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 6ادامه در صفحه 

كوبيدن ارتجاع و امپرياليسم بر طبل جنگ و ضرورت 
 عاجل اتحاد نيروهاي مدافع صلح و دموكراسي!

صدور قطعنامه شوراي حكام ”
آژانس اتمي در هفته گذشته و اعالم 
اينكه شواهدي در دست است كه 
هاي  ايران در صدد تهيه سالح

يي است، گام ديگري در دامن  هسته
زدن به هيستري و تهديد به تجاوز 
 “نظامي بر ضد ايران بود...

 
مردم ميهن مان روزهاي حساسي را از سر        

گذرانند.  اخبار رسانه هاي بين المللي            مي
منعكس كننده كوبيدن هماهنگ ارتجاع و        
امپرياليسم بر طبل جنگ و باال گرفتن تشنج        
جدي در منطقه و خصوصا در رابطه با ميهن         

 ماست. 
اظهارات جان بولتون، از جمله سخنگويان      
جناح راست حزب جمهوري خواه آمريكا و از        
نظريه پردازان سياست خارجي دولت جورج        
بوش كه از مدافعان حمله نظامي به ايران           
مي باشد، در اين راستا شديداٌ نگران كننده          
است. او در سخنان بسيار تحريك كننده اي        
از جمله اظهار داشت: كه تكليف ايران را به          
عنوان منبع تروريسم و منشا عدم ثبات در          

 منطقه خاورميانه بايد يكسره كرد.  
از روزنامه هاي   “ ساندي تلگراف ”روزنامه  

 20وابسته به حزب محافظه كار بريتانيا، روز        
نوامبر، با عمده كردن مواضع جان بولتن           

ما مي بايست از    ”براين نكته تأكيد كرد كه:        

مدت ها قبل سياست تغيير رژيم ايران را دنبال          
مي كرديم. ... ما واقعاٌ نمي توانيم مسئله سوريه          
را حل كنيم بدون اينكه آماده باشيم كه به سراغ        
سرمنشاء [مشكالت در خاورميانه] برويم و اين         

 “  سر منشاء تهران است.
اين اظهارات در شرايطي مطرح مي شود كه          
رسانه هاي جهان از اين خبر مي دهند كه               
كنگره آمريكا، كه اكنون در كنترل  محافظه            
كاران و طرفداران نظاميگري و جنگ طلبي           
است، در صدد تصويب نهايي طرح خطرناكي          

تواند مسير جنگ با ايران را مهيا           است كه مي  
قانون ”كه تحت عنوان      1905كند. طرح شماره    

-توسط خانم ايليانا راس     “كاهش تهديد ايران   
راستي كميته روابط خارجي      تنن، رئيس دست    لي

تشديد قوانين   ”مجلس، مطرح  شده است،          
تحريم عليه ايران با هدف وادار كردن ايران به          

يي   هاي هسته   دست كشيدن از دستيابي به سالح     
هاي تهديد كننده، و نيز اهداف         و ديگر فعاليت  

 را دنبال مي كند.  “ديگر
اين طرح پس از تصويب در مجلس                
نمايندگان، و سپس مجلس سنا، و در نهايت            
امضاي رئيس جمهور، به عنوان قانون قابل اجرا        

 خواهد بود.
در  بندهاي ديگري از اين طرح جزئيات             

هاي جهاني بر ضد ايران، از           گسترش تحريم 
هاي فني، مالي، سياسي،        جمله تشديد تحريم   

 3و  2ادامه در صفحات  

اروپا: در تضاد با اروپا: در تضاد با اروپا: در تضاد با “ “ “ نجات اقتصاد نوليبراليستينجات اقتصاد نوليبراليستينجات اقتصاد نوليبراليستي”””بسته بسته بسته 
   استقاللِ ملي، عدالت اجتماعي، و دموكراسياستقاللِ ملي، عدالت اجتماعي، و دموكراسياستقاللِ ملي، عدالت اجتماعي، و دموكراسي

هاي افزايشِ ناهنجاري و  ريشه
 هاي اجتماعي، در ايران آسيب

آذر، روز تولد  16به استقبال 
و “ اتحاد، مبارزه پيروزي”شعار 

 5روز دانشجو                      در ص 
جشن هاي سالگرد تأسيس حزب 
 8در اتريش و سوئد             در ص 

  7ادامه در صفحه  

با وجود برگزاريِ جلسه هاي متعدد از سوي رهـبـران   
كشورهاي بزرگ غربي، در چند ماه گذشته، و تحميل به 

يونان بـه آن كشـور،       “ نجات اقتصاديِ”اصطالح بسته 
ترين دورنمـا،   هنوز بدون كوچك“  بحران اقتصادي اروپا” 

چه بيشتر تهـديـد    سرمايه داري جهاني را با بي ثباتي هر
مي كند. تنها حركت مشخصي كه طي چند هفته گذشته  

يي اسـت كـه پـس از           انجام شد تصميم هاي سياسي
به بركناري نخسـت وزيـر هـاي        “  20كنفرانس گروه ” 

ساالران (تكنوكرات   يونان و ايتاليا و جايگزينيِ آنان با فن
مـنـجـر       يونان و ايتاليا“  مديرعامل هاي” به عنوان ها)  

گرديد. اعالن رفراندوم در يونان و در آخريـن روزهـاي      
به منظور نظر خواهي در مـورد    پاپاندرئو، نخست وزيري 

ديكته شـده از سـوي         “  نجات اقتصاديِ” بسته 
، “ صندوق بيـن الـمـلـلـي پـول          ” سران اروپا و 

، و بـهـت و     “ بازار” بالفاصله با واكنش خصمانه  

با اينكه اطالعات جامع و صحيح در رابـطـه بـا      
ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي بـه داليـل       

هاي رسمي رژيم واليت  كامالً روشن از سوي مقام
اند، و قاعدتاً هم نبايستي  فقيه هيچ گاه منتشر نشده

هـا،     انتظار اين مهم را از آنان داشت، اما گـفـتـه     
ها، و نوشته هاي مختلفي كه به خصوص در    مقاله

ها را نشان مي دهد،  ماه هاي اخير روند فزاينده آن
خود حاكي از وضعيت به شدت نابهنجاري است كه 
در زير پوست جامعه ايران برقرار و در حال جريـان  
است. سعي در پنهان كردن آن نيز از تـوانِ رژيـم      
حاكم خارج گرديده است. احمد مسجد جـامـعـي،       
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شـهـر   

مـاه، در ايـن          آبان 27تهران، در مصاحبه با ايلنا، 
يك مشكل كشور ما اين اسـت    “  ارتباط مي گويد: 

كه اطالعات درست در مورد آسيب هاي اجتماعـي  
در اختيار نخبگان قرار نمي گيرد، تصور بـر ايـن       
است با پوشاندن موضوع، رفع مشكل مي شـود و    
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رو شد. حتي صـحـبـت      ، روبه“ دنياي آزاد” تعجب و اعتراضِ رهبران 
نيز، از سـوي تـحـلـيـل گـران و                  “ انتخابات پارلماني” كردن از 
همـچـون   “  اقتصاد بازار” گذاران كشورهاي غربي و نخبگان  سياست
و بسيار خطرناك در دهان هـا خـفـه شـد.            “  غير منطقي” حركتي 

از نخست وزيري بركنار شدنـد،   به سرعت“  برلسكوني” و  “ پاپاندرئو” 
و كابينه هاي هاي ايتاليا و يونان در ظرف چـنـد روز و  بـدون              

بـا    -“  بـازارهـا  ” به منظور جلب رضايت    –“  دموكراتيك” انتخاباتي 
ساالراني(تكنوكرات هايي) تعويض شدند كه تخصص و سابقه كار  فن

سـاالريِ    هاي ديـوان  آنان در عرصه بانك هاي غول پيكر و دستگاه
(عضو سابق   “ ماريو مونتي” بوده است.  “  اتحاديه اروپا” ( بوروكراسيِ)   

(رئيس سابق بانك مركزي   “ پاپادموس”كميسيون اروپا)  در ايتاليا، و 
اقتصـاد  ” و “  بازار آزاد” اروپا) در يونان، از زمره همان نخبگان هوادار  

اند كه  سياست هاي تعديل اقتصادي را ترويج و تحمـيـل    “ نوليبرال
مي كرده اند. اما انتصاب اين نخست وزيرها و پيش كشيـدن انـواع      

حال جوابي به بحران نداده اند، بلكه  طرح هاي اقتصادي نه تنها تا به
گيريِ تضاد ها و اختالف هاي سياسي درون اروپا و    به جاي آن اوج

اند. بخش عمده تالش ها متوجه ايجاد يـك    خارج را هم باعث شده
صندوق اعتباري  قويِ ماليِ نامحدود به منظور خريد و تضـمـيـن        
حمايت اعتباري از اوراق قرضه (باند) موجود كشورهاي مقروض اروپا 
است. هدف پايه اي، نجات سرمايه هاي مالي مجـازي و واقـعـي         
عظيم و بانك هاي خصوصي است. زيرا اين سرمايه هاي مالـي در     

ترين اركانِ مافوقِ سود و ثروت هـاي     خالل دو دهه گذشته به مهم
اوراق قرضه دولتي، يعني صـاحـبـان     “ بازار” نجومي، تبديل شده اند. 

بازي(بوروكراتيك) آن، يـكـي از        اوراق، و بخش هاي داللي و كاغذ
ترين  بخش هاي پرنفوذ اقتصاد جهان به شمار مي آيند. از اين  بزرگ

روي، دولت هاي كشورهاي سرمايه داري بايد همواره رضايت ايـن    
اوراق را جـلـب        “ بازار” سرمايه داران و بخش داللي پر قدرت اين 

كنند، يا به عبارت ديگر، دولت تعهد تبديلِ نيروي كار كشور خود بـه  
ثروت هاي خصوصي را بايد قويا تضمين كند، در غير ايـن صـورت     

ها با شديدترين واكنش هاي اقتصادي، سيـاسـي، و      اقتصاد ملي آن
 تبليغاتي كل سرمايه داري جهان روبه رو خواهد شد.  

      زمـان پـرداخـت اوراق قرضه دولتي با ارائه بهره ثابت و سررسيد
اصل مبلغ (كوتاه تا دراز مدت)، عموماً به صورت حراج به بازار مالـي    
عرضه مي شوند، و بعد از فروشِ اوليه، اين اوراق در بازار قابل خريد 

تـريـلـيـون      100و فروش اند. در دو دهه گذشته، بازار اوراق (حدود   
        دالر) از منبع هاي ايجاد سرمايه هايِ غير توليديِ پرسود و از راه

، سفته بازي، شرط بندي و بـيـمـه      مشتقاتكرد و كار هاي داللي، 
كردن معامله ها، كالن شـده اسـت. از ايـن روي، در صـورت                  
ورشكستگيِ دولت ايتاليا (عدم توانِ آن دولت به بازپرداخت بمـوقـع    

تريليون دالر قـرض هـاي        9/1قرضه ها) ، پيامدهاي آن تنها به   
شود، بـلـكـه       جاري و بي ارزش شدنِ اوراقِ آن در بازار محدود نمي

هاي برآمده از آن  در سرتاسر جهان باعـث از بـيـن رفـتـن             موج
ها دالر پولِ مجازي و واقعي، و پرداخت خسارت هاي عظيم  تريليون

بازار ” از طريق شركت هاي بيمه، خواهد شد. نوسانِ قيمت اوراق در  
يعني تـوانـايـيِ     -، به طور كامل به درجه اعتبار مالي هر دولت “ آزاد

پرداخت بهره سرِ موقع و برگرداندنِ اصل مبـلـغ، وابسـتـه اسـت.          
ورشكستگي و عدمِ پرداخت تعهد هاي مالي دولت ها، براي مجموعه 

بار است. در دو دهـه گـذشـتـه،           نظام سرمايه داري، امري هالكت
آرژانتين، تركيه، مكزيك، و روسيه (بعد از فروپاشي شوروي)، اعـالن    

يي كه بين اين بحران  ورشكستگي كردند. ولي به دليل فاصله زماني 
ها بود، نظام سرمايه داري به سهولت نه فقط از هر كـدام از ايـن         

صندوق ” از سويِ  “ بحران ها” بحران هاي مالي عبور كرد، بلكه اين 
به فرصتي از براي اعمالِ تعديل هاي اقـتـصـادي       “ بين المللي پول

بيشتر در اين كشور ها تبديل گرديد. ولي آنچه كه در شرايط كنونـي   
بسيار خطرناك است و فعالً بدونِ عـالج مـانـده اسـت، امـكـانِ             

طور همزمان است كه  نخبگـان   ورشكستگي چندين اقتصاد غربي به
آن را غيرممكن مي دانستند. شدت گـرفـتـنِ     “  بازار آزاد” و هواداران 

ستيزيِ) بازار در شرايطي است كه كشورهاي بزرگ سرمـايـه داري       آنارشيسمِ(دولت 
خود در حالت بي ثباتي و رشد بسيار ناچيزند، و با اعتراض روبه رشد مـردم  نـيـز        

چنـان شـبـكـه        و تسلط سرمايه هاي مالي غول پيكر آن“  جهاني شدن” رويند.   روبه
يي را به هدف تسلط سياسـي و كسـبِ سـود در             وسيع و بغرنجِ مالي و اطالعاتي

سرتاسر جهان ايجاد كرده است كه پيامدهاي ورشكستگي اقتصاد يك كشور كوچك 
هزار ميليارد دالر)    310بيليون يا  310يي بالغ بر  مانند يونان (با درآمد ناخالصِ ملي 

غير قابل كنترل شده است. اين است درجه عالي تمركز و تركيب سـرمـايـه هـاي        
مدرن در قرن بيست و يكم، كه تسلط آن بر جهان و نفوذ سياسي آن را بدرستي مي 

 توان يك خصلت بارزِ امپرياليستي و بغايت بي ثبات، ارزيابي كرد.
تضاد هاي درونيِ سرمايه داري كه ماركس و انگلس بيش از صد سال پيـش آن    

اند. ديالكتيك درونيِ سرمايه   ها را تشريح كردند، در شرايط كنوني بسيار شدت يافته
داري در حال حاضر، به صورت هم زمان، كنترل و تعادلِ مجموعه سرمـايـه داري     

زند، و هر راه حلي را سريعاً به ضد خود تـبـديـل     جهاني را به طور گسترده برهم مي
مي كند. براي مثال، اُفت دائميِ قيمت اوراق قرضه ايتاليا، يونان، اسپانيا، و ايرلند، به  
باال رفتنِ مبلغ بدهكاري اين كشورها منجر مي شود، زيرا پايين آمدنِ قيمت اوراق   

به منزله باال رفتنِ درجه خطر پذيريِ(ريسك) خريد اوراق جديد است كـه    “  بازار” در 
كند تا درصد بهره بيشتري را براي  اوراق تضمـيـن    به نوبه خود دولت را مجبور مي

  بازخورديكند. اين فرايند     (اعتبارِمـالـي افت) و تكرار شونده، يعني باال رفتن ريسك
دركنار باال رفتن سريع هزينه  پرداخت بهره، سرانجام به  ناتوانايي پرداخت بـهـره     
ماهانه از سوي دولت منجر مي شود. دراين صورت، اوراق قرضه، موجود در بازار بـه   

، يعني به اوراق  بي ارزش، تبديل خواهند شد. به عبارت ديگـر، اوراق     “ جانك باند” 
آتي دولت خريداري نخواهد داشت، و در اين گرداب، دولت از پرداخت هزينه هـاي    
جاري خود باز خواهد ماند، زيرا يكي از منبع هاي كليدي درآمد اين دولـت هـا و         
توانايي براي پرداخت بهره بدهكاري هاي موجود (اوراقِ صادر شده قـبـلـي)، بـه           
استقراضِ هر چه بيشتر به وسيله فروشِ دائمي اوراق قرضه وابستگي دارد. تضـاد       
ديگري كه باعث ناتواني براي برون رفت از بحران شده است، لزومِ پذيرشِ تحميل 

ها بـراي پـرداخـت       برنامه رياضت كشي به منظور صرفه جويي، و باال بردنِ ماليات
بازار را براي فروش بيشتر آتيِ اوراق جلب كرد. “   رضايت” كه بتوان  بهره است چنان

 –يعني  تنزلِ درآمد ملي  -ولي  هر دويِ اين حركت ها، افت شديد مصرف و توليد 
را “  بازار آزاد  ” و واكنشِ تالفي جويانه “  ناراحتي” را باعث مي شوند كه به نوبه خود 

موجب خواهد شد. اگر به همين دو نمونه تضاد، كنش و تاثيرِ مادي و ذهني عـامـل    
هاي سياسي و اجتماعي، مانند اوج گيريِ اعتراض توده هاي زير فشار را اضـافـه       

 كنيم، مي توان دريافت كه بحرانِ كنوني بسيار سيال و بغرنج است. 
از دير باز در نظام سرمايه داري پرداخت بهره اوراقِ دولتي روش عمده گردش و  

انتقال بخش بزرگي از درآمد مالياتي دولت  به سرمايه هاي مالي، و منبعِ  سود هاي 
عظيم بوده است. اين قرض هاي دولتي عمالً هيچ گاه در كل پرداخت نمي شوند، و  

كـارِ    و   شوند و رشد مي كنند. سـاخـت    دائماً با فروش بيشترِ اوراق دولتي تجديد مي
(مكانيزمِ) اصليِ بازارِ اوراق، به  تداومِ بالمنازعِ  پرداخت بهره از طريقِ كارِ توليدي و   
ارزش افزايِ توده ها و استخراجِ منابع طبيعي ملي تكيه دارد. اين همان سيستم غير  

است كه حاال به صورت بسيار گستـرده و بـه اصـطـالح           “  نزول خواري” انسانيِ 
محل درآمد هاي نجوميِ انگلي ترين بخش هاي سرمايه داري جـهـانـي      “ قانوني”

است.  راه حلِ معمول در مقابل اين نوع بحران مالي در كشورهاي سرمايه داري، تا  
حال، خريداريِ مجدد بخشي از اوراق موجود از سوي بانك هاي مـركـزي بـوده       به

         است. ولي خزانه بسياري از كشورهاي غربي كامال خالي است. در ايـن وضـعـيـت
درماندگي شاهد آنيم كه  براي بقا و تداومِ منافع حياتيِ اليه هاي فوقاني بـورژوازي  

با  -ساالرانِ(اوليگارش هايِ) يونان و ايتاليا، هيئت هاي حاكمه اين كشورها    و جرگه
حق تصميم گيري، حاكميت ملي، و شئونِ اساسي كشورهاي  خود را  -تسليمِ كامل 

قـرار  “  بـازار آزاد   ” ساالرانِ(بوروكرات هـايِ)       به طور دربست در اختيارِ نهادها و فن
گـذاران هـنـوز بـا          ساالران(تكنوكرات ها)، نخبگان، و سياست   اند. ولي اين فن  داده

اند، زيرا تضادهاي دروني و ماهويِ سرمايـه داريِ     گريبان به وضعيت درماندگي دست
جهاني و بلوك هاي اقتصادي، دائماً طرح هاي اين به اصطالح متخصصان را نقش 

اند  برآب مي كنند. هنوز دولت هاي بزرگ غربي، در خالل چند ماه گذشته، نتوانسته 
پذيريِ( ريسك) ماليِ غير قابلِ تخمين در كشورهاي حـوزه      چين را به پذيرشِ خطر

با وجود فشارهاي سنگين سياسي و تبليغاتي از    -وادار سازند. آلمان و هلند   “ يورو” 
، در   “ بانك مركزي اروپا” اند كه  هنوز اجازه نداده -سوي آمريكا، فرانسه، و انگليس 

زا،    مقامِ خط دفاعيِ نهايي، با چاپ پول و ايجاد نقدينگي نا محدود و به شدت تـورم 
دارِ كشورهاي مقروض را زير حمايت خـود قـرار دهـد.           به طور مستقيم اوراق بها

نيز به واسطه فشارهايِ از پايين به بـااليِ تـوده هـاي           “ المللي پول صندوق بين” 

 “...نو ليبراستي”ادامه بسته نجات 

  3ادامه در صفحه  
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زحمتكش بر هيئت هاي حاكمه كشورهاي خود، دچـار اخـتـالف      
نمي توانند بـه     “ صندوق” هاي شديد سياسي است. اعضاي اصلي  

را به عهـده   “ يورو”سادگي هزينه نا محدود نجات كشورهاي حوزه 
هـاي     گيرند، زيرا آمريكا، انگليس، و فرانسه، به موازات بدهكـاري 
صندوق ” عظيم و اقتصاد هاي شكننده خود، بايد براي تأمين خزانه 

،  بنوبه خود از بازارهاي مالي قرض بگيرند، يعني اوراق قرضه “پول
را در بازار بفروشند! ولي بازارهاي مالي تنـهـا در صـورتـي بـه             

ها بـر     كشورهايي مانند آمريكا و انگليس قرض خواهند داد كه آن
پايه برنامه رياضتي خشن مخارج بخش عمومي را كاهش دهند. در 

ها نيز گرفتار گرداب بازار اوراق قـرضـه و      غير اين صورت خود آن
شوند و حتي ممكن است در معـرض   پايين آمدن رتبه اعتباري مي

 ورشكستگي قرار گيرند. 
گذاران، و تحليل گران محافظه كـار، از     اكثر حزب ها، سياست 

ليبرال ها گرفته تا سوسيال دموكرات ها، به همراه بخش عـمـده     
مطبوعات كشورهاي سرمايه داري، از وحشت واكنشِ مردم، مدعي 

، بـايـد     “  غـول بـازار    ” اند كه در شرايط كنوني براي آرام كردن   
قشرهاي زحمتكش به همه چيزي كه الزم است تن در دهند. اين  
يعني افت شديد سطح زندگي، و خوداري از اعتراض به بـرنـامـه      
رياضتي در حالتي كه قشرهاي ثروتمند به زندگي خـود بـه روالِ       

توانند ادامه دهند!  تحوالت كنوني كشورهـاي غـربـي        معمول مي
هيچ  ربطي بـه آزادي و      “  اقتصاد آزاد” نشان مي دهد كه الگوي 

دموكراسي واقعي ندارد، بلكه بر خالف آن هم عمل مي كـنـد، و     
زماني كه منافع حياتي سرمايه داران مطرح است استقـالل مـلـي      

شود. هدف در كشور هاي غربي،   كشورها هم به راحتي لگدمال مي
محدود كردن و حتي حذف نقش مردم و دخالت مستقيم توده هـا    

بازار بي ” در فرايند تصميم گيري ها به منظور تداوم نقشِ محوريِ 
“  رضايت بازار” است. زيرا بازسازيِ اعتبار مالي بانك ها و  “   نظارت

در جهت برون رفت از بحران، تنها از طريق پاييـن آوردنِ ارزشِ      
امكان پذير است. از قلب اروپا تا كشور ما، محـتـوايِ    “  نيروي كار” 

مبارزه دائمي و خواست هاي  توده هاي زحمتكش پيرامـونِ امـر     
عدالت اجتماعي و دفاع از حقِ زندگي نسل هاي آينده،  يـكـي از      
حلقه هاي كليدي زنجيره بحران كنوني اقتصادي اسـت. از ايـن        

الگوي “   جهانيِ” روي، دو دهه تالش همه جانبه براي پياده كردن 
 نوليبراليسم اقتصادي به شدت متزلزل شده است.

به موازات  ژرفشِ بحران اقتصادي و عدم توانايي حـلِ ايـن        
گرِ درجه  بحران، كنش هاي روبناي سياسي كشورهاي غربي نمايان

، بـي    “ دموكراسي واقعاً موجـود ” محدوديت و مخصوصاً شكنندگيِ 
گذاران، و بي ارزش شدنِ نظرات نخبگانِ نو ليبرال  اعتباريِ سياست

در نزد مردم است. به وضوح مي توان ديد كه همـيـن چـارچـوب        
محدود دموكراسيِ موجود در كشورهاي غربـي، و مـخـصـوصـاً          

خواهي و روشنگريِ دو قرن مبارزه نـيـروهـاي     دستاوردهاي آزادي
مترقي، هم اكنون به عامل هايي خطرناك در جهت تسلط سرمايه 
هاي مالي  تبديل شده اند. اين يك شعار چپ روانه نيست، بلـكـه    
واقعيت عرياني است كه هم اكنون درقلب اروپا شاهد آن هستيـم.  

“ جـهـانـي   ” آنچه كه در حال وقوع است جنبه هاي به هم پيوسته 
دارد كه بنا به شرايط محلي و درجه رشد هر جامعه، به شكل هاي 
متفاوت انجام مي گيرد. از يك سو در كشورهـاي غـربـي حـق          
انتخاب پارلماني و اظهار نظر سياسي موثر محدود مـي شـود و         

بـهـشـت    ” افكارعمومي از سوي رسانه هاي انحصاري با وعـده      
مديريت مي شوند، از سوي ديگـر در    “  مصرف گرايي و فرد گرايي

ترين حركت مردمـي بـه      كشورهاي استبدادي مانند ايران كوچك
ها، اوليـن آزمـايـشِ       گردد. در تمام اين  صورت چكشي منكوب مي

و توصيه هاي ضـد     “ پينوشه” امپرياليسم در شيليِ دوران كودتاي 
و نـقـشِ     “  آزادي” در مورد رابطه    “ فريدمن” و  “هايك”اجتماعيِ 
 هاي راهنمايند.   ، چراغ“بازار آزاد”بالمنازعِ 

در همه جا، فرايند تبديلِ نيروي كار به ثروت هاي خصـوصـيِ     
هاي اجتماعي و ملي قرار دارد. اين فراينـد    كالن بر مبنايِ نابرابري

هاي مختلف، با مطيع كردن زحمتكشان و تبديل  در هر جا به درجه

به جاي شهروند، به منظور حذف آنان از صحنه با “  مصرف كننده و مشتري” آنان به 
ابزارهايي از محدود كردن تا سركوبِ حقوق دموكراتيك و پايمالي حق حاكميت ملي 
صورت مي پذيرد. براي مثال، در كشور ما تحميل برنامه هاي اقتصادي با گـرايـش    

، به صورت پينوشـه وار و بـه         “ استكبارِ جهاني” ساخته “  اقتصاد آزاد” بارز به سوي 
در گلوي مردم ما فرو “ ظهور”بركت يك دولت كودتايي و با تلفيقِ خرافه ها و پديده 

داده مي شوند. در ميهن ما نيز تحمل نابرابري اجتماعي دهشتناك را بـا وعـدهـاي       
و يا ارزش هاي كاذب ديني و معنوي به طور مشترك از سـوي      “  دموكراسيِ بازار” 

برخي ليبرال ها و هيئت حاكمه، توجيه مي شود. در زير سايه ديكتـاتـوريِ واليـي،       
  بيداد مـي كـنـد امـا در            “  رهبر”خشن ترين نوع سرمايه داري با حمايت مستقيم 

گويِ خردمند سقوط سرمايه داري و هوادارِ  حال خامنه اي سالوسانه خود را پيش عين
جا مي زند. در كشورما برخي ليبرال ها سر در برف فـرو    “ اشغال وال ستريت” جنبش 
كنند، و  اند و ورشكستگي و بي اعتباريِ الگوي نوليبراليسمِ اقتصادي را انكار مي كرده

هنوز با اصرار خواهان شدت دادن به برنامه دردناك رياضتي رژيم واليي اند. برخي از 
حتي فدا كردن استقالل ملي و تسليم شدن به سلطه “ دموكراسيِ بازار”اين هوادارانِ 

ضروري مي دانـنـد[!] و مـبـارزه              “  فردايي بهتر” و امپرياليسم را براي “  بازار آزاد” 
 نيروهاي چپ و مخصوصاً حزب ما را عاملِ انسداد اين پروژه عنوان مي كنند!

در اروپا و نيز در كشور ما، بي اعتباريِ روبنايي سياسي در نزد مردم و عدم تواناييِ 
نظام سرمايه داري در برآوردنِ خواست هاي ماديِ مبرم زحمتكشان به تنهـايـي يـا      

خود به تحوالت مترقي جامعه منجر نمي شوند. راه به جلو تنها از طـريـق          خوديِ به
مبارزه سازمان يافته پيرامون هدف هاي مشترك و مشخص بـه مـنـظـور بسـيـجِ           
نيروهاي اجتماعي است. تاريخ اروپا و كشورمان نشان مي دهند كه، بدون اين مبارزه  

رفت جامعه با ظهورِ نيروهاي خشن ضد انساني و دخالت از    مردمي، حتي امكان پس
خارج وجود دارد. اين مبارزه حياتي در دفاع از حاكميت ملي، آزادي، و دمـوكـراسـي،     
تنها با شركت طبقه ها و قشرهاي مرتبط به  كار و توليد اجتماعي و بر محورِعدالـت  
اجتماعي امكان پذير است. جهان شاهد بيداري توده ها و رشد آگاهـي قشـرهـا و         

و سرمايه هاي كالن غير تولـيـديِ   “  بازار بي نظارت” طبقات اجتماعي بر ضد سلطه 
ضد اجتماعي است. بار ديگر خواست ها و عامل هايِ ذهني در مسيرِ ايجاد بـديـلِ      

اقتصادي برجسته تر مي شوند، و شرايط عيني و خطرات فـرارويِ      –ديگر اجتماعي 
بشر درسطح محلي و جهاني، نيروها و فعاالن چپ و مترقي را در خط مقدم مـبـارزه   

 در راه عدالت اجتماعي و آزادي قرار داده است.     

 “...نو ليبراستي”ادامه بسته نجات 

 ادامه ريشه هاي ناهنجاري هاي اجتماعي...

ريشه بسياري از معضالت اجتماعي كامال مشخص “  مجلس، را آورده كه مي گويد: 
است و همه مسئوالن كشوري نسبت به آن آگاهي دارند ولي عزم راسخ براي حـل  

در رابطه با اين قسمت از سخنان داريوش ” آن نياز است كه هم اكنون وجود ندارد. 
گر اصوالً تمايلي  قنبري بايد اضافه كرد كه، دولت هاي ضد مردمي و فاسد و چپاول

به رفع چنين معضل هايي در جامعه ندارند. در صورت وجود چنين وضعيتي است كه 
ها قادرند حاكميت خويش را طوالني كنند و به برنامه ها و اقـدام هـاي ضـد           آن

ماه، در خبري در ارتـبـاط بـا       آبان 22مردمي خويش ادامه دهند. روزنامه خراسان،  
ميزان وقوع قتل “  افزايش وقوع قتل، از قول رئيس پليس آگاهي تهران، مي نويسد: 

درصد افزايـش داشـتـه       8در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، بيش از 
يي در باره اعتياد دانشـجـويـان       مهرماه، آمار تحقيقاتي 13خبرگزاري مهر، “   است.

انتشار داده است كه بر اساس اين تحقيقات در زمينه مصرف مواد مخدر در بـيـن     
درصد خانم ها الاقل  15درصد آقايان و  82دانشجويان، از ميان افراد مورد مطالعه 

 يك بار مواد مصرف كرده اند.
بنابراين بايد بدون هيچ گونه شكي به اين نتيجه رسيد كه، ابعاد ناهنجاري ها و  

يي همچون قتل، اعتياد، طالق، جرم و جـنـايـت، و از هـم            آسيب هاي اجتماعي
گي بنيان خانواده در جامعه ايران، به خصوص در دوران احمدي نژاد، رونـدي    پاشيد

اند. با توجه به اظهارهاي آورده شده در باال، نيز بايد با   فزاينده و نگران كننده داشته
اطمينان به اين نتيجه رسيد كه ريشه اصلي اكثر اين معضل ها به سياسـت هـاي     

شوند كه از ساليان گذشته تاكنون در يك روند هم شكل و    يي مربوط مي اقتصادي
اند. فساد گسترده اي كه تمامي تاروپود ايـن رژيـم را           مشابه به مورد اجرا درآمده

ترين فرصت به منظور  فراگرفته اصوالً هيچ گونه مفري براي مردم عادي جهت كم
گذارد. بنابراين باز هم با اطمـيـنـان بـايـد          التيام درد و رنج هاي آنان نيز باقي نمي

متأسفانه اذعان داشت كه هزينه چنين وضعيتي براي نسل كنوني و آينـده بسـيـار      
 سنگين و در موارد بسياري غير قابل پرداخت خواهد بود. 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

ها، و افـزايـشِ      قانون هدفمنديِ يارانه
 هزينه بهداشت و درمان 

اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي، با گذشت هـر  
هاي مخرب خـود را     چه بيشتر زمان، اثرها و نتيجه

دهد. با آغاز فصل پاييز ناگهان قيمت دارو   نشان مي
ها ايـرانـي    در سراسر كشور افزايش يافت، و ميليون

هـايـي    چنان افزايش قيمت در عرض چند روز با آن
مواجه شدند كه داروخانه هاي كشور اعالم داشتند، 
بيماران و مراجعه كنندگان قادر به خريد داروهـاي    

مهر ماه، در  21مورد نياز خود نيستند. روزنامه شرق  
چندي پيش معاون درمـان  ” گزارشي يادآوري كرد:  

درصـدي قـيـمـت          17وزارت بهداشت از افزايش 
داروها خبر داده بود. در مقابل داروخانه داران شهـر   

درصدي داروهـا پـرده      30تا  10تهران از افزايش 
در بخش ديگر ايـن گـزارش تـاكـيـد           “ برداشتند. 

تأثيرهاي اجراي قانون هدفمـنـد كـردن      ” شود:   مي
هاي انرژي و افزايـش   ها، افزايش قيمت حامل يارانه

تا  10ميزان قيمت ارز در كشور ... از داليل افزايش    
درصدي ميزان قيمت داروها در تمامي داروخانه  30

... داروخانه داران تـهـران از         هاي كشور شده است
درصد اقالم دارويي مصرفي مردم  70تا  60افزايش 

دهند... اجراي قانـون      از ابتداي سال تاكنون خبر مي
ها و تأثير بر توليد و واردات بـي         هدفمندي يارانه

سازان  رويه دارو كار را به جايي رسانده است كه دارو
در صورت عدم افزايش قيمت دچار ورشكسـتـگـي    

هـا   شوند ... پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه    مي
حمايت خاصي از سوي وزارت بهـداشـت صـورت      

در همين حال وزيـر بـهـداشـت دولـت          “  نگرفته. 
نامشروع و ضد مردمي احمدي نژاد، طي گفت و گو 

آبان ماه، خاطر نشان سـاخـت:    2با خبرگزاري مهر، 
ريال هم  1با گذشت هفت ماه از سال جاري حتي ” 

از سه ميليارد دالري كه قرار بود از محل درآمدهاي 
نفتي به وزارت بهداشت تخصيص يـابـد دريـافـت       

هـا بـر        نكرده ايم... مشكل تأثير هدفمندي يارانـه    
هاي انرژي در مراكز بهداشتي و درماني كامالً  حامل

هـاي     مشهود است، بطوريكه تنها در بيمـارسـتـان   
ميليارد تومان افزايش هزينه در پي  770دانشگاهي 

ميليـارد سـهـم وزارتـخـانـه            3داشته است... اگر    
 “شود. تخصيص داده نشود اين مشكالت بيشتر مي

اين اعتراف صريح وزير بهداشت به خوبي اثرهاي 
فاجعه بار آزاد سازي اقتصادي به ويژه در عـرصـه     

دهد. با چنيـن افـزايـش        دارو و درمان را نشان مي
سرسام آوري اكثريت جامعه توان تهيـه داروهـاي     
مورد نياز و به طور كلي تأمين بهداشت و سـالمـت   
خود را نخواهند داشت. عالوه بر ايـن، بـا حـذف         

ها و افزايش قيمت كاالها و رشد نرخ تـورم،     يارانه
بخش بزرگي از كاركنان بخش بهداشت بـه ويـژه     

اي قدرت خريد خود را از      پرستاران به طور فزاينده
اند و سطح زندگي شان، بـا تـوجـه بـه          دست داده

تر از نرخ واقعيِ تورم، با سـقـوط    دستمزدهاي پايين
هـا     جدي مواجه است. قانون هدفمند سازي يارانـه  

هـايـي      عرصه بهداشت و سالمت جامعه را با دشـواري   
رو ساخته است و از ايـن نـظـر           جدي و خطرناك روبه

هاي بهداشـتـي و      سالمت جامعه، تندرستي افراد، امكان
يي از ابهام قرار گرفتـه   پزشكي براي مردم كشور در هاله

 است. 

 
 ها فقر روستائيان، و سودجويي دالل

واردات سيل آسايِ محصوالت كشاورزي و جـوالن      
ها در شبكه توزيع كاالي كشور، زنـدگـي را      دادنِ دالل

ها روستايي زحمتكش دشوارتـر از پـيـش         براي ميليون
اند. اين امر بر اثر اجراي بـرنـامـه آزاد سـازي             ساخته

اقتصادي ابعاد نگران كننده تري يافته است. طي هفـتـه    
هاي اخير، رسانه هاي همگاني از واردات صـدهـا تـن      
محصوالت كشاورزي شامل ميوه، شكر، موز، سـيـر، و       

هاي مـتـعـددي     ديگر محصوالت به بازار داخلي گزارش
ها تصـريـح شـده       منتشر ساختند. در تمامي اين گزارش 
گيرد كه توليدات كشاورزي داخل روي دست كشاورزان مانده  است كه، واردات در حالي صورت مي

به خريد ارزان  “ تقاضا“هاي عمده به بهانه كاهش  است، و به همين سبب و بر همين اساس، دالل
صنعت قند كشور بـا  ” مهر ماه، در گزارشي يادآوري كرد:   30اند. ايسنا   فرآورده هاي داخلي مشغول

ها با مشكل مواجه شده و مديران كارخانجات قند از خريد چغندر كشاورزان امـتـنـاع       حذف يارانه
كنند... كاهش سطح زير كشت چغندر از پيامدهاي اين شرايط است ... چندين دالل در ايـن           مي

شهريور ماه، بـا   4از سوي ديگر ايلنا  “ اند.  آشفته بازار به خريد ارزان محصوالت كشاورزان پرداخته
هاي ايالم، خوزستان، كرمان، سيستان، و بلوچستان از عـدم   اشاره به نارضايتي كشاورزان در استان

هـيـچ   ” جات، ذرت، و زيتون نوشـت:      تخصيص اعتبارات مالي الزم براي توليد خرما، ليمو، صيفي
اعتبار بانكي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادها به روستاييان داده نشده و امسـال بـا       

شهريورماه،  2همچنين ايسنا  “ اند.  ها به سودهاي هنگفت دست يافته توجه به خشكسالي تنها دالل
تومـانـي دالل، در        2000توماني هر كيلو خرما براي باغدار و  200سود ”خاطر نشان ساخته بود: 

هـا     تومان سـود دارد، دالل      200داران  حالي كه هر كيلو خرماي تازه برداشت امسال براي نخل
برند ... و[بر اثر] كاهش تقاضا، محصول را       تومان در هر كيلو خرما سود مي 3000تا  2500كيلويي 
خرند ... مدير عامل اتحاديه نخل داران گفت در صورت پرداخت اعتبار بانكي و خـريـد           ارزان مي

ها كه به زيان توليد كننده و كشاورز است و يكه تازي دالالن جـلـوگـيـري        توافقي از افت قيمت
 “شود. مي

 227در گزارش ديگري كه بازتابي گسترده در رسانه هاي همگاني داشت، اعالم گرديد كـه،      
ماه نخست امسال و درست در فصلِ برداشت، به كشور وارد شـده       4ميليون دالر ميوه فقط طي 

اجتماعي رژيـم واليـت      -است.  بخش كشاورزي همچون بخش صنعت با برنامه هاي اقتصادي 
ها دهقان ايراني سال دشواري را سپري  فقيه در آستانه ورشكستگي كامل قرار گرفته است. ميليون 

كنند. از سويي خشكسالي و بي توجهي مطلق دولت ضد ملي احمدي نژاد زندگي را بـر آنـان         مي
ها سبب نفوذ بـاز هـم        تنگ ساخته است و از ديگر سو برنامه آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه

ها در امور معيشتي آنان شده و فقر را بر روستـاهـاي كشـور       ها، سلَف خَرها، و واسطه بيشتر دالل
 سايه افكن ساخته است! 

 
 ارتجاع، و طرحِ ايجاد دانشگاه هاي تك جنسيتي

 
هاي مذهبي وابسته  ها و مركزهاي آموزش عالي در موسسه پس از طرح ادغام تعدادي از دانشگاه
وابسته به مصباح يزدي، وزارت علوم دولت ضـد    “  خميني“به حوزه علميه و نيز موسسه پژوهشي 
دانشگاه تك جنسيتي در مركز هر استان را تدويـن كـرده      2ملي احمدي نژاد طرح ايجاد حداقل 

هاي علوم انساني و  است.  در اواسط مهر ماه امسال، در راستاي برنامه ولي فقيه در خصوص درس 
به عنوان تنها دانشگاه علوم انسـانـي كشـور در         “ عالمه“علوم اجتماعي اعالم شد كه، دانشگاه 

مهر ماه، گزارش داد:  16وابسته به مصباح يزدي ادغام خواهد شد. روزنامه شرق  “خميني“موسسه 
التحصيالن حوزه هاي علميه و  بحث ادغام دانشگاه عالمه و موسسه ... خميني قوت گرفت. فارغ    ” 

 “ شوند. موسسه آموزشي خميني جذب دانشگاه عالمه طباطبايي مي
در نشست مشترك كميسيون آمـوزشـي   ”آبان ماه، گزارش داد:  10افزون بر اين خبرگزاري ايلنا 

دانشگاه تك جنسيتي در مركـز هـر اسـتـان. عضـو              2مجلس و وزارت علوم مطرح شد: ايجاد  
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت، ايجاد دو دانشگاه در مركز هر استان كه يكي دخترانه 
و ديگري پسرانه باشد از سوي وزارت علوم مطرح شد كه مورد استقبال اعضاي اين كميسيون قرار 

اين طرح ارتجاعي و غير قابل پذيرش ضمن اينكه به سقوط بازهم بيشتر سطح علمي و ...“ گرفت 
پژوهشي كشور خواهد انجاميد و تحميل واپس گرايي و تاريك انديشي به جـامـعـه       -توان علمي

ها تومان از بودجه كشور و نيز روانه ساخـتـنِ    شود، در عين حال، حيف و ميلِ ميليون محسوب مي
وابسته به  “ خميني“ها و مركزهايي معين از جمله و به ويژه موسسه آموزش  درآمدها به جيب اليه

 شود.  مصباح يزدي و حلقه روحانيون در خدمت ولي فقيه را موجب مي
رود و دانـش و       به نام ايجاد دانشگاه هاي تك جنسيتي ثروت مردم و درآمد ملي به غارت مي

 شود! سطح آموزشي كشور به قهقرا كشانده مي
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آذر، روز دانشجو و روز تولد  16به استقبال 
 “ اتحاد، مبارزه، پيروزي”شعار 

نقش مهم و آزمون دشوار 
 جنبش دانشجويي كشور 

نهادهاي امنيتي بـه   -روز دانشجو -در آستانه شانزدهم آذر
صورت هدفمند و برنامه ريزي شده جنبش دانشجويي را زيـر  

اند. اعمال فشارهاي فزاينده بـر      فشار هاي گوناگون قرار داده
مبارزان و فعاالن دانشجويي با رويدادهاي صحنه سـيـاسـي      

تـوان آن را         كشور ارتباط مستقيم دارد، و از اين روي مـي   
يي از قبل طراحي شده با هدف ضعيف كـردن و بـه        برنامه

 انفعال كشاندن جنبش مردمي ارزيابي كرد.
طي روزها و هفته هاي گذشته، بـه مـوازات گسـتـرش           

هاي دانشجويي در مركزهاي آموزش عالي، دادگـاه     اعتراض
هاي انقالب اسالمي در مقام بخشي از ماشـيـن سـركـوب       

هاي ناعادالنه براي فعـاالن در     ارتجاعِ حاكم، به صدور حكم
دادگاه تجديد نـظـر      54بند دانشجويي مبادرت كردند. شعبه  

استان تهران در اقدامي هماهنگ با وزارت اطالعات و شعبـه  
اطالعات سپاه پاسداران، حكم شش ماه حبس تعزيري بيشتر 

 10بهاره هدايت و مجيد توكلي را تاييد كرد. دانشجو نـيـوز،      
حكم شش ماه حبس تعـزيـري   ” آبان ماه، در اين باره نوشت:  

بهاره هدايت و مجيد توكلي به اتهام تبليغ عليه نظام ... تاييد    
شد. بر اساس اين حكم كه در زندان به فعالين دانشـجـويـي     
ابالغ شده است، حكم حبس بهاره هدايت در مجموع بـه ده    
سال و مجيد توكلي به هشت و نيم سـال زنـدان افـزايـش         

يابد ... پس از وقوع اعتراضات گسترده در شمار زيادي از       مي
دانشگاه هاي كشور در هفته هاي گذشته و در نزديكـي فـرا     

هـا و ارعـاب          رسيدن روز دانشجو ... كنترل فضاي دانشگاه   
 “دانشجويان يكي از اهداف اصلي حاكميت ... است.

هـاي   همچنين مهديه گلرو، فعال ديگر دانشجويي، به اتهام
ماه حبس محكـوم شـد و        6مشابه در دادگاه تجديد نظر به 

حكم زندان سولماز علي مرادي، از اعضاي شاخـه جـوانـان      
 نهضت آزادي، نيز صادر گرديد. 

هـا از     آخرين گزارش” آبان ماه، خبر داد:   12دانشجو نيوز، 
وضعيت علي اكبر محمد زاده دانشجوي زنـدانـي دانشـگـاه       

سـال حـبـس         6صنعتي شريف حاكي از آن است كه حكم 
تعزيري اين فعال دانشجويي از سوي يكي از شعبات دادگـاه    

دادگـاه     15انقالب اسالمي تهران تاييد شده است... شعبـه       
انقالب اسالمي حكم شش سال حبس تعزيري را با استناد به 

قانون مجازات اسالمـي صـادر كـرده و           600و  510مواد 
را متوجـه  ” تجمع و تباني و تبليغ بر ضد نظام  “ اتهاماتي نظير

اين دانشجوي زنداني ساخته ... شايان ذكر است علي اكـبـر        
محمد زاده، بدون برخورداري از حـق مـرخصـي از زمـان           

 “باشد. زندان اوين مي 350بازداشت، هم اكنون دربند 
هاي دادگاه هاي انقالب  ها در حالي از سوي شعبه اين حكم

يي از فعاالن دانشجويي، بـه     گردد كه عده اسالمي صادر مي
هاي سياسي چپ و ملي، بدون دليل در زندان به  ويژه از طيف

برند و وضعيت برخي از آنان به لحاظ جسمي نـگـران    سر مي
 كننده گزارش شده است.

اين سياست، يعني اعمال فشار به فعاالن دانشجـويـي در     
هاي ناعادالنه، عالوه بر اينكه با هدف  ها و صدور حكم زندان

گيرد، به دنباله انـگـيـزه     ارعاب جنبش دانشجويي صورت مي
ها و بـه     ديگري نيز است. اين انگيزه عبارت از مهارِ اعتراض 

عملي كشيدن جنبش دانشجويي در حـكـم يـكـي از              بي

تــأثــيــرگــذارتــريــن 
گردان هاي جنبـش  
مردمي اسـت. بـي      
دليل نيـسـت كـه      
تشديد فشارهـا بـه     
ــوان      ــارزان ج ــب م
همزمان با اعـمـال     
سياست سركوب و   
پيگـرد در سـطـح        
ــورت      ــع ص ــي وس

گيرد. به ويژه در   مي
آستانه شانزدهم آذر 
و با در نظر داشـت    
تحوالت منطقـه و    

هـاي     فعل و انفعال
صحنـه سـيـاسـي       

هـاي     كشور، ارگان
امنـيـتـي در ايـن         
مرحله بر جـنـبـش    
دانشجويي متمركـز  

كوشند  اند، و مي شده
ها و مركزهاي آموزش عالي را در كنترل داشته باشند. در اين زمينه بيانيه   فضاي دانشگاه

 خواه دانشگاه شيراز قابل توجه است.  دانشجويان آزادي
ها را به آزمايشگاه  دانشگاه” دارد:   آبان ماه انتشار يافته است اعالم مي 12اين بيانيه كه 

كاهند تا هر چـه     ها مي اند ... روزبه روز از بودجه هاي دانشگاه    اسالم طالباني مبدل كرده
هاي امنيتي با هزينه هـاي   بيشتر به ابزار سركوب مسلح شوند. نصب تعداد زيادي دوربين 

گزاف هم زمان با قطع بودجه حمل و نقل دانشجويان است و افزايش سرسام آور هزينـه  
ها ... اين امر امنيت مالي دانشجويان را به خطر انداخته است ... به جـاي         تغذيه و خوابگاه

 “اند. هايي چون تفكيك جنسيتي همت گمارده راه درمان پيش گرفتن به بيراهه
در بخش ديگر اين بيانيه، ولي فقيه به درستي مورد خطاب دانشـجـويـان مـبـارز و            

اگر معناي بصيرت شما، راهبري كشور بـه    ” افزايد:   خواه قرار گرفته است؛ بيانيه مي آزادي
هاي ناشيانه و حاكي از ترس، ظـهـور      هاي هزار ميلياردي، گروگان گيري سوي اختالس
هاي تهديد خارجي، باال رفـتـن    هاي انحرافي، انزواي جهاني و ايجاد موقعيت انواع جريان

هاي روحي و رواني در جامعه، تبديل زندان به دانشگاه و دانشگاه  خطرناك ميزان بيماري
باليم كه بصـيـرت    به آزمايشگاه اسالم طالباني و ... هست، كه هست، پس ما بر خود مي   

 “نداريم.
اين بيانيه و موضع گيري دانشجويان دانشگاه شيراز به خوبي ارزيابي جنبش دانشجويي 

دهد. به همين دليل نيـز   از اوضاع حاكم بر كشور و نارضايتي و مخالفت با آن را نشان مي
هاي دانشجويي و فشارها را شاهديـم.   افزايش حضور گزمگان ارتجاع و استبداد در محيط

هاي دانشجويي، نظير آنچه در هفته هـاي اخـيـر در دانشـگـاه             عالوه بر اين اعتراض
مازندران، علم و صنعت تهران، و دانشگاه رشت اتفاق افتاد، ظرفيت اعتراض و نارضايتـي  

 بين توده هاي وسيع دانشجويان را ظاهر ساخت. 
هاي جنبش دانشجويي و به دست گرفتن ابتكار عمل در  در چنين اوضاعي تقويت صف

ها، اولويت غيـر قـابـل       ها با استفاده از همه گونه امكان هاي دانشجويي و دانشگاه محيط
گردد. رژيم واليت فقيه بيمناك از فـرا        چشم پوشي مبارزان جنبش دانشجويي تلقي مي

از    -روز دانشجو، روز طنين پر شور شعار اتحاد، مبارزه، پيروزي    -رسيدن شانزدهم آذر 
هم اكنون تالش دارد با ايجاد فضاي رعب و وحشت جنبش دانشجويي را بـه مـوضـع        

 ضعف و انفعال بكشاند و مانع از تحرك اين جنبش اجتماعي موثر شود.
اوضاع نابسامان اقتصادي، گسترش فقر، فساد مالي شگفت آور، اختناق و سـركـوب،       
همگي، اثري مستقيم بر جوانان و دانشجويان (كه خود به طور عمده از جوانان خـانـواده    

يـي   هاي ارتجاعي اند و دارند. اين مسايل، در كنار سياست  اند) داشته هاي زحمتكش جامعه
ها، تقويت بسيج دانشجويي، سقوط سطـح عـلـمـي        نظير طرح تفكيك جنسيتي دانشگاه

هاي ضد مردمي و  تر شدن امر آموزش، و به طور كلي سياست مركزهاي آموزشي، طبقاتي
هاي جنبش دانشجويي را فـراهـم      ضد ملي ارتجاع حاكم، زمينه هاي عيني تقويت صف

آورد. با تقويت عامل ذهني، هدايت و طرح شعارهاي متناسب با توان و ظرفيت جنبش   مي
توان به آينده مبارزات جوانان و دانشجويان كشور اميد داشت. آينده متعلق به   مردمي، مي

 جوانان مبارز، مردمي، عدالت جو، و ميهن دوست است.
 



1390آبان ماه   30شنبه  دو   6   882شمارة  

تجارتي... تا حد منع نمايندگان رسمي دولت ايران از حركت آزاد            
در آمريكا و از جمله در حوالي كاخ سفيد و سازمان ملل متحد و               

هاي مالي دولت آمريكا و كاخ سفيد به           همچنين گسترش كمك  
راديوها و  ”و    “  هاي ايراني حامي دموكراسي در ايران        سازمان”

مطرح مي شود.  بندهاي ديگري       “  هاي ديگر   ها و رسانه    سايت
در اواخر اكتبر به آن افزوده شد كه نگراني            متممنيز به صورت    

خواه جهان و     دوست و مردمي و ترقي       بسياري از نيروهاي صلح   
ايران را نسبت به نزديك شدن خطر جنگ، افزايش داد. بر اساس 

يك از كارمندان دولت اياالت متحده          هيچ”يكي از اين بندها،      
آمريكا اجازه ندارد چه به طور رسمي يا غير رسمي با شخصي               
تماس بگيرد كه... نماينده، كارگزار، يا مقام رسمي دولت ايران، يا       

 “كند. وابسته به آن دولت است يا به عنوان نماينده آن عمل مي
بر اساس گزارش رسانه هاي گروهي در تاريخ اين كشور سابقه 
نداشته است كه كنگره اين چنين حق كاخ سفيد يا وزارت خارجه       
را براي تماس و مالقات با نمايندگان يك دولت خارجي، حتي در  
زمان جنگ، محدود كرده باشد. اگر اين اقدام به تصويب برسد،             

هايي   سابقه خطرناكي خواهد شد براي اينكه كنگره آمريكا اقدام         
مشابه آنچه در مورد فلسطين، كوبا يا برخي از كشورهاي ديگر             

شود را دنبال كند. تصويب اين طرح، عمالً مانع هر               اعمال مي 
گونه تماس ديپلماتيك دولت آمريكا با جمهوري اسالمي ايران           

يي عليه منافع     العاده  تهديد خارق ”خواهد بود، مگر در شرايطي كه       
 “احساس شود.“ حياتي امنيت ملي اياالت متحد آمريكا

 
 قدمي ديگر در مسير ايجاد تشنج!

صدور قطعنامه شوراي حكام آژانس اتمي در هفته گذشته و             
اعالم اينكه شواهدي در دست است كه ايران در صدد تهيه                

يي بوده است، گام ديگري در دامن زدن به              هاي هسته   سالح
هيستري و تهديد به تجاوز نظامي عليه ايران بود.  گرچه قبل از              
اين هم چنين قطعنامه هايي در رابطه با عملكرد غير شفاف                
سران رژيم مطرح بوده است، اينكه چنين قدمي در شرايط ويژه            
كنوني خاورميانه برداشته مي شود، مي تواند تبعات خطرناك و            

 غير قابل پيش بيني را به دنبال داشته باشد.
ها، هيالري كلينتون، وزير امور خارجه          به گزارش خبرگزاري  

پيامي ”آمريكا، از صدور قطعنامه جديد استقبال كرد و آن را                
درباره نگراني جهاني از برنامه اتمي ايران دانست.        “ روشن و واحد  

خانم كلينتون تأكيد كرد كه برخالف ادعاهاي ايران مبني بر              
به دنبال فن آوري    ”اش، اين حكومت      آميز بودن برنامه اتمي     صلح

و دست يابي به تجهيزاتي است كه تنها در زمينه تسليحات اتمي            
 .“توانند كاربرد داشته باشند مي

 13باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، نير در سخناني كه روز            
همكاري اقتصادي  ”نوامبر، در جريان نشست سران كشورهاي         

) در هاوايي ايراد كرد، با اشاره به            APEC) “پاسيفيك-آسيا
يي   هاي هسته   المللي انرژي اتمي درباره برنامه      گزارش آژانس بين  

اكنون ما در وضعيتي قرار داريم كه دنيا متحد و            ”ايران، گفت:   
او سپس اعالم كرد كه در چند هفته          “ايران منزوي شده است...   

آتي با رهبران چين و روسيه و كشورهاي ديگر درباره ضرورت             
هايي كه صورت گرفته است،        هاي ديگر، عالوه بر تحريم       اقدام

مشورت خواهد كرد. بر اين مجموعه خبري بايد همچنين خبر             
انفحارهاي مشكوك مخرن هاي مواد منفجره سپاه پاسداران در          
تهران و كشته شدن مسئول و شماري از كادرها و ديگر رهبران             

 برنامه بالستيكي سپاه پاسداران در تهران را نيز افزود.
در دو روز اخير نيز مجمع عمومي سازمان ملل متحد و پارلمان       
اروپا قطعنامه هاي شديد الحني را در محكوميت رژيم واليت             
فقيه به تصويب رساندند. قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل به          

راي   86پيشنهاد دولت كانادا به مجمع عمومي ارائه شده بود با             

راي ممتنع    59راي مخالف و    32موافق،   ادامه كوبيدن ارتجاع و امپرياليسم ...
 به تصويب مجمع عمومي رسيد.

 
ضرورت اقدام متحد در دفاع از 

 صلح!
مردم و نيروهاي طرفدار صلح و           
دموكراسي در ايران به درستي از اين          
هراس دارند كه محافل قدرتمندي در        
اياالت متحده در هماهنگي كامل با         
متحدان خود در اروپا و منطقه خاورميانه  
در صددهستند كه با تشديد جو تشنج در 

هاي اقدامات مداخله جويانه  منطقه زمينه
گسترده يي را در زمينه با ميهن ما              

كنند. سران رژيم حاكم نيز با سخنان و موضع گيري هاي نسنجيده عمالٌ به اين                   آماده  
 كوشش هاي خطر آفرين كمك مي كنند.  

در چنين شرايطي جاي اميدواري است كه بخش مهمي از نيروهاي سياسي ميهن مان، 
چه در داخل و چه نيروهاي اپوزيسيون در مهاجرت، با درك شرايط ويژه تهديد آميزي كه 
متوجه تماميت ارضي و استقالل كشور است، در رابطه با خطرات كنوني و ضرورت                    
اجتناب از هرگونه درگيري نظامي موضع گيري هاي مشابهي اتخاذ كرده  و بر  ضرورت                
تالش  در اتخاذ  سياستي منطبق بر مصالح ملي، صريح و در راستاي منشور سازمان ملل 
متحد، تأكيد كرده اند.  بي شك در شرايط حساس كنوني بسيج مردم براي ايجاد يك                   
جنبش ضدجنگ و ضد ماجراجويي جديد نظامي در منطقه  و حركت به سمت ايجاد                    
كارزار گسترده جهاني براي مقابله با اين خطر و دفاع از مبارزه جنبش مردمي ميهن ما                  
براي صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي، ضرورتي درنگ ناپذير است.  اين حقيقتي است 

هاي سركوبگرانه رژيم واليت فقيه در مقابله با جنبش حق طلبانه مردم، در                 كه سياست 
گيري يك جبهه فراگير منسجم و كارآ براي دفاع از صلح، دموكراسي و عليه                  راه شكل 

تجاوز خارجي موانع عملي جدي را ايجاد كرده است.  اما حزب توده ايران ضمن درك                  
دشواري هاي موجود در اين راستا، با توجه به شرايط خطير كنوني، تنها راه نجات ميهن                 
را مبارزه متحد و موثر با خطر جنگ و سياست هاي متكي بر نظامي گري مي داند.                       
جبهه متحد نيروهاي صلح طلب و ضد جنگ مي توانند با بسيج مردم ايران و جهان نه                   
فقط خطر ويراني كشور بر اثر جنگ فاجعه بار را منتفي كند، بلكه زمينه را براي قدم هاي 
مهم بعدي در رابطه با خواست تغيير و تعطيل ناپذير مردم ميهن مان براي حصول                     

 دموكراسي و عدالت اجتماعي بردارد. 
حزب ما همچنان كه در گذشته تأكيد كرده است مخالف سرسخت هرگونه دخالت                 
خارجي، به هر بهانه اي، در ميهن ماست. تاريخ معاصر جهان نشانگر اين واقعيت است                 
كه دخالت كشورهاي امپرياليستي در كشورهاي گوناگون از شيلي تا عراق هموراه به ضرر 

 منافع ملي اين كشورها و سد راه پبشرفت اجتماعي و اسقرار دموكراسي بوده است. 
و سرنگوني دولت ملي دكتر محمد مصدق، به            1332مرداد    28در ايران از كودتاي      

دست كارگزاران داخلي و خارجي كشورهاي امپرياليستي آمريكا و بريتانيا تا دامن زدن و               
سازمان دهي جنگ عراق و ايران براي متوقف كردن و سرانجام به شكست كشاندن                  

، توسط دولت محافظه كاران در آمريكا، همه گواه اين             1357انقالب شكوهمند بهمن     
واقعيت نيرومند است كه ثمره دخالت خارجي در ايران هميشه و همواره براي ميهن ما و                 
خواست هاي اساسي مردم براي تحقق آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي فاجعه بار بوده            
است.  آزموده را آزمودن خطاست. چگونگي مبارزه و سرنوشت نبرد براي آزادي و طرد                 
رژيم استبدادي واليت فقيه در ايران تنها به اراده مردم ايران و نيروهاي ملي و                        

 دموكراتيك آن وابسته است و نه هيج نيروي خارجي. 
بايد با تشديد تالش ها و  برداشتن گام هاي اوليه در مسير ايجاد زمينه هاي عيني و                    
ذهني اتحاد وسيع نيروهاي مدافع صلح، آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي حركت كرد.               
حزب توده ايران به سهم خود آماده است تا با بسيج تمامي امكانات خود در راه موفقيت                  

 اين امر مهم بكوشد.
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ارايه آمار و اطالعات درست، اغتشاش اذهان عمومي و سـيـاه       
 “نمايي تعبير مي شود.

اثرها و پيامدهاي مخرب اين پنهان كاري عمدي در سطحـي  
اند كـه هـيـچ       چنان هشدار دهنده وسيع و بسيار نگران كننده آن

ها بي تفاوت بمانـد.   نيروي ميهن دوستي نمي تواند نسبت به آن
يي از ابعاد اين فاجعه در حال افزايش، كه  براي نشان دادن گوشه

در رابطه مستقيم با وضعيت اقتصادي و سياست هاي خـانـمـان    
برانداز آن قرار دارد و در نتيجه رشد بيكاري و نبودنِ افقي روشن 
براي آينده به خصوص در رابطه با نسل جوان و آينده ساز ميهن 
را مي توان در سخنان فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگـاه، در    

ماه، به وضوح دريافت. وي با اشاره به آمار   آبان 5گفتگو با فرآرو، 
ميليونيِ انصراف از تحصيل دانش آموزان در چند سال اخير، و  7

با اشاره به اينكه اين آمار نشان دهنده وضعيت فقر و فـاصـلـه        
 12در حال حاضر بـيـش از       “ طبقاتي در ايران است، مي گويد:  

هزار دانش آموز ايراني سال تحصيلي جـاري را       300ميليون و 
آغاز كرده اند، در حالي كه با توجه به گزارش هاي مركـز آمـار     

سـال بـايـد         19تا  7ميليون نفري در سنين  19ايران جمعيت 
 7آموزش خود را در مدارس ادامه دهند. به اين ترتيب بيش از      

 “ميليون نفر به داليل مختلف قادر به ادامه تحصيل نيستند.
ميليوني به تـنـهـايـي عـمـق            7بسنده كردن به همين آمار 

يي كه اتفاق افتاده است را نشان مي دهد، اما ابعاد فاجعـه   فاجعه
موقعي بيشتر نگران كننده مي گردد كه در نظر بـگـيـريـم كـه        
جمعيت قابل توجهي از اين ميان در آينده مجبور به تشـكـيـل      
خانواده خواهند گرديد. با احتساب يك ميانگينِ حداقل، يعني يك 
خانواده سه نفري، جمعيتي نزديك به بيست ميليون نفر در آينده 
در وضعيتي قرار مي گيرند كه الاقل يكي از اعضاي خانواده و به 
احتمال قريب به يقين دو نفر از آنان فاقد تحصيالت كافي انـد.    
سوال اساسي اين است كه، آيا مي توان يك چنين جـمـعـيـتـي      

آوريِ پيشرفته را براي يـك دوره زمـانـي         عظيم  در دوران فن
يي چون ايـران، بـدون اثـرهـا و            حداقل پنجاه ساله در جامعه

 هاي اجتناب ناپذير ، راهنمايي، كنترل، و اداره كرد؟  عارضه
كامران بارنجي، رئيس انجمن مددكاري، در رابطه با افـزايـش   

، در مصاحبه با روزنامه تهـران   90آسيب هاي اجتماعي در سال 
براي پاسخ به اين سوال شما، من “  ماه، مي گويد:  آبان 26امروز، 

بود كه يك خبرنگاري بـا     80بايد به گذشته برگردم. اوايل سال 
را خواست. من در     80من تماس گرفت و از من پيش بيني دهه 

دهه بحران است. يعني دهه بحران جمعيت   80جواب گفتم دهه 
و اشتغال است. چون از نظر ما آسيب شناسان، زمـانـي كـه در         
جامعه بحران جمعيت و شغل به وجود مي آيد، انواع بستـرهـاي   
آسيب ساز در آن جامعه به شدت افزايش پيدا مي كند. از دستان  
بيكار هر كاري برمي آيد. يعني كسي كه بيكار مي ماند، فقير مي 
شود و همين بيكاري و فقر آسيب توليد مي كند. بيكاري و فـقـر    
هم كه از حد متعارف مي گذرد خروجي اش مي شود انواع آسيب 

به پيـش   80روندي كه كامران بارنجي در دهه “  هاي اجتماعي. 
نـه تـنـهـا          90بيني آن پرداخته بود، هم اكنون و با آغاز دهه   

تخفيفي نيافته، بلكه استناد به همين اظهارها و ديگر گزارش ها، 
با افزايشي سريع به خصوص در طول يكي دو سال گذشته نـيـز   
ادامه داشته است. دامنه فقر و بي آيندگي در جامعه ايـران بـه        
موازات سياست هاي خانمان برانداز اقتصاديِ همسو ، همگام، و   

، به اضافه فساد “ بانك جهاني“و  “ صندوق بين المللي پول“تابعِ 
گسترده و عميق همراه با اختالس هاي نجومي و بي سابقـه، و    

يي همچون نفت، و دستبرد به  همچنين چپاول گسترده منابع ملي
سـازمـان تـأمـيـن        “اموال زحمتكشان همچنان كه دستبرد به   

در ابعادي غير قابل باور، پديده هايي را در جامعه بـه     “ اجتماعي
اند كه نمونه آن حتي در كشورهاي فوق العاده فقـيـر    وجود آورده

تـيـرمـاه، در       23نيز در اين ابعاد متصور نيست. خبرگزاري مهر،  

بيكاري و نداشتن منـبـع   “  ساله، اظهار مي دارد:  30تا  20افراد “  كليه” رابطه با فروش 
مالي براي امرار معاش در برخي از استان هاي محروم و جنگ زده كشـور از جـملـه        
استان كرمانشاه باعث شده كه جوانان ساكن در اين استان براي تامين هزينه زندگي به 

مهر از قول حسين بيگلري، مديـر انـجـمـن        خبرگزاري ”فروش كليه خود اقدام كنند.
در اين بين دختران جواني هم “  خيريه حمايت از بيماران كليوي كرمانشاه،  مي نويسد: 
 “به ما مراجعه مي كنند و قصد فروش كليه خود را دارند.

ابراز نارضايتي از سياست هاي خانمان برانداز اقتصادي كه به گسترش فقر و رشـد      
گيـرد. دكـتـر        آسيب هاي اجتماعي منجر گرديده است، هر روز افراد بيشتري دربر مي

از اول “ مهدي تقوي در گفتگو با فرآرو، در مرداد ماه، در اشاره به اين موارد، مي گويد:  
مخالف حذف يارانه ها بودم. بدون ايجاد اشتغال و اقتصاد شكوفا حذف يارانه ها تنها به 
چند برابر شدن هزينه ها نسبت به درآمد، ورشكستگي توليد و  به هدر رفتن ثروت ملي 

يي كه مردم مجبور مي شوند كلـيـه    وي با اين توضيح كه در جامعه“  [منجر] مي شود.   
وقتي يارانه مي تواند حذف شـود كـه       “ بفروشند سياست ها عادالنه نيست، مي گويد: 

امكانات برابر و اشتغال ايجاد شود. يك عده چون شغلي ندارند بيكارند. در اقتصادهايي   
كه دولت مداخله  مي كند مثل اقتصاد بريتانيا قبل از تاچر يا كشورهاي اسكانديـنـاوي   

 “فردي يافت نمي شود كه حداقل ها را نداشته باشد.
ماحصل چنين سياست هايي كه در جهت منافع اقليتي معين در تمام كشورها و از     
جمله در ايران به مرحله اجرا درآمده اند، به فروش كليه منحصر نمي شود و پيامدهاي 

مـردادمـاه، در      26شود. ايلنا،   وحشتناك آن در شكل هاي مختلف ديگر نيز پديدار مي
اشاره به افزايش آمار خودكشي، از قول محمد زاهدي اصل، استاد دانشـگـاه عـالمـه       

وضعيت اقتصادي و زندگي مردم، افزايش بيكاري، نـداشـتـن      “  طباطبايي، مي نويسد: 
امكان تشكيل زندگي براي جوان ها و مسايل جنبي ديگر دست به دست هم مي دهـد  
تا افرادي كه كمي با نابساماني هاي رواني مواجه اند در اين شرايط به بحران برسند و   

 “قتل نفس را به زندگي ترجيح دهند.
مردادمـاه،   26عليرضا محجوب، نماينده مجلس، نيز در مصاحبه با همين خبرگزاري، 

در حاليكه در گذشته ناكامي هاي عشـقـي عـلـت       “ بر همين عقيده است و مي گويد:  
خودكشي مطرح مي شد، امروزه افزايش هزينه هاي زندگي و ناكامي هاي اقتصادي و 

 “اجتماعي علت اصلي خودكشي ها شده است.
مردادماه، با اشاره به اينكه آمار زندانيان نسبت به دهه گـذشـتـه     10خبرگزاري مهر، 

بر اساس آمارها تعداد زندانيان قبل از انقـالب بـا     “ برابري داشته، مي نويسد:   17رشد 
هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد كه آمار رشـد      10ميليوني حدود  36توجه به جمعيت 

زندانيان را بر اساس جمعيت محاسبه كنيم بايد ميزان زندانيان درون زندان هاي ايـران  
هزار نفر مي رسيد. در حالي كه تـعـداد       20با توجه به دو برابر شدن جمعيت به حدود 

بهمن كشاورز، وكيـل  “  هزار نفر شده است. 170زندانيان درون زندان هاي ايران حدود 
يكي از مهم تـريـن   “ دادگستري، در ادامه در رابطه با افزايش تعداد زندانيان، مي گويد:  

داليل افزايش جرم و تعداد زندانيان در جامعه امروزي موضـوع فـقـر و مشـكـالت            
وي در ادامه به سيستم تأمين اجتماعي اشاره مي كند و ادامـه مـي       “  اقتصادي است. 

در كشورهايي كه سيستم تامين اجتماعي در شرايط غير عادي نيز خـانـواده را     “ دهد:  
پوشش مي دهد،  در صورت زنداني شدن سرپرست تحت حمايت بيمه قرار مي گيرد و 
اين نوعي پيشگيري از وقوع فقر و در نهايت جرم است ولي آيا اين قانـون در ايـران       

 “اجراء مي شود؟
مردادماه، گزارش داد كه، بر اساس اعالم سازمان پزشكي قانوني در سـال     26ايلنا، 

نفر به دليل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند،  798، سه هزار و 88
اما سعيد صفاتيان، عضو كميته مبارزه با مواد مخدرِ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در 

آمار مرگ و مير در اثر سوء مصرف مواد مخدر با توجـه بـه     “ اين ارتباط اظهار داشت:  
  “هزار نفري معتادان مي تواند بيشتر از اين رقم باشد. 200جمعيت يك ميليون و 

نكته نگران كننده در اين آمار، كه مطمئناً واقعي نيستند، اما در هر حال استنـاد بـه     
همين گزارش ها و آمار هم مي تواند ما را به عمق فاجعه رهنمون سازد، اين است كه، 
 9قربانيان اين ناهنجاري ها در ابعاد وسيع دامنگير نسل جوان گرديده اسـت.ايسـنـا،       

ماه، به نقل از حميد صرامي، مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه بـا مـواد      آبان
 3آمار اعتياد جوانان براي كشور ما قابل قبول نيست. بـيـش از          ”مخدر، مي نويسد:  

مهرماه، با اين توضـيـح    20آفتاب نيوز،  “ سال سن دارند. 18درصد معتادان كشور زير 
كه كارشناسان اجتماعي معتقدند جامعه امروز ايران با انواع آسيب هاي اجتماعـي كـه     
سالمت فرد و خانواده را تهديد مي كند مواجه است، به نقل از عباس محمدي، جامعـه  

بر اساس جامعه شناسي يك پديده اجتماعي موجب بـروز سـايـر      “ شناس، مي نويسد:  
پديده هاي ديگر مي شود كه مي توان در ايران پديده اقتصادي را منشاء بسـيـاري از     

آفتاب نيوز در جايي “  مشكالت دانست. 
ديگر سخنان داريوش قنبري، نماينـده  

 ادامه ريشه هاي ناهنجاري هاي اجتماعي...

3ادامه د رصفحه   
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 جشن هفتاد سالگي حزب توده ايران در سوئد 
 

آبـان     21روز شنبه 
) 2011نوامبر  12ماه ( 

جشن هفتاد سالـگـي   
حزب توده هاي كار و 
زحمت، در شهر يوتـه  
بوري سوئد بـرگـزار     
شد. رفقا از هر سو، بـا   
دل هايي پر از امـيـد   
كنار يكديگر گرد آمده 
بودند تا با آرمان هاي 
مردمي حـزب تـوده     

ايران تجديد عهد كرده باشند. سالن جشن با پوسترها و تصاوير زيبايـي   
به مناسبت سالروز پايه گذاري حزب و شعارهايي چون برقرار باد جبهـه  
واحد ضد ديكتاتوري، آزادي براي همه زندانيان سياسي و طـرد رژيـم     
واليت فقيه تزيين شده بود. عالوه بر اعضاء و هواداران حزب و گروهي  
از هم ميهنان ساكن يوته بوري، نمايندگان حزب دموكرات كردسـتـان،   
حزب دموكرات كردستان ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) و   
نيز حزب كمونيست سوئد، حزب كمونيست كردستان عـراق و حـزب       
كمونيست عراق در مراسم حضور داشتند. جشن با سرود چهارم حـزب     
توده ايران و يك دقيقه سكوت به ياد جان باختگان قهرمان توده اي و 
همه جان باختگان راه آزادي و عدالت اجتماعي آغاز شد. پس از قرائت  
بخش هايي از پيام كميته مركزي حزب و سخنان مسئوالن واحد حزبي 

سالگي حزب، نمايندگان حزب هاي برادرِ شركـت   70سوئد به مناسبت 
كننده، پيام هاي پرشور همبستگي خود را خواندند. به دنبال آن نوبت به  
نمايندگان حزب دموكرات كردستان و سازمان فدائيـان خـلـق ايـران         
(اكثريت) رسيد كه ضمن شادباش هفتادمين سال حيات حـزب تـوده         
ايران، بر ضرورت مبارزه مشترك عليه استبداد تاكيد كردند. در قسمـت   
بعدي مراسم اساليد و تصاوير تاريخ مبـارزه مـردم ايـران از دوران            
مشروطه تا امروز كه با موسيقي متن شورانگيزي همراه بود، براي حضار 

سـر     -پخش شد. تاريخي كه با نام ستارخان، حيدرخان و علي موسيـو  
شروع، و با چهره هايي چـون ارانـي، روزبـه،           -آغاز بيداري ايرانيان 

فاطمي، تيزابي، هاتفي ، فاطمه مدرسي تهراني و افسران توده اي، كـه  
مدافع استقالل و آزادي ميهن بوده اند، ادامه يافته و تا امروز نيز كه اين 
تاريخ در نبرد توده ها عليه دولت كودتاچي احمدي نژاد و ولي فقيـه و    
انصارش جاري است، به تصوير در آمد و با استقبال فـراوان شـركـت        
كنندگان روبرو شد. دكلمه اشعاري به زبان هاي فارسي، آذربايجانـي و     
كردي از ديگر بخش هاي برنامه جشن حزب ما بود. برنامه جشن هفتاد 
سالگي حزب توده ايران در سوئد در محيطي پر شور، با رقـص دسـت     
جمعي كردي و آذربايجاني و سرود و آوازهاي شاد، تا پاسـي از شـب       

 ادامه يافت.
 

 جشن هفتادمين سالگرد بنياد گذاري 
 حزب توده ايران در اتريش

 
اكتبر است. سرانجام روز برگزاري جشن فرا رسيده است. هفته ها    29

رايزني و برنامه ريزي رفقا در اتريش براي برگزاري جشني مناسب بـا    
 سالگردي چنين خجسته به پايان رسيده و روز برگزاري است.

سالن حزب با شعار هاي گوناگون و عكس هايي از رفقاي شـهـيـد      
تزئين شده است. عكس هايي از رفقا حيدرعمواوغلي، تقي اراني، خسرو  
روزبه و فاطمة مدرسي. بر پيشاني سالن نوشته شده است: هفتـادمـيـن      
سالگرد بنيادگذاري حزب تودة ايران فرخنده باد و در زير آن انبوه گـل    

 هاي سرخ قرار دارند.
رفقا از راه هاي دور خود را به شهر وين رسانده انـد تـا در جشـن          
بنيادگذاري حزبشان شركت كنند. براي برخي از رفقا  پس از سـالـهـا       

ميسر شده است تا اين بـار    
در چنين جشنـي شـركـت      
كنند. در ميان مهمـانـان از      
جمله رفقايي ديده مي شوند 
كه خود  به راستي شناسنامة 
حزب توده اي مان هستنـد.  
حضور رفقا از شـهـرهـاي      
گوناگون ماية دلـگـرمـي و      
شور هر چه بيشتر رفـقـاي     
برگزار كننده جشـن شـده       
است. مهمانان كم كم وارد    

مي شوند. در ميان مهمانان شركت كننده در جشن دوستاني با انديشـه هـاي      
گوناگون نيز ديده مي شوند. رفيق نمايندة حزب كمونيست عراق با دستة گلـي   
زيبا وارد سالن مي شود و مورد استقبال رفقا قرار مي گيرد. عليرغم پيش بينـي   
هاي صورت گرفته استقبال از جشن چنان است كه بايد براي دوستان و رفقاي 
تازه وارد ده ها صندلي اضافي به سالن آورده شود.  با نواختن سرود حزب سالن 

مي رسد فردايي از پـس   -حزب ما توده را سازد پيروز” يكسره به پا مي خيزد:  
 “. امروز

ما به راستي خوشحاليـم  ” مجري برنامه در سخنراني كوتاهي از جمله گفت:  
كه پس از سالها جشن هفتاد سالگي حزب تودة ايران را امشب در اين چارچوب 
و با شركت شما برگزار مي كنيم. دو رژيم پادشاهي و جمهوري اسالمي تمامي  
تالش خود را به كار بستند و در اين زمينه از همكاري دولت هاي امپرياليستي 
نيز بهره جستند تا حزب تودة ايران را به زعم خود ريشه كن سازنـد. آخـريـن       

و پـس از         1332مـرداد     28رژيم پادشاهي در ايران پس از كودتاي ننگين
دستگيري هزاران توده اي و اعدام ده ها تن از انان اعالم كرد كه حزب تـودة  
ايران را يك بار براي هميشه از جامعة ايران ريشه كن كرده است. اما ديـديـم    

بازي كردند و  1357كه توده اي ها چه نقش بزرگي در پيروزي انقالب بهمن 
سر آخر اين توده اي ها بودند كه با سازماندهي اعتصاب كارگران نفت ستـون  

و با يورش گسترده رژيم واليـت     1361فقرات رژيم شاه را شكستند. در سال  
فقيه به حزب ما و دستگيري بيش از ده هزار توده اي، بار ديگـراعـدام هـاي      

و با اعدام صدها تن از بهترين كـادرهـاي    1367گروهي آغاز شدند و در سال 
حزبي به اوج خود رسيدند. اين بار نيز رژيم جمهوري اسالمي اعالم كرد كـه     
ريشة حزب تودة ايران را براي هميشه بركنده است. اما همين دو سال و نـيـم    
پيش بود كه با وزش اولين نسيم جنبش اعتراضي پس از كودتاي انتخابـاتـي،   
رهبر ج. ا. و وزير اطالعات رژيم اعالم كردند: ما اسنادي در دست داريم و مي    
دانيم چه كسي پشت سر اين اعتراضات قرار گرفته است. اين حزب تودة ايران  
است كه پشت سر اين اعتراضات قرار دارد. ما مانيفست جنبش اعتراضي را كه  
نوشتة حزب تودة ايران است در دفتر يكي از دستگيرشدگان پيدا كـرده ايـم.       
ترديد نبايد داشت كه حزب ما عليرغم همة اعدامها، شكنجه ها، پيگرد هـا و      
تضييق ها و همچنين عليرغم بحران جنبش كارگري و كمونيستي جهان پـس  
از فروپاشي كشورهاي سوسياليستي امروز بار ديگر از خاكستر خود برخـاسـتـه    
است و  زنده و فعال نقشي مهم در پيكار با رژيم جمهوري اسالمي ايفـا مـي     
كند. و اين همه پيش از هر چيز و بيش از همه مديون زنان و مردان توده اي    
است كه در زندانهاي رژيم جمهوري اسالمي با گذشتن از جان خود از انديشـه  

 “ها و از حقانيت حزبشان دفاع كردند.
سپس سخنران از مهمانان در خواست كرد تا به ياد تمامي جانباختگان حزب 
و جنبش به يك دقيقه سكوت برخيزند. پس از آن رفيقي ديگر به سخـنـرانـي     
پرداخت و بخشهايي از اعالميه كميتة مركزي حزب به مناسبت هفـتـادمـيـن      
سالگرد بنيادگذاري حزب را قرائت كرد. از آن جا كه اين برنامه بـه دو زبـان        
فارسي و آلماني اجرا مي شد، در اين هنگام ترجمة اعالميه حزب به آلماني بـر  
روي ميز ها قرار داشت. پس از آن نوبت به پيام هاي حزب ها رسيد. در آغـاز    
نمايندة حزب كمونيست اتريش رفيق يوريانزسخنـرانـي كـرد. او در ابـتـدا               
ازپشتيباني رفقاي توده اي براي انتخاب او در شوراي بخش پنج شـهـر ويـن      
تشكر كرد و گفت كه او از جمله بر اثر حمايت رفقاي توده اي توانسته است به 
شوراي شهروين راه يابد. او سپس پيام رفقا ملينا كالوس و مـيـركـو مسـنـر         
سخنگويان حزب كمونيست اتريش را كه نتوانسته بودند در جشن شركت كنند، 
خواند. اين پيام در همين شمارة نامة مردم به چاپ رسيده است (نگاه كنيد بـه    

 پيام حزب كمونيست اتريش). 
پس از او نمايندة حزب كمونيست عراق پيام مشترك حزب كمونيست عراق 
و حزب كمونيست كردستان عراق در اتريش را به فارسي قرائت كرد كه مـورد  

ما ارزشـي    ” استقبال حاضران قرار گرفت. در اين پيام  او از جمله چنين گفت:   
واال براي مبارزة قهرمانانه و پايدار حزب شما و فداكاري هاي هزاران شـهـيـد    
حزب شما براي آزاد سازي ايران از تسلط امپرياليسم و ارتجاع، ديكتاتـوري و    

جشن هاي سالگرد تأسيس حزب 
 توده ايران در اتريش و سوئد                             

 11ادامه در صفحه 
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تغييرهاي انجام شده در سازمان تأمين اجتماعي، 
 اصالحِ قانون كار، و چندوچونيِ تعيين دستمزدها:

 هايي به ضد منافع كارگران و زحمتكشان! برنامه

سخنان وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در خصوص تعيين تكليف نهايي اصـالح  
قانون كار تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمـي، بـا واكـنـش         
اعتراض آميز زحمتكشان مواجه شد. شيخ االسالمي، در جريان نشست موسوم بـه     
صبحانه اتاق بازرگاني، اعالم داشت كه، اصالحيه قانون كار كه از دو سال پـيـش     
كليد خورده در حال نهايي شدن است و به زودي از سوي دولت به مجلس ارسـال    

آبان ماه، با انتشار گزارش اين نشست خاطـر   11 خواهد شد. روزنامه دنياي اقتصاد،  
وزيركار، تعاون و رفاه اجتماعي در مراسم صبحانه خوري روز گذشته ” نشان ساخت:  

اتاق (بازرگاني) ايران كه به رسم جلسات دوره اي اين بار به بررسي فضاي كسب و   
پرداخت ... با بيان اين كه اليحه اصالح قانون كار تا پايان آبـان مـاه بـه            كار مي

شود، بر بازگشت نظام استاد شاگردي به اقتصاد كشـور تـاكـيـد        مجلس ارسال مي
شوند نبايد از ابـتـداي    كرد ... به گفته شيخ االسالمي افرادي كه جذب بازار كار مي   

كار توقع دستمزد كامل داشته باشند. او در مورد نحوه پرداخت حقوق و راه هـاي       
در مراكز كار توضيح مشخصي نداد و فقط به اين اشاره بسنده كـرد  ” شاگرد  “ جذب

توان مبلغي هم تحت عنوان شاگردانه تعريف كرد. به گـفـتـه      كه براي شاگردها مي
وزير كار به اين ترتيب يك رابطه سه جانبه بين سازمان فني و حرفه اي، كارفرما و 

 “شود. كارگر در نظام استاد شاگردي برقرار مي
نكته پراهميت ديگري كه بايد بدان اشاره كرد، بحث در باره لزوم اصالح         

قانون سازمان تأمين اجتماعي در اتاق بازرگاني بود. در ادامه گزارش روزنامه دنياي  
بحث برسر اصالح قانون كار و تـأكـيـد        ” اقتصاد به اين موضوع توجه شده است:  

نمايندگان بخش خصوصي در مورد لزوم اصالح قانون سازمان تأمين اجـتـمـاعـي     
همزمان با انتشار خبر كشف اختالس جديد در شستا (شركت سـرمـايـه گـذاري          
سازمان تأمين اجتماعي) بود... محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران اين نكته     
را اعالم كرد، تأمين اجتماعي رقابتي [بخوان خصوصي سازي] شود. ضرورت رقابتي 

خواهد شرايط را انتخاب كند كه از كـدام   شدن خدمات تامين اجتماعي، كارفرما مي
هـاي     كيفيت خدمات تامين اجتماعي بهره مند شود ... در برخي از بندهاي سياست   

زمينه رقابت در ارايه خدمات تأمين اجتماعي فراهم شده اسـت كـه      44كلي اصل 
بايد مشخص شود آيا سياست وزارتخانه جديد، رقابتي كردن خدمات تامين اجتماعي 

بحث بر سر تغيير ماهيت سازمان تأمين اجتماعي، خصوصي سازي خدمـات  “  است. 
يـعـنـي     -بيمه درماني تأمين اجتماعي، و اصالح قانون كار، در اتاق بازرگاني ايران 

هـا   و تصميم در باره سرنوشت ميليون -النه سرمايه داري انگلي و غير مولد كشور 
تواند امري اتفاقي باشد!؟ وزير كار دولت ضد مـلـي     تن كارگر و خانواده آنان، آيا مي

گراترين و كارگر ستيزترين دولت در طول حيات جمهـوري   اين راست -احمدي نژاد
در حالي ميان نمايندگان كالن سرمايه داري به بحث در مـورد مـنـافـع        -اسالمي

پردازد كه حاضر نيست حتي نـظـر و        مستقيم طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان مي
هاي كارگري وابسته به رژيم پيرامون اصالح قانون كار را نيز بشنود!  ديدگاه تشكل

وزير كار، تعاون و رفاه اجـتـمـاعـي     ” دهد:   آبان ماه، گزارش مي 13خبرگزاري مهر، 
اعالم كرد بزودي اليحه (اصالح قانون كار) به مجلس ارسال خواهد شد ... وزيـر         

اش (در مـورد    كار چندين بار اعالم كرد ملزم به دريافت نظرات دو شريك اجتماعي
صالح قانون كار و طرح اصالح قانون سازمان تأمين اجتماعـي   “ قانون كار) نيست.  

ها تن كارگر مرتبط است، و مطابق منشور جهـانـي    به طور مستقيم با منافع ميليون
هاي  هاي سازمان بين المللي كار، سنديكاها و تشكل حقوق سنديكايي و مقاوله نامه

بايد از امكان مشاركت و بيان نظرات خود در خصوص اين مسايل مبرم  كارگري مي
برخوردار باشند. اما اين حق بديهي و مسلم زحمتكشان از سوي رژيم واليت فقيه و  

شود. به عبارت ديگر،   دولت نامشروع احمدي نژاد به شكلي خشن پايمال شده و مي
در جمهوري اسالمي و مطابق با عرف و قوانين جاري آن، كارفرمـايـان و كـالن        

هاي خود از جمله اتاق بازرگاني، در طرح، تدويـن، و     سرمايه داران از طريق تشكل
تصويب قوانين مربوط به بازار كار و برنامه هاي اقتصادي حضور دارند، و دولت ضد 

ها را مد نـظـر    ملي احمدي نژاد براي اصالح قانون كار ديدگاه، منافع، و خواست آن
ترين حقي براي كارگران و    كند، اما در همان حال كوچك دهد و تامين مي قرار مي

وزيركار، تعـاون و رفـاه        “ مشاوره و رايزني” زحمتكشان قايل نيست. تقارن زماني  
اجتماعي با اتاق بازرگاني و شدت بخشيدن به اعمال فشار و پيگرد فعاالن جنـبـش   
كارگري و مبارزان سنديكايي به خوبي ماهيت، خصلت، و محتواي بـرنـامـه هـاي       

سازد. كارگران نه تنها حق ارايـه   دولت احمدي نژاد و رژيم واليت فقيه را آشكار مي
نظر و ديدگاه خود را ندارند، بلكه به شدت سركوب و صداي آنان در گـلـو خـفـه         

هاي خود، بـه شـكـل         شود، اما كالن سرمايه داران ضمن ارايه ديدگاه و طرح مي
اجتماعي خصوصا قانون كار و قانون تأمين   -مستقيم در تعيين برنامه هاي اقتصادي

كنند. هنگامي كه كارگران به حق پرداخت سود شـركـت       اجتماعي اعمال اراده مي

ســرمــايــه گــذاري   
تأمين اجـتـمـاعـي       
(شستا) به كارگران و 

يعني  -بازنشستگان 
صاحـبـان واقـعـي       

را   –تأمين اجتماعي 
خواستار شده بودنـد،  
شيخ االسالمـي بـا     
حمايت مسـتـقـيـم     
رييـس دولـت بـا        
وقاحت گفـتـه بـود:      

فرمول خـاصـي در     ” 
پرداخت سود شستا به تأمين اجتماعي نداريم ... كارها به مصـلـحـت         

بر پايه برآوردهاي رسمي، بدهي دولت بـه   “ انديشي پيش خواهد رفت. 
هزار ميليارد تومان است. برخالف تمـامـي     30تأمين اجتماعي بالغ بر 

تبليغات هدفمند ارتجاع، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) 
در حقيقت متعلق به كارگران، بازنشستگان، و مستمري بگيران كشـور  
است كه عمري با زحمت و كار خود منابعِ ماليِ تأمين اجتماعي را پديد 

اند. هدف واپس گرايان از اصالحِ قانون تأمين اجتماعي تصاحـب    آورده
مهر ماه، در اين بـاره   27هاي هنگفت آن است. خبرگزاري ايلنا،   ثروت

طي يك دهه اخير به ويژه چنـد سـال     ” در مطلبي يادآوري كرده بود:  
گذشته رقباي بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي كه غالبـا  

باشند براي به در بردن رقـيـب از بـازار         نهادي، بنيادي و نظامي مي
سرمايه به جو سازي و شانتاژ عليه شركت سرمايه گـذاري تـامـيـن         
اجتماعي پرداخته ... مانع از وصول مطالبات سازمان تامين اجتماعي از    

گردند. درحالي كه سـازمـان تـامـيـن           دولت با تهاتر سهام دولتي مي
ترين  اجتماعي و شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي يكي از عمومي

ها در تجارت و اقتصاد بوده و در كل يك شركت سهامي عـام     بخش
ميليون نفر دارند و هـر گـونـه           40هستند كه سهامداراني در حدود 

پرداخت بدهي دولت در قالب واگذاري سهام به سـازمـان تـامـيـن          
اجتماعي، يك نوع واگذاري امور به مردم (كه در واقع استيفاي حقـوق   

 “ باشد. شود) مي و انجام تعهد و تكليف و بازپرداخت بدهي هم تلقي مي
توان علت تاكيدهـاي پـي درپـي اتـاق            به اين ترتيب مي       

بازرگاني براي خصوصي سازي خدمات بيمه درماني را دريافـت. ايـن      
ها به منظور تصاحب ثروت كارگران و بازنشستگـان كشـور در        حمله

ميليارد تومانـي   1000گيرد كه با انتشار خبر اختالسِ  حالي صورت مي
گردد كه اموال كارگران و بازنشستگان چگونه به  روشن مي “ شستا“در 

دور از چشم آنان و در نبود نظارت مردمي و دمكـراتـيـك از سـوي         
رود. عالوه بر دو مساله كليدي  ها و بنيادهاي انگلي به غارت مي آقازاده

سـازمـان   “و دست اندازي ارتجاع براي تصاحبِ    “ اصالح قانون كار“
درهفته هاي اخير، موضوع چگونگيِ تعيين دستمزدها  “ تأمين اجتماعي

هـاي     در چارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي درصدر خبرها و گزارش
آبـان مـاه، گـزارش داد:             11رسانه هاي همگاني قرار داشت. ايلنا،  

شود ... در حال     مصوبه مزدي سال آينده برمبناي بهره وري تعيين مي” 
درصد از نيازهاي كارگران را در  50حاضر مصوبه مزدي كارگران تنها 

از ديگر سو اعالم گرديد كه، حداقل دسـتـمـزد     “ كند.  كشور تامين مي
مـهـر    24كارگران با نرخ خط فقر به ميزان سه برابر فاصله دارد. ايلنا،  

ميزان فاصله مزدي كارگران براساس خط فقـر  ” ماه، گزارش داده بود:  
درصد جامعه زيرخط  50هزار تومان است. بيش از  500كنوني بيش از 

همچنين مطابق گزارش روزنامه اعتماد،  “ كنند.  فقر گذران معيشت مي
حداقل مزد واقعي يا به عبارت ديگر قدرت خريد حداقل ” آبان ماه:   15

درصد كاهش  36حدود  1388تا  1385هاي  مزد اسمي در فاصله سال
رسيده  58به  127يافته و نسبت حداقل مزد رسمي به درآمد سرانه از 

است ... افزايش نيافتن مزد اسمي (مطابق برنامه هـفـدمـنـد سـازي            
ها و براساس اصالحيه قانون كار حداقل دستـمـزدهـا سـاالنـه         يارانه

افزايش نخواهد يافت) به معناي زندگي زير خط فقر براي بخش اعظم  
 “خانوارهاي كارگري، به ويژه در شهرهاي بزرگ است.
هايي را در دسـت   با چنين وضعيتي دولت مرتجع احمدي نژاد برنامه

اجرا دارد كه حقوق و منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما را 
هايي كه رژيم واليت  سازد. مجموعه برنامه گيرد و پايمال مي ناديده مي

كند، بـه ويـژه        اجتماعي تدوين و پياده مي -فقيه درعرصه اقتصادي
هايي نظير اصالحِ قانون كار، تغييرها در قانون سازمان تـأمـيـن       طرح

 افزايش دستمزدها مطابق با نرخ واقعي تورم، به ضد اجتماعي، و حذف
 منافع زحمتكشان و به زيانِ حقوق امروز و فرداي آنان است!

 

اجتماع صدها كارگر در برابر مجلس در اعتراض به 
 تغيير احتمالي قانون كار
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نگاهي به تحوالت منطقه، و اهميت منابع 
 نفت و گاز حوزه دريايِ خزر

المللي نقـطـه    افتتاح شاه لوله انتقال گاز روسيه به اروپا از سوي رسانه هاي بين
عطفي در امر تأمين انرژي ارزيابي شد. اين خط لوله راهبردي در حالي گشـايـش    

ها به  يافت كه در پي تحوالت اخيرِ منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا، بار ديگر نگاه
 اند. سوي منابع سرشار نفت و گازِ حوزه درياي خزر دوخته شده

هاي ناتو به ليبي در اواسط شهريور مـاه،   شوراي اتحاديه اروپا، در گرماگرم حمله
تصميم گرفت كه با دولت باكو و جمهوري تركمنستان براي احداث يك شاه لولـه  
گاز در بستر درياي خزر وارد مذاكره شود. گرچه احداث اين شاه لوله بـه دلـيـل         

ترين درياچه جهان با مشكالتـي   دشواري هاي موجود پيرامون رژيمِ حقوقي بزرگ
رو است و مخالفت روسيه را برانگيخته است، اما سران اتحاديه اروپا و شماري  روبه

خواهان اجراي   -به ويژه بريتيش پتروليوم، توتال، و شل  -از انحصارهاي فراملي 
اند. پيش از سفر هفته هـاي    اين طرح و كاهش وابستگي اروپا به منابع گاز روسيه

اخير رييس جمهوري اتريش، به كشورهاي اين منطقه و ديدار سه روزه او از باكـو 
[پايتخت جمهوري آذربايجان] و عشق آباد[پايتخت جمهوري تركمنستان]، مانويل     
بارسو، رييس كميسيون اتحاديه اروپا، و گونتر اويتنگر، كميسر انرژي اين اتحاديه، 
از باكو و عشق آباد ديدن كردند و مقدمات توافق نامه براي تأمين گـاز اروپـا را       

هاي ارشد اتحاديه اروپا به منطقه حوزه درياي خزر، و  فراهم آورده بودند. سفر مقام 
حمايت آمريكا از سياست كاهش وابستگيِ اروپا به گاز روسيه، به معناي تـمـركـز    
اتحاديه اروپا بر باكو و تركمنستان به منظور واردات گاز از اين دو كشـور اسـت.       

المللي، حوادث كنوني در كشورهاي عربي از جملـه   مطابق گزارش رسانه هاي بين
انگيزهاي اتحاديه اروپا براي واردات گاز از حوزه درياي خزر بوده است. در ايـن       

اند كه، گاز حوزه درياي خزر بـراي غـرب،      باره، مسئوالن انرژي اروپا اعالم كرده
مركز، و جنوب اروپا در نظر گرفته شده است، زيرا منابع انرژي ليبي براي تأمـيـن   

هايي نظير احـداث شـاه      دهد و به همين دليل طرح بازار فرانسه و ايتاليا كفاف مي
 در دستور كار قرار دارند. “ناباكو“و خط لوله  “ترانس كاسپين“لوله 

رو گرديده است، و جـمـهـوري         هاي اتحاديه اروپا با مخالفت روسيه روبه طرح
هاي مزبور را نشـان       اسالمي نيز همراه با سياستي منفعل، نارضايتي خود از طرح

دهد. سياست غير فعال و مغاير با منافع ملي رژيم واليت فقيه در حوزه دريـاي    مي
هاي بسياري را از دست داده است و منجر بدان گرديده تا  ها و فرصت خزر، امكان

هاي حوزه درياي خزر موقعيتي شكننده باشد. حال آنكه  موقعيت ميهن ما در معادله
در صورت در پيش گرفته شدنِ سياستي مبتني بر احترام به حقوق همسايگـان و    

ترين راه انتـقـالِ    ترين، و امن ترين، اقتصادي يعني كوتاه  –تأمين منافع ملي، ايران 
 كرد.  موقعيتي برتر در اين عرصه كسب مي -گاز به اروپا 

به هر روي، اكنون رقابت اصلي در حوزه درياي خزر ميان روسيه و اتحاديه اروپا 
كـنـد.      باال گرفته است، و ايران كماكان نقش ناظري منفعل و ناراضي را ايفا مـي 

آبان ماه، در گزارشي پيرامون قوانين جديد گازي اتحاديه اروپا،  14خبرگزاري ايرنا 
درصد گـاز     30شركت گاز پروم روسيه كه ” از قول معاون دوماي روسيه، نوشت:  

كند، قوانين جديد انرژي اروپا را عليه خود  مصرفي كشورهاي اروپايي را تأمين مي
داند ... قوانين جديد انرژي اتحاديه    به عنوان تأمين كننده عمده انرژي اين قاره مي

 “كند. اروپا به نام پاكت سوم انرژي امنيت انرژي اين قاره را مختل مي
 هاي خطرناكي در حوزه دامن زده است.  اين رقابت به تنش

درست به فاصله چهار ماه پس از ديدار بارسو، رييس كميسيون اتحاديه اروپا، از 
منطقه و تاكيد بر احداث شاه لوله ميان تركمنستان و باكو از طريق بستر دريـاي    

كيلومتر، روسيه يك رزمايش بزرگ نظامي در خزر برگزار كرد و  200خزر به طول 
ميالدي ناوگان نيروي دريـايـي    2020ارتش روسيه نيز رسماً اعالم داشت تا سال 

ناو مجهز خواهد شد. همزمان با سـفـر ريـيـس         اين كشور در خزر به شانزده رزم
جمهور اتريش از منطقه نيز روزنامه روسيه با صراحت ضمـن مـحـكـوم كـردن          

از درياي خزر ” هاي اتحاديه اروپا در زمينه منابع انرژي درياي خزر نوشتند  سياست
 “[!].آيد بوي گاز و جنگ مي

ترين ترديد، احداث شاه لوله از بستر درياي خزر ميان تركمنسـتـان و      بدون كم
ترين درياچه جـهـان    باكو، نه تنها دربردارنده خطرهاي زيست محيطي براي بزرگ

هاي سياسي، امنيتي، و اقتصاديِ منطقه در مغايرت  است، بلكه از نقطه نظر معادله
نيز،  “ ناباكو“گيرد. در مورد خط لوله   با منافع و حقوق مسلم ايران قرار گرفته و مي

برداري از پروژه اين شاه لوله راهبردي بدون حضور ايران عـمـلـي     بهره
هايي از اين شاه لوله از ايران اوالً هزينـه   نخواهد شد، زيرا عبور قسمت

دهد، و ثانياً ايران در مقام دومين دارنده ذخاير گـاز     طرح را كاهش مي
طبيعي جهان، تأمين كننده بخش اعظم گاز صادراتي به اروپا خـواهـد     

قادر به تأمين گاز مصـرفـي      “ ناباكو“بود. بدون منابع گازي ايران خط  
اروپا نيست. اصوالً ايران با توجه به موقعيت منحصر به فرد جغرافيايـي،   

اش در عرصه  هاي فني، و نيروي انساني مجرب ذخاير عظيم گاز، امكان
بايد از بازيگران عمده بازار گاز جهان و به ويژه معادالت  نفت و گاز، مي

منطقه حساس حوزه درياي خزر و آسياي ميانه باشد. اما به رغـم ايـن      
هـا     ها، اكنون ايران در موضع انفعال و زير فشار ناشي از تحريم ظرفيت

قرار دارد، و ديپلماسي ضد ملي دولت احمدي نژاد به انزواي بـيـش از     
پيش كشور ما در عرصه هاي مختلف دامن زده است. ويژه نامه روزنامه 

ايران نتوانست نقـطـه   ” آبان ماه، در اين خصوص گزارش داد:   9اعتماد 
خواهد گاز را از روسيه، آذربايجـان و     ثقل گاز منطقه شود ... تركيه مي   

ايران بخرد و خود به اروپا انتقال دهد تا منافع استراتژيك ببرد ... روسيه 
خواهند تـا   ها مي خواهد حرف اول را در صادرات گاز به اروپا بزند آن مي

مسايل سياسي و استراتژيك كشورشان را پيش ببرند ... ايران بهتـريـن      
ترين مركز داد و ستد غرب  شرايط ممكن را براي تبديل شدن به بزرگ

آسيا و جنوب شرقي اروپا را دارد ... تا امروز نتوانسته ايـم ... مـوفـق               
هـا، و       هاي كنوني، شدت پيدا كردن تحـريـم   با ادامه سياست “ باشيم. 
هاي مغاير با جايگاه و منافع ملي، ميهن ما هرگز نخواهد توانست  موضع

در اوضاع بسيار حساس و بغرنج جهاني از حقوق خود دفاع كند و نقـش  
ترين كشورهاي صادر كننده گاز  شايسته خود را در حكم يكي از كليدي

ايفا كند. در اين زمينه با برگماري پاسدار قاسمي به عنوان وزير نـفـت،    
برنامه خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران با برنامه ريزي دقيق آغاز 

 شده است. 
هاي مطبوعات كشور درز پيدا كـرد،   خبري كه چندي پيش به صفحه

گوياي نقشه هاي مخرب ولي فقيه، سپاه پاسداران، و دولت احمدي نژاد 
خطر مالكيت پيمانكـاران  ”آبان ماه، گزارش داد:  4است. روزنامه اعتماد 

خارجي مخازن نفت و گاز؛ تفاوت عباراتي در قانون جديد وزارت نـفـت   
قانـون   129كه فوريت آن در مجلس به تصويب رسيده با آنچه در ماده 

برنامه پنجم مصوب شده بيانگر ابهامي است كه در صورت عدم توجـه  
ممكن است موجب به رسميت شناخته شدن حق حاكميت و مالكـيـت   
پيمانكار و سرمايه گذار داخلي و خارجي بر بخشي از مخازن نفت و گاز 

 “شود.
با چنين برنامه اي سرانجام توليد و صدور گاز ايران از هـم اكـنـون      
مشخص است. تحوالت منطقه، حضور گسترده تر انحصارهاي فراملـي   

ها براي تسلـط   در صنايع نفت و گاز منطقه، و اشتهاي سيري ناپذير آن
كامل بر تمامي منابع و ذخاير انرژي، لزوم توجه دقيق به موقعيت ميهن 

سازد. ايران مفصل دو مركز بزرگ نفت و گاز جهان،   ما را دو چندان مي
خليج فارس و درياي خزر است. اين موقعيت، در صورت طرد استـبـداد    

بـيـنـانـه و        هاي واقع واليي، تأمين حق حاكميت مردم و اتخاذ سياست
مبتني بر تأمين منافع ملي، جايگاه، نقش، و تأثير گـذاريِ ايـران بـر          

دهد. فراموش نبايد كرد كه،   روندهاي منطقه اي را ژرفش و افزايش مي
هـاي سـيـاسـي و            هاي نو در معادلـه  تحوالت جهاني و ظهور قدرت

هـا     اقتصادي، و مناسبات تاريخي و ديرينه ما با تعدادي از اين قـدرت   
هاي بزرگي را در مسير تقويت نقشِ ايران در حـوزه   (چين و هند) امكان 
بايد اين واقـعـيـت را       آورد. تعيين هر راهبردي مي  درياي خزر پديد مي

لحاظ  كرده و دربردارنده آن باشد. تأمين منافع ملي ايران، به ويـژه در     
گـيـرد كـه         حوزه درياي خزر، تنها زماني صورت واقعيت به خود مـي   

سياستي مبتني بر احترام متقابل و تعامل با همه كشورها بدون استثنا در 
اولويت ديپلماسي ايران قرار گيرد. رژيم واليت فقيه ثابت كـرده اسـت      
 كه قادر به تأمين حقوق راستين مردم ايران و منافع ملي كشور نيست.
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 ادامه پيام هاي شادباش احزاب كارگري...

هاي وحشتناك دولت آخونـدي   هاي فرمايشي تفتيش عقايد و زندان در دادگاه
برسراقتدارستم پيشة كنوني، درجِ صفحات زرين تاريخ مبارزات انقالبي مردم 
ايران و جهان گرديده است. علي رغم اين كه رژيم آخوندي واليت فقيه بـه   
سلسلة سياست نابودسازي نهادهاي سياسي ـ اجتماعي مترقي و مـردمـي و     

خواهان و سـلـب حـقـوق و آزادي هـاي               سركوب خشن و خونين آزادي
باالي[به] حزب تودة ايران حمله ورشد  1361دموكراتيك مردم؛ در بهمن ماه 

و در جريان اين تهاجم وحشيانه ، هزارها مبارز راه آزادي و دمـوكـراسـي،          
ازجمله عده اي ازرهبران متبحر و شمار بيشتري از برجسته ترين كادرهاي با 

دارحزب تودة ايران دربند كشيده شدند؛ بـه صـورت بسـيـار            شهامت و نام
وحشيانه و غيرانساني شكنجه شدند و به شكل غير انساني و بربرمنشـانـه و     
بدون محاكمة قانوني تيرباران گرديدند؛ با آن هم، همان طوري كه ارتـجـاع   

خـوار در پـالن         سلطنتي، در همدستي با ارتجاع جهاني و امپرياليسم جهان
[نقشه] نابودي كامل حزب تودة ايران، ناكام ماندند؛ به گونـة مشـابـه آن،          
آخوندهاي سيه دل و خيانت پيشه نيز هرگز موفق نخواهند شـد تـا مـوج          

خواهانة مردم ايران را، كه درپيشاپـيـش آن      پرتالطم جنبش مترقي و عدالت
خواه و تحول طلب، ازجمله حزب تـودة     پرست ، ترقي نيروهاي انقالبي، وطن

 ايران قراردارد، خموش سازند.
 

 فرخنده با د هفتادمين سالروز تأ سيس حزب تودة ايران !
درود به روان پاك شهداي راه آزادي، دموكراسي، و عـدالـت   

 اجتماعي!
 حزب دموكراتيك خلق افغانستان كميتة فعا لين

 
پيام رفيق عادل حبه، كمونيست سرشنـاس عـراقـي، بـه         
 مناسبت جشن هفتادمين سالگرد بنيانگذاري حزب توه ايران

[رفيق عادل حبه براي سال هاي متمادي در دوران رژيم ديكتاتوري شـاه،   
در ايران زنداني سياسي بود و در اين دوران زندان او با رفقاي رهبري حـزب  
توده ايران از نزديك آشنا شد. او زبان فارسي را در اين دوران ياد گرفت و بـا   
مطالعه وسيع با تاريخ مبارزاتي حزب توده ايران آشنا گرديد.  رفيق حبـه در     
دوره پس از انقالب ارتباط نزديك خود با حزب توده ايران را حـفـظ كـرده      

مهرمـاه، شـركـت       17است.  او در جشن سالگرد حزب توده ايران در لندن،  
 داشت.]

 رفقاي گرامي، اعضاء و هواداران حزب توده ايران
فرارسيدن هفتادمين سالگرد حزب توده ايران، جشن مهرگان توده اي ها را 
به اعضاء حزب و هواداران تبريك مي گويم، و گرم ترين درودها را به آنـان    
تقديم مي كنم. حزب توده ايران وارث ارزشمندترين سنت هـاي جـنـبـش        
انقالبي عصر حديث[جديد] ايران، عالوه بر جنبش سوسيال دمـوكـراسـي و        
كمونيستي و كارگري مردم ايران است.  اين حزب پيشقراول حركت نـويـن      
روشنگري و ترقي در تمام شئون زندگي ايرانيان، چه در ميدان ادبيات و شعر 
تا هنر و تئاتر است؛ اين حزب به عنوان نيروي فعال جامعه ايران براي آزادي 
زنان ايران، و رفع تبعيض بر ضد اقوام ايران، [از] آذري باشد[گرفته] تا كرد و     

 عرب و بلوچ و تركمان و ديگر اقوام ساكن سرزمين باستاني ايران است.
به همين علت حزب توده ايران به جلب احترام مردم و نيروهاي مترقي و   
دموكراتيك نائل گرديد، و هدف دشمني و سبعيت نيروهاي ارتجاع در ايـران  

داريم يـاد]     و خارج ايران قرار گرفت. در اين روز تاريخي بياد داريم[زنده مي  
هم زنجيران ما[ن كه] از شخصيت هاي بارز حزب توده ايران[بـودنـد] كـه          
قرباني دژخيمان استبداد شاه و ارتجاع مذهبي شدند. قهرمانانـي هـمـچـون        
پرويز حكمت جو، عباس حجري، ابوتراب باقرزاده، رضا شلتوكي، اسماعـيـل   
ذولقدر، هدايت اهللا معلم و صدها [تن] ديگر از رهبران و اعضاي حـزب كـه      
جان خود را نثار راه آزادي و عدالت اجتماعي مردم ايران كردند.  ياد هـمـه      
آنان با حروف زرين در صفحات تاريخ با شكوه حزب توده ايران باقي خواهـد  

 ماند.
    1390پيروز باشيد. عادل حبه، مهرماه 

 
 الكس گوردونپيام 
 رئيس اتحاديه كارگران راه آهن، كشتيراني،  

 و حمل و نقل انگلستان
 رفقاي عزيز

با تشكر فراوان از دعوت تان براي شركت در مراسم سالگرد، كه از بابت 
آن بسيار متشكرم. قلباً بسيار مايل بودم كه در اين جشن شركت كنم، امـا   
بنا بر تعهد قبلي براي شركت و سخنراني در مراسم بزرگداشت صـدمـيـن    

، كه 1911سالگرد اعتصاب عمومي كارگران حمل و نقل ليورپول در سال 
در ادامه به تاسيس اتحاديه كارگري ما منجر شد، حقيقتاٌ خيلي متاسفم كه 
نمي توانم شخصاٌ در جشن حضور پيدا كنم.  لطفاٌ عذر مرا بپذيريـد و در       
رابطه با حمايت پيگير اتحاديه كارگري ما از مبارزه كارگران ايران بـراي    

 حقوق اجتماعي و آزادي هاي سياسي مطمئن باشيد. 
 الكس گوردون

 رئيس اتحاديه كارگران راه آهن، كشتيراني، و حمل و نقل انگلستان
 
 

 پيام اندرو موري، صدر جنبش ضد جنگ انگلستان
سال گذشته جنبش پرقدرت و تـوده اي     10رفيق اندرو موري كه طي 

ضد جنگ انگلستان را هدايت كرده است، در پيامي، به منـاسـبـتـجـشـن       
فعاليت من “هفتادمين سالگرد بنيانگذاري حزب توده ايران، اظهار داشت:   

در جنبش ضد جنگ به راستي يك فصل بسيار مهم در زندگي سـيـاسـي    
من بوده است، و از حمايتي كه همواره شما و حزب توده ايران از فعالـيـت   

ايد، بسيار سپاسگزارم... من تبريكات صميمانه و رفيقانه خود  هاي من كرده
را به مناسبت مراسم هفتادمين سالگرد بنيانگذاري، به حزب توده ايران و   

 كادرهاي مبارز آن تقديم مي دارم.
 با درودهاي گرم و رفيقانه،”
 “آندرو موري”

 دمكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي قائليم. 
وضعيت در عراق كماكان حساس و پيچيده است و از بين علت هاي پر 
شمار آن مي توان به اين عوامل اشاره كرد: وضع امنيت داخـلـي، تـرور،       
اشغال آمريكا، بمباران روستاهاي كردنشين عراق از طرف رژيـم واليـت     
فقيه، ضعف نهادهاي دولتي، وخيم تر شدن وضع زنـدگـي، خـدمـات و         
بيكاري. به همين خاطر تمام شهرهاي عراق شاهد موجي از تـظـاهـرات     
اعتراضي و ديگر شكل هاي فعاليت هاي توده اي هستند. ... به مناسبـت      
سالگرد بنيادگذاري حزب برادر، حزب تودة ايران ، ما بار ديگر حمايت خود 
را از آرمان هاي بر حق مردم ايران براي دستيابي به صلح، دمـكـراسـي،    
آزادي، حقوق بشر، استقالل، عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فـقـيـه    
اعالم مي كنيم. درود و زنده باد هفتادمين سالگرد پايه گذاري حزب تودة  

پس از او نمايندة حزب دمكرات كردستان پيام حـزب دمـكـرات      “  ايران. 
نمايندگي خارج از كشور را براي حاضران قرائت نـمـود كـه       -كردستان 

 مورد استقبال آنان قرار گرفت. در اين پيام چنين گفته مي شود: 
ايران، دوستان و هـواداران      مركزي حزب توده  رفقاي گرامي در كميته

حزب تودة ايران در اتريش، باتقديم سالمهاي گرم و دوستان پيشاپيش از 
  ايـران،       دعوت شما جهت شركت در مراسم سالگرد تاسيس حزب تـوده 

سپاسگزاريم. از طرف نمايندگي حزب دمكرات كردستان در خارج از كشور 
 تـريـن شـاد بـاش وتـبـريـكـات مـارا پـذيـرا بـاشـيـد.                             صميمانه
  احزاب و سازمانهاي مبارز ومخالف جمهوري اسالمي با رسيدن به  اميد كه

را   رژيم غير دمكراتيك حاكم بر ايران، راه  ائتالفي سياسي و مبارزاتي عليه
براي برپائي نظامي دمكراتيك وپلورال با تحقق آزادي، دمكراسي وحقوق 

تحقق اين ضـرورت      باشد كه  تمامي مليتهاي داخل ايران باز كرده،  حقه
ــد.                      ــم زن ــران رق ــراي اي ــي را ب ــش ــخ ــد ب ــوي ــت ن ــوش ــرن  س

 ايـران       با تبريك و شادباش مجدد وآرزوي توفيق بـراي حـزب تـوده       
 نمايندگي خارج از كشور -با احترامات فراوان حزب دمكرات كردستان  

پس از پيام ها برنامه با شعر خواني و اجراي مو سيقي و نواختـن عـود     
توسط يك نوازندة لبناني ادامه پيدا كرد. دوستان و رفقا  پس از صـرف       
شام با بوفه غذا هاي رنگين ايراني به برنامه يك گروه هنري كه تـرانـه     
هايي از راه ابريشم را اجرامي نمود گوش فرا دادند. ترانه هايي از تركيـه،   

 ايران و افغانستان به همراهي ساز هاي فلوت و ضرب. 
برنامه جشن هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزبمان در اتريش در فضايي 
آكنده از شور و نشاط با بريدن كيك تولد حزب و تا پاسـي از شـب بـا          

 پايكوبي ادامه داشت. بدينگونه شبي بسيار موفق به پايان رسيد.
 

 ادامه برگزاري جشن هاي حزب ...



 رفقاي گران ارج !
با تقديم درودهاي گرم و با ابراز همبستگـي رزمـجـويـانـه و          
رفيقانه، هفتادمين سالروز پايه گذاري حزب تـودة ايـران را بـه          
رهبري فرهيخته، به كادرهاي سرسپرده، و به صفوف ايثارگر آن ؛ 
به مردم عذاب ديده و كليه نيروهاي انقالبي، تحـول طـلـب، و        

خواه سرزمين تاريخي ايران، از ژرفاي قلب تبريك گـفـتـه،       ترقي
موفقيت و كامگاري رفقاي عزيز را درجهت تحقق خواست هـا و    
مطالبات برحق مردم ايران ، كه دربرنامة آن حزب بـرادرمسـجـل    
شده است ، توأم با پيروزي اين گردان پيشاهنگ طبقة كارگـر و    

خواهانـه   همة زحمتكشان آن كشور، درامر مبارزة انقالبي و عدالت
عليه ارتجاع سياه قرون وسطايي، محافل حاكمة جبار و ستم پيشه 

 و رژيم  مستبد و خون آشام واليت فقيه، از تة دل آرزومنديم.
 

 رفقاي ارجمند!
هفتاد سال قبل از امروز، در دهم مهرمـاه   به گواهيِ تاريخ ،

خورشيدي بود كه پس از واژگوني حكومـت رضـاشـاه و         1320
فروريزي زنجيرهاي اسارت ، از پي رهايي زندانيان سياسي از قيد 
و بند نظام ستم شاهي، به ابتكار عده اي از همسنگران دكتر تقي 
اراني و شخصيت هاي سرشناس جنبش ملي و انقـالبـي مـردم      
ايران، كه بحق، وارث و ادامه دهندگان سنن مبارزات انـقـالبـي      

بنياد حزب تودة ايران به  تهدابمردم آزادة اين سرزمين بوده اند، 
 رهبري سليمان محسن اسكندري، گذاشته شد.

حزب تودة ايران از آغاز پايه گذاري تا به امروز، پرچم مـبـارزة     
انقالبي را به خاطر آزادي، ترقي، صلح، دمـوكـراسـي، بـرابـري،        

داشته و در پـرتـو          ... برافراشته نگه     پيشرفت، و عدالت اجتماعي
انديشه هاي پيشرو عصر، مبني بر رهايي انسان زحمتكش از قيـد  
و بند استبداد و ستمگري؛ برضد ارتجاع، استعـمـار، اسـتـثـمـار،         
امپرياليسم ...، بي هراس رزميده است و درسنگر دفاع از مـنـافـع       

هـاي سـتـرگ         ملي مردم ايران و خواسته هاي برحق و آرمـان   
هاي جهان، با دادن قرباني هاي بي شمار، سرافراز به پـيـش    خلق

 رفته و در اين راه ايستادگي ايثارگرانه نموده است. 
سند مرامي حزب تودة ايران كه درنخستين كنگرة حـزب، در      

، به تصويب رسيد، بـازتـاب دهـنـدة مـاهـيـت            1323مرداد ماه 
هاي واالي توده هـاي   پيكارجويانة حزب در مبارزه به خاطر آرمان

مردم بود. برطبق اين سند مرامي، حزب تودة ايران پابندي خويش 
را به اصول مبارزة طبقاتي؛ به نبرد انقالبي طبقة كارگر و هـمـة     
زحمتكشان ؛ به پيكار سياسي در راه ترقي، پيشرفت و تـأمـيـن        

 عدالت اجتماعي ...،  به اثبات رسانيد.
حزب تودة ايران در طول حيات پربار سياسي خويـش، در راه      

پرست و ايجاد فضاي اعتماد  تأمين اتحاد نيروهاي انقالبي و وطن
خـواه و آزادي         و همكاري ميان نهادهاي ملي و مردمي، ترقـي 

 دوست ايران، به طور صادقانه تالش ورزيده است.
بدين لحاظ تاريخ حزب تودة ايران جزء انفكاك ناپذير تـاريـخ     

پرستانة مردم با شهامت ايران عليه استبداد، ارتجاع،  مبارزات وطن
 استعمار و امپرياليسم، محسوب مي گردد.

حماسة استواري و مقاومت دليرانة اعضاي حزب توده و سـايـر   
پرست و دموكراتيك ايران، در شـكـنـجـه      نيروهاي سياسي وطن

بار رژيم رضاشاه پهلوي و  ها و حبس خانه هاي مخوف و مرگ گاه
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در دو ماهه اخير، به مناسبت فرارسيدن هفتادمين سالگرد بنيانگذاري حـزب تـوده     
ايران، صدها پيام تبريك از طرف احزاب كمونيستي و كارگري جهان، سازمان هـاي    
سياسي ايراني، و شخصيت هاي مبارز جنبش صلح و دموكراتيك ارسال شده اسـت.     

برخي از اين پيام ها را، با توجه به اهميت بازتاب گستردگـي جـنـبـش       “  نامه مردم“
همبستگي با حزب توده ايران و جنبش كارگري ميهن مان، در شماره هـاي قـبـل        

هاي شخصيت هاي جنبش مبارزه  منتشر كرده است. در اين شماره، نمونه هائي از پيام
براي صلح، دموكراسي، و سوسياليسم به حزب توده ايران را براي اطالع خواننـدگـان   

منتشر مي كنيم. پيام ها، گزارش ها، و اعالميه حزب توده ايران در رابطه  “نامه مردم“
يي چاپ و منتشر خواهد  با هفتادمين سالگرد بنيانگذاري حزب توده ايران، در مجموعه

 شد.
 

 پيام شادباش حزب كمونيست اتريش
  

 رفقاي ارجمند
  

هاي همبستگي خود را به مناسبت هفتادمين سالـگـرد    حزب كمونيست اتريش پيام
كند.  حزب شما در زماني تـاسـيـس       بنيادگذاري حزب تودة (ايران) به شما تقديم مي

كـرد تـا بـه         گرديد كه جنگ دوم جهاني سخت در جريان بود و فاشيسم تالش مي
برتري جهاني دست يابد، و اتحاد شوروي را از نقشة جهان پاك كند و هرگونه اميدي 

همان آغـاز در       را در رابطه با يك دنياي سوسياليستي ريشه كن سازد.  حزب شما از 
جبهة پيكار با فاشيسم هيتلري جاي گرفت و بر ضد بهره كشي امپرياليستي و بـراي    
برقراري حاكميت ملي برذخاير و منابع زيرزميني كشور به مبارزه برخاست، و همچنين 

ها و نيز گسـتـرش    اي در تكامل جنبش كارگري ايران و برپايي سنديكا نقش برجسته
هاي پيشرو ايفا كرد.  حزب شما   ها و دانش ادبيات و دانش ماركسيستي و ساير ادبيات

در جهت تكامل حقوق زنان در ايران و همچنين براي پايان دادن به حكومـت شـاه     
هاي فراواني كه حزب شما در خالل جنگ به منظور  تالش زيادي كرد.  بررغم آسيب 

رويارويي با تهاجم عراق متحمل شد، و نيز با وجود قربانيان زيادي كه پيكار با رژيـم  
ها از حزب شما گرفته شده است، شما همچنان در حكم عاملي مهم در جـنـبـش     مال

دمكراتيك مـبـارزه    -مردمي به هدف غلبه بررژيم استبدادي و در جهت انقالبي ملي
داري، و      هاي كنوني نوليبراليسم و نواستعمار براي استيالي سرمـايـه   كنيد.  روش  مي

همچنين بحران مالي و اقتصادي جهاني، و نيزبحران مواد غذايي و محيط زيست در   
هـا و       رو شده است. اين امر همـة حـزب      اي روبه هاي فزاينده سراسر دنيا با اعتراض

دهد: بـاز    يي سترگ با يكديگر پيوند مي هاي اجتماعي پيشرو را در انجام وظيفه جنبش
 پس زدن اين سيستم و غلبه كردن بر قدرت آن. 

 كند.  همبستگي و پيوستگي دوجانبه ميان ما پيرامون اين چالش بزرگ معنا پيدا مي
 هاي همبستگي  با درود

 ركو مسنر (سخنگويان حزب كمونيست اتريش). ملينا كالوس و مي
 

  پيام شادباش كميتة فعاالن حزب 
 دموكراتيك خلق افغانستان

 حزب تودة ايران هفتاد ساله شد!
 هفت دهه حيات سياسي گُردان پيشاهنگ زحمتكشان ايران مبارك باد!

21 November 2011  

 11ادامه در صفحه 

پيام هاي شادباش به مناسبت هفتادمين 
 سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران


