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سرمايه داري : ”!ملي شدن بانك ها “سقوط آزاد بازار سهام، 
 جهاني در چنگال بحران 

 براي نظريه پردازان ” پايان تاريخ“
 ”  بازار آزاد“فنا ناپذيري 

  6ادامه در صفحه    

 سپاس

پـايـان   “ فرانسيس فوكوياما، نويسنـده    
، در 1989، در سال ” تاريخ و آخرين انسان

پي فرو پاشي ديوار برلين، مدعي شد كـه  
پيشرفت تاريخ بشري در چارچوب نـبـرد     
ميان ايدئولوژي هاي مختلف با پـيـروزي   

اقتـصـادي بـه      -جهاني ليبراليسم سياسي
ارزش و اعتبار نظرياتي .  پايان رسيده است

از اين دست را در هفته هاي اخير  وبـا      
سقوط آزاد سيستم پوشالي، عميقاً فاسد و   
غير انساني انحصارهاي مالي حهان مـي    

بحران سيستم مالـي  .    توان مشاهده كرد
سرمايه داري كه در دو سال ابعاد نـگـران   
كننده يي به خود گرفته بـود، از اواخـر         
مردادماه جاري با فرو ريختن سـيـسـتـم     
بانكي عمده ترين كشور هاي سـرمـايـه      
داري، تزلزل سيستم اعتباري و سـقـوط     
ارزش سهام در بازارهاي بورس ابعاد همه 

در هفته گذشتـه  .  جانبه اي به خود گرفت
 ” داو جونـز “ميانگين ارزش سهام صنعتي 

) مشخصه اصلي ارزش بازار سهام آمريكا( 
در همين .   درصد سقوط كرد18به ميزان 

تريليون دالر از ارزش    2/  4هفته حدوداٌ  
 . سهام بازار بورس وال استريت كاسته شد

مالقات و مشورت سران دولـت هـاي     
چهار كشور فرانسه، انگلستان، آلـمـان و     

، رئيس كـمـيـسـيـون      ” باراسو“ ايتاليا و  
مهرماه در پاريـس،   13اتحاديه اروپا، روز 

و به دنبال آن اجالس وزراي  اقتصـادي  
، ” 7گـروه    “ و خزانه داري كشـورهـاي     

عمده ترين كشورهاي سـرمـايـه داري      
مـهـرمـاه       19جهان، در واشنگتن، روز   

نمايش گر نگراني عميق و سراسيمـگـي   
سران جهان سرمايه داري دربـاره رونـد     
تحوالت كنوني و خطر فروپاشي كـامـل   
. نظام بانكي سرمايه داري جهاني اسـت   

در ادامه تالش ها براي برون رفـت از      
بحران كنوني همچنين  قرار شـد كـه       

صندوق بين الملـلـي   “ اجالس اضطراري 
در رابطه با بحران مالي كنوني روز ”  پول
 .   مهرماه تشكيل شود 22

مهرماه در اقدامي هماهنگ و    11روز 
بي سابقه بانك هاي مركزي انگلستـان،  
اياالت متحده و اتحاديه اروپا،  با هـدف  
ثبات دادن به سيستم بانكي و اعتـبـاري   
در حال فروپاشي و اعتباري اقـدام بـه       
كاهش نيم درصدي نرخ بهره بـانـكـي      

بانك هاي مركزي سوئيس، كانادا . كردند
و سوئد نيز بالفاصله نرخ بهره هاي خود 

به نظر كـارشـنـاسـان       .  را كاهش دادند

  2ادامه در صفحه    
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دست سپاه از حيات اقتصادي 
! سياسي كوتاه  

به مناسبت شصت و هفتـمـيـن    
سالگرد تأسيس حزب توده ايـران،  

نامه “ و انتشار هشتصدمين شماره 
ده ها پيام پر شور تبريك ”    مردم

از سوي اعضاء و هواداران حـزب،  
در داخل و خارج از كشور، احـزاب   
كارگري و كمونيستي جـهـان و        

) اكثريـت ( بخشي از رفقاي فدايي 
بـا  .  رسـيـد  ”  نامه مـردم   “ به دفتر 

تشكر صميمانه از ابراز همبستگـي  
همه رفقا ما هم بار ديگر خجستـه  
سالگرد تأسيس حزب توده ايـران  
را به همه اعضـاء، هـواداران و          
دوستان حزب صميمانه تـبـريـك    

 . مي گوييم

سپاه پاسداران از طريق قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و بـا  
شركت در داخل و خارج، به بزرگتريـن   800داشتن بيش از 

پيمانكار طرح هاي مختلف كشور بدل شده و از اين نفوذ و 
موقعيت اقتصادي سودآور در جهت تحكيم موضع و جايگاه 

 . سياسي خود سوء استفاده مي كند
در اوايل مهر ماه سال جاري  رسانه هاي هـمـگـانـي از         
جديدترين قرارداد سپاه پاسداران گزارشاتي را مـنـتـشـر         
ساختند، در اين قرارداد، سپاه با مشاركت گروه صـنـعـتـي     

ميليون يورويي شركت ملـي گـاز      320سديد اجراي طرح 
ايران را به چنگ آورد، كه بر اساس آن احداث خط لوله اي 

كيلومتر بخشي از شبكه انتقال گاز كشور در    283به طول 
كليه لوازم و . مناطق اصفهان، يزد و كرمان تكميل مي شود

لوله هاي قطور پوالدي مورد نياز در طرح مذكور تـوسـط     
 .گروه صنعتي سديد و لوله سازي ماهشهر تهيه خواهد شد

عالوه براين قرارداد پرسود، در اواسط مهرماه سال جـاري    
خورشيدي پاسدار قاسمي فرمانده قرارگاه خاتم االنـبـيـاء      
دريك گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري فارس در توضـيـح   
فعاليت هاي اقتصادي سپاه پاسداران خاطر نشـان كـرده       

قرارگاه سازندگي سپاه با رويكرد جديد و بـا هـدف       ” :بود 
حمايت از بخش خصوصي فقط در پـروژه هـاي خـاص          
عمراني و اقتصادي كشور كه بخش خصوصي توان اجـراي  

 ”.مشاركت مي كند. آن را ندارد
اجراي خطوط انتقال نفت و گاز يكي از   ”  : وي سپس افزود

توانمندي هاي سپاه است و خط انتقال بـزرگ عسـلـويـه       
 ”.به ايرانشهر هم اكنون در حال اجرا است) پارس جنوبي(

مرداد ماه از قول اين مسئول 14همچنين خبرگزاري فارس 
توسعه ”  : ارشد سپاه و فرمانده قرارگاه سازندگي گزارش داد 

بخش مسكن يكي از سياست هاي جديد قرارگاه خاتـم و    
االنبياء است، در اين زمينه طرحي با عنوان طرح صنعـتـي   

 3به ياد افسران دالور توده اي                    در ص ” چشمه نوشين حيات“پويندگان 
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سازي مسكن ارايه شده است كه در هيات وزيران مورد تصويـب قـرار     
 ”.گرفته و به زودي در سطح كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد

در عين حال سپاه پاسداران درطرح هاي نفت و گاز با شركت هايي از   
كره جنوبي و اتحاديه اروپا در چارچوب قراردادهايي فعاليت دامنه دار و   

مرداد ماه، درگزارشي پـيـرامـون       13خبرگزاري مهر .  گسترده اي دارد
ساخت مخازن گاز طبيعي مايع در منطقه تمبك واقع در پارس جنوبـي  
كه طرح هايي با رقم هاي هنگفت هستند نوشت، سپاه با كنسرسيومـي  

قـرارداد  .  مركب از شركت هاي خارجي از كره جنوبي فعاليت مي كـنـد  
 97ميليـارد و       2پارس جنوبي به ارزش مالي  16و  15توسعه فازهاي 

ميليون دالر چند سال پيش با حمايت مستقيم دولت احمدي نژاد بدون 
تشريفات مناقصه به سپاه واگذار شد، سپاه پاسداران علي رغم تبليغـات  
دروغين قادر به انجام اين پروژه در زمان مقرر نگرديد ولي بـه جـاي       
بازخواست و جريمه هاي معمول و قانوني در پروژه هاي بـزرگ، بـه       

ميليارد دالر به نـام تسـريـع در         7دستور رييس جمهور وامي به مبلغ 
در .   مرحله اجرايي طرح از حساب ذخيره ارزي به سپاه اختصاص يافت

كنار سپاه پاسداران، بسيج نيز وارد فعاليت هاي اقتصادي شـده و در        
 5روزنامه اعتماد   .  قامت يك دالل بزرگ به قدرت نمايي مشغول است

” افزايش بسيجيان در سازندگي”  : شهريور ماه در گزارشي تحت عنوان 
فرمانده نيروي مقاومت بسيج اعالم كرد در سال جاري ” :از جمله نوشت

ميليون نفر از قشرهاي مختلف بسيج در موضـوع   20)  87فقط درسال ( 
بودجه اين ”  . سازندگي در مناطق محروم مشغول خدمت رساني بوده اند

 5به اصطالح فعاليت هاي سازندگي به گفته فرمانده بسيج بـيـش از       
طـرح  1500تا به اكنون بيـش     1386از سال . ميليارد تومان بوده است

عمراني از سوي دولت به سازمان بسيج سازندگي واگذار شده و عمليات 
 .طرح عمراني زود بازده توسط بسيج درحال اجرا است 3000اجرايي 

براساس اعالم فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء سپاه پـاسـداران،   
سپاه در حال حاضر عالوه بر فعاليت در زمينه تسليحات، در اجراي طرح 
هاي تونل سازي، راه سازي، سد سازي، احداث لوله هاي انتقال نفت و 
گاز، ساختن مخازن بزرگ در مناطق جنوب كشور براي ذخيره سازي و 
صدور نفت، ساختمان سازي و كشاورزي فعاليت دارد و از سال گذشتـه  
موسسات مالي و بورس وابسته به سپاه در  بازار بورس تهران فعال شده 

به گزارش خبرگزاري فارس در اواسط نيرماه امسال، موسسه مالـي  .  اند
وابسته به سپاه در بازار بورس حضور جدي و موثر دارد و ” مهر ايرانيان“

موسسه مالي مهر كه صدها صندوق قرض الحسنه در سراسر كشور را   
دراختيار دارد خواستار خريد سهام واحدهاي بزرگ صنعتـي بـراسـاس      

در ارديبهشت ماه امسال همين موسسه مـالـي     .  است 44ابالغيه اصل 
سپاه با حمايت مستقيم دولت نزديك به نيمي از سـهـام كـارخـانـه            

ميليارد تومان به صورت  177استراتژيك تراكتور سازي تبريز را به مبلغ 
نقد و اقساط خريداري كرد و به اين ترتيب سپاه پاسداران صاحب اصلي 

تـاسـيـس    .  مهمترين و بزرگترين كارخانجات تراكتور سازي ايران شـد 
بانك خصوصي و خريد سهام بانك هاي دولتي براساس ابالغيه اصـل  

. و طرح تحول اقتصادي از ديگر  برنامه هاي سپاه درآينـده اسـت     44
. دركنار اين فعاليت ها، سپاه پاسداران تجهيزات نظامي نيز وارد مي كند

گزارش داد، جانشين فرمانده نـيـروي      1387مهر ماه  7روزنامه اعتماد 
مقاومت بسيج از تشكيل يگان هاي خلباني و دريايي بسيج خـبـر داد       

مـوشـك   ( واعالم نمود سالح هاي مدرن و موشك هاي دوش پرتاب   
در اختيار بسيج قرار مي گيرد ) هاي قابل حمل بر روي دوش يك سرباز

افـزايـش   .  و به اين منظور بودجه كافي در اختيار سپاه قرار گرفته است
نقش سپاه پاسداران در عرصه هاي اقتصادي به قدرت سياسي آن ياري 
مي رساند و سپاه با اين تكيه گاه مالي و اقتصادي به عنوان يك ارگان 

امنيتي در امور سياسي مداخله كرده كه روي كار آوردن دولـت  -نظامي
احمدي نژاد و سياست هاي ضد ملي و ضد مردمي آن، يكـي از آثـار       

سـپـاه   .   اقتصادي جامعه اسـت -فاجعه بار حضور سپاه در حيات سياسي
پاسداران بازوي سركوب و جزء جدايي ناپذير رژيم واپس مانده واليـت  
فقيه به شمار مي آيد و كوتاه كردن دست آن از عرصه هاي مخـتـلـف    

سياسي و اقتصادي از اولويت هاي انكار ناپذير مبارزه در راه   -اجتماعي
 ! نيل به عدالت اجتماعي و آزادي و طرد رژيم واليت فقيه است

 

بزرگداشت شصت و هفتمين سالروز بنيانگذاري  ...ادامه  دست سپاه از حيات  

 حزب توده ايران در استكهلم 

مــراســم بــا حضــور     
دوستداران، هـواداران و    
اعضاي حزب و خانـواده  
هايشان و نيز ميهمانانـي  
از سوي احـزاب بـرادر       
كمونيست شيلي، عـراق،  
سوئد و بولـيـوي و بـا        
پخش سرود حزب آغـاز  

حاضران در مراسـم  .  شد
با برپا خاستـن و يـك       
دقيقه سكوت ياد جـان    
باختگـان راه حـقـوق        
زحمتكشان و شهـيـدان   
رفق مجري مراسم اعالميه كميته مركزي حزب توده .  راه آزادي را گرامي داشتند

ايران به مناسبت شصت و هفتمين سالگرد بنيان گذاري حزب را خواند و به دنبال 
. از شاعر مبارز مردم ابوالقاسم الهوتي پخش شـد »  وحدت و تشكيالت« آن شعر 

وي با توجه به نكات برجسته در اعـالمـيـه    .  پس از آن يكي از رفقا سخنراني كرد
سال تالش و مبارزه حزب و دشواري هاي آن،  به  67كميته مركزي حزب در باره 

تبليغات، پيشداوري ها و افترائات برضد حزب توده ايران، كـه تـا هـم اكـنـون            
سخنران ضمن برشمردن نمونه هاي مشخـصـي از     .  همچنان ادامه دارد، پرداخت

شوراي متحـده   «  بسياري از تحريفات و جعليات و پيش داوري ها در زمينه تاريخ 
، سكوت و با يكوت رسانه اي در باره صاحب نامان ادبي و هنري، كـه  » كارگران 

شهرت توده اي داشتند و يا دارند، طرد هرگونه تالش و تجربه ادبي و هنري كـه  
ادبيات و هنر ماركسيستي « روسوي عدالت خواهي و مردم دوستي دارد با برچسب 

، تحريف رخدادهاي سياسي كه امروزه با انتشار اسنـاد سـري     » با نسخه استاليني
برضد حـزب تـوده ايـران،          –دولت هاي امپرياليستي، واقعيت آن آشكار گرديده 

ها با پيشداوري ها و گمانه زني هـاي دلـبـخـواه       »  خاطرات« انتشار سيل آسايي 
برضد حزب، توده اي ستيزي گسترده يي كه از حمايت پنهان و آشكار سـازمـان     

را به هدف   -هاي اطالعاتي داخلي و خارجي مي تواند بهره مند باشد، همه اين ها
سنگين كردن و باالبردن هزينه توده اي بودن دانست، و پروسه اي در جـهـت         

 .دلسرد كردن مبارزان انقالبي توده اي درحال حاضر ارزيابي كرد
اينك فـراز  .  در بخش دوم مراسم، رفقاي احزاب برادر پيام هاي خود را خواندند

رفيق سخنران حزب برادركمونيست شيلي ضمـن تـبـريـك        هايي از اين پيام ها
سال تالش حزب براي استـقـالل، آزادي و        67صميمانه به حزب ما و اشاره به 

عدالت اجتماعي، خاطر نشان كرد طي اين سال ها حزب توده ايران هـمـواره بـا      
ولي هرگز اين .  دشواري هاي بسياري از طرف رژيم و امپرياليسم روبرو بوده است

فشارها نتوانست در تالش هاي حزب در راه اهداف فوق خللي وارد سازد و حـزب  
اين رفيق در .  همواره متحدتر، قوي تر و پيروز بر اين دشواري ها فائق آمده  است

خاتمه ضمن اشاره به وظائف و مسئوليت هاي حزب ما نسبت به مردم ايـران و      
ما مطمئن هستيم حزب همواره مثل گذشته در :  جنبش جهاني كارگري مي افزايد

رفيق نماينده حزب برادر كمونيست سوئد بـا    .  انجام اين وظائف موفق خواهد بود
امروز :  گفت...  اشاره به همكاري هاي مستمر دوحزب در استكهلم ومالمو و غيره 

كمونيست ها در تمام جهان خود را در كنار شما در مبارزه با رژيم حاكم بـرايـران   
در حالي كه رژيم ارتجاعي واليت فقيه، قانون شريعـت را    .  مي بيند)  واليت فقيه( 

بر زندگي مردم حاكم گردانده است، قربانيان حاكميت خفقان و سركوب، كارگران، 
ولـي مـا     .  روشنفكران، زنان ، دانشجويان و نهاد هاي صنفي و سياسي آنهـاسـت  

متوجه اين هستيم كه امپرياليسم امروز ايران را به عنوان هدف به اصطالح مبارزه 
آمريكا همراه با اسرائيل از هيچ ابزاري براي جامه .  با تروريسم خود قرار داده است

عمل پوشاندن به برنامه خود دائربراعمال هژموني بر منطقه سرشار از منابع غـنـي   
حزب كمونيست عراق نيز در پيام تبريـك خـود بـه        .  انرژي صرف نظر نمي كند

مين سالگرد بنيان گذاري حزب، با اشاره به پيوند و ارتباط تـاريـخـي     67مناسبت 
بين دو حزب برادر، به رزم مشترك دو حزب برضد ديكتاتور و امپريالـيـسـم مـي       

ما به همبستگي و استحكام ارتباط مثال زدني يي كه ما را در   :  پردازد و مي افزايد
در پيام تبريك حـزب   .  اين مبارزه مشترك كنار هم قرار مي دهد افتخار مي كنيم

ساله حزب بر حيات جامعه  67برادر كمونيست بوليوي نيز با اشاره به تاثير مبارزات 
سير حوادث صحت مبارزه حزب برضد حاكميت خفقان و امپرياليسم :  ما مي افزايد

مراسم با اجراي رقص محلي تربت جام، كه مورد اسـتـقـبـال       .   را نشان مي دهد
حاضران قرار گرفت، و نيز قرائت شعري كوتاه و توزيع كيك سالگرد حزب ادامـه    

 .يافت و با پخش سرود انترناسيونال به طور رسمي پايان يافت
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رژيم ضد ملي شاه كـه بـا       
 28انگليسي -كودتاي آمريكايي

مرداد و بـه دسـت عـوامـل           
سرسپرده امپرياليسم جهاني بـر  
ميهن ما تسلط يافت، بالفاصله 
پس از كودتا و براي تـثـبـيـت     
موقعيت خويش دست به كشتار 
مبارزان صديـق مـردم زد و         
افسران دلير توده اي را كـه از    
برجسته ترين، ميهـن پـرسـت      
ترين و آگاه ترين افسران ارتش 
ايران محسوب مي شدند،  بـه    

 55ايـنـك     . جوخه اعالم سپرد
سال از آن سپيده دم خونين كه 
نخستين گروه افسران توده اي   
با سري افراشته دربرابر اعـدام    

درمهر ماه و . ايستادند، مي گذرد
سـه گـروه از        1333آبان ماه 

افسران عضو حزب توده ايران و 
همراه آنان شاعر جوان مرتضي 

كيوان به دستور شاه و به دلخواه ارتجاع و امپرياليسم تيرباران شـدنـد، پـس از        
گـروه چـهـارم         1334مرداد  26گذشت چند ماه از اعدام سومين گروه، درتاريخ 

 .شامل شش افسر تيرباران گرديدند
اعدام افسران توده اي توسط رژيم كودتايي شاه ، همزمان با تصويب اليـحـه     

درحقيقت .  خائنانه كنسرسيوم بين المللي نفت درمجلس هجدهم شوراي ملي بود
افسران دلير توده اي قرباني توطئه امپرياليسم و دربار براي غارت منابـع نـفـت      

رفيق شهيد خسرو روزبه عضو كميته مركزي حزب تـوده ايـران و       .  ايران شدند
قهرمان ملي ايران دردفاعيات خود دروصف اعضاي سازمان افسري حزب ما كـه  

همه اعضاي تشكيـالت از نـخـبـه         ” : خود از مسئوالن آن بود، چنين گفته است
همه آن ها از كساني بـودنـد كـه بـه           . افسران و گل هاي سرسبد ارتش بودند

. درستي، پاكي، ميهن پرستي، شرافت، انسان دوستي و با سوادي شهرت داشتنـد 
دستگيري اين افسران محبوب موجب تاثر عميق هم دوره ها و هـمـكـاران و        
زيردستان و حتي روساي آن ها شد و اين تاثير با وجود شرايط تبليغاتي نامساعـد  

 ”.آن روز ديوارهاي سربازخانه ها را شكافت و در شهر انعكاس يافت
رفقاي شهيد ما در بازجويي و دادرسي و به ويژه در بازپسين مرحله حـيـات و     
درآستانه اعدام قهرماني شگرفي از خود بروز دادند كه نه تنها در تاريخ ميهن مـا  

 !كه در سطح جهاني نيز كم نظير بوده و هست
نام رفقاي افسري كه توسط رژيم ضد ملي شاه به جوخه اعدام سپرده شـدنـد     

رفقا سرهنگ سيامك، سرهنگ مبشري، سرهنگ افشار بكشلـو،  :  عبارت است از
سروان محقق زاده، سرگرد سروشيان، سرگرد وكـيـلـي، سـرهـنـگ عـزيـزي                                                  

نمين، سرهنگ جاللي، سرهنگ جمشيدي، سرگرد بهزاد، سرگرد محبي، سرگـرد  
عطارد، سرگرد وزيريان، سرگرد بهنيا، سروان شفا، سروان مدني، شاعر تـوده اي    
مرتضي كيوان، سروان واعظ قايمي، سروان بياتي، سروان كاللي، سروان كلهري، 

 .ستوان مرزوان، ستوان نصيري، ستوان مختاري، ستوان واله و ستوان افراخته
نام اين دالوران سربلند هرگز از حافظه تاريخي توده هاي زحمتكش ميهن مـا  

در سالگرد شهادت اين مبارزان جاويد توده اي، به ياد و افتخـار  .  پاك نخواهد شد
 . آنان در هر جا كه هستيم به پاي خيزيم و يك دقيقه سكوت مي كنيم

توده اي ها و نسل جوان توده اي به راه و آرمان افسران شهيد وفادار بـوده و    
 !خواهند بود

 !سايه است.ا.عنوان مقاله چشمه نوشين حيات، برگرفته از اشعار هـ
 

”چشمه نوشين حيات“پويندگان    

 به ياد افسران دالور توده اي

! براي تامين حقوق كودكان مبارزه كنيم   

درحدود نيم سده از تدوين كنوانسيون حقوق كودك توسط يونيسف 
و ارايه آن به كشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي گذرد، در طـول  
اين دوره با وجود مبارزات گسترده احزاب، سازمان ها و نـهـادهـاي      
مترقي و انسان دوست كه دستاوردهاي بزرگي نيز به همراه داشته بـه  
دليل ماهيت سيستم سرمايه داري و بويژه عملكرد مخرب انحصارات 
فراملي، در بسياري از نقاط جهان كودكان همچنان از حقوق بديهي و 
شناخته شده خود محروم هستند و جنگ و فقر و نـابـرابـري اثـرات       
ويرانگر در زندگي ميليون ها كودك در سراسر جهان باقي گذاشته و   

در جمهوري اسالمي هفدهم مهرماه روز كودك ناميده مي .  مي گذارد
شود و دستگاه هاي مختلف حكومتي بـه تـبـلـيـغـات پـيـرامـون              

اما با وجـود  .  حاكميت درخصوص كودكان مي پردازند”  دستاوردهاي“ 
چنين تبليغات پر سر و صدايي، گـروهـي از نـهـادهـاي مـردمـي              
وكارشناسان مستقل از پايمال شدن مداوم حقوق كودك در جمهوري 
اسالمي ابراز نگراني كرده و نسبت به پيامدهاي دراز مدت آن هشدار 

طبق گزارشي كه چندي پيش از سوي انجمن حمايـت از    .  مي دهند
حقوق كودكان منتشر گرديد، بر اثر رشد پديده فقر در جامـعـه و در       
نتيجه بحران هاي ناشي از آن بر روي خانواده ها، خصوصا خـانـواده   
هاي متعلق به طبقات محروم جامعه، وضعيت زندگي كودكان نسبـت  
به گذشته وخيم تر شده و درصد بيشتري از كودكان از دسترسي بـه    

عالوه !  بهداشت، آموزش، تغذيه مناسب و امكانات رفاهي، بازمانده اند
بر اين كودك آزاري بويژه در مراكز آموزشي افزايش يافته كه متداول 

از جمله ديگر مسايل .  ترين آن تنبيه بدني دردبستان هاي كشور است
در يكـي از    .  مربوط به كودكان، وضعيت كودكان كار و خياباني است

آخرين گزارشات انجمن حمايت از كودكان، طي ده سـال از سـال         
 10آمار كودكان مشغول به كار در مراكز مختلف از     1385تا  1375

ميليون و  1درصد افزايش يافته و در حال حاضر بيش از  14درصد به 
هزار كودك مطابق آمار رسمي به كار در شرايط دشوار و گـاه       860

مدير عامل انجمن حمايت از كودك . كامال غير انساني مشغول هستند
با توجه به آمار جمعيت و تـعـداد دانـش      ”  : در اين زمينه متذكر شده 
هزار كـودك خـارج از          600ميليون و  3آموزان هم اكنون بيش از 
تعداد كودكان كار و خياباني دقيقا مشخص .  چرخه تحصيل قرار دارند

نيست و نهادهاي مسئول نه تنها آمار تشكل هاي غير دولتي را قبول 
درعين حال ”  : ندارند كه در مورد آمار يكديگر نيز ترديد نشان ميدهند 

) 1387(سازمان بهزيستي رسما اعالم داشته در سال جاري خورشيدي 
تعداد كودكان خياباني شناسايي شده فقط در سطح تهران نسبت بـه    

رژيم واليت فقيه مي كوشد از ارايه آمار .  برابر شده است 2سال پيش 
واقعي كودكان كار و كودكان خياباني كه قربانيان سياست هاي ضـد    
مردمي رژيم خصوصا سياست خصوصي سازي و اصالح سـاخـتـاري    
اقتصادي مي باشند، شانه خالي كرده و با انتشار آمار غير واقعي و نـا    

بطـور  .  دقيق بر اثرات زيان بار اجتماعي عملكرد خود سرپوش بگذارد
مثال در حاليكه سازمان بهزيستي به عنوان ارگاني ذي صـالح در        
زمينه رسيدگي به وضعيت كودكان خياباني از افزايش آمار اين دستـه  
از كودكان در شهر تهران سخن مي گويد، كميته امداد خميني و اداره 
كل آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران با ارايه آمـاري نـادرسـت      

معاون اداره كل آسيب هاي اجـتـمـاعـي     .   منكر اين مساله مي شوند
شهرداري تهران در مخالفت با آمار سازمان بهزيستي، بدون آنكه منبع 

آمـاري كـه     ”  : و مĤخذ گزارشات خود را اعالم نمايد، مدعي گـرديـده  
هزار كودك خياباني در تهران اسـت   20سازمان بهزيستي ارايه داده، 

تاكنـون  .  كه ما نمي دانيم اين آمار را بر چه اساسي به دست آورده اند
 ”.هزار كودك خياباني در تهران شناسايي كرده ايم 7فقط حدود 

افزون بر چنين اختالفات فاحشي در آمارهاي داخل كشور، يونيسف 
درابتداي سال جاري خورشيدي در گزارشي تعداد كودكان بي پنـاه و    

درايـن  .  ميليون نفر برآورد ساخـت 1هزار تا  400خياباني ايران را بين 
ميان آنچه پر اهميت قلمداد مي شود و صرف نظر از آمارهاي متفاوت 
. توجه به آن ضروري است، بي حقوقي وخالء قانوني دركشـور اسـت    

سـال از پـيـوسـتـن             14حدود 

  5ادامه در صفحه    
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

رانندگان زحمتكش به حضور دالالن 
 !اعتراض دارند

 
اعتصاب چندي قبل رانندگان زحمتكش           
كاميون هاي حمل بار در استان خوزستان،            
بارديگر نقش مخرب و ويرانگر واسطه ها و             
دالالن در عرصه اقتصادي كشور را نمايان            

خبرگزاري كار ايران ششم شهريور ماه        . ساخت
اعتصاب رانندگان در    ” :درگزارشي ياد آور شد     

نيمه شهريور ماه در اعتراض به دخالت دالالن          
درتوزيع بار، متوقف شدن فعاليت انجمن صنفي        
رانندگان كاميون استان خوزستان و شرايط بد و         
ناامني كه در جاده ها براي توقف كاميون ها             

راننده شركت    1700وجود دارد آغاز كه در آن         
داشتند، در ادامه اعتصاب، برخوردهايي ميان          
رانندگان و عوامل انتظامي به وجود آمد كه به           
توقيف پالك برخي كاميون هاي متوقف شده و         

 ”.بازداشت تعدادي از رانندگان منجر شد
علت اين اعتصاب كه بازتاب گسترده اي در          
مراكز صنعتي استان خوزستان داشت، حضور          
همه جانبه مشتي دالل و واسطه در بارگيري           

ايلنا دراين خصوص   . كاالها از انبار به مقصد بود     
دليل اصلي اين اعتصاب ناشي از نفوذ         ” :نوشت

قدرتمند دالالن است كه به پشتوانه رانت، بارها         
را به صورت ناعادالنه ميان رانندگان توزيع مي         
كنند، طي دو ماه گذشته، قدرت دالالن افزايش         
يافته به طوريكه رانندگان براي پرداخت اقساط        

ميليون توماني خودروهاي خود ناچار         2تا    1
 600هستند بابت هزينه حمل و نقل يك بار             

هزار تومان بگيرند،      400هزار توماني، فقط      
صاحبان موسسات و شركت هاي حمل و نقل          
درقدرتمند شدن دالالن نقش موثري داشته اند،       
زيرا به جاي رو در رو شدن مستقيم با رانندگان،           

را از طريق دالالن توزيع ) اجناس و كاالها(بارها 
 ”.مي كنند

درسال هاي اخير به موازات رشد اقتصاد داللي 
و غير مولد در كشور و حمايت همه جانبه رژيم           
واليت فقيه از اين نوع فعاليت، صدها شركت           
صوري به دليل حجم گسترده واردات به كشور         
دربرخي استان ها مانند خوزستان، بوشهر،            
هرمزگان، آذربايجان غربي و مازندران شكل          
گرفته كه همگي به فعاليت داللي درتوزيع            
كاالها و اجناس مشغول هستند و به بالي جان          
كارگران بنادر و انبارها و نيز رانندگان زحمتكش        

اين . كاميون هاي حمل و نقل تبديل گرديده اند       
دالالن با حمايت برخي بنيادها و سپاه و                
پاسداران و دولت جمهوري اسالمي با دريافت         
مبالغ هنگفتي از رانندگان زحمتكش نسبت به         
توزيع بارها اقدام مي كنند و به نسبت دريافت           

حق داللي خود، ميزان    
بار براي هر كاميون و      
دفعات آن را تعيين مي     
كنند و اين امر موجب      
اعتراضات جدي        
دربرخي نقاط از جمله     
استان خوزستان شده    

رانندگان .  است
زحمتكش كاميون      
هاي حمل و نقل،        
ضمن مخالفت با        
حضور دالالن خواستار   
تشكيل سنديكاهاي    
واقعي خود بوده و در       
اعتصاب اخير          
نمايندگان رانندگان     
اعتصابي بارها از         

ضرورت سنديكاي       
 . مستقل سخن گفتند

 
 ! مجتمع ذوب آهن به حراج گذاشته شد

 
بر پايه تصميم دولت احمدي نژاد براي شتاب بخشيدن به برنامه خصوصي سازي و اجراي هر چه                 

قانون اساسي، مجتمع ذوب آهن اصفهان كه از آن به            44سريعتر ابالغيه ولي فقيه درخصوص اصل   
عنوان مادر صنعت پوالد ايران ياد مي شود، درليست واگذاري به سرمايه گذاران خارجي قرار گرفته                 

 .و گزارشات حاكي از خصوصي سازي اين رشته پراهميت صنعتي است
درماه هاي گذشته اخبار و گزارشات متعددي دراين باره انتشار يافته كه درآنها از تمايل شركت                   
هايي از انگلستان، ايتاليا، روسيه و آلمان به خريد مجتمع ذوب آهن اشاره گرديده و پيرامون                        

 . مذاكرات انجام پذيرفته نيز مطالبي عنوان شده است
مادرصنعت پوالد ايران بر سردو     “شهريور ماه امسال درگزارشي تحت عنوان         30ايران اكونوميست 

ضمن تاكيد برعزم دولت احمدي نژاد براي خصوصي سازي ذوب آهن و اجراي سريع ابالغيه ” راهي
سال پيش كلنگ ساخت كارخانه ذوب        40زماني كه   ” :توسط ولي فقيه، از جمله مي نويسد      44اصل 

آهن دراطراف زاينده رود اصفهان با مشاركت روس ها به زمين خورد، كمتر كسي تصور ميكرد كه                   
پس از فروپاشي   . چند دهه بعد يكي از ميلياردرهاي روسي، به فكر خريد اين مجتمع صنعتي بيافتد              

اتحاد جماهير شوروي و باز شدن فضاي سياسي و اقتصادي دراين كشور، طي سال هاي اخير                      
ميلياردهاي زيادي در روسيه قد علم كرده و هريك سعي كرده اند در حوزه هاي مختلفي فعاليت                    

يكي از آنها ويكتور راشنيكف است كه چندي پيش با جت شخصي خود سفري غير منتظره                  ... كنند
به ايران داشت و ضمن بازديد از قسمت هاي مختلف مجتمع ذوب آهن اصفهان از عالقمندي خود                  

براساس گزارشات ديگري خريداراني نيز از ايتاليا       ” .براي خريد و مديريت اين مجموعه پرده برداشت       
و انگلستان مذاكراتي درخصوص ذوب آهن اصفهان داشته اند و برخي خبرها حاكي از موافقت                    

. مجتمع ذوب آهن نقش كليدي درصنايع كشور برعهده دارد          . ضمني مسئوالن رژيم با آنها است      
طبق آمار رسمي درحال حاضر علي رغم بي توجهي ارتجاع حاكم به اين مجتمع مهم و موثر ايران،                  

ميليون تن درسال توليد مي كند و كارشناسان            2/ 2ذوب آهن بيش از ظرفيت اسمي خود يعني           
تاكيد مي كنند درصورت اختصاصي اعتبارات الزم و درچارچوب حمايت از توليد ملي، ذوب آهن                   

به عالوه قرار است طي يك طرح       . ميليون تن خواهد بود     3/ 9اصفهان قادر به توليد ساليانه بيش از        
راهبردي يك معدن سنگ آهن غني در استان هاي كرمان و يزد دراختيار اين مجتمع قرار بگيرد كه 

 . تجهيز و راه اندازي آن با فن آوري مدرن برعهده ذوب آهن ومتخصصان آن قرار دارد
اين مجتمع عظيم و پر اهميت كه به حق مادر صنعت پوالد ايران ناميده مي شود، در اثر سياست                    
هاي رژيم واليت فقيه در سال هاي  اخير با مشكالت عديده روبرو بوده و به همين دليل با توصيه                     
شركت هاي ايتاليايي يا بهتر گفته باشيم مداخله آنها كارخانه توليد ورق پوالدي خود را به شركت                   

. ميليارد تومان كمبود اعتبار را جبران كند         450پوالد مباركه اصفهان فروخت تا از محل آن حدود           
خصوصي سازي چنين مجتمع پر اهميتي در مجموع صنعت ضعيف و از رمق افتاده ايران به شدت                   

 . به زيان اقتصاد ملي و رشد و گسترش صنايع كشور خواهد بود
به ويژه آنكه سرمايه گذاران خارجي از جمله روسيه به دنبال سهام عمده وغالب درذوب آهن                     

درشرايطي كه قرار است، تا پايان      ” :شهريورماه گزارش داد    30دراين باره ايران اكونوميست     . هستند
سال جاري و اوايل سال آينده فازهاي مختلف طرح توازن درذوب آهن اجرا شود، اين مجتمع                      
صنعتي با بحث خصوصي سازي و واگذاري از طريق بورس نيز روبرو شده است و بايد به عنوان                      

كه هنوز سهام آن واگذار نشده، خود را براي  44يكي از آخرين شركت هاي باقي مانده درصدر اصل 
از سوي ديگر مسئوالن اعالم  كرده اند كه در بهترين شرايط براي                 . خصوصي سازي آماده كند    

ايران درابتدا از فروش بخشي از سهام ذوب آهن به راشنيكف               ... واگذاري ذوب آهن قرار داريم     
اما وي به دنبال سهام عمده و غالب در اين شركت است به همين دليل براي فروش                 ... استقبال كرد 

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

 ”....احتياط بيشتري چاشني كار شده است
بنابر اين مطابق تصميم ارتجاع حاكم دير يا زود مهمترين و سود آورترين مجتمع صنعتي                  

اين اقدام اثرات زيان بار دراز . كشور در بخش توليد پوالد به حراج گذاشته و خصوصي مي شود
مدت و كوتاه مدت براي ميهن ما داشته و ضربه اي جدي به بنيه توليدي و توانايي توليد ملي                    

 !كشور است
 

 !بازداشت هاي غيرقانوني و اعمال فشارشدت يافته است
 

با آغاز سال تحصيلي و بازگشايي مدارس و مراكز آموزشي و دانشگاه ها اعمال فشار به                    
دانشجويان و پيگرد فعاالن جنيش دانشجويي بويژه چپ ها در سطح دانشگاه هاي سراسر                  

در اصفهان، اراك، تهران، رشت و تبريز بر ميزان احضار       . كشور افزايش چشم گيري يافته است
به كميته هاي انضباطي و تعليق و محروم كردن دانشجويان از ادامه تحصيل افزوده شده و                   
برپايه گزارشات معتبر از جمله اخبار منتشره در خبرنامه هاي دانشجويي مانند خبرنامه اميركبير، 
دراصفهان برخوردهاي شديدي با فعاالن دانشجويي خصوصا مدافعان انديشه هاي چپ و                 

تن از دانشجويان اصفهان به كميته انضباطي فراخوانده           13مردمي صورت گرفته و بيش از        
بعالوه در اقدامي . شده و با مواردي چون توبيخ كتبي و تعليق ترم هاي تحصيلي روبرو شده اند

مشمئز كننده تعدادي از فعاالن دانشجويي چپ در دانشگاه اصفهان از استفاده از خوابگاه و                  
غذاي سلف سرويس  دانشگاه محروم گرديده و به آنها اخطار شده رسما و بطور علني از                       

 .دانشجويان چپ و انديشه هاي مترقي و مردمي اعالم انزجار كنند
همزمان با اعمال فشار به جنبش دانشجويي، ابعاد بازداشت هاي غير قانوني با اتهامات                   

در . ساختگي و واهي دامنه وسيع پيدا كرده و موجب اعتراضات جدي اجتماعي گرديده است               
اين رابطه كانون مدافعان حقوق بشر ايران با انتشار بيانيه اي به تاريخ سوم مهر ماه امسال                    
ضمن محكوم كردن بازداشت هاي خود سرانه و غيرقانوني نسبت به ادامه اينگونه اقدامات                 

موج رو به فزوني دستگيري هاي اخير كه مقارن با               ” :هشدار داده و تصريح كرده است        
. بازگشايي مدارس ودانشگاه ها اتفاق افتاده موجب نگراني شديد فعالين حقوق بشر شده است              

آمار دستگيري ها و نقض حقوق بشر و محدود كردن آزادي هاي مردم بويژه درمورد اقليت                   
 ”.هاي مذهبي، قومي و عقيدتي دردولت نهم افزايش چشم گير وقابل توجهي داشته است

اكنون كه سرزمين عزيزمان ايران بيش از        ” :دربخش ديگري از اين بيانيه تاكيد مي شود         
هميشه هدف مطامع بيگانگان قرار گرفته وموج گراني و تورم سرسام آور مردم را به ستوه                    
آورده و آمار رو به تزايد فقر و فحشا واعتياد، خانواده هاي بسياري را درمعرض تباهي قرار داده، 
بايد با انديشه وتفكري عميق موجبات وحدت و تفاهم هر چه بيشتر آحاد ملت را فراهم نمود و              

كانون مدافعان حقوق بشر     ... ريشه بغض و عناد و كينه و دشمني را ميان مردم خشكاند                
دستگيري هاي اخير، از اقوام مختلف از جمله هموطنان آذربايجاني را محكوم نموده و از                    
مسئولين امر، بخصوص قوه قضاييه، مصرا مي خواهد نسبت به آزادي دستگير شدگان اقدام                 

 ”...عاجل معمول دارند
بدون ترديد موج پيگيرد و بازداشت فعاالن سياسي ومدافعان حقوق خلق هاي ايران و تقويت 
پيوندهاي ديرينه و تاريخي ساكن ايران، اقدامي بسيار نابخردانه و مغاير منافع ملي و                       
يكپارچگي ملي است و از سوي همه نيروها و احزاب مترقي و از آن جمله حزب توده ايران غير 

 !قابل پذيرش تلقي شده و محكوم مي گردد
         

 طرحي براي خانه نشين ساختن دختران 
 

درهفته هاي اخير، بحث دامنه داري درباره مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي جريان                 
براساس اين طرح دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي موظف به گزينش                    . داشته و دارد   

دانشجويان بومي و محلي هستند و به همين علت امسال بسياري از جوانان مستعد و ساعي                   
يكي از موارد اين به اصطالح بومي گزيني طرح          . كشور از راه يابي به دانشگاه ها باز ماندند         

الزام دانشگاه ها به پذيرش دانشجويان دختر بومي است، يعني دانشجويان دختر فقط حق دارند 
در مراكز آموزش عالي محل و منطقه خود ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل شوند و از آنجا                    
كه دربسياري از مناطق كشور امكانات تحصيلي محدود و درحد چند دانشگاه اصلي كشور كه                
درتهران وديگر شهرهاي بزرگ قراردارند مي باشد، دختران جوان ميهن ما از حق طبيعي                   

 .گزينش محل تحصيلي براساس استعداد و كارنامه و نمرات خود محروم مي گردند

دراين باره عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس         
شوراي اسالمي درگفت و گو با خبرنگاران با تشريح اين            

داوطلبان حائز شرايط حتي االمكان بايد ”:طرح اعتراف كرد
البته اين . در نزديكي محل سكونت خودشان پذيرش شوند

قضيه براي خواهران مضاعف است، اين طرح در راستاي          
تضيع حقوق آنها نيست بلكه تاكيد دارد كه ظرفيت سازي          

بنابراين طرح در    . در آموزش عالي نيز بايد اتفاق بيفتد         
راستاي تحقق خواسته هاي خانواده ها و خود دختران             

 ”.است
با اين طرح ضمن اينكه رژيم واليت فقيه به زعم خود            
مانع انتقال افكار و انديشه هاي نو و مخالف تاريك                
انديشي به شهرهاي كوچك و مناطق دور افتاده مي گردد          
و دامنه و تاثير جنبش دانشجويي به عنوان يكي از گردان           
هاي اصلي جنبش مردمي را محدود مي سازد، كنترل و            
مهار مبارزات جوانان و دانشجويان را نيز ميسر نموده و             
سياست تبعيض جنسيتي را با قدرت بيشتري اعمال مي           

 .كند
طرح ارتجاعي شوراي عالي انقالب فرهنگي تحت            
عنوان بومي گزيني صرفا در راستاي مقاصد ارتجاع حاكم          
تهيه و به مورد اجرا در مي آيد و كامال مغاير عدالت                  
آموزشي و دسترسي همه افراد كشور صرف نظر از تعلقات          
قومي، جنسيتي و اجتماعي به آموزش و امكانات تحصيلي         

بعالوه هزاران جوان با استعداد بويژه دختران از             . است
امكان دستيابي به مراكز اصلي آموزشي كه به تهران و             
چند شهر بزرگ ديگر محدود است، بازمانده و امكانات            
آموزش عالي و دانشگاهي به يكسان ميان جوانان سراسر          

 .كشور تقسيم نمي گردد
اين طرح امسال در جريان آزمون سراسري نتيجه خود          

 . را نشان داد و اعتراضات جوانان وخانواده ها را برانگيخت
با چنين طرح هاي مخرب و زيانبخش نبايد انتظار رشد          

 !و پيشرفت علمي كشور را داشت

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

جمهوري اسالمي به كنوانسيون حقوق كودك مي گذرد، 
در طي اين مدت هيچكدام از دولت هـاي جـمـهـوري       
اسالمي گامي در جهت تغيير و انطباق قوانين موجود بـا  
اين كنوانسيون بين المللي به پيش برنداشته و از كـنـار   
آن غير مسئوالنه و با بي تفاوتي گذشته انـد، نـبـايـد         
فراموش كنيم رژيم سياه واليت فقيه هنگام پذيرش اين 
كنوانسيون، شروطي را قايل شد و در حقيقت آن را بـه    

بطور مثـال  .  صورت مشروط مورد پذيرش قرارداده است
با مداخله شوراي نگهبان، جمهوري اسالمي اين حق را   
براي خود محفوظ داشته كه مفادي از اين كنوانسـيـون   
بين المللي را كه با قوانين جاري كشورهمخوان نيـسـت   
رعايت نكند، در اين خصوص مي توان به مـنـع كـار        
كودك، تامين آموزش و بهداشت رايگان و منع زندان و   
اعدام كودكان اشاره كرد كه در اين موارد رژيم واليـت    
فقيه قوانين ضد انساني و قرون وسطايي خود را مانـنـد   
زندان و اعدام در حق كودكان رعايت و به اجـرا مـي       

 .گذارد
پديده كودكان كار، كودكان خياباني و پايمـال شـدن     
حقوق كودك دررژيم واليت فقيه، دروهله نخست نتيجه 

اجتماعي ضد مردمي است كـه    -سمت گيري اقتصادي
درآن به سود كالن سرمايه داران و اليه هاي انـگـلـي      
سرمايه داري ايران، حقوق بديهي ميليون ها ايراني بـه    
زير پا گذاشته شده و فقر و بيكاري و رشد خرافه و جهل 
جامعه را از درون مي پوساند، بي حقوقي كـودكـان از       

 !پيامدهاي چنين سمت گيري واپس گرايانه اي است

 ...ادامه  براي  تامين حقوق كودكان 
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اقتصادي كاهش نرخ بهره بانكي ضمن تشويق سرمايه گذاري و جلوگيري از توسعـه  
بحران مالي به عرصه توليد سرمايه داري، مي تواند به تقويت روند اعطاي وام مـيـان   
بانك ها، كه در هفته هاي اخير تقريباٌ متوقف شده، بيانجامد و به توقف دامنه بحـران  

در همين روز دولت انگلستان اعالم كرد كه تصميم گرفته .   سرمايه داري ياري رساند
براي نجات سيستم بانـكـي   )  ميليارد پوند 500( است كه نزديك به يك تريليون دالر 

ميلـيـارد دالري، از        700اين حركت متعاقب تصويب بودجه .   اين كشور هزينه كند
سوي كنگره آمريكا، براي ممانعت از سقوط بانك هاي اين كشور و ايجاد اعتمـاد در    

نكته جالب در اين اقدامات سراسيمه سران كشورهاي سـرمـايـه      .  بازار هاي مالي بود
داري براي نجات سيستم بانكي و هزينه كردن ميليارد ها دالر پـول مـردم عـادي          

اين است كه سرمايه داري حاكم در آمريكا و اروپا  با پـيـروي از       )  ماليات دهندگان( 
نسخه نوليبرالي براي اقتصاد، براي سه دهه، از اختصاص منابع ضرور به سـيـسـتـم       
آمورشي، بهداشت و درمان و تامين اجتماعي، براي رفع نياز هاي مشروع زحمتكشـان  

 .  و مردم عادي شديداٌ خودداري كرده بود
در هفته هاي اخير توجه رسانه هاي خبري و مطبوعات كشورهاي سرمايه داري به 
دامنه بحران، كارآيي تصميم هاي اتخاذ شده، تبعات  اختصاص چنين منابع عظيـمـي   
به سيستم بانكي سرمايه داري براي زحمتكشان و آينده سياست هـاي اقـتـصـادي         

صاحب نظران اقتصادي .   كشورهاي اتحاديه اروپا و اياالت متحده معطوف شده است
راستگرا كه تا چندي پيش در تقدس بازار آزاد و نوليبراليسم اقتصادي سـخـن مـي        

و عدم وجـود   ” رقابت اقتصادي خارج از كنترل“ گفتند، به يكباره به منقدان خشمگين 
مقررات و قوانين ضرور براي كنترل نهاد هاي مالي و اعتباري سرمايه داري مـبـدل     

بسياري از كارشناسان و نظريه پردازان سرمايه داري پنهان نمي كننـد كـه     .   شده اند
يكي از عوامل موثر در ايجاد بحران كنوني تغيير معيار تعيين ميزان وام هائي است كه 

در دهه اخير برخي از بانك ها به ازاي هر يك دالري كه .  بانك ها قادر به صدور آنند
در چـنـيـن    .   دالر وام كرده  بودند 30در ذخيره خود داشته اند، اقدام به دادن بيش از

شرايطي با ظهور اولين نشانه هاي سقوط سيستم بانك هاي مسكن تمامـي اجـزاي     
سقوط موسسات مالي عظيمي چون .   سيستم بانكي يكي پس از ديگري سقوط كردند

در اياالت متحده، در چنين شرايطي به وقوع  ، با صدها ميليارد سرمايه،”لي من برادرز“
 .     پيوست

سران كشورهاي سرمايه داري در هفته هاي اخير با هم در مورد محـكـوم كـردن      
آزادي كامل بازار هاي مالي مسابقـه  ”  ايده جنون آميز“ و ”  تخطي هاي سرمايه مالي“ 

به نظر مي رسد كه آناني كه اكنون به ناگهان به ضرورت كنترل عـمـل   .   گذاشته اند
كرد نهاد هاي مالي، اعتباري و بانكي اقرار مي كنند، و در نقض برخي از قـوانـيـن        
تدوين و مصوب شده توسط خودشان به حمايت از بازارهاي مالي بـرخـاسـتـه انـد،          
فراموش كرده اند كه خود تا چند ماه قبل از پرچم داران برداشتن هرگونه مقـررات و    

 . قانوني براي كنترل اين نهاد ها بوده اند
فراموش كرده اند كه سخنراني هاي غرايشان در اجـالس    ”  با درايت“ اين رهبران 
و يا جلسات سران اتحاديه اروپـا در       ” سازمان تجارت جهاني“ ، ” داوس“ هاي ساالنه 

هاي نوليبراليسم ازخاطره مردم زحمتكش جهان كـه   ” دستاورد“ و  ” بازار آزاد“ ستايش 
 !  در انتها بايد تاوان اين سياست هاي مخرب را بپردازند، محو نخواهد شد

، كنار گذاري يـكـپـارچـه     ” بازار آزاد“ شرايط كنوني محصول سياست هاي تقديس  
سيستم مقررات و نظمي در رابطه با سياست گذاري اقتصادي و مالـي، در راسـتـاي        
ضربه زدن به اشتغال و توسعه اقتصادي و انساني، بوده است كه دولت هاي حاكم در   

 . سه دهه اخير در تمامي كشورهاي قدرتمند سرمايه داري در آن همدست مي باشند
 

 ريشه هاي بحران مالي 
چارچوب برنامه سياسي ليبراليسم اقتصادي افراطي كه پايه و اساس همه بحران ها 
در دو دهه اخير و همچنين بحران كنوني است، در سال هاي پس از به قدرت رسيدن 

ميـالدي،   1980رونالد ريگان در اياالت متحده و مارگارت تاچر در انگلستان، در سال 
و قـبـول      ” نوگـرائـي  “ بازارهاي مالي، حمايت از ”  مدرنيزه كردن“ توسط محافلي كه 

. ريسك در سرمايه گذاري و فعاليت بازارهاي مالي را توصيه مي كردند، تدويـن شـد    
دولت در خدمت آماده كردن “، ”دولت هر چه كوچكتر“دكترين نوليبرالي بر پايه نظريه 

برداشتن هرگونه مـحـدوديـتـي بـراي          “ و  ” شرايط بهتر براي عملكرد نيروهاي بازار
چارچوب برنامه نوليبراليسم شامل حركت آزاد سـرمـايـه،    .   استوار است”  عملكرد بازار

بازكردن بازارها، محدويت بيش از پيش سيستم تعرفه ها، و اعتماد همه جـانـبـه بـه       
 . قانون جنگل بازار هاي مالي در جهت تنظيم عملكردشان، بوده است

اصل عملكرد و  1990سران محافظه كار و سوسيال دموكرات اتحاديه اروپا در سال 
حركت آزاد سرمايه را به عنوان يكي از ستون هاي اصلي اتحاديه اروپا در قوانين پايه 

يكي از قوانين پايـه  .   اي اين كلوپ سرمايه داري اروپا گنجاندند
اي اتحاديه اروپا  در تدوين شرايط عمل نوليبراليسم حاكم اعالم 

شامل محـدوده اي مـي       )  اتحاديه اروپا(بازار داخلي “:  مي دارد
شود كه عاري از هرگونه مرز داخلي است، و در درون آن حركت 

هرگونه محدوديتـي بـر     “ و اينكه ”  آزاد سرمايه تضمين مي شود
روي حركت سرمايه بين كشورهاي عضو و نيز بين كشور هـاي    

اتحاديه اروپـا   27پروتكل ”    . عضو و ديگر كشورها ممنوع است
بازار داخلـي،  “ در رابطه با بازار داخلي و رقابت تاكيد مي كند كه 

قانون اساسي اتحاديه اروپا، تعـريـف شـده       3آنگونه كه در ماده 
است، شامل سيستمي است كه تضمين مي كند كه در رابطه بـا    

قانون  106اصل ”  .رقابت هيچ گونه مداخله اي صورت نمي گيرد
اساسي اتحاديه اروپا در اساس امكان دولت هاي اتحاديه اروپا در 
مداخله در عملكرد بانك ها و موسسات مالي را با اين توجيه كـه  

را خدشه دار مي كند، مجاز نمي ”  احترام به اصل رقابت“ اين امر 
همين سند اساسي هرگونه كمكي از سوي دولت  107اصل .  داند

بازار “ ها را كه رقابت را مورد تهديد قرار دهد، در تضاد با تقدس 
قانون اساسي اتحاديه اروپا عمـالٌ   130و اصل .   مي داند”  داخلي

بانك مركزي اتحاديه اروپا و بانك هاي ملي و مركزي هريك از 
كشورهاي عضو را از قبول فرامين ، تصميمات، و رهنمود هـاي    

در واقع مي تـوان  .   اركان قانونگذاري اين كشور ها مبرا مي كند
گفت كه عملكرد چنين چارچوبي سهم تعيين كننده و بسزايي در 
شكل دهي عملكرد بازارهاي سهام و مالي اروپا به سمتي داشت 
كه در آن سياست ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي كشـورهـا و     
مسئله سطح اشتغال و يا توسعه اقتصادي آن ها اهميتي نداشت و 

در چنين چهارچـوبـي   .  فاكتوري در مالحضات محسوب نمي شد
عملكرد اصلي بانك مركزي اتحاديه اروپا در اساس حفظ ارزش   

به مثابه يك واحد پولي قدرتمند، حفظ و ثبات قيمت ها و ”  يورو“
سرنوشت .   جلوگيري از رشد سطح دستمزد ها محسوب مي شود

 .چنين جهت گيري اي نمي توانست جز اين بحران عظيم باشد
 

 شروع  ركود اقتصادي؟
بسياري از تحليل گران اقتصادي جهان بر اين بـاورنـد كـه       

سرمايه داري در معرض ورود به دوره ركود همه جانبه  و بـي        
آن ها ابعاد و شدت اين ركود را با سقـوط  .   سابقه اقتصادي است
بـر  .   قابل مقايسه مي دانـنـد   1929 -1933اقتصادي سال هاي 

اساس مشخصه هاي اقتصادي و آخرين ارقام منتشره در رابطه با 
اقتصاد هاي اياالت متحده، انگلستان، فرانسه و آلمان همگي در   

ارزيابي .   شرايط رشد منفي اقتصادي و در آستانه ركود قرار دارند
هاي رسمي خوش بينانه نرخ رشد احتمالي در كشورهاي اتحاديه 

در  2009را قبول كرده اند، را در سال  ”يورو“اروپا كه واحد پولي 
اقتصاد فرانسـه بـر اسـاس        .   حدود يك درصد تخمين مي زند

انستيتوي مـلـي آمـار و          “ آخرين برآورد هاي منتشره از سوي 
تا يك درصد  0/   6در سال آينده بين  ” مطالعات اقتصادي فرانسه

اما با توجه به اينكه هنوز هم ابعاد واقـعـي و       .  رشد خواهد كرد
نهائي بحران مالي مشخص نيست، نمي توان و نبايد اين ارزيابي 

حتي سران كشورهاي . هاي خوش بينانه را مبناي تحليل قرار داد
سرمايه داري نيز نمي دانند كه آيا اقدام اياالت متحده مبني بـر    

ميليارد دالر به سيستم مالي براي ايجـاد ثـبـات در        700تزريق 
سيستم لرزان بانكي و موسسات مالي، موفقيت آميز خواهد بود يا 

 .  نه
 يك برخورد مسئوالنه

بحران حاضر نمايشگر تضاد دروني و غير قابل حل سيستمـي  
است كه از سوئي از اختصاص منابع ضرور و كافي براي توسـعـه   
انساني و اقتصادي سر باز مي زند، و از سوي ديگر سرمايه هـاي  

، غيرمولد و   ” كازينوئي“ عظيمي را به فعاليت هاي  سرمايه داري
و در اينجا مهم .  موجد ريسك در عرصه مالي اختصاص مي دهد

است كه به نقش شديداٌ مخرب سيستم اعتباري در دامن زدن به 
شرايطي كه در آن سرمايه مالي نه براي توليد، بلكه براي ايجـاد  

واقعيت اين است كه .  سودهاي كاذب، عمل مي كند، اشاره كنيم
اكثر بانك هاي اصلي كشورهاي سرمايه داري در دهه هاي اخير 
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كوشش براي تبديل كردن كنگره ملي آفريقا به چيزي كه از لحاظ 
تـالش بـراي     .  تاريخي نبوده است، به سختي شكست خورده اسـت   

چـاره  .  ها در كنگره ملي نيز ناكام مانده است منزوي كردن كمونيست
و ديگران براي دستيابي بـه  ” لكوتا) ترور(پاتريك “نهايي كساني مثل 

هايشان، كه در داخل كنگره ملي نتوانستند به آنها دست يابـنـد،    هدف
ولي براي ثبت در تاريخ، بـايـد     .  تأسيس يك حزب سياسي جديد بود

دانيم، بخشي از مسائلي كه در اعالميه امروز  بگوييم تا آنجا كه ما مي
خـود  ”  ترور لكـوتـا  “ به آنها اشاره شد، ميراث رهبري پيشين است كه 

 .بخشي از آن بوده است
برداشت ما در حزب كمونيست آفريقاي جنوبي اين اسـت كـه از       

هايي پيرامون تهيه مقدمات تأسيس اين  نشست)  2008( ژانويه امسال 
توان تعبير كرد جـز     اين را به چيزي نمي.  شده است حزب تشكيل مي

توانند روال دموكراتيـك درون     ائتالفي از افراد خاطي انضباط كه نمي
 .كنگره ملي آفريقا را بپذيرند

ايم از انقالب در برابر حمله جـنـاح    به همين علت است كه ما آماده
كنگره “ انشعاب .  اي جديد نيست اين پديده.  راست از داخل دفاع كنيم

، گروه هشت نفره، و آخرين آن ها تشكيـل  ) PAC( ”  ها پان آفريقايي
هـاي     ، بـرخـي از انشـعـاب        ) UDM( ”  جنبش دموكراتيك متحد“ 

ايم، و در گذشته آنها را نـاكـام      اند كه ما با آنها رو به رو بوده تاريخي
ها با قدرت تمام و كمال طبقه كارگـر   ها و چهره اين مهره.  ايم گذاشته

ما در انتخابات آينده درس خوبي به آنـان    .  متشكل روبرو خواهند شد
 !!خواهيم داد
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شبيه عملكـرد  ( در گير داد و ستد هاي سئوال برانگيز با قروض و وام هاي بانكي 
سفته بازي در سيستم مالي سنتي ايران كه سفته هاي مدت دار داراي دو ارزش   

، رشد بي حد و مرز اقتصاد مصرفي از طريـق رواج    ) متفاوت اسمي و واقعي بودند
كارت هاي اعتباري، دادن وام هاي مسكن بدون در نظر گرفتن امكان واقعي وام 

موسسات مالي و اقتصادي بر ”  خريد“ گيرنده و يا ارزش واقعي ملك مورد معامله، 
پايه اعتبار و قرضه هاي بي پشتوانه، كه به يك فعاليت كازينوئي در بازار هـاي    

و اين همه بر مبناي دادن اعتبار هاي بي حساب .    مالي دامن زده است، بوده اند
بازار مالي ممكـن بـوده      ” دالالن“ و  ” سرمايه داران“ و كتاب به نسل جديدي از 

 .  است
، ” مسـمـوم  “ ميليارد دالر به خريد تمامي دارائي هاي  700اينكه اياالت متحده 

لرزان و مشكوك موجود در  سيستم مالي اين كشور اختصاص داده است، نـمـي   
برخورد مسئوالنه مي توانست ايـن    .   تواند دال بر كارآئي نسخه پيشنهادي باشد

باشد كه شرايط و قوانين و مقررات عمل كننده در رابطه با قرار دادن امـكـانـات    
در رابطه با بانك هـاي اعـتـبـاري       .   مالي در سيستم بانكي را دقيقاٌ تعيين كنيم

سئوال اين نيست كه براي جلوگيري از ورشكسته شدن آن ها چه مبلغـي مـورد     
نياز است، بلكه مي بايست ابتدا در رابطه با ماهيت اعتبار ها، هدف هـاي مـورد     
.  نظر آن ها، آماج و نتيجه آن ها سئوال هاي جدي كرد و خواستار پـاسـخ شـد       

و ”  كازينـوئـي  “ مسئله اينست كه اين اعتبار ها مي بايست به عوض فعاليت هاي 
سوداگرانه در خدمت سرمايه گذاري هاي توليدي، تحقيق هاي علمي و صنعتـي،  

 .و تعليم و تربيت نيروي كار قرار گيرند
 

 تبعات بحران مالي براي كشورهاي در حال رشد
بر خالف پيش بيني ها و اظهارات غيرمسئوالنه برخي از سران رژيـم واليـت     
فقيه و صاحبنظران اقتصادي كشور، واقعيت اينست كه بحرانـي كـه اقـتـصـاد          
كشورهاي سرمايه داري غرب را درهم پيچيده است، در مرحله بعدي خود نتايـج  
فاجعه باري براي اقتصاد كشور هاي موسوم به كشورهاي درحال رشد و از جمله 

برخي از خوشباوران حاكم همچنين بر اين اشارت دارند كه .    ايران خواهد داشت
از آنجا كه برخي از عوامل موثر در بروز بحران در اياالت متحده و اروپا، نظير وام 
هاي مسكن و يا فعاليت هاي سودا گرانه بازارهاي سهام و مالي در كشورهـائـي   
نظير ايران عملكرد گسترده يي ندارد،  لذا سيستم سرمايه داري كشور مي تواند از 

يا برخي از كارشناسان رژيم مدعي اند  كه از آنجايـي  .    بحران حاضر كنار بماند
كه اقتصاد كشورهائي نظير ايران به ميزان فراواني  به صدور نفت و گاز و ديـگـر   
مواد معدني متكي است، كه اقتصاد هاي بزرگ سرمايه داري به آن ها نياز دارند، 

 .ايران مي تواند از اين بحران سيستم مالي جهان مصون بماند
اما حقيقت اينست كه تداوم بحران مالي و گسترش دامنه و عمـق ركـود در       
كشورهاي سرمايه داري عمده باعث افت توليد صنعتي و كاهش قدرت خريد در   
اروپا و آمريكا شده، و در مرحله بعد با كاهش صدور مواد اوليه و صنعتي و انرژي 
از كشورهاي در حال توسعه، در آمد آن ها به شدت كاهـش و اقـتـصـادهـاي          

الزم است كه اشاره كنيم كه . ناتوانشان در معرض تهديدهاي جدي قرار مي گيرد
 40هم اكنون قيمت نفت در بازارهاي جهاني، در مقايسه با تيرماه جاري، بيش از

مسئله ديگر نيز اين است كه دولت ايران و نـهـاد       .   درصد  كاهش داشته است
هاي وابسته به آن چه ميزاني از سپرده هائي مالي خود را در اين بـانـك هـاي      
ورشكسته پس انداز كرده بودند؟  برخي از اين بانك ها با نـرخ هـاي بـهـره           
باورنكردني بهشت موعود براي نگهداري سپرده هاي دولت ها و ارگـان هـاي       

نكته ديگر اينكه بر اساس گزارش هـاي جسـتـه و        .  دولتي محسوب مي شدند
گريخته در مطبوعات رسمي كشور، از جمله روزنامه رسالت حاكي از اين است كه  

برابر سرمايه خود به بخش خصوصي وام و      12بانك دولتي ايران نيز تا بيش از 
اين همان روندي است كه به فروپاشي سيستم بانكـي  .  تسهيالت اعطاء كرده اند

 .حهاني در روزهاي اخير منجر گرديد
عامل نگران كننده ديگر اين است كه به دليل بحران كنوني سرمايه مالي نرخ 
و ميزان سرمايه گذاري كشورهاي بزرگ در اقتصاد كشورهاي جهان سوم تقليـل  

بر اساس .  يافته و اين خود عامل انتقال ركود به اين اقتصادهاي لرزان خواهد شد
گزارش منتشره سازمان ملل در ماه گذشته، سرمايه گذاري مستقيم خـارجـي در     

درصد افزايش  داشته، در  21به ميزان  2007كشورهاي درحال رشد كه در سال 
كمال درويـش،    .   درصد كاهش خواهد داشت 10سال جاري ميالدي نزديك به 

در جلسه اي كه ماه گذشته از طرف  ” برنامه توسعه سازمان ملل“ يكي از مديران 
:  سازمان ملل به منظور تقويت كمك هاي توسعه اي تشكيل شده بـود، گـفـت     

درحيرت هستند كـه چـرا كشـورهـاي         “ كشورهاي در حال توسعه  ...ادامه  پايان تاريخ
ميليون دالري كه براي كمك به آفريقا وعده  20ثروتمند نمي توانند 

ميليارد دالر بـه     700داده اند، را پيدا كنند، اما مي توانند در يك آن 
 ”  .بخش مالي وارد كنند

از سوي ديگر شرايط كنوني منجر به كاهش كمك هاي توسـعـه   
اي از كشورهاي ثروتمند و عمده سرمايه داري به اقتصادهاي فـقـر     

پيش بيني مي شود كه ميزان .  زده و ناتوان در جهان سوم خواهد شد
درصد و در     7/4به ميزان  2006كمك هاي توسعه اي كه در سال 

درصد  نسبت به سال قبل تـر از خـود          4/8سال گذشته به ميزان 
 .    كاهش داشته، در سال جاري شديداٌ كاهش يابد

بحران عميق نظام سرمايه داري جهان، به رغم همه تالش هـاي  
تبليغاتي سرمايه داري نشانگر درستي پيش بيني هاي ماركس درباره 

و ”  رشد هـاي وسـيـع       “ بي ثباتي اين نظام و طي كردن دوره هاي 
اساس نظامي كـه بـر      .  هاي بزرگ اين سيستم است”  ورشكستگي“ 

حرص و آز مشتي محدود متكي باشد و هدفش تحكيم جامعه عيمقا 
غير انساني طبقاتي متكي بر بي عدالتي و استثمار وحشيانه اكثـريـت   
وسيع زحمتكشان جامعه باشد نمي تواند پاسخگوي معضالت عظيـم  

گرسنگي، بـيـكـاري، فـقـر و            .  بشريت در قرن بيست و يكم باشد
محروميت گسترده اكثريت انبوه ساكنان كـره زمـيـن، جـنـگ و            
خونريزي منبعث از سياست هاي استعمارگرايانه امپريالـيـسـت هـا،       
تخريب فاجعه بار محيط زيست، معضالت فاجعه بار زندگي بشـر در    
قرن كنوني اند كه ريشه هاي اساسي آن در نظام سـرمـايـه داري        

براي اين آينده، آينـده  .  جهاني ديگر ممكن است.  جهاني نهفته است
متكي بر صلح و عدالت اجتماعي، آينده متكي بر نـظـام عـادالنـه         
سوسياليستي، بايد مبارزه متحد زحمتشكان جهان را سازمـان دهـي     

بحران كنوني تزلزل تاريخي نظام سرمايه داري را بيش از پيش .  كرد
براي نظريه پردازاني بود كه فـنـا   ”  پايان تاريخ“ به نمايش گذاشت و 

 .     را تبليع مي كردند” بازار آزاد“ناپذيري 



كه كميته ملي اجرايي كـنـگـره    
 ”.ملي گرفته است، دفاع كنند

در ادامه چنين شرايطي اسـت  
كه هفته گدشته رسـانـه هـاي      
جمعي خبراحتمال انشـعـاب در     

و تشـكـيـل    ” كنگره ملي آفريقا“
حزب جديدي توسط نخـبـگـان    

كنگره مـلـي   “ گرايش راست در 
نظر بـه  .   را منتشر كردند”  آفريقا

اهميت تحوالت سياسي كنونـي  
در آفريقاي جنـوبـي، در ادامـه        
ترجمه متن آخرين بيانيه حـزب    

 .  كمونيست آفريقاي جنوبي در اين رابطه را منتشر مي كنيم
**************** 

” موسيوا پاتريك لكوتا“ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي امروز با خبر شد كه 
وزير پيـشـيـن      -]  اش در فوتبال به دليل شيوه بازي[ ”  ترور لكوتا“ معروف به  -

دفاع و عضو سابق كنگره ملي آفريقا، اعالم كرده است كه قصد دارد از كنگـره  
 .ملي آفريقا خارج شود و يك حزب سياسي جديد تشكيل دهد

هاي درازي كـه     طي همه سال!  سرانجام ديوسيرت، صورت خود را نشان داد
گذراند، ما اين واقعيت را خـاطـر        جنبش ما و ائتالف ما دوران دشواري را مي

هايي جدي براي ايجاد شكاف در ائـتـالف صـورت         نشان كرديم كه تحريك
ها كساني بودند كه در آن زمان در رهبري جنبش  عامل اين تحريك.  گرفت مي

ما در برابر اين فشارها تسـلـيـم      .  ما، يعني در كنگره ملي آفريقا، حضور داشتند
ها شدند و واكنش الزم را      اما اعضاي كنگره ملي متوجه اين تحريك.  نشديم

 25اشاره به كنگره ( شاهد آن بوديم ”  پولوكوين“ نشان دادند، همان طور كه در 
و    Polokwaneدر شهر پولـوكـويـن       2007كنگره ملي آفريقا در دسامبر 

ها رو به رو شـديـم،    ما وقتي با اين دشواري).  هايي كه در آن گرفته شد تصميم
اي كه رسيديـم، وجـود      مان را تحليل كرديم و به تنها نتيجه مسائل پيش روي

اشاره به تحوالت طبقاتي و سياسي در كشور، بـه    [ بود ”  1996پروژه طبقاتي “ 
از سـوي وزارت      ”  رشد، اشتغال و بازپخش“ ويژه پس از اعالم طرح اقتصادي 

كنگره ملـي  ”  امروزي كردن“ ، كه تالش اصلي آن عبارت بود از ]  دارايي كشور
هـاي     اي پرقدرت در زمينه پويش آفريقا و تبديل كردن آن از يك سازمان توده

مردمي به يك حزب كوچك انتخاباتي، به حاشيه راندن كنـگـره   )  هاي كمپين( 
هـاي   ملي و اعضاي ائتالف در ارتباط با مسئله حاكميت، و دنبال كردن سياست

اي جز امتياز قـائـل شـدن بـراي سـودآوري             اي كه هدف و نتيجه اقتصادي
 .داري و تربيت كادرهاي نوع جديدي براي كنگره ملي آفريقا نداشتند سرمايه
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آفريقاي جنوبي در هفته هاي اخير شاهد تحوالت سريع و تـبـداري   
، رئيس جمهور اين كشور، در آخرين ”تابو امبكي“استعفاي .  بوده است

روزهاي شهريورماه به دنبال راي دادگاه عالي اين كشور مـبـنـي بـر       
، و ”  كنگره ملي آفريقا“ ، رهبر محبوب و منتخب ” جاكوب زوما“ برائت 

سعي در اعمال نفوذ در پروسه قضائي بر ضـد  ”  امبكي“  افشاي اينكه 
 .  داشته است، شرايط ويژه سياسي اي را به وجود آورده است” زوما“

مـي  ”  كنگره ملي آفريقـا “ نماينده گرايشي در رهبري ”  تابو امبكي“ 
 1994باشد كه معتقد است با پيروزي جنبش ضد نژاد پرستي در سال 

و انتقال قدرت دولتي به اكثريت سياه پـوسـت، انـقـالب مـلـي و             
سالي كه امبكي كه مقام  9در طول .  دموكراتيك به پايان رسيده است

رياست جمهوري را به عهده داشته است، روند اصالحات اجتماعي بـه  
نفع زحمتكشان آفريقاي جنوبي كند و بر رغـم نـرخ بـاالي رشـد             

 .      اقتصادي، وضعيت زندگي زحمتكشان مشكل تر شده است
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي كه از منتقدان جدي سياست هـاي  

بوده است و در كارزار انتخاب رهبري جـديـد     ”  تابو امبكي“ اقتصادي 
جـاكـوب   “ از انتخـاب     1386در آذرماه ” كنگره ملي آفريقاي جنوبي“

حمايت كرده بود، در رابطه با برخي تالش ها از سـوي تـابـو        ”  زوما
در .  امبكي و طرفدارانش در هفته هاي اخير اظهار نگراني كرده اسـت 

مهرماه در رابطه با استعفاي هماهنگ  2بيانيه كميته مركزي حزب در 
اعـالمـيـه    “ :  شده برخي از اعضاي دولت از جمله اشـاره مـي شـود       

مـالحـظـه و         رئيس جمهوري تالشي بـي ]  دفتر[ برانگيز امروز  تأسف
غيرمسئوالنه بود براي برانگيختن و دامن زدن به يك حالت بحران در 

المللي، و به منظور انداختن تقصير اين بحران به  داخل و در سطح بين
دورنگـي، زيـر پـا        . .......  گردن كميته ملي اجرايي كنگره ملي آفريقا

هاي ديرينه كنگره ملي آفريقا در زمينه رهبري جمعي و  گذاشتن سنت
احترام به وحدت سازماني، يادگارهايي هستند كه رئـيـس جـمـهـور        

به رغم خطابه چشمگير يكشنبـه  .  مستعفي از خود به جا گذاشته است
شب، واقعيت تلخ اين است كه پرزيدنت امبكي هرگز حاضر به پذيرش 
و همگامي با پيامي نشد كه اكثريت قاطع نمايندگان كنگره ملـي در    

. مين كنفرانس ملي كنگره ملي آفريقا تالش در بيان آن داشتـنـد   52
احترامي غيرمسئوالنـه   جويي كنوني چيزي نيست جز بي وضعيت مقابله

به ثبات كشور ما و ضايع كردن موقعيت آفريقاي جنوبي در صـحـنـه    
ما ترديدي نداريم كه اكثريت مردم آفريقاي جـنـوبـي بـه       .  المللي بين

كنند و اجازه نخواهنـد داد كـه ايـن           خوبي اين وضعيت را درك مي
 .مسئوليتي بر كشور غلبه كند مالحظگي و بي بي

حزب كمونيست آفريقاي جنوبي و متحدان آن تمام تالش خـود را    
ما در حـزب    .  مسئوليتي پايان دهند به كار خواهند گرفت تا به اين بي

مان از  گمان نخواهيم گذاشت كه انقالب كمونيست آفريقاي جنوبي بي
مان و چه توسط بـدخـواهـان       مسيرش خارج شود، چه توسط دشمنان

خوانيم كه از تصميم درسـتـي    ها را فرا مي ما همه كمونيست. ”داخلي“

: حزب كمونيست آفريقاي جنوبي

!ديوسيرت، صورت خود را نشان داد  

 كمك  مالي رسيده

 يورو 200به ياد شهيد امير افشار خرسند و سيمين از ايران                
 پوند 50مين سالگرد حزب آناهيد و اسكارلت از لندن    -67به مناسبت 
 يورو 65مين سالگرد حزب توده ها از هامبورگ          -67به مناسبت 

 يورو 60از طرف سرباز گمنام                          —يادي از فاجعه ملي

  7ادامه در صفحه    


