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تأملي بر تاكتيك ها، و استراتژي مناسب 
 مبارزاتي براي پيشبرد جنبش مردمي

 2ادامه  در صفحه  

مبارزه با ارتجاع حاكم، و 
ضرورت تأمينِ حقوق خلق هاي 

 ايران 

 7، و  6ادامه  در صفحات 

همه بررسي هاي عيني و موشكافانه در رابطه 
هاي ايران نشان مي دهند كه برخـالف   با تحول

هاي كوته بـيـنـانـه و نـتـيـجـه              برخي تحليل
هـايـي از        زده از جانب بخـش  هاي شتاب گيري

گران،  جنبـش اعـتـراضـي        اپوزيسيون و تحليل
مردم ميهن ما، و جنبش سبز، در مقام نماد دوره 
كنوني آن،  شكست نخورده است. بـرعـكـس،       
جنبش سبز همچون نماد بيداري و اعـتـراض       
مردم نه تنها از بين نرفته است، بلكه مـقـاومـت    
رهبرانِ در حصرِ آن و ديگر زندانيان سـيـاسـي،    

هاي امنيتي رژِيـم،   بگير و ببند هاي پيگير ارگان
و  كوشش آميخته به استيصال سران رژيـم در    
پيدا كردن راه برون رفت كم هزينه از بـحـران     
سياسي موجود، نشانه ادامه مـبـارزه در بـرابـر         
استبداد است. جنبش مردمي  بر ضد اسـتـبـداد       
حاكم  اگرچه به لحاظ نمود بيروني، بـه دلـيـلِ      
نبود امكان حضور در خيابان ها، خامـوش مـي     
نمايد، اما در روند ارزيابي و بازسازي  خـود و        

وجه نـمـي      درس آموزي از گذشته خود به هيچ
توان پذيرفت كه ساكن اسـت: در مـوردهـاي         
مشخصي مانند كشيدن خط قرمز آشكار در برابرِ 

هـا   پروژه هاي آلترنتيو سازي و در دفاع از آرمان
، از جـملـه در      57هاي انقالب مردمي  و خواسته

تأكيد بر حاكميت ملي و صلح مـتـحـدانـه، بـا        
صراحت عمل مي كند.  تبادل نظر، و رشـد و        

هاي سازنده در مـورد رابـطـه         گستردگيِ بحث
عدالت اجتماعي با گذار از ديـكـتـاتـوري، از           

هاي مختلف و با ادبيات متفاوت، در بيـن   ديدگاه
نيروهاي پشتيبان جنبش سبز، يكي ديـگـر از       
نشانه هاي پويايي مبارزه است. مسـلـمـا ايـن          

برآمـده   -ها، با زاويه ديدهاي متفاوت ديدگاه
بـا   -اي اجتماعي هاي طبقاتي و اليه از تعلق
هاي فراروي جامعه و تضـادهـاي آن      مسئله

برخورد مي كنند. مهم اينست كه نيروهـا و     
هاي سياسي مطرح در پهنه جامعه،  شخصيت

هاي كليـدي و     بتوانند به سوي نتيجه گيري
آفريدن زباني مشتـرك در بـيـان كـردن           

هاي منطبق با ظرفيت جنـبـش گـام       هدف
واضح است كه اين مسير پيچ وخـم   بردارند. 

هايـي دارد، و دسـتـگـاه            و پستي و بلندي
تبليغاتي و اطالعاتي ديكتاتوري حاكم هم به 

هاي مختلف در    طور حساب شده و به شكل
تالش اند تا مانع شكل گيـري ايـن زبـان        
مشترك شوند. هـمـيـن طـور بـرخـي از              

هاي اپوزيسيون و فعاالن سـيـاسـي،       بخش
دانسته و ندانسته، با طرح شعارهاي غير واقع 
بينانه، و برخي ديگر با رقيق كردن و سبـك  

هاي كليدي، فرايـنـد    ها و مسئله كردن هدف
هاي مشترك  گيري زبان و موضع الزمِ شكل

سازند. در روند گـذار      نيروها را مشكل تر مي

هاي رژيم واليت فقيه، در طـول     سياست و برنامه
هاي فاجعه باري براي  سه دهه گذشته، اثرها و نتيجه

اند. در كنارِ ژرفش شـكـاف     ميهن ما به همراه داشته
هـاي     طبقاتي، گسترش فقر، پيدايش نـاهـنـجـاري    

فرهنگي، و سركوب خشن و تـحـمـيـل        -اجتماعي
تـريـن      استبداد به جامعه، مي بايد به يكي از مـهـم  

گرايان نيز اشاره داشت.  هاي واپس پيامدهاي سياست
هاي اصلي عملكـرد   ستم ملي، در حكم يكي از جنبه

رژيم واليت فقيه، پايمال شـدن حـقـوق مشـروع         
هاي ساكن ميهن ما را سبب گرديده است، و از  خلق

 اين رهگذر، چالش هاي بسياري را شاهديم.  
به موازات استبداد و اختناق  ،به كارگيري ستم ملي

در طول تمام ساليان گذشته، سياست رسمي رژيـم    
واليت فقيه را تشكيل داده است، و به جـرات مـي     

هـا،     توان گفت كه، سياست تبعيض برضـد خـلـق     
هاي قومي، بـا تـالش        هاي مذهبي، و منطقه اقليت

هاي استبداد در كشور  حكومت به منظور تحكيم پايه
ناپـذيـر قـرار       و شدت يافتن اين امر در پيوند جدايي

داشته و دارد. به عبارت ديگر، ستم ملي در جمهوري  
هاي ضـد   هاي اجراي سياست اسالمي يكي از وسيله

گرايي به شـمـار    مردمي و ثمره شوم استبداد و واپس
هاي مختلف به ويژه  مي آيد. تبعيض آشكار در زمينه 

هاي قومي كشـور را بـه          با پوشش مذهبي، منطقه
بشكه باروتي آماده انفجار تبديل كرده است. پيگـرد،   
بازداشت، زندان، و اعدام، تاكنون پاسـخ اصـلـي و        

هاي برحق و مشـروع   رسمي ارتجاع حاكم به مطالبه
ها و  هاي ايران بوده است. دراين زمينه، طي ماه  خلق

 3ادامه  در صفحه  

نگري درباره اهميت پيوند مبارزه  آينده
 طبقه كارگر با جنبشِ ضد ديكتاتوري

هاي جدي و قابل تاملي در صحنه سياسي، و    تحول
ها و پيوندهاي بين جناح هاي گوناگون حكومتي،  رابطه

طي ماه هاي اخير، پديد آمده است كه توجه دقيق بـه    
ها در تعيين سياست روز، شعارهاي تاكتيكـي   اين تحول

و مرحله اي، از اهميتي اساسي بـرخـوردارنـد. ژرفـش        
اقتصادي و اوج گيري كشمكش بيـن   -بحران سياسي

هاي طيف ارتجاع حاكم از يك سو، و تالش  بندي جناح
هدفمند سران رژيم به خصوص ولي فقيه به مـنـظـور    
كنترل نارضايتي رو به گسترش اجتماعي، و همچنـيـن   

ها در راس و بدنه حاكميت از ديگر سـو،     ترميم شكاف
اي    دوره   شتاب گرفته است. پس از آنكه اجالس ميان 

بدون حضور معنادار رييس آن، يعـنـي    مجلس خبرگان
مهدوي كني، برگزار شد، رفسنجاني در يـك رشـتـه        

گيري، ضمن ابراز نگراني از آيـنـده رژيـم،         موضع
“ تشكيل شـوراي فـقـهـي      ” باپيش كشيدن بحث 

خواستارمديريت مدبران و تـدابـيـر صـحـيـح و             
ديپلماسي ويژه براي حل بحران داخلي و خـارجـي   

هاي رفسنحاني در حالي  گيري شد. سخنان و موضع 
شود كه او و ديـگـر سـران جـمـهـوري            بيان مي

اسالمي، با تشخيص اوضاعِ به شـدت بـحـرانـي         
كـنـنـد.       نسبت به آينده احساس  نـگـرانـي مـي      

اجتماعي رژيم واليت فقيه از  -هاي اقتصادي برنامه
جمله و به ويژه برنامـه ضـدمـردمـيِ آزادسـازي          

ها، در كنارِ اثرهاي ويرانگـر   اقتصادي و حذف يارانه
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هاي قومي و بـرخـي    هاي امنيتي به كارگيري سركوب در منطقه هاي اخير، نهادها و ارگان هفته
اند. در اوايل تيرماه امسال، درادامه پـيـگـرد و سـركـوب              هاي كشور را شدت بخشيده استان

تن از اعضاي انـجـمـن       9هاي مردمي و مترقي سراسر كشور،  ها و انجمن سيستماتيك جنبش
دادگاه انقالب اسالمي استان كردستان احضار و بار ديـگـر      5به شعبه  صنفي معلمان كردستان

تهديد شدند. اين افراد پيش از اين نيز بارها از سوي نهادهاي امنيتي دستگير و بازجويي شـده     
 ،بودند.  به عالوه، بايد به برخورد امنيتي و سركوبگرانه به سازمان دفاع از حقوق بشر كردستـان  

به ويژه برخورد با موسس آن، محمد صديق كبودوند، اشاره كرد كه به اتهامي واهي به زنـدان    
اي مـعـنـادار         انداخته شده است، و ماموران امنيتي نسبت به سالمت جسمي او با بي تفـاوتـي  

هاي كردنشين كشور همچنان به حالـت و در شـرايـط           برخورد مي كنند. به طور كلي منطقه 
امنيتي نگه داشته مي شوند، و هرگونه صداي اعتراض حق طلبانه و به حقي، با شدت سركـوب  
مي گردد. اين وضعيت در استان سيستان و بلوچستان نيز حاكم است، و عالوه بر تبعيض هـاي   

هاي ولي فقيه در امور مذهبي و فرهنگي اهـل   اقتصادي و اجتماعي، مداخله دفترها و نمايندگي
هاي خطرناك دراين منطقه را سبب شده است. چندي پيش نيـز،   تسنن، بروز نارضايتي و چالش

ها و مشت آهنين ارتجاع حاكم، گروهي از فعاالن اجتماعي و  در ادامه سياست سركوب اعتراض
تيرمـاه، گـزارش داد:        17  ،سياسي در استان آذربايجان شرقي بازداشت شدند. خبرگزاري هرانا 

نيروهاي امنيتي در سراب به دستور اداره اطالعات تبريز بيش از ده تن از فـعـالـيـن در ايـن          
تير ماه بازداشت و به اداره اطالعات تبريز منتقل كردند ... افراد بـازداشـت         12شهرستان را در 

ساعت بازداشت در اين شهرستان به سلول هاي انفرادي بـازداشـتـگـاه اداره          24شده پس از 
اطالعات تبريز منتقل شده اند. دستگيري اين فعاالن با تفتيش منازل و تحقير و توهين خانواده  
ها و در برخي موارد همراه با ضرب و شتم بوده است ... اين افراد اكثر معلم و دانشجو هستند و    

 3هاي همگانـي،     هيچ اتهامي به خانواده هايشان اعالم نشده است. همچنين به گزارش رسانه 
زنداني عرب در شهر اهواز، ماموران امنيتي با يـورش بـه        4تيرماه، پس از اعدام ناجوانمردانه 

 5تن را بازداشت كردند. از سوي ديگر، تاييد حكم اعدام   15هاي اين شهر، حداقل  برخي محله
تير ماه، در ايـن     20  ،رو شده است. هرانا  ها روبه هم ميهن عرب خوزستاني با موجي از اعتراض

فعال سياسي كه در زندان اين شهر (اهواز) بسر مي برند به ايشـان     5زمينه نوشت: حكم اعدام  
ابالغ شد. اين پنج نفر به حكم دادگاه اعتراض كرده و قرار است بزودي اليحه اعتراضيه خـود     
را تسليم نمايند. يكي از ايشان بدون داشتن وكيل محكوم به مرگ شده است ... اتهام اين افراد     

ميهـنـان    اقدام عليه امنيت ملي از طريق محاربه با خدا و رسول عنوان شده است. برخورد با هم 
هاي سنگين براي آنان، نمونه گـويـاي      هاي اعدام وحبس عرب و محاكمه و صادر كردن حكم

سياست ضد ملي رژيم واليت فقيه است كه نتيجه فاجعه بار آن به ويژه در اين مقطع زمـانـي     
هاي سيـاسـي،    حساس، بركسي پوشيده نيست. به كارگيري سياست ستم ملي، تبعيض در زمينه 

گري خشن از سوي استبداد حاكم، بسـتـر و زمـيـنـه           فرهنگي، و اقتصادي، همراه با سركوب
هاي ملي را فـراهـم مـي آورد. در                بار در جنبش هاي منفي و زيان مناسبي براي رشد پديده

بايد توجه داشت كه، در برخورد با اين مسئلـه،   ،و اجراي سياست ستم ملي ملي مسئلهخصوص 
العاده دارد.  بايـد بـا       به كارگيري اسلوب علمي به منظور شناخت و سپس حل آن، اهميتي فوق

و تـأمـيـن         ،مسئله ملي برخورد مشخص تاريخي داشت، به اين معنا كه براي الغاي ستم ملي
استثنا، الزم است تكاملِ جامعه در دوران هاي مـخـتـلـف،        ها بي ها در همه زمينه  برابري خلق
هاي تكامل و رشد هر كشور معين و مفروض، تناسب نيروهاي طبقاتي در صـحـنـه     خصوصيت

هاي زحمتكش ملت هاي مختلف، سطح آگاهـي،   داخلي و خارجي، ميزان و ژرفاي فعاليت توده
هايي از اين قبيل، را به درستي محاسبه و ارزيـابـي كـرد.       هاي خاص تاريخي، و مسئله ويژگي

ها يكسان نيست و تابعي از    تاكيد بر اين واقعيت كه، محتوا و اهميت مسئله ملي در همه دوران
از اهـمـيـت     مبارزه طبقاتي سراسري به شمار مي آيد، درارايه راه حل به منظور الغاي ستم ملي

و تبـعـيـض بـيـن         اساسي برخوردار است! درميهن ما شكل گيري و اجراي سياست ستم ملي 
ها، محصول دوران سرمايه داري بوده است، و با سلطه امپرياليسم و سرمايه داريِ وابستـه   خلق

ارتباط تنگاتنگ دارد. اين سياست، پس از انقالب بهمن و خيانت خميني و سران جـمـهـوري       
هاي مردمي انقالب، همراه با سيطره سرمايه بزرگ تجاري و پوشش تـاريـك    اسالمي به آرمان

انديشي مذهبي، ادامه يافت. چيرگي استبداد بر كشور، و سركوب و اختناق به هـمـراه اجـراي       
و بانك جهاني،  اجتماعي ضد مردمي به دستور صندوق بين المللي پول -هاي اقتصادي سياست

در ميهن ما با مـاهـيـت     افزود. از اين روي، ستم ملي  بر دامنه و بعدهاي به كارگيريِ ستم ملي
واپس مانده و استبداد واليي پيوند دارد، و بر اين اساس بايد تاكيد كنيم كـه، بـدون پـيـونـد          

خـواهـانـه و         هاي سراسريِ آزادي   هاي ملي و قومي با مبارزه ارگانيك و سرشتي ميان جنبش
هـا،     و تأمين حقوق برابر خلق اي، و جدي ستم ملي دمكراتيك مردم، امكان حلِ صحيح، ريشه

به وجود نخواهد آمد. تجربه تاريخي ميهن ما نشان مي دهد كه، هر گاه رابطه و پيوند تنگاتنگ  
ميان مبارزه ملي با پيكار سراسريِ ضد استبدادي و ضداستعماري برقرار و استوار بـوده اسـت،       

 هاي بزرگ و كوچك به دست آمده است.   كاميابي و موفقيت
از اولويت هاي پيكار حزب ما بوده و است. حزب توده ايران، به   ،مبارزه براي الغاي ستم ملي

هاي اعـدام     هاي ضد انساني از جمله حكم كارگيري فشار، سركوب، پيگرد، و صادر كردن حكم
كند، و استوار داشتن پيوند ميـان جـنـبـشِ        مان را به شدت محكوم مي ميهنان عرب درباره هم

هاي ملي را خواهان است.  الغاي ستم ملي، و تأمين حـقـوق بـرابـر         ها با مبارزه سراسري توده
هاي ساكن كشور، در چارچوب وحدت، يكپارچگي، و تماميت ارضي ايران، وظيفـه مـهـم       خلق

 ها و نيروهاي ميهن دوست بوده و است.  همه حزب
 

 ... ادامه مبارزه با ارتجاع حاكم

جانب تعدادي از اعضاي مجلس موسسان پشتيباني شـد،    
اما از سوي گروه ائتالفي (ترويكا) كه در حال جدال بر سر   

هاي وزارت بودند، كامال نا ديده گرفته شد. نتـيـجـه      پست
آنكه، اشغال چند پست با هم، براي فعاليت هاي مجـلـس   

هاي  موسسان زيان آور بود، تا آنجا كه امروز با وجود جلسه
طوالني بحث و شنيدن نظرها، هيچ بندي از قانون اساسي 
به تصويب  نهائي نرسيده است. حزب اسالمي نهضت بـه   

يي از رهبرانش اجازه داد ابراز دارند كه به منظور وارد    عده
هاي شريعت در حكم مبناي اصـلـي    كردن مأخذها و منبع

قانون اساسي، قصد دارند بند اول قانون اساسي سابـق را    
تغيير دهند، ولي با فشار زياد شهروندان، متحدانـش وادار    
شدند كه از اين موضوع پشتيباني نكنند، و حزب اسالمـي  
نهضت در نهايت متوجه  اين واقعيت شد كه نمي تـوانـد     

اش را بر جامعه تحميل كند. با اينهمه، حزب   برنامه سياسي
اسالمي نهضت قصد ندارد كوتاه بيايد و كوشش مي كنـد  

هايش بيابد. آخـريـن     هاي ديگري براي اجراي برنامه تا راه
كشف حزب اسالمي نهضت، وارد كردن بندي در قـانـون   

كنـد.   اساسي بود كه بي حرمتي به مقدسات را محكوم مي
اين بند دستورالعملي بود بسيار مبهم و سـردرگـم كـه از        
سوي نيروهاي دمكرات طرد شد. اختالف ديگري كه بيـن  
حزب اسالمي نهضت و ديگر نيروهاي شركت كننـده در    
مجلس موسسان وجود دارد، به سيستم حكومتي و دولـت    

شود. حزب اسالم گرا تنها حـزبـي       آينده تونس مربوط مي
يي كه جـرات بـيـان       هاي منفعت جويانه است كه به دليل

شان زد، رژيم  ها را ندارد اما مي توان به سادگي  حدس آن
 پارلمانتاريستي را پيشنهاد مي كند.

  
نظر شما در مورد شانس  نيروهاي   نامه مردم: 

 اسالمي  در انتخابات آينده چيست؟
گراي نهضت به مـانـدن      اگر حزب اسالم مساعودي: 

هرچه بيشتر درقدرت تصميم بگيرد، مي تواند در اين دوره 
پرسي بگذارد. بـه هـر         حساس گذار اين مسئله را به همه

حال اين راه حلي است كه تعدادي از طرفداران جـنـبـش    
هـاي     اسالمي در نظر دارند. بايد منتظر از سرگيري جلسه 

آتي مجلس موسسان پس از تعطيـالت مـاه رمضـان و          
گوها درباره قانون اساسي بود. سـد      و اي از گفت مرحله تازه

گرا، به بسيج همـه نـيـروهـاي        كردن راه نيروهاي اسالم
دمكراتيك و پيشرو كشور نياز دارد تـا  بـتـوان قـانـون            

هاي واالي انقالب   اي در راستاي ارزش ها ومنزلت اساسي
 و آزادي  تنظيم شود.

 
رفيق مساعودي گرامي، از شما بـه    نامه مردم: 

هـاي     خاطر قبول  اين مصاحبـه  و پـاسـخ         
تان بسيار متشكريم. آيا پيامي بـراي    روشنگرانه

 خوانندگان نامه مردم داريد؟
 

از اين موقيت استـفـاده مـي كـنـم تـا              مساعودي: 
درودهاي گرم خودم و جنبش التجديد را به همه مـبـارزان   

مردم ابراز دارم، و آرزو     حزب توده ايران و خوانندگان نامه
اي در مبارزه دشوار و شجاعانه شان در  كنم تا مبارزان توده

راه دمكراسي، عدالت اجتماعي، و شكوفائي اقتصادي براي 
همه مردم ايران، پيروزي هاي فراوان بـه دسـت آورنـد.        
بيش از دو سال است كه رابطه برادرانه و شكوفاي تبـادل  

هاي مبارزاتي با  رفقاي بخش بين الملـلـي حـزب       تجربه
توده ايران برقرار كرده ايم، با آگاهي بدين امر كه، مبـارزه  

مان با سرمايه داري نوليبرالِ جهانـي شـده، بـه          مشترك
اتحاد همه نيروهاي انقالبي و پيشرو جهاني، و در صـف      

هاي كمونيست  نياز دارد. زيرا هر چـنـد كـه          اول، حزب
المللي و امپرياليسم با بحران سـخـت و      سرمايه داري بين

اند، اما در رويارويي با گستره عظيم حركت  عميقي  مواجه 
 بشر، همچنان خطرناك و پرهزينه باقي مي ماند. 

 ادامه بهار عربي، بنياد گرايي اسالمي ...
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 ...ادامه آينده نگري درباره اهميت 

ها، زندگي را براي اكثر مردم ميهن ما دشوارتـر از پـيـش         تحريم
ساخته است، و اكنون فقر رو به گسترش در بعدهايي هولـنـاك را     

يعني رشد نارضايتي مـردم     -شاهديم. هراس از ادامه اين وضعيت 
جانبه  هاي يك در داخل و افزايش فشارها از راه به كارگيريِ تحريم

هاي تاثير گذار رژيـم را بـه        هاي پرنفوذ و بخش محفل -از خارج
ها بـا مـانـورهـاي        واكنش واداشته است. سياست كنترل نارضايتي 

فربيكارانه و ادامه سركوب خشن و حذف جنبش مردمي از صحنـه  
هاي جمهوري اسـالمـي      سياسي كشور، كماكان در اولويت برنامه

 درعرصه داخلي قرار دارد.  
در اين زمينه و يكي از جنبه هاي مهم و اصلي اين سـيـاسـت،      
تالش و برنامه ريزي براي تنزل سطح مطالبات مردمي، بندبازي و 
مانور بين ديدگاه ها و گرايش هاي درون حاكميت به منظور فايـق  
آمدن بر اوضاع دشوار كنوني است. ولي فقيه، سران سپاه، و دولـت   
احمدي نژاد، مي كوشند با به وجود آوردن تفرقه در جنبش مردمي، 

تـر كـردن        طلبان از ديگر نيروها، ضمن شديد و جدا كردن اصالح
فشار بر اصالح طلبان مقاوم، و به موازات آن، حذف عامل مردم از 

ها در درون حاكميت را  صحنه سياسي كشور، سياست ترميم شكاف
به پيش ببرند. بي جهت نبود كه پاسدار يداهللا جواني كه از معماران  

محسوب مي شود و سمت مشاور عالي  88كودتاي انتخاباتي سال 
ولي فقيه در سپاه پاسداران را يدك مي كشد، در جريان همـايـش   
سپاه غدير استان يزد، با صراحت خاطر نشان ساخـت: وضـعـيـت        

المللي وضعيت خاصي اسـت ...       كنوني كشور در ابعاد داخلي و بين
حوزه اصلي تقابل دشمن با جمهوري اسالمي، حوزه اقتصاد اسـت    

تير ماه]. همـچـنـيـن مـعـاون            28[نگاه كنيد به: روزنامه رسالت،   
تيـر مـاه، اعـالم كـرد:            27سياسي سپاه پاسداران، در سخناني، 

دشمنان انقالب اسالمي براي ايجاد نارضايتي در جامعه و بـهـره       
برروي بي ثبات سـازي اقـتـصـادي        92برداري از آن درانتخابات 

سرمايه گذاري كرده اند، درنتيجه هر نوع تنش و بي ثباتي در بازار، 
 تيرماه].27حركت در مسير و بازي در پازل دشمن است [ايسنا، 

هاي پرنفوذ ثروت و قدرت، مانند  بنابراين، روشن است كه كانون
، سپاه پاسداران، و باندهاي هوادار احمدي نـژاد، از      “ بيت رهبري” 

هم اكنون تالش مي ورزند تا جلوي به صحنه آمدن مجدد جنبشِ 
مردمي، را از راه هاي مختلف سد كنند. آنچه فرمانـدهـان مـزدور       

كـنـنـد،       دشمن معرفي مـي   “  بازي در پازل” سپاه پاسداران با نام 
ها ايـرانـي بـه       نارضايتي ژرف اجتماعي و فرياد حق طلبانه ميليون

هاي محروم جامعه در برابر فقر، گـرانـي، بـحـران        خصوص طبقه
اقتصادي، نابودي امنيت شغلي، بيكاري رو به گسترش، و سـقـوط   

هـا،     اخالقي جامعه است. با نگاهي به برخـي گـزارش      -فرهنگي
هاي مردم به ويژه كارگران و زحـمـتـكـشـان         وضعيت وخيم توده

هـاي     هاي طوالني براي دريافت نيـازمـنـدي    شود: صف  آشكار مي
هاي تهـران و ديـگـر         ضرور زندگي روزمره درمقابل درِ فروشگاه

تير ماه، درگزارشي مـفـصـل       21شهرهاي كشور! خبرگزاري ايلنا،  
نوشت: اين روزها، نگراني هاي موجود در باره وضعيت كـارگـران،    
صرفا به شرايط نابرابر كاري، فقدان امنيت شغلي، وضعيت بحرانـي  
بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي محدود نمي شود، بلكه با افـزايـش   
ميزان تورم، نگراني زيادي در مورد وضعيت سالمتي كـارگـران و     
خانواده آن ها به وجود آمده است ... افزايش افسار گسيختـه نـرخ        

درصـدي هـزيـنـه اقـالم           60تورم از آغاز امسال موجب افزايش 
تيرمـاه،   21مصرفي خانوارهاي كارگري شده است. به عالوه، ايلنا،  

درگزارش ديگري تاكيد كرده بود: نرخ فقر نسـبـي خـانـوارهـاي         
ميليون تومان افزايش يافته است ... به دليـل      1كارگري امسال به 

هاي كارگري قادر به تـامـيـن     افزايش قيمت اقالم خوراكي خانواده
كالري مورد نياز و تامين دو هزار كالري روزانه نيستند. در حالي كه  

هـا     با فروپاشي بنيه توليدي و ركـود و تـعـطـيـلـي كـارخـانـه               
داريِ انگلي جمهوري اسالمي از راه  دالليِ سكه و ارز  سرمايه كالن

و واردات به ثروت هاي نجومي مي رسد، بنابر آمار رسمي، بيش از 
انـد. در طـول         و پيماني درصد نيروي كار كشور قرارداد موقت 85

سال اخير، به علت كاهشِ قدرت خـريـد كـارگـران          2نزديك به 
وسطح پايين دستمزدها، شمار زيادي از فرزندان خـانـواده هـاي        

 كارگري به ترك تحصيل و ورود به بازار كار مجبور شده اند. 
درچنين اوضاع دردناكي، اصالحيه ضدكـارگـري قـانـونِ كـار          

هاي آخر تصويب را طي مي كند، و از هم اكـنـون اعـالم         مرحله

گرديده كه، دولت سياست تثبـيـت نـرخ      
يعني افزايش نيافتنِ سالـيـانـه     -دستمزد
 را به اجرا خواهد گذاشت.   -دستمزد

بديهي است كه طبقه كارگر و ديـگـر     
زحمتكشان در مبارزه با استبداد حاكـم و    
زيربنايِ اقتصادي آن، داراي مـنـافـع و      

هـا و مـنـافـع            اند. هدف  انگيزه طبقاتي
سياسي و اجتماعي طبقه كارگر ايران در   
اين مبارزه، به طور جدي و عـمـده، بـا        

هاي قشرهـاي وسـيـع       ها و آماج خواسته
جامعه مطابقت دارند. به بيان دقيق تـر،     
جنبش كارگري ميهن ما ضمن آنكه در   

اي سرنوشت ساز بـا ارتـجـاع         رويارويي
حاكم، ولي فقيه، فرماندهـان سـپـاه، و        
دولت ضد ملي احمدي نژاد درگير است و 
منافع سياسي و صنفي خود را دنبال مـي  
كند، درعين حال تاميـنِ حـقـوق عـامِ         
دمكراتيك را نيز خواستار است!  يكي از    

هاي بسيار مهم مبارزه زحمتكـشـان    جنبه
براي تامين حقوق سنديكـايـي و حـقِ        

درنگ طبقه كـارگـر بـه         تشكل، نيازِ بي
هاي دمكراتـيـك    ها و آماج تامين خواسته

عام و همگاني است، يعني: تأمينِ آزادي    
هـا، و     ها، سنديكاها، حزب فعاليت انجمن

هـاي     ها، و تأمينِ ديـگـر آزادي     سازمان
دمكراتيك فردي و اجتماعي نظير آزاديِ 
بيان، انديشـه، قـلـم، مـطـبـوعـات، و              
اجتماعات. بنابراين، با توجه بـه اوضـاع        

ها  هاي عينيِ جامعه، اليه كنوني و واقعيت
ها، دراين مقطع زماني، در مبـارزه   هاي اجتماعي متنوع و نمايندگان سياسي آن و طبقه

براي پايان دادن به وضع موجود، و عقب راندنِ ارتجاع حاكم، با طبقه كارگر همسو و 
اند. طبقه كارگر از نقطه نظر منافع طبقاتي خود و منافع جنـبـش      داراي منافع مشترك

هاي  ها و طبقه هاي كنوني خود، بايد در راه جلب اين اليه عمومي، و متناسب با امكان
ها در برابر استبداد واليي را زمينه سازي كـنـد. نـبـايـد          اجتماعي بكوشد و بسيج آن

فراموش كرد كه در مرحله فعلي وظيفه مبرم، تامينِ حق حاكميت مـردم و غـلـبـه         
هـاي     هاي مشخص است. بنابراين، طرح خواسته  ها و گام براستبداد واليي طي مرحله

ها، به معني باال بـردنِ سـطـح         عام دمكراتيك از سوي طبقه كارگر و حمايت از آن
مبارزاتي جنبش، تقويت قدرت مانور و ميزان تاثيرگذاري آن است؛ عالوه بر آن، بايـد  
يادآور شد كه، رشد جنبش كارگري به طور كلي وزن نيروهاي مدافع دمكراتيسـم در    
جامعه ما را، به خصوص در دوران تاريخي كنوني، تقويت مي كند. طبقه كارگر ايـران   
در اين اوضاع بغرنج و حساس مي بايد ضمن تاكيد بر منافع خود و پيكار خسـتـگـي    

هاي عام دمكراتيك را با پيـگـيـري     اش، خواسته ناپذير در راه حقوق سياسي و صنفي
هـا و       هاي اتحاد عمل و يافتن فصلِ مشترك بين اليه طرح كند، و از اين راه زمينه

هاي اجتماعي مخالف استبداد واليي و مدافعِ آزادي و حق حاكميـت مـلـي و         طبقه
استقالل كشور را فراهم سازد. در اين خصوص، لنين رهنمود روشن و علمي دقيـقـي    

سياست تريديونيونيـسـتـي   با عنوان اصلي:  چه بايد كرد،كتاب  3دارد. او در بخش  
طبقه كارگر و در عنوانِ فرعي:  دمكراتيك گرايي] و سياست سوسيال  [اتحاديه كارگري 

مبارزِ پيشگامِ راه دمكراسي، درتعيين وظيفه كمونيست ها مي نويسد: ماموظـفـيـم      -
وظايف دمكراتيك عمومي را در برابر تمام مردم بيان داريم و روي آنها تكيه كنـيـم،   
بي آنكه حتي براي يك لحظه معتقدات سوسياليستي خود را پنهان داريم ... كسي كه    
در عمل فراموش كند كه هر مسئله دمكراتيكي را بايد پيش از ديگران طـرح كـنـد،      

، تـرجـمـه      آثار منتخببرجسته سازد و حل كند، سوسيال دمكرات نخواهد بود[لنين،  
هـا و       ]. با توجه به آنچه كه بدان اشاره شد، مي توان به زمـيـنـه     64فارسي، صفحه 

هاي پيوند هر چه نزديك تر و محكم تر مبارزه طبقه كـارگـر در جـنـبـش           ضرورت
خواهانه مردم بهتر و بيشتر پي برد. مبارزه بـا اسـتـبـداد         همگاني دمكراتيك و آزادي

حاكم و تقويت نقش و تاثير جنبش مردمي و همه نيروهاي راستين معتقد به آزادي و 
مذهبي، نيروهـا   -هاي چپ و انقالبي، ملي، ملي سربلندي ميهن يعني: نيروها و حزب 

هاي مبارز ضد ستم ملي وحفظ يكپارچگي ملي و تماميت ارضي، و اصـالح   و سازمان
هاي عام با منافع  طلبان مقاوم واستوار، و جنبش هاي اجتماعي، در گروِ تلفيق خواسته

و حقوق انكار ناپذير توده هاي محروم و زحمتكشان است.  در پرتو چنين سياستي و    
هاي مردم را پيرامون خواست آزادي،    با تعيين شعارهاي تاكتيكي موثر، مي توان توده

عدالت اجتماعي، صلح، حق حاكميت ملي، گرد آورد و در هر مرحله مفروض، ارتجاع، 
استبداد، و استعمار، را به عقب نشيني و سرانجام به شكست وادار ساخت! طبقه كارگر  

 دراين پيكار حياتي و سرنوشت ساز، نقش بسيار اساسي برعهده دارد.  
 

از شعارهاي دروغين و توخالي تا 
 واقعيات روز جامعه
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 آورِ كارگران زنداني وضعيت نگراني
تاييد حكم ناعادالنه درباره رضا شـهـابـي، كـارگـر        
زنداني و عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركـت  

هايي  واحد اتوبوس راني تهران و حومه، وانتشار گزارش
از وضعيت نگران كننده جسمي افشين اسـالـو، عـلـي       

هـاي     نجاتي، و بهنام ابراهيم زاده در زندان، نـگـرانـي   
اي را در بين خانواده ها، كارگران، و نـيـروهـاي       جدي

 ترقي خواه كشور، موجب شده است. 
دادگاه تجديد نظر، مستقـر   36در ميانه تيرماه، شعبه 

در دادگاه انقالب اسالمي تهران، اعالم كرد كه، حكـم  
سال محروميت  5سال حبس،  6دادگاه بدوي مبني بر 

ميليون تومان جريمه نـقـدي    7از فعاليت سنديكايي، و 
رضا شهابي را تاييد كرده است.  سنديكاي كـارگـران      

يي، ضمن محكـوم كـردن      شركت واحد با انتشار بيانيه
اين حكم ناعادالنه و صرفـاً سـيـاسـي، يـادآورشـد:           
درحاليكه قاضي دادگاه بـدوي بشـارت آزادي رضـا          
شهابي را داده بود اما معلوم نيـسـت بـراسـاس چـه          
تحوالتي در دادگاه براي رضا شهابي حكم شش سـال  
زندان و پنج سال محروميت از فعاليت هاي سنديكايي 
و هفت ميليون تومان جزاي نقدي صادر گرديـد، كـه     
متاسفانه اين حكم در دادگاه تجديد نظر هم به تايـيـد   
رسيد ... سنديكاي كارگران شركت واحد ضمن محكوم    
كردن حكم صادره براي رضا شهابي خواسـتـار آزادي     

 بي قيد و شرط اين فعال كارگري مي باشد. 
شود كه، رضا شهابي، عضو هيات مديره  يادآوري مي

و مسئول امور مالي سنديكاي كارگران شركـت واحـد     
بازداشت شـد و در       1389ماه  خرداد 22اتوبوس راني، 

به دليل ضرب و شتم و  209و  240حين انتقال به بند 
شكنجه از ناحيه گردن به شدت آسيب ديد. تاييد حكم  

سال حبس و محروميت از فعاليت سنديكايي وجزاي  6
نقدي براي اين فعال كارگري دركنار شدت بخشـيـدن   
به فشار بر برخي كارگران زنداني نظير افشين اسالـو و    
بهنام ابراهيم زاده، كامال دليل سياسي داشته و به اوج   
گيري جنبش اعتراضي طـبـقـه كـارگـر و ديـگـر                
زحمتكشان، به خصوص برضد برنامه ضد مردمي آزاد   

هـاي     و تـحـريـم      -حذف يارانه ها -سازي اقتصادي
مداخله جويانه و  خارجي ارتباط دارد. تاييد حكم رضـا     
شهابي نشانه تهديد مستقيم فعاالن سـنـديـكـايـي و        
كارگران آگاه و پيشرو دانسته مي شود.  افشين اسالو از  
ديگر كارگران زنداني است كه سالمت جسمي او بـه      

 24مـذهـبـي،         -طور جدي درخطر است. سايت ملي 
يي به نقل از مـادر ايـن مـبـارز              تيرماه، در مصاحبه

سنديكايي، گزارش داد: در اولين مـالقـات بـعـد از            
دستگيري اش و چند ماه بي خبري، دستـش را روي      
قلبش مي گذاشت و بخاطر آن كتك ها و شكنجه هـا  
حال خوبي نداشت. خودش در اولين تماس تلفني گفت  
چهارماه من را شكنجه كردند، اگر حـرفـي هـم زدم        
بدانيد زير شكنجه و به زور از من گرفتند و پـرونـده       
سازي كردند ... االن هم يكسال و هفت ماه اسـت در       
زندان است و حال خوبي ندارد و دست راستش هم باال 
آمده (بخاطر اينكه دستش را محكم مي بستند) و نيـاز    
به رسيدگي پزشكي دارد و قلبش هم ناراحت است. هر  

چقدر هم درخواست براي مـرخصـي مـي        
دهيم هيچ جوابي نمي دهند. يكسال نـيـم      
است كه در زندان بدون يك روز مرخصي با 
اين همه مشكالت جسماني بسر مـي بـرد.     
افشين اسالو، فعال سنديكايي، نيز دراواخـر    

، در ترمينال اتوبوس راني 1389آذرماه سال 
جنوب تهران بازداشت شد، و چهار مـاه در      

زندان اوين زير  209سلول هاي انفرادي بند 
هـاي كـابـل       بازجويي و شكنجه بود. ضربه 

برپا، كمر، و دست افشين اسالو، باعث پارگي 
در كف پا و ايجاد غده دركتف او شده است. 
در ماه هاي اخير افشين اسالو، علي نجاتـي،  
رضا شهابي، محمد جراحي، شاهرخ زمانـي،  
علي اخوان، و بهنام ابراهيم زاده، كارگران و 

هاي زنداني، به همراه رسـول     سنديكاليست
بداغي، محمد حسيني، و مهدي فراحـي، از    
فعاالن كانون صنفي معلمان و فرهنـگـيـان    

انـد.     زير فشارهاي مضاعف قـرار گـرفـتـه      
وضعيت سالمتي كارگران و ديگر فـعـاالن     
سنديكايي گرفتار در بند رژيم، بسيار نگـران  
كننده است. مبارزه براي نجات جـان ايـن        

ها و    كارگران زنداني، و خواست آزادي فوري وبدون قيد و شرط آنان، وظيفه تاخير ناپذير حزب
خواه كشور است.  كارگران در بند را آزاد كنيد! به اعمال فشـار بـه        هاي مترقي و آزادي سازمان

 سنديكاهاي مستقل و فعاالن كارگري پايان دهيد!  
 

 افكني، تهديد، و پرونده سازي برضد روزنامه نگاران هراس
 

روزنامه كيهان، ارگان ولي فقيه، چندي است كه بار ديگر زبان به تهديد روزنامه نـگـاران و     
        نويسندگان گشوده است. به موازات شدت گرفتن فشار بر روزنامه نگاران وخبرنگاران در بـنـد

هاي شناخته شده نظير خـبـرگـزاري     ها و خبرگزاري رژيم، روزنامه كيهان به همراه برخي سايت
هاي خارج از طيف اصول گـرايـي    اي را به ضد روزنامه نگاران و روزنامه فارس، تبليغات گسترده

 24هاي مختلف از جمله يادداشت روز خود، به تاريخ    به راه انداخته اند. روزنامه كيهان در مقاله 
هـا،     تيرماه، با عنوان: اين زنجيره چند حلقه دارد؟!، انگشت تهديد را به سوي برخـي روزنـامـه       

ها، و نويسندگان نشانه رفته و نوشت: مي گويد ننويس! مي پرسم چرا؟! مي گويـد كـام         نشريه
مردم تلخ مي شود ... مافياي حرام خوار اقتصادي ... افسار پاره كرده و به جان مردم افتاده اند و       
با بهره گيري از شيپورهاي بيروني و برخي رسانه هاي داخلي، همه زشتي ها و پلشـتـي هـاي      

 حاصل از فساد اقتصادي خود را به حساب نظام ... جمهوري اسالمي مي نويسند.
ظاهرا شكنجه گراني چون حسين شريعتمداري، در هراس از نارضايتي اجتماعي عميق مـردم  
بر اثر فساد گسترده و شگفت انگيز مالي در رژيم واليت فقيه، به منظور هراس افكندن در دل   

 ها، به جوسازي و تهديد متوسل شده اند.  روزنامه نگاران، خبرنگاران، و نشريه
  به وجود آوردن فضاي رعب و وحشت بر اين پايه است تا سبب گردد اندك خبر و گـزارشـي  

شود مـتـوقـف     هاي خارج يا داراي مرز با طيف ارتجاع حاكم منتشرمي هم كه در معدود روزنامه
هـا در       هايي نظير كيهان، رسالت، و يا از اين قبيل نشريـه  گردد، و خبرها تنها از كانال روزنامه

جامعه بازتاب يابد. در راستاي دور جديد سياست تهديد و ارعاب روزنامه نگاران و نويسنـدگـان،    
تيرماه، در بخش خبر ويژه خود با تيتر: ردپاي مافياي اقتـصـادي در       24باز هم روزنامه كيهان، 

هـاي     به جوسازي و دروغ پردازي پرداخته، و مي نويسد: عملكرد بـرخـي روزنـامـه       ،مطبوعات
اقتصادي حكايت از پيوند نانوشته جريان سرمايه داري، كارگزاران، اصالح طلـبـان و حـلـقـه          
انحرافي با عوامل رژيم ستمشاهي در حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دارد. ... در كنـار      

جريان سرمايه داري، اصالحات و حلقه انحرافي يك سياست متمـركـز    3رويكرد واحد نشريات 
ديگر نيز به چشم مي خورد. روزنامه هاي دنياي اقتصاد، اقتصاد پويا، هفت صبح، آسيا، يكشنبـه   
و ... كه اكثرا توسط تيم هاي روزنامه هاي زنجيره اي عصر اصالحات اداره مي شوند، مـبـلـغ         

 فرهنگ سرمايه داري هستند و سياست استراتژيك نظام ... را به بازي گرفته اند. 
اي حساب شده برضد روزنامه نگاران مستقل و اصالح طلبان  چنين مدعياتي جز پرونده سازي

مقاوم نام ديگري ندارد. كيهان و به طور كلي واپس گرايان كودتاچي، با جوسازي و پـرونـده        
سازي مي كوشند روزنامه نگاران، نويسندگان، و صداهاي اعتراضي را خاموش و مرعوب سازند. 
اين سياست اتفاقا از سوي وزير اطالعات رژيم واليت فقيه نيز تئوريزه شـده اسـت و نشـان          

دهد كه سياست اصلي ارتجاع حاكم، به بويژه بيت رهبري، سپاه، و احمدي نژاد در قـبـال        مي
روزنامه نگاران، مستقل و شجاع است. وزير اطالعات در جريان گردهمايي مبلغان اعـزامـي در      

هاي صهيونيستي وغربي ... پروژه اي دو وجهي را بـراي   ماه رمضان، اعالم كرده است: سرويس
اعتبار زدايي از رهبري طراحي كرده اند ... ترسيم چشم اندازي بسيار تيره از وضعيت كشـور از       
نقشه هاي دشمنان محسوب مي شود. موضوع سازي، كاذب در داخل كشور از ديگر بـرنـامـه       
هاي دشمنان براي مشغول ساختن رسانه هاي ايراني است. پرونده سازي، تهـديـد و ارعـاب         
روزنامه نگاران و نويسندگان بيش از هر چيز عجز رژيم واليت فقيه و ناتواني آن را ثابت مـي    
كند. مي بايد باهوشياري و قاطعيت از حق آزادي بيان و قلم براي روزنامه نگاران و نويسندگـان   

 در كنار خواست آزادي فوري روزنامه نگاران در بند حمايت كرد. 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ادامه  تأملي بر تاكتيك ها و استراتژي ... ... ادامه كنگره تدوين نقشه راه براي 

باال بردن سـطـح مـبـارزه بـراي گـذار از                  . 1برده اند:  
هايي وابسـتـه اسـت       ديكتاتوري حاكم، به مخرج مشترك

كه، منطبق با شرايط عيني  و ظرفيت جنبش مردمي، بايد  
ها را مبناي برپا داشتن اتحادهاي وسيع در سطح جامعه   آن

گذار از ديكتاتوري به استقرار حكومتي ملي و     . 2قرار داد؛ 
دموكراتيك، روندي پيچيده، اما امري شدني و مشروط بـه  

هاي دموكراسـي   تكيه كردن بر مردم و بنيان گذاري مولفه
اقـتـصـادي الزم        -در پيوند با تغييرهاي بنيادي اجتماعي

است. تجربه موفق ديگر كشورها در گذار از ديكـتـاتـوري      
نشان مي دهد كه، در مسير برپايي  اتحادهاي  وسـيـع،       
تمام نيروهاي در گير بر يكديگر تاثير خواهنـد گـذاشـت.      

، با در پيش گرفتن خط و    هيج شخصيت و نيروي سياسي
موضع مكانيكي تندروانه  ذهني و نامنطبق با شرايط،  و يا  
تكيه دائم بر خط مشي سازشكارانه و انفعالي، در فـرايـنـد    
زايش  اتحادهاي وسيع ملي دوام نخواهد آورد. در مرحلـه   
گذار جامعه به سوي ترقي، اين تاثيرپذيري و كنش متقابل 
ميان نيروهاي مترقي، ميهن دوست، و دموكراتـيـك بـه      
سوي ايجاد  جبهه وسيع را مي بايست همچون فـرايـنـد      
تكاملي، ناگزير، و الزم پذيرا بود.  زيرا اين فرايندي اسـت   

برخاسته از دل تغييرهاي تدريجيِ كيفي و كمي جـامـعـه     
كه سرانجام جهشِ كيفي به مرحله نوين و مترقي تـر را      

 مي تواند امكان پذير سازد.  
هاي تـنـدرو در        شعارهاي پر سر و صداي برخي  گروه

اپوزيسيون، مانند: سرنگون باد جمهوري اسالمي زنده بـاد   
سوسياليسم، و يا جمهوري سكوالر، همان قدر ذهـنـي و     

اند كه دامن زدن به توهم امكان حفظ نظام  بدور از واقعيت
جمهوري اسالمي و واليت فقيه. واقعيت اين است كه، بـا   
شكست انقالب، و هم اكنون با تمركز هرچه بيشتر قدرت 
در دست ولي فقيه و سپاه، در كنار يـك مـجـلـس بـي          

اي  ضد  مردمي، ساختاري در كشور  خاصيت و قوه قضايي
ما وجود ندارد كه حداقلي از مضمون  يك نظام جمهـوري  
را به آن  بتوان نسبت داد.  بنابراين، در واقع مبحثي  بـا       
عنوان حفظ  يا سرنگوني جمهوري اسالمي در مـرحلـه       

مان موضوعيت ندارد. هم اكنون   كنوني جنبش مردم ميهن
موضوع فراروي مردم و جنبش، همانا  گذار از استبـداد و    
بي عدالتي حاكم است، يعني طرد مجموعه ساخـتـارهـاي    

رژيم واليت فقيه.  اين تنها با فعاليت چند جانبه و متـحـد     
هاي مشخص و به هـم پـيـوسـتـه           براي تغيير در عرصه

پذير اسـت. در ايـن         سياسي، اقتصادي، و اجتماعي امكان
يي براي باال بردن و بسيج آگـاهـي    راستا، بايد از هر روزنه

دوبـارة  بروز ها بهره برد. بي شك جامعه ما   قشرها و طبقه
يي مانند جنبش سبز را شـاهـد        ها شكل بيرونيِ اعتراض

ها و نيروهاي سياسي در اينجا  خواهد بود. وظيفه شخصيت 
هاي مردمي است.  تدارك براي  هدفمند كردن اين خيزش

از هم اكنون مي بايست در راستاي جامه عمل پوشـانـدن   
به گذار از ديكتاتوري به سوي آزادي همـراه بـا افشـاي        

حداقلي چند جانبه بـه      استبداد واليي  با ارائه  يك برنامه
ريزي مباني دموكراتيك و  تغييرهاي بـنـيـادي      منظور پي
اجتماعي تالش كرد. اين يعني  فـعـالـيـت            –اقتصادي 

مستمر و سازمان يافته نيروهاي سياسي درجهت باال بردن  
هـا و قشـرهـاي اجـتـمـاعـي               آگاهي طيف وسيع طبقه

زحمتكشان مزدبگير، حقوق بگيـر، خـرده بـورژوازي، و          
سرمايه داران ملي. جنبش مردمي بايد  به چنان سطـحـي    
از  پختگي و انسجام برسد كه فعاالن سياسي در سـطـح     
جامعه در هر زمان و هر جاي ممكن با در دست داشـتـن     

هاي خالقانه و روشنگـري، در     يك برنامه حداقل و بحث
هـاي مشـتـرك         ها با توضيح موضـع  داوري زدودن پيش

هاي سياسي بتوانند  بحث ناگزير بـودنِ   ها و سازمان حزب
اتحادها با هدف تشكيل جبهه وسيع در مقابل استبـداد و    

 ارتجاع  را به ميان مردم ببرند. 

هاي اساسي در آفريقاي جنوبي تأكيد كردند. كـنـگـره سـيـزدهـم           كليدي در پيشبرد دگرگوني
حزب و سازمان برادر از سراسر جهان بـود. كـنـگـره         50همچنين مفتخر به حضور نمايندگان 

گـوارا در مـبـارزات           سيزدهم حزب كمونيست آفريقاي جنوبي به پاس سهمي كه ارنستو چـه 
ضدامپرياليستي و پيشبرد راه طبقه كارگر و تنگدستان در سراسر جهان داشته است، جايزه صلح 

را به او اعطا كرد. همچنين، كنگره از مبارزات دائم و ديرپاي زنداني سياسي كُـرد،    كريس هاني
 عبداهللا اوجاالن، تقدير كرد.

هاي كنگره سيزدهم به طور عمده پيرامون ضرورت تقويت حزب كمونيسـت   مجموعه وظيفه
زد، و اينكه چگونه طبقه كارگـر را     آفريقاي جنوبي در مقام حزب پيشاهنگ طبقه كارگر دور مي

تـر در       بايد تجهيز و بسيج كرد تا توانايي و كارآيي خود را به منظور پذيرفتن مسئوليتي بـزرگ 
بتواند افزايش دهـد.     -خواه ها و قشرهاي ترقي در اتحاد با ديگر طبقه -انقالب دموكراتيك ملي

به تصريح كنگره سيزدهم، پذيرفتن مسئوليت در انقالب دموكراتيك ملي مستلزم اين است كـه  
طلب در جامعه به پـيـش    ما اين كار را در ائتالف با متحدان خود و ديگر نيروهاي مترقي تحول

كنند. ايـن      هاي كارگر و تنگدست كشور ما را نمايندگي مي ويژه آن نيروهايي كه توده ببريم، به
ها، قشرها، و نيروهاي مترقي را هدايت و رهبري كنـد تـا      طبقه كارگر است كه بايد ديگر طبقه

انقالب دموكراتيك ملي عمق يابد. حزب كمونيست آفريقاي جنوبي بايد به طور مؤثـرتـري در      
 تأمين سركردگي طبقه كارگر در انقالب دموكراتيك ملي بكوشد.

كنگره سيزدهم به اين نكته مهم توجه كرد كه، از زمان برگزاري كنگره دوازدهم كه در آن     
راه آفريقاي جنوبي به سوي سوسياليسم در حكم برنامه پنج سال آينده تنظيم و تصويب شد، تـا  

ايم. بـرنـامـه      يي دست يافته هاي عمده هاي عظيمي حاصل شده است و به هدف كنون پيشرفت
هايـي را     برده همچنان موضوعيت دارد و در كل به قوت خود باقي است، اما كنگره اصالحيه نام

تنيـده مـلـي و         هاي درهم در آن مطرح، بررسي، و تصويب كرد. در برنامه اصالح شده، چالش 
مايه اصلي اين سنـد   اند. درون  تر شده اند و روشن تري توضيح داده شده المللي به طور مفصل بين

مدت ما، يا به عبارت ديگر، تأمين سركردگي طبقه كـارگـر در هـمـه            هاي ميان همان ديدگاه
هاي قدرت و نفوذ بوده است، كه در آن، به تأمين سركردگي و نفوذ طبـقـه كـارگـر در          عرصه

المللي اولـويـت داده شـده         هاي كار، جامعه، و در قلمروهاي نظري و بين دولت، اقتصاد، محيط
 است.

آميز به موضوع مهم افـزايـش تـوان         يكي از دستاوردهاي مهم كنگره سيزدهم، توجه تأكيد
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در مقام پيشاهنگ طبقه كارگر، و مبارزه براي حفظ مـحـيـط      
زيست بود. اين دو موضوع بخشي از برنامه اصالح و تكميل شده حزب براي پنج سال آتي بود.  

اي جامـع و مـفـصـل بـه مـنـظـور                  نمايندگان كنگره سيزدهم بر ضرورت تحليل و بررسي
تشكيالتي حزب در مقطع زماني كنوني توافق داشتنـد.   -گيري درباره شكل كلي سياسي تصميم

در نتيجه، كنگره چند تغيير سازماني را نيز به تصويب رساند، كه از آن جمله، دو مقـام حـزبـي      
تازه، يعني دو معاون دبيركل در سازمان حزبي بود كه به اتفاق آرا مورد پذيرش كـنـگـره قـرار       
گرفت. در انتخاباتي كه در كنگره براي گزينش رهبري حزب برگزار شد، رفقاي زير بدون هيـچ   

 رأي مخالفي انتخاب شدند: دكتر بليد نزيمانده، دبيركل؛ جِرِمي كرونين، معاون اول دبيركل؛
سولي ماپائيال، معاون دوم دبيركل؛ سنزِني زوكوانا، صدر؛ توالس نكسزي، معـاون صـدر؛ و       

 دار. جويس موروپا، خزانه
شمار اعضاي كميته مركزي نيز افزايش يافت كه همگي بدون رأي مـخـالـف از سـوي             
نمايندگان كنگره برگزيده شدند. اين چند تغيير در تشكيالت حزب، در چارچوب و زمينه تقويـت   

كـه     -هاي اخيـر  و ارتقاي رهبري جمعي حزب، و با توجه به دستاوردهاي مداوم حزب در سال
هـاي     صورت گرفت. در اين ارتباط، جـنـبـه     -اند يي را موجب شده هاي تازه ها و چالش ضرورت
مدت، و درازمدت فعاليت و مبارزه حزب در نظر گرفته شد. در آينده، كـنـگـره        مدت، ميان كوتاه

 هاي زير بپردازد: بعدي بايد به موضوع
تر كه هم بتواند گستره دانش سياسي رفقا را افزايش دهد و هـم   آموزش سياسي بهتر و جامع

توان راهبري رفقاي كليدي را تقويت كند (اين امر رفقاي هيئت سياسي و كميته مركزي را نيـز   
 گيرد)؛ دربرمي

هاي عملي دارند،  انتخاب رفقاي كميته مركزي از ميان رفقايي كه گرايش بيشتري به فعاليت
 و توجه به همين عامل عمده در گزينش رفقاي هيئت سياسي؛

هـاي نـوشـتـاري و            ملزم كردن رفقاي كميته مركزي و هيئت سياسي به بهبود تـوانـايـي   
شرط انتخاب  ها) همچون پيش  هاي نظري، و جز اين هاي انتشاراتي آنان (به لحاظ مسئله  فعاليت
 آنان؛

هـاي     يي از تـوانـايـي        تر نهادهاي رهبري حزب به طوري كه آميزه دقت در تركيب متوازن
 گوناگون باشند؛
تر كردن كميته عضوگيري و بازرسي حزب، متشكل از اعضاي نهادهاي رهبري  ضرورت فعال

 حزب.
بندي پاياني كنگره سيزدهم گفت:  رفيق بليد نزيمانده، دبيركل حزب، در سخنان خود در جمع

به عهده گرفتن مسئوليت پيشبرد انقالب در آينده نزديك، همچنين به اين معناست كه بايد در   
تـر و     فعاالنه كنگره ملي آفريقاو كنفرانس سراسري  روند تدارك و برگزاري كنگره آتي كوساتو

 مان بكوشيم. تر شركت كنيم. بياييد با اتكا به وحدت حزب، در راه وحدت متحدان سازنده
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از ديكتاتوري  واليي به استقرار حكومتي مردمي،  كنشِ متقابل بيـن  
هاي تعيين كننده جنبش در روندي تـكـامـلـي و        نيروها و شخصيت

گذارند. آمادگي شرايط عيني و ذهـنـي     ديالكتيكي بر يكديگر تاثير مي
جامعه براي اين گذار، سرانجام با جهش كيفي خود در پـديـد آوردن     
زبان مشترك  بين نيروهاي سياسي مترقـي، مـيـهـن دوسـت، و            

ها در راسـتـاي        دموكراتيك به منظور در بيان آوردنِ مخرج مشترك
 ايجاد جبهه وسيع، نشان خواهد داد. 

هاي اصلي، تحلـيـل دقـيـق        به نظر ما، در راستاي تشخيص حلقه
تضادهاي فراروي جامعه، و ارائه راهبردهاي موثر بسيار مهم است: نه  
به صورت يك بعدي، بلكه با در نظرداشت بعدهاي به هم پيـوسـتـه    

هاي جامعه. بدين تـرتـيـب، در        سياسي، اقتصادي، و اجتماعي تحول
هاي سياسي، با انتقادهاي سازنده  چرخه تبادل نظر نيروها و شخصيت

هاي مثبت يكديگر، مي توان  ها  به همراه  پشتيباني از نكته از نقصان
هاي  بسيـج نـيـرو را بـراي گـذار از                 شرايط ذهني الزم و زمينه

 ديكتاتوري و جهش مترقي جامعه فراهم كرد.  
هاي مثبت و تأييد كننده  پويايـي   در اين رابطه، يكي ديگر از نكته

هـاي     هاي كنونيِ درونِ جنبش، توجه هر چه بيشتر به نقصـان  بحث
جنبش سبز در مطرح كردن بعد عدالت اجتماعي و لـزوم پـيـونـد            

هاي زحمتكشان و بسيج  ارگانيگ جنبش با مبارزه طبقه كارگر و اليه
ها بر ضد ديكتاتوري حاكم است. شايان تذكر است كه،  ميرحسين   آن

موسوي در اوج خيزش جنبش سبز برضد كودتاي انتخاباتي بـه ايـن     
ما مي گوييم و حـاضـريـم در          مسئله به خوبي توجه كرد:    

مباحثات نشان دهيم كه امروز منافع و حقوق مستضعفان 
و كارگران و كارمندان و ساير اقشار ملت در يك فسـاد    

به اعتقاد ما، معناي اين گفتـه    بزرگ در حال غرق شدن است. 
ميرحسين موسوي در عمل و مبارزه سياسي، توجه داشتن به رابـطـه   
حساس دو جانبه ميان تغييرهاي روبناي سياسي به سوي دموكراسي، 

 و تغييرهاي زير بناي اقتصادي با گرايش به عدالت اجتماعي است.
گرايانه، تالش در جـهـت      ست كه، بدور از چپ روي ذهن مهم آن

اتحاد هاي وسيع و تكيه به طبقه كارگر و زحمتكشان را با شعارهـاي  
هاي خارج از واقعيت عيني زمين گير نكرد، و از  گرايانه و خواست ذهن

سوي ديگر، باهدفمند كردن مبارزه برضد ديكتاتوري و با تكـيـه بـه      
نيروي  مردم ـ كه اكثريت آنان را قشرهاي زحـمـتـكـش (كـارگـر،          

به طرزي هوشمندانه و مـوثـر    -كارمند، و كشاورز) تشكيل مي دهند 
اجتماعي  آنان را در مبارزه براي دموكراسي و   -هاي اقتصادي خواسته

آزادي با هم تلفيق كرد. اين امر مهم مستلزم ريشه يـابـي و درك          
صحيح از پيامدهاي برنامه  تعديل اقتصادي نوليبرالي در اقـتـصـاد        
سياسي كنوني كشور و تاثير مخرب آن بر زندگي اكثر مـردم اسـت.     

هاي اقتصادي يـك ضـرورت      ارائه راهبردهاي عملي در مقابل برنامه
هاي بـرآورده نشـده در        گريزناپذير است. بايد توجه داشت كه، هدف 

، بـا     1357زمينه آزادي و دموكراسي پس از انقالب بزرگ بهمـن       
گـاه   ها نيز هيچ هاي مردم در برقراري عدالت اجتماعي كه آن خواست

هاي تعديـل   يي تنگاتنگ داشت. اجراي سياست  برآورده نشدند، رابطه
يي در گسترش بي عدالـتـي    اقتصادي در دو دهه گذشته، سهم عمده

اجتماعي داشته اند. در اينجا آموزه تاريخي و مـنـطـقـي        –اقتصادي 
شرايط كنوني براي همه ما، همانا الزم وملزوم بودن تـغـيـيـرهـاي        

اقتصادي، با دفاع از حاكميت ملي ميهـن،    –دموكراتيك، و اجتماعي 
است. هركدام از اين سه عرصه به هم پيوسته،  براي طيف نيروهـاي   
خواهان ترقي كشور ما دربردارنده اين تجربه بسيار پر اهميت اسـت    
كه نمي توان با تكيه يك جانبه به يكي از اين سه عـرصـه،  گـذار        

 كشورمان  را به مرحله مترقي تر امكان پذير كرد. 
هاي كالن غير توليدي، حلقه اصلي در سير  تمركز و تسلط  سرمايه

قهقرايي اقتصاد ملي كشور ما در سه دهه بعد از انقالب بهمن اسـت.  
هاي داللي سوداگرانه قانوني و غيـرقـانـونـيِ      به عبارت ديگر، فعاليت

فاقد ارزش افزايي در سطح كالن و خُرد، خصلت غالـب در نـظـام         
داري ميهن ما است. شروع اين فرايند در سال هاي ابـتـدايـي      سرمايه

 –هاي  اجتمـاعـي      دهه شصت خورشيدي  با مسدود كردن خواسته
اقتصادي انقالب و به شكست كشاندن آن ممكن گرديد. تبلور كنوني  

هـاي     سال پس از انقالب بهمن، وجود كانـون  30اين روند، بيش از 

، “ بيت رهبـري ” هاي پرقدرت متصل به سپاه،  هاي كالن و اليگارشي تمركز سرمايه ادامه  تأملي بر تاكتيك ها و استراتژي ...
هاي پر قـدرت اقـتـصـادي و          و بورژوازي تجاري است. تسلط مافيايي اين كانون 

هـاي     هاي  ملي و خصوصيِ ارزش افزا در زميـنـه   گذاري سياسي عمال رشد سرمايه
اند. واقعيت عينـي    اي كارشناسانه را بسيار محدود كرده توليد صنعتي و خدمات حرفه

اين است كه، بورژوازي ملي توليدي در كشور ما به دليل مرحله رشد جـامـعـه  و        
بايد  نقش سـازنـده و پـيـشـروئـي در                تواند و مي هاي اجتماعي، مي بافت طبقه

هاي مرتبط با دموكراتيزه شدن روبناي سياسي بازي كند. ولـي    ملي  و تحول اقتصاد
مي توان به روشني گفت كه، فضاي تنفسي اين بخش سرمايه داري در سه دهـه    
گذشته به طور دائم محدودتر شده است. در اينجا صحبت از خصلت سرمايـه داري    

هاي سوداگرانه در كشور مان است و نه اشاره بـه   ملي توليدي در برابر ديگر فعاليت
هاي خصوصي  و اين و يا آن شخص  سرمايه دار. واضح است كـه    فهرست شركت

دار تصاحب ارزش اضافه و كسب سود  انگيزه و دليل اصلي وجود و عمل هر سرمايه
ها بـه واسـطـه         ها و خصلت فعاليت آن است، و در كشور ما زمينه عملكرد سرمايه

هاي كليدي حاكميت تعيين شده است.  منافع  اقتصادي كالن و نفوذ سياسي  جناح
سـود    ها،  به دنبال كسب مافوق داري متصل به آن ها و سرمايه در مجموع، اين جناح

هـاي پـولـي        اند. سياست  سريع و انباشت آن در دست قشر كوچك اليگارشي بوده
(مانيتريسم)، خصوصي، و شبه خصوصي سازي، و تنزل ارزش  نيروي كار و ايجـاد    

پذير از طريق محدود كردن و سركوب حـقـوق صـنـفـي، در زمـره              بازار انعطاف
هاي اليگـارش  بـوده        هاي تعديل اقتصادي براي اين اليه هاي جذاب برنامه فصل

عراق به دليل شرايط ويـژه اقـتـصـاد جـنـگ               –است. اگر از دوران جنگ ايران 
خورشيدي  تـابـه حـال، در             70نظر كنيم، بايد پذيرفت كه از ابتداي دهه  صرف

هاي كالن اقتصادي در جهت مخالف توليد ملي و بنـابـرايـن  بـر          مجموع، برنامه
ها و قشرهاي مرتـبـط بـا       صنفي  طبقه  –خالف منافع اقتصادي و حقوق  سياسي 

اند. به عبارت ديگر، در شرايط كنوني كشور ما منافع حـيـاتـي      ملي عمل كرده توليد
داريِ ارزش افـزا، از سـوي          هاي مختلف زحمتكشان، طبقه كارگر، و سرمايه اليه

هاي اقتصادي رژيـم حـاكـم       داري انگلي و اليگارشي برآمده از برنامه كالن سرمايه
پايمال مي شوند. اين يعني  تداوم اقتصاد تك محصولي نفتي كشورمان به مـوازات   

ها و كاالهـاي مصـرفـي بـه جـاي واردات               رشد حجم عظيم  واردات محصول
اي در راستاي گسترش توليدهـا  و       آالت سرمايه ريزي شده كاالها و ماشين برنامه

خدمات ارزش افزا. در طول دو دهه گذشته، اين خصلت زيربناي اقتصادي كشور ما  
اي فرايند اصلـي     هاي واسطه هاي مالي و رشد  فعاليت بوده است  كه تمركز سرمايه

ايجاد  و تقسيم ثروت به نفع قشرهاي فوقاني  در زير سايه ديكتاتوري واليـي را       
هاي مالي با ارقام نجومي و رشد سـرطـانـي روابـط        سازد. اختالس  پذير  مي امكان

اي، خاصِ كشور ما نيست و بايد اذعان داشت كـه ارتـبـاطـي بـه           تجاري واسطه
هاي اخالقي، معنوي، و ارزشي ندارد، بلكه برآمده از تسـلـط  روز افـزون             مسئله

هاي مالي كالني است كه تاروپود جامعه را به  سياسي و عملكرد سرمايه -اقتصادي
هاي انگلي  رانت خواري آلوده مي سازند. پرفسور ژوزف ستيگليـتـز(بـرنـده        فعاليت

) بر پايه سندهاي محكم نشان مـي دهـد كـه           2001جايزه نوبل اقتصاد در سال 
مانده متكي   به  مـنـابـع غـنـي         اقتصاد رانت خوار ديگر مختص كشورهاي عقب

طبيعي  نيست، بلكه به بركت  گسترش  اقتصاد بي نظارت و تمـركـز و تسـلـط          
هاي مالي بر شئون اقتصادي،  هم اكنون شكل مدرن رانـت خـواري  در          سرمايه

كشور هايي مانند: آمريكا، انگليس، اتحاديه اروپا، و كشورهاي اروپاي شرقي، يكـي   
سـود اسـت. بـا وجـود             هاي غالب و رايج به منظور كسب سريع  مافوق از فعاليت

هاي مشـتـرك در        هاي فاحش بين كشور ما با آمريكا يا انگليس، سر فصل تفاوت
هـاي كـالن      سياسي سرمايه  –اينجا وجود  تسلط گسترده و نفوذ قدرت اقتصادي 

گري ضد اجتماعـي   مالي و جايگزيني مناسبات توليدي اجتماعي  با مناسبات واسطه
مخرب  است. بايد توجه كرد كه، اين فرايندهاي ضد اجتماعي به طور عمـدي در     
جهت منافع مادي قشرهاي باالييِ مافوق ثروتمند، به همراه رواج فساد اقتـصـادي   

هاي دموكراسي مـوجـود در ايـن كشـورهـاي               عريان، همزمان و توأمان، مولفه
هـاي     ترين مـولـفـه    كنند. برپا داشتن ابتدايي  داري پيشرفته را نيز تهديد مي سرمايه

دموكراسي و آزادي  همواره در دستور كار جنبش مردمي كشور مـا بـوده اسـت،          
مند اين نـوع اقـتـصـاد        هاي عام  و پيامدهاي قانون بنابراين توجه به  برخي قانون

داري انگلي  بر تمام شئون اصلي هر جامعه، آموزنده است، زيـرا هـمـيـن          سرمايه
اش در كشور ما، بر شئـون   الگوي اقتصادي نيز با شكل و شمايل محلي و مشخص

 اساسي جامعه اثر گذاشته است.        
تحليل منطقي اقتصاد سياسي كشور ما، و چگونگي ايجاد و تقـسـيـم  ثـروت          

ها و قشرهاي جامعه بسيار مهم است، زيرا به طور طبيعـي   اجتماعي  در سطح طبقه
گذارند.  از اين روي،   هاي وسيع تاثير مي ها و فرايند  اتحاد در تعيين مخرج مشترك

محدود كردن مبارزه به برخي تغييرهاي روبنايي و بي توجهي به رابـطـه حسـاس      
هـاي     ها با تغييرهاي زيربناي اقتصادي، به معني در نظر نگرفتن خواستـه  عيني آن
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ريزي شده در حـكـم      مختلف زحمتكشان مزد بگير و حقوق بگير به صورت برنامه
زدايي و يـا سـركـوب         فاكتورهاي مضر و مخل در نظم بازار آزاد به وسيله  قانون

رفتـه   داري پيش فيزيكي از فرمول نوليبراليسم حذف مي گردند.  كشورهاي سرمايه 
ميالدي، از پيشتازان تـعـديـل اقـتـصـادي          1980مانند آمريكا و انگليس، از دهه 

اند. در اين  دو كشور، به صورت عام و  به وضوح، مي توان ديد   نوليبراليستي  بوده
هاي محوري حكومت و نهادهـاي   ها و مسئوليت كه اين فرايند، هدفمندانه  وظيفه

هـاي كـالن مـالـي و              دموكراتيك آن (يعني دولت و مجلس) را به نفع سرمايه  
نظارت از درون تهي كرده و دموكراسي  را در    خوار و در راستاي سوداگريِ بي رانت

چارچوب صوريِ  باز تعريف كرده است. در اين كشورها، تقسيم بـنـدي بـغـايـت         
درصد، بسـيـار فـاحـش        99درصد  در برابر  1ناعادالنه ثروت اجتماعي، به نسبت 

است. در فرمول نوليبراليسم اقتصادي، نقش نهادهاي حكومتي، در عـمـل، بـه           
هاي كالن، به  قانون زدايي، نظارت زدايي، ايـجـاد بـازار كـار          خدمت به سرمايه

انعطاف پذير، خصوصي سازي گسترده ثروت هاي ملي، و تداوم و گسترش بيشتـر  
رفتـه   اقتصاد بي نظارت، تنزل پيدا مي كنند. رشد مداوم مصرف در كشورهاي پيش 

داري نوليبراليستي، ركن اصلي و موتور رشد اقتصـادي اسـت. در آنـجـا             سرمايه
گراي داراي  حقِ  انتخاب  خـريـد  در بـازار،           مشتري در مقام  يك فرد مصرف

جايگزين  شهروند داراي حقوق اجتماعي  مي شود. در بطن اين فرايندهاي  برنامه  
ها، تحليل گران، و خبرنگاران، بـا اسـتـفـاده از            يي از آكادميسن ريزي شده، عده

هاي مافوق ليبرال، اين تغييرهاي اجتماعي  بـه سـوي دمـوكـراسـي و                 نظريه
هاي بازاري و رفتارهاي ضد اجتماعي فردگرايانه برآمده از  مصرف گـرايـي،    آزادي

هاي مثبت، ابـدي، و     تقديس ثروتمندان، و روياي ثروتمند شدن را همچون عامل
گـريـزي،      هاي  جمـع  گريزناپذيرِ در آزادي فرد  تفسير مي كنند. رشد فرهنگ واره 

هاي تجاري، از  اثرهاي جنبي، تصادفي،  فردگرايي افراطي، فتيشيسم كاال و مارك
يا فرعي نوليبراليسم و بازار آزاد نيستند، بلكه ازجمله  ابزارهـاي عـمـده و الزِم          
مديريت افكار عمومي و هدايت آن به منظور تداوم و شدت بخشيدن بـه مصـرف     

 گرايي اند.
بيني ارتجاعي ضد فرهنگ غربي رژيـم واليـي، و يـا از             از زاويه ديد جهان 

كارانه اجتماعي  براساس  معنويات و كرامت انساني، ريشه اين  هاي محافظه ديدگاه
هاي ضد اجتماعي مخرب در رابطه با بي بند و باري اخالقي  و يا بـيـمـاري     پديده

هاي اجتماعيِ برآمده از مدرنيته  و يا الئيسيته  تعريف مي شوند. در صورتي كـه     
ها، به زير پـايـه اقـتـصـادي و           هاي شدت دهنده اين پديده ريشه واقعي و  عامل

تغييرهاي اقتصاد سياسي مربوط است كه با تعديل اقتصادي  نوليبـرالـي مـوجـب       
هاي غير توليدي انگلي شده است.  هاي غير توليدي و ترويج  فعاليت تمركز سرمايه

ها تعقيب قانوني شوند، هـر   هاي بانكي عظيم، بي آنكه عامالن آن تقلب و اختالس
گيرند. در   هاي كشورهاي غربي قرار مي چند روزي يك بار سر تيتر خبرها در رسانه

كـار و       هاي سياسي محافـظـه   بسياري موردها، روبناي سياسي و بسياري از حزب
اند، و در عمل، مرز قانوني و    سوسيال دموكرات، تسليم اين نفوذ و تسلط بازار شده

هاي مالـي   ها و موسسه اي بانك هاي قمارخانه ها و فعاليت غيرقانوني بودن اختالس
گران و  قـمـاربـازهـا          خصوصي مخدوش است. شديدترين مجازات اين اختالس 

هاي خصوصي)، كه اقتصادهاي ملي را ورشكسته كرده انـد، بـه       هاي بانك (رئيس 
هاي چند ميليون دالري است. به وضوح مي   گيري همراه با پاداش طور عمده كناره

هاي مالي  همزمان با گسترش و محوري شدن نقـش   توان ديد كه رشد اين تقلب
ها  در روبناي سياسي كشـورهـاي      هاي مالي كالن و عميق شدن نفوذ آن سرمايه
هاي ضد اجتماعي، تاروپود  رفته سرمايه داري است كه به صورت فرهنگ واره پيش

گسلند. از اين روي،  تجزيه تحليل و تشريح اقتصاد سياسـي و      جامعه را از هم مي
داري و شدت يافتـن آن     ها و پيامدهاي مهم بحران مالي كشورهاي سرمايه كنش

خواه كشور ما بسيار مفيد و ضـروري اسـت.      در اروپا، در امر مبارزه نيروهاي ترقي
زيرا با وجود تفاوت شرايط و درجه رشد متفاوت اين كشـورهـا بـا كشـور مـا،              

هاي تعديل اقتصادي كه در كشور ما بيش از دو      منديِ عام عملكرد سياست قانون
هاي مهمي با هم دارند.  هايي گسترش پيدا كرده است، شباهت دهه با كش وقوس

مسئله اختالس سه ميليارد دالري از سيستم بانكي از سوي وابستگان به رژيـم، و    
هاي شخصي  چند صد هزار دالري، و خريـد   خبرهاي مربوط به رواج ورود اتومبيل

اي چند ده  ميليون دالري در كشـورمـان، در        ها و ويالهاي افسانه و فروش خانه
 سال هاي اخير، را بايد در اين راستا دانست.

، و  1360در ابتداي دهه   1357تجربه انحراف و سرانجام  شكست انقالب بهمن 
هـاي     افت و خيزهاي فرايند اصالح طلبي  در دو دهه گذشته، دربردارنده  درس    

بسيار مهمي براي مرحله كنوني  مبارزه است. مهم براي جنبش مردمي ايجاد آن    
ها را، نـه بـراي        ها و يا اشتباه چنان فضا و ديالوگي است كه بتوان ناكارايي روش

كوبيدن و حذف، بلكه در راستاي تحول و تكامل جنبش  به كار گـرفـت. بـايـد          
نكته  انكارناپذيـر پـي      2اميدوار بود كه نيروهاي سياسي مترقي و آزادي خواه  به 
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هاي مختلف زحمتكشان و بـورژوازي       درنگ اليه مشترك ماديِ بي
براي مثال،  كشور ما، در دهه گذشته، رشـد سـرطـانـي         ملي است.  

هاي مالـي خصـوصـي و شـبـه             هاي ريز و درشت و موسسه بانك
ريزي شده بازار مالـي ايـران      خصوصي را در راستاي گسترش برنامه

شاهد بوده است. رشد اين بخش انگلي و فاسد مالي برآمده از ايـن       
هـاي اخـيـر صـنـدوق             ريزي شده، كه در گـزارش  گسترش برنامه

المللي پول در حكم دستاورد مهم برنامه اقتصادي دولت احمـدي   بين
نژاد به نام بانكداري اسالمي ارزيابي شده است، دقيقا بـر مـبـنـاي         

تـر بـا        گرايش  بيشتر به سوي اقتصاد آزاد و برقراري پيوند محكـم 
المللـي   بازارهاي مالي جهاني است. بايد توجه داشت كه، صندوق بين 

هايي مانند يـونـان و      هاي مالي در كشور پول، رشد و انباشت سرمايه
كـرد، كـه در          اسپانيا را نيز در دهه گذشته تشويق و حمايت  مـي   

هاي اخير باعث ورشكستگي اقتصاد ملي اين دو كشـور شـده          سال
هـاي اصـلـي الزم بـراي            است. وجود بازار مالي قوي يكي از ركن 

هاي پولي(مانيتريسم) و همچون ستون فقرات    عملياتي كردن سياست
سياست تعديل اقتصادي است. در اين چارچوب، هـدف، انـقـبـاض          

هاي ملي و تعطيل كردن   اقتصاد با تقليل و حتي حذف سرمايه گذاري
گـذاري   هاي مدون دولت و نهادهاي عمومي، و انبساط  سرمايه برنامه

هاي مالـي   ها و موسسه خصوصي به وسيله تزريق پول از طريق بانك
است. بدين ترتيب است كه در طول دو دهه، شئون اصلي اقـتـصـاد       

هاي توليدملي در سطح كـالن، در     كشورمان و اختصاص دادن عامل
هر مرحله تعديل، به سوي اقتصاد  بازار سوق داده مي شود. يـعـنـي     
موتور اصلي رشد و هدايت  اقتصاد كشور، بـه عـهـده  سـرمـايـه             

و بر اساس  قانـون عـرضـه و         -هاي بخش خصوصي كالن گذاري
هاي اعتـبـاري    تقاضا و درجه كسب سود  و در پيوند با تزريق سرمايه

گذاشته مي شود. اين فـرايـنـد در سـطـح               -هاي خصوصي بانك
داري كالن، به ايجاد فشار به منظور كسب سود در حـداقـلِ      سرمايه

مدت و انتقالِ خطرپذيري(ريسك) به مردم  به وسيله انواع و اقسـام      
ابزارهاي مالي به اصطالح قانوني و غير قانوني  منجر مي شود. رواج   

هـا،   اي مالي، واردات، بورس امالك، و  رشد قيمت هاي واسطه فعاليت
ند. تـاثـيـر      سود هاي عام سوداگري سريع و كسب مافوق از زمره زمينه

هاي پيـشـرفـتـه      هاي اقتصادي كاذب در كشور عام  رشد اين فعاليت
هـاي تـولـيـدي           داري و همين طور در ميهن ما، بر بـخـش   سرمايه

خصوصي  كوچك و متوسط بسيار زيان آور اسـت، زيـرا در ايـن            
داري توليدي ملي  از گردونـه   چارچوب اقتصادي، عمالٌ بخش سرمايه

كسب سرمايه و اعتبار مالي بيرون مي افتد، و رشد كاذب اقتـصـادي   
سازي، و    ثبات جانشين توسعه كشور مي گردد . به موازات كوچك  كم

هاي ملي دولت، بازار كار از نظر كميتي   گذاري در عمل، توقف سرمايه
هاي واقعيِ ارزش  به ركود دائمي دچار مي شود و از لحاظ كيفي شغل

هاي كم درآمد، موقتي، و يـا پـاره وقـت           افزا جاي خود را به شغل
دهند. در كشور ما، رشد انواع  قراردادهاي موقت و سفيدامضا، در     مي

پذير، روش مدرن وارداتي از استكبار جهانـي   چار چوب بازاركارانعطاف
هاي كالن خصوصـي و     به منظور استثمار زحمتكشان به نفع سرمايه

 شبه خصوصي  است.
مكانيسم بازار آزاد براي انتقال ارزش و ثروت از پايين به باال، بـه   

هاي) مالي و هزينه به پايـيـن،     هاي(ريسك  موازات انتقال خطرپذيري
هاي مشخص و اجراي شـكـل    كند. كشور ما با وجود تفاوت  عمل مي

هاي نوليبراليستي، ناظر اين روند بسيار مخرب ضـد   ناكاملي از تعديل
داري    رفته سرمايـه  اجتماعي است كه نمونه آن را در كشورهاي پيش

مي توان به وضوح مشاهده كرد. بنابراين، نمي توان از كنار اقتـصـاد    
سياسي ضد انسانيِ برآمده از الگوي بازار بي نظارت كه بـه بـركـت      
قدرت دولت كودتا و تأييد شخص  ولي فقيه در حلقوم مردم فرو داده 

تفاوت گذشت، زيرا بيشتر مردم ما با گوشت و پوست خود  مي شود بي
هاي دردناك  آن را لمس مي كنند. اين فرمول نوليبرالـيـسـم      صدمه

اقتصادي، در همه جا، همه معيارهاي ارزشي  و نياز هاي اجتمـاعـي،   
انساني، فرهنگي، محيط زيستي، و حتي منافع مـلـي، را بـه نـفـع            

پذير و سوداگـرانـه    قشرهاي ثروتمند  يا به فاكتورهاي كاالييِ تجارت
ها را همچون فاكتورهاي فـرعـيِ    در بازار آزاد  تبديل مي كند و يا آن

 5ادامه  در صفحه هـاي   ناالزم از فرمول حذف مي كند. حقوق  صنفي و اجتماعي  اليه 
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بروز تنش ميان جمهوري تركمنستان و دولت باكو برسرمالكـيـت سـه      
هاي داخـلـي و      هاي رسانه ميدان گازي درياي خزر، درصدر خبر و گزارش

هاي جمهوري آذربايجان از توقف  خارجي قرار داشت. در اوايل تيرماه، مقام 
فعاليت كشتي اكتشافي تركمنستان درمحدوده ميدان گازي سـردار خـبـر      
دادند. به دنبال اين گزارش، مسئوالن دولت عشق آباد اعالم كردنـد كـه،      

هاي غيرنظـامـي در      دخالت هيچ كشوري نسبت به حق گشت زني كشتي
دهند. تركمنستان همچنين با صراحت خاطر   مرزهاي آبي خود را اجازه نمي

الملـلـي بـا       نشان ساخته است كه، دولت باكو با زير پاگذاشتن موازين بين
هاي آمريكايي و اروپايي به خصوص  بستن قراردادهاي يك جانبه با شركت

هاي  گـازي ايـن كشـور را             برتيش پتروليوم، تالش دارد منابع و ميدان
 تصاحب كند. 

هـاي   اين نخستين بارنيست كه اختالف ميان باكو و تركمنستان به تنش
ها است كه بر سر مالكيـت   ديپلوماتيك منجر مي گردد. اين دو كشور مدت 

هاي سردار، آذري، و چـراغ، بـا        سه ميدان گازي درياي خزر، يعني ميدان
هاينـد.    ها مدعي مالكيت براين ميدان يكديگر اختالف دارند و هر يك از آن

ها در حوزه درياي خـزر بـه        ترين تنش مجادله سياسي اخير يكي از جدي
آيد. درگرماگرم اين مجادله لفظي وسياسي، سرپرست وزارت نفت   شمار مي

سـي،     -او -اي -المللي آ تركمنستان به طور صريح فعاليت كنسرسيوم بين
هاي نفتي برتيش پتروليوم، شورون، اكسـون مـوبـايـل،        دربردارنده شركت
هاي گازي آن، مغاير  در درياي خزر و ميدان ،و اينپكس ،هس، استات اويل

 المللي ناميد.  با حقوق بين
 3جمهوري اسالمي نيز در پي اوج گيري اين مجادله اعالم داشت كه،   

هاي درياي خزر خواهـد كـرد.      زير دريايي نيروي دريايي ارتش را وارد آب
اي، از بسـتـن قـرارداد از         روسيه نيز ضمن هشدار به كشورهاي فرامنطقه

سوي تركمنستان و باكو با انحصارهاي فراملي نفت و گاز، بـدون روشـن     
ها و تـنـش در حـوزه         شدن نظام حقوقي درياي خزر، انتقاد كرد. اختالف 

هـاي وزارت       درياي خزر و منطقه قفقاز، همزمان با سفر چندي پيش مقام
هـاي     خارجه آمريكا شدت پيدا كرد، كه نشانگر نقش آمريكا و ديگر قدرت

ها ونزاع هاي منطقه است. بـه نـظـر          اي در شكل گيري تحول فرامنطقه
تـريـن      ها به ويژه با روسيه بر سر برخي از مـهـم   آيد كه، دامنه اختالف مي

هاي كنوني جهان از جمله بحران سوريه، از خاورميانه بـه سـمـت         بحران
كند. دراين زمينه، به   قفقاز، حوزه درياي خزر، و آسياي ميانه، امتداد پيدا مي

سياست به وجود آوردنِ بي ثباتي در رابطه بين كشورهاي حوزه درياي خزر 
هـاي ارشـد        از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا، نبايد بي توجه بود. سفر مقام 

نظامي و سياسي آمريكا و اتحاديه اروپا به كشورهاي حوزه درياي خـزر و    
آسياي ميانه، به ويژه درآستانه نشست مشهور به كنفرانس كشورهاي قلـب  
آسيا در افغانستان، بعد و سرعت بيشتري پيدا كرد، به خصـوص ايـنـكـه،       

 آمريكا افغانستان را در زمره متحدان نزديك خود قرار داده است.
هاي بسيار پراهميت در حوزه  در اين زمينه نبايد فراموش كرد كه، تحول

المـلـلـي     هاي پرتنش بين درياي خزر، قفقاز، و آسياي ميانه، بخشي از روند
هاي حاد بين كشورهاي منطقه از يك سو، و رقـابـت مـيـان        است. رقابت 

هاي  ها و واكنش اي از سوي ديگر، ادامه و امتداد كنش هاي فرامنطقه قدرت
آيند. بي جهت نبود كه ريـيـس       المللي به شمار مي بسيار جدي عرصه بين

جمهوري چين به هنگام امضاي بيانيه مشترك كشورهاي عضو سـازمـان     
هاي منطقه اوراسـيـا،    با صراحت ضمن اشاره به تحول ،همكاري شانگهاي

اي بـا       المللي و منطقـه  اعالم كرد كه، كشورهاي عضو بايد در مسايل بين
هاي خود، براساس حقايق و  گيري تقويت و تبادل و هماهنگ سازي موضع

منافع مشترك كشورهاي عضو، هماهنگ تر حركت كنند ... اين سـازمـان      
اي قـوي     يي هماهنگ با پشتوانه (سازمان همكاري شانگهاي) بايد به خانه  
يي براي توسعه اقتصادي منطقه،  براي امنيت و ثبات منطقه، نيروي محركه

المللي و گسترش تـاثـيـرهـاي      هاي بين و سكويي موثر براي توسعه مبادله
 المللي تبديل شود. بين
منطقه حوزه درياي خزر و آسياي ميانه، به دليل منابع سرشار نفت و گاز  

هـاي     و همجواري با روسيه، چين، خاورميانه، و شبه قاره هند، در معادـلـه  
هـاي     المللي داراي نقش بي بديل است. از همين روي است كه رقابت  بين

ها، برروندهاي كـنـونـي       گيرِ جاري دراين منطقه سخت، تنگاتنگ، و نفس
المللي تاثير داشتـه   جهان معاصر به خصوص مسئله توازن قوا در سطح بين

هاي نزديـك   ها از جمله حوزه و دارد. نبايد از نظر دور داشت كه اين منطقه 
يي از كشورهاي پرنفـوذ عضـو سـازمـان          و اثرگذار بر منافع و امنيت پاره

هاي حوزه درياي خزر، امنيت و  تحول
 منافع ملي ايران 

 محسوب مي شوند.  و مجمع كشورهاي بريكس همكاري شانگهاي
فرد خود، داراي توان بالفعل و  ميهن ما ايران، به لحاظ موقعيت جغرافيايي منحصربه

هاي اين منطقه است، كه تاكـنـون در      بالقوه براي نقش آفريني بسيار موثر در تحول
هاي  ها و توانايي هاي ضد ملي رژيم واليت فقيه، ايران نتوانسته از امكان سايه سياست

خود بهره الزم را ببرد و به يك بازيگر درجه اول در منطقه تبديل شود. ايران تاكنـون   
هاي اصلي و كليدي انتقال نفت و گاز اين منطقه بركنار مانده است و در هيـچ   از طرح

پيمان و توافق چند جانبه نقش جدي نداشته است. در اين زمينه چند رشته رخ داد مي  
تواند سياست انفعالي جمهوري اسالمي در منطقه را آشكارتر سازد. در حالي كه ايـران   
به دليل منابع نفت و گاز، تجربه و تسلط فني به امور انرژي و پتروشيـمـي از زمـره        

ترين صادرات كشور به شمار  هاي پتروشيمي از اصلي كشورهاي مطرح است و فرآورده
هاي دو جانبه و چند جانبه نفت، گاز، و پتروشيمي بين كشـورهـاي      مي آيند، درتوافق

منطقه، ايران هيچ جايگاهي ندارد، اما دولت تركيه، با حمايت فعـال انـحـصـارهـاي        
فراملي، در اين زمينه سخت فعال است. درست زماني كه تنش ميان تهران و باكو اوج 
گرفته بود و رژيم واليت فقيه بي توجه به منافع ملي و پيوندهاي گسست ناپذيـر بـا     

ديپلماتيك مي كوبيـد، شـركـت      -جمهوري آذربايجان برطبل تشنج و درگيري لفظي
هاي خود در زميـنـه انـرژي و         گذاري براي توسعه سرمايه -سوكار -دولتي نفت باكو

 ميليارد دالر ديگر در تركيه سرمايه گذاري كرد.  17پتروشيمي، 
همچنين در غياب معنادار ايران، تركيه با سرمايه دولت باكو، عمـلـيـات سـاخـت        
پااليشگاه جديد درخاك تركيه را آغاز كرده است. هدف آنكارا از گسترش روابـط بـا      
باكو به ويژه درعرصه نفت و گاز، تبديل شدن تركيه به ترمينال و تـرانـزيـت انـرژي       
حوزه درياي خزر به جهان است. اين سياست از چند طريق دنبال مي شود: همكـاري    
موثر آنكارا با ناتو در مسئله سوريه، تنش آفريني در قبال مسئله يونان و قبرس، و نيـز  

 20انـد.        هاي ديگر سياست تركـيـه   ايفاي نقش ژاندارمي در شرق مديترانه، كه وجه
المللي اعالم كردند كه، دولت يونان با انتشار يك گـزارش     خرداد ماه، رسانه هاي بين

به نقض حريم هوايي خود از سوي تركيه اعتراض كرد. دولت يونان تاكيد كرده بـود     
اي خطرناك حريم هوايي يونان را نقـض مـي      كه، هواپيماهاي نظامي تركيه به گونه

هاي آن، دولت آنكارا در اقـدامـي        كنند. به عالوه، باتوجه به وضعيت يونان و مشكل 
تنش زا اعالم داشت كه، رياست دوره اي قبرس براتحاديه اروپا را نمي پـذيـرد. داود      
اوغلو در اين زمينه به خبرنگاران گفت كه، در دوره رياست قبرس براتـحـاديـه اروپـا       
روابط تركيه را با رياست دوره اي اتحاديه به حال تعليق در مي آورد. تركيه همزمان با 

هـاي     اين مانورهاي خود كه در واقع تالش براي خنثي سازي رقيبان و تقويت امكان
امـنـيـتـي        -هاي سياسـي  خود درمنطقه است، در پي تحكيم موقعيت خود در معادله

خرداد ماه، رسانه هاي همگاني گزارش  20واقتصادي حوزه درياي خزر و قفقاز است.  
اي امضـا كـرده      نامه همكاري منطقه دادند كه، تركيه با گرجستان و دولت باكو تفاهم

است. ايرنا دراين زمينه نوشت:  در نشست وزراي امور خارجه تركيه، گـرجسـتـان و          
اي بيـن   هاي سياسي و اقتصادي منطقه هايي در بخش جمهوري آذربايجان تفاهم نامه

هايي در درياي سياه، خزر و  ها براي احداث پروژه سه طرف به امضاء رسيد ... همكاري   
 -تـفـلـيـس    -مديترانه خواهد بود ... وزير خارجه تركيه اظهار داشت، خط انرژي باكـو    

قارص موجب پيوستن مهمترين خط منطـقـه    -تفليس -جيحان و پروژه راه آهن باكو
آسيا شده و اين به معناي آن است كه جاده ابـريشـم مـجـددا فـعـال مـي               -اروپا

 شود ...برگزاري چنين نشست هايي ثبات وامنيت در منطقه قفقاز را در پي دارد.
كند. اتـحـاد     عالوه بر اين، روسيه نيز جايگاه و موقعيت خود را در منطقه محكم مي

قرقيزستان با حمايت فعال روسيه كامال در جهت بـاال    -راهبردي اخير ميان قزاقستان
هاي منطقه حوزه درياي خزر و آسياي ميانه است. روسيـه    بردن نقش مسكو در معادله

هاي اتصال نفت و گاز به اتحاديه اروپا، ضمـن كسـب درآمـد         همچنين با ارايه طرح
هنگفت مالي، قدرت مانور سياسي خود را نيز تقويت مي كند. هم اكـنـون دو طـرح        
راهبردي يكي موسوم به جريان جنوبي و ديگري خط لوله جريان شمالي براي انتقـال  

خـرداد مـاه،        12گاز به اروپا، در دستور كار قرار دارد. خبرگزاري روسي ريانُوستـي،     
گزارش داد: بريتانيا و كشورهاي اسكانديناوي نسبت به انتقال گاز از طريق خط لوـلـه    

دهند. اين مطلب را والديمير پوتين رييس جـمـهـوري      جريان شمالي عالقه نشان مي
روسيه در نشست خبري پس از پايان مذاكرات با آنگال مركل صدر اعظم آلـمـان در     

 برلين پايتخت اين كشور اعالم كرد.
هاي انتقال نفت و گاز حوزه  درياي خزر به جهان بايد به شكـسـت    درخصوص خط

 طرح جمهوري اسالمي براي اتصال گاز به شبه قاره هند نيز اشاره كرد. 
توافق نامه براي احداث خط لوله موسوم به تاپي ميان تركمنستان، پاكستان و هنـد  

هاي پراهميت منطـقـه    از راه افغانستان، نشانه روشن ديگري از حذف ايران در معادله
هاي منطقه به ويـژه در       هاي پي در پي جمهوري اسالمي در رقابت اي است. ناكامي 

هاي جدي براي منافع و امنيت ملي ايران پديد آورده  حوزه درياي خزر و قفقاز، چالش
است و نمي بايد در قبال آن سكوت اختيار كرد. ايران از هر نـظـر داراي تـوان و             

هاي منطقه است. اين توان   پنانسيل ضرور براي ايفاي نقش موثر ودرجه اول درتحول
ها دراثر ماجراجويي، سياست هاي ضدملي، و ماهيت واپس مانده رژيم واليت  و امكان

هاي پراهميت حوزه درياي خزر، قفقاز، و  فقيه، راكد مانده و به هرز مي رود.  در تحول 
آسياي ميانه، تامين منافع ملي ايران در گرِو صلح، ثبات ، دوستي و همكاريِ به طـور  

 متقابل سودمند با همسايگان است. 
اي فعال و مبتني بر حفظ حقوق و مـنـافـع مـلـي         در پيش گرفتن سياست خارجي

ها است. تـجـربـه      هاي اين منطقه كشور، يگانه راهكار به منظور تاثيرگذاري بر تحول
دهد كه رژيم واليت فقيه جوهره و توانِ تامين و تضمينِ حقوق راسـتـيـن،       نشان مي

 امنيت، ومنافع ملي ايران را نداشته و ندارد.
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برگزاري با شكوه كنگره بين المللي 
 شوراي جهاني صلح 

تيرماه تا  30كنفرانس صلح جهاني، و مجمع عمومي شوراي جهاني صلح، در روزهاي 
مردادماه،  با شكوه تمام در كاتماندو، پايتخت نپال، بر گزار گرديد.  مجمع عـمـومـي،      2

كنگره صالحيت دار جنبش صلح جهان، هر چهار سال يك بار برگزار مي شود. نشسـت   
در كاراكاس، پايتخت ونزوئال، برگزار شد. اين اجالس مجـمـع     2008قبلي آن در آوريل 

گيري بحراني اقتصادي در گسـتـره        در شرايط بغرنج اوج ،عمومي شوراي جهاني صلح
جهان، روند رو به افزايش درگيري ها در افغانستان، پاكستان، فلسطين، و سـوريـه، و         

المللي از طرف قدرت هاي امپرياليستي، بـرگـزار مـي       تهديد برضد امنيت و عدالت بين
دهـي اقـدام هـاي         شود، به دليل ضرورت مشورت و تصميم گيري در رابطه با سازمان

 پيشگيرانه براي حفظ صلح در جهان، اهميت ويژه اي پيدا كرده بود.   
فرصتي مناسب بود تا مبارزان صلح جهانـي در     ،مجمع عمومي شوراي جهاني  صلح

كشي و سركوب را ممكـن   رابطه با لزوم مبارزه با طرح هاي امپرياليستي كه شرايط بهره
هاي استثمـار، و سـتـم         مي سازد، دفاع از حق حاكميت ملي، و در مقابله با همه شكل

امپرياليسم، بحث و همفكري كنند.  مجمع عمومي همچنين محملي بود تا در رابطه بـا   
ترين آرزوي بشر بوده است و بـدون آن     راه هاي ايجاد يك جهان صلح آميز، كه بزرگ

توسعه، برابري، و آزادي ممكن نيست به بحث و مداقه بنشينند. در اين كنگره جنـبـش    
نماينده در قالب هيـئـت    150مبارزان صلح، كه هر چهار سال يك بار برگزار مي گردد، 

ها سازمان صلح از پنجاه كشور جـهـان و از پـنـج قـاره                 هاي نمايندگي از طرف ده
شركت داشتند. هيئت هاي نمايندگي كشور هاي هند، چين، ويـتـنـام، ژاپـن، و              آن

پاسفيك، از خاور ميانه مبارزان صلح، دموكراسي و همبسـتـگـي از       -كشورهاي از آسيا
كشورهاي مصر، اسراييل، فلسطين، ايران و كشورهاي ديگر آن، از آفريقا نمـايـنـدگـان     
جنبش هاي صلح كشور افريقاي جنوبي، سودان، كنگو وكشورهاي آن، هـيـئـت هـاي       
نمايندگي از قاره اروپا شامل فرانسه، يونان، تركيه، آلمان، روسيه، بلـژيـك، اسـپـانـيـا،         
قبرس، پرتغال، ايتاليا وكشورهاي ديگر اين قاره، و از شمال قاره آمريكا هيـئـت هـاي      
نمايندگي از اياالت متحده امريكا وكانادا، و از آمريكاي جنوبي هيئت هاي پرقدرتـي از    
برزيل، ونزوئال، كوبا و كشورهاي آنجا، در كاتماندو، پايتخت كشور زيباي نـپـال، و در       

گرد آمده   دامنه كوه هاي رفيع هيماليا، با شور وشوق ودر فضايي بسيار دوستانه دور هم
يي از جمله دانشمندان صاحب نام و طـرفـدار صـلـح،            بودند. شخصيت هاي بر جسته 

مبارزان پر سابقه جنبش صلح و پيشرفت، رهبران اتحاديه هـاي     نمايندگان پارلمان ها،
جهان، چه در چارچوب هيئت هـاي     كارگري،  رهبران سازمان هاي جوانان ترقي خواه

نمايندگي كشورهاي گوناگون و يا به نمايندگي از سازمان هاي خود، شركت داشتند تا از 
نپال كه بلند ترين نقطه زمين، قله اورست، در آن قرار دارد، نداي صلح طلبي حود را بـه  

از جنگ وجنگ افروزان اعالم دارند.  مـبـارزان       گوش جهانيان برسانند و نفرت خود را 
جنبش صلح جهاني افشاء كردند كه، در شرايطي كه مردم جهان از پيامـدهـاي جـدي      

 -بيكاري، فقر، بدبختي، افزايش نابرابري هـا       -ترين بحران مالي و اقتصادي  معاصر 
رنج مي برند، به بهاي فقر گسترده زحمتكشان هزينه هاي نظامي جنگ به طـور دائـم     
افزايش مي يابد(اياالت متحده و كشورهاي عضو ناتو بيشترين سهم را در آن دارنـد)،        
مسابقه تسليحاتي در حال گسترش است، و جنگ هاي تجاوزگرانه برضـد كشـورهـاي      
مستقل صورت مي گيرد. بعد از گزارش هيئت رئيسه مجمع عمومي، كه در آن به دقـت   
و صراحت اوضاع پر تنش جهان و بحران بي سابقه سرمايه داري تصوير شده بود، و از   
جنگ هاي منطقه اي و افزايش خوي جنگ طلبي امپرياليست ها به شدت ابراز نگرانـي  

هيچ چيزي از چشم سخنرانان دور نـمـانـده      گرديده بود، آنگاه سخنراني ها شروع شد. 
هاي امپرياليست ها وپيمان نظـامـي    بود. متخصصان وتحليگران مطلع از آخرين تحرك 

ناتو پرده بر مي داشتند، از شعبه تازه تاسيس آن به نام آفريكام، در آفريقا، واز تـمـركـز      
پاسفيك ودر اقيانوسيه در حكـم شـروع      -ناوگان هاي امپرياليسم آمريكا و ناتو در آسيا

عملي اقدام براي محاصره عملي و كنترل كشور چين، تا نظامي كردن قطب شمال، در   
هايي كه كوه هاي يخي صدها هزارساله آن در حال آب شدن است، و به مـنـظـور     نقطه

نزديك كردن مرزهاي عمليات نظامي خود به روسيه، سخن گفتند. سخنرانان در رابطـه   
گيري جنبش هاي مردمي در خاور ميانه در دو سال گذشته، و از    با روند اميد بخش اوج

هـا بـه        كوشش كشورهاي امپرياليستي، مرتجع و استبدادي منطقه براي دخالت در آن
ها ابراز نگراني كردند.  آنان دخالت هاي امپرياليسم آمريكا   منظور به كنترل در اوردن آن

مردم فريـب    ها وسازمان هاي اسالمي از به خدمت گرفتن حزب -با شگردهاي مختلف
را افشا كـردنـد. اوضـاع        -قومي، نژادي، ومذهبي ودست ساز تا برپايي جنگ هاي پليد

هاي سياسي ايران، در كانون توجه شركـت   كشور سوريه، وضعيت خليج فارس، و تحول
در مجمـع   ،(كودير)كنندگان مجمع عمومي بود. نماينده كميته دفاع از حقوق مردم ايران 

عمومي شوراي جهاني صلح  سخنراني كرد. او از تمركز بي سابقه پيشرفته ترين جنـگ   
افزار هاي امپرياليست ها در منطقه خليج فارس به شدت ابراز نگراني و آن را به شـدت  

در سخنراني خود وضعيت بسيار دشوار زندگي مردم ايران در  محكوم كرد. نماينده كودير 
داران و چپاولگران اقتصادي و نيـز در     نتيجه سياست هاي رژيم سركوبگر مدافع سرمايه

شرايط دشوار حاكم بر 
كشور را تشريح كـرد.  
او در بخش مهمي از   
سخنان خود به مسئله 
تحريم هاي اقتصادي 
به كار گرفته شـده از    
سوي اياالت متـحـده   
آمريكا و اتحاديه اروپا 
و نقش ويران كنـنـده   
آن در اقتصاد كشور و 
به ويـژه وضـعـيـت         
مــعــاش قشــرهــاي    
زحمتكـش جـامـعـه       
پرداخت. او گفت كـه،   
سياست هـاي شـوم     

امپرياليسم جهاني از طرفي و ناتواني رژيم حاكم به در پـيـش       
اي روشن، قانع كننده، و پيگير در صحنه بـيـن    گرفتن  ديپلماسي

المللي در برابر تحميل خواسته هاي امپرياليسم، به طور عـمـلـي     
زحمتكشان كشور را در معرض جنگي خانمانسوز قرار داده است.  
او تحريم هاي اقتصادي به كار گرفته  شده بر ضد مردم ايران را 
جنگي اعالم نشده با مردم عادي دانست و اظهار داشـت كـه،       
تحريم ها به تعطيلي كارخانه هاي توليدي، بيكاري ميليـون هـا     

اند.  نـمـايـنـده       كارگر، اوج گيري تورم و فقر و گراني منجر شده
همچنين از تريبون مجمع عمومي شوراي جهاني صـلـح      كودير

هاي تهيدست وكارگران ايـران   اعالم كرد كه، تحريم ها به طبقه
به شدت آسيب رسانده است وعملي جنايتكارانه است وبـايـد از     
ميان بر داشته شود.  او از طرف ديگر ماهيت به شدت استبدادي  
ــم را                      ــاك ــاالر ح ــذهــب س ــم م ــي رژي ــردم و ضــد م

توضيح داد، و سياست هـا و راهـكـرد هـاي               حاضران  براي
هاي امپرياليستي كمـك مـي      ماجراجويانه رژيم را كه به مداخله

كند ناشي از ماهيت رژيمي دانست كه به انقـالبـي تـاريـخـي،        
بزرگ، و ملي خيانت كرده و از آرمان هاي مردم روي بر گردانده 
است.  نماينده كودير تركيب رژيم تئوكراتيك حاكم را محصـول   
همكاري اليگارشي مافيايي و بورژوازي بورواتيك دانست كه در   

تجاري رژيـمـي بـه شـدت            همدستي با كالن سرمايه داري 
اند. او افزود كه، اين رژيـم بـا         استبدادي را بر ايران حاكم كرده

اجراي برنامه هاي اقتصاد نو ليبرالي به صورت شوك درمـانـي،     
بيش از بيست در صد از مردم كشور را به زير خط فقر كشـانـده   
است. مجمع عمومي شوراي جهاني صلح، در روز اول مردادمـاه،   
قطعنامه مهمي در رابطه با محكوم كردن هرگونه اقدام تحريـك  
آميز و جنگ طلبانه از سوي اياالت متحده، اتحاديه اروپا، و ناتـو  
برضد ايران، و در حمايت از جنبش مردم ايران براي صلح،  بـه    
 تصويب رساند.  متن كامل اين قطعنامه در اين شماره نامه مردم

 منتشر شده است. 
   

عمومي شوراي جـهـانـي        قطعنامه مصوب مجمع
 درباره ايران ،صلح

  
هاي امپرياليستي آمريكا، اتـحـاديـه     شوراي جهاني صلح، نقشه

يي، از    اروپا، و ناتو را براي حمله به ايران، زير هر پوشش و بهانه
يي آن كشور، قاطعانـه مـحـكـوم و          جمله به بهانه برنامه هسته

شمارد. اين فقط به عهده مردم ايران است كه بـدون      مردود مي
هرگونه دخالت سياسي و نظامي خارجي، درباره آينده و رهـبـري   
كشور خود تصميم بگيرند. شوراي جهاني صلح، بـا نـيـروهـاي        

كنند، و  دوست ايران كه در راه حفظ صلح پيكار مي مترقي و صلح
ورزند، همبستگي خود را اعـالم       در برابر امپرياليسم مقاومت مي

دارد. مجمع عمومي شوراي جهاني صـلـح، هـمـبـسـتـگـي             مي
شـان در     جويانه خود را با زحمتكشان ايران در مبارزه پيچيده رزم

راه صلح، پيشرفت اجتماعي، و زندگي شايسته، و نيز حمايت خود 
شان در دستيابي به حقوق دموكراتيك و مردمي آنـان   را از مبارزه
خوانـيـم تـا در بـرابـر             كند. ما مردم جهان را فرا مي  اعالم مي

 هاي آتي امپرياليسم براي جنگ، هشيار باشند. نقشه
 
 مجمع عمومي شوراي جهاني صلح، كاتماندو، نپال

 )2012ژوييه  22(1391ماه  مرداد اول
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 كنگره تدوين نقشه راه براي ساختمان سوسياليسم، در آفريقاي جنوبي
برد تغييرهاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي، و  مبارزه براي پيش

غلبه بر فقر و تبعيض در آفريقاي جنوبي نزديك به دو دهه پس از 
، هنوز ادامه دارد.  1994سرنگوني رژيم  نژادپرست در اين كشور در 

حزب كمونيست آفريقاي جنوبي هم پيش و هم پس از پيروزي جنبش 
انقالبي مردم اين كشور، پرچم انقالب را در اين مبارزه دشوار و بغرنج 

المللي به دوش  در شرايط نه چندان مساعد موازنه قدرت در سطح بين
داشته است.  آفريقاي جنوبي امروز در مسير ارائه راه حل هاي مردمي 

هاي جهاني، نقش چشمگيري بازي مي كند. استراتژي و  براي مشكل
تاكتيك هاي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در كسب برحق پيش 
آهنگيِ اين مبارزه، از سوي طيف گسترده اي از نيروهاي اجتماعي 

تأييد و تحسين شده است.  رهبري حزب كمونيست آفريقاي جنوبي از 
حزب توده ايران براي شركت در سيزدهمين كنگره دعوت كرده بود، و 

به همين مناسبت، پيام همبستگي كميته مركزي حزب مان تقديم 
شركت كنندگان كنگره شد.  در زير، گزارش برگزاري كنگره سيزدهم 
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي كه آن را، به درخواست حزب ما، رفيق 
كريس ماتهالكو، دبير شعبه روابط بين المللي حزب برادر، به طور ويژه 

 خوانيد:  به منظور انتشار در نامه مردم نوشته شده است، مي
تيرماه امسال، دانشگـاه زوزولـنـد مـيـزبـان            25تا  21در روزهاي 

سيزدهمين كنگره حزب كمونيست آفريقاي جنوبي بود. اين دانشـگـاه    
پـوسـتـان       يي بيرون از شهر، كه به سـيـاه   در دوران آپارتايد، در منطقه

اختصاص يافته بود، واقع شده بود. رفيق فقيد موزز مابيـدا، دبـيـركـل        
پيشين حزب، و شمار زيادي از فعاالن و رهبران بنام طبقه كـارگـر از     
استاني برخاستند كه اين دانشگاه در آن واقع است. به هميـن عـلـت،       

-برگزاري كنگره در اين محل، نمايشگر دوگانگي ميراث اقـتـصـادي     
اجتماعي آفريقاي جنوبي بود، چرا كه بازتاب دهنده زمينـه تـاريـخـي       

هاي پيش رويِ كنگره  ها و چالش پراهميتي بود كه در بستر آن، وظيفه
شد، و همچنين گوياي اين واقعيت بود كه مـبـارزه    سيزدهم بررسي مي

سـال   18براي زدودن ميراث نوع ويژه استعمار در دوره پس از آپارتايد، 
پس از يك تحولِ اساسي دموكراتيك [برچيده شدن رژيم آپارتايـد در     

تر از گذشته دارد. كنگره سيزدهم   ]، همچنان ضرورتي مبرم 1994سال 
سال پس از كنگره دوازدهم برگزار شد، از بسياري لـحـاظ    5كه تقريباً 

هاي بزرگي بود كه حزب در اين مدت داشته اسـت. در      بيانگر پيشرفت
هاي سياسي و تشكيالتي كميته مركزي منـتـخـبِ كـنـگـره          گزارش

هاي حزب تأكيد شده بود. گزارش تشكيالتي   دوازدهم، بر اين پيشرفت
كميته مركزي به كنگره امسال، با اشاره به رشد شمار اعضاي حزب به 

يي كه امروزه حزب در جامـعـه    هزار نفر، و نيز نقش رهبري كننده162
كند، بر رشد نقش رهبري حزب پيشاهنگ طبقـه كـارگـر و         بازي مي

 فرودستان آفريقاي جنوبي تأكيد داشت.
گزارش سياسي كميته مركزي منتخبِ كنگره دوازدهم، با عنوان: بـه   
عهده گرفتن مسئوليت پيشبرد انقالب: پيشبرد و تقويت قدرت طـبـقـه     

يـد       ها و جبهه كارگر در تمام عرصه هاي مبارزه، كه از سوي رفيق بـلـ
ها و    نزيمانده به كنگره سيزدهم ارائه شد، مروري داشت هم بر چالش

هم بر دستاوردهاي حزب در فاصله ميان دو كنگره. در بخشي از ايـن     
گزارش آمده است: از زمان برگزاري كنگره دوازدهم تا كنون، شـمـار      

هـزار عضـو در        51برابر شده است، يعني از  3اعضاي حزب بيش از 
تنها موفق به  هزار عضو رسيده است! ما نه  160به بيش از  2007سال 

ايم، بلكه نفوذ و اعتبـار حـزب نـيـز          افزايش شمار اعضاي حزب شده
ها  است، به طوري كه امروزه حزب ما مورد احترام ميليون  افزايش يافته

يي كه اينك در اين كنگره بـه دوش       كارگر و زحمتكش است. وظيفه 
 هايي براي بهبود كيفي اعضاي حزب است. ماست، يافتن راه

كنگره سيزدهم درست در زماني برگزار شد كه هم در حزب و هـم    
كشور، در اين باره كه تحول كشور بايد در  بخش ملي در جنبش رهايي

چه مسيري پيش رود تا مطمئن شويم ميراث گذشـتـه اسـتـعـمـاري         
شود، و كشور به سـود اكـثـر         آفريقاي جنوبي به طور كامل زدوده مي

 -يعني طبقه جلوبرنده كشور، و زحمتكشـان و فـرودسـتـان         -مردم 
هاي جدي و مهمي در جريان است. در ايـن    دگرگون خواهد شد، بحث

هايي كه در دوره تدارك كنگره صورت گـرفـت،      ارتباط، و طي فعاليت
مدت و  هاي ميان انداز راهبردي عام را بر اساس ديدگاه حزب يك چشم

مطابق با برنامه كار ساالنه آن تهيه كرده بود، كه از جمله دربردارنده كارزار اكتبر 
هـاي     ريزي شده چالش سرخ بود. در اين سند، بر تحليل و بررسي نظري و برنامه 

 هاي گوناگون انقالب تأكيد شده است. پيش روي جنبش در مرحله
وظيفه اساسي و عمده كنگره سيزدهم به طور مشخص عبارت بود از ايـنـكـه    

هاي مبارزه بهبود بخشـيـم؟    ها و زمينه چگونه كيفيت حضورمان را در همه عرصه
توانيم مسئولـيـت    به عبارت ديگر، يافتن پاسخي براي اين پرسش كه چگونه مي

گـرا     انقالب دموكراتيك ملي را به عهده بگيريم؟ ما ديگر يك اپوزيسيون چـپ   
گيري و پيشرفت مبارزه باشيم.  نيستيم كه در خارج از آفريقاي جنوبي شاهد شكل

شود انتقاد هم نكرد. جايي كه انتقاد الزم است، بايد انتقاد كـرد.      با اين حال، نمي
هاي فعالي كـه خـود در جـريـان            كنيم، بايد از موضع انقالبي اما اگر انتقاد مي

 اند، انتقاد كنيم. مبارزه
آميـز كـنـفـرانـس         كنگره سيزدهم حزب ما دو هفته پس از برگزاري موفقيت

تشكيل شد. در اين كنفرانس، پيـشـنـهـادهـاي        كنگره ملي آفريقاگذاري  سياست
 كنگره ملي آفريقـا مهمي مطرح شد كه در ماه دسامبر امسال در كنگره سراسري 

يي كه در اين كنـفـرانـس     به بحث و بررسي دقيق گذاشته خواهد شد. نظر عمده 
روشني بيان شد اين بود كه، انقالب دموكراتيك ملي مـا ايـنـك در         مطرح و به

اش را برگزيند. كنفرانـس بـه       مقطع زماني حساسي قرار دارد كه بايد مسير آينده
اين امر توجه خاص داشت كه، گرچه از زمان سرنگون شدن آپارتايـد در سـال       

هـاي     ايم، اما جامعه همچنان با چالـش  تا كنون دستاوردهاي مهمي داشته 1994
تر از همه، بحران در هم تنيده بيكاري و فقر و    روست، از جمله و مهم زيادي روبه

نابرابري جنسيتي و نژادي. اينك به يك چرخش راديكال نياز داريم، كه مـرحلـه    
دوم در گذار مداوم ما از استعمار سابق به سوي يك آفريقاي جنـوبـي مـتـحـد،        

بـرده   شود. در كنفرانس نام  گرا، و دموكراتيك محسوب مي غيرنژادگرا، غيرجنسيت
در باال، بر اين نكته تأكيد شد كه ميان وضعيت سياسي، اقتصادي، و اجتـمـاعـي    
جامعه از يك سو، و نياز مداوم به دگرگوني ساختار كشور از سوي ديگر، ارتـبـاط   

هاي كنگره همچنين به سهم و نقـشِ   تنگاتنگي وجود دارد. به همين دليل، بحث 
حزب كمونيست در اين زمينه توجه داشت، از جمله نقش و سهمِ حزب در مـقـام   
ستوني به طور مطلق ضروري در استوار داشتن و ژرفشِ انقالب دموكراتيك ملي 

گانه بيكاري و فقر و نابرابري نـژادي و       هاي سه و در مبارزه ما در عرصه چالش
جنسيتي در كشور. واقعيت اين است كه اين سه عامل، ارتباط تنـگـاتـنـگـي بـا          

دهـنـد.      هاي ما را تشكيل مـي  يكديگر دارند و سرشت ساختاري و اساسي چالش
يـي كـه در          علت بنيادي اين وضع، چيزي نيست جز همان استعمار نوع ويـژه   

رغـم     هاي آن، بـه      آفريقاي جنوبي حاكم بود، و نيز تداوم بازتوليد برخي از جنبه
هاي زيادي كه صورت گرفته است. در گزارش سياسي كميته مـركـزي       پيشرفت

هـاي     گانه، نابرابـري  هاي سه حزب به كنگره سيزدهم آمده است: در مركز چالش 
جامانده طبقاتي، نژادي و جنسيتي در بستر جامعه آفريقاي جنوبـي   سخت و به جان

 ها را زدود. است كه بايد در ارتباط با يكديگر و به طور كامل آن
كـنـگـره    (كوساتو) و    كنگره سنديكاهاي آفريقاي جنوبيهر دو متحد ما، يعني 

نمايندگان باالرتبه خود را به كنگره حزب فرستاده بـودنـد. رفـيـق           ملي آفريقا،
كنگره مـلـي آفـريـقـا،        زيما واوي، دبيركل كوساتو، و جِيكوب زوما، صدر  زوئلين
هايي را خطاب به كنگره سيزدهم خواندند، و هر دو با اشاره به نقش كليـدي   پيام

ها در انقالب دموكراتيك ملي، بر اهميت اين ائتالف در حكم عامـلـي    كمونيست
 5ادامه  در صفحه 



 900شمارة   1391مرداد ماه  9شنبه دو   11 

 
آبان ماه سال گـذشـتـه     -نامه مردم : در مصاحبه قبلي 

شما گفتيد كه حكومت ائتالفي بـه    -) 2011(اواخر اكتبر  
مركزيت حزب اسالمي نهضت، سياست اقتصادي فاجعـه  
باري را به كار گرفته است. لطفا از پيامدهاي اين سياست  

  صحبت كنيد.
 
حكومت ائتالفيِ سه حزب[ترويكا] به مركزيت حزب    مساعودي:  

لحاظ اقتصادي و اجتماعي، همان روش سرمـايـه   به  نهضت،اسالمي 
داري حكومت سابق كه كشور را به سوي عدم تعادل در منـطـقـه و      
شكاف طبقاتي عميق كشاند، حفظ كرده است. بـنـابـرايـن افـزودن           

دهد.  هاي جزئي  با لباس اسالمي، تغييري در اساس آن نمي دستكاري
سرمايـه   -بدون موفقيت زياد -كوشد  بدين شكل، حكومت كنوني مي

اسالمي را كـه       هاي به اصطالح هاي  سلطان نشينان خليج و بانك
دست كمي از همكاران غربي خود ندارند و به همان اندازه حريصـنـد،   

ميليون دالري از  500به خود جلب كند. به طور مثال، گرفتن يك وام  
% ، كمي بيشتر از نرخ بهره وام دولت ژاپـن   3دولت قطر با نرخ بهره 

 %) در همان دوره است! 2(در حدود 
هاي دولتي، كه درباره آن زياد تبليـغ   قول افزايش استخدام در اداره 

شد، تو خالي و دروغ از كار درآمد. در كنكوري كه بـراي اسـتـخـدام        
برگزارشد و قرار بود ارجحيت به  زندانيان و قربانيان خشـونـت هـاي      

، بدون استثناء به استخدام فعاالن حزب اسالمـي   رژيم سابق داده شود
نهضت انجاميد. شروع پروژه هاي جديد اقتصادي پـيـشـنـهـادي در         

هاي عقب افتاده كه مهد انقالب بودند، به درازا كشيده است و    منطقه
ها، بيش از پيش دسـت بـه        ها، نااميد از اجراي اين پروژه ساكنان آن

هـاي     زنند (بستن جاده ها،  اعتصاب در شركـت   عمليات اعتراضي مي
هـا و       دولتي و خصوصي و قطع كامل توليدات، اشغال فـرمـانـداري     

دولت حزب اسالمي نهضت، به لـحـاظ    ها).    ادارهاي دولتي، و جز اين
هاي  هنري و بـه طـور        هاي زيادي بر سر راه نوآوري فرهنگي، مانع
 هاي آزاد فرهنگي  به وجود آورده است. گروهاي سلفـي   كلي، فعاليت

المللي تئاتر زير نظر خيرخواهانه پليـس و     افراطي از برگزاري روز بين
 گروهاي سلفيفعاالن حزب اسالمي نهضت، جلو گيري كردند. اخيرا  

يك نمايشگاه نقاشي در تاالري متعلق به وزارت فرهنگ، هـجـوم    به
آوردند و به بهانه اينكه احساسات مذهبي شان را جريحه دار كرده وبه 

شان  توهين شده است، چند تابلـو را پـاره پـاره كـردنـد.               مقدسات
هاي لفظي و حتي كتك زدن هنر مندان و سينما گران نيز  پرخاشگري

ثبت شده است. در ماه اكتبر گذشته،  در بحبوحه كار زار انتخـابـاتـي،     
در يك تلويزيون خصوصي، واكـنـش    پرسپو ليس نمايش فيلم ايراني 
 هاي مذهبي را به دليل آنچه كه تـوهـيـن بـه         بسيار خشن افراطي

شان ناميدند، بر انگيخت.  مدير  شبكه تلويزوني  و مسـئـول     مقدسات
برنامه ريزي شبكه به محاكمه كشيده شدند. مسئوالن حزب اسالمـي   

هائي كه از آزادي توليد آثار هنري دفاع مي كردند،  نهضت به دمكرات
به جرم  احترام نگذاشتن به هويت عربي ومسلمانـي مـردم، حـملـه         

 كردند. 
 

، و پـس از     1390ماه  در مصاحبه قبلي، آبان نامه مردم:
انتخابات مجلس موسسان، شرايـطـي را كـه در آن            

توانستند اكـثـريـت       گرايان حزب اسالمي نهضت اسالم
 9مجلس موسسان را كسب كنند، توضيح داديد.  اكنون    

گذرد، لطفا در باره توازن نيروها در  ماه از آن انتخابات مي
 تونس توضيح دهيد.

 
توازن نيروهاي كنوني را كه متزلزل و موقتـي اسـت        مساعودي: 

مشكل بتوان به طور دقيق ارزيابي كرد. با وجود اين، يك چيز را مـي   
توان قاطعانه گفت، و آن اينكه، بيالن  حكومت ائتالفي به رهـبـري     

ها و از جمله  در بين كساني كـه    از نظر تونسي نهضت،حزب اسالمي 
در انتخابات گذشته از اين حزب پشتيباني كردند، درخشان نبوده است. 
به نظر من حزب اسالمي نهضت و همكاران سلفي اش، روي كمـك  

در صد در نوسان اسـت،     25تا  20بخش محافظه كار جامعه كه بين 
هـاي     مي توانند حساب كنند. اگر اين درصد افزايش يابد، از اشـتـبـاه    

ها، پراكندگي و عدم حضـورشـان در صـحـنـه،             ها و پيشرو دمكرات

رات        سرچشمه مي گيرد، در صورتي كه مسلمان بـ ها از ابزار مسجد و خيرات و مـ
شان استفاده مي كنند. نيروهاي دموكراتيك به اين مسئله آگـاهـنـد،      براي تبليغات

هـاي چـپ و        همان گونه كه به فعاليت سياسي و پويائي شهروندان آگاهند. حزب 
با حـزب     گيري اتحادي از جنبش التجديد اند. شكل  چپ ميانه در حالِ متحد شدن

دمكرات پيشرو [كه به حزب جمهوري خواه (جمهوريت) تبديل شده است]، در چند     
ماه گذشته، در جريان بوده است. هدف، تشكيل جنبش المسر (مسير دموكراتيك و   
اجتماعي) است. در اين راستا، آقاي بجي سعيد  اسبسي، نخست وزير سابق دولـت    

هاي شهرونـدي دولـت و        موقت، حزب جديدي را تشكيل داده است كه مختصه
حفظ دست آوردهاي دموكراتيك، از جمله جايگاه و حقوق  زن در  جامعه تـونـس،   
را مورد نظر دارد. رهبران اين سه تشكيالت سياسي،  اخيرا با هم مالقات كـردنـد    
وقرار شد براي شركت در انتخابات آينده كوشش كنند كه نيروهـايشـان را هـم        
آهنگ كنند. از طرف ديگر، بين عضوهاي ائتالف  حكومت كنوني، كشمـكـش و      

هايي وجود دارد، و تضاد هاي مهمي از جمله روش حكومتي، در بين آنـان   اختالف
اختالف نظر به وجود آورده است. در همين اوايل ژوئيه (سه هفته قبل) بـرپـايـي         

و  رئـيـس        كنگره براي جمهـوري  بحران عميقي  بين رئيس جمهوري از حزب 
ها را برهم زند. مسـئلـه بـر          دولت از حزب اسالمي  نهضت نزديك بود اتحاد آن

سرتحويل دادن البغدادي المحمودي، نخست وزير قدافي، بود. در دو حزب ديـگـر    
هايي كم وبـيـش مـهـم        گرايان حزب اسالمي نهضت متحدند، ريزش كه با اسالم

صورت گرفت و به  استعفاي چند تن از كادرها و رهبران، كه از دستورگيري رئيس 
 اند، منجر گرديد. گرا ناراضي شان از يك حزب اسالم حزب
 

نامه مردم: جنبش سنديكائي نقشي كليدي در جنبـش مـردمـي       
برضد رژيم ديكتاتوري داشت. لطفا توضيح دهيد كه اين نقـش در     
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جنبش سنديكائي متشكل در اتحاديه  كارگران تونس(يو جي تـي    مساعودي: 
هاي اعتراضي كه  ، تنها سنديكاي قدرتمند كشور، در تنظيم وهماهنگي فعاليت(تي

) انجاميد، نقش مهمـي داشـت. در        2011ژانويه  14( 1389ماه  دي 24به انقالب 
هـاي      ابتدا، تنها اعضاي ساده سنديكا  پشتيباني از جنبش اجتماعـي در نـاحـيـه        

اي كه انقالب در آنجا  بروز كرد را بر عهده گرفتند. رهبران سنديكا كه زيـر    حاشيه
فشار سخت رژيم ديكتاتوري بودند در ابتدا از همراهي علني با  شعارهاي سياسـي  

تر شدن مبارزه اجـتـمـاعـي و        كردند. ولي به تدريج و با راديكال  جنبش پرهيز مي
ها، كه قربانيان زيادي از بـيـن مـردم گـرفـت،               سياسي، و باال گرفتن سركوب

هاي جنبش سنديكائي (يو جي تي تي) منطقه اي (در سطح فـرمـانـداري)          تشكل
اي اعالم كردند، يعني كنشي كه ضربه نهائي را بر پـيـكـر     اعتصاب عمومي مرحله

رژيم وارد آورد. بعد از انقالب، جنبش سنديكائي (يو جي تي تي) به علت عملكـرد     
هاي مختلف سياسي كشور در سطح مديريت آن، نقشـي مـبـهـم        افرادي از گروه

هـايـي كـه       هاي اجتماعي  منطقه داشت. تا اينكه به منظور متشكل كردن خواسته 
داد مي كرد، توانست نيروهـايـش    ها بي هاي پيمانكار و اشتغال موقت در آن شركت

ها هزار تن از كارگران توانستند رسمي شوند  و دسـتـمـزد و           را متمركز كند. ده 
 شان به شكلي محسوس بهبود يابد. شرايط كاري

نظر رسمي جنبش سنديكائي (يو جي تي تي) به لحاظ سياسي، و در مورد دفـاع     
ها، و استقالل كشور، در وضعيت رويارويي و برخورد با دولت به رهـبـري      از آزادي
گرايان حزب اسالمي نهضت است. در چندين منطقه كشور، فعاالن اسالمي،   اسالم

احتمال مي دهد متعلق به جنبش اسالم گرا باشند، به مركزها و  كه يو جي تي تي
ها را آتـش زده و يـا  ويـران                 اند و آن دفترهاي جنبش سنديكائي حمله كرده

اند. حزب اسالمي نهضت نـيـز       اند، و خشم فعاالن سنديكائي را موجب شده ساخته
هيچ موقعيتي را براي  متزلزل كردن رهبران و بي اعتبـار سـاخـتـن  فـعـاالن              

اي سنديكا رخنه كرده  كوشد در تشكيالت  پايه سنديكايي از دست نمي دهد، و مي
ها، يو جي تي تي  هاي آن را تغيير جهت دهد. اما با وجود تمام اين مشكل  و موضع

هاي اجتماعي در كنار تـوده   اش با فعاليت اش  و همبستگي به خاطر تاريخ مبارزاتي
هاي وسيع كارگران، به چنان نيروي مهمي  در كشور بدل شده است كه مي تواند 

 توازن نيروها را به نفع نيروهاي دمكراتيك و پيشرو كشور تغيير دهد.
 

روند نگارش قانون اساسي چگونه است؟ آيا اين خطر   نامه مردم: 
اي بـر       وجود دارد  كه نيروهاي اسالم گرا به تحميل قانون اساسي

 پايه موازين شريعت اسالمي موفق شوند؟
 

وظيفه اصلي  مجلس موسسان مي بايست نوشتن قانون اسـاسـي    مساعودي: 
باشد. جنبش التجديد  پيشنهاد كرد كه پس از انتخابات، دولتي داراي صـالحـيـت     
ملي تشكيل شود كه منتخبان مجلس موسسان در آن عضو نباشند، تا مـجـلـس      
موسسان بتواند اولويت كار خود را نوشتن قانون اساسي قرار بدهد. اين پيشنهاد از    
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و  ،مي دهند. آنان زير نام اسالم  سياسي 
با  سخناني عوام فريبانه و شبه انقالبـي،  

كنند كه مدل توسعه اقتـصـادي،    ادعا مي
اي هـمـاهـنـگ بـا         اجتماعي و فرهنگي

اسـالمـي مـلـت مـا             -هويت عـربـي  
بـا   ) اند. حزب اسالمي نهضت  نهاده پيش

نمايـنـده مـجـلـس         217نماينده از  79
موسسان) بر پايه نتيجه انتخابات، موفـق   

كـه غـيـر       -شد همراه با دو حزب ديگر
ائتالفي تشكيل دهد: يكي از   -اند مذهبي

كـنـگـره بـراي        ها، حـزب       اين حزب
جمهوري است، كه رئيس آن، آقاي مونسف مرزوكي، به مقام ريـاسـت     

مجمع (فوروم) دمكراتيك براي كـار و       جمهوري رسيد، وديگري حزب 
آزادي است، كه دبير كل آن، مصطفي بن جعفر، به رياسـت مـجـلـس       
موسسان منصوب شد. در حالي كه دبير كل حزب اسالمـي نـهـضـت،        

نامه تقسيمِ امتيازها بين سه حـزب مـتـحـد       حمدي جبلي، طبق موافقت
(ترويكا)، رئيس دولت شد و قدرت واقعي و قوه مجـريـه را در دسـت            

شان، تقسيم قـدرت بـيـن         گرفت: در واقع، تنها نقطه و برنامه مشترك 
هاي مكرر  خودشان است. نيروهاي دمكراتيك و پيشرو، با وجود فراخوان 

التجديد، به طور پراكنده در انتخابات شـركـت      هاي جنبش  و پا فشاري
 كردند و با شكست چشمگيري مواجه شدند.

هاي جناحي برخي از مسئوالن سياسي كه فكر مي كردند مي  محاسبه
توانند با استفاده از سبك انتخاباتي،  درصد باالئي از آرا را كسب كنـنـد،   
واهي وكوتاه بينانه بود. بيالن هشت ماهه حكومت از هر لحاظ فـاجـعـه     

 آميز است:
اسالم گرايان حزب نهضت، به لحاظ سياسي، كوشش مي كنند تا  . 1 

تونسي ها را در اين نكته قانع كنند كه، كشور به دو بخش تقسيم شـده    
است: يك طرف مسلماناني كه  با هويت عرب و مسلمان بـودن خـود        

هاي غربـي،   هاي وابسته به ارزش پيوند دارند، و  طرف ديگر غير مذهبي
 اند. يا حتي بي دينان و يا  مرتدين

هاي مهم كشور را از      اين فضاي زيانبار سياسي، گفتگو بر سر مسئله
هايي بر سر راه به وجـود   اش منحرف كرده است، و معضل مسير ضروري

 ها پرهيز كرد. آورد  كه موجب خطاهائي مي گردد كه بايد از آن مي
حزب اسالمي نهضت كه تشنه حكومت راندن و خواهان نگاه داشتـن  

هـاي بـرتـري         قدرت در دست خود به هر قيمتي است، به همان روش
كند، و با گماردن مسـئـوالن    جويانه حكومت ديكتاتوري سابق عمل مي

هـا و مـديـران          هاي دولتي وهمچنين ديپلومات اداري و روساي شركت
رسانه ها، بنيادهاي امنيتي، و حقوقي، در تمـامـي سـاخـتـار دولـتـي،            

هاي دولتي، نهادهاي حقوقي، و امنيتي، تنها بر پـايـه اطـاعـت          شركت
 سياسي، حكومت را قبضه كرده است.
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 بهارِ عربي، بنيادگرائيِ اسالمي، و جنبش كارگري
با رفيق دكتر عبدالعزيز مساعودي، رهبر  مصاحبه نامه مردم

 تونس جنبشِ التجديد
در تونس، و سرنگوني ديكتاتور حاكم  1389 دي ماه  25انقالب ضد ديكتاتوريِ 

يي از قيام هاي مردمي در كشورهاي  بر آن كشور يعني بن علي، آغازگر رشته
ها خواست انجام تغييرهاي  خاورميانه و شمال آفريقا بود، كه شعار اصلي آن

اي در نظام اجتماعي و اقتصادي اين كشورها بود. رژيم هاي ضدمردمي و  پايه
وابسته به امپرياليسم حسني مبارك در مصر، و علي عبداهللا صالح در يمن، زير 

اي به زير كشيده شدند.  مبارزه توده ها براي انجام  فشار جنبش هاي توده
تغييرهاي دموكراتيك در چند كشور ديگر منطقه هنوز ادامه دارد.  اما روند 

هاي فقر زده و زير ستم و  ها در تونس به دليل خودجوش بودن مبارزه توده تحول
ها، هنوز به  همچنين نقش بسيار مهم و كليدي جنبش سنديكائي كشور در آن

هاي  براي سوار شدن بر موج قوت خود ادامه دارد.  كوشش نيروهاي اسالمي
جنبش توده اي، به منظور تغيير دادنِ مسير آن در جهت خواست اين نيروها و از 

ور شدن دوباره  محتوا خالي كردن شعارهاي واقعي آن، در هفته هاي اخير، شعله
كه دستاوردهاي انقالب خود را در خطر مي بينند  -جنبش مبارزاتي زحمتكشان 

را باعث شده است. حزب توده ايران، در ادامه توسعه رابطه برادرانه با نيروهاي  –
مترقي و چپِ كشورهاي شمال آفريقا، يعني كشورهايي كه در دو سال اخير 

هاي موجود و به هدف  هاي راديكال مردمي بر ضد ديكتاتوري صحنه جنبش
انجام تغييرهاي دموكراتيك در راستاي گسترش آزادي، دموكراسي، و عدالت 
اجتماعي بوده اند، چندين نشست پرثمر با شركت نمايندگان حزب ما و جنبش 

تونس، در هفته پاياني تيرماه، برگزار شد. همان گونه كه در گذشته در  التجديد
 1993از سال  اشاره شده است، جنبش التجديد هاي نامه مردم ها و مصاحبه مقاله
بوده است، و در  )، ادامه دهنده راه حزب كمونيست تونس خورشيدي 1372(

جنبش مردمي تونس از موقعيت برجسته اي برخوردار است. در اين نشست ها، 
هاي مورد عالقه دو حزب، به ويژه تبادل نظر درباره ماهيت  ها و موضوع مسئله

ها، سطح  هاي سال گذشته در تونس، نيروهاي محركه اين تحول تحول
يافتگي جنبش مردمي، نقش نيروهاي مترقي، دموكرات، و چپ، نقش  سازمان

هاي سياسي اين كشور، بحث و تبادل  ها و واكنش گرا در كنش نيروهاي اسالم
نظر شد. رفيق عبدالعزيز مساعودي، از شخصيت هاي برجسته جنبش چپ، دبير 
بخش روابط بين الملل جنبش التجديد، و سردبير نشريه طريق الجديد، ارگان 

جنبش، در اين گفتگوها ضمن ارائه تحليل ها و راه كارهاي جنبش چپ و 
كمونيستي تونس در رابطه با ماهيت تحول هاي اين كشور، برداشت هاي مهمي 

ها در ميان گذاشت. در حاشيه اين نشست ها، رفيق مساعودي با  از اين تحول
يي اختصاصي با نامه مردم، به سئوال هاي اين روزنامه در  قبول انجام مصاحبه

 خوانيد: رابطه با تحول هاي كنوني تونس پاسخ داد، كه در زير مي
ماه پس از پيروزي انقالب مردم بر ضـد رژيـم        18نامه مردم:  

ديكتاتوري در تونس، مبارزه براي تعيين جهت و ماهيت تغييرهاي 
اجتماعي  و اقتصادي  در تونس وارد مرحله كيفي تـازه اي مـي         
شود . لطفا برداشت خودتان را از شرايط سياسي و اقـتـصـادي         

 حاضر در تونس بيان كنيد.
 

ژانـويـه      14( 1389ماه  دي 24  ماه از انقالب 18پس از گذشت   مساعودي:
) تونس، تغييرهاي ايجاد شده در اوضاع سياسي، اقتصادي و اجـتـمـاعـي،        2011

جوابگوي انتظارهاي مردم نيست. بايد تاكيد كرد كه نتيجه انتخابات  مـجـلـس       
(اكتبر سال گذشته) اوضاع را بدتر كرد! اكثريـت      1390ماه  موسسان در اوايل آبان

بر آمده از اين انتخابات را نمايندگان نيروهاي محافظه كار و عقب مانده تشكيـل  

11ادامه در صفحه   

 كمك هاي مالي رسيده
 دالر200             از ونكوور كانادا  1367به ياد شهيدان فاجعه ملي 

به مناسبت هفتاد و يكمين سالگرد تولد حزب و به ياد قهرمانان به 
  دالر 5000                                     آرمان     خون خفته حزب
 يورو 50                         از هلند     ر. كاوه     به ياد رفيق آصف


