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 6ادامه در صفحه 

 تاملي بر اثرات مخرب آزاد سازي اقتصادي

ريشه هاي مادي شكاف هاي روبناي سياسي و 

 لزوم مبارزه فعال برضد ديكتاتوري

 بر اين زمين عبث مرو”
 “بيافرين بيافرين    

 احسان طبري][           
 

ژرفش شكاف برآمده از تضادهاي دروني 
رژيم واليي و امكان بروز تغييرات در شكل 
روبناي سياسي آن،  فرصت مناسبي را در     
مقابل جنبش مردمي قرار داده اسـت. در       
شرايط كنوني جنبش مردمي نبايد و نـمـي   
تواند، بنا بر تحليل هاي ناكامل و توصـيـه   
برخي از فعاالن سياسي، با كناره گيري بـه  
انتظار تحوالت آينده كشور بماند. زيرا بـي     
گمان، كنش و واكنش هاي دروني رژيم در 
راستاي تقسيم قدرت و ثروت ملي منجر به  
موج جديدي از عكس العمل نسـبـت بـه        

حركت بعـدي    –جنبش مردمي خواهد شد 
رژيم در راستاي حل بحران خطرناك مـي    
تواند سركوب خشن تر، و يا حتـي عـقـب      
نشيني يي موقتي با برخي رفرم هاي نـيـم   
بند را در بر داشته باشد. از اين رو، جنـبـش    
مردمي بايد هوشيارانه آمادگي حركت همـه  
جانبه و فعال خود را حفظ كند. اين فـرض     
اشتباهي است كه روند چنـد پـاره شـدن        
روبناي سياسي ديكتاتوري حاكـم، و بـي       

، و تـزلـزل در     رژيم اعتباري نقش رهبران
رابطه ميان ولي فقيه و احمدي نژاد،  خـود  
بخود باعث فروپاشي نظـام و يـا جـذب          
قشرهاي اجتماعي به سوي جنبـش سـبـز      
خواهد شد. علت اختالف ها و شكاف هـاي  
درون رژيم به موجب تقابل بسيارسنـگـيـن    
ميان منافع اقتصادي ـ سياسي كانون هاي 

قدرت متصل به سرمايه هاي كالن اند. پيـونـد    
ميان اين كانون هاي قدرت هاي سـيـاسـي ـ      
اقتصادي درونِ رژيم بسيار پيچيده، سيال و بـه    
صورت همزمان در تضاد و در وحدت با يكديگر 
عمل  مي كنند: رابطه كنوني احمـدي نـژاد و        
خامنه اي هم به اين شكل است. بـه عـبـارت       
ديگر، تخريب هر كدام از اين دو مسند قـدرت    
مي تواند اثر متقابل در ديگري، و عواقب غـيـر     
مترقبه يي را به همراه داشته باشد. از ايـن رو،       
تمام جناح ها، و از جمله رهبر و رئيس جمهوري 
دست پرورده اش، با احتياط  در حفظ مـنـافـع      

 مشترك براي بقاي نظام عمل خواهند كرد.  
واضح است كه، تاثير فشارهاي بر آمـده از       

سطح جامعه  در روبنـاي سـيـاسـي رژيـم ـ             
مخصوصا پي آمدهاي حمايت بي چون چـراي    

از كودتاي انتخاباتي احمدي نژاد تا حـد  “  رهبر” 
خرد كردن ياران قبلي و حتي كسانـي مـانـنـد       
حسن خميني ـ خامنه اي را در موقعيت بسـيـار   
دشوار سياسي قرار داده  است. هـمـيـن طـور،        

اصـول  ” به عنـوان يـك       “  احمدي نژاد” پديده 
“ قـانـونـي   ” و يك نماد قدرتمند “   گراي صادق

قابل عرضه به جامعه، به شدت در بين جـنـاح     
هاي شريك در قدرت بي اعتبار گشته است. در  
شرايط كنوني اين دو مسند كليدي قـدرت، بـا     
بحران هويت و مشروعيت در روبناي سياسي و   

سياسي رو به رو شده -در بين نيروهاي اجتماعي
اند. حداقل بدرستي مي توان گفت كه شـكـل      
كنوني رابطه ميان ولي فقيه و رئيس جمهـوري  
در روبناي سياسي رژيم واليي به نقطه اتـمـام     

 گل ياس سپهر

 3و  2ادامه در صفحه 

با آغاز سال جديد پيامدهاي ناگوار اجـراي طـرح       
تحول اقتصادي و حذف يارانه ها مطابق فرمان هـاي  
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بيش از گذشته 

 نمايان و بر زندگي اكثريت مردم سنگيني مي كند. 
شگفت زدگي همگاني از افزايش قيمت گاز و بـرق  

برابر و در نتيجه قبض هاي گـاز     4مصرفي تا حداقل 
هزار توماني از نخستين روزهاي ارديبهشت  100تا  90

ماه اينك جاي خود را به نگراني و خشم اجتماعي داده 
است.  دولت كودتا و مرتجعان حاكم در هـراس از         

نارضايتي همگاني، بالفاصله واريز يارانـه نـقـدي      
نوبت سوم به حساب سرپرستان خـانـوار در اول         
ارديبهشت ماه را اعالم كردند. مدير عامل سازمـان   

 29هدفمند سازي يارانه ها به خبرگزاري فـارس،    
زمان واريز يـارانـه هـا اول        ” فروردين ماه، گفت:  

ارديبهشت ماه است و سرپرستان خـانـوارهـا مـي       
“ توانند در همان روز يارانه خود را برداشت كنـنـد.   

 10پيام كميته مركزي حزب توده ايران به كنگره فدائيان خلق ايران (اكثريت)     ص 
 9و  8با رهبري حزب كمونيست مصر              صفحات “ نامه مردم”مصاحبه اختصاصي 

 از نفير و نواي كركس جنگ 
 التهابي به زندگي جاريست 

 بهر امحاء كل نوع بشر
 ديو در نقشه تبه كاريست 
 بذر اندوه و مرگ ميكارد 

 روي ويرانه هاي هستي خلق
 اين دد، اين بدسگال خون آشام
 مي كشاند به مويه مستي خلق

 مهر را تا به زرق غم نكشد 
 تا نسازد جهان پراز ماتم
 عشق را تا سيه نپوشاند

 جاي خمخانه را نگيرد غم
 بال بگشاي اي كبوتر صلح 

 برسر آسمان آبي، باز 
 تف بيداد از جهان برگير

 كودكان را به زندگي بنواز
 مگذار آفتاب تيره شود

 باز با دود جنگ عالم سوز 
 مگذار اوفتد زمام حيات 

 در كف ديو مست جهل اندوز
 گل ياس سپهر بايد تو 

 جلوه آراي آسمان باشي
 نيلي آسمان ترا زيبد 

 تا نگهبان اين جهان باشي            
 ايرج      



1390ارديبهشت ماه   19شنبه  دو   2   868شمارة  

اين گونه اقدام ها كه براي فريب مردم صورت مي گيرد، نمـي تـوانـد      
واقعيت تلخ و دردناك جراحي بزرگ اقتصادي را پنهان سازد. آزاد سازي  
اقتصادي بر خالف تبليغات رژيم واليت فقيه نه تنها به سالم سـازي و    
شكوفايي اقتصاد ملي، توزيع عادالنه ثروت و افزايش توان بخش صنعت 
و توليد منجر نخواهد شد، بلكه اثرات و پيامدهاي فوق العاده ناگـوار از    

ماه از اجراي برنامـه   5خود باقي مي گذارد.  اكنون با گذشت نزديك به  
ضد مردمي آزادسازي اقتصادي اثرات آن بر زندگـي مـردم خصـوصـا         

 مزدبگيران آشكار مي شود. 
افزايش تعرفه هاي برق مصرفي، افزايش قيمت كاالها و خـدمـات       
همگاني، صعود نرخ بيكاري، تضعيف توان بخش هـاي صـنـعـت و           
كشاورزي و جز اين ها، عرصه را بر ميليون ها ايراني تنگ و تنـگ تـر     
ساخته و مي سازد.  آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها، بـر خـالف      
ادعاي ارتجاع حاكم و دولت مجري اين طرح يعني دولت ضـد مـلـي        
كودتا، به هيچ رو برنامه يي بر پايه الگوي بومي و ملي نيست و اثـرات    

 بسيار مخرب و منفي اين برنامه بر اقتصاد ملي كتمان ناپذير است. 
 

 افزايش قيمت ها و تخريب توليد داخلي: 

مانورهاي فريبكارانه دولت احمدي نژاد براي به اصطـالح كـنـتـرل       
قيمت ها پس از حذف يارانه ها دستاورد و نتيجه مورد نظر واپس گرايان 

فروردين مـاه، در گـزارشـي           31را به همراه نداشت. خبرگزاري مهر،  
 31مهلت تفاهم نامه هاي منعقد شده با توليد كنندگان امروز (   ” نوشت:  

فرودين ماه) به پايان مي رسد، اما اين پايان به معناي آغـاز مـاراتـن         
افزايش قيمت ها در بازار نيست و توليد كنندگان حق افزايش قيمت هـا  

هنوز ساعتي از انتشار اين خبر و مدعيات دولت نگذشته بـود  “  را ندارند. 
توماني قيمت نان و گندم درصدر اخبار داخـلـي قـرار       100كه افزايش 

خبـرهـاي   ” فروردين ماه، گزارش داد:   31گرفت. روزنامه دنياي اقتصاد،  
رسيده از جلسات كارشناسي دولت نشان مي دهد ... به زودي قيمت هر    

تومان افزايش مي يابد. ضمن اينكـه ...        350به  250كيلو گرم گندم از 
 250تومان، تافتـون بـه        500افزايش قيمت هر قرص نان سنگك به 

از سـوي    “  تومان وجود دارد.  150تومان و لواش به  400تومان، بربري 
ديگر گاز و برق مصرفي مردم و نيز انرژي مورد نياز صنايع با افـزايـش   

فرورديـن مـاه، از        15حيرت آوري مواجه شده است. خبرگزاري ايسنا،  
مردم مي گويند ”واكنش مردم نسبت به قبض هاي  گاز از جمله نوشت: 

هزار تومان شوكه شـده     664با ديدن قبض اين دوره در نوروز به مبلغ 
در حال ” فروردين ماه، يادآوري كرد:   20خبر آنالين نيز در گزارش “  اند. 

برابري مواجه  3برابري و برق  4حاضر بخش توليد با افزايش گاز بهاي 
شده است و اين افزايش قيمت ها مي تواند در قيمت كاالها و خدمات و 
كاهش قدرت رقابت با كاالي خارجي موثر باشد ... اجراي قانون هدفمند 
كردن يارانه ها ... بيش از هر بخش صنايع انرژي بر را دستخوش چالش 

ارديبهشـت مـاه، بـانـك          3مطابق گزارش خبرگزاري ايرنا، “  مي كند. 
مركزي جمهوري اسالمي اعالم كرده است كه در هفته سوم فرورديـن  

افزايش يافت.  هم اكنون    25% ماه امسال قيمت مواد غذايي در تهران 
ارتجاع حاكم براي حفظ موقعيت و به منظور جلوگيري از اعتراض هاي 
اجتماعي در حال حاضر با برنامه يي معين فقط بر روي حذف يارانه هـا  
تمركز كرده و در پي آن است تا بخش هاي ديگر برنامه آزاد سـازي را    
در فرصت مناسب پياده كند. اكنون با سياست دولت، توليدات داخلي در   
برابر واردات در موقعيت وخيم و ناگواري قرار گرفته اند. آنچه كه آمـار     
نشان مي دهد عبارتست از اين واقعيت كه با حذف يارانه ها، قـيـمـت      
حامل هاي انرژي و بسياري از كاالهاي ديگر حتي از قيمت جـهـانـي      
باالتر رفته است و اين در حالي است كه سطح در آمدها و دسـتـمـزد        
كارگران و كارمندان كمتر از يك چهارم درآمدهاي جهاني اسـت. بـه        

تومان در هـر لـيـتـر        700عنوان نمونه، قيمت بنزين با حذف يارانه ها 
اعالم شد كه اين قيمت بسيار باالتر از قيمت فوب خليج فارس است. در 

 570آذرماه سال گذشته  قيمت بنزين بر پايه فوب خليج فارس حـدود    
 تومان در هر ليتر بود. 

تومـان افـزايـش       210تا  207قيمت برق به هر كيلو وات ساعت به 
تومان است. همين امر در  150يافته در حالي كه قيمت جهاني آن حدود 

مورد نرخ گاز خانگي، نفت كوره و گازوييل نيز صدق مي كند. در عرصه  

صنعت، حذف يارانه ها فشار سنگيني بر توليد كنندگان داخلي و صنايـع كشـور     
وارد مي سازد. حذف يارانه ها سبب گرديده قيمت داخلي مس، شمش پـوالدي،   
آلومينيوم و فرآورده هاي پتروشيمي باالتر از قيمت جهاني قرار بگيرد كه اين به 
معناي ورشكستگي صنايع توليدي در ميان مدت است. قيمت جهانـي شـمـش       

دالر در هر تن است، اما با حذف يارانه ها قيمت داخلي در صنايـع   530پوالدي 
دالر در هر تن در نوسان است. مطابق آمار رسمي وزارت     700تا  600كشور از 

صنايع، پس از آغاز اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بيش از نـيـمـي از          
درصد باالتر از قيمت جهاني عرضه  50تا  20فرآورده هاي پتروشيمي ايران بين 

مي شود و اين مساله از آنجا كه ميهن ما از عمده ترين صادر كننـدگـان ايـن      
فرآورده هاست، بازار صادراتي ايران در حال از دست رفتن است. افزايش قيمـت   
ها در كاهش قدرت خريد مردم نيز تاثير مستقيم بر جاي گذاشته است. اگر تاثير  

 10خوشبيانه دولت تنها “  برنامه” غير مستقيم حدف يارانه هاي انرژي را مطابق 
هزار توماني هر فـرد در       200درصد در نظر بگيريم، با توجه به هزينه متوسط 

هـزار تـومـان       20تا  15هزار توماني هر فرد در روستا، در ماه بين  150شهر و 
 افزايش در هزينه زندگي مزد بگيران به وجود آمده است. 

با مقايسه ميان يارانه هاي نقدي و ميزان افزايش قيمت ها مي توان به طـور  
هزار تومـان در     17تا  12منطقي به اين نتيجه رسيد كه حداقل در كوتاه مدت 

بهترين و خوشبيانه ترين حالت از قدرت خريد زحمتكشان فكري و يدي كاستـه  
مي شود. در چنين وضعيتي مسئوالن رژيم واليت فقيه با وقاحت ويژه خـويـش    

مـردم  ” مردم را به تحمل فراخوانده و در تبليغات رسمي خاطر نشان مي كننـد:     
پرسش اينجاست كه، چرا دولت كودتا و رژيم “!  افزايش قيمت منطقي را بپذيرند

واليت فقيه حاضر نيستند افزايش منطقي و عادالنه دستمزدها را بپـذيـرنـد؟ و      
اينكه چرا بايد ميليون ها كارگر، كارمند، معلم و آموزگار، پرسنل رده پايين ادارات 
و دواير كشوري و لشگري درعين حال هم دستمزد پايين تر از نـرخ تـورم را         

رژيم واپس گراي “  منطق برنده” بپذيرند و هم افزايش قيمت ها را؟ چنين است 
واليت فقيه و البته منطق اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي به دستور صـنـدوق   
بين المللي پول و بانك جهاني. بر پايه همين ديدگاه است كه شمـس الـديـن       
حسيني، وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد، در گرماگرم افزايش قيمت ها درابتـداي  
سال جاري بازهم بر توقف افزايش ساليانه ميزان حداقل دستمزد زحمتـكـشـان    

اگـر  ” ارديبهشت ماه، وزير اقتصاد اعالم داشـت:      2تاكيد كرد. به گزارش ايسنا،  
نظر كارشناسي من را در اين باره بخواهيد، من هنوز برعقيده قبلي خود پايبندم و 

 “معتقدم افزايش دستمزد ... بايد متوقف شود.
كاهش قدرت خريد مزدبگيران، تامين امنيت سرمايه به بهاي نابودي زندگي و 
امنيت شغلي زحمتكشان، اين است اثر مستقيم برنامه آزاد سازي اقـتـصـادي و      

 مقررات زدايي بر زندگي ميليون ها ايراني.
 

 روند صعودي نرخ بيكاري: 

 افزايش بيكاري از پيامدهاي آزاد سازي اقتصادي است. 
ميالدي سازمان ملل مـتـحـد     2010درآخرين گزارش شاخص توسعه انساني 

درصد اعالم شده است. براساس اين گزارش، مـيـزان     33نرخ بيكاري در ايران 
ورودي به بازار كار طي چند سال اخير نسبت با اشتغال ايجاد شده هـمـاهـنـگ     

درصد به مشاغل غير رسمي و    43نبوده است. از مجموعه شاغلين كشور حدود  
 2ناپايدار (موقت) مشغول هستند. گزارش سازمان ملل تاكيد مي كند بيـش از      

دالر در روز        1/   25درصد نيروي شاغل به كار در ايران با درآمدي كمتر از     
زندگي مي كنند.  دراين خصوص پايگاه اطالع رساني كلمه، در اواسط آذر مـاه     

 30/   1نرخ رسمي بيكاري مطلق و ناقص دركشور حدود ” پارسال، اعالم داشت:  
با آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها آمار بيكاران افزايش يافته “  درصد است. 

و به همين علت دولت كودتا حاضر به اعالم رسمي نرخ بيكاري نيست. پايـگـاه    
دي ماه، از قول احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و    26اطالع رساني جرس، 

عدم اعالم نرخ بيكاري از سوي دولت نشان ميدهد ” بودجه مجلس، گزارش داد:  
ادعاهاي اقتصادي دولت درست نيست. شاخص بيكاري محكي بود براي ادعاي  

 “دولت كه بسياري از اقدامات اقتصادي خود را درست مي دانست.
بدون ترديد با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و افزايش هزيـنـه هـاي      
توليد، شاهد افزايش بازهم بيشتر نرخ بيكاري خواهيم بود. وضعيت واحـدهـاي      

 توليدي در ابتداي امسال گواه اين حقيقت اند.
 حذف يارانه ها و افزايش حجم نقدينگي: 

گزارش هاي بانك مركزي و ديگر منابع رسمي آماري بيانگر اين اسـت كـه     
نرخ رشد اقتصادي كاهش يافته و در همان حال حجم نقدينگي نيـز افـزايـش      

 ادامه تأملي بر اثرات مخرب...

 3ادامه در صفحه 
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يافته است. با واريز يارانه هاي نقدي حجم نقدينگـي از مـرز        
و    88هزار ميليارد تومان گذشت. رشد نقدينگي در سال     300

درصد بوده و با حذف يارانـه هـا بـر         23سال گذشته بيش از 
ميزان و حجم نقدينگي كه قسمت اعظم آن در چـنـگ اليـه      
هاي غير مولد طبقه سرمايه دار ايران به ويژه سرمايـه بـزرگ     
تجاري است، افزوده خواهد شد. در جديدترين گزارش رسـمـي    
بانك مركزي جمهوري اسالمي ميزان افزايش نقدينگي درنيمه 

هزار ميليارد تومان ارزيابي گرديده اسـت.     50اول سال گذشته 
بـه گـزارش     ” فروردين، گزارش داد:   27روزنامه دنياي اقتصاد، 

 1389بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان شهريور ماه سال   
هزار ميليارد توماني ... بوده است ... حـجـم              50همراه با رشد 

هـزار     300نقدينگي در كشور ... در حال حاضر بايد در مـرز         
ميليارد تومان باشد، نرخ رشد نقدينگي ... از عوامل اصلي رشـد     

 “نرخ تورم محسوب مي شود.
كوتاه سخن: برنامه آزاد سازي اقتصادي كه مراحل بعدي آن  
در دستور كار ارتجاع حاكم قرار دارد و دولت ضد ملي احمـدي  
نژاد مجري آن خواهد بود، به هيچ رو در برگيرنده منافع اكثريت 
جامعه شامل كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، قشرهاي ميانه 
حال و توليد كنندگان كوچك و متوسط و نيز اليه هاي سرمايه 
داري صنعتي كشور نبوده و نيست. از هم اكنون خون و چـرك   

 اين جراحي بزرگ اقتصادي جامعه را فراگرفته است.

 ادامه تأملي بر اثرات مخرب...

 نقطه اوج خود رسيده است.
تنزل ديالكتيك كنش هاي پيچيده ميان نيروهاي پر قدرت درون رژيم به رقابـت و    
مبارزه بين شخصيت هاي كليدي، حتي ميان كساني مانند ولي فقيه و احمدي نژاد، بـر  
پايه نظرات،  روحيات و يا عقايد ديني آنان، تحليل بسيار ناقص و غيرواقع بينـانـه اي     
ازبرهه حساس كنوني است. اين نوع  تحليل ها كه عموما به ذهنيت شخـصـيـت هـا        
منحصر مي شود  نمي تواند براي جنبش ضد ديكتاتوري مفيد باشد. زيرا در انتـهـا بـه       
صورت دانسته و يا ندانسته به  حذف نقش فعال مردم  و لزوم سازمان يافتگي توده هـا  
منجر مي شود. محصول نهايي اين نوع تحليل ها، گمانه زني در سطح بـحـث هـاي         
آكادميك و محفلي است كه اقيانوسي از مقاالت و نظرات شخصي را بدون پيـونـد بـا      
يكديگر در فضاي مجازي  ايجاد مي كند. بايد توجه  داشت كه رژيم واليي براي گـذر   
از بحران در صدد ترميم روبناي سياسي است، و مجددا و با برنامه ريزي قبلي، جنبـش  
مردمي راهدف ضربه هاي خود قرار خواهد داد. رژيم مجبور به جلوگيري از گسـتـرش     
مبارزه در سطح جامعه است، زيرا مي داند درغير اين صورت نابودي آن حتمي است. از    
اين رو، بسيار مهم است كه تحوالت موجود را بر پايه حلقه هاي اصلي عيني و درك     

 ديالكتيكي كنش منافع و نيروهاي رژيم مورد تحليل قرار دهيم. 
نگاهي حتي گذرا به اقتصاد سياسي هرم قدرت در رابطه با روبناي سيـاسـي رژيـم       

نشان مي دهد كه، سبب شكاف هاي اصلي در آن مستقيما با منافع مادي يي مرتـبـط    
است كه در پناه زيربناي اقتصادي ضد ملي در هم تافته شده اند. عامل ها و فرايندهاي  
سياسي يي كه نسبتا مستقل از زير بناي اقتصادي عمل مي كنند، مانـنـد انـگـيـزه و          

فاميلي و جز اين ها، تـاثـيـر       -روحيات شخص، جهان بيني اجتماعي، روابط شخصي 
مشخصي در تحوالت آينده  خواهند داشت. ولي  به هر حال راه به جلو حـل بـحـران       
كنوني رژيم مربوط به تغييراتي است كه روبناي سياسي رژيم بايد براي تحكيم و تداوم 
زير بناي اقتصادي به اجرا گذارد كه بار ديگر ثبات و تعادل نسبي موقتي ايجاد شود. اين 
چالش بسيارعظيمي است براي كل رژيم كه مي تواند و بايد مورد استـفـاده جـنـبـش        
مردمي قرار گيرد. چون زير بناي اقتصادي نظام حاكم ديگر به صورت بسيار عـريـان،      
عامل اصلي و بي رحم بدبختي توده ها و مانع اصلي توسعه كشور و سد تغييرات بنيادي 
اجتماعي ـ اقتصادي است. جنبش مردمي بايد با ارائه يك بديل اقتصادي، بـا سـمـت       
گيري بارز به سوي منافع ملي و  زحمتكشان، اين نقطه ضـعـف و ريشـه بـحـران              
ديكتاتوري حاكم را مستقيما هدف قرار دهد. جنبش مردمي بايد فعاالنه و دائما در صدد  
ارتقاء سطح مبارزه  در راه ايجاد جبهه وسيع قشرهاي مختلف بر پايه تشـكـل هـاي        
اجتماعي و سياسي باشد. فعال بودن دائمي جنبش تنها به معني تظاهرات خياباني پـي     
در پي نيست، و تا زماني كه جنبش بدون رهبري منسجم است و توازن نيرو بـه نـفـع      
رژيم است،  بايد از هر نوع  رو يا رويي بدون آمادگي الزم با آن اجتناب كرد. تظاهـرات   
خياباني با استفاده از شبكه هاي اجتماعي فضاي مجازي حركت پراهميتي است، ولـي    
اين فقط بخشي از مبارزه است. زماني تظاهرات مستقيم و رويارويي بارژيم موثر واقـع     
خواهد شد كه بتوان بر پايه شرايط ذهني و عيني، آن را به نيروي مادي تبديل كـرد و    
توازن قوا را به نفع جنبش مردم تغيير داد. اين فقط  بر پايه وجود برنامه واحدي امكـان   
پذير است كه متشكل از حداقل خواسته هاي مبرم مادي و دمـوكـراتـيـك مشـتـرك         
قشرهاي مختلف زحمتكشان و اليه هاي مياني جامعه و خرده بورژوازي باشد. تـنـهـا       
بدين صورت مي توان جبهه وسيعي از مردم را در مبارزه با ديكتاتوري و ايجاد آيـنـده     
بهتر بسيج كرد. به عبارت ديگر، هدف جنبش مردمي، از جمله حزب ما نيز، در بسـيـج    
مردم، براي  گذر به  آينده بهتر بر اساس عدالت اجتماعي و دموكراسي است، كه مبارزه 

 با ديكتاتوري واليي مرحله اول اين جهش  كيفي جامعه است.
تجربه نشان مي دهد كه در مراحل حساس مبارزه، پشتيباني سياسي جنبش كارگري  

نقش كليدي خواهد داشت. جنبش  كارگري  كشورمان دائما از نظر آگاهي سياسـي و     
سازمان يافتگي در حال رشد و تكامل است. با گسترش شرايط  وخيم اقـتـصـادي و         
اعمال برنامه هاي نوليبرالي خشن،  جنبش كارگري يكي از گردان هاي مبارزه با  رژيم 
حاكم خواهد بود. در شرايط كنوني كه ريشه هاي بحران روبناي سياسي  رژيم به منافع  
مادي زير بناي اقتصادي اش متصل است، مبارزه سياسي با ديكتـاتـوري حـاكـم در         

اقتصادي بي ” راستاي آزادي هاي دموكراتيك بايد همزمان مبارزه با مباني برنامه هاي 
رژيم كه بر محور منافع سرمايه هاي كالن بنا شده است، نيز هدف خود قـرار    “  نظارت

دهد. نمي توان با زحمتكشان و طبقه كارگركشورمان همدردي كرد و به مناسبـت روز      
كارگر، يك روز در سال آنان را مورد تمجيد قرار داد، و در عين حال در مورد بـرنـامـه      
نوليبراليسم اقتصادي نظر نداد و يا آن را به صورت ضمني تاييد كرد. زحمتكشان شهر و 
روستا و طبقه كارگر اكثريت جامعه ما را تشكيل مي دهند و هر نوع تغييرات بنيادي در 
كشورمان و از جمله  گذر از ديكتاتوري واليي، فقط مي تواند به وسيله آنان به انـجـام   
رسد. اين فرايندي است عيني و گريزناپذير،  حتي اگر با مباني تئوريـك سـيـاسـي ـ          
اجتماعي  برخي  نيروهاي سياسي درون جنبش انطباق نداشته باشد. بايد فعاالنه، و بـا     
اجتناب از بحث هاي انتزاعي، و با درس گيري از موفقيت ها و اشتباه هاي گذشته، در   

 سازمان دهي جبهه وسيع برضد ديكتاتوري  مبارزه را به پيش برد.     

 ادامه ريشه هاي مادي شكاف ...

رفيق رضا امين افسر سابق شهرباني 
 شهر مشهد درگذشت!

با خبر شـديـم كـه      
اواخر سـال گـذشـتـه       

) رفـيـق      1389(اسفند 
اي، رضـا امـيـن،       توده

درگذشت. رفيق امين از 
-كودتاي آمـريـكـاي     

، 32مرداد  28انگليسي 
هـاي     به جرم فعاليـت 

حـزبـي، بـه هـمــراه         
گــروهــي از افســران     
سازمان نظامي حـزب    
توده ايران دستگير شد 
و چهار سال در زنـدان  

به سر برد. او پس از آزادي در وزارت صنايع و معادن به كـار     
مشغول شد. رفيق امين پيش از انقالب به انگلستان و از آنجـا   

هاي مهاجرت،  به تورنتوي كانادا مهاجرت كرد. او در تمام سال 
، در كنار سـازمـان   60هاي  ويژه پس از سركوب خونين سال به

اي خود ادامه داد و يار و يـاور رفـقـاي         حزبي به فعاليت توده
هاي رژيم واليي بـود. او        حزبي و گريختگان از چنگال گزمه
هاي حزبش را حتي بـراي   هرگز عشق سرشار به وطن و آرمان

اي فراموش نكرد و تا آخر عمر به حزبش وفادار مـانـد.      لحظه
اش به دليل سكته مـغـزي    رفيق امين در چند سال آخر زندگي

اي   گير شده بود، اما اين وضعيت جسمي رفيق مانع شعله زمين
كشـيـد،    كه از درونش به عشق زندگي بهتر براي مردم سر مي

 نبود.
با درگذشت رفيق امين، حزب ما انساني سرشار از عشق بـه  
ايران و بهروزي مردم را از دست داد. ياد اين كمونيست شريف 

 گرامي باد!
حزب توده ايران درگذشت اين رفيق را به دوستان و رفقا و   

 گويد.  اش تسليت مي ويژه همسر گرامي خانواده ايشان و به
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

به سركوب و پيگرد مادران پارك الله 
 پايان دهيد!

 
مقاومت تحسين برانگيز و مبارزه خسـتـگـي      
ناپذير مادران پارك الله (عزادار) پس از كودتاي   
انتخاباتي به اين سو موجب كينه ارتجاع حاكم و 

امنيتي رژيـم واليـت      -سازمان هاي اطالعاتي
فقيه گرديده است.  اعمال فشار دايمي بـه ايـن     
مادران و حاميان آنها در دستور كـار دسـتـگـاه       
سركوب قرار داشته و شاهد پيگرد و بـازداشـت     
هدفمند و حساب شده مادران پارك الله (مادران  
عزاردار) هستيم. به اين علت چندي پيش مادران 
پارك الله با انتشار اطـالعـيـه يـي، ضـمـن             
درخواست حمايت و پشتيباني، به صدور احـكـام   
سنگين قضايي براي مادران اعتراض كردند. در    
بخشي از اين اطالعيه كه سوم ارديبهشت مـاه    

سال از    2نزديك به ” منتشر گرديد، آمده است:  
شروع جنبش اعتراضي مردم ايران مي گذرد ...     
اين جنبش اعتراضي، از سوي حكومت پاسخـي  
جز زندان و شكنجه و گلوله و كشتار در زندان ها 
و خيابان ها نداشت و دوباره مادران بسياري را به 
انتظار در برابر زندان ها كشاند يا سرگـردان در    
راهروهاي نهادهاي قضايي و امنيتي رهـايشـان   
كرد و تعداد زيادي را نيز عزادار كرد ... از آن          
زمان اين حركت اعتراضي به اشكال مخـتـلـف    
ادامه دارد و مادران و حاميان هم چنان بر سـه    

 خواسته خود پاي مي فشارند: 
آزادي فوري و بدون قيد و شرط كـلـيـه       -1

 عقيدتي، -زندانيان سياسي
لغو كليه اشكال مجازات اعدام و كشـتـار    -2 

 در زندان وخارج از زندان،
محاكمه و مجازات آمرين و عـامـلـيـن        -3 

 جنايات سي و دو سال گذشته و اخير، 
وحشت از تداوم اين حركت باعث شـد كـه       
حكومت به اشكال مختلف، مادران و حاميـان و    
خانواده هاي مجروحين را تحت فشارهاي شديد 

 “قرار دهد.
در ادامه اطالعيه مادران پارك اللـه(مـادران      
عزادار) با اشاره به اقدام هاي سركوبگرانه ماننـد   
آزار و اذيت مادران داغدار، احضارهاي چـنـديـن    

 100باره به نهادهاي امنيتي، بازداشت نزديك به 
نفر از مادران و حاميان آنان طي چندين نـوبـت،   
استراق سمع و شنود تلفن هاي مادران، حاميـان  
آنان و خانواده هايشان و دستگيـري و صـدور       
احكام سنگين قضايي، خواستار توقف اين اقـدام  

 ها و احكام ناعادالنه شدند. 
در پايان اطالعيه مادران پارك الله (عـزادار)     

از تمامي نـهـادهـاي بـيـن        ” يادآوري مي شود:  
المللي و افرادي كه در زمينه نقض حقوق بشـر    

در ايران  فعاليت مي كنند خواستاريم كه با تـالش خـود     
مانع اجراي اين احكام (احكام قضايي علـيـه مـادران و         

 “حاميان آنها) غير قانوني شوند.
مادران پارك الله (عزادار) نماد حق طلبي و مظلوميـت    
مردم ايران در برابر واپس گرايي، تـاريـك انـديشـي و           
سركوب رژيم مردم ستيز واليت فقيه هستند. حمايت همه  
جانبه از خواسته هاي برحق اين مادران مي تواند و بايد در 
اولويت فعاليت هاي همه نيروهاي راستين مدافع آزادي و   
عدالت اجتماعي باشد. حزب ما، همچنان كه بارها اعـالم     
داشته، از حقوق، خواسته هاي برحق و فعالـيـت مـادران      
پارك الله (عزادار) پشتيباني كرده و خـواهـد كـرد. مـا            
خواستار توقف پيگرد و بازداشت اين شير زنان جامـعـه و     

 حاميان آنان هستيم.
 

 ادغام وزارتخانه ها و تعديل نيروي انساني!
 كوچك سازي كابينه با اخراج هزاران كارمند

در راستاي برنامه مقررات زدايي، خصوصي سـازي، و      
حذف يارانه ها به منظور پيوستن به سازمان تجارت جهاني، دولت نامشروع كودتا آغاز كوچك سـازي  

سـپـردن   “ هيات دولت (كابينه) را با ادغام چهار وزارتخانه اعالم داشت. خصوصي سازي با نام مستعـار    
و تعديل نيروي انساني كار ابعاد در قالب ادغام وزارتخانه هاي مختلف در دستـور كـار     “  امور به مردم

قرار دارد. در اين ميان برخالف مدعيات ارتجاع حاكم، نخستين اثر ادغام و كوچك سازي دولت، اخراج 
هزاران تن از كاركنان سطوح مختلف تحت عنوان تعديل نيروي انساني و صرفه جويي است. در ايـن    

فروردين ماه، با انعكاس نارضايتي كارمندان دولت از برنامه كوچك سـازي   19زمينه خبرگزاري ايسنا، 
و تعديل نيروي انساني، طي گفت و گويي با معاون نهاد راهبردي منابع انساني و معـاونـت تـوسـعـه        
مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، از ابعاد ناگوار و دردناك اخراج كاركنان وزارتخانـه هـاي     

با اين ادغام ساماندهي [بخوان اخـراج     ” گوناگون پرده برداشته و بدان اعتراف كرد. ايسنا گزارش داد:   
كاركنان] در سازمان آغاز خواهد شد و از سوي ديگر چارت سازماني جديدي براي وزارتخانه هاي تازه  
تاسيس تدوين مي شود ... با اين ادغام عالوه بر اين كه دولت به تكليف قانوني خود مبني بركـاهـش      
تعداد وزارتخانه ها عمل مي كند، منطقي سازي و سامان دهي نيروي انساني نيز انجام خواهد شد ...     
همين كار باعث صرفه جويي هايي قابل توجه خواهد بود. براساس قانون دولت در جـذب نـيـروي           

 “انساني محدوديت دارد.
مطابق با هدف هاي رژيم واليت فقيه، آنچه معاون نهاد منابع انساني رياست جمهوري تحت عنوان 

بازگو كرده، به معناي اخراج هزاران تن از كاركنان دواير و ادارات مختلف در چـنـد       “  منطقي سازي” 
 ساله نيز هستند.  20وزارتخانه است كه برخي داراي سابقه كاري 

با نام جزييات اولين جـلـسـه      ” ارديبهشت ماه، دراين باره گزارشي را  5از ديگر سو خبرگزاري مهر، 
منتشر ساخت كه در آن به صراحت از لـزوم    “  كارگروه ادغام بازرگاني و صنايع، دغدغه نيروي انساني

اخراج كارمندان سطوح پايين و متوسط موسسات، دواير و شركت هاي وابسته به وزارتـخـانـه هـاي       
صنايع و معادن و بازرگاني سخن به ميان آورده است. خبرگزاري مهر، به نقل از معاون وزير بازرگاني،  

براي رژيم واليت فقيه و دولـت ضـد     “  موضوع اصلي ادغام، دغدغه نيروي انساني است. ” يادآور شد:  
ملي احمدي نژاد دغدغه را بايد هراس از نارضايتي وسيع كارمندان در قبال برنامه اخراج يـا هـمـان        

درصد كاركنـان در صـورت        35تعديل نيروي انساني دانست. مسئوالن دولت براي اخراج نزديك به  
اجراي كامل برنامه كوچك سازي دولت برنامه ريزي كرده اند. بي جهت نبود كـه مـعـاون ريـيـس           

 44جمهوري اولويت ادغام وزارتخانه ها را صرفه جويي در هزينه ها به منظور اجراي ابالغيه اصـل      
 معرفي كرد. 

برنامه كوچك سازي دولت و مقررات زدايي به بهاي نابودي امنيت شغلـي هـزاران كـارمـنـد و            
متخصصين امور مختلف صورت مي گيرد. هزاران تن از كاركنان موسسات وابسته به وزارتخانه هـاي   
در حال ادغام كار خود را از دست داده و زير چرخ هاي برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقـتـصـادي و        

 خصوصي سازي خرد و پايمال مي شوند.
 
 

 زحمتكشان روستا قرباني واردات سيل آسا
هنوز مدت زماني طوالني از تصويب موادي از برنامه پنجم توسعه در موضوع كشاورزي و نيز اجراي 
برنامه آزادسازي اقتصادي سپري نگرديده است كه سياست واردات سيل آساي محصوالت غذايـي و    

 كشاورزي از خارج كمر دهقانان و توليد بخش كشاورزي كشور را خم كرده است. 
واردات گندم ايران از آمريكـا و    ” ارديبهشت ماه، به نقل از رويترز گزارش داد:   2خبرگزاري فارس، 

در گزارش فارس تاكيد شده كه ايران در حال وارد كردن گندم آمريـكـا و     “.  دالر 360كانادا با قيمت 
دالر برابر هر تن است. اين واردات در حالي صورت مي گيرد كه دولت حاضر بـه      360كانادا به ازاي 

خريد تضميني گندم از كشاورزان ايراني نيست و در چارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي هزينه توليـد  
براي كشاورزان باال رفته و قادر به ادامه كار كشت محصوالت كشاورزي از جمله گندم نيستند. بر پايه  
طرح تحول اقتصادي و مصوبات مجلس، دولت از تخصيص اعتبارات و منابع مالي ضرور به دهقانـان  

 براي توليد محصوالت راهبردي نظير گندم شانه خالي مي كند. 
در حالي كه دهقانان زحمتكش از دست يابي به منابع مالي و اعتبارات بانكي الزم محرومند، تـجـار   
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عمده و شركت هاي وابسته به بنيادهاي انگلي با خيال آسوده و بـه    
سهل ترين شكل ممكن ميلياردها تومان تسهيالت بانكي را بـراي      
واردات انواع كاالها به ويژه محصوالت كشاورزي به چنگ مي آورند. 
واردات هزاران تن گندم از آمريكا و كانادا و بي توجهي مطـلـق بـه      
توليد داخلي و زندگي و معيشت ميليون ها روستايي زحمتكش به چـه  
مفهومي است؟ اين سياست را چگونه بايد معنا كرد؟ آيا زنـدگـي و       
سرنوشت زحمتكشان روستا و تامين امنيت غذايي مردم براي ارتجـاع  
حاكم داراي اهميت هست؟ بي شك واردات سيل آساي فرآورده هاي 
خارجي خصوصا مواد غذايي و محصوالت راهبردي نظير گندم، ذرت، 
پنبه و برنج نشانگر ماهيت رژيمي است كه طي سه دهـه گـذشـتـه       
ضربات جدي و گاه جبران ناپذيري به پايه هاي مادي و مـعـنـوي        
جامعه ايران وارد آورده است. هزاران تن گندم وارداتي همان گونه كه  
تجار عمده و دالل هاي بزرگ را فربه تر مي سازد و سـود آنـان را       
تضمين مي كند، كشاورزان و دهقانان زحمتكش را فقيرتر و زنـدگـي   

 آنان را تلخ تر مي سازد.
 

سركوب جنبش دانشجويي، دانش ستيـزي، و رواج      
 تاريك انديشي

مقارن با سالگرد آغاز انقالب فرهنگي و هجوم واپس گرايـان بـه     
دانشگاه هاي كشور در اوايل انقالب، دفتر تحكيم وحدت بـا صـدور     
بيانيه يي، ضمن تاكيد بر ادامه مبارزه جوانان و دانشجويان با دولـت    
ضد ملي احمدي نژاد و براي نيل به آزادي و حق حاكمـيـت مـردم،      
اوضاع كنوني حاكم بر دانشگاه ها و مراكز علمي و آموزشي كشور را   

 ناميد. “ برپايي انقالب فرهنگي دوم”
اكنون در آسـتـانـه      ” در بخشي از اين بيانيه خاطر نشان مي شود:  

سالگرد انقالب فرهنگي اول و به دنبال آن تعطيلي چـنـد سـالـه و         
قرار داريم. تصفيه اي كه محدود   60تصفيه گسترده دانشگاه در دهه 

به دانشجو و استاد نماند بلكه همانند امروز به جان علم و دانش هـم  
افتاد. هم اكنون نيز دولت درحال پيشبرد پروژه انقالب فـرهـنـگـي        
ديگري در دانشگاه هاست ... روزي نيست كه دانشجويي بـه زنـدان        
نيفتد، استادي اخراج نشود، حكم انضباطي دانشجويي را از تحصـيـل   
محروم نكند و ستاره جديدي از محروميت برسينه دانشگاه ننشـيـنـد.    

فعال دانشجويـي و صـدور        400آمارهايي چون بازداشت نزديك به 
حكم محروميت از تحصيل و ديـگـر بـرخـوردهـا بـا                900قريب 

دانشجويان و دانشگاهيان در سال گذشته خود گوياي اين امر اسـت.  
دانشجو در  4سال گذشته متاسفانه بارديگر كشته شدن مجدد حداقل 

 “اعتراضات مسالمت آميز، داغي بزرگ بردل دانشگاه گذاشت.
بيانيه دفتر تحكيم وحدت ضمن يادآوري برخوردهاي سركوبگرانـه  
با اندك تشكل هاي دانشجويي باقي مانده در مراكز آموزش عالي و   

تمامي برخوردهاي فوق اما نشـان از    ” فضاي ارعاب، تاكيد مي كند:  
جريان داشتن زندگي و بالندگي در دانشگاه ها است، به گونه اي كـه  
پس از برخورد شديد با هزاران دانشجو و استاد در ساليان مـتـمـادي    
گذشته، باز شاهد تحرك حق خواهانه دانشجويان، جـوانـه زدن و         

 “بهارانه زيستن در دانشگاه ها هستيم.
آنچه در بيانيه اين طيف جنبش دانشجويي به درستي مورد اشـاره    
قرار گرفته، هراس كودتاچيان و ارتجاع حاكم از توان و ميزان تاثيري 

 گذاري جنبش زنده و پوياي دانشجويي كشور است. 
تمام تالش رژيم واليت فقيه متوجه سركوب و مهار مبارزات جـوانـان و     
دانشجويان و تحميل ديدگاه هاي ضد علمي واپس گرا به مراكز و مـحـيـط    

ابتداي انقالب نـتـوانسـت      “  انقالب فرهنگي” علمي و آموزشي كشور است.  
شعله هاي عدالت جويي و آزادي خواهي را در دانشگاه ها خـامـوش سـازد.      

 اقدام هاي كنوني تاريك انديشان نيز محكوم به شكست است.  
تجمع صنفي دانشجويان دانشگاه اميركبـيـر و اقـدام دلـيـرانـه             
دانشجويان دانشگاه سوره در روزها و هفته هاي اخير حاكي از عزم و 

 اراده جنبش دانشجويي به ادامه مبارزه است.
آينده از آن جوانان و مبارزان راه آزادي و عدالت اجتماعي است، و به رغـم  
سركوب و فضاي وحشت و ارعاب جنبش دانشجويي در سنگر پـيـكـار بـا         
استبداد واليي ثابت قدم حضور دارد، آزادي براستبداد، عدالـت بـر فـقـر و           

 نابرابري و دانش بر واپس گرايي چيره خواهد شد.

 گرد سرفراز آزادي
 به ياد خسرو روزبه قهرمان ملي ايران

به سبب تلقين هاي گروه هايي 
كه خفتگي و سستي جامعه را به سود 
خود مي يابند، هنوز بسيارند كساني 

كه مردان و زنان سترگ را به 
درستي نمي شناسند و از زندگي ها و 

مرگ هاي درخشان آنان درست 
درس نمي گيرند ... درست شناختن 
بزرگ مردان از لحاظ اجتماعي كاري 
ضرور است. بايد تاريخ آفرينان را 

چنان كه بوده اند، به عنوان 
كوشندگان خستگي ناپذيري كه در 
پرتو همت و كار و پشتكار خود (و نه 

به موهبت موروثي يا مساعدت 
روزگار) فرهنگ مادي و فرهنگ 

معنوي بشريت را به سود انسان ها، 
به پيش برده اند ... شناسانيد ... 

بخواهيم و بكوشيم كه جامعه انساني 
به بركت كار قهرماني مردم بيش از 

پيش انسان هاي بزرگ بيافريند و خود به پاي مردي آن بزرگان، آفرينشي نو يابد 
 و آفريننده سعادت همگان شود! 

 [زنده ياد رفيق فقيد امير حسين آريان پور]
                           

ارديبهشت ماه گلوله كودتاچيان وابسته به آمريكا و انگلستان            21در سپيده دم    
قلب پر شور مبارزي را نشانه رفت كه از زمره بزرگ مردان تاريخ ميهن ما و چهره                 
نازدودني راه آزادي و خوشبختي توده هاي محروم جامعه است. خسرو روزبه عضو              
كميته مركزي حزب توده ايران و قهرمان ملي ايران، چهره و شخصيتي شناخته                

 شده براي نسل هاي ديروز، امروز و مبارزان راه سعادت مردم بوده و هست. 
نام، مبارزه، و قهرماني سترگ خسرو روزبه الهام بخش همه رزمندگان راه آزادي، 
عدالت و سربلندي ايران به شمار مي آيد و غبار زمانه و تبليغات مغرضانه دشمنان                
ترقي و پيشرفت، چه در رداي سلطنت و چه در قباي واليت نتوانسته از جايگاه اين  
قهرمان ملي در ژرفاي جامعه و نزد پويندگان راستين حقيقت بكاهد. راز اين                   
پايداري و محبوبيت و احترام در زندگي، روش مبارزه، و انديشه و اعتقادات رفيق                

مطالعه سطحي اوضاع   ”خسرو روزبه نهفته است.  او در دفاعيات خود گفته بود:               
كنوني جامعه ايران و مقايسه شرايط زندگي طبقات مختلف نمي تواند موجب تاثر و 
تالم انسان نگردد. شكاف عميق و عظيمي كه بين طبقات مرفه و محروم جامعه                
ديده مي شود و روز به روز ژرف تر مي گردد، هرانسان صاحب احساس را متاثر و                  

 “ملول مي سازد و به فكر وا مي دارد.
من با كمال خلوص  ” روزبه با سربلندي تمام در دفاعيات تاريخي خود مي گويد:  

نيت و بدون توجه به منافع شخصي و بدون پروا از مرگ جانم را در كف اخالص                  
نهاده ام تا به مردم خدمت كنم ... من به اقتضاي آتشي كه بخاطر خدمت به خلق                 
هاي ايران در درون سينه ام شعله مي كشد راه حزب توده ايران را برگزيده ام و                   
بايد اذعان كنم كه جانم، استخوانم، گوشتم، پوستم و همه تار و پود وجودم توده                 
اي است. من عاشق سوسياليسم و عاشق صادق آن هستم ... حزب توده ايران اين            
افتخار را دارد كه قايم به نيروي توده هاي ملت است و بخاطر منافع مردم تالش                 
مي كند و چون نيروي ملت ها بي پايان و زوال ناپذير است، حزب توده ايران نيز                  

 ...“زوال ناپذير خواهد بود و ماموريت تاريخي خود را عمل خواهد كرد. 
خلقي كه فرزندي چون خسرو روزبه را در دامان خود پرورده، هرگز در برابر هيچ               

 ستمگر و خودكامه اي سرتسليم فرود نخواهد آورد.
در سالروز تيرباران خسرو روزبه، به خاطره نازدودني او درود مي فرستيم. راه و                
رسم روزبه، پرچم نسل نو مبارزان توده اي و پيكارگران راه آزادي در مصاف با                   

 استبداد واليي است. 
 گل سرخ نو مي كند ياد دوست 

 كه رنگ گل سرخ از خون اوست 
 بهارا، گل تازه را ياد ده 

 ز سرو كهن، خسرو روزبه 
... 

 ، سروده ه. الف. سايه]“خون بلبل”[بر گرفته از شعر بلند 
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خود نزديك شده است. ولي بايد توجه داشت كه روبناي سـيـاسـي     
اين رژيم، با وجود بينش اجتماعي بغايت ارتجاعي آن، بارها نشـان  
داده است كه از نظر سياسي در راستاي بقاي خود، توانايي تغـيـيـرِ    
شكل و تطبيق با شرايط جديد را دارد. زيرا مهم ترين حلقه اساسي  
متشكل كننده نيروهاي درون رژيم حاكم، منافع مادي بسيارعظيـم  
ميليارد دالري موجود  است كه عمال رابطه ارگانيكي با اكـثـريـت    
جامعه و نيروي كار و توليد ملي ندارند. بدين سـبـب، رابـطـه و            
رفتاراين جناح ها با يكديگر و همين طوركنش آن ها در برابرمردم، 
طبيعتا منطبق با ماهيت شان و بهره مندي انگلي از ايـن مـنـافـع       

در عمل يعني: رانت خوار، قانون شكن، زورگو،   -عظيم مادي است 
غير توليدي، و شارالتان،  با لعاب ديني. حتي عملكرد و تصـمـيـم     

نـيـز   “  نماينده خدا بر زميـن ” هاي كليدي علي خامنه اي در حكم  
مستثنا از قانون مندي حاكم بر چارچوب و مناسبات منافـع مـادي     

 اين جناح هاي جرگه ساالري(اليگارشي) پر قدرت نيست.  
تمامي جناح هاي درون رژيم حاكم  به خوبي به اين واقـعـيـت      
واقف اند كه تهديد مهلك در شرايط حاضراز جانب مردم، يعني از   

با بحران بسيار خطرناكي روبـه رو    “  نظام” درون كشور است و كل 
است. خيزش هاي مردمي و سقوط ديكتاتورها در مصر و تونس، بر  
پايه خواسته ها يي چون دموكراسي واقعي و عدالت اجتماعـي، در    
كنار تحوالت اخير در سوريه، كابوس وحشتناك همه نيروهاي رژيم 
واليي است. مجموعه حكومتگران، و از جمله جناح هـاي اصـول        
گراي در گير در جنگ قدرت، مي دانند كه تهديد خارجي عـامـل     
مهلكي در برابر بقاي رژيم و منافع آن ها نيست ـ اتفاقا سران رژيم  

را در راستاي تداوم خود  مديريت مي كنند. آن ها  “  تهديد استكبار” 
متوجه امكان استفاده از رويكرد تقسيم كردن ثروت ملي كشورمان 

نسـخـه هـاي        “  عملياتي كـردن   ” با سرمايه داري جهاني، بر پايه 
، هستند. تمام اين جنـاح   “ استكبار جهاني” مورد تاييد “  اقتصاد آزاد” 

هاي متصل به سرمايه هاي انگلي مي دانند كه تقسيم ثروت ملـي  
كشور با مردم، بر اساس توسعه ملي برنامه ريزي شده و در جـهـت   
عدالت اجتماعي، ديگر سهمي براي آن ها باقي نخواهد گـذاشـت.     
خامنه اي و تمام جناح هاي اصول گرا پي برده انـد كـه اعـمـال         

نـظـام   ” در مورد    سركوب از سوي دولت كودتا و تبليغات كر كننده
ديگر قادر به جلوگيري مـوثـر از       “  عدالت محور ـ عدالت اسالمي

نضج شرايط ذهني وعيني جامعه بر ضد كل رژيم نيست. آن ها مي  
بينند كه اعتراضات جنبش كارگري در حال رشد است، و مجموعـه  
جنبش مردمي به شكل هاي مختلف و با استفاده از هر روزنـي بـا     
ديكتاتوري حاكم مقابله مي كند. اين بحران چند جانبـه، مـنـافـع        
حياتي اقتصادي ـ سياسي جناح هاي متصل به كانون هاي تمركـز  
سرمايه، يعني بيت رهـبـري، سـرمـايـه داري اداري(بـورژوازي              
بوروكراتيك) از جمله  سپاه، و سرمايه داري تجاري، را تهديد مـي     
كند. شدت پيدا كردن وخامت وضع اقتصادي كشور و فشار برآمـده   
از برنامه رياضت كشي بر قشرهاي زحمتكش، عامل ديگر تشـديـد   
اختالف ها و شكاف هاي سياسي است. پيامدهاي ضـد انسـانـي          
برنامه هاي نوليبرالي دولت احمدي نژاد ـ  كه بنا به گفته خـامـنـه    

آن بوده ـ به حدي “ عملياتي شدن”اي: كل نظام سال ها در انتظار 
است كه ديگر پنهان سازي و آمار سازي معمول حتي خودي ها را   
هم نمي تواند ساكت كند. بايد توجه داشت كـه، بـرنـامـه هـاي           
اقتصادي دولت كودتا با حمايت كامل ولي فقيـه، مـجـلـس بـي          

 44خاصيت، و با پشتيباني نيروهاي اصول گرا، و با تغييـر اصـل       
قانون اساسي به نفع سرمايه هاي كالن، به اجرا در آمده اند. آنچـه   

، در تقدير از هدفمندانه كردن “ صرفه جويي” كه خامنه اي با عنوان 
بدان اشاره مي كـنـد، هـمـانـا          “  جهاد اقتصادي” يارانه ها و سال 

انداختن عامدانه  فشار سنگين تورم بر دوش مردم است. بخشي از    
اختالفات جناحي، بر سر انباشت اين  ثروت بسيارعظيم است. بـه     

التفاوت درآمد دالري نفت (نسبتا ثابت)، و فشـارهـاي         واسطه مابه
تورمي داخلي، و تنزل ارزش ريالي  يارانه، هر ساله بودجه هنگفتـي  
مصون از فشار تورمي و مستقل از ارز ملي  در  دست كـارگـزاران     

، بـه    44دراصـل    “  اقتصـاد آزاد   ” نظام خواهد افتاد. بنا به فرمول  
كاراندازي اين ثروت كالن ـ كه به بـهـاي ريـاضـت كشـي و              
محروميت قشرهاي زحمتكش ميهن انباشته مي شوند ـ به عـهـده   
بخش خصوصي است. به عبارت ديگر، با كوچك سازي نقش دولت 

كار مردم را به ”و بخش عمومي و محو نقش راهبردي دولت در توسعه كشور، بايد  ادامه ريشه هاي مادي شكاف ...
در كشورما، بر پايه انواع مدل هاي مـوجـود بـرون سـپـاري و            “[!].  مردم سپرد

خصوصي سازي، وظيفه كاراندازي اين ثروت به همين  سرمايه هاي كالن انگليِ 
متصل به هرم قدرت بغايت فاسد محول خواهد شد. اين عامل ديگري است كـه     
جناح هاي  درون رژيم و چپاولگران ثروت ملي را به جان هم انـداخـتـه اسـت.         
گسترش نفوذ اقتصادي ـ سياسي رده هاي بااليي سپاه پاسداران، در مقام سرمايـه  
داري اداري(بورژوازي بوروكراتيك نوين) قدرتمند، جناح هاي ديگـر را شـديـدا          

خصـوصـي   ” نگران كرده است . بايد توجه داشت كه، در رژيم واليي كشورمـان     
به شكلي مخدوش اجرا مي شود و لزوما مطابق  با روش  معمول سرمايه “   سازي

يعني خارج كردن دارايي از مالكـيـت   “  خصوصي سازي” داري نيست. جنبه اصلي  
 مردم، وحذف  قوانين نظارت عمومي بر اين دارايي است.

تجربه جهاني حتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نشان مي دهـد كـه،       
محول كردن شئون اقتصادي جامعه به بخش خصوصي روش ورشكسته اي است 
كه در نهايت به تسلط سرمايه هاي مالي غول پيكر مي انجامد و اقتصاد مـلـي و     
زندگي زحمتكشان را به ورطه ويراني مي كشد. در كشورهاي در حال رشد نيز اين 
فرمول نوليبرالي اقتصادي به رشد نا موزون، نا پايدار و سـركـوب آزادي هـاي          
دموكراتيك و يا  ظهور دموكراسي بازاري (صوري) منجر شده است. در كشـورمـا      

، در دو دهه گذشته و مخصوصا هـم  “ اقتصاد آزاد” نيز حتي شكل مخدوش فرمول 
اكنون اعمال شكل بسيار خشن آن، به تمركز هرچه بيشتر سرمايه هـاي كـالن،     
گسترش فقر ساختاري ، لزوم كودتاي انتخاباتي و ايجاد جو امنيتي ـ نظامي منجر 
شده است. بر خالف اظهارات اخير سعيد ليالز، در حمايت و تشويق هدفمند سازي  

، بايد گفـت  “ در اقتصاد آمپول بدون درد اختراع نشده است” يارانه ها كه مي گويد: 
وجود دارد و از عرق، خون و بدبختي مردم ما ساخته مـي    “  آمپول” كه، اتفاقا اين 

شود، ولي تزريق آن فقط به قشرهاي بسيار محدود فوقاني جامعه اختصاص پـيـدا   
مي كند. آقاي ليالز معتقد است كه به هرحال اين شوك اقتصادي را بايد به آخـر   

واقعيت اين است كه، در سطح جامعه، و از سوي بسيـاري از فـعـاالن          –رساند 
سياسي و اجتماعي و اقتصاد دانان مترقي، شديدا به اين برنامه هاي اقتصادي آبرو 

مانند “ اقتصاد بي نظارت”باخته اعتراض مي شود. ولي در اينجا هواداران حرفه اي 
ليالزها، آزادي و دموكراسي را فعال ناالزم مي دانند. آنان در پيـروي از فـرمـول         

)،  مدافع بازار آزاد سـرمـايـه داري     فردريك هايك ( اقتصاد دان مشهور  “  مقدس” 
عالج تمام مشكالت و احتياجات مادي، معنوي و دموكراتيك مردم را مشروط بـه  

مي دانند. البته در اين فرمول تمام هزيـنـه    “  بازار آزاد  براي سود خصوصي” وجود 
هاي مادي و مشكالت انساني  به صورت اجتماعي به عهده زحمتكشان است. به  

محور سرمايـه  ” زعم اين نوليبرال هاي حرفه اي، درد ناشي از بازسازي اقتصاد بر 
را مردم بايد به خاطر مصلحت خود قبول و تحمل كنند. در “ خصوصي و سوداگري

اين رابطه، ليالز اجراي  برنامه اقتصادي كنوني، نگراني  يا امكان عقب نشـيـنـي    
دست اندركاران در برابر باال رفتن قيمت ها را تنها ايراد اساسي مي داند، و بر پايه 
بحث دايره اي مي گويد: رشد تورم ربطي به طرح يارانه ها ندارد. به عبارت ديگر،   
توصيه نوليبرال هاي حرفه اي به دولت كودتا در پيروي از توصيه  فردريك هايك 
به پينوشه: حركت به جلو به هر قيمت و بدون كوچك ترين مالحظه و فقـط بـا      
توجه به انضباط مالي و حجم نقدينگي (سياست مونيتاريستي) بر پايه  ريـاضـت         

آزاد ” را در حلقوم مردم فرو كرد. اين    “  استراتژي آزاد سازي اقتصادي” كشي بايد 
همان سياست ورشكسته يي ست كه  هم اكنون از راه تـمـركـز    “  سازي اقتصادي

سرمايه هاي مالي پر قدرت، اقتصادهاي انگليس، يونان، پرتغال، اسپانيا ، مصر، و   
تونس را به ورشكستگي  كشانده است، و مردم اين كشورها را در دفاع از حـقـوق   
مادي و دموكراتيك خود به مبارزه برخيزانده است. البته در كشور ما جنـاح هـاي      

خدا ” اصول گرايِ متصل به سرمايه هاي كالن، به همراه نوليبرال هاي حرفه اي 
كه نظام واليي با آزادي هاي دموكراتيك و عدالت اجتـمـاعـي    “  را شكر مي كنند

به منظور بر پا “  جراحي بزرگ” مي توانند به “  آزادانه” تعارف ندارد، و پينوشه وار و 
بپردازند. جالب توجه است كـه در رژيـم          “  اقتصاد آزاد” داشتن نوع مخدوشي از 

مكتب ” ،  بحث و يا مخالفت با برنامه ساخته پرداخته “ ضد استكبار جهاني” والييِ 
براي مثال اسالو و رئيس دانا ـ در صـورتـي     –به زندان منتهي مي شود “  شيكاگو

كه هواداران حرفه اي نوليبراليسم اقتصادي مي توانند در تمجيد برنامه يـي كـه       
آشكارا به درد و محنت مردم مي افزايد حتي خواهان شدت بخشيدن بـه فشـار       

 اقتصادي بر مردم شوند.   
در روبناي سياسي كشورمان وظيفه دولت احمدي نژاد مهار اعتراض توده ها به  

برنامه اقتصادي نوليبرالي و جلوگيري از دخالت مردم در كنش ها و تـغـيـيـرات         
روبناي سياسي بوده است. اين يعني خفه كردن هرگونه آزادي هاي دموكراتيك و  
سركوب عريان هرنوع اعتراض سازمان يافته  زحمتكشان نسبت به فـرو كـردن        

در گلوي آنان است. شايان توجه است كه، برنامه هاي   “  اقتصاد بي نظارت” نسخه 
اقتصادي رژيم واليي نزديك به دو دهه در برنامه كار نظام بوده و حاال  با اتـفـاق   
نظري و عملي جناح هاي  قدرت، اجراي آن با طرح هدفمند سازي يارانه ها بـه    

 3ادامه در صفحه 
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اقتصاد بسياري از  كشورهـاي جـهـان      
سوم، وابسته به مترو پل هاي سابق باقي 
مانده اند.  از طريق اين رابطه  نا بـرابـر،    
كشورهاي استعمارگر (متروپل) سابق، به   
ديكته كردن راهبرد هاي خود به رهبران 
زبده و به بورژواژي ملي وابسته و وفـادار  
به استعمار گران سابق، ادامه مي دهنـد.   
براي مثال، نيكوال ساركوزي از ايـنـكـه    
وابستگي هاي مستعمره هاي سـابـق را     
دليلي براي تشويق آن ها جهت دفاع از   
منافع مشترك ادعائي در جنگ اقتصادي 
بين امپرياليست ها بداند، ترديد نمي كند. 
بنابراين، منافع مورد بحث، در حقـيـقـت    
منافع سرمايه انحصاري فرانسه و منافـع  
طبقات ممتاز كشورهاي مـورد بـحـث        

 است .
 
آيا كشورهاي نـوخـاسـتـه        -

”   BRICS)بريـكـس  “  -(برهچا 
شامل: برزيل، روسيه، هند ، چين،  
آفريقاي جنوبي ) مي توانند نظـم   
جهاني عادالنه تري را به كرسـي  

 بنشانند؟
” بـرهـچـا   ”    كريس متل هاكـو:   -

براي كشور هاي جنوب، در به كارگيـري  
ظرفيت هاي شان به منظور بـه وجـود       
آوردن جهاني چند قطبي، فرصت يگانـه  
اي را عرضه مي دارد. در ده سال آينـده،   
برزيل، روسيه، چين، هند و آفـريـقـاي        
جنوبي، جمعاً، مي تواننـد بـر مـثـلـث           
اتازوني، ژاپن، اتحاديه اروپا، از لـحـاظ       
توليد ناخالص ملي پيشي بگيرنـد. ايـن      
تغيير توازن عمده  مي تواند براي ايجـاد  
روابطي نوين در جهت  يك رژيم تجاري 
مبتني بر همبستگي و منافع جمـعـي، و     
گسستي در سيستم كنوني مبتني برسلطه  
قدرت هاي امپرياليستي كه بـر اسـاس     
منافع خودخواهانه  آن ها  هدايـت مـي     

 شود،  راه را بگشايد .
 
مسئوليت هاي نيروهاي چپ  - 

 در قبال بحران عمومي چيست؟ 
بـحـران، بـه      كريس متل هاكو:   -
امكان باز انديشي نسبت  به پـيـش     چپ

اقتصـاد    تصور هاي كهن در باره واقعيت
جهاني مي دهد. به عنـوان مـثـال، در         
ارتباط با توجه بيشتر به مسئله مـحـيـط    
زيست. اين موضوع  در مبـارزاتـي كـه        
براي توسعه اقتصادي بر اساس استراتژي 
صنعتي كردن جريان دارد،  متضمـن در    
نظر گرفتن و به حساب آوردن اهـمـيـت     
مسائل مربوط به محيط زيست  و تأثـيـر   
آن  هم  بر زندگي افراد عادي و هم بـر  
آثار ويرانگر چنين بحراني، كه نشـانـگـر    
طبيعت ناپايدار سيستم سرمايه داري و     
سرانجام آشكارش و لزوم سـر نـگـون        

 كردن  آن، است.
 

 ادامه رژه زحمتكشان جهان ...ادامه كمونيست ها در همه 

بـراي  ” آمريكايي و تعيين يك سقف حـقـوقـي        
 مطرح شد. “تضمين تقسيم عادالنه ثروت

، صدها كمونيست و هواداران آنها در   عراقدر 
شهر بغداد دست به تظاهرات زدند و خواستار آن   

هاي تعطيل شده را دوباره  شدند كه دولت كارخانه
به كار اندازد و حقوق كارگران را تأمين و تضميـن  
كند. بر روي پالكاردهايي كه تظاهركنندگان حمل 

قـانـون كـار      ” شد:   كردند اين شعارها ديده مي مي
، و    “ جديد دموكراتيك و عادالنه را تصويب كنيد

“ عدالتي بس است، حقوق كارگران چه شـد؟    بي” 
سال پس از سقوط رژيم صدام،  8گفتني است كه 

در حدود يك چهارم مردم عراق زير خـط فـقـر        
درصـد     15كنند و نرخ رسمي بيكاري  زندگي مي

 است. 
 21، كه نرخ بيكاري در آن افزون بر اسپانيادر 

اي كه در شـهـر      درصد است، هزاران تظاهركننده
والنسيا در شرق اين كشور گرد هم آمده بودند، به 
دولت اسپانيا در مورد سستي در ايجـاد مشـاغـل      

نـيـز كـه         پرتـغـال  جديد اعتراض كردند. در  
زده دارد نيز تظاهرات  اقتصادي ورشكسته و بحران

ها هزار تن و بـه رهـبـري           مشابهي از سوي ده
كمونيست ها و سنديكاهاي كارگري در اعتـراض  

هاي خدمات اجتـمـاعـي     به كاهش و قطع بودجه
 همگاني و دفاع از حقوق كارگران صورت گرفت.

جبهه ” ، تظاهركنندگاني كه به دعوت يوناندر 
ها  به خيابانPAME) “ ( مبارز سراسري كارگران

هاي دولـتـي ريـاضـت        آمده بودند، عليه سياست
المـلـلـي     اقتصادي تجويز شده توسط صندوق بين

از جمله كاهش دستمزدهـا،   -پول و اتحاديه اروپا
باال بردن سن بازنشستگي، نقض حـق مـذاكـره      
براي قراردادهاي جمعي كار و كـاهـش حـقـوق       

اعتراض كردند. در يك سال گذشته،  -بازنشستگي
هاي رياضـتـي كـه       در پي تشديد اعمال سياست

هـاي     هاي گسترده و ورشكستگـي  منجر به اخراج
 160كـم       ها شده است، دست بسياري از شركت

هزار بيكار به خيل بيكاران اضافه شده است. بـر     
اساس برآوردهاي انجام شده، يك پنجـم مـردم     

 كنند.  يونان اكنون زير خط فقر زندگي مي
ها  نيز هزاران تن، از جمله كمونيست روسيهدر 

ها و  هاي چپ، سنديكاليست و هواداران ديگر گروه
زيست بـا در دسـت داشـتـن              هواداران محيط

هاي سرخ براي گراميداشت روز جـهـانـي         پرچم
 در ميدان پوشكين شهر مسكو گردكارگر از جمله 

آمدند. سخنرانان در اين گردهمايي تأكيد كـردنـد    
كه فقط با پيكار مشترك زحمتكشان اسـت كـه       

توان بر محروميت و وضعيت دشـوار زنـدگـي       مي
 طبقه كارگران غلبه كرد.
، صدها هزار تن بـه  آلماندر شهرهاي مختلف 

ها آمدند تا صداي اعتراض خود را نسبت به  خيابان
عدم تعيين يك حداقل دستمزد معين و عادالنه در 
سطح كشور اعالم كنند. تظـاهـركـنـنـدگـان در          

نيز اعتراض خود را نسـبـت    انگلستانشهرهاي 
به كاهش خدمات اجتماعي و حمله به حق كار و   
بهداشت و درمان و آموزش اعـالم كـردنـد. در         

هـاي     اتريش نيز بيشتر از صدهزار تن در خيابـان 
پيمايي زدند و خواستـار اصـالح      وين دست به راه

هاي اجتماعي دولت سوسيال دمـوكـرات      سياست
، فرانسـه اين كشور شدند. در شهرهاي مختلف  

هـاي   پيمايي از سوي اتحاديه صدها تظاهرات و راه
كارگري و صنفي برگزار شد كه شركت كنندگـان  
در آنها خواستار اقدام دولت براي كاهش هـزيـنـه    
زندگي زحمتكشان شـدنـد و نـژادپـرسـتـي و             

 هراسي را محكوم كردند. اسالم

هايي كه در اين قانون از آن ها نـام بـرده      برد. اقدام  مي
شده است، به عنوان آخرين حربه به منظور دفاع از خود 

داري و    كشي سرمايه و از حقوق حقه خود، و برضد بهره
شـدنـد و      تر شدن شرايط كار به كار گرفتـه مـي     وخيم
شوند. اين حقوق بخشي از حقوق سـنـديـكـايـي و          مي

حقوق اساسي بشرند كه هم سازمان ملل متحد و هـم    
اند. در   آن ها را به رسميت شناخته “ سازمان جهاني كار” 

واقع، دستيابي به اين حقوق، كه قانون جديد آن ها را از 
مردم گرفته است، حربه پرقدرتي بود در دسـت مـردم       

و رژيم او. به رغـم مـقـاومـت         “ مبارك” براي مقابله با 
سرسختانه مردم و سنديكاهاي مستقل، اين قانون هنوز 
به اعتبار خود باقي است و لغو نشده است، اگرچه مبارزه 
با آن ادامه دارد. از سوي ديگر، تصويب قانون تشكـيـل    

زده كرد. قانون تـازه      هاي سياسي نيز ما را شگفت حزب
هاي قانون قديم را در بر دارد. تـنـهـا          همه محدوديت

عنصر مثبت در آن اين است كه كميته ناظر بر اجـراي    
آن متشكل از يك هيأت وابسته به قوه قضاييه اسـت.    
طبق قانون جديد، تأسيس حزب بر پايه طبقاتي قدغـن  

تـن     5000كم  است، و اعضاي مؤسس حزب بايد دست
هاي آنان در دو روزنامـه   استان كشور باشند، و نام 30از 

سراسري كشور منتشر شود. اين بدان معناست كه هـر     
حزب جديدي، پيش از آنكه به ثبت برسد، بايد چـيـزي   

هزار دالر  167در حدود يك ميليون پوند مصري (حدود  
شـرط فـقـط بـه سـود             آمريكا) هزينه كند. اين پيش  

داران است  هاي پولدار، مذهبي يا وابسته به سرمايه حزب
كه وضعيت مالي خوبـي دارنـد يـا دسـتـرسـي بـه                

هاي خارجي دارند. به اين دليل، و داليل ديگـر،    سرمايه
حزب ما تصميم گرفته است كه مبارزه با اين قانـون را    
به ميان مردم ببرد و قاطعانه براي لغو آن مبارزه كـنـد.     
دستاوردهاي انقالب پيروزمند مصر و حقانيت آن هـا،      

 اساس مبارزه ما در اين راه است.
حزب ما در تدارك برگزاري قانوني كنگره چهارم خود 
است كه اميدواريم برنامه و اساسنامه تازه حزب در آن     

 به تصويب برسد و رهبري جديد حزب انتخاب شود.
هاي اخير را  آيا تحوالت ايران در سال  –س 

هـايـي    ها يا تفاوت ايد؟ آيا شباهت دنبال كرده
هاي ايران و    ميان سياست ها و عملكرد رژيم

 بينيد؟ مي “حسني مبارك”مصرِ دوران 
بـا   “ مبـارك ”به نظر ما رژيم مصر زير حاكميت  –ج 

رژيم كنوني ايران متفاوت بود. به رغم اين واقعيت كـه     
از نهادهاي مذهبي رسمـي بـراي تـوجـيـه           “ مبارك” 

اش استفـاده   هاي واپس گرايانه و سركوب گرانه سياست
به نام  “ مبارك” كرد، اما برخالف رژيم كنوني ايران،  مي

كرد. همچنين، به رغم ايـن      مذهب يا خدا حكومت نمي
هاي سركوبگـر   از نهادها و دستگاه “ مبارك” واقعيت كه 

كرد، اما دستـگـاه    دولتي براي ادامه قدرتش استفاده مي
دولتي او با نيروهاي بسيج و سپاه ايران متفـاوت بـود.     

هاي آخر حكومتش و زير فشـارهـاي      در سال “ مبارك” 
داخلي و جهاني، مجبور شد دايره دموكراسي را در كشور 
گسترده كند كه همين، راه را براي پيروزي انقالب بـاز    
كرد. با وجود اين، بايد بر اين شباهت دو رژيم تـأكـيـد       

انـد،   هاي سركوبگر و ضـدمـردمـي      كرد كه هر دو رژيم
كـنـنـد كـه در خـدمـت              هايي را دنبال مـي    سياست
اند، و حقوق اساسي بشر و سنديكايي مـردم   داري سرمايه

 گذارند. كنند و زير پا مي و زحمتكشان را نقض مي
هايي كـه در پـيـش داريـم، مـا                 ها و ماه در هفته

هاي سياسي اسالمي در    هاي بيش از پيش گروه فعاليت
شـوراي  ” مصر، و احتمال فزاينده اتحاد و ائتالف ميـان    

و امپرياليسم آمريكا و ارتجاع عرب بـراي   “ عالي نظامي
منحرف كردن و به شكست كشاندن انقـالب مصـر و       
مستقر كردن يك حكومت مذهبي را به دقـت دنـبـال      

 خواهيم كرد.

 ادامه مصاحبه اختصاصي ...
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تحوالت كشور مصر در هفته هاي اخير وارد مرحله هاي حساسـي  
شده است كه بر ادامه، جهت گيري و آينده جنبش مردم مصر اثري 
تعيين كننده خواهند داشت. انجام همه پرسي در مـورد قـانـون         
اساسي كشور، كوشش جنبش مردمي براي ادامه قيام و تعميق آن، 
كارزار براي پاك سازي حيات سياسي مصر از بـقـايـاي رژيـم           
ديكتاتوري، اصرار محافل سرمايه داري مصر و نظاميان حاكـم در    
مهار زدن و ترمز كردن روند دموكراتيك كردن تحوالت، و شـكـل     
گيري و گسترش سازمان دهي نيروهاي سياسي شرايـط بسـيـار      
متحولي را در مصر ايجاد كرده اند.  در رابطه با ايـن تـحـوالت،         

، در اواسط فروردين ماه ، در قـاهـره،         “ نامه مردم” نماينده ويژه  
مالقات و گـفـتـگـو كـرد.            “  صالح عدلي” پايتخت مصر، با رفيق 

نامـه  ” پرسش و پاسخ زير در حاشيه مالقات فوق و براي انتشار در 
 انجام گرفت.   “ مردم

********** 
جنبش مردمي و خيزش اخير در مصر در برگيرنده طبقـات،    –س 

هـاي   اي از خـواسـت     قشرها و نيروهاي اجتماعي گوناگون با آميزه
متفاوت از لحاظ عدالت اجتماعي و دموكراسي بود و اسـت. چـه        

متـحـد   “  ديكتاتور بايد برود” عاملي اين طيف را در زير پرچم واحد 
 كرد؟  
) برآمد يك بحران ژرف اقتصادي و  89بهمن  5(   2011ژانويه  25انقالب  –ج 

اي از هزاران اقدام اعتراضي و پـيـكـار         جانبه بود. حاصل مجموعه  اجتماعي همه
ها جريان داشت. نيروهاي معترض زير شعارهـا و      سياسي و اجتماعي بود كه سال

هـاي   ترين كانـون  هاي گوناگوني متحد شده بودند. يكي از عمده  ها و سازمان پرچم
هاي سياسي متـعـددي    بود كه حزب “ كميته سراسري (ملي) براي تغيير”اعتراض، 

هاي كارگري و جوانان را در خود جـاي داده     از جمله حزب ما، و شماري از جنبش
اي براي تغيير ارائه داده بود،  در كارزاري كه پيرامون برنامه “ كميته سراسري” بود.  

هايي  توانست بيشتر از يك ميليون امضا جمع آوري كند. اين برنامه شامل خواست 
بنيادي براي هموار كردن راه گذار دموكراتيك به برقراري دموكراسي در كشـور      

ها پاسخي نداد، بلكه دسـت بـه بـرگـزاري            بود. اما رژيم نه فقط به اين خواست
دست به كـار شـد.        “ جمال مبارك” انتخابات پرتقلبي زد و براي انتقال قدرت به 

عالوه بر اين، دستگاه سركوبش را براي در هم كوبيدن هرگونه حركت اعتراضـي  
آميز به كار گرفت. ادامه سياست ورشكسته مشت آهنين از سـوي رژيـم،       مسالمت

ها بـيـايـنـد و          اي باقي نگذاشت جز آنكه به خيابان راه ديگري براي جنبش توده
هاي اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي در درون رژيم،  جاي خواست ايجاد دگرگوني به

“ مـبـارك  ” خواستار سرنگوني رژيم بشوند؛ گام اول در اين راه، بركنار كردن خود   
بخش مردم ما  بود. شايان ذكر است كه موفقيت خيزش مردمي در تونس نيز الهام 

 بود.
، جنبش مردمي و جامعه مصر گـام  “ مبارك” در پي بركناري   –س 

اي نوين برداشته است. ممكن است   بلندي به پيش، به سوي مرحله
هاي آن توضيـح   ها و دشواري در مورد ماهيت مرحله كنوني و چالش

بدهيد؟ در حال حاضر اداره كشور در دست چه كسانـي اسـت، و       
موضع جنبش مردمي و حزب كمونيست مصر نسبت به حاكـمـيـت    

 كنوني چيست؟
و به دست گـرفـتـن قـدرت        “ مبارك” مرحله نخست انقالب با بركناري  –ج 
تكميل شد. اين شورا متشكل از فرماندهان نيروهاي   “ شوراي عالي نظامي” توسط 

ها سرپيچي كردند. ايـنـك       براي مقابله با توده“  مبارك” مسلح است كه از دستور 
اي بسيار دشوار و حساس است. هدف ايـن      مرحله دوم آغاز شده است، كه مرحله

مرحله از انقالب، انتقال قدرت به يك حكومت انتخابي غيرنظامي است، و شامـل  
هايي از اين دست است: ادامه مبارزه تا برچيدن كامل رژيم پيشين، انـحـالل     اقدام

حزب حاكم پيشين، محاكمه عادالنه عوامل فساد و جنايت و مسـئـوالن رژيـم          
ها، بايد  زمان با اين اقدام اش. هم  و خانواده “ حسني مبارك” از جمله خود  “ مبارك” 

هاي اقتصادي پيشين از روي      هايي فوري در راه برداشتن بار سنگين سياست گام
هاي زحمتكش برداشته شود. در اين ارتبـاط، آرمـان و خـواسـت            هاي توده شانه

عدالت اجتماعي داراي اهميت درجه اول است. پيگيري يك سـيـاسـت خـارجـي         
تر، به طوري كه مصر بتواند سهم خود را در مبارزه جهاني در راه صـلـح و      متوازن

دموكراسي، و احترام به حقوق بنيادي بشر در خاورميانه و به طور كلي در جـهـان     

ادا كند، گام ديگري است كه بايد برداشته شود. متأسفانه شاهد آنيم كـه   
هاي بنيادي انـقـالب    در امر رسيدگي به خواست “ شوراي عالي نظامي” 

المسلمين و بقاياي  دهد؛ براي ائتالف با اخوان تعلل و كُندي به خرج مي
كـنـد،    دهد، و حتي� در اين راه تالش مـي  رژيم گذشته آمادگي نشان مي

بينيم. همچـنـيـن،      هاي تازه قانون اساسي مي كه بازتاب آن را در متمم
از ايجاد و استقرار يك شوراي رياست جمهـوري  “  شوراي عالي نظامي” 

غيرنظامي براي جايگزين كردن اين شوراي نظامي با آن در دوره گـذار،  
بينيم كه شوراي نـظـامـي       تا كنون سر باز زده است. عالوه بر اين، مي 

حاكم تمايلي به تصويب و اجراي قوانين دموكراتيك، از جـملـه بـراي      
 25تأمين و تضمين حق تشكل، ندارد و مصرّانه مدعي است كه انقالب 

ژانويه، قيام جوانان بود نه انقالب مردم. در اين اوضاع و احوال، فعاليـت   
هاي منطقه و  هاي آن ها با كمك رژيم چيني نيروهاي ارتجاعي و توطئه

حمايت امپرياليسم آمريكا براي منحرف و متوقف كردن انقـالب نـيـز      
ادامه دارد. در عين حال بايد به مسئله نبود يك رهبري مـتـحـد بـراي       

شـوراي عـالـي      ” بينيـم،     پيشبرد انقالب اشاره كنم. اين طور كه ما مي 
ويـژه   آماده همكاري بـا اسـالم گـرايـان سـيـاسـي، و بـه                   “نظامي
هاي ليبرالي است تا پايگاه اجتماعي الزم    المسلمين، و نيز گرايش اخوان

اي  را براي ايجاد رژيم جديد فراهم آورد. اين تالش، بخشي از بـرنـامـه    
است كه نيروهاي ارتجاعي براي آينده كشور، بـرگـزاري انـتـخـابـات         

)، و دوران پـس از ايـن        2011مجلس و رياست جمهوري آخر امسال ( 
 اند. انتخابات تدارك ديده

ها، وظايف فوري و مبرمي را در برابر حـزب مـا، هـمـه            اين چالش
خواه، و طبقه كارگر براي محافظت و پيـشـبـرد اهـداف        نيروهاي ترقي

 دهد. اصلي انقالب قرار مي
تـرديـد    هاي كارگري بي جنبش كارگري و اعتصاب  –س 

هـا   اي در خلع ديكتاتور داشتند. اين اعتـصـاب    نقش عمده
شدند؟ اگر ممكن است در مـورد       چگونه سازمان داده مي

اي مردم نيز توضيح  پيوند مبارزات كارگري با مبارزات توده
 دهيد. 

هـاي مـردمـي       جنبش مردمي كنوني بر پايه يك رشته فعاليت –ج 
شكل گرفت كه به طور عمده ده سال پيش، يعنـي از زمـان ايـجـاد           

آغـاز     2001در سال  “ كميته مردمي در دفاع از خيزش مردم فلسطين” 
و ديگر كـارزارهـاي    “ الكفاية” ، جنبش 2004شد. سه سال بعد، در سال  

هـاي   دهـي اقـدام     ها در راه سـازمـان     مردمي دست به نخستين تالش
هاي دموكراتيك در كشور زدند. در سـال      اعتراضي و خواست دگرگوني

، طبقه كارگر وارد صحنه پيكار شد و اعتصاب كارگران منـطـقـه    2006
صنعتي المحله به راه افتاد، كه رژيم را وادار بـه پـذيـرش بـرخـي از            

هاي هزاران كارگران اعتصابي كرد. به دنبال ايـن اعـتـصـاب،         خواست
اي مـتـعـددي       هاي تـوده    چندين اعتصاب ديگر نيز به راه افتاد و اقدام

ها اشاره كـرد.     توان به اشغال كارخانه صورت گرفت، كه از آن جمله مي
اي از    ) طـيـف گسـتـرده       89ارديبهشت  11(   2010در روز اول ماه مه 

اي در    نيروهاي چپ، از جمله حزب ما، چندين تظاهرات اعتراضي تـوده 
شهرهاي اصلي مصر سازمان دادند و خواستار افزايش حداقل دستمزدها 
شدند. به رغم سركوب و مقابله وحشيانه نيروهاي دولتـي، بـرخـي از         

اي در بسيج طبـقـه    سنديكاهاي دموكراتيك و فعاالن آن ها نقش عمده
اي و گـرفـتـن حـقـوق             هاي تـوده  كارگر به منظور شركت در فعاليت

ها زماني بود كه طبقه كارگـر   شان بازي كردند. اوج اين فعاليت  اجتماعي
ها هزار كارگر در    ابزارهايش را زمين گذاشت و دست از كار كشيد، و ده

حلوان، المحله و سوئز به جمع مردمي پيوستند كه در ميدان الـتـحـريـر     
تجمع كرده بودند. در نتيجه اين اقدام، توازن نيروها به سود انقالب بـه    

 9ادامه در صفحه 

با “ نامه مردم”مصاحبه اختصاصي 
رفيق صالح عدلي، سخنگوي حزب 

 كمونيست مصر
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هـاي   نشيني و پذيرش برخي از خواست هم خورد، و رژيم مجبور به عقب
 انقالب شد.

در ميدان تحرير، مسلمانان و مسيحيان در نمايشي   –س 
از وحدت جمعي در كنار يكديگر به عبادت پـرداخـتـنـد و       

رژيـم  ”  تفرقه بينداز و حكومت كـن ” آميز  هاي دسيسه نقشه
هاي مذهـبـي و      با سوءاستفاده از باورها و تعصب “  مبارك

پرسي اخير ديـديـم كـه       سنّتي را خنثي كردند. ولي در همه 
المسلمين موضعي واپس گرايانه گرفت. نقش و نفـوذ    اخوان

نيروهاي مذهبي را در آينده تحوالت سياسي و اجتـمـاعـي    
 بينيد؟ مصر چگونه مي

نخستين كشمكش ها يا بحران ميان مسلمانان و مسيحيان در     –ج 
) شكل گرفت و بروز كرد، كه نتيجـه تـالش هـاي         1351( 1972سال 

براي استفاده از اخوان المسلمين برضد نيـروهـاي   “  سادات” دسيسه آميز 
مورد حمايت مستقيم آمريكـا و    “ سادات” چپ بود. اين نقشه توطئه آميز  

رژيم هاي واپ سگراي عرب بود. امروزه هم نيروهاي ضدانقالب، با اتكا  
به دست آورده   “  مبارك” و “ سادات” به تجربه اي كه در زمان رژيم هاي 

اند، تالش دارند همان شيوه قديمي را به كار گيرند. خوشبختانه جنـبـش    
ها هشيار و آگاه است و تا كنون تـوانسـتـه     مردمي نسبت به اين دسيسه

خوبي آن را خنثي كند. براي نمونه، كافي است به اين واقعيت  �است به
اشاره كنيم كه شماري از كساني كه جان خود را در راه پيروزي انـقـالب   
از دست دادند، مسيحي بودند. اخوان المسلمين امروزه همچنان اصـلـي      
ترين دشمن وحدت ملي و دگرگوني هاي اساسي و ريشه اي در كشـور    
است. به رغم گفته ها و ادعاهاي اين گروه، بايد گفت كه آنها كمـاكـان    
يك بازوي غيرنظامي در خدمت پيشبرد سرمايه داري در كشور، و متحـد  
بالقوه امپرياليسم آمريكا به شمار مي روند. مواضع اتخاذ شده تا كنـونـي    

 آنها، به روشني بيانگر مقاصدشان است.
اي در پيروزي قيام مردم  زنان نقش بسيار برجسته  –س 

مصر بازي كردند. اينك، پس از انقالب، جنبش زنان در چـه  
كاري سـنّـتـي     وضعيتي قرار دارد و چه برخوردي با محافظه

 اجتماعي و مذهبي دارد؟
اي داشتند.  طور كه گفتيد، زنان در انقالب مصر نقش عمده همان –ج 

در جريان اشغال ميدان التحرير، شمار انبوهي از زنان در اين اقدام جمعي 
زن جان خود را از دسـت   28شركت داشتند. در رخدادهاي زمان انقالب،  

دادند و صدها زن زخمي شدند. در عين حال، زنان نقش چشـمـگـيـر و        
شدگان و كار داوطـلـبـانـه در        هاي درماني به زخمي پراهميتي در كمك

ها به عهده داشتند. با وجود اين نقشِ مهم زنان در انـقـالب،       بيمارستان
اين واقعيت را ناديده گرفت و حتي� يك زن را هم  “ شوراي عالي نظامي” 

در كميته اصالح قانون اساسي شركت نداد، اگرچه در حال حاضـر يـك     
 المللي). زن وزير در هيأت دولت داريم (فائزه ابوالنجا، وزير همكاري بين

و متـحـدان آن در       “ شوراي عالي نظامي” به رغم نقش واپس گرايانه 
خواه و كمونيست از طـريـق      المسلمين، زنان دموكرات، ترقي ميان اخوان

هاي گوناگوني كه دارند به مبارزه و پيكار خـود در راه كسـب            سازمان
 دهند و از حمايت گسترده مردمي برخوردارند. شان ادامه مي حقوق

خيزش مردمي اخير چه تأثيري بر روابط مصـر بـا       –س 
اسرائيل و آمريكا داشته است؟ آينده اين روابط را چگـونـه   

بينيد؟ موضع حزب كمونيسـت دربـاره اسـرائـيـل و             مي
 نامه صلح با آن كشور چيست؟ موافقت

موضع توده مردم مصر در مورد حمايت از مبارزه مردم فلسطيـن   –ج 
طـور هـم      در راه حقوق حقه خويش هميشه روشن بوده است و هـمـان  

خواه، قـاطـعـانـه بـا         خواهد ماند. حزب ما و ديگر نيروهاي سياسي ترقي
اي كه منجـر   جانبه هاي يك نامه و ديگر موافقت “ كمپ ديويد” نامه  توافق

به تسلط اياالت متحد آمريكا بر خاورميانه و قرار گـرفـتـن بـرخـي از          
كشورهاي عرب در معرض تجاوز آمريكا و اسرائيل شدند، مخالف بوده و 

هاي عملي ما با لبنان در برابـر تـجـاوزگـري        است. همبستگي و فعاليت 
هاي ما ثبت است.  اسرائيل، و نيز بر ضد محاصره غزه، در كارنامه فعاليت

اي بـرضـد تـجـاوزگـري         اخيراً، و به ابتكار حزب ما، يك تظاهرات توده
دهي شد، كه اخراج سفير اسرائيل از مصر و مـتـوقـف         اسرائيل سازمان

هاي آن بود. همان طـور كـه        كردن فروش گاز به اسرائيل جزو خواست
شان را به طور عمده پيرامون مـحـور    هاي مردم توجه پيش تر گفتم، توده

سرنگون كردن رژيمي متمركز كردند كه متحد استراتژيك اسرائـيـل و     
كنيم كه اين جنبه از پيكار مردم مصـر   امپرياليسم آمريكا بود. ما فكر مي 

تر خواهد شد. ما به عـنـوان يـك حـزب             ادامه خواهد يافت و گسترده
 المللي خواهيم بود. كمونيست همواره پرچمدار همبستگي بين

مدت و درازمدت جنبش جـاري مصـر        هاي كوتاه خواست  –س 
مارس ( 19پرسي اخير در روز  ويژه با توجه به نتايج همه كدامند، به

 ) و انتخابات رياست جمهوري كه در پيش است؟89اسفند  28
هاي بنيادي را  حزب ما همراه با ديگر نيروهاي انقالبي يك رشته خواست –ج 

با هدف به پيش راندن هر چه بيشتر انقالب مطرح كرده است، كه شامـل مـوارد     
 زير است:

. تشكيل يك شوراي غيرنظامي رياست جمهوري متشكل از پنج عضـو، كـه      1
تواند در آن شركت داشته باشـد. در      نيز مي“  شوراي عالي نظامي” يك نماينده از 

دوران گذار، و به منظور پرهيز از رو در رويي ميان ارتش و مردم و تضمين اجراي 
عمل خواهـد   “رئيس دولت”هاي مردم، اين شورا به عنوان  تر خواست هرچه فوري

 كرد.
[حزب حاكم پيشين، كه به حكم دادگـاه در روز        “ الحزب الوطني” . انحالل  2

فروردين منحل اعالم شد]، توقيف اموال اين حزب، محاكمه مسببان و     27شنبه 
گناه، و نيـز   هاي سياسي و مالي كشور و كشتار تظاهركنندگان بي مسئوالن بحران

 انحالل شوراها و نهادهاي وابسته به رژيم گذشته در سراسر كشور.
هاي نظامـي. پـايـان        . متوقف و ممنوع كردن محاكمه غيرنظاميان در دادگاه 3

 دادن به وضعيت اضطراري در كشور.
هاي سياسي مـحـدوديـت       . لغو قانون جديدي كه براي تشكيل آزادانه حزب 4

دهي انتخابات بعدي بر پايه فـهـرسـت تـنـاسـبـي             ايجاد كرده است، و سازمان
هاي سياسي شركت كننده در انتخابات. شيوه انتخاباتي كـه در گـذشـتـه           حزب

شد، در نهايت باز هم رژيمي مانند همان رژيم قديم را به بار خـواهـد      استفاده مي
 آورد.
خواه مدني و توافق بر سـر     . تالش در راه اتحاد نيروهاي دموكراتيك و ترقي 5

نـه بـه     ” تواند زير شـعـار        يك نامزد واحد براي رياست جمهوري. اين اتحاد مي 
شكل بگيرد. همچنين، بايد بر سر تشكـيـل     “ ساالر نظاميان، نه به نامزدهاي دين

اي را تدوين كند، تا راه براي  يك كميته انتخابي توافق شود كه قانون اساسي تازه
 خدشه يك حاكميت مدني پارلماني هموار شود. برقراري بي

. اتخاذ يك سياست اقتصادي نوين با هدف توسعه واقعي، كه اكثريت مـردم،   6
مند شوند. اين سياست بايد مبتني بر تحكيم نقش   ويژه زحمتكشان از آن بهره و به

دولت و بخش دولتي باشد به طوري كه حقوق اجتماعي و اقتصادي مردم تأميـن  
ها معين شـود؛     و تضمين شود. همچنين بايد حداقل و حداكثر دستمزدها و حقوق 

هاي فوري به منظور برداشتن بار بحران اقتصادي اخير از دوش طبقه كارگـر   اقدام
صورت گيرد، از جمله از راه افزايش ماليات ثروتمندان، كاهش بهـاي كـاالهـاي      

هـاي   خوراكي اساسي، و افزايش نقش و سهم دولت در بخش آموزش و مراقـبـت  
هايي كـه بـه بـخـش          ها و كارخانه هاي دولتي، بانك بهداشتي و درماني؛ شركت

خصوصي واگذار يا فروخته شده بودند بايد دوباره ملي شوند؛ و بايد با فساد مبـارزه  
 شود و عامالن خالف و فساد محاكمه شوند.

. بازداشت و محاكمه همه آناني كه مسئول كشته شـدن صـدهـا تـن در              7
هاي اقتصـادي، فسـاد و ديـگـر            اند، و در خرابكاري آميز بوده تظاهرات مسالمت

اند. اين اقدام بايد زير نظـارت    ها دست و مسئوليت داشته ها و بزهكاري خالفكاري
قوه قضاييه انجام بگيرد و بدون استثنا شامل همه خالفكاران شود، از جـملـه و       

 و خانواده او و دار و دسته نزديكان او. “مبارك”پيش از همه، 
سـازمـان   ” هاي بنيادي    . تدوين و تصويب قانون كار جديد، مطابق با معاهده 8

هاي آن، كه آزادي    ها و پيمان و منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه “ جهاني كار
شناسند. در عين حال، مـا    تشكل و ديگر حقوق بشر و سنديكايي را به رسميت مي

اي هستيم كه اخـيـراً    خواهان ادامه مبارزه در راه لغو و ابطال قوانين واپس گرايانه
تصويب و اعالم شدند و هـرگـونـه اعـتـصـاب،            “ شوراي عالي نظامي” از سوي 

 كنند.  تظاهرات و تحصن را منع مي
اي كه بـه شـركـت فـعـال           ها؛ تدوين و  اجراي نظامنامه . استقالل دانشگاه 9

 دانشجويان در زندگي دانشگاهي كمك كند.
. تنظيم و اجراي يك سياست خارجي ملي و ميهني كه امنيت ملي مصر را    10

محافظت كند و شركت فعال آن را به عنوان يك كشور مستقل آفريقايي و عـرب  
هاي امپرياليستي و صهيـونـيـسـتـي       در امور منطقه و جهان، و در مقابله با توطئه

 فراهم كند.
هاي اخير قانـون اسـاسـي بـراي          با توجه به اينكه متمم  –س 

اند، به نـظـر شـمـا          هاي كارگري محدوديت ايجاد كرده اعتصاب
وضعيت جنبش كارگري و حزب كمونيست مصر بهتر از گـذشـتـه    
شده است يا بدتر؟ باخبر شديم كه حزب كـمـونـيـسـت مصـر           

اسفند) آغـاز كـرد.         23مارس (  14هاي علني خود را روز  فعاليت
هاي عمده حزب كمونيست مصر كدامند و برنامه شما بـراي   چالش

 هاي بيشتر در مصر چيست؟ دگرگوني
ويژه قانوني كـه     حزب ما اصالً انتظار تصويب چنين قوانيني را نداشت، به –ج 

كـنـد. اسـتـدالل         هاي كار را ممنوع مـي  اعتصاب، تظاهرات، و تحصن در محيط
اهمـيـت و عـبـثـي           هاي كم ها، اقدام قانونگذار اين بوده است كه اين گونه اقدام

هستند كه براي دفاع از منافع يك اقليت در برابر منافع كل جامعه از آن ها بهـره  
شود. جالب اينجاست كه رژيم گذشته هم همين استدالل را بـه كـار           گرفته مي

 “...نامه مردم”ادامه مصاحبه اختصاصي 



1390ارديبهشت ماه    19شنبه  دو   10   868شمارة  

 پيام كميته مركزي حزب توده ايران به :

دوازدهمين كنگره سازمان 
 فدائيان خلق ايران (اكثريت)

 رفقاي گرامي
كميته مركزي حزب توده ايران، برگزاري دوازدهمين كنگره سازمان فدائيـان خـلـق      
ايران اكثريت را به شما تبريك مي گويد و موفقيت شما را در برگزاري كـنـگـره تـان         

 آرزومند است. 
 رفقاي عزيز

تاريخ مبارزات دهه هاي اخير حزب ما و سازمان شما در راه استقالل، آزادي، عـدالـت   
اجتماعي و سوسياليسم در ميهن مان، با هم پيوند نزديكي دارد. اين حقيقتي است كه در  
مبارزه چند بعدي و بغرنجي كه براي رهاندن مردم زحمتكش ميهن مان از حـكـومـت         
استبدادي  رژيم واليت فقيه  و پايه ريزي آينده يي دموكراتيك و آزاد جـريـان دارد،           
پيوندهاي نزديكي ميان مبارزات حزب ما و سازمان فدائيان خلق ايران اكثـريـت وجـود      
دارد و خواهد داشت. اين امر محصول اين حقيقت است كه بنيان هاي تاريخيِ سياسـت   
هاي حزب ما و سازمان شما بر بسترِ مبارزه برحقِ زحمتكشان در راه صلح، پيشـرفـت و     
عدالت اجتماعي قرار داشته اند.  ما معتقديم، و تاكيد مي ورزيم كه، اتحاد عمل نيروهاي  
مترقي، ملي و آزادي خواه ميهن ما، به ويژه اتحاد عمل ميان  نيروهاي مدافـع حـقـوق      
كارگران و زحمتكشان، عامل اساسي و انكار ناپذيري  در مسير ايجاد يك جـايـگـزيـن       

 مردمي و دموكراتيك در برابر رژيم ضدمردمي واليت فقيه است.  
 رفقاي عزيز!

اجالس دوازدهمين كنگره شما در شرايط بسيار بغرنج و حساسي از حيات ميهن مـان  
برگزار مي شود. شما در شرايطي به تدوين تاكتيك ها و استراتژي مبارزات خـود كـمـر       
همت بسته ايد كه استبداد گران رژيم واليت فقيه از يك سو، و مـحـافـل قـدرتـمـنـد          
امپرياليستي كه هدف خود را گسترانيدن نظارت بي چون و چراي خود بر سراسر منطقـه  
خاورميانه و خليج فارس اعالم كرده اند از سوئي ديگر، استقالل كشور و امكان تحوالت 
صلح آميزدر ميهن مان را به مخاطره انداخته اند.   بحران همه جانبه  بي سابقه سياسي،  
اقتصادي و اجتماعي كشور را در چنگال خود گرفته است.  رژيم واليت فقيه در بـحـران    
بي اعتباري و عدم مشروعيت سياسي عميقي درگير است.  وسيع ترين قشرهاي جامـعـه    
از زحمتكشان گرفته تا اليه هاي وابسته به طبقات متوسط و تقريباٌ مرفـه جـامـعـه، از         
جوانان، دانشجويان و زنان مبارز گرفته تا كارگران، روشنفكران متعهد، در بـرابـر رژِيـم      
واليت فقيه جبهه گرفته اند و مخالفت صريح خود را با سياست هاي اقتصادي، اجتماعي 

كه رژيم با تقلـب آشـكـار آراء          1388خرداد ماه  22و فرهنگي آن اعالم كرده اند.  از  
مردم را ناديده گرفت و احمدي نژاد، كانديداي ارتجاعي ترين محفل هاي حكومتگـران،  
را برنده انتخابات اعالم كرد، مبارزه يي شكوهمند به منظور ايجاد شرايط براي اصالحات 
واقعي، و بركناري رژيم، جريان داشته است.  با وجود در پيش گرفتن جنايتكارانه تـريـن    
سياست ها، رژيم به حاكم كردن سكوت قبرستاني بر كشور موفق نبوده اسـت، و بـه         

 امنيتي در تركيب آن پررنگ تر مي شود. -همين دليل هر روزه عنصر نظامي
بر پايه تقلب هاي گستـرده   1388نيروهاي ارتجاعي حاكم بر كشور، كه در خرداد ماه 

و دستكاري در نتايج انتخابات رياست جمهوري توانستند حاكميت كامل خود را بر اهـرم  
هاي قدرت دولتي مستقر كنند، كشور را به لبه بحراني ژرف و خطرناك كشانده اند.  اين  
در شرايطي است كه اياالت متحده آمريكا و متحدان اروپائي آن، به طمع دستـيـابـي و      
اعمال تسلط خود بر بازار وسيع ايران و منابع سرشار انرژي و انساني آن، با بهره جويي از 
سياست هاي نمايشي و تحريك آميز سران رژيم، طرح هاي مخاطره انـگـيـزي را بـه         

 جريان انداخته اند كه استقالل و تماميت ارضي كشور مان را هدف گرفته اند.
حقيقت اينكه، به دليل سياست هاي رژيم، همداستاني  بين المللي بي سابقه اي بـر      

بار راي به ادامه  4ضد كشورمان  شكل گرفته است.  شوراي امنيت سازمان ملل تاكنون  
و تشديد تحريم ايران داده است، و اين نگراني جدي وجود دارد كه اياالت متـحـده، بـا      
هماهنگي با متحدان خود در منطقه،  دست به اقدام هاي تبهكارانه اي بزند كه امنيت و   
تماميت ارضي كشور را مورد تهديد جدي قرار دهد.   در اين شرايط وظايف دشواري در    

 پيش روي همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه و جنبش مردمي ميهن ما قراردارد.  
 رفقاي عزيز!

تحوالت ماه هاي اخير، در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه ، قـيـام تـوده هـاي         
محروم برضد ديكتاتوري، ستم طبقاتي و فساد حكومتي، و به چالش كشيده شدن رژيـم  
هاي ديكتاتوري، شرايط جديدي را در منطقه به وجود آورده است.  ايـن قـيـام هـاي            
مردمي، با شعار هاي مشخص خود در خواستار شدن  عدالت اجتماعي، در مخالـفـت بـا      
فساد، و  مطالبه دموكراتيك شدن حيات جامعه، و با حضور ميليوني در ميـدان نـبـردي      
نابرابر، بار ديگر قانونمند بودن انقالب هاي اجتماعي را به اثبات رسانده انـد، و نـقـش        
مبارزه هدفمند در جهت  تغيير هاي پايه اي را به نمايش گذارده اند. اين تـحـوالت بـه       
لحاظ گستردگي طيف نيروهاي شركت كننده، شعارها، و تاكتيك هاي مبارزاتـي مـردم،      
شباهت هاي حيرت آوري با جنبش اعتراضي مردم ايران در دو سال اخير دارد، و مـي        
توان گفت كه از آن تاثير مشخص گرفته اند.  در مصر و تونـس، سـران رژيـم هـاي            
ديكتاتوري به زير كشيده شده اند و مبارزه براي پيش بردن تحوالت عميق و بنـيـاديـن    
اجتماعي و اقتصادي در حال حاضر در جريان است.  نقش اتحاديه هـاي كـارگـري و          
تشكل هاي كارگري در اين قيام ها برجسته بوده است. در اردن، الجزيـره، ، يـمـن و           
بحرين رژيم هاي وابسته و سركوبگرحاكم با توسل به دادن برخي وعده وعيدها در مورد 
انجام اصالحاتي  ظاهري و از باال از يك سو، و بسيج نيروهاي نظامي و سركـوبـگـر از      

سوي ديگر، سعي به غلبه بر جنبش هاي مردمي داشته اند.  موضع مـحـافـل       
امپرياليستي در رابطه با تحوالت بحرين و يمن و اردن و چشم بستن آن ها بـر  
جنايات رژيم هاي سركوبگر دست نشانده شان، پوچ بودن ادعاي كشـورهـاي     
امپرياليستي در طرفداري ازحقوق بشر و دموكراسي را به اثبـات مـي رسـانـد.         
اعالم جنگ اياالت متحده، انگلستان و فرانسه برضد معـمـر قـذافـي، رهـبـر           
ديكتاتور ليبي، نه فقط در راستاي حمايت از مبارزه مردم ليبي براي اصـالحـات   
اجتماعي و سياسي ترقي خواهانه و دموكراتيك نيست، بلكه با هدف دستيـابـي   
به منابع عظيم نفتي اين كشور و انقياد استعمارگرانه آن است. اين تحوالت بـه     
وضوح اين حقيقت را آشكار مي سازد كه كشورهاي سرمايه داري چگونـه زيـر     

جـنـگ بـر ضـد         ” و “  غربي” نام مبارزه  در جهت ارزش ها و معيارهاي تمدن 
، از قدرت دولتي براي پيشبرد منافع سياسي، نظامي و ايدئولـوژيـكـي    “ تروريسم

 انحصاري خود بهره مي گيرند. 
 رفقاي گرامي!

در سال هاي اخير، عمده توان  نيرو هاي سياسي، دموكراتيـك و مـردمـي        
كشور صرف  پيدا كردن راهي براي غلبه بر بحران همه جانبه اي شـده كـه         
ميهن مان را درخود فرو برده است.  سياست هاي رژيم حاكم در همه عـرصـه      
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه،  منافع اكثريت مردم كشـور  
را مورد تهديد قرار داده است.  در حالي كه خصوصي سازي و تاراج سـرمـايـه       
هاي كشور، فقر و بيكاري را به واقعيتي دهشت زا براي بخش هاي عمـده اي    

هدفمند كردن يـارانـه     ” از زحمتكشان ايران تبديل كرده، رژيم با اجراي قانون 
در آذر ماه امسال، برنامه ديرينه  خود را به منظور گسترش بهره كشـي و       “ ها

غارت ثروت هاي ملي، به مرحله اجرا در آورد.  به موازات اجـراي ايـن طـرح،         
رژيم سركوبگر با تهاجم به آزادي هاي سياسي،  برقراري مـحـدوديـت هـاي       
فرهنگي و اجتماعي، تعطيل مطبوعات مستقل، و بازداشت و زنـدانـي  كـردن        
روزنامه نگاران و انديشمندان جامعه ، عمالٌ ايران را به زندان اكثريت مـطـلـق      
مردم تبديل كرده است.  ما بر اين باوريم كه،  گردان هاي گونه گون جـنـبـش    
اجتماعي در ميهن مان، كه در ساليان اخير هم از نظر سازمان دهي و هـم بـه     

سـال     32لحاظ ذهني رشد قابل مالحظه اي داشته اند، چون همه لـحـظـات      
گذشته،  در برابر اين هجوم ارتجاع نيز مقاومت خواهند كرد. ادامه  مـبـارزات        
گسترده كارگران و زحمتكشان، پيكار دليرانه و راه جويانه جوانان و دانشجويـان،  
حضور فعال روشنفكران، هنرمندان و نويسندگان مردمي و تـرقـي خـواه،  و          
مقاومت ستايش برانگيز زنان بر ضد رژيم، آن زمينه قدرتـمـنـدي اسـت كـه          
نيروهاي سياسي كشور در سياست گذاري خود و در اين رابطه مـي بـايسـت        
درنظر بگيرند. امري كه بايد بيش از همه توجه نيروهاي ترقي خواه جامعه را به  
خود جلب كند، در پيش گرفتن سياست هاي هماهنگ و واقع گرايانه يـي انـد      
كه ادامه حضور توده ها در ميدان مبارزات سياسي روز ميهن مان را امكان پذير 

 و آسان مي سازد. 
 رفقاي عزيز!   

حزب توده ايران معتقد است كه، در وضعيت  كنونيِ توازن قـوا در سـطـح        
جهان و منطقه، نيروهاي مترقي كشورمان كه هدف خود را ايجاد تغـيـيـرهـاي     
مهم و اساسي در اوضاع  ميهن مان قرار داده اند،  وظيفه يي مهم در دفـاع از    
صلح، و رويارويي  با سياست هاي ماجراجويانه امپرياليسم در رابطه با تحـوالت  
آينده كشورمان بر عهده دارند.  مبارزه ما در دفاع از دموكراسي، حقوق بشـر و       
عدالت اجتماعي نه تنها مباينتي با مبارزه براي صلح و حمايت از راه حل هـاي    
صلح آميز و مبتني بر گفتگو ندارد، بلكه به طرز جدايي ناپذيري به آن وابسـتـه   

، ما مبارزه براي  آن را در شرايط كنونـي  “ جهاني ديگر ممكن است” است.  اگر  
از مسير تحوالت صلح آميز، همبستگي بين المللي با ديگر خلق ها و مبارزه بـر  
حق آن ها در دفاع از استقالل، دموكراسي و عدالت اجتماعي ميسر و مـمـكـن    

 مي دانيم.  
 رفقاي فدائي!

حزب توده ايران، از دير باز خواهان و دعوت كننده به ايجاد وسـيـع تـريـن       
جبهه متحد نيروهاي ترقي خواه و دموكراتيك ميهن براي سازمان دهيِ مبـارزه  
يي موثر و هدفمند به منظور ايجاد تحوالت جديِ راه گشا در كشور و دستيابـي  
به دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي در كشورمان بوده است.  ديدگاه ما، بـر   
پايه تجربه هاي  تاريخي و نمونه هاي موفق و كارآمد بين الملـلـي، هـمـواره       
چنين بوده است كه،  نيروهاي معتقد به سوسياليسم و مبـارز در راه مـنـافـع           
زحمتكشان و طبقه كارگر، در طرح، ايجاد و به پيروزي رساندن چنين جبهه يي 
سهم ويژه اي دارند. ما ميان  آماج هاي دموكراتيك و عدالت خـواهـانـه ايـن        
جبهه وسيع، و اهداف دموكراتيك و سوسياليستي نيروهاي چپ و كوشـنـده در     
طريق  سوسياليسم، كه حزب توده ايران خود را بخشي جدا ناپذير از آن مـي        

 داند، ارتباطي ناگسستنني و ديالكتيكي قائليم.  
ما همچنان بر اين باوريم كه،  طرد رژيم واليت فقيه، به مثابه سد اسـاسـي     
راه تحوالت ميهن ما، در گرو سازمان دهي جنبش مردمي و گردان هاي اصلـي  
آن است.  اين وظيفه خطير، بدون تالش و عمل متحد همه نيروهاي مـدافـع      
حقوق بشر و معتقد به دموكراسي و عدالت اجتماعي، در زمينه هاي گونـاگـون،   

 امكان پذير نيست.
 رفقاي گرامي!

ما براي دوازدهمين كنگره شما در تدوين برنامه عملي براي مبارزات سياسي 
آتي  و رويارويي با تحوالت پرشتاب، پيچيده و بغرنج كـنـونـي،  بـار ديـگـر             

 صميمانه آرزوي موفقيت مي كنيم.  
 با گرم ترين درود هاي رفيقانه
 كميته مركزي حزب توده ايران
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رژه زحمتكشان جهان در روز جهاني كارگر با 

 خواست عدالت اجتماعي و زندگي شايسته

هـا و       پـيـمـايـي     ، راه2011و اول ماه مه  89ارديبهشت  11يكشنبه گذشته، 
هاي بزرگداشت روز جهاني كارگر در بسياري از شهرهاي دنيا برگزار شـد.   جشن

اقـتـصـادي و      -در مراسم اين روز، زحمتكشان جهان كه در شرايط اجتمـاعـي  
برند و بسياري از دستاوردهاي مبارزات طوالني آنهـا   سر مي معيشتي دشواري به

داري جهاني قرار گرفته است، ضمن ابراز همبستـگـي    در معرض دستبرد سرمايه
اي خود از قبيل حق كار و شرايط كاري و زندگـي   هاي پايه جهاني خود، خواست

بهتر، و عدالت اجتماعي را فرياد زدند. روز جهاني كارگر در حـالـي در ديـگـر          
خاتمه يافت ( “ هفته كارگر”به اصطالح  ايرانكشورهاي دنيا برگزار شد كه در 

ارديبهشت)، و كارگران و زحمتكشان ايران امكان آن را نيافـتـنـد كـه         11تا  5
هاي جمعي خود را بار ديگر و  آزادانه و آشكارا اين روز را جشن بگيرند و خواست

هفت سنديكـا و تشـكـل        به اين مناسبت مطرح كنند. همان طور كه در بيانيه  
 11كارگري كه به مناسبت اين روز منتشر شد آمده است، اعالم تعطيل رسمي   

ارديبهشت (اول ماه مه) هر سال به عنوان روز كارگر و گنجاندن آن در تقـويـم     
رسمي كشور، و رفع هرگونه ممنوعيت و محدوديت در راه برگزاري مراسم ايـن  

هاي ديرينه زحمتكشان ايران است. آنچه رژيم واليي ايران سعي   روز از خواست
آميزي است  كرده است جايگزين روز جهاني كارگر كند، نمايش مسخره و توهين

هاي ويژه آن شامـل   كه به نوشته سايت خانه كارگر، برنامه “ هفته كارگر” به نام 
اهللا خميني، تجديد ميثاق بـا   ديدار نمايندگان با مراجع تقليد، حضور در مرقد آيت

مقام واليت، بزرگداشت بسيج كارگري، اهداي جايزه به كارگران نمونه و پخش 
هاي ويژه از صدا و سيماي جمهوري اسالمي است كه هيچ ارتـبـاط و        گزارش

هاي اجتماعي طبقه كارگر و زحمتكشان و هـمـبـسـتـگـي          سنخيتي با خواست
 المللي آنان ندارد. بين

در ميان ديگر كشورهايي كه در آنها روز اول ماه مه به طور رسمي به عنـوان  
نام برد. البته زحمتكشان و     كاناداو  آمريكاشود بايد از  روز كارگر شناخته نمي

هاي كمونيست آنها، همه سـالـه    نيروهاي مترقي در اين كشورها، از جمله حزب
كنند. امسال نيز اين مراسم از جمله  اين مراسم را در شهرهاي مختلف برگزار مي

آنجلس، آتالنتا و نيويورك (در آمريـكـا) و        در شهرهاي ميلواكي، شيكاگو، لوس
تورنتو (در كانادا) برگزار شد. گفتني است كه در اواخر سال گذشته، كـاركـنـان         

هـاي     اي سخت با دولت دولتي ايالت ويسكانسن و چند ايالت ديگر درگير مبارزه
جمعي از طـريـق    ايالتي دست راستي شدند كه حق كارمندان براي مذاكره دسته

اتحاديه كاركنان را پايمال كرده بود. در روزهاي تحصن كاركـنـان دولـت در         
هاي  ساختمان كنگره ايالتي ويسكانسن در شهر ميلواكي، شمار زيادي از اتحاديه

زحمتكشان آمريكايي از اين پيكار همكاران خود براي حفظ حق تشكل و حقوق 
هـاي اسـاسـي         اي پشتيباني قاطعانه كردند. يكي ديگـر از خـواسـت         اتحاديه

ها مطرح شد، تأمين حـقـوق      زحمتكشان آمريكايي كه در بسياري از گردهمايي
آميزترين نـحـوي    ترين و تبعيض كارگران مهاجر در اين كشور است كه به خشن

 شود. نقض مي
هاي كـارگـري    كنگره اتحاديه” ها هزار تن به دعوت  ده آفريقاي جنوبيدر 

تاون جمع شدند تا روز جـهـانـي     در استاديوم ورزشي شهر كيپ “آفريقاي جنوبي
ها همچنين حاكي از بـرگـزاري        هاي خبرگزاري كارگر را جشن بگيرند. گزارش 

مراسم اول ماه، روز همبستگي جهاني كارگران در هندوستان، ايرلند، لـبـنـان،      
صربستان (شهر بلگراد)، اوكرائين، سوئيس، ونزوئال، بنگالدش و نپال بـود. در         
بسياري از مراسمي كه در كشورهاي گوناگون برگزار شد، هموطنان ايراني نـيـز   

 فعاالنه شركت جستند. 
 

ها شمارشـان   پيمايان و تظاهركنندگان كه به گزارش خبرگزاري ، راهتركيهدر 
تـا   1356رسيد، در بزرگترين گردهمايي اول ماه مه از سال  هزار تن مي 200به 

هاي خود بـراي مشـاغـل       ها آمدند و خواست كنون، در شهر استانبول به خيابان
، بـراثـر   56بهتر، شرايط كاري بهتر و دستمزدهاي بهتر را اعالم كردند. در سال  

تن در تظاهرات روز كارگر كشتـه   34راستي،  تيراندازي نيروهاي امنيتي و دست
شدند، و از آن زمان تا سال گذشته، اجازه برگزاري اين مراسم در آن كشور داده 

 شد. نمي
هزار تن براي بزرگداشت روز كارگر  50، حدود كره جنوبيدر شهر سئول در 

ها آمدند. مهار تورم فزاينده در   و دفاع از حقوق كارگران و امنيت شغلي به خيابان
هاي كارگران بود كه منجر به افزايش قيمـت مـواد      اين كشور از ديگر خواست

اي كـه از سـوي        خوراكي و سوخت، و فقر فزاينده در كره شده است. در بيانيه 
هاي ضـدكـارگـري،     سياست” فدراسيون سنديكاهاي كره منتشر شد آمده است:  

افزايش بيكاري و فاصله فزاينده فقر و ثروت در سه سال گـذشـتـه ريـاسـت          
 “زندگي ما را تباه كرده است.“ باك لي ميونگ”جمهوري 

هـاي هـاوانـا         ها تن در خيابان ميليوندر كوباي سوسياليستي، 
هاي اول ماه مه شركت كردنـد   پيمايي (پايتخت) و شهرهاي ديگر در راه  

كه به فاصله كوتاهي پس از پايان كنگره ششم حزب كمونيست كـوبـا     
شد. رائول كاسترو، رئيس جمهور كوبا در رژه اول ماه مـه در      برگزار مي

اتحاد، ” شركت كرد. در ميدان اصلي شهر شعار   “ سانتياگو دو كوبا” شهر 
بر روي پالكارد بزرگي نوشته شده بود. در بـيـانـيـه       “ بارآوري و كارآيي

ما ” فدراسيون كارگران كوبا به مناسبت روز جهاني كارگر آمده است كه 
هاي شهر در سـراسـر كشـور         ها و ميدان ايم و در خيابان گرد هم آمده

پيمايي خواهيم كرد تا نشان دهيم كه انتخاب ما سوسياليسم اسـت...     راه
جويي، نظم و انضباط به عنوان تنها راه براي غلبـه   ما بايد به كار، صرفه

هايمان اولويت بدهيم. و فقط با اتحاد است كـه    ها و اشتباه بر ناكارآمدي
ها را    توانيم به اين اهداف دست بياييم، اتحادي كه تفاوت در ديدگاه مي

 “برد. كند، بلكه از آنها براي تحكيم و تقويت خود سود مي انكار نمي
هاي كارگري اوزاكا در  هزار نفر از اعضاي اتحاديه 50، حدود ژاپندر 

گردهمايي روز كارگر شركت كردند. در بيانية منتـشـر شـده در ايـن            
زدگان شمال شـرقـي      گردهمايي، ضمن ابراز همدردي با بستگان زلزله

ژاپن، از حزب حاكم و احزاب مخالف ژاپن دعوت شده است كه بـراي    
 .احياي اقتصاد ژاپن و ايجاد شغل اقدام موثر انجام دهند

نيز هزاران كارگر با حضور در مـراسـم روز          فيليپينو  تايواندر 
جهاني كارگر خشم خود را نسبت به افزايش هزينه زندگي و افـزايـش     
فاصله درآمدها و ثروت ميان ثروتمندان و تنگـدسـتـان نشـان دادنـد.          
تظاهركنندگان فيليپيني در شهر مانيل و ديگر شهرهـاي بـزرگ ايـن        

هايي شدند كه موجب بيرون رفتن  كشور خواستار پايان دادن به سياست
شود. در حال   كارگران از كشور براي يافتن كار در كشورهاي خارجي مي

ميليون فيليپيني به علت نبودن كـار و     9شود كه  حاضر تخمين زده مي
 كنند. دستمزدهاي بسيار پايين در كشور، در خارج از فيليپين كار مي
آور مـواد     بانك توسعه آسيايي هشدار داده است كه با افزايش سرسام

ها ميليون ساكنان كشورهاي آسيايي بـه فـقـر و           غذايي و سوخت، ده
درصدي در كشورهاي رشديابنده  10تنگدستي كشانده خواهند شد. تورم 

هـاي     آسيا منجر به افزايش شديد قيمت گندم، شـكـر، ذرت، روغـن       
 هاي شيري و گوشت شده است. خوراكي، فرآورده

، تظاهركنندگان در حالي كه در محاصره هزاران نيـروي  اندونزيدر 
اي سياه پوشـانـده    كردند كه در پارچه انتظامي بودند، تابوتي را حمل مي
پيـمـايـان شـعـار         راه  “. مرگ عدالت”شده بود و بر روي آن نوشته بود 

، و خواهان ايجاد صنـدوق  “ كشور ثروتمند، اما مردم تنگدست” دادند  مي
اي    بازنشستگي و بيمه بهداشتي براي همه زحمتكشان شدند. در بيانيـه  

بـدون  ”اتحاديه كارگري اندونزي منتشر شد، آمده است:  60كه از سوي 
تأمين اجتماعي، عدالت اجتماعي براي مردم اندونزي در كار نـخـواهـد      

 “بود.
، هزاران كارگر و زحمتكش مصري در ميدان التحريـر گـرد     مصردر 

روز جهـانـي   “  حسني مبارك” آمدند تا پس از سه دهه خفقان در دوران 
هاي صـنـفـي و       كارگر را جشن بگيرند. نمايندگان سنديكاها و اتحاديه 

كارگري گوناگون در اين مراسم سخنراني كردند و با مـطـرح كـردن        
هـاي     هاي مشخصي مثل تعيين حداقل دستمزد عادالنه، برنامه خواست

هاي كـارگـري در      رفاه اجتماعي بهتر، و محاكمه رهبران فاسد اتحاديه
اي كـه   ، خواستار عدالت اجتماعي در مصر شدند. در بيانيه “مبارك”رژيم 

، حزب كمونيسـت  “ اتحاد جوانان انقالبي” سازمان، از جمله  49از سوي 
نهـاد   هاي مستقل و چندين سازمان مردم مصر، چند گروه چپگرا، اتحاديه

دالر    250او) منتشر شد، خواست حداقل دستمزد ماهانه حـدود      جي (ان 

 7ادامه در صفحه 



اقتصادي معنـا دار    
كه هيچ كـس را      
مستثني  نـكـنـد،      
متعهد  شد.  چنيـن   
آماجي از چشم انداز 
سياسي مورد دفـاع  
دستگاه اداري پيش 
از او به كلي غائـب  

 بود. 
ــروز -س امــ

نــقــش حــزب   
كــمــونــيــســت 
آفريقاي جنوبـي  

 چيست؟                                            
كريس مـتـل   

ــو:      ــاك ــزب ه ح
كمونيست آفريقـاي  

با الهام از خواسته هاي خلق، طبقه كارگر و محروم تريـن    جنوبي
افراد جامعه، به ايفاي  يك نقش محوري ادامه مي دهـد.  ايـن        
حزب، با استفاده از ظرفيت بسيج گرانه و تشكيالتي خـود، و در      

كنگره مـلـي آفـريـقـاي        ” مقام  عضوي از يك اتحاد به رهبري 
)،  مسئوليت هاي خود را در دولت  كـامـأل بـه       ANC“ (جنوبي

عهده گرفته و اجرا مي كند،  ولي حزب همچنين نقش خـاص و    
مستقل خويش را خارج از  چهار چوب دولت، مورد تاكيد قرار مي 
دهد. دولت براي ما يك ميدان مبارزه و جد و جهد است همچنان  
كه محل كار، جامعه، پهنه اقتصاد و عرصه ايدئولوژيك و يا عرصه 
مسائل بين المللي چنين است. همراه با مـركـز سـنـديـكـائـي              

، ما از چشم انداز يك جهت گيري  تازه اقـتـصـادي در      “ كوزاتو” 
 آفريقاي جنوبي دفاع مي كنيم.

 
در فرانسـه،   -دركنفرانس عالي سران افريقا   -س

در برخورد ها و   “  زوما” رئيس جمهور  -در شهر نيس 
منازعه هائي كه قاره اقريقا را پاره پاره مـي كـنـد،        
بسياري ازميراث  هاي استعماري را مـي ديـد. آيـا         

   برداشت شما نيز همين است؟
بله، اين حقيقت دارد كه پنجاه سال پس  كريس متل هاكو:  

از آغاز جريان استعمار زدائي، استعمار و نواستعماري ادامه دارد و   
به شكل هاي مختلف، در قاره (آفريقا) خود را نشان مـي دهـد.         
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، دبير بخش بين المللي حزب كـمـونـيـسـت        “ كريس ماتل هاكو” 
آفريقاي جنوبي، مبارزات و درگيري هاي اقتصادي و اجتماعي تحميل 

را،  در آشفتگي بحراني كه  اوضاع جهاني “ رنگين كمان”شده به ملت 
را دگرگون ساخته است، در پرسش و پاسخي ، تجزيه و تحليل مـي  

 كند :
انفجار هاي شديد خشم را كه به طور منظم شهرستان هاي  -س   

 آورد چگونه توضيح مي دهيد؟ افريقاي جنوبي را به لرزه در
تازه ترين طغيان اعتراض هاي شديد كه در پـاره يـي از          كريس متل هاكو: 

منطقه هاي  كشور روي داد واكنشي است به بي نظمي هاي عميق اقتصا دي ناشي 
از ضايع كردن و تخريب خدمات اجتماعي،  و نيز انحراف برخي ازنمايندگان محلي، 
كه با استفاده از موقعيت نماينده بودن، در مسير ثروت اندوزي شخصي قرار گرفـتـه   
اند. عالوه براين،  دولت هاي محلي هنوز هم همان شيوه هاي خشن و نـاهـنـجـار      
طراحي شده  در زمان آپارتايد را مورد استفاده قرار مي دهند. اين دولت هاي محلي   
براي فائق آمدن بر مشكالت و از بين بردن گودال عميـقـي كـه بـخـش هـاي             
ثروتمندان را از بخش هاي تهيدستان را از هم جدا مي سازد دچـار مشـكـل انـد،         
واقعيتي كه پس از هفده سال دموكراسي همواره همچنان محكم پابرجاست. نتيجـه   

به كار گرفته شد، باخصوصي سازي ها  1996سياست هاي نوليبرالي كه پس از سال
و ادامه سلطه موسسه هاي خارجي، كه نابودي ظرفيت هاي شكننده كلكتـيـوهـاي    

 محلي در ارائه خدمات شان به بدنه جامعه  را در پي داشت، آشكار شدند.
از اين پس براي بهره مند شدن از چنين خدمات اوليه اي، بايـد بـنـاگـزيـر بـه           
موسسات خصوصي يي كه بهاي گزافي براي آن مطالبه مي كنند، روي آورد. امـا       
چالش عمده همچنان بيكاري انبوه است: مشخصه اساسي آفريقاي جنوبي كه بعد از  

در صد است. اما ايـن      24/6آپارتايد همچنان برجا ست. نرخ بيكاري به طور رسمي 
 آمار براساس  برآوردي بسيار فشرده  قرار دارد.

 
 دولت زوما آيا جواب گوي اين خواست مبرم اجتماعي هست؟                             -س

حكومت دموكراتيك جديد در عرض چند سـال از عـمـر         كريس متل هاكو:  
خويش پس از آپاتايد، براي  محروم ترين افراد، به اشكال مختلف،  كارهاي فـوق    

از كمك  هاي دولتي استـفـاده   ميليون نفر  العاده اي انجام داد. نزديك به پانزده  
مي كنند. آن طور كه ما مشاهده مي كنيم، براي ساختن دولتي در خدمت ترقـي و     

خاطر نشان كرد كه، اين كـمـك   زوما  توسعه و نه يك دولت قضا قدري، پرزيدنت 
ها بايد به فعاليت اقتصادي و پيشرفت و توسعه جامعه وابسته باشد. موضوع عبـارت   
از اين است كه، استفاده كنندگان اين كمك ها  بايد در طوالني مدت  بتوانـنـد از     
لحاظ مالي مستقل شوند. حكومت دموكراتيك آفريقاي جنوبي  با اجراي برنامه بـاز   
ساخت و توسعه در پنج سال اول دموكراسي، قبل از اينكه با برنامـه مـوسـوم بـه         

متوقف شود، پيشرفت هاي معناداري را به “   مبكي” از سوي دستگاه اداري  ”  ثبات” 
اجرا گذاشت. در عرصه مسكن، بهداشت، خدمات اوليه و پايه اي همراه با اصالحات  
كشاورزي، زندگي ميليون ها  انسان بهترشد، اما با اينهمه،  هنوز كار هـاي زيـادي     

پنج مورد كليدي و مقدم را به “  زوما”سازمان دولتي   2007بايد انجام شود. از سال 
شرح زير به تصويب رساند: ايجاد  مشاغل شايسته و در خور (انساني)، بـهـداشـت،         

ژاكـوب  ” آموزش، مبارزه با جنايت و فساد، و توسعه و پيشرفت مناطق روسـتـائـي.       
از طريق آغاز دگرگـونـي هـاي       2011به ايجاد و خلق مشاغل، در نيمه سال ” زوما
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كمونيست ها درهمه مبارزه ها 
 داراي نقشي محوري اند 

 كمك مالي رسيده
     سالگي حزب 70و به استقبال  به مناسبت اول ماه مي

 يورو 500          رفقا از برلين                                           

 دالر از كانادا  250سالگي حزب   70به مناسبت روز كارگر و به استقبال 

 دالر از ايران  50 سالگي حزب    70به مناسبت روز كارگر و به استقبال 

 7ادامه در صفحه 


