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هاي پراكنده كارگري، وظيفه  دهيِ اعتراض  سازمان
 درنگ مرحله كنوني بي

  8ادامه  در صفحه 

هاي كمونيست جهان به  پيام اول ماه مه حزب
 طبقه كارگر ايران 

 6ادامه  در صفحه 

معضل كودكان كار، و 
 ادامه سياست انكار آن

 2ادامه  در صفحه 
 9نمايي زحمتكشان جهان                 در صفحه  هاي باشكوهي از قدرت جلوه

 10پيروزي هاي بزرگ چپ در انتخابات فرانسه و يونان                 در صفحه 

مناسبت روز جهاني كارگر باعث گـرديـد كـه        
هاي كارگران، مزد بگـيـران، و      ها و معضل مشكل

ديگر زحمتكشان ميهن، با توجهي بسيار بيـش از    
سال هاي گذشته بررسي شود، كه در اين صـورت،  

تواند در بهبود شرايط اين قشر ميليوني تاثيـري   مي
مثبت بر جاي گذارد. در اين زميـنـه خـبـرهـا و           

هاي متعددي منتشر شد كه نـگـاهـي بـه        گزارش

طبقه كارگر و ديگر زحمـتـكـشـان     
ميهن ما بدون سازمان دهيِ حـركـت   
هاي اعتراضي پـراكـنـده كـنـونـي،         
نخواهند توانست حقوق و مـنـافـع        

سياسي خود را تامين كنـنـد.     -صنفي
يي مـتـشـكـل و        فقط در پرتو مبارزه

ارتـجـاع    هماهنگ مي توان به يورش
 پاسخ قاطع و موثر داد.   

جنبش اعتراضي كارگران و زحمتكشان در   
چهار گوشه كشور، در طول هفته هاي اخـيـر،   

ها به ويژه بر  گسترش يافته است. اين اعتراض 
سر يك رشته خواسته هاي معـيـن مـانـنـد:        
پرداخت دستمزدهاي معوقه، جـلـوگـيـري از       
خصوصي سازي، تامين امنـيـت شـغـلـي، و          
موضوع حياتي قراردادهاي مـوقـت، جـريـان       

ها، كه در    اين اعتراض  داشته و دارد. با بررسي 
هاي مختلف مانند: اعتصاب چند ساعته،   شكل

گردهمايي در مقابل درِ كارخانه يا اداره كـار،    
 -در موردهايي اندك -مسدود ساختن جاده ها
شوند، مـي   ها، ابراز مي امضاي تومار، و جز اين

توان دو ويژگي مشخص را به وضـوح ديـد:       
هـا عـمـدتـا        نخست اينكه، كليه اين اعتراض

سازمان نيافته و در اغلب موردها بدون برنامـه  
اند، و مشخصـه تـدافـعـي        ريزي از پيش بوده

انـد   اند. ويژگي دوم اينكه، پراكنده بوده  داشته
و از سطح الزم همبستگي بيـن كـارگـران      

اند از يك  اعتصابي و معترض برخوردار نبوده
طرف، و از طرف ديگر از سوي  رشتـه هـا،     
واحدهاي صنعتي، همكاران، و زحمتكـشـان   
شاغل ديگر در همان كارخانه يا مؤسسه در   

يي كه انجام پذيرفـتـه    هاي اعتراضي حركت
 اند. پشتيباني نشده

براي نمونه مي توان به تجمع كـارگـران     
در اواخر فروردين ماه و در      “ پوالد زاگرس“

آستانه روز جهاني كارگر اشاره كرد. زمـانـي      
كه كارگران اين واحد صنعتي در مـقـابـل        
فرمانداري قروه تجمع كرده و مخالفت خـود  
را با اخراج ها اعالم مي داشتند، بـا وجـود       
خواست هاي مشترك، از حمايت و پشتيباني 
ديگر واحدهاي پوالد و فلـز كـاري كشـور        

هـا   برخوردار نشدند. درحالي كه مسئله اخراج 
فقط به كارخانه پـوالد زاگـرس مـربـوط           

شد، اين موضوع در واحد صنـعـتـي در       نمي
ذوب آهـن  “و مجتمع عظيم “  پوالد كاويان“

نيز وجود داشـت و نـارضـايـتـي           ”اصفهان
كارگران اين مركزها را برانگيخته بود. نمونه  

شركت لولـه سـازي     “ديگر، تجمع كارگران 

حـزب   33هاي روز جهاني كارگر،  در آستانه جشن
كمونيست كارگري جهان در يك پيام مشترك بـي  
سابقه همبستگي خود را بـا طـبـقـه كـارگـر و               

در اين بيانيه بسيـار   .زحمتكشان ايران اعالم كردند
هاي پرقدرت جنبش كمونيستي از    پر اهميت، حزب

قاره جهان، به موازات شادباش به كارگران ايران،  5
در راه تأمين زندگي و ” با صراحت براي مبارزه آنان 

شمـول   شرايط كاري شايسته، و كسب حقوق جهان
خود، از جمله حق تجمع و تشكل آزادانه و آزادي     

 “بــيــان، آرزوي مــوفــقــيــت كــردنــد.                 
-بحران اقتصادي” هاي جهان با اشاره به  كمونيست

هاي ضد  سابقه  ناشي از اقدام اجتماعي ويرانگر و بي
هـاي     مردمي رژيم ايران از يك سو، و تـحـريـم       

انتخابات مجلس ”مرحله دوم 
ادامه شعبده “ شوراي اسالمي

 بازي هاي رژيم ورشكسته

 6ادامه  در صفحه 

خامنه اي، ولي فقيه رژيم، ضمن شركت در راي 
 15گيري مرحله دوم انتخابات مجلس نهـم، روز      

ارديبشهت ماه، حضور هر چه بيـشـتـر مـردم در         
انتخابات را باعث اعتبار و توانايي بيشتر نمايندگـان  

مردم، مرحلـه  ” مجلس نهم خواند و از جمله گفت:  
دوم از انتخابات را هم مثل مـرحلـه اول جـدي          

هاي خبـري    سكوت معنا دار تمامي رسانه“  بگيرند. 
رژيم درباره ميزان شركت مردم و يا حتي شمـارش  

از “  ولي فـقـيـه   ” آراء نشانگر جدي نگرفتن نصايح 
سوي اكثريت قاطع مردم ميهن مـا، چـه دربـاره        

“ انتخـابـات  ” مرحله اول و چه در مورد مرحله دوم 
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ها گنجانده شده بود. هر چند كار كودكـان    وضعيت كودكان كار در ايران نيز در آن
منحصر به ايران نيست واين معضل در بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي 
فقير وجود دارد، اما وجود چنين پديده اي در ميهنمان توجه بيشتري را طلب مـي    
كند، و شايد بتوان با تلنگر زدن به وجدان انساني و در نهايت فشار به دولتـمـردان   
حاكم الاقل بتوان  از دردها و آالم آنان تا حدودي كاست. ويژه نامه شرق در هفته  
گذشته، در اين باره گفت و گويي را با دكتر حبيب اهللا مسعودي، مدير كل دفـتـر     

كودكان كار ” امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي، انجام داد و در مقدمه آن آمد:  
خياباني، پديده اي كه امروز در جامعه ما به نوعي براي هر شـهـرونـدي امـري         
مشهود و عريان است. اغراق نخواهد بود، بگوييم كه اكنون نمي توان در تـهـران    
سفري كوتاه انجام داد و با اين پديده روبرو نشد. آنها انسان هايي هستند كـه در     
شرايط بسيار آسيب پذير و خطرناك براي خود و جامعه مشغول به كار هستنـد و    
هر ذهني با اندكي دور انديشي را متوجه اين مساله مي كند كه آينده آنها به چـه    

را تـا   90تا  89دكتر مسعودي، آمار كودكان كار در سال “  سمت و سويي مي رود. 
درصد ايرانـي و     60شش هزار نفر برآورد مي كند. بر طبق گفته وي، از اين تعداد 

نفر از اين جمع بي سـرپـرسـت       280تا  270درصد ديگر از مهاجران هستند.   40
هستند و مابقي به صورت هفتگي يا  ماهيانه با خانواده هايشان در ارتباطنـد. وي     

نفر كامال بـي   1400در اين گفتگو همچنين اذعان داشت كه از اين تعداد تا حدود 
هاي ابتدايي، راهنمايي، و متوسطه ترك تحصيل كرده انـد.     سواد و بقيه در مقطع

هزار كودك كار در ايران مربوط به كل 6گزارش مزبور مشخص نمي كند كه آمار 
شود، اما بعيد است كه آمار كودكـان   كشور است يا فقط به شهر تهران منحصر مي

هزار نفر بتوان محدود كرد، و احتمال اينكه چنين آماري فـراتـر    6كار را به همين 
ها باشد بسيار قوي است. شايد گزارش ديگر روزنامه شرق تصويـر روشـن       از اين

تري از اين مسئله به دست دهد. اين روزنامه در گزارشي ديگر به موضوع كـودك   
بر “  همسري اشاره مي كند كه به سن پايين ازدواج اشاره دارد. گزارش مي نويسد:  

اساس نتايج يك پژوهش از سوي پژوهشگر انجمن دفاع از حقوق كودكان كار و   
هزار كودك اعم از دخـتـر و      848خيابان، هفت درصد كودكان ايراني يعني حدود 

هزار نفر از اين كودكان، دختر و  750، ازدواج كرده اند.... حدود     1385پسر تا سال 
مابقي پسر بوده اند. در بين تمامي مسايلي از قبيل سوء تغذيه، بي سرپرستي، بـي   
هويتي فرزندان خارج از ازدواج رسمي، فقدان خدمات بهداشتي و درماني الزم، فقر 
آموزشي، بيسوادي، بهره كشي جسمي و جنسي و ده هـا مـورد ديـگـر، ازدواج           
كودكان نيز خود جاي بحث دارد. چه آنكه بهره كشي هاي جنسي و جسمي نـيـز    
در اين پديده نبايد مخفي بماند.... اين نوع ازدواج، كودك را خيلي زودتر از آنـچـه       

ازدواج هاي زود هنـگـام   “  بايد، وارد مناسبات بزرگسالي مانند كار خانگي مي كند. 
نيز مختص به ايران نيست و رشد روزافزون اين پديده همچون ديگر كشورها در   
ارتباط با وضعيت اقتصادي خانواده ها است. استفاده از كار كودكان و يا اجبار آنـان  
به ازدواج هاي زود هنگام ناشي از وضعيت اقتصادي نامناسبي  اسـت كـه ايـن        
خانواده ها با آن دست به گريبانند. و همين امر آنان را مجبور مي كند براي تامين  
مخارج روزانه كودكان خويش را به كار وادارند و يا با وادار كردن آنان بـه ازدواج    

 800هاي زود هنگام مخارج روزانه خويش را كاهش دهند. اگر به آمار بيـش از       
هزار نفري اعالم شده در گزارش مزبور نظري بيفكنيم، بايد به اين نتيجه رسـيـد     

هاي مربوط به كودكان بسيار فراتر از آمار شش هزاري نفري است. بـه    كه معضل
نظر مي رسد اين آمار پايين، محدود به كودكاني است كه بـه نـوعـي ارتـبـاط            
خانوادگي آنان گسسته شده است و به طور انفرادي و يا بدون نـظـارت خـانـواده       
زندگي مي كنند، اما واقعيت آن است كه بسياري از كودكان كار نيز هستنـد كـه     
اتفاقا عده بسيار بااليي را نيز تشكيل مي دهند كه در جوار خانواده بـه سـر مـي        

هزار نفر كودكان اعالم شده در گزارش ديگر روزنامه شرق خود گوياي  848برند.  
ارديبهشت ماه، در گزارشي  7واقعيت آشكار و نهان جامعه ما است. روزنامه آرمان،  

، پرداخته و در آن  از قول فرشيد يزداني، عضو انـجـمـن    “ مصائب كودكان كار”به 
سال گذشته ضريب جينـي يـعـنـي        5در “  حمايت از حقوق كودكان، مي نويسد:  

، سه و نيـم  85را مي توان در كار كودكان ديد. در سال   90تا  85نابرابري از سال 
نفر كودك بازمانده از    2700، 90ميليون نفر خارج از چرخه تحصيل بودند و سال 

تحصيل داشتيم. با توجه به اين كه تعدادي از كودكان در سال هاي گـذشـتـه از       
ميليون كاهش تعداد كودك داشتيم باز هم مي توان  3حوزه كودكي خارج شدند و 

به مناسبت هفته كارگر در ايـران  “   گفت شاهد افزايش نسبي كار كودك بوده ايم. 
مراسمي نيز در محل خانه كودك ناصر خسرو برپا گرديد. به گـزارش روزنـامـه         

ارديبهشت ماه، سعيده نور محمدي، مدير خانه كودك ناصر خسرو، در    12آرمان، 
سخناني به آماري اشاره مي كند كه بحران خطرناك كودكان كار را بـه نـوعـي        

 400با وجود حضور بيش از سه ميليون و     “  ديگر آشكار مي سازد. وي مي گويد:  
هزار نفر كودك محروم از تحصيل در كشور، حتي از زمان تصويب ساليانه بودجـه  

آموزش و پرورش هم، هيچ بودجه اي براي جذب اين كودكان محروم 
به راستي اين آمار سه ميليـون و    “  از تحصيل در نظر گرفته نمي شود. 

هزار نفري از كودكان بازمانده از تحصيل چه معنايي جز اين مـي   400
تواند داشته باشد كه اين تعداد عظيم به نوعي به كاري مشغول هستند. 
براي اينكه عمق فاجعه كودكان و در پي آن معضل كودكـان كـار را       

اسفند مـاه     8بيشتر موشكافي كنيم، استناد به گزارش جام جم آنالين، 
ماجراي آمارهاي متنـاقـض   “  ، قابل تامل است. جام جم مي نويسد:   90

در باره ازدواج كودكان از زماني آغاز شد كه عضو انجمن حـمـايـت از      
حقوق كودكان، آمارهاي سازمان ثبت احوال را مورد استناد قرار داد و     

نسبت بـه   85سال در سال  15اعالم كرد كه ميزان ازدواج دختران زير 
به حدود نه و نيم درصد  89درصد بوده كه در سال  2/  3  كل ازدواج ها

درصـدي در آمـار ازدواج          45افزايش يافته و اين به معناي افزايشي 
هزار نـفـر بـه آمـار            40كودكان بوده و گوياي آن است كه هر سال 

اما جالب اينكه عـلـي اكـبـر          ”كودكان ازدواج كرده، اضافه مي شود. 
محزون، مدير كل دفتر آمار و اطالعات جمعيت و مهاجرت سـازمـان     
ثبت احوال كشور، در مصاحبه با جام جم معتقد است كه آمـار ازدواج      

 50كـاهشـي        1389تـا     1385سال طي سال هاي  15كودكان زير 
، نيز در گزارشي 1389اسفند ماه  18درصدي داشته است. سايت فرارو،  

گزارش مـركـز آمـار      “ به ارائه آمار ديگر مبادرت ورزيده و مي نويسد:  
ميليون و پانصد هزار كودك كـار در       2ايران نشان مي دهد، بيش از 

ايران وجود دارد كه در معرض جدي كودك آزاري جسمي، جنسـي و    
اعتياد قرار دارند. اين در حالي است كه به نظر خسرو صالحي، فـعـال      

ميليون از اين بچه ها در كنار مـا   7حقوق كودكان، در ايران نزديك به 
در حال كار هستند كه متاسفانه آمار پنهان مانده اي است و ديده نمـي  

درصد از اين كودكان بـه بـيـمـاري          66بنا بر همين گزارش، “  شود. 
درصـد   96درصد به عفونت هاي ادراري،  10عفونت هاي انگلي روده، 

درصد به عـفـونـت هـاي          24به پوسيدگي دندان ها و بيماري لثه و 
پوستي مبتال بوده اند. در اين گزارش بـه مـوارد ديـگـر هـمـچـون               
افسردگي، سوء استفاده جنسي و اعتياد به مواد مخدر در بـيـن ايـن          
كودكان اشاره شده است. محمد جواد روزبهاني، رئيس سازمان رفـاه و     

 89مرداد ماه  6خدمات اجتماعي شهرداري تهران، در خبري كه ايسنا، 
در “ ، مخابره كرد، در اشاره به آمار كودكان كار و خـيـابـان گـفـت:           

پژوهشي كه از سوي كارشناسان تخصصي معاونت امور اجتمـاعـي و     
هزار كـودك كـار و        12فرهنگي شهرداري تهران انجام شد، بيش از 

بر “  خيابان شهر تهران، به عنوان حجم نمونه مورد بررسي قرار گرفتند. 
هزار نفر، كل كودكان كـار و       12اساس گفته اين مقام مسئول، اين  

خيابان نيستند بلكه از آنان همچون حجم نمونه نام مي برد. بنابر ايـن     
هزار نفر بسيار بسيار دور از واقـعـيـت       6كامال مشخص است كه آمار 

هاي موجود است. ارائه آمار مخدوش و يا مسخ اين آمار به طور قطع و  
ها است. قـبـول آمـار        يقين جهت فرار براي پاسخگويي به اين معضل

گران بـه هـمـراه          يي را براي حكومت باالي كودكان كار چالش جدي
خواهد داشت. بي دليل نيست كه ما به طور متناوب سخناني مشابه را    

شنويم كه بيش از آنكه راه كاري براي رفـع ايـن        در اينجا و آنجا مي
معضل باشد در واقع تالشي براي پاك كردن اصل قضيه با تصـويـري   
واژگونه است. براي مثال، ژيال باقري، معاون اجتماعـي بـهـزيسـتـي         

 46حـدود    “ ، مي گويد:  1390دي ماه  5تهران، در گفت و گو با ايسنا، 
درصد از كودكان كار سازمان دهي شده در سال جاري تابعيت ايـرانـي   

كودك دختر را شامل مي شـود.   24كودك پسر و  459دارند. اين رقم  
پسر و يك دختر را شـامـل      532كودكان افغان سازمان دهي شده نيز 

معنـي  “  پسر از ديگر مليت ها هم سازمان دهي شده اند. 18مي شود و 
اين سخنان اين است كه كودكان كار و خياباني كمي بيشتر از هزار نفر 
را شامل مي شوند و در همان حال با ذكر نام كودكان افغاني سعي مي 
گردد اين توهم را در اذهان به وجود آورد كه معضل كودكـان كـار و       
خياباني تا حدود زيادي مربوط به افغاني ها مي شود. استتار عـامـدانـه     

هـاي   آمار واقعي كودكان كار تنها يك طرف قضيه است. بنا بر گزارش 
اند، بررغم كار طاقت فرسايي كه ايـن     متعددي كه تاكنون انتشار يافته

كودكان متحمل مي شوند، در نهايت دستمزدهايي نابـرابـر دريـافـت       
، به نقل از فاطمـه قـاسـم      1390تير ماه  12كنند. به گزارش ايلنا،   مي

“... زاده، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، در اين زمينه مي نويسـد:     
چون كودكان نيروي كار ارزان هستند و از قوانين و مقررات بي اطـالع  

 معضل كودكان كار ... ادامه 

 3ادامه  در صفحه 
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 معضل كودكان كار ... ادامه 

و قدرت اعتراض و يا مراجعه به مراكـز  
قانوني را ندارند، دستمزد ناچيز دريافـت  
مي كنند. در كارگاه هاي مخفي و زيـر   
زميني و به دور از نظارت مراجع قانوني 
به كار مشغولند و به همين دلـيـل از       
سوي كارفرمايان سودجو به فـراوانـي     
مورد سوء استفاده و استثمار قـرار مـي     
گيرند و اين مزيت ها باعث رونق بـازار  
كودك مي شود و هميشه متقاضي كـار  

سعيد تاجيك، يكي “  كودك وجود دارد. 
از بچه هاي خانه كودك ناصر خسـرو،    

ارديبـهـشـت     12در گفت و گو با ايلنا، 
از نُه سالگي در كارگـاه  “ ماه، مي گويد:  

توليد تسمه پروانه مشغول به كار بـوده  
ام و اكنون نيز در همين زمـيـنـه كـار       

صـبـح بـه         9صبح تا  7كرده ام و از 
آموزش در خانه كودك مي پردازم و از   

شب هم كار مي كنم ولـي   8صبح تا  9
ساعت كاري زياد و ميزان كم دستمزد، 
باعث شده حس كنم هميشه خستگـي  

رژيم حاكم “  در تن ام باقي مانده است. 
به خوبي از چنين معضل بـزرگـي در       
جامعه آگاهي دارد، اما با تـمـام تـوان      
تالشش را مي كند تا از گستردگي اين 
موضوع نزد افكار عمومي جـلـوگـيـري     

، در   90بهمـن مـاه        30كند. اعتماد،  
سمينار آسيـب هـاي     “خبري با عنوان: 

، نوشـت:  “ كودكان كار و خيابان لغو شد
قرار بود اين همايش در روزهاي شنبه “ 

بهمن ماه از سـوي   30و  29و يكشنبه 
موسسه نيكو كاري مهر آفريـن و در      
مركز همايش هاي بين الملـلـي رازي     
برگزار شود كـه روح اهللا هـاشـمـي           
سرپرست مركز همايش هـاي بـيـن        
المللي رازي، دو روز پيش از بـرگـزاري   
همايش با ارسـال رونـوشـتـي بـراي          
مسئوالن انجمن، برگزاري اين همايش 

بنا بر هميـن  “  را غير ممكن اعالم كرد. 
گزارش، در مواردي مشابه نشست هاي 
انجمن هاي غير دولتي در چندين مورد 
ديگر با دستور دولـت لـغـو و اجـازه           
برگزاري اين نشست ها را غير ممـكـن   
كرده است. ارائه آمار دروغين و سياست  
سكوت در برابر اين معـضـل و عـدم        
برخورد جدي براي رفع اين معضـل و    
همچنين لغو مجوز نشست هاي انجمن 
هاي غير دولتي همه و همه نشان مـي  

يي كه رژيـم     دهد كه زير پوست جامعه
يـاد  “  نظام نمونه اسالمـي ” از آن با نام 

يي فـارغ از     مي كند و سعي دارد چهره
اش دهـد،   فقر و بدبختي و مشكل جلوه

ميليون ها نفر از آينده سازان مـيـهـن      
براي بقاء خود و خانواده مجبـورنـد در     
شكل هاي گوناگون شاهد فرو رفـتـن     
خود در باتالقي باشند كه بجـز فـقـر،      
تنگدستي، ناهنـجـاري،  و نـابـودي           
اجتماعي سرانجامي از براي آنـان بـه       

 آيد.   تصور نمي
 

هايي ميان تظاهر كنندگان و پليس كشانده شد و عده زيادي  آميز شركت كردند كه متأسفانه به درگيري مسالمت
 از تظاهر كنندگان دستگير شدند.

در مقام روز كارگر به رسميت شناخته نشده است، اما هر سال زحمتكشان  آمريكابه رغم آنكه اول ماه مه در 
ها و فـعـاالن جـنـبـش           گيرند. امسال، اتحاديه  خواه اين روز را جشن مي ها و ديگر نيروهاي ترقي و كمونيست

، همراه با يكديگر دست به تظاهرات و اعتصاب و نافرماني مدني زدند. تظاهرات اول ماه مه امسال در    “ تسخير”
با گسـتـرده شـدن      ” گزارش كرد:  “  ان ان سي” آمريكا و ديگر كشورهاي دنيا طوري بود كه خبرگزاري آمريكايي 

 “تظاهرات از كاليفرنيا تا نيويورك و از اروپا تا كارائيب، روز سه شنبه، اول ماه مه، تسخير جهاني شد.
بعد ازظـهـر      8دهي شده خود را روز دوشنبه در ساعت  پيمايي سازمان راه سانفرانسيسكو“  تسخير” جنبش 

يي را برضد رفتارهاي غيرمنصفانه نسـبـت بـه         برپا كرد. در كاليفرنياي جنوبي، تظاهر كنندگان گردهمايي ويژه 
شنبه بعد  چندين دستگيري در بعدازظهر سه سياتلآنجلس سازمان دادند. در   المللي لُس كارگران در فرودگاه بين

 از درگيري ميان پليس و تظاهر كنندگان گزارش شده است.
گرد “  تسخير” ها، فعاالن حقوق مهاجران، و تظاهر كنندگان جنبش  هزاران نفر از اعضاي اتحاديه شيكاگودر 

، گـفـت:     ”فدراسيون كار شيكاگـو “، مسئول بخش مالي “ باب ريتر“پيمايي كردند.   هم آمدند و تا مركز شهر راه
اند تا مـا را از         امروز روز واقعي كارگر است. آنها روز كارگر را به روزي در ماه سپتامبر [اواخر شهريور] انداخته   ” 

 “گيرند، جدا كنند. ساير كارگران جهان كه روز كارگر را در اول ماه مه جشن مي
، “ تسخير” ها، حاميان جنبش  ها هزار نفر در مراسم اول ماه مه شركت كردند. اعضاي اتحاديه  ده نيويوركدر 

مهاجران، زنان، فعاالن دگرباشان جنسي و حقوق معلوالن سراسر ميدان محل مراسم را پر كرده بودند. پيام اين  
ها، دانشجويان و مهاجران، همگي ما همراه با يـكـديـگـر      درصد هستيم؛ اتحاديه 99ما ” عده، بسيار روشن بود:  

خـوانـد، و        را مي“  همبستگي تا ابد” گروه خوانندگان كُر كارگران نيويورك “  توانيم دنياي بهتري را بسازيم.  مي
 “كنند. تر مي ها ما را قوي و... (اين)... اتحاديه”كرد:  خواني مي جمعيت با آنان هم

هاي طرفدار حقـوق مـهـاجـران        هاي كارگري و گروه ، اين جنبش با اتحاديه“ تسخير” به گفته فعاالن جنبش 
 برند.   ها هستند كه واقعاً اين كشور را به پيش مي درصدي 99متحد شد تا نشان دهد كه اين 

نيز همزمان با روز اول ماه مه (كه البته به طور رسمي در مقام روز جهاني كـارگـر       كانادادر شهرهاي بزرگ 
دهي شده بود.  هاي مختلفي از سوي فعاالن اجتماعي و سياسي سازمان شود)، تظاهرات و گردهمايي  شناخته نمي

هـا و     به دعوت تسخير كنندگان ونكوور صدها نفر در شهر اجتماع كردند، و با پيوستن ساير سازمان ونكووردر 
نيز چند هزار نفر به دعوت  تورنتوپيمايي كردند. در   ، تا مركز شهر راه“ حزب كمونيست كانادا“ها، از جمله  حزب

زيست و نيز حزب  هاي دفاع از حقوق مهاجران و مركز صلح و محيط تورنتو، سازمان“  تسخير” ها، فعاالن  اتحاديه
هاي سياسي و اجتماعي كه يك كميته هماهنگي براي برگزاري مراسم تشـكـيـل داده       كمونيست و ساير گروه

هـاي دولـت        بودند، به ميدان شهرداري آمدند و با بزرگداشت روز جهاني كارگر، اعتراض خود را به سـيـاسـت   
 كار فدرال كانادا و دولت ليبرال استان با صداي بلند فرياد كردند.  محافظه

هاي كارگري گرد هم آمـدنـد و      ها هزار تظاهر كننده به دعوت اتحاديه ده مالزيو تايوان و  اندونزيدر 
، حدود سه هزار كارگر و فعال اجتماعي فيليپينخواستار دستمزد بيشتر و امنيت شغلي شدند. در مانيل، پايتخت  

هـايـي      پيمايي كردند كه ضمن دادن شعارهايي برضد رئيس جمهوري، نوشته به سمت كاخ رياست جمهوري راه
 كردند. با خود حمل مي“ مبارزه براي سوسياليسم”و “ دستمزدهاي ما را افزايش دهيد”نظير: 
هاي كارگري جشن گرفته شـد و تـظـاهـرات            اول ماه مه، روز جهاني كارگر، از سوي انبوه توده تركيهدر 

در مركز هشت شهر مهم تركيه به اين تظاهرات پيوست. يكي از    “  حزب كمونيست تركيه“متعددي برگزار شد.  
شاهد كشتار جـمـعـي از         1977ها، در ميدان اصلي شهر استانبول برگزار شد كه در سال  ترين گردهمايي بزرگ

هزار نفر برگزار شد كه ميدان محل تظاهرات را از شوري عظيم سرشـار   125كارگران بود. اين مراسم با شركت  
هزار نفر به دعـوت   25ترين سازمان سياسي در ميدان بود و بيش از  بزرگ“  حزب كمونيست تركيه“كرده بودند.  

براي برگزاري جشن اول مـاه  “  حيفا“و “ ناصره“هزاران نفر در  اسرائيلاين حزب به گردهمايي آمده بودند. در 
هـزاران نـفـر         ،“ ناصـره “پيمايي روز همبستگي كارگران در  آوريل) در راه  29مه تجمع كردند. در روز يكشنبه (  

حزب كمونيست اسرائيـل و    “پيمايي  شركت كردند و خواستار عدالت اجتماعي، صلح، و برابري شدند. در اين راه 
و نماينـده  “  هاداش“فعاالنه شركت داشتند. يكي از فعاالن   (“ هاداش“(  ”جبهه دموكراتيك براي صلح و عدالت“

هاي زيادي آموختيـم. مـا       ما در سال گذشته درس” ها، از جمله گفت:   پارلمان اسرائيل، در مصاحبه با خبرگزاري
پافشاري دولت در ايجاد مانع در بـرابـر        نيز اينكهدريافتيم كه نيروي زيادي براي تغيير در جامعه وجود دارد، و 

كنيم.  هاي تابستاني خود را با اين گردهمايي [اول ماه مه] آغاز مي   انجام تغييرهاي واقعي را شاهديم. ما اعتراض 
خواهند برنامه ديگري را براي درگيري  هايي است كه مي مبارزه براي عدالت اجتماعي نيازمند رودررويي با تالش

محمد باراكـه،  “  به جامعه ما تحميل كند. “  دشمنان داخلي” و نيز سركوب “  دشمنان خارجي” در جنگ و مقابله با 
هاي قبل، روز اول ماه مه را فرصتي براي اعتراض بـه     امسال، همچون سال” ، نيز اظهار داشت:  “ هاداش” صدر 
ها، مردم منطقه، و كارگران و زحمتكشان اسـرائـيـل       دانيم كه بر طبل جنگ با فلسطيني هاي افراطي مي راست
، و   “ اورشلـيـم  “، “ حيفا“در روزهاي جمعه و شنبه پيش از اول ماه مه نيز تظاهرات متعدد ديگري در “  كوبند.  مي
سـازمـان جـوانـان       “،   “ هـاداش “،   “ حزب كمونيست اسرائيل“، با مشاركت فعاالن اجتماعي از جمله ”آويو تل“

ها تـن از كـارگـران         ده كره جنوبي، يهوديان، و اعراب صورت گرفت. در شهر سئول در  “ كمونيست اسرائيل
 ها آمدند و خواستار اصالح قانون كار، لغو كار پيماني و قراردادي، و اعتصاب عمومي شدند. يي به خيابان كره

ها و مراسم ويژه روز اول ماه مه برگزار شد. فصل مشتـرك    پيمايي در پاكستان، نپال، سريالنكا و عراق نيز راه
همه اين تظاهرات در سراسر جهان، نداي بلند زحمتكشان جهان در همبستگي با يكديگر و در اعـتـراض بـه        

هـا     داري بر توليد كنندگان و صاحبان اصلي ثروت يعنـي مـلـت      يي است كه آزمندان سرمايه شرايط غيرانساني
 اند. تحميل كرده

 مراسم اول ماه مه امسال ... ادامه 
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سپاه پاسداران، و طرح انتقال آب دريـاي  
 خزر به كوير

دولت ضد ملي احمدي نژاد با سرو صداي بسـيـار   
آغاز عمليات اجرايي انتقال آب درياچه خزر به مركـز  
ايران و كوير را اعالم كرده است. مسئوالن ريـز و       
درشت حاكميت مدعي اند كه، با انجام ايـن طـرح       
معضل كم آبي و خشكي فالت مركزي ايـران حـل     
شده و شاهد عمران و آباداني مناطق كويري كشـور    
خواهيم بود. احمدي نژاد هنگام افتتـاح ايـن طـرح         
عظيم در شهرساري، مركز استان مازندران، از جملـه  
ادعا كرد كه، اين طرح از جمله طرح هاي ماندگار به 
دست متخصصان ايراني است كه موجـب آبـادانـي      
فالت مركزي مي شود و انتقال آب يك كار جهادي 

 است.
پيمانكار طرح انتقال آب درياي خـزر بـه دشـت        
مركزي ايران، قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پـاسـداران     
است. بنابر گزارش هاي منتشر شده، اعتبار اوليه اين  

هزار ميليارد ريال برآورد شده است،  20طرح بيش از 
هزار ميليارد ريال هـم   100و اعتبار عمليات تا سقف 

افزايش پيدا خواهد كرد. براساس برآوردهاي شركـت   
 500هاي وابسته به سپاه پاسداران قرار است ساالنه 

ميليون متر مكعب آب از درياي خزر، و در مـرحلـه       
ميليون متر مكعب آب از درياي عـمـان و        1بعدي 

خليج فارس، به كوير انتقال يابد. معاون وزير نيـروي   
دولت احمدي نژاد در باره اين طـرح اعـالم كـرده        

طرح انتقال آب شيرين به مناطـق مـركـزي      ” است:  
ايران در سه بخش اجرا مي شود كه برايـن اسـاس،     
نخستين پروژه از ساري شروع شده و به شهـرهـاي   
سمنان، قم، كاشان و اصفهان متـصـل مـي شـود.         
قرارگاه خاتم االبنياء (سپاه پاسدارن) كه به عـنـوان       

 -پيمانكار پروژه مطالعات تكميلي را به صورت ايـي   
سي انجام مي دهد، پيش از اين، پـروژه خـط        -پي

 “ري را اجرا كرده است. -لوله نفت نكا
اما تدوين و اجراي اين طرح از سوي مـركـزهـاي    
علمي و كـارشـنـاسـان كشـور غـيـر واقـعـي و                  
غيركارشناسي ارزيابي گرديده است. روزنامه اعتمـاد،   

يك كارشناس مسايل ” فروردين ماه، گزارش داد:   31
آب كه اسناد اوليه اجراي طرح انتقال آب از دريـاي    
خزر به كوير را خوانده مي گويد اين طرح بي پـايـه     
است ... اين طرح انتقال آب تنها يك طرح ذهـنـي        
است كه هيچ كارشناسي نمي تواند آن را بپذيـرد. او     
به عالوه از اينكه به چنين طـرحـي بـدون وجـود         
مطالعات منطقي بودجه تعلق گرفـتـه اسـت، ابـراز         
تعجب كرد با اين توضيح كه اين طرح هيـچ سـنـد      
معيني ندارد و تنها برپايه يكسري تـفـكـرات خـام         
مطرح شده، نمي دانم يعني بودجه اين مملكت هيـچ  
حساب و كتابي ندارد كه به چنين طـرحـي بـودجـه       

تعلق مي گيرد؟ وزارت نيرو بايـد اسـنـاد      
مطالعات آنچه فاز يك مي خواند را منتشر 
كند و حق ندارد چنين پروژه اي را بـدون  
نظر كارشناسان و متخصصان حـوزه آب    

 “كه در پروژه منتفع نيستند، اجرايي كند.
الزم به ذكر است كه اين نخستين بـار  

يـي     نيست كه طرحي عظيم بـا بـودجـه     
هنگفت بدون نظر كارشناسي و تعهد بـه    
منافع ملي تدوين و اجرايـي مـي شـود.        
اصوال قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران 
مجري و پيمانكار طرح هاي پرسود و غير 
كارشناسي در كشور است. ده ها سد غيـر   
استاندارد، چندين بزرگ راه غير استاندارد، 
تونل هاي غير استاندارد، حفاري هاي غير 
كارشناسي مخازن نفت و گـاز از سـوي       
شركت هاي وابسته به قـرارگـاه خـاتـم         
االنبياء سپاه پاسداران در سراسـر كشـور     

اند كه همگي در سـال     اجرا و احداث شده
نشدني  هاي آتي زيان ده، خراب، و استفاده

اند. اينك نيز پروژه انتقال آب درياي خزر به فالت مركزي در كنار همه اين طرح هـاي غـيـر        
استاندارد و غير كارشناسي قرار مي گيرد. آنچه براي سپاه و قرارگاه خاتم االنبياء در مقام  يكـي   
از كانون هاي اصلي قدرت و ثروت اهميت دارد، بودجه كالن طرح ها و سودهاي نجومي ناشي 
از آن است. قرار گاه خاتم االنبياء با انجام چنين طرح هاي غير كارشناسي فقط و فقط به غارت  

 ثروت ملي مي پردازد.  
 

 “:توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني”درسال 
 واردات خودروهاي سنگين دست دوم خارجي

“ توليد مـلـي    ” هنوز يك ماه از آغاز سال نو خورشيدي كه ولي فقيه عوام فريبانه بر آن سال 
نام نهاد نگذشته سيل واردات كاميون ها، خودروها، و ماشين آالت سنگين دست دوم اروپـايـي،   
ژاپني، و آمريكايي به داخل كشور شگفتي همگاني را برانگيخت و صنعتگران و توليد كنندگـان  

 داخلي را به ويژه دچار حيرت و خشم كرد.
برپايه انتشار برخي خبرها در رسانه هاي همگاني دنياي مجازي، اغلـب ايـن خـودروهـاي         
سنگين از سوي شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران، به خصوص شركت هاي فعال در طـرح  
هاي جاده سازي، سد سازي، و ساختمان سازي، به كشور وارد مي شوند، و سپس در بازار سيـاه  

 دوباره فروخته مي شوند.
درايـن زمـيـنـه       “  ايلـنـا  ” به خبرگزاري  “ نظارت سازمان استاندارد جمهوري اسالمي” معاون 

 “ برنامه پنجم توسعـه ” يادآوري كرده است كه، اين اقدام براساس مصوبه مجلس و درچارچوب 
مبدأ گمركي رسمي در مرزهاي آبي، خاكي، و هوايي كشـور بـراي      4انجام مي گيرد و حداقل 

ورود خودروهاي سنگين دست دوم خارجي و كاميون هاي دست دوم درنظر گرفته شـده انـد.       
در اواسط فروردين ماه، نوشت كه، به دنبال نهايي شدن مصوبه مـربـوط بـه       ،“ ايسنا”همچنين 

هاي مشترك و متعدد، دستـور   واردات كاميون هاي دست دوم به كشور و در پي برگزاري جلسه
العمل مربوط به واردات اين كاميون ها و خودروهاي سنگين (مانند لودر، بلدوزر، خودروي بـيـل    

سازمان راهداري و حـمـل و       ” مكانيكي، و از اين قبيل خودروها) از سوي سازمان استاندارد به  
 ابالغ گرديده است.“ اي نقل جاده

ورود كاميون ها و ماشين آالت سنگين دست دوم، آن هم در دوران شدت پيدا كردن تحريم 
هاي ويرانگر، جز به باد دادن در آمدهاي پرارزش ارزي و به طور كلي درآمدها و ثـروت مـلـي      

زيانبار فقط دالل ها و شركت هاي واسطـه اي و      “  تجارت”كشور معناي ديگري ندارد. از اين 
هاي دولتي و شبه دولتي سـود مـي        نيز شركت هاي وابسته به سپاه و بنيادهاي انگلي و دايره

برند. رژيم واليت فقيه ثروت ملي و دارايي هاي نسل كنوني و نسل هاي آينده را بـا واردات       
كند، و در عين حال، چون كارگزاري مطيع، مـنـافـع     اين گونه خودروهاي دست دوم چپاول مي

 انحصارها و شركت هاي بزرگ اروپايي، ژاپني، و آمريكايي را تامين مي كند.
 

 هاي شجاع دادگستري،   وكيل
 “كانون وكال”در مبارزه به هدف استقالل 

 
از زمان برگماري صادق الريجاني برمسند رياست قوه قضاييه، وكالي شجاع و مسـتـقـل        
دادگستري و فعاالن حقوق بشر با شدت يافتن به كارگيري فشار بر آنان، به ويژه پايمال كـردن  

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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روبه رو شـده       ،”هاي وكال كانون“و  “وكيل“آشكار استقالل 
، كه نـه تـنـهـا       “ قانون جديد مجازات اسالمي“اند. عالوه بر  

حقوق بديهي متهمان را نقض و دادگاه ها و دادسراها را بـه      
ها و  هايي انتقام جو تبديل مي كند، بلكه استقالل وكيل ارگان

ها را نيز پايمـال مـي      در دادگاه “ وكيل“اهميت مستقل بودن 
، فعاليت مستقل و   “ قانون جامع وكالت“سازد؛ تدوين و اعالم 

هاي دادگستري را با چالش هاي فوق العاده نگـران   آزاد وكيل
از سـوي     “ قانون جامع وكالت“كننده اي مواجه كرده است.   
هاي مستقل با انتقـاد شـديـد       بسياري از حقوق دانان و وكيل

 رو شده است. روبه
فروردين ماه، در مطلـبـي بـا عـنـوان:           27روزنامه شرق، 

، به قلـم بـهـمـن       “ استقالل كانون وكال و سيزده ماده نزاع” 
كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري [و رئيس سابق اتـحـاديـه     

هاي وكالي دادگستري ايران]، مي نـويسـد:       سراسري كانون
موضوع استقالل وكيل و كانون وكال شايد، در گذشته، فقـط  ” 

براي وكال اهميت داشت و فكرشان به آن مشغول بـود، امـا     
امروزه، تقربيا، براي همه مردم كه بسيار سياسي و اهل بحـث  
و جدل و به حقوق اساسي خود آگاه شده اند، مطرح و مـهـم     

هـاي     است ... از اين رو مساله قانون وكالت و استقالل كانون   
وكال مورد توجه همه مردم است. سيروقايع و قـانـونـگـذاري      

سال گذشته، اميدوار كننده نـبـوده و        30دراين مورد، ظرف 
استقاللي كه در اليحه قانوني استقالل كانون وكال از سـال      

براي نهاد مردمي و اعضاي آن تامين شده بود از سـال   1333
به موجب قانون كيفـيـت اخـذ       1376عمال و در سال  1359

 “پروانه وكالت بطور رسمي و قانوني محدود و مخدوش شد.
قانـون جـامـع      “نويسنده مقاله در ادامه، با اشاره به اليحه 

گـويـد:    و اثرهاي سوء آن بر فعاليت مستقل وكال، مي “ وكالت
هيچ كانون و    “ اليحه قانوني وكالت” از مضمون و محتواي ” 

هيچ وكيلي آگاه نبود ... سرانجام اخيراً متني افشا و علـت آن       
اختفا و استتار هم آشكار شد. اين متن كه پيشـتـر در سـال         

نيز كم و بيش علني و سپس وجود آن كالً تـكـذيـب       1387
 “ مشعشع و زيباي” داراي مفاد  1387شده بود، نسبت به متن 

بيشتري است و معلوم است تنظيم كنندگان اين آييـن نـامـه      
در  “ چراغ خامـوش ” اجرايي ... اين دو سال بيكار ننشسته و با    

مسير تدوين قانوني بي نظير و بي بديل در حركت بوده اند ...   
سـازمـان اسـتـانـي         ” ها به  نام كانون وكال و اتحاديه كانون

تبديل شده تا هـيـچ    “ شوراي عالي وكالت” و  “ وكالي رسمي
شد و در گـذشـتـه دور         اثري از آنچه كانون وكال ناميده مي

 -مستقل بود باقي نماند و“  تاحدي” ودر زمان نزديك  “ كامالً” 
هم وجـود   “ نوستالوژي” حتي امكان  -به قول فرنگي مĤب ها

نداشته باشد ... به هر حال همچنانكه پيش از اين بارها گفتـه     
و نوشته ام، اميدوارم تدوين وتنظيم چنين اليـحـه اي كـال        
تكذيب شود. چه درغير اين صورت كانون هاي وكـال، قـوه        
قضاييه و از همه مهم تر حق دفاع مردم به شـدت آسـيـب        

 “خواهد ديد.
هاي وكال از همان آغاز حيات  نقض استقالل وكيل و كانون

جمهوري اسالمي يكي از هدف هاي واپس گرايـان بـوده و       
هست. قانون جديد مجازات اسالمي، در كنار اليحه قـانـون      
جامع وكالت، ارزش و اعتبار سيستم قضايي رژيم واليت فقيه 
را نشان مي دهد كه درآن حقوق مردم، اصل برائت، استقـالل  

 اند.   وكيل و استقالل قوه قضاييه كامالً بي معني
حمايت از مبارزه وكالي شجاع براي حفظ و ارتقاء استقالل 
كانون هاي وكال و اصل مستقل بودن وكيل، يكي از جـنـبـه    
هاي بسيار پراهميت پيكار مردم ميهن ما برضـد اسـتـبـداد،       

 ارتجاع، و تاريك انديشي است.

به “ هاي كارگري فدراسيون جهاني اتحاديه”بيانيه  در حاشيه رويدادهاي ايران ... ادامه 
مناسبت اول ماه مه: ثروت، به توليدكنندگان آن 

 تعلق دارد!
هـاي كـارگـري،         فدارسيون جهاني اتـحـاديـه   

همبستگي برادرانه خود را بـه هـمـه بـرادران و           
خواهران زحمتكش خود در سراسر جهـان اعـالم     

دارد. اول ماه مه روزي است كه نقش اجتماعي   مي
انكارناپذير ما در توليد همه ثروت جـهـان را يـاد        

كند. اين روز، قدرت شكست ناپذير ما كه   آوري مي
مان ضامن آن است، در تغيير جهـان   اتحاد طبقاتي

مان و ساختـن دنـيـايـي        هاي بنابر نيازها و توانايي
هاي  هاي انگلي شركت دهد. فعاليت  مطلوب و توأم با صلح و همبستگي برادرانه را نشان مي

اند. تنها غارت استثمارگونه  منابع و  ثروت در جهت منافع   بزرگ مانع عملي شدن اين آمال
 آزمندانه خود و به حساب مردم، و نيز تخريب محيط زيست  ميسر است.

داري جهاني دچار بحران وسيع و گسترش يابنده خود اسـت، مـا      در شرايطي كه سرمايه
رقابت هاي شديد داخلي امپرياليستي را شاهديم. و در پي اين بحران، امـپـريـالـيـسـم در          

هاي توليد ثروت و كار ارزان، از دست  هاي بيشتري از جهان قدرت خود در مهار منبع منطقه
هـاي   اي و دخالت هاي منطقه شان شدت يافته است، و جنگ رحمانه هاي بي دهد. رقابت   مي

هاي بين امپـريـالـيـسـتـي،        اند. اين رقابت   امپرياليستي در امور كشورها  گسترش پيدا كرده
هـاي     ها، وضعيت دارد. اثرگذاري اين رقابت  هاي جنگي و بحراني بيشتري را برپا مي منطقه

 داري در زندگي مردم وحشتناك است: جنگي، و بحران جهان سرمايه
 برند؛ جمعيت جهان از سوء تغذيه رنج مي  16%•
 يابد؛ بيكاري هر لحظه افزايش مي•
 اند؛ ازهر شش نفر يك نفر در پهنه جهان از آب آشاميدني بهداشتي بي بهره•
كنند. صدها   ها زندگي مي ها نفر در بيغوله اند. ميليون  خانمان ميليون نفر بي 100بيش از •

هـا     اي از خود زير بار سنگـيـن وام     اند و يا به منظور داشتن خانه ميليون نفر يا اجاره نشين
 ند؛ ميليون بي سواد 920هستند. 
سالگي جان خود را از  5ميليون كودك قبل رسيدن به سن  8/  1،   2009فقط در سال •

توان با تزريق واكسن  ميرند كه مي هايي مي ميليون نفر از بيماري 2/1دست دادند. هر ساله  
 ها جلوگيري كرد؛ از  شيوع آن

حداقل حقوق قانوني زحمتكشان شامل: دستمزد مناسب، امنيت اجتمـاعـي، خـدمـات        •
پرورش، بهداشت، حمل و نقل، و برق] آسيـب ديـده و         و عمومي مناسب و مجاني[آموزش 

 محدود شده اند؛
 اند؛ هاي كارگري و زحمتكشان از كار اخراج و زنداني شده فعاالن اتحاديه•

داران به طور نجومي افزايش يافته است. در بحبوحه بحـران    و در مقابل آن، سود سرمايه
 اند. ميليارد [دالر] سود برده 715شركت  باالي   50، بيش از 2010سال 

دارد تا متشكل شده و ضد حمله خـود را در       ها ما زحمتكشان جهان را وامي  اين واقعيت
داري آغاز كنيم، و در جهت برآوردن نيازهاي اسـاسـي    خويي سرمايه كشي و درنده برابر بهره

 كشي انسان از انسان، بكوشيم.   خود در برپايي دنيايي بدون  بهره
روز اعتراض بين المللي، ما در كنار هـمـديـگـر بـا          )،  2012 اكتبر 3( 1391مهرماه  12در 

ها، تظاهرات، بسيج مردم، و كارزارهاي اعتراضي در اغلب كشورها در پنچ  برگزاري اعتصاب
كشي وحشيانه زحمتكشان را خواستار شده و از حقوق خود بـرا ي       قاره جهان، توقف بهره

داشتن غذاي مناسب، آب بهداشتي، مسكن، بهداشت، حق تحصيل، و حق داشتن وسـيلـه     
 رفت و آمد عمومي مناسب، و خدمات عمومي اجتماعي، دفاع  خواهيم كرد.

 
 بدون كار زحمتكشان، هيچ جهاني ممكن نيست،  
 داران، ضروري و ممكن است. دنيايي بدون سرمايه اما برپايي 
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در مقابل استانداري بود. با اينكه استان خوزستان از قطب   “ خوزستان
هاي صنعتي و كارگري كشور به شمار مي آيد و كـارگـران كـلـيـه        

خدماتي فعـال در ايـن اسـتـان از              -واحدها و رشته هاي توليدي
ها، دستمزدهاي معوقه، و قراردادهاي موقـت   پيامدهاي ويرانگر اخراج

در امان نبوده و نيستند، با اينهمه، ما شاهد كارزار همـبـسـتـگـي و        
پشتيباني از كارگران لوله سازي خوزستان نبوديم. مورد مشابه ديگـر،   

به پرداخت نشـدن   “ صنايع فلزي ايران” تن از كارگران  800اعتراض 
ماه دستمزدشان بود كه از همبستگي ضرور برخوردار نگرديد. آنچه   8

مورد اشاره قرار گرفت، گواه روشني است بر وجود دو ضعف اسـاسـي   
هاي عيـنـي و      در جنبش اعتراضي كنوني كارگران ميهن مان. دليل 

اند. رشد اقتصـاد    هاي باز دارنده ذهني معيني سبب پيدايش اين عامل
 -انگلي و غيرمولد و ضعيف ساختن بيش از پيش بـنـيـه تـولـيـدي        

هـاي     تواند بر چگونگي حركـت   هاي اخير نمي  صنعتي كشور در سال
طبقه كارگر ايران اثرگذار نبوده باشد. رواج قراردادهاي موقت، رشـد     

اي در كنارِ ركود و تعطيلي واحـدهـا و مـركـزهـاي           كارگران پروژه
صنعتي، بر چگونگي سطح مبارزاتي جنبش كارگري ايران اثـرهـاي     

هاي كارگري جنـبـه    منفي جدي داشته است. اينكه كماكان اعتراض 
اند و از سازمان يافتگي ضرور برخوردار نيسـتـنـد، بـه        تدافعي داشته

انـد. از جـانـب ديـگـر،                هايـي  ميزان زيادي نتيجه اثر چنين عامل
هاي ارتجاع ايران بر جنبش كارگري در طول سه دهه اخـيـر،      ضربه

كشور را از مبارزان، كادرها، و رهبران باتجربه و آبـديـده مـحـروم         
اين موضوع در كنار سركوب و پيگرد سيسـتـمـاتـيـك      ساخته است.  

سنديكايي از سوي واپس گرايان سبب گرديده تـا     -جنبش كارگري
بخش هايي از طبقه كارگر ايران از آگاهي كافي برخـوردار نشـونـد،      

و نوعـي  هاي بي شماري  روبه رو گردد،  تكامل طبيعي جنبش با مانع
كندي حركت در مسير تكاملي مبارزات سازمان يافته جنبش كارگري 

اجتماعي ضـد   -را شاهد باشيم. در واقع، اجراي برنامه هاي اقتصادي 
نظير تعديل اقتصادي، اصالح ساختار اقتصادي، و اكنون هـم    مردمي

برنامه آزاد سازي اقتصادي، و به طور كلي، راهكارهاي رژيم واليـت  
فقيه درحل معضل انباشت سرمايه در طول دهه هاي اخير، ضـربـه     
هايي جدي به موقعيت، جايگاه، و كيفيت مبارزاتي جنبش كـارگـري   

هـاي مـنـفـي،        ايران وارد آورده اند. به هر روي، اين مجموعه عامل 
هـاي     معضل هاي غير قابل حل نبوده و نيستند. به رغم همه مشكل 

در مقام بخش جدايي ناپذير از جـنـبـش       -روياروي جنبش كارگري
همگاني خلق برضد استبداد و ديكتاتوري و براي طرد رژيم واليـت    

هاي معين براي تـقـويـت و       اين جنبش هنوز از توان و امكان -فقيه
كـه هـم     يـي     قهرمانانهتحكيم موقعيت خود برخوردار است. مبارزه  

اكنون براي احياي حقوق سنديكايي در ژرفاي محيط هاي كارگـري  
جريان دارد، و مي توان به آن اميدها داشت، خود گواه اسـتـعـداد و        
توان جنبش كارگري براي رشد، گسترش، و تحكيم موقعيت آن در     

 يي نه چندان دور است.  آينده
نكته بسيار پراهميت، فعاليت همه جانبه، هوشيارانـه، و تـوام بـا          
شكيبايي، و افشاندن بذر آگاهي طبقاتي در بين كارگران اسـت. بـه      
كارگيري همه روش ها و روزنه ها، اين امكان را به فعاالن كارگـري  

گرانه خـود را       مي دهد كه با وجود پيگرد و سركوب، فعاليت سازمان
پيش برده و در راه وحدت صف هاي طبقه كارگر ايران گـام هـاي       
مطمئن بردارند.  بي گمان فعاليت و مبارزه براي تـامـيـن مـنـافـع            
زحمتكشان و پيوند و تلفيق مبارزه صنفي و سياسي مي بايد بر بستـر  
واقعيت هاي موجود جنبش كارگري كشور صورت بـگـيـرد. درايـن        
زمينه به كارگيري روش ها و شعارهاي مبارزاتي مناسب و سـمـت       

ها از اهميت برخوردار اسـت. در ايـن         دهي و سازمان دهي اعتراض
زمينه مبارزه كارگران را فقط در بعد صنفي ديدن خطاي آشكار است. 
اين نظر و ديدگاه كه فعاليت تشكل هاي مستقل كارگـري بـرضـد      

اجتماعـي ارتـجـاع حـاكـم را            -سياست ها و برنامه هاي اقتصادي
مي نامد در مرحله كنوني براي رشد و تقويت “  افراطي” يا “  تندروي” 

جنبش سنديكايي زحمتكشان كشور بسيار زيان بخش و خـطـرنـاك    
است. بايد تاكيد كرد، ضمن اينكه بهره بردن از همه شـيـوه هـا و         
روش هاي منطبق با اوضاع مشخص امري ضروري است، تـبـلـيـغ     

هـاي    برخي روش ها كه در جريان مبارزه جاري و نيز در طول سـال   

اخير ناكارآمدي و ستروني خود را نشان داده و اثبات كرده اند، نمي تـوانـد بـراي         ادامه  سازمان دهي اعتراض هاي ...
هاي معيني، امسال  ارتقاء سطح رزمندگي جنبش كارگري مفيد و موثر باشند. محفل 

ده دقيقه سكوت در محيط كـار  ” پيش از روزجهاني كارگر، با ارايه روش هايي چون: 
، و موردهايي از اين قبيل، به زعم خود كـوشـيـدنـد مـبـارزات         “در روز اول ماه مه

چنين روش هايي با اوضـاع كـنـونـي         اعتراضي كارگران را تقويت و تجهيز كنند.  
سنديكـايـي ايـران نـاهـمـخـوان،             -كشور، سطح آگاهي و توان جنبش كارگري

نامتجانس، و بيگانه است. جنبش اعتراضي كارگران كشور با همه ضـعـف هـا و           
كمبودها از ميزان مشخصي از آگاهي و توان برخوردار بوده است، و نسبت به ايـن    
روش هاي ناكارآمد و خنثي به مراتب آمادگي بيشتري دارد. براي درك تـوانـايـي       
هاي موجود جنبش كارگري و براي نمونه بايد به موضع شماري از سنـديـكـاهـاي     

 اشاره كرد:  “روز جهاني كارگر“مستقل در قبال مسايل كارگران كشور به مناسبت 
اطالعيه هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران فلز كار و مكانيك به مناسبـت اول    
ماه مه امسال، با تاكيد برحقوق، منافع، و خواسته هاي طبقـه كـارگـر و ديـگـر            
زحمتكشان، و افشاي قاطعانه اثرهاي فاجعه بار برنامه آزاد سازي اقصادي، از جملـه  
بر تامين حقوق سنديكايي زحمتكشان و برخورداري آنان از آزادي اجـتـمـاعـات           
پافشاري شده است. همچنين سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، اتحاديه كارگران  
پروژه اي، هيئت موسس كارگران نقاش ساختمان، و كانون مدافعان حقوق كارگـر،  

يي مـانـنـد آزادي         يي مشترك، ضمن ارايه خواست هاي اساسي نيز با انتشار بيانيه
هاي مستقل كارگري، لغو قراردادهاي موقت، دسـتـمـزد عـادالنـه، آزادي           تشكل

كارگران زنداني، و همچنين برخي خواست هاي عام دمكراتيك مانند لغو مـجـازات   
هايي از اين قبيل، بر اراده طبـقـه    اعدام، رفع تبعيض هاي جنسيتي، قومي، و مسئله

كارگر ايران براي تامين حقوق سياسي و صنفي خود تاكيد كـردنـد. بـه عـالوه،            
يي، تامين حـقـوق    سنديكاي كارگران شركت واحد در اول ماه مه با انتشار اطالعيه

سنديكايي، الغاي قراردادهاي موقت، رسيدگي به حقوق بازنشستگان، و مـوضـوع       
تامين اجتماعي را پيش كشيد و پيگيري آن را ضروري دانست. موضع اين تشكـل   
هاي مستقل كارگري، در عين حال هوشياري، آگاهي طبقاتي، و توان بالقوه جنبش 

 سنديكايي را نشان مي دهد. -كارگري
به هر روي، بايد با توجه به ميزان آمادگي و شرايط واقعي كار و زندگي كارگـران  

 و زحمتكشان، شعارها و روش ها مطرح، گزينش، ترويج، و تبليغ شوند.
تجربه مبارزه چند سال اخير و شكل گيري چندين سنديكاي مستقل نشان مـي    

ها چيره شد، و بـا   دهد كه مي توان در پرتو فعاليت مؤثر و خستگي ناپذير بر معضل
 هاي كارگري، نيروي زحمتكشان را به حركت درآورد.   دهي اعتراض سازمان

در مرحله حساس و تعيين كننده كنوني، غلبه بر دو ضعف اساسي و اصلي جنبش 
درنگ مبارزان و  اعتراضي (سطح نامطلوب سازمان يافتگي، و همبستگي) وظيفه بي  

 فعاالن كارگري است.

فرمايشي رژيم ضد مردمي حاكم بر ميهن ماست. هفته ها پس از تبليغات گوبلـزي   
رژيم ارتجاع در رسانه هاي گروهي (از جمله معدودي از هواداران خجل رژيـم در       

در مرحله نخست انـتـخـابـات،     “  حماسه شركت ميليوني” خارج از كشور) پيرامون   
امروز اخبار و داده هاي نيرومندي درباره دروغ بودن ادعاهاي سران رژيم مـوجـود     

به گزارش منابع خبري جرس، از تهران دو نفر از حـقـوقـدانـهـاي        است. از جمله  
شوراي نگهبان در ديدار نوروزي با يكي از مقامات عالي رتـبـه كشـور مـيـزان            

را بـه   1390مشاركت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي اسفند 
 شرح زير اعالم كرده اند: 

سي و هشت درصد واجدان شرايـط در كـل        %38نرخ مشاركت در كل كشور:  
 هجده درصد واجـدان شـرايـط در تـهـران            %18كشور؛ نرخ مشاركت در تهران: 

 .هشت درصد آراي اخذ شده %8ميزان آراء سفيد و باطله: 
در تـهـران   “  نماينده اول”، كه به عنوان “حداد عادل”تشكيل مجلسي به رياست 

مردم “  نمايندگان” شده است و برگماري گروهي مزدور ارتجاع به عنوان “  انتخاب” 
است كه نه تنها مدافع حقوق مردم نيست و نمي توانـد  “  مجلسي” ميخي بر تابوت 

 باشد بلكه سدي است در راه تحقق آزادي و عدالت در ميهن ما.
عدم شركت اكثريت قاطع مردم و  نيروهاي آزادي خواه و ميهن دوست در كنـار  
بخش عمده نيروهاي اصالح طلب در اين شعبده بازي هاي ولي فقيه و انصـارش    

خورده است. سكوت معنـا   “  كفگير آقايان به ته ديگ” نشانگر اين واقعيت است كه 
كه رهبر رژيم شركت مردم در آن را واجـب  “  حادثه مهمي” دار رژيم در برابر چنين 

 مي داند، نيز تأكيدي بر همين واقعيت است.   “ شرعي”

 “  ...انتخابات”ادامه  مرحله دوم 
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 ادامه پيام هاي حزب هاي كارگري و كمونيست جهان  ...

هـا     ، خواستار پايان دادن به تحريـم “ اقتصادي شديد و فلج كننده تحميل شده بر ايران
رسانند و در خدمت منافع اقليت قدرتمنـد و     كه به زندگي مردم عادي ايران آسيب مي” 

هاي كمونيست در منطقه  در اين بيانيه كه از سوي اكثر حزب.  ، شدند“ ثروتمند كشورند
خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران و از جمله بحرين، پاكستان، تركيه، فـدراسـيـون      

ها به مناسبت روز جهاني كارگر به  روسيه و عراق مورد حمايت قرار گرفت، شادباش آن
كارگران ايران در راه صـلـح،          ◌ٔ طبقه كارگر و زحمتكشان ايران ابراز شده و با مبارزه

 شود. عدالت اجتماعي، و حقوق بشر و دموكراتيك ابراز همبستگي اعالم مي
 

 شادباش روز جهاني كارگر به زحمتكشان ايران
هاي امضا كننده زير به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني همبستگـي   ما احزاب و سازمان 

پيچيـده   ◌ٔ ها در مبارزه فرستيم و براي آن كارگران جهان، به زحمتكشان ايران درود مي
شـمـول    و دشوارشان در راه تأمين زندگي و شرايط كاري شايسته، و كسب حقوق جهان

 .خود، از جمله حق تجمع و تشكل آزادانه و آزادي بيـان، آرزوي مـوفـقـيـت داريـم            
اجـتـمـاعـي     -ما رخدادهاي حساس درون و پيرامون ايران، به ويژه بحران اقـتـصـادي   

هاي ضد مردمي رژيـم ايـران از يـك سـو، و                  ناشي از اقدام ◌ٔ سابقه ويرانگر و بي
تحميل شده بر ايران از سوي ديگر را دنبـال   ◌ٔ هاي اقتصادي شديد و فلج كننده تحريم

هـاي اقـتـصـادي          نظامي و تحريـم  ◌ٔ كنيم. تهديد و خطر جنگ و مداخله  كرده و مي
هـا   گسترده موجب تشديد وخامت شرايط زندگي زحمتكشان ايران و رانده شدن ميليون

ها، به دليل نبود مـواد اولـيـه و         تن به زير خط فقر شده است. بر اساس گزارش رسانه 
كننـد؛   اند يا با ظرفيتي كمتر از معمول كار مي قطعات، صنايع يا به تعطيلي كشانده شده

سالمت و بهزيستي مردم نيز به علت كمبود تجهيزات پزشكي و دارو لـطـمـه خـورده       
مردم و مسكن به علت كم ارزش شدن واحـد   ◌ٔ است، و قيمت كاالهاي اساسي روزمره

شـود   پول ملي كشور و تورم مهار نشدني، سر به فلك كشيده است. به روشني ديده مي 
هاي اقتـصـادي در خـدمـت مـنـافـع               هاي گسترده و نبود سياست كه اعمال تحريم

خواري به وجود آورده است، و  زحمتكشان، يك اقتصاد داللي و متكي بر واردات و رانت
هاي عمده اقتصاد ايران را به دست سران و فرماندهان سپاه پاسـداران و     كنترل بخش
هاي مثبت حـاصـل شـده در         ها سپرده است. ما ضمن اينكه از پيشرفت  وابستگان آن

هـاي درگـيـر         زدايي بين طرف اي ايران و تنش هسته ◌ٔ گفتگوهاي اخير بر سر برنامه
هاي شديـد اقـتـصـادي        كنيم، اما همچنان بر مخالفت قاطع خود با تحريم استقبال مي

كنيم، و خـواسـتـار       اروپا تأكيد مي ◌ٔ تحميل شده توسط اياالت متحد آمريكا و اتحاديه
رسانند و  ها هستيم كه فقط به زندگي مردم عادي ايران آسيب مي پايان دادن به تحريم

بار ديگر به مناسبت روز جـهـانـي        در خدمت منافع اقليت قدرتمند و ثروتمند كشورند. 
فرستيم و حمايت خود را از مبـارزه   كارگر و زحمتكشان ايران درود مي ◌ٔ كارگر به طبقه

 .كنيم ها در راه صلح، عدالت اجتماعي، و حقوق بشر و دموكراتيك اعالم مي آن
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 :حاميان و امضا كنندگان

 

 حزب كمونيست استراليا
 حزب كمونيست بنگالدش

 حزب كارگر بلژيك
 حزب كمونيست بريتانيا

 خواه دموكراتيك بحرين  جمعيت ترقي
 حزب كمونيست كانادا

 حزب كارگر سوسياليستي كرواسي
 حزب زحمتكشان مترقي قبرس (آكل) 

 حزب كمونيست موراوي و بوهمي
 حزب كمونيست در دانمارك

 حزب كمونيست مصر
 حزب كمونيست فنالند
 حزب كمونيست آلمان

 حزب كمونيست يونان 
  حزب كمونيست هند

 حزب كمونيست هند (ماركسيست) 
 حزب توده ايران 

 حزب كمونيست عراق 

  حزب كمونيست ايرلند
  حزب كمونيست اردن

 حزب كمونيست لبنان 
 حزب كمونيست لوكزامبورگ 

  حزب كمونيست مكزيك
 حزب مردم فلسطين 

 حزب كمونيست پاكستان
  حزب كمونيست پرتغال

 حزب كمونيست فدراسيون روسيه 
  حزب كمونيست آفريقاي جنوبي 

 حزب كمونيست سودان 
 حزب كمونيست سوئد 

 حزب كمونيست كارگري مجارستان 
  حزب كمونيست تركيه

  حزب كمونيست اياالت متحده

 پيام حزب كمونيست اياالت متحد آمريكا
به كميته مركزي و اعضاي حزب توده ايران و 

 كارگران ايران

به پاس بزرگداشـت روز جـهـانـي         
كارگر، اول ماه مه، حزب كمونـيـسـت    
اياالت متحد آمريكا به زحمـتـكـشـان     
ايران و رفقاي خود در حـزب تـوده         

فـرسـتـد. در ايـران،             ايران درود مي
ويژه جنـبـش كـارگـري        كارگران و به

ايران، به طور مداوم و پيگير از حـق      
انـد، در     حاكميت ملي ايران دفاع كرده

اند، كه به هـمـه مـردم       پي محافظت از منابع طبيعي كشور بوده
ايران تعلق دارد، و براي سربلندي و حقوق بنيادي هـمـه مـردم      

اند. حزب ما به خاطر نقش راهبـري    ايران به ضد سركوب رزميده
حزب توده در ميان طبقه كارگر محروم اما مبارز ايران، بـه    كننده

عالوه، ما از هزينه گزافي كه نـيـروهـاي     فرستد. به  شما درود مي
حاكم بر جامعه ايران به حزب شما و پيكارگران آن تـحـمـيـل       

يـي     اند، باخبريم. ما به خاطر مبارزه شرافتمندانه و شجاعانه  كرده
دهيد، بـه شـمـا درود           كه در اين شرايط دشوار به آن ادامه مي

 فرستيم. مي
اول ماه مه امسال فرصت مناسبي است براي حزب ما كه بـار  
ديگر عهد و پيمان خود در همبستگي با حزب توده ايران را نـو    

ايم،  ها دريافته رسانه  كند، چرا كه بر اساس آنچه از خبر و گزارش
هاي اقتصادي تحميل شده بر ايران از سوي اياالت متحد  تحريم

هاي اروپايي، اكنون بقا و زندگي ملت ايـران، و       آمريكا و قدرت
شان بر لبه پرتگاه نابودي قرار  اينك زندگي ويژه آناني را كه هم به

هايي كه با هـدف از مـيـان بـردن              كند. اقدام  دارد، تهديد مي
استقالل كشور شما و بي بهره كردن مردم از حـق تـعـيـيـن            
سرنوشت شان از سوي خودشان صورت گـرفـتـه اسـت، بـه            

هـا، و       جانبه و گسترده، افزايش تورمي قيمـت  هاي همه بيكاري
هاي مصرفي ضروري روزانه مـنـجـر       كمبود شديد كاالها و قلم

هـا نـيـاز       شده است كه مردم صرفاً براي بقاي حيات خود به آن
 دارند.

شـود،     يي كه به مـردم ايـران وارد مـي            هاي فزاينده ضربه
سـال     10يي است مانند آنـچـه در طـول             درآمد فاجعه پيش

هاي حمايت شده از سوي آمريكا بر سر عـراق آمـد. در         تحريم
پـذيـرتـريـن        مورد عراق، آشفتگي و مرگي كه دامنگير آسـيـب  

درآمدي بود بـر يـك        قشرهاي شهروندان عراق شد، البته پيش
هـاي     ها، تهـديـد   جنگ غيرقانوني و ظالمانه. افزون بر همه اين 

اسرائيل به حمله به ايران است، كه پيامدهاي آن براي طـبـقـه      
 غايت ناگوار خواهد بود. كارگر ايران و صلح جهاني به

ما پايان دادن به محاصره اقتصادي ايران را خواهانـيـم، كـه      
ملي كشور شماست، و  -هدف آن از هم گسيختن بافت اجتماعي

آسيب زدن به هستي زحمتكشان و محرومان ايـران، و حـتـي        
شود. با توجه به نقش تاريخـي حـزب       مرگ آنان، را موجب  مي

توده در دفاع از زحمتكشان كشورتان، ما از حق افراد حزبي براي 
گردهمايي و تشكل آزادنه و داشتن آزادي بيان در بـاره هـمـه        

كنيم. ما نيز در پيكار براي پيشگيـري    هاي موجود دفاع مي مسئله
از روي دادن جنگ برضد ايران از سوي كشورهاي ثروتمـنـد و     
قدرتمند، با نيروهاي ديگر همراهيم. ما، در مـقـام  نـيـرويـي             
ضدامپرياليست، جنگي را كه هدف آن تأمين و تضميـن دسـت     

كنـيـم.    اندازي كامل بر منابع طبيعي منطقه شماست محكوم مي
عالوه بر اين، ما هم همراه با حـزب تـوده ايـران، در مـورد             

ويژه جـنـگـي       يي گسترده، به خطرهاي سهمگين برخورد نظامي
هايي ممكن است به كار برده شوند كـه   نگرانيم كه در آن سالح

تهديدي براي آينده بشرند. و سرانجـام ايـنـكـه، مـا، بـنـابـر                
يـي     هاي سازمان ملل متحد، تبديلِ خاورميانه به منطقه قطعنامه

 اي را خواستاريم.  هاي هسته عاري از سالح
تان ،     در روز اول ماه مه، روز جهاني كارگر، ديگربار در مبارزه

 دانيم. ما خود را در كنار شما مي
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تنش در خليج فارس، و اثرگذاري 
 آن بر منافع ملي ايران 

درشهـر   5+1به فاصله اندكي پس از پايان نشست ايران و كشورهاي 
ادعاي بي پايه خود در خصوص جزايـر   “ امارات متحده عربي“استانبول، 

سه گانه ايراني را تكرار كرد. اين ادعا، يك رشته تنش هاي سياسـي و     
ديپلماتيك نگران كننده را درحوزه خلـيـج فـارس دامـن زده اسـت.              

نيز با هدفي معين، بـا     “ شوراي همكاري خليج فارس“كشورهاي عضو 
را اعالم داشتند  “ امارات متحده عربي“يي، حمايت خود از  تشكيل جلسه

و بر ابعاد تنش و اختالف افزودند. بي ترديد سياست تنش آفـريـنـي از       
هدف هاي مشخصي را دنبـال مـي      “ امارات متحده“سوي شيخ نشين 

كند، و نمي توان ماهيت سياسي ادعاي اين دولت را ناديده گـرفـت. در      
واقع تكرار ادعاهاي فاقد پشتوانه حقوقي و مغاير با مـوازيـن حـقـوقـي        

، به ويژه در لـحـظـه        “ امارات متحده“المللي از سوي  شناخته شده بين
هاي حساس در منطقه، نمـي تـوانـد بـدون          كنوني و با توجه به تحول

انگيزه و هدف سياسي باشد. پرواضح است كه، ابعاد حقوقي مالكيـت و     
حاكميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس بركسي از جمله بر حاكمان 

پوشيـده  “  رأس الخيمه“و  ،”ابوظبي“ ،”شارجه“، “دوبي“هاي  شيخ نشين
نيست. از نقطه نظر تاريخي نيز حاكميت و مالكيـت ايـران بـرجـزايـر           

گانه واقعيتي آشكار و اثبات شده است. بنابراين، تنش كنوني در خليج   سه
فارس و موضح مداخله جويانه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس در   

هـاي   امور داخلي كشور ما، به يك سلسله انگيره ها، هدف ها، و محاسبه
سياسي معين مربوط مي شود. آنچه بيش از هر عامل ديگري ماهيت و    

هـاي     سمت سياسي اين تنش آفريني ها را برجسته مي سازد، تـحـول    
منطقه و موقعيت دشوار ايران براثر سياست هاي ناكارآمد و ضـد مـلـي      

 رژيم واليت فقيه است.
عمده ترين آماج كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس ماننـد شـيـخ      

از طرح ادعاهاي بي پايه و تنش زا، پـديـد    “ امارات متحده عربي“نشين 
آوردن زمينه به كارگيري فشار بيشتر به كشور ما و بسيـج كشـورهـاي      
عربي برضد ايران است. اين آماج با سياست كنوني آمريكا در مـنـطـقـه      
همسو است، و بخشي از آن به شمار مي آيد. ايجاد فضايـي مـتـشـنـج        
درخليج فارس امكان اجراي سياست رودررويي با ايران را ماننـد آنـچـه      
درسوريه اتفاق افتاد، يعني به وجود آوردن يك همداستاني قوي منطـقـه   
اي را فراهم مي سازد. تنگناهاي سياسي و ديپلـمـاتـيـك جـمـهـوري           

آنكارا، رويارويي تهـران و ريـاض        -اسالمي، سردي روابط ميان تهران
برسر بحرين و سوريه، و در نتيجه، تنش درروابط ايران و عـربسـتـان        
سعودي و در كنارِ آن، تحريم هاي آمريكا و اروپا به ويژه تحريم نـفـت،   

وهـدايـت    “ امـارات مـتـحـده      “اند كه در محاسبه  هايي مجموعه مسئله
كنندگان فرامنطقه اي اين كشور براي طرح ادعاهاي واهي و بي پايه در 
لحظه كنوني مد نظر قرار گرفته اند. به اين دليل كشـانـدن ايـران بـه          

گانه تنها سياست  موضع ضعف و پذيرش فشار با طرح موضوع جزاير سه
نيست. برخي از ديگر كشورهاي منطقه مـانـنـد        ”امارات متحده عربي“

تركيه و عربستان نيز در آن ذي نفع بوده و هستند. اين واقعيت را نـيـز      
هاي معيني در حاكميت ايران از تنش  بايد مورد تاكيد قرار داد كه، محفل

در روابط خارجي، به ويژه در روابط با كشورهاي حاشيه خلـيـج فـارس،      
سود مي برند. به هر روي، ادعاهاي امارات متحده عـربـي درخصـوص       

گانه بدون پايه و مبناي حقوقي و تاريخي است. دراين زمـيـنـه      جزايرسه
ميـالدي مـيـان       1971كليه اسناد تاريخي، و همچنين توافق نامه سال 

ايران و انگليس، گواه معتبري به شمار مي آيند. درتفاهم نامه شش ماده  
، برمالكيت و حاكميت ايران برجزاير سه گانه تاكيد شده  1971اي نوامبر 

 است.
كه ارزش حقوقي  -بسيار مهم اين تفاهم نامه “ ضميمه“به عالوه، در 

نيز برحاكميت ايـران بـه ويـژه           -آن هم سنگ اصل تفاهم نامه است
صحه گذاشته شده است. بنابراين، از نقـطـه نـظـر        “  ابوموسي“برجزيره 

كشـوري    -“ امارات متحده عـربـي  “حقوقي اصوال جايي براي طرح ادعا از سوي 
كه به هنگام عقد و امضاي اين تفاهم نامه وجود خارجي نداشت و هـنـوز يـك      

 نمي تواند وجود داشته باشد.  -كشور قلمداد نمي شد
ناپذير ميهن ما در مورد جزاير سـه     از نقطه نظر تاريخي هم موضع و حق انكار

ناپذير سرزمين ايران، اثبات شده و خدشـه نـاپـذيـر        گانه در حكم بخش تفكيك
 است.  

در اواخـر       ،”ابوموسي“و  ،”تُنب بزرگ”،“ تُنب كوچك“جزاير سه گانه ايراني 
اين اشغال كـامـل       1908ميالدي به اشغال انگليس در آمد، و در سال  18سده 

كدام از دولت هاي ايران در هيچ زمـانـي      گرديد. نكته پراهميت اينست كه، هيچ 
اين اشغال را قبول نكردند، و اين جزاير را در تقسيمات كشوري ايران قرار مـي    

انـد.     كرده دادند، و به لحاظ عرف ديپلماتيك اعتراض خود را نيز ابراز و اعالم مي
پس از پايان جنگ جهاني دوم و تغيير در توازن قوا درسطح بين المللي، و رشد و 

بخش ملي در برخي نقاط جهان، از جـملـه در خـاور         هاي آزادي كاميابي جنبش
ميانه و حوزه خليج فارس، انگلستان در توافق با آمريكا برنامه خروج نـيـروهـاي    

ميالدي تـدارك   70و اوايل دهه   60نظامي خود  از خليج فارس را در اواخر دهه 
 ديد. 

 -“ ويليام لـوس “در آن هنگام ماموريت اجراي اين سياست امپرياليسم برعهده 
هاي  كارشناس استعماري برجسته انگليسي و داراي تجربه زياد از دوران ماموريت

استعماري در خاورميانه به خصوص در مورد شيخ نشين هاي حاشيـه جـنـوبـي       
گذاشته شد. در حقيقت وظيفه ويليام لوس عبارت بـود از: تـأمـيـن و              -فارس

تضمين منافع راهبردي انگليس پس از خروج نيروهاي نظامي اين كشور از خليج 
فارس. با ارائه طرحي از سوي اين مأمور ويژه انگليس و در يك برنـامـه كـلـي        

امارات متحـده  “همراه با موافقت امپرياليسم آمريكا، از مجموع هفت شيخ نشين، 
بـدون   “ بحـريـن  “به صورت مستقل شكل گرفت، و “  قطر“تشكيل شد؛  “ عربي

خوانده شـد. الزم بـه        “  كشور“همه پرسي قانوني و بدون نظارت سازمان ملل، 
به كـنـتـرل     ”گانه جزاير سه“تاكيد است كه، هنگام عقد قرارداد براي بازگرداندن 

وجود نداشت. ويليام لوس واسـطـه     ”امارات متحده عربي“ايران، كشوري به نام 
گو، مذاكره،  و بود، و ايران هرگز گفت “ شيخ نشين شارجه“گو ميان ايران و  و گفت

براي اعاده حاكميت بر جزاير سه گانـه  -و امضاي توافق نامه با شيخ نشين ها را
 نپذيرفت، و توافق نامه با انگليس به امضاء و تصويب رسيده است.  -

ترين جزيره از مجموعه جزاير سه گانه است، و به دليل  مهم “ جزيره ابوموسي” 
ژرفاي مناسب آب، تنها مسير [تاكيد مي كنيم: تنها مسير] كشـتـيـرانـي بـراي           

 ، جايگـاه ”ابوموسي“نفتكش هاي غول پيكر است. به عبارت ديگر، جزيره ايراني  
است، و اين به معـنـي    “ تنگه هرمز”ها از گاه] عبور و مرور نفتكش  كنترل[نظارت 

اهميت استراتژيك بي چون چراي اين نقطه از سرزمين ما در پهنه خليج فـارس  
 است.

 14نفر است، و يكي از   2038بنابر آخرين آمار منتشر شده، جمعيت اين جزيره 
ايران به شمار مي آيد. ايران داراي مركز صدور نفت در   “ هرمزگان“جزيره استان 

است. به عالوه، اين جزيره كشور ما، به لحاظ موقعيت جغرافيايي از     “ ابوموسي“
 هاي خليج فارس است. خوش آب و هواترين منطقه

اش بـر     در خصوص مالكيت “ امارات متحده عربي“كوتاه سخن اينكه: ادعاي  
يـي     گانه ايران در خليج فارس، بدون مبنا و ارزش حقوقي است و جنبه جزاير سه

كامال سياسي دارد. سياست هاي نابخردانه و مغاير با منافع ملي از سـوي رژيـم      
واليت فقيه، امكان طرح چنين ادعاهايي را فراهم مي آورد. ارتـجـاع حـاكـم،          

هاي اخير نشان داده است كه انگيزه و توان دفاع از حـقـوق     براساس تجربه سال
راستين مردم و منافع و امنيت ملي ايران را ندارد. همه نيروهاي ميهن دوست و    
ترقي خواه كشور دراين زمينه كه حاكميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فـارس    

پذير نيست، اتفاق نظر دارند. جزاير سه گانه بخـش جـدايـي نـاپـذيـر             گو و گفت
 سرزمين ما بوده، هست، و خواهد بود.
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جـبـهـه    ” هاي كارگري سازمان يافته بود شركـت كـردنـد.          شماري از اتحاديه
نيز تجمع ديگـري  “  حزب كمونيست يونان“به رهبري “  سراسري مبارز كارگران
كه اكـنـون     بر پا كرده بود “  كارخانه فوالدسازي هلنيك“در حمايت از كارگران 

 برند. بيش از شش ماه است در اعتصاب به سر مي
هاي كارگـري بـا      “ اتحاديه“به دعوت  مسكوپيمايي سنّتي اول ماه مه در  راه

يي مواجه شد، و بيش از صد هزار نفر در آن شركت داشـتـنـد.       استقبال گسترده
هاي بزرگداشت روز  در گردهمايي“  حزب كمونيست روسيه“هزاران تن به دعوت 

 جهاني كارگر شركت كردند.
گردهـمـايـي     ايتالياكارگري قدرتمند “  هاي اتحاديه“ها و “ سنديكا“به دعوت 

هـاي     هـا و گـزارش       رم برگزار گرديد. عكس  ”سنت جوواني“بزرگي در ميدان 
منتشر شده از اين تجمع، حكايت از جو انقالبي و شركت پرشور جوانان در ايـن    

، ميان تظاهر كنـنـدگـان و پـلـيـس ضـدشـورش               “ تورين“مراسم داشت. در  
براي شنيدن سخنـان  “  ريتي“برخوردهايي روي داد. هزاران نفر در شهر مركزي  

پيمايي پرداختند كـه     رهبران سه اتحاديه مهم كشور تجمع كردند و سپس به راه
 را محكوم كردند.“ ماريو مانتي“طي آن، اصالحات نخست وزير 

تظاهرات در نقاط مختلف كشور بـرپـا      290حدود  فرانسوي ”هاي اتحاديه” 
در شرق و ساير شهـرهـا در     “  استراسبورگ“در جنوب  تا “  مارسي“كردند كه از 

گرفت. عده شركت كنندگان در ايـن مـراسـم          شمال و مركز كشور را در بر مي
هرساله به حدي بود كه حتي وزير كشور فرانسه هم به رشد قابل توجـه آن در      

ترين اتحاديه فرانسه يعني  مقايسه با سال پيش اذعان كرد.  بعد از اين كه بزرگ 
، به اعضاي خود توصيه كرد براي به زير كشيدن ساركـوزي از رأي      “ س ژ ت” 

يك گردهمايي صد هزار “  نيكوال ساركوزي“دادن به او خودداري كنند، پرزيدنت 
ناميد، برپا كرد تا بـر ايـن        مي“  كارگران واقعي” نفري از هوادارانش، يا آنچه او 

ترين اتحاديه كارگري فرانسه پوششي افكنـده بـاشـد. ايـن           گيري بزرگ موضع
يي اعضايش را از رأي دادن به كانديـدايـي مـنـع        نخستين بار است كه اتحاديه

 كند. مي
هاي عمومـي   ها هزار نفر براي مخالفت با كاهش بودجه ، دهاسپانيادر مادريد 

كارگـر،   5000در زير باران شديد به طرف ميدان اصلي شهر سرازير شدند. حدود 
به ثروتمندان مـالـيـات      ” و “  اكنون شورش” نوشته  بازنشسته و دانشجو، با پرچم

 پيمايي كردند. ، راه“ببنديد
غارت را متـوقـف   ” هزاران نفر با در دست داشتن پالكارد  پرتغالدر ليسبون 

گرد هم آمدنـد. تشـكـيـالت نـيـرومـنـد              “  هاي ما را ندزديد كنيد، ديگر حقوق
هزار عضو دارد، و قـبـالً بـا         700كه “  كنفدراسيون سراسري كارگران پرتغال” 

ميليارد يـورويـي      78نامه اصالحات بازار نيروي كار براي تضمين  امضاي پيمان
بـرضـد   ” المللي پول مخالفت كرده بود، بـا شـعـار         اتحاديه اروپا و صندوق بين

 يي سراسري زد.  پيمايي دست به راه“ كشي و فساد، براي سياست تغيير بهره
ريزي شده بود كـه   برنامه“  ترافالگار“پيمايي به سوي ميدان  يك راه لندن،در 

كنندگان انگليسي “  تسخير” ها را بست و اجازه برگزاري آن را نداد.   پليس خيابان
دهي كرده بوند، از اعـتـصـاب         شهر سازمان 125هاي گوناگوني را در  نيز برنامه

نه كار، نه خريد، نـه   -ها درصدي 99روزي بدون ” عمومي يك روزه براي ايجاد 
در مـركـز شـهـر       گرفته تا پخش اعالميه و تراكت و برگزاري سخنراني.  “ بانك

هم هزاران گل رز و ميخك توزيع شد كه كارتي به همراه داشت بـا    “  ليورپول“
تقديمي از طرف تسخير كنندگان لندن؛ لطفاً آن را در ليـوانـي آب     ” اين نوشته:  

 اين كار با استقبال زياد مردم روبه رو شد. .“بگذاريد و از آن لذت ببريد
هزار نفر در مراسـم اول     20تا  10هاي مختلف، بين  بنا بر گزارش برلين،در 

ماه مه شركت كردند و اين روز را جشن گرفتند، و سـپـس در تـظـاهـراتـي               

هاي  جلوه مراسم اول ماه مه امسال:
نمايي زحمتكشان  باشكوهي از قدرت

)، روز جهاني كارگر، ديگر بار،  91ارديبهشت  12امسال نيز اول ماه مه ( 
هاي پيش، به نمادي از اتحاد و همبستگي كارگـران و     و پرشورتر از سال

هاسـت در     زحمتكشان جهان تبديل شد، كارگران و زحمتكشاني كه مدت
برند كـه از     به سر مي“  كشي رياضت” وضعيت دشوار اقتصادي و اجتماعي 

شـود.     داري بر آنان تحميل شده اسـت و مـي         هاي سرمايه سوي قدرت
گستردگي كمي و كيفي شركت كنندگان در مراسم روز جهانـي كـارگـر      
امسال در اكثر شهرهاي جهان، به طور مستقيم و غيرمستقيم مورد تأكيـد  

پيش از فـرا  “  سازمان جهاني كار“گرفت. رئيس   هاي جهان قرار مي رسانه
رسيدن روز جهاني كارگر، و با آگاهي به شرايط دشوار زندگي زحمتكشـان  

اين اول ماه مه، يك اول ماه مه مـعـمـولـي       ” درستي گفته بود:   جهان، به
ها و تظاهـرات گـونـاگـون در          حضور جوانان در مراسم و جشن“  نيست. 

سراسر جهان، امسال بسيار چشمگير بود. پيوستن رسمي جنبش مـردمـي    
در برخي از كشورها و شهرها، از جملـه در نـيـويـورك (وال            “  تسخير” 

استريت) و تورنتو به مراسم روز جهاني كارگر، ديواري را فرو ريخت كـه     
هاي بسياري  داري جهاني با جديت تمام بين نسل هاست نظام سرمايه سال

هاي مختلف نيروهايي كه خواهان تغييرهاي جـدي در       كشيد، بين نسل
اند و اكنون نيز هستند. اول ماه مه امسـال    مناسبات غيرعادالنه حاكم بوده

كارگران و ها بود:     گيري عملي اين شعار محوري كمونيست شاهد شكل
 !زحمتكشان جهان متحد شويد

امسال در بسياري از كشورهـاي اروپـايـي، مـراسـم اول مـاه مـه                  
يي بزرگ، و نقطه اوجي در مبارزات كارگران و زحمتكشان بـا   نمايي قدرت

كشي و براي يك زندگي شايسته بود كـه اكـنـون         هاي رياضت سياست
هاي كارگري در اسپانـيـا،    هاست در اين كشورها جريان دارد. اتحاديه مدت

پرتغال، ايتاليا، فرانسه، و يونان، براي نشان دادن خشم خـود از اجـراي         
ويژه منطقه يـورو، و از جـملـه در             هاي نوليبرالي در اروپا، و به سياست

اعتراض به كاهش بودجه عمومي و خدمات اجتماعي و بيكـاري، و جـز       
خوبي بهره گرفتند. در فـرانسـه و           پيمايي سنّتي اين روز به ها، از راه اين

يونان، كه در آستانه انتخابات پارلماني و رياست جمهـوري قـرار دارنـد،        
هاي اول ماه مه به كارزاري تبليغاتـي از سـوي        پيمايي ها و راه گردهمايي

 هاي حاكم بدل شد.  زحمتكشان براي شكست دادن راست
هـا     امسال ميليون” نوشت:  “  مورنينگ استار” گراي انگليسي  نشريه چپ

هـا بـرضـد         تن از كارگران در سراسر جهان با سرازير شدن در خـيـابـان   
“ كشي و جنگ، مهر خود را در پاي رويداد اول ماه مه نقش كـردنـد.    بهره

در ايران اما، در كنار كشورهايي مثل آمريكا و كانادا، همچنان روز اول ماه 
شود، و به رغم سنّت  مه در مقام روز جهاني كارگر به رسميت شناخته نمي

چندين ده ساله زحمتكشان در بزرگداشت اين روز، امسال نيز كارگـران و    
زحمتكشان نتوانستند آزادانه اين روز همبستگي جهاني كارگران جهان را   

ارديبهشت) به عنـوان روز      11برگزار كنند. اعالم روز اول ماه مه (معموالً 
 هاي زحمتكشان كشور ماست. كارگر و تعطيل رسمي، يكي از خواست

، امسال در رژه اول ماه مه در ميدان انقالب هاوانـا  كوبادريايي از مردم 
يي كمونيستي را تـأيـيـد     شركت كردند تا برنامه دولت براي تضمين آينده

حـفـظ و ارتـقـاي         ” پيمايي امسـال،       كنند. مضمون اصلي شعارهاي راه 
بود. در اين تظاهرات و گردهمايي، رائول كاسترو، رهبر كوبا،  “  سوسياليسم

هاي اصالحي جاري به منظور ميدان دادن بيشتر بـه   با تأكيد بر لزوم اقدام
هـا، گـفـت:         وران خصوصي و كاهش تسلط دولت بر برخي از حرفه پيشه

هـايـي      هدف، يافتن جايگزيني براي كمونيسم نيست، بلكه برداشتن گام” 
ما هرگز به ” يي بزرگ با اين شعار:   نوشته“  براي تقويت آن در آينده است. 

كـرد.     ها را به خود جـلـب مـي      ، توجه رسانه“ گرديم داري باز نمي سرمايه
از ديـگـر     “  زنده باد انقالب سوسياليستـي ” و “  اتحاد، پيروزي” شعارهاي:  

 ماندند. هاي تلويزيوني دور نمي شعارهايي بودند كه از ديد دوربين
تـن از       1800در مراسم بزرگداشت روز جهاني كارگر امسال در هاوانا، 

رهبران كارگري از صد كشور جهان شركت داشتند. يكي از اين شـركـت    
اين براي ما آرزويي بـود  ” يي بود به خبرنگاران گفت:   كنندگان كه اروگوئه
ها اول ماه مه را جشن بگيريم. كوبا چراغ راه رهـايـي       كه در كنار كوبايي

تظاهرات مشابهـي در    “  براي ساير كشورهاي آمريكاي جنوبي بوده است. 
 شيلي، كلمبيا، بوليوي، و مكزيك نيز برگزار شد.

 3ادامه در صفحه هزاران نفر در مركز شهر آتن در تظاهراتـي كـه از سـوي           يوناندر 



 894شمارة   1391ارديبهشت ماه  18شنبه دو   10 

 مارش نيرومند چپ در اروپا!
با موفقيت نيروهاي چپ در انتخابات فرانسه و يونان، نقشه سياسي 

 اروپا تغيير خواهد كرد!

هاي باال و تعيين كننده در انـتـخـابـات      نيروهاي چپ با به دست آوردن راي
رياست جمهوري فرانسه  و همچنين انتخابات پارلماني در يونان، نه فقط مسيـر  

هاي آينده در اين دو كشور را تغيير دادند، بلكه ادامـه سـيـاسـت هـاي           تحول
رياضت كشي را زير عالمت سئوال بردند.  در فرانسه، آقاي فـرانسـوا هـالنـد،        

به مـحـوريـت       ”جبهه چپ“كانديداي حزب سوسياليست فرانسه، كه از سوي 
در صـد     51/  62حمايت مي شد، با به دست آوردن “  حزب كمونيست فرانسه“

ها)  درصد راي 48/  38ها، آقاي نيكال سركوزي، رئيس جمهوري سابق را (با   راي
 31شكست داد. در يونان، نيروهاي چپ با به دست آوردن  در مجموع بيش از    

در    150افزايشـي      2009ها، كه نسبت به انتخابات گذشته در سال  درصد راي
صدي داشته است، تالش دو حزب راست سنتي محافظه كـار و سـوسـيـال           

در   رو كردند. اين دو حزب  دموكرات را براي تشكيل دولت آينده با شكست روبه
به مردم يونان با هم توافـق   ”اتحاديه اروپا“تحميل نسخه هاي رياضت كشانه 

صنـدوق بـيـن      “، “ اتحاديه اروپا“دارند، و در دولت ائتالفي كنوني، كه از سوي 
 شود، شركت دارند. حمايت مي“ بانك جهاني“، و «المللي پول

نيروهاي چپ يونان كه پالتفرم[برنامه عمل] انتخاباتي خود را بر پايه مبـارزه    
هاي تاميـن   هاي رياضت كشي اقتصادي، تحميل برنامه كاهش بودجه با: برنامه 

اتحاديـه  “هاي طبقه كارگر كشور از سوي  اجتماعي، و حمله به حقوق و دستاورد
 استوار كرده بودند، در اين انتخابات موفقيت چشمگيري به دست آوردند.   “ اروپا
هـاي خـود        كه در اين انتخابات يك درصد به راي“  حزب كمونيست يونان” 

نماينده به پـارلـمـان آيـنـده         26ها،  درصد راي 8  /5افزود و با به دست آوردن 
خواهد فرستاد، در اولين اظهار نظر رسمي خود در رابطه با نتيجه اين انتخـابـات   

حزب دموكراسي ” نتيجه اين انتخابات، با گسستن روال انتخاب نوبتيِ يا ” گفت:  
، به طور قطع نشان دهنده زيرورو شدن صـحـنـه    “ حزب سوسياليست”يا “ نوين

حزب كمونيست يونـان كـه     “  سياسي يي است كه تاكنون با آن آشنا بوده ايم. 
تر نظر قطعي خود را در باره شركت نكردن در دولت هاي ائتالفي يـونـان    پيش

هـايـي    ما وارد يك دوره گذار شده ايم كه تالش”اعالم كرده بود، اظهار داشت: 
هاي جديـد را در آن         در برپايي صحنه سياسي يي  جديد همراه با صف بندي

كمونيست هاي يونان كه در باره ضرورت درپيش گـرفـتـن    “  شاهد خواهيم بود.
اتحـاديـه   “سياست هاي مشخص و قاطع در رابطه با لغو عضويت اين كشور در 

و پايان دادن به سياست هاي اقتصادي نوليبرالي نظر دقيقاٌ فرموله شـده     ”اروپا
خود را به طور گسترده  تبليع كرده اند،  نيرو هاي زحمتكشي را كـه در ايـن         

حمايت كردند فـرا    “  حزب سوسياليست” و “  حزب دموكراسي نوين“ انتخابات از
بـيـانـيـه     “خواندند تا براي دفاع از حقوق خود به مسير مبارزه به پـيـونـدنـد.          

مـا  “ارديبهشت ماه، در ادامه افـزود:      18حزب كمونيست، دو شنبه “  مطبوعاتي
آناني را كه به طبقه كارگر و قشرهاي توده اي تعلق دارند فرا مي خوانيم تا بـا    
ما و ديگر نيروهاي مبارز در صف اول جبهه مبارزه، در مركزهـاي كـاري، در       

ها و دانشگاه ها، و در محله هاي كارگري قرار گيرند. شماهـا كسـانـي        مدرسه
در انتـخـابـت     ”هستيد كه به جنبش بايد حركت جديد و منشِ توده اي بدهيد. 

ماه مه)، جبهه نيروهاي چپ موسوم   6ارديبهشت ماه(  17پارلماني يونان، در روز 
، كه پالتفرم[برنامه عمل] مبارزه انتخاباتي آن مخالفت با سياسـت    » سيريزا” به 

بود، با به دسـت    “  اتحاديه اروپا“هاي رياضت كشي اقتصادي تحميلي از سوي 
نماينده به پارلمان بـه مـوفـقـيـت           52ها و فرستادن  درصد راي 16/  8آوردن 

، از ديگر نيروهاي چپ يونان، “ چپ دموكراتيك” چشمگيري دست يافت. حزب  
كرسي پارلماني، موفقيت چشمگيري به دسـت   19درصد آرا و  6/  1نيز با كسب

 آورد.    
 

 پيروزي تاريخي در فرانسه
پس از پيروزي تاريخي فرانسوا ميتران در انتخابات رياست جمهـوري سـال     

، كه در جريان آن نماينده حزب سوسياليست فرانسه براي اولين بـار در      1981
سال پـس از آن       17تاريخ فرانسه  به رياست جمهوري انتخاب شد، به فاصله 

اكنون براي دومين بار حزب سوسياليست فرانسه قدرت را در ايـن كشـور بـه        
 دست مي گيرد.    

يي كـه     در انتخابات فرانسه اين دومين بار در تاريخ است كه رئيس جمهوري
براي بار دوم كانديدا مي شود، در انتخابات شكست مي خورد. نتيجه انتخـابـات    
فرانسه نمايش دهنده اين حقيقت است كه آقاي نيكال سـركـوزي بـا تـمـام          
كوشش خود نتوانست نظر شهروندان فرانسوي كه او را رئـيـس جـمـهـوري          

دانند تغيير دهد. رئيس جمهوري شكست خورده فرانسه در     ثروتمندان مي
هاي نيروهاي راست ميانه و راسـت       دوم انتخابات سعي كرد با جلب راي

افراطي، بر رقيب خود از حزب سوسياليست پيروز شود. او در ايـن دوره         
را بـه     ”جبهه ملي“درصد نيروهاي حزب راست افراطي  65توانست راي 
 دست بياورد.

در دور اول انتخابات عالوه بر آقاي فرانسوا هالند و نيكال سـركـوزي       
هاي به دست  نمايندگان چند حزب ديگر فرانسه نيز شركت داشتند.  نتيجه 

آمده از سوي اين كانديدا ها، كه به دور دوم نرسيدند، و بين دو كانديـداي  
اصلي پخش شد، به قرار زير بود:  خانم مارين لوپن، كـانـديـداي حـزب        

درصد آرا؛ آقاي ژان لوك مـالنشـون،     17   / 9، ”جبهه ملي“راست افراطي 
درصد آرا؛ آقاي فرانسوا بايرو، كانـديـداي    11 / 11، ”جبهه چپ“كانديداي 

   / 31درصد آرا؛ خانم اوا ژولي، كانديداي سـبـز هـا،             9     / 13  راست ميانه،
، “ حزب جديد ضد سرمايـه داري   ” درصد آرا؛ آقاي فليپ پوتو، كانديداي  2

/ 56،   “ مبارزه كـارگـري    ” درصد آرا؛ و خانم ناتالي آرتو، كانديداي  1 /  15
درصد آرا.  با وجود تبليغات شديد رسانه ها به اينكه راي به ژان لـوك       0 

درصد آرا، در      11/  11با “  جبهه چپ“يي نخواهد داشت،  مالنشون نتيجه
اين انتخابات  نسبت به انتخابات قبلي، انتخابات پارلمان اروپا، و انتخابـات  

هـا،   ناحيه اي، به طور چشمگيري رشد كرده است. بنابر برخي نظر سنجي 
درصد  از راي دهندگان به آقاي فرانسوا هلند اظهار داشته انـد كـه،         30

بين آقاي مالنشون و آقاي هالند مردد بوده اند ودست آخـر بـه آقـاي          
 فرانسوا هالند، كه شانس بيشتري در انتخاب شدن داشت راي داده اند.

اش، بـا طـرح          آقاي سركوزي از همان ابتداي دوره رياست جمهـوري 
گيري  هاي خشن امنيتي، سخت مسئله هويت ملي، مسلمان ستيزي، روش

هـا     نسبت به مهاجران، تزهاي راست افراطي را به ميدان آورد و بـه آن     
مشروعيت بخشيد و سعي كرد كه خود را در حقيقت نماينده اين نيروها و   
بخش هاي صدمه خورده وليكن نا آگاه جامعه فرانسه جلوه دهد، و برخـي  
رسانه ها نيز  به اين امر كمك كردند. اما به سبب نارضايـتـي مـردم از         
سياست رياضت اقتصادي سركوزي در سال هاي اخير، او نتوانسـت آراي    
تمامي اين نيروهاي  را به نفع خود جلب كند. او در جريان انتخابات حتـي   
براي جلب آراي راست افراطي به سنديكاها يورش برد و شعارهـاي ضـد     

دولت دست نشانده آلمان ها به رهبري مارشال  “ ويشي” كارگري حكومت 
را تكرار مي كرد، و در تدارك بـرگـزاري روز        -پتن در جنگ جهاني دوم

پـيـمـائـي در        ، به راه“ كار واقعي ” اول ماه مه و به اصطالح براي دفاع از 
هاي نظامي) دعوت كرد. در عكس العـمـل      ميدان مشق پاريس( محل رژه 

به تالش هاي مذبوحانه رئيس جمهور سابق، حتي آقاي فرانسوا فـيـون،     
نخست وزير، گفت كه بايد از اين مسائل اجتناب كرد. او افزود كه، جـاي     
تاسف است كه رئيس جمهوري در نقش كانديدا  مي خواهد از روز اول       
ماه مه براي يورش به سنديكا ها استفاده كند. در واقع نيكالي سركـوزي   
كوشش زيادي كرد كه حمايت يك پارچه هم راست ينتي، راست افراطـي  

 و هم راست ميانه را به دست بياورد.  
فراخواني منتشر كرد كه در آن از حاميان خود خـواسـتـه      “  جبهه چپ” 

است تا به منظور طرد آقاي نيكال سركوزي، به آقاي فـرانسـوا هـالنـد،         
، “ ژان لـوك مـالنشـون       “كانديداي حزب سوسياليست، راي دهند. آقاي  

در دور اول انتخابات رياست جـمـهـوري    “  جبهه چپ“كانديداي 
اند كـه   مردم ما تصميم قطعي گرفته”  فرانسه اظهار داشت:   

 2007؛ مجموع آراي راست نسبت به انتخابات سال   ورق  رابرگردانند
كاهش يافته است؛ ما حق داشتيم راست افراطي را قاطعانه افشا كـنـيـم؛      
بايد بگويم كه ما بار اصلي اين مبارزه را به دوش كشيديم؛ ننگ بر آنانـي  

شان را    كه ترجيح دادند به ما حمله كنند تا آنكه به كمك مان بشتابند، نام
هرگز فراموش نكنيد؛ امروز، جبهه چپ كليد دور دوم اين انتخابات اسـت؛  
ما نيروي سياسي به پا خاسته اين انتخاباتيم؛ من ازشما مي خواهم آگاهانه 

 11ادامه در صفحه 
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هاي شغلي توليدزا انجـام   و غير مستقيمي در صنعت زيربنايي يا فرصت
 گرفته است.

 
يـي كـه      هاي عمده بحران اقـتـصـادي      س: مشخصه 

 اند كدامند؟ داري را در برگرفته اقتصادهاي سرمايه
كند، و بـحـرانـي       اي از يك الگوي سنتي پيروي مي بحران به گونه

است مطالباتي كه در بازه زماني دو دهه اخير بـه سـبـب افـزايـش            
هاي درآمد واقعي، و افزايـش   گير سطح نابرابري، ايستايي در نرخ شتاب

داري پديـد آمـده      رفته سرمايه حجم بدهي طبقه كارگر در دنياي پيش
يي است از انحصاري شـدن    آميخته 1930  است. اين بحران مانند دهه 

جايي تقسيم و دست به دست شدن  بخش بزرگي از توليد و برآيند جابه
داران. و از ديگر سو، بحراني اسـت كـه بـا          ارزش اضافه بين سرمايه

هـاي   داري، يعني معاملـه  گرايي ناهنجار اقتصادهاي عمده سرمايه مالي
يي اصلي به منظور كسب اضافه ارزش تـبـديـل      يي كه به شيوه قماري

شود. حاصل پيدايش سرمايه غير حقيـقـي يـا        گردند، مشخص مي مي
گذشته، افزودگي انباشت بيش از حد سرمايـه در      مجازي در يك دهه

تناسب با تقاضا را به سطحي ناپايدار رسانده است. از اين روي ژرفـاي   
كشـي   رحمانه ناگزير به افزايش نرخ بهره هاي بي اندازي بحران و دست

يي كه براي مهار بحران بـه   روي هم رفته، طرح عمده شود. منتهي مي
شود، افزايش مصنوعي ميزان پول در گردش و كاسـتـن    كار گرفته مي

هايي در اياالت متحده، انگليـس، ژاپـن، و        نرخ ارز است. چنين طرح 
شود كه درآمـدهـاي    اند. تورم باعث مي  اتحاديه اروپا به كار گرفته شده

كنندگان و    كشان، دريافت هاي مختلف مردم، زحمت حاصل از كار اليه
هاي بازنشستگي، دارندگان كسب و كار و كشـاورزان     دارندگان حقوق

خرده پا و توليدكنندگان مواد اوليه به تدريج با تقـسـيـم دوبـاره بـه          
 -ها را دارنـد    كاري در قيمت كه توانايي دست -هاي انحصاري شركت

هـا   برگردانده شوند. و در عين حال به كاهش ارزش واقعي بدهي بانك 
هـاي مـردم      انداز اندوختـه  يي كه بيشتر آن پس بدهي  –انجامد  نيز مي
هاي  اندازها در معامله هاي مزبور از همين پس كش است كه بانك زحت

 اند. قماري خود استفاده كرده
 

س: ديرپايي و دشواري زياد بحران در منطقه يـورو از     
 چيست؟

بحران منطقه يورو برآيند به هم پيوستگي تعداد انگشت شماري از   
تـر و     كشورهاي امپرياليستي قدرتمند با كشورهاي به مراتب كـوچـك  

يي بـا يـك پـول         ترين توانايي رقابتي در منطقه اقتصادهايي با اندك
هاي انحصاري كشـورهـاي      سال گذشته شركت 15مشترك است. در  

انـد   عمده اتحاديه اروپا يعني آلمان، فرانسه، سوئد و هلـنـد تـوانسـتـه       
بازارهاي ملي اقتصادهاي پيراموني را تا كنون در تسخير خود داشـتـه     
باشند. صادرات آلمان به اين كشورها دوبرابر و سه برابر شده است. اما   
در مورد واردات چنين امري صورت نگرفت، و اين ناهمساني به وسيله 

بندي شد. هنگامي كه بحران مـالـي روي داد،            اعتبار بانكي سرهم
هاي هنگفتي كـه     دسترسي به اين اعتبارهاي بانكي از بين رفت و وام

هاي انگليس پرداخت شـده     از سوي كشورهاي آلمان، فرانسه و بانك
بود خطرپذير شدند. سپس بانك مركزي اروپا درخـواسـت كـرد كـه          

هـاي سـوخـتـه را          دار مسئوليت اين بدهـي  هاي كشورهاي وام دولت
هايي فراگير در راستـاي   ها به تحميل اقدام بپذيرند، و براي پرداخت آن

هاي دولت براي رفاه عمومي دسـت يـازنـد. چـنـيـن             كاهش هزينه
هايي به گردابي از ركودي ژرف، بيكاري، درماندگي در پـرداخـت    اقدام
هاي مشروط از سوي بانك مـركـزي اروپـا         ها، و پذيرش ضمانت وام

هـا   ها منجر شده است. اين پرداخت  هاي اين دولت براي پرداخت بدهي
هاي خارجي بوده است. پيامد منفي اين بحران به   تاكنون تنها به بانك

دار متمركز شده است. نرخ بـيـكـاري در        طور عمده بر كشورهاي وام
درصـد     5است در صورتي كه در آلمـان     درصد25كشور اسپانيا اكنون 

رسد كشورهايي مانند يونان كه اقتـصـادشـان     اكنون به نظر مي است. 
بيشترين آسيب را ديده است در طي يك سال آينده به ترك هـمـايـه    

گذاران اتحاديه اروپـا بـه سـركـردگـي           يورو ناگزير شوند. اما سياست 
داران بزرگ آلمان و فرانسه مصممند تـا از بـحـران بـراي              سرمايه

جلوگيري از نابودي واحد پول مشترك استفاده كنند. براي اين منظـور   
آنان بايد يك بازار كار تمام سياري را برپا دارند كه دستمزدها به طـور  

مستقيم با قراردادهايي بر اساس نياز اقتصادي تعيين شوند و كارگران براي پـيـدا      “...نامه مردم”ادامه مصاحبه 
كردن شغل از كشوري به كشور ديگر در حركت باشند. در رويارويي با اين حركت،  

يي نياز است كه بتواند از حقوق صنفي كارگران و قـراردادهـاي        به تشكيل جبهه
به هر حال، چنين ترفندهايي نهادهاي دمـكـراتـيـك        جمعي پشتيباني كند.  دسته

اند و اكنون با جنبش مقاومت  كشورهاي عضو اتحاديه را به چالش مستقيم طلبيده
هـاي   هـاي اجـرا كـنـنـده سـيـاسـت               هاي اخير دولت رويند. در ماه  سياسي روبه

انتخاباتي  اند، و شكست كشانه در جمهوري چك، روماني، و هلند فرو ريخته رياضت
 هاي فرانسه و يونان در ديدرس قرار دارد. دولت
 

س: چرا كشورهايي مانند چين و ويتنام از اين ركود كمتر آسيـب   
 اند؟ ديده

هاي بانكي اين كشور هـنـوز دولـتـي اسـت، از بـروز                در نمونه چين، سامانه
گذاري  هاي قمار مالي جلوگيري شده است، و دولت با دخالت خود با سرمايه معامله

در زيربناي كشور توانسته است تقاضا در بازار كار را تعديل كند. همچنيـن دولـت      
توانسته است با افزايش پرشتاب دستمزدها به ميزان واقعي (اگرچه هنوز نابـرابـري   

گويي به تقاضا عملي سازد. و   چشمگيري وجود دارد) نيروي خريد را در جهت پاسخ 
از سوي ديگر، حجم تقاضاي اقتصاد عظيم چين براي مواد خام به رشد بـيـشـتـر     

هاي قاره آفريقا و بخشي از آسيا تداوم بخشيده است. تا اين جـا بـحـران          منطقه
هاي پيش از اين متفاوت است. كساد و شكـوفـايـي      اقتصادي اخير با ديگر بحران

اندك اقتصادي در كشورهاي عمده امپرياليستي با ركود شديد در ديگر كشـورهـا     
 كرد. برابري مي

 
هاي عـمـده بـراي       س: از نظر حزب كمونيست انگليس سياست 

 غلبه بر اين بحران كدامند ؟
حزب كمونيست انگليس خواستار افزايش حجم نقدينگي مهار شـده اقـتـصـاد       

هاي خدمات رفاهي و همگاني، شغلي، مالي، و    است. به سخني ديگر، تمام كاهش
ها، بايد متوقف و برگردانده شوند، و در توليدات زيربنايي و صنعتـي بـايـد       جز اين
هـاي كـوچـك و         بـانـك      گذاري مستقيم دولت انجام پذيرد. از هـمـه        سرمايه

اندازهاي كارگران را در اختيـار دارنـد      ها و پس هايي كه اندوخته غيرانحصاري، آن
انـدازهـا را در        خواهيم كه خود را به مالكيت عمومي واگذار كنند و اين پـس    مي

هاي اقتصادي ثمربخش به كار گيرند. همچنين بازتقسيم بنيادي درآمدها از   فعاليت
هاي امن ماليـاتـي بـا       گاه بندي مترقي و بستن همه پناه طريق يك سامانه ماليات

ها در سند منشور خلق گنجانـده   سرپرستي دولت انگليس را خواهانيم. اين خواسته 
هـا و كـنـگـره          ترين اتحاديه مشي مهم اند كه اكنون اين سند در حكم  خط  شده

 هاي كارگري انگلستان تصويب شده است. اتحاديه
 

 ادامه پيروزي هاي بزرگ چپ در انتخابات  ...

مسئوليت خود را انجام دهيد؛ خيلي ساده و روشن مي گويم: امروز هيچ مذاكره و  
از شما مي خواهم آگاهانه براي ” وبستي با حزب سوسياليست در ميان نيست.    بند

مان بسيج شويد؛ اول ماه مه پشت سر سنديكاها! و از شمـا    عملي كردن قرارهاي
ارديبهشت ماه] بدون هيچ چشم داشت و بـده        17مي خواهم روز ششم ماه مه[ 

بستاني سركوزي را شكست دهيد؛ از شما مي خواهم تصور كنيد كه خود من در   
ام و براي شكست او داريد به من راي مي دهيد؛ ايـن بسـاط را        مقابل سركوزي

مركـل درآورده     -بايد برچيد و مسيري كه اروپا و مردمش را زير تسلط سركوزي
است را بايد تغيير داد. اين خط را در فرانسه بايد به شكست كشاند. ما اين كار را     
خواهيم كرد. از اين پس تصميم با ماست، چه در درون چپ و چـه در پـهـنـه          

تـر نـيـز         دهيم. همان طور كه پيش  كشور... ما با آرامش به راه خويش ادامه مي   
اشاره كردم، تاريخ  نا گزير به پيشواز ما خواهد آمد و ما هم به پيـشـواز تـاريـخ       

در رابطه “  حزب كمونيست فرانسه“، دبير ملي ”ير لوران پي” رفيق “  خواهيم رفت. 
به نام حزب كمونيست فرانسه از همـه  ” با استراتزي مبارزاتي حزب اظهار داشت:  

نيروهاي چپ و همه مردم دعوت مي كنم تا براي شكست نيكال سركـوزي بـه     
كانديداي حزب سوسياليست، فرانسوا هالند، راي دهند. شكست او[سـركـوزي]       
بايد قاطعانه باشد. براي جلو گيري از انتخاب دوباره كانديداي كارفرمايان كه در    

ترديدي به خود راه نداد، همه چـيـز     “  جبهه ملي” استفاده ازبرنامه راست افراطي 
نبايد بازهم پنج سال ديگر بر “  راست افراطي“و “  راست“بايد به كار گرفته شود.  

اريكه قدرت تكيه زنند. فرانسه شايسته اين خواب پريشان به درازاي پنـج سـال      
 ديگر نيست. 

روز اول ماه مه، هفتصدوپنجاه هزار نفر ضمن شركت در تظاهرات شهـرهـاي    
مختلف فرانسه به مناسبت روز جهاني كارگران، همچنين آمده بـودنـد تـا بـه           

 بگويند.  “ نه!”سياست رياضت اقتصادي  تحميل شده از جانب اتحاديه اروپا 



بحراني كه پـس از      
در انگليـس   2008سال 

تـريـن    پديد آمد پـردوام 
بحران در مقايسه با هـر  
گونه بحراني در سـده      
پيشين بوده است. امروز  
توليد ناخالص مـلـي در     

كمتر از  درصد4انگليس 
سطح پيش از بحران در 
پنج سال گذشته بـاقـي   
مانده است كه در بـيـن   

رفته، بـا   كشورهاي پيش
تـريـن    يكي از سـخـت    

شــرايــط نــامــطــلــوب    
رو اسـت.     اقتصادي روبه

هـاي   كم فعاليتي معامله
تجاري ادامه دارد. ميزان  

بـرنـامـه     كـاهـش داشـت.         درصـد 3ها در سال گذشته    دهي بانك وام
كار نيز بحران را بدتر كرده است و به شـدت   كشي دولت محافظه رياضت

هاي گزين شده ركودزا در اياالت متحده در تضاد قـرار دارد.       با سياست
هاي فراگير استخدام در بخش دولـتـي، هـمـراه بـا كـاهـش               كاهش

دستمزدهاي واقعي و افزايش ماليات، به ضعيف كردن جدي تقـاضـا در     
چرخه اقتصادي انجاميده است، با درنظر گرفتن اين نكته كه پـيـش از     

 سابقه رسيده بود.  ها به سطحي بي پديد آمدن بحران، بدهي خانواده
كارانه گرايش به تأمين نـيـازهـاي     هاي محافظه با اينهمه، اين سياست

دهـنـد.    اقتصادي بخش ماليِ مسلط بر اقتصاد انگليس را نشـان مـي        
دار در    هاي سهـام  انگليس داراي يكي از باالترين ترازهاي بدهي شركت

هاي آن در برابر بحران بدهي در همه جاي  رود، و بانك اروپا به شمار مي
 اند.  پذير شده اتحاديه اروپا سخت آسيب

هاي دولت در بخش عمومي به قصـد فـراهـم كـردن          كاهش هزينه
ها از ناتواني در پرداخـت مـنـظـم        هاي مورد نياز براي نجات بانك منبع
انـد.   ريزي شـده  ها و ورشكستگي در اروپا و در خود انگليس برنامه بدهي

 “ تسهيل كـمـي    ” حتا به تقريب، تمام بودجه طرح بانك انگليس به نام 
ميليارد پوند بود براي بـازسـازي      325(گسترش عرضه پول) كه بالغ بر   

سرمايه اوليه سامانه بانكي هزينـه شـده اسـت. بـرخـالف بـرنـامـه                  
گذاري اندك  گذاري دولتي در اياالت متحده، در انگلستان سرمايه سرمايه
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با رفيق پروفسور جان فاستر، دبير بين “ نامه مردم”مصاحبه 
 المللي حزب كمونيست بريتانيا
پيامدهاي ورشكستگي اقتصادي برآمده از 

 هاي نوليبراليستي اقتصادي سه دهه سياست
سياسي كشور هـاي حـوزه يـورو،            –در كنار ژرفش دائمي بحران اقتصادي 

اقتصاد بريتانيا نيز با تشديد ركود و رشد منفي روبه رو اسـت. بـرنـامـه هـاي             
دموكرات،  -اقتصادي رياضتي كابينه دولت ائتالفي دو حزب محافظه كار و ليبرال

با مخالفت گسترده قشرهاي زحمتكش و طبقه كارگر بريتانيا روبه رو شـده انـد.     
كابينه ديويد كامرون، كه از سوي افكار عمومي  كابينه ميليونرها لقب گرفته و بـا  

شود، با از زير ضربه خارج كـردن قشـر هـاي         طعن و تمسخر مردم روبه رو مي
هـاي   فوقاني ثروتمند، پيامدهاي ورشكستگي اقتصادي برآمده از سه دهه سياست

نوليبراليستي اقتصادي را به طور مستقيم به دوش زحمتكـشـان و اليـه هـاي           
دموكـرات   -محروم انداخته است. شكست سنگين دو حزب محافظه كار و ليبرال 

ماه، انزجار توده هـا     ارديبهشت  14در انتخابات شورا هاي محلي و شهري در روز 
را از ادامه سياست هاي دردناك تعديل اقتصادي كه آشكارا به نفع ثروتمنـدان و    

 دهد.  سرمايه داري مالي در حال اجرايند، نشان مي
ميالدي تا به حال، به همراه امريكا از پيشـتـازان نـظـري،        80بريتانيا از دهه 

بـوده  “  جهاني شـدن ” عملي، و تبليغاتي الگوي نوليبراليسم اقتصادي در چارچوب 
،  بسـيـاري از         “ بازار آزاد” تاكنون، با محوري شدن نقش  “ تاچر” است. از دوره  
انـد.   اقتصادي اين كشور دستخوش تغييرهـاي مـنـفـي شـده          -شئون اجتماعي

خصوصي سازي گسترده، برون سپاري انواع خدمات  به شركت هاي كـالن، و      
تقليل نقش بخش عمومي و دولت در برنامه ريزي مدون، به تغيير توازن قـدرت    
به نفع سرمايه هاي كالن و به خصوص سرمايه داري پرقدرت مالي منجر گشتـه  
است. سياست هاي تعديل و رياضت كشي خشن در سال هاي اخير منـجـر بـه       

ميليون نفر در اسپانيا شده است. اين هم نمونه ديـگـري از بـحـران           5بيكاري 
اقتصادي در اتحاديه اروپاست. در كشور ما هم، درطول دو دهه گذشته، گـرايـش    
دائمي به اين الگوي تعديل اقتصادي محور نظري و عملي برنامه هاي اقتصـادي  
دولت هاي رژيم واليي بوده است. همين طور در بين بخش هايي از اپوزيسيـون   

و الزم و ملزوم كردن آن به آزادي و دمـوكـراسـي، داراي            “  اقتصاد بازار” نيز 
هـاي   هواداران پر سرو صدايي است. از اين روي، در راستاي درك برخي جـانـب    

جان “با رفيق  “ نامه مردم“وضع كنوني در بريتانيا و بحران سرمايه داري جهاني، 
المللي كميته مركزي حزب كمونيـسـت بـريـتـانـيـا،           ، مسئول روابط بين“ فاستر

يي انجام داده است. رفيق، پرفسور (بازنشسته) علوم اجتماعي دانشـگـاه         مصاحبه
غرب اسكاتلند است.  پيش از اين مدرس علوم سياسي دانشگاه هاي كمبريـج و     
سترت كاليد بوده است. رفيق فاستر  از اعضـاي تـحـريـه نشـريـه مـعـروف                

تـا كـنـون عضـو          1988) بود، و از سال  1985  -  1966“ (امروز –ماركسيسم ”
هاي منتشـر شـده او        است. زمينه پژوهشي و كتاب “  كمونيست ريويو” تحريريه 

مربوط به مبارزه طبقاتي طبقه كارگر و اتحاديه هاي كارگري،  صنعـت كشـتـي      
 سازي در اسكاتلند، است.     

     
س: هفته پيش اعالم شد كه انگلستان در شيب تندوتيز ركـود     

كـنـد    اقتصادي قرار گرفته است. دولت ائتالفي انگليس ادعا مـي    
يـي از تـدبـيـرهـاي            اش كه پيرامون مجموعـه  برنامه اقتصادي

كشانه تدوين يافته است بر بحران ركود چيره خواهد شـد.   رياضت
 هاي اقتصادي و مالي دولت چيست؟ ارزيابي شما از كارايي سياست

11ادامه در صفحه   

 كمك هاي مالي رسيده
     ياد قهرمان ملي ما و رهروانش گرامي باد

 يورو 150                               سيامك براي عموهاي مهربان   
 يورو  50                                                      از طرف بارش

 يورو 100                                                 طهمورث از رشت
 يورو 50                                               ازبرلين  ر.كارگرخياط
 يورو 50                                               از برلين  رفيق كارگر


