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حقوق و آزادي هاي دموكراتيك در رژيم واليت فقيه! 
 آزاديِ همه زندانيان سياسي، خواست مشترك ملي است

دسامـبـر)، مصـادف بـا           10آذر (  19روز 
شصت و سومين سالروز انتشار بيانيه حقـوق  
بشر و برگزاري روز جهانـي حـقـوق بشـر،         
توسط سازمان ملل متحد بود. سازمان مـلـل    
متحد در بيانيه اي كه در اين زمينه منتـشـر   

امسال ميليـون  ” كرد از جمله ياد آور شد كه:  
ها نفر تصميم گرفتند كه زمان طلب كـردن  
حقوق شان فرا رسيده است.  مردم به خيابان  

بيانـيـه   ...“  ها ريختند و خواستار تغيير شدند 
سپس با اشاره به جنبش و حـركـت هـاي        
مردمي از تونس تا مادريد و از مصـر، تـا         

نيويورك، كه گهگاه با خشونت رو به رو بـود   
خواهان تالش گسترده مردم جهـان بـراي     

 تحقق حقوق بشر شد. 
در ميهن استبداد زده ما و در شرايط ادامـه  
رژيم ضد مردمي و واپسگراي واليت فقـيـه،   
حقوق بشر، كه بخشي از حـقـوق و آزادي       
هاي دموكراتيك مردم ميهن مـاسـت بـه        
خشونت سركوب شده است و حد و حدود به 
رسميت شناختن حقوق مردم در حد تـأسـي   

رژيـم  “  ولي فـقـيـه   ” كردن و بيعت كردن با 
 تعريف شده است.

پايمال كردن راي ميليون ها ايـرانـي، در     
و    1388جريان كودتاي انتخاباتـي سـال       

تحميل دولت احمدي نژاد به مردم ايران، به 
دستور ولي فقيه و  با زور اسلحه نـيـروهـاي    
زير فرماندهي ولي فقيه (سپـاه پـاسـداران،       
بسيج و وزارت اطالعات)  و در پـي آن             
سركوب خشن و خونـيـن جـنـبـش ضـد           

استبدادي ميهن ما كه در اعـتـراض بـه ايـن         
كودتاي انتخاباتي به خيابان ها آمده بود مشتـي  
نمونه خروار است از وضعيت دهشتناك پايـمـال   
شدن حقوق بشر در ايران. افزون بر اين، با روي  
كار آمدن دولت احمدي نژاد نه تنها آزادي هـاي  
دموكراتيك مردم ميهن مـا، از جـملـه آزادي          

صنفي به شدت سـركـوب   -تشكل هاي سياسي
گرديد بلكه حقوق مردم ميهن ما از جمله حـق    
كار، حق مسكن، حق داشتن زندگي انسانـي از    
ميليون ها ايراني دريغ شده است و شدت فقر و   
محروميت، بيكاري و تعميق دره عظيم ميان فقر 
و ثروت در دهه هاي اخير بي سابقه بوده اسـت.  
رانده شدن ده ها ميليون ايراني به زير خط فقـر،  
بيكاري فزاينده، نابودي ساختار توليدي كشور و   
حاكميت اقتصاد داللي و در خـدمـت كـالن          
ســرمــايــه داري ديــوان ســاالر (بــورژوازي           
بوروكراتيك) و تجاري كشور آنچنان وضـعـيـت     
اسفناكي را براي ميليون ها شهروند ميهـن مـا     
فراهم آورده است كه اثرات فاجعه بار آن بـراي    
دهه ها در ميهن ما باقي خواهد ماند. فساد بـي     
سابقه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي وابسته بـه  
ولي فقيه و سران رژيم واليت فقيه هـمـچـون      
بختكي بر جان و مال مردم ميهن مـا حـاكـم        
است.  تنها كافي است اشاره كنيم كه به اعتراف  

هـاي مـجـلـس          احمد توكلي، رييس مركز پژوهـش 
شوراي اسالمي، كه روز يك شنبه در نـطـق مـيـان       
دستور خود در جلسه علني به زواياي فساد مـالـي در     

برآورد سازمان شـفـافـيـت     ” ايران پرداخت، براساس:  

 11و  10، 9، 8در صفحات  

هاي  همين نشست بين المللي حزبسيزد
 كارگري و كمونيستي 

تحريم هاي اقتصادي، و تالش براي 
 اتاق بازرگاني”افزايشِ اختيارات“ 

مسئله ملي، ضرورت مبارزه براي الغايِ ستم 
 ملي، و تامينِ حقوق خلق هاي ايران 

آذر، سالگرد برپايي حكومت  21به مناسبت ”
 3در صفحه “         ملي و مردمي آذربايجان

  2ادامه در صفحه  

نشست در  * بيانيه
مخالفت با تهديدهاي 

گرايانه نظامي  مداخله
 در ايران

* ّبيانيه نهايي نشست 
* سخنراني نماينده 
حزب توده ايران در 
 سيزدهمين نشست

هاي  المللي حزب بين
 كمونيست و كارگري،

ديدار بهمني، رئيس بانك مركزي، با اعضاي اتاق 
بازرگاني در هفته گذشته از جمله خبرهايي بود كـه    
در داخل و خارج از كشور بازتاب نسبـتـا وسـيـعـي        
داشت. به نظر مي رسد آن چيزي كه در رابطـه بـا      
سخنان محمود بهمني در هفته گذشته بيشتر مـورد    
توجه قرار گرفت، صحبت هاي او در رابطه با تاثـيـر   

هاي اعمال شده و يا در شُرُف اعـمـال بـر         تحريم
هاي ارزي ناشي از اين مسئله،  اقتصاد ايران و نوسان

معطوف گرديده است. بررسي تحوالت سيـاسـي و      
اقتصادي ايران، به خصوص از زمان اعالم تشـديـد     
تحريم هاي اقتصادي، و اخيراً هم افزايـش تـنـش      
هاي سياسي بين ايـران، كشـورهـاي غـربـي، و            
كشورهاي حوزه خليج فارس و خاورميانه، به روشني 
نشان مي دهد كه نشست اخير رئيس بانك مركـزي  
و اعضاي اتاق بازرگاني فراتر از ارائه يك گزارش در 
مورد تحريم هاي اقتصادي و وضعيت ارزي كشـور    
بوده است، و نكته مهم و اصلي در اين ميان مـورد    

گران سياسي و اقتصادي به خصوص در    توجه كنش
خارج از حاكميت، قرار نگرفته است. براي بررسي و    
روشن ساختن اين موضوع، واكاوي تحوالتي كه در   
چندين ماه گذشته تاكنون در جريان بوده است، بـه    

هاي اصلي اين نشست كمك مي  روشن كردن هدف
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كند. در وهله نخست بايد اين سوال را كرد كه، دولتي كه حتـي در     
كشي مي كند به چه دليل و توجيهي خـود را       مقابل مجلس  گردن
گويي در مقابل اعضاي اتاق بازرگانـي بـدانـد؟       بايد موظف به پاسخ

نقش اتاق بازرگاني، و يا بهتر است گفته شود نقش اعضاي آن، در     
تحوالت اقتصادي آينده  با توجه به تحريم هاي اقتصاديِ در حـالِ    
افزايش چه مي تواند باشد؟ در تير ماه سال جـاري، اعضـاي اتـاق        
بازرگاني ديداري با سيد علي خامنه اي به صورت خصوصي داشتنـد،  

نخسـتـيـن ديـدار       ” تيرماه، از آن با عنوان:   21كه خبرگزاري مهر ، 
، ذكر كرد. آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني “خصوصي با رهبر انقالب

مقام رهبري در “ تهران، در اين باره به خبرگزاري مهر، اظهار داشت:  
اين ديدار، رهنمودهاي ارزشمندي داشتند. ايشان در اين ديدار بر اين  
موضوع كه اتاق هاي بازرگاني بايد جايگاه خود را در كشـور و در        
ساماندهي بخش خصوصي، تبيين كنند، تاكيد كردند. هـمـچـنـيـن       
ايشان خاطرنشان كردند كه فعاالن اقتصادي با استفاده از امكـانـات   

ميرمحمـد صـادقـي،      “   كشور بايد با اميد و جسارت وارد كار شوند. 
مشاور عالي رئيس اتاق بازرگاني، با ذكر اين نكته كه اين فـرصـتـي    
بود تا هم رهنمودهاي خامنه اي را دريافت و هـم دغـدغـه هـاي         

توصيه ايشان اين “ خودشان را مطرح كنند، در اين باره اظهار داشت:  
بود كه اتاق هاي بازرگاني در جريان جهاد اقتصادي نقش مهمتـري  
از اينكه هست، بر عهده گيرد و ايشان توصيه كردند كـه بـخـش        
خصوصي خود را براي اتفاق هاي مهمتر آماده كند. رهبر انقالب در    
اين ديدار بر ضرورت هوشياري بخش خصوصي در مقابل خطرهـاي  

مهدي راسخ، دبير كل اتاق بـازرگـانـي، بـا       “  اقتصادي تاكيد كردند. 
از سـوي    “ استراتژيك و فوق العاده مهم خواندن اين ديدار، گفـت:     

مقام رهبري به بخش خصوصي ماموريت داده شد تا نقش اثر گذاري 
را در فرآيندهاي اقتصادي كشور داشته باشد، چرا كه از نظر ايشـان    
بخش خصوصي داراي جايگاه مهمي به ويژه در شرايط فعلي بـيـن     

محمود بهمني نيز در نشست اخير به هـمـيـن      “  المللي كشور است. 
آذرماه، در ايـن بـاره      20مورد اشاره داشت و به گزارش خبرآنالين، 

شما به عنوان بخش خصوصي، عبور كننده از تـحـريـم هـا       “ گفت:  
هستيد و دولت بايد سكان امور را به دست بخش خصوصي بسپـارد،  

بنابراين، نشست اخير در ادامه سيـاسـت   “   وگرنه موفق نخواهد بود. 
هايي است كه مستقيما و از سوي سيد علي خامنه اي به تصـويـب     
رسيده است، و هدف اصلي از آن تخفيف فشارهاي اقتصادي ناشـي  
از تحريم هاي اعمال شده است. بر اساس اين راهبرد قرار است در    
اين فرآيند از امكانات مالي جريان حاكم در اتاق بـازرگـانـي بـراي       
تخفيف اين فشارها استفاده گردد. اما اينكه اين روند چگونه و به چه  
بهايي قرار است صورت بگيرد را مي توان در ديداري كه وزير نفت با 

مـاه،     آبان 17اعضاي اتاق بازرگاني داشت، جستجو كرد. خبرآنالين،  
به گزارش اين جلسه پرداخته و از قول وزير نفت كه بـه اهـمـيـت       

همه شـمـا   ” صنعت نفت و صنايع وابسته به آن پرداخته، مي نويسد:  
مستحضر هستيد كه بخش قابل توجهي از منابع درآمدي كشـور از    
نفت و مشتقات آن است لذا توسعه صنعت نفت و صنايع وابسته مـي  
تواند نقش زيادي در توسعه و راه اندازي ديگر صنايع باشد. برنـامـه    
اصلي وزارت نفت توجه به ميادين مشترك گازي و نفتي اسـت. ...         

هم در وزارت نفت و هم در ساير بخش هـاي كشـور بـا         44اصل 
شركـت قـابـل       146موانعي مواجه است، با اين همه در حال حاضر 

واگذاري در وزارت نفت شناسايي و اعالم شده كه در اختيار سازمـان  
” خصوصي سازي قرار دارد و تعدادي از آنها هم واگذار شده اسـت.    

رستم قاسمي در ادامه گفت كه خطوط انتقال نفت و گـاز قـابـل          
واگذاري نيستند، و گفت كه دكل هاي حفاري متعلق بـه بـخـش        

بخش خصـوصـي   “خصوصي است. وي در رابطه با پااليشگاه گفت:   
برود و پااليشگاه خارج از كشور داشته باشد ما نيز كمك مي كنيـم.  
قرارداد خوراك اين پااليشگاه را نيز وزارت نفت تامين و تضمين مي 

تصرف بر منابع نفتي ميهن كه قاعدتاً جزو منابع ملي و متعلق “ كند. 
به مردم ايران است، در طول ساليان اخير صحنه اصلي درگيري هاي 
جناحي براي تصرف آن به نفع جناح و گروه خاصي بوده اسـت. بـه      

، يعني در حدود يك سـال   89دي ماه  15عنوان نمونه، سايت الف، 
پيش، نوشت كه، بررسي ها نشان مي دهد، حلقه موسوم به نزديكان 
رئيس دفتر، تالش خود را براي نفوذ در وزارت خارجه، استـفـاده از     

بودجه دولتي در شركت هاي خصوصي، و حركت به سمت شركت هاي نـفـتـي را      
تشديد كرده اند. با توجه به تحوالت اخير و نياز وزارت نفت به منابع مالـي، چـوب      
حراج زدن بر اين منابع ملي قرار است با سرعت صورت گيرد. به گزارش روزنـامـه      

، به شركت نـفـت و گـاز          “ ياران“آذرماه، در جريان واگذاري ميدان نفتي  9شرق، 
كه يكي از صاحبان آن، غالمحسين نوذري، وزير سابق نفت است، رسـتـم   ”  پرشيا“

قاسمي وزير فعلي نفت با دعوت از شركت هاي خصوصي و بانك ها براي سرمايـه  
از تمامي شركت هاي خصوصي و بـانـك هـا كـه         ” گذاري در صنعت نفت، گفت:  

توانايي ورود به عرصه صنعت نفت را دارند دعوت مي كنيم تا به وزارت نفت بياينـد  
آذرماه، احـمـد      20به گزارش روزنامه ايران، ”  تا بتوانيم با آنها قراردادي امضا كنيم. 

قلعه باني، مدير عامل شركت ملي نفت ايران، در رابطه با نيازهاي مالي اين شركـت  
ميليارد دالر سرمايه  30شركت ملي نفت ساالنه به ” و نحوه فراهم كردن آن، گفت:  

نياز دارد كه بر اساس تصميم گيري، فروش اوراق بهادار سلف نفتي به عنوان ابزاري 
كارآمد و موثر در صنعت نفت تعريف و قرار شد با اجراي اين روش، سرمايه كالن و 

بـه گـزارش خـبـر         “  جزء افراد حقيقي و حقوقي در اين صنعت به كار گرفته شود. 
آذرماه، علينقي خاموشي، از اعضاي اتاق بازرگاني، ضمن انتقاد از طـرح       9آنالين، 

سپري شده، امـا     44سال از ابالغ سياست هاي اصل  4حدود ” اوراق سلفي، گفت:  
كوچكترين اقدامي براي شكل گيري نفت توسط بخش خصوصي صورت نگـرفـتـه    

پدرام سلطاني نيز خاطر نشان كرد كه با طرح موضوع سلف نفتي از سـوي      “  است. 
شركت ملي نفت، عمال اتاق بازرگاني به تريبون مالي شركت نفت تبديل مي شـود.  
سيد حميد حسيني براي بهبود اين طرح پيشنهاد كرد كه وزارت نفت شرايطي فراهم 
كند كه خريداران نفت بتوانند اوراق سلف نفتي را پس از يك سال در بـازار دوم و      

در جـهـان سـلـف         “ ثانوي بفروشند. مهدي پورقاضي در انتقاد به اين طرح گفت:   
نگاهي دوبـاره  “  فروشي به كمپاني هاي بزرگ نفتي مرسوم است و نه به آحاد مردم. 

به اظهارات بيان شده به خوبي نشان مي دهد كه افراد و شخصيت هايـي كـه در       
عرصه اقتصادي دست باال را دارند و طي تمامي اين سال ها عمدتا از طريق زد و     

هاي سياسي حاكم به ثروت هاي نجومي دست پيدا كرده اند، در وضعيتي  بند با مقام
باشد، تنها و تنها به “   نظام نمونه اسالمي” كه سرمايه هاي آنان مي تواند كمكي به 

راهكارها و روش هايي تمايل نشان مي دهند كه عالوه بر كسب سود حداكثري در   
كوتاه مدت، در ضمن شرايطي را براي آنان به وجود آورد كه عمال آنان را نيـز بـه     
تصميم گيرنده اصلي مبدل كند. در همين راستا، اتاق بازرگاني با پشتيباني حاميانش  
در صدد اند تا قانوني را در مجلس به تصويب برسانند كه اختيارات بيشتري را به اين 

آذرماه، پس از دو هـفـتـه     10اتاق واگذار مي كند. به گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، 
بحث بر سر جزييات طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار در مجلـس، دولـت از       
مخالفت جدي خود با اين طرح خبر داد. ميرتاج الديني، معاون پارلـمـانـي رئـيـس         

اين طرح بخش عظيمي از برنامه كشور را از   ” جمهور، در مجلس در اين باره گفت:  
مجلس و دولت مي گيرد و به دست فعاالن اقتصادي اتاق بازرگاني كه دائما تغيـيـر   

آذرماه، سيد امير حسين قـاضـي    20به گزارش روزنامه ايران، “  مي كنند، مي سپارد. 
با در نظر گرفتن ايـن  ” با اشاره به همين مورد گفت:   90زاده، عضو كميسيون اصل 

نكته كه چنين طبقه قدرتمندي به عنوان فعاالن اقتصادي منابع مالي نامحدودي در 
اختيار دارند و عالوه بر آن نقش جدي در سياستگذاري و تصميـم گـيـري هـاي         
اقتصادي خواهند داشت، زنگ خطر به صدا در مي آورد و ايجاب مي كند نمايندگان 

“   محترم مجلس با مداقه و توجه زياد نسبت به اين طرح واكنش منطقي نشان دهند. 
نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني، طي يك مصاحبه مطبوعاتي اين نگراني ها را بـي    

در شرايطي كه بدخواهان با صدور قطعنامه هـاي    ” مورد اعالم كرد و اظهار داشت:  
مكرر در فضاي كاري ايران، محدوديت ايجاد مي كنند، تصويب قانون اخير پاسخي 
به جامعه جهاني است كه نه تنها ملت ايران از اقدامات اين چنيني اضطرابي پـيـدا     

“ نمي كند، بلكه به دنبال اصالح نظام و زير ساخت هاي اقتصادي كشور برمي آيـد.  
خيزِ اخير اتاق بازرگاني براي تسلط بيشتر بر شريان هاي اقتصادي، محدود به چـنـد   
مورد نمي شود و هدف اين جريان كنترل مراكز حساس و حياتي اقتصـادي اسـت.     

بـانـك   “  استـقـالل  ” بيهوده نبود كه در جريان ديدار اعضاي اتاق با بهمني، موضوع 
آذرمـاه، آل       20مركزي چندين بار مورد تاكيد قرار گرفت. به گزارش خبرآنالين،    

چنانچه رفتار اقتصادي ساير كشورها را نـيـز مـورد        ” اسحاق در اين ارتباط  گفت:  
بررسي قرار دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه استقالل، توانايي و انضباط بانك مركزي 
در اين كشورها آنها را در مسير رونق اقتصادي قرار داده است. ... يكي از اسـاسـي         
ترين چالش هاي نظام بانكي كشور به زمينه سازي براي استقالل بانك مركزي بـر  

در توضيح اين قسمت از سخنان آل اسحاق بايد گفت هم اكنون تمامي “  مي گردد. 
بانك هاي مركزي كشورهـايشـان، در     “  استقالل” كشورهاي سرمايه داري به رغم 

بحراني به سر مي برند كه در طول تاريخ سرمايه داري بي نظير بوده است. مشخص 
بر اساس كدامـيـن   “  رونق اقتصادي” نيست كه صحبت هاي آل اسحاق در رابطه با 

آذرماه، آل اسحاق در اظهـارات   9ارزيابي ها بيان شده است. به گزارش خبرآنالين،  
يكي از نقاط چالشي اقـتـصـاد    ” ديگري در رابطه با سياست هاي ارزي دولت، گفت:  

 ادامه تحريم هاي اقتصادي...
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 “آذر، سالگرد برپايي حكومت ملي و مردمي آذربايجان 21به مناسبت ”

مسئله ملي، ضرورت مبارزه براي الغايِ ستم 
 ملي، و تامينِ حقوق خلق هاي ايران 

آذر ماه، امسال شصت و شش سال از جـنـبـش مـلـي، ضـد              21با فرارسيدن 
امپرياليستي، و دمكراتيك آذربايجان، به رهبري فرقه دموكرات آذربايجان، مي گذرد. 
اين جنبش اصيل مردمي بر پايه خواست تامين حقوق برابر خلق هاي ايران، مبـارزه  
با ديكتاتوري، و دفاع از استقالل و تماميت ارضي كشور، طي يك سال حيات خـود    

 يي درعرصه هاي گوناگون زندگي مردم بود.  منشاء خدمات ارزنده و فراموش نشدني
آذر در مقام جنبشي دمكراتيك، دستگاه فاسد دولتي را هدف قرار داد،    21جنبش 

و با تشكيل انجمن هاي ده، شهر، و  واليات، و اتحاديه هاي صنفي، حقوق و آزادي 
هاي دمكراتيك اكثريت مردم آذربايجان را تامين كرد. با نگاهي حتي گذرا به جنبش 

آذر پس از شصت و شش سال، اهميت مبارزه براي رفع ستم ملي، تامين حقوق  21
برابر خلق هاي ايران، و مهم تر از همه پيوند جدايي ناپذير ميان مبارزه با استبداد و   

 توان مشاهده كرد. استعمار و پيكار در راه لغو ستم ملي، را به وضوح مي
 مسئله ملي، و ماهيت آن: 

درك مفهوم و ماهيت مسئله ملي، و ارايه تعريفي علمي از آن، از اهميـت جـدي     
برخوردار است. زيرا در اوضاع كنوني جهان، مسئله ملي يكي از چالش برانگيزتريـن   

ها، به جنگ و ويـرانـي و      ها بوده است، و برخورد نادرست با آن در برخي جا موضوع
 پايمال شدن حقوق خلق ها و دخالت امپرياليسم منجر گرديده است. 

زنده ياد علي گالويژ، از رهبران شهيد حزب ما، كه در جريان فاجعه ملـي اعـدام     
براي حل درست مسئله ملي بايد آن ” شد، هنگام طرح مسئله ملي تاكيد كرده است:  

چنان كه هست  را به درستي طرح كرد، و براي طرحِ درست آن بايد خود مسئله را آن
، “ در باره سياست ملي حزب تـوده ايـران    ” علي گالويژ، “( به شيوه علمي درك نمود

 ).231، صفحه سال در سنگر مبارزه چهل
هاي اسير و  مسئله ملي به طور كلي عبارتست از: راه، روش، و وسايل رهايي ملت 

تامين حقوقِ برابر براي خلق ها، بدون استثناء! با پيدايش و رشد سـرمـايـه داري،         
در مقيـاس   “ بازار واحد“سياسي به تدريج از ميان رفت، و  -تجزيه و تفرقه اقتصادي

كشوري پديد آمد، و به اين ترتيب اشتراك و اتفاقِ پايدارِ ضرور بين افراد تـامـيـن      
داند. به  هاي اقتصاديِ ژرف و ريشه دار مي گشت.  لنين، شالوده اين اشتراك را عامل

عبارت ديگر، ملت محصولِ ناگزير و ضرورِ تكاملِ اجتماعي در دوران سرمايه داري   
است. بنابراين، ايجاد تفاوت، تبعيض، و دميدن به آتشِ اختالف بين خلق هـا، كـه      
ستم ملي ناميده مي شود، به طور كلي ناشي از ژرفشِ تضادهاي اجتماعي است كـه  

دربـاره حـق     ” ارزش خود به نام:   با رشد سرمايه داري پديد مي آيند.  لنين در اثر پر 
، همواره يادآوري مي كند كه، بايد به مسئله ملي “ملت ها در تعيينِ سرنوشت خويش

به طور مشخص و تاريخي برخورد كرد. او هرگونه برخورد مجرد و انتـزاعـي را رد        
تئوري ماركسيستي بي چون و چرا ايجاب مي كند كه هنگـام  ” كند و مي نويسد:   مي

تجزيه و تحليل هر مسئله اجتماعي، آن مسئله ابتدا در چارچوب تاريخيِ معين مطرح 
گردد و سپس چنانچه سخن بر سر يك كشور (مثال بر سر برنامه ملي بـراي ايـن        
كشور) باشد، خصوصيات مشخصي كه در حدود يك دوره معينِ تاريخي اين كشور را 

درباره حق ملت ها در “لنين، “( از ديگر كشورها متمايز مي سازد، در نظر گرفته شود
 ).261صفحه  منتخب آثار،، ”تعيين سرنوشت خويش

فرد خود، در خصوص رابطه ميانِ مسئله ملي  به به عالوه، لنين با موشكافي منحصر
پرولتاريا ... در عين حال كه برابري حقوق ”و مبارزه سراسري، خاطر نشان مي سازد: 

و حق يكسان را در مورد تشكيل دولت ملي قبول دارد، در هـمـان حـال اتـحـاد            
پرولترهاي همه ملل را باالتر و ارزنده تر از همه مي داند، و هر گونه خواست ملي و 

لنيـن،  “(  هرگونه جداييِ ملي را از نقطه نظر مبارزه طبقاتيِ كارگران ارزيابي مي كند
 ).264، صفحه همان

بنابراين، بايد به مسئله ملي برخورد مشخصِ تاريخي داشت. هنگام طرح مسـئلـه    
ملي و با هدف الغاي ستم ملي، بايد تكامل جامعه را در دوران هـاي مـخـتـلـف،          

ها و ويژگي هاي هر كشورِ معين، تناسب نيروهاي طبقاتي در صـحـنـه       خصوصيت
جهان و در درون هر كشورِ معين، و درجه آگاهي و ميزانِ فعاليت توده هاي مردم و   

 تر در نظر گرفته و محاسبه كرد. ها، را با دقت هر چه تمام سازمان يابي آن
محتوا و اهميت مسئله ملي در همه دوران ها يكسان نيست، و يكسان نمي توانـد  

 باشد.
 

 مسئله ملي درايران، خصلت و ويژگي هاي آن: 
از نقطه نظر تاريخي و مشخص، مسئله ملي در ميهن مـا داراي    
ويژگي هاي بارزي است. به بيان دقيق تر، پيدايش و اعمال سـتـم      
ملي در ايران محصول دورانِ رشد مناسبات سرمايه داري و بخشـي  

بود. ستم ملي بـا رژيـم         “ سرمايه داري وابسته“از سياست رسميِ 
سرمـايـه داري     “واليت فقيه ادامه يافت، و اين بار سياست رسميِ 

سرمايه داري بوروكراتيك “و متحد آن در حاكميت،  “ بزرگ تجاري
، است. به عالوه، ستم ملي در كشور ما در ارتباط تنگاتنـگ بـا      “ نو

 نفوذ استعمار و امپرياليسم قرار دارد.
يي تحسين برانگـيـز،    در اين زمينه زنده باد گالويژ، با دقت علمي

طي قرون متمادي در ايران ... ستم ملي به مـعـنـاي       ” نوشته است:  
امروزي وجود نداشت. ولي با پيدايش سرمايه داري در ايـران كـه        

بود و با نـفـوذ   “  وارداتي” براي ايران آن روز در واقع يك فرماسيون 
سرمايه استعماري و امپرياليستي و به دست بورژوازي كمـپـرادور و     
وابسته ايران تكوين و توسعه مي يافت، ايران وارد مرحله تـمـركـزِ      
سياسي و اقتصادي و نظامي و فرهنگي با محتواي سرمـايـه داريِ     
وابسته شد. اين تمركز داراي ماهيت ضد ملي و ضد دمكراتيك بود،  
و قوامِ ملي در ايران كه در زمينه اين تمركز انجام گرفت، شـديـداً     
تحت تاثير ماهيت ضد ملي و ضد دمكراتيك آن قرار داشت ... (اين     
تمركز) ايران متمركز را زير سلطه امپرياليسم جهـانـي ابـتـدا بـه           
سركردگي انگليس و سپس آمريكا قرار داد ... هدف آن تبديل ايران    
به قُرقِ سرمايه داري وابسته ايران و حاميان امپرياليستي آن بـود و    
به تشديد استثمار زحمتكشان و فشار مضاعف بر خلق هـاي غـيـر      

 علي گالويژ، همانجا).“(فارس و تحليل اجباري آنها منجر گشت
بنابراين، ستم ملي در ميهن ما با رشد و نفوذ استعمار و جـايـگـاه    
سرمايه داريِ وابسته و انگلي در دو حكومت استبداديِ (سلطنتـي و     
واليي) پيوند ارگانيك داشه و دارد. از اين مهم مي تـوان چـنـيـن         
نتيجه گرفت كه، به لحاظ تاريخي، الغايِ ستم ملي و مبارزه بـراي    
تامين حقوقِ برابرِ خلق ها، با مبارزه سـراسـري دمـكـراتـيـك و           

خواهانه پيوند سرشتي دارد. يكي از جنبه هاي بـرجسـتـه و          آزادي
بهمن كردستان، درك و عمـل   2آذر و نيز جنبش  21ارزنده جنبش 

 به اين واقعيت بود.
 حزب توده ايران، و مسئله ملي: 

حزب توده ايران نخستين و پيگيرترين نيروي سيـاسـي تـاريـخ       
معاصر ميهن ما است كه از همان بدو پيدايش و فعاليت حلِ مسئلـه  
ملي به سود تامين حق برابرِ خلق ها در چارچوب ايـرانِ واحـد و         

 دمكراتيك، را مطرح و براي آن مبارزه كرد. 
، 1323در سال    “ كنگره اول حزب توده ايران“در برنامه مصوب 

تساوي كامل ”در خصوص حقوق خلق هاي ايران، چنين آمده است: 
حقوق اجتماعي بين كليه افراد ملت ايران قطع نظر از مذهب و نژاد، 
آزادي كامل براي افراد اقليت در امـور فـرهـنـگـي و مـذهـبـي               

 )66، صفحه اسناد و ديدگاه ها“( خود.
، نيـز ايـن     1327، “ كنگره دوم حزب“در برنامه تصويب شده در 

مواد با صراحت مورد تاييد قرار گرفت. بايد در نظر داشت كه، حزب  
احوالي دفاع از حقوقِ خلق ها را در اسناد   و به لحاظ زماني در اوضاع 

رسمي خود ديگربار گنجانيد و در راه آن مبارزه كرد كه جنبش هاي 

 7ادامه در صفحه 



1390آذر ماه   28شنبه  دو   4   884شمارة  

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

رد بـه       افزايش بودجه بسيج، يا دستـبـ
 درآمد ملي؟

 
درادامه تقويت نقش سپاه و بسـيـج در حـيـات         

اقتصادي و اجتماعي كشور، روز سه شنبه،  -سياسي
آذر ماه، مجلس شوراي اسالمي با اكثريت آرا بـه   8

طرحي راي داد كه در صورت تصـويـب نـهـايـي،        
نيروي سركوبگرِ بسيج بخشي از افـزايـش درآمـد      
حاصل از فروش نفت را به خود اختصاص خـواهـد   
داد. برپايه اين طرح، دولت جـمـهـوري اسـالمـي         
موظف است عالوه بر بودجه ساليانه كالن سازمـان  
بسيج، هر ساله نيم درصد از محل افزايـش درآمـد     
حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي را هم به اين 

برده همچـنـيـن     سازمان پرداخت كند.  در طرح نام 
درصـد از       10تاكيد گرديده است كه، سـاالنـه       

اعبتارات و تسهيالت مالي كل جوانـان كشـور در       
 اختيار بسيج گذاشته شود. 

درصد كل اعبتارات مالي  10ها، عالوه بر همه اين
سازمان هاي امدادي مانند هالل احمر نيز به بسيج 
تعلق مي گيرد.  بسيج در حكم بخشي از اندام سپاه  
پاسداران، هر ساله بودجه هنگفتي را به چنگ مـي    
آورد. مطابق آمار رسمي، بودجه فعلي بسيج معـادل   

ميليون دالر،  580ميليارد تومان، يعني بيش از  570
است. در عين حال، بسيج با مداخله در اموري نظير  
ساختمان سازي، اجازه واردات كاال به كشور بـدون  
پرداخت عوارض گمركي، مشاركت با سپاه در پروژه 
هاي عمراني از جمله طرح هاي نـفـت، گـاز، و          
تاسيس صندوق هاي قرض الحسنه ساليانه عـالوه  

ها دالر ديگر درآمـد كسـب      بر بودجه ثابت، ميليون
مي كند. اينك نيز با اختصاص بخشـي از درآمـد        
افزايش فروش نفت و گاز به اين نهاد زايد، لومـپـن   
پرور، و سركوبگر، نقش و جايگاه آن درحيات كشور 

 تقويت مي گردد. 
اين بودجه كالن كه از جيب مردم به ويژه طبقـه  
هاي محروم جامعه به سرقـت مـي رود، صـرف          
تحكيم پايه هاي استبداد واليي، گسترش اختناق و 
سانسور و سركوب جنبش مردمي مي شود. بي دليل 
نبود كه پاسدار همداني، فرمانده سپاه در تـهـران       

آبان ماه، در خصوص نقش بسـيـج بـه       29بزرگ، 
عنوان بخشي از سپاه پاسداران، خاطر نشان ساختـه  

در هفته بسيج گروه هاي جهادي به منـاطـق   ” بود:  
محروم كشور اعزام و اولين مـركـز رشـد مـلـي            

هزار  2دردهكده مقاومت افتتاح خواهد شد. بيش از  
وبالگ سازماندهي شده اند و دو مـركـز جـنـگ         
سايبري را نيز در تهران فعال كرده ايم ... رزمايـش     

دفاعي) برگزار   -گردان هاي بسيج (رزمايش امنيتي 
هـا كـه        بي شك هزينه همه اين اقدام“  مي شود. 

ماهيتي سركوبگرانه و ضد مردمي دارند، از دستبـرد  
 به ثروت ملي و درآمد ملي كشور تامين مي شود.

يي، عالوه بر آنكه در    چنين برنامه هاي پرهزينه

خدمت سركوب و تحميل واپس گرايي، تحجر و خـرافـه   
به جامعه است، سبب ثروت انـدوزي فـرمـانـدهـان و          

امنيتي به بهاي فقر و تيره  -گردانندگان نهادهاي نظامي
 روزي اكثريت مردم ميهن ما شده و مي شود!

 
زنانِ محروم و زحمتكش، قربانيِ سيـاسـت   

 هاي ارتجاعِ حاكم 
طي چند سال گذشته، ابعاد تبعيض جـنـسـيـتـي در        
مقايسه با سال هاي قبل گسترش نگران كنـنـده تـري      
يافته است.  حذف سيستماتيك زنان از عرصه اجتـمـاع،    
يكي از محوري ترين برنامه هاي رژيم واليت فقيـه در    
سال هاي اخير محسوب شده است، و در ايـن زمـيـنـه       
دولت ضد ملي احمدي نژاد طرح هاي گـونـاگـونـي را       
تدوين و به مرحله اجرا گذاشته است. اين طرح هـا بـه      
ويژه زنان طبقه هاي محروم جامعه را با دشواري هـايِ    
جدي تر از پيش روبه رو ساخته و آينده آنان را به چالش 

 كشيده است. 
زنانِ روستايي، زنانِ سرپرست خانوار، و زنانِ كارگر، بيش از ساير گروه ها از اجراي برنامه هـاي  

 طبقاتي، آسيب ديده و مي بينند.  -مبتني بر تبعيض جنسيتي
خبرگزاري كار ايران[ايلنا]، دراواسط آبان ماه، با انتشار گزارشي تصريح كرد كه، بر مبناي تصميم 
اتخاذ شده از سوي دولت و حمايت مجلس از اين تصميم، زنان نمي توانند مالك مسكـن مـهـر      

اند بايد سند مالكيت مسكن را به نام همسرانشان كنند. به اين  شوند. زناني كه متقاضي مسكن مهر
ترتيب، هيچ يك از زنان سرپرست خانوار يا زنان زحمتكشي كه با كار و تالش خود، چرخ زندگـي  
خانواده ها را مي چرخانند، قادر به ثبت سند مالكيت مسكن مهر به نام خود نيستند. اين محدوديت 
جنسيتي قايل شدن در اموري نظيرِ خريد خانه، گواه روشن و بي بديلِ سياست هاي زن ستيزانه و 
قرون وسطايي ارتجاع حاكم است. از ديگر سو، كميته امداد شهرستان جيرفت در استان كـرمـان،    

تهيه شده كه “ پااليش زنانِ مطَلقه”نيز از اوايل مهر ماه امسال اعالم داشته است كه طرحي با نام 
بر پايه آن، كميته امداد خميني صرفا به آن دسته از زنان مستمري پرداخت خواهد كرد كه ازدواج   
كرده باشند. زنان طالق گرفته از پوششِ اين كميته در شهرستان جيرفت خارج خواهند شد. اغلـب   
زنان زير پوشش بهزيستي، و بنياد انگليِ كميته امداد خميني در استان كرمان و شهرستان جيرفت، 

اند كه از دسترسي به حداقل امكانات بي بهره اند. اين زنانِ محـروم    زنان روستايي و حاشيه نشيني
و زحمتكش، بيش از ساير گروه هاي اجتماعي در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند، و ايـن    

 حركت كميته امداد خميني معنايي جز پايمال ساختن حقوق اين زنان ندارد.
تدوين و اجراي سياست هاي زن ستيزانه و قرون وسطايي سبب گرديده تا زنان طبـقـه هـاي      

طبقاتـي   -محروم جامعه وضعيت زندگي و معيشت فوق العاده ناگواري داشته باشند. ستم جنسيتي 
 گلويِ زنان محروم جامعه ما را مي فشارد.

 
رشد نرخِ تورم، و كاهش ارزشِ واقعيِ يارانه نقدي! فقرِ روز افزونِ مزدبگيران،  

 در سراسر كشور 
 

در هياهوي تبليغات عوام فريبانه دولت مردم ستيز احمدي نژاد پيرامون تامين زندگي اكـثـريـت    
مردم كشور و مهار فقر، برآورد هاي اقتصادي حاكي از افزايشِ نرخ تورم، و به موازات آن، كاهـش  

 ارزش واقعيِ يارانه هاي نقدي است. 
هـزار     45يارانه نقـدي    ” آذر ماه، در گزارشي در اين خصوص نوشت:   8روزنامه دنياي اقتصاد، 

توماني همانطور كه قبال پيش بيني شده بود، هر روز در مقابل تورم با كاهش ارزش بـيـشـتـري       
تا پايان آبان ماه سال جاري توانِ خريد يارانه نـقـدي در      89مواجه مي شود ... طي دي ماه سال    

 “درصد كاهش پيدا كرده است. 32و در مقابل طال  19برابر دالر حدود 
هزار ميليـارد   26/  5معادل 1390دولت طي هشت ماهه سال ” درادامه گزارش افزوده مي گردد:  

درصد از  67ميليارد دالر يارانه نقدي توزيع كرده است، به عبارت ساده تر، معادل  22تومان معادل 
ميليارد دالر ارز به فروش رسيده توسط بانك مركزي در قبال يارانه هاي نقدي بين مردم  33كل 

توزيع شده است و البته به دليل رشد هزينه ها ميزان رضايت حاصل ازاين توزيع يارانه ها روز بـه  
دالر فـراهـم    42) امكان خريد  1389روز كاهش مي يابد. با يارانه  نقدي هر نفر در دي ماه (سال 

دالر براي دريافت كنند گان يارانه نـقـدي    34) امكان خريد  1390بود، اما در پايان آبان ماه (سال  
 “وجود داشته و البته به نظر مي رسد در پايان آذر ماه اين وضعيت بدتر شود.

گر رشد سرسام آور قيمت ها و افزايش تورم بـوده   كاهش ارزش يارانه نقدي، درعين حال نمايان
است و كاهشِ شديد ارزش پول ملي را نيز آشكار مي سازد. با توجه به اين وضعيت ناگوار، اكثريت 

كشان فكري و يـدي     كشان شهر و روستا و مجموعه زحمت مردم ميهن ما و در راس آنان زحمت
 ايران قادر به برآوردنِ نيازهاي اوليه زندگي خود نيستند. 

سقوط سطح زندگي مزدبگيران و عدم تناسب ضرور ميان ميزان دستمزدها با هـزيـنـه هـاي         
صندوق بيـن  “سوزِ ديكته شده از سوي  زندگي، ژرفاي فاجعه ناشي از اجراي سياست هاي خانمان

را نشان مي دهد. دولت ضد ملي احمدي نژاد با عوام فريبي و دروغ   “ بانك جهاني“و  “ المللي پول
، فقط و فقط خدمتگذار اليه هاي انگلي و غير مولد طبقه سرمايه دار ايـران      “ عدالت” و زير لواي 



1390آذر ماه   28شنبه  دو   5   884شمارة  

گراي قشري و ضـد   بوده است. فريب و نيرنگ اين دولت راست 
ملي، به ويژه درخصوص پرداخت نقدي يارانه ها، رنگ مي بازد 

 و مردم ايران سيماي كريه آن را بيش از پيش باز مي شناسند. 
 حذف يارانه ها، بحران صنايع، و رشد بيكاري:

ركود و تعطيلي شمار زيادي از واحدها و كارخانه هاي توليدي
صنعتي، از نخستين پيامدهاي برنامه آزاد سازي اقـتـصـادي       -

است كه تاثير مستقيم برزندگي كارگران و زحمتـكـشـان دارد.      
آذر ماه، در گزارشي اعتراف مـي     6خبرگزاري كار ايران[ايلنا] ،   

مسئولين از حقيقت نمايي واحدهاي بحران زده طفره مي ” كند:  
روند ... ارايه آمار و مستندات از واحدهاي بحران زده با مخالفت    
كارفرمايان و وزارت كار مواجه خواهد شد. مسئولين از ارايه آمار  

 “در ارتباط با واحدهاي توليدي بحران زده اجتناب مي كنند.
آمار موجود نشان مي دهد كه تبليغات پيرامـون واحـدهـاي      
توليدي و مهار نرخ بيكاري كه از سوي دولت احـمـدي نـژاد        

 اعالم مي شود، كامال ساختگي است.
مركز آمـار    “مطابق بررسي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار 

، برخالف تبليغات عوام فريبانه نهادهاي حكـومـتـي، در      “ ايران
، ساالنه فقط 1388تا  1384يك دوره زماني چهار ساله از سال 

هزار نفر وارد بازار كار شده اند و اين به معني افزايش نرخ  140
بيكاري در مقايسه با جمعيت شاغل و افراد جوياي كار است.  از  

 18نرخ بـيـكـاري        ” آذر ماه، اعالم داشت:   9سوي ديگر ايلنا، 
درصد برآورد مي شود. با توجه به افزايش تـعـداد واحـدهـاي          
بحراني دركشور پيش بيني مي شود نرخ بيكاري تا پايان سـال  

درصد افزايش يابد ... ساليانه بـه صـورت           20جاري به باالي 
هزار نفر تحت پوشش بيمه بيكـاري قـرار مـي         200ميانگين 

ميليون  1گيرند. اين در حاليست كه دولت ادعا مي كند ساليانه  
فرصت شغلي ايجاد كرده است ... به رغم ادعاي مـركـز آمـار         

درصدي نرخ بيكاري در فصل تـابسـتـان،     5/2مبني بر كاهش 
 “درصد برآورد مي شود. 18اين نرخ هم اكنون 

انـد.     كارگران و زحمتكشان اولين قربانيان بحران بـيـكـاري   
برده، يعني گسترش بحران در واحدهاي صنعتي نتيجه فرايند نام

خدماتي، عالوه بر بيكاري وسيع به ويژه درميـان كـارگـران       -
كارخانه هاي بزرگ، رواج قراردادهاي موقت و سپيد امضا است. 

تعداد كارگران رسمي “آبان ماه، با صراحت گزارش داد:  22ايلنا، 
(قرارداد رسمي) تا پايان امسال كاهش مي يابد ... به دليل عدم      
پرداخت تسهيالت درحال حاضر واحدهاي توليـدي كشـور در       

 ”معرض ورشكستگي قرار گرفته اند.
 

 زندگيِ دشوارِ بازنشستگان 
با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، زندگي ميليون ها تن 
از بازنشستگان كشور با دشواري بيشتري نسبت به قبل روبه رو 
شده است. درجريان همايش تامين اجتماعي، كه چندي پـيـش    
در تهران برگزار شد، رييس كانون عالـي بـازنشـسـتـگـان و           
مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي، با صراحت از وضعيت 

 80” دشوار معيشت بازنشستگان پرده برداشت، و اعتراف كـرد:     
درصد بازنشستگان حداقل حقوق و دستمزد را دريافت مي كنند 

 “كه با اين مستمري توانايي اداره زندگي خود را ندارند.
ريـيـس   ” آذر ماه، دراين باره گزارش داد:     7خبرگزاري مهر، 

كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تـامـيـن      
اجتماعي خواستار همسان سازي حقوق بازنشستگان شد ... وي    

تومان اسـت   300هزار و  2گفت سرانه درمان بازنشستگان كه 
به آنها داده نمي شود و همچنين عدم اجراي قانون الزام باعـث  
شده كه به سمت اجرايي شدن بيمه تكميلي براي بازنشستگـان  

تا به امروز تالش زيادي براي اجراي  88حركت كنيم ... از سال 
قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان انجام داده ايم ... امـا       
اين قانون براي بازنشستگان تامين اجتماعي اجـرايـي نشـده        

در ادامه، با اشاره به ميزان حقوق بـازنشـسـتـگـان و          “  است. 
فـرد  ” مستمري بگيران تامين اجتماعي، افـزوده مـي شـود:           

هزار تومان حقوق پاسخگوي تـامـيـن       400بازنشسته با ماهي 

حداقل هزينه هاي زندگي خود نيز نيست، بنابر اين اجراي قانون همسان سازي براي رفع 
مشكالت اين قشر از افراد جامعه بسيار ضروري است ... انتظار ما اين است كه مستمري    
اين افراد بر اساس نرخ واقعي تورم باشد، درحالي كه متاسفانه طي دو سال اخـيـر تـورم      

اسـت كـه،     ذكر اين نكـتـه ضـروري        “  براي تعيين حقوق اين افراد در نظر گرفته نشد. 
بازنشستگان تامين اجتماعي از كليه مزاياي قانوني بازنشستگان كشوري و لشگري نظير حـداقـل     
عيدي، حق اوالد، و حق همسر، محرومند.  كاهش امكانات و حقوق و مستمري بازنشتگان كشـور   
خصوصا بازنشستگانِ زير پوشش صندوق تامين اجتماعي، و حذف تدريجي و گام به گـام بـيـمـه       

ارتباط مستقيم با سياست آزاد سازي اقتصادي و قانون هدفمند سازي خدمات درماني آنان،   
 يارانه ها دارد. 

افزايش حقوق و مستمري بازنشستگان زير پوشش بيمه اجتماعي و برخورداري آنان از 
مزاياي خدمات درماني، از زمره خواسته هاي به حقي است كه مورد پشتيباني حزب هاي 

 ترقي خواه و جنبش سنديكايي زحمتكشان قرار دارد!

 رويدادهاي ايران ... ادامه 

 سخنراني نماينده حزب توده ايران  ... ادامه 

بنايِ اصليِ اين جبهه متحد سياسيِ پراهميت اند. ... هـدف       بورژوازي شهري، سنگ خرده
راهبرديِ حزب ما در ايجاد تغيير انقالبي به منظور برپاييِ نظام سوسياليستي در ايـران،      

هـاي     هاي كشور ما و توسعه نيروهاي مولد از طريق ايجاد دگـرگـونـي    مبتني بر واقعيت
اجتماعي و برقراريِ دموكراسيِ مردمي واقعي به منظـور تـأمـيـن و          -بنياديِ اقتصادي

 تضمينِ عدالت اجتماعي است.
 رفقاي گرامي،

هاي ضرور به منـظـور آمـاده       يي سوسياليستي و استراتژي موفقيت پيكار در راه گزينه
يي، بستگي به عمل و حضور مؤثـرِ آگـاهـي       كردن شرايط براي دستيابي به چنين گزينه

هـاي     طبقاتي و جنبش كارگري پيكارجو، همراه با حزب كمونيست مسلح به سـيـاسـت   
ها، و حركت به سمت تعيين تكليف مبارزه بـر سـر        درست و مناسب براي ايجاد ائتالف

 داري جهاني است. قدرت، و رها كردن كشور از زنجيرهاي سرمايه
 رفقاي گرامي،

در اينجا مايلم بار ديگر بر اين نظر حزب خود تأكيد كنم كه، مبارزه ما در راه صـلـح،     
اجتماعي مشخص ايران، و با توجـه   -دموكراسي، و عدالت اجتماعي در شرايط اقتصادي

هاي  شرط به تحوالت كشور، همانا مبارزه براي ايجاد شرايط اقتصادي و اجتماعي و پيش
عيني و ذهني الزم براي گام برداشتن در مسير استقرار سوسياليسم در ايران است. ايـن     

 -اعتقاد ما ريشه در شناخت ژرف ما از سوسياليسم علمي و كاربرد خالقانه ماركسـيـسـم   
مان در راه صلح و پيشرفت در ايران دارد. ما براي پيروزي در     لنينيسم در ارتباط با مبارزه

 اين مبارزه شرافتمندانه به ادامه همبستگي شما اتكا داريم.
هاي كمونيست و كـارگـري    در پايان، مايلم از اين فرصت استفاده كنم و از همه حزب

وقفه از پيكار عادالنه مردم ايران با ديكتاتوري و در راه صـلـح،          برادر كه پيوسته و بي
اند، صميمانه تشكر و قدرداني كنم.  هاي اخير حمايت كرده دموكراسي، و پيشرفت در سال

هاي شادباش  حزب كمونيست و كارگري در همبستگي با مبارزه ما، و پيام 70بيانيه اخير 
هاي برادر به مناسبت هفتادمين سالگرد بنيادگذاري حزب تـوده ايـران،      بسياري از حزب

المللي با طبقه كارگر ايران و حزب توده ايران اند. از ايـن    هاي عيني همبستگي بين نمونه
 بابت از همه شما سپاسگزاريم.

 چشم داشت وال مارت  ... ادامه 

هاي شركتي بزرگ، خود مايه و عامل ضايع شدن نيمي از مـواد   مبتني بر ايجاد فروشگاه
يي بزرگ در غرب، از قبل سيستمي كـه   هاي زنجيره غذايي در جهان است. سوپرماركت 

زنند. آنها كشـاورزان را      براي محيط زيست نامطلوب است، سودهاي كالني به جيب مي
دارنده) توليد و   يي (با مواد شيميايي نگه  كاري شده كنند محصوالت غذايي دست وادار مي

ها بمـانـنـد، خـراب        هاي فروشگاه عرضه كنند كه اگر هم براي مدت طوالني در قفسه
نشوند؛ آنها با آوردن مواد غذايي از سراسر دنيا، هزينه كارگرِ خودي را به ميزان زيـادي    

دهند، در حالي كه ميزان انرژي مصرف شده در زنجيره توليد و تـوزيـع را          كاهش مي
 دهند. افزايش مي

هاي بزرگ بر بـخـش كشـاورزي         نگراني اينجاست كه كنترل بيش از پيش شركت
ها، و نابودي ساختار توليد و توزيع موجود  هندوستان، منجر به از ميان رفتن كارها و شغل

شمار خواهنـد بـود كـه         هاي بزرگ خارجيِ اندك خواهد شد؛ در عين حال، اين شركت
خورند چگونه توليد شود. از دست رفتـنِ    گيرند مردم چه بخورند و يا آنچه مي تصميم مي

جـانـبـه و         المللي يـك  هاي بين خودمختاري و استقاللِ هندوستان بر اثر تحميل توافق
 شود خواند جز استعمار. مغرضانه را چيزي نمي
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ميليارد دالر براي اقتصاد ايـران     34المللي تنها در يك سال؛ فساد،  بين
ميلـيـارد بـا       3وري و  ميليارد از كاهش بهره 31هزينه داشته است، كه 

 “.گذاري خارجي رخ داده است فراري دادن سرمايه
تحقق حقوق بشر و دست يابي مردم ميهن ما بـه حـقـوق و        
آزادي هاي دموكراتيك ارتباط گسست ناپذيري با مبارزه بـراي    
طرد رژيم واليت فقيه دارد. هزينه اي كه در اين زمينه مردم مـا   
در سال هاي اخير پرداخته اند بسيار سنگين بوده است. هـزاران     
نفر جان خود را در زندان هاي قرون وسطايي رژيم از دست داده 
اند و وضعيت صدها تن زنداني سياسي كه به خاطر مبارزه در راه 
حقوق و آزادي هاي مردم در زندان به سر مي برند هر روز دشوار 

 تر مي شود.
 

 آزاديِ همه زندانيان سياسي، خواست مشترك ملي است

در طول حيات جمهوري اسالمي اين نخستين بار نيست كـه    
موضوع زندانيان سياسي به مسئله اي حاد تبديل مي شـود. در       
دوره حساس كنوني، ارتجاعِ حاكم زندانيان سياسي را در مـقـام     
گروگان در چنگ خود داشته است، و از هيچ گونه اقـدام غـيـر        
انساني و بي رحمانه در زندان ها به ويژه در حق زندانيان سياسي 

هاي گـونـاگـون     ابايي نداشته است. در اين زمينه اخبار و گزارش 
حاكي از شدت يافتن فشارها و افزايش آزار و اذيـت زنـدانـيـان       
سياسي در اغلب زندان هاي سراسر كشور است. خبرگزاري هرانا،  

آذر ماه، در گزارشي از زندان اهواز از جمله نوشت: در طـي        10
هفته گذشته و در دو شب متوالي گارد زندان كارون اهواز حوالـي  
ساعت يك بامداد به بند يك زندان كارون اهـواز كـه مـحـل         
نگهداري زندانيان سياسي نيز هست يورش برده و ضمن انتـقـال   

 “زندانيان به محوطه زندان اقدام به بازرسي بند نمودند.
اقدام هايي از اين دست تقريبا در تمام زندان ها رايـج بـوده       
است، و هدف از آن ايجاد جو رعب و وحشت و بـه تسـلـيـم           

 واداشتن زندانيان سياسي است.
در ماه هاي اخير، با توجه به معادالت صحنه سياسي كشور و   

هـا شـدت        تحوالت پراهميت داخلي و خارجي، اين گونه اقـدام 
اند و به اين ترتيب گزمگان تاريك انديشي مي كوشنـد بـا      يافته

جوسازي، بر محيط زندان ها و روحيه مقاوم زندانيان سياسي اثـر  
دلخواه خود را بگذارند. نمونه ديگر درايـن خصـوص افـزايـش          
برخوردهاي تحكم آميز و توهين آميز در سالن مالقـات زنـدان     

 هاي اوين و گوهردشت است. 
خانـواده  ” آذر ماه، گزارش داد:   8تحليلي كلمه،  -پايگاه خبري

زندانيان سياسي زندان اوين از افزايش برخوردهاي نـامـنـاسـب       
ماموران در سالن مالقات اين زندان گاليه دارنـد ... يـكـي از             
خانواده ها مي گويد، نمي دانم چرا به بهانه هاي مختـلـف مـي      
خواهند همين بيست دقيقه مالقات هفتگي ما را نيز خراب كننـد  
و هربار با برخوردي نامناسب موجب پريشاني خانواده ها قبـل از    
مالقات با عزيزان شان شوند. اين موضوع بر روحيه زنـدانـي و        
خانواده اثرات نامناسبي برجا مي گذارد و مالقات هفتگي را كـه    

 “تنها دلخوشي ماست به كاممان تلخ مي كند.
برخورد هاي برنامه ريزي شده و ضد انساني اين چنيني ترفنـد  

 تازه اي نيست. 
خورشيدي، خصوصا در زندان هـاي     60زندانيان سياسي دهه 

اوين، گوهر دشت، و قزل حصار، شاهد رفتارهاي نفرت انگيـز و    
توهين آميز ماموران رژيم با خانواده ها بوده اند. آن زمان از ايـن   
شيوه براي تضعيف روحيه زندانيان سياسي و به تسـلـيـم وادار        
كردن آنان استفاده مي شد. اصوال توسل به روش هاي رذيالنـه   
در برخورد با زندانيان سياسي از مشخصه هاي جمهوري اسالمي 

 بوده و هست.
آذر ماه، به نقل از خانواده  9به عالوه، پايگاه اطالعاتي جرس، 

يك زنداني سياسي، پيرامون اوضاع نگران كـنـنـده سـالمـتـي         

سالمتي زندانيان سياسي رجايي شـهـر    ” زندانيان سياسي زندان گوهر دشت گزارش داد:   حقوق و آزادي ها دموكراتيك ... ادامه 
(گوهر دشت) در خطر است ... چندي پيش ... زندانيان سياسي رجايي شهر، ضمن تاكيـد          
بر مواضع خود، خواستار اعزام نماينده جامعه جهاني براي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر 
در ايران شده بودند. زندانيان سياسي زندان گوهر دشت كرج دراين بيانيه تصريح كـرده     
بودند كه وضعيت سياسي حاكم بركشور و شرايط ظالمانه حاكم بر محاكـم قضـايـي و        
فرآيندهاي بازجويي و محدوديت هاي زندان هاي ايران به نقطه اي رسيده اسـت كـه       

است تا هر چه زودتر نماينده اي   “  واجب”برجامعه بين المللي بويژه دبيركل سازمان ملل 
 “براي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر درايران اعزام نمايد.

آذر    7تحليلي كلمه،  -در يك گزارش ديگر، اين بار از زندان لنگرود قم، پايگاه خبري
كليومتري قم قرار دارد، به مـحـل    10زندان لنگرود قم كه در ”  ماه، خاطر نشان ساخت: 

تازه اي براي نگهداري و شكنجه زندانيان سياسي مبدل شده و وضعيت فجيعي به مراتب 
بدتر از كهريزك درآن برقرار است. تعداد بيش از حد زندانيان، امكانات كم ... شكـنـجـه        

 “ها ... نشان مي دهد كه شهرت اين زندان به گوانتاناموي قم با واقعيت فاصله اي ندارد.
ها، وضعيت زندانيان سياسي نيز در زندان ها نگران كننده ارزيابي مي  عالوه بر همه اين

شود. وضعيت علي نجاتي، عضو هيات مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تـپـه، در        
زندان نامناسب گزارش شده است. اين فعال كارگري براي بار دوم روانه زندان گرديده و    
اين در حالي است كه او پس از عمل جراحي قلب به تازگي از بيمارستان مرخص شـده    
است. شاهرخ زماني، عضو هيات بازگشايي سنديكاي كارگران، به هـمـراه سـه فـعـال           
دانشجويي و كارگري، به بيست و دو سال و شش ماه حبس تعزيري  به طور مـجـمـوع    

اند، و در زندان به سر مي برند. وضعيت رضا شهابي، عضو هـيـات مـديـره         محكوم شده
سنديكاي كارگران شركت واحد، بسيار نگران كننده است. اين فعال كارگري بـيـش از        
هجده ماه است كه به صورت بالتكليف در زندان و زير انواع فشارها قرار دارد. وي چندي 
پيش در اعتراض به اين وضعيت، دست به اعتصاب غذا زده بود. همسر رضا شهابي اعالم 

او هيچ جرمي مرتكب نشده است. همسرم را بي گناه در زندان نگه داشـتـه    ” كرده است:  
اند. همسرم خواستار رسيدگي زودتر به پرونده است تا از بالتكليفي در بيايد. جان او واقعاً   

همچنين پايگاه اينترنتي كلمـه،  “  در خطر است. بايد به وضعيت بيماري او رسيدگي كنند.  
آذر ماه، خبر از وضعيت جسمي وخيم افشين اسالو (برادر منصور اسالو) فعال كـارگـري      7

داد. وي براثر شكنجه هاي شديد از جمله ضربات متعدد كابل در بيمارستان بستري شده  
است. گروهي از زنان مبارز و فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي، افرادي مانند عاليـه   
اقدام دوست، بهاره هدايت، مهديه گلرو، و محبوبه كرمي، در زنـدان اويـن بـا انـواع             

 رويند. محروميت ها روبه
عالوه بر فعاالن جنبش زنان، كارگري، و دانشجويي، روزنامه نگاران شجاع و مـردمـيِ   

 9به بند كشيده شده نيز در شرايط سختي دوران زندان خود را سپري مي كنند. جـرس،     
، از قول خانواده او گزارش داد: “ خبرنگاران صلح“آذر ماه، پيرامون وضعيت سردبير سايت 

اتهام از جمله حمله به اتوبوس شركت واحد و توهين به رهبري  9مزدك علي نظري به ” 
و مقدسات و اتهامات ديگري كه پرونده اش سنگين تر شود، محكوم شده و حكم برايش 
صادر كرده اند ... در دادگاه هم اجازه صحبت و دفاع به او داده نشد. حتي وكـيـل هـم           
نتوانست در دادگاه شركت و از او دفاع كند، خوب در دادگاه هاي ايران وكيل اصال معنـا  

 “ندارد.
مذهبي  -كيوان صميمي، روزنامه نگار و از فعاالن ملي، احمد زيدآبادي، از فعاالن ملي

هاي جسمي در زندان به سر مي برند. وضعيت جسمي كيوان  و روزنامه نگار، نيز با مشكل
 صميمي نگران كننده توصيف شده است.

مذهبي در هفته هاي اخير در مقايسه با گذشته با فشـار   -مبارزان و فعاالن ملي و ملي
سه تن از اعضاي جبهه مـلـي   ” آذر ماه، گزارش داد:   9اند. كلمه،  بيشتري در زندان مواجه

(انفرادي) منتقل شدند تـا     209اوين بسر مي بردند، بار ديگر به بند  350ايران كه در بند 
مورد بازجويي قرار بگيرند ... علي رشيدي عضو شوراي مركزي و پيمان عارف و حمـيـد      

 “منتقل شدند. 209خادم اعضاي جبهه ملي به بند 
چهار عضو زنداني نهضت آزادي ايران به ”آذر ماه، گزارش داده بود:  7خبرگزاري هرانا، 

پايگاه اطالعاتي نيروهـاي  “  بازپرسي مستقر در محل زندان اوين احضار و بازجويي شدند. 
آذر ماه، در گزارشي با اشاره به شدت يافتن فشار بر زندانيان سياسي از    9مذهبي،  -ملي

خانواده هاي مهندس محمد توسلي و دكـتـر   ” جمله اعضاي نهضت آزادي يادآوري كرد:  
غفار فرزدي اعالم كردند كه از لحظه بازداشت تاكنون هيچ خبري از وضعيـت ايـن دو       

 “فعال سياسي ندارند و در بي خبري مطلق به سر مي برند.
فشار بيشتر بر زندانيان سياسي در واقع اقدامي حساب شده بر ضد جنبش مردمي است. 
مبارزه براي نجات جان زندانيان سياسي و برپايي كارزاري وسيع، ملي، و بين الـمـلـلـي،     
براي آزادي آنان، وظيفه عاجل حزب ها و سازمان هاي ميهن دوست و ترقي خواه ايـران  
است. آزادي همه زندانيان سياسي يك خواسته مشترك ملي است، و به همين سبب بـه     

 يي متحد و يكپارچه در ابعاد ملي و جهاني، نياز دارد. مبارزه
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هاي آذربايجان و كردستان از سوي ارتجاعِ پهـلـوي و      ماه خلق بهمن 2آذر ماه و  21
گرا در آن دوره، حـزب     امپرياليسم به خاك و خون كشيده شده بودند. نيروهاي واپس 

هاي سـخـت    ماه، زير حمله بهمن 2آذرماه و  21ما را به دليلِ حمايت قاطع از جنبش 
هـاي زهـرآگـيـن          ها و تبليـغ  قرار مي دادند. اما حزب توده ايران به رغم همه حمله 

پايبنـدي   -از جمله مبارزه براي الغايِ ستم ملي  -اش به اصولِ خود  دشمنان طبقاتي
نشان داد و وفادار ماند. در تمام طول دوران ديكتاتوري و وحشت پس از كـودتـايِ        

هاي رسمي حزبي: پلنوم ها، پلنوم هاي وسيـع،    مردادماه، در همه جلسه 28آمريكاييِ 
نامه ها، قرارها، و بيان نامه ها بر رفع ستـم   هاي معين و متعدد، با صدور قطع در مورد

، در بـخـش     1354سال  “ پلنوم پانزدهم“ملي تاكيد شده است. برنامه حزب، مصوب  
تامين حق كامل خلق هاي ساكـن ايـران در        -الف” ، آمده است:  “ حل مسئله ملي“

شناسايي حق اقليت هاي ملي ساكن ايران در برخـوردار   -تعيين سرنوشت خويش. ب
 ).694، صفحه اسناد و ديدگاه ها“( شدن از كليه حقوق ملي، اجتماعي و فرهنگي خود

نيز مبارزه براي لغو سـتـم    “ كنفرانس ملي“هاي پس از انقالب و “  پلنوم“در اسناد 
ملي با تاكيد مورد توجه قرار گرفته است. حزب ما در دوره كوتاه فعاليت علنـي خـود     
پس از انقالب، با قاطعيت از حقوق خلق هاي كشور دفاع كرد، و اصـول آن را در        

 ساخت. برنامه خود جاري 
، بر حق تعيين سرنوشت خلق ها بـار ديـگـر      1370بهمن ماه  “كنگره سوم حزب”

برآن است كه فقط با دادن حـق  حزب “تاكيد كرد. در برنامه اين كنگره قيد شده بود:  
تعيين سرنوشت به خلق ها در چارچوب ايران واحد و دمكراتـيـك مـي تـوان بـه            

اقتصـادي   -همبستگي و وحدت خلق ها براي حل معضالت مشترك عظيم اجتماعي
). درايـن      31، صفحـه    اسناد سومين كنگره حزب توده ايران)”و سياسي دست يافت

ملي در محدوده يك جمهـوري   “ دولت“و “ مجلس“برنامه با صراحت از حقِ تشكيل 
 فدرال، پشتيباني شده است. 

، در برنامه مصوب خود خاطـر نشـان     1376ما در بهمن ماه  ”كنگره چهارم حزب”
حزب توده ايران طرفدار كامل حقوق كليه خلق هاي ايران و اقليـت هـاي     ” ساخت:  

ها در چارچوب ميهنِ واحد و بر پايه حفـظ   مذهبي و خواهان اتحاد داوطلبانه آن -ملي
تماميت ارضي ايران است. بر اين اساس، حزب توده ايران، طرفدار سرسخت تامـيـنِ    

كنگره  اسناد چهارمين“(حق كاملِ خلق هاي ايران در تعيين سرنوشت خويش ... است
 ).56، صفحه حزب توده ايران

نيز در بخش مسئله ملـي،   1382مهر ماه در ”كنگره پنجم حزب“در برنامه مصوب 
 مورد تاكيد دو باره قرار گرفته است.  “ برابريِ كامل حقوقِ كليه خلق هاي ايران”

مبارزه براي الغاي ستم ملي و تامين حقوق خلق هاي ساكن ايران در چارچوب يك 
 ايرانِ واحد و دمكراتيك،  سياست اصوليِ حزب ما بوده، هست، و خواهد بود. 

 آذر، و مبارزه امروز با استبداد:  21تجربه جنبش 
يي تاريخـي بـه      در سالگرد تاسيس حكومت ملي و مردمي آذربايجان، لزومِ وارسي

منظور تجربه اندوزي از گذشته و تحكيم صفوف مبارزه با استبداد و ارتجاع حاكم، و   
لزومِ پيوند ميان جنبش سراسري و مبارزه براي رفعِ ستم ملي، حائز اهميت بسـزايـي   

آذرماه، ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك آن بـا   21هاي عمده جنبش  است. يكي از مختصه 
آذرماه، به رهبري فـرقـه دمـوكـرات        21مبارزه سراسري آن دوره كشور بود. جنبش 

دانست و  آذربايجان، نه تنها خود را بخش جدايي ناپذيرِ نهضت انقالبيِ وقت ايران مي
داشت كه، حكومـت مـلـي و         كرد، بلكه با شهامت و هوشياري اعالم مي معرفي مي

آذرماه،  21جنبش ملي آذربايجان متكي به مبارزه همه خلق هاي ايران است. جنبش  
هدف خود را استقالل واقعيِ ايران و تامينِ دمكراسي در سراسر كشور اعـالم مـي       

از جمله بسـط شـبـكـه        -داشت. خدمات حكومت ملي در عمر كوتاه يك ساله خود  
مدارس و آموزش رايگان، تاسيس كتابخانه ها، افتتاح دانشگاه تبريز، انتشار بيـش از    

 –روزنامه و مجله، ايجاد چاپخانه، اركستر و اُپراي ملي، و تأسيسِ ايستگاه راديو    50
زمين، تدوين  ها بين دهقانان فقير و بي ها و تقسيم آن به عالوه مصادره امالك فئودال

يي در زمينه كار و بيمه اجتماعي، به رسميت شناختن حقِ زنان  و اجرايِ قانون مترقي
ها بي ترديد از    وحقِ رايِ آنان، و مواردي از اين دست، فراموش نشدني اند. اين اقدام 

 هاي درخشان تاريخ مبارزه مردم ايران به شمار مي آيند.  صفحه
آذرماه،  21هاي حاصل از حكومت ملي و جنبش  در مرحله كنوني، با توجه به تجربه

   پيوند بين مبارزه در راه الغايِ ستم ملي و پيكار سراسري با استـبـداد تحكيم و تقويت
آذرماه، بر اهميت بـي چـون و          21حاكم، ضروري است. بخش مهم و موثر تجربه  

كند.  هاي دشوار و حساسي را سپري مي چرايِ اين تجربه داللت دارد. ميهن ما لحظه 
از سويي استبداد داخلي با سركوب و اختناق آينده ميهن ما را به چالش كشيده است و 
از ديگر سو استعمار و قدرت هاي فرامنطقه اي با تمام توان در پي مداخلـه، سـمـت      

اند. مبارزه با اين دوعاملِ ويرانگر،   دهي، و تاثير گذاري بر سير تحوالت ايران و منطقه
 وظيفه همه مبارزان ترقي خواه از جمله فعاالن حقوق ملي خلق هاي ايران است. 

 

 ادامه تحريم هاي اقتصادي... آذر ... 21ادامه به مناسبت 

كشور امروز به نرخ ارز و پيامدهاي اخير آن برمي گردد. بنابراين ما  
در اتاق بازرگاني اين آمادگي را داريم كه با دولت بر سر ميز مذاكره 

به “  نشسته و براي حل اين معضل به راهكارهايي دست پيدا كنيم. 
نظر مي رسد اعضاي اتاق بازرگاني با توجه به شرايط فعلي و نـيـاز   
رژيم به منابع مالي آنان در پي كسب حداكثر امـتـيـاز بـه نـفـع           
خودشانند. به همين دليل آل اسحاق، همگامي اعضاي اين اتاق را  

اقتصاد ايران يك اقتـصـاد   ” منوط به شرط هايي كرده و مي گويد:  
بانك محور است كه بانك مركزي در آن نقش اصلي و كـلـيـدي    
دارد اما بايد توجه داشت كه استقالل بانك مركزي در هر شرايطي 
بايد حفظ شود، در اين صورت مي توان انتظار حل مشـكـالت را     

مخالفت با گسترش اختيارات اتاق بازرگاني منحـصـر بـه      ”  داشت. 
دولت احمدي نژاد نيست و در اين باره توكلي نيز اظهار نـگـرانـي    

آذرماه، وي  از نامه امام عـلـي بـه       8كرد. به گزارش خبرآنالين،  
مالك اشتر در خصوص تفقد به تجار و بازرگانان اشاره كـرد كـه       
كثيري از آنها ميل به تحكم به بازار و احتكار دارند. به گفتـه وي،     
بر اين اساس، هم بايد براي توليد كنندگان و تجار تسهيالت قائـل  
شد و هم مراقب بود كه حقوق ويژه اي براي آنها در اداره حكومت 
داده نشود. مرور دوباره اظهارات  مسئوالن درگير ضمـن ايـنـكـه        
دشواري هاي رژيم واليت فقيه در ارتباط با تحريم هاي اقتصادي 

گر اين امر است كه غارتگـران   را نشان مي دهد، در عين حال بيان
حاكم در ميهن در صدد حداكثر بهره برداري از اين فـرصـت در       

هـاي    اند. در وضعيتي كـه جـايـگـزيـن           جهت منافع آتي خويش
(آلترناتيوهاي) مردمي مجالي براي استفاده از فرصت ندارند، فضـا      
براي تاخت و تاز سياست هاي خانمان برانداز به نفع اقليتي خـاص  

 22مهيا گرديده است. بي جهت نيست كه روزنامه دنياي اقتصاد،    
آذرماه، به نقش تفكرات سوسياليستي و حزب توده ايران در صحنه 

تندروي نظام سرمـايـه   ” سياسي ايران اشاره مي كند، و مي نويسد:  
منجر به عكس العمل هاي اجتماعـي   19و  18داري در قرن هاي 

و بروز تفكرات سوسياليستي گرديد. بـخـش غـالـب جـريـانـات             
را سوسياليست ها هدايت مي نمودند. به   20روشنفكري اوايل قرن 

نفر به رهبري دكتر ارانـي و سـپـس         53تبع آن با تشكيل گروه 
تشكيل حزب توده ايران به سرعت تاثير گذاري وسيعي حـتـي در     
گروه هاي غير سوسياليست نمود، تاثير گذاري كه براي چند دهـه    

ريشـه جـنـبـش وال         ” مقاله در ادامه  مي نويسد:  “   ادامه داشت. 
استريت در توسعه بيكاري و در ركودي اسـت كـه بـر خـالف             
ركودهاي قبلي ادامه داشته است. تجربه سه دهـه اداره دولـتـي         

ما را ملزم به عـبـور از        5و  4اقتصاد و عدم تحقق اهداف برنامه 
نموده و چنين فرآيندي نيـاز بـه      44اقتصاد دولتي با اتكا بر اصل 

يك ساز و كار و ساختار مناسب دارد. بازگشت به تاثيراتي كه براي  
چند دهه احزاب سوسياليست بر فكر و تصميم همه داشـتـنـد بـه       
معني توقف در مسيري است كه به هيچ عنوان جوابگوي نيازهـاي  

مقاله روزنامه دنياي اقتصاد موذيانه در صدد اسـت    “  جامعه نيست. 
سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد را سوسياليستي جلوه دهـد! و     
راه كارِ برون رفت از آن را اجراي سياست هايي مي داند كه هـم    

يي حتي در بـيـن    اكنون نيز در سطح جهاني با اما و اگر هاي جدي
حاميان پرو پا قرص اين سياست ها مواجه شده است. آن چـيـزي    
كه روزنامه دنياي اقتصاد با عنوان اقتصاد دولتي از آن ياد مي كند، 
در واقع امر دست اندازي به منابع ملي به نفع جريان و گـروهـي       
خاص بوده كه به دليل سيستم به غايت فاسد در كل حـاكـمـيـت     

گونه مانعي به روند خود ادامه داده است. آن چيزي هـم    بدون هيچ
كه ما اخيراً شاهد آن بوده ايم نه برخورد با فساد اقتصادي، بلكه از 
ميدان به دركردن حريف براي چپاول منابع ملي به نفع جـريـانـي    
ديگر است. با اينكه كشمكش بر سر تصرف ارگان هـاي مـهـم         
اقتصادي هنوز جريان دارد و ما در آينده بايستي شاهد تنش هـاي  
بيشتري در اين ارتباط باشيم،  اما آن چيزي كه از هم اكنون كامال 
مشخص است اين است كه روندهاي در پيش رو، حاصلي جز فقر، 
بدبختي، بيكاري و فروپاشي ساختارهاي اقتصادي ميهن به ضـرر    

 توده هاي ميليوني  در بر نخواهد داشت. 
 



1390آذر ماه   28شنبه  دو   8   884شمارة  

 هاي كارگري و كمونيستي  همين نشست بين المللي حزبسيزد

 9ادامه در صفحه 

ابـعـاد      جهاني در شرايطي كه بحران بي سابقه سرمايه داري
 18وسيع تري مي گيرد، آتن، پايتخت زيباي يونان، در روزهاي 

 -هاي كمونيست ترين اجالس حزب آدرماه ، ميزبان بزرگ 20تا 
حـزب     78كارگري جهان در دو دهه اخير بود.  نماينده گـان     

كارگري از پنج قاره جهان، در اجالس مهمـي بـا      -كمونيست
به مـنـظـور      “  آينده به سوسياليسم تعلق دارد” مايه اصليِ  درون

بررسيِ شرايط و دستاوردهايِ مبارزه طبقه كارگر در كشورهـاي  
گوناگون، دو دهه پس از شكست تجربه ساختمان سوسياليسـم  
در اتحاد شوروي و كشورهاي سوسياليستي[سابـق]، شـركـت        
كردند. هيئت نمايندگيِ حزب توده ايران، بـه دعـوت حـزب           
كمونيست يونان، كه ميزبان اين اجالس بـود، فـعـاالنـه در           

 هاي كمونيست جهان، شركت كرد. سيزدهمين اجالس حزب
سيزدهمين اجالس حزب هاي كمونيست جهان با سخـنـرانـي بـا       
اهميت رفيق آلكا پاپاريگا، دبيركل حزب كمونيست يونان، و با حضـور  
نمايندگان رسانه هاي گروهي يونان افتتاح گرديد.  رفيق پاپاريگـا بـا      
ارائه تحليلي در رابطه با زمينه هاي تاريخي مبارزه براي سـاخـتـمـان     
سوسياليسم در جهان و درس هاي آن، با ترسيـم خـطـوط مـبـارزه          
تاريخي حزب كمونيست يونان در دو دهه اخير، به اهمـيـت مـبـارزه       
ايدئولوژيك و ايجاد وحدت نظري در حزب اشاره كرد.   رفيق پاپاريگـا  
سپس بر ضرورت  انجام كار گسترده سياسي و ايدئولوژيك و از جملـه  
سازماندهي بحث و سخراني در مورد مسـائـل عـمـده اي مـانـنـد              
سوسياليسم، تاريخ حزب، بحران اقتصادي سرمايه داري و سازماندهـي  
طبقه كارگر تاكيد كرد.  رفيق پاپاريگا وظيفه ضروري امروز جـنـبـش     
كارگري را تشديد مبارزه طبقاتي به منظور ايجاد سد در مقابل تهاجـم  
سرمايه داري و تدارك نيرو براي مقابله با مواضع و منافع انحصارهاي 

 سرمايه داري  قلمداد كرد.  
هاي شركت كـنـنـده       در طولِ سه روز بحث و بررسي، حزب

تحليل خود درباره سه مضمون كليديِ اجالس: افشـايِ دروغ       
پـس از فـروپـاشـي         “  افسانه بهشت سـرمـايـه داري     ” بودنِ 

سوسياليسم در اروپاي شرقي، بحران عميقِ ساختاري سرمـايـه   
مند و نهادي بودنِ اين بحران، و نـهـايـتـاٌ      داري جهاني، و نظام

اينكه با شناخت عدم تواناييِ نظام سرمايه داري از سوي تـوده    
تري به جنبشِ مردمـي در     هاي مردم، هر روزه قشرهاي وسيع

سراسر جهان، كه نه تنها براي دستيابي به خواست هاي فـوري  
بلكه به منظور سرنگونيِ سرمايه داري و جايگزين  كردنِ آن با 

اند، ارائـه دادنـد.         سوسياليسم، به ميدان مبارزه قدم مي گذارده
بحث درباره شرايط بغرنج منطقه خاورميانه و به ويـژه تـحـول      

هـاي شـركـت         هاي اخير كشور سوريه، مورد توجه ويژه حزب
 كننده بود، و در اين رابطه تحليل هاي مفيدي ارائه شد.

هاي كمونيست از كشورهاي سوسياليـسـتـي     نمايندگان حزب
كشان رادر رابطه  [سابق]، به طور جامع و مستدلي تجربه زحمت  

 1991با استقرارِ سرمايه داريِ لگام گسيخته پـس از سـال           
ميالدي، ترسيم كردند. آن ها اين حقيقت را توضيح دادند كه در 
جهنمِ سرمايه داريِ مسلط شده در كشورهايِ سوسيالـيـسـتـي     

سال گذشته، مردمي كه دهه ها در صلح و  20[سابق] در طولِ   
صفا زندگي كرده بودند به دشمنيِ خونين كشانده شدند، و بـه    
عنوان مثال، تحوالت دردناك، تخريبِ محيط زيست، و جـنـگ   

، و تلـفـات   “ بالكان“و  “ قفقاز” هاي برادركشانه در منطقه هاي 

آورد اعاده سرمايه داري در ميهنِ خلق هاي ايـن كشـورهـا را           وحشتناك درمقام ره
هاي شوم اعاده سرمايه داري در اروپـاي شـرقـي،        “ دستاورد” توضيح دادند.  يكي از  

هـر روزه    “  چـك “معكوس شدن روند ريشه كن كردنِ فقر بوده است.  در جمهوريِ  
تري از مردم به دايره گسترش يابنده فقر پرتـاب مـي شـونـد.  در               هاي وسيع اليه

درصد پائين تر از متوسط درآمـد در كشـورهـاي           40بلغارستان متوسط درآمد مردم 
اتحاديه اروپا ست. نقضِ حقوقِ انساني و موازينِ بين الملليِ محترم شمرده شـده در       

ستيزي، و جنايت در اين كشورها، از برجسته تريـن   منشورِ سازمان ملل، رشد كمونيسم
 جنبه هاي تحليل هاي ارائه شده در اجالس بود. 

رهبران حزب هاي كمونيست پرقدرت جهان، از اروپا، آسيا، و آفريقا، در اين باره كه 
به بدبختيِ بيشتر، جنگ، و فـاجـعـه       2007بحرانِ تعميق يابنده سرمايه داري از سال 

يي ارائـه   قريب الوقوع محيط زيستي انجاميده است، در اجالس تحليل هاي همه جانبه
اظهار داشت كه، اين كشور به دليل وجود  “ بنگالدش“دادند. نماينده حزب كمونيست  

اش كه مورد  منابع نفت، گاز، و ذغال سنگ، و همچنين موقعيت راهبردي (استراتژيك)  
ميليون نـفـر    30توجه ويژه امپرياليسم بوده است، و نيز عملكرد سرمايه داري، بيش از 

درصـد     80گريبانند. او اظهار داشت كه،     به اند و با آن دست به فقر شديد كشانده شده
توليد ناخالص ملي از طريقِ فساد تحصيل مي شود.  حزب هاي متعددي ازكشورهـاي   
 خاورميانه، در ارتباط با برنامه هاي امپرياليسم در منطقه، توضيح هايي دادند، و دخالت
كشورهاي امپرياليستي را، بر ضد جنبش مبارزاتي و منافع آتيِ خلق هـاي مـنـطـقـه        

هايي به خدشه دار شدنِ مسير،  شعار ها،  ارزيابي كردند، و بر آن بودند كه چنين دخالت
هاي راهبرديِ(استراتژيك) اين جنبش ها منجر شده و مي شود، و مبـارزه در       و نتيجه

راه صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي را به تعويق مي اندازد. نمايندگان حزب هـاي   
يابنده اي كه اقتصادهاي  كمونيست از كشورهاي اتحاديه اروپا، از بحران عميق و شدت

كشور عضو را فرا گرفته و همچنين از امكانِ جدي سقوط همه جانبه اقـتـصـادي     27
درصد جوانان يا در اشتغالِ نامناسب و بي آينده و يا بيكارند.  35سخن گفتند. در آلمان  

درصـد  10ترين نابرابري هاي اجتماعي تبديل شده است.      پرتغال به كشوري با وسيع
 درصد جوانان رسماٌ بيكارند.  30مردم و 

هاي كمونيست از كشورهاي سوسياليستي، در رابطه با تجربه خـود     نمايندگان حزب
براي پيشبرد ساختمان سوسياليسم در شرايط حمله همه جانبه امپرياليسم جهاني سخن 
گفتند. رفيق كوبائي بر اين حقيقت تاكيد كرد كه، روند تغييرهاي پايه اي در اقـتـصـاد     

به منظور ساختمان سوسياليسم در كوباي سوسياليستي آغـاز     1959كشور كه از سال 
سال  20شد، ادامه خواهد يافت. نماينده حزب كمونيست ويتنام يادآور شد كه در طول  

گذشته اين كشور گام هاي بلندي در مسير پايه گذاريِ يك اقتصاد پويا، عـادالنـه، و     
برابر  16ارزش افزا برداشته است، و اينكه توليد ناخالصِ ملي اين كشور در همين دوره، 

 شده است.   
هاي شركت كننده در سيزدهمين اجالس، بر پايه تحليل هاي جامع  نمايندگان حزب

اش بـه     مند حاضر، و عدمِ توانائي و قابليت خود از سيستم سرمايه داري، و بحرانِ نظام
منـد بـودنِ      هاي انساني و طبيعي، به موضوعيت داشتن و قانون حل مهم ترين معضل

آينده سوسياليستيِ جهان اشاره داشتند.  يكي از مهم ترين بخش هاي بـحـث هـاي       
هاي كمونيست در شرايط ويژه كشورهاي  هاي بنيانيِ مبارزه حزب اجالس، ترسيمِ خط

خود و به منظورِ تدارك و پيشبرد مبارزه در راه دگرگون كردن نظم حاكم و نقشـه راه    

 آينده به سوسياليسم تعلق دارد!
شركت هيئت نمايندگيِ كميته مركزي حزب 
توده ايران، در سيزدهمين اجالس حزب هاي 

آذرماه،  20تا  18كارگري جهان،  -كمونيست
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آينده سوسياليستي بود.  سخنراني نماينده حزب توده ايران در رابطه بـا   
شرايط حاكم بر ميهن، و اينكه چگونه مبـارزه بـراي صـلـح، آزادي،           
دموكراسي، و عدالت اجتماعي در حكم تامين كننده پايه هاي حـركـت   

كشـان     دهيِ مبارزه راهبرديِ(استراتژيك) زحمت مند براي سازمان قانون
كشور در مسير سوسياليسم است، مورد توجه كمونيست هاي ايران واقع 

هاي حزب هاي شركت كـنـنـده در       گرديده است، توجه خاص نماينده
سيزدهمين اجالس را به خود جلب كرد.  فرازهاي عمده اين سخنرانـي   

 در اين شماره نامه مردم منتشر شده است.    
در جريان اجالس آتن، هيئت نمايندگي حزب توده ايران مالقات هـا  

هاي شركت كننده و از جـملـه      و تبادل نظرهاي مفيدي با برخي حزب
هاي كمونيست هندوستان، آفريقاي جنوبـي، ونـزوئـال، ايـاالت          حزب

متحده،  آلمان، پاكستان، تركيه، سوريه ، اردن، فنالند، ايرلند، روسيه، و 
 چند كشور ديگرانجام داد.

در اين اجالس به دعوت رهبري حزب كمونيست يـونـان، جـلـسـه        
ديداري به منظور تبادل نظر با اعضاي هيئت سياسي حزب برادر برگزار 
شد.  در اين مالقات تحوالت كنوني دو كشور و ضرورت توسعه روابـط   
برادرانه بين دو حزب مورد تاكيد و شرايط مبارزه و آماج هاي مبارزاتـي  
طبقه كارگر دو كشور و عرصه هاي متنوع اين مبارزات  به تفصيل مورد 
بررسي قرار گرفت.  رهبري حزب كمونيست يونان حمايت همه جانـبـه    
خود از مبارزه مردم و زحمتكشان مـيـهـن مـان و هـمـبـسـتـگـي                 

 انترناسيوناليستي خود با حزب توده ايران را مورد تاكيد قرار داد.
در شامگاه دومين روز اجالس، به ابتكار سازمان جوانان كمونيست يـونـان،     
برنامه هنري جالبي براي شركت كنندگان ارائه شد.  در شروع اين برنامه بسيار  
گيراي هنري، نمايشي، دبيركل سازمان جوانان كمونيست يونان سـخـنـرانـي       
جامعي در رابطه با سهم جوانان زحمتكش كشور در مبارزه بر ضد سـيـسـتـم       
سرمايه داري و براي پيروزي سوسياليسم ادا كرد.  حضور صدها كـادر جـوان        
كمونيست و شعار هاي مبارزاتي آنان در طول برنامه شور ويـژه اي بـه ايـن          

سيزدهمين اجالس با تصويبِ بيانيه نهايي، كه به تائـيـد     مراسم داده بود.
هاي شركت كننده رسيد، و همچنين چندين بيانيه در رابطـه   همه حزب

با تحوالت سياسي كشورهاي جهان، و از جمله در رابطه با تهديدهـاي  
 اخير امپرياليسم بر ضد ميهن مان، و حمايت از مبارزه مردم ايران در راه
صلح، آزادي، دموكراسي، و عدالت اجتماعي، با موفقيت كامل بـه كـار     

 خود پايان داد. 
 

 بيانية پاياني
تـا   18كمونيست و كارگري از  هاي حزبسيزدهمين نشست جهاني  
) در آتن با اين مضمون برگـزار     2011نهم تا يازدهم دسامبرآذرماه ( 20

 گرديد:
 سوسياليسم تعلق دارد! آينده به ”

ها بيست سال پس از    شرايط جهاني و تجربة كمونيست
 ضدانقالب در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.

وظائف پيشبرد مبارزة طبقاتي در شرايط بحران سرمايـه  
هاي مردمي  هاي امپرياليستي، مبارزات و جنبش داري، جنگ

كنوني، براي حقوق مردمي زحـمـتـكـشـان، تـقـويـت             
انترناسيوناليسم پرولتري و جبهة ضدامـپـريـالـيـسـتـي،        

 “سرنگوني سرمايه داري و برپايي سوسياليسم
 

كشور جـهـان بـرگـزار        59حزب از  78نشست با شركت نمايندگان 
ها كه به خاطر شرايطي خارج از كنترل خودشان  گرديد. شماري از حزب 

هايي كتبي ارسال داشتند. ما   نتوانستند در جلسات حضور پيدا كنند، پيام
يابنده مردمي كه نيروي پر تـوانـي را بـه ضـد            از آتن به پيكار فزون

داري و برايِ حقوق اجـتـمـاعـي،      كشي، و بيداد سرمايه امپرياليسم، بهره
پراكنند، درود    كارگري و تأمين اجتماعي كارگران به سرتاسر جهان مي

دار  فرستيم. نشست در شرايط حادي كه بـحـران ژرف و دامـنـه             مي
داري همچنان در جهان غالب ست، همراه با افزايش تجاوزگري  سرمايه

براي استراتژي نـويـن    “ ليسبون”هاي اجالس  امپرياليسم كه در تصميم
هـاي   هايي كه در بيانيـه  دهد، برگزار گرديد، تحليل ناتو خود را نشان مي

هاي جهاني به ترتيب در برزيـل   دهمين، يازدهمين، و دوازهمين نشست
و آفريقاي جنوبـي   2009، هندوستان (دهلي نو) در   2008(سائوپولو) در   

 كند. ، اين واقعيت را تأييد مي2010در    (تشوانه)

اي آشكار شده  ها زحمتكش در سرتاسر جهان به شكل فزاينده براي ميليون
داري اسـت. و ايـن           است كه بحرانِ موجود بحرانِ خود نظـام سـرمـايـه      

هـاي   هاي درونِ نظام نيستند، بلكه خود نظام نادرست است و بحـران  كاستي
آورد. اين بحـران از تشـديـد تضـاد عـمـده                 اي را پديد مي مرتب و دوره 

داري  داري بين سرشت اجتماعيِ توليد و تملك خصوصـيِ سـرمـايـه       سرمايه
هاي مديريـت نـظـام و يـا            مشي شود، و نه اين يا آن نسخه خط ناشي مي

داران و يا نبود  هاي ناشي از آزورزيِ برخي بانكداران و يا ديگر سرمايه انحراف
اين بـحـران، مـرزهـاي تـاريـخـي             كننده در آن.  هاي مؤثر تنظيم سازوكار
هاي ضد انحصاري  داري و نياز به تقويت مبارزات براي ايجاد گسست سرمايه

داري را بـرجسـتـه         داري به منظور سرنگوني انقالبي سرمايـه  و ضد سرمايه
سازد. در اياالت متحده، ژاپن، اتحادية اروپا، و ديـگـر اقـتـصـادهـاي               مي

هاي متفاوت مديريت بورژوايي نـمـايـان     مشي هاي خط بست داري، بن سرمايه
شوند. از يك سو، مشي سياسيِ تنگ و محدودكننده به بحرانـي ژرف و        مي

طلبانـه   دراز مدت منجر گرديده است و از سوي ديگر، مديريت سياسي توسعه
هـاي   هاي انحصارات، سرمايـه  هاي حمايتي دولتيِ گسترده براي گروه با بسته

ها، تورم را افزايش داده و به متورم گرديدن بدهـي عـمـومـي        مالي، و بانك
ها بـزرگ خصـوصـي را بـه              داري ورشكستگي شركت سرمايه انجامد.  مي

داري براي بحران جز نابودي  كند. سرمايه  ورشكستگي اقتصاد ملي تبديل مي
ها و    هاي دسته جمعي، بستن كارخانه گستردة نيروهاي توليدي، منابع، اخراج

هاي كارگري، دستمزدهـا،پـاداش،    حملة گسترده به حقوق كارگران و اتحاديه
تأمين اجتماعي، پايين آوردن دستمزدها، افزايش شديد بيكاري و گسـتـرش     

 فقر پاسخ ديگري ندارد.
اي نشان  ها با شدت ويژه يورش ضد مردمي كه خود را در شماري از منطقه

دهد، در حال نيرو گرفتن است. انباشت و تمركزِ سرماية انحصاري، شناسة   مي
كند. بـازسـازي سـاخـتـار            ارتجاعيِ قدرت اقتصادي و سياسي را تشديد مي

سازي به منظور رقابتي كردن و افزايشِ سود سرمايه  داري و خصوصي سرمايه
هـا كسـبِ حـقـوق          به وسيلة تضمين نيروي كار ارزان و به پس راندنِ دهه

 شود. اجتماعي و كارگري، رواج داده مي
اندازِ بازيابي آرام و كم بنـيـه    سازيِ جهاني آن، و چشم شدت بحران، همگاه

هاي نيروهاي بورژوايي را در مديريت بـحـران تشـديـد          اقتصادي، دشواري
هاي بين نيروهاي امپريالـيـسـتـي، و        كند و به تيز شدن تضادها و رقابت مي

 گردد. هاي امپرياليستي، منجر مي يافتنِ خطر جنگ همزمان، شدت
حمله به حقوق دمكراتيك و حق حاكميت در بسياري كشورهـا در حـال       

سـتـيـزي     گردند. كمونيسـم   گراتر مي هاي سياسي واپس نظام   افزايش است. 
هاي كمونيسـت و     گردد. تنگناهاي قانوني بر ضد فعاليت حزب  نيرومندتر مي

هاي سياسي و دمـكـراتـيـك،        هاي كارگري، آزادي كارگري، بر ضد اتحاديه
اي براي به مـحـدود    هايِ چندين سويه يابند. طبقات حاكم با تالش  تعميم مي

هايِ سياسي، به كارگيـريِ   هاي همگاني به تغييرات در نظام كردن ناخشنودي
هاي مشابه ديـگـر، بـه       هاي غير دولتي طرفدار امپرياليسم و سازمان سازمان

هاي غير سياسي، و يـا حـتـي بـا          هدايت ناخشنوديِ مردم به سوي جنبش
 زنند. هاي ارتجاعي، دست مي مشخصه

هاي مردم و كـارگـران بـراي حـقـوق               ما بر مبارزات گسترده و خيزش
هـاي ضـد مـردمـي در            دمكراتيك، سياسي، و اجتماعي خود بر ضد رژيـم 

فرستيم. بـا وجـود       خاورميانه و شمال آفريقا مشخصاً تونس و مصر درود مي
گيري اسـت     شوند، اين آزمون چشم تضادهايي كه در شرايط كنوني ديده مي

دهد و از آن بهره جويد. ما،   كه جنبش كمونيستي بايد آن را مورد ارزيابي قرار
همزمان، جنگ امپرياليستيِ ناتو و اتحادية اروپا برضد مردم ليبي، و تهديدهـا  
و مداخله در امور داخلي سوريه و ايران و هر كشور ديگري را، بـه شـدت         

 10ادامه در صفحه 

 ادامه سيزدهمين نشست حزب هاي ...
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ما هرگونه مداخلة خارجي بر بهانه اي بر ضد ايران را    كنيم.  محكوم مي
حمله به منافعِ كارگران ايران، و مبارزات آنان براي حقوق دمكراتـيـك،   

 كنيم. عدالت اجتماعي، و آزادي هاي اجتماعي خود ارزيابي مي
هاي كمونيست و كـارگـري    اين تحوالت ضرورت توانمندسازي حزب

بيشتـر مـبـارزات         براي اجراي نقش تاريخي خود، براي تقويت هرچه
جويي از  هايشان، براي بهره كارگران و مردم در راه دفاع از حقوق و آرمان

تضادهاي درون نظام و تضادهاي بين امپرياليستي براي بـرانـدازي در       
سطوحِ قدرت سياسي و اقتصادي و براي تأمينِ نيازهاي مردم، را تأيـيـد   

هاي كمونيست و كارگري و طـبـقـة       كند. بدون نقشِ رهبريِ حزب  مي
سازي و جهت دادن    پيشتاز، طبقة كارگر، مردم در برابر آشفتگي، يكسان

تردستانه از سوي نيروهاي سياسي نمايندة انحصارها، سرماية مـالـي، و     
 پذير خواهند گرديد. امپرياليسم آسيب

راستاييِ پيوند نيروها در سطح جهاني  گيري در هم هاي چشم دگرگوني
در حال انجام است. تضعيف نسبي مداوم موقعيت اياالت متحده، ركـود     

هاي نويـن   داري و پيدايش قدرت عمومي در اقتصادهاي پيشرفتة سرمايه
شـتـابـنـده در           افزايش جهاني اقتصادي به ويژه چين در جريان است. 

هاي  امپرياليستي و كشـورهـاي داراي          تضادهاي موجود ميان كانون
 روند. ، از رويدادهاي مهم به شمار مي“در حال ظهور”اقتصادهاي 

گردد. هم اكنون چـنـديـن      خصلت تجاوزكارانه امپرياليستي تشديد مي
تـوان   يابد كه مي كانون تنش و جنگ وجود دارد و شمار آنها افزايش مي

يـابـنـدة     ها در آسيا و آفريقا و در خاورميانه با تجاوزگري افـزايـش   از  آن
اسرائيل به ويژه بر ضد مردم فلسطين نام برد. همزمان مـي تـوان بـه         
سربرآوردن نيروهاي نازي و بيگانه هراس در اروپـا اشـاره كـرد، بـه           

هاي مـردمـي و        مداخالت چند سويه، تهديدها و يورش بر ضد جنبش
گـري   خواه در آمريكاي التين اشاره كرد. نظـامـي    نيروهاي سياسي ترقي

اي  شود. خطر باالگرفتن انفجار خانمان برانداز در سطح منطقه  تقويت مي
گردد. بدين معني گسترش و تقويت جبهة سـيـاسـي و        هرچه بيشتر مي

اجتماعي ضد امپرياليستي و مبارزه براي صلح در جهت از ميان برداشتن 
 هاي امپرياليستي اساسي است. علل جنگ

 دو راه براي رشد وجود دارد:
كشي از مردم كه خطرات بـزرگـي را در        داري، راه بهره راه سرمايه -

هاي امپرياليستي و بر ضد حقوق دمكراتيك مردم و كارگران  جهت جنگ
 در بر دارد؛

و راه رهايي با امكانات فراوان براي بسط منافع كارگران و مـردم،     -
براي دستيابي به عدالت اجتماعي، حق حاكميت مردم، صلح و پيشرفت. 
راه مبارزات كارگران و مردم، راه سوسياليسم و كمونيسم كه نيازِ تاريخي 
است. مبارزات كارگران در اروپا و سراسر جهان، به خاطر سهـم قـاطـع      

طلبي  ها و جنبش سنديكاييِ طبقاتي، نيرومندتر شده اند. تجاوز  كمونيست
ايِ مصمم در خاورميانه، آسيـا، آفـريـقـا و          امپرياليستي با مقاومت توده
شود. اين واقعيت همراه با تجارب گرد آمـده    آمريكاي التين روبه رو مي

كنوني به ويژه در آمريكاي التين و مبارزات و روندهايـي كـه شـكـل         
گيرند، امكانات مقاومت و مبارزة طبقاتي براي اين كه مردم به جـلـو    مي

يابند كه  ضـربـه وارد آوردن بـه             هايي دست گام بردارند و به موضع
امپرياليسم هنگامي كه هدفشان سرنگوني بربريت امپرياليستي است، را   

فـرسـتـيـم و بـه           دهند. ما بر مبارزات كارگران و مردم درود مي  نشان 
ها آگاهي داريم. شرايط موجود تشديد   ضرورت نيرومندتر كردن بيشتر آن

اي براي جلوگيري از اجـراي       مبارزات طبقاتي و نظري، سياسي و توده
اقدامات ضد مردمي و بسط اهداف مبارزاتي كه نيازهاي كنوني مردم را   
تأمين كنند، را مي طلبد. مقابلة سازمان يافتة كارگـران بـراي ايـجـاد          

هاي ضد انحصاري و ضد امپرياليستي، براي سرنگوني سرمـايـه    گسست
هاي ديگـر   داري و پايان بخشيدن به استثمار انسان از انسان از ضرورت

 براي شرايط موجود است.
هاي گسترده اجتماعي ضد انحصاري و ضد  امروز شرايط براي ائتالف

هـاي چـنـدسـويـه         ها و تجـاوز  امپرياليستي كه توانايي پس زدن يورش
امپرياليستي را داشته باشند و مبارزه براي گرفتن قـدرت و گسـتـرش        

هاي ژرف، بنيادي و انقالبي مهيا است. اتحاد طبقـة كـارگـر،        دگرگوني
اي بـراي   گيري طبقاتي جنبش كارگري، عوامل پايه يابي و جهت سازمان

هـاي طـبـقـة        هاي مؤثر اجتماعي با دهقانان، اليه تضمين بناي ائتالف
 متوسط شهري و جنبش هاي زنان و جوانان اند.

هاي كمونيستي و كارگري در سطوح مـلـي،    در اين مبارزه نقش حزب

اي و جهاني، و تحكيم همكاري آنان ضروري است. فعاليت همـگـام و       منطقه
هاي جوانان كمونـيـسـت و       هاي كارگري و كمونيستي، سازمان مشترك حزب

ها شركت مؤثر دارند، يكـي   ها در آن هاي ضدامپرياليستي كه كمونيست سازمان
از قابل اطمينان ترين عناصر گسترش مبارزه ضدامپرياليستي و تقويت جـبـهـة    

 روند. ضد امپرياليستي به شمار مي
مبارزة ايدئولوژيك جنبش كمونيستي براي دفاع و رشد سوسياليسم علـمـي،   

هـاي   ستيزي امروزي، مقابله با ايدئولوژي بـورژوايـي، جـريـان         دفع كمونيسم
كنند، مبارزه  هاي ضد علمي، كه مبارزة طبقاتي را نفي مي طلب، و بينش فرصت

با نيروهاي سوسيال دمكرات كه با حمايت كردن از استـراتـژي سـرمـايـه و          
هاي ضد مردمي و طرفدار امپرياليسم را اجرا و مورد دفـاع     امپرياليسم، سياست

دهند، اهميت حياتي دارد. پي بردن به وجوه يگانة وظائف مـبـارزاتـي        قرار مي
گزينه سوسياليسـتـي      براي آزادي اجتماعي، ملي، و طبقاتي، و ترويج مشخص

 به ضد حملة ايدئولوژيك جنبش كمونيستي نياز دارد.
داري و بناي سوسياليسم نيازي ضروري براي مردم اسـت.     سرنگوني سرمايه

داري و پيامدهاي آن، تجارب جهاني و آزمـون بـنـاي         توجه به بحرانِ سرمايه
كند. ما بر همبستـگـي خـود بـا           سوسياليستي، برتريِ سوسياليسم را اثبات مي

رزمند و در بناي سوسياليسم نقش دارند تأكيـد   مردمي كه براي سوسياليسم مي
هـا،   كنيم. تنها سوسياليسم است كه مي تواند شرايط از ميان برداشتن جنگ  مي

روزي، بيسوادي، ناامني صدها ميليون انسان، نـابـودي      بيكاري، گرسنگي، سيه
تواند شـرايـط رشـد       محيط زيست را فراهم آورد. تنها سوسياليسم است كه مي 

 همگام با نيازهاي امروزي كارگران را مهيا سازد.
كشان، دهقانان، كارگران شهري و روستايي، زنان، جوانان، ما شمـا را     زحمت

داري خاتمه بخشـيـم.    گري سرمايه فرا مي خوانيم تا با پيكار مشترك به وحشي
 انداز هم وجود دارد. آينده متعلق به سوسياليسم است. اميد هست، چشم

 سوسياليسم، آينده است!
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نشست در مخالفت با تـهـديـدهـاي        بيانيه
 گرايانه نظامي بر ضد ايران مداخله

 
هـاي كـارگـري و           مين نشست جهـانـي حـزب     سيزدهكنندگان در  شركت

در آتن برگزار شد، پشتيباني خود از    آذرماه20تا  18كمونيستي، كه در روزهاي 
پيكار بغرنج طبقه كارگر ايران براي صلح، استقالل، دمـكـراسـي، و عـدالـت          

 دارند. اجتماعي را اعالم مي
هاي نيروهاي ناتو (سازمان پيمان آتالنتيك شمالي)، پس از  ما با نگراني اقدام

ها در سراسر منطقه خاورميانـه   دخالت در ليبي، براي گسترش برنامه تغيير رژيم
ها، و اقدامات مشخص اتخاذ شده در منـطـقـه از       ها، بيانيه را شاهديم. سياست 

گر كوششي هدفمند بـراي   سوي آمريكا، اتحاديه اروپا، و اسراييل، همگي نشان
تغيير توازن قدرت در سرتاسر منطقه خاورميانه به نفع امـپـريـالـيـسـم اسـت.          

هاي امپرياليستي در خاورمـيـانـه بـراي        ها بر اين باورند كه سياست كمونيست
برداري از بازارهاي دست نـخـورده    تضمين تسلط بر منابعِ سرشار انرژي و بهره

هاي فراملي نفتي طـرح     اين منطقه مهم استراتژيكي براي انحصارها و شركت
هاي اخير در رابطه با ايران، پس از تهديد اسراييل  شود. افزايش تشنج  ريزي مي

براي حمله اتمي به ايران، انتشار گزارش منفي آژانس انرژي اتمي جهـانـي در     
اي ايران، اقدامات تحميلي جديد مالي و اقتصادي مصوب از    مورد برنامه هسته

سوي انگلستان، كانادا، امريكا، و متحدان شان در اتحاديه اروپـا، فـراخـوانـدن       
اعضاي سفارت انگلستان از سوي دولت اين كشور و اخراج اعضـاي سـفـارت      

هاي شديدي را در رابطه با رويدادهاي آينده در ايران بـه   ايران از لندن، نگراني
اي بـر ضـد        آورد. ما بار ديگر بر مخالفت خود با هر گونـه مـداخلـه       وجود مي

كنيم و آن را نقض منشـور سـازمـان مـلـل           حاكميت ملي كشورها تأكيد مي
ها بر اين باورند كه اين حق خود مردم ايران است كـه راه     دانيم. كمونيست  مي

هاي آينده كشورشان را رقم زنند و به صلح، دمكراسي و پـيـشـرفـت      دگرگوني
هـاي   ترين بخش گرايانه، تحكيم ارتجاعي دست يابند.تهديدهاي خارجي مداخله 

آورد. ما هر گونه مداخله كشورهاي امپرياليستـي و      طبقه حاكم را به ارمغان مي
ها را در ايران كه درصدد پيشبرد برنامه خود براي تشـكـيـل يـك        حاميان آن

 كنيم. است، قاطعانه محكوم مي“ خاورميانه بزرگ”
ما بر اين باوريم كه اين حق خود مردم ايران است كه مسير تحوالت آيـنـده   

 كشور خود براي دستيابي به صلح، آزادي و پيشرفت اجتماعي را تعيين كنند.
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بخش هايي از متن سخنراني نماينده حزب 
المللي  توده ايران در سيزدهمين نشست بين

 آتن -هاي كمونيست و كارگري، يونان حزب

 رفقاي گرامي،
اجازه بدهيد از طرف كميته مركزي حزب توده ايران نـخـسـت از حـزب         

المـلـلـي     كمونيست يونان تشكر كنم كه در تدارك و ميزبانيِ اين نشست بين
هاي كمونيست و كارگري زحمت زيادي كشيد، و امكـان و     بسيار مهم حزب

ها درباره شرايط مشخص و ابـعـاد ويـژه       فرصت تبادلِ نظر و بازگفت تجربه
مبارزه در راه صلح، پيشرفت، و سوسياليسم در هر يك از كشورهاي مـا، را      

هاي كمونيست و كارگـري،   المللي حزب فراهم آوردند. سيزدهمين نشست بين 
شود. در سـراسـر     فرماست، برگزار مي يي كه بر جهان حكم سابقه در شرايط بي

آميز بحران اقـتـصـادي و         كشان با پيامدهاي گسترده و فاجعه جهان، زحمت
 سابقه رودررواند.  يي بي مالي

 رفقاي گرامي،
داري در      شود كه بحران سرمايـه  نشست ما در زمان و شرايطي برگزار مي

داري در بحران است، و بـراي حـفـظ       اش قرار دارد. سرمايه  ترين مرحله ژرف
هـاي   روست. واكنشِ دولت  اش، با دشواري روبه توازن و مهارِ تضادهاي داخلي

داريِ عمده در برابر اين بحران، دو جنبه داشته است: قـلـع و قـمـعِ          سرمايه
هاي جديد كشمكش در    كشان در داخل، و گشودنِ جبهه دستاوردهاي زحمت

داري، برگرداندنِ لبه تيزِ حمله به  بينيِ سرمايه سراسر جهان. واكنشِ قابل پيش
ها كساني را  ها به خاطر روي دادنِ اين بحران. آن سوي ديگران و سرزنشِ آن

داري  هاي كشورهاي سرمايه هاي خود را با سياست اند سياست كه حاضر نشده
ويژه كشورهاي جهان سوم و در حال رشد، را بـه خـاطـر       هماهنگ كنند ، به

دانـنـد و      رويند ، مقصر مي ها روبه هايي كه كشورهاي پيشرفته با آن دشواري
يي به منظور به منظور پنهان شـدن   كنند. گشتن به دنبالِ سپرِ بال  مالمت مي

هـاي     هـا و دشـواري         ها از معضـل  در پسِ آن و نيز منحرف ساختنِ توجه
يي است كه امروزه هم كاربست آن را شاهديم ... مـا        شان، شيوه كهنه داخلي

، “ عـراق “در    “ تغييـرِ رژيـم    ” بار سياست امپرياليستي  شاهد پيامدهاي فاجعه
ايم. هدف اين سياست دقيقاً ترسيمِ نقشه جـديـد       بوده“  ليبي“، و “افغانستان“

(ژئوپليتيكيِ) خاورميانه، و تأمين و تضمينِ منافـع حـيـاتـيِ          جغرافياي سياسيِ
امپرياليسم جهاني به سركردگيِ اياالت متحده آمريكا در اين منطقه غنـي از    

هـا     نفت و پراهميت به لحاظ ژئوپليتيكي دانسته  شده است. باال گرفتنِ تنش 
توان ارزيابـي كـرد. دولـت          در روابط با ايران را نيز جز در اين چارچوب نمي

يي آن در اتحاديه اروپا، و نيز دولت متجاوز اسرائيـل،  “ ناتو” آمريكا و متحدان 
اند ... اما واقعـيـت       هاي اهريمني خود را به صراحت و روشني بيان كرده نقشه

ها از مهارِ همـه   اين است كه، به رغم تالش زياد كشورهاي امپرياليستي، آن
، “ جنگ ضد تـرور ” اصطالح  هاي ناخواسته، ناتوانند. نتيجه به  پيامدها و نتيجه

فقط ايجاد عدم اطمينان هرچه بيشتر در بسياري از كشورهاي جهان نسـبـت   
هـاي     داريِ اروپا و آمريكاي شمالي بوده اسـت. رژيـم      به كشورهاي سرمايه
هايِ هواخواه امپرياليسم در خاورميانه، يـكـي پـس از         نوليبرال و ديكتاتوري

شان  چيزان شان، و بي دستان شان، تهي هاي ديگري با مخالفت و اعتراض ملت
 شوند . ... رو مي به رو

 
 يي مترقي، در ايران مبارزه در راه گزينه

چگونگيِ پيشبرد مبارزه طبقه كارگر و متحدان طبيعـي آن در شـرايـط          
يي در دستور كار نيروهاي مترقي، و از جـملـه      مشخص ايران، جاي برجسته

داري، با هـمـان      حزب ما داشته است. ايران كشوري است با گرايش سرمايه 
هـاي     هاي مشترك همه كشورهايـي كـه حـكـومـت          ها و ويژگي مشخصه

هاي اقتصادي و اجتماعي حـاد در     ها و خرابي ديكتاتوري دارند، و از دشواري
هاي ديكتاتوري كه از اوايل قرن بيستم بـر ايـران حـاكـم          اند. حكومت  رنج

انـد.     هاي انساني و طبيعي كشور را در عمل نابود كرده اند، توان و امكان بوده
باري بـه هـدر داده انـد، و               نيروهاي مولد كشور را به طرز فجيع و تأسف

بريم كه ثروت عظيم نـفـتـي     در ايران در شرايطي به سر ميدهند . ... ما      مي
تواند منبع پرقدرتي در خدمـت   كشورمان، و جمعيت جوان آن، كه هر يك مي

اجتماعي باشد، از سوي رژيم حاكم به طـور   -هاي بنيادي اقتصادي دگرگوني
اساسي به هدر رفته است. سه دهه پس از به شكست كشاندن و نابود كـردن   

، رهبري رژيم واليت فـقـيـه      1357انقالب دموكراتيك ملي و مردميِ  سال 

نشان داده است كه ظرفيت ادايِ نقش سازنده براي بيرون بردنِ كشور از   
ماندگي و وابستگي اقتصادي را ندارد. ما با رژيمي سر و كار داريم كه   عقب

كند، و  ها را سركوب مي اجتماعي واهمه دارد، آزادي -از پيشرفت اقتصادي
كند كه متعلق به قرون وسـطـي اسـت.       ديدگاهي را بر جامعه تحميل مي

هاي علمي و علوم اجتماعي اعالم جنگ داده    رژيم واليت فقيه، با انديشه
يـي بـه      اند و هرگونه اشاره ها را تغيير داده هاي درسي مدرسه است. برنامه 

ها،  ها حذف گرديده است. در دانشگاه  هاي نوين و مترقي از متن آن انديشه
درس و صدها موضوع مربوط به علوم اجتماعي، تغييراتي اسـاسـي    38در 

هـاي     آموزش و نفيِ انديشه “ اسالمي كردنِ”اند. در حال حاضر، براي  داده
يي در  جانبه علمي، ماركسيستي، يا سوسياليستي، به طور رسمي تالش همه

گيرد. رژيم ايران با پياده كردنِ يـك اقـتـصـاد           سراسر كشور صورت مي
شدت فاسد دنبال كردنِ آن كه هدفي جز حفاظـت   داريِ انگلي و به سرمايه

ساالريِ(اليگارشيِ) حاكم ندارد، نابخردانه به تباهي و اتـالف     از منافع جرگه
دهد. در دو دهـه گـذشـتـه،         منابع عظيم انساني و طبيعي كشور ادامه مي

مانده، به طور مستمر  هاي اقتصادي اين رژيم به لحاظ اجتماعي عقب برنامه
يي نوليبرال چرخيده است كه حاصل آن، تراكـم   به سمت الگويِ اقتصادي

مـداومِ   “ طرح تعديلِ اقتـصـاديِ  ” مالي خصوصي بوده است.    شديد سرمايه
هاي صندوق جهاني پول قرار دارد.  ها و نسخه رژيم اسالمي بر پايه توصيه

اهللا    اين روند، كه با حمايت كامل و مستقيم رهبر مذهبي (ولي فقيه، آيـت  
هـاي     نژاد با توسل به شيوه هاي احمدي شود، در دولت اي) دنبال مي  خامنه

درمانيِ اقتصادي، شتاب بيشتري گرفته است. در خـرداد    يي شوك“ پينوشه” 
المللي پول از ايران بازديد كرد، و    ماه امسال، هيأت نمايندگي صندوق بين

نژاد را مورد ستايش قرار داد.    هاي اقتصادي احمدي در گزارش خود برنامه
گرمي استقبال كرد، و براي توجيه  رژيم ايران از اين بازديد و آن گزارش به

هاي رياضتي خشن در كشور، محتواي ايـن     ها و اجراي برنامه حذف يارانه
سـازي     گزارش را در سطح وسيعي در جامعه منتشر و تبليغ كرد. خصوصي 

هـاي     هاي پولي ضدملي، كاهش شديد بودجـه  گسترده و فزاينده، سياست
خدمات اجتماعي دولتي و نقض و سركوب گستـرده حـقـوق كـارگـران،          

هاي عمده برنامه اقتصادي كنوني رژيم ايران اند. در تـأيـيـد و            شاخص
داري و      هاي رژيم ايران در راه تحكيم و تقويت سـرمـايـه    تشويق تالش

المللي پول چـنـيـن     بود كه در گزارش صندوق بين “ اقتصاد بازار” هاي  پايه
كاركرد پرقدرت بازار سهام در اين اواخر، به طور عمده بازتاب دهنده ” آمد:  

سـازي     هاي وسيع خصوصي هاي باالي كاال در بازار جهاني و برنامه قيمت
داري در ايران يـاري رسـانـده       در ايران است كه به تكوينِ فرهنگ سهام

است. هيأت بازديد كننده از ايران بر اهميت برنامه اصالح مستمر بـخـش    
ساله ايران به منظور تـقـويـت     5بانكي ايران كه در پنجمين برنامه توسعه 

هـا     ايـن  “ امنيت و اعتبار بخش مالي تدوين شده اسـت، تـأكـيـد كـرد.          
تـريـن سـازوكـار          ها به مهم ترين استنادها و اشاره ترين و صريح مشخص

 و سرمايه مالي اند. “بازار”ارتقاي نقش محوريِ 
گذار ايران از يك مرحله رشد دموكراتيك مـلـي و مـبـارزه بـرضـد             
ديكتاتوري واليي از يك سو، و دفاع از استقالل ملي كشـور در بـرابـر          

هاي امپرياليستي از سوي ديگر، با يكديگر پيوندي تنگاتنگ دارنـد.   مداخله
رژيم حاكم بر ايران از حمايت و پشتوانه مردمي در ميان قشرهاي گوناگون 

درستي به ايـن   كش ايران به هاي زحمت كشان برخوردار نيست. توده زحمت
 57هاي انقالب بـهـمـن       اند كه رژيم حاكم بر كشور به هدف امر پي برده

كند كـه در آن         يي حركت مي خيانت كرده است و در چارچوب اقتصادي
شـونـد. وضـعـيـت            تر مـي  دست دستان تهي ثروتمندان ثروتمندتر، و تهي

هـاي     گـيـري     اجتماعي وخيم و رو به افولِ ايران و مـوضـع       -اقتصادي
نژاد، زمينه و فرصت الزم را    مورد و نابجاي دولت احمدي كننده بي تحريك

كند تا نفوذ خود را در ايـران و كشـورهـاي             براي امپرياليسم فراهم مي
 تر كند. همسايه آن گسترده

به اعتقاد ما، هر خط مشي و تحليلي كه صرفاً مبتني بر يـك بـيـنـش       
آميز خواهد  بعدي از تضادهاي داخلي و خارجي باشد، براي كشور فاجعه تك

ساالرِ (اليـگـارشـيِ)      بود. بقاي ديكتاتوري حاكم بر ايران و بورژوازيِ جرگه 
فاسد آن، در تضاد با منافع زحمتكشان قرار دارد. رژيم ايران سعي دارد بـا     

فريبانه و صوري، اين تضاد را در پـسِ پـرده      هاي ضدآمريكاييِ عوام ژست
 هاي خارجي پنهان كند. عامل

يي واقعي، تشكيلِ جبـهـه    شرط گذارِ ايران از استبداد به دموكراسي پيش
خواهي  يي از تمام نيروهاي چپ، دموكراتيك و ترقي متحد سياسي گسترده

است كه مصمم به پايان دادن به حكومت ديكتاتوري در كشورند. طـبـقـه     
هـايـي از        كشان، از جـملـه بـخـش         هاي گوناگون زحمت كارگر و اليه
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هايي از مصرف كنندگان از اين وضـع     مصرف خود. اگرچه بخش 
برند، اما در عوض، در اين ميان عده زيادي هم زيـان و     مي  بهره

هايي را در نظر آوريد كه در آنجا در  بينند. شهرها و محله  ضرر مي
شـان     كوب شـده انـد و بـه جـاي             ها تخته هاي مغازه و پنجره

انـد،   روح در بيرون از مركز شهر برپا شده هاي بزرگ و بي فروشگاه
هاي نقليه دودزا و  ها، با استفاده از وسيل  كه تنها راه رسيدن به آن

توان تصور كرد كه با تكـيـه بـه       ممكن است. حاال مي “  زا كربن” 
يـي بـه        نيروي كار ارزان، دستمزدهاي پايين، و بخش كشاورزي

شده و در تنگنا، چه سودهاي كالني حـاصـل      “ شيميايي” شدت 
شود. از يك سو به مواد غذايي مورد نياز كه با صرف بنزين و     مي

انرژي از فروشگاهي دور از شهر بايد خريد فكر كنيد، و از سـوي    
ديگر، به حجم عظيمِ خريد از يك فروشگاه انحصاري فكر كنيـد  

هاي گزاف و برخورد غيـرانسـانـي     كه محصوالت خود را با قيمت
كند. و حاال هندوستـان    عرضه مي “ خواهي نبر خواهي ببر، مي مي”

و چـنـيـن       “ خوبي كنـد ” خواهد به بخش مواد غذايي خودش  مي
 سيستمي را وارد و پياده كند.

خريد، محلي   هاي ها و دكه در هندوستان به طور سنتي فروشگاه
و غيرمتمركزند، به طوري كه مثالً سبزيجات را غالباً فروشندگـان  

فروشند. سيستـم تـوزيـع و          آورند و مي گرد به در منازل مي دوره
عرضه براي فروش در هندوستان طوري است كه در امر تأمـيـن   
نيازهاي مصرف كنندگان بسيار مؤثر و كارآمد است. سبـزيـجـات     

توان از فروشندگان متعددي كه با هم رقـابـت    تازه و محلي را مي
هاي كوچك، چه از بازارهاي محله، و چه  دارند خريد، چه در بقالي

هـاي     فـروشـي     گرد. البته اين سيستم خـرده     از فروشندگان دوره
كوچك مشكالتي هم به همراه دارد، اما از طرف ديگر نه تـنـهـا    

محيطي مطلوب  كند، بلكه از لحاظ زيست ها شغل ايجاد مي ميليون
 كند. هاي مناسب به همه عرضه مي است و مواد غذايي را با قيمت

ييِ غربي منـجـيِ    هاي زنجيره اين افسانه ساختگي كه فروشگاه
شود  اند، با اين استدالل توجيه و تبليغ مي بخشِ مصرف هندوستان

كه باال رفتنِ قيمت مواد غذايي ناشي از سيستـم نـاكـارآمـد و         
هاست. اما آنـچـه در      وپاش و ضايعات فراوان در عرضه آن ريخت

شود، تأثيري است كه تجديد سـازمـان    اين ميان ناديده گرفته مي
هاي مواد غذايي دارد، آن هم  مداوم كشاورزي هندوستان بر قيمت
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يي ساخته و پرداختـه   هاي اخير، بيش از پيش به مشي اقتصادي هندوستان، در سال
سازمان تجارت “، “بانك جهاني“هاي  آمريكا تن در داده است كه در چارچوب سياست

شود. بـوي سـودهـاي        ها تنظيم و هدايت مي و ديگر نهادهاي وابسته به آن “ جهاني
خـورده اسـت،      “ مـونسـانـتـو    ” و    “ كارگيل” هايي مثل  يي كه به مشام شركت افسانه
قيمت خود كه غـيـرقـابـل      ها با بذرهاي گران يي قوي شده است براي آنكه آن انگيزه

بازكاشت و شديداً وابسته به كودهاي شيميايي اند، بـه سـوي بـخـش كشـاورزي            
هندوستان هجوم ببرند. در نتيجه، نه تنها تنوع زيستي كشور و بخش كشاورزي بومي  

هاي كـالن اسـيـر         آن آسيب ديده است، بلكه بسياري از دهقانان نيز در چنگال وام
(در   “ 4حالت ” اند. حاال هم با اجراي بند   ناپذير قرار گرفته اند و در وضعيتي تحمل شده

، بـنـد     “ توافق عمومي بر سر تجارت خدمـات ” قاموس سازمان تجارت جهاني و ذيل 
مربوط به ارائه خدمات از سوي كارشناسان حقيقي يك كشور، در كشور ديـگـري از     

هاي مالي و دارويي هندوستان مورد هـجـوم سـودورزان       اعضاي اين سازمان) بخش 
هاي بزرگ فرامليتي، در سـال       اند. اما كودتاي اصلي شركت  اتحاديه اروپا قرار گرفته

هندوستان رخ داد، كه بايد گفت طراحي و  -يي آمريكا و در جريان معامله هسته 2005
اجراي آن به منظور اطمينان خاطر پيدا كردن از همدستيِ اقتصادي و ژئوپـلـتـيـكـيِ      

يي، نه تنها  درازمدت هندوستان با آمريكا، واقعاً ماهرانه بود. در نتيجه اين معامله هسته
هاي سـوخـتـي     يي آمريكا در هندوستان و شركت بازار چشمگيري براي فناوري هسته

هاي آمريكـا   ايجاد شد، بلكه نقش هندوستان در مهار كردن چين و پشتيباني از هدف
 در ايران نيز تضمين و تقويت شد.

طرح دانش ” نامه  خبرند، اين است كه اين معامله با توافق ها از آن بي اما آنچه خيلي
هـاي   تر كردنِ گستره دستيابي شركت نيز مرتبط بود كه هدف از آن، وسيع “كشاورزي

فروشي (بازار توليد و تـوزيـع كـاالهـاي             هاي كشاورزي و خرده آمريكايي به بخش
عيار نمـايـنـدگـان      نامه با مشاركت مستقيم و تمام مصرفي) هندوستان بود. اين توافق  

تنظيم شده بـود. و      “ مارت وال“، و “ كارگيل“، “ مونسانتو“هاي گوناگوني مثل  شركت
هم براي دسترسي به بازارهاي هندوستان، پا  “مارت وال“البته جاي شگفتي نيست كه 

هاي كشاورزي آمريكايي بگذارد. تصور اين مطلب چـنـدان دشـوار        جاي پاي شركت
به بازارهاي هندوستان، هر تالشي، به هر قيمـتـي،    “ مارت وال“نيست كه براي ورود 

صورت خواهد گرفت. شاهد اين مدعا، سروصداي اعتراض نمايندگان در پـارلـمـان         
درصـد     51هندوستان در مورد غيردموكراتيك بودن تصميم دولت بود كـه: اجـازه        

ها) را تصويب كرده بود. اين  گذاري مستقيم خارجي در بخش مصرف (فروشگاه سرمايه
يي خارجي در هندوستان بيشترِ  هاي عظيم زنجيره روزها، هر كس بگويد كه: فروشگاه 

تر رقيب را از ميدان به در كرده و خواهند كرد و فشار زيادي بـر   هاي كوچك فروشگاه
شود و    ماندگي متهم مي توليد كنندگان و توزيع كنندگان محلي خواهند آورد، به عقب

گيرد. ولي بهتر است گفته شود آناني كه در باتالق افكار منسوخ و   مورد حمله قرار مي
اند، كـه كـوركـورانـه بـه             اند نه مخالفان، بلكه مدافعان اين سياست كهنه گير كرده

هايي كه گشودنِ در  كنند، يعني به طرح سازيِ نوليبرالي دل خوش مي هاي جهاني طرح
 كنند. هاي گوناگون اقتصاد به روي منافعِ خارجي را تضمين و تقويت مي هاي بخش

جالب اينجاست كه، درست در زماني كه هندوستان درهاي اقتصادش را هـرچـه       
ها هزار نفـر در سـراسـر         كند، ده داري جهاني باز مي بيشتر به روي نهادهاي سرمايه

“ ستريت را اشغال كنيـد  وال“و  ”تسخير” آمريكا و در سراسر جهان فعاالنه در جنبش 
دهند كه قـدرت   هايي سر مي كنند، و فرياد اعتراض خود را به ضد سياست شركت مي

هاي بزرگ فرامليتي داده است. پيام اين معترضان آن است كـه:    انتهايي به شركت بي
، تفكري در حـال احـتـضـار و         (“ بازارِ آزاد” اصطالح  نظارت (به  سازيِ بازارِ بي جهاني

هاي عظيمي در جامعه ايجاد كرده  محكوم به مرگ است، و بيكاري، فساد، و نابرابري
است. براي نمونه، بخش توزيع و فروش مواد غذايي را در غرب در نظـر بـگـيـريـد.         

اند؛ بـخـش      پيكر، حاشيه سود كشاورزان را به حداقل رسانده هاي غول “ سوپرماركت“
حاضر و   ” تر از ميان رفته است؛ و غذاها و مواد غذاييِ  هاي كوچك بزرگي از فروشگاه

را از آن سر دنـيـا و از        “ دارنده نگه” يِ انباشته از مواد شيمياييِ “ نشو خراب” و  “ آماده
آورند؛ كار كشورهاي فقير اين شده  هاي بزرگ مي كشورهاي فقيرتر به قفسه فروشگاه

است كه فقط براي فروش محصول به كشورهاي ثروتمند توليد كنند، و نـه بـراي         
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