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ماجراي سهميه بنـدي بـنـزيـن و         
پيامدهاي آن در جامعه، اهميت موضوع 
آينده صنايع نفت و گاز كشور را بـار      

 .ديگر مطرح ساخت
معضل بنزين كه از آن به عنوان يك 
مشكل ملي ياد مي شود، اين پـرسـش   
اساسي را بر سرزبان ها انداخته اسـت    
كه، ايران به عنوان يكي از قدرت هاي 
توليد كننده نفت جهان و دومين صـادر  
كننده نفت در ميان كشورهـاي عضـو     
اوپك، چرا از معضل بنزين رنج مي برد 
و اصوال صنايع نفت و گاز بـر پـايـه        

اجـتـمـاعـي       –سمت گيري اقتصادي 
رژيم واليت فقـيـه در آيـنـده چـه            

 !سرنوشتي خواهند داشت؟
براساس آمـار رسـمـي سـازمـان            

 -اوپـك   -كشورهاي توليد كننده نفـت 
هـزار     500ميليون و      2ايران روزانه 

بشكه نفت صادر مي كند در حالي كـه  
 200ميليون و  4توليد روزانه آن حدود 
 . هزار بشكه نفت است

تحريم هاي اعمال شده بـر ايـران،     
صنايع نفت و گاز را با چـالـش هـاي      
جدي رو به رو ساخته اسـت، چـنـدي      
پيش كاظم وزيري هامانه وزير نـفـت     
جمهوري اسالمي، در خصوص تحريـم  
ها و تاثير آن بر صنعت ملي نفت ايران 

اين تحريم ها به تـوانـايـي    ”  : گفته بود
ايران براي سرمايه گذاري در تاسيسات 

 ”.نفتي آسيب وارد آورده است

 2ادامه در صفحه   

 مقدمه
 !رفقاي گرامي

نشست كميته مركزي حزب تودة ايران را با يـك  
دقيقه سكوت به احترام خاطره شهـداي راه آزادي      

 .ميهن و همه شهداي توده اي آغاز مي كنيم
از برگزاري نشست پيشين كميته مركزي، در آذر   

، تحوالت مهمي در ايران و جهان رخ داده 1384ماه 
است كه بررسي و نتيجه گيري دربارة آنـهـا بـراي      
تنظيم و تدقيق سياست هاي روز حـزب ضـروري       

گزارش حاضر به مهم ترين مسايل كه نقـش  .  است
تعيين كننده اي در حوادث كشور و جهان داشته انـد  
اشاره مي كند، و نتايج مشخصي را براي بررسـي و    

 .اظهار نظر كميته مركزي ارائه مي دهد
  

 بررسي رويدادهاي ايران
  

بررسي مهم ترين روندها و جهت گيـري  
 هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي

  
 !رفقا

نشست پيشين كميته مركزي حزب ما، كه چـنـد     
ماه پس از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد برگـزار  
شد،  ضمن بررسي  رونـد مـخـدوش بـرگـزاري            
انتخابات رياست جمهوري، و پراكنـدگـي و عـدم        
كارايي نيروهاي مخالف ارتجاع براي مقابله با توطئه 
هاي نظاميان مدافع احمدي نژاد،  بر اين نكته تأكيد 
كرد كه، يكي از پديده هاي قابل تعمق در جـريـان   
انتخابات، تمركز تبليغاتي نامزدهـاي ارتـجـاع بـر         

اجتماعي  و تأكيد آنـهـا بـر      -كمبودهاي اقتصادي 
قول تغييرات اساسي .  رهانيدن مردم از فقر مزمن بود

در سياست و جهت گيري هاي اقتصادي، تقـسـيـم    
درآمد نفت ميان مردم و حركت به سمت عدالت، از   
جمله سياست هاي پوپوليستي و فريبكارانه اي بـود    
كه دستگاه تبليغاتي احمدي نژاد و جـنـاح هـاي          
ارتجاع، با درك كمبودها و فشارهاي اقتصادي، بـر    

.  آن تأكيد كردند  و انتظاراتي را در جامعه دامن زدند
بررسي سياست هاي اتخاذ شده و نتايج آن، در دو     
سال گذشته، به روشني گوياي سـمـت و سـوي          

اجتماعي رژيم ارتجاع، و همچنين چشم   -اقتصادي 
اجتماعـي مـيـهـن       -انداز آينده تحوالت اقتصادي 

 .مااست
دولت احمدي نژاد در شرايطي سكان اداره دولـت  
را به دست گرفت كه، بر اساس آمار و ارقام رسمـي  
موجود در آن زمان و با احتساب خط فقر تعيين شده 
از سوي دولت، بخش عظيمـي از كـارمـنـدان و           

. كارگران و زحمتكشان زير خط فقر به سر مي بردند
 16در گزارشي كه در )  ايلنا( ”   كار ايران“ خبرگزاري 

، درست پيش از انتشار نـخـسـتـيـن      1384دي ماه  
: بودجه دولت احمدي نژاد منتشر كرد، از جمله نوشت

هزار تومـان   250بر اساس اينكه دولت خط فقر را “ 
درصد كارمندان دولت زير خط فقر  100تعيين كرده، 

وجود چنين معضلي، يعنـي فـقـر،      .  زندگي مي كنند
باعث رشد رشوه خواري، افزايش دختران فراري، كار 

در حال حاضر كليـه مـخـارج      .  كودكان شده است
، در حالـي  ] درصد افزايش 200[برابر شده  2زندگي 

درصد افزايش يافته و ايـن   30كه درآمد افراد تنها 
 ”   .افزايش ها هيچ تناسبي با يكديگر ندارند

بديهي است كه با توجه به چنـيـن مـعـضـالت        
اجتماعي يي و فقر  مزمن، نخستين بودجه دولـت    
احمدي نژاد مي بايست حاوي پيام روشني در زمينه 
رسيدگي به وضعيت دهشتناك  ميليون ها  خانواده 

پـيـش از     ( ”  شـرق “ روزنامـه    .  محروم ايراني باشد
در بررسي )  تعطيلي آن توسط دستگاه سركوب رژيم

نخستين بودجه دولت احمدي نژاد، به درستـي بـر     
اين نكته تأكيد كرد كه جهت گيري هاي اسـاسـي   
نخستين بودجه دولت احمدي نژاد را مي تـوان در    
افزايش بودجه هاي كالن نهاد هـاي مـخـتـلـف        

آمار اين افزايش ها از جمله عـبـارت   .  مشاهده كرد
صـدا و    “ درصد افـزايـش بـراي         45/6:   بودند از

درصـد افـزايـش بـراي            95/4ي ارتجاع، ” سيما
درصد افزايـش   147/1، ” سازمان تبليغات اسالمي“ 

 140/8،   ” مركز خدمات حوزه علمـيـه قـم     “ براي 
نهاد نمايندگي رهـبـري در       “ درصد افزايش براي 

دفتر تبليغات اسالمي “ افزايش  110/7، ”دانشگاه ها
درصـد افـزايـش بـراي            96/5، ” حوزه علميه قم

 142/2، و     ” شوراي هماهنگي تبليغات اسـالمـي  “ 
در هـمـان   .   ” شوراي نگهبان“ درصد افزايش براي 

سازمان مديريـت و    “ دوران و بر اساس خبر رسمي 
افزايش حقوق كارمندان دولـت بـه       ”  برنامه ريزي

بود كه در واقع، و با توجه به  1384اندازه نرخ تورم 
رشد سريع نرخ تورم،  به معناي كاهش قدرت خريد 

توجه به اين نكته نـيـز   .  كارمندان محسوب مي شد
جالب است كه در آن زمان نيز اعتراض هاي زيادي 

از سوي فرهنگيان كشور در زمينه وضعيت بد كاري  
و سطح نازل درآمد اين قشر زحمتكش و مـحـروم   

سخنگوي دولت در همان زمـان  .   جامعه مطرح بود
در پاسخ به اعتراض هاي فرهنگيان اعالم كرد كه، 
اعتبارات فرهنگي دولـت در بـودجـه افـزايـش              

البته نگاه دقيق تـر بـه     . چشمگيري نشان مي دهد
اين افزايش بودجه نشان مي داد كه بخشايش هاي 
دولت احمدي نژاد نه متوجه فرهنگـيـان مـحـروم       
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از سوي ديگر اكبر تركان، مدير عامل شركت نفت و گاز پارس، در مصاحبـه  
ميليون بشكه نفت در روز توليد  4ما بطور متوسط ”  : اي با خبرنگاران تاكيد كرد

مي كنيم اما عدم سرمايه گذاري در تاسيسات نفتي موجب مي شود كه ساليانه 
درچنين وضعيتي رژيم واليت فـقـيـه،    ”  . درصد كاهش يابد 5توليد نفت كشور 

برنامه و مجموعه سياست هايي را در دستور كارخود قرارداده است كه با اصـل  
ملي شدن صنعت نفت ايران و نيز آينده ذخاير نفت و گاز ميهن ما در مغايـرت  

اجالس جهانـي  ( چندي پيش مدير بخش خاور ميانه اجالس داووس .  قرار دارد
به ايران سفركرد و با مقامات بلند پايه رژيم به بحث و تبادل نـظـر     )  اقتصادي

پيرامون آينده برنامه هاي اقتصادي و چگونگي سرعت بخشيدن بـه بـرنـامـه       
 . اصالح ساختار اقتصادي بويژه خصوصي سازي، پرداخت

در ديدار  مدير بخش خاور ميانه اجالس داووس با رييس اتـاق بـازرگـانـي       
ايران، طرفين از مذاكرات ابراز رضايت كرده و بر اجراي كامل خصوصي سازي 

نهاونديان در اين ديدار كه بخش .   و آزاد سازي اقتصادي در ايران تاكيد كردند
تير ماه، انتشار يافت به مسئوالن و  25، »فارس«هايي از آن توسط خبرگزاري 

گردانندگان اجالس داووس اطمينان داد ايران نسخه ها وتوصيه هاي صنـدوق  
رييس اتـاق    .  بين المللي پول و بانك جهاني را با دقت اجرا كرده وخواهد كرد

اقتصاد ايران به سوي آزاد سازي وخصوصي سازي ”  : بازرگاني در اين باره گفت
بخش خصوصي .  حركت مي كند و اقتصاد ايران تحول عظيمي را پيش رو دارد

مي تواند در تمام زمينه ها از جمله نفت و گاز و پتروشيمي، خطوط هواپيمايـي،  
سرمايه گذاري كند، ايران با آغوش باز پذيراي سرمايه گذاري هاي ... راه آهن و

مشترك است و اين سرمايه گذاري ها از سوي دولت ايران تضمين خواهد شد، 
اتاق بازرگاني فعاليت هاي مشترك با اجالس داووس خواهد داشت و تحقيقات 

 ”.و پژوهش هاي مشترك صورت گرفته و دراختيار عالقمندان قرار مي گيرد
پيش از اين نيز نهاونديان از تدوين استراتژي هماهنگ بـراي الـحـاق بـه         
سازمان تجارت جهاني سخن گفته بود كه آزاد سازي اقتصـادي وخصـوصـي      
سازي در صنايع كليدي و مادرمانند صنعت ملي نفت، صنايع پوالد، ذوب آهن و 

به عالوه روابط عمومي وزارت نفـت جـمـهـوري       .  جز اينها را شامل مي گردد
شركت نفتي قابل واگذاري در قالب اصل  21اسالمي، در اواخر تيرماه، فهرست 

قانون اساسي را انتشار داد كه شامل پااليشگاه هاي اصفهان و تـبـريـز،         44
پااليش گاز بيدبلند، شركت هاي پتروشيمي تبريز، شيراز، خراسان و بـوشـهـر،    
شركت حفاري شمال، شركت پتروپارس، پتروايران، خدمـات مـهـنـدسـي و          

اين شركت ها غير از شـركـت   .  تجهيزات صنعتي و چند شركت ديگر مي گردد
 .هاي مهم پااليش نفت است كه قبال وزير نفت فروش آنها را اعالم كرده بود

يكي از اهداف قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجـي  
كه دولت احمدي نژاد و اتاق بازرگاني از حاميان اصلي آن هستند، خصـوصـي     

داود دانش جعفري، وزير اقتـصـاد دولـت      .  سازي صنعت ملي نفت ايران است
قانون اساسي از سوي علي خامنه اي،  44احمدي نژاد، با اشاره به ابالغيه اصل 

درجريان نخستين همايش صنعت پااليش، در جمع مديران و كـارشـنـاسـان       
موانع حضور بخش خصـوصـي     ”  : شركت ملي نفت ايران در اين باره گفته بود

با تصويب قانون .  براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز بر طرف شده است
تشويق وحمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي و ارايه تضمين هاي حـقـوقـي    
مناسب، همانند تضمين صادرات و واردات، تضمين انتقال اصل سرمايه و سـود  
حاصل از آن، تضمين مصون بودن سرمايه از خطر مصادره و يا ملـي كـردن،     
بطور كلي موانع و محدوديت هاي اقتصادي براي حضور سرمايه خـارجـي در     

تـيـر مـاه،         25،   »خبرگزاري مهر«در كنار اينها، ”  . ايران بر طرف شده است
مصوبه هيئُت وزيران به رياست احمدي نژاد در خصوص واريز وجوه حاصل از   

هيات وزيـران  ”  : صادرات نفت خام به بانك هاي خارجي را انتشار داد و نوشت
درصد وجوه حاصل از صـادرات       100تصويب كرد كه شركت ملي نفت ايران 

نفت خام را به حساب هاي معرفي شده از طرف بانك مـركـزي جـمـهـوري        
اسالمي ايران به نمايندگي از طرف خزانه داري كل در بانك هـاي خـارج از       

صنعت ملي نفت ايران اكنون با توجه به وضعيتي كه كشـور  ”  . كشور واريز كند
، »سرمايه«روزنامه .  در آن قرار دارد با مشكالت فني نيز دست به گريبان است

ميليارد دالر درآمد نفتي كه محـقـق    315“ تيرماه، در گزارشي تحت عنوان  25
كاهش ضريب بازيافت نفت ايران با مديريت ضعيف و روش هـاي    -نمي شود
ميليارد بشكه نفت خام در    630ايران با داشتن ”  : از جمله متذكر شد”  نامناسب

مـيـلـيـارد      6/ 3جا اگر يك درصد ضريب بازيافت خود را ارتقاء دهد، مي تواند 
دالر رقمي معادل  50بشكه نفت اضافي استحصال كند و با احتساب هر بشكه 

ميليارد دالر به دست آورد، اين در حاليست كه ضريب بازيافت نـفـت در      315
ساله در صنعت نفت جهان دارد در بسياري از مخازن بين  100ايران كه قدمتي 

درحال حاضر مطابق برآوردها و به واسطه تاخيري كـه  ...  درصد است 20تا  19
ميليارد بشكه از ذخيره اي كه مي توان از اين  2در تزريق گاز ايجاد شده حدود 

 ”.ميدان برداشت كرد، از دست رفته و باز يافت آن امكان پذير نيست
در اين زمينه صنعت ملي نفت ايران احتياج به استفاده از فن آوري نـويـن       

شيوه كنوني بازيافت كه تزريق آب و برخي مواقع گاز به چاه هـاي    .  دارد
كشور است و توسط شركت هاي شل و توتال به وسعت زياد به كارگرفته 
مي شود، كارآيي الزم را نداشته واستفاده از آب توسـط شـركـت هـاي         
خارجي اغلب به وارد آمدن خسارت جبران ناپذير منجر شده اسـت كـه       
جمهوري اسالمي به داليل متعدد نتوانسته و نخواسته است دراين مـورد    
براي حمايت از صنايع نفت از شركت هاي خارجي بـازخـواسـت كـرده         

و بدتر اينكه، اطالعات مخازن نفت به راحتي بـه    !  وادعاي خسارت نمايد
، »سرمـايـه  «در اين خصوص روزنامه .  انحصارات فراملي واگذار مي شود

تيرماه، نظرات گروه كارشناسي بررسي سياست هاي مديريت و بهـره   26
برداري مخازن نفت و گاز را منتشر كرد، و از قول كارشناسـان مـجـرب      
وميهن دوست شركت ملي نفت ايران كه به سياست واگذاري اطـالعـات   

عـلـت   ”  : مخازن نفت و گاز به خارجيان اعتراض كرده اند، از جمله نوشت
راجع به نفت تصميم دقيق )  كارشناسان ايراني( اصلي اينكه ما نمي توانيم 

و درست بگيريم، عدم دسترسي به اطالعات صحيح است، ما مي گوييـم  
به عنوان كارشناس و دانشگاهي و بخشي از مردمي كه طـبـق قـانـون       
اساسي نفت متعلق به آن هاست اطالعات الزم مخازن را مي خواهـيـم،   

در اساسنامه شركت ملي نفـت مـي     .  مي گويند صددرصد محرمانه است
گويند افشاي اطالعات مخازن جرم محسوب مي شود و قابل پيـگـيـري    

يعني ايراني نبايد بداند چه اندازه نفت قابل استحصال داريم، .  قانوني است
روشن است ما كارشناسان ايراني هنگاميكه اين اطالعات را در اخـتـيـار    
نداشته باشيم، امكان آناليز آن ها راهم نخواهيم داشت از سـوي ديـگـر      

. شركت هاي خارجي دعوت مي شوند كه مخازن نفتي ما را مطالعه كننـد 
ميليون دالر قرارداد بسته مي شود كه مخـازن   1/   5شركت هر يك  4با 

ما را مطالعه كنند، روشن است براي مطالعه مخازن بايد تمام اطـالعـات   
بنابراين مـحـرمـانـه بـودن          .  مربوط به مخازن را در اختيارشان گذاشت

اطالعات فقط براي صاحبان واقعي اين ذخاير است نه شـركـت هـاي        
خارجي، قبل از پيروزي انقالب، مخازن نفتي كشور تحت مديريت شركت 
هاي خارجي و كنسرسيوم قرارداشت و از اين جهت شركت هاي خارجـي  

مطالعه و بررسي مخازن جـديـد     .  همه چيز را در باره مخازن ما مي دانند
هم كه بعد از انقالب كشف شده، در اختيار شركت هاي خارجي قـرارداده  
شده است، به اين ترتيب اصل محرمانه بودن فقط بـراي ايـرانـي هـا           

آيا اين كه ايراني متوجه مسايل حياتي كشور خود نشود، .  موضوعيت دارد
جز يك سياست استعماري نيست؟ روشن است كه هيچگاه منافـع يـك     

سـپـس در ادامـه        ”  . شركت نفتي خارجي با منافع ملي ما همسو نيسـت 
جنس ”  : گزارش، اين كارشناسان ميهن دوست با صراحت اعالم مي كنند

مخازن نفتي ايران با ساير مخازن نفتي دنيا متفاوت است و در مطالعاتـي  
كه ما به اتفاق ديگر كارشناسان اين حوزه انجام داده ايم، نشان داده شده 
است كه مخازن نفتي ايران فقط توسط ايرانيان و با مديريت كارشناسـان  
آگاه قابل بهره برداري صيانتي است، شركت هاي نفتي خارجي هيچگـاه  
نمي توانند از يك مخزن نفتي، چنان بهره برداري كنند كه منافع آن هـا  
همسو با منافع ملي ايران باشد، ما به دعوت وزارت نفت مطالعات خود را   
ارايه داديم، متاسفانه شركت نفت با وضعيت موجود توانايي پياده كـردن    

به اين ترتيب اطالعات نفت، اين ثروت ملي كشور، بـا  ”  ... . آن را ندارد و
پرداخت ميليون ها دالر به راحتي در اختيار انحصارات امپرياليستي قـرار    

همچنيـن در اثـر       !  مي گيرد، اما كارشناسان ايراني از آن محروم هستند
فشار انحصارات نفتي و پيروي رژيم واليت فقيه از دستورات صندوق بين 
المللي پول، سرمايه گذاري هاي نفتي كالن ايران در خارج از كشـور در    

اسفند ماه سال گذشتـه،   9،  »سرمايه«روزنامه .  بالتكليفي به سر مي برد
پروتكل ها امضا شد اما مسكوت ماند، پيش از   ”  : در اين باره گزارش داد

انقالب، ايران در كره جنوبي به منظور فرآورش نفت خام سنگين حـوزه    
هاي نفتي سروش و نوروز در خليج فارس و فروش آن به يك شـركـت     
كره اي، پااليشگاهي به نام ساميانگ احداث كرد كه در اوايل انقالب بـه  

اين پااليشگاه با مداخله رفسنجاني و خانواده او با دريافت ( داليلي نامعلوم 
 .به طرف كره اي واگذار شد) حق داللي به كره واگذار شد

همچنين در آن زمان ايران به صورت مشاركتي با آفريقاي جنوبـي در    
اين كشور پااليشگاهي به نام سانسول را احداث كرد، متاسفانه سهام اين 

ميليون دالر به طرف خارجي  9تا  7واحد نيز اوايل انقالب با مبلغي حدود 
سال ها پيش اخباري منتشر شد كه حاكي از آن بود كه  بنياد ( واگذار شد 

مستضعفان و سپاه پاسداران و برخي از فرماندهان آن كـه اكـنـون در          
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء حضور دارند اين پااليشگاه را پايين تـر از    

 ”).قيمت جهاني فروخته و حق داللي آن را تصاحب كردند
و ديگر نشريات، از اين نمونه هـا فـراوان        »سرمايه«مطابق گزارش 

رژيم واليت فقيه برنامه خصوصي سازي صنـعـت نـفـت را در           .   است
چارچوب سياست اصالح ساختار اقتصادي تدوين و در انتـظـار فـرصـت       

واگذاري بخش هاي مختلف صنايع نفـت،  .  مناسب براي اجراي آن است
آغاز گرديده است، كه در واقع  44گاز و پتروشيمي براساس ابالغيه اصل 

 !مقدمه برنامه خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران است
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كشور، بلكه عمدتاً متوجه نهادهاي ارتجاعي و وابسته به نـيـروهـاي      
درصد افـزايـش،      100”  حوزه علميه خواهران“ از جمله ( سركوبگر بود 

و ”   مجمع جهاني تقريب مـذاهـب  “ درصد،  40”  حوزه علميه برادران“ 
درصـد     55و      78به ترتيب   ”  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي“ 

 ).   افزايش
اجتماعي اتخاذ شده از سوي دولـت  -بررسي سياست هاي اقتصادي 

احمدي نژاد، ويژگي هاي مشخصي را در سمت و سوي ايـن دولـت       
وابسته به كالن سرمايه داري تجاري و بورژوازي بوروكراتيك كشـور    

اجتماعـي  -جهت گيري عمده سياست هاي اقتصادي .   نشان مي دهد
دولت احمدي نژاد و برخي پيامدهاي آن را مي توان در عرصـه هـاي     

 :زيرين خالصه كرد
حركت سريع به سمت خصوصي سازي گسترده صنايع اسـاسـي       .1

قانون اساسي از سـوي     44كشور، خصوصاً در پي انتشار ابالغيه اصل 
 ولي فقيه،

گشودن بيش از پيش بازار هاي كشور به روي كاالهاي مصرفـي   . 2
 خارجي، لطمه زدن به توليد داخلي و افزايش بدهي هاي ايران؛

رشد نقدينگي بخش خصوصي و تشديد آهنگ رشد تـورم، كـه        . 3
لطمات آن در وهله نخست متوجه كارگران، زحمتكشان و محـرومـان   

 جامعه است؛
حركت به سمت محدود كردن و در نهايت نابودي حقوق قانونـي   . 4

كارگران و زحمتكشان در دفاع از خود، و باز گذاشتن دست سـرمـايـه    
در اين زمينه از جمله مي توان به برنامه دولت ( داران در  استثمار آنان 

براي تغيير قانون كار و همچنين حمايت آن از روند اخراج هاي وسيـع  
كارگران و استخدام كارگران  بر اساس قرار داد هاي مـوقـت اشـاره      

 ).  كرد
، از سوي ولي فقيه رژيم، بي شك يكي از مـهـم     44ابالغيه اصل  

ترين حركت هاي ارتجاع در زمينه زير پا گذاشتن دستاوردهاي انقالب 
و بي دفاع ساختن صنايع اساسي كشور در مقابل دسـتـبـرد     57بهمن 

در اوايل خرداد مـاه سـال       .  سرمايه داري بزرگ داخلي و خارجي بود
و درست در آستانه انتخابات رياست جمهـوري كـه ارتـجـاع          1384

تداركات  گسترده اي براي آن ديده بود، و همچنين به فاصله انـدكـي   
سـازمـان تـجـارت       “ پس از پذيرش تقاضاي ايران براي عضويت در   

، سيد علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم، برنامه اي را كه هدفـش  ” جهاني
سياست هاي كلـي  “ بود، زير عنوان  ”  قانون اساسي 44اصالح اصل “ 

در متن ابـالغـيـه      .  به سران رژيم ابالغ كرد”  قانون اساسي 44اصل 
خامنه اي از جمله قيد شده بود كه، اجراي اين سياست ها مسـتـلـزم      

حزب ما، .  تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است
در شماره هاي گوناگون ارگان مركزي اش، اثرات فاجـعـه بـار ايـن         

تنها كافي است اشاره كنيم كه، اتخاذ . سياست ها را بررسي و افشا كرد
چنين سياست هايي، كه در بسياري از كشورهاي ديگر در حال توسعه 

بانك “و ” صندوق بين المللي پول“و همچنين توسعه نيافته، با رهنمود 
پياده و آزمايش شده است، نتيجه اي جز تشديد و گسـتـرش     ”  جهاني

محروميت، افزايش شديد بيكاري، لطمه جدي به بنيه توليد محلـي و    
ما در مـاه    .  افزايش ثروت سرمايه داران محلي و خارجي نداشته است

صندوق بين الـمـلـلـي     “ هاي اخير اشاره كرديم كه در آخرين گزارش 
.  به گرمي از سياست هاي  دولت احمدي نژاد استقبال شده است”  پول

دولت اخيرا روند خصوصي سـازي  “ :  در اين گزارش از جمله آمده است
قـانـون      44بر اساس ابالغيه اصل .  را با قوت بيشتري دنبال مي كند

درصـد     80اساسي كه از سوي آيت اهللا خامنه اي اعالم شد، بيش از 
سال آينده به بخش خصوصـي واگـذار      10شركت هاي دولتي بايد تا 

روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سـازي     44ابالغيه اصل . شود
برنامه خصوصي سازي شركت هاي دولتي ايران تـا پـايـان        .  بخشيد

دولت ايران قصد دارد در ميان .  برنامه پنج ساله پنجم كامل خواهد شد
مدت هزينه هاي خود را از طريق در آمدهاي بخش غير نفتي تامـيـن   

براي حركت در اين مسير دولت بايد به تدريج اعطاي يارانـه بـه     .  كند
دولـت ايـران     .  برخي از كاالها مثل كود شيميايي و شكر را حذف كند

براي بازپرداخت بدهي هاي خارجي بخشي از ذخاير ارزي و مـنـابـع      
صندوق بين المللي پول، بـا    .  حساب ذخيره ارزي را هزينه خواهد كرد

حمايت از برنامه دولت، خواستار حذف قوانين و كنترل ها در بـخـش     
چنين استقبالي از سياست هاي ”  .مالي و خصوصي سازي بانك هاست

صندوق بين الملـلـي   “ دولت احمدي نژاد، با توجه به وظايف و ماهيت 

به عنوان يكي از نهاد هاي اساسي سرمايه داري انحصاري جهان، قـابـل   ”  پول
از اثرات و سمـت  ”  صندوق بين المللي پول“ نتيجه گيري .  تأمل و بررسي است

گزارش . و سوي سياست هاي جديد دولت احمدي نژاد  به اندازه كافي گوياست
صندوق بين المللي پول، ضمن حمايت از برنامه خصـوصـي     “ :  نتيجه مي گيرد

سازي در ايران، توصيه مي كند  كه براي موفقيت بيشتر اين برنامه اصالحـات  
بيشتري در بخش خصوصي انجام شود تا اعتماد سـرمـايـه گـذاران بـخـش           

اصالحات ساختاري در ماه هاي نخست تشكيـل دولـت     .  خصوصي جلب شود
جديد كٌند شد، ولي دولت اخيرا روند خصوصي سازي را با قوت بيشتري دنبـال  

بر اساس قانون جديد بازار سرمايه، دولت كميسيون ارز و امـنـيـت          .  مي كند
تشكيل داده و قوانيني درخصوص بانك هاي خصوصي، بانك هاي سـرمـايـه    

دولت ايـران خـود را       .  گذاري و شركت هاي سرمايه گذاري تدوين شده است
و اجراي قانون ضد انحصار آماده مي كند، هدف ] بازار آزاد[براي افزايش رقابت 

 ”.اصالحات ساختاري همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني است
در زمينه گشودن بيش از پيش  بازار هاي كشور به روي كاالهاي مصرفـي   

وارداتي، رشد نقدينگي و افزايش تورم، نيز تنها كافي است اشاره كنيم كه، ايـن  
سياست ها در دوران رياست جمهوري رفسنجاني دنبال شد و نـتـايـج آن ده        
ميليارد بدهي خارجي، تورم لجام گسيخته و تشديد فقر و محروميت در جامعـه  

محمد تابش، رئيس فراكسيون اقليت مجلس، در سخناني در اوايل سال .  ما بود
” معجزه اقـتـصـادي   “ ، در پاسخ به ادعاي احمدي نژاد در زمينه ) 1386( جاري 

حجم واردات كشور در سال هاي آخـر دولـت     “ :  دولت اش از جمله اشاره كرد
درصد آن را كاالهاي سرمـايـه    75ميليارد دالر بود كه  28اصالحات به ميزان 

 50در سال گذشته كشور تجـربـه واردات       .  اي و واسطه اي  تشكيل مي داد
ميليارد دالري را پشت سر نهاد، كه وجه غالب آن مصرفي است، و گوشه هايي 

و در زمـيـنـه        ”  . از آن در بازارهاي مختلف از جمله ميوه قابل مشاهده اسـت 
حجم نقدينگي كشور در سال آخر دولـت    “ :  افزايش نقدينگي، تابش مي افزايد

هزار ميليارد تومان بود كه در اسفند ماه گذشته به دو برابر يعنـي   63اصالحات 
هزار ميليارد تومان رسيده است، و اكنون سالمت حيات اقتصادي كشور را  130

صندوق بين المـلـلـي    “ بر اساس آخرين برآوردهاي  ”  .به مخاطره انداخته است
درصد رسيده است، كه اين ميزان باالترين  15نرخ تورم ايران به بيش از ”  پول

محسـوب  )  پس از عراق( نرخ تورم در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا 
 .مي شود

 
تهاجم فزاينده رژيم به مبارزات طبقه كارگر، و آزمون دشوار  

 جنبش مستقل كارگري ايران
 

بديهي است كه اجراي چنين سياست هاي ضد مردمي يي مستلزم مـحـدود   
كردن و در نهايت نابودي حقوق قانوني، هرچند محدودي، است كه كارگران و   

در اين زمينه نيز . زحمتكشان ميهن ما در جريان دهه ها مبارزه  كسب كرده اند
كارنامه دولت احمدي نژاد كارنامه دولتي ضد مردمي و كارگر ستيز اسـت كـه     
تمام تالش هاي خود را براي نابودي همه تشكل هاي كـارگـري و حـقـوق         

برگماري چهره ارتجاعي اي  همچون  جهرمي .  زحمتكشان به كار گرفته است
. به سرپرستي وزارت كار، خود بهترين گوياي سمت و سوي دولت جديد اسـت   

تالش در راه تغيير قانون كار،  خارج كردن بخش هاي وسيع تري از كـارگـاه     
هاي توليدي از شمول قانون كار، حتي فشار بر تشكل هاي زرد كـارگـري، و     
يورش وحشيانه و گسترده بر ضد تشكل ها و سنديكاهاي مستقـل كـارگـري      
بخشي از سمت گيري هاي اساسي وزارت كار و امور اجتماعي دولـت جـديـد      
است، كه در هماهنگي با ديگر برنامه هاي دولت در زمينه تسريع خصـوصـي     
سازي، وظيفه آماده كردن شرايط براي تحقق چنين برنامه هايي را دنبال مـي    

هدف به طور خالصه، از بين بردن آن قوانيني است كه از كـارگـران و         .  كند
جهرمي در باره ضرورت تغيير قانون كار به صراحت . حقوق آنها حمايت مي كند

بسياري از مشكالت موجود بازار كار و جامعه اشتغال كشور معلول “ :  اعالم كرد
قانون كار در حال حاضر تنها به مسايل .  نواقص و كاستي هاي قانون كار است

بسياري از . كارگران توجه دارد و ساير عوامل درگير كار را كامال رها كرده است
مسايل پيش آمده در بازار كار ناشي از حمايت يك جانبه قانون كار از كارگران 

 ”.است
  

 !رفقاي گرامي
وضع بسيار دشوار اجتماعي توده هاي زحمتكش به نارضائي و اعتراض ها ي 

ما در سال گذشته شاهد صدها حركـت اعـتـراضـي       .  رو به رشد آنان دامن زد
كارگري و همچنين تظاهرات بزرگ معلمان كشور بر ضد دولت و سياست هاي 

طبقه كارگر ايران در سال گذشته در مقابل آزمون بسيار دشواري .   آن بوده ايم
به موازات اتخاذ سياست هاي ضد مردمي در عرصه اقتصادي .  قرار گرفته است

 4ادامه در صفحه   



1386مرداد ماه  27شنبه    4   771شمارة  

 ...ادامه گزارش هيئت سياسي 

و تبعات اجتماعي آن، و همان طور كه اشاره كـرديـم، اوج گـيـري           
نارضايتي توده،  رژيم سياست هاي فشار و خفقان را بـه مـنـظـور            
جلوگيري از هماهنگ شدن اعتراض هاي زحمتكشان و در نـهـايـت      

يورش وسيع و سازمان يافته بر ضد .  انفجار اجتماعي تشديد كرده است
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تـهـران و حـومـه و             
دستگيري ده ها تن از فعاالن كارگري، كه شماري از آنها از جـملـه       
آقاي منصور اسانلو دوباره دستگير و در شكنجه گاه هاي رژيم به سـر  
مي برند، و همچنين تشديد فعاليت ارگان هاي سركوب و گسـتـرش     

براي نمونه، بر اساس آخرين گزارش هـا    ( موج اخراج فعاالن كارگري 
تن از فعاالن سنديكاي كارگران شركت واحد، از جـملـه      40همچنان 

اعضاي رهبري آن شامل آقايان ابراهيم مددي، داوود رضوي، منصـور  
حيات غيبي، سعيد ترابيان، عباس نژند كودكي و يعقوب سليمي از كـار  

از جمله سياست هايي است كه رژيم به منظور سركوب )  بيكار شده اند
ما در سال گذشته شاهد ده ها . جنبش كارگري ميهن ما دنبال مي كند

حركت اعتراضي كارگري  در واحدهاي توليدي گوناگون بوده ايم كـه  
مـا  .  همگي با خشونت و سركوب نيروهاي انتظامي رو به رو شده انـد   

همچنين شاهد آن بوده ايم كه چگونه دستگاه سركوب رژيم به حركت 
اعتراضي معلمان كشور يورش برده و ده ها تن از فـعـاالن صـنـفـي        

بـا  .   سنديكاي معلمان را دستگير و روانه شكنجه گاه هاي رژيم كـرد 
وجود همه اين فشار ها و عقب گردهايي كه جـنـبـش كـارگـري و          
زحمتكشان ميهن ما با آن روبه رو بوده است، ما در آغاز سال جـاري    
شاهد رشد زمينه هاي همبستگي و رشد  كيفي مبارزات صنفي طبـقـه   
كارگر ايران براي پيشبرد يك مبارزه واحد بر ضد رژيم ارتجـاع بـوده     

 . ايم
به عنوان نمونه مي توان به انتشار قطعنامه هـيـئـت مـوسـسـان           

) ارديبـهـشـت مـاه       11( سنديكاهاي كارگري، به مناسبت اول ماه مه 
اشاره كرد، كه در نوزده بند خواست هاي اصلي طبقـه كـارگـر      1386

ايران را مورد تاكيد قرار داده، و حاكي از هوشياري طبقه كارگر ايـران،  
در اين قطعنامـه از    .  باوجود اوضاع بسيار نامساعد داخلي و خارجي بود

جمله به احياي حقوق سنديكايي و تشكيل سنديكاهاي مستقل، لـغـو     
قانون كار، باز پس گيري اليحه اصالح قانون كـار، لـغـو         191ماده 

قراردادهاي موقت، توقف خصوصي سازي، افزايش دستمزدها، حمايت 
از حقوق زنان و كودكان كارگر و كارگران مهاجر، حمايت از مطالبـات  
فرهنگيان و پرستاران، و در كنار اينها، مخالفت با جنگ و تحريـم بـر     
ضد ايران، دفاع و پشتيباني از جنبش هاي صلح طلبانـه در سـراسـر        
جهان و خواست به حق و اصولي خروج نيروهاي نظامي آمـريـكـا و        

در كنار انتشار اين . متحدانش از منطقه، اشاره و بر آنها تاكيد شده است
قطعنامه، درآستانه اول ماه مه، امسال نيز چند سنديكاي فعال مـانـنـد    
سنديكاي كارگران شركت واحد و هيئت موسسـان سـنـديـكـاهـاي         
كارگري فلز كار و مكانيك، نقاش، خياط وكفاش، در نامه اي رئـوس    
خواست هاي صنفي كارگران را به وزير كار و امور اجتمـاعـي اعـالم      

و )  سنديكاهـا ( داشتند، و بر خواست احياي تشكل هاي مستقل صنفي 
مخالفت با خصوصي سازي و گسترش قراردادهاي موقت، انـگـشـت      

اين اقدامات، به ويژه قطعنامه هيئت موسسان سنديكـاهـاي   .  گذاشتند
كارگري، كه تحت عنوان رئوس خواست هاي طبقه كارگر ايران انتشار 
يافت،  تالش ارزنده اي در راستاي  پيوند نيروها و امكانات جـنـبـش    

حزب .  سنديكايي در دوره اي فوق العاده حساس از حيات ميهن ماست
ما در سال هاي اخير بارها اشاره كرده است كه پراكندگي در صفوف و 
مبارزات كارگري كشور، به هر دليل، مانع از رشد و گسترش جـنـبـش    
سنديكايي در لحظه حاضر خواهد بود، و در نهايت، اين امكان را بـراي  
رژيم فراهم مي آورد تا با جدا سازي مبارزات كارگري آنها را جـدا از      

 . يكديگر سركوب كند
 !رفقا

به )   1384آذرماه ( سند سياسي نشست قبلي كميته مركزي حزبمان 
درستي بر اين نكته پر اهميت تأكيد كرد كه،  جنبش كارگري سـتـون   

مسئله اساسي يي كه ضرورت تحقق .  اصلي تحوالت آينده كشور است
آن در سال هاي اخير بارها به اثبات رسيده است پيوند خوردن مبارزات 
پراكنده كارگران و زحمتكشان كشور با مبارزات ديـگـر نـيـروهـاي          

تحقق ايـن    .  اجتماعي از جمله دانشجويان، زنان و جوانان كشور است
امر نيازمند حركت هدفمند و ارتقاء كيفي سطح ارتباطات و تماس هاي 

ما هنوز تا تحقق اين امـر  .  بين فعاالن اين گردان هاي اجتماعي است
راه درازي را در پيش رو داريم، ولي بايد استوار و پيگير در اين راه گام 

 .برداشت و با آموختن از تجربيات غني گذشته راه آينده را گشود
  

، و  باال گرفتن موج سركوب ”انقالب مخملي“هراس رژيم از 
 روشنفكران، جنبش دانشجويي و جنبش زنان 

  
 !رفقا

حزب ما در اظهار نظرهاي متعددي در ارگان مركزي اش، ضمن اشـاره بـه       
تحليل حوادث اخير كشور و تشديد جو خفقان و سركوب بر چند نكته مهم تأكيد 

مسئله نخست اين است كه، .  كرده است كه تأمل بر آنها در اينجا ضروري است
همزمان با تشديد بحران و تشنج در منطقه و باال گرفتن درگيري هاي سياسـي  
رژيم با آمريكا و متحدانش، تشديد بحران داخلي رژيم و اوج گيري  نارضايـتـي   
توده ها از سياست هاي ارتجاع، مسئله آينده ايران بيش از پيش در مـحـافـل        

حزب مـا،  .  گوناگون داخلي و خارجي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مي گيرد
به شدت مخالف هرگونه مداخله خارجي، و از جمله مداخله امپرياليسم آمريكا در 

ما همواره گفته ايم و تكرار مي كنيم كه، مداخـالت  .  اوضاع داخلي ميهن ماست
امپرياليسم همواره بر ضد منافع ملي ما و بر ضد منافع جنبش مردمي ميهن مـا  

تنها ثـمـره ايـن      .  است، كه در راه آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي مي رزمد
مداخالت و مانورهاي سياسي در اوضاع كنوني ميهن ما، بهانه دادن بـه دسـت     
نيروهاي ارتجاعي و سركوبگر براي تشديد حمالت بر ضد نـيـروهـاي اصـيـل        

افزون بر اين، تجربيات .  اجتماعي و تنگ تر كردن حلقه سانسور و خفقان  است
تاريخي دهه هاي اخير همواره نشانگر نقش مخرب امپرياليسم در ميهن ما بوده 

و دسـتـگـاه      ”  سـيـا  “ ، كه به دست سازمان    1332مرداد  28از كودتاي .  است
جاسوسي انگلستان و ارتجاع داخلي سازمان دهي شد، تا توطئه هاي گونـاگـون   
امپرياليسم آمريكا براي درهم كوبيدن انقالب ايران، از جمله تـحـريـك رژيـم       
جنايتكار صدام حسين براي شروع جنگ عراق با ايران و نابودي صـدهـا هـزار      
جوان ايراني و عراقي در جريان آن، بخش هايي از ثمرات سياسـت  مـخـرب        

امروز نيز شـعـارهـاي    .   امپرياليسم در رابطه با ايران و منطقه خليج فارس است
عوام فريبانه دولت بوش در زمينه دفاع از جنبش دموكراسي خواهي در ايـران،    

مردم منطقه از نزديك با عـيـار     .  چيزي جر مانورها و ژست هاي سياسي نيست
واقعي اين شعارهاي دولت بوش و شركاي آن آشنا هستند و نيازي بـه تـكـرار      

 . ، در ايران نيست”دموكراسي آمريكايي“تجربه 
ارتجاع حاكم با بهره جويي از اين سياست هاي مخرب امپرياليسم در منطقه، 
كارزار گسترده اي را با هدف نابودي جنبش روشنفكري، دانشجـويـي و زنـان        

آمريكا، آغاز ”  پروژه انقالب مخملي“كشور، با متهم كردن آنها به وصل بودن به 
تهاجم سنگين ارتجاع به دانشگاه هاي كشور و مهر و مـوم كـردن     .  كرده است

و ”   ادوار دانش آموختگـان كشـور    “ و همچنين سازمان  »دفتر تحكيم وحدت«
دستگيري شماري از فعاالن و رهبران اين تشكل ها حوادث نگران كننده اي اند 

جنبش دانشجويي كشور در سال . كه ما در هفته هاي اخير با آنها مواجه بوده ايم
هاي اخير، در كنار جنبش زنان ميهن ما، از نظر سياسي، يكي از فعـال تـريـن      
گردان هاي اجتماعي حاضر در صحنه هاي نبرد بر ضد استبداد حاكم بوده اند و 

يـورش هـزاران تـن از          .  درست به همين دليل تاوان سنگيني را پرداخته انـد 
،  به منـظـور سـركـوب       1378تيرماه  18نيروهاي مسلح رژيم واليت فقيه، در 

رهبر، ”  منكوب كنيد“ ، و ” سركوب كنيد“ جنبش دانشجويي، در فرداي فريادهاي 
و به آتش و خون كشيدن دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويـي، هـمـراه بـا         
دستگيري ها و اخراج هاي گسترده، نمايانگر سبعيت رژيم در برخورد  با جنبـش  

دانشگاه هاي كشور، با وجود همه . دانشجويي و محيط هاي آموزشي كشور است
، و پاكسازي ده هزار 1360دهه ”  انقالب فرهنگي“ تالش هاي ارتجاع، از جمله 

دانشجو و استاد دگرانديش، و با وجود گسيل مشتي چاقو كش و زنجير بدسـت،  
،  ” بسيج دانشـجـويـي     “ وابسته به نهادهاي سركوب گري همچون سپاه  به نام 

هيچ گاه  به تسخير ارتجاع در نيامد و همچون دژ مستحكمي در مبارزه جنبـش  
تالش هـاي اخـيـر      .  مردمي بر ضد ارتجاع حضور فعال و پر ثمري را ايفاء كرد

سران رژيم براي از بين بردن جنبش مستقل دانشجويي كشور، برنامه خطرناكي 
است كه تنها با همكاري همه نيروهاي سياسي و همبستگي و اعتراض ديـگـر     

 .گردان هاي اجتماعي مي توان با آن مقابله كرد
برخورد رژيم با روشنفكران كشور نيز مشابه برخورد آن با جنبش دانشجـويـي   

يورش به روزنـامـه   .  كشور بوده است و همچنان با شدت و گستردگي ادامه دارد
هاي منتقد و مستقل، بستن و فيلترينگ پايگاه هاي خبري اينترنتي، به دادگـاه    
كشاندن نويسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل در هفته هاي اخـيـر،     
امكانات افشا گري و مبارزه سياسي با رژيم در درون كشور را با محدوديت هاي 

 . جديدي رو به رو كرده است
جنبش زنان كشور نيز با تهاجمات فزاينده ارتجاع براي محدود كردن فعاليـت  

خرداد ماه، به عنوان روز همبستگي بـا   22امسال هم .  هايش روبه رو بوده است

 5ادامه در صفحه   
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جنبش زنان ميهن ما در سـال  .  مبارزات زنان ايران گرامي داشته  شد
هاي اخير با درايت و پيگيري در راه سازمان دهي صـفـوف خـود و        
همچنين  سازمان دهي مبارزات مشخصي كه بتواند بازتاب گسـتـرده   
داخلي و جهاني داشته باشد، تالش هاي موفقي را به انجام رسـانـده     

شركت در كارزار هاي  مختلف براي افشاي نابـرابـري هـاي      .   است
با هدف لغو قوانيـن زن    ”   كمپين يك ميليون امضا“ موجود، از جمله 

ستيز،  كه با مشاركت بخش هاي وسيعي از شهروندان براي تغييرات 
مثبت حول برابري حقوقي زنان پا گرفته است، در افشاي قوانين ضـد  
انساني نقش موثر داشته، و مهم تر از آن، كار در بيـن تـوده هـا و          

همچنين كارزار جنـبـش   .  سازماندهي آنان را نيز هدف قرار داده است
زنان كشور بر ضد اجراي سنگسار و اعدام نيز توانسته است با افشـاي  
ماهيت قوانين قرون وسطايي اي همچون سنگسار، بخش وسيعي از   

 . افكار عمومي ايران و جهان را بر ضد اين سياست ها بسيج كند
نكته بسيار مهم در عرصه تالش گردان هاي اجتماعي، رشد زمينه 

بـه عـنـوان      .  همكاري بيش از پيش اين جنبش ها با يكديگر اسـت 
خـرداد   22نمونه، همبستگي جنبش دانشجويي كشور با برگزاري روز 

ماه و همچنين همبستگي و اعتراض شديد جنبش زنان بـه يـورش       
و تشـكـل هـاي           »دفتر تحكيم وحدت«هاي اخير ارتجاع بر ضد 

دانشجويي، نشانه هاي مثبتي از رشد جوانه هاي همكاري بيشتر بيـن  
 .نيروهاي اجتماعي ضد استبداد در ميهن ماست

حزب ما اعتقاد عميق دارد كه، اين مبارزات ارزنده زنان در عـرصـه   
مبارزه با فقر و خشونـت  بـر ضـد زنـان،              :  هاي گوناگون از قبيل

جداسازي جنسي در دانشگاهها، مجامع عمومي و ورزشگاه ها و بـر      
و )  سهميه بندي جنسيتي( ضد محدوديت ورود دختران به دانشگاه ها 

نيز براي صلح،  نتايج مهم و ديرپايي را در جامعه ما به همراه داشته و 
نكته برجسته ديگر در عرصه مبارزه زنان ميهـن مـا،     .   خواهد داشت

حضور چشمگير نسل جديدي از مبارزان و كوشندگان راه رهايي زنان 
است كه به اشكال مختلف در مبارزه بر ضد ارتجاع نقش فعال و موثر 

 .دارند
  

بحران هسته اي،  اوضاع بحراني منطقه، و شعارهاي  
 !دولت احمدي نژاد” ضد امپرياليستي“

  
 !رفقا

مسئله بحران هسته اي و تنش هاي بين المللي ناشي از آن  كـه     
به صدور دو قطعنامه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر ضد 
ايران منجر شد، همچنان يكي از حساس ترين مسايل سياسي كشـور  

كـمـيـتـه     .   در فاصله دو نشست كميته مركزي حزب ما بوده اسـت   
منتشر  1386مركزي حزب ما در اعالميه اي كه به مناسبت آغاز سال 

كرد،  در اين باره به درستي خاطر نشان ساخت كه، دشـواري هـاي     
جدي بين المللي بر سر ادامه غني سازي و مجموعه سياسـت هـاي     

ما بر اين نكته تأكـيـد   .   هسته اي دولت ولي فقيه همچنان ادامه دارد
كرديم كه باال گرفتن تشنج در منطقه خليج فارس ميان رژيم ايران و 
دولت بوش، در حالي كه كشورهاي همسايه ايران در آتش جـنـگ،     
خونريزي و اشغال خارجي با فاجعه عظيم انساني روبه رو هستند، نمي 

حـزب  .  تواند نگراني نيروهاي ملي و ميهن دوست كشور را برنيانگيزد
تودة ايران در سال هاي اخير مرتباً بر دفاع از حقوق ملي كشـور، از      
جمله حق بهره وري صلح آميز ايران از انرژي هسته اي پاي فشـرده  
است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجي در امـور  

ما در عين حال اعالم كرده ايـم كـه     .  داخلي ايران اعالم كرده است
اتخاذ سياست هاي ماجراجويانه و تحريك آميز از جانب رژيم واليـت  
فقيه، در حالي كه حقوق مردم ما در عرصه هاي گوناگون بـه طـور       
مداوم و به شكل خشني زير پا گذاشته مي شود، پرده استتاري اسـت  
براي منحرف كردن افكار عمومي از دشواري هاي فزاينده داخلـي و    

بررسي سياست هاي تجاوزكارانه و مـخـرب     .  تشديد سياست هاي سركوبگرانه
امپرياليسم در منطقه، كه به بهانه هاي مختلف، به اشغال كامل نظامي دو كشور 
همسايه ايران و همچنين حضور بي سابقه نظامي آن در خليج فارس منجر شده 

 . است، مسايل نگران كننده اي است كه نمي توان از كنار آن بي توجه گذشت
همان طوري كه مي دانيد، مسئله ادامه غني سازي در ايران و سياست هستـه  
اي رژيم، در هفته هاي آينده،  بار ديگر در آژانس بين المللي انرژي اتمي مـورد  

ما در هفته هاي اخير ضمن مطلع شدن از برگـزاري  .   بررسي قرار خواهد گرفت
دومين دور مذاكرات ايران و آمريكا بر سر مسئله عراق همچنين با موضع گيري 

. هاي سران رژيم در اين زمينه روبه رو هستيم كه توجه به آنها ضروري اسـت   
علي الريجاني، دبير شوراي امنيت ملي رژيم و مسئول مذاكرات ايران با آژانـس  
بين المللي و كشورهاي اروپايي، در مصاحبه اي كه با  شش خبرنگار از انگليس، 
فرانسه،  آمريكا و آلمان داشت، ضمن رد كردن هرگونه تعليق غـنـي سـازي،        
تلويحاً اشاره كرد كه غني سازي اورانيوم براي ايران همانند نفس كشيدن اسـت  

 . و ايران به هيچ وجه حاضر نيست از اين سياست خود دست بردارد
حزب ما همچنان بر اين عقيده است كه ادامه تشنج هاي كنوني و احـتـمـال    
تشديد تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران نمي تواند به سود منافع ملي كشور ما 

بايد با اتخاذ سياست هاي واقع بينانه و اعتماد سازي راه آغاز مذاكرات را   .  باشد
. گشود و از منزوي شدن بيش از پيش ايران در صحنه بين المللي جلوگيري كرد

مجموعه سياست هاي اتخاذ شده از سوي رژيم واليت فقيه و تـهـديـدهـاي         
توخالي سران استبداد،  تنها آب ريختن به آسياب سياست هاي امپرياليسم براي 
مداخله در امور ايران است، و مي تواند عواقب بسيار خطرناكي براي آينده ايـران  

 . به همراه داشته باشد
  

 !رفقاي گرامي
مسئله ديگري كه اشاره به آن در اينجا ضروري است، تأملي هر چند كوتاه بر 

شماري از نـيـروهـاي      .  ماهيت سياست خارجي رژيم و دولت احمدي نژاد است
داخلي و خارجي با طرح موضع گيري ها و پرخاش گري هاي دولت احمدي نژاد  
بر ضد آمريكا، سياست هاي رژيم كنوني را سياست هاي ضد امپرياليستي نـاب  

 . ارزيابي كرده و بر ضرورت حمايت از اين سياست ها تأكيد مي كنند
از نگاه حزب ما،  مبارزه ضد امپرياليستي و ضرورت آن تنها بـه شـعـارهـاي       

حزب ما مبـارزه ضـد     .  توخالي و پرخاش گري با دولت آمريكا محدود نمي شود
فشارهاي خرد كننده سرمـايـه   “ امپرياليستي را مبارزه هدفمند جنبش انقالبي با 

هاي امپرياليستي و غارت گران و وابستگان رژيم شاه يعني طبقـات حـاكـمـه       
كه هر روز ايران را بيش از پيش بـه سـمـت فـقـر و              ”  وابسته به امپرياليسم

نگاه كنيد به اسناد پلنوم شانزدهم كميـتـه   ( محروميت مي كشاندند، مي دانست 
مبارزه ضد ). 54مركزي حزب، كتاب اسناد و اعالميه هاي حزب تودة ايران، ص 

امپرياليستي از ديد ما و نيروهاي مترقي جهان يعني مبارزه با سرمـايـه  داري       
انحصاري، يعني دفاع از منافع طبقه كارگر و زحمتكشان در مقابل تهاجم انحصار 

مبارزه ضد امپرياليستي در اوضاع كنوني جهان يعني مبـارزه  .  هاي سرمايه داري
با جهاني شدن امپرياليستي و مبارزه با تشديد استثمار طبقه كارگر و زحمتكشان، 
مبارزه براي تحقق حقوق زنان، مبارزه بر ضد تخريب محيط زيست و مبارزه بـا  

براي نمونه مي توان ديد كه چگونه .   نظامي گري امپرياليسم در منطقه و جهان
دولت هاي ضد امپرياليستي در كشورهايي همچون ونزوئال، بوليوي و نيكاراگوئه 
در  اتخاذ سياست هاي خود در راه  تحقق حقوق زحمتكشان و كـوتـاه كـردن      
دست انحصار هاي سرمايه داري از كشورشان گام بر مي دارند و در اين راه بـا    

مقايسه سياست هاي مترقي ايـن    .  تهاجمات فزاينده امپرياليسم رو به رو هستند
كشورها با آنچه در ميهن ما مي گذرد، يعني تهاجم گسترده رژيم براي نابـودي  
حقوق كارگران، تشديد روند خصوصي سازي، بر اساس رهنمودهاي صندوق بين 

درصد صنايع مادر مانند صـنـعـت     80المللي پول و بانك جهاني،  تا حد فروش 
يعني درست خالف آنچه دولت مورالس در بوليوي و همچنين در ونزوئـال  ( نفت 

، ) براي خارج كردن صنعت نفت اين كشور از دست انحصار ها انـجـام گـرفـت      
ترغيب و حمايت از هجوم گسترده انحصارهاي سرمايه داري، كه بخش عظيمي 
از قرار دادهاي اكتشاف حوزه هاي نفتي ايران را در اختيار دارنـد، و بـه طـور          
خالصه حمايت بي چون و چرا از منافع كالن سرمايه داري تجاري و بـورژوازي  

بـه گـمـان      .  بوروكراتيك، گوياي ماهيت رژيم كنوني و سياست هاي آن اسـت 
حزب ما، نمي توان ماهيت طبقاتي رژيم و دولت ايران را از سياست هـاي آن      

يك رژيم عميقاً ضد مردمي، ضد منافع طبقه كارگر و ضـد مـنـافـع         .  جدا كرد
زحمتكشان، و نماينده  بزرگ سرمايه داران در تحليل نهايي نمي تـوانـد يـك      

 . نيروي ضد امپرياليست واقعي ارزيابي شود
طرح اين مسئله به معناي نفي مخالفت هاي رژيم كنوني ايران با آمريـكـا و     

مخالفت هاي رژيم ايران با آمريكا ريشه در تعيين .  متحدان آن در منطقه نيست
حيطه نفوذ ايران در منطقه و اثرات آن در كشورهايي همچون عراق، افغانستـان  
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راز پوشيده اي نيست و خود .  و ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه دارد
سران رژيم، از جمله كساني مثل رفسنجاني، به روشني به آن اعتراف 
كرده اند كه، در جريان تهاجم وسيع نظامي آمريكا به افغـانسـتـان و      

در همان حالـي كـه     ( عراق، همكاري ايران با اين نقشه هاي آمريكا 
نقش اسـاسـي   )  سران رژيم شعارهاي توخالي ضد آمريكايي مي دادند

. يي در به پيروزي رساندن برنامه هاي امپرياليسم در منطقـه داشـت    
ايـران  “ ماجراي .  اين امر نيز پديده تازه اي در حيات رژيم فقها نيست

و روابط مخفيانه رژيم واليت فقيه با دولت ريگان، خريد اسلحه ” گيت
از دولت اسرائيل و  دولت نژاد پرست آفريقاي جنوبي، و كـمـك بـه      
برنامه هاي آمريكا براي سرنگوني دولت انقالبي ساندنيست هـا در      
نيكاراگوئه ، در دهه هشتاد ميالدي، نشانگر اين واقعيت اسـت كـه       
براي رژيم كنوني، يعني رژيم كار گزار سرمايه داري كالن تـجـاري،   
تعيين كننده، در تحليل نهايي، حفظ كردن حكومت استبدادي است و 

ضد امپرياليستي دانسـتـن   .  نه حفظ منافع ملي و منافع مردم ميهن ما
دولت احمدي نژاد مانند ضد امپرياليستي دانستن گروه هاي مرتجعـي  

است، كـه  )  و حكومت ضد انساني آنان در افغانستان( همچون طالبان 
 . پيشينه سياه و ضد مردمي آنان بر كسي پوشيده نيست

  
 !رفقاي گرامي

بحران منطقه خاورميانه و تأثيرات آن بر ميهن ما امري است جدي 
و به برخورد فعال و هماهنگ همه نيروهاي مترقي و آزادي خـواه        

فاجعه اشغال نظامي عراق توسط امپرياليسم .  كشور با آن نيازمند است
آمريكا و تخريب اين كشور، كه در چند سال اخير به كشتار صـدهـا     
هزار انسان بي گناه و غير نظامي منجر شده است، ادامه اشغال نظامي 
افغانستان و همچنين حضور گسترده نظامي آمريـكـا در مـنـطـقـه           
خاورميانه، نمي تواند براي نيروهاي ترقي خواه، و صلح دوست  ايران 

سياستگذاران دولت آمريكا نشان داده اند .  و جهان نگران كننده نباشد
كه حاضرند بر خالف افكار عمومي جهان و منافع خلق هاي منطـقـه   
دست به ماجراجويي هاي نظامي اي بزنند كه تمامي منطقه را ايـن      

همين سياست گذاران امـروز حـواس     .  چنين دچار بحران كرده است
ايران كرده اند و گزارش هاي گوناگون و ”  حل مسئله“ خود را متوجه 

گه گاه ضد و نقيض در زمينه برنامه هاي امپرياليسم بر ضد ميهن ما 
به هر حال مسئله اي   .    در رسانه هاي گروهي جهان انتشار مي يابد

كه ما و جنبش صلح جهاني بايد به آن توجه داشته باشد اين است كه 
وجود تشنج و حضور گسترده نيروهاي نظامي امپرياليسم در منطـقـه،    
امر خطرناكي است كه تنها با تشديد مبارزه جهاني بر ضد آغاز جنگي 
ديگر در منطقه و بسيج افكار عمومي جهان مي توان احتمال آن را     

 .  تضعيف كرد
  

ضرورت درك شرايط حساس كنوني و اتخاذ سياست 
 هاي منطبق بر واقعيات روز

  
 !رفقاي عزيز

و روي كار آمدن دولت ارتجاعي و ضـد     1384انتخابات خرداد ماه 
مردمي احمدي نژاد، و در عين حال، تمركز انحصاري و كامل  قدرت 
سياسي و سه قوه اجرايي، قانون گذاري و قضايي در دست نيـروهـاي   
ارتجاعي، تجربه دردناك و پر هزينه اي براي جنبش اصالح طلبي و   

درك نادرست  از واقعيات جامعه ما، . آزادي خواهانه مردم ميهن ما بود
ارزيابي ناصحيح از امكانات جنبش و سطح سازمان يافتگـي آن، در      

غير خودي “ از ” خودي ها“كنار برخوردهاي فرقه گرايانه و جدا كردن 
و در نهايت تن دادن به  برنامه هاي ارتجاع، از سـوي دولـت         ”  ها

اصالح طلبان، ثمرات فاجعه باري را براي مردم ما به همراه داشت كه 
شكست ها و عـقـب       .  ما در بخش هاي اوليه گزارش تصوير كرديم

نشيني هاي موقتي در مجموع، شرايط جديدي را به جنبش تحمـيـل   
 . مي كند كه نيازمند بررسي و گذر هوشمندانه از دشواري هاي آنست

ما در دو سال گذشته، و خصوصاً در ماه هاي نخـسـت روي كـار        
آمدن دولت احمدي نژاد، شاهد نشيب جنبش و كـاهـش حضـور و        
فعاليت نيروهاي اجتماعي در عرصه هاي گوناگون مبارزه، و همچنين 

) هم به راست و هم به چـپ ( گردش هاي گوناگون نيروهاي سياسي 
. بوديم، كه خود قابل بررسي و حاوي نكات آموزنده و جالـبـي اسـت     

آنچه مهم است اين است كه، اين فضاي پس از شكست، خصوصاً در 

سال گذشته، به تدريج جاي خود را به روحيه جديدي از مبارزه طلبي و بازگشت 
اين روند را ما بـه خـوبـي در          .  نيروهاي اجتماعي به صحنه مبارزه داده است

مبارزات اوج گيرنده كارگران و زحمتكشان، جوانان و دانشجويان و زنان ميهـن  
در اين دو سال نيـز   .  مان مي بينيم، و آن را روندي مثبت و مهم تلقي مي كنيم

 . در ميان نيروهاي سياسي كشور تغييراتي رخ داده است كه قابل تعمق است
يكي از مسايلي كه حزب ما در سال هاي اخير همواره بر آن تأكـيـد كـرده      
است ضرورت ايجاد يك جبهه وسيع ضد استبدادي بود كه در جريان برگـزاري  

، به شعار بخش هايي از اصالح طلبان حكومتي، كـه  1384انتخابات خرداد ماه 
تالش در راه  تحقق اين شعار، بـا  .   از نامزدي دكتر معين دفاع كردند، بدل شد

وجود همه فعاليت ها، به دليل برخي كار شكني هاي طيف راست نـيـروهـاي      
و )  را به راه انداخت”  اعتماد ملي“ از جمله جناح كروبي، كه حزب ( اصالح طلب 

” سازمان مجاهدين انقالب اسالمـي “ همچنين مخالفت سازمان هايي همچون 
تا بـه امـروز     ”  جبهه مشاركت“ و همچنين برخي مخالفت هاي بخش هايي از 

روند قابل توجه ديگر، فعاليت هاي جنـاح  .   نتوانسته است به نتيجه مثبتي برسد
راست اين نيروها است به قصد پيوند زدن نيروهاي هوادار رفسنجاني با حـزب    

مجمع روحانيـون  “ ، ” سازمان مجاهدين انقالب اسالمي“ كروبي، ”  اعتماد ملي“ 
اين حركت ها  و تالش .  ” جبهه مشاركت“ به رهبري خاتمي و همچنين ”  مبارز

برگزار خواهد  1386ها، با توجه به آنكه انتخابات مجلس هشتم در انتهاي سال 
به نظر مي رسد كه تالش در اين عرصه، با تـوجـه بـه      .  شد، داراي اهميت اند

بحراني كه دولت احمدي نژاد در آن غوطه ور  است،  به توافق رسيدن با سران 
كرسي هاي مجلس هشتم بـيـن گـروه      ”  عادالنه تر“ رژيم  است براي تقسيم 

” نـوروز “ در اين زمينه، مصاحبه اخير حجاريان با پايگاه خبـري    .  هاي مختلف
به گمان من در “ : زمنيه هاي اتخاذ چنين سياستي را اين گونه توضيح مي دهد

آينده نزديك بعيد است كه مصادر قدرت اجازه دهند كه اصالح طلبان در قواي 
مع الوصـف  .  مقننه و مجريه و نيز نهاد هاي مدني جاي پاي محكمي پيدا كنند

و محمد رضا خاتمي نيز، در مصاحبه يي با پايـگـاه   ”  . نبايد از مسابقه نااميد شد
دولت فعلي به لـحـاظ    همين االن به نظرم ماهيت“ :  مي گويد »نوروز«خبري 

هاي قبلي بـدتـر اسـت، ولـي          دور بودن از معيارهاي دمكراسي از همه دولت
است متوقف كند و   كنيد روند دمكراسي در درون جامعه را نتوانسته مالحظه مي

همه اينها آثار .  حتي در درون خود مجبور به پذيرش نوعي پلوراليسم شده است
همان هشت سال است كه ماهيت رابطه حكومت و مردم را دگرگون ساخت و   

بـه  .  گفتيم اصالحات غيرقابل بازگشت اسـت    اين همان چيزي است كه ما مي
همين جهت حتي اگر اجازه شركت در انتخابات هم داده نشود چيـزي عـوض     

شود جز كاهش مشروعيت حكومت و رشد مشـكـالت درون و بـيـرون            نمي
حكومت كه در فاصله كوتاهي آنها را مجبور خواهند كرد به التماس بيفتند كـه  
كساني بيايند كه حداقل مقبوليت در بين مردم را داشته باشند و آنـهـا را از           

هاي خود ساخته نجات دهند، بهمين جهت من امر بسـتـن مـطـلـق         مخمصه
خواهند مجراي تنفسي خود را  دانم، چرا كه آنها نمي مي انتخابات را امري محال 

 ”.مسدود كنند
بدين ترتيب روشن است كه بخش هايي از نيروهاي اصالح طلب با چنـيـن   
سطح انتظاراتي به آينده چشم دوخته اند، و همچنان اعتقاد ندارند كه بايـد بـا     
سازمان دادن توده ها و افزايش توان جنبش، ارتجاع را به عقب نشـيـنـي از        

چشم انداز  اين سياست همچنان تقسيم قدرت از طـريـق   .  مواضعش وادار كرد
رژيـم  ”  مقبوليت“ و يا ”  مشروعيت“ موعظه و نصحيت مخالفان و نگراني از حد 

آقاي خاتمي فراموش كرده است كه در جريان انتخابات مجلس خبرگان .  است
در برخي حوزه ها تا ( رژيم، تنها شمار اندكي از مردم در انتخابات شركت كردند 

آنهـا   »مشروعيت«و اين مسئله، از ديدگاه سران رژيم، نه به ) درصد 3تا  2حد 
 !  آنها »مقبوليت«لطمه زد و نه به 

به نظر حزب تودة ايران، مسئله اساسي همچنان تالش در راه ساختن يـك    
. جنبش اجتماعي وسيع براي حركت به سمت تغييرات اساسي در ميهن ماسـت 

جنبش اجتماعي را نمي توان با مالحظات و زد و بندهاي پشت پـرده درسـت     
. كرد، و تنها به هنگام مذاكره و براي امتياز گيري بيشتر از حريف به ميدان آورد

اين سياست تكرار همان تجربيات هشت سال دولت اصالحات و سـرانـجـام        
جنبش اجتماعي را بر اساس برنامه مستقل براي تـغـيـيـرات     .  ناموفق آن است

تـجـربـه    .   اقتصادي و با شعارهاي واقع بينانه مي توان پديـد آورد   -اجتماعي 
دوسال گذشته به توده ها آموخته است كه انحصار اركان هاي قدرت در دسـت  

ايـن  .  مرتجعان ذوب شده در واليت ثمرات فاجعه باري به همراه داشته اسـت   
. تجربه امروز خود را در حركت هاي اعتراضي گوناگوني به نمايش گذاشته است

بايد اين توان را با دقت سازمان دهي كرد و به شعارهاي مشخص مـبـارزاتـي    
رفتن به استقبال انتخابات آينده مجلس با قبول نظارت شـوراي  .  مجهز ساخت

ارتجاعي نگهبان و بدون آنكه كارزاري را براي مقابله با اين نظارت در جامـعـه   
به پيش برد، ثمري جز آنچه در انتخابات مجلس قبلي و انتخـابـات ريـاسـت       

 7ادامه در صفحه   



1386مرداد ماه  27شنبه    7   771شمارة  

 ...ادامه گزارش هيئت سياسي 

بايد به تالش ها براي تشكيل جبهـه  .  جمهوري رخ داد نخواهد داشت
واحد ضد ديكتاتوري، با وجود همه كار شكني هاي نيروهاي راست، و   

براي ارتقاء سطح ارتباطات گـردان  .  با وجود همه دشواري ها، ادامه داد
هاي اجتماعي، همچون ارتباط فعاالن جنبش كارگـري بـا فـعـاالن         
جنبش زنان و دانشجويي، تالش ها را گسترش داد و به سمت ايـجـاد   

بديهي است كه چنين برنامـه  .  يك پالتفرم مبارزاتي واحد حركت كرد
مبارزاتي مي بايست بر شرايط و امكانات كنوني كشور و توان جنـبـش   

 .  مردمي متكي باشد
حزب ما همواره اعالم كرده است، و تكرار آن ضروري اسـت، كـه     
مبارزه مردم ما براي طرد رژيم واليت فقيه نيازمند عبور از مـراحـل       
گوناگون  و متناسب با سطح رشد و سازمان يافتگي جنبش مـردمـي     

اين درك در شرايط كنوني نه به معناي جدا شدن از جنبـش و    .  است
نيروهاي اجتماعي، بلكه به معناي ياري آنها براي اتخاذ شـعـارهـاي      

.  درست و واقع بينانه و منطبق بر شرايط دشوار و حساس كشور اسـت   
-حزب ما خواهان همكاري نزديك تر با نيروهاي ملي، نيروهاي ملي 

مذهبي، تشكل هاي صنفي دانشجويي، زنان و كـارگـري و هـمـه           
نيروهاي آزادي خواهي است كه در راه رهايي ايران از چنگال استبـداد  

نظري و تنگ بـيـنـي    -بايد بتوان بر اختالف هاي سياسي .  مي رزمند
هاي سياسي غلبه كرد و با همكاري، نيروي دوباره به ميدان آمده توده 

 .ها را سازمان دهي و آماده مبارزه با ارتجاع كرد
 
 

 ارزيابي كوتاهي از تحوالت جهان

  
 مقدمه

،  و اين اجالس كمـيـتـه    1384در فاصله بين پلنوم قبل، در آذرماه 
مركزي، جهان شاهد رخدادهاي مهم و شكل گيري و ادامه روندهـاي  
تعيين كننده اي بوده است كه تاثيرات مشخصي بـر مـبـارزه هـمـه          

تعميق بحران اقتصـادي سـرمـايـه       . زحمتكشان در سراسر جهان دارد
داري، رشد تمايالت هژمونيستي و جنگ طلبانه كشورهاي امپرياليستي 
به رهبري اياالت متحده، رشد رقابت بين قطب هاي سرمـايـه داري،     
ادامه رشد قدرتمند اقتصادي در چين و هندوستان و تـبـعـات آن در        
توازن بين المللي نيروها، ادامه و گسترش جنگ براي انرژي و تبعـات  
آن در خاورميانه، رشد مبارزه زحمتكشان و نيروهاي مترقي در جهان، و 
به ويژه پيروزي هاي چشمگير نيروهاي مردمي و ضد امپرياليستي در   
آمريكاي التين، عرصه هاي متنوع اين رخدادها هستند كه مي بـايـد     

در اين بررسي هدف تشخيص ارتباط مـاهـوي   .  مورد توجه قرار گيرند
 .      آنها و تاثيرگذاري متقابل اين رخدادها بر هم است

  
 بحران سرمايه داري جهاني

جهان سرمايه داري شرايط ويژه اي را از سرمي گذراند كه مشخصه 
بـازار  “ هاي اساسي آن را  بايد عدم ثبات، ترديد در رابطه با آيـنـده       

شوك بزرگ .   ، و بحران بازار هاي سهام و مالي دانست” سرمايه داري
بازار سهام در كشورهاي عمده صنعتي جهان، از چين گرفته تا پاريس، 

لندن و نيويورك، در اسفندماه گذشته، و سقوط ارزش سهام، به روشني  
درصدي ارزش سـهـام در      9تنزل شديد .   اين امر را به نمايش گذارد

درصـدي   9بازار هاي بورس  جهان در اوايل اسفند ماه  بدنبال سقوط 
ارزش سهام شانگهاي و بحران حادث از آن در سيستم مـالـي بـيـن       

در .  المللي، از مشخصه هاي كليدي بحران سـرمـايـه داري اسـت          
چهارچوب اين بحران نامترقبه، بازارهاي سهام در كشورهاي اروپايي و 

ارزش .  وال استريت در آمريكا نيز با ريزش  ارزش سهام روبرو شـدنـد  
سهام در توكيو، هنگ كنك ، سنگاپور، مالزي ، استراليـا، زالنـد نـو،        

، ” وال استريـت “ درصدي را تجربه كرد و  4فيليپين و اندونزي كاهشي 
 11بازار سهام معروف نيويورك، بدترين روز خود را از زمان حادثه ي   

 .سپتامبر از سر گذراند
هرچند كه رسانه هاي سرمايه داري سعي كردند  از آنجا كه اولـيـن   
نشانه هاي چنين موج پر قدرتي در بازار سهام شانگهاي ظاهـر شـده     
بود، ريشه هاي بحران را اساساٌ به چين نسبت دهـنـد، بـالفـاصـلـه         
مشخص شد كه علت كليدي نه در اقتصاد چين، بلكـه در اقـتـصـاد         

كليك “، رييس شركت معامالت بورس ”گراهام نيل“.  آمريكا قرار دارد
هر واقعه جدي و بزرگ در چـيـن   ”  : ، از جمله مدعي شده بود ” و شركا

سال گذشته دارد و رشد اقتصادي چـيـن      5تاثير وسيع تري در جهان نسبت به 
اما اكنون همه تحليلگران جدي اقتصاد اذعـان  ”  . براي غرب اهميت حياتي دارد

دارند كه همه نابساماني هاي اقتصادي جهان سرمايه داري را نمـي تـوان بـه        
بلكه اشكال اصلي، عدم توانايي .  حساب تحوالت مالي و اقتصادي چين گذاشت

كشورهاي سرمايه داري در رفع بحران هاي رو به افزايش اقتصادي است كه با 
كوچك ترين تغيير و يا حتي خبر، دچار تزلزل و نابساماني مي شوند و در نتيجـه  
تعداد بي شماري از كساني را كه سرمايه اي ناچيزي دارند و آن را در بـورس      
سرمايه گذاري كرده اند، به ورشكستگي مي كشاند و تمامي هستي آنها را نابود 

نقطه ي اصلي آغاز، ”  ، اول مارس،»اكونوميست«بنا به گزارش مجله .  مي سازد
 ”.اقتصاد آمريكا بود

و پس از آن در بازار بورس  جهان رخ )  فوريه 27( اسفندماه  8آنچه كه در روز 
داد، در اساس محصول ضعف سيستم سرمايه داري و تزلزل در بـازارهـاي آن       

در واقع تغيير و   .  است كه توان برخورد با بحران ها و نوسانات ناگهاني را  ندارد
تحول در چين، به مثابه تلنگري براي آشكار شدن اين بحران و ايجاد نابساماني 

تحليل گران اقتصادي در ماه هاي اخـيـر     .  عمومي در سيستم سرمايه داري بود
نشان داده اند كه عامل كليدي به وجود آورنده اين زلزله در بازارهـاي سـهـام      

 3جهان، در حقيقت انباشت كسري موازنه تجارت خارجي آمريكا بـه مـيـزان        
حقيقت اينست .  تريليون دالر است، كه اكنون نشانه هاي خود را بروز داده است

كه، اقتصاد بزرگ آمريكا از مقام يكي از بزرگ ترين وام دهندگان در جهان در   
مقطع پايان جنگ جهاني اول، اكنون به يكي از بدهكارترين اقتصاد ها بدل شده 

لذا در هر شرايطي و به هر دليلي اگر دولت ها و كمپاني هايي كه سهامي .  است
را كه اقتصاد آمريكا را روي پا نگاه داشته كنترل مي كنند، به ميزان وسيعي آن   
ها را نقد كنند، سيستم مالي آمريكا و به تبع آن بازار هاي سهام ديـگـر دچـار      

 . سرگيجه و ريزش مي شوند
بحران اسفندماه سال گذشته بار ديگر به وضوح لرزان بودن پايه هاي سيستم 

بسياري .  مالي سرمايه داري جهان را كه بر پايه دالر آمريكا قرار دارد، نشان داد
از تحليل گران مطلع اقتصادي جهان با توجه به ضعف هاي ساختاري اقتـصـاد   
اياالت متحده، در رابطه با اينكه آيا نظام مالي بين المللي با وابستگي افراطي به 

زلـزـلـه در      .  دالر آمريكا، قابل ادامه است، سئوال هاي جدي مطرح مي كنـنـد  
بازارهاي سهام بار ديگر نگراني ها و عدم اطمينان را نسبت به سالمت اقتـصـاد   
آمريكا، و به تبع آن اقتصاد سرمايه داري جهاني و رشد و گسترش نا متوازن آن، 

اكنون اين حقيقت را كه ركود و بحران تبعات گريز ناپذير سيستم .  موجب گرديد
 .  سرمايه داري است، همه قبول دارند

  
 نظامي گري و جنگ ابزار هژموني طلبي

كه منافع امپرياليسم  تحوالت بين دو اجالس، صحت اين تحليل كليدي حزب
جهاني، و در راس آن امپرياليسم آمريكا، با جنگ و نظاميگري گره خورده اسـت  

امپرياليسم براي غلبه بر آثار بحران ذاتي خود .  بار ديگر مورد تائيد قرار مي دهند
و حفظ شرايط براي ادامه و تشديد استثمار مصمم به غلبه بر مقاومت توده ها و 

در حقيقت جنگ و تسلط طلبي را نمي تـوان از مـاهـيـت         .   زحمتكشان است
امپرياليسم از يك سو از جنگ براي تامين تسلط .  سرمايه داري جهاني جدا كرد

بر بازار ها و منابع اوليه و از جمله انرژي بهره مي گيرد، و از سوي ديگر، تضمين 
ادامه توليد تسليحات مخرب و فوق مدرن و گسترش آنها در كـنـسـرن هـاي       
تسليحاتي از طريق جنگ و ايجاد تشنج در جهان بخشي از سامان يابي اقتصـاد  

اينكه در مقاطع مشخص بحران اقتصادي سرمايه داري در   .  سرمايه داري است
سـرمـايـه    .  يك قرن گذشته به جنگ هاي مهيب دامن زده شده تصادفي نيست

داري جهاني و به ويژه محافل حاكمه اياالت متحده آمريكا در سال هاي آغازين 
قرن بيست ويكم، براي غلبه بر ركود اقتصادي اين سال ها نياز به جنگ افروزي 
و گسترش تشنج در جهان داشته است، و اين حقيقت مسئوليت هاي مشخصـي  
را در مقابل نيروهاي مترقي و طرفدار سوسياليسم قرار مي دهد كه در بـخـش     

حقيقت اينست كه، كره خاكـي مـا     .  هاي بعدي گزارش به آن خواهيم پرداخت
ديگر در معرض تهديد جنگ، خرابي و كشتار جمعي قرار گرفته  بيشتر از هرزمان

امپرياليسم به سركردگي آمريكا، تهاجم نظامي، سياسي و اقتصادي خود را .  است
در جهان افزايش داده است و در اين ميان كنسرن هاي تـولـيـد و تـجـارت            

بودجه .  تسليحات نظامي بيشتر از گذشته نقش تعيين كننده را بر عهده گرفته اند
گرفته تا اتحاديه اروپا، از روسيه و  هاي نظامي در سراسر جهان از اياالت متحده

چين گرفته تا هند و عربستان، افزايش قابل توجهي داشته اند و منابعي كه مـي  
تواند به مبارزه با فقر، بيماري، عدم توسعه و بيسوادي اختصاص يابد، به حسـاب  

پس از .  هاي بانكي انحصار هاي تسليحاتي و قاچاقچيان اسلحه سرازير مي شود
، برخي خام خياالنه بر ايـن بـاور     ” پايان جنگ سرد“    فروپاشي اتحاد شوروي و

پـس از حـملـه        .  بودند كه هزينه هاي نظامي رو به كاهش خواهد گـذاشـت    
سپتامبر به ساختمان مركز تجارت جهاني در نيويورك  گـرايـش      11تروريستي 
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جديدي در رابطه با افزايش بودجه هاي نظامي، به ويـژه در ايـاالت       
” جنگ هاي پيش گـيـرانـه   “ متحده، قدرت گرفت كه پايه بر دكترين 

 .بوش داشت
آمريكا در  شده از سوي محافل رسمي  بر اساس اسناد رسمي منتشر

مبارزه بـا    “ و  2001سپتامبر  11، به بهانه حمله تروريستي 2003سال 
دكترين جورج بوش ارايه و در شرايط آن زمان مورد ”  تروريسم جهاني

اين دكترين تجاوزگرانه عالوه بـر    .  تاييد كنگره ي آمريكا قرار گرفت
دادن حق به اياالت متحده براي آغاز يكجانبه جنگ، براي نخستـيـن   
بار استفاده از سالح هسته اي عليه كشورهاي غير هسته اي را نـيـز       

دولت بوش با توسل به چنين دكتريني به يـكـبـاره      .  مجاز مي شمارد
خواهان افزايش نجومي در بودجه  نظامي اين كشور شد، بودجه اي كه 
پيش از آن نيز فشار سنگيني را بر دوش ماليات دهندگان آمريـكـايـي    

 .تحميل كرده بود
 34،   2005تا    1996فاصله بين سال هاي  بودجه نظامي جهان در

 80درصد افزايش داشته است كه در اين ميان سهم اياالت متـحـده     
 .درصد است
باالترين ميزان بودجه نـظـامـي را دارا           كشوري كه 15همچنين 

درصد هزينه هاي نظامي جهان را بـر عـهـده       84هستند، در مجموع 
دارند و سهم اياالت متحده ، به تنهايي، بيش از نيمي از مجموع هزينه 

 . هاي نظامي جهان است
ميليارد دالر، فرانسه  59.2ترتيب، انگلستان  پس از اياالت متحده، به

ميلـيـارد دالر،      43.7ميليارد دالر، ژاپن  49.5ميليارد دالر، چين  53.1
ميلـيـارد    29.9ميليارد دالر، ايتاليا  34.7ميليارد دالر، روسيه  37آلمان 

ميليارد دالر، قـرار     23.9ميليارد دالر، و هندوستان  29دالر، عربستان 
دالر و هندوسـتـان    37دارند، كه در اين ميان سهم چين براي هر نفر 

 .دالر است 21
اين ارقام تنها برآورد هستند و با حساس شدن شرايط براي ايـجـاد     

آمريكا در كشورهاي اروپاي شـرقـي، و       ”  سيستم دفاع ضد موشكي“ 
همچنين تالش ژاپن براي ايجاد سيستم مشابه، اين بودجه نامـكـفـي    
مي نمايد و احتماأل دولت بوش بودجه بيشتري را براي تامين مـخـارج   

اين اقدامات، بالطبع عكس العمل سايـر  .  اين سيستم تقاضا خواهد كرد
كشورها، از جمله روسيه و چين، را به همراه خواهد داشت كه مخالفت 
خود را با گسترش اين سيستم اعالم كرده اند، و يا هنـدوسـتـان كـه       
اعالم كرده است سيستم دفاع ضد موشكي را در كشور خـود ايـجـاد      

تمامي اين روند به مفهوم افزايش هرچه بيشتـر بـودجـه      .  خواهد كرد
نظامي در جهان،  و طبيعتاٌ كاهش بودجه هاي الزم براي امور رفاهـي  
و اجتماعي مردم، خطر افزايش جنگ ها ي بيشتر و بي ثباتي فزاينـده  

در كنار آن نيز صنايع عظيم نظامي شادمانـه صـاحـب      .  تر خواهد بود
 .سودهاي نجومي و انباشت بيشتر سرمايه خواهند شد

  
 بحران خاورميانه و مبارزه براي صلح و ترقي

تحوالت بغرنج منطقه خاورميانه در دوره مورد گزارش، در اسـاس      
نمايانگر نظامي گري امپرياليسم و ادامه تالش هاي آن براي تثبـيـت   

ادامه اشغال عراق، سيـاسـت   .  حاكميت همه جانبه خود بر منطقه است
هاي سئوال برانگيز اياالت متحده در قبال اين كشور و آينده سيـاسـي   
آن و تشديد درگيري هاي داخلي اين كشور، از عناصـر عـمـده هـر         

عراق در سال هاي اخير به .  تحليلي در رابطه با اوضاع خاورميانه است
دليل سياست هاي اياالت متحده به عرصه تجربه يابي ارتجاعي ترين 

گرفته تا سـرسـپـردگـان و       ”  القاعده“ محافل منطقه اي، از طرفداران 
مزدوران عربستان سعودي و ديگر حكومت هاي ديكتاتوري منـطـقـه،    

تروريسم حيات سياسي، اقتصادي، اجـتـمـاعـي و         .  تبديل شده است
 .  فرهنگي و آيكپارچگي عراق را زير عالمت سئوال برده است

يكي از عمده ترين مسايل در سال گذشته در اين رابطه، گسـتـرش   
تاثير ادامه اشغال و خونريزي در عراق در تحوالت سـيـاسـي ايـاالت       

انتخابات مياندوره اي مجلس سنا و كنگره آمريـكـا  در       .   متحده بود
به وضوح نشان داد كه ادامه حضور اشغالگرانـه ايـاالت      2006نوامبر 

متحده در عراق و جنگ و پي آمدهاي آن به مسئله اي اصلي در خـود  
 .آمريكا تبديل شده است

انتخابات ماه نوامبر، كه به پيروزي حزب دموكرات در بدست گرفتن 
كنترل كنگره و بركناري وزير دفاع جنگ طلب آمريكـا و يـكـي از          
طراحان اصلي جنگ يعني دونالد رامسفلد منجر گـرديـد، تـلـنـگـري         
قدرتمند بر سياست آمريكا در عراق وارد كرد و طرح ضرورت تعـيـيـن    

زمان مشخص براي خروج سريع نيروهاي اشغالگر و باز نگري سلسله عوامـلـي   
. كه در حمله نظامي به عراق و ادامه فاجعه بار آن موثر بوده اند را موجب گرديد

مبارزه براي خروج سريع نيروهاي آمريكا به پالتفرم مخالفان دولت جورج بوش 
موفقيت در اين امر  تاثير مهمي بـر رونـد     .   بدل شده است، اهميت زيادي دارد

اعاده صلح و ثبات در خاور ميانه و جلوگيري از فتنه انگيزي امپرياليسم و رژيـم  
حزب ما، هـم صـف بـا حـزب             .   هاي وابسته به آن در منطقه خواهد داشت

كمونيست عراق و ديگر نيروهاي ضد جنگ و صلح طلب، بر اين باور است كـه  
پيروزي در اين مبارزه مانع از آن مي شود تا  نظامي گري نـيـروهـاي مـاوراي        
راست و نو محافظه كار در آمريكا و متحدان آنان در منطـقـه، بـا تـجـاوزات          
ماجراجويانه،  خاور ميانه و كل دنيا را در فاجعه اي با پي آمدهاي غير قابل پيش 

 .بيني درگير كنند
 –سياست گذاران اياالت متحده بدون هيچ توجهي به تـبـعـات سـيـاسـي           

اين جنگ نزديك به يك تريليـون  .  اجتماعي جنگ بر ادامه آن اصرار مي ورزند
كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا، در دسـامـبـر      .  دالر هزينه داشته است
. جان و دالر آمريكائـي را دارد     ”   ارزش سرمايه گذاري“گذشته گفت كه عراق 

اين مشخص است كه وزير خارجه آمريكا در چنين اظهار نظري چشم به كنترل 
منابع سرشار نفت و گاز منطقه دارد كه در صورت موفقيت اين كشور در جهـت  
دادن جنگ در راستاي برنامه استراتژيك نو محافظه كاران حاكم در واشنگتـن،  

 . در اختيار آن قرار مي گيرد
مبارزات خلق هاي خاورميانه براي پايان بخشيدن به سلطه امپرياليسم نقش  

. مهمي را در مبارزات اجتماعي و دفاع از حقوق كارگران و مردم بازي مي كـنـد  
اين مبارزه در راستاي مقاومت در مقابل استراتژي آمريكا براي تامين هژمـونـي   

اصطالحي كـه     –” خاورميانه نوين“و يا ” خاورميانه بزرگ“خود تحت نام طرح 
 .ادامه داشته است –بعد از تجاوز سال گذشته اسرائيل به لبنان رايج شده است 

خلق هاي منطقه با درك صحيح ماهيت طرح هاي امپرياليـسـم آمـريـكـا،        
مخالفت خود را با تحميل الگوهاي كاخ سـفـيـد زيـر پـوشـش طـرفـداري                 

 .  اعالم كرده اند” رفرم“و ” دموكراسي”از
اياالت متحده نمي تواند زير پوشش مبارزه با فقر و عقب ماندگي و دفـاع از      

 . سياست هاي خود را در خاورميانه توجيه كند -از جمله حقوق زنان -حقوق بشر
حمله نظامي اسرائيل با حمايت مستقيم اياالت متحده و متحدان اروپائي آن   
به نوار غزه و سپس به جنوب لبنان، در تابستان گذشته، از عمده ترين تحـوالت  

حزب ما از همان ابتدا حمالت همه جانبه و حساب شده اسرائيل را .  منطقه است
طراحي شده توصيف كرد و بخشي از طرح آمريكايي بـراي ايـجـاد          -از پيش

ما اين حمالت را به مثابه بخشي از بـرنـامـه        .   ارزيابي كرد”  خاورميانه جديد“ 
استراتژيك اياالت متحده، ناتو و برخوردار از حمايت جامعه اروپا براي منـطـقـه،    

ما هدف حمالت نظامي همه جانبه اسرائيل به فلسطين و لبنان و   .  افشاء كرديم
گـورسـتـان    “ سكوت حساب شده اياالت متحده و اتحاديه اروپا را متوجه ايجاد   

دانستيم كه در آن هر نيروي مقاومي در مقابل نظم، ستـم و تـوحـش        ”  آرامي
اين اهميت دارد كه به ياد آوريـم جـورج     .  امپرياليستي هدف قرار خواهد گرفت

اكنون موقع درگيري شديد در “: بوش در اعالم مخالفت با آتش بس فوري گفت
خاورميانه است، اما هدف ما تبديل آن به يك لحظه فرصت و يك شانس براي 

ماهيت تغييرات وسيع مورد نظر بوش را در     ”   . تر در خاورميانه است تغيير وسيع
طول سال گذشته در جريان تعميق بحران در فلسطين و لبنان مشاهـده كـرده     

در نتيجه سياست هاي توطئه گرانه و تفرقه افكنانه آمريكا و اسرائيل يـك    .  ايم
سال پس از اين ماجراجويي دولت خودمختار فلسطين عمالٌ سقوط كرده و دولت 

حزب ما در طول سال گذشته به .  لبنان در چنگال بحران سياسي فلج شده است
طور پيگيري در راستاي افشاي طرح هاي رسواي اياالت متحده در رابـطـه بـا      

هاي امپرياليستي براي كنترل استعماري  به مثابه ادامه تالش”  خاورميانه بزرگ“ 
به باور ما دولت آمريكا از هر بهانه اي براي توجيه حضور .   اين منطقه اقدام كرد

نظامي محسوس خود در منطقه و ادامه حمايت از متحدان استراتژيك خـود در    
. استفاده كرده است منطقه مانند اسرائيل، تركيه، مصر، اردن، پاكستان و ديگران 

هـاي     كليد درك واقعيت اوضاع خاورميانه در درك دور باطـل مـاجـراجـويـي       
هاي محلي عليه مردم منطقـه   هاي جنايتكارانه ديكتاتوري امپرياليستي و سياست

است، كه هر يك  به ديگري كمك كرده و به طور مستقيم و غيرمستقيم ايـن    
 .كنند تر مي تراژدي را طوالني

 
حزب توده ايران روند رخداد ها در مناطق فلسطيني در ماه گذشته، و گسترش 

را ”  سازمان الـفـتـح     “ و ”  حماس“ درگيري هاي نظامي بين نيروهاي وابسته به 
براي به دست آوردن ”  حماس“ عملكرد كودتاگونه .   بسيار منفي ارزيابي مي كند

كنترل كامل در غزه، از طريق حمله نظامي، و دو پارچه شدن قـلـمـرو تـحـت        
كنترل دولت خودمختار فلسطين عمالً شرايط دشوار و كم سابقه اي را در مبارزه 
خلق فلسطين براي حل مسئله اشغال اراضي و تشكيل يك كشور مستقل ايجاد 

 ...ادامه گزارش هيئت سياسي 
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 . كرده است
اما واقعيت اين است كه نمي توان دليل ريشه اي ايـن وضـعـيـت       

” سازمان الفـتـح  “ و ”  حماس“ بحراني را منحصراٌ در درگيري هاي بين 
وضعيت موجود در اساس محصول سياست هاي هدفمند .  جستجو كرد

 .  اسرائيل تحت حمايت مستقيم اياالت متحده است
ما ادامه رخدادهاي اخير را نه فقط براي مردم فلسطين، بلكه بـراي    
منافع همه مردم و كشورهاي منطقه خاورميانه زيان آور و مـخـرب         

حزب توده ايران بر اين باور است مادامي كه مسئله .   ارزيابي مي كنيم
فلسطين در راستاي منافع مردم فلسطين و بر اساس قطعنامـه هـاي     

مـا  .   سازمان ملل متحد حل نشود، خاورميانه روي صلح را نخواهد ديد
همدوش همه نيروهاي صلح طلب و مترقي منطقه و جهان، مـبـارزه     
براي حل مشكل فلسطين، پايان اشغال عراق و بر چيده شدن تمامـي  

 .پايگاه هاي نظامي آمريكا در منطقه را ادامه خواهيم داد
 
 

 تالش براي كنترل بازار انرژي
تالش انحصار هاي نفتي براي حفظ كنترل خود بر منابع عظيم نفت 
و گاز خاورميانه و همچنين منطقه درياي خزر را بايد از كليدي تـريـن   
عامل هاي موثر در عملكرد امپرياليسم آمريكا و اصرار بر پيشبرد طرح 

وابستگي عمـده  .  قلمداد كرد»  خاورميانه جديد« و »  خاورميانه بزرگ« 
اقتصاد هاي عظيم كشورهاي سرمايه داري و زندگي روزانه جوامع آنها 
به استفاده از فرآورده هاي نفتي به اين معني است كـه كشـورهـاي        
سرمايه داري عمالٌ ادامه سيستم اقتصادي حاكم بر جهان را به شكلي 

حمله ارتش هـاي    .   به ادامه سيركنوني انرژي به بازار منوط مي كنند
مجهز آمريكا و متحدانش به افغانستان و عراق، اشغال اين كشور ها و 
ادامه سياست هاي تحريك آميز اين كشورها در سال هاي اخير عليـه  
ايران و سوريه، و كالٌ راستاي اصلي سياست و ديپلماسـي غـرب در       
رابطه با كشورهاي عربي و همچنين آسياي مركزي، متاثر از سياسـت  
استراتژيك سرمايه داري جهاني براي حفظ كنترل بر منـابـع انـرژي      

 .  است
ضروري است كه در اين تحليل به برخي بازبيني هـا در روابـط          

ديپلماتيك اياالت متحده با كشورهاي عربي، و به ويژه با عـربسـتـان    
سعودي و مصر در دو سال گذشته، در جهت برطرف كردن نـگـرانـي      

ايـن  .  هاي آنان از تبعات ديپلماسي آمريكا در منطقه اشاره بـكـنـيـم      
حقيقت پايه بر يك ارزيابي جديد از تبعات سياست هاي اياالت متحده 
در دوره اول رياست جمهوري جورج بوش داشته و متاثـر از بـرخـي        

اينكه در   .  تغييرات در تركيب مهره هاي كليدي در دولت آمريكا است
در »  دموكراسي«طول اين دوره اصرار سياستمداران آمريكا برگسترش 

بـه  »  خاورميانه جديـد « خاورميانه كنار گداشته مي شود، فرمول بندي 
از سوي خانم كوندوليزا رايس، وزير خارجه، و » خاورميانه بزرگ«جاي 

رابرت گيتز، وزير دفاع كنوني اياالت متحده، مطرح مي شوند، و انتقـاد  
هاي سران آمريكا از نحوه عمل حكام كشور هاي عربي كم رنگ مي 
شود، پايه در اين ارزيابي دارد كه ادامه راهكرد هاي پـيـشـيـن مـي        

 .توانست به نفع سياست آمريكا نباشد
در چند سال اخير دولت روسيه سياست بسيار فعالي را در رابطـه بـا     
منابع و بازار انرژي درقلمرو كشورهاي اتحاد شوروي سابق دنبال كرده 

اينكه در سال هاي اخير روسيه به مثابه يكي از عمـده تـريـن      .  است
صادر كنندگان گاز به كشورهاي اروپا، و ازين منظر تاثـيـر گـذار بـر         
سياست هاي انرژي در كشورهاي اروپاي غربي، تبديل شـده اسـت،       

يـك تـحـول      .  نمي تواند براي سرمايه داري جهان كم اهميت باشـد 
كليدي در اين رابطه، احتمال جدي تشكيل يك بازار مشترك انـرژي    
در آسياي مركزي و بر حول منابع نفتي درياي خزر با شركت روسـيـه   

تالش هاي اياالت متحده را براي دائمي كردن حضور نظـامـي   .  است
ناتو در افغانستان، و سياست بغرنجي كه اين كشور در قـبـال دولـت        
نظامي حاكم در پاكستان اتخاذ كرده است، مي بايست در اين راسـتـا   

 .    ارزيابي كرد
 
  

 مبارزه اي كالسيك در اروپا
اتحاديه اروپا، به مثابه كلوپ سرمايه داري اروپا، با هدف تـبـديـل      
شدن به قطب برتر سرمايه داري جهان و پشت سـرگـذاردن ايـاالت      

متحده از نظر بهره وري نيروي كار و كاربرد تكنولوژي، اعمال سياسـت هـا و       
اينكه در سال هاي اخـيـر   . قوانين نوليبرالي جديدي را مورد توجه قرار داده است

تمامي قوانين و مقررات بازار نيروي كار، سرمايه گذاري در عرصه آموزش هـاي  
اسـتـراتـژي    “ .  بوده است، اتفاقي نيـسـت  ”  استراتژي ليسبون“ حرفه اي متاثر از 

كه در عمل ابزار عمده براي سازماندهي ليبراليزه كردن تمامي عرصـه  ”  ليسبون
سران اروپا  2000اجتماعي اتحاديه اروپا است، در اجالس سال   -هاي اقتصادي

در ليسبون و با هدف مشخص تبديل اقتصاد اروپا به مدرن ترين و رقابتي ترين 
تغييرات عمده در رابـطـه بـا        .  اقتصاد جهان در ظرف ده سال به تصويب رسيد

تامين اجتماعي در كشورهاي اروپايي، تغيير قوانين مربوط به مددهاي اجتماعي، 
تغيير سن بازنشستگي و تجديد سازمان آموزش هاي حرفه اي در سـال هـاي     

 .  است” استراتژي ليسبون“اخير همه منبعث از 
سرمايه داري اروپا، كه در قالب ساختارهاي رسمي اتحـاديـه اروپـا نـظـيـر           
كميسيون اروپا، پارلمان اروپا، و بانك مركزي اروپا عمل مي كند، خواهان كسب 

نوليبراليسم حاكم نشان داده اسـت كـه     .  تمامي قدرت اقتصادي و سياسي است
جائي كه سود بري و رقابت با اياالت متحده و آسيا مطرح است، هـيـچ گـونـه       
مالحظات اجتماعي را بر نمي تابد، و حمله به دستاوردهاي مبارزاتي زحمتكشان 

 .  و طبقه كارگر را ادامه داده و تشديد كرده است
در حالي كه صدها ميليون زحمتكش اروپايي طالب يك اروپاي دموكراتيك و 
به لحاظ اجتماعي منعطف و مسئول و خدمتگزار توده ها هستند و براي آن مـي  
رزمند، سرمايه داري نوليبرال براي ادامه و تشديد استثمار خواهان در كف گرفتن 

 .تمامي قدرت است
چنين قطب بندي اي در مبارزه طبقاتي نمي تواند در صف بندي نـيـروهـاي      

سوسيال دموكراسي قدرتمند و پرسـابـقـه اروپـا       .  سياسي در اروپا بي تاثير باشد
دراين چنين فضايي هرچه بيشتر نقش سنتي خود به مثابه مشاطه گران آشـتـي   
طبقاتي را از دست مي دهد و بي پرده در جبهه مقابله با زحمتـكـشـان نـقـش        

آلمان كه در آن براي نخستين  2005انتخابات سال .  مستقيم به عهده مي گيرد
بار هيچ يك از دو حزب سوسيال دموكرات و دموكرات مسيحي نتوانستند چـون  
گذشته اكثريت الزم را براي تشكيل دولت به دست بياورند، و لذا مجبور شـدنـد   

. متحداٌ يك دولت ائتالفي تشكيل بدهند، نمونه مشخصي در اين رابطـه اسـت    
آلـمـان، كـه در        ”  حزب چـپ   “ روند شكل گيري، ساختاري شدن و درخشش 

كرسي پارلماني محاسبات سرمايـه داري     53درصد آرا و  8،7انتخابات با كسب 
البته ايـن امـر       .  آلمان را بر هم ريخت، انعكاسي از اين صف بندي جديد است

در تعدادي از كشورهاي اروپايي و ازجمله هلند، اتريش،  .  منحصر به آلمان نيست
. فنالند، دانمارك، بلژيك، لهستان و اسلواكي چنين ائتالف هايي در قدرت است

و حـزب    ”  حزب كارگـران “ شاهد تشكيل دولت ائتالفي  2006در هلند در سال 
سـوسـيـال    “ در اتريش نيز در همين سال احـزاب      .  بوديم” دموكرات مسيحي“

چپ“ براي تشكيل دولت ائتالفي به اصطالح ”  دموكرات مسيحي“ و ”  دموكرات
در فرانسه نيكالي ساركوزي، نماينده ارتجاعي تريـن  .  به هم پيوستند”  راست  -

محافل راست، پس از پيروزي اخيرش در انتخابات رياست جمهوري سعي كرده 
است با دعوت برخي اعضاي سرشناس حزب سوسياليست فرانسه به شركت در   

. دولت خود، عمالٌ شق ديگري ازاين رهكرد جديد نوليبراليسم را به كـار گـيـرد     
مهم اينست كه برنامه عمل چنين دولت هايي صد در صد نو ليبرالي و جـهـت     

اقتصادي آن ها در رابطه با كاهش حقوق بازنشستگـي، كـم       -حركت اجتماعي
كردن سهميه كارفرمايان در هزينه هاي سيستم تامين اجتماعي، بـخـشـودگـي     
مالياتي براي سرمايه هاي بزرگ، و در عوض، افزايش ماليات هاي غير مستقيم 

 .  بر خالف منافع زحمتكشان است
اروپا و احزاب راست ”  سوسيال دموكراسي“ يك هدف عمده ائتالف نا مقدس 

سنتي، تسريع پيش برد اصلي ترين پروژه هاي سرمايه داري اروپـا در قـالـب        
با راي منفي  2005است كه در سال ”  قانون اساسي اتحاديه اروپا“ تصويب يك 

سـران  .   مردم در همه پرسي هاي فرانسه و هلند با سدي بلند روبـه رو شـد        
اتحاديه اروپا كه متوجه شده اند در اين رابطه  با مخالفت گسترده زحمتكشان و 
نيروهاي مترقي روبرو هستند، با تغيير نام اين سند اساسي و برخي تـغـيـيـرات       

” قانون اساسي ساده شـده “ شكلي، اكنون عنوان مي كنند كه براي تصويب اين 
 .   نيازي به همه پرسي ندارند و تائيد پارلمان هاي كشورهاي عضو كافي است

فراكسيـون  “ ، عضو رهبري حزب كمونيست فرانسه و رهبر ” فرانسيس وورتز“ 
البته پذيرش سيستـم  “ :  در پارلمان اروپا، در اين باره چنين مي گويد”  چپ متحد

مـع الـوصـف امـروزه         .   سرمايه داري براي سوسيال دموكرات ها تازگي ندارد
” سوسيال ليبـرال “ رهبران سوسيال دموكرات زير سيطره و فرمانروائي ايده هاي 

عالوه بر آن، انعكاس اين .  سرباز مي زنند”  بازار آزاد“ از بريدن از استيال و تسلط 
پديده در مكانيسم اروپاي واحد سبب مي شود كه سوسيال دمـوكـرات هـا و          

و ) كه به مثابه شوراي وزيران است(دموكرات مسيحي ها، چه در كميسيون اروپا 
و از سوي اين ائتالف ها، جـهـت   ”  . چه در پارلمان اروپا به اتفاق هم عمل كنند

گيري كميسيون اروپا به هيچ وجه زير عالمت سئوال قرار نمي گيرد و احـزابـي   
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كه چنين پروژه هايي را مورد اعتراض قرار مي دهند به اپـوزيسـيـون      
كه در ”  حزب سوسياليست هلند“ حزب چپ آلمان و يا .  رانده مي شوند

انتخابات توانستند آراء قابل توجهي كسب كنند، از دولت هاي ائتالفـي  
 .بركنار هستند

  
در مقابله با تهاجم نوليبراليستي سرمايه داري، زحمتكشان اروپـا بـا     
حمايت از نيروهاي چپ و پيوستن وسيع به جنبش مخالفت با جنگ و 

خردادماه  گذشـتـه،    2در .  خود را سازماندهي مي كنند”  جهاني شدن“ 
، رئيس بانك مركزي اروپـا، در جـريـان        ” كلود تريچت“ هنگامي كه 

يازدهمين كنگره كنفدراسيون سنديكا هاي اروپا در شـهـر سـيـويـل        
سخن فرمائي كنـد،  ”  اعتدال دستمزدها“ اسپانيا، كوشيد در باره مزاياي 

سخنگوي سرمايه داري اروپا گفته .  عكس العمل سنديكا ها فوري بود
بايد رقابت آميزبودن دستمزدها را به حساب آورد، و از افـزايـش     ” : بود

”  . مداوم آن اجتناب كرد تا بتوان از فشار تورم قيمت ها اجتناب ورزيـد 
، در ايتاليا، دبيركل عمده )متال. گ.آ(در آلمان اتحاديه كارگران فلزكار  

بـه شـدت بـه آن          .)  ال. آي. جي. سي( ترين سازمان سنديكائي كشور 
درصد حقوق بگـيـران شـركـت        95اعتراض كردند و در همين زمان 

 . راي به يك اعتصاب همگاني دادند) دويچه تلكوم(مخابرات آلمان 
ميانـه در انـتـخـابـات            -چپ  -پيروزي جبهه نيروهاي كمونيست 

پارلماني ايتاليا و بركناري برلسكوني و ائتالف راست از قدرت را بـايـد   
انعكاسي از پاسخ مبارزه جويانه زحمتكشان بـه نـيـروهـاي مـدافـع           

در نتيجه اين پيروزي، اكنون رفيق فـائـوسـتـو     .  نوليبراليسم تلقي كرد
برتينوتي، رهبر سرشناس حزب احياء كمونيستي ايتاليا، سـخـنـگـوي       
پارلمان اين كشور است، و بر رغم برخي اختالف نظرهاي جـدي در      
ائتالف حاكم، احزاب كمونيست و راديكال ايتاليا نقش پررنگي را در     

در قـبـرس   .  سياست هاي داخلي و بين المللي اين كشور ايفا مي كنند
آكل، حزب زحمتكشان مترقي قبرس، با سازماندهي يك مبارزه اصولي 
در دفاع از منافع زحمتكشان و اولويت هاي ملي، به حزب برتر كشـور  

درصد آرا در انتخـابـات    4/32موقعيت آكل با كسب .  تبديل شده است
به )  كرسي 56از مجموع  ( كرسي پارلماني  18و  2006پارلماني سال  

. عنوان قوي ترين حزب سياسي قبرس بار ديگر مورد تائيد قرار گرفت
رفيق كريستوفياس، دبيركل حزب، در چند سال اخير رئيس مـجـلـس    

بوده و آكل در ائتالف با دو حـزب  )  براي اولين بار در تاريخ اين كشور( 
كنگره فوق العاده .  چپ ديگر قبرس در دولت شركت تعيين كننده دارد

آكل در تيرماه سال جاري تصميم گرفت كه رفيق كريستوفـيـاس در     
 .  انتخابات رياست جمهوري در دور بعد مستقيماٌ كانديدا شود

مبارزه بغرنج كمونيست ها و نيروهاي چپ در پـرتـغـال، يـونـان،          
جمهوري چك و آلمان براي توقف سياست هاي نوليبرالي نـيـروهـاي    
حاكم، بر رغم دشواري و توازن نامساعد قوا، توانسته است بـه طـور       

 . محسوسي صفوف مبارزاتي زحمتكشان را سازماندهي كند
اين حقيقتي است كه مبارزه اي حياتي و پراهميت در اروپا در جريان 
است و به اشكال مختلف و ازجمله اعتراض ها، اعتصاب ها، تظاهرات 

در پاره اي از اين .  خياباني و اشكال ديگر مبارزه خود را ظاهر مي سازد
موارد اين مبارزات آن قدر شديد و جانانه است كه دولت ها و احـزاب    

نمونه بـارز آن      .  سياسي حاكم را به عقب نشيني كامل وادار مي سازد
بود كه  2006نبردجانانه جوانان، دانشجويان و كارگران فرانسه در سال 

به صورت اعتراض ها و نمايش هاي خياباني، عليه پيش نويس قانوني 
 -اثر اجـتـمـاعـي      .   به راه افتاد”  قرارداد اولين استخدام“ تحت عنوان 

سياسي اين مبارزه چنان بود كه دولت و شخص رئيس جمهور مجبـور  
رئـيـس   ”  تـوشـيـح   “شدند اجراي اين قانون را، حتي پس از تصويب و 

 .   بگذارند” مسكوت“جمهور، 
     

 روسيه و روند شكل گيري يك عامل موازنه بين المللي
يكي از مهم ترين پديده هاي دوره مورد گزارش، رشد بي سـابـقـه    

. تنش در روابط سياسي بين كشورهاي غربي و فدراسيون روسيه اسـت 
نـگ  ج“ بي پايه نخواهد بود كه نتيجه گيري شود كه شكل جديدي از 

اگر در دوره حـكـومـت      . در روابط دو طرف در حال تدوين است”  سرد
يلتسين و همپالگي هاي نااليق و سرسپرده به غـرب اش، ايـاالت         

نيروهاي بـازار  “ و ”  دموكراسي“ متحده و اتحاديه اروپا از پايه اي شدن 
با روسيه ابراز مسرت مي كردند، امروز رسانه هاي ”  هماهنگي“ و ”  آزاد

قدرت گيـري  “ در روسيه، ”  رشد ناسيوناليسم“ غربي بالوقفه از خطرات 

ريچارد .   به دولت پوتين داستان سرايي مي كنند”  عدم اعتماد“ و ”  مركز و دولت
تيرماه در مصاحبه  28، در  مورخ و كارشناس مشهور امور سياسي آمريكاپايپس، 

، يكي از پرتيراژ ترين نشريات ايتاليا، مدعي شد كه روسيه ”كورير دال سرا“اي با 
اعمال فشار بر اقتصاد اروپـا و       ابرقدرت ودر تالش براي تبديل دوباره به يك 

اگر تا چند سال پيش تالش اين بود كه با معرفي روسيه بـه    .  حتي جهان است
مثابه يك جزء جدائي ناپذير سرمايه داري جهاني، و ضـرورت هـمـكـاري و           
هماهنگي با آن حتي بر تحوالت منفي و غير مدني و ضدمردمي در اين كشـور    
در سال هاي پس از فروپاشي سوسياليسم چشم فرو بسته شود، اكنـون هـمـه      
اجزاء سياست خارجي، روابط تجاري با كشورهاي ديگر و اعمال يك سـيـاسـت    
مستقل در رابطه با تحوالت اين كشور از سوي پوتين مورد سئوال و قابل تنبيـه  

 . گزارش مي شود
سـرنـوشـت    “ :  رفيق زيوگانف سال پيش در تحليل اين وضعيت اظهار داشـت 

رژيمي كه توسط غرب در روسيه به قدرت رسيد و با پول غرب تحت حاكميـت  
جـدي     يلتسين موجوديت يافت، امروزه براي اربابان خود به منبع نگراني هـاي   

آنها در هراسند كه كنترل را در روسيه از دست بدهند، روسـيـه   .  تبدل شده است
. در صحنه بين المللي  و داراي منابع طبيعي بي پاياني اسـت    يك بازيكن قوي 

روسيه و كشيدن خطي از جمهوري هاي سـابـق    تهديد به دخالت در امور داخلي
شوروي، كه امروزه تحت كنترل غرب اند به دور روسيه، از داليل عمده برخـورد  

 ”.دائم با رئيس جمهور پوتين است
، ”كنترل روسيه بر منابع انرژي اروپا“اگر كشورهاي غربي يك باره از وحشت  

” احتمال يك دوره ديگر رياست جمهوري پوتين“ ، ” نقض حقوق بشر در روسيه“ 
بيش از هر دوره اي در دو دهه گذشته به حربـه  ”   تهديد كشورهاي همسايه“ و 

منزوي كردن روسيه مي انديشند، مسئله نه در تغيير پايه اي ماهيت سـيـسـتـم     
حاكم بر اين كشور،  بلكه مقاومت در مقابل پديده ظهور روسيه به عنوان يـك    

روسيه در سال هاي اخيـر  .  رقيب و يك كشور سرمايه داري قدرتمند ريشه دارد
نظامي و نفوذ سنتي در برخي مناطق جهان بـه طـور       -بر پايه قدرت اقتصادي

فزاينده اي نقش مستقلي را در رابطه با تحوالت جهان در خاورميانه و يا آسيا در 
اينكه روسيه براي خود منافع مشخصي را قائل باشد و يـا در    .  پيش گرفته است

همكاري با كشورهاي ديگر در جهت ايجاد يك وزنه تعادل آفرين در تحـوالت  
بكوشد، براي سرمايه داري   )  عضويت در پيمان همكاري هاي شانگهاي( جهان 

 .   حاكم در كشورهاي انگلوساكسون مورد پذيرش نيست
برخي از سياستمداران غربي در ماه هاي اخير علناٌ اعمال نوعي سيستم تحريم 

بايد جهت برخـورد  “ :  تكنولوژيك عليه روسيه را مطرح مي كنند  -هاي اقتصادي
روش بازدارنده اي مخصوصا در بخش اقتـصـادي    با روسيه مانند شوروي سابق

كمپاني هاي نفتي غربي ديگر نبايد با روسيه قرار دادي منعقد كنند .  كرد تنظيم 
البتـه  .  ” و بانك ها نيز از تامين مالي و سرمايه گذاري در اين كشور امتناع ورزند

اين سياست هاي خصمانه در چارچوب اقتصادي باقي نمانده و تصميم ايـاالت    
متحده بر استقرار پيشرفته ترين سيستم موشكي خود در لهستان و جـمـهـوري    
چك، دو كشوري كه در حال حاضر عضو پيمان تجاوزگر ناتو هستند، قصد خود 

 .  به اعمال فشار به روسيه را به نمايش مي گذارد
رئيس جمهور روسيه حكم توقف اجراي پيمان نيروهـاي مسـلـح      تيرماه  23 

را تا زماني كه كشورهاي ناتو اجراي آن را بـا        ”  سي اف اي“ معمولي در اروپا 
امضـا شـده      1990كه در سال ”  سي اف اي“   . كردحسن نيت آغاز نكنند، امضا 

بود، محدود كننده انواع، ميزان و جايگاه استقرار نيروهاي مسلح ناتو و اتـحـاد       
در    كشورهاي عضو ناتو و روسـيـه    .  در اروپا بود   جماهير شوروي سوسياليستي

اين پيمان را پذيرفتند، امـا كشـورهـاي       در استانبول ويرايش جديد 1999سال 
عضو ناتو از تصويب آن امتناع كرده و خروج نيروهاي روسيه از گـرجسـتـان و      

گرچه مقام هاي روسي هـيـچ     .  كردند به عنوان شرطي مطالبهپريدنستروويه را 
گونه اشاره اي در ارتباط اين اقدام خود با استقرار دفاع ضد موشكي آمريكـا در    

سي “ نكرده اند، وليكن  مشخص است كه كارشناسان هم اكنون روسيه مرزهاي
 . را به خاك سپرده و درباره رقابت جديد تسليحاتي صحبت مي كنند” اف اي

سردي روابط ديپلماتيك بين انگلستان و روسيه در ماه هاي اخير كه نهايتاٌ در 
ديپلمات روس از لندن گرديد را در اساس بايـد در     4ماه گدشته منجر به اخراج 

 .  ارتباط با شرايط جديد در روابط دو طرف تحليل كرد
اين امر كه نيروهاي مترقي جهان، ضمن توجه به تحول يك قطـب رقـيـب      
براي سرمايه داري غرب و اهميت آن در تحوالت جهاني، ماهـيـت تـحـوالت       
سياسي در روسيه را به درستي ارزيابي كنند و دچار توهم هاي بي پايه در ايـن    

اختالف بين سرمايه داري حاكم در روسـيـه و     .  رابطه نشوند، حائز اهميت است
سرمايه داري غرب نمي تواند اين حقيقت را الپوشاني كند كه در روسيه روندي 

بر طبـق گـزارش     .   پرقدرت در جهت محدود كردن دموكراسي در جريان است
حمله گسترده اي به حقوق اجتمـاعـي   “ هاي حزب كمونيست فدراسيون روسيه 

تقريبا هر قانون جديدي به معناي تحميل و محروم كردن مردم .  آغاز شده است
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خود مانند حق برخورداري از درمان و آموزش رايگـان    از حقوق قانوني
موازين مستبدانه پليسي، فساد اداري و رشوه گـيـري سـراسـر       .  است

قانون انتخابات با هـدف مـحـدود        .  دستگاه دولتي را فرا گرفته است
  روزنامه هـا و  كـانـال هـاي            .  ، در حال تغيير است كردن حق راي

انتخابات در جـهـت     .  تلويزيوني به دريچه تبليغات دولت بدل شده اند
دادگـاه  .  منافع احزابي  كه كرملين را تحت كنترل دارند پيش مي رود  

 ”.هاي روسيه وسيله اي شده اند در دست قوه مجريه
  
 !تالش براي توسعه قطبي ديگر 

مبارزه خلق هاي جهان براي مقابله با هژموني طلبي اياالت متحـده  
بـه  .  در ابعاد مختلف ملي و منطقه اي و بين المللي ادامه داشته اسـت 

كه تحت پـرچـم     ”  جنبش اجتماعي بين المللي“موازات رشد و تكامل 
مبارزه مي كند، نمونه هاي ديگر تحول و ”  ! جهاني ديگر ممكن است“ 

توسعه قطب بندي هاي منطقه اي را نيز كه در حال انسجام و تجربـه  
اندوزي براي به چالش كشيدن اقتصادي و سياسي امپرياليسم آمريكـا  

در اين ميان موقعيت برجسته چيـن،  .  هستند،  بايد مورد توجه قرار داد
ويتنام، كوبا، روسيه و هند در رابطه با اين تالش ها و رشد و تكامل دو 

مـاه گـذشـتـه        18پيمان منطقه اي در آسيا و آمريكاي التين، كه در 
.  تحوالت ويژه اي را در آنها شاهد بوده ايم، شايسته توجه ويژه اسـت   

شايان توجه است كه بر رغم گوناگوني مواضع سياسي دولـت هـاي       
كشورهاي عضو اين پيمان ها،  حركت جمعي آنها عمدتاٌ در راسـتـاي   

هاي اياالت متحده آمريكا براي حكمفرمايـي   مقاومت در برابر كوشش
طور براي ايجاد يك نظم نوين جهاني چند قـطـبـي     بر جهان و همين

 .است
همكاري هاي متقابل بين چين و روسيه در عرصه هاي مـخـتـلـف     

پـيـمـان    “ اقتصادي، تامين انرژي و سياسي به مثابه هستـه اصـلـي        
سفـر  .  در سال گذشته ادامه و گسترش يافت”  همكاري هاي شانگهاي

به روسيه، در اولـيـن       ” هو جين تاو“جمهور جديد چين   رسمي رييس
و ادامه بازديد هاي رسمي مـقـام   ) مارس 28تا  26(هفته فروردين ماه 

هاي عاليرتبه بين چين و روسيه در سال هاي اخير را بايد در راستـاي  
بـيـن    2001اي قلمداد كرد كه در سال ”  شراكت استراتژيكي“ قرارداد 
، ” جيانگ زمين“ جمهوري روسيه طي اولين سفر خود به چين و  رييس 

روساي جمهور چين و روسيه در اعالمـيـه   .  همتاي چيني او، امضا شد
مشتركي در رابطه با اين مالقات ها اعالم داشتند كه روابط بـيـن دو     

 .ارتقاء يافته است” نظير سطحي بي“كشور به 
  

بين پنـج كشـور      1996پيمان همكاري هاي شانگهاي كه در سال 
چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان به امضاء رسيـد، بـا     
پيوستن ازبكستان و همكاري هندوستان، ايران، پاكستان و مغولستـان  
با آن، به عنوان اعضاي ناظر، در سال هاي اخير به قطبي قدرتمند در   

توان اقتصادي و نرخ .   موازنه نيرو ها در سطح جهان تبديل شده است
هاي رشد باالي اقتصاد كشورهاي عضو پيـمـان هـمـكـاري هـاي           

اقتصاد چين در عرض شش ماه اول .  شانگهاي از نقاط قدرت آن است
درصدي داشته است و نرخ رشد اقـتـصـادي در       12سال گذشته رشد 

هندوستان و روسيه نيز از اكثر كشورهاي سرمايه داري غربي بسـيـار     
توان اقتصادي چين سوسياليستي، كه اخيراٌ اعـالم شـد       .   باالتر است

عمالٌ به سومين قدرت اقتصادي جهان تبديل شده است، و مـنـابـع        
عظيم نفت و گاز روسيه و توان علمي، صنعتي و تكنولـوژيـكـي ايـن       
كشور  مي تواند توان و اثر بخشي سياست هاي اين پيمان منطقه اي   
را در سطح جهان گسترش دهد، و اين مسئله بيش از هـر چـيـزي          

 .نگراني محافل حاكمه اياالت متحده آمريكا را باعث شده است
المللي داراي همكاري بسـيـار      روسيه و چين در صحنه سياست بين

” 21نظم جهان در قرن “ منشور مشتركي تحت عنوان . نزديكي هستند
كه توسط رؤساي جمهور هر دو كشور به امضا رسيد، داراي اهـمـيـت    

هاي اياالت متحده آمريكا  پرده كوشش در اين منشور بي.  اي است ويژه
” هاي رنگين انقالب“طور استراتژي  براي حكمفرمايي بر جهان و همين

 .مورد انتقاد قرار گرفته است
  

 بيم و اميد در آمريكاي التين
فرهنگي آمريـكـاي     -اقتصادي  -پس از چندين دهه كنترل سياسي

التين توسط اياالت متحده، برخي ازكشورهاي اين منطقـه در سـال       

هاي اخير توانسته اند گام هاي جدي در راه استقالل سياسي و اقتصادي خـود    
دهه بار مبارزات ضد امپرياليستي را در  5كوباي سوسياليستي كه نزديك . بردارند

آمريكاي التين به دوش كشيده و الهام بخش مبارزات مردم منطقه بوده اسـت،  
با تحوالت جدي سياسي در ونزوئال و با پيروزي هوگو چاوز در انتخابات رياست 
جمهوري اين كشور، متحدي پايدار و مستحكم را در مـبـارزات خـود عـلـيـه           

مكانيسم هاي كنترل منطقه توسط امپرياليسم آمريكا كه .  امپرياليسم يافته است
شامل خشونت، ايجاد جنگ، سركوب خشن جنبش ها و تحميل قـرار دادهـاي     
اقتصادي در تضاد با منافع مردم اين كشورها و سوق دادن آنها به سـوي فـقـر      
بيشتر بود، با قدرت گرفتن جنبش هاي مردمي، قابليت هاي خود را بـه مـرور       
زمان از دست مي دهند و اياالت متحده ناچار شده است تا بر خالف تمايل خود، 

در .  حضور و توسعه يك مبارزه استقالل طلبانه را در نزديكي خود تحمل كـنـد    
چند سال اخير، در تمامي آمريكاي التين و جنوبي، موجي از جنبش هاي مردمي 
به حركت در آمده اند كه عمدتاٌ بر شالوده هاي احترام به استقالل ملي و حقوق 

مردم بومي اين كشورها بيشتر از گذشته در مسايل سياسـي  .  مردم استوار هستند
و اجتماعي فعال شده اند و به ويژه در بوليوي و اكوادور توانسته اند بـا تـاثـيـر       

ايـن  . گذاري در روند تحوالت سياسي، قدرت سياسي و دولتي را در دست بگيرند
تحوالت، نتيجه شكل گيري جنبش آگاهانه جديدي است كه در سال هاي اخير 

دولت هاي منتخب و مردمي به صورت دمكراتيك و   .  در منطقه آغاز شده است
قانوني و با پشتيباني وسيع مردم به قدرت رسيده اند و در تالش بـراي پـايـه        

دولت هاي جديـد بـر خـالف        .  گذاري  روند ساختمان سيستمي دمكراتيك اند
اسالف خود كه وابسته به صاحبان سرمايه هاي كالن و زمينداران بزرگ بوده و 
تحت كنترل اياالت متحده قرار داشتند، متكي به نيروهاي مردمي هسـتـنـد و      
كارها و امور را در همكاري با مردم و در جهت تامين منافع عمومي صورت مـي  

 .دهند
تحت تاثير معنوي تحوالت كوبا و ونزوئال، جنبش ها ي  مردمي سير قدرتمند 

انتخابات در تعدادي از كشورهاي  آمريكاي التين و جنوبـي در دو      .  تري دارند
سال گذشته منجر به پيروزي نيروهاي مردمي و مترقي بر پايه شعارهاي مردمي 

، از مردم بومـي ايـن     “ اوو مورالس “  در بوليوي .  و ضد امپرياليستي، شده است
، نماينـده اتـحـاد      ” ميشل بكت“ در شيلي .  كشور، به پيروزي بزرگي دست يافت

اوالنتا “  ، در پرو، 2006به دنبال آنها نيز در  آوريل .  چپ ميانه، به پيروزي رسيد
، كه از پشتيباني نيروهاي مترقي منطقه، به ويژه ونزوئال و بـولـيـوي،        ” هوماال

در بـرزيـل،     .  برخوردار بود، توانست انتخابات اين كشور را به دور دوم بكشـانـد  
در اكوادور نيز نيروهاي چپ قدرت را به دسـت    .  دوباره به پيروزي رسيد”  لوال“ 

سـال     16گرفتند و در نيكاراگوئه هم  ساندينيست ها توانستند دوباره پـس از      
 . حكومت نو ليبراليسم بر كشور، قدرت را به دست بگيرند

مانويل “در مكزيك نيز كه آزمايشگاه سياسي و اقتصادي اياالت متحده است، 
، توانست اكثريت آرا را به دست آورد، اما با تقلب هاي آشكار و فشار ” لوپز اردوبا

حقيقت اينست كـه بـه       .  هاي آمريكا، از به دست گرفتن قدرت دولتي باز ماند
در كشوري كه مهره اساسي آمريكا براي پيـاده كـردن     ”   اردوبا“ قدرت رسيدن 

طرح هايش در منطقه است، مي توانست توازن و آرايش نيروهاي سيـاسـي در     
 .منطقه را به نحو بي سابقه اي به سود نيروهاي مترقي بر هم زند

مشخصه تمامي نيروهايي كه در اين كشورها  قدرت گرفته اند تعلق آن ها به 
طيفي وسيع، از چپ گرفته تا نيروهاي ميانه است، و اتخـاذ سـيـاسـت هـاي          
اقتصادي جدا از سياست هاي تحميل شده از سوي بانك جهاني و صندوق بيـن  

در حالي كه نوليبراليسم، با شتاب تمام، تالش مي كـنـد تـا        .  المللي پول است
بازار “ اقتصاد كشورهاي جهان را در راستاي خصوصي سازي و عملكرد بي مهار 

هدايت كند، اين كشورها با وضع قوانين جديد، عالوه بر دولـتـي كـردن        ”  آزاد
نهادهاي اقتصادي كليدي و توسعه اقتصاد ملي، راه را براي خصـوصـي كـردن      

 .مجدد آنها مي بندند
در كوباي سوسياليستي، دولت كنترل شريان هاي اقتصادي را در دست دارد،   
در بوليوي، مورالس در اولين اقدام خود، صنايع نفت و گاز اين كشور را مـلـي       

 .اعالم كرد و دولت ونزوئال نيز در همين راستا گام برداشته است
در برزيل، دولت لوال توانسته است در مدت زمامداري خود، عالوه بر افزايـش  
بودجه هاي عمومي و خدماتي، بخش عمده اي از بدهي هاي خود را به صندوق 
بين المللي پول پرداخت كند و از ميزان بدهي هاي خارجي خود بكـاهـد و از       

 . گرفتن وام هاي جديد امتناع كند
در اكوادور و نيكاراگوئه نيز روند اصالحات اقتصادي، با تمام دشواري هايي كه 

 .براي آنها وجود دارد، به سرعت پيش مي رود
اين كشورها در تقابل با قراردادهاي اقتصادي تحميل شده از سوي آمريكا، از 

كه تنها در برگيرنده مـنـافـع    ”  موافقتنامه تجارت آزاد قاره آمريكا“و ” نفتا“قبيل 
” مركوسور“ آمريكاست، دست به تقويت معاهده هاي اقتصادي خود چون پيمان 

 در ميان همه كشـورهـاي  ”  آلبا“ زده اند و در تدارك گسترش قرارداد موسوم به 
 .منطقه هستند
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تنها محدود به مسايل اقتصادي نيست و در بـرگـيـرنـده         ” آلبا”  قرارداد
. افزايش همكاري هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژيـك اسـت    

آنچه كه بنا به گفته طراحان اوليه آن، كوبا و ونزوئال، ادغام سـيـاسـي و        
اقتصادي كشورهاي عضو را به همراه خواهد داشت تا بتوانند روند تحوالت 

 .اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين كشورها را تسريع كند
مشكالت و نـا بـه          در كنار چنين روند اميدوار كننده و شادي بخشي،

فـقـر   .  هنجاري هايي نيز وجود دارد كه مي توانند اين روند را تهديد كننـد 
اقتصادي و عقب ماندگي صنعتي در اين كشورها و نياز بـه مـدت        عميق

زمان كافي براي ايجاد شرايط الزم در جهت رفاه عمومي، كه خـود مـي     
تواند سبب خستگي مردم و زمينه اي براي تحريكات آمريكا شود، خطراتي 

مبارزات مردم اين كشورها هرچنـد  .  هستند كه مي توانند مشكل ساز شوند
كه باشكوه است، اما هنوز در مراحل آغازين خود است و بي تجربـگـي و     
شتاب زدگي نيروهاي موثر در تحوالت در كنار شرايط دشوار و بـغـرنـج        
حاكم در اين كشورها و كل منطقه مي تواند مشكالت جدي را به هـمـراه   

با اين وجود، اين مبارزات و پيروزي ها بخشي موثر و جدي از .  داشته باشد
است و به رغم  ليبراليسمنوو ”  جهاني شدن“ مبارزات جهاني با امپرياليسم، 

نارسايي هاي ساختاري و خطراتي كه آن را تهديد مي كند، مي بايست از   
سوي تمامي نيروهاي مترقي و پيشرو و ضدامپرياليست، مورد پشتيـبـانـي    

  .قرار بگيرد
 

بر پايه جمع بندي تحوالت مورد گزارش، بايد اذعان داشت كه جهان از 
مرحله حساس و بغرنجي مي گذرد كه مشخصه هاي اصـلـي آن ادامـه        
بحران سرمايه داري، نظامي گري و سبعيت امپرياليسم، ادامه مبارزه خلـق  

اگر تـا  .   ها و دور نماي پيروزي ترقي خواهي و سوسياليسم در جهان است
چندي پيش ابر هاي برخاسته از سقوط سوسياليسم در اروپاي شرقي  افق 
مبارزاتي خلق ها را تيره كرده بود، اكنـون بـا فـاش شـدن مـاهـيـت                
تجاوزكارانه، استثمار گرانه و ضد مردمي سرمايه داري، مبارزه براي تغيير و 
رشد و ترقي بيش از پيش در دستور كار خلق ها در گوشه هاي دور جهان 

در چنين شرايطي نيرو هاي انقالبي جهان نياز به تـوجـه   .  قرار گرفته است
دقيق به موازنه نامساعد نيروها در سطح جهان و خطر جنگ و ماجراجويي 
امپرياليسم و ارتجاع از يك سو، و بسيج ضروري خلق در مبارزه اي متحـد  

شرايط بغـرنـج   .   از سوي ديگر، دارند ”  جهاني شدن“ براي صلح و مظاهر 
خاورميانه و قصد امپرياليسم براي طوالني كردن حضور نظامي براي تامين 
هژموني خود و كنترل منابع سرشار انرژي و بازارهاي  منطقـه، ضـرورت     
مبارزه متحد در دفاع از صلح و حقوق خلق ها به حقوق بشر، دموكراسي و 

حساسيت در تـعـيـيـن     .   عدالت اجتماعي را بيش از پيش برجسته مي كند
شعار هاي مبارزاتي كه سازماندهي وسيع ترين جبهه هاي خلقي با حضـور  
تمامي نيروهاي انقالبي و ترقي خواه را ممكن مي سازد، اكنون به معـيـار   
اساسي تعيين جايگاه نيروهاي اجتماعي در مبارزه حياتي اي كه در مقابـل  

تحوالت كنوني بار ديگر اثبات مي كند .   همه ما قرار دارد، بدل شده است
كه بين مبارزه پيگير بر ضد سرمايه داري و براي منافع زحمتكـشـان،  و       

.  مبارزه بر ضد جنگ و نظامي گري و براي صلح هيچ مرزي وجود نـدارد   
مبارزه خلق ها براي تشكل و بسيج زحمتكشان، شعار سنديكاليست ها در   
دفاع از حقوق بشر پايه اي مردم، و پرچم مبارزاتي كمونيست ها  بـراي      
تشكيل جبهه صلح و مبارزه با ديكتاتوري، در تطابق با  مبارزه دوران سـاز  

 .   ما بر ضد سرمايه داري و امپرياليسم است

1386مرداد  ماه  27شنبه    12  771شمارة  

 :حساب بانكي ما

 .IRANe.Vنام                               

 790020580شمارة حساب          

 10050000كد بانك                

 Berliner Sparkasseبانك     

 .لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد

       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1: آدرس هاي پستي

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 

 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  NoNameh Mardom  NoNameh Mardom  NoNameh Mardom  No. . . . 771771771771    Central Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of Iran    
18th August 2007   

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

 ...ادامه گزارش هيئت سياسي 

 كمك هاي  مالي رسيده

 دالر 50بهمن از كانادا                                                      
 دالر 70كيوان از كانادا                                                      

 توليد كنندگان كوچك ورشكسته مي شوند 

درصدي سرمايه گذاري در صنعت توليد ميگو، چندي پيش درصدر  90زيان 
همزمان و به موازات افزايش واردات توسط دولـت  .  اخبار اقتصادي قرار گرفت

احمدي نژاد، صادرات ميگو ايران به ديگر كشورها، به ويژه برخي از كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا، با كاهش چشمگير و حتي توقف كامل روبه رو گـرديـده       

اين امر سبب اعتراض گسترده توليد كنندگان داخلي شد، كه بيشتر آنها .  است
در اين خصـوص ريـيـس      .  سال هاي  درازي است به اين كار مشغول هستند

ضمن انتقاد شديد به سياست هاي دولت احمدي نژاد،  »اتحاديه آبزيان ايران«
برخي به دنبال پاك كردن صورت مسالـه مـيـگـو       ”  : با صراحت اعالم داشت

ضرري كه ما متحمل شده ايم، ناشي از بـرخـي سـيـاسـت هـا               ...  هستند
به دنبال توقف صادرات و زيان هاي ناشي از آن،     ”  . وعملكردهاي غلط است

به جاي رسيدگي به وضعيـت  ”  مهرورزي” وزارت جهاد كشاورزي دولت مدعي
توليد كنندگان كوچك اين صنعت و حمايت از صدها كارگر و كارمند بـيـكـار    
شده، اعالم كرد كه، ميگوهاي توليدي ايران نه براي صادرات كه بـا هـدف       
مصرف داخلي بوده و به زودي روانه بازار گرديده ودر دسترس همگان قرار مي 

با اتخاذ اين سياست وزارت جهاد كشاورزي دست دالالن و واسطه ها را .  گيرد
در صنعت توليد و پرورش ميگو باز كرد و دالالن مرتبط با دواير و ارگان ها و   

خريد پايـيـن   .  بنيادهاي رژيم، به جان توليد كنندگان ومصرف كنندگان افتادند
تر از نرخ رسمي، تهديد توليد كنندگان به احتكار و فشار به تـعـاونـي هـاي         

اكنون دالالن بازار، ميگوهايي را كه قرار بود صادر شود . روستايي شدت گرفت
اما روي دست توليد كنندگان باقي مانده، خريداري كرده وكنترل بازار و تعيين 

رييس اتحاديه آبزيان با اشاره به اوضاع وخيم ده ها .  نرخ آن را در اختيار دارند
توليد كننده و تعاوني هاي مرتبط با آن و بيكاري صدها تن در سراسر كشور به 

سازمان تعاون روستايي نتوانسته يك گرم از   ”  : يادآور شد »ايسنا«خبرگزاري 
ميگو خريداري شده از توليد كنندگان را وارد بازار داخلي كند، وزارت جـهـاد       
كشارزي كه ادعاي توليد با هدف مصرف داخلي را دارد چرا تاكنون نتوانسـتـه   
ميگو تحويل گرفته شده را وارد بازار داخل كند؟ با عملكردهاي غلط مسئوالن 
توليد كنندگان ورشكسته شده اند و وزير جهاد كشاورزي به جاي پاسخگويـي  
به سمت و سوي پاك كردن صورت مساله حركت مي كند، چرا در اين كشـور  

وي در بخش ديگري از سخنان خود بـا  ”  هميشه بايد توليد كننده ذليل باشد؟
تاكيد بر اهميت تقويت صنعت و پرورش وتوليد ميگو براي صادرات و كسـب    
درآمد ارزي و ايجاد اشتغال ومخالفت با سياست حمايت از واردات خـارجـي       

چه كسي تعيين كرده كه ميگو توليد شده صادر نشود، بيش ”  : خاطر نشان كرد
درصد از اين  78درصد توليد آبزي در جهان در قاره آسيا است كه حدود  92از 

ميزان صادر مي شود،  ايران مي تواند دراين زمينه در آمدهاي مناسب كسـب  
هزار هكتار زمين مـنـاسـب پـرورش        180ما مدعي هستيم كه بيش از .  كند

وتوليد ميگو در كشور وجود دارد كه اگر اين زير ساخت ها فراهم شـود قـادر     
ميليارد دالر داشته  4تا  3هزار تن توليد ساالنه با ارزشي معادل  500هستيم تا 

استان جنوبي كشور ايجاد كنيـم،   4هزار شغل در  400باشيم و همچين حدود 
در حال حاضر با نبود اين زير ساخت ها و عدم حمايت دولت از توليد كننده بـا  

 ”.بحران و ورشكستي روبرو هستيم
بنابر اين، صنعت ميگو نيز براثر سياست ها و عملكرد دولت احمدي نژاد در   
حال نابودي است واين در حالي ست كه روزانه صدها تن كاال وارد كشور شده 
واز تجار و دالالن همه گونه حمايت قانوني به عمل مي آيد و در مقابل توليـد  

 !كنندگان داخلي نابود مي شوند


