
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 “واليت فقيه!”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

  1391خرداد ماه  1،  895شماره 
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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

، دخالت “وزراي مسلوب و بي اراده”، “مجلس ذليل”
 هاي روز افزون سپاه و صحنه سياسي ايران

  3و  2ادامه  در صفحات 

و گذر به مرحله  ،مبارزه با ديكتاتوريِ واليي    
 دموكراتيك –ملي 

 6ادامه  در صفحه 

مـردم تـهـران در        “  نماينـده ” علي مطهري، 
سخنان پيش از دستور مجلس از جمله گـفـت:     

دخالت سپاه پاسداران در بسياري از حوزه هـاي  ” 
انتخابيه مشهود بود و بسياري از كانديداهايي كه 
چه در آن حوزه ها راي آوردنـد و چـه راي             
نياوردند اين موضوع را تاييد مي كنند. دخـالـت      
سپاه در انتخابات آفتي براي سپاه و خطري براي 

وي در ادامـه      .“   انقالب و نظام اسالمي اسـت..   
ي دولـت  اهمين سخنان ضمن بي اراده خواندن وزر

و از جمله وزير ارشاد گفت كه از خـارج دارنـد       
براي رياست مجلس تصميم گيري مي كـنـنـد.    
وي چند روز پيش از اين نيز در واكـنـشـي بـه       
تالش هاي وابستگان ولي فقيه براي برگمـاري  
حداد عادل به رياست مجلس گفتـه بـود كـه:        

ايشان براي رياست مجلس مناسب نيست و مجلس ” 
 “ را ذليل خواهد كرد...

نهمين دوره مـجـلـس        “  انتخابات” برگزاري 
برخالف همه تبليغات گوبلزي و سـراسـر دروغ     

“ مشاركـت حـمـاسـي      ” سران ارتجاع، در زمينه 
مردم نه تنها به تحكيم پـايـه هـاي رژيـم و           

گروه هاي مختلف منجر نشد بـلـكـه      “  وحدت” 
بارديگر تزلزل دروني و دشواري هاي رژيـم را      
عيان ساخت. ادامه درگيري ها و جنـگ قـدرت      

دروني، تشديد بحران اجتماعي و اقـتـصـادي،         
تأثير مخرب تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران، 
افزايش بيش از پيش نارضايتي عمومي و انزجار 
بخش هاي وسيعي از جامعه از رهبري رژيـم و    
عملكرد آن،  ارتجاع حاكم را با چـالـش هـاي      
جدي رو به رو كرده است. واقعيت اين است كـه  

ادامه وضعيت كنوني و حاكميت بي چون و   
چراي رژيم واليت فقيه تنهـا بـا تشـديـد         
سركوب و محدود كردن بيش از پيش نقـش  
و  حيطه عملكرد نهادهـاي قـانـون گـذار،         
اجرايي و قضايي و  اتكاي بيش از پيش بـر    
نيروهاي انتظامي و سپاه وابسته امكان پذيـر  
است. بازتاب نگراني هاي ولي فقيه از ادامـه   
تنش ها و تأثيرات آن بر حـيـات رژيـم را        

 17كـيـهـان،      “  يـاداشـت روز    ” توان در  مي
ارديبهشت ماه، مشاهده كرد. در اين مقاله از  

توان در همين يك  آيا مي” جمله مي خوانيم:  
ساله باقي مانده تا انتخابات آتـي ريـاسـت        
جمهوري، به نحوي سياست ورزي كرد كـه    
هزينه هاي گزاف چند سال اخير به كشـور    
تحميل نشود؟ ... تنها راه محتمل براي زدن    
ضربه كاري به ايران ... بي ثـبـات سـازي           
داخلي و ضربه از درون به واسطه نيـروهـاي   

سـال پـيـش،         3داخلي است ... فـتـنـه           
ماجراجويي هاي حلقه انحرافـي از جـيـب        
دولت وباالخره منازعات درون جبهه اصـول    

متاثر از همين فـرمـول    -كم و بيش -گرايي
ضربه از درون پديد آمد ... پيشنهادي كه بـه     
طيف هاي سياسي وفادار انقالب [ بـخـوان:    

توان كرد، كاستن از فضاي  ارتجاع حاكم] مي 
سوء ظن و كاركردن روي اشتراكات فـراوان  

روي محورهـاي   -ريز شدن -است نه تمركز
 “اختالف.

اطالعيه كميته تدارك نظري 
 ششمين كنگره حزب توده ايران

 !رفقا، هواداران و دوستان حزب
كميته تدارك ششمين كنگره حزب توده ايـران،  
پس از بررسي نظرات و پيشنهادهاي رسيده در ماه 
هاي اخير، كار ويرايش دوم سند طرح برنامه حزب 
به ششمين كنگره را سازماندهي و به انجام رساند. 

طرح ” شود ويرايش دوم  متني كه اكنون منتشر مي
است كه براي بررسي، اصالح و تـأيـيـد        “  برنامه

نهايي در اختيار نمايندگان ششمين كنگره حـزب    
توده ايران گذاشته خواهد شد. تـمـامـي نـظـرات         
رسيده به گروه بررسي نيز براي اطالع نمايندگـان  
كنگره، به شكل كتابچه اي در اختيار آنـان قـرار       
خواهد گرفت. كميته تدارك نظري ششمين كنگره  
حزب توده ايران از همه واحدها، رفقا و دوسـتـان     
حزب كه در ماه هاي گذشته، با ارسال نظـرهـا و     
پيشنهادهاي سازنده، كميته را در راه تدارك نظري 
ششمين كنگره حزب ما ياري رسانده اند، صميمانه 

 سپاسگزار است.
پيش به سوي برگزاري پيروزمندانه 

 ششمين كنگره حزب توده ايران!
كميته تدارك نظري ششمين كنگره حزب تـوده  

 1391ارديبهشت ماه  31ايران، 

گذر از استبداد حاكم بر ميهن ما به سوي حاكميـتـي   
مردمي، ملي و دموكراتيك، خواستي است كه حـزب  
ما و نيروهاي آزادي خواه براي آن مبارزه مي كنـنـد.   
در اين فرايند گذر، برپا داشتن اتحادهاي عـمـلـي و      
رسمي بين نيروهاي سياسي و اجتماعي در سـطـح       

ضـد  ” و در چارچوب يك جـبـهـه وسـيـع          “   ملي” 
، ضرورتي عيني است. به وجـود آوردن       “ ديكتاتوري

شرايط الزم، و تغيير توازن نيرو به نـفـع جـنـبـش          
مردمي، مستلزم بسيج  طيف گسترده اي از نيروهاي 

اجتماعي برخاسته از طبقه ها و قشرهاي گوناگـون  
است. بايد پذيرفت كه شرايط كنوني و در غـيـاب      

در راستاي مبارزه با ديكتـاتـوري    “ ملي” يك اتحاد 
حاكم، هيچ كدام از حزب هـا، سـازمـان هـا، و           
شخصيت هاي سياسي قدرت و توان مادي و نفـوذ  
اجتماعي الزم را براي فراهم آوردن ايـن نـيـروي      
تعيين كننده و هدايت جنبش مردمي را به تنهايـي  

 5به ياد قهرمان ملي ايران، خسرو روزبه              در صفحه 

 كارزار بين المللي در اعتراض به: 
ها  تهديدهاي نظامي و به كارگيري تحريم

  9بر ضد ايران                                 در صفحه 
درس هايي از تاريخ : كمونيست ها و 

 12سياست اتحادهاي وسيع            در صفحه 
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هاي بيش از يك دهه گذشته نشان مي دهند كـه،     دارا نيستند. همين طور تحول 
امكانِ تغيير و اصالح رژيم از درون و بر اساس كنش هاي نيـروهـاي درون آن       

و نهادهاي متصل بدان، امكان پذير نـيـسـت.      “  واليت فقيه” همراه با حفظ اصل 
دهيِ مردم بر اسـاس كـار      تنها راه به جلو، تكيه كردن به مردم و بسيج و سازمان

سياسي صبورانه بين توده ها است. اين فعاليت سياسي در بيـن طـبـقـه هـا و             
گري در باره عملكرد ضد مردمي ديـكـتـاتـوري      قشرهاي اجتماعي به موازات افشا

حداقلي همراه باشد. وجود اين برنامه حداقلي به منـظـور بـه         حاكم، بايد با برنامه
وجود آوردن چارچوبي از براي اتحاد عمل مشترك بين حزب ها و سازمان هـاي    
سياسي، پيش شرطي ضروري در بسيج افكار عمومي به هدف تغييـر و گـذر از         
رف نشـر             ديكتاتوري است. يك اتحاد عمل سياسي اثرگذار بين نيـروهـا از صـ

هـاي     اعالميه هاي مشترك بسيار فراتر خواهد بود، و به طور مستقيم با چـالـش    
موجود در متن جامعه بايد در ارتباط باشد. هر يك از نيروها وشـخـصـيـت هـاي         

هـاي     در ارتباط با منافع كالن ملي، و كف خواسته “اتحاد ملي”سياسي درون اين 
كنند، بايد موضع شفاف و مستندي داشـتـه      طبقه و قشرهايي را كه نمايندگي مي

مورد  “ مخرج مشترك” ترين  باشند. مسلما هدف شكست استبداد رژيم واليي مهم 
نظر طيف وسيع نيروهاي سياسي و اجتماعي است. ولي در عمل مي توان ديد كه  

بسيار مـهـم    “ مخرج مشترك” يي موثر، اين  براي بسيج يك جبهه وسيع، و مبارزه
گري و  ابراز ضديت با ديـكـتـاتـوري        به تنهايي كافي نيست. همين طور نيز افشا 

حاكم، بدون ارائه برنامه و توضيح مشخصه هاي كليدي يك جايگزين و بـديـل،     
جوش، حتي به شكل وسـيـعِ      ناكافي است. بايد پذيرفت كه تظاهرات خيابانيِ خود

هاي منـطـبـق بـا        آن، در نبود برنامه ريزي و تدارك هدف، و نيز نداشتنِ تاكتيك
جنـبـش   ” شرايط، مي تواند فقط نتيجه هاي محدودي را دربر داشته باشند. تجربه  

از يك سو، و همچنين وضعيت كنونيِ حـاكـم بـر          1388كشور ما در سال  “سبز
كشورهاي مصر و تونس از سوي ديگر، نشان مي دهند كه، تـنـهـا بـر اسـاس          

جوش نمي توان به نتيجه تعيين كننده الزم براي تـحـول    هاي مردميِ خود خيزش
اقتصادي به طور قطعي رسيد. واضح است كه، در مصـر    -هاي ريشه اي اجتماعي

و تونس سقوط ديكتاتوري در اثر خيزش عظيم  قشرها و طبقه هاي گـونـاگـون      
، به منظور ورود جامعه اين كشـورهـا بـه      “ديكتاتور بايد برود”مردم پيرامون شعار 

يي نو، گامي بسيار مهم بوده است. اما در نبود اتحاد در چارچوب يك جبهـه    مرحله
سازمان يافته و يك  برنامه عمل، دستاوردهاي مبارزه هميشه در معـرض خـطـر      

كنگره مـلـي آفـريـقـاي          ” هاي ادامه يابنده  قرار دارند. در مقابل، حركت و كنش 
و سازمان يافته است، كه بر مبناي “  جبهه وسيع” يي از يك  نمونه برجسته“  جنوبي

جبهه وسيع ” رسد. اين  باست به پبروزي   دموكراتيك، توانسته -الگوي انقالب ملي
متشكل از طبقه و قشرهاي مختلف، از سياه و سفيد، ملي و چپ گرفتـه تـا      “ ملي

مذهبي و ليبرال در نهايت توانست اين كشور را پيرامون هـدف واحـد طـرد و            
تبعيض نژادي) و به دست آوردن آزادي عـمـل     “ (آپارتايد” غيرقانوني كردن رژيم 

دموكراتيك و   –تر اينكه، انقالب ملي  يي كيفي از ترقي جهش دهد. مهم  به مرحله
امكان تداوم و حفاظت از دستاوردهاي مبارزه در اين كشور، به طـور دقـيـق بـه         

 –واسطه فعاليت سياسي سازمان يافته و مستمر پيرامون يك برنامه اجتـمـاعـي      
اقتصادي مورد توافق در بين نيروهاي سياسي متفاوت به لحاظ ديد، و پايـبـنـدي    

ها به اين برنامه، امكان پذير بوده است. مبارزه جنبش مردمي كشورمـان نـيـز        آن
براي تغييرهاي ترقي خواهانه مداوم بايد سرانجام به صورتي سازمان يـافـتـه و        

  يي قوي باشد تا بتواند در پيچ يي حداقلي، و چارچوبِ رهبري و نظري داراي برنامه
و خم مبارزه، توده ها را بنابر شرايط و كف خواسته هاي مشخص، بسيج و رهبري 

 كند. 
براي عملي شدن اين مشاركت حياتي، ضروري است كه نيروهاي سياسي به      

ديكتاتوري واليي مورد نظر خود را از لحاظ نظر و    هاي مرحله پسا روشني مختصه
عمل، به طور رسمي تشريح كنند. براي مثال، زير ساخت تئوريك(نظري) سياست    

هاي مترقي با گـرايـش    يي از مرحله حزب ما بر اين اصل استوار است كه مجموعه
مشخص به دموكراسي و عدالت اجتماعي، و در تناسب با شرايط جهاني، مي تواند 

پيشرو، و مرفه  سوق دهد. تـمـركـز      عادالنه، يي  سرانجام ايران را به سوي جامعه
برنامه هاي حزب ما در هر مرحله بر به وجود آوردن حداكثر نيرو  و تدارك شرايط 
عيني و ذهني براي ورود و خروج از هر مرحله به مرحله ديگر، بـوده اسـت. مـا         

دانيم كه دستيابي به حتي كف خواسته هاي طبقه كارگر و زحمتكشان در ايـن   مي
مرحله هاي گذر، مي بايست در تناسب با مخرج مشترك ها و پيوند هايي بـاشـد     

سازد. اتحاد نيروها در هر دو نـقـطـه          كه اتحاد ارگانيگ نيروها را امكان پذير مي
يي به مرحله ديگر نيز به نوبه خود زير تاثير مـنـافـع     زمانيِ ورود و خروج از مرحله

كليدي طبقاتي است. تجربه يك قرن گذشته كشورمان نشان مي دهد كه شرايـط   
در اين دو دوره ورود و خروج، گاهي مي تواند آن چنان سيال و حتي انقالبي باشد 

رو كـنـد. درپـيـش         كه سياست هاي اتحاد و مبارزه را با دشواري و يا اشتباه روبه
گرفتن سياست هاي صحيح در زمينه اتحادها و تدارك جبهه، مستلزم واقع بيـنـي   

داوري است. از ايـن روي،      هوشمندانه، تجربه سياسي، و دوري از پيش
سال مبارزه  70حزب ما با پشتكار و تكيه بر تجربه هاي مثبت و منفي 

سياسي، در صدد به وجود آوردن چارچوب الزم به منظور بحث و درك 
ها بين ديگر حزب ها و سازمان هاي مطرح در جنبش مـردمـي    موضع
 است.  
حزب توده ايران معتقد است كه ميهن ما نيازمند تغييرات بنياديـن       

است. اين امـر در       “  دموكراتيك -ملي” به سمت تحقق خواست هاي 
كشور ما به معناي تغييرِ كامل ماهيت ديكتاتوريِ روبناي سيـاسـي، و     

ها است. تغييـر روبـنـاي        برپا داشتن مباني اساسي دموكراسي و آزادي
سياسي استبدادي، مخرج مشترك طيف وسيع طبقـه و قشـر هـاي          
اجتماعي است، كه در حكم پشتوانه و مشروعيت حكـومـت مـلـي و         
دموكراتيك نيز خواهد بود. ما معتقديم كه، در كنار اين جنبه سـيـاسـي    

“ اقتصاد سـيـاسـي   ” دموكراتيزه كردن روبناي سياسي، نمي توان جنبه  
ها را در نـظـر      درنگ مادي توده اين مرحله و منافع  و خواسته هاي بي

نگرفت. زيربناي اقتصادي كشور ما به طور گسترده زير سلطه سرمايـه   
داري انگلي تجاري و بورژوازي بوروكراتيك است. تمركز ايـن كـالن      

شان با هرمِ قدرت، زاينده طيف وسيعـي    سرمايه هاي ضد ملي و ارتباط
از عامل هاي ضد دموكراتيك و ضد اجتماعي در روبـنـاي سـيـاسـي        
ديكتاتوري كشور مان است. از اين روي، رويارويي با اين اليـه هـاي      

بـاشـد.    “ دموكراتيك -ملي” گارشي نمي تواند خارج از برنامه مرحله يال
درغير اين صورت، تغييرها در روبناي سياسي در بهترين حالت به تغيير 

جايي كانون هاي  قدرت محدود خواهد شد. اين اليـه    در شكل و جابه
اند، از اين روي،  هاي بورژوازي انگلي، مخالف تغييرهاي بنيادي و ترقي

ها در راستـاي دقـيـق       شان و مرزبندي كردن با آن افشا كردن ماهيت
كردن صف بندي شركت كنندگان در جبهه وسيع ضروري اسـت. آن     
دسته از نيروهاي ملي وغير چپ در درون جنبش مردمي كه مـنـافـع      
طبقه سرمايه داري و اليه هاي بورژوازي ملي را نمايندگي مي كنـنـد،   

داري غـيـرمـولـد و نـقـشِ ضـد               نمي توانند و نبايد در برابر سرمايه
دموكراتيك نمايندگان سياسي آن در روبناي سياسي، بي تفاوت باشند، 
يعني همان گونه كه مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان با اين اليه هاي 

هاي متصل به ارتجاع مذهبي حاكم، در  بورژوازي ضد ملي و اليگارشي
ترين عرصه مبارزه طبقاتي به مـنـظـور بـه وجـود آوردن             حكم مهم

خواهانه است. براين اساس، در شرايط كنوني كشورمان،   تغييرهاي ترقي
اتحاد طبقه كارگر، اليه هاي گوناگون زحمتكشان، خـرده بـورژوازي،     
قشرهاي بينابيني، و بورژوازي ملي برضد ديكتاتوري حاكم، ضـرورتـي   

ها است. به طور مثال، پشتيـبـانـي      عيني و برآمده از مخرج مشترك آن
هاي آن، دقيـقـا    و نيروها و شخصيت “ اصالح طلبي” حزب ما از فرايند 

به دليل فراهم آوردن اين حداكثر نيروي مادي تعيين كنـنـده بـرضـد       
 ارتجاع و سرمايه داري انگلي، غير مولد و ضد ملي است. 

حزب ما در اين مرحله مقابله با سياست هاي نوليبـرالـي   به گمان      
داري غيرمولد و حـفـظ و          رژيم با هدف گسترش شيوه توليد سرمايه

ها، در دستور كار مبارزه طبقـه كـارگـر و         گري اليگارش افزايش غارت
نيروهاي چپ قرار دارد. به نظر ما آناني كه مي گويند اتحـاد طـبـقـه        
كارگر با ديگر طبقه ها  به هدف گذر به مرحله دموكراتيك به كاهـشِ  
نقش انقالبي  طبقه كارگر منجر مي شود، اشتباه مي كنند. اين همـان   

گرا است كه تنها در انتظارِ لحظه پـيـروزي حـركـت          آموزه ذهن چپ
ها را رد مي كـنـد.    انقالبي ناب طبقه كارگر مانده است، و اهميت رفرم

  اين نوع برخورد مكانيكي چپ روانه هيچ گاه نتوانسته است نقشِ رونـد
اصالح طلبي اخير كشورمان را درك كند، و بنابراين، آن را رد كـرده      

 است.  
فرايند مبارزه طبقه كارگر برضد سرمايه داري، يك مقوله جامد نيسـت.  

هدف استراتژيك و نهايي آن،   تنها امري كه در اين مقوله ثابت است، 
يعني به وجود آوردن تغييرهاي بنيادين در عرصـه هـاي سـيـاسـي،          
اقتصادي، و اجتماعي در جامعه  است. فرايند مبارزه طبقه كـارگـر بـا         

هاي آن، در طول اين دوره متغيير و منطبق بـا   سرمايه داري و تاكتيك
شرايط مرحله هاي گذر خواهد بود. جنبش كارگري و نقش اقتـصـادي    
       اتحاديه هاي كارگري براي دستيابي به خواسته هاي مادي و ارتـقـاء
سطح زندگي انسان ها را نبايد با فعاليت سياسـي و شـعـارهـاي پـر            

 -انقالب سوسـيـالـيـسـتـي      ”   طمطراق و واژه هاي هاي نامربوط مانند
منحرف كرد. مبارزه طبقاتي در راستاي گـذر از     “  كمونيستي -كارگري
يي به مرحله ديگر را نمي توان و نبايد به لزوم وقـوع انـقـالب       مرحله
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 مبارزه با ديكتاتوري واليي ... ادامه 

سوسياليستي محدود كرد! در مورد اوضاع كشورمان بايد از خـود   
پرسيد كه آيا مضمون مبارزه طبقاتي و يا جنبش كارگري كنوني 

مان به انقالب سوسياليستي و يا نزديك بودنِ روي دادن      ميهن
تواند داشته باشد؟ حزب ما معتقد است كه، مـبـارزه    آن ربطي مي

طبقه كارگر وهدف استراتژيك ما، يعـنـي گـذر بـه مـرحلـه             
سوسياليسم در بستر به وجود آوردن حكومت دموكـراتـيـك در      

طوالني عـبـور مـي كـنـد.           احتماال كشورمان، از دوره گذاري
مضمون و مسير اين حركت در مرحله هاي مختلـف، بـه هـر        
صورت از طريق ايجاد مباني مستحكم دموكراسي در راسـتـاي     

در اينجا اشتبـاه و     گسترش و تداوم عدالت اجتماعي خواهد بود. 
درك غيرديالكتيكي درتحليل فعاليت سياسي در مـورد مـرحلـه      
گذر، و ضعف نظري در برخورد قاطعانه با ديكتاتوري، و تـكـيـه    
نكردن بر نيروي جنبش مردمي، به دو صورت كلي  بـروز مـي     
كند: صورت اول گرايش طيف راست و محافظه كـار جـنـبـش        
است، كه تكامل اجتماعي را به تغييرهاي تدريجي و رفرميستـي  
بدون جهش كيفي محدود مي كند. انعكاس عملي اين نظريه را  
مي توان به شكل هاي متفاوت ديد، براي مثال: اصرار بـه كـار      
سياسي از باال، يا مطلق كردن دموكراسي انتزاعي و بي اعـتـنـا      

هاي مبرم توده هـا، مـحـدود كـردن             بودن به منافع و مشكل
تغييرها  به رفرم هاي روبنايي  به منظور اصالح ديـكـتـاتـوري     
رژيم و بدون نفي واليت فقيه. صورت دوم برخورد آنارشيستي و  
ماجراجويانه چپ نما است كه  مسئله جهش را مطلق  مي كنـد  

داند و آن را در        يرهاي كمي را بي اهميت مييو رفرم و فاز تغ
حكم  سازش طبقاتي تلقي مي كند. اين اشتباه  چـپ روانـه ،        
تدارك و كار توده اي و سازمان دهيِ آن در راسـتـاي ايـجـاد         

يرهاي كمي بر پايه بسيج نيروهاي مختلف و برپايي جـبـهـه    يتغ
وسيع را  رد مي كند، و دركي ناقص و احساسي از ماركسيـسـم   

 در مورد جهش يا تغيير انقالبي دارد.  
 آمـوزه نيروهـا و      حزب توده ايران، در دهه هاي اخير، با چنين 

حزب مـا   خط كشي مشخص خود را داشته است.   يي هاي نظري
قاطعانه از نقش و مبارزه آندسته از اصالح طلباني كه صادقانه و   
شجاعانه  براي تداوم جنبش و نفي اقتدارگرايي بر موضع خـود    

از سـوي ديـگـر،         دفاع كرده و خواهد كرد. كنند پافشاري مي 
واضح است كه در مقطع هاي مشخصي عملكرد رهبري جنبش  

هاي آن در باره نـحـوه    پايه نظري تئوريسين ، زير”اصالح طلبي“
مبارزه، و گريز از پيش كشيدن نقش مردم، دچار نقصـان هـاي     

اند. عقب نشيني هـاي    هايي را هدر داده اند، و فرصت اساسي بوده
گيري انفعالي، اصرار بر مباني نامربوطي مانـنـد    بي موقع، موضع

، و اجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي، همـگـي،   “ آرامش فعال” 
برآمده از سياست اشتتباهي است كه ضرورت شعار طرد واليـت  
فقيه و تكيه به نيروي مردم را در دستور كار خود نداشته اسـت.    
به نظر ما، از هر ظرفي مي بايست  به اندازه ظرفيـتـش از آن       
انتظار داشت و انتظار باال تر از اين ظرفيت عبث و تلف كـردن    
نيرو است. از جانب ديگر نيز نفي همان ظرفيت موجود و حـتـي    
محدود نيز از دست دادن نيرويي است كه در شرايـط كـنـونـي       
براي جنبش كشورمان غنيمت است. بايد توجه داشت كه اصالح  
طلبان نماينده طبقه و قشرهاي  مشخصي در جامعـه انـد كـه        

تر اينكه، بخش هاي مهـمـي از      ها نيز خواستار تغييراند. مهم  آن
بدنه و رهبري نيروهاي اصالح طلب با ديكتاتـوري واليـي در       
تضاد مستقيم قرار دارند. انتقاد سالم و سازنده از خـط مشـي و        
نقصان هاي عملكرد اصالح طلبان در مقام قوي ترين نـيـروي     

و مفـيـد در     امري ضروري درون جنبش مردمي، به طور مسلم 
جهت ارتقاء سطح مبارزه  است. تـالش در راسـتـاي حـذف              

شان و يـا     طلبان از جنبش مردمي به دليل پايگاه طبقاتي اصالح
شان، و يا تحميل  هاي تاكتيكي و مقطعي رهبري به سبب اشتباه

بـه آنـان،     “  جمهوري سكوالر” مباني انتزاعي دموكراسي  مانند:  
كاري است بس عبث و خطا كه هيچ كمكي به مبارزه بـر ضـد     

 ديكتاتوري حاكم نمي كند. 
ابزارالزم براي عملي ساختن گـذر   “ جبهه وسيع ضد ديكتاتوري” 

است. اگرچه از سـويـي     “ دموكراتيك -ملي” كشورمان به مرحله 

ضرورت عينيِ فراهم آمدن حداكثر نيرو حكم مي كند كه طيف وسيع نيروهاي سياسـي  
و اجتماعي فعالِ مخالف ديكتاتوري حاكم در اين امر شركت داشته باشند، اما از سـوي    
ديگر غير از مخالف رژيم بودن، بسيار مهم است كه جنبش مردمي مـعـيـاري بـراي         

هاي تاكتيكي و استراتژيكي  نيروهاي سياسي اپوزيسيون داشته بـاشـد.      سنجش موضع
هـا و       حزب ما براي بسط اين بحث در جنبش مردمي، و صراحت بخشيدن به موضـع 

برنامه هاي خود در زمينه هاي زير، تحليل هاي مشخصي را ارائه داده است و خـواهـد   
داد. بسيار مفيد است كه ديگر نيروهاي مطرح در جنبش و فعاالن سيـاسـي نـيـز بـه           

تري در اين تبادل نظر شركت جويند، و بـراي   صورت هر چه منسجم تر و سازمان يافته
 شان را بيفزايند:     عمق بخشيدن به تبادل نظرها، به فهرست زير موردهاي مطلوب

آيا گذر از ديكتاتوري حاكم بدون تجهيز نيرو از پايين (مردم) امكان پذير است و يـا     ) 1
مي توان  از باال آن را به وسيله كنش سياسي بين نيروها و گروه بندي هاي سـيـاسـي    

  موجود عملي كرد؟
) آيا در شرايط كنوني براي فراهم كردن حداكثر نيرو در سطح جامعه، تنها بـرجسـتـه     2

در مقام شـعـارعـمـده     “  انتخابات آزاد” كردن مقوله دموكراسي و يا عنصري از آن مانند 
 كافي است؟  

هاي سياسي در اين مسير چگونه است؟ آيا تنهـاخـواهـان گـذر از          ) نقشه راه نيروي 3
اند و يا مرحله هاي ديگري را هم در نظر دارند؟ به طور مثال، تشريح كـردن   ديكتاتوري

بـا  مرحله پسا ديكتاتوري از لحاظ تغييرهاي ضرور در  روبناي سياسي، و رابـطـه آن         
 اقتصادي.   -حداقل تغييرهاي اجتماعي

) چالش هاي عيني و ذهني و تضاد هاي فراروي اتحاد نيروهاي سياسي كـدامـنـد و       4
 ها را حل كرد و يا تخفيف داد؟ چگونه مي توان آن

) خط قرمز حزب ها و سازمان هاي سياسي مطرح كشور كدام اند، و انعطاف پـذيـري    5
يك  نيروي سياسي در راستاي به وجود آوردن و تداوم جبهه وسيع تا چـه حـد مـي          

 بايست باشد؟  
) در شرايطي كه سرمايه داري در عمل و مقياس جهاني دچار بحران غير قابل كنتـرل  6

، در نتيجه تمركز كالن سرمايه هـاي    “ بازار آزاد” ترين عنصر آن، يعني  شده است، مهم
ملي به شدت فاسد و انگلي، بي اعتبار و از كار افتاده است، و مولفه هاي دموكراسي در   
كشور هاي غربي را تهديد مي كند.  آيا كشور ما در ترميم زير بناي اقتصادي خود بايـد   
از اين الگو، يعني نوليبراليسم اقتصادي، پيروي كند؟ در اين صورت چرا و چگونـه ايـن     
الگو مي تواند فساد ساختاري اقتصاد غير توليدي ايران را برطرف سازد؟ الگـويـي كـه      

( نمونه كشور هاي غرب)، چگونه مي تـوانـد         مباني دموكراسي را درون تهي مي سازد
 روند دموكراتيزه شدن روبناي سياسي كشورمان را ميسر سازد؟

) در حالي كه برنامه هاي اقتصادي دولت كودتايي رژيم واليي با گرايش بارز به سوي  7
نوليبراليسم، زندگي اكثريت مردم  و اقتصاد ملي را به تباهي كشيده است، آيا مي تـوان  
با سكوت و يا با دفاع از همان الگوي اقتصادي، به نمايندگي از مردم با رژيـم مـبـارزه      

 كرد؟

 ادامه  اخراج هاي گسترده ...
چنين وضعيت ناگواري، وزارت كار اعالم كرد اصالحيه قانون كار به جمع بندي پايانـي  
رسيده است و به زودي به مجلس براي تصويب ارسال خواهد شد. تمامي آنچـه مـورد      
اشاره قرار گرفت وضعيت بد ودردناك زندگي و امنيت شغلي طبقه كـارگـر و ديـگـر           
زحمتكشان كشور را نشان مي دهد. با دقت به چالش ها و دشواري هاي مـوجـود فـرا       
روي زحمتكشان، به خوبي مي توان رابطه مستقيم ميان رواج اقتصاد غـيـر مـولـد و         
نابودي بنيه توليدي با بدتر شدن زندگي كارگران را تشخيص داد. به بيان دقـيـق تـر،       
نبايد درارزيابي جنبش اعتراضي كنوني كارگران، خواسته هاي آنان، سـطـح سـازمـان       

اجتماعي رژيم  -هايي از اين دست، نقش ويرانگر برنامه هاي اقتصادي يافتگي و مسئله
واليت فقيه را ناديده گرفت و يا به آن كم بها داد. بنابراين، مبارزه براي تامين حقوق و  
منافع صنفي كارگران بدون مبارزه با برنامه هاي ضدمردمي ارتجاع حاكم، امكان پذيـر  
نيست.  به عبارت بهتر، ميان مبارزه صنفي و سياسي پيوندي سرشتي و جدايي ناپـذيـر    
وجود دارد. دقيقا به همين علت اساسي جنبش كارگري ميهن ما نيازمند تقويـت صـف      

 هاي خود و استوار كردن پيوند با مبارزات سراسري است.  
ناگفته پيداست كه مبارزه ثمر بخش سنديكايي نه در خأل و بي ارتباط با تناسب قـوا    

هاي سياسي موجود و آرايـش     در صحنه سياسي، بلكه به طور كامل در چارچوب تحول
طبقاتي صورت مي گيرد، و رمز كاميابي جنبش كارگري نيز توجه دقيق و هوشيارانه به 
روندهاي سياسي كشور و مقابله با استبداد واليي به مثابه روبناي سـيـاسـي روابـط و         
اقتصاد انگلي، دالل، و غير مولد حاكم است. بدون اتحاد وسيع درجنبش سنـديـكـايـي      

هـاي     موجود، بدون تلفيق مبارزه صنفي با مبارزه سياسي، و بدون مقابله موثر با برنامـه 
اجتماعي رژيم واليت فقيه، وضعيت دردناك كنوني تداوم يافته و كارگران و  -اقتصادي

مانند و در مـعـرض          زحمتكشان كشور بيش از پيش ازحقوق راستين خود محروم مي
 يورش همه جانبه كالن سرمايه داري قرار مي گيرند. 
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هدفمندي يارانه ها، تورم افسارگسيخته، 
 و گراني مواد غذايي

تمامي گزارش هاي رسمي كه طي هفـتـه هـاي      
اند حاكي از افزايـش سـرسـام آور         اخير انتشار يافته

قيمت كاالها و خدمات همگاني است. اجراي برنامـه   
هدفمندي يـارانـه   “عنوان  آزادسازي اقتصادي كه زير

جريان دارد، موجب رشد نرخ تورم گـرديـده و        “ ها
هاي بي شمار معيشتـي   ميليون ها ايراني را با مشكل

 13رو ساخته است. روزنامه دنيـاي اقـتـصـاد،           روبه
روند قـيـمـتـي مـواد          ” ارديبهشت ماه، گزارش داد:  

خوراكي در سال جديد. آمار منتشره از قيمت خـرده     
فروشي از مواد خوراكي در سطح شهر تهران نشـان    
مي دهد كه تمامي اين مواد ... با افزايش نسبت بـه       
هفته آخر سال قبل روبه رو شده اند ... دسته سبـزي     

درصد گران شـده   91/  1هاي تازه در طول يك سال
است. اين افزايش براي لبنيات و حبوبات نيز بيش از  

درصد در يك سال بوده است ... شايد مهمتريـن      50
نكته دراين آمار و ارقام نگاه به تغيير قيمت ميوه هـا  

ماه گذشته از سال باشد. محاسبـه رشـد       2در طول 
قيمت ميوه ها نشان مي دهد كه افزايـش قـيـمـت       
تقربيا براي تمامي اعضاي اين بخش جـدي بـوده       

افزايش نرخ تورم ورشد سرسام آور قيمت ها “   است. 
در حالي همچنان ادامه دارد كه دستمزد زحمتكشـان  
فكري و يدي كشور هيچ گونه تناسبي با آن نداشتـه  
و منجر بدان گرديده است كه ميليون هـا خـانـواده      
كارگري، كارمندي، معلمان و روستاييان از دسترسـي  

هاي اوليه زندگي، به ويژه تغذيه مناسب،  به نيازمندي
محروم بمانند و چالش هاي جدي امنيت غذايي آنان 

 14را تهديد كند.  عالوه براين، روزنـامـه شـرق،           
ارديبهشت ماه، نيز درگزارشي، ضمن درج گـزارش      
يكساله بانك مركزي جمهوري اسالمـي، نـوشـت:      

قيمت ها ديوانه شده اند؛ اين جمله اي است كه مي ” 
توان اين روزها از گزارش هاي مختلف نـهـادهـاي      
رسمي استباط كرد ... در هفـتـه گـذشـتـه هـمـه               

درصد با افزايش قـيـمـت     15محصوالت خوراكي تا 
مواجه بوده اند  ... گزارش بانك مـركـزي امـا در             
مقايسه هفته قبل با مدت مشابه يك سال قبل ارقام 
بزرگ تري را به رخ مي كشد. براساس اين گـزارش   
قيمت ها در پايان هفته گذشته نسبت به پارسال بـا    

 45درصدي همراه بوده اند، افـزايـش      156افزايش 
 42درصـدي چـاي،          33درصدي قيمت گوشت،   

درصـدي     50درصدي روغن نباتي و قند و شـكـر،     
درصدي لبنيات [نسبت به سال قـبـل]     51حبوبات و 

نيز مهر تاييدي است براين مدعا كه .... تخـصـيـص        
ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساسي و مواد  24

غذايي تنها راهكار دولتي ها براي مقابله با اين پديده 
 “[گراني] است.

، با استناد به برآوردهاي بانك  اين گزارش در ادامه
مركزي جمهوري اسالمي، از جمله يادآور مي شـود:    

بيشترين افزايش قيمت طي هفته منتهي به هشتـم  ” 
درصـد     140ارديبهشت مربوط به گوجه فرنگي بـا    

درصد است. همچنين قيمـت    106رشد و نارنگي 
ماست پاستوريزه و پنير غير پاستوريزه در هـفـتـه    
منتهي به هشتم ارديبهشت امسال درمقايسـه بـا     

درصـد     60و  61هفته مشابه سال قبل به ترتيب 
افزايش يافته است ... قيمت ساير اقـالم [فـقـط          

درصـد     14/  8درصد تـا     1/ 3درطي يك هفته] 
افزايش داشت ... بهاي برنج داخله درجـه يـك          

  5/  0درصد و برنج درجه دو داخلـه         2/ 4معادل
 “درصد افزايش داشت.

چنين وضعيتي خانواده هاي زحمتكش كشور را 
رو ساخـتـه وبـايـد        بيش از پيش با دشواري روبه

گفت: قيمت ها فقط و فقط براي خانـواده هـاي      
مزدبگير ديوانگي مي كنند، زيرا بار اصلي تورم بر 
دوش كارگران و زحمتكشان شهر و روسـتـاسـت    
وافزايش قيمت ها به همان نسبت كه بـه تـوده     
هاي مردم فشار وارد مي آورد به همـان نسـبـت      
سبب ثروت اندوزي وسـودهـاي كـالن بـراي           
تجارعمده، دالالن و يك اليه ثروتمند انـگـلـي      

 است.  
يي نظير گوجه فرنگي، ماست،  اكنون ميليون ها ايراني قادر به تهيه مواد غذايي پيش پا افتاده

شير، برنج نيستند، و اين به معني آنست كه دراثر اجراي دستورات صندوق بين المللي پـول و      
درحال پياده شدن است، امنيت غذايي كشور  ”عنوان هدفمندي يارانه ها“بانك جهاني كه زير 

به خطر افتاده و فقر با شتاب شگفت آوري درحال گسترش است. برنامه ها و سيـاسـت هـاي       
اجتماعي رژيم واليت فقيه عامل اصلي فقر، نابرابري، و رشد نـاهـنـجـاري هـاي           -اقتصادي
 هاي خود مي فشارند.  مان را در چنگال اجتماعي و اخالقي است كه اينك جامعه -فرهنگي

 
 ”قراردادهاي موقت “حقوق پرستاران و كاركنان بخش درمان، و رواج 

قـراردادهـاي   “پرستاران، كارگران، و ديگر كاركنان بخش درمان و بهداشت كشور براثر رواج 
انـد و     ، امنيت شغلي خود را از دست داده“ هدفمندي يارانه ها“به ويژه از زمان اجراي  ،”موقت

رييس انجمن صـنـفـي    “زندگي شان با چالش هاي سختي مواجه شده است. مطابق آماري كه  
درصد از پرستاران، كارگران، و ديگر زحمتكشان عرصـه   70اخيرا اعالم كرده است،  ”پرستاران

اين آمار تـكـان دهـنـده          به كار مشغولند.  ”قرارداد موقت“درمان و بهداشت سراسر كشور، با 
 ژرفاي دشواري هاي زحمتكشان اين بخش، به خصوص پرستاران، را آشكار مي سازد.  

درصد از كارگران بخـش درمـان      70” فروردين ماه، درگزارشي خاطر نشان ساخت:   26ايلنا، 
قرارداد موقت هستند. رييس صنفي پرستاران تهران گفت، طي سال هاي پس از تصويب قانون  
كار، الحاقات وتفاسير ماده هفت اين قانون باعث به خطر افتادن امنيت شغلي كارگران درمـانـي   

هيات عمومي ديـوان   402و پرستاران شده است ... و اين درحالي است كه با وجود راي شماره    
عدالت اداري، سياست وحدت رويه درخصوص كارگران موقت مشاغل مستمر كه پرستـاران را    
هم شامل مي شود مورد توجه دولت ودستگاه قضايي قرار نمي گيرد. باوجود مسـتـمـر بـودن        
ماهيت شغل كارگران بخش درمان و پرستاران، طي دو دهه گذشته كارگران رسمي در حـوزه      

درصد از مجموع  30درماني بخش خصوصي به تدريج كاهش يافته اند و درحال حاضر كمتر از 
 “  كارگران بيمارستاني، با قرارداد دايم شاغل هستند.

اهيمت ديگري كه پرستاران و كاركنان عرصه بهداشت و درمـان را     عالوه بر اين، موضوع پر
اسـت كـه در        “ پيمانكار نـيـروي انسـانـي        “گرفتار ساخته است حضور پررنگ شركت هاي 

هاي خصوصي موجب رواج بيش از پيش قراردادهاي موقت ونيز قراردادهاي سـپـيـد     بيمارستان
امضا شده اند. اين شركت هاي سود جو و زالو صفت، ميزان دستمزد در قرارداد را به پرستاران و  
كاركنان بخش درمان وبيمارستان ها تحميل مي كنند. اغلب توافق هاي مزدي نيز به بـهـانـه       
خارج بودن از شمول قانون كار، بسيار پايين تر از مصوبه ساليانه شوراي عالي كار جـمـهـوري      

يـادآوري مـي كـنـد:          ”رييس انجمن صنفي پرستاران تهران“اسالمي است. دراين خصوص  
شركت هاي پيماني در بعضي از حوزه هاي بيمارستاني و دربرخي رستـه هـاي درمـانـي ...             ” 

ناهنجاري هاي زيادي درنوع قراردادها و آيتم هاي گروهي ايجاد كرده اند ... در بخش دولـتـي      
درمان شاهد [رواج] قراردادهاي پيماني هستيم كه اين تفاوت، ناهمساني دستمزد دربيمارستـان    
هاي خصوصي ودولتي را موجب شده است ... پايين بودن دستمزد مشكالتي از قـبـيـل چـنـد           
شيفت شدن پرستاران و خستگي آن ها و به تبع كاهش كيفيت ارايه خدمات و آسـيـب هـاي      

 “روحي ورواني به پرستاران و خانواده هاي آنان را پديد مي آورد.
درسال گذشته باحذف يارانه ها و افزايش قيمت كاالها و خدمات عمومي، به خصوص هزينه 
هاي درمان وبهداشت، وضعيت زندگي و امنيت شغلي پرستاران بيش از پيش روبـه وخـامـت        
نهاده است. به عالوه، با رشد نرخ بيكاري عده زيادي از پرستاران، كارگران بيمارستـان هـا، و        
كاركنان بخش بهداشت در سراسر كشور، شغل خودرا از دست داده وبيكار شده اند. در حقيـقـت    

بـراي   “ آزادسـازي اقـتـصـادي      “دو روي سكه برنامه  ”قراردادهاي موقت“و رواج  “ بيكاري“
پرستاران و همه زحمتكشان عرصه درمان وبهداشت به شمار مي آيند. پرستاران نيز مانند ديگـر   

محرومند.  -سنديكا -زحمتكشان فكري و يدي كشور از حق برخورداري از تشكل هاي مستقل
از اين روي، آنان همراه و همدوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان براي الغـاي قـراردادهـاي      

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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موقت، احياي حقوق سنديكايي از جمله حـق اعـتـصـاب و         
ها، مبارزه مي كنند. بدون احيا و ايـجـاد       گردهمايي و جز اين

سنديكاهاي مستقل، قراردادهاي موقت، نابودي امنيت شغلي، 
ها  دستمزدهاي پايين وكمتر از نرخ واقعي تورم، و ديگر معضل

مانند، بلكه گسترش نيز خواهند يافت. مبـارزه    نه تنها باقي مي
بخشي از پيكار سـراسـري      ”قراردادهاي موقت“پرستاران با 

كارگران و زحمتكشان ايران با اين نوع قراردادها و ريشه هاي 
 آن است!

 
شدت يافتن به كارگيري فشار بر ضد  اقـلـيـت    

 هاي مذهبي كشور
ارتجاع حاكم، در ماه هاي گذشته، به مـوازات گسـتـرش        

اجتماعي، اعمال فشار براقليت هاي مذهبي  -بحران اقتصادي
 كشور را شدت بخشيده است.

ادامه بازداشت هاي سيستماتيك هم ميهنان بهايي، نـقـض   
حقوق شناخته شده هم ميهنان ارمني، زرتشـتـي، آسـوري،        
كليمي، و پيروان اهل سنت، و همچنين مداخله آشكار در امور 

 ديني و فرهنگي آنان، ابعاد جدي تري يافته اند.
، قوه قضاييه رژيم واليـت     مطابق گزارش هاي منتشر شده

ها را برگزار كرده است. اتهام   تن از درويش 189فقيه محاكمه 
اجتماع و تباني براي برهم زدن امنـيـت مـلـي و         ” اين افراد 

هـاي     عنوان شـده اسـت. درويـش        “  اخالل در نظم عمومي
گنابادي در طول چند سال اخير به شدت از سوي ارگان هـاي  

اند، ودر چـنـديـن مـورد نـيـز            امنيتي در معرض پيگرد بوده
هاي آنان آماج حمله قرار گرفتـه   مركزهاي مذهبي و عبادتگاه

يـي   هاي گنابادي نمونه اند. محاكمه درويش  اند و تخريب شده
آشكار از پايمال كردن حقوق اقليت هاي مذهـبـي و ادامـه        
سياست خصمانه وغير قابل پذيرش تاريك انديشان درزميـنـه   
منافع و حقوق بخشي از شهروندان كشور است. درهمين حال  
هم ميهنان اهل سنت نيز نسبت به سياست هاي مشـخـص     

اند و خواستـار   ها ونمايندگي هاي ولي فقيه اعتراض كرده اداره
پايان يافتن سياست مداخله در امور مذهبي خـود از سـوي         

اند. در زمستان سال گـذشـتـه        نمايندگي هاي ولي فقيه بوده
يـي سـرگشـاده         گروهي از پيروان اهل سنت با انتشار نـامـه  

خواستار رفع تبعيض و محدوديت هاي مذهبي نسبت به اهـل  
تسنن شدند. در يكي از آخرين اقدام هاي تبعيض آمـيـز، دو      
ناشر معتبر اهل سنت ايران از حضور در بيست و پنـجـمـيـن     

 نمايشگاه بين المللي كتاب تهران منع شدند.
همچنين بايد از كاربرد فشار نسبت به هم ميهنان زرتشتـي  

هاي قشـري و تـاريـك         كشور اشاره كرد كه از سوي محفل
انديش وبا حمايت مستقيم دولت ضد ملي احمـدي نـژاد بـا        
جديت پيگيري مي شود. چندي است كه ارتجاع حاكم قصـد     
دست اندازي و صاحب شدن شماري از مكان هاي متعلق بـه  
زرتشتيان را برنامه ريزي كرده است. اين برنامه با مـقـاومـت     
انجمن هاي زرتشتي روبه رو گرديد، در نتيجه  فعال مسكـوت  
گذاشته شده است. به هر روي، هيچ يك از اقـلـيـت هـاي          
مذهبي كشور از صدمه هاي ناشي از سياست هاي تبـعـيـض    
آميز جمهوري اسالمي در امان نيستند. ارتجاع حاكم با توسل  

هاي اعـمـال    به سركوب، پيگرد، تبعيض، وانواع و اقسام شكل
فشار، تالش داشته و دارد تا مانع از تامين و تضمين حـقـوق     
شناخته شده اقليت هاي مذهبي كشور گردد. قشريت، تـنـگ    

اند كـه بـخـشـي از            نظري، و تاريك انديشي سبب گرديده
ميهنان متعلق به اقليت هاي مذهبي، زيـر   مان، يعني هم جامعه

شديدترين وناگوارترين فشارها زندگي كنند. اين امر به بـروز     
خالقيت و استعداد در جامعه امروز ايران صدمه هاي جدي و   
گاه جبران ناپذير وارد آورده است. اقليت هاي مذهبي بـخـش    

 -جدايي ناپذير و به هم پيوسته از بافت  و ساختار تـاريـخـي     
اند و هستند. حمـايـت از حـقـوق ايـن              اجتماعي ايران بوده

مان، وظيفه تاخير ناپذير همه حزب ها و نيـروهـاي    ميهنان هم
 ميهن پرست و ترقي خواه كشور است.

 به ياد قهرمان ملي ايران، خسرو روزبه               در حاشيه رويدادهاي ايران ... ادامه 
من به اقتضاي آتشي كه 
به خاطر خدمت به خـلـق     
هاي ايران در درون سينـه  
ام شعله مـي كشـد، راه       
حــزب تــوده ايــران را       

ام و بايد اذعـان      برگزيده
كنم كه، جانم، استخوانـم،  
خونم، گوشتم، پوستـم و    
همه تارو پود وجودم ايـن    
راه را، راه مقدسي شناخته 
است و تمام سلول هـاي    
بدن من و تـمـام ذرات       

 ست.  وجودم توده اي
 “]دفاعيات رفيق روزبه، در دادگاه نظامي[”برگرفته از:  

ارديبهشت ماه يادآور سالگرد شهادت يكي از برجسته ترين چهره هاي تاريـخ مـعـاصـر       
، مزدوران امپرياليسـم، قـلـب       1337يكم ارديبهشت ماه  و ميهن ماست. در سپيده دمِ بيست 

پرشور و پرمهر رفيق خسرو روزبه، عضو كميته مركزي حزب توده ايران و قهرمـان مـلـي      
هاي خود ساختند تا به گمان خود برمبارزه مردم ايران با استبداد، واپس  ايران، را آماج گلوله

 ماندگي، وامپرياليسم، نقطه پاياني نهند.
هاي ايران در مـقـابلـه بـا          روزبه نماد مقاومت، تسليم ناپذيري، و اراده خلل ناپذير خلق

مرداد بود: كودتايي كه با همدستي امپرياليسم، دربار پهلوي، و ديـگـر         28كودتاي ننگين 
نيروهاي واپس گرا، درحقيقت از مردم دلير ايران به دليل مبارزات قهرمانانه و راهـگـشـاي    

روزبه شخصيت و چهره ماندگار   شان براي ملي كردن صنعت نفت انتقام مي گرفت. خسرو 
در تاريخ  پيكار رهايي بخش مردم ميهن ما نيز به شمار مي آيد و راه، روش، و آرمـان          
بزرگ او كماكان پس از گذشت ساليان دراز از جان باختن او، هنوز هم الهام بخـش نسـل     
هاي نو مبارزان عدالت خواه و مترقي ايران است. يادكردن از رفيق قهرمان خسـرو روزبـه      
صرفا به هدف گرامي داشت يك تاريخ خونين اما پرافتخار نيست. يادآوري زندگي، مبـارزه،   
و استواري او تا به هنگام جان باختن، و اصوال شيوه روزبه در زندان، زير شكنجه، ودر برابر 
جوخه اعدام، همراه با تجديد عهد با او و برجسته كردن سجاياي عالي انساني و انـقـالبـي    
نزد نسل جوان آرمان گرا است. گذشت زمان، تبليغات مغرضانه و دروغين دشمنان پيشرفت  
و ترقي مردم ايران تا كنون نتوانسته است، و نخواهد توانست، آشنايي نسل هاي پي درپـي  
مبارزان آرمان گرا و مردمي با سيماي جاودانه رفيق شهيد خسرو روزبه را مانـع گـردد. او        

يـي     برفراز روالِ معمول زمانه، و نمونه برجسته و ناب انقـالبـي    آموزي چهره انساني عبرت
 هاي محروم است.   يي وفادار به منافع توده هاي خود، و توده اي پايبند به آرمان

نام بزرگ خسرو روزبه بر درفش كاوياني زحمت مي درخشد، و به مبارزان جوان انگيـزه،  
 شهامت، اميد، و پايداري در مبارزه مي آموزد.

ارديبهشت ماه، افزون بر خاطره قهرمان ملي ايران خسرو روزبه  يادآورِ خـاطـره ايـثـار،       
فداكاري، و جان باختن ديگر فرزندان برومند زحمتكشان ميهن و حزب توده ايران پـس از    

مرداد نيز هست. دوم و هجدهم ارديبهشت مـاه      28درباري  -انگليسي -كودتاي آمريكايي
، سالروز جان باختن دو تن از قهرمانان توده اي، رفقا محمود كوچك شوشتـري   1333سال 

هاي ددمنشانه دژخيمان حكومت كودتايي است. نـام      و وارطان ساالخانيان، در زير شكنجه
هاي زحمت، از   پيماني با توده وار آنان در راه هم وارطان و محمود، و حماسه پايداريِ اسطوره

 برگ هاي درخشان تاريخ مبارزات زحمتكشان ايران است.  
) عامالن حكومت كودتا به دسـتـور شـاه         1334دوم ارديبهشت ماه همين سال (  و بيست

وسرلشگر زاهدي به زندان رشت يورش بردند، و در جريان اين نقشه از پيش طراحي شـده  
پليد ارتجاع، پنج تن از اعضاي حزب، رفقاي قهرمان: محمد نقي اقدام دوست، علي بلندي،  
هرمز نيك راه، سبز علي محمدپور، ومحمد تقي محبوب به شهادت رسيدند. هـمـچـنـيـن       

، پيش از تيرباران خسرو روزبه، دژخيمان حكومت پادشاهي كـودتـا در دوم          1337درسال 
ارديبهشت ماه، رفقاي دالور توده اي: آرسن آوانسيان و هوشنگ رضواني را به جوخه اعدام  

، رژيم وابسته و ضد ملـي شـاه       1339سپردند. دو سال بعد نيز، در چهاردهم ارديبهشت ماه  
پنج تن ديگر از رفقاي توده اي كه درتبريز فعاليت هاي حزب را ادامه مي دادند، تيـربـاران   
كرد. رفقا: كالنتري، فروغي، زهتاب، جهانيان، و عظيم زاده، با غـرور و سـرافـرازي در              

شان را در راه آزادي    رويارويي با دشمنان مردم و زحمتكشان ايران، بي ذره اي تزلزل، جان
 و عدالت اجتماعي باختند.

ياد و خاطره همه اين توده اي هاي قهرمان و همه مبارزان جان باخته در راه سعـادت و    
 خوشبختي خلق هاي ايران، تا ابد زنده و جاودانه است!
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فضاي سياسي ايران، سه سال پس از كودتاي انتخاباتي ولي فقيـه  
و سران سپاه، و سركوب خشن و خونين جنبش مردمي نشانگر ادامـه  

اجتماعي يي اسـت    -بي ثباتي رژيم و تشديد بحران عميق اقتصادي
كه شرايط فوق العاده دشواري را براي اكثريت مردم ميهن ما پـديـد     
آورده است. ادامه دامنه بحران سران ارتجاع را به ايـن بـرداشـت و         
نظريه نزديك تر كرده است كه بايد بيش از پيش بـر هـمـه امـور         
نظارت مستقيم داشت و ماهيت جمهوري اسالمي را به سمت استقرار 

و تبديل سه قوه مقننه، اجرايي و قضايي، به زائده هاي “  خليفه گري” 
و سران سپاه و نيروهاي انتظامي، تغيير داد. نـظـريـه       “  دفتر رهبري”

نشانگر اين واقعيت است كه در شرايط “  كيهان” هاي سرمقاله نويس 
نيز براي ارتجاع حاكم “  انتخابات نمايشي” ادامه بحران حتي برگزاري 

پر هزينه و پر دردسر است. تالش براي برگماري شخص بي اعتبار و  
منفوري همچون حداد عادل به رياست مجلس، يعني كسي كـه در      

رأي كافي براي نماينده شدن كسب نكـرد و    انتخابات مجلس ششم 
نفر سي و سوم تهران شد و ارتجاع، از طريق جـنـتـي، بـا ابـطـال           

هزار رأي مردم تهران، او را روانه مـجـلـس       700غيرقانوني بيش از 
خليفه ” كرد، نشانه روشني از تالش هاي آشكار ارتجاع براي استقرار  

عريان ولي فقيه بر حيات سياسي كشور است. سالـي كـه در        “  گري
پيش است سال تعيين كننده يي براي ارتجاع و  بـراي نـيـروهـاي         
سياسي آزادي خواه و تحول طلب در ميهن ماست. صحنه سـيـاسـي     
ايران از يك سو نشانگر حركت مرتجعان حاكم براي تحكيـم پـايـه      
هاي نظامي قدرت خود، سلب اختيار از همه نهادها و مراجع قـانـون     

اقتصادي -گذار و اجرايي  و نظامي كردن بيش از پيش حيات سياسي
كشور است و از سوي ديگر نشانگر تشديد نارضايتي عميق عمومـي،  
رشد اعتراضات و به چالش كشيدن ادامه حيات استـبـداد در ايـران        

 است.  
تشديد نبرد طبقاتي ميان لشگر عظيم محرومان، كه جبهه وسيعـي  
از كارگران و زحمتكشان و قشرهاي مياني را در بر مي گيرد با كالن 
سرمايه داري ايران و رهبران حريص و ضد مردمـي رژيـم واليـت        
فقيه، تنها با آمادگي و عمل سياسي مشترك نيروهاي مترقي و آزادي 
خواه ايران و رهبران سياسي جنبش مردمي ميهن ماسـت كـه مـي        

 تواند در كوتاه مدت راهگشاي تحوالت اساسي در ايران باشد.
در صحنه سياسي سيال و بغرنج كنوني، نقش نيروهاي سـيـاسـي      

ها بـراي مـقـابلـه بـا             مترقي و تحول طلب و چگونگي عملكرد آن
ها و ترفند هاي رژيم از اهمـيـت زيـادي بـرخـوردار اسـت.              برنامه

از “  چـپ روانـه    ” و يا “ راست روانه”هاي چنددستگي، و اتخاذ سياست
هايي است كه جنبش مردمي ميهن مـا، در سـه سـال             جمله آفت

گذشته، از آن رنج برده است. سخنان سيد محمد خاتمي در ديدار بـا     
جمعي از جوانان، فعاالن سياسي، هنرمندان و روزنامه نگاران، در آستانه دوم 
خرداد، از جمله همين نوع اظهار نظرهايي است كه توجه بـه آن ضـروري       

پرداخته “  دوم خرداد” نمايد. خاتمي در اين سخنان به جمع بندي جنبش   مي
ادعاي من اين است كه دوم خرداد حاصل مـواجـهـه دو      ” و از جمله گفت:  

ديدگاه، دو طرز تلقي از انقالب و جمهوري اسالمي و دو تشخيص اولويت و 
دو نقطه نظر درباره مصالح و امنيت ملي و جايگاه مردم نسبت بـه قـدرت       

اند يا اغلب آنان، توجه به ايـن اخـتـالف         بوده است و كساني كه رأي داده
شود كه اوالً:  خاتمي در ادامه اين سخنان مدعي مي“  اند.  ديدگاه و نظر داشته

“ مردم به هيچ وجه خواستار بر هم زدن اوضاع و دگرگوني اساسي نبودند...   ” 
  : هـا و       مردم خواستار تغيير بودند و تغيير مورد نظر اصالح سياسـت ” و ثانياً

به خصوص كه از شعارهاي عمده قانون گرايي و     روشها در درون نظام بود،
خاتمي سپس با اشاره “  بخصوص استقرار كامل و درست قانون اساسي بود...

شـود     نـمـي  ” افزايد:   مي“  جنبش اصالحات” از سوي “  آزادي”به اتخاذ شعار 
اصالحات را پذيرفت ولي همه چيز و همه كس و حتي نظام را زيـر سـؤال     

از سوي ديگر برخورد شعاري صرف با امور كه ” و نكته اساسي اينكه:  “  برد... 
توانست توقعات را باال ببرد بي آن كه امكان برآوردن آن باشـد يـا      فقط مي

اصالً سبب پديد آمدن توقعات بي جا شود نيز مزيد بر علت شد و بـخـش       
خاتـمـي   “  مهمي از جامعه متدين و بسياري از مسئوالن را نيز نگران كرد...   

گـويـد:    داند و مي نمونه تاريخي شبيه به تحوالت ايران را دوران مصدق مي
اندازد و الزمه  اين جريان ما را به ياد داستان زمان مرحوم دكتر مصدق مي” 

ها بگويند و بنويسند و فعال  آزادي خواهي مصدق اين بود كه احزاب و گروه
باشند و از جمله حزب توده كه شايد بيشترين حمالتش هم الاقل در برهـه  

اي از زمان متوجه دولت و دكتر مصدق بود، ولي بدخواهان و طرفداران استبداد و استعمـار   ، ...“ذليل”ادامه  مجلس 
كند و ايران و اسالم در خطر اسـت و       ها را تقويت مي فرياد برآوردند كه مصدق كمونيست

اين ادعاي واهي بود كه متأسفانه در خيلي از مردم عادي و حتي رهبران ديني مؤثر افتاد و 
خاتمي در انتهاي سخنان خود بر رسيدن به نـوعـي   “  سبب خالي كردن پشت مصدق شد...   

كند. اين اظهار نظرهاي خاتمي، كه بـي    تفاهم و تعامل با حاكميت و ديگر نيروها تأكيد مي
در ايران است در كنار شركت “  جنبش اصالح طلبي” شك منعكس كننده بخشي از نظرات 

هايي است كه به  نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي حاوي موضع گيري“  انتخابات” او در 
سران رژيم از حيطه و دامنه اصالحـات و    “  نگراني” رسد تالشش متوجه كم كردن  نظر مي

با آنهاست. تحوالت دهه گذشته در ايران، “ تفاهم و تعامل”سپس زمينه سازي شرايط براي 
و خصوصاً خروش ميليوني توده هاي جان به لب رسيده در مقابله با كودتاي انتخاباتي ولي 
فقيه و سپاه پاسداران و نيروهاي امنيتي رژيم، نه تنها نشانگر اعتقاد و پايبندي اكـثـريـت      
مردم ما به ساختار استبدادي كنوني نبود، بلكه به روشني خواست مـردم را بـراي طـرد            
حاكميت استبداد بر ميهن ما نشان داد. در سخنان آقاي خاتمي روشن نيست كه چـگـونـه     

هـا ايـرانـي را،         اقتصادي، ميليون-دفاع كرد كه در چارچوب اجتماعي“  نظامي” توان از  مي
برخالف شعارهاي انقالب بهمن، به زير خط فقر هول داده است و از نـظـر سـيـاسـي،            
ديكتاتوري تمام عيار و خشني را بر كشور ما تحميل كرده است كه در آن نه تنهـا احـزاب     

هاي  و شخصيت“  مراجع تقليد” سياسي آزاد نيستند، بلكه شماري از رهبران مذهبي انقالب، 
و “  نظـام ” برند. كدام بخش از اين   ها و حصر خانگي به سر مي نيز در زندان“  سياسي نظام” 

عملكرد هاي آن داراي خصلت مردمي و انساني است كه جنبش اصالح طلبي بايد از آن     
دفاع و حمايت كند؟ آقاي خاتمي در تشبيه تاريخي وضعيت كنوني با دوران مصـدق ايـن     

هاي مذهبي، از جمله  كند كه در پي خيانت شماري از شخصيت نكته ظريف را فراموش مي
مرداد به پيروزي رسيد، توده اي ها بـه     28ها به جنبش مردمي، كودتاي آمريكايي  كاشاني

جوخه هاي اعدام سپرده شدند و بخش بزرگي از روحانيت آن روز به قول خـمـيـنـي بـه        
 تنزل پيدا كردند.   “ آخوندهاي درباري”

مـردم  “  زياد طلبـي ” بر خالف نظر آقاي خاتمي مشكل دوران اصالحات، مشكل 
نبود، بلكه مشكل اين بود كه دولت اصالحات و مجلس زير كنترل اصالح طلـبـان   

و در واقع ولي فقيه و نيروهاي ارتجاع از مـواضـع و     “  نگران نشدن متدينين” براي 
اش ادامـه فـقـر و         هايي داد كه ثمره شعارهاي خود عقب نشست و تن به خواست

هاي وسيعي از مردم و كالً ادامه همان شيوه از حاكميت سياسـي،   محروميت بخش
يعني ادامه رژيم واليت فقيه بود. البته اين انتقاد ما از اين مواضع آقاي خاتمي بـه     

هاي او در دوران اصالحات و دست آوردهايي كه  معناي نفي و تخطئه كامل تالش
اين دوران براي رشد جنبش اجتماعي داشت نيست بلكه از سـر دلسـوزي بـراي        
مبارزه دشواري است كه پيش روي همه ميهن دوستان و معتقدان به آزادي ايـران    

نيروهاي “  نگراني” است. بايد از گذشته آموخت و به دور از ذهني گرايي و هراس از  
ارتجاعي امكانات حركت به سمت رهايي كشور از وضعيت دهشتناك كـنـونـي را      

 فراهم كرد.
ها و بيرون رفتن از بحران اسـت، و در       رژيم واليت فقيه در صدد ترميم شكاف

اين زمينه بيش از هر موضوع ديگري بر سركوب و حذف جنبش مـردمـي اصـرار      
دانند كه با حضور و تداوم مبارزه توده اي، امكان و زمـيـنـه       گرايان مي دارد. واپس 

مانور براي حفظ نظام و زد وبند با امپرياليسم دشوار خواهد شد. در اين باره به پيوند  
ديالكتيكي ميان زير بناي اقتصادي بسيار فاسد و روبناي سياسي ديكتاتوري بـايـد     
توجه دقيق كرد. ميهن ما در مرحله حساس و خطير تاريخي قرار دارد، از اين روي    
وظيفه همه نيروهاي راستين ملي و ميهن دوست ارايه راهكارها و بـرنـامـه هـاي       

دهـيِ   و احوال مرحله كنوني است، كه سازمان   بينانه، و متناسب با اوضاع جدي، واقع
هـاي     ها، و تاكتـيـك   جنبش مردمي و بازسازي آن با ارايه و طرح شعارها، سياست

تر، در مرحلـه   قرار گيرد. به بيان دقيق   آن  بايد در كانون مبحث بينانه مي موثر و واقع
دهـي و بـازسـازي           كنوني وظيفه فوري و تأخير ناپذير، حركت به سمت سازمـان 

پشتوانه اجتماعي جنبش مردمي به هدف تغيير توازن قوا در صحنه سياسي كشـور    
به سود آزادي، عدالت اجتماعي، استقالل، و در يك كالم، سربلندي ميهـن اسـت.     

هـاي قـدرت،        تشخيص صحيح و به دور از ذهني گرايي صحنه سياسي و معادلـه 
زمينه طرح شعارهاي درست و حركت به سوي اتحاد عملِ نيروهاي راستيـن ضـد     

شود. آينده ميهن ما در گرو اين اتحاد عمل مبتني بر پايبنـدي    استبدادي قلمداد مي
 به منافع مردم، حق حاكميت ملي، و برقراري آزادي و عدالت اجتماعي است.
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 ادامه ورود بي رويه،  ...

هايي جدي به زندگي و امنيت شغلي طبـقـه    اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي تاكنون لطمه
كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما وارد آورده است. گزارش ها و برآوردهاي رسمي نشـانـگـر     
وخيم بودن وضع زندگي زحمتكشان در سراسر كشور است و هر روز آماري جديـد از اخـراج       

 8هاي گسترده و رواج قراردادهاي موقت و سپيد امضاء انتشار مي يابد. خبـرگـزاري مـهـر،          
ارديبهشت ماه، در گزارشي كه پس از صادر شدن مجوز دولت براي دستگاه ها و نـهـادهـاي      

شوك مصوبـه  ” شان، منتشر ساخت، يادآور شد:   مختلف مبني بر اختيار كامل در اخراج كاركنان
جنجالي دولت، جزييات اخراج گسترده نيروهاي زير يكسال سابقه، با صدور مجـوز قـانـونـي       
دولت براي دستگاه ها مبني بر اختيار كامل در جذب و يا اخراج نيروهاي شـركـتـي(قـرارداد        

، برخي از سازمان هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها تعديل نيروهاي زيـر  91موقت) خود در سال  
يكسال سابقه را آغاز كرده اند ... معضل انعقاد قراردادهاي موقت و كوتاه مدت، كاهش امنيت    
شغلي ناشي از آن، افزايش فشار كارفرمايان به كارگران ... از ناحيه انعقاد قراردادهاي موقت تا    

درصد از كل قراردادها كه مصوبه هيات وزيران تاكيد دوباره اي بـرافـزايـش ايـنـگـونـه           80
درصـد     40قراردادها است ... يك مقام مسئول كارفرمايي با اعالم اينكه به صورت متوسـط       

نيروهاي شاغل در بخش هاي دولتي داراي سابقه كمتر از يكسال كار هستند، گفت، در برخي 
از سازمان ها اعالم شده كه ديگر نيازي به وجود آنها نيست و قراردادهاي جـديـد تـمـديـد          

مطابق آمار انتشار يافته از سوي نهادهاي وابسته به جمهوري اسالمي، فقط در   “  نخواهد شد. 
ارديبهشت مـاه، گـزارش      4سال گذشته بيش از صد هزار كارگر اخراج شدند. خبرگزاري ايلنا،  

دبيركل خانه كارگر وضعيت واحدهاي توليدي كشور را بحراني اعالم كرد و گـفـت،   ”داده بود: 
هزار كارگر در بيش از يك هزار واحد توليدي اخـراج     100طبق آمارهاي رسمي سال گذشته 

اتحاديه كارگران قراردادي و پيمـانـي   “همچنين بايد به آمارهاي ارايه شده از سوي “  شده اند. 
به دليل عدم پرداخـت يـارانـه      ” ارديبهشت ماه، گزارش مي دهد:  12استناد كرد. ايلنا،  “كشور

واحد توليدي ورشكست شده انـد و در سـال            300واحدهاي توليدي طي يك سال گذشته 
واحد بحراني در كل كشور شناسايي شده اند. فقط در واحدهاي   700هزار و  2گذشته بيش از 

 “ درصد كارگران پيماني اخراج شدند. 12بزرگ توليدي بيش از 
كه مطابق آمار اكـنـون    -اين موج گسترده اخراج ها و رواج قراردادهاي موقت و سپيد امضا

 -بركميت و كيفـيـت جـنـبـش كـارگـري            -درصد كل كارگران كشور را در برمي گيرد 80
ها، كليه كارشنـاسـان    سنديكايي موجود اثرهاي نامطلوب بسيار باقي گذارده است. عالوه براين 

ها، بخش مهمي از كارگران صـنـعـتـي        اتفاق نظر دارند كه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه
دهند و به صف طوالني بيكاران پرتاب خواهند شد. اين وضعيت، عامـل    كارخود را از دست مي

اصلي پديده دستمزدهاي معوقه در تمامي واحدها و كارخانه هاي صنعتي و خدماتي اسـت. از     
يك سو رواج اقتصاد انگلي و غير مولد سبب ورشكستگي و ركود واحدهاي توليدي مي گـردد  
و نيز با اجراي آزاد سازي اقتصادي هزينه توليد افزايش يافته و در نتيجه فشار بـه كـارگـران      
شدت مي گيرد، و از ديگر سو سطح پايين و نازل دستمزدها زندگي ميـلـيـون هـا خـانـواده           
كارگري را به مرز تالشي و انهدام مي رساند.  ايلنا، در فروردين ماه، با اشاره به وضعيت وخيم  

در اواخر سال گذشته شوراي عالي كار بـا مصـوبـه      ” صنعت و توليد، با صراحت اعالم داشت:  
مزدي مانند هميشه آب پاكي را بردستان كارگران ريخت و اميد آن ها را مبني بردريافت يـك  
دستمزد حداقلي به نااميدي تبديل كرد. دستمزدهاي كنوني زير خط فقر است. اين مزد نفـس    

با موج گراني سرسام آور در هفته هاي اخير، موضوع دستـمـزد عـادالنـه       “  توليد را مي گيرد. 
 كارگران بار ديگر به يك مبحث جدي و مناقشه برانگيز بدل گرديده است. 

 233هزينه، كسري    -افزايش فاصله درآمد” ارديبهشت ماه، گزارش داد:   17روزنامه شرق، 
هزار توماني حقوق كارگران، با افزايش شكاف بين حداقل دستمزد و سبد معـيـشـت خـانـوار        

درصد هزينه  40هزار توماني حداقل مزد امسال فقط  389كارگري در سال هاي اخير، مصوبه 
هزار تومان كسري مواجه اند كه اين مسالـه بـاعـث       233ها را پوشش مي دهد و كارگران با 

تا  9درصد آنان به انجام كار دوم شده است. در سال هاي گذشته با وجود افزايش   50تحريك 
درصد حداقل دستمزدهاي كارگران و مشموالن قانون كار در هر سال خانـوار كـارگـري       20

نتوانسته است تناسب چنداني بين هزينه ها و درآمد ماهانه خود ايجاد كند و اين وضعيـت بـا     
با معيار قـراردادن  “  جابه جا شدن قيمت ها و افزايش يك باره آن در بازار، بدتر نيز شده است. 

در خصوص ميانگين شاخص بهاي كاال و    “بانك مركزي جمهوري اسالمي“آمارهاي رسمي 
خدمات مصرفي درسال هاي اخير، مي توان اين نتيجه را گرفت كه دستمزد واقعي كـارگـران   
ايران در مقايسه با تورم بسيار پايين تر از دستمزد اسمي است. به عبارت ديگر، طي چند سـال   
اخير، به ويژه پس از اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي، نه تنها دستمزد كارگران مطابـق نـرخ     
واقعي تورم افزايش نيافته، بلكه سقوط قدرت خريد و سطح زندگي طبقه كـارگـر و ديـگـر           

ارديبهشت ماه، با استناد به آمـارهـاي بـانـك          2زحمتكشان را شاهد هستيم. روزنامه شرق،  
در دو سال گذشته افزايش ضريب حقوق كارمندان و كارگران كمتر از نـرخ    ” مركزي، نوشت:  

در همين رابطه، ايلنـا، در    “  تورم بوده واين مساله موجب كاهش سطح رفاهي آنها شده است. 
هـاي     آستانه روز جهاني كارگر، با اشاره به جهش قيمت ها و گراني مواد غذايي و ديگر قـلـم  

درصدي برخي اقالم مصرفي زندگي كـارگـران    60تورم ” كاالي مصرفي، خاطر نشان ساخت: 
كيلو گوشت منجمد وارداتي ويا  1را دشوارتر كرده است. با محاسبه اينكه كارگران براي خريد  

يك شانه تخم مرغ چند روز از حقوق خود را بايد بپردازند مي توان به تصويري از وضـعـيـت      
نكته پراهميت اينجاست كـه، در      “  معيشتي آنان دست يافت. 

ميليون دالري منفي ايـران     1گونه يي بود كه تراز تجاري 
ميليون دالر  486به بيش از  87از تجارت با آمريكا، درسال 

ميليون دالر    66ايران در قبال  87افزايش يافت ... درسال    
ميليون دالر    552صادرات كااليي به آمريكا، چيزي بالغ بر 

به اين ترتيب و با استنـاد بـه ايـن آمـار           “  واردات داشت. 
رسمي، در پسِ هياهوي تبليغاتي احمدي نژاد و شعـارهـاي   
توخالي او برضد آمريكا، هر ساله بر ميزان واردات از آمريكا 
به كشور افزوده شده است و تراز بازرگاني خارجي به زيـان  
ايران و به نفع آمريكا چرخيده است. درحقيقت مـي تـوان      
گفت، احمدي نژاد با شعارها و عوام فريبي هاي خـود بـه       

 شركت ها و كارتل هاي آمريكا نفع و بهره رسانده است!
اين فقط آمريكا نيست كه در روابط تجاري با جمهـوري  
اسالمي برنده بوده ودست باال را دارد. تركيه و كره جنوبـي   
نمونه هاي ديگر داد و ستدهاي تجاري به زيـان مـنـافـع       

اسفند ماه گذشتـه،   25ايران هستند. روزنامه دنياي اقتصاد،  
توافق ايران و تركيه برسركاهش تعرفـه هـا،     ” گزارش داد:  

درشرايطي كه تحريم ها، مشكالت بسياري چون عدم نقل 
و انتقال پول وگشايش ال سي را براي فعاالن اقـتـصـادي    
رقم زده اند، فعاالن [بخوان: تجار عمـده شـركـت هـاي           
تجاري] ايران وتركيه راهكار جالبي را پيش پاي يكديـگـر    

مـعـنـي    “  گذاشته اند، تهاتر كاال به جاي نقل و انتقال پول. 
اين است كه ايران نفت و گاز، ميعانات “  راهكار جالب” اين 

گازي و محصوالت پتروشيمي پر ارزش خود را به تـركـيـه    
صادر ودر مقابل از تركيه كنسرو گـوجـه فـرنـگـي، رب،          
آدامس، لباس، ماكاروني، شكالت، بيـسـكـويـت و انـواع          
اجناس بنجل وغير استاندارد وارد مي كند. مطابق گـزارش     
رسانه هاي همگاني، قرار است با كاهش تعرفه ها حـجـم     

ميليـارد دالر     15مناسبات تجاري ايران وتركيه به بيش از 
تركيه بيش از  1390ماه نخست سال  10ارتقا يابد. تنها در  

ميليون دالر كاال [اغلب كاالهـاي غـيـر        500ميليارد و  2
استاندارد و بنجل] به جمهوري اسالمي صادر كرده اسـت.     
در روابط بازرگاني با تركيه نيز تراز تـجـاري جـمـهـوري          
اسالمي منفي است. واردات سيل آسا و بنيان كن كاالهاي  
خارجي به شدت به زيان اقتصاد ملي و توليد داخلي اسـت.    

ترين سيـسـتـم     اين واردات در وضعيتي ادامه دارد كه بزرگ
الكترونيكي پرداخت مالي در جهان كه به سويفت شـهـرت   

، سرويس دهي به بانـك   1390دارد از اواخر اسنفد ماه سال 
ها و موسسه هاي مالي تحريم شده جمهوري اسالمـي را    

هزار ميليارد دالر پول را  6قطع كرد. سيستم سويفت روزانه  
در سراسر جهان جابجا مي كند و رژيم واليت فقيه نيـز از    
استفاده كنندگان اين سيستم الكترونيكي نقل و انـتـقـال        
جهاني پول به شمار مي رفت. بسياري از شـركـت هـاي         
تجاري و بخش مهمي از دادو ستد نفت ايران از طريق اين 
سيستم صورت مي گرفت. به هر روي، با همه اين تحريـم   
ها دروازه هاي كشور براي كاالهاي خارجـي هـمـچـنـان        
گشوده است و توليد ملي زير آوار اين واردات قرار دارد. بـي   

اسفند ماه گذشته، گزارش داده بـود:   26دليل نبود كه ايلنا، 
در ايران سياست هاي دولت توليد محور نبوده و بـخـش     ” 

واردات و كاالهاي وارداتي رونق بيشتري دارند ... با تـوجـه      
به واردات بي رويه انواع كاالهاي مصـرفـي بـه عـنـوان          
سياست دولت در مقابله با تورم ... از توان تـولـيـد گـران            
داخلي به عنوان عامالن ايجاد و يا حفظ اشتغـال مـوجـود      

 “كاسته است.
واردات بي رويه وتسلط ويرانگر سرمايه بزرگ تجاري كه 
بر بازرگاني خارجي و شبكه توزيع داخلي چنگ انـداخـتـه      
است، به خودي خود سيما و ماهيـت اقـتـصـاد در حـال            
اضمحالل، غير مولد، و انگلي رژيم واليت فقيه را بيش از   
پيش آشكار مي سازد. تراز منفي بارزگاني خارجـي، خـروج      
ارز از كشور، فقر روبه گسترش، نمونه هايي از اين اوضـاع    
فاجعه بار است كه تسلط مرگبار سرمايه بزرگ تـجـاري و     
متحد آن، سرمايه ديوان ساالر (بوركراتيك)، بـر حـيـات          

 اقتصادي كشور موجب و علت آن بوده و هست!  -سياسي

 اخراج هاي گسترده، قراردادهاي موقت، و ركود واحدهاي توليدي 
 مبارزه كارگران و زحمتكشان با سياست هاي ضد مردمي ارتجاع حاكم 

  3ادامه در صفحه 
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واردات بي رويه، خروج سرمايه، و 
 ترازِ منفي بازرگاني خارجي

در پي شدت پيدا كردن واردات در طول سه دهه گذشتـه،  
ميليارد دالر ارز از كشور خارج شـده اسـت.      770بيش از 

درآمدهاي ارزي به جاي رفاه مردم، تقويت بنيه توليدي، و   
شكوفايي اقتصاد ملي، صرف خريد كاالهاي مختلف از خارج 
شده، و نتيجه آن حضور و تسلط مخرب سرمـايـه بـزرگ      
تجاري در حيات سياسي، اقتصادي به بهاي فقر روز افزون 

 مردم ايران است!
انتشار برآوردهاي بانك مركزي جمهـوري اسـالمـي در خصـوص           

درصدي بهاي مواد خوراكي به همـراه كشـمـكـش        156تا  50افرايش 
جناح هاي مختلف ارتجاع حاكم بر سرچگونگي و زمان اجراي فـاز دوم    
برنامه آزاد سازي اقتصادي و سپس حمايت ولي فقيه از اجراي فـاز دوم    

ها، موضوع واردات سيل آساي كـاالهـاي خـارجـي و          هدفمندي يارانه
اثرهاي مخرب آن براقتصاد كشور را بار ديگر بـه صـدر خـبـرهـا و              

 هاي رسانه هاي همگاني كشاند. گزارش
هاي دولت و مجلس برسرزمان و شيب اجراي فـاز   درگرماگرم اختالف

وزير صنعـت، مـعـدن و         -آزادسازي اقتصادي-دوم هدفمندي يارانه ها
تجارت در پاسخ به پرسش هاي متعدد راجع به گـرانـي هـاي اخـيـر            
خصوصا افزايش قيمت مواد خوراكي، ضمن ارايه برنامـه هـاي دولـت        

ميـلـيـارد     24اجازه واردات به مبلغ “  مهار گراني” يادآوري كرد كه، براي 
ارديبهشت ماه، گـزارش     16دالر داده شده است. روزنامه دنياي اقتصاد،  

ميلـيـارد    24وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم جزييات واردات ” داد:  
دالري، از برنامه هاي جديد براي ... كاهش قيمت تمام شده خبر داد تـا     

 24به اين ترتيب، عبور از بحران كنوني قيمت ها آسان تـر شـود ...              
ميليارد دالر وارداتي اسـت كـه      70تا  60ميليارد دالر مصوب بخشي از 

همه ساله صورت مي گيرد. درهمين مورد معاون وزير صنعـت، مـعـدن       
ميليارد دالر مجوز اخير واردات رديف بودجـه اي     24وتجارت نيز گفت، 

نيست، بلكه تخصيص ارز رسمي از طريق بانك مـركـزي بـراي وارد        
 “كنندگان [بخوان: دالل ها و تجار بزرگ] است.

ميليارد دالري براي واردات به معناي نابودي باز هـم   24صدور مجوز 
بيشتر توليد داخلي است. اين سياست فقط و فقط در خـدمـت كـالن           
سرمايه داري انگلي و غير مولد كشور بوده است كه از سـويـي بـا ارز        
رسمي بانك مركزي اقدام به واردات مي كند و از ديگر سو همان كاالها 
را در شبكه توزيع داخلي و با كمك واسطه ها احتكار كرده و با قـيـمـت    
گزاف در بازار داخلي به فروش مي رساند و سودهاي نجومي به چـنـگ   
مي آورد. درخصوص پيامدهاي چنين سياست هايي، آمار اخير از خـروج     
ارز و سرمايه و غارت ثروت ملي از سوي سرمايه بزرگ تجاري گويـا و    
درعين حال تكان دهنده است، و ابعاد تخريب اقتصاد ملي در طول سـه  
دهه اخير و علت هاي فقر و بدبختي مردم را نشان مي دهد. روزنـامـه      

ارديبهشت ماه، درگزارشي با اشاره بـه بـرآوردهـاي         14دنياي اقتصاد، 
 30مـرور    ” آماري درخصوص سه دهه واردات بي رويه، از جمله نوشت:  

 770سال واردات به كشور، نگاهي به آمارهاي رسمي از خروج بيش از   
سال گذشته در پي تشديد واردات خبـر   31ميليارد دالر ارز از كشور طي 

ميـلـيـارد     24مي دهد. به تازگي نيز دولت طي مصوبه اي اجازه واردات  
ميليارد دالر آن شامل مواد غذايي و كاالهاي اسـاسـي    10دالري را كه 

 “مصرفي است، داده است.
درحالي كه اقتصـاددانـان و     ” در ادامه اين گزارش يادآوري مي گردد:  

كارشناسان بزرگترين مانع رونق توليد ملي را واردات بي رويه كـاالهـاي   
مصرفي مي دانند، ضمن آنكه در كنار واردات رسمي اين كاالها، قاچـاق  
نيز به شكل گسترده اي هر روز به توليد ضربه مي زند، براسـاس آمـار     

 770بيـش از       90تا  61رسمي گمرك و بانك مركزي، طي سال هاي 
ميليارد دالر ارز به دليل واردات از كشور خارج شده است كه اين رقم به 

تشديد شده است ... ارزش واردات در پـنـج         90تا  83ويژه درسال هاي 
ميليارد  286رشد شديد داشته و به  90تا  86سال پاياني يعني سال هاي 

 48از      90تـا       86دالر رسيده است. واردات ساالنه به كشور از سال    
ميليارد دالر بوده است ...اخيرا دولت در مصـوبـه اي         64ميليارد دالر تا 

 “ميليارد دالر كاال را صادر كرده است. 24ويژه مجوز واردات 

اين آمار وضعيت بازرگاني خارجي جمهوري اسالمي را آشكار مي سـازد، بـه       
ويژه در طول چند سال اخير دولت ضد ملي احمدي نژاد با واردات سيل آسـا و      
بنيان كن خارجي كمر توليد را خم كرده است. اين امر سبب كاهش چشمـگـيـر     
صادرات (صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي) شده و تراز بازرگـانـي     

اسفند مـاه پـارسـال، در           7خارجي كشور را منفي ساخته است. روزنامه شرق،  
، از جمله نوشت: “ ميليارد دالر منفي شد 16تراز تجاري ايران ” گزارشي با عنوان:  

 11ميليارد دالر منفي است ... اقالم عمده وارداتي طي       16تراز تجارت خارجي ” 
) شمش از آهن و پوالد غير ممزوج ... برنج ... و دانـه ذرت               1390ماهه سال ( 

 “دامي بود.
هاي بازرگاني با جمهـوري   در همين گزارش عمده طرف هاي خارجي درمعامله

اسالمي به ترتيب عبارتند از: امارات متحده عربي (واسطه واردات از آمـريـكـا،          
انگليس، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، كانادا، استراليا، و ديگر كشورهاي غربي)، چـيـن،    

 كره جنوبي، آلمان، وتركيه.
درحالي كه آخرين آمار رسمي منتشر شده از سوي گمرك حـاكـي از تـداوم        
واردات سيل آسا به كشور و تراز منفي بازرگاني خارجي رژيم واليت فقيه اسـت،  

اند، و  مسئوالن ريز و درشت دولت احمدي نژاد مدعي افزايش صادرات غير نفتي
اين امر را يكي از دستاوردهاي خود تلقي مي كنند. افزايش آمار صادرات ايـران     
در چند سال گذشته ناشي از رشد توليد، حمايت از توليد كنندگان و صنعتگران و   
از اين قبيل رويكردها نيست، بلكه نتيجه ترفند دولت احمدي نژاد، يا به عـبـارت   

 7ديگر، تعريف ساختگي از صادرات است. دراين زمينه افشاگري روزنامه شرق،    
اسفند ماه پارسال، به اندازه كافي گويا است. اين روزنامه با اشاره به تراز مـنـفـي     

براساس قرائت جديد دولت هاي نهم ” تجارت جمهوري اسالمي از جمله نوشت:  
و دهم از صادرات غير نفتي كه ميعانات گازي را نيز جزو صادرات غير نفتي بـه    

“ ميليارد دالر منفي اسـت.   16حساب مي آورد، بازهم تراز تجاري ايران به ميزان 
گزارش وضعيت ” اسفند ماه گذشته، تاكيد كرده بود:   16به عالوه، روزنامه شرق، 
) توسط گمرك منتشـر شـد.      1390ماهه نخست ...(    11تجارت خارجي كشور در 

ميليارد دالر صادرات  39براساس اين گزارش از ابتداي امسال تاكنون نزديك به 
ميليارد دالر واردات داشته ايم. البته در خصوص آمار صادرات غير نـفـتـي        55و 

ابهاماتي نيز مطرح شد ... آنچه حائز اهميت به نظر مي رسد، وضعيت اسف بـار       
 “مثلث سنتي صادرات غير نفتي ايران يعني، فرش، پسته وخاويار است.

درصد صادرات غـيـر    57نزديك به ” دراين مطلب با ارايه آمار اعالم مي شود:  
نفتي كشور را ميعانات گازي ومحصوالت پتروشيمي به خود اختصاص داده انـد    
كه شايد بتوان آنها را صادرات شبه نفتي ناميد ... زماني كه دو بخش عمده شبـه     
نفتي در صادرات غير نفتي را از كل صادرات غير نفتي كسر كنيم ... دراين حالت    

 “ميليارد خواهد بود.38/12كسري تراز تجاري ما چيزي نزديك به 
از سوي ديگر انتشار آمارهاي رسمي نشانگر ادامه روند واردات بي رويه بررغم 

در بهمن  -ايلنا  –هاي ناشي از آن است. خبرگزاري كار ايران   تحريم ها ومشكل
هـزار   755ميليون و  3) مجموعا  1390در ده ماه (سال  ” ماه گذشته، گزارش داد:  

بندر تجاري، وارد كشور شده اسـت ...         6تن گندم، ذرت و جو از طريق  444و 
 “اين سه محصول مهم كشاورزي براي مصارف دامي راهي كشور شده اند.

هزار تن گندم از آمريكا بـود.   120ترين خبر درخصوص واردات، خريد  اما مهم
وزارت كشـاورزي    ” اسفند ماه پارسال، گزارش داد:       12ابتدا خبرگزاري فارس، 

هزار تن گندم از آمريكا خـريـداري كـرده       120آمريكا اعالم كرد ايران بيش از 
است. ... اين بار ميزان خريد گندم ايران از آمريكا به باالترين حد خود از ... سال        

ميالدي رسيده است. سخنگوي وزارت دارايي آمريكا نيز تـاكـيـد كـرد           2008
هرگونه صادرات گندم آمريكا به ايران نياز به مجوز رسمي وزارت دارايي آمريكـا  

 “خواهد داشت.
رشد روابـط تـجـاري      ” اسفند ماه پارسال، نيز گزارش داد:   13روزنامه اعتماد، 
تاكنون ميزان واردات كاال از  85سال گذشته. از ابتداي سال   5ايران و آمريكا در 

اين كشور(آمريكا) رو به افزايش گذاشته است. خبر خيلي كوتاه است: ايـران از          
هزار تن گندم خريده است ... اين ميزان گندم براي پـر كـردن دو           120آمريكا 

 “كشتي بزرگ تجاري كافي بوده است.
در ادامه اين گزارش، به تراز تجاري دو طرف يعني رژيم واليت فقيه و آمريكا 

نگاهي به گزارش هاي آماري تجارت خارجي ايران و آمريـكـا   ” اشاره شده است:  
 80نشان مي دهد كه تراز تجاري مثبت ايران با اين كشور در نيمه نخست دهه   

(خورشيدي) به سمت منفي شدن درنيمه دوم اين دهه حركت كـرده اسـت ...           
ميلـيـون دالر      108رقمي بالغ بر  1380ارزش صادرات ايران به آمريكا در سال 
ميليون دالر بود كـه حـاصـل ايـن            73وميزان واردات ما از كشور فوق حدود 

ميليون دالري به نفع ايران بود. اين وضع تا پايـان    34تجارت، تراز تجاري مثبت
به بعد ايـن   85بر سطح مبادالت تجاري دو كشور حاكم بود اما از سال  84سال 

روند كامال برعكس شد، به طوري كه از اين سال، تـراز تـجـاري حـاصـل از            
فاصله واردات و صـادرات         85مبادالت براي ايران منفي شد ... از ابتداي سال    

ميان ايران و آمريكا به نفع طرف تجاري ما رو به افزايش گذاشت. اين روند بـه     
 7ادامه در صفحه 
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 كند. يي براي تنبيه كردن يك كشور مستقل استفاده مي زمينه و بهانه
نتيجه اينكه، مردم كشور ايران به كمبود و نبود مواد غذايي، دارو، و ديـگـر         

هـاي     شوند. ما به خوبي آگاهيم كه تـحـريـم     كاالهاي اساسي و ضرور دچار مي
هـاي     اقتصادي وخامت زندگي مردم، بيكاري، گرسنگي، بيـمـاري، و آسـيـب        

شود، و سدي است در برابر پيشرفت، كه حق هر كشـوري   اجتماعي را موجب مي
 است.

مقابله و مبارزه  “ خاورميانه جديد” هاي امپرياليسم براي ايجاد يك  بايد با نقشه
ها را محكوم كرد. به همين دليل، ما همبستگي خود را با مردم ايران بر ضد   و آن

كنيم. در شرايط كنوني، حمله به كشـور    هرگونه تجاوز نظامي يا جنگ اعالم مي
ثباتي در منطقه و آغاز يك جنگ طوالني و خونين خواهد بود كـه   شما موجد بي

يي اقتصادي به بـار     هاي بسياري را نابود خواهد كرد و فاجعه جان و مال خانواده
 خواهد آورد.

هـاي اقـتـصـادي و            حزب كمونيست برزيل، در موضع مخالفت با تحـريـم  
 داند. هاي جنگ، خود را در كنار حزب توده ايران و زحمتكشان ايران مي مخاطره

 ريكاردو آلمايو آبريو
 )PCdoBالمللي حزب كمونيست برزيل ( دبير بخش روابط بين

 )2012مه  7(   1391ارديبهشت ماه  18
 

 پيام همبستگي حزب كمونيست پاكستان 
 

رفقاي گرامي حزب تـوده ايـران،     
 درودهاي رفيقانه ما را بپذيريد

حزب كمونيست پاكستان همـواره  
رابطه برادرانه و احساسي عـمـيـقـي     
نسبت به مردم ايران، و مبارزه بزرگ 
و بي سابقه اي كه از سـوي حـزب     
توده ايران سازمان داده شده اسـت،    
داشته است. حـزب كـمـونـيـسـت          
پاكستـان بـديـن وسـيلـه كـارزار             
همبستگي با مردم زحمتكش ايـران    
كه حزب توده ايران آن را سـازمـان     
داده است، مورد تائيد وحمايت قـرار    

دهد. ما با مؤثرترين واژگان ممكن، تحريم هاي غيرانساني تحميلي و فضاي   مي
تهديدآميزجنگ طلبانه برپا شده از سوي قدرت هاي امپرياليستي بر ضـد مـردم     
ايران را محكوم مي كنيم. مردم ايران همواره و در مقابله با همه دشواري هـا و     
تهديدهاي خصمانه، حزب كمونيست پاكستان و مردم پاكستان را در كنار خـود    

 خواهند داشت.   
با تجديد همبستگي هاي عميق و بهترين آرزوهاي برادرانه بـراي پـيـروزي        

 مبارزه شما.
 دكتر شفيق احمد 

 مسئول شعبه روابط بين المللي حزب كمونيست پاكستان
 

 تظاهرات در پايتخت هاي جهان بر ضد جنگ
اجـالس سـران      25ارديبهشت ماه، همزمان با برگزاري  31و  30در روزهاي 

در شـيـكـاگـو(آمـريـكـا)،            “  سازمان پيمان آتالنتيك شمالي”  كشورهاي عضو 
پيمايي هاي اعتراضي در مخالفت با سياست هاي نظامـي گـري      تظاهرات و راه

امپرياليسم و تجاوزگري پيمان ناتو در نقاط مختلف جهان برگزار شد. به دعـوت   
نيروهاي ضد جنگ و سازمان هاي صلح از  كشـورهـاي    ،”شوراي جهاني صلح“

مختلف در شيكاگو تظاهرات كردند. با توجه به تهديدهـاي مـاه هـاي اخـيـر             
كشورهاي امپرياليستي بر ضد ايران، شعار هاي اصلي شركت كـنـنـدگـان در         
تظاهرات، مخالفت با جنگ و حمله نظامي به ايران بود. در لنـدن، پـايـتـخـت         

ارديبهـشـت    30، در روز “ ائتالف براي پايان دادن به جنگ” انگلستان، به دعوت 
ماه، تظاهراتي در مقابل سفارت اياالت متحده آمريكا واقع در ميدان گراسـويـنـر    

“ نه به ناتو، به ايران حمله نكنيـد!  ” لندن برگزار شد. در اين تظاهرات كه با شعار  
، رهبر مشهور جنبش ضد جنگ، سنديكاليست بـا  “ اندرو موري“انجام شد، رفيق 

 “ اندرو مـوري “نفوذ، و عضو برجسته حزب كمونيست انگلستان، سخنراني كرد.  
در سخنان خود در جمع تظاهر كنندگان، اجالس سران كشورهاي عضو ناتو  را   
همسانِ اجالس جنايتكاران جنگي دانست و محكوم كرد و از جـملـه گـفـت:         

دست ها از خاورميانه كوتاه!  ما اجازه نخواهيم داد كه سناريوي ليـبـي دوبـاره       “
   ”تكرار شود.

 

 كارزار بين المللي در اعتراض به: 
تهديدهاي نظامي و به كارگيري 

 ها بر ضد ايران تحريم
جـنــبــش بــيــن    
المللي حمـايـت از     
صلح و مخالفت بـا  
سياست هاي جنگ 
طلبانه امپرياليـسـم   
آمريكا در رابطه بـا  

مان، در هفتـه   ميهن
هاي گـذشـتـه بـا       
ادامه اعـتـراض از     
سوي نـيـروهـاي      
صلح طلب، مترقي، 
چپ، و كمونيـسـت   
در كشـــورهـــاي    
مختلف، ابعاد وسيع 
تري به خود گرفت. 

كوشش هاي حزب توده ايران در فراخواندن حزب هاي كمونيست جهـان  
به همبستگي با زحمتكشان كشور و مخالفت با سياست تحريم اقتصـادي  

هاي چشمگيري دربر داشته و به بسيـج و     و تهديد به حمله نطامي، نتيجه
گسترش اين جنبش پراهميت در جهان كمك كرده است. درهفته گذشته  

(متحد)، هفته گذشته، در تماس با حزب    “ حزب كمونيست سوريه“رهبري 
 ”هاي كمونيست جـهـان   بيانيه مشترك حزب“توده ايران، حمايت خود از 

در اعالم همبستگي با طبقه كارگر و زحمتكشان ميهن مان، كه در آستانه 
منتشر شد، اعالم كرد.  با اضافه شدن امضاي رفقـاي    “ روز جهاني كارگر“

، اين سند بسيار با اهميت كه در مـحـافـل      “ بيانيه مشترك“اي به  سوريه
كارگري و سياسي كشور بازتاب وسيعي داشته است، از سوي تمامي حزب 

كارگري منطقه خاورميانه مورد حمايت گرفته است. در     -هاي كمونيست
(كه در دولت اين كشور  “  كمونيست برزيل“پرقدرت  “ حزب“همين رابطه، 

بـيـانـيـه     “ارديبهشت ماه، با حمايت از متن    17نيز شركت دارد)، در روز  
ضمن مخالفت با سياست تهديد به مداخلـه نـظـامـي و بـه             ،”مشترك

كارگيري تحريم هاي فلج كننده اقتصادي بر ضـد ايـران بـا مـبـارزه              
زحمتكشان ميهن در راه صلح و پيشرفت، و براي دموكراسي و عـدالـت       
اجتماعي، اعالم همبستگي كرد. با حمايت حزب هاي كمونيست سـوريـه    
(متحد) و برزيل، تعداد حزب هاي امضاء كننده اين سـنـد مـهـم، كـه              
نمايشگر مخالفت جهاني با تهديد هاي نظامي و گسترش تحريـم هـاي     
اقتصادي بر ضد ميهن ما و بازتاب دهنده همبستگي و حمايت پـرقـدرت     

 35، به    حزب هاي كمونيست جهان از مبارزه زحمتكشان كشورمان است
 حزب رسيد.  

 
 پيام همبستگي حزب كمونيست برزيل  به 

 حزب توده ايران
 

 رفقاي حزب توده ايران
ضمن همبسـتـگـي بـا       
ــران و          ــوده اي حــزب ت
زحمتكـشـان ايـران، مـا         

هـاي اقـتـصـادي        تحريم
اعمال شده برضد ايران از   
سوي اياالت متحد آمريكـا  
و اتحاديه اروپا را محـكـوم   

كنيم. امپرياليـسـم بـه        مي
منظور تأمين و گسـتـرش     
تسلط خود بر خاورميانه و   
آسيا، گستاخانه از بـرنـامـه    

اي ايران در حـكـم       هسته
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هاي مشترك كنوني را در    چالش “ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي”  -ك.م. 
برنامه ميان مدت خود مد نظر قرار داده است، كه وظيفه اصـلـي آن ايـجـاد           

است، و در آن      -از جمله جامعه -هاي كليدي قدرت هماهنگي بين همه پايگاه
هاي قدرت حضور دارد. ما بر اين بـاوريـم     قدرت مردم شانه به شانه ديگر پايگاه

كه، اگرچه دولت متمركزترين پايگاه قدرت است، اما تنها پايگاه قدرت نيست، و 
هاي قدرت مـردمـي      هاست. پايگاه  هاي قدرت و در كنار آن فقط يكي از پايگاه

بايد در امور كشور مشاركت كنند، و به منظور اطمينان يافتن از اينـكـه هـيـچ       
شود، پيكـار   هاي طبقه كارگر گرفته نمي يي بدون توجه به ديدگاه تصميم كليدي

 كنند.
نيروي چپِ داراي نـظـم و     ” خود را  “ كنگره ملي آفريقا”  -ن.م.  
هميشه يك نيروي چپ بوده اسـت؟  “  كنگره“داند. آيا   مي“  اصول
 هاي اساسي اين صفت چيست؟ ويژگي

هميشـه در كـنـار         “ حزب كمونيست“در حالي كه به طور تاريخي  -ك.م.  
كـنـگـره مـلـي        “  بخش آفريقاي جنوبي حاضر بوده است، جنبش ملي و آزادي

جنـبـش   ” لنينيست ديگر مثل  -اساساً از اينكه به يك حزب ماركسيست “ آفريقا
تبديل شـود،   “ بخش موزامبيك جبهه آزادي” (امپال) يا    “ خلق براي آزادي آنگوال

پرهيز كرد. در شرايط مشخص آفريقاي جنوبي، در حالي كه حزب كمونـيـسـت     
بـه     “ كنگـره “است، تالش براي تبديل  “ كنگره“سابقه فعاليتش به قدمت خود 

يك حزب سوسياليستي ضرورتي نداشت، آن هم در جايي كه در كـنـفـرانـس       
راهبـردهـا و     ” در سند  “ كنگره“، 1969مشورتي موروگورو (در تانزانيا) در سال   

يي اعـالم     براي رسيدن به جامعه  چكيده مطلب را به صورت مبارزه“  ها تاكتيك
شود؛ و اين درست هـمـان    كرد كه در آن به بهره كشي از انسان پايان داده مي

 در نخستين كنفرانس امپال در لوآندا زد. “اوليور تامبو“حرفي است كه 
اگر امكان دارد لطفاً كمي درباره پيوند دروني و متقـابـل    -ن.م.  

، انقالب دموكراتيك ملي، و مبارزه راهبردي كنوني “ منشور آزادي” 
در راه سوسياليسم تـوضـيـح     “ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“

 دهيد.
براي پاسخ دادن به اين پرسش، الزم است كه سهـم كـلـيـدي و          -ك.م.  

را به ياد آوريم كـه     “ آفريقا  كنگره ملي“گيري و رشد  تاريخي حزب ما در شكل
در “  حـزب “هاي كنـونـي      راهنماي مفيدي است براي درك وظيفه و مسئوليت

كه تشكيالت پيشگام و رهبري كننده در ائتالف نـيـروهـاي     “ كنگره“ارتباط با 
ها سال، و بدون اينكه بخواهيم ماهيت طبقاتي چنـدگـانـه     مترقي است. طي ده 

را بـه     “ كنگـره “را در حكم يك جنبش وسيع انكار كنيم، يا بخواهيم  “ كنگره“
زدودن   در“  كـنـگـره   “ما به    “ حزب“يك تشكيالت سوسياليستي تبديل كنيم، 

مـان را بـر اسـاس           اش كمك كرد. براي اين كار، ما مبارزه  هاي بنيادي همتو
 ريزي كرديم: هاي زير پايه ضابطه

م    - مبارزه در چارچوب يك پيكار ضدامپرياليستي اصولي، در مقابل اين تـوهـ
 ضرر؛ ، فرايندي است اساساً مترقي و بي“نوگرايي”كه روند جهاني 

به پيش راندن مبارزه ملي و دموكراتيك (در انقالب دموكراتيك ملـي) در       -
وسيله فروش مواد خام خود، به صورت يـك عضـو      حالي كه آفريقاي جنوبي به

 پيراموني در حلقه جهاني سرمايه وارد شده است، اما در مركز آن قرار ندارد؛
هـايـي از        به پيش راندن مبارزه ملي و دموكراتيك در شرايطي كه جنـبـه   -

كننـد و     سختي مي استعمار نوعِ خاص آفريقاي جنوبي (و آپارتايد) همچنان جان  
هم ادامه دارد. دموكراسي واقعي فقط وقتـي   “  دموكراسي” حتي در شرايط وجود 

هاي استعمار و آپارتايد به طور كامل از مـيـان      وجود خواهد داشت كه اين جنبه
بروند، و اين هدف فقط وقتي حاصل خواهد شد كه بپذيريم مـبـارزه مـلـي و         

يي است غيرنژادي، غيرجنسيتي، و دموكراتيك، كه هدفـش   دموكراتيك، مبارزه
 بهروزي و زندگي بهتر براي همه است.

ها؛ يعني در مقابل سياست از باال بـه پـايـيـن،        تحكيم و تقويت صف توده -
هاي صرفاً تكنيكي، اخالق و موعظه، و سپردن انحصاري سياسـت   گيري تصميم

هـاي     ويژه طبقه كارگر در زميـنـه   ها و به به نخبگان، بايد به نيرو و مبارزه توده
 سياسي، نظري، سازماني، و بسيج آنان اتكا كرد؛

كنار گذاشتن سنّت تالش براي پذيرش و وارد شدن به اقتصاد سـيـاسـي       -
گـيـري از      موجود (تظاهر به رعايت حقوق شهروندي؛ يا در شرايط معاصر، بهره 

، و در عوض، همت گماشتن در عـرصـه       “) پوستان توانمند كردن اقتصاد سياه” 
 مبارزه انقالبي براي دگرگون كردن نظم اجتماعي، اقتصادي، و سياسي.

، بخش بزرگي از نقش و سهم مهمي كـه    2000و اوايل دهه  1990در دهه 
عـمـد      داشت بـه  “ كنگره“اش همراه با  ها ساله ما در مبارزه مشترك ده “ حزب“

داري جهاني كنوني و همراه با  پايمال و زدوده شد. در زمينه بحران سرمايه 
 “ كـنـگـره   “، بزرگداشت صد سال فعاليت   “ راه سوم” آن، بحرانِ سياست 
ما كه به وظيفه خود عمل كنـد و بـا مـرور           “ حزب“فرصتي است براي 

رخدادهاي صد سال گذشته، چنان تحليل و نظري را ارائه دهد كه صـرفـاً   
براي مصرف در جشن و سخنراني نباشد (نبايد روال كار براين باشـد كـه      

دست به دسـت    “  كنگره“چيز عوض نشود و فقط پرچم بين دو صدر  هيچ
شود). ما بايد از گذشته درس بياموزيم و از آن براي زمان حال اسـتـفـاده      

به گرمي استقبال كنـيـم، امـا       “ اتحاد در گوناگوني” كنيم. ما بايد از شعار  
اي و اصولي خود را بـه طـور          گر و بينشِ برنامه الزم است فعاليت بسيج

 را حفظ كنيم.  “اتحاد”اي به پيش ببريم تا بتوانيم اين  سازنده
تـر در       ، و به طور گسـتـرده  “ كنگره“ما در مبارزه  “ حزب“بينيد كه  مي

 بخش ملي كشور، سهم و نقشي كليدي داشته است. جنبش رهايي
از  “ حزب كمونيست آفريقاي جنـوبـي  “بد نيست از خود هم بپرسيم كه، 

چـه آمـوخـتـه        “ كنگره ملي آفريقا“همكاري و همياري درازمدت خود با 
ايم. امـا اشـتـبـاه           هاي زيادي گرفته است؟ البته روشن است كه ما درس

طرفه نبوده است. ما به رشد يكديگر كمـك زيـادي       نكنيم! اين روند، يك 
ايم، يا بهتر است بگويم كه بر يكديگر نفوذ و تأثير متقابل و تعيـيـن    كرده
دانيم و دسـت     ايم، ولي غالباً اين نفوذ و تأثير را طبيعي مي يي داشته كننده

چه نقش و سهم مهمي  “ كنگره“گيريم. ما نبايد فراموش كنيم كه   كم مي
در فعاليت و رشد ما داشته است. بگذاريد به يك مورد مشخص از سـهـم      

در مبارزه انقالبي مستمر ما اشاره كنم، كه به نظـر   “ كنگره“مطلقاً كليدي 
و    “ كنگره ملي آفريقـا “من امروزه خيلي بيشتر از گذشته موضوعيت دارد:  

يي متكي  روشنفكران پيشگام آن، از همان اوان كار تعهد استواري به آينده
بر حقوق انساني و قانون اساسي داشتند. طبيعي است كه ايـن بـيـنـش          

خـواه (و اغـلـب            متداول، كه ناشي از نفوذ و تأثير يك ليبراليسم تـرقـي  
راه يافت، و    ”كنگره “اندازهاي كليدي  ها و چشم مسيحي) بود، به موضع 

مـنـشـور    ” ،   “ منشور زنان” ، “ منشور آزادي” ، “ مطالبات آفريقا” از جمله در 
، قانون اساسي جديد آفريقاي جـنـوبـي، و      1980دهه  “ آموزش و پرورش

 “ كنـگـره  “ها سال مبارزه،  منعكس شد. در طول ده  “ اعالميه حقوق بشر” 
هاي محوري  نيروي زيادي را به ترويج حقوق بشر و مطرح كردن خواست

عصر روشنگري اروپايي اختصاص داد، از جـملـه آنـچـه در جـنـبـش              
از طـرف     “ انقالب كـبـيـرفـرانسـه     “در انگلستان و نيز در  “ ها چارتيست” 

هايـي   ها بعدها در طي دوره نيروهاي مبارز مطرح شده بود. اما اين خواست 
از تهاجم ضدانقالبي در سراسر قرن نوزدهم و پـس از آن، از سـوي               

كار در اروپا از محتواي خود خالي شدند. كـاري كـه         هاي محافظه ليبرال
كرد اين بود كه: در شرايط حضور يك نظامِ استعماري داخلي بـه   “  كنگره“

ها نشسته بود زدود و  شدت خشن، گرد و غباري را كه بر روي اين خواست
 به آنها برندگي تازه و قاطعي داد.

كنم (البته شايد اشتباه كنم) كه شما بتوانيد در آثار مـثـالً      من گمان نمي
، درباره امر حاكميت قانون، يا منشور حقوق و حقوق اساسي بشـر،    “ لنين“

هاي زيادي پيدا كـنـيـد. امـا           يا جدايي و استقالل قوا در حكومت، اشاره
هـاي     و متحدانش، با آگاهي از زمينـه  “ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“

هـم در       -ساالري (بـوروكـراسـي) دولـتـي          در ديوان  گرايش به انحراف
ها در آنها حاكم بودند و هم در كشورهـايـي بـا       كشورهايي كه كمونيست

ضرورت بازسـازي   -بخش ملي در قرن بيستم هاي رهايي حاكميت جنبش
كنند، ضـمـن      حاكميت قانون اساسي، و به طور كلي قانون را احساس مي

اينكه تالش دارند به آن ماهيتي راديكال، مترقي، و ملي و دموكـراتـيـك    
هاي علني و رسمي به طرزي باورنـكـردنـي     بدهند. ما در زماني كه رسانه 

نگاري و    هاي روزنامه زده و مرعوب بودند، خودمان به علت فعاليت وحشت
تـوانـيـم اجـازه        ايم، نمي مان مورد اذيت و آزار بوده رساني زيرزميني اطالع
هـاي     هاي تازه به دوران رسيده النه كرده در رسـانـه       “ دموكرات” دهيم 

نظرانه و خودبينانه رداي آزادي مطبوعات را بر دوش اندازنـد.   بازاري، كوته
تـريـن      ايم، و يكي از مـتـرقـي    ما كه خود براي حقوق اساسي بشر رزميده

هـاي     توانيم در بـاره ارزش    ايم، نمي هاي اساسي دنيا را تدوين كرده قانون
هاي  ليبرال توانيم اجازه دهيم شبه بنيادي و مركزي آن مردد باشيم. ما نمي 

ضداكثريت، با رفتارهاي خود، از قانون اساسي سوءاستفاده كنند و از آن       
انـد، بـهـره         ناحق به دست آورده   براي دفاع از قدرت و امتيازهايي كه به
هاي آفريقاي جـنـوبـي،     “ كمونيست“گيرند. به نظر من، براي ما به عنوان  
فرصت مناسـبـي    “ كنگره ملي آفريقا“بزرگداشت صدمين سالگرد تأسيس 

فـقـط    است تا اين تاريخ حساس را دوباره احيا و اصالح كنيم، و آن هم نه
تر از آن، در حكمِ اقـدامـي      به منظور بحث و جدل در اين باره، بلكه مهم

 متقابل، برضد خطرِ رضايت از خود و ركود فكري.
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، در آستانه رفع ممنوعـيـت از     1990تا  1961هاي  سال
 ، چه بود؟“حزب كمونيست“و “ كنگره“

بـرانـداز و      جنگي خانمان -ور شدن جنگ جهاني اول شعله -ك.م.  
و عهدشكني بخش بزرگي از جـنـبـش       -ها ويرانگر ميان امپرياليست

المللي ضدامپريالـيـسـتـي،      سوسياليستي اروپا نسبت به همبستگي بين
خيال باطل و ورشكستگي رفرميسم در درون سنّت سوسياليسـتـي را     

هـاي     اي در درون برخي از حـزب      هاي عمده برمال كرد و به انشعاب
هاي چپ به رهبـري لـنـيـن،        بزرگ اروپايي از سوي انترناسيوناليست

لوگزامبورگ، گرامشي، و ديگران، منجر شد. اينجا، در آفريقاي جنوبي،  
لَـف      “ المللي سوسياليسـتـي   اتحاديه بين  “، 1915در سال  حـزب  “(سـ

 “ حـزب كـار    ” در مخالفت با رفرميسـم    “)  كمونيست آفريقاي جنوبي
روسـيـه،      1917آفريقاي جنوبي، تشكيل شد. انقالب بـلـشـويـكـي         

يي بـرجسـتـه،     گاهي براي آن انشعاب كنندگان چپ شد، و نمونه تكيه
قاطع، تاريخي، و جهاني از مسيري شد كه با مسيري كه رفـرمـيـسـم     

تريـن   يافته كرد متفاوت بود. به عوض اينكه تاريخ در تكامل  تصوير مي
 -كشـور اروپـايـي      “ تـريـن     مانـده  عقب” نقطه به جلو حركت كند، در 

گام كيفي بزرگي به جلو برداشته شد. عالوه   -ترين حلقه زنجير ضعيف
آميزي مبارزه طبقه كارگر شهـري و     بر اين، انقالب بلشويكي از درهم

هاي مـحـروم (غـالـبـاً          دهقانان ساكن روستاها، همراه با مبارزه مليت
 هاي وسيع امپراتوري روسيه به پيروزي رسيد. آسيايي) در سرزمين

، “ كميـنـتـرن   “به اصرار  “ جمهوري سياه” ، و پذيرش تز 1928سال 
حـزب  “و      “ كنگره ملي آفـريـقـا     “سالي بود كه ائتالف رسمي ميان 

حـزب  “شكل گرفت. از اين زمان به بعد،     “ كمونيست آفريقاي جنوبي
با اختصاص دادن نيروي انساني و ديگر منابـع خـود بـه         “ كمونيست

بخش ملي مترقي همت گماشت، و مبارزه  ساختمان يك جنبش رهايي
زمان با مبارزه طبقاتي به پيش برد؛ از يـكـي        براي رهايي ملي را هم

درس آموخت و در ديگري به كار برد، و ديالكتيك مبارزه را در عمل و 
هـا     در نظر به كار گرفت. در پيكار عملي در راه رهايي ملي، كمونيست 

 اند. ترين و معتبرترين مبارزان راه آزادي ثابت كردند كه مطمئن
تشكيل شده  1921حزب كمونيست در آفريقاي جنوبي (كه در سال  

ها ساله خود، صفوف خود را در درون حـزب       بود)، در جريان پيكار ده 
را با تطبيق آن    “ لنينيسم -ماركسيسم” يكپارچه كرد و ميراث انقالبي 

هاي محلي، به كار گرفت. اما اين رونـد در درون        بر شرايط و واقعيت
، خود يك فرايند يادگيري بود كه ناگزير با فـراز و    “ حزب كمونيست“

، چـه در بـرنـامـه          1921هايي همراه بود. اگرچه حزب از سال   نشيب
 “ جـهـانـي   ” كارش و چه از لحاظ راهبردي، معنا و مفهوم و ماهيـت    

كرد، اما تأثير ورود و حضور آفريقاي جنوبي در    امپرياليسم را درك مي
بر كشور، و از جـملـه        “ داخلي” داري جهاني و تأثيرهاي  نظام سرمايه

خوبي درك نكرده بود. بـه   (شامل آپارتايد) را به “استعمار از نوع خاص”
بخش ملي را،    عبارت ديگر، حزب در ابتدا، مركزي بودنِ مبارزه رهايي

ترين راه به سوي سوسياليسم در شرايط كشـور مـا،        در حكم مستقيم
خوب متوجه نشد. گام مهمي كه بعداً در اين جهت بـرداشـتـه شـد،          

بـر اسـاس رهـنـمـود             1929در سال  “ جمهوري بومي” پذيرش تز 
بود كه در آن مقطع از زمان، امپرياليسم بريتانيا را در مقـام   “ كمينترن“

تهديد اصلي به ضد اتحاد شوروي تشخيص داد و خواستار باز كـردن    
استعماري شد. اما   هاي ضدامپرياليستي در جهان استعماري و نيمه جبهه

هرگز غناي اين بينـش   “ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“در آن زمان 
را به طور كامل درك نكرد، و از آن در برنامه كارش و در ارتـبـاط بـا      

خوبي بهره بگيرد. البته اين بدان معـنـا     اوضاع داخلي كشور نتوانست به
هاي مهـمـي در      اش گام نيست كه حزب در عمل و در كار تشكيالتي

  توان بـه ايـن     اين راستا برنداشت. از كارهاي مهمي كه حزب كرد مي 
 ها اشاره كرد: مورد
، از جمله عضوگيري و تربيت 1924حزب در سال “  آفريقايي كردن” 

هاي شبـانـه، و ديـگـر كـارهـاي              كادرهاي حزبي (از طريق مدرسه 
 ايدئولوژيكي) از بين كارگران و روشنفكران آفريقايي؛

پيشگامي در مبارزه مدني و حقوق شهروندي در بين قشرهاي تـازه    
شكل گرفته شهري و پرولتارياي شهري، به همت رفقايي مانند جوزي 

 امپاما، ادوين موفوتسانيانا، و ديگران؛
و پيـونـد زدن مـبـارزه          “ هاي كارگري اتحاديه“كار كمونيستي در 

 تر رهاييِ ملي. سنديكايي با مبارزه گسترده ادامه درس هايي از تاريخ...
و ديـگـر      “ حزب كمونيست آفـريـقـاي جـنـوبـي          “هاي  از رهگذرِ اين فعاليت

تدريج حزب توانست اثر راهبردي چشمگيري بر  هاي گوناگون آن بود كه به فعاليت
زير نفود  ،“ كنگره“، صدر “ ده جوزيا گومه“بگذارد.   “ كنگره ملي آفريقا“هاي  فعاليت

حزب، به بينش و موضعِ انترناسيوناليستي(ضدامپرياليستي) متفاوتي گرايش يافـت.    
 ”كنگره“در درون “  ده گومه“البته اين وضع دوام زيادي نداشت، و خيلي زود جاي 

شود گفت كه بـذر مـؤثـري در درون             كار گرفتند؛ اما مي را عنصرهاي محافظه
 كاشته شد. “كنگره“

كنگـره مـلـي        ”تركيب طبقاتي نيروهاي شركت كننده در -ن.م.  
 چگونه است؟ “آفريقا

ترين نـيـروهـاي       نهادي است كه در آن گسترده “ كنگره ملي آفريقا“ -ك.م.  
اند. در اوضاع و احوال   ند، سازمان يافته ممكن كه به امر آزادي و رهايي ملي متعهد

هنوز خود را يك جنبـش رهـايـي       “ كنگره“پس از دوران رژيم آپارتايد در كشور، 
يي كه فقط به قدرت سياسي  داند نه يك حزب سياسي با كارپايه انتخاباتي ملي مي
كند. بنابراين، تا همين امروز هـم ائـتـالف بـيـن            هاي انتخاباتي فكر مي و حوزه

كنگره سنديـكـاهـاي    “، و “ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي“  ،“كنگره ملي آفريقا“
هنوز تنها وسيله ممكن براي رهنمون شـدن    “)  COSATU (” “ آفريقاي جنوبي

يي است كه بـيـش از      هاي بنيادي در جامعه مبارزه به منظور دستيابي به دگرگوني
سال اسير استعمار و تبعيض نژادي (آپارتايد) بوده است؛ هدف اين مـبـارزه،        300

 هاي انقالب دموكراتيك ملي است. عملي شدن هدف
به طور عمده از زحمتكشان، بـورژوازي جـويـاي قـدرت          ”كنگره ملي آفريقا” 

خواه تشكيل شده اسـت؛ اكـثـر اعضـاي            سياسي، روشنفكران، و نيروهاي ترقي
دست شهـري و روسـتـايـي          از ميان طبقه كارگر، و جوانان و زنان تهي “ كنگره“

و در    “ حـزب “عضويت دوگـانـه در          1930در دهه  “ حزب كمونيست“هستند.  
 “كنگره“توانند عضو  ها مي را تصويب كرد، كه در نتيجه اكنون كمونيست“  كنگره“

 دارند. “كنگره“هم باشند، و در واقع اكثريت را در 
از  كنگرهطبيعي است كه در مبارزات انجام شده به رهبري  -ن.م.  

به بعد، عالوه بر طبقه كارگر، نيروهاي بورژوازي ملي و    1960دهه 
اند. در     پوستان، شركت داشته ويژه در ميان سياه قشرهاي مياني، به

سـيـريـل    “، آقاي 1997تا  1991هاي  دوره حساس و حياتي سال
حـزب  ” شد. ما او را در كنگره نـهـم         “ كنگره“دبيركل  ،”رامافوسا

در ژوهانسبورگ مالقات  1995در سال “  كمونيست آفريقاي جنوبي
كرديم. آيا اين درست است كه او نماينده بورژوازي نوظهور سـيـاه    

، “ كنـگـره  “در آفريقاي جنوبي است؟ و آيا سمت او در مقام دبيركل 
نمايانگر نفوذ چنان نيروهايي در آفريقاي جنوبـي پـس از رفـع          

 هاي دموكراتيك بود؟ و آغاز دگرگوني “كنگره“ممنوعيت از 
، بـه    “ كنگره ملي آفريقـا ” هاي مياني و بورژوازي، در دورن  حضوراليه -ك.م.  

“ كـنـگـره   ” گويم كـه       نظر ما معضلي به حساب نمي آيد. اين را به اين دليل مي 
گرا را داشته اسـت كـه در غـرب           غرب “ نوگرايان” هميشه در بين اعضاي خود، 

هاي بنيـادي در مـنـاسـبـات           اند كه ايجاد دگرگوني اند، اما پذيرفته تحصيل كرده
اقتصادي، اجتماعي و سياسي و دستيابي به مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

 مايه اصلي مبارزه بوده است. نوين و متفاوت، درون
بود، چندان به دنبال قدرت و منافـع ويـژه     “  كنگره” زماني كه صدر  “ رامافوسا” 

هاي بسيار بزرگـي را بـه        نبود، اما مسير طي شده در دوره پس از آپارتايد، چالش
  توانمند كردن اقـتـصـاد      ” تابو امبكي و راهبرد  “ اقتصاد دوگانه” همراه آورد. برآيند

زدايي از اقـتـصـاد         هايي را به وجود آورد كه بعداً به تبعيض ، فرصت“ پوستان سياه
 معروف شد.

از زمان گذار آفريقاي جنوبي به مرحله دموكراتيك ملي تـا   -ن.م.  
ها و نهادهاي دموكراتيك در دوره پسا آپارتايـد چـه      اكنون، آزادي

اثري بر زندگي طبقه كارگر و قشرهاي زحمتكش آفريقاي جنـوبـي   
 داشته اند؟

اين امر به قشربندي در بين طبقه كارگر و كارگران منجر شده اسـت،     -ك.م.  
هـا و       مايه آرمـان    اي از مبارزه را به دنبال آورده است؛ اما درون كه خود ابعاد تازه

 هاي مبارزه همچنان همان است كه بود. هدف
حـزب  “ممكن است در اين باره توضيـح دهـيـد كـه            -ن.م.  

به بـعـد)،     1991هاي مبارزه با آپارتايد (از سال   در سال “ كمونيست
را به چـه    “  كنگره“روابط خود با ديگر نيروهاي اجتماعي حاضر در 

 كرد؟ نحو تنظيم مي

 10ادامه در صفحه 



هاي صـنـعـتـي      منطقه
ــده  نشــــــــــــــــ

هـاي     گـذاري    سرمايـه 
عــظــيــم صــورت       

ــي ــت، و در         م ــرف گ
هاي توسعه نيافته  ناحيه

ــل        ــك ــا ش ــره ــه ش
گرفتند؛ و اين رونـد   مي

فقط به آفريقاي جنوبي 
هاي المـاس و     و معدن

طالي آن منحـصـر و     
محدود نبود. اين همان  

ــه ــرحلـ يـــي از        مـ
داري بـود كـه        سرمايه

باالترين “آن را  “ لنين“
“ داري   مرحله سرمـايـه  

 ،”امپريالـيـسـم   “يعني:  
داري،    توصيف كرد. در اينجا، و در ارتباط با اين موج گسترش سرمـايـه   

(مـيـان    “  بـوئـر     -آنگلو” هاي  در دوره پس از جنگ “ كنگره ملي آفريقا“
در جنوب آفريقا) كـار     “  بوئر“هاي محلي  امپراتوري انگليس و جمهوري

 1902تـا     1899هاي خود را آغاز كرد. در اين دو جنگ[كه در طول سال
روي داد]، قدرت امپرياليستي برتر دنيا در آن زمان (بريتانيا)، به لـطـف        

فـئـودال    هاي نيمه برتري تكنيكي عظيمي كه داشت، سرانجام جمهوري
را شكست داد. همه اين رويدادها، به اين منجر شد كـه ايـمـان        “ بوئر“

كـم     و اگر نه مثبت، دست -“ مثبت” يي از نخبگان به نيروي عمدتاً  عده
تـقـويـت شـود.       “  امـروزي ” گرايانه و  غرب“  پيشرفت”   -“ انگيز وسوسه” 

ها، ممكن است اين توهم را نيز تـقـويـت       پيروزي انگليس در آن جنگ
نفس پيشرفت جهانـي   كرده باشد كه اگر به ميل اين قدرت فراگير و تازه

عمل شود، قاره آفريقا به طور قطع جايگاه شايسته خود را در جـهـان         
جـوان (كـه       “ مـه  پيكسلي كاايساكا سه” خواهد يافت. سخنراني برجسته  

انتخاب شـد)    “  كنگره ملي آفريقا“چندي بعد به سمت نخستين دبيركل 
، كه در آن او با اطميـنـان و     “ بازآفرينش آفريقا“ با عنوان: 1906در سال 

قاطعيت از يك نوزايي در سراسر قاره آفريقا صحبت كرد، نشانگر اوضاع 
 آن دوره است.

همكاري خود با  “ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي”  -ن.م.  
را از چه زماني آغاز كرد؟ در آن مقطـع   “ كنگره ملي آفريقا“

حـزب  “چه بود؟ سـهـم      “ كنگره“هاي عمده  زماني، هدف
در فـاصـلـه         “ كنگـره “گيري و رشد  در شكل “ كمونيست
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رفيق كريس ماتهالكو، عضو هيئت سياسي و با “ نامه مردم”مصاحبه 
  هيئت دبيران حزب كمونيست آفريقاي جنوبي 

درس هايي از تاريخ : كمونيست ها و 
 سياست اتحادهاي وسيع

همانگونه كه چند شماره پيش نامه مردم اشاره شده بود، حزب توده ايـران در    
رابطه با روشنگري در رابطه با برخي از عرصه هاي بغرنج مبارزه سياسي در پيش 
رو از قبيل سياست هاي اتحاد ها و جبهه متحد و همچنين معضل راه رشـد در      
شرايط كنوني جهان گفتگوهايي را با شخصيت هاي مطلع جنبش كمونـيـسـتـي     
جهان سازمان داده است.  در اين شماره نامه مردم نقطه نظرهاي روشـنـگـرانـه      
رفيق كريس ماتهالكو، عضو هيئت سياسي و هيئت دبيران حزب كـمـونـيـسـت      
آفريقاي جنوبي و مسئول شعبه روابط بين المللي حزب برادر را در قالب مصاحبـه  
اي كه اخيراٌ انجام شده است منتشر مي كنيم.  شركت فعال حزب كمـونـيـسـت      
آفريقاي جنوبي در كنگره ملي آفريقاي جنوبي و روابط سازنده و دينامك آن بـا      
متحدان سياسي و جنبش سنديكايي كشور از نمونه هاي مـوفـق در جـنـبـش          

كمونيستي جهان محسوب مي شود و به همين دليل نقطه نـظـرهـاي     -كارگري
رهبران حزب برادر مي تواند حاوي درس هاي مهمي در اين رابطه بـاشـد.  در        
شماره هاي آتي نامه مردم به تدريج نتيجه گفتگو با نمايندگان برجسته و مطـلـع   
حزب هاي برادر در خاورميانه و در آمريكاي جنوبي را براي اطالع خـوانـنـدگـان     

 نامه مردم منتشر خواهيم كرد.  
) مـردم و       1390مـاه       دي   18ژانويه امسال (    8روز  -ن.م.  
هاي سياسي آفريقاي جنوبي صدمين سالگـرد تشـكـيـل        سازمان

را جشن گرفتند. اين تشكيـالت،   ”)   ANC ”  ( “ كنگره ملي آفريقا“
”     ( “ كنگره ملي بوميان آفـريـقـاي جـنـوبـي        “از زماني كه به نام 

SANNC   (”پوستان آفريقاي جنوبي بـه     به منظور دستيابي سياه
هـاي     گذاري شد، تا كنون تغييرها و فراز و نشيـب  شان پايه حقوق

گوناگوني را پشت سر گذاشته است. به نظر شما چه تغيـيـرهـاي     
 رخ داده است؟ كنگره ملي آفريقايي در ماهيت و تركيب  اساسي
و دگرديسي بعدي  ”كنگره ملي بوميان آفريقاي جنوبي“شكل گرفتن  -ك.م.  

ناشي  -چه ملي و چه جهاني -هاي گوناگوني از عامل ،“ كنگره ملي آفريقا“آن به 
گرا به راه انداختند. نـخـسـت      غرب “ نوگرايان” را  “ كنگره ملي آفريقا“شده است.  
يـي از مـيـان           خواه و عده گذاران اين سازمان از رهبران سنّتي ترقي اينكه، پايه

نگاران، واعظان مذهـبـي و      هاي گوناگون بودند، از معلمان گرفته تا روزنامه حرفه
ها. اين عده گرد هم آمدند تا صدها سال مقاومت حماسي را بـه پـيـروزي        وكيل

يك گام عمده كـيـفـي (و        “كنگره ملي آفريقا“نهايي برسانند. از اين نظر، ايجاد 
خـوبـي آگـاه       الزم) رو به جلو بود. بنيادگذاران اين سازمان به ضرورت اين امر به  

كه با دستاويـز   -ايجاد كنند، و آناني را“  نوين” بودند كه بايد يك هويت آفريقايي 
 -شان تفرقه انداختـه شـده بـود        نظرانه در بين و كوته “ سنّتي” هاي بومي  هويت

بود، “  اتحاد در گوناگوني”   ،”كنگره ملي آفريقا“متحد كنند. انگيزه و هدف بنيادي  
گيري آن مورد توجـه   مايه است كه در صدمين سالگرد شكل و هنوز هم همين بن

هاي پـايـانـي مـوج پـرشـتـاب               در سال “ كنگره ملي آفريقا“است. دوم اينكه،  
)، كار خود را آغاز كرد. آن دوره،     1914تا  1870داري قبلي (  سازي سرمايه جهاني

هاي خيره كننده در دنـيـا        فناوري  و پيشرفت“  اي  افسانه” دوره رشد و شكوفايي 
پيما، و خطوط تـلـگـراف بـود.          هاي بخاري اقيانوس آهن، كشتي مثل خطوط راه

شـدنـد، در        پيكر با شراكت سهامداران بزرگ تشـكـيـل مـي         هاي غول شركت

11ادامه در صفحه   

 كمك هاي مالي رسيده
كرون 500                          سيامك از يوته بوري  

 جمع آوري شده در مراسم اول ماه مه
كرون 400از يوته بوري                                      


