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عدم كارايي رژيم استبدادي حاكم و چشم انداز  
 پيكار براي آزادي در ايران

، مصـادف بـود بـا        1390خرداد ماه  22
دومين سالگرد كودتاي انتخـابـاتـي رژيـم       
واليت فقيه. دوسـال پـس از كـودتـاي            
نيروهاي امنيتي و سپاه كـه بـه دسـتـور         
مستقيم ولي فقيه راي ميليون ها ايراني بـه  
خشن ترين شكل ممكن لـگـدمـال شـد،       

وضعيت كنوني كشور و بحران همه جانـبـه    
اقتصاي دولت بـرگـمـارده و در        -سياسي

مجموع حاكميت جمهوري اسالمي نشانگر 
روشن عدم كارايي شيوه حكومتي كنوني و   
رشد بحران هاي حاد سياسي در صـفـوف     
حتي متحدان ديروزين و مدافعان برگمـاري  
احمدي نژاد به سمت رياست جـمـهـوري      
است. حوادث دوسال گذشته و ادامه جنبش  
مردمي نيرومندي كه خواهان تغيير شـيـوه   
حكومت مداري استبدادي در ميهن ماست، 
به رغم همه حركت هاي سركوبگـرانـه و     
دستگيري و به زنجير كشيدن صدها مبـارز  
راه آزادي، گواه اين واقعيت است كه رژيـم  
استبدادي و شيوه منحط و ضـد مـردمـي      
اعمال واليت مطلقه فقـيـه بـه عـنـوان          
چارچوب اساسي اعمال حاكميت سيـاسـي،   
در بحران عميق عدم مشروعيت و مقبوليت 
مردمي دست و پا مي زنـد و بـه رغـم            
ادعاهاي گوبلزي دستگاه هاي تبلـيـغـاتـي     
حاكميت چشم انداز تحوالت آينده ميهن ما 

 براي سران رژيم بسيار نگران كننده است.
واكنش هاي بسيار شديـد و نـگـران          

سران رژيم به فرا رسيدن دومين سالـگـرد   
كودتاي انتخابـاتـي، در شـرايـطـي كـه             

جـريـان   ” سخنگويان رژيم مدتهاست از نابودي 
سخن مي گويند خود دليل محكـم دروغ    “  فتنه

بودن مدعيات سران رژيم درباره موفقيت آنها در 
سركوب و خاموش كردن جنبش مردمي اسـت.   
دومين سالگرد كودتاي انتخاباتي در شـرايـطـي    
سپري شد كه كودتاچيان با در پيش گـرفـتـن      
تدبيرهاي شديد امنيتي در تهران بار ديگر ضمن 
آنكه هراس خود را از نيروي پرتوان تـوده هـا       
نشان دادند، بر حضور زنده، پويا و موثر جنـبـش   
ضد استبدادي، بر رغم تمايل باطـنـي، صـحـه       
گذاردند. احمد جنتي، دبير شوراي نگـهـبـان و       
يكي از مجريان اصلي كودتا بر ضد خواسـت و    

خرداد، يعـنـي دو      20اراده مردم، در نماز جمعه 
 22روز پيش از راه پيمايي سكوت به مناسبـت    

خرداد سالگرد كودتاي انتخاباتي، نگراني خود و   
ديگر سران رژيم واپس گراي واليت فقيه را از   
ادامه جنبش و كشيده شـدن دامـنـه آن بـه           

مجلس آينده را در قالب اين جمالت “ انتخابات”
را بـه راه     88اينها قضيه فتنه ” چنين بيان كرد:  

انداختند ... حاال يك عده اي دوباره همان كليـد     
را مي زنند و مي خواهند مسئله تقلب را بـراي    

 ...“ انتخابات مجلس مطرح كنند. 
دومين سالگرد جنبش همگاني دمكراتيـك و    
ضد استبدادي همچنين يك رشته موضوع هاي 
مهم و مبرم را به عنوان مسئله هاي حاد قـابـل   
بررسي در دستور كار  همه حزب ها و نيروهـاي  
مخالف و منتقد استبداد واليي قرار داده اسـت.    
موضوع ها و پرسش هايي درباره: نقش و تـوان   

اعتصاب غذاي زندانيان سياسي 

مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي 

وظيفه فوري نيروهاي آزاديخواه 

  3ادامه در صفحه 

 6ادامه در صفحه 

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران درباره جان باختن هدي صابر 

 بازهم فاجعه آفريني مزدوران استبداد 

حزب توده ايران بار ديگر جنايت مـزدوران رژيـم       
واليت فقيه و دستگاه سركوب حاكم بر ميهن ما را به 
شدت محكوم مي كند و ضمن ابراز همبستگي عميق 
با همرزمان هدي صابر و خانواده او همه نـيـروهـاي      
آزادي خواه و انسان دوست جهان را به اعتـراض بـر     
ضد جنايات در زندان هاي رژيم فرا مي خواند. بـايـد      
تالش در راه آزادي فوري و بدون قيد و شرط هـمـه     
زندانيان سياسي را دو چندان كرد و اجاره نـداد كـه       
 رژيم جهل و جنايت بازهم فاجعـه آفـريـنـي كـنـد.          

ياد هدي صابر و همه جان باختگان راه آزادي ميهـن  
 گرامي و پايدار باد. ننگ بر جنايتكاران حاكم.

بر اساس آخرين گزارش هاي رسيده هدي صـابـر،   

روزنامه نگـار،  
و از فـعـاالن   
مذهبي كه در 
اعتـراض بـه     
جان باخـتـن   
هاله سحابـي،  
ــراه     ــم ــه ه ب
ــرو   ــرخس ــي ام
دليرثـانـي از     
ديگر زندانيان 
ســيــاســي و   

 نتيجه نوسان هاي ارزي اخير،

فشار بيشتربر زحمتكشان ميهن مان 

دوازده تن از زندانيان سياسي در يـك اقـدام         
خرداد مـاه دسـت بـه           28اعتراضي از روز شنبه 

 اعتصاب غذا زدند.
در بيانيه اي كه اين مبارزان در بنـد امضـاء و       

خـرداد مـاه        28توسط پايگاه اطالع رساني كلمه 
ما و شما فرزندان ” انتشار يافته از جمله آمده است:  

سرزمين مهر و آيين مهرورزي هسـتـيـم، لـيـك        
سالياني است كه دربند جباريتي افتاده ايم كـه بـا     
زبان قدرت و بي قانوني با شهـرونـدان خـويـش       

سپس در ادامه با اشاره به جـان  “   سخن مي گويد. 
باختن هاله سحابي و هدي صابر خاطر نشان مـي  

با تصميم بانك مركزي، در طول يكي دو هفته 
گذشته ، مبني بر افزايش قيمـت رسـمـي دالر،        
نوسانا هاي ارزي يي را در كشور شاهد بوديم كـه  
كمابيش همچنان ادامه دارد. اين نوسان ها از آن  
رو با اهميت اند كه در زندگي روزانه ميليون هـا    
نفر از زحمتكشان ميهن، تاثيري غير قابل انـكـار،   
در پي خواهد داشت. به عبارتي ديگر، نوسان هاي  
اخير ارزي در ايران، با هر هدف و دليلي كه پديـد  

 2ادامه در صفحه 
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آمده باشند، در نهايت تاوان خسارات هاي آن را بايد همين توده هـاي    
فقر و رنج متحمل بشوند. ما در اينجا در صدد اين نيستيم كه بـحـثـي       
كارشناساسانه در اين ارتباط ارايه دهيم، زيرا با توجه به واقعيـت هـاي     
موجود و ساختارهاي انگلي يي كه در حاكميت فعلي دست باال را دارند ، 
اصوال اين نوع بحث را در شرايط كنوني غير ضرور مي دانيم. هدف مـا   
از اين نوشتار روشن كردن اين مهم است كه در حاكميـت نـيـروهـاي       
سياسي حاكم كنوني،  منافع ملي ايران و ثروت هاي نجومي حاصل از   
فروش نفت،  نصيب كساني مي شود كه هم اكنون با استفاده از زور و     
سركوب و جنايت از اين منابع به نفع  خويش  بهره برداري مي كنـنـد.   
اقدام اخير بانك مركزي مبني بر افزايش نرخ دالر  در حالي به مـرحلـه   
اجرا درآمد كه چندي پيش محمود احمدي نژاد، در تبيين سياست هـاي  
اقتصادي دولت، اين شبهه را به وجود آورده بود كه قـيـمـت ارزهـاي         
خارجي به نحو قابل مالحظه اي كاهش خواهد يافت. اين دورخيز البتـه   
مربوط به چند هفته گذشته نيست و احمدي نژاد و همفكرانش از مـدت  
ها پيش در صدد بودند تا اين كاهش رسمي ارز را اعالم كنند، اما جريان 

آبـان   9هاي  اخير كامال عكس آن را نشان داده است. خبرگزاري مهر،  
،  در يك گزارش ويژه با اين توضيح كه رئيس جمهوري از رئـيـس    89

كل بانك مركزي درخواست كرد كه نرخ ارز را واقعي كـنـد، از قـول        
از دكتر بهمني خواسته ايم كه قيمت ارز را واقعـي  ” احمدي نژاد نوشت:  

كند، زيرا وقتي ذخاير ارزي در اختيار داريم بايد پول ملي را تقويت كنيم، 
لذا روند كاهشي نرخ ارز بايد ادامه يابد. زماني موفق خواهيم بود كه پول 

احمدي نژاد در حالي اين اظهـارات را    “  ملي مان، پول قدرتمندي باشد. 
ايراد كرد كه بهمني، رئيس بانك مركزي، كه منصوب خود  او اسـت،      

همان كساني كه مي گفـتـنـد    “  همين هفته گذشته در اين ارتباط گفت: 
نرخ ارز بايد باال باشد در يكي دو روز گذشته مقاله نوشته اند كه چرا نرخ 
ارز را باال برده ايد؟ ما نه نرخ پايين را براي ارز مي پذيريم و نه قيـمـت   

 خرداد). 24مهر، “(باال را قبول داريم
براي اينكه هدف هاي اصلي احمدي نژاد را از اين سياست بـيـشـتـر     
ريشه يابي كنيم و بدانيم كه آيا قصد وي  از كاهش نرخ ارز، تقويت بنيه 
اقتصادي كشور مي تواند باشد يا نه، باز به همان  گزارش خـبـرگـزاري    
مهر اشاره مي كنيم كه در آن به تاريخچه سياست كاهش نرخ رسـمـي   
دالر و مخالفت هاي صورت گرفته مي پردازد. مهر، با اشاره بـه خـارج      
شدن  داوود دانش جعفري  از وزارت امور اقتصاد و دارايي، و جايگزينـي  

همان روزهاي اولي كه صمصـامـي بـه      ” وي با صمصامي، مي نويسد:  
عنوان سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي توسط رئـيـس جـمـهـور        
منصوب شده بود، بحث باال بودن غير واقعي قيمت ارز را مطرح كرد و   

بر ”تومان است.  450گفت كه در بررسي كه وي انجام داده، ارزش دالر 
اساس گزارش مهر،  مخالفت بخش خصوصي، بـا مـحـوريـت اتـاق            
بازرگاني،  و ابقاي شمس الدين حسيني بر مسند وزارت اقتصاد و دارايي، 
موضوع كاهش قيمت دالررا به بايگاني فرستاد. مهر در جايي ديگـر از     

برخي ”قول وزير امور اقتصاد و دارايي، شمس الدين حسيني، مي نويسد: 
تومان برسـد. گـروهـي        700تا  300معتقدند دالر بايد ارزان شده و به 

ديگر مي گويند دالر هر چقدر كه مي تواند بايد باال برود اما بايد به اين 
نكته توجه داشت كه اگر فرض كنيم قيمت دالر پايين تر از آنچه قيمت 
منطقي است در بازار عرضه شود خروج ذخاير ارزي از كشـور صـورت       
خواهد گرفت و اين به ضرر اقتصاد ملي است چرا كه نبايد در اقـتـصـاد    

اگر همين قسمت از سخنان وزير اقتصاد را بـا تـامـل          “  خودزني كرد. 
ارزيابي كنيم كه مي گويد: نبايد خودزني كرد، نشان مي دهد كه هـدف   

 از كاهش ارزش دالر در رابطه با رويارويي هاي جناحي تنظيم شده بود.
تا همين جاي كار به خوبي مي توان مشخص كرد كه سياست تاكنون 
اجرا نشده  پايين نگه داشتن قيمت دالر نه بر اساس يك برنامه ريـزي  
اقتصادي، بلكه بر اساس يك تصميم سياسي در مقابل حريفان احمـدي  
نژاد در ديگر جناح ها، و به خصوص در اتاق بازرگـانـي، اسـت. اتـاق          
بازرگاني محلي است كه كالن سرمايه داراني همچون نهاونديـان هـا،     
خاموشي ها، عسگراوالدي ها، و جز اين ها، با تسلط بر آن، در عـرصـه   
هاي گوناگون اقتصادي به غارت و چپاول مردم مي پردازند و از ايـن      
بابت  سودهاي ميلياردي را  نصيب خويش مي سازند. براي نشان دادن  
اينكه سياست كاهش نرخ ارز يك تصميم سياسي در بين جنـاح هـاي     
سركوب گر است، استناد به سخنان نمايندگان جناح هاي  حاكميت در   

، در نشـسـت   89آبان  13اتاق بازرگاني روشنگر است. به گزارش دنياي اقتصاد،  
هيات نمايندگان اتاق تهران، يحيي آل اسحاق در باره موضع ارزي خـودش و      

مردم را نبايد در ابهام فرو برد. حالت ابهام بـراي     ” همفكرانش اين چنين گفت:  
اقتصاد، بدترين ضربه است، چرا كه سرگرداني و ابهام در سياست هاي ارزي و   
تعيين تكليف نرخ ارز و ايجاد شبهه در اين خصوص، ترمز اقتصاد را مي كشد و   

اگـر قـرار اسـت        ” وي در ادامه همچنين گفت: “ كشور را در ركود فرو مي برد.
اقتصاد صادرات محور داشته باشيم حتما بايد نرخ ارز را باال برد تا صادرات كشور 
در بازار جهاني قدرت رقابت داشته باشد و اگر بنا بر توجه به مصرف كننده است 
و جهت گيري اقتصاد كشور رفاه عمومي و كنترل قيمت ها را هـدف گـرفـتـه       

 “است، پس بايد نرخ ارز را پايين آورد.
دغدغه آل اسحاق نه پايين رفتن قيمت ارز است و نه باال رفتن آن، بـلـكـه      
مشخص كردن سياست هاي دولت در اين ارتباط است. صحبت هاي آل اسحاق 
تا حدود زيادي منطقي به نظر مي رسد، چون با توجه به ساختارهاي موجود، در   

 هر دو حالت سودهاي ميلياردي نصيب آنان خواهد شد.
اما سخنان محسن حاجي بابا، نماينده بخش صنعت تهران، بيشتر جالب است. 

نرخ ارز ارزان دائما حجم بيكـاري را در واحـدهـاي          ” وي در اين مورد گفت:   
صنعتي باال برده است. نرخ ارز پايين، بخش هاي معدن، صنعت و كشاورزي را    

 “با بحران جدي مواجه كرده است.
ما برنامـه چشـم     ” مسعود دانشمند، عضو هيات رئيسه اتاق تهران، نيز گفت:   

را داريم كه در آن مشخص شده اقتصاد ما توليد محور اسـت.     1404انداز سال 
بنابراين بايد كاري كنيم كه توليد محور باشيم. با پايين آمدن نرخ ارز توليد مـا     

 “دچار نوسان هايي مي شود.
با نگاهي اجمالي به سياست هاي اقتصادي  در جهان، به خصوص در جريـان  
بحران اقتصادي اخير نظام سرمايه داري، بسياري از كشورهاي دنيا با پـايـيـن      
آوردن ارزش پول ملي، در صدد هستند تا صادرات خودشان را افزايش دهند. بـه  
عنوان نمونه، آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بارها و بارها در اين مورد به چيـن  
اعتراض كرده اند. ارزش رسمي دالر نيز در طول يكي دو سال گذشته در برابـر   
ديگر ارزهاي خارجي كاهش يافته كه همين امر تا حدود زيادي بـه صـادرات       
كشور آمريكا كمك كرده است. پس اگر بخواهيم از يك قانونمندي خـاص در     
ارتباط با سياست صادراتي پيروي كنيم، قاعدتا مي بايست  به اين نتيجه رسيـد  
كه براي افزايش صادرات بايد نسبت به كاهش ارزش پول ملي گام بـرداشـت.     
اينكه در اظهارات آمده در باال، نمايندگان جناح فكري مخالف احمدي نـژاد بـا     
اين سياست به مخالفت برخاسته اند ناشي از در هم تنيدگي منافع اين جناح هـا  

 با سياست هاي اعالم شده ولي اجرا نشده است. 
با باال رفتن نرخ رسمي ارزهاي خارجي در طول چندين هفته گذشته، حـجـم   
زيادي از مقاالت منتشر شده در سايت هاي دنياي مجازي و روزنـامـه هـاي        
داخلي هم به اين مهم اختصاص يافت كه مشخصه اصلي آن مخالفت بـا بـاال     

 رفتن قيمت دالر از سوي دولت احمدي نژاد بوده است.
خرداد، به نقل از عباس علي نورا، عضو كميسيون برنامه  23خبرگزاري فارس، 

بودجه، آورده است كه اگر قيمت ارز كنترل نشود با توجه به اجراي هدفمـنـدي   
درصد برسد. روزنـامـه       35يارانه ها پيش بيني مي شود تورم در سال جاري به 

، “ توليد، ديگر تحمل ضربه هاي سنگين را نـدارد   ” شرق، در مقاله يي با عنوان:  
در اين ميان هر چند توليد كنندگان همـواره بـا     “...  در قسمتي از آن مي نويسد: 

تك نرخي بودن ارز موافق بوده  و به اين امر به چشم خارج شدن از بالتكليفـي  
نگاه كرده اند اما گراني هاي ارز تاثيري چشمگير روي صنايع كشور بخصـوص  
صنايعي كه مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را وارد مي كنند، دارد. افـزايـش      
هزينه هاي توليد به دليل گران تر خريداري شدن مواد اوليه وارداتي، نخستـيـن   
اثري است كه روي اين صنايع گذاشته  و كام صنعتگران را با وجود تـعـيـيـن       

 “تكليف تلخ مي كند.
دكتر فرشاد مومني نيز در مقاله يي كه در اكثر سايت ها و روزنامه ها انتـشـار   

در “...  يافت، به اين موضوع پرداخته و در اين رابطه در جـايـي آورده اسـت:            
چارچوب اقتصاد سياسي رانتي قاعده رفتاري مسلط آن است كه صداي مولدهـا  
كمتر شنيده مي شود و اين اراده غير مولدها است كه معموال مي تواند خـود را    
تحميل نمايد. هنگامي كه بحث از هدفمند كردن يارانه ها مطرح بود بسياري از  
كارشناسان و تحليل گران اطمينان داشتند كه به واسـطـه مشـكـالت جـدي          
ساختاري كشور اگر قرار بر اين باشد كه دولت از ميان مالحظات مـربـوط بـه        
منافع توليد كنندگان و مصرف كنندگان، انتخابي صورت دهد قطعا اولويـت بـه     

 “توليد كنندگان داده نخواهد شد.
خرداد، متن نامه صنعتگران را انتشار داده كه در    23در همين ارتباط تابناك، 

بخش عمده اي از مواد اوليه و واسطه اي صنايع كشور ” آن از جمله مي خوانيم:  

 3ادامه در صفحه 

 ادامه نتيجه نوسانات ارزي ...
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مبارزان راه آزادي، در اعتصاب غذا به سر مـي    
برد، امروز بر اثر ايست قلبي ديده از جهان فـرو    
بست. جان باختن هدي صابر، فاجعه آفـريـنـي       

قضـايـي   -ديگري از سوي دستگاه هاي امنيتـي 
رژيم واليت فقيه است. برخورد ضـد انسـانـي         
مسئوالن زندان هاي رژِيم واليت فـقـيـه بـا         
مبارزان در بند، بار ديگر نشانگر ماهيت عميـقـاً   
ضد مردمي حكومتي است كه ايران را به زنداني 
بزرگ براي ميليون ها شهروند ميهن ما تبـديـل   

 كرده است.
هدي صابر، همچون شماري ديگر از مبـارزان  
راه آزادي در سال هاي اخير بار ها دستگـيـر و     
روانه شكنجه گاه هاي رژيم ولي فقيه شده بود. 
وي در پي كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و دستگاه 

بـراي    –سركوب از دوم مرداد ماه سال گذشته   
بازداشت شده بود. وي در پي جان   -چندمين بار

باختن هاله سحابي و در اعتراض به جـنـايـات      
مزدوران رژيم واليت فقيه دست به اعتصاب غذا 

مـا  ”زد و در پيامي از زندان به مردم ايران گفت: 
 –سيـاسـي مـلـي           –دو عضو خانواده فكري 

 11مذهبي در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه   
و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول  90خرداد ماه 

سحابي بزرگ كه مادرصفت و خواهرگـونـه در     
خدمت مردمان و آسيب ديدگان وقايع دو سـال    

خرداد  12اخير ميهن بود، از گاه غروب پنجشنبه 
زندان اوين بدون طـرح هـيـچ       350ماه در بند 

گونه مطالبه و خواسته شـخـصـي، دسـت بـه          
اعتصاب غذاي تر مي زنيم و با آب و چاي و قند 

 “و نـــمـــك، ســـر مـــي كـــنـــيـــم.              
بر اساس گزارش هاي مخابره شده پـرشـكـان      
متخصص اهمال مسئوالن زندان در رسـانـدن     
هدي صابر به بيمارستـان را دلـيـل اصـلـي            
درگذشت او اعالم كرده اند. بر اساس هـمـيـن     
گزارش ها مسئوالن قضايي و مامـوران وزارت    
اطالعات تاكنون از تحويل جنازه هدي صابر به 

 خانواده اش خودداري كرده اند. 
حزب توده ايران بار ديگر جنـايـت مـزدوران      
رژيم واليت فقيه و دستگاه سركوب حاكـم بـر     
ميهن ما را به شدت محكوم مي كند و ضـمـن   
ابراز همبستگي عميق با همرزمان هدي صابر و 
خانواده او همه نيروهاي آزادي خواه و انسـان      
دوست جهان را به اعتراض بر ضد جنايـات در    
زندان هاي رژيم فرا مي خواند. بايد تـالش در     
راه آزادي فوري و بدون قيد و شـرط هـمـه          
زندانيان سياسي را دو چندان كرد و اجاره نـداد    
كه رژيم جهل و جنايت بازهم فاجعه آفـريـنـي      

 كند. 
ياد هدي صابر و همه جان باختگان راه آزادي 
ميهن گرامي و پايدار باد. ننگ بر جنايـتـكـاران     

 حاكم.
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
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از طريق واردات تامين مي شود كه هرگونه افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمت تمام شده مواد اولـيـه   
 “مي شود.

مقايسه نظر كساني كه در اتاق بازرگاني و اتاق تهران مسئوليت هايي را بر عهده دارند، بـه خـوبـي       
ديدگاه واقعي كساني را نشان مي دهد كه اجراي هر سياست اقتصادي را در جهتي مثبت ارزيابي مـي  
كنند كه منافع آنان را تامين كند. ما در اينجا قصد ارائه بحث كارشناسانه درباره ارححيت افزايـش يـا      
تنزل نرخ ارز را نداريم، چون همان طور كه در باال اشاره كرديم، با توجه به ساختارهاي موجود ـ كـه    
فرشاد مومني هم به آن اشاره كرده است ـ بعيد است كه سياست اقتصادي يي در جهت منافع مـلـي،   
صورت عملي به خود بگيرد. هدف ما افشاي ساختاري است كه  با تكيه زدن بر منصب هاي كلـيـدي    
باعث گرديده  ميهن ما با چنين وضعيت بسيار خطرناكي مواجه شود. مقايسه سخنان كساني كـه در       
اتاق تهران و اتاق بازرگاني در مسند مسئوليت ها هستند و خواستار افزايش نرخ رسمي دالر شده اند، با 
متن  نامه صنعتگران  درهم تنيدگي منافع مسند نشينان در اتاق هاي بازرگاني را به خوبي نشان مـي    
دهد. هدف اين قشرهاي انگلي نه كمك به پيشرفت اقتصاد ميهن بلكه تامين منافع كوتاه و بلند مدت  

 در قالب كسب سودهاي نجومي است.
اما آيا اين واقعيت ها نشان دهنده حقانيت سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد و همفكرانش اسـت؟  
نگاهي به گزارشات منتشر شده و اظهارات ايراد شده به روشن شدن اين قضيه كـمـك مـي كـنـد.          

چنانچه صادرات روزانه نفت كشور را حـدود      ” خرداد، در اين ارتباط مي نويسد:   28خبرگزاري فارس، 
دالر فرض كنيم، درآمد دالري    110ميليون بشكه در نظر بگيريم و قيمت نفت ايران را نيز حدود  2/4

ميليارد دالر خواهد بود. به ايـن تـرتـيـب           96حاصل از صادرات نفت كشور در طول يكسال بيش از 
ميليارد تومان درآمد جديد براي دولـت     9600توماني در ارزش هر دالر، بيش از  100افزايش بيش از 

تـومـان      1050كل كشور    1390ايجاد مي كند. اين در حالي است كه ارزش هر دالر در بودجه سال  
تصويب شد و بايد مشخص شود كه مازاد اين رقم كه در بودجه لحاظ نمي شود، به چه حسابي واريـز  

 “شده و نحوه نظارت بر اين ميزان درآمد چگونه خواهد بود؟
اين اتفاقات به خاطر ” خرداد، از قول محمد خوش چهره، مي نويسد:    23همين خبرگزاري در تاريخ 

وي “  اراده اي در مديريت كالن است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود. 
هم اكنون به جاي توجه به بخش مولد اقتصادي به بخش هاي غـيـر     ” در جايي ديگر نيز مي گويد:   

مولد و سوداگري ارز دامن زده مي شود، اين بخش ها مخل اقتصاد و مغاير با محتوا و پيام جـهـانـي      
 “هستند.

احمدي نژاد و همفكرانش خواستار كاهش نرخ دالر بودند، اما اكنون كه زمينه چپاول و درآمـدهـاي   
نجومي فراهم آمده به سياستي بر عكس آن چيزي كه براي آن تبليغ مي كردند، روي آورده انـد. از       
طرف ديگر نمايندگان كالن سرمايه داران در اتاق بازرگاني در سايت ها و روزنامه هاي زير اخـتـيـار      

 خويش به انتقاد برخاسته اند كه افزايش قيمت دالر به توليد  لطمه مي زند.
سال حاكميت رژيم واليت فقيه شاهد نوسان هاي  قيمت هاي جهاني نفت بوده ايم،  32ما در طول 

اما از شروع رياست جمهوري احمدي نژاد تاكنون قيمت هاي جهاني نفت به طور چشمگيري افزايـش  
ميليارد دالر را نشان  400تا  300يافته و درآمدهاي حاصل از فروش نفت طي اين سال ها ارقامي بين 

مي دهد. چه در زماني كه قيمت هاي نفت در سطح پاييني قرار داشت و چه هم اكنون كه با قـيـمـت      
بااليي به فروش مي رسد، هيچ گونه تغييري در بهبود وضعيت مردم حاصل نگرديده است. اقـتـصـاد       

سـال،     32ايران بررغم تمامي هياهوها و تبليغات همچنان متكي به صادرات نفت است. در طول اين  
درآمدهاي نفتي به انواع و اقسام مختلف مورد تاراج و چپاول سردمداران رژيم واليت فقيه قرار گرفتـه  
است. آن چيزي كه هم اكنون زير لواي برنامه اقتصادي به مرحله اجرا در مي آيد ادامه همان روندهاي 
چپاول است كه هم اكنون احمدي نژاد و همفكرانش در راس آن قرار دارند. اثر ها و پيامدهاي زيان بار 
اين اقدام هاي ضد مردمي هم اكنون و يا به تدريج در زندگي مردم ايران به شكل هاي  مـخـتـلـف       

سال گذشته ، با  32همچون بيكاري و افزايش تورم خود را نشان خواهند داد. اين روند در طول تمامي  
وجود تغيير دولت ها، ادامه داشته و پديده يي جديد نيست. بنابراين افشاي اين سيـاسـت هـاي ضـد         
مردمي نزد افكار عمومي در حال حاضر بهترين سياست ممكن مي تواند باشد. بحث  تخصصي پاييـن   
يا باال بردن نرخ ارز موقعي ثمربخش است كه ما داراي  دولتي مردمي و پاسخگو باشيم. با بر سر كـار   
بودن  دولتي كه بنا به اعتراف خود حكومتيان مخالفش تاكنون چگونه هزينه كردن ميلياردها دالر از     
درآمدهاي نفتي را  مشخص نكرده است، اصوال بي معني است. ميهن ما با توجه به درآمدهاي بـاالي   
نفتي در طول ده دوازده سال گذشته، در صورت وجود يك دولت مردمي، مي توانست از يك اقتـصـاد   
پويا با ساختارهاي قوي برخوردار باشد، اما تورم، فقر، بيكاري و در پي آن، گسـتـرش آسـيـب هـاي          

 اجتماعي، همچنان در همه جاي زندگي روزانه مردم به خوبي نمايان است.  
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

حمايت دولت مردم ستيز احمدي نژاد 
 از اليحه ضد خانواده 

در گرماگرم كشمكش و درگيري جناح بنـدي  
هاي حكومتي، معاون حقوقي رييس جمـهـوري   

خـرداد     11طي گفت و گويي با خبرگزاري مهر، 
ماه، به بيان مواضع دولت در خصوص حقـوق و    
جايگاه زنان پرداخت. معاون حقوقي احمدي نژاد  
در اين مصاحبه خواستار تصويب نهايي اليـحـه   
موسوم به حمايت از خانواده شد كـه مـواد و         
تبصره هاي ارتجاعي آن به حق مورد اعـتـراض   
جنبش زنان و همه حزب ها و نيروهاي مترقي و 
آزادي خواه كشور بوده و هست. در بخـشـي از      

سال زمـان بـراي        4” اين مصاحبه آمده است:  
بررسي اليحه خانواده قابل دفـاع نـيـسـت ...           
حساسيت و جاذبه اين اليحه با اهميت، بسـيـار     
باال است اما سپري شدن چهار سال زمان بـراي  
تصويب قابل دفاع نيست. با توجه به فرمايشـات   
مقام معظم رهبري و بيانات صريـح و روشـن       
ايشان درخصوص حقوق زوجه، اين اليحه بـايـد   
پيگيري و نهايي شود. مشكالتي كه درخصـوص   

و چند ماده ديگر وجود داشت كـه   23و  22مواد 
قرار شد دوباره در كميسيون قضـايـي بـررسـي       
وتكميل شود و بايد از اعضاي كميسيون قضايي 

مـواضـع مـعـاون       “  تكميل آن را پيگيري كـرد.  
حقوقي رياست جمهوري كه در حقيقت بيانـگـر   
نظر، سياست و ديدگاه دولت مردم ستيز احمـدي  
نژاد است، گوياي اين واقعيت است كـه دولـت     
خواهان تصويب نهايي اليحه ضد خـانـواده و       
اجراي سريع آن بوده و هيچ ارزشي براي نظرات 
زنان كشور قابل نيست و فقط در پـي تـامـيـن       
منافع قشرهاي توانگر و نو كيسه هاي ثروتمـنـد   
حامي رژيم واليت فقيه است. در ادامه مصاحبـه   

دولت يـك  ”  معاون احمدي نژاد تاكيد مي كند:  
اليحه ديگر در مورد حقوق خانواده به مجـلـس   
ارايه مي كند، بر اساس يكي از مواد قانون برنامه 
چهارم توسعه كه مركز امور زنان را مكلـف بـه     
بازنگري قانون مدني در مسايل زنان و خـانـواده   
كرده بود، اليحه اي تنظيم شده كه بررسي ها و 
كار كارشناسي آن در كميسيون هاي دولت بـه    
اتمام رسيده است و دولت بايد براي ارسال آن به 

 “مجلس تعيين تكليف كند.
بي شك اليحه جديد نيز همانند اليحه ضـد    
خانواده داراي محتوي ارتجاعي و زن سـتـيـز        
خواهد بود. دولت كودتا در شرايطـي خـواهـان       
تصويب نهايي اليحه ضد خـانـواده و نـاديـده         
گرفتن حقوق و ديدگاه زنان كشور مي شود كـه  

طي چند ماه اخير تبليغات گسترده اي را پيرامون توجـه بـه     
منافع زنان خصوصا زنان طبقات محروم و تهيدست جامعه به 
راه انداخته است. اين تبليغات بي پايه و دروغ فـقـط پـرده         
استتاري براي فريب زنان و اجراي برنامه هاي واپس گرايانه 
و قرون وسطايي دولت قشري و ماوراء راست احمدي نـژاد    

 است. 
تالش براي تصويب نهايي اليحه حمايت از خـانـواده از     
سوي دولت اقدام ديگري در راستاي گسترش تبعيض نسبت 
به  زنان ميهن ما، پايمال ساختن حقوق آنان و تـحـمـيـل       
 انديشه و ديدگاه هاي واپس مانده و ارتجاعي به جامعه است. 
جنبش زنان با تجربه اندوزي از مبارزات دليرانه چند سـال  
اخير خود هوشيارانه اقدام ها و مانورهاي ارتجـاع و دولـت       

 احمدي نژاد را افشاء و خنثي ساخته و مي سازد!
 

برنامه ارتجاع براي مقابله با جنبش دانشجويي 
از احضار دانشجويان به كميته هاي انضباطي تا   -

 سهميه بندي جنسيتي
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور در ايام امتحانات با موج گسترده اعمال فشـار بـه       
دانشجويان روبه رو هستند. احضار ده ها دانشجو به بهانه هاي واهي به كميته هاي انظباطي، حـذف     
پذيرش دختران و زنان در سطوح كارشناسي ارشد و اجراي طرح سهميه بندي جنسيتي و تعـلـيـق و      
اخراج از زمره شيوه هايي به شمار مي آيند كه ارتجاع به وسيله آن ها سعي در سركوب كوچك تريـن  
صداي اعتراض در دانشگاه ها را دارد. كامران دانشجو، وزير علوم دولت كودتا، طي مصاحبه يـي بـا        

حاكميت اگر تشخيص دهد كه دانشگاه از ريل و خـواسـتـه      ” خرداد ماه، يادآور شد:  9خبرگزاري مهر، 
مردم جدا مي شود، نه تنها حق دارد بلكه وظيفه دارد كه دانشگاه را به مسيري بياورد كه مردم (بخوان 
رژيم سركوبگر واليت فقيه) از ما انتظار دارند ... ما به استقالل دانشگاه قابل هستيم اما اين استقـالل      

همزمان با ايـن سـخـنـان،         “  دانشگاه دال بر اين نيست كه حاكميت نمي تواند اعمال حاكميت كند. 
خرداد ماه، گزارش داد كه، سازمان سنجش ظرفيت پذيرش دانشجوي دختر در برخـي   9دانشجو نيوز، 

از رشته هاي تحصيلي را حذف كرد و به اين ترتيب براساس طرح سهيمه بندي جنسيـتـي پـذيـرش       
دانشجوي دختر در برخي از رشته هاي تحصيلي درمقطع كارشناسي ارشد متوقف شد. دراين خصوص  

خرداد ماه، نوشت كه، دانشگاه علم و صنعت با تغيير جدول پذيرش  7پايگاه اطالع رساني سحام نيوز، 
خود در مقطع كارشناسي ارشد، سهميه دختران را در تمامي رشته ها در مقطع روزانه به صفر رسـانـده   

سهيمه براي دختران درنظر گرفته شده  25رشته تحصيلي تنها  19است. درمقطع شبانه نيز در تمامي  
 است. 

عالوه بر دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه قم نيز پذيرش دانشجوي دختر دربرخي رشته ها را متوقف 
ساخته است. در دانشگاه هاي آزاد رشت، سنندج، دانشگاه نوشيرواني بابل و دانشگاه تهـران فـعـاالن       
دانشجويي و نيز دانشجوياني كه بالقوه مخالف و معترض فعال ارزيابي مي شوند به كـمـيـتـه هـاي        
انضباطي احضار شدند. همچنين تعدادي از فعاالن شناخته شده جنبش دانشجويي درآستانه سـالـگـرد     

 كودتاي انتخاباتي از سوي شعبه اطالعات سپاه احضار ومورد بازجويي قرار گرفتند. 
از ديگر روش هاي اعمال فشار مي توان  به ماجراي دانشجويان ستاره دار اشاره كرد. شوراي دفـاع   

خرداد ماه، به روند رو به رشد ستاره دار شدن دانشـجـويـان       14از حق تحصيل در بيانيه اي تفصيلي 
براي ششمين سال پياپي از زمان روي كار آمدن محمود احمـدي نـژاد،     ” اعتراض كرده و مي نويسد:  

) ستاره دار و از حق اوليه تحصيل  90تعدادي از فعاالن دانشجويي دركنكور كارشناسي ارشد سال نود ( 
در مقطع كارشناسي ارشد محروم شدند ... همچنين تعدادي از فعالين دانشجويي كه بـراي آن هـا            
كارنامه اوليه صادر شده است گفته اند كه كارنامه آن ها دستكاري ورتبه اي بسيار بدتر از رتبه واقعـي  

 “آن ها دركارنامه اوليه اعالم شده است.
همه اين اقدام ها براي مهار و خاموش ساختن صداي حق طلبانه جنبش دانشجويي كشور صـورت  
مي گيرد. ارتجاع به زعم خود با تشديد اعمال فشار مي كوشد سكوت گورستاني بر دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي برقرار ساخته و تحرك و قدرت مانور جنبش دانشجويي را خنثي سازد. اين سياسـت در     

 آستانه كودتاي انتخاباتي و برگماري احمدي نژاد توسط ولي فقيه تشديد شده است.
جنبش دانشجويي از توان زيادي براي تاثير گذاري برمبارزه همگاني توده ها بر ضد استبداد واليـي  
برخوردار است. با تعيين تاكتيك هاي مناسب و تقويت اتحاد عمل در صفوف جنبش دانشجويي مـي     
توان ضمن ناكام گذاردن توطئه هاي واپس گرايان، توان جنبش اصيل و پوياي دانشجويي را از قوه به 

 فعل در آورد!
 

 فساد مالي و رانت خواري، ويژگي بارز رژيم واليت فقيه! 
انتشار همزمان چند خبر و گزارش پيرامون غارت ثروت ملي، رانت خواري و فساد مالي در رسـانـه     
هاي همگاني بارديگر توجه انديشه هاي همگاني را بر موضوع ابعاد فساد و رشوه خواري در جمهوري 

ميليوني به مديران  3300خرداد ماه، در گزارشي، پاداش (بخوان رشوه)    4اسالمي متمركز كرد. ايسنا،  
خرداد ماه، از شناسايـي بـانـد      5بانك سينا از سوي  بنياد مستضعفان را اعالم داشت. خبرگزاري ايلنا،  
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 ادامه رويدادهاي ايران ...

بزرگ فساد مالي در بانك مركزي خبري را منتشر ساخته و نوشت كه 
، سود جويي هزاران ميليارد توماني در بانك مركزي و خريد و فروش 
ارز دولتي به شكل غير قانوني توسط تعدادي از مديران اين بـانـك     
افشا گرديد. در همين حال پايگاه هاي اينترنتي تـابـنـاك، الـف، و          
خبرگزاري فارس، به افشاي غارت ثروت ملي و حيف و ميـل امـوال     
عمومي توسط برخي چهره هاي نزديك به احمدي نژاد در پروژه هاي 
عمراني پرداخته و پرده از روي رانت خواري در احداث تاالرهاي بيـن  

ميلـيـارد تـومـانـي         450المللي جزيره كيش و دزدي مالي در پروژه 
برداشتند. در خالل انتشار اين خبرها دادگستري تهران اعالم داشـت     
كه رييس سابق شركت دخانيات جمهوري اسالمي و معـاون او بـه       
دليل اخالس، دزدي و تصرف اموال عمومي در دادگاه محاكمه و بـه  
زندان محكوم شدند. تنها يك فقره از اختالس اين دو مـديـر ارشـد       

ميليارد تومان بوده است. اما يكـي از      5/2جمهوري اسالمي بيش از 
مهم ترين موضوع هاي مرتبط با رانت خواري و فساد مالي پرداخـت  

ميليون نفر درآستانه انتـخـابـات ريـاسـت         9هزار تومان به  80مبلغ 
خـرداد     4جمهوري دهم از سوي دولت احمدي نژاد بود.  خبرآنالين، 

ماه، در گزارشي، پرداخت اين مبلغ را خريد راي از سوي دولت نام داد 
ميليون نفر و بـه   9در آستانه انتخابات رياست جمهوري به ” و نوشت:  

هزار تومان پرداخت شده است. در حالي كه هنوز حـتـي       80هر نفر 
بهاي سهام عدالت را پرداخت نكرده بودند و اصـال سـودي وجـود          
نداشت. سهام عدالت كه درآستانه انتخابات دور گذشته بـه تـعـداد         

 “زيادي از مردم داده شد، پس از آن (يعني پايان انتخابات) قطع شد.
عالوه بر اين ها، طي هفته هاي اخير از امكان انتشار پرونده فسـاد  
مالي محمد رضا رحيمي، معاون اول احمدي نژاد، كـه بـه پـرونـده         
اختالس در بيمه ايران شهرت دارد و نيز پرونده اختالس كالن ده ها 
ميليارد توماني محمد علي آبادي، سرپرست وزارت نفـت، در دوران      

 رياست سازمان تربيت بدني، خبرهايي منتشر شده است.
اين خبرها و گزارش ها نوك كوه يخ فساد مالي و رانت خواري در   
رژيم واليت فقيه است. اصوال فساد مالي جزء جدايي ناپذير و سرشتي 
جمهوري اسالمي قلمداد مي شود وهيچ يك از جناح ها حكومتي از   
آن مبرا نبوده ونيستند. پديده رانت خواري و حيف و مـيـل ثـروت           
همگاني امري اتفاقي و يا ويژه يك اليه و افراد خاص در حـكـومـت    
نيست، سراپاي حاكميت كنوني غرق در ثـروت انـدوزي و غـارت          
سرمايه هاي ملي است. به بيان دقيق تر،  فساد مالـي شـاخصـه و         

 ويژگي بارز رژيم واليت فقيه به شمار مي آيد!
 

 اختالف بر سر چيست؟!
 ميليوني و اختالف دولت و قوه قضاييه 90ديه 

كشمكش و اختالف ميان قوه اجراييه و قوه قضاييه برسر تعـيـيـن    
ميزان ديه از بحث برانگيزترين خبرهاي چند هفته اخير قلمـداد مـي     
گردد. هنگامي كه محسني اژه اي دادستان كل جمهوري اسـالمـي      
وسخنگوي رسمي قوه قضاييه در گفت و گويي با بخش خبـر ويـژه     

ديـه  ” خرداد ماه، اعالم كرد:   8شبكه دوم سيماي جمهوري اسالمي، 
حق الناس بوده و امسال برمبناي تحقيق ميداني واعالم وزارت جهاد 

نزاع “ ميليون تومان است 90نفر شتر به ميزان  100كشاورزي، قيمت 
و اختالف برسر ميزان ديه باال گرفت و رييس كل بيمه مركزي ايران 
افزايش ميزان ديه توسط قوه قضاييه را داراي عواقب منفي بسيـاري  
دانست و خواستار تغيير آن شد. با اوج گيري اختالفات رييس پلـيـس    
راهنمايي نيروي انتظامي، نيروهاي بسيج، كميته امداد خـمـيـنـي و       
شماري از بنيادهاي انگلي نيز با ورود به اين نزاع به حمايت از قـوه      
قضاييه پرداختند. مخالفان افزايش ديه به ويژه روساي شركت هـاي     
بيمه و شماري از شركت هاي حقيقي و حقوقي اعالم مي كنند كـه    
افزايش ميزان ديه آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي دارد. رييس كـل   

مـگـر در     ” بيمه مركزي ايران دراين باره خاطر نشان ساخته اسـت:     
كشور چه اتفاقي از سال گذشته افتاده كه نرخ ديه دو برابر شده است. 

اگر بخواهيم گذشته را جبران كنيم (يعني شركت هاي بيمه داخلي و خارجي امكان 
فعاليت در ايران را پيدا كنند) بايد طرح افزايش با زمان بندي مناسب انجام شود ...    
اين افزايش مانع از سرمايه گذاري برخي شركت هاي بيمه براي كسب درآمد مـي  
شود، منابع بيمه از درآمد شخص ثالث به اين علت كه همزمان با دريافت حق بيمه 
در حال پرداخت خسارت هم هست، آنقدر زياد نيست كه بتواند سرمايه گذاري كند، 
بلكه سرمايه گذاري در بيمه هايي مثل بيمه عمر است كه طوالني مدت هستند ...   
افزايش ميزان ديه به گران شدن كاالها و خدمات مرتبط با ديه نيز مـنـجـر مـي       

 “شود.
آنچه رييس كل بيمه مركزي ايران در قالب يك پرسش مطرح ساخته، مي تواند 
چون تابش نوري برتاريكخانه سياست هاي رژيم واليت فقيه به درك صـحـيـح      
ماهيت اختالف قوه قضاييه و دولت برسرميزان ديه ياري رساند. تاكنون رييس قوه  
قضاييه و معاونان او از پاسخ به پرسش رييس كل بيمه مركـزي ايـران مـبـنـي          

مگر در كشور چه اتفاقي از سال گذشته افتاده كه نرخ ديه دو برابر شـده  ” براينكه، 
شانه خالي كرده اند. علت نيز روشن است، زيرا واقعا در كشور اتفاقـي رخ     “  است؟

داده است. مهم ترين اتفاق مرتبط با اختالف برسر ميزان ديه اجراي برنـامـه آزاد      
سازي اقتصادي، پيامدهاي آن و همچنين مصوبه مجلس پيرامون اجـازه صـدور       
فعاليت به بانك هاي خصوصي و شركت هاي بيمه خصوصي داخلي و خـارجـي       
است! همين اتفاق به ظاهر ساده ريشه اختالف حاد بر سر ميزان ديه است و علـت   
دو برابر شدن ديه در سال جاري را بايد دراين مصوبه و برنامه آزاد سازي اقتصادي 
جستجو كرد! افزايش ديه آن هم دو برابر ميزان سال گذشته بـراي تـعـدادي از         
شركت هاي بيمه خصوصي كه خود را براي حضور در بازار ايران آماده كرده اند و   
از حمايت محافل و كانون هاي پرنفوذ سياسي برخوردار هستند، عالمت و اشـاره    
اي روشن است. اختالف برسر ميزان ديه، اختالفي ميان جناح ها و كانـون هـاي      
قدرت بر سر منافع سرشار مالي و سودهاي هنگفتي است كه با خصوصي سـازي    
بيمه نقشه تصاحب آن را كشيده اند. بي جهت نيست كه صادق الريجاني از سويي  
برافزايش ديه پافشاري مي كند و از ديگر سو احمدي نژاد، مطابق گزارش روزنامه 
ايران، ضمن مخالفت با طرح قوه قضاييه، موضوع تجديد نظر در ميزان ديه را بـا    

در ميان گذاشته است. افزايش و كاهش ميزان ديه به طور مستقيـم   “  بيت رهبري”
با ميزان نرخ بيمه و چگونگي فعاليت شركت هاي بيمه خصوصي داخلي و خارجـي  

 ارتباط دارد. اختالف بر سر ميلياردها تومان نرخ بيمه وسودهاي سرشار آن است!
 

 منصوره بهكيش را آزاد كنيد!
 

ماموران امنيتي رژيم واليت فقيه، منصوره بهكيش، فعال شناخته شده خـانـواده   
زندانيان سياسي و تشكل مادران عزادار (پارك الله) را بازداشت و روانـه زنـدان         

 كردند.
تن از اعضاي خانواده او دردهه شصت از سوي  ارتـجـاع    6منصوره بهكيش كه 

به شهادت رسيده اند، از زمره فعال ترين و پر كارترين افراد در ساليان اخير بـراي    
فاجعه  -روشن شدن ابعاد جنايت فراموش نشدني كشتار دسته جمعي زندان سياسي

ـ  بوده است. خانواده هايي همچون بهكيش ومحمد زاده گازرگاه   1367ملي سال 
نمادهاي حقانيت مبارزان راه آزادي و عدالت اجتماعي و جنبش چپ ايران به شمار 
مي آيند، و گواه روشن جنايت رژيم واليت فقيه و كشتار شريف ترين فرزندان اين 
مرز و بوم است. از اين رو، گزمگان جهل و تاريك انديشي همواره كوشيده اند افراد 
و شخصيت هاي باقي مانده اين گونه خانواده ها را كه با شجـاعـت بـه افشـاي         

مي پردازند، ازسر راه خـود    1367جنايات مربوط به دهه شصت و فاجعه ملي سال 
 حذف كنند.

خرداد( دومين سالگرد كودتاي   22شب  8دستگيري منصوره بهكيش در ساعت 
انتخاباتي) با برنامه ريزي صورت گرفته است. كودتاچيان به اين ترتيب در صـدد        
ايجاد ارعاب و ترساندن مادران عزادار (پارك الله)، خانواده ها و بستگان شـهـداي   
قهرمان فاجعه ملي، و به طور كلي مرعوب ساختن دگرانديشان وكاستن از تـاثـيـر    
 فعاليت هاي افشاگرانه و روشنگرانه تشكل هاي مردمي و ترقي خواه كشور هستند.

بازداشت منصوره بهكيش موجب نگراني از سرنوشت اين فعال ثـابـت قـدم و        
شجاع حقوق انساني شده است. حزب توده ايران بازداشت منصوره بهكيش وشدت  
بخشيدن به اعمال فشار بر مادران عزادار را محكوم كرده و خواستار آزادي فوري و 
بدون قيد و شرط او و ديگر زندانيان سياسي كشور است. با بازداشت او نمي تـوان     
در عزم خانواده شهداي دهه شصت و همه حزب ها و نيروهاي ترقي خواه ميـهـن   
در معرفي و مجازات عامالن و آمران فاجعه ملي خللي وارد آورد! منصوره بهكيـش  

 را آزاد كنيد!
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جنبش مردمي، سياست و تاكتيك هاي مناسب و موثر در مـرحلـه     
كنوني و  گام هاي عملي و واقعي در راه اتحاد عمـل نـيـروهـاي       
آزادي خواه و ضد استبداد و باالخره  دورنماي جنبش و چشم انـداز  
مبارزاتي در حال و آينده، از جمله موضوعاتي است كه بايد با دقـت  

 به آنها پرداخت و راه كارهاي مناسب را جستجو كرد.  
در خصوص اين موضوع ها  نظر و ديدگاه هـاي مـتـفـاوت و           
مختلفي بيان شده و مي شود. بي شك گفت و گو و تعامل سازنـده   
ميان همه اجزا و بخش هاي جنبش دمكراتيك و ضد اسـتـبـدادي    
كنوني از اهميت جدي برخوردار است. زيرا تنها در پـرتـو اتـخـاذ          
سياست هاي درست كه براساس خرد جمعي و تعامل و تحمل بدور 
از ذهني گرايي و پيش داوري صورت گرفته باشد مي توان به ارتقاء 
سطح كارايي و اثر بخشي مبارزات اميد داشت و گام در راه پيروزي 
و تامين حق حاكميت مردم برداشت و استبـداد واليـي و دولـت          

 برگمارده ولي فقيه را به عقب نشيني و تسليم وا داشت!
در مرحله حاضر اتخاذ سياست، تاكيتك و راهكارهاي مناسب و   
منطبق با ظرفيت جنبش و متناسب با واقعيت هاي امروز ايـران و    
منطقه و در پيوند با آن، تالش خستگي ناپذير در راه اتحاد عمل و   
حركت به سمت تشكيل يك جبهه فراگير شامل وسـيـع تـريـن         
نيروهاي مخالف استبداد، مدافع آزادي، تامين عدالت اجتمـاعـي و     

 حق حاكميت مردم عاجل ترين وظيفه ها به شمار مي آيند. 
تعيين تاكيتك هاي مناسب و شعارهاي واقع بينانه منطـبـق بـا      
ظرفيت و توان جنبش، با توجه به مرحله كنوني مبارزه، به تشخيص 
صحيح و عيني روندهاي موجود ، نقش هر يك از طبقه ها و اليـه  
هاي درگير اين مبارزه، درك درست و واقعي داشتن از اوضاع جهان 

 و منطقه بستگي تام و تمام دارد. 
درك تضادهاي طبقاتي و منافع گروه ها و قشرهاي گـونـاگـون    
اجتماعي، جنگ قدرت براي انحصار بيش از پيش اهرم هاي قدرت 

اقتصادي و نقش فزاينده هرم رهبري سپاه و نـيـروهـاي      -سياسي
امنيتي در تحوالت كه مي تواند تأثير مهمي را در شكل و ماهـيـت   
روبناي سياسي كشور برجاي بگذارد از جمله موضوعاتي است كـه    
رسيدن به درك مشتركي از اين مجموعه در ميان نيروهاي آزادي   
خواه و تحول طلب مي تواند به امر سازمان دهي مبارزه مشـتـرك   
ياري رساند.   درك اين واقعيات مي تواند در اتخاذ سياست هـاي     
تاكتيكي به سود حفظ موقعيت و ارتقاء سطح مبارزاتـي جـنـبـش       
مردمي عامل موثري قلمداد گردد و به نوبه خود زمينه نزديكـي و    
هماهنگي در بين طيف هاي متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادي 
را فراهم آورد . در خصوص اين مسئله پايگاه اطالع رساني كلـمـه،    

خرداد ماه،  مصاحبه مشاور ميرحسين موسوي را منتشر ساخـت   17
كه در آن، اردشير امير ارجمند، سخنگوي شوراي هماهنگي راه سبز 
اميد، پيرامون نزاع كانون هاي انگلي قدرت در رژيم واليت فقـيـه،   

عده اي قدرت طلب و بي بصيرت بـر سـر     ” خاطر نشان مي سازد:  
غصب حق تعيين سرنوشت مردم با يكديگر متحـد شـدنـد و در          
انتخابات تقلب سازمان يافته كردند .... اكنون برسر غنايم و تـوزيـع       
منافع و قدرت با يكديگر اختالف پيدا كرده اند. اختالف آنـهـا بـا         
يكديگر برسر انحصار قدرت و ثروت است ... چهره  ي هر دو طرف 
براي مردم افشاء شده است. وظيفه ما آگاهي بخـشـي اسـت نـه          

وي در بخش ديـگـر     “  موضعي منتهي به نفع يكي و عليه ديگري. 
خواست جنبش سبز تحقق حق تعيين ” اين مصاحبه اعالم مي كند:  

سرنوشت مردم است ... بدون ترديد آنچه در جنبش مورد تـوافـق        
 “ همگاني است حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين است.

در اين موضع گيري برداشت هاي درست و مواضع مشتركي بـا    
موضع احزاب و نيروهاي مترقي و ملي و مهين دوست كشور وجود 

 دارد كه بايد آن را به فال نيك گرفت و پايه آنها را  تقويت كرد. 
درارتباط با ضرورت اتخاذ سياست هاي مبارزاتي متـنـاسـب بـا       
شرايط و امكانات جنبش، اكنون سخن از به كارگيري روش هـاي    
گوناگون از جمله اعتصاب و تحصن و مواردي از اين قبيل به ميان 
آمده است. به طور نمونه، مشاور ميرحسين موسـوي در جـريـان         

ميزگرد مشترك با مشاور مهدي كروبي، كه گزارش آن در پايگاه اطالع رسـانـي      ادامه عدم كارايي رژيم  ...
در مورد اعتصاب و ” خرداد ماه، انتشار يافته، از جمله متذكر شده است:   23جرس، 

تحصن يك بحث جدي است كه بايد به دنبال يافتن فرصت هايش بود. من اينجا  
مي خواهم بگويم شايد قدرت ابتكار و خالقيت شبكه هاي اجتماعي كـم شـده       
است. اين بحث ابتكار جديد بايد از پايين بيايد ... ما بايد به راهكارهاي عمليـاتـي       
فكر كنيم. بايد از كلي گويي فراتر برويم و به سمت ارايه برنامه هاي مشـخـص      

 “برويم.
يادآوري اين نكته ضرور است كه ما همواره تاكيد كرده ايم كـه، بـه بـحـث         
گذاشتن خواسته ها، شعارها، راهكارها و تدوين و ارايه برنامه يـي مشـخـص از        
ضروريات انكار ناپذير در مرحله حساس كنوني است. اين را نيز بايد اضافه كنـيـم    
اتحاذ سياست درست و ارايه ابتكار و يا راهكارهاي عملياتي مستلزم طرح آن چنان 
شعارهاي دقيقي است كه بازتاب دهنده منافع وسيع ترين طبقه ها و اليـه هـاي     
اجتماعي مخالف استبداد واليي باشد. يافتن فرصت براي عملي ساختن راهكـاري   
موثر از جمله اعتصاب و تحصن و از اين قبيل، به اتخاذ سياست و شعاري منطبق 
با خواسته هاي توده ها به ويژه طبقات محروم جامعه وابسته است. تلفيق خواسته  

حق تعـيـيـن    ” هاي كارگران و زحمتكشان وخواسته هاي عام دمكراتيك از جمله 
از مبرم ترين اولويت ها در لحظه كنوني اسـت  “  سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين

 و مي تواند به ارتقاء و تكامل جنبش ضد استبدادي ياري رساند.
حزب ما دراين زمينه با تاكيد خاطر نشان ساخته است كه شعارهاي تاكتـيـكـي    
وقتي مي تواند موثر و بسيج گر باشند كه با منافع، عاليق و خواسته هاي اكثريـت  
جامعه يعني زحمتكشان و طبقه هاي محروم همسان و هماهنگ بوده باشد و بـا    
آن ها تلفيق گردد. تنها از اين راه مي توان توازن قوا را به سود جنبش مردمـي و     

 به زيان رژيم واليت فقيه و استبداد حاكم تغيير داد. 
موضوع حساس اتحادعمل  ميان همه مدافعان راستيـن راه آزادي، عـدالـت          
اجتماعي و حق حاكميت مردم و استقالل ملي كشور از نكته هاي  مبرم و گرهـي  
يي است كه بايد در مركز توجه و كانون فعاليت قرار بگيرد. بايد با حوصله، پشتكار  
و طرح شعارهاي دقيق و منطبق با خواسته توده ها، وسيع ترين جبهه ضد استبداد 
واليي را رودرروي اردوگاه استبداد و تاريك انديشي قرارداد. تـاكـيـد بـر فصـل           
مشترك منافع و خواسته هاي متنوع، گام اميدواركننده اي به سوي شكل گـيـري   
جبهه فراگير ضد استبداد واليي در مرحله حاضراست. دو سال پس از كـودتـاي        
انتخاباتي مزدوران جهل و تاريك انديشي، مردم دلير ميهن ما همچنان به مبـارزه  
خود ادامه مي دهند. جنبش زنده و ريشه دار ضد استبدادي در صورت تعيين برنامه 
مشخص، اتحاد عمل، و دوري جستن از تفرقه و پراكندگي، اين توان تاريخـي را    
دارد كه طومار ارتجاع واستبداد را درهم پيچيده و آينده يي توام با آزادي و عدالت 

 اجتماعي، استقالل ملي و سربلندي و بهروزي براي مردم ايران به ارمغان آورد!

دو مساله شهادت او (هدي صابر) را به چالش مشروعيتي بـزرگ بـراي         ” شود:   
نظام كنوني تبديل مي سازد، اول حبس او به مدت ده ماه بدون محكوميت و هر 
قرار قانوني و كامال خودسرانه و جبارانه، آن هم پيش ديدگان دسـتـگـاه هـاي       
مسئول و مدعيان قضاوت و عدالت و ديگري رفتار سهل انگارانه و مغرضانـه در    
برابر آثار اعتصاب غذاي او به همراه ضرب و شتم كه منجر به شهادت مظلومانـه  

منعكس شده  250اش شد و شرح چگونگي آن در شهادتنامه زندانيان سياسي بند 
 خرداد (شنبه) اعتصاب غذاي اعتراضي خود را آغاز مي كنيم.�    28است ... از روز   

وضعيت زندانيان سياسي در زندان هاي جمهوري اسالمي نگران كننـده اسـت.     
مزدوران ولي فقيه در زندان هاي گوناگون با پيروي از سياستي معين مـانـع از       
دسترسي به موقع زندانيان سياسي به درمان و پزشك مي شوند، اين امر در كنـار  
انواع محروميت ها و اعمال فشارها جان مبارزان و فعاالن دربند را با خطر جـدي  
مواجه ساخته است. نمونه هدي رضا زاده صابر در اين زمينه بهترين گواه بر شيوه 

 و روش حساب شده جمهوري اسالمي است.
حزب ما مبارزه براي آزادي فوري زندانيان سياسي را از وظايف عاجـل هـمـه      
نيروهاي ملي و مهين دوست كشور قلمداد مي كند. ما ضمن ابراز نگراني عميـق   

زنداني سياسي، و ديگر زندانيان سياسي در زندان  12از پيامدهاي اعتصاب غذاي 
هاي مختلف به ويژه زندانيان سياسي گمنام، رژيم واليت فقيه را مسئول حـفـظ   
جان آنها دانسته و مي دانيم، خواستار مبارزه اي وسيع و متحد در داخل و خـارج  

 كشور براي جلوگيري از فاجعه اي ديگر در زندان هاي رژيم واليت هسيتم.
 

 ادامه اعتصاب غذاي زندانيان سياسي...
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 سال مبارزه در راه ساختمان   ... 35ادامه 

هاي ملي در همين ناحيه هـا اسـت. در           كه محل اصلي سكنا و زندگي اقليت
كنند و كوتاهـي در     گروه قومي و ملي گوناگون زندگي مي  50ويتنام بيشتر از 

هاي قومي جدي يي را پـديـد آورد.      تواند تنش ها مي بهبود سطح زندگي اقليت
ومير نوزادان در بيست سال گذشته نصف شده اسـت، و     همچنين، ميزان مرگ 

درصد است، كه در بين كشورهاي  95ميزان باسوادي و مدرسه رفتن نزديك به 
شود. هدف   ها محسوب مي رشد يابنده با سطح اقتصادي يي مشابه، جزو بهترين

هاي ويتنام، تشويق رشد كلي اقتصادي، چه در بخش دولتي و چه در  كمونيست
هاي درازمدت سوسياليستي را از      بخش خصوصي بوده است، بدون آنكه هدف

نظر دور بدارند و از آن دست بكشند. آمار و رقم هاي مربوط به توليد ناخـالـص    
برانگيزاند: ميانگين نرخ رشد اقتصادي ساالنه از سـال        ملي نيز بسيار تحسين 

درصد بوده است. توليد سرانه ناخالص ملي   2/ 7تا كنون هميشه بيشتر از  1370
دالر رسيده است.  1200، اكنون به رقمي نزديك به 1365دالر در سال  120از 

 سال گزارش شد. 4/74ميانگين طول عمر  1388در سال 
انگيز، حزب كمـونـيـسـت      هاي چشمگير و تحسين با وجود همه اين پيشرفت

كم نگرفته است. كنگره  هايي را كه كشور با آن روبه رو است دست ويتنام چالش
ها انتقـاد   هاي مهم كمونيست ها و شكست اخير حزب به شدت از برخي از اشتباه

در آموزش و پـرورش، كـارآمـوزي،        ” كرد. در يكي از اسناد كنگره آمده است:   
اجـتـمـاعـي هـنـوز          -علوم، فناوري، حفاظت از محيط زيست، و امور فرهنگي

ساالري)، فسـاد اداري و        ها و كمبودهايي وجود دارد؛ بوروكراسي (ديوان  ضعف
هاي اجتماعي، فسـاد     اقتصادي، ناكارآمدي و هدر دادن منابع، بزهكاري، آسيب

اخالقي، و وخامت شيوه زندگي مردم هنوز آن طور كه بايسته است از ميان برده 
نشده اند. نهادهاي اقتصادي، كيفيت نيروي انساني، و زيرساخت كشور هـنـوز      
ضعف دارد و اين ضعف بايد برطرف شود. دموكراسي سوسياليستي، و تحكـيـم    
وحدت ملي نيز به طور كامل حفظ نشده است. تغييراتي آرام و تـدريـجـي در         

[اتـحـاد     “ جبهه مـيـهـنـي    ” تقويت حزب، در حكومت قانون، در كيفيت كاركرد 
نهاد و دولتي  هاي سياسي و اجتماعي و مذهبي مردم بزرگي از شماري از سازمان

شود، و اگر به بهبود اين عامل ها  اي ديده مي هاي توده در ويتنام]، و در سازمان 
سياسي را مي توانند سبب شوند... اگرچه     -توجه جدي نشود، ناپايداري اجتماعي

هاي عيني معيني نيز دارنـد، از جـملـه         ترديد علت ها بي اين كمبودها و ضعف
گير، و    هاي همه بحران مالي و ركود اقتصادي جهاني، بالهاي طبيعي و بيماري

خرابكاري نيروهاي مغرض و ضعف دروني اقتصاد كشور، اما بايد گفت كه دليل 
“ انـد.   كننده بوده اند  و تأثير مستقيـم داشـتـه      هاي ذهني نيز در اين بين تعيين

هـاي نـظـري       هاي اخير ويتنام پـرسـش     افزون بر آنچه گفته شد، تجربه سال
آورد كه تأمل در آن ها و پاسخ دادن بـه آن هـا            اي را نيز پيش مي گسترده

ها درباره ماهيت روند گذار به  تواند غني شدن گفتمان مداوم نزد ماركسيست مي
هاي متـفـاوت    ويژه در ارتباط با مناسبات اقتصادي بازار و نقش سوسياليسم، به 

طور كه در كنگره اخير حـزب     مالكيت دولتي و خصوصي را موجب شود. همان 
پژوهش نظري و ارزيابي ” كمونيست ويتنام مطرح شد، حتي در درون ويتنام نيز 

عملي نتوانسته است پاسخگوي تمام نيازها باشد؛ آگاهي نسبت به بـرخـي از       
مسائل مشخص مربوط به روند نوسازي فقط در حيطه محدودي وجـود دارد،      

 “هم بدون آنكه اتفاق آرايي وجود داشته باشد. آن
تاريخ انقالبي غني ويتنام همواره منبع الهام مبازران ضدامپرياليـسـت بـوده      

ها و پيكارهاي كنوني مردم ويتـنـام    توان گفت كه چالش است، اما به جرأت مي
آموزندگي يي كمتر از آن تاريخ مبارزاتي نـدارد. بـرخـي از          اهميتي اندك تر و  

ساله منتـهـي    اي جمهوري سوسياليستي ويتنام براي دوره پنج هدف هاي مرحله
 ميالدي در زير آمده است. 2015به سال 

 ميالدي 2015عمده براي سال هدف هاي 
 

درصـد در فـاصـلـه            7/5  -  7افزايش نرخ رشد اقتصادي ساالنه تا مرز  •
 ميالدي. 2015تا  2011هاي  سال

درصـد در       8  -  7/8هاي صنعتي و ساختماني تا مرز  افزايش ارزش پروژه •
 درصدي كشاورزي. 3 - 2/6سال، و رشد 

 درصد كل توليد ناخالص ملي. 18 - 17افزايش توليد كشاورزي تا مرز  •
 42  -  41ارتقاي بخش صنعت و ساختمان و نيز بخش خدمات تـا مـرز        •

 درصد كل توليد ناخالص ملي.
مـيـالدي،    2015ميليون فرصت شغلي تازه، به طوري كه تا سال  8ايجاد  •

درصد نيروي كار در بخش كشاورزي، جنگلداري و ماهيگـيـري    41  -  40
 اشتغال داشته باشد.

برابـر رقـم      2  -  1/8افزايش درآمد جمعيت ساكن مناطق روستايي تا حد  •
 ميالدي. 2010هاي مشابه در سال 

دالر، و كاهش فقر (با تعريف و   2000افزايش توليد سرانه ناخالص ملي به  •
  درصد در سال. 2معيارهاي نوين) به ميزان 

 جمهوري اسالمي و اجالس 
 سازمان بين المللي كار

او)، در       -ال -در جريان اجالس ساالنه سازمان بين المللي كار (آي 
خردادماه امسال، هياتي از دولت جمهوري اسالمي حضور يافـت. ايـن      
هيات اعزامي با ارايه گزارشاتي ناصحيح مدعي تحوالتي مـثـبـت در        
راستاي حقوق سنديكايي در جمهوري اسالمي گرديد. خبرگزاري ايلـنـا،    

خرداد ماه، از قول نماينده انجمن هاي صنفي كارگري كه در تركيب  17
امسال با هـمـكـاري و      ” اين هيات نمايندگي حضور داشت،اعالم كرد:  

تالش نمايندگان گروه هاي سه جانبه كارگري و كارفرمايي و دولـتـي     
) شاهد توفيقات خوبي در زمينـه   ILOاعزام شده به سازمان جهاني كار(

بهبود همكاري ميان ايران و سازمان جهاني كار هستيم ... آرش فـراز         
(نماينده انجمن هاي صنفي جمهوري اسالمي) درتشريح دستـاوردهـاي     
هيات نمايندگان گروه هاي سه جانبه ايراني گفت، سـرانـجـام هـيـات        
نمايندگان دولت ايران توانستند عضويت جمهوري اسالمي ايران را در     
تركيب اعضاي اصلي هيات مديره سازمان جهاني كار قطعي كنـنـد ...       
همچنين درپي تحوالتي كه از چندي پيش در ساختار تشـكـل هـاي        
كارگري ايران به وجود آمد و نيز وعده هاي مساعدي كه از سوي برخي 
مسئوالن دولت ايران در خصوص آزادي، بازگشت به كار، منع تعقيب و   
رسيدگي به وضعيت برخي فعاالن صنفي كارگري داده شده است امسال 

شاهد برطرف شدن سوء تفاهم هـاي   ILoدر بخش كارگري اجالسيه 
گذشته و نيز بهبود وضعيت ايران خواهيم بود. به گفته فراز در جـريـان      
اجالسيه امسال نيز هيات كارفرمايي ايران توانست مانند سال گذشته به 
عنوان عضو البدل درتركيب هيات كارفرمايي اجالس سازمان جـهـانـي    

وعده هاي مساعد ” و “  تحوالتي مثبت” آنچه به عنوان “  كار حضور يابد. 
طرح مي شود با واقعيت هاي مسلم حاكم بـر  “  از سوي برخي مسئوالن

كشور و سياست هاي رژيم واليت فقيه در قبال سنديكا و تشكل هـاي  
واقعي كارگري تضاد اساسي دارد. به رغم تشكيل كانون عالي انجـمـن    
هاي صنفي كارگري، اين تشكل عالوه بر ابهامـات بسـيـار هـنـگـام           
برگزاري كنگره موسسان و حرف و حديث هاي گوناگون تاكنون نقشـي  
درموضوعات كليدي مربوط به زحمتكشان مانند تعيين ميزان دستـمـزد،   
حذف يارانه ها، اصالح قانون كار ، و جز اين ها، نداشته اسـت. عـالوه      
براين، سنديكاهاي مستقل نظير سنديكاي كارگران شركت واحد، نيشكر 
هفت تپه، و هيات بازگشايي سنديكاي فلزكار و مكانيك، تحت پيگرد و 
فشار قرار داشته و كماكان بسـيـاري از مسـئـوالن واعضـاي ايـن               
سنديكاهاي مستقل كارگري از حقوق بديهي خود محروم و يا هنوز در   
زندان بسر مي برند. ابراهيم مددي، معاون رييس هيات مديره سنديكاي  

 كارگران شركت واحد، بهترين و گوياترين نمونه در اين زمينه است. 
آزادي منصور اسالو نيز در آستانه برگزاري اجالس سازمان بين المللي 
كار بيشتر يك مانور حساب شده تلقي مي گردد تا گام صادقانه اي در     
راه تامين حق آزادي وي و نيز به رسميت شناخته شدن حق فـعـالـيـت     
سنديكايي براي زحمتكشان ميهن ما! در هيچ يـك از طـرح هـاي             

اجتماعي كه با حقوق و سرنوشت كارگران و زحمتشان كشور  -اقتصادي
ارتباط تنگاتنگ دارد، تشكل هاي كارگري طرف مشورت و گفت وگـو    
قرار نگرفته و اصوال در غياب تشكل هاي مستقل كارگري سه جـانـبـه    
گرايي در جمهوري اسالمي فقط يك شعار تو خالي قلمداد مـي گـردد.     
اصالح قانون كار نمونه بارز ناديده گرفتن نظر و ديدگاه زحمتكشان در   
قبال موضوعات مهم و مبرم است. يگانه نيرو و تشكلي كه اخيرا پـيـش    
نويس اصالح قانون كار به آن ارايه شده شوراهاي اسالمي كار هستنـد  
كه به هيچ رو، تاكيد مي كنيم به هيچ رو، تشكل كارگري محسوب نمي 
شوند و حضور اين شوراها نقض خشن حقوق سنديكايي كارگران ايـران  
است. مانورهاي رژيم واليت فقيه براي كسب وجهه در مجامـع بـيـن       
المللي و از اين طريق تخفيف و كاهش بحران مشروعيت داخلي و بيـن  
المللي خود، امر پنهان و پوشيده اي نبوده و نيست. تالش براي عضويت  
در تركيب اصلي هيات مديره سازمان بين المللي كار نيز در چـارچـوب     
همين مانورها مي گنجد. بنابر اين در حال حاضر سـخـن گـفـتـن از           
تحوالت مثبت انجام گرفته در ساختار تشكل هاي كارگري ايران كامال 

 بي اساس بوده و فقط جنبه تبليغاتي دارد! 
 



1390خرداد  ماه   30شنبه  دو   8   871شمارة  

 واگذاري چاه هاي نفت به بخش خصوصي!
اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي و 
 خصوصي سازي صنعت ملي نفت!

نزاع كانون هاي انگلي قدرت و ثروت در رژيم واليت فقيه با مـعـرفـي      
محمد علي آبادي به عنوان سرپرست وزارت نفت ابعاد تازه اي بـه خـود       
گرفته، و آينده صنعت ملي نفت ايران را در حال حاضر مركز بحـث هـاي     
حاد قرار داده است. معرفي محمد علي آبادي،  كه يكي از نااليق تريـن و     
به لحاظ مالي فاسدترين مسئوالن كنوني رژيم واليت فقيه است، گـمـانـه    
زني هاي متعددي را سبب شده و زواياي تاكنون پنهان مانده اي از برنامـه  

 طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها را آشكار مي سازد. 
كنگره ملي چشـم انـداز       ” پيش از اين، دراواخر فروردين ماه ، نخستين 

با حضور مسئوالن درجه اول جمهوري اسالمي “ 1404صنعت نفت در افق 
و مديران ارشد شركت ملي نفت و شركت ملي گاز ايران بر پا شد. درايـن     
كنگره ،وزير سابق نفت دولت ضد ملي احمدي نژاد با دستاويـز قـراردادن     
معضل هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي خواستار شتاب بخـشـيـدن بـه       

و خصوصي سازي صنعت ملي نفـت شـده بـود.         44اجراي ابالغيه اصل 
نخستيـن  ”فروردين ماه، در اين باره گزارش داد:  30روزنامه دنياي اقتصاد، 

با تاكيد بر توليد صيانتـي   1404كنگره ملي چشم انداز صنعت نفت در افق 
از مخازن نفت و گاز، تدوين سند راهبرد انرژي، تجديد نظر در قراردادهاي 
نفتي ... برگزار شد. مسعود مير كاظمي وزير نفت (وزير سابق و پـيـش از        

درصد كاهش طبيعي تولـيـد    10طرح ادغام وزارتخانه ها) گفت، ما ساالنه  
نفت را داريم .... براين اساس انجام سرمايه گذاري در صنعت نفت و گـاز        
ايران ضرور به نظر مي رسد و بدون شك در ميان مدت نياز به درآمدهاي 

اين سخـنـان   “  نفتي به عنوان خط قرمز اقتصاد و صنعت نفت مطرح است. 
زمينه ساز اقدام هاي بعدي بود كه به ترتيب در دو ماه اخير انجام گرفـتـه   
است كه از جمله مي توان به تدوين طرح واگذاري چاه هاي نفت به بخش 
خصوصي و خريد و فروش نفت از سوي شركـت هـاي خصـوصـي در           

 اشاره كرد.  44بازارهاي داخل و خارج ايران بر پايه ابالغيه اصل 
به دنبال طرح ادغام وزارتخانه ها و برنامه ادغام وزرات نفت بـا وزارت      
نيرو، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي، طي گفت و گويي با 

مجلس و دولت بايد تالش خـود را در      ” رسانه هاي همگاني، تاكيد كرد:  
زمينه تجديد نظر قراردادهاي نفتي افزايش دهند. تا پنج سال آينده بـايـد      

در راسـتـاي ايـن      “  ميليارد دالر در صنعت نفت سرمايه گذاري شود.  200
سياست، و به نام جلب و جذب سرمايه به ويژه سرمايه خارجي، مجلس بـا  
مصوبه يي اجازه واردات و عرضه نفت و فرآورده هاي نفتي از سوي  بخش 
خصوصي را صادر كرد. همچنين مدير عامل شركت ملي نفـت ايـران در        

با صراحت تـمـام از       “  همايش بهره وري و تعالي در صنعت نفت” جريان 
طرح واگذاري چاه هاي نفت به بخش خصوصي سخن گفت. خبـرگـزاري    

مدير عامل شركت ملي نفت با بيان اينكه ” خرداد ماه، گزارش داد:   9مهر، 
ميليارد دالر بـه     500با افزايش يك درصدي ضريب بازيافت مخازن نفت 

حجم ارزش ذخاير نفت كشور افزوده مي شود، اعالم كرد، بزودي امـكـان   
واگذاري مديريت چاه هاي نفت به بخش خصوصي فراهم مـي شـود ...         
اجراي طرح هاي بهره وري در گرو اعمال تغييرات جديد سـاخـتـاري در      
بخش هاي باال دستي و پايين دستي صنايع نفت و گاز است ... تدويـن و       
اجراي يك سند جامع بهره وري منجر به تسريع و افزايش ورود بـخـش       
خصوصي به پروژه هاي داراي ريسك و بازگشت سرمايه باال در صـنـعـت    
مي شود. براساس طرح جديد، مديريت و راهبري چاه هاي نفت و گاز بـه     
بخش خصوصي واگذاري مي شود ... واگذاري مديريت و بهره برداري چاه    
هاي نفت منجر به صيانت بيشتري براي توليد پايدار خواهد شد و شركـت  
ملي نفت هم مسئوليت نظارت بر فعاليت بخش خصوصي را برعهده مـي    

 “گيرد.
آيا به اين ترتيب و با آنچه مدير عامل شركت ملي نفت ايران اعالم مي 
 دارد نبايد انتظار خصوصي سازي تمام و كمال صنايع نفت و گاز را داشت؟!

واگذاري فقط وظيفه نظارتي براي شركت ملي نفت ايران معنا و مفهومي 
جز خصوصي سازي صنعت ملي نفت آن هم در چارچوب طرح ضد مردمي 

 تحول اقتصادي يا همان آزاد سازي اقتصادي نداشته و ندارد.
خرداد ماه، در يـك گـزارش      19در اين زمينه خبرگزاري اقتصادي پانا، 

پيرامون علت معرفي محمدعلي آبادي به عنوان سرپرست وزارت نفت، مـي    
يكي از مهمترين وظايف سرپرستي سه ماهه محمد علي آبادي بـر    ” نويسد:  

قانون اساسي درايـن وزارت خـانـه           44وزارت نفت اجراي (ابالغيه) اصل   
است ... علي آبادي نفت را خصوصي مي كند ... با توجه به سخناني كـه در          
روز معارفه خود گفت نشان داد كه براي اجراي اين برنامه ها آمادگي كامـل  
دارد. بر اين اساس دوره سرپرستي علي آبادي بر وزارت نـفـت سـرشـار از          

 “واگذاري هاي نفتي است.
خرداد ماه، وزارت نفـت و اصـوال        10عالوه براين، مطابق گزارش ايسنا، 

بوده و بايد هر چـه     44صنعت ملي نفت ايران مشمول اجراي ابالغيه اصل 
سريع تر وظايف شركت ملي نفت و شركت هاي زير مجموعه آن به بخـش  

بايد وزارتخانه هاي نفت ” خرداد ماه، نوشت:   10خصوصي واگذار شود. ايسنا،  
را به ميزان خوبي انجـام دهـنـد تـا          44و نيرو، پروسه اجراي ابالغيه اصل 

بتوانند ادغام را درچارچوب مقررات و برنامه پنجم توسعه انجام داده و شركت 
در واقع نيز عدم راي   “  هاي مختلف خود را به بخش خصوصي انتقال دهند. 

مجلس به وزارت امو زيربنايي به دليل اهميت انكار ناپذير درآمدهاي نفتي در 
اقتصاد كشور و چگونگي سهم هر يك از كانون هاي قدرت از اين درآمدهاي 
هنگفت ارزي بود. اين نزاع و كشمكش با معرفي علي آبادي دامنه گسـتـرده    
تر و ابعاد جدي تري به خود خواهد گرفت. خصوصا با توجه به نزديك شـدن   
انتخابات مجلس دهم شاهد اوج گيري اين رويارويي ها خواهم بود. به هـر     
روي اينك صنعت ملي نفت ايران با چالش هاي متعددي روبه رو اسـت و      
آينده آن به عنوان منبع اصلي درآمدهاي كشور در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
خصوصي سازي صنعت ملي نفت پيامدهاي منفي و فاجعه باري براي اقتصاد 
ملي و حاكميت ملي ايران در برداشته و بايد پيگيرانه با اين سياست ضد ملي 

 مبارزه كرد. 
وضعيت كنوني حاكم بر صنايع راهبردي نفت، گاز و پتروشيمي، با واگذاري 
چاه هاي نفت به بخش خصوصي ادامه يافته و خطري جدي اسـتـقـالل و      
حاكميت ملي ايران را تهديد مي كند. به عنوان نمونه، بايد به وضعيت تاسف  
بار مهم ترين قطب گازي كشور (پارس جنوبي) اشاره كرد. روزنامه دنـيـاي        

توليد قطر از پـارس جـنـوبـي       ” خرداد ماه، در گزارشي با عنوان:   11اقتصاد، 
درحالي كه نزديك به دو سال از افتناح رسمي دو ” ، مي نويسد: “شتاب گرفت

چاه گـازي ايـن دو          24پارس جنوبي مي گذرد كه از مجموع  10و  9فاز 
حلقه در مدار توليد قرار گرفته است ... مدير عامل نفت و گـاز      7ميدان، تنها 

پارس گفت از يك چاه پارس جنوبي آب نمك استخراج شد. ... هم اكنون در 
نقاط امروزي ميدان پارس جنوبي برداشت و استخراج گاز توسط قطر شتـاب  

 ...“گرفته است 
در قبال چنين وضعيت اسف باري در مهم ترين ميدان گازي كشـور چـه     
كسي مسئول است؟! كدام شركت يا شركت ها به جـاي گـاز آب نـمـك            
استخراج كرده اند؟! آيا اين وضعيت ثمره حضور شركت هاي وابسته به سپاه  
پاسداران و بنيادهاي انگلي در پارس جنوبي نيست؟! بنابر ايـن خصـوصـي         
سازي صنايع نفت و گاز به اين وضعيت وخيم و دردنـاك تـداوم خـواهـد           
بخشيد! در اثر سياست هاي رژيم سرنگون شده سلطنتي و رژيـم واليـي          
صنعت نفت ايران تنها يك كاركرد پايه اي داشته و آن هم تامين درآمدها و 

ادامه مي  44تامين ارز كشور بوده است، اين سياست كه بر پايه ابالغيه اصل 
يابد و شكل هاي زيانباري چون واگذاري چاه هاي نفت به بخش خصوصـي  
را به خود مي گيرد، با منافع ملي ايران مغايرت داشته و همسو بـا مـنـافـع       
امپرياليسم و انحصارات فراملي است. با چنين الگويي رژيم واليت فقيـه بـا      
گردن نهادن به فرامين صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، درآمـدهـاي   
ارزي را عمدتا به مصرف از خارج (واردات از خارج) اختصاص مي دهد. صدور 
هر چه بيشتر نفت براي كسب درآمد ارزي برپايه الگوي مصـرف از خـارج       
(الگوي مصرف گرايي كاذب بدون تكيه به توليد داخلي) با خصوصي سـازي    
صنعت ملي نفت ايران بيش از پيش تشديد شده و اقتصاد ميهن مـا را بـه       

 زايده انحصارهاي امپرياليستي مبدل مي سازد. 
دولت هاي جمهوري اسالمي، و بيشتر و بدتر از همه دولـت ضـد مـلـي         
احمدي نژاد، با توسل به درآمدهاي ناشي از نفت جهـت تشـويـق بـخـش          
خصوصي به سرمايه گذاري و جذب سرمايه خارجي اقدام كرده اند كه حاصل 
آن رانت خواري، فساد مالي گسترده و حيرت انگيز و تضعيف بنيه تـولـيـدي    
كشور بوده است. هرينه ساختن درآمدهاي نفتي همچنين به تورمـي لـگـام       
گسيخته در مقاطع مختلف دامن زده وباعث سقوط سطح زندگي كارگران و   
زحمتكشان و قشرهاي ميانه حال گرديده است. خصوصي سازي صنعت ملي  
نفت ايران درچارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي به شدت اقتصاد ملي، حـق  
حاكميت ملي و استقالل ايران را آسيب پذير ساخته و اوضاع ناگوار اقتصادي 

 كنوني را تشديد و تثبيت مي كند!
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مبارزه براي تامين امنيت شغلي و 
 لغو قراردادهاي موقت 

كارگران و زحمتكشان بيش از پيش در معرض تهديد و 
نابودي قرار گرفته است. آمارهاي رسمي نشانگر آن است  
كه با رواج قراردادهاي موقت در چارچوب برنامه حـذف    
يارانه ها و اصالح قانون كار، امنيت شغلي كارگران كشور 

 روز كاهش يافته است.  10به كمتر از 

مبارزه براي تامين امنيت شغلي و احـيـاي حـقـوق           
سنديكايي بخشي از پيكار طبقه كارگر ايران برضد برنامه 

اجتماعي رژيم واليت فـقـيـه     -هاي ضد مردمي اقتصادي
محسوب مي شود. تلفيق اين مطالبه مبرم صـنـفـي بـا        
خواست و هدف هاي سياسي از جمله طرد استبداد واليي، 
مي تواند در لحظه كنوني به عاملي موثر در ارتقاء سطـح  

 رزمندگي جنبش كارگري ايران بدل گردد!
 

مسئوالن وزارت كار دولت ضد ملي احمدي نژاد، پس از مـاه هـا       
بحث، پيش نويس اصالح قانون كار را براي تصميم نهايي به شوراي 
عالي اشتغال ارسال كردند و اعالم داشتند كه با تكميل نهـايـي ايـن      
پيش نويس، قانون كار اصالح شده تا حداقل دو ماه ديگـر انـتـشـار       

 خواهد يافت. 
خرداد ماه، در يـك گـزارش          7در اين خصوص خبرگزاري مهر، 

پيش نويس مختلف در مـورد       4به دنبال تدوين ” اختصاصي نوشت:  
اصالح قانون كار در وزارت كار و امور اجتماعي بدون اعمال نـظـرات   
كارگران و كارفرمايان، برخي نگراني ها از سوي گروه هاي ياد شـده    
ايجاد شده بود كه با دستور جديد وزير كار و امور اجتماعي و پـس از    
آن نامه نگاري اين وزارتخانه با تشكل هاي كارگري و كارفرمايي مي 
توان گفت ابهامات تا حدودي رفع شده است ... در نامه وزارت كار از      
نمايندگان دو گروه خواسته شد كه نظرات خود را در مورد اصـالحـات   

 “قانون كار ارايه كنند.
پيش نويس اصالح قانون كار، بدون دليل در اين مقطع معين زماني 
ارايه نشده است. اين پيش نويس بخش جدايي ناپذير برنامه تـحـول      
اقتصادي و حذف يارانه ها است، و به همين علت مي بايد در چارچوب 
آزاد سازي اقتصادي به آن برخورد كرد. نكته مهم ديگر اينكه، هـيـچ    
كدام از تشكل هاي مستقل كارگري وحتي تشكل هاي منتقد دولـت    
احمدي نژاد نيز طرف گفتگو و رايزني قرار نگرفته اند. نامـه نـگـاري       
وزير كار درخصوص اصالح قانون كار با شوراهاي اسـالمـي كـار و        
انجمن هاي اسالمي بوده است، كه هيچ يـك نـمـايـنـده واقـعـي            
زحمتكشان نبوده و نيستند. به عالوه، وزيركار آماج اصلي رژيم واليت  

موجود  “ موانع” فقيه از اصالح قانون كار را با صراحت برطرف ساختن 
و جلب و جذب سرمايه خارجي دانسـتـه     “  فعاليت سرمايه گذاران” در 

است. همزمان با بحث و گمانه زني پيرامون پيش نويس اصالح قانون 
كار، شاهد فعاليت هايي با هدفي مشخص در زمينه حقوق كـارگـران   
قرارداد موقت از سوي محفل هاي وابسته به دولت احمـدي نـژاد و       
جريان هاي  وابسته به ارتجاع حاكم هستيم. اين فعاليت ها و تبليغات  
پرسر و صدا، اقدام پيش گيرانه اي از سوي مرتجعان حاكم در بـرابـر   
اعتراض هاي رو به گسترش و نارضايتي ژرف كـارگـران از رواج           
قراردادهاي موقت است، و اتفاقا به موضوع حساس اصالح قانون كـار  
نيز مرتبط مي شود. يكي از مهم ترين محورهاي اصالح قانون كـار،     

بخشيدن به قراردادهاي  “قانونيت”حذف پيمان هاي جمعي و تثبيت و 
موقت با هدف تامين نيروي كار ارزان و مطيع براي كالن سـرمـايـه      

داران است. فراموش نكرده ايم كه دو سنديكاي مستقل كـارگـري، يـعـنـي           
سنديكاي كارگران شركت واحد و هيات بازگشايي سنديكاي كارگران فلز كـار    

، ضمن محكوم ساختن سياست  1389مكانيك، در بيانيه يي مشترك در آذرماه 
دراصالحيه قانون كار بـراي  ” اصالح قانون كار به درستي يادآوري كرده بودند:  

كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري از توافق كارگران با كارفرمايان صحبت بـه    
ميان آمده است. آيا كارفرمايان با دارا بودن همه امكانات و طبقه كارگر بـدون     
امكانات و حتي سنديكاهاي كارگري چگونه مي توانند در يك شرايط مساوي با 
هم توافق بكنند آن هم در مورد دستمزد، بيمه و ساير مسايل رفاهـي؟ حـذف     
پيمان هاي دسته جمعي و حداقل حقوق از ديگر اصالحات قانون كار است ...     
طبقه كارگر مي گويد كه قراردادهاي موقت بايد لغو شود نـه بـهـسـازي، در         
اصالحيه پارا از اين هم فراتر گذاشته از روزمزدي و حتي كار ساعتي و كنتـرات  

 “هم نام برده شده است.
نارضايتي ژرف از رواج قراردادهاي موقت هراس دولت ضد ملي احمدي نژاد 
و طيف ارتجاع حاكم را برانگيخته و برخي تحرك هاي  فريبكارانه درخصـوص  

 ناشي از همين مساله است.  “ضرورت رسيدگي به كارگران قراردادي”
ارتجاع حاكم از سويي در اصالحيه قانون كار به قراردادهاي موقت و سپـيـد   

مي بخشد، و از ديگر سو با دروغ و سالوسي از  “ قانونيت” و  “ مشروعيت” امضاء 
 ضرورت حمايت از كارگران قراردادي دم مي زند!

ارايه خدمات، تخفيف بليط ورزشگاه ها، و مسايلي از اين قبيل براي كارگران 
قراردادي، پاسخ طبقه كارگر به خواست مبرمش در مورد لغو قراردادهاي موقت 

خـدمـات   ” ارديبهشت ماه ، در گزارشي خاطرنشان ساخته بود:     27نيست. ايلنا،  
رفاهي، تفريحي و زيارتي در سراسر كشور براي اعضاي اتـحـاديـه كـارگـران        

آيا با ارايه چنين خدماتي، در   “  قراردادي و پيمانكاري در نظر گرفته شده است. 
صورت واقعي بودن آن،  مي توان خواسته مهم و فوري زحمتكشان يعني لـغـو   
قراردادهاي موقت را ناديده انگاشت و برنارضايتي و اعتراض هاي  كـارگـري     
چيرگي يافت؟! پاسخ قاطعانه منفي است. مبارزه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان 
براي الغاي قراردادهاي موقت ريشه هاي  ژرف داشته و در واقع بـخـشـي از        
مبارزه زحمتكشان با برنامه خصوصي سازي و سمت گيري اقتصادي ـ اجتماعي 

رژيم واليت فقيه است. قراردادهاي موقت محصول برنامه خصوصي سازي يي   
است كه از دوران اجراي برنامه تعديل اقتصادي، در دهه هفتاد و خـورشـيـدي،    
رسميت يافت و دولت هاي مختلف جمهوري اسالمي آن را رواج دادند. درايـن   

ارديبهشت ماه ، به خوبي علت  21زمينه مطلب منتشر شده در خبر گزاري ايلنا، 
و پيامدهاي رواج قراردادهاي موقت را نشان مي دهد، و همچنيـن  اعـتـراف        
آشكاري به نارضايتي ژرف زحمتكشان از اين نوع قراردادها ست كه به حق يوغ 

آنچه اكنون در واگذاري كارخانـه  ” بردگي خوانده مي شوند. ايلنا تاكيد مي كند:   
ها به بخش خصوصي صورت گرفته و مي گيرد، چيزي جز رها سازي بي محابا 
و واگذاري از اين دست به آن دست نبوده است ... عمده مشكـالت كـارگـران      
واگذاري كارخانجات به بخش خصوصي، قراردادهاي موقت، پـايـيـن بـودن         

درصد نـيـروي كـار در قـالـب               85دستمزد و نداشتن قدرت خريد ... است.     
قراردادهاي موقت كار مي كنند ... اغلب اين افراد جوان هم هستند كه حـقـوق    
قانوني دريافت نمي كنند و امنيت شغلي نيز ندارند. اكنون در كشـور امـنـيـت        

 ...“روز كاهش يافته است.  10شغلي به كمتر از 
مبارزه با برنامه آزادسازي اقتصادي، حذف يارانه ها، و خصوصي سازي، جداي 
از مبارزه براي لغو قراردادهاي موقت نيست. اين مطالبه مبرم صـنـفـي بـدون        
مبارزه يي سازمان يافته و احياي حقوق سنديكايي به كاميابي نخواهد رسيد. از    
اين رو فعاليت خستگي ناپذير و روشنگرانه توام با دقت و پشتكار در ميان تـوده  
هاي وسيع كارگران در كارگاه ها و كارخانه ها بزرگ و كوچك بسيار پر اهميت 

 و كارساز است. 
مي بايد اين مطالبه مبرم و به حق را با خواسته هاي سياسي طبقـه كـارگـر      
پيوند زد. فقط و فقط در اين صورت جنبش كارگري و سنديكايي زحمتكـشـان    
ميهن ما خواهد توانست به خواسته هاي صنفي و سياسي خود منطبق بـا هـر     
مرحله مشخص  جنبش همگاني ضد استبدادي دست يابد، و يورش هاي كالن 

 سرمايه داران  زير حمايت رژيم واليت فقيه را خنثي و ناكام سازد!
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 چپ، جرگه ساالران را ميخكوب كرده است!
 

در انتخابات رياست جمهوري اخير پـرو، در يـك          “ اوالنتا هوماال” پيروزي 
رقابت تنگاتنگ، نشانگر شكوفايي نيروهاي چپ پرو، حضور مؤثر آن ها در امـر  
آينده كشور، و گام بزرگي از سوي آن ها به پيش بود. اين افسر پيشين ارتـش،   

ي “ آلن گـارسـيـا     ” و باز هم در رقابتي نزديك، از  2006كه در انتخابات سال ،
كـيـكـو    ” سوسيال دموكرات شكست خورده بود، در انتخابات اخير تـوانسـت       

ـ  را كـه      “ موري آلبرتو فوجي” جمهوري پيشين پرو  ـ دختر رئيس“ موري فوجي
ربايي، و فساد در زندان است، شكست دهد. كـيـكـو در        اينك به جرم قتل، آدم

دولت پدرش مقام وزارت داشت. اين همان دولتي بود كه با باز كردن مـجـدد      
ها دالر رشوه  او را به دادگاه كشيد و به جرم دريافت ميليون “آلن گارسيا”پرونده 

 اش محكوم و تبعيد كرد. در دوران رياست جمهوري
اش قول داده بود كه اگر انتخاب شـود، پـدرش را        كيكو در كارزار انتخاباتي

افسارگسيختـه را كـه        “ ليبراليسم” اي از  مورد بخشودگي قرار دهد، و دور تازه
مشخصه حكومت پدرش بود مجدداً به راه اندازد؛ و اين همان چيزي بـود كـه     

 همگان نگران آن بودند.
موري بود، اما زماني كه با مسئله انتخاب ميان  گارسيا منتقد دار و دسته فوجي

هاي عميق اجتماعـي   آنان و هوماال روبه رو شد، بازگشت به سركوب و اختالف
را ترجيح داد. انتخاب واشنگتن هم همين بود. طبق اسناد افشاگرانه منتشر شده   

اليگارشي پرو از طريق سفارت آمريـكـا    2006، در سال “ ليكس ويكي” از سوي 
پالكـي   پرورده و هم خواهان كمك آن دولت شده بود تا هوماال را در مقام دست

 هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئال نشان دهد.
اي در  گذرد، تا كنون تحوالت مترقيانه اما در پنج سالي كه از آن انتخابات مي

سرتاسر آمريكاي التين رخ داده است. در مقابل مفهوم از محتوا تـهـي شـده         
شود، نيـروهـاي    نشاندگان آن تبليغ مي كه از سوي آمريكا و دست “ دموكراسي” 

 “دموكراسي”اند. الگوي  اي از دموكراسي را به نمايش گذاشته مردمي تعريف تازه
سازي، و باز گذاشتن دسـت     اي آمريكا متضمن دولتي كوچك، خصوصي منطقه

هاي فراملي در غارت منابع طبيعي است؛ اما رهبران بومي تازه به قدرت  شركت
رسيده كشورهاي آمريكاي التين، بر دخالت و مشاركت نيروهاي اجتماعـي در    

 ويژه تنگدستان تأكيد مي ورزند. حيات كشور و باال بردن سطح زندگي مردم و به
پرو كشور فقيري نيست. منابع معدني آن شامل طال، نقره، روي، مس، قلع و  

 60شـونـد.       هاي خوبي در بازارهاي جهاني معامله مي سرب است، كه با قيمت
شود. هوماال با اعالم اينكه  درصد صادرات كشور از همين منابع ثروت تأمين مي

هاي درماني و بهداشتي در منـطـقـه     بودجه صندوق بازنشستگي، هزينه مراقبت
هاي روستايي، و افزايش حقوق كارمندان دولتي را از راه ماليات بر سـودهـاي     

ها را برانگيخته  هاي معدني تأمين خواهد كرد، خشم اين شركت بادآورده شركت
، رئيس جمهوري بـرزيـل، گـفـت:         “ ديلما روسف” است. او پس از ديدارش با  

تواند خود را غنـي   كنند نمي كشوري كه مردمش در فقر و تنگدستي زندگي مي” 
بداند. و اين يعني اينكه ما براي كمك به آناني كه در فقـر مـفـرط زنـدگـي           

 “اي داريم. هاي اجتماعي ويژه كنند، نياز به اجراي برنامه مي
اش در انـتـخـابـات        برزيل نخستين كشوري بود كه هوماال، پس از پيروزي

رياست جمهوري، از آن ديدار كرد. او قصد دارد تا پيش از مراسم سوگند رياست  
مرداد، به چندين كشور ديگر نيز سفر كند، از جمله به ونزوئـال،   6جمهوري، در 

پاراگوئه، اوروگوئه، آرژانتين و شيلي. البته او بر نياز به برقراري روابط دوستانه با  
واشنگتن نيز تأكيد كرده و خاطر نشان ساخته است كه، اميدوار است تا پيش از 
شروع خدمتش در سمت رياست جمهوري، بتواند با باراك اوباما نيز ديدار كنـد.  

مان با قاچاقچيان مواد مخدر، ضرور است كه ما روابط  به دليل مبارزه ” او گفت:  
خود را با اياالت متحد آمريكا تحكيم بخشيم، چرا كه اين مـبـارزه مسـتـلـزم        

جمهوري آتي پرو به ايـجـاد روابـط       تمايل رئيس“  همكاري همه كشورهاست. 
عادي با همسايه پرقدرت شمالي، از سوي رهبران مردمي ديـگـر كشـورهـاي       
آمريكاي التين نيز بيان شده است. اما موضع مورد نظر اين رهبـران، داشـتـن       

خواهند كه همه هم همين برداشت را  روابط برابرحقوق است، و آنان مي
هاي آمريكا در اين مـنـطـقـه بـه         داشته باشند. دوراني كه سفارت خانه 

هاي شان مـي     ها و گرايش ها خط و دستورالعمل در مورد سياست دولت
دادند، سپري شده است. اكنون به واشنگتن و جرگه ساالري (اليگارشي)    

كشورهاي منطقه كه روزگاري از همنشيني با وزارت امور خارجه آمريكا 
 يي وارد شده است. بردند، ضربه  ها مي بهره

اي بوميان منطقه هاي روستايي فقيرنشيـن، كـه      عالوه بر بسيج توده
عاملي در شكست انتخاباتي نامزد مورد تأييد وزارت امور خارجه آمريكـا  

جمهـوري تـبـعـيـدي         ـ رئيس“  مانوئل زاليا” بود، بازگشت پيروزمندانه 
هندوراس به كشورش در هفته پيش از انتخابات ـ نيز عامل ديگري در   
شكست نامزد وزارت امور خارجه آمريكا بود. دوراني بود كه اياالت متحد 

كرد. اما ديگر چنين نيست و  آمريكا نتيجه انتخابات را تنظيم و تعيين مي
آن دوران گذشته است. هيالري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا، پـس   

هاي آمريكا به هندوراس در پي كودتايي كه بر ضد زاليـا   از قطع كمك
سازمان داده شده بود، پنج ماه صبر كرد تا به حساب خـودش مـوقـع        

فرا برسـد، و     2010ها در ماه مارس  مناسب براي برقراري مجدد كمك
هـاي خـود را        هاي منطقه هم خواست كه كمك آنگاه بود كه از دولت

مجدداً به هندوراس از سر گيرند. او به سبك كالسيك آمريكـايـي داد      
كنيم، اما  ما نيز كودتايي را كه صورت گرفت محكوم مي” سخن داد كه:  

به نظر ما زمان آن فرا رسيده است كه گذشته را پشت سر بگـذاريـم و     
هايي به دموكراسي زده نشـود و     مراقب باشيم كه در آينده چنين ضربه

هـاي   ها ديگر در بين مـلـت     اما اين حرف “ امكان اختالل در آن نباشد. 
منطقه خريداري ندارد. كلمبيا و ونزوئال در اقـدامـي مشـتـرك بـراي           

در مورد هندوراس، با  “ساخت آمريكاي التين”دستيابي به يك مصالحه 
يكديگرهمكاري كردند. اين اقدام مشترك و موفق، تذكري تند و تيز به   

رغم تـوان نـظـامـي و            خانم كلينتون بود كه اياالت متحد آمريكا، به
زند. زاليا از نيكاراگوئه و   اش، ديگر در منطقه حرف اول را نمي اقتصادي

ي هندوراس شـد، و مـورد       “ تگوسيگالپا” با تشريفات زياد وارد فرودگاه 
استقبال هزاران تن از هوادارنش قرار گرفت كه از پـيـش در اطـراف          
فرودگاه جمع شده و اردو زده بودند. سياستمداران چندين كشور نيز او را  

اي توافقي بود كـه صـورت      كردند كه نشانه ماهيت منطقه همراهي مي
جمهوري نيكاراگـوئـه،    گرفته بود. در ميان اين عده، دانيل اورتگا، رئيس 

نيكوالس مادورو، وزير امور خارجه ونزوئـال، مـارتـيـن تـوريـخـوس،            
داد كوردوبا، سناتور پيشين و چـپ     يه جمهوري پيشين پاناما، و پي رئيس

شدند. زاليا بزرگوارانه خواستار آن شد كه رياست   گراي كلمبيا، ديده مي
المللي به رسميت شـنـاخـتـه      جمهوري پورفيريو لوبو از سوي جامعه بين

مجدداً ابقا  “ سازمان كشورهاي آمريكايي” شود، و عضويت هندوراس در 
 -گردد. با وجود اين، او فرصت را از دست نداد و اعضـاي سـازمـانـش       

آوري امضـا و       را فرا خواند تا براي جمع -“ جبهه مقاومت مردمي ملي” 
براي درخواست تدارك دور بعـدي   “ ديوان عالي انتخابات” تقديم آن به 

انتخابات دست به كار شوند. زاليا تأكيد كرد كه، از مبارزه براي تغـيـيـر     
دست برنداشته است. او   -كه بهانه سرنگون كردن او بود -قانون اساسي

تمام تالش ما اين است كه مجلس مؤسسان دوباره قـدرت  ” اعالم كرد: 
خواهند، يعـنـي    ام تا در تحقق آنچه مردم مي را به دست گيرد. من آمده 

تحوالت انقالبي يي كه اين كشور را به جلو ببرد، مشـاركـت داشـتـه         
و اكنون جرگه ساالري آمريكاي التين، همانند وزارت خـارجـه      “ باشم. 

يي گرفته و درهم، شاهد تغيير وضعي است كـه آن را        آمريكا، با قيافه
 پسندد. نمي
 
 
 

قد برافراشتن نيروهاي چپ در برابر جرگه 
 ساالري (اليگارشي) آمريكاي التين
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سال مبارزه براي ساختمان  35
 سوسياليسم در ويتنام 

سال پـيـش جـمـهـوري           35امسال سالگرد دو رويداد مهم در ويتنام است:  
سال پيش، ويـتـنـام گـام در راه              25سوسياليستي ويتنام بنيان نهاده شد، و 

اصالحاتي نهاد كه آن كشور را بيش از حد تصور دگرگون كرده است. ويـتـنـام     
دولت موقت انـقـالبـي      ” ) آزاد شد، و  1975(آوريل   1354جنوبي در ارديبهشت 

، به طور موقت و براي مدتي كوتاه قدرت را به دست گرفت كـه    “ ويتنام جنوبي
و متحدان آن، شكل  “ بخش ملي جبهه آزادي“از سوي   1348پيش تر، در سال 

جمهوري دموكراتيـك  “و  “ دولت موقت انقالبي” ، 1355تير  11گرفته بود. روز  
(ويتنام شمالي)، در يك دولت مستقل واحد ادغام شدند كه نخسـتـيـن       ”ويتنام

 دولت مستقل در سرزمين ويتنام در تاريخ صد ساله گذشته آن بود.
اصطالحـي كـه      -“ جنگ آمريكايي” در قرن بيستم ميالدي، تا پيش از آغاز 

شان با ابرقدرت آمريكا در    اي ها براي رودررويي ضدامپرياليستي اسطوره ويتنامي
ويتنام بـارهـا و  در          -برند ميالدي قرن گذشته به كار مي 70و  60دهه هاي 

هاي مختلف در اشغال فرانسه و ژاپن بود. سرزمين ويتنام چـنـديـن دهـه        زمان
هاي ويرانگر و تجزيه كشور رنج برد. تـلـفـات و          متوالي از درد استعمار، جنگ

آور اسـت. در        هايي كه اين ملت در تمام اين مدت متحمل شد سرسام خسارت
ميليون ويتنامي جان خود  3هاي پرشمار پس از جنگ جهاني دوم، در حدود  نبرد

را از دست دادند. اقتصاد كشور نيز به طور جدي آسيب ديد و تباه شد، و شـمـار    
هاي جنگ كشته شدند. روند بازيابي ويتنام پس   زيادي از جوانان كشور در ميدان

دغدغه نبود. آمريكاي سرشكسته   دردسر و بي هم چندان بي “ جنگ آمريكايي” از 
اي را در باره ويتنام اعمال كرد كـه تـا      توزانه از شكست، تحريم اقتصادي كينه 

ادامه داشت، و در نهايت دولت كلينتون آن را ملغي كرد، و  1372بهمن ماه سال 
البته آن هم تنها پس از آنكه ويتنام را مجبور كردند شرط هاي زيانبار متعـددي  
را بپذيرد. چين، اين متحد پيشين ويتنام، با برقراري روابط نزديك دوستي ميـان   
ويتنام و اتحاد شوروي، و نيز پشتيباني فعال ويتنام از سرنگون كردن ديكتاتوري 

بـه     1358، مخالف بود. چين خود در سال    1357در كامبوج در سال  “ پت پل“
منطقي را به راه انـداخـت.      شمال ويتنام حمله كرد و جنگ مرزي ويرانگر و بي 

كرد كه ويـتـنـام را       را تشويق مي“  هوآ”هاي بومي موسوم به  دولت پكن، چيني
وكـار و     ترك كنند، كه در نتيجه آن، موج بزرگي از مهاجرت صاحبان كسـب      

 اي به راه افتاد. كارشناسان حرفه
ميالدي)، زماني كه كشور بيش از   1980(دهه   1360هاي دهه  در بيشتر سال

هر زمان ديگر به صلح نياز داشت، ويتنام مجبور شد مبلغ هاي گزافي را بـراي    
سال بـا     10صرف در امور دفاع نظامي خود هزينه كند. اين كشور مدتي حدود  

از حد، و با چـالـش      وپا گير و بيش  ساالري دست  معضل تمركز گرايي و ديوان 
سازي دو اقتصاد بسيار متفاوت و واگراي دو نيمه سابق روبه رو بـود.     هماهنگ 

گام در راه ساختمان سوسياليستي گذاشته بود، در حالي كه  1333شمال، از سال 
اش  هاي مـحـلـي    نشانده جنوب تا آن زمان زير سلطه امپرياليسم آمريكا و دست 

هاي اتحاد شوروي و ديگر كشـورهـاي      مانده بود. ويتنام شمالي اگرچه از ياري 
در پي  ها سال پي  اش ده ريزي شده سوسياليستي برخوردار بود، اما اقتصاد برنامه 

بخش بـود. در سـال           هايي، در جنگ رهايي اسير و درگير نبرد، و البته پيروزي
را بـه   “ نوسازي” مشي راهبردي يي موسوم به  هاي ويتنام خط ، كمونيست1367

گيري اقتصادي كشور آغاز كردند. پس از دو تـالش          منظور تغيير دادن سمت 
اي  ساله، و تورم سر به فلك كشيده ناموفق و نااميد كننده در اجراي دو برنامه پنج

هـا ضـرورت      درصد رسيده بود، چنان اقدامي در نظر ويتنامي 775كه تقريباً به 
يافته بود. در آن سال، كنگره ششم حزب كمونيست ويتنام اعـالم كـرد كـه           

واقعيت را دريابد، آن را به دقت ارزيابي كنـد، و آن را        ” اي ندارد جز آنكه  چاره
ي بـد    “ پروستـرويـكـا   ” اگرچه اين اصالحات همزمان بود با “  آشكارا بيان دارد. 

يي محكم بنا   ها بر پايه فرجام گورباچف در اتحاد شوروي، اما اصالحات ويتنامي
چين، كـه     “ بازگشايي اقتصادي” هاي اين اصالحات با  رغم شباهت شد. به   مي 

آغاز كرده بود، اما بايد گفت كه ويتنام از نمونـه   1357پينگ در سال  دنگ شيائو
هاي كشورهاي ديگر به طور جدي پرهيز كرد،  برداري محض و مكانيكي تجربه 

هاي آن كشور بود  و در عوض، اصالحات را آن طور كه صالح و مناسب واقعيت
، دولت ويـتـنـام بـه       1367تا  1360هاي  تدارك ديد و اجرا كرد. در فاصله سال

جاي استفاده از زمـيـن        هاي دهقانان اين امكان را داد كه به  تدريج به خانواده 
هـاي كشـاورزي در        صرفاً از طريق نظام اشتراكي و تعاوني، بتوانند از زمـيـن    

هاي خود را نـيـز        برداري كنند، و فرآورده چارچوب قراردادهاي خانوادگي بهره 
مستقيماً در بازار به فروش رسانند؛ اما زمين همچنان در مالكيت دولـت بـاقـي      

ويتنام ديگر نيازي به وارد كـردن   1360ماند. در نتيجه اين اقدام، در اواخر دهه  

برنج، كه جزو مواد غذايي اصلي روزانه مردم است، نداشت. امروزه ويتنام 
دومين صادركننده بزرگ برنج و چهارمين توليدكننده بزرگ قـهـوه در       

هاي دولتي آن كشور در توليد ناخالص مـلـي      جهان است، و سهم بنگاه
هـاي   ، توليد بنـگـاه  1385تا  1374هاي  درصد است. در فاصله سال  40

صنعتي سه برابر شد، و بارآوري و بازدهي آن ها به طور چشمگيري رشد 
كرد، اگرچه متأسفانه در اين ميان برخي از صـنـايـع، بـراي نـمـونـه            

 هايي جدي نيز شدند. سازي، متحمل زيان كشتي
هاي اخير ساختار دولتي در ويتنام نيز دستخـوش   همانند چين، در دهه

تر بـوده     تغييراتي شده است، هر چند كه اين تغييرات در ويتنام تدريجي
هاي عمده اين تغييرات، تمركز مالكيـت دولـتـي در         اند. يكي از هدف 

هاي راهبردي ، از جمله در ترابري، بانكداري، كشتيراني، مـعـدن،    بخش
هاي دولتي كـم   انرژي و مشابه آن، بوده است. از يك سو، با ادغام بنگاه 

بازده كوچك تر در يكديگر، يا فروش شمار انـدكـي از آن هـا بـه                
كـم پـاي خـود را از             كارفرماهاي بخش خصوصي، بخش دولتي كم

سود ده اقتصاد كنار كشيده است. از سوي ديگر، مـثـل       هاي كم  بخش
هايي  كه بازدهـي   ـ يعني ايجاد بنگاه“  قهرمانان ملي” مورد چين، ايجاد 

برند، به طور مؤثري با  و كارآيي خود را به سطح تراز اول جهاني باال مي
دهند كه بـر     كنند، و به آن ها اجازه نمي انحصارهاي خارجي رقابت مي

 اقتصاد ملي كشور تسلط پيدا كنند ـ مد نظر بوده است.
هاي خصوصي، چه خارجي و    در اقدامي ديگر به منظور جذب سرمايه

كردند. در    “  سهامي” هاي دولتي را به نوعي  چه داخلي، بسياري از بنگاه
هايي را به  اساس، اين بدان معناست كه شركت يا بنگاه مورد نظر، سهام

شود: يكي دولت، كـه      كند كه بين سه بخش تقسيم مي بازار عرضه مي
دار اصـلـي و        كم سهام  معموالً اكثريت سهام را در اختيار دارد يا دست

ماند؛ دوم، كـاركـنـان آن شـركـت؛ و سـوم،                  كننده باقي مي كنترل
گذاران خصوصي بيرون از شركت. به اين ترتيب، شركت يا بنگاه   سرمايه

هاي خصوصي دسـتـرسـي     يابد كه به سرمايه مورد نظر امكان آن را مي
 ماند. پيدا كند، ضمن اينكه همچنان در كنترل دولتي باقي مي

صورت گرفت نشان داد كـه بـه طـور           1385پژوهشي كه در سال 
را در اختيـار   “ سهامي شده”هاي  درصد سهام شركت 46ميانگين، دولت 

گذاران خصوصي صاحب كمتر از يك چهـارم    دارد، در حالي كه سرمايه
 سهام هستند، و بقيه سهام متعلق به كاركنان است.

تريـن آن هـا        هاي متوالي حزب كمونيست ويتنام، كه تازه در كنگره
هـاي   كنگره يازدهم بود كه زمستان سال پيش برگزار شد، كمونـيـسـت   

اقـتـصـاد بـازار بـا گـرايـش              ” ويتنام كشور خود را كشوري داراي     
اند. غالباً اين سيستم را زير عـنـوان يـك          توصيف كرده “ سوسياليستي

كنند، كه در آن مالكيت دولتي نقش  بندي مي طبقه “ اقتصاد چندبخشي” 
هـا و     رهبري كننده اما نه انحصاري را دارد، و در كـنـار آن شـركـت        

هـاي بـا      هاي خصوصي داخلي، و شـركـت   هاي اشتراكي، شركت بنگاه
 كنند. گذاري خارجي نيز فعاليت مي  سرمايه 

يي كه در كشورهاي سوسياليـسـتـي    “  درماني شوك ” كامالً برخالف 
بينند نـه     ها بازار را خدمت گذار جامعه مي  سابق اروپا اجرا شد، ويتنامي

ارباب آن؛ و بخش دولتي بازتوانمند شده و كارآ را اهرمي نيرومند بـراي  
دانند. البته بايد گفت كه در ويتنام هم مانند   رشد و پيشرفت اجتماعي مي

چين، اقتصاد بازار در كنار ايجاد رشد اقتصادي، پديدآورنده  نابرابري هم 
تر  هاي ويتنام در مهار اين نابرابري بسيار موفق بوده است، اما كمونيست

رغم پيدايش دوباره بسياري از عامـل هـاي      اند. به همين دليل، به   بوده
اجتماعي منفي، ويتنام دستاوردهاي بسيار چشمگيري داشته است. شمار  

 1372هاي  كنند در فاصله سال هايي كه زير خط فقر زندگي مي ويتنامي
 14درصد كاهش يافت، و امروزه به مـرز     20درصد به  58از  1383تا 

درصد رسيده است. البته هنوز هم در اينجا و آنجا فقر مـطـلـق ديـده          
شود، كه به طور عمده به ناحيه هاي كوهستاني و دورافتاده محـدود   مي

اي به اين وضعيت دارد و نگران آن است، چرا  مي شود. حزب توجه ويژه 

 7ادامه در صفحه 



 اصالحات پيش بيني شده خواهد شد.
اجالس، نحوه برخورد نظام حاكم بر سوريه با اوضاع فعـلـي و     
خصوصاً در ارتباط با گروه هاي مسلح را كه تاكنون براساس شيوه 

نظامي و سعي در اتخاذ تدبيرهاي سياسي  مـانـنـد     -هاي امنيتي
پروژه هاي اصالحاتي يي همچون اجراي قانون احزاب، انتخابات، 
رسانه ها، و جز اين ها، مي بيند. بديهي است هر گونه موفقيت در  
اين راه ، چه براي رويارويي با گروه هاي مسلح و چه در بـرابـر       
توطئه هاي دخالت جويانه خارجي، مستلزم سرعت بخشيدن بـه    

 اصالحات سياسي وگفتگوهاي ملي است.
اجالس بر اهميت ايجاد فضاي مناسـب بـراي پـيـش بـرد            
گفتگوها، و خصوصاً اولويت روش هاي سياسي در بـرخـورد بـا        
بحران از طريق آزادي زندانيان سياسي باقي مانده و توقف كلـيـه   
انواع شكنجه هاي جسمي و انجام اصالحات پيش بيـنـي شـده      

 تاكيد كرد.
كميته مركزي بر اهميت حفظ  وحدت حزب در شرايط كنونـي،  
و بر اهميت تالش و فعاليت كادرها و اعضا در درك سياست هاي 
هيئت هاي منتخب و تشريح اين سياست ها براي دوستان حـزب  

 و توده ها تاكيد كرد. 
كميته مركزي همچنين برآورد دفتر سياسي از اقـدام هـاي         
كنگره يازدهم حزب را، پس از اضافه و موشكافي كردن بـرخـي     
نكته ها، به تصويب رساند، وهمان گونه بر ضرورت اجراي وظيفه 
ها و برنامه هاي پيش بيني شده از سوي ارگان هـا و اعضـاي       

 حزب براي مرحله هاي آتي  تاكيد كرد.
كميته مركزي حزب كمونيست سوريه(متحد)                                                                                            
 )  2011ژوئن  11( 1390خرداد ماه  21دمشق،  
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ژوئن)،   11خرداد ماه (  21كميته مركزي حزب كمونيست سوريه (متحد)*، در روز 
اجالس گسترده اي با حضور رئيس، اعضاي كميسيون نظارت و بازرسي، ورفـقـاي     
مسئول كميته هاي منطقه اي (غير عضو در كميته مركزي) تشكيل داد. در ابـتـدا        

 حاضران در اجالس با يك دقيقه سكوت نسبت به شهداي ميهن اداي احترام كردند.  
،  دبير اول حزب، گزارش دفتر سياسي در خصوص تـحـوالت     “ حنين نمر“رفيق 

سياسي و رويدادهاي جاري در كشور را خواند، و سپس حاضران در جلسه  با دقت و 
احساس مسئوليت در باره آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و آن را مورد تاييد قـرار  
دادند. گزارش مذكور پيرامون حوادث اخير از جمله تظاهـرات و اعـتـراض هـاي            
مسالمت آميز و خواسته هاي مشروع و به حق اعتراض كنندگان، وهمچنين درگيري 
هاي مسلحانه و نابساماني ها و تالش براي دامن زدن به اختالف هاي مـذهـبـي      
وگروهي، و حمله به نيروهاي نظامي و امنيتي بود. تالش براي ايجاد رعب و وحشت 
بين شهروندان، بسيج رسانه اي بر ضد سوريه، و افزايش حمله هاي استعماري بـه    
منظور وادار كردن سوريه  به سرخم كردن در برابر طرح هاي ضامن منافع اسرائيل، 

 بخش ديگري از گزارش را تشكيل مي داد.
جمع بندي نتايج حاصل از اجالس، حكايت از بحران چند جانبه در جامعه امـروز    
سوريه داشت، بحراني كه بر اثرسياست هاي متناقض با نيازهاي مردم در چند دهـه  
اخير از سوي حاكميت پيش برده شده است. مردم سوريه عـالوه بـر مـطـالـبـات            
دموكراتيك، به توسعه اقتصادي ، توسعه اجتماعي، و توسعه فرهنگي نـيـاز دارنـد.        
آشكار است كه جامعه امروز سوريه  به اصالحات عميق، و در رأس آن ها استقـالل  
سه قوه مقننه، مجريه، و قضائيه از يكد يگر نياز مبرم دارد. اجراي واقـعـي اصـول        
كثرت گراييِ(پلوراليسمِ) سياسي قانونمند ، آزادي هاي دموكراتيك، وحاكميت قانون، 

 نيازي مبرم و اولويت روز در حل معضل هاي سوريه است.
نتايج منفي وزيان باري كه  از در پيش گرفتن سياست هاي چند دهه گـذشـتـه      
ناشي شده است، به نا اميدي و نارضايتي مردم منجر شده اسـت و بـاعـث بـروز           
اعتراض هاي گسترده توده ها گرديده است. تظاهرات مسالمت آمـيـز مـردم در           
بسياري از شهرها و منطقه هاي سوريه همراه با مطالبه اجراي اصالحات واقـعـي،     
دليل اين مدعاست. اين خواسته ها و مطا لبات از سوي جريـان هـاي سـيـاسـي           
واُپوزسيون ملي نيز بيان گرديده است. آنچه مايه نگراني است بهره بـرداري گـروه      
هاي مشكوكي است كه با استفاده از اين وضعيت به اشاعه تضادها و اختالف هـاي  
مذهبي دربرخي از منطقه ها پرداخته اند و دست به اقدام هاي مسلحانه وتروريستي 
زده اند. حاصل اين اقدام ها، تعداد زيادي قرباني از ميان شهروندان و نظاميان بـوده   
است. اقدام هاي مسلحانه و تروريستي موجب انحراف مسير اعتراض ها از خواستـه   
هاي مسالمت آميز ومشروع  به سوي منافع بيگانگان و تهديد استقالل و يگانـگـي   

 كشور گرديده است. 
اجالس كميته مركزي بر اين واقعيت تاكيد كرد كه، فشارهاي آمريكا و اروپا  بـه  
منظور وادار كردن سوريه  به  دوري از سياست ها و موضع هاي ملي، از دليل هاي 
اساسي بحران جامعه امروز سوريه است.  نيروهاي امپرياليستي و صهيونيستي بـراي   
بازگرداندن منطقه به گذشته استعماري در صدد اجراي طرح هاي نويني به منـظـور   
عملي ساختن منافع اسرائيل اند؛ مقابله با عملي شدن اين طرح ها، نياز به وحـدت    

 ملي ، و سرعت بخشيدن به اصالحات جاري در كشور را ضروري مي سازد.
اجالس، تمامي شكل هاي  توطئه و دخالت خارجي و اعمال تروريستي مسلحانـه  
را محكوم كرده است، و اعالم مي دارد كه ادامه چنين اقدام هايي  موجب  كـنـدي   
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