
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 “واليت فقيه!”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

   1390اسفند  22،  890شماره 

 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

: حماسه راي هاي تقلبي، حماسه دروغ هاي 90“ انتخابات”
 اخالقي رژِيم واليت فقيه-بزرگ و نماد روشن افالس سياسي

  6ادامه  در صفحه 

شادباش نوروزي 
كميته مركزي 
 حزب توده ايران

 بهاريه 
 از ما درود گرمت بر جان نثار بادا
 هر سال روزگارت بهتر زپار بادا

 خورشيد كاميابي برخانه ات بتابد 
 تا جاودانه ات دل غرق بهار بادا
 مهر زالل و گرم انديشه ي اراني
 پيوسته همركابت خورشيد وار بادا
 مير خجسته پاي نوروز از ره آمد 

 بر باغ جاي پايش پر برگ و بار بادا
 بركوچه باغ دل ها عطر بنفشه پيچيد
 اين بوي زندگي بار پر رهگذار بادا
 با تركتازي دي اين ميرمي ستيزد
 پيروز رزم گرم اين تك سوار بادا
 ناچار مي هزيمد اهريمن زمستان 
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 گلواژه و شكوه نام بلندت اي حزب
 با فخر و سربلندي همروزگار بادا 

 ايرج 

 91نوروز

 6ادامه  در صفحه 

 هم ميهنان گرامي!
كميته مركزي حزب توده ايران فرا رسيدن نـوروز  
را به همه شما تبريك مي گويد و براي ميهن مـان    
سالي عاري از جنگ و تـحـريـم هـاي مـخـرب             
اقتصادي، سالي عاري از محروميت شديد و فـقـر و     
سالي سر شار از موفقيت در راه طرد بختك استبـداد  
واليتي آرزومندست. گرامي داشت فرا رسيدن نوروز،  

دستگاه هاي امنيتي رژيم برنامه گسترده ”...  
پـر كـردن     ” ،   “ راي سـازي   ” يي را بـراي      

نشـان دادن    “  پـرشـور  ” و   “  هاي راي صندوق
اند. سـازمـانـدهـي         صحنه انتخابات آغاز كرده

راي دهـنـدگـان      ” هاي حمل و نقـل     اتوبوس
،  حضور گسترده نيروهاي سپاه، بسيج و   “ سيار

هـاي راي،       هايشان در پاي صـنـدوق   خانواده
  تدارك انتشار آمار سـراسـر دروغ شـركـت          

ها ايراني در انتخابات، اضـافـه كـردن       ميليون
حوزه هاي انتخاباتي “  راي گيري” ساعت هاي 
از جـملـه     “  استقبال بي سابقه مردم” به بهانه 
هايي است كه سران ارتجاع به مـنـظـور     برنامه

مصرف تبليغاتي داخلي و خـارجـي تـدارك          
ها و تيترهاي بزرگ روزنامـه   اند. سخنراني  ديده

 12هاي وابسته به رژيم بـراي فـرداي روز         
حضور تاريخي و شكوهمند ” اسفندماه مبني بر 

تودهني مـردم بـه       ” ، “ امت هميشه در صحنه
دفن ” و “  استكبار و فتنه گران داخلي و خارجي

هم اكنون آماده و تنظيـم گـرديـده      از “   فتنه
 “است...

به نقل از اطالعيه كميته مركزي حزب توده 
 1390اسفند  4، 889ايران، نامه مردم شماره 

 
اسفندماه شـاهـد نـمـايـش           12ايران روز 

نهمين مجلس شوراي اسالمي بود “  انتخاباتي” 
هاي نمايشي “  انتخابات” كه حتي در چارچوب 

رژيم سطح جديدي از دروغگويي و افـالس      
سياسي سران حاكم را به نمـايـش گـذاشـت.       
همان طور كه كميته مركزي حزب ما پـيـش     

بيني كرده بود، از ساعت ها پيش از شـروع  
راي ” راي گيري، اتوبوس هاي حمل و نقل 

سيار آماده بود و در بـرخـي از       “  دهندگان
حوزهاي راي گيري خصوصاٌ در شهرهـا و    
روستاهاي دور افتاده صندوق هاي پر از آراء 

آماده قرائت  “  اسالمي-انقالبي” صد در صد 
بودند، بدون آنكه شمار اندك راي دهندگان 
حتي فرصت رسيدن به صندوق ها را پـيـدا   

% شـركـت      110تا    100كرده باشند. آمار  
را “  انتخاباتـي ” مردم در برخي از حوزه هاي 

ولي فقيه و ديگر “  معجزه” يا بايد به حساب 
سران رژيم گذاشت و يا به حساب ناشيگري 

رسـواي  “  شـو ” سازمان دهنـدگـان ايـن        
انتخاباتي. در اينجا به چند نمونه اشاره مـي   

 كنيم.
روز شنـبـه،   “ مهر”خبرگزاري نيمه دولتي 

هزار بـرگـه      380اسفند از ريخته شدن  13
تعرفه راي به صندوق هاي انتـخـابـات در      
استان ايالم خبر داد. جالب اينجاسـت كـه      
خبرگزاري ها سه روز پيش از آن، يعني در   

اسفند در گزارشي اعالم كرده بـود     10روز 
كه تعداد واجدان شرايط شركت در انتخابات 

 هزار نفر است.  373مجلس در استان ايالم 
آمار صد در صدي مشاركـت در شـهـر        

نيز در اين ميان جالب توجه اسـت.  “  آستارا” 
رييس شوراي اسالمي ” ناصر لطفي سيرابي 

اسـفـنـد، در         13روز شنبه،   “  شهر آستارا

 2صالمللي دفاع از معلمان زنداني ايران        كارزار بين

  3سيمين دانشور چشم بر جهان فرو بست      ص 
كارزار جهاني براي توقف حكم اعدام پنج 

 4شهروند عرب خوزستاني                               ص 
 10بحران اقتصادي اروپا                                 ص  
 12امضاي پيمان وحدت در فلسطين               ص 
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كميته دفاع از حـقـوق مـردم          “( “  كودير” بيانيه مطبوعاتي بنا بر 
) منتـشـر شـد، ايـن           2012مارس  5اسفند ماه(  15) كه روز  ”ايران
خواست تا با زير فشار قـرار    با فراخوان خود از افكار عمومي “  كميته” 

دادن دولت جمهوري اسالمي ايران مانع از اعدام عبدالرضا قـنـبـري،    
آقاي قنبـري  ” آموزگار و مدرس دانشگاه، گردند. بنابر گفته اين بيانيه:   

) و در پي تظاهراتـي بـرضـد        2009دسامبر  27( 1388ماه  دي 6روز 
رژيم كه او در آن شـركـت نـداشـت،           
دستگير شد. همسر و دختر او و شاهـدان   

اند كه، آقـاي   روشني اعالم كرده ديگر به
قنبري در زمان برگزاري تظـاهـرات در     
منزل بوده است، اما دادگـاه بـه ايـن          
شاهدان اجازه نداده است كه در اين مورد 
شهادت بدهند. آقاي قنبري در دادگـاه       

به “  محاربه با خدا” انقالب تهران به جرم 
اعدام محكوم شده اسـت. درخـواسـت         
بخشش حكم اعدام آقاي قنبري نيـز از    
سوي كميسيون عفـو و بـخـشـودگـي          

دادگستري كل استان تهران رد شده است و ديگر دولت در راه انجـام  
رو نيست. آقاي قنبري در زندان اوين زنداني   حكم اعدام با مانعي روبه

است؛ او در آنجا همراه با ضرب و شتم بازجويي شده است و بـه زور    
هايي ثابت نشده به ضد خودش وادار گرديده است. رژيم   اقرار به اتهام

هـاي     هاي مشكوك، تماس با برنـامـه   ميل - ايران او را به داشتن اي
تلويزيوني خارج از كشور، و همدستي با دشمنان رژيم، متـهـم كـرده      
است. عبدالرضا قنبري فعال سياسي نبوده است و فعاليـت سـيـاسـي       

هاي صنـفـي آمـوزگـاران        نداشته است و پيش از اين فقط در فعاليت
شركت داشته است ... مورد عبدالرضا قنبري يكـي از مـورد هـاي             
بسياري است كه بر وضعيت و شرايط فعاليت صنفي آموزگاران ايـران  

 حاكم است.
“ كانون صنفي معلمان” اخيراً نيز 

يي سرگشاده به دادسـتـان    در نامه
تهران، از وضعيت رسول بـداغـي،   
يكي از اعضاي اين كانون، و ديگر 
آموزگاران زنداني از جملـه عـلـي      
پورسليماني، مـحـمـد داوري، و        
عبداهللا مؤمني، كـه در شـرايـط        

بـرنـد    دشواري در زندان به سر مي
ابراز نگراني كرده است، و خواهان آزادي موقت آنان در ايـام نـوروز       
شده است ... رسول بداغي اكنون بيش از دو سال است كه در زنـدان     

 برد، بدون اينكه حتي يك روز مرخصي داشته باشد. ... به سر مي
، نگراني شديد اين سازمان “ كودير” جمشيد احمدي، معاون دبيركل 

همبستگي با مردم ايران را نسبت به نحوه رفتار با آموزگاران زنـدانـي   
هاي عبدالرضا قنـبـري و رسـول بـداغـي             نمونه” ابراز كرد و گفت: 

روشني بيانگر اين است كه رژيم ايران تاب تحمل روشـنـفـكـران        به
كند.  ترين شئون حقوق بشر را نيز رعايت نمي جامعه را ندارد و ابتدايي

حرمتي جمهوري اسالمي ايران نسـبـت بـه         ها بار ديگر بي اين مورد
المللي حقوق سياسي و مدنـي   اعالميه جهاني حقوق بشر و پيمان بين

 دهد. را نشان مي
اي جهان   هاي حقوق بشري، كارگري، و اتحاديه از سازمان“ كودير” 

ها بـه   خواسته است كه اعتراض كتبي خود را نسبت به اين دستگيري
هاي دولت ايران بفرستند و خواستار توقف اعدام آقاي قـنـبـري       مقام

 شوند.
الكس گـوردون، رئـيـس اتـحـاديـه           ” 

سراسري كاركنان ترابري زميني، دريايي، و 
)، و رئيس شوراي  RMTآهن بريتانيا (  راه

مركزي كودير گفت: ما خـواسـتـار آزادي       
فوري آقاي عبدالرضا قنبري و بازگشت او به آغوش خانواده هستيم... عبدالـرضـا      
قنبري و رسول بداغي، قربانيان فراموش شده يك رژيم ضد كارگر و سركـوبـگـر    

هايي خواهد شد كـه   بخش انسان نخواهند بود. نام و پيكار آنان براي آزادي، الهام 
 “كنند. هاي كارگران ايران دفاع مي در سراسر جهان از حقوق و آزادي

 
) آمده است كه با )LabourStart“ ليبر استارت”همچنين، در پايگاه اينترنتي 

) )Education International“ الملل آموزش و پرورش بين”همكاري نهاد 
ميليون نفر از كـاركـنـان         30ترين فدراسيون سنديكايي جهان است و  كه بزرگ

نهاد صنفي نمايندگـي   400كشور و سرزمين و حدود  170آموزش و پرورش را از 
سازمان داده شده اسـت.  “  اعدام عبدالرضا قنبري را متوقف كنيد! ” كند، كارزار  مي

به گزارش ليبر استارت، عبدالرضا قنبري مدرس دانشگاه پيام نور به جرم محاربـه  
كه او ارتباطي با آن ندارد -و دريافت ايميل از يك گروه مسلح مخالف رژيم ايران

دستگير و زنداني شده است. در زندان، او را زير فشار به پذيرش اتـهـام دروغ       -
اند. وكيل آقاي قنبري، نسرين ستوده بود كه خود اينك زنداني است.   مجبور كرده

آقاي قنبري اينك به اعدام محكوم شده است و تقاضاي فرجام و بخشش او روز   
 فوريه) از سوي دادگاه رد شد.  28اسفند ( 9

ضمن محكوم كردن حكم اعـدام عـبـدالـرضـا        “  الملل آموزش و پرورش بين” 
منتـشـر     -“ فرد ون ليوون”  -قنبري، در متن درخواستي كه با امضاي دبيركل آن

 هاي ايران خواسته است كه: كرده است، از مقام
 از اعدام عبدالرضا قنبري خودداري و حكم اعدام او را لغو كنند؛

درنـگ آزاد       از همه فعاالن صنفي بازداشت شده رفع اتهام كنند و آنان را بـي 
 كنند؛

 معيارهاي جهاني كار را رعايت كنند؛
 هاي وارد شده به افراد در نتيجه بازداشت را جبران كنند؛ خسارت

به حقوق زحمتكشان ايراني در آزادي گردهمايي،  تشكل، و بـيـان احـتـرام           
 بگذارند؛
اجازه فـعـالـيـت صـنـفـيِ          “ شوراي هماهنگي كانون صنفي معلمان ايران”به 

 ايِ رسمي و عضوگيري بدهند؛  اتحاديه
اذيت و آزار و سركوب معلمان، فعاالن سنديكايي، و مدافعان حقـوق بشـر را       

 متوقف كنند.
هـاي     هاي عضو خواسته است كه پيام از سازمان“  الملل آموزش و پرورش بين” 

كـه در آدرس         پيامـي اعتراض خود به حكم اعدام عبدالرضا قنبري را از طريق 
هاي ايران ارسال كنند، و پيوند اين  اينترنتي ليبراستارت تهيه شده است براي مقام

هاي خود  بوك و ديگر شبكه هاي اينترنتي يا فيس پيام الكترونيكي را روي صفحه
 قرار دهند.

هـاي   المللي اتحاديه كنفدراسيون بين” با همياري “  الملل آموزش و پرورش بين” 
بـه مـنـظـور       “  كـار   سازمان جهـانـي  ” خواستار دخالت مستقيم مديركل “  صنفي

اي از سوي ايران، شده است، و  درخواست لغو مجازات اعدام براي فعاالن اتحاديه
دعاوي خود را نسبت به نقض حقوق سنديكايي و حقوق بشر به نهاد مربوطه در   
سازمان ملل متحد و نيز فرستاده ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشـر    

همچنين خواستار رسيدگـي  “ الملل آموزش و پرورش بين”در ايران فرستاده است. 
 اي شده است.  به وضعيت رسول بداغي و ديگر آموزگاران و فعاالن اتحاديه

 

  3ادامه  در صفحه 

المللي دفاع از  كارزار بين
 معلمان زنداني ايران       
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 ادامه  كارزار بين المللي  ...

اتــحــاديــه كــاركــنــان دولــت بــريــتــانــيــا        
تـريـن      )، كه بـزرگ  “ UNISON” “ ( يونيسون” 

هـزار     400ميليون و    1اتحاديه صنفي بريتانيا با 
يي  ، در نامه“كودير”عضو است، نيز در پي فراخوان 

) به رهبري  2012مارس  7ماه (  اسفند 17به تاريخ 
هـاي ايـران      از مقام -اي  اهللا سيدعلي خامنه خطاب به آيت -جمهوري اسالمي ايران

خواسته است كه آقاي قنبري و ديگر زندانياني را كه به دليل فعاليـت صـنـفـي و         
اند فوراً آزاد كنند. در اين نامه كه امضاي ديويد پرنتيس، دبيـركـل     سنديكايي زنداني

مـاه   را دارد، به دستگيري عبدالرضا قنبري در پي تظاهرات دي ،”يونيسون“اتحاديه 
اشاره شده است كه او حتي در آن شركت نداشته است، و نيز اينكه به دخـتـر و      88

اند در دادگاه شهادت دهند كه در آن روز و در هنگام تظاهـرات،   همسر او اجازه نداده
آقاي قنبري كه فعاليـت سـيـاسـي       ”اند. در ادامه نامه آمده است :  با او در خانه بوده

اش در تكوين نهاد صنفي آموزگـاران مـورد      هاي قبلي نداشته است، به دليل فعاليت
الملـلـي كـار در         هاي سازمان بين هدف قرار گرفته است، كه اين كار نقض معاهده

رونوشت نامه اتحاديه كاركنان دولت بريتانيا“  شود.  ارتباط با آزادي تشكل دانسته مي
به صادق الريجاني، رياست قوه قضاييه، محمدجـواد الريـجـانـي،        -“  يونيسون”   -

دبيركل شوراي عالي حقوق بشر جمهوري اسالمي، سفارت جمهوري اسالمي ايـران  
 در لندن، و ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، نيز فرستاده شده است.

، كه اخبار مربوط به مسائل و “همبستگي آموزگاران”پايگاه اينترنتي انگليسي زبان 
كند، نيز با بازتاب خبر خـطـر فـوري       مبارزات آموزگاران سراسر جهان را منتشر مي

)، و    “ كـوديـر  “ (” كميته دفاع از حقوق مردم ايران” اعدام عبدالرضا قنبري به نقل از 
هاي فعاالن صنفي آموزش و پرورش در ايـران، از فـرزاد          ضمن اشاره به دشواري

هاي صنفي اعـدام   كمانگر، آموزگار كُرد، نيز ياد كرده است كه او هم به جرم فعاليت
، ارسال درخواست براي لغوِ حكم اعدام عبدالرضا قنبري “ همبستگي آموزگاران” شد.  

از جمله دفتـر رهـبـري       -هاي ايراني مارس ) به مقام  15(    ماه اسفند 25  تا پيش از
را    -جمهوري اسالمي، قوه قضاييه، و شوراي عالي حقوق بشرجمهوري اسـالمـي    

 خواستار شده است. 
 
هـاي     فدراسيون دبـيـران دبـيـرسـتـان          ” 

مارس)  7ماه ( اسفند 17(كانادا) نيز روز“ اونتاريو
يي خطاب به رهبري جمهوري اسـالمـي      نامه

ايران فرستاده است كه در آن اعتراض شـديـد   
خود را نسبت به دستگيري و محكوميت عبدالرضا قنبري ابراز كرده است و آزاديِ     
فوريِ آقاي قنبري از زندان اوين در تهران و بازگشت او به آغوش خانواده را خواستار 
شده است. فدراسيون دبيران اونتاريو در اين نامه از دولت جمهوري اسالمـي ايـران      

هاي صنفي را    خواسته است كه حق كاركنان براي تشكل آزاد و مستقل در اتحاديه
اي پايان دهد. در پايان    گناه اتحاديه به رسميت بشناسد و به قرباني كردن فعاالن بي

هزار عضو آن در استان اونتاريو در كانادا،  60فدراسيون ما و ...” اين نامه آمده است:  
، “ كنـت كُـران    ” اين نامه امضاي “  توقف حكم اعدام عبدالرضا قنبري را خواستارند. 

هاي اونتاريو، را در پاي خود دارد و رونـوشـت آن      رئيس فدراسيون دبيران دبيرستان
براي رئيس قوه قضاييه و نيز دبيركل شوراي عالي حقوق بشر ايران، و همـچـنـيـن     

 ، وزير امور خارجه كانادا، ارسال شده است.“جان بِرد”
نيز در پي فراخوان كودير تحت عنـوان   اتحاديه سراسري معلمان بريتانيادبير كل 

، بيانيه اي صادر كرد و در آن از “ اعدام معلم ايراني عبدالرضا قنبري را متوقف كنيد” 
هاي ايراني به  هاي صنفي عضو خواست كه با ارسال نامه به مقام ها و انجمن اتحاديه

حكم اعدام عبدالرضا قنبري را “ ليبر استارت”طور مستقل يا از طريق پايگاه اينترنتي 
هـا   محكوم، و براي جلوگيري از اعدام اين معلم ايراني اقدام كنند. اطالعيه از انجمن 

خواهد كه موضوع اين كارزار را به اطـالع اعضـاي خـود           هاي عضو مي و اتحاديه
 برسانند.

اسفند) نـامـه     19مارس (  9نيز در روز  رئيس فدراسيون معلمان كاناداپاول تيليفر، 
يي از سوي اين نهاد صنفي معلمان كانادايي خطاب به رئيس جمهور ايـران   اعتراضي

هاي  فرستاد كه در آن ضمن محكوم كردن حكم اعدام عليه عبدالرضا قنبري، از مقام
درنگ متوقف و آن را ملغي كنند. فدراسيون   ايران خواسته است كه حكم اعدام را بي

الملل آموزش  بينها مطرح شده در بيانيه اعتراضي  معلمان كانادايي همچنين خواست
 را مطرح كرده است. و پرورش

 ، چشم بر جهان فروبست!سيمين دانشور
 نويسنده هنرمند، وارسته، و دانشمندي 

 كه جايگاه شايسته زنان فرهيخته ايراني را استوار داشت

مـاه   ارديبهشت 8تولد: 
خورشيدي، شيراز 1300

 18درگــذشــت:         -
، تهـران  1390اسفندماه 

مـارس،     8[همزمان با    
 روز جهاني زن]

 
زندگي و كـار ايـن       
ــد،      ــن ــرم ــن ــوي ه ــان ب
پژوهشگـر، و اسـتـاد         
ــگــر     دانشــگــاه، نشــان

مـنـد    هاي ارج شايستگي
 -زنان ميهـن مـاسـت     

هاي رويكردهاي قرون وسطايي و وامانده كنوني  حقيقتي كه برپايه
هـا و       و جا انداختن آن در جامعه ملتهب ما و نيز با ايجاد مـانـع    

ها در مسير زندگيِ درخورد و شايسته زنان، و مردان هـم،   دشواري
 سعي در نهان داشتن آن دارند. 

هاي ادبي و هنري سيمين دانشور، و آفرينش آثار پيشرو و  تالش
اش، در مقام يكي از نخستين رمان نويسان بـرجسـتـه     روشنگرانه

زن، و دلبستگي به اعتالي ادبيات داستانـي از راه تشـويـق و            
هاي احتـرام بـرانـگـيـزي از           راهنمايي استعدادهاي جوان، جلوه

مان است. نخسـتـيـن كـار او           هاي زنان فرهيخته ميهن كوشش
بود .تشويق كننده او در     1327در آتش خاموش مجموعه داستان 

داستان نويسي خانم فاطمه سياح، پوئتيسين(ادب شناس) برجستـه  
هاي نادر ادب شناسي مدرن در ايران، بود. خـانـم     و يكي از چهره

احمد، ازدواج كـرد.     با نويسنده مشهور، جالل آل 1329دانشور در 
سيمين دانشور از بنيانگذاران كانون نويسندگان ايـران در دهـه         

، شـركـت و       1357چهل بود و در ده شب شعر انستيتوي گوته،   
اش  هاي دانشور در طول زندگي نود ساله راني كرد. از ويژگي  سخن

هاي گـونـاگـون حـيـات         استقالل ديدگاه و نظر نسبت به عرصه
اجتماعي و هنري بود. خانم دانشور آثاري از شاو، چـخـوف، آلـن       

هـاي     او، از رمـان      سووشونپيتون، و هاثورن ترجمه كرد. رمان  
برجسته ادبيات داستاني معاصر است كه با استـقـبـال گسـتـرده        

هـا     رو شد و به بسياري زبـان  مندان به ادبيات در ايران روبه عالقه
 ترجمه شد. يادش گرامي باد. 
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كارزار جهاني براي توقف حكم اعدام 
 پنج شهروند عرب خوزستاني

 
در پي اعالم صدور حكم اعدام براي چند تن از             
شهروندان عرب خوزستاني، توسط دادگاه انقالب          

الملل، از سازمان هاي مدافع       اهواز، سازمان عفو بين   
حقوق بشر، خواستار تالش جهاني براي جلوگيري از         
اعدام پنج شهروند عرب ايراني شده است. در بيانيه           
اين سازمان مدافع حقوق بشر آمده است كه حكم            
اعدام پنج تن از ايرانيان اقليت عرب، به تاييد ديوان           
عالي در ايران رسيده است. بر اساس اين گزارش،            
هدف از صدور اين احكام تالش براي ارعاب و               
 15جلوگيري از تظاهرات اهالي عرب اهواز در روز           

آوريل به مناسبت سالگرد تظاهراتي باشد كه در سال         
 در خوزستان برگزار شد.) 1384( 2005

اين سازمان غير دولتي گفته است كه اين پنج نفر           
عبارتند از سه برادر به اسامي عبدالرحمان حيدري،          
طاها حيدري و جمشيد حيدري، خويشاوند آنان به نام      
منصور حيدري و فرد ديگري به نام امير معاوي كه            
همگي سال گذشته در جريان ناآرامي هايي در استان         

 خوزستان در شهر اهواز بازداشت شدند.
براساس اين اطالعيه، خانواده هاي افراد مذكور از         
زمان بازداشت تا كنون از محل حبس آنان بي خبر            

اسفند) سال جاري،    15مارس (   5بودند اما حوالي روز     
ماموران اداره اطالعات به اطالع آنها رساندند كه           
ديوان عالي جمهوري اسالمي حكم اعدام اين پنج          
نفر را تاييد كرده است. اين بيانيه همچنين                  
خاطرنشان مي كند ماموران وزارت اطالعات              
همچنين به خانواده متهمان گفتند كه حكم اعدام           

در مالء عام به اجرا گذاشته        “ طي چند روز آينده    ”
خواهد شد. در اين اطالعيه سازمان عفو بين الملل از          
طرفداران حقوق بشر در سراسر جهان خواسته است         
تا با ارسال نامه و ايميل به دفتر رهبر جمهوري               
اسالمي، رئيس قوه قضاييه و دبير ستاد حقوق بشر           
قوه قضاييه ايران، خواستار توقف مجازات اعدام اين         
پنج نفر و همچنين تمام كساني شوند كه با خطر              

 اعدام در جمهوري اسالمي مواجه مي باشند.
حزب توده ايران ضمن محكوم كردن اين احكام          
جنايتكارانه دادگاه هاي انقالب رژيم واليت فقيه           
خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه                
زندانيان سياسي ايران است و بار ديگر همبستگي           
خود را با مبارزات خلق هاي ميهن مان، از جمله خلق 

 عرب اعالم مي كند.
 

ماهيت قوه قضاييه، و دادگاه نمايشي 
 متهمان اختالس بزرگ

 
قوه قضاييه به ويژه دادگاه هاي انقالب اسالمي، با         

برپايي محاكمه نمايشي متهمان اختالس سه هزار         
ميلياردي بار ديگر ماهيت وابسته و غير مستقل خود         

 را نشان دادند.
سرانجام پس از ماه ها تبليغات هدفمند و وعده و           
وعيدهاي بي پشتوانه، دادگاه متهمان اختالس بزرگ 
در تهران برگزار شد. برگزاري اين محاكمه نمايشي         
بار ديگر ماهيت غير مستقل و كامال ارتجاعي              
سيستم قضايي جمهوري اسالمي را برجسته ساخت.       
اين محاكمه در مقطع زماني معين و هدف هاي             
سياسي مشخص برپا شده است. آنچه دراين نمايش        
كمترين جلوه را داشته است، موضوع اختالس و            

هاي موثر درآن بود. دراين باره پايگاه خبري            عامل
شايد بتوان بدون    ”بهمن ماه، نوشت:        30كلمه،  

اغراق گفت كه در چند ماه گذشته و پس از ماجراي           
قهر رييس دولت از رهبر و آغاز حمله رقباي سياسي          
احمدي نژاد به اطرافيانش با طرح جريان موسوم به          
انحرافي، اين رسوايي مالي، بيشترين تاثير در كاهش      
محبوبيت اقتدارگرايان و ريزش گسترده طرفداران        

معتقد به آنان را درپي داشته است. شايد موثرترين راه براي اعاده حيثيت حاكمان، رسيدگي به اين              
پرونده، آن هم با پوشش تبليغاتي گسترده باشد ... آشكاراست احكام صادره ماه ها بعد و در حالي                   
كه حكومت از گردنه انتخابات مجلس عبور كرده اعالم خواهد شد ... براي چندمين بار، كساني                   
كه ... تالش مي كنند از سفره پهن شده توسط بخش سوداگر سپاه(اعم از كساني كه در دولت يا                    
ديگر قوا مشغول خدمت به خود هستند) سهمي داشته باشند به عيان مي بينند كه در روز                         
حسابرسي، يك اشاره از مراكز قدرت كافي است تا از حساب كشي از دانه درشت هاي داراي                      
حاشيه امن حكومتي صرف نظر شود و به جاي آن فعاالن بخش خصوصي بي پناه به قربانيان                     
عدالت نمايشي تبديل شوند. منصور آريا و همكارانش به خوبي به ياد مي آورند روزي را كه قرار                    
بود وزير اقتصاد و دارايي به همين اتهام در مجلس استيضاح شود و در پي تهديد رييس دولت به                    
افشاگري درباره فساد مالي پيرامونيان دفتر رهبري، يك تماس تلفني از بيت رهبري او را نجات                  

نكته پراهميت درخصوص اين به اصطالح محاكمه عبارتست از همزمان بودن برپايي                   “ داد.
هاي وزير اطالعات رژيم واليت فقيه  هاي دادگاه متهمان اختالس سه هزار ميلياردي با اشاره جلسه

ميلياردي ”هاي بازار ارز وسكه در ماه هاي اخير از خريد               يي با اشاره به نوسان       كه طي مصاحبه  
و سودهاي كالن مسئوالن حكومتي سخن گفته و به آن اعتراف كرده است. روزنامه                “ خودي ها 
انتقاد وزير اطالعات از واكنش ها به نوسانات بازار؛         ”بهمن ماه، دراين باره گزارش داد:         29شرق،  

برخي خودي ها ميلياردي سكه خريدند ... وزير اطالعات از جمله در زمينه ارز و سكه اشاره كرد ...  
خريد ميلياردي  “ ”برخي از خودي ها نيز كه جزو مجموعه نظام اند رفتند ميلياردي سكه خريدند.               

بي شك با توجه به اطالعات  داخلي آنان از وضعيت بازار ارز نوعي رانت خواري است.             “ خودي ها
يي  از مسئوالن و گردانندگان رژيم در آشفته           معناي سخنان وزير اطالعات رژيم آن است كه عده        

بازار ارز و سكه به قيمت تباهي، فقر، و خانه خرابي اكثريت مردم سودهاي هنگفت به جيب زده                    
به گفته وزيراطالعات با    “ خودي ها ”اند. حال پرسش اينجاست كه، اگر اين خريدهاي ميلياردي           

قوه قضاييه شامل   “ عدالت”برده دستگير و محاكمه نمي شوند؟ چرا          برنامه ريزي بوده چرا افراد نام     
در “ عدالت”اين گروه با نفوذ و قدرتمند نمي شود؟ برخالف تبليغات حكومتي درخصوص اجراي                

دادگاه متهمان اختالس سه هزار ميلياردي، فساد مالي، رشوه دادن و گرفتن، و اختالس در                      
جمهوري اسالمي و در ميان مسئوالن رژيم نهادينه شده است و مي توان با صراحت گفت كه                     
فساد مالي و دزدي از ثروت عمومي وملي، بخش جدايي ناپذيري از ماهيت رژيم واليت فقيه                     
است. قوه قضاييه هرگز و در هيچ يك از اختالس هاي بزرگ افشاء شده در سه دهه گذشته در                     

هاي اصلي دزدي و چپاول ثروت ملي نبوده و اكنون             پي اجراي عدالت و معرفي و محاكمه عامل        
نيز نيست. دستگاه قضايي رژيم واليت فقيه در واقع خود از اجزاي مهم سركوب، چپاول ثروت                    

 همگاني، و پايمال كردن عدالت بوده و هست.

 
 فقرزدايي: از ادعا تا واقعيت 

 
كل كشور را به  1391ها انتظار و گمانه زني، محمود احمدي نژاد اليحه بودجه سال  پس از مدت

هزار ميليارد [ ريال]     510مجلس ارايه كرد. مطابق گزارش هاي منتشرشده، اليحه بودجه با مبلغ            
هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به بودجه سال جاري را نشان              2تهيه گرديده است كه بيش از       

مي دهد. دولت ضد ملي احمدي نژاد با تبليغات پر سروصدا، آن هم پيش از انتخابات فرمايشي                    
كاهش فاصله ”، “فقرزدايي”اخير مجلس، مدعي است كه آنچه در اليحه بودجه مد نظر قرار گرفته 

است. احمدي نژاد هنگام ارايه اليحه بودجه به مجلس سخن از              “ گسترش عدالت ”و  “ طبقاتي
اجراي سياست فقر زدايي و رشد اقتصادي و اشتغال زايي به زبان آورد. دراين خصوص خبرگزاري                 

بهمن ماه، ضمن اشاره به تناقض موجود در تبليغات دولت پيرامون فقر زدايي از جمله                    19ايلنا،  
كه با تاخير بيش از يك ماه و نيم تقديم مجلس شد،              91برمبناي اليحه بودجه سال   ” گزارش داد: 

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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سقف افزايش حقوق و مزايا بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري به              
توسط هيات وزيران تعيين مي        1391كاركنان و مديران خود در سال         

پيشنهاد شده به منظور اجراي ... قانون         91شود ... در اليحه بودجه سال       
برنامه پنج ساله توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري،                
سازمان هاي مناطق آزاد مجازند حداكثر يك درصد از محل وصول                 
عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي               
حمايتي ... به اين مناطق اختصاص دهند ... اختيارات كميته امداد افزايش             

 “يافته است.
به اين ترتيب آنچه دولت ضدملي احمدي نژاد پيرامون اليحه بودجه              
كل كشور و اجراي برنامه فقر زدايي اعالم مي دارد عبارتند از: مناطق آزاد           
تجاري و رسيدگي مالي و تسهيالتي به اين مناطق و حمايت مالي گسترده 

 يي نظير كميته امداد خميني. از بنيادهاي انگلي
توان نام برنامه فقر زدايي       مي  91آيا به اين موارد در اليحه بودجه سال         

گذاشت؟ پرسش اينجاست كه، چرا دولت احمدي نژاد حاضر به افزايش              
ميزان دستمزد زحمتكشان فكري و يدي نيست و هيچ اقدام مشخص و              
قابل اعتنايي براي افزايش قدرت خريد كارگران، كشاورزان، كارمندان،            
آموزگاران وكسبه خرده پا و پيشه وران انجام نمي دهد؟ اتفاقا با استناد به               

كه ستون فقرات آن حمايت از ارگان هاي نظامي            91اليحه بودجه سال    
است، مي توان با صراحت اعالم داشت كه اين اليحه كه زير سايه برنامه              
آزاد سازي اقتصادي طبق نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك                
جهاني تهيه و تدوين شده است، موجب گسترش بازهم بيشتر فقر در                 

صنعتي كشور مي شود. نكته حائز اهميت         -جامعه و فروپاشي بنيه توليدي    
خورشيدي عالوه برافزايش      91دراليحه بودجه كل كشور براي سال          

بودجه نظامي، اعطاي تسهيالت مالي به اغلب طرح ها و پروژه هاي                 
عمراني كليدي و پر سود در چنگ سپاه پاسداران، بسيج، و ديگر نهادهاي              

امنيتي است. ادعاي اجراي سياست فقر زدايي براساس اليحه              -نظامي
يي حساب شده در  دروغ مشمئز كننده ارتجاع و عوام فريبي 91بودجه سال 

آستانه اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يا همان آزاد سازي اقتصادي              
 است.

 
 تغيير مبناي محاسبه حقوق بازنشستگان

ترين   تغيير قوانين و مقررات مربوط به بازار كار ايران از جمله  مهم                 
اجتماعي رژيم واليت فقيه به شمار مي آيد.  -اولويت هاي برنامه اقتصادي

با تدوين برنامه پنجم توسعه و اجراي آزادسازي اقتصادي اين امر از سوي             
دولت احمدي نژاد در حال پياده شدن است. تغيير محاسبه حقوق                    
بازنشستگي به موازات اصالح قانون كار اينك در دستور كار ارتجاع حاكم            
قرار گرفته است. با توجه به رواج قراردادهاي موقت و كاهش قدرت خريد             
زحمتكشان، با تغيير مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي كليه كارگران پس           
از سال ها كار و زحمت، دستمزدي را براي دوران بازنشستگي خود دريافت 
خواهند كرد كه با سنوات كاري و حق بيمه پرداختي آنان انطباق ندارد. در              

اجراي ماده ”بهمن ماه، در گزارشي خاطر نشان ساخت:  28اين زمينه ايلنا، 
قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص محاسبه بازنشستگي به شدت              31

كارگران را متضرر خواهد كرد ... در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد              
اعالم شده بيمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد                   
طبيعي حقوق و دستمزد بيمه شدگان باشد و با سال هاي قبل سازگار                 
نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد،              
صندوق بيمه مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه شده را بر                
مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت             

درصد باشد براي     5نمايد. اگر اين افزايش غير متعارف دستمزد بيش از            
سال را مد نظر قرار مي دهند  5محاسبه حقوق بازنشستگي ميانگين حقوق 

كه اين موضوع بسيار براي كارگران زيان بار خواهد بود چرا كه با كاهش               
اين تغيير محاسبه در ارتباط مستقيم با سياست         “ حقوق مواجه مي شوند.   

آزاد سازي دستمزدها قرار دارد كه بخشي از برنامه جراحي بزرگ اقتصادي   
يا همان قانون هدفمند سازي يارانه ها به دستور صندوق بين المللي پول و 

قانون برنامه پنجم توسعه منجر به آن         31بانك جهاني است. اجراي ماده      
سال سابقه كار هنگام بازنشستگي        25تا    20خواهد شد كه كارگران با       

دستمزدي غير منطبق با حق بيمه پرداخت شده را دريافت كنند. به اين                
ترتيب دوران بازنشستگي براي اكثريت مطلق كارگران و زحمتكشان              

ميهن ما به معني آغاز دوران فقر و تيره روزي بيشتر است.به عالوه، بايد                 رويدادهاي ايران ... ادامه 
قانون برنامه پنچم توسعه و با تغيير        31خاطر نشان ساخت كه مطابق ماده 

محاسبه حقوق بازنشستگان، بخش اعظم ميزان حق بيمه و پولي كه                
كارگران طي دوران كار به صندوق بيمه پرداخته اند، از ميان رفته و در                 

 واقع دولت جمهوري اسالمي آن را تصاحب مي كند.
قانون برنامه پنجم توسعه به موازات برنامه آزاد سازي            31اجراي ماده   

اقتصادي، به شدت به زيان حقوق ومنافع كارگران وزحمتكشان كشور              
يي   است و مي بايد ماهيت اين برنامه هاي ضد مردمي را افشاء و مبارزه               

 آگاهانه را سازمان داد.
 

 طرح آمايش آموزش عالي يا انقالب فرهنگي دوم
 

وزارت علوم دولت ضد ملي احمدي نژاد در راستاي اجراي نظرهاي ولي            
آمايش ”علوم اجتماعي، طرحي را به نام طرح           “ اسالمي كردنِ ”فقيه و   

تدوين و آماده اجرا كرده است. مطابق اين طرح، عالوه بر            “ آموزش عالي 
جدا سازي جنسيتي و ايجاد به اصطالح دانشگاه هاي تك جنسيتي، برخي            

 از رشته ها كامال حذف و برخي ديگر بازنويسي و اصالح مي شوند. 
پروژه حذف  ”بهمن ماه، درگزارشي با عنوان:          19پايگاه خبري فرارو،     

، از جمله نوشت:     “برخي رشته هاي دانشگاهي در استان ها كليد خورد           
وزارت علوم اعالم كرد كه برخي رشته هاي دانشگاهي در استان ها                 ”

حذف مي شوند. اين حذف در راستاي طرح آمايش آموزش عالي صورت              
مي پذيرد. مديركل نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم دراين باره             
گفت ... درحال حاضر گروهي با نام كميته تدوين سند تشكيل شده كه در               
حال تدوين نهايي اين سند است ... نظر وزير علوم اين بود كه طرح مذكور      
تبديل به سند شود كه در هيات دولت و شوراي عالي انقالب فرهنگي                 

رضا عامري مدير   ”در ادامه گزارش خاطر نشان مي شود:      “ قابل ارايه باشد.
كل نظارت و ارزيابي آموزش عالي در وزارت علوم از اصالح هرم                     
دانشجويي خبر داد و گفت، اصالح هرم دانشجويي (درچارچوب طرح               
آمايش آموزش عالي) دراستان ها درحال انجام است و به عنوان مثال اگر              

درصد است و به آن كمتر  60سهم رشته اي در علوم انساني در يك استان 
درصد كاهش مي يابد. ازاين رو برخي رشته ها بايد در آن  35نياز است، به 

استان ها تعطيل شوند، به عبارت ديگر هيچ رشته علوم انساني در آن                  
استان ها توسعه نمي يابد و رشته هاي موجود را هم بايد به سمت كاهش               

 “ظرفيت پيش برد.
آنچه دراين گزارش كامال هويدا است، حذف رشته هاي علوم اجتماعي و 
انساني است. ارتجاع حاكم با طرح به اصطالح آمايش آموزش عالي                 

هاي آموزش عالي،     درصدد است ضمن تعطيلي برخي دانشگاه ها و موسسه    
به خصوص دراستان ها و شهرستان ها، به زعم خود از ميزان نفوذ جنبش               

عالوه، حذف رشته هاي مربوط به        دانشجويي و تاثير گذاري آن بكاهد. به      
دانشگاه هاي كشور رهنمود مستقيمِ       “ اسالمي كردنِ ”علوم اجتماعي و     

شخص ولي فقيه قلمداد مي شود. دراين زمينه در گزارش پايگاه فرارو مي             
به نظر مي رسد طرح آمايش آموزش عالي بيش از همه دامن               ”خوانيم:  

آموزش علوم انساني را در كشور بگيرد. حوزه اي كه مدت ها است                    
حساسيت دولت و نظام را برانگيخته است و تالش هايي براي تغيير آن                
صورت گرفته است. در سه سال اخير يكي از پروژه هاي اصلي وزارت                 
علوم، اسالمي كردن دانشگاه ها بوده و در اين بين همه نگاه ها به سمت                
علوم انساني سوق پيدا كرده است. تغيير سرفصل هاي دروس، تغيير رشته            
ها و دخالت بيش از پيش حوزه هاي علميه از اقدامات نرم افزاري و                    
برخورد و اخراج برخي اساتيد و حذف برخي رشته هاي علوم انساني از                 
اقدامات سخت افزاري وزارت علوم براي اسالمي كردن دانشگاه ها درچند           

رشته   23سال اخير است. يكي از نمونه هاي بارز اين اقدام، جنجال حذف             
نكته با اهميت اينكه درطرح آمايش          “ دانشگاه عالمه طباطبايي بود.     

موسسه آموزشي و پژوهشي     “آموزش عالي نقش برجسته و اصلي به            
 سپرده شده است. “ مصباح يزدي“به رياست  ”خميني

دانشگاه ها بخشي از برنامه كلي ارتجاع در برابر       “ اسالمي كردنِ”برنامه 
دانش و حيات معنوي مردم ميهن ماست، و رويكرد اصلي آن به زعم                  
واپس گرايان خشكاندنِ ريشه انديشه هاي مترقي در دانشگاه هاي كشور            
است. اين طرح ارتجاعي به شدت به زيانِ حال و آينده آموزش عالي، توان      

 و سطحِ علمي ميهن ما بوده و هست.
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آغاز بهار و نو شدن طبعيت، سنت كهن و خجسته ايرانيان بوده و هست و با همه تالش هـاي    
سران تاريك انديش رژيم واليت فقيه براي جانشيني اين سنت خجسته با اعياد مذهبي، مـردم  
ميهن ما همچنان به استقبال نوروز مي روند و به ياد دارند كه جشن نوروز در عين حال نـمـاد     

“ ضـحـاك  ” هاي آهنگر بـر    “ كاوه”تاريخي پيروزي روشني بر تاريكي و پيروزي زحمتكشان و 
 هاي زمان است.

مي رود كه بحران شديد اقتصادي و خـطـر    1391ميهن ما در شرايطي به استقبال آغاز سال 
جدي ماجراجويي هاي نظامي كشور ما را تهديد مي كند. ادامه سياست هاي مخرب اقتصـادي   
كه در چارچوب منافع كالن سرمايه داران كشور تنظيم و اجرا مي گردد، سقوط بخش توليـدي  
كشور در مقابل رشد بي سابقه و حاكم شدن روابط داللي، انگلي و فاسد بر اقـتـصـاد كشـور،         

ميليون بيكار، تورم فزاينده، و سقوط چشمگير دستمزدهـا در     3افزايش سطح بيكاري تا ميزان 
مقايسه با رشد تورم، بخش بزرگي از هم ميهنان ما را به سمت محروميت و فقر شديـد رانـده     
است و جامعه  دست به گريبان عواقب ناگوار ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از اين سـيـاسـت    

 هاي مخرب رژيم است.
 

 هم ميهنان گرامي!
نزديك به سه سال از اعتراضات گسترده شما بر ضد كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و فرماندهان 
سپاه و نيروهاي امنيتي و لگدمال شده ميليون ها راي ريخته شده به صندوق ها مـي گـذرد.       
حذف بخش وسيعي از رهبران پيشين جمهوري اسالمي و زنداني بودن آنها، در جريان سركوب 

مـراجـع   ” خشن و خونين جنبش مردمي، در كنار محاصره امنيتي خانه و دفاتر اكثريت مطلـق    
در قم و شهرهاي ديگر، كنار زدن هاشمي رفسنجاني از حاكميت، كه در گـذشـتـه نـه       “  تقليد

بود و انحصار بيش از پيش حاكميت سياسي در دسـت گـروه     “  عمود خيمه نظام”چندان دوري 
كوچكي از تاريك انديشان و مزدوران ولي فقيه بيش از پيش نشانگر محدود شـدن پـايـگـاه         

اجتماعي رژيم و بحران عميقي است كه رژيم با آن دست به گريبان اسـت. رسـوايـي       -سياسي
مجلس نهم و خودداري اكثريت مردم از   “  انتخابات” دستگاه ماشين راي رژيم در جريان شوي 

شركت در اين انتخابات با وجود همه تهديد ها و حتي التماس بخشي از سران ارتجاع نشان داد 
كه رژيم حاكم بدون پشتوانه مردمي و تنها با اتكاء به  زور سرنيزه و سركوب است كه مي تواند 

 به حيات مخرب و خانمانسوز خود ادامه دهد.
افزون بر بحران همه جانبه داخلي سياست هاي ماجراجويانه رژيم واليت فقيه در مـنـطـقـه     
خاورميانه و خليج فارس، ميهن ما را به لبه خطرناك پرتگاه ماجراجويي نظامي و دخالت آشكار و 
گسترده كشورهاي امپرياليستي، در امور داخلي ميهن ما رانده است. مردم ما در سال هاي اخيـر   
به دفعات شاهد بوده اند كه چگونه رژيم واليت فقيه بي توجه به منافع ملي ميـهـن و بـراي        
تخفيف بحران هاي داخلي خود  به ماجراجويي هاي خطرناك بين المللي دسـت زده اسـت.         

براي سركوب هرگونه اعتراض داخلي و پـاكسـازي گسـتـرده       “  خطر خارجي” استفاده از بهانه 
نيروهاي دگرانديش سياست آشناي نيروهاي ارتجاعي ميهن ما در سال هاي اخير بوده و مـردم  

تاريك انديشان حاكم را “  ضد امپرياليستي” و “  ضد استكباري”ما ديگر فريب شعارهاي دروغين 
تجاري با شركت هـاي فـرامـلـي         -نخواهند خورد. وجود ده ها ميليارد دالر قرار داد اقتصادي 

امپرياليستي، اعمال سياست هاي اقتصادي ديكته شده از سوي صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني و سركوب خشن حقوق و آزادي هاي دموكراتيك طبقه كارگر و زحمتكشان ميـهـن در     

معيار واقعي شناخت ماهيت رژيمي است كه فاحعه كنوني را   كنار سركوب وحشيانه حقوق زنان 
 براي كشور ما پديد آورده است.

 
 هم ميهنان گرامي!

را با نگراني هاي عميق درباره سرنوشت ميهن مان آغـاز مـي        1391ما همراه با شما سال 
كنيم. حزب ما در ماه هاي اخير ضمن محكوم كردن تحريم هاي اقتصادي اعمال شده از سوي  
كشورهاي امپرياليستي، كه اثرات مخرب آن را بيش از پيش مردم عادي و زحمتكش احسـاس  
مي كنند، همچنين هشدار داده ايم كه هرگونه ماجراجويي نظامي  در منطقه خـلـيـج فـارس         
عواقب فاجعه باري براي ميهن ما به همراه خواهد داشت. ثمره هشت سال اشغال و دخـالـت        
-نظامي خونين امپرياليسم در عراق، كشتار صدها هزار انسان بي گناه و تخريـب اقـتـصـادي      

اجتماعي و بي ثبايي سياسي اين كشور بهترين نمونه فاجعه دخالت امـپـريـالـيـسـم در امـور            
كشورهاست. از اين رو مخالفت و مقابله با دخالت امپرياليسم در امور داخلي ميهن ما وظـيـفـه       
مهم و درنگ ناپذيري است در مقابل همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور.  مبارزه بـراي     
رهايي از بندهاي استبداد قرون وسطايي رژيم واليت فقيه و استقرار حق حاكميت مردم وظيفـه  
و امري است براي مردم و نيروهاي مردمي كشور ما و نه هيچ نيروي خارجي. تجربه سال هاي  
اخير نشان داده است كه نيروهاي اجتماعي با عمل مشترك و سازمان يافته مي توانند ارتـجـاع   

 حاكم را به عقب نشيني وادار كنند. 
، اميدوار است كـه    1391كميته مركزي حزب توده ايران با شادباش فرا رسيدن نوروز و سال 

سال نو سال موفقيت هاي جنبش مردمي در عقب زدن ارتجاع حاكم و گشايش راه به سـمـت   
اصالحات و تحوالت مهم در عرصه طرد استبداد و تحقق آزادي، استقالل و عدالت اجتمـاعـي   

 باشد.    
 1390اسفندماه  22كميته مركزي حزب توده ايران، 

 شادباش نوروزي كميته مركزي ... ادامه 

 100ضمن بيان اين كـه      “  مهر” گفتگويي با خبرگزاري 
درصد واجدان شرايط در آستارا در انتخابات شركت كردند، 

حتي افراد ناتوان و سالخورده اي كه توانايـي  ” مدعي شد 
حركت نداشتند نيز با كمك نزديكانشان خود را به حـوزه    
هاي اخذ راي رساندند و در انتخابات مجـلـس شـركـت       

 “ كردند.
“ جـرس ” همچنين بر اساس گزارش پايگاه اينترنـتـي     

برخي از كانديداهاي انتخابات عليرغـم وابسـتـگـي بـه          
حكومت بر تقلب در فرآيند راي گيري نـهـمـيـن دوره         
مجلس شوراي اسالمي صحه گذاشته اند. از جمله پروين  
احمدي نژاد (خواهر محمود احمدي نژاد رييس دولـت) و      
عبدالرضا ترابي (عضو مجلس هشتم) كه هر دو از شـهـر     
گرمسار كانديدا شده بودند، پس از ناكامي در انتـخـابـات    
گفتند كه راي گيري در اين شهر متقلبانـه بـوده اسـت.        

بـا افشـاي     “  قـانـون  ” ترابي در گفتگويي با پايگاه خبري 
مشاركت حداقلي شهروندان در انتخابات گرمسار گـفـت:     

ظهر كمتر از پنج  12نرخ مشاركت در انتخابات تا ساعت ”
 »راي« شب  11درصد بوده و از ساعت چهار بعدازظهر تا 

او افشا كرده كه در اين شهر هر “  شده است.  خريداري مي
هزار تومان خريداري شده است. خبر   100تا  40راي بين 

مربوط به خريد راي شهروندان در برخي شهرهاي ديگر با 
هزار تومان نيز گزارش شهـر شـده      50تا  30رقمي بين 

 “ است.
جنتي، سخنگوي شوراي ارتجاعي نگهـبـان نـيـز در         

از “  انتخـابـات  ” سخناني كه اعتراف صريحي به مهندسي 
سوي نيروهاي ارتجاعي است با وقاحت كامل اعالم كرد: 

از مردم به دليل راي ندادن به افرادي كه نبايد انتـخـاب   ” 
 “ كنم.... شدند تشكر مي مي

در اين جمله را با نيروهاي بسيج، “ مردم”البته اگر جاي 
انتظامي و سپاه عوض كنيم جمله به واقعيت نزديك تـر    
خواهد بود. علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم نيز تك تـك     

 را راي به نظام خواند.  90آراي ريخته شده در انتخابات 
بيش از هر چـيـز    90اما واقعيت اين است كه انتخابات 

افالس سياسي رژيم واليت فقيه را به نمايش گذاشت. از  
راه انداختن اتوبوس هاي جمع آوري راي تا پخش پول در 
شهرستان ها و دهات براي كشاندن مردم به پاي صندوق 
هاي يك انتخابات نمايشي بيش از آنكه نمايشگر توان و   
پايگاه گسترده اجتماعي رژيم باشد نشانگر آن است كـه    

انتخاباتي در حـد  “  شو” اين رژيم حتي براي برگزاري يك 
درصدي با دشواري هاي جـدي رو بـه        40-30شركت 

روست. نكته ديگري كه اشاره به آن مهم است اين است  
كه اكثريت قاطع برگماردگان اين شو انتخاباتي مشـتـي     
مزدور ارتجاع و نمايندگان كالن سرمايه داري تجاري و   
بورژوازي بوروكراتيك هستند كه نبايد از آنـهـا  حـز            
خدمتگزاري به ولي فقيه و سران فرماندهان نـظـامـي و      
انتظامي انتظاري داشت. مجلسي كه با ماشين راي ارتجاع 
و مزدوران آن برگمارده شده باشد نمي تواند نماينده مردم 

 ميهن ما و پاسدار حقوق  قانوني آنها باشد.
روشن است كه از جمله برنامه هاي رژيم بـراي سـال     
آينده حل مسئله جانشيني احمدي نـژاد و در صـورت           

رياست جمهوري تنظيم و مهنـدسـي   “  انتخابات” برگزاري
خواهد بود. مبارزه براي گسترش اعتراض  “  انتخابات” اين 

هاي اجتماعي و حركت به سمت بـازسـازي جـنـبـش          
اعتراضي توده ها برپايه برنامه هاي واقع بينانه و مردمـي  
يگانه راه مقابله با تكرار چنين سناريوهاي ضد مـلـي و       

 مردمي در آينده است. 

 ... 90انتخابات  ادامه 
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سياست هاي ضد مردمي: ادامه 
 اضمحاللِ كشاورزي ميهن

 8ادامه در صفحه 

هزار خانـوار   60اسفند ماه،  بحران در صنعت چاي، بيش از  19به گزارش ايلنا، 
كار در گيالن و مازندران را در خطر نابودي قرار داده است. در گزارش ايلنـا،    چاي

كـاران،     كاران، عدم مطالبات چـاي    به نقل از  ايرج هوسمي، رئيس اتحاديه چاي
دليلِ بحران در صنعت چاي كشور ذكر شده است. وي در اين مصاحبه گفته است  

هزار تُـن چـاي      70كار،  خورشيدي، كشاورزان چاي 72تا  69كه، بين سال هاي 
هزار تُن كاهش پيدا كـرده اسـت.      16توليد مي كردند كه اين رقم هم اكنون به 

كار با اين توضيح كه هيـچ   ماه، به نقل از يك چاي اسفند 3روزنامه جهان صنعت، 
كاران در نظر گرفـتـه    از سوي دولت براي چاي 91تدبيري در رابطه با توليد سال 

در حالي كه تنها دو ماه تا فصل برداشت چاي باقيمانـده  “ نشده است، مي نويسد:  
است، چايكاران، باغ هاي چاي را رها كرده اند و حتي هيچ اقدامي براي هـرس،    

انجام نداده انـد. تـاكـنـون           91شخم و آماده سازي زمين هاي چاي براي سال 
بـحـران   “   هيچگونه تسهيالتي نه به كشاورزان و نه كارخانجات داده نشده است. 

كاران ميهن منحصر نمي شود؛ در طول سال هاي  صنعت كشاورزي ايران به چاي
ها و خبرهاي نگران كننده در زمينه سقوط بيش از پيش كشـاورزي     اخير گزارش

بار آن    اند كه پيامدهاي زيان ايران از سوي رسانه هاي داخلي به وفور انتشار يافته
را مي توان در گزارش اخير مبني بر نابودي خانواده هايي كه از اين طريق امـرار    

بهمن ماه، با گزارشي در ارتبـاط   3معاش مي كنند مشاهده كرد. روزنامه خراسان، 
با وضعيت كشاورزي ايران، در گفت و گو با چند خانواده كشاورز، علت بي رغبتـي  
اين خانواده ها براي فعاليت كشاورزي را جويا مي شود. سختي كار كشاورزي بـه   
دليل ادامه شيوه هاي سنتي، هزينه هاي زياد، بازدهي كم، نبود حمايت هاي الزم 

اند كه فعاليت در زمينه كشاورزي را با مشـكـل    هايي از طرف دولت، از جمله علت
هزار كشاورز پنبه كار در اسـتـان هـاي       25اند. بنابرهمين گزارش،   مواجه ساخته

گلستان، فارس، خراسان هاي رضوي، شمالي، و جنوبي، اردبيل، سمنان و مركزي 
سالند و نسل جوان تمايلي به فعاليـت   50فعالند كه همه آنان در رده سني باالي 

در بخش كشاورزي را ندارد. محمد حسين صادقي، مدير عامل تعاوني پنبه كاران  
بعيد به نظر مي رسد جوانان فعلـي جـايـگـزيـن        “  كاشمر، در اين باره مي گويد: 
آمار بهره برداران بخش كشاورزي در كشور حدود “ پدرانشان در اين بخش بشوند.

سال اعالم شـده     60ميليون و پانصد هزار نفر و متوسط سن كشاورزان باالي  4
صاحب نـظـران بـازده كـم         “ است. روزنامه خراسان در نتيجه گيري مي نويسد:   

اقتصادي در بخش كشاورزي و مقرون به صرفه نبودن سرمايه گذاري را دلـيـل     
اصلي اين موضوع مي دانند و بخش هاي صنعت و خدمات را داراي بيـشـتـريـن     

، در اشاره بـه آمـار       89شهريورماه  6ايلنا، “  متقاضي براي اشتغال ذكر مي كنند. 
ميليون و يك صـد   5حدود  1384در سال “ شاغالن بخش كشاورزي مي نويسد:  

 24/7هزار نفر در بخش كشاورزي مشغول به كار بودند كه اين جمعيت مـعـادل     
درصـد از    9درصد از كل جمعيت فعال و حدود  21/4درصد از كل نيروي شغلي ، 

سال كشور را به خود اختصاص  10هزار نفري باالتر از  813ميليون و  56جمعيت 
روند عقب نشيني بخش كشاورزي آغاز شـد. در ايـن         1385داده است. در سال  

هزار  827ميليون و  4هزار نفري به  272سال شاغالن بخش كشاورزي با ريزش 
هـزار و       17را    86ايلنا در ادامه، ريزش نيروهاي اين بخش در سال “  نفر رسيد.

سال فاجعه براي بخش كشاورزي دانسـتـه      1387نفر اعالم مي كند. سال   633
ايـن     1388هزار نفر را شاهديم. در سال  465شده است كه ريزش كمي بيش از 

هزار نفري بوده است. گزارشِ ايلنا، با اشاره به آمار سـال    35بخش شاهد افزايش 
هزار اعالم كرده است كـه   369ميليون و  4، جمعيت فعال در اين بخش را 1389

درصد از شاغالن كشور را شامل مي شود. آيا اين ريـزش بـه         21كمي بيش از 
دليل مكانيزاسيون كشاورزي در ميهن صورت گرفته است؟ اين پرسش را روزنامه 
ايران، كه به نوعي ارگان دولت به حساب مي آيد، جواب مي دهد. روزنامه ايـران،   

درصد كـل     8، در اين باره آورده است كه،  طبق آمار فائو، ايران با 89تيرماه  22
سرمايه گذاري در بخش مكانيزاسيون به نسبت كل سرمايه گذاري در بخش هاي 
 14ديگر كشاورزي، كمترين درصد سرمايه گذاري در جهان را داراست. ايـلـنـا،       

با وجود افزايش يك و “ ، به نقل از گزارش فائو، مي نويسد:  89ماه  آبان
، ايران همچنان اقدام بـه واردات    2010نيم ميليون تني گندم در سال 

، صادق 89خردادماه  21به گزارش خبرگزاري مهر، “  گندم خواهد كرد. 
خليليان، وزير كشاورزي، در همايش فرهنگ و مديريت جهادي در قـم  

ما در چند سال آينده مجددا در بحث توليد گندم به خود “ اظهار داشت:  
با اينكه “  كفايي خواهيم رسيد و نيازي به واردات گندم نخواهيم داشت. 

اند، با وجود اين همـيـن    اين سخنان نزديك به دو سال پيش بيان شده
شد ايـران     ها گفته مي چند روز گذشته خبرهايي انتشار يافت كه در آن

تـيـرمـاه     1مقدار كالني گندم از آمريكا وارد كرده است. روزنامه ايران،  
، به نقل از محمد رضا جهانسوز، معاون وزير جهاد كشاورزي، مـي    89

درصد خريد گـنـدم      20امسال نسبت به سال گذشته بيش از ” نويسد:  
افزايش داشته و قطعا امسال كشور در زمينه توليد گندم خود كفا خواهد 

ها را بخواهيم باور كنيم اين سوال پيش مي آيد  چنانچه اين گفته“  بود. 
كه پس اين حجم گسترده واردات گندم با چه توجيهي ادامه دارد؟ در     
تابستان امسال وزير جهاد كشاورزي در مجلس حضور يافت تا نسبت به 

مـردادمـاه، در     12گويي كند. شرق،   هاي بخش كشاورزي پاسخ معضل
با وجود تـمـامـي    ”قسمتي از گزارش خود درباره اين حضور مي نويسد: 

گاليه ها كه در دو حضور وزير جهاد كشاورزي در جمع مجلسي ها بـه  
عملكرد اين وزارتخانه در حمايت از كشاورزان شده بود و نگراني ها از   
حجم باالي واردات و كاهش محصوالت كشاورزي، صادق خليـلـيـان    
 75اعالم مي كند كه محصوالت كشاورزي داخلي، نيـاز جـمـعـيـت          

ميليوني كشور را تامين مي كند. اما وي به اين نكته اشاره نمي كند كه  
ميليوني با محصوالت داخلي تامين مي شود چـرا     75اگر نياز جمعيت 

واردات محصوالت كشاورزي رشدي فزاينده دارد و به گفته نمايندگـان  
” از هندوانه چيني گرفته تا انگور مصري در بازار كشور يافت مي شود.  

اسفندماه، در اشاره به وضعيت كشاورزان استان چهـار   2جهان صنعت، 
درصد سيب زميني اسـتـان در      90محال و بختياري، خبر مي دهد كه 

، مي نويسد: 89مهرماه  22انبارها مانده و خريدار ندارد. خبرگزاري مهر، 
كارخانه پنبه در گلستان يا سرزمين دشت گـرگـان      37سال قبل  30” 

فعال بود و اكنون تعداد آنها به اندازه انگشتان دست كاهش يافته است 
درصد ظرفيت واقعـي،   20و كارخانجات پنبه استان هم اكنون كمتر از 

بنا “  توليد دارند و حتي برخي كارخانجات به انبار غالت تبديل شده اند. 
 120، صادرات پنبه استان بـيـش از       1353بر همين گزارش، در سال 

درصد محصوالت كشاورزي استـان را، پـنـبـه          45ميليون دالر بود و 
تشكيل مي داد. مهر، به نقل از آخوند زاده، مدير عامل يك كـارخـانـه     

هزار تُن پنـبـه بـه       100پنبه،  آورده است كه، در سال گذشته بيش از 
كشور وارد شده است. جعفر مفيد زاده، رئيس موسسه تحقيقات پـنـبـه     
كشور، در گفت و گو با مهر، مي گويد كه، در سال هاي اول انـقـالب،   

هزار كارگر بومي و    53هزار تُن بود و  80صادرات محصول پنبه حدود 
غير بومي در اين رشته شاغل بودند. وي همچنين اظهار داشـت كـه،      

سال قـبـل بـه       30هزار هكتار در  160سطح زير كشت پنبه كشور از 
رسيده اسـت.   10هزار هكتار رسيده و تعداد كارخانجات نيز به  9حدود 

درصد كـاهـش    90به اين ترتيب مجموع ميزان توليدات پنبه در حدود 
، در گـزارشـي بـه وضـعـيـت             89ماه  ارديبهشت21يافته است. ايلنا،  
خصوص پس از اجراي حذف  يارانه ها، پـرداخـتـه       كارخانجات قند، به
صنعت قند از پر مصرف ترين حامل هاي انـرژي    ” است و مي نويسد:  

درصد مصـرف     75بين صنايع غذايي محسوب مي شود، به طوري كه 
ايلنا در   “  گاز در مجموع صنايع غذايي به صنعت قند و شكر تعلق دارد. 

مصرف باالي انـرژي گـران     ” ادامه با اشاره به اين موضوع مي نويسد:  
قيمت و آزاد، منجر به رشد شديد قيمت تمام شده توليد مي شود و در   
صورتي كه اين هزينه ها از سوي دولت جبران نشود با شكري بسـيـار   

مشكل ديگري كه دامنگير كارخانجات قـنـد   “  گران مواجه خواهيم بود.
درصـد از       10كشور گرديده است كاهش تعرفه  واردات كشور تا حد   

به اجرا درآمد. ايلنا مي نويسد:   1385سوي دولت بوده است كه در سال 
درصـد رسـيـد،         10حتي به  1385كاهش تعرفه واردات كه در سال ”

هزار تُن شكر وارد شود. ... با توجه بـه آن         480ميليون و  2باعث شد 
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 ادامه  اضمحال  كشاورزي ...

كه قيمت شكر خارجي ارزان تر از شكر داخلي بود، توليدات كشورمـان  
در انبارها ماند و در نتيجه نقدينگي كارخانجات تامين نشد، پـرداخـت     
“ پول چغندركاران هم به تعويق افتاد و انگيزه توليد به شدت پايين آمد. 

، گزارشي در ارتباط با ورشكسـتـگـي    89خردادماه  30خبرگزاري مهر، 
شركت هاي نيشكر خوزستان را انتشار داد. در قسمتي از اين گـزارش،   

يكي از جدي ترين مشكالت اين صنعت اين اسـت كـه     ” آمده است:  
شكر توليد شده كارخانجات آن توسط دولت خريداري نمي شود و بـه    
جاي آن شكر از كشورهاي خارجي وارد مي شود چرا كه به گفته دولت 
هزينه واردات شكر بسيار كمتر از هزينه خريد آن از شـركـت هـاي        

سيد شريف حسيني، نماينده مردم اهواز، در همين زمينه “ خارجي است.
هزار نفر در اين كارخانجات مشغول بكار هستنـد   23اكنون ”مي گويد: 

و اگر اين صنايع به هر دليلي نتوانند به حيات توليدي و اقتصادي خـود  
“ ادامه دهند وضعيتي فاجعه بار در استان خوزستـان رخ مـي دهـد.          

 5، خبر داد كه توليد چغـنـدر كشـور از          89تيرماه  22روزنامه ايران، 
هزار تُن كاهش يافته است. در چـنـد       200ميليون تُن به يك ميليون 

هاي كشاورزي از سوي دولـت و عـدم        سال گذشته واردات محصول
هاي كشاورزي باعث گرديده است تا كشاورزي ميهـن   توجه به معضل

ماه، به بررسي  دي 13سير قهقرايي خويش را ادامه دهد. جهان صنعت، 
صنعت پنبه كشور پرداخته است و از قول كاظم فرهمند، نايب رئـيـس   

صنعت پنبه مدت هاسـت  ” كميسيون كشاورزي در مجلس، مي نويسد:  
به دليل واردات بي رويه با چالش مواجه شده است. صفر شدن تعـرفـه    
وارداتي در سال هاي گذشته باعث شده واردات يكباره پنـبـه ضـربـه       

ماه، گزارشي  آبان 5روزنامه اعتماد، “  سنگيني به پنبه كاري كشور بزند. 
هاي كشاورزي در سـال جـاري را          در ارتباط با آمار واردات محصول

ميليون دالر در     2283انتشار داد. بر اساس اين گزارش، كمي بيش از  
شش ماهه نخست امسال محصول هاي كشاورزي وارد كشـور شـده     
است. دانه ذرت و برنج جزو ده قلم عمده وارداتي در نيمـه نـخـسـت        

ها  ميليون دالر ارزش واردات آن 551و  827امسال بودند كه به ترتيب 
ميليون دالر برآورد  447بوده است. ارزش واردات قند و شكر به ميزان  

شده است. در ميان اين اقالم وارداتي حتي پياز و موسير هـم وجـود        
درصـد از       9بر اساس آخرين آمار، حـدود      ” دارد. اعتماد مي نويسد:   

اعتماد “  واردات كشور را محصوالت كشاورزي به خود اختصاص دادند. 
هاي وارداتي از جـملـه، مـيـوه،        در ادامه با ارائه جزييات آمار محصول

هـا،   ، چاي، و جز اين  ها هاي شيري، حبوبات، غله گوشت قرمز، فراورده
اين در حالي است كه دولت از يك سو با تعويـق خـريـد      ” مي نويسد:  

محصوالت كشاورزان ايراني و از سوي ديگر با نشان دادن چراغ سبـز  
به واردات اين دست محصوالت، عمال كشاورزي كشور را در تنگنا قرار 

بدون شك به دليل موقعيت جغرافيايي ميهن كـه آب و        “  داده است.
هواي خشكي دارد، و به دليل تغييرهاي جوي غير قابل پيش بـيـنـي،    

هـاي كشـاورزي      بايد اذعان كرد كه در زمينه فعاليت و توليد محصول
طبيعي است كه شاهد حوادثي باشيم كه در اين روند خلل هايي را وارد 

يي كه در رابطـه   ها و علت هاي اصلي كند، اما با نگاهي دوباره به گفته
با سير ركود در كشاورزي ميهن بيان شد نمي توان اين عامـل آب و      
هوايي را علت اصلي ركود كشاورزي قلمداد كرد. در هر صـورت، بـه      
دليل پاسخگو نبودن و ضد مردمي بودن دولت حاكم نمـي تـوان بـا        

ها و چرايي درپيش گرفتن چنين سياست هاي خانمان  قاطعيت از علت
براندازي ارزيابي صحيحي ارائه كرد، منتها با توجه به گستردگي فسـاد  

هاي حاكم مي توان تا حدودي با اطمينان گفت كه اصوال هـر   در مقام
يي از جمله در بخش كشاورزي به صورتي تنظيم  نوع سياست اقتصادي

مي گردد كه منافع حاكمان سركوب گر را تامين كند. و درست به دليل 
همين بينش ها كه در آن وضعيت زحمتكشان  به هيچ انگاشتـه مـي     
شود، ما به طور مداوم شاهد فقر و فالكت هزاران خانواده اي هستـيـم   

 كه در ارتباط با اين سياست ها قرباني مي شوند.
 

 ادامه   صادرات نفت به وسيله ...

صنعت ملي نفت ايران، به دليل حساسيت و اهميت موضوع، در ابتدا بـا چـراغ     
خاموش صورت بگيرد. واپس گرايان از واكنش اجتماعي به خصوصي سازي اين 
منبع اصلي درآمد ملي و ثروت ملي هراس دارند. بي جهت نبود كه ديدار خامنه  
اي از وزارت نفت، كه با هدف جايگزيني شركت هاي خصوص براي صـادرات    

اسفـنـد مـاه،       2نفت انجام گرفته بود، بالفاصله تكذيب شد. خبرگزاري فارس،  
تكذيب خبر حضور رهبر معظم انقالب ... در وزارت نفت. يك منبع آگاه ”نوشت: 

در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، خبر منتشره در باره حضـور    
رهبر ... در روز پنج شنبه در وزارت نفت را تكذيب كرد. اين مقام آگاه تاكيد كرد  

 “كه خبر منتشره در برخي رسانه هاي مجازي صحت ندارد.
تحريم ها، به ويژه تحريم خريد نفت، كه شامل ممنوعيت صادرات تجهيزات 
و فن آوري براي صنايع نفت، گاز، و پتروشيمي مي گردد، موقعيت صنعت ملـي  

 رو مي سازد.  روبه  نفت ايران در بازارهاي جهاني را با چالش هاي بسيار جدي
هاي فاجعه آفرين تحريم هاي مداخله جويانه برضد مردم ميهن  يكي از نتيجه

ما، در اولويت قرار گرفتن خصوصي سازي صنايع نفت و گاز از سـوي رژيـم         
 واليت فقيه است.

خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران مغاير با حق حاكميت ملي ايران و به 
 معناي سپردن ثروت ملي كشور به چنگال ارتجاع و امپرياليسم است.

 

 بدرود رفيق ابوذر 
 1333رفيق ابوذر غالمي در سال 

در روستاي خميران بندر انزلي ديـده  
به جهان گشود، تحصيالت ابتدائي و 
متوسطه را در بندر انزلي به پـايـان     

وارد دانشكده  1351رساند و در سال  
افسري گـرديـد. پـس از اتـمـام             
  تحصيالت نظامي در نيروي زمينـي 

فضاي آكنده  .به خدمت مشغول شد
از تبعيض ، فساد و نادرستي با روح   

از مخالفان فكري سلـطـنـت      حساس اين افسر جوان دمساز نبود و او را به يكي
  كشان و كسب اطمينان  از نادرستي مشـي  تبديل كرد. عشق سوزان او به زحمت 

كشانيد. پس از پيروزي انقالب بهمن از طريق زنده ياد   چريكي او را به راه حزب 
رفيق رضا شلتوكي به صفوف نظاميان مرتبط با حزب پيوست. رفيق ابـوذر در       

در يورش دوم به حزب دستگير و در بيدادگـاه انـقـالب       1362ارديبهشت سال 
سال زندان محكوم گرديد. او پس از زندان در كنار امور معيشتي بـه    4ارتش به 

اولين مجموعه شعر او بـه       .آورد كار مورد عالقه خود يعني ادبيات و شعر روي 
 .از سوي انتشارات حرف نو انتشار يافت 1381در سال “ رنج و برنج”نام 

بود كه در “  سيل كول توسه دار ”دومين كتاب او مجموعه شعر گيلكي به نام 
از سوي انتشارات گيلكان و سومين كتاب او مجموعه  شعري به نام  1383سال 
از سوي انتشارات فرهنگ ايليا چـاپ   1386بود كه در سال “  فصل پنجم زمين” 

 شد. 
هاي چيستا، دانش و مردم، گيله وا، بـام   مقاالت و اشعار رفيق ابوذر در ماهنامه
رسيد. رفيق ابوذر تا پايان عمر به آرمان   سبز و روز نامه گيالن امروز به چاپ مي

 ها وفادار ماند. ها و سيامك روزبه ها، افضلي
پس از يك نبرد جانكاه با بيمـاري   بهمن  28رفيق ابوذر در سحر گاه جمعه 

خـواهـد     سرطان ديده از جهان فرو بست. ياد و خاطره رفيق ابوذر غالمي گرامي 
 ماند.
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با تحريم خريد نفت ايران از سوي كشورهاي عضو اتـحـاديـه اروپـا،         
مسئوالن رژيم واليت فقيه بيش از پيش به اجراي برنامه خصوصي سازي 
صنعت ملي نفت ايران تمايل نشان مي دهند. دراين زمينه رييس اتحاديه  
صادر كنندگان فرآورده هاي نفت، گاز، و پتروشيمي، طي يـك نشـسـت      

اسفند ماه، اعالم داشت، دولت از مشاركت بخش خصوصي در    2خبري، 
صادرات نفت استقبال مي كند. به گزارش ايلنا، وي خاطر نشان سـاخـت:    

شايد پيام دولت به ما اين باشد كه اگر ما [در] صادرات نفت به فرانسه و   ” 
انگليس حضور نداريم، شما [بخش خصوصي] حضور داشته باشيد ... مـا         
[بخش خصوصي] اعتقاد داريم هيچ نگراني براي صدور نفت وجود نـدارد    

درصد از    20چرا كه پيش از اين نيز درخواست كرديم تا در آينده نزديك 
پيش از اين نيز رسانـه  “  فروش نفت را به عهده بخش خصوصي بگذارند. 

شـركـت هـاي      ” هاي همگاني، در اواسط بهمن ماه، اعالم كرده بودند:    
دراين زمينـه  “  خصوصي با منابع خارجي جايگزين شركت ملي نفت شوند. 

دولت احمدي نژاد و ولي فقيه به همراه سپاه پاسداران با واگذاري صادرات 
 نفت به شركت هاي خصوصي توافق دارند. 

به هر روي، برخالف تبليغات بي پشتوانه سران و مسئوالن جمـهـوري   
ويـژه     اسالمي، اين تحريم ها عالوه بر اينكه زندگي اكثريت مـردم بـه      

زحمتكشان را زير تاثير مخرب خود قرار مي دهد، به جايگاه تاريخي ايران 
در بازار جهاني نفت و سازمان كشورهاي صادر كننده نفت [اوپك] نـيـز       
لطمه جدي وارد مي سازد. از هم اكنون عراق در مقام يكي از كشورهـاي   
نفت خيز عضو اوپك، با افزايش صادرات نفت درصدد كسب مكان دوم در 
ميان اعضاي اوپك است. وزيرنفت پيشين عراق اخيرا يادآوري كرد كـه،     

هزار  600ميليون و  2ميالدي به  2012صادرات نفت عراق تا پايان سال 
بشكه در روز مي رسد. در صورت تحقق اين امر، عراق در بازار جهاني از    

 ايران پيشي مي گيرد. 
ويـژه   هاي كمتر مورد اشاره در تحريم هاي ويرانگر، به اما يكي از نتيجه

تحريم خريد نفت از ايران، افزايش نفوذ و تقويت نقش ارگان هاي نظامي
امنيتي مانند سپاه پاسداران و بنيادهاي انگلي در صنايع نفت، گـاز، و       -

پتروشيمي است، كه در حكم شاهرگ درآمد ارزي كشور اسـت. پـاسـدار       
قاسمي از هنگام برگماري خود به عنوان وزير نفت دولت احمدي نژاد، نـه  
تنها نفوذ سپاه پاسداران درصنايع نفت و گاز را گسترش بخشيده، بـلـكـه    
زمينه هاي خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران را نيز فـراهـم آورده       

بهمن ماه، همزمان با اعالم تحريم خريد نفت و    3است. خبرگزاري ايلنا،  
ممنوعيت صادرات تجهيزات و فن آوري نفت و گاز از سوي اتحاديه اروپا 
به جمهوري اسالمي، گزارش داد كه، اصالح قانـون نـفـت و اصـالح           
اساسنامه شركت ملي نفت ايران درمجلس آينده بررسي و تصويب خواهد 

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي گـفـت،     ” شد. ايلنا نوشت:   
بعد از اصالح قانون نفت و نهايي شدن قانون نفت و گاز اصالح اساسنامه 
شركت ملي نفت درمجلس بررسي مي شود. درصورتي كـه زمـان الزم        
براي بررسي اساسنامه شركت ملي نفت نداشته باشيم ممكن اسـت ايـن     

اصالح قانون نفـت در راسـتـاي        “  موضوع به مجلس نهم موكول شود. 
ولي فقيه و در مقام مكمل برنامه آزاد سازي اقتـصـادي    44ابالغيه اصل 

صورت مي گيرد. پيش از اين مدير عامل شركت ملي نفت ايران نـيـز از      
تغيير قراردادهاي نفتي سخن گفته بود، كه به معناي اجـازه مشـاركـت        
شركت هاي فراملي در مالكيت چاه هاي نفتي و توليـد اسـت. وي بـه           
خبرگزاري شانا، اوايل مهر ماه، خاطر نشان كرده بود كه، براي افـزايـش     
جذب سرمايه گذاري، بازنگري در قراردادهاي نفتي در شركت ملي نـفـت   

 ايران آغاز شده است و قرار دادهاي نفتي به تدريج تغيير مي كند.
گيري، نماينده شركت ملي نفت ايران با حضور در  همزمان با اين موضع

جمع اعضاي هيات نمايندگي اتاق بازرگاني تهران، آغاز عرضه اوراق سلف 
 نفتي را اعالم كرد. 

كليد خصوصي سـازي  ” آذر ماه، گزارش داد:   10روزنامه دنياي اقتصاد، 
نفت زده شد. عرضه اوراق سلف نفتي ... اولين گام براي خصوصي سـازي  

نفت پس از چهار دهه برداشته شد. اوراق سلف نفتي چهار ساله اسـت كـه        
خواهد بود. اين  94و فروش مجدد آن به دولت در سال  90خريد آن در سال 

درصـد و       9اوراق به معامله نفت سنگين خام صادراتي ايران با حداقل سود 
بشـكـه نـفـت          10درصد تعلق مي گيرد و پايه هر قرارداد  12حداكثر سود 

 “است.
اين اولـيـن     ” روزنامه دنياي اقتصاد، درادامه گزارش خود تصريح مي كند:  

باري است كه حرف از خصوصي شدن نفت به ميان مي آيد، زيرا چه قبل و   
چه بعد از انقالب، اجازه ورود سرمايه هاي داخلي خصوصي به حوزه نفت و   

الزم به ياد آوري است كه گرچه هفته گذشته اعالم شده “ گاز داده نشده بود.
است زمان توزيع و فروش اوراق سلف نفتي (به عـلـت تـحـريـم هـا) و                 

هاي بازار ارز و سكه به تعويق افتاده، اما برنامه خصوصي سازي نفـت   نوسان
 كماكان در اولويت قرار دارد.

واكنش اتاق بازرگاني به برنامه خصوصي سازي و انتشار اوراق سلف نفتـي  
تامل بر انگيز و افشاگرانه بود؛ محمد مهدي راسخ، دبيركل اتـاق تـهـران،        

خواندن كليات طرح مذكور، خواستار واگذاري كلـيـه طـرح      “  مناسب”ضمن 
هاي شركت ملي نفت ايران به بخش خصوصي گرديد. وزارت نفت از زمـان   
برگماري پاسدار قاسمي اعالم كرده است كه، تمام زمينه هاي ضرور بـراي    

 حضور بخش خصوصي در صنعت ملي نفت ايران را فراهم خواهد كرد. 
به طور مثال، مدير كل معاونت بين المللي شركت ملي نفت ايران در بـاره  

بخش خصوصي ”خصوصي سازي در صنايع نفت و گاز با صراحت تاكيد كرد: 
براي ورود به بخش پايين دستي نفت از جمله صنايع پتروشيمي و پااليشگاه 
هاي كشور هيچ مانعي ندارد و در بخش باال دستي نيز بخش خصوصي بـه    

 آذر ماه).  9(ايسنا،  ”صورت كنسرسيوم مي تواند حضور داشته باشد
با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، و راهبرد وزارت نفت در ريـاسـت     
پاسدار قاسمي، مي توان با صراحت اعالم داشت كه، در سايه اخـتـنـاق و        
سركوب، به كارگيري فشار و فضاي ناشي از تحريم هاي ويرانگر و مـداخلـه   
جويانه خارجي، ولي فقيه، سپاه، و دولت ضد ملي احـمـدي نـژاد بـرنـامـه           
خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران را به مورد اجرا گذاشته اند. تحـريـم    
هاي خارجي امكان مداخله و غارت بي سابقه منابع نفتي را به شركت هـاي  
وابسته به سپاه پاسداران و بنيادهاي انگلي داده است. بي جهت نيسـت كـه      

خوانند و پيوستـه بـه      همين كانون هاي قدرت، تحريم ها را نعمت الهي مي
 تنش آفريني مي پردازند. 

هنگامي كه مجلس شوراي اسالمي به پاسدار قاسمي راي اعتماد داد، او     
گيري خود گفته بود، خواستار فعاليت بخش خصوصي در    در نخستين موضع

 به نفت دارد. “ نگاه جديدي”صنعت ملي نفت ايران است و 
نـگـاه   ” امروز با گذشت چند ماه و به دنبال تحريم ها معنا و مفهوم ايـن    

مشخص مي شود. خصوصي سازي صنعت نفت مامـوريـت اصـلـي        “  جديد
پاسدار قاسمي در وزارت نفت است. اكنون نيز با تحريم ها و گسترش آن بـه  
صنايع نفت و گاز برنامه خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران در اولـويـت   
برنامه هاي رژيم واليت فقيه قرار گرفته است. به ديگر سـخـن، نـتـيـجـه          
مستقيم تحريم خريد نفت از ايران، تقويت نقش سپاه پاسداران و خصـوصـي   
سازي صنعت نفت، يعني مهم ترين صنعت كليدي و راهبردي كشور اسـت.    
خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران و در اولويت قرار گـرفـتـن آن بـا         
محاسبه و انگيزه مشخص از سوي رژيم واليت فقيه صورت گرفته و مـي      
گيرد. اين برنامه در اوج تنش هاي سياسي با آمريكا و متحدانش و درسـت     
همزمان با به كار گرفتن تحريم هاي مداخله جويانه به ويژه تحريم خـريـد     
نفت، عالمت حساب شده اي با وزن و بار سياسي معين به امپرياليسم جهاني 
است. رژيم واليت فقيه در ادامه تالش هاي خود براي پيوند گسـتـرده بـا         
سرمايه داري جهاني، برنامه خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران را طـرح  

 و آشكار مي سازد. 
اجتماعي جمهوري  -نبايد فراموش كنيم كه سياست ها و راهبرد اقتصادي

اسالمي، و تاثير و نفوذ ژرف ديدگاه هاي مبتني بر نوليبراليسم اقتصـادي در    
حاكميت، طي سال هاي اخير در اقدام و تصميم گيري هاي امپرياليسـم در    
خصوص ميهن ما نقش داشته است. اين امر از چشم رهبران و گرداننـدگـان    
رژيم واليت فقيه نيز پنهان نبوده و نيست. برنامه خصوصي ابتدا با واگـذاري   
صادرات نفت به شركت هاي خصوصي كليد مي خورد. بي جهت نبـود كـه      

ورود بخش خصوصي به فعـالـيـت هـاي       ” بهمن ماه، گزارش داد:   10ايلنا، 
فروش نفت درواقع تست اين بخش براي فعاليت هاي جدي تـر اسـت ...         
درحال حاضر شركت ملي نفت شامل تحريم است اما ديگر شـركـت هـاي      
بخش خصوصي كه مشمول تحريم نشده اند و مي توانند به خـوبـي بـراي      

ارتجـاع حـاكـم       ”مبادالت نفتي وارد شوند.
تالش بسيار دارد تا برنامه خصوصي سـازي  

 صادرات نفت به وسيله شركت هاي خصوصي
تحريم خريد نفت ايران، و برنامه خصوصي 

 سازي صنعت ملي نفت 

8ادامه در صفحه   



1390اسفند ماه  22شنبه  دو   10   890شمارة  

   :بحرانِ اقتصادي اروپا
 درس هايي ارزنده براي جنبشِ مردميِ 

اروپا، و تالش هاي پشت پـرده   اتحاديه بحران اقتصادي و سياسي در
براي  “ صندوق بين المللي پول”و غير دموكراتيك قدرت هاي اروپايي و 

، و جلوگيري از سقوط سيستم بانكيِ يونان و اروپا، هـنـوز     “ يورو” حفظ 
بدون دربرابر داشتن دورنمايي مشخص، ادامه دارد. اعالميه هاي سياسي 
متعدد، در كنار صورت هاي مختلف مهندسيِ ارقام و تردستيِ حسابداري 
در يونان و كشور هايي مانند ايتاليا، اسپانيا، و پرتغال، هنوز نتوانسته انـد  
حتي خوشبين ترين صاحب نظران را در مورد امكـان بـرون رفـت از          
بحران متقاعد سازند. تحليل و  توجه فعاالن نيروهاي  سياسي كشورمان 
در باره بحران اتحاديه اروپا و سرنوشت فاجعه آميز كشور هايي مـانـنـد    

اقتصادي و پيامدهاي ضد دموكـراتـيـك آن       -يونان از منظر اجتماعي 
هايي مهم است، زيرا در كشور ما نيز دولتي نا مشروع بـر     آموزنده درس

خالف خواست اكثريت مردم و به نـفـع سـرمـايـه هـاي كـالن و                
يي) ثروتمند عمل مي كند. در ايران نيز دولت    يي(اليگارشي  ساالري جرگه

البته به سبك  -گر، بر اساسِ الگوي اقتصادي نوليبراليسم نامشروع كودتا
مـان را بـه        رنج آفريني، اقتصاد ملي كشور“  شوك درمانيِ” با  -پينوشه

 ويراني كشانده است.  
اسفندماه دولت دست نشانده يونان آن را با  19آنچه كه در روز جمعه 

 85نـامـه بـا         نام موفقيت در تجديد نظر و تخفيف بدهي ها و موافقت
درصد از طلبكاران  اعالم كرده است، تنها بازي با ارقـام اسـت. زيـرا         

و روبناي سياسي  يونان در دهه گذشته، اقتـصـاد ايـن       “ اتحاديه اروپا” 
كشور را به ورطه نابودي كشانده اند. يونان به همراه برخـي ديـگـر از        

ها به طـور     كشور هاي غربي فاقد ظرفيت توليد و رشد اند، و اقتصاد آن
عمد به هر چه بيشتر وام ستاندن معتاد شده اند. با تجديد نظر و تخفيف  

درصد بدهي كنوني يونان ، حاال دولت غير انتخابي  و منفور آن  بـر   53
، مجاز است كه (“ اي اس ام“ (” عهدنامه ثبات مالي اروپا” اساس موازين 

وام دريافت كـنـد!      “ صندوق بين المللي پول” ميليارد يورو از  130مبلغ 
هاي بسيار خشـن و ضـد          اين يعني از چاله به چاه افتادن، زيرا نسخه

و پيامدهاي غير انساني آن كـامـال     “  المللي پول صندوق بين” اجتماعي 
بدهي هاي دولـتـي    “  بازسازي”شناخته شده اند. اين فرمول به اصطالح 

و تعديل  اقتصادي، در انتظار ديگر كشور هاي سرمايه داري اروپا و از     
ها زير فشار بـدهـي      جمله آمريكا نيز هست. چون اقتصاد بسياري از آن 

هاي نجومي در حال ورشكستگي است. به عبارت ديگر،  در هنـوز بـر      
همان پاشنه خواهد چرخيد و اين دولت ها براي پرداخت هزينـه هـاي     

طور نزول بدهيِ موجود، مجبور به وام ستاندنِ هـر چـه        نوبتي و همين
بيشتر خواهند بود. تمركز سرمايه هاي عظيم مالي و نفـوذ پـر قـدرت         

“ نزول خـواريِ   ” ها در عرصه سرمايه داري جهاني، در عمل  سياسي آن
مدرن و گسترده  از طريق اوراق بهادار دولتي است. قابل توجه اينكه، در 

كه جامعه يونان با فقر ساختاريِ روزافزوني روبه رو است و به دليل  حالي
سياست هاي رياضتي حتي قشر هاي مياني بابت مخارج فرزندان خـود    

ساالريِ(اليگارشيِ) يونان مبلـغ     درمانده اند، سرمايه داران كالن  و جرگه
 اند!     ميليارد يورو در بانك هاي سويس ذخيره كرده 600

و   “اتحاديه اروپا”عنصرِ اساسي بحران كنوني سرمايه داري جهاني كه 
عظيم   “ اضافه انباشت” را  تهديد مي كند،  برآمده از “   يورو” واحد پولي 

هاي (مشتقات) مالـي     سرمايه مالي و رشد سرطانيِ انواع ابزار و محصول
است. در اروپا و در مجموع كشورهاي عمده سرمايه داري جـهـانـي،         
شاهدهايي وجود دارند كه از طوالني بودن و ژرفش بيشتر اين بحران، و 

به خصوص در اليه هاي زحمتكش جوانان كـه در       -گسترش بيكاري
كنـد.   حكايت مي -مي نامند“  نسل  گم شده” كشور هاي غربي  آنان را 

  22/4جوانان )، افزايش نرخ رشد بيكاري   2012ماه(ژانويه   در دي/بهمن 
ميليون نفر بود. رشد منفي و ركود اقتصادي اروپا بـه      5/5در صد يعني 

بـرآمـده از     دليل اين و يا آن اشتباه در برنامه  اقتصادي نيست، بلكـه    

خصلت اين بحران  و ادامه الگوي اقتصادي نوليبرالي به هدف تداوم مـنـافـع      
كالن سرمايه هاي مالي است. در غياب برنامه ريزي مدون ملي  و  سـرمـايـه     
گذاري مستقيم، نه تنها كشور هايي مانند يونان و پرتغال،  بلكه اقتصـاد هـاي     

اتـحـاديـه    ” رو اند. در   بزرگي مانند انگليس هم با رشد منفي و ركود مزمن روبه
اقتـصـاد ايـن      “  نجات”براي “ صندوق ثبات  مالي اروپا”شرايط تحميلي  “اروپا

بـانـك هـاي      ” كشورها، به طور دقيق بر مبناي تزريقِ پول تنها از طـريـق       
به منظور  سرمايـه  “  وام” به منظور تضمين پشتوانه اين بانك ها  و “  خصوصي

صورت  بدهي هايي   گذاري هاي خصوصي بنا شده است، كه بارِ سنگين آن، به
هايي نجومي، بر دوش زحمتكشان خواهد افتاد. در اين شيوه مـديـريـت        با رقم

اجتماعي مدون ملي در راسـتـاي     –كشور،  جايي براي برنامه ريزي  اقتصادي 
توسعه، رشد، و  كارآفريني وجود ندارد. هسته اصلي اين الـگـوي اقـتـصـادي،         

بازار ” در  چارچوب  “  عرضه و تقاضا” اقتصاد نوليبرالي است كه بر اساس قانون 
فقط سوداگري سرمايه هاي خصوصي كالن را در اولويت قرار مي ”  بي نظارت 

دهد. هدف در اينجا ايجاد رشد اقتصادي بر محورِ افزايشِ نسبت سود بر سرمايه 
به سرمايه گذاري بيشتر است، به اين اميد كه “  ترغيب سرمايه داران” به منظور 

اثر جنبيِ اين سوداگري و ثروت اندوزيِ خصوصي سـرانـجـام بـتـوانـد بـه                
هاي عمده اين الگوي  و بهبود اقتصادي جامعه  منتهي گردد. عامل “  كارآفريني”

       اقتصادي به صورت اختصار عبارتند از: ايجاد بازار كارِ انعطاف پذير بـه هـدف
تنزل ارزش نيروي كار با وارد آوردنِ فشار هاي نزولي بر سطح درآمدهاي قشر 

محدود كردن شديد هزينه هاي اجتماعـي در بـودجـه         -هاي مياني و پاييني 
خصوصي سازي هر چه بيشترِ شئون اسـاسـي اجـتـمـاعـي              –ساالنه دولت 
محدود كردن برنـامـه    -تنزل هر چه بيشتر ضريب ماليات بر سود  -اقتصادي 

 ريزي مدون ملي،  و حذف  سرمايه گذاري كالن دولتي.  
آنچه كه بر اساس اين الگو به نام تعديل اقتصادي و بـرنـامـه اقـتـصـادي          

ها و تبليغات، به منظور بهينـه   رياضتي به اجرا گذاشته شده است، بر خالف ادعا
سازي، صرفه جويي، و مسئوليت پذيري فردها و نهادها نيست، بلـكـه حـملـه       
عريان به منافع مادي و اجتماعي  زحمتكشان است. تحليل حزب كمونـيـسـت     

صـنـدوق   ” و دستورهاي   “  عهدنامه ثبات مالي اروپا” پرتغال از اين به اصطالح 
جالب توجه اند. اعالميه كميته مركزي حزب كـمـونـيـسـت       “   بين اللملي پول

“ پيمان تجـاوز ” را يك “  عهدنامه” )، اين  2012ژانويه  31ماه ( بهمن 11پرتغال، 
مي دانـد.  “  تسليم نامه” ارزيابي مي كند و امضاي آن از جانب دولت  پرتغال را 

زيرا با امضاي آن، حق حاكميت ملي را واگذار مي كند و كشور را در ركود بسيار 
عميقي فرو خواهد برد. اعالميه كميته مركزي يادآور مي شود كه، اين به هيـچ   

نيست، زيرا بر خالف مباني پايـه ايِ دمـوكـراسـي و           “  عهدنامه” شكل يك 
هاي بين المللي و حتي بر خالف ضابطه هاي اروپا است. از ايـن روي،        قانون

حزب كمونيست پرتغال خواستار مـبـارزه دمـوكـرات هـا، و پشـتـيـبـانـي                   
اسـت.  “  عـهـدنـامـه    ” انترناسيوناليستي زحمتكشان و مردم در مبارزه برضد اين 
يـي كـه        در لحـظـه  ” كميته مركزي حزب كمونيست پرتغال متذكر مي شود:  

پيامدهاي ويرانگر اجراي اين پيمان تجاوزگرانه  شدت يافته و آشكار مي گردند، 
مبارزه براي طرد آن يك ضرورت ملي و ميهن دوستانه به لحاظ حيثيت ملـت،  

شايـان  “  شرايط زندگي پرتغالي ها، و حق استقالل و دفاع از آينده پرتغال است. 
توجه است كه رفقاي رهبري حزب كمونيست پرتغال در مورد شرايط تحمـيـل   

 11ادامه در صفحه 
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 ها دارند. گاه متضاد و متفاوتي در تحول تغييرهاي شگرف در جهان عرب اثرگذاري هاي گه
شركت مي كنند؟ ساخـتـار   “  دولت وحدت ملي”چه كساني ، و چه نيروهايي، در اين سئوال: 

 كرد؟ خواهد  رهبري  آن چيست، و چه نيروئي آن را
از سوي عباس، رئيس جمـهـوري،   “  بيانيه دوحه” بر اساس “  دولت وحدت ملي” حنا عميره:  

        رهبري خواهد شد و سياست هاي داخلي خود را هدايت خواهد كرد. وظيفه اصلي ايـن دولـت
(از جمله، انتخابات رياست جـمـهـوري،        پيشنهادي، نظارت بر انتخابات عمومي آينده خواهد بود

)، و همچنين شروع به بازسازي آنچه كـه در     ”ساف” انتخابات مجلس، و انتخابات شوراي ملي 
سال پيش اسرائيل به نوار غزه نابود شده اند. اين دولت از چهره هاي مسـتـقـل      3جريان حمله 

(بـه طـور         تشكيل خواهد شد، و هيچ گونه وظيفه سياسي مشخصي را به عهده نخواهد گرفـت 
عمده تكنوكرات خواهد بود). تصميم گيري هاي سياسي به طور اساسي زير مسئوليت رهـبـري     

 باقي مي مانند.“ ساف”
گزارش هاي رسانه هاي جهان و منطقه از اين سخن مي گويند كه گويـا اجـالس      سئوال: 

دولت وحـدت    ” نيرو هاي سياسي فلسطيني در قاهره، نتوانست بر سر تركيب و يا تاريخ تشكيل 
خواستار اين شده است كه تشكيـل  “  حماس” به توافق دست يابد. آيا اين درست است كه  “  ملي

گوهاي دو جـانـبـه مـيـان           و ها در گفت دولت وحدت ملي به عقب انداخته شود؟ آيا اين مسئله
حل خواهد شد و به سرانجام خواهد رسيد؟  در اين صورت نقش نيـروهـاي   “  الفتح” و “  حماس” 

 ديگر چه خواهد بود؟
در رابطه با تـاريـخ تشـكـيـل        “  خالد مشعل” اجالس قاهره بر پايه درخواست  حنا عميره:  

هفته بود. ايـن    2بحث و گفتگو نكرد. او خواستار به تاخير انداختن اين موضوع به مدت  “  دولت” 
مسئله به طور اساسي مورد تفاهم همه نيروهاي سياسي شركت كننده واقع شد كـه: ايـن بـه         

حـزب  ” تعويق انداختنِ بحث نمي تواند نامحدود باشد. همه ديگر نيروهاي فلسطيني از جـملـه      
اند؛ دليل اين  در زودترين هنگام“  دولت وحدت ملي” طرفدارِ تشكيل خواهان و   ”مردم فلسطين

امر نيز اينست كه چنين توافقي گامي استوار است كه نشان مي دهد شكاف در بين نـيـروهـاي    
 فلسطيني تمام شده و به پايان رسيده است.

گـري     نامه و مصالحه يي كه با ميانجـي  لطفاٌ  در رابطه با جنبه هاي كليدي موافقتسئوال:  
قطر در اواسط بهمن ماه مورد توافق دوطرف قرار گرفت توضيح دهيد، و بگويـيـد اجـراي آن         

 هايي خواهد بود؟ متضمن اجراي چه اقدام
ماده اصلي است. مسـئلـه اول         2در قطر در اساس شامل فقط  ”بيانيه دوحه” حنا عميره:  

ايجاد يك دولت متشكل از چهره هاي مستقل به رهبري و زير مسئوليت رئيـس جـمـهـوري،       
محمود عباس، است و مسئله دوم برگزاري انتخابات عمومي در زودترين هنگام اسـت. هـيـچ         

 گنجانده نشده است.“ بيانيه”مسئله ديگري غير از اين دو در اين 
براي رسيدن به اين توافـق،  “  حماس” و  ”الفتح” يي كه از سوي  مصالحه هاي اصلي سئوال:

 پذيرفته شدند، چه بودند؟ 
تشـكـيـالت    ” ما فكر مي كنيم كه هر دو طرف به اين نتيجه رسيده انـد كـه       حنا عميره:  

گوها با اسرائيل، زير فشار فوق العاده اي قـرار     و پس از شكست روند گفت“  خودگردان فلسطين
گرفته است، و نيز اينكه شكاف و جداسري بين نيروهاي فلسطيني، اسرائيـل را بـه ادامـه و            
گسترش سياست هاي خود برضد مردم فلسطين تشويق مي كند. در كنار اين مسئله، حقـيـقـت     
اينست كه جنبش مقاومت نيز در معرض بحران عميقي  قرار داشت. هر دو طرف متوجه شـده     
اند كه وظيفه دارند به يك راه حل برسند. اما به نظر مي رسد كه هنوز هم برخي منافـع اداري    

 هايي در مسير راهند. (بوروكراتيك) مانع
گوهاي خـود بـا دولـت           و در گذشته راهبرد گفت“  تشكيالت خودگردان فلسطين”   سئوال: 

اسرائيل را  بر اساس راه حلي مبني بر قبول وجود دو كشور مستقل فلسطين و اسرائيل قرار داده 
بود. آيا اين امر هنوزهم  ادامه دارد؟  آيا رهبري حماس راه حل مبني بر دو كشور را پذيـرفـتـه     

 است؟
راهبرد(استراتژي) فلسطيني ها هنوز هم همان [ايجاد دو كشور] است.  يعـنـي         حنا عميره:  

ژوئـن     4ايجاد يك كشور مستقل و داراي حق حاكميت ملي فلسطيني در چارچوب مرزهـاي    
سازمان ملل. هيچ تغييري در اين  194، و بازگشت پناهندگان فلسطيني بر اساس قطعنامه 1967

راهبرد (استراتژي) به وجود نيامده است.  اما در سياست هاي حماس تغييري ايجاد شده است و   
آن اينكه، حماس در حال حاضر از سياست ايجاد يك كشور مستقل در سرزمين هاي اشـغـالـي    

رسميت شناختن اسرائيل نيست. حماس در حـال    فلسطين دفاع مي كند، اما در مقابل، حاضر  به
رسميت شناختن اسرائيل. ما فكر مـي      ساله صحبت مي كند و نه به 15حاضر از يك آتش بس 

ديگر، به خصوص در اين روزها، وجـود  “  حماس” و “  ساف“كنيم كه شكاف سياسي سابق ميان 
ندارد. در حال حاضر انواع ديگر تفاوت ها و اختالف نظرها در رابطه با منافع و موقعيت آن ها در  

 زمينه كنترل دولت فلسطين مطرح است.  

 ادامه امضاي پيمان وحدت ملي  ...

شده به كشور شان و ديگر كشور هاي اروپا بـر ايـن       
اين  پرده استتار كننده نوعي از  استيالي ” نظرند كه:   

نواستعمار در اتحاديه اروپا است كـه ديـكـتـاتـوريِ           
دارنده نوليبراليسم در حكـم آمـوزه     هاي بازارِ نگاه نهاد

(دكترين) ترديد ناپذير و نهادينه شده اي است كه  در     
هـا   صدد به انحطاط كشاندن نهادهاي ملي و تقليل آن

به ايفاي نقشِ مجري برنامه هاي اقتصادي و  بودجـه   
هاي بزرگ به نـفـع    ساالنه تعيين شده به وسيله قدرت

 “    سرمايه هاي مالي است.
با وجود تفاوت هاي مشخص بين درجـه رشـد و         
شرايط مشخص ايران و كشورهاي اروپايـي مـانـنـد،       
پرتغال و يونان، توجه به عملكرد سرمايه داري جهانـي  
و برنامه هاي تعديل اقتصادي براي جنبش مـردمـي     

هـا و       كشور ما حائز اهميت است. زيرا بر خالف تبليغ 
هاي خدعه گرانه ولي فقيه برضد سرمايه داري،    افاضه

و پيش بيني هاي بي اساس در باره سقوط سـرمـايـه      
يي نزديك، اقتصاد كشور ما نـيـز  بـه         داري در آينده

اي بر اساس الگوي  نوليبرالي  صورت برنامه ريزي شده
 يي قرار داده شده  ويران گرانه“  جراحي بزرگ” بر تخت

است. در كشور ما هم خصلت زير بنـايِ اقـتـصـادي        
سرمايه داريِ آن موجب تمركز سرمايه هـاي كـالن       
مالي پر نفوذ  در چار چوب يك اقتصاد تك محصولـي  
(نفت)  و وارداتي گرديده است، و در ميهن ما نيز ايـن    
وسيله الزم به منظور ثروت اندوزي قشرهاي فوقـانـي   

ها) شده اسـت، و        ساالران(اليگارش  بورژوازي و جرگه
داري و گسترش  آن  در مقابل خـواسـتـه هـاي        نگاه

زحمتكشان نيز وظيفه عمده  و عاجل روبناي سياسـي  
رژيم قرار داده شده اسـت. بـر خـالف ادعـاهـاي               
قلدرمنشانه رژيم واليي و ماجراجويي هاي بين المللـي  
آن، واقعيت انكارناپذير اين است كه،  كشور مـا هـم     
اكنون به شكل هاي گوناگون به مدار سرمـايـه داري     

تر اينكه، آينده، حيات، و    جهاني بسته شده است. مهم 
منافع كالنِ شخصي و گروهي جناح هاي اصـلـي در     
روبناي سياسي ديكتاتوري حاكم، بـا  نـهـادهـا و             

هاي  سرمايه داري جهاني هر چه بيشتر گره مي  عامل
يعني همان مركزها و قدرت هاي بزرگي كـه    –خورند 

و “  نواستعمـار ” ها را  رفقاي حزب كمونيست پرتغال آن
 كنند. توصيف مي مي“ بازار آزاد”ديكتاتور هاي 

درس مهم ديگر از بحران اروپا ايـن اسـت كـه           
ادعاهاي  هواداران دو آتشه نوليبراليسم اقتصـادي در    
كشور ما درباره  رابطه الگوي اقتصادي نوليبرالـي بـا     

ها، كامال پوچ از آب در      گسترش دموكراسي و آزادي
آمده اند. زيرا هم اكنون در قلب اروپـا نـهـاد هـا و            

“ بازار آزاد  ” نيروهاي سياسي پشتيبان سرمايه داري و  
به صورتي عريان حقوق دموكراتيك اكـثـريـت  را           
لگدمال مي كنند و براي ايتالـيـا و يـونـان، بـدون            
انتخابات، نخست وزير  تعيين مي كنند! در كشور مـا     
نيزتنها بر اساس يك جبهه  و اتـحـاد گسـتـرده از           
نيروهاي مترقي، دموكرات، و ميهن دوست است كـه    
مي توان در مبارزه هم زمان با ديكتاتوري حـاكـم، از     

هـاي نـظـامـي و          منافع ملي در مقابل دست اندازي
 اقتصادي امپرياليسم محافظت و دفاع كرد. 

 ادامه بحران اقتصادي اروپا...



 قرار دهد.
اين اجـالس   سئوال: 

در جـريـان يـك دوره        
تاريخي و در زماني كـه    
خاور ميانه دسـتـخـوش    
تغييرهاي قابل توجـهـي   
است، انـجـام گـرفـت.        

هاي كـلـيـدي     اثرگذاري
وضعـيـت فـعـلـي در          
دستيابي به موفقيـت در    
ــالس       ــل اج ــي ــك تش

كدامنـد؟ آيـا     “  وحدت” 
ها در سوريه،  روند تحول

ليبي، و ديگر كشورهـاي  
را بـه    “  حماس” منطقه، 

تغيير در موضع خـود و    
آمـدن بـه سـر مـيــز           

 گو مجبور كرد؟ و گفت
، ما فكر مي كنيم كه تغييرهاي چشمگيري كـه در      حنا عميره:  

خاور ميانه در جريان است، و به خصوص آنچه كه در سوريه در حـال  
وقوع است، تاثير زيادي بر موضع حماس داشته اند. اين تغييـرهـا در      
حال هل دادن حماس به مسيري جديد است و ممكـن اسـت ايـن        
سازمان[حماس] را به قبول تغييرهايي راهبردي( استراتژيك) در سطح     
سياسي مجبور كند. اين تغيير غيرمنتظره در موضع حماس، در اسـاس   

نامه  در دوحه و زماني صورت گرفت كه رهبر آن، خالد مشعل، موافقت
را كه در آن محمود عباس در مقام رئيس جمهوري آينده اعالم “ قطر”

مي شود، امضاء كرد.  اما الزم به يادآوري است كه، روند تغيير هـاي     
از سـوي     ”بيانـيـه دوحـه     ”هموار نيست. “ حماس”سياسي در درون 

رهبران با نفوذ حماس، به خصوص در نوار غزه، رد شد. ايـن گـونـه       
شكاف ها مي تواند توافق بر سر تشكيل دولت جديد فلسطـيـنـي را      
باطل و از اعتبار بيندازد. در حال حاضر دوباره به پله اول بازگشته ايم.  

هاي مهمي كه برخي از رهبران محلي حماس در غزه را بـه       از دليل
رويارويي و مخالفت با خالد مشعل كشاند، به طور عمده منافع مستقيم 
برخي از جناح هاي حاكم در غزه است كه خواهان حفظ مقـام هـاي     

اند، و در كنار آن، آنان بـر ايـن        ممتاز خود در اين بخش از فلسطين
 ”تحول اسالمي”و به اصطالح  -باورند كه شايد روند تغييرها در مصر

به نفع و در جهت ايجاد يك موجوديت جديد و جداگانه  -در آن كشور
( يك بخش جدا از بقيه فلسطين در كرانه غربي) باشد. بـنـابـرايـن،          
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قاهره، پايتخت مصر، در هفته اول اسفند ماه، ميزبان رهبري همه نـيـروهـاي    
سياسي مطرح در مبارزه تاريخي فلسطين بود. مهم ترين موضوع مورد بـحـث      
نيروهاي سياسي فلسطين خاتمه دادن به شكاف بين نيروهاي تشكيل دهنده و   

گرايان حماس بود كه، در دو      حامي دولت خودگردان فلسطيني و جنبش اسالم
دهه اخير، ضعيف شدن جنبش خلق فلسطين را موجب شده است.  مـحـمـود         

اسفنـدمـاه    3عباس، رئيس دولت خودگردان فلسطين، و رهبران حماس، در روز 
نامه وحدت ملي را مورد تائيد قرار دادند.  توافق اصولي بـر سـر مـفـاد           موافقت
ساعت مذاكره ميان محمود عباس، و خالـد مشـعـل،       12نامه، در طول  موافقت

نـامـه      دبيركل حماس، كه دو روز ادامه داشت، به دست آمد.  زمينه اين موافقت 
بهمن  17تاريخي بين نيروهاي عمده فلسطين، توافق هايي بود كه قبالٌ، در روز 

ماه، در دوحه، پايتخت قطر، ميان محمود عباس و خالد مشعل به امضاء رسيـده  
به رهبري محمود عبـاس، در    “  دولت وحدت ملي” نامه،  بود. بر پايه اين موافقت 

 4سراسر خاك فلسطين تشكيل خواهد شد. محمود عباس و خالد مشعل در روز  
ماه، با رهبري تمامي نيروهاي جنبش فلسطين مالقات كردند، و در دو دور  اسفند

و “)  سـاف “ (” بخش فلسطيـن  سازمان آزادي” مذاكره در رابطه با تجديد ساختار 
، و  پيوستن حماس بـه    “ ساف”  روز كردنِ ساختار  ايجاد تغيير هايي به منظور به

آن، ايجاد دولت وحدت مليِ گذار، كه در سراسر قلمرو خاك فلسطيـن حـاكـم      
بـخـش      خواهد بود، تبادل نظر كردند.  بر پايه اين تغييرها، نقش سازمان آزادي 

، در مقام تنها نماينده خلق فلسطين، به آن بازگردانده خواهـد  “) ساف(” فلسطين 
  عضو هيئت سـيـاسـي حـزب       “ حنا عميره” ، رفيق “ نامه مردم” شد.  به دعوت ،

، “) سـاف ” بخش فلسطيـن(   و عضو هيئت اجرايي سازمان آزادي“  مردم فلسطين” 
گوهاي قاهره شركت داشته است، به سئوال هاي مشخصي در باره  و كه در گفت
 يي كوتاه،  پاسخ داد. ، در قالب مصاحبه“دولت وحدت ملي”تشكيل 

گـوهـايـي كـه در آن              و رفيق حنا، شما اخيراٌ و پس از پايان گفت سئوال: 
نيروهاي سياسي اصلي فلسطيني شركت داشتند، از قاهره بازگشتيـد. مـوضـوع       

 گوها چه بـود؟ چـه كسـانـي درآن شـركـت داشـتـنـد؟                      و اصلي اين گفت
فـوريـه      23و      22اسفند ماه (    4و  3نشست قاهره در روز هاي حنا عميره:  

جـهـاد   “و   “  حـمـاس  ” ) با حضور همه سازمان هاي فلسطيني از جملـه     2012
ها، برگزار شد. موضوع هاي اصلي مورد بحث در اجـالس    ... و جز اين    ”اسالمي

گو درباره آشتي بين نيـروهـاي    و سازمان فلسطيني در قاهره، گفت 13يك روزه  
فلسطيني ، و پايان دادن به تقسيم فلسطين بود، كه اثرهاي فاجعه آمـيـزي بـر      
جنبش مبارزاتي مردم فلسطين برضد اشغال داشته است، تقسيمي كه  در بحـث  
هاي شوراي امنيت در رابطه با پيشنهاد به رسميت شناخته شدن دولت مستقـل  

(چند ماه پيش)، در حكم دليلي براي حـمـايـت         2011فلسطيني، در پايان سال 
نكردن از آن پيشنهاد، مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر اينكه اسرائيل در مقام  
دولت اشغالگر، با بهره برداري از مسئله تقسيم فلسطين به منظور توجيه ادامـه    

غزه را  ”ساف” اشغال با اين بهانه كه اين كشور[اسرائيل] نمي تواند تا زماني كه   
گوي مسـتـقـيـم      و زير نظارت ندارد به راه حلي براي مسئله فلسطين از راه گفت

توافق كند، در مذاكره مقدماتي به منظور ارزيابي امكان شروع دور جـديـدي از     
 ،”اسحاق مولوخ” گوهاي دو طرف كه در عمان (پايتخت اردن) برگزار شد،    و گفت

يي جداگانه در دستور كـار     نماينده اسرائيل، بر آن بود كه غزه را همچون مسئله

12 March 2012 

 11ادامه در صفحه 

 امضاي پيمان وحدت ملي 
 در فلسطين!

 كمك هاي مالي رسيده
كرون 2000به ياد انديشمند توده اي احسان طبري از دانمارك        

دالر 500به ياد جانباختگان حزب از طرف چمني                        
يورو 50                                                رفيقي از هامبورگ  


