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 6ادامه در صفحه 

 به مناسبت روز جهاني كودك، نگاهي به دستاوردها و چالش هاي پيش رو

پايداري جنبش مردمي، و دشواري ها 
 ترميم شكاف در روبناي سياسي

فقط اتحاد عمل حزب ها و سازمان هاي 
سياسي مترقي جنبش مردمـي در كـنـار        
نيروهاي اجتماعي مي تواند نيروي مـادي    

 الزم براي تغييرات مترقي را ايجاد كند.
 

تحوالت، خبرهاي ضد و نقيض و تهمت 
هاي جنجالي پيرامون ايجاد شكاف هـاي    
علني بين جناح هاي رژيم واليي، تحلـيـل   
ها و پيش بيني هاي متفاوتي را مـطـرح       
كرده است. مصاحبه  تلويـزيـونـي اخـيـر         
احمدي نژاد آشكارا نشان دهـنـده عـقـب       

و ديـگـر    “ بيت رهبري” نشيني او در مقابل 
جناح هاي اصول گرا است. رئيـس دولـت      
كودتا صريحاٌ منكر وجود اختالفات شـد و    
حتي مدعي شد كه او روزنامه ها و سـايـت   
ها را نمي خواند زيرا به بركت وجـود ولـي     
فقيه  مشكل مهمي در ايران وجود ندارد، و 

امروز مأموريت داريـم كـه نـظـام         ” گفت 
واليت فقيه را به عنوان الگو به دنيا عرضـه  

!] بيت ولي فقيه هم مستقـيـمـا در        “[ كنيم
جريان جنگ قدرت هيچ گونه عكس العمل 
مستقيمي در مقابل احمدي نژاد بروز نـمـي   
دهد. برخي از اصول گرايان مانند توكلي  و  
شارالتان مذهبي، آيت اهللا مصباح يـزدي،    

“  اطرافيان منحرف” اتهامات  خود را متوجه 
و حس قدرت طلبي  احمدي نژاد كرده اند. 
جناح هاي ديگر و كساني مـانـنـد عـلـي        
الريجاني و باهنر نيز در مألء عـام بـحـث      
هاي خود را محدود به لزوم اجراي دقـيـق   
قانون اساسي و مسائل كارشناسي مي كنند 

هدف اين دسته در بهترين وجه توسـل بـه        –
بوروكراسي براي تشديد فشار و وادار كـردن        

است كـه  “  قانوني” دولت احمدي نژاد به تمكين 
تا به حال گرچه با اگر و مگر ولـي در اسـاس       
مورد پشتياني آنان بوده است. الـبـتـه اجـراي          
نمايش انتخابات زودرس رياست جمهـوري در    
شرايط حضور و غليان جنبش مردمي كـابـوس     
وحشتناكي براي رژيم است، كه تصـور آن در      

 شرايط كنوني بعيد به نظر مي رسد.   
برخي مفسران كه روند تحـوالت روزمـره و       
توجه به شرايط عيني در كشور براي شان محلي 
از اعراب ندارد، اين تحوالت را جنـگ زرگـري     
برنامه ريزي شده اي مي دانند كه گويا حـتـي     
ممكن است موافقت رهبران جنبش سبز را براي 
نجات رژيم از بحران را در خود گنجانده بـاشـد.   

را تمام شده و خامنه اي يـا      “  بازي” برخي نيز 
احمدي نژاد را برنده  اعالم مي كنند. مفسرانـي   
هم اين جنگ قدرت را آغاز رونـد فـروپـاشـي       
حتمي رژيم  مي دانند و به جـنـبـش مـردمـي        
توصيه مي كنند كه به منظور عدم اختـالل در    
خودكشي رژيم،  نقش منفعل و نظـاره گـر را       
اتخاذ كند، چرا كه گويا ما به اين بازي ها كاري 
نداريم. عدم همخواني اكثر اين نوع تحليل ها با  

 واقعيت ها به سرعت مشهود شده است.
حداقل مي توان به درستي گفت كه سياست  

پايه اي رژيم واليي با موافقت تمامي جناح هاي 
اصول گرا، ادامه منكوب  كردن هرنوع سازمـان  
يابي نيروهاي اجتماعي ريشه اي در جـامـعـه        

منافع كارگران و زحمتكشان، و 
 اصالح قانون كار 

  2ادامه در صفحه 

خرداد هر سال را  11اول ماه ميالدي ژوئن، برابر با 
به تعبيري روز جهاني كودك مي نامند. برخـالف روز     
جهاني كارگر و روز جهاني زن كه در سراسر دنيـا در    
يك روز برگزار مي شود، اما اين مهم براي كـودكـان   
صورت تحقق پيدا نكرده است، با اين حال بزرگداشت 
روز كودك در اكثر كشورهاي دنيا بـا زمـان هـاي          
متفاوت، كمابيش برگزار مي شود. تـعـداد زيـادي از         
كشورها اول ژوئن را براي بزرگـداشـت روز كـودك        

مهـر   16انتخاب كرده اند، اما در ايران روز كودك در 
نـوامـبـر را       20ماه برگزار مي شود. سازمان ملل روز  

براي بزرگداشت روز كودك انتخاب كرده اسـت. در       
ميان كشورهاي دنيا بنگالدش كشوري است كه هيچ 
روزي را براي بزرگداشت روز كودك در تقويم ساليانـه  
خويش ندارد . اين مهم  با كوشش و به همت فعاالن  

با انـجـام مـراسـمـي            2009حقوق كودك از سال 
مخصوص، آغاز گرديده است و اميد مي رود تـوجـه       
افكار عمومي را در اين زمينه بيشتر جلب كند. توجه به 

حقوق كودكان در طول چندين دهه گذشته افـكـار   
عمومي در سراسر دنيا را به خود جلـب كـرده، و       
همين امر دستاوردهاي قابل توجهي را در زمـيـنـه    
حقوق كودكان  به همراه داشتـه اسـت. بـررغـم          
دستاوردهاي به دست آمده، هنوز چالش هاي بسيار 
بزرگي در پيش روي كساني كه نسبت به حـقـوق   
كودكان حساسيت و تـوجـه دارنـد، وجـود دارد.           
وضعيت  كودكان در عرصه هاي اجتـمـاعـي بـه       
خصوص در كشورهاي فقير و توسعه نيافـتـه زيـر      
سلطه حاكميت رژيم هاي غير دمكراتيك بـاعـث     
گرديده تا بسياري ازكودكان، در شرايط غير قـابـل   
قبول و غير انساني يي، چالش هاي روحي، جسمي 
و رواني را براي تمامي دوران زندگي خويـش بـه     
همراه داشته باشند. يكي از دستـاوردهـاي بـزرگ       
براي حقوق كودكـان را مـي تـوان تصـويـب              

 8ادامه در صفحه 

واپس گرايان حاكم، در چارچوب برنامه 
آزادسازي اقتصادي در پي دسـتـبـرد و      
نابودي حقوق و دستاوردهاي تـاريـخـي    
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان اند. عـدم   
افزايش حداقل دستمزدها در مقايسه بـا    
افزايش تورم و هزينه ها، رواج و تثبـيـت   
قراردادهاي موقت و سـپـيـد امضـاء،           
سركوب، پيگرد، و تضعيف تشكل هـاي    
كارگري و فعاالن سنديكايي، و ايـنـك       
تغيير و اصالح قانون كار به سـود كـالن     
سرمايه داران، حلقه هاي به هم پيوسـتـه   
سياست ضد كارگري رژيم واليت فقيه و   
دولت ضد ملي احمدي نژاد به شمار مـي    
آيند. يورش به منافع زحمتكشان درمركز  
برنامه و سياست هاي ارتجاع حاكـم در    

 سال كنوني قرار دارد!
 

همزمان با تشديد نارضايتي و گسترش اعتـراض  

 در اين شماره
 10بيستمين سمينار كمونيست             ص  

 با “ نامه مردم”مصاحبه 
    11رفيق حنا عميره              ص                  

آنچه را كه به تغيير نياز ”فيدل كاسترو: 
 12ص “                          دارد ، تغيير دهيد



1390خرداد  ماه   2شنبه  دو   2   869شمارة  

كنوانسيون بين المللي حقوق كودك در سازمان ملل ذكر كرد. اين مهم  
به تحقق پيوست و بسياري از كشورهاي دنـيـا آن را         1990در سال 

امضاء كردند. امضاي كنوانسيون بين المللي حقوق كودك دولت هـا را     
مجبور مي كند تا نسبت به حقوق كودكان مطابق با مواد مندرج در ايـن  
مصوبه، اقدامات الزم را به عمل آورند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش 

، مصر از هنگام امضاي كنـوانسـيـون مـزبـور         2010يونيسف در سال 
موفقيت هاي قابل توجهي را در زمينه حقوق كودكان كسب كـرد. بـر      

درصـد را       39ميليوني اين كشور،    75طبق گزارش مذكور، از جمعيت 
نفر  85سال از  5سال تشكيل مي دهند. مرگ كودكان زير  18افراد زير 

نفر در هر هزار نفر كاهش يافته است. ميزان مـرگ كـودكـان          28به 
هنگام تولد و همچنين ميزان مرگ و مير مادران هنگام زايمان كاهـش  

تـا     2007محسوسي داشته است. واكسيناسيون ساليانه كودكان تا سال  
درصد با موفقيت انجام گرفته است. هر چند نسـبـت بـرابـري           98حد 

دختران در برابر پسران در عرصه آموزشي سرعت كافي را نداشته، امـا    
پيشرفت هايي در اين زمينه وجود داشته است. ختنه دختران در مصـر       
هنوز يكي از مشكالت عديده يي است كه دامن دختران را گرفته است. 
افزايش مرگ و مير دختران هنگام عمل ختنه، دولت مصر را واداشت تا  
با تغيير قوانين، اين عمل را غير قانوني اعالم كند، اما با وجود تـغـيـيـر     
قانون، اين معضل هنوز بر جاي خود باقي است. برنامه هاي آموزشي در  
اين زمينه توانسته تا حدود زيادي در كاهش اين مشكل موثر واقع شود. 

سال از پيامدهاي مثبت امضاي كنوانسـيـون    18افزايش سن ازدواج به 
 حقوق كودك است.

يك پنجم از كودكان جهان در هند زندگي مي كنند. هند در سـال       
كنوانسيون حقوق كودك را امضاء كرد و از آن تاريخ تـاكـنـون       1992

دستاوردهايي را نصيب كودكان كرده است. به عنوان مثال، ميزان مرگ  
نفر از هر هزار نفر در سـال       117و مير كودكان  هنگام تولد به نسبت 

كاهش يافته است.ميـزان دسـتـرسـي         2007نفر در سال  72به  1992
كودكان به آب آشاميدني سالم افزايش يافته است. ميزان ورود دختـران   

درصد افزايش يافته است. با  81درصد به  61ساله به مدارس از  10تا  6
تمام اين ها، هنوز بيش از يك ميليون نوزاد در اولين ماه تولد و يـك      

ميليون نفر با  55سالگي  در هند از دنيا مي روند.   5ميليون ديگر تا سن 
ميليون نفر از كودكـان اصـال وارد        20كاهش وزن مواجه اند، بيش از 

درصد از جمعيت هند با حقوقي كمتري  40مدرسه نمي شوند و بيش از 
ميليون نفر از مردم هند فاقـد آب      128دالر زندگي مي كنند.   25/1از 

ساله نشـان   24تا  20آشاميدني سالمند. تحقيقات به عمل آمده از زنان  
سال ازداوج كرده اند. در   18درصد از آنان در سنين زير  47مي دهد كه 

درصد بوده است. گزارش يونيسف در اشاره بـه    16مورد مردان اين رقم 
بحران اقتصاد جهاني كه باعث افزايش هزينه هاي زندگي و مواد غذايي 
گرديده است، اين نگراني را دامن زده كه ادامه اين بـحـران هـمـيـن        

 دستاوردهاي اندك را متوقف يا از بين خواهد برد.
و پس از سرنگوني رژيم آپارتايد ايـن     1995آفريقاي جنوبي در سال 

كنوانسيون را امضاء كرد. وضعيت افريقاي جنوبي يكي از استثنايي ترين  
مواردي است كه جامعه جهاني با آن روبه رو است. ميراث آپارتايد براي  
مردم اين كشور تا سال هاي دراز در حكم چالشي جدي و فوق الـعـاده   
مشكل، دامن نسل هاي كنوني و آينده را خواهد گرفت. در آفـريـقـاي       

 4ساله به ويروس ايدز مبتـال يـنـد.          49تا  15درصد افراد  18جنوبي 
درصد از دختران در همين سن بـه   13ساله و  24تا  13درصد از پسران 

اين بيماري مبتال يند. يك ميليون و چهارصد هزار نفر از بچه هاي زيـر   
درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، پدر يـا مـادر      8سال كه  18

 خود را به دليل بيماري ايدز از دست داده اند.
ميلـيـون نـفـر را          342ميليوني چين  330از جمعيت يك ميليارد و 

به كـنـوانسـيـون      1992كودكان تشكيل مي دهند. دولت چين در سال  
حقوق كودك پيوست. بنا به گزارش يونيسف چين يكي از محكم تريـن   
قوانين حمايتي براي كودكان را داراست. در طول دو دهـه گـذشـتـه           
پيشرفت هاي قابل توجهي در رابطه با وضعيت كودكان به عمل آمـده    

درصد كاهش پيدا كرده  51است. مرگ و مير نوزاد هنگام تولد به ميزان 
درصد به مورد اجرا درآمـده     94است.  و اكسيناسيون كودكان تا ميزان  

 25/1با دستمزد روزانـه       1981درصد جمعيت چين در سال  85است.  
دالر امرار معاش مي كردند. با تغييرات اقتصادي انجام شده اين رقم بـه  

كاهش پيدا كرده است. امـكـان دسـتـرسـي          2004درصد در سال  27
دختران و پسران به سرويس هاي آموزشي و بهداشتي تقريبا برابر است. 

با اين حال پيشرفت هاي اقتصادي براي منطقه هاي روستايي و شهري بـرابـر     
نبوده است. همين امر ميزان مرگ و مير نوزادان تازه به دنيا آمده را در منطـقـه    

 150هاي غير شهري، پنج برابر بيشتر از منطقه هاي شهري ارزيابي مي كـنـد.     
ميليون نفر از جمعيت چين مهاجر داخلي اند كه عمدتا از منطقه هاي روستايـي  

ميليون نفر از اين مهاجران را افراد  25براي كاركردن به شهر در رفت و آمداند.  
ميليون نفر از كودكان به دليل مـهـاجـرت،       58سال تشكيل مي دهند.   18زير 

 بدون پدر يا مادرشان زندگي مي كنند.
در ميان كشورهاي دنيا، كشورهاي اسكانديناوي داراي بهترين و بـاالتـريـن      
استاندارهاي موجود در جهان اند. به عنوان مثال، ميزان مرگ و مير نوزادان در    

،  سه نفر از هر هزار نفر گزارش شده است. خـطـر      2007سوئد، طبق آمار سال 
نفر ذكر شده است. سوئـد    400هزار  17نفر در ميان  1مرگ مادر هنگام زايمان 

از جمله اولين كشورهاي دنيا بود كه كنوانسيون حقوق كودك را امضـاء كـرد.     
سوئد تنها كشوري در دنيا است كه تمامي استانداردهاي  يونيسف مـبـنـي بـر       
قوانين حمايتي  و ايجاد شرايط مناسب آموزشي براي كودكان را به طور كـامـل   
به اجرا درآورده است. بي جهت نيست كه سوئد به همراه كشورهاي دانـمـارك،    
فنالند، ايسلند و نروژ در راس كشورهايي قرار دارد كه در آن ها قوانين مـربـوط   

 به حقوق كودكان به نحو احسن به مورد اجرا در مي آيد.
صرف نظر از گزارش هاي باال در مورد چند كشور مشخص، فضاي عمـومـي   
در عرصه بين المللي براي احقاق حقوق كودكان با چالش هايي بزرگ و مسيري 

ساله در شرايط دشـوار و     14تا  5ميليون نفر كودك  158طوالني مواجه است.  
وحشتناك به كارهاي طاقت فرسا مشغولند. در نزديك به صد كشور دنيا، ميليون  

سال، مجبور به ازدواج مي شوند. اين پـديـده بـه        18ها نفر از دختران زير سن 
خصوص در كشورهاي آفريقايي و جنوب آسيا بيشتر است. خـريـد و فـروش           
كودكان و انتقال آنان به ديگر كشورها براي استفاده هاي جنسي يا كاركردن بـا  
دستمزدهاي ناچيز هنوز در سطح نگران كننده اي ادامه دارد. تخمين زده مـي       

 شود كه هر ساله يك ميليون و دويست هزار كودك خريد و فروش مي شوند.
ميليون كودك بدون سرپرست در دنيـا وجـود       143تخمين زده مي شود كه 

دارد. يك و نيم ميليون نفر از اين كودكان در اروپاي شرقي و مركزي قرار دارند. 
جنگ هاي داخلي، فقر، مرگ و مير پدر و مادران به دليل ابتال  به بيماري ايدز و 

 جز اين ها، از دليل هاي اصلي اين پديده شوم است.
ميليون نفر كودك در سراسر جهان به نحوي    500تا يك ميليارد و  500بين 

در معرض خشونت قرار دارند. خشونت نسبت به كودكان در خانواده و عمدتا از    
سوي  پدر و مادرها نيز از معضل هاي پيش رو است. سازمان بهداشت جهـانـي    

سال مورد اذيت و  15ميليون نفر از كودكان زير  40تخمين مي زند كه بيش از 
آزار و خشونت خانوادگي قرار مي گيرند. خشونت هاي خانودگي در بسيـاري از     
موارد به مرگ، نقص عضو، واهمه كودك از رفتن به مدرسه، فرار از خانه و اقدام 

 به خودكشي در بين كودكان منجر مي شود.
 حقوق كودكان در ايران

ايران كنوانسيون حقوق كودك را امضاء كرده است،  اما تمامي مفـاد آن را      
قبول ندارد. موضوع حقوق كودكان در ايران براي سال هاي متمادي و از بـدو       
تاسيس رژيم واليت فقيه تاكنون بحث و جدل هاي چالش برانگيزي را در پـي    
داشته است. آن چيزي كه در مورد حقوق كودكان مورد تاييد تمامي طرف هاي  
مناقشه در ايران است اين است كه وضعيت كودكان و حـقـوق آنـان داراي            
مشكالتي جدي است. مثال ما در گذشته يي نه چندان دور شاهد اعدام افـرادي   
بوديم كه جرم هايي را در سنين كودكي مرتكب شده بودند، اما با نگهداري آنان 

سال، اقدام به اعدام آنان شده است.  18در زندان و گذشتن سن آنان به باالتر از 
در ايران بررغم اينكه كار كودكان منع گرديده، اما اين پديده در سطحي گسترده 
و آشكار همچنان ادامه دارد. موضوع كودك آزاري يكي از پديده هاي رايـج در     
كشور است كه در همين دو سه هفته گذشته چندين مورد آن، باعث اعـتـراض     
هايي در داخل و خارج از كشور گرديد. در تمامي اين موارد رژيم واليت فقيه بـا   
رفع مسئوليت از خود، به تشديد اين معضل در جامعه دامن زده است. خبرآنالين، 
اخيراً ميزگردها و مصاحبه هايي با كارشناسان انجام داده كـه در آن هـا بـه            
وضعيت حقوق كودكان و به خصوص پديده كودك آزاري اشـاره شـده اسـت.        
مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددكاري، در ميزگرد مربوطه با اشاره به اينكه بـا  
تالش هاي به عمل آمده در نهايت قانون دادگاه هاي اطفال هفت هشت سـال  
پيش دوباره به تصويب رسيد، معتقد است كه اين قدم هنوز كافي نيست. وي در  
ادامه با اشاره به اينكه قانون به تصويب رسيده والديني را كه اقدام به شكنـجـه   

وقتي كودكي را از “ كودكانشان مي كنند را به زندان محكوم مي كند، مي گويد:  
خانواده اي مي گيريم و پدر به زندان مي رود چه كسي خرج اين خانواده را مـي  
دهد؟ اگر بگوييم كميته امداد كمك مي كند درست نيست چون تا وقتـي پـدر     
زنده است بهزيستي كمكي نمي كند. اگر بگوييم كميته امداد كمك مي كند باز  

هزار تـومـان اسـت.         30هم درست نيست و اگر هم كمكي مي كند در حدود 
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بعضي مي گويند اين كودك را به سازمان بهزيستي بـدهـيـم.      
كدام سازمان بهزيستي؟ سازماني كه متخصص الزم را نـدارد؟  
ما در كشور قانون هاي الزم را داريم ولي اجرا كننده را نداريم. 
براي هر قانوني زير ساخت هايي بايد باشـد، ولـي در ايـران          

ارديبهشت). اقليما در ادامه، بسيـاري از       25خبرآنالين، “(نيست
اين ناهنجاري هاي اجتماعي را در ارتباط با وضعيت اقتصـادي  
مردم مي داند و معتقد است كه در سال جاري اين آسيب هـاي  

 درصد افزايش پيدا مي كند. 50تا  40اجتماعي 
فاطمه اشرفي، عضو هيئت مديره انجمن حمايت از زنـان و    
كودكان آواره و پناهنده، در ارتباط با معضل كودكان خيـابـانـي    

كودك بنا بر كودك بودن حق دارد از همه امكانـات  “ مي گويد: 
حمايتي استفاده كند، ربطي هم به اين مسايل ندارد كه دولتـي  
است يا نه و هر كس در هر جايگاهي كه هست بايد به كودك 
كمك كند اما متاسفانه اين نيز خود نوعي خشونت رواني رسمي 
است كه از طرف مسئوالن امر در حال اعمال است. وقتي كـه     
يك مسئول دولتي براي فرار از بار مسئوليت خويش با خارجـي  
خواندن اين افراد، سلب مسئوليت مي كند در واقع يك خشونت 
سازمان يافته از باال در حال القا است كه نه تنـهـا خـودشـان       
حمايت نمي كنند بلكه به نوعي سلب مسئوليت از مـردم يـا         
نهادهايي مي كنند كه احساس تكليف انساني مـي خـواهـنـد       

ارديبهشت، حـمـيـد     22به گزارش همين سايت، “ داشته باشند.
رضا الوند، يكي از مسئوالن سازمان بهزيستي، در بـاره ريشـه     

از جـملـه     “ يابي بروز پديده كودك آزاري در جامعه، مي گويد:  
داليل افزايش كودكان بدسرپرست و بي سرپرست مشـكـالت   

 “اقتصادي اينگونه خانواده هاست.
 31نااميد كننده ترين قسمت قضيه آن است كه خبر آنالين، 

ارديبهشت، از قول موسي قرباني، عضو كميسيون حـقـوقـي و      
قضايي، اعالم كرده كه كودك آزاري در اليحه حـمـايـت از        

در بحث “ خانواده جايگاهي ندارد. وي در اين باره اظهار داشت:   
حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان، ايران يكي از مترقي ترين 
كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك است و قوانين فعلـي  
ما در بحث كودك آزاري رسا هستند و به دليل وجود مجـازات  
هاي اسالمي در بحث كودك آزاري، اين موضوع در اليـحـه     

 “حمايت از خانواده جايگاهي ندارد.
سخنان موسي قرباني از يك نظر بايد درست ارزيابي شـود.    
باالخره وي نماينده تفكري است كه در آن اعدام كودكان امري 
طبيعي قلمداد مي شود. موسي قرباني نماينده تفكر رژيمي است 
كه در زندان هاي آن تجاوز به كودكان در ميان زندانيان عادي 
بر اساس افشاگري هاي اخير، به طور آشكار و مشمئز كننده اي 
رايج است. موسي قرباني نماينده تفكري است كه پديدار شـدن   
موي سر زنان را گناه كبيره و زير پا گـذاشـتـن ارزش هـاي         
اسالمي قلمداد مي كند، اما شكنجه كودكان را امري خصوصي 
و مربوط به مسايل شخصي خانواده ها مي داند. با تـوجـه بـه       
اظهارات باال، حتي اگر هم قانوني تصويب شود پايمـال شـدن     
حقوق كودكان همچنان ادامه خواهد داشت. متاسفانه با توجه به 
وضعيت اقتصادي موجود در ميهن مان ما بايد شاهد ناهنجاري 
بيشتر در كل و به خصوص در رابطه با كودكان باشيم. هـمـان    

سال گذشته نشان داده است، رژيـم   30طور كه تجربه بيش از 
واليت فقيه، نه قادر است و نه عزم آن را دارد كه در رفع ايـن    
چنين ناهنجاري ها، اقدام عملي و موثري را به اجرا در بيـاورد.  
دستاوردهاي تاكنوني هم حاصل تالش و پشـتـكـار فـعـاالن        
اجتماعي بوده است كه طي تمامي اين سال ها بـا اقـدامـات        
افشاگرانه، رژيم را مجبور كرده اند تا به عقب نشينـي هـايـي      
دست بزند. بر تمامي فعاالن سياسي و اجتماعي اسـت تـا در        
همين راستا تالش هاي خويش را متمركز كنند. در آستانه اول   
ماه ژوئن، روز جهاني كودك، بايد اميدوار بود كه در شرايـطـي   
كه دنيا با بحران عظيم اقتصادي يي كه حاصل اجراي سياست 
هاي خانمان برانداز نوليبراليستي است رويـاروسـت، بـتـوانـد          
دستاوردهاي تاكنوني در رابطه با حقوق كودكان را حـفـظ و         
تالش در جهت تخفيف معضل ها و چالش هاي پيش رو را بـا  

 موفقيت از سر بگذراند.
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در آذرماه گذشته پروژه اقـتـصـادي     “ هدفمند كردن يارانه ها” زيرا رژيم با اجراي طرح 
خطرناكي را پياده كرد كه حتي در فاز اول آن، با به هم پاشيدن يارانه ها و زيـر و رو      
كردن زندگي اقتصادي و معيشيتي مردم، بخش هاي وسيع تري از زحمتكشان را بـه      
سوي جنبش اعتراضي روانه كرده است.  سران رژِيم بر آنند كه بايد اعتراض ها دقيـقـاٌ    
مهار شوند و اين يعني سركوب جنبش مردمي و زحمتكشان كه خود نياز به اتحاد عمل 

دولت دارد. چند پارگي كنـونـي    “مشت آهنين”بين كانون هاي قدرت در رژيم و اعمال 
در روبناي سياسي، مديريت برنامه نوليبراليسم اقتصادي در چارچوب ديكتاتوري را بسيار 
دشوار و خطرناك تر مي كند. و اين در شرايطي است كه اجراي برنامه هـاي خشـن        

دارد. بـراي    “ پينوشه وار” اقتصادي دولت كودتا احتياج به عملكرد منظم و سازمان يافته 
بر پايه رياضت كشي توده ها، شـكـل هـرچـنـد        بايد بتوان “  جراحي بزرگ” اتمام اين 

را به نفع سرمايه هاي كالن و بر خـالف  “  استراتژي آزاد سازي اقتصادي” مخدوشي از 
به عبارت ديگر، در وضعيت سياسي كنوني بـا    منافع زحمتكشان به جامعه تحميل كرد.  

وجود جنبش مردمي، هر حركت به جلو و عقب براي روبناي رژيم بسيار دشـوار شـده     
است و بي گمان ولي فقيه و جناح هاي شريك در قدرت بناچار رويكردهاي مختلف را   

در همين جا بايد اين مسئله را نيز متذكر بشويم كه زيربناي مورد بررسي قرار مي دهند. 
سياسي موجود، در بر دارنده تنها جناح هاي اصول گرايان نيست، بـلـكـه بـرخـي از            

مذهبي و بخش هايي از اصالح طلبان حكومتي را نيز در بـر    –شخصيت هاي سياسي 
اقتصادي مترقي، بـه      –مي گيرد. برخورد اين طيف نسبت به تغييرات بنيادي اجتماعي  

اقتصادي و پيوند هاي تاريخي آنان در رابطه بـا      –دليل عاليق مذهبي، منافع سياسي 
هرم قدرت نظام حاكم، بسيار محافظه كارانه و حتي ارتجاعي  است. تجربه سـه دهـه      
گذشته پس از به شكست كشيده شدن انقالب به وضوح نشان مي دهد كه در بسيـاري  
از لحظه هاي تاريخي، برخي از شخصيت هاي اين طيف نقش منفي و واپسگرايانه اي 
ايفا كرده اند. براي مثال، پاسخ اخير احمد منتظري به هاشمي رفسنجـانـي در مـورد         
منكوب كردن تالش هاي آيت اهللا منتظري در مقابل تصميمات ضد انساني و ضد ملي 
رژيم واليي، اشاره به اين واقعيت است. اين طيف نيز مانند  كل اصول گرايان حاكم و    
ولي فقيه در عمل مخالف شركت مردم در كنش هاي سياسي اند. بنابراين، اين احتمال  
وجود دارد كه براي برون رفت از بحران روبناي سياسي، برخي از آنها نيز بـه هـمـراه      
اصول گرايان، تا حد تداوم ولي فقيه و اصرار به حفظ اصل هاي ارتجاعي قانون اساسي، 
در كنش هاي پشت درهاي بسته كوشا باشند. البته جامعه ما و جنبش مردمي در سـه     
دهه گذشته چندين بار شاهد تكرار تاريخ بوده است. تجربه هاي شكست خورده ايجـاد   

و “  عدالت اسـالمـي    ” ، “ مردم  ساالري”تغيير از باال بر پايه بحث هاي انتزاعي درمورد 
به همراه حذف نيروهاي اجتماعي هنوز در حافظه عمومي جامعه بسيـار  “  آرامش فعال” 

 زنده است. 
انحطاط و انحراف بردن سياسي و ارزشـي  شرايط بحراني كنوني گوياي پيامدهاي به 

يك انقالب بزرگ مردمي و به شكست كشاندن آن است. بنابراين بعد از سـه دهـه          
كژراهه رفتن، چالش فراروي جامعه و درون روبناي سياسي بسيار فراتر از ادعاي برخـي  

است. از اين رو هرگونه تصميم گيري بدون توجه  “  عدم اجراي قانون اساسي“محافل به
به خواسته هاي اصلي مردم، مماشات با قدرت و زد و بند در باال و مـحـدود كـردن          
تغييرات به بحث هاي انتزاعي، در عمل فقط راه حل هاي موقتي و بي ثبـاتـي را بـه        
همراه  خواهد داشت. زيرا اكثريت جامعه با پوست و گوشت خود آثار مخرب ديكتاتوري  
حاكم را حس مي كنند . ديگر دوران تفسيرهاي معنوي چه از نوع دين ساالري محدود  
به كرامت انساني  و يا نوع مدرن تر در قالب دموكراسي پاستوريزه شـده از عـدالـت          
اجتماعي سپري شده است. جامعه ما با كل نظام، يعني روبناي سياسي و زيـر بـنـاي         
اقتصادي ضد ملي ديكتاتوري حاكم در تضادي آشتي ناپذير قرارگرفته است. هـر نـوع      
حركت مترقي جامعه به جلو فقط از طريق مبارزه سازمان يافته مردم براي بديل ديگري 
امكان پذيراست. البته بايد توجه داشت كه وضعيت بحراني كنوني مي تواند به تغييـرات   

چرا كه بحران و حتي تضعيف ديكتاتوري حاكم تـنـهـا       –واپس گرايانه نيز منجر شود 
پيش شرط تكامل جامعه به مرحله مترقي تر نيست. تغيير مترقي جامعه يك فرايند خود  
جوش نيست و از باال نمي تواند پشت درهاي بسته به وسيله نيروهايي كه منافع مـادي  
و معنوي آن ها هيچ گونه رابطه ارگانيك با طبقه هاي فرودست جامعه ندارند و حتي بر 
ضد آن ها است مهندسي شود. جهش كيفي جامعه به جلو مستلزم كار جمعي سـازمـان    
يافته و با هدف هاي مشخص در ميان مردم امكان پذير است. فقط اتحاد عمل حـزب     
ها و سازمان هاي سياسي مترقي جنبش مردمي در كنار نيروهاي اجتماعي  مي تـوانـد   
نيروي مادي الزم براي تغييرات مترقي را ايجاد كند. فعاليت سياسي روشنگرايـانـه در      
ميان قشرهاي مختلف جامعه  بر اساس خواسته هاي مبرم زحمتكشان و تلفيق آن ها با 
مولفه آزادي هاي دموكراتيك است كه مي تواند كشورمان را در جهت ترقي خـواهـي     
قرار دهد. حزب توده ايران مسير مبارزه انقالبي خود را در اين جهت تنظيم كرده اسـت   

 و در اين راستا مبارزه مي كند.
 

 ادامه پايداري جنبش مردمي ...
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

در سوگ 
ورزشكاري 
مردمي و 
ميهن 
 دوست

  
ناصر 

حجازي يكي   
از محبوب     

ترين ورزشكاران معاصر درگذشت. با مرگ او          
جامعه ورزشي ايران يكي از برجسته ترين چهره        

محبوبيت وي در ميان     هاي خود را از دست داد.     
مردم و اعتبار انكار ناپذيرش در جامعه ورزشي          
كشور تنها به علت سابقه درخشان او بعنوان            
دروازبان افسانه اي تيم ملي فوتبال ايران و             
خدماتش به ورزش و حتي كارنامه موفق دوران         
مربيگري اش در داخل و خارج نبود. ناصر              
حجازي در تمام دوران فعاليت ورزشي خود با           
همه شهرت و جايگاه اجتماعي و امكانات متعدد        
مادي، همواره مردم دوست و وفادار به مردم            
باقي ماند. او پس از پيروزي انقالب از حاميان و          

بود كه به همت زنده     “ نشريه ورزش ”كوشندگان  
ياد رفيق فقيد حسين فكري چهره نام آشناي           
فوتبال ايران در حفظ و تحكيم موقعيت ورزش و     
 ورزشكاران در برابر واپس گرايان منتشر مي شد. 

اخير به رغم تسلط       هاي  حجازي طي سال  
كامل به دانش مربيگري و كاميابي هاي              
گوناگون همچون بسياري از ورزشكاران،            
هنرمندان و دگر انديشان مورد غضب واپس           
گرايان خرد ستيز بود. ناصر حجازي علي رغم          
توانايي و دانش فني و تمايل كارشناسان به علت   
مخالفت جمهوري اسالمي در مقام مربي تيم          
ملي فوتبال ايران قرار نگرفت. حجازي به سبب         
رفتار مسئوالن دستگاه ورزشي جمهوري اسالمي 
خصوصا سازمان تربيت بدني دوران احمدي نژاد       
از كشور خارج و مدتي را با شايستگي به عنوان           
مربي يك باشگاه ورزشي فوتبال در اروپا (كشور        

ناصر حجازي به شدت با      اسلواكي) سپري كرد.    
سياست هاي نادرست حاكم بر دستگاه ورزشي         
جمهوري اسالمي مخالف بود و حضور كالن          
سرمايه داران نو كيسه بويژه فرماندهان سپاه را         
در اداره تيم هاي فوتبال باشگاهي ايران              

او در ماه هاي      زيانبخش ومخرب مي دانست.      
پاياني حيات خود و هنگام بيماري مهلك              
سرطان در خصوص برنامه هاي ضد مردمي           

اجتماعي رژيم واليت فقيه و عملكرد       -اقتصادي
فاجعه بار دولت كودتا بويژه درارتباط با برنامه           
آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها گفته بود:          

به من مي گويند عصباني نشوم، مگر بي غيرتم       ” 
وقتي درد و مشكالت مردم را به چشم مي بينم،          

با بي تفاوتي از كنار آن بگذرم. آمده اند و يارانه ها را قالب 
كرده اند. زندگي مردم بهتر نشده كه بدتر هم شده است.            
دولت مي گويد چهل هزار تومان در ماه به مردم كمك              
مي كنيم، مگر مردم گدا هستند؟ مردم ايران روي گنج             
خوابيده اند ... دولت بايد خدمت كند و زحمت و دسترنج             
مردم را دو دستي تقديم آنها نمايد ... اگر مردم عادي                
شرايط امروز من را داشتند و با يك بيماري پر هزينه                
روبرو شوند چه بايد بكنند؟ بروند بميرند؟ ... هيچ ابايي              
ندارم كه اگر من را ببريد و با شليك دو گلوله به زندگي ام 
خاتمه دهيد. اگر نمي توانيد رفاه مردم را فراهم سازيد              
برويد. ... آخر يك كارگر كه ماهي چهارصد هزارتومان            
حقوق مي گيرد ... چطور زندگي كند؟ نتيجه اش مي شود           

 ....“فقر و فقر يعني فساد، فحشا و طالق 
اينگونه انديشيدن و زندگي كردن بود كه ناصر حجازي          
را محبوب توده ها و قهرمان آنان ساخت. او هميشه و               
همواره در كنار مردم و همراه آنان زيست. حجازي بنابه            
تصريح سايت اينترنتي فدراسيون تاريخ و آمار فوتبال در           

دروازه بان برتر و شايسته جهان         50سده بيستم، يكي از     
دروازبان برتر تاريخ فوتبال آسيا در سده بيستم           2در سده گذشته (سده بيستم) ناميده شده و يكي از            

 است. 
 

 فرهنگيان، و ابهام در طرح تغيير ساختار آموزشي
بر پايه مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، ساختار آموزشي كشور در سال تحصيلي آينده تغيير                  

ياد مي شود، قرار است تحولي اساسي         3-3-6مي يابد. اين طرح كه از آن با عنوان ساختار آموزشي             
در نظام آموزشي پديد آورد، و تحصيل در مقطع هاي دبستان و دبيرستان را به طور كيفي ارتقاء دهد!                    
اما با وجود تصويب اين طرح، وزارت آموزش و پرورش از چگونگي اجراي آن در سال آينده هيچ گونه               
اطالعي ندارد، و در عين حال فرهنگيان شريف و متعهد نيز به درستي بر ابهام هاي آن انگشت                        
گذارده و اجراي شتاب زده چنين برنامه هايي را موجب سقوط سطح علمي و كيفيت تحصيلي كشور                   

ابهام در تامين ”اسفند ماه پارسال، در گزارشي تصريح كرده بود:  14ارزيابي مي كنند.  خبرگزاري مهر، 
-3-6، بي اطالعي مديران از نحوه اجرا، با تصويب ساختار آموزشي      3-3-6كالس و معلم براي نظام 

در شوراي عالي انقالب فرهنگي و اعالم اجراي آن از سال تحصيلي آينده ... مديران مدارس                        3
ابتدايي با هشدار نسبت به كمبود فضاي آموزشي و معلم براي برپايي كالس ششم از چند و چون                      
اجراي اين سيستم اظهار بي اطالعي مي كنند. هنوز برخي از زير بناهاي اساسي اين مصوبه علي رغم  
فرصت كوتاه و كمتر از هفت ماه فراهم نشده است. يكي از اين امور كه هنوز هيچيك از مسئوالن                      
آموزش و پرورش در مورد آن توضيحي نداده اند كمبود فضا در مدارس ابتدايي است. به طوري كه                     

 “فضاي اين مدارس براي سيستم پنج پايه تحصيلي پيش بيني شده است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به نظرها و ديدگاه هاي آموزگاران و دبيران مقطع هاي دبستان و                       

كمتر مدرسه اي است كه داراي كالس و فضاي خالي باشد. سئوالي            ”... دبيرستان، يادآوري مي شود:     
كه براي من و ساير همكارانم (فرهنگيان) دردوره ابتدايي پيش آمده اين است كه در صورت اجراي                   
اين مصوبه، كالس ششم را چگونه داير كنيم؟ (از نظر تامين فضاي آموزش و معلم) ... مدارس دوره                   
ابتدايي با مشكالت... دست و پنجه نرم مي كنند كه مهمترين آن كمبود معلم دراين دوره در برخي از                   
استان هاي بزرگ است. بطور مثال در سال تحصيلي جاري آموزش و پرورش شهر تهران با كمبود                    

نظام آموزشي كشور در سايه اقدام ها و سياست          “ بيش از پنج هزار نيرو در دوره ابتدايي مواجه بود.           
رژيم واليت فقيه با معضل هاي جدي يي روبه رو است و هر ساله بايد شاهد افت سطح تحصيلي و                      

 افزايش تعداد دانش آموزان ترك تحصيل كرده باشيم. 
به عالوه، فرهنگيان نيز با دشواري هاي جدي معيشتي، نبود امنيت شغلي، سركوب سازمان هاي                  
صنفي خود، و پيامدهاي ناگوار و فاجعه بار تحميل ديدگاه ها و نظرهاي ارتجاعي در مدارس، مواجه                   
اند.  در چنين وضعيتي تصويب و اجراي طرح هايي كه فاقد پايه و بنياد علمي بوده و بررسي هاي                        
الزم كارشناسي در خصوص آن ها انجام نگرديده است، بيش از پيش سبب لطمه به توان آموزشي و                   
علمي كشور مي شود. مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي هيچ گره يي از كالف سر درگم نظام                    
آموزشي پوسيده رژيم واپس مانده واليت فقيه نگشوده است و در زمينه نظام آموزشي نيز نخواهد                    

 گشود.
 

 مدعيات پوچ، واقعيت هاي تلخ
 حقوق زنان قرباني آزادسازي اقتصادي

از نتايج بسيار مخرب برنامه حذف يارانه ها كه امسال به شكل كامال مشخص د ربودجه كل كشور                  
به چشم مي خورد، كاهش جدي اعتبارها و تسهيالت مالي در خصوص برنامه هاي مربوط به امور                    
زنان است. با اين حال مسئوالن ريز و درشت دولت ضد ملي احمدي نژاد مدعي تخصيص بودجه الزم 

ارديبهشت ماه، خبر تشكيل ستاد       16در جهت ارتقائ موقعيت اجتماعي زنان اند.  خبرگزاري ايسنا،             
رييس ”ملي زن و خانواده را با هدف تحكيم و تقويت بنيان خانواده اعالم داشت.  ايلنا متذكر شد:                       

مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري گفت، برنامه هاي خوبي براي سال جاري در جهت تحكيم                 
و تقويت بنيان خانواده در نظر گرفته شده است و با توجه به اهميت جايگاه دختران در جامعه به عنوان 
همسران و مادران آينده توجه جدي به كميته دختران خواهد شد. ستاد ملي زن و خانواده تشكيل شده           
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 ادامه رويدادهاي ايران ...

و قرار است از اوايل ماه آينده نخستين جلسه آن برگزار شود ... تالش 
شده ساختار مشاوران زن و زن را تعريف و از نظر تشكيالتي و                   
سازماني موقعيت پيدا كنند ... تحكيم بنيان خانواده، بحث عفاف و              
حجاب، ... شاداب سازي محيط دختران، توانمند سازي زنان در                
مشاغل خانگي، ارايه بازارچه براي زنان وتوانمندي زنان سرپرست            
خانوار ... از جمله كارهاي مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري و 

 “ستاد ملي زن و خانواده مي باشد.
برخالف چنين مدعياتي، يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي              
مجلس و عضو فراكسيون اقليت (اصالح طلبان)، طي گفت و گويي با    

موقعيت زنان در اليحه بودجه     ” ارديبهشت ماه، اعالم داشت:   18ايلنا، 
اودراين مصاحبه خاطر نشان     “ بهبودي پيدا نكرده است.      90سال  

مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري فعاليت هاي بسيار ”ساخت: 
ناچيزي در حوزه زنان انجام مي دهند يعني در واقع نمي توانيم                  
فعاليت هاي اين مركز را مفيد حال زنان بدانيم ... اعتبارات حوزه زنان 
فقط در قالب مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در نظر                 
گرفته شده است. برخالف ادعاهايي كه آقاي احمدي نژاد به هنگام             
ارايه اليحه داشتند موقعيت زنان بهبودي پيدا نكرده است و بودجه              
خاصي براي بحث اشتغال زنان و آموزش آنها ديده نشده است و در               
واقع مي توان گفت اعتباراتي كه منجر به ارتقاء موقعيت اجتماعي              

 90وجود ندارد ... اعتبارات بودجه سال         90زنان شود در بودجه سال      
به نام زنان و به كام عده اي محدود است كه شغل و مقام دارند. بنابر    
اين نبايد منتظر باشيم اتفاقي خاص درحوزه زنان اتفاق بيافتد و                 
وضعيت زنان نسبت به سال هاي گذشته بهبودي پيدا نخواهد كرد و             
برخالف وعده ها مسايل و مشكالت حوزه زنان همچنان بر جاي               

نكته پراهميتي كه مي بايد درخصوص پايمال         “ خود باقي مي ماند.    
شدن حقوق زنان و ژرفش تبعيض جنسيتي ونابرابري حقوق ميان زن           
و مرد به آن اشاره داشت، طرح تحول اقتصادي يا همان حذف يارانه              
ها برپايه دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است.               
برنامه آزاد سازي اقتصادي موضوع حياتي برابري زنان و مردان در              
امور اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را زيرتاثير منفي خود گرفته و به             
تبعيض جنسيتي به ويژه براي زنان شاغل دامن مي زند. كاهش                
قدرت خريد مزدبگيران درمرحله اول زنان مزدبگير اعم از كارگر،              
كارمند، معلم و فرهنگي را در برگرفته و سطح زندگي آنان و خانواده              
هايشان را دستخوش دشواري جدي مي سازد. بهبود پيدا نكردن              
موقعيت زنان دراليحه بودجه امسال امري تصادفي نبوده وصرفا              
ناشي از زن ستيزي ارتجاع حاكم نيست، بلكه بخش عمده يي از آن              
نتيجه مستقيم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و خصوصي سازي 
اقتصاد كشور است. به اين ترتيب معضل هاي بي شمار زنان با اجراي 
آزاد سازي اقتصادي گسترده تر از پيش خودنمايي كرده و تبعيض              
جنسيتي وطبقاتي زندگي ميليون ها زن شاغل را بيش از پيش در                
چنبره خود مي فشارد.  تشديد اعمال فشار به جنبش زنان و ژرفش               
تبعيض جنسيتي ارتباط تنگاتنگ با اجراي برنامه هاي اقتصادي رژيم          

 واليت فقيه دارد.
 

قانون حذف يارانه ها، و كاهش سهم بخش توليد از 
 درآمدها 

 
هزار واحد صنعتي و توليدي براي         9انتشار خبر تقاضاي بيش از       

به وزارت صنايع و معادن، و نارضايتي ژرف “ بسته حمايتي”استفاده از 
صنعتگران كشور از اجراي برنامه ضد مردمي آزادسازي اقتصادي، در           

 صدر خبرهاي مهم هفته هاي اخير قرار داشت.
با گذشت نزديك به شش ماه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه            
ها، تاكنون هيچ يك از صنايع توليدي مورد حمايت مالي و تسهيالتي      
دولت ضد ملي احمدي نژاد قرار نگرفته اند. درچنين اوضاعي، مجلس         

 30شوراي اسالمي، هنگام بررسي اليحه بودجه كل كشور، سهم             
 20درصدي عوايد حاصل از حذف يارانه ها به بخش توليد را به                  

درصد كاهش داد. به اين ترتيب بر پايه مصوبه مجلس كه دولت مي              
بايد آن را عملي سازد، حجم درآمدهاي ناشي از حذف يارانه ها كه از              

هزار ميليارد تومان در نظر گرفته         62سوي دولت براي سال جاري       

هزار ميليارد كاهش يافته است. به عبارت ديگر، با مصوبه كنوني              46شده بود، به    
تومان يارانه    500هزار و     45در صورتي كه دولت احمدي نژاد بخواهد به هر فرد            

درصد كل درآمدهاي حاصل از حذف يارانه         80نقدي در ماه پرداخت كند، بيش از        
درصد سهم تعلق مي گيرد. اين         20ها را شامل مي شود و به بخش توليد تنها             

اقدام عالوه بر بار و محتوي سياسي آن در لحظه كنوني كه بخشي از جدال و نزاع        
كانون هاي قدرت در رژيم واليت فقيه است، اثرهاي ويرانگر برنامه آزاد سازي                
اقتصادي به فرمان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بر صنايع توليدي و                  
اقتصاد ملي كشور را آشكار ساخته و زواياي پنهان آن را افشا مي سازد. بخش                   
توليد (صنعت و كشاورزي) با اجراي جراحي بزرگ اقتصادي و حذف يارانه ها در                

 سراشيب اضمحالل قرار گرفته اند.
ارديبهشت ماه، با درج نارضايتي ژرف توليد كنندگان           15روزنامه دنياي اقتصاد،    

وصنعتگران ايراني از حذف يارانه ها، با كنايه يي پر معنا سياست به اصطالح                   
بررسي اوليه،  ”ناميد و از جمله نوشت:       “ خوان دريافت وام    10”حمايتي دولت را    

ارسال مدارك، بررسي نهايي، معرفي به بانك، پذيرش در بانك، بررسي اعتباري ...  
عقد قرارداد، پرداخت تسهيالت و ارايه گزارش اجرايي مراحل ده گانه دريافت                 

ارديبهشت ماه،    18به عالوه، خبرگزاري ايسنا،     “ تسهيالت ... را تشكيل مي دهند.     
با گذشت ماه ها از حذف يارانه ها وافزايش قيمت حامل           ”درگزارشي متذكر گرديد:    

هاي سوخت، گزارش ها حاكي از آنست كه دولت كمكي قابل توجه به واحدهاي               
 “توليدي نكرده است و توليد كنندگان درانتظار دريافت وام از بانك ها هستند.

از ديگر سو سخنگوي وزارت صنايع و معادن دولت ضد ملي احمدي نژاد، طي                
ارديبهشت ماه، اعالم داشت:      16گفتگويي از شبكه دو سيماي جمهوري اسالمي،        

منابعي كه براي بسته حمايتي نياز داشتيم تامين شده است و در مدت يكسال                  ”
پر واضح است كه با چنين مبلغي       “ ميليارد تومان منابع دريافت خواهيم كرد.       4500

واحدها و كارخانه هاي صنعتي و نيز توليد در بخش كشاورزي قادر به مقابله با                   
پيامدهاي مخرب برنامه آزادسازي اقتصادي نخواهند شد. اين مبلغ حتي براي               
نوسازي تجهيزات صنعتي كافي نيست، و اين درحالي است كه سايه تحريم هاي              
مداخله جويانه امپرياليستي بر ضد  كشور كه دولت احمدي نژاد با ماجراجويي به                

 آن ها دامن زده و وسعت بخشيده است، بر صنايع و توليد سنگيني مي كند.
فروپاشي بنيه توليدي كشور از زواياي ديگر نيز صورت مي گيرد كه نبايد آن ها                
راناديده انگاشت. افزايش بدهي هاي خارجي، كاهش ذخاير ارزي و چوب حراج               

، از ديگر مواردي است كه بايد به        44زدن بر صنايع راهبردي بر پايه ابالغيه اصل         
فروردين ماه، هنگام سفر وزير         28آنها اشاره داشت. پايگاه خبررساني آفتاب،          

اقتصاد به واشنگتن و شركت در جلسه صندوق بين المللي پول، گزارش داده بود:                
به   1387براساس گزارشات بانك مركزي ذخاير ارزي ايران در پايان آذر ماه سال    ” 

 67به    1389ميليارد دالر رسيده بود اما ... در پايان نيمه اول سال                100بيش از   
ميليارد دالر كاهش يافته است (طبق آخرين گزارش          64هزار ميليارد تومان معادل     

ها اكنون موجودي حساب ذخيره ارزي صفر است) ... طبق اين گزارش بدهي هاي   
ميليون و    22به    1389ماه اول     3هزار دالر در پايان       736ميليون و     20خارجي از   

درصد رشد داشته     7افزايش يافته و       1389ماه دوم     3هزار دالر در پايان        100
[اين بدهي ها بدون احتساب بهره هاي ميان مدت و بلند مدت برآورد                  “ است

 گرديده است].
واردات فرآورده هاي   “ارديبهشت ماه، درگزارشي با عنوان:       11خبرگزاري مهر،   

نمايندگان ”، مي نويسد:    “نفتي وعرضه آزاد آن توسط بخش خصوصي مجاز شد          
در بخش هزينه اي،      90مجلس شوراي اسالمي در ادامه جزييات اليحه بودجه           

مقرر كردند واردات فرآورده هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين المللي             
و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه ... توسط بخش خصوصي مجاز است.                    
نمايندگان مجلس در بررسي اين بند وزارت نفت را مكلف كردند پس از ارزيابي                 
شركت هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده هاي نفتي براي فعاليت هاي آنها               
صادر و تمهيدات الزم از جمله امكان بهره گيري از تاسيسات و زير بناهاي موجود               

ارديبهشت ماه،    8همچنين ايلنا،   “  ودريافت هزينه هاي مربوط ... را مهيا كند.          
تنظيم بازار به بخش خصوصي واگذار مي شود. براساس تازه ترين             ”گزارش داد:   

مصوبه ستاد تنظيم بازار، تا پايان دولت دهم همه فعاليت هاي مربوط به تنظيم                 
بازار به بخش خصوصي واگذار مي شود. در چارچوب تفاهم نامه اصناف با وزارت               

) بخش عمده اي از فعاليت هاي تنظيم بازار و بازرسي ها             1390بازرگاني، امسال (  
 “واگذار مي شود.

به اين ترتيب با حذف يارانه ها و افزايش قيمت ها، تجار عمده و دالل هاي                    
بزرگ بيش از گذشته امكان تسلط بر شريان بازرگاني داخلي و خارجي را به دست               
مي آورند. آيا تقويت نقش و نفوذ سرمايه بزرگ تجاري دراقتصاد كشور به موازات               

 كاهش جايگاه و نقش توليد و سرمايه هاي صنعتي تصادفي است؟
پرسش اصلي اينجاست، به چه علت و به كدام دليل در چارچوب اجراي                     
آزادسازي اقتصادي و حذف يارانه ها، صنعت و توليد تضعيف واقتصاد انگلي و غير               

 مولد تحكيم و تقويت مي شوند؟
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است. با وجود برخي لجن پراني و انتقادها و اتهام ها به يكـديـگـر،     
هيچ يك از جناح هاي درگير به هيچ وجه حاضر به بردن اختـالف  
هاي خود به سطح جامعه نيستند و هنوز در صدد رسيدن به نوعـي  

 -اجماع پشت درهاي بسته اند. ولي با توجه به بحـران سـيـاسـي       
اجتماعي سال هاي اخير كه پس از كودتاي انتخاباتي حادتر نـيـز     
شده است، سران جناح هاي مختلف رژيم ديگر قادر نيستند شكاف 
هاي سياسي عميق برآمده از تقابل سنگين بين منافع عظيم مـادي  

سنتي و سرمايه داري بوروكـراتـيـك نـو         –سرمايه داري تجاري 
عنوان كنند. تشـديـد تضـادهـا در          “  اختالف سليقه ها”خاسته را  

روبناي سياسي و زير بناي اقتصادي به جايي رسيده است كه اتحاد 
جناح هاي اصول گرا پيرامون كودتاي انتخاباتي را نـيـز شـديـدا         
متزلزل كرده است. از سوي ديگر، هيچ كدام از اركان و جناح هـاي  
اصلي نظام ديگر پايگاه اجتماعي محكم قابل اطميناني در جامـعـه   
ندارند. از اين رو است كه فعال  نمايش هاي سياهي لشـكـرهـاي       

و يا سخنـرانـي هـاي داغ        “  جانم فداي خامنه اي  –لبيك رهبر ” 
در انبوه مردم تا اطالع ثانوي تعطـيـل   “  عدالت پرور” رئيس جمهور 

شده اند. جالب توجه است كه در اين وانفسا احـمـد تـوكـلـي، از           
مدافعان سرشناس بورژوازي تجاري در كشور فاش كرده است كـه  

بود، زيرا كه “  اضطراري” راي او در انتخابات پيشين به احمدي نژاد 
اي است كه ولـو نـخـواهـد،        آقاي موسوي داراي پايگاه اجتماعي” 

قدرت ايجاد تحريك اجتماعي در برابر رهبـري را دارد و آقـاي           
احمدي نژاد داراي پايگاه اجتماعي است كه ولو بخـواهـد، قـدرت      
تحريك اجتماعي در برابر رهبري را ندارد ... حوادث بعد از انتخابات  
و حوادث اطراف موضوع وزير اطالعات، صحت اين عرض مـن را    
نشان داد كه متاسفانه اولي خواست و كرد ولي ناكام ماند و ظاهـرا  

اين “  بيني ميشد بحمداهللا، نشد.  دومي هم خواست و چنان كه پيش
سخنان توكلي بيانگر اين حقيقت است كه حمايت كساني مـانـنـد    
توكلي و ديگران از احمدي نژاد در انتخابات دقيقا به دليل ترس آن 

پـايـگـاه    ” ها از جنبش مردمي بوده است. آنچه كه او به عـنـوان      
مورد اشاره قرار مي دهد همان اليه هاي اجتماعي اند  “احمدي نژاد

كه بر پايه منافع خود در رابطه با سيستم صدقه، اشتغال در ارگـان    
هاي سركوب گر و ده ها نهاد طفيلي پرور متصل به نـهـاد هـاي      
اصلي قدرت، به ولي فقيه و احمدي نژاد وفادار بوده اند. بخش ديگر 

بسـيـج و      -و اساسي پايگاه اين دو، نظاميان و شبه نظاميان سپاه 
وابستگان آن ها است كه عامل اصلي سركوب و كودتاي انتخاباتي 

 -اجتماعي  سپاه     –نفوذ همه جانبه اقتصادي بوده اند.  پيامدهاي  
احـمـدي   ” بسيج در سطوح مختلف جامعه در كنار پوپوليسم پديده   

،  باقي مانده پايگاه اجتماعي كل رژيم  را نيز به چند پـارگـي   “ نژاد
كشانده است. يكي از نتايج طبيعي اين  فرايند، تضعيف بـرخـي از      
پيوند ها و اهرم هاي اقتصادي و سنتي مهم روحانيت در رابطه بـا    
جامعه است. به عبارت ديگر، ما  هم اكنون شاهد پيامد هاي برخي  
تغييرات مهم در اقتصاد سياسي كل هرم رژيم واليي هستيم كه در 
 شكاف هاي سياسي و بر راه برون رفت از بحران  تاثير مي گذارند.

خـرداد   22واقعيت موجود اين است كه پس از كودتاي انتخاباتي 
، جنبش مردمي در حكم تهديدي بسيار جدي در بـرابـر    1388ماه 

رژيم مطرح بوده است. اين امر در شرايطي كه پيامدهاي ريـاضـت    
كشيِ از پيش طرح ريزي شده برنامه هاي نوليبراليسم اقـتـصـادي    
ضربه هاي ويرانگر خود را بر قشرهاي پائيني و متوسط جامعه وارد 
مي سازد، ابعاد وسيع تري به خود مي گيرد. با ژرفش شـكـاف در      
روبناي سياسي  و انزواي هرچه بيشتر ديكتاتوري در جامـعـه، بـه      

سپاه نيز بـه    –دليل وجود جنبش مردمي حتي ديگر دستگاه امنيتي 
توانايي خود در حفاظت از ديكتاتوري حاكم اطمينان ندارد.  قـابـل    

رييس ارديبهشت ايسنا، جمشيدي،  25توجه است كه بنا به گزارش 
در طرح تسليح سپاه تاكنـون  ” سازمان بسيج عشايري كشور، گفت:  

اند تا بـه عـنـوان         هزار نفر از عشاير كشور مسلح شده 200حدود 
واضح اسـت    “  نيروهاي كمكي در مواقع لزوم به سپاه كمك كنند. 

“ استكبار” كه بسيج عشاير مسلح براي مقابله با بمب هاي هوشمند 
 نيست.   

 –وجود همزمان پيوندهاي پيچيده و تضـاد هـاي سـيـاسـي            
اقتصادي بين جناح هاي در گير، امكان به تعادل رساندن قدرت در 

روبناي سياسي را بسيار مشكل ساخته است. زيرا سرمايه داري بـوروكـراتـيـك            ادامه پايداري جنبش مردمي ...
نظامي نو ظهور به همراه شركاي غير نظامي خود كه حداقل تاكنون باند احمـدي  

مشايي آن را نمايندگي مي كرد، پارامترهاي جديدي را در زيـر بـنـاي              –نژاد 
اقتصادي و رو بناي سياسي وارد  كرده اند.  اين  بورژوازي نوكيسه پر قـدرت و       
ديگر كانون هاي قدرت، مخصوصا سرمايه داري سنتي و تجاري، ديگر به صورت 
گذشته در يك ظرف جا نمي گيرند و نوعي تغييرالزم است. به هر صورت بار ديگر 
تقسيم قدرت و منابع ثروت از باال در شرف انجام است و بنا به فرمول برنامه هاي 
نوليبراليستي، سهم مردم از آن  فقط رياضت كشي و قول هاي پـوچ در مـورد         

 است. “ اقتصاد آزاد”مزاياي آينده در 
البته بايد توجه داشت كه در سيستم حاكم، تمركز سرمـايـه هـاي كـالن و            

بازيگران اصلي در روبناي سياسي در روند تجربه يي سي ساله قواعد مشخصي را   
و مديريت بحران هاي ناشي از آن  “خودي”براي حل برخوردهاي دروني نيروهاي 

طراحي كرده اند كه كل چارچوب را بر هم نزنند، و نيز در نقاط عطف نشان داده   
اند كه توان برخي مانورها براي تطبيق آن با شرايط را دارند. رژيم مـتـرصـد آن       
خواهد بود كه قواعد بازي  را به شكلي تغيير دهد كه منافع حياتي كل نظام و زير 
بناي اقتصادي پر منفعت آن حفظ شوند. در اينجا مسائل ذهني و غيرمادي ماننـد   
روابط اشخاص، اعتقادات مذهبي، تصفيه حساب هاي تالفي جويانه و جز اين ها، 
نيز در شكل گيري و پيچ و خم هاي راه حل بحران تاثير گذارند. ولي عامل تعيين  
كننده در نهايت، تعادل بين منافع مادي و قدرت سياسي خواهد بود.  بايد تـوجـه      

جـام  ” داشت كه اين رژيم قبال با موفقيت توانست از بحران هايي مانند نوشيـدن    
سـال هـاي      “غائله اصالحات”، تعيين جانشين براي خميني، و “زهر از سوي امام

عبور كند. ولي در بحران كنوني از يك سو رقابت خشن اقتصادي    1384ـ  1376
بين كانون هاي تمركز سرمايه هاي غول پيكر به شديد ترين وجهي تضادها را به 
هرم سياسي كشانده است، و از سوي ديگر كل ديكتاتوري حاكم با يك جـنـبـش    

 –مردمي پايدار روبه رو شده است كه با وجود سركوب شديد و  حبس مـوسـوي     
كروبي از بين نرفته است و پس از گذشت دو سال هنوز در صحنه است. اين يكي  

تا به حال اسـت.     88از دستاوردهاي بسيار مهم  مبارزان جنبش مردمي از خرداد 
فداكاري و ابتكار در بدنه جنبش و شجاعت رهبري آن در اتخاذ مواضع موثر و در 
مجموع هماهنگ با اعتراض هاي مردم توانسته است شرايط ذهني خطرناكي را بر 

و يا رئـيـس     “  رهبر معظم انقالب”ضد ديكتاتوري ايجاد كند. از اين رو است  كه 
ديـگـر      مي نامنـد “ معجزه هزاره سوم”جمهوري كه برخي طرفدارانش او را حتي 

جرئت ندارند با اتكاء به پايگاه اجتماعي خود اختالف هاي سياسي را حل كنند. بي  
و ادامه مبارزه جنبش  88شك پيامدهاي شركت گسترده مردم در انتخابات خرداد 

برضد كودتاي انتخاباتي،  وسعت عمل روبناي سياسي رژيم و مخصوصـا قـدرت     
 تحرك خامنه اي را محدود كرده است.  

هم اكنون جنبش مردمي كه در بر دارنده قشرهاي عمده و متنوعي از جـامـعـه    
است، مستعد ايجاد ابعاد جديدي براي مبارزه از طريق مرتبط كـردن نـيـروهـاي       
اجتماعي مختلف با اتكاء به مخرج مشترك ها،  و بسيج آن ها مستقيـمـا بـراي      
رويارويي با ديكتاتوري حاكم  است. در شرايط كنوني با وجود كودتاي انتخاباتي و  

 –ساختار قدرت، رژيم واليت فقيه از نظر سيـاسـي     “  يكدست بودن” به اصطالح 
اقتصادي به بن بست رسيده است. شكل كنوني رژيم واليي و ابزار موجود  –ديني 

نماينده خدا ” در دست آن، ديگر كارايي خود را از دست داده اند. آشكارا اين پديده  
هر روز بي اعتيار تر مي شود، زيرا از يك سو خامنه اي نتوانست كـمـر     “  ير زمين

نمـي تـوانـد      “  قائم و خيمه انقالب” را بشكند، و از سوي ديگر اين “  فتنه بزرگ” 
اختالف ها بر سرحرص و طمع ثروت و رقابت قدرت در اين خيمه را سامان دهـد.  

وضع فعلي ”جالب است كه ديكتاتور تظاهر مي كند كه حاال تازه متوجه شده است 
ولي فقيه در طي دوسال گذشته در “[!]   كننده نيست عدالت در جامعه مطلقاً راضي

دفاع از كودتاي انتخاباتي احمدي نژاد مجبور شد براي مقابله با مردم و قدرت خود  
“ فتنه بزرگ تري” بسياري از پل هاي پشت سر خود را بسوزاند. ولي از قرار معلوم  

بـا  “  صهيونيـسـم  ” و جن گيرها و رمال هاي مرتبط با “  انحرافي” به دست جريان 
 رضايت شخصي احمدي نژاد در دولت رژيم النه كرده است.

شكست مبارزه قهرآميز دولت كودتا  در حذف جنبش مردمي، و نـاكـارايـي          
يكـي از    “  سران فتنه” و “  فتنه بزرگ”تبليغات پوچ و كركننده  كل نظام  پيرامون 

داليلي است كه كل  روبناي سياسي  را با محدويت توانايي در حـل و فصـل           
اختالف ها روبه رو كرده است. زيرا جنبش مردمي، مخصوصا خواسته هاي تظاهر  
كنندگان، به صورت كلي توانسته اند رويكرد مشخص ديگري را در جامعه مطـرح  
كنند كه در آن جايي براي حكومت مطلقه يك شخص باقي نمي گذارد. اين بار بر 
خالف رويكرد دوره اصالح طلبي حكومتي، عامل مردم و نيروهاي سياسي مختلف  
نقش اساسي در روند مبارزه دارند و منشور سبز نيز اين نقش را تصـديـق كـرده        

 كروبي نيز آن را مهم ترين ركن قدرت و مبارزه مي دانند. –است. موسوي 
البته  چند پارگي قدرت و ادامه شرايط كنوني براي كل رژيم بسيار مشكل است. 

 3ادامه در صفحه 
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 ادامه مصاحبه با حنا عميره ...

 خشم آن ها توضيح دهيد؟
درست پس از آشتي اخير ميان نيروهاي فلسطيني، وزير دارايي اسرائيل اعالم كرد كـه   ج. 

هـا از     هاي اخذ شده از فلسطينـي  دولت متبوع او تصميم گرفته است درآمد ناشي از ماليات
هاي امضا شده  سوي دولت اسرائيل را به حكومت خودگردان فلسطين نپردازد. طبق معاهده 

ها بازگردانده شود. در نتيجه اين تصمـيـم     موجود، اين مبلغ بايد به طور ماهانه به فلسطيني
دولت اسرائيل، اينك دولت فلسطين قادر به پرداخت حقوق كاركنان نيست و مجبور شـده    

هزار تن از كاركنان را متوقف كـنـد.    151است پرداخت دستمزد و حقوق ماهانه نزديك به 
كند، و آن هـم بـه      دولت اسرائيل از اهرم مالي براي به شكست كشاندن آشتي استفاده مي

رود.  ها به جيب حماس مي بهانه اينكه پس از آشتي ميان حماس و فتح، اينك درآمد ماليات
المللي شكايت برده است كه آشتي  وزير اسرائيل به جامعه بين افزون بر اين، نتانياهو نخست

ملي در فلسطين به معناي وحدت در جنگ بر ضد اسرائيل است. بايد بگويم كه اين اتهامي  
هاي خالد مشعل در مراسم آشتي سياسي حماس و فتـح   پايه است چرا كه اگر به صحبت بي

شويد كه در موضع حماس نسبت به امر صلح تغيير بزرگـي   در قاهره دقت كنيد، متوجه مي
صورت گرفته است. حماس اينك تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني در محدوده مرزهاي  

خواهد، حفظ و تداوم تفرقه در جامـعـه    را پذيرفته است. اما آنچه اسرائيل مي  1967ژوئن  4
باالخره من ”پرسيد  فلسطيني تا سر حد امكان است. پيش از آشتي اخير، نتانياهو هميشه مي

توانيم به نتانياهو پـاسـخ    امروز ما مي “ بايد با غزه وارد مذاكره صلح بشوم يا با كرانه غربي؟
صـلـح    “ دولت فلسطـيـن  ” دهيم: شما بايد با يك فلسطين متحد و واحد صلح كنيد؛ بايد با  

هـاي   كنيد. اما نتانياهو همه تالش خود را خواهد كرد تا براي خراب كردن همـه فـرصـت      
 يي بيابد. ممكن در راه برقراري يك صلح جامع و عادالنه، بهانه

 
س. آينده مبارزه و تالش در راه ايجاد يك دولت فلسطيني مستقل و يافتن  

 بينيد؟ راه حلي براي مسئله فلسطين را چگونه مي
هاي تاريـخ   ترين دوره با تشكيل و استقرار يك دولت وحدت ملي، پرونده يكي از تاريكج.  

وقفـه خـود      ها اكنون به جلو است. ما به تالش بي  مردم ما بسته خواهد شد. نگاه فلسطيني 
و به پايتختي  1967در درون مرزهاي  -براي پذيرش و به رسميت شناختن دولت فلسطين

كشـور     112المللي ادامه خواهيم داد. در حال حاضـر      از سوي جامعه بين -اورشليم شرقي
گيري اخير در شوراي امنيت سازمان  اند. نتيجه رأي  جهان چنين دولتي را به رسميت شناخته

كشور عضو اين  14كه  -نشين هاي يهودي ملل متحد در مورد متوقف كردن توسعه شهرك
خـود نشـانـه       -شورا با آن موافق بودند و فقط اياالت متحد آمريكا به آن رأي مخالف داد

المللي از موضع فلسطين است: اشغال سرزمين فلسطين از سوي  سابقه جامعه بين حمايت بي
المللي پول، سازمان ملل متحد و  اسرائيل بايد پايان يابد! به اعتقاد بانك جهاني، صندوق بين

يي رسيده است كه براي به دست گرفتن سكـان هـدايـت       اتحاديه اروپا، فلسطين به نقطه
كشور و اداره حكومت يك كشور آماده است. تنها مانع در برابر پيشرفت مـا در ايـن راه،          

) نمايندگان مردم متحد فلسطين 2011اشغال از سوي اسرائيل است. در ماه سپتامبر امسال (
به سازمان ملل خواهند رفت تا تقاضاي پذيرفته شدن دولت فلسطين به عنوان يك عضـو    
كامل و تمام عيار آن سازمان را در آنجا مطرح كنند. زمان آن فرا رسيده است كه اسرائيـل   
به خودداري از پذيرفتن آزادي مردم فلسطين پايان دهد. مثل هر ملت ديگري در دنيا، مـا     
نيز سزاواريم آزادنه زندگي كنيم. پيام ما خيلي ساده است: مردم فلسطين تا ابـد گـروگـان        

ها ما را از    گرايي اسرائيل نخواهند ماند؛ خشونت و توسعه شهرك جانبه ناپذيري و يك آشتي
دهد و مبارزه ما در راه    تالش و حركت باز نخواهد داشت. آشتي ملي به ما نيرويي تازه مي 

هاي خود در راه اتـحـاد      كند. بنابراين، ضمن آنكه ما به تالش  صلح و عدالت را تقويت مي
خواهيم كه در امور سياسـي داخـلـي       دهيم، از اسرائيل مي مان ادامه مي ملت و ايجاد دولت

 فلسطين دخالت نكند.
وزير بنيامين نتانياهو عنوان كرده است، مسئله ما انتخاب مـيـان دو        برخالف آنچه نخست

هاي مهاجرنشين يا  گزينه حماس يا اسرائيل نيست. مسئله ما انتخاب ميان دو گزينه شهرك
اسـت كـه        1967دولت فلسطين است؛ انتخاب ميان گزينه پذيرش دو دولت در مرزهاي 

پذير است، يـا     دهد و صلح واقعي در آنجا امكان ها را شكل مي ها و فلسطيني آينده اسرائيلي
گزينه ادامه اشغال و رابطه فلسطين با اسرائيل در مقام سركوب شده و سركوبگر. راه صلـح   

المللي شانه بـه     گذرد. ما اميدواريم كه جامعه بين  از ميان مصالحه و آشتي و دموكراسي مي
هاي فلسطيني از سوي اسرائـيـل و      شانه ما حركت كند و از پايان دادن به اشغال سرزمين

، براي رسيدن به صلح 1967ايجاد و تحكيم يك دولت مستقل فلسطيني در درون مرزهاي 
 و آشتي حمايت كند.

 
بـه زبـان     “  نامه مـردم   ” به درخواست رفيق حنا عميره متن مصاحبه او با 

انگليسي، براي استفاده ديگر احزاب كارگزي و كمونيستي در اختيار پايگـاه  
 قرار گرفت.“ ساليد نيت”اينترنتي 

خواهان آزادي است .  اما در باره انقالب ايران سئوال اساسي  
 1357اين است :چراپس  از سقوط شاه، انقالب بهمن مـاه       

نتوانست از مرحله نخست جلو تر برود ؟ چرا نـتـوانسـت در        
  1953رسيدن به آماج اجتماعي خود موفق شود ؟ در سـال      

دولت مترقي و دموكراتيك دكتر مصدق بـا يـك كـودتـاي         
سرنگون “   سيا” سازمان دهي شده و به اجرا در آمده از سوي 

شد. رژيم كودتا شروع به توقيف و شكنجه اعضاي حزب توده  
آذرماه، روز ورود نيكـسـون بـه ايـران،           16ايران كرد.  در  

نيروهاي ارتش تظاهرات اعتراضي مردم بر ضد رژيم كودتا را 
مورد تهاجم قرار داد و در دانشگاه تهران  سه دانشجو را بـه    
ضرب گلو له كشت.  در همان حال كه مبارزه با رژيم كـودتـا   
قطع نمي شد ، شاه و سازمان امنيت آن به دستور و فـرمـان     

غـيـر   ” آمريكا، نابودي حزب توده ايران، حزبي توانمنـد امـا       
وزير زميني، را در دستور كار خود قرار داد، و  در         ”  قانوني 

محيطي آكنده از هراس و ترور، ده ها نفر از افسـران عضـو     
حزب توده ايران را اعدام كرد. وضعيت براي خلق و به ويـژه      
براي حزب ما دهشتناك شد. بايد افزود كه چنين وضعي بـر     
موجوديت ديگرنيروهاي سياسي آن دوره حـاكـم نـبـود.             
سياهچال هاي رژيم از رفقاي ما انباشته شده بـودنـد. جـو         
سركوب طبيعتاٌ براي فعاليت هاي حزب مشكل آفريـن بـود.      
اما با وجود همه اين دشواري ها، حزب توانست بر مشكـالت   
و موانع چيره شود. حتي توانست روزنامه يي  مخفي در ايـران   
منتشر كند. تيراژ اين روزنامه در زمان انقالب به دويسـت و       
چهل هزار نسخه رسيد. رژيم ديكتاتوري شاه به بهانه مبـارزه   
با كمونيسم، در صدد برآمد  از مذهب به عنوان وسـيلـه يـي      
موثر استفاده كند. بررغم برخي عدم توافق ها بين پاره اي از    
رهبران مذهبي و شاه، او امتيازات فراواني به مذهب ورهبـران  
مذهبي داد كه در نتيجه، به نيروهاي اسالمي براي تبلـيـغ و     
سازمان دهي شان كمك كرد. مختصر اينكـه، در آسـتـانـه          
انقالب وضعيت در ايران بدين گونه بود: با حضور چهل هـزار   
مستشار نظامي آمريكا در ارتش ايران و همين تعداد در ديگـر  
عرصه ها، در واقع ايران ديگر يك كشور مستقل نبود. بـجـز    
نيرو هاي مذهبي به خوبي سازمان دهي شده كه از طـريـق     
مساجد و نهاد هاي مذهبي داراي امكانات فراوان تـبـلـيـغـي      
بودند، تمام نيرو هاي مترقي، نه فقط فاقد كم ترين امـكـان     
فعاليت بودند، بلكه شديداً مورد سركوب پـلـيـسـي و زيـر            
فشارهاي تبليغاتي همه جانبه قرار داشتـنـد. در روز هـاي           

آزادي، استقالل، ” نخست انقالب، شعار توده ها عبارت بود از:  
ولي هواداران خميني خيلي زود و بـه زور      .“ عدالت اجتماعي

يك رژيم سركوبگر، ارتجاعي، و در خدمت سرمايه داري، بـه  
را تـحـمـيـل       “  جمهوري اسالمي”   ،“ عدالت اجتماعي” جاي 

كردند. در دو سال نخست پس از انقالب ودر جريان يك نبرد  
بي رحمانه، قدرت حكومتي كامأل به دست بورژوازي ارتجاعي 
بازار، قشرهاي عقب مانده خرده بورژوازي، و حلقه پرشمار و   

 “ پاسداران ” با ارتش يعني  “ موازي” توانمند شيعه و نظاميان 
افتـاد. بـنـا        “ بورژوازي بوروكراتيك” به مثابه قشرهاي جديد 

براين انقالب غرقه در اشك و خون  ناتمام ماند و به شكست 
 انجاميد.

جنبش اعتراضي مردم ايران در دو سال اخير، كه بـه نـام     
شهرت يافته است، در واقع كوششي با شكوه از ”  جنبش سبز” 

سوي مردم ايران براي جامه عمل پوشاندن بـه بـرخـي از          
 كليدي ترين شعارهاي انقالب دزديده شده است.

در پايان، نماينده حزب توده ايران همبستگي عميق خود را  
با مبارزات مشروع و قانوني خلق هاي منطقه ابراز داشت، و از  

براي سازمان دهي كنفرانس و    “ كارگران بلژيك” حزب برادر 
 ايجاد تسهيالت الزم در رابطه با برگزاري آن تشكر كرد.

 

 ادامه بيستمين سمينار ...
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خدماتي، بـه ويـژه      -ها در مراكز مختلف صنعتي و واحدهاي توليدي
برخي واحدهاي بزرگ و اثرگذار صنعتي كشور، ارتجاع حاكم و دولـت  
كارگر ستيز احمدي نژاد بر ميزان سرعت اجراي سياست هاي مربـوط  
به امور كارگري، از جمله اصالح قانون كار در چارچوب طرح تـحـول   
اقتصادي، افزوده اند. در اوايل ارديبهشت ماه امسال و پيش از ادغـام     
وزارتخانه ها و درگيري هاي حاد مرتبط با آن، وزير كار دولت كـودتـا   

امسال كه به جهـاد  ” طي مصاحبه يي با خبرگزاري مهر اعالم داشت:  
اقتصادي نام گذاري شده، ايجاد اشتغال مهم ترين ركن تحقق شـعـار   
جهاد اقتصادي است. اشتغال در راس فعاليت هاي امسال قرار دارد ...    
به بركت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هيچكس در كشور ما براي 
نان شب محتاج نيست ... در بحث اقتصادي بايد تالش كنيم تا شاهد    

 “يك تحول اساسي باشيم.
با گذشت اندك زماني، وزير كار و ديگر مسئوالن اقتصادي دولـت    

مورد نـظـر     “  تحول اساسي” نامشروع احمدي نژاد به توضيح محتوي 
خود در عرصه اقتصادي، خصوصا بازار كار، پرداختند. خبرگزاري مهـر،   

وزير ”ارديبهشت ماه، يعني دقيقا در روز جهاني كارگر، گزارش داد:  11
كار و امور اجتماعي با اعالم اينكه اصالح قانون كار ... مورد تـاكـيـد       
برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه است، گفت دولت در سياست گذاري 

 “ها اين موضوع را در مركز توجه خود قرار مي دهد.
ارديبهشت ماه، نيز در گزارشي از بحث هـاي   11عالوه بر اين، ايلنا 

مجلس در خصوص آينده طرح تحول اقتصادي وحذف يارانه هـا بـا     
“ قانون كار نيازمند اصالحات اسـاسـي اسـت.        ” تاكيد يادآوري كرد:  

اصالح قانون كار بخشي از برنامه كلي موسوم به تحول اقـتـصـادي      
است كه هم اكنون با حذف يارانه ها به مورد اجرا گذاشته شده اسـت.  
بر پايه اين طرح، كه در واقع نسخه هاي صندوق بين المللي پـول و    
بانك جهاني اند، يكي از آماج هاي اصلي رژيم واليت فقيه و دولـت    
ضد ملي احمدي نژاد، ايجاد تغييرات اساسي در روابط و بازار كار و از   
ميان بردن حقوق بنيادين كار بوده و هست. از هنگام تدوين بـرنـامـه     
حذف يارانه ها ومقررات زدايي و خصوصي سازي، اين مـوضـوع از       
نكات بسيار مهم برنامه هاي اقتصادي محسوب مي شده است. اكنون  
با آغاز سال جديد و به موازات ادغام وزارتخانه ها (ادغام وزرات كار و  

 رفاه) اجراي آن در دستور كار قرار دارد. 
اشاره بر اين نكته ضرور است كه نزاع بر سر چگونگي ادغام وزارت 
خانه ها ميان دولت و مجلس سبب نمي شود برنامه يورش به حقـوق  
زحمتكشان متوقف گردد. بي جهت نيست كه مسئوالن تيم اقتصـادي   
دولت كودتا كماكان و با قاطعيت از توقف افزايش دستمزدهاي ساليانه 
دفاع مي كنند و آن را حاصل برنامه يي فوق العاده مهم مي نـامـنـد.    

 9افزايش ” ارديبهشت ماه، درگزارشي با عنوان:   14خبرگزاري فارس، 
درصدي حقوق كارگران بر اساس يك اجماع  كلـي حـاصـل شـده         

افزايش حقوق كارگران در شوراي ” ، از قول وزير كار نوشته بود:  “است
عالي كار ... براساس يك اجماع كلي تصميم گيري شده است كه بـا       

“ توجه به جميع جهات و ابعاد گوناگون اين كار صورت گرفته اسـت.    
آنچه مورد اشاره اين عضو هيات وزيران دولت ضد ملي احمدي نـژاد    

“ با توجه به جميع جهات” و “  يك اجماع كلي” است و از آن به عنوان 
نام مي برد، برنامه ريزي براي پايمال كردن حقوق بنيـاديـن كـار و        
اصالح قانون كار در قالب قانون هدفمند سازي يارانه ها و يا هـمـان   
آزاد سازي اقتصادي است. درحقيقت برنامه اصالح قانون كار همراه با  

و رشـد و         44يك سلسله مصوبات كليدي در راستاي ابالغيه اصل 
گسترش خصوصي سازي در كشور صورت مي گيرد. به بيان ديـگـر،      
حمله به دستاوردهاي تاريخي و حقوق كارگران و زحمتكشان امسـال  
در مركز برنامه و سياست هاي رژيم قرار دارد و از وجوه مهم جـهـاد     
اقتصادي واپس گرايان حاكم است. در اين زمينه كافي است سخنـان   
علي خامنه اي در آستانه روز جهاني كارگر امسال را به ياد بياوريم كه 

دشمن مبارزه با جمهوري اسالمي را بـر روي      ” با صراحت گفته بود:  
وي در عين حال با بيان محتوي سياست “  اقتصاد متمركز كرده است. 

هاي ضد كارگري رژيم، و ضمن هراس از رشـد اعـتـراض هـاي           
سياست كلي نظام ... ايجاد همدلي و صميمـيـت      ” كارگري، گفته بود:  

به رغم مانورهاي علي خامنـه  “  ميان عناصر دخيل درمقوله كار است. 
اي روشن است كه تغييرات اساسي و اصالح قانون كـار در مـركـز        

سياسـت گـذاري     
هاي رژيـم قـرار     
دارد و اين مسالـه  
با جديت دنـبـال     
خواهد شد. ارتجاع  
ــالش     ــم ت ــاك ح
خواهد كرد تا هـر  
چه سريع تـر بـه     
هدف هاي خـود    
در اين زمـيـنـه،      
يعـنـي مـحـدود       
كردن هـر چـه       
بيشتر فعاليت ها و 

حقوق زحمتكشان، دست يابد. علت آن نيز رشد قابل توجه جنـبـش اعـتـراضـي         
كارگران و زحمتكشان در سال جاري است. تمامي نيرو و امكانات رژيـم واليـت        
فقيه براين مساله متمركز بوده و هست كه با رشد گسترش اعتراض هاي كارگري، 
خصوصا در مراكز عمده و تاثيرگذار صنعتي، اين اعتراض ها به جنبش سـراسـري   
ضد استبدادي پيوند نيافته و گره نخورد. واپس گرايان به خوبي از وزن و تـوان         

 جنبش كارگري و نقش تعيين كننده آن دراوضاع حساس كنوني آگاهند. 
سرعت بخشيدن به اجراي برنامه هايي كه مي تواند موجب خلل در روند انسجام 
جنبش اعتراضي زحمتكشان شده و بر پراكندگي موجود دامـن بـزنـد از زمـره             
ترفندهاي كنوني مرتجعان قلمداد مي گردد. اوضاع فعلي كشور، تحوالت بغرنج و    
حساس صحنه سياسي، كنش و واكنش در صف بندي هاي طبقاتي و كشمكش و 
تنش هاي حاد در حاكميت و طيف ارتجاع حاكم، فرصت هاي مناسبي را بـراي      
رشد و گسترش جنبش كارگري، ارتقاء سطح سازمان دهي و همبستگـي و نـيـز        
امكان پيوند مستحكم ميان اين مبارزات با جنبش سراسري همگاني را فـراهـم       
آورده است. جنبش كارگري با وجود همه كاستي و نارسايي هاي موجود در مرحله  
كنوني، اين توان را دارد كه به دفاع از حقوق صنفي و سياسي خود برخيـزد. ايـن      

 توان را بايد از قوه به فعل در آورد و  مانع از كاميابي ارتجاع حاكم شد. 
اجتماعي يي نظير برنامه ضد  -سال كنوني به لحاظ اجراي برنامه هاي اقتصادي

 مردمي آزادسازي اقتصادي، سال پرتنش و پر حادثه اي خواهد بود. 
جنبش كارگري براي آنكه بتواند نقش و جايگاه بايسته و واقعي خود را پيدا كنـد  
و بر مسير رويدادها اثر گذار باشد، به اتحاد، همبستگي، و تقويت صف هاي خـود    
نياز مبرم دارد. تنها از اين راه مي توان ترفندهاي واپس گرايان كارگر سـتـيـز را         

 خنثي ساخت!

 ادامه منافع كارگران  ... 

و زمينه هاي تفاهم، تعامل، و نزديكي و اتحاد عمل همه مدافعان راستين آزادي،   
استقالل و عدالت اجتماعي، و مبارزان ضد ديكتاتوري حاكم را فراهم آورد و جبهه 
يي فراگير به ضد استبداد واليي و مداخله امپرياليستي را در دستور كار قـرار داد.    

حزب ما در برخورد با رويدادهـاي   اين نياز تاريخي و ملي در اوضاع كنوني است.  
سرنوشت ساز كشور، و ارزيابي اوضاع كنوني خصوصا رخدادهاي چند هفته گذشته، 
با دقت از تئوري بافي هاي تجريدي يا جر و بحث هاي انتزاعي و ذهن گـرايـانـه    
دوري كرده، و با صداقت كوشيده است دررابطه با سير رويدادها بر خورد مشخص 
كرده و با دوري جستن از بحث هاي خام و ناپخته، همواره با ارزيابي عـيـنـي و        
واقعي صحنه سياسي از مناديان اتحاد عمل و ارايه دهنده برنامه يي واقع بينانه و   
مردمي باشد! رخدادهاي اخير نه پايان رويارويي هاست و نه امري تصادفي و يـا       
مربوط به شخصيت افراد. بحران اخير در داخل جناح بندي هاي حاكميت بار ديگر  

 ناكارآمدي و عدم مشروعيت حاكميت مبتني بر واليت فقيه را اثبات مي كند. 
درگيري و كشمكش ميان دولت احمدنژاد و ولي فقيه آخرين رخداد از اين دست 
نيست. رژيم واليت فقيه به طور ذاتي بحران ساز بوده است. اين بحران در آستانه   

 انتخابات مجلس نهم تشديد خواهد شد.
در اين نزاع، هر جناحي به ابزارهاي گوناگون اعمال فشار متوسل مـي شـود.       
دولت كودتا از اقتدار و اعتبار پوشالي خود ساقط شده است. اين بي اعتـبـاري در      
عين حال پوسيدگي و بي اعتباري ولي فقيه و نهاد واليت فقيه را بيش از پيش در 
نزد افكار عمومي عريان مي سازد  و ضرورت طرد استبداد واليي ومبارزه همزمان 
با كانون هاي قدرت را از جمله دولت نامشروع احمدي نژاد، در اولويت قـرار مـي     

 دهد!

 ادامه ژرفش بحران ... 
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ژرفش بحران، تشديد رويارويي در 
حاكميت، و ضرورت اتحاد عمل 
 نيروهاي مترقي و آزادي خواه!

طي  هفته هاي اخير نزاع و كشمكش ميان جنـاح بـنـدي هـاي         
حكومتي كماكان ادامه يافت، و در گيري در خصوص پاره يي از مهـم  
ترين موضوع ها و برنامه ها نظير ادغام وزارتخانه ها، پرداخت نقـدي  
يارانه ها، و در پيش گرفتن و اجراي سياست هاي راهـبـردي در دو       
عرصه داخلي و خارجي، دولت كودتا را در برابـر مـجـلـس شـوراي          
اسالمي قرار داد. در اوج كشمكش ميان كانون هاي قدرت مـالـي و      
سياسي رژيم واليت فقيه، قائم مقام دبير كل حزب موتلفه اسالمي، در 
يك رويارويي آشكار با دولت احمدي نژاد و باندهاي هوادار آن، جنبـه  
هاي مهمي از علت هاي تشديد اختالف ها را بيان داشت. خبرگزاري  

اسداهللا بادامچيـان در جـمـع        ” ارديبهشت ماه، گزارش داد:   21مهر، 
طرفداران اين حزب با اشاره به فضاي سياسي كشور ... اظهار داشـت،     
استكبار جهاني، بقاياي جريان فتنه و گروه هاي ضد انقالب در حـال    
فعاليت براي انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي هستند و دستگـاه  
هاي اطالعاتي و جاسوسي دشمنان به دنبال اين است تا مجلس نهم 

در همين حال خبرگزاري فارس، “  (مجلس آينده) مجلس واليي نشود. 
مـجـلـس،       90ارديبهشت ماه، از قول سخنگوي كميسيون اصل  18

تالش جريان انحرافي براي سيطره بر وزارت اطالعات ” اعالم داشت:  
احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، نيز در “ و تصاحب مجلس نهم است.

ارديبهشت ماه با تاكـيـد يـادآوري كـرد:          23خطبه هاي نماز جمعه 
بسياري از فعاليت ها و اقدامات گروه انحرافي در راستاي انتخـابـات   ” 

 “سال جاري است. گروه انحرافي براي انتخابات پول توزيع مي كند.
اين موضع گيري ها در گرماگرم نزاع حكومتي، حـاكـي از ايـن          
واقعيت است كه ريشه اصلي حوادث اخير، رويارويي جدي دولـت و      
مجلس و كشمكش ميان احمدي نژاد و ولي فقيه، يا به عبارتي ديگـر  
اختالف فزاينده در اتئالف كودتاچيان، ناشي از سهم خواهي هر جناح 
از قدرت و ثروت ملي است. رخ دادهاي اخير و تشديد رويـارويـي در      
حاكميت در بطن ژرفش بحران همه جانبه صورت مي گيرد، و در واقع 
نبرد و زورآزمايي كانون هاي اصلي قدرت برسر بازتقسيم منافع مالي و 
سياسي است. به چند نكته پر اهميت و حساس دراين زمينه مي بـايـد   
اشاره داشت. هنگام بحث و بررسي و سپس تصويب اليحه بودجه كل  

جـامـعـه    “كشور، غالمرضا مصباحي مقدم، از چهره هاي با نـفـوذ       
و رييس كميسيون ويژه طرح تـحـول اقـتـصـادي           ”روحانيت مبارز

فروردين ماه) خاطر نشان  29مجلس، طي گفت و گويي با خبرنگاران (
دست دولت در جابه جايي رديف هاي بودجه بسته شـد ...        ” ساخت:  

بندهاي تكميلي را به ماده مربوط به درآمدهاي دولت اضافه كرديم و   
همچنين مجلس كلـيـات طـرح      “  قدرت مانور دولت را كاهش داديم.

فروردين ماه، به رغم مخالفت  30اصالح قانون نفت را روز سه شنبه، 
علني دولت، به تصويب رساندند. مطابق اين مصوبه، كليه درآمدهـاي   
نفتي به خزانه داري كل كشور واريز مي شود و مجلـس بـر نـحـوه         
مصرف آن نظارت مي كند. هنگام تصويب اين طرح، نماينده و معاون  

اين مصوبه چالش ” پارلماني دولت در صحن علني مجلس اعالم كرد:  
خبرگزاري مهر در “  هاي جديدي ميان دولت و مجلس ايجاد مي كند. 

با مصوبه مجلس استفاده ” ارديبهشت ماه، نوشت:   11گزارش ديگري، 
عالوه بـر    “  از سهم وزارت نفت در طرح هاي غير مرتبط ممنوع شد. 

اين، بر پايه مصوبه اصالح قانون نفت، هيات عالي نظارت بر مـنـابـع    
نفتي با حضور نمايندگان سه قوه تشكيل مي شود، كه نـظـارت بـر        
اعمال حق حاكميت و مالكيت ملي بر منابع و ذخاير نفتي و گـاز بـه     
عهده اين هيات خواهد بود. به اين ترتيب به ميزان قابل توجـهـي از      
قدرت مانور دولت احمدي نژاد در استفاده از منبع اصلي در آمد مـلـي   
كشور محدود مي گردد. بخشي از علت پافشاري احمدي نژاد درمعرفي 
نكردن سرپرست جديد براي وزارتخانه پر اهميت نفت و بـه عـهـده      
گرفتن سرپرستي آن از سوي خود  را بايد در اين مورد ها جسـتـجـو      
كرد. همزمان با اعمال چنين محدوديت هايي كه به طور جدي ميزان  
تاثيرگذاري و توان باندهاي هوادار دولت ضد ملي احـمـدي نـژاد را        

هيات امناي “تضعيف مي كند، با صالحديد ولي فقيه ماجراي تكميل 

نيز با معرفي رفسنجاني و حسن خميني به زيان احمدي نـژاد و     ”دانشگاه آزاد
برخالف برنامه او پايان يافت. در اين خصوص، و براي درك ابـعـاد رو بـه             

ارديبهشـت   21كيهان،  “ يادداشت روز“گسترش درگيري هاي درون حكومتي، 
ماه، نشانگر اين واقعيت است كه با ژرفش بحران، درگيري و اختالف در هسته 
مركزي ائتالف كودتاچيان تشديد مي شود، و علي خامنه اي با مـانـورهـايـي       
درصدد احيا و تحكيم نقش ولي فقيه در مناسبـات و مـوازنـه قـدرت درون             
حاكميت و كاستن از شيب بحران مشروعيت نظام واليت فقيه است. كـيـهـان     

برخي رفتارها، به اعتبار گذر از ” خطاب به دولت احمدي نژاد با صراحت نوشت:  
حد ميانه روي پر خطر محسوب مي شوند ... اين جريان آلوده (انحرافـي) كـه          
نيازمند قرنطيه و درمان الزم است، در ماجراي اخير هر چند هزينه هايي بـراي  
كشور و ملت تراشيد، اما با خطاي استراتژيك در برآورد خود باعث بركاتي براي 
نظام شد. از يك سو وزن (بي وزني) حقيقي اين جريان بند باز در يـك وزن           
كشي زود هنگام وخود خواسته معلوم شد ... براي برداشتن آب مـرواريـد كـه          
مزاحم بيناني مي شود، نه چشم را تخليه مي كنند و نه سر را از گردن جدا مـي  
سازند. البته اين مداوا و جراحي دقيق، ترديد ناپذير است تا پس از اين، عارضـه   
فرصت سوز به جانب كشور و حاكميت باز نگردد ... اطاعت از ولي امر اسـبـاب      

 “ گشايش و بركت و موجب دوري از بيراهه ها و بن بست هاست.
اختالف هاي اخير و توجه دقيق به ريشه هاي مادي شكاف ترميم ناپذير در   
ائتالف كودتاچيان، نبايد منجر به اين خطاي فاحش گردد كه مـي تـوان بـه        

اين يا آن جناح، به ويژه جريان هاي واپس گرا و “  تغيير و تحول” ، “ دگرديسي“
قشري مدافعِ احمدي نژاد چشم اميد داشت. هر سه كانون قـدرت در رژيـم          
واليت فقيه، بر سرحذف مردم از صحنه سياسي توافق و اتفاق نظر دارنـد. در       
ارزيابي واقع بينانه و صحيح از آرايش سياسي كشور و كنش و واكنـش هـاي     
پرشتاب ميان جناح بندي هاي حكومتي مي بايد، بدون كمترين ترديد و تزلزل، 
همزمان برضد استبداد واليي و كانون هاي انگلي قدرت و ثروت مبارزه كرد، و 
از هر فرصت و شكاف، آگاهانه ودقيق به سود سازمان دهي و ارتقاء سطح پيكار 

 جويي جنبش مردمي استفاده كرد. 
تجربه دوران اصالحات و جنبش پر شكوه مردم بر ضد كودتاي انتخاباتي در 
برابر ديدگان ما قرار دارند، بنابراين هنگام در پيش گرفتن  سياست و تاكتـيـك   
مناسب و هر مانور سياسي در مقطع حساس كنوني مي بايد به نيروي توده هـا،  
حضور آن ها در صحنه سياسي، و خواسته هاي شان پايبند بود. به دلـيـل اوج      
گيري نزاع ميان كانون هاي انگلي قدرت و لزوم مبارزه با دولـت ضـد مـلـي         
احمدي نژاد، نمي توان و نبايد نقش فوق العاده مخرب ولي فقيـه را نـاديـده        

اگر ظلمي شده است كه شده اسـت    ” انگاشت، و از موضعي ضعيف اعالم كرد:  
اصوال چنين نگاه و ديدگاهي در مبارزه اجتماعي سخت “  همه بياييم عفو كنيم. 

ناكارآمد و نامطلوب بوده است، و تزريق انفعال به جنبش واقعا مـوجـود ضـد        
استبدادي است، و فارغ از هر گونه ظرافت و دقت ضرور براي يك مانور جـدي  
سياسي قلمداد مي گردد. تاكيد چند باره براين مهم كه بايد متوجـه اهـمـيـت        
تاكتيك هاي ضرور و شعارهاي دقيق و منطبق با ظرفيت جنبـش بـا هـدف        
سازمان دهي و بسيج همه طبقه ها و قشرهاي مخالف و ناراضي از اسـتـبـداد      
كنوني بود، خالي از فايده نبوده است و نيست. بحث اقناعي و فارغ از هر گونـه   
ذهني گرايي در توضيح و تحليل حوادث اخير، به منظور حركت به سمت اتحاد 
عمل گسترده ميان همه حزب ها، سازمان ها و نيروهاي انقالبي، مترقي، ملي و 
آزادي خواه، مي تواند راه گشاي حل بسياري از معضل ها و دشـواري هـاي         

 نظري كنوني  جنبش ضد استبدادي مردم ميهن ما باشد. 
دراين خصوص، ديدگاه ها، ارزيابي ها، و نظرهاي همسو و همسـان مـيـان      
نيروهاي ترقي خواه و ملي، اندك نيست. براي نمونه، ارزيابي و تحليلي اعـالم     

مقابله جويي اين باند (دولت ضد ملي احمدي نژاد) از موضعي نيست   ” مي دارد:  
كه براي جنبش سبز تحول خواهي درايران مورد اعتنا باشد و تصور تغيير واقعي 
و دگرديسي فكري و شخصيتي اعضاي اين باند نيز بيشتر شبيه رويـاسـت تـا      
واقعيت، حال اگر دو نياز عمده مرحله كنوني را فضاي نسبي تـنـفـسـي بـراي        
فعاالن سياسي و مدني و روشنفكري و حداقل رفاه براي توده هاي مردم بدانيم 
(تا انگيزه و فرصت مطالبه مشاركت جويانه سياسي را براي آنها فراهم سـازد)     
اين چالش و تقابل باند (احمد نژاد) و طيف (ولي فقيه) به هيچ يك از ايـن دو        
نتيجه نمي انجامد ... همه و همه براي كسب و حفـظ قـدرت و نـه چـيـز                 

ارديبهـشـت مـاه، رضـا          19مذهبي،  -[پايگاه اطالعاتي نيروهاي ملي “  ديگر
 عليجاني].

اين تحليل و موارد مشابه آن، داراي نكته هاي همسان و همسو بـا ديـگـر      
نيروهاي مترقي از جمله حزب ما است. مي توان و بايد اين نكته ها را برجستـه   
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 13ارديبهشت ماه ( 25تا  23بيستمين سمينار بين المللي كمونيست، از        
ماه مه)، با شركت پنجاه و  دوحزب كمونيستي و كارگري، با ميزبانـي و      15تا 

سازما ن دهي حزب كارگران بلژيك،  در بروكسل، پا يتخت بلژيك،  بـرگـزار     
شد . شانزده حزب براد ر كه نتوانستند در آن حضور يا بند، به سمـيـنـار پـيـام         
فرستادند . نماينده كميته مركزي حزب توده ايران نيز در اين سمينار شـركـت      

    داشت و نظريات حزب را در مورد موضوع مورد بحث دركنفرانس ارائه داد.  
، مسئـول روابـط     “ بودوآن دكرز ” جلسه افتتاحيه كنفرانس با سخنراني رفيق    

بين المللي حزب ميزبان، و خوش آمد گويي او به حزب هاي شركت كننده آغاز 
تقويـت حـزب هـاي        ”گرديد، و به دنبال آن، پيش نويس طرح عمومي درباره 

قرائت شد.  ايـن        ” كمونيستي در دوران ژرفش بحران نظام مند سرمايه داري 
طرح در طول سه روز، با بحث و بررسي هاي همه جانبه از سوي نمايـنـدگـان    
حزب هاي شركت كننده اصالح و تكميل شد، و در پايان كنفرانس باتفـاق آرا    

امـروز در    ”  بيان نامه نهائي  قبل ازهر چيزتاكيد مي كنـد :        تصويب گرديد.  
سطح جهاني شرايط عيني براي حزب هاي كمونيست مساعد اسـت. بـحـران       
فراگير نظام سرمايه داري جهاني به وخامت مي گرايد و تنش ها حـاد تـرمـي      
شوند  . در بسياري از كشورها توده هاي وسيع خلق براي نبرد با پيامـد هـاي      
خشم آور اين بحران به جنبش در مي آيند. درچنين  زمينه يـي حـزب هـاي         
كمونيست درهمه عرصه هاي ايدئولوژيك  ، سياسي و سازمان دهي، بايد خـود   
راتقويت كنند. زحمتكشان و خلق هاي جهان با  بحران فراگير سيستم سرمايـه   
داري يي رو به رويند كه پايه واساس آن ، تضاد ميان سرمايه و كار است، و اين 
تضاد ، با بحران كنوني  تقويت شده است . زحمتكشان  از افرايش بـيـكـاري       
،كاهش دستمزد ها ، تقليل كمك هاي ا جتماعي ، پايمال شدن حقوق شـان،    
افت قدرت خريد، و باال رفتن ميزان  فقر به شدت در رنجند. در همان حال، بـا   
حمايت عظيم دولت ها ، سرمايه هاي بزرگ، حجيم تر شدن سود ها ي خود را 
شاهدند. تمركز، به  ا نحصارها و موسسه هاي بزرگ مالي قدرتمنـدي بـازهـم      
بيشتري داده است . در برابر قطب بند ي هاي انحصارها از سوئي  و بيـنـوائـي     
هاي رو به افزايش توده ها از سوئي ديگر، بسيج زحمتكشان و خلق ها در حكم 
نتيجه آن، جهش اميد بخش و نوئي را به همراه داشـت . در بسـيـاري از               
كشورهاي  خاور ميانه و شمال افريقا موجي از خيزش توده به راه افتاد. خـلـق      
هاي تونس و مصر موفق شدند كه حكومت هاي مستبد و فاسد را سـرنـگـون      
كنند و زمامداران حكومت هاي ابد مدت و حلقه به گوش امپرياليسم را از اريكه 
قدرت به زير كشند . مداخله نظامي كشور هاي ناتودر ليبي، و عربستان سعودي  
در بحرين، و مداخله و خرابكاري در سوريه، نشان مي دهد كه در پي بـحـران،   
رقابت بين قدرت هاي امپرياليستي تشديد مي شود، ونيز نزاع برسر در اخـتـيـار    
گرفتن منابع طبيعي و راه ها ي انتقال انرژي شدت مي يابد. برنامه هاي محدود 
كردن حقوق اجتماعي دركشورهاي اروپائي خشم ومقاومت قشرهاي زحمتكشان 
را بر انگيخت.  نبرد هاي شديد و پر معنا در يونان ، در پرتقال ، در فرانسه  و      
ديگر كشورها در جريان است. پديده به ويژه تشويق كننده، شركت انبوه جوانان  
در اين جنبش هاست . به طور كلي، تضاد بين امپرياليسم و جنبش هاي رهائي  
ملي شد ت مي يابد، همان گونه كه عالوه بر خاور ميانه، ما جنبش هاي تـوده    
اي را  در آمريكاي التين نيز شاهديم .خلق هاي  كشورهاي د ر حـال رشـد         
اشكال مختلفي ارمقاومت دربرابرقدرت هاي امپريا ليستي و نيروهاي ارتجاعـي  
محلي را به پيش مي برند. سمينارعالوه بر مسائل  اقـتـصـادي،سـيـاسـي و            
اجتماعي، به مسائل ايدئولوژيك نيز توجه كافي مبذول داشت.  مـثـأل طـرح           

اپورتونيست ها كـه در    ” عمومي مورد اشاره در باال، بر اين نكته تأكيد مي كند:  
صدد طلب آمرزش براي سيستم سرمايه داري اند، مبارزه طبقاتي راتـرك مـي     
كنند وتمامأ مجذوب مبارزات  پار لماني براي اداره سيستم(سرمايه داري)  مـي    

بيستمين سمينار، نظر به اهميت حوادث اخير در خاور ميانه و  شـمـال     ”شوند . 
آفريقا، توجه ويژه اي به آن مبذول داشت و بخشي از وقت خود را به تجزيه و   
تحليل جوانب مختلف آن اختصاص داد و پس از بحث وبررسي،  قعطنامه يي را 

 در اين باره تصويب  كرد كه به پاره اي ازنكات آن اشاره مي شود:
بحران سيستماتيك سرمايه داري تمام تضاد هاراتشديد كرده است. حـوادث     

اخيردر خاورميانه و شمال آفريقا  كه كشور هاي پرشماري را به لرزه در   
آورد ومداخله خارجي را به همراه داشت، دراين چهار چوب قرا ردارنـد .     
قعطنامه توقف عاجل تمام مداخله هاي مستقيم و يا غير مستقيم قدرت 
هاي امپرياليستي و نيرو هاي متحد شان را طلب مي كند؛  قطعنامه بـه  
صراحت اعالم مي دارد كه تصميم گيري در باره سيستم حكومـتـي و     
انتخاب رهبران شان فقط حق بال واسطه مردم بدون هر گونه مـداخلـه   
خارجي ا ست. مداخله  امپرياليست ها نه صلح بـه هـمـراه دارد ونـه            
دموكراسي.  سمينار همچنين قطعنامه هاي ديگري را به تصويب رساند.  
از جمله در باره وضع متشنح شبه حزيره كره ،همبستگي با خلق كوبا ،در 

 باره ا قدامات ضد كمونيستي مقامات روسيه.
نماينده حزب توده ايران در سخنان خود در بحث در مورد تـحـوالت   

خـيـزش   ” ماه هاي اخير كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا زير عنوان 
اظـهـار    ” توده اي براي دموكراسي ، صلح و پيشرفت در خاور مـيـانـه      

پيدايش جنبشس هاي توده اي در خاور ميانه و شمال افريقا از “داشت:  
نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده ايست براي تمام رژيـم هـاي       
مستبد و ضد خلقي  وپيامي است از توانمندي عمل متحد خلق در مبارزه 
شان بر ضد ديكتاتورها . پس از سقوط رژيم هاي ديكتاتوري و فاسد بن  
علي در تو نس ومبارك در مصر، موج پر قدرت جنبش هاي خلقي تمام 
رژيم هاي مستبد  منطقه را به لرزه در آورد . فرار حسني مبارك و بـن     

، اين حقيقت مسلم و  1979علي به همان شيوه فرار شاه ايران در سال 
اجتناب نا پذيرتاريخي را  به اثبات مي رساند كه سرنوشت تمـام رژيـم     
هاي ديكتاتوري  همان بوده و همين خواهد بود. سرنگوني  رژيم مبارك 
مصادف بود با روزي كه هزاران  زن و مرد براي همبستگي با خلق هاي 
به پا خاسته  و نيزبزرگ داشت سي و دومين سالگرد انقالب ايران، و بـا  

در كوچه خيابان هاي شـهـر    “ مبارك ، بن علي ، نوبت سيد علي” شعار 
هاي ايران به تظاهرات پرداختند، كه با حمله وحشيانه اوباش شخـصـي   
پوش مسلح و نيرو هاي شبه نظامي بسيجي روبه رو شدند. انقالب مردم 

آثار قابل توجهي در منطقه داشت و به طور جـدي   1979ايران در سال 
منافع ارتجاع منطقه و امپرياليسم را به مخاطره انداخت . با اين هـمـه،      
سي و دو سال پس از پيروزي يكي ازبزرگ ترين جنبش هاي توده اي   
براي دموكراسي ، عدالت اجتماعي و آزادي در منطقه ،ايـران كشـوري     
است كه در آن مردم هنوزهم در چنگال رژيمي مستبد وعميقاٌ ضد خلقي 
گرفتار اند و به جاي بهره مند شدن از عدالت اجتماعي ، از شكاف عميق 
بين ثروتمندان و تهيدستان، از خصوصي سازي ها و ميليون ها بـيـكـار    
رنج مي برند. اين ها علت ها و عامل هايي اند كه كشور را در سـال         

، پس از  انتخابات تقلب آميز رياست جمهوري،  به خيزشي تـوده   2009
اي كشاند. نمونه ايران ثابت مي كند كه در مسـيـر مـبـارزه بـراي               
دموكراسي وعدالت اجتماعي ازموانع فراواني بايد گذشـت. تـجـزيـه و          
تحليل ما از تحوالت اخير در شمال آفريقا و خاور ميانه نشان مي دهـد    
كه ريشه وسبب هاي تمام خيزش هاي خلقي در منطقه مشابه اند. واين  
حقيقت شناخته شده يي است كه مدت ها ي مديد، براي قدرت هـاي    
امپرياليستي ثبات و امنيت متحدان ديكتاتورشان از پيگيـري ورعـايـت      
موازين دموكراتيك مهم تر بوده است. امروزجنبش توده اي  در عـيـن      
حال براي تعيين سرنوشت خويش ، توسعه و به كار گيري منابـع خـود     

 بيستمين  سمينار بين المللي كمونيست:
تقويت حزب هاي كمونيستي در دوران 

 ژرفش بحران نظام مند
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 با رفيق حنا عميره :“ نامه مردم”مصاحبه 

 مردم فلسطين خواهان پايان تفرقه اند

با گسترش تحوالت سريع چند ماهه اخير در كشورهاي خاورميانه و ادامه مبارزه 
خلق هاي منطقه براي دگرگوني هاي بنيادين در اين كشورها، همانگونـه كـه     
پيش بيني مي شد تالش ها براي حل مسئله فلسطين نيز وارد مرحله نـويـنـي    
شده است. اين حقيقتي است كه قيام هاي بي سابقه در منطقه در كنار ايـجـاد      
تغيير هاي مشخص در موازنه قوا در منطقه، موج جديدي را براي در دستوركـار  
قرار دادن مبارزه اي موثر براي اعالم ايجاد يك كشور فلسطيني مستقل دامـن    

ارديبهشت ماه كوشش هائي كه از مدتي قبل آغاز شـده     14زده است.  در روز  
بود با اعالم توافق دولت خود مختار فلسطين به رهبري محمود عباس و جنبش 
اسالمي حماس اولين نتايج خود را نشان داد.  بر پايه اين توافق دولت وحـدت     
ملي با شركت تكنوكرات ها تشكيل شده و انتخابات همزمان پارلماني و رياست 
جمهوري برگزار خواهد شد.  نقش سران مصر در ميانجي گري بـراي حصـول      
اين موافقتنامه مشخص است.  دولت مصر چند روز قـبـل از امضـاي ايـن                

در سرحدات خود با نوار غزه را گشود و به دولت  “رفح”موافقتنامه ايستگاه مرزي 
اسرائيل نيز اخطار كرد كه در اين رابطه اشكال آفريني و خرابكاري نكند.  نشانه  
هاي جدي در دست است كه امضاي اين موافقتنامه گرچـه از سـوي دولـت          
اسرائيل با مخالفت روبرو و به مثابه تهديدي عليه موجوديت دولت اشـغـالـگـر       

 قلمداد شده است، از سوي كشورهاي قدرتمند جهان مورد استقبال قرار گيرد.
 

در رابطه با اين توافق بسيار با اهميت كه مطمئناٌ تبعات مشخصي را در رابطه با 
 “ نـامـه مـردم     ” ارديبهشت ماه    20حل مسئله فلسطين خواهد داشت، در روز 

گفتگوئي با رفيق حنا عميره، عضو هيئت سياسي حزب مردم فـلـسـطـيـن و          
همچنين هيئت اجرائيه سازمان آزاديبخش فلسطين انجام داد. در ادامه پـاسـخ      
رفيق عميره به تعدادي از سئوال هاي عمده در رابطه با موافقتنامه بين نيروهاي 
فلسطيني و دور نماي موجود براي تحوالت فلسطين براي اطالع خـوانـنـدگـان     

 منتشر مي شود.“ نامه مردم”
 

س. لطفاً توضيح دهيد كه موضوع توافق حاصل شده چيست، و چه 
تغييرات مهمي به همراه دارد؟ موضع حزب مردم فلسطين نسبت 

 به اين توافق چيست؟
هاي سياسي فلسطين به منظور رسيدن به يك وفـاق   ديدن اينكه تمام گروهج.  

هايي كه شاهد وقـوع ايـن        آيند، براي همه فلسطيني و آشتي ملي گرد هم مي
هاي فعال در طيف گسترده  رخداد در قاهره بودند بسيار شورانگيز بود. همه گروه 

سياسي فلسطين، با حمايت دولت جديد مصر، به توافق رسيدند كه يك دولـت    
فن ساالر (تكنوكرات) تشكيل دهند و در يك سال آينده انتخابات را بـرگـزار و      
نوار غزه را نوسازي كنند. اين اقدام گامي حياتي در مسير حركت ما بـه سـوي      

 آزادي و استقالل است.
حزب ما نقش بسزايي در امر آشتي ملي داشت و دارد. در چهار سال گذشته مـا     

ها پايان يابد و وحدت فلسطين برقرار شود. در عين  فعاليت زيادي كرديم تا تفرقه
حال، نبايد آنچه كه رخ داد را بيش از حد دست باال گرفت. اين توافـق صـرفـاً       
نخستين گام درست در راه وحدت بود. گام بعدي، تشكيل يك دولـت وحـدت        

ها در يك سال آيـنـده    هاي مستقل و تكنوكرات ملي جديد متشكل از شخصيت
است. از لحاظ سياسي، در اساس حماس توافق كرده است كـه در ازاي رفـع          

خصوص گشودن گذرگاه رفح، و بازسازي غزه پـس از       محاصره از نوار غزه، به
، مطابـق  2009  -2008هاي  ويراني ناشي از تهاجم تجاوزكارانه اسرائيل در سال

بخش فلسطين) عمل كند. اما حتي بـا       (سازمان آزادي  “ ساف” با برنامه سياسي 
هايي پيش رو است. عـلـت       اين تحوالت مثبت هم بايد گفت كه هنوز دشواري

اصلي تفرقه و جدايي نيروها هنوز برطرف نشده است. موضوع اصلـي پـس از        
تشكيل دولت وحدت ملي، مسئله چگونگي نمايندگي متناسب هـر حـزب در         
نهادهاي كشوري و امنيتي است، يعني نسبت حضور هر حزب در حكومت. ما به  

ساز، خود يك بمب سـاعـتـي       عنوان يك حزب معتقديم كه اين موضوع مسئله
است كه هر آن ممكن است منفجر شود. تنها راه حل عبارت است از بـرگـزاري    

هاي دموكراتيك حكومت ملي خـودگـردان    يك انتخابات عمومي و تحكيم پايه
فلسطين، و اين امر مستلزم يك تالش جمعي و سراسري است و نه فقط توافقي 

 انحصاري ميان فتح و حماس.
 

س. رسيـدن بـه      
اين توافق، آن هم 
درست در جريـان  
تحوالت اخير در   
خــاورمــيــانــه و   
آفريقاي شمالـي،  

ترديد نشان از  بي
ارتباط ميان ايـن  
ــا      ــا ب ــداده روي
وضعيت فلسطيـن  
. ممكن است   دارد
توضيح دهيد كـه    
رخدادهاي اخير در 
تــونــس، مصــر،   
سوريه و اردن چه 
تأثيري بر حصول 
اين توافق داشتـه  

 است؟
كامالً روشن است كه تحوالت انقالبي اخير در دنياي عرب تـأثـيـر     ج. 

مثبتي بر رخدادهاي فلسطين داشته است. همان طـور كـه در جـاي           
ام، بهار دنياي عرب باالخره به فلسطين هـم رسـيـد.       ديگري هم گفته

سرعت  ويژه در مصر، به  هاي اخير در كشورهاي عربي و به طنين انقالب
در فلسطين بازتاب يافت. جنبش و كوشش جوانان فلسطيني براي پايان  

ها ثابت كرد كه مردم اين سرزمين ديگر حاضر به تحمل  دادن به جدايي
اين جدايي و تفرقه لعنتي نيستند. امروزه شعار اصلي در دنـيـاي عـرب       

است، و شعار اصلي در ايـنـجـا، در         “ اند مردم خواهان سرنگوني رژيم” 
مـا از آنـچـه در          “.  اند مردم خواهان پايان تفرقه” فلسطين، اين است:  
گذرد الهام و نيرو گرفتيم. زمان مصالحه اخير نشان   كشورهاي عربي مي

دهنده همين تأثير است. به نظر ما، فتح و حماس هـر دو زيـر فشـار           
هاي مردمي در فلسطين و دنياي عرب مجبور شدند گـامـي بـه       جنبش

پيش و در جهت درست بردارند. عالوه بر اين، بايد توجـه داشـت كـه         
هاي عـرب     مواضع و فشارهاي منفي پيشين كه از سوي برخي از دولت

شد، اينك در آن كشورها از سوي نيروي انقالب خنثي شـده     اعمال مي
اند. به همين دليل هم بود كه رهبري فلسطـيـن دسـت خـود را در              

خواهد، بازتر يافت. همـيـن     گيري و اقدام در مسيري كه خود مي تصميم
احساس فارغ بودن از فشار موجب شد كه پرزيدنت محمود عـبـاس از     

اي شد براي گام برداشتن به  غزه ديدار كند، و همين اقدام سبب و انگيزه
 سوي آشتي ملي.

 
 س. موضع دولت آمريكا نسبت به اين رخدادها چيست؟

طبق معمول، دولت آمريكا نسبت به رخدادهاي اخير در فلسطين باز  ج. 
 2008هم نظر منفي دارد. اگرچه در گردهمايي آناپولـيـس در سـال           

موضوع وحدت ملي فلسطين مطرح شد، و همان موقع اعالم شد كه هر 
هاي ساكـن   آميزي بايد در بر گيرنده نمايندگاني از فلسطيني حل صلح راه

كرانه غربي و نوار غزه باشد، اما جالب اينجاست كه اكنون دولت آمريكا 
موضع صبر و نظاره را در پيش گرفته است. دولت آمريكا گفته است كه  
موضع نهايي خودش را پس از تشكيل دولت ملي فلسطين اعالم خواهد 
كرد، و اينكه آيا سه شرط از چهار شرط را خواهد پذيرفت يا نه. ما ايـن   

دانـيـم.    يي غيرقابل قبول در امور داخلي فلسطين مـي    موضع را مداخله
تهديد به خودداري از پشتيباني مالي حكومت فلسطـيـن، سـيـاسـتـي         

جانبه به سود اسرائيل است؛ اين موضع، اخاذي و راهـي   گستاخانه و يك
ها. ما اين سياست را قاطعانه   است براي ديكته كردن كارها به فلسطيني

 دانيم. مردود مي
 

هايي وجود دارد حاكي از آن كـه اسـرائـيـل        س. گزارش 
موضعي خصمانه و منفي نسبت به تحوالت اخير در ارتبـاط  

هاي فلسطيني در پيش گرفتـه اسـت.      با روابط ميان گروه
ممكن است لطفاً در مورد داليل اين واكنش اسـرائـيـل و      

 7ادامه در صفحه 



يي نيست كه يك روزه عملي شود، بلكه امري است كه به تدريج 
و در روند زماني پنج سال آينده توسعه پيدا خواهد كرد، چرا كـه    
بايد در رابطه با بسياري از اقدام هاي حساب شده، برنامه ريزي و 
هماهنگي، و براي تدوين قوانين و مقررات مناسب و همچـنـيـن    
آموزش كادرهائي كه در عملي كردن آن ها نقش خواهند داشت، 

براي موفقيت، اولين چـيـزي كـه        “ او اظهار داشت: “   كار بشود. 
مجبور به تغيير آن در حيات حزب هستيم، ذهنيت ما است، كه به 
نظر من، به عنوان يك مانع رواني، به بيشترين تالش نـيـازمـنـد     
است، چرا كه براي سال هاي متمادي با باورهاي يكسان و غـيـر   
منعطف و نقطه نظرهاي منسوخ سر و كار داشته ايم. همچـنـيـن     
ضروري است كه اشتباه ها را تصحيح كنيم، و بر پايه منـطـق و     
همچنين پايبندي به اصول مان، ديد و دورنمايي همه جانـبـه در     
رابطه با آينده ايجاد كنيم، كه حفظ و توسعه سوسـيـالـيـسـم در        

 “شرايط كنوني را ممكن كند.
با اعالم  استعفاي خود از “  فيدل كاسترو” پيش از كنگره، رفيق 

رهبري حزب، هيچ مسئوليتي را در رهبري حزب نپذيرفـت. ايـن      
امر از ماه ها قبل از تشكيل كنگره، هم به دليل سن باالي رفيـق  
كاسترو، و هم به دليل بيماري سال هاي اخير او، و نيز بر پـايـه     
اقدام راهبردي (استراتژيك) حزب به انتقال برنامه ريـزي شـده         

رائـول  ” رهبري و جوان گرائي آن، قابل پيش بيني بود. رفـيـق        
فيدل، ” در همين رابطه، در جريان سخنراني خود ، گفت:  “  كاسترو

فيدل است و نيازمند داشتن هيچ گونه پست و مقام رسمـي يـي     
نيست. او براي هميشه باالترين جا را در گذشته، حال و آيـنـده        
تاريخ كوبا خواهد داشت و تا زماني كه  قدرت داشته باشد، با توان 
فكري و ايده هاي سياسي خود به  مبارزه انقالبي  ياري خـواهـد   

كنگره پس از پشتيباني قاطع از روند تغـيـيـرات، و بـه         “  رساند. 
تصويب رساندن پيشنهاد هاي ارايه شده، با انتخاب كميته مركزي 
جديد به كار خود پايان داد. كنگره ششم حزب كمونيست كوبا، و    
تصميم هاي  اتخاذ شده در آن، گامي مثبت  براي كوباي انقالبي 
است تا بتواند پايه هاي جامعه سوسياليستي خود را با ارتقاء هرچه 

 بيشتر سطح زندگي سياسي و اقتصادي مردم، مستحكم تر كند.
از سوي كميته مركزي حزب توده ايران پيام تـبـريـكـي بـه          
مناسبت برگزاري موفقيت آمير كنگره ششم حزب كمونيست كوبا 

 به رفيق رائول كاسترو، دبير اول حزب برادر، ارسال گرديد.  
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 “آنچه را كه به تغيير نياز دارد ، تغيير دهيد”فيدل كاسترو: 
 

فروردين مـاه، در هـاوانـا،            30تا   27ششمين كنگره حزب كمونيست كوبا، از 
شركت كننده، برگزار شد .  اين كنگره بـا      1000پايتخت كوبا ، و با حضور بيش از 

آنچه را كه به تغيير ”  تاثير  گرفتن از شعار مطرح شده  از سوي رفيق فيدل كاسترو:  
، كار خود را آغاز كرد و بيشترين بحث ها و تحليل ها پيرامون “نياز دارد ، تغيير دهيد

 محور تغييرهاي ضروري در سياست هاي اقتصادي و اجتماعي صورت گرفتند.
كنگره ششم حزب كمونيست كوبا با آگاهي كامل از اهميت قاطع رهنـمـودهـاي    
سياست اقتصادي و اجتماعي براي آينده كوباي سوسياليستي،  تالش هاي خود را بر 
تجزيه و تحليل پيش نويس اين رهنمودها براي حزب و انقالب مـتـمـركـز كـرد.         
كنگره ششم نقش يگانه حزب در اجراي قطعنامه هاي كنگره در رابطه با رهمنودها 
را مورد تاكيد قرار داد و متذكر شد كه اين امر به تالش در جهت كـاري عـظـيـم،       
ابتكارهاي تشكيالتي، و كار ايدئولوژيك مداوم، موثر در تماس مستمر بـا مـردم و       
بدور از عملكرد هاي تشريفاتي نياز دارد. با توجه به اين هدف، كنگره ششم فراخوان 

)، به منـظـور     2012ژانويه   28دي ماه سال جاري(  22براي همايش ملي حزب در 
ارزيابي عيني عملكرد حزب در اين رابطه، و تصميم گيري در مورد تغيير هاي ضرور 

 براي مقابله با چالش ها در شرايط كنوني را اعالم كرد.
كنگره با در نظر گرفتن روند تحوالت مهم سياسي  و اقتصادي دو دهه اخيـر در    
جهان، به كار گيري سياست هاي نوين را در جهت ارتقاء سطح اقتصادي و اجتماعي 

رائول ” مردم را ضروري دانست،  و در راستاي دست يابي به اين هدف ها ، از سوي 
 ، رهبر كوباي سوسياليستي، راه كارهاي مشخصي  به كنگره پيشنهاد شد.“كاسترو

برخي از پيشنهاد ها، كه  در اولويت قرار داشتند و مهم ارزيابي شدند، بـه قـرار       
 زيرند:
اصالح  روش ها و سبك كار فعاليت هاي حزبي در راستاي تعريف و تثـبـيـت     -

حزب به عنوان پيشتاز سازمان يافته در دفاع از انقالب كوبا و پيشبـرد تـغـيـيـرات        
 اقتصادي و اجتماعي در كشور؛

تقويت كادرهاي حزبي با تاكيد بر ارتقاء حضور زنان، سياه پوستان، جوانان و دو  -
رگه ها در پست هاي رهبري سياسي و ساير سازمان ها و موسسه هـا بـر اسـاس        
قابليت هاي فردي، و ايجاد محدوديت  زماني براي تصدي مقام هاي رهـبـري در     

 حزب؛
تقويت دمكراسي درون حزبي و پويايي بيشتر در فعاليت هاي حزبـي. تـرويـج        -

مبارزه با نگرش بوروكراتيك (اداري) و ازبين بردن عادت هاي بد مانـنـد فـرصـت         
 طلبي و كاغذ بازي؛

برنامه ريزي براي كارهاي حزبي و پشت سر گذاشتن تعصب ها نسـبـت بـه         -
 بخش غير دولتي اقتصاد.

، دبير اول حزب كمونيست كوبا، در سخنراني يي كه در آسـتـانـه    “ رائول كاسترو” 
برگزاري كنگره ششم در مراسم پنجاهمين سالگرد پيروزي بر امپرياليسم يانكي در   

ايراد كرد، به طور عمده به مسايل “  خليج خوك ها” جريان تجاوز نظامي به كوبا در 
كنگره و تغييراتي كه براي  رشد اقتصادي و سياسي كشور ضروري اند، پرداخت. او    

ما قبال در گزارش مركزي با بيان اينكه نسبت به رهنمودها و اقدام ” از جمله گفت:   
هاي مرتبط با آن ها، كه به خودي خود  راه حل براي مشكل هاي فعلي مـا ارائـه     
خواهند داد، هيچ توهمي نداريم.  براي موفقيت در اين تالش راهبردي(استراتژيك)،    
الزم است كه بالفاصله با نظم، انضباط، و كامالٌ مصمم تمامي تالش هاي مان را بر 

او در     “ اجراي موافقت نامه هاي حاصل شده در جريان اين كنگره متمركز كـنـيـم.    
به روز كردن مدل اقتصادي، آن طور كه برخي ها فكر مي كنند، معجزه “ ادامه گفت: 

23 May 2011  

ششمين كنگره حزب كمونيست كوبا: در 

 خدمت به ساختمان سوسياليسم در كوبا

 كمك هاي مالي رسيده
 

 كرون  600                              سوئد -سيامك از يوتوبوري 
  كرون 300آوري در اول ماه مه از يوتوبوري                     جمع


