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

  1391فروردين  21،  892شماره 
 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري 
  8ادامه  در صفحه 

سياست هاي خانمان برانداز اقتصادي، و رشد 
 آسيب هاي اجتماعي

در هفته هاي پاياني سال گذشته، مجلس شوراي 
اسالمي بحث و بررسي پيرامون اليحه ضد مردمي 

را با تصويب چند ماده و تبصره “  حمايت از خانواده” 
اسفند ماه پارسال، در  16ادامه داد. خبرگزاري مهر،  

نمايندگان مجلـس  ” اين خصوص گزارش داده بود:  
اليحه  24الحاقي و ماده  2شوراي اسالمي ... ماده    

حمايت از خانواده را بررسي كردند. مجلس درمـورد   
اشتغال زنان مجددا قانوني را وضع نكرده و ايـن      

پرداخت  24موضوع را مسكوت گذاشت اما در ماده 
مطابق مصوبـه مـجـلـس       “  مهريه را مشروط كرد. 

حمايـت  ” به اليحه  2ارتجاع، و برپايه ماده الحاقي 
، دادگاه مي توانست با درخواست مـرد،    “ از خانواده

مـنـافـي    “  زنان را از اشتغال به هر شغلي زير عنوان
منع كند. مـرتـجـعـان حـاكـم          “  مصالح خانوادگي

درهراس از واكنش اعتراضي جنبش زنان دراوضـاع  
بسيار حساس و بحراني كنوني كشور، ايـن مـاده       

اند تـا در       الحاقي را به طور موقت مسكوت گذارده
آينده در صورت امكان مجددا به راي گـذاشـتـه و      

تريـن مصـوبـه مـجـلـس            تصويب كنند. اما مهم 
 22درخصوص حقوق زنان، تصويب نهايـي مـواد       

(ازدواج دوم مرد و چـنـد     23(ازدواج موقت) و ماده   
اسفند  16همسري) بود. به گزارش روزنامه اعتماد،   

 6ادامه  در صفحه 

روبناي سياسي رژيم واليت فقيـه، در سـه       
سال اخير، در راستاي ايجاد امكان بقاي خـود     
دستخوش تغييرهاي مشخصي شده  است كـه   
برآمده  از كنش هاي دروني و تضاد  آشـتـي       

و حركت آنـان بـه قصـد           ناپذير آن با مردم
خواهانه و بنيادين در كشورمـان   اصالحات ترقي

ي رياست جمهوري در   است. كودتاي انتخابات 
كـرد،     اولين موج تغيير در عـمـل     1388سال 

تركيب نيروها، و شكل رابطه بين جناح هـا را    
به همراه داشت. بحران دروني رژيم حاكم تـا     
حدي است  كه حتي تا بر هـم زدن بـرخـي        
ساختارهاي خود و خرد كردن ياران پيـشـيـن،    
شخصيت هائي ماننـد حسـن خـمـيـنـي و             
رفسنجاني،  پيش رفته است. در حال حـاضـر      

دهند كه ساختـار  روبـنـاي         شواهد نشان مي
سياسي رژيم با تمركز بيشتر قدرت در دسـت      
ولي فقيه،  به موازات  تقويت نقش و قـدرت      

 اقتصادي سپاه، در حاال تغيير است.  –نظامي 
ژرفش  اختالف ها و شكاف هـاي درون       

رژيم، برآمده از رويارويي بسيارسنگين مـيـان     
منافع اقتصادي ـ سياسي كانون هـاي قـدرت     
متصل به سرمايه هاي كالن است. پيوند ميان  
اين كانون هاي قدرت هاي سياسي ـ اقتصاديِ 
درون رژيم، بسيار پيچيده، سيال، و به صـورت  
همزمان، در تضاد و در وحدت با يكديگر عمـل  
مي كنند. جناح هاي كليدي در روبناي سياسي  

مي تـوانـد از       “  نظام” دانند كه كل    رژيم  مي
جانب توده ها و جنبش مردمي با خطر مهلكـي  

در هـا      روبه رو گردد، و از اين روي، اين جنـاح 
عرصه مقابله با جنبش مردمي به طور مـتـحـد    
عمل مي كنند. جناح هاي متصل به سـرمـايـه     
هاي كالن انگلي مي دانند كه، تقسيم ثـروت    

ملي كشور با مردم، بر اساس توسعه ملي و در 
جهت عدالت اجتماعي، ديگر سهمي براي آن 

چـالـش اصـلـي       ها باقي نخواهد گذاشـت.     
ديكتاتوري واليي با مردم است و نه با آنـچـه   

مـي  ”  مبارزه  با استكبار جهانـي    ” كه آن را  
الملـلـي    حل بحران روابط بيننامد. بنابراين،  

رژيم نيز تابعي از كنش هاي دروني  و تضـاد  
 آن با كل جامعه خواهد بود.   

هـاي درون     اين تغيير شرايط و آرايش نيرو
رژيم  و به خصوص واقعيت هـاي عـيـنـي         
مبارزه  نيز به نوبه خود جنبش مردمي و بـه      
ويژه بخش هايي از اپوزيسيون درون آن را       
دستخوش تحول  كرده و خواهد كرد. بـيـت      

، “ اصولگرايـان ” هاي  موسوم به  رهبري و نيرو
هـا، در       هاي جناحيِ درون آن با وجود تقسيم

هـاي   عمل توانسته اند با بهره گيري از موضع
مماشات گرايانه اصالح طلبان، كوشش آنـان  
براي دستيابي به اهرم هاي قدرت را خـنـثـي    
كنند و آنان را در روبناي سياسي  به حاشـيـه   

برانند و به بن بست سيـاسـي  و نـظـري            
بكشانند. عملكرد و واكنش هـا پـيـرامـون          
مضحكه انتخابات اخير مجلس در اسفنـدمـاه   
گذشته، و تحليل هاي ضعيـف و بـازي بـا          

و شركت نكردن اما “  تحريم” كلمات در مورد 
راي دادن ... نشان دهنده موقعيت متزلـزل و       
ضعيف  اين دسته از اصالح طـلـبـان اسـت.       
نظرهاي مماشات گرايانه اين بخش از اصالح 
طلبان در سطح جامعه و جنبش مردمي، با بي 
اعتباري روبه رو شده است. اما در مـقـابـل،       
مقاومت و مبارزه شجاعانه بخش هاي پيشـرو  

در  “چپ”مارشِ پرقدرت 
 “ما فرياد مردميم”:فرانسه

 11و 12در صفحات 

ارتجاع، تبعيض جنسيتي، و 
راهكارهاي مبارزاتي 

 جنبش زنان 

از هنگام اجراي قانون حذف يارانه ها بـر اسـاس     
نسخه هاي تجويز شده از سوي بانك جـهـانـي و        
صندوق بين المللي پول، مطلب و نوشته هايي را كه 

هاي گوناگون اثرهاي مخـرب ايـن      ها از زاويه در آن
اند مـي تـوان بـه           سياست مورد بررسي قرار گرفته

ها  نيز مي  فراواني مشاهده كرد.  در ميان اين مطلب 
ها به نحو  توان نوشته هايي را مشاهده كرد كه در آن

اي در صدد القاي اين توهم اند كه، پيامدهاي  موذيانه
بار اين طرح نه ناشي از ماهيت اين سـيـاسـت       زيان

بلكه به دليل مديريت ناصحيح احمدي نژاد است. به  
در    -گـران “  تحـلـيـل   ” همين دليل، بسياري از اين 

هـاي     بدون اشاره به نتيجـه  -داخل و خارج از كشور
فاجعه بار سياست هاي اقتصادي ضـد مـردمـي در        

هاي خود را به سـوي     ديگر كشورها، تيغ تيز حمله
اند بي آنكه نسبت به خـود     احمدي نژاد نشانه رفته

سياست هاي اقتصاديِ تاكنون اعمال شده انتقـادي  
وارد آورند. با اينكه به كار گرفتن تـحـريـم هـاي        
اقتصادي بر ضد ايران در شدت بخشيدن به فقر و   
بدبختي مردم اثري انكار ناپذير دارد، اما نگاهي بـه  
كارنامه دولت ها پيش از اعمال تحريم ها تصويري 
خوشايند و مطلوب از اقتصاد به شدت انگلي ايـران  
ارائه نمي دهد. فقر و بدبختي، بيكاري و تعطـيـلـي     
گسترده مركزهاي توليدي، به عمد يا غيـر عـمـد،      

 3ادامه  در صفحه 
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كميته دفاع از حـقـوق مـردم        ” پس از فراخواني كه در ميانه اسفند ماه گذشته از سوي 
هـا، از سـوي          ، و در پي آن  “ المللي آموزش و پرورش بين“و اتحاديه   “) كودير“(  ”ايران

چندين سنديكاي معلمان در كشورهاي گوناگون به منظور لغو حكم اعدام عبدالرضا قنبري 
يي براي نجات جان اين معـلـم    و آزادي معلمان زنداني ايراني صادر گرديد، كارزار گسترده

)، كه يكـي   LabourStart) “ ليبراستارت” بي گناه آغاز شد. به گزارش پايگاه اينترنتي  
مـورد     13/000دهي كرده بود، پس از حدود يك هفته، بيش از  از اين كارزارها را سازمان

درخواست فقط از طريق اين پايگاه اينترنتي براي مسئوالن جمهـوري اسـالمـي ايـران         
المللي سنديكايـي:   هاي كارزارهاي بين فرستاده شد، كه به نوشته اين پايگاه خبري و بيانيه

ايـم ... بـيـايـيـد              ترين كارزاري بوده است كه تا به حال به راه انداخته اين كارزار بزرگ” 
 “ ليبر استارت” يكي دو روز بعد، شعبه كاناداي “  تر كنيم.  هاي اين كارزار را برافروخته شعله

 رسيده است. 15/000اعالم كرد كه، شمار امضاكنندگان درخواست لغو اعدام به بيش از 
مـاه   دي 14فاش شد، عبدالرضا قنبري در روز   890همان گونه كه در نامه مردم شماره 

) در محل كارش دستگير شد.  او پس از اينكه به سـخـتـي مـورد         2010ژانويه  4(   1388
يـي كـه او را          ضرب و شتم قرار گرفت، در زير شكنجه به اتهام هاي دروغين وساختگي

“ محارب با خـدا “ ها، به عنوان ها كرده بودند اعتراف كرد، و بر اساس آن مجبور به قبول آن
به مرگ محكوم شد. مجازات اعدام او، سه ماه بعد مورد تائيد قرار گرفت و درخواست عفو  
او نيز مورد قبول واقع نشد، و اين به اين معنا است كه حكم اعدام او مي تواند بـه زودي    

 اجرا شود.  
هاي صنفي كارگران صنف مـواد غـذايـي،       المللي انجمن اتحاديه بين 

)،  IUFپزي، دخانيات، و متـحـدان (      كشاورزي، هتل، رستوران، خوراك
فراخواني براي لغو حكم اعدام عبدالرضا قـنـبـري صـادر كـرد، و از              

هاي صنفي عضو خود خواست كه اعتراض و درخواست خـود را     اتحاديه
 هاي جمهوري اسالمي بفرستند. به مقام

در هفته هاي اخير با پيوستن اتحاديه هاي معلمان در استراليا و قبرس به كارزار نجـات  
معلم زنداني از اعدام، ابراز همبستگي با زندانيان سياسي در ايران اوج و گسترش بيشتـري  

، در نيمه فروردين ماه، با جلب حمايت فـعـال     “ كودير“در نيمه فروردين كارزار پيدا كرد.   
، دبير كل كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري، بـه مـنـظـور       “ شاران بارو” خانم 

يي نو به لحاظ كيفيت وارد  مبارزه براي نجات قنبري به يك مرحله
شد. كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري متعهد شد كـه     

هاي خود را براي واداشتن دولت ايران به لغو حـكـم اعـدام       امكان
قنبري به دولت ايران بسيج كند. دو هفته قبل از ايـن، سـازمـان         

، كه تمامي اتحاديه هـاي  “ آموزش و پرورش بين الملل” سنديكائي 
معلمان در سراسر جهان را دربرمي گيرد، نيز حمايت و پـيـوسـتـن     
خود به كارزار جهاني براي نجات عبدالرضا قنبري را اعالم كـرده    

خـوان  ” بود.  اين دو سازمان بين المللي سنديـكـائـي از آقـاي            
، مدير كل سازمان بين المللي كار، خواسته اند كه به طور مستقيم از دولت ايـران  “ سوماويا

 خواستار لغو حكم اعدام براي فعاالن سنديكائي و از جمله آقاي قنبري بشود. 
اتـحـاديـه    ” در بريتانيا، اتحاديه هاي كارگري فعال در مركزهاي آموزشي، از جـملـه         

جمعيت معلمان و اسـتـادان   ” ، “ اتحاديه استادان دانشگاه ها و كالج ها” ، “ سراسري معلمان
، همـگـي بـه      “ اتحاديه معلم هاي زن“، و ”اتحاديه سراسري مديران مدارس”  ، “ دانشگاه

 كارزار جلوگيري از اعدام عبدالرضا قنبري و آزادي او از زندان پيوسته اند.     
، دبيركل اتحاديه استادان دانشگاه ها و كـالـج هـاي      “ سالي هانت“يي كه خانم  در نامه

ماه خطاب به آيت اهللا خامنه اي ارسال داشت، خاطر نشـان   انگلستان، در روز اول فروردين
عضو سنديكاي خود، تـوقـف    122000مي شود كه، او[ خانم هانت] به نمايندگي از طرف   

حكم اعدام و آزادي معلم زنداني، عبدالرضا قنبري، را خواستار است. خانم هانت اظهار مي  
معتقد است برخورد رژيم با آقاي قنبـري   “ اتحاديه استادان دانشگاه ها و كالج ها” دارد كه، 

خانم هانت در ادامه مي افـزايـد:     ”كند.  مقاوله نامه هاي سازمان جهاني كار را نقض مي” 
من آزادي آقاي قنبري و همه زندانيان ديگري كه به خاطر فعاليت هاي سنديكائي هنـوز  ” 

در بازداشت به سر مي برند را خواهانم. من همچنين شما را فرا مي خـوانـم تـا شـوراي          
هماهنگي انجمن صنفي معلمان ايران را به ثبت برسانيد و به آن اجازه دهيد كه فعـالـيـت    

هاي سنديكائي خود را ادامه دهد و با اعضاي خود در ارتـبـاط       
 “    باشد.

 11كميته دفاع از حقوق مـردم ايـران (كـوديـر) در روز                   
ماه، در فراخواني خطاب به نيروهاي مترقي و اتحـاديـه    فروردين

تـر بـراي نـجـات جـان             هاي كارگري جهان، تالش گسترده
عبدالرضا قنبري، معلم زنداني و فعال سنديكائي سابق، كـه در      
معرض اعدام قرار دارد را خواستار شد. جمشيد احمدي، مـعـاون      
دبيركل كودير، در يك بيانيه مطبوعاتي از ابـعـاد گسـتـرده و           
گسترش يابنده جنبش بين المللي براي جلوگيري از اجراي حكم 

 اعدام قنبري قدرداني كرد.   
كارزار بين المللي بـراي    ” معاون دبيركل كودير اظهار داشت:   

نجات عبدالرضا قنبري از چوبه دار نمونه درخشاني از اقدام هائي 
است كه مي شود در سراسر جهان براي كمك به مبارزه مـردم    
ايران براي دموكراسي و عدالت اجتماعي سازمان داد ... ايـن           
چنين كارزارهائي به مردان و زنان شجاعي كه براي تغييـرهـاي   

خواهانه و دموكراتيك در ايران مبارزه مي كنند، و از سـوي   ترقي
ساالر) سركوب مي شوند، پيام مي دهد كه   رژيم تئوكراتيك(دين 

كودير از هـمـه     “   مردم سراسر جهان در كنار آن ها ايستاده اند. 
نيروهاي دموكرات جهان خواستار شده است تا تمـامـي تـالش      
خود را براي نجات جان يك انسان كه هيچ گناهي جز فعالـيـت   
مدني براي حقوق خود و عضويت در يك سنديكا ندارد، به كـار    
گيرند. سخنگوي شوراي مركزي كودير تاكيد كرد كه، نـه ايـن      

يي كـه در ايـن        سازمان همبستگي و نه اتحاديه هاي كارگري
كارزار شركت دارند از مداخله نظامي خارجي در ايران حـمـايـت    

اتحاديه هاي كارگري در سطح بـيـن   ” نمي كنند.  او متذكر شد:   
المللي نشان داده اند كه راه مشروع و صلح آميز و موثري بـراي  
كمك به مردم ايران براي دستيابي به صلح و عـدالـت وجـود        

 “  دارد.
 3نـيـز در روز          “ المـلـل   عفو بين” سازمان 
ماه، درباره وضعيت معلمان زنـدانـي و      فروردين

حكم اعدام عبدالرضا قنـبـري كـه بـه جـرم            
به مرگ محكوم شده است و با  “ محاربه با خدا” 

تقاضاي بخشودگي و لغو حكم اعدام او تا كنون 
هاي قضايي مخالفت شده اسـت،     از سوي مقام

 “ المـلـل   عفو بين” گزارشي منتشر كرد. گزارش  
هاي ديگر اعدام از جلمه در مـورد   سپس به خواست كاهش حكم

جواد الري و روشن نبودن وضعيت احمد و   “و “   فرح واضحان“
هـاي ايـرانـي         كند و از مـقـام     محسن دانشپور مقدم اشاره مي

هاي اعدام در مورد عبدالـرضـا قـنـبـري و           خواهد كه حكم مي
 “الملل عفو بين”اند، لغو گردند.  ديگراني كه محكوم به مرگ شده

از فعاالن حقوق بشر و ديگر فعاالن اجتماعي خواسته است كـه    
هـاي     در اقدامي فوري، اعتراض و درخواست خود را براي مقـام 
طـبـق   ” جمهوري اسالمي بفرستند و به آنان يادآوري كنند كـه    

شـديـدتـريـن     ” المللي، مجازات اعدام فقط در مـورد     قوانين بين
الـمـلـلـي بـا           هاي بين جنايت” يي قابل اجراست كه “  ها جنايت
 “آيند. به حساب مي“ بارترين و شديدترين پيامدها مرگ

حزب توده ايران نيز، كه بر اسـاس سـيـاسـت اصـولـي و               
اش، مخالف حكم اعدام به طور كلي و مخالف سرسخت  اعتقادي

هاي اعتقادي و سياسي است، لغو حـكـم   “ جرم” زنداني كردن به 
اعدام عبدالرضا قنبري و آزادي همه زندانيان سياسي و از جملـه  
معلمان زنداني را خواستار است، و از هيچ  تالشي در اين مـورد    

 كند. كوتاهي نمي
 

كارزار جهاني براي نجات معلم 
 زنداني از اعدام
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 ادامه  ارتجاع، تبعيض جنسيتي...

، براساس تصميم مجلس، ازدواج هاي موقت نياز به ثـبـت   90ماه 
رسمي ندارند و تعدد زوجات يا چند همسري نيز با راي مـوافـق       

 بيش از پيش يافت. “ قانونيت”
ازدواج موقـت از    ” ، چنين گزارش داد:  90اسفند ماه  16اعتماد، 

اين پس نيازي به ثبت كردن در هيچ دفتري ندارد. اين تصميمـي   
بود كه ... مجلس گرفت و البته پرحاشيه شد ... در اتفاق دوم هـم        
ديگر ازدواج دوم آقايان نياز به هيچ شرط و شروطي ندارد. حـتـي    
ديگر الزم نيست يك مرد براي ازدواج دوم از دادگـاه اجـازه             

تصميم نهايي گرفته شد ... د       23و ماده  22بگيرد ... در باره ماده    
نماينده مرد مجلس راي دادند كه ازدواج موقت ثبـت   104رنهايت 

همان ماده اي كه ميگفـت اگـر مـردي         23نمي شود ... درماده    
خواست زن دوم بگيرد، برود دادگاه، تا قاضي مطمئن شود تمكـن  
مالي دارد، و اگر تمكن مالي براي اجراي عدالت را داشت، دادگـاه    

 “به او اجازه ازدواج دوم خواهد داد ... آن را حذف كردند.
حذف اين ماده به معناي رسميت دادن به چند همسري وازدواج 
دوم  بدون هيچ گونه ضابطه وشروط حقوقي است. چنين طرح هـا  

هايي، ضمن به قهقرا بردن جامعه ايران، صرفا و صـرفـا      و اليحه
 درخدمت منافع انگلي ترين بخش هاي ثروتمند جامعه است.  

در طول بيش از سه دهه گذشته، ارتجاع حاكم با اتخاذ سياست 
هايي در زمينه هاي مختلف كوشيد و مي كوشد نقش و جـايـگـاه    

اجتماعي و فرهنگي كشور را كـم رنـگ      -زنان درحيات اقتصادي
كرده و تنزل دهد. اين برنامه ها و سياست ها از زمان بـرگـمـاري     
دولت قشري و راست گراي احمدي نژاد شتاب بيشتري بـه خـود     
گرفته است و ابعاد فوق العاده وسيع ونگران كننده اي يافته است . 

ها، بخشنامه ها، و بـه       در طول اين دوره با انواع طرح ها، اليحه
ايم كه به شـكـل هـدفـمـنـد و              طور كلي سياست هايي مواجه

سيستماتيك حذف زنان از فعاليت هاي اجتماعي را تعقـيـب مـي      
كنند. افزايش محدوديت ها و سياست هاي مبتني بر تـبـعـيـض        
جنسيتي، همراه با اعمال فشار و پيگرد فعاالن جنبش زنان، دقيقـا  
براين پايه استوار است كه امكان حضور موثر زنان درحـوزه هـاي     

سياسي را سد كنند، و بـه   -كار، تحصيل، آموزشي و امور اقتصادي
زن به عنوان فرد فـرودسـت     “  جامعه نمونه اسالمي” زعم خود در 

هاي او درخانواده و نگهداري فرزندان خالصه مي  كه حيطه وظيفه
شود، معرفي گردد. اين سياست تبعيض جنسيتي و طـبـقـاتـي را        

ها، پيشنهادها، و تصويـب   توأمان دارد. ارتجاع حاكم با طرح اليحه 
قوانين تالش دارد هر چه بيشتر زنان را از عرصه هـاي جـامـعـه       
حذف و جنبش زنان را برضد نابرابري و تبعيض جنسيتي ضعيف و 

 مهار كند.
پس از آنكه در تابستان پارسال وزارت كشور اجراي طرح عفاف 

ترين وظيفه اين وزارتخانه ناميد و آن در اولـويـت    و حجاب را مهم
فعاليت هاي خود قرار داد، وزارت علوم دولت قشـري و واپـس         
گراي احمدي نژاد نيز از تشكيل كميته عفاف و حجـاب سـخـن      
گفت. پايگاه خبري دانشجو نيوز، دراواسط مرداد ماه گذشته، دراين  
باره از قول مدير كل دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه ريزي وزارت 

وزارت علوم در جهـت بـرنـامـه       ” علوم از جمله گزارش داده بود:  
ريزي كارشناسانه درحوزه هاي مختلف عفاف و حجاب، كميته اي 
متشكل از صاحب نظران و متخصصان تحت عنوان كميته عفـاف  
و حجاب تشكيل و سياستگذاري هاي خود را در ايـن خصـوص       
انجام داده است ... ارايه راهكارهاي عملي درخصوص حل معضـل     
بدحجابي درميان دختران دانشجو ... فرهنگ سـازي عـفـاف و             
حجاب و درنهايت نهادينه كردن فرهنگ عفاف و حجاب ودرونـي  
كردن آن در ميان دانشجويان ازجمله اهداف و برنامه هـاي ايـن     

بي شك طرح جداسـازي جـنـسـيـتـي         “  كميته به شمار مي آيد. 
دردانشگاه ها، ايجاد پست هـاي بـازرسـي در ورودي بـرخـي              
مركزهاي آموزش عالي براي كنترل حجاب و ايجاد دانشگاه هـاي  

كميتـه  “  فرهنگ سازي” هاي اين نوع  تك جنسيتي از زمره نتيجه
حجاب و عفاف وزارت علوم دولت ضدملي احمدي نژاد بوده است. 
عالوه براين، مي توان و بايد به برنامه لباس فـرم بـراي زنـان          

هاي دولتي وخصـوصـي اشـاره         كارمند و شاغل دردواير وموسسه

داشت. اين طرح تاكنون دراستانداري ها و فرمانداري تهران به زنان شاغل تحـمـيـل     
 شده است. 

هاي گوناگوني كـه     در ماه ها و هفته هاي پاياني سال گذشته نيز طرح ها و اليحه
ها اعمال تبعيض جنسيتي است با تبليغات وسيع طـرح و عـنـوان         محتواي اصلي آن

گرديد. نخست قوه قضاييه به رياست صادق الريجاني دست به كار شد؛ خبـرگـزاري    
برنامه جامع خالء هاي قانوني حوزه زنان تدوين ” ، گزارش داد:  90بهمن ماه  15مهر، 

البته دراين به اصطالح برنامه جامع به حقوق زنان از جمله حـق طـالق،       “  مي شود. 
يـي نشـده      حصانت فرزند، حق مسافرت، حق ارث، قضاوت، و جز اين ها، هيچ اشاره

است. همزمان با طرح قوه قضاييه، مسئول دبير خانه ستاد ملي زنان و خـانـواده در        
نخستين جلـسـه   ” ، اعالم داشته بود:  90بهمن ماه  15گفت و گو با خبرگزاري فارس، 

ستاد با حضور رييس جمهور در ايام دهه فجر برگزار مي شود؛ سند جامع تشكـيـل و     
تحكيم وتعالي خانواده در ستاد بررسي مي شود. بر خالف تصور مردم هـم اكـنـون         
عوامل فرهنگي در وقوع طالق نسبت به عوامل اقتصادي سهم چشمگيرتري دارند ...   
فرهنگ غربي در ميان خانواده ها رواج يافته ... دستگاه هاي فرهنگي بايد در جـهـت      

 “تقويت ايده هاي درست فعاليت كنند.
هدف اصلي تشكيل اين ستاد در دولت احمدي نژاد خانه نشين كردن زنان و حذف 

اسـت.  “  تحكيم و تعالي خانـواده ” آنان از عرصه هاي اجتماعي زير پوشش فريبكارانه 
نگاهي به آمارهاي رسمي و نيز برآوردهاي كارشناسان، پوچ بودن ادعاي سهم عمـده  

هاي فرهنگي در افزايش بي سابقه طالق دركشور را آشكار مـي سـازد.      داشتن عامل
افزايش طالق و نابساماني  در روابط خانوادگي به ويژه ميان زوج هاي جوان، كـامـال   
زير تاثير گسترش فقر براثر برنامه آزاد سازي اقتصادي ونيز وجود قوانين زن سـتـيـز      
وتبعيض جنسيتي خشن دركشور است. به بيان دقيق تر، عامل فرهنگـي مـوثـر در         
افزايش طالق و فروپاشي اساس خانواده درجامعه امروز ايران همانا قوانين زن ستيز و 

 تبعيض جنسيتي ناشي از سياست ها و عملكرد رژيم واليت فقيه است! 
خـواه كشـور        بي دليل نيست كه كليه فعاالن جنبش زنان و جامعه شناسان ترقـي 

يكصدا اعالم كرده و مي كنند: راهكارهايي كه دولت براي كاهش آمار طالق دنـبـال    
، 90كرده موفقيت آميز نبوده است. پايگاه اينترنتي مدرسه فمنيستي، اوايل بهمن ماه    

مهمترين دليل افزايش آمار طـالق  ” از قول عضو كميسيون اجتماعي مجلس، نوشت:  
در كشور ما مشكالت اقتصادي و معيشتي است، بنابر اين دولت موظف است مقوالت 
اقتصادي مانند تورم و سطح اشتغال و بيكاري در جامعه را به نحو درستي مـديـريـت    

 “كند.
يكي ديگر از طرح هاي ارتجاع حاكم كه كامال ماهيت زن ستيـرانـه دارد، طـرح        

، 90بهمن ماه    2است. خبرگزاري فارس،  “  اشتغال زنان با محوريت توجه به خانواده” 
اگر به دنبال نقش محوري زنان در خانواده هستيم با حضور فعلي آنـهـا   ” گزارش داد:  

در سطح اجتماع و ساعات طوالني اشتغال نمي توانيم به اين هدف دست پيدا كنـيـم.   
اشتغال زنان بايد با محوريت توجه به خانواده تعريف شود ... خرداد ماه امسال رهـبـر        
معظم انقالب بر تامين امنيت زنان درخانه تاكيد داشتند ... حضور اجتماعي زنان مـي       
تواند آسيب هاي زيادي را به حوزه خانواده بزند. بنابر اين اشتغال زنان درجامعه بـايـد    
هدفمند شود يعني از طريق برنامه ريزي هاي مختلف اشتغال زنان در جـامـعـه بـا         

 “محوريت خانواده بايد درنظر گرفته شود.
نكته پراهميت اينجاست كه، چنين طرح هاي ارتجاعي هنگامي  مطرح و عـنـوان     
مي شوند كه آمارهاي رسمي حاكي از افزايش بيكاري در ميان زنان اسـت. آخـريـن       

درصد از زنـان ايـرانـي           13آمار موثق و رسمي نشان مي دهد كه، هم اكنون فقط 
مشغول به كار هستند و سطح و ميزان دستمزد آنان نيز از همكاران مردشان پايين تر 
است. سال كنوني با توجه به برنامه هدفمندي يارانه ها، تحريم هاي مداخله جويانـه،   

 و فروپاشي توليد، وضع به مراتب وخيم تر است.
اعمال سياست تبعيض جنسيتي و پايمال كردن حقوق و منافع زنان، بخش جدايـي  

 ناپذير سركوب حقوق و آزادي هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي است. 
در وضعيت كنوني، مبارزه براي دست يابي به آزدي هاي دمكراتيك پيوند تنگاتنگ 
و گسست ناپذير با مقاومت و مقابله جنبش زنان ميهن ما براي الغاي ستم جنسيتي و 
برخورداري از برابري دارد. پيكار خستگي ناپذير درراه تامين حقوق زنان ايران و الغاي  

طبقاتي در كانون مبارزه براي نيل به آزادي هاي دمكراتيك قـرار     -تبعيض جنسيتي
 دارد.  

اند، اين محروميت عرصه هاي گـونـاگـون       زنان ايران ازحقوق بديهي خود محروم
زندگي آنان را در برمي گيرد، از اين روي، هرگونه مبارزه براي تحقق حـقـوق زنـان      
كشور و الغاي تبعيض جنسيتي در پيوند سرشتي با پيكار برضد استبداد و ارتجاع قـرار  
دارد. جنبش زنان تنها با اختيار اين موضع امكان گسترش و رشد ظرفيت هاي خود را  

 دارد.
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و فـعـالـيـت     “  سال حمايت از توليد ملي” 
 گسترده دالل ها 

هنگامي كه رييس جمهوري ارتجاع، با حمايـت از    
حمايـت از    ” شعارهاي تو خالي ولي فقيه، اعالم كرد:  
در دستـور  “  توليد، صادرات ملي، سرمايه و كار ايراني

قرار دارد، رسـانـه هـاي           1391كار دولت در سال 
همگاني از پشتيباني دولت و ديـگـر مـركـزهـاي            
حكومتي از تالش عده يي از دالل هاي عمده بـراي  
صفر كردن تعرفه واردات شكر گـزارش هـايـي را          

از “  سال توليد ملي” منتشر ساختند.  همزمان با اعالم  
سوي علي خامنه اي، انجمن صنفي كارخانـه هـاي     
قند و شكر ايران از تالش برخي دالل ها و واسـطـه   
ها براي صفر كردن تعرفه واردات شكر انتقاد كرد، و   
نسبت به پيامدهاي آن هشدار داد. ايسنا گزارش داد:    

انجمن صنفي كارخانه هاي قند وشكر ايران اعـالم    ” 
كرده در روزهاي اخير شايعاتي در محافل مرتبـط بـا     
صنعت قند مطرح بود كه برخي از دالالن و واسـطـه   
ها درحال مذاكره با دستگاه هاي دولتي به مـنـظـور      
صفر كردن تعرفه واردات شكر هستند... در يك مـاه       
قبل همين دالالن با ايجاد التهاب در بـازار شـكـر،        
بهاي اين محصول را به صورت عمده فـروشـي تـا      

تومان براي هر كيلوگرم افزايش داده و باعـث   1430
 “برهم خوردن آرامش بازار شدند.

دالل هاي شكر از وابستگان مقامات بلـنـد پـايـه       
انـد.     جمهوري اسالمي و روحانيون ارشد حكـومـتـي   

پيوندهاي مستحكم اين دالل ها با روحانيون ارشـد    
مدافع واليت فقيه نظير: آيت اهللا مكـارم شـيـرازي،       

 كتمان ناپذير است.  
در سال هاي اخير، وقتي وادات بي رويه و سـيـل     
آساي شكر به داخل كشور بحث هـاي فـراوانـي را        
برانگيخته بود، مطبوعات از ارتباط سلطان شكـر بـا     
مكارم شيرازي وتني چند از روحانيون حكومتي پـرده  
برداشتند.  اينك نيز مساله تالش واسطه هـا بـراي        
صفر كردن تعرفه واردات شكر، در سايه تحريم ها به 
ويژه تحريم بانك مركزي و نقل و انـتـقـال مـالـي،        
صورت مي گيرد، و با حمايت و پشتـيـبـانـي مـوثـر         
عنصرهاي پرنفوذ روحـانـي از قـبـيـل: مـكـارم                 
شيرازي،مصباح يزدي، و احمد جنتي، امكـان پـذيـر      

 است.
ايسنا در ادامه گزارش خود در باره تالش دالل ها، 
با اشاره به ارزيابي انجمن صنفي كارخانه هاي قند و   

 1/3توليد شـكـر از       ” شكر ايران، يادآوري مي كند:  
ميليون تن فراتر رفته و با برنامه ريزي انجـام شـده     

درصـد     75ميليون تن كه حدود    5/1ميزان توليد تا 
نياز كشور را تشكيل مي دهد، بالغ مي شـود ... در           

ميليون تن موجـودي شـكـر       4/1حال حاضر بالغ بر 
است ... بنابراين پشتوانه كشور از نظر ذخيره شـكـر        
بسيار قوي بوده وحتي در صورت توقف واردات شكر، 

 1392هيچگونه نگراني تا ماه هاي نخسـت سـال       
وجود نخواهد داشت ...نكته اي كه هم اكنون نگراني    

شديدي را بر توليد كنندگان ايجاد كرده است، قـوت  
گرفتن شايعه حذف تعرفه واردات شكر خام ... اسـت     
كه در صورت محقق شدن لطمه شديدي به توليد و   
جفاي غير قابل وصف به توليد كـنـنـدگـان كشـور        

 “خواهد بود.
مي گويند سالي كه نكوست از بهارش پـيـداسـت.    
بايد تاكيد كرد كه، حمايت از منافع دالل هاي عمده 

سال تولـيـد مـلـي و         ” ومرتبط با حاكميت، مفهوم 
را به خوبي آشـكـار     “  حمايت از كار و سرمايه ايراني

مي سازد. زير شعارهاي عوام فـريـبـانـه تـاريـك            
انديشان، به ويژه دروغ پردازي هاي هدفمنـد ولـي     
فقيه، آنچه جريان دارد، تامين منافع انگلي ترين اليه 
هاي سرمايه داري ايران به زيان مـردم، بـه زيـان        

 توليد ملي و منافع ملي كشور است!
 
 

وضعيت بحراني نشر كـتـاب، كـاهـش       
 سرانه مطالعه، و سانسور و اختناق

بر پايه آمار رسمي موسسه خانه كتاب، وابسته به وزارت ارشاد، وضعيت نشر كتاب در كشور فوق 
العاده بحراني بوده و تعداد كل كتاب هايي كه هر سال روانه بازار مي شوند سـيـري نـزولـي را           

هـزار و       5پيمايد. اين آمار حاكي از آن است كه تيراژ متوسط كتاب كه ده سال قبل، بيش از     مي
تنزل پيدا كرده است. به عالوه، ميانگين صـفـحـه      1390نسخه در سال  2992نسخه بود، به  234

صفحه كاهش يافته است و اين سير نزولي نگران كنـنـده بـا       235به  252هاي يك كتاب نيز از 
گراني هاي ناشي از اجراي برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي در سال كنوني بيش از پـيـش     

 ادامه خواهد داشت.  
در انتهاي سال گذشته و نخستين روزهاي سال جاري خورشيدي، تعدادي از ناشران مستقـل از    

هـاي     سوي وزارت ارشاد و ارگان هاي امنيتي زير فشار قرار گرفتند و ادامه فعاليت آنان بـا مـانـع     
 يي روبه رو شده است.  جدي

اشاره كرد. خبرگزاري مـهـر، اواخـر          “ ثالث“و “  چشمه“از جمله مي توان به دو انتشاراتي يعني 
فعاليت چند ناشر از جمله نشر ثالث به حالت تـعـلـيـق     ” اسفند ماه پارسال، دراين رابطه نوشته بود:  

همزمان با تعليق يا ممانعت از فعاليت ناشران مستقل و اعالم آمارهاي موسسه خانه “  درآمده است. 
كتاب، وزير ارشاد دولت احمدي نژاد با مردود خواندن آمارهاي مربوط به  كاهش تـيـراژ و افـت        
سرانه مطالعه در ايران مدعي گرديد كه، خواندن دعا، مناجات و از اين قبيل مي بايـد در آمـار و         

اگر زمان خواندن دعا ... را به اين رقم (سـرانـه       ” بررسي سرانه مطالعه در نظر گرفته شود. او گفت:   
 “[!]دقيقه مي رسد. 76مطالعه در كشور) اضافه كنيم، سرانه مطالعه در ايران به 

هاي اخير بـراي بـاال        يكي از ترفندهاي وزارت ارشاد و سانسور چيان رژيم واليت فقيه در سال
هـاي     ها به چاپ كتاب هاي درسـي و جـزوه         نشان دادن تيراژ كتاب و سرانه مطالعه، استناد آن

اسفـنـد    19مركزهاي مذهبي است. در اين رابطه، مدير پژوهش هاي علوم انساني دانشگاه تهران،  
امروز كتاب سازي در واقع يك پديده اي اسـت      ” ، به خبرگزاري ايسنا خاطر نشان ساخت:  90ماه 

كه از طرفي اسراف در كاغذ، وقت خواننده و نويسنده و از طرف ديگر يك آمار كاذب را به مـيـان   
 “آورده است.

به عالوه، بايد يادآوري كرد كه، وزارت ارشاد كماكان از چاپ برخي از رمان ها و ترجمـه هـاي     
اثـر ژوزه       كـوري نوشته محمود دولت آبادي، ترجمه رمـان     كلنلمعتبر جلوگيري مي كند. رمان  

اند  ها، از جمله كتاب هايي اثر احمد محمود و جز اين ها همسايهساراماگو، رمان پرخواننده و برجسته 
كه سانسورچيان جهل و تاريك انديشي تاكنون از انتشارشان (يا باز انتشار شان) جلوگيـري كـرده       

 اند.
نكته پراهميت در خصوص وضعيت بحراني نشر كتاب و كاهش سرانه مطالعه در كشور عالوه بر 
سانسور و اختناق، جهش قيمت ها و افزايش قيمت كاغذ پس از برنامه ضد مـردمـي آزاد سـازي        

به افزايش قيمت كاغذ و در نتيجـه   90هاي بازار ارز در ماه هاي پاياني سال  اقتصادي است. نوسان 
ركود بي سابقه در بازار نشر منجر شد. به طور كلي، عرصه فرهنگ و هنر به ويژه نشر كتـاب، بـه      
شدت از اجراي دستورهاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه از سوي دولت واپس گـرا و    

هاي بي شماري گرديده است. ايـن      قشري احمدي نژاد به اجرا درآمده، آسيب ديده و دچار معضل
گراني وبحران بيش از گذشته مانع از رشد بازار نشر، شكوفايي خالقيت هاي فرهنگي، و دسترسـي  
مردم به ويژه توده هاي محروم به كتاب، مجله، و روزنامه شده است. از اين اوضاع فقط مـروجـان    

 اند. جهل و خرافه، يعني مسئوالن رژيم واليت فقيه بهره برده و راضي
 

 تنوع خدمات بيمه اي، يا گسترش فعاليت بيمه هاي خصوصي
يكي از هدف هاي اصلي دولت احمدي نژاد تضعيف سازمان تامين اجتماعي و تقويت نـقـش و     
جايگاه شركت هاي بيمه خصوصي داخلي وخارجي در كشور بوده و هست. همزمان با مـدعـيـات       

و “  توليد ملي و حمايت از كار وسرمايه ايرانـي ” به سال  91پوچ ولي فقيه مبني بر نام گذاري سال 
، مسئوالن حكومتي زمينه هاي حـذف  “ تكليف” حمايت بي چون و چراي دولت احمدي نژاد از اين 

 بيمه هاي تامين اجتماعي را فراهم و مقدمات حضور بيمه هاي خصوصي را مهيا مي كنند.

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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محمود احمدي نژاد طي سخناني در ديـدار  
با مديران صنعـت بـيـمـه و گـروهـي از               

هاي خيريه، با صـراحـت خـواسـتـار         موسسه
رقابتي شدن صنعت بيمه وحضور جـدي تـر     
بخش خصوصي داخلي و خـارجـي درايـن        
عرصه پراهميت گرديد. رييـس جـمـهـوري        
برگمارده ولي فقيه، دراين ديدار اعالم داشت: 

شركت هاي بيمه اي در دنيا فعاليت خود را   ” 
به تدريج از داخل كشور به عرصه هاي بـيـن   
المللي توسعه داده اند، از اين رو صنعت بيمـه  
ايران نيز مي تواند عرصه هاي جـديـدي را     
براي خود تعريف كرده ... رقابت و تـنـوع را        
گسترش دهند. شركت هاي بيمه اي كشـور     

 “بايد به سمت رقابتي كردن حركت كنند.
معناي تنوع و رقابتي كردن كامال روشـن    
است. صنعت بيمه در كشور همزمان با اجراي  
برنامه هدفمندي يارانه ها با تغييرهاي بسيـار  
عميقي روبه رو شده است، و رژيـم واليـت       

اجتماعـي  -فقيه در چارچوب راهبرد اقتصادي
خود، برنامه خصوصي سازي كامل و فـراهـم   
ساختن شرايط الزم براي حضور بيمه هـاي    
خارجي و شركت هاي خصوصي بيمه داخلـي  
را تدارك مي بيند. سخنان احمدي نژاد ناظـر   

 براين تداركات حساب شده است.
تضعيف سازمان تاميـن اجـتـمـاعـي بـا           
برگماري شخص فـاسـدي چـون سـعـيـد           
مرتضوي بر راس صندوق بيمه اجتماعي، جو 
سازي برضد شركت هاي وابسته به شـسـتـا    
(موسسه سرمايه گذاري تامين اجـتـمـاعـي)،       
بخشودگي بيمه كارفرمايان، و سياست هايـي  

تنـوع و    ” از اين دست، همگي با هدف ايجاد 
در صنعت بيمه صورت گرفته و مـي    “  رقابت
 گيرد. 

ميزان سرمايه اي كه شركت هاي بيمه بـا  
آن سرو كار دارند به خودي خود گواه تمايـل  
رژيم واليت فقيه براي خصـوصـي سـازي        
كامل صنعت بيمه ايران است. احمدي نژاد در  

هـاي     ديدار با مديران صنعت بيمه و موسسه
خيريه، در اين خصوص تاكيد كرد كه، ارزش 

هـزار     950فعاليت هاي اقتصادي در كشور   
ميليارد تومان است. وي همچنين گفت كـه،     

هزار ميليارد تومان حـق    6در مجموع بالغ بر 
بيمه در سراسر كشور پرداخت مي شـود كـه     

صدم درصد ميزان حـجـم      62اين مبلغ تنها 
فعاليت هاي اقتصادي در كشور است. تـوجـه    

هاي كالن و سودهاي هنـگـفـت     به اين مبلغ
ناشي از آن گوياتر از هر توضيح وتفـسـيـري    
است. بي جهت نيست كه رييس دولت كودتا  
با صراحت خواستار افزايش حضـور بـخـش      
خصوصي در صنعت بيمه مي شود. احـمـدي    

شركت بيمه اي در  25” نژاد در خواست كرد:  
كشور فعاليت مي كنند ... فعاالن صنعت بيمه    

 “بايد فعاليت هاي خود را گسترش دهند.
حضور بيمه هاي بين المللي وخصـوصـي     
داخلي از اجزاي بـرنـامـه جـراحـي بـزرگ           
اقتصادي است. تاوان چنين سياست هايي را    
توده هاي محروم جامعه به ويژه كارگـران و    

 زحمتكشان پرداخته و مي پردازند.  
 

 رويدادهاي ايران ... ادامه 

به دعوت سازمان هاي حزب كمونيست عراق در 
اروپا و آمريكاي شمالي، نمايندگـان حـزب تـوده        
ايران در چندين كشور جهان و از جمله انگلستان و 

مين سالگرد 78كانادا در جشن هائي كه به مناسبت 
فروردين برگـزار   12پايه گذاري حزب برادر در روز 

شده بود شركت كردند.  مراسم سالگرد امسال هـم   
به دليل خروج رسمي نيروهاي اشغالگر آمريكـائـي   
در دي ماه سال گذشته و نيز حمله اخير نيـروهـاي   

، روزنـامـه     “ طريق الشعب” امنيتي به دفتر مركزي 
ارگان حزب برادر، اهميت ويژه اي يافته بود.  حزب  

فروردين ماه حملـه   11توده ايران در پيامي در روز 
غيرقانوني  نيروهاي امنيتي عراق و تضييقات ايجاد 

را شديداٌ محكوم كرد. در زير بخش هاي عمده پيام هاي همبستـگـي     “ طريق الشعب” شده بر سر راه انتشار 
و سايت حزب بـرادر  “  طريق الشعب” حزب توده ايران منتشر مي شود.  ترجمه عربي اين پيام ها در روزنامه   

 منتشر شده است.
 مين سالگرد تأسيس حزب كمونيست عراق78پيام شادباش حزب توده ايران به مناسبت 

 
 رفقاي گرامي،

مين سالگرد تأسيس حزب كمونيست عراق بـه    78از جانب اعضا و هواداران حزب توده ايران، به مناسبت 
مان را به شما، و از طريق شما به همه  هاي انترناسيوناليستي و رفيقانه حزب فرستيم، و شادباش شما درود مي

 كنيم. دوست و دموكراتيك آن كشور تقديم مي زحمتكشان عراق و نيروهاي ميهن
دوستانه و پراهميتـي را     نزديك به هشت دهه است كه حزب كمونيست عراق نقش سياسي اساسي، ميهن

در مبارزه مردم عراق در راه صلح و دموكراسي، براي احقاق حقوق بشر و دموكراتيك و براي دستيـابـي بـه      
عدالت اجتماعي به عهده داشته است. دالوري و از خودگذشتگي رهبران، كادرها و اعضاي حزب شمـا كـه      
جان خود را در راه پيكاري مردمي براي استقرار حق حاكميت ملي، استقالل و صلح در عراق نثـار كـردنـد،      

هايي از مبارزان در كشورهاي منطقه بوده است. به مناسبت اين سالگرد، بار ديگر به خاطـره    بخش نسل الهام
 فرستيم... باخته آن حزب برادر درود مي رفقاي جان

هـاي   ها و بازداشتگاه شان در زندان اي هاي عراقي در كنار رفقاي توده اين واقعيت كه شماري از كمونيست
ايران مورد شكنجه نيروهاي امنيتي شاه و رژيم واليت فقيه قرار گرفتند، گواه آن است كه پيـكـارهـاي مـا       

هاي عـمـده      هميشه با هم پيوندي ذاتي داشته است و خواهند داشت. به همين علت است كه در همه برهه 
انـد و مـواضـع           آميزي با يكديگر داشـتـه   تاريخ ما، دو حزب ما هميشه ارتباط و پيوندهاي نزديك و احترام

 اند. مشتركي اتخاذ كرده
 رفقاي گرامي،

كند. ما همبستگـي خـود را بـا مـبـارزه                حزب توده ايران رخدادهاي سياسي عراق را به دقت دنبال مي
كنيم. خروج نيروهاي نظامي آمريكا   زحمتكشان عراقي براي صلح، حق حاكميت ملي و دموكراسي اعالم مي

از عراق در ماه دسامبر (دي ماه) گذشته نقطه عطف سياسي مهمي بود، اما براي ما هـنـوز جـاي          “  ناتو” و 
هاي خود را براي كنترل عراق و منابع طبيعي غـنـي آن كشـور از           نگراني است كه آمريكا همچنان نقشه

كند. بـا تـوجـه بـه            هاي اشغال پرورانده است، دنبال مي هاي سياسي و به دست نيروهايي كه طي سال راه
پيوندهاي همبستگي ميان دو حزب ما، البته طبيعي است كه ما رخدادهاي سياسي كشور شما را با اشتياق و   

 نگراني دنبال كنيم.
توجهي به دموكـراسـي    اند، چه از لحاظ بي يي كه نيروهاي سياسي حاكم بر عراق در پيش گرفته خط مشي

نظمي در كار نهادهاي حكومتي، موجب دلواپسي و نگراني اسـت.   و حقوق بشر، و چه از لحاظ آشفتگي و بي
ترديد مايـه   يي و مذهبي بي يي، قومي، قبيله هاي فرقه ها و گرايش استقرار يك نظام سياسي بر پايه وابستگي

نگراني ماست. نفوذ و تأثير مخرّب كشورهاي قدرتمند همسايه عراق، مانند ايران و تركـيـه و عـربسـتـان           
 كند.... تر مي تر و وخيم سعودي در امور داخلي عراق نيز اين وضع را پيچيده

 رفقاي گرامي،
به اعتقاد ما، موفقيت پيكار دشوار شما براي بازيابي صلح و حاكميت ملي عراق عاملي مثبـت در تـوازن       

رزمند. حـزب تـوده       هاي دموكراتيك در كل منطقه خاورميانه مي نيروهايي است كه در راه صلح و دگرگوني
 كند. خواه منطقه و جهان، از پيكار بحق شما دفاع و پشتيباني مي ايران همراه با ديگر نيروهاي ترقي

ويژه حـزب بـرادر،        خواه و دموكراتيك آن، و به بار ديگر همبستگي خود را با مردم عراق و نيروهاي ترقي
مين سالگرد بنيادگذاري آن حزب، بـه شـمـا درود          78كنيم و به مناسبت  حزب كمونيست عراق، اعالم مي

بنديم كه در راه تحكيم و تقويت پيوندهاي برادرانه ميان دو حزب بكوشيم. براي شمـا    فرستيم و عهد مي مي
آميز، دموكراتيك، فدرال، متحد و    تان در راه تضمين حاكميت ملي مردمي و برپايي يك عراق صلح در مبارزه

 مستقل آرزوي موفقيت داريم.
 

 زنده باد پيكار در راه صلح، دموكراسي و سوسياليسم.
 پاينده باد پيوندهاي برادرانه ميان حزب كمونيست عراق و حزب توده ايران

 زنده باد همبستگي انترناسيوناليستي.

 همبستگي با مبارزه كمونيست هاي عراق!
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هاي خانگي، بر اعتبار آنـان   اصالح طلبان در درون  زندان ها و حبس
در افكار عمومي افزوده است، و نشان مي دهد كه آنان هنوز بـخـش   

 اند.   مهمي از جنبش مردمي
“ آلترناتيو سازي” همين طور شكل هاي مختلف تالش به صورت  

كـالس  ” از خارج براي سازمان دهي نيروهاي  اپوزيسيون از طريق   
اينترنتي  و يا  نشست ها و مصاحبـه بـا صـداي        “  هاي دموكراسي

آمريكا و بي بي سي فارسي هيچ گونه محصول چشمگـيـري بـراي      
جنبش مردمي  به همراه نداشته و نخواهد داشت. زيـرا آنـان  بـا           

اقـتـصـاد    ” برخورد انتزاعي  به دموكراسي، آن را مشروط  به وجـود    
يي كه  از باال به پايين و سپس با پذيرش  مي دانند: دموكراسي “  بازار

انـتـخـابـات     ” پايمال ساختن حقوق مادي و صنفي زحمتكشان اصل 
را محور اصلي  مبارزه و چارچوب ايجاد اتحاد نيروها قرار مـي    “  آزاد

دهد. اين درست است كه انتخابات آزاد به طور واضح يكي از مبانـي    
بسيار مهم دموكراسي در روند گذر كشور ما از استبداد است، اما آيـا    
مي توان رژيم واليي را با پند و اندرز و نامه نويسي و يا اعالميه ها و 

كرد؟  مهم تر اينكـه، آيـا     “  انتخابات آزاد” مقاله هاي منفرد  وادار به 
تنها با  تكيه بر بحث ها و مكانيزم ايجاد انتخابات آزاد مـي شـود         
اكثريت مردم يعني قشرهاي مختلف زحمتكشان و نيروهاي اجتماعي 

يي تعيين كننده بر ضد رژيم واليت فقيه بسيج كـرد؟     را براي مبارزه
آيا انتخابات آزاد و اصوال مباني دموكراسي را مي توان در خالء و بـا    
پيش كشيدن بحث هاي پاستوريزه شده از خواسته هاي مادي مبـرم  

هاي اقتصادي آنان به وجـود آورد؟ مـردم در ايـن             مردم و مشكل
انتخابات شركت نكردند چون به خوبي مي دانستند شخصيت هـاي    

تر اينكه، اين نـمـايـش       تاثير گذار در زندان و خانه حبس اند، و مهم
انتخاباتي هيچ گونه  تغيير مادي و تعيين كننده اي را به همراه نمـي  
توانست داشته باشد. به عبارت ديگر، جواب مسئله از جانب مـردم و     
همين طور از طرف  ديكتاتوري حاكم در مورد انتخابات معلوم بـود.    

كساني كه نقش مردم را تنها در آمار انتخاباتي  بررسي مي كنند  و      
يا حركت تعيين كننده توده ها  را  خطرناك مي دانند،  از پـيـش از     
انتخابات مجلس  و تاكنون به بحث هاي دايره وار مشغولند. شـايـان    
توجه است كه، خيزش عظيم  اعتراضي مـردم بـرضـد كـودتـاي            

در “  جنـبـش سـبـز      ” انتخاباتي احمدي نژاد، كه در مقطعي با عنوان 
مقابل ديكتاتوري حاكم قرار گرفت، همچنان به شكل هاي گوناگون 
ادامه دارد. اين حركت مستقيم مردم اگرچه به دليل سركوب خونيـن   

هاي آن، دستگيري گسترده فعاالن و رهبران آن، اكنون امكـان   صف
دهي تظاهرات خياباني را  ندارد، اما همه شواهد گواه آنسـت     سازمان

كه همچون آتش زير خاكستر است و در صورت كار دقيق سـازمـان   
يافته و ياري و هدايت حركت مردم، اين جنبش مي تواند بار ديـگـر   

 رژيم را به چالش بطلبد.  
به باور ما، در شرايط كنوني تاريخ مصرف سياست هاي انـفـعـالـي      
مانند مماشات با ديكتاتوري و يا الگوبرداري مبتذل از جامعه كشـور    
هاي غربي همراه با الزم ملزوم ساختن آزادي به الگوي اقـتـصـادي    

است.  زيرا همه اين نـوع راهـبـردهـاي          نوليبراليستي، به سر رسيده
مبارزه با ديكتاتوري ولي فقيه، بر بي اعتنايي به  منافع زحمتكشان و 

است. در اين نوع راهبردهاي مبـارزه    حذف نقش مستقيم آنان مبتني 
سياسي  با ديكتاتوري، جايگاه اجتماعي  مردم به  نظاره گران منفعل 

يي تقليل مي يابد كه هر از چنـد وقـت      و مصرف كنندگان اقتصادي
يك بار مي توانند  انتخاب سياسي محدودي داشته باشند. پيامدهـاي   
برآمده از ناكارآيي اين راهبردها در جهان و ايران بسيار واضح اسـت،  
و هواداران اين راهبردها را با تشت نظري و بن بست روبه رو كـرده    
است. در چند سال گذشته اين راهبردهاي گريزان از نقش توده ها، با  

هاي مادي معيني در عمل در مبارزه با ديكتاتوري  وجود داشتن امكان
واليي بي اثر بوده است.  به طور وضوح برخي  كنش هـاي  ايـن        

باعث هدر رفتن فرصت ها، تلـف   “ اپوزيسيون اصالح طلب” دسته از 
شدن انرژي، و ايجاد ابهام در بخشي از جنبش مردمي شـده اسـت.     

هاي آشكار اين وضعيت، شيوه عملكرد غـيـر      متاسفانه يكي از نشان
دموكراتيك و نشانه هاي  هماهنگي هاي مستقيم و غير مسـتـقـيـم     
بسيار سئوال بر انگيز اليه هايي از اين اپـوزيسـيـون بـا نـهـادهـا            

هاي قدرتمندي  در خارج كشور است. بايد توجه داشت كـه،      ومحفل
ها نبـوده اسـت و        منافع مردم كشورمان هيچ گاه دغدغه اين محفل

نخواهد بود. اين نوع فعاليت هاي مخرب مي تواند لغزش خطرناكي را براي فعاالن   ادامه پيش به سوي جبهه گسترده ...
و نيرو هاي كم تجربه ( از جمله چپ هاي سابق و برخي اصالح طلبان) به همـراه    
داشته باشد. از هم اكنون دستگاه هاي  تبليغاتي و امنيتي  رژيم واليي اين حركـت   
هاي ناشيانه و يا مشكوك را برضد كل جنبش مورد استفاده قرار داده است. موضـع   

، ارزيابي هاي “ دخالت هاي بشر دوستانه” و نظرهاي خطرناك و پر هياهو در توجيه 
در ليبي، و نـفـي وجـود تـهـديـد             “  ناتو” به شدت اشتباه  در باره دخالت نظامي  

امپرياليسم، نيز از ديگر لغزش هاي تهديد كننده اين بخش از اپوزيسـيـون اسـت.      
قابل توجه و جاي اميدواري است كه بخش هاي مهمي از جنبـش مـردمـي بـي         
درنگ و همصدا، در برابر اين قبيل اظهارها توانستند موضع شفاف  و اسـتـواري         

 اختيار كنند.  
همين طور به درستي مي توان گفت كه، رژيم حاكم  نيز در حل و يـا حـتـي          
تخفيف تضاد اصلي جامعه با حكومت ناموفق بوده است. ما با شرايط  بسيار سيال و  

ئيم كه تاثيرهاي مشخصي بر مبارزه با ديكتاتوري به همراه داشته و    جديدي روبرو
خواهد داشت. رژيم واليت فقيه  ديگر نخواهد توانست پايگاه هاي اجتـمـاعـي از       
دست رفته را احيا كند. بحران دروني آن هرچه بيشتر گسترده خواهد شد، چرا كـه     
ماهيت ضد توليدي و انگلي اقتصاد سياسي اين نظام و روبناي سياسي بغايت فاسـد  
نگاهدارنده زير بناي اقتصادي آن، در تضاد آشتي ناپذير با منافع  اكثريت جـامـعـه    
قرار دارند. تمركز سرمايه هاي خصوصي و شبه خصوصي انگلي در دست اليگارشيِ  
) متصل به پر نفوذ ترين جناح ها و شخصيت هاي رژيم، روند گريـز    (جرگه ساالريِ

ناپذير و عامل تباهي اقتصاد ملي است. بنابراين، گذر به شرايط جديد و پر حـادثـه       
هـاي     فرارويِ كشورمان، راهبرد ها و شيوه هاي مبارزه منطبق با شرايط  و امكـان 

خواهانه جـامـعـه بـه          مادي موجود را مي طلبد. بايد توجه داشت كه، حركت ترقي 
يي از تغييرهاي كمي و كيفي، از جمله رفـورم هـا      اي است: مجموعه  صورت مرحله

(اصالحات)، آن را به سوي يك جهش انقالبي، يعني كيفيتي نو، سوق مـي دهـد.       
اين جهش كيفيِ فرارويِ جامعه ما، همانا گذر از ديكتاتـوري و ايـجـاد مـبـانـي             

اقتصادي در   –دموكراتيكي است كه ثبات آن به همراه  تغييرهاي بنيادي اجتماعي 
جهت ارتقاء كيفي و كمي نيروي كار به نفع قشرهاي زحمتكش امكان پذير اسـت.  

هاي جـامـعـه       در مرحله مشخص كنوني، تضاد اصلي، تضاد اكثريت قشرها و طبقه
ايران با روبناي سياسي ديكتاتوري و زيربناي اقتصادي بغايت ضد ملي آن اسـت.      
اين تضاد آشتي ناپذير ميان مردم و ديكتاتوري حاكم، جامعه و جنبش مردمي  را به 
شكل هاي گوناگون به تحرك در مي آورد، و بنا بر قانون ديالكتيك حـركـت هـر      

اي خواهد بود. طرد رژيم واليي و گذر بـه      چيز، تغييرهاي  آن نيز به صورت مرحله
مرحله ملي دموكراتيك، نخستين مرحله است كه برپا داشتن اتحادها بين نيروهـاي  
اجتماعي در يك جبهه وسيع ضد ديكتاتوري را به ضرورتي عيني تـبـديـل كـرده       
است. اين امر حياتي تنها با كار صبورانه سازمان يافته در ميان مردم و در جـهـت       

هاي منافع طبـقـاتـي و       باال بردن آگاهي طبقاتي  با برجسته كردن مخرج مشترك
نيروهاي اجتماعي امكان پذير است. اين تحليل ماركسيستي در باره مرحله تغييرها،  

يي اساسي بـه   ها، و ضرورت اتحادها، به واقعيتي عيني و تشخيص حلقه رابطه طبقه
منظور راه گشودن به پيش اشاره دارد، كه مورد توجه قرار دادنِ آن، بـدون پـيـش      

 داوري، از سوي نيروها و فعاالن سياسي غيرچپ نيز مفيد است.  
هاي شخصـي   مبارزه با رژيم واليي، با تشكل گريزي و توليد انبوه مقاله و تحليل

و يا تنها به وسيله  ايجاد شبكه هاي مجازي دموكراسي، به جايي نخواهد رسـيـد.     
نيروها و فعاالن سياسي دموكرات و ميهن دوست الزم است بـر پـايـه تـقـويـت           
تشكيالت و رهبري حزبي و سازماني، ارائه تحليل هاي منسجم و منظم، ديدگاه ها 
و برنامه مشخص خود را به هدف به وجود آوردن و دقيق كردن مخرج مشترك ها 

رهـبـري    در درون جنبش مردمي مطرح سازند. تنها با سازمان يافتگي و وجود كادر 
، نيرو هاي سياسي مطرح در جنبش مي توانند با اتحاد عمل هوشيارانـه يـك     قوي

 جبهه وسيع ضد استبداد را در سطح جامعه برپا دارند. 
(ارگان مركزي حزب)، به صـورت       “ نامه مردم” حزب توده ايران، با انتشار منظم 

سازمان يافته تحليل ها و خط مشي حزب در راستاي باال بردن كيفـيـت مـبـارزه       
جنبش مردمي را مطرح كرده است. كنگره آتي (ششم) قدم اساسي ديگر حزب مـا       
براي عرضه تحليل علمي و ماركسيستي اوضاع جهان و ايران در رابطه با بـرنـامـه    
هاي مشخص در سطح  حزب توده ايران و جنبش مردمي خـواهـد بـود. هـدف            
تاكتيكي برنامه هاي حزب ما در ايجاد شرايط گذر به مرحله ملي دمـوكـراتـيـك،       
هدف استراتژيك يعني گذر به سوسياليسم را دنبال مي كند. از اين روي، مـا بـه        
صورت شفاف اعالم مي كنيم كه، حزب ما با محوري قرار دادن منافـع مـادي و       

معنوي زحمتكشان و باال بردن نقش سياسي  طبقه كارگر، براي بـنـيـاد نـهـادن           
هـاي  دفاع از منافع ملي در برابـر تـهـديـد        ، استقرار عدالت اجتماعي و دموكراسي

امپرياليستي مبارزه مي كند. بسيار مفيد خواهد بود كه ديگر نيروهاي مـطـرح در        
سطح جامعه نيز به صورت منسجم و دقيق تحليل هاي مشخص و راهبـرد هـاي     
خود را براي امكان ارزيابي و ايجاد برآيند مخرج مشترك ها در اختـيـار جـنـبـش        

 مردمي قرار دهند. 
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تهديد و مداخله خارجي، مذاكرات 
 هسته اي، و منافع ملي ايران

در ابتداي سال جاري موضوع پرونده هسته اي در كانون مباحث حاد و جـدي      
كشور قرار گرفته و گمانه زني پيرامون نتايج دور جديد مذاكرات جمهوري اسالمي 

 در ميان حزب ها و نيروهاي مختلف سياسي جريان دارد.   1+5و كشورهاي 
هاي بلند پايه  پيش از سفر رجب طيب اردوغان به تهران، و گفتگوي وي با مقام

بر سـر   1+5رژيم واليت فقيه، ديپلمات هاي اروپايي از توافق نهايي ايران و گروه 
 زمان آغاز دور جديد مذاكرات هسته اي خبر داده بودند. 

همزمان با انتشار اين خبر، رسانه هاي همگاني داخلي و خارجي اعالم داشتـنـد   
كه، هيالري كلينتون وزير خارجه آمريكا طي ديداري با سرگئي الورف، هـمـتـاي    

آخريـن فـرصـت      “ روسي خود، تاكيد كرده است  كه دور نوين مذاكرات هسته اي
همچنين باراك اوباما، رييس جـمـهـوري      “.  تهران براي پيشگيري از جنگ است

آمريكا، در جريان نشست كره جنوبي، در ارتباط با پرونده هسته اي جـمـهـوري        
پنجره اي از زمان براي حل ديپلمـاتـيـك ايـن       ” اسالمي خاطر نشان ساخته بود:  

در عين حال موافقـت  “  موضوع وجود دارد، اما اين پنجره درحال بسته شدن است. 
اوباما با اجراي تحريم هاي كنگره اين كشور برضد سيستم مالي و صنعت نـفـت     
ايران يكي از آخرين اقدام هاي مشخص و معنادار سياسي در آستانـه بـرگـزاري      

بود. اين حركت كاخ سفيـد پـس از         1+5نشست جمهوري اسالمي با كشورهاي
 انتشار بيانيه كشورهاي عضو بريكس انجام پذيرفت.

فروردين ماه برگزار خـواهـد      25كه در تاريخ  1+5مذاكرات ايران و كشورهاي 
شد، در اوضاعي متفاوت با گذشته، موضوع پرونده هسته اي را به بحث و بررسـي  
مي گذارد. جداي از تحريم هاي مداخله جويانه كه تاثيري مخرب برجاي گـذارده،   

هاي منطقه اي بـر       ترين ويژگي دور كنوني مذاكرات تاثير انكار ناپذير تحول مهم
 موضع جمهوري اسالمي و ديگر طرف هاي مذاكره است. 

بـا     1+5اين امر سياست تاكنوني رژيم واليت فقيه را درمذاكره با كشـورهـاي    
چالش هايي جدي روبه رو ساخته و اثر بخشي آن را در ابهام وترديد فـرو بـرده       
است. در ديپلماسي هسته اي رژيم واليت فقيه، خصوصا از زمان برگماري احمدي  

سپاه بركرسي رياست جمهوري، تامين منافع مـلـي    -نژاد از سوي محور ولي فقيه
ايران و تضمين حقوق انكار ناپذير كشور در دستيابي و بهره بـرداري از انـرژي         
هسته اي و فن آوري هاي آن موضوع مركزي واصلي و مورد تـوجـه نـبـوده و         

هاي اخير پرونده هسته اي را به دستاويـزي بـراي       نيست. واپس گرايان طي سال 
پيشبرد هدف هاي داخلي و خارجي خود، و يا به عبارت ديـگـر، حـل و فصـل           

ها به كار گرفته اند. استعمار وامپرياليسم نيز از اين بهانه استفاده كرده و بـا    معضل
اعمال فشارهاي گوناگون به ويژه تحريم هاي مداخله جـويـانـه و ويـرانـگـر،             

هاي گسترش جويانه خود را پيگيري كرده است. ارتـجـاع ايـران بـا             ورزي طمع
محوريت ولي فقيه، سپاه، و احمدي نژاد، با طرح شعارهاي ماجراجويانـه و عـوام       
فريبانه درخصوص انرژي هسته اي، خطر مداخله خارجي را به منظور تـحـكـيـم       
موقعيت خود و سركوب جنبش مردمي عمده ساخته و مي سازد. درتمام طول چند  
سال گذشته عوام فريبي ارتجاع پيرامون انرژي هسته اي فقط و فقط در خـدمـت   
تامين منافع كانون هاي قدرت و ثروت در رژيم واليت فقيه و سركوب هر صداي 

 حق طلبانه بوده است.  
هاي متعدد داخلي و خـارجـي، كـارآيـي و          به هر روي، سياست كنوني به دليل

اثربخشي گذشته را براي ارتجاع حاكم نداشته و تـرديـدهـايـي بسـيـار جـدي              
هاي باالي حكومتي پديد آمده است. سخنان عـلـي     درخصوص ادامه آن درمحفل

خامنه اي در مشهد، در آغاز سال نو خورشيدي، وموضع شماري از چـهـره هـاي      
شاخص حكومت در اين زمينه، نشانه هايي از ترديد در ادامه سرعت و اين شكـل  

هاي حساس داخلي و خارجي است. پرواضح   ديپلماسي هسته اي با توجه به تحول
است كه چنين ترديدهايي به معناي رويكرد منطقي و مبتني بر تامين منافع ملي و 

 تلطيف فضاي جنگ طلبانه و متشنج كنوني نيست.  
آنچه درصدر برنامه هاي رژيم واليت فقيه در مذاكرات هسته اي، به ويژه دور   

با امپرياليسم درراستاي تضمين “  حل و فصل مشكالت” جديد مذاكرات قرار دارد، 
فـروديـن    25در  1+5بقاي نظام است. به عبارت دقيق تر، مذاكرات با كشورهاي  

ماه به موازات و همسو با جهت گيري هاي منطبق با اوضاع كنوني و مانـورهـاي   
سياسي همراه آن صورت مي گيرد. نشانه هايي از اين جهت گيري جديد، با شيب  

ها و گفتار برخي مسئوالن حكومتي مشاهده مي شـود.     معيني  درموضع
به عنوان مثال، مي توان به سخنان احمد توكلي، رييس مركز پـژوهـش   

يي  هاي مجلس و از نزديكان علي الريجاني، اشاره داشت كه در مصاحبه
يك حدس در ” فروردين ماه، در پاسخ به اين پرسش كه  7با سايت الف، 

طبيعتا بـايـد حـدس      ” با صراحت مي گويد:  “  بزنيد 91باره اتفاقات سال 
، “ اي پيشرفت مي كـنـد     خوش بينانه بزنم، فكر مي كنم مذاكرات هسته

همچنين بايد به سفر رييس پيشين گروه مذاكره كـنـنـده جـمـهـوري         
اسالمي در مذاكرات هسته اي يعني حسن روحاني به اروپا اشاره داشـت،  
سفري كه با ناخشنودي باندهاي هوادار احمدي نژاد مواجه شد. سـايـت      

سـفـر نـاگـهـانـي فـوق            ” فروردين ماه، دراين باره نوشت:     7رجانيوز، 
كـه    1+5(سفرحسن روحاني) به اروپا و همزماني آن با مذاكرات ايران و   

گرچه ادعاي رجانـيـوز   “  قرار است به زودي برگزار شود، قابل تامل است. 
مبني بر رابطه ميان سفر روحاني و پرونده هسته اي از سوي دفتر حسـن  
روحاني تكذيب شد، اما حضور رييس گروه مذاكره كننده قبلي به خودي 
خود در اروپا بي ارتباط با مسايل مذاكرات هسته اي نمي توانـد بـاشـد.      
مورد ديگري كه بايد بدان توجه داشت سخنان خامنه اي در ديـدار بـا       
نخست وزير تركيه است. اين سخنان گوياي راهبـردي اسـت كـه در           

 فروردين ماه در دستور كار قرار دارد.   25مذاكرات هسته اي 
اشاره ظريف خامنه اي بر تمايل به مشاركت جمهوري اسـالمـي در       
روند ديپلماتيك مسايل منطقه، به ويژه موضوع سوريه، به معني تـايـيـد    
سخنان علي اكبر صالحي وزير خارجه دولت بود كه قبال تاكيد كرده بـود  

 جمهوري اسالمي از طرح كوفي عنان پشتيباني مي كند. 
درهمان حال علي الريجاني نيز طي ديدار خود با اردوغان، با صراحـت  
خاطر نشان كرد كه، ايران و تركيه با همكاري نزديك مي توانند بسياري 

 از معضالت و مشكالت پيچيده منطقه را سامان دهند.
نكته مهم قابل اشاره كه مي بايد به آن توجه دقيق كرد، عدم حضـور    
احمدي نژاد در ديدار ولي فقيه و اردوغان بود كه عـالمـت سـيـاسـي          

 قلمداد مي شود.   1+5مشخصي در آستانه برگزاري نشست ايران و گروه 
از ديگر سو بايد به عدم تصويب پيش نويس تحريم هاي جديد به ضد 
ايران در سناي آمريكا توجه الزم را كرد. اين اقدام حركتي بـا مـعـنـاي        
سياسي معين در آستانه برگزاري دوره جديد مذاكرات هسته اي محسوب 
مي شود كه از ديد سران جمهوري اسالمي نيز پنهان نيست. پـيـش از      
اين هم در اقدامي حساب شده آمريكا و متحدانش، در اواسط اسفند مـاه  
سال گذشته، به دنبال يك جو سازي هدفمند و تبليغات شـديـد، چـراغ      

يي در آژانس بين المـلـلـي     سبزي را به جمهوري اسالمي، با صدور بيانيه
 انرژي اتمي، نشان دادند. 

اسفند ماه پارسال، درست زماني كه جـمـهـوري اسـالمـي           18ايرنا، 
  1+5آمادگي كامل خود را براي آغاز مذاكرات هسته اي با كشـورهـاي     

قطع نامه منتفي شد. چند كشـور   ” اعالم داشت، درگزارشي چنين نوشت:  
معدود غربي ... به صدور بيانيه ... توسط شش كشور در باره ايران بسنده       
كرده اند. دراين بيانيه كه به نشست شوراي حكام ارايه شده است، شـش   
كشور آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، چين و روسيه خواستار ادامه گفـت  

اين مانورها و ارسال عاليم سيـاسـي   “  و گوهاي ايران و آژانس شده اند. 
معين به نوبه خود اهميت دور جديد مذاكرات وفضاي متـفـاوت آن بـا        
گذشته را آشكار مي سازد. برخي ارزيابي ها تاكيد مي كند كه مـذاكـرات    
آتي دستاوردي سريع نخواهد داشت، اما گشايشي قابل قـبـول صـورت      
خواهد گرفت.  برطرف ساختن جو متشنج وخطرناك كنوني، دور ساختن  
سايه شوم جنگ، تهديد، و تحريم ها، همواره از خواسته هاي جـنـبـش      
مردمي و نيروها و حزب هاي ملي و ميهن دوست كشور بوده و هسـت.    
اين خواست مردم ما از پشتيباني نيروهاي ترقي خواه جهان نيز برخوردار 
است. به عنوان نمونه، در جريان چهارمين اجالس كشـورهـاي عضـو         
بريكس، بيانيه پاياني آن بر رد هر گونه جنگ و تجاوز بر سـرمـاجـراي      
پرونده هسته اي ايران تاكيد شده و از حق ايران براي بـرخـورداري از       

ها و تعهدهـاي   انرژي هسته اي در چارچوب مناسبات بين المللي، ضابطه
ناشي از آن صحه گذاشته شده است. رژيم واليت فقيه، خصوصـا ولـي      
فقيه و دولت ضد ملي احمدي نژاد، در سال هاي اخير با عوام فـريـبـي      
درباره موضوع انرژي هسته اي، با اين خواست بنيادي مردم ميهن ما در   

 تقابل و ستيز بوده اند. 

10ادامه در صفحه   
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 ادامه  سياست هاي خانمان برانداز اقتصادي ...

كاهش ارزش پول ملي، تورم لجام گسيخته، وابستگي هميشـگـي بـه      
نفت، و استفاده از منابع ارزي حاصل از فروش نفت در طول سي سـال  
گذشته به نفع جناح هاي ضد مردمي در راس حاكميت، بـا حـدت و         
شدتي كم و زياد، جزيي انكار ناپذير از اقتصاد ايران بوده است كـه در    
آن منافع جناح هاي انگلي رژيم همواره در اولويت قرار داشتـه اسـت.     

هـاي     هاي اين سياست هاي مخرب بارها و بارها به صـورت  اثرگذاري
يـي     گوناگون مورد بررسي قرار گرفته اند، اما تاكنون هيچ گونه نشانـه 

يي انديشه شود يـا     مبني بر اينكه در جهت عالج اين مصيبت ها، چاره
اقدامي صورت گرفته باشد، مشاهده نمي شود. به عبارتي خيلي سـاده،     
قرار است اين برنامه به بهاي نابودي ميليون ها تن از زحـمـتـكـشـان      
ميهن و به نفع اقليتي سودجو به منظور انباشتن هر چه بيشتر ثروت بـه  
اجرا در بيايد. به كارگيري تحريم هاي اقتصادي از سوي آمريكا و ديگر  
كشورهاي غربي، خود به نوعي كمكي است به رژيم حاكم كه با ايـن    

اش پرده بپوشـانـد. روزنـامـه         بهانه بتواند بر سياست هاي ضد مردمي
ماه، مطلبي از مصطفي اقليما، رئـيـس انـجـمـن           فروردين 15آرمان، 

مددكاري اجتماعي ايران، را منتشر كرده است كـه در آن وي مـي           
پيش بيني وقايع و آسيب هاي اجتماعي كه در سال جديد رخ   “  نويسد: 

خواهد داد كار سختي نيست و از هم اكنون مي توان گفـت بـا رشـد        
آسيب اجتماعي، با رشد طالق، كاهش ازدواج، باال رفتن ميزان اعتـيـاد   
و ... روبرو خواهيم بود. مادر آسيب ها در كشور ما تورم است و با توجه     
به وضعيت امسال كه تمام اجناس گران شدند مي توان پيش بيني كرد 
كه در سال جاري نيز قيمت ها افزايش يابد و به تبع آن آسيب ها روند 
رو به رشدي را طي خواهند كرد و اگر يارانه ها حذف شـود بـا ايـن          

اقليما، با اشاره به افـزايـش   “  وضعيت تورم، آسيب ها بيشتر خواهد شد. 
يي چون اجاره بها، افزايش قيمت كاالهاي اساسي، و افزايـش   هزينه ها

سال گذشته تا امروز  30از “ ...  هزينه هاي آموزشي، در ادامه مي گويد: 
درصد افزايش يافته و ايـن در       84ميزان پايه حقوق يك حقوق بگير 

“ برابر افزايش يافتـه اسـت.      800حالي است كه كاالهايي مانند بنزين 
اقليما در پايان خواستار آن است كه با توجه به اين واقعيت ها، بررسـي  
هاي جدي و عميقي صورت بگيرد تا بتوان اثرگذاريِ اين برنامه هـاي    

گيري كرد و بـه     اقتصادي را بر رشد آسيب هاي اجتماعي از آن نتيجه
چاره جويي پرداخت. اگر بخواهيم به سخنان آقاي اقليما استناد كنـيـم    

اي در اين زمـيـنـه     بايد به اين نتيجه برسيم كه تاكنون كار كارشناسانه
صورت نگرفته است. اينكه چرا چنين كاري هم صورت نگرفته است بر  
ما معلوم نيست، اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه چنين كاري صورت 
گرفته و يا قرار است در آينده صورت بگيرد، آيا مي توان انتظار داشـت  

ها حاكميت فعلي را وادار به درپـيـش گـرفـتـن          كه نتيجه اين بررسي
اي در اين ارتباط  وادار كند؟ در رابطه با پيـش   سياست هاي پيشگيرانه

هـا بـه        بيني آقاي اقليما، استناد به دو گزارش كارگري اخير كه در آن
اخراج و بيكار شدن كارگران كارخانه شهاب خودرو، و كـارگـران ذوب     
آهن غرب كشور اشاره شده است و به طور وسيعي انتشار يافته اسـت    
نشان دهنده وضعيت واقعي زحمتكشان ميهن در ماه هاي آينده اسـت،  
و اين در حالي است كه ما فقط چند هفته از آغاز سال جديد را پشـت    
سر گذاشته ايم. يكي از عرصه هاي چالش برانگيز در جامعه ايران و در  
ارتباط با آسيب هاي اجتماعي، به اعتياد و مواد مخدر مربوط مي شـود.  

اي را      در اين زمينه ما به طور متناوب گزارش هاي نگـران كـنـنـده      
يي در زمينـه   شاهديم، و هر سال نسبت به سال گذشته نه تنها بهبودي
هاي مسئـوالن   اين آسيب اجتماعي مشاهده نمي شود، بلكه بنا به گفته

حكومتي و نوشته هاي درج شده در رسانه هاي داخـل ايـران، رونـد        
 افزايشي بسيار نگران كننده خود را همچنان ادامه مي دهد.

در همايش روساي پليس مبارزه با مواد مخدر كه در بهمن ماه سـال  
، به نقـل از    90ماه  بهمن 15گذشته بر پا گرديد، روزنامه تهران امروز، 

طـبـق   “  حسين ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور، آورده اسـت:  
بالغ بر يك و نـيـم        1314آمار، تعداد معتادان پيش از انقالب در سال 

ميليون نفر يعني معادل هفت درصد جمعيت كشور بوده است. در سـال   
 1357نيز همين تعداد معتاد در كشور داشته ايم و اوايل سـال       1334

ميليون نفر معادل شـش   2يعني پيش از پيروزي انقالب اسالمي حدود 

درصد جمعيت وقت كشور معتاد بوده اند اما از دهه هفتاد تاكنـون بـيـن يـك         
وي “  ميليون و دويست هزار تا دوميليون با احتساب موارد تفنني معتاد داشته ايم. 

ميليوني ايران در حال حاضر نتيجه مي گيـرد كـه هـم         75با توجه به جمعيت 
اكنون پنج درصد از جمعيت كشور معتادند، و اين نشان دهنـده آن اسـت كـه          
مبارزات صورت گرفته با اعتياد نتيجه بخش بوده اند. حسين ذبحي هـمـچـون       
ديگر حكومتيان با ارائه آمار دروغ سعي در كتمان واقعيت ها دارد، اما او در ايـن    

گـردد.   راه چنان ناشيانه عمل كرده است كه دروغگويي اش به وضوح آشكار مي
صورت گرفت، جمعيت ايران در    1335بر طبق سرشماري مخدوشي كه در سال 

و قبل از آن تالش  1318ميليون نفر تخمين زده شد. با اينكه در سال   19حدود 
هايي صورت گرفت تا سرشماري نفوس در كشور صورت بگيرد، اما اين مـهـم     
نتوانست نتيجه مورد نظر را به دست آورد. به طور حتم جمعيت ايران با توجه بـه   

ميليـون   19به مراتب كمتر از  1335فاصله زماني بيست ساله تا سرشماري سال 
ميليـون   25، جمعيت ايران را كمي بيش از 1345نفر بوده است. سرشماري سال  

ميليوني روبـه     7نفر اعالم كرد. يعني در فاصله ده سال جمعيت ايران با افزايش  
رو بوده است. با مالك قرار دادن همين روند بايد به اين نتيـجـه رسـيـد كـه،           

ميليون نـفـر      12تا  10مي بايست چيزي در حدود  1314جمعيت ايران در سال 
بوده باشد. اگر بخواهيم گفته هاي ذبحي درباره جمعيت معتاد يك و نيم ميليـون   

تـا   15را سند قرار دهيم، بايد به اين نتيجه برسيم كه بين  1314نفري  در سال 
درصد ادعايي ذبحـي.   7درصد جمعيت ايران در آن زمان معتاد بوده اند و نه  20

گري در رابطه با آمار فعلي در سخنان وي نيز مشاهده مي شود. اگـر    همين ناشي
درصد اعالم مي كند قبول  5بر طبق گفته وي كه جمعيت معتادان ايران را فعال 

ميليون نفر در ايران معتادنـد،   4داشته باشيم، بايد به اين نتيجه برسيم كه الاقل 
يي آشكار اين تعداد را به دو ميليون كاهـش مـي دهـد.         اما وي با دروغ پردازي

 57خنده دار تر اينكه، او با توجه به جمعيت سي  و چند ميليوني ايران در سـال    
درصد جمعيت كشور اعالم مي كنـد و     6آمار معتادان را نيز دو ميليون و معادل 

ميليون نفر اعالم شده اسـت آمـار مـعـتـادان           75هم اكنون كه جمعيت ايران 
درصد جمعيت فعلي اعالم مي كند. يعني از سـال        5دوميليوني را باز مساوي با 

تاكنون جمعيت معتاد ايران بين يك و نيم ميليون تا دو ميليون نفر اعـالم   1314
درصد متغير است. ذبحي بعيد است كه نـدانـد       7تا  5مي شود و درصد آن بين 

ميليون نفر افزايش داشته اسـت.     60تاكنون حداقل  1314جمعيت ايران از سال 
نيازي نيست چنين دروغگويي هاي آشكار را برمال كنيم. واقعيت هاي خانـمـان    
برانداز را به راحتي مي توان از البه الي گزارش ها به خوبي مشاهده كرد. سايت  

 9... بر اساس گزارش نيروي انتظامـي در         ”، مي نويسد: 90اسفندماه  26آفتاب، 
هزار كيلو مواد مخدر كشف شده است كه در ايـن مـدت      330ماهه سال جاري 

 ”هزار فروشنده مواد مخدر دستگير شـده انـد.        200باند متالشي شده و  1600
معتاد در    10همچنين سازمان پزشكي قانوني كشور هم اعالم كرده است روزانه 

كشور به دليل مصرف سوء مواد مخدر جان خود را از دست مي دهند. روزنـامـه      
مسئوالن حرف مـي زنـنـد،        “ ماه، در گزارشي با عنوان:  بهمن 23جهان صنعت، 

هاي صورت گرفتـه   آخرين پژوهش”  ، آورده است:  “ اعتياد كار خودش را مي كند
نشان مي دهد اعتياد به مواد مخدر و بروز خشونت هاي خانوادگي، خشونت هاي 
اجتماعي منجر به قتل و جرح، آسيب رواني و جسماني عليه زنان و كـودكـان،       
بروز ناهنجاري هاي اخالقي و جرايم اجتماعي و كـاهـش احسـاس امـنـيـت           

در رابطه با آمار واقعي معتادان استناد بـه    “  شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.
سخنان احمد شجاعي، رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور،  جالب اسـت. بـه        

“ ، شجاعي در اين ارتباط مي گـويـد:     1390ماه  بهمن 4گزارش خبرگزاري مهر، 
بنابر آمار رسمي حدود دو ميليون معتاد به مواد مخدر در كشور وجود دارد و از       

ميليون نفر به طور مستقيم با معضل اعتياد دسـت   10ميليوني ايران،  70جمعيت 
با اينكه آمار رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با واقعـيـت   “  به گريبان هستند. 

دو ميليون معتـاد، از    “  رسمي” بيشتر نزديك است، اما حتي همان آمار دروغين و 
 16عمق فاجعه اي كه بر ميهن ما حكمفرماست چيزي نمي كاهد. سايت فرآرو،   

در حـالـي كـه آمـار           “  ، در گزارش نگران كننده ديگر مي نويسد: 90ماه  اسفند
ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته با رشد سرسـام   9كشفيات شيشه در 

درصدي روبه رو شده است، سرپرست دانشگاه علوم پزشكي بهـشـتـي     204آور 
بـه نـوشـتـه       “  هشدار جدي در باره وضعيت اين روانگردان مخرب در كشور داد. 

ايـن     1385كيلو شيشه در كشور كشف شد، اما در  2تنها  1384فرآرو، در سال 
 17كيلو گرم رسيده اسـت. ايسـنـا،            48به  1386كيلو و در سال  28ميزان به 

در حـال    “  ، به نقل از رئيس سازمان بهزيستي كشور، مي نويسـد:     90ماه  اسفند

10ادامه در صفحه   
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باشند و از     
طريـق آن    
بتوانـنـد در     
ــم     ــظ راه ن
اقــتــصــادي 
ــن و      ــوي ن
عادالنه تري 
گام بردارنـد.  

از 
هـاي   مسئله

مهم ديگري 
كه در ايـن    
اجـــــالس 

تالش كشورهاي بريكس براي باال بردن سطح بهداشت درباره آن توافق شد، 
و سالمت مردم در كشورهاي عقب نگهداشته شده و رو به رشد بود. اين پنـج   

هاي جديدي را براي  بهداشت و افزايش سطـح   كشور توافق كردند كه امكان
 سالمتي مردم كشورهاي فقير اختصاص دهند.

از آنجايي كه افزايش تاثير اين سازمان و اهميت آن در رشد اقتصادي جهـان  
كه مانعي در راه ركود اقتصادي هرچه بيشتر درجهان بوده و است، پـيـش از     

ها و گفتگوهاي آن    اين نشست ، نگاه هاي فراواني در سراسر جهان به تحول
” دوخته شده بود.  پيش از اين اجالس، در نشستي كه در چـيـن بـا نـام              

، برگزاز شد، تحليل گران و كارشناسان خـارجـي و     ” پيشرفت اقتصادي چين 
داخلي، به ارزيابي و تاثير اقتصاد چين در جهان پرداختـنـد. از جـملـه ايـن             

بود كه در    ،”صندوق بين المللي پول“، رييس “ كريستين الگارد” كارشناسان، 
در شرايط اقتصادي كنوني جهان، كه همچنان آيـنـده   ”  سخنان خود ، گفت:  

اي ضعيف براي آن پيش بيني مي شود، كمك هاي چين به اقتصاد جـهـان،   
هرچه بيشتر اهميت خود را نشان داده است... چين مي بايستي نقـش مـهـم         
خود را همچنان در مسايل اقتصادي جهان ايفا كند و به سرعت بخشيدن بـه  

(خبرگزاري شين هوا،  دوم فـرورديـن مـاه           “  تغييرهاي اقتصادي ادامه دهد
). چين در مقام يكي از اصلي ترين كشورهاي اين سازمان، نقش مهمي   1390

شـيـن   “را در آينده اقتصادي جهان ايفا خواهد كرد. بنا به گزارش خبرگزاري    
، چين در صدد انجام يك سري تغييرهاي جديد در 1390ماه  فروردين 2، “ هوا

زمينه بازار مالي و اقتصادي خود است. تخمين زده مي شـود كـه در سـال           
هاي مالي جهان در اختيار چـيـن بـاشـد.          درصد از ذخيره 42، بيش از 2020

هاي مالي هم به سود چين است و هم بـه سـود        استفاده بهينه از اين ذخيره
(واحـد   “  يـوان ” اقتصاد جهاني خواهد بود... در كنار آن با افزايش استفاده از        

هاي اقتصادي دو جانبه، بازار مالي چين هرچه بيـشـتـر     پولي چين ) در مبادله 
را هـمـچـون      “  يـوان ” جهاني خواهد شد. كشورهاي خارجي هرچه بيشتري    

ذخيـره  ” مي تواند در حكم يك ”  يوان “  دارايي خود نگهداري خواهند كرد،  و
 ، نقش مهمي را در صحنه اقتصادي و سياسي جهان بازي كند.“ارزي

در سال هاي اخير استدالل كرده اند كه، بحران كنونـي  “  بريكس” كشورهاي 
اقتصادي جهان نشان داده است كه سيستم پولي متكي بر دالر آمريكا ديگـر  
نمي تواند هم آهنگ با رشد اقتصادي جهان باشد و در خدمت تنظيم عملكرد 

ها در همين راستا و براي ايجاد ثبات و اطميـنـان در بـازار         آن قرار گيرد. آن 
به ضرورت به وجود آوردن يك سيستم ذخيره ارز بـيـن    ،هاي اقصادي جهان

در حالي كه كشورهاي بزرگ صنعتي همچنان براي خروج از    المللي معتقدند. 
ها با رشد مـنـفـي اقصـادي        بحران اقتصادي خود در تالشند و بسياري از آن

رويند، كشورهاي بريكس عامل رشد اقتصادي جديدي براي كشـورهـاي    روبه
به طـور   -هاي بازرگاني بين كشورهاي كم درآمد كم در آمد شده اند.   مبادله 

هاي بريكـس   و بريكس، در حال حاضر بيش از ارزش مبادله -عمده در آفريقا
 با مجموع  آمريكا و اتحاديه اروپا  است.

در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن شرايط دشوار اقـتـصـادي كشـورهـاي         
پيشرفته اقتصادي جهان، كشورهاي عضو بريكس در آينده نقش موثرتري را   
در چگونگي اداره اقتصادي جهان و سازمان هاي مالي آن بازي خواهند كـرد.  

رشد باال و منظم  اقتصادي كشورهاي بريكس و افزايش همكـاري داخـلـي       
هايي هستند كه روز به روز تاثير گسترده تري را در روابـط       ها، عامل بين آن

 گذارند. بين المللي به جا مي
 

جوياي يك نظم “ بريكس”كشورهاي 
  اقتصادي عادالنه 

اجالس رهبران كشورهاي برزيل، روسيه، هند، چـيـن، و       چهارمينبرگزاري 
ماه در دهلي نـو،     فروردين 10و  9، در روز هاي “)  بريكس(” آفريقاي جنوبي 

هايي كه در ماه هاي اخير در جريان بوده است، و  به دليل تحولپايتخت هند، 
هاي منطقه خاورميانه، و ادامه سياست هاي ضـد مـردمـي و         به ويژه تحول

تسلط جويانه كشورهاي امپرياليستي در رابطه با سوريه و ايران، اهميت ويـژه  
در سـال  “  بريكس” اي داشت. موضع گيري هاي هم آهنگ كشورهاي عضو  

هاي اخير و در گفتگو هاي شان در نشست هاي بين المللي به منظور تصميم 
گيري هماهنگ در زمينه بحران هاي اقتصادي و سياسي جهان، از هم اكنون 
نقش ويژه اين كشورها، در مقام محوري مشخص در ايجاد موازنه قدرت در   
رابطه با امپرياليسم و به چالش طلبيدن عملكرد امپرياليسم آمريكا و متحـدان  

 آن، برجسته ساخته است.   
اين اجالس با شعار: ثبات ، امنيت، و رفاه جهاني ، كار خـود را آغـاز كـرد.           

، به ويژه بر تغيير در چگونگي اداره جهان و يافتـن  “ بريكس“كشورهاي عضو 
راه كارهايي براي پيشرفت و گسترش مطمئن و مداوم رشد اقتصادي جهـان،  

هـا، افـزايـش         تاكيد كردند. كشورهاي عضو براي دست يابي به اين هـدف  
همكاري ها در زمينه هاي مختلف را پيشنهاد كردند كه پيش از آغاز اجالس، 

 در طرحي در پنج زمينه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
كشورهاي عضو بريكس براي اطمينان حاصل كردن از رشد  پي گيـر و       . 1

مطمئن اقتصاد جهان، در آينده همكاري هاي اقتصادي و تـجـاري خـود را        
ها افزايش اين همكاري ها را غنيمت شمردن فرصـت   افزايش خواهند داد. آن 

براي خارج كردن جهان از بحران كنوني و گشايش راه پيشرفت و گسـتـرش   
 اقتصاد جهان دانستند؛

كشورهاي بريكس براي به وجود آوردن سيستم مالي بين المللي جديـدي     .2
متفاوت با سياست هاي كنوني بانك هاي بين المللي، همكاري هـاي ارزي      

هاي ارزي خـود را بـر          ها در حال حاضر مبادله خود را افزايش مي دهند. آن
اساس ارزهاي رايج بين  كشورهاي عضو انجام مي دهند، و به صورتي فعـال  

اند. در كنارِ آن، مبادله بـيـن     در تدارك تشكيل و پايه گذاري بانكي چند جانبه
كشورها ي عضو بريكس بر پايه تبادل ارزي دو و يا چند جانبه صورت خواهد 
گرفت كه خود موجب افزايش ثبات و قدرتمند تر شدن ارزهاي اين كشورهـا  

 خواهد بود؛
كشورهاي عضو بريكس، پيمان اقتصادي جديدي را به منظور هـمـكـاري      . 3

هاي منطقه اي و با در نظر گرفتن شرايط موجود هر كشور، ايجاد خـواهـنـد    
كرد كه هدف آن افزايش همكاري هاي اقتصادي با پيـمـان هـاي سـايـر          
كشورهاي رو به رشد خواهد بود. بنا بر ديدگاه اين طرح، هدف از ايجاد ايـن     
پيمان جديد عالوه بر تقويت همكاري بين كشورهاي عضو، افزايش اعـتـبـار    
كشورهاي عضو بريكس در عرصه بين المللي است كه حاصل آن حمايت و   

 دفاع  از منافع كشورهاي رو به رشد خواهد بود؛
 -كشورهاي بريكس، بر اين تالشند كه، در آينده همكاري ميان جـنـوب      . 4

شمال را هرچه بيشتر افزايش دهند. بـنـا بـرايـن         -جنوب و همچنين جنوب
طرح، گسترش همكاري هاي داخلي بين پنج كشور عضو، مي تواند كـمـك     

هاي انساني و طبيعـي،   هاي مناسبي، ازجمله: كاهش فقر، كاهش خطر فاجعه 
و ارائه خدمات پزشكي و درماني، كشاورزي، و اقتـصـادي را بـراي سـايـر            

 كشورهاي رو به رشد تدارك ببيند؛
5 .   كشورهاي اين سازمان، با هدف دمكراتيزه كردن روابط بين المللي و بهبود

اقتصاد جهان، فعاليت هاي خود را افزايش خواهند داد. پنج كشور بريكس بـر   
اين اعتقادند كه، براي دمكراتيزه كردن ، بهبود و اصالح در سـازمـان هـاي      

صندوق بين الـمـلـلـي       “، “ سازمان تجارت جهاني“يي مانند  مالي و اقتصادي
ها،  بايد به فعاليت ها و همكاري هاي عملي   و جز اين ،”بانك جهاني“، “ پول

هرچه بيشتر افزود. عالوه بر اين، كشورهـاي بـريـكـس،        “20-جي“با گروه 
بـتـوانـد حـق        (”بريكستالش بر اين دارند تا كشورهاي نوظهور اقتصادي( 

هاي اقتصادي بين المللي داشـتـه    بيشتري براي ايفاي نقش در تصميم گيري
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، قانون جدائي دين از حكومت، درتمام ناحيه هاي فرانسه گسترش يابد. فرانسه برابري  1905قانون 
و آزادي، بايد مهد برادري باشد. متولدان در سرزمين فرانسه، بدون استثنا، مليت فرانسـوي كسـب      
خواهند كرد. فرانسه همراه با ديگر كشورهاي صنعتي در بهبود شرايط محيط زيست به كشـورهـاي    

 ديگر مديونند. در قانون اساسي اين بدهكاريِ فرانسه و چگونگيِ پرداخت آن درج خواهد شد.
نخستين وظيفه ما طرد كساني است كه به ما خيانت كردند. اين نخستين  وظيفه مـاسـت اگـر         

مسير با راه رفتن مشخص مـي   “ بخواهيم انقالب شهروندي را به ثمر رسانيم. به گفته ماچائو شاعر، 
پيمائي را ما از ميدان ملت شروع كرديم و اكنون همگي در باستيل گرد آمده ايم. اين   اين راه :“ شود

 مسير را ادامه مي دهيم وبه زودي از باستيل انقالبي به ميدان جمهوري ششم خواهيم رفت.
ما فرياد مردميم: فرياد كارگران با كار موقت، فراموش شده، تحقير شده! ما فرياد مردميم: فـريـاد      

روند، ما فرياد مردميم، فريـاد هـمـه       سرپناه يا بدون معلم به هنگامي كه به مدرسه مي هاي بي بچه
خواهي تـن     شان با وجود آنكه زندگي خوبي مي گذرانند، بدين خود آناني كه با هوشمندي وخالقيت

از شما مي خواهم كه اين بهار مردمي را آغـاز     .“ استفاده كن و ساكت بمان“  اند كه بگويند:  درنداده
هائي را بگشاييد تا يونان وسپس، در ماه اكتبر، رفقاي  آلمانـي كـه از بـه           كنيد. با راي خود روزنه 

هاي مدل ليبرالي آلماني رنج مي برند، از رخنه آن گذر كننـد. بـهـار اسـت،           كاري اصطالح شگفت
وظيفه خود را با ياري به مبارزات كارگران در همه جا، انجام دهيد. در همه جا به سوي  آشنائي بـا     

هاي جمهوري روي آوريد و به خـاطـر    ها و خيابان يكديگر بشتابيد، رنگ قرمز را مد كنيد، به ميدان
وقتي حكومت، حقوق مردم را زير پا مي گـذارد، نـا        ” مي گويد:   1793آوريد كه منشور حقوق بشر

 “ست.ا درنگ واساسي يي بي فرماني وقيام براي مردم وظيفه
 
 
ميدان باستيل، محل زندان باستيل است كه از سوي انقالبيون تسخير شد و به نماد انـقـالب     . 1

فرانسه تبديل گرديد . نشانه هائي از ساختمان اين زندان  در گوشه ميدان وخيابان مـجـاور بـرجـا        
 مانده است.

و مكمل آن، از يك طرف رسـمـيـت      “  مكانيسم اروپائي براي ايجاد ثبات مالي” هدف قرارداد   . 2
اتحاد اروپا، بانك مركزي اروپا، و صندوق بين المللي پول) )“ تريكا“بخشيدن و اجرائي كردنِ دخالت 

به منظور كنترل اقتصادي كشورهاي عضواست و از سوي ديگر سخت تر كردن شـرايـط ثـبـات         
/. درصد توليد ناخالص ملي تجاوز كـنـد    5است: بدهي دولت هاي عضو نبايد از  “  يورو“بخشيدن به 
 درصد بود).      3(پيش از اين 

Traité sur          Mécanisme européen de stabilité financière
 (TSCG) la stabilité, la coordination et la gouvernance 3 .             ايجاد اين قطب بانكي دولتي بمنظور دور زدن قراردادهاي اروپائي است كه طـبـق آن هـا

هاي مركزي خودشان ويا از بانك مركزي اروپا وام  يه اروپا حق ندارند از بانك هاي عضو اتحاد دولت
هـاي     هاي مركزي فقط براي تامين سرمايه نهادهاي مالي و بـانـك   بگيرند. پول گرد آمده در بانك 

هاي خصوصي وبنيادهـاي   ها مجبورند از بانك خصوصي است! آن هم با نرخ نزديك به صفر! دولت  
 1700درصد! بدهي دولت فرانسه بيش از     18مالي وام بگيرند و با نرخ باالي بازار مالي و گاهي تا 

هـائـي اسـت كـه دولـت از               ميليارد آن در اثر انباشت سود وام 1500ميليارد يورو بوده است، كه 
ميليارد يورو  50ها  هاي خصوصي دريافت مي كند. سال گذشته سود وام پرداخت شده به بانك  بانك

رواست و اقتصاد رياضتي بر آن تحمـيـل شـده       بود. به طور مثال، در مورد يونان كه با مشكل روبه 
است، نهادهاي مالي به بهانه وضع بد اقتصادي اين كشور وترس از پرداخت نشدن بدهي ها، نـرخ    

درصد افزايش مي دهند، كه وضع اقتصادي اين كشور را از بـد بـدتـرمـي كـنـد:            18وام ها را تا 
يي) عجيب و غير قابل تحمل كه، بنيادهاي مالي در اروپا را بـر سـرنـوشـت         پارادوكسي(ناسازواري 

ها مسلط كرده است. تنها وظيفه بانك مركزي اروپا ثابت نگاهداشتن نرخ يورو اسـت. ايـن          انسان
سيستم از جانب آلمان به قيمت فشار بر كارگران آن كشور، بر ديگر كشورها تحميل شـده اسـت،       
دليل آن هم وسعت بازار صادرات اين كشور است. طبق قوانين فرانسه بانك مركزي فرانسـه مـي      
تواند به بنيادهاي مالي دولتي اجرا كننده خدمات اجتماعي وام ارزان بدهد كه در تضاد بـا احـكـام      

 قراردادهاي اروپائي نيست، و مي تواند تا زمان ايجاد اروپائي مردمي مفيد باشد.
http://www.pcf.fr/11267 4 .     ،پرچم فرانسه از سه رنگ سفيد و آبي وسرخ تشكيل شده. رنگ سفيد عالمت پادشاهي است

 ها ريخته شدند.  هاي انقالبيون كه بر سنگفرش رنگ آبي عالمت پاريس، ورنگ سرخ نشان خون
 دهد. اشاره به ترانه انقالبي: زمان گيالس است كه در بهار شكوفه مي   .5
، “ صندوق بين الملـلـي پـول     “، و “ بانك مركزي اروپا“، “ اتحاديه اروپا“از سه نهاد:   “ ترويكا“    . 6

 شود.   تشكيل مي
 ژول والس، روزنامه نگار، نويسنده، و رجل سياسي قرن نوزدهم فرانسه.  .7
، روزنامه حزب كـمـونـيـسـت        “ اومانيته“فرانسه، و مؤسس  19ژان ژورس،  سياستمدار قرن    . 8

 فرانسه.
 

 ادامه مارش پر قدرت چپ در فرانسه ...

حاضر كشور به شدت در معرض آسيب اعتياد قـرار  
دارد و كاهش سن اعتياد در كشور نگران كـنـنـده    
است و اعتياد خانه به خانه پيش مي رود و بـايـد     

ايلـنـا،   “  گفت هيچ خانه اي مصون از اعتياد نيست. 
، از قول احمدي مقدم، فـرمـانـده    90ماه  بهمن 26

نيروي انتظامي، نوشت كه، در سال گذشته نزديك 
به سه تُن شيشه در سراسر كشور كشف و كارگـاه  
هاي متعدد ساخت اين ماده مخدر منهدم شده اند. 
اين بدان معني است كه آمار كشف شيشه در سال 

هزار كيلـو را     3افزايشي نزديك به  90تا سال  86
، 90دي مـاه         17نشان مي دهد. جهان صنعت،  

گزارش داد كه، بررسي آخرين آمار اعـالم شـده       
ماهه نخست سال هـر دو     9نشان مي دهد كه در 

دقيه نزديك به يك كيلو مواد مـخـدر در كشـور        
كشف شده است كه نسبت به سال گذشتـه رشـد     

 6درصدي داشته است. روزنامه تهران امـروز،      10
، به نقل از معاون اجتماعي و فرهنگـي  90دي ماه 

شهردار تهران نوشت كه روز به روز به آسيب هاي 
اجتماعي تهران افزوده مي شود. با نگاهي اجمالـي   
به گزارش هاي تاكنون انتشار يافته و با توجه بـه    

ادامه برنامه حذف يارانه ها و شدت پـيـدا كـردن       
تحريم هاي اقتصادي، ما قاعدتـا بـايـد شـاهـد          
وضعيتي به مراتب بحراني تر و وخيم تر در سـال    
جاري باشيم. اما حتي اگر بخواهيم بـا نـگـاهـي          
خوشبينانه به روندهاي موجود نگاه بكنيم و اميدوار 
باشيم كه روزنه اي براي توقف چنين فاجعه اي باز 
خواهد شد، اين واقعيت را نمي توانيم انكار كرد كه 
پيامدهاي چنين وضعيتي تا چندين دهه دامنـگـيـر    
جامعه ما خواهد بود. بايد اميدوار بود كـه الاقـل        
چنين روندي در آينده نزديك متوقف شود، اميـدي  
كه با وجود رژيم واليت فقيه دور از واقع بـيـنـي      

 است.

 ادامه  سياست هاي خانمان ...

براي دوري جستن از تهديدها و جنگ طـلـبـي    
امپرياليستي، ميهن ما به يك سيـاسـت خـارجـي       
فعال، صلح جويانه، و مبتني بر تامين منافع مـلـي   
نياز مبرم دارد. ارتباط با همه كشورهـاي جـهـان       
بدون استثناء، و برقراري روابط متقابال سودمنـد و    
احترام آميز و اعتماد سازي، سنگ پايه حل پرونده 
هسته اي وتضمين حق انكار ناپذير ايران در دست 
يابي و بهره مندي از فن آوري انرژي هسته اي و   

 استفاده صلح آميز از آن است.  
سپاه و  دولـت     -ديپلماسي هسته اي ولي فقيه

احمدي نژاد تاكنون خسارات جدي براي كشور بـه  
همراه داشته است و خطر جنگ ومداخله خارجي را 
افزايش داده است. مردم ميهن ما و حـزب هـاي      

خواه و ميهن دوست، با اين سياست مخـالـف    ترقي
بوده و هستند. از اين روي، ميهن ما بيش از هـر     
زمان ديگري براي مقابله با تهديدهاي خارجي، به 

 حكومت متكي به اراده مردم نيازمند است.  
تامين حق حاكميت مـلـي كشـور، تضـمـيـن           
استقالل ملي با تامين حق حاكميت مردم، نفي و   
طرد استبداد، و برقراري آزادي و عدالت اجتماعـي  

 در پيوند تنگاتنگ قرار داشته و دارد. 

 ادامه  تهديد و مداخله خارجي...
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در حالي كه به اين انتخابات شور و حال بخشيده، ديگـر  “  جبهه چپ” 
نامزدها را نيز به چالش طلبيده است. براي مثال، آقاي مالنشون، نامـزد   

هـزار يـورو در       300اعالم كرد كه، بر در آمدهاي باالي  ،”جبهه چپ“
درصد خواهد بست. چنـد روز پـس از آن، آقـاي                100سال ماليات 

فرانسواهوالند، نامزد حزب سوسياليست، در سخنراني خود صحـبـت از     
درصدي بر درآمدهاي باالي يك ميليون يورو در سال سخن  75ماليات 

گفت. و يا آقاي مالنشون در جواب به روزنامه نگاري كه مي پـرسـيـد:     
اگربه خاطر ماليات زياد، ثروتمندان فرانسه را ترك كنند چه مي كنـيـد؟   

كند، و در ادامه اشاره كرد كه، چـنـيـن       جواب داد كه، آنان را دنبال مي
قانوني وجود دارد؛ اگر شركتي براي فرار از ماليات به كشورديگري رفـت  
تا ماليات كمتري بدهد، بايد تفاوت آن را نسبت به ماليات معـمـول در     
فرانسه بپردازد. چندي بعد از آن، آقاي ساركوزي هم  قول كـم كـردن      

هاي مالياتي را داد و به منظور جلوگيري از خروج كارفـرمـايـان،     تخفيف
همان راه حل آقاي مالنشون را پيشنهاد كرد، كه خنده روزنامه نگـار را    
برانگيخت؛ آقاي ساركوزي گفت كه، از اين گفته آقاي مالنشون خـبـر     
نداشته است، و با شوخي ادامه داد كه، چون آقاي مالنشن مبتكـر ايـن     

 پيشنهاد است، برايش كارت تبريك بفرستيد.
“ ، كه برنامه گذار از سرمايه داري است و بـا نـام:     “ جبهه چپ“برنامه 

 انتشار يافت را مي توان چنين خالصه كرد: “ پيش از هر چيز، انسان
يي براي بازگشت توده ها به صحنه، و كـوتـاه كـردن دسـت          برنامه

نهادها و اليگارشي مالي، و توزيعِ ثروت در چهارچوب  يك قانون اساسي 
 “:جمهوري ششم”نوين از طريق مجلس موسسان با نام 

درنگ  دستمزد به حداقل بـه طـور      افزايش دستمزدها:  افزايش بي •
 يورو؛ 1700خالص به 

) در خدمت ايجـاد شـغـل، كـار          3تاسيس يك قطب بانكي دولتي( •
 آموزي، و روند نوين توليد و توسعه با درنظرداشت  محيط زيست؛

هاي اجتماعـي سـهـم       ميليارد بخشودگي بيمه 30زير سئوال بردن •
 ميليارد تخفيف ماليات آنان؛ 170كارفرمايان، و حذف 

بستن ماليات بر درآمد مالي شركت ها به همان نسبت  ماليـات در    •
 مورد كار گران؛

ايجاد شغل در فرانسه و بازگشت به توليدات صنعتي و برنامه ريـزي  •
 محيط زيستي؛

برقراري حقوق نوين براي كارگران. دائمـي كـردن قـراردادهـاي          •
 موقت؛

 سالگي، با حقوق كامل.  60باز نشستگي در سن 
آقاي فرانسواهالند، نامزد حزب سوسياليست فرانسه،  وارد جـزئـيـات     

كند مي تواند بـه     درصد آرا، فكر مي 28تا  27برنامه خود نمي شود و با 
دور دوم راه يابد ونيازي به گرم كردن فضاي انتخاباتي ندارد. بـه ويـژه      

ها راي دهندگان  اينكه اين در صد نسبتا ثابت مانده است. در همه پرسي 
به آقاي فرانسواهالند گفته اند كه، بيشتر به خاطر مخالفت با ساركـوزي  

مي توانـد   “ جبهه چپ“به او راي مي دهند، واين خود نشانگر آنست كه 
پيشرفت هاي چشمگيري داشته باشد. براي هر كدام از سـه سـازمـان       

 رود.   درصد آرا انتظار مي 2تا  1ديگر چپ، 
به فرض كشانده شدن آراي آقايان نيكال ساركوزي و فرانسواهالند به 

درصد آرا در مقابل  56دور دوم ، نظر سنجي ها آقاي فرانسواهالند را با 
كنند.  افزايش سـريـع       درصد آراي آقاي ساركوزي، برنده اعالم مي 44

هاي شنـاور ومـمـتـنـع        نشان مي دهد كه تعداد راي “جبهه چپ“آراي 
(سفيد) چشمگير خواهد بود، و بنابراين مشكل بتوان حدس زد كـه در        

پيشرفت خـواهـد كـرد.        “  جبهه چپ“يي  دور اول انتخابات تا چه درجه
(   ”2005  رفـرانـدم  ”آنچه مسلم است اين است كه اين جنبش، كـه از     

) اروپائي شروع شد، ادامه خواهد يافت و براي شروع به كار، تعداد  1384
نمايندگانش در مجلس به احتمال زياد افزايش خواهد يافت. واين خـود     

 كمك مي كند.  ”جبهه چپ“به پويائي و نيرومندي 
به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه، براي نخستين بار سنديكـاهـا بـه      

شـان   هاي به طور فعال در كارزار انتخاباتي همراه با پرچم“  ث.ژ.ت  ” ويژه 
 شركت مي كنند، و اين خود نشان تداوم جنبش پس از انتخابات است.

يي از سخنراني پر شور آقاي ژان لوك مالنشـن، نـامـزد       گزيده 
براي انتخابات رياست جمهوري فرانسه، در مـيـدان     “  جبهه چپ” 

 باستيل، نماد انقالب كبير فرانسه  
 
تمام اين مدت كجا بوديم؟ به كجا رفته بوديم، جاي هريك ازمـا در كـنـار        ”  

ديگري خالي بود، در كنار همديگر بودن را آرزو مي كرديم ... اكنون همديگـر را       
يافته ايم! اي فرشته باستيل كه در اين ميدان، سر بر فلك كشيده اي، نگاه كـن،   

هاي انقالبي و سركش فرانسه! ما پرچم سرخيـم ، مـا         ما  باز گشته ايم، ما توده
)  با آغوش گشوده آماده همبستگي و اتحاد، و بـا       4ايم(  رنگ سرخ پرچم  فرانسه

هاي گره كرده از براي بخشيدنِ نيرو و توان. ما گرد هم آمده ايم چـرا كـه       مشت
تبديل كنيم كه با گام نهادن به پـاي      خواهيم به قيامي مدني اين انتخابات را مي

هاي راي آغاز مي شود؛ انقالبي شهروندي كه امروز آغاز مي شـود، و از       صندوق
ها دست به گريبانند  و      براي تغييرهاي بنيادي زندگي مردم فرانسه كه با مشكل

اند، لـزوم     نيز براي  مردم اروپا كه چشمِ انتظار به آتشفشان فرانسوي خود  دوخته
 آن حتمي است.

دانيم، احساس مي كنيم، و مي بينيم كه بهاران تا سه روز ديگر در راه  آري، مي
پذيـرد؛   شود و تاريكي هر چه بيشتر زوال مي است. هر روز روشنائي گسترده تر مي 

). اينست نخستين پيام ما بـه    5رسد(  روزهائي با طعم گيالس و خوشبختي  فرا مي
هاي اطراف كـه     همه كساني كه صداي ما را مي شنوند، در اين ميدان، در خيابان

نمي توانند پيش آيند، اينجا، در فرانسه، در آن سوي درياها، همه جا، در اروپا وهر 
بينند، اين جـنـبـش     گويند ويا فرانسه را به رؤيا مي آن جا كه به فرانسه سخن مي

بزرگ، نه تنها اينجا را كه ما هستيم آزاد مي كند، بلكه هر آن جايي را كه بندگي 
و سرسپردگي وجود دارد نيز آزاد خواهد كرد. ما پيام برادري وهمبستگي خود را به  

هـا، و هـمـه         ها، به ايتاليائي ها، پرتغالي مردم يونان كه رنج مي برند، به اسپانيائي
شـان     ) بر دوش   6“( ترويكا“كساني كه امروز فشار و ستمگري و خفقان تحميليِ 

كنيم كـه،   سنگيني مي كند، اعالم مي داريم. ما در اينجا، در اين ميدان، اعالم مي 
گذاري فرا خوانده  اگر به بازنگريِ قانون اساسي كشورمان با تشكيل شوراي قانون

يي بدون رفراندوم از پيش در امور مربـوط بـه      شديم، هرگز هيچ هيئت نمايندگي
يي بزرگ است كـه از       حاكميت ملت اقدامي نخواهد كرد. حاكميت مردم، مسئله 

اين پس بايد تمامي اروپا به آن بپردازد، اروپائي كه ديگر بار در مسيري گام نهاده 
هائي كـه بـي مـردم           هاي پيشين تاريخ است: فصل  است كه تكرارِ اشتباه فصل

 وبدونِ دمكراسي گذشت.
“ برابري، آزادي، و بـرادري     “  با شعار:  1789در اين ميدان، كه قرارگاه انقالب 

) ، روزِ كمون پاريس، و در سايه لوئيز  90اسفند  28مارس(  18است، و در اين روز، 
)  وفريـاد مـردم      7ميشل، زن انقالبي، ما نيز به نوبه خود به فرا خوانِ ژول والس( 

مردم، وارد ميدان شـويـد،      “ دهيم. او سخنانش را چنين به پايان رسانيد:   پاسخ مي
 18ما هم امروز جز اين چيزي نمي گوئيم. امـروز     “  ها، وارد ميدان شويد.  پاريسي
سال پس از پايان مخاصمه در الجزاير، من از طرف مردمي كه اينـجـا    50مارس، 

حضور دارند اعالم مي كنم: آري، جنگ پايان يافته است، و ما اجازه نمي دهـيـم     
كه جنگ را دوباره آغاز كنند. پس از سكوت اسلحه، نـوبـت صـلـح ودوسـتـي              

مان است. مردم فرانسه، در اين مكان و به اين مـنـاسـبـت، بـه درس              فرزندان
ها وجود ندارد، آنجا كه آزادي  تان بينديشيد: آنجا كه برابريِ انسان  وحشتناك تاريخ

كامل وجود ندارد، وآنجا كه از برادري خبري نيست، از فرانسه نيز نشاني نخواهـد  
هاي  يي مخدوش از نابرابري بود. بدين سبب امروز در فرانسه، در كشوري با چهره 

اي، بين زنان و مردان، بيائيم بار ديگر ورق را برگردانده  اجتماعي، فرهنگي، منطقه
گون بودن، با باز سازيِ جمهوري، فرانسـه   يي بگشاييم، و با سنت گونه وفصل تازه

را باز سازي كنيم. و با باز سازي جمهوري باهم، خودمان را چون مردمي متـحـد،    
 آزاد، برادر، وبرابر باز سازي كنيم.

كنيم: يعني دعوت براي مجلس موسـسـان    از آنجا كه بايد شروع كرد شروع مي
با نظرداشت برابري ميان عده زنان با مردان، و بدين سان خط سير برابري ترسيم 

گردد. برابري، كه ما را بـه    شود: برابري، كه همه چيز در فرانسه از آن آغاز مي  مي
اعالم پايان امتيازهاي سرمايه، برقراري شهروندي در كارخانه ها، ترميم آنچه كـه  

) 8بدان دست يافته نشد، خواهد رسانيد. همان طور كه ژان ژور (   1789در انقالب 
ها را در شهر به شاهي رسانيد، اما در كـارخـانـه         انقالب بزرگ، فرانسوي “ گفت: 

اين قوانين نوين براي كارگران، حق وتو، حق تـقـدم      “  همان رعيت باقي ماندند. 
كارگران در تشكيل تعاوني هاي كارگري، نظارت مردمي بر آنـچـه كـه ارزش          
همگاني دارد، مانند آب، انرژي ... آزادي، اي آزادي، ما تو را از مسير برابري پيش    
خواهيم برد. آزادي! بايد حقوق اساسي انسان در قانون اساسي وارد شـود. بـايـد           

 ادامه مارش پر قدرت چپ در فرانسه ...

 10ادامه در صفحه 



هاي فرانسه با پشتكار اين  هاي آينده بود، و چپ آور ممكن بودن پيروزي
مسير را ادامه دادند: به خصوص اينكه راي آنان از سوي آقاي ساركوزي  

جائـي   و جابه“  قرارداد قانون اساسي اروپا ” پايمال شد و او با بزك كردن 
، از طريق دو مجلس شـورا  “ قرار داد ليسبون”برخي از بندها، آن را با نام 
 و سنا، به تصويب رسانيد.  

)، بـه مـنـاسـبـت              2008(اكتبر   1387حزب كمونيست فرانسه، در 
و به منظور مبارزه با اروپاي ليبرال و سـرمـايـه     “ پارلمان اروپا“انتخابات 

هاي كالن، كه براي كسب منافع هر چه بيشتر مرزي نمي شناسـنـد ،     
فراخواني انتشار داد و در آن از نيروهاي پيشرو خواسته شد تا در تنظـيـم   
فهرست مشترك انتخاباتي شركت كنند. چند روز پس از آن، آقـاي ژان     

يي ديگر، از حزب سوسياليست انشعاب كردند. او     لوك مالنشون، و عده
اين  حزب كمونيست فرانسه بود كه با پيشنهـاد  ” يي تاكيد كرد:   در بيانيه

و سپـس ايـن گـروه،        “  نوين خود پرچم شروع كار را به اهتزاز در آورد. 
 را تاسيس كردند. “ حزب چپ”

 “ حزب نوين ضد سـرمـايـه داري     ”   -اما يكي ديگر از نيروهاي چپ
يي بـيـن    كه وجهه -سابق)  ”هاي انقالبي اتحاد كمونيست“آقاي بزاسنو(  

جوانان داشت، به تك روي خود ادامه داد، در حالي كه بخشي از اعضاي 
چـپ  ” آن به رهبري آقاي كريستيان پيكه ازاين حزب بيرون آمدند  و     

 را بنيان گذاري كردند.  “متحد
حزب كمونـيـسـت    “با شركت “  جبهه چپ”  )،   2009(    1388در بهار 

، تشكيل شد و در انتخابات اروپـا    “ چپ متحد“، و “ حزب چپ“، “ فرانسه
  وانتخابات پس از آن شركت كرد و موفقيت هائي به دست آورد، و بـه     

، آقـاي ژان      “ جبهه چـپ “مرور چهار سازمان ديگر نيز به آن  پيوستند.  
لوك مالنشون را به مقام نامزد اين جبهه در انتخابات رياست جمهـوري  

حـزب نـويـن ضـد         ” يي از رهبران  )، برگزيده است. عده   2012(   1391
نيز در  دوهفته اخير از نامزدي آقاي ژان لوك مالنشـون   “ سرمايه داري
 يي كه اهميت بسيار زيادي دارد.  اند: پديده پشتيباني كرده
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 در فرانسه: “چپ”مارشِ پرقدرت 
 “ما فرياد مردميم”

آژانس هاي نظر سنجي فرانسه هفته گذشته در رابطه با ميزان آراء نـيـروهـاي    
 2مختلف در انتخابات رياست جمهوري اين كشور، كه قرار است يـكـشـنـبـه،          

درصد آرا    15را با  “  جبهه چپ” )، برگزار شود،  2012آوريل  22ارديبهشت ماه (  
درصد بود). اين بـاال     6/5اين رقم  2011در مقام سوم قرار دادند ( در ماه دسامبر  

رفتن چشم گير ميزان آرا به طورعمده در مدت زمان كوتاه كارزار انتخاباتي، بـه    
) از   2012مارس  18(    1390اسفند ماه  28ويژه پس از راه پيمائي پر شكوه  روز 

) و سخنراني پر شور آقاي ژان لـوك مـالنشـون،       1ميدان ملت تا ميدان باستيل( 
، به دست آمده است. اين افزايش استقبال عـمـومـي از         “ جبهه چپ“كانديداي 

ها در نظر سنجي ها، همچنيـن گـويـاي ژرفـش          و رشد رقم راي ”جبهه چپ“
 نارضائي مردم و عمق بحران در فرانسه و اروپاست.

ارديبهشت، در شرايط بحـران   2انتخابات رياست جمهوري فرانسه در يكشنبه، 
اقتصادي جهاني، به ويژه بحران سخت اقتصادي اتحاديه اروپا، برگزار مي شـود.    
راهكارهاي اقتصاد رياضتي تحميل شده از سوي خانم مركل وآقاي سـاركـوزي    

(رهبران آلمان و فرانسه)، اوضاع را در يونان، ايتاليا، اسپانيا، پرتـغـال، و ديـگـر           
تر كرده است، و اين سياست رياضتـي، بـا امضـايِ         كشورها را روز به روز وخيم

)، و قرارداد تكميلي آن، بـه       2“( مكانيسم اروپائي براي ايجاد ثبات مالي” قرارداد 
 تر از پيش در حال اجرا و گسترش است.   شكلي حتي سخت

در فرانسه، آقاي ساركوزي  به عنوان رئيس جمهوري ثروتمندان شناخته مـي    
هاي حكومت او مي توان  به كم كردنِ ماليات بر در آمـدهـاي      شود. از مشخصه 

باال، و دستبرد زدن به  دست آوردها و خدمات اجتماعي  اشاره كرد: شركت هاي  
هاي بزرگ ماليات مي دهند؛ نيـمـي    كوچك و متوسط به نسبت، سه برابر شركت

يابند؛ مبارزات سنديكـائـي در      از كارمندان باز نشسته شده دولت، جايگزيني نمي
هاي اخير در فرانسه شدت يافته است، براي مثال: در مورد بـازنشـسـتـگـي،        سال

 ها، به اعتصاب و راه پيمائي دست زدند.  ميليون ها نفر در طول ماه
و چگونگي تشكيل  “ جبهه چپ“براي جستجوي ريشه هاي سياسي پيروزي   

) مـي        2005(ماه مه        1384در  “ قرارداد قانون اساسي اروپا ” آن، به رفراندم 
بايست بازگشت كه طي آن نيروهاي چپ و پيشرو، دربرگيرنده حزب كمونيـسـت   

ها، و سنديكاها، در خالل كـارزاري     فرانسه، بخشي از حزب سوسياليست، انجمن
)   54/6پر شور و فرا گير با به دست آوردن  درصد آرا، به اليگارشيِ (جرگه ساالريِ

گفتند، و سرمايه داري جهاني شده و افسار گسيخته را افشا كردند. اين   “ نه” اروپا 
، بـا    “ رفـرانـدم  “پيروزي، تشويق كننده ادامه راه بود. اكثر كميته هاي كارزار اين  

) 2007(   1386تغيير نام، به فعاليت خود ادامه دادند. در انتخابات رياست جمهوري 
فرانسه، اين نيروها، در معرفي كانديداي مشترك به تـوافـق نـرسـيـدنـد، امـا              

) به دست آمده بود، پيـام   1384(   ”2005رفراندم “هايي كه پس از پيروزي  امكان

11ادامه در صفحه   

هاي انقالبي و سركش فرانسه ما  ما  باز گشته ايم، ما توده”
ايم ... با آغوش  پرچم سرخيم ، ما رنگ سرخ پرچم  فرانسه
هاي گره كرده از  گشوده آماده همبستگي و اتحاد، و با مشت

براي بخشينِ نيرو و توان. ما گرد هم آمده ايم چرا كه اين 
 ...“تبديل كنيم   خواهيم به قيامي مدني انتخابات را مي

 كمك هاي مالي رسيده
دالر 100از طرف باكويي                                              


