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 ارگان مركزي حزب تودة ايران

، بيست و 1385 بهمن ماه    22با فرا رسيدن    
هشت سال از پيروزي انقالب بهمن، انقالب       
شكوهمند مردم ايران بر ضد استبداد رژيـم         
سلطنتي و براي تحقق آزادي، اسـتـقـالل و           

انقالب بـهـمـن     .   عدالت اجتماعي مي گذرد   
حركت پر شكوه كارگران، دانشجـويـان و         
جوانان و زنان رزمنده ميهن ما بـود كـه در            
صفي واحد و سازمان يافته رژيم مسـلـح و            
سركوب گر شاه را با وجود همه امكانات و         
حمايت هاي كشورهـاي امـپـريـالـيـسـتـي،             
خصوصاً آمريكا به زانو در آورد و راه را             
براي بازسازي و تحقق ايراني آبـاد، آزاد و        

با سـرنـگـونـي رژيـم          .   دموكراتيك گشود 
سلطنتي شاه انقالب مرحله سياسي خود را با        
پيروزي پشت سر گذاشـت و بـه مـرحلـه               
اجتماعي يعنـي تـالش در راه دگـرگـون              
كردن حيات جـامـعـه و تـحـقـق روابـط                 

. اجتماعي نـويـن گـام نـهـاد               -اقتصادي    
سركوب طوالني، خشن و خونين نيـروهـاي        
چپ و دموكراتيك جامعه براي بيش از دو         

امـنـيـتـي         -دهه، توسط دستگاه پلـيـسـي            
ساواك شاه شرايط ويژه يي را براي خميني        

و همراهان او، كه با شـعـارهـاي جـنـبـش               
مردمي همگام شده بودند،  بـراي قـبـضـه             

  فـراهـم     1357كردن رهبري انقالب بهمن     
طرح شعارهايي همچون آزادي براي   .   آورد

همه نيروهاي سياسي و همچنين حركت بـه        
سمت تحقق عدالت در جامعـه و تـأمـيـن             
منافع ميليون ها ايراني كه با وجـود ثـروت        
عظيم نفت در فقر و محروميت به سـر مـي            
بردند، نيروي عظيم اجتماعي را پشـت سـر          

ولـي  .    قـرار داد     57رهبري انقالب بهمـن      
تحوالت بغرنج سال هاي نخست انـقـالب،         
از جمله مداخالت پي در پي امپـريـالـيـسـم            
براي به زانو درآوردن جنبش عظيم مردمي،   
برخوردهاي داخلي و همچنين آغاز جنـگ       
ايران و عراق، كه رژيم صدام حسـيـن بـه             
دستور مستقيم آمريكا بر ضد انقالب ايـران        
آغاز كرد، خيلي زود انقالب را از مسـيـر            
خود خارج كرد و اين امكان را به نيروهاي         
ارتجاعي داد كه مهر و نشـان خـود را بـر               
. انقالب و روند تحوالت جامعه مـا بـزنـنـد           

خيانت بزرگ رهبري انقالب به آرمان هاي 
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اتحاد شرط ضرور مبارزه در 

 راه تامين حقوق سنديكايي 

سنديكايي ميهن ما دوران       -جنبش كارگري 
. سخت و توان فرسايي را از سر مـي گـذرانـد             

يورش همـه جـانـبـه ارتـجـاع بـه حـقـوق و                     
دستاوردهاي تاريخي طبقه كـارگـر و ديـگـر             
زحمتشكان ابعاد گسترده اي يـافـتـه و روزي             
نيست كه شاهد اقدامي و يا حركت و اعـمـال             

مرتجعان از همـه    .   سياستي ضد كارگري نباشيم   
سو زندگي و امنيت شغلي زحمتكشان را زيـر           

 . فشار خرد كننده اي قرار داده اند
دراين خصوص، سرانجام همـان گـونـه كـه          
پيش بيني مي شد، مجلس ارتجاع در كميسيون        
صنايع و معادن خود، طرح رفع موانع توليد را از   
تصويب گذراند و به طور قانوني به كارفرمايـان      
و كالن سرمايه داران اين اختيار را واگذار كرد         

 
 در اين شماره

همايش چپ بر ضد اجالس وزيران 
 7جنگ ناتو                                    در ص 
كلوپ استثمار گران و همايش اميد 

 8ترقي خواهان                            در ص 

  بيانيه حزب توده ايران خطاب به محافل صلح دوست بيانيه حزب توده ايران خطاب به محافل صلح دوست 
  و نيروهاي مترقي جهانو نيروهاي مترقي جهان

تحوالت سريع هفته هاي اخـيـر در مـنـطـقـه                
خاورميانه و به ويژه در رابطه بـا اخـتـالف هـاي               
سياسي دامنه دار بين اياالت متحده و جـمـهـوري       
اسالمي ايران شرايط بغرنج و خطرناكي را ايجـاد         

در حالي كه برخورد هـاي خـونـيـن       .   كرده است 
نظامي و عمليات تروريستي در عراق و افغانستـان         
ابعاد جديدي پيدا كرده است اياالت متحده دامنه      
تهاجم گسترده تبليغاتي و تـهـديـدات خـود بـر              

اظهارات جـورج  .   ضدايران را گسترش داده است  
 بهمن ماه،  و  متـهـم كـردن            25بوش، چهارشنبه   

ايران به پشتيباني مستقيم از عمليات تروريستي در        
عراق، كه بدنبال اظهارات وزير دفاع اين كشور و  

در رابطه با حمايت تسليـحـاتـي    “   شواهدي” ارائه  
رهبران ايران از نيروهاي تروريستي، انجام شـد،         
نگراني عميق همه نيروهاي ميهن پرست، تـرقـي          

 .خواه و دموكراتيك ايران را برانگيخته است
لحن تهديد آميز جورج بوش مـتـهـم كـردن            
مقامات رسمي ايران به دخيل بـودن در كشـتـه             

 نظامي و پرسنل آمريكائي در عـراق،         170شدن  
در سال هاي اخير،  و در عين اعالم اين مسـئلـه              
كه دولت اياالت متحده مسئول حفاظت از جـان       
و امنيت نظاميان آمريكائي است، معني مشخـص        

اين اتهام ها مي تواند بـا  . و تهديد كننده اي دارد 

 4در ص)                              اكثريت(پيام كميته مركزي به كنگره فدائيان خلق ايران



قانون كار موسوم به توكلي را به بايگاني فرستاده و مانع از تحقق اهـداف     
سطر، سطر و كلمه به كلمـه گـزارش سـايـت         .   ، مي گيرد. ارتجاع شدند 

كه بدان اشاره كرديم، آغشته به كينه اي شديد به زحـمـتـكـشـان      “   الف” 
قانون كار فعلي  مـهـمـتـريـن      ” است، ضمن آنكه با دقت از جمالتي نظير   

استفاده گرديده و به طور منطقي       “ مانع سرمايه گذاري محسوب مي شود     
اين گمان و احساس را پديد مي آورد كه تازه اين اول ماجـرا اسـت، و               

شواهد ايـن   .   قانون كار كامال جديدي متناسب با اوضاع ارايه خواهد شد         
به ويژه آنكه اتاق بازرگاني در آخـريـن مـوضـع               .   نظر را تاييد مي كند    

گيري هاي خود با صراحت از انجام تغييرات بزرگ و گسترده در قوانين      
 وخصوصي سازي سخن به مـيـان   44با هدف اجرايي كردن ابالغيه اصل     

 !آورده است
نكته جالب در اين ميان واكنش خانه كارگر، ايـن مـدعـي دروغـيـن                  

برخورد مسئوالن خانه كـارگـر و شـوراهـاي         .   حقوق زحمتكشان، است  
اسالمي به اين مصوبه و ارجاع آن به شوراي نگهبان،  پس از يك رشـتـه       

علت آن را بايد در   .   تبليغات پر سروصداي اوليه، برخوردي پر معنا است    
فعل و انفعاالت صحنه سياسي به ويژه تالش هـايـي كـه مـعـطـوف بـه                      
نزديكي جناح هايي از اكثريت مجلس با هواداران هاشمي رفسنجانـي و             

همسويي رفسنجانـي و حـدادعـادل در          .  كارگزاران است جستجو كرد  
، كه چندي پيش بـرگـزار شـد،        44همايش ملي سياست هاي كلي اصل       

گوياي نوع واكنش خانه كارگر، اين نهاد گوش بـه فـرمـان رژيـم، در            
 !خصوص مصوبه مجلس است

از ديگر سو، به موازات اصالح قانون كار به سود  كالن سرمايه داران،             
وزارت كار برنامه ضد كارگري خود در خصوص چگونـگـي افـزايـش        

مطابق اليحـه بـودجـه سـال         .   حداقل دستمزد ها را پي گرفته و ادامه داد        
آينده،  پايه حقوق كارگران و زحمتكشان افزايش محسوس و مطابق بـا              
نرخ واقعي تورم نخواهد داشت و اين امر درگزارش صندوق بين المللـي             

 ميـالدي نـيـز بـه         2007پول تحت عنوان پيش بيني اقتصاد ايران در سال  
چشم مي  خورد و نشان مي دهد دولت احمدي نژاد به رغـم هـيـاهـوي                   
تبليغاتي و تالش ها و مانورهاي عوام فريبانه نسخه هاي بانك جهـانـي و           

 !صندوق بين المللي پول را بي چون و چرا اجرا مي كند
وزارت كار دركنار اين اقدامات، همچنان به  سياست تقويت تشـكـل              
هاي ارتجاعي وابسته به خود مشغول است و در روزهاي اخير انتخـابـات              

مـعـاون   .   كانون عالي شوراهاي اسالمي سراسر كشور را بـرگـزار كـرد             
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كاهش توليد وتغـيـيـرات سـاخـتـاري در اثـر شـرايـط                    “ كه به نام  
 “ اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري          -اقتصادي

كه همگي بهانه اي بيش نيستند، قراردادهاي كارگران را فسـخ و               
 .آنها را اخراج كند

 بهمن ماه، در گـزارشـي    11، چهارشنبه   “ دنياي اقتصادي ” روزنامه  
به  “ راه قانوني براي فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما    ” تحت عنوان   

درمصوبه رفع برخي از   ” :   اين مسئله اشاره كرده و متذكر شده است     
 قانون اساسـي آمـاده ارجـاع بـه           85موانع توليد كه بر اساس اصل    

 قانون كار يعني چـالـش     27شوراي نگهبان است، درخصوص ماده  
 101برانگيزترين ماده اين قانون تصريح شده است براسـاس مـاده              

 مـاه  3دولت موظف است ظرف مدت      . . .   قانون برنامه چهارم توسعه   
از تاريخ تصويب و ابالغ اين قانون نسبت به اصـالح روابـط كـار                  

 “. قانون كار و ديگر موارد مربوطه اقدام كند27درماده 
درهمين حال نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مـجـلـس بـا               
تاكيد بر اصالح قانون كار كه در چـارچـوب اصـالح سـاخـتـار                    
اقتصادي و آمادگي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني صورت          
مي گيرد خاطر نشان ساخت كه،  قانون كار بـه گـونـه اي مـورد                    
بازنگري قرار مي گيرد كه موجب افزايش توليد و مطلـوب سـازي        

 .           .صنعت و سرمايه گذاران باشد
وابسته به احمد توكلي، رييس مـركـز     “ الف”عالوه بر اين سايت  

 بهمن ماه،  خبر تصويب طرح رفع موانع     7پژوهش هاي مجلس، در     
توليد و اصالح كار را چون آرزويي كه سرانجام تـحـقـق يـافـت،              

 سال از تصويب قانون كـار    17پس از گذشت  “ : انتشار داد ونوشت  
بـا  .   برخي از نقايص مهم اين قانون توسط مجلس هفتم اصالح شـد     

تصويب اين طرح مهم، پنج مانع قانوني مهم درسـر راه تـولـيـد و                   
اين مصوبه جديد مـجـلـس بـه       .   سرمايه گذاري از ميان برداشته شد     

“ كليدي تريـن  ” خوب توجه كنيد كه     [ يكي از كليدي ترين نقايص      
موجود درقانون كارفعلي يـعـنـي نـحـوه        ]   معناي معيني را در بردارد 

فسخ قرارداد پرداخته و شرايط و نحوه فسخ قـراردادهـاي كـار را               
قـانـون رفـع       “ : در ادامه مي افزايد“   الف” سايت  “   . تعيين كرده است  

 16موانع توليد و سرمايه گذاري، اولين اصالح قانون كار پـس از               
تا پيش از اين، دولت ها و مجالس چهـارم،          .   سال محسوب مي شود   

پنجم و ششم بارها وعده اصالح قانون كار را داده بودند اما درعمل        
موفق به انجام اين كار نشده بودند، متن اوليه طرح قانوني رفع موانع             
توليد و سرمايه گذاري به سفارش مركز پژوهش هاي مـجـلـس و             
توسط مهندس احمد دوست حسيني پس از يك سـال رايـزنـي و            

بـه  [ جلب نظرات و خواسته هاي اتحاديه هاي توليدي و صـنـعـتـي                
قـانـون كـار      .   تدوين شـده اسـت      ]   . . .   خوان اعضاي اتاق بازرگاني   

 به تصويب مجمع تشخـيـص   1369 آبان 29 ماده در 203موجود در  
مصلحت نظام رسيده و يكي از مهمترين موانع سرمايه گذاري هـاي    

تـوكـلـي و      “   . . . توليدي و اشتغالزايي در ايران محسوب مـي شـود           
عناصري همچون او در مجلس و دولت و مركز پژوهش ها به زبـان         

 با مـبـارزه     60ساده انتقام خود را از طبقه كارگر كه در ابتداي دهه            
اي متحد و سازمان يافته زير هدايت حزب خود ، حزب توده ايران،     

 ...ادامه  اتحاد شرط ضرور مبارزه 

 3ادامه در صفحه  



1385 بهمن  ماه 28شنبه   3   758شمارة  

هدف مشخص متقاعد كردن افكار عمومـي در ايـاالت مـتـحـده و                   
اتحاديه اروپا در راستاي زمينه سازي براي حركات تالفي جـويـانـه و               

نمي توان از شبـاهـت هـاي      .       خطرناك بر ضد ايران  تنظيم شده باشد  
ويژه بين رخدادهاي ماه هاي اخير با آنچه كه در محدوده زماني بـيـن           

 در رابطه با عراق، و قبل از حمله نظـامـي و     1381شهريور ماه و اسفند   
 .اشغال اين كشور، انجام گرفت، بي تفاوت گذشت

اياالت متحده و از جمله گسترش عمليات نظامـي  “ استراتژي جديد” 
در عراق، براي غلبه بر بحران همه جانبه در اين كشور، به ايـن مـعـنـا                   

را  ”    گروه مطالعه عـراق ” است كه دولت بوش راه كرد هاي پيشنهادي     
اين استراتژي به عوض متكي بودن بر يـك بـرخـورد        .     نپذيرفته است 

گروه مطـالـعـه    ” سازنده در رابطه با ايران و سوريه، آنگونه كه گزارش     
مطرح كرده بود، طريق فشارهاي فرسايشي را براي قـبـوالنـدن          “   عراق

اعـمـال   .     هژموني اياالت متحده به اين كشورها در پيش گرفته اسـت           
تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در آذرماه، مسافـرت هـاي              
پياپي سران آمريكا به كشورهاي عربي براي سازماندهي يك ائـتـالف            
ضد ايراني و اظهارات تهديد آميز اخير سران آمريكا همگي بـر ايـن                
داللت دارند كه اگر سريعاٌ راهي براي معكوس كردن اين روند پـيـدا           

 .  نشود، منطقه با فاجعه غير قابل جبراني رو به رو خواهد شد
حزب توده ايران در ماه هاي اخير بار ها اعالم كرده است كه قـويـاٌ         

مـا  .   مخالف هرگونه اقدام نظامي بر ضد ايران، به هر بهانه اي مي باشـد        
هرگونه برخورد نظامي را مخالف منافع مردم زحمتكش ميهن و صلـح          

بحران روابط اياالت مـتـحـده و        .      و ثبات در منطقه و جهان مي دانيم 
مـا در حـالـيـكـه           .     ايران نمي تواند از طريق گسترش بحران حل شود       

سياست هاي مخرب و تحريك آميز رژيم را در صحنه سياسـت بـيـن           
المللي و در امر تأمين تضمين توسعه فن آوري هسته اي قـويـاٌ مـورد                  
انتقاد قرار داده ايم، متذكر شده ايم كه هدف اتهامات آمريكا در واقع             

 .  تامين و توجيه هژموني اين كشور در اين منطقه حساس است
شرايط خطير حاضر اقدام هماهنگ، مسئوالنه و متحد همه نيروهـاي           
مدافع صلح و دموكراسي و پيشرفت در ايران و جهان را طـلـب مـي                   

اين اقدام مي بايد در حاليكه از يكسو اهداف مـحـافـل جـنـگ               .     كند
طلب در  آمريكا و متحدان اروپائي آن را هدف قرار دهـد، از سـوي         
ديگر مخالفت خود با سياست هاي ارتجاعي و غـيـرمسـئـوالنـه رژيـم             

ما جنبش جهاني صلـح و تـرقـي           .   حاكم بر ايران را به نمايش بگذارد      
خواهي را فرا مي خوانيم كه هشيارانه شعار ها و موضع گـيـري هـاي                
خود را در مخالفت  با نظامي گري و جنگ طلبي اياالت مـتـحـده و                   
متحدان آن در رابطه با ايران با مخالفت اصـولـي بـا سـيـاسـت هـاي                      

 .  سركوبگرانه و ارتجاعي رژيم حاكم بر ايران گره بزنند
تنها راه گذر از بحران خطرناك كنوني از طريق مـذاكـرات صـلـح             
آميز و احترام به استقالل و حق حاكميت خلق ها و رعـايـت مـنـشـور               

 . سازمان ملل است
حزب توده ايران همه نيروهاي صلح دوست جهان را فرا مي خوانـد             
كه پيش از اينكه جنگ طلبان و محافل ارتجاعي بار ديگر جـنـگ و                 
ترور را بر كشوري  ديگر در  منطقه تحميل كنند، با فـريـادهـاي حـق           
طلبانه و با افشا گري هاي خود مسير صلح آميز حل بحران را به تـنـهـا                  

 .  گزينه بدل كنند
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روابط كار وزارت كار وامور اجتماعي، طي سخناني با اشاره به اهميـت             
كسانـي كـه      “ : كانون عالي شوراهاي اسالمي دراين مراسم اعالم داشت     

مي خواهند براي اين انتخابات كانديدا شوند  بايد با نيـت خـدمـت بـه                   
 10مردم و نظام اسالمي وارد اين عرصه شوند، احزاب بر اسـاس مـاده                 

قانون احزاب فعاليت مي كنند و نهادهاي مدني كارگري و كارفرمـايـي             
بر اساس فصل ششم قانون كار، ما تالش كرده ايم تشكل هاي كارگري 

و در گـام اول تـالش       ]   اشاره به خانه كارگر   [ را از احزاب مستقل كنيم      
مان اين است كه محل استقرار تشكل ها را از ساختمـان احـزاب جـدا                  
كنيم كه با فراهم شدن تمهيدات الزم، اين كار تا پايان سال انجـام مـي                 

 “...شود
اين حركت، اعتراض خانه كارگر را برانگيخت و حسن صـادقـي از               
مسئوالن ارشد اين تشكل وابسته به رژيم، در اعتراض به سياست وزارت  

وزارت كار مانع   ” :   كا رو محدود شدن نفوذ خانه كارگر ياد آوري كرد         
 عضو شورايي در انتخابات كانون عالي شـده اسـت وجـود          42حضور  

 شـوراي داراي     42هيئت موسس انتخابات موازي و جلوگيري از ورود         
اعتبار نامه قانوني، از نكات برجسته ابهام آميز در انتخابات دولتي كانـون   

عملكرد وزارت كار چهره اين انتخابات را خدشه دار .   عالي شوراهاست 
به هر روي دامنه اقدامات وزارت كارگسترده و سمـت و سـوي       “   . كرد

آن در جهت تقويت مواضع دولت احمدي نژاد و باندهاي هوادار او در    
در مقابل، جنبش مستقل سنديكايي زحمتكشان بررغـم  .   حاكميت است 

دشواري ها و فشار پليسي به اشكال مختلف به صورت مستقيم و غـيـر                 
مستقيم و با توجه به امكانات محدود اثرات خود را  در مبارزه كـنـونـي                 

اين جنبش در وهله نخست بـه يـك انسـجـام           .  كارگران بروز مي دهد 
دروني نيازمند است كه براي نيل به اين هدف اتحاد و همبستگي ضرور             

 .مي نمايد
يكي از موانع قابل مشاهده دراين زمينه با توجه به تـنـوع گـرايشـات                  
موجود در جنبش سنديكايي، غلبه بر جو بي اعتمادي و بـدبـيـنـي، كـه                  
بخش مهمي از آن حاصل فعاليت مخرب دسـتـگـاه هـاي پـلـيـسـي و                  

 . سركوبگر رژيم واليت فقيه است
فراموش نكنيم كه، جنبش سنديكايي در اوضاعي بـس نـامسـاعـد و                

تـبـلـيـغـاتـي و           -بغرنج مبارزه مي كند و مدام زير حـمـالت سـيـاسـي              
هردوي اين نيروهـا،   .   ايدئولوژيك امپرياليسم و ارتجاع داخلي قرار دارد      

نفوذ سياسي و ايدئولوژيك و مهار و تسلط بر جنبش سـنـديـكـايـي را               
بنابر اين بايد با احساس مسـئـولـيـت تـوام بـا                 .   آماج خود قرار داده اند    

هوشياري و شكيبايي به مبارزه ادامه داد، و اجازه نداد تا دشمنان نيـروي              
وحدت درعيـن  .     جنبش سنديكايي را پراكنده ساخته و از نفس بيندازند   

تنوع، رمز پيروزي جنبش سنديكايي در مصاف بسـيـار دشـوار آن در              
جنبش سنديكايي كارگران و زحمتكـشـان   .   اوضاع حساس كنوني است   

ميهن ما ازسنت هاي مبارزاتي درخشان، ديرپا و ژرف برخـوردار اسـت       
كه تكيه گاه مطمئني براي سازماندهي زحمتكشان برپايه صحيح طبقاتي          

پيوند تجربيات گذشته و نيازهاي ضرور امروز يك        .   محسوب مي گردد  
 .اولويت در راه اتحاد جنبش سنديكايي كارگران ايران تلقي مي گردد

 

 ...ادامه  اتحاد شرط ضرور 
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از .     هاي قدرت اجرائي مستقر كنند، كشور را بر لبه بحراني عميق و خطرنـاك قـرار داده انـد          
سوي ديگر اياالت متحده آمريكا و متحدان آن در پي بسط و تحكيم تسلط خود بر منـطـقـه و                
منابع انرژي و انساني آن، با بهره جويي از سياست هاي نمايشي و تحريك آميـز سـران رژيـم،              

 .  طرح هاي مخاطره انگيزي براي استقالل و تماميت ارضي كشور را به جريان انداخته اند
 رفقا

اين حقيقتي است كه به دليل سياست هاي رژيم و نقش بي كفايت و ماجراجويـانـه  دولـت                   
احمدي نژاد نه تنها حق طبيعي كشورمان دستيابي به فن آوري هسته اي زير عالمت سئوال قرار                 

شـوراي  .     گرفته است، بلكه اجماع بين المللي بي سابقه اي نيز بر ضد آن شكل گـرفـتـه اسـت                    
امنيت سازمان ملل راي به تحريم ايران داده است و اين نگراني جدي وجود دارد كـه ايـاالت                    
متحده با تدارك اقدامات تحريك آميز، شرايط عكس العملي مخاطره انگيز از سوي رژيـم را             

در ايـن شـرايـط        .       به وجود آورد، كه امنيت و تماميت كشور را مورد تهديد جدي قرار دهـد   
وظايف دشواري پيش روي همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه و جنبش مـردمـي مـيـهـن مـا                  

 . قراردارد
نيروهاي سياسي كشور نمي توانند تاثير تحوالت پردامنه و مهم جهاني در سال هاي اخيـر را                  

از ابتـداي هـزاره جـديـد و            .     بر شرايط مبارزه و سياست گذاري مبارزاتي خود ناديده بگيرند         
متعاقب حمله تروريستي به ساختمان مركز تجارت جهاني در نيـويـورك ايـاالت مـتـحـده و                      

تالش همه جانبه اي را براي تامين هژمونـي خـود     “  مبارزه بر ضد ترور”متحدان آن زير پوشش  
مردم و زحمتكشان عراق و افغانستان با پرداخت بهاي عظيمي براي سـيـاسـت                .     بكار گرفته اند  

پايگاه .   هاي جنايتكارانه رژيم هاي حاكم پيشينشان در اشغال نيروهاي نظامي آمريكا قرار دارند            
تـدويـن و     .   هاي نظامي اياالت متحده در مرزهاي  هر چهارسوي خاك ميهن مستقر شده است          

را بايد متوجه ايجاد يك جغرافياي سياسي نوين در خاورميانه و “   خاورميانه بزرگ ” اتخاذ برنامه   
ما بـر ايـن       .   خليج فارس ديد كه تضمين كننده منافع استراتژيك انحصارهاي بين المللي است             

نظم نويـن  ” اساساٌ بر اهداف امپرياليسم در گسترش   “     خاورميانه بزرگ ” باوريم كه  آماج  طرح       
 . سرمايه داري منطبق است“ جهاني شدن”و “ جهاني
 رفقا

و ابعاد و مشخصه هاي آن در محافل “   جهاني شدن” در سال هاي اخير دامنه بحث در رابطه با      
انديشمندان كشور از نظرگاه هاي سياسي متفاوت سعي در        .     سياسي كشور همه گير شده است     

به نظر ما وجوه سيـاسـي و اقـتـصـادي             .     تعريف و اتخاذ موضع در رابطه با اين مقوله داشته اند          
. را مي بايست در پيوند ارگانيك با يكديگر مورد توجـه و بـررسـي قـرار داد               “   جهاني شدن ” 

فقط و يا عمدتا در رابطه با گردش آزاد سـرمـايـه،         “   جهاني سازي ” و يا   “   جهاني شدن ” تعريف  
مالكيت خصوصي ابـزار تـولـيـد،         :   به عبارت ديگر( “ آزاد” ، شركت هاي    ) يا كار ( كاال و مردم    

آزادي انحصارها براي تسلط بر بازار، اقتصاد و :   به عبارت ديگر (   “   آزاد“ و بازار )   توزيع و مبادله  
در اساس ماهيت اصلي اين مرحله در رشد و تحول امپرياليسم در انتهاي قرن بيستـم  )   كل جامعه 

ادامه كنترل تجارت و مهاجرت به هر نحوممـكـن از طـرف        .   و ابتداي قرن اخير را  مي پوشاند    
كشورهاي عمده سرمايه داري خود نشان مي دهد كه مساله مورد طرح چقدر از واقعيت فاصلـه   

عمدتاٌ بازگشائي  اقتصاد كشورهاي جهان سوم و كشورهاي      “   جهاني شدن ” دارد و اينكه هدف     
قـطـبـي    “   جهاني شدن” نتيجه مشخص .     سوسياليستي سابق بر روي سرمايه انحصاري غرب است 

 .  شدن بيشتر فقر و ثروت در جهان و در سطح كشورهاي سرمايه داري است
 رفقاي گرامي

در سال هاي اخير عمده توان  نيرو هاي سياسي، دموكراتيك و مردمي كشور متـوجـه پـيـدا                     
سياسـت  .     كردن راهي براي غلبه بر بحران همه جانبه اي است كه ميهن مان را دربر گرفته است      

 رفقاي گرامي
كميته مركزي حزب توده ايران، برگزاري      
دهمين كنگره سازمان فدائيان خـلـق ايـران           
اكثريت را به شما تـبـريـك مـي گـويـد و                 
موفقيت شما را در برگـزاري كـنـگـره تـان             

 . آرزومند است
 رفقاي عزيز

تاريخ مبارزات دهه هاي اخير حزب مـا و          
سازمان شما در راه استقالل، آزادي، عدالـت      
اجتماعي و سوسياليسم در ميهن مان بـا هـم            

آماج هاي مرحله اي مـا      .   پيوند نزديكي دارد  
و شما  درمبارزه برحق، بغرنج و پيچيده براي         
رهايي زحمتكـشـان كشـور از حـكـومـت               
استبدادي  رژيم واليت فقيه و براي آينده اي  
دموكراتيك و آزاد فصـل مشـتـرك هـاي            
پررنگ و غيرقابل انكاري داشته و خـواهـد           

اين امر محصول اين حقيقـت اسـت     .     داشت
كه بنيان هاي تاريخي سياست هاي حزب مـا         
و سازمان شـمـا بـر بسـتـر مـبـارزه بـرحـق                   
زحمتكشان براي صلح، پيشرفت و عـدالـت         

ما همچون شـمـا     .     اجتماعي قرار داشته است  
معتقد بوده ايم و تاكيد داريم كه اتحاد عمل         
نيروهاي مترقي، ملي و آزادي خواه ميهن ما،        
به ويژه اتحاد عمل ميان  نـيـروهـاي مـدافـع              
حقوق كارگران و زحمتكشان، عامل اساسي      
و انكار ناپـذيـر در راسـتـاي ايـجـاد يـك                  
جايگزين مردمي و دموكراتيك در مـقـابـل          

 . است“ واليت فقيه”رژيم ضدمردمي 
 !رفقاي عزيز

اجالس دهمين كنگره شـمـا در شـرايـط            
بسيار بغرنج و حساسي از حيات ميـهـن مـان            

شما در شرايطي به تـدويـن       .   برگزار مي شود  
تاكتيك ها و استراتژي مبارزات خود كـمـر       
بسته ايد كه استبداد گران رژيم واليت فقـيـه         

نظم نـويـن     ” از يكسو و پرچمداران گسترش     
سرمايه داري از سوئي ديگر استقالل “   جهاني

كشور و امكان تحوالت صلح آميزدر ميـهـن    
نـيـروهـاي    .       مان را به مخاطره انداختـه انـد        

ارتجاعي حاكم بر كشور كه سال گـذشـتـه           
توانستند بر پايه تقلب هاي وسيع و دستكاري        
در نتايج انتخابات رياست جمهوري و بـهـره         
گيري ازتفرقه و تشتت نـيـروهـاي مـلـي و               
دموكراتيك، حاكميت كامل خود را بر اهرم 

 5ادامه در صفحه  

پيام كميته مركزي حزب توده ايران به دهمين كنگره 

 )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

هيئت نمايندگي حزب تودة ايران، به دعوت 
رفقاي فدايي، در دهمين كنگره سازمان 

حضور يافته و پيام كميته مركزي حزب را  به 
 متن پيام به شرح زير است  . كنگره ارائه داد
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آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

هاي رژيم حاكم در همه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعـي، سـيـاسـي و                 
فرهنگي جامعه منافع اكثريت مردم كشور را مورد تـهـديـد قـرار داده                  

در حالي كه خصوصي سازي و تاراج سرمايه هاي كشورفـقـر و              .     است
بيكاري را به واقعيتي براي بخش هاي عمده اي از زحمـتـكـشـان ايـران               
تبديل كرده، تهاجم به آزادي هاي سياسي،  محدوديت هاي فرهنگي و       
اجتماعي، تعطيل مطبوعات مستقل و بازداشت و زنداني كردن روزنـامـه            
نگاران و انديشمندان جامعه عمالٌ ايران را به زندان انديشه و بيان تبـديـل           

ما بر اين باوريم كه گردان هاي مختلف جنبش اجتـمـاعـي        .     كرده است 
كه در ساليان اخير هم از نظر سازماندهي و هم به لحاظ ذهني رشد قابـل        

 سال گذشته در مـقـابـل      28مالحظه اي داشته اند، همچون همه لحظات     
ادامـه  مـبـارزات گسـتـرده            .   اين هجوم ارتجاع مقاومت خواهند كـرد       

كارگران و زحمتكشان، پيكار دليرانه و راه جويانه جوانان و دانشجويان،           
حضور فعال روشنفكران، هنرمندان و نويسندگان مردمي و ترقي خواه و        
مقاومت ستايش برانگيز زنان بر ضد رژيم زمينه قـدرتـمـنـد سـيـاسـت                   

 .  گذاري دقيق نيروهاي سياسي كشور را فراهم ساخته است
  رفقاي فدائي  

 حزب توده ايران معتقد است كه در شرايط كنوني كشور و مـنـطـقـه         
نيروهاي مترقي كشورمان وظيفه اي مهم تر از دفاع از صـلـح و تشـنـج                   

مبارزه ما در دفاع از دموكراسي، حقوق بشر و عـدالـت              .     زدائي ندارند 
اجتماعي نه تنها مباينتي با مبارزه براي صلح و حمايت از راه حـل هـاي                 
صلح آميز و مبتني بر گفتگو ندارد، بلكه بطور تنگاتنگي به آن وابسـتـه         

، ما مبارزه براي  آن را از مسـيـر         “ جهاني ديگر ممكن است   ” اگر  .     است
تحوالت صلح آميز، همبستگي بين المللي با ديگر خلق ها و مبـارزه بـر                
حق آن ها در دفاع از استقالل، دموكراسي و عدالت اجتماعي ميـسـر و                 

 . ممكن مي دانيم
حزب توده ايران از دير باز دعوت كننده ايجاد وسيع ترين جبهه متحد    
نيروهاي ترقي خواه و دموكراتيك ميهن براي سازمان دهي مـبـارزه اي              
موثر و هدفمند براي حصول دموكراسي و عدالت خواهي در كشورمـان          

ديدگاه ما، بر پايه تجربيات تاريخي و نمونه هـاي مـوفـق و        .     بوده است 
كارآمد بين المللي، همواره بر آن بوده است كه نيروهـاي مـعـتـقـد بـه                    
سوسياليسم و رزمنده در راه منافع زحمتكشان و طبقه كارگر سهم ويـژه           

مـا ارتـبـاط      .   اي در طرح، ايجاد و توفيق چنين جبهه اي داشته و دارنـد             
ناگستنني و ديالكتيكي بين آماج هاي دموكراتيك و عدالتخواهانـه ايـن       
جبهه وسيع و اهداف دموكراتيك و سوسياليستي نيروهاي چپ و مبـارز            
براي سوسياليسم، كه حزب توده ايران خود را بخش جدائي ناپذيـر آن              

 .  مي داند، قائليم

ما همچنان بر اين باوريم كه طرد رژيم واليت فقيه به مثابه سد اساسـي     
راه تحوالت ميهن ما، در گرو سازماندهي جنبش مردمي و گردان هـاي        

اين وظيفه خطير بدون تالش و عـمـل مـتـحـد هـمـه                   .     اصلي آن است  
نيروهاي مدافع حقوق بشر و معتقد به دموكراسي و عدالت اجتماعي در             

 .زمينه هاي گوناگون امكان پذير نيست
ما براي دهمين كنگره شما در تدوين برنامه عمـلـي بـراي مـبـارزات                  
سياسي آتي  و رويارويي با تحوالت پرشتاب، پيچيده و بغرنج كنوني بار          

 . ديگر صميمانه آرزوي موفقيت مي كنيم
 

 با گرم ترين درود هاي رفيقانه

 ...ادامه  پيام كميته مركزي حزب   ...ادامه  پيش نويس دوم اصالح قانون كار 

اوليگارشي حاكم در اياالت متحدة امريكا و برخي ازكشورهاي اتحـاديـة          
زيرا ناتو به معني آن . اروپا است بيش از هر زمان ديگري اهميت مي يابد

هزينه هاي هنگفت و توجيه نشده اي مي باشد كه با افزودن فشـار بـر              
 .تامين مي گردند) مانند بيكاري، سالمتي و غيره(هزينه هاي اجتماعي 

صنعتي مي باشد كه      -بدين ترتيب ناتو منبع سودي براي مجتمع نظامي       
بيرحمانه در تنور درگيري هاي جنگي مي دمد تا به طرفيـن درگـيـري                

از اين رو بـه    .   سالح بفروشد ، بي آنكه به مورد استفادة آنها بهايي بدهد     
باور ما ناتو  تضميني براي صلح نمي باشد،  بلكه برعكس ، مـداخـالت       

تا كنون نه تنها بـه       )   عراق، سومالي و غيره   ( بيشمار آن در امور كشورها      
حل منازعات ياري نرسانده است، بلكه حتي در موارد متعددي خـود بـه      

 .  بخشي از اين درگيري ها تبديل گرديده است
در ايـن    “   ماموريتي براي بـازسـازي    ” شركت ناتو در افغانستان اكنون از       

كشور به مداخلة جنگي آشكاري تبديل گرديده است كه توسط ايـاالت             
 . متحدة امريكا ديكته و اجرا مي گردد

 ژانويه، براي افـزايـش     10پيشنهاد بوش رئيس جمهور امريكا، در تاريخ  
حضور نظامي در عراق در مقابل خواست مردم آمريكاي شمالي قرار دارد       

شايسته است كه اين پيشنهـاد  .     كه آن را در جريان انتخابات ابراز كردند 
با عدم پذيرش در جوامع بين المللي روبرو گردد زيرا بـوش راه حـلـي                  

 .   نظامي را دنبال مي كند كه تنها بر رنج مردم عراق خواهد افزود
از اين رو ما اعالم مي كنيم كه همانگونه كه در تركيه و يونان به اثبات                 
رسيده است ناتو نه براي تحقق دموكراسي و نه براي احترام به حـقـوق               
بشر تضميني محسوب نمي گردد و  با توجه به وضعيت كنوني تاكيد مي          
كنيم كه تنها ابزار مناسب براي حل منازعات بين المللي تـالش هـاي               

كه مـورد آخـري       ( ديپلماتيك و  پيشگيري از ايجاد منازعات مي باشد          
 ).كامال به دست فراموشي سپرده شده است

با اين وجود  اكنون  مبارزة كارگران و خلق هاي جهان در بـرابـر ايـن                   
از خاورميانه گـرفـتـه تـا         .   يورش جهاني امپرياليسم قد علم كرده است   

آمريكاي التين، از اروپا گرفته تا آسيا مقاومتي نيـرومـنـد در جـريـان                  
پيشرفت هاي صورت گرفته در روند هاي تحول و ترقي نمايانـگـر             . است

 .  آن است كه واژگون ساختن  شرايط كنوني  امري امكان پذير است
احزاب و سازمان هاي امضا كنندة اين فراخوان از مبارزات و مـقـاومـت               
خلق هاي عرب و ساير خلق هاي جهان در برابر يورش امپرياليستي كه             
به صورت مداخالت نظامي، اشغال و جهاني سازي نو ليبرالي سـرمـايـه              
داري انجام مي گيرد حمايت مي كنند، زيرا اين مبارزات خود عـامـلـي                
تعيين كننده براي گشوده شدن راه تامين صلح و پيشرفت اجتماعي براي  

 . بشريت است
ما در عين حال در قبال خطرات عصركنوني هشدار داده و همگان  را به               
تجهيز تمامي نيروهاي هوادار صلح و پيشرفت اجتماعي فرا مي خوانيم تا 
بتوانند سرمايه داري را همانند قرن گذشته از كشاندن بيشتر جهـان بـه          

 . پرتگاه فاجعه باز دارند
ما اطمينان راسخ داريم كه پيدايش جهاني ديـگـر، يـعـنـي جـهـانـي                   
سوسياليستي، امري شدني است و از اين رو خواهان برچيده شدن پايگاه            
هاي نظامي امريكا كه در همة قاره ها پراكنده هستند، غير نظامي كردن    
سياست هاي امنيتي، كاهش هزينه هاي نظامي، ممنوعيت توليد سـالح           
هاي كشتار جمعي و نابودي زرادخانه هاي آنها با شيوه هاي استوار بـر               
سالمتي محيط زيست و انحالل پيمان ناتو در چارچوب طرحي نويـن و      
غيرنظامي براي امنيت بشر هستيم كه مشكالت اصلـي بشـر يـعـنـي                

تعهد ما بـه ايـن راه         .   گرسنگي، فقر، بيماري و بي عدالتي را حل نمايد        
 .درخدمت صلح قرار دارد

 )2007سوم فورية  ( 1385 بهمن 14سويل، 
  2007برگردان از نشرية عصر ما ، جمعه ، نهم فورية 

 ...ادامه  همايش چپ 



1385 بهمن  ماه 28شنبه   6   758شمارة  

واالي جنبش مردمي، يعني آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي و جانشين كردن    
رژيم سرنگون شده شاه  با حكومت استبدادي قـرون وسـطـايـي، مـتـكـي بـر                       
حاكميت مطلق و بي چون چراي روحانيون، فاجعه يي عظيم بود كـه ثـمـرات                  

 28بررسي تاريخي حوادث .   مخرب آن تا به امروز دست به گريبان ميهن ماست        
سال گذشته نشانگر اين امر است كه رژيم واليت فقيه نه تنها نـتـوانسـتـه اسـت                    

 بـر دارد بـلـكـه         57گامي در راه تحقق آرمان هاي واال و مردمي انقالب بهمن            
 -عمالً با اتخاذ سياست هاي ضد مردمي و عميقاً ارتجاعي، رژيم اسـتـبـدادي                  

پليسي گذشته را اين بار در شمايل يك حكومت مذهبي قرون وسـطـايـي بـاز                   
ادامه حاكميت روابط سرمايه داري و نقش كليدي يـي كـه       .   سازي كرده است  

بورژوازي  تجاري و  بورژوازي  بوروكراتيك رشد يافته در دستگاه عميقاً فاسد     
اجتـمـاعـي كشـور دارد نـيـز               -حكومتي رژيم فقها در تعيين روابط اقتصادي       

نشانگر اين واقعيت است كه انقالب بهمن نتوانست به يك انقالب اجتماعي فـرا           
انـقـالب   .     رويد و تحوالت زيربنايي ضرور را در ساختار  جامعه ما پديـد آورد            

، همچون انقالب بزرگ بورژوايي فرانسه سرگذشت حركتي عظيـم  1357بهمن  
و تاريخي بود كه به خاطر خيانت آشكـار رهـبـران انـقـالب بـه بـاز تـولـيـد                          

و بازگشت ديكتاتوري منجر گرديد و فرزندان واقعـي انـقـالب،                ”بناپارتيسم“
رهبران جنبش مردمي،  كه دهه ها در سياه چال هاي رژيم پليسي شاه رز مـيـده         
بودند، روشنفكران، فعاالن جنبش كارگري، دانشجويي و مبارزاني كـه نـقـش               
اساسي يي در شكل دادن و رهبري جنبش به عهده داشتند خيلي زود دوبـار بـه                  
شكنجه گاه هاي سابق بازگردانده شدند و سرانجام نيز در يك جنايت بي سابقه              
سياسي هزاران تن زنداني سياسي و رزمنده راه آزادي به جـوخـه هـاي مـرگ                   
رژيم سپرده شدند تا حكومت پوسيده و از نظر سـيـاسـي، نـظـري و اخـالقـي                       

 سال پس از 28ايران .     ورشكسته واليت فقيه دمي بيش به حيات خود ادامه دهد       
، كشوري است كه با بحران گسترده سياسي، اقتصادي         57پيروزي انقالب بهمن    

فقر و محروميت بي سابقه، كه مـيـلـيـون هـا          .   و اجتماعي دست به گريبان است 
خانواده شريف و زحمتكش ايراني را در شرايط دشوار و غير انسـانـي حـيـاتـي                  
دردناك قرار داده است، در كنار ورشكستگي اقتصادي، كه حاصل پـيـروي از       
برنامه هاي  مخرب  و دستورات نهادهاي امپرياليستي همچـون صـنـدوق بـيـن                   
المللي پول و بانك حهاني است و همچنين ادامه سركـوب خشـن و گسـتـرده             
حقوق اوليه وسيع ترين قشرهاي جامعه ما از جمله ثمرات سيـاسـت هـاي ضـد            

براين فاحعه بايد سياست هاي ماجراجويانـه  .   مردمي  رژيم حاكم بر ميهن ماست      
و تنش برانگيز سران رژيم، كه ايران را در آستانه خطرات جدي دخالـت هـمـه         
حانبه و از جمله درگيري هاي نظامي با  امپرياليسم قرار داده است را بايد افـزود                  

 .تا كارنامه روشن خيانت كاري هاي سران رژيم واليت فقيه آشكار تر گردد
، بيش از پيش نيازمنـد يـك حـركـت         57 سال پس از انقالب بهمن     28ايران  

وسيع و سازمان يافته نيروهاي اجتماعي و سياسي براي طرد استبـداد و رهـايـي                  
تحوالت سال هاي اخير در كشورهاي همسـايـه         .   كشور از خطرات كنوني است    

ايران، از جمله در عراق و افغانستان نشانگر اين واقعيت است كه چگونه سياست        
هاي ديكتاتور ها و حكومت هاي ضد مردمي مي تواند پاي اشغالـگـران را بـه                   
كشور باز كند و فاجعه بيافريند و ثمرات آن باعث كشتار عظيم مردم بي گناه و        

 . تخريب كامل كشور باشد
نيروهاي مترقي، آزادي خواه و صلح دوست كشور ما در اين اوضاع به شدت          

بـايـد   .   بغرنج و حساس وظايفي خطير در راه نجات كشور از چنگال خطر دارنـد       
همچون تجربه پيروزي شكوهمند انقالب بهمن، دست در دست هم در مـقـابـل            
ارتجاع و سياست هاي مخرب آن ايستادگي كرد و در عين حال اجازه نداد كـه             
امپرياليسم با مداخله آشكار در امور ميهن ما راه تحقق حاكميت مردم بر حقـوق     

 .        شان را بار ديگر سد كند

 ...ادامه  كلوپ استثمارگران  و  ... سال پس از انقالب 28ادامه 

سراسر دنيا حركت مي دهند، يكي از موضوع هاي همايش به 
اما قربانيـان   .   اختصاص يافت “   اشتغال” تأثير جهاني سازي بر     

. اين حركت و جا به جايي سرمايه،  آزادي  چندانـي نـدارنـد            
مبارزات مردمي، گـزيـنـه هـاي         :   شعار همايش كنيـا   

، زمـيـنـه را      مردمي ـ دنيايي ديگر امكان پذير است 
بـه  .   براي بحثي دربارة تجارت آزاد و تأثيرهاي آن فراهم آورد 

اين ترتيب، در همان زمان كه كنفرانسي در هواي پاك و تازة  
داووس با عزم يكپارچه براي ايجاد تجارت آزاد جـهـانـي، و              

از [ گشودن بازارها و مالكيت صنايع و خدمات به روي همـه             
تشكيل شده بود، مشغوليت فكري نشـسـت         ]   همه جاي دنيا  

هايي كه در ورزشگاه هاي بيرون از شهر نايروبي برگزار مـي            
 .بود“ موافقتنامه هاي همكاري اقتصادي”شد، بيشتر پيرامون 

اصرار اتحادية اروپا بر آن است كه يك بـازار آزاد بـراي                
كاالها و خدمات خودش فراهم كند و در ازاي آن، بـه بـازار               

برايند كار چيزي نخواهد بـود جـز        .   مواد اوليه دسترسي يابد   
خصوصي سازي خدمات و از دست رفتن قدرت اقتصـادي و            

بي دليل نيست كه امـروزه  . استقالل فقيرترين كشورهاي دنيا 
صحبت از شكل گيري نوع تازه اي از استعمار در آفريقا مـي             

همايش اجتماعي نايروبي ضمن بحث در مورد مسئـلـة          .   شود
جنگ و صلح، جنگ عراق را محكوم و از مبارزه و عزم مردم             
فلسطين براي دستيابي به عدالت و حق شناسايـي رسـمـي             

اما از آنجا كه اين نشست براي نخستيـن بـار     .   پشتيباني كرد 
بود كه در آفريقا برگزار مي شد، موضوع هايي مثل مالكـيـت             

ايدز، و دسترسي به آب و بهداشت نيز از         /   زمين، اچ آي وي     
 .در دستوركار آن بودند

همايش اجتماعي جهان تظاهر به اين نمي كند كـه يـك             
حزب سياسي يا حتي يك جنبش جهاني در شرف تـكـويـن           
است، بلكه بيشتر خود را فضايي براي بحث و گفـتـگـوهـاي        

وجه تمايز داووس و نايروبـي از ايـن           .   دموكراتيك مي داند  
غنا در برابر فقر، صداهاي دموكراتيك      :   بيشتر نمي تواند باشد   

اصيل در برابر قدرت مرموز ابرثروتمندان، پيام اميد در بـرابـر            
ما در عصر رسانه ها زندگي مي كنيم، و گـزارش هـاي               .   آز

روزنامه ها و كانال هاي تلويزيوني عمده و پرنفوذ نشـان داد           
همايش داووس را    .   كه عالقه و سرسپردگي آنها به كجاست      

به عنوان يك مباحثة جدي در مورد مسايل جهاني در بـيـن              
اما گزارش هـا دربـارة        .   محافل صاحب اقتدار معرفي كردند    

آنچه در نايروبي روي داد بسيار ناچيز بود، هرچنـد پـايـگـاه               
 به خود زحمت داد و گزارشـي  (BBC)اينترنتي بي بي سي     

دربارة مشاجره بر سر فروش غذا در محل برگزاري همـايـش           
 !تهيه كرد

با كمال تأسف بايد گفت احتمال آن كم نيست كه ترفندها           
و شگردهاي همايش داووس موجب پيدايش شيوه هايي تازه         
در تجارت جهاني بشود كه قدرت شركت هاي بزرگ جهانـي          
را افزايش دهد و به منافع و نيازمندي هاي محـروم تـريـن               

اما از سوي ديگر، هـمـايـش        .   مردم كشورها فقير صدمه بزند    
اجتماعي جهان نيز فرصتي حياتي و مهم در اختيار مـردمـي             
قرار مي دهد كه بيشترين آسيب را از ويرانگري هاي تجارت           

 .و جهاني سازي مي بينند“ آزاد”
صنعت و كشاورزي محلي تقويت شده تأثير مثبت بسـيـار            
بزرگتري در حفاظت از محيط زيست دارد تا تمام حرف هـاي    

 .رياكارانه و عوام فريبانة داووس
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همايش چپ بر ضد اجالس وزيران جنگ  
 اسپانيا -ناتو در سويل

 به ابتكار حزب كمونيست اسپانيا و سازمان فدراتيو در آندولوس همايش سه روزه اي      
 15 تـا     13در شهر سويل اسپانيا طي روزهاي     در مخالفت با اجالس وزيران جنگ ناتو        

 ، در اين همايش اعتراضي پر شكوه كه هزاران فعال جنبش صلح           .  برگزار شد  بهمن ماه 
 را   سازمانهاي جوانان و احزاب كمونيست     اتحاديه هاي كارگري، ائتالف پرقدرت چپ و      

كشاند، شعار محوري مخالفت با نظـامـي گـري و          شهر سويل اسپانيا    به خيابان هاي    
اعتراض به طرح پيمان تجاوزگر ناتو جهت افزايش نيروهاي نظامي خود در افغانستان و 

اين همايش اعتراضي و تظاهرات ضد جنگ در اساس بـه           .   استان كوزوو صربستان بود   
مثابه مقابله اي با اجالس وزيران جنگ كشورهاي عضو سازمان پيمان آتـالنـتـيـك                 

 بهمن در سويل بـرگـزار مـي        21 تا 19بود كه چند روز بعد در روزهاي ) ناتو(شمالي  
 بهمن ماه با برگزاري يك راهپيمايي عمومي در تمام شـهـر   15اعتراض ها روز .  گشت

وسعت تظاهرات درواقع نشاندهنده شدت مخالفت مردم با مـداخلـه   .     به اوج خود رسيد   
بـه  اياالت متحده و متحدان آن در ناتـو    ، افغانستان و تهديدهاي امپرياليستي در عراق  

اصـل  ايران و نيز مخالفت با پايگاههاي نظامي و  باالخره  مخالفت با               به    نظامي لهحم
  بود  بر همبستگي  باشكوهاين تظاهرات در واقع تاكيدي. ناتو بودوجود پيمان تجاوزگر 

كه بر ضد سلطه خارجي، اشـغـال و        همه آناني    با   جنبش صلح و ترقي خواهي اسپانيا     
 . مي رزمند امپرياليسمهاي نظامي پايگاه

هاي مختلف وسيعي از اروپا تا خاورميانه و آمريكاي التين شامـل         سازمان ها و جنبش   
 جوانان دموكرات در اين هـمـايـش         و فدراسيون جهاني  نمايندگان جنبش جهاني صلح     

 فلسطيـن، جـمـهـوري       - كشورهاي مختلف ازحضور شركت كنندگان.  شركت داشتند 
 به شكل  چشمگير در ميان سـايـر          -ئهچك، برزيل، صحراي غربي، ونزوئال و نيكاراگو      

 تظـاهـرات  شركت كنندگان نماي كامال انترناسيوناليستي و به ويژه ضدامپرياليستي به           
احـيـاء   ( ب كمونيست اسپانيا، پرتغال، فرانسه، ايـتـالـيـا         احزافعاالن و رهبران    .   مي داد 

 و يونان نيز بنا به دعوت حزب كمونيست )جمهوري چك (موراوي-، بوهم ) كمونيستي
 و گفـتـگـو      ديدار  در جريان همايش با هم     اسپانيا در اعتراضات سويل شركت داشتند و      

حزب كمونيست اسپانيا در اين رابطه هماهنگي هاي ضرور را با رهبري حزب ( .  داشتند
 در احزاب برادرماحصل ديدار. )     توده ايران به منظور انعكاس نظريات آن انجام داده بود    

هـاي تـجـاوزكـارانـه          ا اعتراضي به سياسـت    انتشار قطعنامه شديد   بهمن ماه      14روز  
 حزب و سازمان سياسـي چـپ و       58 كه به امضاي در اين قطعنامه.     دبوامپرياليستي  

 مـردم جـهـان        به نمايندگي از همـه    آنها  طرفدار صلح از سراسر جهان رسيده است،          
 .خواستار اتخاذ راه نويني براي استقرار صلح و پيشرفت اجتماعي شدند

بحث در باره ماهيت و عملكرد اتحاديه اروپا ،  در اجالسدر بين موضوعات مورد بررسي
 نقش بازدارندگي اتحاديـه     كه در برخي محافل در رابطه با امكان توسعه         خيال باطلي و  

نمايندگـان سـازمـان هـا و احـزاب              .      وجود دارد، قرار داشتاروپا در مقابل آمريكا 
 اتحاديه اروپا  نقشي ارتجاعي  در حقيقتكه كردند تاكيدمتعددي  كشورهاي    كمونيست

 در واقع كوشش ميكند در رقابت با آمريكا سهم بيشتري از منابع             وو جنگ طلبانه دارد     
  نقشي كه آمريكا و اتحاديه اروپا براي پايگاههاي نظامي جديد در              . جهان داشته باشد  

و احتمال قوي استفاده از اين پايگاه ها در حمله   -روماني و بلغارستان در نظر گرفته اند   
ايـن  .       نشان از نظامي شدن بيشتر اتحاديـه اروپـا دارد          -نظامي احتمالي عليه ايران   

مسئله يعني  نظامي شدن بيشتر اتحاديه اروپا بر اساس فاكت هاي اخير مورد بررسي و      
شركت كنندگان در همايش بر اين امرتاكيد نمودند كه فشار شديـد  .     تاكيد قرار گرفت 

دولت بوش براي استقرار پايگاههاي ضدموشكي در چك و لهستان، عليرغم مخالفـت              
هاي گسترده مردم و تظاهرات وسيع عليه اين اقدام در اين دو كشور، نشان از همـيـن           

 واقعيت دارد
 
 

مطرح و در       )   PCE(   فراخوان زير به ابتكار حزب كمونيست اسپانيا          
  -اسپانيا  -جريان فعاليت هاي مرتبط با همايش ضد ناتو در شهر سويل          

 حزب و سازمان ، از جمله حزب توده ايران  به امضاء رسيده              58توسط  
 :است 

 ظاهرا به عنوان پيماني دفاعي در برابر اتحاد جماهير شوروي  1949پيمان ناتو در سال     
اما هدف واقعي اين پيمان  اعطاي موقعيتي حاكـم  بـه       .   سوسياليستي بنياد نهاده شد   

 .   دوران پس از جنگ بود ِاياالت متحدة امريكا در اروپاي غربي
سال پس از انحالل پيمان ورشو يعني پس از حذف شدن بهانة ايجاد پيمان نـاتـو،     15

اين پيمان به چنان ابزاري براي تهاجم جهاني امپرياليسم تبديل شده است كـه بـراي        
كره خاكي چيزي جز جنگ بيشتر، نظامي گري بيشتر، خشونت بيشتر، شكنجة بيشتـر،              

زندانهاي غيرقانوني بيشتر، محدوديت هاي بيشتر براي آزادي و           
خـط مشـي     .   ستم بيشتر بر دموكراسي را به ارمغان آورده اسـت         

نيز با اين توجيه كه در    “   خط مشي سياسي در جهان    ” موسوم به   
آتالنتيـك وجـود       -آينده خطرحمله اي از آن سوي منطقة اروپا       

خواهد داشت، وظيفة بازگذاردن دست ناتو را براي تعقيب اهداف           
 .آن برعهده دارد

 به بـهـانـة    1999استراتژي اتخاذ شده توسط واشنگتن در سال          
مبارزه با جرايم سازمان يافته، با تروريسم، با موج فراريان و يـا               
براي تامين امنيت منابع حياتي انرژي،  اجازة مداخلة نظامـي را             
بدون موافقت شوراي امنيت سازمان ملل يعني از فـراز حـقـوق              

 . خلق ها به اين كشور مي دهد
نظامي كردن كامل مفهوم امنيت و افزايش قابل توجه هـزيـنـه             
هاي نظامي، شرط هاي الزم براي نظامي كـردن پـاسـخ بـه               
مشكالت غير نظامي از قبيل جرايم سازمان يافته يا تـروريسـم              

صدها هزار انسان در جنگ جان خود را مي بازند و ادامـة           .     است
امروز در شرايطي كه    .   تجاوزات افق آينده را تيره و تار مي سازند        

آشكارا دربارة كاربرد سالح هاي اتمي در صحنة جنگ هاي آينده 
سخن رانده مي شود، استفاده از سالح هاي وحشت آوري چـون            
فسفر، بمب هاي افشان و بمب هاي اورانيوم دار،  ديـگـر بـه                 

 . واقعيت وحشتناك تبديل گرديده است
اكنون حق حاكميت و استقالل خلق ها و ملت ها هرچه بيشـتـر              

 . مورد تهديد قدرت هاي بزرگ قرار دارد
پارلمان اروپا سازمان هاي جاسوسي اياالت متحدة امريكا را بـه          
دليل استفاده از خاك اروپا براي ربودن اشـخـاص و سـپـس                 

پايـگـاه   .   بازداشت آنان در زندان هاي مخفي محكوم كرده است        
هاي امريكايي كه در اروپا مشتركا با ناتو مورد استفاده قرار مـي     
گيرند و نيز ساير پايگاه هاي امريكا در جهان، در انـجـام ايـن                 
پروازهاي آدم ربايي و اعمال اين بربريت نقش مهمي ايفـا مـي              

اين يورش بخشي از كارزار به راه انداخته شده در عرصـه            .     كنند
هاي اقتصادي و اجتماعي توسط طبقات حاكمه، سرماية كـالن،          
موسسات فراملي و نيز آن آزانس هاي بين المللي است كـه بـه          
ايشان براي دستيابي به هدف تصاحب ذخاير طبيعي سيـارة مـا             

در همه جا مناسبات شغلـي و دسـتـمـزهـا،              .     خدمت مي كنند  
بازنشستگي و حق امنيت اجتماعي، حق كار و حقوق سنديكايـي           

خدمات مهم  اجتماعي به منابعي سود .     مورد حمله قرار مي گيرد  
آور براي سرماية كالن تبديل مي گردد و حق آموزش، بهداشـت        
و  زندگي شرافتمندانه كه براي ميليون ها انسان هرگز واقعـيـت             
پيدا ننموده است،  هرچه بيشتر از كساني كه ديگر به تسـخـيـر            

اكنون در حاليكه در يـكـسـو        .     آنان در آمده اند دريغ مي گردد   
ثروت هاي هرچه توهين آميزتر و درآمدها و مزاياي افسانـه اي             
براي اقليت حاكم و استثمارگر ايجاد مي گردد، در سوي ديـگـر،             
همزمان فقر و نكبت، استثمار، شرايط متزلزل زنـدگـي و عـدم               

رشد نـابـرابـري و بـي         . اطمينان و امنيت درحال رشد مي باشد 
عدالتي دست در دست جنگ و ستم دارد و ايـن هـمـان ذات                 

در .   حقيقي سرمايه داري است كه در دوران ما آشكار مي گـردد            
چنين شرايطي تاكيد بر اين حقيقت كه ناتو بـيـانـگـر مصـالـح                 

 5ادامه در صفحه   



 نگاهي دارد به دو دنياي (Jeremy Corbyn)ِجرِمي ُكربين 
يكي داووس، جايي كه ابرثروتمندان مرموز گرد هم مي : متضاد

در كنيا كه بازگو كنندة “ همايش اجتماعي جهان”آيند، و ديگري 
 .صداهاي اصيل و دموكراتيك اميد است

 
همايش اقتصـادي   هفتة گذشته رسانه ها پر بود از گزارش هاي مربوط به            

اين اشتباه را بايد بر بـي       .    كه در داووس، از شهرهاي سوييس برگزار شد        جهان
را يكي از    “   سران جهان ” سوادان بخشيد كه اين همايش، يا به اختصار، نشست          

نهاد هاي سازمان ملل متحد و يك گردهمايي واقعي و معتبر از سران دولت هـا                
 .واقعيت اما چيز ديگري است. مي دانند

اين مجمع شاهد حضور توني بلر نخست وزير انگلستان، آنگال مـركـل صـدر              
اعظم آلمان و ديگر رهبران كشورهاي جهان بوده است كه بيانيه هاي گوناگوني             
دربارة تغييرات آب و هوا و چشم اندازهاي تجارت جهاني در آيندة نزديك صـادر               

 .كرده اند
اما، همايش اقتصادي جهان در حقيقت سازماني است كه از ميان صـاحـبـان                

درآمد شركت ها بايد فراتر از حد معيني باشد تا بتوانند     .   شركت ها عضو مي گيرد    
.  هزار دالري آن را بپـردازنـد  12در اين سازمان عضو شوند و حق عضويت اولية        

تازه پس از آن هم براي دريافت اطالعات و خبرنامه هاي سازمان بايـد مـبـلـغ           
براي شركت در نشست ها هم مبلغ هنـگـفـتـي بـايـد                .   گزاف بيشتري بپردازند  

بپردازند، در ضمن اين كه بايد متعهد شوند كه رفتار خوب و مناسبي نيز داشـتـه                 
در گـزارش سـاالنـة       .   دگرانديشي و ناهم انديشي جايز و خوشايند نيست       .   باشند

 ميليون دالري آن و از محيط امن و آرام آن ياد       100همايش، با افتخار از دارايي      
 رييس 800هر سال در حدود .   مي شود كه گفت و گو ها در آن صورت مي گيرد          

اشـاره بـه     ( يا مدير عامل از شركت هاي بزرگ در فهرست ثروتمندان فوربـس     
جاي مي گيرند و راهي سفر براي شركت در ايـن      )   (Forbesمجلة آمريكايي  

 .گردهمايي مي شوند
هزينة تأمين فضاي آرام، فارغ از تظاهر كنندگان، و به دور از دنياي واقعي، بالغ 

هر كس  .    ميليون دالر مي شود و به عهدة ماليات دهندگان سوييسي است           45بر  
كه بخواهد صداي انتقاد و اعتراضي بلند كند، به وسيلة يك كمربنـد امـنـيـتـي          
محكم كيلومترها دور از محل همايش نگه داشته مي شود تا مطمئن شوند كـه                

 .هيچ ساز ناهماهنگي هواي تازه و تميز گردهمايي را آلوده نمي كند
از آنجا كه يك نشست اقتصاديِ صرفاً متشكل از سركردگان شـركـت هـاي                
بزرگ به تنهايي كارساز نيست، شماري از سران دولتي نيز دعوت مي شونـد تـا           

آزادسازي مقررات و برداشتن مـحـدوديـت هـا،           “   پيام” اطمينان حاصل شود كه     
] شركت هـا [ حفاظت دارايي ها، موافقت نامه هاي تجاري استثماري و سودآوري         

به گوش ها رسانده شود؛ همچنين، براي مزين كردن مراسم پرشكوه پذيرايي و              
هـر  .   شام شب آخر، چند عضو خانوادة سلطنتي را هم به همايش دعوت مي كنند        

 هم براي شـركـت در ايـن           (NGO)سال شماري از سازمان هاي غيردولتي       
گردهمايي پرهياهو دعوت مي شوند تا اين طور وانمود كنند كه اين هـمـايـش                 

امـا  .   واقعاً رويدادي است مشاركتي، متشكل از همة جهانيان   
هر سازمان غير دولتي اي كه بخت آن را داشته باشد كـه              
جواز ورود به اين همايش را بگيرد، بايد مراقـب رفـتـارش              

. برخي را باز هم در سال هاي بعد دعوت مي كـنـنـد             .   باشد
 !بقيه آن قدرها هم خوش شانس نيستند

كه در بمبئي و بانكوك دفتر دارد،       “   كانون جنوب جهاني  ” 
يك بار به همايش اقتصاد جهاني دعوت شـد، امـا از آن                
خواستند كه ديگر به اين گردهمايي باز نگـردد چـرا كـه                

در .   ارزيابي كردند“   منفي” برخورد آن را به ماهيت كنفرانس   
مورد دولت هاي كشورهاي فقيرتر هم همـيـن رفـتـار را               

همايش به اين مي بالد كه موضوع اصلي نشـسـت          .   كردند
امسال، يعني شكل گيري و تنظيم دستوركار جهـانـي، يـا             
معادلة جا به جايي قدرت، اين امكان را به شـركـت هـاي               

داشتـه  “   آينده” بزرگ مي دهد كه نقش تعيين كننده اي در          
باشند، در حالي كه پروفسور كالوس شوآب، بنيانگذار و مغز          

كـه  ” است   “   دنيايي” متفكر همايش اقتصاد جهاني، نگران      
آنگال مركل در سخـن     “   . روز به روز جنون آميز تر مي شود       

جهاني سازي ” : راني افتتاحيه اش راست به هدف زد و گفت 
بسيار بيشتر از آن كه خطرهايي براي مردم        ]   گلوباليزاسيون[ 

داشته باشد، فرصت ها و امكان هايي را عرضه مي كنـد ـ              
چنـد روز    “   . صلح بيشتر، رفاه و بهروزي بيشتر و رشد بيشتر 

بعدي همايش به تحسين و تمجيد كردن از اعتقاد اعضا به            
رشد و توسعه، و مصرف بي پايان و ابدي گذشت، بـا ايـن               
ادعا كه اين خط مشي هيچ دخل و ربطي به تخريب محيط            

 150همزمان، و چندين هزار كيلومتر دورتـر،         .   زيست ندارد 
همايـش  نطفة  .   هزار نفر در رويدادي ديگر شركت كردند      

 در تظاهراتي بسته شد كـه در بـرابـر             اجتماعي جهان 
نشست سازمان تجارت جهاني در سياتل آمريكا برگزار شد،         
. كه پيش از آن هم نشستي در پورتو آلگرة برزيـل داشـت             
هدف از برگزاري اين همايش ايجاد فضا و فرصتـي بـراي             
جنبش هاي اجتماعي از سراسر دنيا بود، براي آن كـه بـي             
زمينان، به حاشيه رانده شده ها، و سلب مالكيت شده ها بـا             
يكديگر ديدار و بحث و گفتگو كنند و بر سر موضوع هـاي             

 .مورد اشتراك همه براي آيندة بشر همفكري كنند
 دنيايي ديگر امكان پذير استاين مجمع، زير شعار 

به آموزش خود پرداخت و حول موضوع هايي معين متـحـد          
از جمله، با توجه به اين روند روزمره كه شـركـت هـا               .   شد

را تعطيل و    “   گران” محل هاي كار و فعاليت شان در نقاط         
به مناطق ارزان تر منتقل مي كنند و سرمايه را آزادنـه در              
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