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آذر با وجود حمله نظاميان و مزدوران ارتجاع با موفقيت  16
 برگزار شد

 ! مبارزه جنبش مردمي در همه ابعاد ادامه دارد
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  2ادامه در صفحه 

    9ادامه در صفحه 

 8، 7،  6: ادامه در صفحات

 3آذر          ص  21به مناسبت جنبش  
وثيقه هاي سنگين و احكام ناعادالنه 
 4اهرم اعمال فشار كودتاچيان     ص 
 5فقر روستا ها را مي بلعد             ص 

از فاجعه ملي و قتل هاي زنجيره اي 
 10تا خشونت و جنايت امروز         ص 

سپاه پاسداران در طي چند سال گذشته به نيروي سياسـي  
. تعين كننده اي در رژيم واليت فقيه تبديل گشـتـه اسـت       

شواهد امر مويد اين نظر است كه يكي از اهداف كـودتـاي     
خرداد ماه در راستاي تداوم و تقويت مواضـع و    22انتخاباتي 

سال گذشتـه   4سياسي است  كه در  طي   –منافع اقتصادي 
سپاه توانسته است با پشتباني كامل دولـت احـمـدي نـژاد         

با روي كـار      ”  نظام“ اين حقيقتي است كه كل .  بدست آورد
ولي قدر .  آمدن موسوي يا كروبي به هيچ شكل در خطر نبود

مسلم اين است كه با جابجايي قدرت در درون رژيم، منافـع  
اقتصادي  رو به رشد رده هاي  فوقاني و مياني سپاه بـا از      

 .دست دادن قدرت بوركراتيك با خطر رو  به رو مي شد
رفتار يك دولت را در رابطه با طبـقـه اي كـه بـا آن              

بايد پرسيد احمدي نـژاد واقـعـا      .  وابستگي دارد بايد شناخت
رئيس دولت كيست؟  به درستي مي توان گـفـت كـه او          

اجتماعي فرماندهان سپاه  است كه   -نماينده منافع اقتصادي
ماهيت  طبقاتي پيدا كرده اند و با تكيه به قدرت نظامـي و    
اجرايي دولت به پر قدرت ترين بخش بورژوازي بوروكراتيك 

از اينرو تـحـوالت     .  درون رژيم واليت فقيه تبديل گشته اند
اخير را بايد فراتر از تقلب هاي انتخاباتي و سركوب جنـبـش   

مشكالت حاد و ساختاري اقتصـاد ايـران     .  اصالح طلبي ديد

سپاه پاسداران و 
تأملي بر نقش 

بورژوازي بوركراتيك 
و پيامد هاي تسلط آن 

 بر اقتصاد ايران

به مناسبت بيستمين سالگرد 
 تصويب قانون كار

نقش جنبش كارگري در  
پيروزي مبارزه براي 

تغييرات پايه اي و ضرورت 
 حمايت ملي از آن

اخيراٌ به مناسبت بيستمين سالگرد تصويب 
قانون كار جمهوري اسالمي، فعاالن مرتبـط  
با امور كارگران در كشـور واكـنـش هـاي         
. متفاوتي نسبت به قانون كار ابراز داشته انـد 

اين موضوع از آن نظر با اهميت است كه در 
ماه هاي اخير زمزمه هاي جديدي در رابطـه  

باز هم وسيعتري بر ضد ”  قانوني“ با تغييرات 
منافع كارگران در قانون كار نگرانـي هـاي     
عميقي را در جنبش كارگري و نـيـروهـاي      
مدافع حقوق زحمتكشان ميهن دامـن زده      

واقعيت تحوالت ميهن ما متاسـفـانـه    .  است
نشان مي دهد كه عليرغم نقـش مـوثـر و        
تعيين كننده كارگران و زحمتكشان در تمامي 
عرصه ها، كمترين توجه و بيشترين تهـاجـم   

با روي كار آمدن . ها به آنها صورت مي گيرد
 1384دولت ضد مردمي احمدي نژاد در سال 

، انديشه هاي فوق ارتجاعي و ضد كارگـري  
ساله حيات رژيم به واسـطـه    30كه در دوره 

، شاهد گـويـا و     1388آذرماه  16
زنده ادامه دليرانه جـنـبـش ضـد         
استبدادي مـيـهـن مـا بـر ضـد             

با وجود هفتـه  .  كودتاچيان حاكم بود
ها تهديد سران ارتجاع، بـا وجـود       
دستگيري هاي گستـرده فـعـاالن      
دانشجويي و تشـديـد فشـار بـر           
نيروهاي ملي و مذهبي و با وجود به 
خيابان كشاندن مـزدوران مسـلـح،      
سپاه و بسيج دانشجويي، ده ها هـزا  
تن از دانشجويان مبارز و مـردم در    
شهرهاي مختلف كشور دسـت بـه     



1388آذر ماه  16شنبه  دو   2   831شمارة  

شرايط متفاوت، پايداري، مقاومت و آگاهي بخش هائي از نيروهـاي  
سياسي حامي كارگران و زحمتكشان، در مقاطعي بسيار مجبور بـه    
عقب نشيني گرديد و دستاوردهاي هر چند كوچك را براي كارگران 
و زحمتكشان ميهنمان نيز به همراه داشت، اين بار آشكارا و بي پروا 

اين حقيقتي است كـه بـه مـوازات و          .  به تاخت و تاز پرداخته اند
همزمان با سركوب شديد ديگر جنبش هاي اجتماعي، تهاجـم بـه     

براي نيـروي   1379اندك دستاوردهاي باقي مانده از انقالب بهمن 
كار ميهنمان هر روز شكل بسيار نگران كننده تري به خـود مـي       

 . گيرد
ابان، مقاله اي را به قلم عباس وطن پرور بـا     29خبرگزاري ايلنا 

عنوان نماينده اسبق كارفرمايان ايران در اجالس جهاني كار منتشر 
. كرده است كه زمينه هاي اين نگراني ها را منعكـس مـي كـنـد        

موذيانـه   69نويسنده در رابطه با سالگرد تصويب قانون كار در سال 
از آن با عنوان ناديده گرفتن كرامت انساني، تهديد امنيت آينـده و    

نويسنده گستاخانه و بـي پـروا در         .  تحديد اشتغال ياد كرده است
مخالفت با شعارها و خواسته هاي مردم كه به خاطر آن انـقـالب       

جامعه، ملتهب، و همه بي صبرانه منتظر تحقـق  ” : كردند، مي نويسد
به مردم آن زمان حرجي نبـود  .  شعارها و وعده هاي داده شده بودند

و نيست، مديران نهضت و سكان داران انقالب تعهداتي را طـرح      
كردند و برخي از مردم نيز و بخصوص احزاب آن زمان، خـواسـتـار    

جناح هـاي چـپ و         ”  : وي در ادامه مي نويسد”  . اعمال آنها بودند
احزاب كمونيست بخصوص حزب توده در اين ميان نقش بسـزايـي   
در تهييج افكار عمومي و رو در رو كردن مردم با نظـام نـو پـاي        

مبـارزات  ”  . اسالمي داشتند و در اين راه از هيچ چيز فرو گذار نبودند
قانونمند طبقه كارگر ايران بر ضد پيش نويس هاي قانون كـار در    

واز جمله پيش نويس قانون كار احمد توكلي از  61و  60سال هاي 
مواردي است كه نويسنده از آن ها با عنوان مقابله نيروهاي مترقـي  

وي در مورد قانون ارتجاعي .  و حزب توده با نظام قلمداد كرده است
و ضد كارگري تدوين شده توسط وزير كار رژيم، احمد توكلـي، در    

يكي از بارزترين مشخصه هاي ايـن پـيـش      ”  : مي نويسد 61سال 
نويس رعايت اسالمي توافق و تراضي طرفين در انجام هـر عـقـد      
شرعي بود و به رابطه كار بين كارگر و كارفرما هم بر همين سيـاق  
نگريسته شده بود و به عبارت ديگر از نگاه اقتصادي، از مشخـصـه   

وي با اعتـراف بـه ايـنـكـه          ”  . هاي اقتصادد آزاد پيروي كرده بود
سازماندهي گسترده حزب توده ايران در ميان طـبـقـه كـارگـر و          
زحمتكشان مانع از تصويب اين قانون گرديد به روند شكل گيري و 

بـه     69تصويب قانون كاري پرداخته است كه در نهايت در سـال    
اين قـانـون بـه        ”  : تصويب رسيد و در ارتباط با آن اظهار مي دارد

. ” اقتضاء روز كشور و نياز واقعي جامعه تصويب نشده و پويا نيـسـت  
از ديد چنين اشـخـاصـي    ”  جامعه“ و ”  مردم“الزم به تذكر است كه 

همان چپاولگران و سرمايه داراني هستند كه با نشستن بر اريـكـه     
قدرت، فقر، محروميت و محنت كنوني را براي ميليون ها نـفـر در     

نويسنده در پايان به نكته اي اشاره مـي  .   ايران به ارمغان آورده اند
كند كه بدبختانه واقعيت جامعه ما در طول ساليان اخير و هم اكنون 

امروز گوشه اي از تاريخ را با هـم ورق      ”  : وي مي گويد.  مي باشد
اما جـا    .  زديم و بر گذشته به اميد فرداي روشن نگاهي گذرا كرديم

دارد در اين مقطع حساس از افرادي مانند آقايان توكلـي، كـلـيـه       
مدرسين محترم آن زمان حوزه، و فقها و حـقـوق دانـان شـوراي         

آناني كه با شهامت وصف ناشدني، بـر  .  نگهبان سپاسگزاري نماييم
انديشه خود ايستادند و در برابر طوفان تبليغات و توهين هاي احزاب 
چپ و چپ نمايي بيمي به دل راه ندادند، تجليل نماييم و بدانيم كه 
آفتاب هيچگاه زير ابر باقي نمي ماند، همانگونه كه امـروز اصـول     

سال عمالٌ و خود جوش  28اساسي پيش نويس اين عزيزان پس از 
 ”.در كارگاه ها در حال اجراست

بايد اذعان كرد كه قسمت آخر نوشته هاي اين نماينده رژيـم و    
محافل ضد كارگري حاكم، واقعيت انكار ناپذيري است كه برحيات 

به عبارت ديگر آن چـيـزي   .  زحمتكشان ميهن حكمفرمايي مي كند
كه در رابطه با منافع كارگران و زحمتكشان حكمفرما مي باشد نـه    
قانون، بلكه خواست ها و تمايالت جرياني بوده كه شيوه و نـحـوه     
تفكرش در رابطه با نيروي كار را در جمالت باال بخوبي مي تـوان    

 .مشاهده كرد
هر چند چنين تفكر ضد كارگري پايه سياست هاي اقـتـصـادي      
رژيم واليت فقيه در گذشته و حال بوده است اما رونـد كـنـونـي         

بخصوص با روي كار آمدن احمدي نژاد و همفكرانش ابعاد جديد و حادي به خـود     ...ادامه به مناسبت بيستمين سالگرد قانون  
 .گرفته است

چندي پيش وزير كار احمدي نژاد در ديدار با صنعتگران و فعاالن اقتصادي استان 
خراسان با ذكر اين مطلب كه بخش خصوصي، بخش دلسوزي است و اعالم اينكـه  
وزارت كار مسئوليتي در قبال اشتغال ندارد و اينكه مشكل بيكاري در كشور به دليل 
فقدان مهارت است و در اشاره به صحبت هاي خود در هنگام گرفتن راي اعتماد در 

در آن زمان هم گفتم كه من اعتقاد دارم بايد قانون كار اصـالح  ”  :مجلس، مي گويد
گاهاٌ از من پرسيده مي شود كه طرف كارگر يا كارفرما هستيد؟ من مي گويـم  .  شود

 8ايسـنـا     ( ” طرف كار هستم چون كارگر و كارفرما دو جزء جدا نشدني كار هستند؟
از ديد وزير انتصابي احمدي نژاد قانون كار بايد تغيير پيدا كند تـا كـارفـرمـا،       )  آبان

كارگري را كه به آن احتياج دارد و جزء جدا نشدني روند كار است بتواند به راحـتـي   
از ديد شيخ اسالمي، وزير كار، بايد به كارگر تفهيم كرد كه در بـرابـر     .  استثمار كند

كارفرما سر تعظيم فرود آورد يا به عبارتي ديگر بايد فرهنگ تقبل استثـمـار را در       
معتقدم كه بايد نگـاه  ”  : چه در اين ارتباط است كه مي گويد.   ذهن كارگران پروراند

ما به همه مسايل كشور به طور اعم و در حوزه اقتصاد به طور اخص، فـرهـنـگـي       
نكته جالب اينكه وي در حالي مشكل بيكاري در كشور را فقدان مـهـارت     ”   . باشد

قلمداد مي كند كه دريا بيگي، دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران معتقد اسـت    
كه واردات بي رويه كاالي خارجي عمده ترين داليل ورشكستگي توليـدات داخـل     

 ) مهر 8ايلنا .(شده است
در ارتباط با چنين اظهاراتي و اينكه سمت گيري هاي دولت احمدي نژاد به كدام 
طرف سوق پيدا مي كند، سخنان ترابي با عنوان نماينده گرمسار در مجلس قـابـل     

با زور كه نمي شود از كارفرما بخواهي كارگرش را نگـه  ”  : وي مي گويد.  توجه است
بايد اخراج بر عهده كارفرما بـاشـد   .  دارد، بايد بخش خصوصي تقويت و حمايت شود

بدون آنكه مشكل ايجاد كند زيرا در حال حاضر همين قانون كار مانع استخدام شده 
بايد شرايط به گونه اي باشد كه كارفرما با ميـل و رغـبـت كـارگـرش را              .  است

 )آبان 28ايلنا (”.بخواهد
تهاجم به كارگران ابعاد جديدي را در بر گرفته كه ماهيت عميقاٌ ضد مردمي و ضد 

وزير كار احمدي نژاد در . كارگري دولت احمدي نژاد را هر چه بيشتر آشكار مي سازد
حالي كه در اظهاراتش با به اصطالح فعاالن اقتصادي، سياست هاي دولت متبوعش 
را حمايت از كارفرمايان اعالم كرد در ديدار با اعضاي هيات مديره كانـون عـالـي      
شوراهاي اسالمي كار، سخناني را بيان كرد كه هم نشان دهنده سياست هاي  در     
پيش رو دولت احمدي نژاد مي باشد و هم حالتي تهديد آميز نسبت به تشكل هـاي  

من به واقعي ” :وي در قسمتي از سخنانش گفت. موجود و وابسته به حاكميت داشت
شدن مفهوم شركاي اجتماعي اعتقاد راسخ دارم و معتقدم اين مفهوم، نبايد دستمايه 

در حالي كه رابطه دقيق بين مفهوم سه جـانـبـه    .  برخي تحركات سياسي قرار بگيرد
گرايي با ارزش هاي ديني وجود دارد و بايد معناي واقعي اين مفهوم مورد اهـتـمـام    

 )آبان 2ايلنا .(قرار بگيرد
ايراد چنين سخناني بدون شك نمي تواند بدون منظور و از قبل تـدويـن نشـده        

در حالي كه تشكل هاي موجود كه در رابطه با امور كارگري فعاليت مي كنند .  باشد
تماماٌ وابسته به رژيم هستند، اما وزير كار حتي در رابطه با همين تشكل هـا نـيـز        
مشكل دارد و خواستار همسويي آنها با سياست هاي دولت وشايد هم حذف كـامـل   

با گرايش سياسي افراد ” :وي در همين ارتباط در جايي ديگر مي گويد. آنها مي باشد
مخالف نيستم بلكه معتقدم تشكل هاي صنفي محل فعاليت هاي سياسي نـيـسـت    
زيرا اتخاذ رويكرد سياسي در تشكل هاي صنفي، آفت بزرگي است كه نبايد بـه آن    

بايد تالش كنيم در تمامي حوزه ها بـويـژه     ”  : و در جايي ديگر مي گويد”  . آلوده شد
حقوق كار از سوي حاكميت ديني به دنيا عرضه كنيم و نبايد در برخي مجامع بـيـن   
المللي كه محل تسويه حساب هاي سياسي است اين امكان را فراهم كنيم كه آنان 

 ”.به دست خودي ها كشور را زير سوال ببرند
ايراد چنين سخناني در ميان كساني كه بيشتر از آنكه نماينده واقعـي كـارگـران      
باشند، نمايندگان واقعي رژيم هستند، نشان مي دهد بر اساس سياست هاي دولـت    
احمدي نژاد حتي همين حداقل ها هم براي سركوب گران قابل تحمل نيست و بـه  
همين دليل اين سخنراني نه تنها نويدي خوش هر چند كوچك بـراي كـارگـران        
نداشت بلكه اين جلسه در واقع ابزاري براي توجيه برداشت ارتجاعي و ضدكارگـري  

بيهوده نيسـت   .  كساني شد كه قرار است در عرصه كارگري براي رژيم فعاليت كنند
در پايان شيخ االسالمي در حالي كه هيچگونه صحبتي از حقوق كارگران نمي كنـد   

هدف اصلي ما از هرگونه تصميم گيري در حوزه روابط كار صيانت از كار ” :مي گويد
به عبارت ساده سمت و سوي برنامه هاي دولت احمدي نژاد بـر اسـاسـي        ”  . است

تنظيم گرديده كه كارگران را مجبور خواهد ساخت با شرايطي كامال برده وار مشغول 
دولت احمدي نژاد در صدد است آخرين خاكريزهاي مواضع كارگـران  .   به كار شوند

هدف اصلي آنها از ميان برداشتن قانون نيم . در ايران را فتح و به طور كلي نابود كند
مهر از قول رضا شهابي از سنديكاي كارگران  5ايلنا، .  بند كار از پيش روي مي باشد

با گذشت نزديك به يك ماه از انتشار خبر اصالح قـانـون   ”  : شركت واحد مي نويسد
كار هنوز هيچ مقام مسئولي در دولت و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در مـورد    
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ادامه به مناسبت بيستمين سالگرد 

واكـنـش هـا      .  جزييات اين اليحه اظهار نظر نكرده اند
حاكي از آن است كه هيچكدام از نمايندگان صـنـفـي      
حتي از تشكل هاي مورد تاييد دولت از تصويـب ايـن     

 ”.اليحه مطلع نبوده اند
كريم صادق زاده دبير اجرايي خانه كارگر تبريز ضمن 
هشدار نسبت به رويكرد و نگرش جديـد دولـتـمـردان       
نسبت به تغيير قانون كار اعالم كرد قانون كار مـانـعـي    

 ) مهرماه  19ايلنا .(سر راه توليد نيست
در همايشي كه به مناسبت بيستمين سالروز تصويـب  

آبان آن را گزارش كـرد   29قانون كار برگزار شد و ايلنا 
مروري بر سخنان . به چنين مواردي نيز اشاره شده است

و موضع گيري هاي عنوان شده در باال نكاتي چنـد را    
اول اينكه همانطور كه ما در   .  الزم به يادآوري مي كند

اوايل انقالب شاهد بوديم به دليل وجود يـك نـيـروي      
متشكل و سازمان دهي شده و منسجم همچون حـزب  
توده ايران ارتجاعيوني كه قصد داشتند در آن بـرهـه       
افكار ضد كارگري خويش را به جنبش كارگري تحميل 
كنند با شكست سنگين مواجه گرديدند و مجـبـور بـه      

اين مسئله ايـن  .  عقب نشيني از مواضع خويش گرديدند
واقعيت مسلم را به اثبات مي رساند كه نقش سـازمـان   
دهي و تشكل تا چه حد در مبارزات هر جنبشي  تعييـن  

نكته دوم و مهم در رابـطـه بـا      .  كننده و مهم مي باشد
تحوالت كارگري ميهنمان كه بي ارتباط با مـورد بـاال     
هم نيست اين است كه رژيم واليت فـقـيـه بسـيـار          
هوشيارانه با آگاهي كامل براين مسئله سعي دارد كه هر 
. گونه حركتي را در اين سمت و سو در نطفه خفه كـنـد  

مثال هاي اتحاديه شركت واحد اتوبوسراني تـهـران و     
نيشكر هفت تپه كه در هر دو مورد منجر به دستگيري ، 
به زندان انداختن رهبران ، محكوميت جزايي و ارعـاب    
تهديد فعاالن مرتبط با آنان گرديد، نمونه هاي گويايـي  
است از  واقعيت شرايطي كه جنبش كارگري ميهن بـا    

 . آن روبروست
سخنان وزير كار احمدي نژاد در رابطه با تشكل هاي 
موجود و وابسته به حكومت در همين ارتباط بـايـد بـه      
دقت مورد تجزيه و تحليل نيرو هاي سياسي ترقي خواه 
و چپ قرار گيرد و با حساسيت تمام از طرف فـعـاالن     

واكنش منفعالنه در  اين جارچوب .  كارگري دنبال گردد
كه اينگونه تشكل ها وابسته بـه رژيـم هسـتـنـد، و            
سرنوشت آنان هيچ ربطي به مبارزه نيروهـاي اصـيـل      
جنبش كارگري ندارد، نه فقط يك برخـورد سـيـاسـي       
پيگير و كارا نيست، همچنين هيچ كمكي به مـبـارزات   

 .كارگري در ميهنمان نمي كند
مورد سوم و مهمي كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد 
موضوع همبستگي گردان هاي جنبش هاي اجتماعي و 

با اينكه جنبش . ارتباط تنگاتنگ انها با يكديگر مي باشد
كارگري از پتانسيل بسيار بااليي برخوردار است و نقش 
تعيين كننده اي را در روندهاي آتي به دوش خـواهـد       
داشت، اما متاسفانه از حمايت و پشتيباني الزم برخوردار 

يكي از داليل نيرومندي جنبش زنان و جنـبـش   .  نيست
دانشجويي حمايت گسترده اي است كه در سطح وسيع 

همين حمايت هاي نيرومنـد  .  در جامعه از آنان مي شود
باعث گرديده رژيم حاكم عقب نشيني هايي را در قبـال  

متاسفانه اين شيوه پسنديده در رابطه بـا  .  آنان تقبل كند
جنبش كارگري به هر دليلي هنوز به طور شـايسـتـه و      
بايسته صورت نگرفته و صدماتي را به اين جنبش وارد   

جنبش كارگري از نظر آگاهي چه ازنـظـر   .  ساخته است
كيفي و چه از نظر كمي در سطح مطلوبي قرار دارد امـا  

حـمـايـت از      .  به همان اندازه نيز تحت فشار قرار دارد  
جنبش كارگري عين حمايت از ديگر جـنـبـش هـاي       
سياسي و اجتماعي اخير، و به بياني جنـبـش مـردمـي       

حزب توده ايران در اين راستا از .   كنوني در ميهن است
 .هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد

 آذر 21به مناسب سالگرد جنبش 
 جنبش سراسري ضد استبدادي و مبارزه براي الغاي ستم ملي

آذر و تشكيل حكومت ملي و خودمختار آذربايجـان بـا رشـد و           21امسال سالگرد نهضت 
يكي از ويژگي هاي ارزشمند .   گسترش جنبش مردمي عليه كودتاي انتخاباتي تقارن يافته است

آذر برخالف تبليغات رايج، پيدايش آن در بطن مبارزات سراسري آن روز    21و برجسته نهضت 
 .كشور و هماهنگي آن با احزاب و نيروهاي ملي، مترقي و آزاديخواه بود

آذر زماني شكل گرفت كه از يك سو تغييرات بزرگ درعرصه بين المللي به سـود   21نهضت 
نيروهاي مدافع صلح و پيشرفت جريان داشت و از ديگر سو نيروهاي ترقي خواه ايـران و در        

تاريخي و براي جلوگيري از -راس همه آنها حزب توده ايران با استفاده از اوضاع مساعد جهاني
عدالت اجتماعي و استقالل ملي به مبارزه برخاسـتـه   -احياي ديكتاتوري و با هدف تامين آزادي

آذر به گواهي اسناد معتبر تاريخي، مبارزه اي عادالنه درچارچوب كلي تاميـن   21نهضت .  بودند
 . حق حاكميت ملي و تضمين دمكراسي درايران قلمداد مي گردد

ايـن  .  نهضت دمكراتيك آذربايجان درابتدا خواستار برپايي انجمن هاي ايالتي و واليتي بـود   
دولت مركزي بود كه بي اعتنا به دستاوردهاي ارزنده انقالب مشروطه به تمامي خواست هـاي    

آذر از جمله برپايي انجمن هاي ايالتي و واليتي پاسخ منفي داد و زمينه رويارويي و    21نهضت 
با تشكيل كنگره .  تقابل را آماده و مهيا كرد

كه مجـلـس    1324خلق آذربايجان درسال 
موسسان ناميده شد، پس از برگزاري يـك  

 21انتخابات دمكراتيك، مجلس ملي در     
افتتاح و بـا تـعـيـيـن         1324آذر ماه سال 

حكومت محلي و خودمختار ميرجعفر پيشـه  
وري رزمنده پرسابقه جنبش كـارگـري را     
مامور تشكيل حكومت ملي و خودمـخـتـار    

بالفاصله پـس از اعـالم       .  آذربايجان كرد
آذر و      21حكومت خود مختار، نهـضـت     

حكومت ملي و خودمختار آذربايجان با صراحت خود را سنگر و تكيه گاه جنبش سراسري كشور 
اين نهضت و حكومت برآمده از آن بركارگران و دهقانان، روشنفكران مترقي و   .  معرفي ساخت

محافل وسيعي از پيشه وران  متكي بود و براي جلب سرمايه داري ملي و مالكان كـوچـك و     
متوسط تالش كرده و همه اين نيروها را عليه سرمايه بزرگ مرتجع و فئودال ها تـجـهـيـز و       

حكومت ملي و خودمختار آذربايجان با پشتيباني توده هاي وسيـع مـردم     .  سازماندهي مي كرد
مبارزه درراه تامين آزادي و عدالت اجتماعي، . پديد شد و منشاء تحوالت عميق به سود مردم بود

عليه امپرياليسم، تامين حق برابر براي خلق آذربايجان درعين حفظ استقالل و تماميت ارضـي    
ايران و مهم تر از همه تبعيت و پيروي نهضت دمكراتيك آذربايجان از منافع جنبش سراسـري  

 !آذر و مبارزه مردم دلير خطه آذربايجان 21مردم ايران، چنين است سيماي واقعي جنبش 
و    1325ارديبهـشـت      3دولت مركزي تحت هدايت امپرياليسم به رغم تصويب نامه مورخ 

با حكومت ملي و خودمختار آذربايجان، با زير پا گذاردن آنها و  1325خرداد  23موافقتنامه مورخ 
ناديده گرفتن قانون اساسي مشروطه و تضمين حقوق مردم درچارچوب انجمن هاي ايالـتـي و     
واليتي، با نيروي نظامي به مقابله با مردم شتافت و با يك لشگر كشي خونين و بـا كـمـال          

نيروهاي مترقي و درپيشاپيش آنها حزب توده .  قساوت و بيرحمي اين نهضت را سركوب ساخت
بطور مثال دكتر محمد مصدق كه درآن زمان وكيـل  .  آذر بودند 21ايران مدافع حقانيت نهضت 

خطاب به نخست وزيـر وقـت      1324دي ماه  19مجلس شوراي ملي بود، طي نطقي به تاريخ 
نظرات من اين بود كه بين دولت راجع به طرز اداره كردن قسـمـتـي از        “ :  گفته بود)  حكيمي( 

بايد با اهالي محل داخل مذاكره شد، شـايـد   .  مملكت با اهالي آن جا اختالف حاصل شده است
من براي صالح و صواب ملت ايران از آقاي حـكـيـمـي     .  اختالف را بتوان با خود آنها حل كرد

خواهش مي كنم بيش از اين وقت مملكت را ضايع نكند و فورا از كار كناره ) نخست وزير وقت(
آذر    21درتحليل نهضت  1325حزب ايران نيز درروزنامه جبهه آزادي شهريور ماه ”  . جويي كند
مـا نـهـضـت       ...  ما نهضت دمكراتيك آذربايجان را براي سعادت ايران الزم ديديم“ :  نوشته بود

 ”.دمكراتيك آذربايجان را اسلحه آزاديخواهان ايران شناختيم
آذر استقالل واقعي ايران و استقرار دمكراسي در سراسر ايران محسوب مي  21هدف نهضت 

تجـربـيـات ايـن       .   شد و از اين رو مورد استقبال و پشتيباني نيروهاي ملي و مترقي قرار داشت
نهضت ملي و مردمي اينك پيش روي ماست و مي تواند درمبارزه كنوني براي بركناري دولـت  

بي گمان نقطـه قـوت و       .   كودتا و تامين حق حاكميت مردم مورد استفاده و استناد قرار بگيرد
آذر پيوند تنگاتنگ و سرشتي آن با جنبش سراسـري   21بارزترين و اصلي ترين ويژگي نهضت 

اين نهضت به درستي گام نخست و شرط ضرور لغو ستم ملي و تـامـيـن        .  آن روز ايران است

     5ادامه در صفحه 



1388آذر ماه  16شنبه  دو   4    831شمارة  

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

وثيقه هاي سنگين و احكام ناعادالنـه  
 اهرم اعمال فشار كودتاچيان

 
طي هفته هاي اخير، دادگاه هـاي انـقـالب        
اسالمي به عنوان بخشي از ماشيـن سـركـوب      
استبداد واليي، احكام گوناگوني را براي تعـدادي  

شـش سـال     .   از زندانيان سياسي صادر كردنـد 
زندان، پنج سال تبعيد در گناباد و مـحـرومـيـت     
مادام العمر از فعاليت هاي سياسي و اجتمـاعـي،   
حكمي است كه براي احمد زيد آبادي از مبارزان 

مذهبي و دبير كل سازمان دانش آموختگان -ملي
تبليغ عليه نظـام، طـراحـي      .  صادر گرديده است

اغتشاش از طريق حمايت از نامـزدي عـبـداهللا      
نوري از جمله اتهاماتي است كه بـراسـاس آن       
چنين حكم ناعادالنه اي صادر گرديده، فشار بـه  
زيد آبادي كه حكم سنگين وي نمونه آن قلمداد 
مي شود، تالش حساب شده اي بـراي ايـجـاد      

مذهبـي  -فضاي ارعاب درميان فعاالن ملي، ملي
در .  و روزنامه نگاران مستقل و دگرانديشان است

واقع دستگاه سركوب با صدور حكم زندان، تبعيد 
-و محروميت مادام العمر از فعاليت هاي سياسي

خود را   ”  مشت آهنين“ و ”  دندان تيز“ اجتماعي، 
به مبارزان راه آزادي نشـان داده و درصـدد           

 . ترساندن آنهاست
اما دركنار اين مساله بايد به موضوع وثـيـقـه      
هاي سنگين و حبس هاي تعليقي و تـعـزيـري      
براي شماري از زندانيان سياسي اصالح طـلـب     
اشاره كرد كه پرده ديگر برنامه كودتاچيان تحت 
فرمان ولي فقيه در قبـال جـنـبـش مـردم و            

 . اعتراضات توده اي عليه كودتاي انتخاباتي است
بي شك قرار وثيقه هاي چند صد ميليونـي و    
بسيار سنگين براي آزادي موقت اصالح طلـبـان   

ميليوني، بهزاد  800، 700، 500مانند وثيقه هاي 
نبوي، ابطحي و عطريانفر حاكي از آن است كـه  
قوه قضاييه مي كوشد از اهرم وثـيـقـه هـاي         
سنگين به عنوان عاملي براي به انفعال و سكوت 
كشاندن بخش هايي از اصالح طلبان اسـتـفـاده    

با اين مانور هدفمند كودتاچـيـان اهـرم      .   نمايد
فشاري در اختيار خود گرفته اند كه از سـويـي       
تعدادي از چهره هاي سرشناس و فعال را وادار   
به سكوت نمايند و از ديگر سو ضمن جلوگيـري  
از همراهي زندانيان سـيـاسـي آزاد شـده بـا              
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي به زعم خـود  
در ميان اصالح طلبان شكاف ايجاد كنند هـدف  
ارتجاع از احكام ناعادالنه و وثيقه هاي سنگيـن،  
تاثير گذاري برفضاي سياسي كشور و به انفعـال  

كودتاچيان مي كوشند به اين ترتيب مواضع آسيب ديـده  .   كشاندن بخش هايي از اصالح طلبان است
خود را ترميم كرده و همزمان فشار برروي گردان هاي اجتماعي يعني جنبش كارگري، زنان و جوانان 

وظيفه . و دانشجويان را تشديد كنند و از اين طريق جنبش مردمي را ابتدا مهار و سپس سركوب نمايند
همه احزاب و نيروهاي مخالف كودتاي انتخاباتي است كه ضمن اعتراض ومحكوم كـردن احـكـام        
ناعادالنه و شيوه دستگاه قضايي كه كامال درخدمت كودتاچيان قرار دارد، نسبت به ترفـنـد ارتـجـاع       

 .هوشيار بوده و مانع از تحقق برنامه هاي آنان شوند
ما به نوبه خود اين سياست رذيالنه كودتاچيان را محكوم كرده و احكام ناعادالنه و وثـيـقـه هـاي       

 .سنگين را مردود مي شماريم
 
 

 !دروغ پردازي براي پنهان ساختن حقيقت
بارديگر مـوضـوع     -رامين پوراندرجاني-به دنبال مرگ مشكوك پزشك وظيفه بازداشتگاه كهريزك

.  بررسي ماجراي جنايات كهريزك و حمله به كوي دانشگاه درصدر اخبار و گزارشات قرار گرفته اسـت 
در اواخر آبان ماه سال جاري خورشيدي، رييس كميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان حـوادث    

 . نفر اعالم كرد 100پس از انتخابات، شاكيان بازداشتگاه كهريزك را بيش از 
درخصـوص  ”  . وي درگفت و گو با رسانه هاي همگاني پس از قتل رامين پور اندرجاني ياد آور شـد   

مرگ مشكوك پزشك بازداشتگاه كهريزك قرار است، پزشكي قانوني گزارش تهيه و به كميته ويـژه    
سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعالم داشته، دادگاه متهمان كهريزك قبل از دادگاه .  مجلس ارايه كند

شـاكـيـان    ( نفرند  100كوي دانشگاه برگزار مي شود، اما با توجه به اينكه متهمان اين پرونده بيش از 
ماجراي كهريزك و كوي دانشگاه به رغم ”  . تشكيل دادگاه ها امري زمان بر است)  نفر مي باشند 100

اينكه پرونده هايي درابعاد ملي هستند و رسيدگي به آنها قاعدتا مي بايد دراولويت مراجع قضايي قـرار  
شامل مرور زمان شده و كودتاچيان مي كوشند با برپايي نمايشاتي به نام دادگاه اين پرونده ها را .  گيرد

 . مختومه اعالم سازند
عالوه بر اين دادستان كل كشور طي مصاحبه اي با صراحت خاطر نشان ساخت، پـرونـده كـوي        

محسن اژه اي دادستان . دانشگاه هنوز شفاف نشده و زمان بيشتري براي بررسي اين پرونده الزم است
كل جمهوري اسالمي كه در پرونده قتل هاي زنجيره اي از عوامل اصلي جنايت به شمار مي آيد با رد 
تلويحي دخالت سپاه، بسيج و وزارت اطالعات و نيروي انتظامي درحمله به كوي دانشگاه اعالم مـي    
دارد، عاملين و آمرين حمله به كوي دانشگاه مشخص نگرديده و بايد بررسي و تحقيقات بـيـشـتـري     

ماه از حمله لباس شخصي ها يعني ماموران رسمي سپاه و وزارت  5درحالي كه بيش از .  صورت بگيرد
اطالعات همراه با واحدهاي نيروي انتظامي به كوي دانشگاه تهران مي گذرد، اژه اي كـمـاكـان از        

همزمان با اژه . پرونده سخن مي گويد و منكر نقش نيروهاي امنيتي در اين ماجرا است” شفاف سازي“
اي، پاسدار همداني فرمانده جديد سپاه پاسداران تهران به خبرگزاري ايلنا خاطر نشان ساخت كه سپاه 

مواضع دادستان كل جمـهـوري اسـالمـي و         .  و بسيج مسئوليتي درحمله به كوي دانشگاه نداشته اند
فرمانده جديد سپاه پاسداران تهران بزرگ نشانگر اين امر است كه كودتاچيان با پشتيباني ولي فقيه و   
قوه قضاييه در تالش پنهان ساختن حقيقت در پرونده هاي مهم و ملي جنايات بازداشتگاه كهريزك و 

پرواضح است در هر دوي اين جنايت ها، شخص ولي فقيه و .  حمله به كوي دانشگاه تهران مي باشند
رييس دولت كودتا و مقامات و فرماندهان سپاه و وزارت اطالعات مشاركت مستقيم داشتـه و بـدون       

اينكه تا به حال اطالع رساني دقيق و .  صالحديد آنها امكان وقوع چنين حوادثي ممكن نبوده و نيست
شفافي در خصوص اين دو ماجرا انجام نپذيرفته و يكي از سرنخ ها يعني پزشك وظيفه بازداشتگاه بـه  
مرگ مشكوك درگذشته است، حاكي از كوشش برنامه ريزي شده براي به دست فراموش سپرده شدن 

موضعگيري دادستان كل جمهوري اسالمي و فرمانده سپاه پاسداران تهـران بـا     .   اين جنايت ها است
 !تاييد و حمايت ولي فقيه، فقط و فقط دروغ پردازي براي پنهان ساختن حقيقت است

 
 فقر روستاهاي ايران را مي بلعد

آخرين برآوردهاي رسمي مركز آمار ايران نشان دهنده رشد پديده فقر درروستاهاي سراسـر كشـور     
اين برآوردها همچنين حاكي است روند مهاجرت از روستا به شهر متوقف نشده و بـا گـذشـت      .  است

 . زمان تعداد بيشري از روستاها خالي از سكنه خواهند شد
آبان ماه با انتشار بخش هايي از آخرين برآورد مركز آمار جمـهـوري    21  -ايلنا-خبرگزاري كار ايران

پايين بودن سطح زندگي، كسري بودجه و نبود كار مهمتـريـن داليـل      “ :  اسالمي از جمله گزارش داد
آخرين بررسي هاي صورت گرفته توسط مركز آمار ايران نشانـگـر   .  مهاجرت روستاييان به شهرهاست

مانند خانوار شهري كماكان با مشكل بـيـشـتـر     )  1387( آن است، هر خانوار روستايي در سال گذشته 
پايين بودن امكانات در روستاها و همچنين عدم برخورداري اغلـب   .بودن هزينه ها از درآمد روبرو بود

نمايانگر بـاال بـودن       ...  روستاهاي ايران از ابتدايي ترين نيازها مانند بيمارستان و پزشك، آب شرب و
آمارها نشان مي دهد از دهه شصت .  روند تخريب روستاها بسيار باالست.  هزينه زندگي درروستاهاست

بخوان حاشيه نشيني (درصد از جمعيت روستا كاسته و به جمعيت شهر 7سال معادل  10به اين سو هر 
 ”... .افزوده شده است) در فقر و نكبت

 1387دربرآورد مركز آمار جمهوري اسالمي با صراحت تاكيد شده درسال گذشته يـعـنـي سـال           
هزار تومان كسري بودجه داشت كه اين رقم با تـوجـه بـه       557خورشيدي هر خانوار روستايي حدود 
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران 

ميزان پايين درآمد در روستاها بسيار باال بـوده و رشـد و         
مـركـز   .   گسترش فقر درابعاد نگران كننده را ثابت مي كنـد 

آمار تصريح كرده، روستاييان با درآمدهاي كنوني قـادر بـه     
تامين زندگي خود نيستند و اين امر به سيل مهـاجـرت بـه      

كم درآمدترين روسـتـاهـاي    .  حاشيه شهرها دامن زده است
ايران در استان هاي خراسان جنوبي، كهگيلويه وبويراحمـد،  
آذربايجان غربي، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، لرستان و 

خبرگزاري ايلنا با استناد به اين بـرآورد  .  كردستان قرار دارند
وجود كسري بودجه و عدم تكاپوي درآمدها “ :  رسمي، نوشت

براي پرداخت هزينه ها به همراه پايين بودن امكانات زندگي 
و همچنين پايين بودن سطح رفاه، مـهـمـتـريـن عـوامـل          

 ”.مهاجرت روستائيان به شهرها تلقي مي شود
اين آمار تكان دهنده گواه نتايجي است كه سياست هـاي  
ضد مردمي رژيم واليت فقيه خصوصا  دولت احمدي نـژاد    

بـه رغـم     .  براي زحمتكشان روستا به ارمغان آورده اسـت     
درآمدهاي افسانه اي كشور در چند سال اخير، ميليـون هـا     
دهقان زحمتكش در چنبره فقر سياه گرفـتـارنـد و دولـت         
نامشروع كودتا كوچكترين گامي براي بهبـود زنـدگـي در        

 . روستاها برنداشته است
دولت ضد ملي احمدي نژاد با اجراي بـرنـامـه تـحـول          
اقتصادي و به موازات آن سركوب هر صداي حق طلبانه اي 

بركناري ايـن    .  عامل اصلي تيره روزي دهقانان ايران است
دولت كودتايي نقش بسيار مهم و مثبت در حركت به سـوي  

 !تغيير زندگي در روستاهاي كشور خواهد بود
 
 

 كودكان كار را دريابيم
 

در باره پيامدهاي اجراي اليحه هدفمند سازي يارانه ها در 
جامعه گزارشات بسياري منتشر شده است، امـا دركـمـتـر         
گزارشي به نتايج اين طرح بر زندگي صدها هـزار كـودك       
معصوم و بي پناه كه كودكان كارخوانده مي شونـد، اشـاره     

كودكان كار از نخستين قربانيان جـراحـي بـزرگ      !  گرديده
اقتصادي دولت ضد ملي و نامشروع كودتا هستـنـد و بـه        
همين علت از هم اكنون بايد اقدامات ضرور و افشـاگـري       

 . هاي الزم را دراين زمينه انجام داد
چندي پيش يكي از اعضاي كميته هماهنگي شبكه ياري 
كودكان ايران طي گفت و گويي با خبرگزاري ايلنـا اعـالم     

نگراني از اجراي قانون حذف يارانه ها و سخت تـر  “ :  داشت
شدن شرايط كودكان كار خيلي جدي است، حذف يارانه هـا  
هم شرايط كار هزاران كودك مظلوم را بدتر مي كند و هـم  
بطور كلي تاثيرات منفي بسيار برآموزش، بهداشت عمـومـي   
كودكان دارد، اينها مواردي است كـه دربـاره آن اصـوال          
صحبت نمي شود و كسي به فكر شرايط وخيم كودكان كار 

بي ترديد اجراي برنامه حذف يارانه ها و آزاد سازي ”  . نيست
اقتصادي به دستور صندوق بين المللي پول و بانك جهانـي  
اثرات ناگوار فراوان و عميق بر زندگي كودكان كـار بـاقـي      

كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران .   خواهد گذاشت
به درستي درانتقاد از اين طرح فاجعه بار براي اكثريت مردم 

پيش از اجرا، ابتدا اين طرح بايد برروي كودكان كار و خانواده هايي كه “ :  تاكيد مي كند
سال گذشته سه لغت   30در .  به كار كودك خود از نظر مالي وابسته هستند، بررسي شود

اعتبارات آمده، .  1نهادينه شده، سه لغت آزاردهنده، )  جمهوري اسالمي( درمديريت هاي 
بايد قبول كرد اغلب يارانـه  .  ولي هنوز نقدينگي وارد حساب نشده است.  3ابالغ شده .  2

هايي كه از طريق بهزيستي يا كميته امداد براي خانواده ها مقدر مي شود، هـيـچ گـاه      
سرفرصت پرداخت نشده و زماني كه كار از كار مي گذرد تازه مي گويند به حساب واريز 

حال با حذف يارانه ها چه باليي بر سر خانواده هاي مستمند و كودكان كار خواهـد  .  شد
 ”!آمد

نگراني كميته ها، انجمن ها و نهادهاي مردمي و دمكراتيك در خصـوص اجـراي         
برنامه تحول اقتصادي و يا همان اليحه هدفمند سازي يارانه ها، به حق و كامال درست 

با اجراي اين طرح حتي آن لقمه ناني كه كودك معصوم با كار و زحمت بسـيـار     .  است
اجـراي اليـحـه      .  براي خود و خانواده اش تهيه مي كرد، غير قابل دسترسي خواهد شد

مذكور به تشديد بحران و افزايش آمار كودكان كار منجر شده و زندگي صـدهـا هـزار      
 . كودك مظلوم و بي پناه را بدتر و دردناك تر مي سازد

براي تضمين حقوق كودكان و پايان دادن به پديده شوم و ضد انساني كاركودكان مي 
اجتماعي رژيم واليت فقيـه مـبـارزه      -بايد قاطعانه با اين طرح و سمت گيري اقتصادي

 !دراين مبارزه الويت با بركناري دولت ضد مردمي احمدي نژاد است. كرد

!آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران   

 ...سالگرد  آذرماه 21ادامه به مناسبت 

ستـم  .  برابري حقوق ميان خلق هاي ساكن كشور را ارتباط با جنبش سراسري مي ديد
ملي درميهن ما پديده اي است كه با رشد سرمايه داري وابسته مرتبط مي باشد و پس 
از انقالب با خيانت سران جمهوري اسالمي به آرمان هاي مردمي انقالب بهمن ايـن    
سرمايه بزرگ تجاري بوده و هست كه براي تامين منافع خود ستم ملي را بـا رنـگ       

بنابر اين براي لغو آن مي بايـد مـبـارزه      . مذهبي آميخته و به اجرا گذاشته و مي گذارد
ملي را درچارچوب مبارزه سراسري تعريف كرده و به عنوان بخشي از آن مـعـرفـي          

درغير اين صورت مبارزه براي الغاي ستم ملي به سرانجام نخواهد رسـيـد و       .  ساخت
نيروهاي مرتجع، وابستگان امپرياليسم و استعمار از آن درجهت تضـعـيـف جـنـبـش         

 . سراسري بهره برداري خواهند كرد
بهمن دركردستان ثابت مي كند، مبارزه  2آذر در آذربايجان و  21تجربه جنبش هاي 

براي لغو ستم ملي آن گاه در مسير درست و ثمربخش قرار مي گيرد كه درچـارچـوب     
به ديگر سخن مساله الغاي ستـم  .  مبارزه سراسري و به سود تقويت و تحكيم آن باشد

ملي و تامين برابري حقوق براي خلق ها درچارچوب منافع ملي و استقالل، تمـامـيـت    
گفتيم ستم .  ارضي و تامين و تضمين حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش قرار دارد

ملي و تبعيض فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي ناشي و نتيجه تسلط سـرمـايـه      
اين سرمايه داري و فرزند خلف آن در اوضاع امروز ايران .  داري وابسته در ميهن ماست

سرمايه بزرگ تجاري و متحد او درحاكميت سرمايه داري بوروكراتيك نوين، همواره و 
. هميشه به نام تمركز سياسي، نظامي و اقتصادي، حامي و مدافع ديكتاتوري بوده انـد   

رضا خان، محمد رضا پهلوي و اكنون استبداد واليي بدون پشتيباني سرمـايـه بـزرگ      
به اين جهت بـراي  .  وابسته و سرمايه بزرگ تجاري قادر به ادامه حيات نبوده و نيستند

حل مساله ملي و تضمين حقوق برابر، راهي جز پيوند مبارزه ملي با مبارزه سـراسـري     
به طريق اولي دراوضاع حساس كنوني، مبارزه . عليه استبداد و امپرياليسم نبوده و نيست

با ديكتاتوري واليت فقيه و درلحظه فعلي دولت برآمده از كودتا اولويت محسوب شـده  
 .و بدون غلبه برآنها نمي توان به حل مساله ملي و رفع تبعيض اميدوار و خوش بين بود

ارتباط مستقيم ديكتاتوري با اعمال ستم ملي چنان آشكار است كه ضرورتي بـراي    
 . توضيح بيشتر نمي ماند

بركندن ريشه استبداد، بركناري دولت برآمده از كودتا و مبـارزه آگـاهـانـه عـلـيـه            
.  امپرياليسم و استعمار زمينه عيني و امكان واقعي حل مساله ملي را فراهم مي آورنـد   

آذر ما را به اتحاد عمل، نزديكي و پيوند مستحكم ميان مبـارزه   21درس هاي نهضت 
 !ملي و جنبش سراسري فرا مي خواند، اين فراخوان را به گوش جان بشنويم
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سياست هاي اقتصادي مخرب  .  پاشنه آشيل رژيم واليت فقيه است
نو ليبرالي دولت احمدي نژاد مبتني بر  نسخه هاي  بانك جهاني و 
صندوق بين المللي پول با مخالفت مردم روبرو شده است و رژيم با 

لذا دليل ديگر تـغـيـرات    .  كسري بودجه در حال رشدي روبرو است
اخير روبناي سياسي، يعني نظامي گرايي رژيم بر پايه  اتحاد  بيـن  
سپاه، خامنه اي و اصولگرايان فرايند الزمي است كه در بطـن آن    
خانه براندازترين برنامه هاي اقتصادي در راستاي نجات رژيم بـه    

خونتاهاي نظامي آمريكاي جنـوبـي دهـه      . موقع اجرا گذاشته شود
هشتاد، براي مثال رژيم نظامي پينوشه در  شيلي، نيز از طـريـق       
سركوب نظامي خشن ترين سياست هاي اقتصادي دست راستي به 

هدف اين نوشتار   .همراه ثروت اندوزي قشر قليلي را عملي ساختند
عملكرد سـرمـايـه داري       ”اقتصاد سياسي“شكافتن جوانب اصلي 

بوروكراتيك سپاه و تاثير آن بر روبناي سياسي و تبـعـات آن بـر        
نيروي بسيج عمال بخشي از . جنبش مردمي برضد ديكتاتوري است

همان سپاه پاسداران است و از اينرو در اينجا اشاره به سـپـاه در       
 . اساس شامل نيروي بسيج نيز مي شود

 
 برسي تاريخي سرمايه داري بوروكراتيك و سپاه 

مقصود از طبقه بورژوازي بوروكرات اليه هاي فوقاني و ميـانـي   
مديريت دولتي  است كه بنا به موقعيت ويژه آن در ساختار دولت با 
اتكا به بوروكراسي و قدرت سياسي به انباشت سرمايه و سـرمـايـه    

دگرديسي  سپاه به بورژوازي بوروكراتيك و .  گذاري دست مي زنند
تبديل شدن آن به محور اصلي قدرت در كشور ما  پديده نـويـنـي    

اين پيامد يك روند تاريخي و نتيجه منطقي عملكرد  شكل .  نيست
ناقص  و مخدوش  نظام سرمايه داري اي است كه امكان توان و   
قدرت گيري سرمايه داري توليدي ارزش افزا را از كشور ما سـلـب   

تبعات رو بناي سياسي اين فرايند همانا عـدم شـكـل      .  كرده است
گيري حداقل مباني دموكراسي و نهادهاي مدني است كه دائـمـا     

عملكرد اخـيـر     .  بوسيله  بورژوازي بوروكراتيك تخريب گرديده اند
سپاه در پاسداري از منافع  خود در قالب رژيم واليتي و كـودتـاي      

ريشه هاي ايـن شـكـل      .  انتخاباتي تكرار تاريخ  در كشور ما است
مخدوش سرمايه داري كشورمان به دوران بعد از شكست مشروطه 

بـا شـكـسـت       .  و رفرم هاي  اقتصادي رژيم رضا شاه بر مي گردد
انقالب مشروطه رشد سرمايه داري در ايران متوقف نشد، بلكه بـا    
سرعت بيشتري گسترش يافت ولي ماهيت و سمـت گـيـري آن        

.  متفاوت با آنچه كه هدف انقالب مشروطه بود بـروز كـرد    ”  كامال
مهم ترين ويژگي اين سرمايه داري ناقص الخلقه، مديريت از بـاال  

اين واقعه از   .   و بصورت سرمايه داري انحصاري دولتي وابسته بود
نظر اقتصادي و شكل گيري ساختار اجتماعي يك نقطـه عـطـف      
تعيين كننده در وقايع بعدي تاريخ معاصر كشور ايران تا به اكنـون  

رشد اقتصاد ملي و پيشرفت صنعتي كشور به هـمـراه يـك      .  است
ساختار سياسي فراتر از اختيارات و اقتدار يك شخص در دسـتـور     

ولي رژِيم رضا شاه با وجـود ادعـا دربـاره           .  انقالب مشروطه بود
مدرنيزه كردن اقتصاد ايران نماينده اقشار بورژوازي ملي و تـحـول   
طلب آن برهه  نبود  و عمال مانع به ثمر رسيدن  شعارها و آرمـان  

تاريخ معاصر جهان شاهد مـواردي  البته .  هاي انقالب مشروطه شد
از رفرم از  باال كه موجب تسريع  رشد  سرمايه داري و اقتصـادي   

بسياري از محققان معتقدند كه اقتصاد هاي .   شده باشد بوده است
آلمان، ايتاليا و ژاپن بواسطه رفرم از باال توانستند براي رسيدن بـه  
اقتصاد هاي كالسيكي چون انگلستان و فرانسه زمان كوتاه تري را 

مقاومـت   ”پروسي ”رفرم از باال بنا به شيوه موسوم به.   طي نمايند
.  نيروهاي ارتجاعي و طبقات ماقبل سرمايه  را در هم شكـسـتـنـد    

ولي رفرم از باال در  ايران در مقايسه با كشورهاي نامبرده نـاكـام     
مانده است زيرا در كشورهايي مانند آلمان و ايتاليا بورژوازي مـلـي   
قدرتمندي در متن جامعه قرار داشت كه اين رفرم از باال دقيقا در   
. جهت تقويت منافع و تثبيت اين بورژوازي ملـي تـولـيـدي بـود         

همچنين اين تحوالت زماني بوقوع پيوست كه هنوز سرمايه داري 
در .   در چارچوب امپرياليستي  بصورت مسلط شكل نگرفـتـه بـود     

صورتيكه  رفرم هاي رضا شاه نه در جهت تقويت و  تثبيت سرمايه 
داري ملي، بلكه با رشد نا متوازن توليدات كارخانه اي در چارچوب  
سرمايه داري دولتي انحصاري وابسته موجـب  خـانـه خـرابـي            

آمار نشان مـي    .   مانوفاكتورها و توليدات سنتي داخل كشور گشت

برابر نسبت بـه     17دهد كه تعداد كارخانه هاي صنعتي جديد در دوره رضاخان 
فقط پنـج كـارخـانـه         1304يعني تا قبل از سال .   گذشته افزايش داشته است

 مهمات سازي  و تصفيه خانه شكر در تهران، كبريت سازي در خوي و كارخانه
در صورتيكـه آمـار سـال        .  هزار كارگر مشغول به  كار بودند 50نساجي تبريز 

رسيده است  346نشان مي دهد كه تعداد كارخانه هاي مدرن به بيش از  1320
بـه  . كارخانه بزرگ بوده است 146دويست كارخانه كوچك و ”  كه شامل حدودا

غير از شركت  نفت  تعداد كارگران شاغل در كارخانه هاي جديد  از كمتـر از    
رضا شاه در راستاي  تاسيس .  هزار نفر به بيش از پنجاه هزار نفر افزايش داشته

اين كارخانه ها، انحصارات حكومتي را ايجاد كرد و از طريق بانك مـلـي وام       
از آنجايي كه شـكـل   .  هاي كم بهره فراواني را در اختيار كارخانه داران قرار داد

مي بايد خود را بـا  ”  گيري  نظام سرمايه داري در كشورهاي عقب مانده قاعدتا
پيشرفته ترن الگوي موجود سرمايه داري دوران خود  تطبيق دهد و در  ايـران  

دوره رضاشاه اين مصادف بود با مرحله شكل گيري انحصارات  كه به نوبه خود  
و در نـتـيـجـه         .  باعث عقيم  شدن رشد ساختارهاي اقتصاد بومـي  گشـت      

بخش خصوصي آن دوره متشكل .  ساختارهاي سياسي ملي نيز از آن فرا نروئيد
از امراي ارتش و اشرافي بود كه بوسيله دولت دست چين شده بـودنـد و بـي        
ارتباط با اهداف اقتصادي ضد استعماري و ضد امپرياليستي و  كـنـشـگـران         

البته حجم كوچك سرمايه ها در اين برهه هـنـوز     .  سياسي جنبش مشروطيت
نتوانسته بود قدرت الزم را در اختيار  بورژوازي بوروكرات  در جهت تابع سازي 

بـهـمـراه       1332ولي بعد از سقوط رضا شاه  و بعد از كودتاي .  دولت قرار دهد
اصالحات ارضي رشد سرمايه داري دولتي در ايران  مسير خود را همچنان ادامه 

با ورود دالرهاي نفتي در دست دولت شاهد دور جديدي از گسـتـرش   .   ميدهد
سريع  سرمايه داري بوروكرات و پيوند خوردن منافع آن با بورژوازي كمپـرادور  

قابل توجه است كه دو پيش شرط شكل گيري بورژوازي بوروكراتيك، .  هستيم
يكي  تمركز عظيم سرمايه هاي مالي و صنعتي در دست دولت است كـه بـا       

 .روش سرمايه داري اداره شوند و دومي نبود  سرمايه داري قدرتمند ملي است
سرنوشت دو طبقه مهم بعد از انقالب بهمن تقش تعين كننده اي در بازتوليد 

 . بورژوازي  بوروكراتيك  رژيم واليتي ايفا كرد
طبقه بسيار ثروتمندي است كه با اتكا به پايگاه هـاي سـيـاسـي و            -الف

اقتصادي  متصل به هرم قدرت و وابستگي  اقتصادي و تكنولوژيكي به سرمايه 
گذاري خارجي به عنوان بخش خصوصي در صنايع سبك و نـيـمـه سـبـك          

اينها عبارت بودند از بيش از شصت  . مونتاژي و مخصوصا واردات فعاليت داشتند
نفر از شاهزاده هاي وابسته به دربار، خانواده هاي اشرافي كـه از پـيـش از            
اصالحات ارضي در دهه چهل دست به سرمايه گذاري زده بودند بعالوه بخش 
قابل توجه اي از سياستمداران قديمي و كارمندان عالي رتبه، امراي ارتـش و      
افسران بلند پايه كه از دوره رضاشاه تا آن زمان به واسطه عضويت در هيـئـت   

همينطور سرمايـه داران    .  مديره  شركتهاي سود آور دولتي  ثروتمند شده بودند
قديمي كه اولين ثروت هاي خودشان را در دوران جنگ جهانـي دوم و دوره        
رونق سرمايه داري تجاري بعد از دهه چهل بدست آوردند در زمره اين طبـقـه   

اين بخش از سرمايه داري تا قبل از انقالب بهمن مالكيـت  .   بسيار مرفه بودند
در صد از شركت هاي خصوصي مربوط به بانكداري، كارخانه هـاي     85حدود 

توليدي، تجارت خارجي، بيمه، ساختمان سازي، كشت و صنعت هاي بزرگ را   
انقالب بهمن ضربه بسيار خرد كننده اي به اين طبـقـه وارد     .   در اختيار داشت

تمامي اموال اين بخش از سرمايه داري در  ايران به تملك دولت ” كرد و تقريبا
تمامي سرمايـه  ” بعد از انقالب در آمد و در نهايت منجر به اين گرديد كه تقريبا

انقالب بهـمـن در  اوايـل          .  گذاري هاي بزرگ در دست دولت متمركز گردد
پيروزي خودش به دليل شركت گسترده طبقه كارگر و قشرهـاي مـخـتـلـف        
زحمتكشان شهري تا حدود چشم گيري داراي شعارها و جهت گـيـري ضـد        

در ضمن  برنامه هاي  اقتصادي انقالب در بطن فـعـالـيـت     . سرمايه داري  بود
هاي نيروهاي چپ منعكس كننده خواسته هاي مادي زحمتكشان و عـدالـت       

در نتيجه بعد از انقالب بهمن مواجه با دولتي هستيم كه بيش از   .  اجتماعي بود
در صد از بنگاهها و موسسات بزرگ، معادن، بانك ها، هتل ها، كارخانه هـا   85

اما توازن نيروها  قادر به گسترش  انقالب تا سطـح  .  در دست آن متمركز است
 . اجتماعي نبود -تغيرات بنيادي اقتصادي 

طبقه مهم ديگر مطرح در آستانه انقالب آن بخش از  خرده بـورژوازي     -ب
است كه  بدليل رابطه ديرينه و مستقيم با روحانيت و ضعف عامل ذهـنـي در     
انقالب بهمن توانست ارگان هاي رهبري آن را غصب كند و در ادامه به نيروي 

ايـن  .  مادي  بخش مهمي از نيرو هاي بازدارنده انقالب اجتماعي تبديـل شـد    
طبقه در سالهاي بعدي با فعاليت هاي سرمايه داري تجاري انگلي  و به بركـت  
جنگ و دالر هاي نفتي به همراه اليه هاي فوقاني بوروكرات دولتي  سـكـان     

 .اصلي اقتصاد كشور را بدست گرفتند
انقالب پس از براندازي سياسي رژيم شاه عمالٌ در  مسير خود متوقف شد و   

مه تمام، سپاه پاسداران را به فـرمـان آيـت اهللا          يرژيم برآمده از اين انقالب ن
. خميني براي تضمين حيات خـود ايـجـاد كـرد        

پيروزي هاي سپاه در جبهه داخلي بـه هـمـراه         

 ...ادامه  تأملي بر نقش بورژوازي 

  7ادامه در صفحه 
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 ...ادامه تأملي بر نقش بورژوازي بروكراتيك 

بدست گيري ابتكار در جبهه هاي جنگ آنرا بعنوان يكي از اركان نظام 
بعد از اتمام جنگ با مقاومت حساب شـده  .  با استقالل نسبي تثبيت كرد

بخشي از سران رژيم در مقابل طرح ادغام ارتش و سپاه و منتفي شـدن  
سابقه تحصـيـلـي و      .  آن، دوره جديدي از فعاليت هاي سپاه شروع شد

نظامي تقريبا يكسان اليه هاي فوقاني و مياني سپاه كه هم زمان وارد   
سپاه شده بودند باعث شد  اكثريت آنها به مقامات فرماندهي ارشد سپاه 

 60به عبارت ديگر ساختار فرماندهي در انتهـاي دهـه       .  منتصب شوند
طرح  محمل حل اين تضاد دروني  . امتياز ويژه مادي را به همراه نداشت

برنامه سازندگي  اقتصادي دوره رفسنجاني بود كـه  در  خود كفايي مالي
به سپاه اجازه داده شد با اتكا به سرمايه هاي دولتي دست به فعـالـيـت    

به همراه  فعاليت هاي اقـتـصـادي و        70از اوايل دهه .  اقتصادي بزند
رقابت مابين فرماندهان براي تصاحب مقام هاي باالي  دولتي، سپاه بـا  
پشتيباني دستگاه حكومتي تبديل به وسيله اي در انباشت سـرمـايـه و      

 .   فعاليت سوداگرانه شد
 

 عملكرد اقتصادي سپاه
نهادهاي اقتـصـادي   سپاه به همراه بسيج در حال حاضر زير پوشش  

، بـنـيـاد شـهـيـد و           ” قرارگاه خاتم االنبياء“ شبه دولتي گوناگون مانند 
كنسرسيوم هاي مختلف امتيازات اقتصادي بسياري در زمينه هايي چون 
كشاورزي، مرغ داري، زنبور داري، توليد صنعتي، اسـتـخـراج سـنـگ        
معدني، راه سازي، ترابري مخابرات، اتومبيل، اخذ نمايندگي از شـركـت   
هاي خارجي، بازرگاني، ترخيص كاالهاي وارداتي، گستـرش مـتـروي      
تهران، ساخت اتوبان، سد سازي، آموزش و فرهنگ و طرح هاي نفت و 

سپاه  داراي صنايع نظامي خـود اسـت و از         .  گاز به دست آورده است
بنا بر تـخـمـيـن     .  اسلحه سبك تاموشك هاي با برد بلند توليد مي كند

شركت  است كـه در سـال        500ناظران سياسي سپاه  داراي بيش از 
. ميليارد دالر سود داشته اند   1.9ميليارد دالر فروش و  12حدود  1384

كسب مالكيت  به زور يكي از طرق رايج عملكرد سپاه است كه نمونـه  
آن اشغال نظامي و فسخ قرارداد فرودگاه امام خميني است كه در دوره   

به   رياست جمهوري احمدي نژاد شدت بيشتري گرفت و نمونه ديگر آن
. چنگ آوردن شركت  كيش اورينتال از طريق محاكمه مديران آن است

به غير از قلدري سياسي و نظامي  وجه ديگر عملكرد سپاه تصاحب از   
طريق شركت كردن در مناقصه هاي بدون رقيب است كه بطور مـثـال   
سپاه توانسته است به بركت دولت احمدي نژاد در صنعت نفت و گـاز      

با همكاري مسـتـقـيـم     از جمله .  طرح هاي عظيمي را نصيب خود كند
ميليـون دالري     300طرح يك ميليارد و    1385خرداد  دراحمدي نژاد 

مـيـلـيـون        96قرار داد دو ميليارد و     1385گاز عسلويه  و در تير ماه 
پارس جنوبي  هر دو بدون مناقصه بـه   16و  15دالري توسعه فازهاي 

به همراه رانـت  .  قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا سپاه پاسداران واگذار شد
خواري و تصاحب به زور، فعاليت در اقتصاد سياه و  قاچاق از طـريـق       

مـي   60اسكله هاي نامرئي كه بنا به افشاگري هاي اخير تعداد آنها به 
نشان دهنده وسعت  فعاليت سوداگرانه سپاه در سطـح خـرده تـا        رسد 

 .كالن است كه  شامل بدنه سپاه و فرماندهي آن مي شود
اگر از يك از سو فعاليت سرمايه داري و ثروت اندوزي اليـه هـاي       

از جهت ديـگـر   .  مياني و فوقاني سپاه محمل تضادهاي دروني آن است
انسجام عملي در زمينه هاي مختلف اقتصادي نشان دهنده خودآگاهـي  

فعاليت هاي ايـن بـخـش از          .  آن به عنوان يك طبقه اجتماعي است
سرمايه داري كامال خارج از حوزه نظارت  نهادهاي عمـومـي مـانـنـد        
مجلس است ولي بوسيله ثروت ملي متعلق به مردم سازمان داده مـي    

از اينرو به درستي مي تـوان سـپـاه پـاسـداران را بـورژوازي               .  شود
سياسي سپاه در تضاد بـا    –عملكرد اقتصادي .  بوروكراتيك ارزيابي كرد

منافع اكثريت  مردم است و تنها در راستاي منافع قشر قليل وابسته بـه  
بـايـد   .  سران سپاه و ديگر دهك هاي انگلي وابسته با آن عمل مي كند

تا قبل از كودتاي انتخاباتي سپاه، امكان جابجايـي قـدرت     توجه داشت 
مابين جناحهاي دروني حكومتي را مي توان نقطه قوت رژيم  واليـتـي   

هـاي    ارزيابي كرد  كه مي توانست نارضايتي مردم را به سـود جـنـاح       
سپاه اين معادله را بصورت يكجانبه به هم زد و   .  حكومتي مديريت كند

سپاه است و مهم تر اينـكـه، ديـگـر راه          تعيين كننده  اين مويد قدرت
سپاه از اين به بعد  بـايـد       .  عقبگرد براي رژيم واليت فقيه وجود ندارد

نظامي در راس رژيم  از منافع عظيم اقتـصـادي     بصورت يك اليگارشي
سخنان عزيز جعفري تنها پنج ماه پس .  خود به هر قيمتي حفاظت نمايد

از آنكه به حكم آيت اهللا خامنه اي جايگزين رحيم صفوي در فرماندهي 

امروز مرزبندي هاي سياسي گذشتـه  “  :  سپاه پاسداران شد  شايان توجه است
به هم ريخته است؛ زماني صحبت از چپ و راست بوده اما امروز مي بيـنـيـم    
اين تقسيم بندي، تقسيم بندي كاملتري و به جرياني به نام جريان اصولگرايي 
رسيده است كه به نوعي مي توان گفت انقالبي در انقالب، توسـط مـردم و       

جرياني كه مقابل جريان اصولگرايـي  ” : او همچنين تاكيد كرد”  . بسيجي ها بود
قرار دارد اكنون براي شما خيلي شفافتر از گذشته است اما اين موضوع بـراي  
اقشار ديگر به اين روشني نيست، از اين رو اميدواريم خداوند متعال كمك كند 

كه جريان است  البته روشن ” .كه به وظيفه انقالبي و بسيجي خود عمل كنيم
اصولگرا در مجموع  وجود خود را مديون سپاه مي دانند و اجزاء آن ممـلـو از     

اين جريان به همراه سپاه در بهم زدن   .  عناصر سپاه و يا مسئوالن سپاه است
حتي باعث شكاف عميقي ما بين روحانيون طراز اول شـده    ” تقسيم بندي ها“ 

جالب توجه .  است و تا حد تهديد مستقيم روحانيون منتقد پيشروي كرده است
سرلشگر پاسدار محمد علي جعفري در تازه ترين اظهارات خـود از      است كه 

براي حفظ “ مقام يك نظامي خارج شد و در قامت يك عالم ديني فتوا داد كه 
 .”جمهوري اسالمي حتي مي شود نماز را هم تعطيل كرد

بايد توجه داشت كه با در نظر گرفتن فقر ساختاري شديد در شـهـرسـتـان     
هاي كوچك و روستا ها، فعاليت عظيم اقتصادي سپاه و نيروي بسيج تا حدي 

به كمك تبليغات كر كننده توانسته اند سپاه و بسيج .  در اين جوامع  موثر بوده
افشاء فساد اقتصادي جناح هاي درون رژيم، اقشار مشخص و قابل به موازات  

توجه اي در شهرهاي كوچك، روستاها و اليه هاي لومپـن  را بـر پـايـه             
سپاه و بسيج با اتكـا بـه قـدرت        .  شعارهاي پوپوليستي بسوي خود جلب كند

اقتصادي خود را  بعنوان يك نهاد اسالمي و ملي ترويـج دهـنـده عـدالـت          
اگـر  .  اجتماعي كه مي تواند وسيله اي براي گريز از فقر باشد عنوان مي كننـد 

آمار انتخاباتي رژيم نشان دهنده موفقيت تبليغاتي سپاه در جـذب آراي ايـن       
ولي آمار اقتصادي خود رژيم، مخصوصا در مـورد  . اقشار بسود احمدي نژاد بود

رشد بيكاري ساختاري در طيف جوانان نشان مي دهد كه سپاه يا بسيج تغيـر  
 .اجتماعي اين اقشارايجاد نكرده اند -واقعي در وضعيت معيشتي

 
   تاثير عملكرد اقتصادي سپاه بر سرمايه داري ملي   

در دو دهه گذشته برنامه هاي رسمي رژيم واليت فقيه با وجود خط سـيـر   
زيگزاگي، در مسير ايجاد نهادها و مناسبات سرمايه داري بر پايه نسخه هـاي  
صندوق پول جهاني و در بسياري موارد در پيروي از الگوي نولـيـبـرالـيـسـم       

: اركان اصلي اين الگوي اقتصادي را به اختصـار .   اقتصادي حركت كرده است
با حداقل موازين نظارت بر عملكرد سرمايه خصوصي، بازار كار  بازار آزاد ايجاد

برنامه ريزي مركزي دولت و محول كردن تمام شـئـون       انعطاف پذير، حذف
و  حذف يارانه ها به هـمـراه     ”  عرضه و تقاضا“ اقتصادي به قانون بازار يعني 

ايـن حـركـت      .  حداقل كمك هاي اجتماعي از طريق بخش عمومي، دانست
عمال از دوران رياست جمهوري رفسنجاني در چارچوب بازسازي و تـعـديـل      

ولـي  .  اقتصادي شروع  گشت كه با تائيد ولي فقيه  تا بحال ادامه داشته است
ايجاد نهادهائي مـانـنـد     سال گذشته با وجود خصوصي سازي پر شتاب، 4در 

براي ترويج عملكرد و ذهنيـت  قانون اساسي   44بازار بورس و تغيير در اصل 
سرمايه داري ما مي بينيم كه اين نه تنها منجر به توان گيري سرمايـه داري    
ملي و توليدي نشده است، بلكه تحوالت اخير نشان مي دهد كـه بـورژوازي     
بوروكراتيك بار ديگر در تاريخ كشور بي پروا و به شكل انحصاري با زيـر پـا     

گذاشتن ابتدايي ترين شئون بازار سرمايه داري در مقـابـل سـرمـايـه داري           
سپاه و بسيج با ايجاد دهها شركت خصوصي چتري . توليدي ملي ايستاده است

كوچك و بزرگ به شكل اختاپوسي در تار و پود اقتصاد خرده و كالن كشـور    
همانطور كه اشاره شد سپاه با قانون شكني و زور گويـي در    .  نفوذ كرده است

نهان و آشكار بصورت يك مافياي اقتصادي در حال تصاحب اجزاء استراتژيك 
بر شـركـت     1388نحوه چنگ انداختن سپاه در آبان .  ثروت ملي كشور است

نمونه عملكرد و انحصار ”  توسعه اعتماد مبين“ مخابرات بوسيله ي كنسرسيوم 
. طلبي و از دور خارج كردن ديگر سرمايه داران با اتكاء به  بوروكراسي اسـت   

سپاه در يك معامله صوري و رقابت ساختگي در بازار بورس با زير پا گذاشتن 
سهام شركت مخابـرات  % 50ابتدايي ترين اصول معامالت مزايده اي توانست 

) هشت مـيـلـيـارد دالر      ( حدود هشت هزار ميليارد تومان  بعالوه يك سهم را
شايان توجه است كه اين كنسرسيوم متشكل از سه شركت تحت .  بدست آورد

پوشش سپاه است و از دو رقيب ديگر در مزايده، شركت تعاوني پيشـگـامـان    
كوير يزد با دريافت يك توصيه و يا تهديد در مراحل آخرين از دور رقـابـت       

تنها طرف مقابل باقيمانده در مقابل كنسرسيوم ديگري بود با نـام    .  اخراج شد
كه شركتي است تازه ساخت زير نظر مجموعه موسسه ”  مهر اقتصاد ايرانيان“ 

به عبارت ديگر در يك حراج !  مالي و اعتباري مهر تحت مالكيت نيروي بسيج
تاريخي و خيمه شب بازي تجاري دو كنسرسيوم متعلق به سپاه با تظاهر بـه    

با ارايه تنها سه ريال بيشتر از رقم پيشنهادي براي هـر    ”  بازار آزاد“ رقابت در 
سهم، شركت مخابرات در اختيـار سـپـاه قـرار         

  8ادامه در صفحه واقعيت اين است كه شركت مخابرات از   .  گرفت



1388آذر ماه  16شنبه  دو   8   831شمارة  

مالكيت عمومي و نظارت نهادهايي مانند مجلس بيرون آمد 
و سپاه بدور از هر نوع پاسخگويي يكي ديگر از مهمـتـريـن    

اين را بايد مورد . شريان هاي اقتصادي را تحت اختيار گرفت
توجه قرار داد كه در واقع مالكيت شركت مخابرات مطـابـق   
مختصات و اصول رقابتي نظام سرمايـه داري خصـوصـي        

اين همانا روند تاريخي است كه كشور ما را دچـار      .  نيست
نظام سرمايه داري ناقص الخلقه و مخدوشي كرده اسـت و    
سرمايه داري توليدي ملي مجال فعاليت ارزش  افزا را نمـي  

اين روش تصاحب انحصاري انگلي ثروت ملي بـدون    .  يابد
انگيزه واقعي توليد ارزش افزا بـوسـيلـه سـرمـايـه داري             
بوروكراتيك، در هر دو رژيم پهلوي و واليتي سد راه ايجـاد  
صنايع توليدي و باعث تخريب پايه سرمايه داري ملي كشور 
شده است و از سوي ديگر  مديريت دولتـي و مـالـكـيـت          
عمومي در دست بورژوازي بوروكراتيك را بـه عـنـصـري         

 .   ناكارآمد و فاسد تبديل كرده است
تاريخ كشورمان، عمـلـكـرد اقـتـصـادي          در برهه كنوني

انحصارگرايانه و سياست سركوبگرانه بورژوازي بوروكراتيك 
آنرا مستقيما در تضاد آشتي ناپذير با ديگر اقشار سـرمـايـه      
داري و مخصوصا سرمايه داري ملي و اقشار خرده بورژوازي 

كودتاي انتخاباتي سپاه را بايد عكـس  .  شهري قرارداده است
العمل سياسي قشر فوقاني اين بورژوازي بوروكراتـيـك در     

ما در حال .  حفاظت از منافع حياتي اقتصادي آن ارزيابي كرد
حاضر شاهد روند خود جوش انزواي كامل هيات حـاكـمـه      
رژيم و اوج گيري مبارزه طبقاتي علني بين خرده بـورژوازي  
و بورژوازي ملي از سوئي و بورژوازي بوروكراتيك نظامي گر 
. از سوي ديگر هستيم كه تار و پود رژيم را فرا گرفته اسـت 

كودتاي انتخاباتي چاشني الزمي بود كه باعـث شـد ايـن        
مبارزه طبقاتي حول منافع حياتي اقتصادي به جنبش مردمي 

رشد اخير فـعـالـيـت هـاي         .  برضد ديكتاتوري متصل شود
سياسي بورژوازي شهري، اقشار بينابيني و بخش هاي معين 
گروه هاي اصالح طلب و تمركز آنـهـا بـر مـطـالـبـات              
دموكراتيك در مبارزه برضد كودتاي انتخاباتي سپاه نشـان    
دهنده تغيير ماهوي مبارزه عليه رژيم و  پويايي رابطه ابعـاد  

تهديد اقتصادي  از     .  اجتماعي آن است  -اقصادي  -سياسي
جانب  سپاه و تاثير آن بر روند مبارزه سياسي تا آن حد است 
كه  منجر به شكاف در باال تا حد روحانيت شـده اسـت و       
جناح هاي ديگر درون رژيم را نيز بسوي حمايت هر چـنـد     
.  ضمني از مبارزه بر ضد كودتاي انتخاباتـي جـذب كـرده       

چرخش سياسي  برخي از  اين جناحها نه بدليل پايبندي بـه   
اصول دموكراسي ولي به هر صورت اين تغييري است مهـم  

نكته اساسي در اينجا درك رابطه ارگانيك .  و بازگشت ناپذير
بين منافع حياتي اقتصادي اقشار سرمايه داري و تغيير توازن 

 .قواي نيروها در روبناي سياسي است
 
  عملكرد اقتصادي سپاه و سرمايه داري جهاني  
فعاليت هاي اقتصادي سپاه در مقام بخش تعيين كننده   

بورژوازي بوروكراتيك بر خالف ماهيت معمول اين طبـقـه،   
در حال حاضر داراي مشخصه هاي عمده سـرمـايـه داري      

به عبارت ديگر سرمايه گذاري و منـافـع   .  كمپرادوري نيست
اقتصادي سپاه فعالٌ  مستقيماٌ  وابسته به كشورهاي پيشرفته 

گسترش و تعميق فعاليت هاي وسيـع  .   سرمايه داري نيست
سرمايه داري سپاه بداليل گوناگوني هنوز نتوانسته است در   
همزيستي مسالمت آميز، و در ارتباط مستقيم و علـنـي بـا      

اين نه به معناي  يـك    .  سرمايه داري جهاني صورت پذيرد
خصيصه مثبت و پايدار سپاه، بلكه الزاماٌ متاثر از ساختار فعلي 
قدرت و روابط متشنج آن با كشورهاي غربي و مالحـظـات   

منافع عظيـم  .   تاريخي ديرپاي محصول انقالب بهمن است
اقتصادي سپاه يا بايد خود را با سرمـايـه داري جـهـانـي          
هماهنگ سازد و در حال حاضر اين با شـكـل نـمـادي و         
موقعيت سياسي سپاه در تضاد است، يا اينكه سـپـاه بـراي      
حفظ موقعيت انحصاري خود اجباراٌ ايران را به سوي اقتصاد 

اين راهبرد .  درون گرا و انزواي هرچه بيشتر سوق خواهد داد
به موازات تبعات مخرب اقتصادي به همراه سياست خارجي 
ماجراجويانه رژيم و تهديدهاي نظامي آمريكا و اسرائيل بـر    
ضد كشورمان باعث باال رفتن ريسك خطر جنگ خـواهـد     

سياسي سپاه  -به عبارت ديگر امنيت و تماميت ارضي ايران در گرو منافع اقتصادي . شد
گزينه ديگر سران ارشد سپاه تطبيق با شرايط سرمايه داري جهـانـي   .  قرار خواهد گرفت

است كه در متوسط تا دراز مدت آنرا به شكلي از سرمايه داري كمپرادور مانند نظاميـان  
در اينصـورت  .  پاكستان و خونتائي نظامي آمريكاي جنوبي دهه هشتاد تبديل خواهد كرد

نيز منافع كشور به قيمت منافع بورژوازي بوروكرات در جهت امتياز گيـري بـه تـاراج        
رفتار قلدر مـنـشـانـه     .  خواهد رفت وكشور ما نمونه آنرا در تاريخ خود تجربه كرده است

سران سپاه با تبليغات و شعارهاي بي پايه فرماندهان آن در مقابل چالش هاي عـظـيـم    
اقتصادي و همچنين تهديدات واقعي بين المللي سرابي است كه يا كشور را با ويـرانـي   

تاريخ معاصر جهان و سـرنـوشـت        .  مواجه خواهد كرد و يا آنرا به حراج خواهد گذاشت
كشور عراق در دوره حكومت صدام  گواه اين واقعيت است كه رژيِم هاي خودكامه در   
نهايت در روند نظاميگرانه كشورشان را به آتش جنگ مي كشانند و يا به دليل ضعف و 
عدم مشروعيت، وجود آن مشروط به وابستگي سياسي و اقتصادي مستقيم به سرمـايـه   

 .  داري جهاني مي شود
رياست جمهوري اوباما با وجود جنبه هاي متفاوت آن با دوره رياست جمهوري جورج 
بوش واضحاٌ تغيير ماهوي در سياست هاي پايه اي اياالت متحده در رابطه با احتياج آن 

ولي بي شك بركناري نومحافظه كـاران  .  به تسلط استراتژيك بر منابع نفتي نداده است
آمريكايي از قدرت اجرايي سياسي تا حد زيادي از عملكرد تجاوزگرانه و يكجانبه آمريكا 

در دهه گذشته سياست خارجي آمريكا در راستاي نفوذ و تسلط سـرمـايـه      .  كاسته است
به بهانه دموكراتيـزه كـردن در       ”  بازار آزاد“ هاي كالن جهاني بر پايه ترويج و تحميل 

در حال حاضر سياست كلي آمريكـا  .  چارچوب نوليبراليسم اقتصادي پايه گذاري شده بود
در خاورميانه تحت رياست جمهوري اوباما در بطن ورشكستگي ايدئولوژيكي نوليبراليسم 

در عراق و افغانستان ديگر نمي تواند حداقل به ” تغيير رژيم“اقتصادي و افتضاح سياست 
شكل گذشته  بر محور تجاوز نظامي در كنار نفوذ ايدولوژيكي در راستاي القاي رابـطـه   

به عبارت ديگر آمريكا طرح هـاي  .  بازسازي شود”  دموكراسي  -بازار آزاد“ ساختگي بين 
و تزريق دموكراسي كاذب از بـاال بـا سـوء          ”  خاور ميانه بزرگ“ تحميلي  مانند ايجاد 

اين به معـنـي   .  استفاده سياسي از اقشار بورژوازي را فعالٌ نمي تواند جامه عمل بپوشاند
عدم تالش نفوذ آمريكا در كشور هايي مانند ايران نيست، بلكه تغييِري است در سياست 
كنوني آن كه شايد موقتي، ولي اجبارا متاثر از تحوالت جهاني در ديدگاه اقتـصـادي و     

 . سياست خارجي آمريكا مي باشد
 

 جنبش مردميعملكرد اقتصادي سپاه و 
در شرايط  كنوني مبارزه برضد ديكتاتوري در ايران مي تواند تا حدي بـدون خـطـر      
تهديد نظامي و نفوذ خارجي به قصد سمت دادن به اين مبارزات، روندي منـطـبـق بـا       

تغيير شيوه عمل آمريكا در صحنه سيـاسـي بـيـن       .  مقتضيات شرايط  ايران را طي كند
المللي به موازات عملكرد انحصار گرايانه سپاه  و رودررويي اقتصادي آن با قسمت عمده 
اي ازاليه هاي موثر در اقتصاد توليدي مانند زحمتكشان، خرده بورژوازي و بـورژوازي      
ملي توليدگر باعث پيدايش  شرايط عيني و ذهني الزم و امكان نضج گيري جبهـه اي    
وسيع از اقشار و طبقاتي كه دموكراسي وآ زادي هاي اجتماعي حداقل مخرج مشـتـرك   

 .آنها است را ايجاد كرده است
طبقه كارگر در دو دهه اخير توانسته است قدمهاي قابل توجهي در راستاي گستـرش  

بـه    مبارزات صنفي بردارد ولي بدليل سركوب شديد سياسي در برهه كنوني  نمي توانـد 
بـا     . شكل سازمان يافته و با شعارهاي بالواسطه خود مستقيما وارد مبارزه  سياسي شود

وجود اينكه جنبش كارگري هنوز به آن درجه سازمان يافتگي نرسيده است، ولي رژيـم    
تالش سپاه  .  به خوبي به قدرت بالقوه طبقه كارگر و اقشار مختلف زحمتكشان آگاه است

القاي اين مسئله در افكار عمومي زحمتكشان است كه با دگرديسي آن بـه مـثـابـه           
 -سياسي-و پيوند آن با بخشي از روحانيت، اين تشكل مافيائي نظامي”  ديكتاتور مصلح“ 

اقتصادي به نهادي  منظم،  امين و فارغ از فساد اقتصادي در مقايسه با گـروه بـنـدي      
اين واقعيتي است كه سپـاه بـا     .  هايي مانند رفسنجاني و كارگزاران حامي او نشان دهد

تكيه به قدرت مطلق اقتصادي و به بركت در آمدهاي عظيم نفتي قابليت ايجاد  برخـي  
تغييرات در سطح كالن كشور را خواهد داشت و به همراه دولت احمدي نـژاد سـعـي        
خواهد كرد با اجراي سياست هاي تبليغاتي و صدقه وارانه حداقل در ظاهر مشـكـالت     
شديد اقتصادي اقشار پاييني جامعه را به صورت موقتي و در مقاطع ضرور از نظر سياسي 

ايجاد جو امنيتي و تشديد سركوب توسط  سپاه و ارگان هاي امنيتي وابسته . التيام بخشد
به آن زمينه چيني الزم براي پياده كردن برخي طرح هاي اقتصادي پوپوليستـي اسـت     
مانند طرح هدفمندانه كردن  يارانه ها است كه  مي تواند با مخالفت و اعتراض وسيع و 

دستگاه تبليغاتي سپاه سعي خواهد كرد در انظار عمومي .  جدي اقشار مختلف روبرو شود
اين ذهنيت را ايجاد نمايد كه نهادي است سازنده و عملكرد آن در  راستاي صـنـعـتـي     

با ادامه  روند سلطه گرايي  . كردن به  رشد و تحول نيروهاي مولده كشور خواهد انجاميد
سپاه، دستگاه تبليغات رژيم در شكل جديد خود سعي خواهد كرد با ژست هـاي ضـد       

ملي  –امپرياليستي به جو ناسيوناليستي نيز دامن  بزند و با در آميختن احساسات مذهبي 
در سطح روشنفكران و افكار عمومي بـا    ”   چپ گرايانه“ و استفاده ايزاري از شعار هاي 

سپاه در تضمين موقعيت انحصاري خـود در      .   مشكالت داخلي و خارجي برخورد نمايد
دموكراسي در مقابل سازندگي يا مطرح نيست يـا  صدد القاي اين موضوع بوده است كه 

حداكثر در درجه بسيار پايين تر از آن قراردارد و در هـر        
  10ادامه در صفحه صورت دموكراسي مبحثي است انـحـرافـي، وارداتـي و         
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تظاهرات بر ضد رژيم زدند و در حمله خشونت بار پليـس  
.  بر ضد تظاهر كنندگان ده ها تن زخمي و دستگير شدنـد 

نيروهاي امنيتي هراسناك از شركت گسترده مردم، شبكه 
تلفن همراه در تهران را قطع كردند و  با حمله به مـردم    
بي دفاع از ساعات اوليه امروز در تالش براي جلوگيـري  
از هرگونه تجمعي در گوشه و كنار تهران و ديگر شهرهـا  

روزنامه انگليسي زبان گاردين در گزارشي از اوضاع . بودند
در يكي از بزرگترين تظاهـرات  “  :  ايران در مطلبي نوشت

هاي هفته هاي اخير هزاران تـن از دانشـجـويـان در           
دانشگاه هاي مختلف، در سراسر ايران دست به تظاهرات 
بر ضد رژيم زدند و نشان دادند كه جنبش اصالح طلبـي  

 ”...در ايران زنده است
” آينده نيـوز “   همچنين بر اساس گزارش پايگاه اينرنتي

 16هاي خارجي در روز دوشـنـبـه،         خبرگزاري: در تهران
آذرماه، روز دانشجو، خبر از محاصره دانشـگـاه تـهـران       

گـاز   مسلح به باتون و  ” هزاران نيروي ضدشورش“ توسط 
هاي منتشره در ايـنـتـرنـت        اولين عكس.  آور دادند اشك

حاكي از مسدود بودن در بزرگ دانشگاه تهران در خيابان 
. انقالب و حضور نيروهاي انتظامي در برابر اين در اسـت 

به گفته خبرگزاري آسوشيتدپرس، نيروهاي پـلـيـس بـا       
كنترل كارت دانشجويي تمام افرادي كه قصد ورود بـه      

كنند مانع از ورود افـراد     دانشگاه تهران را دارند سعي مي
غير دانشجو و پيوستن آنها به دانشـجـويـان در داخـل         

همچنين به گفته شاهدان حـوالـي   .  دانشگاه تهران شوند
درگيريهايي بين دانشجويان طيف بسـيـج بـا       13ساعت 

 . معترضان در دانشگاه اميركبير رخ داده است
همچنين بر اساس گزارش هاي رسيده درگيري هـاي  
شديد در شيراز، تبريز، اصفهان، شـهـركـرد و ديـگـر            

 .شهرهاي كشور با مأموران انتظامي رخ داده است
خيابان هاي مالصدرا و ارم بر اساس همين گزارش ها 

درگيري بـيـن     .  شيراز شاهد جمعيت انبوهي از مردم بود
مردم و بسيج زير باران شديد آغاز شد و مردم با شعارهاي 

نترسيم نترسيم ما همه بـا هـم       “ و ”  مرگ بر ديكتاتور“ 
به حركت اعتراض آميز خود  در برابر  مـزدوران  ”  هستيم

هـزاران تـن از دانشـجـويـان در               .ارتجاع ادامه دادند
ساختمانهاي دانشكده هاي عمران و مكانـيـك شـيـراز       
تجمع كرده بودند كه با حمله خشـونـت بـار مـزدوران         

بر اساس همين گزارش هـا در    .  حراستي رو به رو شدند
در دانشـكـده هـاي        ”  باهنـر “ كرمان از مقابل دانشگاه 

دانشكده عمران و دانشكده برق تا مقابل درب -كشاورزي
ملت “دانشگاه مردم زيادي تجمع كردند و شعار مي دادند 

ما همه بـا هـم       “ و ”  ايران زمين ديكتاتور و  بزن زمين
 ” هستيم دانشجوي نترسيم مرگ بر ديكتاتور

حركت پرشور ده ها هزار تن از دانشجـويـان و هـم        
ميهنان در تهران و شهرهاي مختلف كشور نشان داد كه 
با وجود همه تالش هاي رژيم براي درهـم كـوبـيـدن         
جنبش مردمي، اين جنبش زنده است و به پيكار دليـرانـه   

 . خود بر ضد رژيم ديكتاتوري ادامه مي دهد
در اين روزها همه احزاب و سازمان ها و شـخـصـيـت     

هاي مترقي حمايت پرشور خود را از اعتراضات دلـيـرانـه     
دانشجويان رزمنده عليه كودتاگران استبداد واليي اعـالم  

ميرحسين موسوي نيز با انتشار بيانيه اي ضـمـن     .  كردند
حمايت از جنبش دانشجويي كشور و مـحـكـوم كـردن       
: فضاي اختناق حاكم بر ميهن ما، از جمله اعـالم كـرد      

كنـد؛    ترين تحوالت را تجربه مي جامعه ما اينك شگرف“ 
بعد از حوادثي كه چند ماه گذشته به خود ديد كيست كـه  

هـاي     در ميان زيبايـي ...  بتواند اين حقيقت را انكار كند؟
كـرد     بسياري كه روزهاي پيش از انتخابات را نوراني مي

هاي گوناگون  زيباترين پديده جمع شدن مردمي از سليقه
آنها براي آن كه به اين كار موفق شوند .  گرداگرد هم بود

كسـي الزم    .  شناختند گذاشتند، بلكه به رسميت مي هايشان را كنار نمي ها و تنوع تفاوت
ديد كه براي شركت در اين يكرنگي هويت خويش را از دست بدهـد و ديـگـري         نمي
 “.شود

حزب ما همواره بر اين نظر پاي فشرده است كه يگانه راه مبارزه موثر همه نيروهـاي  
پشـت سـر     .  ضد استبداد، جمع شدن حول محور مشترك مبارزاتي با برنامه واحد است

كه از سوي مرتجعان حاكم به جنبـش  ”  خودي و غير خودي“گذاشتن مرزهاي تحميلي 
اصالح طلبي در ميهن ما تحميل شده است و بحث و تبادل نظر بر سر رسـيـدن بـه        
شعارهاي مشترك مبارزاتي راه موثر مقابله با رژيمي است كه با وجود همه تهديد ها و   

 .نيروي نظامي به رخ كشيدن ها، در بحران عميقي دست و پا مي زند
حوادث شش ماه گذشته نشان داده است كه ميهن ما دوران ويژه اي از تاريخـش را    

دوراني كه اراده مشترك مردم ستم كشيده بر ايجاد تغييرات اساسي . پشت سر مي گذارد
رژيم استـبـدادي   ”  آغاز پايان“ما معتقديم كه اين . در شيوه حكومت مداري كنوني است

است ولي بايد براي فرداي بهتر، براي فردايي عاري از استبداد و پايمال شدن حـقـوق     
شهروندان، از هر مذهب يا عقيده اي، از هم اكنون تالش مشترك و سازمان يافته اي   

تنها با اين تالش مشترك است كه مي توان چشم انداز رهايي ميـهـن از     .  را آغاز كرد
بندهاي زنجير تاريك انديشان و مزدوران مسلح آنها ديد و به استقبال ايراني آزاد، آباد و 

 . مستقل رفت

 ...ادامه اجالس مهم احزاب كارگري و كمونيستي

از سال ها قبل به عوض استفاده از مزيت هاي طبيعي، انساني، جغرافيائـي كشـور در       
جهت ايجاد يك اقتصاد پوياي ملي، متوجه حراج منابع ملي كشور و فـراهـم آوردن         

ايـران  .   شرايط وابستگي اقتصادي بيشتر و عميق تر به سرمايه داري جهاني بوده اسـت 
سالگي رژيم واليت فقيه به لحاظ تقسيم ثروت يكي از غير عادالنه ترين، فسـاد     30در

شرايط زندگي مردم زحمتكش در ايران از سـال      ...  زده ترين جوامع در جهان مي باشد
زماني كه محمود احمدي نژاد كنترل دولت را به دست گرفت و متاثر از سياسـت   2005

مردم ايران در حاليكـه  .  اجتماعي دولت او به مراتب وخيمتر شده است  –هاي اقتصادي 
از يكسو تحت تهديد حمله نظامي و تجاوزگري امپرياليسم قرار داشته اند، از سوي ديگر 
در زير فشار برنامه خصوصي سازي هاي بي سابقه، اجراي نسخه هاي صنـدوق بـيـن      
المللي پول و تهاجم همه جانبه نيروهاي سركوبگر رژيم تئوكراتيك حاكم به آزادي ها و 

 .    دموكراسي و حقوق زحمتكشان بوده است
 رفقاي عزيز

نتـيـجـه    .  ايران در سال هاي اخير درگير شرايط به غايت دشوار و بغرنجي بوده است
هاي نوليبرالي ديكته شده از سوي صندوق  چهار سال دولتمداري احمدي نژاد و سياست

المللي پول و بانك جهاني كه اين دولت دنبال كرد، اين بوده است كه اقتصاد مـلـي    بين
. اي كشانده شوند سابقه ناتوان تر و اكثريت قاطع زحمتكشان ايران به فقر و تهيدستي بي

هاي دولت احمدي نژاد ماهيت ويژه� جهتي را كه اين دولت در پيـش   نگاهي به سياست
سازد، كه چيزي نيست جز وابستگي به بورژوازي تجاري بزرگ و  گرفته است آشكار مي

دولت احمدي نژاد به موازات پيشبرد برنامه اقـتـصـادي      .   بورژوازي بوروكراتيك كشور
خصوصي سازي بخش هاي كليدي اقتصاد كشور و تحويل سرمايه هـاي مـلـي بـه           

مجـلـس،    بهاليحه هدفمندسازي يارانه ها نخبگان وابسته به محافل ارتجاعي، با ارائه 
زندگي و امنيت شغلي ميليون ها تن از كارگران و زحمتكشان كشور را با تهديد جـدي    

بر چنين زمينه و در چنين چارچوبي بود كه انـتـخـابـات ريـاسـت           ...  روبرو كرده است
تقلب ميليوني در جابجائي آراء مـردم      .  خردادماه امسال انجام پذيرفت 22جمهوري در 

معترض و مخالف، امري كه موضوع جدي اعتراضات امروز ميهن ماست، بر چنين زمينه 
همين جا بايد اذعان داشت كه با توجه به عمل كرد منفـي و ضـد       .   اي تدارك گرديد

مردمي حكومت احمدي نژاد چه در ساحه اقتصادي و چه در  عرصه آزادي هاي مردمي 
و اجتماعي و چه در روابط بيروني كشور، اكثريت مردم ميهن ما در اين انتخابات آگاهانه 
به پاي صندوق هاي راُي رفتند و آراء خود را به نفع كانديداهاي اصـالح طـلـب بـه           

تقلب آشكار حكومتيان و خيانت در آراء مردم مـيـهـن مـا،       .   صندوق هاي راي ريختند
خشم همگاني را بر انگيخت و واقعيتي را در زندگي سياسي مردم به وضـوح مـطـرح        
ساخت كه آنهم شكسته شدن قطعي و نهايي اعتماد مردم به حكومت رسـمـي كشـور      

حزب ما معتقد است كه مبارزه توده اي در حال جريان در كشـور در شـرايـط        ...  است
مشخص كنوني جامعه ايران، تنها راه فراهم آوردن امكان سازماندهي تغييرات بنياديـن  

اجـتـمـاعـي       -به نفع زحمتكشان و طبقه كارگر و در پيش گيري راهكردهاي اقتصادي
مسير تغييرات عميق و استراتژيك به سوي عدالت اجتماعي واقعـي و    .   جايگزين است

سهيم كردن زحمتكشان و طبقه كارگر در برنامه ريزي سياسي، اقتصادي و اجتـمـاعـي    
بخش پاياني ”  ... كشور از طريق مبارزه توده اي بر ضد رژيم ديكتاتوري كنوني مي گذرد

سخنان نماينده كميته مركزي حزب مان به توضيح مواضع حزب درباره دورنـمـاهـا و      
 .نقش احزاب كارگري و كمونيستي اختصاص داشت

سخنراني نماينده كميته مركزي با استقبال پرشور شركت كنندگان در كنفرانس روبـه  
 .رو شد
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از فاجعه ملي و يازده سال از قتل هاي زنجيره اي كودتاچيان تحت رهـبـري و     
هدايت ولي فقيه و در چارچوب اين نهاد ضد مردمي و بي اعتبار يعنـي واليـت     

همين نيروي اهريمني طرح كـودتـاي     .  فقيه، به كشتار و جنايت ادامه مي دهند
كسـانـي   .  انتخاباتي را پياده و كشتار مردم بي دفاع و مسالمت جو را سازمان داد

كه در فاجعه ملي به دستور مسقتيم خميني هزاران انسان شريف و ميهن دوست 
و انقالبي مجرب و آگاه را به دار آويختند، قاتل فروهرها، مختاري و پويـنـده و     
ديگران به شمار مي آيند و همين افراد طراحان كودتاي انتخاباتي و جنايت هاي 

آيا تاكنون مسئوالن فاجعه ملي محاكمه شده اند و به .   اخير محسوب مي شوند
دادخواهي هزاران مادر و پدر، همسر و فرزند داغدار پاسخي داده شده است؟  آيا 
متهمان اصلي پرونده قتل هاي زنجيره اي معرفي و محاكمه شدند؟ و مهمتر آيا 
اراده اي مبني بر معرفي و مجازات آمران و عامالن جنايت هاي اخـيـر وجـود      

پرسش هاي بي پاسخ از اين دست بسيار است و به نظر مي آيـد تـداوم     !  دارد؟
حيات استبداد در جامه واليت فقيه با استمرار خشونت، ترور و قتل سخـت بـه     

شباهت شگفت انگيز بين سياست سرپوش گـذاردن و      !  يكديگر مرتبط هستند
پنهان ساختن جنايت مانند تخريب خاوران و تهديد خانواده هاي شهداي سربلند 

يا بهتـر گـفـتـه       ” خودكشي“فاجعه ملي و دهه شصت، خود كشي سعيد امامي، 
باشيم قتل رامين پوراندرجاني، تهديد خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره اي و جز 
اينها گواه ديگري است بر انگيزه هاي يكسان در جنايت هاي متفاوت به لحـاظ  

همانگونه كه مرتجعان از برپايي مراسمي در خـاوران در        !  زماني و بار سياسي
بـا  .   هراس هستند و مانع از برگزاري هر حركتي در اين خصوص مـي شـونـد     

. برگزاري مراسم براي بزرگداشت فروهرها، مختاري و پوينده مخالفت مي كننـد 
به ياد داريم مراسم چهلم شهداي جنبش اعتراضي برضد كودتاي انتخاباتـي در    
بهشت زهرا چگونه با حمالت وحشيانه پاسداران و بسيجيان روبرو شد و حتي از 
نزديك شدن مردم به مزار جوانان برومند وطن سهراب و ندا ممانعت به عـمـل   

ريشه جنايت هاي اخير را در همان جايي بايد جستجو كرد كه ريشه و . مي آورند
تا مادامي كه استبداد واليـي    !  علت فاجعه ملي و قتل هاي زنجيره اي قرار دارد

چون بختك بر ميهن ما فرو افتاده بايد درانتظار ادامه ترور، قتل، اعدام، شكنجه 
 .و جنايت بود

مبارزه متحد و سازمان يافته در ابعاد ملي و بين المللي و افشاي پـيـگـيـرانـه      
دستگاه سركوب استبداد حاكم و درلحظه كنوني پيكار براي بـركـنـاري دولـت       
كودتا، اقدامي موثر براي ريشه كن ساختن خشونت، ترور و جنايـت در كشـور       

 !است

دهه خونين شصت كه امروزه كودتاچيان آرزوي بازگشت آن را در 
سر مي پرورانند، با فاجعه ملي كشتار دستجمعي زندانيان سياسي بـه  
پايان رسيد، بدون آنكه مسئوالن اين جنايت بـزرگ و فـرامـوش          

گروهي از بلند پايگان امنيتي و   .  نشدني به سزاي اعمال خود برسند
نهادهاي اطالعاتي رژيم واليت فقيه، به فاصله يك دهـه پـس از       
فاجعه ملي سازمان گر جنايت ديگري شده، پروژه مخوف قتل هـاي  
زنجيره اي را با قتل وحشيانه داريوش فروهر و پروانه اسكندري بـه    

اينك يازده سال پس از قتل هاي سـيـاسـي و        .  مورد اجرا گذاشتند
هدفمند زنجيره اي، در مقابل ديدگان مردم، جنايـات ديـگـري در        
كهريزك، كوي دانشگاه و در سطح خيابان ها به راه افـتـاده كـه          
كماكان به اشكال مختلف از آدم ربايي تا قتل به نام خودكشي ادامه 

دستگاه جهنمي سركوب رژيم واپس گراي واليت فقيه در تمام .  دارد
اين مدت بدون آنكه به مانعي جدي و بازدارنده برخورد نمايند، بـي    
وقفه به باز توليد خشونت، قتل، ترور، شكنجه و در يك كالم تشديد 

جنايات تكان دهـنـده امـروز        .   استبداد و اختناق مشغول بوده است
امتداد و ادامه كشتار دهه شصت، فاجعه ملي و قتل هاي زنجيره اي 
است و انگيزه ها در آن با تفاوت هايي كه ناشي از اوضـاع خـاص       

اجتماعي و بين المللي است، يكسان بوده و با صراحت مـي  -تاريخي
توان مدعي گرديد انگيزه و هدف همه اين جنايت ها بي هيچ شـك  

 !و ترديد حفظ نظام واليت فقيه بوده و هست
پس از فاجعه ملي و سركوب احزاب و نيروهاي سيـاسـي بـويـژه       
احزاب و سازمان هاي چپ، دستگاه سركوب رژيم شامل ارگان هاي 
اطالعاتي و امنيتي، قوه قضاييه با پشتيباني ديگر قواي حكومتـي و    
هدايت مستقيم ولي فقيه حذف دگرانديشان در درون و برون كشـور  

نقـطـه    1377را سازمان داد كه قتل هاي زنجيره اي در آذرماه سال 
پروژه قتل هاي زنجيره اي به مانند فاجعه ملي در ارتباط . اوج آن بود

مستقيم و تنگاتنگ با صحنه سياسي ايران و مسير تـحـوالت آتـي      
اگر در فاجعه ملي شكست سياست هاي .  تدارك ديده و عملي گرديد

و تزلزل در اركان حكومتي عـامـل   ”  جنگ، جنگ تا پيروزي“خائنانه 
اصلي وقوع كشتار محسوب مي شود، كشتاري كه هدف آن فـلـج       
كردن جنبش ملي و مترقي كشور و حذف نيروهاي مجرب جنبش از 
صحنه سياسي با قصد ارعاب مردم بود، در قتل هاي رنجيره اي نيـز  
تحوالت پس از دوم خرداد و هراس ارتجاع از پيش روي جـنـبـش      
مردمي در برابر استبداد واليي علت اصلي قلمداد مي گردد در همان 
زمان عبداهللا نوري كه به خاطر افشاگري هاي روزنامـه خـرداد در       
خصوص قتل هاي زنجيره اي به محاكمه كشيده شد، در دفاعـيـات   
خود با اشاره به نقش كليدي محافل قدرتمند حاكميت در اين جنايت 

آيا تمام كوشش هاي فعلي صرف اين نمي شود كه مساله “: گفته بود
از سيعد امامي فراتر نرود و مساله قتل ها در محدوده همان چـهـار     

وقتي قرار بود اتوبوس نويسندگان به اعماق دره   ...  قتل محدود بماند
وقتي حاكميت مسئول تامين امنيت شهروندان اسـت،    ...  پرتاب شود

چطور در برابر همه اين فجايع كسي اعتراضي و پيگـيـري نـكـرد؟       
چطور كسي در مقابل مرگ حسين برازنده، احمد تفصلي و احـمـد       
ميرعاليي خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتي برخي كشيش هاي 
مسيحي به قتل رسيدند و پس از تكه تكه شدن، بدنشان در فـريـزر   
جاسازي شد، قاتالن به مردم معرفي نشدند؟ اما حال كه مطبـوعـات   
كوس رسوايي محفل نشينان را به صدا درآورده اند برخـي درصـدد     

 ”پاك كردن صورت مساله هستند؟
در ماجراي پرونده قتل هاي زنجيره اي، پرونده قتل دگرانديشانـي  
چون محمد مختاري و محمد جعفر پوينده نه تنها مسئوالن اصلي از 
برخورد قانوني در امان مانند، بلكه برخي وكالي شجاع اين پـرونـده   

به نام دفاع از كيـان  .   نظير ناصر زرافشان محاكمه و زنداني گرديدند
نظام و حفظ آن فاجعه ملي و قتل هاي زنجيره اي سازمان داده شـد  

” خودكشي“ و اكنون نيز كودتاچيان با همين انگيزه جنايت كهريزك 
پزشك وظيفه اين بازداشتگاه، كشتار مردم در خيابـان و حـمـالت        

در !  وحشيانه اي چون حمله به كوي دانشگاه را انجام مـي دهـنـد       
حقيقت يكساني، هم جنسي و تشابه اين وقايع حاكي از ماهيت رژيم 

نظامي بـويـژه سـپـاه         -واليت فقيه و عملكرد دستگاه هاي امنيتي
پس از گذشت بيست و يك سـال  .  پاسداران و وزارت اطالعات است

از فاجعه ملي و قتل هاي زنجيره اي 
 تا خشونت و جنايت امروز

قابل تذكر است كه رژيـم    . تحميلي و در عدم انطباق با الزامات و واقعيات ايران
تجربيات موفقي در انشعاب نيروهاي مترقي و كاناليزه كردن افكار عمومي حول 
مسائل فرعي  دارد و توانسته است كه ايجاد يك جبهه نيرومند نيروهاي ملي و   

 .دموكراتيك را با مشكالت بسيار جدي روبرو سازد
تا بحال يكي از داليل ديگر عدم شكل گيري جبهه متحد  عليه ديكتـاتـوري   
حاكم همانا عدم حضور بالفعل يك طبقه قوي با آمادگي و انسجام سياسي الزم 

پيامد عملكرد اقتصادي سپاه و .  است كه بتواند به عنوان محور جبهه عمل نمايد
تحوالت اخير كشور ما  نمايندگان سياسي بخش هاي ملي، پيشرو و مولد خرده 
بورژوازي و بورژوازي ملي توليدگر را در آنچنان موقعيتي قرار داده اسـت كـه       

البته اين يك نيروي يكدستي .  ميتواند اين وظيفه را در مقطع كنوني بعهده گيرد
نيست و بلكه شامل طيفي از اقشار اجتماعي است كه منافع مادي برخي از اليه 
هاي آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرايشات دموكـراتـيـك و مـلـي          

ولي نكته اصلي در شرايط كنوني كشـور    .  مجموعه اين طبقه قرار خواهد گرفت
وجود  گرايش قوي كل اين اقشار بسوي دموكراسي و آزادي هاي اجـتـمـاعـي     

نظامي حامي استبداد واليت فقيه را هـدف        –است كه بورژوازي بوروكراتيك 
به عبارت ديگر مهمترين هدف در اين مرحله ايجـاد  .  مبارزه خود قرار داده است

وسيع ترين جبهه ممكن در راستاي هموار كردن گذر تحوالت كشـور بسـوي       
چارچوبي دموكراتيك است كه در مراحل بعدي آن احزاب و نيروهاي سياسي و   
اجتماعي  بتواند در چارچوب موازين نظامي دموكراتيك و آزاد بدور از خشونت و 

 –از اينرو حل ديگر تضـادهـاي سـيـاسـي            .  سركوب حكومتي فعاليت نمايند
اگر از يك سو .  اقتصادي ما بين  طبقات كشورمان موكول به مراحل بعدي است

بايد بدون چپ روي  ذهنگرايانه در ايجاد اين جبهه وسيع و حـداقـل مـخـرج       
از سوي ديگر اهداف اين جبهه وسيع در مبـارزه  .  مشترك اهداف آن تالش كرد

با ديكتاتوري بايد با توجه به خواسته هاي مادي و مبرم اقشار زحمتكش تنظيـم  
 -1376در غير اين صورت اشتباه مخرب جنبش اصالح طـلـبـي دوره        .  شوند

كه برنامه هاي اقتصادي دولت بر پايه نوليبراليسم اقتصادي و  بر خـالف   1384
 .        منافع  زحمتكشان تنظيم شده بود، تكرار  خواهد شد

 ...ادامه سپاه پاسداران 
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دبـيـركـل حـزب       ”  آردهندو بهوشـان بـاردهـان     “ائتالف متحد چپ هند شامل 
كـمـونـيـسـت هـنـد            دبيركل حـزب      ”  پراكاش كارات“ رفيق  كمونيست هند،

، و دكتر ” حزب سوسياليست انقالبي“ ، دبيركل ” جندراچودان.  ت“ ،   ) ماركسيست( 
در رابطه با بحران اقتصادي جـهـانـي و      ”  بلوك پيشرو سراسر هند“ قوش، رهبر 

اهميت دستاورد هاي يازدهمين اجالس احزاب كمونيست جـهـان در دهـلـي           
مراسم گردهمايي اختتاميـه اجـالس بـا خـوانـدن سـرود               .    سخنراني كردند

 . انترناسيونال با همراهي گروه كر خاتمه يافت
هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران در جريان يازدهمين اجـالس    

كارگري جهان با هيئت هاي نمايندگي بسياري از احزاب برادر  -احزاب كمونيست
مالقات و آن ها را در جريان تحوالت اخير كشور گذاشت و در رابطه با گسترش 

 . روابط برادرانه بين احزاب تبادل نظر كرد
نماينده حزب مان در روز پس از پايان كار اجالس از دفاتر مـركـزي حـزب        

، اداره هيئت تحريريه روزنامه )ماركسيست(كمونيست هند و حزب كمونيست هند 
ارگان هاي مركزي دو حزب بازديد و با  ” دموكراسي خلقي“ و  ” عصر جديد“ هاي 
 .  مالقات كرد ”سيتارام يچوري“و رفيق  ”پراكاش كارات“رفيق 

 
سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در اجالس 

 احزاب كارگري و كمونيستي
 

نماينده كميته مركزي حزبمان از جمله سخنرانان اين اجالس احزاب كارگـري  
بحران اقتصادي بين الـمـلـلـي،     “ :  و كمونيستي بود كه سخنراني خود را با عنوان

“ مبارزه كارگران و خلق ها، آلترناتيوها و نقش جنبش طبقه  كارگر و كمونيستي 
اجازه بدهيد كه “ :  نماينده كميته مركزي در اين سخنراني از جمله گفت.  آغاز كرد

در آغاز به نمايندگي از طرف كميته مركزي حزب توده ايران از كـوشـش هـاي      
كه مـيـزبـانـي ايـن        ) ماركسيست(حزب كمونيست هند  و حزب كمونيست هند 

كارگري جهان را كه براي اولين بـار در        –اجالس پراهميت احزاب كمونيست 
آسيا برگزار مي شود، تقبل كرده و امكان تبادل نظر بين احزاب برادر را ممـكـن   

 ...كرده اند، تشكر كنم
در شرايطي انجام مي شـود     مين اجالس احزاب كمونيست كارگري جهان11

كه زحمتكشان جهان با تبعات دامنه دار بحران مالي و اقتصادي بي سابـقـه در     
بحران اقتصادي كنوني در هشت دهه .   كشورهاي سرمايه داري مواجه مي باشند

اخير و از دوره ركود جهان سرمايه داري در قبل از جنگ جهاني دوم در سـال        
 . بي سابقه مي باشد 1929 -1933هاي بين 

 
 بحران اقتصادي سرمايه داري جهاني

گرچه كارگزاران سيستم سرمايه داري در ماه هاي اخير سخن از بـه پـايـان        
رسيدن ركود در تعدادي از اقتصادهاي عمده جهان و ظهور جوانه هاي بهبـود و    
رشد در مشخصه هاي سيستم حاكم گفته اند، واقعيت زندگي زحـمـتـكـشـان،        
ورشكستگي مراكز توليدي، ترازنامه هاي منفي بي سابقه كشورهـاي سـرمـايـه       
داري، ادامه انقباض سيستم اعتباري و بانكي، بيكاري هاي ميليوني، بـر ادامـه       

بر اين پايه است كه كمونيست ها و نيروهاي . بحران اقتصادي جهاني داللت دارد
ليسم معتقدند كه سرمايه داري براي جلوگيري از مدافع پيشرفت  معتقد به سوسيا

سياسي ،  ابعاد واقعي بـحـران مـالـي اي كـه                -تشديد بروز تبعات اجتماعي
اقتصادهاي اصلي و بزرگ جهان را درهم پيچيده است، مي پوشاند و در صـدد      

ريشه اين بحران را بايد در ادامـه      .  خلق توجيهات عاميانه براي آن ها مي باشد
انتقال هرچه بيشتر عملكرد سرمايه به عرصه هاي مالي در دو دهه اخير دانسـت  

مـيـالدي سـرعـت          1990در نيمه دوم دهه ”  اضافه توليد“ كه با ظهور بحران 
سرمايه انحصاري آمريكا تالش كرده است كه با استفـاده از    .   بيشتري پيدا كرد

سازمان تجارت جهاني و ساير نهادهاي بين المللي سرمايه داري نرخ استثمار در   
تمام بخش ها را عميقا افزايش داده، ضريب ماليات بر درآمد خالص انحصار ها را 
كاهش داده و بار بودجه هزينه هاي اجتماعي را به دوش نيرو ي كار، شـركـت     

 .هاي كوچك و اقشار كم درآمد بگذارد
قابليـت و    “ ، كه معتقد و مدافع ” دولت خوب، دولت كوچكتر است“ مدافعان تز 

مي باشند در ايـن سـال هـا            ”  توانايي بازار به تنظيم مقررات عملكرد سرمايه
شرايطي را فراهم نمودند كه سرمايه به عوض عملكرد در عـرصـه تـولـيـد در          
جستجوي سود بيشتر و سريعتر به سوي فعاليت هاي مجازي، معامالت ارزي و     

 ” .سفته بازي گرايش پيدا كرد
نماينده كميته مركزي در بخش هاي ديگري از سخنراني اش در باره اوضـاع    

يكي از عمده ترين مسائلي كه در سال هـاي اخـيـر      “ :  ميهن مان از جمله افزود
 -مورد توجه نيروهاي مترقي ايران و حزب ما بوده، دامنه تاثير بحران اقتـصـادي  

. مالي جهان بر اقتصاد ايران و تبعات آن براي زندگي زحمتكشان كشور مي باشد
آنچه كه از هم اكنون مشخص است اينكه بحران اقتصادي جهان بر قيمت نفت 
خام اثر گذاشته است، و اين براي اقتصاد تك محصولي ايران نتايج اسـفـنـاكـي     

سياست اقتصادي رژيم به طور پيگيـر  .   داشته است

رابطه با اثرات منفي و اجتناب ناپذير بحران اقتصادي سرمايه داري   
 2009سـال    “ جهاني بر اقتصاد چين سخن گفت و اظهار داشت كه 

دشوارترين سال براي توسعه اقتصادي چين از شروع قرن اخير مـي    
او متذكر شد كه حزب كمونيست چين و دولت چـيـن بـراي      ” .باشد

برخورد با تبعات بحران به موقع سياست هاي كـالن اقـتـصـادي         
گفت كـه از هـم          ” آي پينگ“ رفيق .   مشخصي را اتخاذ كرده اند

از .   اكنون آثار مثبت نتايج اوليه اين اقدامات مشخص مي بـاشـنـد     
، حجم فروش كـاال بـه       % 7.7ژانويه تا سپتامبر، توليد ناخالص ملي 

افزايش داشته اند، و اين در حالـي  %  5.3، درآمد دولتي % 15.1ميزان 
كـاهـش   %  1.1قيمت كاالهاي مصرفي   )  ايندكس( است كه ضريب 

اين داده ها نشان مي دهد كه مصرف داخلي قـوي و    .   داشته است
پايدار است، تقاضا براي سرمايه گداري بطور پيگير در حال افزايـش  
است، جامعه در مجموع پايدار و با ثبات و اوضاع اقتصادي در كل در 

اين اقداماتي كه چين در رابطه با بحران .   جهت ارتقاء بهبود مي يابد
در پيش گرفته است نه تنها بر اقتصاد چين اثرات مثبت داشته انـد،    
بلكه همچنين عطيه اي براي اقتصاد منطقه و همچنين در سـطـح     

 .جهان بوده است
پس از ارائه توضيحاتي در رابطه با شصتـمـيـن     ” آي پينگ“ رفيق 

سالگرد انقالب چين و اقداماتي كه حزب كمونيست چـيـن بـراي        
گسترش ارزش هاي سوسياليستي در جامعه و حزب سـازمـان داده     
است، به برخي برداشت هاي ناصحيح در رابطه با جهت سيرتحوالت 

برخي احزاب، به دليل عدم آگاهي “ : او گفت. در اين كشور اشاره كرد
در مورد شرايط ملي چين، بر اين باورند كه چين ماركسيسم را رهـا    
كرده و از مسير سوسياليسم عدول كرده است، و برخي حتي سيستـم  

وليكن اين اتهـامـات   .   مي خوانند ” سرمايه داري استبدادي“ چين را 
همانطور كه شما مي دانيد چين يك كشـور  .   درست و واقعي نيست

چيـن  .   بزرگ شرقي است با يك اقتصاد و فرهنگ نسبتاٌ عقب مانده
براي مدتي طوالني در آينده در مرحله ابتدائي سوسياليـسـم بـاقـي       

در كالسيك ها هيچگونه رفرانسي در مورد چگونـگـي   .   خواهد ماند
پيشبرد ماركسيسم و توسعه سوسياليسم در شرايط ويژه ملي ما وجود 

حزب كمونيست چين هميشه ماركسيـسـم را بـه مـثـابـه             .   ندارد
ايدئولوژي راهنما و راهگشا تائيد كرده و در رابطه با انطباق اصول و   
انگاره هاي پايه اي ماركسيسم با شرايط چين و مشخصه هاي زمان 
اصرار ورزيده و كوشش كرده است كه جاده نويني براي ساخـتـمـان    

 ”              .سوسياليسم پيدا كتد
 

 ”بيانيه دهلي“تصويب 
در روز يكشنبه اول آذرماه گردهمائي پرشور عـمـومـي اي بـه           
مناسبت پايان موفقيت آميز يازدهمين اجـالس جـهـانـي احـزاب          

در مـجـاورت     ”  ماوالنكار“ و كارگري در سالن اجتماعات   كمونيست 
محل تدوين اولين قانون اساسي هند پس از ( ”  كلوپ قانون اساسي“ 

در سالن برگزاري اين گردهمائـي  .  ، در دهلي نو، برگزار شد) استقالل
كه جمع كثيري از فعاالن، كادرها و رهبران دو حزب كمونيست هند 

، ” حزب سوسياليست انقالبي“ ، دبيركل ” جندراچودان.  ت“ و همچنين 
، سـران دو حـزب         ” بلوك پيشرو سراسر هند“ و دكتر قوش، رهبر 

موتلف كمونيست ها در پارلمان هند در آن شركت داشتند، با پـرچـم   
هاي سرخ و پالكاردهائي در رايطه با ماركسيسـم لـنـيـنـيـسـم و            

در .   سوسياليسم به زبان هاي هندي و انگليسي ترئيـن شـده بـود       
شروع مراسم يك گروه كر هندي تعدادي سرودهاي انقالبي را اجـرا  

پـاالب  “ كرد و  آنگاه مراسم با خوش آمد و خيرمقدم توسط رفيـق    
، از حزب كمونيست هند كه مسئوليت اداره مراسم را بـه      ” سنگوپتا

 .  عهده داشت، آغاز شد
به پيشنهاد گروه كاري سازمان دهنده اجالس هاي احزاب بـرادر    
در اين مراسم براي نمايش گذاشتن اتحاد طبقاتي كارگران جهان و   
احزاب كمونيست كشورهاي مختلف، نمايندگان احزاب كمونـيـسـت    
كوبا و اياالت متحده و پس از آن نمايندگان احزاب كـمـونـيـسـت        
فلسطين و اسرائيل سخنراني هاي كوتاهي انجام داده و هم ديگر را   

پس از آن نماينـدگـان   .   به نشانه وحدت و برادري در آغوش گرفنتد
احزاب كمونيست پرتغال و يونان كه از ميزبانان دوره هاي گـذشـتـه    
همايش مي باشند، پيام هاي همبستگي كوتاهي با احزاب كمونيست 

 .  هند ارائه دادند
در آخرين بخش گردهمائي رهبران چهار حزب تشكيـل دهـنـده      

 ...ادامه نشست مهم احزاب كارگري و كمونيستي

  9ادامه در صفحه 



رفيق يچوري كه از اعضـاي بـرجسـتـه           .   ،  پرداخت” طبقة كارگر
فراكسيون پارلماني نيروهاي چپ در  پارلمان هند مـي بـاشـد در          
سخنراني همه جانبه خود بسياري از مسايل مربوط به نحوه عمل و   
انباشت سرمايه داري در دوره امپرياليسم و زميـنـه هـاي بـحـران          

رهبر حزب كمونيست .   ساختاري سرمايه داري را مورد توجه قرار داد
در سخنان خود شيوه عمل ضد مردمي و جانبدارانه ) ماركسيست(هند 

سرمايه داري براي غلبه بر بحران اقتصادي همه جانبه و ادامه يابنده 
كنوني، را با  مبارزه كمونيست ها و نيروهاي مترقي براي شكل دهي 
به يك جايگزين طرفدار مردم، و اينكه چگونگي ارتباط اين مـبـارزه   

 .براي  با مبارزه براي سوسياليسم را مورد بررسي و تحليل قرار داد
 

 مبارزه براي جايگزين سوسياليستي
اجالس كمونيست هاي جهان در ادامه به ارائه سخنرانـي هـا و       
تحليل هاي ارائه شده از سوي احزاب برادر شركت كننده اختصـاص  

نمايندگان احزاب شركت كننده كه عمدتاٌ در شرايط بسـيـار     .   داشت
دشواري فعاليت مي كنند، برپايه جمع بندي هاي مبارزات مشخـص  
خود، تجربيات خود در مبارزه براي دموكراسي، صلح و سوسياليسم را 

نمايندگان احزاب كمونيست در تحليـل هـاي خـود        .   مطرح كردند
متحداٌ اين حقيقت را كه كاپيتاليسم بطور افزاينده اي محدوديت هاي 
تاريخي خود را به نمايش گذاشته مورد توجه قرار داده و نـيـاز بـه        
تقويت آلترناتيوهاي سياسي سوسياليسم به مثابه تنها طريق با ثبات و 
پايدار براي تضمين آزادي بشريت از فقر، جهل و جنگ را تائـيـد و     

نمايندگان احزاب بـرادر در تـحـلـيـل هـاي خـود                .   تاكيد كردند
آلترناتيوهاي  مشخص خود را در مقابل شيوه هائي كه سرمايه داري 
جهاني براي بيرون رفتن از اين بحران مطرح مي كند، را به بـحـث     

 .گذاشتند
سخنراني نماينده حزب كمونيست چين در اين نشست مورد توجـه  

حزب كمونيست چين در سال هاي . ويژه شركت كنندگان قرار گرفت
اخير بطور فعال تري در اجالس هاي بين المللي و تبادل نظر مابيـن  

 . احزاب كمونيست جهان شركت كرده است
، نماينده حزب كمونيست چين در اجـالس، در    ” آي پينگ“ رفيق 
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 29يازدهمين اجالس ساليانه احزاب كمونيست كارگري جهان در روزهـاي      
در .   آبان ماه الي اول آذر ماه جاري در دهلي نو، پايتخت هندوستان برگزار شـد   

جريان اين همايش پر اهميت كه به ميزباني مشترك حزب كمونيـسـت هـنـد       
كشـور   48حزب برادر از  57و حزب كمونيست هند برگزار مي شد )  ماركسيست( 

قاره جهان در طول سه روز بحث هاي همه جانبه و سازنده جوانب متفاوت  5در 
ها و نقش جنـبـش    ها، گزينه كارگران و خلق  داري، مبارزه  بحران جهاني سرمايه“ 

هيئت نمايـنـدگـي    .   را مورد توجه و بررسي قرار دادند ”كمونيستي و طبقة كارگر
و )  ماركسيـسـت  ( كميته مركزي حزب توده ايران به دعوت حزب كمونيست هند 

حزب كمونيست هند و با هماهنگي با كميته برگزار كننده اجالس در يازدهميـن  
اجالس در خاتمـه  .   المللي احزاب كمونيست و كارگري شركت نمود همايش بين

بحث هاي خود با تصويب بيانيه دهلي در رابطه با بحران بزرگ اقتصادي كنوني 
جهان، حقانيت مبارزه مردم جهان براي زندگي بهتر و بهره مندي عادالنه تر از   
ثروت هاي طبيعي و انساني جهان و موضوعيت مبارزه براي سوسياليسم، و پـس  
از تصميم گيري در رابطه با اجالس دوازدهم در سال آينده و صدور يك بيانـيـه   

 . مطبوعاتي با موفقيت به كار خود پايان داد
آبان ماه  29جلسه افتتاحيه يازدهمين همايش احزاب برادر در صبح روز جمعه 

رفـيـق    دبيركل حزب كمونيست هند، ” آردهندو بهوشان باردهان“حضور رفيق با 
و  جمعي از رهبران )  ماركسيست( كمونيست هند  دبيركل حزب  ”پراكاش كارات“

دو حزب كمونيست كه در دولت هاي محلي در بنگال غربي، كراال، تريـپـورا و     
، عضو هيئت اجرائيـه و    ” پاالب سنگوپتا“ رفيق .   مانيپور حضور دارند، برگزار شد

دبير شعبه روابط بين المللي حزب كمونيست هند، در سخنراني خوش آمدگويـي  
به نمايندگـي از طـرف       “ :  خود به هيئت هاي نمايندگي حاضر در اجالس گفت
و همچنين دو )  ماركسيست( رهبران حزب كمونيست هند و حزب كمونيست هند 

ميليون اعضاي دو حزب كمونيست و ميليون ها تن از هواداران آنان، بـه شـمـا      
كارگري از پنج قاره جهان در يازدهمين همـايـش     -نمايندگان احزاب كمونيست

اين كنفرانس از آنجا كه براي اولين بار در آسيا و همچنين در ... خوش آمد بگويم
پايتخت تاريخي كشور هند، دهلي، برگزار مي شود، اهميت ويژه اي به خود مـي  

مردم هند، هـمـانـنـد       “  :  رفيق سنگوپتا در ادامه سخنان خود يادآور شد”   . گيرد
ميليارد ها مردم زحمتكش جهان كه از محنت ها مصائبي كه توسط سـيـسـتـم     
سرمايه داري بر سر آن ها فرود مي آيد، در عذاب هستند، بحث ها و بـررسـي       
هاي اين همايش احزاب كمونيست كارگري را كه يك ايدئـولـوژي مشـتـرك،       

مردم هند ...  ايدئولوژي سوسياليسم، ماركسيسم لنينيسم، دارند ، را دنبال مي كنند
تالش پيگير و مبارزه خستگي ناپذير كمونيست ها را كه از طريق قربانـي دادن    
ها و هدايت مبارزات توده ها براي پايان دادن به حاكميت استثمار و استقرار يك 

. اجتماعي را هدايت مي كنند، درك و قدرداني مي كننـد   -نظم عادالنه اقتصادي
رفيق سنگوپتا آنگاه به كارنامه افتخار آميز كمونيست هاي هندي اشاره كرد و “   

از    1957متذكر شد كه بيش از نيم قرن پيش مردم هند براي اولين بار در سال 
طريق انتخابات كمونيست ها را به قدرت رساندند و اينكه هنوز در سه ايالت اين 
كشور بزرگ و پر جمعيت كمونيست ها از طريق انتخابات دموكراتيك در دولـت  

ائتالف نيروهاي چپ به رهبري كمونيست ها در سـه  .   هاي محلي شركت دارند
 .دهه گدشته قدرت را در بنگال غربي در دست داشته است

، عضو هيئت سياسي و   ” سيتارام يچوري“ در بخش ديگر جلسه افتتاحيه رفيق 
به نمايندگـي از    )  ماركسيست( دبير شعبه روابط بين المللي حزب كمونيست هند 

بحـران جـهـانـي       “   سوي دو حزب به تشريح زمينه هاي موضوع اصلي اجالس
ها و نقش جنبش كمونيـسـتـي و       ها، گزينه كارگران و خلق  داري، مبارزه  سرمايه

Monday 7th December 2009 

اجالس مهم احزاب كارگري و   

 كمونيستي جهان در هند

 كمك  مالي رسيده

 پوند  500رفيق رسول از لندن                            
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