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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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  توطئه ارتجاع بر ضد کارگران و
زحمتکشان   
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اـمه دوـلت اـحـمدی نژاد ، رـن وـجه ـبه ـمـحـتوی ـب اـت *ـب
ای ـطـبـقه کارگر و دیگر اوردـه اـفع و دـسـت ورش ـبه ـمـن ـی
زحـمتکـشان ابـعاد گـسـترده ای ـبه ـخود گرـفته اـست ،ـلذا
ـتـشدـید ـمـبارزه و ارتـقاء ـسطح ـسازـماـندـهی و ـهمـبـستگی
ر اپذـی ر ـن أـخـی ان ـجـنـبش کارگری یک وـظـیـفه ـت در ـمـی

قلمداد می شود!
ـبا آـغاز ـبه کار دوـلت اـحـمدی نژاد ، وزـیر کار ـجدـید،
که ـساـبـقأ از ـمـسـئوالن ـشورای نگـهـبان ـبوده و از چـهره
ـهای اـصـلی ـتـقـلـبات وـسـیع در ـجرـیان اـنـتـخاـبات رـیاـست
اـنه رای اـین وزارت ـخ اـمه ای را ـب رـن ود، ـب وری ـب ـجـمـه
ی شک در دراز م کرده اـست که ـب ـی ـرـس ن و ـت ـدوـی ـت
ـبـقه کارگر و دیگر ـان ـط ـیـش از پـیـش ـبه زـی ـدت ـب ـم

زحمتکشان خواهد بود.
نکـته اـساـسی در اـین اـست که ـتوـجه کـنـیم که ـجـهرـمی
ده شـده رگزـی اـعی ـب ـم ور اـجـت ر کار واـم ـبه ـسـمت وزـی
اـست ـتا در راـسـتای ـمـناـفع کالن ـسرـماـیه داری  ـتـجاری
- انگلی کـشور تغـیـیرات جدی ـیی در روابط ـحاکم ـبر
د ود پدـی وـج واـنـین ـم ای کارگری و اـصالح ـق ـمـحـیط ـه
ر کار ارـفه وزـی راـسم ـمـع ـنه ، در ـم ـی اورد . در اـین زـم ـی ـب
ـجدـید، احـمد ـجنتی، ـعـضو فقـهای ـشورای نگهـبان و از

ـسـردـمـداران واپس گراـیـان ـحـاکم، در ـبـاره وـظـاـیف
ر اـط ر کار و اـهـمـیت آن از ـجـمـله ـخ وان وزـی ـجـهرـمی ـبـعـن
اـیل ـمـهم ـس اـیل کارگری از ـم ـس اـخـته اـست : « ـم ان ـس ـش ـن
ـجاـمـعه اـست ، ـمـسأـله ـیی که گاـهی دوـلت ـها درگـیر آن
ـمی ـشوـند و ـبه پدـیده ـسـیاـسی ـتـبدـیل ـمی ـشود، ـبـناـبر اـین
د اـین اـی د ـب اـش ـب واـجه ـن شکل ـم ا ـم د ـب واـه اگر دوـلـتی ـبـخ
ـمـسایل را ـحل کـند ... یکی از ـبرـناـمه ـهای آـقای جـهرـمی
ـز کم ـی ـشکالت آن ـن ت که ـم ـون کار اـس ـاـن اـصالح ـق
د : « اواـیل اـنـقالت ـتی اضـاـفه ـمی کـن ـست».  سپس ـجـن ـی ـن
ـبرای ـتدوـین ـقاـنون کار الـیـحه ای تـهـیه و به ـمـجـلس داده
شد و در آن زـمان هم مجـلس و هم دولت وهم ـشورای
ـا ی ـب ـت ـن ـیب ـج ـرـت ن ـت ـودـنـد .» ـبه اـی ـازه کار ـب ـان ـت ـب نگـه
صـراـحت از بـرنـاـمه دوـلت  ارـتجـاـعی اـحمـدی نژاد و
ـنه ـی رات اسـاـسی در زـم ـی ـی رای ـتـغ ـنه ـب ـی ر کار اـین کاـب وزـی
رواـبط و ـقواـنین کارگری سـخن می گوـید. اـلـبته ـباـید ـیاد
ـتی از آن ـبه ـنـام یکی از ـن م ، ـطـرـحی که ـج ـی آوری کـن
رد، ـیـعـنی اـصالح و ام ـمی ـب رـمی ـن ای ـجـه ای آـق اـمه ـه رـن ـب
سـود کالن ان زـحـمتکشـان و ـب ون کار ـبه زـی ر قـاـن ـی ـی ـتـغ
ازار ، زرگ و دالالن ـعمـده ـب سـرمـاـیه داران و ـتجـار ـب
چـیزی ـنـیـست ـجز ـطرـحی که در اـبـتدای ـتشکـیل ـمـجـلس

ن اـنـقالب ـدـی ـوی ـمـشــارکت و ـمجــاـه ـس
اـسالـمی ـبا اـسـتـقـبال روـبرو ـشد . پایگاه اطالع
رـساـنی ـهاـتف، در ـتارـیخ7 ـشـهرـیور ـماه ـسال
ـجاری، در اـین ـباره ـنوـشت :  «ـبا اـین اـنـتـخاب
ـبـهه اـصالـحـات ـمی از ـج ـی ـظ ـبخـش ـهـای ـع
اره ـمـتـحد ـخواـهـند ـشد، ـهمچـنـین ـبه ـنـظر دوـب
دـین اـه ان ـمـج ازـم ان ـس د شکاف ـمـی ـمی رـس
ارز ـب ون ـم اـنـی اـنـقالب اـسالـمی و ـمـجـمع روـح
الً که در ـســـال ـهـــای اـخــیـــر شکل کاـم

ا را ـمی ـتوان   ویژگی ـهای ـعـمده روـیدادـهای اـخـیر ـمـیـهن ـم
اکـمـیت، راـمون ـح اروـیی و کـشمکش در درون و پـی د روـی ـشدـی ـت
اـشی از آن، و ـشارـهای ـسنگـین ـن اوج گـیری ـبـحران ـهـسـته ای و ـف

تعمیق نارضایتی در جامعه ارزیابی کرد وتوضیح داد.
د، ـبه دـی اـلـیت دوـلت ـج از ـفـع وازات آـغ ر ـبه ـم ای اـخـی در ـهـفـته ـه
اـنه زـنی و ا گـم ـته ـه دی نژاد، سـراـنجـام پس از ـهـف اـست اـحـم رـی
وی وـس اـسی ، ـم اـفل ـمـخـتـلف ـسـی ان در ـمـح اـلـیت آشکار و پـنـه ـفـع
ـخوـئـیـنی ـها بـعـنوان دـبـیرکل ـجدـید مـجمع روـحاـنـیون ـمـبارز ـمـعرـفی
گردـید. اـین یک ـتـحول چـشم گـیر ـبا ـهدف مـعـین در ـمـیان ـطـیف
ا از ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب  ـقـلـمداد ـمی ـشود.  ـمـعرـفی ـخوـئـیـنی ـه

در روز 8 ـشـهرـیور ـماه (28 اوت 2005 )،
ر ر اـث ده ، ـب االت ـمـتـح ان، در اـی ـئ و اورـل ر ـنـی ـشـه
اـجـعه ی ـعـظـیـمی ـشد ا” دچار ـف رـیـن ان “کاـت وـف ـت
که ـنـتیجه ی آن ـبر اـساس گزارش ـخـبرگزاری
هـای ـجهـان مـرگ هـزاران  ـتن از مـردم اـین
ر دیگری از ـی داد  کـث اـنی ـتـع ـم ر و ـبی خـاـن ـشـه
ـمردم اـین ـشـهر ـبوده اـست.  ـنـیو اورـلـئان شـهری
اـست که پاـیـین ـتر از ـسـطح درـیا ـقرار دارد و ـبا
آب اـحاـطه ـشده اـست و ـتـنـها ـبه کمک ـسدـها،
ـزـهـا و پمپ ـهـای ـقـوی اـست که از ـخـاکرـی
ـهجـوم آب دریـا ـبه داـخل ـشهـر در امـان ـمی
ـماـند. ـشـهری که ـطـغـیان ـهای درـیاـیی ـبه ـعـنوان
د. سـال د ـمی کـن دـی ـخطـری داـیـمی آن را ـتـه
گذـشـته ـتوـفان درـیاـیی ـموـسوم ـبه  «اـیوان»، اـین
ـطـری ـجـدی روـبـرو ـسـاـخت ، ـشـهـر را ـبـا ـخ
وم ـبه وـس ر اـساس درـجه ـبـندی ـم اـنی که ـب وـف ـط
ـنـدی 4 را داـشت و ـبـر مپـسـون» ، درـجه ـب ـی «ـس
دن ـبه ا، در صـورت رـسـی ـیـنی ـه اس پـیش ـب اـس
ا را ا و ـسدـه واـنـست پمپ ـه ان ، ـمی ـت واورـلـئ ـنـی
در ـهم بکوـبد و ـشـهر را ـحدود 6 ـمـتر زـیر آب
ـبـبرد . ـخـطری که اـحـتـمال کـشـته ـشدن ده ـهزار
ه هــمــراه داشـت.  در روز 28 اوت ـفــر را ـب ـن
2005، نیو اورلئان با توفان کاترینا مواجه شد،
که ـحـتی از «اـیـوان» ـشـدـیـد ـتـر ـبـود (ودرـجه
دام ـجدی ا ـهیچگوـنه اـق ـبـندی 5 را داـشت)، اـم
ـبرای مـقابله ـبا آن ـصورت نگرفـته ـبود .  گرچه

توفان  کاترینا، دولت بوش و
سرمایه داری آمریکا
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تأملی بر تحوالت درون و بیرون حاکمیت: شکاف 
ژرف تر می شود 
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آشکاری ـبه ـخود گرـفـته ـبود ـبا ـفـعال ـشدن ـخوـئـیـنی ـها از ـبـین ـبرود
، بطور کلی گمان بر این است مجمع روحانیون مبارز، مجاهدین

انقالب اسالمی و مشارکت نزدیک و متحد شوند. »
ـبـهه ـضـو ـشـورای ـمـرکزی ـج ـاـبل ـع ـنه ، ـهـادی ـق ـی ن زـم ـی ـم در ـه
ـمـشارکت، ـبه ـخـبرگزاری اـیـسـنا، ـخاـطر ـنـشان ـساـخـته اـست:  «ـهـمان
ود ان وـج ان اـصالح ـطـلـب ات در ـمـی اـب ان اـنـتـخ ای زـم ـطـیف ـبـندی ـه
ـمع ـا ـبه ـمـحـورـیت ـمـج ـده ی آن ـه ـن ـداز آـی ی چـشم اـن دارد ، وـل
روـحاـنـیون ـمـبارز ـبا ـحـضور ـخاـتـمی و ـموـسوی ـخوـئـیـنی ـها اتـحاد و
اـتـفاق ـخواـهد ـبود.»  اـین ـعـضو رـهـبری ـمـشارکت سپس ـمی اـفزاـید:
ازنگری در د و ـب ازوکار جـدـی ا ـس ده ـب ـن « ـجـبـهه اـصالحـات در آـی
رـفتار و ـهم چنین الـحاق گروه هاـیی دیگر مثل ـحزب اعتـماد ملی

و امثال آن به این جبهه ، تقویت خواهد شد.»
از دیگر ـسو ، رـفـسـنـجاـنی و ـهواداران او ـنـیز ـبه تـحرک ـخود ـبرای
ان ـسفـر ـبه د. وی در جـرـی زوده اـن شکـیل یک اـئـتالف وـسـیع اـف ـت
دال و اد ـجـبـهه اـعـت اره امکان اـیـج ـشـهد در پاـسخ ـبه پرـسـشی در ـب ـم
اد آور ـشد:  «در ـصورت ـتشکـیل ـجـبـهه ـنـقش او در آن از ـجـمـله ـی
اـعـتدال از آن ـحـماـیت ـمی کـنم،... آن چه ـمـشـخص اـست اـین که
ی احــزاب ـن ـع ـهه اسـت ـی لکه جــب ـسـت ، ـب ـی ن یک حــزب ـن ، اـی

متعددی در این جبهه با یکدیگر همکاری خواهند کرد .» 
از ـجـمله ـمـساـیـلی که ـمی ـتواـند ـنـشانگر ـتـشدـید درگـیری ـها در
س اردـهم ـمـجـل ـست چـه ـش وان ـبه ـن اشـد ـمی ـت درون حـاکـمـیت ـب
ـمی بـاـحث ـمـه مـان آغـاز ـم بـرگان اشـاره کرد که در آن از ـه ـخ
ر ـظ ار ـن رار گرـفت. اـظـه ورد ـبـحث ـق وم والـیت ـفـقـیه» ـم چون «ـمـفـه
ر ـظ د اـست و ـن داوـن وی ـخ ر اـینکه  ـحق والـیت از ـس زدی ـمـبـنی ـب ـی
ز عـدم ـسـخنـراـنی ـی راز شـد و ـن ـنی اـب شکـی دیگری که از سـوی ـم
ر ـخالف روال ـمـعمـول ، و در ـیه ـب اـم ـت ـت ـسه اـخ ـسـنجـاـنی در ـجـل رـف
اوـضاـعی که ـبه ـسـمت ـتـشدـید ـبـحران ـهای ـفزاـیـنده در کـلـیه ـعرـصه
ـها ـمی رود ، ـحـضور ـخوـئـیـنی ـها در راس ـمـجـمع روـحاـنـیون ـمـبارز
و ـبرـناـمه ـتشکـیل ـجـبـهه اـعـتدال رـفـسـنـجاـنی ، ـمـعـنای ـسـیاـسی ـمـعـین و
روـشـنی را ـمـنعکس ـمی ـسازد . اـین ـمـساـیل ـبی شک در ـمـعادالت
ـسـیاـسی آـیـنده ـنـقش اـیـفاء ـخواـهـند کرد و ـباـید ـبا دـقت ـتـمام ـبا آـنـها
د ده ـیی ـنزدیک ـشاـهدـتـشدـی ردـید در  آـیـن دون ـت رـخورد کرد. ـب ـب
ـباز ـهم ـبـیـشـتر روـیاروـیی در ـحاکـمـیت و پـیراـمون آن ـخواـهـیم ـبود،
ان ـبه ای ـطـیف اـصالح ـطـلـب اـست ـه ات و ـسـی وان و امکاـن ر ـت اـین اـم
ا زدیکی و ـهمکاری ـب اـیل ـبه ـن اـیی از آن را که ـتـم ویژه ـبـخش ـه
ـجـنـبش ـمردـمی و ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادـیـخواه و ـمـلی را دارـند ،
ـنـماـیان ـخواـهد ـساـخت. از ـهم اکـنون ـما ـشاـهد آن ـهـسـتـیم ، در اـین
ال شکل گـیری اـست ، از وـیـنی در ـح ای ـن ـطـیف ، ـصف ـبـندی ـه
یـروهـا پس از حـوادث اـخیـر و یک سـو، ـبخـش هـاـیی از اـین ـن
ای روـه ا ـنـی ری ـبه ـهمکاری ـب ـشـت اـیل ـبـی ات ، ـتـم اـب شکـست در اـنـتـخ
ـمـاـعی و آزادی ـشـاـمل اـحـزاب و ـت ـین ـهـوادار ـعـداـلت اـج ـت راـس
داد ـمی ر ـخودی ـقـلـم ا ـهـمـین چـندی پـیش  ـغـی اـیی که ـت ان ـه ازـم ـس
ـشدـند ، ـبروز ـمی دـهـند و از دیگر ـسو ، ـنـیروـها و ـشـخـصـیت ـهاـیی
ورد وب و ـم ـطـل درت  (واژه ـم د ـق وم ـبه  ـنـق وـس اـست ـم اذ ـسـی ا اـتـخ ـب
ـدی ـن ـد یک ـصف ـب ـن ی کوـش ـواداران او ) ـم ی و ـه ـعالـقه کروـب
د، شکل دـهـند. در اـمـن ر آنچه ـخـطر ـتـحـجر ـمی ـن راـب ـمـشـخص در ـب
ـان ـی ـطه ـم ـنـده آن ـبه راـب ـاـیـد گـفت ،آـی ـنـدی ـب ن ـصف ـب ـاره اـی ـب

رـفـسنـجاـنی و کروـبی و ـمـجمع روـحاـنـیون ـمـبارز ـبه رـهـبری ـخوـئـیـنی ـها و
زان ـی اره ـم وان در ـب ون ـنـمی ـت وط ـمی شـود و از ـهم اکـن رـب خـاـتـمی ـم
موفقیت و درجه تاثیر  گذاری آن در معادالت سیاسی پیش رو سخن

گفت .
ان رخ دادـهای اـخـیر ـبه ویژه ار پر اـهـمـیت در ـمـی ـسـی در ـعـین ـحال نکـته ـب
وری اـیـنـست که ، شکاف و اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـحوالت پس از اـنـتـخ
اـسی ـبه ـجداـیی در ـمـیان روـحاـنـیت ـصاـحب ـقدرت و ـفـعال در اـمور ـسـی

طرز چشم گیری رو به رشد است . 
پس از ـجداـیی روـحاـنـیون ـمـبارز از ـجاـمـعه روـحاـنـیت ـمـبارز در ـساـلـهای
ال آن ـموـضع گـیری آـیت اهللا ـمـنـتـظری و ـهواداران او دـهه 60  و ـبه دـنـب
اراـنش و جـداـیی ـیـنی و ـی ـم اـست هـای سـرکوبگراـنه ـخ ـی در ـمقـاـبل ـس
پـیروان ـمـنـتـظری از ـنـیروـهای درون ـحاکـمـیت ، و در ـسال ـهای ـنزدیک
ـیه و ـم ـوزه ـعـل ن ـح ـی ـدرـس ی از ـم ـمـع ی چون ـج ـاـی ـادـه ـه ـر ـتـشکـیل ـن ـت
پژوـهشگران ـنـسل ـجوان ـمراکز آـموزش ـمذـهـبی و اـینک اـنـشـقاق در ـهر
داـیی کروـبی از ـمـجـمع ات ، ـج اـب ـتـخ ان اـن رـی اـنـیت در ـج اح روـح دو ـجـن
روـحاـنـیون و مـخاـلـفت ـهای اـمـثال واـعظ ـطـبـسی و ـمـهدوی کـنی ـبا ـجـناح
اـنـیت ان روـح ـشانگر اـین اـمر اـست که ـجرـی ارز، ـن دیگردر روـحاـنـیت ـمـب
ـبـیش از گذـشته تـجزیه و در ـمـیدان سـیاـست پراکـنده ـخودـنـماـیی ـخواـهد
دادـهای روزـهای گذـشـته ، اـنـتـخاب ا ، یکی از روـی ر اـیـنـه کرد. ـعالوه ـب
پاـسدار ـقالـیـباف به سـمت شـهردار تـهران ـبود . اـین یک گزیـنش ـساده و

یا یک جابجایی بدون پیامد نبوده و نیست .
ن س ـشـورای اـسالـمی در ـبـاره اـی م در ـمـجـل ـنـدگان رژـی ـمـاـی یکی از ـن
اـنـتـخاب اعالم داـشت :  «اـین ـنـظریه ـمی ـتواـند ـتا ـحدی درـست ـباـشد که
ان اـلـیـباف ـبه ـعـنوان ـشـهردار ـتـهران اوـلـین شکاف ـبـین ـحاـمـی ا اـنـتـخاب ـق ـب
ا اـیـشان ـبه وـجود آـمده اـست. »  ـمـحـمدـخوش چـهره رـئـیس ـجـمـهوری ـب
اـلـیـباف ـبـیـشـتر ـبازی ـسـیاـسی ـبود که ـهر در اداـمه اـضاـفه کرد: « اـنـتـخاب ـق
نـش پاـسـدار دو ـطـرف ـمـخـاـلف و ـمـواـفق درگـیـر آن ـشـدـنـد. » گزـی
ـقالیباف به عـنوان شهردار تهران در واقع ژرـفش آن شکافی بود که در
اد ـمـجـلس ـبه کاـبـیـنه اـحـمدی نژاد در ـطـیف ذوب در ان رای اـعـتـم رـی ـج
ا ات ـب ظـار داـشت اـین شکاف و اـخـتالـف ـت د اـن اـی والـیت اـیجـاد شـد و ـب
گذـشت زـمان ـباز ـهم ـبـیـشـتر ـتـشدـید ـشود . ـبه ـبـیان دـقـیق ـتر ـجرـیاـناـتی از
دـسـین که وـتـلـفه و اـنـجـمن اـسالـمی ـمـهـن د ـهـیـئت ـم ـن اـن ـطـیف ارـتجـاع ـم
اـفرادی چون ـباـهـنر و ـمرـتـضی ـنـبوی از ـموـسـسـین آن ـهـسـتـند ، ـبا ـحـماـیت
اـلـیـباف ـنـقش ـضـمـنی ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی و واـبـستگان او ، در گزـیـنش ـق
اـساـسی داـشته و اـین اـنتـخاب ـبا ـمـنافع آـنان ـمـنـطبق ـتر اـست. در این زـمـینه
اه 84، در ـمـطـلـبی ـتـحت ـعـنوان : ارـیخ 15 ـشـهرـیور ـم اـمه ـشرق ـبه ـت روزـن
زدـهم-»  ـبه ـقـلم اـن ر ـش ران - ـنـف ر ـتـه ورای ـشـه اـبی ـتـحوالت در ـش « ارزـی
ـحـسین اـفـسون از جـمله ـنوشت: «به ـنـظر ـمی رـسد راست ـسنتی ـبا ـبازـیابی
سریع خود توانست هژـمونی خود را در قالب دولت جدـید تثبیت کند
ات ـنـهم ، اـب دگان اـصـلی اـنـتـخ رـن د و ـب دگان واـقـعی ـقدرت ـجدـی اـیـن و ـنـم
از دارد و ـنه ـب ـی اـبی ـبه کاـب ـصل رـئـیس دوـلت را از راـهـی ـحـتی ـحـلـقه ـبالـف
ـنه کاران یـان کـه ـته در اـین ـم ـب د . اـل ـنه راـست چرـخـی ر پاـش اره در ـب دوـب
ـمـحاـفـظه کار ـصالح را ـبر آن دـیدـند ـتا ـسـهم ـقوی ـترـین ـحاـمـیان رـئـیس
ـجـمـهوری را ـمـحـفوظ ـبدارـند ... ـتا ـبه اـهاـلی ـسـیاـست اـیران ـبـیاـموزـند که
ـبه رـغم شکـست ـمـطـلق در اـنـتـخاـبات و کـسب پاـئـین ـترـین رای ارودگاه
وان ـبـخش ـهای اـصـلی دوـلت ( دیپـلـماـسی و اـقـتـصاد ) را راـست ، ـمی ـت
در اـخـتـیار گرـفت..... ـمـحاـفظه کاران ـسـنـتی در اـسـتراتژیک ـترـین پایگاه
از ـهم در اـین ـخـصوص یکی از د  .»  و ـب ـتـن ای گرـف روت ـج درت و ـث ـق
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ـمـود ـمی کردـنـد و ـست ـتـوده واـن ـی ـضـای ـحـزب کـمـوـن که خـود را از اـع
ا ـجا ـمی دادـند...» (نگاه کـنـید ـبه اـمه ـه ـمـقاالت و کاریکاـتورـهاـیی در روزـن
روردـین 1379 (آورـیل 2000). در ـهـمـین اـیـمز، 28 ـف وـیورک ـت اـمه ـنـی روزـن
ریکا اد رـسـمی دوـلت آـم اد ـبه ـهـمـین اـسـن ا اـسـتـن ز ـب اـیـم ورک ـت وـی ـی اره ـن ـشـم
ارم ا، در چـه ان ـسـی ازـم و داـلس، رـئـیس ـس زوده ـشده اـست که: «آـلن دـبـلـی اـف
ا یک ـمـیـلـیون دالر ـهزـیـنه،  ـبرای ـساـقط آورـیل 1953 (ـفروردـین 1332)، ـب
مکن،  ـمـواـفـقت کرد. ـهـدف: «ـبه ـصـدق، ـبـا ـهـر روش ـم کردن دوـلت ـم
قدرت رـساـندن دولتی ـبود که بـتواـند به یک راه حل معـقول در ـمورد نفت
ـبرـسد. اـیران را ـقادر ـسازد از لـحاظ اـقـتـصادی ـبا ـثـبات و از ـلـحاظ ـماـلی ـقادر
و وـنـیـست را که ـبه ـنـح د ـحزب کـم واـن ود و ـبـت اـیش ـش دـهی ـه ـبه پرداـخت ـب

خطرناکی قوی است مورد تعقیب شدید قرار دهد...»
یـر ـین ـمی تـوان اشـاره کرد ـبه گزارش ـسـف نـاد ـهمچـن از اـین گوـنه اـس
وـقت دولت ـبرـیـتاـنـیا، در اـیران، که در ـمجـموـعه اـسـناد رسـمی دوـلت ـبرـیـناـنـیا
از ـطـبقه ـبـندی ـسری ـخارج ـشده اـست، و در آن دوـلت ـبرـیـتاـنـیا به ـهمکاری
ر ـمصـدق، روی کار آوردن رای سـرنگوـنی دوـلت ـمـلی دکـت ریکا ـب ا آـم ـب
یک دوـلت مـقـتدر و ـسرکوب ـخـشن و ـقاطع ـحزب ـتوده [اـیران] ـتـشوـیق و
ارـیـخی روـشن ـمی اد ـت ـن وـهه اـس ـب رـغـیت شـده اـست. آنچه از پس اـین اـن ـت
گردد اـین حـقـیـقت اـست که دوـلت ـهای اـسـتـعـماری ـبرای ـسرکوب نـهـضت
ران، ـیـعـنی ان اـی ردن ـحزب ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـش ران و از ـبـین ـب ـمـلی اـی
ـحزب ـتوده اـیران، کودـتای 28 ـمرداد را ـسازـماـندـهی و اـجرا کردـند. ـعدم
ران، ـبه ورژوازی ـمـلی اـی ارـیـخی ـب زل ـت زـل رـقی، ـت ای ـمـلی و ـمـت روـه اد ـنـی اـتـح
رـهـبری ـجـبهه ـمـلی، و ـهراس از اتـحاد ـبا ـنـیروـهای چپ،  و ـهمچـنـین ـهم راه
ا ا کودـت ـشدن ـبـخش ـهاـیی از رـهـبران ـمذـهـبی، از ـجـمـله آـیت اهللا کاـشاـنی ـب
ـیل 25 ـسـال حکوـمت ـم ش و ـفـاـجـعه ـتـح ـنـب ـنه ـهـای شکـست ـج ـی گران زـم
ان رداد ـهمچـن رـبه 28 ـم راـهم آورد. ـتـج ران ـف اه را، ـبه اـی ـسـته ـش ـسی و واـب پـلـی
ـمه م ـه ـررـغ ـاگوـنـش و ـب ی در اشکال گوـن ـاع داـخـل ـان داد که ارـتـج ـنــش
ادـعاـهای دروـغـین «وـطن پرـسـتی» در اـنـتـها اـبزار دـست و زـمـیـنه ـساز دـخاـلت
ای 28 اـست. اگرچه از کودـت ور داـخـلی ـمـیـهن ـم ارـجی در اـم ای ـخ روـه ـی ـن
مچـنـان اـمـروز ـبـرای ـمـرداد 50 ـسـال ـمی گذرد، وـلی درس ـهـای آن ـه
نـیروـهای ـترقی ـخواه و آزادی طـلب مهم و ـضروری اـست. 28 مرداد ـنـشان
داد که آـفت پراکـندگی ـنـیروـها و ـعدم اتـحاد ـهمه ـمدافـعان آزادی و ـمـناـفع
ـیـهن ـتـقالل ـم نـان آزادی و اـس ـم ـنه سـاز پیـروزی دـش ـی ـیـهن ـمـهم تـرـین زـم ـم
وـنی ـبـیش از اس و ـمـهم کـن ـس اع ـح ارـیـخی در اوـض رـبه ـت اـست و اـین ـتـج ـم
ان داد که ـنـمی ـش ان ـن رداد ـهمچـن رد. 28 ـم رار گـی وـجه ـق ورد ـت د ـم اـی پـیش ـب
اپیگـیری و زل، ـن زـل ا ـت ان ـجـنـبش ـب اـجـمات ارـتـجاع و دـشـمـن راـبر ـتـه ـتوان درـب
ر کرد که ارـتجـاع اـیی اـسـی ود و ـجـنـبش را در ـحصـارـه ات راه پـیـم اـش ـمـم

ترسیم کننده خطوط آن بوده است. 
اده ود ـج ای ـخ اـست ـه ا ـسـی واره ـب اع ـمـحـلی ـهـم ر اـینکه ارـتـج نکـته آـخ
ـصاف کن پـیاده ـشدن ـسـیاست ـهای اـستعـمار و امپرـیالـیسم در ـمیـهن ـما ـبوده
رـیق واه از ـط رسپردگی و ـخ ـسـتـقـیم و ـس رـیق ـهمکاری ـم واه از ـط اـست. ـخ
اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیاـنه ـیی که راه را ـبرای دـخاـلت ـبیگانگان ـباز
اـسی ـیی اـست که ـخصـوصـاٌ در أـله اـس ـس ارـیـخی  ـم د. اـین درس ـت ـمی کـن
ا دـقت و ـهوـشـیاری از آن ـفرا گرـفت. ـسـیاـست اـید ـب ـشراـیط کـنوـنی اـیران ـب
ار و اـجـعه ـب رـصه داـخـلی ـف ا در ـع ـنـه ای ضـد ـمـلی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـنه ـت ـه
اـنه ـخارـجی ـمی ـتواـند اـجراـجوـی دـهـشـناک ـبوده اـست ـبلکه ـسـیاـست ـهای ـم
راه را ـبرای دـخاـلت ـخارـجی و ـتـهدـید اـسـتـقالل و ـتـماـمـیت ارـضی ـمـیـهن ـما

باز کند.

تجربه تاریخی 28 مرداد و نقش تاریخی
مخرب  ارتجاع داخلی و امپریالیسم

را رـسـیدن 28 ـمرداد 1384، پـنـجاه و دو ـسال از کودـتای آـمریکاـیی ا ـف ـب
28 مرداد و ـسرنگونی حکوـمت ملی دکـتر محمد ـمصدق و روی کار آـمدن
رژـیم دیکـتاـتوری و واـبـسـته ـشاه ـمی گذرد. دـهه 1330 یکی از پرـماـجراـترـین
دوره ـهای ـتاریخ مـعاـصر کـشورـما اـست. درـباره وـقاـیع ـمرـبوط ـبه ـجـنـبش مـلی
ـشدن ـنـفت، کودـتای 28 ـمرداد ـسال 1332، و در پی آن، حکوـمت ـبـیـست و
پنج ـساـله رژـیم دیکـتاـتوری ـشاه  مـقاالت، کـتب و اـسـناد ـفراواـنی ـمـنـتـشر ـشده
ام وز از پرده اـبـه ده که ـهـن اـن اـقی ـم ارـیخ ـب ر گوـشه ـیی از اـین ـت اـست و کـمـت
ال از اـست که پس از گذـشت 52 ـس أـسف آـنـج ای ـت ده اـست. ـج ـش ارج ـن ـخ
اـیق اـیی کاـمل ـبه ـحـق ـن ا ـبی اـعـت اـیی که ـب روـه ـی د ـن ـسـتـن ـی وز کم ـن ارـیخ ـهـن آن ـت
ـنـوداـنه ـبـر ـتـحـرـیف و دروغ پراکـنی ـهـای ـنـوز ـع روـشن ـشـده ـتـارـیـخی ـه
رای اـنه ـیی اـست ـب أـیـید ـمی زـنـند و 28 ـمرداد ـهـنوز ـبـه ا ـمـهر ـت حکوـمت کودـت
ـیورش به ـحزب ـتودۀ اـیران و ـمـبارزه و مـفاوـمت ـتوده ای ـها در ـمـقابل کودـتا

و کودتاچیان. 
ـرداد ، در 52 ـسـال ـای 28 ـم ـنه ـهـای واـقـعی کودـت ـی ـاره ـعـلل و زـم درـب
گذـشـته ـمـجـموعه اـسـناد ـجاـلب و گوـیاـیی اـنـتـشار ـیاـفـته اـست که از ـجـمـله آـنـها
ـسـتی آمـریکا و ـی ـیم سـردمـداران وـقت دول امپریـاـل ـتـق ـس ظـرهـای ـم اـظهـار ـن
س اور، رـئـی زـنـه ان و آـی ـسـت ارـجه وـقت انگـل ر ـخ دن وزـی وـنی اـی ـت انگـلـیس (آـن
اـلـیـسم ارـیـخی گواـهی ـمی دـهـند که امپرـی اد ـت ـجـمـهوری آـمریکا)  اـست.  اـسـن
ـسـتی ـی وـن وذ ـجـنـبش کارگری و کـم ـسط ـنـف ریکا ـبه ـشدت از ـب انگـلـیس و آـم
اـیران ـبه رـهـبری ـحزب ـتودۀ اـیران ـهراـسـناک ـبودـند و اـین ـمـسأـله را ـخـطری
ـجدی در ـمـقاـبل ـمـناـفع اـسـتراتژیک ـخود ـمی دـیدـند. ـهدف اـساـسی کودـتا ـبه
اـین رواـیت ـسرکوب ـخـشن و ـخوـنـین ـجـنـبش کارگری و کـموـنـیـسـتی اـیران و
س اور، رـئـی زـنـه ود. آـی ا ـب دن ـنـفت در ـمـیـهن ـم ان دادن ـبه ـنـهـضت ـمـلی ـش پاـی
ـجـمـهوری وـقت آـمریکا، در پی ـبرگزاری رـفراـندوم دکـتر ـمـصدق و اـنـحالل
ـمـجلـس درـبـار، در ـتـارـیخ 14 اوت 1953 (24 ـمـرداد ـمـاه 1332)، درـبـاره
ر اـقـبت ـشوـمی در ـب ریکا ـع رای آـم ر ـب ران از ـجـمـله گـفت: «اـین اـم وـضـعـیت اـی
دارد. ـتوسـعه کـموـنـیـسم در آـسـیا ـموـجب نگراـنی ـبـسـیار اـست. ـصـبح اـمروز در
روزـناـمه ـها ـخواـندـید که دکـتر ـمـصدق ـنـخـست وزـیر اـیران ـسراـنـجام ـتواـنـست
ـنـحل س اـیـران ـخالص کـنـد و آن را ـم ـتـقـادات ـمـجـل ـخـود را از زـیـر ـبـار اـن
ـساخت. وی البته ـبرای رسـیدن به مقـصود از کمونـیست ها ـمدد گرفت. الزم
است دولت آمریکا برای جلوگیری از توسعه نفوذ کمونیسم در کشورهای
اـتی ـصـمـیـم ون ـت داـمات الزم را ـبه ـعـمل آورد. ـهم اکـن ران اـق ا ـمـنـجـمـله اـی آـسـی
ا را ـمـسدود اـید راه ـتوـسـعه کـموـنـیـسم در آـسـی ا زود ـب اـتـخاذ ـشده اـست. دـیر ـی

کرد. ما به این کار مصمم هستیم.» 
اد ر اـسـن ای اـخـی ال ـه ز در ـس ـی ا ـن ان دـهی کودـت ازـم اره چگونگی ـس درـب
ـجاـلـبی ـمـنـتـشر ـشده اـست. در ـسـندی ـبه قـلم دانـلد ویـلـبر، از ـطراـحان کودـتا در
ـسازـمان ـجاـسوـسی، که در 5 اکـتـبر ـسال 1997 (1376) یـعـنی پس از گذـشت
44 ـسال از ـطبـقه ـبـندی اـسـناد مـحرـمانه ـسازـمان ـسـیا ـخارج ـشده اـست، ـمی
ا اً ـب ـم ـی ـسـتـق ران، ـم ای اـی دـهی کودـت اـن ازـم ا در ـس وران ـسـی أـم واـنـیم: «ـم ـخ
اـفـسران سـلـطـنت ـطـلب اـیران فـعاـلـیت ـمی کردـند، ـجاـنـشـین نـخـست وزـیر
[دکـتر ـمـصدق] را ـبر گزـیدـند،  ـفرـسـتادگان را ـنزد ـشاه گـسـیل داـشـتـند
د، یک ـن نـد و اراده اش را ـتقـوـیت کـن دـه مـاد ـبه ـنـفس ـب ـت تـا ـبه او اـع
ـعـمـلـیات ـبـمب گذاری را ـهداـیت کـنـند که ـتوـسط اـیراـنی ـها اـنـجام ـشد
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مبارزه مشترک نیروهای اجتماعی در راه طرد رژیم والیت فقیه تشدید کنیم.
روـشن اـست که ـنـیروـهای ـتاریک اـندـیش و ـمدافع اـسـتـبداد ـخـشن، در وضـعـیت
ـجدـید،  در ـصدد ـباز پس گرـفـتن دـست   آوردـهاـیی ـهـسـتـند که ـجـنـبش ـمردـمی، ـبا
اـستـفاده از ـفـضای ـتـنـفس ایـجاد ـشده،  در ـهـشت ـسال اـخـیر ـبدـست آورده ـبود. ـما ـبر
ر اٌ گردان ـهای ـمـخـتـلف ـجـنـبش اـجـتـماـعی که در ـساـلـیان اـخـی اورـیم که ـمـطـمـئـن اـین ـب
ا د، ـب اـبل ـمالـحـظه ای داـشـته اـن اـندـهی و ـهم ـبه ـلـحاظ ذـهـنی رـشد ـق ازـم ـهم از ـنـظر ـس
ر د ـهـفـته اـخـی ای آن در چـن اـنه ـه ـش اـعی که ـن وم ارـتـج اـبل ـهـج ود در ـمـق اوـمت ـخ ـمـق
رده کارگران و ارزات گـسـت وده اـست، ـسد اـیـجاد ـخواـهـند کرد. اداـمه  ـمـب ـمـشـهود ـب
ال ان، ـحضـور ـفـع ـشجـوـی ان و داـن اـنه جـواـن راـنه و راه جـوـی ـی زـحـمتکشـان، پیکار دـل
اـیش اوـمت ـسـت واه و ـمـق رـقی ـخ ردـمی و ـت دگان ـم ـسـن وـی دان و ـن رـمـن روـشـنفکران، ـهـن
ـبرانگـیز زـنان ـبر ـضد رژـیم آن زـمـیـنه ـقدرـتـمـندی اـست که ـنـیروـهای ـسـیاـسی کـشور
را در ـسـیاـست گذاری ـخود  در این راـبطه ـیاری می رـساـند.  اـمری که ـباـید ـبـیش از
ـهرچـیز ـتوـجه ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه ـجامعه را ـبه ـخود جـلب کـند اتـخاذ ـسـیاـست ـهای
اـنه ای اـست که اداـمه ـحـضور ـتوده ـها را در ـمـیدان ـمـبارزات ـمـشـترک  و واـقع گراـی

سیاسی روز میهن میسر و تسهیل کند.
رفقا   

ود آورده راـیـطی را ـبه وـج ر ـش ای اـخـی ال ـه اـنی در ـس والت پرداـمـنه و ـمـهم ـجـه ـتـح
ارزه و اـبی ـشراـیط ـمـب اـید در ارزـی واـند و ـنـب اـسی ـیی ـنـمی ـت اـست که ـهیچ ـنـیروی ـسـی
روپاـشی ال پس از ـف دد. 15 ـس ـبـن ا چـشم ـب ر آن ـه ود ـب ارزاـتی ـخ اـست گذاری ـمـب ـسـی
ـسوـسـیاـلـیـسم در اـتـحاد ـشوروی ـساـبق و اروپای ـشرـقی واـعالم پاـیان ـجنگ ـسرد،  و
چـهارـسال پس از ـحـمله ـترورـیـسـتی ـجـناـیتکارانه ـبه ـساـخـتـمان ـمرکز تـجارت ـجـهاـنی،
در ـنـیوـیورک، و ـمـتـعاـقب آن اـعالم ـجنگ ـبر ـضد  ـترورـیـسم، ـنـظاـمی گری، ـبرـتری
ادـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـبه ـجـنـبه ـمـسـلط ا و ـنـه واـفق ـه وـجـهی ـبه ـت اـنـبه و ـبی ـت ـطـلـبی ـهـمه ـج

سیاست ایاالت متحده و نزدیکترین متحدان آن تبدیل شده است.  
ـتدوـین و اـتـخاذ ـبرـناـمه  ـخاورـمـیاـنه ـبزرگ  از ـسوی دوـلت اـیاـلت ـمـتـحده را ـباـید
تالشی در راه ایـجاد یک جغراـفیای سـیاسی ـنوین در ـخاورمیانه و ـخلیج فارس دـید
اـمی راتژیک اـین کـشور اـست. وـجود پایگاه ـهای ـنـظ اـفع اـسـت ده ـمـن که ـتـضـمـین کـنـن
دی د نگراـنی ـج واـن ران ـنـمی ـت اـیه اـی ـس ای ـهـم ورـه اـمی کـش ریکا در ـتـم رده آـم گـسـت
ـنـیروـهای ـصـلح دوـست و اـسـتـقالل ـطـلب اـیران و ـمـنـطـقه را ـبر ـنـیانگـیزد.  ـما ـهمچـنـین
اـید ازآـماج واـنـیم و ـنـب اـنه را ـنـمی ـت اـیه داری در ـخاورـمـی گـسـترش  ـجـهاـنی ـشدن  ـسرـم

برنامه  خاورمیانه بزرگ  جدا بدانیم. 
رفقای گرامی!

ـحزب ـتوده اـیران  مـعتـقد اـست که ـبا ـتوـجه به ـهمه ـمـساـیل و دـشواری ـهاـیی که
رـین ر آـنـست ـمـهـمـت اـمی گری، درگـی ـظ اـست ـهای ـن ر ـسـی اـط اـنه، ـبه ـخ اورـمـی ـطـقه ـخ ـمـن
وـظیـفه  ـنـیروـهای ـمـترـقی کـشور و ـمـنطـقه دـفاع از صـلح و ـتـشـنج زداـئی اـست.  ـمـبارزه
ـما در دـفاع از دـموکراـسی، حـقوق ـبـشر و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـنه ـتـنـها ـمـباـیـنـتی ـبا ـمـبارزه
ـبرای ـصلح و ـحـماـیت از راه حل ـهای ـصـلح آـمـیز ـندارد، بـلکه به ـطور ـتنگاـتنگی ـبه
آن واـبـسـته اـست.  اگر “ـجـهاـنی دیگر ـممکن اـست”، ـما ـمـبارزه ـبرای  آن را از ـمـسـیر
تـحوالت صلح آـمـیز، ـهـمـبـستگی ـبین اـلمـللی ـبا دیگر ـخلق ـها و ـمـبارزه ـبر حق آن ـها
در دـفاع از اـسـتقالل، دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی ـمـیـسر و ـممکن ـمی داـنـیم. اگر
اـنی ، که در اـعی ـجـه ـم ور ـبه  ـجـنـبش اـجـت ردم کـش ارزات ـم ـب وـسـتن ـم ـبه ضـرورت پـی
ـظه کار د ـمحـاـف ـمـن درـت اـبل ـهجـوم ـمحـاـفل ـق ـشی در ـمـق اـبه چاـل ـث ر ـبه ـم ان اـخـی ـی سـاـل
وـمداـفـعان ـسـیاـست ـهای ـنوـلـیـبراـلی واـقـعـیت ـیاـفـته اـست، ـمـعـتـقدـیم ـباـید ـشراـیط آن را
رای ـصـلح، ارزه ـب رای ـمـب ا ـب وده ـه وف ـت رـین ـصـف دـهی وـسـیع ـت اـن ازـم ـسـیج و ـس در ـب

دموکراسی و عدالت اجتماعی و نفی تسلط امپریالیستی بوجود آوریم.  
رفقای فدائی!

اـبه در اـنـتـها اـجازه دـهـید ـبار دیگر ـتاکـید کـنـیم که ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه ـمـث
ردـمی و گردان دـهی ـجـنـبش ـم اـن ازـم ا، در گرو ـس ـسد اـساـسی راه ـتـحوالت ـمـیـهن ـم
دون ـتالش ـمـتحـد و ـعـمل ـمـتحـد ـهـمه ر ـب ـطـی ـیـفه ـخ ای اـصـلی آن اـست.  اـین وـظ ـه
داـفع ـحـقوق ـبـشر و ـمـعـتـقد ـبه دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی در زـمـیـنه روـهای ـم ـنـی
ا ـضـمن آرزوی ـموـفـقـیت ـبرای ـنـهـمـین کنگره اگون امکان پذـیر ـنـیـست. ـم ـهای گوـن
واـند ـبه ـحـفظ و دوارـیم که اـین کنگره ـبـت ان، اـمـی ارزاـتی ـت اـمه ـمـب رـن دوـین ـب ا در ـت ـشـم
ـتـقوـیت وـحدت ـسازـمان ـبرادر ـیاری کرده و ـسازـمان ـفداـئـیان خـلق اـیران (اکـثرـیت)
را در ـشراـیط دـشوار کـنوـنی، در روـیاروـیی ـبا ـتـحوالت پرـشـتاب، پیچـیده و ـبـغرـنج،

مجهز و آماده سازد.
با گرم ترین درود های رفیقانه
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پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به نهمین
کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نـهمین کنگره ـسازمان ـفدائـیان خلق اـیران (اکثریت)، در ـشهرـیورماه ـسال
أـتی از ـسوی رگزار ـشد. ـبه دـعوت ـشورای ـمرکزی اـین ـسازـمان ـهـی ـجاری، ـب
ود. ان اـین کنگره ـب ـیـهمـاـن ز از ـجـمـله ـم ـی ران ـن ودۀ اـی رکزی حـزب ـت ـته ـم ـی کـم
ـنـماـیـنده کـمـیته ـمرکزی ـحزب پـیام ـحزب ـبه رفـقای ـفداـیی را ـبه کنگره تـقدـیم
ده در رکت کـنـن زاب ـش دگان اـح اـیـن ـم ز گرد ـن ان ـمـی رـی کرد و ـهمچـنـین در ـج
کنگره، در بـحث پـیراـمون ـحوادث ـسـیاـسی ـماه ـهای اـخـیر کـشور و ـمـسأله ـمـلی
ـشرکت کرد. متن پـیام کمـیته مرکزی ـحزب به نـهمین کنگره ـسازمان ـفدائـیان

خلق ایران (اکثریت) به شرح زیر است.

رفقای گرامی
کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـتوده ـیران، ـضـمن ـتـبریک ـبرگزاری ـنـهـمـین کنگره
ا و ـهـمه ود را ـبه ـشـم ای گرم ـخ رـیت درودـه ران اکـث ان ـخـلق اـی داـئـی ان ـف ازـم ـس
ت ـتـقالل، آزادی، ـعـداـل ـبـارزه در راه اـس م ـمی کـنـد. ـم رـفـقـای ـفـداـئی ـتـقـدـی
ا را ـبه د که ـم ـسـتـن زرگی ـه داف ـب ا و اـه ان ـه ـسم، آرـم ـی اـل وـسـی اـعی و ـس ـم اـجـت
ران از ـهـمان ـنـخـسـتـین ـسال ـهای پاـیه وده اـی وـند ـمی دـهد. ـحزب ـت یکدیگر پـی
وـلـیت ـبه ـسـئ ا اـحـساس ـم ا وـجود اـخـتالـفات ـنـظری، ـب ان ـب داـئـی گذاری ـجـنـبش ـف
ا در راه ادات ـم وده وـهـست که اـعـتـق وـجه ویژه داـشـته و ـمـعـتـقد ـب ا ـت ارزه ـشـم ـمـب
داد و اـسـتـثـمار اـصول ـمـشـترک رـهای اـسـتـب ا ی ـمـحروم از زـنـجـی اـیی ـتوده ـه رـه
ار ـهم و در یک ـسنگر ا و ـفداـئـیان را در کـن ـنـیروـمـندی ـهـسـتـند که ـتوده ای ـه
ـقرار ـمی دـهد.  ـما ـهمچون شـما مـعتـقد ـبوده اـیم و ـتاکـید داریم که اـتـحاد ـعمل
ـنـیروـهای ـمـترـقی، ـمـلی و آزادی ـخواه ـمـیـهن ـما، ـبه ویژه اـتـحاد ـعـمل ـمـیان ـهـمه
ـنـیروـهای ـمداـفع حـقوق کارگران و زـحـمتکـشان، ـعامل اـساـسی و انکار ـناپذـیر
م ای اـیجـاد یک جـایگزـین مـردـمی و دمـوکراـتیک در ـمقـاـبل رژـی در راـسـت

ضدمردمی” والیت فقیه” است. 
رفقای عزیز!

ـنهمین کنگره ـشما در مـقطع حـساسی از حـیات سـیاسی ـمیهن ودر ـشرایط
ر ـهـمه واری را در پراـب اـیف دـش ود، که وـظ ر گزار ـمی ـش ـمـلـلی ـب رـنج ـبـین اـل ـبـغ
ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه، در ـتـبـیـین و ـتـصرـیح ـمـبرم ـترـین ـمـساـیل پـیش

روی جنبش، قرارداده است. 
پـیروزی ـنـیروـهای ارـتـجاـعی در ـبدـست گرـفـتن کـنـترل ـمـجـلس و ـبه دـنـبال آن
شکـست ـناـمزد ـنـیروـهای اـصالح طـلب در نـهـمـین اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری،
و ـیـکدـست ـشدن ـحاکـمـیت در کـنـترل ارگان ـهای ـمـخـتـلف ـقدرت، وـضـعـیت
دـشواری را ـبرای ـجـنـبش اـجـتـماـعی و ـنـیروـهای ـسـیاـسی پـیـشرو کـشور ـبوـجود
ات اـب ـتـخ ان اـن رـی ا در ـج ر ـحزب ـم ـظ د ـن ور که ـمی داـنـی ان ـط آورده اـست.  ـهـم
ـخرداد 1384 اـین ـبود که ـباـید ـهـمه ـنـیروـهای اـجـتـماـعی را ـبرای ـجـلوگـیری از
پـیروزی ارـتـجاع و یکدـست ـشدن ـحاکـمـیت ـبـسیج کرد.  ـما ـضـمن ـتاکـید اـین
داد ـب ـت ـیه و اداـمه حـاکـمـیت اـس نکـته که اصـوالٌ در چارچوب رژـیم والـیت ـفـق
ـنـمی ـتوان از  اـنـتـخاـبات آزاد  ـسـخن راـند و در ـعـین ـحال ـضـمن ـطرح اـین ـنـظر
ـسـلـیم اـشات گراـنه و ـت اـست ـهای ـمـم اـتـمی و ـسـی اـمه ـضـعـیف دوـلت ـخ که کارـن
ـطـلـباـنه دوـلت او ـضرـبه ـسنگـیـنی به ـباور ـنـیروـهای اـجـتـماـعی به روـند اـصالـحات
زده است، ـمـعذالک مـعتـقد ـبودـیم که ـباـید همه تالش ـها را در راه ایـجاد یک
ـجبـهه واـحد ـبر ـضد اـسـتـبداد و ـبرای دـموکراـسی به کار گرـفت و ـبا ـبـسیج ـتوده
ـها اـجازه ـنداد که ارتـجاع به ـخواـست ـخود در زـمـینه ـتـصاـحب کرسی رـیاـست
اـبی اوضـاع ظـر در ارزـی دـیـهی اـست که اـخـتالف ـن د. ـب اـب وری دـست ـی ـجـمـه
ر اه، ـبی شک ـبه اـم ات خـرداد ـم ـتخـاـب ان اـن وار کشـور، در جـرـی رـنج و دـش ـبـغ
ر ضـد رـقی و آزادی خـواه ـب ـت روهـای ـم ـی رک ـن ـشـت ارزه ـم ـب سـازمـان دـهی ـم
ـنـیروـهای ارـتـجاع  و رژـیم اـسـتـبدادی ـیاری ـنرـساـند و از اـین رو اـین وـظـیـفه ـبر
دوش ـهـمه ـماـست که ـضـمن ـبررـسی ـحوادث ـماه ـهای اـخـیر ـتالش ـهاـیـمان را
در راه ـتـحـقق اـتـحاد ـعـمل ـهـمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه و ـسازـماـندـهی
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اـنه اـفـته، در رـس ار ـی ـش ای اـنـت ار و گزارش ـه ر پاـیه اـخـب  ـب
ـنـدیکای ـضـاء و ـفـعـاالن ـس ی، گروـهی از اـع مگاـن ـهـای ـه
وـبوس راـنی ـتـهران و ـحوـمه، در کارگران ـشرکت واـحد اـت
اـمی ـظ ـت روی اـن ـی وـسط ـن اه، ـت ور ـم رـی ـبه 16 ـشـه ارـشـن روز چـه
دستگیر و به زندان انتقال یافتند . این اـقدام نیروهای امنیتی
و ـسرکوبگر رژـیم والـیت فقـیه هـمزـمان ـبا اعـتراض گسـترده
دگان زـحـمتکش آن ـن د ـبه ویژه راـن رکت واـح کارگران ـش
اـتـقاق اـفـتاده اـست . در روزـهای گذـشته گروه ـقابل ـتوجـهی
ا وـمه ـب ران و ـح د ـتـه رکت واـح دگان ـش ـن از کارگران و راـن
مـزدهـا و دریـاـفت ـبن و ـت خـواـست پرداـخت ـبه مـوـقع دـس
دیگر ـمزاـیای ـقاـنوـنی در ـنـقاط مـختـلف ـشـهر ـتـهران دـست ـبه
رکت که، ـبه دگان زـحـمتکش اـین ـش د . راـنـن راض زدـن اـعـت
ن، در ـی ـلحـاظ زمـان و مـدت کار و ـحقـوق و مـزایـای پاـی
داـمی، که در د در اـق رار دارـن اـسب  ـق اـمـن ار ـن ـسـی وـضـعـیت ـب
ا چراغ ورد، ـب وـبی ـبه چـشم ـمی ـخ ران ـبه ـخ ر ـتـه ـسـطح ـشـه
روـشن ـبه ـعـنوان اـعـتراض در ـمـسـیرـهای گوـناگون اـتوـبوس
زد اـضر ـسـطح دـسـتـم ال ـح د.  در ـح راـنی ـحرکت ـمی کردـن
ورم رخ واـقـعی ـت ر از ـن ار پاـیـین ـت ـسـی دگان اـین ـشرکت ـب راـنـن
تکـشـان ـبه ـم ـمـوـنه یکی از اـین زـح ـنـوان ـن ـقـرار دارد ، ـبه ـع
ـراضـی خــود و ـت ـاره ـعـلل حــرکت اـع ـرنگاران در ـب خــب
ـهمکاراـنش ـخاـطر ـنـشان ـساـخت :  «ـما ـبا 18 ـسال ـساـبـقه کار
حدود 195 [هزار] تومان حقوق داریم که با کسرحق بیمه،
ـمالیات و بازنـشستگی عمأل به من 145 می رسد . »  ـبا توجه
ـدیکای کارگران ـشـرکت واـحـد ، ـن ـیت ، ـس ن وـضـع ـبه اـی
ـنـقش ـمـثـبت و ـسازـمان گراـنه ای ـبرای ـتاـمـین ـخواـست ـهای
ـمـوده اـست. پیگرد و تکـشـان اـیـفـاء ـن ـم ـنـفی رـفـاـهی زـح ـص
اً ـبه دـلـیل ـهـمـین ـنـقش ـصورت ـبازداـشت ـهای اـخـیر ـنـیز دـقـیـق
ــده ه ـعالوه، یکی دیگر از دالـیل عــم ه اسـت. ـب ــرفــت پذـی
ر ورای ـشـه اـیی ـش ـم درت ـن دیکاـیی ـق االن ـسـن ازداـشت ـفـع ـب
م ـبـا ـی ـتـق ـبـاط مــس ـتـهـران اـست . زـیـرا اـین ـشـرکت در ارـت
شـهرداری تـهران قرار دارد. ارتـجاع ـبا این اـقدام می ـخواـهد
وـضع دیکاـیی را در ـم ون ـجـنـبش کارگری  ـسـن از ـهم اکـن
اـبل رـشـته دـهی آن در ـمـق اـن ازـم اـنع از ـس رارداده و ـم ـضـعف ـق
اـقداـماـتی ـشود که دوـلت اـحـمدی نژاد ـقرار اـست آـنـها را ـبه
اـجرا در آورد (از ـجمله ـتغـیـیر و )اصالح ـقاـنون کار به ـسود

کالن سرمایه داران!) 
ده ر ـش االن دـستگـی راـنه از ـفـع اـیت پیگـی از اـین رو ، ـحـم
ـسـندیکای ـشرکت واـحد و ـعـقـیم گذاردن اـین ـنـقـشه وـظـیـفه
ا، ان اـست. ـحزب ـم اـفع زـحـمتکـش وادار ـمـن ای ـه روـه ـهـمه ـنـی
ـقوـیاً پیگرد و ـبازداـشت ـفـعاالن ـسـندیکاـیی از ـجـمله اـعـضای
ـدیکای ـن ـای کارگری و ـس ـدیکاـه ـن ـوـسـس ـس ت ـم ـئ ـی ـه
کارگران شرکت واحد را محکوم کرده و خواهان آزادی

فوری و بدون قید و شرط فعاالن دستگیر شده است.

پیگرد و بازداشت فعاالن
سندیکایی را محکوم می کنیم

وـحـشت از ـسـیل ، ـتـخرـیب و ـمرگ ، ـبر ـسر ـشـهر ـساـیه افکـنده ـبود  اـما اـعالم ـتـخـلـیه کاـمل ـشـهر ـبـسـیار
ر ـبه دـلـیل ای ـخروج از ـشـه ا و دیگر راه ـه زرگ راه ـه ر ـهنگام ـصورت گرـفت و ـبه ـهـمـین دـلـیل ـب دـی
ـعدم ـبرـناـمه ی ـمـشـخـصی ـمـمـلو از ـجـمـعـیت ـهراـساـنی ـبود که ـقـصد ـفرار از ـشـهر را داـشـتـند و اـین ـسـبب
کـًند ـشدن ـحرکت ـمردم ـبرای ـخروج از ـشـهر ـمی ـشد . از ـسوـیی دیگر، ـبـیش از یکـصد ـهزارـنـفر از
ـمردم ـفاـقد ـهرگونه وـسیـله ی نقـلـیه ـبرای ـخروج از شـهر ـبودـند . ده ـهزار ـنـفر دیگر ـنـیز در ـسواحل ، در
ـشراـیـطی ـمـشاـبه ـبه ـسر ـمی ـبردـند .  ـمردم ـهراـسان ـبه ـسوی کـلـیـسای اـصـلی ـشـهر و اـسـتادـیوم ـنـیواورـلـئان
ـهـجوم ـبردـند ـتا در آـنـجا پـناه بگـیرـند . ـبـیش از 35 ـهزار ـنـفر ـخود را ـبه اـسـتادـیوم رـساـندـند ، اـما ـتـنـها 9
زـلـشان ) ازگـشت ـبه ـقـتل گاه ـهای ـخود (ـمـن ادـیوم ـشوـند و ـبـقـیه وادار ـبه ـب ـسـتـند وارد اـسـت واـن ـهزار ـنـفر ـت

شدند تا سپس با منزل و کاشانه ی خود طعمه ی امواج کشنده و مخرب توفان کاترینا شوند.
در ـحال ـحاـضر ـنـیز ـهـنوز آـمار ـمـشـخـصی، ـبه دـلـیل وـسـعت ـفاـجـعه، از ـتـعداد کـشـته ـشدگان وـجود
ـندارد . یک روز پس از ـتوـفان ، گزارش ـشد که ـبـیش از یکـصد ـهزار نـفر از ـمردم ـنـیو اورـلـئان آواره
شده اند و بدون دسـترسی به آب آشامیدنی ساـلم و برق و یا هر امکان دیگری ، با ـیاس و نامیدی به
دـنـبال ـغذا ـمی گـشـته اـند. نکته ـجاـلـبی که  ـخـبرگزاری ـهای ـجـهان در اـین زـمـیـنه ـمـخاـبره کرده اـند اـین
ـحـقـیـقت اـست که ارـتش و پـلـیس اـین ـشـهر در ـحاـلی که ـمردم از گرـسنگی و ـبی آـبی ـبه دـنـبال دـست
ـیاـبی به امکاـنات در ـشـهر ـبودـند ـبه دـنـبال ـمواـظـبت از اـجـناس ـفروشگاه ـهای ـبزرگ و ـحـفظ ـمـناـفع آنـها
ـبود.  ـسی.ان.ان گزارش داد : «وـقت ـبرای ـهزاران اـنـساـنی که ـشش روز پس از ـتوـفان کاـترـیـنا ـمـنـتـظر
ا وـقت ات و ـی ا امکاـن أ اـعالم کرده اـست که ـم ات رـسـم ان اـست . گروه ـنـج د رو ـبه پاـی ـسـتـن ات ـه ـنـج
ان زاـید : « ـبه ازای ـهر یک ـنـفر که ازـمـی دارـیم .»  ـهـمـین گروه ـنـجات ـمی اـف ا ـن رای ـنـجات آـنـه کاـفی ـب
آب ـنـجات ـیاـفته است ، ـصدـها نـفر دیگر ـهـنوز ـمنـتـظر ـنـجات ـهـسـتـند.» (سی.ان.ان 4 سپـتاـمـبر 2005) در
راـبـطه ـبا اـقداـمات دوـلت ، ـمدارک ـفراواـنی ـبر ـمال ـمی ـشود که ـحاکی از ـعدم ـهمکاری و اـقدام ـهای
اـمه ی ردم ـصورت گرـفـته اـست . روزـن رای ـنـجات ـم ای دوـلـتی ـب ان ـه ازـم وـقع از ـسوی ـس ر و ـبه ـم وـث ـم
یـس ـلـودون ـطه ـنـوـشت : “ ـمـعـاوـنت پـل ن راـب ـی ـم ـیـا،  در ـه ـن ـی ـیـرور چاپ وـیـرـج ـمـز -ـم ـلـودون ـتـاـی
ا ـبه دـلـیل اـینکه د ، اـم ودـن ـطـقه ـب ـن زام ـبه ـم اده اـع داد پـنج ـشـنـبه ـشب آـم راد گروه اـم (Loudoun) و اـف
دوـلت ـفدرال ـنـتواـنـسته ـبود کاـغذـهای ـمورد ـنـیاز را ـبه ـموقع آـماده کـند ، مـجـبور به ـبازگـشت ـشدـند . (

لودون تایمز - میرور 2 سپتامبر)
ات دگان ، ـعـمـلـی ادـثه دـی رای کمک ـبه ـح وری ـب از ـف ـی ردم و ـن دن اوضـاع ـم ر ـش ـبه رـغم وـخـیم ـت
کمک رـساـنی ـبـسـیار ـبا ـتـعـلل و ـسـسـتی ـصورت گرـفت ، ـتـعـلـلی که ـبه ـقـیـمت ـجان ـهزاران ـنـفر از ـمردم

این شهر ، به خصوص اقشار کم درآمد و سیاه پوست ، تمام شد .
اـطق ـن رـخی دیگر از ـم ان و ـب ـئ و اورـل ر ـنـی اـلی ـشـه ادی ار اـه ار زـی اد آوری اـست که ـشـم الزم ـبه ـی
ا ـبه یک ا ـبیکار ـتشکـیل ـمی دـهـند . ـبـن ان کم درآـمد و ـی اهپوـسـت ا را ـسـی رـیـن اد کاـت آـسـیب دـیده از ـتـند ـب
«ـنـظرـسـنـجی اـنـجام ـشده ـتوـسط یک گروه ـتـحـقـیـقاـتی ـمـعـتـبر آـمریکاـیی ، ـنـشان ـمی دـهد که دوـسوم از
پاـسخ دـهـندگان گـفـته اـند که رـیـیس ـجـمـهوـیر ـمی ـتواـنـست ـسرـیـعـتر و ـبـهـتر ـبه آـسـیب دـیدگان کمک
ده ، دـلـیل ـتـعـلل واـهی ـش ر ـخ ـظ ان ـن ار که از آـن اـیی ـتـب رـیـق ان آـف ریکاـیـی وم از آـم د ... ـهمچـنـین دوـس کـن
ر د ... و اکـث ـسـته اـن اـنه داـن اـشی از ـمالـحـظات نژادپرـسـت دگان را ـن ال کمک ـبه آـسـیب دـی دوـلت در ارـس
اران گـفـته اـند که اگر ـمـناـطق آـسـیب دـیده ـسـفـید پوـست ـبودـند ، دوـلت ـبه ـسرـعت ـبرای رـیـقاـیی ـتـب آـف

کمک به آنها اقدام می کرد . » (بی بی سی 9 سپتامبر 2005)
اـیی ـهای واـن ا ـبه کار گرـفـتن ـت ا ـمی ـتوان ـب اـیع ـطـبـیـعی ـنـمی ـتوان ـجـلوگـیری کرد، اـم اگر چه از وـق
اـیع، ـبه ویژه ـصدـمات اـنـساـنی آن را ، ـبه ـحداـقل رـساـند . اـین ـبـشری ، ـصدـمات و آـسـیب ـهای اـین وـق
تـند بادها هر ساله در چنین ـموقعی در این منطقه رخ می دهند، در یکی از ایالت های ـثروتمند ترین
ا ا و ـی ا ـتـقوـیت ـسدـه واـنـست ـب رـین ـفن آوری ـهای ـمدرن ، کـشوری که ـمی ـت االـت کـشور و ـصاـحب ـب
ار دیگر ا اـین واـقـعه ـب اـمه رـیزی ـبه ـموـقع ـبرای ـتـخـلـیه ـشـهر ، ده ـها ـهزار زـندگی را ـنـجات دـهد ، اـم رـن ـب
ـشان داد. در ردم ـن دگی و ـجان ـم ا دادن ـبه زـن اـیه داری را در کم ـبـه رـم ـسـتم ـس اـهـیت ـضد ـبـشری ـسـی ـم
ـنـظام اـقـتـصادی - ـسـیاـسی که ـتـنـها ـبه دـنـبال ـسود اـندوزی و اـنـباـشت ـسرـمایه به قـیـمت ـجان اـنـسان ـهاـست
إ از ـجورج ـبوش و دوـلت او ، ـبه ـعـنوان ـنـماـیـندۀ ارـتـجاـعی ـترـین ـبـخش ـهای  اـین ـنـظام، اـنـتـظار ـطـبـیـعـت

دیگری نمی توان داشت.

ادامه توفان کاترینا، دولت بوش...
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هـفـتم ـتوـسط اـحـمدـتوکـلی، وزـیر ـضد کارگری کار ـسابق و رـئـیس ـمرکز پژوـهش ـهای
ود و اـینک اـخـته ـب اده ـس دوـین و آـم ازرگاـنی ـت اـیع و ـب اق ـصـن اـیـندگی از اـت ـمـجـلس ـبه ـنـم

اجرای آن به دولت احمدی نژاد محول گردیده است . 
ون کار اـن رح ـق ان ـط وـلی ـهـم اـعی اـست و ـبه ـق اک و ارـتـج ر ـن ار ـخـط ـسـی رح ـب اـین ـط
ـتوکـلی در اواـیل انـقالب اـست که زـیر رـهـبری ـحزب ـتوده اـیران و ـبا ـمـقاوـمت و ـمـبارزه
وـجه ـبه ـموـضع ا ـت وـین و ـب اـند و اـینک در ـشراـیط ـن اکام ـم ران ـن درـخـشان ـطـبـقه کارگر اـی
اـنون کار ـضـعف ـجـنـبش کارگری- ـسـندیکاـیی اراـیه و ـمـطرح گردـیده اـست. اـصالح ـق
اـمه دوـلت رـن وان ـب ر ـضد ـطـبـقه کارگر اـست ،در ـمـتـنی که ـبـعـن اـمه ارـتـجاع ـب رـن ـبـخـشی از ـب
اـفت ، نکاـتی ار ـی ـش اد اـنـت رای رأی اـعـتـم ـیـنه ـبه ـمـجـلس ـب رـفی کاـب اـحـمدی نژاد ـهنگام ـمـع
وـطـئه ارـتـجاع را آشکار ـمی ـسازد . در اـین اـخـته ـت اـشـن وـجود دارد که زواـیای پـنـهان و ـن
روی از ود وـضـعـیت اـقـتـصادی، ـبه پـی ام راه کارـهای ـبـهـب اـمه ، ـقـسـمت ـسوم - ـتـحت ـن رـن ـب
ای اـیه ـبه ـبـه رـم أـمـین اـمـنـیت ـس اـنی، ـت انک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل ورات ـصـن دـسـت
اـبودی اـمـنـیت ـشـغـلی زـحـمتکـشان نکـته ـمـحوری و اـصـلی اـست . در ـقـسـمت ـمذکور در ـن
ـماده 53 چـنـین نگاـشته ـشده : «کاـهش ـهزـینه ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـبرای بنگاـهـهای زـیر 15 ـنـفر
اکـید گردـیده اده 5، ـت اـمه، در ـم رـن وـلـید و اـشـتـغال».  در ـهـمـین ـبـخش ـب ا ـهدف ـتـقوـیت ـت ـب
اـست : « ارـتـقاء اـمـنـیت ـسرـماـیه گذاری و پـشـتـیـباـنی از ـسرـماـیه گذاری ـهای ـخـطر پذـیر» .
الزم به ـتذکر اـست که ـعـین ـهـمـین ادـعاـها و ـبرـنامه ـها ـبا ـهـمـین ـجـمالت ـعوام ـفرـیـباـنه در
ـجرـیان دوـلت رـفـسـنـجاـنی ـنـیز ـبه آزـماـیش گذاـشـته ـشد که ـنـتـیـجه اش چـیزی ـجز ـتـشدـید
ـبیکاری و مـحروـمـیت بـخش ـهای ـعـظـیـمی از ـمردم ـمـیـهن ـما ـنـبود.  ـمـعـنای دـقـیق و روـشن
اـبودی کاـمل اـمه دوـلت ـضد ـمردـمی اـحـمدی نژاد ، چـیزی ـنـیـست ـجزء ـن اـین ـمواد از ـبرـن
ز ـی زرگ و ـن اـیه داری و ـتجـار ـب رـم اـفع کالن ـس ـن اـمـین ـم اـمـنـیت ـشـغـلی زـحـمتکشـان و ـت
اـمه رـن اـلـیـسـتی، درـست در راـسـتای اـجرای اـین اـهداف اـست که، در ـب اـنـحـصارـهای امپرـی
اـیی و کور اـس د :« ـتـحول در رواـبط کار و ـشـن دـی ر ـج رپرـسـتی وزـی وزارت کار ـتـحت ـس
کردن راـبـطه ـغـلط و ـترـسـناک ـفی ـماـبـین کارـفرـما و کارگر که اـسـباب ـترس در ـسرـماـیه
راـمـلی] را اـیه داران و اـنـحـصارات ـف رـم وان کالن ـس ان [ـبـخ رـیـن گذاری ـمـضاـعف کار آـف
دوـین درـست ـمقـررات ـبه آن پایـان داد . ـبه ایـد از طـرـیق ـت فـراـهم کرده اـست ، که ـب

روشنی اعالم شده است.»
ـنه زـی رح ضـد کارگری کاـهش ـه ر کار آن در وـضـعـیـتی ـط دی نژاد و وزـی دوـلت اـحـم
ان اـی رـم د که ، کارـف اـخـته اـن رح ـس ر را ـمـط ر 15 ـنـف ای زـی اـعی در کارگاـهـه اـمـین اـجـتـم ـت
اـمـین اـجـتـماـعی ـبه ـعـلت ـعدم پرداـخت ـسـهم ـحق ـمـیـلـیاردـها ـتوـمان ـبه ـصـندوق ـسازـمان ـت
اـنه دگان ـخ راف یکی از گرداـنـن اـبه اـعـت ـن د . ـبـعالوه ـب ـسـتـن دهکار ـه ود ـب ـیـمه کارگران ـخ ـب
اـمـین اـجـتـماـعی ـبه دـلـیل کارگر واـبـسـته ـبه رژـیم والـیت ـفـقـیه ، ذـخاـیر ـصـندوق ـسازـمان ـت
ـبار ـماـلی ـمـضاـعف ، ـمورد بـهره ـبرداری دیگر ارگان ـها به ویژه ـنـهادـهای حکوـمـتی ـقرار
گرـفـته و ـطی ـساـلـهای اـخـیر ـبا کم ـشدن ذـخاـیر ـماـلی و واگذاری اـمالک ـسازـمان ـتاـمـین
اـیـتی ـعـمـیق ـبـیـمه ارـض وـجـبات ـن ـسـیج ، ـم ا ، سپاه پاـسداران و ـب ادـه رـخی ـبـنـی اـعی ـبه ـب اـجـتـم
ـشدگان ـبه ویژه زـحـمتکـشان که از ـهر گوـنه امکاـنات ـبـهداـشـتی و پزشکی ـمـحروم ـمی
ـتـان نـدگان کارگران در اـس ـمـاـی ش یکی از ـن ـنـد ، فـراـهم آـمـده اـست. چـنـدی پـی بـاـش
د: «ـبـخش ـخـصوـصی دالل و ادآور گردـی ا، ـی ـن ران، اـیـل رگزاری کار اـی دران ـبه ـخـب ازـن ـم
ره ای 10 ـنـف روج کارگاه ـه اـیی چون ـخ وـبه ـه وـجه ـبه ـمـص ا ـت ان ـب اـی رـم اری از کارـف ـسـی ـب
اع ـمی کـنـند» ـبه گـفـته اـنون کار ، بکـلی از پرداـخت ـسـهم ـحق ـبـیـمه ـخود اـمـتـن ازـشـمول ـق
این نماـینده کارگران « اـمروزه ـشاـهد فریب دادن ـسازـما ن ـتامین اجـتماـعی از سوی ـعده
راردادـهای اـنون و ـعـقد ـق ا ـمـضحکه ـقرار دادن ـق اـجرـمĤب ـهـسـتـیم که ـب اـیه دار ـت ای ـسرـم
یک ـماـهه و چـند روزه یـعـنی ـقراردادـهای ـموـقت ـبه مـقاـصد ـشوم ـخود و ـثروت اـندوزی
ا ا اـیـلـن ور در گـفتگوـیی ـب رکـش راـس راردادی ـس ادـیه کارگران ـق د .»  رـئـیس اـتـح ده اـن رـسـی
اعالم داـشت : « ـبا ـتوجه به سـیاـست خـصوصی ـسازی دوـلت و سکوت ـمسـئوالن ـمرـبوطه
دان ده ای ـنه چـن ون کار ، در آـیـن اـن د ـق ره کـشی از کارگران و ـنـقض ـبی ـح ال ـبـه در ـقـب
دور 100 درـصد کارگران اـیران ـقراردادی ـخواـهـند ـشد   وی سپس اـفزود:  «ـهم اکـنون

د که شکـیل ـمی دـهـن راردادی ـت ای ـق روـه ـی ور را ـن د کارگران کـش 60 درـص
ـبـیش از 40 درـصد آـنان ـنـیز در ـشرکتـهای پـیـماـنی ـمـشـغول به کار ـمی ـباـشـند،
ـمتکش و ـبـا ـتـجـرـبه ـصـوـصی کارگران زـح ـتی و ـبخـش ـخ ـئـوالن دوـل ـس ـم
اـنون و ـتـضـیـیع ا ـنـقض ـق رـسـمی را ـبه ـشرکت ـهاـیی ـمی سپارـند که ـتاکـنون ـب
حـقوق کارگران ، ـموجـبات نارـضایـتی و نااـمنی شغلی را اـیجاد کرده اـند ...
ـهر روز کارگران دایـمی را به کارگران ـقراردادی ـتـبدیل کرده و ـبا ـتـعدیل
ـان ـبه صــورت ـدد آـن ـری ـمـج ـیل کارگران و ـبه کارگـی ی دـل ـراج ـب و اـخ
ـقراردادی ، ـتـجرـبه و ـسـنوات کارگران را ـبه ـتـمـسـخر گرـفـته اـند...» در واـقع
د و دن ـبه اـین روـن اب ـبخــشـی هـدف وزیـر کار دوـلت اـحمـدی نژاد ، ـشـت

قانونیت دادن به آن است.
ـبی ـجـهت ـنـیـست ، ـحـتی ـجـناح ـبـندی ـهاـیی در درون رژـیم والـیت ـفـقـیه
ات رار گرـفـتن ـحـی ر ـق ان و در ـخـط ارزات زـحـمتکـش رش ـمـب نگران از گـسـت
رژـیم ـبه ـطرح ـهای دوـلت اـحـمدی نژاد در ارـتـباط ـبا ـمـسایل کارگری ـلـقب
ا اـین اـبـله ـب رای ـمـق د . ـب ـیـخـته  داده اـن اـیه داری ـلجـام گـس وه هـای سـرـم : ـشـی
ود ارزه وـج د ـمـب دـی ـش زـت اع، راـهی ـج اـمه ارـتـج رـن اـخـتن ـب اکام ـس اع و ـن اوـض

ندارد.
ش رش و ژرـف راـضی زـحـمتکشـان را گـسـت ـت د ـجـنـبش اـع اـی ـست ـب ـنـخ
ـبـخـشـید . اـین اـمر ـبدون ارـتـقاء ـسـطح ـسازـماـندـهی و ـهـمـبـستگی امکان پذـیر
ردی کارگران اـنی و پاـیـم ـش اـنـف ارزه و ـج ا ـمـب رکـتی که ـب د ـبه ـح اـی ـنـیـست . ـب
اـفـته ، ا ـضـعف اداـمه ـی پدـیدآـمده اـست و اکـنون گر چه ـبه کـندی و ـهـمراه ـب
ـتـقل ـس نـدیکاهـای ـم یـاء و اـیجـاد ـس نـدیکاـیی و اـح یـاء ـحقـوق ـس ـنی اـح ـیـع
ا اـمه ـهـمراه ـب رـن اـفـته و از روی ـب کارگری را ـبه ـصورـتی ـهدـفـمـند ، ـسازـمان ـی
ار ـمـهم دیگر ، دوری گزـیدن ـسـی اـمت ، ـشـتاب داد . نکـته ـب واـقع ـبـیـنی و ـشـه
از تـقرقه و پراکـندگی در ـجـنـبش ـسـندیکاـیی اـست ، ـمی ـباـید اصل و اـساس
ان ، در ا زـحـمتکـش ـطه ـب راری راـب رـق ـسـتـقل و ـب ای ـم دیکاـه وـیت ـسـن ر ـتـق را ـب
ر ز کرد . ـخـط رـقه ـبه ـشدت پرـهـی ا گذاـشت ، از ـتـف اـنه ـه ا و کارـخ کارگاه ـه

یورش ارتجاع جدی و فوری است.
اگر دولت ضد کارگری فعـلی در اجرای برنامه های ـخود به موفقیت
ارـیـخی ـطـبـقه ای ـت اوردـه اـفع و دـسـت ر ـمـن اـتی ـجدی ـب د ، ـضرـب دا کـن دـست پـی
ـا اـحــسـاس ـاـیــست ـب ی ـب ـد . ـم ی آـی ـان وارد ـم تکـش ـم کارگر و دیگر زـح
دـهی و اـن ازـم ا ـسـطح ـس د ـت اـطـعـیت کوـشـی راـفت در ـعـین ـق وـلـیت و ـظ ـسـئ ـم
ا ـته و از اـین راه ـب اـف اء ـی دیکاـیی ارـتـق ـستگی در ـجـنـبش کارگری  ـسـن ـمـب ـه
اـبی ارـتـجاع و دوـلت آن ـشد . وـظـیـفه ـفـعاالن اـنع از کاـمـی ارزه ای ـمـتـحد ـم ـمـب
نگـین اـست . واپس ن اوـضـاع دـشـوار ، ـفـوق اـلـعـاده ـس ـنـدیکاـیی در اـی ـس
ـقــوق ه ـح ه ای کاری و دسـتــبــرد ـب ــان آـمــاده وارد آوردن ـضــرـب گراـی
زـحـمتکـشان ـهـسـتـند . در اـین راه ـبی رـحـماـنه اـقدام ـخواـهـند کرد و ـبه اـنواع
رـیب و ا دروغ و ـف ا ـمـتوـسل ـمی گردـند ، از ـسرکوب ـت وه ـه ا و ـشـی روش ـه
ا دیکاـیی ـب ـطه ـجـنـبش کارگری - ـسـن وـیت راـب د ـبه ـتحکـیم و ـتـق اـی ـحـیـله ! ـب
ش دـمـوکراـتیک و ـمـردـمی ، پرداـخت ، ـبه ویژه ـب ـن دیگر گردان ـهـای ـج
راـبـطه ـبا ـجواـنان ، داـنـشـجوـیان و زـنان . در کـنار اـین ـمـساـیل ـتوـجه ـجدی ـبه
اـسی ، اـین امکان را ارزه ـسـی ـب ا ـم اـهی ـب ارزه ـصـنـفی و رـف ـب راـنه ـم اـه ـتـلـفـیق ـم
ـبـات ـنـفی پیکار کرد و ـمـوـج م در راه ـحـقـوق ـص م ـمی آورد که ـه ـفـراـه
ش ـب راـهم کرد و ـهم در ـجـن دیکاـیی را ـف ـتقـوـیت و اـسـتحکام ـجـنـبش ـسـن
ـسراـسری ـتوده ـهای وـسـیع ـمردم و پـیـشاپـیش دیگر گردان ـهای اـین ـجـنـبش
دی نژاد ، ـنـتـخب آن ـیـعـنی دوـلت اـحـم ر ضـد ارـتجـاع و دوـلت ـم ارزه ـب ـب ـم
اـفع ـطـبـقه ـحـضور ـموـثر و ـمـحوری و کـلـیدی داـشت .  در ـلـحـظه کـنوـنی ، ـمـن
کارگر و دیگر زـحـمتکـشان حکم ـمی کـند ـبا تـقوـیت اـتـحاد و ـهـمـبـستگی به
ـمـبارزه اـبـعاد گـسـترده ـبـخـشـید و ـماـنع از ـماـنورـهای ارـتـجاع ـبرای ـسرکوب و

مهار و خنثی کردن جنبش کارگری شد .

ادامه توطئه ارتجاع بر ضد ...
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وان اراـیه د، دیگر ـت ار کرده اـن اـخـت د ـس راـمـلی اـصالح و ـتجـدـی ای ـف ـه
ا  که د. ـهـمـین دوـلت ـه دارـن ردم را ـن ات ـم رای ـنـج اـتی ـب ات ـحـی دـم ـخ
رـبی ـبه ـهـشت ـمی رـسد  از ای ـغ رـیـق اـحل و آـف ـطـقه ـس ا در ـمـن ار آـنـه ـشـم
اـیی رـیـق ان آـف واـن ریکاـیی و آـموزش ـج اـمی آـم ـظ ان ـن اـس ـحـضور کارـشـن
اـلـیـسم ـغرب در ـجنگ ـبر ـضد ـترورـیـسم، در اـفع امپرـی ـبرای پاـسـباـنی ـمـن

میان نیروهای نظامی خود استقبال کرده اند.
اـطق اده ـسم ـهای آـفت کـشی در ـمـن ا آـنـجاـیی که ـمرـبوط ـبه اـسـتـف ـت
اـیی رـیـق ای آـف د گـفت که دوـلت ـه اـی ود ـب رزی ـمی ـش ـفالکت زده و ـم
امکان ـفراـهم ـسازی آن را ـندارـند و دیگر اـین که چـنـین اـمری ـغـیرـقابل
رـعـمـلی  از ـسوی اـسب و ـغـی اـمـتـن ر ـن داـبـی ز ـت ـتـیـجه ـتـجوـی اداره اـست. در ـن
کشورهای عضو گروه  ، همـیاری بین دولت ها را از هم پاشیده است.
و8 » ر « الـی ـظـی رـن ا ـفـق ارزه ـب ای ـمـب د کارزارـه واـی د و ـع ـشی از در آـم ـبـخ
ای را ـمـلی و ـشـخـصـیت ـه ا ـف رکت ـه انکی ـش اب ـب ـس  (Live8) ـبه ـح
ـغرـبی ـسرازـیر ـمی ـشود ، در ـحاـلیکه ـمـناـبع ـماـلی ـبرای از ـبـین ـبردن ـمـلخ

های آفتزا و بلعیدن محصوالت کشاورزی واجب است.
ـنـظرات ـمواـفق و ـمـخاـلف در ـمورد اـسـتـفاده از ـسم ـهای آـفت کش
ـبرای مـهار کردن هـجوم مـلخ ـها ـهرچه ـباـشـند، ـمـسأـله اـیـنـست که امکان
حـفاظت از محـیط زـیست، از ـمردم آـفریـقا، در دوره ای چـند ـصد ـساله
ـته شـده امـدهـای پاکسـازی نژادی، گرـف ـطـقه و پـی ـن ـیـجه چپاول ـم ـت در ـن

است.
ـمـهـوری در ـمـاه ژوـئن ـسـال ـجـاری، ـتـاـنـجـا و ـبـوش، روـسـای ـج
کـشورـهای ـنـیـجر و اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا ـبا ـهم دـیدار کردـند. ـجدا از
ر ـیـج ـسم”،  ـن رورـی ا ـت اـحل در “ـجنگ ـب ـطـقه ـس ـن راتژیکی ـم اـهـمـیت اـسـت
ده االت ـمـتـح ا اـست. اـی ـی وم در دـن ـی ده اوراـن ور صـادر کـنـن وـمـین کـش ـس
آـمریکا در ـشرف تکوـین ـنسل ـنوـیـنی از ـجنگ اـفزارـهای اـتـمی اـست و
دوـلت ـتاـنـجا اوراـنـیوم آـفرـیـقا را دو دـسـتی ـتـقدـیم کارـخاـنه ـهای اـسـلـحه
ـسـازی آـمـریکا ـمی کـنـد. در اواـیل ـمـاه اوت، رـسـاـنه ـهـای گروـهی
ر و گـله راگـی ـیجـر را ـبه انکار گرـسنگی ـف وری  ـن رب، رـیـیس ـجـمـه ـغ
ـمـندی از رـسـیدن ـتنـها بـخـشی از کمک ـهای وـعده داده ـشده از ـغرب،
ـمـتـهم کردـند. ـهم زـمان، ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد اـقدام ـهای دوـلت ـماـلی را
ـسـین اـیی از گرـسنگی ـتـح رـیـق ا آـف ون ـه ـیـلـی رگ ـم ری از ـم در پـیش گـی
سـأـله روـشن اـست: اگر بـرـخی از کشـورهـای آفـرـیقـاـیی در کرد. ـم
د ـمـن واـن دازه کاـفی ـت ـبه ـبه اـن رش ـقـحـطی ـهـمه جـاـن ری از گـسـت وگـی ـجـل
ـهسـتـند، ـمسـئوـلـیت ـباـید ـبر دوش ـفردی که ـمسـئوـلـیت رـیاـست ـجمـهوری
را بعهده دارد ـقرار گیرد.  مطلبی که به آن اـشاره نشده ـبود اینست که
اـمر پـخش ـمواد ـغذاـیی رایگان از ـسوی ـسازـمان ـمـلل و دوـلت ـبه ـمردم
ـبه گزارش  ـبی.ـبی.ـسی. ، ـتـنـها در ـمـناـطق ویژه ـیی که ـبرـناـمه ـتوـسـعه آب
ـسازـمان آکـسـفام (یک ـسازـمان اـمدادگر ـغرـبی) واـبـسته به ـسازـمان مـلل

متحد در کشور مالی در جریان بود، انجام گرفت.
ـیت اـست که ن واـقـع ـیـش از پیـش روـشن اـست اـی آنچه اـمـروز ـب
ـمـلـلی پول ـبه ـین اـل دوق ـب انک ـجهـاـنی و ـصـن اـست هـای ـمخـرب ـب ـی ـس
ـعـنوان ـنـهادـهای ـسرـمایه داری اـنـحـصاری ـتأثـیر مـخرب و دـهشـتـناکی در
اـفزاـیش ـفـقر و ـمـحروـمـیت و از ـبـین ـبردن اـسـتـقالل ـسـیاـسی و اـقـتـصادی

کشورهای آفریقایی ایفاء کرده است. 

ادامه نیجر جنگ پنهان ...
چـهره ـهای اصـلی ـمجـلس هـفـتم ـبه ـخـبرنگار ـخـبرگزاری اـیـلـنا در ـباره اـنتـخاب
ـقاـلـیـباف گـفت:  «ـجـناح ـحاـمی اـحـمدی نژاد اکـنون ـفراکـسـیون اـقـلـیت ـشورای
ـشـهر ـتـهران اـست، آـمدن چـمران و ـشـیـباـنی در ـجـناح اکـثرـیت ـشورای ـشـهر ،

پیام مهمی برای رئیس جمهوری دارد .»
ـین ار ـب ـش د که ـف اـنی رخ ـمی دـه االت در زـم وادث و ـفـعل و اـنـقـع ـهـمه اـین ـح
اـلـمـلـلی ـبر روی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبر ـسر ـمـسأـله  ـهـسته ای اوج ـتازه ای گرـفـته
ا ، کـمـیـسـیون اـمـنـیت ـسـن اـست ، ـمـسأـله آنچـنان ـجدی اـست که ، ـبه گزارش اـی
مـلی و ـسـیاـست ـخارـجی ـمجـلس ـجـلسه اـضـطراری ـتشکیل داد ، کاـظم ـجالـلی
ـسیـون در ـی یـون در اـین ـخصـوص یـاد آوری کرد :  «کـم ـس ـی ضـو اـین کـم ـع
ـسه رار دارـیم ـبه دـلـیل ـضرورت ـجـل ام ـتـعـطـیالت ـمـجـلس ـق راـیـطی که در اـی ـش
ـیی را ـتشکـیل داد و ـمروری داـشت ـبر پروـنده ـهـسـته ـیی کـشورـمان و آـخرـین
اـلی اـمـنـیت اـنه ـشورای ـع رـخ وـسط دـبـی ـتـحوالت و پیگـیری ـهای اـنـجام ـشده ـت
د ، ردی داـشـتـن روـج اـنی و ـب ر الرـیـج ای دکـت اب آـق اـیی که ـجـن رـه ـمـلی و ـسـف
ـمورد ـبررـسی ـقرار گرـفت ـبا ـتوجه ـبه اـقداـمات اـعـتـماد ـساز ـما ـنـباـید ـفـضا ـبـیش

از این سنگین شود.»
وده ران ـب اـفع ـمـلی اـی ان ـمـن اکـنون کاـمالً ـبه زـی اـقداـمات ارـتـجاع در اـین زـمـیـنه ـت
ـتی ـی ـن ارـجی و اـم ا، رـئـیس ـبـخش ـخ والـن ار ـس اوـی دی ـخ اری ـج ـش اـست .  پاـف
شـوـیق رای ـت اـتحـادـیه اروپا، در ـسفـرچـین و خـواـست اروپا از اـین کشـور ـب
اـیران ـبه مـهار کردن ـخواـست ـهای ـهـسته یی اش ، ـموـجب نگراـنی ـمـسـئوالن و

سران رژیم گردید،
ـمـلـلی ورای حکام آژاـنس ـبـین اـل ـشـست ـش ده ـبه ـن اـن د روز ـم ر از چـن کـمـت
ـته ای ایـران اوج ـمی گیـرد. ـس ـمی، ـتحـوالت پیـرامـون پرونـده ـه انـرژی اـت
واـند ـسـبب ـبروز ـخـطرات ـجدی ـبرای ـماـجراـجوـیی رژـیم در اـین زـمـیـنه ـمی ـت
ـیـین اس و ـتـع ـس ور گردد و درـست در اـین ـلـحـظه ـح اـفع ـمـلی کـش اـمـنـیت و ـمـن

کننده واپس گرایان بر طبل تنش و بحران می کوبند. 
ادداـشت روز ـخود ـبه ـتارـیخ 15 ـشـهرـیور ـماه ـبه ـقـلم اـمه کـیـهان در ـی روزـن
وـبت د ، ـن د نکـنـی ردـی وـشت :  «ـت روف، ـن داری، شکـنـجه گر ـمـع رـیـعـمـت ـحـسن ـش
رای اداـمه راـیط ـب رـین ـش اـسب ـت وـنی ـمـن راـیط کـن دی اـست ..... در ـش گام ـبـع
از کرده ان آـغ ازی در اـصـفـه اـلـیت ـغـنی ـس ری ـفـع رگـی ا از ـس راـهی اـست که ـب
وم در ـی ازی اوراـن د شکت ـتـعـلـیق و  ـغـنی ـس اـی د و ـب واـن دی ـمی ـت اـیم .گام ـبـع
ـتاـسـیـسات ـنـطـنز و تکـمـیل پروژه آب ـسنگـین اراک ـباـشد.»  اـین ـمواـضع، ـجز
ـتـشوـیق ـبه ـجنگ ـطـلـبی و ـصدـمه ـبه ـمـناـفع ـمـلی اـیران و ـبـحران آـفرـیـنی ـبر ـضد

حقوق مردم ، نام دیگری ندارد . 
وـنی ، ارزه ـحاد کـن ا در ـمـیدان ـمـب روـه اـسی ـنـی ر و آراـیش ـسـی ـحوادث اـخـی
ـای ـیف ـه ـاـمـعه  و شکاف در ـط ـران در درون ـج ـرش ـبـح ـت ـاکی از گـس ـح
ش دـهی ـجـنـب اـن اگون حـاکـمـیت اـست. اـین واـقـعـیت ، ضـرورت سـازـم گوـن
دادی را ـبـیش از ـب ـت ر ضـد اـس راگـی رده و ـف ردـمی و اـیجـاد یک ـجـبـهه گـسـت ـم

گذشته برجسته می سازد.

ادامه تحوالت درون و بیرون حاکمیت...

آزادی برای همه زندانیان سیاسی
ایران!
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نیجر: جنگ پنهان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
بر ضد آفریقا

ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی پول و ـبانک جـهاـنی ـهـمراه ـبا اـتـحادیه اروپا، ـباـعث ـهالکت ـهزاران ـنـفر
از ـمردم اـفریـقا در کـشورـهای ـنیـجر، ـماـلی و ـسراـسر ـمـنطـقه ـساـحل آـفریـقا ـشده اـند. ـتـنـها در ـنیـجر،
ـتا پاـیان ـماه اوت اـمـسال،   3 ـمـیـلـیون نـفر در اـثر گرـسنگی ـبا ـخـطر ـمرگ روـبرو ـهـسـتـند و ـتا کـنون
رـترـین     800 ـهزار ـنـفر، ـبه ویژه  کودکان، از ـبـین رـفـته اـند. کـشور ـنـیـجر رـتـبه دوم را در ـمـیان ـفـقـی
کشورهای دنیا دارد. به گفته یک سازمان یاری رسان، گرسنگی در آنجا امری عادی به شمار

می رود.
ارـندگی ـتـنـها    11 درـصد از وـضع ـعادی کـمـتر ـبود اـما ـخشکـساـلی و ـهـجوم اگر چه ـمـیزان ـب
ـملخ آـفت زا مـحـصوالت کـشاورزی را ـناـبود کرده اـست.  بـخش ـبزرگی از ـمردم اـین کـشور، به
ـطی و نگام ـقـح ـیـجه، ـه ـت نـد و در ـن ـت ـس شکل ـفقـر شـدیـد رو ـبه رو ـه ویژه در نـواـحی دور، بـا ـم

خشکسالی که محصوالتشان از بین می رود نمی توانند از عهده خرید مواد غذایی برآیند.
اراـنه ـیی در نکه سـودآوری کشـاورزی ـی ـست اـی د؟ ـنـخ د ـمی آـی ـطی پدـی ـین شـراـی چرا چـن
آـفریـقا، ـصـفر ـیا ـناچـیز اـست و از ـغرب ـهیچگوـنه پـشـتـیـباـنی ـماـلی ـصورت ـنـمی گـیرد. دوم آنکه،
ا»  رـترـین و  ـبدهکارـترـین کـشورـه وان یکی از « ـفـقـی اه ـمارس 2005     ، دوـلت ـنـیـجرـیه، که ـعـن در ـم
ر، ـمـجـبور ـبه اـجرا کردن یکی از ـشروط ـشـت در ـجـهان را کـسب کرده اـست، ـبرای گرـفـتن وام ـبـی
ر روی ـسـتـقـیم ـب رـم اـلـیات ـغـی ال 19درـصد ـم ور ـبه اـعـم اـنی پول ـشد. اـین کـشور ـمـجـب ـصـندوق ـجـه
زاـیش ا در پـنج ـسال گذـشـته ـحدود 89 درـصد اـف از ـشد که ـقـیـمت آن ـه ـغالت پاـیه ـیی ـمورد ـنـی
اـفـته اـست.  در ـنـتـیـجه، ـتاـجران، ـمـحـصول را ـبه ـخرـیداراـنی ـمی ـفروـشـند (از ـجـمـله ـخرـیداران از ـی
ازار آزاد ـمرزی ـجز رـخوردارـند - ـب اـلی ـبـهـتری ـب اـیی که از وـضـعـیت ـم رـیـق دیگر کـشورـهای آـف

کسب سود نمی شناسد) که باالترین قیمت را ارایه دهد.  
بسـیاری از مردم روسـتایی در منطقه ـساحل، دام پروران ایلیاتی و ـبدوی هستـند. بازار ـخرید
د رـی رای ـخ ـیجـر اـفت کرده اـست. دامپروراـنی که پـیش از اـین پول ـب ور ـن روش دام در کـش و ـف
ـمواد ـغذاـیی را از ـطریق ـفروش دام ـبدـست ـمی آوردـند، اکـنون ـبه ـسـبب اـشـباع ـشدن ـبازار و در
ـنـتـیـجه کاـهش    25 درـصدی ـقـیـمت ـها در پـنج ـسال گذـشـته، دیگر ـنـمی ـتواـنـند ـحـیواـنات گرـسـنه

خود را به فروش برسانند.
ردان را ـم دان ـتشکـیل ـمی دـهـند زـی اـلـمـن ان، کودکان و ـس ا را زـن اـه ر روـسـت ـشـت اکـنون سکـنه ـبـی
ـبـقـصد ـیاـفـتن ـغذا، کار و پول ـبه ـشـهرـها ـیا کـشورـهای دیگر آـفرـیـقاـیی، ـعزـیـمت کرده اـند. ـطـبق

معمول، زنان و خردساالن آفریقایی به خط مقدم فقر و فالکت رانده می شوند.
ات ـغرب ـمـنعکس ـمی وـع ان که در ـمـطـب ـش داـن رزـن ان و ـف ان دـهـق ر زـن اوـی د گـفت که ـتـص اـی ـب
شوند یک سویه است. در ماه مارس، زنان و مردان گرسنه در نیامی، مارادی و تاهووا با حمل
پالکاردـهاـیی که روی آـنـها   ـما گرـسـنه ـهـسـتـیم ـما را ـیاری دـهـید  ـنوـشـته ـشده ـبود،  ـتـظاـهراـتی را
در اـعـتراض به اـفزاـیش ـقـیـمت ـمواد ـغذاـیی ـبرپا کردـند. ـبه گـفـته ـمـنابع ـمطـلع در ـمـناطق ـشـهری ـنـیز
زـحـمتکـشان و کارگران ـتشکل ـیافـته ـیی ـهسـتـند که ـبرای دـسـتـیاـبی به نـیازـهاـیـشان ـحاـضرـند دـست
به اعتراض بزنند، حتی با علم به این که پاسخ دولت به چنین اعتراض هائی دستگیری و زندان
اـست.  چـنـین الگوـیی را ـمی ـتوان در ـسراـسر آـفرـیـقا ـمـشاـهده کرد. وـلی ـمـبارزه ـمردم ـبرای زـنده
ـماـندن و ـتـحت ـفـشار ـقرار دادن دوـلت ـبرای ـتن دادن ـبه ـخواـسـته ـهاـیـشان ـبـجای ـمـناـفع ـقدرـتـهای

غرب، رویهمرفته در رسانه ها منعکس نمی شوند.
یکی از چـندش آورـترـین راه کارـهای ـجنگ ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـبر ـضد ـمردم آـفرـیـقا

که در نیـجر شاهد آن ـبودیم، خواـست اجرای یک
رای ره ـشده ـب ـشرط دیگر ـیـعـنی ـفروش ـغالت ذـخـی
اـفت کمک اـست. اـبل درـی راری در ـمـق واـقع اـضـط ـم
اد ر ـبه اـیـج اـست ـمـنـج ال گذـشـته، اـین ـسـی در پـنج ـس
ـنـاـطق دیگر آـفـرـیـقـا، ـبه ویژه کـشـور ـطی در ـم ـقـح
ـال ـار دیگر اـمــس ـاالوی در ـسـال 2002     و یک ـب ـم
ـبـحی نـد ـش ـطی مـاـن ـنجـر شـده اـست. در واـقع ـقـح ـم
ـمـناـطق وـسـیـعی از آـفرـیـقا را دـنـبال ـمی کـند. و ـمـنـطق
ان د پـیش از زـم اـی ـب ده آن اـینکه ـغالت ارزان ـن ـعـم
ر ـشود. ـبه ـهـمـین رازـی ازار ـس رداـشت ـمـحـصول ـبه ـب ـب
سبب، غالت   «ارزان »  دولت نیجر با تأخیر بسیار و

قیمت باال به بازار آمد.
دت اـلی و ـقـحـطی دراز ـم شکـس ای ـخ ده ـه پدـی
ول اـبل ـقـب ادی و ـق ا ـع ـسان ـه رای ـهیچ گروـهی ازاـن ـب
ن ـت ظـر عـادی ـمی رسـد نگـف ـن ـست. چیـزی که ـب ـی ـن
اره ـعـلل واـقـعـیت ـبه مـردم کشـورهـای غـرـبی در ـب
ـمـصـیـبت در آـفریـقا و چاره اـندـیـشی ـمردم آـفرـیـقا در

رابطه با آن است.
نگل ی و ـشـرکت ـهـای ـج ـت ـشـرکت ـهـای ـنـف
یـرات ـی ط ـتـغ داری که مـوـجب پدیـد آمـدن شـراـی
د. صـراـن ز ـمـق ـی د ـن ـست شـده اـن جـوی و ـمـحـیط زـی
ئـول ـس ـتحـده آمـریکا ـم اروپای غـرـبی و ایـاالت ـم
ایجاد    50 درصد گازهای کربن زا در دنیا هستند و
ـشرکت ـهای انـحـصاری ـفرامـلی ـجنگل داری ـباـعث
ـتـخرـیب ـهوا و ـشراـیط ـجوی کره زـمـین و در ـنـتـیـجه
زان    ز رود کنگو، ـبه ـمـی از ـبـین رـفـتن ـجنگل آب رـی

26 هکتار در دقیقه، هستند.
ـطـقه ـن ـاران، در ـم ـبـود ـب گرـمـای ـشـدـیـد و کـم
وی ر ـبه ـس اـفـتن کوـی رش ـی ای گـسـت اـحل، ـبه ـمـعـن ـس
ـجـنوب اـست. ـمـناـطق دیگری ـماـنـند ـشـمال ـنـیـجرـیه و
ـنـد. در ـت ـیـز در ـحـال خـشک ـشـدن ـهــس نگال ـن ـس
ای ـمضـر داـیش ـمـلخ ـه ار، پـی اـهـنـج وی ـن راـیط ـج ـش
ادآوری کرد د ـی اـی ا ـب د. در اـین راـسـت اـب ـشدت ـمی ـی
ـطـقه ـیی ـن که در اواـسط دـهه ی      1980، سـازمـان ـم
ای ال ـه رـبی،OCALAV ، که در ـس ای ـغ رـیـق آـف
رای ـمهـار کردن ـهجـوم ـتـقالل جـوـیی     1960، ـب اـس
ود، رپا شـده ـب گـله هـای ـمـلخ و آـفت هـای دیگر ـب
ار ـشده و ـبودـجه آن ـحذف گردـیده ـتـجدـید ـساـخـت
ای اـمه ـه رـن ۀ ـب اـیی که ـهـم رـیـق ای آـف اـست. دوـلت ـه
اـقـتـصادی ـخود را ـبرای ـتـسـهـیل ـسود ورزی ـشرکت
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