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 سياست هاي خطرناك و مخرب ارتجاع و امپرياليسم در منطقه
 تأملي بر قطعنامه شوراي امنيت و منافع ملي ايران

 3ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 2اتحاديه هاي كارگري عراق و كنترل شركت هاي خارجي بر صنايع نفت                         ص 
 8برقرار باد اتحاد ميان جبهة انقالبي و جبهة مردمي، بر ضد ارتجاع  در بوليوي            ص 

اوضاع منطقه خاورميانه هر روز رو     
ادامـه  .  به وخامت بيشتـري  مـي رود        

تنش ها و درگيري ها در فلسطين، بـه    
دليل سياست هاي ضد انسانـي دولـت     
اسرائيل و ادامه اشغال سرزمـيـن هـاي      
عربي توسط ايـن كشـور، در كـنـار             
تشديد وخامت اوضـاع در عـراق و           
افغانستان، كه هر دو در اشغال نظـامـي   
امپرياليسم آمريـكـا قـرار دارنـد، در           
مجموع وضعيت خـطـرنـاكـي را در           

رانـده شـدن     .  منطقه پديد آورده است
وضعيت عراق به سوي يـك جـنـگ        
داخلي تمام عيار و تـأثـيـرات آن بـر           
اوضاع كشور ما بي شك نمـي تـوانـد      
نگراني نيروهاي ملي و آزادي خـواه        

ادامـه   .  كشور را به همراه نداشته بـاشـد  
سياست جنگ طلبانه و مداخله جويانـه  
امپرياليسم آمريكا در منطقه، با وجـود    
همه فشارهاي داخلي بر دولـت بـوش     
براي تغيير سياست آن، در كنار اتخـاذ  
سياست تشنج زاي تبليغاتـي از سـوي       

سران رژيم واليت فـقـيـه و خصـوصـا          
رئيس جمهور برگمارده آن منافع مـلـي   
ميهن ما را با خطرات جـدي روبـه رو         

 . كرده است
تصويب قطعـنـامـه شـوراي امـنـيـت            
سازمان ملل متحد بر ضد ايران گام مهم 
نخست در تشديد برخوردهـايـي اسـت      
كه اگر به موقع جلوي آن گرفته نشـود    
مي تواند به دشواري هـا و مشـكـالت        

 .جدي براي ميهن ما منجر شود
، شوراي امنـيـت   1737قطعنامه شماره 

سازمان ملل متحد، به جمهوري اسالمي 
هشدار مي دهد كه در صورت تـعـلـيـق     
نكردن غني سازي اورانـيـوم، شـوراي        

فصـل هـفـتـم        41امنيت بر اساس اصل 
منشور سازمان ملل متحد بـه تصـمـيـم         
گيري عاجل بر ضد ايران دست خواهد 

بر پايه اين قطعنامه كشورهاي جهان .  زد
ملزم شده اند از تامين مواد و فن آوري   
هاي ويژه اي كه مي تواند در بـرنـامـه        

 6ادامه در صفحه   

 4ادامه در صفحه    
ضرورت تشكل هاي مستقل صنفي 
 براي تامين امنيت شغلي زحمتكشان

در هفته هاي گذشته به موازات ارايـه پـيـش        
نويس دوم اصالح قانون كار توسط وزارت كـار و    
امور اجتماعي، و بحث هاي جدي در باره تـاثـيـر      
مخرب آن بر زندگي و امنيت شغلي طبقه كارگر و   
ديگر زحمتكشان، ارتجاع حاكم  با مـانـورهـايـي       
فريب كارانه همچون واگذاري سهام كارخانه ها و   
واحدهاي توليدي به صورت تدريجي به كـارگـران   
كوشيد مانع از گسترش موج جنبش اعتراضي بـر    

به عالوه وزارت كـار    .   ضد اصالح قانون كار شود
دولت برگمارده ارتجاع ادعا كرده است، با سياسـت  

واحـد     500خود، بحران نزديك به   “  دقيق” هاي 
هـزار     270توليدي را حل كرده و مقدمات ايجاد   

فرصت شغلي جديد را تا پايان سال جاري فـراهـم   
 !ساخته است

در اين خصوص معاون تنظيم كار وزير كـار در    
جريان يك نشست خبري در شهر تبريز از جـملـه   

واحد توليدي رفع بحران شـده   500از ” :اعالم كرد
و تا به حال هشت دهم درصد از نـرخ بـيـكـاري       
كاسته ايم و تشكل هاي كارگري و كـارفـرمـايـي     

 “.درصدي در سال جاري داشته اند 20رشدي 
اين ادعاها كه به گزافه گويي هاي بي پشتـوانـه   
بيشتر شبيه هستند تا به مواضع مقامات مسئول و   
مطلع، در مقايسه با آمار و ارقام موجود، مـحـتـوي    
واقعي و عيار درستي مواضع و عملكرد وزارت كـار  

 .را آشكار مي سازد
در پاسخ به چنين ادعاهاي خالف واقعيت يكـي  
از نمايندگان كارگـران در شـهـر هـمـدان بـه               

درشهر ما واحدهاي بسياري ” :  خبرگزاري ايلنا گفت
همچنان در حال ركود و تعطيلي هستند و كارگران 
سرگردان از معاون وزيركار تقاضا داريم كـه آمـار     

 شاد باش سال نو ميالدي 
فرا رسـيـدن    »نامة مردم«هيأت تحريريه 

ميالدي را به همه هم ميهنـان   2007سال 
مسيحي از صميم قلب تبريك مي گويد و   
. شادكامي و بهروزي براي آنان آرزمندسـت 

، كه در وضعيت نگران 2007باشد كه سال 
كننده ادامه جنگ و درگيري در منطقه مـا  
آغاز شده است، سال تحقق آرمـان هـاي     
انساني صلح، آزادي و عدالت اجـتـمـاعـي،     
سال پايان تبعيضات مذهبي و ملي و سـال  
رهايي ميهن و مردم ما از چنگال استـبـداد   

 .قرون وسطايي حاكم باشد

 آينده صنعت ملي نفت ايران
صنعت ملي نفت ايران يكي از نمـادهـاي اسـتـقـالل،         
حاكميت و اقتدار ملي كشور ماست كه دراثر مبـارزات  
قهرمانانه مردم  به دست آمده است و درحـال حـاضـر        
مهم ترين صنعت راهبردي ايران محسوب مي شـود  و      
نقش آن در سرنوشت كشور انكار ناپذير اسـت، و بـا         
روي كارآمدن دولت ارتجاع و به موازات آن تـدويـن     

سياست هايي در راستاي خصـوصـي سـازي گسـتـرده           
صنايع نفت و گاز در معرض چالش هاي جدي و بسيار 

طرح هاي گوناگونـي از دوران      .  اساسي قرار گرفته اند
رياست جمهوري خاتمي تدوين و ارايه شده است كـه    

اكنون .  ناظر بر خصوصي سازي صنعت نفت ايران است
اين مسئله يكي از جدي ترين مسايل مطـرح در مـيـان        
مسئوالن رژيم واليت فقيه است و راهكارهاي معيني در 



شده عراقي از طرف شركت هاي بين المللي تـحـت قـراردادهـاي        
). “ توافق تقسيم تـولـيـد   ” به نام ( ساله استخراج خواهد شد  20تا  15

كه -اين سياست تغيير عمده اي براي صنايع نفت عراق خواهد بود 
و از روال عـادي    –بيش  از سه دهه در مالكيت عمومي بوده است 

 .در خاورميانه و بين  همسايگان عراق دور خواهد افتاد
سپـردن كـنـتـرل       ” اتحاديه هاي كارگري در يك بيانيه مشترك 

نفت به شركت هاي خارجي، كه تنها هدفشان بردن سود كالن بـه    
خرج جيب مردم عراق و چپاول ثروت ملي است ، و طـبـق قـرار        
دادهاي نابرابر حق حاكميت و هويت ملي مردم عراق را ناديده مي 

“ خـط قـرمـزي     ” در بيانيه آمده است كه ايـن    .  را رد كردند“  گيرد
ترجمه انگليسـي بـيـانـيـه در          .  است كه نمي توان از آن عبور كرد

 .در دسترس است WWW.CARBONWEB.ORGشبكه 
آنها همچنين از اينكه اتحاديه هاي كارگري را در رونـد تـهـيـه       
پيش نويس دخالتي نداده اند معترض اند و خـواهـان تـاخـيـر در            

آنـهـا   .  تصويب قانون،  براي مشاوره و نظرخواهي مناسـب شـدنـد     
مردم عراق اجازه نخواهد داد تا براي آينده نـفـت پشـت      ” :  گفتند 

 “.درهاي بسته تصميم  گرفته شود
“ فدراسيون اتحاديه هاي كـارگـران نـفـت      ” حسن جمعه، رئيس 

بـدون مشـاوره بـا        .  اين قانون اشـكـاالت بسـيـاري دارد        ”  :  گفت
متخصصان عراقي، جامعه مدني عراق و يا اتحاديه هاي كـارگـري   

كنيم و خواهان زمـان     ما اين پيش نويس را رد مي.  تهيه شد ه است
 “ .بيشتري جهت بحث در باره آن هستيم

فـدراسـيـون عـمـومـي         ” عدنان صفر، عضو كميسيون اجـرائـي       
عراق پايمال شـده   در اين قانون منافع ملي” :  گفت“  كارگران عراقي

است، زيرا قوانين  سرمايه گذاري  خارجي اجـازه مـي دهـد تـا             
اين قرارداد كه موافقـتـنـامـه هـاي        .   ثروت نفتي عراق غارت شود

مدت تري را مجاز خواهد كرد،  بيشتر به نـفـع سـرمـايـه            طوالني
گذاران خارجي است تا كارگران عراقي،  و بر حق حاكـمـيـت و      

 .    “استقالل ملي عراق تاثير منفي خواهد گذاشت
 

 2006دسامبر  21مورخ “ مردم هفتگي  دنياي”به نقل از نشريه  
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اتحاديه هاي كارگري عراق، كنترل 
شركت هاي خارجي بر صنايع نفت 

 را نمي پذيرند
رهبران جنبش كارگري عراق، از برنامه دولت براي سپردن 
 .كنترل توليد نفت كشور به شركت هاي فرا ملي انتقاد كردند

نماينده صد ها هزار   –فدراسيون سنديكائي عراق  5رهبران 
در شهر امان )  دسامبر 14( آذرماه  23طي  نشستي در   -كارگر

، خواهان بازنگري اساسي در قانون نفت شدند كه در   ) اردن( 
بر طبق ايـن قـانـون        .   آينده نزديك به تصويب خواهد رسيد

. سرمايه گذاري خارجي در بخش نفـت آزاد خـواهـد بـود          
انتظار مي رود كه طرح قانون مربوطه از طـرف كـمـيـسـيـون         
. دولتي براي تصويب در هفته هاي آينده به مجلس ارائه شـود 

كارگـران   فدراسيون عمومي” در نشست امان مقامات بلند پايه 
فدراسيون ” ، “ فدراسيون اتحاديه هاي كارگران نفت” ، “ عراقي

اتحاديه عـمـومـي      ” ، “ شورا ها و اتحاديه هاي كارگري عراق
اتحاديه سـنـديـكـاهـاي        ” و “  سنديكاهاي كارگران كردستان

اين نشست توسـط  .  شركت داشتند“  كارگران كردستان عراق
كار و كنگره جمعـيـت    فدراسيون آمريكائي” مركز همبستگي 

. سـازمـان  داده شـده بـود            )     AFL-CIO( “  هاي صنعتـي 
مخالفت اتحاديه هاي كارگري قدرتمند عراق دولت آمريكـا  
را كه بي صبرانه در انتظار تصويب قانون تا پايان سال جـاري    

 . است به وحشت خواهد انداخت  )2006(ميالدي 
، مقامات آمريكائي خواهان تصويب قانـون  2006از تابستان 
سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت عـراق    .   نفت بوده اند

، بـه    “ گروه مطالـعـه عـراق     ” .  طبق اين قانون آزاد خواهد بود
هاميلتون،  نيز در گزارش خود در آذر ماه چنين -رهبري بيكر

به عنـوان مـثـال، در مـاه           .   خواسته اي را مطرح كرده است 
اكتبر، زالمائي خليل زاد، سفير آمريكا در عـراق، و ژنـرال           
جرج كيسي، فرمانده ارتش آمريكا در عراق، تصـويـب ايـن      

مسيري دانستند كه “ دستاوردهاي برجسته ي”قانون را يكي از 
آنان دولت عراق را براي در پيش گرفتن آن تحت فشار قـرار  

كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه و سـام بـادمـن          .  داده اند
گـزارش  .  وزير انرژي نيز خواهان تصويب اين قانـون شـدنـد     

توصيه كرد كه دولت آمريكـا تـدويـن      “  گروه مطالعه عراق” 
قانون نفت  را پيشنهاد و شركت هاي  بين المللي نفتي را براي 

گزارش هم چنين مـي خـواهـد        .  سرمايه گذاري تشويق كند
 .به  مردم عراق پايان يابد  تاارائه  نفت با نرخ يارانه اي

رهبران كارگري نقش عمده و پـررنـگ شـركـت هـاي              
خارجي را در تهيه پيش نويس اين قانون مورد انـتـقـاد قـرار         

در پيش نويس آمده است كه تا دو سوم ذخاير شناخته .  دادند
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واحدهاي رفع بحران شده را به تفكيك استاني اعالم نمايند تا ما هم در 
 “.جريان باشيم

همچنين يكي از نمايندگان كارگران خوزستان با رد ادعاهـاي وزارت    
كارگران انتظـار  ” :  كار و بطور كلي دولت احمدي نژاد خاطر نشان ساخت

دارند مسئوالن بر اساس آمار واقعي صحبت كنند آنچه معاون وزيـر در    
جريان اشتغال ايجاد شده اعالم كرده آمار روي كاغذ است و ما هـنـوز     

صـرف پـرداخـت      .  آثار عملي اين سياست ها را مشاهده نـكـرده ايـم     
تسهيالت، نمي تواند دليل بر ايجاد اشتغال باشد و اگر اشتغالـي ايـجـاد      

دولت اگر واقعا به دنبال اشتـغـال   .  شده، با آمار و ارقام و سند اعالم كنند
پايدار است، بهتر بود اين تسهيالت را به واحد هاي بحران زده توليـدي  

در استان خوزستان ظـرف    .  تزريق مي كرد تا اشتغال موجود حفظ گردد
واحد مشكل دار و بحران زده دارد و بـا         20سال گذشته حداقل  6-7

توجه به مكاتبات فراوان، آنچه به عينه ديديم، تعطيلي كارخانه ها بود و   
بالتكليفي كارگران، حاال هم وزارت كار اعالم نمايد كـه كـدام واحـد        
صنعتي را و در كدام منطقه ايران نجات داده و اكنون وضـعـيـت ايـن         
واحدها چگونه است، چرا بحران دو واحد توليدي بسيار با اهميت مانـنـد   
كاغذ سازي كارون و قند دزفول حل نشده؟ آيا خوزستان به عنوان يـك  

 “!مركز صنعتي كشور درليست حل بحران دولت نيست؟
و اما جالب تر موضع گيري برخي تشكل هاي كارفرمايي اسـت كـه     
آنها نيز به سبب سياست دولت مورد حمله و يورش واقع شده و بـرخـي   

اين امر چندي پيش و در اوج درگـيـري       .  غير قانوني اعالم گرديده اند
آنچه وزارت كـار بـه         .  وزارت كار و كانون عالي كار فرمايي افشاء شد

واحد توليدي اعالم كرده است، پرداخت بخشـي   500عنوان رفع بحران 
از وام هاي مربوط به واحدهاي توليدي است كه دولت در بخشنامه اي   

در واقع مطابق ايـن  .  تحت عنوان استمهال وام هاي دريافتي صادر كرده
) استمهال به معناي زمان خواستن، مهلت خواسـتـن  ( بخشنامه استمهال 

وام هاي دريافتي به مفهوم رفع بحران نيست و با پايان يافـتـن زمـان      
 . مقرر، واحدها دوباره با بحران پرداخت مواجه خواهند شد

به اين ترتيب ما با يك فريب كاري زشت و آشكار كه هـدف هـاي       
اين ترفند و نيرنگ براي فـريـب     .  معيني را دنبال مي كند روبرو هستيم

كارگران و زحمتكشان صورت مي گيرد تا آماج اصلي مرتجعان حـاكـم،   
يعني اصالح قانون كار، به زيان زحمتكشان و به سود كالن سـرمـايـه      

 .داران بدون برخورد با مانع يا موانع جدي جامه عمل به خود بپوشد
بي جهت نيست كه زمزمه پايان كار بررسي و تصويب طرح رفع موانع 

 . توليد در كميسيون صنايع مجلس هفتم به گوش مي رسد
دي ماه امسال  4يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس به تاريخ 

اعـتـراض و     ”  : در اين باره يـادآوري كـرد    )  ايلنا( به خبرگزاري كار ايران
تجمع راهكار مناسبي نيست چنانچه طرح رفع موانع توليد و سـرمـايـه      
گذاري كه در آن بحث اصالح قانون كار نيز مطرح است، به تصـويـب     
شوراي نگهبان برسد درحكم قانون بوده و قابليـت اجـرايـي خـواهـد          

از ديگر سو عضو كميسيون صنايع و معاون مجلس نيز درباره “  .... داشت
قانون برنامه چهـارم   101اهميت اصالح قانون كار كه در چارچوب ماده 
اظهارات وزير كـار در      ” :  توسعه صورت مي گيرد، با صراحت تاكيد كرد

خصوص ساماندهي كارگران قراردادي كه از طريق اصالح قانـون كـار     
قابل تحقق است ما در طرح رفع موانع توليد و سرمايـه گـذاري و در         

 “.مبحث اصالح قانون كار، قراردادهاي موقت را هم در نظر داريم
همزمان با پايان كار كميسيون صنايع مجلس و تصويب قريب الوقوع 
طرح رفع موانع توليد در مجلس هفتم موضوع قراردادهاي مـوقـت كـه      
اينك چون يوغي برگردن زحمتكشان قراردارد و مبارزه براي لغو آن در   
ميان صفوف طبقه كارگر از اولويت برخوردار است بارديگـر بـاحـرارات      

حسن صادقي معاون دبيركل خانه كارگر وابسته بـه    .  طرح گرديده است
رژيم با توجه به پايان زمان مسكوت ماندن طرح بهسازي قـراردادهـاي   
موقت و ساماندهي شركت هاي خدماتي در مجلس به خبرنگاران ايلـنـا   

زمان آن فرا رسيده است كه مجلس شوراي اسالمي بـا    ”    : اعالم داشت
طرح مجدد بهسازي قراردادهاي موقت و تصويب آن عيدي بـزرگ بـه     
نام امنيت شغلي كارگران به شاغالن بخش صنعت و خدمات اعطا كنـد،  

 “.منتظر اقدام ابالغي مجلس هفتم هستيم
شش ماه پيش مجلس راي به مسكوت ماندن طرح بهـسـازي قـرار      
. دادهاي موقت داد تا دولت اليحه اي جامع وكامل در اين باره ارايه كند

 ...ادامه  تشكل هاي مستقل صنفي 

مسئله قراردادهاي موقت كه با تامين امنيت شغلي طبقـه كـارگـر و ديـگـر            
زحمتكشان ايران گره خورده است، از زمره مشكالت اصلي مزد بگيران به شمار 
مي آيد و لغو آن به معناي گام بزرگ و اساسي در راه تامين امنيت شغلي حقوق 

 .بگيران است
درصد كل كارگران كشور بـه صـورت        65با توجه به آمار رسمي هم اكنون 

لذا مـبـارزه   .  قراردادي و بدون دريافت هيچ گونه مزايايي مشغول به كار هستند
براي لغو اين نوع قرار دادها كه در رواج آن سياست هاي تائيد آميز خانه كارگـر  
در دوران دولت رفسنجاني نقش اساسي داشت، از اولويت هايـي  اسـت كـه          
نهادها و ارگان هاي وابسته به رژيم مي كوشند به سود خود از آن بهره برداري 

 . كنند
تبليغات پيرامون طرح بهسازي قراردادهاي موقت كه به وسيله دبيركل خانـه  

 .كارگر ارايه شده دقيقا در اين جهت و به سود چنين مقاصدي است
پرسش اساسي اين است كه چگونه بدون وجود و حضور تشكل هاي مستقل 
صنفي، يعني سنديكاهاي واقعي كارگري، و در شرايط فشار ارتجاع براي اصالح 
قانون كار به سود تامين امنيت سرمايه، مي توان در انتظار اقدام انقالبي مجلس 

مگر در كميسيون صنايع همين مجلس و در برابر ديدگان دبيركـل خـانـه      .  بود
كه اصـالح    -كارگر و عناصري نظير او، طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري 

در جريان نيست و زمـزمـه         -قانون كا ربخش اساسي آن را تشكيل مي دهد 
انتظار از مجلس ارتجاع، انتظار بـيـهـوده    !  هاي تصويب آن به گوش نمي رسد؟

اصوال تامين امنيت شغلي زحمتكشان بـدون حضـور و فـعـالـيـت             .  اي است
-با توجه به سمت گيري اقتـصـادي  .  سنديكاهاي كارگري دست يافتني نيست

اجتماعي رژيم واليت فقيه و سياست راهبردي خصوصي سازي و تامين امنيـت  
سرمايه به بهاي نابودي زندگي و منافع كارگران، يگانه اقدام انقالبي و بـه جـا     
تقويت و احياء و ايجاد سنديكاهاي كارگري بر پايه منشور جـهـانـي حـقـوق          
سنديكايي و پايبندي به مقاوله نامه هاي شناخته شده سازمان بين المللي كـار    

 .در خصوص حق تشكل زحمتكشان است
با احياء حقوق سنديكايي كارگران و زحمتكشان مي توان به نحوي موثر و بـا  
اتكاء به نيروي متحد كارگران براي تامين امنيت شغلي به عنـوان خـواسـتـي       

بدون مشاركت و مداخله زحمتكشان در اموري كه به حقوق .  بنيادين مبارزه كرد
و منافع آنان باز مي گردد چگونه مي توان از تامين امنيت شغلي سخن به ميان 

بر پايه منشور جهاني حقوق سنديكايي، كارگران  به وسيله سازمان هـاي  ! آورد؟
سنديكايي خود حق دارند درتمام مسايلي كه مستقيم ويا غـيـرمسـتـقـيـم بـه          
كارگران مربوط مي شود، به خصوص در تنظيم قوانين و آئين نامه هـا، طـرف     

فقط به اين ترتيب و بـا رعـايـت چـنـيـن           .  مشورت و نظر خواهي قرار گيرند
معيارهايي مي توان و بايد از مبارزه در راه حقوق زحمتكشان به ويژه تـامـيـن      

 .امنيت شغلي آنان سخن گفت
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما بيش از هر زمان ديگري به اهميـت  
. تشكل و وجود سنديكاهاي كارگري پي برده و در راه آن مبارزه مـي كـنـنـد      

استفاده از روش هاي گوناگون، شيوه هاي متنوع و بهره گيري از همه امكانات، 
هر چند كوچك، در اين مبارزه ضروري است زيرا تنها و تنها با احيـاء حـقـوق      
سنديكايي، ايجاد و احياء  سنديكاهاي واقعي و مستقل است كه مي توان در راه 
تامين امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان گام هاي موثر وجـدي بـه پـيـش         

 !  برداشت
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مي كـنـد وحضـور      
بخش خصوصـي و    
ــه گــذاري      ــاي ســرم
خارجي براي توسعه 
اقتصادي پررنگ تـر  
مــي شــود، جــهــت     
گيري ومسيرما مـي    
تواند به اين سـمـت     
بــاشــد كــه نــقــش      
ــخــش       ــه ب ــاي ــرم س
خصوصي وحضـور    
ــبــه آن       هــمــه جــان

حضور .  افزايش يابد
ــه گــذاران     ــاي ســرم
خارجـي درتـامـيـن       
مالي پروژه ها بسيـار  
حائز اهميت و الزم   

 “.است
جذب سـرمـايـه،      
تامين امنيت سرمايـه  
مطابق با دسـتـورات   

صندوق بين المللي پول و بانك جهاني،  ستون فقرات سـيـاسـت هـاي       
راهبردي رژيم واليت فقيه محسوب مي شود واينك اين امر به صنعـت  
ملي نفت ايران تسري يافته و بحث بر سر چگونگي خصوصـي سـازي     

 . صنايع نفت و گاز است
بي جهت نيست كه محسن يحيوي رييس كميسيون انرژي مـجـلـس      
همانند روحاني و وزير اسبق اقتصاد و دارايي خواستار خصوصي سازي 

بايد زمينه مناسـب بـراي     ” :  صنعت نفت مي شود وخاطر نشان مي سازد
در يك سال اخير يك نگرش جـديـد     .  جذب سرمايه ها به وجود آيد

در سرمايه گذاري هايمان در دولت به وجود آمده است و آن تعيين و   
با اين نگرش نقش دولت به عـنـوان   .  قانون اساسي است 44تفسير اصل 

تصدي گري، حذف وسرمايه گذاري ها در پروژه ها را كال به بـخـش   
اولين شرط حضور بخش خصوصي در   .  خصوصي واگذار كرده است

صنعت نفت ايجاد امنيت براي سرمايه گذار اسـت، اگـر بـه راهـكـار            
مناسب براي جذب سرمايه گذاري در صنعت نفت برسيم، اين مسـئلـه     

 “.قابل تسري در ساير بخش ها نيز خواهد بود
همان طور كه پيدا است، تمام فغان و فريادها در خصـوص تـامـيـن         
مالي پروژه هاي صنعت نفت، به معناي خصـوصـي سـازي و اجـراي           

جمهوري اسالمي هم اكنون با توجه به سيـاسـت هـاي      .  پيگير آن است
ماجرا جويانه دولت بر گمارده ارتجاع و رشته رخ دادهاي منطقـه اي،    
در زمينه افزايش توليد و صدور نفت، با توجه به تضعيف توان علمي و   

ريـيـس   .  فني كشور در ساليان اخير، با دشواري هاي معيني روبـروسـت  
كميسيون انرژي مجلس در اولين كنفرانس تامين مالي پروژه هاي نفت 

هـزار     250با صراحت اعالم كرد كه، ايران در حال حاضر با سـاالنـه       
بشكه كاهش در برداشت مخازن مواجه است و اين در حالي است كـه  

درصـد تـوان اقـتـصـادي             80به گفته كارشناسان در همين كنفرانس، 
 !كشور وابسته به نفت و درآمدهاي حاصل از آن است

با توجه به ضعف و نا كارآمدي رژيم واليت فقيه در ايـن زمـيـنـه،         
بسياري از شركت هاي نفتي و انحصارهاي فراملي براي هـمـكـاري بـا       
جمهوري اسالمي شروط مشخصي از جمله مشاركت در توليد و سهـم  

انحصارهاي فراملي نظير شل، بريتـيـش   .  از مالكيت را خواستار شده اند
پتروليوم، توتال و جز اينها با صراحت مواضع خود را بـراي سـرمـايـه         

 .اين خصوص از سوي جناح هاي مختلف ارايه مي گردد
در اين خصوص چندي پيش اولين كنفرانس تامين مـالـي پـروژه      

روزنامـه دنـيـاي اقـتـصـاد،            .  هاي صنعت نفت در تهران برگزار شد
آذر ماه،  گزارش نسبتا مفصلي از اين كنفرانس را منتشـر   19يكشنبه 

جست و جوي اسـتـراتـژي بـراي         ” :  ساخت و از جمله چنين نوشت
توسعه صنعت ملي نفت، كنفرانس تامين مالي پروژه هـاي صـنـعـت       
نفت ديروز با حضور گسترده مسئوالن كشوري، دست انـدركـاران     
صنعت نفت وكارشناسان نفتي كشورمان در محل مركز تحقـيـقـات    

ايـن  “   ... استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نـظـام بـرگـزار شـد         
كنفرانس كه اولين كنفرانس با موضوع تاميـن مـالـي پـروژه هـاي            
صنعت نفت است در حالي برگزار مي شود كه صنعت نـفـت ايـران      
وزير شاخه هاي آن از جمله صنعت گاز و صنايـع پـتـروشـيـمـي و           
همچنين صنايع پايين دستي نفت با برنامه ريزي هاي وسـيـعـي كـه         
جهت رشد وتوسعه دارد، نيازمند سرمايه كالن چه در بـعـد ارزي         
وچه در بعد مالي است كه مسلما تامين آن مستلـزم چـاره انـديشـي         

 “.گسترده اي است
سپس در ادامه اين گزارش، به طور فشرده نقطه نـظـرات بـرخـي         
مسئوالن بلند پايه رژيم مانند حسن روحاني، محسن يحيوي ريـيـس     
كميسيون انرژي مجلس، طهماسب مظاهري وزيـر اسـبـق اقـتـصـاد           
ومدير عامل فعلي بانك توسعه صادرات ايران، محمد باقر نو بـخـت   
معاون پژوهش هاي اقتصادي مـجـمـع تشـخـيـص مصـلـحـت، و                  
. اكبرتركان مدير عامل شركت نفت و گاز پارس بازتاب يافته اسـت 

اين مواضع به نوبه خود  واقعيت برنامه هاي رژيم واليت فـقـيـه در        
قـانـون    44مورد آينده صنعت نفت به ويژه پس از ابالغيه بند ج اصل

 . اساسي، را آشكار مي سازد و بايد مورد توجه جدي قرار گيرد
حسن روحاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و رييس كنونـي  
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشـخـيـص مصـلـحـت، درايـن              

نفت براي كشور ما هم قدرت سيـاسـي، هـم      ” :  كنفرانس متذكر شد
بايد بپذيريم كه به سرمايـه  ...  اقتصادي وهم امنيتي محسوب مي شود

خارجي نياز داريم چرا كه سرمايه داخلي گران است با بهره بسـيـار     
باال، درحالي كه ما سرمايه اي ارزان، كم بهره و با امنيت بـاال نـيـاز        

تا زماني كه استراتژي ما  مشخص نشود، در مسير طي كـردن  .  داريم
راه دچار ترديد و تغيير مي شويم و هيچ چيز در پروژه ها ي بـزرگ  
ملي بدتر از ترديد و تغيير نيست، ارتقاء بازار سرمايه يكي از لوازم و 
الزامات دستيابي به توسعه اقتصادي است و تـامـيـن مـالـي مـوتـور            
محرك توسعه اقتصادي براي همه پروژه هاي مهم به ويژه صنـعـتـي    

تامـيـن   ”  :  روحاني سپس افزود “ .مانند نفت و گاز و پتروشيمي است
مالي پروژه هاي تنظيم نفت وگاز درصورتي كه بخـواهـيـم حضـور       

مـتـاسـفـانـه      .  فعال تري در بازار داشته باشيم يك شرط اساسي اسـت 
دركشور ما پروژه هاي مهم نفت وگاز معموال از طريق فايناس يا بيع 
متقابل عمل مي شود و كمتر سراغ راه هاي ديگر رفـتـه ايـم، حـال         
. آنكه براي دستيابي به منابع الزم ممكن است راه هاي فراواني باشـد 

توسعه داراي قانون و روند مخصوص به خود است و ما نمي توانـيـم   
در تكميل موضع گيري حسن روحـانـي     “  . از اين مقررات فرار كنيم

 44افق اصـل    ”  :  بايد به سخنان مظاهري توجه كرد وي اعالم داشت
ساختار توليد ثروت بايد مبناي سرمايه گذاري وتامين منـابـع مـالـي       

دو بخش اصلي بود كه ديرتـر بـه جـمـع          44در ابالغيه اصل .   باشد
بندي رسيد، آن دو بخش صنعت نفت و بانك بود، در صنعت نفت، 

اما سرمايـه گـذاري روي       .  ذخاير موجود، ارزش ذاتي خود را دارد
اين ذخاير و ايجاد ارزش افزوده درآن مي تواند در آنها سهيم شـود  
و به اين اساس، دولت نقش منابع خود را درسرمايه گذاري ها كمتر 

 ...ادامه  آينده صنعت ملي 

 5ادامه در صفحه  



شخصيتـي  
انسان دوست 
و دانشمـنـد،   
ــارزي   ــبــ مــ
خســـتـــگـــي 

ــر و       ــذي ــاپ ن
وفادار به امـر  
ــردم و       مــ
زحمتكـشـان   
افغانستان، در 

ــاه    14 آذر م
پس از  1385

مــــاه هــــا     
ــاري   ــمـ ــيـ بـ

جانكاه در بيمارستاني در آلمان ديده بـر جـهـان فـرو           
رفيق محمود بريالي فارغ التحصيل اقتصـاد بـيـن      .  بست

وي در بازگشت به ميـهـن   .  المللي از دانشگاه مسكو بود
نقش فعالي در ساختن جامعه اي ترقي خـواه و آزادي      
دوست و عدالت پرور به عهده گرفت  و در مبـارزه بـا     
تسلط واپس گرايي و بيگانـگـان بـر كشـور از هـيـچ               

 . كوششي فرو گذار نكرد
نقش برجسته رفيق محمود بريالي در خدمت به خلـق  
محروم و زحمتكش افغانستان احترام و محبت ويژه اي   
را نزد مردم زحمتكش افعانستان و رفقـا و دوسـتـانـش         

 .پديد آورده است
ياد و خاطره تالش هاي ارزشمند رفيـق بـريـالـي در         
خدمت به محرومان جامعه، در راه پـي ريـزي مـبـانـي          
دموكراسي و ايجاد جامعه اي آزاد و آبـاد در مـيـهـن         

 .رنچديده اش از صميمي ترين نمونه هاي تاريخ است
ما اين ضايعه دردناك را به خانواده، رفقا و دوسـتـان     

 .رفيق بريالي صميمانه تسليت مي گوئيم
 .     يادش گرامي باد

 
 دبير خانه حزب توده ايران      

  1385آذر ماه  18

1385دي ماه  16شنبه   5   755شمارة  

آزادي براي همه 
 !زندانيان سياسي ايران

گذاري در صنايع نفت و گاز به اطالع مسئوالن ذي ربط درجـمـهـوري اسـالمـي        
در اين باره مدير عامل شركت نفت و گاز پارس در حاشيه كنفـرانـس   .  رسانده اند

مسئله تحـريـم تـوسـط       ( اعمال فشارها بر كشور آغاز شده ”  : تامين مالي تاكيد كرد
كه نمونه آن متوقف كردن پرداخت هاي بانك هـاي خـارجـي و        )  شوراي امنيت
بايد براي جذب سرمايه خارجي درصنـعـت نـفـت       .  سي از ايران است. نپذيرفتن ال

 “.روش هاي نو طراحي كرد، فعال قراردادهاي بيع متقابل مرسوم است
از ديگر سو قائم مقام سابق شركت ملي نفت ايران اعتراف مي كند كه،  بسياري 
از مسئوالن حكومتي با توجه به خواست شركت هاي خارجي خواستار اجراي قرار 

 . داد مشاركت در توليد هستند
قرارداد مشاركت در توليد به اين معناست كه انحصار هاي فراملي در تـمـامـي        

مشاركت در توليد، ميادين و ذخائر نفت و   .  ميادين نفتي شريك و سهيم مي شوند
گاز كشور را رسما و به طور عملي خصوصي كرده و چيزي از صنعت ملي نـفـت     

در اين باره، پيش ازبرگزاري اولين كنفرانس تـامـيـن مـالـي          .  باقي نخواهد گذارد
پروژه هاي صنعت نفت ايران درتهران، يك كنفرانس بسيار مـهـم درانـگـلـسـتـان          

سـرمـايـه    ” كنفرانس دو روزه تخصصي موسسه چتم هاوس با عـنـوان     .  برگزار شد
به مسايل انرژي سه كشور ايران، عربسـتـان   “   گذاري درمنابع نفت و گاز خاورميانه

 . و عراق به صورت مجزا و خاص پرداخت و به تجزيه و تحليل آن نشست
آبان ماه، در باره اين كنفرانس گزارش  16سي،  .  بي.  پايگاه خبري انگلستان، بي

در اين كنفرانس كاهش ميزان سرمايه گـذاري خـارجـي در طـرح هـاي                ” :  داد
ايران در صورت اعمال تـحـريـم از      .  استخراج نفت ايران مورد بررسي قرار گرفت

ايران با در اختيـار داشـتـن      .  سوي شوراي امنيت با شرايط دشوار روبرو خواهد شد
ميليارد بشكه نفت خام بعد از عربستان سعودي در مقام دوم جهان قرار  137تا  130
حال آنكه ايران با .  ذخاير مجموع دنيا به شمار مي رود%    11اين رقم افزون بر.  دارد

. از توليد نفت دنيا را در اخـتـيـار دارد           % 4ميليون بشكه نفت در روز تنها  4توليد 
درصورت ادامه شرايط مقابله و عدم حصول توافق با ايران پيرامون مسئله هسته اي   
و مسايل امنيت منطقه، هيچ يك از طرح هاي توسعه منابع انرژي ايران به موقـع بـه     

 “.اجرا در نخواهد آمد
درست از اين زاويه و فشار روز افزون امپرياليسم و ضعف و ناكارآمدي دولـت    
احمدي نژاد است كه مسئله سهيم شدن در ميادين نفت و برنامه خصوصـي سـازي     
در صنعت نفت از سوي انحصار هاي فراملي عنوان مي گردد و مدافعان داخلي آن 
نيز بر تبليغات خود افزوده اند و راه چاره را چوب حراج زدن به منبع اصلي ثـروت  

و همزمان با اين برنامه ها، خـبـر بـرگـزاري كـارگـاه           .  ملي كشور واكرد مي كنند
آموزشي و سلسله دوره هاي تخصصي خصوصي سازي كه از سوي بانك جهـانـي   

آذر ماه، در اين باره بـا   19روزنامه كيهان،  .  در تهران بر پا شده است، منتشرگرديد
رييس سازمان خصوصي سازي از برگزاري كارگـاه  ”  : شور و شادي و تاييد نوشت

بـا حضـور      “  به سـوي عـمـل خصـوصـي سـازي            ” و دوره آموزشي تحت عنوان 
در جلسه همگاني اول اين كارگاه بـا  .   كارشناسان و مدرسان بانك جهاني خبر داد

عنوان تعريف خصوصي سازي، فرصت ها و چالش هاي  برنامه خصوصي سـازي    
. ايران و چالش هاي كليدي ونيز چالش هاي بخش مالي مورد بررسي قرار گرفـت 

چگونگي رسيدن به خصوصي سازي نظير فروش هاي راهبردي، سرمايـه گـذاران     
خارجي وسايل اصالح ساختار، نيروي كارو قابليت هاي تجارت از موضـوع هـاي     

 “...اصلي جلسه دوم خواهد بود
دركنار اينها و به موازات حضور كارشناسان و متخصصان بانك جـهـانـي بـراي       
تعليم و تدريس خصوصي سازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي شرايط هفتگـانـه   

يكـي از ايـن       .   و كاميابي در خصوصي سازي را رسما اعالم كرد 44اجراي اصل 
هفت پيش شرط، بازنگري در قوانين و مقررات فعلي خصوصي سازي مطـابـق بـا      
استانداردهاي بانك جهاني و تدوين قانوني جامع و واحد براي خصوصـي سـازي     

 .عنوان شده است
به اين ترتيب آينده صنعت ملي نفت ايران، اين نماد استقالل ملـي كشـور،  بـا          

 ! سياست هاي ضد ملي رژيم واليت فقيه با چالش هاي جدي روبرو است

 اطالعيه دبير خانه حزب توده ايران       ...ادامه  آينده صنعت ملي  ...ادامه  پيش نويس دوم اصالح قانون كار 
مبارز راه بهروزي توده هاي زحمتكش 

 افغانستان ديده بر جهان فرو بست
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هاي هسته اي مورد استفاده قرار گيرد به ايـران خـودداري كـنـنـد و            
سرمايه يازده شركت و دوازده فرد مهم در برنامه هاي هسته اي ايـران      

خبرگزاري فرانسه در اين خصوص با اشاره به .  نيز مي بايد مسدود شود
ضميمه متن قطع نامه تحريم، اعالم كرده است فهرست كامل موسسات 
و افراد مشمول تحريم نيز منتشر شده كه نام شركت هـايـي هـمـچـون        
سازمان صنايع دفاعي، سازمان انرژي اتمي ايران، شركت پارس تـراش  

 .فضاي ايران در آن به چشم مي خورد -و سازمان صنايع هوا 
عالوه بر اين در قطع نامه مذكور از مدير كل آژانس بيـن الـمـلـلـي        
انرژي هسته اي خواسته شده است ظرف مدت شصت روز گزارشي به 
شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل ارايه دهد كـه آيـا       
ايران تعليق كامل و دقيق همه فعاليت هاي ذكر شده در قـطـعـنـامـه را        

اسفند ماه سال  4در صورتي كه تا .  پذيرفته و عملي ساخته است يا خير
جاري جمهوري اسالمي درخواست هاي اين قطعنامه را اجـرا نـكـنـد       

فصـل هـفـتـم          41شوراي امنيت اقدام هاي ديگري را بر اساس مـاده    
منشور سازمان ملل انجام خواهد داد كه مطمئنا به دامنه و ميزان تحريـم  

 .ها افزوده خواهد شد
احمدي نژاد، در واكنش به صدور اين قطعنامه، در جـريـان اولـيـن         

اعـالم  “  جشنواره ملي كارآفرينان برتر شاهد وايثارگر سراسـر كشـور    ” 
به بهانه اين كاغذ پاره مي خواهند در صفوف منـسـجـم مـلـت        ” :   كرد

“  . چه بخواهند و چه نخواهند ما هسته اي هستيم.  ايران رخنه ايجاد كنند
دي ماه سال جاري، دو فـوريـت        3نمايندگان مجلس نيز روز يكشنبه 

طرح الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بـيـن الـمـلـلـي           
انرژي هسته اي را به تصويب رسانده كه سپس به عـنـوان مصـوبـه از           

اين مصوبه بالفاصله بـا مـوضـع        .  سوي شوراي نگهبان نيز تائيد گرديد
در عين حـال بـرخـي        .   گيري تند و تهديد آميز كاخ سفيد روبرو شد

سانتريفيوژ حـكـايـت مـي        3000اخبار نيز از آمادگي براي راه اندازي 
پس از راي شوراي امنيت به قطعنامه تحـريـم ايـران، روزنـامـه           .   كند

:  فايننشيال تايمز، در تحليلي پيرامون اين قطع نامه از جمله اعالم داشـت 
تنها تحريم در زمينه نفت مـي تـوانـد ايـران را وارد بـه پـذيـرش                      ” 

ميلـيـون     2/  7ميزان صادرات ايران.  درخواست هاي جامعه جهاني كند
بشكه در روز است كه مي تواند از طريق نفت كشـورهـاي عـرب بـه         

درصد كل صـادرات   90رهبري عربستان سعودي جايگزين شود، نفت 
بنزين مـورد نـيـاز         1/  3اين كشور هم چنين .  ايران را تشكيل مي دهد

 “.خود را وارد مي كند
در چنين اوضاع خطير و دشواري، راه تامين منافع و امـنـيـت مـلـي          

اتكاء به نيروي مردم نيز نه .  كشور تامين حقوق اساسي مردم ايران است
با شعارهاي عوام فريبانه و تبليغات دروغين بلكه بوسيلـه اعـمـال اراده        
مردم و حاكميت متكي بر اين اراده قابل وصول بوده و تضميني پايـدار  
در برابر مقاصد تجاوز كارانه و مداخله جويانه امپريـالـيـسـم بـه ويـژه           

رژيم واليت فقيه و دولت برگمارده ارتجاع بـا  .  آمريكا پديد مي آورد
اتخاذ سياست سركوب فشار، اختناق و ماجراجويي آنچنان وضعيتي را 
فراهم ساخته اند كه ميهن ما را آسيب پذير ساخته و در يك دوران پـر  

 . تالطم تاريخي با خطرات بزرگ مواجه كرده است
بر خالف تبليغات سران رژيم دست يابي به فن آوري هسته اي بـراي  
مقاصد صلح آميز كه از جمله حقوق غير قابل انكار كشور ماست  در     

اثر سياست هاي ارتجاع در تنگناي جـدي قـرار گـرفـتـه و             ...ادامه  سياست هاي خطرناك امپرياليسم 
دستاويزي به استعمار گران براي مداخله در امور كشـور مـا       

حزب توده ايران بنابه سـيـاسـت اصـولـي خـود             .  داده است
همواره خواستار تامين حقوق و منافع ملي از جمله حق دست 
يابي به فن آوري هسته اي براي مقاصد صلح آميز بوده و در   
كنار ساير احزاب، سازمان ها و شخصيتهاي مردمي و ملي و   

در عـيـن حـال مـا         .  آزاديخواه در اين راه مبارزه كرده است
هميشه و با صراحت تاكيد كرده ايم، تنها  با اتكـاء بـه اراده       
مردم و حكومتي متكي به اين اراده قادر خواهيم بود از منافع 

رژيم واليت فقيه نشان داده اسـت    .  و حقوق خود دفاع كنيم
نسبت به حقوق و سرنوشت كشور مسئوالنه عمل نـكـرده و       
نمي كند و از اين رو با ادامه سياست هاي كنونـي از سـوي       
دولت احمدي نژاد، خطرات جدي ميهن ما را تـهـديـد مـي       
نمايد كه قطعنامه اخير شوراي امنيت يكي از نمونه هـاي آن    
بوده و مي تواند مقدمه تحريم هاي بيشتر و اقـدامـات حـاد          

فراموش نكنيم اعزام ناوگان گسـتـرده نـظـامـي          .  ديگر باشد
امپرياليسم آمريكا به منطقه خليج فارس، در اوضاع بـغـرنـج      
حاكم بر منطقه و در آستانه تصويب قطعنامه تحـريـم ايـران،      

 .معناي روشن و معيني دارد
حزب تودة ايران قبالً اعالم كرده است و تأكيد مـي كـنـد      
كه با اعمال هرگونه تحريمي بر ضد ايران، كه ضررش بيـش  

راه حل .  از همه به مردم ما خواهد رسيد شديداً مخالف است
بـرخـالف   .  رفع بحران كنوني از طريق تشديـد آن نـيـسـت        

ادعاهاي دولت ايران كه تحريم هاي خارجي اثري بر ايـران    
نخواهد داشت تجربه گذشته، خصوصاً اعمال تحـريـم هـاي      
گسترده بر ضد عراق، پيش از يورش امپريـالـيـسـم بـه ايـن           
كشور، نشان داد كه تحريم مي تواند اثرات گسترده و فاجعـه  

هشدار رئـيـس   .  باري براي مردم ميهن ما به همراه داشته باشد
جمهوري چين درباره پرهيز ايران از تشديد جنگ تبليغاتي و 
بررسي و پاسخ جدي به قطعنامه شوراي امنيت زنـگ خـطـر      
جدي است كه سياست هاي غير واقع بينانه سران رژيم نه تنها 
به تأمين منافع مردم ما منجر نخواهد شد بلكه مي تـوانـد بـه        
آنچنان اجماع جهاني بر ضد ايران منجر گردد كه به پيشـبـرد   
سياست هاي امپرياليسم در منطقه و بر ضـد ايـران كـمـك           

 .شاياني برساند
بايد كوشيد با اتخاذ سياست هايي واقع بينانه و بـه دور از        
تنش زايي و ماجراجويي در راستاي تامين منافع و امنيت ملي 
اقدام كرد تا دست هاي  پليد  مداخله جويان از مـيـهـن مـا           

اتخاذ سياست هاي تبليغاتي عوام فريبانه به قصـد  .  كوتاه باشد
بهره برداري داخلي تنها به جنگ تبليغاتي امپرياليسم بر ضـد    
.  ايران ياري مي رساند و در نتيجه سياستي اسـت ضـد مـلـي        

بايد همه تالش ها را به سمت آغـاز مـجـدد مـذاكـرات و              
همكاري و حركت مشترك همه .  كاهش تشنج متمركز كرد

نيروهاي آزادي خواه و ملي در جهت  بسيج افكار عـمـومـي    
مي تواند تأثير مهمي در موضع گيري مرتجعان حاكم داشتـه  

 .باشد
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كنگـرة نـهـم       . سرمايه داري و وابستگي را دنبال نمي كنند
موضع پيكار كمونيست ها در حركت به سوي فرايندي دموكراتيك تر 
و مردمي تر، ضد اليگارشي، و ضد امپرياليستي در بـولـيـوي را، بـه         
عنوان تضميني براي يك دورة گذار به سوي شكلي برتر از سـازمـان   
اجتماعي مجدداً مورد تأكيد قرار داد، كه فرايندي است براي احـيـاي   

 .سرزمين مادري و سرآغاز يك رژيم سوسياليستي
كنگرة نهم به ارزيابي خطرهايي پرداخت كه اين فرايند را تـهـديـد    
مي كنند، و به ويژه به اقدام هاي كارشكنانة نيروهاي راستگرا، و بـه    
خصوص طبقات حاكم در ناحية شرقي كشور، از راه گسترش فعاليـت  

كنگره به ضرورت افشا و تـوضـيـح    .  گروه هاي نوفاشيست توجه كرد
وضعيت براي مردم و نيروهاي مردمي اشاره كرد، به ويژه در نـاحـيـة    
شرقي، و به منظور جلوگيري از سردرگمي و آشفتگي فكـري مـردم     
توسط شعارهاي محلي و گرايش هاي جدايي خواهانه اي كه خود را   

در ايـن    .  در پشت ماسك خودمختاري ناحيه اي پنهان مي كـنـنـد     
چارچوب، ضروري است كه حزب، دوستان حزب در جبهة چپ، و نيز 

در مجمع قانون اساسي، بـا    “  جنبش به سوي سوسياليسم” نماينگان 
 .درك عميق وضعيت ملي، همگام با يكديگر عمل كنند

دستيابي به گسترده ترين اتحاد در ميان نيروهاي چپ، سنديكاها و 
اتحاديه هاي كارگري، و ديگر نيروهاي اجتماعي در يـك جـبـهـة         
مستحكم سياسي ضد نوليبراليسم ضروري است؛ جبهه اي كـه مـي     
بايست روش هاي آمرانه در ادارة داخلي دولت، در مـؤسـسـه هـاي       

كـنـگـرة نـهـم        .  دولتي و در خود سازمان هاي اجتماعي را طرد كند
همچنين بر ضرورت آغاز پيكار ايدئولوژيكي گسترده اي كه بسـيـار     
فراتر از شعبه هاي داخلي خودش مي رود، به منظور بسيج نيـروهـاي   
مردمي براي دستيابي به اهداف تازة پيشرفت اجتماعي، دمـوكـراسـي    

 .واقعي، و استقالل جمهوري تأكيد كرد
امروزه بوليوي با وضعيت حساس و پيچيده اي رو به روسـت كـه     
. خطري جدي براي ادامة فرايند دموكراتيك موجود محسوب مي شود

 :عوامل مشخصة اين وضع عبارتند از
مقاصد كارشكنانة هدايت شده از سوي امپرياليسم آمريـكـا كـه      •

توسط اليگارشي ناحية شرقي كشور و احزاب دست راستي راهـبـري     
مي شوند؛ اعتصاب ها و دست از كار كشيدن ها، دسته بنـدي هـاي     

و “  جنبش به سوي سـوسـيـالـيـسـم        ” مقام هاي دولتي برضد دولت 
تشكيل كميته هاي مدني كه در برابر قدرت رييس جمهور مـورالـس   
عرض اندام مي كنند؛ اعالم تشكيل يك مجمع قانون اساسي ديـگـر   
به موازات مجمع موجود و حتي اجراي همه پرسي هاي محـلـي بـا      

 .هدف هاي جدايي طلبانه
براي مجبور كردن اهالي چـهـار اسـتـان       “  مدني” اعتصاب هاي •

سازمان دهـي دسـتـه      .  كشور به فلج كردن اقدام هاي در حال انجام
هاي مسلح به منظور انجام اقدام هاي خرابكارانه، با هدف فـروبـردن   

 .كشور در هرج و مرج
نقشه هاي نيروهاي ارتجاعي راست براي تحميل يـك جـنـگ      •

گرد هم آمدن دوبارة نيروهاي پارلماني پيشيـن،  .  داخلي جدايي طلبانه
كه در ناحية شرقي رديابي و شناسايي شده اند، جايي كـه عـنـاصـر       
خارجي خود را براي ارتكاب اعمال جنايتكارانه برضد همان نيروهـاي  
جدايي طلب آماده كرده اند تا با اجراي عمليات خرابكارانه بـر ضـد       

 .تأسيسات مهم، دولت را مورد سرزنش قرار دهند
افزايش حضور نيروهاي نظامي آمريكايي در پايگاهـي بـه نـام        •

امپرياليسم .  در استيگاريبيا در كشور پاراگوئه“  قرارگاه عملياتي پيشرو” 
آمريكا در تدارك استفاده از سازوكارهـايـي مـتـفـاوت، از جـملـه              

و اشغال ]  كشور[ سازوكارهاي ديپلماتيك به منظور تسهيل دخالت در 
اتحاد پان آمريكـن  “  منشور دموكراتيك”سرزمين بوليوي، با توسل به 

سازمان ” كشور عضو  35اشاره به منشور همكاري هاي متقابل [ است 
 ].ـ از جمله اياالت متحد آمريكا“ كشورهاي آمريكايي

نفوذ به درون سازمان اتحاديه ها و سنديكاها و جـنـبـش هـاي       •
اجتماعي به منظور ايجاد جو هرج و مرج و اداره ناپذير كردن آنهـا از    

راه مطرح كردن خواسته هاي برآورده ناشدني، و به كار بردن زبان شبه چـپ بـا      ...ادامه  حزب كمونيست بوليوي 
 .هدف گمراه كردن كردن توده ها

تعلل ها و اشتباه هايي نيز از سوي خـود دولـت       ناگفته نماند كه •
. صورت مي گيرد كه موجب بدبيني و سرخوردگي مردم مـي شـود    

تضادها و ناهماهنگي هاي موجود ميان دولت مركزي و مشـاوران      
نزديك رييس جمهور، سبب كُندي اجراي اقدام هاي انقالبي مـورد  

همچنين، شبه انقالبي ها يا فرصت طلب ها و  . درخواست توده ها مي شود
مدافعان مؤسسه هاي فراملي كازاري را برضد نيروهايي به راه انداختـه انـد كـه        

 .خواستار پيشبرد  برنامة آزادسازي اجتماعي و ملي هستند
نيز بايد گفت كه نوعي عدم توانايي در تدوين يك شيوة مديريتي موفق ديده •

مي شود كه وجود بوروكرات هاي به جا مانده از رژيم هاي نوليبرالي پيشيـن، يـا     
مي چسبانند، اين “  جنبش به سوي سوسياليسم” فرصت طلب هايي كه خود را به 

 .وضع را وخيم تر هم مي كند
)   2006اوت   ( افزون بر اين ها، مجمع قانون اساسي كه در مردادماه امسـال      

تشكيل شد، صحنة مهم ديگري است كه در حال حاضر نبرد جانانه اي بـر سـر     
محافظه كاران، با استفـاده  .  در آن جريان دارد]  طبقات و اليه هاي مختلف[ منافع 

از بهانة چگونگي محاسبة درصدها در جريان رأي گيري هاي مجمع، به دنـبـال     
هدف از اين تالش هـا فـقـط حـفـظ          .  سنگ اندازي در روال كار مجمع هستند

“ قانونيت و دمـوكـراسـي   ” اما اين بحث و جنجال .  سازمان نوليبرالي گذشته است
به راه انداختن .  فقط پوششي است براي سد كردن فرايند دگرگوني هاي ساختاري

مقاومت ناحيه اي، واكنش از پيش طرح ريزي شده اي است در برابر اقدام هـاي    
ژرف و دورانديشانه اي كه قانون اساسي جديد به سود كارگران شهرها و روستاها 

 .و براي حق تعيين سرنوشت جمهوري تضمين و تأمين خواهد كرد
هـنـوز امـكـان       .  در كشور هنوز نوپاسـت ]  اصالحات[ با اين وجود ، اين فرايند 

اصالح هدف ها، بهبود مديريت، تعيين آماج هاي مشخص و روشن، و تصـفـيـة      
توده ها روشن بيني ضرور بـراي  .  دولت از خرابكاران و دشمنان پنهاني وجود دارد

طرد مقاصد بر هم زنندة نظم و ايجاد اغتشاش در ميان نواحي و به خطر افـتـادن   
 .وحدت ملي را از دست نداده اند

 :گرايش هاي عمده در اين فرايند عبارتند از
در عرصة اقتصادي، بيشتر تحليل گران محافظه كار اين طور وانمود مي كنند ▪

كه اوضاع نه فقط باثبات است بلكه گرايشي نيز به سوي بهسازي هـاي پـايـدار      
اگرچه حسابرسي شركت هاي نفتي بين المللي فعال در كشور هـنـوز     .  وجود دارد

ايـن  .  تكميل نشده است، اما قرارداد هاي جديدي با بيشتر آنها بسته شـده اسـت    
وضع موجب ايجاد يك شرايط امن قانوني تحت رژيم تازه اي شـده اسـت كـه        

ايـن  .  درصد افزايـش مـي دهـد        32درآمد دولت بوليوي را در حوزه هاي عمده 
افزايش درآمد، مازاد پولي چشمگيري براي دولت در بر خواهد داشت كـه دولـت     

 .مي تواند از آن براي اجراي وظايف مهمي كه در آينده به عهده دارد، سود ببرد
در صنعت معدن، بحران ناشي از برخوردهاي خونين بين كارگران تعـاونـي و     ▪

اتحاديه در شهر هوآنويي در اوايل ماه اكتبر گذشته، پس از تعويض وزير مـعـدن،   
شركـت مـعـدن      ” منجر به وضع خط مشي تازه اي شد كه تجديد نظر در بودجة 

كـارگـر      3000در نتيجه،   .  را به دنبال داشت(COMIBOL)“  كاري بوليوي
جديد به اين بنگاه صنعتي ملحق شدند، و اين چالشي است كه نيروهاي چپ مي 

 .بايست به پيامدهاي سازماني، ايدئولوژيكي و سياسي آن توجه كنند
در صحنة اجتماعي، به استخدام بي قاعده و قانون كارگران خاتمه داده شـده      

از جمله آمـوزگـاران،     ( است، و معدودي از اختالف ها و كشمكش هاي اجتماعي 
در پرتو مازاد درآمد ايجاد شـده  .  حل و فصل شده اند)  رانندگان كاميون و زندانيان

بر اثر تدوين و اجراي قراردادهاي تازه با شركت هاي فراملي گاز در نتيجة مـلـي   
 .كردن منابع هيدروكربني، چشم اندازهاي اقتصادي تازه اي پديد آمده اند

به سمت گيـري قـاطـع و        “  انقالب دموكراتيك و فرهنگي” فرايند موسوم به 
 .راهبردي، بدون هيچ سازشي در راه آزادسازي، نياز دارد

بر اساس آنچه بيان شد، حزب كمونيست بوليوي، مردم كشور، طبقـة كـارگـر      
شهر و روستا، و جوانان و روشنفكران انقالبي را فرا مي خواند كه نيروهاي خود را 

 : حول محور دفاع از دموكراسي و وحدت ملي و با اين شعار گرد هم آورند
 

برقرار باد اتحاد ميان جبهة انقالبي و جبهة مـردمـي، بـر ضـد         
 !ارتجاع



پيروزي ايوو مورالس در انتخابات رياست جمهوري بوليوي مرحله جـديـدي از       
جوش و خروش جنبش چپ اين كشور، و مبارزه نيروهاي ضدامپريـالـيـسـت در       

برداشت دقيق نيروهاي انقالبي از اين پروسه مـاهـيـتـاٌ     .  آمريكاي التين را رقم زد
جديد، و وظايف كمونيست ها در قبال چنين تحوالتي اهميت بسزائي در تجـهـيـز    

جـهـان   ” تئوريك و سياسي جنبش هاي ترقي خواهي و پيشرفت در كشـورهـاي     
دبيركل حـزب    “    ايگناسيو مندونزا” در مقاله زير متن سخنراني رفيق .   دارد“  سوم

كارگري، در آبـان مـاه           -كمونيست بوليوي، در اجالس ساالنه احزاب كمونيست
 . مي گذرد“ نامه مردم”جاري در ليسبون، پرتغال،  از خوانندگان 

**************** 
، بـولـيـوي دورة        ) 2006ژانوية  26(   84بهمن  6پس از رييس جمهور شدن ايوو مورالس در روز 

.  مهمي از جريان هاي ژرف مردمي، ضد اليگارشي، ضد امپرياليستي و دموكراتيك را آغاز كرده اسـت 
 21060اين روند با طرد الگوي نوليبرالي از سوي مردم شروع شد، الگويي كه قرار غيرمردمي شمارة   

را به كشور تحميـل  ]  ميالدي تهيه شد 80به منظور اجراي سياست هاي بازار آزاد، كه در ميانة دهة [ 
اشاره به نسخه هايـي كـه     [ “  توافق واشنگتن” كرده بود، چيزي نبود جز نمونة بوليويايي به اصطالح 

مؤسساتي مثل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي سياست هاي كالن اقتصادي كشورهاي 
 .كه زير بناي ايدئولوژيكي و اقتصادي نو ليبراليسم است] ورشكسته تجويز مي كنند

در بيست سال گذشته، نامساعد تر شدن شرايط براي طبقة كارگر و از دست رفتن حقوق بنـيـادي   
آن، افزايش بيكاري، و وخيم تر شدن وضعيت زندگي، به رشد آگاهي يي منجر شده است كه خود را 

در    2000كه در بـهـار سـال        “  جنگ آب” .  به صورت اقدام هاي مشخص و معيني نشان مي دهد
كوچابامبا رخ داد، نقطة چرخشي در اين پيكار بود كه از راه يك مبارزة توده اي تـوانسـت شـركـت       

چندي بعد، جنبش هاي مردمي در سپتامبـر  .  فراملي مالك منابع آب آن منطقه را از آنجا بيرون براند
طي اين رويدادهـا،  .  جامعة بوليوي را از ريشه تكان دادند 2003و فورية  2002، ژانوية 2000و اكتبر 

واكنش خشماگين مردم برضد ماليات هاي اعمال شده بر درآمدها باال گرفت، كه به شورش پليس و 
 .در نهايت به يك مقابلة خونين منجر شد

، 2003اين روند، شكل گيري يك وضعيت آشكارا انقالبي را به دنبال داشت، كه در اكتبر سـال      
براي حل بحران سياسي كشور، در درجة اول خواستار تعويض رييس جمهور سانچز دو لوزادا شد كـه  

توده ها موضوع به دست گرفتن .  به عنوان پيش كسوت واقعي الگوي نوليبرالي حاكم شناخته مي شد
ذخاير گاز به نفع مردم بوليوي، برگزاري همه پرسي در مورد تعيين سياست هاي گـازي جـديـد، و        
فراخواندن مجمع قانون اساسي براي تدوين يك قانون اساسي جديد براي كشور را نيز در دستور كار 

با اين خواسته ها بود كه جنبش هاي توده اي مي توانستند رييس جمهور نو ليبرال كشور .  قرار دادند
با اين وجود، اين خيزش مردمي نتواست نمايندگان كليدي دولت نوليبرالي را .  را از قدرت بركنار كنند
و هـم در       2003اما هم در اكتبر . بود“ كمرنگ”پيامد كار يك رژيم نوليبرالي . به كل جايگزين كند

پارلمان بوليوي فقط تغييرات رياست جمهوري را تصويب كرد، و نشان داد كه در حـالـي    2005ژوئن 
كه احزاب سياسي سنتي در يافتن راه حل براي بحران ژرف سياسي حضوري ندارند، اقـدام هـا و         

بـي آبـرويـي      .  جنبش هاي توده اي كماكان نيروي محرك حقيقي براي دگرگوني هاي سياسي انـد 
احزاب دست راستي و محافظه كار و بي اعتباري و فساد فزاينده در ميان آنها، منجر به انزواي آنها و 

احزاب چپ نيز نقش مهمي در شكل گيري نـهـايـي رخـدادهـا        .  طرد آشكار آنان از سوي مردم شد
 .نداشتند، و جنبش هاي اجتماعي جاي آنها را گرفته بودند

درصد آراي مـردمـي      53/  7با به دست آوردن “  جنبش به سوي سوسياليسم” ايوو مورالس، نامزد 
شد، و سخت ترين شكست در پنجاه سال گذشته )    2005دسامبر ( برندة انتخابات آذرماه سال گذشته 
پيكار مردمي به تجمع نيروها و رشد آگاهي اي منجر شـده بـود     .  را به احزاب دست راستي وارد كرد

به بيان ديگر، دليل اصلي و   .  كه خواستار دگرگوني هاي واقعي و پايان دادن به نو ليبراليسم بود

اساسي سرازير شدن آرا بـه سـود ايـوو        
مورالس، خواسته هاي اجتماعي طبقه هـاي  
اجتماعي مردمي براي استقالل، اعـتـبـار و      
شأن ملي، و تأكيد بر اتخاد يـك مـوضـع      

 .روشن ضد امپرياليستي بود
همان طور كه در كنگرة نهم حزب كـمـونـيـسـت      

اشـاره شـد،     )    2006ژويية ( بوليوي در تيرماه امسال 
دولت ايوو مورالس گام هاي متعددي برداشته اسـت    
كه نشانگر حركت هاي مهمي به پيش است، از جمله 
بازپس گرفتن حق مالكيت مـنـابـع گـاز؛ امضـاي            
توافقنامه هايي مهم با دولت ونزوئـال بـراي بـهـره         
برداري صنعتي از ذخايرگاز؛ تصميم به توزيع زمـيـن     
هاي دولتي در ميان بي زمين ها؛ و لغـو مـالـكـيـت        

دولت همچنين كارزارهاي .  خصوصي و غيرمولد زمين
گسترده اي را برضد بي سوادي و در راه تـأمـيـن          
مراقبت هاي پزشكي براي كساني كـه تـا كـنـون           
دسترسي به اين گونه مراقبت ها نداشتند، آغاز كـرده  

اشاره به همكاري هاي برادرانة دولت كوبـا در    .  است
همچنين بـايـد   .  هر دوي اين موارد حائز اهميت است

گفت كه دولت مورالس در توافقنامه هاي مهمي نيـز  
گـزيـنـة    ” شركت كرده است كه از جمله مي توان به 

مـعـاهـدة    ” ، و     (ALBA)“  بوليويايي براي آمريكا
دولت مذاكره بـا  .  ، اشاره كرد(TCP)“  تجاري مردم

را نيز آغاز كرده است، )  بازار مشترك جنوب( مركوسر 
در ضمن اين كه موافقتنامه هاي تجارت آزاد را كـه    
پيش تر برضد منافع مردم به بوليوي تحميـل شـده     

و باالخره اين كه، بايـد  .  بود، مردود اعالم كرده است
متذكر شد كه دولت كنوني عزم آشكاري بـراي ادارة    
يك دولت صادق از خود نشان داده است كه با توجـه  
به تجربه هاي منفي به جا مـانـده از رژيـم هـاي           

به بعد، ويژگي برجسـتـه اي      1985نوليبرالي از سال 
 .است

اما اين اقدام هاي مثبت هنوز فراتر از يك 
برنامة دموكراتيك و مترقي نمـي رونـد، و       
هنوز به طور جدي هدف گسستن از الگـوي  
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