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وزير كار و امور اجتماعي دولت احمدي 
نژاد درجريان مراسم مـعـارفـه ريـيـس        
سازمان آموزش فني و حرفه اي، با شانه 
خالي كردن از زير بار مسئولـيـت هـاي      
خود، ضمن اعتراف به رشد نرخ بيكاري، 
شكست طرح بنگاه هـاي زودبـازده و         
پيامدهاي ناگزير اجراي قانون هدفـمـنـد    
سازي يارانه ها و نيز اعتراف به وضعيـت  
:  وخيم زندگي كارگران، يـادآوري كـرد      

مشكل بيكاري ما به ساير ابعاد حـيـات   “ 
اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي سايـه  

حتي دولت هم به ميدان ...  انداخته است 
بيايد، نمي تواند مشكل را حـل كـنـد،        

ارتباطي ندارد، نـرخ  )  دولت(بيكاري به ما 
بيكاري درآمريكا هم افزايش يافته، اصال 
ما متولي اشتغال نيستيم، اگر وزيـر كـار     

اخبار جسته و گريخته اي كه اخيرا توسط رسانه 
هاي مجاز داخلي انتشار يافته حاكي از بـحـرانـي    
عميق در بزرگ ترين سازمان اجتماعي كشوراست 

 .كه به زحمتكشان ميهنمان تعلق دارد
كارگران و زحمتكشان ميهن كه طي ساليان      

متمادي و به دليل سياست هاي خانمان بـرانـداز     
اقتصادي وضعيت بسيار نامطلوبي را مـتـحـمـل         
گرديده اند، هم اكنون با يك چالش جدي و حياتي 
توسط دولت ضد كارگري احمدي نژاد مواجه شده 

بحران در سازمان تامين اجتماعي كه نـقـش     .  اند
اساسي و كامال حياتي يي درزندگي ميليون ها نفر 
از كارگران و زحمتكشان ميهن دارد، مـوضـوعـي    
.  است كه بايد با حساسيت كامل پيگـيـري شـود     

سازمان تامين اجتماعي از آن رو با اهميت اسـت    
كه حيطه كاري اين سازمان هم در ارتـبـاط بـا        
كارگران و زحمتكشاني است كه هم اكنون به كار 
مشغولند و هم در ارتباط با كساني است كه قـبـال   

 . بازنشسته شده اند
: بهمن، در اين باره مي نويسـد  11،سايت تابناك

به رغم ادعاهاي مدير عامل تامين اجتماعي مبني “
بر اوضاع عادي و خوب سازمان تامين اجتمـاعـي،   
اطالعات خبرنگار ما از بحراني بـودن وضـعـيـت       
بزرگترين و ثروتمند ترين سازمان كشور حكـايـت   

بنا بر همين گزارش، كسري بودجه هنگفت ”  . دارد
سازمان تامين اجتماعي در حالي است كـه ايـن       

درصد جمعيت كشور را تحت  40سازمان كه حدود 
پوشش خود دارد ، مـالـك بـزرگ تـريـن و                

ثروتمندترين شركت سرمايه گـذاري كشـور      
است، و عالوه بر فعاليت هاي متـعـدد   )  شستا( 

اقتصادي از امتيازهاي ويژه در زمينه كشتيراني 
به گـزارش    . و راه سازي و نفت بهره مند است

تابناك، سازمان تامين اجتماعـي بـا كسـري        
 .هزار ميليارد توماني روبه رو است 25بودجه 

محمد اشرفي، مشاور مدير عامـل تـامـيـن       
در حـال    ” :  اجتماعي،  نيز در اين باره گـفـت    

حاضر سازمان تامين اجتماعي از لحاظ مالي در 
وضعيت نامناسبي قرار دارد و منابع و مصـارف  

محـمـد   ).  بهمن 17ايلنا ، ( ” آن همخواني ندارد
مروج حسيني، عضو شوراي عـالـي تـامـيـن        

بهمن،  در      13اجتماعي،  در مصاحبه با ايلنا ،
اين باره مي گويد كه،  دولت بـايـد سـاالنـه       

ميليارد تومان از بدهي هاي خود را بـه     4700
اين سازمان پرداخت كند اما براي بودجه سـال   

ميليارد تومان بابت بدهي هـاي   70فقط 1389
 .دولت به تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد

بايد توجه داشت كه اين سازمان از دسترنـج  
مستقيم ميليون ها نفر از زحمتكشان مـيـهـن    
طي ساليان متمادي شكل گرفته، و بـحـران       
موجود،  با توجه به گزارش تابناك كـه ايـن       
سازمان را ثروتمندترين سازمان در كشور مـي  
داند، به خوبي نشان مي دهد كه بـه داليـل       
مختلف به سمت و سويي سوق پبدا كرده است 

اسفند  6در.  ماه اسفند هر سال يادآورجنايتي است هولناك
خورشيدي و دراوج كشتار وسركوب احزاب و  1362ماه سال 

نيروهاي انقالبي و ميهن دوست، ده رزمنـده تـوده اي از         
جمله چهار فرمانده قهرمان جبهه هاي جنگ و شش كـادر    
برجسته حزب به جوخه هاي اعدام سپرده شدند و مـيـهـن    

 . درفقدان آن ها به سوگ نشست
ناخدا بهرام افضلي، فرمانده نيروي دريايي و فـاتـح     :  رفقا

نبردهاي خليج فارس، سرهنگ بيژن كبيري، فرمانده نامـدار  
ارتش و فاتح عمليات جنوب و شكستن محـاصـره آبـادان،      



1388بهمن ماه  26شنبه  دو   2   836شمارة  

در ” راه توده“سمپاشي مذبوحانه جريان ضدتوده اي 

رابطه با كارزارهمبستگي بين المللي احزاب كمونيست 

 و كارگري جهان با جنبش مردمي در ايران 

دارند با انتشار مطلبي در سايت خود در رابطه با مسئله برخـورد  
حـزب  “ نادرست دولت چين به تحوالت كشورمان، به سهم      

حزب بجاي رفتن به “ در چنين امري و اينكه گويا ”  توده ايران
كنفرانس هاي احزاب برادر و گفتن حرف هاي بي اساس و بي 
پر و پايه اگر اوضاع ايران را دقيقا در اين كنفرانس ها تشريـح  

، عمالٌ بار موضع گيري حزب كمونيست چين را بـه    ” كرده بود
حتي در ”  راه توده“ بايد اذعان كنيم كه .   دوش حزب مي گذارد

همين چند جمله هم متضاد صحبت مي كند، چـرا كـه اگـر        
نمايندگان حزب به كنفرانس هاي احزاب برادر نروند كه امكان 
روشنگري مستقيم در رابطه با تحوالت كشور و  موضعگـيـري   
هاي قدرتمند و پيگير اين احزاب در قبال رخـدادهـاي كشـور      

راه ” كسي نيست كه از دست اندركـاران .   وجود نخواهد نداشت
بپرسد كه آيا آن ها اصالٌ متن سخنراني هاي نمايندگان ”  توده

حزب و موضوعات مطرح در آن ها، اعالميه هـاي مشـتـرك      
احزاب برادر در حمايت از مواضع حزب توده ايران و مـواضـع     
مبارزات مردمي و برحق مردم ميهن ما عليه حكومت استبداد و 
تزوير را اصالٌ مطالعه كرده اند كه چنين ترهاتي را مي پردازند؟  

در ”  راه تـوده   “ آنچه ضرورت پاسخ دهي دارد برخورد خصمانه 
رابطه با زير عالمت بردن كارنامه  عملكرد درخشان حزب توده 
ايران در بسيج يكي از پيگيرترين كارزارهاي همبستگي دهـه    
هاي اخير با مردم ايران است، كه فرصت طلبانه حتي در برخي 

هم ” راه توده“مرتبط با ” پيك نت“از مقاطع در سايت اينترنتي 
 .باز انتشار يافته است

آن چه در رابطه با كارزار هاي حزب توده ايران براي جلب    
همبستگي براي جنبش مردمي ميهنمان و تـوضـيـح واقـعـي        
ماهيت تحوالت و عملكرد فاجعه بار رژيم واليت فقيه در سطح 
بين المللي اهميت دارد، اينست كه ما از همه فـرصـت هـاي      

حزب توده ايران بارها .   ممكن سعي به استفاده بهينه كرده ايم
در گفتگو هاي رسمي با احزاب برادر و به ويژه در كشورهائـي  
كه احزاب كمونيست در قدرت دولتي شريك هستنـد اظـهـار      

در جريان بودن مبارزه ملي و ضد امپرياليستـي  داشته است كه 
در اين كشورها صرفاٌ نمي تواند دليلي براي پذيرش مـواضـع     
ديپلماتيك متضاد و بده بستان هاي آن ها با رژيمي مستبد و   

ما بـطـور     .   تاريك انديشي همچمون رژيم واليت فقيه، باشد
مستدل نگراني و عدم خشنودي خود و ديگر نيروهاي ترقيخواه 
و دموكراتيك ميهن را از موضع گيري هاي محافـل رسـمـي      
برخي از كشورها كه كمونيست ها در آن ها در قدرت دولـتـي   
شركت دارند، در رابطه با حمايت از مواضع رژيم واليت فقيه و 

مـا هـمـراه بـا         .   مقابله آشكار با جنبش مردمي ابرازكرده ايم
توضيح همه جانبه تحليل هاي حزب در قبال تحوالت ايـران    
صراحتاٌ به رفقاي احزاب برادر اعالم كرده ايم كه ما هـرگـونـه    
برداشت سطحي و نادرست از ماهيت تحوالت كنوني ايران و   
كوشش براي دگرگونه جلوه دادن آن و زير عالمـت سـئـوال      
بردن اصالت جنبش مردمي ميهن مان را به هر دليلي مذموم و 

 .مردود مي شماريم
حزب توده ايران به موفقيت هاي كارزار جـهـانـي اعضـاء،       
هواداران و كادرهاي خود در بسيج همبستگي بين المللي  بـا      
جنبش اعتراضي مردم ايران كه بر پايه سازماندهي و صـرف      

اينكه نماينـدگـان   .   انرژي معتنابهي حاصل شده است، مي بالد
رسمي و غير رسمي رژيم واليت فقيه و ارگان هاي امنيتي آن 
سعي در سم پاشي، تخريب و بي اهميت شماردن آن داشـتـه     

 .  باشند، طبيعي است
حزب توده ايران تحريف مواضع روشن مردمي خـود را آن      
 .هم با چنين بي پروائي مشمئزكننده اي شديداٌ محكوم مي كند

 

به جرئت مي توان گفت كه كاركرد گسترده حزب توده ايران در عرصه بسـيـج   
كارگري و نـهـاد هـاي            -وسيع ترين همبستگي بين المللي احزاب كمونيست

دموكراتيك جهاني براي جنبش مردمي در ميهن مان در سال هاي اخير درخشان 
اين امري نيست كه ما بگوئيم بلكه مورد تائيد ديگران و   .   و كم نظير بوده است

تاثير اين فعاليت ها آن چنان بوده است . حتي مخالفان سياسي حزب نيز مي باشد
كه در برهه هائي نظير دوره اوج گيري اعتراضات توده اي بـر ضـد كـودتـاي         

خرداد ماه سفارت خانه هاي رژيم را واداشته اسـت كـه در        23انتخاباتي از روز 
مراجعه به احزاب كمونيست پرقدرت جهان آنان را در قبال سركوبگري هاي رژيم 

و بايد گفت كه چندين نمونه .   استبدادي حاكم بر ميهن مجاب به سكوت  نمايند
مشخص وجود دارد كه رهبري احزاب برادر با دست رد گـزاردن بـر سـيـنـه              
نمايندگان رسمي رژيم واليت فقيه علناٌ اعالم كرده اند كه همبستگي آنـان بـا       
جنبش مردمي در ايران و به ويژه حزب توده ايران تا استقرار يك رژيم ترقي خواه 

 .   و دموكراتيك و اعاده دموكراسي در ايران ادامه خواهد يافت
اين حقيقت كه در چند ماه گذشته در دو بيانيه مشترك در رابطه با تـحـوالت     

حزب كمونيست كارگري جهان از  72امضاء حمايت را جلب نمود،  112ايران كه 
هر پنج قاره جهان با مردم كشورمان اعالم همبستگي كرده اند، يـك پـيـروزي      
درخشان براي فعاليت هاي حزب توده ايران و جنبش اعـتـراضـي كشـورمـان          

حمايت احزاب كمونيست پرقدرتي چون احزاب كمونيست از   .   محسوب مي شود
، نپال، پرتغال، يونان، فدراسيون روسيـه،  ) ماركسيست( آفريقاي جنوبي، هند، هند 

و برزيل كه با احساس مسئوليت و در باال ترين سـطـح رهـبـري       )  قبرس( آكل 
احزاب  و با توجه به حضور برخي از اين احزاب در دولت هاي حاكم انجـام مـي     

البته بايد . شود را بايد پيروزي بسيار مهمي براي جنبش مردمي ميهن مان دانست
اذعان داشت كه مزدوران با نام و گمنام ارگان هاي امنيتي رژيم و از جمله گـروه  
هائي از آنان كه تحت پرچم هاي دروغين و عنوان هاي پرطمطراق پـيـروي از     

و عناويني دهان پركن فعاليت مي كنند، كوشش هائي براي ”  سوسياليسم علمي“ 
سد آفريني در مقابل اين فعاليت هاي برنامه ريزي شده حزب توده ايران داشته و 

كوشش هاي مسموم و مزورانه اين گروه ها  اقداماتي از جمله در جـازدن  .   دارند
خود به عنوان هيئت نمايندگي حزب در كنفرانسي در بروكسل، بلژيك، مراجعه به 
احزاب كمونيست و معرفي خود به مثابه نمايندگان حزب، ارسال مكاتبات و اسناد 
دستكاري شده و مخدوش به احزاب برادر براي ايجاد سردرگمـي در جـنـبـش         

 . كارگري كمونيستي جهان و ده ها مورد ديگر را شامل مي شود
البته اين هم حقيقتي است كه تعداد انگشت شماري از احزاب كمونيـسـت در     
قدرت و از جمله در كوبا، ويتنام ،چين و كره شمالي بر پايه روابط متقابل نزديـك  
و برخي مالحظات ديپلوماتيك، تجاري و سياسي در محكوم كردن علني رژيم ابا 

حزب توده ايران در فرصت هاي ممكن بطور مشـخـص واقـعـيـات        .   داشته اند
جامعه، پايه هاي عيني جنبش اعتراضي مردم و روند قانونمند تحوالت اخيـر در    

ما بر پايه تحليل هـاي    .    ايران را براي نمايندگان اين احزاب توضيح داده است
آغـاز  “ حزب توده ايران در رابطه با شرايط كشور و اينكه تحوالت ماه هاي اخير   

خطر اتخاذ سـيـاسـت هـاي       ”  پايان رژيم استبداد و عوام فريبي در ميهن ماست
و بـايـد     .   ديپلوماتيك كوتاه نظر را براي نمايندگان اين احزاب توضيح داده ايـم 

بـر  .  اضافه كنيم كه اين امر در مواردي تاثيرهاي مشخص و مثبتي داشته اسـت   
راه “ اين زمينه است كه بايد به مطلب زهرآگين و كين توزانه نشريه ضدحـزبـي     

گمراهي احزاب و حكومت هاي مترقـي در    ” بهمن ماه با تيتر 19در تاريخ ”  توده
” راه توده“ نشريه ضد توده اي .   برخورد كرد”  شناخت حاكميت جمهوري اسالمي
،  ارگان حزب كمونيست چين، كه در   ” خلق“ به بهانه انتشار مقاله اي در روزنامه 

خـرداد يـك تـوطـئـه           22آن گويا مقاومت مردم ايران عليه كودتاي انتخاباتي 
امريكائي معرفي شده، به طور موذيانه اي سعي كرده است كه مسئوليت چـنـيـن    

كـه  ”  راه تـوده “ گردانندگان .  موضعگيري هائي را به حزب توده ايران نسبت دهد
معموالٌ بطور پيگير از به رسميت شناختن ارگان هاي رسمي رهبري حـزب ابـا       
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سال آينـده كـل     
كشور خواهد بود، 
آنگاه مـي تـوان     
تصويري واقعي و 
ــال      ــن ح ــي درع
ــاك از     ــن ــت دهش
اثرات اين برنامـه  
ها درجـامـعـه و      
ــر   ــابـ ــوصـ خصـ
زحمتكشان و نيـز  
قشرهاي مـيـانـه    
 .حال به دست داد

دراوايل بهـمـن   
ــال    ــاه امس  6-م

نشـسـت     -بهمن
مشتركي مـيـان     
ــاي     ــل ه ــك تش
كارفرمايي وخانـه  

كارگر جمهوري اسالمي برگزار شد كه درآن به پيامد اجراي برنـامـه هـاي      
اقتصادي دولت نامشروع كودتا از جمله هدفمند سازي يارانه ها و خصـوصـي   

برصنايع كشور و همچنين زندگي زحمتكشـان اشـاره      44سازي برپايه اصل 
بـرخـالف   “ :  ايلنا درگزارشي از اين نشست به نقل از سخنرانان نـوشـت  .  شد

توليد كنندگان، بازرگانان توانسته اند از طريق همراه كـردن بـخـش هـاي         
درحالي كـه    ....  شرايط را به نفع خود تغيير داده و ثابت نگهدارند، ...  مختلف 

نفت يك كاالي سرمايه اي غير مصرفي تعريف شده است، مشـاهـده مـي      
ميلياردي درنظر گرفته شده براي  85كنيم كه دراجراي برنامه توسعه، بودجه 

ميليارد افزايش پيدا كرده است، چنين انحرافي براي نابـودي   285واردات به 
 ”.تمام توليد كنندگان كافي است

نابودي توليد نيز به همراه خود بيكاري و خانه خرابي و پايمال شدن امنيت 
مطابق آمار انتشار يافته از سوي مجـلـس و     .  شغلي و حقوق كارگران را دارد

مركز آمار ايران، با حذف يارانه ها، آب، برق، تلفن و حمل و نقل كه درسبـد  
درصد افزايش  32درصد است، تا  8هزينه كارگران و طبقات محروم كمتر از 

و .  همين نسبت يعني افزايش هزينه درمورد تغذيه نيز رخ مي دهـد .  مي يابد
بايد پرسيد با توجه به سطح پايين دستمزدها، خانواده هاي كارگري چگـونـه   

 !بايد غذاي روزانه خود را تامين كنند؟
حال در چنين اوضاعي مي توان به علت موضع گيري وزيـر كـار دولـت        
كودتا كه حاضر نيست هيچ گونه مسئوليتي درقبال حق زحمتكشان بپـذيـرد،   

درحقيقت عامالن اصلي فقر و نـابـودي تـولـيـد درپـس           !  به خوبي پي برد
شعارهاي عوام فريبانه خود را پنهان كرده و از پذيرش مسئوليت طفره مـي    

 . روند
اجراي برنامه هاي مبتني برنسخه هاي صندوق بين المللي پول و بـانـك     
جهاني توسط دولت ضد ملي احمدي نژاد آثار و عوارض فوق العاده مـنـفـي    

زحمتكشان ميهن ما قربانيان اصلي سـيـاسـت و        .  براي كشور داشته و دارد
. برنامه هاي دولت مدافع كالن سرمايه داران و دالالن به شمار مـي آيـنـد     

صنفـي    -طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ما ضمن مبارزه براي منافع سياسي
خود، از تقويت توليد ملي و صنعت دفاع كرده و درصحنه سياسي نيز تامـيـن   
منافع آني و آتي آنان با حذف و طرد نيروهاي مدافع و متكي براقتصاد غـيـر   

 !مولد و انگلي پيوند داشته و دارد
  

هم در شرايط فعلي بود، متولي اشتغال نـمـي   )  جهرمي( قبلي 
 ”.شد

شيخ االسالمي ،وزيركار، دراوضاعي وزارتخانه خود و بـه      
طور كلي دولت را ا ز مسئوليت درقبال وضـعـيـت وخـيـم          

اجتماعي مبرا مي داند كه با اجراي قانون هدفمنـد  -اقتصادي
سازي يارانه ها تورم و گراني، بيكاري و سقوط سطح زندگـي  
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ابعاد گسترده تـري خـواهـد      

دوازدهم بهمن ماه، از قول   -ايلنا-خبرگزاري كار ايران.   يافت
: يكي از نمايندگان عضو كميسيون صنايع مجلـس نـوشـت     

درصد خواهدبود، دراين شرايـط   40تورم سال آينده بيش از “ 
از مـن    ...  درصد افزوده مي شـود       40آيا دستمزد كارگران 

بعنوان نماينده مجلس انتظار داريد چه خبري را اعالم كنـم؟  
گراني، تورم، بيكاري، مشكالت واحدهاي صنعتي كه مـثـل     

هزار توماني نيـز كـه      263روز روشن است، حداقل دستمزد 
درايـن شـرايـط      .  پاسخگوي نيازهاي اوليه كارگران نيـسـت  

 ”.چگونه مي توان اظهار نظر كرد
وضعيت چنان وخيم است كه يكي از اعضاي شوراي عالـي  
كار تاكيد كرد كه، جراحي اقتصادي كشور قطعا اثر تـعـيـيـن     
كننده اي دراعالم ميزان حداقل دستمزدهـا دارد و دهـك         

بـه  .  كارگران در قانون هدفمند سازي يارانه ها نامعلوم اسـت 
: همين علت، عضو شوراي عالي كار خاطر نشان مـي سـازد    

نمي دانيم كارگران درچه دهكي درطرح هدفـمـنـد كـردن       “ 
يارانه ها قرار دارند، صحبت ها ضد و نقيض است، بعضا گفته 
مي شود يارانه به همه تعلق مي گيرد و بعضا هم گفته مـي    

دولت .  شود طبقه و خوشه بندي يارانه به افراد تعلق مي گيرد
بايد شفاف سازي بيشتري در باره هدفمند كردن يـارانـه هـا      
انجام دهد تا به اين ترتيب شوراي عالي كار هم بتواند به نحو 
احسن به تكليف خود درباره تعيين حداقل مزد كارگران اقـدام  

 ”.كند
درساليان گذشته، به موازات تخريب تـولـيـد داخـلـي و            
فروپاشي تدريجي صنعت، طبقه كارگر ميهن ما لطمات جدي 

به عبارت صحيح تر، تضعيف بـنـيـه      .  از اين امر خورده است
داللي و ركـود    -صنعتي كشور و رشد اقتصاد انگلي  -توليدي

و تعطيلي و بحران دايمي درواحد هاي مختلف، اثرات فاجعـه  
باري برزندگي، معيشت و امنيت شغلي زحمتكشـان داشـتـه      

نبايد ازياد برد كه، هنگامي كه توليـد مـلـي صـرفـه          .  است
اقتصادي خود را از دست مي دهد و فعاليت هاي سـود آور      
غير مولد شيرازه اقتصاد ملي را از هم مي پاشاند، حـقـوق و     
 -منافع و مهم تر از همه جايگاه و وزن و اعتبار اجـتـمـاعـي    

سياسي طبقه كارگر درساختار طبقاتي و صحنه سياسي جامعه 
دولت ضد ملي و كارگر ستيز احمدي نژاد و .  تضعيف مي شود

باندهاي ثروت اندوز هوادار كودتاي انتخاباتي، طي چند سـال  
اخير با رواج بيش از پيش اقتصاد داللي وحمايت از واردات     
سيل آسا، همزمان به توليد ملي، بنيه صنعـتـي، مـنـافـع و          

اكنون نيـز  .  موقعيت طبقه كارگر لطمه و آسيب وارد آورده اند
آثار و نتايج شوم اجراي قانون هدفمند سازي يارانه هـا، آزاد    

بيش  44سازي اقتصادي و مقررات زدايي برپايه ابالغيه اصل 
از هر طبقه و قشر اجتماعي ديـگـر بـردوش كـارگـران و            

 . زحمتكشان سنگيني خواهد كرد
اگر درنظر بگيريم كه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها 
همراه و هماهنگ با برنامه چهارم و پنجم توسعه و بـودجـه     

 ادامه زحمتكشان قربانيان اصلي
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

دولت احمدي نژاد و حقوق كاركـنـان   
 شركت ملي نفت ايران 

  
با اعالم رسمي قانون خدمات كشـوري بـه       
شركت ملي نفت ايران، بسياري از كـارگـران،       
كارمندان و متخصصان صنايع راهبردي نـفـت،     
گاز و پتروشيمي ايران، نارضايـتـي خـود را از          
سياست هاي دولت احمدي نـژاد بـه اشـكـال         

دي مـاه، از       28ايسنا، .  گوناگون بيان مي كنند
قول مدير منابع انساني شركت ملي نفت فـالت  
قاره نوشت كه، يكي از راه هاي پيشنهادي ما به 
دولت و مجلس تاخير دراجراي اين قـانـون در       
صنعت نفت است، طوري كه حداقل بعد از دوره 
آزمايشي قانون يعني زماني كه نتايج آن ديده و   
. تجزيه و تحليل شود، شامل صنعت نفت شـود   

درصورتي كه شركت ملي نفت مجبور شود ايـن  
قانون را اجرا كند، بايد راهكارهايي را درنـظـر       
بگيريم تا كمترين صدمه به صنعت نفت كشـور    

بخـوان  [ اين قانون حساسيت درنيروها .  وارد شود
ايجاد كرده و بايد تالش كنـيـم ايـن      ]  كاركنان

 .كمتر باشد ] يعني نارضايتي جدي[حساسيت ها 
بسياري از كارگران پر سابقه و با تجربه صنايع 
نفت و گاز به همراه شـمـاري از كـارمـنـدان،          
تكنيسين ها، مهندسان و متخصصان شـركـت     
ملي نفت ايران با صراحت نارضايتي خود را از     
سياست دولت ضد مردمي احمدي نژاد، به ويـژه  
اجراي سريع قانون خدمات كشوري،اعالم كـرده  

دي ماه، با اشاره به اين نارضايتـي   28ايسنا ،. اند
ها كه احتمال گسترش آن جدي قلـمـداد مـي      
گردد، با تاكيد براهميت صنعت نفت و موقعيت و 
جايگاه شركت ملي نفت ايران هشـدار داده و        

با اجراي اين قانون در صنعـت  “ : يادآور مي گردد
اجراي اين قانون . ...  نفت چه مي خواهيم بكينم

يعني ضربه خوردن به توليد، بي انگيزگي نيروهـا  
، افزايش هزينه ] كارگران، كارمندان و مهندسان[ 

ها و شكاف بين شركت هاي داخلي و سـازمـان   
هاي بين المللي و ايجاد حساسيت خـطـرنـاك      

از ”  .... دراين صنعت با اهميت در اقتصاد كشور   
هم اكنون مديران شركت ملي نفت ايران درحال 
تدوين برنامه اي براي مقابله با نارضايتي ناشـي  
از اجراي قانون مذكور درميان كاركنان صنـعـت   

مدير عامل شـركـت مـلـي         . نفت و گاز هستند
حفاري نيز با تاكيد برامكان گسترش نارضايتي و 
: تبديل آن به معضلي جدي اعالم داشته اسـت   

به نظر ما براي جلوگيري از ايجاد  حساسـيـت   “ 
بايد حداقل قانون خدمات كشوري درصنايع نفت 

ما بايد از حال به فـكـر   . تدريجي و تاخيري باشد
مديريت ريسك و پيامدهاي منفي احـتـمـالـي       

 ”.باشيم

نارضايتي كاركنان شركت ملي نفت ايران از سياست هاي دولت كودتا بسيار جدي اسـت و بـايـد        
 !تالش كرد تااين نارضايتي ها درپيوند با اعتراضات سراسري قرار بگيرد

   
 در دفاع از روزنامه نگاران دربند  
  

ده ها روزنامه نگار و خبرنگار همچنان به داليل واهي درزندان به سر مي برند و زير انواع فشارهاي 
طبق آماري كه اخيرا منتشر گرديده، پس از كودتاي انتخاباتي تا به امـروز  .  روحي و جسمي قرار دارند

تن از روزنامه نگاران توسط ارگان هاي امنيتي دستگير و تعدادي نيز مجروح و كشته شـده   40حداقل 
تاكنون هيچ مقام دولتي يا قضايي علت اعمال فشار بـر روزنـامـه        .  اند و برخي نيز مهاجرت كرده اند

تماس با “ نگاران و مطبوعات را رسما اعالم نكرده و ما فقط با ايراد اتهامات بي پايه تبليغاتي يي نظير 
روزنامه نگـاران  .  روبه رو بوده و هستيم”  توطئه و شركت دربراندازي نرم“ و ”  نشر اكاذيب“ ، ” بيگانگان

شجاع و مستقل از زمره آن دسته از زندانيان سياسي محسوب مي شوند كه زير فشار بـراي انـجـام        
درهفته هاي اخير برابعاد اين گونه فشارها افزوده شده و .  اعترافات تلويزيوني اجباري و دروغ قرار دارند

ازاين بابت خانواده روزنامه نگاران دربند و انجمن هاي مدافع حقوق بشر و حقوق زندانيان بـه طـور       
درهمين رابطه و دردفاع از حقوق روزنامه نگاران دربند، چنـدي پـيـش      .  رسمي ابراز نگراني كرده اند

گروهي از دست اندركاران مطبوعات و روزنامه نگاران كشور با انتشار نامه سرگشاده اي به مسئـوالن  
. حكومتي خواستار آزادي همكاران خود و بازگشايي دفتر انجمن صنفي روزنامه نگاران ايـران شـدنـد     

درشرايطي كه تنها نهاد صنفي قانوني حـامـي خـانـواده       ...  “: دراين نامه سرگشاده از جمله آمده است
مطبوعات مدت هاست بدون ارايه هر گونه حكم و توجيه قضايي پلمپ شده اسـت، و تـعـدادي از          
اعضاي هيات مديره و روزنامه نگاران عضو انجمن بازهم بدون ارايه حكم و مستند قانوني دربازداشت 

قانون گرايي را جـدي      ...  به سر مي برند، جامعه مطبوعاتي چگونه مي تواند طرح مباحثي چون لزوم 
بگيرد؟ وقتي آنها كه زير ذره بين هزاران چشم اهل قلم، به دفاع از حقوق صنفي و قانوني اين قشـر    

اعتدال راه رهايي از بحران فعلي ...  مشغول بودند بازداشت مي شوند، چگونه مي توان به مردم قبوالند 
از مقامات قضايي خواستار فك پلمپ انجمن صنـفـي   ...  است؟ ما جمعي از اعضاي خانواده مطبوعاتي 

 ”.و ديگر روزنامه نگاران بازداشت شده هستيم... روزنامه نگاران و آزادي اعضاي زنداني آن 
درهمين حال خانواده روزبه كريمي، روزنامه نگار دگر انديش كه به همراه همسر خود در بـازداشـت   

دفاع از حقوق .   بسر مي برد، با نگارش نامه اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار آزادي آنها شدند
و منافع روزنامه نگاران وخواست آزادي فوري همه آنها دركنار خواست آزادي قلم ومطبوعات از زمـره  

براي آزادي بيان، انديشه و مطبوعات .  مهم ترين مطالبات جنبش ضد استبدادي درمرحله كنوني است
 ! و آزادي روزنامه نگاران دربند مبارزه كنيم

 
 قطع يارانه دولت دربن كارگري

  
اين سياست .دولت برآمده از كودتا از چندي قبل يارانه هاي مربوط به بن كارگري را قطع كرده است

كه درچارچوب طرح تحول اقتصادي مي گنجد سبب گرديده خانواده هاي كارگري با مبلغ بن دريافتي 
خبرگزاري ايلنا، چهارم بهـمـن مـاه،      .   نتوانند حتي گوشت، برنج و روغن مورد نياز خود را تامين كنند

با مبلغ بن كارگري نمي “ :  دراين باره طي مصاحبه اي با يكي از اعضاي ستاد بن كارگري گزارش داد
 1هزار تومان بن كارگري درمـاه نـمـي تـوان            10با مبلغ .  كيلو گوشت خريداري كرد 1توان حتي 

كيلوگوشت قرمز و ديگر مايحتاج را خريداري كرد، حال مسئوالن توضيح دهند كه چرا به كـارگـران     
شرايط طوري شده است كه جلسات ستاد بن كارگري كه بايد هر مـاه يـكـبـار       .  توجه الزم نمي شود

دولت نه تنها نمـي  “ :  دراين گزارش تاكيد مي گردد”  . تشكيل شود، هر چهار ماه يكبار برگزار مي شود
بسيـاري از    .  بايد يارانه دربن كارگري را قطع نمي كرد، بلكه بايد مبلغ يارانه افزايش هم پيدا مي كرد

. كارگران و انجمن هاي صنفي موجود معتقدند مبلغ بن كارگري نيز بايد مثل مزد هر ساله افزايش يابد
هزار تومان بن به صورت ماهانه بـا تـوجـه بـه سـطـح                10درحال حاضر كارگران با دريافت ”   ... 

دستمزدهاي پايين تر از نرخ واقعي تورم، قادر نيستند مايحتاج ضرور زندگي از قبيـل غـذا، مسـكـن         
به اين جهت با قطع يارانه دربن كارگري اين امكان و روزنه كوچك نيـز  . وخدمات ديگر را تامين كنند

براي كمك به قدرت خريد زحمتكشان از ميان رفته و نمي توان كاالي ضروري را با آن خـريـداري     
دولت ضد ملي و نامشروع احمدي نژاد عالوه بر حذف يارانه بر بن كارگري و تالش در پـايـيـن    .  كرد

سنديـكـايـي      -نگاه داشتن سطح دستمزدها، برخي دستاوردهاي تاريخي و بسيار مهم جنبش كارگري
سازمان تامين اجـتـمـاعـي،       .   كشور را نيز هدف حمالت پي درپي و حساب شده خود قرار داده است

تعاوني هاي مسكن كارگري و جز اينها، زير فشار سياست هاي كارگر ستيز، ماهيت، حيطه نفوذ و تاثير 
قانون هدفمند سازي يارانه ها .  خود را براي تامين حقوق و منافع زحمتكشان از دست داده و مي دهند

يا همان طرح تحول اقتصادي كه دولت ومجلس وعده اجراي آن را درسال آينده داده اند، بـيـش از       
. پيش منافع و دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما را پايمال و نابود مي سازد

از هم اكنون بايد براي مبارزه با اين برنامه ومقابله با تاثيرات مخرب آن زحمتكشان را آماده و سازمان 
 !دهي كرد

 
 جمهوري اسالمي بهشت تجار و دالالن  

سياست دولت برآمده از كودتا درحمايت از تجار بزرگ و كالن سرمايه داري با مخالفت آشـكـار و     
اين سياست خانمان برانداز، صنعت و توليد .  روزافزون توليد كنندگان داخلي وصنعت گران مواجه است

را به ورطه نابودي و ورشكستگي كشانده و درنتيجه هر دم برتعداد واحدهاي توليدي درحال تعطيـلـي   
 .افزوده مي گردد
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

سرهنگ هوشنگ عطاريان، فاتح عـمـلـيـات     
غرب كشور و مشاور وزير دفاع و مسلط ترين 
افسر وقت ارتش ايران به دانـش نـظـامـي،       
سرهنگ حسن آذرفر، استاد دانشكده افسـري  
و فرمانده پرسنلي نيروي زميني و از برجستـه  
ترين افسران وقـت ارتـش ايـران،شـاهـرخ          
جانگيري، عضو رهبري حزب و از كـادرهـاي   
سازمان حزبي نويد، فرزاد جهاد، كادر مجـرب  
و قهرمان شكنجه گاه كـمـيـتـه مشـتـرك،         
ابوالفضل بهرامي نژاد، پژوهشگـر و مـبـارز        
وفادار توده اي، محمد بـهـرامـي نـژاد، از           
كادرهاي با تجربه و غالم رضا خـاضـعـي و      
خسرو لطفي، كادرهاي سازمان حزبي نويد، با 
ايمان به پيمان خود با مردم، جان خود را نثار 
. سعادت و خوشبختي توده هاي محروم كردند

، اتهام نـخ  ” جاسوسي“ اتهام بي پايه و اساس 
نمايي بود كه اينك نيز پـس از كـودتـاي          
انتخاباتي توسط بيدادگاه هاي انقالب اسالمي 
به تمام مخالفان و منتقدان ارتجاع و دولـت      

درحقيقت دادگاه .  برآمده از كودتا زده مي شود
ها و محاكم نمايشي امروز امتـداد و ادامـه       
همان بيدادگاه هايي است كه قهرمانان دفـاع  

ناخـدا  :  از خاك ميهن و انقالب مردمي بهمن
افضلي و ياران، را محاكمه و به اعدام محكوم 

آيا درپرتو رخدادهاي امروز نبايد يادي از .  كرد
مبارزان دلير و شرافتمندي چون ناخدا افضلي 
كرد كه از نخستين قربانيان پـرونـده سـازي      
هاي دروغين عده اي مرتجع بـي رحـم و         

، ” ارتـبـاط بـا بـيـگـانـه           “ جنايتكار بودند؟   
و جز اينها، اتهاماتي بوده و هست ”  جاسوسي“ 

كه رژيم واليت فقيه به تـقـلـيـد از رژيـم            
شاهنشاهي، پوشش تبليغاتي جنايات خود قرار 
داده است، تهمت و افترايي كه كماكـان بـر     
ضد دگراندايشان و مخالفين بكار گرفته مـي    

 . شود
آيا رژيم واژگون شده سلطنتـي از اعـدام       
روزبه ها، سيامك ها، محقق ها، مبشري هـا،  
مختاري ها، و وكيلي ها بعد از كودتاي ننگين 

مرداد، سودي جست؟ مسلما نه، ديـديـم      28
. تومارش را درهم پيـچـيـد    57انقالب بهمن 

پس سرنوشت استبداد واليي نيز درانتـهـا از     
سرنوشت سلفش، استبداد سلطنتي، نمي تواند 

عمر رژيم هاي ستمگـر و مـردم       .  بهتر باشد
كش درطول تاريخ بشري بسان ثـانـيـه اي      
گذراست ، ولي ياد و راه و اثر قهرمانان خلـق  

به قول زنده ياد . درتاريخ انساني، جاودان است
 : طبري

 تاريخ كه برباد رود رنج و سرورش 
 نازد به سزاوار به گردان غيورش 

مردم ماهرگز گردان انسان دوست وعدالـت  
اسفند  6در. خواه خود را فراموش نخواهند كرد

ماه هر سال با آرمان هاي ناخدا افضـلـي و       
 . ياران تجديد عهد مي كنيم

 . يادشان و راهشان جاودانه و پر رهرو باد

 ...ادامه به ياد آنان كه زنده اند 

دوم بهمن ماه، سخنان دبيرانجمن توليد كنندگان پوالد ايران را انتشار داد كـه    -ايلنا-خبرگزاري كارايران
 !با نگاهي حتي گذرا به اين سخنان مي توان وضعيت وخيم توليد كننده داخلي را دريافت

اقتصاد ايران بدون شك درچند سال گذشته بزرگترين پرش را درمـيـدان واردات       “ :  ايلنا از جمله نوشت
... دبير انجمن توليد كنندگان پوالد ايران وضعيت نابسامان صنعت پوالد را تشريح مي كـنـد،  ...  داشته است 

قيمت پوالد دو برابر كاهش يافته و توليد كنندگان ما ...  تعرفه گمركي پوالد خام ومحصوالت آن صفر است 
چـرا دولـت بـراي        ...  درصد ظرفيت خود كار مي كنند و روز به روز از ظرفيت آنها كاسته مي شود    35با 

حمايت از توليد كنندگان كاري نكرده است؟ انتظار توليد كنندگان از دولت اين است كه تعرفـه گـمـركـي       
. واردات پوالد را افزايش دهد يا توليد كنندگان از يك حمايت مالي و پولي سيستم بانكي برخوردار شـونـد     

سيستم بانكي ما همانگونه كه حمايت هايي از واردات انجام مي دهد بايد بودجه اي را براي توليد كنندگان 
درحال حاضر بانك هاي ما و شركت هاي خارجي براي ! آيا اين خواست هاي نابجايي است؟. اختصاص دهد

دراختيار آنها و   )  معموال يك ساله( اينكه آنها بتوانند محصوالت خود را به فروش برسانند اعتبارات مدت دار 
ما معتقديم كه همين امكانات نيز بايد دراختيار توليد كـنـنـدگـان     .  قرار مي دهند)  تجاربزرگ( وارد كنندگان 

اگـر از    .  ما تنها يك شرايط مساوي مي خواهيم تا محصوالتمان را به فروش برسانـيـم  ...  داخلي قرا بگيرد 
اين امر عالوه بـرافـزايـش      ...  توليد كننده داخلي حمايت كنيم، مطمئن باشيد بازار داخل هم رشد مي كند 

 ”.اشتغال، توسعه صنعت راهم در بر دارد
وي سپس درادامه به حمايت مستقيم دولت احمدي نژاد و سيستم بانكي از تجار بزرگ و دالالن عـمـده   

دركشور ما از ورود كاالهاي خارجي حمايت پولي و مالي به عمل مي ”بازار اشاره كرده، خاطر نشان مي سازد
] بخوان تجاربزرگ و دالالن وابسته به حكومـت [ بانك ها وام بلند مدت براي خريد به وارد كنندگان ...  آيد 

بايد از تـولـيـد      ...  ارايه مي دهند و اين مساله سود زيادي نصيب آنها خصوصا وارد كنندگان پوالد مي كند 
درصد كار مي كـنـد كـه         80اگر دولت از ما حمايت كند پوالد كشور با ظرفيت باالي . كننده حمايت شود

درحال حاضر آدم هاي ...  درصورت تحقق، سود سرشاري را نصيب كشور مي كند و مانع خروج ارز مي شود 
غير متخصصي پوالد وارد مي كنند و با استفاده از نقدينگي كه به دست مي آورند آن را درجاهـاي ديـگـر      

درسرتاسر دنيا استانداردهاي متفاوتي براي پوالد وجود دارد كه با شرايط اقليمي مطابقـت  .  مصرف مي كنند
به رغم اينكه درايران استاندارد ملي براي توليد و واردات پوالد وجود دارد، وارد كنندگـان  ...  داده شده است 

پوالدهاي وارداتي با استاندارد آمريكا يا انگلسـتـان   ...  اجازه دارند هر پوالدي را با هر استانداردي وارد كنند 
و مـنـاسـب ايـران         ( با شرايط اقليمي همان كشورها مطابقت دارد )  كه امروز بازار داخلي را تسخير نموده( 

. چنين است وضعيت يك رشته اصلي صنعت ايران از زبان دبير انجمن توليد كنندگان پوالد ايـران ”  ). نيست
ميلياردها تومان از اعتبارات بانكي كشور به تجار عمده اختصاص داده مي شود تا با خريد پوالد از آمريكا و   

 !انگلستان، توليد ملي و صنعت داخلي را براي كسب سودهاي افسانه اي، نابود سازند

 بدورد رفيق درزي

رفيق كارگر توده اي خيـراهللا درزي پـس از         
عمري پيكار خستگي ناپذير درراه منافع كارگـران  

بهمن مـاه درسـن      11و زحمتشكان روز يكشنبه 
بـا  . سالگي درتهران چشم از جهان فـروبسـت   92

سنديكـايـي     -مرگ رفيق درزي، جنبش كارگري
زحمتكشان يكي از پيشكسوتان مجرب و آگاه؛ و   

 -حزب طبقه كـارگـر ايـران         -حزب توده ايران
مبارزي وفادار، استوار و ثابت قـدم را از دسـت         

رفيق درزي كه درميان رفقا و دوستان بـه    .  دادند
آقاجان شهرت داشت، فعاليت سياسي را از دهـه    
بيست خورشيدي بالفاصله پس از تاسيس حـزب  

وي از نخستـيـن فـعـاالن       .  توده ايران آغاز كرد
سنديكاي كارگران خياط بود و دراثـر مـبـارزه          
پيگرانه سنديكايي پس از مدتي به عضويت هيات 
اجراييه شوراي متحده مـركـزي كـارگـران و           

رفيق درزي آخرين .  زحمتكشان ايران برگزيده شد
بازمانده رهبري بزرگ ترين، متشكل تـريـن و       
پرافتخارترين سازمان واحد سنديكايي زحمتكشان 
ايران بود كه سنن و دستاوردهاي آن كـمـاكـان      
درحيات جنبش كارگري ميهن ما جاي برجسـتـه   

 . اي را به خود اختصاص داده است
رفيق درزي در دو حكومـت اسـتـبـدادي بـا          
ناماليمات و سختي هاي بسياري رو به رو شـد،    
اما هرگز اميد و ايمان خود را از دست نداد و بـه    

او دردوران   .  راه و آرمان زحمتكشان وفادار مـانـد  

اخيـر بـر     
ــم  رغــــ
كــهــولــت 
ســـــــن 
دربسياري 
از فعاليـت  
ــاي  هــــ
اجتماعـي،  
سياسي و   
ــي  ــف صــن

شركت مي كرد و اعتقاد عميق خود را بـه حـزب     
حفظ كرده و در هر فرصتي به ويژه درارتبـاط بـا     
. كارگران و جوانان با صراحت از آن دفاع مي كـرد 

نقش او درانتقال تجربيات تاريخي شوراي متحـده  
مركزي به نسل جديد كارگران ارزنده و فـرامـوش   

به عالوه، خانواده زندانيان سياسي و   .  نشدني است
مادران خاوران هرگز حضور مثبت و موثر او را در   
. تمام سال هاي دشوار گذشته از ياد نخواهند بـرد   

رفيق درزي تا لحظه آخر زندگي به حـزب تـوده       
ايران و انديشه و آرمان انقالبي آن پايبند و وفـادار  
ماند و نمونه اي از ايمان بي خدشه به آيـنـده و       

 !رهايي توده هاي كار و زحمت بود
حزب توده ايران درگذشت رفيق خيراهللا درزي را 
به خانواده و بستگان، جـنـبـش سـنـديـكـايـي             

 .زحمتكشان و رفقاي توده اي تسليت مي گويد
 

راه و نام اين زرمنده صديق و وفادار 
 !توده اي جاودانه و پر رهرو باد
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كميته مركزي حزب كمونيست برزيل كه در دولت برزيل شركت دارد، در *  
تحوالت ايران مورد )  بهمن ماه 17  -18( فوريه  7و  6پلنوم خود در روز هاي 

ها و كشتار معترضان و فعاالن سياسي  بررسي قرار داده و سركوب، بازداشت
كمونيست هاي برزيل استفـاده از زور بـر ضـد مـردم،               .  را محكوم كرد

ها و نيروهاي مترقي توسط دولت نه تنها موجب تضعيف يگانـگـي    كمونيست
كـه  .  گرانه امپرياليسـم دانسـت     هاي توطئه ملي، بلكه ترغيب كننده تاكتيك

 .مترصد كسب بهانه براي مداخله در امور آن كشور ايران است
با امضاي آخرين بيانيه مشترك احزاب كمونيست جهان توسـط حـزب     *  

كمونيست نروز، جبهه آزاديبخش ملي بحرين و  حزب سوسياليست ليتوانـي  
كارگري جهان به اقدامات سركوبگرانـه    -حزب كمونيست 53در حال حاضر 

رژيم و از جمله دستگيري تظاهركنندگان و صدور احكام اعـدام پـس از         
تظاهرات روز عاشورا اعتراض كرده و با زحمتكشان كشور اعالم همبستگـي  

حزب امضاء كننده در شـمـاره      50متن كامل اين بيانيه و اسامي .  نموده اند
 .گذشته نامه مردم منتشر شد

كه مورد حمايت جنبش سنديكائي و   »  ليبراليسيون« سازمان ترقي خواه *  
محافل ماركسيست و چپ حزب كارگر و نيروهاي سياسي چپ انگلستان مي 

بهمن ماه در بيانيه مهمي  دولت ايران را فرا خواند كـه بـه      20باشد در روز 
 . تمامي مفاد منشور سازمان ملل و كنوانسيون جهاني حقوق بشر گردن بنهد

دبير منطقه جنوب غرب اتحاديه كارگري كارمندان دولـتـي و بـخـش         * 
كه بزرگترين سنديكاي انگلستان مي باشد، در نامه اي  ) UNISON( عمومي 

هاي دولت را بربرمنشانه دانست و    اقدام  به سفارت جمهوري اسالمي ايران
خواستار انتقال پيام خود به دولت ايران شد تا بداند كه با توسل بـه ايـن       

ترديد خـود را در         فكرانه و غيردموكراتيك، بي هاي بربرمنشانه، كوته اقدام
 .كند سراسر جهان از حمايت جهانيان محروم و منزوي مي

     
 
 فراخوان همبستگي كميته مركزي حزب كمونيست برزيل با مردم ايران* 
 

همبستگي خود را با مردم ايران، حـزب  )  PCdoB( كميته مركزي حزب كمونيست برزيل 
كمونيست توده ايران و ديگر نيروهاي مترقي اين كشور در پيكار در راه دفاع از استقالل ملي، 

 .كند صلح، حقوق اجتماعي، آزادي سياسي، حقوق بشر و عدالت اعالم مي
ها و كشتار معترضان و فعاالن سياسي را محكـوم   هاي برزيل، سركوب، بازداشت كمونيست

دهنـد   چنين وقايعي در حالي رخ مي.  كنند مي
كه خصومت و مداخله امپرياليسم آمريـكـا و     

ثبات  هاي امپرياليستي با هدف بي ديگر قدرت
حـزب  .  كردن ايران تشديـد يـافـتـه اسـت         

كمونيست برزيل با صراحت بر حـق مـردم       
ايران در دفاع از استقالل ملي و تـعـيـيـن         

استفاده از زور بـر    .  سرنوشت خود، تأكيد دارد
ها و نيروهاي مـتـرقـي     ضد مردم، كمونيست

نه تنها موجب تضعيف يگانگي ]  توسط دولت[ 
هـاي     ملي، بلكه ترغيب كننده تـاكـتـيـك      

گرانه امپرياليسم است كه مترصد كسب  توطئه
] ايـران [ بهانه براي مداخله در امور آن كشور 

ب معتقد است كه ، راه گره گشايي از وضعيت داخلي آن كشـور،    . ك. كميته مركزي ح.  است
خواهي و تـهـديـدهـاي      اعمال فشار، باج.  ب. ك. كميته مركزي ح.  گفتگو و حفظ آرامش است

امپرياليسم آمريكا و متحدانش را بر ضد ايران، كه صلح و امنيت را نه تنها در خاورمـيـانـه و      
ما مجدداً بر امر استقالل ملي و . كند اندازد، محكوم مي خليج فارس بلكه در جهان به خطر مي

 .المللي اند،تاكيد مي كنيم حق تعيين سرنوشت كشورها كه از اصول بنيادي قوانين بين
توانـنـد روي      مردم ايران در پيكارشان در راه دفاع از استقالل، آزادي، صلح و پيشرفت مي

 .هاي مترقي برزيل و كشورهاي آمريكاي التين به عنوان متحداني بانفوذ حساب كنند دولت
 

 ،)PCdoB(كميته مركزي حزب كمونيست برزيل 
 ).88بهمن  18( 2010سائوپولو، فوريه 

 
 

حمايت بين المللي نيروهاي ترقي خواه و 
 كمونيست ها از جنبش مردم ايران 

  انگلستان  -»ليبراليسيون«بيانيه سازمان * 

رويدادهاي اخير ايران را با نگراني دنـبـال   »  ليبراسيون« 
 .كرده است

سابقه بـر ضـد      گرانه بي هاي سركوب دست زدن به اقدام
جنبش اعتراضي كه دموكراسي، حقوق بشر و عدالت را پي 

اعدام محمدرضا علي زماني .  مي گيرد بسيار اسف بار است
) 88بهمـن     8( 2010ژانويه�  28پور در روز  و آرش رحماني
هاي آشكار در ارتباط با تظاهـرات پـس از        نخستين اعدام

انتخابات هستند كه در خرداد ماه گذشته در سراسر ايـران    
 .ور شد و هنوز هم ادامه دارد شعله

ها پيام تـهـديـد       كامالً روشن است كه اجراي اين اعدام
به رغم قوانين جاري . آميزي است به مقاومت سياسي ايران

ايران، وكالي دو نفري كه اعدام شدند حـتـي از اعـدام          
خـواهـنـد       هاي ايران مـي  مقام.  شان با خبر نبودند موكالن

اپوزيسيون اين را بداند كه رژيم اسالمي براي جلوگيري از 
شنيده شدن صداي اعتراض مردم ايران، حتي حاضر اسـت  

 .قوانين خودش را هم زير پا بگذارد
دولت ايران بيشتر آماده ارعاب مردم كشورش اسـت تـا     

بـرانـگـيـز      مذاكره با مخالفان سياسي بر سر انتخابات بحث
كم نـه   هاي ايران، دست طبق اعالم مقام.  رياست جمهوري

محاكـمـات   « تن ديگر نيز در شرف اعدام قرار دارند كه در 
مشابهي پس از انتخابات مـذكـور، بـه مـرگ           »  نمايشي

 .اند محكوم شده
هاي ايران، از زمان انتخـابـات    بر اساس آمار رسمي مقام

خرداد ماه تا كنون، در تظاهرات متعددي كه با خشونت  22
. انـد    تن كشته شده 40سركوب شده اند، تا كنون بيشتر از 

هاي حقوق بشر معتقدند كه شمار كشته شـدگـان       سازمان
تن بـازداشـت      5000بيش از . بسيار بيش از اين رقم است

اند كه بسياري از آنها مورد شكنجه و اذيت و آزار قـرار   شده
صدها تن نيز پس از محاكمات غيرعادالنـه بـه     .  اند گرفته

زندان و در برخي موارد به تحمل ضربات شالق مـحـكـوم    
 .اند تن محكوم به مرگ شده 11كم  دست. اند شده

اش  در همين حال كه رژيم ايران دستگاه نظامي و امنيتي
را براي در هم كوبيدن مقاومت فزاينده مردمـي بـه كـار        

اي را مـتـوجـه     برد، دولت آمريكا نيز تحريكات خصمانه مي
استقرار سيستم دفاع ضد مـوشـكـي در      .  ايران كرده است

چهار كشور عرب همسايه ايران در خليج فارس، در ظـاهـر   
براي محافظت از آنها در برابر حمله محتمل موشكي ايران، 

چنين اعمالي كمـكـي بـه      .  تحريكي عمدي و آشكار است
رژيم مذهبـي  .  كند اوضاع و احوال فعلي در داخل ايران نمي

ايران از اين تهديدهاي آمريكا براي توجيه عملـكـردهـاي    
خود در خفه كردن صداي مخالفـان و دگـرانـديشـان و           

 .كند برداري مي سركوب مخالفان داخلي بهره
بـهـمـن،       22با نزديك شدن سالگرد انقالب ايران در   

هاي مدافع حقوق بشر در سراسر جهان نگران آنند كه  گروه
براي اعمال فشارهاي بيشتر بر معترضـان و مـخـالـفـت          

هـاي     مردمي، رژيم ايران ممكن است دسـت بـه اعـدام       
مطلقاً با مداخله خـارجـي در       »  ليبراسيون«  . بيشتري بزند

هـرگـونـه    »  ليبراسـيـون  « .  امور داخلي ايران مخالف است

    7ادامه در صفحه 
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 ...ادامه حمايت بين المللي نيروهاي مترقي 

تهديد به مداخله در ايران را، چه از سوي آمريكا باشد يا از سوي اتحاديه اروپا يا 
هاي اقتـصـادي    استفاده از تحريم»  ليبراسيون« . كند دولت اسرائيل، محكوم مي
هايي فقط به جنبش مردمـي   كند چرا كه چنين اقدام بر ضد ايران را محكوم مي

مردم ايـران  .  در راه صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي در ايران صدمه مي زند
اند كه با اعـمـال      هاي غربي خواهان تحريم كشورشان نيستند، بلكه اين دولت

آيـنـده   .  كـنـنـد      هاي خودشان را در مورد آينده ايران دنبال مي ها، هدف تحريم
جنبش مخالـفـت   .  تحوالت سياسي در ايران را بايد فقط مردم ايران تعيين كنند

شكل گرفت، نشـان داده       88خرداد  22انگيز  مردمي كه در پي انتخابات بحث
است كه صاحب راي و نظري است و خوا هان  حمايت و همبستگي  از سـوي  

» ليبراسيـون « .  خواهي در سراسر جهان است هاي كارگري، صلح و ترقي جنبش
هاي حقـوق بشـر در        با هدف و روح همبستگي با مردم ايران، با ديگر سازمان

 :خواهد كه شود و مي صدا مي سراسر جهان هم
دولت ايران به تمامي مفاد منشور سازمان ملل و كنوانسيون جهاني حقوق .  1

 بشر گردن بنهد؛ 
وجه مورد شكنجه يا سوء رفتـار هـاي      بازداشت شدگان نبايستي به هيچ .   2

هايشان تماس بگيرند، بـه وكـيـل و         ديگري قرار گيرند؛ بايد بتوانند با خانواده
هرگونه مداواي پزشكي ضروري دسترسي داشته باشند، و بدون تأخيربه دادگـاه  

 شان را به چالش گيرند؛ آورده شوند تا قانوني بودن دستگيري
همه آنهايي كه صرفاً به علت شركت  در تظاهرات هاي اعـتـراضـي در      .   3

 برند، فوري و بدون قيد و شرط بايد آزاد شوند؛ بازداشت به سر مي
هاي ايران نظم و امنيت هر تظاهراتي را در آينده مطابق با معيارهاي  مقام.   4
المللي حفظ امنيت تظاهرات تأمين كنند، از جمله كاربرد اسلـحـه� گـرم را         بين

اي    طرفانه ممنوع كنند  و علت مرگ كشته شدگان مورد رسيدگي و تحقيق بي
 .قرار بگيرد

 
 ليبراسيون

 ). 2010فوريه  10(  88بهمن  21

 
نامه اعتراضي اتحاديه كارمندان دولتي انگلستان به سفـارت  *  

 جمهوري اسالمي 

 
 سفير: به

 سفارت جمهوري اسالمي ايران
 لندن، انگلستان

 
 )88بهمن  15( 2010فوريه  4

 سفير گرامي،
بزرگترين انـحـاديـه      -يونيسون[ اين نامه را از جانب اتحاديه كارمندان دولت 

در منطقه جنوب غرب براي شما ارسال ]  ميليون عضو 1.3كارگري انگلستان با 
ما نگراني شديد خود را نسبت به خبر به دار زدن دو تن در كشور شمـا  .  كنم مي

جرم اين دو تن شركت در امري بوده است كـه در بـيـشـتـر          .  كنيم اعالم مي
ما همچـنـيـن    .  شود شان محسوب مي كشورها صرفاً اعمال كردن حقوق بشري

. هاي مشابه در شرُف اعدام قرار دارنـد  ايم كه نه تن ديگر نيز به جرم باخبر شده
البته بديهي اسـت  .  كنند اعضاي اتحاديه ما خشونت به هر شكلي را محكوم مي

شـونـد      آميز و تجاوزكارانه محكوم مي هاي خشونت كه كساني كه به جرم اقدام
هـاي     اما اقـدام   .  اند مجازات شوند بايست به تناسب جرمي كه مرتكب شده مي

 .شوند هايي بربرمنشانه محسوب مي دولت شما در نظر اعضاي اتحاديه ما اقدام
خواهم كه اين پيام را به دولت خود منتقل كنيد تا بدانـد كـه بـا         از شما مي

ترديد خود  فكرانه و غيردموكراتيك، بي هاي بربرمنشانه، كوته توسل به اين اقدام
 .كند را در سراسر جهان از حمايت جهانيان محروم و منزوي مي

 
 يان دوكت با احترام، اي
 جنوب غرب –اي  دبير منطقه

 )UNISON(اتحاديه كارمندان دولتي بريتانيا 
 
 

 
 

 

جعفر كوش آبادي، شاعر 

تشويش ها و آرمان هاي 

 نسل دهه چهل

 از ميان ما رفت

 دل من مي خواهد
 شعر

 خنجر نقره ايِ رود خروشنده ي دشتي باشد
 تا بيابانِ دل مردم را

 سينه بشكافد و آباد كند
. . . . 
 ] شعر ما: بريده اي از [ 
  

جعفر كوش آبادي يكي از شاعران با قريحه و هنرمند دهه چهل ميهن              
شعر هاي او در مجله هاي پيام نوين، كتاب هفته ، آرش و                 .  ما بود 

تازگي، بيان منسجم و تناسب     .  جنگ هاي ادبي آن زمان منتشر مي شد    
صورِ خيا ل با مضمون در شعرهاي او از همان ابتدا از به عرصه آمدن                 

شعر شاعران نسل دهه     .  شاعري پر استعداد و آفرينشگر خبر مي داد         
چهل، هر چند در حال و هواي شعر نيمايي مي سرودند، اما به لحاظ                 

با شعر شاعران نسل    )  ايماژ هاي شعري    (  بيان، واژگان و صورِ خيال       
يكي از داليل   .  تفاوت داشت )  پيروان و دوستان نيما يوشيج     ( ارشد خود 

سياسي پر تشويشِ دهه چهل ،         –اين تفاوت اوضاع و احوال اجتماعي       
. مرداد بر آن بود     28خلجا نِ  نهفته و نشست خاكستر مصايب كودتاي          

دمخور بودن كوش آبادي با محفل پر شور زنده ياد رفيق به آ ذ ين و                  
. يارانش در آن سال ها، تاثير آشكاري در نگاه و بيان او به جا گذاشت                

در حقيقت، كوش آبادي و هم نسل هاي او، يعني اُدباي جوان دهه                 
چهل، كه شور ابداع گري و آروزويِ پنجه در افكندن با رژيم كودتايي از 
خصايص شان بود، از گنجينه گران بهاي تجربه هاي ادبي و اجتماعي             
. دهه بيست و  سي ميهن ما بهره مي گرفتند اما به راه خود مي رفتند                 

در اواخر دهه چهل به اتهام تشكيل گروه سياسي، ساواك او را دستگير             
و به صحنه اشمئزاز بر انگيز اعترافات نمايشي در تلويزيون ملي شاه               

الگوي اوليه شرارت هاي رسانه ايِ به ميراث مانده از برايِ             (  كشانيد  
اين رذالت رسانه اي در حق شاعر، ). سيماي منحوس رژيم واليت فقيه 

پايِ »  پرنده فلزيِ   «  شاعرِ  .   زاللِ خالقيت شعري او را تيره كرد        
كاهدانِ دهكده كه آرزوي پرواز با ديگر پرندگان روستا را در دل دارد ،               

كه همچنان در     –اصالحات نيم بند ارضي     »  تراز نامه   «  شاعري كه   
آريامهري را پيش رويِ توده       –رژيم كنوني نيز نيم بند و معوق مانده          

سيبِ قند ك   «  هايِ همچنان محرومِ روستا ها گشوده داشت، شاعرِ           
در تصوير هاي زيباي شعري داشت، گوشه انزوا و سكوت          »  درشت ماه   

با شور خيزش مردم در دهه پنجاه و به مددحركت توده ها، كه               .  گزيد
شعر او يكي از ابرازهايِ هنرمندانه آمال آن بود، در او هم شور خالقيت              

 .در گرفت
سفر با صداها،   :  از زنده ياد جعفر كوش آبادي اين كتاب ها به جا مانده            

درگذشت كوش  .  خان، در آينه    سازِ ديگر، چهار شقايق، برخيز كوچك      
آبادي را به شاعران و هنرمندان مردم دوست، به خانواده و دوستان و               

 .يادش گرامي باد. دوستداران شعر او تسليت مي گوييم
 

 جعفر كوش آباديسروده        غروب پاييز
 

 پيچيده هاي و هويِ كالغان به كوچه ها 
 بر گيجگاه  سنگي شهرِ شكسته مان

 .خون موج مي زند
 –چون گربه حنايي همسايه در شكار  -
 خورشيد

 بررويِ شيرواني چركين روبرو
 .دزدانه در كمين كالغان نشسته است

 برگ هزار رنگ درختان خانه ها
 گويي كه آرزويِ مردم غمگين زاغه هاست

 كا ينك به دست باد
  تاراج مي شود
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سياست ارتجاع حاكم، و جايگاه و 

 !حقوق زنان كشور

با ژرفش بحران وادامه مبارزه توده ها برضد اسـتـبـداد و دولـت         
نامشروع احمدي نژاد، ارتجاع حاكم با تشخيص نقش بسيـار مـوثـر      
جنبش زنان درمقابله با كودتاي انتخاباتي و تحوالت جاري سيـاسـي   

 . كشور، بر دامنه فعاليت هاي خود به ضد آن افزوده است
” حمايت از خـانـواده      “ اليحه ارتجاعي  23به دنبال تصويب ماده 

اين اليحه نيز با طـي   25دركميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ماده 
، ماده مربوط به مـهـريـه      25ماده.  مراحل قانوني آماده تصويب است

كـه مـالـيـات          25ماده . است كه با مخالفت قاطع زنان مواجه است
برمهريه را خاطر نشان مي كند و توسط دولت به اين اليحه اضـافـه   
گرديده، كوچك ترين حق و احترامي براي زنان قايل نيست و سبـب  
خواهد شدتا يكي از آخرين امكانات زنان براي دفاع از حقوق شان از   

گنجانده  25براساس پيشنهاد مجلس، كه درمتن ماده !  آنها سلب شود
شده، موضوع مهريه به دو بخش متعارف و غير متعارف تقسيم مـي    
گردد و دولت يا رييس قوه قضاييه نرخ مهريه را اعالم مي كنـنـد و     

يكي از اعضاي .  مهريه هايي با نرخ باال، غير متعارف خوانده مي شوند
 5كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دراين باره به خبرگزاري ايلنـا ،   

به اين صورت وقتي زني مهريه خود را از شـوهـر     “ :  بهمن ماه، گفت
طلب مي كند، درصورتي كه مهريه او درحد متعارف باشد و شـوهـر     
مهريه را پرداخت نكند، به زندان مي رود و درغير اين صـورت ايـن       

مردي كه توان پرداخت مهريـه غـيـر مـتـعـارف           ...  اتفاق نمي افتد 
ميزان مهريه را رييـس قـوه     ...  همسرش را ندارد، به زندان نمي رود 

بـه  ”   .... كيلو طال معقول است  1معادل ...  قضاييه بايد تعيين كند كه
اين ترتيب ،ارتجاع حاكم با تغيير سطحي از جمله برخي اسامي مندرج 

و بدون آنكه تغييري اساسي در جهت حـمـايـت از       25و  23درمواد 
حقوق زنان آن گونه كه جنبش زنان ايران خواستـار بـود، اليـحـه         

 .را آماده تصويب كامل و نهايي كرده است” حمايت از خانواده“
تصويب اين لوايح كه مقام، جايگاه وحقوق زنان را بيش از گذشتـه  
در جامعه و درتمام عرصه هاي زندگي پايمال مي سـازد، مـكـمـل         
سياست هدفمند مهار و نابودي جنبش برابري طلبانه زنـان مـيـهـن       
ماست و نبايد اين اقدامات را از سياست كلي ارتجاع خصوصا دولـت    

 . ضد ملي برآمده از كودتا منفك قلمداد كرد
هدف واپس گرايان طي سه دهه اخير، محدود ساختن بيش از پيش 
نقش اجتماعي زنان بوده و همين سياست به اشكال گوناگون تـا بـه     

حـمـايـت از      ” بنابراين، تصويب لوايحي نظير.  امروز ادامه داشته است
بي جهت نيست كـه    .  نه امري اتفاقي و نه شگفت آور است”  خانواده

ارگان هاي سركوب درحوادث پس از كودتاي انتخاباتي بخش قـابـل   
توجهي از امكانات خود را به مقابله با حضور و نقش برجسته جنـبـش   
زنان درمبارزه ضد استبدادي اختصاص داده اند، كه سخنان پـاسـدار     
جواني، رييس اداره سياسي سپاه پاسداران، و حمله او به زنان مبارزي 
. چون شيرين عبادي و زهرا رهنورد مثال روشني دراين خصوص است

درحال حاضر براي مهار جنبش زنان و نهايتا تضعيف پيكار همگاني با 
دولت كودتا و استبداد واليي از روش هاي ديگري عالوه بر سركـوب  
خشن وخونين توسط كودتاچيان استفاده مي شود كه يكي از آخـريـن   
نمونه هاي آن درست همزمان با تصويب مواد زن ستـيـز و قـرون        
وسطايي اليحه حمايت از خانواده، تشكيل همايش بين المللي زنـان    

ايسنا، هفتم بهمـن  .  است”  زنان دانشمند جهان اسالم“ درتهران با نام 
را   -محمود احمـدي نـژاد      -ماه، سخنان رييس دولت ضد ملي كودتا

درديدار با اعضاي شركت كننده دراين همايش صرفا تبليغاتي منتشـر  
ساخت كه درجاي خود قابل توجه بوده و ماهيت تـفـكـرات قـرون         
وسطايي عناصري چون احمدي نژاد و احمدي نژاد ها را درمـعـرض     

 .ديد و داوري عمومي قرار مي دهد
احمدي نژاد دراين سخنان كه گوياي هراس جدي او از جـنـبـش      
ريشه دار و ژرف زنان كشور است، به اصل برابري زن و مرد و تامين 

حقوق برابر و رفـع هـر گـونـه         
تبعيض جنسيتي حمله كرده و آن 

معرفي ”  غلط و زيانبار“ را تفكري 
به عنـوان مـثـال، او        .  مي سازد

به لطف خدا تفكر “ :  يادآوري كرد
ماركسيسم به تاريخ پيوسته است، 
اما يكي از شعارهاي اين تفكر و   
ساير تفكرهاي مادي، برابري زن 

به نظر من اين شعار .  و مرد است
بزرگترين ضربه را بـه زن زده        
است، با اين شعار ببينيد كه زن را 

احمـدي  ”  .... به كجا رسانده اند؟ 
در دولـت    “ :  نژاد سپـس افـزود    

خودمان چند زن فعاليت مي كنند 
كه متخصص اند، مانند مـعـاون     
عــلــمــي، مــعــاون حــقــوقــي،     
وزيربهداشت و مشـاور ريـيـس      

اينكه عده اي از خانـم  ...  جمهور 
ها اعالم مي كنند كه به دنـبـال   
احقاق حقوق زنان هستند، حركت 

تا وقـتـي     ....  درپالن قبلي است 
زنان به دنبال حقوق زنان باشند، همين شرايط كه بر زنان جهان حاكم است، ادامه 

ما بايد به دنبال اصالح جهان باشيم و با اصالح جهان آن وقـت      ...  خواهد يافت 
 ” .جايگاه زنان نيز مشخص خواهد شد

پرواضح است كه اين تبليغات دروغ و بي پشتوانه چرا و با كدام هدف بيان مـي  
اما پرسش اينجاست كه، اگر تفكر ماركسيسم و يا هر ايدئولوژي ديگري كه .  شود

به برابري زن و مرد و رفع تبعيض جنسيتي اعتقاد دارد، مردود است، پـس كـدام     
تفكر قابل قبول بوده و مي تواند الگو و معيار عمل قرار بگيرد؟ آنچه درجمهـوري  

به طور مثال، .  اسالمي شاهد آن هستيم چيزي جز تبعيض و تاريك انديشي نيست
آيا درنظام نمونه اسالمي آقاي احمدي نژاد زن ايراني مي تواند قاضي و ريـيـس     
جمهور شود؟ آيا زنان ايران از حق طالق، حضانت فرزند، حقوق برابر درمـحـاكـم    
قضايي، دستمزد برابر با مردان درمقابل كار مساوي و جز اينها برخوردار هستـنـد؟   
آيا دراين نظام نمونه امكانات اجتماعي و اقتصادي به يكسان و به صورت مساوي 
براي زنان و مردان وجود دارد؟ و همچنين ده ها پرسش ديگر كه به خوبي عـيـار   

 . دروغ پردازي هاي رييس دولت نامشروع كودتا را آشكار مي سازند
 2/   6نرخ بيكاري زنان ايراني “ دي ماه،درگزارشي با عنوان  28خبرگزاري ايسنا ،

به نقل از آمارهاي رسمي جمهوري اسالمـي مـي     ”  برابر افزايش پيدا كرده است
آخرين بررسي هاي آماري نشان ميدهد طي يك دوره چهل سالـه نـرخ     “ :  نويسد

بيكاري مردان تغييرات چنداني نداشته، اما نرخ بيكاري زنان دراين دوره به حـدود  
 23/  3نرخ بيكاري درميان زنـان       1385در سال ...  سه برابر افزايش يافته است 

تعديل نيروي “زنان كارگر طي ساليان اخير درصف مقدم اخراج ها و ” ....درصد بود
قرار داشته و تبعيض جنسيتي سبب شده دركليه واحدها نخستين قربانيان ”  انساني

آمار رسمي حاكي از آنست كه بيش از يك ميليون و سيصد هزار زن .  اخراج باشند
آذر ماه،  8ايلنا ،.  سرپرست خانوار در كشور با فقر سياه دست و پنجه نرخ مي كنند

از وضعيت موجود زنان سرپرست خانوار مي توان دريافت كه نه “ :  گزارش داده بود
تنها از مشكالت بي شمار و فراوان آنها كاسته نشده، بلكه فقر اين دسته از زنـان    

همواره درصد فقر درخانوارهاي زن سرپرست بيشتر از . روز به روز شديدتر مي شود
 ”.خانوارها با سرپرست مرد بوده است

فقط طي دو سال گذشته، يعني درست دردوران دولت ضد ملي احمـدي نـژاد،     
هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار ، به شمار زناني كه از هـيـچ        400حدود 

 . حقي برخوردار نبوده و درفقر بسر مي برند، افزوده شده است
تبعيض جنسيتي درجامعه و وجود ده ها قانون و تبصره تبعيض آميز بـهـتـريـن     

 . گواه شناخت الگوي جمهوري اسالمي براي حقوق زنان است
دراوضاع فعلي، رژيم واليت فقيه با تصويب قوانين ارتجاعي از سويي و سركوب 
و مهار جنبش زنان از سوي ديگر تمام امكانات خود را براي تضعيف هر چه بيشتر 

نقض حقوق بديهي .  نقش و جايگاه زنان درعرصه هاي مختلف به كار گرفته است
و اعمال فشار ”  حمايت از خانواده“زنان درجامعه و خانواده با تصويب لوايحي مانند 

فزاينده برجنبش زنان، دستگيري، زندان و تهديد زنان مبارز و آزادي خواه مـويـد     
 . اين واقعيت است
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كه اين سازمان بررغم ثروت غير قابل انكارش، عمال در آيـنـده بـا        
اگر آمار اعضاي اين سازمان را   .  ورشكستگي عمدي مواجه خواهد شد

گروه سرمايه گذاري شوراي عالي تـامـيـن        -كه دادخواه،  رئيس كار
) دي   30ايلنا ،     ( ميليون نفر ارزيابي كرده است 30اجتماعي،  بالغ بر 

درست قلمداد كنيم، اثرات فاجعه بار اين وضعيت را به راحتي مي توان 
اين نكته اي است كـه اتـفـاقـا         . از هم اكنون قابل پيش بيني دانست

دادخواه در مصاحبه با ايلنا به آن اشاره مي كند و مي گويد كـه،  در      
حال حاضر بيمه شدگان و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي دچـار    

آيا درست است كسـي  ”  : تشويش ذهني شده اند،  و در ادامه مي گويد
سال حق بيمه به سازمان پرداخت كرده است با نگراني مواجـه   30كه 
مروج حسيني نيز در قسمتي ديگر از سخنانش در اين بـاره و      ”  . شود

بسـيـاري از     ”  : پيامدهاي بحران در سازمان تامين اجتماعي مي گويـد 
بيمارستان هاي دولتي به دليل پرداخت نشدن مطالبات خود از تامـيـن   
اجتماعي به بيمه شدگان خدمات ارايه نمي دهند كه اين جاي تـاسـف   

دي ماه،  باز در اين باره گـزارشـي      22ايلنا ، ).  بهمن 13ايلنا ، ( ” است
چنـانـچـه    ” :  دارد و از قول كاركنان سازمان تامين اجتماعي مي نويسد

فردي از كاركنان تامين اجتماعي دچار عارضه قلبي شود و مجبور بـه    
جراحي باشد، سقف تعهدات بيمه تكميلي براي جراحي قلب تـا سـال     

ميليون بود در حالي كه در برخي از بانك ها مـثـل بـانـك        5گذشته 
صادرات تقريبا تمامي هزينه جراحي قلب به كاركنان پـرداخـت مـي        

 ”.شود
بايد انتظار داشت كه چنين معضالتي در آينده فشارهاي بيشتري را   

اما بررغم اعمال چنـيـن   .  به اعضاي سازمان تامين اجتماعي وارد سازد
محدوديت هاي آشكاري نسبت به وارثان واقعي اين سازمان، ما شاهد 
حيف و ميل هاي بزرگي در اين سازمان هستيم كه تاوان آن را بـايـد   

 .اعضاي آن با تحمل محدوديت هاي ذكر شده  در باال بپردازند
دي، دو نفر از اعضاي پيشين هـيـات مـديـره          21به گزارش ايلنا، 

ميليون  300سازمان تامين اجتماعي پس از بازنشستگي هر كدام حدود 
بر طبق همين .  مزاياي سنوات خدمت و بازنشستگي دريافت كرده اند 

 50گزارش، بر طبق قانون فعلي،  دريافتي هر كدام از اين افراد حدود   
 1387يكي از افراد مذكور عالوه بر اينكه در سـال        .  ميليون مي شد

عضو هيات مديره سازمان تامين اجتماعي بود، در عين حـال رئـيـس      
هيات مديره هلدينگ دارويي شركت سرمايه گذاري تامين اجتمـاعـي   

ميليون تومان پـاداش در       150نيز بوده و هست و سال گذشته حدود 
دي،  در گزارشي  ديگر، گوشه اي    30ايلنا، .  شستا دريافت كرده است

ديگر از چپاولگري هاي فعلي در سازمان تامين اجتماعي را افشا كـرده  
گروه سرمايه گذاري شوراي عالي تامين   -و از قول دادخواه، رئيس كار

 90نفره شستا در سال گذشته  5اجتماعي،  مي نويسد كه هيات مديره 
با استناد به گزارشات ايلنـا در    .  ميليون تومان پاداش دريافت كرده اند

باال و با يك حساب سرانگشتي به ساد گي مي توان گفت كه طـبـق     
هيچ گونه ضابطه و قاعده اي حدود يك ميليارد تومان دارايـي هـاي     
متعلق به زحمتكشان ميهن توسط كساني كه مسئوليت هاي بااليي در 

وجود اين بحران، حيف .  اين سازمان داشته و دارند به غارت رفته است
و ميل اموال اين سازمان و سوء مديريت، باعث گرديده اند تا حمـالت  

 .و انتقاداتي متوجه مقامات بااليي اين سازمان بشود
برهاني، رئيس هيات مديره كانون شوراهاي اسالمي كـار اسـتـان      

ماه است كه  10سازمان تامين اجتماعي ” :  تهران،  در اين ارتباط گفت
با اساسنامه غير قانوني اداره مي شود و از نظر كارگران، مدير عامل و   

وي ).  دي   21ايـلـنـا،      ( ” هيات مديره اين سازمان غير قانوني هستنـد 
بخشنامه هاي صادره اخير تامين اجتماعي را غير قانوني عنوان كرد و   

امروز بر خالف قوانين بخشنامه صادر مي كنند و از حضـور        ”  : افزود
وي مـهـرورزي و       ”  . نمايندگان در كميته سوابق جلوگيري مي كننـد 

” : را شعار اصلي احمدي نژاد عنوان كرد و گـفـت    [!!]  عدالت محوري 
آقاي رئيس جمهور، با سرمايه خودمان در تامين اجتماعي به ما فـخـر   

وي از سازمان بازرسي كل كشور خواست كه عملكـرد  “   .  مي فروشند

تامين اجتماعـي و    
شستا را بـررسـي       
كنند و بگويند كـه    
چه افـرادي عضـو     
هــيــئــت مــديــره   
شركت سـرمـايـه      
گــذاري تــامــيــن    

به .  اجتماعي هستند
 23گزارش ايلـنـا،     

دي، علي بـيـگـي،    
عضو هيات نظارت 
بر سازمان تامـيـن   
اجتماعي،  با اشـاره  
به اينكه همه چيـز   
در اين سازمان بـه  
هم ريخته اسـت،    

منافع بيـمـه   ” : گفت
شدگـان تـامـيـن       
اجتماعي در خـطـر   

وي ”  . اســــــــت
همچنـيـن وجـود      
چــنــيــن بــحــران   

خطرناكي در سازمان تامين اجتماعي و افشاگري هاي مربوط به آن را در ارتباط 
با انتصابات اخيري دانست كه توسط احمدي نژاد صورت گرفته است و نارضايتي 

بهمن،  در  7تابناك، .  فزاينده اي را در بين فعاالن مرتبط با آن پديد آورده است
علي ذبيحي، مدير عامل تامين اجتمـاعـي از مـديـران         ” :  اين رابطه مي نويسد

مشكوك به دو شغله كشور است كه عالوه بر اين سمت، مشاور منابع انسـانـي     
به عنوان مـديـر عـامـل        87ذبيحي كه از اسفند سال .  رئيس جمهور نيز هست

سازمان تامين اجتماعي منصوب شد، اساسنامه اين سازمان را تغيير داد و تاميـن  
اجتماعي از زير مجموعه وزارت رفاه بيرون رفته و زير نظر رياست جمهور قـرار    

ثروتي،  رئيس فراكسيون بازنشستگان مجلس،  نيز در ايـن ارتـبـاط          ” .گرفت
توضيح داد كه،  دولت مدعي بود كه حكم ديوان عدالت بـه قـانـونـي بـودن          
اساسنامه جديد سازمان تاكيد دارد اما طبق قانون، تشخيص اين مـوضـوع بـا        
رئيس مجلس است كه وي نيز طي نامه اي به رئيس جمهور موارد غير قانونـي  

ايلنا، ( اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را اعالم و خواستار اصالح آن شده است 
 ). بهمن 4

بهمن،  بـا   4هادي مقدسي، نماينده بروجرد در مجلس،  در مصاحبه با ايسنا، 
بر اساس اين تغيير اساسـنـامـه،    ” :  اشاره به تغيير اساسنامه تامين اجتماعي گفت

سازمان تامين اجتماعي از شمول دستگاه هاي زير مجموعه وزارت رفاه بـيـرون   
 ”.رفت و جزو يكي از محدوده هاي كار رياست جمهوري قرار گرفت

اگر تا اينجاي مسئله را بخواهيم مورد موشكافي قرار بدهيم بايد به اين نتيجه 
رسيد كه سازمان تامين اجتماعي هم اكنون قرباني درگيري هاي جناحي واقـع    

از يك طرف با بحران مالي و از طرف ديگر با درگيري براي تصاحب .  شده است
اين سازمان ثروتمند متعلق به زحمتكشان مواجه شده است، چنان كه زيربناهاي 

آن چيـزي  .  بنيادي اين سازمان به سوي لرزان شدن هر چه بيشتر پيش مي رود
كه در اين ميان از احمدي نژاد و حامياني همچون حسن صادقي بايد پرسيد اين 
است كه، هدف آنها از از تغيير اساسنامه و جابه جايي اخير در سازمان تـامـيـن      
اجتماعي چه بوده است؟ اگر اين فرضيه را قبول كنيم كه هدف آنها جلوگيري از 
حيف و ميل اموال اين سازمان است، باز هم اين سوال پيش مي آيد كه چرا بايد 
اين سازمان حتما زير نظر رئيس جمهور درآيد تا كارآيي داشته باشد؟ در طـول    
چهار سال اول رياست جمهوري احمدي نژاد نظارت بر اين سازمان از طرف وي 
چگونه صورت مي گرفته است؟ اگراين ادعا كه گفته مي شود در اين سـازمـان   
حيف و ميل مي شده ، و ما هم آن را قبول داريم كه اتفاق افتاده اسـت، چـه       
كسي و كساني مبادرت به اين كار كرده،  و آيا اقدامي در مورد بـرگشـت ايـن      
اموال دستبرد زده شده صورت گرفته است؟ اين سوال و ده ها سوال مشابه ديگر 
مسلما به دليل پاسخگو نبودن مسئوالن حاكم هيچ زمانـي جـوابـي دريـافـت          

 ...ادامه  حيف و ميل گسترده 

     11ادامه در صفحه 



1388بهمن ماه  26شنبه دو   10   836شمارة  

قانون هدفمند سازي يارانه ها، خوشه 

 بندي اقتصادي، و فقر و بيكاري

بهمن مـاه در     18گروه طرح تحول اقتصادي،   -با آنكه سخنگوي كار
جمع خبرنگاران رسما اعالم كردكه مبناي خوشه بندي بـراي پـرداخـت      
يارانه نقدي منتفي شده است و قطعا مالك عمل درسـال اول اجـراي         
قانون هدفمند سازي يارانه ها نخواهد بود، با اين وجود، نظري هر چـنـد   
فشرده به مسئله خوشه بندي اقتصادي و ارزيابي زواياي گوناگون طـرح    
مذكور به منظور افشاي سياست هاي عوام فريبانه دولت كـودتـا حـائـز       

 .اهميت است
پس از آنكه شوراي نگهبان رسما تاييد اليحه هدفمند سازي يارانه هـا  
را اعالم داشت و اين اليحه جامه قانون برتن كرد، محمود احمدي نـژاد،  
رييس دولت كودتا، اجراي قانون مذكور را با اهميت و زمينه ساز حـذف    

شمس الدين حسيني، وزير اقتـصـاد، نـيـز       .  فقر و بيكاري دركشور ناميد
آمادگي دولت را براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها مورد تاكـيـد   

ميليون كارت چاپ كرده كه دراختيـار   10قرار داده و متذكر شدكه، دولت 
خانوارها قرار مي دهد و از اين طريق يارانه نقدي بين خانوارها توزيـع و    

ناميده شده از سـوي    ”  كارت عدالت“ اين كارت ها كه .  تقسيم مي گردد
بـراي  .  ميليون نفر را زير پوشش خواهد گـرفـت     40نظام بانكي چاپ و 

توزيع يارانه ها نيز اطالعات اقتصادي خانوارهاي ايراني جـمـع آوري و       
رييس مركز آمـار ايـران       .  درسه خوشه اقتصادي سازمان داده شده است

نحوه خوشه بندي را برپايه اطالعات مالي و درآمد خانوارها معرفي ساخته 
و بنابر اين، طبق تقسيم بندي مركز آمار ايران، درآمد سرانـه هـر نـفـر         

هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر درخوشـه دوم     79درخوشه اول ماهانه 
هزار تومان محاسبه و برآورد گرديده و قرار بود اين دو خوشـه   130حدود 

اقتصادي مشمول دريافت يارانه نقدي گردند و به افراد خوشه سـوم كـه     
با تمام ايـن    . شامل درآمدهاي باال و هنگفت مي شوند، پولي تعلق نگيرد

تقسيم بندي ها، هنوز كامال مشخص نشده، پول نقدي كه دولـت قـرار     
است درمرحله اول اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها به هـر ايـرانـي      

مساله خوشه بندي اقتصادي و پرداخت يـارانـه     !  بپردازد چه ميزان است؟
نقدي براساس آن، به داليل متعدد باعث سردرگمي، نارضايتي و نگرانـي  
به حق و مشروع خانوارهاي كشور به ويژه طبقات محروم وزحـمـتـكـش     

برخي رسانه هاي همگاني داخل كشور وخبرگزاري هاي مختلف . شده بود
فعال جمهوري اسالمي مانند ايسنا و ايرنا درهفته هاي اخير گوشه هايـي  

درخصوص اين نگـرانـي و     .  از نارضايتي و نگراني مردم را انتشار داده اند
اعتراضات مردمي، نمايندگان مجلس و برخي مسئوالن ارشد اقـتـصـادي    
دولت كودتا يادآور شده اند كه، با تغييراتي به تمام مردم يـارانـه نـقـدي       

اما همين مساله اكنون به يك چالش جـدي بـراي       .  پرداخت خواهد شد
برخالف تبليغات عوام فريبـانـه   .  دولت ومجموعه حاكميت بدل شده است

احمدي نژاد، براساس مصوبه مجلس براي سال اول اجراي حذف يـارانـه   
هزار ميليارد تومان درآمد خواهـد داشـت، و        20و حداكثر  10ها، دولت 

رييس كميسيون ويژه طرح تحول درمجلس نيز پـافشـاري كـرده كـه         
هزار ميليارد تومان را تصويب و موافقت نـخـواهـد     20مجلس بيشتر از “ 

ميليون  40اكنون دولت احمدي نژاد مدعي است كه مي خواهد به ”  . كرد
 25اگر دولت براي هر نفر به طور ميانگين ماهي .  نفر يارانه نقدي بپردازد

هـزار     12هزار تومان پرداخت كند، درطول يك سال به مبلغي درحـد      
حال آنكه براساس قانون، دولت فقط حق دارد . ميليارد تومان نيازمند است

به . نصف درآمدهاي حاصل از حذف يارانه ها را به صورت نقدي خرج كند
اين ترتيب دولت به هيچ وجه درسال اول اجراي قانون هدفمنـد سـازي     
يارانه ها يا به عبارت دقيق تر، حذف يارانه ها، قادر نخواهد بود به تـمـام   

 . خانوارها پول ويا يارانه نقدي پرداخت كند
به عالوه، براساس قانون هدفمند سازي يارانه ها، درحدود نصف ديگـر  
درآمدهاي دولت حاصل از يارانه ها بايد به صنايعي اختصاص پيدا كند كه 

 !از اجراي برنامه آسيب ديده و متضرر شده اند
به هر روي، خوشه بندي اقتصادي آن چنان نادرست، غير دقيق انجـام  
پذيرفته بود كه گروه بزرگي از زنان سرپرست خانوار، بخشي از كارگران و 
زحمتكشان، گروه قابل توجهي از دبيران و آموزگاران و كـارمـنـدان رده      

پايين دولت و بخش خصوصي جزو خوشه سوم يعني اليه هاي پـردرآمـد     
تبليغات دولت ضد . محسوب شده و از دريافت يارانه نقدي محروم مي شوند

ملي احمدي نژاد و ارتجاع حاكم درخصوص حذف يارانه ها و خوشه بنـدي  
اقتصادي، ضمن آنكه اعتراض و نارضايتي مردم به ويژه طبقـات مـحـروم      
جامعه را برانگيخته، نتوانسته براين واقعيت كه نخستين ثمره اجراي طـرح    
تحول و يا جراحي بزرگ اقتصادي، افزايش قيمت ها، تورم و كاهش قدرت 

 . خريد مزدبگيران است، سرپوش بگذارد
مدتي قبل پايگاه اطالعاتي الف وابسته به مركز پژوهش هاي مـجـلـس    

آبان ماه امسال، با ابراز نگراني از پيامـدهـاي اجـراي       8درمطلبي به تاريخ 
طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها، ضمن اشاره به افزايش بيكـاري و    

تبعات امنيتي هدفمند كردن نامناسب يـارانـه هـا،        “ :  رشد تورم نوشته بود
طبقه فرو دست است كه ...  اشتباهاتي كه مي تواند جنبش سبز را زنده كند 

بنابراين خواه ناخواه اينان برگ بـرنـده   .  اصلي ترين پياده نظام جنبش است
... جنبش سبز از تصويب بسته هدفمندي يارانه ها خوشحال بود   ...  هستند 

آنها اميدوارند دولت با پافشاري بربسته نه چندان مستحكم خود و اجـراي    
 “.... نامناسب آن، درمقابل فرو دستان وعواقب پيش رو قرار بگيرد 

دقيقا همين هراس و دلهره است كه باعث شده تا دولت كودتا دست بـه  
طـرح  .  انواع مانورها و تبليغات دروغين اعالم طرح هاي غير عملي بـزنـد    

تحول اقتصادي و قانون هدفمند سازي يارانه ها، داروي شفا بخش اقتصـاد  
اين طرح كه نسخه و توصيه بانك جهانـي  .  بيمار و بحران زده كشور نيست

و صندوق بين المللي پول براي كشور ماست، با هدف هماهنگي و همراهي 
طراحي و اجرا مي شود و به هيچ عـنـوان بـه سـود           ”  اقتصاد جهاني“ با  

شكوفايي اقتصاد ملي، تقويت توليد ملي و تامين منافع اكثريت جامعه شامل 
كارگران، زحمتكشان شهر و روستا و قشرهاي ميانه حال و سرمايـه داري    

 !متوسط و صنعتي نيست
دي ماه، درگزارشي پيرامون پيامدهاي اجراي قانـون   30روزنامه اعتماد ، 

مديران عامل دو كارخـانـه   “ :  هدفمندي سازي يارانه ها خاطر نشان ساخت
ذوب آهن اصفهان و پوالد مباركه اعالم كردند با اجرايي شـدن اليـحـه        
هدفمند كردن يارانه ها، قيمت تمام شده پوالد خام ايران افـزايـش پـيـدا       

پيش بيني مي شود با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها طي . خواهد كرد
سال اول، قيمت تمام شده محصوالت پوالد مباركه بيش از شـش درصـد     

هزينه نيروي انساني، مـواد اولـيـه و          .  بطور مستقيم افزايش خواهد يافت
مدير عـامـل ذوب       .  درصد افزايش مي يابد 4قطعات و حمل و نقل نيز تا 

آهن نيز تصريح كرد آزاد سازي قيمت ها وحذف يارانه ها برروي هـزيـنـه    
 ”. ...تاثير جدي دارد) كارگران(نيروي انساني 

بي شك نخستين پيامد افزايش قيمت محصوالت صنعتي، كاهش رقابت 
با محصوالت خارجي و تعديل نيروي انساني ياهمان اخراج هاي گسـتـرده   

نه تنها صنايع پوالد و واحد هاي راهبردي يي چـون ذوب      .  كارگران است
آهن و پوالدمباركه، بلكه تمامي رشته هاي صنعتي با افزايش قـيـمـت و        

بـنـابـر ايـن، دريـك          .  درنتيجه تعديل نيروي انساني روبه رو خواهند بـود 
چارچوب كلي مي توان نتيجه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و خوشه 
بندي اقتصادي دولت ضد ملي احمدي نژاد را تضعيف توان و بنيه تـولـيـد      
ملي، رشد تورم، افزايش بيكاري، جهش قيمت ها و فقر ارزيابي و معـرفـي   

ميرحسين موسوي درمصاحبه سيزدهم بهمن با پايگاه خبري كلمه، .  ساخت
پرسش اين پايگاه اينترنتي پيرامون مسايل مهـم كشـور، ا        10درپاسخ به 

زجمله با تاكيد برحمايت از صنايع داخلي و افشاي نقش بسيار مـنـفـي و        
كسانـي  “ :  مخرب سياست هاي اقتصادي دولت كودتا به درستي گفته است

كه خواستار اجماع ملي براي تغييراند بايد بيشتر با اقشار تهي دسـت گـره     
بخورند و از منافع آنها دفاع بكنند گذشته از آن، امروزه، به دليل سرنوشـت  
ساز بودن تصميمات و سياست هاي اقتصادي همه بايد به اخبار و تحلـيـل   

اين روزها حجم اخبار اقتـصـادي و     .  هاي اقتصادي حساسيت نشان بدهند
اجتماعي درمقايسه با اخبار سياسي اندك است و دراين زمينه اطالع رساني 

تاكيد درست برافشاي ماهيت بـرنـامـه هـاي         ”  . ... كمي صورت مي گيرد
به هر روي، ايـنـك دراثـر        .  ارتجاع حاكم به واقع نيز يك  ضرورت است

هراس از اعتراضات مردمي و پيامدهاي اجتماعي آن طرح ناپخته خـوشـه     
بندي به كناري گذاشته شده و دولت احمدي نژاد مدعـي اسـت راهـكـار         

 .ديگري ارائه خواهد كرد
همه تبليغات عوام فريبانه و گمراه كننده درخصوص توزيع نـقـدي          

و نظاير آن، براي پنهان ساخـتـن   ”  كارت عدالت“ يارانه ها و چاپ و پخش 
نتايج واقعا دهشتناك و بسيار منفي سياست هاي ضد مردمـي از جـملـه        
 !هدفمندي كردن يارانه ها برزندگي زحمتكشان و قشرهاي ميانه حال است
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رفيق جيوتي باسو، رهبر پر درگذشت 

 سابقه جنبش كمونيستي هندوستان

رفيق جيوتي باسو، رهبر مشهور جنبش كمونيـسـتـي در      
هندوستان، كه به عنوان يك كمونيست هفـتـاد سـال، از        

در صفوف جنبش كارگري اين كشور رزميد،  2010تا  1940
حزب كمونيست هند و حـزب      .  ژانويه درگذشت 17در روز 

و ساختار هاي سنديكـائـي و     )  ماركسيست( كمونيست هند 
دموكراتيك توده اي همبسته به آن ها در رابطه با درگذشت 

ترين رهبران حـزب     رفيق جيوتي باسو ، كه يكي از برجسته
و جنبش كمونـيـسـتـي     )  ماركسيست( كمونيست هندوستان 

هندوستان بود، در سراسر هندوستان و برخي از كشـورهـاي   
بسياري از روزنامه هـاي    .  جهان مراسم يادبود برگزار كردند

معروف جهان در رابطه با درگذشت او مطالبي در رابطه بـا    
 .   زندگي و مرگ رفيق جيوتي باسو منتشر كردند

) 2000  –  1977( رفيق باسو به مدت تقريباً يك ربع قرن 
زندگي، پيكار و  .  رئيس دولت جبهه چپ در بنگال غربي بود

از خود گذشتگي اين رفيق در دوران مبارزه فـداكـارانـه و        
دستان، دهقانان و طبقه كارگر، به عـنـوان      خدمتش به تهي

بخش مبـارزان   بخشي از جنبش كمونيستي هندوستان، الهام
دولت جبهه چـپ  .  راه جنبش طبقه كارگر در سراسر دنياست

در بنگال غربي تحت رهبري رفيق باسو بـه يـك رشـتـه         
سابقه در هندوسـتـان    اصالحات ارضي واقعي در مقياسي بي

در نتيجه اصالحات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي .  دست زد
اي    اي از جامـعـه   جبهه چپ، بنگال غربي به نمونه برجسته

. هاي سكوالر تـبـديـل شـد         همساز و هماهنگ و با ارزش
محبوبيت و احترام رفيق باسو در ميان طـبـقـه كـارگـر و          
دهقانان در حدي بود كه رهبران دموكراتيك هندوستان در   

او را بـراي     1996صدد آن بودند كه پس از انتخابات سال 
 .احزار مقام نخست وزيري هندوستان نامزد كنند

به مناسبت فقدان رفيق جيوتي باسو از طرف حزب تـوده    
) مـاركسـيـسـت    (ايران پيام تسليتي به حزب كمونيست هند 

ارسال شد كه در آن  نسبت به خاطره مبارزاتـي و سـهـم        
ترين رهبران حـزب     برجسته اين رفيق، كه يكي از برجسته

و جنبش كمونـيـسـتـي     )  ماركسيست( كمونيست هندوستان 
هندوستان بود، در مبارزات معاصر زحمتكشان ايـن كشـور     

حزب توده ايران در پيام خود، كمونيـسـت   .  اداي احترام شد
بـا     رفيق جيوتـي بـاسـو     هاي ايران را در سوگ درگذشت 

، ) ماركسـيـسـت   ( خانواده� ايشان، حزب كمونيست هندوستان 
جنبش كمونيستي هندوستان و مردم هندوستـان شـريـك      

 .دانست

 ...ادامه  حيف و ميل گسترده 

نخواهند كرد، اما بر هيچ كس پوشيده نيست  كه مبارزه براي تصاحب اين سازمان اهدافي 
 .غارتگرانه دارد

بررغم تمامي اختالفات و بحث و جدل ها بر سر سازمان تامين اجتماعي، تـغـيـيـر در       
اساسنامه آن توسط احمدي نژاد، و مخالفت فزاينده با انتصاباتي كه توسـط وي صـورت       

دي ماه،  خبر داد كه با نظر مستقيم محمود احمدي نـژاد، مـديـر         28گرفته است،ايلنا ، 
 . عامل فعلي سازمان تامين اجتماعي يعني علي ذبيحي در سمت خود ابقا شده است

فاطمه آجرلو، نماينده كرج،  در رابطه با عزل و نصب هاي احمدي نـژاد در سـازمـان        
اين عزل و نصب ها ناپخته، عجوالنه و به شكل نامناسب و غـيـر   ”  : تامين اجتماعي گفت

عملي انجام گرفت و متاسفانه برخي از كارشناسان و مديران خدمت گزار، ارزشي و تاثـيـر   
 ”.گذار در سازمان تامين اجنماعي كنار گذاشته شدند

دي، از او بـا عـنـوان رئـيـس           23اما بر خالف اظهارات باال، حسن صادقي كه ايلنا، 
پيشكسوتان جامعه كارگري نام برده است و طي ساليان دراز با عنوان نماينده كـارگـران،   

وي .  عمال بر ضد منافع آنها و به نفع چپاولگران فعاليت كرده و مي كند نظر ديگري دارد  
بر خالف مديران قبلي سازمان تامـيـن   ” :  در حمايت از احمدي نژاد و انتصاباتش مي گويد

اجتماعي، مدير عامل فعلي توانسته است تا از حيف و ميل اموال بيمه شدگان جلوگـيـري   
وي اعتقاد دارد كه ذبيحي تاكنون اموال سازمان را به خوبي حفظ كـرده اسـت و       ”  . كند

به عبارت ديگر تا چند .  حداقل تا پايان دولت دهم در اين سمت به فعاليت خود ادامه دهد
 .سال ديگر در اين مقام براي چپاول ماندگار شود

حسن صادقي  در حالي كه سعي دارد تصوير مثبت از انتصاب چديد ارائه دهد،عملكـرد  
مدير عامل كنوني سازمان تامين اجتماعي را با بدنه نيروي انساني اين سازمان ناپخته مي 

همين امر نشان مي دهد كه نارضليتي از احمدي نژاد و همفـكـرانـش در سـطـح          .  داند
صادقي سعي دارد اين نارضايتي را مربوط به جرياني بداند كه بـه    .  بسيارگسترده اي است

دليل خالء موجود در مديريت گذشته از منابع تامين اجتماعي به نفع خود سود مي بـرده    
حتي خود ذبيحي در عكس العمل به مخالفت هاي موجود با انتصاب وي در سازمان . است

تامين اجتماعي تهديد كرد كه در آينده  برخي رانت هاي سياسي و مناسبات ناسـالـم راا     
قراردادهاي هنگفتي منعقد شده است كـه    “ :  وي در همين ارتباط گفت.  افشاء خواهد كرد

 ).بهمن 20وطن امروز ، (”يك طرف آن امثال كديور و ابراهيم يزدي بودند
احمدي نژاد و همفكرانش بيش از چهار سال است كه به طور متناوب اعالم مي كنـنـد   
كه به زودي افراد فاسد در رده هاي باال را نزد مردم افشا خواهند كرد اما در طول نزديك 
. به پنچ سال رياست جمهوري  تحميلي اش حتي اسم يك نفر را هم افشا نكـرده اسـت    

صحبت هاي پوچ مدير انتصابي اش در سازمان تامين اجتماعي نيز دنباله همين داسـتـان   
هدف از بر زبان راندن چنين كلمات تهديد آميزي،  از ميدان به در كـردن    .  تكراري است

 .رقباي چپاولگرشان است
به نظر مي رسد بحران در سازمان تامين اجتماعي از ديد موافقان و مخالفان نام برده در 
باال،  بر گرداگرد يك محور متمركز گرديده است و آن، انتصاب ذبيحي از سوي احـمـدي   

بر اين اساس، بايد به اين نتيجه رسيد كه قسمت عمده اين افشاگري هـا در      .  نژاد است
ارتباط با تعيين جايگاه نيروهايي است كه مي خواهند اموال زحمتكشان ميهن را به يغمـا  

 .  ببرند
مسلما دغدغه اصلي وارثان واقعي اين سازمان فارغ از درگيري هاي جناح هاي فوق ،   

موضوع سازمان تاميـن  .  حفظ اموال متعلق به خودشان و اشراف كامل داشتن بر آن است
اجتماعي و معظالت عديده در رابطه با آن به دليل سرشت ضد كارگري رژيم واليت فقيه، 

اما آن چيزي كه مسلم .  هر سال نسبت به سال قبل به سوي وخيم تر شدن پيش مي رود
است و به خوبي در البه الي صحبت هاي آمده در باال مي توان مشاهده كرد آن اسـت    
كه،  سازماني اين چنين مهم و عظيم با بحراني ژرف و جدي روبه رو است كه ريشه اش 
در سياست هايي است كه هدف ان نه تامين آتيه وارثان واقعي اين سازمان، بلكه پركردن 
جيب كساني است كه بنا بر موقعيت سياسي يي كه احراز كرده اند، قادر هستند به راحتي 

 .به سوء استفاده هاي كالن اقدام ورزند
. سازمان تامين اجتماعي متعلق به تمامي كارگران و زحمتكشان شريف ميهن مان است

ما معـتـقـد    .  سرمايه اين سازمان از نيروي كار زحمتكشان و كارگران گردآوري شده است
هستيم كه  اين حق مسلم كارگران است كه نمايندگان  واقعي آنان نظارت كـامـل بـر        

 .  گردش مالي و اجرايي اين سازمان داشته باشند
 



ايران داراي پرونده قطوري در رابطه با مسائل بي شـمـاري از       
هـاي   جمله نقض آشكار حقوق بشر، جلوگيري و سركوب فعالـيـت  

سنديكايي و عدم تحمل آزادي در انتخاب مـذاهـب و بسـيـاري         
قصورديگردر قبول تعهدات خود در رابطه با منشور سازمان ملل و   

ليـكـن مشـكـل دولـت          .  ديگر كنوانسيون هاي بين المللي است
انگلستان و متحدان آمريكائي آنان با ايران بر سر ايـن مسـائـل        

 31نيست، بلكه اختالف نظر آن ها با رژيم حاكم ريشه در انقالب   
سال پيش مردم ايران بر ضد رژيم شاه و سقوط رژيم شاهنشاهي و 
برخي اختالف نظرها در رابطه با نقش جمهوري اسالمي در نقشـه  

 »خاورميانه بـزرگ   « سياسي مورد نظر امپرياليسم جهاني در طرح 
اين حقيقتي است كه سياست كشورهاي  غربي بـراي انـزوا     .  دارد

اي ايـن كشـور        كشاندن ايران به سبب برنامه بلندپروازانه هستـه 
ايران در حال حاضرهنوز امضاء كننـده  .  بينانه است خطرناك و كوته

اي است و بنابراين اگـر در جـهـت         پيمان عدم توليد سالح هسته
توسعه تسليجات هسته اي به هر شكلي اقدامكند، ناقض وظـايـف   

اميد است كه بـا جـايـگـزيـنـي         .  خود در پيمان مذكور خواهد بود
سياستي عقالني بار ديگر سازوكار بازرسي كامل توسط آژانس بين 

 .المللي  انرژي هسته اي برقرار گردد

انگيـز   آماده كردن بازوهاي نظامي براي تهديد ايران واقعا هراس
موشك هوايي با كالهك اتمي است كـه    50اسراييل داراي .  است
چـنـيـن     اسراييل هـم .  توانند ايران را به راحتي هدف قرار دهند مي

هـاي   اسكادران جنگنـده   15داراي سه زيردريايي با توانايي اتمي و 
هـاي   تصميم اوباما مبني بر استقرار مـوشـك   . است  16و اف  15اف

پاتريوت در كشورهاي امارات متحده عربي، قطر، بحرين و كويـت  
،افزون بر ارسال دو رزمناو به خليج فارس ،گويا باهدف مـنـصـرف    

. يي بيش نيست كردن اسراييل از حمله يك جانبه به ايران ، بهانه 
عملكرد سئوال برانگيز اياالت متحده نه فقط تنش در مـنـطـقـه       
حساس خليج فارس را افزايش داده است، بلكه همچنين تـوجـيـه    
الزم را براي رژيم واليت فقيه فراهم كرده است كه بـه بـهـانـه         
شرايط حساس و خطر مداخله خارجي جنبش اعتراضي مردم ايران 

تواند بيشتـر   با چنين شگردي، وضعيت موجود نمي.  را سركوب كند
 .  شود  از اين خطرناك

جنگ بر ضد ترور همواره مفهومي غير منطقي و غيرقانوني بوده 
است و مايه تأسف است كه دولت اوبـامـا نـيـز عـمـده تـريـن               

نمايش توني بلـر   . دهد هاي بوش را در اين رابطه ادامه مي سياست
در جريان حضور او در كميسيون تحقيق رسمي به ريـاسـت لـرد        
چيلكات، در هفته اول بهمن ماه، بار ديگر برداشت نخسـت وزيـر     

كشورهاي غربي براي دخالت در ”  حق“ جنگ طلب انگلستان را از 
اي در دنيا  بدون در نظر گرفتن قوانين جهاني يـا راي       هر منطقه

چنين رويكردي فقط يـادآور خـطـر        .  سازمان ملل نمايان ساخت
ديدگاه دوران بوش است كه هنوز هم مي تواند در منطقه خاورميانه 

 .به عرصه عمل در آيد
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حمله تروريستي به مركز تجارت جهاني در نه سال پيش، توجيه ضرور براي      
ي  ، بمباران و اشغال افغانستان و پيگرد كشته يـا زنـده    » جنگ بر ضد ترور« شروع 

اوسامه بن الدن، را براي جورج بوش و همتاي نئوليبرالش، توني بلر ، كه به طـور    
نزديك به يك دهه پـس از آغـاز         .  چشم بسته از او حمايت مي كرد، فراهم كرد

نه فقط نشانه اي از خاتمه آن به چشم نمي خورد بلـكـه در      » جنگ بر ضد ترور« 
هفته هاي اخير تهديد به گسترش آن به جمهوري يمن از سوي آمريكا و انگلستان 

نظامي آمريكائي  1650نزديك به تاكنون، هزاران افغاني كشته و  . مطرح شده است
با .  اند  و انگليسي و متحدان ناتوئي آنان در تابوت به كشورهاي شان برگردانده شده

و .  الدن هنوز دستگير نشـده اسـت     وجود صد هزار سرباز  خارجي در افغانستان، بن
ديگر اين كه با ادامه و گسترش جنگ در پاكستان و كشورهاي همسايه هنوز هيـچ  

 . شود دورنمايي براي پايان جنگ ديده نمي

باراك اوباما سال گذشته بر پايه اعالم سياست خارج كردن نيروي نظامي اياالت 
وليكن او بـعـداٌ در      .  متحده از عراق، در انتخابات رياست جمهوري آمريكا پيروز شد

ما جـنـگ   “ :  گفت » هاي مايل« در استوديوم   2008سخنراني فراموش نشدني سال 
اوباما از زمان انتخابش به ريـاسـت     ”   . حقيقي را در افغانستان به پيش خواهيم برد

جمهوري، شمار سربازان در افغانستان و بودجه نظامي امريـكـا را افـزايـش داده           
اتخاذ يك سياست متكي بر بـرخـورد   .  ولي افغانستان تنها هدف امريكا نيست. است

تهاجمي در رابطه با كشورهاي خليج فارس و شاخ آفريقا حاكي از اينست كه فعاليت 
يمن يكي از اين كشورها بـه شـمـار      . نظامي عمده بعدي در اين منطقه خواهد بود

ثباتي از زمان وحدت دو بخش جنوبي و شمالي كشـور بـه      فقر مزمن و بي.  رود مي
شورش در شمال، دخالت نيروهاي نظامي عربستان و اكنون دادن كمك نظامي بـه  

 .اش منجر گرديده است دولت يمن از سوي اياالت متحده و متحدين غربي

اخيراٌ گوردون براون، نخست وزير انگليس، مبتكر برگزاري و ميزبان  كنفـرانسـي   
در مورد يمن در لندن بود كه در آن تصميم گرفته شد كه چاره درمان فقر گستـرده  

اي به طـور   چنين نسخه. المللي پول است در يمن تجويز دارويي قوي از صندوق بين
سازي، نابرابري و صدور منابع زيرزميني ملي به كمپاني هـاي     معمول به خصوصي

ثباتي فزاينده در سومالي، در سوي ديگر خليج عـدن     بي .شود بين المللي منتهي مي
هاي نظامي و اقتصادي ناهنجاري بر ضد اريتره كه تنها به تشديد فـقـر      به تحريم

 .كند، انجاميده است موجود خدمت مي

هفته پيش ديويد ميليباند، وزير امور خارجه انگليس، در سخنراني خود در پارلمان 
او در سخنانش درخـواسـت     .  اين كشور، به طور عمده به مسئله افغانستان پرداخت

العاده در افغانستان كمك مالي بيشتري به ايـن كشـور        كرد كه بر رغم فساد فوق
سپس در ادامه به يمن اشاره كرد و مدعي شد كه انگلـسـتـان    .  اختصاص داده شود

المللي، براي پياده كـردن اصـالحـات        براي حمايت از مردم يمن به يك توافق بين
اين بار بـه     .المللي در رابطه با اين كشور دست يافته است اقتصادي و همكاري بين

نظر مي رسد كه  به طور فزاينده اي دوباره با تدارك براي عمليات نظامي مستقيـم  
هفته گذشته در جلسه ويژه كميسيون تحقيق رسمـي بـه     .  در يمن روبه رو هستيم

رياست لرد چيلكات ،كه براي رسيدگي به شركت انگليس در جنگ و اشغال عـراق  
برگزار گرديد، توني بلر با تغيير مسير بحث توانست به طور موذيانه اي يك برنـامـه   

او در سخنـان  .  گري ديگري را در دستوركار كشورهاي امپرياليستي قرار دهد نظامي
بار از ايران نام برد و مشخص بود كه همان رويكرد را    52خود در مقابل كميسيون 

ترين تغييـري بـراي ايـران         براي عراق ارائه داده بود بدون كم  2002كه در سال 
 .پيشنهاد مي كرد
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