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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 14تا  11ادامه  در صفحات 

ديكتاتورِي حاكم تغيير ماهيت نخواهد داد: مبارزه 
 !فعاالنه در جنبشِ مردمي، تنها گزينه است

 هاي  الملليِ حزب چهاردهمين نشست بين
 كارگري  در بيروت -كمونيست

با وجود شرايط بسيار سخت و خـطـرنـاك    
 -برآمده از سركوب و جو سنگين امـنـيـتـي    

هـاي     نظامي، پويايي جنبشِ مردمي و كنش
هاي مهم درون كشـور     آن را در برابر تحول

مي توان ديد. علي خامنه اي، ولي فقـيـه، و     
هاي كليدي هرمِ قدرت، بخش اعـظـم    جناح

اند، و در  پايگاه اجتماعي خود را از دست داده
اعتبار و    طور وسيعي بي برابر افكار عمومي به

كـارگـيـري زور،         انـد. بـه        منفور گشـتـه    
گري ديني، تـنـهـا راه       افكني، وخدعه هراس

ادامه حكومت مطلقه است. مجلس در مقابل  
“ رهـبـر  ” رئيس جمهوري كودتاييِ  منتخب   

بي خاصيت است و قوه قضاييه در راسـتـاي   
كند. در خـارج از      تداوم رژيم واليي بيداد مي

هـايـي    كشور بسياري شاهدها نشان از تالش
به منظور آلترناتيوسازي از جانب نيـروهـا و     

هايي مشخص دارند كه با وجود داشتن  چهره
شان تنها بـه     هاي مالي فراوان فعاليت امكان

موفقيت در سطح تبليغات پر سر وصدا، مقاله 
نويسي، وبحث هاي دايره وار محـدود بـوده     

هايي جديد پـيـرامـون     است، و ساختن سايت
 ها را دامن زده است. “اتحاد سازي”انواع 
در صورتي كه واقعيت مـوجـود اوضـاع         

 -كشور اين است كه، طيف نيروهاي سياسي
هـاي     ، كه گرايـش “ اصالح طلب” اجتماعي 

ترين و  گيرد، از زمره مهم گوناگون را دربر مي
ترين نيروهاي داراي توانِ اثرگذاري بـر   وسيع

اند. در ايـن    روند گذار از استبداد در كشورمان
هـا و       طيف وسيع اصالح طلبان، جـريـان    

هاي هوادار سياست مـمـاشـات و       شخصيت

تسليم به ولي فقيه را در كنارِ نيروها و فعـاالنـي   
كه لزومِ حركت عملي براي گذر از ولي فقيه را   

اند، مي توان يافت. از اين روي، حـزب    درك كره
ما در برابر اين طيف ناهمگون، همواره  با ابـراز    
انتقاد صريح نسبت به عملكردهاي اشـتـبـاه و        
سازشكارانه بخش محافظه كارِ معتقد به تـداومِ    
نظام واليت فقيه آن مخالفت كرده است، و از     

هاي مترقي اصـالح     هاي پيشرو، و نظريه بخش
كـنـد.    طور قاطع و پيگيرانه حمايت مي طلبي، به

در سطح جامعه،  بي ترديد رهبران و فـعـاالنِ       
ترين عامل ذهني تعييـن   زنداني جنش سبز مهم

كننده در برابر ديكتاتوري واليي بـه رهـبـري        
اند. سرمايه سياسي و اعتبار اجتـمـاعـي      اي خامنه

اين بخش از اصالح طلبان پيشرو، بـرآمـده از       
ها بر نيروي مردم، همراهـي بـا      تكيه كردن آن

تـر از هـمـه،           ها، و مـهـم       هاي توده خواست
هاي فعاالنه، و تسليم نشدن در برابر اراده  حركت

ولي فقيه و زورگويي سپاه پاسداران، بوده اسـت.  
لزوم حمايت از اين بخش پيشرو و فعال جنبـش  

خصوص بـرجسـتـه كـردن          اصالح طلبي، و به
، مبحثي اخالقي  هاي آن زيرپايه نظري و فعاليت

و يا به دليل اسير بودنِ افرادشان نيست، بـلـكـه    
يي ناگزير در برابر همه  آنانـي   ضرورت و وظيفه

           است كه براي گذر از ديـكـتـاتـوري و در راه
 كنند.   مبارزه مي“ واقعي”دموكراسي 

گرانه اخير  همراه با برخي رويكردهاي مماشات
هاي اصالح طلب نسبت به  هايي از جريان بخش

ديكتاتوريِ حاكم براي گذر از جنبش سـبـز، در     

 6ادامه  در صفحه 

 تأملي برمسئله ملي در ميهن ما:
به بهانه سالروز جنبشِ ملي و 

 آذر در آذربايجان 21مردميِ 

 2ادامه  در صفحه 
تالش ها براي نجات جان نسرين ستوده 

 4را بايد دو چندان كرد!             در ص 
آماج هاي جنبش سنديكايي كارگران 
 8در مرحله كنوني                        در ص 

هـاي     در طول ساليان اخير و به موازات تحـول 
ملـي   پرشتاب منطقه، موضوع مبارزه براي لغوِ ستم

هاي ميهن ما، بـه بـحـثـي        و برابري حقوقِ خلق
است. مسئله مـلـي،      جدي و پراهميت تبديل شده

هاي آن، و راهكارهاي حل عادالنه آن در    ويژگي
كشور، بيش از پيش طرح و به بحث و بـررسـي       

ترديد مسئله ملي و چگونـگـي    شود. بي  گذاشته مي
هـاي جـنـبـش          ترين وظيفه حلِ آن يكي از مهم

خـواه و       ها، و نـيـروهـاي تـرقـي        مردمي، حزب
آيد. فرارسيـدنِ سـالـروز        شمار مي دوست به ميهن

آذر و حكومت مـلـي و مـردمـي         21جنبش ملي 
آذربايجان، فرصت مناسبي است تا با يـادكـرد و       

داد تاريخي، همراه با ارزيابـيِ   داشت اين رخ گرامي
هـاي آن،     هرچند مختصر از دستاوردها و دشواري

و اهميت مبارزه در راه الـغـاي        “ ملي مسئله“به 
ملي در چارچوب مبارزه سراسري با استبداد و    ستم

هـاي   امپرياليسم نيز نگاهي كوتاه بيندازيم. جنبش 
ها بـر     بهمن، به لحاظ تاثير تاريخيِ آن2آذر و  21

مسئله ملي در ميهن ما بهترين و درعـيـن حـال      
ها به منظور ورود بـه بـحـث         ترين تجربه مناسب

 16شركت هيئت نمايندگي حزب در پنجاه و دومين كنگره حزب كمونيست بريتانيا        ص 

* سخنراني ارائه شده كميته مركزي 
حزب ما به چهاردهمين نشست بين المللي 

 احزاب كارگري و كمونيستي 
* بيانيه شركت كنند گان درچهاردهمين 
 نشست بين المللي احزاب درباره ايران
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 ادامه  تأملي بر مسئله ملي...

 اند.   ”ملي ستم“و لغوِ  ”مسئله ملي“
آذر، و سپس حكومت ملي آذربـايـجـان، بـرخـالف        21جنبش 
هاي تبليـغـاتـي دو       هاي ارتجاعي و دستگاه پايه محفل تبليغات بي

رژيم ضدمردمي (شاه و واليت فقيه)، از دلِ مبارزات مردمي و در     
پيوند سرشتي با جنبشِ سراسري دمكراتيك زمان خود بيرون آمده 

آذر ازهمان نخستين روزهاي پيدايـش،  21و شكل گرفتند. جنبش  
ناپذير نهضت سراسري مردم ايران مـعـرفـي       خود را بخش جدايي

را  “ فرقه دمـكـرات    “كه پيدايش  ،”1324شهريور 12بيانيه “كرد.  
داشت، با صراحت هرچه تمام دفاع از استقالل و تماميت  اعالم مي

بود. حمايـت قـاطـع         ارضي ايران را سرلوحه برنامه خود قرار داده
دليـلِ   آذر، به21ها و نيروهاي سياسي مترقي كشور از جنبش  حزب

 همين ماهيت خلقي و دمكراتيك و ميهني آن بود.
توان يادآوري كرد كه جـنـبـش       لحاظ پيوندهاي تاريخي مي به
ها و مـبـارزات مـلـي دوران              آذر به ميزان چشمگيري سنت21

تـابـيـد، و در           مشروطيت در آذربايجان را در درون خود باز مـي 
آذر بـه    21عـالوه، جـنـبـش       هاي عمده، به آن وفادار بود. به  خط
هاي مردمي تكيـه داشـت. كـارگـران،           هاي محروم و اليه طبقه

وران    هاي وسيعي از پيـشـه   دهقانان، روشنفكران مترقي، و محفل
دراين جنبش شركت موثر داشتند. فراموش نكنيم كـه، جـنـبـش        

هاي آغازين حركت خود خواستي جـز تشـكـيـل        آذر در مرحله21
نداشت. دولت زير حمايـت دربـار،      “  هاي ايالتي و واليتي انجمن“

اعتنا ماند. پـس ازآن بـود كـه              ها بي نسبت به تمام اين مطالبه
، در تـبـريـز،    1324ماه  آبان  30تا  29، در ”كنگره خلقِ آذربايجان“

 “ مجلسِ ملـي “ناميد، و تصميم گرفت  ”مجلسِ موسسان“خود را 
آذر در پيونـد بـا مـبـارزات         21هرروي، جنبش  را تاسيس كند. به 

سراسري قرارداشت و ازحمايت مردمي برخوردار بود. با تشـكـيـل     
شـكـل    به ،”واليات“و  ،”شهر“  ،”ده“هاي  ، انجمن“ حكومت ملي“

هاي صنـفـي پـديـد آمـدنـد،            دمكراتيك تشكيل شدند، اتحاديه
هاي دمكراتيك تامين و تضمين گرديد، زنـان از حـقـوق           آزادي

انساني و از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردار شدنـد، و    
براي نخستين بار در تاريخ ايران، زنان در انتخابات شركت كردنـد.  

هـاي     آذر منشأ خدمـت 21گيريِ اقتصادي، جنبش  در زمينه سمت
كار افتادند؛ بـر واردات       هاي صنعتي زيادي به مهمي بود: موسسه 
منظور حمايت از صنايع داخلي نظارت جـدي      كاالهاي خارجي به

داران و مـالكـان      برقرارشد؛ با احتكار مبارزه شد و ازكالن سرمايه
گرديد، امـالك   گرديد؛ اصالحات ارضي مترقي اجرا   ماليات وصول

ها و مالكان وابسته به ارتجاع و دشمنان جنبـشِ مصـادره      فئودال
هاي خالصه، با شركت مستقيم دهقانان، مـيـان    شد و همراه زمين

سـال     دهقانان تهديدست بالعوض تقسيم گرديد. در طول يـك     
هـا مـيـزان       ها و كارخانه و مردمي، در كليه كارگاه “حكومت ملي“

اجتماعي تصويب و پياده شـد.   ساعت كار روزانه تعيين گرديد، بيمه
حقِ بيمه، مزد عادالنه، مرخصي ساليانه بـا پـرداخـت حـقـوق،            
مرخصي سه ماهه باپرداخت حقوق براي زنان بـاردار، و حـقـوق        

گـرديـد. عـالوه             بازنشستگي براي كارگران و كارمندان تاميـن 
روزنـامـه و مـجلـه در              50ها، شبكه مدارس بسط يافت،  براين

آذربايجان نشرگرديد، و اداره هنرها، تئاتر دولتي، اركستر مـلـي و     
شد. تمام اين دستاوردها طي يك سال نشـانـه     فيالرمونيك افتتاح 

آذر و حكومت ملي اسـت و در        21ماهيت ملي و مردمي جنبش 
است. بنابراين، هـنـگـام بـررسـي            تاريخ ميهن ما به ثبت رسيده 

ضروري است در درجه  ،”حكومت ملي“و  “ آذر21جنبش “ماهيت 
نخست به پيوند گسست ناپذير آن با همه ايـران و نـيـروهـاي           

خواه كشور توجه شود، و اين نكـتـه، مـركـز        دوست و ترقي ميهن
داوري در خصوص ماهيت آن قرار گيرد. ازهمين منظر و بـرپـايـه     

ويـژه در       بـه    ،”ملي مسئله“اين واقعيت است كه به طرح و حل 
 مقطع زماني حساسِ كنوني، بايد پرداخت.  

بهمـن ثـابـت      2آذر و نيز جنبش 21همچنان كه تجربه جنبش 
در ميهن ما ضمن آنكه غيرقابل انكار است،  ”ملي مسئله“كند،  مي

ماهيت، ويژگي، و چارچوبِ خاص خود را دارد، كه ضروري اسـت    
يـاد     شود. رفيق قـهـرمـان مـا، زنـده           آن توجه جدي و دقيق   به

هـنـگـام       ،”ماترياليسم تاريخـي “آيين، در كتاب خود به نام:   نيك

درسـتـي      ورزد. او بـه   در ايران، بر نكته مهمي تاكيد مي ”ملي مسئله“بررسي و آموزشِ 
 -مسايل ملي در كشور ما البته بغرنج است و هنوز ماركسيـسـت   ” سازد:   خاطرنشان مي

، ماترياليسم تـاريـخـي   ] “ لنينستها كار زيادي براي بررسي آن درجلو[روي خود] دارند...     
در    ”ملي مسئله“]. سپس ضمن تجزيه و تحليل علمي 234، صفحه 1366چاپ تيرماه 

پس طرح و حل درست مساله مـلـي   ” كند:   آيين تصريح مي كشورمان، رفيق شهيد نيك
هاي ملي موجود را درنظرداشت و هم پيوندهـاي   ملي و محروميت طلبد كه هم ستم مي

هـاي     عميق تاريخي و فرهنگي و منافعِ عمده مشترك سياسي و اجتماعي بينِ خـلـق  
 ].237، صفحه همان]“ايران را

در ايران، برخالف برخي كشورهاي ديگر، در چارچوب و زمينه تاريخي  ”مسئله ملي” 
 “ مـلـي     سـتـم  “كارگيريِ    گيري و به است. در ايران شكل   متفاوت و معيني پديد آمده

اسـت. بـه         داري وابستـه     داري و تسلط سرمايه محصولِ دوران رشد مناسبات سرمايه
داريِ وابسته كه در ارتباط تنـگـاتـنـگ بـا         از سوي سرمايه“  ملي ستم“تر،  عبارت دقيق

خصـوص     فقيـه، بـه     امپرياليسم قرارداشت، دركشور ما اعمال گرديد، و در رژيم واليت
 دهنده آن است.  گاه آن، يعني سرمايه بزرگ تجاري، ادامه تكيه

اين تمركز از سويي ايران ” رفيق شهيد علي گالويژ دراين زمينه  خاطرنشان ساخت:  
نمود، ولي از سوي ديگر اين ايرانِ متمركز را زيـرسـلـطـه      را در داخلِ خود متمركز مي

امپرياليسم جهاني ابتدا به سركردگي انگليس و سپس به سركردگي آمريكا قرارداد لـذا    
ماهيت ضدملي داشت... ازسوي ديگر از آنجا كه طبقِ منافـعِ بـورژوازي وابسـتـه و              

داري وابسته و  گرفت و هدف آن تبديل ايران به قُرقِ سرمايه شوونيست ايران انجام مي
ها . .   حاميانِ امپرياليستي آن بود به تشديد استثمار زحمتكشان و فشار مضاعف بر خلق

گشت، يك تمركزِ ضددمكراتيك بود. يك چنين تمركزِ ضـدمـلـي و ضـد           . منجر مي 
در “علي گـالويـز،       ]“توانست جوابگوي نيازهاي رشد سالم جامعه باشد دمكراتيك نمي

 ].231، صفحه چهل سال در سنگر مبارزه، ”باره سياست ملي حزب توده ايران
ياد علي گالويژ در ادامه بررسي خود با  برپايه چنين درك علمي درستي است كه زنده

ملي .  در ايران شكل گرفتن، توسعه و اجراي سياست ستم” كند:   صراحت تمام تاكيد مي
. . در همه ادوار خود با نفوذ و سلطه استعماري و نواستعماري در ايران ارتباط مستقيم و   

 ].232، صفحه همان“ [است ارگانيك داشته
در ميهنِ ما داراي ويژگي و چارچوبِ مشخص و خاص خـود     ”ملي مسئله“بنابراين، 

سـود     بـه    ”ملـي  ستم“حل عادالنه براي الغاي  است، و دراين چارچوب بايد به ارايه راه
گماشت. نكته بسيار مهمِ ديگر عبارتست از:      هاي ميهن همت برابري واقعي همه خلق

 آن با مبارزه سراسري! حزبِ ما بارها و به دفعات بـرايـن     ”ملي مسئله“اهميت و ارتباط
برخورد تاريخيِ مشخص بايد داشت،  ”ملي مسئله“است كه، به   موضوع پافشاري كرده

و براي حلِ صحيحِ آن، ضروري است موقعيت تاريخي و اجتماعي، سـطـحِ تـكـامـلِ        
هاي تكامل هركشورِ معيـن، تـنـاسـب        هاي فوري و اساسي، خصوصيت جامعه، وظيفه

هـاي وسـيـعِ       نيروهاي طبقاتي درصحنه جهان و در درون كشور، و درجه فعاليت توده
طوردقيق محاسبه و ارزيابي گردد. محتوا   مردم، سطحِ آگاهي، آمادگي، و تشكلِ آنان، به

 ها يكسان نيست. درهمه دوران ”ملي مسئله“و اهميت 
ها در تعييـن سـرنـوشـت        درباره حق ملت” درهمين زمينه لنين، دركتاب خود به نام:  

دارد:    را چنين بيان مـي    ”ملي مسئله“، شالوده بينش ماركسيستي در خصوص “خويش
پرولتاريا... درعينِ حال كه برابريِ حقوق و حقِ يكسان را درمورد تشكيل دولت مـلـي      ” 

داند و  تر ازهمه مي حال اتحاد پرولترهاي همه ملل را باالتر و ارزنده قبول دارد، در همان
هرگونه خواست ملي و هرگونه جدايي ملي را از نقطه نظرِ مبارزه طبقـاتـي كـارگـران       

 ].264، صفحه منتخب آثار] “كند ارزيابي مي
اين ترتيب، مبارزه ملي تابعي از مبارزه طبقاتيِ سراسري اسـت، و جـدايِ از آن            به
تواند باشد. اين موضوع اهميت بسزايي داراست، زيرا در اوضاع كنوني مـنـطـقـه،         نمي
گـرا، از       طوركلي نيـروهـاي واپـس      هاي ارتجاعي، و به برداريِ امپرياليسم، دولت بهره

انـد.     اي پـديـد آورده         بار و نگران كنـنـده   هاي قومي و مذهبي وضعيت فاجعه شكاف
 ”مـلـي     مسـئلـه  “روي، برخوردهاي غيرمسئوالنه در زمينه چگونگي برخورد بـا     ازاين
هـاي روبـه گسـتـرشِ            تواند به مبارزه مردم ميهن ما با استبداد واليي و مداخلـه  مي

ترين وظـيـفـه       هايي جدي وارد آورد. مهم  امپرياليسم برضد استقاللِ مليِ كشور، لطمه
ملي با جنبشِ سراسري  هاي ملي براي لغوِ ستم دراين مرحله، تحكيمِ پيوند مياِن جنبش

 ضداستبدادي است.
آذر و خاطره قهرمانان شـهـيـد ايـن       21 درپايان، همراه با گراميداشت سالروز جنبش

 ”مـلـي   مسئله“كنيم كه، هرگونه مبارزه براي حلِ  جنبش، بارديگر براين نكته تاكيد مي
ها، به سرانجام خواهـد   تنها و تنها در چارچوبِ مبارزه سراسري و تحكيمِ پيوند ميان آن

 رسيد.
حزب توده ايران، طرفدارِ برابري كامل حقوق همه خلق هاي ايران و   

اقليت هاي مذهبي،  و خواهانِ اتحاد داوطلبانه آن ها در  چـار چـوب          
ميهن واحد، و برپايه حفظ تماميت ارضي ايران، است. بر اين اسـاس،     
حزب توده ايران، طرفدار سرسخت استقرار يك حكومـت فـدرال در       
ايران، و تأمين حقوق كامل خلق هاي ايران در تعيين سرنوشت خويش 

 است.
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  :“سازمان تأمين اجتماعي”تغيير قانونِ 
 بستر سازي براي غارت بيشتر زحمتكشان

هاي منتشر شده، در طول يكي دو هفته گذشـتـه،    خبر و گزارش
 ”سازمان تامين اجتماعي“ها و منافع كارگران در  از تهاجم به منبع

كـه بـه خـود كـارگـران و                 ها و منافعي كند، منبع حكايت مي
زحمتكشان ميهن تعلق دارد، و حاصل دسترنج سـالـيـان كـار و         
زحمت آنان بوده است. اين تهاجم به شكل و شمايلي جديد، اما نه  

اي را در بين  هاي جدي چندان ناآشنا، آغاز گرديده است كه نگراني
انـدازي بـه      زحمتكشان ميهن به وجود خواهد آورد. موضوع دست 

و غـارت آن از سـوي         “  سازمان تامين اجتماعي“هاي مالي  منبع
گـيـري در        جناح هاي انگلي رژيم، پديده جديدي نيست. سبقـت  

هـاي     هاي بيـن جـنـاح      غارت اين سازمان بسيار ثروتمند در نزاع
ها ادامه داشته و بـا     قدرتمند در حاكميت، در طول تمامي اين سال

نصبِ مرتضوي در راس اين سازمان از سوي احمدي نـژاد، ايـن       
ها، همچون روال سابق، به ضرر زحمتـكـشـان مـيـهـن          درگيري
گذراند. براي اينكه ميزان غارت و   يي جديد را دارد از سر مي مرحله

چپاول در اين سازمان از سوي سركوبگران حاكم روشن تر شـود،    
برانگيز است. بنا بر اين   ماه، تامل فروردين20، “ سايت فردا“گزارش 
هاي صاحب نفوذ در مجلـس گـروهـي از         برخي چهره”  گزارش:  

وابستگان خود را در شستا مشغول به كار كرده اند كه نگراني هاي 
سايـت فـردا در       “  آنان نيز طي هفته هاي اخير تشديد شده است. 

شركت سـرمـايـه گـذاري          ،”شستا“ادامه با ذكر اين موضوع كه 
، در شمار غول هاي اقتـصـادي كشـور      ”تامين اجتماعيسازمان “

نماينده مجلس در هيات مـديـره    200عضويت “است، مي نويسد:  
شركت هاي شستا در حالي است كه در همين حال جمع ديـگـري   
از نمايندگان، موضوع استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 
دليل انتصاب سعيد مرتضوي به سمت مدير عامل سازمان تامـيـن   

و به نقل از پرويز سروري، نمـايـنـده    “  اجتماعي را مطرح كرده اند.
متاسفانه با تغييرات پـي در پـي         ” تهران در مجلس، آورده است:  

مديريتي در چند سال اخير شاهد كاهش بهره وري و اسـتـفـاده        
بهينه از اين سازمان هستيم و افرادي كه تجربه الزم را نـدارنـد       

بر كسـي پـوشـيـده       “  براي تصدي اين سازمان معرفي مي شوند. 
همان سـاز و      “  استفاده بهينه” و “  بهره وري” نيست كه منظور از 

كارهايي است كه منافع ميليوني افرادي همچون سروري و ديـگـر   
افرادي ” همفكرانش در راس حاكميت را تامين كند و اشاره وي به 

در واقع تصدي شخصي است كه منافع آنان در ايـن      “  بي تجربه
سازمان را درخطر بيندازد. البته نبايد چنين برداشت شـود كـه بـا         
انتصاب مرتضوي قرار بوده و يا قرار است كه منافع اين سازمان به 
صاحبان اصلي آنان بازگردانده شود، بلكه بر عكس، دورخيـزهـاي   
جديد مبني بر تغيير قانون تامين اجتماعي به روشني نشـان مـي       

هاي الزم بـراي چـپـاول       ها بسترسازي دهد كه هدف از اين اقدام
منابع اين سازمان به سود جناحي ديگر در حاكميت و مثل هميشه 
به ضرر زحمتكشان و از جيب زحمتكشان است. براي اينكه ميزان  
گسترش و حساسيت اين سازمان در جامعه مشخص شود گـزارش  

ماه، جالب است. بر اساس اين گزارش، تا پايـان    ارديبهشت16ايلنا، 
نفر از جمـعـيـت كـل        366 و هزار240 و ميليون 34، 90آذر ماه سال 

انـد. بـيـش از            كشور، زير پوشش صندوق تامين اجتماعي بـوده 
ميليون نفر بـيـمـه      19ميليون نفر بيمه اصلي شده و نزديك به 11

بگيران اصلي اين سازمـان   تبعي شده عضو اين سازمانند. مستمري 
نفر، و مستمري بگيران تبعي نزديك بـه     500هزارو148 و ميليون2
ميليون نفرند. نگاهي به همين آمار به خوبي نشان مي دهد كـه     2

هاي ضد مردمي و در جهت مخالف منافع زحمتكشـان در     تصميم
اين سازمان پيامدهاي سنگيني دارند، و بر وضعـيـت نـيـمـي از          
جمعيت ميهن ما اثرهاي مستقيم و غير مستقيمي به همراه خواهد 
داشت. واقعيت اين است كه، چپاولگران حاكم در نتيجه شرايـطـي    

مان تحميل كرده اند به خوبي آگاهند كـه   كه به زحمتكشان ميهن
اش امـكـان پـذيـر        نظارت بر اين سازمان از سوي صاحبان اصلي

ميل آنـان هـمـيـشـه         و نيست، و به همين دليل عرصه براي حيف
فراهم بوده است. دورخيزهاي اخير در رابطه با تـغـيـيـر قـانـون            

ماه، در  آبان27نيز در همين راستا بايستي ارزيابي شود. ايلنا،   ”سازمان تامين اجتماعي“
گزارشي به تغييرهايي كه در اصالحيه جديد قرار است صورت بگيرد اشاره دارد، و مي 

اصالحيه مورد نظر سازمان تامين اجتماعي، شامل تغييراتي در خصوص سـن  ” نويسد:  
و سابقه بازنشستگي در مشاغلِ سخت و زيان آور، افزايش سهم حق بيمه كـارگـران،   

اي و درماني رايگان سازمان تامين اجتماعي، فـروش خـدمـات         كاهش تعهدات بيمه
درماني به بيمه شدگان، خصوصي سازي در مراكز درماني متعلق به سازمان تـامـيـن      
اجتماعي از طريق واگذاري مديريت اين مراكز، انتقال تـعـهـدات دولـت در حـوزه            
بهداشت عمومي به سازمان تامين اجتماعي، ايجاد اختيار براي دولـت در خصـوص       

“  درصدي حق بيمه دولت و موارد ديگـر مـي شـود.        3پرداخت يا عدم پرداخت سهم 
درصـد  9درصد به   7بنابر اين گزارش، بر اساس اصالحيه جديد سهم بيمه كارگران از 

شدگان به خدمات درمانـي   افزايش پيدا مي كند. در اليحه جديد دسترسي رايگان بيمه
شود و براي آن سقف مجاز تعييـن شـده اسـت. كسـانـي كـه                 سازمان محدود مي

مان را پيگيري مي كنند آگاهند كـه پـيـامـدهـاي اجـراي طـرح               هاي ميهن تحول
هاي اقتصادي و محدوديت هـاي   ها و شدت پيدا كردن تحريم ضدمردمي حذف يارانه

ارزي، دولت را وادار كرده است تا نسبت به تعهدهايش در ارتباط با نيازهاي درماني و 
دارويي مردم عمل نكند، و در نتيجه آن، به بحران خطرناكي دامن بزند كـه بـه از         

مان منجر خواهد شد. در صورت عـمـلـي        دست رفتن جان هزاران نفر از هم ميهنان
سازمان تامين “شدن اليحه جديد، تعهدهاي دولت در ارتباط با دارو و درمان مردم به 

شود، و در واقع هزينه اين امر مهم به دوش زحمتكشان ميـهـن    منتقل مي “ اجتماعي
قرار است وظايف دولت بـه سـازمـان        ” انداخته خواهد شد. بنابر همان گزارش ايلنا،  

تامين اجتماعي محول شود كه اين مسئله استفاده غير قانوني از منابع غـيـر دولـتـي       
برده شـده، قـرار اسـت سـن            در اصالحيه نام“  سازمان به جاي بودجه دولتي است. 

سـازمـان  ” هاي اصالحي جديـد:      بازنشستگي نيز افزليش يابد. بر اساس يكي از ماده 
[تأمين اجتماعي] مي تواند متناسب با سن اميد به زندگي در كشور به  تدريج شرايـط    

جالب اينكه، هـمـان     “  بازنشستگي را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزايش دهد. 
در اليحه به مبناي سن اميد به زندگي ” كند:   طور كه گزارش ايلنا هم به آن اشاره مي

اشاره نشده است. چنين به نظر مي رسد كه سازمان قصد دارد تا به تشخيص و تاييد،  
سن بازنشستگي را تعيين و بر اساس آن نسبت به سخت تر شدن شرايط بازنشستگي 
اقدام كند. سخت تر شدن شرايط بازنشستگي به معني دريافت بيشترين حق بيمـه و     

         پرداخت كمترين مستمري به بيمه شده است و به نظر مي رسد كه سـازمـان قصـد
نظر از اين موردها، موضوع خطرناك ديگر در اين اليحه و در  صرف“  درآمد زايي دارد. 

 ”سازمان تامين اجتماعـي “ضمير ارائه دهندگان اين طرح، چوب حراج زدن به اموال 
سازمان مي تواند نسبت به واگـذاري تصـدي مـراكـز         ” گويد:   گزارش ايلنا مي است. 

“ درماني ملكي خود با حفظ مالكيت و نظارت خويش به بخش دولتي اقدام نـمـايـد.      
الزم به يادآوري است كه، هم اكنون كه اين اليحه هنوز جنبه قانوني به خود نگرفتـه  

سـازمـان تـامـيـن        “است زحمتكشان ميهن بر اموال متعلق به خود، يعنـي امـوال       
نظارتي ندارند. در صورتي كه اين تغييرها در قانون به تصـويـب       گونه ، هيچ”اجتماعي

اي كـه بـنـا اسـت در            ها و ديگر مركزهاي درماني برسد، براي نظارت بر بيمارستان
هاي انگـلـي و      بخوان سردمداران حكومت و بنيادها و ارگان“[ بخش خصوصي“ اختيار
گر] قرار بگيرد چه تضميني وجود خواهد داشت. اين كامال مشخص است كـه       چپاول

هدف اصلي، خارج كردن اموال اين سازمان از دسترس صاحبان آن است. اينكه رونـد   
ها در آينده دقيقا به كدام سو سير كند را نمي توان پيش بيني كرد، اما با توجـه   تحول

به شرايط موجود و موردهاي مشابه پيشين، مي توان اين احتمال را داد كه اجراي اين 
گونه قوانين ضد كارگري با مشكل جدي مواجه نشود. دليل اين امر هم اين است كه  

اي كه به وسيله كارگران و از سوي كـارگـران      هاي مستقل و اتحاديه كارگري تشكل
هاي صورت گرفته به اين منظور هـمـواره بـا         ايجاد شده باشد وجود ندارند، و تالش

هـاي     هاي ابراز شده از سوي مـهـره     اند. مخالفت  واكنش خشن حاكميت مواجه بوده
هايي به دليل تضاد منافع حكـومـتـيـان و        گرچه در موقع “ خانه كارگر“شناخته شده 

هاي درگير در آن مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، اما تجربه نشان داده اسـت       جناح
كه در نهايت دستاورد ثابت و مستمري به نفع زحمتكشان ميهن نداشتـه اسـت. در        

الاقل اين موضوع را    ،”خانه كارگر“هاي اعضاي  با بازتاب ديدگاه“  ايلنا“همين زمينه 
به اثبات مي رساند كه اجازه مانور براي اين افراد به منظور تست افكار عـمـومـي و        

ها بـراي   اطمينان خاطر از اين است كه در صورت اشتباه محاسباتي بتوان از اين مهره
ماه، صادقي، كه عنوان رئـيـس    آبان29ها استفاده كرد. به گزارش ايلنا،  كنترل اعتراض

جامعه كارگري اجـازه    ” اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري را يدك مي كشد، گفت:  
تغيير ناعادالنه حتي يك بند از قانون تامين اجتماعي را به مدير عامل اين سـازمـان     

صادقي به خوبي آگاه است حتي اگر عزمي براي انجام اين ادعـا در وي      “  نمي دهد. 
باشد قادر نيست توانايي از عهده برآمدن چنين مهمي را ندارد، اما با توجه به ماهـيـت   
شناخته شده او، كمتر كسي است كه اين سخنان را چيزي بيش از رجزخواني بـدانـد.   
عالوه بر  سابقه آشكار وي در اقدام برضد كارگران و منافع آنان، او در ايـن زمـيـنـه       

 7ادامه  در صفحه 
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تالش ها بـراي  
نجات جان نسرين 
ستوده را بايد دو   

 چندان كرد!
 

بر اسـاس آخـريـن        
گزارش هـاي رسـيـده      
جان نسريـن سـتـوده،      
مبارزه حـقـوق زنـان،      

وكيل زنداني در بيدادگاه هاي رژيم واليت فقـيـه بـه      
شدت وخيم است و بايد تالش ها را در راه نجات جان 
او دو چندان كرد. به گفته همسر اين زنداني سيـاسـي،    

اكـنـون   رضا خندان، به نقل از صفحه فيس بوكش:       
وضع جسمي اش به حدي رسيده است كه بعيـد مـي     
دانم تا مالقات بعدي بتواند سرپا باشد. سـر گـيـجـه,        
اختالل بينايي, عدم تعادل در راه رفتن و فشار پايـيـن    
عالم هشدار دهنده ي وخامت حال اوست, در كـنـار        

به رغم همه فشارها نسـريـن سـتـوده        .الغري مفرط
مهرمـاه   26كه از روز همچنان به اعتصاب غذاي خود 

سـالـه اش        12در اعتراض به ممنوع الخروجي فرزند 
آغاز كرد ادامه مي دهد. به گفته رضا خندان، نسـريـن    

همين كه اين همه در مقابل يـك     :ستوده گفته است
خواسته ي بديهي مبني بر رفع ممـنـوع الـخـروجـي        
مهراوه مقاومت مي شود مفهوم اش اين است كه اينها 
براي او برنامه ريزي مفصلي كرده بودند. و اگـر مـن        
اعتصاب غذا نكرده بودم قصد داشتند اقدامات بعدي را 

در    1389شهريـور     13نسرين ستوده از   .شروع كنند
اقدام عليه امنـيـت   ” بازداشت است و در دادگاه به جرم 

ملي، تباني و تبليغ عليه نظام و عضويـت در كـانـون        
سال حبس تعزيـري،   6به تحمل “  مدافعان حقوق بشر

سال ممـنـوعـيـت      20سال محروميت از وكالت و  20
 .خروج از كشور محكوم شده است

دو سال پيش روزهايي پس از بازداشت اين فـعـال     
حقوق بشر كه وي دست به اعتصاب غذاي اعتـراضـي   
زده بود، زهرا رهنورد در پيامي خطاب به وي گـفـتـه      

كه در اين ايام، نه تنـهـا زنـان و         با توجه به اين :بود
ها، بلكه موكلين شـمـا و        ي در بند زندان مردان آزاده

فرزندان خردسالتان و همسر بلندهمتتان و از هـمـه         
مهمتر، وطن عزيزمان ايران، به وجود بانويي چون شما 
نيازمند است، از شما خواهشمندم به اعتصـاب غـذاي     

تان قوي و  كه روح و اراده چنان خود خاتمه دهيد؛ تا هم
ناپذير است، جسمتان نيز نيرومند بماند، تا همه  شكست

اي كه بر تارك آن،    با هم به پيشواز آينده برويم؛ آينده
درخشد و    آزادي، شادي، رفاه، برابري و دموكراسي مي

تـاكـنـون      ماند.  اي باقي نمي در آن هيچ زندان و زنداني
تعداد زيادي از فعاالن سياسي و مدني از وي خواسـتـه   

در همـيـن حـال        .اند كه به اعتصاب خود پايان دهند
سايت تغيير براي برابري گزارش داد كه دهها تـن از      
فعاالن جنبش زنان ايران با نوشتن نامه اي از وضعيت 

روز اسـت در        45وخيم نسرين ستوده كه بيـش از      
اعتصاب غذا به سر مي برد؛ ابراز نگراني كردند و روز     

گذشته، براي نشان دادن اين نگراني، مقابل دادسـتـانـي    
تهران جمع شدند تا نامه خود را به دادستان برسانند. آنها  
در اين نامه كه خطاب به دادستان كل تهران، جعـفـري   

آبادي، نوشته شده و به امضاي تعدادي از مدافعان   دولت
حقوق زنان رسيده بود، ضمن اعالم حمايت از خواسـتـه   
هاي نسرين ستوده، درخواست انتقال سـريـع وي بـه        

 47فعاالن زنان در       .بيمارستاني مجهز را مطرح كردند
مين روز اعتصاب نسرين ستوده خواهان مـالقـات بـا        
دادستان كل تهران بودند كه با اعالم ممكن نبودن ايـن  

نامه را به معاون دادستان، خدابخشي، تـحـويـل        ديدار،
 .دادند

حزب توده ايران، همراه با همه نـيـروهـاي    
مترقي و انسان دوست ضمن محكوم كـردن    
اقدام هاي غير انساني مقام هاي قضايي رژيم 
واليت فقيه و ادامه فشار و آزار زنـدانـيـان        
سياسي در بند از همه نيروهاي مترقي جهان و 

ايران مي خواهد تا تالش هاي خود  را براي نجات جان نسـريـن سـتـوده،          
  مبارزه آزادي خواه و پيكارگر  راه حقوق زنان ميهن مان،  تشديد كنند.

 
 زدگان آذربايجان شرقي كننده زلزله وضعيت نگران

با گذشت بيش از سه ماه از وقوع زلزله در منطقه ورزقان در استان آذربايجان شرقي، مـردم    
هاي كـافـي و الزمِ          دراين منطقه از دسترسي به سرپناه مناسب كماكان محرومند و از امكان

درماني، بهداشتي، و غذايي برخوردار نيستند. با فرارسيدنِ فصلِ سرما نگراني درخصوصِ زندگي  
اي بـراي   فرساي اين منطقه خطرات جدي است. سرماي طاقت  اين هم ميهنان ما دوچندان شده

ايسنا، در اواسط مهرماه، در گزارشـي،   همراه دارد. ويژه كودكان و سالخوردگان، به زدگان، به زلزله
زدگـانِ     وزير بهداشت شكايت زلزله” بود:   زده ورزقان، نوشته بااشاره به وضعيت ناگوار اهالي زلزله
هاي بهداشتي و حمام عنوان كرده و نسبـت بـه سـرمـاي          آذربايجان شرقي را كمبود سرويس

است . . . براثر بارش باران در منطقه ورزقان، چادرهـايـي       زده هشدار داده محيط در مناطقِ زلزله
گرفتگي شده و چادرهايي نـيـز كـه در         اند دچارِ آب ها  ومسيرِ سيالب برپاشده كه در داخلِ دره

اند. با رسيدنِ فصـلِ سـرمـا دمـاي           شده بودند، براثرِ شدت وزشِ باد برچيده ارتفاعات ايجادشده
هـمـچـنـيـن      “  گـردد.     رسد و شرايط زندگي دشوارتـر مـي     زده به منهاي صفر مي مناطقِ زلزله

زده اسـتـان        است مردم زلزلـه  نماينده ورزقان گفته” داد:   خبرگزاري مهر، اواخر مهرماه، گزارش
هزار واحد 30آذربايجان شرقي تا دوسال ديگر صاحب سقف نخواهندشد. به گفته اين نماينده از  

 200زدگان آماده كند، تاكنون تنها    مسكوني كه قراربود دولت تا نزديكيِ فصلِ سرما براي زلزله
طرح تسريع در بازسازي ” است . . . نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با فوريت     واحد آماده شده

 “اند. مخالفت كرده “زده آذربايجان شرقي مناطق زلزله
كـرد:        مـاه، اعـالم       نيز به خبرگزاري ايلنا، آبـان  “ سازمان امداد و نجات“ازديگرسو، رييسِ 

زده پتوي خود را روي گوسفـنـدان    حدي است كه روستاييانِ زلزله سرماي هوا دراين مناطق به” 
اند. تغييرات جوي و سرما جانِ بسـيـاري را       ها بدون طويله رها شده كشند، زيرا همچنان دام مي

 “كند. تهديد مي
هـاي     نسبت به شيوعِ بيماري “ وزارت بهداشت“شد كه، مسئوالنِ  دريك گزارشِ ديگر اعالم

گـزيـدگـي،     هاي بهداشتي و پزشك و نيز حيوان اند. سرمازدگي، نبود امكان  واگيردار هشدار داده
هاي منتشر شـده، حـاكـي از         وجود آورده است. تمامي گزارش  شرايط وخيمي را براي اهالي به

است. تاكنـون    زده ما در استان آذربايجان شرقي  ميهنانِ زلزله كننده هم بار و نگران  وضعيت اسف
از حد حرف و شـعـار      “ اسالمي ربط جمهوري هاي ذي ارگان“و ديگر  “ دولت“هاي  تمامي وعده
نژاد درهمان هفته اول وقوعِ زلزله بـا سـروصـدايِ زيـاد          اند. دولت ضدملي احمدي  فراتر نرفته

سرپناه نخواهد بـود. پـايـگـاه           يي بي زده ماه هيچ خانواده زلزله بود كه، تا پايانِ آبان كرده  اعالم
رييس جمهور ضـمـن   ” بودند:   ماه، گزارش داده  آبان 11رساني دولت و خبرگزاري فارس،  اطالع

زده استان آذربايجان شرقـي ركـوردي      زده گفت، در بازسازي مناطقِ زلزله ديدار از مناطقِ زلزله
درجهان ثبت شد كه به راحتي قابل شكستن نيست[!!] . . . اميدوارم همانطور كه پيش بـيـنـي          

اي بدون  بود اين روند به سرعت ادامه يابد به نحوي كه تا پايان آبان ماه ديگر هيچ خانواده شده
ميليون كمك بالعوض و   2هاي آنان آسيب جزيي ديده  اشااهللا به كساني كه خانه خانه نماند. ان 

البتـه بـايـد      “  يك و نيم ميليون وامِ ارزان قيمت اعطا خواهدشد تا منازلِ خود را بازسازي كنند. 
يك ركورد تاريخي در جـهـان       “عنوان  شده، آنچه با  تاكيد كنيم كه، با توجه به آمارهاي ارايه 

سازمـانِ امـداد و       “نژاد است. به تصريحِ رييس   هاي وقيحانه احمدي گرديده است، دروغ ”ثبت
هـاي     در مجلسِ نهم، مسئله بازسازي مـنـطـقـه     “ هريس“و “  اهر”، و نماينده شهرهاي“ نجات
، سايت رسمي مجلس، از قـولِ      “ خانه ملت“بخش نيست. سايت   روي رضايت زده به هيچ زلزله

شده اما رييس جمـهـور     واحد مسكوني تاكنون ساخته12 يك هزارو” نماينده اهروهريس نوشت:  
هزارواحد است؟ 3گويد اين خرابه  هزار واحد مسكوني ساخته شده، چه كسي مي3كند  اعالم مي

ساخت هزار واحد مسكوني هم كه ساخته شده سقف ندارد و فقط ديواراست. تعداد ديگري نـيـز    
است . . . حتي مصالحِ ساختماني براي ادامه ساخـت      در مرحله زيرساخت و خاكريزي باقي مانده

بـار     عالوه، عضوِ كميسيون عمران مجلس نيز با تاكيد به وضعيت فاجعه به“  و سازها وجودندارد. 
ميليون تومان تسهيالت مسكن به دو هـزار      2اهالي ورزقان اعتراف كرد كه، تصويبِ پرداخت 

ميليون 1زده تاكنون عملي نشده، و استانداري آذربايجان شرقي هم  هاي زلزله نشين منطقه اجاره

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 است. وام بالعوض به مردمِ منطقه را پرداخت نكرده 
فـرسـا در بـدتـريـن و               زده در سرماي طاقـت  ميهنان زلزله هزاران تن از هم

فقيه و كـلـيـه       اند. رژيم واليت  حال خود رها شده ترين شكلِ زندگي به غيرانساني
تـريـن    ها كم هاي مرتبط با آن نهادهاي آن اعم از دولت، مجلس، و ديگر سازمان

كنند. نبايد گـذاشـت مـردمِ        مسئوليتي نسبت به جان و زندگي آنان احساس نمي
زدگـان و تـامـيـن          محرومِ ورزقان در خاموشي فراموش شوند. رسيدگي به زلزله 

دوسـت     بايد با پيگيري ازسوي همه نيروهاي مترقي و انسان هاي آنان مي خواسته
 دنبال گردد.

 
 “هاي وكال اتحاديه سراسريِ كانون“فشارِ ارتجاع به 

 “هاي وكال اتحاديه سراسريِ كانون”پلمپِ دفترِ 
سازي و  ها پرونده مسئوالنِ قوه قضاييه جمهوري اسالمي سرانجام پس از مدت

وجـود  ” هاي وكال را با استـنـاد بـه         تهديد، حكمِ پلمپِ اتحاديه سراسري كانون
اين ترتيب يكي از نهادهاي مسـتـقـل و         صادركردند. به  “ هاي غيرقانوني فعاليت

 است. مدافع استقاللِ رأي و عملِ وكالي كشور، از فعاليت بازمانده
هاي وكال، و اصوالً برخورد قوه قضاييه بـا     پلمپِ دفترِ اتحاديه سراسري كانون

دور از انتظار نبـود.   “ قانونِ مجازات اسالمي“ويژه پس از تدوين و تصويبِ  آن، به
فقيه به رياست قوه قضـايـيـه، و       از زمان برگماريِ صادق الريجاني از سوي ولي

و “  رازيـنـي  “فـقـيـه مـانـنـد:             هاي رژيم واليت ترين چهره نصبِ برخي از بدنام
زنـدانـيـان    67كشتار سال  “ فاجعه ملي“اندركاران  از جنايتكاران و دست“[ رئيسي“

]    خورشيـدي 70اي دهه  هاي زنجيره هاي اصلي قتل از عامل ]”اي اژه“سياسي] و  
هـاي     هاي مستقل و تهديد كانـون  هاي كليدي اين قوه، برخورد با وكيل در پست

تري نسبت به گذشته پيدا كرد. بـازداشـت و صـادر كـردن             وكال بعدهاي وسيع
هاي اخيـر، و     هاي متعهد و فعال در ماه هاي ناعادالنه براي شماري از وكيل حكم

گـرايـان    نمايانگر عزم واپس ،”هاي وكال پلمپ اتحاديه سراسري كانون“اينك نيز 
در حذف نهادهاي مستقل وكال و به حاشيه راندن بيش ازپيش وكيل مستقل در   

هاي منتشـر شـده از        هاي قضاييِ جمهوري اسالمي است. مطابقِ گزارش  دادگاه
آبان ماه، مقامات قضايي در دادسرايِ تهـران حـكـم      17 جمله در خبرگزاري مهر،

 “ هاي غيرقـانـونـي    فعاليت” دليل  را به “ هاي وكال اتحاديه سراسري كانون“پلمپِ 
، “ هاي غـيـرقـانـونـي        فعاليت” صادر كردند. علت اين اقدام عالوه بر به اصطالح  

 “كانون وكالي مركز“در آزمون سال گذشته وكالت كه از سوي  “ابهامات بسيار“
بار مسئوالن قوه قضاييه، دست در   است. درواقع، اين   بود، عنون شده انجام گرفته 

سازي و ايـراد       نژاد، با پرونده دست نهادهاي امنيتي و وزارت كشور دولت احمدي
هاي مستقل و نهادهاي مـرتـبـط بـا آنـان           به مقابله با وكيل “ اتهاماتي حقوقي” 

خـبـر   ” آبان ماه، خاطرنشان سـاخـت:        21پرداختند. دراين زمينه، روزنامه اعتماد، 
هاي وكالي دادگسـتـري    منتشره . . . مبني براينكه دفتر اتحاديه سراسري كانون   

(اسكودا) پلمپ شده  . . . در آستانه برگزاري آزمون كارآموزي وكالت، عـجـيـب           
رسيد . . . اين براي نخستين باراست كه از كميسيون تعـيـيـن تـعـداد            نظر مي به

درادامه گزارش يـادآوري  “  شود.  كارآموزان وكالت كانون وكالي مركز شكايت مي
نايب رييس كانون وكالي دادگستري مركز گفـت، كـانـون وكـالي         ” شود:   مي

است و قانون ديگري هـم      به وجودآمده 1331دادگستري مركز طبق قانون سال 
تحت عنوان قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت  1376بعد از انقالب اسالمي در سال 

هـاي دادگسـتـري         توان گفت كانون شد كه مي دادگستري به قانون قبلي اضافه 
اند . . . ادعاشده كه اتحـاديـه سـراسـري وكـال              صورت قانوني به ثبت رسيده به
شده است كه . . . اتحاديه بـه ثـبـت          كند و شنيده صورت غيرقانوني فعاليت مي به

نظر بنده الزم نبوده كه طبق ماده احزاب، اتحاديه وكال به ثـبـت    است، به نرسيده 
برسد، زيرا اتحاديه وكال فعاليت حزبي ندارد و يك موسسه غيرانتفاعي است. . .       
درمورد پذيرش تعداد كارآموز و در واقع پذيرش تعداد مشخص وكال در آزمـونِ      

 “وكالت اين خواست كانونِ مركز نيست. بلكه خواست سيستم قضاييِ كشوراست.
نـيـز    “ هاي وكالي دادگستري ايـران  اتحاديه سراسري كانون“عالوه، رييس  به
استدالل ما اين است كه اتحاديه وكال نماينـدگـي انـجـام امـور          ” داشت:    اعالم
ها در زمينه اجرايي . . . را برعهده دارد و ازآنجايي كـه كـانـون وكـالي               كانون

كـنـد و      دادگستري مستقل است . . . لذا اتحاديه وكال به عنوان نماينده عمل مي   
 “است. ها به ثبت رسيده  طور قانوني در اداره ثبت شركت به

سـازي بـراي        هاي شجاع و مستقل، و پـرونـده     هرروي، رويارويي با وكيل به
هاي وكالي دادگستري، برنامه هدفمند ارتجاعِ حـاكـم در        نهادهايي نظير كانون

هاي  سركوبـگـرانـه  بـر ضـد             راستاي تحميلِ قوانين ضدانساني و تداوم اقدام
جهت نبود كه همزمان با اعمال فشار ارتـجـاع بـر       نيروهاي دگرانديش است. بي 

هاي مستقل در    ، يكي از وكيل“ هاي وكالي دادگستري اتحاديه سراسري كانون“
در روزنـامـه      “ ها و ابعاد اسـتـقـالل نـهـاد وكـالـت            ريشه” يادداشتي با عنوان:  

هنوز فلسفه و محدوده استقالل نهاد وكالـت و    ” آبان ماه، تصريح كرد:  22اعتماد،
منافع اجتماعي آن تعيين نشده، درحالي كه منافع و مصالح آن [استقالل وكـيـل]    

ها، مطبوعات آزاد، مـراجـع    ويژه احزاب، اقليت براي ساير اقشار مردم به ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران ...
هاي سياسي . . . بيش از منفعت و مصلحت آن بـراي          عملي و تشكل

خود وكال است . . . طرفه آنكه هرگاه نهاد وكالت مورد حمله قرارگرفته    
اند، همزمان يا بعد ازآن نهادهاي فـوق     يا درصدد محدوديت آن برآمده

هايِ  كانون“  است.  [احزاب، مطبوعات آزاد . . .] نيز از گزند مصون نمانده     
ها، نهادهاي مسـتـقـل و       وكاليِ دادگستري و اتحاديه سراسريِ كانون

هـا     آيند كه تداومِ حضورِ سالـم و سـازنـده آن          شمار مي اي به مردمي
 درجامعه از اهميتي جدي برخوردار است.

 
 

 فقرِ روبه گسترش در كشور
وقـفـه      كليه آمار و ارقام و برآوردهاي اقتصادي حاكي از گسترش بي

 فقر در سراسرِ كشور است.
دهنده  نشان “ مركزِ آمار جمهوري اسالمي“هاي  انتشارِ آخرين گزارش
اسـت. روزنـامـه          بارِ رشد پديده فقر درجامعه  بعدهاي دردناك و فاجعه

ماه، ضمن تحليلِ گـزارشِ مـركـزِ آمـار،          جهان صنعت، در اوايل آبان
دهد دسترسـي بـه      مي هاي كارشناسي نشان بود كه، ارزيابي  تاكيدكرده

است. بـررسـي       تغذيه مناسب براي اكثريت مردم دشوارتر از پيش شده
هاي فقر در گزارش مركز آمار مويد اين واقعيت است كه، سهمِ  شاخص

درصد رسـيـده    68/  50هزينه مواد خوراكي در سبد خانوارها به بيش از 
است و اگر سطحِ دستمزد كارگران، كارمندان، آمـوزگـاران، و ديـگـر         

دسـت     مزدبگيرانِ كشور را به نرخِ تورم مقايسه كنيم، اين نتيجـه بـه    
معضلـي جـدي و         آيد كه عدمِ تامينِ امنيت غذايي براي جامعه به مي

اسـت. افـزون بـرايـن،             خطرناك براي حال و آينده كشور بدل شده 
ميزان فقرِ مطلـق درايـران     ” كرد:   خبرگزاري ايلنا، اوايل آبان ماه، اعالم

سال گذشته شـدت فـقـر افـزايـش          7درصداست[.] در     32تا  25بين 
است. فضاي مـوجـود      پيداكرده، ضمن آنكه نابرابري نيز افزايش داشته

همچنين بايد به گـزارشِ    “  نشان از رشد نابرابري و گسترشِ فقر دارد. 
اشـاره   “ ريزي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهـوري  معاونت برنامه“

است. درگـزارش       كرد كه، با صراحت مجبور به اعتراف به اين امر شده
هـاي بـااليـي       گردد: ميانگينِ تفاوت سهمِ دهك  اين معاونت اعالم مي

هاي پايين (فقرا) در جمهوري اسالمي يكي از    يعني ثروتمندان با دهك
ها درميان كشورهاي درحالِ رشد و پيشـرفـتـه     باالترين نسبت و تفاوت
ريـزي و       معاونت برنـامـه  “آبان ماه، به نقل از 3است. خبرگزاري مهر،  

  دركشورِ ما سهـم دهـك    ” نوشت:   ”نظارت راهبردي رياست جمهوري
طور متوسط طي  بااليي (ثروتمندان) به سهمِ دهك پايين (فقيرترين) به    

است كه درمقايسـه بـا ارقـامِ          درصد بوده 16 /3هاي اخير بيش از  سال
 “دهد.  مي  هاي جدي نشان المللي توزيعِ نابرابرِ درآمد را در دهك بين
هاي همـگـانـي پـس از انـتـشـارِ               همين دليل بسياري از رسانه به

مـعـاونـت    “و بـرآورد      “  مركزِ آمار جمهوري اسـالمـي    “هاي  گزارش
، با صراحت هرچه تمام اعالم كـردنـد     “ ريزي و نظارت راهبردي برنامه

خطر افتادن معيشت و امنيت به عنوان دو نياز اساسـي بـراي      كه، با به
رفتنِ امنيت اجتماعي نـاشـي از      طوركلي احساسِ ازبين ماندن و به زنده 
 تواند منجر به فروپاشي نظمِ اجتماعي شود. هاي معيشتي، مي بحران

كميسيونِ بهداشت مـجـلـس      “گيري رييس  ژرفاي سخنان و موضع
مـاه،   آبان 15داراي اهميت جدي است. خبرگزاري ايلنا،  “ شوراي اسالمي

اي سراغ نداريم كه درآن منظرِ رواني  اكنون هيچ حوزه هم” گزارش داد:  
درصد جـمـعـيـت     70توان گفت بيش از  نباشد و مي هم ريخته جامعه به

دارند . . . اگر مردم مشكل مـعـيـشـتـي          كشور منظرِ رواني بهم خورده 
خـوديِ خـود حـل         باشند بسياري از مشكالت رواني جامعه به  نداشته

صورت جـدي درگـيـر مشـكـالت           شود. وي با بيان اينكه مردم به  مي
شدن جامعه . . . گفت، درجامعه كنوني مـردم        معيشتي هستند، از قطبي

يا فقيرند يا غني، ديگر قشر متوسط كارمند نداريم چراكه افزايش نـرخِ    
است . . . مـردم      تورم بشدت منظر رواني جامعه را تحت تاثير قرار داده 

كنند . . . وقـتـي             نگرانند كه درصورت بيماري چه سرنوشتي پيدا مي
ها با هزار زحمت حتي با فروش اموالشان هـزيـنـه سـنـگـيـن           خانواده

كنند، اما بعد به دليل نبود اشتغـالِ   تحصيل را براي فرزندانشان مهيا مي
شود تـا سـالمـت       فرزندشان بيكارند، بدون شك اين مساله موجب مي

ها تحت تاثير قرارگيرد . . . در جامعه كنوني تنها خانـوارهـاي       رواني آن
 “باشند. دهك اول تا سوم شايد نگراني نداشته

    صريحي فارغ ازهرگونه توضيح و تفسيري، وضـعـيـت چنين اعتراف
اجتماعـي   -هاي اقتصادي ما را در اثر اجراي برنامه بارِ مردم ميهن فاجعه

جويانه خارجي را  هاي ويرانگر و مداخله فقيه و نيز اثرِ تحريم رژيم واليت
 فشارد. دهد. فقرِسياه گلوي اكثريت مردمِ كشور را مي  نشان مي
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مقابل، بين ديگر نيروهاي اصالح طلبان نشانه هاي مثـبـتـي (بـا        
توان ديـد.   هاي گذشته، را مي برخي تناقض ها) بر پايه درك اشتباه 

 ،”سازمان مـجـاهـديـن انـقـالب اسـالمـي            “در اين مورد بيانيه 
ماه، با مضون راه حل خروج  از بحران كنوني كشور، يكي از  آبان24

هـاي     برانگيز است. اين بيانيه بعد از تشريح جنـبـه    هاي توجه نمونه
حيات ملـي و    ” نسبت به  از داخل و خارجكليديِ بحران و تهديدها 

درستي، رهبري ولي فقيه را دليل پيش  ،  مستقيماً، و به“ آينده ايران
آن چه تا كنون گفتيم تصويري مجمل و ” داند:    آمدن اين وضع مي

هاي داخلي، خـارجـي،    درعين حال گويا از واقعيات كشور در عرصه
مديريت و حكومت بود كه جملگي دستاورد الگوي حكمراني قدرت 

هاي پيش از آن براي  مطلقه فردي طي هفت سال گذشته و تالش
محو اساس جمهوريت و استقرار يكه ساالري به جـاي آن بـوده       

سازمان مـجـاهـديـن انـقـالب           ” جالب توجه اينكه، بيانيه  “ است. 
صورت مستقيم با مسئله انتخابات آزاد در چـارچـوب        به  ،”اسالمي

راه حل خروج از بحـران  ” نظام موجود برخورد مي كند، و مي گويد:
عمومي حاكم بر كشور و نظام، آن چنان كه برخي ديرهنگام تصور 

كنند نمايشي از انتـخـابـات آزاد بـا حـفـظ              و تجويز كرده و مي
ساختارهاي مخرب كنوني قدرت نيست. امروز مشكل كشور بسـي   

شد ميزان مشاركت  فراتر از مسئله انتخابات است. اگر در گذشته مي 
ها عامل مصونيت  در انتخابات را همچون آمار شركت در راهپيمايي

كشور در برابر تهديدها دانست، امروز چنين انتخاباتي فاقد ظرفيـت  
هاي متعددي است كه كشور را درگير خـود     الزم براي حل بحران

درستي بـه ضـرورت      بيانيه اين سازمان همين طور به “ كرده است. 
طـور     كند و آن را بـه  تغيير ساختار حكومت مطلقه واليي اشاره مي

 ”تلويحي با برجسته كردن نظر ميرحسين موسوي بيان مي كنـد:     
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران معتقد است مسئله كشـور    

هاي آينده نه مسئله انتخابات رياست جمهوري بلكه مسئله  طي ماه
بنيادين شيوه مديريت و اداره كشور و الگوي حـكـمـرانـي اسـت.        

 17الگويي كه اگر برپايه پنج اصل مطرح شده در بيانيه شـمـاره       
مهندس موسوي بنا شود خود راهگشاي بسـيـاري از مشـكـالت         

اعـالم  )  1موجود خواهد بود. اين اصول به اختصار عبـارتـنـد از: (          
مسئووليت پذيري مستقيم دولت در مقابل ملت، مجلـس، و قـوه       

تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز براي انتخابات ها، )  2قضاييه، ( 
) 4آزادي زندانيان سياسي و احياي حيثيت و آبروي آن هـا، (        )  3(

آزادي مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه هاي توقيف 
به رسميت شناختن حقوق مردم براي اجتماعات قانونـي  )  5شده، و( 

قـانـون      27و تشكيل احزاب و تشكل ها و پايبندي كامل به اصل 
هاي بيانيـه   حزب توده ايران با حمايت از لزوم تحقق اصل “ اساسي. 
سازمان مـجـاهـديـن     “گفته موسوي،  با اين قسمت اعالميه   پيش

“ بنيادي الگوي حـكـمـرانـي    ” نيز در مورد مسئله  “ انقالب اسالمي
زمينه حركت قاطعانه و    كامال موافق است و آن را همخوان و پيش

دانـد. از ايـن           مـي “  طرد رژيم ولي فـقـيـه     ” سوي  گريزناپذير به
بايد همچون  ”سازمان مجاهدين انقالب اسالمي“هاي بيانيه  بخش
هايي مثبت استقبال كرد. ولي بيانيه اين سازمـان در بـاره         عالمت

و ارائه دادن نقشـه  “  بنياد الگوي حكومت” چگونگي تحقق تغيير در 
اي است كه بـايـد    راه به جلو، دربر دارنده نقصان و ابهام بسيارجدي

طور مستقم به چالش كشيد و رفع كرد، زيرا هنوز نگـاه و     آن را به
رهـبـري   ” اميد آن  به سوي تغيير از باال و تقاضا كردن  از خـود      

براي تغيير ماهيت استبدادي نظام حاكم اسـت، و در      “  ديكتاتوري
راه حل واقعي براي خروج از بـن بسـت و         ” اين مورد  مي گويد:  

بحران، اتخاذ تصميمي تاريخي از سوي حاكميت و به ويژه شخص 
رهبري در تغيير الگوي حكمراني و اصالح بنيادين استراتژي كنوني 
حاكم بر اداره نظام و كشور است. در اولين گام تالش در جـهـت        

اعتمادي در درون مـرزهـاي      حل بحران مشروعيت و رفع خالء بي
ملي است. اين هدف تنها و تنها با بازگشت واقعـي و صـادقـانـه          
حاكمان به سوي مردم و آشتي با ملت و تمكين در برابر حق ذاتـي  
و قانوني و ملي آنان در مشاركت و تعيين سرنوشت خويـش و بـا       
تالش صادقانه براي برقراري حكومتي دموكراتيك از طريق اجراي 

تنازل قانون اساسي و جايگزيني الگوي حكومت مردمساالر بـه     بي
جاي الگوي حكومت فردي متكي به نيروي نظامي / امنيتي محقق  

 ادامه  ديكتاتوري حاكم تغيير ماهيت ...

  7ادامه  در صفحه 

اي، كه عامدانه و دانسـتـه    بايد پرسيد كه، چرا و چگونه شخص علي خامنه“  شود.  مي
مسئول و شكل دهنده اين حكومت مطلقه است، حاضر و يا مجبور به  تغييـر دادن    
نظام  و رو كردن به سوي آزادي و دموكراسي خواهد شد؟  واضح است كه پنج اصل 

 ”سازمان مجاهدين انقالب اسالمـي “ميرحسين موسوي، كه در اعالميه  17” بيانيه “
“ سـاالري    حكومت مطلقه و يـكـه  ” در حكم تغييرهاي الزم  به منظور برون رفت از 

مـحـقـق شـونـد.         ”فقيه واليت“اند، نمي تواند در همزيستي با اصلِ  برجسته گرديده
گاه به تغييري كه به محـو   ، هيچ”واليت“، آمران و مأموران دستگاه “ رهبر” بنابراين، 

كامل آنان از روبنايِ سياسي منتهي گردد دست نخواهند زد، و در راستاي بقاي خود، 
شدت مبارزه خواهند كرد(همـسـان اوضـاع        با تكيه به  سركوب، با امكان بروز آن به

بافتـه بـا      هم هاي كالنِ به كنوني كشورمان). همين طور، منافع ماديِ عظيم سرمايه  
هاي سياسي در هرمِ قدرت ديكتاتوريِ حاكم، بقاي حيات انگلي خود را در گـروِ   جناح

پـيـش    “ پنج اصـل   “بينند، و مانعي عظيم بر سر راه  بقاي حكومت مطلقه واليي مي
ناپذيرِ مردم كشور ما با روبـنـايِ سـيـاسـي         گفته خواهند بود. اين همان تضاد آشتي 
خوارِ غيرتوليدي است، كه تنها با طـرد ولـي      استبداد حاكم و زيربنايِ اقتصادي رانت

 “ سازمان مجاهدين انقالب اسالمي“فقيه، اين تضاد عمده حل خواهد شد. تقاضاي  
و تمكين در برابر مـردم، درعـمـل      “  آشتي با ملت” حكومت مطلقه  براي “  رهبرِ” از 

طـور وضـوح        يعني در خواست خودكشي كردنِ ديكتاتور از خود ديكتاتور، كـه بـه    
ماه مـحـمـد     آبان30 گرايانه و غيرواقعي است! در اين مورد، سخنرانيِ  يي ذهن خواسته

برانگيز است: خاتمي، نقشِ محوري مردم در حكومـت، و مـوضـعِ          خاتمي نيز توجه
ما بايد اين مسـألـه را     ” كند:    اصالح طلبان نسبت به آن، را بدين صورت مطرح مي

روشن كنيم كه آيا اصالحات يعني فقط در حكومت بودن؟ يا با مردم بـودن؟ اصـالً     
حكومت براي حكومتگران؛ ولي بايد حق و حرمت و جايگاه و معيشت مـردم پـاس     

اين بيان خاتمي از نقشِ محوري مردم را نيز مي توان حركتي مثبت به  “ داشته شود. 
سوي تكيه به نيروي مردم دانست، البته بسته به اين است كه آقاي خاتـمـي شـرح      

خصوص با توجه به   دهد كه اين امر در نظام ولي فقيه چگونه مي تواند تجلي يابد، به
بايد همه قانون اساسي اجـراء    ” اظهار اين نظر ديگرِ خاتمي در همين سخنراني، كه:  

بشود. قانون اساسي هم واليت فقيه دارد و هم حقوق مردم، هم مـنـبـعـث بـودن           
حكومت از رأي مردم و هم مسئول بودن حكومت در برابر مردم و هم قدرت مـردم    

جا كردن حكومت بدون توسل به زور. همه اينها در قانون اساسـي اسـت و         در جابه
همه آنها بايد اجرا شود. البته اين به هيچ وجه به اين معنا نيست كه قانون اسـاسـي      
عيب ندارد[،] قانون اساسي هم امر بشري است اما مالك و معيار همه ما در عـمـل     

قـانـون   ”  اين قسمت از صحبت خاتمي كه مـي گـويـد:          “ بايد قانون اساسي باشد. 
دهـد     ، نيزداراي عنصر مثبتي اسـت كـه نشـان مـي          “ اساسي هم امر بشري است

مشروعيت دستگاه حكومت بر مبناي الهي و حكومت نماينده خدا بر زمين نـيـسـت،    
است كه ساخته دست بشر است، پس مي توان و بـايـد      ”قانون اساسي“بلكه مرجع 

آن را تغيير داد. ولي  برخالف نظر محمد خاتمي، قانون اساسي موجود فـقـط دچـار       
در تضاد با حق مردم بوده اسـت، و       “ اصل واليت فقيه” عيب نيست، بلكه در مورد 

عمد، مشروعيت حكومت بر اساس اراده مردم را نـفـي      طورقاطع و به مضمون آن به
خصوص تجربه دوره رياسـت جـمـهـوري        هاي عريان كنوني، و به مي كند. واقعيت 

، در صـورت    ”منبعث بودن حكومت از رأي مردم” محمد خاتمي، مؤيد اين است كه:  
پذير نخواهد بود، و در بر همان پاشنه خواهد چرخيد. اصرار   وجود واليت فقيه،  امكان

يي نـه   ورزيدن در جهت خالف اين منطق و عدم توجه به تجربه آزموده شده گذشته
چندان دور، به تالش براي گذارِ كشور ما از استبداد وامكان  طرد حكومت مطـلـقـه    

 گونه كمكي نمي كند.       هيچ
تبار بـا خـبـرگـزاري ايـلـنـا،               يك نكته مثبت ديگر را در مصاحبه عليرضا علوي

روي از وقايـع،   درستي در رد برخورد انفعالي، دنباله توان دريافت، كه به ماه، مي آبان23
طلبان بسـتـگـي     آينده كشور به تصميم اصالح” شود:   ها، يادآور مي هاي جناح و كنش

تبار با اشاره به اينكه در انتخاباتي كه نمايش دموكراسي اسـت نـبـايـد        علوي “ دارد. 
هـاي ديـگـران كـار          به شكل اصولي درگير شدن در بازي“شركت كرد، مي گويد:  

تـوان بـه      درستي نيست اما من معتقدم حتي در صورت فراهم نبودن شرايط نيز نمي
تبار همراه با بيان كـردن اهـمـيـت        برانگيز آنكه، علوي توجه “ توجه بود.  انتخابات بي

هاي انتزاعي و شعارگونه، بـه   ، بدون غرق شدن در بحث“ دموكراسي و جامعه مدني” 
معناي جامعه مدني وقتـي بـروز پـيـدا         ” كند:   هاي ظريف و مهم اشاره مي اين نكته

كند كه مردم در دفاع از حقوق خود وارد صحنه شوند. به عبارت ديگر جـامـعـه        مي
شـود و مـردم          هايي كه به صورت مستقل در كشور ايجاد مـي    مدني يعني تشكل

هاي خود را پيگيري كنند. ضمن ايـنـكـه        ها منافع و مصلحت توانند از طريق آن مي
نبايد فراموش كرد كه ايجاد دموكراسي تنها با داشتن مسئوالن دموكـرات مـيـسـر       

اي دموكرات نيز دارد كه اين جامعه دمـوكـرات هـم       شود و نياز به ايجاد جامعه نمي
گو است. البته مشكل جامعه ما در حال حاضر تنها فقدان دموكراسـي    و محصول گفت
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نيست بطور مثال مشكل اقتصادي كه امروز در كشور گريبـان گـيـر آن        
در     “ هستيم ممكن است حتي با دموكراتيزاسيون نيز ادامه پـيـدا كـنـد.         

از باال بـه  “  دموكراسي” تبار بايد گفت كه، طراحي  تصديق نظرِ آقاي علوي
پايين و دور از منافع مادي و خواسته مبرم مردم در قالب شعارهاي انتزاعي 

، در نهايت نـخـواهـد      “ جامعه مدني -انتخابات آزاد -دموكراسي” پيرامون 
هاي وسيعي از قشرهاي زحمتكشان را بـه       توانست پشتيباني حياتي طيف

هاي زحمتكش جامعه با پـوسـت و      خود جلب كند. اكثريت قشرها و طبقه 
گوشت خود اثرهاي مخرب ديكتاتوريِ حاكم را حس مي كنند و ديـگـر       
دوران تفسيرهاي معنوي، چه از نوع دين ساالرانه محـدود بـه كـرامـت         

، سپري “ بازار آزاد” تر آن در قالب دموكراسي صوريِ  انساني و يا نوع مدرن
سـاالريِ     بي اعتنايي به منافع مادي زحمتكشان و ارائه مـردم    .شده است
بدون اتكاء به مردم و نيروهاي اجتماعي به منـظـور    -شده از باال مهندسي

هاي مـادي   ها و الزام گذار و پايه ريزي آن در سطح ملي، و بدور از واقعيت
هاي اصلي اصالح طلبان حكومتي بـود:   يكي از ضعف -زندگي زحمتكشان

و باندهاي حامي احمدي نژاد به “  رهبر” اين اشتباه و نقطه ضعف، از سوي 
هدف باز پس گرفتن تمامي دستاوردهاي سياسي اصالح طلبان با موفقيت 

تبار گويـاي تـجـربـه        سخنان عليرضا علوي .مورد سوءاستفاده قرار گرفت
توانـد   هاي آنان مي مهمي از گذشته و لزوم توجه به نيروي مردم و خواست

 باشد.   
ها، واقـعـيـتـي        اوضاع كنوني كشورمان، با وجود همه بعدها و پيچيدگي

يي تعيين كننده در خود دارد، و آن اين است كه، گزينـه   بسيار ساده و نكته
غير از پشتيباني واقعي از جنبش سبز و رهبران و فعاالن پيشـرو   ديگري به

هاي دربردارنده تـعـداد    ها و وبالگ آن وجود ندارد. توليد اقيانوسي از سايت 
هـا و       هاي شخصي، و برگزاري  كـنـفـرانـس         شماري مقاله و عقيده بي

گاه جايگزيني براي جنبش سبز و اعتـبـار    ها در خارج از كشور هيچ همايش
هـا بـه      فعاالن پيشرو و رهبري آن نخواهد شد، چرا كه اين نوع همگرايي

، اتحاد از باال بـه  “ اتحاد” شان از  تكيه به نيروي مردم باوري ندارند، و درك
، آن را جـانشـيـن كـار           “ اتحاد” پايين است، و با دريافتي عميقا اشتباه از 

اتـحـاد   ” كنند. جالب توجه آنكه،  كارگزاران اصلي ايـن نـوع         مي “حزبي”
اند كه در كار جـمـعـي     اي چهره اكثرا از صف فعاالن سياسي چند“  ها سازي

اند. اين   حزبي، سازماني، و دموكراتيك يا شكست خورده اند و يا اخراج شده
دليل نداشتن پايه  هاي صوري، به هاي گاه به گاه و اتحاد سازي نوع نشست

هـاي   گرا، و دچار تجمع طورعموم سيال، زودگذر، انشعاب نظريِ منسجم، به
هـا،     ها و همايـش  هاي گردانندگان اين كنفرانس اند. يكي از هدف  تصادفي

هاي سياسي مـتـرقـي و       وسيله محو سازمان وجود آوردنِ حزبي جديد به به
ها با نفيِ مطلقِ تاريخ مـبـارزاتـي     دار چپ، و جذب نيرو از پيكره آن كارنامه

هـايـي بـا         ها داراي نظريـه  كشورمان است. سازمان دهندگان اين نشست 
هايي از زيرپايه نوليبرالي در اقتصادند، و عامدانه لزومِ تـلـفـيـقِ      روشن سايه

عمد از بـرنـامـه       هاي مشخص عدالت اجتماعي با دموكراسي را به خواست
هاي نوبتي  گيري ها به رأي ها را در تحول خود حذف مي كنند، و نقش توده

تقليل مي دهند. بنابراين، زيرپايه نظري و شعار محوري ايـن دسـتـه از           
تواند  طورمنطقي نمي اپوزيسيون، كه به اتحاد نخبگان از باال معتقد است، به

و نوعِ حكـومـت (جـمـهـوري          “ انتخابات آزاد” هايي مانند  از حيطه مسئله
ها در مـورد   هاي آن خواهي) پسا ديكتاتوري جلوتر برود. از اين روي، بيانيه  

چگونگيِ گذار از ديكتاتوريِ حاكم و عملي كردن اين شعارها، عميقا مبهـم  
و به شكل نوساني درجا مي زنند و خواهند زد. جاي تعجب نيست كـه، در     

، “ جـمـهـوري خـواهـي       ” و يـا      “  اتحاد براي دموكراسي” هاي  اين آموزه
هاي متضاد معتقد به سازش و آشتي  با ديكتاتوري واليي تا تغـيـيـرِ     طيف

توان يافت. در توجيـه ايـن عـدم          رژيم، سرنگوني، و سلطنت طلبي را مي
يـي از دمـوكـراسـي،          تجانس بين نخبگان اين اتحاد ظاهري، آن را جلوه

ها و تبادل نـظـرهـاي       نشيني نمايانند. اين نوع هم  آزادي، و تكثرگرايي مي
اي مي تواند پذيرفتني باشد، ولي ربطي به  نامتعارف در محفل و يا ميهماني

گرانه، تبادل  شك فعاليت روشن كار سياسي فعاالنه در ميان مردم ندارد. بي 
هاي بسيار مهم ماننـد حـكـومـت        هاي خالقانه درباره مسئله نظر، و بحث

اي    توانند مفيد و ضروري باشند، زيرپايه كافي جمهوري و انتخابات آزاد مي
منظور مبارزه فعاالنه  و برپايي اتحادهـاي وسـيـع در رويـارويـي بـا                به

و  “ انـتـخـابـات آزاد      ” هايي مانـنـد      ديكتاتوري واليي نيستند. زيرا مسئله 
هاي الزم بـراي   بيان كننده بخشي از مخرج مشترك “ حكومت جمهوري” 

اند. تـبـلـيـغـات و            هاي وسيع و بسيج نيرو برضد ديكتاتوري برپايي اتحاد
هاي فارسي زبان ماننـد   هاي انتزاعي در رسانه پراكندن انبوهي از سخنراني

بي بي سي و صداي امريكا همراه با تكاپوي رقابت بـيـن گـردانـنـدگـان           
در مـيـان    “ مبارزه فعال” ها در خارج از كشور ربطي به  ها و همايش كنفرانس

مردم ندارد و اثر ذهني و عيني ناچيزي در داخل كشور خواهد داشت. البـتـه    
اي فـرصـت    هاي حاشيه وري ها و سخن در خارج از كشور اين نوع گردهمايي

بسيار مناسبي براي ارائه رزومه (كارنامك) به هدف نشـان دادن آمـادگـي          
هـا در     عملي از جانب برخي از شركت كنندگان و گردانندگان اين كنفرانس

 راستاي آلترناتيوسازي به وسيله دخالت نيروهاي خارجي است. 
براي تغـيـيـر    “  رهبر” از يك سو مماشات با ديكتاتور و يا داشتن انتظار از 
هـاي     دهيِ نشـسـت   ماهيت استبدادي رژيم واليي، و از سوي ديگر سازمان

در جـلـب حـمـايـت          “  اتحاد سازي نخـبـگـان   ” خارج از كشور در راستاي 
از كشورهاي امپرياليستي، پايمال كردن آشـكـار حـقِ      “ هاي خارجي كمك”

شان است. تنها گزينه فراروي نيروهاي پيـشـرو،     حاكميت مردم بر سرنوشت
يافته در ميان مردم  و در مسير باال بردن آگاهي  همانا مبارزه فعاالنه سازمان

هاي اجتماعي با برجسته كردن لزوم اتحادهاي وسيـع بـراي      قشرها و طبقه
طرد واليت فقيه و دستگاه آن است. بنابراين، گذار از استبداد حاكـم بـدون      

هـاي     هاي مبرم عدالت اجتماعي با مـولـفـه      تكيه بر مردم و تلفيق خواست
پذير نيست. اين فقـط بـا       دموكراسي و دفاع قاطعانه از حاكميت ملي، امكان

كار حزبي و سازماني و ارائه خط مشي و برنامه مشخص از جانب  نيروهـاي  
پذير است. در اين راستا طرح برنامه كنگره ششم حزب تـوده      سياسي امكان

طور دقيق به اين منظور و در جهت كمك به بـاال بـردن سـطـح          ايران به
جنبش مردمي تنظيم  شده است چنان كه بتوان با همكاري ديگر نيروهـاي  
مترقي پيشرو، امر حياتيِ برپايي جبهه واحد وسيع برضد ديكتاتوري را امكان 

 پذير كرد.  

 ادامه  ديكتاتوري حاكم تغيير ماهيت ...

 ادامه  تغيير قانون تأمين اجتماعي...

گيري ندارد، چه رسد به اينكه بتواند در    گونه قدرتي براي تصميم اصوال هيچ
ماه، در گزارشي ديگر، سخـنـان    آبان28اين جهت تصميمي اتخاذ كند. ايلنا،  

طي ساليـان  ” اهواز، را آورده كه مي گويد:   “ خانه كارگر“آقايار حسيني، دبير 
ها و تصميمات غير كارشناسانه در حوزه كار و تامين اجتماعـي   اخير سياست

كرمعلي سامانـي   ”باعث وارد آمدن بيشترين صدمات به كارگران شده است. 
آيـا  ” ساوجبالغ، در مصاحبه با ايلنا، نيز اظهار داشت:   ”خانه كارگر“پور، دبير 

سازمان تامين اجتماعي خدمات به مستمري بگيران را نـيـز بـر اسـاس             
استانداردهاي اروپايي انجام مي دهد كه سعي دارد به استناد به  قانون آنـان  

بينانه به وضعيـت   نگاهي واقع“  سن بازنشستگي در ايران را نيز افزايش دهد. 
و غير قانوني برضد آنـان بـه       “  قانوني” هاي  كارگران و زحمتكشان و اقدام

هايي جدي رودررو اسـت،   دهد كه جنبش كارگري با معضل خوبي نشان مي
و بنابر همين واقعيت است كه همواره حمله به دستاوردهاي آن را شاهديـم.  

بازار كار ايران در تسخير قراردهـاي  ” خردادماه، باعنوان:  18براي مثال، ايلنا، 
مـي     ،”خانـه كـارگـر     “،  به نقل از اصغر برشان، دبير اجرايي “ سفيد امضاء

در سايه اين نوع قراردادها، سوء استفاده و تضييع حقوق نيـروهـاي   ” نويسد:  
يابد كه اين وضعيت نه به نفع نيروي كار است و  كار نيز هر روز افزايش مي

ماه، به وعده قاسمـي، وزيـر      ارديبهشت24روزنامه خراسان، “  نه كارفرمايان. 
هاي پيمـانـكـاري قـول        نفت، اشاره مي كند، كه در ارتباط با حذف شركت

هـاي     هزار نفر از طريق شركـت 160هايي را داده است. بر اساس اين خبر،  
پيمانكاري در شركت نفت مشغول به كارند. اما براي بيشتر مشخص شـدن   

ماه، در گزارشي كه بـه مـنـاسـبـت           آبان27عمق قضيه ، روزنامه خراسان، 
انتشار داد، سخنان علي بيات، رئـيـس    “ قانون كار“همايش سالروز تصويب 

كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار خراسان، را آورده است كه نشان مي 
شوند. بربريتي   دهد همين قراردادهاي موقت، يك ماهه و دو ماهه منعقد مي

كه  برضد كارگران و زحمتكشان ايران در جريان است  به وضعيت كارگران 
داري در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيـسـتـم  و         در كشورهاي سرمايه
العاده عقب افتاده آسيايي و آفريقايي شباهت دارد. راه     برخي كشورهاي فوق

هاي مستقل كارگري و پشتيبانـي   برون رفت از اين وضعيت با برپاييِ تشكل
شود. در صورت تحقق پيدا نـكـردن       نيروهاي طرفدار زحمتكشان هموار مي

اين مهم، ادامه چنين روندهاي ضد انساني را در حال حاضر و آينـده بـايـد      
 شاهد باشيم.
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هاي جنبش سنديكايي كارگران  آماج
 در مرحله كنوني

نارضايتي گسترده كارگران و زحمتكشان ميهن ما از وضع مـوجـود و     
هـاي     تنگناهاي معيشتي و فضاي پليسي حاكم بر واحدها و كـارخـانـه     

است. اعتصـاب    هاي كارگري را سبب گرديده كشور، دورنويني از اعتراض
، “ نيـشـكـر شـوشـتـر        “بري  متحد و يكپارچه كارگران فصلي بخش ني

، گردهمـايـي اعـتـراضـي        “ بنيان ديزل“دار كارگران  هاي دامنه اعتراض
، اعـتـصـاب      “ شركت مخابرات هـمـدان  “كارگران و رانندگان قراردادي 

(بندر امام) در اسـتـان      “ ماهشهر“و  “ پتروشيمي بندر شاپور“هاي  مجتمع
هـا     و ده   ،”پتروشيمي تبريز“خوزستان، امضاي تومار و تحصن كارگران 

حركت اعتراضي ديگر در گوشه وكنار كشور، شاهدي بـر دور نـويـن          
هايي است كه زندگي و امنيـت   هاي كارگران برضد سياست و برنامه اقدام

 است. شغلي آنان را پايمال و نابود كرده 
دهـي و       هاي كنوني گرچه هنوز پراكنده و به لحاظ سازمـان  اعتراض

شود، اما درهمين حال و درمقايسه با  سطحِ همبستگي ضعيف ارزيابي مي
توان مشـاهـده      ها مي گيريِ مبارزاتي را درآن هاي رشد و قوام قبل، جوانه

ترين ويژگي جنبش اعتراضي زحمتكشان دراين مرحلـه، رشـد      كرد. مهم  
ها، و نيز نكته بسيار پراهميت ديـگـر در      آگاهيِ كارگران، تداومِ اعتراض

يافتن به حقوق سنديكايي و مـطـالـبـه مـبـرم          آن، توجه جدي به دست
 است.  “سنديكاهاي مستقل كارگري“زحمتكشان، يعني احيا و ايجاد 

هـاي     عالوه، سياست برقراري نوعي هماهنگي ميان برخي تشـكـل   به
مستقل و موجود كارگري، ازچندهفته قبل، فضاي جنبش سـنـديـكـايـي      

هـا، مـحـتـوي،          است. اين ويژگي  زحمتكشان را زير تاثير خود قرارداده 
خصلت، و شكلِ جنبش اعتراضي كارگران و زحمتكشان دراين مرحله را   

 بايد مورد تحليل و توجه دقيق و موشكافانه قرارگيرد. كند، و مي بازگو مي
 ،”ها هدفمندي يارانه“از زمان اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي زير نام 

زندگي و امنيت شغلي زحمتكشان ميهن ما بيش از گذشته با دشواري و   
هـاي     رو شده است. اين وضعيـت، هـمـراه بـا تـحـريـم               تخريب روبه

روبه وخامت بيشتري گذاشـتـه    ،”اتحاديه اروپا“و  “ آمريكا“جويانه  مداخله
است كه همگي شاهد آنيم. براي مـثـال، و         زده  است، و شرايطي را رقم

هاي آنان،  بـه   شدن وضعيت زندگي كارگران و خانواده براي بهتر روشن 
آرمـان روابـط     “توان اشاره كرد. روزنـامـه         چند گزارش منتشرشده مي

مديـره كـانـون عـالـي           هيئت“آبان ماه، به نقل از رييس 11  ،”عمومي
دركشـور مـا     ” سـاخـت:       خاطرنشان ،”هاي صنفي كارگران كشور انجمن

ها، خودرو، ارز  ها، اجاره قيمت همه چيز از مواد خوراكي و مصرفي، شهريه
است . . . بـرج هشـتـم سـال را                   و طال باالرفته اما دستمزد باالنرفته

است و غالب مـردم    نشده  بسته 91گذرانيم اما هنوز قراردادهاي سال  مي
كنند . . . هـمـيـن        ها را باهمان حقوق سال قبل تحمل مي افزايش هزينه

راهـم     91هزارتومان سال   380درصد كارگران دستمزد حداقلي 58حاال 
 “گيرند. نمي

چنانچه در اصالح ” داد:   آبان ماه، گزارش8  ،”ايسنا“همچنين خبرگزاري 
هايي كه در قانون رفع موانع توليد به قانون كـار   قانون كار بندها و تبصره

كرد حذف نشود و   يال و دم تبديل شد و قانون كار را به شيري بي افزوده 
شاگردي خط بطالن نكشد . . . اين اصـالح نـه            –براحياي نظام استاد 

جاي حمايـت از     تنها مفيد نيست بلكه نوعي تغيير قانون كار است كه به
كارگران زمينه تبعيض و احياي استثمار كارگران توسط كارفـرمـايـان را      

 “آورد. وجود مي به
و اثرهاي ناگوار آن بر امنيت شغلي و    ،”قانون كار“درخصوص اصالح 
يـك  ” بـود:        مهرماه، يادآوري كـرده      11  ،”ايسنا“زندگي كارگران، نيز 

نويس اصالح قانـون كـار افـزوده         پژوهشگر قانون كار با اشاره به پيش
اين قانون كه به شروط تعيـيـن    41شدن شرايط اقتصادي كشور به ماده  

اين بدان معناسـت  “  كرد.  پردازد را خطرناك توصيف  دستمزد كارگران مي
و در راسـتـاي سـيـاسـت             ،”قانون كار“كه، درچارچوب برنامه اصالح 

آزادسازي اقتصادي، موضوع تعيين ساليانه دستمزدها برپايه محاسبه نـرخ  

شود و تعيين دستمزدها به خواست و ميـلِ كـالن      حذف مي “ قانون كار“تورم از 
 شود. مي داران وابسته  سرمايه
ها، اصالحِ قانون تامين اجتماعي، اخراج گسترده و دستجمـعـي، و      اين نمونه به

 توان افزود. شاگردي را مي -احياي نظام منسوخ استاد
هاي آن،    هاي صحنه سياسي و فعل و انفعال ها، دركنارِ تحول تمامي اين مسئله

هاي پراكنده و حركت به سمت  دهي اعتراض هاي عينيِ مبارزه براي سازمان زمينه
است. ازسوي    آورده تبديلِ جنبش كارگري به نيرويي متشكل و تاثيرگذار را فراهم

بـر اثـر بـرنـامـه             -ديگر، وضعيت وخيم توليد و نابودي و ورشكستگيِ صنايـع 
ضـمـن آنـكـه          -جويانه امپرياليستي هاي مداخله ها و نيز تحريم هدفمندي يارانه

طور مستقيم زندگي و منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را زير تاثير مخرب  به
خود گرفته است، در همان حال، پيدايشِ فصلِ مشترك ميان جنبش كارگـري و    

است. ايـن    ديده از نابودي بنيه توليدي را سبب شده  هاي اجتماعيِ زيان ديگر اليه
هاي مـيـهـن مـا        امر همچنين به درك اهميت حضور جنبش كارگري در تحول

خصوص در مبارزه با ديكتاتوري همگام با ديگر نيروهاي سياسي ضداستبـدادي   به
هاي مستقل  است. ازسويي تشكل  هاي اجتماعي، كمك چشمگيري كرده  و جنبش

و واقعي به منظور اثرگذاري بر روندهاي صنفي و سياسي جاري نيازمنـد فضـاي     
داد كه بدونِ حضور متشكل و   اند، و از ديگر سو تجربه چندسال اخير نشان تنفسي

هـاي ضـدمـلـي        يكپارچه كارگران و زحمتكشان، مبارزه با: ديكتاتوري و سياست 
فقيـه، بـه      اجتماعي واليت  -برد اقتصادي نژاد، و راه فقيه، سپاه، دولت احمدي ولي

                 سرانجام مطلوب نخواهد رسيد. بايد درنظرداشـت كـه، حـركـت بـه سـمـت
يابي جنبـش كـارگـري، مسـيـري           هاي پراكنده و سازمان دهيِ اعتراض سازمان
هـاي جـنـبـش        مرحله خواهد بود. تقويت صف  به خيز، و مرحله و خم، پرافت و پرپيچ

هاي معين  ها، و چالش ها، وظيفه سنديكايي موجود زحمتكشان درهرمرحله ويژگي
خود را داراست. تاكيد چندباره براين واقعيت كه، جنبش سنديكايي در خالء و بنـا   

آيـد، و       به ميل و اراده اين يا آن شخص و نهاد و دولت به وجود نيامده و نـمـي  
هاي عيني رشد خود را دارد، خالـي از     اصوالً جنبش سنديكايي زحمتكشان قانون

هاي غني و  فايده نيست. دراين زمينه، جنبش كارگري و سنديكايي ميهن ما سنت 
هـا و       ها تكيه كرد. روح و چكيده اين سـنـت      توان بر آن اي دارد كه مي انقالبي
گـرايـي و        جستن از ذهنـي  بيني، هوشياري، تعهد طبقاتي، و دوري ها، واقع تجربه
هـاي     گرايي است. درخصوص تالش براي هماهنگي و همكـاري تشـكـل       اراده

مستقل و موجود و اصوالً حركت به سمت تامين وحدت در جنبش سنـديـكـايـي     
هاي بعدي مبارزه، ضروري است كه همواره ماهيت طبقاتي سنديكاهـاي   درمرحله

هـاي   درعينِ هماهنگي و همكاري بابرخي تشكل -ها مستقل و استقالل عمل آن
هاي اخير در    شود. بايد دقت كرد كه، برخي تحرك   كامالً و با دقت حفظ -موجود

شـود.     هاي معين سياسي دنبال مـي  فضاي جنبش سنديكايي زحمتكشان با هدف
هـاي     دارند جنبش كارگري و سنديكايي را در درگـيـري   هاي معيني تالش محفل

سود منافع  روي از اين يا آن جناح بكشانند و از توان اين جنبش به دنباله جناحي به
هاي گذشته، و اعـالم       در هفته ،”مجلس كارگري“برداري كنند. افتتاح   خود بهره

هاي همـسـو بـا       هاي برخي تشكل وسوي اقدام پشتوانه درآن، سمت شعارهاي بي
هـاي     چـنـان سـيـاسـت          بايد آن سازد. درمرحله كنوني مي  حكومت را آشكار مي

هـاي     بينانه و موثري را در پيش گرفت كه ازسويي ارتباط و پيوند بـا تـوده       واقع
هاي سراسر كشور درحد امكان بـرقـرارشـده و       ها و كارگاه كارگر در كليه كارخانه

فعاالن سنديكايي و سنديكاهاي واقعي و مستقل بتوانند اثـرگـذار بـاشـنـد، و            
هاي جنبش سنديكايي برلزومِ پيوند جنبش كارگري  ازديگرسو، ضمن تقويت صف

هاي سراسري تاكيد گردد و به منافع و حقوق طبقه كارگر متعهد و وفادار  با مبارزه
هايي چون دستمزد متناسب  است ضمن طرح خواسته باقي ماند. دراين زمينه، الزم 

ها، با شكيبايي، دقت، حوصله، و    سازي و اخراج با نرخ تورم و مخالفت با خصوصي
ها مانند: استبداد حاكم، بـرنـامـه        زدگي، به ريشه بسياري از مشكل فارغ از شتاب

فقيه، تـاكـيـد       اجتماعي رژيم واليت -آزادسازي اقتصادي و راهبردهاي اقتصادي
هـاي     ها و سطح آمادگي تـوده  با توجه به امكان -كرد. آگاهي رساني و افشاگري 

هـاي     از اهميت اساسي برخوردارند. بايد با ظرافت و هوشياري، و با گـام     -كارگر
راه به پيش رفت. فعاالن جنبش كـارگـري، كـارگـران آگـاه و                استوار، در اين 
دارند.   يي دشوار و تاريخي برعهده ها، درمرحله حساس كنوني وظيفه سنديكاليست
هاي جنبش سنديكايي، احياي حقوق سنديكايي و پيوند مبارزه صنفي  وحدت صف

 ناپذير مرحله كنوني قراردارند! هاي خستگي و سياسي، در اولويت فعاليت
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تشديد شكاف طبقاتي، و توزيع 
 ناعادالنه درآمد

با ژرفشِ بحران اقتصادي و گسترش دامنه و ابعاد اجتماعي آن، تمامي آمارهـاي  
 است. منتشر شده حاكي از رشد پديده فقر در جامعه 

هزينه خانوارهاي ايراني طي چـنـدسـال     ،”مركز آمار ايران“بنابر آخرين گزارش 
از  -ها هدفمندي يارانه -خصوص از زمان اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي اخير، به
رو    ها پيشي گرفته است، و اكثر مردم با وضعيت معيشتي دشـواري روبـه     درآمد آن

رقـم كسـريِ بـودجـه           ،”مركز آمار ايران“هستند. براساس گزارش و برآوردهاي  
هزارتومـان و كسـريِ خـانـوارهـاي            241، حدود 1390هرخانوار شهري در سال 

هاي فقـر،   هزارتومان بود. نكته بسيار مهم در بررسي شاخص 200روستايي بيش از 
توان به آن اشاره كرد عبارتست از: افـزايـش       هاي رسمي، كه مي مطابق با گزارش

دهـد كـه،        ويژه درخانوارهاي شهري! آمار نشان مـي   آور هزينه خواراكي به سرسام
درصد افزايش يافته است، و در مجموع، سهم خوراك در سـبـد   25خوراكي بيش از 

هـاي     تر، دراثر سياست است. به بيان دقيق   درصد بوده69هزينه خانوارها نزديك به 
هـاي     ويژه آزادسازي اقتصادي برپايه فرمـان  اجتماعي رژيم، به -بارِ اقتصادي فاجعه

جـويـانـه       هاي مـداخلـه     و نيز تحريم ،”بانك جهاني“و  ”المللي پول صندوق بين“
، دسترسي به غذاي مناسب براي خانوارهاي ايرانـي در    “ اتحاديه اروپا“و  “ آمريكا“

گوياي ايـن     ”مركز آمار ايران“است. برآوردهاي    مقايسه با گذشته دشوارتر گرديده
خود اختـصـاص    هاي خوراك و مسكن بيشترين سهم را به واقعيت است كه، هزينه

 اند. داده
براساس مـحـاسـبـات      ” مهرماه، گزارش داد:  30  ،”ايلنا“دراين زمينه، خبرگزاري 

سال گذشته در دولـت  3درصداست . . . طي    32تا  25ميزان فقر مطلق درايران بين 
سـال  7اسـت. در           درصد به جمعيت فقيركشور افزوده شده2نژاد، هرسال  احمدي

است . .     اينكه نابرابري نيز افزايش داشته گذشته شدت فقر افزايش پيداكرده ضمن 
با آغاز كار دولت فعلي تاكنون، ميزان فقر و نابرابري افزايش يـافـتـه،       84. ازسال  

هرچند دولت آمار شفافي در مورد خط فقر و ضريب جيني اعالم نكرده، اما فضـاي  
 “موجود نشان از رشد نابرابري و گسترش فقر دارد.

هاي اخير، شاهد كاهـش   خصوص درماه همچنين باتوجه به افزايش نرخ تورم، به
قدرت خريد و سطح زندگي مردم هستيم. برآوردهاي رسمي از روند شتابـان تـورم      

است كه، تورم موجب فقيرترشدن جامعه گرديده است، و از  نشانگر اين واقعيت تلخ 
گاه دستمزدها مطابق نرخ واقعي تورم تعيين  جا كه درتمام طول ساليان اخير هيچ آن

اند، عدم  اند و زحمتكشان يدي و فكري در تنگناهاي جدي معيشتي قرارگرفته نشده
تطابقِ تورم با سطح درآمد كارگران، كارمندان، آموزگاران، و ديگـر مـزدبـگـيـران        

وجود آمدنِ شكاف ژرف طبقاتي به شكل جدي درجامعه منجـر شـده      كشور، به به
 است. 

ثروتمندان چند برابرِ فقـيـران   ” آبان ماه، درگزارشي با عنوان 3  ،”مهر“خبرگزاري 
ك بـااليـي               ” ، ازجمله خاطرنشان ساخت:  “ درآمد دارند هـدركشور مـا سـهـم د

هاي اخير  طور متوسط طي سال (ثروتمندان) به سهم دهك پايين (فقيرترين) . . . به       
المللي توزيع نابرابر درآمد را . . .    است كه درمقايسه با ارقام بين بوده  16/  3بيش از 
دهد. الزم به ذكر است نسبت دهك باال به دهك پايين درآمدي درميـان    نشان مي

، و تركيه 11/  3، تايلند  7/  8درصد، اندونزي 6كشورهاي درحال توسعه در پاكستان 
/9و آلمـان     8/  9، سوييس 9درصد و ازميان كشورهاي پيشرفته در فرانسه  13/  9
باشد، ازجمله مهمترين موانع و مشكالتي كه در زمينه رفاه اجتماعي و    درصد مي 6 

هاي حـمـايـتـي از اقشـار           توان به عدم كارايي موثر نظام توزيع عادالنه درآمد مي
درآمد جامعه و فقدان يك نظام مالياتي كارآمد كه بتواند هدف توزيع عـادالنـه      كم

 “درآمدها را محقق نمايد اشاره كرد.
فقيه جامعـه ايـران بـه         هاي رژيم واليت بنابر اين گزارش رسمي، براثر سياست

 لحاظ شكاف طبقاتي و توزيع ناعادالنه درآمدها يكي از بدترين كشورهاست.
اجتماعي كنونـي رژيـم و در          -گيري اقتصادي ديگر سخن، درچاچوب سمت به

گـيـرد،      شرايط وجود تورم، اكثريت جامعه كه زحمتكشان فكري و يدي را دربر مي
شماري از متمول و دالل    هاي مالي و رفاهي خود را به سود اليه كم توان و امكان
هـا،     دهند. با درنظرگرفتن رشد اقتصاد داللـي و غـيـرمـولـد، دالل               ازدست مي

بينند، بلكه بـا افـزايـش         بازان، و صاحبان سرمايه، نه تنها از تورم زيان نمي بورس
تر از افزايش نرخ تـورم، سـود كسـب         قيمت كاالها و خدمات با آهنگي گاه سريع

كنند. اين بدان معناست كه، در چنين شرايطي، انباشت سود و ثروت از راه تورم   مي

بگيران به اين اليه اجتماعي بسيار ثـروتـمـنـد      از زحمتكشان و حقوق
كرد كه، در وضعيت وجود و تداوم تـورم،     يابد. نبايد فراموش  انتقال مي

 يابد. بگيران كه مزد ثابتي دارند، همواره كاهش مي قدرت خريد حقوق
اين ترتيب، در مبحث مربوط به توزيع درآمدها، با صراحت و بـا       به

توان تاكيد كـرد كـه، دراثـر         تكيه به آمارهاي رسمي منتشر شده مي
فقيه يعني  فقيه و عملكرد دولت برگمارده ولي هاي رژيم واليت سياست

هاي پردرآمد جامعه سـهـم اصـلـي          نژاد، طبقه دولت ضدملي احمدي
يي متمول و انگلـي، بـه قـول         درآمدها را درچنگ خود دارند، و اليه

جا كه درآمد مـردم     برد. و از آن  را از درآمدها مي“  سهم شير” معروف، 
كننده سطح زنـدگـي    هاي تعيين ترين شاخص يك كشور يكي از اصلي

توان گفت كه، سطح زندگي  مردم آن كشور است، بنابراين با تاكيد مي
هاي اخير تنزل كرده است. سطح زندگي بـه      مردم ميهن ما طي سال
شدن نيازهاي مادي و معنوي بستگـي دارد.     ميزان و چگونگي برآورده

طور مستقيم به توليد اجتمـاعـي، درآمـد       درعين حال سطح زندگي به
مدت و چگونگي رفـع   اهالي، ميزانِ مصرف كاالهاي بلندمدت و كوتاه

است. طبق اين مفهـوم،    نيازهاي فرهنگي، آموزشي و بهداشتي وابسته 
مردم ما دراثر تورم، كاهش ارزش پول ملي، و اضمحالل بنيه توليدي

اي نازل و نامطلوب دارند، كه عـامـل    صنعتي كشور، از سطح زندگي -
 بار آن است. هاي فاجعه فقيه و سياست آن رژيم واليت

نگاهي هرچند گذرا به شكاف درآمد و هزينه خانوارهاي ايـرانـي و     
هاي صنعت، كشاورزي، و خدمـات، تصـويـري       سهم هريك از بخش

دسـت     شدني از وضعيت ناگوار زندگي مردم و اقتصاد كشور بـه    درك
 32 /4دهند. برپايه آمارهاي موجود رسمي، صنعت كشور تـنـهـا          مي

است. بيشترين سـهـم     خود اختصاص داده  درصد از اشتغال كشور را به
درصـد   47 /3هاي خدماتي بـا     اشتغال از كل آمار افراد شاغل، به شغل

درصد در اشتغال كشـور     3/20شود، و بخش كشاورزي تنها  مربوط مي
هـاي     مردادماه، در خصوص ماهـيـت شـغـل      23  ،”ايلنا“است.   سهيم 

هـاي     نگراني اينجاست كه دركشورمان، شـغـل    ” بود:    خدماتي نوشته
گري يا خدمـات بـدون      هايي در زمينه واسطه خدماتي عموماً به شغل

 “شود. توليد ارزش افزوده اطالق و منحصرمي
درحالي كه شكاف ميان درآمد و هـزيـنـه هـرخـانـوار شـهـري               

تحـلـيـلـي      -گرديده است، پايگاه خبري  هزارتومان برآورد و اعالم241
در خصوص وضعيت شغلي كنوني خانوارهاي كشـور ازقـول      ،”فرارو“

وضعيت فقر و نابـرابـري در     ” كارشناسان اقتصادي به درستي نوشت:  
درصد خانواري كه حتي يك فرد شاغـل   22 /5كند . . .     كشور بيداد مي

چهارم جمعيت كشور احتمـاالً در     اين معناست كه حدود يك ندارند به 
ترين منبع درآمد خانوارهـا   برند چرا كه اصلي سر مي فقر بسيار شديد به

دهد كه تـقـريـبـاً       است . . . مطالعات ما درشهر تهران نشان مي   شغل 
درصد خانوارها در شهر تهران بيش از دو شغل دارند. ازايـن رقـم        32

رغـم     درصد اين افراد فقيرهستند . . . به عبارت ديگر عـلـي     45حدود 
اينكه بعضي از اين خانوارها دو يا سه نفر شاغل دارند، اما هنوز فقـيـر   

است و بايد گـفـت    هستند و اين بدان معناست كه دستمزد آنها پايين 
است و هيـچ نسـبـتـي بـا           طور كلي سطح دستمزد در ايران پايين  به

توان تفسير ديـگـري    هاي زندگي در اين خانوارها ندارد . . . مي    حداقل
درآخريـن  “  نيز ازاين آمار داشت و آن اينكه داللي در ايران رشد كرده. 

شـده     اعـالم     ،”مركز آمار ايران“گزارش انتشاريافته رسمي از سوي 
/4است كه، نرخ بيكاري (نرخ رسمي و دولتي) در تابستـان امسـال         

 ميليون نفر بيكارند.  3درصد بود و در مجموع بيش از  12 
است كه مجموع درآمدهاي نفتي دولت نهـم   اين وضعيت در زماني 

است. اين درآمد هنگـفـت      شده ميليارد دالر اعالم 531و دهم بيش از 
يافته و سهم هر يـك از        هاي اجتماعي تعلق ها و اليه به كدام طبقه

ها از چنين درآمد سرشاري چقدر است؟! پـاسـخ را بـا          ها و اليه طبقه
درنگي كوتاه در درون جامعه و با معيار قراردادن فقر، بيكاري، تورم، و 

توان يافت. شكاف طبقـاتـي روبـه        فرهنگي مي -هاي اجتماعي آسيب
گسترش بهترين مالك و ميزان براي پاسخ به پرسش كلـيـدي بـاال      

 است.
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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران
ما از تشكيلِ دولت مستقلِ فلسطين، 

  حمايت مي كنيم!
آذرماه)، عمـلـيـات      1نوامبر( 21در شامگاه روز چهارشنبه  با اعالم آتش بس،

، و   «غـزه ”نظامي ارتش اسرائيل در منطقه غزه، از جمله بمباران شديد شـهـر  
طور موقت پايـان   كشتار زنان، كودكان، و شهروندهاي غير نظامي فلسطيني، به

گري محمد مـرسـي، رئـيـس جـمـهـوري               اين آتش بس به ميانجي  يافت. 
  گراي مصر، و در هماهنگي با وزير خارجه اياالت متحده، ممكن شد. اسالم

كه به مرگ بـيـش از      -هاي مرگبار ماشين نظامي دولت اسرائيل دليل حمله
از جـملـه    -صد شهروند غيرنظامي فلسطيني از جمله كودكان و زنان منجر شد

به ترور يكي از فرماندهان نـظـامـي       “ حماس“مانع شدن از واكنشِ احتمالي 
، از سوي نيروهاي اسرائيـلـي   “ احمد الجعبري” ، يعني “ حماس” جنبش اسالمي 

، «احمد الجعـبـري  “بود. امر سئوال برانگيز در اقدام دولت اسرائيل اينست كه،  
هاي مبتني بر صلح به منظور پيشبـرد مـبـارزه       در مقامِ رهبري طرفدار راه حل

هـاي   مردم فلسطين در جنبش حماس شهرت داشت، و بر اساس برخي گزارش
 بود. منتشر شده، در روزي كه ترور شد، او به كار روي طرح صلحي مشغول

آبان ماه، در پاسخ به 24هاي ارتش اسرائيل از روز  در پي ترور الجعبري، واحد
يي همه جانبه و با استفـاده از هـمـه         شدني حماس، با حمله بيني واكنشِ پيش

هاي گسترده تسليحاتي خود، به مدت هشت روز ساكنان شهر غزه را از    امكان
سو بمباران كرد. نيروهاي حماس هم با شليك موشك به شهرهاي مرزي   همه

هايي تالفي جويانه كردند. صدها سـاخـتـمـان اداري،           اسرائيل سعي به اقدام
تاسيسات زيربنايي، و مركزهاي تجاري غزه در جريان بمباران هاي اسـرائـيـل    

بـار     نابود شده اند. سران دولت اسرائيل حتي، در مقطعي، از امكان حمله فاجعه 
هـاي خـبـري       زميني به غزه و اشغال كامل آن، سخن گفتند. به گزارش رسانه 

   جهان، عده كشته و زخمي شدگان فلسطيني، هزار نفر بود.
، با شروع اين جنگ ماجراجويانه سعي داشت كه بر شرايـط  “ نتانياهو” دولت  

سياسي اين كشور در آستانه انتخابات جديد زودرس (كه قرار اسـت در مـاه          
  ژانويه برگزار شود) به نفع خود اثر بگذارد.

داري هـمـواره      هاي اصلي كشورهاي سرمايه گذاران، و رسانه سران، سياست
جانبه، عملكرد جنـايـتـكـارانـه ارتـش          اند كه با اظهارنظرهاي يك سعي داشته

اسرائيل را در كشتار مردم بي دفاع فلسطين توجيه كننـد. طـرفـداران دولـت          
بر  -طورمعمول كوشش دارند كه اين كشور را صهيونيستي اسرائيل در غرب، به

 -رغم كارنامه سياه و ننگينش در رابطه با مردم فلسطين و كشورهاي منطـقـه  
در حكم تنها كشور دموكراتيك در تمام منطقه معرفي كنند. اياالت مـتـحـده       

ميليارد دالر به اين كشور كمك هاي بدون عـوض مـي كـنـد و             3هرساله 
هاي نظامي، بـا آن     قراردادهاي پرشمار استراتژيك، از جمله در زمينه همكاري

بسته است. اين در حالي است كه اسرائيل با محاصره غير انساني غزه، امـكـان    
آمد و مبادله اقتصادي را از آن سلب كرده است، و اين منطقه را همراه بـا   و رفت
ترين زندان جهان تبديل كرده  طورعملي به بزرگ اش به ميليون نفر جمعيت1 /5

است. مردم غزه در چهار سال گذشته در دشوارترين شرايط محاصـره كـامـل       
جز اقامت در اردوگـاه   اقتصادي اسرائيل قرار داشته اند. زندگي مردم فلسطين به 

جانبه بودن در نوار غزه، و يا در وضعيت اشـغـال    پناهندگان، يا در محاصره همه
 رسمي در كرانه غربي قرار داشتن، معناي ديگري ندارد.

صدا با تمامي نيروهاي صلح دوست جهان،  دوش و هم حزب توده ايران، هم 
وجود آوردن شرايـط   ، در كارزار جهاني براي به«شوراي جهاني صلح“از جمله 

استقرار صلحي پايدار در خاورميانه و به منظور حل مسئله فلسطين، فـعـاالنـه      
هـاي     گـيـري     مبارزه مي كند. حزب توده ايران بر اين باور است كه، مـوضـع   

هاي كشورهاي امپرياليستي آمريـكـاي    دارانه سران دولت غيرمسئوالنه و جانب
شمالي، اتحاديه اروپا، و متحدان آن در خاورميانه، دولت صهيونيست افراطي و   

هاي نژادپرستانه و ماجراجويـانـه خـود       گراي اسرائيل را به ادامه سياست راست
ما معتقديم كه، بدون تاسيس كشور مستقل فلسطينـي بـر      تشويق كرده است. 

پايه منشور سازمان ملل، و برخوردار از تمامي حقوق كشورهاي عضـو، نـمـي      
 ريزي در اين منطقه خاتمه داد. توان به دورِباطلِ جنگ و خون

انـد     هاي دولت خودگردان فلسطين اعالم كرده اند كـه مصـمـم        مقام
شـنـبـه       خواست به رسميت شناختن دولت مستقل فلسطين را روز پـنـج    

آذرماه)، روز جهاني همبستگي با مردم فلسطين، به سـازمـان     9نوامبر(  29
حـزب مـردم     ” نيروهاي مترقي فلسطيني و از جـملـه          ملل ارائه دهند. 

  اند. ، از اين ابتكار حمايت كرده“فلسطين
حزب توده ايران، همراه با همه نيروهاي طرفدار صـلـح در جـهـان،           

دفاع غزه را    هاي نظامي دولت اسرائيل بر ضد مردم غيرنظامي و بي حمله
صدا با همه نيروهاي متـرقـي و      كند، و بار ديگر هم به شدت محكوم مي

دوست جهان، و از جمله در فلسطين، از حق مردم فلـسـطـيـن در        انسان
 1967برپايي كشور مستقل فلسطيني در محدوده مرزهاي پيش از ژوئن   

 المقدس شرقي، حمايت خود را اعالم مي دارد. بيت و به پايتختيِ 
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پيروزي چشمگير كمونيست ها در انتخابات 
 محلي اتريش

در انتخابات شـهـرداري شـهـر       
گراتس (دومين شهر بزرگ اتريش  

هزار شهروند) كـه در روز        270با 
نوامبر برگزار گرديد، كمونيستها  25

به رهبري رفيق الكه كار توانستنـد  
درصد آرا  را از آن      20نزديك به 

خود كنند و با پيشي گـرفـتـن از        
حزب سوسيال دمكرات در جايگـاه  
دوم قرار گيرند. كمونيستهاي شهـر  
گراتس توانستند با افزايش نزديك 

درصد آرا خود نسبت به انتخابات چهار سال  پيـش بـه پـيـروزي          9به 
بزرگي دست پيدا كنند. فعاليت پيگير، صميمانه و صادقانه كمونيستـهـاي    
گراتس در سالهاي گذشته براي رسيدگي به مشكالت معيشتـي مـردم،     
بويژه در جهت حل مشكل مسكن آنان تحسين دوسـت و دشـمـن را          
برانگيخته است. اين پيروزي به شكل بارزي نشان داد كه مردم عليرغـم   
تبليغات يك سويه رسانه هاي دست راستي بر عليه كمونيستها، خدمـات  
صادقانه و خستگي ناپذير نيروهايي را كه  بي چشمداشت در جهت مـنـا   
فع آنان كار مي كنند پاس مي دارند و فريب تبـلـيـغـات زهـر آگـيـن            
ضدكمونيستي را نمي خورند.  رفيق الكه كار، رهبر كمونيستهاي شـهـر      
گراتس كه هم اكنون به شخصيتي محبوب در ميان مردم اين شـهـر و     

سـال اسـت      20سال دارد و نزديك به  51كشور اتريش بدل شده است 
كه در شوراي شهر گراتس كار مي كند. او در سه سالگـي بـه فـرزنـد          

سـال   30خواندگي پدر و مادري كمونيست درآمد و هم اكنون نزديك به 
است كه عضو حزب كمونيست اتريش مي باشد.  سازمان حـزب تـودة        

نوامبر و فرداي انتخابات با ارسال پيامـي بـه      26ايران در اتريش در روز 
رفيق الكه كار اين پيروزي را به او و همة رفقاي شهر گراتس تـبـريـك    

ما صميمانه از اين پيروزي خرسند هستيم و آن   ” گفت و از جمله نوشت:  
را به مثابه يك پيروزي براي تمامي كمونيستهاي دنيا واز جمله خودمـان  
تلقي مي كنيم. با آنكه ممكن است اثرات مستقيـم ايـن پـيـروزي از            
مرزهاي كشور اتريش فراتر نروند ولي با اين حال اين پيروزي ما را در     
پيكار  براي صلح، دمكراسي، عدالت اجتماعي و در پيـكـار بـر عـلـيـه           

 “ديكتاتوري در ايران به وجد آورده است.
در اين روزهـا  “  پيام سازمان حزب در اتريش درپايان يادآور مي شود:   

و همزمان با پيروزي شما، آن سوي تر بر روي كره زمين زن فوق العـادة  
مين روز اعتصـاب   41ديگري، وكيل و مدافع حقوق بشر، نسرين ستوده 

 “  غذاي خود را در زندان جمهوري اسالمي سپري مي كند.
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كارگري، در روزهاي دوم تـا     -هاي كمونيست المللي حزب چهاردهمين نشست بين
هـاي     پنجم آذرماه، در شهر بيروت، پايتخت لبنان، برگزار شد. نشست امسـال حـزب     

 -شـد    كه براي نخستين بار در خاورميانه بـرگـزار مـي      -كارگري جهان -كمونيست
هـا و     گيريِ تجاوزگرِي امپرياليستي، و با هدف دستيابي آرمان تقويت مبارزه با شدت” 

نام داشت. كميـتـه    “  حقوق اجتماعي، اقتصادي، و دموكراتيك مردم در راه سوسياليسم
هاي برادر، امسال هم از حزب توده ايران بـراي   هاي حزب كاري برگزار كننده اجالس

هاي كمونيست جهـان دعـوت كـرده بـود، و در                شركت در اين گردهماييِ حزب
منظـور طـرح نـظـرهـا و             هماهنگي با رهبري حزب توده ايران، امكان متناسبي به

هاي حزب در اجالس را، با توجه به شرايط امنيتي لبنان، فراهم كرده بود. متن   تحليل
منتشر  “ نامه مردم“سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در همين شماره 

 44حزب كمونيست و كارگري، از  59نماينده از  84شده است. اين نشست، كه در آن  
اي پرمـخـاطـره و       كشور جهان، در آن شركت داشتند، در بحبوحه اوضاع ژئوپليتيكي

يـي قـرار داده        ثبات برگزار شد، اوضاعي كه، منطقه خاورميانه را در تهديد فزاينده بي
خواه و چـپ را در           است. چنين وضعي، طبيعتاٌ جنبش كمونيستي، و نيروهاي ترقي 

هاي صهيونيستـي بـا چـالـش          جويي هاي امپرياليستي و ستيزه تازي رويارويي با يكه
 رو كرده است. عظيمي روبه

زمان در غزه اتفاق افتاد نيز موجب نگراني و تيرگي خاطر، و بـاال   رخدادهايي كه هم
ها شد، كه در مضمون و  ها و امپرياليست ها درباره تجاوزگريِ صهيونيست گرفتن بحث

اي يافت. با توجه بـه تـعـداد        نيز بازتاب  همه جانبه “ نشست“هاي  محور اصلي بحث
هاي كمونيست شركت كننده در اين نشست از كشورهاي عربي،  بيش از معمول حزب

هاي بسيار سودمندي در طول اجالس سه روزه صورت گرفت، كه شـنـاخـت و       بحث
ها را، با توجه به آنچه مردم عادي منطـقـه و      هاي كنوني روياروي ملت تحليل چالش
 كرد. تر مي اند، دقيق هاي جهان تجربه كرده ديگر نقطه

جالب تـوجـه      “ نشست بيروت“هايي، آنچه در  عالوه بر روند معمول چنين اجالس
هاي كمونيست كشورهاي عـرب، بـلـكـه          تري از حزب تنها حضور شمار بيش بود، نه

هاي ژئوپليتيكي امپرياليسـم   طرح  هاي ويژه و پراهميتي بود كه درباره تحليل و بررسي
منـظـور نـجـات نـظـام            گري در حكم راه عمده و كليدي به و افزايش مداوم نظامي

تر آن در  هاي امپرياليسم در ارتباط با استراتژي وسيع داري صورت گرفت. نقشه  سرمايه
پـاسـيـفـيـك، مـوضـوع             -هاي كليدي جهان، اوضاع در مـنـطـقـه آسـيـا         منطقه

، وضعيت در آفريقا، اروسيا (اروپا+آسيا)، و آمريكاي التيـن، از ايـن          “ جديد خاورميانه” 
خواه چـپ   كند كه، جنبش كمونيستي جهاني و نيروهاي ترقي واقعيت مهم حكايت مي

كنند، ميداني با انـبـوهـي از       در ميداني بسيار متغيير، پرتحرّك، و خطرناك مبارزه مي
ها. به اين تـرتـيـب، شـركـت            هاي عظيم و رو در رو و بر سر راه آن ها و چالش مانع

توجه و بر آن تأكيد كردند كه، چـنـيـن        كنندگان در اين نشست، به اين نكته گرهي
ها و ديـگـر    وضعيتي نيازمند بسيج حداكثري نيروها و حمله متقابل از سوي كمونيست

اي است، تا از اين طـريـق، بـا         هاي توده خواه چپ با همكاري جنبش نيروهاي ترقي
كند، بتوان مقـابلـه    هاي امپرياليسم در هر جا كه مجال بروز پيدا مي ترفندها و دسيسه

كرد. رفيق ماري ناصيف دبس، مسئول شعبه روابط بين المللي و معاون دبيركل حزب  
اش در مراسم گشايش چهاردهمين نشست حزب هـاي     كمونيست لبنان، در سخنراني

كارگري جهان، برگزاري اين اجالس را در خاورميانه داراي اهميت ويـژه   -كمونيست
جنگ تجاوزگرانه جديد اسرائيل برضد مردم فلسطـيـن   ”  دانست و بر آن تاكيد ورزيد:  

در غزه، و آنچه كه قبل از آن در جريان بود، يعني مداخله امپرياليسم، به ويژه در دو     
منظور جلوگيري از جامه عمـل پـوشـانـدن مـردم بـه              انقالب در تونس و مصر، به

اند. اين به روشني نشان مي دهـد كـه         هاي خود، بسيار با اهميت ها و آرمان خواست
هاي امپرياليستي است، كـه نـه      هاي سياست منطقه خاورميانه هنوز در صدر ارجحيت

فقط در سخنراني رئيس جمهوري آمريكا در دانشگاه قاهره،  بلكه هـمـچـنـيـن در          
])  2010[نوامبر   1389آذر  -اجالس سران كشورهاي عضو پيمان ناتو در ليسبون (آبان 

 به صراحت بيان شدند.
نشـسـت   “رفيق خالد حداده، دبير كل حزب كمونيست لبنان، سخنراني خود در آغاز 

را به تشريح دشمني و تجاوزگري اسرائيل در ارتباط با غزه و مردم فلسطيـن،   ”بيروت
ها، و مسئله فلسطين، اختصـاص   كارگري در قبال آن -هاي كمونيست مسئوليت حزب

هاي امپرياليسم براي منطقه، و گوش فـرادادن     داد. او همچنين بر اهميت درك طرح 
هاي كمونيست كشورهاي مـنـطـقـه،        به صداي مردم و خلق هاي خاورميانه و حزب

هاي شركت كـنـنـده در اجـالس          ها و اظهار نظرهاي حزب تاكيد كرد. در سخنراني 
حزب شركت كننده، بر پايه تجربه مبارزاتي خود در زمينـه   59بيروت، نمايندگان همه 

هـاي     موضوع مورد بحث نشست، اظهار نظر كردند و بـه زاويـه      
مشخصي از آن توجه نشان دادند. طبيعتاٌ هم بـه دلـيـل مـحـل           
برگزاري اجالس چهاردهم و هم به سبب حمله تجاوزگرانه اسرائيل 

اي  به نوار غزه، اوضاع ملتهب و تهديد آميز خاورميانه به شكل ويژه
هاي كمونيـسـت در      ها قرار داشت. حزب  در اولويت توجه سخنران

روشني حـاكـي از      كل بر اين باورند كه، آنچه در غزه اتفاق افتاد به
جويي امپرياليسم و شكست سياست آمريكا در مورد فلسطين  ستيزه

است. اين امر به طور كلي به شدت يافتن ناپايداري و شكنـنـدگـي     
اوضاع، و خطر موج بعدي تجاوز نظامي منجر شـده اسـت، كـه          

يافته بـرضـد نـيـروهـا و           هاي مداوم و سازمان آخر به حمله دست
در راستاي گستـرش   -كشورهايي منتهي خواهد شد كه امپرياليسم

خواهان تغييرهاي سياسي پايـا   -هژموني همه جانبه خود در منطقه
هاي اين تجاوزگري تغيـيـر    ها است.  يكي از هدف  اي در آن و ويژه

وضع در شرايط كنوني ايران است. هياهو و سـروصـداي دولـت           
آويو و نيروهاي ضـدصـلـح،       گراي صهيونيستي حاكم در تل راست

طور مرتب تهديد به جنگ را شدت بخشيده و به آن دامـن زده       به
توان چنين سرنوشتـي را     وجه نمي هيچ طوري كه، اينك به است، به

هاي كمونيست جهان در مجموع بر ايـن   غيرمحتمل دانست. حزب 
نظر بودند كه اگر چنين اتفاقي بيفتد، پيامدهايي جدي براي منطقه، 

 و در واقع براي دنيا دربرخواهد داشت.
اي كه در اين نشست در ارتباط بـا   هاي عملي ها و برنامه قطعنامه

مسئله فلسطين به تصويب رسيد، همچنين بر اين واقعيـت مـهـم      
هاي مقاومت چشمگـيـر و      تأكيد داشت كه براي پديد آوردن جبهه

هاي ضـدجـنـگ و       يي، بايد در چارچوب ائتالف مؤثر در هر عرصه
خواه و چپ در جنبش صلح بـه     هاي گسترده نيروهاي ترقي ائتالف

ترين نيروهاي ممكن را    ترين و گسترده فعاليت ادامه داد. بايد بيش 
تحريم ” هايي مثل  برضد صهيونيسم گردآورد، و در راه پيشبرد اقدام

برضد دولـت      “ هاي اقتصادي گذاري، و تحريم كاالها، عدم سرمايه
ويژه اينك كه در  صهيونيستي اسرائيل تالش كرد. دولت اسرائيل به 

مجلس (كنست) آن كشوراسـت، بـه        2013آستانه انتخابات ژانويه 
زنـد. در      احساسات صهيونيستي ضد فلسطيني و ضدعرب دامن مي

نشست بيروت، همداستانيِ عمومي شركت كنندگان بر اين بود كه: 
تر نياز دارد، و جـنـبـش            اي هماهنگ فلسطين نياز به همبستگي

خواه چپ براي گـردآوري و     المللي كمونيستي و نيروهاي ترقي بين
دهي نيروي بيشتر، بايد تالش بسيار بيشتري كنند و توجـه   سازمان

آميز و  حل صلح بيشتري به اين موضوع داشته باشند، تا بتوان به راه
پايداري دست يافت كه حق پناهندگان فلسطيني به بازگشـت بـه     
وطن خود، در هم شكستن ديوار جداساز، و پايان دادن به اشغال را   

كـارگـري      -هاي كمونيـسـت   عملي سازد.  نشست پراهميت حزب 
بـيـانـيـه     ” جهان در بيروت، پس از سه روز كار مداوم، با تصويـب    

هاي جهـان   هاي فعاليت آتي كمونيست كه در آن بر عرصه “ بيروت
هاي مشـخـصـي دربـاره        تاكيد شده است، و صادر كردن قطعنامه

ها و جنبش كارگري كشورهاي جهان، و از جـملـه در      مبارزه خلق
رابطه با ايران، به پايان رسيد. قطعنامه در مخالفت با تهديد جـنـگ    

حـزب   54برضد ايران و همبستگي با مبارزه مردم ايران، با حمايت 
كمونيست شركت كننده در اجالس به تصويب رسيد.  قطـعـنـامـه      

طور مشخص همبستگي با مبارزه حزب توده ايران را به صراحت  به
حمـايـت    ،”بيانيه بيروت“هاي مهم و بي سابقه  ابراز داشت. از نكته 

هاي كمـونـيـسـت      حزب
از “  ويـتـنـام   “و    “ چين“

 هاي  الملليِ حزب چهاردهمين نشست بين
 كارگري  در بيروت -كمونيست

 12ادامه  در صفحه 
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 هاي سياسي كشورمان است.  تحول
 

سخنراني ارائه شده كميته مركزي حزب ما به چهاردهمين 
 نشست بين المللي احزاب كارگري و كمونيستي 

 
 رفقاو دوستان گرامي،

و “  جـنـگ  “شود كه آيـنـده        اين بار هم نشست ما در زماني برگزار مي
در منطقه ما و در جهان موجب نگراني جدي ماست. واقعيـت ايـن       “ صلح“

ساز براي  ترين نقطه گرهي و سرنوشت است كه، خاورميانه همچنان محتمل
 تر جهاني است. بروز يك برخورد گسترده

و  “ مصـر “معروف شد، تغيير توازن نـيـرو در          “ بهار عربي” آنچه به نام 
هـا و تـرفـنـدهـاي             سازي را به دنبال داشت، در حالي كه زمينه “ تونس“

و    ،”افغـانسـتـان   “، “ عراق“گيري رخدادهاي  امپرياليسم همچنان بر شكل
اثرگذارند. بروز درگيري اخير در غزه بار ديگر بر اين امر تـأكـيـد       “  سوريه“

هـاي     دارد كه بدون تأمين عدالت براي مردم فلسطين و شناسايي قطعنامـه 
هاي منطـقـه    حلي در مسئله سازمان ملل از سوي دولت اسرائيل، به هيچ راه

دانيم كه حتّي بـرداشـتـن چـنـيـن            خوبي مي توان رسيد. ما همه به  ما نمي
هاي منطقه نيـز   حلي واقعي و پايدار براي ملّت هايي در راه رسيدن به راه گام

حلي، نه مداخله امپريالـيـسـتـي      هاي نخست خواهند بود. چنين راه  فقط گام
هاي بنيادگرايي مذهبي، بلكه در پيـش گـرفـتـنِ        است و نه شكلي از شكل

گيري از منابع غني موجود بـه سـود      راهي سوسياليستي خواهد بود كه بهره
 همه مردم را تضمين خواهد كرد.

داري    المللي خود سرمايـه  اما موضوع جنگ و صلح، ناگزير با وضعيت بين
زمينه، بايد گفت كه بحران مالي كـنـونـي     يابد. با توجه به اين پس  پيوند مي
داري همچنان انگيزه اصلي براي به دست آوردن و كنترل مـنـابـع        سرمايه

هـاي   گذاري ويژه در منطقه خاورميانه است. سرشت قماري سرمايه  انرژي، به
هاي مركزهاي عمده مالي اروپا و    گذاري ها، و سرمايه نهادهاي مالي و بانك

منجر شد كه پيامـدش   2008داري در سال  آمريكا، به تركيدنِ حبابِ سرمايه
توانند كتـمـان    داران هم نمي هنوز هم ادامه دارد. در اين مورد، حتّي سرمايه 

برد، اگرچه ممكن اسـت بـا مـا         داري در بحران به سر مي كنند كه سرمايه
عقيده نباشند كه اين بحران، در سرشت اين نظام است، و چيزي نيسـت   هم

كه با تنظيم و تعديل مخارج دولت، افزايش ذخيره پولي، يا ايجاد تغييـر در    
نظام مالياتي بتوان آن را حل كرد. واقعيت اين است كه راهي كه براي حـل   

ها به دوش زحمتكشان اين  اين بحران از طريق انداختن بدهي قماري بانك
ويژه در درون اتحاديه اروپـا، در     هاي رياضتي، به كشورها، در چارچوب اقدام

پيش گرفته شده است، در حقيقت موجب ژرفش هرچه بـيـشـتـر بـحـران         
) در سراسر اروپا   ماه آبان 24 نوامبر(  14شود. در رشته تظاهراتي كه در روز   مي

ها هزار تن از اعضاي سنديكاها و ديگر فعاالن در اسـپـانـيـا،      برگزار شد، ده
هـاي   ها آمدند تا به درد و رنجي كه از اقدام ايتاليا، پرتغال، و يونان به خيابان

هـاي اخـيـر         رياضتي بيشتر نصيب آنان خواهد شد اعتراض كنند. اعتراض 
، و در پي اثر گـذاشـتـن      2008يي است كه از سال  ها دنباله رشته  اعتراض

داري بر زندگي روزمره مردم، تا كـنـون در      مستقيم تعديل اقتصادي سرمايه
تر، وضعـيـت    سراسر اروپا ادامه داشته است. شايد بتوان گفت كه از اين مهم 

ترين اقتصاد و ابـرقـدرت جـهـان          در اياالت متحد آمريكاست كه پرقدرت
)    مـاه    آبان 16 نوامبر(  6شود. نتيجه انتخابات رياست جمهوري   محسوب مي

تسكين مردم در بسياري از نقاط جهان را موجب شد، البته نه به اين دلـيـل   
يك رهبـر   -كنند آن طور كه خيلي از بدگويان او تبليغ مي -كه باراك اوباما

مترقي يا واقعاً سوسياليست است. اي كاش چنين بود! بلكه بايد گفـت كـه       
هـاي حـزب        تريـن عـنـصـر       انتخابات آمريكا شكستي بود براي ارتجاعي

رود كه شايد با بازبيـنـي    خواه در سياست آمريكا، و اين احتمال مي جمهوري
تـر آن گـرايـش           هاي افراطي گيري هاي آن شكست، برخي از موضع علت

اجبار تعديل شوند. اياالت متحده آمريكا همـچـنـان بـه         كاران) به  (محافظه 
جويانه خود نسبت به ايران، و حفـظ و تـحـكـيـم ائـتـالف               موضع ستيزه
دهد. در هميـن    اش با نيروهاي صهيونيستي در اسرائيل ادامه مي تجاوزكارانه

هاي مرگبار دولـت تـبـهـكـار           يي كه گذشت، باراك اوباما از سياست هفته
اسرائيل در حمله به غزه و حقِ اسرائيل در ايجاد ترس و وحشت و ويـرانـي   

 -“ دفاع از خود و سرزمين خود در برابر تجـاوز ” اصطالح  به بهانه به -در غزه
هايي كه از سوي آمريكـا   پشتيباني كرد. چهارمين ارتش بزرگ دنيا، با سالح 

يـي     كند كه در بـاريـكـه    اند، به ملّتي حمله مي و به هزينه آمريكا خريده شده
ز اسـت كـه         كوچك گنجانده و محصور شده است، و به موشك هايي مجهـ

 140هايي دقيق دانست. در هـفـتـه گـذشـتـه،               ها را سالح دشوار بتوان آن
 فلسطيني از سوي نيروهاي اسرائيلي كشته و صدها تن زخمي شدند.

ما بايد حق خودمختاري و دفاع از خود را محترم بشماريم. ما بايد به اياالت  
انـد     ها حقوقي متحد آمريكا و متحدان امپرياليستي آن يادآوري كنيم كه، اين

  كه از چهل و پنج سال گذشته تاكنون و به علت اشغال غيرقانونيِ سـرزمـيـن   
 ها گرفته شده است. فلسطين از سوي دولت اسرائيل، از فلسطيني

 
 اوضاع ايران

تر اشاره شد، اين نشست در مقطع زماني بسيار مهـمـي    طور كه پيش همان
شود. خطرِ جنگ، تسـلـط (هـژمـونـي)           در تاريخ معاصر خاورميانه برگزار مي

هاي موجود بر سـر     رقيب امپرياليسم بر منطقه، و بنيادگرايي اسالمي، مانع بي
ها، و نيز محروم كردن مردم از برخورداري از حقوق بشـر و     راه استقالل ملت

تر از هر زمان ديگر اين مردمان را  اند كه بيش هايي حقوق دموكراتيك، چالش
طلبند. از پايان جنگ جهاني اول تا كنون، اين مـنـطـقـه بـا          به رويارويي مي

يكي از عنصرهاي كليدي در    .رو نبوده است چالشي چنين حاد و پيچيده روبه
طرح خـاورمـيـانـه       ” تالش امپرياليسم براي حفظ كنترل خود بر اين منطقه، 

است، كه هدف از طراحي آن، اطمينان از اين امر است كه هيچ چالش  “ جديد
اي در برابر سركردگي آمريكا در اين منطقه صورت نگيرد. اياالت متحد   عمده

ها به اروپا  هاي انتقال اين منبع هاي انرژي اين منطقه و راه آمريكا كنترل منبع
داند. در پرتو   و آسياي شرقي را براي حفظ سركردگي بالمنازع خود حياتي مي

اين واقعيت، نقش مهم و چشمگيري را كه شماري از متحدان اياالت متـحـد   
ويژه در دهه  به -مانند تركيه، عربستان سعودي، و قطر -آمريكا در اين منطقه
اند، بايد تحليل كرد. توجه به نقش مخرّبي كه اين كشورها   گذشته بازي كرده

ويژه در رخدادهاي بحرين، ليبي، و اينـك   اند، به در دو سال گذشته بازي كرده
 در سوريه و ايران، از اهميت زيادي برخوردار است.

هاي حاشيه خليج فارس در حمايت از هـر       هاي دولت توجه كردن به نقشه
پيوستن راهـبـرديِ نـيـروهـاي دفـاعـيِ             هم گونه اقدام برضد ايران، و نيز به

هاي حاشيه خليج فارس، به جلوداري عربستان سعودي، در اين اواخـر،     دولت
شوراي همكـاري  ” )،  2012مارس  6(   1390اسفندماه 16ويژه مهم است. در  به

اي تبـديـل    اعالم كرد كه، تصميم دارد خود را از بلوكي منطقه“  خليج (فارس)  
شـوراي  ” )،  2011(ماه مه   1390خردادماه  - به كنفدراسيون كند. در ارديبهشت 

موضوع عضويت اردن و مراكش در اين سازمـان را    “  همكاري خليج (فارس)  
نيز مطرح كرد. سران عربستان سعودي عزم خود را براي تبديل اين شورا بـه   

اند. با توجه بـه      نشان داده“  شوراي عربي وحدت خليج” ي به نام “ نهاد واحد” 
هـا   هاي كنوني كشورهاي حاشيه خليج فارس در برابر نقشه تسليم كامل دولت

ها از مداخله امپرياليستي برضد  هاي آمريكا در خاورميانه، و حمايت آن و برنامه
يي دانست. ما هيچ گونـه    گفته را بايد حائز اهميت ويژه هاي پيش ايران، تحول

گرايش مثبتي نسبت به رژيم ارتجاعي و استبدادي كنوني حاكم در تـهـران       
مـان در       نداريم، ولي مسلّم است كه نسبت به سرنوشت مردم ايران و ميهـن 

 .شدت نگرانيم صورت روي دادنِ مداخله نظامي خارجي، به
ويـژه از زمـان          دولت راستگراي افراطي اسرائيل، در دو سال گذشته، و به

هـاي راهـبـردي         تجاوز نظامي به ليبي، بارها به اقدام نظامي برضد هـدف   
اي       (استراتژيك) ايران تهديد كرده است. به باور ما، چنين ماجراجويي نظامي   

هاي منطقه، از جمله هم در ايران و هم در  پيامدهاي بسيار ناگواري براي ملت
هـاي     سران اسرائيل و حاميـان آنـان در مـحـفـل            .اسرائيل، خواهد داشت

هاي تجاوزكارانه خود را بر اسـاس   گراي آمريكا و اتحاديه اروپا، سياست راست
هـاي     اند كه ايران به طور مخفيانه در حال ساخت سالح اين نظر تنظيم كرده

المللي انرژي اتمـي و     اي است. واقعيت امر اين است كه، نه آژانس بين   هسته
اند هيچ مدرك مستندي را در      نه دولت اياالت متحد آمريكا تاكنون نتوانسته

اي ايران ارائه دهند. اما ايـن امـر مـانـع            مورد تسليحاتي شدنِ برنامه هسته
در    1+5افروز آمريكا و اتحاديه اروپا در مـذاكـرات      كارشكني نيروهاي جنگ

اوايل سال جاري در استانبول، بغداد، و مسكو نبوده است. در حـال حـاضـر،         
حلي براي پـايـان دادن بـه           اياالت متحد آمريكا هيچ تمايلي به پذيرش راه

دهـد.     هاي ديپلماتيك  نشان نمـي  اي ايران از راه  مناقشه بر سر مسئله هسته
كنـنـده    هاي فلج بلكه برعكس، آمريكا و متحدانش همچنان به تشديد تحريم

دهند كه اثرهاي چشمگيري بر زندگي مـردم     اقتصادي برضد ايران ادامه مي
دارند. در مورد بحران كنوني، حزب ما بر اين باور اسـت كـه،  سـيـاسـت               

گرانه امپرياليسم آمريكا و متحدانش نسبت بـه ايـران،        تجاوزكارانه و مداخله
هـاي     هيچ ربطي بـه سـيـاسـت        

 13ادامه  در صفحه “ غـرب ” اي ايران، يا نگراني     هسته
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هاي كشتار جمعي در منطقه ما ندارد. اگر ايـاالت      نسبت به گسترش سالح
هاي حياتي و مهمي بود، به گسترش آشكار  متحد آمريكا نگران چنان مسئله

كرد. مسئله اصلي در مناقشه كنوني، در     اي اسرائيل اعتراض مي  توان هسته
هاي راهبردي (استراتژيك) امپرياليسم بـراي بـه دسـت             واقع بر سر طرح

هاي غني نفت و گاز آن است.  آوردن كنترل درازمدت بر خليج فارس و منبع
 حضور گسترده نيروهاي نظامي اياالت متحد آمريكا در منطقه خليج فـارس 

در بـحـريـن)،        ”ناوگان پنجم آمريكـا “(از جمله قرار گرفتنِ جايگاه اصلي  
بنابراين، روشن اسـت كـه        .هاي درازمدت آمريكاست نشانه بارزي از نقشه

اي در ايـن            هاي هستـه  ادعاهاي اياالت متحد آمريكا در باره خطر سالح
منطقه، چيزي نيست جز پرده استتاري براي پنهان كردن مقاصـد واقـعـي      
آمريكا. همچنين، بايد يادآوري كرد كه، مسئوليت مسابقه تسليحاتي كنونـي   
در منطقه خاورميانه، و اين واقعيت كه كشورهايي مانند اسرائيل و پاكستـان  

اند، متوجه امپرياليسم آمريكا و متحدانش اسـت.     اي  هاي هسته داراي سالح
خواه منطقه، براي تبديلِ خاورميانه به  حزب ما، همراه با همه نيروهاي ترقي

طور كه حزب ما در  همان .كند اي، مبارزه مي  يي عاري از سالح هسته منطقه
اي     آميز از انرژي هسته دو سال گذشته بارها اعالم كرده است، استفاده صلح

از سوي ايران، يا به طور كلي هر كشور ديگري در منطقه يا جـهـان، حـق      
قانوني آن كشور است، و به رضايت يا توافق آمريكا يا دولت ديگري نـيـاز     

طـور قـاطـع         ندارد. مردم ايران با هرگونه حمله نظامي به كشورشـان بـه     
هاي عميق هشت سال جنـگ در دهـه        مخالفند. مردم ما هنوز درد و زخم 

) را بر تن دارند، يعني جنگي كه، از جانب امپرياليسم آمريكا و   1359(   1980
به تشويق آمريكا بر آنان تحميل شد تا جنبش انقالبي جوان كشـورمـان را     

از هـر     -ويژه جوانان به -ها تن عراق، ميليون -درهم بكوبد. در جنگ ايران 
دو طرف جنگ، زخمي و كشته شدند، و ميلياردها دالر خسارت به هـر دو      

حزب توده ايران، تهديد به حمله نظامي برضد ايـران را در       .طرف وارد آمد
“ خاورميانه بـزرگ   ” حكم بخشي از سياست امپرياليستي براي پيشبرد طرحِ 

يي، را    كند. ما بارها هرگونه مداخله خارجي در ايران، به هر بهانه  ارزيابي مي
ايم و مي كنيم، چرا كه ارمغانش مرگ، ترور، و ويراني خواهـد   محكوم كرده

گذراند كه در آن، جنبش مردمي  بود. ايران اكنون دوره بسيار حساسي را مي 
حـال   بحراني و در عين  براي صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي، به مرحله

در ايران، نشان داده است كه به  “ واليت فقيه“اي رسيده است. رژيم   حياتي
اي بـه مـنـظـور بـرطـرف كـردنِ                 حل ممكن و اجراشدني ارائه هيچ راه

هاي اقتصادي، اجتماعي، و سـيـاسـي كشـور تـوانـايـي نـدارد.                دشواري
هاي بانك جهاني و  هاي اقتصادي نوليبرالي رژيم، همخوان با نسخه سياست

ها از خدمات و كاالهاي اساسـي، از     اند. حذف يارانه  المللي پول صندوق بين
ويژه ساكنان شهرها را در تنگـنـاي    هاي انرژي، مردم عادي و به جمله حامل

وقفه ادامه داشته است و    سازي بي شديد اقتصادي قرار داده است. خصوصي 
هـايـي از      يي از اقتصاد كشانده شده است، و اكنون حتي بخش به هر عرصه
ايران نيز خصوصي شده است. يك سال پس از تحميـل      “ ملي” صنعت نفت 
هاي گسترده و فزاينده اقتصادي بر ايران از سـوي ايـاالت          رسمي تحريم

هـا     متحد آمريكا و متحدان آن در اتحاديه اروپا، بايد گفت كه اين تحـريـم  
مـردادمـاه)، بـانـك         16اوت(  6اند. روز   اثري ويرانگر بر اقتصاد كشور داشته

Ĥ      23مركزي ايران آمار جديد تورم را منتشر كرد كه برابر با  درصد بـود، امـ
طرف معتقدند كه رقم واقعي بسيار بيشتر از اين است. بنـابـر     گران بي تحليل
مـاه)،    ارديبهشت -در ماه آوريل(فروردين  ،”بانك مركزي ايران“هاي  گزارش

نرخ كاالهاي اساسي و مورد نيازهاي روزمره مردم سر به فـلـك كشـيـده       
ها، به  است. كمبود و نايابي مواد خام براي واحدهاي توليدي به دليل تحريم 

ناپذيري به زندگي و معيشت مردم آسيب رسانده است. ناپايـداريِ    طور ترميم
هاي توليدي، و افزايشِ ميزان بـيـكـاري، اُفـت          اقتصادي، تعطيليِ كارخانه

ارزش پول ملي كشور را موجب شده است. ارزش پول ايران در برابـر دالر     
 .آذرمـاه)اسـت    -(آبان  2011 درصد ارزشِ آن در نوامبر40آمريكا، اينك فقط 
ها بر دوش مردم عادي ايران بوده اسـت و آنـان را در              بار اصلي تحريم

ها، ميزان بيكاري و فـقـر    تنگناي اقتصادي قرار داده است. در نتيجه تحريم 
درصد است، در    15رو به افزايش دارد. بنابر آمار رسمي، نرخ بيكاري تقريباً  

كنند، بـيـش از        حالي كه شمار كساني كه رسماً در زير خط فقر زندگي مي
تـر از       هاي واقعي بسيار بزرگ گيرد. رقم  درصد جمعيت كشور را دربر مي 20

هاي مشترك و پيوندهاي تنگاتنگي بـا   اين است. اقليتي اَبرثروتمند كه ريشه 
هاي دستگاه دولتي و نظامي جـاي   روحانيت اسالمي دارد و در باالترين رده

انداز سياسي، اقتصادي،  چشم .گرفته است، قدرت دولتي را در مهار خود دارد

مانـده و ارتـجـاعـي اسـت. رژيـم                 طرز هولناكي عقب و اجتماعي رژيم، به
خواه و دمـوكـراتـيـك را          رغم آنكه همه نيروهاي ترقي ديكتاتوري حاكم، به

در “  اصـالحـات  “يي سركوب كرده است، و نيروهاي طرفدار    طور وحشيانه به
طور جدي كنار زده است، اما هنوز با بـحـران    چارچوب ساختارهاي رژيم را به

اي دست به گريبان است. با نزديك شدنِ پايان دوره ريـاسـت       سياسي جدي
، با زير پا 1388كه در جريان كودتاي انتخاباتي  -جمهوري دولت احمدي نژاد

هاي  مانور بخش -گذاشته شدن خشن راي ميليون ها ايراني،  به قدرت رسيد
شدن كرسي رياست جمهوري، شـدت     هاي حاكم براي صاحب  مختلف گروه

هاي حاكم، نه بر سر تغيير راه  پيدا كرده است. جنگ قدرت در درونِ اين گروه 
و روش يا تغيير خط مشي عميقاً ارتجاعي و ضد مردمي حاكم بر كشور است، 

تر كردن حيات اين رژيم ارتجاعـي اسـت كـه         بلكه بر سر چگونگيِ طوالني
مان، فقر و محروميت بيشتر، و سـركـوب حـقـوق و              اش براي ميهن ثمره
هاي شهروندان بوده است. به گمان حزب ما و بخش مهمي از نيروهاي   آزادي

مترقي و آزادي خواه ايران، با ادامه رژيم مذهبي عـمـيـقـاً اسـتـبـدادي و              
وسطاييِ كنوني، نمي توان به سمت برپايي حكومتي مردمي كه مردم ما  قرون

شان باشند راه را گشود. حزب توده ايـران، خـود را         در آن حاكم بر سرنوشت
داند، و از مبارزه مـردم ايـران بـراي         متعهد به مبارزه براي صلح و ترقي مي

 .كنـد  كند و در آن شركت مي صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي حمايت مي
ويژه در ارتباط با ايران،  در رويارويي با وضعيت خطرناك كنوني در منطقه و به

المللي بـا مـردم      ترين همبستگيِ  ممكن بين يافتن به گسترده ما در راه دست
مان در ايـن       (استراتژيك)   كنيم، تالشي كه به پيكار راهبردي ايران تالش مي

مـان از       كند. اطمينان داريم كه در مبارزه عـادالنـه    مبارزه اصولي خدمت مي
اعتماد و حمايت نيروهاي صلح و دموكراسي، نيروهاي مخالف اسـتـبـداد و        

 گرايي، و نيروهاي مدافع سوسياليسم برخورداريم.   بنيادگرايي، ترور و واپس
 داري بحران سرمايه

ايم، اين رخدادها را در زمـيـنـه و       طور كه پيش از اين نيز اشاره كرده همان
هاي فراملّـي،   ناپذير شركت داري، آزمندي پايان چارچوب بحران جهاني سرمايه

هاي پايدار، بايد بـررسـي    حل داري حاكم در يافتن راه و ناتواني سياسي سرمايه
  اتحـاديـه  “كرد. اكنون حتّي دموكراسي بورژوايي هم در خطر است. در ايتاليا،   

اصطالح مديريت بحران، دولت مورد عالقه خود را به آن كشور  براي به “ اروپا
 تحميل كرد. در يونان هم بعيد نيست همين كار را بكنند.

ما قبالً به واكنش گسترده كارگران و زحمتكشان در سراسر اروپا نسبت بـه  
هايي كه براي پايين كشيدن سطح زندگي آنان در دست اجراست اشاره  برنامه
ايم، و اين در حالي است كه صاحبان و كنترل كنندگان وسايل تـولـيـد،     كرده

ها و  توزيع، و مبادله، با جديت در پي حفظ و تحكيم موقعيت خودشانند. تخلّف 
هاي مالياتي و فرار از پرداخت ماليات از سوي ثروتمندان در كشـورهـاي    تقلّب

داري عمده بسيار رايج است؛ با وجود اين، تباني و چشم بستن بر ايـن   سرمايه
 وضع، به هزينه مردم عادي، همچنان ادامه دارد.

شـود، در واقـع          در حكم بحران يورو شناخته مي“  اروپا  اتحاديه“آنچه در 
هاي مالـي   برنامه و وام داري ناشي از توليد اضافي بي بحران كالسيك سرمايه

هـاي     حساب و كتاب و نامطمئن است. جالب اينجاست كه، گرايش قدرت  بي
هـا     هاي گوناگون، اقتصاد آن داري به مداخله نظامي در درگيري عمده سرمايه

جـاي صـرف        هاي موجود را بـه  كند، چرا كه منبع تر مي را از اين هم ضعيف
هاي نظامي و حـفـظ و          كردن در توليد اجتماعي سودآور، صرف ماجراجويي

 كنند. ادامه اقتصاد جنگي مي
هاي فراواني به خود گرفـتـه اسـت.       مقاومت در برابر بحران، در اروپا شكل

هـاي     انـد. شـكـل       هاي سنديكاها همچنان عاملي ضروري و حياتي اعتراض
“ عدم تخفيف” ، جنبش “ جنبش اشغال” اند، مانند:   يي از اعتراض پديد آمده تازه

 “ خشـمـگـيـنـان     ” برضد فرار از پرداخت ماليات در انگلستان، و جـنـبـش        
(Indignados  هـاي     زمان با ملموس شدن پيامدهاي اقدام ) در اسپانيا. هم

هاي اجتماعي براي تنگدستان، تـالش فـعـاالن       رياضتي بر خدمات و برنامه
گيري است. اين كـوشـش     هاي مختلف جامعه در حال اوج اجتماعي در بخش

المللي، چه در اروپا و چه در ارتبـاط بـا      فزاينده فعاالن اجتماعي در سطح بين
هاي خاورميانه براي صلح، دموكراسي، و عدالت اجتماعي، را بايـد   مبارزه ملت

هاي اميدوار كننده پرشمار ديگري نيز در سراسر جهان  به هم پيوند داد. نشانه 
خواه  خورد. در آمريكاي جنوبي، آفريقا، و خاورميانه، نيروهاي ترقي  به چشم مي

كنند، و در بسياري از كشورهاي جـهـان، ايـن       نفوذ هرچه بيشتري كسب مي
هاي دولتي و برضد منافع امپرياليـسـم    نيروها تأثير و نفوذ مستقيمي بر قدرت

هاي  هاي قدرتمند و سالم در برابر جنگ و بحرانِ امپرياليستي، راه دارند. گزينه 
 دهند. هاي دموكراتيك نشان مي يي را به سوي صلح و دگرگوني تازه
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رد    جنبش جهاني كمونيستي و كارگري براي شكل دادن، تجهيز، و پيشـبـ
يي كه مردم را مقدم بر سود بشمرد، و  وجود آوردن گزينه مبارزه به منظور به

المللي، بـر     بر امر صلح تمركز يابد، توان بالقوه عظيمي دارد. اين جنبش بين 
اي  هاي توده گيريِ جنبش اساس تحليل عملي از رخدادهاي جهان، به شكل
رساند. تاريخچه غـنـي مـا،        در راه عدالت اجتماعي، صلح، و تغيير، ياري مي

هاي ما در طبقـه كـارگـر و         لنينيستي ما، و ريشه -بينيِ ماركسيستي جهان
 بخشِ نيروهاي پيشرفت و ترقي است. هاي مردمي، قدرت مبارزه

ناپذير نيستنـد، بـلـكـه از تضـادهـاي درونـي                 جنگ و بحران اجتناب
توانند درتالش خود بـه     خواه مي گيرند؛ نيروهاي ترقي داري منشأ مي سرمايه

اي كه در جريان است، مسير تاريـخ را     راه صلح و اثرگذاري بر مبارزه واقعي
هـا تـا        فيلسوف” طور بنيادي تغيير دهند. به گفته مشهور كارل ماركس:    به

اند. اما هدف بايد اين باشد كـه    امروز فقط به تفسير و توضيح جهان پرداخته
هاي ما اين امكان و تـوان را     يافتگي ما و تحليل سازمان“  آن را تغيير دهيم. 

دهد كه بتوانيم تعبير و تفسير را به عمل برگردانيم، و نقش رهبري  به ما مي
كننده تمام و كمالي در حمايت از مبارزه جهاني با امپرياليسم را به عـهـده     
گيريم. در ارتباط با اوضاع ايران، ما بر اين بـاوريـم كـه، مـبـارزه در راه               
دموكراسي، حقوق دموكراتيك، عدالت اجتماعي، و صلح، پيوندي سرشتي و   

هـاي مـتـرقـي          دروني با يكديگر دارند. فعاليت آزادانه سنديكاها و سازمان 
جوانان و زنان در ايران عاملي مهم و مؤثر در برپايي جنبش صلحي پرقدرت 

طلبي از هر سـو كـه بـاشـد          تواند در برابر ماجراجويي و جنگ است كه مي
مقاومت كند. حزب توده ايران، خود را به مبارزه در راه صلح و پـيـشـرفـت        

داند، و از مبارزه مردم ايران براي حقوق بشر و حقوق دموكراتيك،  متعهد مي
كند و فعاالنـه در آن شـركـت           دموكراسي، و عدالت اجتماعي حمايت مي

كند. حزب توده ايران به انجام نقش و اداي سهم خود، هـم در ارائـه           مي
توانـد   دهد، كه مي هاي سياسي و هم در پيشگامي در عمل، ادامه مي تحليل

 ها بينجامد. به جهاني بهتر براي همه ملّت
 

 درباره تهديد برضد مردم ايران “بيانيه”
 

 -هاي كمونيست المللي حزب شركت كنندگان در چهاردهمين نشست بين
  پـايـتـخـت لـبـنـان،           كارگري در روزهاي سوم تا پنجم آذرماه، در بيروت،

جـانـبـه و         خدشه خود را با زحمتكشان ايران در مبارزه همـه  همبستگي بي
شان در راه صلح، استقالل، دموكراسي، و عدالت اجتمـاعـي، اعـالم       پيچيده

داري جهـانـي، و      هاي سرمايه هاي عظيم دولت كنند. در بحبوحه بحران  مي
يي براي حلّ بحران، ما نسـبـت    باال گرفتن خطر وقوع جنگ در حكم وسيله

هاي نظامي در سـراسـر      اندازي مداخله در راه “ ناتو”هاي  هاي قدرت به نقشه
شدت نگرانيم. پس از مداخله اين نيروها در ليبي و سوريه، ايـنـك       جهان به

ها براي تغيير رژيم در مجموعه كشورهاي خاورميانه و نـقـض    هاي آن نقشه
هـا و       شدت مايه نگراني است. مخاطـره   استقالل كشورهاي اين منطقه، به

و مداخله، چه نظامي و چه غيرنظامـي، شـدت يـافـتـن            خطرهاي تحريم
ها براي سركردگي سياسي و نظامي در اين منطـقـه    هاي امپرياليست تالش

راهبردي (استراتژيك)، ترويج و ميدان دادن به بـنـيـادگـرايـي اسـالمـي،            
ها، و پايمـال كـردن حـقـوق انسـانـي و                تروريسم، تهديد استقالل ملّت

دموكراتيك مردم، بيشتر از هر زمان ديگري وجود دارد. افـزايـش اخـيـر            
، از جملـه سـخـنـرانـي        “ اسرائيل” ها پيرامون ايران در پي تهديدهاي  تنش

هـاي     گـيـري     ، و موضـع “ مجمع عمومي سازمان ملل متحد” در  “ نتانياهو” 
المللي انـرژي   آژانس بين” هاي منفي  نابخردانه و غيرمسئوالنه ايران، گزارش

هاي تنبيهـي   اي ايران، تحميل يك رشته تحريم  در باره برنامه هسته “ اتمي
تر از سوي اياالت متحد آمريكا و اتحـاديـه اروپـا،       اقتصادي و مالي گسترده

متوقف كردن روابط ديپلماتيك با ايران از سوي كانادا و بريتانيا، همگي مايه 
 نگراني جدي در مورد رخدادهاي آينده در ارتباط با ايران است.

كارگري امضا كننده زيـر، بـار        -هاي كمونيست به همين دليل، ما حزب
ديگر بر مخالفت خود با هرگونه مداخله خارجي و تحريم برضد ايران تأكيـد  

ها بيش و پيش از هر چيز، بـر     كنيم. اين اقدام  ورزيم و آن را محكوم مي مي
زندگي زحمتكشان ايران اثر ناگوار داشته است و خواهد داشت. به اعتقاد ما،  
فقط خود مردم ايران حق دارند درباره مسير حركت آينده كشور خود در راه   

اي شايسته آزادانـه تصـمـيـم        صلح، دموكراسي، عدالت اجتماعي، و زندگي
كارگيري تحريم، و تهديد بـه     اي ايران، به بگيرند. تنش بر سر برنامه هسته 

مداخله امپرياليستي خارجي، موقعيت نيروهاي ارتجاعي در طبقه حـاكـم بـر      
 كند. ضد منافع ملي و حقوق بنيادي مردم ايران تحكيم مي ايران را به

ما بار ديگر همبستگي خود را با مبارزه زحمتكشان و طبقه كارگر ايـران، و    
حزب سياسي آن حزب توده ايران، در راه صلح، دمـوكـراسـي، و عـدالـت            

 كنيم. داريم و از آن حمايت مي اجتماعي، اعالم مي
 “:بيانيه”هاي حمايت كننده از  حزب

 حزب توده ايران.1
 حزب كمونيست چين.2
 حزب كمونيست اوكراين.3
 اتحاديه كمونيست هاي اوكراين.4
 حزب كمونيست اياالت متحده آمريكا.5
 حزب كمونيست ويتنام.6
 حزب زحمتكشان مترقي قبرس (آكل).7
 (PCdoB)حزب كمونيست برزيل .8
 (PCB)حزب كمونيست برزيل .9

 حزب دموكراسي و سوسيايسم الجزاير .10
 خواه بحرين جمعيت تريبون دموكراتيك ترقي.11
 حزب كمونيست بنگالدش .12
 حزب كارگران بنگالدش .13
    حزب كارگران بلژيك .14
 حزب كمونيست بريتانيا .15
 حزب كمونيست كانادا .16
 حزب سوسياليست كارگري كرواسي .17
 حزب كمونيست بوهم و موراوي (جمهوري چك) .18
 حزب كمونيست در دانمارك .19
 حزب كمونيست دانمارك .20
 حزب كمونيست مصر .21
 حزب كمونيست فنالند .22
 حزب كمونيست فرانسه .23
 حزب كمونيست آلمان .24
 حزب كمونيست يونان .25
 حزب كمونيست كارگري مجارستان .26
 حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست) .27
 حزب كمونيست عراق .28
 عراق -حزب كمونيست كردستان .29
 حزب كمونيست ايرلند .30
 حزب كارگران ايرلند .31
 حزب احياء كمونيست ايتاليا .32
 حزب كمونيست اردن .33
 حزب كمونيست لبنان .34
 حزب كمونيست مكزيك .35
 لنينيست متحد ) -حزب كمونيست نپال (ماركسيست .36
 حزب كمونيست جديد هلند .37
 حزب كمونيست نروژ .38
 حزب مردم فلسطين   .39
 حزب كمونيست فلسطين .40
 حزب كمونيست پرتغال .41
 حزب كمونيست فدراسيون روسيه .42
 حزب كمونيست اتحاد شوروي .43
 حزب كارگران كمونيست روسيه .44
 حزب كمونيست آفريقاي جنوبي .45
 حزب كمونيست اسپانيا .46
 هاي اسپانيا حزب كمونيست خلق .47
 حزب كمونيست سري النكا .48
 حزب كمونيست سودان .49
 حزب كمونيست سوئد   .50
 حزب كمونيست سوريه (متحد) .51
 حزب كمونيست سوريه (خالد بگداش) .52
 حزب كمونيست تركيه .53
 حزب كمونيست نوين يوگسالوي (صربستان) .54
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ها در مصر، به حمايت “توده”
 برخاسته اند!“ انقالب”از 

كميته مركزي حزب توده ايران، شهادت رفـيـق   
حـزب  “، مسنول شعبه كارگري   “ حمدي حسين“

، و از فعاالن بنام جنبشِ مـردمـي   “ كمونيست مصر
مصر، را به حزب برادر و جنبش كـارگـري مصـر      

 تسليت مي گويد.  
هاي ديگر در شهرهاي  در قاهره، و ميدان“  التحرير” ميدان 

هـاي     مختلف مصر، در روزهاي اخير، باري ديگر حضور توده
منظور حمايـت و نـجـات         انبوه مردم در بسيجي حماسي به

 شاهد بوده است.“ ژانويه25انقالب “
حسني ” گرا، همانند سلف خود  اسالم“  مرسي“ رئيس جمهور

، دستور سركوب مـردم را داده اسـت. سـركـوب              “ مبارك
صورت حمله به تظاهركنندگان از سوي نيروهاي پـلـيـس       به

هـا انـجـام         ضد شورش، نيروهاي مزدور، و لباس شخـصـي  
منظور حـمـايـت از       گيرد. تظاهركنندگان با عزمي جزم به  مي

هاي مزدوران و چماق بدستان تـا پـاي      انقالب در برابر حمله
گر درگير  جان ايستاده اند، و گاهي  با حمله كنندگان سركوب

 اند. شده
، “ التحـريـر  ” هم زمان با درگيري تظاهركنندگان در ميدان 

هاي شديدي نيز در مقابل سفارت امريكا در مـيـدان    درگيري
صورت گرفتـه اسـت. در جـريـان ايـن               “  سيمون بوليوار” 

ها، كه در نتيجه حمله طرفداران و مزدوران وابسته به  درگيري
برضد تظاهركنندگان روي داده اسـت،        “  اخوان المسلمين” 

، مسئول شعبـه  ”حمدي حسين“يي از جمله رفيق  تاكنون عده
، به شـهـادت     ”حزب كمونيست مصر“مركزي امور كارگري 

نفر نيز در جريان اين تظاهـرات  300اند. افزون بر اين،   رسيده
 اند. ها زخمي شده و درگيري
، از دوستداران و حاميان جـنـبـش      ”حمدي حسين“رفيق 

هاي اخـيـر خـود بـا          مردمي ايران بود، و در ديدارهاي سال
هاي مشترك  مسئوالن حزب توده ايران، در رابطه با مشخصه

مبارزات زحمتكشان مصر و ايران تبادل نظر و گفتگو كـرده    
حمـدي  “بود. كميته مركزي حزب توده ايران، شهادت رفيق  

، و   ”حزب كمونيست مصر“، مسنول شعبه كارگري ”حسين
از فعاالن بنام جنبش مردمي مصر، را به حزب برادر و جنبش 

 كارگري مصر تسليت گفت.  
هاي ملي و مردمي كه پيش از اين و بـا     ها و سازمان حزب

درك خطر انحراف انقالب اقدام به ائتالف و اتـحـاد عـمـل       
هاي اخيـر در     اند، ابتكار عمل را در تظاهرات و اعتراض كرده

هـاي     و ديگر حـزب  “ حزب كمونيست مصر“اند.   دست داشته
دمكراتيك و ملي، در ائتالفي كه در شهريورماه برپا كـردنـد     

حزب و جريان اصلي چپ و سوسيالـيـسـت مصـر)،        9(اتحاد  
هاي آن را اعالم  كردند و هـمـراه بـا مـردم          شروع فعاليت

هاي جـنـبـش     انقالبي در سنگرهاي مبارزه براي تحقق هدف
مردمي در مصر حضور دارند. قضات مصر نيز در پي بيـانـيـه     

هاي نامحدود  رياست جمهوري كه در آن براي خود صالحيت
پيش بيني كرده بود، به اعتراض برخاستـنـد و دسـت بـه           

، با حمايت قضات “ دادگاه تجديدنظر“اعتصاب زده اند. قضات  
بيانيه راست ” ها، اعتصاب عمومي خود را تا الغاي  ديگر دادگاه
دادگـاه عـالـي      “اند.   صورت نامحدود آغاز كرده ، به“ جمهوري

“ افترا” شدت به  را به“  مرسي” يي،  نيز در بيانيه “ قانون اساسي

 برضد سيستم قضايي متهم كرد. اين بيانيه در نوع خود در تاريخ مصر بي سابقه بوده است.
، در سخنراني خود در كـنـفـرانـس     ”حزب كمونيست مصر“رفيق صالح عدلي، دبير كل 

ها در تونـس و     هاي كمونيست و كارگري، ضمن اشاره به جنبش عظيم توده جهاني حزب
هاي داخلي، اقـلـيـمـي، و          دنبال آن در ديگر كشورهاي منطقه عربي، بر توطئه مصر و به

هاي انـقـالب در مصـر،         ها اشاره كرد. وي در خصوص هدف  المللي برضد اين جنبش بين
ها در مصـر، نـبـود         هاي جنبش توده نيافتن به هدف هاي دست  يكي از دليل“ چنين گفت: 

هاي دمكراتيك و ملي و متبلـور   دست گرفتن قدرت و اجراي برنامه رهبري مناسب براي به
هـاي عـيـنـي و            نشدن اين رهبري در جريان جنبش انقالبي بوده است كه آن هم دليل

هاي سياسي و صنفي طبقه كارگر ناشي از استبداد طـوالنـي    مشخصي دارد. ضعف سازمان 
كارگرفته شده از جانب ديكتاتورهاي سابق از جـملـه ايـن       مدت و سركوب و فشارهاي به

 “هايند. دليل
البته از اين فشار مستثنا بوده است. اين گروه با اسـتـفـاده از         “  اخوان المسلمين” گروه 

موقعيت ضعيف ديگر نيروهاي سياسي، با كمك ارتجاع عرب، بازماندگان رژيم سـابـق، و     
دست گيرد. در حـال         امپرياليسم آمريكا، توانست بر امواج انقالب سوار شده و قدرت را به

هاي تروريستي و سـلـفـي         سعي دارند با همكاري ديگر گرايش“  اخوان المسلمين” حاضر 
هاي سياسـي و     اي ضد مردمي و با محدود كردن آزادي اسالمي، و با تدوين قانون اساسي

 يي فاشيستي بر مصر اعمال كنند. صنفي، سلطه
، به دليل وابستگي طبقاتي و گرايش دست راستي، تاكنون از تامـيـن   ”اخوان المسلمين” 

گونه راه حلـي   هاي انقالبي عاجز مانده و هيچ هاي اجتماعي و اقتصادي توده حداقل مطالبه
هاي بهداشت، آموزش، و    آور هزينه براي معضل بيكاري، حداقل دستمزد، و افزايش سرسام

هـا بـراي ثـروتـمـنـدان و              ها و امكان اند. در مقابل، همه گونه تسهيل  مسكن ارائه نداده
اند. با وجود گذشت دوسال از سرنگوني حسني مـبـارك، هـنـوز         داران فراهم كرده سرمايه

درصد از كساني كه جوياي كارند، و   25درصد مردم مصر زير خط فقر زندگي مي كنند.  50
هاي گوناگونند، بيكـارنـد.    ، و يا داراي تخصص ها، تكنسين اكثرشان فارغ التحصيل دانشگاه

ها، انبوه كارگران اعتصابي در  جمعي مسافران در راه هاي منجر به مرگ دسته افزايش حادثه
 هاي امروز مردم مصرند.   بازداشت، و نبود امنيت، بخشي از مشكل

هاي اخير، در بـيـش    ، مردم مصر، در طول ماه“ االهرام” بنابر آمار منتشر شده در روزنامه 
 اند. جنبش اعتراضي از قبيل اعتصاب، تحصن، و تظاهرات، شركت كرده 1400از 

پيش نويس قانون “هاي چپ گرفته تا مدني و ليبرال، برضد  نيروهاي اپوزيسيون از گروه
به ائـتـالف و     “  جمعيت مؤسس براي قانون اساسي” و به منظور انحالل  ”اساسي اسالمي
 اند. اتحاد روي آورده

 ها پيوسته است. كليساي مسيحيت نيز به اين ائتالف
مردم مصر با درك صحيح از خطر استبداد ديني و انحراف انقالب از مسير خـود، هـم       

يي واحد، به حمايت و نـجـات      هاي سياسي، در جبهه اينك با اتحاد عمل نيروها و سازمان
 اند. انقالب خويش همت گمارده
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دالر 60از تورنتو كانادا                                                              

هيئت نمايندگي حزب توده ايران، در 
 دومين كنگره حزب كمونيست بريتانيا و پنجاه

مـاه)،      آبـان 28تـا    27نوامبر (    18تا  16حزب كمونيست بريتانيا، در روزهاي 
دومين كنگره خود را با حضور نمايندگان ساختارهاي حزبي از سـراسـر        و پنجاه

المللي، برگزار كرد. هيئت نمايندگـي حـزب       هاي بين كشور و همچنين ميهمان
 توده ايران، به دعوت رهبري حزب برادر، در اين كنگره شركت فعال داشت.

، دبير كل حزب كمونيست بريتانيـا،  “ رابرت گريفيث”كنگره با سخنراني رفيق
هاي مبارزاتي حـزب     منظور بررسي كارنامه حزب و تدوين سياست كار خود را به

آغاز كرد. دبير كل حزب برادر، در سخنراني مراسم گشايش كنگره، با در نـظـر     
هاي داخلي انـگـلـسـتـان و شـرايـط               گرفتن شرايط بغرنج و نابسامان مسئله

دمـكـرات    كار و ليبرال هاي محافظه هاي دولت  ائتالفي حزب المللي، سياست بين
هاي  را برضد منافع مردم و به ويژه كارگران، زحمتكشان، سياه پوستان، و اقليت

حاضر در كشور دانست، و مبارزه براي بركناري دولت كنوني و تحميل انتخابات 
ها  را عرصه فعاليت آتي خـوانـد.  در           دهي اعتصاب زودرس از طريق سازمان

المللي نيز، با اشاره به حمله نيروهاي نظامي اسرائيل به نـوارغـزه و        عرصه بين
گيرد، ضمن دفاع از حقوق مردم فلسطين، تاكـيـد    جنگ نابرابري كه صورت مي

مختاري، نبايد به فراموشي سپـرده   ها براي خود كرد كه، مسئله اساسي فلسطيني
 شود. 

هاي داخلـي سـوريـه را         اوهمچنين دخالت كشورهاي امپرياليستي در مسئله
ها را به ضرر نيروهاي مترقي اين كشـور و دادن         هاي آن محكوم كرد و اقدام

فرصت به رشد نيروهاي ارتجاعي مذهبي دانست. او با فرستادن پيام همبستگي  
زده اروپـا       به مبارزات زحمتكشان كشورهاي بحران “ حزب كمونيست بريتانيا“

هاي اقتصادي، خصوصي سازي، و كـاهـش خـدمـات            رياضت  برضد سياست
، و   “ بانك جهانـي “، “ صندوق بين المللي پول“اجتماعي تحميل شده از سوي 

 ، مبارزه آنان را ستودني خواند. “8گروه “
هاي كنگره، نمايندگان واحدهاي مختلف حزبي، با تـوجـه بـه       در ادامه جلسه

هاي  موجود اشاره كردند، و راه كارهاي الزم    هاي فعاليت خود، به مشكل حوزه
هاي آتي كـه   هاي حزب را پيشنهاد دادند.  يكي از فعاليت  براي پيشرفت فعاليت

حزب كمونيست بريتانيا با اكثريت آرا بر آن توافق داشت، سازمان دهـي   كنگره 
هاي ارتجاعي  هاي دولت در اجراي برنامه نيروهاي چپ براي مخالفت با سياست

، مـاهـيـت      ”گريفيـث “بود. رفيق   “ اتحاديه اروپا“اجتماعي مصوبه  -اقتصادي
هـاي     ، با اشاره به انتصاب تـحـمـيـلـي دولـت          “ اتحاديه اروپا” ضددمكراتيك 

هاي اقتصادي در يونان و ايتاليا، را افشا كرد و مـورد   غيرمنتخبِ طرفدار رياضت
شده، در همكـاري   هاي انتصاب انتقاد شديد قرار داد. او اشاره كرد كه، اين دولت 

هاي  تورم اقتصادي را  ، سياست “ بانك جهاني“و  “ صندوق بين المللي پول“با 
 به كشورهاي بحران زده، تحميل خواهند كرد.

، عضو هيئت سياسي حزب برادر و  مسئول سـازمـان زنـان        “ ليزپين“رفيق 
هاي بـه كـار      المللي، در باره سياست هاي بين حزب، در بحث در رابطه با مسئله

گرفته شده از سوي اياالت متحده براي حفظ سركردگي خود در جهان، گـفـت:   
هاي مـبـادالتـي     اياالت متحده براي كنترل منابع بزرگ نفت و گاز جهان، راه“

 ”هاي خود را افزايش داده است.  استراتژيك و بازارهاي تجاري و كاري،  فعاليت
هاي ناتو به ليبي، جـنـگ بـرضـد سـوريـه،              او همچنين تاكيد كرد كه، حمله

هـاي     هاي اخير نوارغزه، و تهديد به دخالت نظامي برضد ايران، نمـونـه   بمباران
دهند  امپرياليسم براي حفظ سركردگي خود در منطقه  اند كه نشان مي مشخصي

 زند.    به هر اقدامي كه الزم باشد، دست مي

يـي   بخش عمده
هاي كنگره  از بحث

حــزب بــرادر، در     
آبان ماه، به  28روز

بررسي و اتـخـاذ       
موضع در رابطه بـا  

هـــاي     مســـئلـــه
ــن ــي ــي     ب ــل ــمــل ال

اختصاص داشـت.    
ايــن بــخــش بــا     
سخنراني و گزارش 

هـاي     كار فعاليـت 
المللي حزب از    بين

لـيـز   “سوي رفيق 
آغاز شد، و در  “پين

ها و  ادامه، قطعنامه
هــاي    اصــالحــيــه

مطرح مورد بحـث  
گـيـري      و تصميـم 

قرار گرفـتـنـد. در       
المللي، بخشي به  هاي بين بحث پيرامون قطعنامه كنگره در رابطه با تحول

هاي سياسي در ايران اختصاص داشـت.   سياست حزب برادر در قبال رخداد
اي، بـا       ، دبير كل حزب برادر، در سخنراني همه جانـبـه  “ گريفيث“رفيق 

صراحت از تحليل و برداشت حزب توده ايران حمايت كرد، و بر ضـرورت    
پشتيباني يكپارچه از مبارزه مردم زحمتكش ايران براي صلح، دموكراسـي،  
حقوق بشر، و عدالت اجتماعي، تأكيد كرد. در اين بخش از كار كـنـگـره،       
نماينده كميته مركزي حزب توده ايران براي ارائه پيام همبستگي حزب با 

به تريبون دعـوت شـد.        ”حزب كمونيست بريتانيا“دومين كنگره  و پنجاه
، در   “ حزب كمونيست بريتـانـيـا   “مان به كنگره  رفيق حزبي در پيام حزب

كنار ارائه تحليل حزب توده ايران از شرايط دشوار و تهديدآميز در رابطه با 
هاي رژيم واليت فقيه و خـطـرات      مان، و همچنين تشريح سياست ميهن

ناشي از آن براي استقالل و تماميت ارضي كشور، بر ضرورت گسترش و   
تعميق روابط برادرانه بين دو حزب برادر تاكيد ورزيد. در اين پيام، كـه بـا      

هـاي     مان سـيـاسـت      رو شد، نماينده حزب استقبال نمايندگان كنگره روبه
اياالت متحده، اتحاديه اروپا، و كشورهاي مرتجع عربـي در رابـطـه بـا           

جانبه امپرياليسم بـر     منظور پشتوان هژموني همه وجود آوردن شرايط به به
منطقه، و همچنين نقشي كه تركيه، عربستان سعودي، و قطر در اين امـر  

تواند از اين رهگذر متوجه مـيـهـن     اند، و خطرهايي كه مي به عهده گرفته
 مان شود، باز شكافت ، و از اين بابت اظهار نگراني كرد. 

عضو كميته اجـرائـي     25كنگره در پايان كار، با راي مخفي نمايندگان، 
هيـئـت   “را انتخاب كرد.  قرار است كه تركيب   “ حزب كمونيست بريتانيا“

،  2013، در ژانـويـه         ”هيئت اجرائي“حزب در نخستين جلسه  “ سياسي
 مشخص شود.    

 


