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 هشتم ،  دورة768شماره 
 1386تيرماه  16سال  بيست و يكم، 

 ورشكستگي بيش از پيش 

اقتصادي دولت احمدي نژاد -سياسي  

!و تشديد سركوب و خفقان  

بيش از دوسال از روي كار آمدن دولت محمود احـمـدي نـژاد،      
نماينده سياسي كالن سرمايه داري تجاري ايـران و كـار گـزار          

انتظامي و نيروهاي ذوب در واليـت مـي     -مستقيم رهيران نظامي
احمدي نژاد در شرايط دل زدگي بخش هاي وسـيـعـي از        .  گذرد

نيروهاي اجتماعي از بي عملي و ضعف اصالح طلبان حكومتـي و    
در پي تقلب هاي وسيع و بي سابقه انتخاباتي، كه در آن نيروهـاي  
سپاه و بسيج نقش اساسي يي را ايفا كردند، سكـان اداره دولـت       

دروغ هاي گوبلـزي و قـول       .  رژيم واليت فقيه را به دست گرفت
، و تقسيم پول ” سمت عدالت“ هاي بي پشتوانه در زمينه حركت به 

نفت در ميان توده هاي وسيع زحمتكش، كه در فقر و محرومـيـت   
شديد به سر برده و مي برند،  به انتظارات زيادي در درون جامعـه،  

تحـوالت دو سـال       .  خصوصاً در ميان قشرهاي محروم، دامن زد
-گذشته، همچنان كه حزب ما و شمار ديگري از نيروهاي سياسي

اجتماعي ايران پيش بيني مي كردند، واهي بودن سـراب دولـت       
خيلي زود روشـن  .  احمدي نژاد و سياست هاي آن را مشخص كرد

انتظامي و نمايـنـده   -شدن كه منظور دولت كارگزار رهبران نظامي
تاريك انديش ترين نيروهاي سياسي كشور در زمينه رسيـدن بـه     
عدالت و تقسيم درآمد نفت، تقسيم بيش از پيش ثروت و مـنـابـع    
ملي ميهن در ميان كساني است كه در سايه رژيم واليت فقيه بـه  
ثروت هاي افسانه اي دست يافته اند و امروز همچون يك گـروه    
مافيايي شريان هاي حيات اقتصادي كشور را در انـحـصـار خـود       

افزايش عظيم بودجه شوراي نگهبان ارتجاع در كـنـار     .   گرفته اند
ساير نهادهاي انگلي و فاسد همچون بنيادهاي پانزده خرداد و بنياد 
شهيد، در كنار تقسيم و اعطاي ميليارد ها تومان قرار داد اقتصادي 

 2ادامه در صفحه 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

 دولت احمدي نژاد، خدمتگزار كالن سرمايه داري

 

 3ادامه در صفحه   

 در اين شماره
شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي 

حزب تودة ايران در كنگره حزب 
 7نوبنياد چپ در آلمان            در ص 

با  رهبر »  نامه مردم«مصاحبه 
 8سنديكايي يونان                     در ص 

 6ادامه در صفحه   

نابودي امنيت شغلي و كاهش 

 قدرت خريد زحمتكشان 

خـبـرگـزاري    .  آنها، نشانگر وضعيتي فاجعه بار است
خرداد ماه،  با انتشار مطلبي از  25، ” ) ايلنا( كار ايران“ 

قول سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجـي  
درصـد     70درحال حاضر در كشور بيش از ”  :نوشت

هزار تومان دريـافـت    250كارگران دستمزد كمتر از 
مي كنند، حقوق و دستمزد كارگران زن در كارخانـه  
ها و شركت ها بسيار كم است، اين مقدار دستمـزد  

با تشديد بحران اقتصادي، امنيت شغلي و سطح زنـدگـي     
ميليون ها تن از كارگران و زحمتكشان ميهن ما با دشـواري    

در اوايل .   هاي جدي و غير قابل توصيف رو به رو شده است
، گـزارش روابـط       ” ايسـنـا  “ تير ماه سال جاري، خبرگزاري   

عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي در باره ميزان نـرخ    
در اين گزارش با صراحت اعالم گـرديـده،   .  تورم را انتشار داد

نسبت بـه مـدت         86ميزان نرخ تورم در دو ماهه اول سال 
. مشابه سال قبل از افزايش قابل تـوجـه بـرخـوردار اسـت         

شاخـص  ”  : دربخشي از برآورد بانك مركزي چنين آمده است
بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايـران در      

درصـد و       1/   7نسبت به ماه قبل    1386فروردين ماه سال 
 ” .درصد افزايش يافت 16/ 8نسبت به ماه مشابه سال قبل 

مقايسه اين آمار از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمـي  
با وضعيت دستمزد كارگران و زحمتكشان و سطـح زنـدگـي      

طي هفته هاي اخير، برخي مباحـث  
اقتـصـادي در كـانـون درگـيـري             
وكشمكش جناح بندي هاي درون و   
پيرامون حاكميت قرار گرفته و به نوبه 
خود بر صحنه سياسي اثر ژرف بـاقـي   

بحث درباره چگـونـگـي    .  گذارده است
خصوصي سازي، دورنمـاي بـرنـامـه       

 20چهارم توسعه و سند چشم انـداز      
ساله ونيز موضوع كاهش نـرخ سـود     
تسهيالت بانكي با شدت و حـرارت      

نــامــه گــروهــي از     .  جــريــان دارد  
اقتصاددانان به رييس دولت نـهـم و     
متقابال دعوت وي براي مـنـاظـره و      
گفت و گو با اين اقتصاددانان از جمله 

بـراي  .  اين بحث ها به شمار مي آيند
شناخت و افشاي مانورهاي فريبكارانه 
ارتجاع حاكم در عرصه اقـتـصـادي،      
توجه دقيق و جدي به برخي آمارهاي 
منتشره از اهميت اساسي بـرخـوردار     

 .است
خرداد ماه،  در  22روزنامه سرمايه ، 

روند صـعـودي   “ گزارشي تحت عنوان 
واردات در سال هاي اخير همـچـنـان    
ادامه دارد، ايران بارانـداز كـاالهـاي      

رونـد  “ :  از جـملـه نـوشـت      ”  وارداتي
افزايش واردات انبوه كاالهاي خارجي 

ميليارد دالر در سـال         35/  4كه از 
ميليارد دالر در سـال   39/  8به  1383
ميلـيـارد در سـال         40/  41و  1384
رسيده، همچنان ادامه دارد و با  1385

احتساب واردات خدمات كـالن كـل     
واردات كاال و خدمات در سال گذشته 

”  . ميليارد دالر رسيده اسـت  50به مرز 
: در گزارش سپس افزوده مـي شـود      

عده اي از كارشناسان معتقدند كه با “ 

توجه به افزايش شديد هزينه هـاي  
 12جاري و عمراني و كسري بودجه 

ميليارد دالري دولت در سال جاري، 
نياز دولت به فروش ارز براي تاميـن  
ريال مورد نياز بودجه افزايش يافتـه  
و از همين رو دولت با كاهش تعرفه 
واردات كاالهايي مانند گوشي تلفـن  

تـقـاضـا    ... . همراه، چادر مشكي و   
براي واردات كاال را افـزايـش داده     

وضعيت كنوني حـجـم و       ”   . است
ارزش سرسام آور واردات، كـالن        
سرمايه داران به ويژه سرمايه داري   
بزرگ تجاري را در مـوقـعـيـتـي          
استثنايي قرار داده و بر دامنه نفوذ و 
امكانات مالي، اقتصادي و سيـاسـي   
آن افزوده است، بي دليل نـيـسـت      
مديركل صنايع غير فـلـزي وزارت     
صنايع و معادن در جريان نشـسـت   
مشترك انجمن هاي صنايع چوب و 
سلولزي و بهداشتي بـا مسـئـوالن      
موسسه استاندارد طي سـخـنـانـي       

كنترل چنداني بر وارد ”  : اعتراف كرد
كنترلـي  .  كنندگان صورت نمي گيرد

كه موسسه استاندارد  در تحقيـقـات   
صنعتي ايران بر فعالـيـت تـولـيـد        
كنندگان داخلي دارد در مـورد وارد    

 ” ......كنندگان اعمال نمي شود
”  الـف “ همچنين پايگاه خـبـري     

وابسته به احمد توكلي، رييس مركز 
پژوهش هاي مـجـلـس شـوراي         
اسالمي، در گزارشي خاطـر نشـان     
كرد كه گسترش بي رويـه واردات،    
بندرهاي جنوبي كشور را با انبوهـي  



1386تير ماه  16شنبه   2  768شمارة  

 ...ادامه نابودي امنيت شغلي  

 70حق خواربار براي اوالد كارگران در ماه فقـط    . بسيار فاجعه بار و تاسف برانگيز است
تومان بوده وحق مسـكـن سـال جـاري          40تنها  85تومان است كه اين رقم در سال 

هزار تومان است كه حتي هزينه اياب و ذهاب آنان نيز نمي شود چـه     10كارگران نيز 
 ” .برسد به هزينه مسكن

در گزارشي از زبان دبير كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسـالمـي   ”  سرمايه“روزنامه 
864حداقل دستمزد روزانه كارگران به  1384در سال “ :  كار وابسته به رژيم گزارش داد

بـاعـث كـاهـش        1384تا سال  1358ريال رسيد، اما از آنجا كه تورم سال هاي  40/  
قدرت خريد كارگران شده، برآوردها نشان مي دهد كه قدرت خريد حداقل دسـتـمـزد      

سـال     26و با در نظر گرفتن تورم  1358، نسبت به سال 1384روزانه كارگران در سال 
ريال كاهش يافته، يعني حداقل دستمزد روزانه كارگران با محاسبه تورم  378گذشته به 

 ” .كاهش يافته است 84ريال در سال  378به  58ريال در سال  567از 
اين آمار و ارقام ثابت مي كند كه، قدرت خريد و سطح در آمد كارگران كشـور طـي     

 !درصد كاهش پيدا كرده است 40نزديك به سه دهه گذشته حداقل 
بر اساس همين گزارش با سقوط سطح زندگي كارگران، اغلب آنها ناچار به اضـافـه     
. كاري هاي توان فرسا و طوالني براي جبران پايين بودن سطح دستمزد خـودهسـتـنـد    

درصد سبد درآمدي كارگران وابسته به اضافه كاري شـديـد و        30آمار نشان مي دهد 
در عين حال آمار رسمي رژيم واليت فقيه حاكي از آنست كه، هـر  .  بسيار طوالني است

ساله هزاران كارگر به بهانه اصالح ساختار اقتصادي از كار اخراج و به صـف طـويـل        
: خرداد ماه،  در اين زمينه اعتراف كـرد  25، ” ايلنا“ خبرگزاري .  بيكاران پرتاب مي گردند

درصد كـارگـران      80.  هزار كارگر اخراج شدند 200ماه اول سال گذشته بيش از  6در “ 
قرارداد موقت با شرايط قراردادهاي سفيد امضاء، چك و سفته تضميني در كارخانه هـا    

 ” ....فعاليت مي كنند
در شهرك صنعتي ساوه از كارگران اين شهـرك  ”  : در آمار ديگري نيز اعالم مي شود

در كـارخـانـه      .  صنعتي جهت انجام قراردادها، چك و سفته تضميني گرفته مـي شـود    
ميليون تومان سفته توسط كارفرمايان در خواست شده  2پرديس سنندج نيز از كارگران 

كار فرماي كارخانه نساجي استان سيستان و بلوچستان كليه كارگران مرد خـود را    .  بود
 ”  .هزار تومان استخدام كرده است 50اخراج و كارگران زن را با دستمزد ماهيانه 

در اين خصوص سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي به نمونه قابل تامـلـي   
 50بـيـش از       “ :  در مصاحبه با خبرگزاري كار ايران، اشاره كرده است كه عبارتست از  

درصد كارگران كشور از حداقل دستمزد نيز برخوردار نيستند، كارگران شـركـت هـاي        
هزار تومان دريافت مي كنند كـه كـفـاف       180خدماتي و پيمانكاري، دستمزد كمتر از 

تومـان   90يك كارگر ساده ساختماني با روزي  1358زندگي آنان را نمي دهد، در سال 
كيلوگرم گوشت قرمز در روز را داشت، اما درحال حـاضـر يـك       4دستمزد قدرت خريد 

هزار تومان قدرت خريد يك و نيم كيلوگرم گوشـت را     7الي  6كارگر با دريافت روزانه 
اجتماعي رژيم بـر    -اين وضعيت فاجعه بار پيامد مستقيم سمت گيري اقتصادي”    . دارد

پايه دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است، كه در دولت احمدي نژاد با 
روش هاي متفاوت با دو دولت سابق كماكان ادامه داشته و مسئوالن زيـر و درشـت       

بـه  .  دواير و نهادهاي حكومتي به ويژه مقامات دولت بر اجراي سريع تر آن تاكيد دارنـد 
يكي از مـهـمـتـريـن      “ :  خرداد ماه گزارش داد 28در تاريخ ”  ايلنا“ طور مثال خبرگزاري 

در )  44منظـور ابـالغـيـه اصـل            ( راهكارهاي تحقق ره كردهاي رهبر معظم انقالب 
خصوص تنظيم مناسب روابط كار و كارفرما، اصالح قوانين و مقررات ناظر بر روابط كار 

جالب تر از اين موضع گيري مسئوالن و گردانندگـان  ”  .از جمله اصالح قانون كار است
رييس پيشين اتاق بازرگاني با گستاخي تمام در .  ديروز و امروز اتاق بازرگاني ايران است

در قانون كار، براي تعييـن دسـتـمـزد       ” :  باره همين دستمزد ناچيز زحمتكشان گفته بود
نيروي كار به دو مقوله تورم و سبد هزينه خانوار اشاره شده، اما اين سبد هزينـه بـراي     

نفـر كـارگـر بـراي          1نفره است، سئوال من اينست كه چرا درحالي كه  5يك خانواده 
نفره اش را دريـافـت          5كارفرما كار مي كند، بايد دستمزد تامين هزينه هاي خانواده 

 ” .كند
: مسئوالن فعلي اتاق بازرگاني نيز در آخرين موضع گيري هاي خود تاكيد كرده انـد   

در اغلب كشورهاي جهان دستمزد را به صورت ساعتي مي پردازند، در ايران دستـمـزد   “ 
ها را روزانه يا ماهيانه مي پردازند و بابت زماني كه كارگر كار نمي كند، هم مزد تعريف 

نبايد فراموش كـنـيـم كـه،         ”   . شده است كه همين امر، بهره وري را كاهش مي دهد
 191همين اتاق بازرگاني بود كه با پيشنهادهاي خود، نقش موثري در اجـراي مـاده         

نفره از شمول قـانـون كـار       10نفره و سپس  5قانون كار و خروج كارگاه هاي كوچك 
داشت و اينك نيز در ارتباط تنگاتنگ با وزارت كار، تحت سرپرستي محمد جهرمي،  در 

طبقه كارگر و ديـگـر       .  يورش به حقوق و منافع زحمتكشان بسيار فعال عمل مي كند
زحمتكشان ميهن ما در برابر اين اوضاع ناگوار به مبارزه اي همه جانبه دست زده انـد      
كه يك نمونه آن اعتصاب چندين هزار نفره كارگران نيشكر هفت تـپـه در اسـتـان           

براي مقابله با يورش هاي پي در پي ارتجاع و سرمايه داري ايـران، بـه     .  خوزستان بود
ويژه سرمايه داري بوروكراتيك نوين و سرمايه بزرگ تجاري، كارگران به تشكل هـاي  

ارتباط ميان سركوب جنبش سنديكـايـي كشـور و        .  مستقل صنفي خود نيازمند هستند
ممانعت از فعاليت سنديكاها طي اين سال ها با كاهش قدرت خريد كارگران و نابـودي  
امنيت شغلي شان تجربه ارزشمندي است كه بيش از پيش ضرورت احـيـاي حـقـوق         

 !سنديكايي و سازماندهي سنديكاها بر پايه صحيح طبقاتي را به اثبات مي رساند

 ...ادامه تولدي ديگر  

سياسي در منطقه، پرونده هسته اي ايران و سياست هاي سركوب گرانه دولـت  
احمدي نژاد، تحليل نيروهاي دموكراتيك و ترقي خواه ايران در رابطه بـا ايـن     
مسايل  و ضرورت گسترش همبستگي با مبارزات مردم و زحمتكشان ايران در   

 .اروپا بود
 

 بخش هايي از پيام كميته مركزي حزب تودة ايران
 »حزب چپ«به كنگره موسسان 

 رفقاي گرامي
 ” حـزب چـپ    “ ضمن تشكر از دعوت شما براي شركت در كنگره موسسان 

آلمان،  تبريكات صميمانه و بهترين آرزوهاي اعضاء و هواداران حـزب تـوده       
ايران را به مناسبت برگزاري اين كنگره مهم و براي كار موفقيـت آمـيـز آن        

 .تقديم مي كنم
 رفقاي عزيز

اين حقيقتي است كه از ديرباز و بر پايه پيوند هاي نزديك سياسي، فرهنگي 
و اقتصادي بين ايران و آلمان روابط عميق برادرانه اي بين مبارزان راه صلح و   

حضور تعدادي از روشـنـفـكـران         .  سوسياليسمِ در دو كشور توسعه يافته است
انقالبي، ترقي خواه و صلح دوست ايراني در آلمان در يك قـرن گـذشـتـه و         
همكاري، مبارزه و پژوهش هاي مشترك آنان با ترقي خواهان و مـبـارزان راه     
سوسياليسمِ در خاك آلمان تاثير ويژه اي بر رشد جنبش همبستگي بـا مـردم       

مبارزان راه سوسياليسمِ و ترقي در ايران هيچگـاه كـمـك      .   ايران داشته است
هاي برادرانه و پيگير كمونيست ها و ترقي خواهان در سراسر خاك آلمان را در 
مبارزه دشوارشان بر ضد ديكتاتوري خشن در ايران چه در دوره حكومت شاه و   

حزب توده ايران در ايـن سـال هـاي        .  چه در ساليان اخير فراموش نمي كنند
دشوار همواره  سعي كرده است، مراتب قدرداني نيروهاي سـيـاسـي چـپ و           
طرفدار سوسياليسم ايران را از به احزاب و نيروهايي كه در سخت ترين لحظات 
تاريخ حيات ميهن مان با پرچم دفاع از صلح، سوسياليسم، دموكراسي و حقـوق  

ما از اين پيوند هاي انساندوستانه .  بشر در كنار مردم مان ايستاده اند  ابراز كنند
 . ...و سوسياليستي احساس غرور مي كنيم

 رفقاي عزيز
همانگونه كه مطلع ايد مبارزه حزب توده ايـران بـراي صـلـح،  آزادي،               

مـتـوقـف    .  دموكراسي و عدالت اجتماعي در شرايط بسيار دشواري جريان دارد  
كه با شركت ميليوني مردم و بـا     1357دموكراتيك بهمن -ماندن انقالب ملي 

شعار آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي انجام پذيرفته بود، عمالٌ به حاكمـيـت   
بنيادگرايان مرتجع منجر شد و مردم ميهن ما بهاي سنگيني از ايـن بـابـت          

بحران همه جانبه اقتصادي، سياسي و فرهنگي حاكم بر جامعه و   .   پرداخته اند
.  حاكميت ارتجاع بر قواي سه گانه، تبعات اجتماعي  ناهنجاري داشـتـه اسـت     

خصوصي سازي همه جانبه، حيف و ميل امكانات،  بيكاري ميليـونـي، نـقـض       
حقوق كارگري، فقر، تبعيض هاي همه جانبه در مورد زنان در همه عرصه هاي 
زندگي اجتماعي و سانسور بي سابقه و حمله به روشنفكري و روشـنـفـكـران         

تماميت خواهـان حـاكـم هـرگـونـه           .   مشخصه هاي جامعه امروز ايران است
 ...   اعتراض برحقي را با تهديد، بازداشت و شكنجه و سركوب پاسخ مي دهند

 رفقاي عزيز 
كنگره شما در شرايط فوق العاده حساس،  دشوار و بغرنج در جهان بـرگـزار     

چهار سال پس از حمله نظامي و اشغال عراق توسط اياالت متحده و .   مي شود
متحدان آن كه بدرستي مورد مخالفت يكپارچه احزاب كمونيست و ترقي خـواه  
جهان و جنبش جهاني صلح قرار گرفت، خاورميانه به دليل ادامـه سـيـاسـت         
نظامي گري امپرياليستي و عكس العمل هاي ارتجاعي و تروريسم و تـوطـئـه    

ارتـجـاع   .   هاي پشت پرده نيروهاي ارتجاعي با مخاطرات جدي رو به رو است
بين المللي به خوبي مي داند كه ادامه كنترل منطقه استراتژيك و مملو از منابع 
سرشار نفت و گاز خاورميانه فقط در پناه ادامه شرايط كنوني، تشنج، سوء ظن و 
درگيري بين كشورها  و تامين هژموني نظامي، سياسي و اقتصادي امپرياليسـم  

حزب ما با هدف استقرار جامعه اي مدرن، مـرفـه و       .    در منطقه ممكن است
صلح طلب  از مبارزه زحمتكشان و نيروهاي مترقي و دموكراتيك ايران بر ضـد  
حاكميت ديكتاتوري مذهبي، و همچنين  نفي طرح هـاي تسـلـط طـلـبـانـه            

 .   امپرياليسم در منطقه  دفاع مي كند
 رفقاي عزيز

ما براي كنگره موسسان حزب شما در تدارك شروعي متحد، قـدرتـمـنـد و       
بسيج گر براي تبلور خواست هاي مردم و زحمتكشان آلمان، بـراي اسـتـقـرار       

پيروزي نهائي از آن مبارزان استوار .    صلح و سوسياليسم آرزوي موفقيت داريم
 !طريق صلح دموكراسي و سوسياليسم است

بر افراشته باد پرچم مبارزه براي صـلـح، دمـوكـراسـي و            -
 ! سوسياليسم
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از كاالهاي وارداتي مواجه كرده، حجم اين كاالها به اندازه اي اسـت  
كه انتقال آن ها به داخل كشور با دشواري صورت مي گيرد و قيمت 

نتيجه و پيامـد  .  كرايه تريلي و كاميون را به شدت افزايش داده است
اين سيل بنيان كن در درجه اول نابودي بنيه توليد داخلي و نـابـودي   

در همين زمينه يعني ! امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان كشور است
نابودي توليد كنندگان داخلي و افزايش شگفت آور و بسيار مـخـرب     

واردات ايران ”  : خرداد ماه نوشت 29واردات، روزنامه اعتماد در تاريخ 
درصد رشد كرد، آمارهاي منتشره از سوي گمرك  87/  7از انگلستان 

 213/  6ايران نشان مي دهد در دو ماهه اول سال جاري بالـغ بـر       
ميليون يورو كاالي انگليسي وارد كشور شده است كه در مقايسه بـا    

در مدت مشابه نشان دهنده  1385ميليون يورويي سال  137/  9رقم 
 ” .درصد است 87/ 7رشدي معادل 

همزمان با اين آمار وارقام، بانك جهاني در گـزارشـي پـيـرامـون        
ايران يكي از بيست كشور دنيا از “ :  وضعيت اقتصادي ايران تاكيد كرد

لحاظ عملكرد نامناسب در بخش صنعت است، رشد بخش صـنـعـت    
درصد  10به طور ميانگين پايين تراز   84تا  81ايران طي سال هاي 

 ” .قرار داشته است
افزايش واردات، در كنار فروپاشي بنيه توليدي و رشد نازل بـخـش   
صنعت، چارچوب و محتوي ساختار اقتصادي رژيم واليت فـقـيـه را      
ترسيم مي كند و كليه مباحث مطروحه ميان جنـاح بـنـدي هـاي         
مختلف حكومتي در زمينه مسايل حاد اقتصادي را مي بايد در ايـن      

درحال حاضر با توجه به سمت گـيـري     .  زمينه مورد ارزيابي قرار داد
به ويـژه  ( اجتماعي رژيم واليت فقيه،  سهم گروه خدمات   -اقتصادي

در توليد ناخالص داخلي نسبت به دو بخش ) بخش تجاري و بازرگاني
ديگر اقتصاد كشور، يعني صنعت وكشاورزي، افزايش قابل تـوجـهـي    
يافته و جامعه هر چه بيشتربه سوي اقتصاد غير توليدي و متكي بـه    

طي دو سال اخير با روي كار آمدن .  درآمدهاي نفتي كشانده مي شود
دولت احمدي نژاد روند برداشت سرمايه از فعاليت هاي غير تـجـاري  

و انتقال آن به امور تجاري و يا تبديل )  فعاليت هاي توليدي و مولد(  
سرمايه به صورت نقدينگي شتاب چشمگيري پيدا كرده و كـار بـه       
جايي رسيده است كه اقالم كالني از كاالها از سوي واسطه ها، اعم 
از عمده فروشان، بنكداران و دالل ها، تحت حمايت دولت احـمـدي   
نژاد با قيمت هاي گزاف به بازار عرضه شده كه نتيجه آن تـقـويـت    

عملكرد دولـت  .  بيش از پيش تجار عمده و سرمايه تجاري بوده است
احمدي نژاد در اين خصوص تاثير دامنه داري بر نظام تـوزيـع كـاال      
باقي گذارده و سبب شده بخش تجاري و واسطه ها و دالالن نبـض  
اقتصاد كشور را به دست بگيرند، و با توجه به تمركز عظيم نـيـروي     
انساني و سرمايه در بخش تجاري و كمبود و ركود توليد، گرايش بـه  
واردات و مصرف كاالهاي وارداتي افزايش يافته و به صورت معضـل  

بهاي اين مسئله را در وهله اول كارگران، .  اصلي اقتصاد ملي در بيايد
عالوه بر ايـن،    .  زحمتكشان و قشرهاي ميانه حال جامعه مي پردازند

هزينه گزاف رشد اقتصاد داللي و تجارت بر دوش توليد كـنـنـدگـان     
اكنون امـكـانـات      . داخلي سنگيني كرده وسبب نابودي آنها مي شود

بزرگ و بي سابقه درآمد دولت كه ناشي از فروش نفت است، با توجه 
به ساختار اقتصادي موجود و برنامه هاي دولت احـمـدي نـژاد در          
دستهاي عده اي كم شمار قرار گرفته واز محدوده توليد و سـرمـايـه    
گذاري در بخش هاي توليدي دور گرديده است، كالن سرمايه داران 
به ويژه سرمايه داري تجاري به اين ترتيب به صورت نيروي مسلـط  

سياسي و اجتماعي كشور در آمده و كل اقتـصـاد   -درحيات اقتصادي
ملي را زير تاثير منافع خويش، كه از نظر ملي و حقوق تـوده هـاي       

بـه  .  محروم جامعه، بسيار مخرب و ويرانگر است، قرارداده و مي دهد
بيان دقيق تر سرمايه  تجاري با دولت احمدي نژاد موقعيت خـود را    

بنابر اين بايد با صراحت ياد آوري كنيم، با روش و   .   تحكيم مي كند
برنامه هاي دولت احمدي نژاد، شاهد رشد  واردات و نابودي تـولـيـد    
هستيم و درآمدهاي نفتي به جاي قرارگرفتن در مسير بـازسـازي و     
شكوفايي اقتصاد ملي بر پايه تقويت بخش صنعت و كشـاورزي، در    
فعاليت هاي غير مولد بكار گرفته مي شود و بخش هاي غير توليدي 
جامعه رشد يافته و تقريبا كليه نيازهاي خود را از لحاظ ماشين آالت   

اين امر يعني تمـايـل   .  و كسب وكار از طريق واردات فراهم مي كنند
به مصرف، بي ارتباط با توليد داخلي و افزايش قدرت خريد بـخـش     
كوچكي از جمعيت كه عمدتا داراي مشاغل خدماتي هستند، مجموعه 

. اي از روابط اقتصادي را پديد آورده كه الزمه آن ورود وسيع كاال از خارج اسـت   
همين بخش كوچك جمعيت كشور و يا اليه انگلي، تكيه گاه اصلي ارتجاع حاكم 

در واقع دولت نهم مدافع و حافظ منـافـع   .  و دولت ضد مردمي احمدي نژاد هستند
 !اين اليه و ديگر قشرهاي انگلي جامعه ماست

در عرصه اقتصادي، درگيري ميان جناح هاي گوناگون رژيم واليت فقـيـه بـا      
دولت احمدي نژاد و باندهاي هوادار او، مطابق آنچه مورد اشاره .  شدت جريان دارد

قرار گرفت، بر خالف شعارهاي عوام فريبانه، خدمتگزاران سرمايه بزرگ تجاري و 
از اين رو نبايد فريب مانورهاي آنان را   .  اليه هاي انگلي و غير مولد جامعه هستند

براي كالن سرمايه داران طراحي شده اسـت نـه       ”  مهرورزي“ و ”  عدالت“ .  خورد
اين نكته اي است كه نبايد در آن ذره اي تـرديـد   !  براي توده ها ي محروم جامعه

 !داشت

 ...ادامه  دولت احمدي نژاد 

 !بدرود رفيق عباسي
 1307رفيق يوسف عباسي در اسفند مـاه    

در اهواز متولد شد و بدنبال ترك خانـواده از    
طرف پدرش از سنين نوجواني مسـئـولـيـت     
مادر و چهار خواهر و برادرش را بعهده گرفت 
كه بدنبال آن يوسف جوان با تمام عالقه اي 
كه به تحصيل داشت مـجـبـور بـه تـرك          

او .  تحصيل براي امرار معاش خانواده گرديـد 
سالگي به خرمشهر رفـت و در       15در سن 

ادارة بندر مشغول به كار شد، كار با كارگـران  
رويارويي با فقر، لمس بي عدالـتـي و روح       

و او را بـه  .  سركش او دست به دست هم داد
بستر مبارزات حق طلبانه كشاند كه دستيابي 

به اهداف انساني را در پيوستن به حزب تودة ايران يافت او در خالل مبارزات ملي شـدن  
صنعت نفت به صفوف حزب خود پيوست، حزبي كه تا آخر زندگي خود به آرمـانـهـايـش     

، همراه با 1332مرداد سال  28زاهدي، در ”  سيا“ رفيق يوسف بعد از كودتاي .  وفادار ماند
جمعي ديگر از همرزمانش توسط فرمانداري نظامي آبادان دستگير و پس از يـك سـال     

پس از آزادي به دليل تعهد مسئوليت خانواده و اختناق پس از كودتا و بـا    .  آزاد مي گردد
توجه به ضروريات و تجربه كاري كه در بين كارگران بندر داشت به مـبـارزه صـنـفـي        
پرداخت، آنچنان كه دوستان، فرزندان و رفقايش به خاطر مي آورند همواره ايـن شـعـر      

 شاعر انقالبي افراشته را زمزمه مي كرد كه
 ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم                         موجيم كه آسودگي ما عدم ماست  
پس از تشكيل ساواك و با فعالتر شدن رفيق يوسف در بين كارگران او را از ادارة بندر 

در تمام سالهاي پس از كودتا تا مقطع انقالب اگر در شهرستانهاي ديـگـر   .  اخراج كردند،
استان خوزستان رويدادي عليه رژيم اتفاق مي افتاد او را به عنوان محرك در خرمشـهـر   

با باال گرفتن فعاليتهاي رفـيـق بـراي تشـكـيـل             .  مورد بازجويي مجدد قرار مي دادند
رفـيـق   .  بارها به ساواك احضـار شـد     40سنديكاي بارنويسان و بارشماران بندر در دهه 

يوسف به فعاليتهاي ورزشي نيز عالقمندي خاصي داشت از آنجا كه در سنين جواني بـه    
كسب مقامهايي در رشته بوكس براي شهر خود نائل آمده بود اين امر نيز به محبوبيت او 

او از ترويج آگاهي طبقاتي در بين اطرافيان خود هـيـچـگـاه بـاز        . در بين مردم مي افزود
نايستاد در زندگي خصوصي، پدري مهربان و فداكار بود و همواره مشوق فرزندانـش بـه     
كسب علم، عالقه او به اين امر تا حدي بود كه با وجود كار و تالش براي چـرخـانـدن      
چرخ خانواده از خودآموزي باز نماند او عالقه زيادي به ادبيات، تاريخ و زبان انگـلـيـسـي     

اجتماعي بگـذارنـد   ”  مبارزه سياسي“ داشت آنچه كه باعث شد فرزندان رفيق پا به عرصه 
همانا آموزه هاي او و شيوة زندگي شخصي او و بيش از هر چيز روح سركش و تسـلـيـم    
ناپذير او بود در سالهاي اوج انقالب رفيق يوسف سر از خود نمي شناخت در هر كجا كـه  
فرصت دست مي داد به تبليغ آرمان هاي انساندوستانه اش و به خصوص بـه تـرويـج        
عقايد حزبي اش مي پرداخت يكي از خصوصيات بارز رفيق اين بود كه او پيچيده تـريـن   
. مباحث صنفي و سياسي را با زبان ساده براي كارگران و زحمتكشان توضيح  مـي داد     

سنديكاي بارنويسان و بارشماران بندرخرمشهر حاصل مبارزات و فعاليتهاي رفيق يوسـف  
عباسي مي باشد هر چند كه خود او به دستور ساواك اجازة داشتن هيچ مقامي در ايـن      

من كار خودم را كـردم و      ...  سنديكا را نداشت اما او خرسند از حاصل كار خود مي گفت
همين كه بارشماران از حقوق سنديكايي برخوردار شدند براي من مهمترين امر محسوب 

با پيروزي انقالب او مجدداً و رسماً به صفوف حزبي پيـوسـت و از بـانـيـان            .  مي شود
تشكيالت حزب خود در خرمشهر بود متأسفانه با شروع جنگ ايران و عراق رفـيـق كـه      
داراي خانواده و چهار فرزند بود مجبور به ترك خرمشهر و اسكان در شهر شيراز شد در   
اين دوران نيز او از فعاليت حزبي باز نماند امري كه منجر به دستگيري رفيق در سالهاي 

او بعد از آزادي از زندان به فرزندان خود در خـارج از كشـور         .  بعد از حمله به حزب شد
پيوست و در شهر هامبورگ سكني گزيد در دوران مهاجرت نيز همواره مدافع آرمانـهـاي   

با حزب خود در تـمـاس   ”  آلزهايمر“ حزبي خود بود و تا قبل از ابتال به بيماري فراموشي 
  .               يادش گرامي و راهش پر رهرو باد. بود
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

چنان در گردش  تيغ سانسور هم*  
 است

  ”مشاركـت “هنوز مركب لغو امتياز روزنامه 
و محكوميت محمدرضا خاتمي مدير مسئـول  
اين روزنامه خشك نشده اسـت كـه اعـالم        
گرديد كه تهديدات و فشارها بر خـبـرگـزاري    

براي تاثيرگذاري بر جـهـت     ”  ايلنا“ كار ايران 
اي اين خبرگزاري افرايش يافته اسـت،     رسانه

اي كه هيئت مديره اين خبرگزاري در  به گونه
نتيجه اين فشارها و بـراي ادامـه كـاري و          

و كاستن از فشارها با استعفـاي  ”  ايلنا“ فعاليت 
بر اساس .  مدير عامل خود موافقت كرده است

زمان با افزايش  خبر منتشر شده در آفتاب، هم
گيري تعداد  فشارها بر اين رسانه به نحو چشم

در در دستگاه قضايي افزايـش  ”  ايلنا“ شاكيان 
 .داشته است

دليل اين امر را بايد در گزارشي مشـاهـده     
هاي نـزديـك بـه         كرد كه در يكي از سايت

اصولگرايان پيرامون فيلترينگ اين خبرگزاري 
قوه قضائيـه بـر اسـاس        “ :  منتشر شده است

شكايت وزارت علوم، دستور فيلترينگ يكي از 
خبـرگـزاري كـار      [ هاي غيردولتي  خبرگزاري

را به دليل آنچه تشويش اذهـان  ]  ”ايلنا“ايران 
عمومي بر اثر انتشار اخبار غيرواقعـي دربـاره     

شـود،   دار عنوان مي وضعيت دانشجويان ستاره
روابط عمومي خبـرگـزاري   ” .صادر كرده است

اي اعالم كرد كـه     نيز در اطالعيه”  كار ايران“ 
كه طي دو روز گذشـتـه   ”  ايلنا“ تغيير مديريت 

ها مطـرح شـده،        ها و روزنامه   در برخي سايت
موضوعي است كه طي هفته گذشتـه مـورد     
بررسي بوده و مواضع خبرگزاري در مورد آن   

 .شود  بزودي اعالم مي
مدت زيادي از انتشار اين اطالعيه نگذشته 
بود كه ادوار نيوز متن استعفانـامـه مسـعـود       

را ”  كار ايـران “ حيدري، مديرعامل خبرگزاري 
وي ضمن برشماري روند ايـجـاد   .  منتشر كرد

، با تـلـخـي    ] غير دولتي[ اين اولين خبرگزاري 
اجبار در نوشتن استعفا نامه خود را چـنـيـن        

ايـنـجـانـب بـه عـنـوان            “ :  دهـد    نشان مي
و كسي كه خدمت و ” ايلنا“ترين عضو   كوچك

حضور در آن مجموعه برايم واالترين افتخـار  
گـاه       شود و هيچ   ام محسوب مي   دوران زندگي

حاضر نبوده و نيستم كه آن را با هيچ چـيـز     
معاوضه كنم، براي آنكه حضورم لـطـمـه و        

آمده متوجـه ايـن         آسيبي بيش از آنچه پيش
مولود مبارك نسازد، از مسووليـت خـود بـه        

مديرعامل خبـرگـزاري كـار ايـران         “ عنوان 
ي عزيز و گرامي ” ايلنا“ استعفا كرده و ”  ] ايلنا[ 

 ”....سپارم و  را به صاحبش مي
ولي هنوز خبر استعفاي اجبـاري مسـعـود      

مخابره نشده بـود    ”  ايلنا“ حيدري، مديرعامل 

از ”  ميهن هم“ روزنامه .  را مخابره كردند” ميهن هم“ها  خبر توقيف مجدد روزنامه  شنبه رسانه كه روز سه
طلبان در دوره خاتمي بود كه يك بار پـيـش از ايـن در سـال                هاي نزديك به اصالح جمله رونامه

اين روزنامه چندي پيش دوباره فعاليت مطبوعاتي خود را با كادر جـديـد و بـه        .  توقيف شده بود 1379
بـود، از سـر       ]  تا قبل از توقيف شـرق [ ”  شرق“ سردبيري محمد قوچاني، كه پيش از اين مدير روزنامه 

شماره از دوره جديد خود به مـحـاق      42شنبه تنها پس از انتشار  در روز سه”  ميهن هم“روزنامه . گرفت
اي به وزير  سعيد مرتضوي، دادستان انقالب و عمومي تهران در نامهها  بر اساس گزارش.  توقيف در آمد

نقص در مراحل محاكمه غالمـحـسـيـن     “ را  ”  هم ميهن“ فرهنگ و ارشاد اسالمي دليل توقيف مجدد 
توقيف موقت اين روزنامه تا زمان “ دانست و اعالم كرد كه ”  كرباسچي مدير مسئول روزنامه هم ميهن

 ”.رسيدگي مجدد به پرونده ادامه مي يابد
به حكم دادگاه وقت مطبـوعـات    1379در سال ”  ميهن هم“ گونه كه در باال اشاره شد، روزنامه  همان

ولي دادگاه در ارديبهشت امسال حكم به رفع توقيف نشريه و تبرئه مديرمسئول آن از  ، توقيف شده بود
وجود غالمحسين كرباسچي، مدير مسئول و صاحـب   با اين. اغلب اتهاماتي كه به وي وارد شده بود، داد

دادسـرا طـي يـك        “ :  اميتاز روزنامه هم ميهن، در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران بيان كـرد 
اند كه مراحل دادرسي اشكـال داشـتـه       گفته.  ي كتبي به ما گفته كه ديگر روزنامه منتشر نشود ابالغيه

 ”.است بنابراين روزنامه نبايد منتشر شود
نژاد، فشار بر مطبوعـات و نشـريـات         جاي ترديدي نيست كه از زمان روي كار آمدن دولت احمدي

نگاران نيست، بلكه  جا سخن از خودسانسوري تحميل شده بر روزنامه در اين.  افزايش زيادي داشته است
شكي نيست كه يكي از داليل اين امر به انتخابات آينده مجـلـس   .  صحبت بر سر سانسور دولتي است

بدين معنا كه نيروهاي ارتجاع با مقابله با مطبوعات و گسترش دايره سانسور، بسـتـن     .  شود مربوط مي
رود، فعاليت انتخـابـاتـي خـود را از            هايي را كه احتمال مخالفت آنان مي ها و سايت نشريات، روزنامه

اكبر اعلمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جهت نيست كه  بي.  اند اكنون شروع كرده هم
با توجه به اين كه اغلـب  “ :  گويد ها و فشار موجود بر مطبوعات مي   مجلس هفتم، با اشاره به محدوديت

هاي كشور همراه با جريان فكري دولت بوده و يا به نحوي در كنترل آنها قرار دارنـد، در ايـن            رسانه
ها، فشارها و تـهـديـدات           خواهي   هاي مستقل و منتقد در برابر زياده   نشيني رسانه   شرايط هر گونه عقب

غيرقانوني خود شيفتگان، به منزله ايجاد فرصت بيشتر براي كساني است كه حيات و توفيق سـيـاسـي    
آري تـيـغ     ”  . داننـد    اطالعي مردم مي   خود را مستلزم سانسور و ايجاد خفقان در نشريات و در نهايت بي

 !چنان در گردش است سانسور هم
 

 هاي آيت اهللا منتظري درباره مسائل حاد روز آخرين ديدگاه* 
ترين مسايـل   آخرين مواضع خود را پيرامون مهم ، اي، در هفته گذشته آيت اهللا منتظري طي مصاحبه

وي در اين مصاحبه ضمن اشاره به موارد مهمي چون موضوع عدم رعايت حقوق .  روز كشور اعالم كرد
هاي گوناگـون نـيـز       هاي قشرهاي مختلف مردم ميهن ما در عرصه مردم از جانب دولت، به نارضايتي

مدارن فعلي در زمينه برخورد سركوبگرانه بـه   اشاره كرد و ضمن وارد دانستن انتقادات شديد به حكومت
آميز و زنـدان     هاي برحق مردم، هشدار داد كه مشكالت با برخورد خشونت جاي پاسخگويي به خواسته

نكـات مـحـوري      .  آفرين بشود رود كه براي دولت خطر ها مي حل و فصل نخواهد شد، و اين نارضايتي
 : اي فشرده چنين بيان كرد گونه توان به مواضع وي را مي

اعتراضات كارگران و معلمان و ديـگـر   . *  و برخورد نيروهاي انتظامي با زنان”  بدحجابي“ موضوع *  
اي و      پرونده هستـه . *  سركوب جنبش دانشجويي و توقيف نشريات دانشجويي. *  هاي صنفي حركت
انـتـخـابـات و       . *  هاي شوراي امنيت سازمان ملل به منظور محدود ساختن فعاليت اتمي ايران تحريم

 . اي شوراي نگهبان هاي دوره ردصالحيت
اهللا منتظري در اين مصاحبه كه به طور كتبي انجام شده است درباره انتخابات مجلس كه قـرار     آيت

اكنون نسبت به سالمت برگزاري آن ترديدهاي جدي بـه   است در هشت ماه ديگر برگزار شود، و از هم
پيشتر در بيانيه هاي متعدد راجع به رد صالحيت هايي كه از سوي شوراي “ :   خورد، مي گويد چشم مي

اين اشتباهات و نظاير آن كه در سالهاي گذشته مشاهده شد . ام نگهبان انجام شده است اظهارنظر كرده
خبرنگار در رابـطـه بـا        ”  .آسيبهاي فراواني به چهره حاكميت در بين مردم و در جهان وارد كرده است

هاي گذشته پرسيده است كه منجر به پيـگـرد و      هاي كارگران و معلمان طي هفته اعتصابات و تحصن
دولت موظف است عـلـل و ريشـه هـاي           “ :  خوانيم در پاسخ چنين مي.  دستگيري تعدادي از آنان شد

روشن است كه مشكالت با سركوب و زندان حل و . نارضايتي اصناف مختلف را كشف و بر طرف نمايد
البته ممكن است به طور مقطعي و در كوتاه مدت صداي معترضين خاموش شود امـا    .  فصل نمي شود

 ” .قطعاً نارضايتي ها به صورت عقده در خواهد آمد و براي كشور و دولت خطرآفرين مي شود
هاي دانشگاهي،  وي همچنين درباره جنبش دانشجويي و اخراج برخي از اساتيد منتقد از محيط  پاسخ

اصوالً آزادي فكري و سياسي در مراكز عـلـمـي و      “ :  منتظري در اين زمينه مي گويد.  قابل تامل است
فرهنگي نبايد محدود گردد به جاي اين محدوديت ها بايد زمينه پاسخ به شبهات دانشگاهيان را فراهم 

همچنين محروم ساختن دانشگاه از اساتيد متبحر به خاطر اختالفات فكري و سياسي، ظـلـم بـه      .  كرد
 ” .دانشگاه و محيطهاي علمي و خالف شرع و عقل سليم است

انگيز اقتصادي دولـت مـحـمـود          آيت اهللا منتظري در پاسخ به سوال مربوط به سياست هاي بحث
احمدي نژاد و انتقاد شماري از اقتصاد دانان از اين سياست ها و گسترش فاصله فقير و غني در كشـور،  

قضاوت نهايي و صحيح در اين موضوع بـا مـردم     “ :  با اشاره به وضعيت دشوار معيشتي مردم مي گويد
است، شما مي توانيد با يك نظرسنجي مردمي و بدون سانسور از وضعيت اقتصادي مردم و فقرا اطالع 

 ” .دقيق پيدا كنيد
هاي هرچه بيشتر نسبت به مطبوعات از زمان  هاي مهم ديگر بيشتر در مورد اعمال محدوديت پرسش

در مقابل اين پرسش كه آيا دولت اجازه دارد از روزنامه .  روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد است
نگاران بخواهد درباره اوضاع اقتصادي يا حقوق بشر سخن نگويند و آيا اعمال محدوديت بر مطبوعـات  

منع روزنامه نگاران از سخن گـفـتـن    “ :  دهد شرايط سياسي ايران را حادتر نمي كند؟ منتظري پاسخ مي
درباره حقوق بشر و اوضاع اقتصادي در افكار عمومي تأثيري ندارد، باالخره معيار، رضايت عامه مـردم    
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. است، مردم از اوضاع خودشان بهتر از هر كسي ديگر آگاه هستنـد 
تلقي معمولي از منع مذكور، سلب آزادي بيان است و اين عـنـوان   

 ”.براي چهره حاكميت ديني ضرر خواهد داشت
كند نظرات منتظري   آنچه كه در پايان اين مصاحبه جلب نظر مي

هاي مطرح شده  اي ايران و فشارها و تحريم پيرامون فعاليت هسته
آيت اهللا منتظري در مقابل آخرين پرسش كـه  .  در اين زمينه است

آيا تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل مـنـجـر بـه انـزواي          
تحريم هـاي شـوراي       “ :  دهد شود، پاسخ مي المللي ايران نمي بين

امنيت سازمان ملل عليه ايران كاري است ظالمانه و هـرگـز بـا          
نفوذ در آن سازمان جـهـانـي       شعارهاي حقوق بشري دولتهاي ذي

البته دولت ايران نيز نبايد بهانه و سوژه بـه دسـت       .  تناسبي ندارد
اي براي سـركـوب    اميدوارم فشارهاي غرب بهانه.  قدرتمندان بدهد

به هر حال دستيابي ملت ايران بـه    .  بيشتر آزاديهاي مشروع نباشد
نـفـوذ    اي صلح آميز حق آنان مي باشد و دولتهاي ذي انرژي هسته

 ”.حق ندارند مانع آن شوند
هـاي عـمـومـي        نكته قابل توچه ايم است كه بسياري از رسانه

هاي اينترنتي، كه معموالً در انعكاس اخبـار روز،     خصوص سايت به
فعال هستند، با سكوت كامل از كنار اين مصاحبه گذشتند و تنـهـا   

هـايـي از ايـن           تيرماه به انعكاس بخـش  9روز شنبه ” ادوارنيوز“
جا كه به مطبوعات و نشريات وابسته  البته تا آن.  مصاحبه اكتفا كرد

درواقـع  ”  سكوت“ شود، اين  هاي گوناگون رژيم مربوط مي به جناح
ادامه سياست هاي چندين ساله آنان نسبت به آيت اهللا منتظري و   

ارتجاع حاكم فراموش نكـرده  .  تالش در راه منزوي كردن او است
است كه منتظري كه تا چند ماه قبل از درگـذشـت خـمـيـنـي،           

آمد با اعـتـراض بـه       شخصيت دوم در حكومت اسالمي بشمار مي
، پرده از جنايات 1367عام زندانيان سياسي، در تابستان خونين  قتل

تكان دهنده رژيم برداشت و درست به خاطر همين افشاگري ها از 
وي از همان زمان در يـك  .  سوي خميني از مقام خود عزل گرديد

برد كه تا به امروز نيز ادامه  انزواي تحميلي و حصر خانگي بسر مي
هايـي   منتها اين سكوت از جانب آن دسته از نشريات و سايت.  دارد

 . طلبي و دگرانديشي اند، قابل توجيه نيست كه مدعي اصالح
 
 نژاد  رويگرداني راي دهندگان از احمدي* 

” راديو جوان“در هفته گذشته به ابتكار يك شبكه راديويي به نام 
هـايـي از        كه وابستگي آن به بـخـش  ”  بازتاب“ و سايت اينترنتي 

كاران و هواداران دولت بر كسي پوشـيـده نـيـسـت، دو           محافظه
نـژاد     نظرسنجي عمومي پيرامون تشخيص ميزان مقبوليت احمدي

انجام گرفت كه نتايج آن براي دولت وي و هوادارانش قابل تامـل  
هـا و       گوييم هواداران وي، زيرا  نتيجه اين نظرسنـجـي   مي.  است

دهنـدگـان    ريزش مداوم مقبوليت او حتي در ميان آن دسته از راي
نكته جالب ايـنـكـه در      .  اند، غيرمنتظره نيست كه به وي راي داده

چـون     هاي اخير برخي از رهبران و سران درجـه اول هـم         هفته
هاي گوناگون استفاده كـرده و بـراي دولـت           اي از فرصت خامنه

كرده و درواقع پشتباني خود را از احمدي نژاد اعالم ” اعتبار تراشي“
آخرين نمونه آن سخنان جنتي به عنوان امام جمعه تهـران  .  كردند

جنتـي  .  نژاد بود به بهانه آغاز سومين سال رياست جمهوري احمدي
در خطبه خود نتيجه انتخابات رياست جمهوري دو سال قـبـل را       

” اي از خواست خدواند براي نچرخيدن در بر پاشنـه غـلـط      نشانه“ 
در بـر چـه       “ خـواهـنـد       حال ببينيم كه مردم ميهن ما مي.  خواند
 .بچرخد” اي پاشنه

برگـزار  ”  راديو جوان“ هاي  نخستين نظرسنجي در يكي از برنامه
هـاي     گرديد كه از همان لحظه اعالم  خبر اين اقدام با واكـنـش    

اين راديو از شنوندگان خود چنين نظرخواهي . اي رو به رو گرديد گوناگون و گسترده
بـا  .  اسـت    1384فرض كنيد االن روز انتخابات رياست جمهوري سال   :  كرده بود

به شماره برنامه نامزد انتخاباتي خود را از بين هفت رقيب  SMSارسال پيام كوتاه 
. اين اقدام از همان ابتدا با برخورد شديد هواداران دولت رو به رو شـد .  انتخاب كنيد

ايـن  )  سايت حامي دولت( ”  رجا نيوز“ هاي اينترنتي به نام  براي نمونه يكي از رسانه
 ” .سازي براي بركناري رئيس جمهوري دانست زمينه“عمل را 

هاي راديويي پخش نشد، كه يكي از  گاه از برنامه منتها نتيجه اين نظرسنجي هيچ
. هاي مربوطه به صداي جمهوري اسالمي دانسـت  توان فشار ارگان را مي داليل آن

براي مثال خبرنگـار سـايـت      .  ها انعكاس يافت اما نتايج گزارش در برخي از رسانه
كند كه در محافل سياسي يكي از نتايج اين نظرسنجي ايـن بـوده        نقل مي”  روز“ 

 .است كه تعداد آراي احمدي نژاد به كمتر از ده درصد مجموع آرا كاهش يافته است
صورت گرفت نتايجي به دست آمـد    ”  بازتاب“ در نظرسنجي دوم كه توسط سايت 

در اين نظرسنجي كه از طريق اينترنت انجام گرفـت،  .  كه به اندازه كافي گويا است
نـژاد     از بازديدكنندگان پرسيده شده بود كه آيا در انتخابات سوم تير ماه به احمدي

هاي شـركـت      نژاد راي خواهند داد يا نه؟ پاسخ اند؟ آيا در آينده به احمدي راي داده
تـوان چـنـيـن          كنندگان در اين نظرسنجي را بر طبق نوشته سايت بازتاب، مـي   

رأي مستقل و غيرتكراري از ميان  177هزار و  20از ميان بيش از :   بندي كرد جمع
اند،  نژاد رأي داده اند در انتخابات سوم تير به محمود احمدي كاربراني كه اظهار كرده

اند، بار ديگر  درصد گزينه نخست را برگزيده، اعالم كرده) سي و هفت و نيم( 37/ 5
درصـد از    )  شصت و دو و نـيـم  (   62/  5همچنين .  دهند نژاد رأي مي نيز به احمدي

اند، با  نژاد رأي داده اند در سوم تير به احمدي كنندگان در نظرسنجي كه گفته شركت
 .دهند انتخاب گزينه سوم اعالم كردند اين بار به وي رأي نمي

اند در سـوم تـيـر بـه              كنندگاني كه اظهار كرده از سوي ديگر در ميان شركت
درصد با انتخاب گزينه دوم اظهـار  )  پنج و سه دهم(   5/   3اند،  نژاد رأي نداده احمدي

درصـد  )  نود و چهار و هفـت دهـم    (   94/7دهند، اما  اند، اين بار به او رأي مي كرده
اند ايـن   اند، اعالم كرده نژاد رأي نداده اند در سوم تير ماه به احمدي كساني كه گفته

تر از نتايج ذكر شـده در       براي داشتن تصويري دقيق.  دهند بار نيز به وي رأي نمي
شود  كاران اداره مي توسط محافظه” بازتاب“جا كه سايت  باال، بايد توجه داشت از آن

گرانه رژيم و مافياي اقـتـصـادي       هاي سركوب و نظرات آن متوجه  توجيه سياست
ها است، در نتيجه بيشتر كاربران اين سايت بايد از دسته هوادران سـابـق و      آقازاده

از .  البته خود اين جنبه نيز قابل تامل است.  نژاد باشند فعلي دولت و شخص احمدي
نه تنها نزد مـردم    ”  مهر ورز“توان نتيجه گرفت كه حناي دولت  اين نظرسنجي مي

نـژاد راي       ميهن ما بلكه نزد آن دسته از كساني كه در دو سال پيش به احـمـدي  
 .اند، ديگر رنگي ندارد داده

 در مقابل سخنان جنتي بايد عنوان كرد كـه  در انتها اين اشاره نيز الزم است كه
در بر هـمـان   “ خواهند  دهند كه مردم ميهن ما نمي ها نشان مي گونه نظرسنجي اين

اعتراض هاي خياباني و هجوم .  كنند مي هم مبارزهو در اين راه ”  پاشنه هم بچرخد
را اعتراض مستقيم بـه دولـت و        هاي بنزين در هفته گذشته كه بايد آن به جايگاه

 .نژاد دانست، دليل اين سخن است شخص احمدي

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران

آزادي براي همه 
 !زندانيان سياسي ايران

 !آزادي براي همه دانشجويان دربند 
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به نهادهاي وابسته و در كنترل سران سپاه از جمله نمونه هاي روشن اتخـاذ چـنـيـن       
 . سياست هايي است

بديهي است كه اتخاذ سياست هايي كه در مجموع  هدف گروه بسيار مـعـدودي را       
اجتماعي براي برخـورد  -تأمين مي كند، و نبود سياست هاي روشن و معقوالنه اقتصادي

 .اجتماعي به همراه خواهد داشت-با معضالت عظيم جامعه ما، عواقب سنگين سياسي
نارضايتي توده ها از مجموعه عملكردهاي دولت ارتجاع در ماه هاي گذشته در ابعـاد  

با بي اثر شدن مانورهاي فريبكارانه رژيـم در      .  گسترده يي تشديد شده و اوج مي گيرد
با هدف خاموش كردن ”  فوق العاده“ زمينه سياست هاي هسته اي ايران و ايجاد شرايط 

صدا هاي مخالف، هر روز شمار بيشتري از گروه هاي مختلف اجتماعي بـه درگـيـري      
حركت هاي وسيع اعـتـراضـي    .  مستقيم با سياست هاي دولت ارتجاع كشانده مي شوند

كارگران در كارخانه ها و واحدهاي توليدي مختلف كه با تهاجم گسـتـرده يـكـي از           
ارتجاعي ترين وزرا و وزارت خانه هاي دولت احمدي نژاد رو به رو هستنـد، اعـتـراض      
هاي گسترده معلمان محروم كشور كه با وجود سركوب خشن نيـروهـاي انـتـظـامـي         
همچنان ادامه دارد، تهاجم گسترده به جنبش راديكال و پيشرو دانشجويي كشور، كه در 
ماه هاي اخير به دستگيري و احضار شمار زيادي از دانشجويان و كادرهاي فعال جنبش 
دانشجويي به ارگان هاي سركوب گر منجر شده است، سركوب خشن جـنـبـش زنـان       
كشور، و در هفته هاي اخير تهاجم مجدد به روزنامه ها و سايت هاي خبري منتقد دولت 
ورشكسته احمدي نژاد، حاكي از ضعف بيش از پيش دولت ارتجاع و تالش هـاي آن      

به خيابان ريختن مردم در پي اعالم سهميه بندي شدن بنزين، و .  براي حفظ خود است
درباره دولت احمدي نژاد و ابعاد نارضـايـتـي    ”  راديو جوان“ همچنين درز خبر هم پرسي 

هـم  “ و   ”  مشـاركـت  “ مردم از عملكرد اين دولت، و در پي آن هجوم به روزنامه هاي   
براي كنترل آن از جمله خبرهايي است كه ” ايلنا“و فشار بر خبرگزاري كار ايران ” ميهن

در هفته هاي اخير نشانگر رشد نگراني هاي ارتجاع از حوادث روز كشور و تشديد جـو    
 .سركوب و خفقان براي كنترل كردن اوضاع است

همان طور كه در باال اشاره كرديم اتخاذ  سياست هاي غلط اقتصادي كه هدفي جـز  
تأمين منافع كالن سرمايه داري تجاري و دالل را ندارد تأثير مخربي بر حيات اقتصادي 

رشد فزاينده تورم كه حتي بر اساس بـرآوردهـاي     .  كشور و زندگي مردم ما داشته است
درصد فرا تر رفته است، در حالي كـه   16رسمي بانك مركزي جمهوري اسالمي از مرز 

درصد است در واقع  از تشديد سنگين محرومـيـت و      4معدل رشد دستمزدها در حدود 
بر اساس .  پايين آمدن بيش از پيش قدرت خريد توده هاي زحمت كش حكايت مي كند

آخرين برآوردهاي كارشناسان اقتصادي كشور قدرت و سطح خريد واقعي زحمتكـشـان   
كشور، با احتساب رشد تورم در اين سال ها، در طول دوران رژيم واليت فقيه به ميـزان  

در كنار رشد تورم حركت فزاينده دولت جديد، بـا اشـاره     .  درصد كاهش يافته است 40
رهبري رژيم، به سمت تشديد روند خصوصي سازي در كشور عواقب سنگيني در زمينـه  

بخش ديـگـر ايـن      .  تشديد بيكاري و از بين رفتن بنيه توليدي اقتصاد ملي داشته است
مجموعه مخرب  سياست هاي اقتصادي مصرف بيش از پيش درآمد عظيم نفتي كشور 

در عرصه ورود   )  كه در اين سال هاي به دليل رشد قيمت نفت چندين برابر شده است( 
كاالهاي مصرفي، كه خواست مستقيم كالن سرمايه داري تجاري و دالالن بـزرگ        

در اين زمينه تنها كافي است اشاره كنيم كه بر اساس آمـار رسـمـي        .  است، مي باشد
، بـه    1383ميليارد دالر در سال    35موجود ميزان واردات كاالهاي خارجي از بيش از 

 .ميليارد در سال گذشته افزايش يافته است 50بيش از 
در چنين شرايطي است كه حتي صداي اعتراض شماري از نيروهـاي وفـادار رژيـم        
نسبت به سياست هاي خطرناك دولت احمدي نژاد بلند شده است و دولت احمدي نـژاد  

 .با موج فزاينده اي از انتقاد حتي در ميان نيروهاي سنتي طرفدار رژيم روبه رو مي شود
با ادامه اين روند شكي نبايد داشت كه دامنه اعتراض هاي اجتماعي نيز بر ضد ايـن    

دوران افت جنبش اعتراضي توده .  دولت ضد مردمي و ارتجاعي نيز افزايش خواهد يافت
ها به سرعت به پايان مي رسد و ما يك بار ديگر شاهد حضور فزاينده  مردم و نيروهاي 

در چنين اوضاعي بايد به تجربيات .  اجتماعي در صحنه مبارزه مستقيم با ارتجاع هستيم
استفاده از همه امكانات موجود، رشد دادن هدفمند و   .  گذشته توجه جدي و اساسي كرد

سياسي نيروهاي اجتماعي و پرهيز از سياست هاي غـيـر واقـع      -با برنامه مبارزه صنفي
پراكندگي اين مبارزات اوج يابنده همچنـان  .   بينانه كليد گشايش بن بست كنوني است

نقطه ضعف اساسي اي است كه بايد با تشديد تالش در راه سازمان دهي و انسـجـام       
بخشيدن به مبارزه نيروهاي اجتماعي و ايجاد يك برنامه سياسي مشترك مبارزاتي بـر    

 . آن فائق آمد

 ...ادامه مصاحبه نامه مردم ...ادامه ورشكستگي بيش از پيش 

توليدي در هر كشور جداگانه عاملي ضروري است كه بايد با             
عمل مشترك و همبستگي زحمتكشان در بخش هاي توليدي          
مورد نظر در هر كشور، و نيز در كشورهاي ديگر، و در كل از                

و اتحاديه هاي ” فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري“طريق 
جنبش . كارگري تحت نفوذ آن، در هم آميخته و هماهنگ شود

بين المللي كارگري مي تواند از راه هاي بسياري، به ويژه از               
، به مبارزة    ”فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري     “طريق  

كارگران ياري رساند، از جمله از راه ابراز همبستگي با مبارزات           
كارگران، فشار آوردن به كارفرماها و دولت ها، پشتيباني مالي و 

 .مادي، تبادل تجربه در زمينه هاي گوناگون، و غيره
در اين مقطع با اشاره به ضرورت توسعه         » گيورگوس  «رفيق  

مبارزات متحد كارگران جهان به اهميت توجه به شعارهاي             
مبارزاتي روز اول ماه مه و تنظيم آن با درك صحيح جنبه هاي 

روز :  انترناسيوناليستي مبارزات زحمتكشان اشاره كرد و گفت        
مثل خيلي از روزهاي ديگر، و روزي ) اول ماه مه(جهاني كارگر 

تشريفاتي نيست؛ روزي است براي اعالم خواست ها و مطالبات 
روز . طبقة كارگر و فراخوان براي عملي كردن اين خواست ها          

كارگر در عين حال روزي است براي اداي احترام به ميليون ها            
شهيد طبقة كارگر در مبارزه اش با وحشي گري سرمايه داري؛           

با يكديگر ابراز      جهانروزي است كه در آن پرولتارياي            
همبستگي و پشتيباني مي كنند و دست به اقدام هاي مشترك           

 .مي زنند
اما فراتر از هر چيز، روز جهاني كارگر روزي است كه در آن بر               
مبارزة طبقاتي و برخورد طبقاتي به عنوان شاخص عمده و مهم 
ترين مشخصة هر تحول مترقي در سطح ملي و بين المللي              

 .تأكيد مي شود
در انتهاي مصاحبه از رفيق سنديكاليست يوناني خواستيم كه           
نقطه نظرات خود در مورد ضرورت توجه سنديكا هاي كارگري          
به مسايلي نظير صلح جهاني و حفظ محيط زيست و  انعكاس             
اين مسايل مهم در شعارهاي مبارزاتي اتحاديه هاي كارگري           

او بطور پيگيرانه و در راستاي درك طبقاتي و رزم            .  ارائه دهد 
حفاظت از محيط زيست و حراست از        “: جويانه خود اشاره كرد   

حاد شدن اين   . صلح موضوع هايي خنثي و بي طبقه نيستند         
مسايل با همان تحوالت پيش گفته در اقتصاد سرمايه داري و            

 .با تازشگري امپرياليستي پيوند دارد
سرمايه داري نه مالحظة محيط زيست را مي كند و نه به                 

اين مسايل هميشه مورد منازعه      . دنبال حراست از صلح است     
فقط با قدرتمندتر شدن مبارزة طبقاتي زمينة حل         . خواهند بود 

اين مسايل پيدا خواهد شد، و فقط در شرايط وجود قدرت برندة       
. طبقة كارگر است كه اين مسايل در كل قابل حل خواهند بود            

به طور كلي، جنبش مردمي و كارگري دليلي براي اين ندارد             
ثبات . باشد] موجود[كه مترصد و عالقه مند به ثبات اجتماعي          

اجتماعي تحت نظام سرمايه داري معنايي ندارد جز حراست از           
بايد گسترش  ] كارگري[برعكس، هدف جنبش    . قدرت سرمايه 

و اعتالي مبارزة طبقاتي و منازعه و مبارزة اجتماعي باشد، با             
چشم انداز تأكيد بر خواست هاي روزمرة طبقة كارگر، و در كنار 
آن، مبارزه براي آن كه پرولتاريا و متحدان آن بتوانند قدرت              
سياسي را به رهبري حزب انقالبي پيشاهنگ، يعني حزب              

 .كمونيست ماركسيست ـ لنينيست آن، به دست آورند
پرسش اساسي اين نيست كه آيا اولويت جنبش بايد محيط              

مهم آن است كه اين هر دو موضوع           . زيست باشد يا صلح    
اقدام براي دستمزدهاي   . بخشي از عمل و اقدام جنبش باشند       

بهتر، پيش فرض مبارزه براي حفاظت از صلح و محيط  زيست       
 .است، و بالعكس
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گزارش شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران در 
 آلمان“  حزب چپ“كنگره موسسان 

تولدي ديگر در جبهه صلح و ترقي خواهي 

 در آلمان  

خردادماه صـحـنـه       26و  25برلن، پايتخت جمهوري آلمان، در روزهاي 
.  وحدت و يكپارچگي دو جريان سياسي چپ قابل مالحظه اين كشـور بـود    

.)اس. د. پ( ”  حزب سوسياليسم دموكراتيك“ تدارك اين مرحله نهايي وحدت 
كه عمدتاٌ در شرق آلمان فعاليت داشته، و جريان چپ سوسيال دموكـراسـي   

كه عمدتاٌ ريشـه  .)  اس. گ. ا. و(  ”  آلترناتيو انتخاباتي كار و عدالت“  موسوم به 
در جناح چپ حزب سوسيال دموكرات آلمان، اتحاديه هـاي كـارگـري و          

در غرب آلمان دارد، به شكلي سمبوليك و بسيار ”  ضد جهاني شدن“ جنبش 
خرداد ماه آخرين اجالس كنـگـره    25در روز .   حساب شده طراحي شده بود

هاي دو نيروي سياسي مستقل، در دو سالن مجاور كه توسط يـك ديـوار       
مصنوعي موقت جدا شده بودند، برگزار شد و روز بعد با كنار رفتن ديـوار و      
يكي شدن سالن كه اكنون به نحو بسيار زيبايي تزئين شده بود، نزديك بـه  

تن از نمايندگان دو حزب در كنار هم در كنگره واحدي روند وحدت را    800
و     60000بـيـش از        . ” اس. د. پ“ .   با آرا خود قطعي و قانـونـي كـردنـد      

لـيـسـت       2005در انتخابات .  عضو دارند 12000نزديك به  “   .اس.گ.ا.و“
و ”  جهانـي شـدن    “ مشترك دو حزب بر پايه يك پالتفرم ضد جنگ و ضد 

 53درصد آرا را جلب كرد و اكنـون     8/   7مخالفت با سياست هاي نوليبرالي
حزب و سازمان سياسي چـپ   68نمايندگان .   نماينده در پارلمان آلمان دارد

كشور و سفراي كوبا، بوليوي، اكوادور، ونزوئال و بالروس و ديپلومـات   47از 
هاي شماري  از سفارت خانه هاي مستقر در برلن در كنـگـره مـوسـسـان        

” حزب سوسياليسم دموكراتيـك آلـمـان     “ به دعوت رهبري .   حضور داشتند
“  حـزب چـپ    “ هيئت نمايندگي حزب توده ايران در كنگره مهم موسسان   

اكثريت نيز در   -هيئت نمايندگي سازمان فدائيان خلق ايران.   شركت داشت
 . اين كنگره حضور داشت

” كمونيست رفـانـداسـيـون    “ حضور رفيق فائوستو برتونيتي، رهبر حزب    
ايتاليا، و سخنگوي پارلمان اين كشور كه همچنين رهبر حزب چپ اروپا نيـز  
مي باشد، و همچنين رفيق فرانسيس وورتز، رهبر فراكسيون نمايندگان چپ 

آلمان ”  حزب چپ“ و كمونيست، در پارلمان اروپا، در جريان كنگره موسسان 
بشارت دهنده تولد يك سازمان چپ ترقي خواه و گواه تغيير مـهـمـي در        
.  موازنه نيروهاي سياسي در اين كشور بزرگ و قدرتمند اتحاديه اروپا اسـت   

خواند و فرانتس وورتس ”  روز بزرگي براي اروپا“ رفيق برتينوتي اين واقعه را 
اين كنگره كه نقـطـه اوج و       .   خواند”  يك واقعه تاريخي“ كنگره وحدت را 

حـزب  “ نتيجه يك روند طوالني دوساله و بحث و مشورت هاي فراوان بين 
بود از    ” آلترناتيو انتخاباتي كار و عدالت“ و سازمان  ” سوسياليسم دموكراتيك

همان ابتداي كار توجه زيادي را در رسانه هاي گروهـي آلـمـان و اروپـا           
به مـثـابـه     ” حزب چپ“تحليل گران سياسي آلمان و اروپا ظهور . برانگيخت

سومين حزب سياسي عمده آلمان را يك عامل تغيير در آينده تحوالت ايـن  
 .كشور ارزيابي كرده اند

 25، روز     .) اس. د. پ(  ” حزب سوسياليسم دمـوكـراتـيـك      “ كنگره پاياني 
خردادماه،  با سخنراني جالب هانس مودرو، سـيـاسـتـمـدار بـرجسـتـه و               

هانس مودرو، آخرين رهبر آلمان دموكراتيـك،  .   ماركسيست آلمان، آغار شد
و صدر افتخاري آن بر اين نكته تأكيد كـرد     ” .اس.د.پ “و يكي از معماران 

.  كه حزب جديد چپ نبايد به يك حزب سوسيال دموكرات ديگر تبديل شود
حزب چـپ  .   آلمان به يك حزب سوسيال دموكرات دوم نياز ندارد“ :  او گفت

.  جديد بايد گام جديدي در راستاي تاريخ جنبش طبقه كارگر آلمـان بـردارد    
در چنين اقدامي، اين حزب نبايد به ريشه هاي خود در تـاريـخ انـقـالبـي          
سوسيال دموكرات ها، كمونيست ها، سنديكاليست ها و جنبش اجـتـمـاعـي     

حزب چپ مي بايست به مخالفت با جريان عمده نوليـبـرال در     .   پشت كند
سياست و توسعه اجتماعي برخيزد، بدون هيچ مالحظه اي در اين زمينـه و    
اينكه چه حزبي و يا چه نيروي اجتماعي اي آن را در پارلمان نمايندگي مـي  
كند و در نهايت بايد مخالفت خود با كاپيتاليسم را در سياست هايش ترجمه 
كند، به دفاع از آن ها به پردازد و آن ها را با برداشت خود از سوسياليسم در 

 ”  .تركيب كند 21قرن 
هانس مودرو در انتها با تاكيد بر اينكه نسل مبارزان ضد فاشيسم همـواره  
حامي حزب چپ و جوانان سازنده جنبش حاضر خواهد ماند، سخنان خود را   

من آرزو مي كنم كه حـزب جـديـد چـپ         “ :  با اين كلمات به پايان برد كه
هـويـتـي    .  موقعيتي محكم، تداوم يابنده و مستقل در جامعه داشتـه بـاشـد     

سوسياليستي كه با اعتماد و موافقت اعضا، جنبش اجتماعي و راي دهندگـان  
 ”   .اس.د.پ “با آرزوي پيروزي براي آخرين كنگره .  روبرو گردد

آنگاه اسناد ضرور را تصويب و انتخاب هـاي   ” . اس. د. پ “ آخرين اجالس 

الزم  را   
ــراي  بـــ
تركـيـب   
رهــبــري 
حــــزب 
چپ، كـه  
قرار بـود  
روز بـعـد   
ــل   ــك ش
بگيرد، به 
انــجــام  
ــد ــان .  رس

در پايـان  
ــورج  جــ
ــزي،  ــي گ

در حـيـات    ” هانس مودرو“ ، در پارلمان آلمان،  درباره  سهم  ” چپ“ نماينده  53صدر گروه 
ساله اين حزب و كوشش هاي او براي احياء جنبش سوسياليستي شرق آلمان و تبديـل   17

به يك جريان اصيل و مدرن چپ در سراسر آلمان سخن گفت و از او      ” . اس. د. پ“ حزب 
 .قدر داني كرد
،  عضو حزب سوسياليست متحده آلـمـان دمـوكـراتـيـك  و             ” لوتار بيسكي“ پروفسور 

كميته مركزي آن، و همچنين اسكار الفونتـن،   ” آكادمي علوم اجتماعي“ شخصيت برجسته 
عضو برجسته سابق حزب سوسيال دموكرات آلمان و وزير دارايي آن،  در دولت سوسـيـال   

كنگره بر پايـه  .  ، مشتركاٌ به مقام صدر حزب چپ انتخاب شدند1998دموكرات ها در سال 
ارگان هاي رهـبـري      ” . اس. گ. ا. و“ و  ” . اس. د. پ “ قرار هاي مصوبه اجالس هاي جداگانه 

.  خود را انتخاب و قرار هاي الزم را  براي شروع پرقدرت حزب جديد چپ به تصويب رساند
چپ جديد چـالشـي بـراي      “ :  لوتار بيسكي در سخنراني خود خطاب به كنگره وحدت گفت

اين چالشي براي جامعه است، زيرا .   مي آئيم ” . اس. گ. ا. و“ و  ” . اس.د.پ ”همه ماست كه از
.  ما خواهان جامعه اي صلح آميزيـم ...   ما به چيزي كمتر از يك جامعه عادالنه قانع نيستيم

از اتحاديه هاي كارگـري، از    :  نظر ما در رابطه با تجربيات ديگر و تفكرات متفاوت سياسي
كساني كه تعلق تشكيالتي ندارند، از كساني كه اشتغال غير ثابت دارند، دست انـدركـاران     

چپ جديد بايد با اين طيف ها به طـور    .   بخش هنر و يا بيكاران منعطف باقي خواهد ماند
اكنون زمان آن رسيده است كـه مـا در       .   خالقي برخورد كند و آنها در كنار هم جمع كند

 ”    .سياست هاي مشترك مان نقد اجتماعي و رهايي طلبانه سرمايه داري را به كار بگيريم
در  1999اسكار الفونتن، چهره راديكال جناح چپ سوسيال دموكراسي آلمان كه از سال 

مخالفت با دولت آلمان مواضع سوسياليستي پيگيري داشته است، در سخنـرانـي خـود در        
ضرورت وحدت دو جريان ”  حزب نوسازي دموكراتيك“ كنگره با معرفي حزب چپ به مثابه 

ضد سرمايه داري را مورد تاكيد قرار داد و به ارثيه معنوي سه چهره بـرجسـتـه جـنـبـش         
اول از همه روزا لوكزامبورگ، سوسياليسـت بـرجسـتـه       :   كارگري آلمان اشاره كرد و گفت

آزادي همچنين به معني آزادي آن هايي اسـت كـه     “ است كه ارثيه او براي ما  اينست كه 
در زندگي خود نشـان داد كـه       “ دوم كارل ليبكنشت است كه ”  . انتخابي متفاوت مي كنند

او مخالف طـبـقـه      .   هيچ چيزي دشوارتر از مقاومت در مقابل تفكر و فرهنگ غالب نيست
در مـجـلـس        -كارگر با جنگ را،  هنگامي كه بر ضد تصويب اوراق قرضه براي جـنـگ    

نفر سوم ويلي برانت است كه دليل پيوستن مـن  .  رايشتاگ آلمان راي داد، پايه گزاري كرد
نبايد هيچ جنگ ديگري از :  ارثيه ويلي برانت، اين جمله او بود كه مي گفت.  به سياست بود

سرمايه داري آبستن جـنـگ     “: اسكار الفونتن در ادامه افزود.  خاك آلمان سرچشمه بگيرد
تروريسم به معني كشتن غيرقانوني مردم بـراي    .  است، همانگونه كه ابر آبستن باران است

داليل سياسي است، اين به اين معني است كه ما بايد نقطه پاياني بر اين يك بـام و دو      
در تحليل نهايي بوش، بلر و همه آن هايي كه آغازگر جنـگ هـاي     .  هوايي غرب بگذاريم

ما بايد اين مـواضـع   .   غيرقانوني بر اساس قوانين بين المللي اند، مقصر و تروريست هستند
 ” .را خيلي روشن اعالم كنيم

كه هفته اي پس از تظاهرات موفق بر ضد اجالس گـروه     ” حزب چپ“كنگره موسسان 
در رستوك برگزار شد، موج جديدي از حمايت از چپ و سياست هاي ترقي خواهانـه در     8

راي %  24در يك نظر سنجي عمومي كه اخـيـراٌ انـجـام شـد            .   آلمان براه انداخته است
گفتـه مـي     .   راي خواهند داد ” حزب چپ“ دهندگان اعالم كردند كه در انتخابات آينده به 

شود كه هم اكنون تعدادي از نمايندگان حزب سوسيال دموكرات، در پارلمان، و همچنـيـن   
فعاالن سرشناس و رهبران اتحاديه هاي كارگري آلمان در تدارك پيوستن به حزب چـپ    

عضو جديد به حزب جديد پيوسـتـه    2500روز پس از پايان كنگره بيش از  3در طول .   اند
همه شواهد بر اين داللت دارند كه صف بندي نيرو هاي سياسي در آلمان بطور پـايـه   .   اند

 .   ترقي خواهان جهان اين تولد را به فال نيك مي گيرند.  اي تغيير كرده است
و همچنين بـرخـي    ” حزب چپ“در طول مدت كنگره هيئت نمايندگي حزب با رهبران  

از احزاب برادر حاضر در كنگره و از جمله حزب كمونيست هند، حزب كمونيست ويـتـنـام،    
حزب كمونيست ونزوئال، حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، كنگره ملي آفريقاي جـنـوبـي،      
حزب مردم فلسطين، حزب كمونيست آلمان و آكل قبرس مالقات و تبادل نظـرهـائـي را      

) اكـثـريـت   ( هيئت هاي نمايندگي حزب توده ايران و سازمان فدائيان خلق ايران .  انجام داد
آلمان و همچنين اعضاي پارلمـان   ”  حزب چپ“ همچنين به طور همزمان با برخي رهبران 

محور عمده اكثر اين گفتگو ها بحـران  .   آلمان و پارلمان اروپا مالقات و تبادل نظر داشتند

 2ادامه در صفحه   



صحبت كوتاهي با رفيق ” نامه مردم“در فرصتي كه اخيراٌ فراهم شده بود 
، از رهبران جنبش سنديكائي يونان و عضو شوراي »گيورگوس اسكياديوتيس«

، در رابطه با محورهاي مبارزاتي »كنفدراسيون سراسري كارگران يونان«مركزي 
رفيق . تشكل هاي طبقاتي كارگران در ابتداي قرن بيست ويكم ميالدي داشت

سال دارد عضو با سابقه كميته مركزي حزب  45كه » گيورگوس اسكياديوتيس«
او به لحاظ حرفه اي . كمونيست يونان و مسئول دايره امور سنديكائي آن است

 . كارگر فلزكار در صنايع تاسيساتي و ماشين سازي است
 

در ابتداي مصاحبه، پس از صحبتي در مورد تبعات جهاني شدن در دهه هاي اخير و                 
به ويژه انتقال توليد به اقتصاد هاي كم خرج تر نظير آمريكاي التين و چين و                      

در » گيورگوس«افزايش بيكاري در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته، نظر رفيق              
مورد اثرات جهاني شدن سرمايه داري بر زندگي كارگران،  و تاثير آن بر فعاليت هاي           

يكي از اساسي   “: رفيق مبارز يوناني اظهار داشت    .  سنديكاهاي كارگري را جويا شديم
ترين مسايلي كه در روند رويدادهاي گذشته روشن شده است، ضرورت جلوگيري               
كردن و درنگ انداختن در تجديد سامان جاري سرمايه داري، و عقيم گذاردن اقدام               

اين تجديد سامان سرمايه داري بر همة جنبه هاي            . هاي ضد كارگري آن است     
اساسي حيات خانواده هاي طبقة كارگر تأثير مي گذارد، از جمله بر حق داشتن كار                 
دايمي و ثابت با كلية حقوق الزم، حق دسترسي داشتن به آموزش و بهداشت و                    
درمان رايگان و مدرن، حق داشتن تأمين اجتماعي و دريافت بازنشستگي مناسب،               
حق بهره مند بودن زحمتكشان از زمين، آب و هوا در محيط زيستي بهسازي شده،                 
حق زندگي كردن در دنيايي دموكراتيك، ايمن و صلح آميز، و حق تماس داشتن با                 

در عين حال، امروزه شعارها، خواست ها و         . فرهنگ، سنت، و تمدن ملت هاي ديگر      
ضرورت هايي فوري مطرح مي شوند تا كارگران را حول يك جبهة مشترك با                    
قشرهاي مياني زحمتكشان در شهرها و روستاها برضد انحصارها، امپرياليسم و                 

بين المللي شدن سرمايه، بدون اين كه        . نمايندگان سياسي آنها به حركت در آورند       
عنصر جديدي در رشد سرمايه داري در مرحلة كنوني تحول اين نظام وارد شود، يكي   

جهاني “سرمايه داران به عمد واژة        . از خصيصه هاي اصلي كاركرد سرمايه است        
را استفاده مي كنند تا به كاركرد آشكارا طبقاتي اقتصاد سرمايه داري رنگ و                 ”شدن

  .رويي بي طبقه و خنثي بدهند
در ادامه گفتگو، پيرامون اهميت مبارزات زحمتكشان در كشورهاي در حال رشد براي       
تضمين خواست هاي پايه اي آنها از قبيل حق تشكل، مبارزه با استثمار كودكان در                

از .  كارگاه ها، تبعيض در بنگاه هاي توليدي ، و بهداشت و امنيت كاري صحبت شد               
رفيق گيورگوس خواستيم كه در رابطه با ابعاد بين المللي مبارزه كارگران، عملكرد                
سازمان هاي بين المللي سنديكائي، ضرورت حمايت جنبش كارگري كشورهاي               
پيشرفته از مبارزات عدالت جويانه در جوامع در حال رشد، جنبه هاي بين المللي                   
مبارزه كارگران و چگونگي تقويت همبستگي بين المللي كارگران جهان نظر خود را              

رقابت و بين المللي شدن       “: رفيق مبارز يوناني توضيح داد      . با ما در ميان بگذارد      
فزاينده موجب افزايش تازشگري سرمايه داري در هر دو سطح ملي و بين المللي مي               

شود، كه به صورت        
فرايندهايي مستقل اما    
مكمل يكديگر عمل      

يكي از   .  مي كنند  
عناصر اين تازشگري و    
سرچشمه اي كه آن را      
تغذيه مي كند، تسليم و     
بي خاصيت كردن آن      
سازمان هاي سنديكايي 
است كه در راستاي       
همكاري طبقاتي در      
سطح ملي و بين المللي     
كار مي كنند، مثل         

اتحاديه هاي صنفي     “
فدراسيون “ يا   ”  آزاد

اتحاديه هاي صنفي      
و ديگران، كه در    ” اروپا

خدمت منافع سرمايه و    
سرمايه بنگاه هاي فرا ملي قرار دارند و از سياست هاي دولت هاي 

بلند كردن پرچم طبقاتي در برابر خط         . پشتيباني مي كنند    داري
فدراسيون “مشي چنان اتحاديه هاي صنفي، و تقويت و تحكيم             

و گرايش طبقاتي آن، از مسايل         ” جهاني سنديكاهاي كارگري   
. عمده در تجديد سازمان جنبش كارگري در هر كشوري است             

نحوة سرمايه گذاري سرمايه صرفاً و منحصراً مبتني بر معيار كارگر   
از جمله عوامل و معيارهاي ديگري كه سرمايه در            . ارزان نيست 

سرمايه گذاري هايش به آنها توجه دارد، عبارتند از ميزان بارآوري            
 .كار و برگشت سرمايه، معيارهاي نظامي و سياسي، و غيره

در برابر اين عملكرد سرمايه داري، پاسخ ديگري جز اعتالي               
مبارزة طبقاتي برضد تجديد سامان سرمايه داري در كشورهاي            

بدون مبارزه برضد    . جداگانه و در سطح بين المللي وجود ندارد          
طبقة بورژوا، و در درجة اول در هر كشور جداگانه و در سطح ملي،              
كه در بيشتر موارد مشخصه اي انترناسيوناليستي نيز پيدا خواهد             

به دليل حضور انحصارهاي بين المللي در بخش هاي               (كرد  
، نمي توان مبارزة كارگران و مبارزة ضرور         )گوناگون توليد، و غيره   

پيشبرد مبارزات كارگري چه در      . انترناسيوناليستي را به پيش برد     
عرصة محيط هاي كار مجزا و چه در پهنة بخش هاي گوناگون              
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 با رهبر سنديكايي يونان »نامه مردم«مصاحبه 

مبارزه براي جلوگيري از تجديد سامان يابي 

 سرمايه داري

 6ادامه در صفحه   

 كمك هاي  مالي رسيده

 كرون 500دكتر احمد از سوئد                                      
 كرون  120يك هوادار از استكهلم                                  

 كرون 3000فني                                                . الف
 كرون 200ضرابي از سوئد                                           

 دالر 100منه سونا                                                    


