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 6ادامه در صفحه 

دو سال پس از كودتاي انتخاباتي و ورشكستگي 
 سياسي، اقتصادي دولت برگمارده و رژيم واليت فقيه

، مصـادف بـا     1390بيست و دوم خرداد 
دومين سالگرد كودتاي انتخاباتي ولي فقيـه  
و نيروهاي سپاه و امنيتي بـر ضـد اراده         
ميليون ها ايراني است كه به پاي صنـدوق  
هاي رآي رفتند و خواهان تغيير دولت ضـد  
مردمي و ارتجاعي محمود احـمـدي نـژاد      
بودند. در طي دو سال گذشته انبوهه اي از    
آمار و شواهد درباره ابعاد تقلبات انتخاباتـي  
به رهبري ولي فقيه، و با همكاري نيروهاي 
سپاه و امنيتي و شوراي نگهبـان ارتـجـاع      
منتشر شده است كه پوچ بودن دروغ هـاي  
گوبلزي احمدي نژاد، دستگاه تبليغاتي رژيم 
و طرفداران آشكار و شرمگين رژيم را بـه    

 روشني رسوا مي كند.  
كودتاي انتخاباتي ولي فقيه نـه تـنـهـا         
نمايشگر پايمال شدن خشن رآي ميليون ها 
شهروند ميهن ما بود بلكه هرگونه توهمـي  
را درباره اجراي اصل جمهوريت در رژيـم      
واليت فقيه نيز از بين برد. هدف ولي فقيـه   
و ارتجاع حاكم، كه نگران تكرار دوم خرداد 
ديگري در ايران بودند، درهـم كـوبـيـدن       
جنبش مردمي و حاكم كردن حكومتي شبه 
نظامي به منظور تثبيت قدرت سيـاسـي و     
تأمين طوالني مدت بقاي حاكميت ارتجـاع  
بود. جنبش نيرومند و شكوهمند مردمي كه  
در اعتراض به اين كودتاي خشن و ضـد      
ملي به صحنه مبارزه آمد نه تنها حساب ها 

آرام كردن ”و نقش هاي كودتاچيان را براي 
رژيم نقـش بـر     “ تثبيت سياسي”و “ اوضاع

آب كرد بلكه نشان داد كه با وجود سركوب 

چهارساله دولت احمدي نژاد، جنبش  اجتماعـي  
ضد استبدادي و نيرومندي در بطن جامعه ما بـه  

 حيات خود ادامه مي دهد.
سركوب خشن و خونين اعتراضات مـردمـي،     
برضد پايمال شدن راي ميليون ها شهروند، كـه  
به كشته و زخمي شدن شمار زيـادي از هـم         
ميهنان ما و همچنين دستگيري هزاران مـبـارز   
راه آزادي منجر شد، اگر چه توانست اعتراضـات  
گسترده و تظاهرات خياباني وسيع بر ضد رژيـم  
را متوقف نمايد ولي نتوانست جـنـبـش آزادي        
خواهي ميهن ما را آن طور كه سران رژيم تصور 
مي كردند به گوشه نشيني و انفعال بـكـشـانـد.     
ادامه مبارزه توده ها و بروز اعتراضات گسـتـرده   
مردمي كه مراسم به خـاك سـپـاري نـاصـر          
حجازي، ورزشكار مردمي، و  مهندس سحابي و 
سپس اعتراضات بر ضد جنايت هولناك رژيم و   
كشته شدن هاله سحابي از جمله نمونـه هـاي     
اخير آن است، نشان داد كه جنـبـش مـردمـي       
همچنان به حيات خود ادامه مي دهد و با بهـره  
گيري از تجربيات، اشكال گوناگوني از مبارزه را 

 در مصاف با ارتجاع به كار مي برد.
كارنامه دوساله دولت برگمارده ولي فـقـيـه،      
كارنامه يك نهاد هم از نظر اخالقي و هـم از      

اقتصادي ورشكسته و بي اعـتـبـار    -نظر سياسي
است كه امروز با انتقاد گسترده و روز افـزون        

 متحدان ديروزين خود رو به روست. 
اعمال سياست هاي اقتصادي خانمـانسـوز و     
ضد مردمي، در راستاي تامين منافع سـرمـايـه      

حقوق زنان طبقه هاي محروم، سياست 

 ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان 

  3ادامه در صفحه 

 7ادامه در صفحه 

از ابتداي سال جاري تبليغات گسـتـرده اي از       
سوي ارتجاع حاكم و نهادهاي مختلف دولت ضـد  
ملي احمدي نژاد در خصوص تامين منافع و حقوق 

 زنان محروم جامعه جريان دارد. 
روزي نيست كه اداره هاي گوناگون و سـازمـان   
هاي مربوط به زنان در جمهوري اسالمي از تهيـه،  
تدوين و تصويب طرح هايي كه زندگي زنان خانـه  
دار، سرپرست خانوار، زنان كارگر و كـارمـنـد را          
متحول ساخته و بهبودي جدي در مـعـيـشـت و         
موقعيت اجتماعي آنان ايجاد مي كند، خبر ندهنـد.  
تشكيل ستاد ملي زن و خانواده، ايـجـاد هـزاران        
موقعيت شغلي براي دختران فـارغ الـتـحـصـيـل         
دانشگاهي، بيمه زنان سرپرست خانوار، حمايت از   
زنان كارگر و جز اين ها، از سوي بـلـنـدگـوهـاي      
تبليغاتي رژيم واليت فقيه با گستردگي هـر چـه       
تمامتر و در سطحي وسيع اعالم مي شود. اينـكـه    
چرا و به كدام داليل مرتجعان حاكم به يكباره بـه  
ياد تامين حقوق زنان خصوصا زنان طبقات محروم 

اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران درباره درگذشت 
 مهندس عزت اهللا سحابي و شهادت هاله سحابي

حزب توده ايران درگذشت مـهـنـدس عـزت اهللا         
سحابي، از چهره هاي سرشناس جنبش مـردمـي و       
آزادي خواهي ميهن را به مـردم ايـران، خـانـواده،           
همرزمان، دوستان و نزديكان او تسليت مـي گـويـد.      
مهندس سحابي از جمله رزمندگان پيگير جنبش ملـي  
و از رهبران نهضت ملي ايران بود كـه سـال هـاي        
طوالني يي از عمر خود را در زندان هاي رژيم شاه و   
پس از آن در زندان هاي رژيم واليت فقيه گذراند، و   
با وجود همه فشار ها و سختگيري هاي رژيم حـاضـر   
نشد از موضع دفاع از حقوق مردم و جـنـبـش آزادي      

 خواهي ميهن ما عدول كند.
در تهران متولد شد.  1309مهندس سحابي در سال 

ــران       ــب او از ره
برجسته شـوراي    
 -فعـاالن مـلـي     

مذهبي ايران بود. 
مهندس سحابي از 
جمله معدود چهره 
هــاي مــلــي در     
شوراي انـقـالب،   
نمـايـنـده مـردم       
تهران در اولـيـن     
مجلس خبـرگـان   

مساله ارضي، و ضرورت تامين منافع 

 2زحمتكشان روستا                                    ص 

 4اسالو با قرار وثيقه از زندان آزاد شد  ص

براي بدست آوردن  مبارزه  مردم عراق،

 10دموكراسي                                            ص 



1390خرداد  ماه   16شنبه  دو   2   870شمارة  

*با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هزينه هايي كه  
در بخش كشاورزي روستاييان وعشاير با آن روبـرو      
هستند، بار زيادي را بر آنها تحميل كرده اند ... اگـر         
اين روال ادامه داشته باشد، مطمئنا بخش كشـاورزي  
كشور به تعطيلي كشيده خواهد شد. دولت به بـخـش    

[از  كشاورزي توجه كند، كشاورزي درحال نابودي است. 
 سخنان نماينده مرودشت در مجلس، به

 ارديبهشت ماه].13نقل از خبرگزاري فارس، 
                                            

                                  
با كاهش ده درصدي سهم توليد از منابع هدفمندسازي يـارانـه     
ها، و موج نگراني توليد كنندگان و صنعت گران از ايـن مصـوبـه      
مجلس، موضوع آينده و دورنماي بخش كشـاورزي و زنـدگـي          
دهقانان ايراني به بحث داغ در برخي رسانه هاي همگاني خصوصا 
نشريه هاي تخصصي و اقتصادي بدل گرديد. وضعيت فعلي بخش 
كشاورزي به عنوان يكي از رشته هاي اصلي اقتصاد ملي و نقـش  
آن در رشد و پيشرفت كشور فوق العاده نگران كننده و اسف بـار    
است. كشاورزي ايران هيچ گاه تا به اين پايه ضعيف، آسيب پذيـر،  
شكننده و بي دورنما نبوده و زندگي دهقانان زحمتكش به اين حد 
در سايه شوم فقر قرار نداشته است. برنامه آزاد سازي اقتصادي و    
حذف يارانه ها اثرهاي فاجعه باري تا اين لحظه بـراي بـخـش        
كشاورزي به همراه داشته است، ولي به رغم اين واقعيت، ارتجـاع  
حاكم و دولت نامشروع اجرا كننده اين طـرح ضـد مـردمـي در           
تبليغات رسمي حقيقت را وارونه جلوه مي دهند. احـمـدي نـژاد،         
رييس دولت ضد ملي كودتا، در جريان گفتگوي زنده تلويـزيـونـي    

ارديبهشت ماه، در باره اثرهاي حذف يارانه ها در بخـش   25خود، 
از آثار اجراي هـدفـمـنـد       ” كشاورزي با عوام فريبي اعالم داشت:  

كردن يارانه ها افزايش بهره وري در صنعت و كشـاورزي اسـت،     
يك مرغداري در آذربايجان غربي در همان محل و بـا هـمـان        
انرژي و فضا شش طبقه مرغداري ايجاد كرده و تولـيـد خـود را        

 ...“افزايش داده است. 
احمدي نژاد زماني چنين مدعيات بي پايه اي را طرح و تبـلـيـغ    
مي كند كه كليه كارشناسان و ارگان هاي رسمي حكومتي نيز از   
وخامت اوضاع كشاورزي، فقر در روستاها، و مـهـاجـرت هـاي           
گروهي از روستا به شهر گزارش مي دهند. خبرگزاري كشـاورزي     
ايران، در اسفند ماه پارسال، نتيجه هاي يك بررسي در خصـوص  
اثرهاي حذف يارانه ها بر بخش كشاورزي و زندگي دهقـانـان را     
منتشر ساخت كه در بخشي از آن با صراحت تاكيد گرديده اسـت:  

اين پژوهش در راستاي قانون هدفمند كردن يارانه ها به بررسي ” 
اثرات اجراي اين قانون بر روي واحدهاي توليدي مـحـصـوالت      
زراعي كشاورزي در دشت قوچان كه يكي از دشت هـاي مـهـم      
كشاورزي ايران مي باشد، پرداخته است ... نتايج نشان داد افزايش    
قيمت فرآورده هاي نفتي تا سطح قيمت جهاني و قيمت بـرق تـا     
سطح هزينه توليد آن طي پنج سال با در نظـر گـرفـتـن اثـرات          
تورمي، حامل هاي انرژي گازوييل و برق به صورت مستقيـم بـر     

روي هزينه هاي توليد كشاورزي تاثير گذار بوده ... سطح زير كشت كـل     
 “درصد كاهش مي دهد. 25محصوالت را تا 

عالوه بر اين بررسي رسمي يي كه مراكز آماري در جمهوري اسالمـي  
به آن استناد مي كنند، نماينده مرودشت در مجلس با اشاره به اين حقايق 

بـا  ” در تذكر آيين نامه اي در صحن علني مجلس خاطر نشان سـاخـت:      
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هزينه هايي كه در بـخـش كشـاورزي      
روستاييان و عشاير با آن روبرو هستند، بار زيادي را براي آنها تـحـمـيـل     

 “كرده اند ... كشاورزي در حال نابودي است.
اخبار و گزارش هاي گوناگوني نشانگر وضعيت وخيم كشاورزي و خانـه  

 خرابي ميليون ها دهقان ايراني است. 
ارديبهشت مـاه، گـزارش داد:          20ايلنا ـ  -خبرگزاري كشاورزي ايران

ريالي خريد گندم كشاورزان اهوازي را نگران كـرده اسـت.        73كاهش ” 
براساس اعالم شركت غله و بازرگاني جدول قيمت گـنـدم خـريـداري         

 73) تغيير كرده و در نتيجه بهاي گنـدم     1390كشاورزان در سال جاري (
ريال كاهش داشته و نگراني هايي را براي كشاورزان اهوازي ايجاد كرده، 

در مورد ديـگـري     “  اين تغيير ضرر و زيان براي كشاورزان به همراه دارد. 
در نتيجه عـدم آگـاهـي        ” ارديبهشت ماه، نوشت:   17خبرگزاري فارس، 

كشاورزان، اعالم وضعيت بحران و طغيان آفت سن در زنجان، توليد گندم 
 “كاهش مي يابد. روستاييان در انتظار حمايت دولت هستند.

وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادهاي فعال در بخش كشـاورزي در      
مواردي مانند آفت سن در استان زنجان هيچ گونه كمك و مساعدتي بـه  
دهقانان نمي كنند. به عالوه، بسياري از كشاورزان قادر به بازپس گيـري   

ارديبهشت ماه، گزارش مي  26مطالبات خود نيستند. به طور مثال، ايسنا،  
مدير عامل اتحاديه ملي تخصصي سيب زميني كاران كشور گفـت،  ” دهد: 

سال هنوز بدهي معوقه سيب زميني كاران پرداخت نشده  3بعد از گذشت 
سال با عنايت به مشكالت عديده اين  3است ... روا نيست بعد از گذشت    

زحمتكشان عرصه توليد كه محصول خود را با مشقات و سخـتـي هـاي      
بسيار زياد توليد مي كنند نسبت به احقاق حقوق آنها اقـدامـي صـورت        

 “نگيرد.
هـزار تـن      700است كه حدود  1387اين بدهي دولت مربوط به سال 

سيب زميني از كشاورزان نقاط مختلف خريداري كرد و تاكنون پول آن را 
سال است در انتظار دريافت دسترنـج   3پرداخت نكرده و دهقانان بي پناه 

خود اند. در خصوص ماهيگيران و صيادان نيز وضعيت مشابه اي وجـود       
صيادان ” ارديبهشت ماه، گزارش داد:   24دارد. خبرگزاري كشاورزي ايران، 

در شمال و جنوب كشور براي صيد انواع گونه هاي ماهي هر روز عـازم      
دريا هستند، اما به علت حذف يارانه ها و حذف حامل هـاي انـرژي و         
افزايش قيمت بنزين و گازوييل با مشكالت زيادي رو به رو شده اند. بـا     
وجود در نظر گرفتن سهميه سوخت براي صيادان شمال و جنوب كشـور    

 “ليتري گازوييل صيادان پرداخت نشده است. 150هنوز سهميه 
حذف يارانه شير با ” ارديبهشت ماه، يادآوري كرد:   19از ديگر سو، ايلنا، 

توجه به افزايش قيمت هاي جهاني نهاده هاي توليد، واردات بـي رويـه       
شيرخشك و كاهش قيمت پايه خريد شيرخام صنعت دامپروري كشور را   

رييس انجمن گاوداران استان تهران نيز با بيان ...“  به نابودي مي كشاند.  
اينكه حذف يارانه ها، بي ثباتي در تصميم گيري ها و نبود متولي كارآمـد  
در صنعت دامپروري موجب از بين رفتن توليد كنندگان خرد شده اسـت،    
افزود واردات بي رويه و حذف يارانه شير، دام داران و دامـپـروران را             
ورشكسته ساخته است. اين وضعيت براي چايكاران، پنبه كاران و كشـت   
ذرت و حبوبات نيز وجود دارد و هيچ ارگان و نهادي هم به فرياد دهقانان 
نمي رسد. نكته شگفت آور اينكه در اين اوضاع و احوال وخـيـم دولـت         
احمدي نژاد براي مجازات مصرف كننـدگـان بـخـش كشـاورزي كـه             

را رعايت نمي كنند، يعني دهقانـان بـي     “  استانداردهاي مصرف سوخت” 

مساله ارضي، و ضرورت تامين 

 منافع زحمتكشان روستا

 3ادامه در صفحه 
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قانون اساسي، و نماينده مردم تهران در نخستين مجلس شوراي اسالمي، پس از پيروزي انـقـالب     
، بود. مهندس سحابي پس از دوران كوتاهي كه  رئيس سازمان برنامه و بودجه در دولـت   57بهمن 

دست زد، و در تمامي دهه هاي اخـيـر از        “ ايران فردا“مهدي بازرگان بود، به انتشار نشريه وزين 
جمله چهره هاي برجسته دفاع از روند اصالحات و منتقد شجاع رژيم واليت فقيه و سياست هـاي    
ضد مردمي آن بود. درگذشت مهندس سحابي ضايعه يي براي نهضت آزادي و جنبش مردمي ميهن  

 ما است.
  

 هم ميهنان گرامي!
يورش وحشيانه مزدوران تاريك انديشي به مراسم خاكسپاري  مهندس سحابي، كـه نشـانـگـر        

سبعيت رژيمي است كه بر ضد اراده و خواست اكثريت قاطع مردم ميهن ما همچنان به حيات خـود  
ادامه مي دهد، فاجعه يي ديگر پديد آورد.  در پي ضرب و شتم شماري از سوگواران، از جمله هـالـه    
سحابي، دختر زنده ياد مهندس سحابي، اين مبارز پيگير جنبش زنان و صلح در ميهن ما به شهادت 

و از مبارزان و محكومان سياسي حوادث پـس از      “  شوراي مادران صلح” رسيد. هاله سحابي، عضو  
خود، به زنـدان    بود كه از بهمن ماه گذشته براي اجراي حكم دو سال زندان 88خرداد  22انتخابات 

اوين فراخوانده شده بود. بر اساس گزارش شمار زيادي از شاهدان عيني، در پي يورش وحشـيـانـه       
خرداد ماه  و تالش آنان براي اختالل در    11ماموران امنيتي به مراسم خاكسپاري  سحابي در روز 

مراسم، هاله مورد ضرب و شتم شديد ماموران امنيتي قرار گرفت، و به دليل ايست قلبي به شهادت 
رسيد. حزب توده ايران ضمن محكوم كردن جنايت مزدوران امنيتي رژيم واليت فـقـيـه، و ابـراز          
همبستگي با خانواده سحابي، از همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه ايران و جهان مي خـواهـد تـا      
اعتراض يكپارچه خود را بر ضد رژيم هرچه گسترده تر كنند. اين جنايت ها در حالي رخ مي دهد كه 
ما در آستانه دومين سالگرد كودتاي انتخاباتي ولي فقيه براي تحميل دولت ضد مردمي احمدي نژاد 
قرار داريم و شرايط فاجعه بار اقتصادي، اجتماعي، ادامه بحران سياسي كشور و تشديد جو اختـنـاق   
روشن ترين سند محكوميت رژيمي ضد مردمي است كه مترصد است با بهره جويي از هر ابـزاري    

 هرچند ضد انساني به حيات خود ادامه دهد. 
ياد مبارزان و شخصيت هاي ملي يي همچون عزت اهللا سحابي و دختر رزمنده اش، هاله سحابي، 
در حافظه تاريخي مردم ما برجاي خواهند ماند، و  مرتجعان، آمران و مسببان اين جنايات هولـنـاك   
اند كه در دادگاه افكار عمومي مردم ما و جهان به عنوان مشتي تاريك انديش جنايتكار محكوم بوده 

 و خواهند بود.
 كميته مركزي حزب توده ايران 
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 ادامه اعالميه كميته مركزي ...

 اعتراض حزب كمونيست بريتانيا به دولت ايران
 جناب آقاي رسول موحديان

 سفير جمهوري اسالمي ايران
 لندن، انگلستان

 )1390خرداد  13( 2011ژوئن  3
 

 موضوع: مرگ هاله سحابي
 

هاي خودسرانه نيروهاي امنيتي ايران و    بدينوسيله بار ديگر نگراني عميق خود را نسبت به اقدام
كنيم. نگراني ما اين بار مربوط بـه مـرگ هـالـه           نقض حقوق دموكراتيك از سوي آنها اعالم مي

اهللا سحابي، در اوايل هـفـتـه       سپاري و سوگواري پدر ايشان، آقاي عزت خاك سحابي در مراسم به
هاي رسيده حاكي از آن است كه مرگ ايشان در مراسم خاكسپاري، ناشي از حـملـه    است. گزارش 

نيروهاي امنيتي به مراسم سوگواري، تالش آنها براي ربودن تابوت، و ضرب و شتم مستقيم هالـه  
 ساله بود و دو سال نيز زنداني كشيده بود. 55سحابي بوده است كه مادري 

اند. زنداني كردن هاله سحابي نيز خود نقض  ناپذير و نابخشودني خود توجيه خودي چنين اعمالي به
 آميز بود. فاحش حق اعتراض مسالمت

 خواهشمنديم اين نگراني ما را به اطالع دولت ايران برسانيد.
 

 با احترام،
 

 رابرت گريفيتز
 دبيركل حزب كمونيست بريتانيا

پناه و اسير چنگال فقر، جريمه هاي سنگيـن  
ارديبهشت مـاه،   14در نظر گرفته است. ايلنا،  

پرداخت دو برابر قيـمـت   ” گزارش داده است:  
حامل هاي انرژي، جريمه مصرف كننـدگـان   
بخش كشاورزي است كه اسـتـانـداردهـا را       

 “رعايت نمي كنند.
با در نظر داشت اين اوضاع وخيم آيـا بـاز     
هم مي توان مانند احمدي نژاد با عوام فريبي 
از اجراي برنامه ضد مـردمـي آزاد سـازي          
اقتصادي و حذف يارانه ها دفاع كرده و آن را 
 عامل افزايش بهره وري در كشاورزي خواند؟

مطابق آخرين گزارش بـانـك مـركـزي         
بـررسـي   ” جمهوري اسالمي، كه با عـنـوان     

انتشار “  1389آخرين تحوالت كشور در سال 
يافته است، طي شش سال اخيـر شـاغـالن      

هـزار     100بخش كشاورزي از پنج ميليون و 
هـزار   370ميليون و  4به  1384نفر در سال 

نفر در پايان فصل بهار سال گذشته رسـيـده   
است. اين آمار رسمي گواه وضعيت نـاگـوار      
بخش كشاورزي و نيز زنـدگـي دهـقـانـان          
زحمتكش زير سايه اجراي بـرنـامـه هـاي         

 اقتصادي رژيم واليت فقيه است. 
بخش كشاورزي با اجراي برنامه آزاد سازي 
اقتصادي ناتوان تر از پيش در سـراشـيـب        
فروپاشي قرار گرفته است. در اين زمينه بايـد   
به گره ناگشوده مساله ارضي در ميهن مـان    
نيز اشاره كرد. بخش مهمي از معضل هـاي     
كنوني كه روستاهاي ايران با آن مواجه اند در 
عدم اجراي اصالحات ارضي بنيادين به سـود  
دهقانان بي زمين، كم زمين و بـقـا و دوام       
بزرگ مالكي در پيوند با بنيادهاي انگـلـي و     
سرمايه بزرگ تجاري است. ريشه فـقـر در        
روستاها و تضعيف مـداوم بـنـيـه بـخـش           
 -كشاورزي را در سمت گيـري اقـتـصـادي      

اجتماعي رژيم واليت فقيه بايد جستجو كرد. 
بدون حل بنيادين مساله ارضـي بـه سـود          
زحمتكشان روستا، شكوفايي و سالم سـازي    
بخش كشاورزي در مجموعه اقتصـاد مـلـي      
امكان پذير نبوده و نيست. ارايه هر راه حلـي   
براي برون رفت از اوضاع وخيم كنـونـي در     
بخش كشاورزي منوط به تـامـيـن مـنـافـع         
دهقانان زحمتكش و همه زحمتكشان روستـا  

 بوده و هست.
                                              

                                                
                                                

  

 ادامه مسئله ارضي...
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

اسالو با قرار وثيقه از زنـدان آزاد    
 شد

بـــــــر 
ــاس  اســـ
ــزارش  گــ
ــاه   ــگ ــاي پ
ــبـــري   خـ
سنديكـاي  
ــران  كــارگ
شــركــت  

واحد كارگري محمود اسالو با سپردن قرار وثيقـه  
از رندان آزاد شد. در بيانيه كوتاهي كه از سـوي   
سنديكاي كارگران شركت واحد انتشار يافـت از    

با پيگيري هاي مستمر سنديكاي ” جمله آمده است:  
كارگران شركت واحد و اتحاديه هاي بين الـمـلـلـي       

شنـبـه    5كارگري و سازمان جهاني كار سر انجام روز 
بـا   سـال  4منصور اسالو بعد از حدود  1389خرداد  12

شد. سنديـكـاي كـارگـران          از زندان آزاد قرار وثيقه 
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه آزادي ايشـان  

تبريك گفته و   را به همه زحمتكشان عرصه كارگري
ضمن تشكر از همه اتحاديه هاي كارگري و فعالـيـن   

امـيـدوار     اين عرصه و تمامي نهادهاي حقوق بشري
است هر چه زودتر شاهد آزادي آقايان ابراهيم مـددي  

 “و رضا شهابي و همه فعالين كارگري دربند باشد.
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهـران  

 1390خرداد  12و حومه
حزب توده ايران خواستار آزادي فوري و بدون 
قيد شرط همه زندانيان سياسي، از جمله ابراهيم 

 مددي و رضا شهابي است. 
 

 “قانون”سانسور و خفقان در جامه 
رژيم واليت فقيه با تدويـن طـرحـي بـا         

درصـدد  “  طرح قانون جامع رسانه ها” عنوان 
نهادينه كردن اختناق و سانسور و جلوگيـري  
از انتشار روزنامه و نشريات مستقل بـرآمـده   

ارديبهشت ماه، از  25است. به گزارش ايسنا،  
قول مشاور ارشد كميسيون فرهنگي مجلس، 

طرحي در دست تدوين اسـت كـه      -نوشت
قانون جامع رسانه ها خواهد بود و مطابق آن 
هيات صدور پروانه روزنامه نگاري تشكيل و 
صالحيت افراد متقاضي را بررسي مي كند و 
پروانه رسانه نگاري نيز براي فعالين فرهنگي 
صادر مي كند.  بـه گـفـتـه ايـن مشـاور              

كميسيون فرهنگي، سازمـانـي بـا نـام         
شكل مي گيرد “  سازمان نظام رسانه اي” 

كه مانند نظام پزشكي و سازمان نـظـام     
مهندسي كليه فعاليت هاي مـربـوط بـه      
صدور مجوز، نظارت و رسـيـدگـي بـه         
تخلفات صنفي رسانه ها را زير پـوشـش   

 خواهد داشت. 
اين طرح در كنار طرح هايي مـانـنـد      
نظارت بر نمايندگان مجلس و اسـالمـي   
كردن دروس دانشگاهـي در راسـتـاي        
تحكيم استبداد واليي و قدرت بي حد و   
حصر و خارج از كنترل ولي فقيه اسـت.    
طرح قانون جامع رسانه ها قرار است تـا    
پايان سال اول برنامه پنـجـم تـوسـعـه        
جمهوري اسالمي تهيه و بـه تصـويـب      
برسد. در مخالفت با اين اقدام ارتجـاعـي   

بـه  “  قانونيت بخـشـيـدن   ” كه هدفي جز 
ديكتاتوري و خودكامگي ندارد، روزنـامـه   

نگاران و فعاالن عرصه فرهنگ به مخالفت برخاسته اند. يكي از روزنامه نگاران در ياد داشتي  
ما نمي توانيم اجراي حق آزادي بيان توسط شـهـرونـدان را        ” در خصوص اين طرح نوشت:  

موكول به اخذ پروانه يا چيزي شبيه آن كنيم، روزنامه نگاري متكي به حق آزادي بيان است و 
 “حق آزادي بيان نيز با هيچ بند، تبصره و صدور پروانه اي خدشه پذير نيست.

همچنين وكالي مستقل دادگستري در ايراد حقوقي به اين طرح با صراحت اعالم داشته اند 
طرح مذكور به طور كلي با آزادي بيان مغايرت دارد و اين طرح بدون شك نمايشي از اعمـال  
قدرت دولت بر روزنامه نگاري بوده و استقالل حرفه اي روزنامه نگاران به طـور جـدي بـه        

 مخاطره خواهد افتاد.
با تشكيل سازمان نظام رسانه اي كه در آن جمعي از نمايندگان سه قوه (مجريه، قضاييه و    
مقننه) و برخي نهادهاي حكومتي حضور خواهند داشت امكان تاسيس، اخذ پروانه و فعالـيـت    
روزنامه، سايت هاي اينترنتي و نشريات به شدت محدود شده و سانسور و خفقاني هدفمند بـر  

 محيط فرهنگي جامعه استيال مي يابد.
 

 رشد سرسام آور اجاره بها در سراسر كشور 
به موازات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و هياهوي تبليغاتي دولت ضد ملي احـمـدي   
نژاد پيرامون حل معضل مسكن، گزارش هاي رسمي حاكي از افزايش بهاي زمين، خـانـه و     

 آپارتمان و نيز رشد چشم گير اجاره بها در سراسر كشور است.
ارديبهشت ماه سال جاري، ميانـگـيـن رشـد        30مطابق گزارش سامانه ثبت امالك كشور، 

درصد  12تا  8ارديبهشت ماه امسال بين  30اجاره بها طي دو ماه يعني از اول فروردين ماه تا 
ارديبهشـت   30بوده است. در خصوص رشد بي رويه قيمت مسكن پايگاه اطالع رساني كلمه،  

ماه، در گزارشي ضمن اشاره به نارضايتي گسترده از رشد اجاره بها در شـهـرهـاي بـزرگ و         
تـا   5ميانگين رشد اجاره بها در دو ماه گذشته در كشور ” كوچك كشور از جمله يادآوري كرد:  

در ادامه گزارش به معضل مستاجران و بـي  “  درصد در تهران بوده است.  12تا  10درصد و  8
 2رييس اتحاديه امالك كشور با بيان اينكه ثبت ” قانوني در حق آنها اشاره و تاكيد مي گردد:  

ساله قرارداد اجاره ميان موجر و مستاجر اجباري نيست گفت، ابالغ يك مصوبه زماني انـجـام   
مي شود كه قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابالغ كنيم كه بنگاه هاي مسكن آن را اجـرا      

ساله قرارداد اجاره ميان موجر و مستاجر) را نـيـز     2كنند. مساله اجباري يا اختياري بودن (ثبت 
قانون اساسي محترم است و در اسالم نيز محـتـرم    40بايد اذعان كرد كه مالكيت برابر اصل 

 ...“است و هيچ فردي نمي تواند به مالك اجبار كند. 
باتوجه به رشد سرسام آور اجاره بها، اغلب زحمتكشان قادر به پرداخت اجاره اتاق، آپارتمـان  

درصدي اجاره بها همزمان با  12تا  8و يا خانه مسكوني استيجاري خود نخواهند بود. افزايش  
افزايش قيمت ديگر خدمات عمومي و كاالها صورت مي گيرد و اين موضوع مـيـلـيـون هـا        
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مزدبگير كشور را در وضعيت دشواري به لحاظ معيشت قرار داده 
است. اين افزايش قيمت ها به ويژه قيمت مسكن و اجاره بـهـا    
بخش زيادي از دستمزد ماهيانه كارگران، كارمندان، معلمـان و    
پيشه وران را به خود اختصاص و در نتيجه قدرت خريد و سطح 

 زندگي آنان را به شدت كاهش داده و مي دهد. 
معضل مسكن در چارچوب برنامه هاي كنوني رژيـم واليـت     
فقيه، خصوصا برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي نه تـنـهـا    
بهبود نيافته و حل نخواهد شد، بلكه به گره يي ناگشودني بـدل  
و سبب فقر بيشتر زحمتكشان ميهن ما مي گردد. حل معـضـل    
مسكن و مهار تورم و جلوگيري از رشد سرسام آور اجاره بها در   

اجتماعي رژيم واليت فقـيـه    -گرو تغيير سمت گيري اقتصادي
 بوده و خواهد بود.

 
گسترش پيمان ناتو در حوزه خليج فارس، خطـري  

 جدي براي صلح جهاني
 

درگرماگرم تجاوز نظامي ناتو به ليبي و درگيري هاي خونيـن  
در شمال آفريقا، خبرگزاري هاي بين المللي گزارش هايي را  از 
اقدام هاي شيخ نشين امارات متحده عربي براي همكاري هاي 

امنيتي و ايجاد يك نمايندگي دايمي از سوي  -تنگاتنگ نظامي
اين شيخ نشين در پيمان ناتو منتشر ساختند. در اين خصـوص     
رسانه هاي همگاني منطقه و كشور ما نيز با درج مـطـالـب و        
گزارش هايي صحت اين اقدام و تالش امارات متحده عـربـي     

 براي همكاري همه جانبه با ناتو را تاييد كرده اند. 
خبـرگـزاري   ” ارديبهشت ماه، گزارش داد:   31خبرگزاري ايلنا، 

نوشت، توافـق هـاي     “  خليج تايمز” ريانووستي و روزنامه عربي 
الزم براي نمايندگي امارات در ناتو طي ديدار اخير شيخ عبـداهللا  
بن زايد آل نهيان از اروپا انجام گرفته است براي نخستين بـار    
در تاريخ سازمان پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) نمايندگي دايـم      
يك كشور عربي يعني امارات متحده عربي در اين سازمان داير 
خواهد شد ... وزير خارجه لهستان پس از ديدار با همتاي اماراتي 
خود اعالم كرد، خوشحال هستيم كه امارات متـحـده عـربـي       
نخستين كشور عربي خواهد بود كه نمايندگي خود را در نـاتـو     

 “افتتاح مي كند.
همكاري نزديك، تنگاتنگ و دراز مدت امارات متحده عربي و 
پيمان ناتو به تنش در حوزه خليج فارس و مسابقه تسليحاتي در 
آن دامن خواهد زد. ايجاد نمايندگي دايمي در ناتـو و تـبـادل         
اطالعات نظامي و امنيتي ميان امارات و ناتو نقض كننده اصـل  
حسن همجواري و همكاري هاي متقابل ميان كشورهاي حـوزه  
خليج فارس بوده و به طور مستقيم امنيت ملي ميـهـن مـا را        

 تهديد مي كند. 
شيخ نشين امارات متحده عربي مي كوشد با جلب همكاري و 
اعتماد كشورهاي عضو ناتو و در درجه اول آمريكا و انگليس  از 
سويي در برابر تند باد خيزش هاي مردمي منطقه بـراي خـود       
سپري ايجاد كند و از ديگر سو به عنوان كارگزار انحصـارهـاي   
فراملي براي مدعيات پوچ و جاه طلبي هاي خطرناك خـود در    
تنگه هرمز حمايت بين المللي كسب كند. اقدام امارات متـحـده    

نمـي   -ناتو -عربي براي ايجاد نمايندگي دايمي در سازمان آتالنتيك شمالي
 تواند از سوي كشورهاي منطقه مورد پذيرش قرار گيرد.

به طور كلي گسترش پيمان ناتو در حوزه خليج فارس به هـر شـكـل و        
تحت هر عنواني يك خطر براي استقالل و حق حاكميت كشورها و عامـل  

 تنش و جنگ و ناآرامي است و صلح جهاني را تهديد مي كند.
 

سفر هيات اقتصادي بخش خصوصي جمهوري اسالمي بـه    
 آمريكا 

پس از آنكه مجلس شوراي اسالمي هنگام بررسي جزييات اليحه بودجـه  
واردات فرآورده هاي نفتي و فروش آن در كشور به وسيله بـخـش    90سال 

خصوصي را از تصويب گذرانده و مجاز اعالم داشت، رسانه هاي همگـانـي   
خبر دادند به دعوت سرمايه داران آمريكايي و چند كارتل فراملي هياتـي از    
بخش خصوصي يعني اتاق بازرگاني جمهوري اسالمي به آمريكا دعوت شده 

بـه  ” ارديبهشت ماه، در اين زمينه گـزارش داد:        21است. خبرگزاري ايلنا،  
دعوت بخش خصوصي آمريكا، هياتي شانزده نفره از بخش خصوصي ايران 
به منظور شركت در اجالس سه روزه فتوراليا عازم كانزاس سـيـتـي مـي         

كشور دنيا حضور  30هيات تجاري از  800شوند ... در اين اجالس اقتصادي 
دارند و مي تواند زمينه خوبي براي بخش خصوصي ايران در راستاي توسعه 

 “صادرات و تعامالت بين المللي باشد.
در هيات ايراني، خبرگاني در رشته هاي مختـلـف   ” ايلنا سپس مي افزايد:  

مالي نظير لوازم خانگي، پولي، مواد شيميايي و مواد غذايـي   -صنعتي و پولي
حضور دارند. مقدمات الزم اخذ ويزاي آمريكا براي اين هيات انجام شـده و     
مشكلي به لحاظ اعزام اين هيات وجود ندارد. اجـالس فـتـورالـيـا يـك              
گردهمايي ساالنه بين المللي است كه به منظور پيدا كـردن طـرف هـاي        
تجاري جهت يافتن راهكار براي مبادالت اقتصـادي كـوچـك و بـزرگ           
بازرگاني، تسهيالت مالي و ترويج و اتحاد مالي، اقتصادي و تكنولوژي ها و   

 “رشد تجارت بين المللي برگزار مي شود.
بنا به گزارش هاي انتشار يافته، دعوت از اين هيات با توصيه صندوق بين 
المللي پول به مقامات آمريكايي صورت گرفته است. اجراي بـرنـامـه آزاد         
سازي اقتصادي بر پايه نسخه هاي ديكته شده بانك جهاني و صندوق بيـن  
المللي پول از سوي رژيم واليت فقيه و در دستور كار بودن اجراي ضربـتـي   

و خصوصي سازي صنايع راهبردي از داليل دعوت هيـات   44ابالغيه اصل 
جمهوري اسالمي به آمريكا محسوب مي گردد. در جريان سفر چندي پيش  
رييس بانك مركزي جمهوري اسالمي به واشنگتن براي شركت در نشست 
ساليانه صندوق بين المللي پول، مسئوالن بانك جهاني از اجـراي قـانـون      
هدفمند سازي يارانه ابراز خشنودي كرده و خواستار مقررات زدايي و اصالح 

 سيستم بانكي نيز شده بودند. 
حضور هياتي از اتاق بازرگاني جمهوري اسالمي با محوريت عـنـاصـري      
چون نهاونديان و عسگراوالدي ها نمايانگر تالش تب آلود ارتجاع حـاكـم     
براي گسترش رابطه اقتصادي و تجاري با آمريكا و دعوت از انحصـارهـاي   
فراملي براي سرمايه گذاري در رشته هاي مهم چون نفت، گاز، پتروشيمـي،  
پوالد و آلومينيم سازي است.  سفرهيات تجاري اتاق بازرگاني جـمـهـوري       
اسالمي عالوه بر موضوعات اقتصادي بي شك داراي بار و معناي سيـاسـي   

 در اين لحظه حساس تاريخي است.
 



1390خرداد  ماه   16شنبه  دو   6   870شمارة  

داري ديوان ساالر و انگلي (بوروكراتيك)، تشديد فقر و محروميـت،    
گسترش ناهنجاري هاي اجتماعي، و تعميق بيش از پيش دره فقر و 
ثروت در كنار بحران سياسي فزاينده كه به دليل تالش احمدي نژاد 

نيروهاي امنيتي هوادار او بـراي تـمـركـز قـدرت          -و رهبري سپاه
اقتصادي در دست خود تشديد مي شود نشانگر شـكـسـت    -سياسي

بزرگ رژيم واليت فقيه براي تثبيت قدرت سياسي و بـاز تـولـيـد       
بحران هاي مزمن و جدي يي است كه رژيم در دهه هاي اخير بـا  

 آن رو به رو بوده است. 
بي شك شرايط جهاني و خصوصاً جنبش هاي مردمي يي كه در 
منطقه طومار حكومت هاي استبدادي را در مصر، تـونـس و در         
روزهاي اخير در يمن در هم پيچيد و پايه هاي رژيم ارتجاعـي در    
بحرين و ديگر كشورهاي منطقه را مي لرزاند نمي تواند در اوضاع و  

 روند سياسي كشور ما بي تأثير باشد.
براي درك روشن تر اوضاع كشور بد نيست ابتدا اشاره يـي بـه       

اجتماعي و تشديد روز افزون فشار بـر زنـدگـي      -وضعيت اقتصادي
ميليون ها خانواده ايراني بكنيم. محمود احمـدي نـژاد بـا طـرح            
شعارهاي پوپوليستي (مردم فريبانه) در زمينه تقسيم عادالنه ثـروت    
و رسيدگي به امور محرومان، در اوايل كار دولت خـود، مـتـرصـد       
همراه كردن بخش هاي وسيعي از محرومان جامعه با دولت خـود    
بود ولي با گذشت زمان و روشن شدن ماهيت ضد مردمي و همگام 
بودن برنامه هاي دولت احمدي نژاد با خواست ها و منافع سرمايـه  
داري بزرگ كشور و اعمال خشن سياست هاي اقتصادي نوليبرالـي  

و “  هدفمند كـردن يـارانـه هـا        ” ، “ آزاد سازي اقتصادي” همچون: 
تسريع روند فروش و خصوصي سازي صنايع كشور، طبقه كارگر و   
زحمتكشان ميهن ما خيلي زود به ماهيت اصلي دولت احمدي نـژاد  
به عنوان دولتي ضد منافع محرومان جامعه ما پي برد و در عرصـه  
هاي مختلف به مقابله و مبارزه، اگر چه پراكنده، با اين سياست هـا  
پرداخت. آمار اقتصادي منتشر شده در دو سال اخير گـواه روشـن        
نتايح سياست هاي اعمال شده دولت و واقعيت تكان دهنده كنونـي  
در ميهن ماست. افزايش فاجعه بار بيكاري از جملـه پـيـامـدهـاي        

است، كه شرايط دشواري را بـراي      “  آزادسازي اقتصادي” سياست 
ميليون ها ايراني، خصوصاٌ جوانان كشور پديد آورده است. در آخرين 

ميالدي سازمان ملل متحـد،   2010گزارش شاخص توسعه انساني 
درصد اعالم شده است.  بـراسـاس ايـن        33نرخ بيكاري در ايران 

گزارش، ميزان ورود نيروي جوياي كار به بازار كار طي چند سـال    
اخير نسبت به اشتغال ايجاد شده هماهنگ نبوده است. از مجموعـه   

درصد به مشاغل غير رسمي و نـاپـايـدار       43شاغالن كشور حدود 
(موقت) مشغول هستند. در اين خصوص پايگاه اطالع رساني كلمه،    

نرخ رسمي بيـكـاري   ” در اواسط آذر ماه سال گذشته، اعالم داشت:  
 “ درصد است. 30/ 1مطلق و ناقص در كشور حدود 

با آزادسازي اقتصادي و حذف يارانه ها آمار بيكاران افزايش يافته 
و به همين علت دولت كودتا حاضر به اعالم رسمي نرخ بـيـكـاري    

دي ماه، از قـول احـمـد           26نيست. پايگاه اطالع رساني جرس،  
عـدم  ” توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گزارش داد:  

اعالم نرخ بيكاري از سوي دولت نشان مي دهد ادعاهاي اقتصادي 
دولت درست نيست. شاخص بيكاري محكي بود براي ادعاي دولت  

 “كه بسياري از اقدامات اقتصادي خود را درست مي دانست.
از ديگر نمودارهاي مهم اقتصادي كه توجه به آن مـي تـوانـد        
محك روشني براي سنجش ميزان موفقيت سياست هـاي دولـت     
كنوني باشد ميزان رشد اقتصادي، نرخ تورم و ميزان نقدينـگـي در     

 كشور است.
بر اساس گزارش هاي بانك مركزي و ديگر منابع رسمي آمـاري  

درصد فرا تر رفته است، نرخ رشـد   18در حالي كه نرخ تورم از مرز 
اقتصادي در ايران به سرعت كاهش يافته و در همان حال حـجـم   

و سـال   88نقدينگي نيز افزايش يافته است. رشد نقدينگي در سال  
درصد بوده و با حذف يارانه ها بر ميزان و حـجـم      23بيش از  89

نقدينگي كه قسمت اعظم آن در چنگ اليه هاي غير مولد سرمايه 

 داري ايران به ويژه سرمايه بزرگ تجاري است، افزوده خواهد شد. ادامه دو سال پس از كودتاي ...
ورشكستگي اقتصادي دولت احمدي نژاد را همچنين مي توان در بودجه سـال    

را بـا       1390كه به مجلس تقديم شد ديد. دولت احمدي نژاد، بودجه سال  1390
تاخيري طوالني به مجلس ارايه كرد. اليحه بودجه كل كشور كه روز اول اسفنـد   
ماه بدون انتشار جزييات دقيق از تركيب درآمدها و هزينه ها براي تصـويـب بـه      

درصـد در       46مجلس شوراي اسالمي تقديم شد، به لحاظ حجم، رشدي معادل 
هزار ميليارد  تومانـي   539را نشان مي دهد. اين اليحه   89مقايسه با بودجه سال 

هزار ميليارد تومـان از     60دالري تنظيم گرديده و بيش از  80بر پايه قيمت نفت 
و آزاد سازي قـيـمـت هـا       “  هدفمندسازي حذف يارانه ها” منابع آن نيز به قانون 

اختصاص يافته كه در بخش بودجه شركت هاي دولتي طبقه بندي شـده اسـت.     
در شرايطي  90احمدي نژاد هنگام ارايه اليحه بودجه مدعي شد كه ، بودجه سال 

تدوين و طـرح    “  همبستگي و همدلي بي نظير حاكم بر كشور” و “  بسيار مناسب” 
مي شود. اين ادعا در حالي است كه عالوه بر تنش و بحران سياسي، وضـعـيـت       
اقتصادي كشور نيز به هيچ رو قابل پذيرش نيست. در اين زمينه كافي است اشاره  
كنيم كه با توجه به بحث هاي ارائه شده در مجلس شوراي اسالمي، بودجه كـل    

هزار ميليارد تومان كسري بسته و به مجلس ارايه شـده   8با  90كشور براي سال 
است. تراز عملياتي بودجه كشور از كسر درآمدهاي متنوع، منـهـاي درآمـدهـاي        
حاصل از نفت برمبناي پرداخت هاي هزينه اي (جاري) محاسبه مـي شـود. بـر           

هـزار   8بيش از  1390همين اساس تراز عملياتي اليحه بودجه كل كشور در سال 
هزار ميليارد تومان بود.   6ميليارد تومان منفي است. در سال گذشته اين تراز منفي  

، 1390به عالوه، نكته فوق العاده با اهميت در اليحه بودجه كل كشور براي سال 
 90موضوع حساس پرداخت نقدي يارانه ها و نحوه محاسبه آن در بودجه سـال      

است. بر اساس محاسبات كارشناسان اقتصادي ميزان اختصاص داده شده به يارانه 
هـزار     8ها با ميزان واقعي مورد نياز بر اساس محاسبات اعالم شده نزديك بـه    

 ميليارد تومان تفاوت دارد. 
وخامت روز افزون شرايط اقتصادي، برخورد بيش از پيش انحصارگرايانه دولـت  

امنيتي او براي تقسيم ثروت و نفوذ سـيـاسـي و        -احمدي نژاد و حاميان سپاهي 
“ انتخابـات ” پيش روي مجلس شوراي اسالمي و پس از آن “  انتخابات” همچنين 

رياست جمهوري كه احمدي نژاد بر اساس قانون نمي تواند نامزد شركت در آن     
 باشد، تنش هاي جديدي را در ميان جناح هاي مختلف حاكميت دامن زده است. 

برخوردهاي اخير ميان ولي فقيه و دولت برگمارده اش در رابـطـه بـا تـالش         
احمدي نژاد براي تغيير وزير اطالعات، و در پي آن تشديد برخوردهاي مجلـس و    
دولت و سرانجام عذر خواهي احمدي نژاد از ولي فقيه، در هفته هاي اخير نه تنهـا  
بحران سياسي كنوني را تخفيف نداده است بلكه در مجموع موقعيت دولت احمدي 
نژاد را تضعيف و ادامه وضعيت كنوني را با دشواري هاي روز افزوني رو به رو كرده 

 است. 
خرداد ماه امسال در شرايطي فرا مي رسد كه جنبش مردمي بار ديگر خود را  22

براي مصاف جديدي با رژيم واليت فقيه آماده مي كند و بحران هـمـه جـانـبـه        
سياسي پايه هاي دولت برگمارده و در مجموع رژيم بي اعتبار واليـت    -اقتصادي

اسـتـوانـه    ” فقيه را مي لرزاند. شكاف عميق در ميان نيروهاي سنتي حاكميت كه    
حكومت جمهوري اسالمي بودند، از جمله بخش عمـده اي از      “  هاي مشروعيت

رهبران روحانيت، كه حاضر به قبول علني و روشن دولت كودتاي ولي فقيه نشدند، 
وضعيت متزلزل ولي فقيه، و مسئله جانشيني او در كنار رشد روز افزون نـقـش و     

-امنيتي در امور و تصميم گيـري هـاي سـيـاسـي         -دخالت سران نيروهاي سپاه
اقتصادي دينامسم جديدي را در روند تحوالت سياسي كشور پديد آورده است كـه  

 بي شك نقش مهمي در حوادث آتي برجاي خواهد گذاشت.   
توهم در باره ماهيت اين اختالفات، از جمله تنش ها ميان احمدي نژاد و بخش 
هايي از روحانيت طرفدار خامنه اي، موضوعي است كه جنبش مردمي بـايـد بـا        
هوشياري از آن پرهيز كند. وظيفه اساسي نيروهاي مترقي و آزادي خواه تالش در  
راه هماهنگي هر چه بيشتر مبارزه، ارتقاء كيفي سازمان يافتگي نيروهاي اجتماعي، 
خصوصاً طبقه كارگر و بهره جويي از اختالفات روز افزون جناح هاي درگـيـر در     
حاكميت است. با تشديد بحران اقتصادي و تشديد فشار بر گرده ميليون ها مـردم   
زحمتكش كاسه صبر مردم ما با اوضاع كنوني بيش از پيش لبريز مي شود و ميهن 
ما به سمت انفجارهاي اجتماعي رانده مي شود بايد با تمام توان خـود را بـراي         

 مصاف آينده با رژيم ضد مردمي آماده كرد.
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باوجود همه اين مدعيات سراسر پوچ و دروغين، حتـي گـزارش هـاي         ادامه حقوق زنان طبقه محروم ...
رسمي حاكي از ژرفش تبعيض جنسيتي و طبقاتي طي سال هـاي اخـيـر        

ارديبهشت ماه، موقعيت زنان در اليحه بـودجـه      17است. به گزارش ايلنا،  
بهبودي پيدا نكرده است. نكته پراهميت اينكه در طـرح هـاي           90سال 

ادعايي واپس گرايان، محور ممانعت از حضور موثر زنان در حيات اجتماعي، 
 سياسي، اقتصادي و فرهنگي، جامعه است. 

به طور مثال طرح حقوق و مزايا براي زنان خانه دار نه با انگيزه ارتـقـاء     
سطح زندگي و تامين حقوق آنان بلكه براي خانه نشين ساختن زنان شاغل 
برپايه ديدگاه قشري و واپس گرايانه در نظر گرفته شده اسـت.  مـخـبـر          
كميسيون آموزش مجلس علت اصلي طرح هاي جمهوري اسالمي به ويژه 

 27تعيين حقوق و مزايا براي زنان خانه دار را در مصاحـبـه بـا ايسـنـا،            
مشوق ها، مزايا و حقوق بـراي بـانـوان      ” ارديبهشت، چنين بازگو مي كند:  

خانه دار دو نتيجه دارد نخست اين كه احساس مي شود كار تربيتي و خانه 
داري و مديريت بانوان در خانه اهميت دارد ... و ديگر اينكه حرص و ولعي    
كه برخي بانوان به دليل اين كه احساس مي كنند حتما بايد خارج از منزل 

آيا با چنين ديدگاه واپس “  سپري كنند (يعني شاغل باشند) كاهش مي يابد.
مانده اي مي توان مدعي تامين حقوق زنان به ويژه زنان طبقات مـحـروم     
جامعه بود؟! مبناي اين نظرات قرون وسطايي و زن ستيز از سـوي عـلـي       

خرداد ماه، گزارش  1خامنه اي با صراحت تعيين شده است.خبرگزاري مهر،  
آيت اهللا خامنه اي به بحران زن در جوامع غربي اشـاره كـردنـد و          ” داد:  

فرمودند: جمهوري اسالمي بايد بطور صريح و بدون پرده پوشي، مـبـانـي       
غلط غرب در مقوله زن را مورد هجوم و انتقاد جدي و بي وقفه قرار دهد ... 
محيط خانواده براي زن بايد محيطي امن ... باشد تا زن بتواند وظيفه اصلي    
[خوب توجه كنيد وظيفه اصلي] خود را كه حفظ خانواده است به بهتـريـن     

خامنه اي برابري زن و مرد و رفع تبعيض جنسـيـتـي و      “  وجه انجام دهد. 
خواند. با اين گونه تفكـرهـاي پـوسـيـده و           “  حركت هولناك” طبقاتي را 

ارتجاعي طي سه دهه گذشته بر بنيان هاي اجتماعي و فرهنگي و اخالقي 
 جامعه ما ضربه ها و آسيب هاي جدي وارد شده است.

ولـي  “  فراميـن ” در سال كنوني برخالف تبليغات بي پايه ارتجاع حاكم و 
فقيه، شاهد كاهش باز هم بيشتر نقش و سهم زنان در بازار كار و تـنـزل       
موقعيت اجتماعي و جايگاه حقوقي آنان خواهيم بود. علت نيـز در درجـه        
نخست به اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي از سوي دولـت ضـد مـلـي         
احمدي نژاد باز مي گردد. به عبارت ديگر، در سال جاري خـورشـيـدي از       
سويي سياست هاي تبعيض آميز در حق زنان همچون گذشته به مورد اجرا 

هجوم و انتقاد جدي و بـي      ” گذاشته مي شود، سخنان خامنه اي مبني بر 
دقيقا همين مساله است. از ديگر سو اجراي بـرنـامـه آزاد سـازي            “  وقفه

اقتصادي و اثرات منفي و مخرب آن درصد بزرگ تري از زنان را از كار و   
امكان هاي اجتماعي و اقتصادي محروم مي سازد. جنبش زنان مي تـوانـد     
شعارها و خواسته هاي برحق خود را با دقت و ظرافت به ميان زنان طبـقـه   
هاي محروم جامعه برده و با به كارگيري سياست و روش هاي صـحـيـح،    
موثر، و واقع بينانه، ضمن ناكام گذاردن و خنثي كردن ترفندها و تـوطـئـه    
هاي ارتجاع، زمينه هاي حضور فعال تر اين زنان را در مبارزه با تبـعـيـض    
جنسيتي، بي عدالتي و نابرابري فراهم سازد. هزاران زن كـارگـر، زنـان           
سرپرست خانوار، بخش بزرگي از زنان خانه دار و به طـور كـلـي زنـان           
زحمتكش شهرها و روستاها، با پوست و گوشت و ذرات وجود خود اثرهـاي  

اجتماعي و ديدگاه هاي فرهنگي  -مخرب برنامه هاي ضد مردمي اقتصادي
زن ستيز رژيم واليت فقيه را احساس مي كنند. شكاف طبقاتي، نابـرابـري    
اجتماعي، فقر و توزيع ناعادالنه ثروت ملي به خوبي براي زنان طـبـقـات      
محروم قابل لمس بوده و هست و به طور روزمره خود يا خانواده هايشان با 
آن درگيرند. مي توان در پرتو اين حقيقت، ماهيت واقعي و علـت رشـد و        
رواج تبعيض جنسيتي و پايمال شدن حقوق زنان را نزد آنان قابل درك و     
مفهوم ساخت. ميان تشديد فشار و ژرفش تبعيض جنسيتي با اجراي برنامه  
هاي ضد مردمي اقتصادي و اجتماعي مانند آزاد سـازي اقـتـصـادي در           
چارچوب رژيم واليت فقيه و فرهنگ غالب آن ارتـبـاط تـنـگـاتـنـگ و            
ناگسستني يي وجود دارد. عامل ها و زمينه هاي فاصله طبقاتي و تبعـيـض    
جنسيتي و بي حقوقي زنان و دختران را بايد بي وقفـه بـا شـجـاعـت و            

 هوشياري به زنان طبقه هاي محروم معرفي كرد و شناساند.
 

افتاده و چرا به طور كلي بخشي از فعاليت هاي خود را به روي زنان متمركز 
ساخته اند، به هيچ رو شگفت آور نيست. سال كنوني با اجراي برنامـه ضـد      
مردمي آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها و خصوصي سازي، بي شك با 
چالش هاي متعددي براي رژيم همراه خواهد بود. هراس از نـارضـايـتـي          
اجتماعي و نقش تاثيرگذار زنان در اين نارضايتي ها با توجه به تجربه خيزش 

و ميزان تاثير جنبـش   88پر شكوه مردمي بر ضد كودتاي انتخاباتي در سال 
زنان در آن حوادث، تاريك انديشان را وادار ساخته با سلسله اقدام ها و نـيـز   
مانورهايي فريبكارانه تالش كنند مبارزات زنان ميهن ما را مهار و از ميـزان  
تاثير گذاري آن بكاهند. واقعيت اين است كه برخالف تبليـغـات دروغـيـن        
جمهوري اسالمي وضعيت زنان در هيچ عرصه يي دچار تـحـول نشـده و        

طبقاتي كماكان با قوت مانع از حضور فعال و تـثـبـيـت        -تبعيض جنسيتي
 حقوقي زن در جامعه كنوني ايران است.  -جايگاه اجتماعي

با توجه به گسترش تبعيض و نابرابري در حق زنان، دولـت ضـد مـلـي         
احمدي نژاد، مجلس و ديگر نهادها، مدعي تهيه و تدوين اليحه ها و طـرح  
هايي براي تامين حقوق زنان به ويژه زنان طبقه هاي مـحـروم هسـتـنـد.        

مسئول بسيج جامعه زنان ”ارديبهشت ماه، گزارش داد:  24خبرگزاري فارس، 
استان تهران گفت، بسيج جامعه زنان به منظور بهـبـود وضـعـيـت زنـان           
سرپرست خانوار و افزايش قدرت اقتصادي اين قشر، در سطح استان تهـران  
به ايجاد شغل مي پردازد ... اين زنان از طريق بسيج سازندگي كه وظـيـفـه       
شناسايي محرومان را برعهده دارد به ما (بسيج جامعه زنان) معرفي مي شوند 

 “و با ايجاد كارگاه هايي مانند خياطي براي آنها ايجاد اشتغال خواهيم كرد.
ارديبهشت ماه، از قول مخبر كميسيون  27عالوه براين، خبرگزاري ايسنا، 

تدوين طرحي براي پيش بيني حقـوق  ” آموزش مجلس، خاطر نشان ساخت:  
و تشويقي براي بانوان و مادران خانه دار ... حوزه زنان در دولت نهم و دهـم     
روند تكاملي و روبه رشد داشته ... فرصت هاي نسبتا برابري براي زنـان در       
مناطق روستايي و محروم پديد آمده، هم اكنون در حوزه زنان قوانين خوبـي  
در حال تدوين است ... در نظر گرفتن حقوق و مزايا براي بانوان خـانـه دار        
يكي از اولويت هاي حوزه زنان است. بايد تالش كنيم براي بانواني كه هـم   
اكنون به داليل گوناگون خارج از منزل شاغل نيستند و به عبارت بهتر خانه 

 “دار هستند مشوق ها، مزايا و حتي حقوقي پيش بيني شود.
 100دركنار اين مسايل، مشاور امور بانوان وزارت تعاون نيز اعالم داشت، 

با اولويت دختران فارغ التحصيل دانشگاهي و زنان  1390هزار شغل در سال 
ارديبهشت مـاه، در     24سرپرست خانوار ايجاد خواهد شد. خبرگزاري فارس، 

هزار تعاوني زنان در سراسر كشـور وجـود دارد كـه           30” اين باره نوشت:  
بيشترين حضور زنان در تعاوني هاي بخش خدمات و كشاورزي و كمتـريـن   
حضور آنها نيز در تعاوني هاي بخش صنعت و معدن است. بنيـاد تـوسـعـه        
تعاون و كار آفريني زنان فعال است و اين بنياد متعهد شده است تـا سـال       

هزار نفر با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختـران فـارغ      100براي  1390
التحصيل دانشگاهي ايجاد اشتغال كند ... تاكنون در شهرهاي ايالم، تهـران،  
سمنان و استان هاي اردبيل، مازندران، گلستان و خراسان رضوي كار ثـبـت   

 “نام براي فرصت هاي شغلي آغاز شده است.
دراين ميان كميته امداد خميني به عنوان يك بنياد غارتگر و انگلي نـيـز     

 26راحت ننشسته و قايم مقام اين كميته در گفتگو با خبـرگـزاري مـهـر،         
هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشـش   850” ارديبهشت ماه، يادآوري كرد:  

كميته امداد هستند كه قرار است بيمه تامين اجتماعي شوند. دولـت بـايـد         
مصوبه بيمه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد را به دسـتـگـاه    

نكته جالب “ هاي اجرايي ابالغ كند تا وظيفه آنها دراين زمينه مشخص شود.
توجه در فعاليت كميته امداد اين است كه اين بنياد انگلي از چـنـان قـدرت      
مالي و نفوذ سياسي برخوردار است كه از طرح ادغام وزارتخانه ها و نهادهاي 
جمهوري اسالمي بركنار باقي مانده و اجازه بحث در اين زمينه را به احـدي  
نمي دهد. قايم مقام اين بنياد انگلي در مصاحبه فوق با صراحت تاكيد كـرد:   

اين نهاد (كميته امداد خميني) در حال حاضر زير نظر مستقيم مقام معـظـم    ”
رهبري است ... بحث اينكه كميته امداد ... در سازمان ديگري ادغام شود به       

 “ هيچ عنوان وجود ندارد.
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 ادامه  اجالس اربابان ... 

جورگن ستارك، رئيس امور اقتصادي اين بانك،  طي مصاحبه يي با  هـفـتـه نـامـه          
در پي تعهد هاي سال گذشته در مورد  “ چنين ابراز نظر مي كند:  ،”هاندل زيون“سويسي 
ميليارد يوروئي بانك مركزي اروپا وصندوق بين المللي پول، آتن بايد امروز با   110كمك 

او ادعا مي كند كه، يونان مي توانـد  “  اجراي وسيع خصوصي سازي تالش بيشتري بكند. 
ميليارد از دارائي هاي  50با فروش ”ميليارد يورو از دارائي هايش را بفروشد، و اينكه:  300

آقاي استارك معتقد اسـت  “  %  از بدهي هايش را كاهش دهد.   20دولتي، يونان مي تواند 
كه، صرف نظر كردن بانك مركزي اروپا از بخشي از بدهي هاي يونان بـه فـروپـاشـي         

 سيستم بانكي اروپا منجر مي شود.
دنياي سرمايه داري، يعني ژاپن، نيز بايد گفت كه ايـن  “  سنگين وزن” در مورد سومين 

كشور وارد بحران اقتصادي تازه اي شده است. نتيجه  ضربه هاي زمين لرزه و فـاجـعـه       
هسته اي يي كه اين كشور قرباني آن شد، البته  براي اين كشور  بسيار گران تمام شـد.    

يي  از رشد “  سه ماهه” با  2010اما قبل از اين حادثه هاي دهشتناك، ژاپن  در آخر سال 
كاهش قيمت ” =  Déflation(” “ ركود ضد تورمي“منفي مواجه بود. كشور به عارضه 

ها و دستمزد ها) به شدت  دچار است، و اين به عبارت ديگر، يعني نبود امنيت در محيـط   
كار. اين سياست اقتصادي كه مستقيمأ از سوي بازارهاي مالي دستور داده شده بود، تنهـا   
به يك منظور: اداره امور به هدف بازگشت سريع به بازدهي مالي! در پايان حساب و كتاب 

هميشه و همه جا عبارت است از: تشديد رنـج و مـرارت هـاي           “  تدبيرها” ها، همه اين 
آن چنان كه در اروپا مشاهده مي شـود و از         -از اين پس “  تدبيرها” اجتماعي. نيز اين  

با از بين رفتن فزاينده اعتبار دولت ها، و در      -يونان و پرتغال آغاز شد و به اسپانيا رسيد 
نتيجه افرايش مقاومت توده ها، رو به رو مي شوند.  قدرت هاي بزرگ كه خود همواره بر  

درشتي و نرمي بـا   ” اثر بحران هاي آسيب پذير نگران بقاي سروري خويش اند، با  شيوه 
سياست چماق و هويج]، به دادن بسته هاي كمك مالي به تونس و مصر تصميـم   ” [  هم 

گرفته اند، و شيوه ليبي جنگ تا به آخر را براي ليبي در پيش گرفته اند ، و تهديـد هـاي     
در بيانيه پايـانـي   “  8گروه ”موكد و مكرر نسبت به سوريه و ايران را تعهد كرده اند. سران 

ناميدنـد  “  تاريخي” اجالس خود،  دگرگوني هاي جاري در خاور ميانه و آفريقاي شمالي را 
كه  به باور آنان مي تواند راه همان دگرگوني هائي را بگشايد كه در كشورهـاي اروپـاي     

 ، در پيش گرفته شد.”سقوط ديوار برلين”مركزي و شرقي، پس از 
در حقيقت نياز به كمك هاي مالي در كشورهاي مصر و تونس قابل تـوجـه اسـت.         
، به اين مطلب اشاره كـرد  “ دو ويل“ ، وزير دارائي حكومت انتقالي تونس، در“ جلود ايادي” 

حول و حوش  2011درصدي سال گذشته، در  5/5كه، رشد تونس در مقايسه با نرخ رشد 
صفر خواهد بود. در تونس همچون مصر، بخش هاي توريستي كه درگذشته منبع درآمـد   
هاي پراهميتي بودند، اكنون ديگر از رمق افتاده اند. با اينهمه، محتواي اين كـمـك، بـه       

براي پاسخ به نا شكيبائي همگاني بـه   ” گفته نخست وزير تونس در برابر روزنامه نگاران، 
مي تواند تعيين كننده بـاشـد. بـرنـامـه         “  خصوص در منطقه هاي محروم مركز و جنوب

طراحي شده از سوي قدرت هاي بزرگ كمترين اثري از ابهام را دربر ندارد. اين امـر بـه      
ويژه ياد آور گذار اروپاي شرقي است كه، با مديريت و حمايت غرب، به ادغـام اجـبـاري      

شـوك  ” شان در بازار هاي سرمايه داري و نيز الحاق آن ها به اين بازارهـا از طـريـق          
ها، انجاميد، و تشابه كنوني آن ها با كشور هاي بپا خاسته شمال آفريقا در حـال    “ درماني

حاضر را به هيچ وجه نمي توان به فال نيك گرفت.  به گفته وزير دارائي تونس، بخشي از 
جهت گشودن محور بازار بين المللي به روي تـونـس،   “  تضمين” اين كمك ها، زيرعنوان 
 اختصاص خواهد يا فت.

نمي توانـد از    ”  بهار عرب“قدرت هاي بزرگ نسبت به كشورهاي ”  دست و دل بازي”
برنامه پشت اين كمك ها جدا باشد. با بهره گيري از لحظه كوتاهي از غفلت نـاشـي از        
سرعت جنبش هاي خلقي در از سر راه برداشتن ديكتاتور هائي كه تا آخر از حـمـايـت        
اربابان امپرياليستي خود برخور دار بودند، قدرت هاي غربي كوشيده اند تا  همه چيز را باز 
پس گيرند. هدف امپرياليست ها از اين كار، داشتن دست باال در منطقه، تحميل اراده خود 

 در اشكال نو ليبرالي است.“  حمايت از دموكراسي“زير پوشش كمك و 
نيكالساركوزي، كه در مقام ميزبان، رياست نشست را هم يدك مي كشيد، لباس رزم بر 

جنگ نيز جا مي زد. قدرت هاي بزرگ بـراي حـفـظ         ”  سركرده” تن كرده بود و خود را 
منطقه زيرنفوذ خويش روش هاي نرم و سخت را به هم درآميختند،  و بدين ترتيب پشت 

به يك شوراي واقعي نظامي براي بررسي وضعيت ليبي   ”8گروه “صحنه اجالس عالي 
و برنامه ريزي به منظور در پيش گرفتن اقدام هاي ضرور براي به پايان بردن كار قذافي، 
و احتماأل موردهاي ديگر مبدل شده بود. نيكال ساركوزي و ديگران در برابر رژيم  سوريه  
نيز به همان صراحتي سخن گفتند كه در باره قذافي: يا فرمانبرداري و يا رفتـن!  آنـان         
ايران را هم از ياد نبردند. رئيس دولت فرانسه با گرفتن قيافه يك سردار جنگي به خـود،     

بر ضد ايـران ابـراز     “  تصميم هاي تازه براي تشديد بازهم بيشتر تحريم ها“ چندين بار از 
، كنفرانس سران قدرت هاي سرمايـه  “ 8گروه ” خرسندي و شادماني كرد.  اجالس سران  

 داري، پايان گرفت  ولي تاريخ مشغول كارخويش است. 
 

 ادامه مبارزه مردم عراق براي...

اند. به اعتـقـاد     استاني و برگزاري انتخابات محلي جديدي شده
 مردم، نمايندگان مجلس ناكارآمد، نااليق، و فاسدند.

اش به اين مسئله اشاره كرد و گفـت   رائد فهمي در مصاحبه
كمـابـيـش    ” هاي مردمي  كه، صاحبان قدرت در برابر اعتراض

اند و حرفي براي گفتن ندارند. به گفته او:   اختيار كرده“  سكوت
آنان حتي نتوانستند هواداران خود را بسيج كننـد، چـرا كـه        ” 

  اما دولت، بـه “  صدايند.  هواداران شان نيز با تظاهركنندكان هم
هاي مردم، به سركوب متوسل شد. با  جاي رسيدگي به خواست

اسفند در بغـداد، و گسـيـل         6وآمد در روز  برقراري منع رفت
هاي ورودي بـه   نيروهاي امنيتي و انتظامي براي سد كردن راه

ميدان تحرير، نوري المالكي تالش كرد تا نخستين تظاهـرات  
اي را در آن روز خاموش سازد. چندين روحاني شيعي نيـز    توده

 بر ضد شركت در تظاهرات هشدار دادند.
اي اخير، شماري از تظاهركنندگـان   در جريان تظاهرات توده

يي از آنان نيز به شديدترين نحو مورد ضرب و    دستگير و عده
نگاران نيز هدف دستگيري و ضـرب   جرح قرار گرفتند. روزنامه 

اسفند در بغداد، چندين تن  6اند. در ادامه تظاهرات   و شتم بوده
زور بيرون كشيدند و به  از تظاهركنندگان را از يك رستوران به

بازداشتگاه وزارت دفاع بردند كه در آنجا مورد شكنجـه قـرار     
هاي تلويزيوني برمـال   گرفتند. زماني كه اين رسوايي در شبكه 

شد، دولت مجبور به عذرخواهي علني و رسمي شد. با وجـود     
اين، جمعه بعد در بصره، چهار خبرنگار كه در حـال تـهـيـه         
گزارش از تظاهرات بودند به شدت كتك خوردند. در جـريـان    

كه بـعـداً   “  ناپديد شدند” اسفند، سه خبرنگار  16تظاهرات روز 
 اند.  معلوم شد بازداشت شده

چند هفته پيش، دولت عراق حزب كمونيست و يك حـزب    
ديگر را كه در تظاهرات فعال بود وادار به تخليه دفترهايشـان  
در بغداد كرد. اما اين تالش مذبوحانه كه آشكارا با مقصدهاي  

گرفت نتيجه معكوس داد و نه تنها تـوجـه    سياسي صورت مي
ها را به خود جلب كرد، بلكه حمايت چشمگـيـر    گسترده رسانه

مردمي را از حزب كمونيست نيز به دنبال آورد. در نـتـيـجـه،      
نشيني كرد و قرار شد كه دو حزب نام برده دوبـاره   دولت عقب

 دفترهايشان را باز كنند.
اي در عراق، در عمـل حـزب هـاي         جنبش تظاهرات توده

باالي اسالمي را آشـكـارا بـه         اسالمي حاكم و روحانيان رده
چالش كشيده است و اعتبار و مشروعيت آنان را به طور جدي 

قدرت ايـن  ” زير عالمت سؤال برده است. به گفته رائد فهمي:   
، “ كنندگان در آن اسـت      تظاهرات بسيار فراتر از شمار شركت

است. فـهـمـي     “  هاي توده مردم هماهنگ با خواست” چرا كه 
گويد كه، در چنين وضعي، دولت هنوز اقدام الزم را بـه         مي

منظور آماده كردن نيروهاي انتظامي و امنيتي عراق براي روز   
خروج نيروهاي آمريكايي در پايان امسال به عمـل نـيـاورده      

هـاي سـيـاسـي          است. او در ادامه افزود كه، به علت مجادله 
نظرانه، در حال حاضر كشور فاقد وزير دفاع، وزير كشـور،   تنگ

و وزير امنيت ملي است. اينجا و آنجا شنيده شده است كه قرار  
هـاي آمـريـكـايـي         است نيروهاي نظامي آمريكايي در پايگاه

مستقر در منطقه هاي مختف كشور، در عراق باقي بمانند. بـه   
هـاي     افكار عمومي مردم عراق، پذيراي پايـگـاه  ” نظر فهمي:  

او معتقد است كه، براي تضمين پـايـان   “  خارجي نخواهد بود. 
 اي نياز است. دادن به اشغال آمريكا، به فشار سياسي توده
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ادغام وزارتخانه ها، و آينده 

 سازمان تامين اجتماعي

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما بـه حـق     
خواستار استقالل و عملكرد شفاف سازمان تـامـيـن    
اجتماعي در مقابل دستبرد و مداخله هاي پي در پـي  
دولت هاي جمهوري اسالمي اند. تامين اجتـمـاعـي،     
پيدايي و فعاليت آن، از زمره دستاوردهاي تاريـخـي   
مبارزات كارگران ايران است. اين سازمان مي بايـد   
بيانگر اراده و خواست زحمتكشان كشور و مـدافـع     

 منافع آنان باشد. 

بحث پيرامون ادغام وزارتخانه ها طي هفته هاي اخير دامـنـه   
گسترده تري يافت و زواياي ديگري از هدف هاي اين برنامه را   

 آشكار ساخت. 
يكي از موضوع هاي بسيار مهم در پيوند با ادغام وزارتخانه ها 
چگونگي فعاليت و آينده برخي ارگان هـا و سـازمـان هـاي             

 تاثيرگذار مانند سازمان تامين اجتماعي است. 
با ادغام وزارتخانه هاي رفاه و كار و امور اجتماعي، وضـعـيـت    
صندوق تامين اجتماعي به يك بحث داغ و حساس بدل گرديده 
و نقطه نظرهاي گوناگون پيرامون آينده مجموعه سازمان تامين 

ارديبهشت مـاه، در       24اجتماعي جريان دارد.  خبرگزاري ايلنا،  
مدير عامل صندوق تامين اجتماعـي در    ” گزارشي يادآوري كرد:  

ادامه با اشاره به تصويب ادغام وزارتخانه هاي رفاه و كار و تاثير 
اين ادغام بر فعاليت صندوق تامين اجتماعي گـفـت، تـامـيـن          
اجتماعي داراي سه حوزه فعاليت بيمه اي، درماني و اقـتـصـادي    
است كه اين سه حوزه در ارتباط با يكديگر هستند و به صـورت  
يك بدنه واحد عمل مي كنند كه با حفظ اين انسجام در ساختار 
جديد، خدمت رساني صندوق تامين اجتماعي بدون هيچـگـونـه    

 “مانعي تداوم خواهد داشت.
اين سخنان در حالي بازگو شد كه به دنـبـال طـرح ادغـام           
وزارتخانه ها و پيرو سياست مقررات زدايي و خصوصـي سـازي     
اعالم گرديده است كه، برخي امالك تامين اجتماعي به فـروش  

بـايـد   ” ارديبهشت ماه، در اين باره نـوشـت:       28مي رسد. ايلنا،  
 “ نسبت به فروش و آزاد سازي امالك اقدام شود.

درك اينكه چرا آينده سازمان تامين اجتماعي در كانون بحـث  
هاي مربوط به خصوصي سازي و ادغام وزارتخانه ها قرار دارد،   
چندان دشوار نيست. براي پي بردن به كنه مـاجـرا و عـلـت            
كشمكش حاد بر سر تصاحب سازمان تامين اجتماعي، مـروري    

سازمـان  ” كوتاه اما دقيق و موشكافانه به يادداشتي كه با عنوان:  
 25كه در خـبـرگـزاري ايـلـنـا،             “  تامين اجتماعي و انتخابات

 ارديبهشت ماه، انتشار يافته ضروري و پراهميت است.  
در اين يادداشت با صراحت اعالم مي گردد كه، دولـت هـاي     
مختلف و گرايش هاي متنوع رژيم واليت فقيه هر يك با انگيزه 
هاي مشخص از اعتبار و امكان هاي مالي اين سازمان تـاثـيـر      
گذار به سود هدف هاي خود استفاده كرده و مي كنند، و آنـچـه   
در اين بين فاقد اهميت بوده است، منافع صاحبان اصلي سازمان 
تامين اجتماعي يعني كارگران و زحمتكشـان اسـت. در ايـن           

اگر نگاهي به سير تطور قوانين و مقررات ”  يادداشت آمده است:  
تامين اجتماعي طي دهه هاي اخير بياندازيم به سياهـه اي از      
مداخالت غير بيمه اي و سرريزهاي حمايتي و تكاليف مااليطاق 

دولت ها و مجالس مختلف در منابع و مصارف سازمان تامين اجتمـاعـي   
كه در قالب طرح و اليحه و از طريق قوانين برنامه توسعه و بـرنـامـه و      
بودجه ساالنه صورت پذيرفته است، تهيه نماييم و آنرا با تقويم انتخابـات  
مجلس و رياست جمهوري مطابقت دهيم، به وضوح و روشنـي شـاهـد      
خواهيم بود كه در مقطع نزديك به هر انتخابات يكسري تصـمـيـمـات       
سياسي، صنفي، باندي و گروهي در خصوص سازمان تامين اجـتـمـاعـي     
اتخاذ مي شود ... چون تامين كننده منابع تبليغات كانديداهاي ريـاسـت        
جمهوري پيمانكاران و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ هستند تـغـيـيـرات و       
تحميالتي كه به سازمان تامين اجتماعي در موعد انتخـابـات ريـاسـت       
جمهوري مي شود بيشتر به نفع كارخانجات [بخوان كالن سرمايه داران]  

 “ و پيمانكارارن بزرگ است.
اين وضعيت را مقايسه كنيد با تصميم دولت احمدي نژاد كه دريـافـت   
فرانشيز از كارگران را در مركزهاي درماني رواج داده است. كارگران كـه   
سازمان تامين اجتماعي متعلق به آنان است حتي نمي توانند از خـدمـات   
بيمه استفاده كنند، اما در همان حال كالن سرمايه داران با تحميل اراده   
خود از طريق دولت هاي جمهوري اسالمي از امكان هاي اين سـازمـان   
ثروتمند و با نفوذ به رايگان بهره مي برند. اينست سرانجام سازمان تامين 

 اجتماعي درچارچوب رژيمي خودكامه، قانون گريز، و سركوبگر.
در ادامه، ياداشت فوق با اشاره به نقش مخرب دولت احمدي نـژاد در    
تحميل بسيج، خادمين مساجد، هيات هاي عزاداري، طالب و روحانيـون،  

پوشش بيمه بـراي    ” مداحان و قاريان به سازمان تامين اجتماعي زير نام 
حال اين سازمـان تـامـيـن       ” خاطر نشان مي شود:  “  اقشار ويژه و خاص

اجتماعي را چه شده است كه اينگونه خلع سالح و منفعل در مـقـابـل        
مجلس و دولت مي باشد و مورد آماج حمالت و مداخالت و تحمـيـالت   
غير بيمه اي قرار گرفته است؟ چه كساني و با چه نياتي سازمان تامـيـن   
اجتماعي را به اين روز انداختند؟ بيش از سه دهه است كه بحث ادغـام    
سازمان تامين اجتماعي ... از سوي برخي مطرح شد و در قالب طـرح و        
اليحه ارايه و پيگيري شده بود، ولي سازمان توانسته بود در طـي ايـن       
سال ها با ارايه توجيهات و داليل كارشناسي مانع از اين اتفاق شـود ...      
حال چگونه شده است كه از سال گذشته و اخيرا در اثناي بحـث ادغـام     
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه ... زمزمه هايي مبني بر واگذاري 
امر درمان سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت ... به گـوش مـي        
رسد و هيچكس نيست كه از كيان و يكپارچگي تامين اجتماعـي دفـاع     

طرح ادغام سازمان تامين اجتماعي از چند جنبه بـراي ارتـجـاع        “  كند؟
حاكم و همه نيروهاي هوادار نظريه نوليبرالي در درون و پـيـرامـون            
حاكميت با اهميت و مهم تلقي مي شود. از يك سو بدهـكـاري كـالن       

مي شود، و از ديـگـر   “  پاك” دولت هاي جمهوري اسالمي با طرح ادغام 
سو ميدان براي فعاليت شركت هاي بيمه خصوصي داخلي و خارجي بـاز  
شده و بيمه، درمان، و سالمت و آينده مردم به ويژه زحمـتـكـشـان در       

 چنگال بيمه هاي خصوصي قرار مي گيرد.
در واقع نيز ادغام سازمان تامين اجتماعي بخشـي از طـرح تـحـول           
اقتصادي يا همان آزاد سازي اقتصادي است كه اصل پذيرفتـه شـده و       

 اجتماعي در رژيم واليت فقيه است. -محور برنامه هاي اقتصادي
ميليارد  23000بنا به آمار رسمي، طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت

تومان است و در همين حال كارفرمايان شركت ها و پيمانكاران بزرگ و 
ميليارد تومان به تامين اجتماعي بـدهـكـارنـد.      3500عمده كشور بالغ بر 

بحث ادغام تامين اجتماعي اتفاقا از سوي همين جريان ها پيگيري مـي    
شود. تشكيل و فعاليت سازمان تامين اجتماعي ثمره مبـارزات جـنـبـش        
كارگري ميهن ما است. اين سازمان در درجه اول متعلق به كـارگـران و     
زحمتكشان است و بايد در مسير صحيح و در دفاع از منافع آنان حركـت  
كند. طبقه كارگر ايران براي حفاظت از اين دستاورد تاريخي خود بـايـد      

 مبارزه يي همه جانبه را سازمان دهد.  
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، “ سنديكائي بين المللي” و سازمان هاي “  عفو بين الملل”گزارش هاي متعدد 
باز تاب دهنده سرعت گرفتن روند برخوردهاي پليسي و سركوبـگـرانـه دولـت       
نوري المالكي در رابطه با نيروهاي دموكراتيك و مردمي اين كشور است.  اكثر  
تحليلگران سياسي ترقي خواه در منطقه، از اين واقعيت سخن مي گوينـد كـه     
دولت كنوني عراق به جاي پاسخ گويي به خواسته هاي مشروع و طبيعي مردم، 
اكنون از عملكردهاي سركوبگرانه رژيم واليت فقيه در ايران و حاكمان جبار در 

 عربستان سعودي الگوبرداري مي كند.  
خردادماه خود، در رابطه با امنيت جاني  13، در بيانيه “عفو بين الملل”سازمان 

چندين تن از دستگير شدگان اخير در عراق،  به شدت اظهار نگرانـي كـرد و       
كارزار بين المللي جديدي را در اين مورد سازمان داد.  حزب كمونيست عـراق     
نيز، در اطالعيه هاي ماه هاي اخير خود، دولت نوري المالكي را به شدت مـورد  
انتقاد قرار داده است. اين حزب بر فعاليت هاي افشاگرانه خود بر ضد سيـاسـت    
هاي سركوبگرانه دولت افزوده است.  گزارش زير كه فروردين ماه در نشـريـه      

، ارگان حزب كمونيست آمريكا، منتشر شد، تصويـرگـر مـبـارزه       “ جهان مردم” 
گسترش يابنده مردم و زحمتكشان عراق براي دستيابي به دموكراسي و حقـوق  

 دموكراتيك خود است:   
هاي  هشت سال پس از تهاجم و تجاوز آمريكا به عراق، چندي است كه توده

كار پيكاري همگاني براي برقراري دموكراسي اجـتـمـاعـي و          به عراقي دست 
اند كه مناسب حال خود آنان باشد. در عراق امروز، برخـي از      اقتصادي يي شده

ها و حمله هـاي مشـابـه       گذاري شود، و اگرچه بمب مظاهر دموكراسي ديده مي
توجهي كاهش يافته است. طـبـق       حد قابل  همچنان ادامه دارد، اما خشونت به

هـزار     46برنامه زماني اعالم شده، قرار است كه اياالت متحده آمريكا بقـيـه     
نيروي نظامي خود را تا پايان سال ميالدي جاري از عراق خارج كند. اين طـور   

هاست عالقه آتشين خـود   هاي آمريكايي هم انگار مدت شود، رسانه كه ديده مي
اند، مگر نسبت به خبر يا گزارشي در    نسبت به رخدادهاي عراق را از دست داده

تن از نيروهاي نظامي آن    4هاي تازه، يا مثالً كشته شدن  گذاري ارتباط با بمب
كشور در هفته دوم ماه آوريل جاري، يا اينكه بخواهند الطائالت دانلد ترامپ را 

نفت را نگه دارد ... و آنچه را      ” كه اصرار دارد آمريكا هنوز بايد در عراق بماند و 
را “  تريليون دالر يا بيشتر برداشـت كـنـيـم       1/5ما الزم داريم، بردارد و ما هم 

پوشش دهند. در چنين شرايطي، روز هاي جمعه چندين هفته پياپي در اسفـنـد    
ماه گذشته و فروردين ماه سال جاري، مردم عراق در ميدان تحرير بغداد و ديگر 
شهرهاي كشور جمع شدند و دست به تظاهرات زدند، و خواستار كار، خـدمـت     
هاي اجتماعي همگاني، رعايت حقوق كارگران، تعهد عملي به احترام به حقـوق  

هـاي     هاي مدني، و پايان دادن به فساد اداري و دولتي شدند. در سـال   و آزادي
اسفند گذشته  6سابقه بوده است. از روز   اخير، وقوع چنين تظاهراتي در عراق بي

استان آن كشور دست به راه پيمـايـي و      18تاكنون، هزاران تن تقريباً در همه 
 اند. تظاهرات زده

اعـتـراض   ” ، مردم براي “ فدراسيون عمومي كارگران عراق” بر اساس گزارش 
آيند. ايـن      ها مي به خيابان“  ها هاي عراقي به عدم توجه دولت عراق به خواست

هاي مردمي تاكنون به استعفاي دو استاندار، شهردار بغـداد، و ديـگـر         اعتراض
“ جريان دموكـراتـيـك   ”هاي دولتي، منجر شده است. در مركز اين جنبش،  مقام

سراسري يي قرار دارد كه تشكل سياسي نوظهوري در عراق است. به گـفـتـه       
هاي وسيعي  هاي بخش بيانگر خواست“  جريان دموكراتيك” رهبران اين جنبش، 

از جامعه و مردم عادي عراق و از جمله كساني است كه عضو هـيـچ گـروه و        
انـد، و       هاي محلي در حال تشـكـيـل    سازماني نيستند. در سراسر كشور، كميته 

سازي براي برگزاري يك كنفرانس ملي در يكي دو ماه آينده (اواخر بهار يا   آماده
يك تشكل منسجم ” گذاري  اوائل تابستان) در جريان است، كه هدف از آن پايه 

دهندگان  كنندگان در اين جنبش، و نيز از سازمان است. يكي از شركت “  و پايدار
رائد فهمـي، عضـو رهـبـري حـزب            اصلي آن، حزب كمونيست عراق است.  

كمونيست عراق، چندي پيش در مصاحبه يي تلفني از بغداد، اظهار داشت كـه    

را “  انداز بسيار اميدبخشـي  گون، ... چشم    بسيار گونه” اي  اين جنبش توده
نـظـارت   ” هاي  در برابر كشور قرار داده است. به گفته رائد فهمي، كميته 

اند، كه وظيفه آن ها از جـملـه،      محله ها در حال شكل گرفتن“  مردمي
نظارت بر ارائه خدمت هاي اجتماعي همگاني، بررسي معـضـل هـا و        

هـاي     هاي دولتي با درخواست اقـدام  مشكل هاي مردم، مالقات با مقام
هـاي   هاي نهادها و مقام عملي از سوي آنان، و نظارت بر كاركرد و اقدام

ها تأثير مستقيمـي   به اعتقاد ما، اين كميته” گويد:   دولتي است. فهمي مي 
به گفته فـهـمـي، ايـن         “  بر چگونگي تأمين خدمت ها خواهند داشت. 

جنبش، همچنين عاملي كليدي در راه پايان دادن به اشغـال آمـريـكـا       
 خواهد بود.

 9راه پيمايي و تظاهرات در وزارت صنايع در بغداد، 
هاي سنديكايي  فروردين ماه، با خواست لغو محدوديت

جا مانده از دوران صدام حسين، تصويب قانون كار  به
المللي، و به كار بازگرداندن فعاالن  مطابق با معيارهاي بين

 كارگري كه در دوران صدام حسين از كار اخراج شده اند.
 

 وجوش در بين مردم چيست؟ اما علت هاي اين جنب
درصد ديـگـر    33درصد است، و  25ميزان بيكاري در عراق در حدود 

چهارم جمعيـت   وقت يا موقت دارند. در حدود يك  مردم هم كارهاي پاره
كند. هزاران پناهنده داخلي كه در نتيـجـه     كشور زير خط فقر زندگي مي

اند، همچنان با وضعيتـي   خانمان شده اي در گذشته بي هاي فرقه خشونت
ناميد. در بسياري از  “  بحران انساني” توان آن را  رو به رويند كه فقط مي

منطقه ها و ناحيه هاي كشور، تأمين برق نامنظم و ناپيوسته است و ارائه 
ديگر خدمت هاي اساسي نيز همچنان كم رنگ و پراكنده است. اين در  

تدريج رو به افزايش دارد، و بر  حالي است كه توليد و صدور نفت عراق به
اين اساس دولت بايد درآمد مناسبي از اين راه داشته باشد. امـا مـردم        

راهند تا نتيجه اين درآمد دولتي را در مـورد وضـع       به  عراق هنوز چشم 
 يي از آن برگيرند. خود شاهد باشند و بهره

وزيري نـوري الـمـالـكـي از حـزب              دولت كنوني عراق، به نخست
ايِ    هاي قدرت فرقه آميزي پرمعضلي است از بلوك االسالميه، هم الدعوة

رقيبِ همديگر، كه ميزان زيادي از وقت و انرژي آن صرف باقي مانـدن  
شود، يعني امري كه بايد گـفـت بـازمـانـده و حـاصـل               در قدرت مي

هاي تحميلي پس از اشغال آمريكاست. براي نمونه، بـه عـلـت        سياست
وجود قانون انتخابات غيردموكراتيكي كه در نتيجه فشار آمريكا تدوين و 
به اجرا گذاشته شد، در مجلسي كه چند ماه پيش انتخاب و تشكيل شد، 

 شود. خواه ديده نمي هاي اقليت، و نيروهاي چپ و ترقي اثري از گروه
هـايـي    به اين ترتيب، در نتيجه كوتاهي دولت در عمل كردن به وعده

كه در جريان كارزارهاي انتخاباتي در باره بهبود وضعيت زندگي مـردم    
هاي مردمي در مصـر و       و البته با اثر پذيري از خيزش -عادي داده بود

تظاهرات اعتراضي مردم پا گرفت. پس از چـنـديـن هـفـتـه             -تونس
فـرورديـن،      6،   “ السـومـريـه   “تظاهرات و راه پيمايي، شبكه تلويزيوني 

هاي آنـهـا    شكايت تظاهركنندگان اين است كه به خواست” گزارش داد:  
، به طوري كه مردم خواستار انحالل مجلـس هـاي     “ شود رسيدگي نمي

براي بدست  مبارزه  مردم عراق،

 آوردن دموكراسي

 8ادامه در صفحه 
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ها، در انتخابات  نشيني كمونيست عقب
 ايالتي در هند

، نوشته رفيق جان هايلت، عضو هيئت “مورنينگ استار”بر گرفته از روزنامه 
 سياسي حزب كمونيست بريتانيا

 
، عقـب  “ كراال” و “  بنگال غربي” هاي  شكست اخير همايه چپ حاكم در ايالت

، كـه بـه       “ كراال” نشيني بزرگي براي نيروهاي پيشرو هندوستان بود. در ايالت   
دست همايه جبهه چپ دمكراتيك به رهبري حزب كمونيست هند (ماركسيست)  

شد، پس از به روي كار آمدن حزب كمونيست هند (ماركسيسـت) بـه        اداره مي
هـاي   ، قدرت در دهـه 1957رهبري رفيق نامبوديرپاد براي نخستين بار در سال 

 اخير بارها دست به دست گشته است. 
هاي رقيب به قدرت سياسي در اين ايالت، به رهبري دو  بازگشت نوبتي همايه

هند، بر اساس تغـيـيـرات    “  كنگره” حزب كمونيست هند (ماركسيست)  و حزب   
تـر در     جزيي يي است كه بيشتر به سبب جابه جايي موضع حزب هاي كوچك 

تنها با از دسـت    “  جبهه دمكراتيك چپ”گيرد.  در حقيقت،  انتخابات صورت مي
(هوادار  “  جبهه دمكراتيك متحد” دادن دو نماينده در انتخابات اخير، قدرت را به 

ميليون نـفـر       90، دولت بنگال غربي با 1977واگذار كرد. اما از “)  كنگره” حزب 
آيد ـ بدون تغيير بـه   جمعيت ـ كه چهارمين ايالت بزرگ هندوستان به شمار مي

شـد.   با رهبري حزب كمونيست هند (ماركسيست) اداره مـي   “  جبهه چپ” دست 
ها، و  درپي هربار با به دست آوردن دوسوم كرسي اين جبهه در هفت انتخابات پي

حزب كمونيست هند (ماركسيست) نيز با داشتن بيش از  نـيـمـي از اعضـاي           
گذاري در شهر كلكته، پايتخت اين ايالت، قدرت را  در دسـت           مجلس قانون

كرسي آن متعلق به   40كرسي بيشتر ندارد كه   61ولي اكنون اين جبهه   داشتند. 
اي  حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست) است. برنده انتخابات اخير هـمـايـه      

كه به زبان بنگالي به معناي كنگره مردمي است “ كنگره تريناموول”است به نام 
و رهبر پوپوليست آن خانم ماماتا بانرجي نام دارد. اين سازمان دست راستـي در     

( ”تيم ب ماركسيـسـت هـا     ”  جدا شد، و خود را “  كنگره” از حزب   1998سال 
Marxists B team        ناميد. با اين وجود، دولت ائتالفي او در ايـن ايـالـت (

را در بر خواهد گرفت و در سطح ملي، اين سـازمـان در     “  كنگره” وزيران حزب 
به رهبري حزب كنگره، ياري خواهد رساند. جايـزه   “  اتحاد وحدت پيشرو” ابقاي 

آهن بود، ولي پيش از فرا رسيدن زمـان     او انتصاب به مقام وزارت خط هاي راه
 اداي سوگند، اين مقام به وزير بنگال غربي تنزل يافت.

در چـارچـوب     “  جبهه چپ” از سوي   2004در سال “  وحدت پيش رو”  دولت 
شد، ولي اين توافق سه سـال پـيـش         يك برنامه مشترك حداقل پشتيباني مي

هنگامي كه نخست وزير هند، مانموهان سينگ، اعتراض هاي جبهه چپ را در   
پاسخ گذاشت، از بين رفت. به نظـر    اي با آمريكا بي هاي هسته رابطه با همكاري

اي هند با آمريكا  استقالل ملي كشور را به دليل تسليم در  آن ها همكاري هسته
هاي چندمليتي براي نفوذ در اقتـصـاد هـنـدوسـتـان زيـرپـا              برابر فشارشركت

 گذاشت. مي
در بنگال غربـي بـه دلـيـل         “  جبهه چپ” جالب اين است كه تضعيف دولت 

هاي آن براي ايجاد تنوع در فعاليت اقتصادي اين ايالت از راه گستـرش   كوشش
موافقت “  تاتا” صنعت كشاورزي در منطقه هاي دور افتاده بود. شركت چندمليتي  

كرد كه يك كارخانه خودروسازي در شهر سينگور برپـا دارد كـه قـرار بـود             
در آن توليد گردد. ولي پس از اعـتـراض    “  نانو” ترين خودرو دنيا به نام  هزينه كم

اين طرح متوقف گرديد. خانم ماماتا بـانـرجـي      TMCآميز فعاالن  هاي خشونت
كـنـد و در         هايشان محروم مـي    اعالم كرد كه اين طرح روستاييان را از زمين

 روز اعتصاب غذا دست زد. 25اعتراض به اين طرح به 
تر از اين، توقف طرح تأسيس يك شركت بزرگ پتروشيمـي در شـهـر         مهم

نادياگروم از سوي شركت سنگ اندونزي به نام ساليم بود. دليلي كه ارائـه شـد      
ترس روستاييان و سياست نسنجيده حزب كمونيست هند (ماركسيست) در ايـن    

برداري از اين شرايط و زدوبند با نيـروهـاي    با بهره“  كنگره ترينامول” رابطه بود.  
، بر ضد حزب كمونيست(م) و هواداران آن دست به حـملـه و         مائوئيستمسلح 

هـاي   ترور زد. صدها تن از اعضاء و فعاالن حزب و پليس محلي به دست گـروه  

كشته شدنـد و ايـن       “  كنگره ترينامول” و حاميان آن ها در  مائوئيستي
كشتارها هنوز هم پس از انتخابات ادامه دارد. جيتن نانـدي، يـكـي از         
رهبران محلي حزب كمونيست هند(ماركسيست) در ناحيه مـيـدنـاپـور         

 به قتل رسيد.“ كنگره ترينامول”غربي، به دست يكي از طرفداران 
سه ماه پيش رهبر گروه نمايندگي حزب در مـجـلـس، هـمـكـاري          

هاي مائوئيستي را با وزير كشور مطرح كرد، و بر ايـن   و گروه“  كنگره...   ” 
براي جـلـوگـيـري از         “  كنگره...   ” نكته اشاره كرد كه، مقامات رهبري 

ها از هيچ اقدامي كوتاهي  هاي اعدام مائوئيست دستگيري اعضاي جوخه
هاي خانم بانرجي براي  چنين به تالش اند. اين نماينده مجلس هم  نكرده

ناچيز شمردن كشتار جمعي سيلدا [شهري در ايالت بنگال غربي] و سپـر    
بال كردن خود در مقابله با شواهد و مدارك موجود در نـقـش داشـتـن       

ها در اين جنايت ها اشاره كرد. خانم بانرجي همواره ادعا كرده   مائوئيست
كنـد و بـا        است كه هيچ نيروي مائوئيستي در بنگال غربي فعاليت نمي

انگيزي كادرهاي حزبي را در كشتـار فـعـاالن حـزب          گستاخي شگفت
داند. و اين در حالي اسـت كـه         كمونيست هند (ماركسيست) مقصر مي  

خود وزير كشور پيش از اين به افشاگري جزييات همـكـاري جـبـهـه        
هاي  كاري كارزار مردمي با تبه” مائوئيستي مستقر در بنگال غربي به نام 

در چـنـيـن      ” گويد:   با اين گروه پرداخته بود. او مي “  كنگره...   ” و “  پليس
كند كه يكي از اعضـاي   شرايطي، رخداد ديروز پيام وحشتناكي را القا مي
ها قرار دارد. نـزديـكـي        دولت ائتالفي در همكاري نزديك با مائوئيست

با مائوئيست ها آنقدر زياد است كه باالترين رهـبـري ايـن      “  كنگره...   ” 
رساني، شريك جرم شدن، و تسهيل در امر همكاري  سازمان براي ياري

دانـد از     ترين خطر امنيتي مي با نيروهايي كه نخست وزير آنها را بزرگ 
 “هيچ كاري رويگردان نيست.

حمايت “  كنگره...   ” با وجود اين حقيقت، رهبران حزب كنگره كامال از 
فرصت را   “  كنگره...   ” هاي همگاني نيز با حمايت خود از  كردند. و رسانه 

هـاي   براي  كنار گذاشتن تنها نيرويي كه راهي به غيـر از سـيـاسـت        
 دهد غنيمت شمردند. نئوليبرال هند ارائه مي

اگر چه سياست راهبردي جناح راست فعال پيروز شده است، اما تصور 
اين كه حزب كمونيست هند (ماركسيست)  و متحدان آن از صـحـنـه        

اند اشتباه است. حزب كمونيست هند (ماركسيست) در  سياسي حذف شده
درصد آرا را بـراي    41توانست “  كنگره...   ” درصد آرا براي   49مقايسه با  

هايش بـراي اصـالحـات ارضـي،            خود داشته باشد، و به سبب برنامه
اي  خواهانه محلي، هنوز از محبوبيت گسترده هاي قومي و آزادي همكاري

 كشان برخوردار است. در ميان فقيران و زحمت
ساالري، فساد،  حزب كمونيست هند (ماركسيست) براي مقابله با مقام  

هاي منفي دست به يك حركت پااليش درون حزبي  در      و ديگر پديده
 بين اعضاء زده است.

و با وجود اين كه حزب هنوز تحليلي از  شكست خـود ارائـه نـداده        
، و بودهادب باتاچارجـي، دبـيـر      “ جبهه چپ” است، بيمان باسو، مسئول 

اند كه حزب كمونيست هند (ماركسيسـت) بـه سـوي           اول، تعهد كرده
هاي تصحيحي براي بازيافتن  شناسايي دليل هاي شكست و يافتن شيوه

 ها گام برخواهند داشت  اعتماد توده



راه اندازي مجدد فعاليت ها نيز سطح بسيار باالي بيكاري را  كـه   
در صد اسـت، نـتـوانسـت        9بر اساس آمار رسمي همواره درحد 

كاهش دهد، و همچنان ده ها هزار نفر قرباني  ضبط و مصـادره    
 مسكن هاي  خود اند.
به هيچ وجه غـيـر    ،“ دو ويل” در “  8گروه ”بيانيه پاياني نشست 

منتظره نبود. قدرت هاي بزرگ كه از بحران اقتصادي تضـعـيـف     
شده اند و نگران بقاي  تسلط شان بر جهان اند، در پس پرده يـي  
از مالحظه داشت هاي خير خواهانه كوشيدند تا با ادامه تالش در 
جهت تسخير وسيع تر بازارها، تحميل هر چه بيشـتـر ريـاضـت       
اقتصادي بر كشورهاي در حال رشد، و در عين حال ادامه سياست 
هاي امنيتي و جنگ طلبانه، منافع راهبردي (استراتژيك) خود را     

 تضمين كنند.
باراك اوباما، كه در جريان انتخابات ميان دوره اي، در آبان ماه  

گذشته، پذيراي شكست شد، با چماقي بر باالي سرش رو بـه رو    
است؛ و آن عبارت است از: انفجار بدهي هاي دولت فدرال! ايـن      

ميليارد دالر بالـغ مـي     14300يي معادل “  جزئي! ” بدهي بر مبلغ 
گردد. زير فشار بازار هاي مالي و بانك ها، رئيس جمهوري آمريكا  
به ادامه كاهشي عظيم در بودجه هزينه ها و خدمت هاي عمومي 
طي ده سال متعهد گرديد؛ تعهدي كه شهروندان عـادي، تـهـي      
دستان، موسسه هاي خدمت هاي عمومي، و سازمان هاي ايالتـي  
نتيجه هاي آن را از هم اكنون احساس مي كنند. امـا در مـورد         
اصالح در سيستم تندرستي  و بهداشت  نيز بخت مـوفـقـيـتـي        
مشخص هر روز كمتر و دورتر مي شود. رهبران منطقه يـورو در     

كـه از    “  بدهـي دولـتـي     ” اتحاديه اروپا نيز با بحران به اصطالح 
افزايش باز نمي ماند رو به رو اند. آنان كه در شبـكـه مـقـررات        
سخت  پولي بانك مركزي اروپا و موافقتنامه ايجاد ارز واحـد ـ        

ـ اسيرند، داروئي  جز افزايش رياضت كشـي هـا بـراي         “  يورو” 
مردم  خود  ندارند و نمي شناسند. و اين از همان نـوع داروئـي        
است كه  بيش از يك سال است كه به يونان خورانده مي شود و 
سر انجام اكنون اين كشور را به آستانه ورشكستگي كشانده است، 
و توصيه به مصرف آن حتي در زمان برگزاري كنفرانـس عـالـي       
سران نيز ادامه داشت.  كمتر از يك هفته پس از اجالس عـالـي،    

)، بانك مـركـزي    2011ژوئن   1خرداد ماه (  11در روز چهارشنبه 
كوشش هاي خود ” اروپا با سماجت از يونان بحران زده خواست تا 

 “را در مورد رفرم و خصوصي سازي وسيع تشديد كند.

1390خرداد  ماه   16شنبه  دو   12  870شمارة   
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واقع در كناره دريـاي مـانـش،         “  لوهاور” در بندر بزرگ فرانسوي 
خطاب به سران هشت كشور بزرگ سرمايه داري جهـان، فـريـاد:      

 فضا را از طنين خود آكنده بود“ دست از سرما برداريد!”
 

در رويارويي با گردهمايي هشت قـدرت    “  كارزار ضد جهاني شدن” بسيج فعاالن 
، بندر بزرگ فرانسه واقع در كناره درياي مانش، با موفقيت “ لوهاور” بزرگ جهان در 

همراه بود. آنان حتي قبل از تشكيل اجالس فعاليت خود را آغاز كرده بودند، و بدين  
سان توانستند اجراي كامأل ناقص  تعهدهايي كه قدرت هاي بـزرگ در اجـالس         

اسكاتلند وعده شان را داده بودند، با ارائه آمار و عدد نشان دهند، و دروغـيـن    2005
به منظور ياري رساندن  2005در “  8گروه ” بودن اين وعده ها را آشكار كنند. سران  

به كشورهاي نيازمند، پنجاه ميليارد دالركمك  بين المللي در عرض پنج سال به اين 
كشورها را مورد توافق قرار داده بودند. اما در آماري كه از سوي مخالفان ارائه شـد،   
فاش شد كه حتي بعد از گذشت شش سال فقط سي و يك ميليارد دالر كمك داده 
شده است. مثالً آفريقا به جاي بيست و پنج ميليارد تعهد شده ، فقط يازده ميـلـيـارد     
دريافت كرده است.  در تظاهرات بر ضد سران هشت كشور بزرگ، كه از دو روز قبل 
از اجالس شروع شده بود،  تمام نيرو هاي كارگري و سنديكائي، و احزاب چـپ و      
مترقي  فرانسه  شركت داشتند. در صف هاي تظاهر كنندگان در يكي از روز هـا،       
تعدادي از شهروندان تونس كه با غرور و سر بلندي در باره انقالب شان شعار مـي    
دادند اعالم داشتند كه، وقت آنست كه باز پرداخت وام ها ي داد ه شده  به بن علي 

كه از سراسر دنيا امده بودند، در جـريـان     “  ضد جهاني شدن” ملغي شود. طرفداران  
ساختارسلطله گري سرمايه داري، نـه  ” اجالس روز يكشنبه شان، يكصدا مي گفتند:  

را هم خفه مي كند. نمونـه   “  شمال” بلكه از اين پس مردم “  جنوب” تنها  خلق هاي 
تحميلي به توده ها، “ رياضت كشي”آنچه كه امروز در يونان و يا در اسپانيا، با برنامه 

مي گذرد همان چيزي است كه ما ده ها سال است آن را در كشور هاي آمريـكـاي   
 “التين نظاره گر بوده ايم.

خـرداد   4و 3اجالس عالي  سران هشت كشور قدرتمند جهان، طي روز هاي      
، در لوهاور، در كناره درياي مانش، “دو ويل”ماه مه)، در شهر ساحلي   25و  24ماه (

در وضعيتي شكننده و پر از تفرقه، پس از ناكامي هاي پيش از اين شان در يافـتـن   
 -، و به بن بست رسيدن در چيره شدن بر بحران عظيم سيستم بانـكـي  “ راه درمان“ 

اقتصادي شان، تشكيل شد. از سر گيري ظاهري جريان به  اصطالح عادي امور در   
، بيشتر بـه    2008ـ  2007پس از فرو ريزي مالي  سال هاي “  8گروه ” كشور هاي 

يك تنگي نفس شباهت داشت تا تنفسي عادي. خشم توده ها  در ارتباط با معضـل   
هاي اجتماعي شان در همه جا تند تر و پرتوان تر شده و  مي شود. نشـانـه هـاي         
هشدار دهنده حتي در نقطه هاي دوردست جهان سرمايه داري به چشم مي خـورد.  

يك بار ديگر براي  خـارج شـدن از           “  8گروه ” در حقيقت براين اساس است كه 
مخمصه، با صدور ابالغيه يي تسلي بخش مبني بر اين ادعا كه همه چيز به خير و   
خوشي خواهد گذشت، خواستند تا اوضاع را بر وفق مراد نشان دهند، در حالـي كـه      
دستمزد بگيران  و همه  شهروندان، زير بار مشكالت دست و پا مي زند. در ايـاالت   

از سرگيري نيـرو  ” متحده كه يكي از كار شناسان اقتصادي كاخ سفيد، در آغاز سال، 
ي را وعده داده بود، وضعيت اقتصادي دو باره  تيره و تار شده است. نشانه هاي ”مند

كُند شدن روند رشد، بيشتر مي شود. سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در پـيـش    
،  بلكه  در جهت علت هاي كاهش 2011بيني هايش، نه براي ايجاد شغل در سال 

در صد) بايد تجديد نظر كند. از اين گذشته و به ويـژه     2/  6در صد به  3(كاهش از  

6 June 2011  
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