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ارزيابي ولي فقيه از عملكرد دولت ارتجاع 
و كالن سرمايه داران و انتخابات رياست 

 جمهوري آينده

  9ادامه در صفحه    

يورش گزمگان 
ارتجاع به 
 خاوران

با نزديك تر شـدن زمـان بـرگـزاري         
انتخابات رياست جمهوري مـانـور گـروه      
هاي سياسي و همچنين تـالش سـران       
رژيم براي تأثير گذاري و تعـيـيـن رونـد       

 .انتخابات آينده تشديد مي گردد
از جمله نمونه هاي قابل تـأمـل ايـن      
مانورها سخنان علي خامنه اي، ولي فقيـه  
رژيم ارتجاع در ديدار با اعضـاي دولـت       

خامنه اي در سخنـرانـي   .  احمدي نژاد بود
خود به شكل مشخصي ضمن حملـه بـه     
دولت گذشته، يعني دولت  خاتمي،  بـه      

دسـت  “ دفاع از دولت احمـدي نـژاد و         
آن پرداخت، و از جمله عملكرد ”  آوردهاي

هاي قابل تحسين دولـت كـنـونـي را           
و ”  غـرب زدگـي    “ جلوگيري از نـفـوذ       

دانست و خطاب به دولـت  ”  سكوالريسم“ 
بـاورى و      روند غـرب “ :  احمدي نژاد گفت

زدگى را كه متأسفـانـه داشـت در          غرب
هاى دولتى نفوذ مي كرد،   ى مجموعه  بدنه

حاال .  متوقف كرديد؛ اين چيز مهمى است
اى در جامعه، ممكن است به هر   يك عده

ى يك تـمـدنـى يـا يـك            دليلى شيفته
ى   كشورى باشند؛ اما اين وقتى به بـدنـه    

هاى انـقـالب       مديران انقالب و مجموعه
نفوذ مي كند، چيز خيـلـى خـطـرنـاكـى         

اين ديده مي شد؛ خب، جلويـش  .  شود  مى

 -هاى سكوالريستى     گرايش .گرفته شد
ى   كه متأسفانه بـاز داشـت در بـدنـه          

 -كرد   ى مديران كشور نفوذ مى  مجموعه
نظام انـقـالبـى، بـر       .  جلويش گرفته شد

مبناى دين و بر مبناى اسالم و بر مبناى 
قرآن شكل گرفته و به همين دلـيـل از     
حمايت ميليونى اين ملت برخوردار شده و 

انـد و      جانهايشان را كف دستشان گرفته
جوانهايشان را به مـيـدانـهـاى خـطـر           

اند؛ آن وقت مسئوالن يك چنين   فرستاده
نظامى دم از مفاهيـم سـكـوالريسـتـى        

يكى بر سر شاخ و بـن مـي         « !  بزنند؟
؛ يعنى خودشان بنشينند و بنا كننـد  » بريد
خيلى !  مبنا و قاعده را كلنگ زدن  بنِ اين

خب، الحمدللَّه اينـهـا   .  چيز خطرناكى بود
به نقل از پـايـگـاه    ( ”  .جلويش گرفته شد
 )اينترنتي  خامنه اي

خامنه اي در بخش هاي ديـگـري از     
سخنان خود ضمن تمجيد از مـواضـع        
دولت احمدي نژاد در زمينـه سـيـاسـت       

و ”  دلـيـر و كـاري       “ انرژي هسته اي و 
خواندن اين دولت، در ”  خاكي و مردمي“ 

آنچه كه در “ : انتها به آنها سفارش كرد كه
مورد سال آخر اين دوره بايد به شما عـرض    

يكى اينكـه در ايـن       .  بكنم، چند نكته است

مرداد، بهاي رودها خون و درياها 28تجربه  *
اين تجربه غني كه خاكستر آرزوهاي .رنج است

. مردمي سلحشور و مجروح در آن مدفون است
امروز هم مثل ديروز به اعجاز اتحاد اشاره مي 

  )حيدر مهرگــان(رفيق شهيد رحمان هاتفي  !”كند
 

 28سال ديگري از عمر واقعه تاريخي كودتاي ننـگـيـن      
مين سالگرد اين رخ داد بود و مانند  55امسال . مرداد گذشت

هر ساله مطالب متنوع و گاه قابل تاملي درخصوص كودتاي 
مرداد و نتايج فوق العاده زيانبار آن براي ميهـن مـا، در       28

كمتر مقاله و يا سخنرانـي  .  رسانه هاي همگاني انتشار يافت
را دراين زمينه مي توان يافت كه به نقش امپرياليـسـم در     

مرداد نپرداخته بـاشـد و        28سازماندهي و رهبري كودتاي 
تحميل رژيم ضد ملي شاه به مثابه رژيم كـودتـا را مـورد        

امروز پس از گـذشـت     .  بررسي و موشكافي قرار نداده باشد
بيش از نيم سده، واقعيت تاريخـي گـواه آن اسـت كـه             
امپرياليسم با سازماندهي كودتا ضمن سرنگـون سـاخـتـن       
حكومت ملي دكتر محمد مصدق و اعدام و شكنجه توده اي 
ها، سير طبيعي جامعه ايران به سمت استقالل ملي، رهايـي  
از بندهاي وابستگي و برقراري آزادي هاي دمكراتيك فردي 
و اجتماعي را با خشونت تمام منحرف ساخت و با تحمـيـل   
رژيم ضد ملي و ضد مردمي شاه، ايران را درمدار كشورهاي 
وابسته به امپرياليسم به عنوان عاملي سرسپرده وفاقد اراده،   

اجتماعي، فـرهـنـگـي و       -قرارداد و اين امر نتايج اقتصادي
سياسي فوق العاده زيانبخش برجاي گذارده كه كـمـاكـان      

 !جامعه ايران از آنها رنج مي برد

  2ادامه در صفحه    
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 3ص     ”                                  حمايت از خانواده“ضرورت مبارزه متحد برضد اليحه 

درس هاي تاريخ را فراموش 

!نكنيم  

  2ادامه در صفحه    

سروستان خاوران كه شمار زيادي از 
جان باختگان فاجعه ملـي درآن بـه       
صورت انفرادي و دستجمعي به خاك 
سپرده شده اند، دربيستمين سـالـگـرد    
اين كشتار فراموش نشدنـي، شـاهـد      
اقدامات شديد امـنـيـتـي و يـورش          
پاسداران و گزمگان جهل و تـاريـك     

 .بود يانديش
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بي ترديد اين واقعه از حافظه 
تاريخي مـردم ايـران زدوده         
نخواهد شد، زيرا بهايي كه تا به 
امروز ميهن ما به دليل كودتاي 

مرداد پرداخته است، فقط به  28
يك يا دو نسل مربوط نگرديده 
و پيامدهاي آن همچـنـان در     
-مجموعه روابـط سـيـاسـي        
اجتماعي كشور اثر گذار قلمـداد  

به هر روي مسـالـه     .  مي شوند
پي بردن به ماهـيـت واقـعـي       
مداخله امپريـالـيـسـت هـاي        
آمريكايي و انگليسي درميهن ما 
 28وتدارك و رهبري كودتاي   

مرداد همواره از موضوعات فوق 
العاده مهم دربحث و بـررسـي     
پيرامون اين رخ داد بـوده و        

اما توجه دقـيـق بـه      . تاكنون جنبه هاي گوناگون آن شكافته و مورد ارزيابي قرار گرفته است
مطالب و موضع گيري هاي احزاب، سازمان ها و شخصيت هاي ملي و ميهن دوست و ترقي 

مرداد ونقش امپرياليسم مي پردازند، حاكي از    28خواه هنگاميكه به تحليل و داوري در مورد 
آن است كه يك جنبه با اهميت از اين ماجرا كمتر توجه برانگيز بود و همچنـان بـه دسـت        

عامل مهمي كه كودتاگران از آن بهره برده و اهداف خود را تحقق .  فراموشي سپرده مي شود
درحقيقت بي توجهي بـه مسـالـه        .  تفرقه و اختالفات درميان نيروهاي مردمي بود.  بخشيدند

خطير اتحاد عمل ميان هواداران صديق دكتر محمد مصدق و حزب توده ايران به امپرياليسـم  
و مهره هاي داخلي آن مانند، شاه، زاهدي، مظفربقايي و امثالهم اين امكان را داد تا بتوانند از 
اين خالء بزرگ استفاده كرده و تدارك، سازماندهي و اجراي كودتا را بدون مقاومت موثر بـه  

نبايد فراموش كنيم مناسبات و روابط ميان حزب ما و دولـت مصـدق آن       .  سرانجام برسانند
چنانكه ضرورت زمانه و نياز آن مقطع تاريخي محسوب مي شود، نبود و دشمن از همين زاويه 

حزب ما به جز دوره كوتاهي كه درشـنـاخـت      .  ضربه خود را فرو آورد و به موفقيت نيز رسيد
ماهيت جبهه ملي دچار ترديد و اشتباه شد، به كرات و درهر فرصت مناسب، درهـر نشـيـب      
خطرناك و لحظه حساس به دولت زنده ياد مصدق پيشنهاد اتحاد و همكاري داد و متاسفانـه  

اين تفرقه، ايـن    !  درهمه موارد بدون استثناء پاسخ منفي شنيد و دست رد برسينه اش زده شد
جدايي نمي توانست ثمره اي غير از موفقيت نيروهاي ارتجاعي وابسته به دربار و درخـدمـت     

مرداد، مساله  28سال از كودتاي  55به اعتقاد ما، اينك پس از گذشت . امپرياليسم داشته باشد
هنوز بـرخـي   .  اتحاد و توجه و برخورد مسئوالنه با آن كماكان درحد و اندازه قابل قبول نيست

مرداد صحبت مي كنـنـد و بـه         28نيروهاي ملي و ميهن دوست كشور ما وقتي از كودتاي 
بررسي آن مي نشينند، لبه تيز حمالت خود را متوجه جنبش زحمتكشان ايران بـه رهـبـري      

نقش دربار، آمريكا و انگلستان )  عمدتاً ندانسته( حزب توده ايران مي كنند و دانسته يا ندانسته 
دراينجا و در برابر اين دوستان، ارزيابي زنده ياد رفيق شهيد رحـمـان     .  را كم رنگ مي سازند

او درتحليل اين رخ داد تاريخي يعني كـودتـاي   .  هاتفي شايسته ترين پاسخ محسوب مي شود
نظري به تاريخ جنبش ملي شدن نفت درايران و   “ مرداد در مقاله اي تحت عنوان  28ننگين 

انتشار يافته 1359مرداد ماه -5شماره -كه در مجله دنيا”  نقش حزب توده ايران دراين جنبش
بغرنجي هاي گذشته اكنـون  .  از سكوي امروز بهتر مي توان ديروز را ديد” : بود، از جمله نوشت

اما آسان بودن و دسترسي به اجزاء و عناصر اين معما، بـراي  .  معماي حل شده و آساني است
بسياري كه موضع طبقاتي شان، آن ها را دربرابر جنبش كارگري ايران و جنبـش جـهـانـي       
كمونيستي قرار مي دهد و يا سوء ظن خصلتي آن ها را برمي انگيزد، هنوز به معني گشـودن    
آن نيست، از فراز سكوي امروز، منظرگاهي از يك انقالب ملي ودمكراتيك، آغشته به بـوي    

اين انقالبي بود عليه وابستگي ايران به امپرياليسم و عليه مناسـبـات   .  شديد نفت، هويدا است
فئودالي ولي ببينيم همه نيروهايي كه سوداي رهبري اين انقالب را داشتند، از آن ظرفيـت و    
طبيعت قاطع و پيكار جويي كه الزمه پيروزي است، برخوردار بودند؟ گره گاه مساله و جـان      

 ”.كالم همين جا است
مرداد حـاوي درس هـاي پـرارزش           28فارغ از اهميت اين حقيقت انكار ناپذير، كودتاي 

تاريخي است كه مهمترين آن ضرورت درك و پايبندي به امر اتحاد نيروهاي ميهن دوسـت    
مرداد نمي تـوان   28هنگام بررسي و كنكاش كودتاي . ضمن وجود ديدگاه هاي مختلف است

 !و نبايد اين درس و ديگر درس هاي تاريخ را به فراموشي سپرد

 ...ادامه  درس هاي تاريخ 

براساس گزارشات موثق، ساعت هشت صبح روز جمعـه  
هشتم شهريور ماه به رسم همه ساله و با نيت بزرگـداشـت   
بيستمين سالگرد فاجعه ملي، گروهي از خـانـواده هـا و          

راهي خاوران درجنوب شرقـي   1367بستگان شهداي سال 
تهران بودند، اما رژيم واليت فقيه با تدابير شديد امنيتي و   
با برنامه اي از بيش طراحي شده مانع حضور خانـواده هـا     
برسرمزار قهرمانان جاويد خلق گرديد و اوباش حزب اللهي 
و بسيجي به خانواده ها حمله برده و به ضرب و شتم آنهـا  

 .پرداختند
يكي از اعضاي هيات دبيران كانون نويسندگان ايران و   
از شاهدان عيني روز جمعه به خبرنگاران خارجي دراين باره 

درتمام طول مسيري كه از آن مـيـدان گـل مـي         ” : گفت
گذشتيم تا به خود گورستان خاوران برسيم، شـايـد مـثـال       
درفاصله هاي نيم كيلومتري، حتا كمتر، ماشين هاي پليس 

وقتي دور زديم، درحقيقـت  .  و نيروي انتظامي ايستاده بودند
جاده خراسان را برگشتيم به طرف خاوران ديديم كه تمـام  
آن ديواري را كه به گورستان خاوران منتهي مـي شـود،       

دوستان مي خواستند . حصارها و نرده هاي آهني كشيده اند
گل هايي را كه خريده بودند ببرند سرمزار، موتور سوارهايي 
كه اينها را تعقيب مي كردند، آمدند و شروع كـردنـد بـه        
درگير شدن با جمعيت و به اصطالح كتك كـاري كـردن،     
البته كتك كاري يك طرفه و بعد شكستن شيشه ماشـيـن   
ها، شيشه ماشين ها را خرد مي كردند، از جمله ماشيني كه 
خود من سوارش بودم شيشه عقب اش را بـا آجـر خـرد        

آجر را پرت مي كردند و هيچ مالحظه اي نداشتنـد  .  كردند
كه ممكن است اين آجر به سروكله ي كسي بخورد، نمـره  

 ”.ماشين ها را مي كندند
از سوي ديگر ناصر زرافشان وكيل شجاع پرونده قـتـل     
هاي زنجيره اي و پيگير حقوقي كشتار فراموش نشـدنـي     

به جمـعـيـت    ”  : نيز به خبرنگاران يادآوري كرد 1367سال 
حمله شد و احتمال دارد تعدادي توسط نيروي انـتـظـامـي     

يك چيزهايي از افراد كه بـه سـمـت      .  دستگير شده باشند
خاوران مي آمدند مانند دوربين، تلفن دستي و اينجور چيزها 

 ” .ضبط شده است
از چند روز مانده بـه  ” : آقاي زرافشان همچنين تاكيد كرد

هشتم شهريورماه تعدادي از خانواده هاي شـهـدا و نـيـز         
فعاالن سياسي به دادگاه انقالب احضار شده بودند و محور 
بازجويي ها مراسم خاوران و راضي كردن افراد براي برگزار 

از هفته هاي گذشته ” : وي گفت”  . نكردن مراسم امسال بود
احضار ها و يورش به جمع مادران جان باختگان درمـنـزل   
خانم سرحدي زاده و جلب مادران به مراجع انتـظـامـي و      

 ”.امنيتي و احضار فعاالن وجود داشت
يورش گزمگان به خانواده هاي شهداي فاجعه مـلـي و     
تدابير امنيتي امسال بسيار گسترده تر و سازمان يافته تر از   
سال هاي قبل بود و اين حقيقت را ثابت مي كند كه پـس  
از گذشت دو دهه رژيم تبهكار واليت فقيه نتوانستـه ايـن     

هراس ارتـجـاع   .  جنايت بزرگ را به دست فراموشي بسپارد
كه نمونه روشن آن رفتار و عملكرد امسال درخاوران بـود،    
نشان مي دهد فرزندان قهرمان مـردم از يـادهـا زدوده          

حـزب  .  نخواهند شد و اين جنايت هرگز فراموش نمي شود
ما ضمن همدردي با خانواده و بستگان فاجعه ملي، يـورش  
گزمگان به خانواده ها درخاوران را محكوم كرده و خواستار 
تشديد مبارزه براي معرفي عامالن، آمران و مجريان فاجعه 

 .ملي و مجازات آنان است

 ...ادامه يورش گزمكان 
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دركميسيون حقوقي و قضايي ”  حمايت از خانواده“ طرح وسپس تصويب اليحه 
مجلس هشتم با مخالفت فزاينده احزاب، سازمان ها و نيروهاي ملي و ترقي خواه 

روبرو گرديده و اعتراضات مختلفي را درسـراسـر          ميهن ما و بويژه جنبش زنان
 .كشور سبب شده است

اين طرح ضد انساني كه مسير جامعه را به سمت قهقرا مي برد و پيـامـدهـاي    
فرهنگي و اخالقي فوق العاده ناگوار آن تهديدي جدي بـراي آيـنـده      -اجتماعي

بسيـاري  .  قلمداد مي شود، از هم اكنون با مقاومت تحسين برانگيزي مواجه است
از فعاالن جنبش زنان درهفته هاي اخير خواستار گسترش مبارزه با ايـن طـرح       

اشـاره و    .  ارتجاعي شده و برلزوم مبارزه اي فراگير و يكپارچه تاكيد مي كـنـنـد   
اليحـه  “ پافشاري بريك مبارزه سراسري وسازمان يافته درمقابل طرح و تصويب 

مساله اي با اهميت محسوب مي گردد، زيرا دراوضاع كنوني و ” حمايت از خانواده
فضاي حاكم بركشور، ارتجاع مي كوشد به هر شكل ممكن حـتـي بـا اجـراي         
مانورهايي فريبكارانه طرح فوق و بطور كلي ديدگاه هاي واپس گرايانه وخطرناك 

حمايت “ بطور مثال پس از اعتراضات اوليه به طرح .  خود را به جامعه تحميل كند
و واكنش مثبت زنان، خصوصا زنان طبقات محروم جامعه بـه ايـن       ”  از خانواده

مخالفت اجتماعي با اين اليحه و با    اعتراضات، مرتجعان حاكم با سنجش ميزان
هدف فريب و مهار جنبش زنان اعالم داشتند، برخي نماينـدگـان مـجـلـس و          

طرح مذكورايراد و انتقاد داشته و تغيير اين  25و  23مسئوالن قوه قضاييه به مواد 
واقعيت اين است كه همه ايراد و اشـكـال     .  دو ماده را دربرنامه خود قرار داده اند

 .خالصه نمي شود 25و 23به مواد ” حمايت از خانواده“وارد به اليحه 
روح حاكم بر اين اليحه و ديدگاه و مطرح درآن شديدا ضد انسـانـي، واپـس      
مانده و كامال به سود نوكيسه گان و قشرهاي متمول انگلي ودالل جامعه امـروز  

كه به ترتيب  25و  23عالوه بر دو ماده ” حمايت از خانواده“دراليحه . ايران است
مربوط به چند همسري و ماليات بر مهريه مي باشد، ازدواج موقت يا همان صيغه 
كه با نفرت اجتماعي نيز همراه است، با هيچگونه محدوديت و ضوابط قـانـونـي    

بـه  ”  حمايت از خـانـواده    “به عبارتي اليحه ارتجاعي به اصطالح . سرو كار ندارد
” صـيـغـه اي     “ مي دهد تا صدها زن ”  حق“ مردان و البته مردان طبقات غارتگر 

همـچـنـيـن در       .  داشته باشند و اين امر احتياجي به ثبت ازدواج موقت هم ندارد
اليحه، سرنوشت هزاران دختر و زن بي پناه طبقات زحمتكش و محروم كه براثر 
فقر و نابرابري و بي عدالتي اجبارا وادار به ازدواج موقت مي شوند، در هاله اي از   

و معلوم نيست اين زنان نگون بخت پس از ازدواج موقت از چـه    .  ابهام قرار دارد
حق و حقوقي برخوردار هستند و بدتر و ضد انساني تر اينكه سرنوشت كـودكـان   

فاجعه بار خواهد بود ) اين رسم واپس مانده وارتجاعي(متولد از ازدواج هاي موقت 
زيرا وقتي ازدواج موقت ثبت نمي شود چگونه مي توان وضعيت كودكان را قانونا 
و بطور رسمي اثبات كرد؟شناسنامه براي آنها دريافت كرد؟ و هويت خانوادگي و   

آيا اين به معني فروپاشي تـزلـزل اركـان        !  حقوق اجتماعي آنان را معين ساخت
 !خانواده و نابودي بنيان هاي جامعه نيست؟

قـانـون   ” هزاران زن و كودك دراثر بي عدالتي و شكاف طبقاتي زيـر عـنـوان     
از زندگي و هستي شرفتمندانه وسالم اجتماعي باز مي مانند تا ”  حمايت از خانواده

فقط كالن سرمايه داران و قشرهاي انگلي و دالل طبقه سرمايه دار ايـران از        
اين امر به معناي بروز آسـيـب   !  بهره مند شوند”  ازدواج موقت“ و ”  چند همسري“

هاي اجتماعي و فرهنگي واخالقي ژرف و هولناكي است كه نمونه هايي از آن     
درجامعه كنوني به چشم مي خورد و مايه نگراني همه آنهائيست كه به سربلنـدي  

عالوه بر همه اين ها درمبارزه . و شكوفايي و بالندگي ميهن خود متعهد و وفادارند
با اين اليحه، برخي فعاالن جنبش زنان و مبارزان صلح و ترقي اجتماعي كه بـه  
راستي لبه تيز حمالت خود را متوجه عملكرد ارتجاع حاكم مي كـنـنـد و ايـن         
پرسش به حق را مطرح مي سازند كه چرا لوايحي كه براي حتي حمايت بخشـي  

و براي مدت طوالني   ازحقوق زنان و كودكان به مجلس ارسال مي شود، هميشه
دركميسيون هاي مختلف به بايگاني انتقال مي يابند و عمال شامل مـرور زمـان     
شده و به دست فراموشي سپرده مي شوند ولي برخي لوايح مانندهمين اليـحـه     
حمايت از خانواده به سرعت و با كسب دو فوريت از تصويب گذشته و براي تاييد 

اليحه حمايت از خانواده “دراين خصوص درمطلبي به نام ! نهايي آماده مي شوند؟
مرداد ماه درپايگاه خبري كـانـون      23كه به تاريخ ”  يا حمايت از مردان نوكيسه

زنان انتشـار  
ــت، از    ــاف ي
جمله آمـده  
... ” : اســــت

نماينـدگـان   
ــس،   ــل ــج م
نماينـدگـي   
كدام گـروه  
اجتماعي را   
ــده   ــه ــرع ب
گرفته انـد؟  
آيا تصويـب  
حمايت از مردان نوكيسه اي كـه  ”  حمايت از خانواده“ اليحه به ظاهر 

دارايي هاي خود هستند و زن را هم كااليي    فقط درپي اضافه كردن
اليحه ضد خانواده زنان را دچـار    ...  تصور مي كنند، نيست؟   مصرفي

با ..  وقتي ما به عنوان مادران طرفدار صلح.  فقر به تمام معني مي كند
سال، به مراجع قضايـي   18درخواست جلوگيري از اعدام كودكان زير 

مراجعه مي كنيم به كرات اين موضوع به ما گوشزد مـي شـود كـه        
بخش توسعه قضايي قوه قضاييه اليح لغو اعدام كودكان را چهار سال 
پيش به مجلس ارسال كرده است و شما از مجلس پيگيري كنيد و ما 

چرا كمـيـسـيـون     ...  به رغم پيگيري ها، نتيجه اي عايدمان نمي شود
را كه بيش از ) لغو اعدام كودكان(حقوقي و قضايي مجلس اين اليحه 

يكسال است دراختيار دارد، دردستور كار خود قرار نمي دهد تا زندگي 
را به كودكان بيگناهي كه درحين بازي و دعواهاي خياباني مرتـكـب   
جرم شده اند، باز گرداند؟ و اليحه اي را تصويب مي كند كه درآن بـا  
اجازه چند همسري به مرد، كودكان بيشتر مورد ظلم قرار بگيـرنـد و     
درخانواده هاي ناپايدار عاري از عشق و محبت آينده ي نامـعـلـومـي     

 ”.داشته باشند
چرا درمجلس، دو   ” : درادامه مطلب بازهم به درستي اشاره مي شود

فوريت طرح ارث زنان از زمين، راي نمي آورد درحالي كه با تصويـب  
اين چنين قوانيني نيم بزرگي از جمعيت كشور به ويژه زنان روستايـي  
يا به طور مثال زنان بم كه شوهرانشان دراثر زلزله از دست رفـتـه و     
خانه و كاشانه شان ويران شده وهيچ ارثي هم از زمين نمي برند را به 

درهمين مطلب ضمن تاكيد برگسـتـرش   ” ....... زندگي اميدوار مي كند
از تشكيل ائتالفي بـزرگ  ”  حمايت از خانواده“مبارزه با طرح ارتجاعي 

نشان رشد “عليه اليحه مذكور سخن به ميان آمده و چنين اتئالفي را 
تجربه ثابت مي كند، فقـط  !  معرفي ساخته است”  جنبش زنان درايران

با اتحاد و هماهنگي مي توان درمقابل اقدامات رژيم واليت فـقـيـه      
ايستاد و مانع از تصويب و اجراي ديدگاه هاي واپس مـانـده و ضـد        

اين امر درخصوص جنبش زنان و مخالفت با اليـحـه   .  مردمي آن شد
به همين عـلـت فـراخـوان         .  نيز صدق مي كند”  حمايت از خانواده“ 

اتئالف گروه ها و فعاالن جنبش زنان برضد اليحه مذكور كه تـحـت   
با پيوستن به اتئالف مانـع تصـويـب اليـحـه ضـد خـانـواده                 ”نام
اقدامي ارزشمند و مسئوالنه ومنطقي در قبال آيـنـده كشـور        ” . شويد

دست ياري به ...  ” : دربخشي از اين فراخوان قيد شده.  ارزيابي مي شود
سوي تمامي هموطنان دراز مي كنيم، به سوي ايرانيان آزاده اي كـه    
به سرنوشت زنان كشورشان و نيز به زندگي عادالنه بين زن و مـرد      
درخانواده برمنباي انسانيت و عطوفت مي انديشند، از همه هموطنـان  
از هر گروه و دسته اي، و با هر ايدئولوژي و مرام و از هر قوم ومذهب 

تقاضا داريم با پيوستن به اين اتئالف و بـه كـارگـيـري       ...  و جنسيتي
تجربه و توان شان، براي جلوگيري از تصويب ايـن اليـحـه، زنـان         

 ”!هموطن خود را ياري دهند
بدون ترديد مبارزه متحد و سازمان يافته به هر شكل ممكن تـوان  
نيروي جنبش مردمي سراسري را تقويت و مواضع و امكانات ارتجـاع  
حاكم و بطور كلي رژيم واليت فقيه را تضعيف و محدود مي سـازد،    
بنابراين مبارزه درچارچوب اتئالفي بزرگ برضد اليحه ضد انساني و   

از حمايت و پشتيباني همه احـزاب،    ”  حمايت از خانواده“ واپس مانده 
سازمان ها و نيروهاي آزادي خواه، ملي و مترقي برخـوردار بـوده و       

  !خواهد بود

 ضرورت مبارزه متحد برضد 
 ”حمايت از خانواده“اليحه 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

جنبش دانشجويي همچنان زير فشار 
 شديد امنيتي

اطالعاتي و نـهـادهـايـي     -ارگان هاي امنيتي
چون بسيج دانشجويي، به رشته اقدامات هدفمند 
خودعليه فعاالن جنبش دانشجويي به مـنـظـور      
ارعاب و به تسليم واداشتن اين جنبش ادامه داده 

 !و در هفته هاي اخير بردامنه آن افزوده اند
بنابه گزارشات موثق، مانند اخبار مـنـتـشـره       
درخبرنامه اميركبير، درروزهاي گذشته بيش از ده 
تن از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به دادگـاه  
انقالب اسالمي فرا خوانده شده و حكم ابـطـال     
مجوز فعاليت برخي تشكل هاي دانشجويي نيـز  

بر اساس گزارش خبـرنـامـه    .  صادر گرديده است
دانشجو به دادگاه  10امير كبير، عالوه بر احضار 
نفر از دانشجـويـان    40انقالب اسالمي، بيش از 

دانشگاه تربيت معلم به كميته انضباطي دانشگاه 
تن از اين تعداد حكم مـنـع      8فراخوانده و براي 

موقت از تحصيل بدون احتساب سنـوات صـادر     
به اين ترتيب سركوب و اعمال فشـار  .  شده است

به جنبش دانشجويي كه از بهار امسال به شكـل  
سيستماتيك آغاز گرديده، با شدت ادامه دارد و     
ارگان هاي امنيتي با سوء استفاده از تعطـيـالت   
تابستاني به بازداشت فعاالن شـنـاخـتـه شـده          

دريك ماه گـذشـتـه، بـويـژه          .  مشغول هستند
درروزهاي اخير، روند بازداشت و احضار به دادگاه 
انقالب اسالمي و يا كميته هـاي انضـبـاطـي         
گسترش چشم گير يافته و با برنامـه ريـزي و       
شدت بي سابقه اي دانشگاه هاي اراك، زنجـان،  
مشهد، تبريز، شيراز و تربيت معلم كرج را دربـر    
گرفته و موجي از نگراني درميان خانواده هـاي    

 !دانشجويان پديد آورده است
عالوه بر اينها، مسئوالن دانشگاه تهران اقـدام  
به نصب و راه اندازي دروازه هاي امـنـيـتـي و       
كنترل اشخاص درجنب درب هاي دانشـگـاه و     

خبرنامه اميـر  .  خوابگاه هاي دانشجويي كرده اند
شـهـريـور مـاه درايـن زمـيـنـه                  2كبـيـر     
درحاليكه در روزهاي گذشته بازنشستگي ” : نوشت
... اساتيد برجسته دانشـگـاه تـهـران      21اجباري 

موجي از اعتراضات را به همراه داشت، مسئولين 
دروازه (دانشگاه تهران درروزهاي گذشته گيتهاي 

امنيتي را دردرب هاي ورودي دانشـگـاه       ) هاي
براساس اين طـرح دانشـجـويـان       .  نصب كردند

درهنگام ورود به خوابـگـاه ودانشـگـاه كـارت          
الكترونيك دانشجويي خود را وارد دستگاه مـي    
نمايند و براين اساس كليه اطـالعـات ورود و         
خروج و مدت زمان حضـورآنـهـا دردانشـگـاه          

همزمان با ايـن طـرح       .  وخوابگاه ثبت مي شود
طول نرده هاي حفاظتي اطـراف خـوابـگـاه و         
دانشگاه نيز درحال افزايش است و عمال دانشگاه 

 ”....درحفاظي امنيتي قرارمي گيرد

رژيم واليت فقيه بـا  
اين تدابير مي كـوشـد   
جنبش دانشجويـي را    
تضعيـف و تـوان و         
امكانـات آن را بـه         
تحليل برده و مانع از   
پيوند ميان اين جنبش 
با ديگر گـردان هـاي     
جنبش مردمي نـظـيـر    
 .زنان و كارگران شود

ايجاد فضاي امنيتي 
و پليسي دردانشگاه ها 
و بازداشت و پـيـگـرد    
فعاالن دانشـجـويـي،      
قادر نخواهد بود ايـن    
جنبش نيرومند و ريشه 
ــمــاعــي را       دار اجــت
 !سركوب و متوقف سازد

 
افزايـش واردات    

 كاالهاي مصرفي
گمرك جمهوري اسالمي درآخرين گزارش خود از ميزان صادرات و واردات كشور، نسـبـت بـه        

 .افزايش سرسام آور كاالهاي مصرفي ابراز نگراني كرده است
مطابق گزارش گمرك، فقط درچهار ماهه نخست سال جاري، به موازات كاهش شديد رقم و نيـز  
وزن واردات مواد اوليه صنعتي كه به دليل تحريم ها صورت گرفته، كاالهاي مصرفي لوكس خارجي 
مانند انواع خودروهاي شخصي، ماشين لباس شويي تمام اتوماتيك، موز، كره، يخچال هاي سـايـد     
باي سايد، سيگار، لوازم صوتي، لوازم دكوراسيون، لوازم آرايشي و نظاير آن، افزايش سرسام آور يافته 

گمرك جمهوري اسالمي ايران با انتشار ” : مرداد ماه دراين باره نوشت 21پايگاه خبري تابناك .  است
گزارش بازرگاني خارجي كشور درچهارماهه نخست سال جاري از كاهش واردات صنعتي و افزايـش  
واردات مصرفي و كاالهاي لوكس و تجمالتي خبر داد، بنابر اين گزارش، واردات خودروهاي سواري 

هـزار     11آخرين مدل خارجي طي چهار ماهه نخست امسال با رشد نود درصدي روبرو بوده و از     
هزار دستگاه رسيده است و اين درحاليست كه ارزش متوسـط  21دستگاه درمدت مشابه سال قبل به 

ميليون دالر موز وارد كشـور    18هزار دالر بوده است، بعالوه ماهيانه به طور ميانگين  20هر خودرو 
مرداد ماه گزارش داد، مقامات دولت احمدي نژاد خـواسـتـار     13همچنين روزنامه سرمايه ” .مي شود

ديـروز  ” : اين روزنامه نوشت.  هشت ميليارد دالر بودجه مازاد براي واردات بنزين درسال جاري هستند
مرداد ماه، معاون وزير نفت درامور پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي درجمع خبرنگاران  12دوشنبه 

تاكيد كرد، براي واردات بنزين تا پايان سال جاري   به هشت ميليارد دالر بودجه مازاد نيـاز اسـت،     
 ”.ميليارد دالري بنزين مي باشد11يعني دولت مايل به حداقل واردات 

ميليون ليتر است، درحاليكه ايـن رقـم        70بر پايه آمار رسمي مصرف بنزين درسال جاري حدود 
 .ميليون در روزبود60درسال گذشته و دراولين ماه هاي سهميه بندي بنزين،بطور ميانگين 

. پرواضح است افزايش مصرف بنزين با افزايش واردات خودروهاي سواري آخرين مدل ارتباط دارد
در حقيقت مردم ميهن ما بويژه طبقات زحمتكش و قشرهاي ميانه حال جامعه قرباني تجمل پرستي 
و مصرف گرايي اليه هاي انگلي سرمايه داري ايران هستند كه با اشتهاي سيري ناپذير و با حمايت 
ارگان هاي حكومتي درآمد ملي و ثروت حاصل از فروش نفت را به حساب فقر و تيره روزي اكثريت 

 .جامعه بازور تصاحب و صرف زندگي تجمالتي خود مي كنند
واردات افسار گسيخته كاالهاي مصرفي لوكس خارجي فقط و فقط درخدمت زندگي نو كيسه گان 

 !و اليه هاي انگلي ثروتمند كشور قرار دارد
 

 خواست هاي به حق فرهنگيان
شمار قابل توجهي از فرهنگيان كشور،طي ماه هاي اخير با بر پايي تجمعات اعتراضي نسبت بـه    

برخي فرهنگيان .  وضعيت نامناسب حاكم بر آموزش و پرورش و نيز معيشت خود واكنش نشان دادند
تهران، اصفهان و همدان با خواست افزايش دستمزد، لغو قراردادهاي موقت و اصالح نظام كـنـونـي    

بعالوه آموزگاران حق التدريسي وزارت آمـوزش  . آموزش دست از كار كشيده و اعالم اعتصاب كردند
و پرورش دراقدامي سازمان يافته با برگزاري راه پيمايي درسطح برخي شهرها از جـملـه تـهـران           

دراواسط مرداد ماه امسال آموزگاران حق التدريسي استان .  خواستار رسيدگي به وضعيت خود شده اند
لرستان درمقابل مجلس اجتماع كرده واستخدام رسمي كليه شاغلين حق التدريسي را درخـواسـت       

پـايـگـاه خـبـري        .  كردند كه اين حركت اعتراضي بازتاب گسترده اي دررسانه هاي همگاني يافت
جمعي از معلمان حق التـدريسـي   )  مردادماه20(روزيكشنبه ” :مرداد ماه دراين باره نوشت 20دسترنج 

كه از استان لرستان به تهران آمده اند درمقابل مجلس تجمع كردند، يكي از فعاالن كانون صنـفـي   
معلمان بااعالم اين خبر به دسترنج افزود، خواست اصلي اين معلمان استـخـدام رسـمـي دروزارت         

اين چندمين اقدام اعتراضي ازاين دست طي روزهاي گذشته است، معلمـان  .  آموزش و پرورش است
حق التدريسي مناطق ديگر كشور نيز درروزهاي پيش با تجمع درمقابل مجلس خواستار استخدام در 

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

وزارت آموزش و پرورش شده بودند كه تاكنون هيچ پاسخ مشخصي به اين خـواسـت هـاي        
 ”.معلمان داده نشده است

اين مطالبات به حق اعالم كـرده انـد، ايـن             مسئوالن وزارت آموزش و پرورش درمقابل
وزارتخانه كسري بودجه دارد و لذا نمي تواند دستمزد آموزگاران و دبيران را افـزايـش داده و       

و اين درحاليست كه علي احمدي وزير آموزش .  اقدام به استخدام آموزگاران حق التدريسي كند
و پرورش دراختتاميه اجالس روساي آموزش و پرورش از استخدام افراد بسيج و طالب حـوزه  

بنا به گزارش خبرگزاري فارس .  علميه قم دراين وزارتخانه بويژه درمعاونت امورپرورشي خبرداد
گزينش معلمان نياز به تجديد نظر دارد، سند فلسفه آموزش و ” : مرداد ماه وي يادآوري كرد 22

ضابطه گزينش معلمان بايد با ضابطه كارمـنـدي   .  پرورش توسط دولت بزودي نهايي مي شود
تفاوت داشته باشد، حركت ما به سوي تقويت تشكل هاي دانش آموزي و بسيج دانش آمـوزي  
و توسعه معاونت پرورشي ضمن استخدام طالب و روحانيون است، ما مدارس غير انتفاعـي را    

 ”.تغيير مي دهيم(!!!)توسعه و گسترش مي دهيم و جهت گيري مدارس را از كنكور به زندگي 
عالوه براين درزماني كه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش به نام كمبود و كسري بودجه از 
استخدام آموزگاران حق التدريسي كه برخي از آنان بيش از يك دهه سابقه كار دارند، خودداري 

درايـن بـاره     .  مي كند، مبالغ هنگفتي از بودجه اين وزارتخانه به بسيج اختصاص مـي يـابـد       
ميليون تومان توسط آموزش و پـرورش       300بيش از ” : مرداد ماه نوشت 22خبرگزاري فارس 

مدرسه را نوسازي  500منطقه تهران به بسيج دانش آموزي اختصاص يافت كه درايام تابستان 
معلوم نيست بسيج دانش آموزي از چه دوراني تخصص نوسازي مدارس را كسب كـرده    .  كند

ميليون تومان از بودجه خود را در اختيار ايـن ارگـان      300كه آموزش و پرورش فقط درتهران 
 .انگلي و سركوبگر قرار داده است

چنين است واقعيت تلخ حاكم برآموزش و پرورش و زندگي امنيت شغلي فرهنـگـيـان كـه       
فرهنگيان كشور به حق خواستار افـزايـش   .  مربيان نسل آينده و فرداي كشور قلمداد مي شوند

دستمزد برابر با نرخ واقعي تورم، جلوگيري از خصوصي سازي آموزش، اجراي طرح مـتـرقـي      
طبقه بندي مشاغل، لغو قراردادهاي موقت و استخدام همه آموزگاران حق التدريسي و جز اينها 

اين خواست ها از حمايت كليه احزاب و نيروهاي ملي و ترقي خواه و جنـبـش هـاي      .  هستند
مبارزه خستگي ناپذير فرهنگيان بـخـشـي از مـبـارزه          .  اجتماعي موجود كشور برخوردار است

  !گسترده مزدبگيران ميهن ما بر ضد سياست هاي ضد مردمي رژيم واليت فقيه است
 

 زحمتكشان با طرح تحول اقتصادي مخالفند
به موازات بحث پيرامون چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي درميان جناح هاي مختـلـف   
حاكميت، طبقات واقشار گوناگون جامعه نيز نسبت به اين طرح واكنش به خرج داده و پيرامون 
-آن به موضعگيري مي پردازند، بسياري از فعالين كارگري و مبـارزان جـنـبـش كـارگـري          

پـايـگـاه    .  سنديكايي اين طرح را براي كارگران و زحمتكشان بسيار خطرناك ارزيابي مي كنند
كارگران از تحول اقتصادي ” مردادماه دراين باره درگزارش كوتاهي به عنوان21خبري دسترنج 
به گفته يكي از فعاالن سنديكايي دراستان كردستان، اجـراي    ” : از جمله نوشت”  ضرر مي بينند

طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها به زيان طبقات كم درآمد جامعه و بويژه كارگران است، 
به گفته وي درصورت حذف يارانه ها و پرداخت نقدي آن ها طبقات كم درآمد حتي قـادر بـه     

هم اكنون كه نان با يارانه دولت پخت و فروخته مي .  تامين هزينه روزانه خود نيز نخواهند بود
تومان به فروش مي رسد، حال اگر يارانه ها حذف شود،  100شود، دربرخي نانوايي ها با قيمت 

قيمت نان نيز افزايش خواهديافت، پرداخت نقدي يارانه ها به هيچ وجه پاسخگوي نـيـازهـاي    
كارگران نيست، وقتي افزايش دستمزد نيروي كار درطول سال پاسخگوي افزايش نـرخ تـورم     

 ”....نيست، حذف يارانه توجيه درستي ندارد
عالوه بر اين طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان حذف يارانه ها درصنايع توليدي را نيز محكوم 
كرده و با آن مخالفت مي كنند، زيرا با حذف يارانه ها صنايع داخلي ديگر تـوان رقـابـت بـا         
محصوالت خارجي را نداشته و ازاين رو بسياري از مراكز و كارخانجات صنعتي ورشكسـتـه و     

حذف يارانه ها سقوط ” : مردادماه دراين باره درگزارشي نوشت 22خبرگزاري ايلنا.  نابود مي شوند
صنايع را درپي دارد، دولت درشرايطي قصد حذف يارانه ها را دارد كه درسه دهه اخير نتيـجـه   

 ”.سياست هاي اقتصادي، كاهش ارزش پول ملي و تضعيف صنعت و توليد بوده است
طرح تحول اقتصادي كه بر دو پايه اصلي يعني حذف يارانه ها وخصوصي سازي صنايع مادر 
و كليدي قرار دارد به همان اندازه كه از سوي انحصارات فراملي و كشورهاي سرمـايـه داري     
پيشرفته مورد تشويق و حمايت قرار گرفته با مخالفت واعتراض و مقاومت توده هاي وسـيـع     

اين طرح نه تنها كارگران و زحمتكشان كشور را بيش از پيش درتـامـيـن      .  جامعه مواجه است
حداقل زندگي با دشواري روبرو مي سازد، بلكه توليد داخلي و صنايع مـلـي را نـيـز رو بـه              

سياسي و فرهنگي را تقويت -اضمحالل برده و موقعيت و جايگاه امپرياليسم درحيات اقتصادي
 .و تحكيم مي نمايد

كارگران اولين قربانيان اين طرح هستند و مخالفت رو به افزايش و هماهنگ آنها بـا ايـن       
 .طرح ضد مردمي نقش موثر اين طبقه را در مجموعه جنبش مردمي كنوني اثبات مي كند

و 16(مرداد  27و26درروزهاي ” جشنواره كمونيست“
درقلب شهر گپنهـاگ پـايـتـخـت        )  2008آگوست 17

 .دانمارك برگزار شد
درجشنواره امسال عالوه بر كمونيست ها، احزاب و   
نيروهاي چپ، تعدادي از سنديكاهاي كارگري، جنبش 
مردمي برضد اتحاديه اروپا و انجمن هاي مـخـتـلـف     
مردمي حضور و فعاليت چشم گيري داشتند و همـيـن   
 .امر سبب استقبال گسترده مردم از جشنواره امسال بود

مبارزه با اتحـاديـه   ” شعارهاي اصلي جشنواره امسال
اروپا و قرارداد ليسبون، خواست خروج نيروهاي نظامي 

كوبايي زنداني 5دانمارك از افغانستان وخواست آزادي 
تعيين شده بود و كمونيست هـا بـا جـلـب         ” درآمريكا

انجمن ها وسازمان هاي مردمي صلح طـلـب، ضـد        
جنگ و ضد اتحاديه اروپا كارزار وسيع تبليغاتي را حول 

بعالوه با توجه بـه    .  اين شعارهاي اصلي سازمان دادند
صدونود مين سالگرد تولد كارل ماركس و بـا هـدف       
ترويج انديشه هاي او، برنامه هاي ويژه اي تـدارك      

سياسي با -ديده شده بود كه شامل مباحث ايدئولوژيك
حضور قابل توجه جـوانـان   .  تمركز بر روي جوانان بود

خصوصا دانشجويان وكارگران به جشـنـواره امسـال        
حـزب  .  كمونيست سيمايي جوان و شاداب بخشيده بود

توده ايران با برپايي غرفه، حضوري فعال در جشنـواره  
داشت، غرفه حزب به مناسبت بيستمين سالگرد فاجعه 
ملي با پوستر زيباي حزب توده ايران به اين مناسبت و 

جبـهـه   “ و ”  كارگران همه كشورها متحد شويد“ :  شعار
” واحد ضد ديكتاتوري براي طرد رژيم واليت فـقـيـه     
تزيين شده بود كه با استقبال شركت كنندگان روبـرو    

درجريان برنامه هاي جشنواره رفـيـق بـتـي         .  گرديد
فرونتزبيارگ كارسون رهبر كمونيست هاي دانمارك از 
غرفه حزب ديدن كرد و ضمن گفتگو با رفقاي حزبـي  
بارديگر برهمبستگي كمونيست ها و نيروهـاي چـپ     
دانمارك با مبارزات مردم ايران برضد مـداخـالت و       
تهديدهاي امپرياليسم و سياست هاي سركـوبـگـرانـه     

وي همچنين دربيسـتـمـيـن     .  ارتجاع حاكم تاكيد كرد
سالگرد فاجعه ملي بار ديگر مراتب همـبـسـتـگـي و        
همدردي عميق خود و حزب كمونيست دانمارك را بـا  
حزب توده ايران و نيز همه ميهن پرستان ايراني كـه    

رهبران كادرها و اعضا  1367دركشتار دستجمعي سال 
 .و هواداران خود را از دست دادند اعالم كرد

همچنين سخنراني نماينده كوباي سوسيالـيـسـتـي     
درجشنواره انعكاس تبليغاتي گسـتـرده اي يـافـت،           
خصوصا سپاسگزاري او از فعاليت كمونيـسـت هـاي      

كوبايي زنداني 5دانمارك دردفاع ازكوبا و همبستگي با 
 .درآمريكا دررسانه هاي همگاني بازتاب يافت

جشنواره كمونيست درپايان با برنامه ريـزي بـراي     
مبارزه تبليغاتي كمونيست ها درانـتـخـابـات آيـنـده           
شهرداري ها و ضرورت جلب حمايت زحمتكشـان از    
نامزدهاي كمونيست درفضايي آكنده از اميد به آيـنـده   

 !پايان پذيرفت

جشنواره كمونيست،  ياد كرد بيستمين 

سالگرد فاجعه ملي و همبستگي با 

 مبارزات مردم ايران
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 طبقه و ساخت طبقاتي جامعه 
بحث در مورد طبقه و ماهيت و منشاء آن يكي از موضوعات رايج ودرعين حال پـر  

سياسي احزاب و سازمان هاي چپ و ترقي خواه ميهـن  -اهميت دربرخورد هاي نظري
 .ما محسوب مي گردد

اينگونه بحث و برخوردهاي نظري عموما با پرسش هايي همراه است كـه بـرخـي      
آيا طبقه و ساخت طبقاتي جامعه مبنا و پايه علمي دارد؟ آيا كشف طبـقـات   : عبارتند از

متعلق به ماركسيسم است؟ واصوال تعريف ماركسيستي طبقه چيست  و آيا اين تعريف 
با جامعه امروزي بشر درسده بيست و يكم انطباق مي يابد؟ و نيز اين پرسش كليـدي  
كه آيا تئوري ساخت طبقاتي جامعه و مبارزه طبقاتي موضوعيت علمي خود را حـفـظ     

از آنجا كه پرسش هايي از اين دست بويژه از سوي نسل نو مبارزان راه !  نموده يا نه ؟
سوسياليسم و عدالت اجتماعي، جوانان پر شور و آرمان گرايي كه در دوران دشـوار        
ونامساعد كنوني به صف مبارزه پيوسته اند مطرح مي گردد، توضيح هر چند فشرده اما 
علمي از مقوله طبقه و ساخت طبقاتي جامعه و مبارزه طبقاتي بر پايه جهـان بـيـنـي       

بويژه آنكه اكنون ما درسطح جهان و از جـملـه   . لنينستي ضرور مي باشد-ماركسيستي
تبليغاتي سرمايه داري كه دردوران جهاني شـدن  -ايران با يورش گسترده ايدئولوژيك

امروزه انواع تـئـوري   .  منكر وجود طبقات وتضاد و اختالف طبقاتي است روبرو هستيم
هاي  جامعه شناسي معاصر بورژوايي در باره ساخت جوامع بشري با آزادي كامل واز   
راه هاي گوناگون درجامعه ايران و در بين جوانان رواج داده مي شود، نظريه پـردازان    
چنين تئوري هايي كه وجود طبقات را نفي كرده و منكر ساختمان طبقاتي جـامـعـه      
معاصر سرمايه داري هستند، درتبليغ وترويج نظريات خود با مانعي برخورد نمي كننـد  
ولي ماركسيسم همچون دهه هاي گذشته از اين امكان برخوردار نيـسـت ونـظـريـه        
پردازان و مبلغان و مروجان انديشمند ومردم دوست آن از بديهي ترين حقوق محـروم  

نظرات جامعه شناسي بورژوازي ”  تازه ترين“ به هر روي درخصوص آشنايي با !  هستند
درخطوط كلي آن  مي بايد تاكيد كرد، اين نظرات وجود حركت تكاملي  پيش رونـده    
تاريخ را باطل و نادرست ارزيابي كرده و تمام روند تكامل تاريخي را به طور عـمـده     

به عالوه ساختمان طبقاتي !! درچارچوب تحوالت در عرصه فن آوري محدود مي سازد
جامعه معاصر سرمايه داري نفي و انكار مي شود و تنها اليه بندي اجتماعي، يـعـنـي      

 .وجود گروه هاي شغلي يا روحي مورد قبول واقع مي گردد
دراين تئوري ها تاكيد مي شود در جامعه امروزي بشر با توجه به سطح باالي فـن    

ما با تضاد و مبارزه طبقاتي مواجه نيستيم، تنها تحرك اجتماعي وجـود  )  تكنيك( آوري
دارد كه سبب بروز اصطالك ميان اليه هاي اجتماعي مي شود و بنابر اين تضاد غيـر  
قابل حلي درجامعه وجود ندارد واساس تقسيم بندي امروزي جوامع سرمايه داري بويژه 

چنين نظرات .  كشورهاي پيشرفته بر مشاغل، حرفه ها، عقايد و روحيات قرار مي گيرد
و تئوري هايي از آنجا كه درمقياس بسيار گسترده و باور نكردني تبليغ مـي شـونـد،        
متاسفانه بخش هايي از افراد و سازمان هاي مردمي و چپ و مترقي كشور  را كـم و    

سياسـي آنـهـا و        -بيش تحت تاثير خود قرار داده و سبب آشفته انديشي ايدئولوژيك
درنتيجه تضعيف دمكراتيسم ريشه دار ايراني، شده است كه نبايد از آن با بي تفاوتي و 

بنابر اين پرداختن به موضوع فوق العاده مهم، طبقه و سـاخـت     .  يا به سادگي گذشت
 .طبقاتي جامعه ضورتي تام وتمام دارد

پيش از ماركس و .  بر خالف تصور بسياري، كشف طبقات به ماركسيسم تعلق ندارد
كارل ماركـس در    .  انگلس برخي انديشمندان به وجود طبقات درجامعه پي برده بودند

، با صراحت اعالم مي كند كه كشف طبقات از آن او نيـسـت،   1852نامه اي به سال 
ولي ماركس نخستين دانشمندي است كه اثبات كرد  وجود طبقات تنها بـا مـراحـل      
تاريخي معين تكامل توليد مربوط است و همچنين اين نتيجه داهيانه را گرفت كه تنها 
طبقه رشده يابنده جامعه سرمايه داري، يعني طبقه كارگر است كه  مي تواند جامـعـه   

 .طبقاتي را از طريق استقرار حاكميت خود ملغي سازند
از اين رو ماركسيسم معتقد است، طبقات هميشه و از همان آغاز پيدايش جـامـعـه    

تقـسـيـم    .  بشري وجود نداشته و دو مقوله جامعه و طبقه الزم و ملزوم يكديگر نيستند
جامعه به طبقات، در يك مرحله معين ا زتكامل تاريخي، برشالوده سطح معيني از رشد 

پايه اقتصادي پيدايش طبقات عبارت بود از پـيـدايـش      .  نيروهاي مولده، انجام گرفت
 !تقسيم كاراجتماعي و مالكيت بروسايل توليد

بطور كلي طبقه اجتماعي عبارت است از گروه بزرگ انسان ها كه داراي شاخص و 

خصوصيت هاي اجتماعي مشترك هستند، چهار شاخص عـمـده   
درتعريف طبقه بعنوان يك مقوله اجتماعي وجود دارد كه عبارتند 

نخست، جا و مقامي كه افراد درنظام توليدي معين بـه خـود       : از
اختصاص داده اند، براي شناخت هر طبقه بايد اول به مـقـام و       

دوم، مجموعه، . جاي آن را در سيستم معين توليدي درنظر گرفت
مناسبات و رابطه اي است كه گروه مورد نظر از افراد انساني بـا    
توليد دارد، به اين معنا كه درتعيين هر طبقه وتعلق طبقاتي افـراد  
بايد درنظر داشت كه اين افراد داراي مالكيت بر وسايل تـولـيـد      
. هستند يا نه و چه نوع مالكيتي و درچه حدي دراختـيـار دارنـد     
. سوم، نقش و جايگاه افراد درسازمان اجـتـمـاعـي كـار اسـت          
درصورت بندي هاي مختلف هر طبقه داراي نـقـش مـعـيـنـي         

 . درسازمان اجتماعي كار است
و سرانجام چهارمين شاخص، چگونگي به دست آوردن بخشي 
از ثروت هاي جامعه و مقدار اين بخش يا بـه عـبـارت ديـگـر          

به اين ترتيب كشف پايه عينـي  .  چگونگي توزيع نعم مادي است
تقسيم جامعه به طبقه درعرصه توليد مادي درجامعه شـنـاسـي      

 .متعلق به ماركسيسم است
دقيق ترين و جامع ترين تعريف مقوله طبقه و طبقات اجتماعي 
را لنين به دست داده است، وخاطر نشان ساخته، طبقـات گـروه     
هاي بزرگ انسان ها هستند كه از جهت جاي خود درسيـسـتـم    
توليد اجتماعي دوران معين تاريخي، از جهت رابطه خود با وسايل 
توليدي كه اغلب درقوانين تسجيل و فرموله مي شود، از جـهـت   
نقش خود درسازمان اجتماعي كار و بنابر اين از جهت شيوه هاي 
دريافت وميزان آن سهمي از ثروت هاي اجتماعي كه دراختـيـار   

طبقات آن چنان گروه هـايـي   .  دارند از يكديگر متمايز مي گردند
هستند كه گروهي از آن ها مي توانند به بركت اختـالف مـقـام      

اجتماعي، ثمره كار گروه ديگـر را بـه       -درشيوه معين اقتصادي
 .تصاحب خود درآورد

مقوله طبقه را بايد به مفهوم علمي و بنابر چنين تعريفي درك   
درست بر پايه چنين تعريفي از طبقه و ساخت .  كرده و به كا ربرد

طبقاتي جامعه است كه، ماركسيسم مبارزه طبقاتي را نـيـروي       
. محركه اساسي درتمام جوامع تقسيم شده به طبقات مـي دانـد    
مبارزه طبقاتي نه يك پديده تصادفي ويا گذرا كه به ميل اين و   
يا آن طبقه و حزب انجام مي گيرد، بلكه يك قانون عيني تكامل 

 . تاريخ و اجتماع است
اهميت تئوري ساخت طبقاتي جامعه ومبارزه طبقاتـي چـنـان      
است كه لنين آن را تئوري راهنما و راهگشا درپيچ و خم آشفتگي 

برخورد طبقاتي و تحليل طبقاتـي  .  هاي ظاهري جامعه مي خواند
از روندهاي اجتماعي، كنه بسياري از رخ دادها را آشـكـار مـي        

دراينجا ما با يك بحث فوق العاده مهم مواجه مي شويم و .  سازد
آن دوري جستن از برخورد مكانـيـكـي وخشـك بـا تـئـوري              

درعرصه عمل سياسي ودراتخاذ . ماركسيستي مبارزه طبقاتي است
 . مشي اصولي اين دوري جستن حائز اهميت فراواني است

نبايد با استناد به اين تئوري ساختمان طبقاتي جامعه را تا حـد  
كپي برداري و كليشه سازي بي محتوي تنزل داده و ضـمـن         
تحليل و توضيح پديده هاي اجتماعي و نقش اين يا آن طـبـقـه    

 . دچار برخورد مكانيكي شد
-بنابر اين تاكيد بر اينكه مختصات عمومي كه مـاركسـيـسـم    
لنينيسم براي طبقات ذكر مي كند با درنظر گرفتن تنوعـي كـه     
درزمان و مكان پيدا مي شود، صحيح وعلمـي اسـت، تـاكـيـد            

بايد به ياد داشت در انطباق تئوري ساخـت  .  بيهوده اي نمي باشد
طبقاتي جامعه و مبارزه طبقاتي همواره واقعيت هاي مشخص و   

طـبـقـات    .  ويژگي هاي هر جامعه به دقت مورد توجه قرار گيـرد 
درجوامع مختلف ويژگي هاي خود را دارند و اين ويژگي ها، علي 
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ناديـده انـگـاشـتـن ايـن           .  رغم خفظ ماهيت مشترك، بروز مي كند
مجموعه عوامل و ويژگي ها سبب خطاهاي تاكتيكي و اشتراتژيـكـي   

 .فوق العاده زيانبار در مبارزه مي شود
در اوضاع كنوني نمونه هاي قابل تاملي از اين انحراف يعني برخورد 
سطحي و مكانيكي با تئوري ساخت طبقاتي جامعه و مبارزه طبقـاتـي   

به عنوان نـمـونـه      .  درميان برخي جريانات و محافل   ديده مي شود
كليشه سازي از قانونمندي هاي عام و درك مكانيـكـي از آرايـش        
طبقاتي جامعه و نمايندگان سياسي طبقات و اليه هاي گوناگون بـه    
ويژه نيروهاي حاكميت سبب نوعـي انـحـراف در زيـر پـوشـش               

گرديده كه تصادمات و بـرخـوردهـاي      ”  طبقاتي” و” انقالبي” شعارهاي
ضدسرمايـه  ” و” ضدامپرياليستي” ،” مقاومت“ ويا ” مبارزه”درون حكومتي

ارزيابي مي گردد و كار به حمايت و پشتيباني از بـانـدهـاي        ”  داري
نبايد فراموش كنيم درجوامعي نظير .  ارتجاعي و ضد مردمي مي كشد

جامعه ما، روندهاي سخت درهم تنيده و متناقض، بسيار به چشم مي 
درجوامع كم رشد كه دركار انـتـقـال از        ” :خورد، به قول رفيق طبري
به ساخت طبقاتي جامعه سرمايه داري   ..... ساخت طبقاتي جامعه كهن

.... هستند، از جهت اين ساخت، حاالت انتقايي، حاالت مـغـشـوش        
دراين جامعه ها زياد ديده مي شود كه ايدئولوژي انقالبـي يـا ضـد        
انقالبي را متعلقان به طبقاتي كه بايد با اين يا آن ايدئولوژي مخالـف  
باشد، مي پذيرند، احزاب و گروه ها  دراين جوامع غالبا تلفيقي موقـت  
و مكانيكي از قشرها و طبقات مختلف اند و لذا پيوند درونـي آنـهـا        

 ”.سست و استواري آنها اندك است
در دوران كنوني در جوامعي نظير جامعه ايران به لـحـاظ سـاخـت       
طبقاتي آن، جريانات واپس گرا و ضد مردمي امكان و زمينه عيني و   
ذهني فعاليت زير نام و شعارهاي عوام فريبانه و دروغين را به ميـزان  

اين جريانات درحرف دم از عدالت و آزادي     . قابل توجهي دارا هستند
مي زنند ولي درعمل اجتماعي در خدمت كالن سرمايـه داري قـرار       

تجريبات تاريخي كشور ما دراين زمينه كـم  .  دارند و يا قرار مي گيرند
يكي از آخرين نمونه هاي اين پديده، دولت ضد ملي احمـدي  .  نيست

نژاد است كه درپس شعارهاي توخالي و فريبنده خدمتگذار سـرمـايـه    
 . داري بزرگ تجاري و اليه هاي انگلي طبقه سرمايه دار ايران است

اجتماعي به ويژه -عدم رشد نيروهاي مولده، عقب ماندگي اقتصادي
پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي كه اثرات مخـرب و بسـيـار        
ناگواري درساخت طبقاتي جامعه ايران باقي گذارده كـه مـي تـوان        
دراين زمينه به تضعيف كمي وكيفي طبقه كارگر، اضمحالل توليد و   
وصنايع توليدي، رواج اقتصاد داللي و روحيات و فرهنگ ناشي از آن، 
تمايل به مصرف، بي ارتباط با توليد داخلي وافزايش قدرت سياسي و   
اقتصادي بخش كوچكي از جمعيت كه عمدتا داراي مشاغل خدماتـي  
هستند، گسترش ناموزون اليه هاي بينابيني جامعه دراثر فـروپـاشـي    

 . توليد و جز اينها، اشاره داشت
لنينيسم همواره بر درك و انطباق صحيح، همه جانبه و -ماركسيسم

خالق و مشخص تئوري ساخت طبقاتي جامعه و مبارزه طبقاتي با هر 
حزب توده ايران نيز دراين .  جامعه مفروض و معين تاكيد داشته و دارد

زمينه، ضمن مبارزه ايدئولوژيك با جريانات و محافلي كـه مـنـكـر         
قانونمندي هاي عام و جهانشمول و مفهوم طبقه وساخت طـبـقـاتـي     
جامعه هستند، با برداشت سطحي، دگم و مكانيكي از ايـن تـئـوري        

 .مبارزه كرده و خواهد كرد
حزب ما درتعيين سياست هاي خود همواره بـا مـالك قـراردادن        
تئوري ساخت طبقاتي جامعه و مبارزه طبقاتي از برخورد سطـحـي و     
كليشه اي احتراز جسته و درپي انطباق خالق اين تئوري راهگشـا و    
 . علمي با جامعه ايران و خود ويژگي هاي منحصر بفرد آن بوده است

چنين است اسلوب علمي حزب توده ايران در ميدان عمل اجتماعي 
 !پيچيده و پر تنش اين مقطع حساس تاريخ ايران

 ...ادامه  طبقه و ساخت طبقاتي  

واردات گسترده و پرحجم روغن خوراكي به كشور اعتراض كشاورزان و انجمن 
اين اعتراض ها درهفته هاي اخير بـه  .  صنايع توليد روغن خوراكي را درپي داشت

اوج خودرسيد و دراستان هاي ايالم، گيالن و هرمزگان منجر به تحصن گروهـي  
اعتراضات زماني شدت گرفت كه . از كشاورزان وكارگران شاغل دراين صنعت شد

رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران ضمن حمايت صريح از تـجـار و     
وارد كنندگان روغن خوراكي به كشور، توليد اين محـصـول بسـيـار حـيـاتـي            
واستراتژيك درداخل را به باد انتقاد گرفته و فعاليت كشاورزان و صنايع تولـيـدي   

البته رييس انجمن توليد كنندگان روغن .  آن را غير ضرور براي ايران ارزيابي كرد
خوراكي و روغن زيتون درمصاحبه اي با روزنامه سرمايه به حق و به درستي اتاق 
بازرگاني اين النه سرمايه بزرگ تجاري ايران را مورد خطاب قرار داد و پرسيد اگر 
توليد روغن خوراكي دركشور ضروري نيست، پس چرا هر سال ميليارد هـا دالر    
روغن خوراكي توسط تجار و شركت هاي تجاري به كشور وارد مي شـود، چـرا     
محصول ملي و ايراني ضروري نيست ولي محصول بيگانه ضروري و خوش طعم 

به هر روي پس از شكر و ورشكسته ساختن كارخانجات توليـد  !  معرفي مي شود؟
شكر توسط تجار عمده با حمايت دولت احمدي نژاد، اينبار نوبت بـه كشـاورزان     
. وتوليد كنندگان روغن خوراكي بوِيژه زيتون رسيده است تا ورشكسته ونابود شوند

سال اخير پس از شكر و    2فراموش نكنيم، واردات روغن خوراكي به كشور طي 
گندم درصدر ليست واردات به داخل قرار دارد و ساليانه ميلياردها تـومـان سـود      
خالص به جيب دالالن و تجار بزرگ سرازير مي كند و به مـوازات آن هـزاران       

 .كشاورز و كارگر از هستي ساقط و به ورطه فقر رانده مي شوند
مرداد ماه در گزارشي نوشت، همزمـان بـا      21دراين خصوص روزنامه سرمايه 

هزار تن روغـن   5درصد آنها،  20درصدي باغ هاي زيتون و نابودي  50خسارت 
 .وارد مي شود)خوب توجه كنيد با معافيت(زيتون با معافيت گمركي 

مطابق آمار انتشار يافته دراين گزارش روزنامه سرمايه، درحال حاضـر سـطـح      
واحـد  36هزار هكتار است و بـيـش از         105كشت زيتون درايران كمي بيش از 

ميليون دالري احـداث     100توليدي دراستان هاي زيتون خيز با سرمايه -صنعتي
هزار نفر كارگر و صدها مهندس و متخصص درسراسـر كشـور     12شده كه حدود

ميزان فرآوري و بسته بندي و كنسرو سازي .  دراين واحدها مشغول به كار هستند
درصدي باغ هاي زيتون،  50امسال با خسارت .  هزار تن درسال است 22زيتون، 

عليرغم درخواست هاي مكرر، دولت و وزارت جهاد كشاورزي از اختـصـاص وام     
واعتبارات مالي براي جلوگيري از ورشكستي كشاورزان و ممانعت از گسـتـرش       
خسارت، خودداري كرده و به جاي آن با حمايت اتاق بازرگاني وام هاي كالن بـا  
بهره هاي كم دراختيار تجار عمده براي واردات روغن خوراكي و روغن زيـتـون     

 .قرار داده و معافيت گمركي را نيز موقتا لغو كرده است
كشت محصوالتي چون ذرت و زيتون به لحاظ استراتژيك بخشي از تـامـيـن    

صنايع توليـدي مـرتـبـط بـا ايـن             .  امنيت غذايي هر كشور محسوب مي شود
محصوالت درهمه جاي جهان از زمره صنايع با اهميت و مورد توجه هستند، زيرا 

اينك مافياي وابستـه  .  درزندگي روزانه و تغذيه افراد جامعه نقش درجه اول دارند
به سرمايه بزرگ تجاري دست در دست انحصارات امپرياليستي، كشت و تـولـيـد    
اين محصوالت درداخل را هدف قرار داده و كشور ما درتامين روغن خوراكي نيز 

 !به انحصارات و دولت هاي امپرياليستي وابسته شده و مي شود

 !پس از مافياي شكر، نوبت به مافياي روغن رسيد

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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از مدتي پيش به موازات طرح اصالح قانون كار، وزارت كار، وزارت رفاه و تـامـيـن    
اجتماعي و وزارت اقتصاد و دارايي طرح هايي را درزمينه اصالح برخي قوانـيـن كـه      
رابطه مستقيم با روابط كار و زندگي كارگران و زحمتكشان دارند، دردستور كار خـود    
قرارداده اند، كه مي توان از جمله از اصالح اليحه مستمري بگيران تامين اجتماعـي،  

قانون جامع وزارت رفاه و تـامـيـن        17وضعيت شركت هاي پيمانكار و موضوع ماده 
 .اجتماعي نام برد

طبقه كارگرو ديگر زحمتكشان با اين لوايح و تغييرات درقوانين به شدت مـخـالـف    
بوده و خواستار مشاركت نمايندگان واقعي خود، يعني سنديكاهاي مستقل درتـدويـن     

چندي پيش محمد جهرمي وزير كار دولت احمدي نژاد طـي    .  واصالح قوانين هستند
ديداري باهيات مديره كانون عالي شوراهاي اسالمي سراسر كشور درخصوص مسايل 
بنيادين مربوط به زندگي و امنيت شغلي زحمتكشان مواضع رسمي ارتجاع حاكم دراين 

مرداد ماه درگزارشي پيرامون سياسـت هـاي      24خبرگزاري ايلنا، . باره را بازگو ساخت
دولت احمدي نژاد درارتباط با منافع و حقوق كـارگـران از جـملـه خـاطـر نشـان                

درنشست هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسالمي با وزير كار، مسـايـل روز     ” : كرد
از جمله اليحه مستمري بگيران تامين اجتماعـي،  ) بخوان طبقه كارگر( جامعه كارگري 

قانون جامع وزارت رفـاه مـورد         17لغو شركت هاي پيمانكاري و توقف اجراي ماده 
گفت دراين جلسه ... عضوكانون شوراهاي اسالمي كار استان تهران.  بررسي قرار گرفت

 ”.به بررسي مشكالت پرداخته و پيگيري مسايل را برعهده وزارت گذاشتيم
بر اساس اخبار و گزارشات رسمي انتشار يافته، وزارت كار و شخص وزيركار نسبـت  
به مسايل و معضالت كارگران و زحمتكشان سياست مشخص وهدفمندي را دنـبـال     

اين سياست درچارچوب برنامه اصالح ساختار اقتصـادي و طـرح تـحـول           .  مي كند
اخيرا وزارت كار و امور اجـتـمـاعـي       .  اقتصادي قرار داشته و كامال ضد كارگري است

همراه با وزارت رفاه و تامين اجتماعي اليحه تغيير قوانين تامين اجتماعي راتدويـن و    
اين اليحه ماهيت و سمت گيري سازمان تامين اجتماعي را بكلي تغيير . آماده كرده اند

داده ونقش نمايندگان طبقه كارگر را دراين سازمان با اهميت از ميان برداشته و بـي      
مرداد ماه از قـول فـعـاالن كـارگـري               24دراين خصوص ايلنا .  خاصيت مي سازد

انتشار روزنامه خورشيد از سوي سازمان تامين اجتماعي با هدف تغيير قوانيـن  ” : نوشت
اين سازمان و درراستاي توسعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، تبديل هفته نامـه  

نه تنها مورد رضايت كارگـران  ) نشريه سازمان تامين اجتماعي( آتيه به روزنامه خورشيد
 ”.نيست بلكه هزينه هاي زيادي را برسازمان تحميل خواهد كرد

تغيير و اصالح قوانين كه اينك شامل سازمان تامين اجتماعي گرديـده، لـطـمـات       
درباره هميـن  .  جبران ناپذير به امنيت شغلي و سطح زندگي زحمتكشان وارد مي سازد

اليحه مستمري بگيران تامين اجتماعي و چگونگي محاسبه حقوق بـازنشـسـتـگـي،        
فعاالن سنديكايي نظرات مخالف خود را ابراز كرده و خواستار مبارزه اي جدي با ايـن  

درجلسه اي هم كه وزير كار با هيات مديره كـانـون عـالـي         .  گونه اقدامات شده اند
شوراهاي اسالمي داشت، برخي مسئوالن وزارت كار و شوراهاي اسالمـي بـا درك       
وتشخيص ژرفاي مخالفت زحمتكشان با لوايح اخير و بطور كلي تغيير و اصالح قوانين 
با صراحت نگراني خود را بيان و بكارگيري روش هايي را كه كمتر واكنش برانگيز مي 

توصيه كردند، بطور مثال يكي از اعضاي شوراهاي اسالمـي يـادآوري كـرده        .  باشد
مثبت )محاسبه حقوق بازنشستگان و اصالح اليحه مستمري بگيران(اين اليحه” :است

است و هدفش برقراري عدالت درحقوق بيمه شدگان است و دولت منافع بيمه شدگان 
را درنظر دارد اما بايد روش كار را دراين اليحه تغيير داد به طوري كـه ضـرري بـه        
حقوق كارگر وارد نيايد، نبايد حقوق بازنشستگي نسبت به دوران اشتغال كمتر باشد ما 
خواستار ايجاد فرمولي هستيم كه منافع تامين اجتماعي را مشخص كنـيـم و ازايـن        

بايد تاكيد كنيم، طبق اليحه دولت ” . طريق حقوق كارگر را دربازنشستگي تضمين كند
نه تنها حقوق كارگر دردوران بازنشستگي تضمين نمي شود، بلكه هيچ ماده و تبصـره  
اي هم براي افزايش حقوق بازنشستگان مطابق با نرخ واقعي تورم دراليـحـه وجـود      

وزارت كار كدام هدف را دنبال 

  !مي كند؟

دراين باره معاون سازمان تامين اجتماعي درتشريح اليحـه  .  ندارد
درسيستم زمان بندي براي دوران مشاركت بيمـه  ” : فوق گفته بود

شده درپرداخت حق بيمه امتياز مطلقي درنظر گرفته مي شود كه 
درامتياز مورد نظر، درواقع بر اين اساس است كه فـرد درطـول       
دروه كارخود، چند برابر حداقل دستمزد، حق بيمه پرداخته است و 
اين امتياز كسب شده توسط فرد بيمه شده همواره تا آخر عـمـر     
 ”....عدد ثابتي خواهد بود و درطول زمان درگرو تورم نخواهد بود

حال بايد پرسيد با چنين محتويي چگونه روشي بايد اتخاذ كرد 
كه حقوق كارگران و زحمتكشان دردوران بازنشستگي تاميـن و    
تضمين شود؟ و آيا اصوال امكان بكارگيري روش ديگري درايـن  
چارچوب وجود دارد؟ بي جهت نيست كـه فـعـاالن جـنـبـش           
سنديكايي به حق به اين اليحه و كليه تغيير و اصالحات وزارت   

درباره اين اليـحـه     .  كار اعتراض داشته و با آن مبارزه مي كنند
اليحـه اصـالح     ” : يكي از فعاالن سنديكايي خاطر نشان ساخته 

حقوق بازنشستگي و مستمري بگيران سازمان تامين اجتـمـاعـي    
درست خالف شعارهاي عدالت محوري دولت نهم است، وقـتـي   
مبناي مستمري بيمه شده مجموع بيمه پرداختي يك فرد باشـد،  
محاسبه آن كار بسيار سختي است و باعث سقوط سطح دستمزد 

درحال حاضر هم دستمزد بازنشستگـان بـا تـورم        .  ها مي شود
 ”.موجود تناسب ندارد و بازنشستگان قدرت خريد ندارند

يكي از نكات شگفت آور درقانون جامع وزارت رفاه و تـامـيـن    
اجتماعي كه قراراست با تغيير و اصالح قوانين برامور مربوط بـه    
 17تامين اجتماعي، بيمه و حقوق بازنشستگي ناظر باشد، مـاده    

اين قانون است كه شرط عضويت نماينده كارگران درنهاد تامين 
. اجتماعي را مدرك تحصيلي فوق ليسـانـس قـرار داده اسـت          
سنديكاهاي مستقل و كليه تشكل هاي كارگري با قـاطـعـيـت       
خواستار حذف اين ماده هستند زيرا با قرار دادن مدرك تحصيلي 
درحد فوق ليسانس عمال هيچ كارگري و نمايندگان سنديكاهاي 
. نخواهند توانست درنهاد تامين اجتماعي حضور داشته بـاشـنـد     
درارتباط با حضور و شركت نمايندگان كارگـران درارگـان هـا،        
سازمان ها و نهادهايي كه به شكل مستقيم و غير مستقـيـم بـا      
زندگي و كار زحمتكشان سرو كار دارد، جنبـش سـنـديـكـايـي         
زحمتكشان به درستي خواستار رعايت منشور جهـانـي حـقـوق       
سنديكايي و پايبندي به مقاوله نامه هاي بين المللـي از سـوي       
وزارت كار و امور اجتماعي است، اين امر شامل تغيير و اصـالح    
امـا  .  قوانين تامين اجتماعي، اصالح قانون كا رو نظاير مي شـود 

واقعيت اينست كه بدون مبارزه اي سازمان يافته و متشكل نمـي  
توان به اين مقصود رسيد، دولت احمدي نژاد و به ويـژه وزارت      
كار اين دولت در خصوص حقوق زحمتكشان سياست و اهـداف    
معيني را دنبال مي كنند كه درپيوند با برنامه اصـالح سـاخـتـار       

بي دليل نيست كـه    .  اقتصادي و طرح تحول اقتصادي قرار دارد
همزمان با تدارك مقدمات اجرايي كردن طرح تحول اقتـصـادي   
مساله اصالح قانون كار و تغيير و اصالح قوانين تامين اجتماعي، 

 .حقوق بازنشستگي و جز اينها مطرح مي گردد
مـرداد  23جهرمي، وزير كار درمصاحبه اي كه روزنامه سرمايه 

اگر دولت و كـمـيـسـيـون      ” : ماه آن را درج كرده، اعالم مي كند
اجتماعي دولت بخواهند اولويت اصالح قانون كار را در نـظـر         
 ”.بگيرند مي توان به اصالح اين قانون درسال جاري اميدوار بود

تغيير و اصـالح قـوانـيـن       .  اين اميدواري البته بي علت نيست
مربوط به كار و زندگي كارگران و زحمتكشان بخشي از سياسـت  
كلي اصالح ساختار اقتصادي و طرح تـحـول اقصـادي اسـت،         
بنابراين تاكيد بر اين واقعيت كه وزارت كار دولت ضد مـردمـي     
احمدي نژاد عنودانه و درپس شعارهاي عوام فريبانه كدام اهداف 
را تعقيب مي كند و اين اهداف منافع چه طبقات اجتـمـاعـي را      

  ! تامين و به زيان چه طبقاتي است، چندان دشوار نيست
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البته احساس مي كنم همين جور است؛ اما در عـيـن     .  ى سال اول كار كنيد  سال آخر با روحيه
مثل كسى كه پنـج سـال     .  فكر نكنيد كه امسال، سال آخر دولت است؛ نه.  حال تأكيد مي كنم

ى چـهـار سـال        ديگر بناست كار بكند، كار بكنيد؛ يعنى تصور كنيد كه اين يك سال به اضافه
ريزى كـنـيـد و اقـدام           با اين ديد نگاه كنيد و كار كنيد و برنامه.  ديگر در يد مديريت شماست

 )همانجا(” .كنيد
حتي براي شماري از سران رژيـم  ,  دفاعيات تبليغاتي خامنه اي از عملكرد دولت احمدي نژاد 

اجتماعي دولـت احـمـدي نـژاد         -راستاي عمده سياست هاي اقتصادي .  نيز قابل قبول نيست
سرازير كردن درآمد هنگفت نفت به جيب شمار اندكي از رهبران سپاه و ديگر سران نيـروهـاي   
سركوبگر و كالن سرمايه داري تجاري كشور بوده است، كه به بـاور بـخـش بـزرگـي  از                
كارشناسان اقتصادي، تنها ثمره اش تشديد بيش از پيش فقر و محروميت ميليون ها ايـرانـي،     

تنها دست آورد دولت احمدي نژاد، همان طور .  تشديد بيكاري و افزايش تورم مخرب بوده است
كه خامنه اي هم به آن به شكل غير مستقيم اشاره مي كند، بستن فضاي سياسـي كشـور و       
تشديد اختناق و يورش به نيروهاي هاي اجتماعي، خصوصاً جنـبـش كـارگـري، جـوانـان و             

  .  دانشجويان و جنبش زنان كشور است
نكته قابل توجه در سخنان خامنه اي دفاع آشكار او از دولت ارتجاعي و ضد مردمي 
يي است كه در يك انتخابات سراسر تقلب، با اتكاء به دخالت هاي آشكار نـيـروهـاي    

معناي اين سـخـنـان      .  نظامي و انتظامي، توانست بر كرسي رياست جمهوري بنشيند
چيزي جز برنامه سران ارتجاع، و در رأس آن ولي فقيه رژيم براي تكرار اين سناريو و 

 .ادامه كار دولت احمدي نژاد براي چهار سال ديگر نيست
شماري از رهبران اصالح طلبان حكومتي در هفته هاي اخير بر ضرورت حـركـت     
مشترك و به توافق رسيدن بر سر يك نامزد واحد، يعني سيد محمد خاتمي، به عنوان 
 . يگانه مانع دست يابي مجدد احمدي نژاد به كرسي رياست جمهوري تأكيد كرده اند

بدون ارزيابي اشتباهات گذشته و درس گيري از آنها نمي توان با خوش بينـي بـه     
ارتجاع، همـان طـور كـه از          .  سوي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده رفت

سخنان خامنه اي مي توان استنباط كرد مصمم است تا تحربه انتخابات گـذشـتـه، و      
بدون بسيج نيروهاي مـردمـي، بـدون        .  همچنين انتخابات اخير مجلس را تكرار كند

مخالفت وسيع با دخالت هاي شوراي نگهبان و نيروهاي نظامـي و انـتـظـامـي در            
انتخابات، و تجهيز افكار عمومي براي مقابله با اين سياست ها نمي توان با سيـاسـت   

. به مقابله با سياست هاي ارتجاع حـاكـم رفـت     ”  نصيحت“ و در واقع ”  آرامش فعال“ 
انسجام نيروهاي مخالف استبداد، حركت مشترك و مقابله با  برنامه هاي نـيـروهـاي    
سركوبگر مبني بر دخالت و تقلب گسترده و در انتها تحميل نتيجه انتخـابـات شـرط      
. جدي راه گشايي براي شركت نامزدي از سوي اصالح طلبان در انتخابات آتي اسـت   
تعيين و توافق بر سر اين امور و اتخاذ تاكتيك هاي درست مبارزاتي بيش از تعـيـيـن    

 .نامزد احتمالي چنين انتخاباتي از سوي اصالح طلبان حائز اهميت است

 ...ادامه بحراني كه ساخت  ...ادامه  ارزيابي ولي فقيه 

پرداخت بهره وامي كه جهت توسعه فعاليت هاي خود گرفته انـد  
امتناع از وضع ماليات بـر       دولت با   قيمت ها را باال نگهدارند و

ثروتمندان و شركت هاي بزرگ، مي كوشد از بقيه مردم ماليـات  
بـديـن   .  بگيرد و بودجه بخـش عـمـومـي را كـاهـش دهـد               

و افزايش بـيـكـاري         كاهش تقاضا در عرصه اقتصادي   ترتيب،
ادامه مي يابد، در حاليكه نرخ بهره و قيمت ها نسبتا باال بـاقـي     

اوايل سال هـاي    ”  ركود تورمي“ و اين در واقع تكرار   -مي مانند
 .را رقم مي زند 1980

گرچه عوامل بين المللي، بحران اقتصادي بريتانيـا را شـدت       
مسئوليت بر دوش حـزب    .  بخشيده اند، اما ايجادگر آن نبوده اند

كه اجازه داد صنايع توليدي تضعيف شوند و است  ” جديد“كارگر 
تنها اتـخـاذ يـك        .  وابستگي بريتانيا به بخش مالي تشديد شود

برنامه چپ ميتواند اين بحران را در جهت منافع طبقـه كـارگـر      
 .كاهش دهد

كنترل قيمت بايد در رابطه با سوخت خانگي، نفت و مواد اوليه 
برقراري ماليات بر درآمدهاي بـاد آورده در      .  غذائي اعمال شود

رابطه با سود هاي عظيم صنايع انرژي و شركت هاي انحصـاري  
سوپرماركت هاي بزرگ كـه در      ( عرضه مواد غذايي و مصرفي 
به عـنـوان     -سرمايه گذاري عمومي    ،) سراسر جهان شعبه دارند

اختيار    اجاره ارزان در   كه با( مثال، در زمينه توليد مسكن دولتي 
و ايجاد انـرژي تـوسـط پـانـل هـاي             )  مردم گذاشته مي شود

و توليد اشتغال، بدون اينكه به افزايش كل بـدهـي     -خورشيدي 
 24گذشته به رقم بـي سـابـقـه            هاي دولت كه در چهار ماهه
خارج كردن صنايع گاز، برق و راه   .  ميليارد پوند رسيده، بيانجامد

آهن از چنگ غارت گران سود طلب امروزه اقدامي است مردمـي  
 .1940تر حتي در مقايسه با اواخر سال هاي دهه 

نياز است تا جنبش سنديكايي مبارزه تهاجمي عظيمي را براي  
. افرايش دستمزدها در تناسب با نرخ واقعي تورم رهبـري كـنـد     

خـواهـان حـق         كنگره اتحاديه هاي كارگري بريتانـيـا بـايـد      
در مورد سطح حداقل دستمزد در سطح كشـور شـود،        مذاكرات

همانطوريكه جنبش چپ و كارگري مشتركاٌ براي افزايش حقـوق  
و مزايا و احياي كمك هزينه بـراي دانشـجـويـان          بازنشستگي

 .مبارزه مي كنند
نهايتا، نبرد ايدئولوژيكي بايد با شفافيت و شدت بيشتـري بـه     

 .پيش برده شود
تحت سلطه انحصار ها قرار دارد كـه آنـرا بـراي        ”  بازار آزاد“

ايـن  .  باالبردن سود خود هرگونه كه بخواهند دستكاري مي كنند
را در قالب وام      بازاري است كه بخش اعظم توان مالي عمومي

ها، سوبسيدها و قراردادها، منجمله ابتكارات موسوم به سرمـايـه   
ساختمان بيمارستان ها، مدارس، جاده ( گذاري در بخش عمومي 

سود براي سـهـام داران        مثابه يك منبع حياتي   ، به) ها و غيره
 .سرازير مي كند

و سرمايه داري همچنان سيستمي بي ثبات و نا مطمئـن، بـا     
و بيكاري وسيع بر پايه استثمار، )  سيكليك( بحران هاي دوره اي 

  .ستم و نابرابري باقي خواهد ماند
 
  
* 
 Retailو      Consumer price index دو واژه  

price index      هر دو به معناي شاخص هزينه زندگـي مـي
با اين تفاوت كه دومي شاخصي است كه در انگـلـسـتـان     .  باشد

  . هزينه مسكن و ماليات نـيـز اسـت        استفاده مي شود و شامل
  

  به كميته مركزي حزب كمونيست عراق

 رفقاي گرامي
، عضو برجسته آن حزب بـرادر، و عضـو         ”كامل شياع“ما خبر تاسف بار ترور رفيق 

ترور جنايتكارانه رفيق شياع، چهره    . ، را دريافت كرديم”الثقافه الجديده“هيئت تحريريه 
سرشناس جنبش دموكراتيك عراق در عرصه فرهنگ و هنر، شاهدي ديگر بر ماهيت و   

دشمنـان عـراق مـي           . برنامه هاي مسببان تروريست اين جنايت و اربابان آن ها است
خواهند كه مسير كشور به سوي اعاده حاكميت ملي مبتني بر مـردم، دمـوكـراسـي و         

كميته مركزي حزب توده ايران ضمن ابراز همبستـگـي بـا       . حاكميت قانون را سد كنند
حزب برادر، حزب كمونيست عراق، به خانواده رفيق كامل شياع تسليت مي گويد و عمل 

ما باور خود را بـه    .   جنايتكارانه تروريست ها در قتل رفيق شياع را قوياٌ محكوم مي كند
اين امر كه ادامه تروريسم، درگيري ها و خونريزي هاي داخلي فقط به طوالني تر شدن 
فاجعه سال هاي اخير و به تداوم اشغال خارجي عراق ياري خواهد رساند، تصريـح مـي     

ما همبستگي خود را با مردم و نيروهاي مترقي و دموكراتيك عراق، و بـه ويـژه        . كنيم
  .حزب برادر، حزب كمونيست عراق، اعالم مي داريم

ما آرزومند موفقيت براي مبارزه دشوار و بغرنج شما براي خاتمه دادن به اشغال عـراق،  
توسط ارتش آمريكا، و اعاده حاكميت ملي متكي بر مردم، و اسـتـقـرار يـك عـراق              

  .دموكراتيك، صلح آميز و مستقل هستيم
 با صميمانه ترين درود ها
 كميته مركزي حزب توده ايران
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شهريور اعالم كرد كه اين كشور با  8وزير امور دارايي انگلستان روز 
سال اخير روبرو است و پيش بيني  60سخت ترين بحران اقتصادي 

كرد كه احتماالٌ وضعيت اقتصادي از اين هم وخيم تر خواهد 
سران دولت انگلستان مدعي هستند كه اين بحران هيچ ارتباطي   .شد

با سياست هاي اقتصادي دولت حاضر ندارد و منحصراٌ به دليل شرايط 
در مقاله زير رفيق رابرت . اقتصادي بين المللي پديد آمده  است

گريفيت، دبير كل حزب كمونيست بريتانيا، ضمن افشاء ارتباط مستقيم 
سياست هاي نوليبرالي دولت حاكم با بحران حاضر، از ابعاد وسيع 

تهديدي كه ركود اقتصادي متوجه زندگي كارگران و زحمتكشان كرده 
 .است، پرده بر مي دارد

 
عمالٌ صـفـر بـوده       2008در حاليكه رشد اقتصادي انگليس در سه ماهه دوم سال 

است، كارشناسان موسسات و سياستمداران بر تكيه بر آمار رسمي و دنـبـال كـردن        
آيا مي توان شاخص رشد هزينه زندگي را تـا  .  اهداف پيش بيني شده اصرار مي ورزند

، حد تعيين شده و قابل قبول تورم از طرف دولت و بانك مركزي انگلستان پائيـن  % 2
ارقام رشد ناخالص ملي براي شش ماه آينده آشكار خواهند سـاخـت كـه           آورد؟ آيا

فعاليت اقتصادي در بريتانيا در واقع درحال انقباض است و در نتيجه اقتصاد به لحـاظ  
تكنيكي در ركود بسر مي برد؟ جنبش كارگري و چپ نبايد فريـب بـازي بـا آمـار           

 .براي ميليون ها نفر، ركود يك واقعيت دردناك است. ساختگي را بخورند
ما شاهد بزرگترين حمله به استاندارد زندگي طبقه كارگر اززمان به قدرت رسـيـدن   

 .سال پيش، تا بحال هستيم 30خانم تاچر، قريب به 
در حـال       1970اواخر سال هـاي         بيكاري با سرعتي بيش از هر زمان نسبت به

آمار رسمي تعداد بيكاران يك ميليون اعالم شده، ولي آمار واقـعـي دو     .  افزايش است
به معلوالن و كارگراني كه دچار بيماري هاي طويل المدت هسـتـنـد،      .  برابر آن است

ازطريق قطع مزايا و مقرري هاي تامين اجتماعي، براي بازگشت به كار شديداً فشـار    
در عين حال ابعاد گسترده   مشاغل با دستمزدهاي پائين فقر را زياد كرده، و.  مي آورند

و در   %    2.5دستمزد ها در بخش دولتي بيشتر از .  بيكاري روزافزون را پنهان مي كند
حداقل دستمزد رسـمـي و       .  در سال افزايش نداشتند%  3.5بخش خصوصي بيشتر از 

شـاخـص   ( مقرري بازنشستگي و مزاياي تامين اجتماعي به دليل رشد بي سابقه تورم   
اين در شرايطي است كه قيمت . عمالٌ  قدرت خريد  خود را از دست داده اند) قيمت ها

افزايـش داشـتـه، كـه         %  14به طور متوسط    مواد غذائي در مقايسه با  سال گذشته
قيمت مواد غذائي اصلي مانند نان، سيب زميني،    . است 1980باالترين جهش از سال 

 .افزايش يافته است% 25و بنزين   %50تا  30مرغ، تخم مرغ، مارگارين و كره بين 
. افزايش يـافـتـه اسـت      %  25و برق    % 30   از آغاز سال تا بحال قيمت گاز خانگي

برابر هرگونه افزايش نرخ دستمزد، مقرري بازنشستگي و مزاياي  10رقم بيش از    اين
نرخ تورم واقعي براي بسياري از مردم در بريتانيا حـداقـل        . تامين اجتماعي مي باشد

  .است% 30
با اين وجود دولت، وسائل ارتباط جمعي و بانك مركزي انگلستان مدعي هستند كه 

افزايش داشـتـه      در سال%  4.4طبق شاخص قيمت هاي مصرفي، هزينه زندگي تنها 
حتي شاخص هزينه زندگي در انگليس، كه شامل هزينه مسكن نيز مي بـاشـد،   .  است

 .دانسته است% 5نيز آنرا حدود 
چرا چنين اختالف فاحشي بين دنياي تخيلي آمارگران دولت، بخش خصـوصـي و     

سو، و دنياي واقعي طبقه كارگر و بخشي از طبقه متوسط از سـوي      مطبوعات از يك
ديگر وجود دارد؟ شاخص هاي رسمي تغييرات قيمت ساالنه را بر اساس خريـد يـك     

مواد مورد نياز يك خانواده، كه در آن براي هر كاال به نسبت اهميتي كـه در      ”  سبد“
 .بودجه يك خانواده دارد، ضريبي ملحوظ شده است، در نظر مي گيرند
در بريتـانـيـا    ”  نمونه“ بر اساس آخرين تعريف رسمي شاخص هزينه زندگي، خانواده 

را صرف بنزين %  4را صرف گاز و برق و % 3از بودجه خود را صرف مواد غذائي، % 10
اما تاثير آنها بر   -در حاليكه اين سه مورد باالترين افزايش قيمت را داشته اند.  كند مي

از سوي ديگر، خانواده . ناچيز قلمداد شده است  ”نمونه“زندگي خانواده   شاخص هزينه

 !بحراني كه ساخت انگلستان است
 رفيق رابرت گريفيت، دبير كل حزب كمونيست بريتانيا 

مورد اشاره منابع رسمي تمايل دارند كه جـديـدتـريـن       ”  نمونه“ 
را بخرند، به اپرا بروند، بيشتر بيرون از      اتومبيل و وسائل صوتي

بـنـا   .  خانه غذا بخورند و شهريه مدرسه فرزندانشان را بپـردازنـد  
براي تـفـريـحـات و       % 14را براي خريد اتومبيل، % 5براين آنها 
بـراي  %  11براي مدرسه و   %  2، ) بدون كلوپ و يا بار( سرگرمي 

 .رستوران و كافه خرج مي كنند
ماه گذشته نسبت به ماه هاي پـيـش قـيـمـت         12در عرض 

بنابراين، با ايـن  .  بسياري از موارد فوق افرايش جزئي داشته است
افزايش يـافـتـه    %  4.4حساب بلي، هزينه زندگي در بريتانيا فقط 

ابعاد اين فريب را مي شناسنـد، كـه در          وزيران دولت يا.  است
اينصورت بايد گفت شيادند، يا نمي شناسند، كه در اين صـورت    
نادان هايي هستند كه نمي توانند نمايندگي منافع طبقه كارگر و   

 .خانواده هايشان را به عهده داشته باشند
در درجـه اول       ”جـديـد  “حقيقت اين است كه حزب كارگر   
اين دولت تابستان داغـي  .  نماينده منافع شركت هاي بزرگ است

. را براي شيادان، كالهبرداران و سفته بازان تدارك ديـده اسـت    
شركت هاي بزرگ فراملي اجازه يافتند، حتي تشويق شدند، كـه    
در بازار هاي مالي، صنايع، نفت، گاز، برق، آب يا سوپر ماركت ها 

كارگر بـيـمـارسـتـان،      . سودهاي عظيم انحصاري دست يابند  به
مهندس، پرستار و حتي صاحب مغازه كوچك جزو كساني نيستند 

بـراي  .  شكوفا شـونـد     ” جديد“كه در دوره حكومت حزب كارگر 
مثال آقاي كريسپين اودي، شريك بزرگ موسسه مـالـي اودي،     

او سال بسيار مـوفـقـيـت       .  شركت معامله سهام را در نظر بگيرد
آميزي را در معامالت سهام شركت هاي مواد غذائي، بدون اينكه 

 .  غذائي در دسترس كسي قرار داده باشد، داشته است
براي جامعه، او به خود مبـلـغ   ”  مفيدي“ براي انجام چنين كار 

ميليون پوند به عنوان حق الزحمه و دستمزد اعـطـاء كـرده       28
 .است

نكته جالب تر اينكه  مديران كل بانك هاي بريتانيا سود بـي    
حتي تخصـيـص      . سابقه سال گذشته را به ضرر تبديل كرده اند

ميليارد پـونـد، اگـر      150يا   -ميليارد پوند از خزانه عمومي  100
كه خود مـوجـد      ” فروپاشي سيستم اعتباري“ آنان را از   -بتوانند 

سعي به حفظ ميزان تـقـاضـا در      .  آن بوده اند نجات نخواهد داد
اقتصاد از طريق قرض گرفتن از بخش خصوصي و دولتي هرگـز  

) نخسـت وزيـر    ( گوردون براون، “  اقتصاد نوين نمونه “  به ايجاد 
اين . ، منجر نشد”رونق و سقوط“  لغو قانون بنيادي سرمايه داري

سياست بحران دوره اي اضافه توليد، هنگاميكه سرمـايـه داري     
ديگر نمي تواند تمام و يا حتي بخش اعظم كاال و خدمات خود را 

اما تا بحال به نحوي عمل كرد .  با سود بفروشد، به تاخير انداخت
كه ركود را شديدتر مي كند، زيرا، قدرت خريد متكي بر اعتبار و   

و اين در شرايطي اسـت كـه       .  قرض سريعتر سقوط خواهد كرد
بانك ها تالش مي كنند تا با باال نگهداشتن نرخ بهره درآمدهاي 
خود را افزايش دهند، شركت ها ي بزرگ سعي مي كنند تا براي 

  9ادامه در صفحه    
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ديلي “روزنامه    .انساني، اداري و تكنولوژيك خود قلمداد كرد          
انگليس در رابطه با موفقيت چين در سازماندهي المپياد              ”ميل

اينكه اين دوره بازي هاي المپيك يك واقعه               “: پكن گفت 
برجسته در سياست جهان مي باشد، يك ادعاي توخالي                  

اين مراسم نشان دهنده      .مراسم افتتاحيه آنرا اثبات كرد       .نيست
اين بود كه چين مي تواند با هر كشوري در هر عرصه اي رقابت               

  ” .كند
مين المپياد در استاديوم ملي چين در پكن          29مراسم افتتاحيه   

كه به شكل بسيار زيباي النه پرنده طراحي شده است، به واقع               
اين   .مردم سراسر جهان را، از دوست و دشمن به حيرت واداشت           

مراسم كه به گفته منقدان هنري براي ساليان متمادي مراكز              
نمايشي جهان به مطالعه و درس آموزي از آن خواهند              -هنري

نشست، بطور شگفت آوري تاريخ، تئاتر، تكنولوژي و برنامه ريزي          
تن از سران     81در اين مراسم كه در حضور       . را با هم آميخته بود    
تماشاچي برگزار مي شد، نمايشي         91،000كشورهاي جهان و     

هزار نفر    10حدود    عظيم از رقص، موسيقي و آتش بازي توسط        
ناظران مطلع و آشنا به المپيك و        . هنرمند چيني به اجرا در آمد      

ضرورت ها و نياز هاي انجام چنين پروژه هاي عظيمي، معتقدند            
كه هيچ شهري در جهان نمي تواند با پكن در ميزباني المپيك               

در طول مراسم افتتاحيه كه ميليارد ها نفر در سراسر           . رقابت كند 
جهان به تماشا و تحسين آن نشستند، تاريخ پنج هزار ساله چين             

” بي نقص “آلمان با    ”دي ولت “روزنامه  . به تصوير كشيده شد    
براي دهه ها بازي هاي المپيك “خواندن مراسم افتتاحيه گفت كه 

روزنامه   ”.با چنين مراسم رنگارنگ و قدرتمندي افتتاح نشده بود         
، چاپ لندن روز پس از شروع رسمي المپيك پكن در           ”ايندپندنت“

اين بزرگترين نمايشي بود كه جهان      “: باره مراسم افتتاحيه نوشت   
مين دوره بازي   29مراسم افتتاحيه  ...تا به حال مشاهده كرده است

هاي المپيك به شكل نفس گير و اعجاب آوري طراحي و برنامه             
و تا آنجا در به تصوير كشيدن تاريخ چين باستان      ... ريزي شده بود

پيش رفت كه مي توان حدس زد كه خود كنفوسيوس هم از آن              
  ”.راضي باشد
روز رقابت هاي ورزشي به ياد ماندني بيست و               16پس از    

نهمين دوره بازي هاي المپيك در پكن با پيروزي ورزشكاران              
كاروان هاي    .مدال طال بدست آوردند به پايان رسيد       51چين كه 

مدال   23مدال طال و فدراسيون روسيه با          36ورزشي آمريكا با    
طال در مكان هاي دوم و سوم جدول مدال هاي المپيك پكن               

ايران با مدال هاي طالي هادي ساعي و برنز مراد            . قرار گرفتند 
در   .اين دوره بازي هاي المپيك قرار گرفت         51محمدي در رده    

جدول مدال    29المپيك آتن ايران با مجموع شش مدال در مقام           
  .ها قرار داشت

 20مراسم اختتاميه المپيك پكن با چرخ هاي نوراني و يك برج 
با هم حركت مي       متري از آكروبات ها كه بصورت هماهنگي        

المپيك . كردند، همانند افتتاحيه آن مسحور كننده و با ابهت بود           
پكن با سخنان ژاك روگو، رئيس كميته بين المللي المپيك، در             

اين مشخص است كه چين سطح و استاندارد         “: رابطه با اين كه     
را خيلي باال برده است و اين چالشي جدي براي لندن و همچنين             

و پس از تحويل پرچم       ” همه المپيك هاي بعدي خواهد بود        
به   2012المپيك به شهردار لندن، محل برگزاري المپيك در سال   

  . پايان رسيد
 

  رسوايي بزرگ رژيم ايران درالمپياد پكن 
وضعيت نفرات و تيم هاي ايران درالمپيك پكن ونتايج ضعيف           
و شكست هاي پي درپي، يك رسوايي بزرگ براي جمهوري               
اسالمي پديد آورده است، پيش از اعزام كاروان ورزشي ايران به             
پكن، مسئوالن ريز و درشت رژيم وعده پيروزي و شگفت آفريني           

مديريت و برنامه ريزي دولت نهم مي         ”پرتو”ورزش ايران را در    
دادند وحضور ورزشكاران درالمپيك را توانمندي حاكميت و نشانه          

اما درست عكس آنچه     .  رشد و بالندگي آن معرفي مي كردند         
رژيم واليت فقيه انتظار داشت و تبليغ مي كرد، افتضاحي به بار              

آمده كه نه تنها صداي اعتراض كانون هاي ورزشي و فرهنگي و مردم را درپي                   
داشته، بلكه درميان محافل و جناح بندي هاي حكومتي نيز سرو صداي زيادي                  

 !برانگيخته است
مرداد ماه از قول نايب رييس فراكسيون ورزش مجلس اعالم           28خبرگزاري مهر   

گويامتاسفانه بايد دراولين نشست فراكسيون ورزش مجلس هشتم با                ”:داشت
مسئوالن سازمان تربيت بدني علل ناكامي هاي ورزشكاران ايراني درالمپيك بررسي    
شود، البته مقصران و كساني كه درناكامي ورزشكاران ايراني درالمپيك قصور داشته            

 ”.اند خودشان بايد به وجدانشان مراجعه كرده و از پيشگاه ملت عذر خواهي كنند
برخالف چنين ديدگاهي، رسوايي دستگاه ورزشي رژيم واليت فقيه درالمپيك              

فرهنگي جهان، نه درقصور اشخاص كه در       -پكن به عنوان مهمترين رويداد ورزشي     
برنامه و سياست هاي رژيم نهفته است، درحقيقت ناكامي و ضعف و عقب ماندگي                
ورزشي كه بخشي از واپس ماندگي فرهنگي قلمداد مي شود، ريشه درسياست هاي             
حاكميت و نوع نگاه وديدگاه آن به جامعه ونيزورزش به مثابه بخشي از روبناي                   

 .فرهنگي داشته و دارد
درميان همه كشورهاي شركت كننده دررويداد پر اهميت المپيك نمي توان حتي             
يك مسئول رسمي را يافت كه همانند مسئوالن دولت احمدي نژاد  غير مسئوالنه و       

 !از سرناآگاهي درباره ورزش و ورزشكاران كشورش سخن بگويد
همين افراد نه تنها از ورزش و نقش آن دربالندگي جامعه امروزي بشر بي اطالع                
هستند، بلكه ارگان ونهاد زير مسئوليت خود را فقط به مثابه محلي براي كسب                   

درغير اين صورت اين    . درآمد، و فارغ از تامين منافع حيثيت ملي و ميهني مي بينند            
بود به چه معناست؟ اتفاقا به        ” نتايج درحد ورزشكاران   “جمالت توهين آميز كه      

گواهي كارشناسان و مفسران مطلع ورزشي كه مسابقات ورزشكاران ايراني را تحليل 
و تفسير كرده اند و درهمين المپيك پكن گزارشات متعددي درباره ورزشكاران ميهن 
ما انتشار داده اند، گروهي از ورزشكاران زن و مرد ايراني از با استعدادترين                       
ورزشكاران دررشته هاي خود به شمار مي آمدند، ولي متاسفانه از امكانات فني و                 

به اين ترتيب بايد گفت شكست       . علمي، مديريت و تجربيات ضرور برخوردارنبودند      
وناكامي ورزش ايران درالمپيك پكن درست درحد و قامت رژيم واپس مانده واليت             
فقيه و مسئوالن جاه طلب و ناآگاه دستگاه ورزش ايران بويژه سازمان تربيت بدني                

درشكست و ناكامي بزرگ و يا بهترگفته باشيم رسوايي ورزش جمهوري                . است
آنها عليرغم  . اسالمي، ورزشكاران زن و مرد كوچكترين تقصيري نداشته و ندارند            

وضعيت نامناسب حاكم بركاروان ايران، محدوديت هاي گوناگون دردهكده المپيك           
و رفتار ناشايست مسئوالن كميته ملي المپيك ايران، با شجاعت، غيرت                      
وشرافتمندانه درمسابقات حضور يافتند وبيش از آنچه از اين جوانان برومند انتظار مي 

مشكل و معضل ورزش را بايد درعملكرد و          . رفت سعي و كوشش به خرج دادند        
سياست هاي ارتجاعي رژيم واليت فقيه جستجو كرد، نه درفعاليت گروهي جوان با              

 !استعداد كه خود قربانيان ديدگاه هاي ارتجاعي حاكم بر كشور هستند
ناكامي ورزش جمهوري اسالمي درالمپيك پكن، گواه روشن آسيب هاي بلند               

 .مدت و كوتاه مدت ناشي از اجراي برنامه هاي ضد مردمي است
-ورزش به عنوان جزيي از فرهنگ جامعه، با توجه به سمت گيري اقتصادي                 
اجتماعي كنوني رژيم واليت فقيه كه پيروي از دستورات صندوق بين المللي پول و               

اين وضعيت آيينه تمام     . بانك جهاني است، دروضعيتي ناگوار و دردناك قرار دارد          
نماي جامعه ايران درزير سايه شوم رژيم خود كامه و تاريك انديش واليت فقيه                  

 !است

 ...ادامه المپياد پكن 



الهام از واشنگتن و لندن گرفته، تا اعتراض به روابط ديپلماتيك و تجاري چين               
با سودان، و يا ادعاي اينكه ميزان باالي گازهاي زيان آور در فضاي پكن از                  
معيار هاي تعيين شده بين المللي باالتر و براي فعاليت هاي ورزشي مضر است، 

اينكه . همه در راستاي ايجاد ترديد براي شركت در المپياد پكن بكار گرفته شد            
در شهر آتن كه رسماٌ       28سال قبل از آن بدون هيچگونه شكوه اي المپيك            4

باالترين ميزان آلودگي هوا در جهان را دارد، برگزار شد، براي هيچ كس و                   
تعدادي از سران     .ارگاني در اين كاروان نا هماهنگ ضد كمونيستي مطرح نبود         

جهان در اظهاراتي نمايشي به عدم شركت در مراسم افتتاحيه المپيك تهديد               
و موج تبليغات هدفمند براي سازماندهي تحريم المپيك، همانگونه كه            . كردند
مين المپيك در مسكو عمل شده بود، آغار         22سال قبل از آن در رابطه با           28
تحرك تحسين برانگيز و موفق و توانمندي ديپلماسي چين، و سطح وسيع   .شد

تمامي اين    مبادالت اقتصادي چين به مثابه ابرقدرت اقتصادي جهان در انتها          
رهبران چين اعالم مي      .كوشش هاي مسموم و ارتجاعي را به شكست كشاند        

كردند كه در پس اين تهاجم ايدئولوژيك ارتجاعي وحشت كشورهاي سرمايه             
داري غرب از نمايش بي سانسور و مستقيم حقيقت زندگي و پيشرفت در چين               

  . در كشور هاي غربي قرار دارد
هو “. و اين حقيقتي بود كه فقط با شروع و انجام المپياد پكن مشخص شد               

، رئيس جمهور چين، در آستانه آغاز مراسم افتتاحيه اظهار                   ”جين تائو  
  ”.لحظه تاريخي كه منتظرش بوديم در حال فرا رسيدن است”:داشت

روز بياد ماندني كه لحظه به لحظه آن تظاهر ابعاد قدرت                  16در طول    
فيزيكي، فكري، سازماندهي و تكنولوژيك انسان بود، ميلياردها بيننده مزيت             
هاي يك سيستم برنامه ريزي شده و هدفمند را در كشوري كه هدف خود را                 
به   .سوسياليسم اعالم كرده است، را مشاهده كرده و به تحسين آن نشستند              

اين دوره از بازي هاي المپيك،        اعتقاد كارشناسان و مفسران امور ورزشي نظم      
شرايط ايده آل فراهم شده در دهكده المپيك، كيفيت سالن ها و تاسيسات                 
ورزشي، برنامه هاي افتتاحيه و اختتام اين دوره المپيك، امكانات براي رسانه              
هاي عمومي و مطبوعات بي نظير، بي نقص و بي سابقه بوده است، و آن را                   
مي توان نمادي از توان چين در بسيج و هماهنگ سازي امكانات عظيم                   
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اجراي موفقيت آميز و چشم گير بيست و نهمين دوره 
بازي هاي المپيك و توانايي و امكانات چين  در 

 1896سازماندهي بهترين بازي هاي المپيك از سال 
  .تاكنون، جهان را به حيرت و تحسين واداشت

، رئيس جمهور چين، در آستانه آغاز ”هو جين تائو“
لحظه تاريخي كه منتظرش ”:مراسم افتتاحيه اظهار داشت

 ”.بوديم در حال فرا رسيدن است
تالش برخي محافل ضدكمونيست در كشورهاي سرمايه 
داري براي سازماندهي تحريم المپيك چين با شكست 

  .مطلق روبرو شد
      

،  تصميم خود     1380زمانيكه كميته بين المللي المپيك، در تيرماه         
مين 29مبني بر اينكه پكن، پايتخت جمهوري توده اي چين، ميزبان            

المپيك خواهد بود را اعالم كرد، هيچكس تصور نمي كرد كه اين                
دوره بازي ها به چنين پالتفرمي قدرتمند براي ديپلماسي بين المللي            

چين با برگزاري موفق المپياد پكن تحت شعار           .اين كشور بدل شود   
حضور و مزيت هاي خود را به مثابه يك             ” يك جهان، يك رويا    “

المپيك پكن    .قدرت بين المللي براي مردم جهان به نمايش گذاشت         
از نظر تعداد كشورهاي و تعداد ورزشكاران شركت كننده، در رقابت ها، 

 10،700. و تعداد ركورد هاي جهاني شكسته شده، ركورد دار اعالم شد
ركورد   43كشور در المپيك پكن شركت داشتند و            204ورزشكار از   
روز رقابت ها شكسته       16ركورد المپيك در جريان        132جهاني و   
كشور جهان كه داراي كميته تدارك المپيك رسمي             205از  . شدند

هستند، فقط سلطان نشين بروني در اين دوره بازي هاي المپيك                
شركت نداشت، آن هم بدليل عدم ثبت نام ورزشكارانش در موعد               

    ! رسمي
در دو دهه اخير و تا قبل از اين المپيك سازماندهي اين رقابت هاي           
بين المللي همواره با نگراني در مورد تامين مالي، اتمام به موقع                  

سازماني شهر و كشور ميزبان به فراهم        -استاديوم ها و توانايي اداري    
آوردن امكانات ضرور و ايمني براي تجلي استعداد و توانايي ده ها                

به عنوان مثال در      .هزار ورزشكار از سراسر جهان، همراه بوده است        
مين دوره المپيك در آتن حتي تا هفته قبل از مراسم افتتاح                   28

  .اطميناني به آمادگي ورزشگاه ها و تاسيسات ضرور وجود نداشت
با نزديك شدن روز شروع المپيك و مشخص شدن اينكه دولت               

مين المپياد صحنه 29چين همه امكانات خود را به كار گرفته است كه 
نمايش توانايي هاي انساني، اجتماعي و تكنولوژيك اين كشور بشود،           
يك كارزار مشخص سياسي ضد كمونيستي براي جلوگيري از موفقيت 

كوشش براي تدارك يك كارزار مسموم ايدئولوژيك       . چين به راه افتاد   
در سطح جهان از طريق رسانه هاي امپرياليستي و خبري و سازمان              
هاي اطالعاتي و تبليغاتي كشورهاي عمده سرمايه داري به شكل              

از تحريكات مشخص براي بهم ريختن شرايط         .هدفمندي تشديد شد  
، با  ”داالئي الما “در تبت و سازماندهي يك قيام ارتجاعي به رهبري           

  11ادامه در صفحه    

مظهري تحسين برانگيز : المپياد پكن

 از صلح و دوستي ميان ملت ها 

 كمك  مالي رسيده

يورو 500به ياد جان باختگان شهداي فاجعه ملي رفقا از برلين             
پوند 100به ياد شهداي حزب و جنبش دمكراتيك مردم ايران از لندن    


