال مي بينند كه قـانـون    

(بي نظارت)، و كوچك سازي نـقـش     “  بازار آزاد” ي “  عرضه وتقاضا” مقدس 
بخش دولتي و كاهش آن به حد ايجاد بازار كار انعطاف پذيـر، بـه صـورت        
جدي در سر لوحه برنامه هاي اقتصادي دولت كودتا قرار گرفته اند. اقداماتـي   
از قبيل آزاد سازي قيمت ها، سمت گيري به سوي بازار آزاد در اخـتـصـاص    

از سـوي     دادن عامل هاي  توليد، چوب حراج زدن به دارائي هاي عمـومـي  
دولت احمدي نژاد وسپاه پاسداران و با ياري بوروكراسي فاسد بيـت واليـت     
فقيه، به طور متحد  در حال انجام است. واقعاٌ مگر نظر اقتصاد دان هاي نـو     

آقايان دولـتـي هـا شـمـا            ”...  ليبرال بر اين موضوع استوار نبوده است كه 
اصالحات اقتصادي را انجام بدهيد، جمع آوري توده هاي معترض در خيابـان  

آن “   بازار آزاد”  اين نوع دموكرات ها[!] تاكنون درترويج    ...“ كار پليس است. 
و مـبـارزه بـراي        “  آزادي” را نه تنها مرتبط با، بلكه پيش شرط،  ايـجـاد       

دموكراسي القا مي كردند و سموم انديشه هاي اقتصادي نوليبرالي را در بيـن  
مي پاشيدند. اين شبه دموكرات ها حاال مي    دانشجويان و روشنفكران كشور

آنچه را كه تا به حال موعظه و آرزو مي كردند از سوي احمـدي نـژاد،      بينند
منهاي دموكراسي و آزادي، اما به عالوه كوبيدن دانشجويان و روشنفكران با 
حمايت نيروي  پليس و نظامي، بر آورده شده است. مطمئنا اين سينه چـاك     
هاي نوليبراليسم به تكرار چنين فرايندي مطابق دوره كودتاي نظامي شيـلـي   

 “  ...هدفمند كردن يارانه ها”ادامه طرح 
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آورد. كافي است كه به خط سير رشد و تسلط  يابي قرارگاه سازندگي خاتم 
االنبيا نگاه كنيد.  دولت كودتا همان گونه كه مورد خواست باطني شـمـا      
نوليبرال ها است مي تواند آخرين روش هاي بهره كشي را در كشور حاكم 

كـنـيـد. او        كند. قرارداد هاي موقت را در عرصه كار وكارگري مشـاهـده   
بخوبي بلد است تا با فاسد ترين وخشن ترين بخش هاي كالن سرمـايـه   
داري در كشور عقد اخوت ببندد وخيمه دولت خود را استـوار سـازد. بـه         

ي انگلي زير نـظـر   ”بنياد ها”بسيار كالن كه زير نام موسسات اقتصادي 
ولي فقيه و بيت فاسد او قرار دارد، توجه كنيد. اوهمه اين كـارهـا را بـا         
شارالتانيسم كه رفتار سياسي مناسب براي انگلي ترين نوع سرمايه داري   
است به خوبي انجام داده است و براي اينكه شما را نيز در انفعال كـامـل   
قرار دهد، از شكل هاي مناسب براي ايجاد پوشش هاي دروغيـن بـراي     
عملكرد خود بهره جسته است. آيا اين شما نوليبرال ها نبوديـد كـه بـه         
عوض افشاي سياست هاي اقتصادي ويرانگرانه و سرمايه داري احـمـدي   

مترادف با سياست هاي اقـتـصـادي     -به دروغ  -نژاد، سياست هاي او را 
 چاوز در ونزوئال و مورالس در بوليوي معرفي كرديد؟

اكنون زمان آن فرا رسيده است كه از شما نظريه پردازان نـولـيـبـرال       
نو ليبرالي را كدام يك   پرسيد كه، واقعاٌ انتظار داشتيد اصالحات اقتصادي

از قشرها وطبقه هاي اجتماعي انجام مي داد؟ آيا اين چرخش اقتصادي را 
مي بايست توليد كنندگان ملي انجام مي دادند؟ آيا توليد كنندگان فعال در 
صنايع روستايي بايستي انجام مي دادند؟ آيا هزاران توليد كننده سنتي در   
شهر و روستا بايد انجام مي دادند؟ آيا كارگران ودهقانان ويا نمايـنـدگـان    

بايستي توجه داشت كه چنـيـن     سياسي آنها مي بايست انجام مي دادند؟
گرايش هاي اقتصادي را بزرگ ترين مراكز تمركز سرمايه در هر كشوري 

سياسي آن ها عملي مي كنند. اكنون بايستي جستجو كرد    و يا نمايندگان
مـوضـوع       كه بزرگ ترين مراكز تمركز سرمايه كشور در كجا قرار دارد؟
با بـيـش از         روشن است. سال گذشته در همه جرايد افشاء شد كه سپاه 

هشتصد وپنجاه شركت در همه زمينه هاي اقتصادي در حال فـعـالـيـت       
مگر در يك سال اخير ده ها ميلـيـارد دالر قـرارداد دولـتـي از               است. 
 –(بـزرگـراه قـم          “ حرم تا حـرم   ” قرارداد عظيم ساختمان شاهراه  قبيل
انجام پروژه خط لوله از عسـلـويـه تـا            شمال، -اتمام راه تهران مشهد،

سيستان وبلوچستان و پاكستان، شركت مخابرات ، شش مركز پترو شيمي 
و پااليشگاه و نيروگاه سيكل تركيبي رشت به سران سپاه پاسداران واگذار 

و فـازهـاي پـانـزده،          نشده است؟ مگرغني ترين معادن كشور به بسيـج 
پاسداران   شانزده، .بيست و سه، بيست وچهار حوضه پارس جنوبي به سپاه

واگذار نشده است؟  بااين تفاصيل مشكل نيست كه به اين نتيجه  برسيـم  
سپاه در مقام  بزرگ ترين نيروي مدافع تمركز سرمايه در كشور منـطـقـا     

 خواهان اجراي برنامه هاي نوليبرالي در اقتصاد كشوراست. 
از مدافعان ديگر محمود احمدي نژاد براي اجراي برنامه هاي نوليبرالي، 
ولي فقيه رژيم، علي خامنه اي است. همه فعاالن سياسي و همه مـيـهـن     
دوستان وهمچنين طرفداران سينه چاك اقتصاد نوليبرالي واقف اند كه  بنا 
به اظهارات مدير كل پاسدار اين بنياد هاي انگلي، بزرگ ترين شركت هـا  
از نظر تمركز سرمايه در كشور وحتي در سطح خاورميانه به حسـاب مـي     
آيند كه بدون كوچك ترين پاسخگويي در زير نظر خامنه اي قرار دارنـد    
وهيچ كس نمي داند كه از اين ثروت هاي عظيم متعلق به مردم چگـونـه   
وبه نفع چه كسي بهره برداري مي شود. اين شركت ها در همه زمينه هـا   
از شير مرغ تا جان آدميزاد فعاليت مي كنند و يكي از عرصه هاي مـهـم     
فعاليت آن ها  درزمينه داللي فروش نفت وگاز است. بيت ولي فقيه يكـي   
ازعظيم ترين كانون هاي تمركز سرمايه هاي كالن  كشور نيزبنا به منافع 
خود پشتيبان برنامه هاي نولبيرالي احمدي نژاد است. كالن تجار بازار كه  
كانون تمركز سرمايه عظيم غير توليدي و رانت خواري اسـت، دشـمـن        
آشتي نا پذير رشد و توسعه توليدات داخلي اند و بنابراين از طـرح هـاي       
احمدي نژاد، مخصوصاٌ پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، حمـايـت   

ديد كه در اين ميان احمدي نژاد شمشير خـون    پس مي توان مي كنند.  
چكان بيت ولي فقيه و سپاه پاسداران در عرصه حراست و تداوم مـنـافـع    
كالن اقتصادي است. او وظيفه دارد كه ابتكار عمل را در دست گرفتـه و     
اقدامات الزم  را براي تثبيت اقتصادي و سياسي انگلي ترين و فربه تريـن  
مراكز تمركز سرمايه در كشور، يعني بورژوازي بوروكـراتـيـك نـويـن و          
ميليتاريستي كه در چند سال اخير شكل گرفته است را به اجـرا بـگـذارد.      
دولت احمدي نژاد محصول اين سرمايه داري فاسد است، و اين دو عامـل  
در شرايط كنوني سد راه تغيرات بنيادي زير بناي اقتـصـادي و تـحـول         

 دموكراتيك روبناي سياسي كشورمان اند. 
ملي مستلزم اجـراي      –هرگونه گشايش به سمت تغيرات دموكراتيك  

يك برنامه اقتصادي مترقي  به وسيله عمكرد  شفـاف  دولـت اسـت كـه             
نمايندگان قشرها و طبقه هاي گونا گون وابسته به جبهه نيروهـاي مـردمـي      
طرفدار دموكراسي و عدالت اجتماعي بتوانند در آن نقش واقعي خود را ايـفـا       
كنند.  تغيرات بنيادي جامعه ما  تنها از طريق در هم شكستن تسلط سيـاسـي    

قدرت هاي اقتصادي ضد ملي مي تواند ايجاد شود، قدرت هايي كه بـر      اين
سرمايه هاي انباشته شده از غارت ودزدي و جنايت خوابيده اند و اكنون مـي    
خواهند با تمكين به نوليبراليسم اقتصادي جهاني در نهايت سازش رژيـم بـا       

به اين دليل حزب توده ايران مـبـارزه دائـمـي بـا           امپرياليسم را غسل دهند.
نوليبراليسم اقتصادي در چارچوب جهاني شدن را دفاع واقعي از منافـع مـلـي      
كشورمان در مقابل دست اندازي و تجاوز اقتصادي امپرياليسم در دو دهـه        
گذشته دانسته است. بدرستي  مي توان گفت كه، بحران آفريني هاي كـاذب     
رژيم ربطي به دفاع از منافع ملي، مستعضفين يا مسلمين در بـرابـر خـطـر           

ندارد. زيرا كانون هاي اصلي تمركز سرمـايـه و روبـنـاي          “   استكبار جهاني” 
سياسي رژيم واليي مدتهاست كه نوليبراليسم اقتصادي و همسازي با اجحـاف  
هاي سرمايه داري جهاني  را براي تداوم و بقاي خود قبول كرده اند.  ما براين  
باوريم كه با پيروي از برنامه هاي اقتصادي نو ليبرالي نمي توان بـه مصـاف     

ديگري را بايستـي بـه       احمدي نژاد رفت.  در اين مبارزه يك بديل اقتصادي 
عرصه مبارزه آورد، يك بديل اقتصادي مردم گرا، كه رشد اقتصاد ملي و منافع 
توليد كنندگان ملي در آن لحاظ شده باشد. اقتصادي كه بر پايه استعـدادهـاي    
انساني، منابع طبيعي كشورمان سازمان دهي شده باشد و زندگي وكـار اليـه     

به عبارت  هاي مختلف زحمتكشان بر پايه توليد ارزش افزا تضمين شده باشد. 
ديگر، آن چنان برنامه اقتصادي يي كه منافع و حقوق اقتصادي و اجتماعي و   

شهري و روستائي مشروط بـه   دموكراتيك طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش
 انگيزه و  توان سوداگري سرمايه داران نباشد. 

براي رهروان راه طبقه كارگر و طرفداران سوسياليسم، تحوالت بغرنج ميهن 
در سال هاي اخير بسيار آموزنده بوده است؛ ساده نگرها، همچنان كه در ديگر 

ساله  رويدادهاي كشور، در سرگيجگي فرورفته و  32نقطه هاي  عطف تاريخ 
نتوانسته اند با اتخاذ سياستي متناسب در كنار مردم و زحمتكشان قرار بگيرنـد.  
سخنان و نتيجه گيري هاي برخي از مدعيان نوگرائي در صحنـه سـيـاسـت       
كشور، در مصاحبه ها و مناظره هاي سازمان دهي شده از سوي صداي آمريكا 
و بي بي سي، اكنون اين حقيقت تلخ را بار ديگر به نمايش مي گذارد كه بيـن  
طرفداران اقتصاد نو ليبراليستي و نيـروهـائـي كـه بـه صـراحـت مـدافـع                  

دولت احمدي نژاد هستند، تفاوت ماهوي وجود ندارد و  “ اقتصادي  اصالحات” 
تجانس اين جريان ها خود باعث حيرت زدگي ها در عرصه سياست در كشـور  

چـپ  ” شده است. اين به واقع آموزنده است  كه  برخي حامـيـان دروغـيـن          
سـوسـيـالـيـسـم       ” و توجيه گر بي پرده رژيم به همـراه هـواداران        “ راديكال

مورد تائيد بي بي سي با سران جبهه موتلفه و مشاوران اقتصادي  “ دموكراتيك
همصدا شده اند.  توجه “ هدفمند كردن يارانه ها”احمدي نژاد در رابطه با طرح 

كنيم كه، زحمتكشان ايران فراموش نكرده اند كه اين سينه چـاكـان هـوادار      
صندوق بين المللي پول در دو سال اول دولت احمدي نژاد، هنگامي كـه  او      
شروع به اجراي نسخه هاي صندوق بين المللي پول كرد، قوانين مربوط به كار 
وكارگري را مورد دستبرد قرار داد، قرارداد هاي موقت وسفيـد امضـا را بـه          

براي او هورا مي كشيدند و يكي ازهمين   كارگران تحميل كرد، در جرايد خود
گربه بايد موش بگيرد سيـاه و    ” كشور نوشت:   در روزنامه هاي“ اقتصاد دانان”

حاال آقايان مي بينيد كه گربه ولي فقيه و سپاه، يعـنـي    “  سفيد ان مهم نيست. 
محمود احمدي نژاد، دارد موش مي گيرد، البته نه به روش شما بلكه به روش 
گربه عابد عبيد زاكاني، و تمايز بين مريدان اقتصاد نولييرالي واحمدي نژاد فقط 
همين يك مو فاصله است. ديگر پرده ابهام پاره شده است وهمه مي دانيم كه  
نوليبراليسم اقتصادي ربطي به دموكراسي نداشت و نـخـواهـد داشـت. ايـن           
واقعيتي است كه مدت هاست  دولت كودتا به آن واقف شده است وسـريـعـا      
اقدام به  تلفيق استعداد و توانايي سركوب خود با آن كرده است. همين طـور     
رژيم واليي بدرستي تشخيص داده است كه اين الگوي اقتصادي مورد تايـيـد   
سرمايه داري جهاني است كه مي تواند در  بده بستان باامپرياليسم مفيد واقـع  

 شود.
اكنون مروجان اقتصاد نوليبرال ناخواسته به نظريه پـردازان بـي جـيـره            

ومواجب بيت واليت فقيه تبديل شده اند واين شوخي تلخي است كه تاريخ بـا  
آنان و روحانيت سنتي ايران مي كند. اين روحانيت محافظه كار كه همـيـشـه     
حافظ سنت و سد مقابل تغيير بوده است، اكنون بايستي در نماز جماعـت ودر    
مسجد ومنبر، مدرن ترين روش بهره كشي سرمايه داري جهاني را توجيه  و از 
آن  دفاع كند و به طرفداران اقتصاد نوليبرال توصيه كند كه مخالفت با احمدي 

 نژاد راكنار بگذارند.

 “  ...هدفمند كردن يارانه ها”ادامه طرح 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

ادامه اعتراضات كارگران و تشديد جو 
 سركوب بر ضد فعاالن جنبش كارگري

 
اجتماعي و آغاز    -با تشديد بحران اقتصادي     

كه در واقع  با      “ هدفمند كردن يارانه ها    ”طرح  
هدف حذف يارانه ها آغاز شده است، اعتراضات         
محرومان و خصوصا كارگران كشور برضد            
سياست هاي مخرب رژيم استبدادي تشديد مي        
شود و دستگاه هاي امنيتي رژيم نيز براي مقابله         
با اين اعتراضات جو سركوب بر ضد فعاالن            
جنبش كارگري را تشديد كرده اند. در روزهاي          
اخير مجموع خبرهايي از دستگيري، محروم          
كردن از كار و همچنين صدور احكام جابرانه بر          
ضد فعاالن جنبش كارگري منتشر شده كه بسيار 

 نگران كننده است.  
* به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، از          

سه هزار و     89صبح روز شنبه يازدهم دي ماه        
پانصد كارگر الستيك بارز بتدريج دست از كار          
كشيدند و بعد از ظهر ديروز با خاموش كردن            
همه دستگاههاي توليدي به طور يكپارچه اي         

خواست اين كارگران تحقق      .وارد اعتصاب شدند  
تمامي آن مطالباتي است كه در دور اعتصابات          
قبلي اين كارگران به آنها وعده تحقق اش را            
داده بودند. اين كارگران براي دستيابي به              
مطالبات خود روز چهارم مهر ماه سالجاري            
بمدت چهار روز دست به اعتصاب زدند و با وعده 
تحقق خواست هايشان از سوي رئيس اداره كار         
كرمان به اعتصاب خود پايان دادند بنا بر اظهار          
كارگران اين كارخانه، روز يازدهم دي ماه و پس         
از گذشت دو ماه، با به پايان رسيدن مهلتي كه            
كارگران به مدير اداري جديد براي تحقق             
خواست هايشان داده بودند آنان با مراجعه به           
مدير اداري كارخانه و با طرح خواست هاي خود         
كه دو ماه پيش وعده تحقق آنها داده شده بود            
خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند، اما مدير 
اداري كارخانه با استناد به قطع يارانه ها اظهار           
داشت: با قطع يارانه ها هزينه توليد باال رفته            
است و ما نميتوانيم به وعده هاي خود عمل             
كنيم، ما مواد نداريم و اين مشكل مربوط به كل          
مملكت است، مربوط به ما نيست و اگر دست از          
  .كار بكشيد به جرم اغتشاش دستگير ميشويد        

بدنبال اين مذاكرات و جوابهاي تهديد آميز از           
سوي مدير اداري كارخانه الستيك بارز، كارگران 
دسته دسته شروع به خواباندن دستگاههاي توليد   
كردند بطوري بعد از ظهر ديروزكارگران روزكار        
بطور يكپارچه اي وارد اعتصاب شدند و بدنبال          
 .آنها كارگران شيفت شب نيز به اعصاب پيوستند

* همچنين در خبرها آمده بود كه رضا رخشان          
رئيس هيات مديره ي سنديكاي كارگران نيشكر       

هفت تپه كه به شش ماه زندان محكوم شده است، از            
روز دوشنبه زنداني شد. در همين ارتباط سنديكاي            
: :كارگران نيشكر هفت تپه با انتشار اطالعيه اي نوشت        

رضا رخشان رئيس هيئت مديره سنديكاي كارگران         ”
تجديدنظر   13نيشكر هفت تپه كه قبال از سوي شعبه          

اهواز به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي به          
شش ماه زندان محكوم شده است، صبح امروز جهت          
اجراي حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي شوش           
مراجعه كرد و از آنجا راهي زندان فجر دزفول شد...             
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه ضمن محكوم           
كردن اين حكم ناعادالنه، خواهان آزادي آقاي رضا           
رخشان و تمامي كارگران زنداني منجمله بهروز              
نيكوفرد، عليرضا سعيدي و بهروز مالزاده و تمامي            
كارگراني شده است كه براي حقوق كارگري خود             

 “.زنداني شده اند
“ اتحاديه آزاد كارگران ايران    ”* بر اساس گزارش      

بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري و مدافع حقوق               
دادگاه انقالب اسالمي به       15كودكان از سوي شعبه      

بيست سال زندان محكوم شد. اتحاديه آزاد كارگران          
ايران صدور اين حكم سنگين براي بهنام ابراهيم زاده را قويا محكوم كرده و خواهان لغو فوري و بي                    
قيد شرط اين حكم و آزادي بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابي و ديگر كارگران دربند از زندان شده است.              
اين اتحاديه همچنين از عموم كارگران و سازمان ها و نهادهاي كارگري و حقوق بشري در سرتاسر                   

سال زندان براي بهنام      20جهان خواسته است تا بطور يكپارچه و متحدانه اي نسبت به صدور حكم               
ابراهيم زاده و احتمال صدور چنين احكامي براي ساير كارگران زنداني در ايران اعتراض كنند و                      

 خواهان آزادي كليه كارگران زنداني و منع تعقيب قضائي آنان بشوند. 
حزب توده ايران ضمن محكوم كردن حمالت سركوبگرانه رژيم و احكام جابرانه صادر شده از سوي     
دستگاه قضائيه بر ضد فعاالن كارگري از همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه جهان مي طلبد كه                      

 تالش هاي خود را در راه آزادي فعاالن كارگري و ديگر زندانيان سياسي ايران تشديد كنند.
 

 جنبش زنان، فعال و خستگي ناپذير
 

در حالي كه كودتاچيان با تشديد اعمال فشار برجنبش هاي اجتماعي، حزب هاي ملي و ترقي خواه                  
مي كوشند اختناق و ترس را به مردم تحميل كنند، مبارزه با استبداد در ژرفاي جامعه به شكل هاي                     
مختلف و متنوع جريان دارد. جنبش زنان ميهن ما يكي از برجسته ترين نمونه ها دراين زمينه به شمار 
مي آيد.  با وجود آنكه ارتجاع حاكم به شيوه هاي گوناگون درصدد تصويب نهايي اليحه ضد مردمي                   

برآمده و از هيچ راهي براي پيشبرد آن كوتاهي نمي كند، و نيز به رغم                “حمايت از خانواده  ”موسوم به   
تهديد و ارعاب ارگان هاي امنيتي، و در فضايي به شدت پليسي، مبارزان جنبش زنان به مقاومت خود                   

هزار نامه    10ادامه مي دهند. در اوايل آذر ماه، بار ديگر فعاالن جنبش زنان با حضور در مجلس                      
تهيه كرده بودند، به نمايندگان دادند.       “ چند همسري را ممنوع كنيد    ”اعتراضي را كه با عنوان دقيق:        

آذر ماه) جمعي از مدافعان       9ظهر امروز (  ”آذر ماه، دراين باره گزارش داده است:           9خبرگزاري ايلنا،   
چند همسري را   ”هزار نامه اعتراضي با عنوان         10حقوق برابر با حضور در مجلس شوراي اسالمي،          

به نمايندگان مجلس تحويل دادند. سي نفر از زنان و مادران حقوق برابر ... با حضور در                  “ ممنوع كنيد 
دفتر رييس مجلس، ضمن توضيح خواسته خود، چهل تكه اي از رنج زنان در رابطه با قانون چند                       
همسري را نيز نمايش دادند. دراين چهل تكه، روايت چهل زن از شهرهاي مختلف كشور در باره                     
مشكالت ناشي از تعدد زوجات آمده بود. همچنين، زنان حاضر در مجلس، نامه هايي را به صورت                     

 “جداگانه به دفاتر كميسيون حقوق و قضايي، و كميسيون اجتماعي و فرهنگي مجلس تحويل دادند.
هزار نامه اعتراضي از سوي فعاالن جنبش زنان در           5مهر ماه امسال نيز بيش از         4پيش از اين، در     

 به مجلس ارسال شده بود. ”حمايت از خانواده ”رابطه با اليحه ارتجاعي و زن ستيز به اصطالح 
مخالفت با اليحه ضد خانواده با مبارزه خستگي ناپذير و دليرانه زنان آزاده كشور ابعاد وسيع تري                    
نسبت به قبل يافته و آگاهي عمومي جامعه، خصوصا زنان و دختران، ارتقاء  دل گرم كننده اي يافته                     
است. اكنون صداي مخالفت با اين اليحه فاجعه آفرين در ميان زنان طبقات محروم جامعه نيز شنيده                  

آذر ماه ، از قول برخي نمايندگان ارتجاع در مجلس            19مي شود. بي دليل نبود كه خبرگزاري فارس،         
يادآوري كرده بود كه ، سازمان هاي حمايت كننده از زنان سرپرست خانوار بايد به نحوي از اين زنان                    

زيرا اجراي هدفمندي يارانه ها ناگهان       ”هنگام اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها حمايت كنند،            
زنان سرپرست خانوار را تحت فشار اقتصادي شديد قرار مي دهد و امكان سوء استفاده جريان فتنه از                   

 “آنها وجود دارد.
زنان زحمتكش و زن هاي  طبقه هاي  محروم جامعه به تجربه دريافته و مي دانند كه اثرات شوم                     

ابتدا و پيش از هر قشر و گروه اجتماعي ديگري   “حمايت از خانواده“تصويب و اجراي اليحه ارتجاعي 
و مقدم برهمه، زن ها، زندگي آنان و خانواده هاي شان را مورد دستبرد قرار خواهد داد متالشي خواهد        
كرد. بنابر اين رشد و گسترش مخالفت با اين اليحه قرون وسطايي در ميان زنان زحمتكش ريشه و                    
پايه عيني و اجتماعي دارد. مبارزه خستگي ناپذير مبارزان و فعاالن جنبش زنان مي بايد مورد حمايت                  
همه جانبه كليه نيروها ، حزب ها وشخصيت هاي مترقي و آزاديخواه قرار بگيرد. هر گام و ابتكاري در          
حمايت از جنبش زنان براي جلوگيري از تصويب اليحه ضد خانواده، در تحليل نهايي، به سود مبارزات 
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 ادامه رويدادهاي ايران  ...

 ضد استبدادي و تضمين آينده يي سالم برا ي جامعه ايران است.
 

 معدنچيان، قربانيان سودجويي كالن سرمايه داران
 بارديگر حادثه اي مرگبار جان تعداد ديگري از معدنچيان ايراني را گرفت.

معدنچي به دنبال ريزش سقف و ديواره          3آذر ماه،     23شامگاه سه شنبه    
متري جان    600هاي معدني واقع در شهرستان راور كرمان در ژرفاي               

باختند. معدن زغال سنگ هجوك در استان كرمان نيز مانند ساير معادن               
زغال اين منطقه در اختيار افراد و شركت هايي قراردارد كه بدون رعايت                
استانداردهاي ايمني با به كارگيري معدنچيان به صورت قرارداد موقت به              
استخراج از اين معادن مشغول اند. اين شركت ها به طور عمده در جريان                
خصوصي سازي هاي اخير صاحب معادن ذغال سنگ شده و جز به                    

 سودجويي به چيز ديگري نمي انديشند. 
فعاالن جنبش سنديكايي بارها وبارها به علت بي توجهي شركت هاي              
خصوصي كه اغلب وابسته به سپاه، بنيادها و آقازاده ها هستند به رعايت                
موازين ايمني و بكارگيري تجهيزات مناسب هشدار داده اند. در اين باره                
خبرگزاري ايسنا با صراحت اعتراف كرده است كه، با وجود آنكه مسئوالن              
وزارت صنايع و معادن بارها مدعي افزايش ايمني در معادن ايران شده اند،               
اما بروز سوانح در معادن نشان مي دهد كه استانداردهاي ايمني هنوز فاصله             
زيادي با استانداردهاي جهاني دارد ... در بسياري از حوادث معدن، اين                 
كارفرمايان هستند كه به منظور كاهش هزينه هاي خود، تامين ايمني                 

 كارگران را ناديده مي گيرند. 
پيش از اين حادثه، در فروردين ماه امسال در اثر گاز گرفتگي و نبود                   
وسايل ايمني الزم يك معدنچي در معدن هشوني همين منطقه جان باخت             

معدنچي كشته شدند كه      12و قبل از آن نيز با انفجار در معدن باب نيزو              
علت آن نيز عدم رعايت نكات ايمني از سوي شركت هاي خصوصي از                 

بود و اين در حالي ست كه هنوز با گذشت بيش از               1000جمله شركت دلتا    
يك سال گزارش تحقيق و تفحص از معدن باب نيزو در كشوي ميز                    
كميسيون صنايع و معادن مجلس خاك مي خورد و هيات رييسه مجلس مي 

 كوشد آن را به كلي از دستور كار خارج سازد. 
با سود جويي مشتي دالل و كالن سرمايه دار در كنار حمايت رسمي                  
دولت از منافع آنان و در فقدان امكانات و نبود وسايل ايمني و عدم رعايت                
 استانداردهاي ايمني، هر ساله گروهي از كارگران معدن قرباني مي شوند. 

معدنچيان كشور قربانيان خصوصي سازي وسودجويي كالن سرمايه داران      
 انگلي اند.

 
 كاهش چاپ كتاب و افزايش سانسور

وزير ارشاد دولت نامشروع كودتا، طي سخناني ضمن اشاره به وضعيت              
درصد   17نشر در كشور با صراحت تمام اعتراف كرد، چاپ كتاب بيش از               

درصد طي   30كاهش داشته و اين ميزان درصورت ادامه روند موجود به مرز 
 سال آينده نيز خواهد رسيد. 

آذر ماه، درگزارشي با عنوان       19در اين مورد پايگاه اطالع رساني كلمه،         
درصدي چاپ كتاب      17سختگيري روزافزون براي ناشران، كاهش          ”

درصدي چاپ    17در حالي كه وزير ارشاد گناه پايين آمدن    ”نوشت: “ درايران
كتاب در ايران را به گردن نويسندگان انداخته است و آن ها را به نوشتن                  
كتاب هاي نامناسب متهم مي كند، روز به روز گاليه نويسندگان و مترجمان     

 از روند فرسايشي مميزي در ارشاد بيش تر مي شود. 
با وجود سياست هاي موجود در زمينه نشر كتاب و مميزي ... نويسنده آن              
را توهين به خالقيتي عنوان مي كند كه الزمه پديد آمدن كتاب و ادبيات                 
است ... نويسندگان و منتقدان، يك سونگري و برداشت هاي سياسي و                 
امنيتي از فرهنگ را مهم ترين اشكال كار مسئوالن وزارت ارشاد مي دانند.              

كاهش چاپ كتاب و كاهش آمار كتابخواني آن هم به طور روز افزون               ...“ 
درايران ارتباط مستقيم با سانسور شديد و ديدگاه هاي ارتجاعي دولت ضد              
ملي احمدي نژاد دارد. در واقع فرهنگ ستيزي، خرد ستيزي وترويج و تبليغ              
افكار خرافي و پوسيده ويژگي بارز اين دولت نامشروع وضد مردمي است.               
بنابراين، كاهش چاپ كتاب در دوران اين دولت شگفت آور و تعجب برانگيز        

 نمي تواند باشد.
نويسندگان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، مترجمان و به طور كلي دست             
اندر كاران امور فرهنگ بحق اين وضعيت را ناشي از اعمال سياست هاي               
واپس گرايانه دولت كنوني مي دانند. كلمه در اين باره از قول نويسندگان                

آن ها (نويسندگان) مقصر اصلي وضعيت كتاب را         ”... وناشران مي نويسد:    
در شرايط كنوني وزارت ارشاد مي دانند ... مهدي غبرايي عضو كميته فني             
ترجمه چهارمين دوره جايزه ادبي روزي روزگاري در مراسم اين جايزه ...              
درسخناني در باره دشواري هاي كار نوشتن در ايران امروز گفت، وضع               
كتاب اظهرمن الشمس است، روز به روز بدتر مي شود. فقط با پوست                  
كرگدن مي نويسيم كه بعدا به چاپ نرسد! ... عضو (ديگر) هيات داوران                
چهارمين دوره جايزه ادبي روزي روزگاري نيز يكي از علل نوشته نشدن               
رمان در شرايط كنوني ايران را وضع عجيب و غريب مميزي در حوزه                 

 “رمان دانست كه طي سال هاي اخير به اين مساله دامن زده است.
با هدفمند  ”سپس در انتهاي اين گزارش به درستي تاكيد گرديده است :            

كردن يارانه ها (آزادسازي اقتصادي)، محصوالت فرهنگي بيش از پيش از           
سبد خريد خانوار حذف مي شود و مردم كاالهاي ضروري را در اولويت                
قرار مي دهند. دراين حالت، به نظر مي رسد وضعيت كتاب و كتابخواني               
درايران و آمارهايي كه در اين زمينه گه گاهي منتشر مي شود سيرنزولي               

 “ خود را با شتاب بيشتري طي كند.
سانسور افسار گسيخته وزارت ارشاد دولت كودتا به رشد و تكامل علمي،       
اخالقي و فرهنگي جامعه ما زيان هاي جدي وارد مي سازد. انتشار كتاب              
هاي نويسندگان برجسته اي چون احمد محمود، محمود دولت آبادي و ...             
با مداخله دولت كودتا در پشت سد سانسور قرارگرفته و از دسترسي به ويژه 
نسل جوان كشور به دور هستند. كتاب كلنل محمود دولت آبادي سال                
هاست در كشور اجازه چاپ ندارد و آثار بي نظير زنده ياد احمد محمود در                

 محاق سانسور گرفتار آمده است.
دشمني با انديشه هاي مردمي و نو، سانسور و رواج خرافه پرستي،                  

 سياست رسمي رژيم واليت فقيه خصوصا دولت كودتا بوده و هست.

همراه شوند. محورهاي اصلي توسعه فعاليت مشترك و همسوي ما از ايـن   
 قرارند:
داري، ما فعاليت خـود را بـر رشـد           . در شرايط تعميق بحران سرمايه 1

مبارزات كارگران و مردم در راه حقوق كار و تأمين اجتماعي، تقويت جنبش 
سنديكايي و سمت گيري طبقاتي آن، و ترغيب و ترويج اتحاد اجتماعي بـا  
دهقانان و ديگر قشرهاي مردمي متمركز خواهيم كرد. به مسائل زنـان و     

اي خواهيم داشت كه نخستين قربـانـيـان بـحـران         جوانان نيز توجه ويژه
 داري اند. سرمايه
هـا بـيـن         . با توجه به تجاوز همه جانبه امپرياليستي و تشديد رقابـت  2

ها، ما نبرد ضد امپرياليستي را در راه صلح، بر ضد اشـغـال و        امپرياليست
هاي  خطرناك ناتو و پايگاه “ نوين” هاي امپرياليستي، برضد استراتژي  جنگ

اي تشـديـد        هاي هسته نظامي خارجي، و در راه از ميان بردن همه سالح
هـا و       كنيم. ما همبستگي انترناسيوناليستي فعال خود را با همه خـلـق    مي

هاي امپرياليستي دسـت بـه        هايي كه با سركوب و تجاوز و تهديد جنبش
 كنيم. گريبانند، اعالم مي

. ما قاطعانه با كمونيسم ستيزي، و قوانين، اقدامات و پـيـگـردهـاي          3
كمونيست ستيزانه مبارزه خواهيم كرد و خواستار الغاي قوانيني هستيم كـه  

دانند. ما از تاريخ جنبش كمونيستي و   هاي كمونيست را غيرقانوني مي حزب
 سهم سوسياليسم در پيشرفت تمدن بشر دفاع خواهيم كرد.

هايي كه دست اندر كـار و در       . ما همبستگي خود را با نيروها و خلق 4
تالش براي ساختمان سوسياليسم اند، به صراحت اعالم مي داريم. ما بـار   
ديگر به طور آشكار بر همبستگي خـود بـا مـردم كـوبـا و انـقـالب                    

كنيم، و به مخالفت سرسختانه خود با محاصـره   شان تأكيد مي سوسياليستي
المللي براي آزادي  و تحريم كوبا و نيز به حمايت مجدانه خود از كارزار بين

 ادامه خواهيم داد. “پنج كوبايي”
. با توجه به شرايط و امكانات خاص ملي هر كشور، ما به سهم خود در  5

فدراسـيـون   “اي جهاني ضد امپرياليستي از قبيل:   هاي توده تقويت سازمان
، ”شوراي جهاني صـلـح    “، “) WFTU“) “ هاي كارگري جهاني اتحاديه

فدراسيون جهاني دموكراتـيـك   “، و ”فدراسيون جهاني جوانان دموكرات“
ويژه، از برگزاري هفدهمين جشنواره جهاني  كوشش خواهيم كرد. به  ”زنان

 21تـا       13آذرمـاه (        30تا  22جوانان و دانشجويان در فاصله روزهاي 
كـنـيـم و بـه آن درود              ) در آفريقاي جنوبي، استقبال مي 2010دسامبر 

 فرستيم. مي

 ادامه بيانيه پاياني نشست احزاب...



1389دي ماه   13شنبه  دو   6   859شمارة  

به ميرحسين موسوي پيام تبريك فرستاده است. اين عملكرد نـمـاد    
، البته در واژگان خامنه اي و سران  ارتـجـاع   “ عدم بصيرت” روشن 

 مي نامند، مي باشد. “ فتنه”حاكم، در قبال آنچه آنها  
در همين هفته ها خبري ديگر در مطبوعات انتشار يافت كه بـر    
اساس آن اژه اي، دادستان كل جمهوري اسالمي، اعالم كرد كـه:    

قوه قضاييه مصمم به رسيدگي جدي به پرونده مفاسد اقـتـصـادي    ” 
است و اگر هم گزارشي از مسئوالن ذي ربط به دست مـا بـرسـد،      
بدون تبعيض به آن رسيدگي مي كنيم ... اتهاماتي متوجه مـعـاون        
اول رييس جمهور مي باشد (محمد رضا رحيمي) اما بايد بـه ايـن         
اتهامات رسيدگي شود تا ببينيم منجر به تبرئه يا محكوميت رحيمي 

پاسخ رحيمي به سخنان دادستـان كـل جـمـهـوري          “.  خواهد شد
اسالمي فارغ از هر گونه ابهام و توضيحي است. معاون اول احمدي  
نژاد اعالم كرد كه، ورود به اين موضوع را به مصحلت ندانسته زيرا 

 مي شود.“ تكدر خاطر رهبر فرزانه انقالب”باعث 
واقعيت اين است كه بر خالف تالش هاي سـران رژيـم بـراي        
دست يابي به ساختاري يك دست و عاري از بحران، انحصار بيـش  

خـود بـه     دست مرتجع ترين گروه هاي حاكميت از پيش قدرت در 
يكي از علل تشديد بحران در حاكميت و پيرامون آن بـدل شـده       
است.  بيهوده نيست كه ما در هفته هاي اخير شاهد نگـرانـي روز      

در صـفـوف      “  وحـدت ” افزون مرتجعان حاكم براي رسيـدن بـه       
به دنبال گفت و گوها و رايـزنـي       بوده ايم.   “  اصول گرا” نيروهاي 

هاي طيف هاي مختلف اين جناح در هفته هاي اخير، مهدوي كني 
دبير جامعه روحانيت مبارز، و محمد يزدي، رييس شـوراي عـالـي      
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بيانيه مشتركي را امضا كردند كه در 

وحـدت  ” آن با حمايت از وحدت جناح هاي ارتجاع حاكم زير عنوان 
، خواستار تقويت و استحكام مواضع مرتجعان حاكـم  “ اصول گرايان

در خصوص مسايل عمده داخلي وخارجي شدند. درايـن بـيـانـيـه         
خوشبختانه طي هفته اخير و به ”...  مشترك از جمله تاكيد شده بود: 

دنبال تاكيدات مكرر رهبر معظم، اقدامات و نشست هاي مختلـفـي   
در راستاي همگرايي بيشتر و وحدت بين نيروهاي متعهـد صـورت     
گرفته كه بدينوسيله ضمن تقدير وسپاس، برادامه اين نشست ها و   
پيگيري و برداشتن گام هاي عملي موثر تاكيد مي نماييم ... ايـن         
جريان [ اصول گرايان] درعرصه هاي مختلف، خدمات ارزشمنـدي    
را ... ارايه داده اند و همچنين درسطح بين المللي با قدرت و شهامت 
از اصول و ارزش هاي اسالمي دفاع كرده اند ... جامعه مـدرسـيـن       
وجامعه روحانيت از همه اصول گرايان خدوم با قاطعيت حمايت مي 

 “كنند.
بيانيه مهدوي كني و محمد يزدي، در شرايطي انتشار مي بايد كه 

اجتماعي تشديد مي يابد و رژيم به شدت نگـران  -بحران اقتصادي 
است و همچنين  شايعات “  هدفمند كردن يارانه ها” عواقب سياست 

درباره تشديد بيماري خامنه اي، قوت بيشتري گرفته و تالش هـاي  
برخي رسانه هاي وابسته به دفتر خامنه اي براي ارتقـاء پسـر او،       

و زميـنـه سـازي بـراي         “  آيت اللهي” مجتبي خامنه اي، به درجه 
ساختن او نشانگر برنامه ريزي حساب شده و مـانـورهـاي      “  رهبر” 

 گروه هاي مرتجع حاكم براي آينده است.   
درهفته ها و ماه هاي اخير نيروهاي هوادار دولت بـا پشـتـوانـه       

نظامي، با انجام يك رشته مانورهـاي سـيـاسـي،        -اليگارشي مالي
كوشيده بودند وضعيت خود را تقويت كرده و تحكيم بخشـنـد كـه      
پيشنهاد افزايش اختيارات رييس جمهوري و كاهش قدرت مجلـس  
از سوي سخنگوي شوراي نگهبان از جمله اين اقدام ها بود. همـان   
زمان و در پاسخ به جناح مقابل، عالوه بر موضع گيري افرادي چون 
علي الريجاني و احمد توكلي به ضد پيشنهـادات مـطـرح شـده،         
دبيركل و جمعي از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسـالمـي     
رهسپار قم شدند و با تعدادي از روحانيون بلند پايه و با نفوذ حـوزه    
علميه ديدار كردند. اين ديدارها براي دولت كودتا و باندهاي هـوادار   

آذر ماه، گزارش اين ديدار را منتشر  7حاوي پيامي روشن بود. ايلنا،  
آيت اهللا سبحاني تبريزي از اعضـاي    ” ساخت كه درآن آمده است:  

موتلفه خواستار شد، پيام ما را به دولت برسانيد... همانطور كـه در         
اساسنامه خود به محوريت روحانيت ومرجعيت توجه داشـتـه ايـد،        

پايبند بمانيد و از خط مستقيم كنار نرويد، محتوا و محور كار شما روشن است و   
آيـت اهللا    “  اين محتوا و محور را تا به آخر خفظ كنيد و اختالفات را حل كنيـد.  

سبحاني در كنار مكارم شيرازي از با نفوذ ترين روحانيون مدافع حاكميت در قـم  
 به شمار مي آيند. 

مسئله ديگري كه سران ارتجاع را در زمينه پياده كردن برنامه هـايشـان بـا      
دشواري رو به رو كرده است ادامه مبارزه و پايداري جنبش مردمي در مـقـابـل      
حمالت پي در پي ارتجاع و سركوب خشن ماه هاي اخير بوده است. اگرچه رژيم 

شهرهاي بزرگ جلوي تظاهـرات هـاي     انتظامي -توانسته است با اشغال نظامي
مردمي را بگيرد، ولي ادامه مبارزات جنبش هاي اجتماعي از جـملـه مـبـارزات       

آذرماه امسال از نمونه هاي برجسته آن    16جنبش دانشجويي، كه همايش هاي
بود، و همچنين پيكار زنان ميهن بر ضد سياست هاي مرتجعان حاكم، در كنـار  
مبارزات جنبش كارگري، و ادامه اعتصابات در مراكز توليدي مختلف، نشـانـگـر    
حيات نيرومند جنبش مردمي  است. پايفشاري شخصيت هاي اجتماعي جنبـش   
سبز بر خواست هاي جنبش اعتراضي ضد كودتاي انتخاباتي ولي فقيه نيـز بـه     
جاي خود از عوامل مهم و تأثير گذار بر ادامه مبارزه مردمي بر ضد استبداد حاكم 
بر ميهن ماست. در روزهاي اخير مهدي كروبي، در پاسخ به تهـديـدات سـران       
ارتجاع مبني بر محاكمه او موسوي و شمار ديگري از شخصيت هاي اجتماعي و 
تأثير گذار در جنبش سبز با انتشار نامه سرگشاده اي ضمن روشن كردن اهـداف  

ماه ها از اوج گـرفـتـن جـنـبـش         ” چنين حمالت تبليغاتي از جمله اعالم كرد:  
اعتراضي مردم ايران مي گذرد. روزهايي كه اگر چه هر روز آن حامل اخبار تلـخ   
و نگران كننده بازداشت ها و برخوردها بود اما ماحصل مبارك و ميمونـي نـيـز      
داشت و آن بازنمايي روي ديگر سكه قدرت و حاكميت در نظام اسالمي ايـران    
بود. روي ديگر اين سكه، بازتاب فساد و طغياني است كه امروز متاثر از قـدرت،   

وي در ادامه با اشاره به حـمـالت     “  در همه شئون حكومتي قابل رويت است...   
خـواص بـي     ”    ماه ها پس از طرح مسئله” خامنه اي به جنبش سبز مي افزايد:  

فشار چهره هاي سياسي و روحـانـي و            و به رغم ارعاب و تهديد و“ بصيرت
فرهنگي براي تاييد اين طرح، توفيقي حاصل نشده و چاره در اين تعريـف مـي     
شود كه رسانه ملي، يك هفته همراه و پشتيبان مطبوعات و برخي خطبه هـاي    
نماز جمعه و محافل مختلف يك هفته تمام سفره اتهام زني و دروغگويي خود را 

كروبي در انتهاي نامه خود اعالم مي كنـد:  .“  پهن كند و دروغ بر دروغ انبار كند
سران به اصطالح “ در خالل صحبت ها، مصاحبه ها و نوشته ها مي گويند كه ” 

فتـنـه   “ محاكمه گردند و توبه كنند و مي گويند كه مردم از آنها متنفرند و ”  فتنه
ميليوني اسيرند و جرات بيرون رفتن ندارند و با برخورد مردم  70در زندان ” گران

مواجه مي شوند و از طرفي هم مسئولين قضايي وعده ي محاكمه آنان را بـه      
مردم مي دهند كه محاكمه و مجازات آنها نزديك است! من از همين جا اعـالم   
مي كنم كه بيدي نيستم كه با اين بادها بلرزم و كامال از اين دادگاه استقبال مي 

سال است با اين قضيـه   21كنم و براي همه مواضعم ادله محكمي دارم چرا كه 
ها مدام به صورت هاي مختلف درگيربودم و آرامشي هم نداشتم و من آماده ام   
دادگاه به هرصورت كه باشد و برگزار شود منتهي درخواستي دارم اگر آقايان در   
ادعاهايشان صادقند دادگاه علني باشد تا همه ملت كه صاحبان اصلي كشـورنـد   
حرفهاي دو طرف را بشنوند و قضاوت كنند تا معلوم شود آيا ما بـراي بـدسـت      
آوردن قدرت، جاه طلبي كرديم و براي تداوم چند روز بيشتر قدرت آشوب كـرده  

 “ايم يا حاكميت براي انحصار طلبي، راي و ارزش ها را كنار گذاشته است؟
تشديد فشارهاي هفته هاي اخير بي شك بي ارتباط با باال گرفتن بحران در   
رهبري رژيم واليت فقيه نبوده و نيست. حاكميت براي نجات خود از بـحـران        
فزاينده كنوني دست اندر كار  زمينه سازي براي تشديد جو سركوب و ارعاب و   
 -تداوم به راه انداختن دادگاه هاي فرمايشي براي شخصيت هاي اجتـمـاعـي      

سياسي براي ضربه زدن به پايداري و ادامه جنبش مردمي است. بحران سياسي،  
اقتصادي و اجتماعي بخش جدا ناپذيري از ساختار استبدادي حاكم بر مـيـهـن      
ماست و تجربه تاريخي سه دهه اخير نشان داده است كه نمي توان اين بحـران  

در دست مرتجع ترين گروه ساختاري، يعني بحران انحصار شديد قدرت سياسي، 
هاي حاكميت را با سياست تشديد سركوب حل كرد. حاكميت تنها مـي تـوانـد       
موقتاً و در كوتاه مدت در تخفيف بحران كنوني موفق گردد. آنچه روشن اسـت     
اين واقعيت است كه مبارزات اجتماعي براي تغيير شيوه حكـومـت مـداري در        
ميهن ما و حركت به سمت تحقق حاكميت مردم پيكار مستمري است كه تا بـه  

 پيروزي رسيدن آن همچنان ادامه خواهد يافت. 
وظيفه نيروهاي ملي و آزادي خواه ادامه بسيج و سـازمـانـدهـي نـيـروهـاي          
اجتماعي، تالش و مقابله متحد با برنامه هاي ارتجاع و گسترش راه هاي مبارزه 

 اجتماعي بر ضد رژيم ضد مردمي و استبدادي حاكم بر ميهن ماست.
       
 

 ادامه ساختار بحران زاي انحصار ...



1389دي ماه   13شنبه  دو   7   859شمارة  

طرح حذف يارانه ها، به طرق مختلف از اين برنامه به عنوان يك طرح 
ملي الزم و مردمي پشتيباني و حمايت كرده اند. احمدي نژاد كـه از       
آغاز انتصابش به عنوان رئيس جمهوري ولي فقيه، بارها و بـارهـا در     
سخنراني هاي گوناگون روياي يك اقتصاد پويا براي ايـران و رفـاه         
كامل توام با اشتغال زايي در سطح وسيعي را با همان شـيـوه هـاي        
رياكارانه اش به مردم وعده داد بار ديگر با تكرار همان سخنان پوچ كه 
اوج شارالتانيزم وي و همفكرانش را به اثبات مي رساند، زنگ خطري 
را براي تمامي  كارگران و زحمتكشان به صدا درآورد كه در نـهـايـت    
نتيجه يي جز رنج، بيكاري، بدبختي و فالكت براي توده هاي ميليوني 
رنج و زحمت به بار نخواهد آورد. نگاهي به آخرين خبرها و گـزارش       
هاي منتشر شده در ارتباط با كارگران و زحمتكشان ميهن به روشـنـي   
نشان مي دهد كه، بر خالف ياوه گويي هاي دولـت احـمـدي نـژاد،         
بيكاري ، تعطيلي واحدهاي توليدي، حقوق هاي عقب افتاده كارگران و 
ده ها وده ها مشكل ديگر، گريبان توده هاي ميليوني را گرفته و بـا      
اجراي اين طرح بدون شك ما شاهد تشديد اين معضل ها نيز خواهيم 

آذرماه، دبير اجرايي خانه كارگر خرم دره از    30بود. به گزارش جرس،  
كارگر خبر داد. اين   200تعطيلي كارخانه ذوب فلزات خرم دره با حدود 

سال سابقه فعاليت داشته است. نكته مهم ديگر اينكه   10واحد توليدي 
كارگران بيكار شده مشمول دريافت بيمه بيكاري نشده اند. بـنـا بـر         
همين گزارش، علت اين امر تغيير مكرر كارگران از سوي مديريت اين 
واحد عنوان شده است. در همين زمينه اين توضيح الزم است كـه در     
پي اخراج كارگران و تعطيل عمدي واحد هاي توليـدي در راسـتـاي         
اجراي برنامه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و ايـجـاد       
پيش زمينه هاي عيني براي پيوند با سرمايه داري جهاني، كـارگـران     
اخراج شده يا از كار بيكار شده، كه موفق مي شدند در مـكـان هـاي      
جديد مشغول به كار شوند، تنها به صورت قراردادهاي كـوتـاه مـدت      
استخدام مي شدند، كه در نهايت آنان را از هرگونه حقوقي هـمـچـون    

آذر در  29بيمه بيكاري و جز اين ها، محروم مي سازد.همين سايت در  
خبري ديگر از تعطيلي بزرگ ترين شركت توليدي ايالم و بـيـكـاري      

كارگر خبر داد. علت تعطيلي اين واحد توليدي لبـاس، كـمـبـود         180
نقدينگي، گراني مواد اوليه و عدم فروش محصوالت اعـالم گـرديـده      

نفر از شركت مخابرات  150دي ماه، حدود  1است. به گزارش جرس،  
در اعتراض به كاهش محسوس حقوق ماهيانه خود تجـمـع كـردنـد.       
كاركنان شركت مخابرات تهران در پي واگذاري اين شركت به بخـش  
خصوصي و تغييرات شديد در فيش حقوقي خود به اين روند معـتـرض   
اند. بنا بر همين گزارش، آيين نامه جديد حقوق كاركنان مخابرات كـه   
تحصيالت پايين دارند را تغيير داده و بر خالف روال سابـق، حـقـوق      
ماهيانه را به پايين ترين سطح خود در سال هاي اخير رسانده است. در 

مـاه     21يك خبر ديگر، كارگران توانبخشي الوند قزوين براي دريافت 
سـال   25حقوق عقب افتاده دست به اعتراض زدند.اين كارگران كه تا  

سابقه كارگري دارند در مراجعه به دفتر ايلنا گفتند، با توجه به ايـنـكـه    
كارخانه در حال حاضر توليد و فروش دارد، ولي كارفرمـا بـا ادعـاي        
ورشكستگي، حقوق كارگران را پرداخت نمي كند. يكي از كارگران در    

وقتي مشكالتمان را براي “  ارتباط با نحوه پيگيري مسئوالن مي گويد: 
برخي مسئوالن مي گوييم انگار آقايان به داستان گوش مي دهـنـد و     

 2به گزارش جرس،   “  ماه حقوق نگرفتن كارگران ندارند.  21دركي از 
دي ماه، دبير اجرايي خانه كارگر استان كهگيلويه و بـويـراحـمـد از           
تعطيلي كارخانه موتور سيكلت در اين استان خبر داد. علت تعطيلي اين 
كارخانه از سوي كارفرما، نداشتن مشتري و نقدينگي عنوان شده است. 
در يك گزارش ديگر از همين سايت در همان تاريخ از قول نمـايـنـده    
مجلس آورده شده است كه، گيالن با بحران شديد كارگري مـواجـه     
است. كوچكي نژاد با ابراز نگراني شديد از وضعيت كـارخـانـه هـاي          

كارخانه هاي مهم صنعتي گيالن اعـم از      “  صنعتي گيالن، مي گويد: 
خاور، دخانيات، ايران پوپلين و ايران كنف در معرض ورشكستگي قرار 
دارند و اين نگراني وجود دارد كه هزاران كارگر زحمتكش بيكار شوند. 
 6وي اعالم كرد كه، در بعضي از اين واحدهاي توليدي كارگران حدود 

ماه است كه هيچ گونه حقوقي دريافت نكرده اند. وي در جايي ديـگـر    
مدعي شد كه وقتي وزير صنايع به گيالن آمد استاندار واقعيت هـا را      
بيان نكرد و طوري گزارش داد كه انگار همه جا گل و بلبل اسـت و      
صنعت و كارگران وضعيت خوبي دارند. در باره اين اظهار آخـر بـايـد       
گفت كه حتي اگر استاندار مزبور به بيان واقعيت ها مي پرداخت هيـچ  

گونه تغييري در اوضاع، به نفع كارگران پديد نمي آمد. دولت احمدي نژاد دانسته و 
آگاه به تمامي اين مسايل مصمم است برنامه هاي ضد كارگري رژيم واليت فقيه 
را ادامه دهد و در پرتو آن ثروت هاي نجومي را نصيب سركوب گران حاكم سازد. 

نزديك بـه  ” دي ماه، دبير اجرايي خانه كارگر كرمان مي گويد:   5به گزارش ايلنا، 
كارگر در مجتمع نساجي كرمان مشغول به كار بودند. در پي بروز بحران در     700

بنا بر اسـاس    “  واحدهاي نساجي كشور، اين واحد توليدي به تعطيلي كشانده شد. 
كارگر تنها صد نفر مشمول صندوق  700اظهارات دبير اجرايي خانه كارگر ، از اين 

بيمه بيكاري گرديدند كه در حال حاضر مدتي است كه مهلت پرداخت مـقـرري     
دي،  5بيمه بيكاري به اين گروه از كارگران نساجي كرمان پايان يافته است. ايلنا،  

با اين خبر كه شركت ايران ترمه همچنان تعطيل است از قول دبير اجرايي خـانـه   
كارگر شركت ايران ترمـه و     150ليست بيمه حدود “  كارگر استان قم مي نويسد: 

تهران پتو براي تكميل سابقه و استفاده از مستمري بازنشستـگـي بـه تـامـيـن           
سال است كه به تامين اجتماعي  2اجتماعي ارسال مي شود. ليست بيمه كارگران  

وي در ادامه “  داده مي شود بدون اينكه فعاليتي توليدي در اين شركت انجام شود. 
ادامـه  “  با هشدار نسبت به وضعيت واحدهاي تعطيل شده استان قم، اظهار داشت: 

وضعيت موجود و نبود برنامه از سوي مسئوالن وزارت صنايع و كار و استـانـداري   
دي ماه، خبر داد كـه،   4آفتاب نيوز،  ”مشكالت كارگري قم را تشديد خواهد كرد.

كارخانه آرد نشاسته ياسوج در پرداخت حقوق و دستمزد كارگران خود دچار مشكل 
كارگر داشت كه بـا     220است. بنا بر همين گزارش، اين واحد توليدي در گذشته  
كارگر كاهش پيدا كـرد.   40تعديل نيرو[بخوان اخراج] تعداد كارگران اين واحد به   

“ دبير اجرايي خانه كارگر استان كهكيلويه و بوير احمد دراين  رابطه اظهار داشت: 
مدام از كمك دولت به واحدهاي توليدي و اشتغال زايي از طريق بنگاه هاي زود   

دي مـاه،   6ايلنا،  ”بازده مي شنويم اما در عالم واقعيت چيزي مشاهده نمي كنيم. 
نفر از كارگران كارخانه تبد در استان قـزويـن،    230ماه است  4خبر داد كه حدود 

 42حقوق هاي خويش را دريافت نكرده اند. بنا بر همين گزارش، كارخانه تبد بـا     
سال سابقه در ريسندگي و بافندگي با مشكل سرمايه و نقدينگي مواجه است. ايلنا،  

نفر از كارگران كشت و صنعت كارون شوشتر  300دي ماه، خبر داد كه، بيش از  7
در اعتراض به عدم محاسبه سابقه بيمه و عدم اجراي قانون كارهاي سـخـت و       
زيان آور، در مقابل سازمان تامين اجتماعي خوزستان تجمع كردنـد. بـر اسـاس         
همين گزارش، قرارداد كاري اين كارگران به صورت سفيد امضاء منعقد شـده و      
هيچ گونه نسخه قراردادي به ايشان ارايه نمي شود. دبير اجرايي خانه كار اسـتـان    

“ دي ماه، در رابطه با تعطيلي كارخانه چيني حميد گـفـت:    8قم در گفتگو با ايلنا، 
سـال   20كارگر در اين شركت مشغول به كار بودند. اين واحد توليدي   500حدود 

سابقه فعاليت داشت. كارگران اين واحد بر طبق سوابق خود به بيمـه بـيـكـاري        
وي ورود كاالي ارزان “  معرفي شده و اين تنها كاري بود كه براي آنها انجام شد. 

 و بي كيفيت از كشور چين را علت اصلي ورشكستگي اين كارخانه عنوان كرد. 
در رابطه با وارادت اين چنيني به كشور كه به قيمت نابودي زندگي هزاران هزار 
زحمتكش در ميهن منجر شده، بايد تذكر داد كه دولتمردان حاكم با استـفـاده از     
موقعيت شغلي خويش در طول تمامي اين سال ها و كنترل و ايجاد مبادي ورودي 
و استفاده از دالرهاي نفتي، سياست وارداتي يي را به مورد اجرا گذاشته انـد كـه     
هدف از آن كسب سودهاي ميلياردي براي گروه هاي مشخصي در حـاكـمـيـت       
است. امتناع احمدي نژاد از تعيين نرخي باالتر براي دالر و ديگر ارزهاي خارجـي   

مهرماه، اكـبـريـان،     17را بايد در همين راستا ارزيابي كرد. به گزارش آفتاب نيوز،  
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با اشاره به تـعـطـيـل شـدن بـرخـي              

واردات اقالم نامرغوب، از جمله پنبه بي كـيـفـيـت،       “  كارخانجات نساجي، گفت: 
بنا بر همين گزارش، واردات پنبه  ”كارخانجات نساجي را به تعطيلي كشانده است. 

آن هم ازنوع نامرغوبش، هم كارخانجات نساجي را به تعطيلي كشانده و هم باعث 
شده كشاورزان پنبه، محصوالتشان به فروش نرسد و دسـت از كـاشـت ايـن             

دي ماه، اظهارات رئيس هيات مديره انـجـمـن     5محصول بردارند. روزنامه شرق،  
صنايع نساجي ايران را نقل كرده كه در رابطه با تاثير حذف يارانه ها بر صـنـايـع    

درصد گران شده و مشـتـري    15قيمت حمل و نقل بار حدود “  توليدي مي گويد: 
درصدي قيمت حمل بار را قبول نمي كند و به همين دليل واحـدهـا      15افزايش 

نمي توانند محصوالت خود را به راحتي بفروشند.حتي قيمت نان كه براي صبحانه  
كارگران خريداري مي شود، گران شده و در اين شرايط واحدهـاي نسـاجـي بـا         

 “مشكل روبرو شده اند.
استناد به گزارش هاي اخير و پيش بيني اينكه تاثير حذف يارانه ها بر كارخانـه  
هاي توليدي موجود حتمي است و باعث افزايش بيكاري بازهم بيشتر خواهد شد، 

مصـوبـه   “  بر همگان آشكار و روشن است. اما شيخ االسالمي در اين باره گـفـت:    
ايجاد يك ميليون و يكصدهزار شغل جديد در سال جاري اجرايي مي شود و در     

 5آفتاب نيوز،   “( اين زمينه تاكنون بيشتر استان ها به تعهدات خود دست يافته اند
دي ماه). واقعيت اين است كه دولت احمدي نژاد به دليل در اختيار داشتن ماشين   
سركوب در مواجهه با نارضايتي عمومي به خصوص در عرصه اقتصادي، خـود را    

      8ادامه در صفحه 

 ادامه نقش تعيين كننده جنبش كارگري  ...
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 ادامه نقش تعيين كننده جنبش كارگري...

موظف و پاسخگو نمي داند و تمامي همفكرانش نيز همگام با رئيس دولت بـا دروغـگـويـي و           
رياكاري شعور و آگاهي توده ها را به تمسخر گرفته اند. نگاهي به اعتصاب خاموش كاميـونـداران    

ميليارد تومان كمك بـالعـوض      80كه بنا بر گزارش روز آنالين، دولت در هراس از گسترش آن 
اختصاص داد ، تا بتواند تاحدودي آن را مهار كند، هم حساسيت جنبش زحمتكشان نزد مقـامـات   
سركوب گر را به اثبات مي رساند و هم موقعيت تعيين كننده اين جنبش را در تحوالت بنيادين به 
خوبي نشان مي دهد. حزب توده ايران بارها و بارها اعالم كرده و باز هم اعالم مي كند كه، توجه  
بايسته به جنبش كارگري و خواسته هاي آن  تنها و مثمرثمر ترين شيوه براي تقويـت جـنـبـش       
مدافع آزادي زندانيان سياسي، آزادي انتشار مطبوعات و تامين خواستـه هـاي جـنـبـش هـاي             
دانشجويي و زنان است. سركوب گران حاكم جهت ادامه برنامه هايشان متكي بر درآمدهاي مالي  
هستند كه از رنج و زحمت كارگران و زحمتكشان نصيب آنان مي شود. عدم تامين اين هـزيـنـه       
هاي سركوب، بدون شك و ترديد موقعيت شان را در برابر جنبش هاي اجتماعي به نحـو قـابـل      
مالحظه اي متزلزل خواهد ساخت. ميهن ما با اجراي حذف يارانه ها دوران مهم و سـرنـوشـت         
سازي را مي گذراند. اكنون زمان آن است كه جنبش كارگري نقش تعيين كننده خويـش را بـه        
انجام برساند. بدون توجه به اين مهم بايد شاهد دربند بودن زندانيان سياسي، فشار بر مطبوعات و  
سركوب هاي بيشتر باشيم. زمينه هاي عيني بسيار قوي براي سازمان دهي كارگران و به مـيـدان    
آوردن جنبش كارگري در زمان حاضر وجود دارد. اين مهم نيازمند تالش هدفمند و برنامه ريـزي   

 شده تمامي نيروهاي مترقي و طرفدار زحمتكشان است.

تاملي بر: تدوين سند راهبردي انرژي، 

 و آينده صنعت ملي نفت ايران 

بحث پيرامون آينده صنايع نفت و گاز ايران با حرارت 
تمام در ميان مسئوالن رژيم واليت فقـيـه بـه ويـژه         
كارشناسان ارشد وزارت اقتصاد، بانك مركزي و شركت 
ملي نفت، جريان دارد. مطابق برآورد رسـمـي بـانـك        

توليد نفت ايران  1388تا  1385مركزي، طي سال هاي 
هزار بشكه كاهش روبه رو بوده است، كه  500با حدود 

اين امر در صورت ادامه موقعيت ميهن ما را در مـقـام     
دومين توليد كننده عضو اوپك با چالش جدي مـواجـه   
كرده، خطر سقوط رتبه ايران در ميان كشورهاي صـادر  
كننده عضو اوپك را به همراه خواهد داشت. مسئوالن و 
گردانندگان رژيم واليت فقيه با توجه به ايـن آمـار و       
ارقام بخشي از طرح تحول اقتصادي يا همان جـراحـي   
بزرگ اقتصادي بر پايه نسخه هاي خانـمـان بـرانـداز       
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را به صـنـعـت    
راهبردي نفت و گاز اختصاص داده اند. در اين زمـيـنـه     
دولت مكلف شده است، سند ملي راهبردي انـرژي را      
تدوين و در چارچوب برنامه پنجم توسعه گنجانده و بـه  
 7مرحله اجرا در آورد. روزنامه دنياي اقتصاد، يكشنبـه     

اعالم كليات سند مـلـي   ” آذر ماه، در گزارشي با عنوان 
سند ملـي راهـبـردي      ”...  اعالم كرد: “ راهبردي انرژي

انرژي در دو بخش طرح جامع انرژي و فعاليـت هـاي     
راهبردي تدوين مي شود. معاون برنامه ريزي و نظارت  
بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت افزود، اين سند كـه  
مجلس تصويب كرده (تدوين آن را بر عـهـده دولـت         
گذاشته) شامل دو بخش اسـت كـه مـحـتـوي آن               
راهبردهاي كلي انرژي است و طرح جامع انـرژي نـام     
دارد و ديگري سند راهبردي است كه مربوط به نفت و   
گاز است و بحث باال دست و پايين دست نفت و گاز را 

ماه نخست بـرنـامـه       6شامل مي شود ... اين سند در    
پنجم در دو بخش تدوين مي شود. ... بطور كلي حجـم      
برنامه هايي كه دراين برنامه براي بخش نفت در نـظـر   

...“ گرفته شده، سنگين تر از برنامه چهارم توسعه است.  
كمي پيش از اعالم رسمي تدوين سند ملي راهـبـردي   
انرژي، مدير حقوقي شركت ملي نـفـت ايـران طـي           
گفتگويي از تشكيل كميته بازنگري قراردادهـاي بـيـع      
 2متقابل در صنعت نفت خبر داد. روزنامه دنياي اقتصاد، 

مدير حقوقي شركت مـلـي     ” آذر ماه، گزارش مي دهد:  
نفت ايران بااعالم اينكه كميته بازنگري قراردادهاي بيع 
متقابل در صنعت نفت سه هفته گذشته تشكـيـل شـد      
گفت، امكان اصالح قراردادهاي بيع متقابل با شـرايـط   
روزمره وجود دارد و ساالنه همه قراردادها با نو آوري به 
روز مي شود ... با توجه به فضاي تجاري موجود ... بـه        
دنبال آن هستيم تا قراردادهاي بيع متقابـل را بـراي       
شركت هاي نفتي جذاب تر سازيم، به نحوي كه ايـن    
امكان فراهم شود كه شركت هاي خارجي سرمايه گذار، 
سرمايه اصلي و سود خود را از محل توليد مـيـدان در     

تغيير محتوي قراردادهاي نفتي “ سرچاه ... دريافت كنند.
يكي از آماج هاي اصلي رژيم واليت فقيه وبه تبـع آن    
دولت ضد ملي احمدي نژاد است كه در قالب ابالغـيـه   

پيگيري مي شود. انحـصـارهـاي فـرامـلـي،           44اصل 
خصوصا آن دسته شركت هاي بزرگ فرا ملي كـه در      
ساليان اخير در طرح هاي نفت و گاز ايران فعال بـوده    
اند، مانند: شل، توتال، گازپروم، برتيش پتروليوم و هالي  
برتون، خواستار مشاركت در مالكيت نفت و قيد آن در   
متن قراردادها هستند. تشكيل كـمـيـتـه بـازنـگـري             
قراردادهاي بيع متقابل درصنعت نفت ملي ايران دقيقا با 
توجه و نظر داشت اين خواست انحصارهاي امپرياليستي 
صورت پذيرفته و تالش مي شود در چارچوب سند ملي 
راهبردي انرژي به آن در طول برنامه پنجم تـوسـعـه      

جامه عمل پوشانده شود. دقيق ترين و مشخص ترين تعريف ارايه شده از سند ملـي راهـبـردي       
وابسته  ”الف ”انرژي و الزامات وزارت نفت كه تاكنون انتشار يافته، متعلق به پايگاه اطالع رساني

چالش ها و اولويـت  “ آذر ماه، با عنوان 1به مركز پژوهش هاي مجلس است. اين پايگاه اينترنتي،  
صنعت نفـت ايـران     ” نفت بدون قيد صفت ملي] از جمله نوشت:   “ [  هاي باال دستي صنعت نفت

[بدون قيدملي] پيشران (محرك) توسعه اقتصادي كشور بوده ... حوزه باال دستي آن و يا زنجيـره         
اكتشاف و توليد نفت مهمترين حوزه مطرح در صنعت نفت است كه از اقدامات اكتشاف نفت آغاز 
و تا توليد وترك چاه ادامه مي يابد. ... اولويت هاي كنوني صنعت نفت درحوزه باال دستي (شامل)      
اصالح ساختار وزارت و صنعت نفت در صورت لزوم (حقوقي و مالي و تنظيم روابط شركت مـلـي    

[واگذاري و خصوصي سازي] ، نـظـام نـامـه           44نفت با دولت)، اجراي سياست هاي كلي اصل 
سـپـس درخصـوص      “  پژوهش و فن آوري، برنامه ريزي استراتژيك درحوزه نفت و ... مي شـود.   

”... چگونگي سرمايه گذاري، با تاكيد بر دعوت انحصارهاي بزرگ نفتي به كشور افزوده مي گردد: 
روند سرمايه گذاري خارجي چندان مطلوب دنبال نمي شود ... دراين رابطه يكي وجود و شـدت         
تحريم هاي بين المللي و ديگري نوع قراردادهاي نفتي است ... شركت هاي فراملي بزرگي كه تا    
پيش از اين در پروژه هاي نفت و گاز حضور وسرمايه گذاري مي كردند، كنار رفته و به جاي آن   
شركت هاي كوچكتر داخلي يا نه چندان مطرح خارجي جايگزين شده اند .... اين شركت ها هـم      
به جهت تامين اعتبار و هم به لحاظ فن آوري ودانش فني از تجربه و مهارت كافـي بـرخـوردار      
نبوده ... مشكل سرمايه خارجي و دانش فني الزم به قوت خويش باقي است و تدبيرهاي عالمانـه     

طبيعي است كه چنين تدبيرهايي از نقطه نظر مرتـجـعـان    “  و شجاعانه را در اين زمينه مي طلبد. 
قانون اساسي نيسـت.   44حاكم چيزي جز اجراي تمام و كمال ابالغيه ولي فقيه درخصوص اصل 

دولت ضد ملي احمدي نژاد براي تدوين سند ملي راهبردي انرژي و تغيير ساختار شركت مـلـي     
در صنايع باال دستي نفت بوده و  44نفت ايران رسما و قاطعانه خواستار اجراي سريع ابالغيه اصل 

وابسته به مركز پژوهش هاي مجلس بازگرديم كـه   “ الف ”هست! به مطلب پايگاه اطالع رساني 
”... براي نجات صنعت ملي نفت ايران را اين گونه برمي شمارد:    “  تدبيرهاي شجاعانه” در ادامه، 

قراردادهاي (فعلي) چندان جذابيتي را براي شركت هاي خارجي فراهم نمي آورد ... بـازنـگـري            
... و    44قراردادها ومدل هاي سرمايه گذاري ...ضرور به نظر مي رسد ... اجراي سياست كلي اصل  

رويكرد حركت به سمت بازارهاي جهاني ... از اولويت هاي بخش باال دستي نفت محسوب مـي       
به اين ترتيب ماهيت و مضمون راهبرد رژيم در خصوص صنعت ملي نفت ايران و محتوي “  شود. 

سندي كه ملي خوانده مي شود و خطوط اصلي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي را معين مي سـازد،    
 روشن مي گردد . بنابر اين بايد تاكيد كنيم كه نفت مساله يي بسيار حياتي در كشور ماست. 

نفت صرفا مساله يي اقتصادي در ميهن ما قلمداد نمي شود، هرگونه اعمال سياستي در زمينـه  
نفت و گاز تاثير مستقيم بر مصالح ملي و حاكميت ملي ايران خواهد داشت. بهره منـدي از فـن       

سـيـاسـي       -آوري هاي نوين، عقد قراردادهاي عادالنه به ويژه با قدرت هاي نوظهور اقتصـادي 
جهان (برزيل، چين، هند) برپايه تامين منافع ملي و حق حاكميت ملي، جذب سرمايه گذاري هاي  
كالن خارجي در چارچوب حفظ برنامه ريزي و حفظ منافع ملي، و جز اين ها، آماج هايي دور از     

سـيـاسـي       -دسترس نيست. مشكل صنعت ملي نفت ايران جداي از ديگر معضل هاي اقتصادي 
كشور نيست و نمي تواند باشد. حل اين معضل ها مانند ديگر مسايل در گرو تامين حاكميت مردم 
است، نه واگذاري و خصوصي سازي شاهرگ اقتصادي كشور به بيگانگان و پايـمـال سـاخـتـن        
حاكميت ملي براي حفظ رژيم واليت فقيه. باوجود دولت ضد ملي كودتا و برنامه هاي اقتصـادي   
ضد مردمي و مغاير با استقالل ملي كشور، مي توان انگيزه تدوين و نيز مضمـون سـنـد مـلـي          
راهبردي انرژي والزامات صنعت ملي نفت ايران را از پس تبليغات عوام فريبانه تشخيص داد، بـه  
ويژه آنكه اكنون با آغاز رسمي و تدريجي آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها بايد در انـتـظـار    

 زدن چوب حراج بر صنعت ملي نفت ايران بود.
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هفدهمين جشنواره جهاني جوانان و غرفه ايران در قلب 
 دانشجويان

بيائيد بـراي    ”   * هفدهمين فستيوال جهاني جوانان و دانشجويان با شعار 
هاي اجتماعي، براي شكـسـت    ايجاد جهاني از صلح، همبستگي و دگرگوني

كشـور     115نماينده از  15000با شركت بيش از  “ امپرياليسم مبارزه كنيم! 
دسامبر) در شهر پرتوريـا در       21تا  13آذرماه(  30تا  22در روزهاي جهان 

 آفريقاي جنوبي برگزار شد.
به پيشنهاد فدراسيون جهاني جوانان دموكرات و بـه دعـوت و بـا             * 

همكاري همه جانبه مسئوالن كميته برگزاركننده هفدهمـيـن فسـتـيـوال        
غـرفـه   ” جهاني جوانان و دانشجويان، سازمان جوانان توده ايران، با تدارك 

پوستر همراه با شعار هائي در رابطه با مبارزات جوانان  12كه در آن “  ايران
و دانشجويان، زنان و فعاالن اتحاديه هاي كارگري به نمايش گذاشته شده 
بود، و همچنين ارائه  اوراق تبليغاتي و نشريه هاي افشـاگـرانـه در بـاره           
سياست هاي ضدمردمي رژيم واليت فقيه به مراجعه كنندگـان ، هـزاران       
شركت كننده در جشنواره را در جريان تحوالت مربوط به جنبش اعتراضـي  

 مردم ميهن مان قرار داد.
همكاري كمونيست هاي جوان انگليسي، ايرلندي و عراقي در انـجـام    *

موفقيت آميز فعاليت هاي غرفه و انعكاس شعار محوري جنبش جوانـان و    
، و واقـعـيـت هـاي مـبـارزه             “ اتحاد، مبارزه، پيروزي” دانشجويان ايران، 

زحمتكشان ايران براي صلح، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتـمـاعـي،    
 تبلور انترناسيوناليسم واقعي بود.         

سازمان جوانان و دانشجويان دموكراتيـك حـاضـر در         51* نمايندگان 
جشنواره از پنج قاره جهان، در فراخوان همبستگي با جوانان و دانشجويـان  
ايران، عملكرد رژيم در بازداشت رهبران جنبش دانشجويي كشـورمـان را       

 محكوم كرده و خواهان آزادي همه زندانيان سياسي شدند
جشنواره در ميان پايكوبي و سرود خواني هيئت هاي نمايندگي هفدهمين 

شركت كننده كه با پرچم هاي خود رژه مي رفتند، و همچنين در مـيـان       
پروازهاي نمايشي هواپيما ها و هليكوپتر هاي نظامي و اجراي سـرودهـاي   
ملي و بين المللي توسط باند موزيك ارتش، و در حالي كه رئيس جمهوري 
آفريقاي جنوبي، شهردار تشوان و مهمان هاي رسمي مراسم افتتاحـيـه از     

تير توپ رسماٌ آغاز شـد.      21جايگاه ويژه نظاره مي كردند، با شليك سنتي 
جايگاه ويژه مهمانان رسمي مراسم با پوستر عظيم جشنواره كـه تصـاويـر      
فيدل كاسترو، رهبر انقالت كوبا، و نلسون ماندال، رهبر جنبش ضدآپارتايـد،  
و آرم رسمي فستيوال ، تزئين شده بود. رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي بـا   

 روشن كردن مشعل بزرگ جشنواره را افتتاح كرد.    
تنوع قومي، نژادي، زباني و فرهنگي شركت كنندگان اين جشنواره كه به 
نمايندگي از سازمان هاي جوانان و دانشجويان كمونيست، چپ، ترقي خواه 
و دموكرات و به دعوت فدراسيون جهاني جوانان دموكرات در آفـريـقـاي        
 جــنــوبــي گــرد آمــده بــودنــد، كــم ســابــقــه و ســتــودنــي بــود.                     
پرزيدنت زوما در سخنراني خود، با تكرار سخنان برخي از رهبران جـوانـان   
كه قبل از او صحبت كردند،  جوانان جهان را فرا خواند كه تعهد خـود بـه     
مبارزه براي توسعه در جهان و به ويژه كمك كردن به فقرزدگان را تجديـد  

بسياري از كشورهاي سابقاٌ تحت ستم هنوز بـه لـحـاظ        ” كنند.  او گفت:   
اقتصادي مستقل نيستند و اكثريت همچنان در فقر گسترده زنـدگـي مـي      
كنند... ما جوانان را براي نقش حياتي يي كه آنها همچنان در جهان بـازي     

اقتصادي و همچـنـيـن ثـبـات         -مي كنند، براي تسريع تحوالت اجتماعي
سياسي و پيشرفت در بسياري از نقاط جهان، تحسين مي كنيم... بنابراين ما 
از اين فروم بزرگ انتظار داريم كه شما با ايده هاي مهمي كه مطرح مـي    
 “كنيد، جهان را در پرداختن به اين مسائل يك گـام جـلـوتـر بـبـريـد.              

زوما همچنين به عدم دسترسي به آموزش و پرورش در اكثر كشـورهـا در     
حكم  يك چالش اساسي كه جهان هنوز هم بايد به طـور جـدي و در           
راستاي اهداف هزاره سازمان ملل به آن بپردازد، توجه داد. ژوليوس مالمـا،   
رهبر ليگ جوانان كنگره ملي آفريقا، كه در مقام رئيس كميته ملي تـدارك  
جشنواره سخنراني مي كرد، خطاب به نمايندگان گفت كه، در طـول دوره    

“  اين جوانان بودند  كه آتش مبارزه را زنده نگه داشتـنـد.   ” حكومت آپارتايد 
او با اشاره به نلسون ماندال و فيدل كاسترو، رهبر كوبا، به عنوان قهرمانـان  
خود، گفت: جوانان بايد براي دسترسي همگاني به آمـوزش و پـرورش و         

مراقبت هاي بهداشت رايگان، همانند كارنامه اين دو رهبر، مبارزه كـنـنـد.      
ژوليوس مالما، رهبر ليگ جوانان كنگره ملي آفريقا در سخنراني همه جانبـه  
خود در مراسم افتتاحيه، در رابطه با نقش جوانان به مثابه رزمندگان كـارزار    
جهاني براي صلح، دموكراسي و پيشرفت از جمله متذكر شد كه، سازمان بـا  
نفوذش از دولت آفريقاي جنوبي خواهد خواست تا سفارت مراكش در ايـن    
كشور را به دليل امتناع دولت مراكش از به رسميت شناختن صحراي غربي 
به عنوان يك دولت مستقل، تعطيل كند.  مالما همچنين در اظهارات خـود     
در رابطه با نياز به اينكه سياهان آفريقاي جنوبي قدرت اقتصادي در كشور را 

ما قدرت سياسي را به دست گرفـتـه   ” به دست بگيرند، تاكيد كرد.  او گفت:   
 “ ايم، اما قدرت اقتصادي همچنان در دست سركوبگران ما قرار دارد.

رفيق ديگو ويررا، دبيركل فدراسيون جهاني جـوانـان دمـوكـرات، كـه            
مسئوليت كميته بين المللي تدارك و برگزاري جشنواره را به عهده داشـت،    
در سخنراني خود در مراسم افتتاحيه گفت: آفريقاي جنوبي نه تنها به دلـيـل    
موقعيت جغرافيايي خود ، بلكه به خاطر نقشي كه جوانان كشور در مبارزه بـا  
آپارتايد و نژادپرستي بازي كردند، براي ميزباني جشنواره انتخاب شد.  رفيـق  

در ”  ويررا كه رهبر سازمان جوانان كمونيست پرتغال است، اظهار داشـت:       
صورتي كه اكثريت مردم آزاد نباشند، هيچ دموكراسي يي وجـود نـدارد، و       
جوانان آفريقاي جنوبي هنگامي كه بر ضد سيستم به پا خواستند، بـه ايـن     

 “حقيقت واقف بودند.
پيام فيدل كاسترو به جشنواره جهاني جوانان                                                                                     

هفدهمين جشنواره جشنواره جهاني جوانان و دانشجويان در بزرگـداشـت   
سهم بزرگ فيدل كاسترو و نلسون ماندال، رهبران جنبش مردمي در پيروزي 
انقالب سوسياليستي كوبا و جنبش رهايي بخش آفريقاي جنوبي، به نام آنان 
نامگذاري شد.  پوستر هاي بزرگي كه تصوير  ديدار نلسون ماندال و فـيـدل    
كاسترو را نشان مي داد، محوطه جشنواره و سكوي ويژه برگزاري مـراسـم     

 افتتاحيه و پاياني جشنواره را تزئين مي كرد.
فيدل كاسترو، رهبر انقالب كوبا، به مناسبت برگزاري هفدهمين جشنواره  

جهاني جوانان و دانشجويان در آفريقاي جنوبي از طريق هيئـت پـرتـعـداد       
شركت كنندگان كوبائي پيامي مفصل و تحليلي در رابطه با جنبش فستيوال 
و سنن مبارزاتي آن و مبارزات مردم جهان بر ضد نوليبراليسـم در بـرهـه        
كنوني به مراسم افتتاحيه هفدمين جشنواره فرستاد.   فيـدل كـاسـتـرو در          

براي من پذيرش تقاضاي مـطـرح شـده      ”  بخشي از اين پيام اظهار داشت:
براي ارسال پيام به هفدهمين جشنواره جهاني جوانان و دانشجويان كـه در    

انگيز آپارتايد (نظام مبتني   ميهن نلسون ماندال، نماد زندة مبارزه با نظام نفرت
 شود، موجب مسرت و غرور بسيار است. بر برتري هاي نژادي) برگزار مي

و چهاردهمين در  1978كوبا ميزبان دو جشنواره جهاني بود: يازدهمين در  
فيدل كاسترو در رابطه با برهه برگزاري يازدهمين فستيوال گفـت:   .“   1997

رو بود، اما مشكالتي كـه   به  دوران دشواري بود: جهان با مشكالت جدي رو ” 
هـا بـه يـك         تر براي حق تمام انسان تر دراماتيك بودند. جوانان مترقي  كم

آوري، بازدهي كار و رشد آگـاهـي،    كردند؛ علم، فن زندگي مناسب مبارزه مي
 ساخت. ترين متفكران نوع بشررا ممكن مي روياي ديرين بزرگ

سازي شتاب يافت، ارتـبـاطـات بـه        پس از گذشت زمان كوتاهي، جهاني
اي رسيد، ابزار براي ارتقاي آموزش، بهداشت و فرهـنـگ    سطوح غيرمنتظره

افزايش يافت. روياهاي ما بي اساس نبود. با آن روحيه، يازدهمين جشنـواره    
جهاني جوانان و دانشجويان برگزارشد و مردم ما نيز در آن مشاركت داشتند. 
در شوراي عمومي فدراسيون جهاني جوانان دموكرات، كه دقيقـاً در آغـاز       

در آفريقاي جنوبي منعقد شد، تصويب شد كه چـهـاردهـمـيـن       1995اكتبر 
كشور در آن شركـت   132نماينده از  12000جشنواره در هاوانا برگزار شود؛ 

سال بود كه در نبردي سـيـاسـي و         37كردند. كشورما، در آن موقع تقريباً 

همبستگي پر شور جوانان جهان  با 

 مبارزه جوانان و دانشجويان ايران     

      10ادامه در صفحه 
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“ رزميـد.   ايدئولوژيك با  امپراتوري و محاصره اقتصادي ددمنشانه مي
مقامات كوبا به مناسبت هفدهمين جشنواره جـهـانـي جـوانـان و            
دانشجويان در آفريقاي جنوبي يك تمبر يادبود منتشر كردند.  در اين  
تمبر كه از اواخر آبان ماه جاري در سيستم پست كوباي سوسياليستي 
ارائه و استفاده مي شود، آرم ويژه جشنواره و همچنين تصوير هـاي     

 نلسون ماندال و فيدل كاسترو در كنار هم در آن شاخص است.
 استقبال جوانان جهان از غرفه ايران

به پيشنهاد فدراسيون جهاني جوانان دموكرات و به دعـوت و بـا       
همكاري همه جانبه مسئوالن كميته برگزاركننده هفدهمين فستيوال 
جهاني جوانان و دانشجويان، و در هماهنگي با حـزب تـوده ايـران        

از اولين روز  ”كارزار براي دموكراسي در ايران“با شعار  ”غرفه ايران“
آغاز فعاليت هاي جشنواره در قلب محل برگزاري جشنواره آغاز بـه    
كار كرد. رفيق جواني كه مسئوليت اداره غرفه را به عهده داشت در    

پوستـر   12همكاري با رفقاي ايرلندي، انگليسي و عراقي غرفه را با  
جذاب كه با شعار هائي در رابطه با مبارزات جوانان و دانشـجـويـان،    

ان اتحاديه هاي كارگري، و واقعيت هاي جامعه ايـران،    زنان و فعال
خواسته هاي جوانان، سركوبگري رژيم و نقش برجسته جـوانـان و       
دانشجويان در جنبش اعتراضي مردم ميهن مان ، تزئين كرده بودنـد.   
فعاالن غرفه با ارائه هزاران برگ اعالميه هاي روشنگرانه در رابطه با 
مبارزات مردم ايران و جوانان و دانشجويان، تحليل هاي حزب تـوده  

كميته دفاع از جقوق مردم ” ، كه از طرف “ ايران امروز”ايران، و مجله 
منتشر مي شود، و اوراق تبليغاتي و نشريه هاي افشاگرانـه در     “ايران

رابطه با سياست هاي ضدمردمي رژيم واليت فقيه، هزاران شـركـت   
كننده در جشنواره را در جريان تحوالت مربوط به جنبش اعتـراضـي   

در  “ غـرفـه ايـران     ” مردم ميهن مان قرار داد. رفقاي مسئول اداره      
هماهنگي با حزب توده ايران، شركت كنندگان را در جريان تحوالت 
ايران قرار دادند و امكان ارتباط عالقمندان با سازمان جوانـان تـوده     
ايران و جنبش مبارزاتي ميهن مان را فراهم كردند.  عالقه به اطالع  
از فعاليت هاي حزب توده ايران و نقش آن در جنبـش اعـتـراضـي       
كنوني مردم ميهن بسيار زياد بود. بسياري از كمونيست هاي جوان از  
سراسر جهان در مورد تاريخ حزب توده ايران مي دانستند و اظهار مي 
داشتند كه حزب منبع الهام بخش آنها در مبارزه شان بـوده اسـت.       
بسياري از مراجعه كنندگان به غرفه از خشونت ددمنشانـه اي كـه       
رژيم و ارگان هاي امنيتي آن نسبت به اعضاي حزب تـوده ايـران       

شجاعت اعضاي حـزب  ” انجام داده است، آگاه بودند و مي گفتند كه 
 “در مقاومت در مقابل سركوبگران برايشان ستايش انگيز است.

ميزان عالقه نسبت به تحوالت ايران، شرايط مبارزه جنبش سبز و 
ارزيابي حزب توده ايران در رابطه با شعارها و رهبـران آن كـامـالٌ        
مشهود بود.  مراجعه كنندگان به غرفه با آگاهي از واقـعـيـت هـاي        
تراژيك زندگي و مبارزه مردم ايران، از اين واقعيت كه نمـايـنـدگـان     
رژيم سركوبگر و ارگان هاي تبليغاتي آن در خارج از كشـور سـعـي      
دارند كه به دروغ رژيم را در مقام يك نيروي طرفدار مبـارزه مـردم     
فلسطين و يا مبارزات مردم آمريكاي التين معرفي كنند، سخن مـي  
گفتند.   بسياري از شركت كنندگان زن جشنواره در مراجعه به غرفـه   

و شرايـط   “ كمپين تغيير براي برابري” در رابطه با جنبش زنان ايران، 
مبارزاتي زنان ميهن برضد تبعيض صحبت مي كردند و همبستـگـي   
خود را نسبت به مبارزه زنان ميهن مان ابراز مي كردند. به نظر مـي     
رسيد كه آگاهي از پايمال شدن حقوق زنان در ايران يكي از الـهـام     
بخش ترين جنبه هاي همبستگي با مبارزات مـردم ايـران اسـت.           

آذرماه و    30هفدهمين جشنواره جوانان جوانان و دانشجويان در روز 
بيش از يك هفته فعاليت هاي متنوع با موفقيت به پـايـان رسـيـد.        
هفدمين جشنواره جهاني جوانان و دانشجويان جهان در آفـريـقـاي      
جنوبي صحنه موفقي از همبستگي بين المللي با زحمتكشان ايران و   

سـازمـان      51به ويژه جوانان و دانشجويان ميهن مان بود.  بيانيـه     
مترقي حوانان جهان در همبستگي با مبارزه جوانان ميهـن مـان و       
خواست آزادي رهبران جنبش دانشجويي ميهن مان در دو دهه اخيـر  

 بي سابقه بوده است.
 

 درهمبستگي با مبارزه جوانان ايران،
جوانان و ” هاي  ما امضا كنندگان اين بيانيه ، نماينده هاي سازمان 

هفدمين جشنواره جهاني جوانان شركت كننده در  “دانشجويان
دسامبـر   21تا  13در روزهاي  -در آفريقاي جنوبي  و دانشجويان

كـه  “  جوانان و دانشجويان ايرانـي ”با  -) 89آذرماه  30تا  22( 2010

در راه صلح، دموكراسي و 
سوسياليسم مبـارزه مـي     
كنند، همبستگي خـود را    

كنيم. آگاهي از     اعالم مي
خبـرهـاي مـربـوط بـه          
دستگيري صدها تـن از      
جوانان و دانشـجـويـان        

هاي اخيـر،   ايراني در هفته
در ايران، كه تنها به دليل 
خواستـاريِ عـدالـت، و        
احترام به آزادي بـيـان و     
تشكل، مورد بدرفتاري و   

انـد،     شكنجه قرار گرفـتـه  
براي ما به شدت تكان دهنده و نگران كننده است. خبرهاي هجوم  به سنديكاهـا،   

اعضاي   هاي زنان، و جوانان و دانشجويان، به سبب  حمايت شان از خواست سازمان
شان در مسير صلح و پيشرفت، ما را نگران كرده است. فضا هاي دانشگاهي  بـه       

اند. با خبر شده ايم كه، صـدهـا تـن از           اشغال نيروهاي انتظامي و نظامي درآمده
هاي  رهبران و فعاالن شناخته شده جنبش دانشجويي ايران دستگير و مورد شكنجه

اند تا بر اثر اين  فشارها، نظرها و ديدگاه هاي خود را انكار كننـد.   موهن قرار گرفته
خانم بهاره هدايت، آقايان ميالد اسدي و مجيد توكلي، و ديگر رهبـران جـنـبـش       

اند. اينان تنها به سـبـب     هاي طوالني مدت محكوم شده دانشجويي ايران، به زندان
اي  هاي تأييد شده اند. گزارش  ترين حقوق دموكراتيك زنداني شده خواستاريِ ابتدايي

كنند و اجازه فعاليت آزادانه در    نيز وجود دارند مبني بر اينكه سنديكاها را منحل مي
دهند. رهبران سنديكايي يي همچون منصور اسالو، رئـيـس       كشور را به آن ها نمي

انـد. در راسـتـاي            سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، نيز زنداني   
فدراسيون جهاني جوانان “  هاي شركت كننده در اين جشنواره و هاي جنبش سياست
، با پيكار مردم ايران براي حقوق بشر، عدالت، دموكـراسـي، و صـلـح         “ دموكرات

كنيم. آزادي بي درنگ تمام زندانيان سياسي در ايران را  همبستگي خود را اعالم مي
خواهيم كـه: مـنـشـور           خواستاريم، و از رژيم ديكتاتوري ضد كمونيست ايران مي

هاي سازمان ملل متحد درباره حقوق بشـر، و تـمـام         سازمان ملل متحد، قطعنامه
المللي كار در ارتباط با حقوق كار و كارگران را، كه خود  هاي سازمان بين كنوانسيون

از امضا كننده هاي  آن هاست، به طور كامل رعايت كند و به آن ها احترام بگذارد. 
دخالت خارجي در ايران، زير هر پوششـي،   هرگونهمخالفت كامل و قاطع خود را با:  

هايي برضد منافع مردم ايران اسـت.   كنيم. به اعتقاد ما، چنين ماجراجويي  اعالم مي
هـاي     ما مخالفت خود را با: تهديد به اقدام نظامي به ضد ايران، و نيز با تـحـريـم      

اقتصادي تحميل شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپـا،    
كنيم كه، سمت گيريِ آينده تحوالت سياسي در ايـران       كنيم. تأكيد مي  اعالم مي

تواند و بايد از سوي خود مردم ايران تعيين شود. نه ديـكـتـاتـوري         فقط و فقط مي
هاي خارجي،هيچ يك  نبايد در آينده اين كشور نقـشـي    مذهبي و نه مداخله قدرت

 داشته باشند.
 سازمان هاي حمايت كننده:

سازمان حوانان توده (ايران)، جبهه دموكراتيك مترقي بحرين، سازمان جـوانـان      
اتحاديـه جـوانـان       -الشباب (بحرين)، فدراسيون جوانان سراسري هند، جبهه چپ  

كمونيست (مجارستان)، جوانان حزب كارگر ايرلند، فدراسيون دانشجـويـان هـنـد،        
فدراسيون جوانان دموكرات هند، اتحاديه عمومي دانشجويان سودان، ليگ جوانـان  
كنگره ملي آفريقا (آفريقاي جنوبي)، جوانان حزب مردم فلسطين، جنبـش الـفـتـح       
(فلسطين)، سازمان جوانان يمن، اتحاديه جوانان كمونيست اردن، اتحاديه جـوانـان     
ترقيخواه (ايتگوما) مصر، كنگره دانشجويان آفريقاي جنوبـي، سـازمـان جـوانـان            
كمونيست بريتانيا، اتحاديه جوانان كمونيست اسپانيا، سازمان جوانان كمـونـيـسـت     
انقالبي روسيه (وابسته به حزب كمونيست كارگري روسيـه)، سـازمـان جـوانـان            
سوسياليست التويا، جوانان سازمان ماركسيست هاي اوكرائين، جنـبـش جـوانـان       
كمونيست هلند، ليگ كمونيست هاي بوسني هرزگوين، سازمان وادي سا (نيجريه)،   
اتحاديه جوانان كمونيست جمهوري چك، اتحاديه جوانان كمونيست (لنينـيـسـت)     
اوكرائين، جوانان كمونيست نپال، جوانان حزب زانو پي.اف زيمبابوه، حـركـت راي      
جوان (زامبيا)، سازمان جوانان كمونيست تركيه، جوانان سوسياليست اياالت متحـده  
آمريكا، سازمان جوانان كمونيست پرتغال، جوانان سوسياليست كرواسـي، جـوانـان      
كمونيست اسلواني، شوراي جوانان ناميبيا،  فدراسيون دانشجويان هند (وابسته بـه     

ماركسيست)، سازمان جوانان كمونيست عـراق، سـازمـان          -حزب كمونيست هند
جوانان كمونيست سودان، جوانان كمونيست ونزوئال، ليگ دانشجويان فيلـيـپـيـن،     
جوانان حزب كمونيست برزيل، سازمان جوانان جبهه آزاديبخش مردمي (سريالنكا)، 
سازمان جوانان كمونيست نروژ،  سازمان جوانان كمونيست بنگالدش، اتـحـاديـه      
دانشجويان بنگالدش، ليگ جوانان كمونيست آفريقاي جنوبي، سازمـان جـوانـان      
كمونيست هند (ماركسيست)، جوانان جبهه پوليساريو (صحراي غربي)، اتـحـاديـه          
جوانان سوسياليست سري النكا، سازمان دانشجويان پشتون (پـاكسـتـان)، لـيـگ          

 جوانان كمونيست كانادا
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گيرد، از جمله كاهش  هاي كشورها صورت مي هايي كه در بودجه جويي صرفه
هاي بخش دولتي، پيامدهاي ويرانگرانه يي بـراي كـارگـران،       هنگفت هزينه

هايي نيز در جهـت   ويژه زنان كارگر، در بر داشته اند. از سوي ديگر، تالش  به
فـريـبـي،       منحرف كردن احساس نگراني و ناامني مردم بـه سـوي مـردم       

هراسي و نيز قانونيت دادن به نيروهاي فاشيسـت صـورت      نژادپرستي، بيگانه
هاي ضد دمـوكـراتـيـك و          گيرد. اين ها همه نمايانگر گسترش گرايش  مي

هاي آن، افزايش حمله ها و كـارزارهـاي    خواه است كه از ديگر نشانه تماميت
كمونيست ستيزانه در بسياري از كشورهاي دنياست. در آفـريـقـا، آسـيـا و           
آمريكاي التين، تحميل سازوكارهاي نوين سركوب ملي و طـبـقـاتـي بـر          

هاي مردم را شاهديم ، از جمله از راه هاي اقتصادي، مالي، سيـاسـي و      توده
نـهـاد      هاي مـردم    يي از سازمان  نظامي، و نيز از طريق به راه انداختن آرايه

 غيردولتي امپرياليستي.
ويژه در كشورهاي آفريقا، آسيا و آمريكاي التيـن،   هاي مردم، به براي توده

داري، حتي پيش از    يادآوري اين نكته مهم است كه، زندگي در نظام سرمايه
بحران اقتصادي جهاني كنوني نيز، بحراني مستمر و چالشي روزمـره بـراي     
زنده ماندن بود. حتي پيش از بحران جهاني كنوني، يك ميليارد نفر از مـردم   

بردند، و نيمي از مردم دنيا با درآمد روزانه  بار به سر مي هاي نكبت دنيا در زاغه
كردند. با وقوع بحران كـنـونـي، ايـن           دالر گذران زندگي مي 2اي كمتر از 

 تر شده است. وضعيت بسيار وخيم
هايشان، كـه در حـكـم            دستان شهر و روستا، همراه با خانواده اكثر تهي

خانـمـان    كنند، قربانيان بي پذير در كشورهاي خارجي كار مي مهاجراني آسيب
داري هستند كـه در       رويه كشاورزي نوع سرمايه زده و بي شده توسعه شتاب

داري جـهـانـي، بـا            آفريقا، آسيا و آمريكاي التين در جريان است. سرمايه 
هاي عظيم كشت و صنعت، به ضد نيمي از مـردم دنـيـا،       سركردگي شركت

ميليارد مردم باقي مانده ساكن در روستاها و مناطق كشاورزي آفريقا،  3يعني 
آسيا و آمريكاي التين ، اعالم جنگ داده است. در عين حال، مانـع هـايـي       

دارنـد.     جويان برپا مي جايي مهاجران و پناه غيرانساني براي جلوگيري از جابه
شهري، كه محل سكونت مـردم   نشين شهري و نيمه تعداد منطقه هاي  زاغه

زنـنـد،    اي است كه براي زنده ماندن دست به هر كاري مي محروم و درمانده
اي پيدا كرده است. دگرديسي شتابنده كشاورزي   گونه فزاينده اكنون رشد قارچ

داري، پـيـامـدهـاي      تر سرمايه يافته داري در كشورهاي كم توسعه نوعِ سرمايه
 فاجعه بار انساني در برخواهد داشت.

 
مقاومت پيكارجويانه طبقه كارگر، و نيروهاي مردمي اهميت 
هاي سرمايه براي انداختن بار بحران بر دوش كارگران و فرودستان،  تالش

رو شـده اسـت.      هاي مردم در سراسر دنيا روبه با مقاومت طبقه كارگر و توده
هاي ضدمردمي به حقوق كارگران، تأمين اجتماعي، و دستمزدهـا، در     يورش

ويـژه در اروپـا شـد.             گيري پيكارهاي مردمي به سال گذشته منجر به اوج
چـنـان بـا         تجاوزگري امپرياليستي در خاورميانه، آسيا و آمريكاي التين هم

روست. در آفريقا و آمريكاي التين، نيروهـاي ضـد       مقاومت قاطع مردم روبه
هاي اجتماعي، پيكار خود را در راه حـقـوق      امپرياليستي، سنديكاها، و جنبش
آساي چندمليتي شدت داده انـد.     هاي غول مردم و در برابر غارتگري شركت

اين مبارزات مردمي، در برخي موارد، منجر به ظهور و به قـدرت رسـيـدن        
اي،  ريزي شده هايي مترقي، ملي، و مردمي شده است، كه به طور برنامه دولت

استقالل و حاكميت ملي، حقوق اجتماعي، توسعه ملي و حفاظت از منابـع و    
هـا خـون        شان را خواستارند. ظهور اين دولت  هاي گوناگون طبيعي زيستگاه

 اي در پيكر مبارزه با امپرياليسم جاري كرده است. تازه
هاي كمونيست و كارگري، در    در شرايط كنوني، شركت ما، در مقام حزب

اين روند، به منظور تقويت كردن اين نبردهاي دفاعي مردمي، و تبديل كردن 
تر براي كـارگـران و        آن به پيكارهايي تهاجمي در راه كسب حقوق گسترده

 داري، ضرورت تاريخي دارد. هاي مردم و با هدف الغاي سرمايه توده
ها بر اين امر تأكيد دارنـد   در پيشبرد اين دستور كار استراتژيك، كمونيست

كه، متشكل كردن طبقه كارگر و تكوين و رشد مبارزات جنبش كارگري بـا    
مضموني طبقاتي، در پيكار طبقه كارگر و متحدان آن براي به دسـت آوردن    

 قدرت سياسي، اهميتي بسزا دارد.
 اي براي موارد زير قائليم: در چارچوب اين پيكار، ما اهميت ويژه

 دفاع از استقالل ملي مردمي و تقويت و پيشبرد آن؛
 ژرفش اتحادهاي اجتماعي؛

تقويت جبهه ضد امپرياليستي در راه صلح، حق كار تمام وقـت و دائـم،         

حقوق كار و كارگران، و حقوق اجتماعي از قبيل: آموزش و بهداشت و درمان   ادامه بيانيه پاياني نشست احزاب...
 رايگان.

 ژرفش اتحادهاي اجتماعي
داري، و مقابله آن با تمدن بشري، شرايط را    بحران جاري و مدوام سرمايه

هاي گسترده اجتماعي، ضد انحصاري و ضد امپرياليسـتـي    براي ايجاد ائتالف
به وجود آورده است كه توانايي به دست گرفتن قدرت و بـه پـيـش بـردن         

 تغييراتي عميق، مترقيانه، راديكال و انقالبي را دارند. 
اتحاد طبقه كارگر در امر ايجاد اتحادهاي اجتماعي كارآمد با دهقانان، توده 
فرودستان شهري و روستايي، روشنفكران و قشرهاي ميانه شهري، عـامـلـي    

هاي پيش روي جـوانـان    ها و چالش بنيادي است. ضروري است كه به آرمان 
اي بشود. در كشورهاي كمتر توسعه يافتـه، مسـئلـه زمـيـن،            نيز توجه ويژه

گيري و  هاي مهمي براي شكل اصالحات كشاورزي و توسعه روستايي موضوع
ها با امنيت و استقالل غذايي، امـرار     رشد پيكارهاي مردمي اند. اين موضوع 

معاش مستمر، حفاظت از تنوع زيستي، حفاظت از منابع طبيعي، و مبارزه بـا    
 انحصارهاي كشت و صنعت و عوامل محلي آنها پيوند تنگاتنگي دارند.

خواهانه بوميان در دفاع از فرهـنـگ،    هاي برحق و ترقي ها و خواست آرمان
 شان نيز نقش مهمي در اين مبارزات دارند. زبان و محيط زيست

 
در تقويت جبهه ضد امپرياليستي در راه      ها كمونيستنقش 

 صلح، محيط قابل زيست، پيشرفت و سوسياليسم
 

داري و ضدحمله امپرياليسم منجر به وسعت و تنوع تركيـب   بحران سرمايه
دوستانه و ضد امپرياليسـتـي    نيروهايي شده است كه داراي موضع هاي ميهن

اند. در هر نقطه جهان و با توجه به شرايط متنوع مـلـي هـر كشـور، ايـن             
هاست كه جبهه سياسي و اجتماعي مبارزه ضـد   مسئوليت به عهده كمونيست

امپرياليستي، مبارزه در راه صلح، حفاظت از محيط قابل زيست، و پيشرفت را 
گسترش دهند و تقويت كنند، و آن را با نبرد در راه سوسياليسم درآميزند. در    

انداز ضد امپرياليستي و پيگـيـر    امر تأمين و تضمين يك سمت گيري و چشم
ها و تقويت  تر، نقش مستقل كمونيست هايي وسيع ها و جنبش در فعاليت جبهه

 هاي كمونيستي و  كارگري اهميت بسزايي دارد. حزب
جويانه مختلف و    ضروري است كه به روابط موجود ميان مبارزات مقاومت

كارزار ايدئولوژيك الزم براي برجسته كردن بديل سوسياليسم، و نيز دفاع از   
اي بشود. مقابله با كمونـيـسـم      سوسياليسم علمي و پيش بردن آن توجه ويژه

هـاي     ستيزي معاصر و عقب راندن آن، مقابله با ايدئولوژي بورژوايي، نظريـه 
هاي فرصت طلب (اپورتونيستي) كه مبارزه طبـقـاتـي را         ضد علمي و جريان

دانند، مبارزه با نقش نيروهاي سوسيال دموكراتيك كه با هـواداري   مردود مي
هاي امپرياليسـتـي و ضـد         از استراتژي سرمايه مدافع و اجرا كننده سياست

مردمي اند، مستلزم مبارزه ايدئولوژيك جنبش كمونيستي است كـه حـائـز        
اهميتي حياتي است. در زمينه نشان دادن پيوندها و روابط بـنـيـادي مـيـان         

هاي گوناگون مبارزه مردمي در راه تكوين و رشد همبستگي طبقـاتـي    عرصه
انترناسيوناليستي، به لحاظ نظري، و مهم تر از آن در عـرصـه عـمـل، مـا          

 ها نقشي كليدي به عهده داريم. كمونيست
داري بـه       كنيم كه در آن گذار از سرمايـه  ما در دوراني تاريخي زندگي مي

هاي مداوم  سوسياليسم به ضرورتي براي تمدن بشر تبديل شده است. بحران 
ناپذير بودن وظايف آزادي  داري بار ديگر ماهيت جدايي و تمام نشدني سرمايه

ملي از يك سو و رهايي اجتماعي، ملي و طبقاتي را از سوي ديگر به تأكـيـد   
هـاي مـوجـود         داري، تجربه دهد. در شرايط تعميق بحران سرمايه  نشان مي

دهند. تقويت همكـاري    ساختمان سوسياليسم، برتري سوسياليسم را نشان مي
هاي كمونيست و كارگري، و تقويت جبهه ضد امپرياليستي بـايـد    ميان حزب

 همگام با يكديگر صورت گيرد.
ايـم، در       هاي كمونيست و كارگري كه در تشوآنه گرد هم آمـده    ما حزب

اي به نيروهاي كارگري و مـردمـي      شرايطي كه هجوم همه جانبه و گسترده
گيرد، و با توجه به امكانات فراواني كه براي رشد مـبـارزه وجـود       صورت مي

ها و پيكارهاي سـخـت و        دارد، همبستگي عميق خود را با كارگران و خلق
كنيم، و بار ديگر بر عزم راسخ خود در فعاليت و مبـارزه   پرشور آنان اعالم مي

هـاي     هاي زحمتكش، جوانان، زنان، و تمام بـخـش   دوشادوش همراه با توده
داري اند، تـأكـيـد       نيروهاي مردمي كه قرباني بهره كشي و سركوب سرمايه

 كنيم. مي
خوانيم تا در مـبـارزه    ترين نيروهاي مردمي را به صراحت فرا مي ما گسترده

مشترك براي سوسياليسم، كه تنها گزينه براي آينده نوع بشر است، بـا مـا       
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اقتصادي در درون اتحاديـه  
اروپا و تعميق ماهيت ايـن    
اتحاديه در مقام اردوگاهـي  
امپرياليستي زير رهـبـري     

داري    هاي سرمـايـه   قدرت
عمده آن؛ حاد شدن مبارزه 

هـاي     آشكار ميان قـدرت   
امپرياليستي براي دستيابـي  
به بازارها و منـابـع خـام؛      

گـري، از       گسترش نظامي
هـاي     جمله تقويت ائتالف

(بـراي نـمـونـه:         تجاوزگر 
كنفرانس سران نـاتـو در       

 “ نـويـن  ” ليسبون، با ايده   
هاي تنش و تـجـاوز در      خطرناك و راهبردي آن)؛ افزايش كانون 

منطقه هاي مختلف (به طور مشخص در: خاورميانه، آسيا و آفريقا)
-هاي نـو    ؛ كودتاهاي مختلف در آمريكاي جنوبي؛ تشديد گرايش

امپرياليستي براي دامن زدن به برخوردهاي قومـي و افـزايـش        
گري در آفـريـقـا، از جـملـه از طـريـق آفـريـكـام                           نظامي

”)AFRICOM.(“ 
داري با هـدف     در عين حال روشن شده است كه مسير سرمايه

پرواي منابع طبيعـي و مـحـيـط          كسب حداكثر سود، نابودي بي
زيست، به طور كلي خطري جدي براي ماندگاري خـود تـمـدن        

فن آوري ” پيشنهادهاي گوناگون براي ارائه آيد.   شمار مي بشري به
و مبادله كربن از سوي نخبگان سـيـاسـي  كشـورهـاي            “  سبز

داريِ غالب،  در بهترين حالت، فقط متوجه كمي تعديل در  سرمايه
كار است كه البته ضمن تعميق كااليي شدن طبيعت، سـودآوري    

هاي تغيير آب و هوا را بـه   دهد، و بحران سرمايه را نيز افزايش مي
كنـد. ايـن بـحـران نـظـام               كشورهاي در حال رشد منتقل مي

رو است، با ناتـوانـي ايـن       داري كه كل بشريت با آن روبه سرمايه
ناپذيـر آن     كه از راهي بجز اشتهاي سيري -نظام از بازتوليد خود 

ارتباط و پيوند مستقـيـم    -پذير نيست  به سوي رشد مركّب امكان
              دارد. اين بحراني است كه غلبه بر آن فـقـط بـا الـغـاي خـود

 پذير است. داري امكان سرمايه
ها از هر سـو بـه      داري در واكنش نسبت به اين واقعيت سرمايه

     دفاع متقابل برخاسته است، و از راه تشديد بهره كشي و بـا سـوء
دستان شهري و روستايـي، و     استفاده از سن و جنسيت افراد، تهي

يي از قشرهاي ميانه حال، در پي حفظ سـود و      هاي گسترده اليه
گذاشتن بار بحران خود بر دوش طبقه كارگر است. بهـره كشـي      

هـاي مـالـي       شدت مي گيرد  و دولت به نجات بانكدارها و بنگاه
هاي سنـگـيـنـي را بـه           خيزد، در حالي كه بدهي خصوصي برمي

كوشد تـا دسـت      كند و سرسختانه مي هاي آينده تحميل مي نسل
 آوردهاي اجتماعي مردم را از آنان بازپس گيرد.

داري، حقوق اجتمـاعـي، اقـتـصـادي،         در سراسر دنياي سرمايه
اند. در   سياسي، كار و تأمين اجتماعي در معرض نابودي قرار گرفته

هاي سياسي كشورهاي مختلـف واپسـگـراتـر        عين حال، دستگاه
ويـژه حـقـوق         هاي دموكراتيك و مدني، و بـه    اند، و آزادي شده

كـنـنـد. بـه اصـطـالح               هاي كارگري، را محدود مـي    اتحاديه
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گزارش شد، دوازدهمين نشست جهاني  “ نامه مردم” طور كه در شماره پيش  همان
  -دسامبر)     5تا  3آذر ماه (  14تا  12در روزهاي  -هاي كمونيست و كارگري  حزب

در شهر تشوانه آفريقاي جنوبي برگزار شد. در پايان بحث هاي اين نشست، بيانـيـه    
جانبه و مفصلي به تصويب رسيد كه خطوط كلي آن با ضرورت مـبـارزه بـراي       همه

دموكراسي، اهميت مبارزه و مقاومت طبقه كارگر و نيروهاي مـردمـي، تـعـمـيـق           
ها در تقويت جبهه ضد امپرياليستي براي صلح،  اتحادهاي اجتماعي، نقش كمونيست

محيط قابل زيست، پيشرفت و سوسياليسم، مرتبط است. در اينجـا، بـراي اطـالع         
هـاي     از موضع هاي مشترك ايدئولوژيك و مبارزاتي حـزب “  نامه مردم” خوانندگان 
 كنيم. را منتشر مي “بيانيه شوانه”هاي عمده  برادر، بخش

 بيانيه شوانه
هاي كمونيست و كارگري با مضمون مـحـوري      دوازدهمين نشست جهاني حزب

ها در دفاع از حاكميت،  داري؛ وظيفه كمونيست مند تعيمق يابنده سرمايه بحران نظام” 
ژرفش اتحادهاي اجتماعي، تقويت جبهه ضد امپرياليستي در مبارزه بـراي صـلـح،      

آذرماه) در شهـر    14تا  12( 2010دسامبر  5تا  2در روزهاي  “پيشرفت و سوسياليسم
 51نماينده از سوي  102شوانه در كشور آفريقاي جنوبي برگزار شد. در اين نشست،  

هـاي     قاره جهان گرد هم آمدند تا كار نشسـت  5كشور و  43حزب شركت كننده از 
هـاي     هاي مشترك و همگراي حزب پيشين را ادامه دهند و به پيش ببرند، و فعاليت

 اندازي مشترك تدارك ببينند. كمونيست را پيرامون چشم
 داري بحران تعيمق يابنده سرمايه

هاي امروز  داري است. واقعيت  جهان همچنان درگير تداوم و ژرفش بحران سرمايه
هـاي جـهـانـي        هاي نشست هاي  ما را كه خطوط كلي آن در بيانيه درستي ارزيابي

كننـد. بـحـران        دهلي نو، بازتاب يافت، تأييد مي 2009سائوپولو، و  2008هاي  سال
هاي تاريخي و لزوم سرنگوني انقالبي آن را      داري، محدوديت جهاني كنوني سرمايه

دهد. اين بحران، نشانگر تشديد تضاد اساسي  ميان خصلت اجتماعي توليد   نشان مي
 داري است. و مالكيت خصوصي سرمايه
منـد   ، اين بحران نظام2008هاي پيش از  داري در سال برخالف پندارهاي سرمايه

تواند از شرّ  داري نمي گيرد. سرمايه  داري سرچشمه مي سرمايه  است و از ماهيت نظام
هاي رونق و ركـور خـالص      مندش در گذار از چرخه ماهيت و گرايش دروني و نظام

ويژه نشانگر كسادي اقتصادي آشـكـار    شود و از آن بگريزد. بحران جهاني كنوني به 
داري  در نتيجه اضافه توليد است. اكنون نيز مانند گذشته، از ديدگاه منـطـق     سرمايه
هاي ادواري وجود ندارد، مگر خود بحران كـه بـا      داري پاسخي براي بحران سرمايه

ها  ها همراه است، از جمله: اخراج  خردانه،  دارايي نابودي كالن، و از نظر اجتماعي بي
امان به دستمزدها، حقوق  هاي بي ها، و يورش و بيكاري گسترده، بسته شدن كارخانه

بازنشستگي، تأمين اجتماعي و وخيم شدن گذران زندگي مردم. به همين دليل است  
پيشين خود، به درستي تأكيد كرديم كه بـحـران كـنـونـي را            كه ما در دو نشست

بازان مـالـي    توان فقط به اشتباهات انگاشتي همچون آزمندي بانكداران يا سفته نمي
داري ريشـه   نسبت داد، بلكه اين بحران در خصيصه هاي سرشتيِ خود نظام سرمايه

جـايـي      تر و تشديد كرده است، جابـه  دارد. آنچه اين بحران مداوم و مستمر را وخيم 
ويژه، به كاهش مداوم و نسبي بـرتـري    چشمگير در توازن نيروهاي جهاني است. به 

جهاني اقتصادي آمريكا، ركود و ايستايي عمومي توليد در اكثر كشورهاي پيشرفـتـه   
ويژه اقتصاد چيـن،   هاي نوين اقتصادي در جهان به داري، و پديد آمدن قدرت سرمايه

هاي امپرياليستي و نيـز مـيـان       بايد اشاره كرد. اين بحران، رقابت ميان خود كانون 
توان  هاي اقتصادي جاافتاده و نوظهور را افزايش داده است، كه از آن جمله مي قدرت

به اين موارد اشاره كرد: جنگ ارزي به رهبري آمريكا؛ تمركز قـدرت سـيـاسـي و         

3rd January 2011  

هاي  بيانيه پاياني دوازدهمين نشست جهاني حزب
 كمونيست و كارگري در آفريقاي جنوبي

     11ادامه در صفحه 


