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دولت ورشكسته احمدي نژاد، بحران 

 فزاينده ارتجاع و وظايف ما

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

  6ادامه در صفحه    

وزارت كار و اجراي سياست 

44هاي ابالغي اصل   

از هنگامي كه جهرمي وزير كار و امور اجتماعـي  
دولت نهم، ضمن رد شايعه استعفاي خود، خواستـار  
افزايش سهم وزارت كار درتدوين واجراي بـرنـامـه    
هاي اقتصادي شد، بر دامنه فعالـيـت هـاي ايـن         
وزارتخانه و شخص وزير كار به نحوي چشمـگـيـر    
افزوده گرديده، و به عبارتي، جهرمي مـي كـوشـد      
نقش به مراتب فعال تري در زمينه اجراي سياسـت  

 !بر عهده بگيرد 44هاي ابالغي اصل 
آذر مـاه، كـه      12در جريان مصاحبه مطبوعاتي 

طي آن وزير كار احمدي نژاد ميزان عيدي كارگران 
هزار تومان اعالم داشت، به توضيـح   366را در حد 

در باره اهداف وزارت كار در خصوص ابالغيه اصل 
با خصوصـي سـازي     ” :  پرداخت وياد آوري كرد 44

بهره وري در بخش اداري، اقتصادي و وضـعـيـت      
هاي ملي و منطقه اي افزايش مي يابد و در پي آن 
درآمد مردم وسرانه درآمد، پس انداز، سرمايه گذاري 

 ” .ودرنهايت اشتغال افزايش خواهد يافت

 ضرورت حل عادالنه مسئله ملي

آذر و تشكيل حكومـت   21سالگرد رخداد تاريخي 
ملي آذربايجان فرصت مناسبي براي تاكـيـد بـر      
مبارزه در راه تحقق حقوق برابر ساكنان ايـران و    

آذر و حكـومـت    21جنبش .   رفع ستم ملي است
ملي آذربايجان، به عنوان بخشـي از جـنـبـش         
دمكراتيك سراسري، نقش تاريخي مـهـمـي در      

ايـن  .  مبارزه با ديكتاتوري و امپرياليسم ايفا كـرد   
جنبش خلقي، كه وسيع ترين طبقات و قشرهـاي  

توده شهر و روستا را در بر مي گرفت، در داخل كشور 
به نيروهاي ملي و مترقي و در راس آنها حزب تـوده  

 . ايران تكيه داشت
با برقراري حكومت ملي در آذربايجان، براي نخستين 
بار در بخشي از ميهن ما، تحوالت بنيادين بـه سـود     

آزادي هـاي    :  توده هاي محروم تحقـق پـذيـرفـت      
دمكراتيك تامين گرديد، اصالحات مترقي ارضي در   

 3ادامه در صفحه   

از فراخوان خانواده دانشجويان در بند حمايت 
 4كنيم                                                          در صفحه 
حزب توده ايران بازداشت فعاالن سنديكايي را 
 4محكوم مي كند                                       در صفحه 

كارپايه اي :  كنفرانس ملي كنگره ملي آفريقا
  8براي آغازي نو                                        در صفحه 

 2ادامه در صفحه   

با تخفيف موقت تنش ها و فشـارهـاي   
بين المللي، كه دولت احمدي نژاد از آن     
به عنوان ابزاري براي خـامـوش كـردن      
مخالفت هاي داخلي و  پشت پرده نـگـاه   
داشتن ابعاد بحران رژيم  بهره مي جست، 
-مسئله دشواري هاي فزاينده اقتصادي   

سياسي رژيم واليت فقيه و دولـت بـر         
گمارده احمدي نژاد بيش از پـيـش در         

 . معرض قضاوت همگاني قرار مي گيرذ
احمدي نژاد در مصاحبه اي كـه  روز      

آذرماه انجام داد در پاسخ بـه     26دوشنبه 
علل وخيم بودن اوضـاع اقـتـصـادي و         
افزايش شديد تـورم عـلـل مشـكـالت          

وري    بـهـره  “ ساختاري اقتصاد كشور را     
پايين، باال بودن هزينه تمام شـده كـاال،     

پذيري در توليـد، اتـكـاء       نداشتن انعطاف
درآمدهاي دولت به نـفـت، بـاال بـودن         
مصرف دولت، تراز منفي و فزاينده تجاري 

” اتكاء به واردات و ارز“ دانست و  ”  كشور
را از جمله عوامل اصلي افـزايـش تـورم      

 . اعالم كرد
نژاد در ادامه مصاحبه خود، علت  احمدي

دوم خارجي تاثيرگذار بر افزايش تـورم را    
” كاهش برابري دالر در برابر ساير ارزهـا “ 

اقتصاد داخلي ما بر پايـه  “ :  دانست و افزود
دالر گره خورده است و چون در تمام دنيا 

قيمت دالر كاهش داشته ولي ما براساس 
ايـم،   قوانين قيمت آن را ثابت نگه داشته

تورم مضاعفي بر اقتصاد پديد آورده است 
ايـم بـا        كه البته در دولت سعي كـرده   

كاهش تعرفه، اثرات تورمي آن را كاهش 
احمدي نژاد در بخش ديگري از “   . دهيم

سخنان خود رشد نقدينگي را از جـملـه     
 .عوامل داخلي تشديد تورم اعالم كرد

اين اعترافات احمدي نژاد از زوايـاي      
بررسي دقـيـق   .  مختلفي قابل توجه است

مصاحبه رئيس جمهور بر گمارده رژيـم    
حاكي از شكست سياست هـاي دولـت     
احمدي نژاد در همه عرصه هاي اساسي 
اقتصادي از جمله كنترل تورم، داشـتـن     
توازن معقول بين واردات و صـادرات        
كشور،  ادامه مخرب ساختار اقـتـصـادي    
تك محصولي و متـكـي بـر نـفـت و            
همچنين رشد خارج از كـنـتـرل ثـروت       
بخش خصوصي و نقدينگي آن در مقابل 
تشديد فقر و محروميت توده هاي وسيـع  

 .  مردم است
تشديد بحران اقتصادي، افزايش تـورم  
و فشار فزاينده بر ميليون ها شـهـرونـد      
ميهن ما، كه از تأمين يك زندگي حداقل 

حزب توده ايران الغاي ستم ملي و تامين حقوق برابر خلق هاي ساكن كشور را از * 
اولويت هاي مبارزاتي خود به شمار مي آورد، و قويا خواستار حل عادالنه مسئله ملي در 

حزب ما قاطعانه با تحريكات . چارچوب حفظ استقالل و تماميت ارضي ايران است
امپرياليسم در زمينه ايجاد نفاق ملي مبارزه كرده، و هر گونه اقدام جدايي طلبانه از سوي 

 . هر نيرويي را به زيان منافع ملي ميهن ما مي داند

 در اين شماره
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اگر كامال اجـرا   44سياست هاي ابالغي اصل ”  : وي سپس ادامه داد
شود تنها به معني واگذاري صنايع نيست و كارها به بخش عـمـومـي،      
تعاوني و خصوصي واگذار مي شود، رونق اقتصادي به گونه اي خواهـد  

 ”.بود كه اشتغال مولد افزايش يافته و نرخ بيكاري كاهش مي يابد
اين مواضع به دنبال عقب نشيني موقت و حساب شـده از اصـالح       

تاكيد بر سـيـاسـت    !  اساسي قانون كار،  معنا و مفهوم معيني را داراست
كه محتوي واقعي آن خصوصي سازي صنايع واز  44هاي ابالغي اصل 

جمله صنايع راهبردي و مادر كشور است، بدون تامين امنيت سرمايه و   
تدوين و تصويب قوانين حمايتي از سرمايه به زيان نيروي كار و منافـع  
كارگران و زحمتكشان امكان پذير نيست، از اين رو، وزارت كار دولـت    
ارتجاع در چارچوب برنامه هاي اقتصادي رژيم واليت فقيه، ضمن عقب 
نشيني تاكتيكي از اصالح اساسي قانون كار، به شيوه ديگري متـوسـل   

ماده قانون كار فعلي بـا     10تا  8گرديده كه بر پايه آن در كنار اصالح 
برنامه اي مشخص روابط و قوانين موجود در حوزه كارگري و مـيـان       
كارگر و كارفرما به سود كالن سرمايه داران تغيير كرده و آنچه تاكنون 
كالن سرمايه داران از اصالح اساسي قانون كار انتظار داشتند، با ايـن    

 .برنامه مشخص برآورده مي شود
آذر ماه، در گزارشي بـا عـنـوان       14، ” مهر“ در اين رابطه خبرگزاري 

از قول روابط . ”تدوين برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار كار آغاز شد“
تدوين برنامه پنـج سـالـه      ” :  عمومي وزارت كار و امور اجتماعي نوشت

پنجم در حوزه بازار كار با نگاهي جامع و مبتني بر سياست هاي فعـال،  
حمايتي و تنظيمي اقتصاد كالن در وزارت كار و امور اجتماعي آغاز شد، 
با توجه به نقاط ضعف و قوت و نيز عملكرد برنامه هاي اول تا چـهـارم   
توسعه ودغدغه هاي ناشي از معضل بيكاري در كشور و هـمـچـنـيـن      
پيچيدگي و ويژگي هاي چند اليه بازار كار، ساختار سازمانـي تـدويـن      
برنامه دراين وزارتخانه درحال شكل گيري است، فـرابـخـشـي بـدون        

و تعامل چند وجهي سياست ] به جمله خوب توجه شود[ماهيت بازار كار 
هاي مذكور در اين حوزه ونيز تاثير گذاري اجتناب ناپذير آن بر سـايـر     
حوزه ها دقت نظر مضاعفي را در تدوين برنامه هاي پنج ساله پنجم در 

را جهرمي وزير كـار  ”  دقت نظر مضاعف“ اين ”  . حوزه بازار كار نياز دارد
 .طي سخناني به خوبي روشن و چارچوب آن را ترسيم كرده است

وزير كار در جريان همايش موسوم به غدير و كار آفريني با تمجيد از  
نقش سرمايه گذاران در رشد اقتصادي و حل مسئله بيكاري با تاكيد بر 
برقراري امنيت همه جانبه اقتصادي و حقوقي و سياسي براي سرمـايـه   

جامعه اي كـه    ” : گذاران توسط دولت احمدي نژاد با صراحت تاكيد كرد
سست باشد و كار آفرين در آن نباشد زير بار ذلت خواهد رفـت، فضـا       
براي كار آفرين و كار آفريني بايد فضاي كسب و كار باشد، مسئولـيـت   
پذيري و وفاي به عهد به اطمينان ميان كارفرما و كارگر تعميـق مـي     

 ”.بخشد، فرصت ها را بايد براي كارآفرنيان مهيا ساخت
آذر ماه،   18، ”فارس“از سوي ديگر وزير كار در مصاحبه با خبرگزاري 

براي سرمايه گذاران را شكافت و در اين مورد خـاطـر   ”  فرصت“ مسئله 
تاثير اصالحات دولت در نظام بانكي، بيمه اي و برنامـه  ”  : نشان ساخت

. ريزي كشور در اشتغال و بهبود فضاي كسب و كار بسيار جدي اسـت   
قانون اساسي از سوي مقـام   44طبيعتا با ابالغ سياست هاي كلي اصل 

 20معظم رهبري و همچنين حركت به سمت تحقق سند چشم انـداز    
شرح وظايف بخش هاي مختلف تاثير گذار در امور اقتـصـادي،   ...  ساله 

 ”.فرهنگي و اجتماعي مورد بازنگري جدي قرار گرفته و مي گيرد
جهرمي با تاكيد بر حركت اثر بخش در سمت اسـتـراتـژي اصـلـي        
اقتصادي جمهوري اسالمي، يعني پيوستن به سازمان تجارت جهـانـي،   
اصالح و خصوصي سازي بانك ها و صنعت بيمه را در آينده اي نزديك 
قابل تحقق دانست و آن را شالوده اجراي سياست هاي ابالغي اصـل    

وي همچنين در اين خصوص به نقش وزارت كار در ارايـه      .  ناميد 44
ما ” :پيشنهاد هاي مشخص در زمينه خصوصي سازي اشاره كرد و افزود

يك حركت بسيار بزرگ و اساسي در كشور در جهت بهبـود مـحـيـط       
 ”.كسب و كار و حمايت از بخش غير دولتي را آغاز كرده ايم

به اين ترتيب شاهد افزايش نقش وزارت كار در تصميم گـيـري هـاي كـالن         
اقتصادي رژيم واليت فقيه هستيم كه شالوده اين اقدامات را چگونگـي سـازمـان      

 . و قوانين ناظر بر روابط ميان كارگر و كارفرما تشكيل مي دهد” بازار كار“دادن 
با چنين سياست هايي نه تنها يورش به منافع و حقوق كارگران و زحمتـكـشـان    
پايان نيافته، بلكه دور جديدي از حمله به حقوق مزد بگيران، و در راس آنها طبقـه  
كارگر، تدارك ديده شده كه به زودي همراه با  برنامه پنجم توسعه و در چارچـوب  

. اجتماعي رژيم واليت فقيه به مرحله اجرا در خواهـد آمـد    -سمت گيري اقتصادي
كارگران و زحمتكشان ميهن ما به حق در برابر اين برنامه اعتراض و مقاومت كرده 

اگر قرار است درحوزه مربوط به بازار كار كه با زندگي و سرنـوشـت   .  و خواهند كرد
ميليون ها زحمتكش ارتباط مستقيم دارد، تصميم گيري شود و به اصطالح سياست 

به اجرا در آيد، چرا نبايد نمايندگان واقعي مزد بگيران كه در تشكل “  نويني “  هاي 
مي بايد متشكل باشند، طرف مشورت و رايـزنـي     ]  سنديكاها[ هاي مستقل صنفي 

قرار گيرند؟ و چرا اصوال دولت ضد كارگري احمدي نژاد و وزارت كار ايـن دولـت     
مانع فعاليت آزادانه و مستقل سنديكاهاي كارگري كه صرفا فعاليـت صـنـفـي و         
سنديكايي دارند مي شود و كارگران و زحمتكشان ايران از حق طبيعي خود محروم 

قرار است با هدايت وزارت كار قوانين مربوط به حقـوق كـارگـران در        !  مي سازد؟
 . تغييرات اساسي كند) برنامه پنجم(چارچوب برنامه جديد توسعه 

در اين زمينه وزارت كار با صراحت هر چه تمام تر اعالم داشته كـه، بـا اتـاق        
امـا از    .  بازرگاني، فعالين بخش خصوصي و جز اينها مشورت و رايزني مـي كـنـد     

 !كارگران و نمايندگان واقعي آنها حتي سخني هم به ميان نمي آيد
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما بر اساس حقوق مسلم و بديهي خود، از 
اين حق به صورت قانوني برخوردار هستند كه در ارتباط با مسايل مربوط به منافـع  

در مـنـشـور      .  خود در جريان قرار گرفته و نظرات و پيشنهادهاي خود را ارايه كنند
جهاني حقوق سنديكايي مصوبه فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري با دقت و به 

كارگران حق دارند در محل كار خود يا در هر ”  : روشني هر چه تمام تر تاكيد شده 
جاي ديگر گرد هم آيند، به مذاكره بنشينند و عقايد خود را در خصـوص تـمـام          

به عالوه در منشور جـهـانـي      ” .   مسايلي كه به آنان مربوط است آزادانه ابراز كنند
سنديكاهاي كارگري حق دارند از مـنـافـع هـر           ”  : حقوق سنديكايي قيد گرديده 

كارگري دفاع كنند و هر مسئله اي را كه به منافع كارگران مربوط است، بـررسـي     
سازمان هاي سنديـكـاهـايـي     “ و نيز ”  . كرده و در باره آن اظهار نظر و دخالت كنند

كارگري بايد در تمام مسايلي كه مستقيم و غير مستقيم به كارگران مـربـوط مـي      
 ”.شود، بخصوص در تنظيم قوانين و آيين نامه ها،  طرف مشورت قرار بگيرند

پر واضح  است ارتجاع حاكم با آگاهي كامل و حساب شده نه تنها مانع از فعاليت 
آزاد و مستقل سنديكاهاي واقعي كارگري مي شود، بلكه به عمد بـا ايـجـاد جـو         

 .سركوب و فشار سعي در تحميل سياست هاي ارتجاعي و ضد كارگري دارد
وزارت كار درحال حاضر به عنوان يكي از مجريان اصلي اجراي سياسـت هـاي     

، برنامه اي بس خطرناك را براي زحمتكشان تدارك ديده، و بايـد  44ابالغي اصل 
با هوشياري و مبارزه اي پيگير حول محور احياي حقوق سنديكايي و تامين حقـوق  
و منافع زحمتكشان در همه عرصه ها، اين سياست كارگر ستيزانه را بـه چـالـش      

 !طلبيده و با آن مقابله كرد
 

 ...ادامه وزارت كار و اجراي 
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جهت منافع دهقانان انجام پذيرفت، امالك فئودال ها و مالكان به همراه زمـيـن   
هاي خالصه، با شركت مستقيم دهقانان، ميان كشاورزان  تقسيم شـد، زنـان از         
حقوق انساني و از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردار گرديدند و بـراي      

 .  اولين بار در تاريخ ايران در انتخابات شركت جستند
آذر، بر خالف تبليغات ارتجاع وامپرياليسم، از همان ابتداي كار دفاع از    21جنبش 

برجستگـي  .  استقالل و تماميت ارضي ايران را در سرلوحه برنامه هاي خود قرارداد
ايـن  .  مهم اين جنبش، خصلت عميقا ملي و مردمي و كامال دمكراتيك آن بـود     

 .خصايل شالوده حركت و مبارزه واقعي هر نيروي ملي براي الغاي ستم ملي است
آذر از آنجا كه خود را در چارچوب جنبش سراسري مردم ايران تعريـف   21جنبش 

مي كرد و مدافع جدي استقالل واقعي ايران و استقرار حاكميت ملي در سـراسـر     
حـزب تـوده     .  كشور بود با استقبال گرم احزاب ملي و همه مردم ايران قرار گرفت

و ديگر احزاب و سازمان هاي ملـي و    )  عضو جبهه ملي ايران( ايران ، حزب ايران 
 . آذر قلمداد مي شدند 21مردمي از حاميان جنبش 

حزب توده ايران همواره تاكيد كرده، ايران كشوري است، كه خلق هاي گوناگوني 
. در آن زندگي مي كنند كه هر يك سابقه هزاران سال زندگي در اين كشور دارنـد 
اين خلق ها عالوه بر آن كه با يكديگر ميهن مشتركي به نام ايران، ريشه  هـاي    
مشترك فرهنگي و سرنوشت و تاريخ مشتركي دارند، در عين حال هر يك داراي   
ويژگي هاي ملي خاص خود هستند و بنابراين براي اداره كردن امور صرفا محلـي  
. خود حقوق طبيعي و مشروعي دارند كه بايد به آن توجه و آنها را برآورده ساخـت 
در اوضاع حساس كنوني، به ويژه با توجه به حضور گسترده امپرياليسم در منطقـه  

براي آنكـه  .  ما، ضرورت حل عادالنه مسئله ملي، اهميت دو چندان كسب مي كند
از يكپارچگي ملي و تماميت ارضي كشور در برابر تحريكات و مقاصد شوم استعمار 

 . گران دفاع كرد، برخورد اصولي با اين مسئله، اولويت اساسي دارد
. به اعتقاد ما به همين دليل نبايد مسئله ملي را انكار و از حل آن شانه خالي كـرد 
مسئله ملي يعني مسئله راه هاي رهايي ملت هاي اسير و برقراري تساوي حقـوق  

مسئله ملي محتوي و مضمون و اهميت يكسان .  بين خلق هاي ساكن كشور واحد
يعـنـي   .  بايد با آن همواره برخورد مشخص تاريخي داشت.  در تمام دوران ها ندارد

براي حل صحيح آن الزم است تكامل جامعه را در دوران هـاي مـخـتـلـف،              
خصوصيات تكامل هر كشور معين، تناسب نيروهاي طبقاتي در صحنه جهان و در 
درون كشور معين، درجه فعاليت توده هاي زحمتكش و محروم ملت هاي مختلف، 

حـل  .   سطح آگاهي تشكل آن ها را به حساب آورده و واقع بينانه ارزيـابـي كـرد     
اصولي مسئله ملي و طرح صحيح آن در چارچوب مبارزه سراسري قـابـل تصـور      
است، به عبارت دقيق تر مبارزه براي الغاي ستم ملي و تامين حقوق برابر خلق ها 

براي حل درست مسئله ملي بايد آن را بـه  .  هميشه تابعي از مبارزه سراسري است
درستي طرح كرد و براي طرح درست آن بايد خود مسئله را آن چنان كه هست به 

 .شيوه علمي درك كرد
در اوضاع دشوار كنوني كه ارتجاع حاكم حقوق بديهي خلق هاي ساكن ايـران را    
پايمال و به شيوه هاي ضد انساني مبادرت مي ورزد، مبارزه براي رفع ستم مـلـي   
تابعي از نيازهاي مبارزه سراسري جنبش مردمي در راه نيل به استـقـالل، آزادي،     

بايد قاطعانه با نيـروهـا و     .  صلح و عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فقيه است
جرياناتي كه آگاهانه و ناآگاهانه مسايل ملي را به مسئله عمده و اساسي بدل مـي  

مسئله ملي و حل عادالنه آن بايد به عنوان بخشي و .  كنند، مخالفت و مبارزه كرد
تابعي از اهداف اصلي جنبش سراسري قلمداد گردد، در غير اين صورت جـنـبـش    
سراسري تضعيف و جنبش ملي نيز تكيه گاه اصلي خود را از دست داده و امكـان  
مانور نيروهاي ارتجاعي، رژيم ضد ملي واليت فقيه و امپرياليسم جهاني افـزايـش   

تجربه تاريخي در مبارزه . يافته و خطر بيشتر از هر باره جنبش را تهديد خواهد كرد
بهمن، ايـن     2آذر و  21براي الغاي ستم ملي در ايران، به ويژه دو رخداد تاريخي 

 .موضوع را به اثبات مي رساند
شالوده سياست ملي حزب توده ايران، همان گونه كه اسناد تاريخي بـه خـوبـي        
گواهي مي دهند، دفاع پيگير و اصولي از منافع و حقوق خلق هاي ساكن ايران و   

حزب ما بين مبارزه به حق و اصـولـي     .  مبارزه دليرانه در راه الغاي ستم ملي است
خلق هاي ايران براي حقوق برابر و رفع ستم ملي و تامين استقالل و تـمـامـيـت     
ارضي ايران، با اقدامات ماجراجويانه و تحريك آميز جريانات وابسته به امپرياليسم 

ما از مبارزه حـق طـلـبـانـه        .  و ارتجاع منطقه تفاوت اصولي و بنيادين قابل است
قاطعانه دفاع كرده و با تمام نيرو بر ضد تفرقه افكني و نفاق ملي كه امپرياليـسـم   

 !آن را تدارك ديده، مقابله و پيكار مي كنيم

 ...ادامه تعميق بحران در پاكستان ...ادامه ضرورت حل مسئله 
، ) دالر در مـاه        40در حـدود    ( و حداقل دستمزد )  دالر در سال

بيكاري و تورم فزاينده، خصوصي سـازي گسـتـرده در اجـراي             
دستورهاي بانك جهاني و صندوق بين المللـي پـول، از جـملـه           
خصوصي سازي صنايع برق، مخابرات و فوالدسـازي كـه هـزاران        
كارگر را در معرض بيكاري قرار داده است، عملكرد تجـاوزكـارانـه    
ارتش در استان هاي بلوچستان و سند، فقر و بيسوادي و عـقـب       
افتادگي و بي ثباتي در كشمير و بي توجهي دولت نـظـامـي بـه         
مسايل اين منطقه حساس، و حضور پرقدرت نظاميان در عـرصـه     

فعاليت گروه هاي اسالمگرا نيز در سال هاي اخـيـر   .  اقتصاد كشور
اوج گرفته است كه با توجه به اين واقعيت كه اكثر جمعيـت ايـن     
كشور را مسلمانان تشكيل مي دهند، عاملي مؤثر در رخـدادهـاي     

 . اخير به شمار مي آيد
در مجموع، مردم پاكستان خواهان تحول و ترقي اجـتـمـاعـي       
هستند و به عنوان هدف اول، حكومت نظاميان را نشانه گرفته انـد  
كه ديگر حاضر به تحمل آن نيستند، حتي در استان پنجـاب كـه     

اسـتـعـفـاي     .  نظاميان به طور سنتي در حكومت حضور داشته اند
. ژنرال مشرف از مقام نظامي اش را بايد از اين منظر نـگـاه كـرد       
امپرياليسم، و به ويژه آمريكا و انگليس، متوجه اين شرايط است و   

از دسـت خـود و         اوضاع اين منطقه جهان    براي اين كه كنترل
 –يارانش خارج نشود، خواهان آرام كردن اوضاع و نيز حفظ ظاهر   

در نتيجه فشار جنبش جهاني صلح و دموكراسي در سـال هـاي       
از سوي ديگر، امپرياليسم نمي خـواهـد كـه قـدرت         .  است -اخير

نظامي پاكستان به هيچ وجه تضعيف شود چرا كه در مـعـادالت       
پـاكسـتـان    .  نظامي و برتري طلبانه امپرياليسم عاملي مهم اسـت   

داراي توان تسليحات هسته اي از لحاظ استراتژيكي همواره پايگاه 
مستحكمي براي نيروهاي نظامي آمريكايي و انگليسي بوده است و 

، وظيفه حفاظت از منافع آمريـكـا   » حفظ امنيت داخلي« عالوه بر 
ها در منطقـه را    » ناآرامي« در برابر اتحاد شوروي سابق و سركوب 

، ) نقشي مشابه رژيم نظامي شاه سابق ايـران   ( به عهده داشته است 
از جمله در كشمكش هاي موجود در كشور همسايه افغانستـان و    
سركوب القاعده و طالبان، و احتماالً براي قدرت نمايي در بـرابـر       

براي امپريالـيـسـم    گرچه حفظ چنين قدرتي ا.  هندوستان يا چين
اما  با توجه به جغرافياي سياسي جـديـدي كـه         بسيار مهم است

امپرياليسم در سال هاي اخير براي اين منطقـه طـراحـي كـرده         
است، تغيير در شكل و ظاهر و چگونگي عملكرد دولت نيز برايـش  
اهميت دارد، چرا كه حتي در ظاهر هم شده مي خـواهـد نـقـش       

به اين ترتيب، رياست جمـهـوري   .  دموكراسي خواهي را بازي كند
مقامي غير نظامي مي شود، و بدون اين كه تغييري در مـحـتـواي    
نظام سياسي كشور صورت گيرد نظـامـيـان تـحـت هـدايـت و              

داخـلـي و     فرماندهي ژنرال كياني در پشت پرده به ايفاي نـقـش     
براي تسكين ناآرامي ها و جلوگيـري  .  شان ادامه مي دهند خارجي

از تعميق جنبش مردمي بازيگران قديمي مثل بي نظير بوتو و نواز 
شريف ميدان فعاليت مي يابند كه در برنامه هايشان كمتر نشـانـه   
اي از توجه جدي به منافع و خواست هاي زحمتكشان ديده مـي    

اگرچه انتـخـابـات    .  شود، و هر دو مورد اتهام فساد مالي قرار دارند
آزاد به نوبه خود مي تواند گامي مثبت در راه اعـاده آرامـش و           
دموكراسي باشد، اما اين نيروها اميدوارند با پشتيباني آمـريـكـا و      
انگليس بتوانند در انتخابات پارلماني دي ماه دولـتـي ائـتـالفـي          
تشكيل دهند و تحت رياست جمهوري مشرف در قدرت دولـتـي     
شريك شوند تا بتوانند منافع ويژه حاميان داخلي و خارجي خـود    

پرويز مشرف هم كه با حمـايـت غـرب و از راه            .  را تأمين كنند
كودتاي نظامي به قدرت رسيده است، درك مـي كـنـد كـه در           

در شـرايـط    صورت عدم تأمين خواست حاميانش احتمال دارد كه
او از روي ناچاري تـن  .  با مهره ديگري جايگزين شود جديد منطقه

به تقسيم قدرت مي دهد تا هم تأمين كننده خواست پشتيبـانـان   
غربي اش باشد و هم منافع خود و طبقات حامي خود را در داخـل  

 .حفظ كند
رويدادهاي آينده روشنگر مسير تحـوالت جـنـبـش مـردمـي           

اما آنچه در آن ترديدي نيست  تا زماني كـه    .  پاكستان خواهد بود
خفقان حكومت نظاميان در جامعه پاكستان از ميان نرود و عدالت 
اجتماعي و آزادي برقرار نشود، زمينه هاي عيني تحول خواهي بـه  
قوت خود باقي خواهند ماند و مردم پاكستان به پيكار شان بـراي    
حقوق اساسي و انساني شان ادامه خواهد داد، چه نيروهاي غارتگر 

 .خارجي و سركوب گر داخلي بخواهند، چه نخواهند
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از فراخوان خانواده دانشجويان در   
 بند حمايت كنيم

 
خانواده هاي دانشجويان باز داشـتـي، در       

آذر امسال، فراخوانـي را جـهـت         16مراسم 
اعتراض به دستگيري فرزندان خود انـتـشـار    

 .داده اند
آنچه “ :  در بخشي از اين فراخوان آمده است

امسال در روز دانشجو روي داد، تكرار همـان  
صحنه هايي است كه رژيم گذشته هر سـالـه   
در برخورد با جنبش دانشجويي ايـجـاد مـي      

گرامي داشت روز دانشجو سنت پنجاه و .  كرد
چند ساله جنبش دانشجويي ايـران اسـت و       
دانشجوياني كه امسال به اتـهـام بـرگـزاري       
مراسمي، با محوريت مخالفت بـا جـنـگ و        
تحريم، بازداشت شده اند در زمـره شـريـف      

ما خواهـان  .  ترين فرزندان اين آب و خاك اند
آزادي سريع و بي قيد و شرط فرزندان اسـيـر   

 ”.خود هستيم
حزب توده ايران همچنانكه بالفاصله پـس  
از دستگيري اين فرزندان دلير و برومند ميهن 
و جوانان ميهن دوست و مردمي، كارزار بيـن  
المللي دفاع از آنان را از طريق فـدراسـيـون      
جهاني جوانان دمكرات به راه انداخـت، هـم     
اينك هم صدا و همگام با خانواده هاي ايـن    
مبارزان جوان، خواستار آزادي بي قيد و شرط 
آنان است و در اين راه همه امكانات خـود را    

درعين حال حزب ما معتقد است . بكار مي برد
ديگر گردان هاي جنبش مردمي مانند جنبش 
كارگري و زنان وظيفه دارند در اين وضعيـت  
دشوار حمايت خود را از دانشجويان در بند و   
جنبش دانشجويي اعالم داشته و بر تـقـويـت    
پيوند ميان همـه گـردان هـاي جـنـبـش             
دمكراتيك و آزادي خواهانه مردم ايران تاكيد 

 .كنند
دانشجويان و جوانان مدافع صلح و منافع *

 !توده هاي محروم جامعه را آزاد كنيد
 

 بازداشت فعاالن سنديكايي
در ادامه برنامه اعمال فشار هدفـمـنـد بـر       
جنبش مستقل سنديكايي زحمتكشان ميـهـن   

تن از فـعـاالن        4ما، در اواخر آذر ماه سال، 
سنديكايي در پارك چيتگر تـهـران تـوسـط       
نيروهاي انتظامي جمهوري اسـالمـي بـدون      

در .  هيچگونه دليل قانوني بازداشـت شـدنـد     
تن، يكي از اعضاي هيئت مديـره   4ميان اين 

بازداشت شدگان همگـي از    .  سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه نيز حضور دارد
رفاهي و بطور كلي سنديكايي نداشته و كليه -فعاالن مستقل سنديكايي هستند و اقدامي جز فعاليت صنفي

 .فعاليت هاي صنفي آنان علني، قانوني و در چارچوب مقررات جاري در جمهوري اسالمي بوده است
بازداشت اين فعاالن كارگري، بخشي از سياست هدفمند رژيم واليت فقيه در آستانه انتخابات مجـلـس   
هشتم است كه طي اين برنامه رژيم مي كوشد گردان هاي مختلف جنبش مردمي را زير فشار فـزايـنـده    

 !قرارداده تا به زعم خود از رشد و گسترش آن جلوگيري كرده و آن را مهار نمايد
حزب توده ايران ضمن محكوم ساختن اينگونه اقدامات سركوبگرانه بر ضد مبارزان سنديكايي، خواستار 

 .آزادي بي قيد و شرط همه كارگران و فعالين سنديكايي در بند بدون هيچ استثنائي است
 
 گذارد مي” المال بيت“ميليون تومان روي دست  300نژاد   سفر حج احمدي* 
 

اي از نزديكـان خـود بـا يـك            نژاد به همراه عده ها گزارش دادند كه رئيس جمهور احمدي خبرگزاري
اين سفر پنج روز به طول انجاميد كه به گفته رئيس جـمـهـور و        . هواپيماي اختصاصي به سفر حج رفت

بر اساس گزارش هاي منتشره به نظر مي رسد كه  ايـن    .   نزديكان او سفري شخصي  بود  و  نه رسمي
امري كه بايد . ميليون تومان در بر داشته است 300اي بالغ بر  مسافرت شخصي براي مردم ميهن ما هزينه

اين موضوع از آن رو داراي اهميت است كه تا پيش از ايـن  .  ناميد”  المال بيت“ آن را سوءاستفاده آشكار از 
هاي اقتصادي توسط مقامات دولتي، هـواداران   هاي جناحي و گروهي بر سر سوءاستفاده در جريان درگيري

و ”  ريخت و پـاش     “ ها را عامل  رفتند و آن نژاد همواره انگشت اتهام را به روي ديگران نشانه مي احمدي
خصوص در دوره موسوم به اصالحات و در آستانه انتـخـابـات     اين امر به.  كردند فساد اقتصادي معرفي مي
منتها گويا در اين مورد هم مانند ديگر شعارهاي دروغين رئيس جـمـهـور    .  گير بود رياست جمهوري چشم

نژاد و هواداران وي بسيـار كـوتـاه       و نشان داد كه حافظه احمدي.  ارتجاع، شعاري ميان تهي از كار درآمد
اي    گـونـه   نژاد سعي كردند با فرار به جلو، به هرچند كه پس از بازگشت از اين سفر اطرافيان احمدي.  است

، با اتكاء به منـابـع   ”روز“ولي بر اساس گزارش . اين سفر شخصي را مسافرتي دولتي و رسمي قلمداد كنند
جمهور و هيئت همراه در سفرحج تمـتـع     روزه هواپيماي اختصاصي رييس  5استقرار “ :  آگاه آمده است كه
از آن جا كه سـفـر   ..    . تحميل مي كند  ميليون تومان هزينه به بيت المال  300تا  250وي به رياض حدود 

شخصي بوده است، با اين همه هزينه هاي اين سفر قرار اسـت كـه بـا          رييس جمهور به عربستان سفر 
 ” .دولت تحمل شود نفره به بودجه  30هاي هيئت همراه  هزينه

نژاد چند خبرنگار نيز براي ثبت و ضبط وقايع سفر جـزو   جا است كه در ميان همراهان احمدي جالب اين
بدون شك وظيفه اين خبرنگاران تهيه گزارشات تبليغاتي و پر سرو صدا از .  اند همراهان رئيس جمهور بوده

خبرگزاري ايرنا در   .  هم در آستانه انتخابات بعدي است كاري آن يك سفر شخصي و خصوصي براي فريب
اين باره نوشت كه سه خبرنگار و يك تصوير بردار از واحد مركزي خبر، يك خبرنگار از خبرگزاري مهر و   

چنين ضمن نام بردن  ايرنا هم   . روزنامه ايران نيز در اين سفر رييس جمهور را همراهي كردند  مدير مسوول 
ها از مقامات باالي حكومتـي و از       دهد كه همه آن از همراهان رئيس جمهوري براي سفر حج نشان مي

هـاي     پرسند، اين بود وعده جا است كه مردم ميهن ما از خود مي اين.  آيند شمار مي نژاد به نزديكان احمدي
مـردم مـحـروم و        ...  هـا و   ”  زاده آقا“داده شده مبني بر مبارزه با فساد و سوءاستفاده اقتصادي؟ و افشاي 

رسد، و آيـا ايـن      ها به مصرف چه مخارجي مي پرسند كه حاصل زحمت آن كش به حق از خود مي زحمت
 نيست؟”  المال بيت“گونه حيف و ميل ها چيزي حز غارت 

 
 پاسخ از دولت و مجلس ارتجاع بيست سوال بي* 
 

سـري     يـك )  نماينده مردم بـيـرجـنـد    ( اخيراً يكي از نمايندگان سابق مجلس ششم به نام مهدي آيتي 
چند سوال ساده از مجلس هفتم و   “ هاي اينترنتي تحت عنوان  ها و سايت هايي را در برخي روزنامه پرسش

طرح كـنـنـده    .  ها شده است گويي به آن مطرح كرده و از دولت و مجلس كنوني خواهان پاسخ”  دولت نهم
” شمشيـر انـتـقـادات      “ گانه ضمن يادآوري اين نكته كه دولت و مجلس فعلي هميشه  اين سواالت بيست

كار گرفته شده است، خواهان آن شده كه با توجه به انتخابات  شديدي بر ضد مقامات و مسئوالن سابق به
ها پاسـخ   نزديك مجلس هشتم و رياست جمهوري نهم در آينده، براي روشن شدن اوضاع  به اين پرسش

به باور مـا    .  نژاد و مجلس ارتجاع عبث و بيهوده است البته انتظار گرفتن پاسخ از دولت احمدي.  داده شود
جاي شـكـي   .  دهد ها را داده و مي ها خود پاسخ همه پرسش كارنامه سياه عملكرد اين دولت در همه زمينه

نيست كه برخالف تبليغات هواداران ارتجاع هيچ گرهي از معضالت مردم ميهن ما باز نشده است، بلـكـه   
بـرنـد،      سر مي كشان در آن به ويژه محرومين و زحمت برعكس اوضاع اقتصادي و اجتماعي كه مردم ما به

 .نشان از بدتر شدن شرايط معيشتي دارد
هايي را در    پاسخ خواهند ماند ولي گاه خود طرح سوال پاسخ ها نيز بي با اين وجود هرچند كه اين سوال

 :هاي نماينده سابق مجلس اينك  سوال. پروراند كه جالب است دل خود مي
 : آيا در دوره مسئوليت مجلس هفتم و دولت نهم“
 گراني و تورم كمتر شده است ؟  -1
 بيكاري كاهش يافته است ؟  -2

 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت



1386ماه  دي  1شنبه     5   780شمارة  

 امنيت و رفاه عمومي بيشتر شده است؟  -3
 بهبود يافته است؟ ... محيط زيست ، آلودگي هوا ، ترافيك و -4
 ترقي كرده است؟ ) صنعت و كشاورزي(بخش توليد  -5
 بخش خدمات و ساختار ديوان ساالري و بوروكراسي اصالح شده است؟  -6
 وضع بيمارستانها بهتر شده است؟  -7
 وضع دادگاهها و دادسراها بهتر شده است؟  -8
 وضع ازدواج و طالق بهتر شده است؟  -9
 سوانح و حوادث كاهش يافته است؟  -10
 وضعيت روحي، رواني و فرهنگي جامعه به ويژه جوانان و دانشجويان بهتر شده است؟  -11
 رضايتمندي عمومي در جامعه بيشتر شده است؟  -12
زمينه اجراء حقوق عمومي و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي بيشتر فـراهـم شـده          -13
 است؟ 
 وضعيت روزنامه ها و رسانه ها بهتر شده است؟  -14
 وضعيت مسكن بهتر شده است؟  -15
 وضعيت شهر و شهرسازي و حقوق شهروندي بهبود يافته است؟  -16
 اوضاع بانكها بهتر شده است؟  -17
 وضع بيمه و خدمات عمومي ارتقاء يافته است؟  -18
 جايگاه اقتصادي و سياسي ايران در جهان ترفيع يافته است؟  -19
باالخره در جهت سالم سازي روح و روان و جسم و جان مردم به استناد آمار و ارقـام      -20

 ...تحوالتي پديد آمده است؟ 
 ”مهدي آيتي نماينده مردم بيرجند در مجلس ششم
هاي اكثريت مطلق مردم ميهن ما است،  جاي ترديدي نيست كه نكات عنوان شده، پرسش

واقعيت اين است كه مردم ميهن . شود طلبان بازتاب داده مي كه از جمله توسط برخي از اصالح
كنند و بـر داليـل و          ما هر روز با پوست و گوشت خود فشار، ستم و محروميت را لمس مي

 .مبارزه روزمره قشرهاي گوناگون ميهن ما حكايت از اين آگاهي دارد. مسببين آن آگاهي دارند
 

 آزاد سازي تجاري در بخش كشاورزي
 

بنابه پيشنهاد اتاق بازرگاني و صنايع، و موافقت و حمايت دولت احمدي نژاد، بـرنـامـه آزاد      
سازي تجاري در بخش كشاورزي ايران با هدف پيوستن به سازمان تجارت جهاني تهـيـه و     

مدافعـان ايـن     .  پس از طي مراحل قانوني، قرار است درآينده اي نزديك به اجرا گذاشته شود
آزاد سازي تجاري در بـخـش     ”  :برنامه با استفاده از امكانات تبليغاتي گسترده اعالم مي دارند

كشاورزي افزايش كارايي توليد محصوالت كشاورزي را به دنبال خواهد داشت و منجر به رفاه 
 ”.و افزايش سطح زندگي روستاييان مي گردد

اين گونه تبليغات دروغين از سوي اتاق بازرگاني و نهادهاي ديگر وسيعاً در رسـانـه هـاي      
در اين باره در اوايل آبان ماه سال از قول ” خبرگزاري مهر“به طور مثال . كشور انتشار مي يابد

با آزاد سازي تجاري در بخش كشاورزي از يـك طـرف       ”  :كارشناسان كشاورزي گزارش داد
واردات كاالهاي كشاورزي مي تواند مكمل براي توليدات داخلي بوده و با افـزايـش دامـنـه       
انتخاب محصوالت، منابع ديگري را براي تغذيه جامعه معرفي كند، از طرف ديگـر صـادرات     

منجر بـه ايـجـاد      ]  با كمك سازمان تجارت جهاني[ در بازارهاي جهاني !!]  ؟[ توليدات داخلي 
 ”.اشتغال و درآمد زايي مي شود

آزاد سازي تجاري در بخش كشاورزي نه تنها به توليد داخلي ياري نمي رساند، بلكه ورود   
درحال حاضر فقـط  .  كاالهاي خارجي را آسان تر و روستاييان ايران را به ورطه فقر مي كشاند

درصد، در بازار جهاني معاملـه مـي      9سهم اندكي از توليدات كشاورزي كشور، كمي بيش از 
شود، در بازار داخلي نيز، دالالن، واسطه ها و سلف خرها با كمك قشر توانگر دهقانان كه بـا  
سرمايه تجاري ارتباط دارند، حاكم هستند و توليد كنندگان واقعي يعني دهقانان بي زمين، كم 

شركت هاي بزرگ فـرامـلـي    .  زمين، خرده پا و ميانه حال توان رقابت و مقابله با آنها را ندارند
وانحصارات امپرياليستي تنها برندگان واقعي آزاد سازي تجاري در بخش كشاورزي بوده انـد    

در كشورهاي آمريكاي التين، آسياي جنوب شرقي ! واين امر در مورد ميهن ما نيز صادق است
و آفريقا، آزاد سازي تجاري در بخش كشاورزي، دهقانان تهيدست را با فقر وحشتناك رو بـه    

 .رو ساخته و آنها را به بردگان شركت هاي فرا ملي بدل كرده است
توليد كشاورزي ايران با سياست آزاد سازي تجاري كامال به ورطه نابودي كشانده خـواهـد   

 !شد

 به ياد رفيق شفيع فقيه نصيري ...ادامه نگاهي به رويداد هاي ايران 

با كمال تاسف مطلع شديم رفيق شفيع فقيه نصيري 
از مبارزان پر سابقه حزب ما چندي پـيـش در ايـران        

رفيق شفيع از اوان جواني به صفوف حـزب    .  درگذشت
توده ايران پيوست و طي دوران هاي مختلف زنـدگـي   
خود با وجود همه دشواري ها و ناماليمات تا پايان عمر 

 .به حزب و آرمان هاي آن وفادار ماند
رفيق شفيع كه پس از پيروزي انقالب از نخسـتـيـن    
فعاالن حزب در استان مازندران و شهر چالـوس بـود،     
تمامي امكانات خود را در دوره كوتاه فعاليت علـنـي و     

اين توده اي شريف .  آزاد، در خدمت حزب قرار داده بود
كه در ميان رفقا  و دوستان حزب شفيع خان ناميده مي 
شد، در نخستين روزهاي پس از پيروزي انـقـالب بـا      

كه بـراي    )  هسته مسئوالن توده( تشكيل كميته همت 
سازماندهي حزب در مناطق شمالي به ويـژه اسـتـان        
مازندران تشكيل گرديده بود فعاالنه حضور يافت و پس 
از تشكيل سازمان ايالتي مازندران از زمره فعاالن آن در 

 .زمينه مسايل دهقاني بود
وي رفيقي صميمي، گرم و مورد احترام در ميان همه 
همرزمانش بود، شفيع خان به دنبال يورش بـه حـزب     

در زندان از خـود      .  دستگير و مورد شكنجه قرار گرفت
روحيه اي مقاوم نشان داد و با سربلندي همه فشارهاي 
جسمي و رواني شكنجه گران رژيم واليت فـقـيـه را        

 .تحمل كرد
پس از آزادي از زندان جمهوري اسالمي، همچنان با 
زندگي در شهر خود، از احترام برخوردار و همگـان بـه     
عنوان توده اي وفادار، ثابت قدم و معتقد به آرمان هاي 

حـزب تـوده ايـران        .  انساني برايش ارج قايل بـودنـد  
درگذشت اين رفيق مبارز و پر سابقه را بـه خـانـواده،      

 .بستگان، دوستان، و رفقاي حزبي تسليت مي گويد
 !راهش پر رهرو باد

 ...ادامه كنفرانس كنگره ملي آفريقا 

كنفرانس اخير اعالم كرده است كه ستون اصلي فعاليت         
. كنگره ملي آفريقا، سازمان دهي و بسيج توده اي است          
اينها سنّت هاي پرافتخار كنگره ملي آفريقا هستند كه           
. در دوران اخير تا حدود زيادي به آن توجه نمي شد              
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي بر اين باور است كه            
تأكيد مجدد بر نقش رهبري كننده كنگره ملي آفريقا در          
تدوين و تكوين چشم اندازهاي گسترده سياست هاي          
راهبردي، البته بدون آن كه درگير جزييات امور دولتي           

ترديدي نيست كه ما به        . بشود، امري است حياتي     
كادرهايي ماهر و حرفه اي در دولت نيازمنديم، ولي بايد          
از خطر در حاشيه قرار گرفتن و مسخّر شدن توسط               

برحذر ) چه رسد به شركت هاي بزرگ       (تكنوكرات ها   
پنجاه و دومين كنفرانس سراسري كنگره ملي          . باشيم

آفريقا كار پايه اي را براي نوسازي و پيشبرد جنبش              
حزب كمونيست  . ترقي خواهانه ما فراهم آورده است        

آفريقاي جنوبي متعهد مي شود كه در چارچوب اين             
فرصت هاي تازه، به عنوان نيرويي طرفدار و خواستار            

 .اتحاد و پويايي عمل كند
 

 ) 2007دسامبر  19( 86آذر  28پولوكوانه، 
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نيز محرومند و در نتيجه اوج گيري نارضايتي عـمـومـي و      
نـمـونـه    “ همچنين  روشن شدن بي درايتي مجموعه دولت 

ولي فقيه، جناح هاي مختلف رژيم را بـه داليـل     ”  اسالمي
به دنبال افزايش انتقاد بـه    .   مختلفي به تكاپو انداخته است

عملكرد دولت احمدي نژاد از سوي ديگر جريانـات طـيـف      
ارتجاع حاكم، درگيري براي ايفاي نقش موثر در اين طيـف  
با هدف تعيين مسير و سياست هاي آن در تحوالت حال و   
آينده ايران بيش از گذشته از زواياي پنهـان خـارج و در         

تحرك كم سابقه و پر معنـاي  .  معرض ديد قرار گرفته است
جناحي از طيف ذوب در واليت كه ناطق نوري و الريجانـي  
در آن نقش اصلي را برعهده دارند، در كنار انتقادات صريـح  
چهره هايي نظير احمد توكلي به سياست هـاي دولـت و         

و ”  اصـول گـرايـي     “ تشديد كشمكش در جبهه به اصطالح 
تغيير و جابجايي در برخي مراكز با اهميت و تـاثـيـر گـذار       
حكومت مانند استعفاي ذوالقدر از معاونت وزارت كشـور و      
انتصاب وي به عنوان معاون ستاد كل نيـروهـاي مسـلـح       
همگي از فعاليت گسترده و پر تب و تاب جناح هاي طـيـف   
ارتجاع براي رويارويي با حوادث پيش رو و كسب آمـادگـي   
اين جناح ها براي ايفاي نقش و تاثيرگذاري در صـحـنـه        

بي دليل نيست كه علي الريجاني، كه .  سياسي ميهن ماست
اكنون عهده دار وظيفه نمايندگي ولي فقيه در شوراي عالـي  
امنيت ملي است،  در جمع گروهي از اعضـاي انـجـمـن           

دانشگاه تهران در ارتباط بـا    “  مستقل“ اسالمي دانشجويان 
مسايل كشور و موقعيت جناح بندي هاي مختلف يـادآوري    

اصالح طلب و اصول گرا جهت حفظ منافع ملي كـار  ”  : كرد
عقالي اين گروه ها مي فهمند و افراد خـبـره اي     .  مي كند

هستند، مناقشات انتخاباتي طبيعي است ولي نبايد با امنيـت  
ملي سايش ايجاد كند، هر كس كه قانون اساسي و چارچوب 
نظام را قبول دارد و بر اساس آن حركت مي كند مي توانـد  

 ” .براي كشور مفيد باشد
هاشمي رفسنجاني  نيز در جريان كنگره حزب اعتـدال و    
توسعه در سخنراني خود  با اشاره به حضور چـهـره هـا و        
جريانات اصلي درون و پيرامون حاكميت در اين هـمـايـش    

از تركيب چهره هاي حاضر در ايـن      ” :  خاطر نشان ساخت
مراسم بايد خوشحال بود، اين نشان مي دهد كه اراده اي در 
نيروهاي فعال سياسي كشور ايجاد شده است تا درآسـتـانـه    
برگزاري انتخابات مجلس هشتم كار درست را انجام دهيـم،  
اگر در مجلس هشتم مجمعي متشكل از برآيند صحيح افكار 
مردم شكل بگيرد در اين شرايط مي تواند نجات بخـش و    

 ”.پيش برنده اهداف انقالب و نظام باشد
رفسنجاني سپس با انتقاد از دولت احمدي نژاد و سياسـت  

من با همه نيروهاي سياسي كشـور حـرف     ”: هاي آن افزود
در اينجا بحث اصول گرا و اصالح طلب و مستقـل  .  مي زنم

همه دريك كشتي نشسته ايم و دريـك      .  و ميانه رو نيست
من همه شما را دوست ...  اقيانوس متالطم حركت مي كنيم

مي توان با همدلي فضاي انتخاباتي پـر شـوري       .  مي دانم
هيچ مانعي ندارد كه ما همه همدل باشيم و درعين ...  داشت

بايد مـجـلـسـي       .  حال هر جرياني نامزد خود را معرفي كند
بايد ...  بسازيم كه تكيه گاهي براي نظام،احزاب و مردم باشد

. بايد به سمت اعتدال رفت.  دست از افراط و تفريط بر داريم
اعتدال .  اعتدال به معناي دست برداشتن از عقايد خود نيست

حركت طبيعي تاريخ است و من اميـدوارم در مـاه هـاي          
سرنوشت ساز منتهي به انتخابات مجلس هشتم همدلـي و    
همراهي ما باعث شود برگ زرين و افتخار آميز ديگري در   

 ”.بگشاييم) نظام(تاريخ انقالب 

از تشكيل ائتالف اعتدال گـرايـان   ”  آفتاب“ به دنبال اين سخنان رفسنجاني پايگاه خبري  ...ادامه دولت ورشكسته
آذر ماه، از قول شـوراي مـركـزي         21، ” فارس“ در آينده اي نزديك خبر داد و خبرگزاري 
انتخابات مجلس هشتم از آسيب دو قطبي مـورد  ”  : جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي نوشت

انتظار افراطيون دور خواهد بود و ديگر عده اي راديكال نمي توانند با ايجاد فضاي سيـاه و    
 ”.سفيد به كرسي هاي قدرت دست يابند

از ديگر سو، جريانات اصالح طلب حكومتي نيز به نوبه خود مي كوشند در صف بـنـدي     
هاي نوين و تغييرات اجتناب ناپذير درون رژيم واليت فقيه مواضع تضعيف شـده خـود را       

، در گفت و گـو  ” سازمان مجاهدين انقالب اسالمي“ محسن آرمين، سخنگوي .  تقويت كنند
آذر ماه، ضمن ارزيابي و تحليل موقعيت جناح هاي مختلف اعـالم     19، ” اعتماد“ با روزنامه 

مجاهدين انقالب اسالمي و بطور كلي اصالح طلبان حكومتي آماده هستند ضـمـن     “ :  كرد
مذاكره و توافق با اصول گرايان به يك مصالحه دست پيدا كنند و اين امر به نفـع نـظـام      

عالوه بر اين جبهه مشاركت اسالمي نيز در بيانيه پاياني دهمين كنگره خود را در     ”  . است
بـا مشـي     ”  جبهه متحد واقع گرايي هدفـمـنـد   ” بحث پيرامون آينده رژيم پيشنهاد تشكيل 

 . است،  ارائه داد” سازمان مجاهدين انقالب اسالمي“را، كه شبيه مواضع ” سياست ورزانه“
از مجموعه گزارش رسانه هاي گروهي و همچنين منابع ديگر روشن است كه تالش هـا  
.  و رايزني هاي گوناگوني براي انتخابات هشتمين دوره مجلس صورت گرفته و مي گـيـرد    
تالش بخش هايي از اين نيروها، از جمله طرفداران رفسنجاني، كروبي و بخش هـايـي از     

، كه نگران عـواقـب   ” اصول گرايان“ اصالح طلبان و همچنين طيفي از نيروهاي موسوم به 
تند روي هاي دولت احمدي نژاد و وابستگان نظامي و انتظامي اين دولت اند، متوجه رسيدن 
به توافق براي چگونگي شركت در انتخابات و  قبول برخي از نامزدهاي جناح مخالف توسط 

 . شوراي نگهبان  است
مسئله قابل تأمل ديگر اين است كه درست در چنين اوضاعي نيروهاي سركوب گر رژيم 
واليت فقيه با برنامه اي از پيش تنظيم شده به جنبش دانشجـويـي يـورش بـرده و بـا              

اعمال فشار بـه    .  دستگيري نيروهاي ميهن دوست و چپ، به اين جنبش ضربه وارد آوردند
گردان هاي جنبش مردمي همانند دستگيري دانشجويان دگـرانـديـش، بـازداشـت هـاي           
خودسرانه فعاالن جنبش زنان و فشار فزاينده بر جنبش كارگري و فعاالن سنديكايي يـك    

رژيم واليت فقيه با توجه به تغييرات شتابان در صحـنـه   .  سياست هدفمند را دنبال مي كند
سياسي و امكان برخي تغييرات در توازن قوا در حاكميت مي كوشد جنبش مردمي را فـلـج،   
خنثي و مهار سازد، تا اين جنبش نتواند از تغيير و تحوالت سياسي، به سـود تـجـهـيـز و          

 ! سازماندهي خود استفاده كرده و بر معادالت به عنوان نيرويي فعال تاثيرگذار باشد
با توجه به اين وضعيت، نيروهاي ملي، آزادي خواه و مترقي وظايف و مسئولـيـت هـاي      

با وجود سياست هاي سركوبگرانه رژيم، جنبش مردمي هنوز  از   .  خطيري را بر عهده دارند
توان، موقعيت و امكانات متعددي برخوردار است كه درصورت استفاده صحيح و هوشيارانه از 

 .  آنها مي تواند به يك نيروي موثر در فعل و انفعاالت حال و آينده ايران بدل گردد
تدارك براي مقابله با توطئه هاي ارتجاع در رابطه با انتخابات مجلس هشتم  و بـراي        
درهم شكستن انحصار نيروهاي تاريك انديش و سپس حركت به سمت انتخابات ريـاسـت   
جمهوري بعدي و بركنار كردن دولت برگمارده احمدي نژاد تنها با تشديد مبارزه بر ضد نهاد 
هاي ارتجاعي همچون شوراي نگهبان و وادار كردن ارتجاع حاكم به عقب نشيني در مقابل 

تجربه دردناك هشت سال دولت اصالحات نشـان    .  خواست هاي توده ها امكان پذير است
در انتها تنها بـه  ”   حفظ نظام“ داد كه زدو بندهاي پشت پرده، مماشات و سازش زير عنوان 

 .  حفظ منافع ارتجاع  و ادامه  انحصار  آن بر اهرم هاي قدرت ياري مي رساند
سياسي دولت بـر گـمـارده ارتـجـاع و              -روند حوادث آينده از تشديد بحران اقتصادي

جنبش مردمي نيز .  ورشكستگي بيش از پيش تاريك انديشان هوادار اين دولت حكايت دارد
وظيفه دارد با اتحاد عمل و استفاده از همه روزنه ها و امكانات و شكاف هاي موجـود، بـه     
تجهيز و تقويت خود بپردازد و راه را براي ايجاد يك جبهه فرا گير بر ضد استبداد و بـراي      

تحوالت و ابتكارات و پيشنهادهاي سازنده و ارزشمند هفته هاي اخيـر  .   دموكراسي بگشايد
و نظاير آن نشان داد كه مي توان حول مسايل كليدي روز، به دور ” شواري ملي صلح“مانند 

ضـرورت چـنـيـن       .  از فرقه گرايي هاي معمول، گرده آمد و مبارزه مشتركي را به پيش برد
حركت هايي براي مقابله با توطئه ها و ترفند هاي ارتجاع در ماه هاي آينده كه ايران خـود  

 .  را براي انتخاباتي ديگر آماده مي كند بيش از پيش ضرور است

آزادي براي همه زندانيان سياسي 
 !ايران
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 پاكستانتعميق بحران در 
بسياري از مفسران سياسي  مهمترين عامل رويدادهاي اخير 

ماه هاي اخير در  رويدادهاي. پاكستان را ناديده مي گيرد
پاكستان به طور عمده و عيني ريشه در نارضايتي مردم پاكستان 

 .از وضع موجود دارد

 :گاهشمار
پرويز مشرف از مقام رياست ارتش و سمت نظامي اش كناره گيري كرد 

 86آبـان       12و يك رييس جمهور غير نظامي شد ولي پيش از اين در     
كرد و قانون اساسـي  )  بخوان حكومت نظامي( »  وضعيت اضطراري« اعالم 

در پي اعالم وضعيت اضطراري كـه بـه       .  كشور را به حالت تعليق در آورد
تصويب پارلمان نيز رسانده شد صدها تن از مخالفان در سـراسـر كشـور        

پاكستان بـا  « :  بازداشت شدند مشرف در پيام تلويزيوني اش مدعي شد كه
بحراني خطرناك رو به روست و دولت مورد تهديد اسالمگراهاي افـراطـي     

وضعيت اضطراري براي جلوگيري از بي ثباتي سياسي و حـفـظ   ... قرار دارد
اوهمچنيـن بـه     » .مبارزه عليه خشونت هاي طالبان و القاعده ضروري بود

ديوان عالي كشور حمله كرد كه در صحه گذاشتن بر رياست جمهوري او   
ديوان عالـي كشـور كـه از سـوي             .  در پي انتخابات اخير تعلل مي كند

مخالفان نيز تحت فشار قرار داشت، مي بايست در اين مـورد تصـمـيـم         
مهـرمـاه در رونـد         14مشرف در انتخابات »  پيروزي« گيري كند كه آيا 

) متشكل از نمايندگان پارلمان فدرال و استـانـي  ( كالج انتخاباتي پاكستان 
در حالي كه هنوز رياست ارتش را به عهده داشت، مخالف قانون اسـاسـي     
بوده است يا نه، چرا كه مطابق قانون اساسي پاكستان، كارمندان دولـتـي     

نمي توانند با حفظ سمت براي مقام هاي انتخابي )  از جمله رياست ارتش( 
در پي اعالم وضعيت اضـطـراري،     .  شركت كنندچنين پروسه اي ديگر در 

، پرويز مشرف قاضي افتخار محمد چاودري، رييس ديوان عالي كشـور را     
و چندين قاضي ديگر را نـيـز از كـار          كه موضعي مستقل از دولت دارد، 

آبان هزاران تن از وكالي دادگستري پـاكسـتـان و         14روز .   بركنار كرد
ديگران مخالفان سياسي و نيروهاي مردمي در اعتراض به اعالم وضعـيـت   
اضطراري در سراسر كشور به خيابان ها آمدند، كه با خشـونـت پـلـيـس        

حقيقت اين است كه از زمـان      .  مواجه و صدها تن از آنان بازداشت شدند
اعالم وضعيت اضطراري به طور عمده فعاالن حقوق بشر، وكال و فـعـاالن     
سياسي مورد تعقيب و بازداشت قرار داشته اند، نه نيروهاي طـالـبـان و        

 !القاعده
آبان ماه، يك روز پس از درخواست جورج بوش از مشرف كه از    17روز 

سمت رياست ارتش كناره گيري كند، مشرف اعالم كرد كه انـتـخـابـات       
بهمن برگزار خواهد شد و او در    26پارلماني با يك ماه تأخير و تا پيش از 

كه اكنـون  ( صورت تنفيذ رياست جمهوري اش از سوي ديوان عالي كشور 
از مقام رياست ارتـش كـنـاره        )  از برگماردگان خود او تشكيل شده است

گيري خواهد كرد و براي يك دوره جديد رياست جمهوري سوگند خواهد 
اين در حالي است كه پيشتر اعالم شده بود كه انتخابات مـمـكـن      .  خورد

پـيـام   « :  جورج بوش به رسانه ها گـفـت  . است تا يك سال به تعويق بيفتد
من خيلي ساده و آسان فهم بود، و آن اين كه اياالت متحده از شمـا مـي     
خواهد كه انتخابات را در موعد مقرر برگزار كنيد و لباس نظامـي تـان را       

 » .درآوريد
آبان ماه رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، از وضعيت نـابسـامـان     18روز 

نگراني من آن است كه بـا  « :  داخلي پاكستان ابراز ناخشنودي كرد و گفت
ادامه دشواري هاي داخلي، ارتش و نيروهاي امنيتي پاكستان بـه جـاي       
توجه به تهديدهاي تروريستي در نواحي مرزي، سرگرم اوضـاع داخـلـي        

 » .خواهند بود
درهمين اثنا، بي نظير بوتو رهبر تبعيدي حزب مردم پاكستان، كه پس 

 مـهـرمـاه      26ساله، وسوء قصد به او در كراچي در  8از بازگشت از تبعيد 
مجـدداً از    دو روز پس از اعالم وضعيت اضطراري كشور را ترك كرده بود، 

پـيـش از اعـالم وضـعـيـت             .  دوبي به كراچي در جنوب كشور بازگشت
اضطراري، و به پشتيباني و تشويق آمريكا، ژنرال مشرف با بي نظير بـوتـو     
در مورد تشريك قدرت با او پس از انتخابات پارلماني زمسـتـان آيـنـده         

آبـان مـاه در الهـور در             18بي نظير بوتو از روز .  گفتگوهايي كرده بود
بازداشت خانگي قرار گرفت كه در پي آن آمريكا در بيانيه اي كه از سـوي  

خـانـم بـوتـو در         .  كاخ سفيد منتشر شد خواستار لغو اين بازداشت شـد   
سخناني از درخواست استعفاي مشرف، احتمال تحريم انتخابات آتـي، و      
ائتالف با رهبران سياسي ديگر از جمله با نواز شريف و تشـكـيـل دولـت       

آبـان مـاه        20روز .  اتحاد ملي پيش از انتخابات آتي پارلمان سخن گفت
دي    18مشرف اعالم كرد كه انتخابات پارلمان را در موعد  مقرر، يعنـي    

شايان ذكر است كه آمريكا اگرچه كـمـاكـان روي      .  ماه برگزار خواهد كرد
حساب مـي  »  جنگ عليه ترور« پرويز مشرف به عنوان متحد نزديكش در 

كند اما از سوي ديگر از او مي خواهد كه قدرت دولتي را با شـخـصـيـت       
 .هاي غيرنظامي طرفدار غرب، مانند بي نظير بوتو، تقسيم و تسهيم كند

آبان ماه، جان نگروپونته معاون وزارت امور خارجه آمريكـا وارد     25روز 
اش با پرويز مشرف و اشفـق    دو ساعته» مذاكرات«پاكستان مي شود و در 

خواستار لغو وضعيت اضـطـراري و       )  جانشين وقت فرمانده ارتش( كياني 
پايان دادن به موج سركوبي مي شود كه كشور را در بحراني سياسي فـرو    

بي نظير بوتو  و شماري از دستگـيـرشـدگـان      خانمهمان روز  .  برده است
امـا  .  آزاد مي شوند، و از دو كانال خبري تلويزيون رفع توقيف مـي شـود      

به گزارش رسانـه  .  مشرف و دولت او با لغو وضعيت اضطراري مخالفت كردند
او از   .  ها، نگروپونته طي تماسي تلفني با بي نظير بوتو نيز گفتگو كرده است

مشرف و بوتو خواسته است كه گفتگوهايشان را در مورد تشريك قـدرت از    
 28.  را آرام كـنـنـد   »  جو رفتن تا مرز جنگ و مقابله سياسي« سر بگيرند و 

آبان ماه ديوان عالي دست نشانده مشرف اعتراض هاي مخالفان عليه قانوني 
بودن شركت مشرف در انتخابات را مردود دانست و به اين تـرتـيـب راه را        

مشرف قـول  .  سال باز  كرد 5براي تأييد رياست جمهوري او براي يك دوره 
داده بود كه در صورت تأييد رياست جمهوري اش از سـوي ديـوان عـالـي         
كشور تا اوايل آذر ماه از مقام فرماندهي ستاد ارتش استعفا خواهد كرد و بـه  

 .عنوان رييس جمهور غير نظامي سوگند ياد خواهد كرد
 29  روزپرويز مشرف      در صحنه ديگري از رويدادهاي سياسي پاكستان، 

در جريان ديـدار بـا مـلـك            و  مي كندبه عربستان سعودي سفر آبان ماه 
گـفـتـگـو     بازگشت نواز شريف به پاكستان  در موردعبداهللا پادشاه آن كشور 

همچنين، نواز شريف كه در عربستان سعودي در تبعيد به سر مـي  .  مي كند
آذر در رياض با ملك عبداهللا ديدار مي كند تا پشتيباني او را بـه     2برد، روز 

آذرماه نواز شريف، نـخـسـت وزيـر سـابـق            4سرانجام در روز .  دست آورد
پاكستان كه با كودتاي پرويز مشرف بركنار شده بود، دوباره از طريق الهـور  

بـازگشـت مـن در        « :  او در فرودگاه گفـت .  مركز پنجاب به كشور بازگشت
 (!)با مشرف نيست » نتيجه هيچ معامله اي

آذر ژنرال پرويز مشرف در مقر سـتـاد مشـتـرك ارتـش           7سرانجام روز 
پاكستان در شهر راولپندي در نزديك اسالم آباد حضـور يـافـت و طـي             
مراسمي با اعالم كناره گيري از سمت نظامي خود، رياست ستاد ارتش را به 

ريـاسـت سـازمـان          2004ژنرال اشفق پرويز كياني واگذار كرد كه از سال 
را به عهده داشته است و از افـراد بسـيـار           (ISI)اطالعات ارتش پاكستان 

او در زمان نخست وزيري خانم بـوتـو     .  مورد اعتماد مشرف به شمار مي آيد
 .نيز از معاونان او در امور نظامي بود

در همين حال، كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، گفـت كـه كـنـاره         
گيري آقاي مشرف از فرماندهي ارتش اولين گام مثبت اسـت امـا دولـت          
آمريكا خواهان لغو وضعيت اضطراري و برگزاري انتخابات آزاد در پاكسـتـان   

آذر در اسالم آباد سوگند ياد كرد و دومين دوره پـنـج      8مشرف روز .  است
. ساله رياست جمهوري خود را، اين بار به عنوان يك غيرنظامي، آغـاز كـرد    

آذر در يك نطق تلويزيوني گفت كه وضعيت اضطراري را تـا       8مشرف روز 
آذر لغو خواهد كرد و از همه احزاب خواست كه در انتخابـات دي     25تاريخ 

از ( اين اظهارات مشرف  مورد استقبال آمريكا و انگليـس    .  ماه شركت كنند
، و نيـز رهـبـران احـزاب         ) جمله ديويد ميلي بند وزير امور خارجه انگليس

خانم بوتو در ديدار با هيئتي از نمايندگان كنگره آمريكـا  .  مخالف قرار گرفت
ما اميدواريم كه در ضمن شركت در انـتـخـابـات         « در اسالم آباد گفت كه 

اين موضع خانم بوتو مورد استقبـال  »  . بتوانيم براي بهبود وضع تالش كنيم
نمايندگان آمريكايي قرار گرفت كه خواستار آرام كردن هر چـه سـريـعـتـر        

اما از سوي ديگر گزارش شد كه نواز شـريـف كـه ريـاسـت          .  اوضاع هستند
حزب را به عهده دارد، در تالش است كه خانم بـوتـو    33ائتالفي متشكل از 

را متقاعد كند كه تا بازگماري رييس ديوان عالي كشور و قضـات بـركـنـار        
 .شده ديگر، از شركت در انتخابات خودداري كند

 و ا ق ع ي ت   پ ش ت   پ ر د ه 
بازتاب مي يابد، فـقـط بـه تـحـوالت           جهانرسانه هاي اكثر  اما آنچه در

سياسي از باال مي پردازد و مهمترين عامل رويدادهاي اخير پـاكسـتـان را        
ماه هاي اخير در پاكستان به طـور عـمـده و         رويدادهاي.  ناديده مي گيرد

تعميق و گسترش فقـر  .  عيني ريشه در نارضايتي مردم از وضع موجود دارند
و بيكاري، بي توجهي به مسايل ملي از جمله فعاليت هـاي تـجـاوزكـارانـه        
نظاميان در استان هاي بلوچستان و سند، نارضايتي مردم كشمير از كاركـرد  
دولت در حفظ حقوق آنها، و فعاليت سنديكاهاي كـارگـري و نـيـروهـاي          
مردمي و مترقي عليه ديكتاتوري نظامي و براي آزادي و عدالت اجتمـاعـي،   

آنچه .  عواملي هستند كه مردم و جامعه پاكستان را به جنبش درآورده است
منجر به نارضايتي و تحرك مردم و ايجاد ناآرامي هاي اجتماعي و اقتصـادي  

 700در حدود   (شده است، براي نمونه عبارتند از كاهش درآمد سرانه مردم 
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هاي جامعه كه بر زندگي ميليون ها تن از هم ميهنان ما اثر دارند                
سود نجوييم، اميدها و آرزوهاي هزاران نماينده كنگره ملي از حوزه            

 .هاي متعدد را بر باد داده ايم
بدين ترتيب، قرار هايي كه كنگره ملي آفريقا در اين كنفرانس و             

، در ماه ژوئن، گذشته صادر كرد به         ”مشي ملي “در ادامه كنفرانس    
به ويژه، حزب كمونيست    . اندازه انتخابات اخير رهبري اهميت دارند     

آفريقاي جنوبي از چشم اندازهاي تازه در سياست هاي صنعتي، در            
زمينه يك دولت آباد كننده قوي، يك برنامه اصالحات ارضي و               
كشاورزي پرشتاب، و اقدام هايي به منظور حل معضل بيكاري به             

آنچه اكنون بدان نياز است، عزمي است         . گرمي استقبال مي كند    
بسيار راسخ تر براي پيش بردن اين چشم اندازهاي دگرگون ساز و             
ترقي جويانه در سياست گذاري ها، با بهره گيري از سازمان،                 

اكنون زمان باليدن به پيروزي يا      . مشاركت و بسيج دولتي و مردمي     
چنين گرايش هايي ما را در چرخه       . انتقام جويي هاي جناحي نيست    

بياييد توانمان را در  . ديگري از كشمكش هاي دروني خواهد انداخت
راه ايجاد اتحاد پيرامون انجام وظايفي به كار ببريم كه براي پيشبرد      

اما فقط در صورتي مي توان اين اتحاد را             . گذار به عهده داريم    
در مورد اين كه    .  ساخت كه ما همگي آمادگي آن را داشته باشيم         

چرا بخش معيني از رهبري، با وجود همه امتيازها و تجربه هايي كه 
از   ».آ.م.ك« -داشت، با رأي نمايندگان هزاران حوزه كنگره ملي         

از اين واقعيت چه درس هايي بايد        . مسند رهبري كنار گذاشته شد    
آموخت؟ چگونه مي توانيم تضمين كنيم كه ما همان اشتباه ها را              
مرتكب نخواهيم شد؟ چگونه مي توانيم يك كنگره ملي آفريقا و              

 ائتالفي توانمندتر و متحد تر بسازيم؟
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي متعهد مي شود كه متحدي              

به . وفادار و قابل اتكا در اين فرايند ضروري بازتاب انديشه ها باشد            
ويژه، ما معتقديم كه ما همگي بايد درك كنيم كه رهبري امري               
است كه بايد هر روز آن را با زحمت و از سوي ميليون ها شهروند                 
آفريقاي جنوبي از نو به دست آورد، چه در مورد رهبري تشكيالت             
مربوطه خودمان و چه در مورد نقش رهبري كنگره ملي آفريقا در              

 .ائتالف سه گانه مان
كنفرانس سراسري كنگره ملي آفريقا بار ديگر متعهد شده است            
. كه هم يك حزب حاكم و هم يك جنبش آزادي بخش ملي باشد             
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كارپايه اي : كنفرانس كنگره ملي آفريقا

 براي آغازي تازه

روند تدارك، برگزاري و بحث هاي پنجاه و دومين كنفرانس سراسري كنگره 
آذر ماه در پولوكوانه، به  30الي  24در روزهاي ” .آ.م.ك“ -ملي آفريقاي جنوبي

اين كنفرانس به دليل موضوعات .  طور وسيعي در رسانه هاي جهان انعكاس يافت
سياسي، آينده ائتالف سه گانه بين حزب  -مهمي همچون سياست هاي  اقتصادي

كمونيست آفريقاي جنوبي، كنگره اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي و كنگره 
، كه در دستور ”.آ.م.ك“ملي آفريقا، و انتخاب هيئت رهبري جديد و از جمله صدر 

حزب كمونيست آفريقاي .  كار آن قرار داشت،  از اهميت ويژه اي برخوردار بود
جنوبي و متحدان آن در كنگره اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي از مدت ها 

 اجتماعي دولت  -قبل با انتقاد اصولي از سياست هاي اقتصادي
به مسير اصول ”  .آ.م.ك“تابو مبكي كارزار هم آهنگي را براي بازگشت رهبري 
محور اين كارزار كه در .  پايه اي برنامه مشترك ائتالف سه گانه سازمان داده بودند

بيانيه هاي تحليلي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در سال هاي اخير در مورد آن 
تصريح شده است، رد سياست هاي مدافع نوليبراليسم، انتخاب رهبري جديدي، كه 
متعهد به تجديد عهد با توده هاي زحمتكش آفريقاي جنوبي باشد، ادامه ائتالف سه 

 ” ايدز“گانه تاريخي و كارزاري موثر براي ريشه كن كردن فقر، نابرابري و بيماري 
آذر  28در پايان اين كنفرانس رهبري حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، روز .  بود

ماه، بيانيه مهمي را منتشر كرد كه در زير متن كامل آن براي اطالع خوانندگان 
 .درج مي شود” نامه مردم“

 
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي انتخاب مقام هاي رهبري جديد كنگره ملي               

را تبريك مي    ».آ.م.ك«، به رهبري، جاكوب زوما، رياست جديد         ».آ.م.ك« آفريقا
انتخابش به مقام      ه مناسبت همچنين مايليم به رفيق گوييد مانتاش، ب          . گويد

در اين مقام، رفيق مانتاش راه      . پراهميت دبيركل كنگره ملي آفريقا، تبريك بگوييم      
موسي « ديگر دالوران برجسته كمونيست در گذشته را ادامه مي دهد، رفقايي مانند       

، كه همزمان هم در حزب كمونيست و        »دن تلومه «و    »مارك. بي. جي«،  »كوتان
 .هم در كنگره ملي آفريقا خدمت كرده اند

) كنگره(شمار زيادي از نمايندگان شركت كننده در پنجاه و دومين كنفرانس                
سراسري تاريخي به دگرگوني و نوسازي در چارچوب تشكيالت رهبري كننده                

متشكل از حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، كنگره ملي آفريقا و          [ائتالف سه حزبي    
نمايندگان شركت كننده در       . رأي دادند  ] كنگره سنديكاهاي آفريقاي جنوبي      

كنفرانس اعتقاد راسخ خود را به اين امر كه كنگره ملي آفريقا به اعضايش تعلق                  
ما به اين هزاران نماينده كنفرانس، به خاطر قرار           . دارد به صراحت اعالم كردند     

نگرفتن تحت تأثير تبليغات و سخنان فريبكارانه اي كه با فرهنگ جنبش ما بيگانه              
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي معتقد است كه تجديد          . است، تبريك مي گوييم   

انتخابات رهبري كنگره ملي آفريقا كار پايه اي است كه بر پايه آن مي توانيم                    
مدت مديدي است   . ائتالف خود را پيرامون يك برنامه عمل مشترك بازسازي كنيم

كه در روابط  فيمابين ائتالف سه گانه رو در رويي ها و تهمت زدن هاي متقابل                    
ما از تصميم كنفرانس كنگره ملي آفريقا به برگزاري نشستي از              . رايج بوده است  

 .رهبران ائتالف سه گانه در سه ماه آينده به گرمي استقبال مي كنيم
ولي نتيجه انتخابات اين    . پيام نمايندگان حاضر در كنفرانس سراسري روشن بود       

كنفرانس به آن معنا نيست كه چالش هاي موجود در جامعه ما، يعني فقر، بيكاري                
به عنوان رهبري ائتالف، ما اگر اين رخداد تازه         . و نابرابري فزاينده از ميان رفته اند      

را به عنوان كار پايه اي براي حل و فصل هر چه قاطع تر و فوري تر اين واقعيت                    
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