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 تنش هاي خطرناك، تحريم هاي مداخله جويانه، و 
 حق حاكميت ملي ايران 

باال گرفتن تنش ميان جمهوري اسالمي و 
دولت آمريكا بارديگر روابط دو كشور را در     
صدر خبرهاي جهان قرارداد. طـي روزهـاي      
گذشته مقام هاي ارشد اياالت مـتـحـده از      
كشف توطئه ترور سفير عربستان سعودي در 
آمريكا از سوي واحدهاي سپاه قدس وابستـه  
به سپاه پاسداران خبر دادند. وزير دادگستري  
آمريكا در جمع خبرنگاران رسانه هاي بـيـن   
المللي مدعي گرديد كـه، سـرويـس هـاي         
امنيتي آمريكا طرح نيروهاي واحـد بـرون       

به   –واحد ويژه قدس  -مرزي سپاه پاسداران
منظور ترور عادل الجبير، سفير عـربسـتـان      
درواشنگتن، را خنثي كرده اند. پس از اعـالم   
رسمي اين خبر، ابتدا هيالري كلينتون، وزيـر  
امور خارجه آمريكا، در يك كنفرانس خبـري  
يادآوري كرد كه، براي منزوي كردن بيشتـر  
جمهوري اسالمي با متحدان جهاني آمريكـا  
مشورت و هماهنگي صورت مي گيرد. سپس  
جوبايدن، معاون اول رييس جمهوري آمريكا، 
نيز ضمن تهديد ايران با صراحت خاطر نشان 

طرح ترور نقض يكي از بـنـيـادي      ” ساخت:  
ترين اصول ديپلماتيك و اقدامي شـرم آور      
است... هيچ گزينه اي از روي مـيـز كـنـار          

به دنبال موضع گيـري  “  گذاشته نشده است. 
مقام هاي بلند پايه كاخ سفيد نوبت به اوبامـا  
رسيد تا به عنوان عالي ترين مقام آمريكا در   
خصوص ماجراي فوق واكنش نشـان دهـد؛     
وي در جريان كنفرانس خبري يي همراه بـا  
همتاي كره جنوبي خود، اعالم داشـت كـه،     
ايران بايد پاسخگو باشد. اوباما تاكيـد كـرد:      

ما باور داريم حتي اگر مقامات بلنـد پـايـه      ” 
(ايران) از جزييات عمليات آگاه نـبـوده انـد،      

ايران مي بايست در قبال اين كه كساني در اين 
حكومت درگير چنين طرحي بوده اند، پاسخـگـو   
باشد ... مساله مهم براي ايران اين است كه بـه     
جامعه بين المللي پاسخ دهد چـرا كسـانـي در        

“ حكومتشان، درگير چنين فعاليت هايي هستنـد.  
وي همچنين تصريح كرد كه، آمريكا تـمـامـي      
تالش خود را براي انزواي بيشتر ايران و تشديـد  
تحريم ها به كار خوادهد برد! به دنبال سخـنـان    
اوباما، معاون وزير خزانه داري آمريكا در گفت و 
گويي اعالم داشت كه، بررسي تـحـريـم هـاي       

 “ بانك مـركـزي    ” بيشتر ايران از جمله تحريم 
جمهوري اسالمي آغاز شده است؛ و آمـريـكـا        
سرانجام شكايت رسمي خود از ايـران را بـه           

 سازمان ملل ارائه كرد.
باال گرفتن تنش ميان جمهوري اسـالمـي و     
دولت آمريكا و با توجه به اوضاع حساس كنونـي  
منطقه و مسائل حاد جهاني، از جملـه بـحـران      
اقتصادي و پيامدها و نتايج آن، نمي تواند نگراني 
بحق نيروهاي ميهن دوسـت كشـور و نـيـز             
نيروهاي مترقي و هوادار صلح جهان را به همراه 

به ويژه آنكه امپريالـيـسـم بـراي       نداشته باشد.  
منطقه پراهميت خاورميانه طرح ها و برنامه هاي 
مداخله جويانه مختلفي تدارك ديـده اسـت، و       
سياست هاي ماجراجويانه و تنش آفريـن رژيـم     
واليت فقيه مي تواند بهانه و دستاويـز الزم را      

 براي اجراي چنين توطئه هايي فراهم آورد. 
موضع گيري هاي غير مسئوالنه مقام هـاي    
ارشد سپاه پاسداران و شماري از وابستگانِ ولـي  
فقيه رژيم طي هفته هاي اخير، به ويژه اعـالم    
شعارهاي بي پشتوانه و ضد منافع ملـي كشـور     

  3و   2ادامه در صفحات  

 “: قانون كار”فشرده يي پيرامون پيش نويسِ اصالحِ 
 يورش به دستاوردهاي تاريخيِ زحمتكشان، و بي بهره كردن آنان 

 از حقوقِ سنديكايي! 

 تأملي بر مسائل بنياديِ نفت ايران
صنعت ملي ”برنامه خصوصي سازيِ 

 در دستور كار ارتجاع “نفت ايران

جنبش دانشجويي، و دور نماي پيكار با 
 4استبداد و ارتجاع                                     ص 

جنبش در خيابان هاي جهان تظاهرات 
 9جهاني بر ضد سيستم سرمايه داري        ص 

 بحران اتحاديه اروپا، و درماندگي 
 10سرمايه داري جهاني                              ص 

  7ادامه در صفحه  

، دور نمـاي  “ آزاد سازي اقتصادي” اجراي برنامه 
رشد و شكوفايي اقتصادي ميهن ما را با ابهام هاي 
جدي يي روبه رو كرده است. تغييرهاي نـاشـي از      
اجراي اين برنامه ضد مردمي بـر بـخـش هـاي         
مختلف اقتصاد ملي، به ويژه صنايع نفت، گـاز، و      
پتروشيمي اثر گذار بوده اند، و از اين روي، رژيـم      
واليت فقيه زمينه سـازي هـاي الزم را بـراي            
خصوصي سازي صنايع مادر و راهبردي كشـور از    

را فراهم مي آورد.    “ صنعت ملي نفت ايران“جمله 
برگماري پاسدار قاسمي، فرمانده سابـق قـرارگـاه      
خاتم االنبياء سپاه پاسداران، به وزارت نـفـت در         
حقيقت آغاز يك رشته اقدام هاي ضرور براي جامه 
عمل پوشاندن به اين برنامه هاست. هـم اكـنـون       
صنعت ملي نفت ايران براثر سياست هاي فاجعه بار 
جمهوري اسالمي در طول دهه هـاي اخـيـر، بـا         
معضل هاي بي شماري رو به رو است كه تـاثـيـر      
مستقيمي بر توان و جايگاه كشور مان در معـادـلـه    
هاي سياسي و اقتصادي جهاني و منطقه اي باقـي  

 گذاشته و مي گذارند.

 “قانون كار”آنچه با عنوان پيش نويسِ اصالحيه 
از سوي دولت ضد ملي احمدي نژاد ارايه 

گرديده، ضمن آنكه داراي محتوايي به شدت ضد 
كارگري است، همچنين نشانگر آن است كه 

 -ارتجاع در چارچوب راهبرد اقتصادي 
اجتماعي ضد مردمي خود، به ويژه برنامه آزاد 
سازي اقتصادي، زمينه از ميان برداشتن كامل 

حقوق و دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر ايران 
را نيز تدارك ديده است. فقط با مبارزه يي 

متحد، متشكل، و مدبرانه مي توان به اين يورش 

 واپس گرايان پاسخ داد!

انتشار صورت مشروحِ پيش نويس اصالح           
از سوي وزارت نوبنياد تعاون، كار و        “ قانون كار “

رفاه اجتماعي، بازتاب گسترده اي در جامعه يافت. 
به همان ميزان كه مدافعان آزاد سازي اقتصادي         
و اجراي برنامه خصوصي سازي به تاييد و              

پرداخته اند، طبقه    “پيش نويس “حمايت از اين     
كارگر، زحمتكشان، و نيروهاي ترقي خواه كشور        

 آن را ضد كارگري خوانده و رد كرده اند. 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي          



1390آبان ماه   2شنبه  دو   2   880شمارة  

 3ادامه در صفحه 

ماده از قانون كار كنوني       74برنامه آزاد سازي اقتصادي در مجموع ،      
را تغيير داده، و مهم ترين موضوع هاي مرتبط با منافع آني و آتي                 
طبقه كارگر به ويژه حقوق سنديكايي را مورد تعرض همه جانبه               
قرارداده است. اين واقعيت زماني آشكارا، آن گونه كه به چشم آيد،              

تهيه  “پيش نويس “خود را برمال مي كند كه بدانيم روح حاكم بر             
شده در دولت ضد ملي احمدي نژاد نه تنها شديدا ضد كارگري است، 
بلكه دستاوردهاي تاريخي الاقل يك صد سال اخير زحمتكشان             
فكري و يدي ايران را نيز هدف قرارداده و در پي حذف كامل اين                
دستاوردهاي پر ارزش تاريخي است. مسايلي چون دادن اختيارِ فسخِ          
قرارداد به كميته هاي انظباطي، حذف هر گونه قرارداد دائم ميان              
كارگران و كارفرمايان، طرح مبحث مزد دو گانه، حذف عيدي                
كارگران، تعيين حداقل دستمزدها از جانب وزير كار و بدون مشاركت     
سنديكاهاي كارگري، و نابودي امنيت شغلي زحمتكشان كه در متن           

گنجانده شده اند معنا و مفهومي جز يورش همه              “پيش نويس “
جانبه به حقوق صنفي و سياسي كارگران و زحمتكشان ايران ندارد.            

هم به مراتب   1386پيش نويس كنوني حتي از اصالحيه قانون سال         
ارتجاعي تر و كارگر ستيزانه تر است. علت اين امر را بايد در اجراي               

 -برنامه آزاد سازي اقتصادي در مقام راهبرد اصلي اقتصادي                 
اجتماعي رژيم واليت فقيه جستجو كرد. نظري به تجربه تاريخي             

در  “قانون كار “ميهن ما نشان مي دهد كه تهيه، تصويب، و اجراي            
كشور ما همواره پيوند و ارتباط مستقيم با تحوالت صحنه سياسي و             

 چگونگي تناسب قوا در ميدان مبارزه طبقاتي داشته است. 
براي زحمتكشان ايران در دهه بيست           “قانون كار ”نخستين  

خورشيدي، در پرتو حضور قدرتمند حزب سياسي طبقه كارگر ـ حزب  
توده ايران ـ و وجود يك جنبش سنديكايي متشكل متكي بر سنن              
انقالبي و طبقاتي، به شكل تصويب نامه در ارديبهشت ماه سال                

جامه قانوني به تن كرد و رسميت يافت. با يورش ارتجاع و                 1325
امپرياليسم به جنبش ملي شدن صنعت نفت و سپس كودتاي ننگين           

مرداد، و در سايه سركوب و استيالي ديكتاتوري محمد رضا                 28
ي به تصويب رسيد كه مهر      ”قانون كار “پهلوي، اين عامل استعمار،     

در   33مرداد بر پيشاني داشت. گنجاندن ماده          28و نشان كودتاي    
اين قانون، ماده يي كه به سرمايه داران حق مي داد كارگران را هر               
زمان و به هر شكل اخراج كنند، يادگار آن دوره بود. پس از انقالب               
بهمن، كارگران و زحمتكشان ايران توانستند با مبارزه خود، با وجود            

 33كارشكني ها و خيانت هاي سران جمهوري اسالمي، ماده                
را از قانون كار حذف كنند. نخستين پيش نويس قانون “ شاهنشاهي”

از سوي وزارت كار به نظر خواهي گذاشته             1362كار دربهمن ماه    
شهرت يافته بود از    “ قانون كار توكلي  ”شد. اين پيش نويس كه به        

قانون كار  ”سوي كارگران به طور قاطع و جدي رد شد. مبارزه با               
يكي از فرازهاي افتخار آميز جنبش كارگري ميهن ما به              “ توكلي

شمار مي آيد. نقش حزب توده ايران و تشكل هاي سنديكايي در آن             
سرانجام مبارزه هرگز از ضمير طبقه كارگر ايران زدوده نخواهد شد.            

سال از انقالب، در دهه شصت و           6قانون كار فعلي پس از گذشت       
همزمان با تشديد جو سركوب و اختناق به تصويب رسيد. تهيه و                
تصويب قانون كار در كشور ما بدون ارتباط با تحوالت سياسي نبوده            
و نمي تواند باشد. همچنان كه پيش نويس اصالحيه قانون كار دولت 

و “ قانون هدفمند سازي يارانه ها    ”احمدي نژاد نيز مهر و نشان هاي        
را برپيشاني دارد و بي جهت در اين لحظه             ”آزاد سازي اقتصادي  ”

مشخص تاريخي ارايه نشده است. به عبارت ديگر، پيش نويس               
اصالحيه قانون كار ارايه شده از سويِ دولت ضد ملي كودتا خصلت             

اجتماعي به شدت ضد مردمي رژيم واليت          -برنامه هاي اقتصادي    
فقيه در اين مرحله را بازتاب مي دهد. اين واقعيت مي بايد از سوي               

سنديكايي زحمتكشان ميهن ما به دقت مورد توجه قرار              جنبش  
گرفته و در مبارزه با اصالح قانون كار به سود كالن سرمايه داران با              

 ظرافت و قاطعيت مورد استفاده قرار گيرد. 
 مهم ترين نكته ها در اصالحيه قانون كار:

ويژگي اصلي پيش نويس اصالحيه قانون كار، بي بهره كردن زحمتكشان از                 
حقوق سنديكايي شان و پايمال شدن حقوق بنيادين كار است. آنچه در پيش نويس               
به صورت كامال برجسته به چشم مي خورد، تقويت نقش و جايگاه دولت جمهوري               
اسالمي در كنار انجمن هاي كارفرمايي و به زيان تشكل ها و سازمان هاي                     
سنديكايي زحمتكشان است. شناختن حق تشكل كارگران در سنديكاها و ضرورت             
شبكه سرتاسري سازمان هاي سنديكايي حتي مورد اشاره كوتاه نيز قرار نگرفته اند،             
و بدين ترتيب مي توان اين نتيجه منطقي را از محتواي پيش نويس اصالحيه قانون       
كار گرفت كه حقوق سنديكايي كارگران در آن نقض و مانع هاي قانوني متعددي در 
مسير احيا و ايجاد سنديكاهاي كارگري قرار داده  شده اند. اين اصل مهم در كنار                  
خواست به حق كارگران ايران مبني بر اينكه: كليه كارگران كارگاه ها و كارخانه ها                
بدون هيچ استثنا و صرف نظر از تعداد شاغلين كارگاه ها و كارخانه ها مي بايد                     
مشمول قانون كار قرار بگيرند و از مزاياي آن بهره مند شوند، به طور كامل در پيش     
نويس حذف شده كه به نوبه خود بيانگر نگرش ضد كارگري ارتجاع حاكم است.                 

باز هم بيشتر به      “شوراي عالي كار  “مطابق پيش نويس ارايه شده، تركيب فعلي          
سود دولت و كالن سرمايه داران تغيير مي كند، و در نتيجه، در خصوص مسايل                   
مربوط به حقوق صنفي كارگران نه سازمان هاي صنفي و سنديكايي، بلكه وزارت               

 تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصميم گيري و مداخله مي كند. 
قانون  “هفت”از ماده “ تبصره يك”از ديگر نكته هاي فوق العاده با اهميت، حذف 

كار فعلي است، كه قراردادهاي موقت و سپيد امضا را جايگزين قراردادهاي دائم مي            
كند. دراصالحيه تاكيد شده كه، حداكثر مدت موقت براي كارهاي غير مستمر توسط  
وزارت كار تهيه مي گردد و در نتيجه مبناي زماني براي موقت و دائمي بودن كار                   
ديگر وجود نخواهد داشت و كالن سرمايه داران زير عنوان تامين امنيت سرمايه مي           
توانند كارگران را بدون عقد قرارداد دائم استخدام و هرگاه اراده كردند از كار اخراج                

، تصميم در باره فسخِ قرارداد  21كنند.  به عنوان نمونه، در اصالحيه با تغيير در ماده 
اين ماده (اصالح    “ز”در اختيار كميته انضباطي كارگاه قرار داده شده است. در بند              

نيز  “ح”در پيش نويس) اخراج دستجمعي كارگران منظور گرديده و در بند             21ماده 
 امكان جلوگيري از اخراج كارگر صرفا به توافق كارفرما سپرده شده است.

قانون كار فعلي عمال تعيين ميزان دستمزد كارگران وظيفه              41ماده  “ اصالح”با  
وزير كار قلمداد مي شود و هر نوع افزايش حقوق موكول به شرايط اقتصادي كشور                
شده است. براساس اين اصالحيه، شوراي عالي كار اين اختيار را دارد كه زير عنوان               
شرايط اقتصادي و يا هر بهانه ديگر، مانع  از تعيين و افزايش دستمزدها بر اساس                  

پيوند مستقيم با مواد قانون هدفمند سازي            41نياز كارگران شود. اصالحيه ماده       
ماده   2يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها دارد. پيشنهاد مطرح شده در اصالح تبصره                 

قانون كار مبني بر تعيين مزد دو گانه، ميراث شوم رواج قراردادهاي موقت در                    41
كشور است كه اينك دولت ضد ملي كودتا آن را در قالب پيش نويس اصالح قانون                
كار رسميت مي دهد. نتيجه اين مزد دو گانه كاهش قدرت خريد كارگران و تسهيل               

قانون كار رژيم       33اخراج آنان است. درخصوص اخراج كارگران و احياي ماده             
گوياي تمام واقعيت ماجرا و ماهيت واقعي اصالح قانون              27سلطنتي، اصالح ماده    

حق هرگونه اعتراض و حتي شكايتي از سوي كارگران          27كار است. با اصالح ماده 

 ادامه فشرده اي پيرامون پيش نويس ...
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به هنگام اخراج شان از كار از آنان  سلب مي شود. عالوه بر اين ها، تاكيد براين مهم ضرور 
است كه در پيش نويس اصالحيه قانون كار حق اعتصاب كه از حقوق مسلم و غير قابل                    
انكار طبقه كارگر است، نقض شده و حق كارگران به اعتصاب، تحصن، و تظاهرات، قانوني               

 شمرده نمي شود.
 

 پيش نويس اصالحيه به بايگاني مي رود: 

به دنبال بازتاب نارضايتي و خشم كارگران و زحمتكشان از پيش نويس اصالحيه قانون               
كار، اين گمانه زني تقويت گرديده كه بررسي اين پيش نويس به مجلس بعدي يعني به                   
مجلس نهم جمهوري اسالمي خواهد رسيد. در واقع هراس از موج نارضايتي و جنبش                   
اعتراض كارگران سبب شده است تا ارتجاع با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس در                 
اسفند ماه و وضعيت حساس كنوني، تصويب نهايي اصالحيه قانون كار را به مجلس آينده                

در مصاحبه با ايسنا،     “كانون شوراهاي اسالمي كار   “موكول سازد. بي دليل نبود كه رييس        
شهريورماه، ضمن هشدار به مسئوالن رژيم از عواقب اعتراض هاي كارگري، اعالم مي       30

ما دو ماه زمان خود را براي ارايه نظارت كارشناسي خود بر روي اين پيش نويس                   “ كند:
ارايه خواهيم كرد. در غير اين صورت كار موفقيت آميز نخواهد بود ... اگر انتخابات مجلس                
در اسفند ماه باشد ما تا تيرماه (سال آينده) زمان كافي براي ارايه اصالحيه به مجلس داريم. 
سياست هاي نظام به افراد متكي نيست و اگر عمر مجلس هشتم تمام شود قطعا مجلس                  
نهم پيگير اين موضوع مي شود ... بايد در يك جلسه صميمي و توام با آرامش به يك                       
اصالحيه قانون كار برسيم. در اين شرايط وقتي كه اصالحيه به مجلس رفت همه شركا از                 

 “آن دفاع مي كنند.
ميليون نفر خانوار كارگري را زير پوشش خود دارد و هرگونه تغيير و                     35قانون كار   

اصالح آن بر زندگي و امنيت شغلي اين جمعيت عظيم و در حقيقت اكثريت جامعه تاثير                   
دارد. آنچه رييس كانون شوراهاي اسالمي كار عنوان مي كند، نشان مي دهد كه اين                    

اجتماعي از جمله  -تشكل هاي زرد و ارتجاعي و زير فرمان رژيم، با سياست هاي اقتصادي
آزاد سازي اقتصادي و در بطن آن اصالح قانون كار به زيان كارگران و زحمتكشان مخالفت 
اصولي ندارند. اين تشكل ها به لحاظ ماهيت، رودرروي خواست هاي مشروع، به حق، و                  
بديهي زحمتكشان قرار دارند. همچنين دراين زمينه بايد به سياست فاجعه بار خانه كارگر در 
مورد اصالحيه قانون كاراشاره داشت. اين تشكل در بيانيه پاياني نشست دو روزه دبيران                 
اجرايي خانه كارگر سراسر كشور در خصوص اصالحيه قانون كار با بر شمردن پاره يي از                  

منشور اشتغال كه در قالب سياست هاي كالن اشتغال توسط     ” انتقادات خود اعالم مي دارد: 
مقام معظم رهبري مبتني بر اشتغال پايدار و ساير موارد مطروحه اعالم گرديده است قطعا                

 “بايد محور هر گفتگو يا حركتي باشد.
چنين موضع گيري يي با مفهوم فعاليت يك سازمان سنديكايي و اصوال خصلت سازمان              
هاي سنديكايي در مغايرت كامل قرار دارد. منشور اشتغال و سياست هاي كالن اشتغال كه          
از جانب خامنه اي پس از مشورت ورايزني و توافق با مجمع تشخيص مصلحت نظام به                   
رياست رفسنجاني اعالم شده، همان چارچوب آزاد سازي اقتصادي را تعيين و تنظيم مي                
كند، يعني چارچوبي كه اتفاقا پيش نويس اصالحيه قانون كار در بطن آن تهيه و تنظيم                   
گرديده است. نمي توان به تغيير و اصالح برخي مواد قانون كار در پيش نويس ارايه شده از     
سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت احمدي نژاد انتقاد داشت ولي سياست اصلي                

 و محوري آن يعني آزاد سازي اقتصادي را مورد تاييد و پشتيباني قرار داد.
اصالح قانون كار و پيش نويس كنوني دولت هم جهت، همسوي، و هماهنگ با قانون                 
هدفمندسازي يارانه ها و آزادسازي اقتصادي است. بنابراين، سياست خانه كارگر در اين                 
زمينه در تضاد با حقوق و منافع كوتاه مدت و بلند مدت طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان قرار 
مي گيرد.  ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه در جبهه نيروهاي مخالف استبداد واليي،                  
به ويژه در طيف اصالح طلبان، ما شاهد ترديد، تزلزل، و ناپيگيري جدي در خصوص                     

اجتماعي   -مسايلي مبرم چون اصالحيه قانون كار هستيم.  معضل هاي بي شمار اقتصادي            
از جمله بي قانوني در حق كارگران، نه بر اساس اجراي غير مدبرانه سياست آزاد سازي،                   
بلكه دقيقا بر اثر اجراي نسخه هاي صندوق بين المللي پول پديد آمده اند. آيا مي توان                     

 -يِ اين نوع سياست ها در عرصه اقتصادي        “مدبرانه”كشوري را نمونه آورد كه با اجراي         
 اجتماعي موفق بوده باشد؟

مبارزه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان با پيش نويس اصالحيه قانون كار مي بايد با                    
نظري جنبش سنديكايي زحمتكشان را در بربگيرد و از          -هوشياري كليه طيف هاي فكري    

 اين راه براي سازمان دهي و شكل دادن به يك نيروي اجتماعي تاثيرگذار حركت كند.
فقط و فقط با مبارزه يي متحد، متشكل، و سنجيده مي توان رودرروي يورش ارتجاع                   

 ايستادگي و مقاومت كرد و سرانجام به كاميابي رسيد.
 

 ادامه فشرده اي پيرامون پيش نويس ...
بـه عـالوه، در       “  درقراردادهاي نفتي ... آغاز شده اسـت.     

راستاي خصوصي سازي اولين قرارداد دوران وزير جـديـد     
ميـلـيـون     400نفت يعني پاسدار قاسمي به ارزش بيش از 

دالر با قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پاسـداران امضـاء شـد.        
همچنين قرار است بسيـاري از واحـدهـاي راهـبـردي            
پتروشيمي به شركت هاي خصوصي واگذار شود. پـاسـدار    
قاسمي قبال در جريان گردهمايي پيمانكاران تـجـهـيـزات     

وجود ساختارهاي دولتي يـكـي از     ” صنعت نفت گفته بود:  
موانع پيش رو براي توسعه صنعت نفت بوده و پيش بينـي  
مي شود با اصالح قانون نفت و گاز در دولت و مـجـلـس    
شوراي اسالمي برخي موانع حاكميتي براي توسعـه ايـن     

(به نقل از خـبـرگـزاري       “  صنايع استراتژيك برداشته شود
 شهريورماه). 4مهر، 

 نفت، حاكميت ملي، و استقالل كشور:

مسئله يي حسـاس، بـا     مسئله صنعت نفت در ميهن ما 
اهميت، و سرنوشت ساز در تاريخ معاصر ايران بوده اسـت.  
نفت در تمام سده گذشته (سده بيستم ميالدي) براي مردم   
ايران از يك سو معادلِ غارت، استعمار، و نـقـضِ حـق          
حاكميت ملي بوده است، و از سوي ديگر مـبـارزه بـراي        
رهايي از تسلط امپرياليسم و انحصارات فراملي معنا مـي    
داده است؛ مسئله نفت با مبحث هاي پراهمـيـتـي چـون       
استقالل ملي، منافع ملي، حق حاكميت مردم، و مـوضـوع   

اجتماعي گره خـورده     -آزادي، پيشرفت، و رشد اقتصادي
است. بنابراين، خصوصي سازي صنعت نفت مسئلـه يـي      
صرفاً اقتصادي نيست و نمي تواند باشد. بايد تاكيد جـدي     
كنيم كه، مسئله نفت ايران به لحاظ  تاثير شـگـرف آن       
بركليه عرصه هاي زندگي كشور ما و حتي منطقه و جهان، 
و همچنين تاريخچه مبارزات مردم ما، اهميتـي هـمـواره      
مطرح داشته است. نفت مسئله گره اي گذشته، حـال، و       

صنعت ملي نفت “آينده ما بوده و هست. خصوصي سازي  
مطابق نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك  “ ايران

جهاني، و در چارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي، با تأمين 
حق حاكميت ملي، استقالل واقعي كشور، تعييـن آيـنـده      
سياسي ايران، تأمين حق حاكميت مردم، محتواي سـمـت   

اجتماعي، منافع ملي، و حقوق راستـيـن    -گيري اقتصادي
مردم ايران در تقابل و ضديت قرار دارد. اين امر با توجه به 
تحوالت بغرنج منطقه و نفوذ روزافـزون انـحـصـارهـاي        
امپرياليستي در صنايع نفت منطـقـه، ضـرورت مـبـارزه          
مشترك و متحد همه نيروهاي راستين ملـي و مـيـهـن         
دوست كشور را با سياست هاي ضد مردمي رژيم واليـت    

صنعت ملـي نـفـت      “فقيه به ويژه طرح خصوصي سازي 
 برجسته مي سازد.  “ايران

مخالفت با برنامه خصوصي سازيِ صنايع نفت، در عيـن  
حال مبارزه يي در راه تأمين حق حاكميت مردم و استقالل 

 ملي كشور است.
 
 

 ادامه تأملي بر مسايل بينادين نفت...

 پوزش و تصحيح
 

، در اعالميـه كـمـيـتـه        878شماره “  نامه مردم” در 
خط به آخر ستون  8مركزي، صفحه دوم، ستون دوم، 

“ مجلس شوراي اسالمـي ” ،  “ مجلس شورا” به جاي 
چاپ شده است كه با پوزش از خوانندگـان گـرامـي      

 تصحيح مي شود.
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

جنبش دانشجويي، و دور نماي پيكار با 
 استبداد و ارتجاع

 
و مقاومت جنبش دانشجويـي در بـرابـر         مبارزه

ارتجاع حاكم و سياست هاي قرون وسطـايـي آن     
دامنه گسترده تري به خود مي گيرد. طي چند هفته  
اخير، خبرها و گزارش هاي مختلـفـي از مـراكـز         
آموزش عالي و نيز شكل هاي مـتـنـوع مـبـارزه          
دانشجويان انتشار يافته است كه گوياي تداوم پيكار 
جنبش دانشجويي و استفاده خالق اين جنـبـش از     

 روزنه ها و امكان هاي موجود است.
اقدام هاي هدفمند ارتجاع در دانشگاه هاي كشور 
مانند: طرح تفكيك جنسيتي، تغيير و اصالح كتـاب   
هاي درسي، و ادغام برخي دانشگاه ها و مـراكـز       
علمي در موسسه ها و بنيادهاي مذهبي، تـاكـنـون    
نتوانسته اند صداي حق طلبانه جوانان و دانشجويان 
را خاموش سازد و جنبش تاثيرگذار دانشجـويـي را     
سركوب و مهار كند. در اوضاع فوق العاده حسـاس     
حاكم بر ميهن ما و روندهاي جاري در مـنـطـقـه،       
بحث پيرامون مبارزه جنبش دانشجويي، روش ها، و 
برنامه هاي آن اهميت به مراتب بيش از گـذشـتـه    
كسب مي كند. علت اين امر نـيـز روشـن اسـت:          
جنبش دانشجويي به داليل متعدد از موثرتـريـن و     
فعال ترين جنبش هاي موجود درعرصه مبارزه بـا    
استبداد واليي به شمار مي آيد، و نقش آن در بـاال  
بردن سطح پيكار جويي جنبش همگاني انكار ناپذير 
است. از اين روي، تمامي اقدام ها، سياست هـا، و     
سمت گيري جنبش دانشجويي در لحظه كـنـونـي      
تاثيري مستقيم بر فضاي سياسـي كشـور دارد و         
بازتاب جدي يي در بين توده هـاي نـاراضـي از          
استبداد حاكم داشته و دارد. بنابراين، كامال منطقـي   
و بجاست كه مبارزه كنوني و مقاومت دانشجـويـان   
دانشگاه ها در سراسر كشور با حساسيـت و دقـت       
پيگيري شود و مورد توجه جدي قرار گيرد. يكي از    
موردهاي بسيار مهم مقاومت دانشجويان در مـاه      
هاي اخير، رويارويي آنان با سيـاسـت ارتـجـاعـي        
تفكيك جنسيتي در دانشگاه هاست. اغلب دانشگـاه   
هاي ميهن ما شاهد حـركـت هـاي اعـتـراضـي           
دانشجويان برضد اين سياست فاجعه بـار و ضـد         
انساني بوده است. دانشجو نيوز، درگزارشي از مبارزه  

در ” دانشجويان دانشگاه هاي ايران، از جمله نوشت:  
ادامه تجمعات اعتراضي دانشجويان دانشگاه هـاي    
ايران از جمله دانشگاه اميركبير، دانشگاه كردستـان،  
دانشگاه شهركرد، دانشگاه يزد و برخـي دانشـگـاه      

مهر دانشگاه زنجان نيـز   12هاي ديگر ... سه شنبه    
تن از دانشجويان اين  500ميزبان اعتراض بيش از 

دانشگاه در محوطه فني جلو دانشكده مـكـانـيـك     

تجمع كرده و شعارهايي در اعتـراض بـه ايـجـاد         
محدوديت هاي جديد توسط مسئولين سر داده اند ... 
يكي از موارد اعتراضي دانشجويان در ارتـبـاط بـا        
اجراي طرح جدا سازي كامل بوفه بوده كـه قـبـال      
ديواري شيشه اي قسمت خواهران و برادران را جـدا  
مي كرد ... دانشجويان همچنيـن بـه جـداسـازي            
جنسيتي اتوبوس هاي سرويس دانشجـويـان ... و          
جداسازي كتابخانه ي فني و مهندسي كه سال قبل 
جدا شده بود، نيز اعتراض نموده و خواستار متـوقـف   

عالوه بر اين، “  شدن اين طرح ها در دانشگاه شدند. 
و همزمان با زنجان، دردانشگاه مازندران مسـئـوالن   
حراست با ايجاد فضاي رعب و وحشت تالش كردند 
از تجمع دانشجويان اين دانشگاه در اعـتـراض بـه      

 14طرح تفكيك جنيسيتي مانع شوند. دانشجو نيوز،  
مهر ماه، از قول يكي از دانشـجـويـان دانشـگـاه          

پس از اعالم آمادگي رييـس  ” مازندران گزارش داد:  
انتصابي دانشگاه مازندران براي اجراي طرح تفكيك 

جنسيتي و اجراي چند درصد از اين طرح در رشته ها و دانشكده هاي مختلف، فضاي دانشگـاه از    
آغاز ترم جديد به شدت امنيتي شده، بطوريكه همواره اتومبيل هاي نيروي انتظـامـي در اطـراف        
دانشگاه مشغول گشت زني هستند و محوطه ي دانشگاه نيز مملو از حراست و نيروهـاي لـبـاس      
شخصي و بسيج است ... اجراي طرح تفكيك جنسيتي باعث عصبانيت بسيـاري از اسـاتـيـد و              
دانشجويان شده، بطوريكه اكثر اساتيد گروه معارف كه تدريس دروس عمومي را در اختيار دارنـد    

تاكنون گزارش اعتراض هاي دانشجويي دانشگاه هاي تـهـران، يـزد،        “  هم با اين طرح مخالفند.
سنندج، كرمان، اهواز، شهركرد، زنجان و كرمانشاه منتشر شده است. خبرگـزاري هـرانـا، اواخـر          

در پي اعتـراض سـال گـذشـتـه          ” شهريور ماه، درگزارشي از دانشگاه رازي كرمانشاه مي نويسد:  
دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه به حضور وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسالمي ... دادگاه انقالب    
اسالمي استان كرمانشاه اقدام به صدور احكام سنگين حبس تعليقي براي دانشجويان اين دانشگاه 

صدور اين حكم ها درمقطع زماني كنوني با هدف ارعاب دانشجويان صورت گرفـتـه   “  نموده است. 
است. دانشگاه رازي كرمانشاه از جمله مركزهاي مقاومت يكپارچه دانشجويان در برابر سـيـاسـت       

 هاي ارتجاعي و طرح تفكيك جنسيتي بوده است. 
در بيانيه يـي   -اَدوارتحكيم وحدت  -بنابراين، بي جهت نبود كه سازمان دانش آموختگان ايران 

در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد، دور نوين فشارها بر اعضاي اين سازمان را افشا كـرد. ايـن        
اين سازمان همچنين اعـتـراض     ”خود خاطر نشان ساخت:  1390شهريور ماه  28تشكل در بيانيه 

خود را نسبت به دور جديد فشارها بر اعضاي (ادوار تحكيم وحدت) در استان هاي مختلف كشـور    
اعالم مي دارد و دفاع از حقوق پايمال شده آقايان سيروس بندگزي و محمود جم هيري از اعضاي 
شوراي مركزي شعبه بوشهر و همچنين بهرام اسماعيل بيگي مسئول شعبه اصفهان سازمان دانش 
آموختگان ايران را حق خود مي داند و بيان ميدارد كه اتخاذ چنين رويه اي براي منزوي نـمـودن   
فعاالن سياسي (دانشجويي) نه تنها نتيجه دلخواه حكومت را در پي نخواهد داشت، بلكه روز به روز 

 “چهره واقعي حاكمان را براي ملت آشكارتر خواهد نمود....
نيز صدها دانشجو در اعتراض به مرگ ناگوار آمـنـه    -پلي تكنيك تهران  -در دانشگاه اميركبير

زنگنه، دانشجوي اين دانشگاه، كه بر اثر كمبود امكان هاي رفاهي و بي توجهي مسئوالن دانشگاه 
به زندگي دانشجويان در خوابگاه هاي دانشجويي، اتفاق افتاد، گردهم آمدند و ضمن مخالفـت بـا     
طرح تفكيك جنسيتي، تغيير دروس دانشگاهي و رسيدگي فوري به مشكل هاي صنفي، خواسـتـار   

در پـي    ” مهرماه، گـزارش داد:        16، “ كلمه“استعفاي رييس دانشگاه شدند. پايگاه اطالع رساني  
فراخوان فعاالن دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير، براي تعطيلي كالس هاي درس ... صـبـح          

مهرماه شمار زيادي از كالس هاي درس در اين دانشگاه تشكيل نشده است... تجمع بـا      16شنبه 
گردهمايي دانشگاه اميركبير و واكنش دانشجويان بـه  “  حضور گسترده دانشجويان آغاز شده است. 

فراخوان فعاالن دانشجويي، تجربه ارزش مندي از توجه به شعارهاي واقع بينانه و صحيح و نـيـز     
بموقع به منظور جلب و جذب اكثريت دانشجويان را به دست مي دهد. چنين تجربه هايـي بـراي      
تقويت و تحكيم موقعيت جنبش دانشجويي در فعل و انفعاالت سياسي پيش رو حـائـز اهـمـيـت        

 فراواني است. 
در اوضاع كنوني، يكي از هدف هاي اصلي ارتجاع در رودررويي با جنبش دانشجويي، به تحليل 
بردن توان و فرسودن نيرو و انرژي اين جنبش تاثيرگذار اجتماعي است. رژيم واليت فقيه تـالش     
دارد تا با به تحليل بردن توان جنبش دانشجويي مانع از تقويت صف هاي اين جنـبـش شـود و        
بازسازي ظرفيت هاي آن را به تأخير اندازد. از اين جهت، الزم است تا با شعارها و اقـدام هـاي        
كامال سنجيده و منطبق با واقعيت هاي موجود مراكز آموزش عالي صف هاي جنبش دانشجويي را 
با جذب و جلب دانشجويان نو ورود به دانشگاه ها تقويت و كارايي آن را ارتقاء بخشند. جـنـبـش       

 دانشجويي در تحوالت كنوني ميهن ما از نقش بسيار مهم و اساسي برخوردار بوده و هست.
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 ادامه بحران اتحاديه اروپا ...

“ نـه ” قاهره، مردم به اين نظام ضد عدالت اجتماعي و اقتدار طلـب    
 مي گويند. 

دراكثر “  كينز” تغيير و امكان برگشت نظام سرمايه داري به الگوي 
كشورهاي غربي از نظر سياسي و بافت كنوني زير بناي اقتصادي آن 
ها بسيار مشكل گشته است. در دو دهه گذشته اين كشورها شـاهـد    
انتقال توليدات صنعتي و برون سپاري خدمات در سطح كـالن بـه     

جـهـانـي    ” بوده اند. به همـراه    “ نيروي كار ارزان”كشورهاي داراي 
و تسلط سرمايه هاي مالي، امكان دخالت و تصميم گـيـري      “ شدن

دولت در راستاي برنامه ريزي اقتصاد ملي، بسيار محدود اسـت. در     
اين چارچوب بخش اعظم هرنوع سرمايه گذاري داخلي در برخي از   
كشورهاي غربي به كارآفرينيِ قابل توجهي منجر نمي شود. مهم تر  

دردهه هفتاد ميالدي با شكسـت  “  كينز” اينكه، الگوي سرمايه داري 
روبه رو گشت و نشان داد كه در دراز مدت نمي تواند روند باال رفتن 
تورم در كنار رشد درآمد ها را مديريت كند. در دهه هفتاد ميالدي، با 
باال رفتن قيمت نفت از سوي اوپك، اين فرايند به تنزل دائمي مهم 
ترين شاخص سرمايه داري، يعني تناسب سود بر سرمايه، منجر شد. 

به دليل وجود  بـرخـي     “  كينز” برخي هواداران الگوي سرمايه داري 
خدمات اجتماعي رايگان و  گرايش سوسيال دموكراتيك، در مقايسه 

“ باچهره انسـانـي  ” يي  “ سرمايه داري” با نوليبراليسم اقتصادي آن را 
“ چهره انساني” مي نامند. البته بايد توجه داشت كه اين به اصطالح  

قرن بيستم  ميالدي در كشور  80تا  50سرمايه داري در دهه هاي  
هاي غربي بدون تكيه مستقيم بر بهره كشي از منابع طـبـيـعـي و       
انساني كشورهاي در حال رشد، امكان پذير نبود. اين بهـره كشـيِ      

، در ايـن      “ آزادي” عريان، به بهانه مبارزه با كمونيسم و حمايت از   
دوره به وسيله پشتيباني و دفاع از ديكتاتورهاي محلي، كودتا، جنگ 
افروزي، و سركوب نيروهاي مترقي، انجام مي شد. اقتصاد سيـاسـي    
كشورهاي غربي هنوز هم متكي به دسترسي به منابع طبيعي ارزان   
و بازارهاي كشورهاي در حال رشد است. در دو دهه گذشته، تحميلِ  
نوليبراليسم اقتصادي يكي از مدرن ترين  ابزار براي دسترسي به اين 
منابع بوده است. ولي بدرستي مي توان گفت كه، در برهه كـنـونـي     
عرصه عملكرد نظامي و فشار اقتصادي امپرياليسم، به دليلِ بيـداري  

 و رشد جنبش هاي مردمي، دائما تنگ تر مي شود. 
يكي از مشخصه هاي مهم وضع كنوني كشورهاي اروپـا  بـي         
اعتباريِ گسترده سياست گذاران و دستگـاه اداري (بـوركـراسـي)          

در نزد اكثريت افكار عمومي است. روبناي سيـاسـي     “ اتحاديه اروپا” 
، از جمله پارلمان ها، و ازحـزب هـاي سـوسـيـال          “ اتحاديه اروپا” 

دموكرات گرفته تا ليبرال دموكرات ها، در طي دو دهه گذشته و هم 
اكنون در مورد پيامدهاي بغايت ضد انساني و نا عادالنه گرايش بـه  
سوي نوليبراليسم اقتصادي بي تفاوت بوده اند. به وضوح مي تـوان     
ديد  كه، سياست گذاران و نظريه پردازان سرمايه داري جـهـانـي        
ابتكارعمل را از دست داده و ميخكوب شده اند، نه به جلو مي توانند 
بروند و نه به عقب برگردند. در طيف سياست گـذاران كشـورهـاي       
غربي ازمحافظه كاران، ليبرال ها تا سوسيال دموكرات ها، همگي در 
مقابل بورژوازي سرمايه هاي كالن مالي به زانو درآمده اند. سياست  
ها، گفته ها، و پيش بيني هاي ضد و نقيض  باالترين  مقام هـا و      
نخبگان كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نشانگر درجه درماندگي و 

در اين ”ناتواني آنان است. آنگال مركل، صدر اعظم آلمان، مي گويد: 
اما واقعـيـت   “  را از بين برد.  اعتماد سرمايه دارانراه  حل نبايد 

اين است كه، در پهنه جهان و همين طور آلمان (و نيز كشورما) اين   
نوع تالش هاي مذبوحانه  سياست گذاران به نفع قشرهاي مـمـتـاز    

ولي نااليق و فاسد جامعه،  با تمسخر و اعتراض شديد مردم روبه رو  
مي شوند. براي مثال، سنجش افكارعمـومـي كشـورهـاي عضـو           

نشان مي دهد كه به طور متوسط دو سوم شهروندان  ”اتحاديه اروپا“
معتقدند كه بازار مشترك اروپا فقط به نفع شركت هاي بـزرگ  و      

 ثروتمندان است. 
مي گذرد  منـحـصـر بـه        “ اتحاديه اروپا” آنچه كه هم اكنون در 

ــا     ــالس ي ــت اخ
ــالل  ــتـــ اخـــ
حســـابـــداري  
بودجه مـلـي و     
ــه     ــزوم صــرف ل
ــراي    جــويــي ب
برطرف كـردن    
تالطم بازارهاي 
بورس نيـسـت،   
بلكه اين يـك    
بحـران تـمـام      
عياري است كه 

هر روز عرصه هاي مختلف مبارزه طبقاتي حادي را در كشورهاي اروپايي دامن مي 
زند. وضع بحراني اتحاديه اروپا، آمريكا، و انگليس به وضوح نشانگرعمق و وسـعـت    
بحران ساختاري اقتصاد سرمايه داري جهاني و ورشكستگي كامل تئوريك و عملـي  

است. فرايند و كنش هاي اروپا نشان مـي     “ اقتصاد بي نظارت”الگوي نوليبراليستي 
سياسي واقعي در دست بورژوازي مالي و سرمايه هـاي     -دهد كه قدرت اقتصادي 

غول پيكري است كه در جهت رفع بحران مالي، سازندهاي(مولفه هاي) دموكراسي   
را فرومي پاشد. سياست امپرياليستي اتحاديه اروپا و فشـار       “  واقعا موجود” و آزادي 

هاي آن بر كشورهاي در حال رشد، برآمده از همين منبع قدرت ضد انساني سرمايه 
هاي غول پيكري است كه به وسيله تحميل نسخه هاي صندوق بين المللي پول و 

 قوانين سازمان تجارت جهاني به ضد منافع  مردم عمل مي كند.
برخالف تحليل هاي ذهن گرايانه و يا تبليغات مزورانه رژيم واليي كه چهار نعل، 

در ايران پياده مـي كـنـد،        “  جراحي اقتصادي” خشن ترين نوع سرمايه داري را با 
بحران اقتصادي كشورهاي غربي به منزله سقوط سريع الوقوع نظام سرمايـه داري    

همين طور هم، بر خالف تحليل ساده گرايانه صادق زيـبـا كـالم بـراي             .نيست
اشـغـال وال     ” مهرماه)، كنش ها و اعتراض هايي مانـنـد      26“ ( فارس” خبرگزاري 

نظام سرمايه داري نيست. بلكه شواهد نشان مي دهد كه  “  صالبت” نشانه “   ستريت
كشورهاي غربي شاهد برخي تحول هاي عيني و ذهني اند كه به نوبه خـود مـي       

اقتصادي را در سراسر جهان به همـراه   -توانند تغييرهاي مشخص و مهم اجتماعي 
داشته باشند.  در تحوالت كنوني جهان، روند تغيير شرايط عيني، گسترش سازمـان   
دهي وارتقاء سطح آگاهي و ذهنيت قشرهاي زحمتكش برضد نوليبراليسم اقتصـادي  

 براي گذر به رويكرد ديگري بسيارواضح است. 
حزب ما در دو دهه گذشته دوش به دوش ديگر نيروهاي چپ و مترقي  جـهـان،   

بـوده اسـت.     “  جهاني شدن“  و“  اقتصاد بازار” در زمره نيروهاي مبارز و فعال برضد 
حزب توده ايران با تحليل شرايط كشورمان در طي اين دودهه، با گـرايـش رژيـم      
واليي به نوليبراليسم اقتصادي به طور مداوم مبارزه و آن را افشاء كرده است. از اين  
روي، هدف ما در شرايط كنوني كمك به ارتقاء جنبش ضد ديكتاتوري بر پايه ارائـه  

دموكراسي است. فقط بدين صورت مـي      -برنامه اقتصادي مردمي و منشور آزادي 
توان قشرهاي زحمتكش و خرده بورژوازي كشورمان را براي ايجاد تغييرات بنيـادي  

 الزم و گذرِ ايران به مرحله دموكراتيك ملي بسيج كرد. 

درصد را هدف  1درصد مردم جهان، تنها  صاحبان سرمايه يعني  99مقام نمايندگان 
قرار نداده اند، بلكه بر ضد سيستم سرمايه داري معترض اند ، يعني بر ضد سيستمي 
كه با بهره كشي و غارت دستمزد زحمتكشان فقر جهاني را بر اكثريت عظيـمـي از     
مردم تحميل كرده است، بر ضد سيستمي كه با رشد خود ، بيكاري ، بـحـران، و         

 نابرابري را به وجود آورده است.
اگر در سابق اعتراض ها بر ضد دولتمردان و حكومت ها صورت مي گرفت، اين بار 
اعتراض ها به ضد تمامي سيستم سرمايه داري جهت گرفته است. تـجـمـع هـاي        
صورت گرفته در سراسر جهان و در برابر ساختمان هاي كنترل اقتصادي كشـورهـا   

 نشان دهنده موج جديدي از اعتراض هاست كه تفاوتي جدي با گذشته دارد.
هر نتيجه يي پس از اين تظاهرات و اجتماعات اعتراضي گسترده جهاني به دسـت    

مصمـم بـه     “  درصد 99” آيد، يك پيام در آن آشكار خواهد بود و آن اين است كه:  
جهان سرمـايـه داري     ” زرق و برق هاي ”حضور در  صحنه است  و از اين پس بر 

سايه خواهد افكند، و براي سرمايه داري جهاني اين آغاز كابوس هاست، و به راحتي 
 نيز از ميدان پيكار بدر نخواهد رفت. 

 ادامه جنبش در خيابان هاي جهان ...
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نظير اعزام رزم ناوهاي نيروي دريايي به مـجـاورت آب هـاي        
آمريكا، و سخنان مشاور نظامي خامنه اي يعني پاسـدار رحـيـم      
صفوي مبني بر اينكه جمهوري اسالمي قادر به دخالت در مسائل 
داخلي عربستان سعودي است، بي ترديد در افزايش تنش هـاي    
خطرناك كنوني نقش دارند و دستاويز الزم را به آمريكا ومتحدان 
آن مي دهند. نمونه چنين موضع گيري ها را مي توان در مطلـب   

مهرماه، ديد. دراين مطلـب    20، “ رجانيوز” منتشر شده  در پايگاه 
آنچه به عنوان زمينه هـاي ايـن گسـتـاخـي          ” اعالم مي شود:  

(ماجراي ترور سفيرعربستان در آمريكا) است، انفعال دسـتـگـاه        
ديپلماسي كشور و ساده انديشي در آزادي دو جاسوس آمريكايـي  
است ... نتيجه طبيعي حمله نكردن به دشمن درشرايطي كه همه    

چـنـيـن    ...“  زمينه هاي آن نيز فراهم است، گل خوردن اسـت.     
ديدگاهي منحصر به يك پايگاه خبررساني واپس گرا نـبـوده و       
نيست. با تقويت نقش ارگان ها و نهادهاي نظامي و امنيتـي در     
حيات كشور، به ويژه جايگاه اين نهادها در امور و تصميم گيـري  
هاي حساس و راهبردي كشور در دو عرصه داخلي و خـارجـي،     

تبليغ مي كند در عالي تـريـن   “  رجانيوز” ديدگاه هايي نظير آنچه 
سطح حاكميت در موقعيت برتر عمل مي كند. سپاه پاسداران كه  
اكنون با تحكيم موقعيت مالي و امتيازهاي منحـصـر بـه فـرد         
اقتصادي و حمايت همه جانبه ولي فقيه به قـدرت بـالمـنـازع         
سياسي و اقتصادي ميهن ما بدل گرديده است، مبلغ، مـروج، و      
مجري اين گونه سياست ها خصوصا درعرصه سياست خـارجـي   
است، سياست هايي كه به شدت با حقوق، منافع، و امنيت مـلـي   

 ايران در تعارض و رويارويي قرار داشته اند و دارند. 
كافي است به برخي از موضع گيري هاي فرماندهان سـپـاه،     
بسيج، و ديگر محفل ها و مركزهاي با نفوذ و همسو با سـپـاه و     
بيت رهبري نظر افكند تا به ژرفاي خطري كه از اين زاويه منافع 
ملي و حق حاكميت ملي ايران را تهديد مي كند پي برد. از جمله  
اين موضع گيري ها مي توان به سخنان پاسدار نقدي اشاره كرد 
كه همزمان با تحوالت خاور ميانه اعالم كرد كه، قرار نـيـسـت      
فقط غربي ها درامور داخلي ما دخالت كنند، ما هم در مسـائـل       
داخلي كشورهاي غربي دخالت مي كنيم[نقل به مضمون]. و يـا       
راه پيمايي و تظاهرات اوباش بسيجي و جمع آوري امضـا بـراي     

مسلمانـان بـحـريـن و         ” دردفاع از “  عمليات استشهادي” انجام 
، كه با خشم و واكنش عربستان و ديگـر كشـورهـاي      “ عربستان

حاشيه خليج فارس روبه رو شد. در روزهاي اخير نيز جـانشـيـن       
فرمانده سپاه پاسداران، در مراسم يادواره شهداي آباد و پشتيباني 

امروز سلسله سيـاسـت هـاي      ” مهرماه، اعالم كرد:   22سپاه قم، 
جهاني و منطقه اي اسراييل و آمريكا به بركت بيداري اسـالمـي   
به شكست انجاميده و درحال از بين رفتن است و آنها در هـيـچ     

 “ زماني مانند امروز ناتوان از اداره بحران ها نبودند.
در پيش گرفتن اين گونه موضع ها و سياست ها نه تنهـا بـه     
سود منافع ملي ايران نمي تواند باشد، بلكه در تحليل نهايي بـه    

 راهبرد امپرياليسم در منطقه ياري مي رساند. 
تجربه تاريخي در منطقه ثابت مي كند كه، سـيـاسـت هـاي       
ارتجاع همواره در خدمت هدف هاي امپرياليسم بـوده انـد. بـه         
عالوه، در منطقه حساس و پراهميت خاور ميانه و حوزه خـلـيـج    
فارس، به گواهيِ تاريخ، واپس گرايي و تاريك انديشي با منافع و 
سياست هاي امپرياليسم جهاني همسو و در پاره يي از مهم ترين 
عرصه ها هماهنگ و ممزوج بوده وهست. بنابراين، هيچ نيـروي   

ضـد  ” و   “  مـثـبـت   ” ترقي خواه واقعي چنين سياست هايـي را      
ارزيابي نكرده و نمي كند. آنچه در ماجراي اخير و    “  امپرياليستي

باال گرفتن تنش ميان جمهوري اسالمي و آمريكا براي ميهن مـا  
نگران كننده است، از دست رفتن موقعيت ها و منافع ملي كشور 
و در معرض خطر قرار گرفتن ميهن ما از سوي امپرياليسم آمريكا 
و متحدانش و تشديد تحريم هاي مداخله جويانه خارجي است كه 
فقط و فقط به سود اليه هاي انگلي سرمايه داري ايران و كانون 
هاي ثروت و قدرت رژيم واليت فقيه است. تحريم ها تـاكـنـون     
ضمن وارد آوردن صدمه هاي جدي به اقتصاد مـلـي و تـوان          
توليدي كشور، فقر و تيره روزي گسترده توده هاي وسيع مـردم    
كه كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، قشرهاي مـيـانـه حـال،       
صنعت گران، و توليد كنندگان كوچك و متوسط داخلي را دربـر    

 ادامه تنش هاي خطرناك...
 مي گيرد، موجب شده است. 

يكي از برندگان اصليِ معركه تحريم هاي امپرياليستي سپاه پاسداران است. در عـيـن      
حال فراموش نكنيم كه هر گونه تحريم مداخله جويانه فقط به وضع حاضر ايران محدود 
نخواهد ماند، و بارسنگين آن براي نسل هاي آينده ميهن مان نيز پيامدهاي جدي دربـر    

تشديد تحريم ها مي تواند در عين حال زمينه ساز قطعنامه هاي جديدي بر خواهد داشت. 
ضد ايران، از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل باشد. درعـيـن      

 حال نبايد نسبت به خطر آتش افروزي هاي جديد كم بها داد. 
به عالوه، ارتجاع با تنش آفريني در آستانه انتخابات مجلس تالش مي ورزد اذهـان      
عمومي را از اوضاع داخلي منحرف ساخته و زير نام تهديد خارجي، جنبش مردمي را مورد 
حمله قرار دهد. نامه فعاالن سياسي به محمد خاتمي و موضع گيري طيف هاي گوناگون  
جنبش دانشجويي در خصوص عدم امكان برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك در اوضاع 
موجود، نشانگر اين واقعيت است كه ارتجاع در آستانه انتخابات براي تامين و تـحـكـيـم     
منافع خود با چالش هاي جدي يي روبه روست، و از اين روي، با تنش آفريني مي كوشد 
تهديد خارجي را عمده كند.  حزب توده ايران، همراه با ديگر حزب ها و نيروهاي مترقـي   
و ميهن دوست كشور، ضمن مخالفت قاطع با تحريم هاي امپرياليستي و مداخله خارجـي  
به هر شكل، سياست ارتجاع حاكم، دولت ضد ملي احمدي نژاد، بيت رهبري، و سـپـاه       
 پاسداران را از عامل هاي افزايش تنش ها و تشديد تحريم هاي ويرانگر ارزيابي مي كند. 
در عين حال حزب ما تاكيد مي كند كه، مبارزه با استبداد و ديكتاتوري جداي از مبارزه 
براي تامين منافع ملي، حقوق راستين مردم ايران، و تامين حاكميت ملي و اسـتـقـالل        

 كشور نيست.

 به پيگرد و بازداشت روزنامه نگاران پايان دهيد!
ارگان هاي امنيتي در برنامه يي حساب شده پيگرد و بازداشت فعاالن رسانـه اي و      
روزنامه نگاران را تشديد كرده اند. دستگيري برنامه ريزي شده روزنامه نگاران ابتدا بـا     

تبليغاتي با هدايت شخص ولي فقيه آغاز گرديد و به دنبال  -موج جديدي از جنگ رواني
آن گروهي از خبرنگاران و روزنامه نگاران به بند كشيده شدند.  بازداشت پنج مستند ساز 

تامين نيازمندي هاي اطالعاتي سرويـس هـاي     ”  به اتهام هاي واهي و دروغيني نظير 
، به همراه خود موج جديدي از  بازداشت فعاالن رسانه اي را موجـب  “ جاسوسي خارجي

شد. ماموران امنيتي، در اوايل مهر ماه، مهدي افشار نيك، روزنامه نگار حوزه نـفـت و        
چـاپ   “ اعـتـمـاد   “انرژي را در منزل شخصي اش بازداشت كردند. اين خبرنگار روزنامه  

تهران، بدون ارايه هيچ گونه مدركي از سوي مقام قضايي روانه زندان گرديـد. وي در       
طول ماه هاي پيش از دستگيري چندين بار از سوي وزارت اطالعات احضـار و مـورد       
تهديد قرار گرفته بود. علي اكرمي ديگر روزنامه نگار بازداشت شده نيز صرفا به دلـيـل      
موقعيت شغلي خود از سوي ارگان هاي امنيتي مورد پيگرد قرار داشت. هـمـسـر ايـن        

ما نمي دانيم كدام ارگان همسرم را بازداشت كرده و در كجـا  ” روزنامه نگار اعالم كرد:  
نگهداري مي كند. هنگام بازداشت تمام خانه ما را تفتيش و كامپيوتـر، هـارد ديسـك         

 “كامپيوتر و آلبوم عكس هاي خانوادگي و دفترهاي تلفن را با خود بردند.
همچنين مطابق گزارش هاي منتشر شده، علي حيدري، روزنامه نگار با سابقه و فعال 

مذهبي نيز بازداشت شده است. او گزارشگر وقايع تـاريـخـي و         -ائتالف نيروهاي ملي
، و   “ نـوروز “،   “ ياس نـو   “سياسي يي بود كه در روزنامه هاي پس از دوم خرداد مانند 

چاپ تهران  “شرق“فعاليت مي كرد و پيش از بازداشت خبرنگار روزنامه  “وقايع اتفاقيه“
بود. همزمان با اين بازداشت ها، چندين روزنامه نگار ديگر هم در نقطه هاي مخـتـلـف     
كشور از سوي ماموران امنيتي دستگير گرديدند.  مهرداد سرجويي، روزنامه نگار روزنامه  

در كرج، ابراهيـم رشـيـدي       “ خبرگزاري ايسنا“، هادي احمدي خبرنگار “ تهران تايمز“
خـبـرگـزاري    “خبرنگار نشريات محلي استان اردبيل، و اميرمهدي عالمه زاده خبرنگار   

در تهران از جمله اين افرادند. در استان فارس نيز چهار روزنامه نگار با سابـقـه و       “ ايلنا
 16،   “ كلمـه “شناخته شده اين استان دستگير و روانه زندان شدند. پايگاه اطالع رساني  

در ادامه موج جديد بازداشت فعاالن رسانه اي و روزنامه نـگـاران،   ” مهرماه، گزارش داد:  
تعدادي از خبرنگاران و همكاران رسانه اي ايسنا در شيراز بازداشت شـده انـد. فـرزاد         
صدري، هخامنش يونسي، سعيد نظري و علي نظام الملكي از جمله خـبـرنـگـاران و         
همكاران ايسنا در شيراز هستند، كه هفته گذشته توسط اداره اطالعات شيراز دستگير و   

بازداشتگاه معـروف اداره     100شيراز منتقل شده اند ... پالك     100به بازداشتگاه پالك 
اوين از جمله  240و  209همچون بندهاي  88اطالعات شيراز است كه پس از انتخابات 

 “پركارترين بازداشتگاه هاي نهادهاي امنيتي بوده است.
اعمال فشار و پيگرد و بازداشت روزنامه نگاران با هدف تحكيم پايه هاي اسـتـبـداد      
صورت مي گيرد. ارتجاع مي كوشد با به بند كشيدن روزنامه نگاران و فعاالن رسانه اي،  
ضمن تحميل اختناق و سانسور، جامعه را در بي خبري نگاه دارد. اوضاع حساس منطقه  
و كشور هراس و نگراني سردمداران رژيم واليت فقيه را برانگيخته، واز اين روي، اعمال 
انواع روش هاي سركوبگرانه از جمله در حق روزنامه نگاران شجاع و مردمي كشـور را    
شاهديم. حزب ما با محكوم ساختن موج جديد پيگرد و بازداشت روزنامه نگاران، مبارزه  
براي آزادي و تامين و تضمين حقوق بديهي و امنيت شغلي آنان را وظيفه خود و ديگـر  
نيروهاي ترقي خواه و ميهن پرست مي داند. مبارزه براي آزادي و امنيت شغلي روزنامـه   
نگاران، مبارزه يي همه جانبه در راه تامين حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي مانند حق 

 آزادي بيان، قلم و انديشه است.
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 كاهش توليد نفت ايران:
كليه آمار و برآوردهاي رسمي داخلي و بين المللي نشان از كـاهـش     
توان و ظرفيت توليدي كشور در چارچوب اوپك دارد. مـديـر عـامـل          

 330شركت مناطق نفت خيز جنوب، خبر از آماري از كاهـش الاقـل       
مرداد ماه، اعـالم     31هزار بشكه توليد نفت ايران داد. خبرگزاري مهر،  

مدير عامل شركت مناطق نفت خيز جنوب بااعالم ايـنـكـه در        ” كرد:  
شرايط فعلي برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد متوسط توليد نـفـت   

هزار بشكه كاهش مي يـابـد تصـريـح        330تا  300ايران ساالنه خود 
كرد... شركت ملي نفت ايران امسال براي طرح هاي نگهداشت تـوان       

ميليارد دالر سرمايه گـذاري،...       5توليد نفت خام و گاز طبيعي به حدود 
ميلـيـارد دالر      3/  7به منظور توسعه ميادين مستقل نفت هم به حدود 

سرمايه گذاري، ... و براي اجراي ساير طرح ها و پروژه هاي جـانـبـي         
ميليارد دالر سرمايه گذاري و نيز  4/  5بخش باال دستي صنعت نفت به 

ميليارد دالر سرمايه گـذاري نـيـاز         6/  5توسعه ميادين مستقل گازي 
همين مقام مسئول شركت ملي نفت ايران خاطر نشان مي سازد “  دارد. 

كه، كمبود تجهيزات درون چاهي، از جمله نصب و راه انـدازيِ پـمـپ      
هاي درون چاهي، در صنايع نفت محسوس بوده است، و به طور كلـي  

بـه     ”صنعت ملي نفت ايـران   “به كارگيريِ دانش فني و مهندسي در 
بخشي از آب “[فالت قاره“مشكلي جدي تبديل شده است. ميدان هاي 

هاي ساحلي هر كشور كه كف آن ها دنباله خشكي آن كشـور اسـت]     
ايران، كه به طور عمده در خليج فارس قرار دارند، با كـاهـش تـوان        
توليدي رو به رو هستند. به عالوه، در ميدان هاي مشترك نفتي ايـران   
با همسايگان، نيز عملكرد جمهوري اسالمي در توليد عقب مانده است، 
و مي توان يادآور شد كه بي كفايتي رژيم واليت فقيه سبب افـزايـشِ     
برداشت نفت و گاز از سوي ديگر كشورها از اين ميدان هاي مشـتـرك   

ميـدان   14شده است. بنابه آمار وزارت نفت جمهوري اسالمي، بيش از  
ميدان گازي عمده ايران در خشكي و منطقه هـاي     6نفتي پراهميت و 

فالت قاره اي با همسايگان مان مشترك اند. در خـرداد مـاه امسـال         
گزارش داده بود كه، شـيـخ نشـيـن        -پانا -خبرگزاري اقتصادي ايران 

، مـنـابـع    ”پارس جنوبي“با انجام حفاري افقي در ميدان گازي “  قطر“
گازي بيشتري را از اين ميدان غني و عظيم مشترك گازي بـا ايـران       

ميليون متر مكعب گاز از اين حوزه  240استخراج مي كند. ايران روزانه  
برابر بـرداشـت و        3تا  2معادل  “ قطر” برداشت مي كند، در حالي كه 

استخراج دارد. صنعت پتروشيمي نيز با وضعيت وخيمي دست به گريبان  
شهريورماه، در اين بـاره گـزارش داد:        1است. روزنامه دنياي اقتصاد،  

صنعت پتروشيمي با چند چالش جدي روبرو است، اول اينكه صنـعـت   ” 
ميليون تني ميان ظرفيـت   10پتروشيمي چگونه مي تواند شكاف حدود 

اسمي و ظرفيت عملياتي را جبران كند؟ دوم اينكه زيان ناشي از پاييـن  
ميليارد دالر سرمايه گذاري (حتي با مـحـاسـبـه ارزش         49بودن بازده 

دفتري و قيمت هاي تاريخي) چگونه جبران مي شود؟ ... با توجـه بـه         
ناكامي در جذب سرمايه گذاري خارجي (از روسيه، عمان و ونزوئـال) و      
كم ميلي بانك هاي داخلي به سرمايه گذاري در صنعت پتروشـيـمـي،    

ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي وجود دارد    50درعمل امكان جذب 
 “ يا خير؟

شهريور ماه، از قول مدير عامل شـركـت      2همچنين روزنامه شرق، 
ملي پتروشيمي ايران خاطر نشان ساخت كه، توليد بنزين در مجـتـمـع    
هاي پتروشيمي به دستور وزيرنفت جديد متوقف شد. در هميـن حـال      

ميليون ليتر بنزين به كشور نيز صادر گرديد. نـكـتـه        14مجوز واردات 
پراهميت اينكه، مدير عامل شركت ملي پتروشيمي ايران به روزنـامـه     

بعد از هدفمند كردن يارانه ها، بـرخـي   ” شرق باصراحت اعالم مي كند:  
مجتمع ها توجيه اقتصادي ندارند. مجتمع هاي پتروشيمي كه سـوخـت    
مايع مصرف مي كنند، سود دهي شان كم شده و برخي ضرر ده شـده    

 “اند.
 فساد مالي گسترده، مافياي نفت: 

يكي از مشكالت فوق العاده جدي صنعت نفت كشور، گسترش فساد 
مالي، و رشوه خواري در ابعادي شگفت آور است. قاچـاق سـوخـت از         
ايران به كشورهاي به ويژه پاكستان و تركيه از سوي محافل خاصي كه 

نـام بـرده اسـت،        “  براداران قاچاقچي” احمدي نژاد از آن ها با عنوان 
 ساليانه ميلياردها تومان به اقتصاد كشور ضرر وارد مي سازد. 

در سال هاي اخير پرونده هاي بسياري در خصوص رشوه خواري به هنگـام  
عقد قراردادهاي داخلي و خارجي نفت و گاز از پرده بـيـرون افـتـاده اسـت.          

، معاوضه (سوآپ) نفت با نخجوان، قـراردادهـاي       “ كرسنت“قراردادهايي نظير 
، فقط از نمونه هـاي    “ كيش اورتينال“توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي و 

افشا شده فساد مالي گسترده در صنايع نفت و گاز كشور اند. دراين زمينه مـي   
مرداد ماه،  26توان به دو نمونه اخيرا افشا شده نيز اشاره كرد. خبرگزاري مهر،  

را “  كـيـش  ” ميان تعدادي از پيمانكاران ميدان گـازي    “  اختالف نظر” گزارش 
چيزي جز پرداخت رشوه از سوي شـركـت     “  اختالف نظر” منتشر ساخت. اين  

هاي داخلي، به طور عمده شركت هاي وابسته به سپاه، به بـرخـي مـديـران       
قاسمي به عنـوان وزيـر     ” شركت ملي نفت ايران نبود. خبرگزاري مهر نوشت:   

“ ميليارد دالر شـد.     10نفت جديد خواستار توسعه ميدان گازي كيش به ارزش 
مهم ترين مشكل توسعه اين ميدان مسائل مالي و ناروشن بودنِ مفاد قـرارداد  

ميليارد دالري  10ميان پيمانكاران و شركت ملي نفت ايران بود. دراين قرارداد  
مبلغ هاي هنگفتي بين مديران شركت نفت و مديران شركت هاي پيمانكـاري  

 سپاه ردوبدل شده است. 
از ديگر سو، وزير سابق نفت در پاسخ به انتقادات به عملكرد وي، شـركـت     
هاي داخليِ دست اندر كار معاوضه (سوآپ) نفت با آسياي ميانه را متهـم بـه       

شهريور ماه، در گـزارشـي بـا         6دزدي ميلياردي كرد. روزنامه دنياي اقتصاد،  
وزير سـابـق   ” ، نوشت:  “ افشاگري وزير سابق نفت از پشت پرده سوآپ” عنوان:  

نفت، مسعود ميركاظمي با اشاره به اينكه، تعجب مي كنم كه چرا وقتي فـردي  
جلوي فساد را مي گيرد تا اين اندازه سرو صدا را ه مي افتد؟! بطور تلـويـحـي     

سنت  20فاش كرد كه دست اندركاران جابجايي نفت (سوآپ) با ادعاي كسب   
 80درآمد از محل سوآپ (معاوضه يا تاخت نفت) نفت خام دريافتي را به قيمت   

دالر مربوطه خريداري و به كشور وارد كرده اند و اين نفت هيچـگـاه تـحـت       
مي دانيم كه فقط شـركـت     “  عنوان عمليات سوآپ از كشور خارج نشده است. 

هاي وابسته به قرارگاه خاتم االنبياء سپاه و بنياد مستضعفان درامور تـجـارت     
مربوط به نفت و معاوضه آن دركشور فعال اند. مشابه همين وضعيت در دوران  

خورشيدي، وجود داشت كه  70استانداري احمدي نژاد دراستان ارديبل، در دهه 
پاسدار ميلياردر، صادق محصولي، تمام ثروت خود را از سوآپ نفت با نخجـوان  

 به شيوه هاي مافيايي به چنگ آورد.
 سپاه، صنعت ملي نفت ايران، و برنامه خصوصي سازي: 

برگماري پاسدار قاسمي به وزارت نفت بي دليل صورت نگرفته است. رژيـم   
واليت فقيه با تعيين وزير نفت از سپاه پاسداران، سياست معين و هدفمندي را   
دنبال مي كند، در اولويت اين برنامه و سياست خصوصي سازي صنعت مـلـي     
نفت ايران قرار دارد. به عبارت ديگر، ماموريت اصلي قاسمـي در چـارچـوب         
راهبرد رژيم واليت فقيه و نيز برنامه آزاد سازي اقتصادي، هدايت صنعت ملـي  
نفت ايران به سمت خصوصي سازي با يك شيب حساب شده است. اعـمـال      
سياست خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران در يك برنامه مرحله به مرحله 

مرداد  29در دستور كار قاسمي قرار دارد. معاون وزير نفت در مصاحبه با ايسنا،  
ميليـارد   39واگذاري هاي وزارت نفت به بخش خصوصي به ” ماه، اعالم كرد:  

ميليارد دالر واگـذاري صـورت        6دالر رسيد ... در شركت ملي نفت ايران نيز    
شركت هلدينگ خليج فارس  15شركت و طرح ديگر نيز با احتساب  40گرفته، 

در سال جاري به بخش خصوصي واگذار مي شود ... هدف از واگذاري شركـت     
قانون اساسي و منويات مقام مـعـظـم       44ها به بخش خصوصي تحقق اصل 

 “رهبري است كه بايد در اين راستا بخش خصوصي توانمندي داشته باشيم.
در طرح مرحله به مرحله خصوصي سازي در چارچوب برنامـه آزاد سـازي       

 29اقتصادي، ابتدا پااليشگاه هاي كشور خصوصي مي شوند. خبرگزاري مهر،    
سال واگذاري پااليشگاه ها؛ معاون وزير اقتصاد امسال ” مرداد ماه، گزارش داد:  

را سال واگذاري سهام پااليشگاه ها اعالم كرد و گفت، دراين زمينه هماهنگي 
هايي با وزارت نفت صورت گرفته ... وي با اشاره به اجراي سياست هاي كلـي     

قانون اساسي گفت، هم اكنون نوبت به بخش خصوصي رسيده كـه     44اصل 
وارد عمل شود، زيرا دولت نقش خود را دراين زمينه انجام داده اسـت... هـم          

بـه جـاي      44اكنون در خصوصي بودن امور براساس سياست هاي كلي اصل 
“ جديد” دقيقا براساس اين نگاه “  دولت محوري نگاه جديدي بوجود آمده است. 

است كه خبر خصوصي سازي پااليشگاه هاي اصلي كشور انتشار يافته اسـت.    
شهريور ماه، وزارت نفت براي  15همچنين بنابه گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، 

طرح تغيير قراردادهاي صنعت نفت را در دستـور كـار     “  جذب سرمايه خارجي” 
مدير عامل شركت ملي نفت از تـغـيـيـر       ” قرار داده است. اين روزنامه نوشت:   

يافتن و به روز شدن تدريجي قراردادهاي صنعت نفت خبر داد و گفـت سـال     
آينده شاهد انعقاد قراردادهاي نفتي با روش هاي نوين خواهيم بود ... بازنگري    

 ادامه تأملي بر مسايل بينادين نفت...

  3ادامه در صفحه  
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 خاك و پاسبان
 به ياد رفيق شهيد محسن دليجاني

 
شناختند. ترازو دار روز مزد نانوائي   مشهدي علي محمد را همه مي

كه چهل سال آزگار از پگاه تا شامگاه روي يـك   ، لب لفگاه (مسيل)  
شست پا ايستاد و پاره سنگ بر ترازو گذاشت و نان به دست مـردم    
داد. بي شكايتي از سوي مشتريان و شواهدي بر كم فروختن يا زياد  
گرفتن. چهل سال تمام. كه به قول خودش، فرصت نيافـت حـتـي        

هاي انبوه پيرامون نهاوند گذارد، چه رسد به  براي يك بار قدم در باغ
اينكه فقط و فقط يك پياله چاي در آن جا بنوشد. مردي خـونسـرد،    
آرام، و كم گوي با سواد دو سال كالس اكابر شبانه آن هم دور از     
چشم و چوب پدر، كه از گيل آباد كوچ كرده بودند به شهر به قصـد    
لقمه ناني، نه دفتر و كتاب و چوب مال. تنها عيش و نـوش روزانـه      
مشهدي پكي به سيگار زر بود و خواندن روزنامه يوميه كيـهـان يـا      

آمد با چراغ زنبـوري روشـن در        اطالعات. آخر شب كه به خانه مي 
داشت و كنار  دست، نخست كتاب نيمه تمام را از توي طاقچه بر مي

گذاشت. شام كه اغلب آبگوشت بود با شش درم ( دو سير و  سفره مي
كرد. با طنيني گرم   شد، الي كتاب را باز مي نيم) گوشت، تمام كه مي 
خواند تا يكي دو ساعت. به تكرار و دفـعـات     و شمرده براي همه مي

طي ساليان متمادي. تنها تنش خانواده شكايت خانـم بـاجـي، زن         
خانواده بود براي چهار يا پنج توماني كه ماهيانه مشـهـدي خـرج        

كرد، از دكه آقاي مرادي، دكه يي دهلـيـز    روزنامه و كرايه كتاب مي
هاي كهنه و پاره پوره كـه     مانند با دري از چوب كهنه با انبوه كتاب

هائي از جـرجـي    مثل خشت و پاره خشت روي هم سوار بودند. كتاب 
زيدان، حسينقلي مستعان، ارونقي كرماني، تا بينوايان ويكتور هوگو و 

كرد، خانم باجي  آرزوهاي بزرگ چارلز ديكنز. كه اگر اين خرج را نمي 
توانست براي صد درد ناسور و صد زخم كهنه مرهم ابتياع كـنـد.    مي

 كند. مشهدي نه گوشش بدهكار بود و نه دل از كتاب و روزنامه مي
نشست، شش پسر قد و نيم قـد و     خواني كه مي مشهدي به كتاب

كردند. همه مدرسه رو و درس خـوان. بـا          يك دختر احاطه اش مي
هـاي   اي كه ارزان خريده بودند و زير لـبـاس   هاي كهنه دفتر و كتاب

بـافـت    هاي دست شتافتند به مدرسه. با گيوه  گذاشتد و مي تر مي كهنه
يي كـه در آن          كار خانم باجي، بي جوراب و با جوراب. در مدرسه 

روزگاران يخ و سرما، بخاري گازوئيلي اش تا ساعت ده صبح جـيـره   
ها با دستان كرخت شده و گيوه هاي يخ زده و    سوخت داشت و بچه

خزيدند زير كرسي. و خانم باجي كـه    رسيدند به خانه و مي خيس مي
شـد بـه      كرد خرج و دخل خانواده را، سخت دلبسته مي فراموش مي

هاي عروس مدائن، بابك خـرم ديـن،      ها. در كتاب  ها و قصه داستان
فرزند شمشير (نادر شاه)، دالوران زند. با چشمان و دستاني مشـغـول    

سپرد به طـنـيـن گـرم        به كار دوخت و دوز و وصله پينه، گوش مي
گرفت، نفرين و بد و بيراه بـود   شد و آتش مي شوي. زير و رو كه مي 

 كرد و خواجه تاجدار. كه نثار خلفاي عباسي مي
يكي از اين پسرها محسن بود. محسن دليجاني. كه قد كشيـد و      

اي، رخساري  شد جواني بلند باال. با پوستي گندم گون، چشماني قهوه 
خوش تراش، و ته سيبلي نجيب. و به قول دوستانش، انساني خـوش  
مرام و با معرفت. ديپلمش را كه گرفت، پاشنه را وركشيد و راهـي       
تهران شد براي ادامه تحصيل. كاري پيدا كـرد در اداره بـيـمـه              
اجتماعي، ميدان شوش و به تحصيل ادامه داد. با پول پس انداز هـم   
يك موتور سيكلت خريد كه عاشق سرعت بود و بيزار از سوار شـدن  

 هاي سرگردان دو طبقه تهران. در اتوبوس
ام شد در اتاقي كه شده بود پاتوق دانشجويان  هم خرج و هم سفره

و جواناني كه خسته بودند از روز و روزگار ستم شاهي و شايق بـراي  
تر و روزگار بهتري براي مردمان پا برهنه  ساختن يك زندگي عادالنه

هاي سياسي و  دست. محسن هم پيوند خورد به اين بزم و رزم  و تهي
شد يك پاي ثابت بحث و فحص. گه گاه هم يك بطر عرق، چاشني 

شد، هيجان انقالب، سقف اتاق را    شد. كله ها گرم كه مي  محفل مي

اش روي    طلبيد، كه شاه شده بود سـايـه   تركاند و چرخ و فلكي را به نبرد مي مي 
 زمين.

محسن جوان، شكايتي پنهان داشت از درد كمر، كه پاورچين آمد و قبضه كـرد  
گيرش كرد. دوا و درمان كه كارساز نشد، او را كشاند   هاي پشتش را و زمين مهره

به اتاق عمل و يكي از مهره هاي پشتش تراش خورد با تيغ جـراحـي و پشـت        
 بندش يك ماه استراحت مطلق.

نوشـتـه   “  مائوئيسم و بازتاب آن در ايران” در گذر و گذار، ارتباط و پيوند، كتاب 
زنده ياد فرج اهللا ميزاني (جوانشير) قدم گذاشت به اتاق مان و صدرنشين انديشـه    

تنها ره رهائي نبرد به وسيلـه  ” و خيال مان شد و پالود پندارمان را از هر آنچه كه 
هاي كتاب و جزوه و اعالميه، مـن   است. در تداوم و تواتر بده بستان “  كالشينكف

و محسن و زنده ياد ابوالفضل پور حبيب، كارگري كارگرزاده و كُـرد از جـنـوب        
تهران (امامزاده حسن) و دو نفر ديگر شديم هم حوزه . كار مشتـرك و كـتـاب          
خواني مشترك را شروع كرديم. محسن هم، درد را تارانده بود . استوار در قامت و 
جان چنان بهبود يافت، كه نه تنها به سر كارش برگشت، بلكه جور كوله پشـتـي   

 كشيد. كوه نوردي اش را هم خودش به كول مي
در “  حزب توده ايـران   ” و بعداً “  نويد” روز عمل فرا رسيد. پخش اعالميه هاي  

هاي منطقه افسريه تهران. محسن موتور سواري بود تيزرو، حازم  كوچه پس كوچه
هاي پنهـان زيـر      و هوشيار. من هم سبك پا و جلد. جورمان جور بود. با اعالميه   

ها كـه     رفتيم به منطقه. اعالميه  نشستم بر ترك بند موتور و مي رخت و لباس مي
پريـدم روي     ها، چفت و درز و شكاف درها، مي شد الي كوبه و دستگيره تمام مي

رفتيم دو سه كوچه باالتر . تا آن روز، اعالميه را الي   ترك بند موتور روشن و مي
در گذاشته نگذاشته، در باز شد و پاسباني توي قاب در نمايان شد. تا به خود آمدم  
پنجه هاي محكم پاسبان دور ساعد نازك دستم حلقه شد و گره خورد. تقال كردم 
و چرخ و تابي براي رهائي. كه با يك پس گردني سنگين، پيچ و تابي خـوردم و     

 تر شد. هاي پاسبان محكم گره پنجه
سركار ” محسن آمد. بي موتور به سان يك رهگذر. ايستاد و با لحني نرم گفت:    

كند. بيا برادري كن. بجاي كتك و كـتـك كـاري،         من ديدم اعالميه پخش مي
گردني و به كالنتري بردن، نصيحتش كن كه ياد بگيرد كه اين كارها عاقبت  پس

 “خوبي ندارد.
برو پي كارت. به تـو مـربـوط       ”  پاسبان با لحني زمخت و شهرستاني تشر زد:  

اش. محسن خم شد. چنگ كشـيـد بـر        كسي نهالي كاشته بود جلو خانه“ نيست.
خاك و خاشاك كنار نهال. مشت پر كرد و پاشيد به چشم پاسبـان. كـاري بـه          
سرعت باد و برق. مچ دستم رها شد از پنجه پاسبان. گريز و شتاب به پاي داديـم    

 و دويديم به سوي موتور روشن سر كوچه .
داد و ناسزا. ما هم رفتيـم    چرخاند. چارواداري دشنام مي  پاسبان سر و گردن مي

 نگاهي به پشت سر. فاتح و خندان، بي
گشود و  شد از تالطمي پنهان كه سر مي گذشت و شهر و روستا پر مي زمان مي

رسيد از راه. شاه رفت. كسي آمد    كشيد در پهناي همه ايران. نو بهاران مي  سر مي
كه شاه نبود و يا شايد شاه نبود. مردم به پايش گل ريختند با پنداري كـه ايـن        
ديگر شاه نيست. نبايد شاه باشد. انقالب به ثمر رسيد. و چه زود ابر بهـاران كـه        

چـه   ، شد گرد و غبار. و چه زود گلچه ها و گيـاه  “ بنات نبات در مهد زمين بپرورد”
 هاي به گل ننشسته آزادي پژمرد و پالسيد زيرخاكستر و دود.

محسن را كه كمرش كمي آسيب ديده بود در كمك كردن به پائـيـن آوردن     
مجسمه شاه در ميدان بيست چهار اسفند، بعد از انقالب كم ديدم به لحاظ امنيتي 
و تشكيالتي. تا به هم رسيديم در زندان گوهر دشت. جواني بيست و هفت هشت   
ساله با سلوك مردي كهل و رشيد. با كمري عليل به علت قپاني، مشت و لگد، و  

يي در جـنـبـش و            شالق. آماده براي كشيدن حبس به مدت پانزده سال. دانه  
 رويشي دوباره در نو بهاراني ديگر.

اش را    من آزاد شدم و محسن ماند. محسن ماند و درد كمري كه به كرات يقه 
كرد، تا رسيديم به آن زمان كه خليفه فرمان را صادر  گيرش مي گرفت و زمين مي

. . . .   67رحمانه آدمياني كه راي به بيعت با او را ندادند، شهريور  عام بي كرد. قتل 
و من با مشهدي همراه شدم براي گرفتن تنها ماتَرَك فرزندش . ساك به دسـت   

حـاجـي آقـا      ”  با لحني به دلسوزيِ آميخته با ريا گفت:  “ برادري”كه بيرون آمد، 
 “گويم. بقاي عمر خودتان باشد. تسليت مي

باكم از تركان تير انـداز  ”  و جواب داد:  “  برادر”مشهدي نگاه تيز كرد توي نگاه 
 “كُشد. نيست/ طعنه تير آوارانم مي 

و من ياد محسن افتادم كه در گذر و گريزي كه به يادمانده هـاي گـذشـتـه         
هنوز از خاكي كـه    ” داشتيم، روزي در هواخوري زندان گوهر دشت به من گفت:  

 ...“آن روز توي چشم آن پاسبان ريختم ناراحتم. 
 



1390آبان ماه   2شنبه  دو   9   880شمارة  

 جنبش در خيابان هاي جهان
 تظاهرات جهاني بر ضد سيستم سرمايه داري

در جنبش جديد و قدرتمندي از اعتراض بر ضد سيستم اقتصادي سـرمـايـه داري      
حاكم بر جهان، در هفته گذشته ده ها ميليون نفر از مردم، با حضور در بـيـش از        

كشور، مخالفت خود را با ادامه سيستـم بـهـره كشـي          82تجمع در بيش از  950
 سرمايه داري و سياست هاي نوليبرالي حاكم به نمايش گذاشتند.

اعتراض ها و تجمع هاي اخير بر انگيخته از خشم صدها ميليون نفر از مردم جهان 
بر آمده از نتايج و عواقب بحران فلج كننده اقتصادي كنوني سيستم سرمايه داري و 
به بن بست رسيدن آن است، سيستمي كه در روند گسترش و غلبه خود بر جـهـان   
براي به دست آوردن سود سريع تر و بيشتر، فقر، شوربختي، بيكاري، بي خانمـانـي،   

 گرسنگي، و آوارگي را براي اكثريت مردم جهان به همراه آورده است.
شهريورماه آغاز شد ، با اولين فراخوان از سوي  26دور جديد اين اعتراض ها كه از 

فعاالن ترتيب دهنده اين تجمع ها، توانست ده ها هزار تن را به خـيـابـان هـاي         
بكـشـانـد. ايـن         “ وال استريت” نيويورك و به مقابل ساختمان مركزي بازار بورس 

تظاهرات پردامنه و هدفمند بر ضد سيستم اقتصادي غالب بر جهان در نيويورك و   
در قلب كشوري كه در حال حاضر نماد و مظهر سرمايه داري جهاني اسـت، خـود     

 نمايشي از به بن بست رسيدن سرمايه داري در شكل و عملكرد كنوني آن است.
آغاز شد ، حـركـتـي بـود در          “ درصد برضد يك درصد 99 ” تظاهرات كه با شعار 

نفر از ثروتـمـنـد     400اعتراض به قوانين اقتصادي غارتگرانه يي كه اجازه مي دهد 
ميليون نفر از مردم عادي داشته باشند، و  150ترين افراد آمريكا ، دارايي يي برابر با 

با وجود بحران اقتصادي يي كه در آن به سر مي بريم، هرچه بيشتر به ثروت آنـان  
افزوده شود و همزمان مردم عادي هرچه بيشتر در فقر و بدبختي فرو غلـتـنـد. در       
توضيح ناعادالنه بودن سيستم اقتصادي حاكم بر جهان همين بس كه در فـاصـلـه    

، يعني سال هاي اوج بحران اقتصادي كنوني كه در  2009تا   2008بين سال هاي 
جريان آن ده ها ميليون نفر از زحمتكشان شغل و امكان معاش خود را از دسـت        
دادند، بيش از يك تريليون دالر به ثروت ميلياردرهاي جهان افزوده شد كه به طور 

 ميليون دالر بود. 500متوسط سهم هريك معادل 
حمايت فـعـال و     “  اشغال وال استريت”  حركتي كه در اياالت متحده آمريكا با نام 

ممتد ده ها هزار جوان و زن و مرد سنديكاليست مبارز را به خود جلـب كـرد، بـه        
سرعت در سراسر جهان اشاعه يافت و به اعتراضي بين المللي به سرمايه داري بدل 
گشت، و اعتراضي مشترك براي دردهاي مشترك، جنبشي بر ضد بيكاري ، كاهش 
شديد سطح زندگي ، بي عدالتي و بر ضد كساني كه آينده يي مبهم و نامطمئـن را    

 براي مردم جهان و به ويژه جوانان و زحمتكشان رقم زده اند ، شكل گرفت. 
اين حركت اعتراضي اخير در نوع خود شايد بتوان گفت متفاوت با حـركـت هـاي      
اعتراضي ضدسرمايه داري در گذشته است .پس از پايان جنگ جهاني دوم ، سيستم 

بحران اقتصادي روبه رو شده  10سرمايه داري جهان، به ويژه در اياالت متحده، با 
است كه هر بار توانسته است به دليل توان اقتصادي باال بر آن ها غلبه كند و بـا      

افزايش توليد، به نوبه خود به افزايش بهره كشي و تمركز هرچه بيشتـر سـرمـايـه        
دست زند . سرمايه داري در اين راه  از طريق افزايش بودجه نظامي و ايجاد جنـگ   

و افـزايـش     “  اشتغال”هاي منطقه اي و فرامنطقه اي توانسته است عالوه بر ايجاد 
رشد در صنايع وابسته به توليد جنگ افزار، از طريق فروش اسلحه به كشـورهـاي     

، صنايع نظامي و مشاغل وابسته به آن ها را فعال كنـد  “ در معرض تهديد” درگير و 
و از اين طريق آغازگر چرخه توليدي جديدي شود، فعاليت اقتصادي يي كه در آن   
به بهاي كشته شدن ميليون ها تن از مردم جهان و تلف شـدن پشـتـوانـه هـاي          
اقتصادي كشورهاي ديگر، به ميزان سرمايه هاي شركت هاي چنـد مـلـيـتـي و          
ميلياردرهاي جهان به صورت نجومي افزوده مي شود و در كنار اين انگشت شماران 
كه مهار اقتصاد و سرمايه هاي مالي و صنعتي جهان را در اختيار دارنـد، صـدهـا        

 ميليون انسان بر روي كره خاكي ما در فقر و فالكت و گرسنگي به سر مي برند. 
هر بحراني همزمان، و بنا به شدت آن، با كاهش دستمزدها ، افزايش  بيكـاري، و    
كاهش ساير خدمات اجتماعي همراه بوده است. در رابطه با بحران كنوني سرمـايـه    
داري جهان كه به واقع در ارتباط با بحران سيستماتيك سرمايه داري است، با توجه 
به شرايطي كه در عرصه داخلي كشورهاي بزرگ سرمايه داري به وجود آمده است 
و با تغييراتي كه در عرصه بين المللي شاهد آن هستيم، مي توان گفت كـه ايـن       
بحران ديگر جنبه مقطعي ندارد، بلكه بحراني مزمن و پايدار است، و بـراي بـرون       
رفت از آن كارزارها و نسخه هاي پيشين سرمايه داري ديگر جواب گو نخواهد بود. 
نارضايتي هاي عمومي و ياس و ناميدي به باالترين حد خود رسيده است و مـردم    
هيچ آينده يي را براي خود نمي توانند ترسيم كنند. بنا به آخرين آمار منتشر شده از  

درصد مردم از سياست هاي دولت نـاراضـي    81مهرماه،  8، “ گالوپ” سوي سازمان 

درصد مردم سياست هاي مجلس را مورد تاييد قـرار   15اند و نيز تنها 
مهرماه،  نوشـت   10نيز بنا بر همين آمار،  “ نيويورك تايمز“مي دهند.  

كه  آمار تعداد مردمي كه سياست هاي دولت را خطري بالدرنگ براي  
آزادي ها و حقوق فردي مردم مي دانند، به باالترين حد خود رسيده و 

 ميزان جديدي را ثبت كرده است. 
تريليون  20تا كنون خزانه داري آمريكا و بانك مركزي  اروپا، بيش از 

دالر به بازار هاي خود تزريق كرده اند تا شايد بتوانند رونق و جان تازه 
اي به فعاليت هاي اقتصادي خود بدهند. اما به رغم چنين تـالـشـي       
بحران هرچه بيشتر تعميق مي شود و راه برون رفت از آن نـيـز بـه        
مراتب دشوارتر مي نمايد.  آنچه هر روزه بيش از بيش مشخص تر مي 
شود اين است كه بحران كنوني، بحران  اقتصاد نوليبرالي حاكم است. 

ميليون نفـر در     205در حال حاضر بر طبق آمار هاي رسمي، بيش از 
جهان بيكارند. طبق گزارش سازمان ملل و به نقل از سازمان جهـانـي    

درصد از كارگران جهان بيكارند، و با  1/6، در حال حاضر   ILO)كار(
در نظر گرفتن تعداد فراوان كارهاي نيمه وقت و مـوقـت و رشـد            
اقتصادي پايين، چشم اندازي براي افزايش كار ديده نمي شود و رونـد  
افزايش بيكاري و در نتيجه فقر در بين كارگران كشورهاي پيشرفـتـه،   
همچنان رو به فزوني خواهد داشت. بنا به همين گـزارش، در سـال        

،  2007ميليون جوان بيكار بودند كه نسبت به سال  78بيش از  2010
درصـد افـزايـش         55ميليون نفر به آن افزوده شده بود. حدود     4/5

در كشورهاي پيشرفته  2010تا  2007بيكاري در جهان بين سال هاي 
سرمايه داري ، اياالت متحده و اتحاديه اروپا، رخ داده است كه برابر با 

 درصد نيروي كار در جهان است.  15
ميليارد كارگر در مشاغلي با دستمزد كم ،  1/53بيش از  2009در سال 

خطرناك، و نا مطمئن مشغول به كاربودند. چنين شرايطي تـاثـيـري       
جدي در وضعيت معيشتي و سالمت كارگران داشته است. نزديك بـه   

درصد مجموع كارگران، به همـراه  20/7ميليون نفر از كارگران ،  630
دالر در روز زندگي مي كردند 1/25خانواده هاشان با دستمزدي برابر با 

 ميليون نفر بيشتر از آن سال هاي قبل از بحران بود.  40كه 
در كنار اين ها، افزايش قيمت مواد غذايي در سطح جهان  خود معضل 
ديگري است كه از يك سو به گسترش گرسنگي و سوء تغذيه، و از     
سوي ديگر به افزايش بيكاري ، فقر و بي ثباتي در زندگي كـارگـران     

 منجر شده است.
در حال حاضر رشد اقتصادي آمريكا بسيار پايين است و توان بـالـقـوه    
اقتصاد اين كشور براي باال بردن نرخ رشد با محدوديت هاي ساختاري 
بسياري روبه رو است. در آلمان به عنوان قدرت شماره يك اقـتـصـاد     

درصد تنزل  0/1اروپا و موتور اقتصادي آن ، نرخ رشد اقتصادي تا حد 
يافته و فرانسه ، ايتاليا و اسپانيا يا رشد اقصادي ندارند و يا رشد منفـي  

 داشته اند. يونان و پرتغال نيز با ورشكستگي اقتصادي روبه رو يند.
كشورهاي بزرگ سرمايه داري و كنترل كنندگان اقتصادي آن ها ، به 
رغم تالش فراوان براي برون رفت از بحران كنوني ، نتوانسـتـه انـد      
چشم انداز روشني را براي برون رفت ازآن ارايه دهند، و بـا گـذشـت      
زمان شرايط زندگي مردم در جهان سرمايه داري وخيم تر از گذشـتـه   
مي شود. يك مشخصه ويژه در اعتراض هاي كنوني، كه بـا شـعـار         
اشغال وال استريت آغاز شد، اينست كه شركت كنندگـان در آن در        

 5ادامه در صفحه 
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 بحران اتحاديه اروپا، و درماندگي 
 سرمايه داري جهاني 

وضعيت مغشوش اقتصادي، و تالش هاي پشت پرده اتحاديه اروپا براي حفظ يورو، و   
جلوگيري از سقوط سيستم بانكيِ يونان و اروپا، كه شديدترين ركود اقتصادي جهانـي را    
به همراه خواهد داشت، به  مرحله حساس و خطرناكي رسيده است. تصميم سران اروپـا،   

ميليارد يورو براي ارضاء و امنيت   440در تيرماه، براي ايجاد صندوق اعتباري يي به مبلغ 
و همچنين جلوگيري از ورشكستگي دولت يونان و بانـك هـاي آن،       “  بازار هاي مالي” 

ميليارد يورو] افزايش يابد!   2000تريليون [  2كافي  نيست. قرار است اين مبلغ به بيش از 
درجه پايين آورده اسـت. بـانـك            3رتبه اعتبار ايتاليا را “  مودي” شركت اعتبار سنجي 

مركزي انگليس دو هفته پيش اعالم كرد كه، اين كشور در بحران اقتصادي بي سابـقـه   
ميليارد پوند در موجودي بانك ها تزريق كرد. جلسه اخير كشـور    75اي فرو رفته است و 

مهرماه) عمال اختالف عميق ميان سياستمداران آمريكا و اروپا را  22( “گروه بيست”هاي 
نشان داد كه يك نكته اشتراك آن ها بي اعتباري آنان در نزد افكار عمومي است. قابـل   

ميليارد پوند به منظور سرمايه گذاري  75تريليون يورو و  2توجه است كه، اين مبلغ هاي 
ساختاري در راستاي توسعه و كارآفريني نيست. اين تصميم فقط به منظور جلب اعتـمـاد    

 است. “اتحاديه اروپا”براي  نجات پروژه “ بازار”
هيچ گاه  برآمده از يك وحدت اورگانيك و مردمي و از پايين بـه   “اتحاديه اروپا”پروژه 

است از باال در جهت حفظ و گسترش منافـع  “  اتحادي” باال  نبوده است، بلكه اين اتحاد، 
“ اتـحـاد  ” بانك هاي بزرگ و سرمايه هاي كالن صنعتي و كشاورزي. هم اكنون ايـن       

مصنوعي با بي ثباتي شديد اقتصادي و ناتواني در اتخاذ تصميم هاي سياسي  روبـه رو      
به صورت غير دموكراتيك و بدون “   اقتصاد بازار” به  “اتحاديه اروپا”است. گرايش دائمي 

نظر خواهي مستقيم مردم و با هدف كوچك سازي نقش دولت و بـخـش عـمـومـي            
كشورهاي عضو آن، به نفع سرمايه هاي كالن مالي و توليدي شكل گرفته است. حجـم   
عظيم بدهكاري كشورهايي مانند اسپانيا، يونان  و ايرلند، با وجود سرپيچي از قـوانـيـن      
اساسنامه اتحاديه، حركتي كامال دانسته و برنامه ريزي شده بود. همين طور بانك هـاي     
اروپا نيز دانسته و برخالف ميزان ذخيره موجودي خود، به اين دولت ها و شركـت هـاي     
خصوصي وام هاي بدون پشتوانه داده اند. دراين بين شركت هاي اعتبار سنجي و نـهـاد    
هاي ناظر نه تنها عكس العملي نشان ندادند، بلكه تشويق كننده اين روند هـم بـودنـد.      
درطي اين فرايند، اضافه توليد و انباشت سود هاي عظيم دردست سرمايه داري پرقـدرت  
كشورهايي مانند آلمان، فرانسه و انگليس به بازارهاي زمين و امالك و اوراق قـرضـه         
دولتي  كشورهاي جنوبي اروپا  سرازير شد. رشد سرطاني و بسيار ناموزون اوراق دولـتـي    
دربطن اين بازارها و دركنارِ گسترش سريع فعاليت هاي مالي و دالليِ متصل به آن هـا،    
باعث رشد حباب وارِ اقتصاد بود. تزريق اين اعتبارهاي عظيم بانكي به اقتصاد، به جـاي     
توليدات ارزش افزا، عمال زيرپايه رشد اين كشورها گشت. اين به نوبه خود موجـب بـاال      
رفتن هزينه توليد، عدم تواناييِ رقابت، اُفت صادرات، و باال رفتن واردات، و سرانجام كسرِ 

، اين سبك رشد اقتصادي “ بازار آزاد” بودجه با ارقام نجومي شده است. هوادارانِ دو آتشه  
 ارزش آفريني” در كشورهاي حاشيه اروپا بر پايه وام هاي بي اعتبار را به منزله موفقيت “

  در چارچوب اقتصاد آزاد عنوان مي كردند! البته طبق روال معمول در اين فرايند، موفقيت
تضمين شده اي نصيب  قشرهاي فوقاني بورژوازي اين كشورها درارتباط با سرمايه هاي 
مالي، بورس زمين،  و ساختمان سازي شده است. آنان به بركت ايجاد ايـن حـبـاب و           

 اعتبارهاي هنگفت بانكي به ثروت هاي نجومي دست يافته اند. 
در مقام ارز واحد، و بهره تعيين شده از سوي بـانـك مـركـزي اروپـا،           “ يورو” وجود  

استقالل عمل اين كشورها را در سطح كالن و ملي حذف كرد. يونان با حدود سهم فقط  
% از اقتصاد اروپا، درعمل اقتصاد كوچكي در اتحاديه اروپا است. ولي در صورت اعـالم     3

ورشكستگيِ خزانه ملي يونان، اين تصميم به سرعت بانك هاي بزرگ آلمان و فرانسه را 
با خطر ورشكستگي روبه رو خواهد كرد. در اين شرايط، واكنش، يعني هـجـوم مـالـي          
غارتگرانه  بازارهاي پولي به اوراق دولتي، يورو، و بانك هاي مركزي ديگر كشـورهـاي     
اروپا مي تواند موجب ورشكستگي خزانه هاي ملي آن ها شود. اين ورشكستگي ها، بـه     
سرعت و با ابعادي شديدتر ورشگستكي اقتصادي را به ديگرنقاط و كشورهاي بزرگ تـر    
سرايت خواهد داد، و سر انجام پيامدهاي اين سقوط به عرصه صنعتي، تـولـيـد، و كـار         
كشيده خواهد شد. اين سناريوي خانمان برانداز هر روز محتمل تر مي شود، و در صورت  
روي دادنِ آن، هيچ كس نمي داند در برابر اين بهمن سنگين چه بايد كرد، و عـمـال از     
جلوگيري آن عاجز مانده اند. بحران اقتصادي و سياسي آمريكا نيز با بدهكاري دولتي يي  

تريليون دالر، به طور كامل حل نشدني باقي مانده   14بيش از 
  50است. مجموع بدهي بخش خصوصي و دولتي آمريكا حدود    

تريليون دالر است. حجم اين ارقام نجومي بدهي ها، در قـلـب    
نظام سرمايه داري غرب، به همراه بحران مالي  دولـت هـاي       
اروپا، براي سرمايه داري جهاني تهديد عظيمـي اسـت. بـراي         

درك بهتر اين رقم ها و لمس كردن عدم تناسب  حجم درايـن   
بدهكاري ها ، بايد اشاره كرد كه، كلِ درآمد ناخالـص داخـلـي      
كشورهاي جهان، يعني مجموع تمام توليدات و معامالت، حدود 

اتـحـاديـه    ” ) است. در صورتي كه     2010تريليون (در سال   63
براي نجات اقتصاد كشورهاي نسبتا كوچكي مانند يونان،  “ اروپا

تريليون يوروئي بـه مـنـظـور           2اسپانيا و ايرلند، اعتبارِ عظيم 
ضمانت بانك ها الزم دارد. واقعيت اين است كه،  بـا وجـود           
گذشت سه سال از نقطه شروع  به اصطالح بحران اعـتـبـاري      

، تنها حركت عملـيِ سـيـاسـت       “ وام هاي سابپرايم” موسوم به 
گذاران نظام سرمايه داري، تبديلِ  بحران اعتباري بانك هـا و    
موسسه هاي مالي  به بدهكاريِ عظيم و نجومي دولـت هـاي     
كشورهاي سرمايه داري آن هم در مقياسي وسيـع تـر اسـت.        
كنش هاي سياسي كنوني در اروپا و فشارهاي سياسي  محافـل  

، به هـدف    “ اتحاديه اروپا“ دست راستي و وال ستريت آمريكا بر
تحميل و انتقالِ كامل بدهكاري ها به دوش نسل كنوني و نسل 
هاي آينده زحمتكشان درسراسر اروپا و از جمله در آلمان اسـت.  
روش مورد نظر در اينجا تحميل يك رژيم اقـتـصـادي خشـن       
رياضتي است كه نه فقط براي چند سال، بلكه دهه هـا بـايـد      

 اعمال گردد.
آنچه كه به عنوان راه حل  پشت درهاي بسته مورد بـحـث     
است، عمال تكرار همان روش هاي گذشته است، يعني: ايـجـاد    

تريليون يورو از سوي همان موسسـه   2بدهكاري بيشتر بر پايه 
هاي مالي  با استفاده از ابزار مشتقات مالي يي است كه عـامـل   
اصليِ اقتصاد كازينويي و بي ثباتي اند. بار ديگر قرار اسـت بـر      

(مانيتوريسمِ) مـكـتـب      “  پول گراييِ” پايه ناب ترين نظريه هاي 
حـل  “  قانون بازار آزاد” شيكاگو ميلتون فريدمن اين بحران را با 

كنند. به عبارت ديگر، ارائه اعتبار دولتي به منظور پشتوانه خزانه  
بانك ها، به همراه تزريق پول كالن از سوي دولت (پول مردم)  
از طريق بانك هاي خصوصي در غياب سرمايه گذاري مستقيـم  
ملي و برنامه ريزي شده. درآمريكا و انگليس نيز همـداسـتـانـيِ     
نظري بين سياست گذاران و بورژوازي مالي پر قدرت در صـدد  
تحميلِ برنامه هاي خشن رياضتي اند، و با هر گونه ماليات بـر    

به بهانـه از    “  توبين” فعاليت هاي مالي، مانند ماليات موسوم به 
شديدا مخالفت مي شود. ولي  “  انگيزه سرمايه گذاري” بين رفتن 

اين سياست هاي اقتصادي نوليبرالي، و كلِ اين قشر سـرمـايـه    
داري مالي  و نمايندگان سياسي و آكادميسين هاي هوادار آنان، 
به شدت نزد اكثريت مردم آبروباخته اند. در كشورهاي غـربـي      
حتي قشرهاي متوسط  جامعه منافع خود و تداوم سـازنـدهـايِ     

“  آزاد”(مولفه هايِ) دموكراسي را در تضاد  با اقتدارگراييِ اقتصاد 
مي دانند. اكثر مردم با  “  بازار” و اين قمار بازها و اختالس گران 

پوست و گوشت خود در سرتاسر جهان، و از جمله در كشور مـا،  
اين واقعيت را لمس كرده اند كه درون نظام موجود سـرمـايـه      

است، اما هزينـه ضـرر و        “ خصوصي” داري، حاصل سوداگري 
تقسيم “  اجتماعي” اختالس هاي سرمايه داران كالن به صورت 

مي گردد. اين همان تضاد آشتي ناپذير بين مالكيت خصـوصـيِ     
سرمايه و سوداگري با خصلت اجتماعيِ كار است، كه دائمـا در    
بعدهاي مختلف و در كنش هاي بين المللي و داخلي بازتاب آن 
را مي توان ديد. از اين روي، امكان پيش برد بـرنـامـه هـاي          
نوليبراليسم اقتصادي هر روز با اعتراض بيشتر مردم روبه رو مي 
شود. هم اكنون ما شاهد گسترش تظاهرات قشرهاي مختـلـف    
زحمتكشان، روشنفكران، و اليه هاي خرده بورژوازي هستيم. از  
نيويورك، بوستون، تا آتن و رم و مادريد و لندن، و تل آويـو و      
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 ادامه پيام هاي شادباش احزاب كارگري...

 90توده ايران در مقام ادامه دهنده راه حزب كمونيست ايران كه بيشتـر از      
سال پيش تأسيس شد، به رفقاي خود، اعضا، هواداران، و دوستان حزب توده 

 ايران، تقديم كنم.
تان و تجربه غني  رفقا، شما بهتر از من از صفحات زرين تاريخ حزب بزرگ

هاي دشوار مبارزه در راه استقالل ملي، اسـتـقـالل،     ها و گذرگاه آن در عرصه
پيشرفت، آزادي، دموكراسي، صلح و عدالت اجتماعي، و استقرار يك جامـعـه   

ساز و شرط عيني گذار به سوسياليسم  مدني نوين آگاهي داريد، كه خود زمينه
گرايي، مداخله امپرياليستي و    و ضد خودكامگي، استبداد مزمن شرقي ، واپس

عدالتي اجتماعي است. حزب شما از همان نخستين روز تأسـيـس، بـراي        بي
خـواه،   هاي عظيم، به ضرورت اتحاد همه نيروهـاي تـرقـي      تحقق اين هدف

شرط الزمي كه هنوز هم صدق مي كند و  پيشرو و دموكراتيك آگاه بود، پيش
 در آينده هم خواهد كرد.

 رفقا،
هاي كـمـونـيـسـت و           خواه جهان، و در مركز آن ها حزب نيروهاي ترقي

كارگري، در شرايط بسيار پيچيده معاصر، در راه پيكار براي جامعه عادالنه و   
دارند. در طي كردن اين راه، مانع هـا و        بهتر در دنياي امروزين ما گام برمي

هاي نظري وجود دارد كه بايد با همه آن هـا بـا      ها و برخي ناروشني تناقض
رويكردي عيني و علمي برخورد كرد و نـه بـا شـعـارهـاي احسـاسـاتـي،               

 گرايانه)! گرايانه و نيهيليستي (نفي ذهني
شما از رخدادهاي ناگوار اخير در جزيره كوچك ما آگاهيد، كـه طـي آن،       

اي در دو كشـور       گران منطقه نيروهاي اسالم گراي افراطي داخلي و مداخله
شعارهاي درست و معقول مردم ما را  -ايران و عربستان سعودي -همسايه ما

براي يك زندگي سياسي و اجتماعي بهتر ربودند و وارونه كردنـد، و آتـش       
گرايي را دامن زدند. دقيقاً از بازي ننگين نيروهاي سياسي اسالم  تفرقه و فرقه

كنيم، كه در آن شيعه، با يـك   گرا در هر دو فرقه [شيعه و سنّي] صحبت مي  
اي در روياي استقرار يـك     بينانه معني، به طور غيرواقع گرايانه بي نگرش نفي

رژيم نيمه واليت فقيهي است! چنين طرحي نه فقط ارتجاعي (فاشـيـسـتـي       
اسالمي) است، بلكه به دليل توازن نيروها در منطقه و جهان، هيچ بـخـتـي       

هاي افراطي رژيم  براي تحقق ندارد. در همين احوال، نيروهاي سنّي با بخش 
كنند، كه موجب ترغيب حكومت به كاربرد زور و سركوب  حاكم همكاري مي

به همين دليل متأسفانه جامعه  بيشتر به ضد معترضان و مخالفان شده است. 
ها و    گرا تقسيم شده است، و ترفند كهنه امپرياليست اكنون به دو بخش فرقه
، بـه    “ تفرقه بيـنـداز و حـكـومـت كـن            ” اي كه  مرتجعان محلي و منطقه

توانم بگويم كه فعالً دشمن مشترك در    شود. مي  ترين شيوه اجرا مي رذيالنه
اجراي مقصودش موفق شده است. واقعيت تلخ اين است كه پيكاري كه در    

تر و دشوارتر شـده اسـت.      خواه است، بسيار پيچيده پيش روي نيروهاي ترقي
كه اكنون همه كشورهاي عرب را در    “ بهار عرب” البته به بركت موج نوين 

بين بود. بر همه روشن است كه حزب مـا،    بر گرفته است، بايد به آينده خوش
، هرگز نقش تاريخي و برادرانه اعضاي حزب “بخش ملي بحرين جبهه آزادي”

هاي اوليه دهه پنجاه سـده [مـيـالدي]        كند كه در سال شما را فراموش نمي
كردند و به بنيادگذاري نخستـيـن حـزب       گذشته در بحرين زندگي و كار مي

 ياري رساندند. 1955سياسي در بحرين، حزب ما، در سال 
 رفقا، دوستان،

در پايان، خوش وقتم كه در اين لحظه تاريـخـي حـزب بـزرگ شـمـا،             
كنم. صميمانه اميدوارم كه همـگـي     پيشاهنگ مردم شجاع ايران، شركت مي

بتوانيم هشتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران را در تهـران جشـن     
بگيريم، و تا آن موقع اسالم گرايي، ارتجاع، و استبداد در كشور شما شكست 

 خورده و رژيم خودكامه واليت فقيه فروپاشيده باشد.
 سرنگون باد رژيم واليت فقيه!

 زنده باد حزب توده ايران! زنده باد انترناسيوناليسم!
 با احترام،

 بخش ملي بحرين المللي، جبهه آزادي حيدر عبداهللا، مسئول روابط بين
 

 پيام شادباش حزب كمونيست پاكستان
 

 به كميته مركزي حزب توده ايران
 رفقاي گرامي،

درودهاي رفيقانه اين جانب و كميته مركزي حـزب  
كمونيست پاكستان را به مناسبت هفتادمين سالـگـرد   

تأسيس حزب توده ايران بپذيريد. پيكار قهرمانانه حزب توده ايران در راه    
حق نه تنـهـا مـورد       صلح، استقالل، دموكراسي و سوسياليسم در ايران به

هاي  احترام و تقدير مردم ايران است، بلكه همه آناني كه در راه اين آرمان
كنند براي آن احترام و ارزش    هاي خود مبارزه مي شرافتمندانه در سرزمين

قائلند. تحليل پويايي اوضاع سياسي جهان از سوي حـزب تـوده ايـران           
هميشه به شناخت ما از اوضاع ياري رسانده است. حـزب كـمـونـيـسـت          
پاكستان مبارزه حزب توده ايران را از نزديك دنبال خواهد كرد و مترصـد  
آن خواهد بود، صرفاً به اين دليل ساده كه امپرياليسم جـهـانـي نـقـشـه         
مشتركي براي منطقه ما دارد، و همين امر است كه نيروهاي كمونيـسـت   

كند  اصيل پاكستان، ايران، افغانستان و هندوستان را به يكديگر نزديك مي
مند شوند و زمينه مشـتـركـي بـراي          هاي يكديگر بهره تا از آرا و انديشه
 فعاليت پي ريزند.

ها در    حزب كمونيست پاكستان  از نقش حزب توده ايران در بسيج توده
پيكار تاريخي براي ملي كردن صنعت نفت در دوران دكتر مصدق در دهه 

خوبي آگاه است. سهم و نقشي كه حزب توده   [سده ميالدي گذشته] به   50
ايران در سرنگون كردن نوكر امپرياليسم، محمدرضا شاه، داشت هنـوز از    

ساالر كنـونـي و اعـمـال          ناشناسي رهبري مذهب ياد ما نرفته است. حق 
ها از سوي آن براي حذف جسماني نه فقط رفـقـاي    ترين خشونت وحشيانه

گناهي كه اندك تماس و پيوندي با حزب داشتند، را    حزبي، بلكه مردم بي
ساالران بايد درسـي بـاشـد       خوبي به ياد داريم. آن برخورد مزورانه دين  به 

براي آناني كه در پي يافتن عنصر ضدامپرياليستي در عملكرد ايـنـانـنـد.       
بـرد، از     رهبري حزب توده ايران، به اقتضاي كار دشواري كه به پيش مي

جمله در زمينه بسيج كارگران در راه ايجاد سنديكاها و سازمان دادن ديگر 
هاي جامعه بر ضد امپرياليسم جهاني و نوكران محلي آن كـه در         بخش

اند، شايان منتهاي تقدير و احترام   پشت نقاب نوگرايي يا مذهب پنهان شده
است. بار ديگر مناسبت تاريخي هفتاد سالگي حزب توده ايران را به حزب  

 گويم. شما شادباش مي
 با احترام رفيقانه، امداد قاضي

 دبيركل حزب كمونيست پاكستان
 

 پيام شادباش حزب كمونيست مجارستان
 

 به كميته مركزي حزب توده ايران
 2011سپتامبر  30بوداپست، 

 
 رفقاي گرامي،

از سوي حزب كارگران كمونيست مجارستان، 
مين سالگرد بنيادگـذاري حـزب     70به مناسبت 

 توده ايران بهترين آرزوها را براي شما داريم.
ما براي مسير تاريخي كه حزب شما طي كرده است احـتـرام زيـادي        
قائليم. حزب توده ايران همواره نماينده و مدافع منافع كارگران و ديـگـر       
زحمتكشان ايران بوده است. پيكار شما سهم بزرگي در دموكراتيزه كـردن   
ايران و رشد و توسعه جامعه ايران داشته است. امروزه شمـا در شـرايـط         

دهيد. ما ترديدي نداريم كه شما مسير درستي   دشواري به مبارزه ادامه مي
گيري ايراني دموكـراتـيـك و       ايد و مبارزه شما به شكل را در پيش گرفته

اي    رشديافته منجر خواهد شد كه در آن همه زحمتكشان زندگي شايستـه 
كـنـيـم. شـمـا در              خواهند داشت.ما همبستگي خود را با شما اعالم مي 

توانيد  اي بهتر و براي ايراني دموكراتيك و شكوفا مي تان در راه آينده مبارزه
 روي حمايت حزب ما حساب كنيد.

داري و براي برقراري يـك     مان عليه سرمايه ما در مجارستان به مبارزه
 دهيم. جامعه نوين اشتراكي ادامه مي

كنـد و در راه         حزب ما همبستگي تام و تمام خود را با شما اعالم مي
اعتالي روابط سنتي بين حزب كارگران كمونيست مجارستان و حزب توده 

 كوشد. ايران مي
 با احترام،

 صدر حزب كارگران كمونيست مجارستاندكتر گيوال تورمر، 



 كنيم. آميز تأكيد مي يك ايران دموكراتيك و صلح
 با درودهاي انقالبي،

 كميته اجرايي ملي، حزب كمونيست هندوستان
 

 پيام شادباش حزب كمونيست آلمان
 

 به كميته مركزي حزب توده ايران
 رفقاي گرامي 

اكتبر) هفتـادمـيـن      2مهرماه (  10
سالروز بنياد گذاري حزب توده ايران 
بود. بدين مناسبت به شما تبريك مي گـوئـيـم و پـيـام هـاي              
همبستگي اعضاي حزب كمونيست آلمان را به شما تقديـم مـي     

 كنيم.
رفقاي گرامي، حزب شما، حزب توده ايران، داراي سنتـي رزم    
جويانه است. حزب توده ايران بر رغم ده ها سال مـمـنـوعـيـت         
فعاليت و پيگرد اعضاي آن همچنان پابرجاست و به پيكـار خـود     
ادامه مي دهد. حزب توده ايران به درستي از اعتبـار وااليـي در        
ميان طبقه كارگر ايران و طبقه ها و قشرهاي نـزديـك بـه آن        
برخوردار است. حزب توده ايران عضو شايسته و شناخته شده اي    
در جنبش جهاني كمونيستي به شمار مي آيد. ايـران در دوران         

) كـه كـودتـاي         1953(اگوست   1332حكومت مصدق تا مرداد 
به عمر آن پـايـان داد،     “  سيا” سازمان داده شده از سوي سازمان 

تكاملي مترقي در  جهت دمكراسي بورژوايي را از سر مي گذرانـد.  
اعدام  ها و دستگيري هاي گسترده بيش از ده هزار نفر از رفقاي 

) بار ديگر به مرحله پيش رونده پس 1983(1362توده اي در سال 
) پايان داد. با وجود همة  اين 1979( 1357از واژگوني شاه در سال

ها، حزب توده ايران همچنان زنده است و اعضاي آن به پـيـكـار    
خود ادامه مي دهند. ما، حزب كمونيست آلمان، برايتان در مبـارزه   
با ديكتاتوري رژيم واپس گرا موفقيت آرزو مي كنيم. مقاومت رو    
به رشد در ميهن تان مايه دلگرمي ما نيز هست.  به مـنـاسـبـت       
بنيادگذاري حزب توده ايران،  بار ديگر بر همبستگي مـيـان دو       

 حزب مان تاكيد مي كنيم. 
 با درودهاي انترناسيوناليستي 

 بتينا يورگن سن، صدر حزب كمونيست آلمان

 
 بخش ملي بحرين پيام شادباش جبهه آزادي

 
 رفقاي گرامي، دوستان عزيز،

هـاي   ها و سوسياليسـت  از طرف كمونيست
راديكال جزيره بحرين، اعضـا و هـواداران         

، بسيار خوش وقتـم  “ بخش ملي جبهه آزادي” 
هاي خود را به  ترين درودها و شادباش كه گرم

مناسبت هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حـزب  
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 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           

 00 500 100كد بانك:                     

 790020580شماره حساب:              
IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80 
BIC: BELADEBEXXX  

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 

 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  No. 880 
Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

 پيام شادباش حزب كمونيست لبنان
 2011سپتامبر  30بيروت، 

اعضاي گرامي هيأت سياسي حزب توده ايـران، رفـقـا و        
 رزم، هاي هم كمونيست

ها و درودهاي قلبي خود را به مناسـبـت    بدينوسيله تبريك
كنيم. ما با تشـخـيـص و        گذاري حزب توده ايران تقديم شما مي مين سالگرد پايه70

تحليل شما در مورد اينكه منطقه خاورميانه به طور كلي، و دنياي عرب به طور اخص، 
تواند بـه   گذراند كه در برخي موارد مي هاي بزرگي را از سر مي امروزه دوران دگرگوني

ها هنوز فرو ننشسته اسـت تـا        انقالب منجر شود، موافقيم. گرد و غبار اين دگرگوني 
روشن شود كه شكل و سيماي خاورميانه نوين چگونه خواهد بود. با توجه بـه ايـن        

زمينه، مبارزه پيوسته و پيگير شما در راه صلح، دموكراسي، حقوق بشر، عـدالـت      پيش
يابد. ما با مبارزه شما همدل و     اي مي جانبه اجتماعي و پيشرفت اجتماعي اهميت همه

هايتان در پيش داريـد،     همراهيم و براي شما در راه درازي كه براي دستيابي به هدف
هاي ما براي مبـارزه در راه       كنيم. ما ترديدي نداريم كه اگر ملت  آرزوي موفقيت مي

آزادي و عليه امپرياليسم و صهيونيسم متحد شوند، و بتوانند اين مبارزه را با پيكار در   
راه عدالت و ترقي اجتماعي با موفقيت پيوند بزنند، خاورميانه نوين، مكان زندگي بهتر 

تري خواهد بود. اين امر فقط در صورتي تحقق خواهد يافت كـه    تر و مترقي و عادالنه
خواه، مانند حزب ما و حزب شما، بتوانند با موفقيت در راه شكل دادن بـه   احزاب ترقي

خاورميانه نوين تالش و پيكار كنند و وظيفه پراهميت خود را در اين زمينه با كاميابي 
 به انجام برسانند.

 با درودهاي رفيقانه،
 المللي دبس، معاون دبيركل و مسئول كميته امور بين –ماري ناسيف 

 حزب كمونيست لبنان
 

 پيام شادباش حزب كمونيست هندوستان
 

 به كميته مركزي حزب توده ايران
 رفقاي گرامي

درودهاي برادرانه گرم شوراي ملـي حـزب     
كمونيست هندوستان را به مناسبت هفتادميـن  
سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران بپذيريـد.  
بنيادگذاري حزب توده ايران رخداد پراهميتـي  

بخش بود. حزب توده ايران، وارث و ادامه دهنـده راه حـزب         در تاريخ جنبش رهايي
هاي حـزب     كمونيست ايران، نقشي محوري در آزاد سازي كشور بازي كرد. فداكاري 

توده ايران از همان آغاز تولد، با قلم زرين در كارنامه جنبش كمونيستي و دموكراتيك 
خوبي آگاه است كه حزب توده  جهان نوشته خواهد شد. حزب كمونيست هندوستان به 

رغم  ايران براي فعاليت خود در راه صلح، دموكراسي، و پيشرفت اجتماعي در ايران، به
هايي روبـه     وقفه رژيم كنوني ايران بر ضد طرفداران حزب، با چه دشواري سركوب بي

روست. حزب ما، ضمن اينكه به پشتيباني خود از وحدت و يكپارچگي ايران و مخالفت 
دهد، مـوضـع خـود را در           خود با هرگونه دخالت امپرياليستي بر ضد ايران ادامه مي

 هاي آن، و همبستگي با آن، حفظ خواهد كرد.  حمايت از حزب توده ايران و فعاليت
به مناسبت اين سالگرد خجسته، بار ديگر بر پشتيباني خود از مبارزات شمـا بـراي     

24 October 2011  

 11ادامه در صفحه 

پيام هاي تبريك احزاب كارگري و كمونيستي جهان 
 به مناسبت هفتادمين سالگرد تأسيس 

 حزب توده ايران

 كمك هاي  مالي رسيده
 يورو 50           كارگر خياط ـ ر      مين سالگرد حزب 70به مناسبت 

 دالر 200                    از آمريكا  م.ن.  به مناسبت هفتادمين سالگرد


