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 سال نو، و شدت يافتن فشار اقتصادي بر زحمتكشان ميهن مان

ضرورت سازمان دهي اعتراض هاي 
 پراكنده كارگري

تاملي بر زمينه هاي عيني و ذهني مبارزه در راه ارتقاء سطح رزمندگي 
 جنبش كارگري

تصميم شوراي عالي كار مبـنـي بـر      
درصـدي مـيـزان حـداقـل           9افزايش 

دستمزد كارگران و زحمتكشان در سـال  
كنوني، بازتاب گسترده اي در مـيـان         
فعاالن سنديكايي و توده هاي كارگر در 
كارخانه ها و كارگاه هاي سراسر كشـور  
داشت و همراه خود نارضايتي ژرفـي را    
نيز برانگيخت. اين موضوع در پيوند بـا     
اخراج هاي وسيع در ابتداي هر سال، به 
فضاي اعتراض در محيط هاي كارگري 

 دامن زده است.
امسال با توجه به اجـراي بـرنـامـه         
آزادسازي اقتصادي و تاثيـرات آن بـر       
زندگي و امنيت شغلي طبقه كـارگـر و       

بايد انتظار داشت كـه  ديگر زحمتكشان، 
 -تنش ها در اغلب مراكـز صـنـعـتـي       

اعـتـراض   توليدي كشور افزايش يابـد.     
هاي كارگران جان به لب رسيده كه بـه  
طور عمده تدافعي، پراكنده و ناهماهنگ 
صورت مي گيرد، در فضاي سـيـاسـي      
معين و در عين حال متفاوت بـا سـال     
هاي گذشته است. به عنوان يك نمونـه   

مي توان به واكنش اعتراضي با اهميت، 
كارگران به مصوبه شوراي عالي كار در   

درصـدي     9خصوص افزايش فرماليته   

حداقل دستمزدها اشاره كرد. خبرگزاري مـهـر،    
، با انعكاس ديـدگـاه هـاي      89اسفند ماه   24

نـمـايـنـدگـان      ” معين در اين باره گزارش داد:  
كارگران عضو شوراي عالي كار بايد در مـورد    
عملكرد خود و عدم اجراي درخواست كارگـران  

” پاسخگو باشند!  90در نشست هاي تعيين مزد 
به هر روي اقدام دولت كودتا در ممـانـعـت از      
افزايش عادالنه دستمزدها كه بخشي جـدايـي   
ناپذير راهبرد آزاد سازي اقتصـادي اسـت در       
لحظه كنوني بيشترين نارضايتي هاي كارگـري  

 را سبب شده است. 
كارگران و زحمتكشان و طيف وسيع فعـاالن  
جنبش سنديكايي به چشم خـود ديـده و بـا          
پوست و گوشت خود پيامد آزاد سازي اقتصادي 
و سياست هاي رژيم واليت فقيه و دولت كودتا 

 را حس كردند. 
به اين ترتيب سياست گستاخانه دولت ضـد    

درصـدي   9ملي احمدي نژاد كه نمونه افزايش 
حداقل دستمزدها فقط يكي از مظاهر آن بـه      
شمار مي آيد، محيط هاي كارگري و مـراكـز     
صنعتي، توليدي و خدماتي را با تـنـش هـاي      
جدي رو به رو ساخته و بي گمان اگر ضـعـف     
        عمومي جنبش كارگري ايران، مـانـنـد نـبـود

حزب توده ايران يورش ارتش عراق به 
پايگاه مجاهدين خلق ايران را به شدت 

 محكوم مي كند 

 3و  2ادامه در صفحه 

از هنگام عملي كردن طرح حذف يارانه هـا مـدت     
زيادي نمي گذرد، اما به نظر مي رسد كه پيامـدهـاي    
منفي اين طرح اجرا شده از سوي دولت احمدي نـژاد،  
زودتر از آنچه كه انتظار مي رفت، براي افكار عمومـي  
آشكار مي شود. رژيم واليت فقيه كه از پـيـامـدهـاي       
منفي اين طرح بر زندگي توده ها آگاه مي باشد، براي 
مهار نارضايتي هاي پيش بيني نشده مردم، از هنگـام  
آغاز سال جاري، تبليغات و مانورهاي مـتـفـاوتـي را       
تدارك ديده  است تا از طريق آن بتواند نسـبـت بـه      
موفقيت اين طرح ضد مردمي اطمينان حاصل كـنـد.     
پيام نوروزي سيد علي خامنه اي، كه سال جـديـد را     

نام گذاري كرد، يكي از ايـن      ”  جهاد اقتصادي” سال 
ترفندها بود. كارگزاران رژيم واليت فقيه با چنين شيوه 
تبليغاتي يي سعي دارند همراه با جا انداختن تـوهـمـي    

برنامه ريزي شده در جامعه اين باور را در ذهـن        
مردم بپرورند  كه  با ادامه  روند حذف يارانـه هـا،     
شكوفاييِ اقتصادي نتيجه محتمل اين طرح خواهد 
بود. محمود احمدي نژاد طي هفته گـذشـتـه در         
جريان سخنراني ها و مصاحبه هاي مطبوعاتي خود 
بر اين نكته كه برنامه هاي اقتصادي دولت در سال 
جاري به نتايج ملموسي خواهد رسيد كه مشخصـه  
آن رشد اقتصادي و كاهش بيكاري خـواهـد بـود،      
تاكيد بخصوصي داشت. به گزارش روزنامه دنيـاي   

فروردين، احمدي نژاد در تحليل اوضاع  16اقتصاد، 
در كشـوري    “ اقتصادي كشور، تورم و ركود، گفت:  

هزار واحد مسكونـي   200كه ساالنه يك ميليون و 
ساخته مي شود، صادرات غير نفتي از هفت ميليارد 

بر اساس گزارش هاي منتشر شده نيروهاي ارتـش    
“ قرار گاه اشـرف   ” فروردين ماه به  20عراق روز شنبه 

متعلق به سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق حملـه  
براساس همين گزارش ها در حمله نظامي به اين  .بردند

قرارگاه كه در شمال بعقوبه عراق قرار دارد ده هاكشتـه  
اند. همچنين بر اساس گـزارش    شده و صد ها تن زخمي
الملل نيروهاي امـنـيـتـي عـراق بـا            سازمان عفو بين

كه محل سكونـت  “  اردوگاه اشرف” نفربرهاي خود وارد 
حدود سه هزار تن از اعضاي سازمان مجاهدين خـلـق   
ايران است شدند و به سوي كساني كه در برابر آنـهـا     

 كردند شليك كردند. مقاومت مي
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سرهنگ بري جانسون، 
سخنگوي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق گفت كه 

است تا اجازه دهـد   ارتش آمريكا از دولت عراق خواسته
اين ارتش به ساكنان اردوگاه اشرف، واقع در شـمـال       

هاي انساندوستانه پزشكي ارسال كند امـا     بغداد، كمك
 است. دولت عراق اين درخواست را رد كرده

به گزارش خبرگزاري آلمان، كاترين اشتون، مسئـول  
سياست خارجي اتحاديه اروپا، روز شنبه بـا انـتـشـار         

 6ادامه در صفحه 

 در اين شماره 
 سپاه پاسداران، و قراردادهاي پرسود 

 7صنعت نفت و گاز       در صفحه                                  
 امپرياليسم، و احياي سياست 

 9در صفحه تحت الحمايگي                                        
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به سي ميليارد دالر رسيده، ورودي نيروي كار ساالنه بـيـش از     
هزار نفر است، نرخ بيكاري رو به كـاهـش      200يك ميليون و 

است، شاخص بورس با حجم معامله بسيار باال رو به رو است و   
سال گذشته بيش از هزار ميليارد تومان حجم معامالتي داشـتـه   

در “  ايم از كجا متوجه مي شوند اين كشور دچار ركـود اسـت؟    
توضيح اين قسمت از سخنان احمدي نژاد بايد گفت كه، اگر مـا  
بخواهيم اين ادعاهاي غير واقع بينانه را قبول كنيم و باور داشته 
باشيم كه در طول دوران رياست جمهوري وي و همچنين بعد از 
اعالم طرح حذف يارانه ها، اقتصاد ايران داراي رشـدي قـابـل      
توجه بوده است و اين روند همچنان ادامه دارد، اين سوال پيش 

جـهـاد   سـال    “ مي آيد كه پس دليل اعالم اين سال بـه نـام       
چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ مگر نه اين اسـت     ،“ اقتصادي

كه نام گذاري هاي معمول هر ساله، هر چند به طور نمـايشـي،   
بازتاب اين واقعيت است كه معضلي در عرصه مربـوطـه وجـود      
داشته كه نيازمند توجه و بررسي است؟ وگـرنـه ايـن هـمـه            
جاروجنجال تبليغاتي (براي گمراه كردن اذهان عمـومـي) چـه        

 ضرورتي دارد؟
در پاسخ به اظهارات اخير احمدي نژاد، كه تالش مـي كـنـد      
تصويري بدون اشكال از اقتصاد ايران ارائه دهد، اسـتـنـاد بـه         

مي تواند واقعيت هاي موجـود را    “  بانك مركزي“ گزارش اخير 
 بيشتر روشن سازد. 

فروردين، بانك مـركـزي در      9به گزارش خبرگزاري فارس، 
درصـد در        10/  8گزارش رسمي اعالم كرد كه،  نرخ تورم از 

رسيد. نكته جالـب     1389درصد در سال  12/  4به   1388سال 
در اين ميان اعالم نرخ جديد تورم است كه تنها كمـتـر از دو       
هفته بعد از اعالم حداقل دستمزدها صورت گرفتـه اسـت. در        
حالي كه دولت تعيين حداقل دستمزدها را بر اساس نرخ هـاي    

محاسبه كرد، اكنون با اعالم نرخ جـديـد     “  بانك مركزي“ قبلي 
ما شاهد افزايشي تقـريـبـاً  دو         ،“ بانك مركزي“ تورم از سوي 

درصدي در رابطه با نرخ تورم هستيم. اين در حالي سـت كـه        
تعيين حداقل دستمزدها، بر اساس نرخي  حتي كمتر از نرخ تورم 
قبلي محاسبه گرديد. حال اين سوال پيش مي آيد كه، چنانـچـه    
اقتصاد ايران رو به شكوفايي بوده است پس افزايش  نرخ تـورم   
چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ موضوع ديگري كه بايد در اين 
ميان به آن اشاره داشت اين است كه، در طول دوران ريـاسـت     
جمهوري احمدي نژاد، اعالم آمار غير واقعي به يك رويه معمول 
تبديل گرديده است. بدين معني كه، بسياري از كارشنـاسـان و      
تحليل گران اقتصادي در رابطه با همين اعالم آمار جديد، ميزان 
هاي اعالم شده، را با واقعيت هاي موجود همخوان نمي داننـد.  
نمونه ديگري كه در طول هفته گذشته دامنه ايـن بـحـث را          
گسترده تر ساخته است، اعالم نرخ بيكاري از سوي  وزير كـار    

فروردين، با اين توضيح كه وزيـر كـار      15بود. خبرگزاري مهر،  
درصد اعالم كرد، مـي   10را معادل   1389نرخ بيكاري در سال 

را معـادل   89مركز آمار ايران كه فقط نرخ بيكاري بهار “ نويسد:  
درصد محاسبه و جزييات آن را ارائه كرده بود به يكبـاره   14/  6

تا پايان سال گذشته ديگر نرخ هاي هيچ يك از فصل تابستـان،  
مهر در ادامه ايـن گـزارش     “  را اعالم نكرد.  89پاييز و زمستان 
در واقع عدم اعالم وضعيت بيـكـاري كشـور در        “ آورده است:  

باعث شده بود تا فعاالن و ارزيابان بازار كـار   89فصول مختلف 
كشور، اعالم نشدن نرخ بيكاري را نشانه افزايش آن قلمداد كنند 
و بر پذيرش ايجاد فرصت هاي جديد شغلي نيز ترديدهـايـي را     

فروردين، در رابطه با اين موضوع  16سايت فرارو، “   وارد بدانند. 
نـمـونـه    “ از قول جمشيد انصاري، نماينده مجلس، مي نويسد:    

 89گيري هاي مربوط به وضعيت اشتغال در پاييز و تـابسـتـان      
انجام شده است اما به دليل افزايش نرخ بيـكـاري اعـالم آن        

 15/  5صالح ديده نشده است. بر اساس اطالعي كه ما داريم نرخ بيكاري پايان تابستـان     
 “ درصد بوده است.
فروردين، از قول حميد حاجي اسماعيلي، مشاور كانون عالي انجمـن   15خبرگزاري مهر، 

دولت بايد بگويد از چه طريقي نـرخ بـيـكـاري         “ هاي صنفي كارگري كشور، آورده است: 
كاهش يافته است؟ ابهامي كه وجود دارد اين است كه در سال گذشته و پس از توقف طرح 
ايجاد و گسترش بنگاه هاي كوچك زود بازده، عمال هيچ طرح و پرونده اشتغالي در كشـور  

 “ وجود نداشته است كه بگوييم بر اساس آن نرخ بيكاري كاهش يافته است.
در رابطه با اشتغال زايي و اين ادعا كه نرخ بيكاري كاهش پيدا كرده است، تـوجـه بـه      
اعتراض هاي كارگري كه به طور متناوب گزارش مي شود، مي تواند گوشه يي ديـگـر از     
واقعيت هاي موجود را نشان بدهد. موضوع مهم در اين گزارش ها به حقوق هاي عـقـب      
افتاده مربوط مي شوند. يعني كساني كه عمال در پروسه توليد مشغول به كارند، حقوق هاي 

 شان مدت هاي طوالني پرداخت نشده است.
عدم امنيت شغلي، رشد بيكاري، افزايش بهاي مواد سوختي و كاالهاي اساسي مـردم،     

فشارهايي محسوس بر مردم را باعث گرديده اند. اين فشارها حتي موجب نگرانـي دسـت      
اندركاران مسئول نيز شده است. ولي اهللا صالحي، عضو شوراي عالي كار، با بيان ارزيـابـي    

از طريق هماهنگي هايي كـه    “ جديد از مسئله حداقل دستمزد سال جاري كارگران، گفت:  
صورت گرفته است در نظر داريم تا در مواقعي از سال نشست شوراي عالي كـار را بـراي       
بررسي تغييرات معيشتي خانوار كارگري و همچنين نرخ تورم بانك مركزي داشته باشـيـم.   
“ البته تاكنون از اين ظرفيت شوراي عالي كار طي سال هاي گذشته استفاده نشده اسـت.    

در صورتي كه تغييرات قيمتي  در بازار و همچنيـن نـرخ تـورم،        “ وي در ادامه مي گويد:  
افزايش قابل مالحظه اي داشته باشد، در راستاي تقويت وضعيت معيشتي كـارگـران مـي      

 “توان حداقل دستمزدها را تغيير داد.
بدون ترديد اظهار چنين سخناني از طرف صالحي بدون هماهنگي با مقامات دولتي بيان 
نشده است. صالحي و همفكرانش به دليل در چشم رس داشتنِ واقعيت هاي مـعـيـشـتـي       
زحمتكشان ميهن كه سعي در كتمان آن دارند، آگاهي نيز دارند كه احتمال انفجار اجتماعي 
به دليل افزايش فشارهاي اقتصادي دور از ذهن نيست، و از اين طريق در صددند كـه در      
صورت بروز چنين وضعيتي  قدرت مانور داشته باشند. همين كه صالحي اعالم مي كـنـد      
براي اولين بار در صورت لزوم نشست شوراي عالي كار تشكيل مي شود كه در آن نسبـت  
به تغييرات حداقل دستمزد اقدام كند، سند روشني است از اوضاع وخيمي كه زحمتكشان با 
آن دست به گريبان اند. نكته قابل توجه ديگر در اين سخنان، اشاره صالحي به افـزايـش      
تورم است. اگر اين اظهارات را در كنار سخنان احمدي نژاد قرار بدهيم، به روشني مي توان  
فرايند وضعيت اقتصادي در سال جاري را پيش بيني كرد. تضاد بين گفته هاي صالحي، كه 
از احتمال افزايش تورم خبر مي دهد، با سخنان غير واقع بينانه و عاري از حقيقت وزير كار 
و محمود احمدي نژاد كه هر دو از كاهش نرخ بيكاري و نرخ تورم و رشد اقتصادي خبر مي 
دهند، نشان مي دهد كه مسئوالن دولت كودتا حتي در هماهنگي با همديگر هـم دچـار       
مشكل اند. حتي اگر بخواهيم اين موردهاي مشخص را هم ناديده بگيريم، نارضايتي هـاي   
در حال افزايش در رابطه با قبض هاي گاز كه بر اساس نرخ هاي جديد، هزينه سنگيني را 
به مردم تحميل كرده است، مي تواند گوشه يي ديگر از واقعيت وضع كنوني اقتصادي را به 

فروردين، فخرالدين حيدري، نماينده سقـز و بـانـه در           17اثبات رساند. به گزارش فرارو، 
متاسفانه افزايش ناگهاني، بسيار نامعقول و غير قانوني قيمت گـاز در      “ مجلس، مي گويد:  

 ادامه سال نو، و شدت يافتن فشار ...

 3ادامه در صفحه 
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سراسر كشور به ويژه در مناطق محروم و سردسير نگراني شديد 
و عمومي را در بين مردم به وجود آورده است كه ايـن اقـدام       

 “دولت جاي تعجب و تاسف دارد.
البته ما، بر خالف نماينده سقز و بانه، از ايـن اقـدام دولـت        
احمدي نژاد با توجه به ماهيت اش هيچ گونه تعجبي نمي كنيم. 

گسـتـرش   ” در همين ارتباط، فرارو در گزارشي ديگر با عنوان:    
روزنامه جهـان  “ ، مي نويسد:  “ اعتراض به قيمت قبض هاي گاز

صنعت در گزارشي از گسترش اعتراضات مردم و نمـايـنـدگـان     
مجلس به افزايش بي سابقه قبض هاي گاز خبر داده و احتمـال  
داده كه دولت احمدي نژاد در مقابل اين اعتراضات عقب نشيني 

افزايش اين فشارها بر دوش زحمتكشان ميهن در “  خواهد كرد. 
فروردين، از قول مدير عامل  17حدي بود كه خبرگزاري فارس، 

شركت ملي گاز مي نويسد كه، مشتركان مي توانند بهاي گـاز    
خود را طي دو الي سه قسط پرداخت كنند. نكـتـه جـالـب در          
سخنان مدير عامل شركت ملي گاز، متوسط قيمت قبض هـاي  

طـي  “جديد گاز براي مشتركان است. وي در اين باره مي گويد: 
درصد مشتركان بخش  85، هزينه گاز مصرفي 89زمستان سال 

هزار تومان در ماه شد كه اين رقم در سقف  38خانگي حداكثر  
“ متر مكعب اسـت.     600الگوي مصرف نشانگر مصرف كمتر از 

دغدغه مدير عامل، ميزان مصرف است نه ميزان هاي پرداختي 
كه جهشي چندين برابر داشته است. با توجه به درآمدهاي مردم  
اگر هزينه هاي ديگر همچون برق و آب و بنزين و اجاره بهـاي  
مسكن و جز اين ها را محاسبه كنيم، آن موقع مي توان نسبـت  
به وضعيت وخيم پيش رو به خوبي پي برد. با توجه بـه اعـالم      

كه بنا بر اظهارات بيان شـده از     -حذف چند صفر از پول ملي 
سوي مقامات قرار است در آينده يي نزديك به مرحله اجرا درآيد 

بايد مطمئن بود كه دولت احمدي نژاد سعي مي كـنـد كـه          -
دست كم  بار رواني افزايش قيمت ها را با اين ترفند تا حدودي 
خنثي سازد. موضوعي كه در اين ميان بايد به آن اشاره داشـت     

 90با عقب نشيني جنبش جهاني چپ در دهـه      اين است كه، 
ميالدي، فرصتي براي سرمايه داري لجام گسيخته فراهم آمد تا 
در عملي كردن چنين طرح هاي خانمان براندازي  با خـيـالـي      

نمونه هاي اجرا شده چنين طرحي در اكثـر   آسوده تر اقدام كند. 
كشورها چنان فجايع اقتصادي يي به بار آورده كه حتي دامـن    
كشورهاي پيشرفته سرمايه داري را نيز گرفته اسـت. گـرچـه         
وضعيت اقتصادي ميهن ما فاصله چنداني با وضعيت فاجعه بـار    
ندارد،  اما ادامه اين روند، وضعيت را به همان نقطه يـي سـوق     
خواهد داد كه ما در ديگر كشورها شاهد آنيم. به همين دلـيـل      
است كه مداحان سرمايه داري و بلندگوهاي تبليغي آن همچون 
بي بي سي، صداي آمريكا و راديو فردا، هنگام بحث بر سر شيوه 
هاي اقتصادي اجرا شده، سعي دارند نحوه عملي كردن چنـيـن   
طرحي را به چالش كشند، كه اين امر تا حدود زيادي مي توانـد  
موجب توهمِ پذيرندگان تحليل هاي آن ها در زمينه وضـعـيـت    
اقتصادي ايران شود. اما همان طور كه تجربه ديگـر كشـورهـا       
نشان داده است، مردم در عرصه عمل و به هنگـامـي كـه بـا         
واقعيت هاي قابل لمس اين طرح ها روبه رو مي شوند، متقاعـد  
كردن آنان براي پذيرش طرح هاي ضد مردمي يي كه نسـخـه   
هاي پيچيده شده سرمايه داري در صندوق بين المللي پـول و      
بانك جهاني است، با مانع هايي جدي مواجه مي شـود. سـال        
جاري با وجود برسركار بودن چنين دولت ضد مردمي يي كه به 
اجراي چنين طرح ضد اقتصادي به نفع قشر انگلي حـاكـمـيـت     
مصمم است، سال افزايش فشارهاي اقتصادي و معيشـتـي بـر      

 توده هاي ميليوني خواهد بود.
 

 ادامه سال نو، و شدت يافتن فشار ...
مين كنگره فدراسيون جهاني 16برگزاري 

 اتحاديه هاي كارگري جهان!

شانزدهمين كنگره  
فدراسيون جـهـانـي      
اتحاديه هاي كارگري 
(ف.ج.ا.ك.) در              

 21الي    17روزهاي 
فروردين ماه در آتـن  
پايتخت يـونـان بـا        
موفقيت برگزار شـد.      

نماينـده   828بيش از 
كشور جهان   104از 

در اين كنگره  حضور 
داشتـنـد.  هـزاران         

كارگر مبارز و سنديكاليست يوناني در مراسم با شكوه افتتاحيه مقـدم نـمـايـنـدگـان         
سالگـي   65كه در  »ف.ج.ا.ك   « 16سنديكاهاي جهان در آتن براي شركت در كنگره 

در طول حيات خود همواره مواضع »   ف.ج.ا.ك   « آن برگزار مي شود، گرامي داشتند.   
طرفدار جنبش كارگران و مبارزه آنان بر ضد استثمار، امپرياليسم، استعمار، و نژادپرستي 

در سخنراني خـود در    “   ف.ج.ا.ك   ” جورج ماوراكيس دبيركل را نمايندگي كرده است.  
ما از طريق مبارزات عظيم مان در سطوح كارگـاه هـا،     ” مراسم افتتاحيه اظهار داشت 

محلي، منطقه اي، از طريق يك بحث و تبادل نظر علني، مبارزه جويانه  و دموكراتيك 
در سراسر اتحاديه هاي كارگري و كارگاه ها به اينجا، به كنگره جهاني اتحاديه هـاي    

رفيق ماوراكيس در ادامه سخنراني خود وعده داد كه اين كنگـره  “   كارگري آمده ايم. 
يك كنگره باز، با گرايش طبقاتي و دموكراتيك خواهد بود كه معرف مـبـارزه هـمـه       
كارگران از همه صنوف، زنان و مردان كارگر، همه آناني كه داوطلبانه به صفوف مبارزه 

 طبقاتي برضد سرمايه داري و امپرياليسم پيوسته اند خواهد بود.  
“  ف.ج.ا.ك   ” جمهوري اسالمي ايران به عضويت در “  خانه كارگر“ در رابطه با دعوت 

، حزب توده ايران در هفته هاي قبل از 16و شركت اين ساختار ضدگارگري در كنگره 
كنگره با ارتباط با مقام هاي رهبري فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري، داليل و 

و “  شورا هاي اسالمي كـار ” مدارك افشاگرانه اي را در رابطه با عملكرد خانه كارگر و 
نقش مخرب آن ها در جنبش كارگري ايران ارائه داده بود.  در اين مـدارك جـهـت         
گيري هاي ضدكارگري و ضد سنديكائي خانه كارگر تشريح شده و اين حقيقـت كـه     
خانه كارگر نه تنها هيچ فعاليت موثري در رابطه با بهبود شرايط كاري و دسـتـمـزد و      
امنيت كاري نداشته بلكه در موارد مشخصي در بيكار شدن و اخراج كارگران از واحـد    
هاي توليدي با كارفرمايان همكاري علني داشته است، مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.      
در مدارك ارائه شده ماهيت غيركارگري شوراهاي اسالمي كار و خانه كارگر بر پـايـه   

خـانـه   ” اسناد سازماني و اساسنامه هاي آن افشاء گرديده و لطمه اي كه از قبل حضور 
به مثابه يك ارگان جهاني مترقي خواهد خورد توضـيـح   “  ف.ج.ا.ك   ” به اعتبار  “  كارگر

گوشـزد  “  ف.ج.ا.ك   ” داده شده است.  حزب توده ايران در مدارك ارائه شده به رهبران  
كرد كه تمامي نهاد هاي سنديكائي و مستقل ايران و نيـروهـاي مـتـرقـي و ضـد             
امپرياليست ايران مخالف دادن هرگونه اعتباري به ساختاري ضدكارگري هـمـچـون      

و يـا     “  ف.ج.ا.ك   ” از طريق شركت نمايندگان آن در كنگرعه و فعاليت   “ خانه كارگر”
 هرگونه ارگان مترقي و كارگري بين المللي ديگري مي باشند.

خانه كارگر نه فقط هيچگونه فعاليت موثري در رابطه با گسترش اتـحـاديـه هـاي       
كارگري نداشته بلكه در حقيقت و بطور عملي بر عليه تشكيل اتحاديه هاي كـارگـري   
عمل كرده و با ارگان هاي سركوبگر رژِيم در واحدهاي كاري همكاري داشته داشـتـه   
است.  در اين رابطه به عمل كرد مشخص رهبران خانه كارگر در رابطه با حمله اوباش 
خانه كارگر به جلسه عمومي اتحاديه كاركنان شركت واحد اتوبوس راني شركت واحـد  

 توجه داده شد.  1384در تهران در خرداد ماه سال 
از طريق واسطه گـري      “ خانه كارگر” طبق اطالعات كسب شده عضويت و فعاليت 

سازمان سنديكائي سوريه، وابسته به حزب حاكم اين كشور، كه رهبر آن در سال هاي 
را به دست داشته، و همچنين كمك هاي مالي دست “   ف.ج.ا.ك   ” اخير سمت رياست 

و دلبازانه عوامل رژِيم در خانه كارگر در سال هاي اخير به فدراسيون، ممـكـن شـده      
 است.

در شماره هاي آينده نـامـه مـردم        “  ف.ج.ا.ك   ”   16گزارش مصوبات اصلي كنگره 
 منتشر خواهد شد.



1390فروردين ماه   22شنبه  دو   4   866شمارة  

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

طرح تفكيك جنسيتي در بيمارستـان  
 هاي كشور

درحالي كه با اجراي آزاد سـازي اقـتـصـادي       
 1390هزينه هاي بهداشت و درمان در سـال      

درصدي يي در پي خواهـنـد    40افزايش حداقل 
داشت، و دسترسي اكثريت جامعه به ويژه طبقات 
محروم به امكانات پزشكي بسيار دشـوارتـر از       
پيش مي گردد، وزير بهداشت دولت ضد مـلـي     
احمدي نژاد، خبر از احداث چندين بيمـارسـتـان    

 اختصاصي زنان مي دهد. 
مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت، طـي    
ديدار با نماينده ولي فقيه در كاشان، تصريح كرد 
كه، بايد تفكيك جنسيتي در بيـمـارسـتـان هـا        
سرعت بگيرد.  خبرگزاري ايسنا، اول اسفند مـاه،   

وزير بـهـداشـت،    ” ، در اين باره گزارش داد:   89
درمان و آموزش پزشكي در ديدار بـا آيـت اهللا       
نمازي نماينده ولي فقيه در كاشان با نويد ساخت 
چند بيمارستان اختصاصي زنان در تهران گفـت،  
چون هم مردان و هم زنان خواهان تـفـكـيـك     
جنسيتي بيمارستان ها هستند، اين مهم در كشور 
در حال تحقق است ... شوراي عـالـي اخـالق           
پزشكي در اين وزارتخانه تشكيل شده و استادان 
“ بزرگ اخالق پزشكي كشور عضو آن هستـنـد.   

تفكيك جنسيتي در بيمارستان هاي كشور طـرح  
شكست خورده اي است كه بار ديگر از سـوي      
دولت واپس گراي احمدي نژاد در دستـور كـار     
قرار گرفته است، و وزارت بهداشت وظيفه انجام 

 آن را بر دوش دارد. 
اين طرح به شدت ارتجاعي سالمت و زندگـي  
ميليون ها زن و دختر و به طور كلـي خـانـواده      
هاي ايراني را تهديد مي كند. تاكنون مسئـوالن   
دولت كودتا در مورد بودجه اين طرح و مبالـغـي   
كه مي بايد صرف آن گردد، سخني بـه مـيـان      
نياورده اند. به عالوه، روشن نيست كه چگونه و    
بر پايه كدام معيار، براي اين بيمارستـان هـاي     
اختصاصي پزشك انتخاب خواهد شد، و مهم تـر  
اينكه، آيا پزشك عمومي و پزشك متخصص زن 
به اندازه كافي در كشور وجود دارد تـا مـامـور        

 خدمت در اين نوع بيمارستان ها شود؟
وضعيت وخيم و ناگوار نظام سالمت و امـور      
پزشكي كشور، عدم توان و بضاعت مالي قشرها 
و طبقات محروم و نيز اغلب مزدبگيران كشـور    
سبب گرديده تا  دسترسي به پـزشـك، دارو، و       
بيمارستان به معضلي جدي در كشور بدل شـود.  

حال با وجود چنين وضـعـيـتـي،       
تفكيك جنسيتي بيمارستان ها بـه  
طور مستقيم زنـدگـي زنـان و          
خانواده هاي آنان را با خـطـرات     

 جدي مواجه مي سازد. 
تفكيك جنسيتي بيمارستان هـا  
نمونه ديگري از تبعيض جنسيتـي  
و بي حقوقي زنان ميهـن مـا در       
 چارچوب رژيم واليت فقيه است. 
اين طرح ارتجاعي از هم اكنون 
محكوم به شـكـسـت اسـت، و         
جنبش زنان مي بايد در قبال آن   
دست به افشاگري زده و زمـيـنـه    
واكنش اجتماعي همگاني نسـبـت   
به چنين طرحي را فـراهـم آورد.     
اين تفكيك نه تـنـهـا زنـان و           
دختران، بلكه سالمتي و سرنوشت 
خانواده هاي ايراني را هدف قـرار  

 داده و به چالش مي كشد.
 

ورشكستگي تعاوني هـاي  
 كشاورزي

وضعيت ناگوار ميليون ها دهقان 
زحمتكش بـا اجـراي بـرنـامـه          

آزادسازي اقتصادي بيش از گذشته رو به وخامت گذارده است. مطابق گزارش ها و خبرهاي گوناگـون   
درحال حاضر نبض بخش كشاورزي به دست دالل ها و واسطه هاي با نفوذ افتاده است، و از ايـن        

 رهگذر سودهاي كالن نصيب واسطه ها مي گردد و دهقانان هر روز فقيرتر مي شوند. 
ناتواني اتحاديه هاي تعاوني ”فروردين ماه ، درگزارشي با عنوان:  5در اين خصوص، خبرگزاري مهر، 

با وجود تصويب قانون افزايـش بـهـره      ”، اعتراف كرد: “كشاورزي، واسطه ها قيمت را تعيين مي كنند
) براي كشاورزان چندان خوشايند (نبود) اما موضوعـي     1389وري در بخش كشاورزي ... سال گذشته (

كه در چند سال گذشته موجبات نارضايتي كشاورزان ... را به وجود آورده حضور واسطه ها در بـازار و       
تاثير اين قشر بر قيمت محصوالت كشاورزي است. ... امروزه شرايط به گونه ايست كه واسـطـه هـا          
محصوالت را با قيمت ارزان از توليد كنندگان خريداري مي كنند و در بازار با قيمت هاي چند برابر مي 
فروشند كه اين امر عالوه بر ايجاد بي انگيزگي درميان كشاورزان، مصرف كنندگان را از خريد كااليي 

 “با قيمت مناسب محروم مي كند.
اين گزارش افشاگر در ادامه ، با اشاره به حمايت دولت از واردات افسار گسيخته، به وضعيت تعاوني 

اتحاديه هاي تعاوني كه با عضويت كشاورزان تشكيـل  ” هاي كشاورزي مي پردازد. گزارش مي افزايد:   
شده است با هدف خريد محصوالت كشاورزي از كشاورزان و به منظور كوتاه شدن دست واسطه ها ... 
تعريف شد اما عدم توانايي مالي اين اتحاديه ها موجب شد كه امروزه نه تنها دست واسطه ها كـوتـاه   
نشود بلكه كشاورزان براي فروش به موقع محصوالت خود با اجبار با قيمتي بسـيـار كـمـتـر هـم             
محصوالت خود را به آنها بفروشند ... عدم توانايي مالي تعاوني هاي كشاورزي باعث شده ... همچنان       
واسطه ها حرف [نقش] اول را در خريد و عرضه محصوالت كشاورزي ايفا كـنـنـد. وزارت جـهـاد               
كشاورزي هم به عنوان تنها متولي بخش توليد (كشاورزي) نتوانسته قدرت مالي و اجرايي به اتحاديـه    
هاي تعاوني بدهد و اين اتحاديه ها همچنان به انتظار كمك دولت براي رهايي از ايـن وضـعـيـت           

ناتواني بخش تعاوني و به ويژه اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي،  ارتباط تنگاتنگ با سياست و “  هستند. 
اجتماعي رژيم واليت فقيه و خصوصا دولت ضد ملي احمدي نژاد دارد.  پرسش  -برنامه هاي اقتصادي

اينجاست كه، چرا دولت حاضر به پذيرش تعهدي در مورد حمايت از تعاوني هاي كشاورزي نـيـسـت؟    
علت اين امر را در كجا بايد جستجو كرد؟ بي گمان راهبرد اقتصادي مبتني بر آزاد سازي اقتـصـادي،   

با تقويت و تحكيم جايگاه تعاونـي هـا در        44مقررات زدايي و خصوصي سازي بر پايه ابالغيه اصل 
اقتصاد ملي به شدت مغاير  است. دولت ضد ملي احمدي نژاد در راستاي اجراي فرامين صندوق بـيـن    
المللي پول و بانك جهاني نه مايل و نه قادر به حمايت مالي و اجرايي از تعاوني هاي كشاورزي است. 
بنابراين انتظار از دولت نامشروع كودتا در اين زمينه انتظار بيهوده اي قلمداد مي شـود. سـرنـوشـت          
دهقانان زحمتكش، تعاوني هاي كشاورزي، و توليدات كشاورزي به هيچ وجه براي رژيم واليت فقيـه  
حائز اهميت نبوده و نيست.  قدرت، ثروت، و حضور فعال دالل ها و واسطه هاي زالو صفت در بخـش   

 كشاورزي دقيقا به اين علت بوده و خواهد بود.
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 ادامه رويدادهاي ايران ...

در آمدها و هزينه هاي بودجه كل كشور، و دور نماي توزيع 
 نقدي يارانه ها

 1390با آغاز سال جديد، كماكان وضعيت بودجه كل كشور براي سـال      
نامشخص است، و اجراي بسياري از طرح ها و برنامه هاي اقتصادي در هاله 
يي از ابهام قرار دارد. دولت ضد ملي احمدي نژاد بودجه كل كشـور بـراي      
سال كنوني را با تاخيري  طوالني و معنادار به مجلس ارايه كـرد. اليـحـه       
مذكور بدون انتشار جزييات دقيق از تركيب درآمدها و هزينه ها، به مجلـس  

 46ارسال گرديد. اين بودجه، در عين حال، به لحاظ حجم، رشدي معـادل     
هـزار   539را نشان مي دهد. اين اليحه   89درصد در مقايسه با بودجه سال 

دالري تنظيم گرديده است،   80ميليارد توماني بر پايه قيمت نفت بشكه يي 
هزار ميليارد تومان از منابع آن نيز به قانون هدفمنـد سـازي      60و بيش از 

(آزادسازي اقتصادي) اختصاص يافته كه در بخش بودجه شركت هاي دولتي 
و شبه دولتي طبقه بندي شده است. پس از آنكه براي تصويب اليحه بودجه  
در هفته هاي پاياني سال قبل توافقي ميان مجلس و دولت حاصـل نشـد،     

اسفند ماه سال گذشته، دو فوريت طـرحـي را        23مجلس در روز دوشنبه، 
تصويب كرد كه مطابق آن به دولت احمدي نژاد مجوز الزم داده مي شود تا 

هزار ميليارد تومان اجازه دريافت و    15زمان تصويب نهايي بودجه تا سقف 
پرداخت در دو ماه نخستين امسال را داشته باشد. اين وضعيت چالش هـاي   
جدي را پديد آورد و به تنش ميان مجلس و دولت دامن زد. در اين زميـنـه    

 8بـا       90خالي از فايده نيست كه اشاره كنيم: بودجه كل كشور براي سال  
هزار ميليارد تومان كسري بسته و به مجلس ارايه شده است.  تراز عملياتـي  
بودجه كشور از كسر درآمدهاي متنوع، منهاي درآمدهاي حاصل از نـفـت       
برمبناي پرداخت هاي هزينه اي (جاري) محاسبه مي شود. بر همين اساس،    

 8خورشيدي بـيـش از     1390تراز عملياتي اليحه بودجه كل كشور در سال 
هزار ميليارد  6هزار ميليارد تومان منفي است. در سال گذشته اين تراز منفي  

تومان بود. به عالوه، نكته فوق العاده با اهميت در اليحه بودجه كل كشـور   
موضوع حساس پرداخت نقدي يارانه ها، نحوه محاسبه و   1390براي سال 

آينده اين سياست عوام فريبانه دولت در چارچوب آزاد سازي اقتصادي است. 
مسئوالن طرح تحول اقتصادي اعالم داشته اند كه، رقم يارانه سال آيـنـده   

  6هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.  در اين خصوص ايلـنـا،       42
كل كشـور و در          90در اليحه بودجه سال ”،  گزارش داد:  89اسفند ماه 

هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه  19بخش هزينه ها دولت پيش بيني كرده 
هزار ميليارد تومان به عنوان در آمدهاي دولت حـاصـل از        23در بودجه و 

فروش كاال و خدمات... كه در مجموع حجم يارانه هاي پيش بيـنـي شـده       
درعيـن  “  هزار ميليارد تومان خواهد بود.   42براي پرداخت نقدي سال آينده 

دست كم، تاكيـد مـي       90حال، برخالف مدعيات دولت، ارقام بودجه سال 
هزار ميليارد تومان كسري در زمينه يارانه ها، يـا    8كنيم دست كم ، داراي 

 به بيان دقيق تر، كسري در منابع توزيع نقدي يارانه ها ست.
، از قول يكي از اعضاي كميسيون تلفيـق بـودجـه       89اسفند ماه  7ايلنا، 

هزار ميليارد تومان كسري يارانه دارد ... در       8بودجه، ” مجلس، گزارش داد:  
عوايد حاصل از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه  1390اليحه بودجه سال 
درصد  60هزار ميليارد تومان منظور شده است، اگر  56ها به ميزان بيش از 

 405آن به خانوارها اختصاص يابد و مبناي محاسبه دولت پرداخت ماهيانه   
  33/  6هزار ريال براي هفتاد ميليون نفر درسال آينده باشد مبلغي در حدود   

ميليون نفر ثبت نامـي   72هزار ميليارد تومان خواهد شد. ... اگر بخواهيم به     
هزار مـيـلـيـارد        35هزار ريال پرداخت نماييم به مبلغي حدود  405ماهيانه 

تومان براي پرداخت تنها سهم خانوار (توزيع نقدي يارانه ها) احتياج است كه 
هزار ميليارد تومان كمتر از آن چيزي است كه در اليـحـه [آمـده        8حدود 
بنابر اين، با مبنا قرار دادن ارقام بودجه سال آينده، رقم پـرداخـتـي    ”  است].   

يارانه  نقدي براي خانوارها به حدود نصف كاهش پيدا مي كند. اين كاهش  
تاكنون از سوي مقامات دولت كودتا پنهان نگهداشته شده اسـت. در ايـن        
مورد محاسبه برخي كارشناسان،  براساس گزارش منتشر شده در پـايـگـاه      
اينترنتي آفتاب نيوز، نشان مي دهد كه، برخالف تبليغات عـوام فـريـبـانـه        

 27كودتاچيان، در بهترين حالت سهم خانوارها از يارانه ها درماه نزديك به   
 هزار تومان خواهد بود.

براساس اليحه بـودجـه سـال        ” آفتاب نيوز پيرامون اين موضوع نوشت:  
هـزار     27كه دولت باالخره به مجلس ارسال كرد، سهم هر ايـرانـي   1390

  19320جمعا   1390تومان برآورد شده است. يارانه اختصاص يافته در سال  
 65ميليارد تومان پيش بيني شده كه با توجه به افزايش يارانه بگيران بـه      

ماه اين سال، جمـعـا    11و تخصيص يارانه در  90ميليون نفر از ابتداي سال 
هزار تومان يارانه تعلق خواهد گرفت ...  يـارانـه       27به هر ايراني در هر ماه 

 11هم اكنون واريز شده و بر اين اساس در سال آينده براي  1390فروردين 
 ...“هزار تومان يارانه تعلق مي گيرد.  27ماه باقي مانده به هر ايراني حداكثر 

كاهش ميزان يارانه نقدي در حالي صورت مي گيرد كه دولت كودتا براي 
جلوگيري از افزايش عادالنه دستمزدها به پرداخت نقدي يارانه ها اسـتـنـاد    
كرده و آن را براي تقويت و ارتقاء قدرت خريد زحمتكشان و به طور كـلـي     
طيف گسترده مزدبگيران دليلي مبرهن دانسته و مي داند.  تـوزيـع نـقـدي        
يارانه ها، همان گونه كه تا امروز ثابت گرديده است، راه حل مناسب و قابل 
انكار در زمينه توزيع عادالنه ثروت و افزايش سطح زندگي مردم نـبـوده و     
نمي تواند باشد. اين سياست عوام فريبانه كه قطعا موقتي خـواهـد بـود، و        
صرفا براي فريب مردم و اجراي آزاد سازي اقتصادي در اوضـاع بـحـرانـي       
كشور اتخاذ شده است، نخواهد توانست روند روبه گسترش فقر و بي عدالتي 
در جامعه را متوقف كند و زمينه هاي توزيع عادالنه درآمد را نيز پديد آورد.    
نكته قابل تامل ديگر در اليحه بودجه تدوين شده از سوي دولت ضد ملـي  
كودتا، در كنار كاهش ميزان يارانه هاي نقدي قابل پرداخت به خـانـوارهـا،    
افزايش بودجه نهادها وموسسه هاي انگليِ مروجِ قشري گري و سـركـوب     

از اعـتـبـارات مـالـي         90است. اين گونه موسسه ها در اليحه بودجه سال  
هنگفت بهره مند مي شوند. در رديف هاي بودجه براي موسساتي مـانـنـد       

، ”موسـسـه آيـنـده روشـن         “(وابسته به سپاه)،   ”موسسه قمر بني هاشم“
( وابسته به مصباح يزدي)، اعتبارهاي مالي يـي     ”موسسه پژوهشي خميني“

ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه اختصاص يافـتـه     340بالغ بر 
به موسسه پژوهشي خميني، كه از سوي  باند مصباح يزدي اراده مي شـود،  

ميليارد تومان است!  پرداخت و توزيع مبلـغ هـاي        10براي فقط يك سال 
ناچيزي مثل يارانه، در حقيقت پوششي است به منظور پنهان نگاه داشـتـن     
غارت ثروت ملي و اجراي فرمان هاي  خانمان سوز و ضد مردمي صنـدوق  
بين المللي پول و بانك جهاني. نكته آخر اينكه، با ساختار كنوني درآمدها و    
هزينه ها در بودجه كل كشور، اختالف درآمد و ثروت، و به عبـارت ديـگـر      
شكاف طبقاتي، تشديد مي شود، توزيع نقدي يارانه ها به هيچ رو نخواهـنـد   

 توانست اين توزيع ناعادالنه درآمدها را بهبود بخشد.
 

 رفيق محمود بدرود
بهمن ماه، پس از سـال هـا        25رفيق محمود كيهاني آذر، روز دوشنبه 

تحمل رنج از بيماري يي دهشتناك، چشم از جهان بر بست. رفيق محمـود  
مبارز آشتي ناپذير راه توده ها و يار هميشه حزب توده ها بود. در بحبـوحـه    

به ايران رفت و تن به توفان مبارزه بي امان بـه   57انقالب مردم در بهمن 
ضد رژيم ديكتاتوري وابسته به امپرياليسم پهلوي داد، و در راه آرمان هاي 
طبقه رزميد. به دنبال هجوم خونبار به دگر انديشان، بار ديگـر بـه خـارج         

 برگشت و به مبارزه در صفوف حزب ادامه داد. 
متولد شد و پس از تحصيالت 1326آبان ماه  سال  14رفيق محمود در  

دوره متوسطه راهي آلمان شد. رفيق محمود عالوه بر مبارزه تشكيالتي، با  
بهره گيري از ذوق هنري خويش و با عالقه شور انگيزي كه به حزب توده 
ها داشت بسياري طرح ها و تصوير هاي ماندگار براي نشريات و مطبوعات 
حزب آفريد. درگذشت رفيق محمود كيهاني آذر را به خانواده، و همه رفـقـا    

 تسليت مي گوييم. يادش گرامي و راهش پر رهرو باد. 
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سنديكاهاي مستقل و سطح سازمان دهي نامناسب وجـود نـمـي        
داشت، هم صحنه سياسي ميهن ما در اوضاع حساس كنوني شاهد 
تحوالت اساسي به زيان ديكتاتوري و خودكامگي بود و هم دولـت  
كودتا قادر نبود چنين بي مهابا حقوق زحمتكشان را پايمال كند. بـه   
رغم اين ضعف اساسي و مجموعه عوامل عيني و ذهني بازدارنده و 
منفي، امكانات متعدد كنوني براي تقويت و قوام جنبش اعتـراضـي   
زحمتكشان و پيوند آن با جنبش ضد استبدادي را نبايد دست كـم    
گرفته و يا ناديده انگاشت. در هفته هاي اخير گزارشات گوناگوني از  
اعتراض ها و اعتصاب هاي پراكنده كارگران و زحمـتـكـشـان در       
رسانه هاي همگاني و مطبوعات انتشار يـافـتـه اسـت. حـركـت            
هوشيارانه كارگران شركت پارسليوان لرسـتـان و پـالكـاردهـاي          
اعتراضي آنان هنگام سفر استاني رييس دولت كودتا نشـانـگـر آن      
محمل ها و زمينه هايي است كه بايد به دقت مورد توجه و استفاده 
قرار گيرند. به عالوه، بايد به اعتراض هاي سازمان يافته كـارگـران    
كيان تاير اشاره كرد. اين كارگران با اعتصاب، تحصن و در يـك       

بزرگ  -مورد تجمع و مسدود ساختن موقتي جاده محور اسالم شهر
راه آزادگان تا ميدان جهاد، رژيم واليت فقيه و دولـت نـامشـروع        
كودتا را به چالش طلبيدند. شعارهاي اين تجمع كارگري از آن رو با  
اهميت تلقي مي شود كه نشانگر ژرفاي نارضايتي زحمتكشان و در 
عين حال قدرت تاثيرگذاري جنبش كارگري است. كارگران كـيـان    

مرگ بر ” ، “ اي مردم با غيرت حمايت حمايت” تاير شعار مي دادند:  
مـرگ بـر     ” و   ”  هرگز نديده ملتي اين همه بي عدالتـي ” ، “ ستمگر
اين گونه شعارها و واكنش پرمعناي زحمتـكـشـان مـي       “.  دروغگو

بايست از سوي جنبش هاي اجتماعي و نيروهاي مخالف كـودتـاي   
انتخاباتي مورد توجه دقيق قرار گيرد و بازتاب شايسته خـود را در      
تعيين شعارهاي جنبش سراسري ضد استبدادي يافته و زمينه هـاي  
فرارويي جنبش به سطح عالي تر را فراهم آورد. پيش از كـارگـران    
كيان تاير اين كارگران دلير پتروشيمي تبريز بودند كه با برپايي يك 

اسفنـد   9اعتصاب موفق رو در روي استبداد واليي ايستادند. از روز  
تن از كارگران قراردادي مجتمع پتـروتشـيـمـي      1800ماه بيش از 

.  انـعـقـاد         1تبريز با سه خواسته مشخص اعالم اعتصاب كردند:  
قرارداد دسته جمعي و حذف شركت هـاي دالل و پـيـمـانـكـار             

. افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزايش قيمت  2خصوصي، 
. رفع تبعيض ميان كاركنـان رسـمـي       3كاالها و خدمات عمومي، 

كارخانه و برخورداري همه كارگران از امكانات رفاهـي و بـيـمـه         
اجتماعي. اين اعتصاب موفق و يكپارچه انعكاس اميدوار كننده اي    
در ديگر مراكز كارگري از قبيل پااليشگاه نفت و ماشـيـن سـازي      
تبريز داشت و مي توان به جرات مدعي شد يكي از موفق تـريـن     
حركات كارگري در كارخانجات مادر و راهبردي به لحـاظ سـطـح      
همبستگي، سازمان دهي و تعيين و اعالم خواسته هاي مشخص در 

 چند سال اخير محسوب مي شود. 
اعتصاب هايي چون پتروشيمي تبريز و سلسله اعـتـراض هـاي       
ايران خودرو را نبايد صرفا از زاويه صنفي مورد بررسي و ارزيـابـي     
قرار داد. اين واقعيت كه بخش مهمي از حركات اعتراضي جنـبـش    
كارگري به صورت تدافعي و پراكنده پيرامون مسايل صنفي نظـيـر   
افزايش دستمزدها، مخالفت با قراردادهاي موقت و جز اين ها دور   
مي زند، نبايد منجر به آن گردد كه مضمون اين مبارزه صرفا صنفي 
انگاشته شود. اين مبارزات ماهيت و خصلت سياسي روشني را دارا    
هستند. در نمونه هايي چون پتروشيمي تبريز طبقه كـارگـر ايـران       
باهمه دشواري هاي موجود از مبارزه در راه خواسته هاي صنفي به 
منظور ارتقاي سطح سازماندهي و مبارزه جويي خود بهره مي گيرد. 
در يك محيط استبداد زده و خفقان پليسي اين حربه اي مـوثـر و     
كارآمد است كه ريشه در سنت سنديكايي زحمتكشان ايـران دارد.    

 اين واقعيت را بايد به دقت مورد توجه قرارداد. 
پااليشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نيز شاهد اعتراض ها و 

 300اعتصاب هاي پراكنده بود. با انتشار خبر اخراج نـزديـك بـه         

 ادامه ضرورت سازماندهي ...

كارگر از پااليشگاه آبادان (اغلب كارگران قرارداد موقت) موجي از نـارضـايـتـي           
كارگران و تكنسين هاي اين پااليشگاه قديمي و معتبر را فراگرفته است. عالو بـر   
آبادان، در شهر اهواز نيز كارگران لوله سازي و نورد با ابراز نارضايتي از پـايـمـال      
شدن امنيت شغلي خود و سطح پايين دستمزدها در ماه هاي اخير چندين اعتصاب 
و تحصن را سازمان داده اند. با وجود اينكه به دستور مستقيم شوراي عالي امينـت   
ملي خبر و گزارشات مربوط به اعتصاب هاي كارگري در رسانه هاي همگاني بـه  

به مراتب كمتر از قبل بازتاب مي يابد، خبـرهـا    -ايلنا  –ويژه خبرگزاري كار ايران 
حاكي از افزايش قابل تامل نارضايتي و اعتراض در محيط هاي كارگـري اسـت.     
نكته پراهميت ديگر اينكه اعتراضات در شماري از كارخانه ها و واحدهاي بزرگ و 
تاثيرگذار رو به افزايش است كه نمونه هايي نظير پتروشيمي تبريز، پـااليشـگـاه      
آبادان و كارخانه واگن پارس در اراك، ايران خودرو، نورد اهواز و پوالد مـبـاركـه      
اصفهان از آن جمله اند.  جنبش كارگري ايران باهمه ضعف ها، دشـواري هـا و        
كمبودهاي موجود همچنان نيروي موثر و غير قابل انكار در مبارزه بـا اسـتـبـداد       
واليي و دولت كودتاست. ترفندهاي عوام فريبانه دولت كودتا، فشـار سـنـگـيـن         
پليسي، سركوب خشن و جز اين ها، نتوانسته و نخواهد توانست در عزم كـارگـران   
كشور براي تامين منافع صنفي و سياسي خود خللي وارد آورد. مـرحلـه حسـاس       
كنوني در پيكار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمـان يـافـتـه و         
گسترده تر طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را برجسته ساخته است. اين ضرورت با  
فعاليت پيگير و خستگي ناپذير مي تواند صورت تحقق يافته و موجـب تـقـويـت       

 صفوف جنبش مردمي در مصاف با استبداد واليي شود.

هاي روز جمعه ميان نيروهاي عراقي و سـاكـنـان         اي با اشاره به درگيري بيانيه
حـلـي      راه” اردوگاه اشرف، خواستار خويشتنداري دو طرف و تالش براي يافتـن    

راي اين مساله شده است.منابع امنيتي عراق تلفات حملـه   “  آميز و پايدار مسالمت
در “  شوراي ملي مقاومـت ايـران    ” اند اما  اعالم كرده“  سه تن” به اين اردوگاه را 

ها را بيـش از     تن و شمار زخمي33شدگان اين حمله را  خود شمار كشته اطالعيه
اين اولين بار نيست كه دولت عراق، پس از سـقـوط        .است تن اعالم كرده 300

رژيم ديكتاتوري صدام حسين، هواداران مجاهدين خلق ايران و قرارگاه اشرف را 
بديهي است كه ادامه حضور بيـش از سـه هـزار از             .مورد حمله قرار مي دهد

نيروهاي مجاهدين در چنين شرايطي، و در حالي كه رژيم واليت فـقـيـه داراي      
روابط تنگاتنگي با دولت عراق است و نيروهاي امنيتي رژيم و سپاه پاسداران در   
منطقه عمالً فعال است وضعيت نگران كننده يي است كه بايد با جابجايي دايمي 
اين نيروها به كشورهاي ديگر آن را حل كرد. حزب توده ايران يورش نـظـامـي      

را شديداً محكوم مي كنـد و از هـمـه          “  اشرف” ارتش عراق به ساكنان پايگاه 
سازمان ها و نيروهاي انسان دوست جهان مي خواهد كه با اعتراض بـه دولـت     

انتظامي بر ضد ساكنـان ايـن     -عراق خواهان قطع فوري هرگونه عمليات نظامي
 .پايگاه شوند
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سپاه پاسداران، و قراردادهاي پرسود 
آيا فعاليت هاي ”صنعت نفت و گاز: 

 “اقتصادي سپاه پاسداران شفاف است؟

اقتصادي و در      -پاسداران واگذار گرديده است كه براساس آن، توان مالي
نظامي سركوبگر را به نـحـو بـي         -نتيجه نفوذ سياسي اين ارگان امنيتي

 سابقه اي در كشور افزايش داده است. 
عالوه بر طرح هاي پر سود احداث شاه لوله نفـت و گـاز، سـپـاه در             

،  درآينده نـزديـك      44مشاركت با بنياد مستضعفان، بر پايه ابالغيه اصل 
قادر به فروش و صدور نفت به خارج نيز خواهد بود. فـرمـانـده قـرارگـاه         

و شـركـت   “  كارشناسان” سازندگي سپاه دراين زمينه تاكيد كرده است كه  
هاي تابعه قرارگاه خاتم آمادگي الزم را براي صدور نفت با دستور دولـت    
كسب كرده اند! توان مالي و نفوذ بسيار مخرب سپاه عالوه بر صنعت نفت  
و گاز، به فعاليت هاي آن در زمينه هايي چون سد سازي و سـاخـتـمـان       
سازي نيز مرتبط است.  ده ها طرح سودآور در رشته هايي نظير آب رساني، 
سد سازي، احداث تونل و بزرگ راه ها، كشتي راني، راه آهن، ساخـتـمـان    

 سازي و صنايع مخابراتي در چنگ سپاه قراردارد.
نظامي را    -همين منابع سرشار و عظيم مالي است كه اين ارگان امنيتي

به حمايت همه جانبه از دولت كودتا و سركوب خشن و خونين مردم بـي    
. سپاه از سويي با نفوذ در حيات اقتصادي كشور تـكـيـه     دفاع كشانده است

گاهي مطمئن براي خود پديد مي آورد و از ديگر سـو بـراي تضـمـيـن،          
حفاظت و تامين منافع خود با فعاليت در عرصه سياست به سركوب و خون 
ريزي دست مي زند. اين كانون قدرت در رقابت با رقباي خود با پشتيبانـي   
دولت ضد ملي احمدي نژاد تالش براي حضور گسترده در حيات اقتصادي 

ميلـيـارد دالري      1/  3را افزايش داده است، كه آخرين نمونه آن قرار داد  
ساخت بخشي از شاه لوله ششم گازي سراسري است كه گاز ميدان پارس 
جنوبي را به اروپا خواهد رساند. اكنون شركت ها و موسسات مـخـتـلـف        
وابسته به سپاه پاسداران در ابعادي گسترده در همه زمينه هاي مـالـي و       
اقتصادي سخت فعال اند و هيچ شركت و موسسه خصوصي يا دولتي يـي   
قادر به رقابت با آن ها نيست و نمي تواند باشد. توافق نامه هاي تحميلـي   
اخير ميان قرارگاه خاتم االنبياء سپاه با سنديكاي صنعت برق و شـركـت       
هاي خصوصي ساختمان سازي،  نمونه هايي از اعمال نفوذ سپاه در اقتصاد 

 كشور با پشت گرمي ولي فقيه است. 
نفوذ و گسترش نقش سپاه پاسداران در حيات سياسي و اقتـصـادي در     
ستيز و رويارويي  با منافع ملي، حق حاكميت مردم و شكوفايي اقتصاد ملي 
است. آنچه سپاه پاسداران را در جريان كودتاي انتخاباتي به سـركـوب و        
مقابله با توده هاي حق طلب كشاند، همين منافع سرشار و بي بديل مالـي  

 و اقتصادي بود.
 

معاون حقوقي سپاه پاسداران طي گفت وگويي با بـرخـي رسـانـه هـاي          
همگاني مدعي شفافيت عملكرد اقتصادي اين نهاد نظامي شده اسـت. ايـن      
ادعا درحالي مطرح مي گردد كه همزمان با اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي 
بر پايه نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، و نـيـز تـدويـن       

، حضور مخرب سـپـاه   44راهبرد جديد انرژي ايران در چارچوب ابالغيه اصل 
پاسداران در طرح هاي پراهميت نفت و گاز كشور افزايش چشم گيـر پـيـدا      
كرده است. پس از تصاحب قرار داد پر سود احداث سه خط لوله نفتي از سوي 

ميلـيـون دالر      850، كه ارزش آن دربرآوردهاي اوليه 1388سپاه و در اواخر 
خبر دادند كه، قرارداد  1389ذكر شده است، رسانه هاي همگاني در اسفند ماه 

ميليـارد   1ساخت شاه لوله صادرات گاز ايران به سمت اروپا، به ارزش تقريبي 
ميليون دالر، بين شركت ملي گاز ايران و قرارگاه خاتم االنبياء سپاه و  300و 

با مشاركت بانك پارسيان، مرحله نهايي خود را طي مي كند. به اين ترتـيـب    
سپاه با دست هاي پر و مملو از پول و البته خون آلود وارد سال نو خورشيدي 

يكي ” ، در گزارشي اختصاصي نوشت:  89اسفند ماه  3گرديد. خبرگزاري مهر،  
از مسيرهاي ايران براي صادرات مستقيم گاز طبيعي به اروپا خط لوله ششـم  

كيلومتر است كه تاكنـون سـاخـت       300هزار و  1سراسري به طول تقريبي 
قطعه اول و دوم اين خط لوله گاز از پارس جنوبي (عسلويه) تا اهواز به طـول    

كيلومتر به پايان رسيده است. درحال حاضر شركت ملي گـاز ايـران و         611
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء براي ساخت ادامه اين خط لوله صادراتي گاز به 

ميلـيـارد    1/  3توافق نهايي دست يافته اند و پيش بيني مي شود اين قرار داد 
دالري ... امضاء شود. ... جواد اوجي معاون وزير نفت هم با اشاره به سـاخـت          
يك خط لوله جديد صادرات گاز به اروپا از افزايش مشاركت قرارگاه سازندگي 

 “ خاتم االنبياء در اجراي پروژه هاي صنعت گاز خبر داد.
در خصوص اين شاه لوله راهبردي، قبال پاسدار رستم قاسمـي، فـرمـانـده       
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء سپاه، گفته بود كه، توافق با شركت ملي گـاز    
مراحل پاياني را مي گذارند و عمليات اجرايي در يك صد كيلومتر ابتدايي آغاز 
شده است! نقش سپاه پاسداران به عنوان يكي از كانون هاي قدرت در رژيـم   
واليت فقيه در عرصه اقتصادي منحصر به اين قرارداد با اهميت و البتـه پـر     
سود نيست. بر پايه گزارش هاي منتشرشده،  ميزان قراردادهاي بستـه شـده       

ميليارد  15ميان سپاه با شركت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي اكنون بالغ بر 
ميليـارد   15مشاركت ”، رسانه هاي همگاني 1388خرداد ماه  4دالر است. در 

را اعالم كرده بودند. روزنامـه   “  دالري قرارگاه خاتم در پروژه هاي نفت و گاز
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيـاء  ” دنياي اقتصاد، همان زمان، گزارش داده بود:  

توانسته نقش موثري در جلب و جذب و مشاركت پروژه هاي داخلي ايفا كند. 
ميليارد دالر قرار داد طرح هاي مختلف  10مذاكره براي نهايي كردن بيش از 

ميان وزارت نفت و قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء درحـال انـجـام اسـت.           
مسئوالن صنعت نفت با در نظر گرفتن شرايط خاص سياسي كشـور، پـروژه     
هاي مختلف را با اولويت قراردادن مجموعه هاي داخلي يكي پس از ديگري 

ميـلـيـارد دالر       5ميليارد دالر جداي از بيش از  10واگذار مي كنند. اين رقم  
 “قراردادي است كه از سوي وزارت نفت با قرارگاه سازندگي نهايي شده است.

كه شماري از آن هـا   -در اين گزارش ها، به برخي از مهم ترين قراردادها 
اشاره مي گـردد.      -بدون تشريفات رسمي و مناقصه به سپاه واگذار شده اند 

     7تـا    6پاس جنوبي به ارزش      24تا   22قراردادهايي مانند: توسعه فازهاي  
ميليارد دالر  1/ 3ميليارد دالر؛ ساخت قطعه سوم لوله ششم سراسري به ارزش

توافق نهايي آن صورت گرفت)؛ توسعه پااليشگاه ايـالم    1389(كه در اسفند  
طـرح    -ميليون دالر؛ ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسري  120به ارزش 

ايـران   -ميليارد دالر؛  قرارداد توليد گاز مايع 1/  4به ارزش   -شاه لوله صلح 
ميليون دالر؛  توسعه مـيـدان نـفـتـي         500به ارزش  -“LNG”ال ان جي 

ميليون دالر، و نيز قراردادهايي از اين دست  به سپاه  550سوسنگرد به ارزش 
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برنامه آزاد سازي اقتصادي و چالش 
 هاي صنعت و توليد

با اجراي آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها، نگراني و التهاب بر صـنـايـع    
كشور سايه افكنده است. پس از آنكه توليد كنندگان و صنعتگران در هفته هـاي  
آخر سال گذشته بيم و نااميدي خود از سياست هاي دولت ضد ملي احمدي نژاد 
را بيان كردند، از ابتداي سال جاري خورشيدي شاهد نارضايتي ژرف و انتقادهاي 
فزاينده صنعتگران و توليد كنندگان داخلي از كاهش سهم صنعت در بودجه كل 

 كشور هستيم.
در سال گذشته در جريان نشستي با حضور جمعي از مديران و صاحبان صنايع 
توليدي، رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران با مـحـكـوم سـاخـتـن         

بي توجـهـي بـه      ” سياست دولت در زمينه واردات افسار گسيخته اعالم داشت:  
 17توليد و واردات دانه كنجاله و روغن باعث مي شود كه ساالنـه بـيـش از          

ميليون دالر ارزش افزوده از كشور خارج شود ... ما بايد تعرفه ي واردات را بـاال     
در سال هاي اخير ”ببريم، از توليد داخل حمايت كنيم و واردات را كنترل نماييم. 

براثر سياست خانمان برانداز واردات سيل آسا اغلب رشته هاي صنايع غـذايـي     
كشور در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند. اين امر با اجراي آزاد سازي اقتصـادي   
تحت عنوان قانون هدفمندسازي يارانه ها دامنه وسيع تري يافته و برخي صنايع 
نظير پرورش و توليد ميگو، توليد قارچ، صنعت مرغداري، صنايع لبني (فـرآورده     
هاي شيري) و توليد كنندگان گوشت قرمز را در برگرفته است. فقط صـنـعـت        

ميليارد تومان خسارت متحمل شـده و صـنـايـع          2مرغداري ايران نزديك به 
 پرورش و توليد ميگو در آستانه تعطيلي كامل قرار گرفتند.

به عالوه، صنايع راهبردي و پر اهميتي چون پتروشيمي، پوالد، آلومينـيـوم و     
 نساجي وضعيت به شدت نگران كننده اي يافته اند. 

، گـزارش داد:      89اسـفـنـد مـاه            21در اين زمينه روزنامه دنياي اقتصاد، 
صنعتگران نگران كاهش سهم صنعت از محل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ”

درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانـه   30ها هستند ... قانون گفته است كه   
ها به بخش صنعت، كشاورزي و حمل و نقل اعطا شود، صنعتگران در استان ها 

درصد تخصيص خواهد يافت؟ صنعت نـگـران      30نگران آن هستند كه آيا اين 
است، صنعتگران نگرانند، بخش هاي ديگر [بخوان سرمايه بزرگ تجاري] حـق    

 ...“تجاوز به بخش صنعت را ندارند. 
اين نگراني زماني جدي تر مي شود كه توجه كنيم، اليحه بودجه كل كشـور  
پيش از نوروز و سال جديد به تصويب نرسيد و مجلس شـوراي اسـالمـي روز        

دو فوريت طرحي را تصويب كردند كه مطابق با آن  1389اسفند ماه  23دوشنبه 
به دولت احمدي نژاد مجوز الزم داده مي شود تا زمان تصويب نهايي بـودجـه     

هزار ميليارد تومان اجازه دريافت و پرداخت در ماه هـاي     15، تا سقف 90سال 
فروردين و ارديبهشت داشته باشد. به اين ترتيب اجراي بسياري از تـعـهـدات         

بـه بـخـش      ”  تسهيالت ارزان انـرژي   ” رسمي و قانوني دولت از جمله پرداخت 
درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه ها به توليد و صنعـت   30صنعت و اعطاي 

به دليل عملكرد مخرب دولت احمدي نژاد از جمله تدوين دير هنگام بودجه در   
هاله اي از ابهام قرار مي گيرد و اين براي صنعتگران با توجه به افزايش هزينـه  

 هاي سوخت سخت گران خواهد آمد.
در اين زمينه آنچه وضعيت صنايع را وخيم تر مي سازد عملكرد سيستم بانكي 
كشور است كه همواره باعث دشواري براي صنعت و توليد بـوده اسـت. سـال         

درصد تسهيالت بانكي به بخش صنعت داده شود اما فقط  34قرار بود كه  1388
درصد تسهيالت بـراي   35)    1390درصد آن تحقق يافت. براي سال كنوني(    8

صنايع در نظر گرفته شده است كه با توجه به اوضاع نابسامان عملي شـدن آن    
بعيد به نظر مي رسد. حتي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس اعالم كرده:  

درصد تسهيالت بانكي به صنايع اخـتـصـاص     35گفته شده كه  90براي سال ” 
 “درصد آن تحقق خواهد يافت. 16يابد كه البته برآورد ما اين است كه 

نكته چالش برانگيز ديگر كه صنايع كشور با آن مواجه اند، حضور مخـرب و    
امنيتي در حيات اقتصـادي اسـت.     -خفقان آور سپاه پاسداران و نهادهاي نظامي

اخيرا اعالم گرديد قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران ضمن گسترش نفوذ خـود  
در صنايع كشور با انجمن هاي سه رشته مهم صنعتي قراردادهاي پيمانكاري به 

اسفنـد مـاه      19امضاء خواهد رساند. روزنامه دنياي اقتصاد، پنجشنبه  
تعامل و نزديكي با سنديكاهاي پيمانكـاري  ” سال گذشته، گزارش داد:  

برقرار شد ... انجمن سازندگان تجهيزات نفت توان خود را در اختـيـار      
قرارگاه (سپاه) قرار خواهد داد. رييس انجمن سازندگان تجهيزات نفت    

با بيان اينكه، قرارگاه خاتم االنبياء با ما مـذاكـراتـي       -استصنا-ايران
داشته است، مذاكرات به نتايج خوبي رسيده اسـت. مـذاكـرات روي         
پروژه هاي مرتبط با ما، پروژه هاي نفتي و منطقه عسلـويـه (پـارس       

 “جنوبي) صورت گرفته است.
برپايه اين گزارش، قرارگاه خاتم االنيباء سپاه با سنديكاي صنـعـت   

داشـتـه   ”  سودمـنـد  ” برق و انجمن شركت هاي ساختماني نيز مذاكره 
 است. 

جلسه ها براي تـوافـق بـيـن       ” در ادامه گزارش مذكور آمده است:  
قرارگاه خاتم و پيمانكاران (صنعت برق) چندين ماه پـيـش صـورت          
گرفته است ... دبير انجمن شركت هاي ساختماني نيز تـوضـيـح داد،         
تفاهم نامه شش بندي انجمن و قرار گاه، در جهت ايجاد تـعـامـل و      
كاهش تعارض ها است، همكاري ما با قرارگاه، همـكـاري فـنـي و         
مهندسي است. براساس اين تفاهم نامه انجمن نيروهاي خود را جمـع   
مي كند و در جهت عمران كشور همكاري خود را با قرارگاه خـواهـد     

 “داشت.
براي درك بهتر وضعيت وخيم و نگران كننده صنعت و توليد عالوه 
بر اينكه مراجعه به آمار و برآوردها حائز اهميت اساسي است، در عيـن  
حال، مي توان برخي موضع گيري ها و سخنان مسئوالن دولـتـي و     
 نمايندگان رژيم در مجلس را نيز مالك قرار داده به آن استناد كرد. 

، از قول نمايـنـده قـزويـن در         89اسفند ماه  23خبرگزاري ايسنا، 
درصـد     30به گفته كارشناسان اقتصادي، فقط   ” مجلس گزارش داد:  

صنايع كشور در حال فعاليت است ... به بهانه اجراي طرح هدفـمـنـد       
سازي يارانه ها قيمت گاز تحويلي به خانواده ها، كارخانجات و كـوره    
پزخانه ها به شدت افزايش يافته و در بخش كشاورزي بايد فـاتـحـه      

 ...“كشاورزان را خواند 
صنعت و توليد در ميهن ما با وضعيت بسيار ناگواري رو به روسـت    
كه اين وضعيت تاثير مستقيم و جدي بر توان اقتصادي، موقعيت طبقه 
كارگر و آينده جامعه باقي مي گذارد. آزادسازي اقتصادي بـر خـالف      
مدعيات دولت كودتا به هيچ رو سبب تقويت توليد ملي و رشد صنايـع  
و كسب فن آوري بومي نخواهد شد. يكي از تنگناهاي مهم صنعت در  
كشور ما كه اينك با اعمال سياست هاي دولت ضد ملي احمدي نـژاد  
و در سايه حذف يارانه ها برجسته گرديده، انتقال سودهاي به دسـت    
آمده از فعاليت هاي توليدي و صنعتي به فعاليت هاي اقتصادي غـيـر   

 مولد اما سود آورتر و آسان تر است. 
آزاد سازي اقتصادي بر پايه دستورات صندوق بين المللـي پـول و       
بانك جهاني نمي تواند و اصوال فاقد اين جوهره است كـه مـانـع از        
انتقال سودهاي بخش صنعت به فعاليت هاي داللي نگردد. فرامـوش   
نكنيم كه سرمايه بزرگ تجاري به دليل منافع و انگيزه هاي طبقاتي و 
مالي سرشار همواره پشتيبان آشكار و پنهان توليدات صنعتي خـارجـي   
بوده و هست. نگاهي هر چند گذرا به عملكرد اتاق بازرگاني و چـهـره    

 هاي با نفوذ آن كافي است تا به اين واقعيت صحه گذاشت.
با توجه به كمبود انگيزه سرمايه گذاري توليدي كه دولت احـمـدي   
نژاد در رواج آن نقش اساسي را داراست، آزادسازي اقتصادي كه هزينه 
سنگين و توان فرسايي را بردوش صنايع مي گذارد، حركت سـود و      
سرمايه از توليد به داللي و فعاليت هاي غير مولد تصريح خواهد شـد.  
حل مشكالت صنايع و حركت به سمت تقويت توليد در كشور زمانـي  

اجتماعي كـنـونـي     -امكان پذير خواهد بود كه سمت گيري اقتصادي
رژيم واليت فقيه متوقف شده، تغييري جدي پيدا كند. حل مـعـضـل      
صنايع كشور و حمايت از توليدكنندگان در گروِ تغيير سياست هاي ضد 

 مردمي از جمله آزاد سازي اقتصادي است.
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 امپرياليسم، و احياي سياست 
 تحت الحمايگي 

نخستين دهه سده بيست و يكم در حالي به پايان رسيد كه جـهـان   
شاهد ژرفش بحران ذاتي نظام سرمايه داري و گسترش توسعه طلبي و 

 جنگ افروزي امپرياليسم است. 
رويدادهاي شمال آفريقا، جنگ و تجاوز نظامي بر ضد ليبي، از برنامه 
معين امپرياليسم جهاني براي حفظ برتري و مقابله با تغييرها در عرصه 
توازن قوا در سطح جهاني حكايت مي كند. هنگامي كه طي بهمن ماه  

خيزش هاي مـردمـي در      ،”كنفرانس امنيتي مونيخ“سال گذشته، در 
خاور ميانه و شمال آفريقا در كانون بحث ها  قرار گرفت، و هـيـالري     

“ يك توفان تمام عـيـار  ” كلينتون، وزير خارجه آمريكا، اوضاع منطقه را 
توصيف كرد، براي هيچ يك از نيروهاي ترقي خواه و صـلـح طـلـب         
منطقه و جهان جاي ترديدي در كوشش هدفمند امپرياليسم براي حفظ 
نفوذ و سيطره خود باقي نگذاشت.  كمتر جريان مردمي و آزادي خواهي 
يي تصور مي كرد كه تمايل به بازگشت به سياست هاي استـعـمـاري    
قرن نوزدهم و احياي سياست تحت الحمايگي در دستور كار مـحـفـل    
هاي جنگ افروز و توسعه طلب آمريكا و اتحاديه اروپا قرار گرفته باشد. 
پيش از انقالب اكتبر، و تا مقطع پايان جنگ جهاني دوم و پيروزي بـر  
فاشسسم، امپرياليست ها تعداد زيادي از كشورهاي رشد نيافتـه را در      
انقياد خود گرفتند و به روش هاي گوناگون، از جمله جنگ، تـجـاوز و     
خون ريزي و جنايات هولناك، بخش هاي بزرگي از جهان را تصـرف    

ميالدي،    1919كردند، و سيستم و حاكميتي استعماري پديد آوردند. در  
درصد از ساكنان    67/  7درصد مسكون زمين همراه با  مجموع  65/  6

، 1964سياره ما، در وضعيت مستعمره و نيمه مستعمره قرار داشتند. در  
 1/  4و   3/  6يعني پس از جنگ جهاني دوم،  اين رقم ها به ترتيب به 

درصد كاهش پيدا كردند،  و در پرتو جنبش هاي آزادي بخش ملي، و   
حمايت اردوگاه سوسياليسم، سيستم مستعمراتي فرو ريخت، و بيش از   

كشور از بند رها شدند و آزادي، استقالل و حق حاكميت ملي و حق  70
تعيين سرنوشت خويش را به دست آوردند. كشورهاي آزاد شده از بـنـد    
استعمار، در كنار كشورهاي سوسياليستي، عامل مهمي در حفظ صـلـح   
جهاني و امكان پيشرفت موفقيت آميز اجتماعي به شمار مي آمدند. بـا     
فروپاشي اتحاد شوروي و تغيير توازن قوا در عرصه بين المللي به سـود  
امپرياليسم و برقراري نظم نوين جهاني، بار ديگر ابرهاي سياه بر فـراز  
آسمان كشورهاي رشد نيافته سايه افكنده و دامـنـه مـداخلـه هـاي          

سپتامبـر، و     11امپرياليستي افزايش نگران كننده اي يافته اند. حوادث  
در پي آن فضاي سياست بين المللي به شدت آكنده از  بـوي بـاروت     
جنگ و مرگ گرديد. اشغال نظامي عراق و افـغـانسـتـان، سـيـمـاي           

تبليغاتـي   -امپرياليسم را بارديگر از پسِ تبليغات دروغين و جنگ رواني
گسترده نمايان و برجسته كرد و در معرض داوري انديشه هاي همگاني 

امپرياليـسـم، واپسـيـن       گذاشت. لنين، در كتاب پر ارزش خود:   
، در خصوص ماهيت امپرياليسم با تاكيد نوشته مرحله سرمايه داري

هر اندازه سطح رشد سرمايه داري باالتر باشد، هر اندازه كمبـود  ” است:  
مواد خام بيشتر احساس شود و هراندازه رقابت و تالش بـراي دسـت     
يابي به منابع مواد خام سراسر جهان حادتر باشد، آتش مـبـارزه بـراي      

مرحله سرمـايـه     امپرياليسم، باالترين“ [  تصرف مستعمرات تيزتر است
، ترجمه زنده ياد رفيق محمد پورهرمزان، انتشارات حـزب تـوده     داري
]. امروز صحت اين ارزيابي بركسي پوشيـده     96،  صفحه  1357ايران، 

نيست، اما نكته فوق العاده مهم در جنگ افروزي و تـوطـئـه هـاي           
رنگارنگ امپرياليسم جهاني، احياي سياست تحت الحمايـگـي اسـت.      
سياست شوم تحت الحمايگي يكي از شكل هاي استعمار است. طـبـق    
اين سياست استيال جويانه، كشورهاي امپرياليستي همراه با زور، ماشين 

جنگي، قدرت و نفوذ اقتصادي خود،  بر كشورهاي رشد نيافته وضعيت سيـطـره   
آميز خود را تحميل مي كنند. در نظام تحت الحمايگي (پروتكتورِيت = ايـجـاد        
كشور تحت الحمايه)، دول نيرومند سرمايه داري عـمـال دسـت نشـانـده را             
بركشوري حاكم مي كنند، و با يك رشته قرار دادهاي نابرابر، تحميلي،  و ذلـت  
بار،  زنجير اسارت برگردن خلق ها مي افكنند. نمونه هاي تاريخي كشـورهـاي    
تحت الحمايه را مي توان در منطقه خليج فارس سراغ گرفت كه امپريالـيـسـم    
انگلستان عمال دست نشانده خود را با نام شيخ، سلطان، امير، و از ايـن دسـت     
لقب ها،  بر سرير حكومت نشانده بود. به عالوه، تحت الحمايگـي اغـلـب بـا          
جنگ، تجاوز و اشغال نظامي، و برپا  داشتن پايگاه هاي نظامي دريايي و هوايي 

 همراه بوده است.
اكنون در پي تجاوز نظامي به ليبي، به جسد اين سياست شوم و فاجعه آفرين 

 بار ديگر از سوي امپرياليسم جهاني جان تازه اي دميده مي شود. 
 -نكته بسيار مهمي كه اشاره به آن ضرور است، واكاوي نظريه يي است كه   

حـوادث   -با ارايه تعريفي نادرست و انحرافي از نقش مداخله جويانه امپرياليسم 
ماه هاي اخير، به ويژه تحوالت در شمال آفريقا، حوزه خليج فارس و خاور ميانه، 

معرفي مي كند. بايد يادآوري كرد كه، اگر هم “ تحول مفهومِ حاكميت دولت”را 
پراهميتي چون حاكميت ملي، حق خلق ها براي تعييـن  “  مفاهيم” در “  تحولي” 

سرنوشت خود، و حاكميت دولت ها، صورت پذيرفته است، اين تحول متـرقـي،   
مثبت و سازنده نبوده و نيست! هيچ گونه تغيير و تحولي در چارچوب كـنـونـيِ       
برتري طلبي امپرياليسم نمي تواند ناقص اصل حقوق خلق ها، استقالل ملي و   
تعيين حق حاكميت مردم را نقض كند. استقالل سياسي عبارت است از: فراهـم   
شدن وضعيت ضرور براي آنكه مردم يك كشور بتوانند آزادانه و بدون دخـالـت   
ديگران و اعمال نفوذ قدرت هاي خارجي، و براساس مصالح و مـنـافـع دور و        
نزديك كشور خود، سياست، و امور خود را تنظيم و آن را عملي كنند. نمي توان  
زير پوشش نظريه هايي بي بنياد و ضد علمي، در اهميت اصل استقالل و حـق  
مردم در تعيين سرنوشت خود،  ترديد روا داشت. سازوكار مـداخلـه جـويـانـه           
امپرياليسم و خطرهايي كه از اين ناحيه پديد مي آيد، حق حـاكـمـيـت مـلـي         

 كشورها را تهديد مي كند.
زماني كه از احياي سياست تحت الحمايگي و مقاصد تـوسـعـه طـلـبـانـه            
امپرياليسم سخن مي گوييم، مي بايد توجه كرد كه،  كشورهاي قدرتمند سرمايه 
داري به واسطه يك سلسله اشكال متنوع وابستگي و انقياد كشـورهـاي رشـد      

آن روبناي غير اقتصادي كه بر بـنـيـاد      ” يابنده را پديد مي آورند. به قول لنين:   
سرمايه مالي باال مي آيد، سياست سرمايه مالي و ايدئولوژي آن تـمـايـل بـه         

 ].98صفحه همان،  “ [تصرفات مستعمراتي را تشديد مي كند
احياي سياست تحت الحمايگي آشكارا خود را در تجاوز نظامي بـه لـيـبـي،       

در امور داخلي جـزيـره       -با اشاره مستقيم آمريكا  -مداخله عربستان سعودي 
بحرين، نشان مي دهد. اين سياست در نقطه مقابل خواست بحق خلـق هـاي      
منطقه براي تامين دمكراسي، حق حاكميت ملي و عدالت اجتماعي قرار داشته و 

 دارد.



1390فروردين ماه   22شنبه  دو   10   866شمارة  

ناپذيري  روزي كه افسانه شكست
 آمريكا در هم شكست

زمان به سه پايگاه هوايي كوبا آغاز شد. قـرار    هاي هواييِ هم چيز با حمله همه
هاي دفاعي آن را در هـم         ها كوبا را از توان بيندازد و توانايي بود كه اين حمله

) هفت كشتـه   1340فروردين  26(   1961آوريل  15هاي شنبه شب  بكوبد. حمله
جا گذاشت، و به نابودي دو هواپيما منجر شد. دو روز بعـد، مـزدوران تـيـپ           به

، با هدف سرنگون كردن دولت كوبا، به سوي سواحل اين جزيره حـركـت   2506
ساعت همه چيز تمام شد. نيـروهـاي آمـوزش ديـده،           72كردند. اما در عرض  

 1180حمايت مالي شده، و هماهنگي شده از سوي آمريكا، شكست خوردند و     
تن از آنان اسير شدند. طوري شد كه اين عمليات در تاريخ به عـنـوان تـجـاوز        

(فـرورديـن       1961ثبت شد. در آوريل    “  ها خليج خوك” نظامي شكست خورده 
كوبايي جان خود را در راه دفاع از جزيره موطـن خـود از        150) بيش از  1340

 كوبا تبديل شد. -دست دادند. اين تجاوز به نقطه عطفي در روابط آمريكا
نخستين شكسـت  ” روي تابلوهاي بزرگ اعالن، هنوز از آن شكست با عنوان 

نـه يـك     “  هـا  خليج خوك” شود. اما عمليات   ياد مي“  امپرياليسم در قاره آمريكا
رخداد منفرد و اتفاقي و نه نخستين عمل ضد انقالبي در مورد انقالب كوبا، بلكه 
فصلي بود از حكايت هميشگي تجاوزگري اياالت متحد آمريكا، و اوج كـارزار      

) از 1338( 1959جانبه و قدرت مندانه تروريستي و خرابكارانه يي  بود كه از  همه
هاي  گذاري، ارسال نامه به ضد كوبا به راه انداخته شد: بمب ”سيا“سوي سازمان 

هاي اصلي آب مصرفي مـردم، و بـه آتـش           پستي انفجاري، خراب كردن لوله
انـدازي     كشيدن كشتزارهاي نيشكر و تنباكو. عدم موفقيت سازمان سيا در راه     

شورش و ناآرامي گسترده در كوبا، در دو سال بعد، به اين منجر شد كه آمريـكـا   
راهبرد (استراتژي) خود را از ايجاد ناآرامي و شورش به تهاجم نظامي تغيير دهد.   

خـاكـوبـو    “دست داشتن و دخالت آمريكا در سرنگون كردن دولت چپ گـراي    
اي به مـنـظـور       ي شد براي طرحي چهار مرحله“ نقشه راه“در گواتماال، “  آربنز

سرنگون كردن دولت جوان سوسياليستي كوبا. اين طرح مشتمل بود بر: ايـجـاد     
هـاي ضـد        يك جريان سياسي در خارج از كوبا در تالش براي تشكيل گـروه   

انقالبي؛ ايجاد يك جبهه ضد انقالبي در درون جزيره، زير نفوذ سازمـان سـيـا؛      
نظامي براي نفوذ به داخل كشور؛ و تهاجم تبليغـاتـي يـي       آموزش نيروهاي شبه

جانبه و گسترده به ضد دولت كاسترو. در جريان حمله نظامي اول، قرار بـود    همه
هاي نظامي كوچك به نقاط مختلف در داخل كوبا نفوذ كنند، و اگـر       كه دسته

الزم باشد، نيروي هوايي آمريكا نيز به پشتيباني از آن ها وارد عـمـل بشـود.          
آورد،    براي توجيه اين شكست نظامي آمريكا مـي “  غرب” هايي كه معموالً  بهانه

شود. گاهي تقصير را     هاي تاكتيكي و كوتاهي ها خالصه مي در اشاره به  اشتباه
اندازند كه قرار بود براي منحرف كردن توجه هـا، در     نظامياني مي به گردن شبه

جايي ديگر پياده شوند؛ و برخي، تصميم جان اف كندي، رئيس جمهوري وقـت     
آمريكا، را در كاستن از پوشش هوايي و تأخير انداختن در آن، علت شـكـسـت      

ها و برخوردهـاي   كنند. حتي برخي ديگر عامل آن شكست را اختالف  قلمداد مي
شخصي ميان رئيس جمهوري، مشاوران ارشد و سازمان سيا، و ناآشـنـايـي بـا       

شود، خود  كنند. اما در اين ميان، آنچه ناديده گرفته مي جغرافياي محل عنوان مي
هاي ارتش كوبا و سران آن، دستاوردهاي انقالب و حـمـايـت       مردم كوبا، اقدام

) گـفـت:      1378(   1999، ژنرال كوبايي، در “ رامون فرناندز“مردمي از آن است.  
مزدوران با آمادگي كامل تسليحاتي و حمايتي پيش آمدند. آنچه نداشتند، هدفي ”

عادالنه از براي دفاع بود. به همين دليل بود كه آنان با آن شـور، شـهـامـت،          
جديت، رشادت، قاطعيت، شجاعت و شوق به پيروزي يي كه نيروهاي انقـالبـي   

 “جنگيدند، نجنگيدند. مي
سـي يـرا     “هاي  رهبري نظامي فيدل كاسترو، كه در مبارزات چريكي در كوه

ها حياتي بـود. كـاسـتـرو           آبديده شده بود، در تضمين پيروزي كوبايي“  مايسترا
 1959شناخت، و از همان زمانِ پيروزي انقالب در    را خوب مي“ ها خليج خوك”
ريزي كرده بود. در سراسر   ) براي رويارويي با تجاوز خارجي، فكر و برنامه 1338( 

جزيره، تمام نقاطي كه احتمال پياده شدن نيرو وجود داشت، به لحاظ نـظـامـي    
تقويت شده بودند. براي فريب دادن متجاوزان، هواپيماهاي از كار افتاده و خراب  

جا جمع كرده بودند و به عنوان طعمه در معرض ديد قرار داده بودنـد، در     را يك
حالي كه چند هواپيماي جنگنده كوبايي را در نقاط پراكنده مستقر و استتار كرده 
بودند. همين نيروي هوايي نهاني بود كه وقتي متجاوزان حمله را آغاز كردند، بر  

هاي حامل تجهيزات مـتـجـاوزان       به تعقيب كشتي 33هاي تي آنها تاخت. جت 
پرداختند و آنها را به عقب راندند. مزدوران گردان پنجم بر اثر عمليات نيروهـاي   

هوايي كوچك اما جنـگـنـده    
كل روحيه خـود را       كوبا، به

باختـنـد و در زيـر آتـش             
نيروهاي كوبايي از پـيـاده       
شدن در ساحـل خـودداري     
كردند. اما عامل اصـلـي و        

هـا،   عمده در پيروزي كوبايي
همانا دستاوردهاي انـقـالب     

 بود.
هـاي   ) گام 1340( 1961تا 

بلندي به سود مردم برداشتـه  
شده بـود. دولـت، قـانـون          
هـزار دهـقـان       100هاي كشاورزي بين  اصالحات ارضي و توزيع زمين

هاي بـزرگ را     ها و شركت  بدون زمين را به تصويب رسانده بود. بانك 
ملي كرده بود، كارزارهاي سوادآموزي را برپا داشته و نرخ برق و تلفن را 

سازي نيز اصالحاتي صورت گرفـتـه     كاهش داده بود. در شهرها و خانه 
بود، و قانون كنترل نرخ اجاره بها تصويب شده بود. سواحل كشور را كه  

پوستان مجاز به پاي گذاردن در آن ها نبـودنـد،    قبالً مردم عادي و سياه
خـلـيـج    ” براي استفاده عموم آزاد شده بود. كمتر جايي در كوبا به اندازه  

هاي تازه ايجـاد شـده      آثار عميق انقالب را شاهد بود. تعاوني “  ها خوك
سازي ده برابر شده بود،  هاي ذغال بودند، دستمزد روزانه كارگران كارخانه

قيمت كاالهاي اساسي پايين آورده شده بودند. نخستين بـيـمـارسـتـان       
ساخته شده بود، و سيل آموزگاران داوطلب نيز به آن منطقه سرازير شده 

دوستي قرار داشتند.  بود. در زمان حمله، مردم كوبا در اوج احساس ميهن 
ها با عشق به مـيـهـن،       اتكاي مزدوران مهاجم به گلوله بود، اما كوبايي
 شوق و شور، و سربلندي انقالبي متكي بودند.

آناني را كه به سرنگـون كـردن     “  ها خليج خوك” پيروزي كاسترو در 
اعتبار كرد، و جايگاه سياسي خود او  دولت او اميد بسته بودند، رسوا و بي
تر شدن خود مردم نيز منجر شـد،   را تقويت كرد. اين پيروزي به راديكال 

و احتمال سقوط انقالب به مرتبه انقالبي ليبرال يا سوسيال دموكراتيـك  
، در مـراسـم   1961آوريل  16ناپذيري از بين برد. روز   را به طور برگشت
هاي اوليه، كاسترو براي نخستين بـار   شدگان در حمله تشييع جنازه كشته

در “  هـا    خليج خوك” سرشت سوسياليستي انقالب را اعالم كرد. اهميت  
توان آن را به عنوان رخدادي دوران ساز دانست كـه   همين است كه مي

مسير آينده انقالب را معين كرد ، و روابط كوبا با اتحاد شوروي را محكم 
مزدوري كه به اسارت درآمده بودند، از طبقه متوسط و  1180كرد.  اكثر  

هاي شـنـاخـتـه شـده دوران           كاتوليك بودند. تعدادي كشيش و چهره 
شد. بر اساس برآوردهاي رسمي كوبا،   نيز در بين آنان ديده مي“  باتيستا“

ها هكتار زميـن، ده هـزار        اين اسيران در پيش از انقالب مالك ميليون
كارخانه نيشـكـر بـودنـد.        10كارخانه، پنج معدن، دو بانك و  70خانه، 

اش در مراسم روز اول ماه مه آن سـال، پـيـروزي       كاسترو در سخنراني
را پيروزي طبقه كارگر بر طبقه بهره كش خـوانـد. در      “  ها خليج خوك” 

ميليون دالر به عنوان غرامـت،   50اسير، كوبا  1180ازاي آزاد كردن آن 
 و نيز مقاديري دارو و مواد غذايي براي كودكان دريافت كرد.

خليج ”در برابر رفتار همراه با عواطف انساني كوبا با مزدوران آزاد شده 
انگيزي  كه پس از آزادي به ميامي آمريكا بازگشتند تا به فتنه  -“ ها خوك

پنج ”هاي معروف به  كاسترو از كوبايي -و تجاوز بر ضد كوبا ادامه دهند 
كند كه به جرم دفاع از استقالل كوبا هـنـوز در        ياد مي“  زنداني ميامي

گـوآرا   ، چه“ ها خليج خوك” اند. در اوج تجاوزگري در   خاك آمريكا زنداني
تا زماني كه امپرياليسم به طور كامل از ميان نرفته باشد، صلحي ” گفت:  

تا كنون آمريكا اين نكته را    1961و از همان سال “  در كار نخواهد بود. 
اثبات كرده است. واشنگتن جنگ رذيالنه و كثيف خود با كوبا را تقويت  
و تشديد كرده است: از تحريم اقتصادي يي كه سـبـب كـمـبـود در             

ها شده است گرفته  تا ترور و قتل افراد و عمليات  ها و مدرسه بيمارستان
از سوي  سازمان سيا، عـالوه بـر     “  عمليات مونگوس”اي مانند    مخفيانه

دهي، حمايت مالي و دامن زدن بـه   اندر كار سازمان كوبا، همچنين دست
شورش و ناآرامي در كشورهاي مستقل آمريكاي التين، از نيكـاراگـوئـه    

خـلـيـج    ” گرفته تا شيلي بوده است. اما پس از شكست مـزدوران در         
، آمريكا حتي يك بار هم به حمله مستقيم بر ضد كوبا دسـت    “ ها خوك

 نزده است
، چـاپ    “ مورنـيـنـگ اسـتـار       ” [ به نقل از: روزنامه چپ   

 انگلستان].
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در مبارزه با گراني و باالرفتن هزينه زندگي سهم به سزايي  1977دادند، و در قيام 
داشتند. كمونيست ها در شهر حلوان و دانشگاه ها دست به اقدام زدند به گونه اي  

آن را      -باعلم به اينكه اين قيام  يك جنبش توده اي است    -كه، انور سادات 
قيام دزدان نام نهاد وكمونيست ها را دستگير و به پاي ميز محـاكـمـه كشـانـد.         
سادات ضربه هاي نابوده كننده اي بر حزب كمونيست مصر وارد كرد. اين ضربـه   

 بود. 1981ها هفت بار بر حزب وارد شد و آخرينِ آن در ژانويه 
 س ـ اين ضربه هاي نابود كننده چگونه بود؟

اين ضربه ها به صورت محاكمه كمونيست ها به اتهام اقدام به سرنگوني ج ـ 
نظام، و عليه امنيت ملي، و هم چنين محاكمه مدني تعدادي ديگر از كمونيست ها 
كه در مواردي به برائت آنان به دليل دست نداشتن در هيچ گونه اقدام خشـونـت   
آميز انجاميد، تا آنكه حكم مشهور قاضي سعيد العشماوي مـبـنـي بـر بـرائـت           

 كمونيست ها از استفاده از خشونت و توهين به اديان صادر گرديد.
س ـ از چه زماني تصميم به از سر گيري فـعـالـيـت حـزب           

 كمونيست گرفتيد؟
) تشكيـل    2011مارس  14( 89اسفند ماه  23در جلسه يي كه در تاريخ ج ـ  

داديم در خصوص از سر گيري فعاليت علني حزب و چگونگي تشكيل كميته هاي 
مختلف اتفاق نظر حاصل گرديد. سعي داريم با هماهنگي با كميته احزاب نسبـت   
به فراهم كردن مستندات حزب در شرايط جديد، آن هم پس از سال ها سركـوب  
و حذف كمونيست ها ، امكان فعاليت علني آن را فراهم كنيم. حزب ما در گذشته  
فعاليت غير علني و مخفي خود را داشته و در اين مدت سه كنگره برگزار كرده كه 

نام ببريم. آخرين كنگره  بر احتـرام بـه       1994  -  1982مي توان از كنگره هاي 
اديان، برابري و عدالت تاكيد داشت. كليه كنگره ها در مصر تشكيل گـرديـد. در       
گذشته فقط در خصوص نتايج كنگره ها اطالع رساني مي كرديم، و از چگونگـي  
تشكيل آن ها، به داليل امنيتي، سخني به ميان نمي آمد. اما در حال حـاضـر و      
پس از شرايط مساعدي كه انقالب فراهم كرد، مجددا سازمان دهي مي كنيم، و   
با اساسنامه يي متناسب، كه روابط بين ارگان هاي مختلف حزب را هماهنگ كند، 
در راه رسيدن به خواسته هاي مردم مصر تالش خواهيم كرد. ما نيك مي دانيـم   
كه مرحله بعدي به منظور تحقق  هدف هاي انقالب سخت و طوالني خواهد بود. 
هدف انقالب فراهم كردن شرايط براي انتخابات آزاد، و باال بردن سطح زنـدگـي   
مردم است. من با آنان كه انقالب را انقالب جوانان مي نامند اختالف نظر دارم.    
جوانان انقالب را شروع كردند و ديوارهاي ترس را از بين بردند، اما همه مردم و   
گروه هاي سياسي در انقالب شركت كردند، گروه هايي كه در گذشته هم مبـارزه  
مي كردند. انقالب ابتدا به ساكن به وجود نيامد، و ما تاكنون يك مرحله از انقالب 

روز    15را پشت سر گذاشته ايم. ما سعي داريم با تماس با رفقاي كمونيست در    
آينده نسبت به انتقال از شرايط مخفي و غير علني به شرايط  فعاليت علني اقـدام  

 كنيم.
 را تعيين كرده ايد؟آيا رهبر حزب كمونيست س ـ 
(سال   1935در حال حاضر نداريم، اما از سال رهبر حزب كسي به عنوان ج ـ 

تاسيس حزب) دبيرخانه يي متشكل از سه نفر وجود دارد، زيرا حزب مـا از سـه        
گروه اساسي تشكيل شده است. با توجه به گروه بندي ها و اختالفات سال هـاي   

و اصرار بر عدم تكرار اين گونه گروه بـنـدي هـا، كـه           ،  هفتادچهل و پنجاه و 
متاسفانه زيان هاي جبران ناپذيري به جنبش كمونيستي وارد آورد، اين دبيرخانـه  
پا بر جا ماند. حزب ما در گذشته سخنگوياني مانند: حمدي حسن، كـه مسـئـول        
بخش كارگري و سنديكايي حزب بود، سيد حنفاوي كه عضو دبيرخانه مهندسـان  
ضد حراست و مسئول بخش سنديكايي صنفي، و دكتر صالح السروي، كه عضـو  

مارس بوده و استاد دانشگاه حلوان است، داشته است. به همراه ايشـان،    9جنبش 
استاد يسري ذكي، از فعاالن حزب ما، از سخنگويان حزب به شمار مي آمـد. در     

  شرايط جديد، حزب ما داراي دبير كل و رهبري خواهد بود. 
س ـ در خصوص آنچه كه به الحاد كمونيست ها معروف شـده،    

 نظرتان چيست؟
قرن گذشته شنيده شده است. كمونيسم هيچ گونـه    20اين سخن از دهه ج ـ 

ضديتي با دين نداشته است. در ميان آنچه كه حزب ما منتشر كرده حتـي يـك      
مورد دشمني و يا ضديت با دين را نمي توان پيدا كرد، برعكس، حزب كمونيست 
پيوسته احترام به اديان و آزادي انديشه و باورها را رعايت كرده، و سوء استفاده از 
دين و باورها ي مردم را به نفع جرياني خاص كه با توده هاي مردم دشمني مـي  
ورزند، رد مي كند. از دين هميشه به مانند سالحي بر ضد انقالبي ها  استفاده مي  
شده است. اين سالح  نخست در قرون وسطا و سپس از سوي سرمايه داران و      

دليل اين كار هـم مـبـارزه          .فئودال ها به ضد كمونيست ها به  كار گرفته شد

كمونيست ها در راه  تغيير اوضاع نابسامان اجتماعي است. انور سادات در  ادامه مصاحبه با رفيق صالح عدلي...
زمان رياست خويش بر مصر بازي خطرناكي را براي رو در رويـي بـا         
كمونيسم رو به رشد در دهه هفتاد در پيش گرفت. وي با راهـنـمـايـي        
امريكايي ها و سعودي ها و استاندار اسيوط، عثمان احمد عثمان، قبل از 

، براي بقاي نظام حكومت خود دست به دامان جريان هـاي    1977قيام 
اسالمي شد. وي ضمن سركوب كمونيست ها در دانشگاه و جـاهـاي        
ديگر، امكانات بي شماري در اختيار اخوان المسلمين قرارداد تا بـتـوانـد    
قيام را سركوب كند.  همين جريانات (اخوان المسلمين) پس از آنـكـه          
موقعيت خود را تثبيت كردند، به ضد او (سادات) شورش كردند. هدف ما    
بر قراري عدالت است و نه بازبيني افكار ديگران و تفتيش عقايد. ملـك   
فاروق، پادشاه پيشين مصر، نيز از اخوان المسلمين مدد مـي جسـت و       

 هرگز با كمونيست ها از در همكاري در نيامد.
س ـ چرا حزب كمونيست در دوران حسـنـي مـبـارك         

 فعاليت خود را از سر نگرفت؟
انقالب به اين دليل صورت گرفـت كـه در كشـور آزادي و              ج ـ 

دموكراسي بر قرار نبود، حتي احزابي كه ظاهرا  فعال بودند فـقـط بـه        
صورت ظاهري در صحنه بودند . هنگامي كه حزب كمونيـسـت بـراي       
اعالم حضور اقدام مي كرد، با برخورد ضد كمونيستي حزب ملي حـاكـم   
رو به رو مي شد. در كل، فعاليت كمونيست ها ممنوع بود، و فعاليت باقي 
احزاب هم صوري و روي كاغذ بود. آن ها هيچ گونه فعاليـت عـمـلـي        

بارها براي اجازه فعاليت “  الكرامه“ و “  الوسط” نداشتند. حزب هايي مانند  
اقدام كردند، اما درخواست شان پذيرفته نشد. به همين دليل مـجـبـور       

  .بوديم تا تغيير اوضاع به فعاليت مخفي و غير علني خود ادامه دهيم 
س ـ نظر شما در مورد ديدگاهي كـه مـدعـي اسـت           
كمونيست ها قصد دارند انقالب را سكوي پرش قراردهنـد  

 چيست؟
كمونيست ها هرگز از حوادث انقالب دور نبوده و پيوسته در دل ج ـ 

مبارزات توده ها بر ضد تروريسم حضور داشته اند. مبارزه ما همواره بـه     
صورت توده اي و دموكراتيك و به منظور بهبود شرايط اجتماعي بـوده    
است و  حالت خشونت آميز و تروريستي به خود نگرفته و به مانند هسته 

با استفاده از خشونت قصد تحميل نظـر  “  القاعده” هاي وابسته به جريان 
 اقليتي را بر ديگران ندارد.

س ـ آيا در زمان حسني مبارك با ضربه هايـي مـواجـه      
 شديد؟
در دوران مبارك، در مقايسه با زمان انور سادات، با ضربه هـاي    ج ـ 

ساده اي مواجه شديم، زيرا در اين دوران ما عموما با خالي بودن صحنه 
از فعاليت احزاب رو به رو بوديم، اما در زمان سادات با سركوب رو در رو 
شديم. اين وضع با پيروزي مرحله اول انقالب در حال حاضر تغيير كرده  

 است.
س ـ آيا شما تابع اجراي بدون تغيير قوانين و نظـريـات   

 ماركس هستيد؟
قوانين ماركس هر گز مقدس  نبوده اند. آنچه ماركـس كشـف       ج ـ

كرد روابط واقعي موجود در جهان  پيرامون ماست. راز ماندگـاري ايـن      
قوانين در آن است كه براي بهبود شرايط زندگي در جهان مورد استفاده 
قرار گيرند. ما هنوز  همه آرمان هاي ماركس را مورد استفاده قرار نـداده  

تاريخ عبارت است از مبارزه بين طبقات و بر اساس “ ايم . ماركس گفت:   
رهايي انسان از راه انقالب ميسر اسـت.    “ ...  منافع اقتصادي و اجتماعي

انقالب فرانسه راه تازه اي بروي جهان گشود، و امروز ما موج جديدي از 
انقالب جهاني را در منطقه شاهديم. احزاب سوسياليستي با هم ديدار و    
تبادل نظر مي كنند، همان گونه كه ديدارها وگفت و گـوهـاي احـزاب      
ديني و غير ديني صورت مي گيرد. وجه مشترك تمامي گفت و گـوهـا      
آرمان ها و هدف هاي مشترك بين آن هاست. هر كشوري خصوصيـات   
خود را داراست. ماهم خصوصيات و شرايط خاص خودمـان را داريـم.        
بديهي است كه ما با بقيه احزاب كمونيستي دنيا در ارتباط هستيم و اين 

 ارتباط هميشه وجود داشته است.  
 



بر ضد اشغالگـران و    
هم پيمانان آن هـا،      
يعني فئـودال هـا و       
كارفرمايان، در مـدت  
ســه ســال هــزاران     
كمونيست دستـگـيـر    
شدند. در اين مـدت     
مقاومت شديـدي از    
جانـب اسـمـاعـيـل        
صدقي [از همـكـاران    
زغلول كه به نخسـت  

وزيري رسيد] در مقابل اشغالگران در جريان بود. در كودتايي كـه    
منجر شد، بخشي از كمونيست ها ضـمـن    1952به انقالب سال 

“ سازمان افسران آزاد” شركت فعال در آن، نقش مهمي در تشكل 
“ جنبش رهايي بخش ملـي “برعهده داشتند. جنبش مذكور به نام  

معروف بود، و خالد محي الدين و يوسف صديق از رهـبـران آن       
از سوي اين  جنبش بـه  “  افسران آزادسازمان “بودند. بيانيه هاي  

چاپ مي رسيد. پس از آن ميان كمونيست ها در خصوص حمايت  
از انقالب اختالف افتاد، و بخشي از آنان به پشتيباني از آمـريـكـا    
موضع گيري كردند. اين موضع گيري خطاي بزرگي بود، خصوصا  
هنگامي كه جمال عبدالناصر تصميم به انحالل و غير قـانـونـي      
كردن احزاب و تعطيل و مصادره كردن نشريات و روزنامه هـاي    
آن ها گرفت، جنبش كمونيستي با صالبت در برابر ايـن اقـدام       
استبدادي ايستادگي كرد و خواهان بازگشت ارتش به پادگان ها و 
از سرگيري فعاليت هاي دموكراتيك در درون كشور از طـريـق       
تدوين قانون اساسي جديد شد. از همين جا اختالف كمونيست ها  
با عبدالناصر آغاز گرديد. در مقطع تاسيس حزب كمونيست مصـر   

، اختالفات ناصر با كمونيست ها فزونـي گـرفـت.      1958در سال 
كمونيست ها از انحالل حزبشان و ورود به حزب فراگير مورد نظر 
ناصر خودداري كردند و در برابر آن پيشنهاد تشكيل جبهه انقالبي 
با استقالل تشكيالتي را براي همكاري با انقالب مطرح كـردنـد.   
نكته دوم مورد اختالف ناصر و كمونيست ها، وحدت سـوريـه و       
مصر بود. كمونيست ها با وجود موافقت با وحدت، بر چگونگي و    
روش انجام آن با ناصر اختالف داشت و خـواهـان بـرگـزاري           
رفراندوم و در پيش گرفتن  روش هاي دموكراتيك و عدم تحميل 

  1958الگوي مصري بر وحدت دو كشور بودند. ناصر در سـال         
اقدام به سركوب و بازداشت كمونيست ها و شكنجه و آزار آنـان     
كرد، به گونه اي كه بسياري از آنان مانند عطيه و لويس حداد زير 

ادامـه     1964شكنجه به شهادت رسيدند. اين وضعيت تا سـال       
داشت. در اين هنگام  و پس از آنكه كمونيست ها به اين نتيـجـه   
رسيدند كه ناصر در راه سوسيالسم گام نهاده و خواهان تعـاون و    
همكاري با آنان است، تصميم به انحالل حزب گرفتند. آنان بـه     
اميد گام نهادن كشورشان  در راه سوسياليسم، تن بـه انـحـالل      
حزب دادند اما مجدداً در دهه هفتاد سازمان حزبي خود را تشكيل 
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 س ـ اولين فعاليت هاي حزب در چه زماني آغاز گرديد؟
آغـاز  “ حزب سوسياليست مصر”با نام   1920نخستين فعاليت حزب در سال ج ـ 

تغيير يافت. در آن      “  حزب كمونيست مصر” به  1922گرديد. نام اين حزب در سال  
نفر عضو داشت. در همين زمان تـظـاهـرات      20/000هنگام اتحاديه كارگران مصر 

عظيمي با خواست بهبود شرايط زندگي كارگران و مقاومت در مقابل اشغالگران، در   
شهرهاي اسكندريه و قاهره صورت گرفت. سعد زغلول [نخست وزير وقت و موسس 

، در يك اقدام بي سابقه دستور ممنوعيت فعاليت حـزب، تـوقـيـف         “] الوفْد” حزب 
از آن زمان تاكنون فعاليت احـزاب    نشريات، و بازداشت رهبران حزب را صادر كرد.  

هاي كمونيست در مصر ممنوع شد. اما بررغم ممنوعيت در طول سال ها حزب پا به 
، اين فعاليت ها در چارچوب جنـبـش   1970در دهه پاي توده ها فعاليت كرده است.  

دانشجويي و حزب كمونيست كارگري ادامه پيدا كرد. حزب كمونيست كارگـري از     
 -جمله حزب هاي مهم موجود در عرصه جنبش دانشجويي و پايگاه هاي كارگري   

مهم ترين نيروي اپوزيسيون بود. باوجود ممنوعيت فعاليت حـزب     –و در آن شرايط 
بود، كمونيست هـا    “  حزب اتحاد“ هاي مخالف، و در شرايطي كه تنها حزب موجود 

شـروع   1975به وجود آوردند، و در سال  1972هسته هاي سازماني خود را در سال 
فعاليت مجدد حزب را اعالم كردند. در آن هنگام حزب ما اولين حزبي بود كـه بـا        

، انـور    1976وجود ممنوع بودنش، فعاليت خود را آغاز كرد. به دنبال آن و در سال    
حـزب  ” [حـزب سـتـاره]،          “  حزب النجمـه ” سادات اجازه فعاليت حزب هايي مانند 

 [حزب حاكم] را صادر كرد.“ حزب مصر“[حزب آزادگان] و “ االحرار
س ـ در آن دوره هاي مختلف زماني چه كساني رياست حـزب را    

 برعهده داشتند؟
حزب از به هم پيوستگي سه گروه تشكيل شد: اولي، گروه اصالح طلبي بـه   ج ـ 

، رهبر رومانيايي اش، گرفتـه  “ فابيوس” بود، كه نام گروه خود را از نام “  فابي ها” نام 
بود. مسئوليت اين  گروه با سالمه موسي، محمد عدنان، و بـعـضـي از رهـبـران             
سنديكاهاي كارگري بود،  كه بعدها به حزب كمونيست مصر تبديل شد. از رهبـران   
اوليه حزب، وكيل مشهور مصري، آنتوان مارون، بود كه پس از دستگيري رهـبـران   
حزب، و در نتيجه اعتصاب غذا، به شهادت رسيد. او اولين شهيد جنبش كمونيستـي   
مصر بود. در دهه چهل قرن بيستم، جنبش كمونيستي تعدادي از شخصيـت هـاي      
برگزيده ملي  را در بر داشت كه سهم مهمي در باال بردن سطح تفكر اجتمـاعـي و     
ادبي مصر را به عهده داشتند. اگر به گذشته بازگرديم، در عرصه سينما با نام صـالح  
يوسف و در تئاتر با نام نعمان عاشور بر خورد مي كنيم. در آن هنگام پيـشـگـامـان      

رهبري جنبش كارگري را برعهده داشتند. در دهه هفتاد قـرن بـيـسـتـم            “  وفديه”
حزب ما در    1995رهبران جواني مانند  نبيل هاللي و محمود العالم را  داشتيم. در  

نقش مهمي “  اخوان المسلمين“ و “  التجمع الناصري” ، “ الوفد” كنار حزب هايي مانند 
 در جنبش ملي براي تغيير ايفا كرد.

 
 س ـ چرا حزب كمونيست اجازه فعاليت قانوني نداشت؟  

در سال هاي چهل از قرن بيستم و هنگامي كه حزب فعاليـت خـود را از         ج ـ 
عرصه دفاع از حقوق كارگران به مقاومت در برابر اشغالگران خارجي تـغـيـيـر داد،       
مبارزه مسلحانه نيز به عنوان بخشي از مقاومت در دستور كار قرار گرفت. در مبـارزه   

11 April 2011  

مصاحبه رفيق صالح عدلي، سخنگوي حزب كمونيست مصر با 
 “حقوق دات كام”

حزب كمونيست مصر فعاليت علني خود را  
 آغاز خواهد كرد

     11ادامه در صفحه 
 كمك مالي رسيده

مين 70به ياد رفيق رحمان هاتفي و به پيشواز 
دالر از كانادا 200سالگرد بنيادگذاري حزب                


