
زنان ميهن ما با سركوب شديد نيروهاي          خرداد تجمع مسالمت آميز        22در روز    
نيروهاي . امنيتي ارتجاع حاكم روبرو شد        گيري از نيروي نظامي،       گر با بهره    سركوب ها قبل با استقرار در اطراف محل          از ساعت 

كردند كه پيش از آغاز مراسم مانع از              بيني شده تجمع اعتراضي، سعي             پيش
فعاالن حقوق بشر براي اصالح قوانين در         درخواست صدها مدافع حقوق زنان و            تجمع ياد شده به دنبال     . برگزاري آن شوند  

تبعيض آميز درمورد زنان، تدارك ديده           سيستم حقوقي ايران و از بين بردن مواد          
ستيز كه در      مشخص بر ضد قوانين زن      هاي عمده زنان به طور         خواسته. شده بود  ها و نوشتار هاي فعاالن جنبش زنان          بيانيه

همسري، لغو حق طالق يكطرفه مرد، حق     منع چند  «:  بازتاب داشت، عبارت بود از      
مانند حق بدون قيد و شرط         (در ازدواج    مادر به طور مشترك، تصويب حقوق برابر         واليت و حضانت بر فرزند توسط پدر و            
 18، تغيير سن كيفري دختران به            ...)واشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل         
قراردادهاي موقت كار و ديگر قوانين            سال، حق شهادت و ديه برابر، و لغو قانون          

 . »تبعيض آميز
ميهن ما براي تحقق آنها دست به اعتراض   اين موارد آن محورهاي بودند كه زنان         

خواه و    ها از سوي اكثريت نيروهاي آزادي      همبستگي وسيع با اين خواسته      . زده بودند  خرداد، همچنان ادامه      22مترقي تا روز      
ارتجاع از گسترش ابعاد اين حركت              شايد هم درست به همين خاطر          . داشت

گرانه از جمله جلب و دستگيري           سركوبتجمع اعتراضي به حركت هاي                 اعتراضي نگران بود و از شب پيش از              
خرداد نيز با اعزام نيروي       22كرد و در روز   هاي شناخته شده زنان اقدام       برخي از چهره  

كنندگان حمله    امنيتي و سركوبگر، به تجمع  

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

قبل از انجام اين تظاهرات، تعداد زيادي از               براي مثال، قوه قضاييه و نيروهاي انتظامي، . كرد
امنيتي به منزل تعدادي از زنان شناخته شده و            عالوه بر اين شنبه شب، ماموران       . قرار داده بود  فعاالن جنبش زنان را احضار و مورد بازجويي            

در . ها را جلب كردند     فعاالن اجتماعي رفته و آن     : خورد  ها اسامي اين افراد به چشم مي          ميان آن 
دوشنبه صبح نيز، ماموران امنيتي شهال               ...طهماسبي، زهره ارزني وفريبا داوودي مهاجر ونوشين احمدي خراساني، پروين اردالن، سوسن        
در . درمحل كارخود در تهران دستگير كردند          انتصاري يكي ديگر از فعاالن جنبش زنان را            
: سخنگوي قوه قضاييه، توجه كرد كه مي گويد         هاي جمال كريمي راد،       كافي است كه به گفته     ارتباط با شدت حمله و سركوب زنان در اين روز،      

مرد را براي جلوگيري از برگزاري تجمع ياد شده           28زن و     42نفر از جمله       70نيروهاي امنيتي   
به گفته وي قوه قضاييه اتهام         . دستگير كردند 

پايه و فريبكارانه     اين اتهام پي  . اعالم كرده است   »شركت در تجمع غيرقانوني   «افراد ياد شده را     
هفت قانون اساسي برگزاري تجمعات مسالمت        گيرد كه طبق اصل بيست         درحالي صورت مي   

در اين ميان توجه به تاكتيك ارتجاع در اين              .نداردآميز آزاد است و كسي حق جلوگيري از آن را              
بار در كنار        ارتجاع اين  . داراي اهميت است    روز براي سركوب زنان در ميدان هفت تير،              

مسئوليت مستقيم حمله و دستگيري زنان حاضر        مرد، شمار زيادي از نيروهاي انتظامي زن را كه          هاي   استفاده از نيروهاي امنيتي و لباس شخصي       
تير اعزام كرده     در محل را داشتند، به ميدان هفت نيروهاي امنيتي مرد نيز بيشتر سرگرم            . بود

براي نمونه يكي از شاهدان عيني به           . داشتندهمبستگي با زنان قصد حضور در محل را               سركوب و دستگيري مردان بودند كه به خاطر           

 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

 طرح هاي ارتجاع و حقوق زحمتكشان
روزي نيست كه در رسانه هاي همگاني خبري    
در ارتباط با موج اخراج هاي پي در پي                     
كارگران بازتاب پيدا نكند، به موازات آن،              
شاهد تبليغات وسيع مرتجعان حاكم پيرامون            
سرعت بخشيدن به طرح هايي كه قرار است              

توده هاي   «و   »معضالت بي شمار كارگران      «
    . را حل كند، هستيم » محروم جامعه

خرداد ماه در     17روزنامه اعتماد ملي در تاريخ   
براساس آمار رسمي وزارت     «:گزارشي نوشت    

كار و امور اجتماعي در فروردين و ارديبهشت           
كارگر به دليل      737هزار و     50ماه امسال جمعاً     

اتمام قرارداد كار اخراج شده و به وزارت كار            
دادخواست ارايه كرده اند كه در مقايسه با سال           

درصد رشد داشته است، تعداد             29گذشته   
كارگران بيكار شده طي سال جاري به تفكيك          

نفر و در        221هزار و        25در فروردين ماه       

 ».نفر بوده است     516هزار و     5ارديبهشت ماه   
به نظر مي    «:سپس همين روزنامه مي افزايد          

رسد افزايش دستمزد كارگران ،در ابتدا با              
بخوان [هدف راضي كردن جامعه كارگري           

و در راستاي سياست هاي             ] طبقه كارگر   
پوپوليستي دولت فهم طرح مي شد اما به دليل            
وضعيت واقعي كشور و شرايط حاكم بر فضاي     
روابط كار اين سياست كه قصد حمايت از              
گروه كارگران و جلب نظر و آراي آنها را               
داشت در عمل با اخراج گسترده كارگران             
روبرو شد كه اهداف نخست دولتمردان را با            
شكست مواجه ساخت با اخراج و بيكاري              
گسترده كارگران ، گزارش بانك مركزي نيز         

درصد   12نشان مي دهد نرخ بيكاري به عدد          
البته نرخ رسمي و دولتي كه واقعي نيست ،نرخ ( 

)بيكاري بسي بيش از اين رقم دولتي مي باشد          

سـي    –پي     –انعقاد قرار داد بزرگترين طرح اي 
كشور ميان وزارت نفت وسپاه پـاسـداران بـازتـاب         
گسترده در رسانه هاي همگاني داشت و به هـمـراه   
آن بحث پيرامون سمت وسو و محتوي سـيـاسـت      
هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد با حرارت بسـيـار     
در ميان مطبوعات و احزاب و سازمان هاي سياسـي  

بر پايه گزارش رسمي ،در روز چهارشنبه . جريان دارد
خرداد ماه سال جاري مراسم امضاي مقوله نامـه   17

 1بـه ارزش       »خط انتقال هفتم«طرح معروف به 
ميليارد و سيصد ميليون دالر توسط شركت ملي گاز 
ايران با قرار گاه سازندگي خاتـم االنـبـيـاء سـيـاه           

اين قرار داد بدون هيـچـگـونـه     .پاسداران برگزار شد
مناقصه به امضاء رسيده است و در واقـع واگـذاري     
يكي از مهمترين و پر سردترين طرح هاي شـركـت   
ملي گاز ايران به يك نهاد نظامي يـعـنـي سـپـاه          

كاظم وزيري ماهانه وزير . پاسداران قلمداد مي گردد
نفت دولت احمدي نژاد در پـاسـخ بـه پـرسـش              
خبرنگاري در خصوص اينكه چرا چنين طرح عظيـم  
و بسيار مهمي را بدون برگزاري مناقصه واگذار مـي  

سرعت عمل در اين كـار  «:كنيد، فقط اعالم داشت 
ضرورت دارد و بايد اين طرح دو و نـيـم سـالـه             

 ».عملياتي شود، مناقصه يك سال طول مي كشيد
اهميت اين طرح كه از سوي مسئوالن شركت ملي 

سي خوانده   –پي   –نفت ايران بزرگترين پروژه اي 
مي شود ، در اين است كه اين خط لوله يا بـهـتـر      
بگوييم شاه لوله استراتژيك از منطقه پارس جنوبـي  

آغاز و با گذر از استان هرمزگان و بـنـدر     ) عسلويه (
عباس به استان سيستان و بلـوچسـتـان و شـهـر          

 هشتم ،  دورة741شماره 
 1385تيرماه  1سال  بيستم، 

نگاهي به پيامد هاي  سياست هاي 
 اقتصادي دولت احمدي نژاد

 درود پرشور به پيكار دليرانه زنان ايران
 3ادامه در صفحه  

 2ادامه در صفحه   6ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران



 900طول اين خط . ايرانشهر متصل مي گردد
ايـنـچ    56كيلومتر است و از لوله هايي با قطر 

در آن استفاده خواهد شد )  باالترين قطر لوله ( 
ميليون متر مكعـب   50وقادر است در فاز اول 

گاز را از پارس جنوبي به ايرانشـهـر انـتـقـال        
اين شاه لوله در واقع نقطه آغـاز بـراي     .  دهد 

خط لوله معروف به صلح است كه اميـد مـي     
رود ميان ايران و پاكستان و هـنـد احـداث          

به بيان روشن سپاه پاسـداران در حـال       . شود
حاضر مهمترين پروژه خط انتقال گاز كشور را   
كه جنبه استراتژيك داشته و با منافـع مـلـي      
ايران و موقعيت آن در معادالت منطـقـه اي     
پيوند دارد ، به چنگ آورده و بر آن تسلط پيـدا  

امري كه نمي تواند به نفع منافـع  . كرده است 
. اقتصاد ملي و نيز امنيت ملي ميهن ما بـاشـد  

اين قرارداد يگانه طرحي نيسـت كـه سـپـاه         
پاسداران و بسيج و ديگر ارگان هاي نظامي و 
امنيتي به آن دستبرد زده و در چـنـگ خـود        

پاسدار عابد زاده جانشين قـرارگـاه     .  گرفته اند 
سازندگي سپاه پاسداران موسـوم بـه خـاتـم         
االنبياء در مراسم انعقاد قـرار داد فـوق بـا            

سپاه از شانزده سـال    «: صراحت اعالم داشت
پروژه ملي، منطقه اي،  1220پيش به اين سو 

پـروژه     274عمومي و معدني را اجرا كرده و 
بـه عـالوه        ». ديگر هم در حال اجـرا دارد   

يادآوري اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه 
سپاه چگونه هنگام بهره بـرداري و افـتـتـاح         
فرودگاه نو بنياد تهران واكنش نشان داد و نيز 
اين موضوعي پنهان نيست كـه عـالوه بـر          
صدها طرح پر سود در عرصه هاي گونـاگـون   
سپاه پاسداران و برخي بنيادهاي انگلـي دايـر     

 70كنند گان و هدايت كنند گان بـيـش از         
اسكله غير مجاز در سراسر مناطق سـاحـلـي      
شمال و جنوب ايران مي باشنـد و سـر نـخ          
قاچاق كاالهاي مختلف كه به داخـل كشـور     
حمل مي شود به اين اسكلـه هـا و سـپـاه           

همچنين ما امروز در   . پاسداران ختم مي گردد
عرصه اقتصادي شاهد حضور ده ها و صـدهـا   
شركت خصوصي هستيم كه همگي در ارتباط 
با قرار گاه سازندگي خاتـم االنـبـيـاء سـپـاه           
پاسداران قرار داشته و به عنوان پيمان كـاران  

سهام اين شـركـت هـا      . آن فعاليت مي كنند 
بطور عمده در تصاحب افراد و فـرمـانـدهـان       
سپاه و مراكز مختلف مرتبط به ولـي فـقـيـه       

همين شركت ها در زمانيكه احـمـدي     . است 
نژاد شهردار تهران بود، طرح هاي بسياري را   
به دست آورده و به عنوان پيمانكار شهـرداري  

اكنون بـا گـمـارده        .  تهران عمل مي كردند 
شدن او بر كرسي رياست جمهوري طرح هاي 
عظيم و فوق العاده مهم و استراتژيك به ايـن  
شركت هاي خصوصي تعلق مـي گـيـرد و          
همين امر به نـزاع و كشـمـكـش درون و             

بـخـش   .  پيرامون حكومت دامـن زده اسـت      
مهمي از اختالفات موجود و شكاف پديد آمده 
در طيف مدافعان ذوب در واليت به هـمـيـن    

سخنان رحيم صفوي فرمانده سپاه .  علت است
پاسداران، هنگام عقد قرارداد طرح شاه لـوـلـه    

ما سود طلب و تـاجـر        «: گاز مبني بر اينكه
نيستيم ،وزارت نفت پروژه هاي زيادي دارد و   

. جا براي هيچكس تنگ نمي شود  پاسخي به  »...
نارضايتي و انتقاد و اعتراض درون جناحي بويژه از 
سوي جرياناتي همچون موتلقه ، روحانيت مبارز و   

قرارداد بـا سـپـاه        ! هواداران رفسنجاني و غيره بود
پاسداران و گسترش نفوذ اين حزب پـادگـانـي در      
حيات سياسي اقتصادي و اجتماعي كشور ،با يـك    
رشته مسايل مهم در عرصه اقتصادي هـمـزمـان      
است و توجه به آنها و درك ارتباط و پيوند مـيـان     
اين مجموعه براي ارزيابي صحيح صحنه سياسـي  
كشور و آرايش وصف بندي هـاي نـويـن حـائـز          
اهميت فراوان است و مي تواند براي درك صحيح 
از اوضاع كنوني و پديده هاي بغرنج چند وجـهـي     

 . موثر در تحوالت كشور مفيد باشد
 خصوصي سازي و روند مخرب بيكاري

چند هفته پيش از اعالم انعقاد قرارداد ميان سپاه 
و وزارت نفت داود دانش جعفري وزير اقتـصـاد و     
دارايي طي گفت و گويي با خبرنگـار اقـتـصـادي       

ساختار اقتصادي كشـور در      «: ايسنا اعالم داشت 
حال تغيير است و با افزايش رشد نقديـنـگـي بـه       
همان نسبت تورم با اجراي سياست هاي جنبـي و    

دانش جعفري بيـش از    ».مكمل كنترل خواهد شد
ارديبهـشـت مـاه       27اين خبرگزاري مهر به تاريخ 

خصوصي سازي تعطيل نشـده  «:  صراحتا گفته بود
است، خصوصي سازي جز سياسـت هـاي كـلـي         
كشور است و بطور كلي با تغيير در دولت به لحـاظ  
اينكه هم در برنامه وهم در سياست تغـيـيـري در      

دولـت  . اتفاق نمي افتد) به خصوصي سازي(نگرش 
به سمتي پيش مي رود كه دولت را از حالـت كـار     
فرمايي در آورد ، اعتقاد اصلي ما بـر خصـوصـي        
سازي است و يكي از بندهاي برنامه من هـمـيـن    

به دنبال ايـن مـوضـع          ».خصوصي سازي است
 5گيري ها به گزارش خبرگزاري فارس به تاريـخ    

خرداد ماه، حيدري كرد زنگنه ريـيـس سـازمـان         
خصوصي سازي در جمع خبرنگاران خاطـر نشـان     

 44مواد باقي مانده سياست هاي اصل   «: ساخت 
قانون اساسي براي خصوصي سازي بانـك هـا و       
بيمه ها و مراكز صنعتي مادر به طور قطـع ظـرف     

او همچنين در   . يك يا دو ماه آينده ابالغ مي شود 
خصوص واگذاري سهام برخي مراكز صنعتي داراي 
جنبه استراتژيك در اقتصاد ملـي مـانـنـد پـوالد          
خوزستان و پوالد مباركه و پتروشيمي در قـالـب       

سهام شركـت  . سهام به اصطالح عدالت تاكيد كرد 
هاي بزرگ ظرف يك ماه آينده مشخص مي شود 

درصد سهام پوالد مباركـه در قـالـب         40تا  30و 
از ديـگـر سـو        . سهام عدالت عرضه خواهد شـد    

همچنين مقام مسئول به خبرگزاري ايلنا ياد آوري   
بررسي كـار شـنـاسـي اليـحـه            «كرده بود كه 

خصوصي سازي در بدنه دولت جريان دارد و بـا        
توجه به اينكه واگذاري سهام عدالت بـه عـنـوان        
يكي از روش هاي خصوصي سازي وارد سيسـتـم   
كشور شده ،بايد ساز و كارهاي الزم براي اين كـار  
در اليحه خصوصي سازي ديده شود ، با اين اقدام 
روش هاي متنوع تري براي خصوصي سازي مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت تا از اين طريق بسيـاري  
از مشكالت شركت هاي زيان ده و شركت هايـي  
كه نياز به اصالح ساختار ، انحالل و يـا تصـفـيـه       

با اين اقدامات تمركز سـيـاسـت    .  دارند مرتفع شود 
گذاري در امر خصوصي سازي كشور در يك نهـاد  

در    ».  خالصه خواهد شد كه به نفع كشور اسـت 
كنار اين موضع گيري ها اقدامات بسيار هدفـمـنـد    
كه تكيه گاه و قدرت مالي و اهرم اقتصادي و در     

نتيجه نفوذ سياسي اليه ها و جناح هاي معينـي را    
آماج قرار داده و به قصد تضعيف و منجمد ساخـتـن   
آن به اجرا در آمده ، شاهد رخ دادهايي نظير التهاب 

خبرگزاري مهر در ايـن    .  در بازار آهن تهران بوديم 
برخي تجار و دالالن از اواخـر سـال     «: باره نوشت 

گذشته تا روزهاي پاياني فروردين ماه سـال جـاري     
اقدام بـه فـروش مـحـصـوالت          (!!!)  بنابه داليلي 

پوالدي خود در بازار نكرده بـودنـد ،بـه يـكـبـاره           
محصوالت خود را در ارديبهشت ماه جـاري روانـه     
بازار كرده و هم اكنون سود ميلياردي نصيب شـان    

دبير انجمن صنفي آهن فروشـان بـه     . «شده است 
بخش زيادي از   «: خبرگزاري مهر در اين باره گفت

نقدينگي كشور وارد بازار آهن شده و حضور بـرخـي   
دالالن و ايجاد جو رواني در افزايش قيمت ها نقش 
بسزايي داشته است ، عده اي با خريد بي رويه آهن 
باعث ايجاد جو رواني كمبود در بازار شـده انـد ،         
معامالت آهن در بورس فلزات توسـط كـارگـزاران      

انجام مي شود ) بخوان دالالن و فعاالن بورس باز( 
، بايد به شكلي كميته هاي ناظر در بورس بر قيمت 

در همين مورد »ها و كارگزاران نظارت داشته باشند
،دفتر مطالعات زير بنايي مـركـز پـژوهـش هـاي          
مجلس با انتشار گـزارشـي از نـحـوه عـرضـه و               
انحصاري شدن معامالت محصوالت پوالد مباركـه  
در بورس تهران انتقاد كرده و در ايـن بـاره مـي          

درصد معامالت بورس فلـزات   68بيش از  «:نويسد
تهران را پوالد و محصوالت پوالدي تشكيـل مـي     

درصد مجموع پوالد مـورد     78دهد كه دراين ميان 
معامله توسط شركت پوالد مباركه توليد شـده و از      

سـي  «شـركـت     )  واسطه گري ( طريق كارگذاري 
كاال عرضه مي شود و اين شكل معامالت  »واكس

يك انحصار توليد دولتي و عرضه شبه دولتي را بـه  
بازار بورس تحميل كرده است كـه ايـن مـوضـوع         
كامالً بر خالف اساسنامه بورس كااليـي و فسـاد       

بورس فلزات تهران انحصـاري شـده     .  آفرين است 
در همين گير و دار،با رشـد    ).  در دست دولت( است 

اعتبارات دولت براي كارهاي عمراني كه عمدتاً بـه    
سپاه و بسيج واگذار شده و تخصيص بودجـه مـورد     
نياز اين طرح هاي عمراني از سوي دولت ، در كنـار  
اجراي مكانيزم هاي تشويقي سـاخـت مسـكـن و         
سرازير شدن نقدينگي سرگردان به بازار فلزات، بـه    
يكباره شركت هاي كارگزار بورس يعني واسطه هـا  
كه به دولت و در نتيجه به سپاه و بسيـج مـرتـبـط       
هستند صاحب در آمد و سود شدند و كسـبـه بـازار      
آهن و بخشي از تجار سنتي آهن كـه بـا فـروش        
سهميه هاي دولتي كه به صورت حواله دريافت مي 
كردند و از اين بابت از سود سر شماري بـرخـوردار     
مي شوند ، از اين سهميه ها و حواله محـروم و در      
. نتيجه از سود حاصل بي بهره شده و بر كنار ماندند

بالفاصله تجار آهن فروش در قالب انجمن اسالمي 
آهن فروشان، تعاوني مركز تهيه و توزيع آهن االت   
و سنديكايي كار فرمايي لوله و پروفيل دسـت بـه       
نگارش نامه هاي پي درپي خطاب بـه مـحـمـود         
احمدي نژاد رييس جمهوري، از او خواستند صراحتـا  
مخالفت خود را با فعاليت به گفته آنـان تـورم زاي       

اما دولت احمدي نـژاد    .  بورس فلزات ، اعالم نمايد 
در برابر نامه هاي متعدد آنان ابتدا سكوت اخـتـيـار      
كرده و سپس سخنگوي دولت بطور غير مستـقـيـم    
هر گونه توافق با ديگر طرف ها براي خاتمه فعاليت 
بازار بورس فلزات و شركت هاي واسطه اي كه كار 
گزار ناميده مي شوند و با دولت پيوند دارنـد را رد        
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 ...ادامه نگاهي به پيامدهاي 

 3ادامه در صفحه  



رسيده است كه خبر چندان           
 .» خوشايندي نيست

اما دولت ارتجاع به ويژه             
شخص رييس جمهوري با            
وجود واقعيت هاي غير قابل           
انكار، كماكان بر طبل دروغ          
كوبيده شعارهاي بي پشتوانه و        
. عوام فريبانه سر مي دهد              

احمدي نژاد در جريان آخرين       
روز سفر خود به استان قزوين          

مشكالت كارگري  «: اعالم كرد 
حداكثر تا دو ماه آينده حل مي        

او قبل از اين در سفر به    ».شود
استان مركزي در جمع مردم          
ساوه با اشاره به برنامه خصوصي       

در «: سازي ياد آوري كرده بود     
سال هاي اخير تحت عنوان            
خصوص سازي اقداماتي            
صورت گرفت كه نه تنها خيري   
براي كشور نداشت ، بلكه اموال   
مردم را در اختيار عده اي خاص   
قرارداد و باعث شد كارگران         
بيكار شوند كارخانه ها نابود           

 .» گردند
البته بايد به احمدي نژاد               

گوشزد كرد طي فعاليت دولت       
او نرخ بيكاري اخراج كارگران      
و نابودي كارخانه ها و                  
اضمحالل بنيه توليدي كشور        
مطابق آمار رسمي خود رژيم          
افزايش چشمگير داشته است        
جالب اينجاست در همين مورد       
يكي از نمايندگان انجمن هاي       
كار فرمايي خطاب به مسئوالن        
وزارت كار كه مدعي اشتغال         
زايي و حل معضالت توليد شده    

ادعاي «: اند چنين گفته است       
ايجاد فرصت شغلي كار آساني       
است، اما اگر به واقع اين اشتغال  
زايي محقق شده بهتر است            
آدرس اين مركز را هم بدهند تا    
در صورت ايجاد سهميه، بتوان       
به آنها مراجعه كرد اگر وزارت       
كار حاضر نيست مشاغل ايجاد       
شده را معرفي كند آمادگي           
داريم تا كارخانجات تعطيل          
شده و ليست قابل مالحظه             

ايلنا (».....كاران را اعالم كنيم       
 )85ارديبهشت ماه  30

در چنين اوضاعي طبقه               
كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن 
ما با معضالت بي شمار روبرو          
شده و امنيت شغلي آنان در حال  
نابودي كامل قرار گرفته است،       
به اين جهت جنبش اعتراضي        
كارگران در حال پيمودن             

بويژه . مسيري رو به رشد است        
در اين خصوص بحث در باره         
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چگونگي مبارزه براي احياي            ...ادامه نگاهي به پيامدهاي سياست هاي ادامه طرح هاي ارتجاع 
حقوق سنديكايي و احيا و ايجاد        
سنديكاهاي مستقل كارگري كه      
مورد توجه توده هاي كارگري         
قرار گرفته، به رغم شرايط              
نامساعد و دشواري هاي                 

  .گوناگون جريان دارد
يكي از مهمترين اين بحث           
هاي، اصالح فصل ششم قانون         
كار جمهوري اسالمي است كه از    
سوي فعاالن كارگري با پيگيري       

اينك يكي از      . دنبال مي شود     
موانع عمده بر سر راه ايجاد               
سنديكاهاي مستقل كارگري،        
همين فصل از قانون كار مي باشد        
كه در دوران معيني تصويب و به         
اجرا گذاشته شد و هدف آن جلو    
گيري از هرگونه تشكل مستقل        
صنفي است، در حال حاضر اين        
امر چالش جدي را سبب گرديده       
و انتظار مي رود با توجه به                 
سياست هاي ضد كارگري             
وزارت كار، اعتراض هاي              
كارگري و بطور كلي مبارزه براي   
تامين حقوق سنديكايي با تمركز      
بر اين مساله ابعاد وسيع به خود            
بگيرد و از اين رو مي بايد از هم           
اكنون در جهت ارتقاء سطح            
سازماندهي و همبستگي در ميان       
كارگر با خواست هايي نظير احيا       
ء حقوق سنديكايي و تغيير و            
اصالح فصل ششم قانون كار و          

سازمان    87انطباق با مقاوله نامه         
جهاني كار در راستاي آزادي           
تشكل و تصميم گيري گروهي        

اين مبارزه از آنجا      . تالش كرد    
كه با منافع و حقوق كارگران            
ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد با       
استقبال آنان روبرو خواهد شد و        
در واقع پس از نزديك به دو دهه         
ادامه منطقي جنبشي است كه           
زحمتكشان در اوايل دهه شصت       
خورشيدي بر ضد قانون كار            

تجربه . توكلي سازمان دادند           
زندگي زحمتكشان ميهن ما نشان      
داده است ،خانه كارگر ،                
شوراهاي اسالمي و بطور كلي          
اين دسته تشكل هاي زرد در            
خدمت رژيم نه تنها مانع و سدي         
براي ايجاد سنديكاهاي مستقل        
بوده اند، بلكه قادر نيستند حتي          
بخش كوچكي از حقوق صنفي        

. رفاهي را تامين و تضمين كنند     –
طبقه كارگر ايران براي تامين           
منافع و حقوق صنفي خود،              
نيازمند سنديكاهاي مستقل و           
واقعي است و براي رسيدن به اين     
هدف از همه گونه امكانات و            
روزنه ها با دقت و هوشياري              

 . استفاده كرده و خواهد كرد

با اين واكنش ، انجمن اسالمي آهن فروشان در نامه اي تاكـيـد كـرد      . كرد 
دخالت گروه هاي ذينفع در روند فعاليت بورس فلزات افزايش خواهد يافت و   

معناي اين نامه اينست كه دخالت شركـت  . اين به زيان تثبيت قيمت هاست 
هاي به اصطالح خصوصي كه با محافل نزديك به سپاه و دولـت تـمـاس        
دارند در بازار آهن افزايش خواهد داشت و اين خطري براي منافع آن بخـش  

اين وضعيت پيامدهاي ديگري هم دارد و آن فروپـاشـي بـنـيـه        !  تجار است
بـه گـزارش     .  توليدي كشور و نابودي صنعت و افزايش نرخ بيكـاري اسـت    

ارديبهشت ماه، نايب رييس اتـحـاديـه صـنـف           27خبرگزاري مهر به تاريخ 
فروشندگان كاغذ و مقوا اعالم داشت ،با توجه به سياست هـاي مـالـيـاتـي          

: وي تصريح كـرد   .  درصد صنوف تعطيل خواهند شد  90تا  80دولت، حدود 
درحالي كه كسبه خرده پا گرفتار چك وچك بازي هاي خود است و بـراي  «

پاس كردن چك روزمره خود با مشكالت زيادي روبرو است، وضع مـالـيـات    
هاي جديد موجب مضاعف شدن مشكالت آنها خواهد شد، چـرا افـزايـش        
ماليات از سوي دولت آقاي احمدي نژاد به سرمايه داران صـنـوف و دانـه          
درشت ها تعلق نمي گيرد و كسبه خرده پا بايد بدبخت و متالشي شوند ايـن  
در حالي است كه كسبه خرده پا براي تامين مخارج روزانه خود بـا مشـكـل      

ارديبهشت ماه اعالم شد بر اثر برنـامـه   31همچنين در تاريخ  ». مواجه است
درصد كارخانه هاي پنبه پاكني استان گلستان تعطيل اسـت     80هاي دولت 

دولت از واردات بي رويه و قاچاق حمايت مي كند و اين سبب شـده پـنـبـه       
بخشي از   .  كاران و كارخانه هاي پنبه پاكني با ركود و با تعطيلي روبرو شوند

پنبه وارداتي از اسكله هاي غير مجاز كه تحت نظارت سپاه پاسـداران اسـت     
خرداد  6در همين زمينه، روزنامه دنياي اقتصاد به تاريخ . وارد كشور مي شود 
صنعت برق كشور در آستانه ورشكستگي قرار دارد ، «: ماه در گزارشي نوشت

اين وزارتخانه به دليل كمبود بودجه ،توانايي پرداخت به موقع مطالبات پيمان 
كاران را ندارد ، اين وزارت كسري بودجه دارد ، درحـال حـاضـر دولـت از           

طرح خصوصـي سـازي      ».  مصرف بخش قابل توجهي از برق مطلع نيست
وزارت نيرو و برق در دولت احمدي نژاد در حال تهيه است و قرار است ايـن    

عالوه بر صنعت برق، در اواسط ارديبهشـت مـاه     .  طرح به مجلس ارايه شود
اعالم شد ذوب آهن اصفهان ورشكسته شده است، حمـيـد رضـا پـوالدگـر          
نماينده رژيم در مجلس هفتم در اين خصوص به خبرنگار خبرگزاري فـارس    

در سال گذشته ذوب آهن اصفهان در پروژه هاي توسـعـه و     «: اعالم داشت 
توازن خود از درآمدها و منابع مالي خود شركت استفاده نموده و همين مساله 

ميـلـيـارد     5000بدهي . مشكالت مالي را براي ذوب آهن ايجاد كرده است 
ميـلـيـارد     600يا  500توماني ذوب آهن شايعه است ، بدهي ذوب آهن تنها 

 70تومان است ، راه حل اين مشكل و نجات ذوب آهن گرفتن وام خارجي   
صنايع چوب ايران نيز در اثر برنـامـه    ».  ميليون دالري از بانك توسعه است

هاي دولت در بحران جدي قرار گرفته است ، علت اين امر را دبير انـجـمـن    
كار فرمايان صنايع چوب ايران ، واردات بي رويه و سياسـت گـذاري هـاي        

هزار نفر را تـحـت        100صنايع چوب كشور نزديك به .  دولت ناميده است 
پوشش دارند و با بحران موجود بسياري از اين تعداد بيكار و مـوسـسـات و        

اينها گوشه هايي از نتايج سياسـت هـاي     . صنايع چوبي ورشكسته مي شوند 
دولت احمدي نژاد است و نشانگر اين واقعيت مي باشد كه ، اين دولـت بـا       
برنامه اي مشخص مي كوشد در چارچوب سمت گيري اقتصادي اجتمـاعـي   

به اين ترتيب محـور  . رژيم واليت فقيه موقعيت خود را تقويت و تحكيم كند 
و مبناي برنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد بر خالف تبليغات عوام فريبانه ،   
تاكيد و گسترش خصوصي سازي است با اين تفاوت كه اين برنامـه تـالش     
دارد ، خصوصي سازي در خدمت منافع اليه هاي و باندهاي معيني مـانـنـد    

اجـتـمـاعـي و قـدرت           –سپاه پاسداران و امثالهم باشد و موقعيت اقتصادي 
سياسي آنها را تقويت نمايد و به همان اندازه ديگر بخش ها را تضـعـيـف و      

درگيـري كـنـونـي       . موقعيت آنها را در هرم حاكميت تعديل و يا متزلزل سازد
ميان جناح هاي مختلف طيف ارتجاع و مدافعان ذوب در واليت در عـرصـه   
سياسي بيش از هر عامل ديگري بر پايه اين سهم خواهي از ثـروت مـلـي        
متعلق به مردم قرار دارد، دولت احمدي نژاد و باندهاي مدافع او در طـيـف       
ارتجاع به صورت سازمان يافته و از روي برنامه ريزي با چنگ انداختـن بـر     
ثروت ملي و درآمدهاي كشور اليه ها و قشر هاي وابسته و وفادار به خود را 
تقويت و پرورش مي دهند تا به عنوان تكيه گاه اجتماعي، قدرت سـيـاسـي      

آيا اين جناح طيف ارتجاع در ايـن هـدف، كـامـيـاب          .  آنان را تثبيت نمايند 
 .خواهد شد؟ پرسشي كه پاسخ به آن زود هنگام مي نمايد

 



كجي استبداد حاكم به  دهن
 حقوق بشر

در آغاز هفته اخير، اولين نشست شـوراي    
بشر سازمان ملـل در     گرفته حقوق تازه شكل

دولت جمهوري اسالمي .  ژنو برگزار گرديد
نيز در روز دوشنبه هيئت نمايندگي خـود را    
براي حضور در كنفرانس شـوراي حـقـوق        

وزير دادگستري اين هيئـت  .  بشر اعزام كرد
با اين حال نگاهـي بـه     .  كند را سرپرستي مي

كـنـنـد،     هاي افرادي كه او را همراهي مي نام
توان به سعيد  از آن ميان مي. قابل توجه است

. راد اشـاره كـرد         مرتضوي و جمال كريمي
خبرگزاري ايرنا اين گزارش را تاييد كرد و 
خبر داد كه دادستان عمومي و انقالب تهران 

همراه برخي از مقـامـات    صبح روز دوشنبه به
قضايي كشور بـراي شـركـت در نشـسـت            
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ، عازم 

 . ژنو شد
سعيد مرتضوي  قاضي پيشـيـن مـجـتـمـع         
قضايي است كه تا كنون مسئول رسيدگي به 

اين فرد بـا    .  اصطالح جرايم مطبوعاتي بود به
اقدامات خود در بين مـردم بـه چـمـاقـدار            

وي .  مـطـبـوعـاتـي رژيـم مـعـروف اسـت               
درجه يافته و در سمـت   »ارتقاء«اكنون  هم

وي .  دادستان عمومي و انقالب تهران اسـت 
همچنين يكي از متهمين اصلي در جـريـان     
بازداشت، شكنجه و بـاالخـره قـتـل زهـرا            

جرياني كه هنوز پرونـده آن    .  كاظمي  است
راد نيز همـان   جمال كريمي.  بسته نشده است

كسي است كه در جريان سـركـوب اخـيـر       
اعتراضي زنان، نقش فعالي را در مقـام   تجمع

حضور ايـن    .  قضايه بازي كرد سخنگوي قوه
افراد كه خـود بـنـابـر داليـل مـوجـود از                  

كنندگان حقوق شهروندي مردم ميهـن   نقض
ما هستـنـد، آن هـم در نشـسـت شـوراي                 

بشـر     بشر، واقعاً دهن كجي به حـقـوق   حقوق
همزمان با بازتاب خبـر حضـور ايـن        .  است

افراد، اعتراضات و مخالفت بـا اعـزام ايـن          
در اين ارتباط براي نمونـه  .  هيئت باال گرفت

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبـوعـات   
شـمـا   :  گـويـد   اي چنين مي ايران در مصاحبه

تمامي پرونده هاي مطبوعاتي توقيف شده را 
وقتي بررسي مي كنيد، نام سعيد مـرتضـوي   

 .در ذيل اين احكام پيدا مي كنيد
عالوه بر اين با توجـه بـه نـقـش سـعـيـد              
مرتضوي در جريان شكنـجـه زنـدانـيـان و          

ويژه در زمينه وارد آوردن فشـار بـه آنـان         به
براي نوشتن اعترافات ديكته شـده تـوسـط        

بـر  ]  سعيد مرتضوي[ ايشان :  زندانبان، مسئول بخش ايران سازمان ديدبان حقوق بشر چنين مي گويد
اساس اطالعات مستند و موثق متهم به نقض گسترده حقوق بشر از جمله هماهنگي بـازداشـت هـاي      
غيرقانوني، آزار و شكنجه زندانيان، اجبار آنان به نوشتن اعترافات دروغين و بسياري مـوارد ديـگـر        

در نتيجه عضويت ايشان در هيات نمايندگي ايران براي كميسيون حقوق بشر را فـقـط       ...  مي باشند
اعتنايي جمهوري اسالمي به عملكرد خود در حقوق بشر در اين كشور تـفـسـيـر      توان به عنوان بي مي

كرد، چرا كه فقدان پاسخگويي مقامات در قبال نقض مكرر حقوق بشر، موقعيتي را ايجاد كرده كـه  
شوند، بلكه ارتقاي رتبه مي گيرند و به عنـوان سـخـنـگـوي         ناقضين حقوق بشر نه تنها مجازات نمي

سعيد مـرتضـوي پـيـش از پـرواز بـه               .  كنند دولت در مجامع بين المللي حقوق بشر هم شركت مي
سوئيس، در يك مصاحبه مطبوعاتي كه خبرگزاري جمهوري اسالمي آن را منعكس كرد، ضـمـن     

تمساح براي نقض حقوق بشر در كشورهاي ديگر، و ابراز نگراني از استفاده ابزاري از    ريختن اشك
حقوق بشر در معناي واقعي آن مفهـومـي   «:  گويد گر مي حقوق بشر توسط غرب و كشورهاي سلطه

است كـه ايـن مـفـهـوم           ها و اديان الهي توجه خاصي به آن مبذول شده مقدس است كه در فرهنگ
اين كه موضوع حقوق بشـر تـا     .  گر قرار گرد استفاده برخي كشورهاي سلطه مقدس، نبايد مورد سوء

شـود، امـري اسـت كـه            چه حد براي رژيم واليت فقيه و كارگزاران آن مقدس است و رعايت مي
مردم به ويژه زنان و جوانان ميهن ما هر روز آن را با ضربات چماق و استفاده از اسپري فلفل و غـيـره   

اين جا است كه نبايد اجازه داد موضوع رعايت حقوق بشر تـوسـط آقـايـان مـورد            .  كنند لمس مي
كارها، افشا گري چـهـره      در اين زمينه يكي از راه.  سوءاستفاده قرار گرفته و به ضد خود تبديل شود

 .اندركاران استبداد است واقعي دست
 

 
خواست چهر هاي سياسي، روشنفكران و نويسندگان پيرامون حوادث اخير 

 مناطق آذري نشين
نشين صورت گرفت و در اعتـراض بـه واكـنـش خشـن             در ارتباط با وقايعي كه در مناطق آذري

خصوص بازداشت و زنداني كـردن     نيروهاي رژيم ازجمله، حمله و سركوب اعتراض هاي مردم و به
تـن از فـعـال           340اي از جانـب     كنندگان در برخي از شهرهاي كشور، اطالعيه تعدادي از شركت

هايي منطـقـي    اين اطالعيه ضمن ابراز نگراني، خواسته.  سياسي، روشنفكران و نويسندگان منتشر شد
ها پاسخ داده نشود، ريشـه اصـلـي         مطرح كرده است كه به عقيده ما نيز، تا زماني كه به اين خواست
تـوان آن     در اين نامه كه در واقع مي.  مشكالت و برطرف كردن فشارها و ستم ملي، حل نخواهد شد
حوادث اخير در آذربايجان و سايـر  «: را دادنامه خواند، وضعيت پيش آمده، چنين ترسيم شده است

. ها موجب نگراني شديد آزادي خواهان، روشنفكران و پيشاهنگان آزادي و عدالت شده است استان
اي از عـوامـل          خشم مردم آذربايجان را نبايد ناشي از نشر يك كاريكاتور بدانيم، بلكه مـجـمـوعـه    

اعتنايي به  ها، فشار اقتصادي، بيكاري، فقر، بي سياسي، اقتصادي و فرهنگي همچون تداوم محروميت
ساز تحوالتي شده كه اينك به تـظـاهـرات و         وضعيت نامطلوب اقوام و مناطق خارج از مركز، زمينه

ويژه در يك قـرن   زيست و سرگذشت مشترك ما ايرانيان، به.  اعتراضات گسترده تبديل شده است 
آور اين حقيقت است كه توزيع عادالنه و دموكراتيك قدرت و امكانات، آزادي بـيـان و      اخير، پيام

سياسي، موجب همبسـتـگـي مـلـي و افـزايـش                -فكري  -هاي قومي آميز با اقليت برخورد مسالمت
هاي قهـر   كارگيري روش مشاركت مردم و تحقق توسعه پايدار است، در حالي كه تمركزگرايي و به

آميز براي اداره كشور حاصلي جز تضعيف همبستگي ملي، افزايش تضادهاي اجتماعي، تشديد فقر 
جامعه ايران داراي تنوع قومي، مذهبي و زبـانـي اسـت و بـدون           .  و ناامني و تهديد كيان ملي ندارد

تـوان وحـدت و          احترام به همه آنها و به رسميت شناختن برابري حقوقي همـه شـهـرونـدان نـمـي          
هـا     هايي كه در طول ده   ها و ستم اين اطالعيه عالوه بر طرح دشواري.  همبستگي ملي را تضمين كرد

وضع پيش آمده را مـتـوجـه         شود، مسئوليت عمده هاي ملي، وارد مي وطنان ما مانند اقليت سال بر هم
مـا  :  انـد    هاي مشخص خود را چنين يادآور شـده  كنندگان در پايان خواست امضاء.  داند حكومت مي

شـده و       هاي افـراد بـازداشـت        را در رسيدگي سريع به پرونده »تكاليف قانوني مقامات حكومت«
قـانـون   «  19و      9،   2قانون اساسي و نيز مواد  23و  22، 19رعايت حقوق اساسي آنها، بويژه اصول 

) مجلس شوراي مـلـي   17/2/1354مصوب ( »المللي حقوق مدني و سياسي الحاق ايران به ميثاق بين
 :كنيم را به شرح زير يادآوري مي

شده در اين ميثاق را در باره كلـيـه    شوند كه حقوق شناخته هاي طرف اين ميثاق متعهد مي دولت •
گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنـس، زبـان،      شان بدون هيچ افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميت

هـا   مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب و ساير وضعيت
 .محترم شمرده و تضمين كنند

توان خـودسـرانـه دسـتـگـيـر يـا                هيچكس را نمي.  هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد •
 .بازداشت كرد

 ».توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد هيچكس را نمي •
حزب تودة ايران بار ديگر تأكيد مي كند كه ريشه معضالت كنوني را در سياسـت هـاي اعـمـال         
شده از سوي  رژيم واليت فقيه، در سركوب حقوق حقه خلق هاي ميهن ما بايد جستجو كـرد و تـا       

تـوان از خـطـرات و             هاي انساني و مطالبات ملي پاسخ درخور داده نشود، نمي زماني كه به  خواسته
درستي بدان اشاره شده است، چشـم     دوستان به خواهان و ميهن هايي كه در نامه از جانب آزاد نگراني
هاي سـاكـن ايـران در هـمـه             ها و خلق رعايت و تامين حقوق ملي و دموكراتيك همه مليت. پوشيد
 . هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از جمله اين موارد است عرصه
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت



هماهنگي و تقويت مبارزه احزاب و سازمانهاي كمونيستي و چپ دربرابر سياست هاي تجاوز گرانـه  پانزدهمين سمينار بين المللي كه همه ساله به همت و كوشـش حـزب كـار بـلـژيـك بـراي                
ماه ارديبهشت مـاه در       15 -17امپرياليسم جهاني و دفاع از منافع زحمتكشان، در فاصله روزهاي  كه يكي از دعوت شد گان رسمي به اين اجالس بين المللي بود، در جريان آن فعاالنـه شـركـت      طبق سنت سال هاي اخير هيئت نمايندگي حزب توده ايـران،  .  بروكسل پايتخت بلژيك برگزار شد

حزب و جريان چپ از كشورهاي مختلف يا مستقيما شركت و    60دراين سمينار نمايندگان . داشت دهها سازمان و نيروي چپ ازسراسر جهان نيز با ارسال پيام هائـي  .  يا به عنوان ناظر حضور داشتند
رفيق مارتنز در سخنانش به بررسي وتشريح كاركرد و درگيري هـاي نـظـري درمـيـان احـزاب             . ارديبهشت ماه با سخنان رهبر حزب كاربلژيك، رفيق مارتنز، گشايش يـافـت   15سمينار در روز  . همبستگي خود را با نمايندگان حاضر در اجالس اعالم كرده بودند

سال گذشته پرداخت و اين دوره را به دوره هاي مختلفي تـقـسـيـم        15كمونيستي وچپ در  طي  او دوره اول را مربوط به زماني دانست كه شوروي و كشورهاي سوسياليستي در حـال    .  بندي نمود
دربين نيروهاي چپ اختالف هاي نظري شديدي در مورد مسايل بين المللي و شيوه برخـورد بـه     دوره دوم مرحله اي بود كه .  را بازبيني نمايند و عواملي كه باعث اين فروپاشي شد را توضيح دهندفروپاشي بودند بنابراين بيشتر تالش احزاب كمونيستي وچپ بر اين بود كه داليل اين روندمنـفـي    

سخنران شروع سـومـيـن دوره را  از سـال هـاي                  .  بنيادهاي نظري جنبش چپ وجود داشت دانست  كه احزاب كمونيستي و كارگري با همبستگي بين المللي كارزار مشتركي را بـرضـد   1999
 .را ايجاد نمايندهمكاري هاي گسترده زمينه هاي ايجاد يك نهاد هماهنگي جديد و متناسب با شرايط بين المللي سياست هاي جنگ افروزانه امپرياليسم جهاني پيش برده اند ودرتالش هستند تا با نـزديـكـي و        
پس از  سخنان رفيق مارتنز، سمينار به شكل رسمي كار خود را آغاز نمود و نمايندگان در طـي     روز به تشريح مواضع و ديدگاه هاي احزابشان، پيرامون تاثير كمونيسم بين الملل در پايه ريـزي     3
نماينده حزب كمونيست كوبا، در سخنراني  خود بر اين نكته تاكيد كرد كه با توجه بـه ايـنـكـه        .كارگر پرداختند و ازمبارزات اجتماعي مردم جوامع مختلف در اقصي نقاط جهان سخن گفتندو گسترش احزاب كمونيستي در كشورهاي مختلف و تجارب مشخص اين احزاب در ميان طـبـقـه    
و .  آن داشته است كه به تربيت اين جوانان و نقش اموزش و پرورش توجه ويژه اي داشته باشـنـد  درصد بااليي ازجمعيت اين كشور را جوانان تشكيل مي دهد، حزب و سازماندهندگان جامعه را بـر  

نماينده كشور بوليوي در حالي كـه    .  ازسطح بسيار باالي خدمات درماني وبهداشتي برخوردار استمتخصص اين كشور در دهها كشور در سراسر جهان در حال خدمت به محرومان هستند و كـوبـا     هزار دانشجو درحال تحصيل در دانشگاه هاي اين كشـورنـد و پـزشـكـان           300اينكه هم اكنون 
. پرچم كشور خود را حمل مي كرد در ميان كف زدن هاي ممتد حاضران پشت تريبون قرارگرفـت  ساله بوميان ايـن     500او در سخنان پرشور خود از سياست استعمارگران در بوليوي بويژه قتل عام 

در چنين شرايطي است .  منابع طبيعي اين كشور موجي از اعتراض هاي اجتماعي را برانگيخته بوداين كشور بازگذاشته بودند و در دهه هاي اخير سياست خصوصي سازي هر چه بيشتر صـنـايـع و      كشور سخن گفت و اينكه دولت هاي پيشين دست غارتگران را براي چپاول و غارت منابع طبيعي 
انتخاب مورالس رييس جمهوري بوليوي، به دليل سركوب حقوق مردم اين كشور توسط حكـومـت   راي دادند و در حـقـيـقـت       »اوو مورالس«كه توده هاي مردم براي تغيير اوضاع با اكثريت آرا به 

رسمي اين اجالس  نماينده حزب توده ايران بود كه در سخنراني خود تالش كرد كه وراي سخـن  يكي از سـخـنـرانـان         .   هاي پيشين بوده است و انتخاب او غرور ملي مردم را تقويت كرده است
نماينده حزب توده ايران دربخشي از سخـنـان   . اخير زمينه هاي اين اختالف و درگيري را بيان كندواقعي و سهم آنان در ايجاد بحران كنوني بپردازد و با بررسي  روند تحوالت سياسي سـال هـاي     پراكني و تهديد هاي تنش زا بين رهبران جمهوري اسالمي و حاكمان امريكا،  به افشاي اهـداف    
خود به اين نكته اشاره كرد كه، اگرچه در اساسي ترين روند هاي اقتصادي، جمهوري اسالمـي از    

ايـن  .  تحريك آميزو ماجراجويانه اي را در قبال برخي كشورهاي سرمايه داري دنبال مي كـنـنـد     وفراهم ساختن شرايط  سركوب  جنبش آزاديخواهانه و عدالت جويانه ميهنمان،  سيـاسـت هـاي      ارتجاعي رژيم واليت فقيه، براي حفظ حاكميت واپسگرايشان، به خاطر عقب مـانـدگـي نـظـري        و سرمايه داري جهاني پيروي مي كند و لي در عرصه سـيـاسـي حـاكـمـان            »بازار آزاد«قوانين 
ندارد، در عمل به محافل دست راستي دولت امريكا براي كنترل بالمنازع منابع نفتي، تـحـمـيـل       سياست ها كه هيچ نقطه مشتركي با يك جهت گيري استقالل طلبانه،  ترقي خواهانه و مـردمـي   
اين وضعيت مي تواند عواقب بسيار ناگوار و فاجعه آوري براي مردم ايـران و    .   خود را توجيه كنندافروزانه و خطرناكي را دربرابر ايران دنبال مي كنند، اجازه مي دهد تا سياست هاي ضـدمـردمـي      سركردگي بي چون و چراي امريكا در منطقه و تامين منافع استراتژيك امريكا ، كه سياست جنگ 

نماينده حزب توده ايران، سپس حضار را  از سطح مبارزاتي جنبش اجـتـمـاعـي     . منطقه داشته باشد
سنديكاي شركـت واحـد اتـوبـوسـرانـي           «ايران مطلع كرد و از سركوب خشن فعاالن و اعضاي  او در .   هنگام تجمع آنان در جريان برگزاري مراسم روز هشتم مارس، روز جهاني زن، سخن گفت، دستگيري گسترده دانشجويان و ضرب و شتم بيرحمانه فعاالن زن توسط  مزدوران رژيم  »تهران

هم اكنون،  مهمترين وظيفه نيروهاي كمونيست و چپ جلوگيري از شـروع    »:  بخشي ديگر افزود بيائيد با كارزار مشترك صدايمان را برضد سياست جنـگ افـروزانـه حـاكـمـان           .  يك جنگ است
حمايت و ياري رساندن به  ايـن جـنـبـش ،         .  را دارد كه رژيم واپسگراي  كنوني را به عقب براندما اطمينان داريم كه جنبش سياسي  اجتماعي ميهنمان اين ظرفيت و تـوان  ...  ارتجاعي بلند كنيم 

سخنان نماينده حزب   »بخشي از مبارزه بشريت مترقي  برضد جنگ وبي عدالتي در جهان است  جريان كنفرانس ديدار وگفتگوهاي مفيدي با نمايندگان احزاب كمونـيـسـت از كـوبـا، سـوريـه،              هيئت نمايندگي حزبمـان در    . باتوجه به شرايط حاد كنوني در منطقه مورد استقبال حضارقرارگرفت
 .تحوالت ايران  و منطقه گذاشتحاد منطقه داشت و همچنين آنان را در جريان تحليل هاي حزب توده ايران در رابطه با آخـريـن     فلسطين، تركيه و نمايندگان سازمان هاي چپ امريكا،  فرانسه، افغانستان وبلژيك پيرامون مسايل 

 . سمينار پيرامون رئوس مبارزه كمونيست ها در مرحله كنوني، به كارخود پايان دادروز بحث و گفتگو و تبادل نظر، با صـدور قـطـعـنـامـه          3سمينار بين المللي كمونيست، پس از 
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 ...ادامه پيكار دليرانه زنان  پانزدهمين سمينار بين المللي كمونيست در بروكسل   
هاي به حق و       اي از خواسته     عنوان شده، مجموعه   آنچه به عنوان مطالبات تجمع كنند گان              -2

اين مطالبات و اين تجمع به هيچ عنوان سياسي              . اعالم و با بي اعتنايي مسؤوالن روبرو شده است           معوقه زنان است كه طي بيش از يك دهه بارها               
سياسي خواندن آن و امنيتي جلوه دادن آن جفاي            نبوده، بلكه در زمره حقوق شهروندي است لذا               
كنند و تقويت كننده  مدني، مطالبات شان را دنبال ميمضاعفي است به زناني كه با توسل به شيوه هاي              كوشند اعتراضات غير      موضع كساني است كه مي      
شيوه برخورد خشن با تجمع مسالمت آميز فوق         .كنندمدني و آشوب گرايانه را جايگزين اعتراضات مدني          
توسل به خشونت به جاي تامين امنيت                -3 .است در واقع مصداق نقض امنيت ملي استكه امنيت بخشي از شهروندان را به مخاطره افكنده          
ناقض امنيت كشور و مغاير وظيفه ذاتي نيروي              برگزاري تجمعات شهروندان ناقض حقوق بشر،            
شخص وزير كشور به عنوان مسئول نيروي انتظامي      نامناسب صورت گرفته بر عهده وزارت كشور است و        انتظامي است بنابراين مسؤوليت تخلفات و اقدامات         
حقوق و دلجويي از بازداشت شدگان و قربانيان              موظف است كه با رسيدگي به موضوع ، زمينه احقاق    
آزمون مهمي در راستاي آزمايش دعواي دولت مهر          بي شك اين رويداد تلخ ،        . با خاطيان برخورد كند    خشونت مراسم فوق را در اسرع وقت فراهم سازد و            

براين سازمان ديده بان حقوق بشر نيز                عالوه .ورزي در بين افكار عمومي است
كند، به ارعاب و اذيت و آزار فعاالن اجتماعي خاتمه           خواسته است تا همه بازداشت شدگان را فورا آزاد             اي مطبوعاتي منتشر كرد و از دولت ايران             اطالعيه

آزادي تجمعات احترام بگذارد و از اعمال خشونت            دهد، به تعهدات بين المللي خود پايبند بماند، به               
مترقي از خواسته هاي بر حق و انساني زنان ميهن            سيل همبستگي  سازمانها و نيروهاي       .  مجازات كند توسط نيروهاي انتظامي جلوگيري و متخلفين را            

طبق اخبار رسيده آقاي       .ما همچنان ادامه دارد         
كذايي »اعترافات«موسوي خوئيني نسبت به گرفتن   

در ايران و جهان همچنان خواستار آزادي آقاي              نيروهاي مترقي  . و نه در شكنجه گاه ها دانسته است هشدار داده و مالك را عقايد خود در بيرون از زندان      
جنبش مستقل زنان نشان داد كه مي تواند با                 .موسوي خوئيني  هستند

خواست هاي خود با مبارزه  جنبش هاي مردمي راه           دانشجويان و جوانان و قشرهاي زحمتكش و پيوند          همكاري با ديگر نيروهاي اجتماعي، از جمله               
انعكاس مبارزات دليرانه زنان ميهن مان          . بگشايدخود را براي دستيابي به آزادي و برابري اجتماعي            
خرداد دستگير شده اند        22تظاهرات مسالمت آميز   آزادي همه زنان و مردان آزادي خواهي كه در               پشتيباني از خواست هاي بحق آنان ، كارزار براي             
در سركوب  خواسته هاي برحق و انساني زنان ، از             ونيز محكوم كردن چهره زن ستيز رژيم واليت فقيه     

بار ديگر همبستگي        حزب توده ايران نيز يك         .وظايف مبرم نيروهاي مترقي و مردمي است جويانه خود را با زنان ميهن و مبارزه آنان در راه               رزم
هاي برحق و انساني اعالم            دستيابي به خواسته     باور است كه در سايه           حزب ما بر اين     . كند  مي

توان به مقابله با       دهند، مي   دانشجويان، تشكيل مي  پايه هاي بنيادين آن را كارگران ، زنان و جوانان و              همبستگي و نزديكي همه اركان جنبش مردمي كه         
چنين خواهان آزادي     حزب ما هم  . ميهن مبارزه كرد  استبداد پرداخت و و در راه كسب حقوق انساني مردم    

مبارز بلند كرده و خواهان آزادي همه زندانيان               بايد صداي خود را براي رهايي زنان          . خرداد، است  22فوري و بدون قيد و شرط دستگيرشدگان روز             
 .سياسي دربند شد



براي اولين بار از نيروهاي پليس زن براي              گفته است كه دولت       »ديده بان حقوق بشر    «
به گفته اين     . مردان شركت كننده پرداختند      درحالي كه پليس هاي مرد، به دستگيري             دستگيري تظاهر كنند گان زن استفاده كرد            
ياد شده را مشاهده مي كردند از واكنش                شاهد عيني، كساني كه از نزديك صحنه هاي         
  . شده بودندخشونت آميز پليس عليه تظاهركنندگان شوكه        

 پيشينه اين حركت اعتراضي *
خرداد هشتاد چهار، روز اعتراض به مواد          22روزجنبش مستقل و پرتوان زنان ميهن ما،               
تبعيض آميز ، روز همبستگي ملي و روز تجديد          زن ستيز در قانون اساسي و ديگر قوانين               
در روز بيست   . مبارزه پيگير خود به ثبت رسانيد      تبعيض ها را در شرايط خفقان واليت فقيهي با        عهد با مبارزه زنان براي لغو نابرابري ها و               
ايران در اولين تجمع مسالمت آميز خود در             و دو خرداد سال گذشته زنان پيشرو و شجاع             
عليه زنان را جنبه رسمي و قانوني بخشيده و            نابرابر حقوقي و مدني ، قوانيني كه خشونت            جلوي دانشگاه تهران در اعتراض  به قوانين            

مجاز مي شمرد قطعنامه اي خواندند و در آن             »شرعي«سركوب حقوق زنان را به بهانه هاي  
با شعارهايي    84خرداد       22آنان در      .دهندخواسته هاي بحق و انساني خود ادامه مي             اعالم كردند كه اين مبارزه را تا رسيدن به               

ما زنيم ، انسانيم، شهروند اين            «: همچون
حضور پرتوان و     ! »دياريم، اما حقي نداريم      

جنبش زنان از طرفي . واليت فقيه اعالم كردند سياست هاي قرون وسطايي و زن ستيز رژيم          پوياي جنبش مستقل زنان را در مبارزه با               
بايد در صف دمكراسي منتظر بمانند تا پس از           به اصالح طلبان ، آناني كه مي پنداشتند زنان           
برقراري دمكراسي در جامعه خواسته هاي خود        

حقوق زنان، حقوق    «با شعار    ! را مطرح كنند   
ثابت كردند كه مبارزه در راه حقوق         »بشر است

دمكراسي در ايران از راه مبارزه مشترك همه           انساني و مدني زنان تعطيل بردار نيست و راه           
جنبش زنان با گردآوردن و پشتيباني گروههاي        از طرف ديگر     . حقوق زن و مرد مي گذرد          قشر ها و  نيروها و بويژه مبارزه در راه برابري             
و احزاب مترقي بدور خواسته هاي برابري             مختلف زنان و مردان آزادي خواه و نيز سازمانها  
ارتجاع و حاميان واليت فقيه را آشفته تر               امري كه خواب    . كردن را به نمايش گذاشت      خواهي، تجربه با هم بودن و با هم مبارزه               
اما نهال جنبش زنان كه ريشه در مبارزات صد           ساخت و بزعم خود آنرا متفرّق و سركوب كرد،           
تاريخ هيچگاه از ياد      . نمي توان از بين برد       ساله زنان ايران دارد  با ضرب و شتم و سركوب   برد مبارزه زنان و دختران ايران  از حدود              نمي

كه خواستند بندها را بگسلند و از پستوي خانه           يك قرن پيش تا به امروز را، يعني آن زمان               
ها بيرون آمدند ودر مدارس و مجامع عمومي           

ابتدا   »وااسالما«ظاهر گشتند، ارتجاع با فرياد       
و   »غيرشرعي«سوادآموزي دختران را امري       

پيشرو را محكوم كرد تا امروز كه زنان و                راه اندازي مدارس دخترانه  به همت زنان               
تحقير ها درها را يكي پس از ديگري بروي             تشكيل مي دهند و با همه محدوديت ها و              درصد كل دانشجويان كشور را          65دختران  

شيوه هميشگي يعني شرعي و طبيعي دانستن         اين بار هم ارتجاع با همان        .خويش ميگشايند   
حقوق بشر، كه ايران نيز آن ها را امضاء كرده            زنان مندرج در كنوانسيون ها ونيز اعالميه             قوانين زن ستيز و رد حقوق ابتدايي و انساني            
است، همچنان تالش دارد كه قوانين پوسيده و         

وسطايي خود را به زنان ميهن ما تحميل              قرون اما زنان شجاع و پيكار جوي ايران كه مبارزه     .كنند
نيزدر آستانه بيست ودو خرداد با استفاده از اصل            ديكتاتوري، پي گيرانه به پيش مي برند امسال            دشوار خود را در شرايط خفقان و زير سايه                  
شناسد، با انتشار        مسالمت آميز را قانوني مي        بيست و هفت قانون اساسي كه اجتماعات                
در ميدان هفت تير يكبار ديگر صداي اعتراض            درخواست كردند كه با حضور مسالمت آميز خود           فراخوان از همه زنان، مردان و نيروهاي آزاديخواه         
انتشار اين فراخوان با  پشتيباني     . ستيز بلند كنند زنخود را عليه قوانين ناعادالنه و تبعيض آميز و               
بين المللي رو به رو شد، و رژيم بار ديگر با به                 مترقي و مردمي ايران و حتي برخي سازمانهاي           و حمايت وسيع احزاب و سازمانها و نيروهاي              
سركوب جنبش مردمي و اين بار جنبش زنان اقدام  نمايش گذاشتن ماهيت ضد مردمي خود به               

از تهديدها و احضار فعالين جنبش زنان قبل          . كرد خرداد گرفته تا سركوب خشن اين تظاهرات          22از  
شرعي «اما رژيم اين بار حتي          . خرداد     22در

و ! را نيز در شكل سركوب رعايت كرد            »بودن عالوه بر مامورين   ( براي اولين بار ابزار سركوب را     
سركوب در اين روز نشان ميدهد اين زنان آموزش      زنان انتخاب كرد و همانطور كه عكس هاي              از ميان  ) انتظامي و امنيتي و لباس شخصي ها          

همكاران مرد خود كم نداشته و با ضرب و شتم             ديده و اجير واليت فقيه در سركوبگري چيزي از           
شكنجه گر نيروهاي بي گناه عراقي در بغداد را در        به آنان در برخي موارد  صحنه زن سرباز آمريكايي و تحقير و توهين    -از پير تا جوان       -بيرحمانه زنان 

دادگاه خود را ماموري معذور و اجرا كننده اوامر             ذهن ها تداعي مي كرد، همان زني كه بعدها در            
خواهان ابتدايي ترين حقوق انساني خويش اند در         سركوب تظاهرات مسالمت آميز زناني كه              !مافوق خود اعالم كرد

فقيه درس اخالق و آزادي به ديگر كشورها ميدهد   كشوري كه رييس جمهور آن به دستور واليت            
.  ومردم خود دهد واز زندان گوانتامو سخن ميگويد           و از رييس جمهور آمريكا مي خواهد كه آزادي به            . اما در كشور خود كوچكترين حركت                .
آميز زنان به خشن ترين وجه ممكن برخورد و              آزاديخواهي را تحمل نكرده و با حركت مسالمت          
ضد مردمي و ارتجاعي رژيم واليت فقيه را در             ها مي كند، يكبار ديگر چهره فريبكار،          گاه  شكنجهآزاديخواهان زن و مرد را دستگير و روانه                 

رژيمي كه در    . انظار جهانيان به نمايش گذاشت       هاي گذشته با سركوب جنبش          هفته ها و ماه     
خود تالش دارد تا سكوت گور ستاني بر كشورمان          ديگري بر كارنامه سياه خود افزوده است و بزعم           دانشجويي و سركوب سنديكاهاي كارگري  برگ         

رژيم واليت فقيه بنا به ماهيت خود نمي خواهد      .تحميل كند
اسالمي از اين تظاهرات اظهار بي اطالعي               كه نمايندگان گوش به فرمان زن مجلس شوراي          در حالي  . صداي مبارزه و اعتراض زنان را بشنود        

كردند دو روز بعد طبيب زاده عضو فراكسيون            مي
برگزاري تجمع به توصيه عناصر       «زنان مجلس    

) بخوان واليت فقيه  ( معلوم الحال كه امنيت جامعه 
به نقل   (نسبت داد           »خطر مي اندازد       را به  

در    »بازتاب«و پايگاه خبري      ).  خبرگزاري مهر 
اين واقعه با تمسخر و براي لوث كردن            ! بازتاب

اين عده كه    ... «: مبارزه زنان، چنين مي نويسد      
ترك محل، اكثر اين خانمها محل تجمع را ترك           دهها تن از پليس هاي زن و تذكر آنان در باره               با حضور  ... تعداد آنان به حدود صد نفر مي رسيد          

هاي پليس،  ناگزير به منازل خود مراجعت         خانم(!) كردند و چند نفر باقيمانده پس از برخوردهاي زنانه     
ها رجعت    البد برخي هم به ناگزير به زندان  ( كردند  چند مرد ميانسال را هنگام دستگيري مشاهده            خبرنگار بازتاب چند خانم مسن و        !) داده شده اند   

اين روزنامه در پايان مي نويسد            ».كرده است 

طي فراخواني از شهروندان خواسته بودند در گردهم         تن از فعالين حقوق زنان    415گفتني است ، ابتدا ...«
قطع كردند و سپس بيوه شاه سابق به حمايت قاطع           نظير شيرين عبادي حمايت خود را از اين تجمع              اما پس از اينكه عده اي         . آيي امروز شركت كنند    

يازده تن از فعاالن سياسي از تجمع امروز پشتيباني           از اين همايش پرداخت كه در نتيجه تنها يكصد و             
فقط .  منتسب كردن آن به عوامل بيگانه است            و ارتجاع ، نديدن و نشنيدن صداي اعتراضات ويا            اين همان شيوه و روش هميشگي استبداد      ». كردند

آوري در حالي كه صدها خبرنگار و وبالگ نويس و           فرقش اينست كه امروزه در عصر ارتباطات و فن             
گزارش مي دهند ونيز روز به روز موج اعتراض به             زنان را با عكس و يا نوشته در همان لحظات اول              عكاس توسط اينترنت خبر تظاهرات و ضرب و شتم          
سركوب ها و دستگيري زنان و مردان آزاديخواه اوج      

گونه رژيم واليت     »بازتاب«مي گيرد سخن راندن     
تهديد ها و    . از مبارزه حق طلبانه زنان ايران دارد         بلكه بيشتر ناشي از هراس و وحشتي است كه رژيم         فقيه نه فقط بسان كبك سر فرو بردن در برف است      
چراكه اين  . جنبش زنان خود مويد اين نظر است          دستگيري هاي پيش و بعد از تظاهرات فعالين               
صداي شكستن ديوارهاي استبداد واليت فقيه را           مردمي پايه هاي رژيم واليت فقيه را نشانه گرفته و      پيكارها به همراه مبارزه ساير نيروهاي مترقي و             

خرداد آمده است، تا رسيدن به              22خوانده نشده  اين مبارزه همان طور كه در قطعنامه          . نويد ميدهد 
كلي پشتيباني و حضور مردان آزاديخواه در اين              وسيع دانشجويان به ويژه پسران دانشجو و بطور            شركت . هاي بر حق زنان ادامه خواهد داشت    خواست

كشورمان ميدانند تا زنان يعني نيمي از جامعه ما آزاد     تظاهرات نشان از آن دارد كه نيروهاي آزاديخواه            
مبارزه براي  آزادي دستگيرشدگان  از همان فرداي           كارزار دفاع از حقوق مطرح شده زنان و همچنين             .نباشند از آزادي در جامعه نميتوان سخن گفت

پشتيباني احزاب و      . خرداد آغاز شد           22روز    المللي از خواسته      هاي مترقي داخلي و بين        سازمان
ساخت تا دستگير شد گان بجز آقاي موسوي                و مردان آزاديخواه، مبارزه اي بود كه رژيم را وادار             هاي بحق زنان و بويژه اعتراض به دستگيري زنان          
از جمله  . همچنان  در سطح ايران و جهان ادامه دارد  خوئيني را آزاد كند واين اعتراضات و پشتيباني ها             

اي ضمن    سازمان عفو بين الملل نيز طي اطالعيه          هاي زنان براي لغو قوانين زن           حمايت از خواسته   
اقدامي فوري براي اصالح      «ستيز رژيم را براي        

در ايران شده و آنها را از دسترسي كامل به حقوق              قوانين و اعمالي كه باعث استمرار تبعيض عليه زنان          
 .هرگونه تبعيض عليه زنان توسط رژيم ايران گرديدخواستار پذيرش بي قيد و شرط كنوانسيون منع              فراخواند و      »اساسي انساني شان باز مي دارد          

اي نيز به امضاء صدها نفر از چهره هاي               بيانيه 
در «: فرهنگي، دانشجويي كشور با عنوان      -سياسي

اعتراض به برخورد با تجمع زنان و درخواست براي           
منتشر شده است كه در آن    »آزادي بازداشت شدگان در اين   . هاي مشخصي مطرح شده است         خواسته

متاسفانه تجمع    :  خوانيم        بيانيه از جمله مي          آميز جمعي از زنان در ميدان هفت تير با               مسالمت
تجمع پرداختند و در نهايت نيز عده اي بازداشت              هاي زن به ضرب و شتم شركت كنند گان در             پليسدخالت نيروي انتظامي به خشونت كشيده شد و             

گان فراخوان و شركت كنند گان است لذا ما امضا             از آنجاييكه اين تجمع حق مسلم اعالم كنند    ... شدند
خواهان آزادي سريع و بي قيدوشرط بازداشت شد           انتظامي نكاتي را به شرح زير عرض كرده و مصرانه      كنند گان ، ضمن محكوم كردن اقدام نيروي                

برابر با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران         -1 .گان هستيم
 .حق ندارد مانع از آن شودسالح و توهين به مباني اسالم ، آزاد است و كسي             برگزاري تجمعات و راهپيمايي در صورت عدم حمل         
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 ...ادامه پيكار دليرانه زنان 

 5ادامه در صفحه  



ايوو مورالس رئيس جـمـهـوري    
منتخب و مردمي بوليوي پـس از    
به دست گرفتن قـدرت دولـتـي،        
تالش كرده است تا به وعده هـاي  
انتخاباتي خود، كه تامين مـنـافـع      
. عمومي مردم است، عمـل كـنـد     

يكي از جدي ترين حركت هـاي    
او، ملي كردن صنايع نفت و گـاز    
.  اين كشور در روز اول ماه مه بـود 

در روز اول ماه مه، مورالس ضمـن  
ايرار يك سخنراني مـلـي شـدن      
صنايع نفت اين كشـور را اعـالم       
كرد و بالفاصله پس از آن نـيـز       
ارتش كشور،  براي جلوگـيـري از     
هرگونه خرابكاري و كارشكني در   
توليد، در مراكز نفتي مستقر شدنـد  

بنـا  .   و آنها را تحت كنترل گرفتند
به دستور مورالس، شركـت هـاي     
خارجي موظف شده اند تا تـولـيـد      
خود را با برنامه هاي دولـت هـم     
آهنگ كنند و مقرر شده اسـت تـا     
اين شركت ها طي شش ماه آينده 
قرارداد جديدي را با دولت به امضا 

در پايان ايـن دوره اگـر       .  برسانند
شركتي حاضر به امضا ي قـرارداد  
نشود، ديگر حق فعاليت در بوليوي 

 »آلوارو گارسيا«.  را نخواهد داشت
معاون رئيس جمهوري، كـه ايـن     
خبر را در جريان راه پيمـايـي اول     
ماه مه در الپاز اعالم كـرده بـود،     
ضمن تاكيد بر اهمـيـت مسـالـه،       

اولـيـن مـلـي       «گفت كه بوليوي 
كردن در قرن بيست و يـكـم را،     
بدون اينكه از كسي اجازه بگيرد يا 
بدون اينكه با كسي مذاكره كـنـد،   

و اين بخشي از    »انجام مي دهد 
تصميم براي دست يابي بـه حـق     

روزنـامـه   (  حاكميت كامل اسـت    
 ).گراناما ، اول ماه مه 

او اشاره كرد كه اين حكم دقيقأ 
ده سال پس از خصـوصـي شـدن      
صنايع نفت اين كشورتوسط دولت 

، »گونزالو سانچز لـوزدا «نو ليبرال 
صادر مي شود، صنايعـي كـه در       
حال حاضر تحت مالكيـت دولـت     

گارسيا تاكيد كرد .  قرار گرفته است
از امروز، صنايع نفـتـي مـا       «كه 

شـركـت   [ ديگر هرگز در دسـت      
چند مليتي قـرار نـخـواهـد       ]  هاي
 ). همانجا( »گرفت

تصميم به ملي كردن صـنـعـت    
نفت در بوليوي، حركتي جـدي از    
سوي دولت اين كشور در نزديكي 
به سياست هاي كوبا و ونزوئـال و    
در مبارزه برضد سـيـاسـت هـاي       
نئوليبراليستي آمريكا در مـنـطـقـه     

در تاييد حركـت  .  صورت مي گيرد
انجام شده و اين كه بولـيـوي بـه      

دنبال حق حاكميت خود اسـت،    
مورالس در جريان سـفـري كـه      
اخيراٌ به پاريس داشت، تـاكـيـد      

ملي شدن صـنـعـت       «كرد كه 
نفت بوليوي نه به مفهوم سـلـب   
مالكيت از شركت هاي خارجـي  
. است و نه به مفهوم اخراج آنهـا 

بلكه تنها سپردن مالكيت منابـع  
) بـولـيـوي   ( طبيعي بـه مـردم       

او در مالقات خـود بـا       ». است
بـرتـرانـد    «شهـردار پـاريـس،        

، ضـمـن تـاكـيـد بـر           »ديالنو
همكاري ها اعالم داشـت كـه       

ملت ما به دنبال همكار اسـت  «
خبـرگـزاري   ( »نه به دنبال ارباب

پيـش  ).  ماه مه  14پريسنا التينا 
آوريـل     28از اين ها نيز در روز 

 »آلبا«بوليوي قرار داد همكاري 
را با كوبا و ونزوئـال بـه امضـا        
رسانده بود، اين قرارداد طـرحـي   
است كه از سوي كوبا و ونزوئـال  

 »بولـيـواري  «به مثابه جايگزين 
در برابر قرارداد تحـمـيـل شـده       

موافقتنامه منطقه «آمريكا، يعتي 
ارائـه        »تجاري آزاد آمـريـكـا   

 .  گرديده است
مجموعه تصميم هاي متخـذه  
از سوي دولت بوليوي در مـدت    
كوتاهي كه در قدرت بوده است، 
و تالش هاي آن در راسـتـاي       
جامه عمل پوشاندن به خواسـت  
هاي زحمتكشان، نشان مي دهد 
كه درسـت در دوره اي كـه           
آمريكا با تكيه به قدرت نظامـي  
و اقتصادي خود ساير كشورها را 
ــط           ــراي ــرش ش ــذي ــراي پ ب
استعمارگرانه تحت فشـار قـرار       
مي دهد، درست در همسايـگـي   
اش كشورهاي كوچكي بر پـايـه   
سياست هاي استقالل طلـبـانـه    

خود و تكيه به جنبش مـردمـي      
به مقاومت برخاسته اند و نشـان  
مي دهند كه گردن نهـادن بـه     

تحميل امپرياليستي تـنـهـا راه         
نيست و راه ديگري نيز  موجـود  

جهاني ديگر را مي تـوان    -است
 . بنياد كرد

اين كشورها با مبارزه ي خـود  
نظمي ديگر در جهان و آيـنـده     
اي ديگر را نويد مـي دهـنـد،        
جهاني در خدمت منافع اكثريـت  
مردم و بر بنياد هاي بـرابـري ،     
آزادي و عدالت اجتماعي و صلح 

 .استوار است
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ملي شدن نفت بوليوي و گام هاي جديد به سوي 
 اجالس اتحاديه اروپا و آمريكاي التين منافع مردم

چهارمين اجالس كشورهاي اتحاديه اروپا و كشورهاي آمـريـكـاي التـيـن و          
ارديبهشت ماه، در شهر وين، پايتخت اتريش برگزار  22و  21كارائيب در روزهاي 

پيش از اين سه اجالس مشابه ديگر صورت گرفته بود كه اوليـن آنـهـا در         .   شد
در مادريد، اسپانيا و  2002در ريو دو ژانيرو، برزيل، دومين آن در سال  1999سال 

 25در اجالس حاضر كه .   در گوداال جارو ، مكزِك بود 2004سومين آن در سال 
كشور آمريكاي التين و كارائيب در آن حضور داشـتـنـد،     33كشور اتحاديه اروپا و 

سران كشورهاي شركت كننده در مورد مسايل گوناگون، از جمله مـوافـقـتـنـامـه       
منطقه آزاد تجاري، مبارزه با مواد مخدر ، جرايم سازمان دهي شـده، تـروريسـم،      

همچنين در حاشيـه  .  مساله مهاجران، علوم و فن آوري و انرژي، به بحث نشستند
اين اجالس، سران كشورهاي آمريكاي التين و كارائيب در نشستي جداگانـه بـه     
بحث در مورد همكاري هاي چند جانبه، و مسايل ويژه منطقه و اختالفات بـيـن     

 .كشورهاي حاضر پرداختند
كشورهاي اتحاديه اروپا، به رغم مصوبات عمومي سازمان ملل كه تحريم هـاي  
آمريكا بر ضد كوبا را غيرقانوني خوانده است، در جريان اجالس تالش كردند تا با 
تحميل شرايط اقتصادي و سياسي، كشورهاي آمريكاي التين و كارائيب را تحـت  

 .فشار قرار دهند و در رابطه با كوبا، در عمل مواضع آمريكا را در پيش گرفتند
معاون هيئت دولتي كوبا، ضمن محكوم كردن  »كارلوس الگه «در اين رابطه، 

كوبا نمي تواند تحريم ها و يا سياسـت هـاي     «:  سياست هاي اتحاديه اروپا گفت
.  اتحاديه اروپا عليه كوبا را جدي بگيرد، چرا كه مغرضانه هستند . اتحـاديـه اروپـا      .
او در رابطه بـا       ». فاقد استقالل سياسي است و رد پاي آمريكا را دنبال مي كند

شروط اتحاديه اروپا اعالم كرد كوبا به طور رسمي تهديد هاي سران اتحاديه اروپا 
را كه ادعا كرده اند، اگر كشورهاي آمريكاي التين و كارائيب شرايط الزم را براي 
سرمايه گذاري فراهم نكنند، شركت هاي آنها به مناطق ديگر خواهند رفـت، را      

ما چنين لحني را قبول نمي كنيم، من به هيچ وجه متوجه «:  محكوم كرد و گفت
نمي شوم كه چگونه  چنين شرايطي مي تواند به ايجاد روابطي خوب مـنـتـهـي       

او اضافه كرد كه در رابطه با سياست )   ماه مه  14خبرگزاري پريسناالتينا ( ».شود
هاي اتخاذ شده براي تحريم، كه از سوي اتحاديه اروپا و تحت رهبري آمـريـكـا      
. صورت گرفته است، كوبا اعتراض خود را به سران اتحاديه اروپا اعالم كرده اسـت 

كارلوس الگه در مصاحبه ي مطبوعاتي كه در جريان اين كنفرانس داشت، ضمـن  
ماه مه را پيروزي براي انقالب و مواضعـي   11آنكه مفاد تصويب شده در قطعنامه 
براي اولين بار در اجالسي از اين قـبـيـل،    «:  كه از آن دفاع مي كند، خواند، گفت

قطعنامه ي پاياني آن مي پذيرد كه براي ساختمان دموكراسي مدل واحدي وجود 
ندارد و اينكه ، دموكراسي ارزشي عمومي است بر اساس ابراز بـيـان آزادانـه ي        
خواست شهروندان براي تعيين سيستم سياسي اقتصادي ، اجتماعي و فرهـنـگـي    

 )ماه مه  11گراناما ( ».شان
او اضافه كرد كه انقالب ما تغييري جدي در زندگي اجتماعي شهروندان ايجـاد  
كرده است و اينكه اياالت متحده و اتحاديه اروپا تالش مي كنند تا يـك مـدل       
مشخص را به ساير كشورها تحميل كنند، كه اين مسأله به نوبه ي خود كـامـأل     

 ) همانجا . ( ناقض مدعيات آنان است
سران كشورهاي اتحاديه اروپا در جريان اجالس وين به شدت سياسـت هـاي     
استقالل طلبانه ونزوئال و بوليوي را، در رابطه با منابع انرژي كشور هاي خود، بـه  

ولفگانگ شوسل، صدراعظم اتريش،  بدون هيچ اشاره اي به فقـر،  .  انتقاد كشيدند
: فساد و نابرابري در كشورهاي سرمايه داري، در موعظه در باره بازار آزاد گـفـت      

يا شما خواستار باز كردن بازارهاي خود هستيـد  .   در زندگي دو امكان وجود دارد«
اين انتخاب شماست اما حقـيـقـت    .   و يا اينكه نمي خواهيد بازارهايتان را باز كنيد

اينست كه عملكرد و بازدهي جوامع  با بازار آزاد از جوامع بسته و با ساختار هـاي    
توني بلر، نخست وزير انگلستان، نيز در حمله به سـيـاسـت      ». محدود بهتر است

انـرژي امـروزه     «ملي كردن صنايع انرژي توسط دولت بوليوي به اين مسأله كه 
هر كشوري به منـابـع   «:   اشاره كرد و گفت  »مساله اي براي همه كشورها است

و به شكلي سئوال برانـگـيـز بـه مسـئـولـيـت              ». امن و با ثبات انرژي نياز دارد
در مـقـابـل    .  كشورهائي كه منابع انرژي دارند، در رابطه با تامين انرژي اشاره كرد

ايو مورالس، رئيس جمهوري جديد بوليوي، در سخنان خود در اجالس به مـوجـه     
: بودن و  ضرورت ملي كردن بخش انرژي براي مبارزه با فقر اشاره كرد و گـفـت  

  ». مالكيت عمومي همچنين شامل زمين، معادن و منابع جنگلي خـواهـد شـد       «
هرچند كه در اين اجالس در ميان كشورهاي آمريكاي التـيـن  و كـارائـيـب،            
اختالف نظرهايي وجود داشت، اما گردهمايي در مجموع توانست مشخص كـنـد     
كه به رغم روابط سياسي و اقتصادي بين دو منطقه ، اتحاديه اروپا حق نـدارد تـا     
در امور داخلي كشورهاي آمريكاي التين، به ويژه از نظر سياسي دخالت كـنـد و     

اقتصادي و   -اين حق مردم اين كشورها ست تا از طريق انتخاب سيستم سياسي 
اجتماعي ويژه خودشان، سرنوشت خود را تعيين كنند، آنچه كه در مجمـوع خـود     

 .كامأل متفاوت با سيستم اتحاديه اروپا و آمريكاست



كنفرانس ) ژوئن   15(خرداد     25درروز  
كشورهاي عضو سازمان همكاري                
. شانگهاي ، در اين شهر چين، برگزار شد         

) ژوئن   15(خرداد      25سال پيش، در          5
، سران شش كشور جمهوري خلق          2001

چين، روسيه، قرقيزستان، قزاقستان،             
ازبكستان و تاجيكستان تاسيس پيمان منطقه 
اي جديدي را اعالم كردند، پيماني كه در         
مدتي كوتاه به سرعت رشد كرد و تاثير             

 .بين المللي خود را نشان داد
محرك اصلي تشكيل اين سازمان ، نياز        
مشترك كشورهاي عضو آن براي مقابله با        
مشكالتي بود كه اعضاي اين سازمان در           
دوره پس از پايان جنگ سرد و شروع               

مورد نظر اياالت         »نظم نوين جهاني     «
 .متحده با آن مواجه شده بودند

يكي از عمده ترين خصوصيت هاي اين    
دوره تالش براي ايجاد همكاري هاي             
منطقه اي  بين كشورهايي است كه تالش          
مي كنند تا استانداردهاي زندگي مردم           
خود را در شرايط بغرنج و به سرعت در              

 .حال تغيير بين المللي ، گسترش دهند
كشورهاي آسياي مركزي و اطراف آن        

چند «نيز از تاثيرات جهاني شدن اقتصاد و     
 .مستثني نيستند   »قطبي شدن سياسي

تحت تاثيرچنين شرايطي بود كه سازمان       
با . همكاري شانگهاي بنيان گذاري شد         

پايان گرفتن اختالفات و  درگيري هاي            
تاريخي در رابطه با مسائل مرزي بين چين          
و ساير كشورهاي عضو اين سازمان، در            
سال هاي اخير، سرانجام شرايط مناسب           
براي همكاري هاي نزديك فراهم شده           

كشور هاي عضو پيمان شانگهاي در       . است
، در تاشكند، پايتخت               2004سال    

ازبكستان، يك بنياد ضد تروريستي منطقه       
اي را نيز بنا نهادند تا همكاري هاي                  
مشترك اين كشورها را در مبارزه بر ضد           

تروريسم، تجزيه   : »سه نيروي اهريمني    «
 .طلبي و افراطي گري، هماهنگ كند

پس از آن نيز چندين مانور ضد                   
تروريستي توسط كشورهاي عضو صورت      

روند همكاري بين كشورهاي     . گرفته است 
عضو ، از مسائل امنيتي به سرعت به سوي           
همكاري هاي اقتصادي، صنعتي، حمل          

ونقل ، انرژي ، فرهنگ و آموزش و پرورش ،            
 11به رغم اينكه پس از واقعه         . گسترش يافت 

سپتامبر ، اياالت متحده دو درگيري گسترده          
نظامي را در افغانستان و عراق شروع كرد كه            
تاثير خود را بر كشورهاي اين سازمان گذاشت   
ولي اين كشور نتوانست از تحول اين پيمان             
منطقه اي جلوگيري كند و اثر تخريبي                 
مشخصي در اساس و شالوده ي آن داشته                

 .باشد 
يكي از داليل پويا و فعال بودن اين سازمان           
اين است كه اصول و پايه هاي تشكيل خود را         
درتطابق با منافع اساسي كشورهاي عضو بنا             

اين كشورها تالش دارند تا روابط    . كرده است 
دوستانه با همسايگان خود را گسترش دهند،          
همكاري در زمينه هاي مختلف را افزايش             

مبارزه    »سه نيروي اهريمني     «داده، برضد     
كنند، و به موازات آن تالش مي كنند تا نظم             
جهاني دموكراتيك و عادالنه اي را در مقابل           

مورد نظر اياالت متحده به    » نظم نوين جهاني«
يكي از اين شيوه ها  ايجاد              . وجود آورند  

روابط دو جانبه بين كشورهاست كه بر اساس           
منافع و امنيت مشترك آن ها صورت مي               

در حال حاضر و در روند گسترش               . گيرد
هرچه بيشتر اين سازمان ، مغولستان ، پاكستان ،   
ايران و هند به عنوان ناظر در اين سازمان                 
پذيرفته شده اند و افغانستان نيز روابط جديدي       

اين امر به    . را با اين سازمان ايجاد كرده است        
نوبه خود باعث گسترش روابط بين كشورهاي        
جنوب شرقي آسيا، كشورهاي مشترك المنافع    

اتحاد شماري از جمهوري هاي سابق اتحاد            (
وبرخي نهادهاي سازمان ملل شده           ) شوروي

 . است 
بنا به گزارش خبرگزاري شين هوا، در               
مطلبي دربارة پنجمين سالگرد تاسيس سازمان        
همكاري هاي شانگهاي، اين سازمان مدلي            

آسيا -جديد براي همكاري هاي مشترك اروپا   
ايجاد كرده است، كه هدف استراتژيك آن           
افزايش ثبات و امنيت منطقه ، تشويق پيشرفت         
هاي اقتصادي و پيش بردن روند ادغام منطقه           
اي در عين حفظ استقالل ملي و فرهنگي هر            

 ).2006ژوئن  4شين هوا، (كشور عضو است 
همكاري هاي سازمان شانگهاي ، تنها               
محدود به مسايل امنيتي و تبادل فرهنگي نمي          
شود ، بلكه از عمده ترين مسايل كشورهاي             

عضو، افزايش همكاري   
هاي اقتصادي در ميان       
. كشورهاي عضو است    

آنچه كه بنا به نوشته ي        
مردم «پايگاه خبري        

، پايگاه رسمي     »روزانه
: خبرگزاري چين          

زماني كه رسانه هاي       «
گروهي غربي در مورد سازمان همكاري شانگهاي    
اطالع رساني مي كنند، مسئله همكاري اقتصادي با 

در حالي كه    ... بي انصافي در سايه قرارمي گيرد       
فعاليت شديدي در بخش اقتصادي سازمان                

برنامه ...  همكاري شانگهاي صورت مي گيرد          
همكاري هاي تجاري و اقتصادي بين شش كشور         

به تصويب هيئت           2003عضو در سپتامبر          
اين برنامه اي    ... نمايندگي سران دولت ها  رسيد       

را در بر مي        2020بلند مدت است كه تا سال           
 ).2006ژوئن  15مردم روزانه، (  »گيرد

در همين رابطه ،رييس جمهوري چين ، هوشين         
تائو، تاكيد كرد كه چين راه گسترش صلح                
جويانه را ادامه خواهد داد، استراتژيي كه منافع            
مشترك همه طرفين درگير در اين پيمان را تامين        

تحوالت صلح جويانه چين موقعيت       .... مي كند    
هاي بزرگي را براي كشورهاي همسايه اش، به            
ويژه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي        
ايجاد خواهد كرد و چين به طور مستمر اين                  
حركت را افزايش داده و گسترش هرچه بيشتر اين 

 ).همانجا(سازمان را به پيش خواهد برد 
سازمان همكاري شانگهاي به دليل وسعت و             
جمعيت كشورهاي عضو آن و شيوه سازماني آن           

سياسي است كه در    -به واقع  جايگزيني اقتصادي 
جهاني كه اياالت متحده به دنبال سركردگي              
مطلق و تحت كنترل در آوردن منابع انرژي و                
كنترل اقتصادي جهان است ، مي تواند نيروي             

جايگزيني . متعادل كننده اي در سطح جهان باشد    
كه در كنار ساير سازمان هاي همكاري منطقه اي           

در آمريكاي التين مي توانند تاثير           »آلبا«نظير  
عمده اي در به چالش كشيدن سياست هاي                 

 .آمريكا داشته باشند 
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