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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !
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«بازار شام» مبارزات انتخاباتی جناح های
مختلف رژیم والیت فقیه
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ادامه در صفحات 2
صف های طوالنی برای دریافت
کاال برگ، صف فقر درزمستان

اگون رژـیم والـیت ای گوـن اح ـه ای ـجـن ـکـشـمش ـه
ات ریـاـست ـتخـاـب زدیک تـر شـدن مـوعـد اـن ـیه، بـا ـن ـفـق
ری ـبه ازه ـت اد ـت ر روز ـشدت و اـبـع ده،  ـه وری آـیـن ـجـمـه
ـخود ـمی گـیرد. نگاـهی گذرا به ـخـبرـها و اظـهار ـنـظرـهای
اره ای ـمـخـتـلف حکوـمـتی درـب راد و گروه ـه اگون اـف گوـن
اـنـتـخاـبات آـیـنده ـنـشانگر «ـبازار ـشام» ـبی روـنـقی اـست که
از ـسوی اکـثرـیت وـسـیع ـمردم ـمـیـهن ـما ـجدی گرـفـته ـنـمی
ز أـله ـنـی ـشود. در اـین آـشـفتگی و ـبه ـهم رـیـختگی اـین ـمـس
روـشن اـست که گروه هـای ـمـخـتـلف حـاکـمـیت ـتالش
اـیی رـنج و دـشواری ـه وـجه ـبه اوـضاع ـبـغ ا ـت ا ـب ـمی کـنـند ـت
ـود را ـبه ـا آن روـبه روـست ـخ ـوع ـب ـم م در ـمـج که رژـی
وـقـعـیت رـفی کرده و ـم ام» ـمـع ـظ ده  «ـن اـجی» آـیـن وان «ـن ـعـن
ای اـیت گروه ـه رای کـسب ـحـم اـتی» خـود را ـب ـتخـاـب «اـن
ـخودی ـتـقوـیت کـنـند. به عـنوان ـنـمونه اـبوالـقاـسم رـئوـفـیان،
دـبـیرـکل «ـجاـمـعه اـسالـمی ـفرـهنگـیان» درـباره ـحـماـیت اـین
اـمـعه اـسالـمی ـشـخـصی گـفت: «ـج دای ـم دـی اـنـجـمن از کاـن
دگاه دار و ـکـسب دـی اـست دـی ای ـسـی ان در راـسـت رـهنگـی ـف
ـهای ـکـلـیه اـفرادی ـکه اـحـتـمال ـحـضور آـنـها در اـنـتـخاـبات
اـضای اـلی اـمـنـیت ـمـلی ـتـق ر ـشورای ـع وـجود دارد، از دـبـی
ارـشـنـبه ـهـفـته دار چـه رار ـشد اـین دـی ـمالـقات داـشت ـکه ـق
ـجاری اـنـجام ـشود.» وی ـهمچـنـین اـشاره کرد که «ـجامـعه
ی، ی، تـوـکـل نگیـان» تـاکنـون بـا  الرـیجـاـن اـسالـمی فـرـه
اـیی ـسـنـجاـنی دـیدارـه اـحـمدی نژاد، والـیـتی و ـهاـشـمی رـف
ز ـتقـاضـای ـی ـته و از کـروـبی ـن ـبه صـورت جـداگاـنه داـش
ن ـتـر وی ـتـا ـبه ـحـال ـجـواـبی ـبه اـی دـیـدار داـشت ـکه دـف
درـخواـست ـنداده اـست.»  در ـخـبرـهای ـمـشابه دیگری ـنـیز

ـسـتـقـیم ر ـم ز ـبه ـطور ـغـی اـمـنه ای ـنـی ر ـخ ود که دـفـت ده ـب آـم
ن گروه ـبـا گروه « 2 + 5 » را تـشکـیل داده اـست ـتـا اـی
دـیدای زدـهای «ذوب ـشده در والـیت» کاـن اـم ررـسی ـن ـب
ـمـشـترکی را ـبرای انـتـخاـبات مـعرفی کـنـند. روـند ـمـشابـهی
اـطق ات دوم خـرداد 1376 ـبه ـمعـرـفی ـن ـتخـاـب که در اـن
ـنوری ـبه ـعـنوان «ـناـمزد اـصـلح ـنـظام» ـمـنـجر و ـبا شکـست
ـسنگـین و ـتودـهـنی ـقاطع ـمردم در اـنتـخاـبات ـمواـجه ـشد.
ا ارزاده در گـفت و گو ـب ـط راهللا ـع ـطه ـشـک در ـهـمـین راـب
ـخـبرنگار  اـیـلـنا  ـخـبر از ـحـماـیت ـفراـکـسـیون اـصولگراـیان
ر داد و گـفت: ات ـکـمـیـته 2+5  ـخـب ـصـمـیـم ـمـجـلس از ـت
اـثی از آراء و ا ـت ان ـمـجـلس ـب ول گراـی ون اـص ـسـی راـک «ـف
ـطـرح اـصـولگرا، درـصـدد ـکـار ـشخــصـیت ـهـای ـم اـف
اـست ات رـی ـتخـاـب زد واحـد در اـن اـم ـحمـاـیت از ـیک ـن
ـصـمـیم ری ـت رـیق پیگـی د و آن را از ـط ـسـتـن وری ـه ـجـمـه
ـشـکل از آقـایـان نـاـطق ـت ـته 2+5 ـکه ـم ـی ـم گیـرـیهـای ـک
اـهـنر، ـفداـیی، ـعسگراوالدی و 2 ـنـفر از ـنوری، ـتـقوی، ـب
چـهره ـهای ـمـطرح ـنـظام ـکه ـبر ـما ـنـیز ـمـشـهود ـنـیـست، ـبه
ـته ـب ـنـکه اـل وان اـی ا ـعـن د.» وی ـب اـن د رـس واـهـن ام ـخ راـنـج ـس
ـسـنجـاـنی اـشـمی رـف ای اصـولگرا از ـه روـه ـی رـخی از ـن ـب
اـیت اـصالح ا ـحـم د، ـتـصرـیح ـکرد: «اـم ال ـمی ـکـنـن اـسـتـقـب
ـردار ـرـبه زدن ـبه ـس ـاظ ـض ی ـبه ـلـح ـم ـاـش ـان از ـه ـب ـطـل
ان واـه ر ـخ ا اـین اـم ا ـب ود و آـنـه ام ـمی ـش دگی اـنـج ازـن ـس

انتقام گیری و مخدوش کردن چهره وی هستند.»
به ـنـظر ـمی رـسد که ـجـناح ـهای ـمـختـلف «ذوب در

همدردی با قربانیان
فاجعه« سونامی»
دراقیانوس هند

از خواست های به حق پرستاران
حمایت کنیم   در ص 2

جنبش کارگری و چند چالش مهم 
در ص 7

ـتـهران واـغـلب شـهرـهای ـبزرگ و ـکوچک
ان، ـشاـهد ـتـشـکـیل اآـغاز ـفـصل زـمـسـت ا، ـب ـمـیـهن ـم
رگ االـب اـفت ـک رای درـی والـنی ـب ای ـط ـصف ـه
رنگاران ـب د. ـخ ودـن اس غـذاـیی ـب (کـوپن) اـجـن
اـنه ـهای ـهمگاـنی درگزارش ـهای ـمـتـعددی رـس
ی ـرـخ ـادر ـب ن ـصـفـه ـد ـکه اـی ـدـن ـادآورگردـی ـی
ـمـناـطق، ـبویژه ـتـهران ـبـسـیار ـطوالـنی ـبود. گوـیی
ای رـم ا ـس ر ـب رد ـفـق ره ـس ال، چـه ـس ان اـم ـسـت درزـم
ردم ـمـحروم ـکـشور ـهـجوم رـم ردو ـب اـنی ـه ـسـت زـم
ارـیخ 6 دی ا ـبه ـت ـسـن رگزاری اـی د! ـخـب آورده اـن
وـیل ـکه ار ـط ـسـی اـیی ـب اه گزارش داد، ـصف ـه ـم
ـای ـواده ـه ـاـن ـران ـخ ـت ـان و دـخ ـز زـن ـی اـغـلب ـن
زـحـمـتـکش و ـمـحروم ـهـسـتـند درـسراـسر ـشـهر ـبه
رـخی سـاعـات طـوالـنی را چـشم ـمی خـورد. ـب
ـر ـی ـله 250 گرم پـن ـاـفت 250 ـب ـرای درـی ط ـب ـفـق
درـجه سـد یـاراـنه ای درـصف گذرانـده انـد و
ـتازه ـبا ـتوـهـین و ـتـحـقـیر ـبـسـیج و ـنـیروی اـنـتـظاـمی
ـهم روـبرو ـشده اـند. درـهـمـین گزارش ـتـنی چـند
از ـمردم ـباـخـبرنگار گـفتگو ـکردـند ـکه ـبرـخی از

در واپـســیـن روزهـــای
ســـال 2004 ـمــیالدی و در
ـشراـیـطی که ـمردم ـجـهان در
ـو ـدارک ـجـشـن ســال ـن ـت
رزـمـین ر اـث د، ـب ودـن ـمـیالدی ـب
دی ـبه قـدرت 9 رزه شـدـی ـل
وس یـاـن تـر اـق ـس تـر در ـب ـش رـی
ـهـند، ـموـجی ـسـهمگـین و ـبی
ودی و اـب رگ، ـن سـاـبـقه از ـم

نگاهی به رویدادهای جهان در سالی که گذشت  در صفحات 4و5
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ا را در ـهم رـیـق ا و آـف رـقی آـسـی وب ـش ور ـجـن واـحل ده کـش راـنی ـس وـی
ـتـان، ـنـدوـس ـنـاـطق ـسـاـحـلی کـشـورـهـای ـسـری النکا، ـه ـیـد.  ـم کوـب
اـندوـنزی، ـتاـیلـند و ـماـلدـیو از اـمواج سـهمگـین ـناشی از اـین زـمـین ـلرزه
ن ـلـرزه و ـی ـیـز اـین زـم ـشـدت آـسـیب دـیـده اـنـد. اـبـعـاد ـفـاـجـعه آـم ـب
د ده اـن ـش ـشـخص ـن وز کاـمالٌ ـم اـمی) ـهـن وـن ـیـعی آن (ـس ای ـطـب دـه اـم پـی
دگان از ار داـشت که رـقم کـشـته ـش ـظ ـت د اـن اـی ون ـب وـلیکن از ـهم اکـن
150،000 فزونی گیرد.  به گفنه مقامات رسمی سازمان ملل بیش از
5 ـمـیـلـیون ـنـفر ـنـیازـمـند کمک ـهای ـفوری و ـجدی اـمدادی ـهـسـتـند و
ـمـیزان ـخـسارات ـماـلی اـین ـفاـجـعه ـباـلغ ـبر 13 ـمیـلـیارد دالر ـتـخـمـین زده

می شود.  
ـسازـمان ـمـلل پـیش ـبـیـنی کرده اـست که ـجـبران اـین ـخراـبی ـهای
ا ـبـیش از ده سـال وـقت خـواهـد ـی اـمی در ـجنـوب شـرـقی آـس سـوـن
ـرای ـردم کـشـورـهـای ـجـهـان ـب ی ـم ی و کاالـئ ـاـل گرـفت.  کمک ـم
ر از کمک رـت راـتب چـشم گـی اـبـقه و ـبه ـم اـجـعه ـبی ـس ان اـین ـف ـی اـن رـب ـق
ان و ـسـت االت ـمـتحـده، انگـل اـیه داری و از ـجـمـله اـی رـم ای ـس دوـلت ـه
اـتـحادـیه اروپا ـبوده اـست. در اـینکه در اـبـتدای ـقرن 21 ـمـیالدی و در
ـشراـیط ـموـجود ـبودن پـیـشرـفـته ـترـین ـسـیـسـتم ـهای پـیش ـبـیـنی و اـخـطار
زودرس در رابطه ـبا چنـین بلیه ـهای طـبیعی ای، چرا می ـباـیست ابـعاد
ـتـلـفات ـسوـناـمی چـنـین وـسیع ـباـشد، ـسـئوال ـهای ـمتـعددی وـجود دارد.
ـشواـهدی وـجود دارد که در ـصورت اـسـتـفاده از ـسـیـسـتم ـهای اـخـطار
دن اـعت و ـنـیم ـقـبل از رـسـی ا دو ـس اـجـعه ـت وع اـین ـف وـجود وـق درن ـم ـم
رای دت کاـفی ـب ود.  اـین ـم ـیـنی ـمی ـب اـبل پـیش ـب ری النکا ـق آن ـبه ـس
اـطق ـساـحـلی ـبه ـمـناـطق اـمن ـتر و ـنـجات اـنـتـقال ـبـسـیاری از ـساکـنـین ـمـن

آنان از مرگ و جراحات دردناک بود.
ـسازـمان مـلل ـمی ـباـیـست در راـبطه ـبا ـمـطالـعه درس ـهای دردـناک
ـمـاـیـد. ـیـجه گـیـری ـهـای ـضـرور اـقـدام ـن ـت اـین ـتـجـرـبه دردـنـاک و ـن
اـیع رات ـفـج ا «کاـهش اـث ـطه ـب ان ـمـلل در راـب ازـم اـنی ـس راـنس ـجـه کـنـف
رگزار شـود، وـیه در ژاپن ـب ـمه مـاه ژاـن ـی رار اـست در ـن ـیـعی» که ـق ـب ـط

فرصت مناسبی برای این مهم می باشد.     
ا ـهـمه ود ـب دردی ـعـمـیق ـخ ار ـهـم ران ـضـمن اـظـه وده اـی زب ـت ـح
ردـمی ـجهـان روهـای ـم ـی ا دیگر ـن اـجـعه ، ـهـمصـدا ـب ان اـین ـف ـی اـن رـب ـق
وـثر ـسازـمان ـمـلل و دیگر ـسازـمان ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ار اـقدام ـم ـخواـسـت
ـغـیر دوـلـتی ـنـظـیر ـصـلـیب ـسرخ در ـهـماـهنگ کردن کمک رـساـنی ـبه
اـید ـجاـمـعه ـبـین اـلـمـلـلی را در ـموـقع ـبه ـمـناـطق آـسـیب دـیده ـمی ـباـشد. ـب
راـبـطه ـبا ـبازـسازی ـجواـمع آـسـیب دـیده ـبـسـیج ـنـمود. اـین ـتـنـها ـبرـخورد
اشـد.    ا ـمی ـب ـی وب شـرق آـس اـمی در ـجـن ا عـواـقب سـوـن سـاـنی ـب اـن

ان ازـم اـلی ـس ورای ـع ای گروـهی، اـعضـای ـش اـنه ـه اس گزارش رـس ر اـس ـب
راض ـبه وـضـعـیت وـخـیم ران دراـعـت اراـی اـنه پرـسـت اری و اـعضـای ـخ ام پرـسـت ـظ ـن
ـحاـکم ـبرزـندگی و شـغل پرـسـتاران ودر ادامه ـسـلسـله اـعـتراض ـهای ـخود، ـصـبح
د. اـین ـتـحـصن ـکه اری دـست ـبه ـتـحـصن زدـن ال ـج اه ـس ـبه 6 دی ـم ـشـن روز ـیـک
ات اـم وی ـمـق اـفت پاـسـخی از ـس دون درـی زدـیک ـبه ـیک روز اداـمه داـشت، ـب ـن
اره گـفت:  ران دراـین ـب ار اـی اـنه پرـسـت رـکل ـخ ان گرـفت؛ دـبـی رـسـمی و دوـلـتی پاـی
اـفت. . . ان ـی والن پاـی ـسـئ دون پاـسخ ـحـتی ـیـکی از ـم اـسفـاـنه ـتـحـصن مـا ـب ـت «ـم
رای اـحـقاق ـحـقوق ا ـب رـین روش ـه اـنه ـت ا از ـنـجـیـب زدـیک ـبه 2 ـسال اـست ـکه ـم ـن
ا ـسـتـیم، اـم اران ـه وـنی پرـسـت اـن دگان ـق اـیـن ا ـنـم رده اـیم. . . ـم اده ـک اران اـسـتـف پرـسـت
دراثر فشار ـجامعه پرستاری که حق ـخودرا می خواهد درحقیـقت این آخرین
گاـمی ـبود (ـتـحـصن ـیک روزه) ـکه درـجـهت ـمـساـلـمت آـمـیز ـبودن روش ـهای
رداـشـته اـیم . » وی درـبـخش دیگری اـعالم داـشت: «ـحـتی ان ـب وـقـم ری ـحـق پیگـی
آنچه ـفـعالً دـنـبال آن ـهـسـتـیم اـجراـنـشده، دوـماه ـقـبل ـبا پیگـیری پرـسـتاران دـسـتور
اصالح مجوزهای استخدامی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادرشد
اـما ـهـنوز اـجراـنـشده و ـمـعـلوم ـنـیـست ـکی ـباـید اـجرا ـشود. . .  .» پرـسـتاران ـکـشور
رای اـحـیه اـج ا، ازـن ان ـمـیـهن ـم وـعه زـحـمـتـکـش ران و ـمـجـم زدبگـی ر ـم اـی ار ـس درـکـن
ـبرـنامه ـهای اقـتـصادی- اـجـتـماعی دـیـکته ـشده ـتوـسط ـصـندوق ـبـین اـلملـلی پول و
د. ای ـجدی ـشده اـن وـسط رژـیم والـیت ـفـقـیه، دچار آـسـیب ـه اـنی، ـت اـنک ـجـه ـب
ال اران و پاـیـم دگی پرـسـت وط ـسـطح زـن رم ـسـق ا و الـج زدـه ـسـقوط ـسـطح دـسـتـم
ـتـاران ـشـرـیف و ـیت ـشـغـلی آـنـان ـبـاـعث ـشـده، ـهـزاران ـتن از پرـس ـن ـشـدن اـم
اران ر پرـسـت ان اـخـی اـلـی د. درـس وـن روـش زرگ روـب ای ـب واری ـه ا دـش زـحـمـتـکش ـب
ود وق ـخ اق ـحـق رای اـحـق ددی را ـب ارزات ـمـتـع ان ـمـب ـش ر زـحـمـتـک اـی ا ـس راه ـب ـهـم
ـسازـمان دادـند و ـبه ـتالـشی ـجدی و اـحـترام ـبرانگـیز دـست ـیازـیدـند،اـما ـبه دـلـیل
ـنداـشـتن ـسـندـیـکا و اـتـحادیه ـمـستـقل و رزمـجو و پراـکـنده ـبودن ـمـبارزات ـتاـکـنون
اـنه ز ـخ رانگـی اـیش ـب د. ـتالش ـسـت ده اـن رـسـی ز ـن ودـنـی ای ـخ واـست ـه داـقل ـخ ـبه ـح
د. ار ـمی آـی ارزات ـبه ـشـم وـنه ای از اـین ـمـب رـین آن،  ـنـم ار و ـتـحـصن آـخ پرـسـت
ـصـنف پرـسـتاران در اـیران ـیک ـنـیروی 130 ـهزارـنـفری را ـتـشـکـیل ـمی دـهد ـکه
روی د ـبه ـنـی واـن رـخوردار گردد ـمی ـت ـسـتـقل ـخود ـب دـیـکای ـم اگر  از ـتشکل ـسـن
ـبـدـیل گردد و ـبـا اتکاء ـبه ـتـاران ـت ـمـوـثـری ـبـرای ـتـحـقق ـخـواـست ـهـای پرـس
همبستگی و ـمبارزه مشـترک با ساـیر زحمتکشان و کارگران میهن ـمان گام ها
ر اـنه دراـث اـسـف ا ـمـت ردارد. اـم وـنی ـب ار کـن ود وـضـعـیت اـسف ـب ـمـهـمی را در راه ـبـهـب
وـجود اـخـتـناق و ـبرـخوردـهای ـسرـکوبگراـنه ـبا فـعاالن ـصنـفی و مـخالـفت آـشـکار
د ـحـتی ـبه واـنـن ز ـنـمی ـت اران ـنـی ـسـتـقل ـصـنـفی،پرـسـت ای ـم ـشـکل ـه اد ـت ا اـیـج رژـیم ـب
گـفـته دـبـیرـکل ـخاـنه پرـسـتار ـحداـقل ـخواـست ـخودرا ـبه دـست ـبـیاورـند. ـیـکی از
اـین ـحداقل ـخواـست ـها، درـیاـفت اـضافه ـحـقوـقی ـناچـیز ـبرای پرـسـتاران از ـمحل
اـست اـلب اـیـنـج ای دوـلـتی اـست.  ـج ر دـستگاـه وـبه اـخـی ان ـمـص وـم ارد ـت ـیـلـی 20 ـم
که،ـبه گـفته مـعاون اـجـتـماـعی ـسازـمان ـنـظام پرـسـتاری ـبا اـیـنکه رـسـماً اعالم ـشده،
ارد ـی ـیـل وق خـود از ـمـحل 20 ـم اری از اضـاـفه ـحـق روز ـهیچ پرـسـت ا ـبه اـم وـلی ـت

تومان، حتی 1 ریال دریافت نکرده است. 
ان رـی اری درـج ام پرـسـت ـظ ان ـن ازـم اـلی ـس ورای ـع ار و اـعـضای ـش اـنه پرـسـت ـخ
تحصن یک روزه خود، بیانیه ای صادر کردند و ضمن برشمردن نکاتی چند

خواست های خودرا در 5 بند به شرح زیر اعالم داشتند.
ان درراس ـیک ـهـفـته وـم ارد ـت ودـجه 20 ـمـیـلـی 1. اـخـتـصاص ـبی ـقـید و ـشرط ـب

آینده؛
داـشـتی- ز ـبـه راـک اری درـم روی پرـسـت ری ـنـی ارگـی رای ـبـک وز ـب 2. ـصدور ـمـج

درمانی؛
وـسط اری ـت ام پرـسـت ـظ ان ـن ازـم ری ـس ر پیگـی اـیی ـکه دراـث وزـه اـلح ـمـج 3. اـص

سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادرشد؛

4. ـلـغو ـخـصوـصی ـسازی ـخدـمات پرـسـتاری و لـغو ـقرارداد ـشرـکت
اـنه ای ویژه و ـخ اـیی ـکه ـبـخش ـه شگاه ـه ویژه آن دـسـته از داـن ا، ـب ـه

های بهداشت خودرا به بخش خصوصی واگذار کرده اند؛
اران و رای پرـسـت ازآـموزی ـب رـیـعـتر دوره ـهای ـب 5. ـشروع ـهرچه ـس
ون اـن ون اـین ـق اـکـن ده و ـت ال 75 ـتصـوـیب ـش ون ـکه درـس اـن رای ـق اـج

اجرانشده است.
ا ار آـنـه ارزه آـشـک اـلـفت و ـمـب اران و ـمـخ ای ـبه ـحق پرـسـت واـسـتـه ـخ
ـباسـیاست ـخـصوصی ـسازی بـهداشت و درـمان می ـباـید از ـسوی ـساـیر

زحمتکشان بویژه طبقه کار مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد.
ـحزب ـما به ـنوبه ـخود ـضـمن ـحـماـیت ازاـین ـخواـست ـها ـبا ـتـماـمی
اـمـکاـنات ـخود ـسـعی در ـجـلب ـحـماـیت و پـشـتـیـباـنی داـخـلی و ـخارـجی

ازمبارزات پرستاران خواهد کرد.

ازخواست های به حق پرستاران 
حمایت کنیم
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آنـها گوـیای ـمـحروـمـیت و ـبی ـعداـلـتی اـست که از ـناـحـیه رژـیم والـیت فـقیه
و ـسـیاـست ـهای ـمردم ـسـتـیزاـنه آن ـبه ـجاـمعه اـیران ـتـحـمیل ـشده و ـمی ـشود.
ـمرد 37 ـساـله ای ـبه ـخـبرنگار اـیـسـنا ـمی گوـید:«ـکـمـبود درآـمد دـلـیل اـصـلی
وـفق ـبه ادن ـم ـسـت رـیق اـی ات ازـط ادـنم دراـین ـصف اـست، آگاـهی اوـق ـسـت اـی
روـشان ـمی ـفروـشم و ـخردی ـکاال ـبرگ ـنـمی ـشوم، ـکوپـنم را ـبه ـکوپن ـف
ا رـم ورـتش ازـس اـله ـکه ـص ردی 57 ـس وم . » ـم اازـتـهـیه آن ـمـنـصرف ـمی ـش ـی
سرخ ـشده ـیادآور می گردد:  «کارـمند ـبازنـشسته هسـتم وبرای ـخریدـکوپن
ا ـسـتم آـی اده ام و ـمـطـمـئن ـنـی ـسـت اـعت و 45 دـقـیـقه درـصف اـی ره ـیک ـس 5 ـنـف
سـال ـکه سـاـعت هـا اـن ـی ا ـنه.» ـیک زن ـم و ـمی رسـد ـی ـن وـبت ـبه ـم روز ـن اـم
اـنه دار ده ام،ـخ روزی آـم ان پـی اـب د:  «ازـخـی د ـمی کـن اـکـی اده ـت ـسـت درـصف اـی
ـهـسـتم وـلی ـفرـصت انـجام ـهیچ ـکاری را ـندارم. ـبرای درـیاـفت ـکوپن ـیارانه
اـفت رای درـی ـسـتم. . . هـرروزی ـکه ـب ادن درـصف هـا ـه ـت ـس ور ـبه اـی ـمـجـب
ادوـهـفـته اـحـساس ـبدی دارم.» زـنی 64 ـکه ـکاالـبرگ درـصف ـمی اـیـسـتم ـت
ـخودرا ـفرـهنگی و دـبـیرـبازـنـشـسته ـمـعرـفی ـمی ـکـند ـمی گوـید: «اـیـنـجا ـسوـمـین
ـبـلی ـبه ـمن نـرـسیـد.» تـاده ام چراـکه دوبـارـق ـس بـاری اـست ـکه درـصف اـی
وق ال دارم و ـحـق د: « 67 ـس اره ـمی ـکـن رنگار اـش اراـحـتی ـبه ـخـب اـن رزـنی ـب پـی
ـبازـنـشـستگی ـهم ـندارم، ـمـجـبورم ـبرای 250 گرم پـنـیر چـند ـساـعت درـسرـما
د وـجواـنی داـنش آـموز ـکالس ـسوم راـهـنـماـیی ـمی گوـی اـشم. » ـن درـصف ـب
ـبه ـخواـسـته ـمادرش درـصف اـیـسـتاده:  «اـمروز ـسوـمـین روزی اـست که ـبرای
ـخرـیدـکاالـبرگ می آـیم، دو روز قبل ـموفق به تـهیه آن ـنـشدم .. . بـعداظـهر
اوـقـتی پـنـیر ـکوپـنی رانگـیرم ـبه ـکالس ـنـمی روم.» اـید ـمدرـسه ـبروم وـلی ـت ـب
ا رزـندگی ـمـیـلـیون ـه ا گوـشه ای ازوـضـعـیتِ ـتـلخ و دردـناک ـحاـکم ـب اـین ـه
ازرگاـنی اـعالم داـشـته اـست ـکه اـنـسان ـمـحروم ـمـیـهن ـماـست! ـمـعاون وزـیر ـب
ـبرای آـنـکه ازـتـشـکـیل ـصف ـهای ـطوـیل، ـکه ـمـنـظره ـشـهر ـبویژه پاـیـتـخت را
فقـیرانه ـنشان می دـهد، جـلوگیری گردد ـفروشگاه های ـبزرگ زنجـیره ای
ـماـنـند رـفاه، شـهروـند و ـکوروش (ـقدس) وارد چرخه ـتوزـیع ـکاالـبرگ ـمی
والـنی ـبه چـشم ای ـط ارـصف ـه ا اـین ـک د گـفت ـحـتی اگر ـب اـی ا ـب د. اـم وـن ـش
اراـنه ای ای ـی رگ ـه االـب رورت ـک ر و ـض ود ـفـق وی وـج ا درـمـحـت د آـی اـیـن ـی ـن

برای مواد غذایی تغییری حاصل می شود؟!
ـبـنا ـبه گـفـته ـمـسـئوالن وزارت ـبازرگاـنی ـبـیش از 2 ـمـیـلـیون واـحدـصـنـفی
ـنـاس آن ی ـتـوزـیع ـکـاالـبـرگ و اـج ـن ن اـمـر ـیـع درـسـراـسـر کــشـور ـبه اـی
اـخـتـصاص دارد.  ـفـقط درـسـطح ـشـهر ـتـهران 30 ـهزار واـحدـصـنـفی ـعرـضه
اراـنه ای ـنـظـیر ـتـخم ـمرغ، پـنـیر- ـکره، ـشـکرو ـمرغ و ـکاالـبرگ و اـجـناس ـی
ـجزاـیـنـها را ـبرـعـهده دارـند و ـجاـلب اـیـنـجاـست ـهـمـین ـمـسـئوـلـین از ـتـخـلـفات
ون واـحد ـصـنـفی ـسـخن ـمی گوـیـند. ـبه ان 2 ـمـیـلـی وـسـیع دراـین زـمـیـنه ودرـمـی
ـبـیان دیگر ـتـجار ـبازار ـنـبض ـتوزـیع ـکوپن (ـکاالـبرگ) را ـبه چنگ آورده
اـند و ـهرگاه بـخواـهـند ـبـنا ـبه وضـعـیتِ و ـمـیزان تـقاـضا، اـجـناس را وارد ـبازار
ـشـسـته، ـیک دـبـیر و آـموزگار ازـن اه ـمی ـکـنـند. ـیک ـکارـمـند ـب ازار ـسـی ا ـب و ـی
روم ـکه ار ـمـح ـسـی ارگران ـب وق پاـیـین و ـک ا ـحـق ار ـب د، ـیک پرـسـت ـکم درآـم
ـحـتی حـقوق ـناچـیز ـخودرا به ـموـقع درـیاـفت ـنـمی ـکـنـند ـباـید ـساـعـتـها و ـحـتی
روزـها ـمـتواـلی درـسرـما و گرـما درصف ـباـیـسـتـند ـتا ـمـثالً 250 گرم پـنـیر و ـیا
وـصـفت دـست ر زاـل اـج د وـلی ـیک ـت ود ـتـهـیه ـکـنـن واده ـخ اـن رای ـخ ره ـب ـک
دردـست ـماـفـیای ـقدرت ـیـعـنی ـفرـماـنده ـهان سپاه و آـقازاده ـها ـفـقط ـباـیک
اـصـله چـند دـقـیـقه ـبه ـتـماس ـتـلـفـنی و ـبی ـهیچ زـحـمـتی ـمـیـلـیون ـها ـتوـمان درـف

جیب می زند!
اـکـمک د، ـب ـن ـم روـت ـمـین ـتجـار ـث ـست ـکه ـه ـن دی اـی ـی ـکـته ـمـهم و ـکـل ـن
نمایندگان سیاـسی خودکه کرسی های مجلس هفتم را اشـغال نموده اند،
اـبـقه ادی ـبی ـس ر دراـبـع وـنی و گـسـترش ـفـق اـمل اـصـلی وـضـعـیت وـخـیم ـکـن ـع
اراـنه ای ـسـتم ـی رای ـحذف ـسـی اـمه اـحـتـماـلی ـمـجـلس ـب رـن درـکـشور ـهـسـتـند. ـب

ـبرای ـکاالـهای اـساـسی ـکه اـکـثرـیت ـمردم ازآن اـسـتـفاده ـمی ـکـنـند، ـبدون درـنـظر گرـفـتن
د، ـمـنـجر ـبه ارآـم ـسـتم ـصـحـیح اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی ـک ود ـیک ـسـی اـمـعه و ـنـب واـقـعـیـتـهای ـج

ایجاد هیمن صفهای طوالنی می گردد.
داً ـبه ران اـکـی اره اـی ود درـب اـنه ـخ ـی اـل رـین گزارش ـس ـمـلـلی پول درآـخ دوق ـبـین اـل ـصـن
رـهـبران رژـیم ـفرـمان داده اـست که ـبرای اـجرای ـسریـعـتر ـبرـنامه اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی
اراـنه ـبه ـسـتم ـی د ـسـی اـی ارـجی ـب اـیه ـخ رـم ذب ـس ازی و ـجـلب و ـج ار ـخصـوـصی ـس درـکـن
ای ورـه اـن ود ـم ا وـج ز ـب اع ـنـی ان ارـتـج رـم ود. ـمـجـلس ـتـحت ـف اـسی ـحذف ـش ای اـس االـه ـک
ـموذـیانه ـخود از ـجمله ـمـصوبه تـثـبـیت قـیـمت ـها و شـعارـهای ـتوـخاـلی و ـعوام ـفرـیـبانه درپی
ور ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول اـست. اـین ـمـصوـبه ـبه ـهیچ وـجه ـهدـفش اـجرای ـهـمـین دـسـت
ـتاـمـین ـمـناـفع ـمردم و ـبه اـصـطالح ـجـلوگـیری از رـشد ـقـیـمـتـها ـنـیـست، ـبـلـکه اـقداـمی ـسـیاـسی
درآـسـتانه اـنتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری ـبـسود اـهداف ارتـجاع و ـفلج ـساـخـتن ـکامل دوـلت
ـخاـتـمی درآـخرـین ـماه ـهای ـحـیات آن اـست! ازاـین رو ـنـباـید ـبه ـتـبـلـیـغات ـعـناـصر ـفاـسدی

چون توکلی، مصباحی مقدم و حداد عادل و امثالهم باور داشت.
اـمه رـیزی درـمـصاـحـبه ای رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم اـمـین اـجـتـماـعی ـس ر ـت ر ـکل دـفـت دـی ـم
اـیاراـنه ـکاالـهای اـساـسی و اـصوالً ـسـیـسـتم ـیاراـنه ـخاـطرـناـشن ـباـخـبرگزاری اـیـلـنا درراـبـطه ـب
ـساـخت:  «ـیاراـنه ـکل ـکـشورـباـلغ ـبر 19 ـهزارـمـیـلـیارد ـتوـمان اـست. . . ـمـتوـسط ـیارانه ـهرـفرد
درـماه درـحدود 25 ـهزارـتوـمان اـست، 20 ـهزارـتوـمان آن ـیارانه اـنرژی،ـهزارـتوـمان ـیاراـنه

کاالهای اساسی و یک هزارتومان آن یارانه دارو و سایر موارد است. »
ودـجه شـور و 50 درصـد ـب ودـجه ـکل ـک ـین اـعالم داـشت: « 25 درصـد ـب وی ـهمچـن
ـعـموـمی ـصرف پـیشگـیری از گـسـترش فـقر درـکـشور ـمی ـشود،درزـمان ـحاـضر 10 درـصد
ـیـنی داد ـخـم ـته اـم ـی ـسـتی و ـکـم زـی ان ـبـه ازـم رپوـشش ـس ور زـی ـش وار ـک ون خـاـن ـی ـیـل از 16 ـم
ـقراردادـند ـکه ـسرپرـست 51 درـصد ـخاـنواده ـهای ـفـقـیر ـکـشور زـنان ـهـسـتـند، ـبـعالوه 200
ـهزارزـنداـنی ـعادی اـیران درـسراـسر ـکـشور درمـعرض فـقر ـهسـتـند و ـخاـنواده ـهاـیـشان فـقـیر .
ا ـن رگزاری اـیـل وـسط ـخـب اه ـت ار رـسـمی و دوـلـتی دیگر ـکه در 22 آذرـم اـبق ـیک آـم ـط » ـم
ـمـنـتـشر ـشد: 12 ـمیـلـیون ـنـفردر ـکـشور درـفـقر ـمطـلق (ـتوـجه ـکـنـید ـفـقرـمـطلق) ـبه ـسرـمی ـبرـند.
ـخـبرگزاری اـیـسـنا، 4 دی ـماه ـبا اـنـتـشار گزارـشی از ـشاـخص ـهای ـکالن اـقـتـصادی درـسال
د در اری از 9 /8 درـص ـیـک رخ ـب وـشت:  ـن ال 1382 از ـجـمـله ـن ادی ـس 83 و گزارش اـقـتـص
اـفـته. . . درـسال 82 ـنرخ ـتورم 16درـصد زاـیش ـی ـسال 75 ـبه 6 / 14درـصد درـسال 80 اـف
(اـلـبته آـمار دوـلـتی است) ـبـیش از مـیزان پـیش ـبـینی ـبود و ـباالـتر از 15 درـصد ـقرارگرـفت.
ـسـتـقـیم و اط ـم ر ارـتـب رش ـفـق ای اـین واـقـعـیت اـست ـکه، گـسـت ره گوـی ـش ـنـت ار ـم . .  . اـین آـم
وـنی رژـیم والـیت ـفـقـیه دارد و ـهـمه اـعی ـکـن ادی  اـجـتـم ری اـقـتـص ا ـسـمت گـی ـتنگاـتنگ ـب

جناح ها با توجه به منافع خاص در مجموع مدافع و مجری آن هستند.

ـشـنج در اـین اک ـت رـن زاـیش ـخـط واـنـست ـبه اـف ور را که ـمی ـت د و ـعـصـبی ـبـین دو کـش ـتـن
ـین چـین، ذاکرات ـمـثـبت ـب ود. ـم ـم اـبی ـن ا ارزـی ـت د در اـین راـس اـی ـطـقه ـخـتم شـود، را ـب ـن ـم
ـهـندوـسـتان و روـسـیه در ـسال 2004 ـشروـعی ـمـثـبت و ـقاـنوـنـمـند در راـسـتای شکل گـیری
یک وزـنه ـمـتـعادل کـنـنده در ـمـقاـبل امپرـیاـلـیـسم آـمریکا ـمی ـباـشد که در ـصورت اداـمه و

توفیق به نفع صلح جهانی است.             
اـیه داری د جـدی سـرـم ا ـتهـدـی ارزه زـحـمتکشـان ـب ـب د ـم شـدـی سـال 2004، سـال ـت
ده ـن ات کر کـن ـیـغ ـبـل ر ـخالف ـهـمه ـت ود که ـب دی ـب انگر اـین واـقـعـیت ـج ـش اـنـحصـاری و ـن
اری از اـنی ـع اـنی دیگر، ـجـه د که ـجـه دـن ان ـمـعـتـق ان ـهمچـن ان ـجـه ـسم زـحـمتکـش اـلـی امپرـی
ـتـبعـیض نژادی، جـنـسی و ـبی ـعدالـتی دـهـشـتـناک طـبـقاـتی ممکن اـست. ـمـبارزه در اـین راه
ر روز ان اداـمه دارد و ـه ارـیخ» ـهمچـن ان ـت ـنه «پاـی ـی ا در زـم ـیـنی ـه ر ـخالف ـهـمه پـیش ـب ـب
قشرهای وسیع تری از جوانان و توده های کار و زحمت را به صفوف خود جلب می
رـقی ارزه وـظـیـفه ـیی اـست که پـیش روی ـهـمه ـت رد و ـجـهت دـهی ـبه اـین ـمـب ـشـب د. پـی کـن

خواهان جهان قرار دارد.

ادامه  نگاهی به رویدادهای جهان...

ادامه  صف های طوالنی برای دریافت ...
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اـمـبر 2004،  ـمـنـتـشر ـشد اـیـنـست که: ازـمان ـمـلل،  در گزارـشی که در دـس اـبی ـس ارزـی
ر وـحـشت و ر اـث ـست ـبلکه ـب ر ـنـی ا اـمن ـت ـنـه ـست و یکم ـنه ـت رن ـبـی از ـق ان در آـغ «ـجـه
اـست ر آن ـسـی اـلب ـب اـست ـغ ده اـست و ـسـی داـیی ـش ر دچار شکاف و ـج ـشـت ـی ـجنگ ـب
ران ـب ـست که رـه د از سـوـئی سـاـلی داـن اـی روزی شـده اـست.»  2004 راـب ـجنگ اـف
ا زی، ـب اـمه رـی رـن دـهی و ـب اـن ازـم ا ـس اـنه  ـب اـیه داری آگاـه رـم رـین کـشورـهای ـس ـعـمده ـت
ازپس گرـفـتن ده، ـسـعی ـبه ـب زی ـش اـمه رـی رـن وـمی ـب ا ـهـج ده و ـب ای ـحـساب ـش ورـه اـن ـم
اـبع اوـلـیه ا و ـمـن ازارـه ر ـب ازع ـخود ـب راـندن کـنـترل ـبال ـمـن اوردـهای ـبـشرـیت و گـسـت دـسـت
اه ـمه 8 کـشور ـجـهان و ـبه ویژه اروپای ـمرکزی و اروپای ـشرـقی کردـند.  در اول ـم
ـسوسـیالـیسـتی ـسابق به اتـحادیه اروپا، ـباشگاه ـسرـمایه داری ـنو ـلیـبرال اروپا پـیوسـتـند ـتا
اـسی ادی- ـسـی ای اـقـتـص رـین ـبـلوک ـه زرگـت راج اـسـتـقالل ـمـلی یکی از ـب ـبه ـقـیـمت ـح
ـور ـط ـتـحـده ـب ـاالت ـم ـته اـی ـال گذـش ـد.  در ـس ـاـیه را ـبه وـجـود آورـن ـرـم ـان ـس ـجـه
ـسـیـسـتـماـتیک ـبرـناـمه ـخود ـبرای ـتحکـیم ـموـقـعـیت اـین کـشور ـبه ـمـثاـبه ـنـیروی ـمـسـلط ـبر
ـجـهاـنی یک ـقـطـبی را ـبه پـیش ـبرد.  ـهدف واـشنگـتن«ـتـسـلط ـهـمه ـجاـنـبه» ـبر پاـیه ـبـهره
رن گـیری از ـنـیروی ـنـظاـمی و در چـهارچوب پروژه ـتـبدـیل ـقرن ـبـیـست و یکم ـبه «ـق
طـرح شـدن بـرنـاـمه «گـستـرش دمـوکراـسی در جـدیـد آمـریکاـیی» ـمی بـاشـد. ـم
ر ورـیه در ـشـه اه ـف و در ـم اـت راـنس اـمـنـیـتی ـن ار در کـنـف زرگ» که اوـلـین ـب اـنه ـب اورـمـی ـخ
اـئـید ـطراـحان ـسـیاـست ـخارـجی و ـنـظاـمی کـشورـهای ـموـنـیخ آـلـمان ـمورد ـبررـسی و ـت
االت اه ژوـئن در اـجالس «گروه 8» در اـی رار گرـفت و سپس در ـم اـیه داری ـق رـم ـس
ـمتـحده به ـتـصوـیب رـسـید و نـهاـیـتاٌ در کنـفراـنس ـسران پـیـمان ـنـظامی ـناـتو در ـماه ژوـئن
ا راتژیک و ـب ـطـقه اـسـت ـن رل اـین ـم رای کـنـت اـیه ـب رـم ان ـس د ـجـه اـست واـح اـبه ـسـی ـث ـبه ـم

اهمیت مورد تائید قرار گرفت، را باید در این راستا ارزیابی کرد. 
وه ـتـحـمـیل ا ـشـی اـمی ـتـنـه ـظ ـشان داد که ـقدرت ـن ال 2004 ـهمچـنـین ـن ـتـحوالت ـس
اراده «وال اـسـترـیت» و ـسرـماـیه داری ـنوـلـیـبرال ـنـمی ـباـشد. در ـطرح ـهای امپرـیاـلـیـسم
اـیی که ورـه وکراـسی» که آزاداـنه  در کـش رای دـم اـنه ـمـلی ـب ر «اـع ـظـی اـیی ـن ار ـه اـخـت ـس
وردـنـظر «ـجورج رار «دـموکراـسی» از ـنوع ـم رای اـسـتـق االت ـمـتـحده ـب ورد ـهدف اـی ـم
ـبوش» و کاخ سـفـید می ـباشـند، عـمل می کـنـند، نـقش اـساسی دارـند. ـهدف گـسـترش
اـسی اـین ای کالن اـقـتصـادی- ـسـی اـست ـه رل ـسـی اٌ کـنـت ـت اـی اـسی و ـنـه ات ـسـی دم ـثـب ـع
کـشورـها ـمی ـباـشد.  کوـبا و وـنزوـئال در ـسال گذـشته ـهدف چـنـین ـعـملکردی ـبودـند.
اـین ـسازـمان ـبا ـفراـهم کردن ـمـناـبع ـعـظـیم ـماـلی ـبرای ـنـیروـهای ارتـجاـعی و ـفاـسد سـعی
ـبه ایـجاد ـسازـمان ـهای ـضدانقالـبی وـسیع و ـتوده ای به ـمـنـظور ـتدارک «انـقالب ـهای
زوـئال در ـسال گذـشـته ا گوـنه دارد. وـن اـیت از ـشورش ـهای کودـت ا ـحـم ـمـخـمـلی» و ـی
اـست وگو چاوز» از رـی اری «ـه رکـن رای ـب ای راـستگرا ـب روـه ـی ان  کارزار ـن در جـرـی
اـنه ان «اـع ازـم دوم» ـصـحـنه آشکار ـعـملکرد ـس راـن رـیق «رـف ور از ـط وری اـین کـش ـجـمـه
ای روـه ـی ـبـته دراـیت ـن ود. اـل د ـب وی کاخ ـسـفـی اـبت از ـس ـی وکراـسی» ـبه ـن رای دـم ـمـلی ـب
ـمردـمی و ـبـسـیج و ـسازـماـندـهی زـحـمتکـشان در ـنـهاـیت در ـجرـیان رـفراـندوم ـماه اوت
ز اـنه ـمـلی ـبرای دـموکراـسی» ـقـبالٌ ـنـی 2004 ـبه شکـست ارـتـجاع اـنـجاـمـید.  ـسازـمان «اـع
وگو چاوز» و ـهمچـنـین د «ـه ای ـض ار ـه اـخـت دادی ـس اـلی ـبی درـیغ ـبه ـتـع ا کمک ـم ـب
دیکاـیی «آ.اف.ال. ـسی.آی.ا.» ان ـسـن ازـم ـستگی» ـس رکز ـهـمـب اح «ـم اـلی ـجـن اـمـین ـم ـت
اـنـند «کـنـفدراـسـیون کارگران آـمریکاـسـعی در ـتـشوـیق اـتـحادـیه ـهای دـست راـسـتی ـم
وـنزوئال» کرد که از کودـتای 2002 در این کـشور ـحـماـیت کرد و ـمتـعاـقب شکـست
ـیـدی در ـنـاـیع کـل ـصـاب در ـصـنـعت ـنـفت و ـص ـت مـود ـبـا تـدارک اـع کودتـا ـسـعی ـن
د. صـاد کشـور را ـفـلج کـن ـت زوـئال، اـق یگارـشی مـاـلی وـن اـمه هـای اـل رـن چهـارچوب ـب
ا ـبرای ـقرن ـها در ـطـلب ـحاکـمـیت ـمـلی و ـمردـمی و زـحـمتکـشان در ـتـماـمی کـشورـه
ان ـهـمـیـشه ارزه آـن اـبل ـمـب ارزه کرده اـند و ـجاـلب اـینکه ـطرف ـمـق دـموکراـسی ـمـلی ـمـب
ـطـبـقه ـسرـماـیه دار، ـنـیروـهای ـثروـتـمـند و ـقدرـتـمـند ـبوده اـند. اـینکه اکـنون ـنـماـیـندگان
رـیف» ازـتـع رـفی ـسـعی ـبه «ـب اـیه داری از ـط رـم ای ـس رـین اـنـحصـارـه ده ـت اـسی ـعـم ـسـی
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ای دادـه اـلی ـبه رـخ ال 2005 ـمـیالدی ـنـظری اـجـم ای ـس در اوـلـین روزـه
ا و اکـتیک ـه ان، ـبه درک روـند ـتـحوالت و ـبه اـتـخاذ ـت ـسال گذـشـته در ـجـه
اری ـمی کـند. روـهای ـترـقی ـخواه ـی ارزاـتی از ـسوی ـنـی راتژی ـصـحـیح ـمـب اـسـت
ارزه ای راـیط ـمـب ودار ـش رـین وـجـهی ـنـم ال 2004 ـبه ـبـهـت ده ـس والت ـعـم ـتـح
اـست که زـحـمتکـشان ـجـهان درگـیر آن ـهـسـتـند و ـفرـصت ـها و ـخـطراـتی که
اـیه رـم رار دارد را روـشن ـمی ـسازد. کـشورـهای ـبزرگ ـس ا ـق ر آن ـه در ـمـسـی
اـلی که در ال گذـشـته در ـح ده، در ـس االت ـمـتـح ا اـی داری، و در راس آن ـه
د،  ـمـشـخـصه ـهای ذاـتی ـخود از ـبـحران اـقـتـصادی ـعـمـیق دـست و پا ـمی زدـن
ـجـمـله ـجنگ ـطـلـبی و ـنـظاـمی گری، در ـتـهاـجم ـبه ـحـقوق دـموکراـتیک ـخـلق
ـها، و ـعالـقه ـبه ـتـشدـید اـسـتـثـمار ـبه ـنـماـیش گذارـند.  اداـمه اـشـغال ـغـیرـقاـنوـنی
رش ـسـطـین، گـسـت ردم ـفـل راـئـیل ـبه ـم ـبه دوـلت اـس اـن اـجم ـهـمه ـج راق، ـتـه در ـع
د ـعـلـنی دـی ا، ـتـه رـیـق ای آـف ورـه ا در کـش دز و کودـت اری اـی ـیـم داـمـنه ـجنگ، ـب
اـیه داری ـهـمه رـم اـنی ـشدن» ـس د «ـجـه د روـن ـشدـی ـسـتی، و ـت اـلـی وـسـی ای ـس کوـب

شواهدی نیرومندی ازین مشخصه ها است.
ای اـه ا وجـود ادـع و که ـب د اـین ـحـقـیـقت ـب اـه ان ـش ال 2004 ـجـه در ـس
اـیه رـم ای ـس ورـه اـست گذاران کـش دس» ـسـی اـمـق اوت چگوـنه «اـتحـاد ـن ـتـف ـم
داری، رژـیم ـهای ارتـجاـعی و دیکـتاـتوری ـهای ـجـبار ـحاکم در کـشورـهای
در ـحال رـشد، ـبانکداران و ـسرـماـیه داراـنی که از ـطرـیق ـسرـماـیه ـهای اـفـساـنه
اـنه ان اـصـلی رـس اـحـب د، و ـص ـسـتـن ان ـه رل اـقـتـصاد ـجـه ای ـخود در ـصدد کـنـت
دی کردن حکوـمت سـرمـاـیه و ـمقـدس هـای ـجـمـعی ـجهـان، در ـجـهت اـب
ـجـلوه دادن آن ـعـمل کرد.  نکـته ـقاـبل ـتوـجه دیگر در ـسال گذـشـته اـین ـبود
دـست گرـفـتن اوـمت و ـب رای ـمـق ا ـب وان ـخـلق ـه درـتی از ـت ای پرـق اـنه ـه ـش که ـن
ای اورد ـه ـسم ـبه دـسـت اـلـی اـبـقه امپرـی اـجم ـبی ـس ا ـتـه اـبـله ـب رای ـمـق اـبتکار ـعـمل ـب
ا ـترورـیـسم» ـظاـهر ـشد.   اـفـشای ـبـشری در ـقرن ـبـیـسـتم، ـتـحت ـبـهاـنه «ـجنگ ـب
عـقیم ـبودن ـسرـماـیه داری در غلـبه ـبر ـمشکالت و ـناـهنـجاری ـهای اقـتـصادی،
دار و ـعـمـلی ای پاـی ـست و اراـئه راه ـحل ـه اـسی و ـمـحـیط زـی اـعی، ـسـی ـم اـجـت
ـردم و ـری از ـم ـت ـع ـی ـوف وـس م ـصـف ـازـه ـته ـب ـال گذـش ـا  در ـس ـرای آن ـه ـب
زـحـمتکـشان را زـیر پرچم ـمـبارزه «ـجـهان دیگری ـممکن اـست» گرد آورد.
ال ردـمی در ـس ای ـم روـه ا و ـنـی زوـئال و اوروگوـئه ـخـلق ـه ان، وـن دوـسـت در ـهـن
اـتی ـتخـاـب ای اـن روزی ـه اـنه، پـی رـقی خـواـه ای ـت و ـه ـی اـت رـن ـت ا اراـئه آـل 2004 ـب
اـیش ـسم را ـبه ـنـم ـی اـل ای امپرـی دودـیت ـه ری را  کـسب کرده و ـمـح چـشمگـی
گذاردـند.  کوـبای اـنـقالـبی ـبا اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـمـبتکراـنه و ـمـبـتـنی ـبر جـلب
ـحـماـیت وـسـیع ـترـین ـطـیف ـنـیروـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـمـبارزه ـخود ـبرای ـحـفظ
ال ای آن  اداـمه داد. در ـس اورد ـه رش دـسـت ـسـتی و گـسـت ـی اـل ـی وـس ـسـتم ـس ـسـی
2004 مردم جهان با حیرت ـبه نتایج درخشان اقتصادی ویتنام ـسوسیالیستی
و چین که در تحت رهبری احزاب کـمونیست به ساختمان سوـسیالیسم در

شرایط ویژه بومی و بین المللی ممکن شده است، نظاره داشتند. 

میوه های تلخ تسلط سرمایه داری!
سال گذشته عراق، افغانستان، هائیتی، کنگو، سودان، سواحل عاج در
ای اـنه ـه ال ـمی ـسوـخـتـند.  رـس ارـجی و اـشـغ داـخـله ـخ آـتش ـمـهـیب ـجنگ، ـم
د. ره کردـن ری ـصـحـنه هـای دـلخـراش ـجنگ، شکـنـجه و ـفقـر را ـمخـاـب ـخـب
سـازمـان ـمـلل در آخـرـین مـاه سـال فـاش کرد که کشـورهـای ـجهـان در
ارد دالر) ـصرف ـهزـیـنه ـهای رـیـلـیون دالر (ـهزار ـمـیـلـی اً یک ـت رـیـب ـمـجـموع ـتـق
ـسـیار ـبـیـشـتر از ـمـقدار ـبودـجه ای اـست که ـسـلـیـحاـتی ـمی کـنـند و «اـین رـقم ـب ـت
ـقادر ـبه ـحل ـمـعـضل ـفـقر اـست، که در ـحدود 40 ـتا 70 ـمـیـلـیارد دالر تـخـمـین

زده می شود.»   

جهان در سالی که گذشت:
سال 2004- سال گسترش مبارزه خلق ها برای صلح و عدالت اجتماعی



ای اـست ـه وـجـیه ـسـی رف دیگر ـت وکراـتیک و از ـط وکراـسی و ـعـملکرد دـم دـم
ار دروـغـین ود در پوـشش ـشـع اـنه ـخ ـسـلط جـوـی زاـنه و ـت رـی وـن رکوبگراـنه، ـخ ـس
«گـسـترش دـموکراـسی» که در حقیـقت اسم رـمز «گـسـترش حکومت ـبازار» می
وکراـسی» ـفـقط یک اـیه داری «دـم رـم ران ـس رای ـس ـست.  ـب د، ـتصـادـفی ـنـی اـش ـب
کلمه است، یک ابزار ـسیاسی، یک وسیله حـفاظت از ثروت ها و نـفوذشان و
ـترـجیـحاٌ اـفزاـیش و گـسـترش آن.  ـعملکرد دوـلت ـهای ـسرـمایه داری در ـساـقط
ده در ـن ر دوـلت ـمصـدق در 1953 و دوـلت آـل ـظـی ای ـمـلی ـن کردن حکوـمت ـه
1973 و دوـلت ـمـترـقی ـمورـیس ـبـیـشاپ در گراـنادا در 1981 و حکوـمت ـترـقی
اـنـسـتان در دـهه 1980، ـتوـطـئه آن ـها ـبرای ـساـقط کردن کـشور ـخواـهان در اـفـغ
ـسـتی و ـحمـاـیت آنـان از دوـلت آرـیل شـارون در سـرکوب ـی یـاـل هـای سـوـس
جنایتکارانه مردم فلسطین ورژیم های کودتاچی پرویز مشرف در پاکستان و
ار واـقـعی شگرـعـی اـی ـم وـشه در ـشـیـلی و  ـن و پـیـن زی، آگوـسـت دوـن و در اـن ارـت وـه ـس

«دموکراسی» مورد نظر امپریالیسم است.
      

«جهانی دیگر» ممکن است!
دار ـصـلح و رـف ای ـط روـه ارزه ـنـی رش ـمـب د و گـسـت دـی ـش ال ـت ال گذـشـته ـس ـس
اـیه داری رـم اـنی ـشدن» ـس اـمی گری و «ـجـه اـست رـشد ـنـظ ر ـضد ـسـی ـشرـفت ـب پـی
ـبود. از ـنـماـیش ـقدرـتـمـند ـمـخاـلـفان ـسرـماـیه داری ـنوـلـیـبرال در ـموـمـبای (ـبـمـبـئی)
ـنـدن ـبـر در ـل ـمـاـعی اروپا» در ـنـواـم ـت ـتـان، ـتـا اـجالس « ـفـوروم اـج ـنـدوـس در ـه
رای اـمه رـیزی ـب رـن اـتـیو ـترـقی ـخواـهی و ـصـلح ـبه ـهـمفکری و ـب رـن داران آـلـت رـف ـط
ـسازـماـندـهی ـمـبارزه ای وـسـیع در مـقـیاس ـجـهاـنی پرداـخـتـند. در ژاـنوـیه چـهارـمـین
کنـفراـنس اـجـتـماـعی جـهاـنی ـبا ـشرکت یک ـصد ـهزار نـفر از 130 کـشور جـهان
اٌ روی ـمـساـله ـتـغذـیه و ـحـقوق ـمرـبوط ـبه ـبرگزار ـشد. ـبـحث ـهای اـجالس ـعـمدـت
ود. رکز ـب ـتـم ا ـم ـبـعـیض ـه وضـوع  ـت اـمی گری و ـم ـظ رضـد ـن ارزه ـب ـب ز ـم ـی آن و ـن
ای ـمـهم ـبه ـه ـن رار گرـفت.  از ـج ورد گـفتگو ـق اٌ ـم ـیـع ظـاـمی گری و ـصـلح وـس ـن
ـست - ـی د ـبه ـنـقش ـفعـال احـزاب کمـوـن اـی مـاـعی ـجهـاـنی ـب اـجالس هـای اـجـت
ا ارزه ـب ـب رای اـین ـم ز ـب اـمه رـی رـن د و ـب ـمـن درـت دی ـق ون ـبه واـح کارگری که اکـن

شکوه بدل شده اند، اشاره کرد.
دـستگاه ـعـظـیم ـتـبـلیـغاـتی ـسرـمایه داری سـعی دارد زـحـمتکـشان را ـبه اـین ـمـتـقاـعد
کـند که که از ـنـیروـهای ـسـیاـسی و دوـلت ـهاـیی ـحـماـیت کـنـند که ـباور ـخود ـبه
وـمی را الکـیت ـعـم رـیق ـم ور از ـط ادی کـش داـخـله ای در اداره اـقـتـص رگوـنه ـم ـه
ای ا ـشرکت ـه رارداد ـب اـشـند وـنـقش ـخود را ـمـنـحـصراٌ اـمـضاء ـق ار گذاـشـته ـب کـن
رـخورد داـنـند. اـین ـب اـندـهی و اراـئه ـخدـمات اـجـتـماـعی ـب ـخـصوـصی ـبرای ـسازـم
ـنوـلـیـبراـلی ـهـمان ـمدـلی اـست که ـساـخـتار ـهای ـماـلی ـبـین اـلـمـلـلی ـنـظـیر «ـصـندوق
اـنی» و ـقدرت ـهای اـنی» و «ـسازـمان ـتـجارت ـجـه ـبـین اـلـمـلـلی پول»، «ـبانک ـجـه
ام، چـین و ـن ـت ا، وـی ال 2004 کوـب د. در ـس اـیت ـمی کـنـن ـسـتی از آن ـحـم ـی اـل امپرـی
ـسم را در ـی اـل وـسـی ان ـس اـخـتـم اـیی که ـس ورـه وکراـتیک، کـش وری کره دـم ـجـمـه
ای وار ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـتالش ـه راـیط دـش د، در ـش رار داده اـن ود ـق ور کار ـخ دـسـت
ر و اـست پیگـی د. ـسـی ای ـمـهـمی را ـبه دـست اوردـن روزی ـه ود اداـمه داده و پـی ـخ
ی و ی ـخـلـق ـوکراـس ـرش دـم ـت ـا در گـس ـیــست کوـب ـزب کوـن ـبه ـح ـاـن ـمه ـج ـه
اـلـیـسم را ـبه شکـست کـشاـنده اـلـیـسم در ـعـمل ـتـهاـجم امپرـی اوردـهای ـسوـسـی دـسـت
ان آنگوـنه اـست که ا در ـسـطح ـجـه ا کوـب ـستگی ـب وـفـقـیت کارزار ـهـمـب اـست. ـم
ده اـست و ـحـتی زوی ـش داٌ ـمـن دـی ا ـش ال کوـب ریکا در ـقـب اـلـیـسم آـم اـست امپرـی ـسـی

دیگر کشورهای سرمایه داری از آن فاصله می گیرند. 
در ـسال 2004 ـمردم وـیـتـنام پـنـجاـهـمـین ـسالگرد آزادی ـهاـنوی و ـشـصـتـمـین
اورد ـهای ـمردم ام را ـجـشن گرـفـتـند. دـسـت الگرد ـتشکـیل ارـتش ـمردـمی وـیـتـن ـس
ـقـهرـمان وـیـتـنام، که ـسه ـماه دیگر ـسی ـمـین ـسالگرد شکـست ـنـظاـمی امپرـیاـلـیـسم
آـمریکا را ـجـشن ـخواـهـند گرـفت، در ـساـخـتـمان یک کـشور ـمدرن و ـمـسـتـقل و
اـقـتـصادی شکوـفا در ـشراـیط دـشوار کـنوـنی در تـحت رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست
وـسـعه اـجـتـماـعی- اـقـتـصادی 2005- 2001 اـمه ـت رـن اـله ـب اـمه 4 ـس ام، در کارـن وـیـتـن
ـشـخـصه ـشر ـشد ـم ر ـمـنـت اـمـب ام که در سپـت ـمـنعکس اـست. در گزارش دوـلت وـیـتـن

رخ 7/2 درصـدی ـبـیل ـن دار از ـق اال و پاـی اٌ ـب ـت ـب ـس ا رشـد ـن صـاد ـمـلی ـب ـت ای یک اـق ـه
اـلص ـمـلی، رـشد 15/2 درـصدی ـصـنـعت، رـشد 7/2 درـصدی اـخ د ـن وـلـی وـسط ـت ـمـت
ـبـخش ـخدـمات و رـشد ـمـتوـسط 13/6 درـصدی ـصادرات ـتـصوـیر ـشده اـست. ـمـهم
ترین هدف برنامه ای ویتنام در سال 2005 حصول نرخ رشد 8 الی 8/5 درصدی
ـتوـلـید ـناـخاـلص ـمـلی اـست.  در روز 24 دـساـمـبر وزارت ـتـجارت وـیـتـنام اـعالم کرد
که ـمیزان ـصادرات ویـتنام در ـماه دـسامـبر از 2/4 میـلیارد ـفزونی یاـفته است. این اـمر
وده ارد دالر ـب ر 26 ـمـیـلـی اـلغ ـب ال 2004 ـب ام در ـس ـبه ـمـعـنی آـنـست که ـصادرات وـیـتـن
ی دـهـد. ـبل از آن رـشـدی 29درـصـدی را ـنــشـان ـم ـبت ـبه ـسـال ـق اـست که ـنــس
ا اـیی ـبـین 60 ـت ا رـشدـه اـخـته ـشده از چوب و دوچرـخه، ـب ـصادرات ـمـحـصوالت ـس
ار از ـمرز یک 87 درـصد ـنـسـبت ـبه ـسال ـقـبل از آن، در ـسال گذـشـته ـبرای اوـلـین ـب

میلیارد دالر گذشته است.
ای اـست ـه ارچوب ـسـی ام که در چـه ای اـقـتـصادی وـیـتـن اوردـه وازات دـسـت ـبه ـم
ـمـحوری ـحزب کـموـنـیـست و ـبر پاـیه یک ـبرـناـمه دـقـیق و ـحـساب ـشده ـبرای ـتـثـبـیت
ام اـبتکارات وـسـیـعی را ـتـن د، دوـلت وـی ده اـن اـصل ـش ام ـح ـتـن ـمـلـلی وـی وـقـعـیت ـبـین اـل ـم
ره ا و ـبـه ر و روـسـت اوت ـبـین ـشـه ردم، کاـهش ـتـف ـشـتی ـم ود وـضـعـیت ـمـعـی رای ـبـهـب ـب
اوردـهای اـنـقالب اـنـفورـماـتیک و تکـنوـلوژی ـمـندی ـتوده ـهای وـسـیع ـمردم از دـسـت

مدرن سازمان داده است.
در ـهـمـسایگی وـیـتـنام، ـساـخـتـمان یک ـجاـمعه ـمدرن و ـخودکـفا که در راـسـتای
ان، اداـمه ور ـجـه رـین کـش د در چـین، پر ـجـمـعـیت ـت رکت ـمی کـن ـسم ـح ـی اـل ـی وـس ـس
وـقف ر ـت ـظ ـنـت ر ـلـحـظه ـم اـیه داری که از یک دـهه پـیش ـه رـم اـفت.ـتـحـلـیل گران ـس ـی
رـشد اـقـتـصادی چـشمگـیر و پیگـیر اـین کـشور ـبوده اـند، اکـنون اذـعان ـمی کـنـند که
ور اـسی اـین کـش ار ـسـی اـخـت اـعی چـین پاـیه در ـس ادی- اـجـتـم ـسـتم اـقـتـص ـشروی ـسـی پـی
دارد.  در ـسال گذـشـته اـیاالت ـمتـحده ـبا ـسراـسـیمگی ـسـعی در اـتـخاذ ـسـیاـست ـهاـیی
ـبرای ـمـحدود کردن رـشد ـمـقـبوـلـیت ـبـین اـلـمـلـلی چـین ـنـمود. ـسران اـیاالت ـمـتـحده ـبا
ـظر ـتـجاری  ـبه راتژیک» و اـینکه اـین کـشور از ـن اـبه«رـقـیب اـسـت اره ـبه چـین ـبه ـمـث اـش
ا اـتـخاذ ـسـیاـست ـقدرت دوم ـجـهان پس از آـمریکا ـبدل ـشده اـست، ـسـعی دارـند، ـب
هایی از ـقبیل کنترل ـمنابع نفـتی، بصورـتی امکان اعمال نـفوذ بر اـین غول اقتـصادی
ـشرق آـسـیا را ـبدـست ـبـیاورـند.در روز 30 دـساـمـبر روزـناـمه «ـتاـیـمز ـماـلی» (ـفاـیـنـنـشال
ان وـقـعـیت چـین در اـقـتـصاد ـجـه ر ـتـحـلـیل ـم اـله ـهای ـخود که ـبه اـم رـمـق اـیـمز) در ـس ـت
اـخـتـصاص داـشت اذـعان کرد که «ـصـعود اـقـتـصادی چـین ـتازه ـشروع ـشده اـست.»
ـتاـیـمز ـماـلی نـهایـتاٌ ـتائـید ـمی کـند که دوـلت چـین ـبا ـسـیاست گذاری ـمدـبرانه ـتواـنـسته
اـست که ـمانع رـشد ـبـحران ـهای مـعـمول ـبدـلـیل رـشد ـسرـیع و ویژه اـقـتـصادی ـبـشود.
اـیه رـم ان ـس ده ـجـه دی ـتـحـلـیل گران ـعـم انگر ـجـمع ـبـن ـی اـمه که ـب اـله اـین روزـن رـمـق ـس
داری است اـضافه می کـند:  « ـنـتایج اکـنون کامالٌ واضح ـهستـند...از 1979 ـتاکـنون
ای روـه ـی وـسط ارـتش و ـن د، آن ـهم ـنه ـت ان را ـفـتح کـن ـسـته اـست که ـجـه واـن چـین ـت
ـنـظاـمی ـخود، بلکه ـبا کارـخاـنه ـهاـیش.»  ـسرـمـقاله آنگاه به وـحـشـتی که رـشد ـساالـنه
ـظـیم درت ـع ام یک ـق ور در ـمـق ور اـین کـش ر 9 درـصدی چـین و ـظـه اپذـی وـقف ـن ـت
اد کرده اـست، ـسـخن ـمی گوـید. چـین اـیه داری اـیـج رـم ـتـجاری در کـشور ـهای ـس
ا را در ـساـیه ـعـمالٌ کـشورـهای ـموـسوم ـبه «ـبـبرـهای آـسـیاـیی» در ـجـنوب ـشرـقی آـسـی
گذاـشـته اـست. در ـسال 2004 ـهر ـهـفـته ـبـطور ـمـتوـسط یک ـمـیـلـیارد ـسرـماـیه ـبه چـین
وارد ـشد. ـتـصـمـیم گـیری ـهای دوـلت چـین اکـنون ـبـطور ـمـسـتـقـیم و مـحـسوـسی ـبازار
ـنـفت، ـمواد اوـلـیه، ـبازار ـسـهام و ارز در ـسراـسر ـجـهان را ـمورد ـتاـثـیر ـقرار ـمی دـهد.
ارد دالر ـمی ـیـلـی ر از 1000 ـم االـت ان ـب ا ـبـقـیه ـجـه االـنه آن ـب اـبل ـس ارت ـمـتـق زان ـتـج ـمـی

باشد، و ذخیره ارزی این کشور 524 میلیارد دالر است.
ار ـجـمـعـیت 1/3 زاـیـنده چـین، در کـن اـین ـحـقـیـقـتی اـست که ـقدرت اـقـتـصادی ـف
ـدرت ـور را ـبه یک ـق ن کـش ـا، اـی ـی ت ویژه آن در آـس ـی ـوـقـع ـاردی آن و ـم ـی ـل ـی ـم
ادر ـبه چـشم ون ـق دل کرده اـست. کشـورهـای سـرمـاـیه داری اکـن راتژیک ـب ـت اـس
پوشـیدن ـبر نـظرات و ـمواضع چین در ـصحنه ـبین اـلمللی ـنـیسـتـند. تـحرک کم ـسابقه
و فـعاـلیت ـهای دیپـلـماـتیک چـین در ـخاورـمـیانه، آـسـیا، آـفریـقا و آـمریکای التـین در
ـسال 2004 را ـباـید انعکاـسی از اـین وـضـعـیت داـنـست.  ـمـیاـنـجی گری ـموـثر چـین در
ـجرـیان ـتـنش ـهای ـبـین اـیاالت ـمـتـحده و کره ـشـماـلی و ـجـلوگـیری از ـبرـخورد ـهای
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اـنی ان، ـیـعـنی کـس اـلی آـن ای اـحـتـم زدـه اـم ردم از ـن ار ـم زـج ا ـعـلم ـبه اـن والـیت» ـب
اـمزد ـمـشـترک ـبا اـفـتن ـن ـماـنـند الرـیـجاـنی، والـیـتی، اـحـمدی نژاد، رـضاـیی در ـی
رکاـنه گروه ازی زـی ان ـب د. در اـین ـمـی ـسـتـن ادی رو ـبه رو ـه ای زـی واری ـه دـش
ـسـته ـبه ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی، از کـلـیدی ـترـین رـهـبران رژـیم اـسـتـبداد، ـهای واـب
اـنه رـبه شکـست ـمـفـتـضـح وز ـتـج اـنی که  ـهـن ـسـنـج وـجه اـست. رـف أـمل و ـت اـبل ـت ـق
اـنتـخاـبات ـمجـلس ـشـشم را ـفراـموش نکرده اـست ـمـترـصد اـست ـتا ـشراـیـطی را
ـفراـهم آورد که ـبه ـعـنوان «ـناـجی» اـمـتـحان داده رژـیم ـبا ـتواـفق کـلی ـمـجـموـعه
ده که اـلی آـیـن اره ـبه ـمـیدان آـمده و در «اـنـتـخاـبات» اـحـتـم ا دوـب ای از ـجـناح ـه
ان دـهی ازـم ات» ـمـجـلس ـهـفـتم ـس اـب ـتـخ وـنه «اـن اس ـنـم ر اـس ور کرد ـب د ـتـص اـی ـب
ـنه ـی رد.  در اـین زـم وری را  ـبه دـست بگـی اـست ـجـمـه د شـد سکان رـی خـواـه
سـخـنان ـعـطار زاده به اـندازه کاـفی گوـیا و روـشن اـست. او درـباره رـفـسنـجاـنی
و نـقش او ـمی گوـید: «ـهاـشـمی ـیک نـیروی اـصولگرا و از رـهـبران مـلت اـست
اـیت ول دارد، ـحـم ا را ـقـب ـشی ـم وان ـکـسی ـکه ـم ان از وی ـبه ـعـن ولگراـی و اـص
ـمی ـکـنـند اـما ـبه اـعـتـقاد ـبـنده ـهاـشـمی ـخود ـخواـهان ـحـضور ـنـیروـهای ـجوان و
ا ـتـغـیـیری ـساـخـتاری، ـحرف ـتازه ای ـبرای گـفـتن ـتازه ـنـفس اـست ـتا ـبـتواـنـند ـب
روان ـخط اد در ـجـبـهه پـی ورت ـشـکل گرـفـتن ـیک اـتـح د... در ـص اـش داـشـته ـب
ارز و ـشورای اـمـعه روـحاـنـیت ـمـب ان، ـج راـکـسـیون اـصولگراـی اـمام و رـهـبری، ـف
ارک ری ـمـب اـنی، اـم ـسـنـج اـشـمی رـف زدی ـه اـم ای اـنـقالب ـن روـه ـی اـهنگی ـن ـهـم
اـست... درـهرـحال ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی ـهـمانگوـنه ـکه رـهـبر ـمـعـظم اـنـقالب در
اـنتخاـبات دوم ـخرداد 76 فرـمودـند؛ مثل و ـمانندی ـندارد ولی اـنتظار ـنیروـهای
د، اـین اـست ـکه ـن ـسـت اـشـمی ـه ای ـه ود آـق د ـقـلـبی ـبه وـج ـمـن اـنـقالب ـکه ـعالـق
ات اـب ده اـنـتـخ اپدـی رـیت ـقوی ـکه از او اـنـتـظار ـمی رود ـب دـی ر و ـم دـبـی ا ـت ـشان ـب اـی

برخورد مناسبی داشته باشد.»
ـمی ش و وـضـعـیت هـاـش یـان ارزیـاـبی هـای اراـئه شـده دربـاره ـنـق در ـم
رـفـسـنـجاـنی ـسـخـنان ـسـعـیدی، ـمـسؤول واـحد ـسـیاـسی ـجاـمـعه روـحاـنـیت ـمـبارز،
ـجاـلب و ـقاـبل ـتأمل اـست. سـعـیدی ـضـمن اـشاره ـبه اـخـتالـفات پـیش آـمده ـبـین
جبهه ـمشارکت و ـمجمع روـحانیون ـمبارزه، ـبا اعالم  ـنامزدی کروبی و ـمعین
ارف را ـبه ز وجـود دارد که ـع ـی اـیی ـن وضـوع که ـتالش ـه و اشـاره ـبه اـین ـم
اره ـنـظر ـجاـمـعه اـمزد ـمـشـترک ـمـشارکت و ـمـجـمع  ـمـعرـفی کـنـند درـب وان ـن ـعـن
اـمزد ـمـشـترک ـمی گوـید: «اـصولگراـیان در اره ـتـعـیـین ـن ارزه درـب روـحاـنـیت ـمـب
ر از االـت ظـام را ـب صـاـلح ـن را ـم د زـی ـن ـسـت ـطق ـه ـن ای خـود دارای ـم حـرـکت ـه
ـبه ای ـکه دمـرـت ـن اـبی ـبه اهـداف ـبـل د و دـست ـی ـن ات مـوردی ـمی داـن اـخـتالـف
ـمـصالح ـعاـلی ـنـظام را ـتأـمـین ـکـند، اـسـتراتژی آنـهاـست .ـممـکن اـست در ـحال
ان ـبه دای اصـولگراـی دـی ان کـاـن دـم وع چـی ـبـهـمی در ـن مـای ـم حـاضـر، دورـن
ول ای اـص داـه دـی اـن ا دیگر ـک اـنی ـب ـسـنـج اـشـمی رـف ـخـصوص در ـجـمع ـبـین ـه
اـشـمی و درک ای ـه اـیت، دراـیت آـق ا در ـنـه اـشد، اـم ان، وـجود داـشـته ـب گراـی
ام و ـظ اـلی ـن اـعی، ـبه ـسـمـتی ـخواـهد رـفت ـکه ـمـصاـلح ـع راـیط اـجـتـم وی از ـش
أـمـین و ـتـضـمـین ـشود ـبه ویژه آـنـکه آـقای ـهاـشـمی وـحدت ـجـناح اـصولگرا ـت
ـهـمـیـشه از وـفاق ـسـخن گـفـته اـند و اـمروز اـیـجاد اـین وـفاق در دو ـجـناح ـکار
روـبی ا ـحـضور ـمـعـین و ـک دی  ـب اد ـسـعـی ده اـست. » ـبه اـعـتـق ـشـکـلی ـش ار ـم ـسـی ـب
وـفاق دو ـجـناح روی ـهاـشـمی در ـحال ـبه ـحداـقل رـسـیدن اـست اـلـبـته ـبه گـفـته
ود ـحل کرده اـست و گـفـته رای ـخ ز ـب ـی أـله را ـن ـس اـنی اـین ـم ـسـنـج دی رـف ـسـعـی

است «هرچه نخبگان بخواهند»
ـبـهه از ی  اـین ـج ـبـهه مــشـارکت در ارزـیـاـب ـیـرکل ـج ی، دـب ـم رـضـا ـخـاـت
ای ـمـخـتـلف «ذوب در والـیت» ـبه ای گروه ـه رـخورد ـه ده و ـب ات آـیـن اـب اـنـتـخ
اران اـفـظه ـک ان ـمـح ا درـمـی اره ـمی کـند و آن اـین اـست که: «ـم اـلـبی اـش نکـته ـج
دو گروه دارـیم ـکه در ـیک اـصل ـمـشـترک ـهـسـتـند و آن ـحـفظ ـقدرت ـبه ـهر
رـبه ای درـحـکوـمت دارد و داـقل ـیـکی ـتـج ا اـین دو گروه ـح ـقـیـمـتی اـست. اـم
مـان عـده ای ا حـدودی ـمی ـفـهمـد. گروه دیگر ـه سـازوکـارهـای آن را ـت

د اداره واـنـن دـهـند ـنـمی ـت ا ـب واـیی را ـبه آـنـه اـن ود اگر ـیک ـن رـم ام روزی ـف د ـکه اـم ـسـتـن ـه
روز اـین گروه ـحاـکم ـشده اـست و ـمی ـخواـهد ـکـشور را اداره ـکـند. ـنـتـیـجه ـکـنـند. اـم
ـحاـکـمـیت اـیـنـها ـغـیر از ـهـمـین ـکه ـمی ـبیـنـیم ـنـیـست و چون در اداره ـکـشور شـکـست ـمی
ـثل نـد. ـم ـن ـیت هـای دیگران را ـهم ـتخـرـیب ـک ـمه ـفعـاـل نـد ـه ـن خـورنـد ـتالش ـمی ـک
ـبرـخوردی ـکه ـبا دوـلت ـمی ـکـنـند و ـتالش ـمی ـکـنـند ـتا درون ـخودـشان ـهم ـبه ـتـسوـیه
دست ـبزنـند و ـخود ـحاکم ـعلی االطالق ـشوـند. آنچه در زـمینه ـبرـخوردـهای نـهادـهای
ـته دارد. ـک ـشه در اـین ـن تـد رـی مـدیگر اـتقـاق ـمی اـف ـظه کـاران بـا ـه یـار ـمحـاـف ـت در اـخ
د ـن واـن د ـکه ـمی ـت ـطه ـضـعف دارـن دیگر ـنـق در ـهم از ـیـک اـنه آـنـق أـسـف ـت اـنه و ـم وـشـبـخـت ـخ
د واـهـن اـیت روی ـهم را ـخ ـشـبـیـنی ـمن اـین اـست ـکه درـنـه ا پـی د؛ اـم وـبـن دیگر را ـبـک ـهـم
اـبل را ـیه، ـطرف ـمـق اـی ـض وه ـق د. ـق د ـش واـه وـشی سپرده ـخ راـم ز ـبه ـف د و ـهـمه چـی وـسـی ـب
ـعصاره فضایل ملت ـخواهد خواـند وآنها هم قوه قـضاییه را کاخی رفیع که ـبر ویرانه

های قوه قضاییه جناب آقای یزدی بنا شده است معرفی خواهند کرد.»
نکـته ـقاـبل ـتوـجه دیگر در اـین کـشمکش ـهای اـنـتـخاـباـتی ـبه ـمـیدان آـمدن ـمـهدی
کروبی کارگزار رژیم والیت فـقیه، به عـنوان ناـمزد انتـخاـباتی مجمع روـحانـیون مـبارز
اـمزد اـنـتـخاـباـتی ـجـبـهه ـمـشارکت، و ـبـخش ـهای ـعـمده ـیی از در ـمـقاـبل ـمـعـین، ـعـنوان ـن
اـئتالف جبهه دوم ـخرداد است. ـخاتـمی در این ـباره می گوـید: «به ـنظر ـما دکـتر مـعین
ـشاـنس اول انتـخاـبات رـیاست جمـهوری آـینده اـست. درهمـین وضع فعلی، وی رـقیب
اـبل ـخواـهـند آـمد؛ اـین را ـنـظرـسـنـجی دـیداـهاـیی اـست ـکه از ـجـناح ـمـق اـصـلی ـهـمه ـکاـن
ان وری او ـصورت گرـفـته اـست. درـمـی داـت دـی اـن د ـکه ـقـبل از اـعالم ـک اـیی ـمی گوـیـن ـه
ـهـمه ـکاـندـیداـها، دـکـتر ـمـعـین ـکـمـترـین آرای ـمـنـفی را دارد و ـبـیـشـترـین ـظرـفـیت را ـبرای
ر ـشـت رـمـعـین ـهم از ـهـمه ـبـی رای دـکـت ار ـب ـسـیل ـک اـن راـین پـت اـب ردم داراـست؛ ـبـن رـفی ـبه ـم ـمـع
أـنه ـبـخـشی از اـسـف ار و ـمـت ـظه ـک اـف اح ـمـح اـست؛ ـبی دـلـیل ـنـیـست ـکه از ـهـمـین االن ـجـن
ـجـناح اـصالـحات، روی ـبه ـتـخرـیب آورده اـند.» و سپس ـبا اـنـتـقاد از ـموـضع گـیری ـها
ارز، اـضاـفه ـمی کـند: «ـجـناب ـموـسوی ـبـجـنوردی، از ـنـماـیـندگان ـمـجـمع روـحاـنـیون ـمـب
آـقای ـموـسوی ـبـجـنوردی ـعزـیز ـهـسـتـند وـلی ـخود اـیـشان ـمی داـنـند ـموـضع ـما چـیـست؛
ـماـهم ـمی داـنـیم ـموـضع اـیـشان واـکـثرـیت ـعزـیزان ـمـجـمع روـحاـنـیون وـساـیر گروـهـهای
اصالح طلب چیست وطبعاً اـمر تبلیغاتی با واقع اـمر متفاوت است. ما ـبرای رسیدن به
وده ر ـمـعـین ـجـمع ـب د ـشرط داـشـته اـیم ـکه ـهـمه در دـکـت ود چـن دای ـمـطـلوب ـخ دـی اـن ـک
راـین ـلزوـمی ـنـمی ـبـیـنـیم از ـغـیر از ـکاـندـیدای ـخود ـحـماـیت ـکـنـیم. ـشاـنس اـب اـست. وـبـن
واـهم ـخدـمت ـبـعـضی ا ـمن ـمی ـخ اع ـهم ـبـیش از ـبـقـیه اـست اـم رای اـجـم ر ـمـعـین ـب دـکـت
اـسب ـن دان ـم ارـکت چـن ـش وـضع ـم ردن از ـم رض ـکـنم اـینگوـنه ـصـحـبت ـک ان ـع دوـسـت
ـنـیـست اـمروز ـهرـکس از ـقول ـمـشارـکت ـحرـفی ـمـیزـند واـظـهار ـنـظر ـمی ـکـند ـکه اـلـبـته
ـمـشـخص اـست ـجـنـبه ـهای ـتـبـلـیـغاـتی دارد اـما اگر ـبه ـکـنه ـماـجرا دـقت ـکـنـیم ـسوء ـتـبـلـیغ

برای خودشان است...»
اکم ون ـح اـعـی دارکاـتی که ارـتـج وـجه ـبه ـت ا ـت اـسی اـین اـست که ـب ا نکـته اـس و اـم
ات ـتخـاـب د اـن د که روـن ر ـمی رـس ـظ د ـبه ـن ده اـن ده دـی ـن ات» آـی اـب ـتـخ رگزاری «اـن رای ـب ـب
ورای ا اـین ـش ـتـه د و در اـن د ـش زی تکرار خـواـه اچـی ای ـن اوت ـه ا ـتـف ـمـجـلس ـهـفـتم ـب
راـیط را زاـحم» ـش اـتی «ـم اـب ـتـخ زدـهای اـن اـم ا ـحذف ـن ود که ـب واـهد ـب ان ارـتـجاع ـخ نگـهـب
ـبرای روی کار آـمدن «ـسردار ـسازـندگی» و ـیا دیگر کارگزاران ارـتـجاع ـفراـهم کـند.
ا و ردم ـم رای ـم ول ـب ـب اـبل ـق دی ـق د روـن واـن ـشی ـنـمی ـت دـیـهی اـست که چـنـین ـنمـاـی ـب
ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـعتـقد به آزادی در کـشور ـما ـباـشد. کارـناـمه ـسـیاه مـجـلس ـفرـماـیـشی
ون د از ـهم اکـن ای آن تکـیه زده اـن ر کرـسی ـه زدوراـنی که ـب ر ـم ـی ار کـث ـهـفـتم و  ـشـم
ـنـشانگر وـضـعـیت دوـلت آـیـنده و رـئـیس ـجـمـهور آـتی آن ـنـیز ـمی ـباـشد. ـتـجرـبه ـهـشت
ـسال گذـشـته ـبه روـشـنی ـنـشان داده اـست که ـبا اـبزار و راه کارـهای ارـتـجاع ـنـمی ـتوان
اـلـفت  و ردـمی و ـمـخ روـهای ـم ـسـیج ـنـی رد. ـب ا را ـبه پـیش ـب د اـصالـحات در ـمـیـهن ـم روـن
ـسازـمان ـیاـفته ـتوده ای ـبا ـبرـناـمه ـهای ارتـجاع یگانه راه مـقابـله ـموـثر ـبا رژـیم اـسـتـبدادی
ـتـرک ـیـز ـبـدون ـحـرکت مــش ن اـمـر ـن ـحـاکم و کارگزاران رنگارنگ آن اـست. اـی
مـاـعی ـهمچون ای اـجـت روـه ـی االـنه ـن ردـمی و شـرکت ـفـع ای آزادی خـواه و ـم روـه ـی ـن
کارگران و زـحـمتکـشان، ـجواـنان و داـنـشـجوـیان و زـنان دالور ـمـیـهن ـما ـمـسـیر ـنـخواـهد

بود.
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اـهی اـکاراـنه ای ـکوـت اـنور رـی زـحـمـتـکـشان اـیران ـمـعرـفی ـکـند از ـهیچ اـقدام و ـم
ا ـکـنـفدراـسـیون آزاد ـنـکرده و ـنـمی ـکـند. رواـبط روـبه گـسـترش ـخاـنه ـکارگر ـب
ش نـون ـنـق ـمـلـلی اـست و اـک ـین اـل ـشـکل زرد ـب کـارگری (ICFTO) ـکه ـیک ـت
اـنی ـسازی رـجـه اـسـتـهای ـمـبـتـنی ـب ـمـعـیـنی را در ـسـطح ـبـین اـلـمـلـلی درراـسـتای ـسـی
ارگر اـنه ـک ای گذـشـته ـخ ال ـه د از آن ـجـمـله اـست. ـبـعالوه درـس ال ـمی ـکـن دـنـب
تماس هایی نیز با ـبرخی موسسه های خارجی مانند ـموسسه آلمانی فردریش
ا دار ـب ال پـیش دردـی د ـس ارگر چـن اـنه ـک رـکل ـخ ود، دـبـی رده ـب رارـک رـق رت ـب اـیـب
ـمـسـئوالن اـین ـموـسسه گـفـته ـبود ـخانه ـکارگر اـکـنون دیگر ـیک ـتـشـکل ـمـسـتقل
د اـی ز خـاـنه کـارگر و ـب ـی ون ـن ا، اـکـن ـصـنـفی و اـتحـادـیه ای اـست. دراـین راـسـت
ران و راـی وـجه ـبه ـشراـیط ـحاـکم ـب ا ـت ربگوـیـیم رژـیم درـصدد ـهـسـتـند ـب واـضح ـت
ـمـنـطـقه ـتـشـکل ـهای ارـتـجاـعی ـنـظـیر ـشوراـهای اـسالـمی ـکار و ـخاـنه ـکارگر را
ا ـسـتـقل ـصـنـفی آـنـه ای ـم ان ـه ازـم اـبه ـس ان و ـبه ـمـث دگان واـقـعی زـحـمـتـکـش اـیـن ـنـم
ـمـعرـفی ـسازـند. چـندی پـیش درـجرـیان ـبرگزاری پنچـمـین ـهـماـیش ـمـلی ـکار،
اـمه ای درـبـیـست ـبـند ـتـنـظـیم و ـتـصوـیب ـشدـکه ـحاوی ـنـظررـسـمی رژـیم ـطـعـن ـق
ار ان ـبـین اـلـمـلـلی ـک ازـم ای 87 و 98 ـس اـمه ـه اوـله ـن ران ـبه ـمـق اق اـی راـلـح ـمـبـنی ـب
ای وراـه ار ILO ، ـش ـمـلـلی ـک ان ـبـین اـل ازـم وـشش اـین اـست ـکه ـبه ـس اـست، ـک
ـشی اـی رـم اـیی ـف اـه دـیـک راـتی و ـحـتی ـسـن ا اـندک ـتـغـیـی ارگر ـب اـنه ـک اـسالـمی و ـخ
رـحی ون ـط د.  دراـین ـخصـوص اـکـن وـن رـفی ـش ای واـقـعی ـمـع دـیـک وان ـسـن ـبـعـن
ـتوـسط وزارت ـکار درـحال ـتـهـیه و ـتـنـظـیم اـست ـکه ـطـبق آن ـسـندـیـکاـها اـجازه
والن ـسـئ ارگر و ـم ای ـک زدـه اـم د ـصالـحـیت ـن اـیـی ا ـت اـفت اـم د ـی واـهـن اـلـیت ـخ ـفـع
اـیـید ـهیچ ـفردی ـنـمی ـسـندـیـکا از ـسوی وزارت ـکارـخواـهد ـبود و ـبدون اـین ـت
ا ا اـنـتـخاب و ـی دـیـک ره و ارگان ـهای اـجراـیی ـسـن دـی رـکـیب ـهـیات ـم د درـت واـن ـت
ـشـکـیل اـیی ـکه ـمـمـکن اـست اـینگوـنه ـت اـه دـیـک رـتـیب ـسـن ود. ـبه اـین ـت ـتـعـیـین ـش
ـشوـند از ـهم اـکـنون مٌــهر دوـلـتی ـبودن و ـغـیرـمـستـقل ـبر پـیـشاـنی ـخود دارـند. اـلـبته
اگون درـمورد ـتـشـکل ـهای اً دردوران ـشاه ـنـیز ـبه اـشـکال گوـن اـبـق اـین روش ـس
ـکارگری اـعـمال ـمی ـشد و اداـمه آن ـتوـسط رژـیم والـیت ـفـقـیه ـتازگی ـندارد.
اـیه داری رـم دگان ـس اـیـن ـم ار ـن ـش رـف د زـی رح ـنـیم ـبـن اـست ـهـمـین ـط ـنـج اـلب اـی ـج
اـنی ـبه ده و ـمـعـلوم ـنـیـست چه زـم اـن ران ـمـسـکوت ـم وروـکراـتـیک اـی ـتـجاری و ـب

اجرا گذاشته شود. 
ـسـخـنان اـخـیر ـعـلـیرـضا ـمـحـجوب دـبـیرـکل ـخاـنه ـکارگر ـکه درـخـبرگزاری
رـهـمـین ر ـب اـظ اـفت، ـن ار ـی ـش ـت ال اـن ـس اه اـم ارـیخ 5 دی ـم ا- ـبه ـت ـن ران- اـیـل اراـی ـک
ـمـوـضـوع اـست. ـمـحـجـوب اـعالم داـشت:  ـشـوراـهـای اـسالـمی ـکـارـیـادگار
ار اـین اـخـت د، ـس ـسـتـن روزی اـنـقالب ـه ـشوراـهای اـسالـمی اـعـتـصاب دردوران پـی
د اـی ده اـست ـب اـن ادـین ـم ـنـی ون ـبه ـصورت ـب اـکـن دای اـنـقالب ـت ـت ـشـکل ـکه از اـب ـت
درآـیـنده ـنـیز ـحـفظ ـشود. . . وـظاـیف ـشوراـها ـباـید ـبه گوـنه ای اـصالح ـشودـکه
اـشـند. . . ره داـشـته ـب دـی ـشـتری درـتـصـمـیـمات ـهـیات ـم ارات ـبـی اـعـضای آن اـخـتـی
ای رـمـمـکن اـست، اـنـجـمن ـه ارگری ـغـی ـشـکل ـک ان ـبـیش از 2 ـت زـم اـلـیت ـهـم ـفـع
ـصـنـفی و ـساـیراـتـحادـیه ـهای ـکارگری از ـتـشـکـیالت ـمـکـمل ـشوراـهای اـسالـمی

کارهستند که باید به درخواست کارگران تشکیل گردند .
ازی را ـمـهم ان ـخصـوـصی ـس اردرجـرـی ای اـسالـمی ـک وراـه وی ـنـفش ـش
ـخواـند ودرواقع یادآورـشد، این نـهاد زرد و ارتـجاعی اـهرمی است درـخدمت
جناح ـبندی ـهای رژیم درجرـیان خـصوصی سازی و سـهم خواهی آنـها ازاین

برنامه ضدملی و ضدکارگری!
ای واـقـعی و اـه دـیـک اد ـسـن واـست اـیـج ری ـخ وع، ـیـعـنی پیگـی وـض ژرـفش ـم
اـمه اـحـیاء ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی زـحـمـتـکـشان ـتاـبدان درـجه رـسـیده اـست ـکه روزـن
دی ـطی ـیک ـمـطـلب ورـشـی اری ـخ ال ـج اه ـس ارـیخ دوـشـنـبه 7 دی ـم رق ـبه ـت ـش
واـنع ررـسی ـم ام  ـب اـله ای را ـتـحت ـن اـیل پرداـخت و ـمـق ـس ازگوـیی ـم ـتـحـلـیـلی ـبه ـب
اـقـتـصادی- ـسـیاـسی ـشـکل گـیری ـتـشـکـیالت ـمـسـتـقل ـکارگری، چـکش پـنـجم
راـنی دار ـتـه رو ـحق ـم ام ـخـس ا  ـبه ـقـلم ـشـخـصی ـبه ـن دـیـک ورا و ـنـعل ـسـن رـمـیخ ـش ـب
ار و اـله ـبه چگونگی رـفـت ـشار داد. دراـین ـمـق اـسی ـخود اـنـت درـبـخش اـقـتـصاد ـسـی
ـبرـخورد مسـئوالن ـخانه ـکارگر درمـسایل ـکارگری، مواضع و ـمنافع آنـها و نـیز
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ـر ـاـی ـارگرو ـس ـبـقه ـک ـارزات ـط ـب ـرش ـم ـت ـد و گـس ـوازات رـش ـبه ـم
اـسی ز ـسـی اـهی و ـنـی اـبی ـبه ـحـقوق ـصـنـفی- رـف رای دـست ـی زـحـمـتـکـشان ـب
اء ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی ـبه ـخود، اـهـمـیت اـیـجاد ـتـشـکل ـهای ـمـسـتـقل و اـحـی
رده ای االت گـسـت ون ـفـعل و اـنـفـع د. اـکـن اـیی ـمی ـکـن ودـنـم ارز ـخ ـنـحوی ـب
دگی آن ا وجـود  پراـکـن شـان ـب ارزات زـحـمـتـک ـب د ـم شـدـی ا ـت ان ـب زـم ـهـم
درـمـحـیط ـهای ـکارگری و درـمـیان ـفـعاالن و ـمـبارزان ـجـنـبش ـسـندـیـکاـیی
رم را اـیف ـمـب اـله ـیک رـشـته وـظ ـس د. ـهـمـین ـم اـب د ـمی ـی ده و رـش دآـم پدـی
ـفراروی ـمـبارزان ـسـندـیـکاـیی و اـصوالً ـهمه پـیـکارگران راه و آرـمان ـهای
ادگی ازآن گذـشت. ـطی ـس وان ـب د ـکه ـنـمی ـت رارـمی دـه ارگر ـق ـطـبـقه ـک
ارزات اـعـتراـضی ـکارگران و زـحـمـتـکـشان گـسـترش ـهـفـته ـهای اـخـیر، ـمـب

چشمگیری داشت. 
اـعـتراض ـکارگران ـصـنـعت آب و ـبرق، اـعـتـصاب ـبـیش از 5 هـفته ای
ر، ـشـی ارگران راـم د ـصـنـعـتی آوانگان واـقع در اراک و ـک ارگران واـح ـک
ن، ـی ـم تـان ـخ ـمـای ـشهـرـس ـنـاـیع ـنخ ـن ـصن کـارگران ـص صـاب و ـتـح ـت اـع
ز ـی ر و ـن وـشـه ادر ـب ـن ارگران ـب واز، ـک ورد اـه وـله و ـن ارگران ـل اـعـتـصاب ـک
ادان و ـهمچـنـین واز و آـب رداری اـه راردادی ـشـه ارگران ـق راـضات ـک اـعـت
م ـنـفت و گاز پارس ـای ـمـه ی از پروژه ـه ـراردادی ـبـخــش ـارگران ـق ـک
ـجـنوـبی و ـمـنـطـقه ـعـسـلوـیه دراـسـتان ـبوـشـهر و تـعداد ـقاـبل ـتوـجه دیگری از

سایر رشته ها و صنایع!
ده و راـضی پراـکـن ردـیم، گرچه اـین ـجـنـبش اـعـت اره ـک اـنـکه اـش ـهمچـن
اـندـهی آن ـضـعـیف اـست، وـلی ـبه ـنوـبه ـخود ـباـعث ـهراس و ـسـطح ـسازـم
نگرانی ارتجاع ـنیز هست. این اعـتراضات و عدم ـکامیابی اکـثریت آنها،
ورش ورد ـی رای کـارگران ـکه از هـرسـو ـم روزه پرـسش ـمـهـمی را ـب اـم
اـخـته اـست. درپاـسخ ـبه اـین پرـسش ـمـهم و د، ـمـطرح ـس راردارـن ارـتـجاع ـق
ـتـقل ـکـارگری- ـس ـشـکل ـهـای ـم ـیـدی اـست ـکه ـضـرورت اـیـجـاد ـت ـکـل
ـسـندـیـکاـها و اـحـیاء حـقوق ـسـندیـکاـیی زـحـمـتـکـشان ـطرح ـشده، وـتالش و

تکاپو برای عملی نمودن آن صورت می پذیرد.
، ILO ـمـلـلی کـار ـین اـل نـدگان سـازمـان ـب مـاـی یـر ـن مـوـضعگیـری اـخ
اـنه ر ـخ ـظـی اـعی ـن ات زرد و ارـتـج اـن رـی اواـکـنش ـمـثـبت ـج انگوـنه ـکه ـب ـهـم
ـکارگر و ـشوراـهای اـسالـمی ـکار ـمواـجه ـشد، اـنـتـقاد، ـناراـحـتی و ـخـشم و
شـور را رـیت کـارگران ـک دـیکـاـیی و اـکـث ـسـتـقل ـسـن االن ـم راض ـفـع اـعـت
ILO ـنـده ارـشـد ـمـاـی ـته، آـقـای ـتـاپـیـوال ـن ـبـرانگـیـخت. درـمـهـرـمـاه گذـش
ـصل تگوـهـای ـمـف ت، پس از ـبـحث و گـف ـران داـش درـسـفـری ـکه ـبه ـتـه
والن ـسـئ د از ـم ار و ـتـنی چـن ای اـسالـمی ـک وراـه ارگر، ـش اـنه ـک ران ـخ اـس ـب
ـیالت ـمـاـعی اـعالم داـشت:  «ـتــشـک ـت ـور اـج ـنـد پاـیه وزارت ـکـارو اـم ـل ـب
د اـی ای 87 و 98 ـب اـمه ـه اوـله ـن اد ـمـق ای ـمـف ران و درراـسـت ارگری دراـی ـک
ـتـقوـیت و ـحـماـیت ـشوـند، ـبدون اـیـنکه ـحـماـیت ـهای فـعـلی ـکاـهش ـیاـبد و
ـنـیز ـباـید تـحـلـیـلی از ـمـشکالت و ـموانع ـموـجود درراه فـعاـلـیت ـتـشکل ـهای

کارگری ارایه دادو همچنین به استقالل تشکل ها توجه شود. . .   »!
اـنون ـشوراـهای اـسالـمی راـین ـمـساـله ـبودـکه ـق اـکـید ـب ا پـیش از اـین ـت ـت
ـکار ـکه دراـصل ـشـشم ـقاـنون ـکارآـمده اـست، ـناـقض ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی
ـاـیـد ـبه ـسـود اـیـجـاد ن ـمی ـب ـاـبـراـی ـن ـتـقل اـست و ـب و تــشـکل ـهـای مــس
ـسـندـیـکاـهای واـقـعی ـتـغـیـیر ـنـماـید. اـما اـکـنون ـخاـنه ـکارگر و ـکاـنون ـعاـلی
ـشوراـهای اـسالـمی ـکاردرـتالش ـبرای مـعرـفی ـخود ـبه ـعـنوان ـتـشکل ـهای
اـنه ـکارگر د ـکرد. ـخ دام ـخواـهـن راز پـیش اـق اخ ـت ـسـتـقل ـکارگری گـسـت ـم
ـارگران و ی و ـک ـنـف ـتـقل ـص ـوان ـتــشـکل ـمــس ـن ـع ـودرا ـب ـکه ـخ ـرای آـن ـب

جنبش کارگری- سندیکایی و چند
چالش مهم
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گزارش سازمان ملل در رابطه با تأثیر فقر 
و جنگ بر کودکان 

ر ـغم انگـیزی را در ارۀ وـضـعـیت کودکان در ـجـهان ـتـصوـی وـنـیـسف درـب ۀ ـی اـن اـلـی گزارش ـس
ان ـمـلل در گزارش ازـم اد کودکان ـس ـنـی و ـمـیالدی اراـئه ـمی دـهد.  ـب ال ـن ای ـجـشن ـس اـین روزـه
ـخود ـبه اـین ـموـضوع اـشاره ـمی کـند که ـبـیش از ـنـیـمی از کودکان جـهان به دـلیل فـقر، ـجنگ و
د.  اـین گزارش 164 ـصـفـحه ای در ـضـمن اـین که رـن سـر ـمی ـب دز در ـمحـروـمـیت ـب ۀ اـی اـجـع ـف
ـجزـئـیات پـیـشرـفت ـهاـیی را ـمـتذکر ـمی ـشود که در ـساـلـهای اـخـیر ـبه دـست آـمده اـست روـشن
ا ـمـقـصد راه درازی در پـیش وز ـت وده و ـهـن ا ـبه ـهیچ وـجه کاـفی ـنـب ـشرـفت ـه ـمی کـند که اـین پـی
اـست. کوـفی ـعـنان، دـبـیر کل ـسازـمان ـمـلل، در پـیش گـفـتار گزارش ـمـلت ـها را ـفرا ـمی ـخواـند
ر داـشـته اـط اد اـین گزارش را ـبه ـخ زاره» ـمـف ۀ ـه اـنـی ـی ررـسی «ـب رای ـب ال 2005 ـب ـشـست ـس که در ـن
ر ـمی ا را ـبه ـخـط ۀ ـم دۀ ـهـم رار گرـفـتن کودکان آـیـن د ـق دـی ورد ـتـه ـسد :  ـم وـی ان ـمی ـن د. ـعـن اـشـن ـب
ر ال رـشد وـخـیم ـت ای در ـح ور ـه ر در کـش ا وـجودی که ـفـق ده اـست  ـب دازد.   در گزارش آـم اـن
اـمـعه ـبه ده ـج ز از ـمـعـضالت ـعـم ریکا ـنـی ای ـصـنـعـتی ـمـثل آـم ورـه اـست وـلی اـین ـمشکل در کـش
ـشـمار ـمی آـید. در دـهۀ گذـشـته ـنـسـبت کودکاـنی که در ـخاـنواده ـهای کم در آـمد زـندگی ـمی

کنند در 11 کشور از 15 کشور رشد یافته افزایش یافته است.
افزون بر این، گزارش تالش می کند تا مفهوم فقر را تا حد یکی از مسائل حقوق مدنی
اـلی ـمی داـند چرا که کودکان ر از ـمـحروـمـیت ـم راـت دـین ـصورت که آن را ـف گـسـترش دـهد، ـب
ـفـقـیر   ـنـمی ـتواـنـند از حـقوق اـنـساـنی بـهره ـمـند ـشوـند، ـنـمی ـتواـنـند به ـطور کاـمل ـتواـناـییـها ی ـخود
را ـبه کار ـبرـند ـیا ـبه ـعـنوان ـعـضوی کاـمل و ـبراـبر ـحـقوق در ـجاـمـعه ـشرکت کـنـند.  ـنوـیـسـندگان
اً یک رـیـب اـعی در ـجـهان ـتـق ۀ دـف ۀ  ـساالـن زـیـن أکـید دارـند که ـه ر اـین نکـته ـت در ـسراـسر گزارش ـب
ـترـیـلـیون دالر اـست  و اـین رـقم ـبـسـیار ـبـیـشـتر از ـمـقدار ـبودـجه ای اـست که ـقادر ـبه ـحل ـمـعـضل
أکـید ـمی ارد دالر ـتـخـمـین زده ـمی ـشود. در گزارش ـت ا 70 ـمـیـلـی ـفـقر اـست، که در ـحدود 40 ـت
ار رـین آـث د، وـلی در ـمـعرض ـمرگ آور ـت ـسـتـن ا ـنـی از کـنـندگان ـجنگ ـه ـشود که   کودکان  آـغ
ان اـنـی رـب ال 1990 ـبه اـین ـطرف 90 در ـصد ـق رآورد ـمی ـشود که از ـس د.   ـب رار دارـن ا ـق ـجنگ ـه
ـجنگ ـها ـغـیر ـنـظاـمـیان ـبوده اـندکه 80 در ـصد آـنان را زـنان و کودکان ـتشکـیل ـمی دـهـند.  در
ـسـبت ـبه ویژه ـن ان، ـب اط ـجـه رـخی از ـنـق ری کودکان در ـب ازگـی رـب اره ـبه ـس ر اـش گزارش ـعالوه ـب
ـسی و ای ـجـن وـنت ـه ای روـحی و رواـنی، ـخـش اراـحـتی ـه ار ـمـنـفی دراز ـمدت ـجنگ چون ـن آـث
ور دون اـینکه ـبه ـط دگان گزارش ـب ـسـن وـی ود.  ـن راز نگراـنی ـمی ـش وزش و پرورش اـب ود آـم ـب ـن
ـمـسـتـقـیم به ـجنگ ـهاـیی اـشاره ای کـنـند که آـمریکا از ـسال 2001 ـتا کـنون ـبه راه اـنداـخـته اـست
( اـنـتـقادی که به کارول ـبالـمی ـمدـیر ـیوـنـیـسف ـشده اـست ) ـبه تـحـقـیـقات یک ـسازـمان دـیده ـبان
رو رد ـبـمب ـهای ـخوـشه ای ـتوـسط ـنـی ـشان ـمی دـهد که کارـب ـحـقوق ـبـشر اـشاره کرده اـند که ـن
های ائتالف در عراق یکی از علت های اصلی تلـفات جانی غیر نظامیان بوده است. به عالوه
در گزارش آـمده اـست که اـخـیراً ـبـیش از 100 کودک در درگـیری ـبـین ـعراـقی ـها و ـنـیروـهای
اـسی اـئـتالف در ـشـهر ـفـلوـجه کـشـته ـشدـند که ـبرـخی از آـنـها در راه ـمدرـسه ـبودـند.  ـشراـیط ـسـی
ـمـنـجر ـبه اـین ـجنگ اـفروزی ـها ـنـیز در گزارش ـمورد اـنـتـقاد ـقرار گرـفـته اـست.  ـجـهان در آـغاز
ر دچار شکاف و ـشـت ر وـحـشت و ـجنگ ـبـی ر اـث ر ـنـیـست ـبلکه ـب ا اـمن ـت ـقرن ـبـیـست و یکم ـنه ـتـنـه
ـجداـیی ـشده اـست و ـسـیاـست ـغاـلب ـبر آن ـسـیاـست ـجنگ اـفروزی ـشده اـست.  در گزارش ـبه
واـقعـیت تکان دـهـندۀ ـبـحران ـشـیوع ـبـیـماری اـیدز اـشاره می ـشود و از ـجامـعۀ ـبـین الـمللی ـخواـسته
ـمی ـشود ـتا کمک ـهای ـضروری و دارو ـهای ـمؤـثر را در دـسـترس ـقرـباـنـیان ـقرار دـهـند. ـمـساـلۀ

اری ـمـحدود ا ـبه اـبـتالی کودکان ـبه اـین ـبـیـم دز ـتـنـه اری اـی وع ـبـیـم ـشـی
ـنـمی ـشود بلکه در ـنـتـیـجۀ آن کودکان ـهمچـیـنـین ـمـجـبور ـمی ـشوـند ـبه
دـلـیل ـمرگ ـیا ـبـیـماری پدر و ـمادرـشان ـسرپرـسـتی ـخاـنواده ـهاـیـشان را
ن ـبه ـعـهـده بگـیـرـنـد.  ـبـر اـسـاس آن چه درگزارش آـمـده اـست، اـی
ر در ـفقـر و ـمحـروـمـیت کودکان، از وـث مـوضـوع یکی از عـواـمل ـم

جمله و بویژه اجبار به ترک مدرسه، محسوب می شود. 
ان ـبـین اـلـمـلـلی کار، گزارش اـین ـطور ازـم ررـسی ـس اره ـبه ـب ا اـش ـب
ادـتر کودکان ـبی ـسرپرـست ـنـتـیـجه گـیری ـمی کـندکه   ـبه اـحـتـمال زـی
ـبـیـشـتر از کودکاـنی که ـسرپرـست دارـند ـبه ـبیگاری روی زـمـین ـهای
شـا واداـشـته ـمی روـشی، خـاـنه شـاگردی و ـفـح کشـاورزی،  دـست ـف
شوـند.  گزارش در پایان حاوی  پیام روشنی   ـبرای دولت های جهان
است :   در قبال کودکان جامعۀ  خود متعهد باشید.   هر چند که طبق
ر را ـش وق ـب دودی اصـول ـحـق ای ـمـح اد ـهـمـین گزارش   دوـلت ـه ـمـف

پایۀ اصلی برخورد با شهروندان جامعۀ خود قرار داده اند.  

به نقل از نشریۀ «هفته نامۀ جهان  مردم»، ارگان
حزب کمونیست ایاالت متحده آمریکا، 16 دسامبر
2004

ای رـکـتـه ام داران ـش وان ـسـه ا ـبه ـعـن رـخی از آـنـه ـسـهم داـشـتن ـب
ا ارگر ـب اـنه ـک ا، رواـبط ـخ ودن آـنـه ا ـب رـم ارـف ـصـنـعـتی ودرواـقع ـک
اح ان ـبه ـجـن ـکـنـفدراـسـیون آزاد ـکارگری (ICFTO) ، رواـبط اـیـن
اـنه اـصالح ـتی،ـنـفش مـداـخـله جـوـی دی هـای درون ـحکـوـم ـن ـب
اـست ارگری و ـسـی راً ـک اـه ای ـظ ـشـکل ـه وـمـتی در ـت ان ـحـک ـطـلـب
ر ـظـی اـیی ـن روـه ـی اع و ـن ان ارـتـج رب و پـنـه ا، ـنـقش ـمـخ ـکـلی آـنـه
اـند ـهای واـبـسـته ـبه رـفـسـنـجاـنی اـشاره ای ـحزب اـسالـمی ـکار وـب

گذرا و معنادار شده است. 
ا دـیکـاـیی را ـب ـن اـله چاـلش هـای پـیش روی ـجـنـبش ـس ـمـق
شـانگر سـاـیل، ـن رـضه ـمی دارد! ـهـمه اـین ـم دگاـهی ـمـعـین ـع دـی
ارزان راه ـب دـیکـاـیی و ـم االن ـسـن ضـرورت آگاـهی و دـقت ـفـع
وـنی اـست. ازـیک رـنج و ـحـساس ـکـن زـحـمـتـکـشان دراوـضاع ـبـغ
ـسو ـباـید ـتوـطـئه ـهای ارـتـجاع ـبویژه درآـسـتاـنه اـنتـخاـبات رـیاـست
ش ـب ـن ـبـارزه ـج ـشـدـیـد ـم ـشـاء ـکـرد و درراه ـت ـمـهـوری را اـف ـج
ـکارگری ـبرـضد ارـتـجاع ـکوـشـید، ازدیگرـسو ـباـید ـبا ـمداـخالت
اـصالح ـطـلـبان و اـقداـمات ـمـغاـیر ـبا ـمـناـفع ـکارگران ـمـقابـله ـکردو
ـشاـلوده ـهای اـیـجاد ـسـندـیـکاـهای واـقـعی و ـنه ـفرـماـیـشی را ـبرپاـیه
وـجود و اوـضاع ـجاری اـنات ـم وـجه ـبه اـمـک اـت اـتی ـب ـصـحـیح ـطـبـق

پی ریزی کرد. راهی دشوار اما امکان پذیر!

ادامه  جنبش کارگری - سندیکایی ...


