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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

و “  حاكميت ملي و صلح”كارزار براي حفظ 
 مبارزه با ديكتاتوري حاكم

 2ادامه  در صفحه  

هاي سياسي كشور، و ضرورت تقويت جايگاه  تحول
 جنبش كارگري در مبارزه پيشِ رو 

 6ادامه  در صفحه 

هاي استانبول و بغداد، گفتگوها       بعد از نشست  
ماه   خرداد  28اي ايران  روز       در باره پرونده هسته   

جمهوري اسالمي و     “نمايندگان”در مسكو ميان    
ادامه پيدا كرد. شواهد نشان     “  1+    5  كشورهاي”

دهد كه كشورهاي غربي با يك برنامه              مي
حساب شده سياسي، اقتصادي و تهديد نظامي،        

اند فشارهاي ديپلماتيك بر رژيم را              توانسته
تشديد كنند. در بين دونشست اخير، دستگاه           

اي، در    ديپلماسي رژيم واليي و شخص خامنه       
هاي  بدون پشتوانه در       ها و  اعالميه     خالل شعار 

صدد به نمايش درآوردن موضعي قدرتمند بوده        
اند. حساسيت مسئله براي رژيم تا به حدي است         

شده و زير نظارت      كه تيم گفتگوكننده دستچين   
وارد گفتگوها شده است، و رد پايي از           “  رهبر”

دستگاه دولت، رئيس جمهوري كودتايي،  و            
توان يافت. اين      واليي در آن  نمي         مجلس
ها براي كشور ما مي توانند سرنوشت ساز          مذاكره

ها، تنها بر سر      باشند، و بر خالف  تيتر رسمي آن       
اي و يا درجه خلوص غني سازي           مسئله هسته 

شوند. واقعيت اين است كه،        اورانيوم انجام نمي  
به دليل وجود ديكتاتوري واليت فقيه، در اين           

هاي مردم در     هاي سرنوشت ساز خواسته      لحظه
 يي ندارد.      ها هيچ نماينده اين مذاكره

هاي بين    ترين مخرج مشترك     يكي از مهم   
قشرها و طبقه هاي اجتماعي و نيروهاي سياسي        

ها   ملي و ترقي خواه كشورمان، كارزار پيگير آن        
به موازات مبارزه اصولي     “   صلح”در دفاع از     

          حاكميت ملي ”شان در دفاع از كشور و  حفظ “
است. بايد پذيرفت كه، بحث و عمل در راستاي          

هاي دموكراسي و به وجود         برپا داشتن شالوده   
اقتصادي    -آوردن تغييرهاي بنيادي اجتماعي     

درغيابِ صلحِ پايدار و در شرايط دخالت در امور          

كشور و تعيين تكليف براي آن از خارج،             
 بسيار كم ثمرخواهد بود. 

هاي وسيعي از نيروها و       خوشبختانه بخش 
هاي سياسي و اجتماعي درون            شخصيت

جنبش مردمي در مبارزه با ديكتاتوري            
واليي، توانسته اند قاطعانه راه حل نظامي و         

را رد كنند.    “  دخالت بشر دوستانه   ”گزينه  
آيد كه نادرستي      همين طور به نظر مي       

هاي روشنفكرمابانه در توجيه ناگزير        تحليل
جهاني ”بودنِ وابستگي اقتصادي به دليلِ         

كه با هدف مغشوش كردن و زير          “  شدن
در    “حاكميت ملي  ”سئوال بردن جايگاه       

مبارزه مردم ميهن مان پيش كشيده              
شود،  روشن گرديده است. اساس اين            مي

ها در مجموع بر اين پايه است         گونه استدالل 
و جايگزيني آن با     “  تغيير رژيم ”كه، براي    

، ناگزير ياري و دخالت       “نظام دموكراتيك ”
مستقيم  نيروي بيگانه (مثل ناتو) امري            
ناگزير است، يعني به عبارتي ديگر، فدا            
كردن حق حاكميت ملي هزينه الزمي است        
كه بايد پرداخته شود. تبلور اين تز ضد ملي          
و شكست آن را مي توان در اتحاد خانمان           

سازمان مجاهدين خلق در       -برانداز صدام   
گذشته، و هماهنگي كنوني مجاهدين با          

هاي دست راستي آمريكا        هارترين محفل 
يافت كه به كمتر از هجوم نظامي به               
كشورمان كه تخريب آن را به دنبال دارد،           
قانع نيستند. همين طورشكست نظري           

ها در برخوردهاي               سلطنت طلب    

كارزار بين المللي حمايت 
 از مبارزه مردم ايران

متحد و يكپارچه براي آزادي زندانيان 
 5سياسي مبارزه كنيم!                       ص  
 9پيروزي چپ در فرانسه                   ص  

 3ادامه  در صفحه 

روند رويدادهاي هفته هاي اخير، نشانگر تغيير و 
تحول هاي مهمي در صحنه سياسي ميهن ماست. 
پس از برگزاري انتخابات فرمايشي اسفند ماه سال 
گذشته، با انتخاب و گزينش رييس و هيات رييسـه  

در رقابتي معنادار كه مي توان آن را  “ مجلس نهم“
نخستين زورآزمايي جناح هاي مخـتـلـف طـيـف        
ارتجاع حاكم در چارچوب سياست راهبـردي ولـي     
فقيه خواند، ارتجاع حاكم به زعم خود گام ديگـري  

اقتصـادي  -به هدف غلبه بر بحران فزاينده سياسي
فشـارهـاي     برداشت. كشمكش جناح هاي حاكـم،  

اي، و آينده گفتگو بـا   خارجي ناشي از پرونده هسته
، و رخدادهايي ازاين دسـت، ايـن      1 +5كشورهاي 

كند كه تالش سركوبگرانه ولـي   واقعيت را ثابت مي
فقيه، سپاه پاسداران، و دولت احمدي نژاد به منظور 
تثبيت و تحكيم موقعيت خود، بـا دشـواري هـاي        
زيادي روبه رو شده است و ما بازتوليد بـحـران در     

هاي گوناگون را شاهد هستيم. دراين زميـنـه     شكل
در ديدار  -سخنان رفسنجاني پيرامون اوضاع كشور

با جمعي از دانشجويان و استادان گروه حـقـوق و       
 -علوم سياسي واحد پرديس دانشگاه آزاد اسـالمـي  

خرداد ماه، گـزارش   19قابل توجه و گوياست. ايلنا،  
رييس مجمع تشخيص مصلحت نـظـام در       ” داد:  

پاسخ به پرسشي ... گفت، افراد و جـريـان هـاي           

با ادامه سياست هاي سركوبگرانه رژيم واليـت    
فقيه بر ضد كارگران و زحمتكشان، در هفته هـاي  
گذشته كارزار حمايت از مبارزه مردم و زحمتكشان 
ميهن نيز وسعت پيدا كرده است.  اعضا و هواداران  
حزب توده ايران در كشورهاي مختلف جهـان در    
همكاري با نيروهاي چپ و دموكراتيك توانسـتـه   
اند كارزار هاي موفقي را در همبستگي بـا مـردم     
زحمتكش ميهن مان، به ويژه طبـقـه كـارگـر و         
فعاالن سنديكائي ايران، سازمان دهند. اين فعاليت  
ها در ارديبهشت ماه و در رابطه با جشن هاي اول 

 ماه مه، روز جهاني كارگر، اوج تازه اي پيدا كرد. 
در امتداد فعاليت هاي كميته دفـاع از حـقـوق        

، كه در اروپـاي غـربـي و        “) كودير(” مردم ايران 
آمريكاي شمالي فعاليت مي كنـد، و بـر پـايـه           
هماهنگي با آن،  جنبش سنديكائي انگلستـان در    
همكاري با سنديكاليست هاي قبرس و كانادا، بـه  
مناسبت روز اول ماه مه، بيانيه با اهـمـيـتـي در         

حمايت از مبارزان سنديكايي ايران منتشر كردنـد.   
كنگره اتحاديـه هـاي     “در اين بيانيه كه از سوي 

اتحـاديـه كـارگـري        58(كه   “ كارگري انگلستان
ميليون نفر عضو نمايندگي مـي   6/5سراسري را با 

اتحاديه كارگران و كارمندان بخش عمومي “كند)،  
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انحرافي و دشمنان افراطي به نام اسالم مانع بزرگي در راه شناخت و حـاكـمـيـت     
اسالم ناب اند ... اگر رهبر معظم انقالب موردي را به عنوان معضل تشـخـيـص         
دهند، آن را به مجمع احاله مي كنند و مجمع نيز ديدگاه كارشناسي خود را درايـن  

 “ زمينه بيان و راهكار تعيين مي كند و هر دو وظيفه بن بست شكني است.
در همين رابطه، از هم اكنون روشن است كه سران رژيم واليت فقـيـه بـراي      
انتخابات آينده رياست جمهوري و حل معضل جانشيني احمـدي نـژاد در حـال          

آينده رياست جمهوري، از هـمـان     “  انتخابات” برنامه ريزي گسترده اند. مهندسي  
به كار گرفته شد، در “  انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي” نوعي كه در 

صدر برنامه هاي سران رژيم قرار دارد.  از اين روي، جنبش مردمي و گردان هاي  
خواه، وميهن دوست، مي بايد  آن، وهمه نيروها وحزب هاي انقالبي، مترقي، آزادي

ها و ارزيابي صحيح وعيني از رخدادها، براي رويارويي با حوادث  با رصد اين تحول
 ها، آمادگي الزم را كسب كنند. و تاثيرگذاري برآن

تجربه مبارزه توده ها برضد كودتاي انتخاباتي حاكي از آنست كه بدون آمادگـي  
ضرور و يافتن فصل مشترك ها و به طور كلي مبارزه سازمان يافـتـه پـيـرامـون        
خواسته ها و شعارهاي واقع بينانه و مشترك، نمي توان ارتجاع را به عقب نشينـي  

هـاي صـحـنـه        و سپس تسليم وادار ساخت. نكته پراهميتي كه در ارزيابي تحول 
سياسي كشور توجه به آن از اهميت اصولي برخوردار است، اثرهاي ناگوار اجـراي    

اجتماعي رژيم بر زندگي ميليون ها ايراني است. برنـامـه     -سياست هاي اقتصادي
به كشور و مردم تـحـمـيـل      ”هدفمندي يارانه ها“كه با نام  “آزادسازي اقتصادي“

شده است، فقر، نابرابري، و در نتيجه، نارضايتي گسترده اجتماعي را بسيار جـدي    
تر، ملموس تر، و مشخص تر از گذشته در جامعه و در ميان توده هاي وسيع مردم 

 به خصوص كارگران و زحمتكشان، پديد آورده است. 
وضعييت چنان ناگوار است كه همزمان با افزايش قيمت نان، خبرگزاري ايـلـنـا،    

خرداد ماه، از قول عليرضا محجوب، با اشاره به پيامدهاي اجتماعي نـاشـي از      21
اين روزها بي كسي و نداشتن پول به خوبـي لـمـس مـي         ” اين موضوع، نوشت:  

شود ... امروزه فقرا مي بايست براي غذاي خود نان خشك گـنـديـده و غـذاي           
مـيـلـيـون      15مصرف شده ي اغنيا را مصرف كنند ... با افزايش قيمت نان سفره    

اگر پيش از كودتاي انتخاباتي شعارهاي عوام فـريـبـانـه       “  ايراني تهديد مي شود. 
دروغين دولت ضد ملي احمدي نـژاد  “  عدالت محوري” مزدوران تاريك انديشي و 

گوش هاي شنوايي در بخش هايي از اليه هاي محروم جامـعـه داشـت، امـروز         
اكثريت قريب به اتفاق توده هاي محروم در زندگي روزانه خود به ماهيت واقعي و 

اند  اجتماعي ارتجاع و دولت احمدي نژاد پي برده -مضمون سياست هاي اقتصادي
 اند.   و آگاهي بيشتري نسبت به قبل به دست آورده

وضعيت زندگي كارگران، نمونه مشخص و گويايي از فقر و تيره روزي است. از    
اوضاع زندگي و  “ آزادي سازي اقتصادي“دو سال پيش به اين سو با اجراي برنامه 

امنيت شغلي زحمتكشان رو به وخامت بيشتري گذاشته است، و اين در حالي است 
در دستور كار ارتجاع حاكم قرار دارد. همچنين ايلنا   “ اصالح قانون كار“كه امسال 

درصد افزايش يافته  30قيمت نان يك شبه ” دراين زمنيه طي گزارشي تاكيد كرد:  
بـه  “  درصد افزايش نيافته اسـت.     30است در حاليكه حقوق كارگران و كارمندان 

در خصوص افزايش قيمـت نـان      “ رييس انجمن صنفي كارگران“عالوه، سخنان 
درصد كارگـران (بـه دلـيـل رواج             43قابل تامل است. او تاكيد كرده است كه،  

قراردادهاي موقت و سفيد امضا) حتي از مصوبه افزايش دستمزد شوراي عالي كـار   
نيز محرومند. در گزارش ديگري يادآوري مي شود كـه، بـا تـوجـه بـه تـورم                

روز كافي است. طـي    10افسارگسيخته كنوني دستمزد كارگران براي گذران فقط 
گاه وضعيت زندگي و امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان تا ايـن   ساليان اخير هيچ

حد وخيم و فاجعه بار نبوده است. اين واقعيت حاكي از اهميت بي چون و چـراي     
دهي جنبش كارگري و تقويت نقش و جايـگـاه آن در        اقدام عاجل براي سازمان

مجموعه جنبش مردمي و به طور كلي مبارزه سراسري مردم برضد استبداد واليي 
است. نبايد فراموش كنيم كه، رخدادهاي پس از كودتاي انتخاباتي و پيكار دليرانـه   
توده ها برضد استبداد نشان مي دهد كه حضور سازمان يافته، يكپارچه، و منسجم 
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شرط مهم و عامل انكار ناپذير به منظور كاميابـي  

 در مصاف با استبداد و ارتجاع است. 
در نبود نيروي سازمان يافته طبقه كارگر آنچنان كه تجربه كودتاي انتخـابـاتـي    
ثابت كرد، امكان درهم كوبيدن ارتجاع حاكم و گشودن مسير براي نيل به آزادي   

رو شـدن بـا          و عدالت اجتماعي وجود ندارد. بنابر اين، از هم اكنون و براي روبه 
يي  هاي صحنه سياسي كشور، تقويت نقش و جايگاه جنبش كارگري وظيفه تحول

درنگ تلقي مي شود. افزايش و باال بردن نقش جنبش كارگري از جنبه هـاي      بي
مختلف داراي اهميت است. عالوه براينكه حضور متشكل كارگران و زحمتكشـان   
به تحكيم موقعيت جنبش مردمي در رويارويي با ديكتاتوري حاكم منجرمي گـردد  

و قدرت مانور ارتجاع را به ميزان قابل توجهي محدود مي سازد، حضور 
سازمان يافته جنبش كارگري به معناي باال رفتن سـطـح مـبـارزاتـي        
جنبش نيز هست. زيرا در صورت نقش آفريني اثـربـخـش جـنـبـش          
كارگري، مبارزه به لحاظ كيفي تحولي به سمت كارآمدي بيشتر پـيـدا     

كند. تقويت جايگاه و نقش جنبش كارگري در مجموعه مـبـارزات       مي
خواهي كنوني مردم ميهن ما از جـنـبـه         سراسري دمكراتيك و آزادي

 ديگري نيز يك نياز اساسي است. 
هـاي صـحـنـه          واكنش و نگاهي به رويدادهاي اخير و ارزيابي كنش

سياسي گوياي آنست كه رژيم ضمن آنكه با بحران هـاي مـزمـن و        
رو است، ديگر به احياي پايگاه اجتماعي از دست رفته خـود     جدي روبه

ها براي بـاال بـردن        قادر نيست. در چنين اوضاعي بايد از همه امكان 
سطح سازمان يافتگي جنبش كارگري و تقويت و هماهنگي آن با ديگر 

الي    هاي گذشته، در البـه    گردان هاي اجتماعي سود جست. در هفته 
هاي همگاني داخـلـي، رشـد         هاي گوناگون در رسانه خبرها و گزارش

نارضايتي كارگران و زحمتكشان و رويارويي هر دم گسترش يـابـنـده      
هاي ارتجاع حاكم را مي توان به خوبي مشاهـده كـرد.      آنان با سياست

هاي ضرورِ عيني به منظور تقويت جايگاه جـنـبـش       ها و محمل زمينه
هاي طبقه كـارگـر و      كارگري و نيز يافتن فصل مشترك ميان خواسته

هاي اجتماعي در مقطع زماني كنوني وجـود دارد.     ها و اليه ديگر طبقه
توجه داشته باشيم كه، رواج اقتصاد انگلي و غيرمولد و پيامدهاي فاجعه 

اي شامل طبقه كارگر، قشرهاي ميانه حال،  بار آن، منافع طيف گسترده
و سرمايه داري كوچك و متوسط متكي به توليد و مخالف داللـي را      
تهديد كرده و پايمال مي سازد. بر اين مبنا، رويارويي اين طبقه هـا و     

ها با روبناي سياسي حاكـم،   اليه هاي اجتماعي و نمايندگان سياسي آن
كه از     يعني استبداد واليي، امري اجتناب ناپذير بوده و هست. هنگامي 

ضرورت حركت و اقدام براي سازمان دهي جنبش كارگري و باال بردن 
كيفيت مبارزه كارگران سخن مي گوييم، عالوه برآنكه بـرمـوردهـاي      

يي چون لزوم باال بردن سطح همبستگي و تشـكـل، ضـرورت       اساسي
احياي حقوق سنديكايي، ايجاد و احياي سـازمـان هـاي مسـتـقـل             
سنديكايي، و پيوند و تلفيق مبارزه صنفي و سياسـي انـگـشـت مـي          

تاكيد مي كنـيـم: در       -گذاريم، بايد تصريح كنيم كه، در مرحله كنوني
هاي مشخص به منظور يافتن فصل  بدون برداشتن گام -مرحله كنوني

هـاي ديـگـر         ها و نمايندگان سياسي طبقـه  ها با ديگر جنبش مشترك
اجتمـاعـي    -اجتماعي كه با رژيم واليت فقيه و سياست هاي اقتصادي

آن در تقابل قرار دارند، تقويت نقش و جايگاه جنبش كارگري امـكـان   
پذير نبوده و نيست. آينده جنبش كارگري و چگونگي جايگـاه آن در       
مجموعه جنبش ضد استبدادي، به اين تالش يعني جستجو و فـراهـم   
ساختن زمينه اتحاد عمل در چارچوب جبهه وسيع ضد ديكتاتوري بـه    
ميزان زيادي بستگي داشته و دارد. سرنوشت جنبش كارگري، با سمـت   
و سوي مبارزه مردم ميهن ما در هر مرحله با ارتجاع و استبداد و رژيـم  

 واليت فقيه در پيوند تنگاتنگ قرار دارد. 
هاي صحنه سياسي اسـت     بر پايه اين درك از اوضاع كشور و تحول

كه حزب ما، با احساس مسئوليت تاريخي، ضمن مشاركت فعال و همه 
جانبه در مبارزه با واپس گرايان و رژيم واليت فقيه، با ارزيابي دقـيـق     

هاي مختلف و پرشمار مبارزه، با محور قرار دادن منافع طـبـقـه       مرحله
كارگر و ديگر زحمتكشان، در راه ارتقاء جايگاه جنبش كارگري ايـران    
در مجموعه جنبش مردمي پيكار مي كند. حزب توده ايران همكاري و  
همگامي با همه نيروهاي ملي و ميهن پرست براي نيل بـه آزادي و      
عدالت اجتماعي و حق حاكميت ملي را همزمان و در پيوند با مـبـارزه     
خستگي ناپذير در راه تقويت و ارتقاء جايگاه جنبش كارگري به پـيـش   

 مي برد.
يي فراگير از همه نيروها و حـزب هـاي        مبارزه براي تشكيل جبهه

مخالف استبداد حاكم، زير شعارها و خواسته هاي مشخص و دقيـق و    
هاي مختلـف جـنـبـش        واقع بينانه كه بر نيازهاي عيني و مبرم مرحله

منطبق باشند، و با پيكار پيگير و خستگي ناپذير براي سـازمـان دهـي      
جنبش كارگري و ارتقاء سطح مبارزاتي و آگاهي طبقه كارگر و ديـگـر     
زحمتكشان بايد همراه باشد. چنين است محتوا و مضمون سياست ملي  

 و انقالبي حزب ما در دوران حساس كنوني!

 تحول هاي سياسي كشور  ... ادامه 
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 ...ادامه كارزار بين المللي حمايت 

اتحاديـه مـعـلـمـان        ” ميليون نفر عضو)،   1/ 4، با  “ يونيسون(” 
اتحاديه استادان كالـج هـا و دانشـگـاه هـاي              “، “ انگلستان
اتحاديه كارگران و كارمندان حمل و نقل راه آهـن  “، “ انگلستان
، “ مركز بين المللي حقوق سنديكـايـي  “، “) آر.ام.تي  “ (” و دريايي

مركز اتحاديه هاي كارگري سراسر “، و ”اتحاديه معلمان كانادا“
هـاي   مورد حمايت قرار گرفت، به مشكل“)  پي.اي. او  ““ ( قبرس

يي كه كارگران و فـعـاالن    عمده اقتصادي، اجتماعي، و سياسي
سنديكائي در ايران با آن رودررويند، اشاره شد. بيانيه، ضـمـن      

هايي كه تحريم هاي اقتصادي به كار گـرفـتـه     اشاره به صدمه
شده  بر اقتصاد كشور وارد كرده است، همچنين به تـعـطـيـل       
شدن كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي بر اثر كمبود مواد اوليـه  

هاي يدكي ضروري،  بيكار شدن ده ها هزار كارگـر، و     و قطعه
يي كه به كاهش ارزش ارز ملي و ايجاد تورم بـي     بحران پولي

سابقه منجر شده است، اشاره مي كند.  بيانيه اضافه مي كـنـد:    
تحريم هاي اقتصادي كه فقط بر زندگي مردم عادي تـاثـيـر      ” 

 “ درنگ بايد لغو شوند. مخرب داشته است، بي
رهبران جنبش سنديكائي جهان در ادامـه بـا اشـاره بـه               
دستگيري فعاالن و رهبران سنديكايي كه در ماه هاي اخير بـه  
دليل مبارزه براي بهبود شرايط كار و زندگي كـارگـران ايـران      

اند و زير فشار قرار گرفته اند، از مقام هاي دولـت     دستگير شده
جمهوري اسالمي لغو فوري اجراي حكم اعدام درباره عبدلرضـا  
قنبري، آزادي فوري رضا شهابي، علي نجاتي، ذبيح اهللا باقـري،  
و ديگر رهبران سنديكايي زندانـي، تـوقـف اخـراج فـعـاالن             

هاي خود به جرم فعاليت هاي سنديـكـايـي،     سنديكايي از شغل
ها از سر راه تأسيس سنديكا هاي كارگـري   برداشتن تمامي مانع

مستقل از دولت، و حق كارگران در پيوستن آزادانـه بـه ايـن        
سـازمـان      98و      87سنديكا ها بنابر طبق مقاوله نامه هـاي    

المللي كار، و در نهايت، رفع ممنوعيت برگزاري جشن هاي  بين
 اول ماه مه، را خواستار شدند.  

  
 2012قطعنامه كنفرانس سراسري سال 

اتحاديه كارمندان بخش عمومي ” -“يونيسون”
 )  UNISON( ”انگلستان

 
ايـــران:  

كــنــفــرانــس 
نگران از بـاال  
گرفتن تهديد 
بــه تــجــاوز   
نــظــامــي از   
سوي ايـاالت  
متحد آمريكـا  

و متحدان آن برضد ايران، و خطر جنگي است كه بـه ديـگـر      
كشورهاي منطقه و احتماالً به نقاط ديگر جهان كشيده خواهـد  

 شد؛
ها مـيـان    آميز اختالف كنفرانس خواهان حل و فصل مسالمت

اي ايـران در        ايران و آمريكا و متحدان آن بر سر برنامه هسته
هـاي   المللي است. كنفرانس تحميل تحريم  چارچوب قوانين بين

ها فقط بـه   كند؛ اين تحريم اقتصادي برضد ايران را محكوم مي
 رسانند؛ مردم ايران آسيب مي

شود كه رژيم ايران از تهديد بـه   كنفرانس همچنين يادآور مي
شود، به منظور توجيه  اقدام نظامي كه برضد آن كشور اعالم مي

كند، كـه   برداري مي هاي داخلي بهره شدت بخشيدن به سركوب
 ها اشاره كرد: توان به اين مورد از جمله مي

بازداشت و زنداني كردن مـبـارزان دمـوكـرات، رهـبـران           •
جـنـبـش    ” هاي جوانان، زنان و دانشجويان، و رهبـران     جنبش
 ؛“سبز
 سركوب جنبش سنديكايي مستقل؛•

كـارگـيـري       تا كنون، و بـه  2011افزايش شديد شمار اعدام شدگان از ژانويه •
 گسترده شكنجه؛

 نقض حق اساسي آزادي بيان، و مداخله در برگزاري انتخابات.
 بنابراين، كنفرانس:

همبستگي خود با فعاالن سنديكايي ايران و خواست آنان براي برخورداري از   . 1
هـاي     شرايط كار شايسته و حق تشكيل سنديكاهاي مستقل مطابق با كنوانسيون

 كند؛ سازمان جهاني كار، اعالم مي 98و  87
هاي دمـوكـراتـيـك و آزادي فـعـاالن                پشتيباني خود را از خواست آزادي  . 2

 كند؛ سنديكايي بازداشت شده در ايران اعالم مي
 (“ كودير” ) “كميته دفاع از حقوق مردم ايران“عضويت همبسته مورد حمايت   .3

پذيرد و از كارزارهاي آن به هدف جلوگيري از تجاوز ضد ايران و بـرقـراري      را مي
 كند. عدالت و رعايت حقوق بشر در آن كشور حمايت مي

 
 همبستگي با فعاالن سنديكايي در ايران

فعاالن سنديكايي چپ و كمونيست شركت كننده در كـنـفـرانـس سـراسـري         
 2ماه تا    خرداد 29ماوت، در روزهاي  ) امسال در بورن UNISON(    ”يونيسون“

كه از سوي حزب كمونيست  “ اتحاد” يي به نام  ژوئن)، جزوه ويژه  22تا  18تيرماه ( 
ها و    هايي درباره بحث حاوي مقاله“  اتحاد” كنند.   بريتانيا تهيه شده است، توزيع مي

حـاوي مـطـلـب        “ اتحاد” هاي مورد گفتگو در اين كنفرانس است. امسال   موضوع
يي است كه به حمايت از كارزار دفاع از حقوق سنديكايي در ايران اختصـاص   ويژه

 دارد. در اين مطلب آمده است:
 
 “كارزار دفاع از حقوق سنديكايي در ايران”

نقض خشن حقوق بشر و حقوق دموكراتيك در ايران هـمـچـنـان يـكـي از             
خواه و پويشگران صلح در خاورميانه است. رژيـم    هاي عمده نيروهاي ترقي نگراني

ايران هر سازماني را كه براي بسيج زحمتكشان، براي دفاع از اشتغال، شرايط بهتر 
كند. رهبران سنديـكـايـي را        كار و زندگي، صلح و امنيت تالش كند، سركوب مي

كنند، تا نـگـذارنـد       دهند و آنان را ارعاب و بازداشت مي مورد اذيت و آزار قرار مي
انگيـز   كشي ظالمانه و دستمزدهاي رقت برضد شرايط ظالمانه كار، فقر جانكاه، بهره

با خوشحالي خبر آزادي منصور اسانلو، رهبـر   ”يونيسون“سخن بگويند. سال پيش  
سنديكاي شركت واحد را دريافت كرد، اما امسال همكاران سـنـديـكـايـي او در          

دار    اند. رضا شهابي، خـزانـه    مدت محكوم شده هاي طوالني اند و به زندان بازداشت
سنديكاي شركت واحد، به شش سال و نيم زندان محكوم شده است. عبـدالـرضـا     
قنبري، فعال سنديكايي و معلم، به اعدام محكوم شده است. شمار زياد ديگري از    

 ,”TUC”برند. روز اول ماه مـه امسـال      فعاالن سنديكايي نيز در زندان به سر مي
UNISON”, “NUT”, “RMT”,”UCU”   المللي حقوق سنديكايـي  مركز بين” و “

ICTUR)  ،(“ترين فدراسيون سنديكايي قـبـرس،    ، و بزرگ“ اتحاديه معلمان كانادا
به طور متحد، خواهان احترام به حقوق بشر و حقوق سنديكايي در ايران و آزادي   

 -“ كودير” اينك عضو همبسته “  يونيسون” همه فعاالن سنديكايي از زندان شدند.  
شده است و اعالم كرده است كـه، بـه      -ترين سازمان همبستگي در بريتانيا عمده

هـا   كارزار براي دفاع از حقوق كارگران در ايران اولويت خواهد داد. ما از همه شعبه 
حمايت كنند و عضـو       “ كودير” خواهيم كه از مبارزه  مي“  يونيسون” هاي  و منطقه

رجـوع   www.codir.netهمبسته آن بشوند. براي اطالعات بيشتر به سايت  
 كنيد.
 

در همبستگي “ اونتاريو –اتحاديه كاركنان دولتي كانادا ”قطعنامه 
 با كارگران ايران

 
 “ اونـتـاريـو      -اتحاديه كاركنان دولتي كانادا ” در چهل و نهمين كنگره ساالنه 

CUPE-Ontario)  ماه، در شهر ويندزور در استـان   خرداد 6تا  3)، كه در روزهاي
يي در همبستگي با كارگران ايران پيـشـنـهـاد و بـه           اونتاريو برگزار شد، قطعنامه

تصويب رسيد كه گام مهم ديگري در تحكيم و تقويت همبستگي ميان جـنـبـش    
، (CUPE) “ اتحاديه كاركنان دولـتـي كـانـادا        ” كارگري در كشورهاي دنياست.  

نفر عضو در سراسر كـانـادا دارد، و          615000ترين اتحاديه كاناداست، كه  بزرگ
ها،  ها، كتابخانه هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، شهرداري كاركنان بخش

ها، خدمات اجتماعي، حمل و نقل، خطوط هواپيمايي، و خدمات اورژانـس،   دانشگاه
، شـاخـه     “ اونتاريو  –اتحاديه كاركنان دولتي كانادا ” گيرد.   ها، را در بر مي و جز اين
نفر عضو است. در اين قطعنامه كه از سوي شعبـه    200/000) با  (CUPEسياسي 

پيشنهاد شده بود، از جملـه آمـده     )  CUPEالمللي (  و كميته همبستگي بين 4400
اتحاديه كاركنان دولتي كـانـادا   ” است:  

 7ادامه  در صفحه  اذيـت و آزار فـعـاالن          “  اونتاريـو   –
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ارتجاع حاكم در رويارويي بـا جـنـبـشِ         
 دانشجويي

 
يـي نـظـيـر          همزمان با اجراي طرح هاي ارتجاعي

تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها، و شدت يافتن پيـگـرد   
فعاالن دانشجويي در سراسر كشور، خـبـرگـزاري هـا       

 “ جوانان“و  “ كشور“اعالم داشتند كه، وزارتخانه هاي 
يي را به امضاء رسانده اند كه برمبـنـاي آن      توافق نامه

كليه نهادها و تشكل هاي غير دولتي و حكومتي زيـر    
نظارت كامل شبكه امنيتي و اطالعاتي قرار مي گيرند. 

ترين عرصه هاي اين توافق نامه، كنـتـرلِ    يكي از مهم
هـا اسـت.        دانشگاه ها و جوانان و نـظـارت بـر آن         

علـيـرضـا    ” خرداد ماه، گزارش داد:   7خبرگزاري ايسنا، 
افشار در همايش هم انديشي دبيران سـازمـان هـاي      
مردم نهاد، به قانون ساماندهي تشكـل هـاي مـردم        
نهاد ... اشاره كرد و افزود، اميدواريم ايـن قـانـون در           
مجلس جديد [به] تصويب برسد، چرا كه قانون مهم و     
جامعي براي تاسيس و نظارت بر سازمان هـاي مـردم     
نهاد است ... دراين قانون سعي شده تا نقش دستـگـاه      
هاي تخصصي پررنگ تر ديده شود، بايد در زمـيـنـه      
كنترل و نظارت بر تاسيس نهادها و انجمن ها بويژه در 
دانشگاه ها قانونمند عمل كنيم ... در برخي دانشگاه ها    
طرفداران كمونيست جا پايي پيدا كرده اند و اين امـر    
نشان ميدهد در زمينه اطـالع رسـانـي و آشـنـايـي             

 “دانشجويان با حقايق كم كاري شده است.
پاسدار افشار، در ادامه سخنان خود، حضور هـر چـه     

را در دانشگاه ها به هدف كنترل انجمن “  بسيج“بيشتر 
ها و نهادهاي غيردولتي و حكومتي سراسر كشور، بـه    

هاي دانشجويي بـراسـاس      ها و محفل خصوص انجمن
 ، خـواسـتـار   ”جوانان“و  ”كشور”نامه ميان وزارت توافق

شد. او اعالم داشت كه، نظام بايد سـاز و كـارهـاي           
مناسب را براي مشاركت مردم ايجاد كند؛ ما ارگاني به 
نام بسيج داريم كه بايد نقش آن در مركزهاي آمـوزش  
عالي تقويت شود. سامان دهي سازمان هاي مردم نهاد  

هاي مهم تحقق مشاركت آحـاد   و حضور بسيج از عامل
 ملت در نظام مقدس اسالمي است. 

تمام هراس واپس گرايان از موقعيـت و جـايـگـاه         
تاثيرگذار جنبشِ پرسابقه دانشجويي مـيـهـن مـا در         

 هاي حال و آينده كشور است.  تحول
در عين حال، سخنان پاسدار افشار مبني برايـنـكـه:    

طرفداران كمونيست در برخي دانشگاه ها جاپايي پيدا ” 
، ضمن آنكه نوعي پرونـده سـازي بـرضـد         “ كرده اند

فعاالن جنبش دانشجويي است، نشانگر تداوم مـبـارزه   
دانشجويان آگاه و مردمي كشور برضد استبداد واليي و 
سياست هاي ضد ملي رژيم واليت فقيه است. باهـمـه    
سركوب و پيگرد دانشجويان، پاسدار افشار به عـنـوان     
قائم مقام وزير كشور اعتراف مي كند كـه، جـنـبـش       
دانشجويي ايران كماكان زنده است. بي دليل نبود كـه   
در هفته ها و ماه هاي گذشته احضار و تهـديـد عـده      
زيادي از دانشجويان دانشگاه هاي مختلف كشـور را      

شاهد بوديم. تاريك انديشان با اطالع از نارضايتي گسترده در جامعه، به خصوص نارضايتـي و     
، تمام تالش خود را صـرف    “ آزاد سازي اقتصادي“خشم از پيامدهاي اجراي برنامه ضد مردمي 

هـاي پـيـش رو           كنترل دانشگاه ها كرده اند تا از نفوذ جنبش تاثيرگذارِ دانشجويي در تحـول 
، و قانون ساماندهـي  “ وزارت جوانان“و  “ وزارت كشور“جلوگيري كنند. امضاي توافق نامه ميان  

تشكل هاي مردم نهاد، همگي در راستاي جلوگيري از شنيده شدن صداي حق طلبانه مـردم و    
گردان هاي موثر جنبش مردمي نظير جنبش دانشجويي است. بي شك در هفته هاي آينده بـه   

هاي مستقيم و غير مستقيم شـدت     كارگيري فشار، كنترل، و پيگرد فعاالن دانشجويي به شكل
يي نظير جو سـازي، شـايـعـه        خواهد يافت. دراين ميان نبايد به سياست ها و ترفندهاي امنيتي 

پراكني، و ايجاد تشكل هاي موازي زير كنترل ارگان هاي امنيتي به هدف ايجاد تفرقـه و دو      
 دستگي در جنبش دانشجويي بي اعتنا بود و آن را دست كم گرفت.

تفرقه اندازي، جوسازي، و دروغ پردازي، از ابزارهاي مهم واساسي در رويارويي ارتجاع حاكـم  
با جنبش دانشجويي كشور است. فعاالن جوان و مبارزان جنبش دانشجويي بايد از هم اكـنـون      

 آمادگي ضرور براي پيكارهاي پيش رو را كسب كنند!
 

 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و محتواي آن: 
 اسالمي سازيِ مدارس نامِ رمزِ خصوصي سازي آموزش

وزارت آموزش و پرورش دولت احمدي نژاد سرانجام اعالم كرد كه، سند تحول بـنـيـاديـن       
آماده اجرا ساخـتـه و      “ شوراي عالي انقالب فرهنگي“آموزش و پرورش را زير كنترل و نظارت 

اولين ثمره آن تغيير سال ها در نظام آموزشي و شش ساله شدن دوره ابتدايي اسـت. روزنـامـه       
حوزه علميه، مجري تحول بنيادين در آموزش ” ارديبهشت ماه، در گزارشي با عنوان:   31اعتماد، 

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مـاه هـاسـت بـه         ” ، از جمله نوشت:  “ و پرورش مي شود
مرحله اجرا رسيده[است] ... شايد اصلي ترين انتقادهايي كه برخي كارشناسان آموزش و پرورش      
به نحوه اجراي سند تحول دارند، شروع تحول در آموزش و پرورش در بعد شكلي آن اسـت ...      
ولي اكنون آموزش و پرورش تغييرات ماهيتي مبتني بر سند تحول بنيـاديـن را آغـاز كـرده،           
تغيراتي كه از آن، به اسالمي كردن مدارس تعبير مي شود. در اين بين، هفته گذشتـه ريـيـس       
حوزه هاي علميه قم اعالم كرد، حوزه هاي علميه سراسر كشور با قوت و قدرت سند تـحـول     
بنيادين در آموزش و پرورش را اجرا مي كنند ... پنج نفر از حوزه علميه و پنج نفر از آمـوزش و       
پرورش نشستند و راه هاي تعامل را شناسايي كردند و نتيجه آن تفاهم نامه اي بود كه به امضا 

 “رسيد و ستادي تشكيل شد ودبير آن با جديت كار را شروع كرد.
به گفته حجت االسـالم  ” برده، آمده است:   نام“  ستاد“در ادامه اين گزارش، با اشاره به فعاليت 

ذوالعلم، حضور حوزه علميه در بدنه تعليم و تربيت كشور راهي مطمئن براي ارتقـاي تـربـيـت       
ديني و معنوي جامعه است ... تغيير در محتوي متون آموزشي و به تعبيري اسـالمـي سـازي           
درس ها و همچنين ساخت مجتمع هاي آموزشي حيات طيبه، مراكز آموزش حوزوي در بـدنـه   
وزارت آموزش و پرورش و تاسيس مدارس قرآني از اقدام هاي در حال انجام بر مبنـاي سـنـد      

در اين خصوص سخنان وزير آموزش و پرورش سمت و سو و محـتـواي   “   تحول بنيادين است.
 را به خوبي نشان مي دهد. “تحول بنيادين در آموزش و پرورش“برنامه 

وزير آموزش و پرورش گفته بود، طي شـش سـال       ” ارديبهشت ماه، گزارش داد:   31اعتماد، 
تمام كتب درسي آموزش و پرورش تغيير خواهد كرد؛ براي سال تحصيلي جديد كتاب هاي پايه 
دوم و ششم ابتدايي براساس سند تحول تدوين شده اند. براساس سند تحول مي خواهيم دانش  
آموزان حيات طيبه را سپري كنند. در بيانيه ماموريت ارزش ها [از محتويات اين سـنـد] مـوارد         

سال تحصيل دانش آموز به  12گوناگوني عنوان شده و در رابطه با دانش آموزان آمده كه وقتي 
 “پايان رسيد، بايد مراتب حيات طيبه را طي كرده باشد.

برپايه سند ارتجاعي تحول در آموزش و پرورش، با صرف ميلياردها تومان و زير نظارت حوزه 
 “ حيات طيبـه “، مجتمع هاي آموزشي جديدي به نام “ موسسه پژوهشي خميني“هاي علميه و 

در هرمركز استان حداقـل  ” احداث مي شود. گزارش روزنامه اعتماد در اين باره تصريح مي كند:   
يك مجتمع حيات طيبه و در برخي از مراكز استان ها دو يا سه مجتمع در حال ساخت است ...   
مديران اين مجتمع ها وظيفه دارند با افزايش جذابيت آموزش هاي قراني، توسعه فرهنگ قرآن 
دربين دانش آموزان را عملياتي كنند ... حجت االسالم محمديان معاون پژوهشي وزير آمـوزش     
و پرورش گفت، هدف اصلي تدوين سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش، دستيابـي دانـش     

يادآوري اين نكته ضرور است كه عالوه بر سند بـه اصـطـالح        “  آموزان به حيات طيبه است. 
مدرسه زير كنترل حوزه هاي علميه و مركزهاي مذهبي بـا نـام      1800تحول بنيادين، تاكنون 

 در كشور فعالند.“ مدارس امين”
سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش عالوه بر اينكه نظام آموزشي كنوني را بيش از پيش 

برد و بر سطح علمي و فرهنگي جامعه اثرهاي بسيار منفي و نگران كننده باقي مي  به عقب مي
كند، و از اين پس چيرگي بـخـش    گذارد، سيستم آموزش را نيز گام به گام خصوصي سازي مي

خصوصي زالوصفت و سوداگر بر نظام آموزشي كشور را بايد شاهد باشيم. شماري از حوزه هـاي   
علميه و روحانيون وابسته به حكومت ازاين طريق به ثروت اندوزي و سودجويي پرداخته و بـا      

 دريافت شهريه هاي كالن منافع خود را تامين مي كنند. 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش موجب رواج تاريك انديشي و كهنه پرستي در سيستـم  

 آموزشي و نيز كسب ثروت و سودهاي كالن براي وابستگان به حكومت بوده و خواهد بود!
 
 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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يـي از       افزايش حقوق كارمندان در هالـه 
 ابهام  

پيش از تصويب اليحه بودجه كل كشور از سـوي      
مجلس شوراي اسالمي، دولت ضد ملي احمدي نـژاد    
اعالم كرده بود كه، در سال جاري خورشيدي حـقـوق   

درصـد     15كارمندان كشوري و لشگري را به ميزان   
ارديبـهـشـت     23افزاش خواهد داد.  خبرگزاري ايسنا،  
دولت قصـد دارد    ” ماه، در اين زمينه گزارش داده بود:  

همزمان با افزايش تورم حقوق كارمندان را افـزايـش     
دهد. در اليحه بودجه پانزده درصد افزايـش حـقـوق       
براي كارمندان كشوري و لشگري در نظر گرفته شـده  
است. هيات وزيران مرجع پيگيري تصويب افـزايـش      

اكنون افزايش “  ضريب حقوق كارمندان معرفي گرديد. 
درصد، با تـوجـه    15حقوق كارمندان آن هم به ميزان 

هـدفـمـنـدي      [”آزادسازي اقتصادي“به اجراي برنامه 
هـاي     و رديف هاي بودجه كل كشور، با مانع ها]  يارانه

رو شـده اسـت.      پرشماري از جمله كسري بودجه روبه
در هـجـوم   ” خرداد ماه، نوشت:   3پايگاه خبري آفتاب، 

گراني، ... هر چند از كاسب و مغازه دار گرفته تا دالل    
و دست فروش همه و همه از وضعيت بد اقـتـصـادي    
شكايت دارند و بازاري ها هم از وضعيت موجود اظهار 
نارضايتي مي كنند، اما ماجراي حقـوق بـگـيـران و         
كارمندان ادارات و نهادها، ماجراي نگران كننده تـري  
است. تورم فزاينده، هر چند از سوي دولتي ها انـكـار      
مي شود اما حقوق ثابت كارمندان و قيمت هاي روبـه  
رشد تنها نتيجه اي كه دارد حذف كاالهاي اساسي از   

 15سبد كارمندان است. حاال اما افـزايـش حـقـوق          
درصدي كارمندان نيز در هاله اي از ابهام قرار گرفتـه  

“ است تا اندك نور اميد آنها نيز به خاموشي بـگـرايـد.    
 15بنابر گزارش هاي منتشر شده، بـراي افـزايـش          

درصدي حقوق كارمندان در سال جاري (كه تاكـنـون    
نزديك به سه ماه از آن سپري شده است) به بيش از    

هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، كه با توجه بـه     5
هزار ميلياردي بودجه سال گذشـتـه،    29كسري الاقل 

تامين اين اعتبار ناممكن به نظر مي رسـد. مـعـاون         
بودجه معاونت برنامه ريزي نظارت راهبردي ريـيـس     

بـايـد بـا      ” جمهوري دراين باره خاطر نشان ساخـت:     
مجلس صحبت كنيم (هماهنگي ميان مـجـلـس و         

درصد، بتوانيم پنـج   15دولت) تا پس از اعمال ضريب  
هزار ميليارد تومان كسري را تامين كرده و حـقـوق       

افزايش ناچـيـز حـقـوق       “  كارمندان را افزايش دهيم. 
هـاي     كارمندان كشوري و لشگري در حالي با مـانـع    

يي از ابهام قرار گرفتـه   پرسمار برخورد كرده و در هاله
است كه تامين اعتبار براي نهادهاي زائد و غارتگـري  

و ديگر بنيادهاي انـگـلـي     “ كميته امداد خميني“چون 
بدون هيچ دردسر و برخوردي با مانع صورت گـرفـتـه    
است. عملكرد دولت و سياست جمهوري اسالمـي در     
اختصاص دادن اعتبارهاي بودجه كل كشور به نوعـي  
نشانگر ميزان سهم هر يك از طبقه ها و اليـه هـاي     
اجتماعي از ثروت ها و درآمدهاي ملـي اسـت. ايـن         
سياست ثابت مي كند كه، منافع ميليون ها مزدبگـيـر   
شامل كارگران و زحمتكشان يدي و فكري قـربـانـي    
منافع اليه هاي انگلي و غير مولد سرمايه داري ايران 
و نهادهاي فاسد و زائد وابسته به اين اليه هـا مـي       
شود. با گذشت نزديك به سه ماه از سال جاري و بـه     
رغم تورم فزاينده و گراني هاي سرسام آور، كارمنـدان  

درصـدي)     15ميهن ما هنوز در انتظار افزايش ناچيز ( 
 دستمزدهاي خود هستند! 

متحد و يكپارچه، براي آزادي زندانيان  در حاشيه رويدادهاي ايران ... ادامه 
 سياسي مبارزه كنيم!

با انتشار خبر و گزارش هاي موثق از داخل زندان هاي جمهوري اسالمي، به ويـژه در بـاره         
زندانيان سياسي و عقيدتي بيمار، نگراني در خصوص زندگي و سالمت فعاالن سياسي و اجتماعي 

 گرفتار در بند رژيم، افزايش يافته است. 
خرداد ماه، با اشاره به درخواست صدها فعال سياسـي   18، “ مذهبي -ملي“پايگاه اطالع رساني 

خانم نرگس محمـدي فـعـال      ” گزارش داد:   ،”نرگس محمدي“ايراني براي رسيدگي به وضعيت 
حقوق بشر و نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر، بيش از دو ماه است كه به دست نيـروهـاي   

] در زندان به بيماري عصبي  1389[   2010امنيتي بازداشت شده[است] ... نرگس محمدي در سال   
فلج عضالني مبتال شده و نيازمند رسيدگي ويژه پزشكي است ... خانواده ايشـان ... وضـعـيـت               
جسمي اين فعال حقوق بشر را بسيار نگران كننده گزارش كرده اند. خانم نرگس مـحـمـدي بـه        
دليل مقاومت در مقابل پيشنهادات غير قانوني مبني برهمكاري با ماموران اطالعـات از جـملـه        
اعتراف عليه كانون مدافعان حقوق بشر و عليه خانم شيرين عبادي رييس كانون [مدافعان حقـوق   

 “بشر] ... به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
رضـا  “وضعيت تعدادي از سنديكاليست هاي دربند رژيم نيز نگران كننده گزارش شده اسـت.     

از فـعـاالن        ،”بهنام ابراهيم نـژاد “عضو سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني،  ،”شهابي
از اعضاي هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش ساختمان تبريز، و  ،”شاهرخ زماني“كارگري، 

اند و زيـر     هاست زنداني مبارزان جنبش سنديكايي زحمتكشان كشورند كه مدت ،”محمد جراحي“
روزنـامـه      ،”حسين رونقي ملكي“انواع شكنجه هاي جسمي و روحي قرار دارند.  عالوه بر اينان،  

الگ نويس، نيز طي هفته هاي اخير به دليل رسيدگي نكردن مسـئـوالن زنـدان بـه          نگار و وب
سازمـان دفـاع از       “موسس  ،”محمد صادق كبودوند“وضعيت او، دست به اعتصاب غذا زده بود.  

در دهم تيرماه سـال  “  اقدام عليه امنيت ملي” كه به اتهام واهي و دروغين  ،”حقوق بشر كردستان
سال حبس محكوم گرديده است نيز دراعتراض به  10دستگير و در دادگاه انقالب اسالمي به  86

اش، اعتصاب غذا كـرده   برخورد مسئوالن و مقامات قضايي و رسيدگي نكردن به وضعيت جسمي
 نگراني خانواده او و فعاالن سياسي كشور را برانگيخته است.   “كبودوند“بود. وضعيت جسمي 

رژيم واليت فقيه به زندانيان سياسي به ديده گروگان هايي مي نگرد كه انتقام مبارزه دليـرانـه   
مردم و مقاومت سراسري بر ضد استبداد را از آنان بايد گرفت. مزدوران تاريك انديشي با سياستي  

گيري و فشار در زندان هاي كشور، به وضعيت جسمي زندانيان  هدفمند ضمن شديد كردن سخت
سياسي و عقيدتي بيمار با بي تفاوتي برخورد مي كنند تا از اين راه روحيه آنان و خانواده هايشـان  

خورشيدي به طور گسترده تري در زندان ها  60را درهم بشكنند. اين سياست ضد انساني در دهه  
، اوين، قزل حصار، و گوهردشت اجرا مي شد. امروز نـيـز      بند سه هزار] ]”كميته مشترك“به ويژه 

اين روش با توجه به اوضاع جاري، در دستور كار روزانه اين جنايتكاران قرار گرفته است. چـنـدي    
يي، نسـبـت بـه جـان          و سه سازمان مدافع حقوق بشر، با صدور اطالعيه “ شيرين عبادي“پيش 

 زندانيان سياسي و عقيدتي اعالم خطر كردند.
خرداد ماه، اطالعيه باال را كه خطاب به سازمان  16  ،”كانون مدافعان حقوق بشر“پايگاه خبري 

هاي مدافع حقوق بشر در سطح جهان بود، انتشار داد. در بخشي از نامه و فراخوان اطالعيه يـاد     
در زندان هاي جمهوري اسالمي ايران زندگي بسياري از زندانيان عقيدتـي در    ” شده، آمده است:  

خطر است ... ماشاهد مرگ مشكوك زندانيان و بدرفتاري با آنها در زندان هاي سراسر ايران و بـه     
ويژه در زندان هاي اوين و رجايي شهر (گوهر دشت) هستيم ... ماخواهان آزادي فوري و بـدون         
قيد و شرط آنها هستيم. ما مقامات مسئول ايران را فرامي خوانيم از بدرفتاري با زندانيان و از بـه     
خطر انداختن جان اين انسان ها خودداري كنند. ما مسئوالن جمهوري اسالمي ايران را مسـئـول    

 “هر گونه پيشامد بد براي آنها مي دانيم.
همچنين در روزها و هفته هاي اخير تعداد ديگري از فعاالن دانشجويي گرفتار در بـنـد رژيـم      

 ،”جواد علـيـخـانـي    “واليي، در معرض فشارهاي جدي و مضاعفي قرار گرفته اند. بازگشت دادن  
فـعـال    ،”افسانه توقير“فعال دانشجويي دربند از بيمارستان به بازداشتگاه اوين، و وضعيت نامعلوم 

دانشجويي دانشگاه تبريز در زندان، همگي از شدت پيدا كردن فشارهاي هدفمند برضد زندانـيـان   
 سياسي و عقيدتي حكايت مي كند. 

و    ،”مصطفي تاج زاده“، “ عبداهللا مومني“، ”ابوالفضل قدياني“ها، وضعيت جسمي  عالوه بر اين
 46در زندان نگران كننده گزارش مي شود. مدتي پيش نيز خانواده هـاي        ،”قاسم شعله سعدي“

نسبت به  ،”دادستان كل جمهوري اسالمي“يي خطاب به  اوين، در نامه “ 350بند “زنداني سياسي 
بد رفتاري با زندانيان سياسي و بي توجهي به سالمت جسمي و حقوق شناخته شده آنان، اعتراض 

ها در زندان هاي سـراسـر كشـور،         گيري كردند.  ارتجاع حاكم با شديدتر كردن فشارها و سخت 
هاي اجتماعي رو به گسـتـرشـي       درصدد رويارويي و مهار هرچه بيشتر جنبش مردمي و اعتراض

انـد. جـان بسـيـاري از             اجتماعي -است كه ناشي از اجراي سياست هاي ضد مردمي اقتصادي
زندانيان سياسي و عقيدتي در خطر است. حزب توده ايران، ضمن مـحـكـوم كـردن رفـتـار و              

هايش، برپايي كارزار مشترك در  چال ها و سياه هاي ضد انساني رژيم واليت فقيه در زندان سياست
عقيـدتـي    -سطح ملي و بين المللي به منظور آزادي فوري و بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي

يي متحد و مشترك مي توان توطئه هاي ارتجاع را خـنـثـي     ايران را خواستار است. فقط با مبارزه 
 ساخت!
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توان مشاهده    شان با استقالل  ملي و دموكراسي را نيز مي             متتاقص
كرد. آنان با سر در برف كردن در زمينه دخالت مستقيم خارجي                  

)، در آراستن سيماي كريه ديكتاتوري          1332مرداد    28(كودتاي  
به “  پادشاهي”شاه به منظور باز توليد مقام ضد دموكراتيك           رضا  محمد
، خود را طرفدار مردم و قيم ملت مي دانند.                 “ولي فقيه ”جاي  

پهلوي، و درخواست مفتضحانه و       گر و ناشيانه رضا     هاي افشا   مصاحبه
بار او براي كمك از اسرائيل (به جاي حمله نظامي!) نمونه                  خفت

بارزي از نيروهايي است كه آينده را در دخالت از خارج جستجو                  
از بطن  “  چلبي سازي ”كنند. خوشبختانه در حال حاضر پروژه            مي

كه در      هاي گسترده تبليغاتي    اپوزيسيون كشورمان، با وجود امكان     
اختيار نيروهاي توجيه كننده دخالت امپرياليسم و نهادهاي آن قرار             
دارد، در مجموع ناموفق بوده است. در شرايط بسيار دشوار كنوني               

“ آلترناتيو سازي ”ها به منظور      نتيجه ماندن اين نوع فعاليت      مبارزه، بي 
هاي ميهن    را مي بايد موفقيت مهم آن دسته از نيروها و شخصيت            

دوست، دموكراتيك، و چپ كشورمان، و از جمله حزب توده ايران،              
ارزيابي كرد. بديهي است كه آبشخورهاي خواست ضدملي دخالت از           

است، و جنبش بايد به طور           خارج هنوز به طور كامل خشك نشده       
 دائم، هوشيارانه، و يكپارچه، در رويارويي با آن ها عمل كند.  

هاي اصلي سياست خارجي ماجراجويانه رژيم حاكم          يكي از هدف  
يي كه با آن دست به گريبان           بر ايران، انتقال دادن بحران سياسي      

است به خارج است، يا به بياني ديگر، به نوعي سرپوش گذاشتن بر               
مان با روبناي سياسي ديكتاتوري و زير           تضاد دروني  موجود جامعه     

بناي اقتصادي به غايت ناعادالنه آن است. به باوراكثر نيروهاي ملي            
مان، اين تضاد دروني در حال حاضر تضاد اصلي            و دموكراتيك ميهن  

كشورمان است. اما در شرايط معيني، خطر حمله نظامي و دست                
اندازي سياسي  نيروهاي امپرياليستي مي تواند به شكل هاي                 
گوناگوني، به صورت يك جانبه و يا دو جانبه، به وسيله رژيم                    

هاي هار جنگ طلب امپرياليستي، به تضاد           ديكتاتوري و يا محفل    
اصلي و ويران سازي تبديل شود. حزب ما خطر دست اندازي و                  

پروژه آلترناتيو  ”  دخالت امپرياليستي در ايران را به تهاجم  نظامي و يا         
منحصر نمي داند، بلكه همان گونه كه در شرايط حاضر شاهد           “  سازي

تواند شكلي    هاي گسترده تجاري و مالي مي       آنيم، به كارگيري تحريم   
از آن بشود. همچنين، بر خالف تبليغات رژيم  و ادعاهاي واهي                  

و يا  “  استكبار جهاني ”هايي مانند مقابله با       اي در رابطه با مسئله      خامنه
، بايد گفت كه، در     “ها  جنگ تمدن ”بر اساس   “  تهاجم غرب به اسالم   ”

اساس برپا داشتن چنين كارزارهائي از سوي رژيم، در عمل به منظور             
به وجود آوردن شرايط سركوب بيشتر و در نهايت، مسدود كردن               
فضاي سياسي در جامعه است. برپا داشتن چنين كارزارهائي، بازتابي            

هاي عيني حاكم بر توازن نيرو و زورگويي           بسيار مخدوش از واقعيت   
گري   در عرصه جهاني است، كه به قصد مصرف داخلي و خدعه               

هاي عيني اين گونه      شوند. در حالي كه پايه       ارتجاع حاكم توليد مي   
المللي و از جمله تحميل هژمونيِ               هاي زورگويانه بين       كنش

نظامي  آمريكا بر منطقه، به طورمستقيم در پيوند با منافع                 سياسي
استراتژيك كالن سرمايه داري جهاني در رابطه با كشور ما عمل               

اي ايران دستاويز سياسي       كنند. در اين چارچوب، پرونده هسته         مي
خطرناكي است كه در طول چند سال گذشته از هر دو جانب به                   

اقتصادي به كار گرفته شده        منظور عملي كردن هدف هاي سياسي      
است. رژيم واليي در اين بازي دو سر باخت براي مردم كشورمان، با              
يك اقتصاد ضعيف به طور گسترده وارداتي و در مجموع تك                   
محصوليِ نفتي، درعمل طعمه چرب و نرم و در عين حال لقمه                  

است در برابر دهان آزمند و سيري ناپذير سوداگري كالن              اي  آماده
اقتصاد ايران بنيه   داري جهاني. واقعيت مشخص اين است كه،          سرمايه

برابر يك جنگ اقتصادي و يا نظامي تمام عيار با                  مقاومت در 
كشورهاي غربي را ندارد. زيرا اقتصاد تك محصولي نفتي و واردات             
عظيم تجاري، درعمل، آن را در دايره اقتصاد كشورهاي غير توليدي            

تر اينكه، دو دهه      وابسته به سرمايه داري جهاني قرار داده است. مهم         
به “  تعديل اقتصادي “تالش رژيم واليي در به كار بردن برنامه هاي           

، به تشويق   “جهاني سازي ”منظور همخوان كردن كشور ما با الگوي        
استكبار ”همين  “  اقتصاد آزاد ”  هاي“الگو“ها و    “نهاد“و با كمك     

همراه بوده است. اين فرايند تاكنون با موفقيت به وسيله              “  جهاني
، در كنارِ    گسترده  “شبه خصوصي سازي   ”و يا      ،“خصوصي سازي ”

سركوب گسترده حقوق مادي و صنفي زحمتكشان، زمينه سازِ تسلط           

هاي كالن بر اقتصاد ملي كشورمان  و نابودكردن استعدادهاي طبيعي آن                سرمايه “...حاكميت ملي و صلح”ادامه  كارزار براي حفظ 
، اما با   ”ها    هدفمند سازي يارانه  ”  ها به بهانه    يارانه  “حذف”بوده است. تحميل طرح     

بر   “اقتصادي  تعديل”، به طور دقيق ادامه همان       “آزاد سازي قيمت ها   ”هدف اصلي   
هاي اصلي به      است. يكي از فرآورده    “  مكتب شيكاگو ”  اساس الگوي نوليبرالي   

همچنين نيز همخوان با نتيجه        -ندر كشورما   “اقتصادي  تعديل”كارگيري اين   
واگذار كردن شئون محوري و اصلي اقتصاد كشور به           -برآمده از آن در پهنه جهان     

هاي كالن مالي بوده است. هم اكنون در رژيم واليي، زير پايه اقتصادي                  سرمايه
كشور در اساس و دربست در كنترل اليگارشي اقتصادي پر نفوذ و متصل به هرم                  

المللي رژيم حاكم بر      قدرت است. از اين روي، هر نوع گشايش در بحران روابط بين           
هاي عظيم    ايران با كشورهاي  غرب، به ادامه و بقاي منافع اين اليگارشي و سرمايه             

هاي كالن زير نظارت و يا در مالكيت            غيرتوليدي بستگي خواهد داشت. سرمايه     
از زمره كانون     ،“سرمايه داري تجاري  ”و    ،“سپاه”، رده هاي فوقاني     “بيت رهبري ”

ها، به وجود آورنده       اند كه تضادها و رويارويي يا تفاهم بين آن              يي  هاي اصلي 
هاي كليدي اخير و آينده كشورمان بوده و خواهد بود. حذف نقش مردم و                   تحول

هاي سياسي در عرصه داخلي و خارجي، نقطه اشتراك بين اين             منافع ملي از معادله   
ها، كه اركان سرمايه       كانون هاي قدرت است. گرايش طبيعي اين تمركز سرمايه          

داري كالن كشورند، خواه ناخواه به سوي پيوند ارگانيگ با سرمايه داري جهاني                
است. ولي خصلت برآيند در مجموعه نظري جناح هاي سياسي  در روبناي سياسي               

هاي نمادين و تظاهر به شعارهاي بازمانده از دوره             كشور، هنوز در دايره مالحظه     
حيات آيت اهللا خميني محصورند. لزوم تكرار و تعهد نمادين به شعارهايي مانند                 

، در كنارِ بحران زايي و روابط متشنج با              “بيداري اسالم ”و  “  مرگ برآمريكا ”
“ استكبار جهاني ”اقتصادي علني با      كشورهاي غربي، مانع از ارتباط مستقيم سياسي      

هاي آشكار و نهان رژيم  و همچنين هزينه كردن            بوده است. واضح است كه تالش     
هاي اسالمي، و يا تدارك       آينده كشورمان در رابطه با جهاني و فراگير كردن ارزش          

شخصيت    توخالي    هاي“  ارزش  ايمان و ”، در چارچوب    “ظهور امام غايب  ”شرايط  
گنجد. سران و جناح هاي اصلي رژيم واليي به خوبي            هاي كليدي رژيم واليي نمي    

سر انجام با سر    “  جنگ جنگ تا پيروزي   ”دانند كه اين شعارها را نيز مانند شعار           مي
گذارند. شايان توجه است كه، در عرصه پيچيده              كنار مي   ي“زهر  جام”كشيدن
هاي مورد نظر رژيم و فضاي مانورهاي سياسي آن در            المللي، گزينه   هاي بين   معادله

اند. براي    راستاي ادامه دستيابي به اين منافع اقتصادي كالن، بسيار محدود شده             
اش با كشورهاي غربي پيرامون پرونده          مثال، اگر رژيم واليي در كنش كنوني         

اي و ادامه يافتن تحريم هاي مداخله جويانه، براي حفظ موقعيت انحصاري                هسته
ها، كشورمان را به سوي اقتصادي درون گرا و            سياسي و منافع اقتصادي اليگارش    

انزواي هرچه بيشتر سوق دهد، در اين صورت به موازات پيامدهاي بسيار مخرب                
اقتصادي، واكنش رژيم به طور قطع با ادامه و شدت دادن به سياست خارجي                    
ماجراجويانه و رجزخواني نظامي همراه خواهد بود. در اين سناريو، كشور ما باال                 

هاي خصمانه    ناتو و همراه شدنِ سياست        -رفتن خطر حمله  نظامي آمريكا          
كشورهاي همسايه با امپرياليسم را شاهد خواهد بود. به عبارت ديگر، امنيت و                  

سياسي قشر باريكي از اليگارشي       -تماميت ارضي ميهن ما در گرو منافع اقتصادي         
نيروي مسلط آن است. گزينه ديگر        “سپاه پاسداران ”هاي باالي     خواهد بود كه رده   

هاي كليدي رژيم واليي، تطبيق خود با الگوهاي سياسي و اقتصادي                براي جناح 
هاي غربي و  پيوست كامل به دايره سرمايه داري جهاني است. با در نظر                     كشور

گرفتن اقتصاد تك محصولي و وارداتي كشورمان، در متوسط تا دراز مدت اين روند              
را به    “سپاه”هاي فوقاني     هاي اليگارشي سرمايه داري و از جمله رده         مي تواند اليه  

هاي مختلف سرمايه     يي وابسته تبديل كند. براي مثال، شكل          شكلي از بورژوازي  
تواند مورد توجه     داري كمپرادورمانند نظاميان تركيه، پاكستان، يا مصر در اينجا مي          

قرار گيرد. در اين صورت نيز منافع  حياتي ملي كشور به ازاي منافع اين                         
ها به منظور امتيازگيري از كشورهاي پر قدرت سرمايه داري به تاراج                  اليگارشي

گر را در تاريخ خود تجربه         خواهد رفت. ميهن ما نمونه اين نوع وابستگي ويران           
كرده است، و باز توليد آن در زير سلطه ديكتاتوري واليي فاجعه جبران ناپذيري                 

هاي بي پايه      و يا رجزخواني   “  سپاه”خواهد يود. ادامه رفتار قلدرمنشانه سران          
هاي عظيم اقتصادي و همچنين تهديدهاي        نژاد در برابر چالش     اي و احمدي    خامنه

المللي نمايش مبتذلي است كه در صورت ادامه يافتن مي تواند كشور ما                واقعي بين 
گر و جنگ رودررو كند و يا استقالل سياسي آن را              را به طور جدي با تحريم ويران      

به حراج بگذارد. سرنوشت كشور عراق در دوره ديكتاتوري و رجزخواني صدام گواه              
شان   گرايانه  هاي خودكامه در نهايت در روند نظامي           اين واقعيت است كه رژيم      

كشورشان را به آتش جنگ مي كشانند و يا به دليل ضعف و نداشتن مشروعيت                  
شان سرانجام به وابستگي سياسي و اقتصادي مستقيم به امپرياليسم             مردمي، بقاي 
ها در    شود. بايد توجه داشت كه، ديكتاتوري بودن اين گروه از رژيم               مشروط مي 

هاي   گذاري محفل   گاه مانعي  در سياست      خاورميانه و در بخش هايي از آفريقا هيچ        
 امپرياليستي و تامين منافع كالن سرمايه داري جهاني نبوده و نيست.

حل   هاي پرنفوذي در آمريكا و دولت كنوني اسرائيل راه            واضح است كه محفل   
از طريق ادامه دادن و شدت بخشيدن به         “  تغيير رژيم ”اي را     نهايي پرونده هسته  

فشارهاي كمرشكنِ هماهنگ و موثر        
 7ادامه  در صفحه  تجاري و يا درنهايت ويراني       -اقتصادي



 897شمارة   1391خرداد ماه  29شنبه دو   7 

 ادامه  سيماي واقعي ...

 29اختالس ها در رابطه با درآمدهاي نفت است. به عنوان مـثـال، رجـا نـيـوز،             
پرونده موسوم به يك “  ، در رابطه با پرونده يك ميليارد دالري نوشت: 89ماه  خرداد

كه پيش از ايـن در دادسـراي ديـوان               85ميليارد دالر مربوط به تفريغ بودجه 
محاسبات مختومه شده اما به داليلي نامعلوم در دستور كار هيئت عمومـي ديـوان     
محاسبات قرار گرفته بود، در جلسه اخير اين هيئت با اجماع اعضا از دسـتـور كـار      

، سخنان رئيس ديوان محاسـبـات را     90شهريورماه  22روزنامه شرق، “  خارج شد. 
ميليارد دالر به خزانه واريـز نـكـرده       12چاپ كرد كه در آن آمده است كه، دولت 

، يعني كمي بيش از يـك    89خردادماه  13است. جالب اينكه روزنامه وطن امروز،  
سال قبل، خبر  داد كه، معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات كل كشـور بـه     

ما به مردم اطمينان مـي  “  دروغ پردازي ها عليه پاكدستي دولت خاتمه داد و گفت: 
دهيم كه حتي يك ريال هم از مبحث تكراري يك ميليارد دالر گم نشده و از بين 

، در رابطه با اساسنامه شـركـت   89ماه  ارديبهشت 13جام جم آنالين، “  نرفته است. 
سال از تصويب قانون تكليف دولت به ارائه اساسنـامـه    27با گذشت “  نفت نوشت: 

نفت تاكنون هيچ اقدامي براي آن صورت نگرفته و دولت ها و مجالس دوره هـاي  
شهريورمـاه  21روزنامه كيهان،  ”مختلف هيچ يك به طور جدي به آن نپرداخته اند. 

امير منصـور آريـا، طـي        “  هزار ميليارد توماني نوشت:  3، در رابطه با اختالس 90
فرآيندي، بدون رعايت مراحل قانوني و از محل همين سوء استفاده هاي مالي بـا    
پشتيباني برخي مقامات دولتي وابسته به جريان انحرافي، از محل دريافـت وام از      
بانك صادرات به چنان ثروت سرشاري مي رسد كه اقدام به اخذ مجوز از بـانـك     

، از قـول    90شهريورماه  27خبرگزاري فارس، “  مركزي براي بانك آريا مي نمايد. 
يكي از نمايندگان مجلس خبر داد كه طبق گفته محمدي در جلسه غيـر عـلـنـي       

 23مجلس، در تاسيس بانك تات هم مانند بانك آريا عمل شده است. جهان نيوز،  
هفته گذشته خبر انـحـالل رسـمـي       “  ماه، در رابطه با بانك تات نوشت: ارديبهشت

بانك تات پس از لغو مجوز از سوي شوراي پول و اعتبار منتشر شد. رياست هيئـت   
مديره بانك تات در ابتداي آغاز به كار بانك بر عهده علي انصاري بود كه نام وي   

، به 90شهريورماه  23فرآرو،  ”با بازار موبايل كشور، بازار مبل، و ... گره خورده بود.    
وقتي قوه قضاييه در مقابل تهديد به استعفاي رئيـس  “  نقل از علي مطهري نوشت: 

جمهور در باره رسيدگي به اين پرونده ها عقب نشيني مي كند، نتيجه آن هـمـيـن    
، 90مـاه       فـرورديـن   15به گزارش خبرگزاري مهر، “  گونه اختالس ها خواهد بود. 

مفسد اقتصادي را به رئيس قـوه قضـايـيـه          250احمدي نژاد اعالم كرد كه، نام 
تحويل داده است. موضوع منابع بانكي كه متعلق به مردم است طي چند سال اخير  

، نوشـت  90شهريورماه  7موضوع بحث و جدل هاي زيادي گرديده است. خراسان،  
هـزار     50كه، معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد در نشستي خبري با اشاره به رقـم    

هزار ميليارد تـومـان    35ميليارد توماني مطالبات معوق از كاهش مطالبات معوق به 
مـاه، بـه نـقـل از            ارديبهشت 3خبر داد.اما روزنامه شرق،   90در پايان خرداد ماه 

نظام بانـكـي دولـتـي       “  رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات كل كشور، نوشت: 
هزار ميليارد تـومـان طـلـب        50ناتوان از تنظيم امور بانكي و پولي كشور است. با  

هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي، مشاركت دستوري در طـرح     40معوق، 
هاي اقتصادي و فقدان نظارت اصولي، نظام بانكي موجود قادر به حمايت از نظـام  

نكته نگران كننده ديگر در همين خبر، ميزان نقدينگي مـوجـود در     “  توليد نيست. 
هزار ميليارد تومان بـرآورد گـرديـده اسـت.            350كشور است كه به رقم نجومي 

ماه، مشـاهـده مـي       فروردين 19ماحصل اين وضعيت را ما در گزارش خبرآنالين، 
بر اساس اطالعات منتشر شـده از سـوي بـانـك           “  كنيم. اين سايت مي نويسد:  

“ مركزي و مركز آمار ايران، شاخص فالكت دوباره سير صعودي پيدا كرده اسـت.    
ماه، با اشاره به اينكه  بانك مركزي در جديدترين گزارش خـود   فروردين 28فرآرو، 

و نيم درصد( توجه شود: آمار مربوط بـه     22در ايران  89اعالم كرده است در سال 
دو سال پيش است) از خانوارهاي كشور حتي يك فرد شاغل نداشته اند، به نقل از  

 22وضعيت فقر و نابرابري در كشور بيداد مي كند و اين “  حسين راغفر مي نويسد: 
و نيم درصد خانواري كه حتي يك فرد شاغل ندارد به اين معناست كه يك چهارم 
جمعيت كشور احتماال در فقر شديدي بسر مي برند، چرا كه اصلي تريـن مـنـبـع       

ادامه حاكميت نيروهاي ضد مردمي و ارتجاعي، تحـريـم   “  درآمد خانوار شغل است. 
هاي كمر شكن اقتصادي، سايه جنگ ويرانگر، اتخاذ سياست هـاي اقـتـصـادي         
همسو با صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، و همچنين فساد نهادينه شده در   
تمام رده هاي حكومتي، به طور يقين چنين سيماي وحشتناك و عميـقـا نـگـران       
كننده را به سوي هر چه بدتر شدن سوق خواهد داد. سيماي واقعي رژيـم واليـت      
فقيه در طول بيش از سه دهه حاكميت خونين حاصلي به جز رنج و ناكامي بـراي    
توده هاي ميليوني به بار نياورده است. بايد اميدوار بود كه با اتحاد و همبـسـتـگـي      
نيروهاي طرفدار مردم و معتقد به دمكراسي به اين وضعيت رقت بار خاتـمـه داده     

 شود.

 كارزار همبستگي  ... ادامه 

كـنـد و از حـق           كارگري ايران از سوي دولت ايران را محكوم مي
هاي كارگري مسـتـقـل       كارگران ايران براي تشكيل آزادانه سازمان

هاي مستقل كارگري ايران در زمـيـنـه     كند. ما با سازمان  حمايت مي
تحكيم همبستگي كارگران با يكديگر در چارچوب مبارزه جـهـانـي      

هاي نوليبرالي همكاري خواهيم كرد. مـا    داري و برنامه برضد سرمايه
هاي اقتصادي و هـرگـونـه         موضع روشن و قاطعي در برابر تحريم

تالش از سوي آمريكا و متحدانش، از جمله كانادا، در راه مـداخلـه       
در ادامه اين قطعنامه، علت اين “  ايم.  نظامي برضد ايران، اختيار كرده

چـون  ” چنين توضيـح داده شـده اسـت:              “ اتحاديه” گيري  موضع
هاي سركوبگرانه و ضدكارگري دولت به طرز خشـنـي بـر         سياست

كارگران ايران تحميل شده است؛ چون كارگران ايران حق ايـجـاد     
تشكيالت صنفي يا اعتصاب ندارند و غالباً در معرض اذيـت و آزار،      

هاي اقتصادي و مـداخلـه      بازداشت و حبس قرار دارند؛ چون تحريم
بار و غيرقابل قبـول   نظامي برضد ايران با هر بهانه و پوششي، فاجعه

ترديد مردم عادي و زحمتكشان  هايي بي است، و قربانيان چنين اقدام
وقفه آمريكا و متحدانش براي به  ايران خواهند بود؛ و چون تالش بي
يي بوده است به منظور شـدت     راه انداختن جنگي برضد ايران، بهانه

دادن به يورش به حقوق بشر و حقوق كارگران از سوي هر دو طرف 

اقتصادي كشورمان از طريق حمله         -گسترده ساختارهاي نظامي   
شده   ها معتقدند كه ترميم و بازسازي ايران ويران         دانند. آن   نظامي مي 

، بسترساز دسترسي به بازار و      “اقتصاد آزاد ”با وجود يك دولت هوادار      
هاي غني كشورمان خواهد بود، و بار ديگر همانند دوران شاه               منبع

پايگاه قابل اطميناني را همانند دوران شاه با مالحظه شرايط كنوني            
مي توان احياء كرد. نيروهاي سياسي وابسته به رژيم واليي  و                  

يي در آن، تا به حال  با خوش بيني بي                هاي تعيين كننده    محفل
يي تصور مي كردند كه با ماجراجويي سياسي پيرامون مسئله               پايه

يي ضد ملي و          اي  و امضاي  قراردادهاي اقتصادي               هسته
سخاوتمندانه با كشورهايي مانند چين و روسيه، مي توانند موقعيت            

المللي خود را حفظ كنند.  به نظر مي آيد كه دوران سوء استفاده                 بين
اي و دوران     نژاد از پرونده هسته     پوپوليستي رژيم و شخص احمدي     

هاي بي پشتوانه  ديگر دارد رو به پايان مي رود و زمان                  رجزخواني
تصفيه حساب آخر اين بازي خطرناك نزديك است. اما واقعيت               
انكارناپذير اين است كه، رژيم واليي از موضعي ضعيف و شكننده              
(به لحاظ ديپلماتيك ، اقتصادي، و نظامي)  در صدد بهره برداري               

 اي براي بقا  و دوام خويش  است.  نهايي از پرونده هسته
روبناي سياسي رژيم حاكم بر آمده از فرايندي است كه، با خدعه             
و تزوير ديني و سوء استفاده از ايمان مردم، انقالب بزرگي را                   
منحرف و نابود ساخته است، و تاروپود ساختار اقتصادي كشور را در             

 سطح كالن و خُرد به غايت فاسد كرده است. 
هاي مسئوالن رژيم، آنان هم اكنون كشور          بر خالف گزافه گويي   

اندازي (سياسي، اقتصادي، و نظامي)          ما را در برابر خطر دست        
اند. بايد توجه داشت      امپرياليسم در موقعيتي بسيار ضعيف قرار داده       

كه، اين رژيمِ بر آمده از نابوديِ عمديِ  يك  انقالب مردمي، فاقد                
درك و مسئوليت نسبت به مردم است و در شرايط بحراني و ضعف              

هاي گوناگون منافع ملي را فداي بقاي خود خواهد كرد. از              به شكل 
اين روي، مي توان بدرستي گفت كه در مرحله مشخص كنوني،               

هاي اجتماعي با ديكتاتوري حاكم بر         طيف گسترده قشرها و طبقه     
تري منافع    كشورمان درتضادند. رژيم واليي هر روز به طرز افزون          

اندازي از خارج روبه رو كرده  و             ملي را با خطر ويراني و دست         
حاكميت ”كند. تعيين شعاري مشترك با مضمون دفاع  از حق                مي
، در راستاي مبارزه با ديكتاتوري حاكم و گذر به              “صلح”و    “ملي

دموكراتيك، براي  نيروهاي مترقي، ملي، و ميهن             -مرحله  ملي  
 دوست يك ضرورت عيني است.

  

 ادامه كارزار براي حفظ حاكميت ...
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 سيماي واقعي 
 “نظام نمونه اسالمي”

كساني كه اخبار روزانه ميهن مان ايران را پيگيري مي كنند، و حـتـي   
هاي سياسي نيستند، با نگاهي سطحي بـه     كساني كه زياد درگير مسئله

هاي داخلي و سايت هاي اينترنـتـي در فضـاي         اخبار روزانه خبرگزاري
مجازي مي توانند وضعيت كلي مردم و شرايطي را كه در آن زندگي مي 

ها در جامعه ما چنان آشكار و روشـن   كنند به آساني دريابند. اين واقعيت 
است كه حتي تالش سردمداران حاكم براي كم اهميـت جـلـوه دادن        

ها، نيز ره به جـايـي      ها انكار و پوشاندن آن ها، و البته در بيشتر موقع آن
 نبرده است.  

با وجود اين، مسئوالن حكومتي از طريق بلندگوهاي تبليغاتي خويـش  
آل هـمـراه بـا           همچون هميشه مذبوحانه برآنند تا سيمايي بسيار ايـده 

هايي جزيي از رژيم در نزد افكار عمومي داخل و خارج از كشـور     اشكال
ارائه كنند. اعتياد، بيكاري، فقر، فحشا، رشد بيسوادي، نابودي مـحـيـط       
زيست، فساد گسترده با سوء استفاده هاي مالي بي نـظـيـر در تـاريـخ          

ها، زنـدان،     هاي درجه اول رژيم، و به موازات اين ميهنمان از سوي مقام
شكنجه، سركوب و حذف مدافعان مردم به شكل هاي گـونـاگـون بـه       

اند كه يادآوري و بـيـان        خصوص در چند سال اخير، از جمله موردهايي
 كس را بر نمي انگيزد. ها تعجب هيچ آن

ماه، فرشيد يزداني، عضو هيئت مديره انجمـن   خرداد 6به گزارش ايلنا، 
حمايت از حقوق كودكان، اظهار داشت كه، حدود چهار و نـيـم درصـد        

بـرابـر      45اند، كه اين رقـم     كودكان كار و خيابان به ويروس ايدز آلوده
متوسط كشوري است و مي تواند با ميزان شيوع اين بيماري بين زنـان    

درصد از    41ماه،  ارديبهشت 31ويژه برابري كند. به گزارش سايت الف،  
سال كشور، تحصيالتي در حد ابتدايي يا كمتر دارنـد.   15جمعيت باالي 

هاي آخرين سرشـمـاري كـل       به گزارش همين سايت، بر اساس نتيجه
درصد از    16كشور كه از سوي مركز آمار ايران اعالم شده است، تقريبا 

درصـد داراي       25سال كشور بي سواد، و تقـريـبـا       15جمعيت باالي 
اند. اگر بخواهيم دقيق تر اين مسئلـه    تحصيالت حداكثر تا پنجم ابتدايي

ميليون نفـر از     12را موشكافي كنيم، اين بدان معنا است كه دست كم 
 23جمعيت ايران اصال سواد خواندن و نوشتن ندارند. سـايـت فـرآرو،         

ماه، گزارشي در رابطه با افزايش قتل، خودكشـي، و سـقـط         ارديبهشت
سـازمـان پـزشـكـي        “  جنين دارد. در قسمتي از اين گزارش آمده است:  

 1390ماه از سـال       11مورد نزاع، در  315هزار و  567قانوني از وقوع 
خبر داده است. ... مرگ بر اثر مسموميت طي سال هـاي اخـيـر رونـد             
صعودي داشته است. ... بر اساس آمار وزارت بهداشت، سقط جنـيـن در         

درصد در كل كشور رشد داشـتـه اسـت...           20سال هاي گذشته حدود 
سـال   30خودكشي با قرص برنج افزايش يافته و اغلب قربانيان كمتر از 

سن دارند. ... معاون بهداشتي وزارت بهداشت عنوان كرده اسـت حـدود     
هـمـيـن    “  درصد جامعه از نظر رواني دچار مشكالتي هستنـد.   30تا  20

ماه، گزارشي ديگر در ارتباط با بـيـمـاران       ارديبهشت 31سايت در تاريخ 
جديدترين آماري كه در مـورد شـيـوع      ” رواني انتشار داده و مي نويسد:  

سال پيش است. بر اساس آمارهاي   7بيماري رواني وجود دارد مربوط به 
درصد از زنان كشور به بيمـاري هـاي      26درصد مردان و  16آن زمان 

رواني دچارند. با اين حال گفته مي شود كه آمار بيماري هاي رواني بـه     
 21روزنـامـه آرمـان،        “  درصد ارتقا پـيـدا كـرده اسـت.            35بيش از 

ماه، به نقل از ساجدي نيا، فرمانده پليـس پـايـتـخـت، مـي            ارديبهشت
و “  سال سـن دارنـد.      25درصد اراذل و اوباش محالت زير  95“  نويسد: 

در واقع يكي از ويژگي هاي آسيب هاي اجتماعي جديد ” ادامه مي دهد:  
 20گرايش نوجوانان و جوانان به آن است. يعني اگر شرايط فعلي را بـا     

سال قبل مقايسه كنيم، سن افرادي كه در اين اوضاع هستند عـمـومـا      
پايين تر آمده كه بخشي از آن به دليل تركيب سني جمعيت و تغييراتـي  
است كه در جامعه رخ داده و صنعتي شدن و شهري شـدن جـمـعـيـت        

نويسنده روزنامه آرمان در حالي كه به واقعيـت كـاهـش سـن         “  است. 
بزهكاري ابراز نگراني كرده، اما در عين حال  اين معضل را بـه دلـيـل      
صنعتي شدن و پديده شهر نشيني ارتباط داده است. گسـتـرش شـهـر          
نشيني يا بهتر است بگوييم هجوم روستاييان به شهرها نه بـه دلـيـل        

صنعتي شدن، بلكه بيشتر به دليل نابودي كشاورزي ميهن است. صنعتي شـدن     
يي مثبت است كه برعكس نظر باال، به كاهش بزهكاري در جامعه هم نيز  پديده 

هاي مستندي وجود ندارد كه ميهن مـا بـه        كمك مي كند. در هر صورت، دليل 
طرف صنعتي شدن پيش مي رود. آن چيزي كه هم اكنون نگراني صنعتگران را    
باعث شده اتفاقا واردات نجومي محصوالت صنعتي و كشاورزي از سوي دولـت    

خردادماه، گزارش داد كه بر اساس آخريـن   10احمدي نژاد است. روزنامه آرمان،  
آماري كه از سوي اداره كنترل ايدز مركز مديريت بيماري هاي واگيردار منتـشـر   

نفر است. هر   902هزار و  23شده است، تعداد مبتاليان ثبت شده به بيماري ايدز 
هاي رسمي جمهوري اسالمي هميشه آماري مخدوش را انتـشـار مـي       چند مقام

دهند، اما نكته قابل تعمق در گزارش روزنامه آرمان سن مبتاليان به اين بيماري 
و نيم درصد از مبتاليان به ايدز در زمان ابـتـال در      46” است. آرمان مي نويسد:   

سال قرار داشته اند كه باالترين نسبت در گروه هاي سنـي   34تا  25گروه سني 
ماه، به نـقـل از مـديـريـت           ارديبهشت 17فرآرو، “    مبتال به اين بيماري است. 

درصد زنان زنداني در  12بهداشت و درمان سازمان زندان ها خبر داد كه بيش از 
ماه، در گزارشي به  خرداد 17كشور، به ويروس ايدز مبتال هستند. روزنامه اعتماد،  

داستان “  معضل بي خانمان ها و مجهول الهويه ها مي پردازد. اعتماد مي نويسد:  
مجهول الهويه هاي شهرهاي پر ترددي همچون تهران، قم و مشهد، در حـال      
تبديل شدن به يك معضل است. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، در    

 12حدود    “دهه نخست خرداد ماه امسال، در گفت و گو با ايلنا اعالم كرده بود:  
هزار مجهول الهويه در سطح كشور وجود دارند و تعداد اين افراد، در شـهـرهـاي    

اعتماد در قسمتي ديگـر از ايـن       “  مشهد، قم و تهران بيش از ساير شهرهاست. 
هزار بي خانمان در كالنشهر، رقمي نزديك به  30وجود “  گزارش ادامه مي دهد: 

واقعيت است. ... مرگ در ميان اين افراد كه معموال هم برگه يي بـراي اثـبـات          
جسد در    176هويت خود به همراه ندارند افزايش مي يابد. ... نتايج مطالعه روي     

مشخص شد كه بيشترين فراواني سني در دهه سوم و چـهـارم بـوده         79سال 
ماه، معاون فرهنگي و پيـشـگـيـري      خرداد 23به گزارش خبرگزاري مهر، “  است. 

سـال خـبـر داد و           15به  23ستاد مبارزه با مواد مخدر از كاهش سن اعتياد از 
ميليون نفر از افراد جامعه در مـعـرض      12بر اساس تحقيقات انجام شده “  گفت: 

مـاه،  در         خـرداد    24خبرگزاري مهر،   “  تهديدات اجتماعي و اعتياد قرار دارند. 
ها در رابطه با آسيب هاي اجتماعي، بـه نـقـل از         گزارشي از جديدترين تحقيق

آسيب هايي نظير اعتياد، فرار كودكـان،  “  محمد خليلي، آسيب شناس، مي نويسد: 
كودكان كار، تكدي و ... روند رو به رشد داشته كه در سال هاي اخير مشكـالت     

 18خـبـر آنـاليـن،         “  عديده اي براي شهر و شهروندان به وجود آورده اسـت.    
متاسفانه آمار خودكشـي در    “  ، در رابطه با آمار خودكشي مي نويسد: 90ماه  اسفند

كشور به سرعت افزايش يافته و در حالي كه با توجه به نرخ خودكشي در كشـور،  
ما در رديف كشورهاي با آمار پايين خودكشي بوديم اكنون در گروه كشورهاي با 
نرخ متوسط خودكشي قرار گرفته ايم. ... در سال هاي اخير بيشتـريـن مـيـزان           

 “سال گزارش شده است. 34تا  25افزايش در جمعيت 
ميليارد دالري در چـادر       3رانت ” ، در خبري با عنوان 90ماه  شهريور 8فرآرو، 
در حال حاضر هر متر پارچه چادر مشكي در بازار كشورمان بـه  “ ، نوشت:“مشكي

 80دالر به فروش مي رسد. بـا احـتـسـاب           7هزار تومان يعني  7طور متوسط 
دالري براي هر متر، سود كل ساالنه از     5/  5ميليون متر پارچه وارداتي و سود 

“ ميليون دالر برآورد مـي شـود.      440بابت واردات پارچه مشكي كشور به حدود 
، واردات ميليون ها المپ بي كيفيـت بـا مـجـوز         90مهرماه  27سايت تابناك، 

ميليون ها المپ كم مصرف چينـي،  “  مشكوك استاندارد را گزارش داد و نوشت: 
در تيراژ بسيار باال و حتي با دريافت برخي يارانه هاي دولتي و نيز كـوتـاهـي و      
غفلت موسسه استاندارد ايران، از گمرك ترخيص و وارد بازار شده و با قـيـمـت      

، در ارتباط با قاچاق 90ماه  خرداد 16فرآرو، “  يارانه اي نيز به فروش رسيده است. 
اين روزها صنعت دخانيات ايران در حالي رو به نـزول    “  سيگار اين چنين نوشت: 

مي رود كه برخي تحركات زير پوستي توسط يك جريان انحرافي زمينه تقويـت  
قاچاق سيگار به كشور را فراهم كرده تا آنجا كه اين جريان قصد دارد با ايـجـاد     
شركتي در خارج از كشور، به يك وارد كننده اصلي در صنعت دخانـيـات ايـران      

روزنامه شرق، در گزارشي به موضوع زمـيـن خـواري         91سالنامه “  تبديل شود. 
زمين خواران در مجـمـوع در     “  يي از صدرا محقق مي نويسد:  پرداخته و در مقاله

هكتار از جنگل ها و مـراتـع    579هزار و  196تا ابتداي امسال  1385سال هاي 
ملي را تصرف كرده اند. اين را آمار معاونت حفاظت و امور ارضي سازمان جنگـل   

 16به گزارش روزنامه خـراسـان،      ”ها، مراتع و آبخيزداري كشور نشان مي دهد. 
، محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه، خبر داد   90ماه  اسفند

كه تا پايان شهريورماه دو و نيم ميليارد دالر از مازاد درآمدهاي نفتي به حسـاب    
ميليارد دالر به حساب خـزانـه      4خزانه واريز نشده است و مابقي به ميزان حدود 

واريز نشده است. البته اين تنها يـك قـلـم از           
 7ادامه در صفحه 
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 برابر حزب سوسياليست راي بياورد.    7دور دوم به طور نسبي 
 
 هاي ديگربه قرار زير است:  نتيجه حزب 

درصـد،     27/  12درصد، حزب راست ( يو ام پ)      29/  25حزب سوسياليست 
درصـد،      5/  46درصد، سبـزهـا      13/  6حزب راست افراطي جبهه ملي (اف ان)   

 درصد.  3/ 40چپ هاي مختلف 
 329تـا       283ها، بـيـن      درصد راي 34/ 4حزب سوسياليست و متحدانش با 

 كرسي است). 289كرسي مجلس را به دست خواهند آورد (اكثريت مطلق 
تنها شانس جناح راست و سرمايه داري نوليبرال فرانسه در دور دوم انتخابـات،  

هاي راست افراطي است. و دير زماني است كه راست نجات خود را در   جلب راي
اش جستجو مي كند واين سياستي است كـه     افراطي كردن هر چه بيشتر موضع

در سطح اروپا نيز به چشم مي خورد و بسيار خطرناك است. رهبران جناح راست  
در فرانسه حاضرند همه چيز را زير پا بگذارند تا بتوانند تا آنجا كه ممكن اسـت    

 كرسي ها و شايد كنترل خود بر مجلس را حفظ كنند.   
نمونه*) از هر سه راي دهنده جـنـاح راسـت دو          3087بنابر يك نظر سنجي( 

نفرشان حاضرند كه حزبشان با حزب راست افراطي، قراردادي امضا كند كـه در    
صورت رويارويي با چپ، يكي به نفع ديگري كنار برود. بدتر آنكه، در صـورتـي      

درصد از طـرفـداران راسـت       14كه راست افراطي در برابر چپ قرار گيرد فقط  
 حاضرند به منظور طرد راست افراطي، به چپ راي دهند. 

حزب كمونيست فرانسه، هفته گذشته، كارزار خود را معـطـوف بـه بسـيـج           
هواداران جبهه چپ براي حضور در حوزه هاي راي گـيـري و حـمـايـت از                
كانديداهاي جبهه چپ متوجه كرد. روزنامه اومانيته با تقبيح اتحاد بي شـرمـانـه     

، از هواداران چپ خواسـت  “ جبهه ملي خانم له پن” جناح راست با فاشيست هاي 
كه با حضور يكپارچه در انتخابات و راي يكپارچه به نفع كـانـديـداهـاي چـپ،        

هاي راست را تنبيه كنند. حزب سوسياليست، حزب سبز (اكولژي) و جبـهـه       حزب
هاي خود در رويارويي با راست، توافق كـرده     چپ براي جلوگيري از تقسيم راي

اند كه فقط يك كانديدا داشته باشند. اين كانديدا، كانديدائي خواهد بود كـه در      
 دور اول بيشترين آراء را كسب كرده است.

ساختار انتخابات و همچنين تنظيم محدوده جغرافيايي حوزه هاي انتخاباتي از   
سوي آقاي ساركوزي، كارزار انتخاباتي را براي حزب كمونيست و جبـهـه چـپ      

ها انتظار دارند كه بتوانند گروهي در مـجـلـس         ساده نمي كند. با وجود اين، آن 
آينده تشكيل دهند. خانم ماري ژورژ بوفه، نماينده مجلس از حزب كمونـيـسـت     

اميدوارم كه جبهه چپ به منظور كـمـك   “فرانسه و رهبر سابق حزب، مي گويد:  
به پيروزي چپ بتواند گروهي تشكيل دهد. ما خواهان آنيم كه با روشي بسـيـار      

 “سازنده به جبهه چپ كمك كنيم تا بتواند به انتظارات مردم پاسخ گويد.
پير لوران، دبير ملي حزب كمونيست فرانسه، از اين هم فرا تر مي رود و چنين 

ها، پويائي بسيج كننده جبهه چپ طي كـار     در بسياري از حوزه “ اظهار مي كند: 
زار انتخاباتي مجلس، به تحكيم خود ادامه مي دهد. مبارزات انتخاباتي ريـاسـت    
جمهوري ومجلس در اين چند ماه، اميدي است براي آينده و بـرگ بـرنـده و          

 “شانسي است براي چپ كه بدون آن پيروزي ميسر نيست.
آقاي ژان لوك مالنشون، كانديداي جبهه چپ در انتخابات رياست جمهـوري،  

من كوشش خود راكردم، مبارزه ما عقيدتي و ريشه دار است. مـن    “ اظهار داشت: 
به كارزار انتخاباتي در اين ناحيه براي پيروزي جبهه چپ در دور دوم انتخـابـات   

 “مجلس ادامه مي دهم.
 
 

 پيروزي چپ در فرانسه 
آماده چـاپ  “  نامه مردم” در آخرين لحظاتي كه اين شماره 

 28مي شد نتايج دور دوم انتخابات پارلماني فرانسه، در روز 
خرداد ماه، اعالم و تركيب نهايي مجلس قانونگـزاري ايـن     

 كشور مشخص شد.  
كرسي) و متحدان آن در    314حزب سوسياليست فرانسه ( 
كرسي  اكثريت مـطـلـق     340جبهه چپ و حزب اكولوژي با 

 پارلمان اين كشور را بدست آورند.  
 

 21نتيجه دور اول انتخابات مجلس ملي (پارلمان) فـرانسـه در روز             
خردادماه  نشانگر آن است كه مردم فرانسه به طرد نيروهـاي راسـت از       

اند. در شرايط سياسي   ارگان هاي تصميم گيرنده انتخابي در فرانسه مصمم
ماه مه )، و بـر        6ماه(  ارديبهشت 17بعد از انتخاب آقاي فرانسوا االند در 

پايه ارزيابي هاي كارشناسانه نظرسنجي ها، كسب اكثريت در مجلـس از    
سوي نمايندگان چپ امكان پذير است.  اين امر كه در شرايـط بـحـران       

هاي بي سابقه در اتـحـاديـه اروپـا،          كنوني جهان سرمايه داري و مشكل
نمايندگان چپ هم پست رياست جمهوري و هم كنترل مجـلـس مـلـي       
فرانسه، يعني هم قوه مجريه و هم قوه مقننه، را در دست دارنـد، داراي      

اي است.  آقاي االند، هفته گذشته، در پاسـخ بـه خـواسـت           اهميت ويژه
جنبش كارگري فرانسه، تصميم دولت جديد بـه پـائـيـن آوردن سـن              
بازنشستگي به ميزان دو سال را اعالم كرد.  دولت جديد فرانسـه اعـالم      
كرده است كه با فاصله گرفتن از سياست هاي رياضت اقتصادي، سياست 

 هاي متضمن رشد اقتصادي را در پيش خواهد گرفت.    
هاي بارز اين دوره انتخابات مجلس ملي، يكي رويـداد بـي      از مشخصه

درصد از  دارندگان حـق راي در آن، و             42/  77سابقه شركت نكردن 
 ديگري دوقطبي شدن هر چه بيشتر فضاي سياسي است.  

به وسيله ژنـرال دوگـل، ريـاسـت         “  جمهوري پنجم“از زمان استقرار 
جمهوري اهميتي بيش از پيش كسب كرده است. اين بار، پنج هفته پـس   
از انتخابات رياست جمهوري و طرد آقاي نيـكـال سـاركـوزي، رئـيـس           
جمهوري سابق، و راه يافتن آقاي فرانسوا االند به كاخ اليزه، بـخـشـي از      
مردم فرانسه بازي را تمام شده تلقي كردند، و براي انتخابات مجلس بـه    

هاي راي نيامدند. طبق نظر سنجي موسسه ايبسس، يك روز   پاي صندوق
نفر قصد شـركـت    2سال، 25جوان كمتر از  3قبل از انتخابات، از بين هر 

 49درصد  از كارمـنـدان و        53در انتخابات دور اول مجلس را نداشتند.  
درصد  از كارگران نيز، بنابر اين نظر سنجي، قصد راي دادن نداشتنـد. در     
مجلس كنوني يك نماينده هم از كارگران وجود ندارد، و عده نماينـدگـان   

درصد است. همين در صد پائين راي دهندگان باعث شـد   1كارمندان فقط 
/ 5كانديدا به دور دوم راه يابند (نفر سوم بايد   2كه در بيشتر حوزه ها فقط 

درصد از كل افراد ثبت نام شده در ليست انتخابـاتـي را بـه دسـت            12
آورد) و چون حدود نيمي از مردم به پاي صندوق هاي راي نيـامـدنـد،      مي

درصد راي مي  25هايي كه كمتر از  رسيدن به چنين در صدي براي حزب
آوردند عملي نبود. به باور نيروهاي سياسي معتقد به مبارزه، براي ايـجـاد      

يي است اساسي و بـه رفـرم        تغييرهاي پايه اي در فرانسه اين امر مسئله
در كـارزارهـاي    “ جبهه چپ“و  “ حزب كمونيست فرانسه“جدي نياز دارد.  

خود به منظور به وجود آوردن تغييرهاي ضرور در قانون اساسي، خواهـان  
هايي در اين رابطه اند. براي مثال، آقاي ژان لوك مالنشون،   انجام اصالح

و كانديداي مجلس در يكي از  “ جبهه چپ“كانديداي رياست جمهوري از 
هـا در       درصد راي   21حوزه هاي شمال فرانسه، با وجود به دست آوردن 

هاي او در انـتـخـابـات       درصد بيش از راي 8دور اول انتخابات مجلس كه 
رياست جمهوري بود، نتوانست به دور دوم راه يابد. آقاي فرانسوا بيـرو، از     

و    2007حزب راست ميانه (مودم)، كه در انتخابات رياست جمهوري سال 
درصد راي آورده بـود، در دور       9/  13درصد و  18/  57به ترتيب   2012

ها را نصيب حزبش كـرد   درصد راي 1/  76اول انتخابات اين مجلس فقط 
يي از اين حزب به مجلس راه نـيـابـد.         رود كه هيچ نماينده واحتمال مي

كرسي مجلس را بـه     19تا  10ها، بين  درصد راي 6/  91با  “ جبهه چپ“
كرسي بايـد در     19براي به دست آوردن  “ جبهه چپ” دست خواهد آورد.  
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مبارزه براي ادامه انقالب 
 در مصر! 

در ”رفيق ذكي يسري، عضو رهبري حزب كمونيست مصر: 
حال حاضر ما در برابر حكم دادگاه عالي قانون اساسي در رابطه 

با موضوع انحالل مجلس الشعب (مجلس خلق) قرار داريم.  
اين دادگاه عالي ترين مرجع قضايي در كشور و بدور از غوغاي 
اسالمي ها است.  حكم دادگاه قانون اساسي حكمي قانوني و 

صحيح بوده و مصون از هرگونه تعرض است، و ما از همان آغاز 
انتظار اين حكم را داشتيم.  انتخابات انجام شده (در رابطه با 

 “ مجلس خلق) بر خالف قانون اساسي صورت گرفت.
همزمان با اعالم نتيجه دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر كه در آن              

و احمد  “ حزب آزادي و عدالت   ”محمد مرسي، نامزد اخوان المسلمين مصر از        
شفيق، آخرين نخست وزير رژيم حسني مبارك، رئيس جمهوري بركنار شده            

ها را كسب كردند و به دور دوم انتخابات رسيدند،             مصر، باالترين ميزان راي   
بحران سياسي جديدي اين كشور را فرا گرفته است.  از يك سو نيروهاي                  

اند ، با     وابسته به اخوان المسلمين كه نگران عدم موفقيت در دور دوم انتخابات      
مطرح كردن اينكه احمد شفيق وابسته به رژيم سابق است كانديداتوري او را              

خواه مصر    غيرقانوني مي دانند.  و از سوي ديگر نيروهاي دموكراتيك و آزادي           
هاي كشور، شرايطي را كه در آن هر كدام از اين دو                 نگران از آينده تحول   

كانديدا پست پر قدرت رئيس جمهوري را به دست آورند، به زيان جنبش                  
ژانويه مصر مي دانند.  حزب كمونيست مصر بر اين             25مردم و ادامه انقالب     
 يي، دور دوم انتخابات را تحريم كرد.   اساس، با انتشار بيانيه

هاي مالي و تشكيالتي خود در         اخوان المسلمين كه با بسيج همه امكان        
پيروز شده بود، با طرح        1390انتخابات پارلماني (مجلس خلق) در دي ماه          

شكايتي در رابطه با كانديداتوري احمد شفيق، سابقه او در دولت سابق را به                
منزله عدم صالحيت او براي رقابت در انتخابات دانست.  آنچه جالب است                
اينكه نيروهاي سكوالر و دموكراتيك مصر به طور كلي به سالمت انتخابات             
مجلس خلق در سال گذشته  و كوشش هاي اخوان المسلمين و نيروهاي                 
وابسته به نظاميان حاكم و رژيم سابق براي كنترل ارگان هاي سياسي                   
انتخابي معترض بوده اند، و در رابطه با نقض قوانين انتخاباتي شكايت كرده               

هاي كافي نشان داده اند كه اخوان المسلمين            اند. اين نيروها، با ارائه دليل      
براي اينكه بتواند قدم به قدم ارگان هاي قدرت را اشغال كند، در عمل وارد                 
يك همكاري سئوال برانگيز با نظاميان حاكم شده است. آنچه از اين                    
همكاري حاصل  شده شكل گيري نهادهاي جديد بدون شركت نمايندگان              
واقعي مردم و زحمتكشان مصر بوده است. بر اساس ادعا نامه هاي نيروهاي              
سكوالر و دموكراتيك، در روند انتخابات پارلماني سال گذشته، اخوان                  
المسلمين با كانديدا كردن نمايندگان خود و جا كردن آنان در كرسي هايي                
كه به نمايندگان شهرونداني كه به هيچ گروه سياسي تعلق ندارند اختصاص              

هاي مالي خود به اين منظور، بسياري از          داده شده بود، و سرازير كردن امكان      
اين كرسي ها را (يك سوم كرسي هاي مجلس) را تصاحب كرد.  نيروهاي                

اسالمي بر پايه داشتن اكثريتي قوي در مجلس خلق، بيشتر كرسي هاي                  
هيئت تدوين قانون اساسي جديد را در اختيار گرفتند.  نيروهاي مترقي،                   

گرايان با داشتن     خواه، و دموكراتيك مصر، با ابراز نگراني از اينكه اسالم           آزادي
اكثريت در هيئت تدوين قانون اساسي جديد، خواهند توانست با تصويب                

يي مبتني بر احكام اسالمي و  بر پايه شريعت، آزادي هاي                  قانون اساسي 
فردي و مدني را محدود كنند و مانع از تحكيم دموكراسي در مصر شوند، از                 

هاي آن هيئت خود داري كردند. اين نيروها شكايت خود در              شركت در جلسه  
رابطه با نقض قوانين انتخاباتي در روند انتخابات مجلس خلق و پيامدهاي آن             

  را به دادگاه قانون اساسي ارجاع داده بودند.  
ضمن ابراز رضايت از      خرداد ماه،   23حزب كمونيست مصر، روز سه شنبه        

حكم دادگاه بدوي، از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري خواست تا در              
تدوين قانون اساسي از حقوق مردم دفاع كنند.  حزب كمونيست مصر از                  
كانديدا ها خواست تا سكوت طوالني خود را از طريق نرمش و مغازله با                    
نيروهاي اسالم سياسي (بنياد گرايان اسالمي) كه خواهان حذف كارگران،              

اند، ادامه    دهقانان، و ساير قشرهاي مردم مصر از روند تدوين قانون اساسي             
در مبارزه  “يي از همگان دعوت كرد تا         ندهند.  حزب كمونيست مصر در بيانيه      

يي كه ضامن حقوق اجتماعي، اقتصادي، و آزادي           براي تدوين قانون اساسي   

هاي عمومي و ضامن دولت مدني باشد، به طور فعال شركت كنند.  اين              
قانون اساسي از ثروت هاي ملي مصر و امنيت و استقالل آن پاسداري              
خواهد كرد. حزب همچنين از استمرار مبارزه نيروهاي اجتماعي و                

قانون اساسي براي تمام مصريان،           سياسي به منظور برپاييِ جبهه      
 كرد. “ استقبال

ژوئن)، با    14ماه (   خرداد  25دادگاه عالي قانون اساسي مصر، در روز         
اعالم راي خود در مورد صالحيت احمد شفيق بر پايه قوانين موجود                
انتخابات، درعمل نيروهاي طرفدار اخوان المسلمين را با معضل دشواري          
روبه رو كرد. دادگاه عالي قانون اساسي همچنين اعالم كرد كه، قوانين             
انتخاباتي ناظر بر انتخابات پارلماني مصر در دي ماه، كه در آن كانديدا               
هاي وابسته به اخوان المسلمين موفق به كسب بيشترين كرسي ها               

ها به صورت فاحش نقض شده و بنابراين            شدند، از طرف برخي حزب     
 نتيجه آن انتخابات را غير قابل قبول اعالم كرد.  

به دنبال اعالم راي دادگاه عالي قانون اساسي، اخوان المسلمين كه بر            
اساس راي دادگاه عالي قانون اساسي كنترل برخي از نهاد هاي مهم               

را از دست    “حسني مبارك ”تصميم گيري در دوره پس از سقوط رژيم          
داده است، سعي به سازماندهي يك جنبش اعتراضي كرد كه با عدم                

 استقبال نيروهاي سياسي اپوزيسيون خيلي سريع به شكست انجاميد.  
رفيق عصام شعبان، سخنگوي حزب كمونيست مصر، در اظهاراتي در           

خردادماه، بر ضرورت احترام به حكم دادگاه قانون            25روز پنج شنبه،     
اساسي تاكيد كرد.  وي اضافه كرد كه، هيچ امكاني براي اعتراض به                
اين حكم وجود نداشته و هيچ نيرويي حق اعتراض به احكام دادگاه                
قانون اساسي را ندارد.  او به دليل عدم قدرت اخوان المسلمين در                   
بركناري مسئوالن وابسته به رژيم سابق از فعاليت سياسي، آنان را                 
مسئول نابساماني در مرحله انتقالي فعلي چه در صحنه سياسي و چه در              

محمد مرسي، كانديداي اخوان المسلمين در انتخابات       انتخابات دانست.     
ژوئن)، اعالم كرد كه، راي       15خرداد (   26رياست جمهوري، روز جمعه،     

دادگاه قانون اساسي در انحالل پارلمان و تاييد كانديداتوري احمد شفيق           
را مي پذيرد، اما هشدار داد كه اگر انتخابات رياست جمهوري به شكلي              

 “   انقالب دوم روي خواهد داد.”منصفانه برگزار نشود، در مصر 
رفيق ذكي يسري، از رهبران جنبش كارگري مصر در پورت سعيد،              
عضو رهبري حزب كمونيست مصر، و از مسئوالن شعبه روابط                   

 27المللي اين حزب، در گفتگوئي با رهبري حزب توده ايران، شنبه               بين
در ” هاي روزهاي اخير، اظهار داشت:           خردادماه، در رابطه با تحول      

خصوص اوضاع فعلي مصر بايد اعالم كنم كه حوادث و رويدادهاي اخير            
صحت تحليل هاي ما را در باره ادامه مبارزه بين نيروهاي انقالبي و                 
ضد انقالب اثبات كرد،  و اين هم نيز در امتداد همان موردهايي است                

انقالب مردم مصر   ”كه در گفتگوي قبلي [مصاحبه با رفيق ذكي يسري،          
دي ماه    12،  885نامه مردم، شماره    ،  “براي تغييرهاي بنيادين، ادامه دارد    

] بيان كرده بودم. در حال حاضر ما در برابر حكم دادگاه عالي                 1390
قانون اساسي در باره موضوع انحالل مجلس الشعب (مجلس خلق) قرار           
داريم.  اين دادگاه عالي ترين مرجع قضايي در كشور و بدور از غوغاي                
اسالمي ها است. حكم دادگاه قانون اساسي حكمي قانوني و صحيح               
بوده و مصون از هرگونه تعرض است، و ما از همان آغاز انتظار اين                   
حكم را داشتيم.  انتخابات انجام شده (در رابطه با مجلس خلق)، بر                  

 16خردادماه،  27خالف قانون اساسي صورت گرفت. آنچه امروز (شنبه،          
ژوئن) در حال انجام است، انتخابي است بين كانديداي جريان اسالمي            
و نماينده فاشيسم ديني، و كانديداي ديگر يعني نماينده شوراي نظامي            
حاكم در مقام ادامه دهنده سياست هاي نظام سابق. انتظار مي رود كه               
كانديداي دوم (احمد شفيق) حتي بدون دخالت متقلبانه نظاميان به               
پيروزي برسد. ما، در مقام حزب كمونيست مصر، به همراه غالب                  
نيروهاي سياسي و مدني، در رابطه با تحريم دور دوم انتخابات به توافق             
رسيديم.  ما هيچ يك از دو كانديدا را قبول نداريم، و تحريم به صورت                

شود. قصد ما از       امتناع از راي دادن و يا باطل كردن راي انجام مي              
تحريم آن است كه توضيح دهيم كه مجموع نيروهاي مدني به شدت              
هم دولت استبداد ديني و هم استبداد نظامي را نفي مي كنند. اينك ما                

 خود را براي مبارزه براي تدوين قانون اساسي جديد آماده مي كنيم.
ما از نيروهاي سياسي براي تدوين قانون اساسي دولت مدني نوين،             

يعني مسئله   –كه به طور ضروري با پيروزي و استقرار دولت ديني               
 در تعارض است، دعوت مي كنيم. -اساسي حال حاضر ما

 
[اعالميه حزب كمونيست درباره تحريم دور دوم انتخابات به صورت            

 جداگانه در سايت حزب توده ايران چاپ شده است.]
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، “تغيير“ كشتارها پافشاري كردند؛ برخي به گمانِ به وجود آوردن              
را دليل  “ توطئه امپرياليستي ”يي هم     برمبارزه پافشاري كردند، و عده     

درگيري ها پنداشتند و به طور صرف بر رويارويي با توطئه                        
ها انگشت گذاشتند. در تحليل اين اوضاع، يك بار ديگر بر               امپرياليست

نقش نظام  حاكم در عميق كردن بحراني كه خود و جامعه را دربر                   
و چه در   “ فلسطين”گرفته است بايد تاكيد كنيم. اين نظام چه در مسئله           

ي كه خواست و نياز جامعه بوده است به درستي              “اصالحات”زمينه  
هاي ظاهري    به دنبال اقدام   ”اصالحات“عمل نكرده است. در زمينه        

هاي متناقض و نپذيرفتني      گيري  نيز موضع  ”فلسطين“است، و در مسئله     
داشته است، چرا كه آنجايي كه مي بايست ايستادگي كند امتياز داده               
است، و آنجا كه بايستي نرمش به خرج مي داد با هر گونه نرمشي                   

، آنچه كه انجام گرفت     “اصالحات“براي نمونه در خصوص        بيگانه بود. 
هاي رئيس جمهوري بود، همان گونه كه         افزايش هرچه بيشتر صالحيت   

هاي مبتني بر اقتصاد نوليبرالي مصون از هر           در زمينه اقتصادي سياست   
هايي كه اثر ويرانگرشان بر قدرت خريد         گونه تعرضي باقي ماند، سياست    

هاي   مردم و افزايش فقر و بيكاري بر كسي پوشيده نيست. رژيم، درس            
را در  “ ها  المللي كردن درگيري    بين”گيرد و اثرهاي      تاريخ را ناديده مي   

به رياست  “ المللي  هاي بين   كميته”و نقش    “ يوگسالوي”و  “ كوزوو”
 -در صاف كردن جاده دخالت امپرياليستي          “ كوفي عنان  ”شخص   

هاي انجام شده در       عام  اتالنتيكي در آنجا را درك نكرده است. قتل          
بي شباهت نبودند، و     “ حوله“را به ياد بياوريم كه به كشتار         “ بالكان”

مذهبي ”و  “ اي  فرقه”هاي    ادامه كشتارها به تجزيه يوگسالوي به جامعه      
اي   هاي ساعتي تنظيم شده     هايي كه بي ترديد به بمب       انجاميد، جامعه ”

كردن “ بالكانيزه”مانند كه هر دم ممكن است منفجر گردند. نظريه             مي
ها، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم (وحتي تا جنگ                  جامعه

هايي   ها به جامعه    جهاني اول) و بر اساس تجزيه و تقسيم اين جامعه            
مسخ شده و بدون اتكا به هويت واقعي، بنا نهاده شد. در ابتدا توافقنامه               

به اجرا درآمد، و امروزه به دنبال پياده كردن پروژه             “ بيكو  -سايكس”
، يعني  “جهان عرب ”اند كه در واقع شرقِ منطقه           “خاورميانه جديد ”

سوريه و لبنان، را در بر مي گيرد. در مورد لبنان بايد اشاره كنيم كه،                   
، اين كشور شكاف هاي      2006پس از تجاوز نظامي اسرائيل در سال          

هاي مربوط به     ها و نزاع    خطرناك مذهبي را شاهد بوده است كه رقابت        
اند، و ظهور     گر بوده   ها جلوه   يش، در آن    ها  ، با تمام خصوصيت      منطقه

“ بنيادگرايي با پشتيباني مالي و نظامي و پوشش سياسي آغازگر اين              
 بوده است.”ها  شكاف

هاي كنوني در لبنان     بي گمان ميان اوضاع جاري در سوريه و درگيري        
ادامه دارد، رابطه     “ طرابلس”تا   “ عكار“كه از بيروت تا شمال، از          

هاي   ايجاد منطقه ”هاي    ها با زمزمه    مستقيمي وجود دارد. اين درگيري     
بازگشايي همزمان است. عالوه بر اين، سعي همگان در                “ امنيتي

در لبنان را نبايد از نظر دور داشت. اين اقدام، با              “ هاي نظامي   پايگاه”
“ قاچاق اسلحه ”هاي خطرناك مذهبي، به صورت        بهره برداري از شكاف   

شود. همان گونه كه اشاره        مرزيِ ربودن افراد اجرا مي       يا عمليات برون  
شد، آنچه كه براي ميهن ما(لبنان)  تدارك ديده شده است، چيزي جز               

كند   نيست، جنگي كه به اسرائيل كمك مي       “ جنگ داخلي ”بازگشت به   
و از طريق     2006هايي كه در جريان تجاوز نظامي سال          تا به تمام هدف   

ها بوده است، دست پيدا كند. بدون شك           به دنبال آن   “1701قطعنامه  “
هاي حاكميت، راه را براي پياده كردن چنين              عدم شفافيت سياست   

هاي آن  در گسترش         سازد، چنان كه نشانه       هايي هموار مي     هدف
هاي   ودرگير شدن گروه   “ جبل محسن ”و  “ باب التبانه ”ها تا      درگيري

ها آشكار است. صلح و آرامش در لبنان در خطر است.              پرشماري در آن  
حفظ صلح و آرامش از توان حاكميت به تنهايي خارج است؛ ميز                   

توانند صلح را حفظ كنند.       گردهاي گفتگو بين نيروهاي سياسي نيز نمي      
اي در جلوگيري از درگير شدن لبنان          پيرامون نيت همه نيروهاي فرقه     

 اند. هاي بسياري مطرح سئوال“ آشوب عبث”در يك 
اي را در زمينه      هاي اخير مردمي و سنديكايي، نويد آغاز تازه           جنبش
در لبنان مي دهند. بايد به دنبال ادامه           “ پايان فرقه گرايي   ”خواست  

فرقه ”ها، زدودن اثرهاي خطرناك نظام        يافتن و كامل كردن اين جنبش     
بر جامعه،  و جايگزين كردن آن با نظامي دموكراتيك و سكوالر              “ گرا

وسعي “ هاي امپرياليستي   پروژه”كه ماموريت خود را در مقاومت در برابر         
 اجتماعي مورد نياز بداند، باشيم. -در ايجاد تغييرهاي اقتصادي

شركت هيئت نمايندگي حزب توده ايران  “ ...باب التنابه”ادامه از دمشق تا 
 در كنگره دهم حزب كمونيست دانمارك 

خردادماه ( 8  – 6دهمين كنگره حزب كمونيست دانمارك طي روزهاي 
مه)، در سالن اتحاديه سراسري سنديكاهاي كـارگـري ايـن          ماه  28  - 26

كشور در شهر كپنهاگ برگزار شد. باتوجه به بحران اقتصادي و اثـرهـاي    
منفي و ناگوار آن بر زندگي مردم اروپا به ويژه زحمتكشان، اين كنگره در 
راستاي مبارزه حزب كمونيست دانمارك از اهميت بسيار جدي برخـوردار  

، “ مردم نبايد تاوان بحران اقتصادي را بپـردازنـد  ” بود. كنگره با شعارهاي  
به جنگ و نـظـامـي      ” ، “ دانمارك بايد از اتحاديه اروپا و ناتو خارج گردد” 

، برگزار گرديد. بـه   “ سوسياليسم آينده بشريت است” ، و “ گري پايان دهيد
دعوت رسمي رهبري حزب برادر، نمايندگان حزب كمونيـسـت آلـمـان،       
حزب توده ايران، حزب كمونيست سوئد، حزب كمونيست نـروژ، حـزب       
كمونيست يونان، حزب كمونيست عراق، و حزب كمونيست تركيه درايـن  
كنگره حضور پيدا كردند. به عالوه، سفير جمهوري سوسياليستي كـوبـا،      
سفير جمهوري سوسياليستي ويتنام، جمهوري خلـق چـيـن، ونـزوئـال،          

هـاي     نيكاراگوئه، و بوليوي به كنگره دعوت شده بودند و در جريان بحث
 كنگره و سياست هاي حزب كمونيست دانمارك قرار گرفتند.

كميته مركزي حزب ما با ارسال پيام همبستگي به كنگره دهم حـزب    
كمونيست دانمارك، از مبارزه حزب برادر با سياست هاي نوليبرالي ديكته 

دهيِ كارگران و زحمتـكـشـان ايـن        شده از سوي اتحاديه اروپا و سازمان
ها، حمايت خود را اعالم  كشور به منظور بهبود وضعيت كار و زندگي توده

داشت. در پيام كميته مركزي ضمن تشكر از پشتيباني و ابراز همبستگـي   
حزب كمونيست دانمارك از مبارزات مردم ايران با رژيم واليت فقـيـه و     

مان، براي كنگره دهم  تقبيح مداخله و تهديدهاي امپرياليستي برضد ميهن
 حزب برادر آرزوي كاميابي و موفقيت شده بود.

ترين سـيـاسـت هـاي حـزب             هاي كنگره يك رشته از مهم در بحث
دهيِ جـنـبـش كـارگـري در             كمونيست دانمارك نظير: اولويت سازمان

رويارويي با طرح هاي رياضت اقتصادي، برپايي اتحاد هاي مرحله اي و   
تاكتيكي با ديگر نيروهاي چپ و ترقي خواه در برابر اتحاديه اروپا و ناتـو،  
و پشتيباني از مبارزات ضد امپرياليستي خلق هاي جهان، بـه تصـويـب        

 رسيد. 
هيات نمايندگي حزب توده ايران، در طول زمان برگزاري كنگره دهـم    
حزب برادر ضمن ديدار با هيئت هاي نمايندگي ميهمان، در باره اوضـاع    
كشورمان، مبارزه جنبش مردمي، سياست هاي حزب توده ايران در صحنه 
سياسي به ويژه مبارزه پيگيرانه حزب ما با استبداد حـاكـم و ضـرورت          

مان با تحـريـم هـاي       تشكيل جبهه وسيع ضد استبدادي، مخالفت حزب
مداخله جويانه خارجي و تهديدهاي امپرياليستي، به گفتگو پـرداخـت و       

هاي حزب توده ايران را تشريح كرد. همچنين در نخسـتـيـن      گيري موضع
روز برگزاري كنگره، هيات رييسه كنگره ضمن اعـالم دريـافـت پـيـام          
همبستگي كميته مركزي و حضور هيئت نمايندگي حزب ما در جلسه، بار 
ديگر حمايت كمونيست ها و نيروهاي ترقي خواه دانمارك از حزب تـوده  
ايران را اعالم داشت و مبارزه حزب ما در وضعيت موجود و بسيار دشـوار    

يي احترام برانگيز از فعاليت خسـتـگـي نـاپـذيـر          ايران و منطقه را نمونه
 كمونيست ها در راه صلح، آزادي، و ترقي اجتماعي، دانست.  

دهمين كنگره حزب كمونيست در دانمارك پس از سه روز فعاليت پـر    
هـاي داخـلـي و         شور و تصويب سندها و قطع نامه هايي پيرامون مسئله

 خارجي، با موفقيت به كار خود پايان داد. 



ي است كه در مورد      “جنگ”آنچه كه امروز در سوريه مي گذرد همان           
آن هشدار داده بوديم. ما در چندين بيانيه، و از همان آغاز بحران[در                 

كدام   كه هيچ ” جنگ  ”، نسبت به پيامد هاي اين        2011سوريه] در بهار    
هاي درگير درآن به پيروزي نخواهند رسيد، هشدار داديم.                از طرف 

هاي روز افزون      هاي خونين، به همراه شكاف        افزايش حجم درگيري   
اي، براي دخالت هرچه بيشتر آمريكا از طريق برخي نيروهاي                 فرقه

“ معتدل”وابسته به آن در داخل سوريه، همراه با رژيم هاي موسوم به               
كند. بهاي اين دخالت      يعني هم پيمانان آمريكا در منطقه، راه را باز مي          

را، كه مي تواند به صورت اعطاي امتيازهاي سياسي و اقتصادي باشد،              
تري مانند    هاي مهم   در مسئله  مردم سوريه به تنهايي خواهند پرداخت.      

ها، اين دخالت[آمريكا] به وابستگي هرچه         ها و اسرائيلي    درگيري عرب 
بيشتر برخي نيروها به نظام سرمايه داري منجر خواهد گرديد. در مقابل،            

ها روسيه    برخي از نيروها، به نيروهايي خواهند پيوست كه در صدر آن            
قرار دارد و قصد آن افزايش سهم خود از تقسيم مجدد جهان و                      

 تازي آمريكا در بازار نفت و گاز است. جلوگيري از يكه
يي كنيم.    به طور خاص اشاره    “ گاز“اجازه بدهيد به موضوع انرژي      

در شرق درياي مديترانه، كه آخرين آن در        “ گاز”هاي اخير منابع      اكتشاف
چند روز قبل به نتيجه رسيد، اهميت نقش سوريه و          “ حيفا”نزديكي بندر   

لبنان را در آينده نزديك به خوبي نشان مي دهد. اين وضعيت جديد نه               
گذارد، بلكه    تنها بر رقابت موجود بر سر تامين بازار انرژي اروپا اثر مي              

نفع در بازار     هاي ذي   هاي روي آوردن بسياري از شركت        يكي از دليل  
گيري از پشتيباني سياسي،      ها، با بهره    انرژي به منطقه است. اين شركت     

 و به منظور تسلط پيشاپيش بر بازار، به منطقه روي آورده اند.
“ ملي”و  “ دروني” بايد اذعان كنيم كه راه حل بحران سوريه از دايره            

المللي تبديل شده     هاي بين   فراتر رفته است. سوريه به محلي براي نزاع        
خواه و دموكراتيك از عهده درپيش        است. رهبران مردم و نيروهاي ترقي     

هاي اصولي برنيامدند. آنان در بسيج توده ها براي يافتن             گرفتن تصميم 
ها را در     راه حلي دروني و ملي تاخير كردند. برخي از اين نيروها درگيري           

ارزيابي كردند و بر زمينه مذهبي بودن        “ اي  فرقه”و  “ مذهبي”چارچوب  
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  “جبل محسن”و “باب التبانه”از دمشق تا 
يك سال و نيم پس از بحران در سوريه: 

 افزايش خطرِ جنگ داخلي!
و دبير شعبه [عضو دفتر سياسي الدبس-نوشته: ماري ناصيف

 حزب كمونيست لبنان]روابط بين المللي 
 

در تحليل اين اوضاع، بر نقش نظام  حاكم در عميق كردن ”
بحراني كه خود و جامعه را دربر گرفته است بايد تاكيد كنيم. اين 

ي كه “اصالحات”و چه در زمينه ”فلسطين ”نظام چه در مسئله 
خواست و نياز جامعه بوده است به درستي عمل نكرده است. در 

هاي ظاهري است، و در مسئله  به دنبال اقدام“ اصالحات”زمينه 
هاي متناقض و نپذيرفتني داشته است،  گيري نيز موضع“ فلسطين”

چرا كه آنجايي كه مي بايست ايستادگي كند امتياز داده است، و 
آنجا كه بايستي نرمش به خرج مي داد با هر گونه نرمشي بيگانه 

 “ بود.
و لغوِ  “ آزادي  زندانيان سياسي   ” پس از يك سال و نيم از شروع جنبش براي            

(وضعيتي كه از چند دهه  قبل برقرار شده است)، آيا سوريه            “ وضعيت فوق العاده  ”
وارد “ جنگ داخلي ”شده است؟ آيا درگيري به مرحله       “ تونل بدون بازگشت  ”وارد  

“ بالكانيزه”به شيوه   “ شدنِ تا ابد گُدازان     عراقي”شده است؟ آيا سوريه به مرحله        
نظام بعثي در سوريه، آيا مردم       “ غير فرقه اي  ”وارد شده است؟ با وجود ظاهر         

اند؟ در كشتار هاي        اي و مذهبي كشيده شده        هاي فرقه   سوريه به درگيري   
اش، همه    هاي اجرايي و برنامه ريزان وپشتيبانان       نظراز عامل   دهشتناك اخير صرف  

هايي كه از     اند تا آن    ها كه پشتيبان نظام     ، از جمله آن   ”ها    اقليت”اند؛ همه     مسئول
 اند.   بهره مندند مسئول“ ترك”وهمسايه “ عربي”حمايت 

دو سئوال اخير ما را به سئوال سومي پيرامون سرنوشت لبنان در اين مرحله از                
بحران در سوريه هدايت مي كند. لبنان از دهه پنجاه قرن نوزدهم همواره از                   

اي از هر    “فرقه”واكنش    و    رويدادهاي سوريه اثر پذير بوده است. هر گونه كنش           
المللي (خارجي)    هاي بين   جانب، چه در سطح منطقه و چه با اثرپذيري از عامل            

هاي خارجي (چه     گذارد. عامل   صورت گيرد، بر اوضاع سياسي داخلي لبنان اثر مي        
اي) پيوسته، و با استفاده از بورژوازي وابسته، صحنه گردانِ            المللي و چه منطقه بين

اين خيمه شب بازي خبيثانه بوده اند. كارگردانان اين نمايش همان رهبران                  
اند كه در گستره كشور(لبنان) پراكنده اند. آنچه كه امروز و پس از                  هايي“فرقه”

اي، و راه     يك سال و نيم كشتار، تخريب، مهاجرت برمبناي وابستگي هاي فرقه           
 سال در لبنان تجربه شده است. 15هاي امنيتي در سوريه مي گذرد، به مدت  حل

مربوط نمي شود، هرچند    ” ترك  ”علت اين حوادث فقط به عملكرد همسايه          
هاي ضد صهيونيستي حكومت تركيه را پس از            گيري  ها فريب موضع    كه خيلي 

هايي كه در     گيري  را خوردند، موضع  “ ناوگان آزادي ”قتل چند شهروند تركيه در       
اينان قلمداد گرديد.    “ ها  تحريم صهيونيست ”و  “ ملت فلسطين ”حكم دفاع از     

“ آتالنتيك”كنند كه تركيه هم اكنون عضو پيمان           فراموش كرده و فراموش مي    
است، همان گونه كه از قبل بود. نقش تركيه در رويدادها و امور مربوط به خليج                 

پذير نيست، همان گونه كه نقش        ، كتمان “استانبول”(فارس) باتوجه به موافقتنامه     
تركيه در محاصره روسيه و جلوگيري از تكميل پروژه  گازرساني به اروپا از طريق               

يي كه مي توانست نياز اروپا به           آشكار و روشن است، پروژه     “ نابوكو”خط لوله   
 به مقدار زيادي بكاهد.   ” انرژي  “ انرژي را تامين كند و از تحكم آمريكا بر بازار           

11ادامه در صفحه   

 كمك مالي رسيده
 يورو 200كمك به خانواده زندانيان سياسي آرمان از برلين      


