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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 3ادامه  در صفحه 

 راه به جلو، دادوستد متقابل با ديكتاتوريِ حاكم نيست:
 جنبشِ مردمي زنده است!  

تجربه انقالبِ اكتبر، و 
 هاي دورانِ ما چالش

هاي حكـومـتـيـان در        اوج گيري اختالف
باالترين سطح، در طول چند هفته گذشته در 
نهايت  با واكنش خشمگينانه سـيـد عـلـي       

اي مواجه شد، و او در سخناني در هفته  خامنه
ها به صورت علني  گذشته، ادامه اين اختالف

را خيانت قلمداد كرد. به نظر مي رسـد كـه      
خصـوص بـا در هـم             ها، بـه    اين اختالف

شان با انتخابات رياست جـمـهـوري،      تنيدگي
به صورت علني و  غيرعلني هر چه عميق تر 
خواهد شد و به گسترش بيشتر رو خـواهـد       

ها، رژيم واليت فقيه با  گذاشت. به عالوه اين 
اي كه بـا   ها و بحران اقتصادي تشديد تحريم

آن دست به گريبان است با نگراني به آينـده  
 رژيم خويش نگاه مي كند. 

ما در ماه هاي اخير بر اين نكته تـأكـيـد      
كشور ما در شرايط حسـاسـي     داشته ايم كه 

بسر مي برد، از يك سو خـطـر در گـيـري         
نظامي  و از سويي ديگر ديكتاتوري حـاكـم     
براي بقاي خود از درون تار و پود جامعه را از 
هم مي پاشاند. در طي چند سال گـذشـتـه       
برنامه هاي اقتصادي دولت كودتا با تـائـيـد      
رهبر، مخصوصا سياست آزاد سازي قيمت ها 

بـنـا   “  هدفمند كردن يارانه ها” طرح بهانه به 
بر نسخه هاي صندوق بين المللي پول  تاثير 
ويران گرانه بر زندگي مردم داشته است. نيم  
نگاهي به تحول هاي هفتـه هـاي اخـيـر         
نمايش گر اين حقيقت است كـه بـمـوازات      
تشديد تحريم هاي اقتصادي و باال گرفـتـن   

خطر تقابل نظامي،  روبناي سياسي رژيم واليـي  
ناگزير به تن در دادن به تغييرات حسـاب شـده     
اي است. در اين شرايط بحراني تامين مـنـافـع       
اقتصادي كالن جناح هاي كليدي و كنش هاي 
مابين آنها تاثيرمستقيم بر فرايند تشديـد و يـا       
تخفيف بحران خواهد داشت. از لحاظ  منطـقـي    
حل و يا تخفيف بحران بين المللي رژيم درعمل 
قابل مديريت است.  واقعيت اينست كه در سـه     
دهه گذشته بر خالف ادعا هـاي سـران رژيـم        

، آن   “ استكبار جهانـي ” واليي مبني بر مبارزه با 
ها  در تحليل نهايي بارها با امپريالـيـسـم  در        
پشت پرده كنار آمده اند. واقعيت اين است كـه     
خطر اصلي براي ثبات و ادامه حيات ديكتاتـوري  
حاكم از جانب مردم از  در درون كشـور اسـت.     
بعد از سركوب سهمگين جنبـش مـردمـي در        
جريان اعتراض هاي گسترده پس از انتخـابـات   

،  رژيم  واليي 1388رياست جمهوري در خرداد 
نظامي فقط    –تا بحال با ايجاد جو شديد امنيتي 

توانسته است از بروز اعتراض هـاي گسـتـرده        
خياباني جلوگيري نمايد  ولي موقعيت كـنـونـي    
رژيم از منظر تضاد دروني جامعه پايدار نيـسـت.   

نشـان داد     1388لزوم اجراي كودتاي انتخاباتي 
كه ولي فقيه و جناح هاي كليدي در ديكتاتوري 
حاكم  تا چه حد به خطر مهلك مقابله از جانـب  
مردم حساس اند و حاضرند هزينه بسيار بااليـي  

 را براي سركوب آن تقبل نمايند.

 7و  6ادامه  در صفحات 

ميز گرد تلويزيوني پيرامون 
 ملي در ايران مسئله

سـيـاسـي     و سـازمـان     واحدهاي شش حـزب   
در هلند: حـزب تـوده ايـران،          -ايران -كشورمان

حزب دمكرات كردستان ايـران، حـزب كـوملـه           
كردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايـران،  
سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، و سـازمـان       

اروپا، كه در قالب يك كمـيـتـه     -جبهه ملي ايران
هـاي   همكاري با ها پيش در رابطه مشترك از مدت

موردي معين با هم قرار دارند، از چـنـدي پـيـش       
دهـيِ     دست اندر كار آن شدند كـه بـا سـازمـان        

هاي سياسـي مـهـم       سمينارهايي پيرامون موضوع
روز، يا روندهاي حساس سياسي كشور، نمايندگاني 

معـرفـي    سياسي مربوطه هاي و سازمان ها از حزب
هـاي     ها بحث و رايـزنـي     تا بين آن گرديده است،

هاي مشترك صورت گـيـرد.    ضرور پيرامون چالش
درادامه همين ابتكارها در زمينه مناسبات مشتـرك  
بود كه از حدود شش ماه پيش توافق به عمل آمـد  

، “ در ايـران    مـلـي   مسـئلـه  ” كه سميناري در باره 
دهيِ چـنـيـن       داده شود. در جريان سامان  سازمان

كومله كـردسـتـان     حزب سميناري بود كه نماينده
ايران پيشنهاد داد كه با توجه به آمادگي و استقبال 

براي ميزباني سميـنـار مـورد       اين حزب تلويزيون
 2ادامه  در صفحه 

داري، و همـراه بـا آن، گسـتـرشِ            ژرفشِ بحران سرمايه
      مبارزات مردمي در سراسر جهان، جستجو براي يـافـتـن راه

شمار كـنـونـي كـه سـيـسـتـم              هاي بي رفت از معضل برون 
هايند، ذهن و انديشه انسانِ مترقـي را     داري عامل آن سرمايه

 است.  به خود مشغول داشته 
داري و پيامدهاي آن در دهـه دوم      زائيِ نظام سرمايه بحران

“ اتحاديـه اروپـا    “يكم بركسي پوشيده نيست. در   و سده بيست
ها عرصه زندگـي   شده ازسوي دولت هاي رياضتي ديكته برنامه

اسـت.     ويژه كارگران و زحمتكشان دشوارساخته را برمردم و به
داري، غـرق در         هاي نيرومند نظام سرمايه ترين قطب اصلي

رويند. درچنين اوضاعي مراجعـه    يي مبهم روبه بحران، با آينده
جمله تجربه انـقـالب      هاي گذشته، از  و نگاه دوباره به تجربه

هاي كنوني در صحنه سياسيِ  تحول
دهيِ  كشور: ضرورت سازمان

درنگ جنبش  ها، و وظيفه بي اعتراض
 9كارگري      در صفحه 
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 ادامه ميزگرد تلويزيوني پيرامون ...

نظر، بهتر است كه سمينار شكل تلويزيوني به خود بگيرد. اين پيشنهاد، بـا     
هاي عضو كميته همكاري مواجه  ها و سازمان استقبال نمايندگان ديگر حزب

شد. ارزيابي مشترك در كميته اين بود كه، از اين طريق، بـيـنـنـدگـان و           
مراتب بيشتري در جريان نقطه نظرهاي مدعوين به سمـيـنـار     شنوندگان به

هاي اين شش  قرار خواهند گرفت، و عالقمندان بيشتري شاهد زنده كوشش
در يافتن راه برون رفت ايران از اين معضل تاريخي خواهند  و سازمان حزب

سياسي  هاي ها وسازمان حزب بود. بدين ترتيب بود كه عزم كميته همكاري 
 دهيِ اين ميزگرد تلويزيوني قرار گرفت. در هلند، بر سازمان

)، در    2012اكتبر    21ام مهرماه (  اين ميزگرد تلويزيوني، روز يكشنبه سي
كه طي دو برنامه  از ايـن        برگزار شد “  روژه هه الت” استوديو تلويزيوني 

گردانندگي اين برنامه بر عهده آقاي طاهر برهون بود . تلويزيون پخش شد.  
شركت كنندگان در اين ميزگرد آقايان: فريدون ابراهيمي از حـزب تـوده          

اروپا، شاهو حسيني از    -ايران، كمال ارس از سازمان هاي جبهه ملي ايران
حزب دمكرات كردستان ايران، بهزاد كريمي از سازمان فدائيان خلق ايـران  
(اكثريت)، رئوف كعبي از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايـران، و سـيـامـك           
(ابوبكر) مدرسي از حزب كومله كردستان ايران، در كلي تـريـن خـطـوط           

هاي  خود را توضيح دادند، و به پرسش هاي سياسي سازمان و ها حزب موضع
هاي طرح شـده از سـوي        گيري گرداننده سمينار و گاه نيز به برخي موضع

ديگر شركت كنندگان، پاسخ گفتند. بحث محوري و پرسـش مـركـزي از         
سخنرانان اين بود كه، نگاه كلي سازمان سياسي آنان در زميـنـه مـوضـوع       

ها در  كرد عمومي آن ، چيست، و روي“ ستم ملي در ايران” مورد بحث، يعني 
محتواي گفتار و سخن حـزب مـا را، در            غلبه بر اين معضل كدام است. 

 خوانيد: فشرده ترين بيان ارايه شده، در زير مي
و با درود بـه     با سالم واحترام به شنوندگان و بينندگان عزيز اين بر نامه 

ــي                     ــاع ــم ــت ــت اج ــدال ــان راه آزادي وع ــگ ــت ــاخ ــب ــان ــه ج ــم  ه
به سهم خود سپاسگزارم از بر گزار كنندگان و مجري اين برنامه كه چنيـن  

تـريـن و        فرصتي را به وجود آورده اند تا بتوانيم در مورد يكـي از مـهـم       
ترين مسئله كشورمان ايران به بحث و گفتگو بنشينيـم و نـقـطـه          حساس

نظرات احزاب و سازمان هاي سياسي را در مورد يكي از دردهـاي مـزمـن      
جامعه مان مطرح نمائيم، كه خود كاري است مثبت وبا ارزش! اما امـيـد و      
انتظار از ما فراتر از يك سخنراني و يا اظهار نظر دريك ميز گرد است. توقع  

هاي اصـولـي،      اينست كه ما نمايندگان احزاب راه كارهاي عملي و راه حل
علمي، منطقي و منطبق بر اوضاع كنوني جهان ومنطقه ارائه دهيم. كه خود  
ياد آورِ سنگيني مسئوليتي است كه تاريخ به دوش تك تك مـا قـرار داده       
است. من هم به نوبه خود تالش مي كنم در موضوع مورد بحـث نـقـطـه        

بـا   هاي پيشنهادي اين حـزب را      نظرات حزب توده ايران را بيان و راه حل
حزب توده ايران با توجه به چند مـلـيـتـي      .هموطنان عزيز در ميان بگذارم

هـا،   ها، آذربايجاني هاي گوناگون(فارس  (كثيرالمله)بودن ايران كه در آن خلق  
ها) زندگي مي كنند، كه داراي سـرزمـيـن،        ها، بلوچ ها، تركمن كردها، عرب

زبان، آداب و آئين و رسوم ويژه خود هستند با ديده احترام مي نگرد، و بـه    
گـذارد،   هاي ايران احترام مي فرهنگ، زبان، آداب و آئين، سنن و رسوم خلق

هاي انساني و عادالنه و    و برعليه هرگونه عمل قهرآميز در مقابله با خواست
هاي گـونـاگـونـي      ها مبارزه مي كند. واقعيت اين است كه، رشته  برحق خلق

هـاي     آنان در طـول سـده     هاي ساكن ايران را به هم پيوند مي دهد.  خلق
اند و دست در دست هم، در ابداع  متمادي تاريخ و سرنوشت مشتركي داشته

اند، و در راه استقـالل و     وايجاد فرهنگ غني كشور ما با هم همكاري كرده
هـاي بـي        آزادي ميهن مشترك خويش، ايران، دوشادوش هم، فـداكـاري  

اند. درست به همين دليل اعتقاد بر اين است كـه      شماري از خود نشان داده
خواه جامعه ما، صرف نظر از تفاوت در عقايـد   همه نيروهاي مترقي و آزادي
هاي ايران، مي بايد در چار چوب ايران واحد  سياسي و مسلكي، و همه خلق

و دمكراتيك و با حفظ تماميت ارضي كشور در جهان پر تـالطـمـي كـه         
گيري است حق تشكيل مجلس و    احساسات ملي در سراسر آن در حال اوج

دولت محلي به خلق هاي ساكن ايران در محدوده جمهوري فدرال تـعـلـق    

هـاي ايـران و        يابد. حزب توده ايران، طرفدار برابري كامل حقوق همه خلق 
ها در چارچوب ميهن واحد، و بر پايه حفظ تماميت  خواهان اتحاد داوطلبانه آن

ارضي ايران،است. بر اين اساس، حزب توده ايران طرفدار سر سخت وحـدت     
كشور بر اساس استقرار يك حكومت فدرال در ايران، وتامين حقـوق كـامـل      
خلق هاي ايران در تعيين سر نوشت خويش، و برخوردار شدن از كليه حقـوق  
ملي، اجتماعي و فرهنگي است. حزب ما معتقد است كه در ايـن لـحـظـات          
تاريخي، فقط اتحاد نيرو هاي ملي و مترقي و دمكراتيك و درك عـمـيـق          

هاي داخـلـي و      هاي ايران قادر است توطئه مصالح و منافع كشور وهمه خلق
هاي ارتجاع را عقيم گذارد. آينده نـگـري در       خارجي را درهم شكند و تالش
ها با جنبش سراسـري و مـردمـي يـكـي از               باره اهميت پيوند مبارزه خلق

هاي  هاي مبارزه است. با تقويت چنين جنبشي مي توان به محروميت  ضرورت
هاي ايران پايان داد و شكل حكومتي جمهوري فدرال به مثابه تغيير  ملي خلق

سياسي و  پلوراليسم ساختاري در حاكميت و تقويت نيروهاي اجتماعي با قبول
هاي مختلف و مناطق مختلف كشور  بـا بـرابـري       تقسيم قدرت در بين خلق
ها در تعيين سرنوشت خويش، و شـنـاسـائـي حـق             كامل حقوق كليه مليت

زرتشـتـي،      -آشـوري -مذهبي ساكن ايران(ارمني، آسـوري   -هاي ملي اقليت
كليمي، بهايي، و غيره)كه به صورت پراكنده در سراسر ايران زندگي مي كنند  

اجتماعي و فرهنگي انجام گيرد. در اين  -در بر خوردارشدن از كليه حقوق ملي
هاي ملي مانع تامين اتحـاد   رابطه خطا نخواهد بود اگر بگويم وجود محروميت

ها و مانعي در راه ترقي سياسي، اجتماعي، و فرهنگي  عميق و واقعي بين خلق
همه جانبه كشور شده است. در چنين شرايطي، نادرستيِ اطـالعـات وعـدم         

هـاي     ها و كليشه سـازي  ها از تاريخ همديگر كه به بدبيني شناخت كافي ملت
هـاي     منفي دامن مي زند و باعث تحريف تاريخ از جانب سران مرتجع رژيـم 

كامه مي شود كه زنجيروار در طول تاريخ به خلق هاي كشور ما تحميـل   خود
شده است. و همان سياست منسوخ و مطرود تفرقه بينداز و حكومت كـن را       

 اند.  دنبال كرده
هـا،   ، و جز اين“ نداشتن عرق ملي” ، ”   طلبي تجزيه“ ايراد تهمت هايي ازقبيل

كه ازسوي سران جمهوري اسالمي و نيروهاي مرتجع در صفوف اپوزيسيـون،  
هاي رنگارنگ سلطنت طلب،عليه نيروهاي مترقي مطرح مي شود،  مانند طيف

هـا سـتـم و         بيش از آنكه زمينه عيني داشته باشد، مهر تاييدي است بر دهه
ها تن از ساكنان كشور ما. تا زماني كه حـقـوق     جنايت و اجحاف عليه ميليون

شهروندي و حقوق ملي نقض مي شود و به جاي بهبود زنـدگـي، بـهـروزي       
وسعادت مردم به سر زمين آنان پليس وژاندارم و توپ و تانك صـادر كـرده       

ها را از جمله كردستـان،   ومي كنند، تا زماني كه مرتجعان حاكم سرزمين خلق
كـاران     سيستان و بلوچستان، وبرخي از شهرهاي آذربايجان را تبعيدگاه خالف
اي را      محسوب مي كنند كه خود توهيني بيش نبوده و نيست و خاطره منفي

ــت           ــل ــن م ــي ــات ب ــب ــاس ــن ــود،              در م ــي ش ــده وم ــاعــث ش ــا ب  ه
ها در امـور   تا زماني كه دمكراسي سياسي و اجتماعي يعني شركت واقعي خلق
ها تقسيـم   مملكتي تامين نگردد و درآمد ملي به صورت عادالنه بين اين خلق

هاي ساكن ايران از وضع اسفبار زندگي و همچنان از ستم مـلـي      نشود، خلق
رنج خواهند برد و براي تحريكات خارجي جا باز خواهد شد. امروز، حل مسئله  

رژيم واليـت  ” ملي ارتباط تنگاتنگ وگسست ناپذير با مبارزه مردم ايران عليه 
 دارد. ” فقيه 

در اين چار چوب است كه اتحاد عمل و مشاركـت نـيـروهـاي مـلـي و             
دمكراتيك براي شكل دادن به يك آلترناتيو ملي و دمكراتيك بيش از پـيـش   

هـاسـت كـه       به ضرورت درنگ ناپذير بدل شده است. حزب توده ايران، مدت
پيشنهاد مبني بر تشكيل يك جبهه واحد ضد ديكتاتوري را براي مـقـابلـه و      

ارائه داده و اعالم كرده است كـه بـا هـمـه         “ رژيم واليت فقيه” مبارزه عليه 
يـي     نيروهاي ملي و دمكراتيك كشور بر سرچگونگي عملي شدن چنين جبهه

نشيند. تجربه تاريخي از جمله تجربه شكست تلخ و سـركـوب       به مذاكره مي
ستم شاهـي،   قلدران هاي خود مختار كردستان و آذربايجان به دست جمهوري

بهترين گواه بر ضرورت عملي شدن چـنـيـن     1357و شكست انقالب بهمن 
اتحادي است. ما آماده ايم تا تمام توان خود را براي تحقق چنين روندي بـه     

 كار گيريم.
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 ادامه تجربه انقالب اكتبر...

اي يافته است، و بـه     هاي همگاني دامنه گسترده اكتبر، نزد انديشه
ايِ    رغم تبليغات مسموم امپرياليسم خبري و جـوسـازيِ رسـانـه        

رفـت از     ِ برون داري، اين پرسش اساسي كه براي يافتنِ راه سرمايه
هـا و     وضعيت وخيم كنوني و تامين آزادي واقعي انسان چه تجربه

شوند. كنكاش بـه    راهكارهايي وجود دارند، بيش از پيش مطرح مي
منظور ارايه پاسخي جدي به اين پرسشِ كليدي، ناگزير به بررسيِ 

تر ازهمه تجربه انقالب اكتبر،  هاي سده گذشته و مهم دوباره تجربه
 شود.  كشيده مي

ساز، يعني انـقـالب اكـتـبـر،         لنين، پيشواي اين دگرگونيِ تاريخ
 بـيـمـاري كـودكـي       “دريكي از اثرهاي ارزشمند خود، كتاب 

داد    ، در توضيح مفهومِ جهـانـي رخ    “ گرايي در كمونيسم چپ
بـا درك اهـمـيـت         ” است:     اكتبر، با موشكافي علمي خود نوشته

المللي يا ناگزيريِ تاريخيِ تكرارِ آن    المللي به مفهوم اعتبار بين بين
است، بايد چنين  داده الملل كه در كشور ما رخ چيزي در مقياس بين

].  1“[ اهميتي را براي برخي از خصايص بنيادي انقالب ما پذيرفـت 
داري، انقالب اكتبر نـه     بنابراين، برخالف تبليغات امروزين سرمايه

دادي ملي و محلي، بلكه رويدادي عظيم همراه بـا تـاثـيـري          رخ
است. همين خصيصه، اهميت توجه بـه      جهاني و بسيار فراگير بوده

اي    راهـه    است. اين سخن بي  اين تجربه را در دوران ما سبب شده
نيست كه انقالب اكتبر سيماي جهان را دگرگون كـرده اسـت و       

اسـت.     هاي جامعه بشري را به مسيري نو هـدايـت كـرده        تحول
گرد  مسيري كه اينك نيز، با وجود فراز و فرودهاي تاريخي و عقب

هايي تازه ادامه پيدا  ناشي از فروپاشي اردوگاه سوسياليسم، در شكل
ديگرسخن، دوراني كه انقالب اكتبر سـرآغـازِ آن        است. به    كرده

هـا، ادامـه        رفت ها و پس شود، با وجود همه شكست محسوب مي
داشته و دارد. مضمونِ عصرما و حركت قانونمند تاريـخ در دوران      
كنوني، درهمان جهت و مسيري جريان دارد كه انقـالب اكـتـبـر       

 گشاي آن بود. راه
داري خاتمه داد،    انقالب اكتبر به افسانه فناناپذيريِ نظام سرمايه

تـريـن دسـتـاوردهـا و             و فصل نويني را درتاريخ گشود. ازمهـم  
هاي بنيادين انقالب اكتبر و مولود آن، يـعـنـي اتـحـاد           خصيصه

سـود صـلـح و           شوروي، برقراريِ توازنِ نيروها در پهنه جهان به
پيشرفت اجتماعي است. لنين ماهيت اين خصيصه انقالب اكتبر را    

“ هاي امـپـريـالـيـسـتـي        خالصي انسانيت از يوغ سرمايه و جنگ” 
 است. ناميده

نـويسـد:      او در ارتباط با نقش اين انقالب در دفاع از صلح مـي   
المللي سـرمـايـه     هاي امپرياليستي و آن سياست بين مسئله جنگ” 

هاي  مالي كه اكنون درهمه جهان استيال دارد و ناگزير موجد جنگ
سابقه ستم ملي و غارت و تـاراج و     امپرياليستي جديد و تشديد بي

مانده و كوچك توسط مشـتـي از        هاي ناتوان و عقب اختناقِ خلق
... انقالب اكتبر مـا در ايـن           است.  هايِ پيشرفته]   دولِ راقيه[دولت 

 ].  2“[است مسئله هم دورانِ جديد تاريخِ جهاني را افتتاح كرده
هـاي جـهـان،         بديِل انقالب اكتبر در سرنوشت خـلـق   نقش بي

ناپذيراست. فراموش نبايد كـرد    ازجمله ميهن عزيز ما ايران، كتمان
روسـيـه   “هاي نفوذ  كه، در آستانه انقالب اكتبر، ميهن ما به منطقه

بود. كشور و هيئت حاكـمـه آن،        شده تقسيم “  انگليس“و “  تزاري
خصوص انگليس، بود. اكتبـر    هاي استعمار، به بازيچه اميال و هدف

و مولود آن، توطئه تقسيم ايران را خنثي و اسـتـقـالل و حـق             
عالوه، انقالب كـبـيـر       حاكميت ملي آن را به رسميت شناخت. به 

سوسياليستي اكتبر تقسيم مستعمراتي جهان را به طور بـنـيـاديـن     
درهم شكست، و امكان آزادي، استقالل، و پـيـشـرفـت واقـعـيِ         

تريـن   كم كرد. بي  هاي آسيا، آفريقا، و آمريكاي التين را فراهم  خلق
كرد كه، انقالب اكتبر مبدأ و نقطه آغـاز   شك و ترديدي بايد اعالم

شـمـار      هاي اسير در چنگال امپرياليسـم بـه     ها و ملت رهايي خلق
هاي سده بـيـسـت و       جهت نيست كه در نخستين دهه آيد. بي  مي

يكم شاهد تالش تازه امپرياليسم براي تسلط بر برخي كشورها و   
هاي دارايِ اهميت ژئوپلتيكي مانند منطقه خـاورمـيـانـه و        منطقه

توان گفت كـه، بـا پـيـروزيِ          شمال آفريقا را شاهديم. درواقع مي 
 گردد. انقالب اكتبر بحرانِ سيستم مستعمراتي امپرياليسم آغازمي

هـاي     درصد مـنـطـقـه     65/6، يعني دوسال پس از پيروزي انقالب اكتبر،  1919در 
درصد ساكنان آن، در وضعـيـت مسـتـعـمـره و            67/7   زمين، همراه با  مسكوني كره

مستعمره قرارداشتند. اما با قوام گرفتن دستاوردهاي انقالب اكـتـبـر و پـس از             نيمه
درصد تنزل يافت. آزادي   1/  4  شكست فاشيسم از سوي اتحادشوروي، رقمِ اين آمار به

زمين از ستم استعمار، نـتـيـجـه مسـتـقـيـم            ميليارد و نيم از ساكنان كره  1بيش از 
 است.  دستاوردهاي انقالب اكتبراست كه درسينه تاريخ با افتخارتمام ثبت و حك شده

است كه امروزه تجربه انقالب اكتبر بيـش   دقيقاً بر پايه اين دستاوردهاي انكارناپذير 
ويژه مـراجـعـه نسـل نـو مـبـارزان               گيرد. به  ازگذشته مورد تجزيه و تحليل قرارمي

داري در چهارگوشه جهان به تجربه انقالب اكتبر، داراي اهميت اسـاسـي      ضدسرمايه
سر گذاشته است، با مـاهـيـت       است كه شكست مولود اكتبر را پشت  است. اين نسلي  

داري در زندگي روزمره آشنا شده است، و بـه افـقِ          افروز سرمايه ضدانساني و جنگ
 انديشد. داري، يعني سوسياليسم، مي  يافتنيِ سرمايه زندگي در جايگزينِ دست

است.  هاي گوناگون زندگي  هاي ارزشمندي در عرصه انقالب اكتبر دربردارنده تجربه
ها تا چگونگيِ ساخـتـمـان     ها از مبارزه در راه صلح، رهايي و پيشرفت خلق اين تجربه

يابي به عدالت اجتماعي و بـرقـراري      سوسياليسم و پيكارِ جنبش كارگري براي دست
هـاي     گيرد. امروزه كم نيستنـد جـنـبـش        كشي را دربرمي يي نو و فارغ از بهره جامعه

هاي كمونيستي و كـارگـري كـه بـا          هاي چپ و مترقي، و نيز حزب اجتماعي، حزب
هاي مردمـي بـرضـد       دهيِ بهينه اعتراض هاي انقالب اكتبر، سازمان مراجعه به تجربه
عـدالـتـي و         داري، مانند: گسترش فقر و بـي   بار بحران ذاتي سرمايه پيامدهاي فاجعه

هاي رياضتي اتحاديه اروپـا،    دستبرد به سيستم تامين اجتماعي با درپيش گرفتن برنامه
گيرِ ساختمانِ سوسيـالـيـسـم در        اند. به عالوه، در مسير دشوار و نفس  در صدد برآمده

هاي چپ در    يي از كشورهاي جهان مانند چين، ويتنام، و كوبا، و نيز تجربه دولت پاره
در    -اتحـاد شـوروي     -هاي پربهاي انقالب اكتبر و مولود آن آمريكاي التين، آزمون

  ها، و توجه جدي قرار دارد. اشاره به اين نكته خالي از فايـده   ها، پژوهش كانون بررسي
نيست كه، نبايد مسير پرپيچ و خم و دشوارِ تاريخيِ ساختمانِ سوسياليسـم درجـهـانِ      
امروز را، از جمله دركشورهايي چون ويتنام، چين، و كوبا، جداي از مسير راهـگـشـاي    

هاي آن ارزيابي و تحليل كرد. روند كنـونـي بـرپـايـيِ          ها و آزمون اكتبر كبير و تجربه
جامعه سوسياليستي در چين و ديگر كشورهاي سوسياليستي از مسيري كـه اكـتـبـر       
آغازگر آن بود، از دستاوردها و ماهيت آن جدانبوده و نيست. فردريش انگلـس دراثـر      

قول و تاكيد انديشمند و مبارز فقـيـد حـزب مـا          ، كه به“ آنتي دورينگ“جاودانه خود 
اسـت، درفصـل سـوم        “  ترين آثار كالسيك ماركسيسم يكي از مهم” احسان طبري:  

كتاب كه مربوط به سوسياليسم است، هنگام بررسي جنبه تاريخيِ سـوسـيـالـيـسـم         
با صراحـت و    “  دورينگ“هاي التقاطيِ  ، در رد انديشه“تاريخي ماترياليسم“نظرِ  ازنقطه

لحـاظ   اجتماعي برنكته پراهميتي به -هاي تاريخي تيكي از پديده براساس درك ديالك
شناخت شرايط تغيير اجتماعي كه ايـن    ” گذارد و آن عبارتست از:   تئوريك انگشت مي

روابط تاريخي ضرورساخته و همچنين شناخت اساسِ اين تغييركه به روابط تاريـخـي   
]. اين تاكيد انگلس در رد مدعيات دورينگ و سوسيـالـيـسـم       3[ !“ مزبور وابستگي دارد

ساختگي و پندارگرايانه او، مدخلِ مناسبي براي درك مسير ساختمان سوسـيـالـيـسـم      
دادهاي عصرما است. انگلس همچنـيـن بـا        درسده كنوني و مضمون و محتوايِ روي

تاكيدي ويژه، ناگزيريِ سوسياليسم و برقراري جامعه سـوسـيـالـيـسـتـي بـه جـاي              
وابسـتـه   “  مواد موجود تكامل تـاريـخـي   ” تيكي به  داري را دربطن تفكر ديالك سرمايه

تيكي بود كه لنين، در چهارمين سالگـرد   داند. بربنياد همين انديشه خالق و ديالك  مي
و يـا     -انقالب اكتبر، با تاكيد برمسير ساختمان سوسياليسم دراوضاع مشخصِ جهاني

اعـالم كـرد:       -“ مواد موجود تكامـل تـاريـخـي      ” به عبارت مورد نظرِ انگلس، يعني 
حصـر خـو        حـدو    هايِ بـي  حصري نيست. ما به مبارزه با دشواري  ها را حدو دشواري” 

ايم كه عبارتست از: نرمش،   ايم . . . هنرِ ديگري كه درانقالب ضروراست آموخته    گرفته
مهارت براي تغيير سريع و آنيِ تاكتيك خود با درنظرگرفتن شرايط تغييريافته ابژكتيف 

هدف در صورتي كه راه گذشته در دوران معينـي از     ديگر نيل به  و عيني و انتخابِ راه
چهارسال شيوه  زمان خالف مصلحت و غيرممكن از آب درآمد . . . ما كه درعرض سه   

ايم، حاال با  است) اندكي آموخته  هاي سريع را (هنگامي كه چرخشِ سريع الزم  چرخش
پشتكار و دقت و جديت . . . به آموختن شيوه چرخشِ نوين، يعني سياست اقتـصـادي      

جو و مـاهـر و        محتاط و صرفه“  ارباب” ايم. دولت پرولتري بايد به يك   جديد پرداخته
تـوانـد كشـور         شود، درغيراين صـورت، نـمـي      فروش كارآزموده بدل يك تاجر عمده

دهقاني را از لحاظ اقتصادي بر روي پاي خود استوار كند و درشرايط كنـونـي و      خُرده
داري است) راه ديگري براي انتـقـال بـه        داري (كه هنوز سرمايه  دركنار باخترِ سرمايه
 ].  4“[كمونيسم وجودندارد

راه پرفراز و نشيب و دشوار ساختمان سوسياليسم در دوران كنوني، ازاين تـجـربـه      
هـاي     بهاي اكتبر جدانيست. اين را نيز بايد افزود كه، در جهان كنوني و تـحـول    گران

هـا   داري جهاني، و درست بر خالف مدعيات رفرميست اعتباريِ سرمايه شگرف آن، بي
سـازِ     هايِ بنيادين و انـديشـه دوران       هاي جنبش كارگري، خصوصيت و اپورتونيست

انقالب اكتبر مبني بر ضرورت تغييرِ جـهـان   
 10ادامه  در صفحه رونده و بالنده تاريخ، و  به سود نيروهاي پيش
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قـانـونِ   “  191ماده   ” و  ،هاي كوچك كارگاه
 كار

هاي كوچك ازشمولِ قانون كـار، كـه      خروج كارگاه
صـورت     1381قانون كار درسال “ 191ماده “براساس 

خودگرفت، اكنون به يك مشكـل بسـيـار       به“  قانوني” 
قـانـونـي       جدي اجتماعي تبديل شده است، و رواجِ بي

مطلق درحق صدها هزار كارگر زن و مرد و نيز افزايش 
 است. را باعث گرديده“ كودكان كار“كشي از  بهره

هـاي روبـه      دراين زمينه، و همزمان با موج اعتراض
گسترش كارگري، ايلنا، شهريورماه، درگزارشي با اشاره 

هـاي     و خروج كارگـاه “  191ماده ”به پيامدهاي اجراي
يـك فـعـال      ” نفر از شمولِ قانون كار، نوشت:     10زير

قانون كار  191كارگري از تصويب و تداوم اجراي ماده 
انتقاد كـرد و آن را درجـهـت كسـب رضـايـت                     

گذاران و كارفرمايان خواند. . . وي مشـكـل             سرمايه
ها و    اصلي كارگران زن كشور را وضعيت كار در كارگاه

واحدهاي توليدي كوچك عـنـوان كـرد و گـفـت،              
نـفـردارنـد بـه          10هايي كه جمعيتي كمتر از  توليدي

قانون كار از شـمـول قـانـون كـار           191موجب ماده 
 “اند. خارج

شهريورماه، ازقول برخي فـعـاالن     16همچنين ايلنا، 
طراحي و ايجاد يك نظام ” بود:    كارگري يادآوري كرده

هـا و       جديد براي نظارت و بازرسي بر وضعيت كارگاه
واحدهاي توليدي يكي از نيازهايي است كه كمبود آن   

هـاي     شود . . . تمام كـارگـاه        دراين حوزه احساس مي
هاي كوچك نيازمنـد بـازرسـي       كشور باالخص كارگاه

 50بازرسان وزارت كارهستند. درحال حاضر بيـش از       
هاي كوچك مشغول  درصد از كارگران كشور در كارگاه

ها از حقوق خـودشـان      فعاليت هستند و بسياري از آن
ازجمله ايمني، بهداشت، حداقل حقوق مصـوب وزارت    

 ”كار و . . . محرومند.
هاي زيـر   در كارگاه“  كودكان“كشيِ وحشيانه از  بهره

از شمولِ قانون كـار    “   191ماده “نفر، كه براساس 10
آفرين  بار و فاجعه اند، يكي ديگر از پيامدهاي زيان  خارج

انجمن حمايـت از    “اين ماده است. عضو هيات مديره  
دراين باره بـه خـبـرنـگـار ايـلـنـا               “  حقوق كودكان

 10ها (باجمعيت زيـر        وقتي اين كارگاه ” داشت:   اعالم
نفر) از شمول قانون كار و در نتيـجـه از نـظـارت و            
بازرسي بازرسان وزارت كار كه حكم ضابطين قضايـي  

كشي و اسـتـثـمـار      شدند، شرايط بهره را نيزدارند، خارج
كـار   ها مشغول به كودكان و نوجواناني كه دراين كارگاه

كردن  شد. پرداخت دستمزد اندك و طوالني  بودند فراهم
ساعت كار گام اول . . . بود. درگام بعدي وقتي فرصت     

شد، سپردن كارهـاي سـخـت بـه آنـان             فراهم ديده
شد . . . مـن          (كودكان و نوجوانان) به امري رايج بدل  

ساله با دستگـاه   14كارگاهي را سراغ دارم كه نوجواني 

بـود   كرد. اين درحالي  تني درآن كار مي 19پرس 
ساعت كار پشت اين  10كه او روزانه با بيش از 

گـرفـت.    هزارتومان دستمزد مي 24دستگاه تنها 
نتيجه چنين قانوني همانطور كه از ابـتـدا نـيـز       

 “است. بار بوده مشخص بود فاجعه
نفر و كـمـتـر از       10هاي  طرح خروج كارگاه

هـاي     شمولِ قانون كار، بدون ارتباط با برنـامـه  
اجتماعي رژيم واليت فقيه نبـوده و     -اقتصادي

هايي چون تعـديـل اقـتـصـادي،         نيست. برنامه 
اصالح ساختار اقتصادي، و اكـنـون آزادسـازي      

ساز و  ، زمينه“ ها هدفمندي يارانه” اقتصادي با نام 
به طور كلي چارچوبِ طرح، تصويب، و اجـراي    

هاي ضدكارگري بوده و هستنـد.   اين گونه طرح
دليل نيست كه اكنون برپايه رهـنـمـودهـاي      بي

مستقيم ولي فقيه و با اشاره صريحِ او، برنامه و   
شاگردي و اصـالح       -هايي همچون استاد طرح

بـا  “  تحول اقتصـادي ” قانون كار در بطن برنامه 
است. هنگـام مـخـالـفـت بـا             محدوديت خصوصي سازيِ صنايع راهبردي، درحال پياده شدن

هـاي چـنـيـن          نفر از شمول قانون كار ضروراست ريشـه 10هاي  هايي چون خروج كارگاه طرح
 اجتماعي رژيم، نيز توضيح داده و افشا شوند. -گيري اقتصادي هايي، از جمله سمت طرح

هاي گوناگون جمهوري اسالمي نيستنـد، بـلـكـه        هايي ازاين دست فقط محصول دولت طرح
 شوند! تلقي شده و مي“ نظام”هاي كليدي و راهبردي  ثمره برنامه

 
 واردات گندم، نرخ خريد تضميني، و حقوق دهقانان

آمار افزايش خريدگندم و ديگر محصوالت كشاورزي از خارج، ازجمله از ايـاالت مـتـحـده         
يابد كه، با تعيين نرخ خريد تضميني گندم و محصوالت راهبـردي از     آمريكا، درحالي انتشار مي
 كند. ها دهقان ايراني به زيرخط فقر سقوط مي سوي دولت، زندگي ميليون

مهرماه، درگزارش خود پيرامون وضعيت وخيم بـخـش كشـاورزي،      25  ،”كلمه“پايگاه خبري 
بودن قيمت تضميـنـي    باليي كه امسال در بحث خريدگندم گرفتار آن شديم نامناسب ” نوشت:  

تـومـان      440تومان وزير جهاد كشاورزي به  465طوريكه قيمت پيشنهادي  محصوالت بود به 
تقليل يافت و با مصوب شدن اين قيمت تضميني نازل هيچ كشاورزي حاضرنبود محصول خـود  

 2ميليون تن گندم توليدشده تـنـهـا      14را به دولت بفروشد . . . به گفته يك نماينده مجلس از    
ميليون تن توسط بخش خصوصي خريداري شده 12ميليون تن به دولت فروخته شده و بيش از 
درهمين رابطـه روزنـامـه      “  است.  ها سوق پيداكرده و به جاي مصرف انساني به سمت مرغداري

قيمت تضميني گندم و قيمت جـهـانـي    ”  مهرماه، در مطلبي با عنوان:  26آرمان روابط عمومي، 
كرد  شده تضميني اضافه تومان به قيمت قبلي اعالم30در اقدامي عجيب دولت ” نويسد:   ، مي“ آن

اي  تومان بود، عده 400تومان رسيد. درحاليكه قيمت كاه درهمان زمان كيلويي   425و گندم به 
هـاي خـود بـدهـنـد بـا                كاران براين باوربودند كه گندم را قاطي كاه كنند و بـه دام      از ديم
رغم اينكه جشن خـودكـفـايـي      ها هم وارد ميدان شدند . . . به    تراست . . . ازطرفي واسطه    صرفه

هاي گنـدم   گندم را برگزار كرديم و حتي از صادرات گندم خبرداديم اما هنوز در رديف واردكننده
است كه ايران درحال خريداري گندم از   هستيم. رويترز به نقل از فعاالن بازار گندم اعالم كرده 

دالر در برابر هرتن است . . . پرسش اينجاست بخش خصـوصـي        360آمريكا و كانادا با قيمت 
است؟ آيـا ارز تـرجـيـحـي بـراي واردات گـنـدم                    باكدام ارز و با چه قيمتي گندم وارد كرده

باشد با قيمت فعلي ارز كـه    است؟ اگر بخش خصوصي با ارز آزاد گندم واردكرده شده درنظرگرفته
ايم  دالر خريداري نموده360تومان است و قيمتي كه بنا به خبر رويترز گندم را تني 3500حدود 

است. به اين قيمت بايد حمل و نقل و بيـمـه    تومان در مقصد هزينه برداشته 1260هر تن گندم 
توماني راهم بـه    2560كرد . . . حتي اگر ارز     دريايي و ترخيص و رساندن تا سيلوها راهم اضافه

ريال است . . .       9216جهت خريد گندم درنظر بگيريم، قيمت پرداختي گندم به كانادا و آمريكا 
مگر دستان پينه بسته كشاورز ايراني به اندازه كشاورزان خارجي نيست كه بايد محصول خود را 

 “به نصف قيمت جهاني بفروشد.
سود سرمايه بـزرگ   دولت جمهوري اسالمي و مسئوالن رژيم با چنين سياستي تنها و تنها به 

كنند. اختصاص دادن ارز آن هم در اين دوران معين به بـازاريـان عـمـده و             تجاري عمل مي
آساي گـنـدم درحـالـي          هاي خصوصي وابسته به نهادهاي حكومتي براي واردات سيل شركت

گيرد كه نه تنها نرخ خريد تضميني از دهقانان كشور ناعادالنه و غيرقابل پـذيـرش      صورت مي
است، بلكه حتي بودجه كافي و اعتبارهاي الزم دراختيار بخش كشاورزي و دهـقـانـان قـرار           

مـهـرمـاه،    25هاي همگاني ازجمله خبرگزاري ايلنا،    گيرد. مطابق خبر منتشر شده در رسانه  نمي
ميليون تن مـحـصـوالت كشـاورزي وارد ايـران              10فقط درطول شش ماه اول سال كنوني 

اسـت:     است. رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران با صراحت خاطرنشان ساختـه   شده

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 “ايم. ماه اخير واردات داشته 6سه ميليون تن گندم طي ”
رود. درايـن        آسا رو به اضمحال كامل مي بخش كشاورزي زير بار واردات سيل

وضعيت زندگي دهقانان ميهن ماست كه بيش از پيش نابود و بـه ورطـه فـقـر         
 شود! مي  كشانده

 
 جوانان و بحران بيكاري

 افزايش نرخ بيكاري درميان جوانان كشور
يكي از پيامدهاي ژرفش بحران اقتصادي، افزايش نرخ بيـكـاري در سـطـح         
كشوراست. هنگام بررسي ميزان بيكاري، نكته برجسته به نرخ بيكاري درمـيـان      

 شود. بار مربوط مي جوانان و روند روبه گسترش اين پديده فاجعه
هاي متعدد نسبت به افـزايـش    هاي همگاني با انتشار گزارش چندي پيش رسانه

گرديده است، واكـنـش    دار بدل نرخ بيكاري جوانان كه اكنون به يك بحران دامنه
مـوج  ” تحليلي فرارو دراين زمينه در گزارشي باعنوان:   -دادند. پايگاه خبري  نشان 

هاي آمارهـاي   بررسي” ، ازجمله اعالم داشت:  “ جديد بيكاري جوانان به روايت آمار
سـال  7كار جوانان در كشور طي  موجود در زمينه نرخ بيكاري و وضعيت اشتغال به

، 90تـا     84هاي  سال  دهد كه فاصل نرخ بيكاري جوانان در فاصله اخير نشان مي
هـاي     است . . . باالترين نرخ بيكاري در رده        برابر نرخ بيكاري كل كشور بوده2

 “است. سال اتفاق افتاده25تا  15سني 
مهرماه، نيز بااشاره به روند شتابان افـزايـش     19ازسوي ديگر، خبرگزاري مهر، 

نرخ بيكاري جوانان و خطرات ناشي ازآن براي حال و آينده جامعه، خـاطـرنشـان    
تـا   15نرخ بيكاري كل جوانان در سراسر كشور در سنين  1390درسال  “ساخت:  

سـال در    25تا 15است . . . نه تنها نرخ بيكاري جوانان     درصد بوده 26/  5سال 25
سـال   7ترين گروه كارجوي كشور فاصله زيادي با نرخ بيكاري كل در  حكم اصلي

بـيـشـتـر نـيـز          1390و  1389اخير داشته، بلكه اين اختالف و فاصله در دوسال 
 “است. شده

گردد كه باتوجه به اوضاع اقتصادي درسال جاري آمـار     درگزارش باال تاكيد مي
عـيـار      يك بحران تـمـام   بيكاري جوانان افزايش بازهم بيشتري يافته و اكنون به

 است. اجتماعي فراروييده
هاي افزايش بيكاري جوانان يادآوري اين نكته ضـروراسـت كـه،         درباره علت

شـود و جـوانـان         ازآنجا كه تركيب سني جمعيتي ايران هنوز جوان محسوب مي
دهند، هرگونه تغيير و تـحـول در          درصد بااليي از جمعيت كشور را تشكيل مي

دهد. به بيان   اوضاع اقتصادي به طور مستقيم زندگي آنان را تحت الشعاع قرار مي
هاي ضدمردمي نظير آزادسازي اقتصادي و  بار اجراي برنامه تر، اثرهاي فاجعه دقيق

هاي امپرياليستي باعث افزايش بيكاري جوانان ايراني و آينده مـبـهـم       نيز تحريم
است. ميان بيكاري جوانان و فروپاشي بنيه تـولـيـدي و رواج             زندگي آنان شده

 اقتصاد غيرمولد رابطه تنگاتنگ وجود دارد.
هاي صنعت و كشاورزي در  دهد كه به موازات كاهش سهم بخش آمارنشان مي

است. درواقع با كاهـش     مجموعه اقتصاد كشور، رشد آمار جوانان بيكار سريع بوده
هاي كليدي صنعت و كشاورزي، نرخ بيكاري جـوانـان    زايي در بخش سهم اشتغال

 است.  سال افزايش پيدا كرده 25تا 15رده سني 
الـمـلـلـي      ها، ازجمله گزارش اخير صندوق بين مطابق آخرين برآوردها و بررسي

درصد خواهد رسيـد.  15پول از اوضاع اقتصادي كشور، نرخ بيكاري به رقم باالي 
 ترديد بخش قابل توجهي از ارتش بيكاران را بازهم جوانان تشكيل خواهند داد. بي

آيند. تامين زنـدگـي،       شمار مي يي به هاي حال و آينده هر جامعه جوانان سرمايه
است. رژيـم       نيازها، و آينده آنان وظيفه هر دولت و حكومت متكي به اراده مردم

است كه   هاي خود در طي بيش از سه دهه اخير ثابت كرده واليت فقيه با سياست
كنـد و اصـوالً        به آينده ميهن و زندگي جوانان با احساس مسئوليت برخورد نمي

سرنوشت جوانان ايراني اعم از دختر و پسر براي اين رژيـم قـرون وسـطـايـي          
 ترين اهميتي ندارد.   كم

اجتماعي  -هاي مختلف اقتصادي توجه به زندگي و آينده جوانان در قالب برنامه
گيري كنوني رژيم واليـت     باشد. درچارچوب سمت  بايد نمود داشته  و فرهنگي مي

فقيه وضعيت زندگي جوانان ميهن ما نه تنها بهبود نخواهد يافت، بلكه بـيـش از     
پيش رو به وخامت خواهد گذاشت. روند رو به گسترش بيكاري جوانان فقط يكي  

 انگيز زندگي جوانان است! هاي مخاطره از نمونه
 
 

“كميته دفاع از حقوق مردم ايران”اطالعيه مطبوعاتي  ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران ...  
ضرورت مبرم حمايت از زندانيان سياسي زن در 

  حال اعتصاب غذا در ايران

كميته دفاع از حـقـوق     ” 
ــران    ــردم اي ــر)  “  م ــودي (ك

همصدا با ديگر نـيـروهـاي    
آزادي خواه و انسان دوست 
جهان خواستار حمـايـت از     
حقوق زندانيان سياسي زن   
در ايران در برابر بدرفتـاري  

آمـيـز      و رفتارهاي توهـيـن  
نسبت به آنهاست. اين موج  
اعتراض و حمايت، در پـي    

زنداني سياسي زن، براي اعتصاب غذا، در زنـدان     9تصميم هفته پيش 
خوفناك اوين در تهران، در اعتراض به بازرسي بدنـي آنـهـا تـوسـط          
مأموران حفاظت و امنيت زندان اوج گرفت. اين مأمـوران وسـايـل و         

زن را نيز از آنها گرفتند. اين زنان زنداني اعالم   9متعلقات شخصي اين 
هاي  اند كه زماني به اعتصاب غذاي خود پايان خواهند داد كه مقام كرده

زندان از آنها عذرخواهي كنند، تضمين كنند كه ديگر چنين رفتاري در   
 آينده رخ نخواهد داد، و وسايل شخصي آنها را پس دهند.

با توجه به كارنامه رژيم ايران در بدرفتاري با زندانـيـان سـيـاسـي،        
به طور جدي نگران آن است كه اين زنان از مراقبت پزشكـي   “ كودير” 

 مناسب نيز برخوردار نباشند و همچنان مورد آزار و بدرفتاري قرار گيرند. 
امـروز  “  كوديـر ” ، هماهنگ كننده سراسري كارزارهاي “ جِين گرين” 

خـواهـيـم كـه          هاي زندان مـي  ما در درجه اول از مقام” اظهار داشت:  
هاي اين زنان را برآورده كنند و توجه داشته باشند كه  درنگ خواست بي

آميز از حق خـود در آزادي         استفاده مسالمت“  جرم” اين زنان فقط به 
اند. در واقع اين زنان بايـد فـوري و         بيان، تجمع و تشكّل زنداني شده

قيد و شرط آزاد شوند. اما اگر اعتراض اين زنان به اين صورت ادامـه    بي
هاي  هاي زندان بايد اطمينان دهند كه در صورت نياز، مراقبت يابد، مقام

 “پزشكي الزم در اختيار اين زندانيان زن قرار داده خواهد شد.
تنها از انتـقـال زنـدانـيـان         ها نه  در مدت چند هفته گذشته، زندانبان

اند، بلكه بـازرسـي    سياسي به بيمارستان و مراكز درماني خودداري كرده
بدني آنها را در هنگام ورود و خروج به محوطه زنـدان نـيـز شـروع           

مـهـسـا    اند. بهاره هدايت (از رهبران جنبش دانشجوئي ايـران)،          كرده
نگار و فعال حقوق زنـان)، نـازنـيـن         يعقوب (روزنامه  امرآبادي، ژيال بني

بيگي، حكيـمـه شـكـري، ژيـال           ديهيمي، راحله زكايي، نسيم سلطان
زاده مكوندي، و شيوا نظرآهاري (فعال حقوق زنان و حقوق بشـر)      كرم

 جزو اعتصاب غذا كنندگان هستند. 
زن مدت كوتاهي پس از اعتصاب غـذاي نسـريـن         9اعتراض اين 

گيرد. نسرين ستوده در اعتـراض    صورت مي -وكيل حقوق بشر -ستوده
 17اش با او، از روز        هاي ايجاد شده در مالقات خانواده به محدوديت

) دست به اعتصاب غذا زده است. پيش از اين   91مهر  26(   2012اكتبر 
يـي از بـدرفـتـاري            به مورد خانم ستوده به عنوان نمونه“  كودير” نيز 
هاي ايراني با زندانيان زن اشاره و تأكيد كرده بود. اخـيـراً خـانـم         مقام

هايي كه در زمينه حقوق بشر داشته اسـت، بـرنـده       ستوده براي فعاليت
 جايزه معروف ساخاروف شد.

شود، خطر بـروز يـك        آنچه در اينجا ديده مي” افزود:  “  جين گرين” 
دهند كه  روند خطرناك است. زنان زنداني را از اين لحاظ هدف قرار مي 

به تالش خود براي آزادي   “  كودير” بينند. ما در   پذيرتر مي آنها را آسيب
دهيم. اما در عين حال، بايد تالش كـرد كـه       زندانيان سياسي ادامه مي

كم مورد رفتار غيرانساني قرار نگيـرنـد.    اند، دست آنها كه هنوز در زندان
 “متأسفانه امروز در ايران چنين نيست.
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نيروي مردم چشم اسفندياري رژيم واليي است  كه چون نـمـي   
تواند آنرا نابود  سازد، لذا مهار جنبش مردمي  و اعمال نفوذ بر آنـرا  
در دستور كار قرار داده است. جنبشي مـردمـي كـه در جـريـان             

و در اعـتـراض بـه كـودتـاي             1388انتخابات رياست جمهوري 
انتخاباتي واليت فقيه و نيروهاي نظامي و انتظامي وابسته بـه او      
شكل گرفت از جمله وسيع ترين حركت هاي اعتراضـي مـردمـي      
دهه هاي اخير بوده است كه گذر از آن و از سـر راه بـرداشـتـن         
رهبري آن در درجه الويت براي ديكتاتوري  حاكم  قرار داشـتـه و     
دارد. متاسفانه در اين مسيردستگاه رژيم واليي به تنهايـي عـمـل       

نمي كند و اخيرا حركت هاي مشخصي از برخي شخصيـت هـاي      
اصالح طلب را مي توان ديد كه براي تعامل با ديكتاتوري در ايـن    
راه  قدم گذاشته اند. همچنين  برخي سازمان هـاي سـيـاسـي و          
بخشي از نيروهاي اپوزيسيون نيز به داليل گوناگون، اما مـتـفـق      

و پر “  جنبش سبز” القول به لزوم  حذف نمودن و يا تصاحب نمادي 
كردن جاي رهبري آن به حركت در آمده اند.   همينطور بايد توجه  

بـدون  ”  انتخابات آزاد ” الويت  قرار دادن مسائلي مانند  ” داشت كه 
در نظر گرفتن خواسته هاي مبرم توده هاي كار و زحمت بنوبه خود 
موجب تضعيف امكان بسيج مردم  و تلفيق مبارزه براي دموكراسي 

 و عدالت اجتماعي است. 
طبيعتا بخش هايي از شخصيت ها و نيروهاي اصـالح طـلـب       

هدف اصلي سياسـت  “  جنبش سبز” بعنوان جريان سازمان يافته در 
هاي چند اليه ديكتاتوري حاكم قرا گرفته  اند. بزرگترين گناه غيـر   
قابل بخشش شخصيت هاي اصلي و بخش هاي مبارز نـيـروهـاي    
اصالح طلب همراهي و تكيه بر نيروي مـردم بـوده اسـت كـه             

مي داند. حركت عظيم  تـوده مـردم        “  فتنه بزرگ” آنرا “  رهبري” 
وهدف قرار دادن ولي فقيه بهمراه رئيس دولت كودتا بعد از خـرداد  

نشان دهنده رشد كيفي جنبش مردمي بود. اين امر بر رغـم    1388
عقب نشيني هاي نظري و عملي برخي شخصيت هـاي اصـالح       
طلب يك نقطه عطف بسيار مهمي در مبارزه با ديكتاتوري حـاكـم   

اتـفـاق افـتـاد و            1388آنچه كه در پس كودتاي خـرداد    است.  
مخصوصا ارائه  سند منشور سبز، بر خالف تحليل اشخاصي نظـيـر   
عباس عبدي يك اشتباه  نبود. اين مبارزه تقابل مستقيم مـردم بـا      
قدرت مطلق بود. بعبارت ديگر ديوار شيشه اي بين جنبش اصـالح   

خـودي و غـيـر        ” طلبي و نيروهاي اجتماعي شكسته شد  و بحث 
خيزش هاي اوليه مردم در مقابل كودتـاي  به حاشيه رفت.  “  خودي

در عمل خود جوش بودند و طبعا  ضـعـف      1388انتخاباتي  خرداد 
هاي فاحش در سازمان دهي را بهمراه داشتند.  ولي آنچه كـه در       
ماه هاي بعد در برابر كودتاي انتخاباتي  به نمايش در آمد، نـيـروي   
بالقوه عظيم مردم و لزوم ايجاد اتحادهاي وسيع  و رهبري آنها در   
تقابل با دستگاه واليت فقيه است. اين يك حـركـت  مـلـي در            
راستاي گذر از استبداد با هدف آزادي و دموكراسي بـود كـه در         

نيز بوده اسـت.   1357دستور كار جنبش مشروطه و انقالب مردمي 
رخ داد همانا برجسته شدن لزوم  1388تاثير آنچه كه در برهه سال 

طرد رژيم واليت فقيه بر پايه بسيج نيروي مردم بود. چيـزي كـه      
عريان شدن آن به درك توده اي فرا روئيد و ديگر غـيـر قـابـل         

“ جمهوري اسالمـي ” برگشت است، زيرا موجودي مسخ شده به نام 
در قالب نظام واليي كه  تبلور نهايي  شكست  انـقـالب بـهـمـن        

است هم اكنون مستقيما در تضاد آشتي ناپذير بـا جـهـش         1357
كيفي روبه جلو جامعه ما قرار دارد. رژيم واليي در راستاي بـقـاي      

براي ادامه حيات خود را   “  مهلك” خود بايد منشاء اصلي اين خطر 
مهار نمايد و اين يعني حذف نقش مستقيم نيروي مردم در فرايـنـد   
تغييرات  اجتناب ناپذير فراروي كشورمان. هدف كليدي ديكتاتوري  
حاكم و فصل مشترك مابين جناح هاي كليدي رقابت كنـنـده در     
روبناي سياسي رژيم حاكم جلوگيري از ايجاد اتحاد هـاي وسـيـع      
متشكل از قشرها و طبقه هاي اجتماعي و همكاري  نـيـروهـاي        

 اجتماعي است.

 ادامه  راه به جلو، داد و ستد  ...

 7ادامه  در صفحه 

نتوانسته است “  جنبش سبز” تا بحال ادامه فشار، شكنجه وحبس فعاالن و رهبران 
مقاومت واعتبار اجتماعي، اين بخش از مبارزان و رهبري  اصالح طلبـان را درهـم       
بشكند. اين امر عامل ذهني بسيار مهمي است كه رژيم واليي بـه شـيـوه هـاي            
گوناگون منجمله ايجاد ترديد، انشقاق در ميان بخش هاي ديگر اصالح طـلـبـان و      
همينطور مجموعه نيروهاي درون جنبش مردمي در صدد خنثي كـردن آن اسـت.       

، 1388اخيرا  بروز بحث هاي دايره وار در مورد لزوم برگشت به شرايط قبل از خرداد 
بمـوازات   “   حفظ نظام” شركت در انتخابات نمايشي مجلس و رياست جمهوري براي 

زير سئوال بردن  مواضع اصالح طلبان مبارز در زندان با  استفاده  از واژه هـايـي         
براي توصيف آنان و شخص ثالث قلمداد كردن مـردم  “  تندروي” و “  براندازي” مانند، 

، از جمله ابزار جنگ نرم رژيم با جنبش اعتراضي مردم است. هدف ايجاد و حـاكـم      
در صفوف اصالح طلبان  و انـفـعـال و      “  خودي و غير خودي” كردن دوباره ذهنيت 

پراكندگي مبارزه است. بر اين اساس،  متاسفانه اخيرا سلسه مقاله ها و مصاحبه هايي  
توليد شده اند كه  برخالف مصـالـح   “  اصالح طلب” از جانب برخي از نظريه پردازان 

مبارزه توده ها براي گذر از ديكتاتوري عمل مي نمايند. سنجش اينكه آيا اين اظهـار   
نظرها زير سايه سركوب و جو امنيتي موجود و يا آزادانه و داوطلبانه برآمده از تفـكـر   
واقعي گويندگان مطرح مي گردد مشكل است. آشكارا اين اشخاص به شكل هـاي     
گوناگون در زير فشار امنيتي قرار داشته و دارند. ولي به هر حال تاثير منفي اينگـونـه    
اظهارات را بايد افشاء كرد زيرا اين بحث ها  ريشه در همان نظريه ها و سـيـاسـت      
هاي شكست خورده اي دارد كه مماشات، عقب نشيني دائمي و چانه زدن در بـاال      

 پشت درهاي بسته و در نهايت تمكين به ولي فقيه  را ترويج و توجيه مي كند. 
سياستي كه عامدانه از تكيه به نيروي مردم شـديـدا خـودداري مـي ورزيـد و              
اصالحات را فقط در سطح نخبه ها و از باال به پايين درك مي كرد و لذا از خواستـه  
هاي مبرم  قشرهاي زحمتكش يعني اكثريت مردم حول عدالت اجتماعي جدا ماند و 

زمينه ساز بروز و توفق پوپوليسم احمدي نژاد گشت. زيرا بـر خـالف هشـدارهـاي           
مكرر برخي  نيرو ها و شخصيت ها مترقي، و  منجمله حزب توده ايران، اين سياست  
ادامه  تعديل اقتصادي  بنا بر  نسخه هاي صندوق بين المللي پول را الويت برنـامـه   
هاي اقتصادي خود قرار مي داد. سياستي كه سرانجام  نـتـوانسـت دسـتـاوردهـاي          

اجتماعي  فرايند اصالح طلبي را ريشه دار و حفـظ نـمـايـد، چـون            –دموكراتيك 
نتوانست و نخواست بر نيروي مردم تكيه نمايد و در مقابله با خدعه گري و حمـالت  
سركوب گرانه اقتدار گرايان بي دفاع  و ضربه پذير بود. مجموعه اين سيـاسـت هـا       
شكست خورد و بايد از فرازها  و فرود  آن آموخت و از تكرار اشتبـاهـات خـودداري      

 كرد. 
برخي از فعاالن و نظريه پردازان اصالح طلبان  در مصاحبه هـاي اخـيـر خـود           

جـنـبـش    ” بموازات عنوان كردن لزوم پذيرش اشتباه و پوزش دررابطه با حمايت از    
و حمايت از حركت هـاي سـيـاسـي           1388و اعتراض هاي توده اي خرداد “  سبز

طـرف  ”  انفعالي اصالح طلبي، در صدد احياء مشروعيت ديكتاتوري واليي  در مقام   
پـذيـرش   “   طـرف مـقـابـل      ” شده اند!  استدالل آنها اين است كه  صالح    “  مقابل

مشروعيت اين دسته از اصالح طلبان  است و بهتر است كه  تا حدي فضاي فعاليـت  
رفـع  ” آنها را باز نمايند. براي تشويق ديكتاتوري به اين نوع آزادي آنها معتقدند كه با  

مي تواند كشـور را از وضـع           “  احساس امنيتي... و خارج شدن از گاردي كه دارند   
 خطرناك كنوني منجمله خطر جنگ خارج نمايد. 
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مصلـحـت   ” بايد پرسيد كه كي و در كجا يك نظام ديكتاتوري بنا به 
حاضر به دادن آنچنان فضايي به مخالفان شده است كه آنـهـا   “  خويش

سـال دوره       8بتوانند ديكتاتوري را  شكست دهند؟  در واقع تجـربـه     
اصالح طلبي نيز دقيقا خالف اين استدالل هاي غلط را نشان مي دهد. 
زيرا در شرايطي كه اصالح طلبان امكانات قوه مجريه را دست داشتند و 

مهمتر ازآن،  از پشتباني قوي افكار عمومي و نيروهاي سياسي پيـشـرو    
يعني ولي فقيه و دستگاه او اجـازه      “  طرف مقابل” برخوردار بودند، اين 

عملكرد اصالح طلبان حكومتي را سلب نمودند و دائما آنها و كشـور را    
در موقعيت  بحران  خارجي  قرار مي دادنـد. در شـرايـط كـنـونـي                 
كوچكترين آوانس از طرف ديكتاتوري حاكم كه كل قدرت را قـبـضـه      
كرده است، بسيار حساب شده و آنهم براي هدف هاي مشـخـص در       
تحكيم مواضع حكومت  خواهد بود. ولي فقيه در بهترين وجه، آندسـتـه    
از اصالح طلباني را در روبناي سياسي  به بازي  خواهد گرفت كـه در      
خدمت به حفظ  نظام واليتي و بر خالف جنبش سودمند باشند. درجـه     
فشار امنيتي  و يا سرخوردگي  برخي از نظريه پردازان اصالح طلب  تـا  
حدي است كه در اين مصاحبه ها تلويحا اعالم مي كنند كه اعـتـراض   

اصـالح  ” در برابر كودتاي انتخاباتي  اشتباه بود و     “  جنبش سبز” هاي  
به عنوان نونه ابـطـحـي،    “  طلبان بايد تقصيرات خودشان را درست كنند

ميرحسين موسوي: شخـصـيـتـش بـه         ” مشاور سابق خاتمي مي گويد:  
، خـبـرگـزاري      1391(ابطحي تـيـر مـاه           “  بيشتري نياز دارد  انعطاف

  دانشجو ). 
پايه  نظري اين استدالل ها كه عقب نشيني و انفعال در برابر استبداد 

حاكم را مطرح مي كنند بر خالف توجيه هاي ارائه شده از جانـب ايـن      
نظريه پردازان، ربطي به موضوع  تمايز بين فرايند ايجاد تغييرات  بـر      

ميانـه روي  در بـرابـر            ” و يا “  اصالح طلبي در برابر انقالبي” مبناي 
و حتي مربوط به مسئله تدريجي بودن يا نبودن “  تندروي يا راديكاليسم

فرايند اصالحات ندارد. زيربناي اين نوع نظريه ها كه دستگاه امنيتي و    
تبليغاتي رژيم نيز آنرا برجسته مي كند برآمده  از اين است كه: انقـالب   

شكست نخورده و دچار برخي انحراف هايي است كه مي تـوان     1357
در چارچوب كنوني نظام  ولي فقيه آنها را تصحيح نمود و انـقـالب را       
نجات داد. اين تفكر در بيش از يك دهه گذشته بارها بدليل تعامـل بـا      
نظام واليت فقيه  جواب منفي بسيار مخربي داده است و ادامه آن نـيـز   

را عامدانه  1357بار ديگر همان جواب را  خواهد داد. زيرا انقالب بهمن  
خفه  كردند و اصوال مسئله حفظ يا  تصيحح آن مـدت هـا      60در دهه 

است  كه وجود خارجي نداشته است. در جا زدن و اصـرار بـر ايسـت           
نيروهاي سياسي  و قفل كردن آنها در چارچوب شرايطي  كـه ديـگـر      
وجود ندارند منجر به عدم توجه به عوامل جديد كلـيـدي در شـرايـط         
كنوني و سرانجام  اتخاذ سياست ها نامنطبق با الزامات حال مي شـود.    

در بحث چگونگي مبارزه با ديكتاتوري حاكم و ايجاد تغييرات بنـيـادي،    
همانا  جهت و كيفيت تغييرات و اينكه در هر مرحلـه اي چـه هـدف          
كليدي را به نفع مردم امكان پذير مي كنند مسئله هاي  اصـلـي انـد.      
آنچه كه هم اكنون برخي از نظريه پردازان  اصالح طلب با اظهار نـظـر   

و بـرگشـت بـه        “  طرف مقابل” هاي فردي  در راستاي ايجاد تعامل با 
عنوان مـي نـمـايـنـد         “  چانه زني از باال”با  1388شرايط قبل از خرداد 

بارديگر منجربه حذف نيروهاي اجتماعي و حفظ توازن قـوا بـه نـفـع         
ديكتاتوري حاكم مي شود. اين  فرايند،  بستر ساز تغييرات ناگزير آينـده   
در كشورمان به نفع ديكتاتوري حاكم خواهد شد و نگاهي اجمالـي بـه     
تحوالت بيش ازيك دهه گذشته مويد اين واقعيت است. در اين رايطـه   
سخنراني اخير آقاي خاتمي در ديدار با اصالح طلبان مازندران  قـابـل     

بايد فضا باز شود، فضاي امنيتي از ميـان  ” توجه است. خاتمي مي گويد:   
برود و نيروهاي امنيتي ونظامي در امر انتخابات دخالت نكنند و اين امـر  
بايد تضمين شود. ما مي گوييم قانون اساسي به طور كامل و جامع مبنا  
باشد. قانون اساسي اصل واليت فقيه دارد، فصل حقوق ملت هم دارد.    
ما مي گوييم نظارت در انتخابات كه در قانون اساسي آمده است، آري،   

. نتيجه اي    “ اما قيموميت نه! نبايد به نام نظارت بر مردم قيموميت شود 

كه بايد از چنين ارزيابي اتخاد كرد اين نيست كه با وجود ادامه رژيم واليت فقيـه  
مي توان به آزادي و تحقق حقوق مردم دست يافت، بلكه تجربه در عمل اثـبـات   

همـواره بـه     “  حقوق ملت” كرده است كه با اعمال اصل  ولي فقيه، اصل پايه اي 
خشن ترين شكلي سركوب شده است. بر اين اسـاس حـتـي اگـر روزي هـم                
گشايشي در فضاي امنيتي بشود هيچگاه پايدار نخواهد بود و مهمتر بـا اعـمـال        

واليت فقيه و نظارت برگماردگان او بر انتخابات (منظور شـوراي   “  حكم حكومتي” 
نگهبان رژيم است) هيچگاه انتخابات واقعي در كار نخواهد بود و قانون اسـاسـي      

 هميشه مخدوش و غير قابل اجرا خواهد ماند. 
بـدرسـتـي        1376شايان توجه است كه حزب ما در بحبوحه  انتخابات خـرداد    

خطاب به نيروهاي اصالح طلب متذكر شد كه در چارچوب وجود و اصل واليـت    
فقيه تغييرهاي بنيادي در كشور امكان پذير نيست و اصالح هاي اقـتـصـادي و        
اجتماعي اگر هم صورت بگيرند، سطحي و قابل برگشت مي باشند.  تحـوالت از     

مويد اين تحليل صحيح اند، زيرا ديكتاتوري و جناح هاي وابسته  1384سال هاي 
به آن هيچگاه بصورت داوطلبانه و يا با چانه زدن از باال به اصالحات  بنيادي بـر    
خالف منافع خود گردن نخواهد گذاشت.  گنجاندن اصل  پنجم در رابطه با نقـش   
و عمل كرد  ولي فقيه در قانون اساسي يك ضربه بزرگ مهلك برروند  انـقـالب   

 بود كه مردم ما تا به امروز چوب آن را مي خورند.   1357مردمي 
هاي جامعه  در مرحله مشخص كنوني، تضاد اصلي، تضاد اكثريت قشرها و طبقه

ايران با روبناي سياسي رژيم واليت فقيه  و زيربناي اقتصادي بغايت ضد ملي آن 
است. اين تضاد آشتي ناپذير ميان مردم و ديكتاتوري حاكم، جامعـه و جـنـبـش          
مردمي را به شكل هاي گوناگون به تحرك در مي آورد. طرد رژيم واليي و گـذر   
به مرحله ملي دموكراتيك، نخستين مرحله  و تغيير كيفي است. تالش مستقيم و    
هدفمند در ايجاد شرايط عيني و ذهني در راستاي  اصالح واقعي قانون اسـاسـي،   
يعني برجسته كردن نقش محوري  مردم با طرد اصل واليت فقيه  مهمترين قدم 
رفرميستي اصالح طلبان بشمار مي آيد. پشتوانه اصلي  اين حركت تكيه بر نيروي  
مردم و ارائه برنامه مشخص هماهنگ با منافع قشر هاي زحمتكش، يعني اكثريت 
مردم است. در اين راستا  ايجاد اتحادها بين نيروهاي اجتماعي در يـك جـبـهـه        
وسيع ضد ديكتاتوري ضرورت عيني است كه نمي توان و نبايد آنرا با توجيه هايي 

به بهانه نجات انقالب و نظام مخدوش “  حفظ نظام” و  يا “  سياست ورزي” مانند  
نمود. تغيير توازن نيرو بر ضد ديكتاتوري  واليي  تنها با كار سازمان يافته در ميان  

هاي منافع طبقاتي و نيروهاي اجتماعي در  مردم  با برجسته كردن مخرج مشترك
راستاي ايجاد اتحاد هاي وسيع  امكان پذير است. بحث هاي دايره وار، انتزاعي و  

گيري انفعالي، اصرار بر مباني نامربوطي مانـنـد    عقب نشيني هاي بي موقع، موضع
و ادامه  اجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي، همگـي بـرآمـده از        “  آرامش فعال” 

سياست اشتتباهي بوده است كه ضرورت  گذر از  واليت فقيه با تكيه به نـيـروي   
اقتصادي زحمتكشان را در دستور كـار خـود        -مردم وتغييرات بنيادي  اجتماعي 

نداشته است. ادامه اين راه در شرايط حاضر يعني عقيم كردن مبارزه  مردمي كـه     
از خارج كشـور  “  پروژه هاي آلترناتيو سازي” بصورت دانسته و يا نادانسته  در كنار 

و تالش هاي رژيم واليي، براي حذف جنبش مردمي نتيجه واحدي بـه دنـبـال      
 خواهد داشت.  

منفعل كردن جنبش  و به بيراهه كشيدن مبارزه بر ضد استبداد حاكم و دعـوت  
به  دنباله روي از حوادث و كنش هاي جناح ها و شخصيت هـاي هـرم رژيـم،         
عمال به معناي تسليم شدن در برابر خواست هاي مرتجعان حاكم است. نگـرانـي    

نگراني درباره خواسـت هـاي مـردم و          “  عاقبت نظام” خامنه اي و رفسنجاني از 
فاجعه اي كه بر ميهن ما تحميل شده است نيست بلكه اين نگراني به بحث هاي 
و چالش هاي رهبري رژيم بر سر چگونگي حفظ نظام سياسي كنوني و جـايـگـاه    

براي انحصار حاكميت سياسي  و تأمين آن براي دهه هاي آتـي    “  روحانيت” ويژه 
 مربوط مي شود.

در شرايط  كنوني اين نوع سياست ورزي  تبعات بسيار خطـرنـاك داخـلـي و         
خارجي را براي كشور مان  در پي خواهد داشت. الزم است كه نيروهاي مترقي و    
ميهن دوست با هرنوع حركتي در جهت عقيم كردن جنبش مردمي مبارزه نماينـد  
و تمام امكانات خود را در راستاي ارتقاء آن و ايجاد اتحاد هاي وسيع براي گذر از   

 استبداد حاكم بكار گيرند.  
 

 ادامه  راه به جلو، داد و ستد  ...
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هاي ويرانگر: آماجِ  تحريم
 امپرياليسم، و سياست ارتجاع حاكم

جويانه، با مـبـارزه      هاي مداخله * مخالفت قاطع با تحريم 
برضد ديكتاتوري پيوند سرشتي دارد. در وضعيت حسـاس     

تيكي بـا   كنوني ميهن ما، اين دو عرصه، رابطه متقابلِ ديالك
ها را ازهم جدا ارزيابي كـرد.     توان آن يكديگر دارند، و نمي
ها و مبارزه با استبداد واليي و ارتـجـاع      رويارويي با تحريم
 حاكم، مكملِ همند.

هـاي شـديـدتـر        دور نويني از اعمال تحريم“  اتحاديه اروپا“با تصميم 
، “ اتحاديه اروپـا   “كشور عضو  27برضد ميهن ما آغازشد. وزيران خارجه  

هـاي جـديـد و           مهرماه خود در لوكزامبورگ، تحريم24در نشست روز 
هـا     شديدتري را برضد كشورما تصويب كردند. ابعاد و دامنه اين تحريـم  

طوركلي منافع و    بسيار فراتر از گذشته بر زندگي مردم، اقتصاد ملي، و به
 امنيت ملي ايران اثرهاي مخرب باقي خواهد گذاشت.

، وزارت نفت، وزارت نيرو، شـركـت   “ اتحاديه اروپا“مطابق اين تصميم 
تـريـن و مـوثـرتـريـن            ملي گاز ايران، شركت ملي نفت ايران، و عمده

اند. همچنـيـن    ها قرارگرفته هاي تابع وزارت نفت، در ليست تحريم شركت
مهرماه خود، با تـاكـيـد اعـالم       24وزيران خارجه اتحاديه اروپا، در بيانيه 

اتحاديه اروپا موافقت خود را با ممنوعيت تمامي نقل و انتقاالت ” داشتند:  
هاي جـديـد      درليست تحريم“  كند.  هاي ايران و اروپا اعالم مي بين بانك

ها  موسسه مالي و بانك ايران قرار دارند كه رابطه و مبادله مالي با آن 34
جـويـانـه       هاي مداخلـه  است. به اين ترتيب، تحريم   كامالً ممنوع گرديده

جديد، سيستم بانكي، صادرات ايران، و صنعت نفت را آماج اصلـي خـود     
هاي اتحاديه اروپا ادعا  هاي جديد، برخالف آنچه دولت اند. تحريم  قرارداده

كنند، بيش از همه بر وضعيت زندگي مردم ميهن ما تاثـيـر خـود را         مي
هاي نوين اتحاديه اروپـا، خـروج      گذارد. نكته ظريف در اعمال تحريم  مي

هـاي مـخـتـلـف از فـهـرسـت                  يي از تاجران عمده و شركت نام عده
هاست. براي نمونه، محمودرضا خاوري، مدير عامل پيشين بانـك    تحريم

هاي اصلي فساد مالي و اختالس هـزار   ملي جمهوري اسالمي و از چهره
ميلياردي كه روابط تنگاتنگ با مركزهاي قدرت در رژيم داشته و دارد، و 
نيز محمد جدي، مدير عامل بانك صادرات و وزير پيشيـن كـار دولـت        

اند. به عالوه، دو شركت حمـل    ها حذف شده نژاد، از ليست تحريم احمدي
و نقل، يك شركت تجهيزات الكترونيكي، و هفت شخصيت حقيـقـي از     

اند. اين اقدام نشـانـگـر اعـمـال            هاي پيشين معاف گرديده كليه تحريم
و آمـريـكـا      “  اتحاديه اروپـا “ها ازسوي  سياستي معين در پوشش تحريم

هـا و       يافتن تحـريـم   است. واقعيتي كه نبايد آني ازنظردور داشت. شدت  
هـا     هاي اروپايي و آمريكا مبني براينكه مردم هدف تحريـم  ادعاي دولت

ست كه به تصريح دبيركل سازمان ملل متحد، مردم ايران  نيستند درحالي
مـون، روز       كـي    اند. بان  جويانه و ضدانساني قربانيان اين سياست مداخله

مهرماه، در گزارش خود به مجمع عمومي سازمان ملل، با صـراحـت     14
ها مردم ايران را در فشار قرارداده اسـت و     است كه، تحريم اعتراف كرده

است. او با اشـاره بـه         زندگي را براي اكثريت جامعه بسيار دشوار ساخته 
درخصـوص سـيـسـتـم        “ اتحاديه اروپا“و “ آمريكا“هاي يكجانبه  تحريم

بانكي، به موردهايي چون افزايش قيمت كاالهاي اساسي و مواد غذايـي  
كـرد.      ها را براي مردم مشكل كرده است، اذعان و دارو كه دسترسي آن

آنچه دبيركل سازمان ملل برآن صحه گذاشت و درگزارش رسمي خـود    
اساس اتحاديه اروپا و آمريـكـاسـت كـه        بازتاب داد، افشاگر مدعيات بي

اي    برنامـه هسـتـه     ” و “  رژيم حاكم بر ايران” ها را متوجه  اعمال تحريم
 كنند. معرفي مي“ جمهوري اسالمي

ها و    هاي امپرياليستي اثرهاي ناگوار و ويرانگر جديدي درعرصه تحريم
بعدهاي گوناگون برسرنوشت حال و آينده ميهن ما دارد. تصور ايـنـكـه       

، تضعيف ارتجاع حاكم، و در نتيجه، ايجاد فضا بـراي ابـراز       “ ها تحريم“
مخالفت و رشد جنبش ضداستبدادي را سبب ساز شود، در بهترين حالت، 

ها درچندسال اخيـر   پردازي است. تجربه اعمال تحريم  انديشي و خيال خام
هـاي     دهد كه سياست آمريكا و اتحاديه اروپـا در تـحـريـم           نشان مي

خـواهـانـه و         جويانه نه تنها به تقويت جنبش مردمي و مـبـارزات آزادي     مداخله
هـاي     دمكراتيك مردم ايران منجرنشده است، بلكه برعكس، براي رشد گـرايـش  

هـاي مـعـيـنـي در             سازد، و درعين حال، جناح مي  ضدملي بستر مناسبي فراهم
حاكميت را به طور مستقيم و غيرمستقيم، تجهيز و تقويت كرده است. اين امـري   

هاي انگلي  ترين ترديد به سود اليه ها تاكنون و بدون كم پوشيده نيست كه تحريم
هـاي     هاي قدرت متكـي بـه ايـن اليـه           داري ايران و كانون و غيرِمولد سرمايه

هـاي     است. وضعيت كنوني اقتصاد كشور، ازجملـه گـرانـي       شده   اجتماعي، تمام
كند كه: درايـن      مي آور وسقوط ارزش پول ملي، اين پرسش كليدي را طرح سرسام
شـده و          خـراب  برند، و چه كساني خانه بازار چه كساني سود و منفعت مي آشفته
 شوند؟ مي

دادهاي جاري مـيـهـن مـا          پاسخ به اين پرسش براي همه كساني كه با روي
هـا   اي حتي سطحي دارند، به هيچ روي دشوار نيست. سرازيرشدن سرمايه  آشنايي

هاي هنگفت به سمت خريد و فروش ارز، سـكـه، امـورغـيـرِمـولـد،             و نقدينگي
است و دراين ميـان   مستغالت و زمين، سودهاي سرشار به جيب چه كساني ريخته

شان  اند و قدرت خريد و سطح زندگي هاي اجتماعي زيان ديده ها و اليه كدام طبقه
هـاي     جويانه ازجمله دورِ تازه تحريم هاي مداخله است؟ تحريم به شدت تنزل يافته

هم به نفعِ قدرت اقتصادي و هم به سود موقعيت سياسي ارتجاع  ،”اتحاديه اروپا“
 گاه آن بوده و است. هاي انگليِ تكيه ايران و اليه

ها، درهم شكستن ستون فقرات اقتصادملي و بنيه توليدي و  هدف اصلي تحريم
هاي بالفعل و بالقوه صنعتي و مالي ميهن ماست. ازاين سياست فقط و فقط   امكان

گاه اصـلـي      سرمايه بزرگ تجاري و متحد آن، يعني سرمايه بوروكراتيك كه تكيه
هاي  برند. زيرا منافعِ طبقاتي اين اليه  دهند سود برده و مي حاكميت را تشكيل مي

غيرمولد و انگلي، هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ مادي، دراين مقطع زمانـي  
با منافعِ امپرياليسم همسو و هم جهت است. سياست نمايندگان سـيـاسـي ايـن        

ها در    هاي غيرمولد، كه درحاكميت كنوني دست باال را دارند، در قبال تحريم اليه
ساليان اخير و نيز در اين مرحله يعني در آستانه انتخابات رياست جـمـهـوري و        

هاي آمريكـا و     دهد كه موضوع تحريم هاي جناحي، نشان مي گيريِ كشمكش اوج
شـان     هـاي سـيـاسـي         اتحاديه اروپا همواره دستاويز مناسبي براي پيشبرد هدف

ها، به خطـرافـتـادن     يافتن تحريم گرايان از شدت است. تنهاعلت هراس واپس  بوده
منافع اقتصادي و موقعيت سياسي اين جناح در برابر جناح ديگراست! امري كه از    

هـا     ديد امپرياليسم پنهان نبوده است و در نقطه مركزي سياست اعمال تـحـريـم   
الـعـاده      نظر منافع ملي ايران نيز فـوق  جويانه از نقطه هاي مداخله قراردارد. تحريم 
هاي اصلي اتحاديه اروپا، يك ايـرانِ   باراست. براي آمريكا و قدرت  مخرب و فاجعه

گريده، بر يك ايرانِ مسـتـقـل،       ها خم شده و ضعيف كه كمرش زير بارِ تحريم له
فرهنـگـي و      -ها به شدت به جايگاه مدني نيرومند، و مترقي رجحان دارد. تحريم 

سازد. يـكـي از      اي وسيع، لطمه وارد مي نقش اثرگذارِ ايران در محدوده جغرافيايي
ها، بنا بـه     ها، همين مسئله خطيراست. تحريم  اثرهاي كمتر مورد توجه در تحريم

ژئوپلتيك ميهن ما، درحكم تزريق زهر مرگبار بـه     -سياسي -موقعيت جغرافيايي
اي و جهـانـي و در        هاي پراهميت منطقه تن كشوري تاثيرگذار و مهم در معادله

يي حساس از تاريخ بشر است. ايران يكي از كشورهاي مهم توليدكننده نفت   دوره
اثر شدنِ نقـش ايـران در        ِ نفت ايران سبب بي گذارانِ اوپك است. تحريم  و ازپايه

سياسي  -هاي اقتصادي اوپك و مجموعه بازارجهاني انرژي، و درنتيجه، در معادله
ها را  رفته ايران براثرِ تحريم گردد. آيا بازار صادراتي از دست  المللي گرديده ومي بين
توان دوباره و به آساني از آنِ خود كرد؟ دراين زمينه، و به منظور درك ژرفـاي   مي

انـد،     يي كه سياست امپرياليسم و ارتجاع حاكم براي منافع ملي به بار آورده فاجعه
مهرماه، خالي ازفايده نيـسـت.   25  ،”كلمه“رساني  توجه به مطلبي در پايگاه اطالع

در اين مطلب، با اشاره به تبعات تحريم نفت ايران و نقش بسيار مخـرب   ،”كلمه“
المللي مسـالـه    دربحث تجارت بين” نويسد:   ارتجاع حاكم به ويژه بيت رهبري، مي

تداوم يك اصل است . . . زماني كه بخشي از بازار ازدست بـرود بـازگشـت بـه            
بر خواهدبود. بنابرايـن بـه راحـتـي           بر و انرژي وضعيت سابق مسلماً بسيار هزينه

 “توان انتظارداشت كه ايران به وضعيت سابق خود بازگردد. نمي
دهـد   هاي كنوني چند نسل كشور را زير فشار خود قرار مي بيان ديگر، تحريم به 

 پذير نيستند. و اثرهاي مخرب آن به آساني و سرعت ترميم
عالوه بر آنچه مورد اشاره قرارگرفت بايد تاكيد كنيم كه، مخالفت و مقابلـه بـا     

 جويانه جداي از پيكار با استبداد واليي و ارتجاع حاكم نيست. هاي مداخله تحريم
پرست و مترقي، مخالفت قاطع خود را بـا   حزب ما همراه با ديگر نيروهاي ميهن

است. به اعـتـقـاد مـا،         هرگونه تحريم و مداخله در امور داخلي كشور اعالم كرده
هاي امپرياليسـم   هاي امپرياليستي و مبارزه با استبداد، افشاي آماج مقابله با تحريم

ها و نيروهاي راستـيـن    هاي ارتجاع حاكم، وظيفه تاخيرناپذير همه حزب و سياست
 است!  مدافع آزادي، عدالت اجتماعي، و حق حاكميت ملي
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هاي كنوني در صحنه سياسيِ كشور:  تحول
ها، و وظيفه  دهيِ اعتراض ضرورت سازمان

 درنگ جنبش كارگري بي
هاي داخلي و خارجـي بـا آن        فقيه درعرصه اي كه رژيم واليت جانبه بحران همه

بار اقتصادي، اجتماعي، و سيـاسـي، بـه       ويژه اوضاع  فاجعه است، به  رو گرديده روبه
اسـت. فشـار         اي بخشيده سابقه هاي حكومتي شدت بي كشمكش و نزاع بينِ جناح

هاي اصلي تامين درآمـد ارزي كشـور را            جويانه خارجي منبع هاي مداخله تحريم
هـاي   بندي خصوص جناح ها، به كاهش داده است، و بر مناسبات و روابط ميان جناح

  است. اقدام مجلس در ممنوعيت پرداخت يارانه   ارتجاع حاكم، تاثيري مستقيم نهاده
هـا در       التفاوت قيمت ارز، و نيز طرح توقف فاز دوم هدفمندي يارانـه  نقدي از مابه

شدن بـه زمـان بـرگـزاريِ          صحن مجلس، در وضعيت كنوني و باتوجه به نزديك
هـاي     انتخابات آتي رياست جمهوري ايران، به موقعيت باندهاي هوادار دولت لطمه

ها به مـيـزان زيـادي       جدي وارد ساخته است و از امكان مانور و قدرت تحرك آن
هايي از طيف ارتجـاع   هايي مبني بر حمايت جناح است. درهمين حال، زمزمه  كاسته 

بـه  “  رفسـنـجـانـي    “آفرينيِ  و نقش“  دولت وحدت ملي” حاكم از طرح به اصطالح 
آرمـان روابـط     “است. روزنامـه      ها درز پيداكرده هاي مطبوعات و ديگررسانه صفحه
رييس مجلـس  -مهرماه، در مطلبي، به حمايت ضمنيِ علي الريجاني 22 ،”عمومي

هـاي     رويم تـالش    اين روزها هرچه جلوتر مي” كرد، و نوشت:    ازاين طرح اشاره -
گرا براي حضور بـرجسـتـه . . .             طلب گرفته تا اصول هاي سياسي از اصالح گروه

گويند بـايـد    شود. برخي مي  رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري آينده بيشترمي
ريزي  نوري و خاتمي تشكيل شود تا براي انتخابات آينده برنامه هاشمي، ناطق  مثلث

گيرد . . . رفسنجاني در ديدار با جمعي از رزمندگان و ايثـارگـران       اي صورت گسترده
هاي مناسب خروج از مشكالت فعلي را ايجاد وفاق و  دوران دفاع . . . لوازم و زمينه   

توانيم با مـبـنـاقـراردادن        بود، دراين مسير مي وحدت ملي . . . عنوان كرده و گفته   
هايي كارشناسـانـه    هاي كلي مورد تاييد رهبر معظم انقالب و تدوين برنامه سياست

وايجاد دولت وحدت ملي به پيشرفت و سربلندي . . . نظام كه خواست مقام معظـم     
رهبري نيزهست، تحقق ببخشيم . . . علي الريجاني با حمايت تلويحي از اين طرح    

شود، افرادي  هاي كشور استفاده است كه از ظرفيت بيان كرده بود كه . . . خيلي مهم   
شـان     كه چارچوب قانون اساسي و انقالب اسالمي را قبول دارند بايد از ظـرفـيـت   

هـاي     ها و نـزاع جـريـان      عالوه، در اوج كشمكش به“  كرد.  درابعاد مختلف استفاده
در انتخابات ” ، عسگراوالدي در جمع هواداران جريان موتلفه تاكيد كرد:  “ گرا اصول” 

جمهور ريشه اجتماعي و تشكـيـالتـي     باشيم تا رييس رياست جمهوري بايد مواظب
اش    گرا معرفـي  است كه مجموعه اصول نژاد از جمله كساني باشد . . . احمدي    داشته

).  91مهـرمـاه     18ايلنا، )“ كردند اما همين كه راي آورد گفت به حزبي بدهكارنيستم
نـژاد، گـويـايِ ژرفـاي            اين حمله آشكار به دولت و به طور مشخص به احمـدي 

هـا درحـال        فقيه است. اين درگيري  ها بر سردولت منتخب و برگماده ولي اختالف
اند. درهمين زمينه بايد به بـرخـورد       دهيِ مناسبات و آرايش نويني درحاكميت شكل

نژاد بـا   كرد. احمدي   هاي آنان نيز اشاره نژاد با رييس قوه قضائيه و كشمكش احمدي
ها بـه     هايي است كه ازسوي ديگر جناح شده درصدد ترميم آسيب اين مانورِ حساب

فريبانه او تاثيرگذاري بر افكار جامعه و مانور در  است. هدف عوام  موقعيت او واردآمده
طـلـبـان اسـت. بـايـد               هاي ديگر و نيز اصـالح    هاي موجود در بين جناح شكاف

رفت از بحرانِ كـنـونـي     هاي كليدي رژيم برون درنظرداشت كه، هدف تمامي جناح
مهار و حذف جنـبـش مـردمـي در          -و درنهايت -ها است: كه تنزل سطح مطالبه 

اولويت آن قراردارد. كوشش رژيم براي تماس با آمريكا (كه سفرهـاي پـنـهـانـي          
گرِ عزم ارتجاع براي بنـدوبسـت بـا غـرب و            اند) نشان  واليتي و طائب نمونه آن
ست. درچنين اوضاعي، ارزيابي جايگاه جنبش كـارگـري و       سركوب جنبش مردمي

تواند بالفعل و بالقوه بازي كـنـد ازاهـمـيـت اسـاسـي               نقشي كه اين جنبش مي
هاي اخير، مبارزه اعتراضي زحمتكشان دامـنـه و عـمـق          برخورداراست. طي هفته 

هاي پرشمـاري در واحـدهـاي         است و اعتراض بيشتري نسبت به گذشته پيداكرده
تـبـريـز،    “  بنيان ديـزل   “اند. اعتصاب كارگران شركت   داده صنعتي سراسر كشور رخ

هاي صنايع فلزي ايران، گردهمـايـي رانـنـدگـان         تجمع كارگران معترض كارخانه
و  ،”پااليشگاه اراك“، “ آهن اصفهان ذوب“هاي پراكنده در  ، اعتراض“ شركت واحد“
استـان مـازنـدران، و         در ”شهر نساجي قائم“، تحصن كارگران “ پتروشيمي تبريز“

هـايـي از        نمـونـه   ،”شكر شوشتر ني“اعتصاب دوهزار نفري كارگران 
هاي رژيم واليت فـقـيـه و       مخالفت كارگران و زحمتكشان با سياست

هـا گـرچـه         نارضايتي ژرف آنان از وضعيت موجوداست. اين اعتراض 
اند،  ولي هـنـوز    هاي قبل ژرفا و دامنه بيشتري يافته درمقايسه با سال

 جنبه تدافعي آن برجسته و پررنگ است.
هـايـي چـون         هاي اخير، پيرامون مسـئلـه     هاي ماه اغلب اعتراض

  و خـواسـت       ،”هاي وسـيـع   مخالفت با اخراج“، “ دستمزدهاي معوقه“
در شرايط سقوط ارزش پول ملي، متمركزبود كه  ”افزايش دستمزدها“

گويايِ جنبه تدافعي و نيز سطح نازلِ همبستگي ميان جنبش كارگري 
و سنديكايي موجود است. نكته بسيار پراهميت در تجزيه و تـحـلـيـل      
روند مبارزه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان كشـور درايـن مـرحلـه،         

است از: توجه جدي بـه خـواسـت بسـيـار مـبـرم احـيـايِ                    عبارت
سنديكايي، و برپايي و به وجود آوردنِ ديگرباره سنـديـكـاهـا و        حقوق
هاي كارگر در پـهـنـه     هاي مستقل واقعي و رزمجو درميان توده تشكل
هاي بزرگ و كوچك! اين نكته بسيار پراهميت در     ها و كارخانه كارگاه

سنديكايي موجود و باال رفتنِ  -واقع بيانگر رشد نسبيِ جنبش كارگري
   نسبي و ارتقـاء آگاهي طبقاتي زحمتكشان است. زمينه عيني اين رشد
آگاهي را بايد در اوضاع سياسي و اقتصادي كنوني جستجوكرد. ژرفش  

 -هاي ضـدمـردمـي اقـتـصـادي         بحران اقتصادي كه از اجراي برنامه
شـود،   فقيه، ناشي مي اجتماعي، و به طور اصولي از راهبرد رژيم واليت

جويانه، اثر مستقيمي بر زندگي و  هاي مداخله يافتن تحريم دركنارِ شدت
دليل نيست كه در چـنـيـن     است. بي  گذارده امنيت شغلي كارگران باقي

حق، تامين منافع خود و مقدم بـرهـمـه     اوضاعي كارگران ميهن ما، به
مهرماه، در   18شان را خواستارند. دراين زمينه ايلنا،    افزايش دستمزدها

ضرورت ترميم شكاف مزدي دركنار كنترل بـازار    ” گزارشي با عنوان:  
يك فعال كارگري معتقداست در شرايط تورمي كنونـي،  ” ، نوشت:  “ ارز

هاي كنترل بر بازار ارز به اقدامـاتـي    دولت بايد عالوه براعمال سياست
كه ترميم شكاف مزدي و افـزايـش قـدرت خـريـد كـارگـران را                

سـابـقـه نـرخ ارز          كند . . . تاقبل از افزايش بي    شود نيز اقدام  منجرمي
شد و درعمـل مـزد      دستمزد كارگران كمتر از تورم واقعي محاسبه مي

شد . . . از زمان     كارگران هرسال بر اساس تورم سال قبل پرداخت مي
كاهش ارزش پول ملي . . . بايد مزد كارگران همزمان با كنترل بـازار       

حق افزايش دستمزدها درحالي كه بحـران   خواست به“  يابد.  ارز افزايش
كنـد   هاي بازار ارز برزندگي زحمتكشان سنگيني مي اقتصادي و نوسان

بايد يكي از محورهاي اصلي مبارزه جنبش سنديكـايـي بـاهـدف        مي
تامين حقوق و منافع صنفي و سياسي كارگران قرارگيرد، و درعـيـن       

دهـيِ   حال، به مثابه اهرمي براي باال بردنِ سطح همبستگي و سازمان
ايـن جـهـت،         هاي پراكنده، از آن استفاده هوشيارانه شود. به  اعتراض

گيري از مطالبه  هاي كارگري با بهره دهيِ اعتراض مبارزه براي سازمان
افزايشِ دستمزدها، در اين مرحله داراي اهميـت اسـاسـي اسـت، و           

هايشان رابـطـه      پيرامونِ اين خواست، كه با زندگي كارگران و خانواده
بـه      ست كه هرچه بيشتر افشاگري كرد و دست مستقيم دارد، ضروري

مبارزه زد. اين نكته را نيز بايد افزود كه، جنبش سنديكايي وظيفه دارد  
هاي اين بحران و همچنين سببِ كاهشِ قدرت خريـد   ها و ريشه علت

هـاي     سابقه ارزش پول ملي را براي تـوده  زحمتكشان براثر سقوط بي
هـاي     شده و منطبق با واقعيت وسيع كارگران بشكافد و به طور حساب

اين مرحله، با قاطعيت به افشاگري بپردازد. اين امر ازآن روي داراي      
است كه، جنبش كارگري وسنديكايي عالوه برمبارزه به منظـور   اهميت

تامينِ منافع و حقوق صنفي زحمتكشان، وظيفه ارتقاء سطحِ كـارآيـي     
جنبش اعتراضي موجود و حركت دادن آن به سمت پيوند زدنِ پيـكـار   

 دارد.  كارگران با مبارزه سراسري برضد استبداد و ارتجاع را نيز برعهده
هاي اخير، با گسترش دامنه بحران و تعطيلي و ورشكستگـي   درهفته

هاي مـعـيـنـي      ها و محفل واحدها و صنايع توليدي و خدماتي، تشكل
كوشند تا وضعيت ناگوار زندگي كارگران و نابوديِ بنيه تـولـيـدي       مي

نژاد نسـبـت      هاي دولت ضدملي احمدي كشور را فقط و فقط به اقدام

10ادامه در صفحه   
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دهند. دراين واقعيت كه اين دولت كودتايي ضدملـي مسـئـول بسـيـاري از             
اجتماعي، ازجمله نابودي امنيت شغلي و فقر خانوارهـاي   -هاي اقتصادي فاجعه

ترين ترديدي نيست. اما ايـن نـيـز        كارگري طي چندسال اخير است، جاي كم
هـاي     فقيه و مجريِ سيـاسـت   حقيقتي آشكاراست كه اين دولت، برگمارده ولي

فقيه است. بنابراين، ريشـه اصـلـي        اجتماعي رژيم واليت -راهبردي اقتصادي
روزي را بر جامعه مستولي كـرده   اي كه فقر و تيره نابساماني و بحران اقتصادي

است و موجب كاهشِ شديد سطح زندگي زحـمـتـكـشـان گـرديـده اسـت،             
فقيه است. مبارزه و مخالفت كارگران با دولت ضدملي   هاي رژيم واليت سياست
هاي اين دولت سبب فقر خانوارهاي كـارگـري      نژاد و اين امر كه اقدام احمدي

گرا و قشـري را در       شده است، و همچنين اينكه زحمتكشان اين دولت راست
اند و دراين مورد با ديگر  بينند و خواستارِ بركناري آن روياروييِ بنيادي باخود مي

هاي اجتماعي منافع مشترك دارند، با مخالفت و مبارزه طبقـه كـارگـر و         اليه
فقيـه   اجتماعي رژيم واليت -گيري اقتصادي ديگر زحمتكشان با برنامه و سمت

باشد. جنبش كارگري ميهن ما ضمن   تواند داشته  گونه منافاتي ندارد و نمي هيچ
اجتماعي رژيـم نـيـز رودررو و           -پيكار با استبداد واليي، با سياست اقتصادي

مخالف است، و اين را نيز بايد افزود كه، مبارزه با استبداد براي نيل به آزادي،   
هاي  عدالت اجتماعي، و تضمين حق حاكميت ملي، با مخالفت قاطعانه با برنامه

باشيم كه، آنچه امـروز از     ياد داشته  اقتصادي نوليبرالي ارتباط تنگاتنگ دارد. به 
نژاد در خصوص منـافـع كـارگـران        سوي وزارت كار در دولت ضدملي احمدي

گيرد، همگي درچارچوب راهبرد رژيم قراردارد. احياي نظام منسوخ و   صورت مي
شاگردي، اصالح قانون كار، اصالح قـوانـيـن تـامـيـن          -قرون وسطاييِ استاد

هاي راهبردي  ها، از زمره برنامه هاي مستقل، و جزاين اجتماعي، سركوب تشكل
ها البته با مشت آهـنـيـن       نژاد مجري آن اند كه دولت ضدملي احمدي حاكميت

است. طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان كشور بدونِ تقويت صفوف خـود و        بوده
شان به نـيـروي      شان، و دركل، بدونِ تبديل شدن زنده كردنِ حقوق سنديكايي

توانند تامين و تضمين  اي تاثيرگذار، منافع صنفي و سياسي خود را نمي اجتماعي
جانـبـه    هاي امنيتي رژيم با توجه به بحران همه جهت نيست كه ارگان كنند. بي 

كنوني كشور بخشي از توجه دايمي خود را بر جنبش كارگري كشور متـمـركـز    
مهرماه انتشاريافـت، بـه     17كه روز  ،”وزارت اطالعات“اند. گزارش اخير   ساخته

هـاي     تبديل نارضـايـتـي   ” خودي خود گوياست. دربخشي ازاين گزارش كه به  
تـر، جـنـبـش          اشاره گرديده است، با صراحت هرچه تمام“  اقتصادي به ناامني

كارگري و سنديكايي و مبارزان و كارگران آگاه و پـيـشـرو مـورد تـهـديـد              
 اند. قرارگرفته

هايي چون گـردآوريِ     يافته جنبش كارگري و اقدام هراس از تحرك سازمان
هزار امضا بـراي   و سپس بيست“  برنامه آزادسازي اقتصادي“هزار امضا برضد  ده
هاي كارگري در سراسركشور در  ، دركنارِ گسترش اعتراض“ افزايش دستمزدها“

هاي سياسي جاري، ارتجاع حاكم را برآن داشته است تا مـبـارزات      بطن تحول
جنبش كارگري و سنديكايي زحمتكشان را در كانون توجه قـراردهـد و بـه          

 كردنِ مسيرِ آن بكوشد.  هاي گوناگون در مهار و سركوب يا منحرف شكل
هاي صـحـنـه     دادها و تحول طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما در رخ

انگيزه و خنثي نيستند. درمبارزه طبقاتي حاد كـنـونـي،        سياسي حال و آينده بي
دهـي،   بايد با سازمان اند كه مي كارگران و زحمتكشان داراي نقش و وزن معيني

هـاي     جـنـاح    ها(از جدال  عالوه، دراين تحول اين نقش و وزن را بيشتر كنند. به 
بايد همـراه   هاي سياسي)، زحمتكشان مي  حكومتي گرفته تا ديگر فعل و انفعال

هـاي     با تقويت صف مستقل خود، با جنبش سراسري ضدديكتاتوري و گـردان 
هاي به وجـود   ها و شكاف اجتماعي مخالف استبداد پيوند برقرار كنند، و از روزنه

آمده در سرايِ قدرت استفاده كنند، و جايگاه خود و مجموعه جنبش مردمي را   
 تقويت و تحكيم بخشند.

كارگران و زحمتكشان كشور در مبارزه كنوني با استبداد داراي منافع طبقاتي 
 اند.  مبارزه  هاي معيني درهر مرحله اين  ها و مطالبه مشخص و نيز خواسته

منديِ ديگرباره از حقوق سنديكايي و همزمان بـا آن بـه          مبارزه براي بهره
يي فراگير بـرضـد      وجود آوردنِ پيوند با جنبش مردمي در راستاي برپاييِ جبهه

هـاي     استبداد، مخالفت با تجاوز و تحريم امپرياليستي، تاكيد بر وحدت صـف   
هاي صنفي و سياسي، از وظـيـفـه         جنبش سنديكايي موجود، و تلفيق خواسته

 است! درنگ جنبش كارگري در اين مرحله حساس تاريخي بي

 ادامه تجربه انقالب اكتبر... ادامه تحول هاي كنوني در  ...

هايي همچون امپرياليسم، انقالب اجتماعي، مـاهـيـت       ها و مقوله مفهوم
] حزب پيشاهنگ كارگـري،     وجود] طبقاتيِ دولت، مبارزه طبقاتي، ضرورت

 اند. ها، همچنان معتبر و عملي باقي مانده و جز اين
هاي تاريخي  هاي انقالب اكتبر، دركنارِ ديگر دستاوردها و تجربه تجربه

هـاي     مبارزه طبقه كارگر، مي تواند پاسخِ، راهگشا، و موثري به چـالـش  
 دوران ما باشد!
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اعـالم  “  جنبش سوسياليستي دموكراتـيـك  “  ” وپا كنند.  براي خود دست
كرده است كه در نظر دارد خود را در كميسيون مسـتـقـل بـرگـزاري          

 انتخابات به ثبت برساند.  
براي صحبت با معـدنـكـاران بـه       “  كوساتو” دو هفته پيش، كه رهبر 

پـرانـدنـد. او          يي به او حمله كردند و سنـگ     رفته بود، عده“  ماريكانا“
را محرّك و مسئـول ايـن حـملـه         “  جنبش سوسياليستي دموكراتيك“

كه مـجـدداً بـر        “  كوساتو” يي شد براي رهبر  داند. اين واقعه انگيزه  مي
ما ” پيمايي روز جمعه تأكيد كند و بگويد:   حمايت خود از گردهمايي و راه

غربي كشور و نيز در ليمپوپو و گـائـوتـنـگ          از همه كارگران در شمال
پيمايي روز جمعه شركت كنند و منطقه روستنبـرگ   خواهيم كه در راه مي

 “را از نيروهاي ضدانقالبي پس بگيرند.
كار خود را آغاز كـرد.     ،”ماريكانا“هفته پيش كميسيون تحقيق واقعه 

، وكيلِ نيروي پليس، معتقـد اسـت كـه، كشـتـار            ”ايشماعيل سمنيا“
نتيجه اقدام پليس در شرايطي بوده است كه آنان زيـر فشـار     “  ماريكانا“

، وكـيـل     “ جورج بـيـزوس  “شديدي بودند و تهديد به مرگ شده بودند.  
جويي به تالفـي خـون      ، پليس را به انتقام“ نلسون ماندال“مدافع پيشين 

مـعـدنـكـارِ        21، كه وكيل “ بزا دوميسا انتسه“همكاران خود متهم كرد.  
“ جانوراني ديوانـه شـده    ” شده است، گفت كه پليس معدنكاران را  كشته
 كشت. ديد كه بايد آنان را مي مي
، به قـتـل   “ سنديكاي سراسري معدنكاران” ، وكيل مدافع “ كارل تيپ” 

 ”سنديكا” اي  ، مسئول شعبه منطقه“ دالووويو بونگو““  عمدي و هدفمند “
در فاصله چند روز پس از تماس با كميسيون تحقيق اشاره كرد، و گفـت  
كه، نمايندگان و كاركنان سنديكا مجبور به ترك خانه و كاشـانـه خـود      

، كه وكيل شماري از معدنكاراني است كـه در      “ دالي امپوفو” شدند.   مي
پليس بـا  “  تباني زهرآگين” ها زخمي شدند، با تأسف فراوان به  تيراندازي

رهـبـر پـيـشـيـن          -“ سيريل رامافوسا“و نيز “  لونمين“مسئوالن معدن 
نـويـس      اشاره كرد. شخص اخير، يكي از نويسندگان پيـش   -“ سنديكا” 

قانون اساسي آفريقاي جنوبي پس از سرنگوني رژيم آپارتايد اسـت كـه     
الي  رامافوسا از البه“  تبانيِ” وكار پررونقي است.   اكنون نيز صاحب كسب

هـا او       هايي كـه در آن        هايي كه فرستاده بود برمال شد، ايميل ايميل
مـرداد   26خواستار واكنش در برابر كشتاري بود كه پيش از واقعه كشتار 

 رخ داده بود.
گويد كـه،     رهبر حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، مي ،”بليد نزيمانده” 

مـرداد)   20تواند در وقوع چنان جنايتي ( شود چطور كسي مي باورش نمي
گويـد   توان گفت كه هر كس مي با اطمينان مي” افزايد:   شك كند. او مي 

تر از جان آناني اسـت     مرداد كشته شدند، مهم 26جان آناني كه در روز 
 “ كند. كه پيش از آن كشته شده بودند، اشتباه مي

نزيمانده در سخناني كه دو هفته پيش در كنفرانس نمايندگان حـزب    
عـمـق   ” نـمـايشـگـر       “  ماريكانـا “كمونيست ايراد كرد، گفت كه، واقعه 

هايي بـود كـه از        داري در صنعت معدن و نيز تالش كشيِ سرمايه بهره
برداري از استيصال و درماندگي طبـقـه    سوي ضدانقالب، به منظور بهره

كارگر,  براي فروپاشي سنديكاليسم متـرّقـي در كشـور مـا صـورت               
 “گيرد. مي

 

 ادامه سنديكاهاي كارگري در آفريقاي جنوبي...
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 هـاي    شهـرداري اي و   ** در انتخابات منطقه  
حـزب  “اكتـبـر)،       14( مهرماه 23در روز  بلژيك،

در  “ كمونيست“، كه در حكم حزبي “ بلژيك  كارگر
كـنـد، تـوانسـت تـعـداد              اين كشور فعاليت مي

ها را سـه بـرابـر           هاي خود در شهرداري كرسي
در ايـن    “  حزب كارگـر بـلـژيـك      ” افزايش دهد.  

انتخابات، با ارائه نمايشي قدرتمند از توان بسـيـج   
زحمتكشان، توانست نقش خود را در مقام نيرويي 

در صحنه سياسي كشور تثـبـيـت كـنـد.        “  چپ“
، پيش از انتخابـات، هـدف     ”حزب كارگر بلژيك“

دسـت آوردن       كرسي قبلي و بـه 15خود را حفظ 
، “ آنتـوِرپ “ها در شوراهاي شهرهاي  اولين كرسي

اعالم كرده بود. در عـمـل،        “  بروكسل“، و ”ليژ“
در انتخـابـات بـا       ”حزب كارگر“ليست انتخاباتي 

نمايـنـده   17كرسي در شوراهاي شهر،   31كسب 
، ”آنتـوِرپ “هاي مختلف شهر  در شوراهاي منطقه

 52نماينده در شوراهاي ايالتي، و در مجموع با 4و 
ترين پيـروزي   هاي مختلف، بزرگ كرسي در سطح

انتخاباتي خود را به ثبت رسانـد. قـبـل از ايـن            
حـزب  “هاي نمايندگي  انتخابات، تعداد كل كرسي

در شوراهاي شهر و مـنـطـقـه، فـقـط              “ كارگر
كرسي در هشت شهرداري مـخـتـلـف بـود.           15
دهي كـارزاري پـويـا،         ، با سازمان”حزب كارگر“

بسيج نيروهاي خود در پهنه جامعه، و بـر پـايـه        
هـاي     شعارهاي متمركز بر: مسئله مسكن، امكان 

بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، و مـالـيـات،      
هاي خود را بـه نـحـو چشـم          توانست تعداد راي

اعـالم كـرده      “ حزب كارگر“گيري افزايش دهد.  
جويي از پالتفرمي است كه، نمايندگان آن با  بهره

ها براي آن فـراهـم    [برنامه عملي] كه اين كرسي  
هـاي     ها و مطـالـبـه    كند، مبارزه براي خواسته مي

زحمتكشان را به درون شوراهاي شهري و منطقه 
، ”حزب كارگر بلژيـك “اي خواهد برد. سخنگوي  

موفقيـت مـا     ” گفت:   ”ليژ“، در “ رائول هادهباوو” 
بازتابِ احساسِ مردم به نيازِ به حضور و عـمـلِ       
حزبي برآمده از چپِ واقعي، هم در كالم و هم در 

و در جشني كه به مناسبت موفقيـت  “   عمل، بود. 
پـيـتـر    “بـرگـزار شـد،        “  آنتوِرپ“حزب در شهر 

باالخره در   ” ، گفت:  ”حزب كارگر“، صدر “ مارتين
آنتوِرپ حزبي در شوراي شهر شـركـت خـواهـد       

هاي اجتمـاعـي را سـازمـان          داشت كه مخالفت
دويور،  خواهد داد، مخالفتي قدرتمند در مقابل بارت

گراي  دويور عضو حزب راست بارت“( شهردار جديد. 
ما “اعالم كرد:  ”پيتر مارتين“ناسيوناليست است).    

اكنون بايد پيروزيِ انتخاباتي خـود را شـالـوده          
اي    دهي اي قوي قرار دهيم،  سازمان دهي سازمان

بتواند از پايين به هـدف بـه وجـود آوردنِ             كه 
هاي مثبت فشار وارد آورد. چالش ما اكـنـون     تغيير

ساختمان يك آلترناتيو چپ و دامـن زدن بـه           
جنبش اپوزيسيوني مبارز اسـت. حـزب كـارگـر          
بلژيك بر اين باور است كه، براي مبارزه موثـر و    

هاي راستگرايانـه حـاكـم در         قدرتمند با سياست
اي چـپ، از         كشور، حضورِ اپوزيسيون اجتماعي

هاي محلي تا سطح دولت مـركـزي،      سطح دولت
ضروري است. حزب كارگر در نظر دارد كـه در         

اش در حمايت از مردم و در  راستاي شعار محوري
مخالفت با منفعت جويان، به طور تنگاتـنـگ بـا      

هـاي     اتحاديه هاي كارگري و ديـگـر جـنـبـش       
 ”اجتماعي همكاري نزديكي را سازمان بدهد.

 
 

 سنديكاهاي كارگري آفريقاي جنوبي در معرض تهديد! ادامه پيروزي هاي چشمگير....
به قلم رفيق جان هيلت، عضو هيئت سياسي حزب كمونيست بريتانيا، و سردبير سياسي روزنامه 

 به نقل از همين روزنامه -“ مورنينگ استار”

هزاران تن از اعضا و هواداران ائتالف انـقـالبـي      
كنگره ملي “آفريقاي جنوبي متشكّل از سه سازمان:  

و    ،”حزب كمونيست آفريقـاي جـنـوبـي      “، “ آفريقا
)،  COSATU“ ( كـوسـاتـو   ” فدراسيون سنديكايـي “

هاي ورزشـي     آبان ماه، در يكي از استاديوم 5جمعه 
شهر روستنبرگ (در نزديكي معدن پالتين ماريكانا)،   
براي نشان دادن قدرت جمعي خود دست بـه يـك     

د   “گردهمايي زدند. در اين گردهمـايـي كـه          گـوئـ
يـد    “و      ،”كنگره ملي آفريقـا “دبيركل  ،”منتاشه بـلـ
دبيركل حزب كمونيست، نـيـز حضـور         ،”نزيمانده
، بـراي  “ كوساتو” ، دبيركل “ زوئلينزيوا واوي“داشتند، 

 حاضران سخنراني كرد.
، محـل  “ ماريكانا“ترين شهر به  روستنبرگ نزديك

جايي كـه     است، يعني همان“  لونمين” معدن پالتين 
مرداد امسال، شاهد كشته شـدن عـده        26در روز 

ها معدنچي اعتصابي بود كـه بـه      زيادي، از جمله ده
وضعيت دستمزدها اعتراض داشتند. شش روز پيـش   
از آن واقعه نيز دو مأمور پليس، دو نگهبان شـركـت   

سـنـديـكـاي سـراسـري         ” معدن، و شش عضـو      
ترين عضو وابسـتـه    )، كه بزرگ NUM“ ( معدنكاران

است، كشته شده بودند. اعتصاب بـر سـر      “  كوساتو” 
دستمزدها، از سوي شماري از اعضاي جدا شـده از    

شد كـه بـا نـام           رهبري مي“  سنديكاي سراسري” 
“ انجمن معدنچيان و اتحاديه كارگران ساخـتـمـان   ” 

كنند. طبق قوانين روابط صنعتي (ناظر بر    فعاليت مي
روابط كارگر و كارفرما)، اين اعتصاب يك اعتصـاب   

شود. اگرچه اين بـه      محسوب مي“  محافظت نشده” 
معناي غيرقانوني بودن اعـتـصـاب نـيـسـت، امـا            

نظـران نـيـز اشـاره          طور كه برخي از صاحب همان
اند، چنين اعتصابي از مصونيـت و امـنـيـتـي           كرده

دهي شـده     هاي سازمان برخوردار نيست كه اعتصاب
جمعـي   از سوي سنديكاهاي داراي حق مذاكره دسته

هـاي     ها را اعتصـاب  از آن برخوردارند. اين اعتصاب 
هـاي     خوانند. شركت  مي“  محافظت شده” مصون يا 

بـرداري را بـه        معدنكاري از اين امكان نهايت بهره
هـا هـزار كـارگـر را در                اند، و ده سود خود كرده

، “ لـونـمـيـن    “هاي گوناگون كه در تـمـلّـك       معدن
از كـار بـيـكـار          اند، ”آنگلو آمريكن“و  ،”ايمپالتز“

هـا   ها اين معدن اند، كه در نتيجه، موج اعتصاب كرده
هـا بـا اسـتـفـاده از               را فراگرفت. صاحبان معدن 

هاي قانوني موجود، در شرايط كسادي صنعت  امكان
استخراج پالتين، شمار كاركنان خود را كاهش دادند 
بدون اينكه مجبور باشند در ازاي كاهش نيروي كار 

“ مازاد” اصطالح  خود، پولي براي بازخريد كارگرانِ به
 پرداخت كنند.

سـنـديـكـاي سـراسـري         ” و   “  كوساتو” رهبران 
هـاي   هميشه مخالفت خود را با اعتصاب“  معدنكاران

اند. اين دو سـازمـان        اعالم كرده“ محافظت نشده”
اند كه آنـانـي كـه از         كارگري مصرّانه تأكيد داشته

خواهند تا پيش از حصول توافق بر سـر   كارگران مي
رند (واحد پول آفـريـقـاي        12/500دستمزد ماهانه 

راهـه     جنوبي) به كار باز نگردند، كارگران را به كـج  
كشانند. رهـبـران       بست مي كنند و به بن هدايت مي

بـا  “  سنديكاي سراسري مـعـدنـكـاران    ” و “  كوساتو” 
هاي معدنكاري ديـدار و بـر سـر             مديران شركت

اند، و قاطعانه بازگشت به كار  دستمزدها گفتگو كرده
 قيد و شرط همه كارگران بيكار شده را خواستارند.    بي

وقوع رخدادهاي اخيـر  “  كوساتو” رهبران 
دانند، و ايـن     را چندان هم غيرمنتظره نمي

دهنـد كـه      چندمين بار است كه هشدار مي
سـازي     هاي نوليبرالي و خصوصـي  سياست

دولت در بيشتر از ده سال گذشته، وضعيتي 
را به وجود آورده است كه ماننـد بـمـبـي       

شمار هر آن  امكان انـفـجـار دارد.       ساعت
حرص و آز، خـودخـواهـي و            “  كوساتو” 

داري را كه ظلم  قساوت كارفرمايان سرمايه
گيـري   شان را پاياني نيست در شكل و ستم

رهبـر    ،“ واوي“داند.   اين وضعيت مقصر مي
طـور     ، خواستار آن شد كه همـان “ كوساتو” 

سراسري اخير اين فـدراسـيـون        كه كنگره
بـه  ” تأكيد كرده است، جنبش اعتـراضـي     

او ضمن اشـاره بـه        .“ اصول اوليه بازگردد
و “  سنديكاي سـراسـري  ” هاي  نقطه ضعف

هـاي اخـيـر در           اثري كه بر نارضـايـتـي   
هاي كار داشته است، بر اين نـكـتـه       محل

سـنـديـكـاي سـراسـري         ” تأكيد كرد كه، 
تا كنون نقش قطعي و مهمـي  “  معدنكاران

در بهبود شرايط كار در صنعت معدن داشته 
سنگ و طال كه  است. برخالف صنايع ذغال 

ها مذاكره براي بستن قـراردادهـاي      در آن
جمعيِ كار به صورت مركزي (در بـر      دسته

شـود، و       گيرنده همه معادن) انجـام مـي     
دستمزدهاي عمومي مورد توافق در ايـن      

هـاي مـعـدنـي          مذاكرات، در همه شركت
االجراست، اما در صنعت پالتين چنيـن   الزم

ها غيرمتمركزند. در نتيجـه،    نيست و مذاكره
توانند اصـول و رونـدهـاي         كارفرماها مي

هاي مختلف بـه سـود        مذاكره را در محل
برخي از رده هاي شغلي دور بزننـد و بـه       
نارضايتي در ميان اعضاي سنديكـا دامـن     

از معدنكاران خـواسـت كـه      “  واوي“بزنند. 
صفوف خود را در سنديكاي مـعـدنـكـاران     
منسجم و متحد كـنـنـد و اعـالم كـرد:            

كارگران نبايد اجازه دهند كه سالحي كـه  ” 
هـاي     تا كنون از آن براي پيشبرد خواسـت 

 “اند، ضعيف شود. خود استفاده كرده
هايش از دو سـازمـان بـه       او در صحبت

خاطر در پيش گرفتن و پيش بـردن يـك     
به منظور بـاقـي   “  انتحاري” راهبرد سياسي 

هـاي     نگاه داشتن كارگران در اعـتـصـاب     
[خارج از پوشش قـانـون    “  محافظت نشده” 

كار] انتقاد كرد. اين دو سازمان عبارتند از:     
كميته مشترك هماهـنـگـي اعـتـصـاب         ” 

و يك گروه تروتسـكـيـسـتـي      “ روستنبرگ
جنبش سـوسـيـالـيـسـتـي        ” كوچك به نام 

، كه به كميته انترنـاسـيـونـال     “ دموكراتيك
كارگري حزب سوسياليست در بـريـتـانـيـا      

گـفـت:   “  واوي“وابسته است. در ادامـه،         
زماني كه كار به مشكل بـرخـورد كـنـد،       ” 

جنبش سوسياليستي دموكـراتـيـك آنـجـا        
نخواهد بود كه پاسخگو باشد. در اصل، اين  

انـدازد تـا        گروه، كارگران را به چاله مـي   
موقعـيـت   

ــري  ــت ــه 10ادامه در صفحه ب  



هاي انتخاباتي از سوي طرفداران كانديداهاي نيـروهـاي    به برخي تخلف
گرا و شهردارِ فعلي در حوزه انتخاباتي مركزي سانتياگو، و از جملـه   راست

دو ساعت تأخير در بازگشايي يكي از مركزهاي اصـلـيِ راي گـيـري،         
شكايت كرده است. ديگر موفقيت نيروهاي چپ در انتخابات، پـيـروزيِ      

سـالـوادور   “، نوه رئيس جمهوري سوسياليست شيلي، “ مايا فرناندز آلنده“
، بود كه اولين پيروزي عمده سياسي خود را در انـتـخـابـات روز         “ آلنده

ساله، در كـوبـا، كشـوري كـه         41  ،”مايا فرناندز“دست آورد.   يكشنبه به
پس از آنكه پدر يزرگش پرزيدنت آلنده، در جريـان  ،  ”بئاتريس“مادرش 

كودتاي نظامي نيروهاي راست و وابسته به امپرياليسم آمريكا به رهبري 
به قتل رسيد، در آنجا تحصيل  1973سپتامبر  11در  ،”پينوشه آگوستينو“

پـدرو  “  ،”مايا فرنـانـدز  “كرده و بزرگ شده است، دامپزشك است. رقيب  
در سانتياگو و نـمـايـنـده حـزب           “ نانوآ” شهردارِ كنوني منطقه  ”سابات
ترين پيروزي نيروهاي چـپ در       بود. بزرگ “  بازسازي ملي“  گراي راست

، دختر معـاون  “ كارولينا توها” دست آمد. خانم   منطقه مركزي سانتياگو به
رئيس جمهوري در دوره سالوادور آلنده كه در جريان كودتا دستگير و در 

سخنگـوي رئـيـس       ،”كارولينا توها“زير شكنجه به شهادت رسيد، بود.   
از انـتـخـابـات        ، پيش”ميشل باشلت“جمهوري چپ گراي شيلي خانم 

كه در آن نيروهاي راست پيروز شدند، بود.  2010رياست جمهوري سال 
هاي اخير دانشـجـويـان     در جريان جنبش اعتراضي سال ”كارولين توها“

هاي دانشجويـان   شيلي كه نيروهاي چپ در رهبري آن بودند، از خواست
كـرد     اي رايگان و با كيفيت دفاع مي براي برقراري سيستم آموزش عالي

اش، در مقام شهردارِ منطقه، پليس را بـه     راستي در حالي كه رقيب دست
 منظور سركوب تظاهرات دانشجويان گسيل كرده بود.        

هـاي     در انتخابات شيلي، محورِ كارزارِ متحد چپ، مبارزه با: سيـاسـت   
هـزار     نوليبراليستي دولت كنوني، ضرورت دادن حق شهروندي به صدها

در  “ پينـوشـه  “هايي كه در دوران سياه ديكتاتوري نظامي  تن از شيلييايي
اند، مبارزه در راه بـه         مهاجرت سياسي در كشورهاي ديگر به دنيا آمده

وجود آوردنِ شرايط بهتر براي كار و زندگي زحمتكشـان، و تصـويـب        
هاي توليد  ها به انتقال خط قوانيني به منظور محدود كردن اختيار كمپاني
هاي محلي، بود. حضـور      به خارج از شيلي به بهاي از كار افتادنِ كمپاني

دانشجويان و جوانان، كه در سال گذشته در جريان تظاهرات اعتـراضـي   
هاي مركزي شهرهاي بزرگ  شعارهاي مبارزاتي جنبش چپ را در خيابان

شيلي طنين انداز كردند، و در راستاي حمايت از مـبـارزه مـتـحـد بـا             
 كنند، در اين انتخابات بسيار پر رنگ بود.   زحمتكشان مبارزه مي

 يِ”مجلس سنـا “** در انتخاباتي براي تعيين يك سوم از نمايندگان   
كه دورهاي اول و دوم آن در نيمه دوم مهرمـاه (مـاه      جمهوري چك 

اكتبر) برگزار شده بود، حزب كمونيست نيرومند اين كشور، خـود را در       
 ،”حزب كمونيست بوهم و موراوي“مقام دومين حزب كشور تثبيت كرد.  

گرچه فقط يك سناتور به مجلس فرستاد، ولي در دور اول انتخابـات بـا     
“ حزب سوسيال دمـوكـرات  “ها، بعد از  درصد راي 17/  44دست آوردن  به

دست آورده بود، در مـقـام  دوم جـدول           ها را به درصد راي 22/  74كه 
هاي اصلي كشور قرار گرفت. بسياري معتقدند كه در انـتـخـابـات        حزب

در “  كمونيست“اي كه در آينده نزديك برگزار خواهد شد، حزب  پارلماني
 به قدرت خواهد رسيد.   “سوسيال دموكرات“ائتالفي با حزب 
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هاي كمونيـسـت،    گريِ طبقه كارگر، نيروهايِ چپ، و حزب اي از مبارزه اوج تازه
هـاي     ايم. پيروزي  را در شماري از كشورهاي جهان در هفته هاي اخير شاهد بوده

و تظـاهـرات    ،”بلژيك“، و “ شيلي“، “ جمهوري چك“انتخاباتي نيروهاي چپ در 
هـاي     در مخالفت با سياسـت “ انگلستان“ايتاليا و “عظيم سنديكاهاي كارگري در 

داري در      گرايِ مدافعِ سرمـايـه   هاي راست اي كه از سوي حزب رياضت اقتصادي
درپيش گرفته شده است، فضايِ تازه و اميدبخشي را به “ اتحاديه اروپا“كشورهاي 
هـا   اند. كارزارهاي موفق و متنوعِ نيروهاي چپ و مبارز، كه كمونيست  وجود آورده

هاي نخست آن حضور دارند، سعي در تغييرِ آرايشِ نـيـرو در صـحـنـه           در صف
هـاي     كنـنـد. حـزب       داري را به طور چشمگيري آشكار مي سياسي جهانِ سرمايه

و  “ هاي كـارگـري     اتحاديه“كمونيست، نيروهاي چپ راديكال، در صفي متحد با 
هاي اخير در باره بـحـران      هاي سال جوانان و زنان، دروغ “ هاي اجتماعيِ جنبش“

اقتصاديِ سرمايه داري و تحميل بارِ سقوط سيستم مالي و بـانـكـي بـر دوشِ           
 ها را خواستارند.   گذاري كنند، و تغيير در جهت سياست زحمتكشان را افشا مي

، در روز شنبه ايتاليا هاي رم، پايتخت هزار نفر در خيابان بيش از صدوپنجاه**  
آبان ماه، در مخالفت با دولت نخست وزيرِ تكنوكرات برگمارده شده از سـوي       6
هـاهـزار تـن از           ، تظاهـرات كـردنـد. ده        “ ماريو مونتي“، يعني “ اتحاديه اروپا“

هـاي     پيمايي زحمتكشان ايتاليا، به طور همزمان، در شهرهاي بزرگ ايتاليا، در راه
آبان ماه 6، شركت كردند. تظاهرات روز  “ روز مخالفت با مونتي” اعتراضي با شعار:  

هـاي سـيـاسـيِ        ، مركزهاي سنديكايي، و حزب”هاي كارگري اتحاديه“از سوي 
مشـاورِ    -“ ماريو مونـتـي  “گرا با شعار اصلي براي بركناريِ دولت غير منتخبِ  چپ

كميسيون “و همچنين عضو “  ساكس المللي بانكداري و سرمايه گلدمن گروه بين“
سازمان دهي شده بود. در حـركـتـي        -چندان دور يي نه در گذشته ”اتحاديه اروپا

هزار پزشك و پـرسـتـار، در         پيمايي اصلي، بيست نمادين و در مسيري جدا از راه
هاي بهداشت و درمـان،   هاي كاري خود، براي بازتاب دادن كاهشِ بودجه اونيفورم

 به تظاهرات پرداختند.   
، گالسكو، كارديف، و بلفـاسـت، در     انگلستان هاي لندن، پايتخت ** خيابان  

كنگـره  “هاي موفقي بود كه از سوي  پيمايي مهرماه، صحنه تظاهرات و راه29روز 
هـاي دولـت ائـتـالفـي           در مخالفت با سياست ،”هاي كارگري انگلستان اتحاديه
هزار نفر از اعضـاي   راستي، برگزار شد. در تظاهرات لندن بيش از صدوپنجاه  دست

سنديكاهاي كارگري و طرفداران نيروهاي چپ، شركت داشتند. در گردهـمـايـي     
پـيـمـايـي بـرگـزار شـد،             در پايان راه “ هايد پارك“ عظيمي كه در پارك مشهور

، “ اد ميليبنـد “هاي برجسته جنبش سنديكايي انگلستان و رهبر حزب كارگر،  رهبر
هاي دولت راست را در هجوم به بـخـش دولـتـي و          سخنراني كردند و سياست

كاهشِ بودجه خدمات درماني، آموزشي، و خدمات رفاهي و شهـري، مـحـكـوم       
 كردند. 

 28آبـان مـاه (          7كه در روز  شيلي،ها در سراسر  ** در انتخابات شهرداري  
هاي خود در سـه       ترين پيروزي اكتبر) برگزار شد، نيروهاي چپ اين كشور بزرگ 

با بسيج نيـروهـاي خـود       ،”حزب كمونيست شيلي“دهه گذشته را جشن گرفتند.  
كه در جـريـان    ،”سازمان جوانان حزب كمونيست“همراه با كانديداهايي جوان از 

هاي محبـوبـي    هاي اخير به چهره ياد ماندنيِ جنبش دانشجويي سال هاي به مبارزه
تـن از       7اند، در اين انتخابات شركت كـرد.  انـتـخـاب             در كشور تبديل شده

هاي جوان به عضويت در شوراهاي شهر، و همچنين راي بسيار بـاالي   كمونيست
، كه براي مقام شهردارِ منطقه “ كامليا والجو“رهبر جنبش دانشجويي شيلي، رفيق 

مركزي پايتخت شيلي كانديدا شده بود، نمايش پرقدرتي از حضور حزبي است كه 
نسبت “  سازمان جوانان كمونيست“شد.    تا دو دهه پيش غير قانوني محسوب مي

11ادامه در صفحه   

 آيا ققنوس پرواز تاريخي خود را دوباره ازسر مي گيرد!

 پيروزي هاي چشمگير چپ!

 كمك مالي رسيده
 

دالر 50به ياد رفيق مرتضي كيوان    از ونكوور كانادا                       


