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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 به مناسبت سي و چهارمين سالگرد پيروزي انقالب بهمن
انقالب شكوهمند و مردمي اي كه به دست مشتي 

 تاريك انديش به مسلخ استبداد كشانده شد
بــا فــرا رســيــدن     
بيست و دوم بهـمـن،   
سي و چهار سـال از    
پيروزي يكي از عظيم 
ترين جنبـش هـاي     
اجتماعي قرن بيستـم  
مي گـذرد. انـقـالب       
بهمن نيروي عظـيـم   
اجتماعي را به ميـدان  
مبارزه بر ضـد رژيـم     
استبدادي و وابسـتـه   
شاه به ميدان آورد و   
با وجود همـه تـوان     
نظامي و پليسي رژيم 

توانست آن را با اتكاء  
مبارزه متحد قشرهاي 
گوناگون اجتماعي، بـا  
اتكاء بـه اعـتـصـاب       

سراسري و مبارزه تعيين كننده كارگران نفـت  
به زانو درآورد. درباره انقالب بهمن، زمـيـنـه       
هاي پيدايي و ماهيت آن در طول سال هـاي    
اخير مطلب زياد نوشته شده است. حزب تـوده   
ايران تنها سازمان سياسي كشور بود كه زمينه 
هاي پيدايي اين انقالب را در سـال هـاي           

ارزيابي كرد و راه حل هـاي     50نخست دهه 
 روشني براي جنبش مردمي طرح كرد.

برخالف مدعيات سـران كـنـونـي رژيـم،          
“ امداد غيبـي ” ، نه به واسطه 57انقالب بهمن 

بـود.  “  اسـالمـي  ” تحقق يافت و نه ماهيـت آن      
پانزدهمين پلنوم كميته مركزي حزب توده ايـران،  

، در ارزيابي شرايط كشور از جمله 1354در تيرماه 
جامعه ايران به يك ” به اين نتيجه مهم رسيد كه:  

تحول بنيادي، به انقالبي كه عرصه هاي مختلف 
زندگي را در بر گيرد و آن را در جهت منافع خلق 
دگرگون كند، نيازمند است. اين انقالب در مرحله  
كنوني تاريخي رشد جامعه ما يك انقالب ملي و   
دموكراتيك است كه محتوي آن عبـارتسـت از:     

 6ادامه  در صفحه 
 

 ، عضو هيئت سياسي “چوري سيتارام يه“با رفيق  “ نامه مردم”مصاحبه 
 14و  15، 16حزب كمونيست هند  (ماركسيست)          در صفحات                                                          

 3ادامه  در صفحه 

 سازمان تامين اجتماعي:
گرايان  برسر  جدالِ واپس

رنجِ  غارت ثمره دست
 زحمتكشان كشورمان

* در اوضاع حساس كنونـي، و در       
هاي رژيم مانـنـد    رويارويي با سياست

و  “  قانون تأمين اجـتـمـاعـي    ” اصالحِ 
، وظيفه نخست جـنـبـش    “ قانون كار” 

جستن از  سنديكايي زحمتكشان دوري
  تفرقه و پراكندگي و حركت آگاهانه به

هاي جنبش و بـاال     سمت تقويت صف
هاي  دهيِ اعتراض بردنِ سطح سازمان

 كارگري است.
سازمـان  ” كشمكش و رقابت برسر مديريت 

سرانجام سـبـب شـد كـه          “  تأمين اجتماعي
يي پرتنش  مجلس شوراي اسالمي، طي جلسه

هـاي     يافتن رويارويي جنـاح   كه بازتاب شدت
است، وزير كار، تـعـاون و رفـاه         ارتجاع حاكم

اجتماعي را استيضاح و با اكثريت آرا بـركـنـار    
     سـازمـان تـأمـيـن        “كند. موضوع مديريـت

هاي بسيار، از مدتي قبل به  دليل ، به“  اجتماعي
محل نزاع ميان باندهاي حاكـم بـدل شـده        

نژاد درباره برادران  هاي احمدي است. افشاگري  
الريجاني، و واكنش متقابل علي الريـجـانـي،    
رييس مجلس، گوياي ژرفاي درگيري و نشانه 

ثباتي حاكميت در مقطع زمـانـي      روشني از بي

 2ادامه  در صفحه 

 9در صفحه “  كمدي الهي”

كنفرانس جهاني ضد 
 جنگ در لندن

* سخنراني نماينده كميته مركزي حزب  در  
 جريان كنفرانس؛

* سخنراني نوام چامسكي، توني بن، طارق  
علي، آندرو موري، (رهبر ائتالف ضد جنگ)،   
كيت هادسون (دبيركل جنبش بر ضد سـالح   

س.ان.دي)، نتلي بـنـت        -هاي هسته اي 
(رهبر حزب سبزها) و  نمايندگان و فعـاالن    
جنبش صلح از آمريكا، كـانـادا، عـراق،      

 افغانستان، فلسطين و آلمان ؛
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هاي درونِ حكومتـي اسـت.      كردن  اي از تحمل كنوني، و رونماييِ روند تازه
بهمن ماه، دادستاني انـقـالب اسـالمـي        16ها، دوشنبه،  درپي اين درگيري

 تهران سعيد مرتضوي را بازداشت و روانه زندان اوين كرد.
بار، حكم مـديـرعـامـلـي         ديوان عدالت اداري، چندي پيش، براي دومين

كرد. با صادر شدن راي دوم   را باطل  “  سازمان تأمين اجتماعي”مرتضوي در
نژاد براي بـركـنـاري       ديوان عدالت اداري، فشارها بر دولت ضدملي احمدي

سعيد مرتضوي افزايش يافت، و نمايندگان مجلس تهديد به استيضاح وزيـر  
دفـاع از       كار كردند. اما رئيس دولت در اقدامي كه دور از انتظار نبـود، بـه     

ها و اختيارهاي وزير تـعـاون،    مرتضوي برخاست، و هيئت وزيران نيز وظيفه
سازمان تأمين “كار و رفاه اجتماعي در نصب و عزل مديرعامل يا سرپرست 

جمهوري، تفويض كرد. اما پـس از آن،        را به معاون اول رييس “  اجتماعي
رييس مجلس مصوبه هيئت وزيران را باطل كرد. با بركنـاري وزيـر كـار،         

 تري نسبت به گذشته قرار گرفت.  نژاد در موقعيت ضعيف دولت احمدي
 
 جدال برسر چيست؟ *

هاي ارتـجـاع حـاكـم          معضل سعيد مرتضوي در واقع جدال ميان جناح
هـا     يك ازاين جنـاح  است. هيچ  “ سازمان تأمين اجتماعي”هدف تسلط بر  به

انـد   شده  هايي كه تاكنون دراين سازمان پياده ها و سياست مخالفتي با برنامه
و به تضعيف آن و تخريب منافع كارگران و زحمتكشان منجر گرديده است، 

هاي مخالف و   ها و چهره كدام از جناح ويژه، هيچ اعتراض و انتقادي ندارند. به 
، با اليـحـه    ”سازمان تأمين اجتماعي”معترض به حضور سعيد مرتضوي در

پخت مرتضوي و شـركـا اسـت،       ، كه دست“ قانون تامين اجتماعي” اصالحِ 
اند. مانور فـريـبـكـارانـه بـرخـي            اند و آن را مردود ندانسته اعتراضي نكرده

، در تهيه تومار در دفـاع  “  كارگري“هاي زرد و ارتجاعيِ به اصطالح  تشكل
نيز، صـرفـاً    “  سازمان تأمين اجتماعي“از باقي ماندنِ مرتضوي در مديريت 

هايي معين در آستانه انـتـخـابـات ريـاسـت          سود جناح حركتي بوده است به
دلـيـل      سنديكايي تهي مي باشد. بي  -جمهوري، و از هرگونه انگيزه صنفي

حمايت از ماندنِ مـرتضـوي     ” بهمن ماه، نوشت:   2نبود كه خبرگزاري ايلنا، 
رسد سياسيون دنبال اين هستند تا برخي از فعـاالن   نظر مي است. به  سياسي 

اي سـيـاسـي     رسد عده نظر مي كارگري را براي خودشان يارگيري كنند... به   
گرايان] پشت اين حـركـت هسـتـنـد و            هايي معين از اصول [بخوان جناح 

كانون عالـي  “و  “  هاي اسالمي كار كانون عالي شورا“هاي كارگري [  تشكل
اند، زيرا در مدتي كه از رياست مرتضوي  هاي صنفي] را جلو فرستاده  انجمن

است وي كار خاصي انجـام نـداده كـه         بر سازمان تامين اجتماعي گذشته 
مـاه،     بـهـمـن      4همچنين خبرگزاري مهر،   “   شايسته چنين حمايتي باشد. 

در حيات خلوت تامين اجتماعي چه خبراست؟ سهم سياسـيـون   ” داد:   گزارش
در  “  اقتصـادي  -سياسي” هاي  از غول اقتصادي دولت. نام بسياري از چهره 

گذاري تامين اجتماعي ديـده     شركت سرمايه 250هاي بيش از  هيات مديره
است كه رياسـت    شود... اين خود بازگو كننده خيلي از مسايل و اتفاقاتي    مي

كند... بزرگتـريـن شـركـت           بر تامين اجتماعي را جنجالي و پرسرو صدا مي
وابسته به تامين اجتماعي داراي بـيـش از         –شستا   –گذاري ايران  سرمايه

هزار ميليـارد تـومـان      10شركت كوچك و بزرگ است، حول و حوش 250
بنابراين، به “   كند.  هزار ميليارد تومان سود توزيع مي3دارايي دارد و بيش از 

هاي ارتجاع حاكم بر سر تعيينِ مـديـرعـامـل        ماهيت و مضون جدال جناح
بـرد!     توان پي و نزاع بر سر رياست مرتضوي مي “  سازمان تأمين اجتماعي“

سازمـان  “است كه حقوق و منافع كارگران، يعني صاحبان اصليِ  اين درحالي
 شود. ، پايمال و ناديده گرفته مي ”تأمين اجتماعي

 
  “قانون تأمين اجتماعي”مضمون و محتوايِ اصالحيه   *
هاي  ها و سياست ها مشكلي با برنامه يك از جناح شد، هيچ  كه اشاره چنان 

خصوص اليحـه ضـدكـارگـري        ، به ”سازمان تأمين اجتماعي“اجراشده در 
اند و ندارند. خبرگزاري ايلنا، ميـانـه     ، نداشته“  قانون تامين اجتماعي“اصالحِ 

اصالحيه شامل تغييراتـي  ” بود:   ماه، درخصوص اين اليحه گزارش داده  آبان
آور،    در خصوص سن و سابقه بازنشستگي در مشاغل عادي و سخت و زيان

اي و درماني رايـگـان    افزايش سهم حق بيمه كارگران، كاهش تعهدات بيمه
شـدگـان،      سازمان تامين اجتماعي، فروش خدمات درمـانـي بـه بـيـمـه            

سازمان تامين اجتماعي ازطريـق   سازي در مراكز درماني متعلق به  خصوصي
واگذاري مديريت اين مراكز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومي 
به سازمان تامين اجتماعي، ايجاد اختيار براي دولت در خصوص پرداخت يـا  

 “ شود. درصدي حق بيمه دولت و موارد ديگري مي 3عدم پرداخت سهم 

، و “  تامين اجتماعي“صراحت گفت كه، سيستم  اين موردها، بايد به باتوجه به 
اند، و ايـن   تغييركرده  ”سازمان تأمين اجتماعي“هاي  طورِكلي، ماهيت و هدف به
معناي دستبرد زدنِ ارتجاع به يكي از دستاوردهاي تاريخيِ مبارزات طـبـقـه       به

اجـتـمـاعـي      -ها در واقع بخشي از راهبرد اقتصادي كارگر ايران است. اين اقدام 
اي اسـت  “  تامين اجتماعي“فقيه به منظور از ميان برداشتنِ سيستم  رژيم واليت

رنج زحمتكشان كشـورمـان بـوده         كه بناي آن بر شالوده سرمايه و ثمره دست
، دركـنـارِ     “  قانون تامين اجتماعي“است. اين نكته را نيز بايد افزود كه، اصالحِ  

هـاي     پايـانـه  ” ها ،  واگذاري  سازي بيمه و بانك ، خصوصي“  قانون كار“اصالحِ 
صنعت ملـي  ” سازي  به بخش خصوصي، و نيز برنامه خصوصي “  گمركي كشور

هاي اصلي برنامه آزادسازي اقتصادي و اصـوالً راهـبـرد         ، از بخش“ نفت ايران
 اند.    فقيه اجتماعي رژيم واليت -اقتصادي

سعيد مرتضوي، عاملِ بدنامِ جنايت كهريزك، كه به قاتل مطبوعات نـيـز در     
را تغيير داد،  “  تامين اجتماعي“دوره اصالحات مشهور بوده است، ابتدا اساسنامه 

قانـون  “ها اصالحِ  ترين آن اي كه مهم هاي بعدي اين ترتيب راه براي اقدام تا به 
است، هموارشود. با درنظر گرفتن راهبـرد رژيـم درعـرصـه           “  تامين اجتماعي

شده ازسـوي صـنـدوق         هاي ديكته است از: اجراي برنامه  اقتصادي كه عبارت 
المللي پول و بانك جهاني، دور از انتظار نبود كه ماموريت او نقش، جايگـاه،   بين

شـدت     هاي بـه    را دستخوش دگرگوني“  سازمان تأمين اجتماعي” و ميزان نفوذ 
قـانـون تـامـيـن        “هاي تدوين اصالحيه    ترين آماج منفي گرداند. يكي از اصلي 

 كنند، تضعيف سازمان تامين اجتمـاعـي      گرايان دنبال مي كه واپس “  اجتماعي
سـازمـان   “هاي بيمه خصوصي داخلي و خارجـي اسـت.         سود فعاليت شركت به

شـود كـه بـايـد            ها محسوب مي مند اين شركت رقيب توان  ”تأمين اجتماعي
هـاي     از سر راه برداشته شود تا بازار پرسود در اختيـار بـيـمـه      “   طورِقانوني به” 

ايم كـه، هـمـزمـان بـا           خصوصي (داخلي و خارجي) قرار گيرد. فراموش نكرده   
، مـحـمـود      “  سال تولـيـد مـلـي      ” فقيه در خصوص به اصطالح  شعارهاي ولي

نژاد، طي سخناني در ديدار با مديران صنعـت بـيـمـه و گـروهـي از                احمدي
سـازيِ     شدن يعنـي خصـوصـي      هاي خيريه، با صراحت خواستار رقابتي موسسه

المللي دراين عرصـه   تر بخش خصوصي داخلي و بين صنعت بيمه و حضور جدي
تنها و تـنـهـا بـا        “  تر بخش خصوصي حضور جدي” بود. تأمين و تضمينِ    شده

پذير است، امري كه تدوينِ اصالحيـه   امكان “  سازمان تأمين اجتماعي“تضعيف 
، “ قانون تامين اجتمـاعـي  ” هرروي، اليحه اصالح  كند. به كنوني، آن را دنبال مي

يي كه بر آن بايد تاكيد كرد اين  در ماهيت خود، بسيار ضدكارگري است، و نكته
است كه، برخي مواد اصالحي ازجمله در مورد سن بازنشستگي و سهم بـيـمـه      

اتحاديـه  “هاي  اي است از برنامه رياضت اقتصادي دولت برداري كارگران، نسخه
“  بانك مركزي اتحاديه اروپـا   “و  “  المللي پول صندوق بين” كه از سوي   ”اروپا

مـاه،     آبـان    21شود. دراين زمينه ايـلـنـا،          به زحمتكشان اين قاره تحميل مي
سازمان تامين اجتماعي با افزايش سن بازنشستگي به استناد قانون ” داد:   گزارش

هاي ضـدمـردمـيِ ريـاضـت         تأمين اجتماعي كشورهاي اروپايي [بخوان برنامه 
آنكـه سـطـح       اقتصادي] سعي دارد سن بازنشستگي در كشور را نيز باال ببرد بي 

درآمد و رفاه كارگران ايراني را با كارگران اروپايي مقايسه كند... سوال اينجاست    
آيا سازمان تامين اجتماعي خدمات مستمـر[ي]بـگـيـران را نـيـز بـراسـاس                 

دهد كه سعي دارد به استناد به قانون آنان سـن     استانداردهاي اروپايي انجام مي
 “ بازنشستگي در ايران را نيز افزايش دهد.

رو  هاي جدي زحمتكشان روبه اليحه اصالحِ قانون تأمين اجتماعي با مخالفت
اي است كه درصـورت     است. اين اليحه داراي چنان محتواي ضدكارگري  شده 

هاي آنان را با وخـامـت    تصويب و اجراشدنش، اوضاع زندگي كارگران و خانواده
 همراه خواهد داشت. باري به كند، و پيامدهاي فاجعه بيشتري مواجه مي

آبان ماه، درباره اين اليحه ازقول برخي كارشناسان سابق سـازمـان      21ايلنا، 
اليحه اصالح قانون تامين اجتماعي غيرقانوني است...   ” تامين اجتماعي، نوشت:  

هيچ قانوني به سازمان تامين اجتماعي اجازه اصالح بنيادين قانون فعلي تاميـن  
ساله توسعه، به قانون تاميـن   است. دربرخي از موارد برنامه پنج   اجتماعي را نداده

قـانـون      73و    26است... حتي باوجود اشاراتي كه درمواد      اجتماعي اشاره شده
است، دولت اجازه ندارد تا در قانون فعلي تامين اجـتـمـاعـي         برنامه پنجم شده

تر شدن شرايط بازنشستگي، كاهش خدمات  تغييرات بنيادين اعمال كند... سخت   
شـدگـان،      شدگان و فروش بخشي از همين تعهدات به بيمه رايگان درماني بيمه

سازي مراكز درماني و نيز گنجاندن وظيفه خدمات بهداشتي در شـرح     خصوصي
نويس است. كارگران صد در   برانگيز اين پيش وظايف سازمان ازجمله موارد بحث

صد با اليحه موردنظر مخالفت دارند زيرا درصورت اجراي اين قوانين بايد شاهد 
 “  اي و درماني در جامعه... و كارگران باشيم. هاي بيمه سقوط شاخص

شدگان، و    ماه، درخصوص خدمات رايگان به بيمه آبان 17ازسوي ديگر، ايلنا، 
 54با تغيير ماده   ” داد:   تغيير آن در اليحه اصالحِ قانون تامين اجتماعي، گزارش

شـود...       شدگان محدود مـي    قانون تامين اجتماعي ارايه خدمات رايگان به بيمه
قانون فعلي حق بيمـه   28مطابق ماده 

 5ادامه  در صفحه 

 ادامه  سازمان تأمين اجتماعي ...
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كنفرانس جهاني ضد 
 جنگ در لندن

بيش از هزار تن از رهبران، كادرها و مبارزان ضد جنگ، در يكي از مهـم  
ترين اجالس هاي جنبش صلح در سال هاي اخير، در لندن گرد هم آمدنـد  
تا درباره مبارزه پيش رو بر چگونگي مقابله با ضد سياست هـاي جـنـگ        
طلبانه امپرياليسم جهاني به بحث و تبادل نظر بپردازند.  اين نشست كه در  
دهمين سالگرد، مارش ده ها ميليون تن از مبارزان  صلح در شـهـرهـاي        
مختلف جهان، بر ضد تهاجم امپرياليسم بر ضد عراق بـرگـزار مـي شـد،         

 نشانگر ادامه حضور نيرومند جنبش صلح در سراسر جهان بود.
در گزارش مفصل خود “  مورنينگ استار” روزنامه كمونيست هاي بريتانيا، 

خشم و اراده صدها تن از فعاالن جـنـبـش    ” از اين نشست از جمله نوشت:  
صلح  را كه در سالن يوستون گرد هم آمده بودند تا مبارزه ده سال گذشتـه  

جنگ بر ” را بررسي و راه كارهاي آينده را تعيين كنند، احساس مي كرديم.  
، كه اشغال بخشي از آن بود، تاكنون بسياري كشور ها را بـه  “ ضد تروريسم

كام خود كشيده است. مالي آخرين نمونه آن است... طارق علي، نويسـنـده       
مشهور انگليسي، گفت: متأسفانه هشدار هاي ائتالف ضد جـنـگ دربـاره         

به حقيقت پيوست... اين ها جنگ هاي اتفاقـي      2003اشغال عراق در سال 
نيستند و متوقف هم نخواهند شد. اين ها جنگ هاي امپريـالـيـسـتـي بـا          

 “حمايت آمريكا هستند...
در ادامه گزارش خود با درج بخش هـايـي از     “   مورنينگ استار” روزنامه 

از رهبران مشهور جنبش چپ در بريتانيا، كه سخنرانـي  “  توني بن” سخنان 
او با ابراز و احساسات پرشور حاضران كه به پا خواسته بودند مواجه شد، از   

ما آنچنان جنبش صلح نيرومندي بنا كرده ايم كـه هـيـچ        ” جمله نوشت:  
بر اسـاس هـمـيـن       “  دولتي قادر نخواهد بود نسبت به آن بي اعتنا باشد...   

جنگ در سراسر خـاورمـيـانـه و       ” گزارش سفير فلسطين در بريتانيا افزود:  
 “شمال آفريقا تا حل برخورد فلسطين و اسرائيل ادامه خواهد يافت.

“ ائتالف بر ضد جنگ” نماينده كميته مركزي حزب توده ايران، به دعوت 
از جمله سخنرانان اين نشست مهم بود كه پس از كيت هادسون (دبيركـل   
جنبش بر ضد سالح هاي هسته اي) سخنراني خود را  ارائه داد. نمـايـنـده      

و تأكيد بر “  ائتالف ضد جنگ” حزب در ابتدا ضمن تشكر از مبارزه ده ساله 
ما اين كنفرانس مهم بين المللي را ” اهميت ادامه اين مبارزه از جمله گفت:  

در شرايطي برگزار مي كنيم كه خطر تشديد برخوردهاي نظامي در سوريـه  
تشديد شده است، مالي به اشغال نظامي امپرياليسم در آمده، موشك هـاي  
پاتريوت در تركيه، در نزديكي مرزهاي سوريه مستقر شده انـد، و خـطـر        

نماينده كميته مـركـزي   “  هنوز ادامه دارد...   “  حمله نظامي محدود به ايران” 
در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به تجربه تاريخـي دردنـاك     

، 57از پيروزي انقالب بهمن ” مردم ميهن ما از مداخالت امپرياليسم افزود:  
كه ما اين هفته سي و چهارمين سالگرد آن را برگزار مي كنيـم، تـا آغـاز        
جنگ هشت ساله عراق و ايران، كه با تحريك امپرياليسم و توسـط رژيـم     
صدام حسين آغاز شد و بيش از يك ميليون كشته و زخـمـي بـر جـاي           
گذاشت تا به امروز كه ما شاهد تحريم هاي مخرب اقتصادي امپرياليسم بر 
ضد ميهن ما هستيم كه قربانيان اصلي آن مردم عادي و زحمتكش ايرانند، 

 “ كشور ما به طور دايم در معرض مداخالت امپرياليستي قرار داشته است...
نماينده كميته مركزي حزبمان ضمن اشاره به بهانه هاي امپرياليسم در   

از انبـار  “  نگراني” زمينه تشديد مداخالت و مدعيات دروغ امپرياليسم درباره 
شدن سالح هاي هسته اي در منطقه خاورميانه از جمله اشاره كرد كه اگـر  
دولت آمريكا واقعا نگران انبار شدن سالح هاي هسته اي در خـاورمـيـانـه     
است بايد نخست با دولت دست راستي اسرائيل برخورد كند. نماينده كميته  

حق ايران و ساير كشورهاي منطقه و جـهـان در       ” مركزي حزبمان افزود:  
زمينه بهره وري صلح آميز از انرژي هسته اي حق طبيعـي هـر كشـوري        
است كه نيازمند مذاكره و يا كسب اجازه از دولت آمريكا و يا كشـورهـاي     

 “غربي نيست...

مـردم  ” نماينده كميته مركزي حزبمان در ادامه سخنان خود از جمله گفـت:     
آننـد... بـراي        “  نامحدود” و چه نوع “  محدود” ايران قويا مخالف جنگ چه نوع 

جنبش صلح همچنين مهم است كه وضعيت بغرنج ايران و مـبـارزه مـردم و        
نيروهاي مترقي و صلح دوست را بر ضد ديكتاتوري حاكم درك كنند. مـا در       
چهار سال گذشته  شاهد تشديد جو اختناق و سركوب در ايران بوده ايم كه در   
جريان آن فعاالن جنبش كارگري و سنديكاليست هاي مستقل، فعاالن جنبش 
زنان، نويسندگان و روزنامه نگاران مورد آزار و پيگرد قرار گرفته اند و دانشگـاه  

به گفته نمايـنـده   “  هاي كشور عمال به اشغال نيروهاي انتظامي درآمده است...   
مبارزه مردم ايران بر ضد ظلم و استبداد، تنهـا بـه     ” كميته مركزي حزب مان:  

مردم ميهن ما مربوط است و بر اين اساس ما مخالف سرسخت هرگونه مداخله 
سخنراني نماينـده كـمـيـتـه        “  خارجي به هر بهانه اي در امور داخلي ايرانيم...   

مركزي با اشاره به تالش هاي نيروهاي مترقي كشور براي بنيان گذاري يـك  
جنبش صلح مستقل در ايران و پيگرد اين تالش هاي از سوي رژيم با تأكـيـد   
بر اهميت ادامه مبارزه جنبش برضد جنگ و براي صلح و تشديد فشار افـكـار     
عمومي جهان براي جلوگيري از آغاز درگيري هاي جديد در منطقه با ابـراز و    

 احساسات گرم شركت كنندگان در كنفرانس به پايان رسيد.

 ادامه به مناسبت سي و چهارمين سالگرد...

طي سه دهه اخير، هرگز تا به اين پايه اهميت اعمال اراده توده ها در بـرابـر   
استبداد واليت فقيه كه مشروعيت خود را ناشي از خواست، نظر و اراده مـردم    
نمي داند، برجسته نبوده است. بي شك توده هاي آگاه بـا درايـت از هـمـه            
امكانات و روزنه هاي موجود براي ادامه مبارزه كنوني بهره حواهـنـد جسـت.      

اقتصادي رژيم ابعاد بسيار گسترده يي به خود گرفته اسـت و      -بحران سياسي
زمينه ساز شكاف هاي جديد در حاكميت سياسي كشور شده است. ولـي ايـن      
بحران و شكاف هاي فزاينده سياسي به خودي خود نمي تواند زمـيـنـه سـاز       
تغييرات اساسي در ميهن ما باشد. بدون مبارزه گسترده و هماهنگ تـوده هـا،      
همان طور كه تجربه سال هاي اخير نشان داده است، رژيم قادر است به حيات 
خود با اتكاء بيش از پيش به سياست سركوب و خفقان ادامه دهـد. اهـمـيـت        
مبارزه امروز مردم با استبداد واليي كه ظرافت، تدبير، موقع شناسي، پيـشـروي   
سنجيده و عقب نشيني و انعطاف حساب شده و مدبرانه الزمه آن است، بـراي  

 آينده و سرنوشت ميهن ما بركسي پوشيده نيست.  
در اين راه  دشوار و پرسنگالخ، بدون ترديد آرمان ها، تجـربـيـات و نـيـز          
آرزوهاي غرق به خون نسل آرمان گراي انقالب، ره توشه گرانبهاي پيكار بـا    
ارتجاع و استبداد براي نيل به آزادي، حق حاكميت مردم و عدالت اجتـمـاعـي    
است. جنبش كنوني ضد استبدادي تبلور خواست ها و آرمان هـاي انـقـالب         

  شكست خورده بهمن است كه در زير استبداد واليي مدفون شده است!
بايد و مي توان با درس گرفتن از تاكتيك هاي مبارزه انقالبي توده هـا در      

، انسجام صفوف نيروهاي اجتماعي و مبارزه مشتـرك  57جريان انقالب بهمن 
همه نيروهايي كه نگران سرنوشت ميهن مان هستند، رژيم واليت فقيه را طرد 

 كرد و راه تحقق تحوالت بنيادين, دموكراتيك و پايدار را در ميهن ما گشود.
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نگاران، و سيـاسـت    موجِ بازداشت روزنامه
 هدفمند برضد زندانيان سياسي

شـده، طـي        يي ازپيش تعيين ارتجاع حاكم با برنامه
 -اي برضد فعاالن سيـاسـي   هاي اخير، يورش تازه هفته

نـگـاران،      خصوص روزنامه اجتماعي، دگرانديشان، و به
هاي همگاني، نـيـروهـاي       گزارش رسانه داد. به  سازمان
ساعت، الاقـل    24ماه، در طول كمتر از  بهمن9امنيتي، 

نگار را بازداشت كردند، و براي گروهـي   نفر روزنامه 12
هـايـي      نگاران، احضـاريـه   ديگر از خبرنگاران و روزنامه

گرديـد.    هاي انقالب اسالمي ارسال هاي دادگاه شعبه به
انديشـي، بـا      ماه، گزمگانِ تاريك بهمن 8روز يكشنبه، 

هاي اعـتـمـاد،     نشريه ازجمله روزنامه 5حضور در دفتر 
نامه آسـمـان، شـمـاري از          شرق، آرمان، بهار، و هفته

نگاران را، در راستاي سياست شدت بخشـيـدن    روزنامه
هاي اجتماعي  گيري از بروز اعتراض و پيش  به سركوب

جمهوري، بازداشت كـردنـد.      درآستانه انتخابات رياست
اند، و با تهديدهايي از  يافته ها تا امروز ادامه اين بازداشت

كه دو اطالعيه اخـيـر آن      - ”وزارت اطالعات“سوي 
است. ايـن      همراه شده  -تأييد كننده اين واقعيت است

گـرفـت     ريزي شده، درحالي صورت اقدامِ ازپيش برنامه
كه ارتجاع حاكم، در چارچوب مهارِ جنبش مردمـي در    

يي معـيـن را      ارتباط با موضوع زندانيان سياسي، برنامه
اجرا كرد. محتوايِ اصلي اين برنامه، فـريـبِ افـكـار          

هـايـي      منظور پيشـبـرد هـدف      عمومي و جوسازي به
مشخص مانند: مهندسيِ انتخابات رياست جـمـهـوري     

سو با شدت بخشـيـدن    گرايان از يك است. واپس   آينده
هاي گسترده، سياست سركوب  به جو امنيتي و بازداشت

سـازنـد، و از          و پراكندنِ رعب و وحشت را عملي مي
  ديگرسو، براي كاهش نارضايتي مردم و فريب آنان، به

شده مانند: آزادي موقت برخـي    رشته مانورهايي حساب
يـي ديـگـر،         عده  زندانيان سياسي و مرخصي دادن به

نگاران،  اند. مرخصي دادن به برخي از روزنامه  دست زده
طلبان گرفتار در بند  فعاالن جنبش سنديكايي، و اصالح

هاي اخير، دقيقاً دراين چـارچـوب      رژيم، در طول هفته
شـده و     طلبان شناخته گرفت. شماري از اصالح   صورت

فعاالن سياسي زنداني چندي پيش امكان استـفـاده از     
مرخصي و ديدار با خانواده و بستگان خـود را پـيـدا          

بـنـد      ترديد حضور اين مبارزان و فعاالن بـه  كردند. بي 
هايشان، خرسندي عمـيـق    كشيده شده در كنار خانواده

خـواه را       هاي مـتـرقـي و آزادي        همه نيروها و حزب
يي اين واقعيت را  حال، نبايد لحظه همراه دارد. درعين  به
فـقـيـه،       فراموشي سپرد كه، در سياست رژيم واليت به
ها و حقوق دمكراتيـك   ويژه در زمينه سركوب آزادي به

وجـود نـيـامـده اسـت، و             گونه تغييري به مردم، هيچ
هايي نظير مرخصي دادن به زنداني مانـورهـاي    حركت
اند كه ارتجاع، متناسب با فضاي سياسـي   يي شده حساب

كشور و در جهت مهار و كنترل جنبش مـردمـي، بـه      
عالوه، نبايد  پردازد و خواهد پرداخت. به  ها مي اجراي آن

ازياد برد كه محور اصليِ بـرنـامـه و      
سياست ارتجاع حاكـم در خصـوص       

كارگيـريِ   زندانيان سياسي، كماكان به
شكستن مبارزان زندانـي   فشار و درهم

نامه افشاگرانـه   است. دراين زمينه، به  
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كرد، كه با خطـابـي     بايد اشاره“   اوين
شجاعانه به رييس قـوه قضـايـيـه،         

زنـدانـيـان       كارگيريِ فشار در مورد  به
اند. دربخشـي    سياسي را محكوم كرده

از حدود دو ماه ” است:   ازاين نامه آمده 
هـاي     دنبال افشاي شكنـجـه   پيش به

منجر به قتل مرحوم ستار بـهـشـتـي     
هاي  وسيله جمع كثيري از همبندي به

اويـن، بـرخـوردهـا،        350وي در بند 
ها و فشارهاي روزافـزونـي    محدوديت

متوجه زندانيان سياسي در اين بـنـد     
است. طي اين مدت تعـدادي از      شده 

زندانيان برخالف ضوابط و مـقـررات     
هايي بـا   زندان قانوني، تبعيد و اجباراً به

هاي ديـگـر    شرايط نامناسب به استان
ي سـيـاسـت       اند. در ادامه  منتقل شده

مورد اشاره... ابولفضل قدياني... بدون رعايت ضوابط قانوني و با نقضِ آشكار مقررات و قـوانـيـن          
حصار، زنداني كه پيش از انقالب درآن محبوس بود، و اكنون  زندان قزل اوين به  350جاري ازبند 

شوند و هيچ زنداني سـيـاسـي درآن       زندانيان مواد مخدر و زندانيان خطرناك درآن نگهداري مي
بـود كـه        عالوه هنوز بيش از يك روز از تبعيد آقاي قدياني نگذشته  وجود ندارد، منتقل شد... به   

دان و وكيل دادگستري  الهي كه خود حقوق هفت نفر ديگر از اين بند كه از دراويش مظلوم نعمت
هاي انفرادي منتـقـل    سلول  شد، برخالف قانون به  همان شيوه كه توضيح داده  هستند... را نيز به   

اند كه هنوز از سرنوشت آنان اطالعي در دست نيست... آقاي قدياني و همبندهاي ما قرباني     كرده
 “ اند. شان دربرابر خودكامگي و اقدامات خالف قانون قضات و ضابطين قضايي شده ايستادگي

اند، و گـزمـگـان اسـتـبـداد              انديشان هاي تاريك زندانيان سياسي و عقيدتي در واقع گروگان
تسليم وادارند و از اين راه بر جنبش مردمي ضربه وارد آورند.  ها آنان را به  كوشند با انواع شيوه مي

زمان با آن، درپيش گرفتن رشته مـانـورهـايـي      شدت بخشيدن به فشار بر زندانيان سياسي، و هم
شده با هدف فريب افكار عمومي و مهارِ جنبش مردمي، سياست كنوني ارتجاع حاكـم در     حساب

تـريـن و        است. خواست آزادي همه زندانيان سياسي و عقيدتي، از مـهـم      برابر زندانيان سياسي 
خواه در وضعيت فعلي كشور اسـت.   ها و نيروهاي مترقي و آزادي هاي حزب ترين خواست درنگ بي

يي متحد و مشترك، خواست آزادي فوري و بدون قيدوشرط همه زندانيان سياسي را  بايد با مبارزه
يافته، به رويارويي بـا اسـتـبـداد و            اي سازمان نيروي اجتماعي درونِ جامعه برد، و با تكيه بر  به 

يي پيگير به موج بازداشت، تهديـد، و ارعـاب        بايد با مبارزه انديشي رفت! درعين حال، مي  تاريك
 نگاران پايان داد! روزنامه

 
 كساني است؟  سود چه هاي امپرياليستي به تحريم

مـان،     جويانه امپرياليستي برضد مـيـهـن    جانبه و مداخله هاي يك از هنگام شدت يافتن تحريم
هاي عظيم معيشـتـي    هاي محروم جامعه، با مشكل ويژه طبقه ها تن از مردم كشورمان، به ميليون
اسـت. امـا         اند، و زندگي و امنيت شغلي آنان در معرض تهديدهايي جدي قرار گرفته  روشده روبه

بـار     ها به زندگي و امنيت شغلي مردم دربردارنده همه واقعيت فاجعـه  زيان وارد آوردنِ اين تحريم
هاي ديگري نيز دارد كه اينك با گذشت زمان آشكـار   هاي امپرياليستي زاويه ها نيست. تحريم  آن
هـاي     جويانه از دسترسي به نـيـازمـنـدي     هاي مداخله مردم بر اثر تحريم  كه توده شود. درحالي مي

هـاي انسـانـي         و اين امر لطمه -اند شده معمول زندگي، از جمله دارو و خدمات پزشكي محروم 
سيل كاالهاي لوكس، غـيـرضـروري، و         -سازد سنگين و گاه جبران ناپذيري به كشور وارد مي

و آمـريـكـا، بـه        “  اتحاديه اروپا“كننده ايران، يعني: كشورهاي عضو   بنجل، از كشورهاي تحريم
يي كوچك اما متمول در اجتماع و همچنين سردمداران حاكميـت   دارد، و اليه داخل كشور جريان 
اندوزي مشغولند. خبرگزاري   ثروت برند و به  رمقِ كشور سود مي كنِ اقتصاد بي از اين واردات بنيان

درصدي واردات ايران از آمريكا؛ باوجود اعـمـال      37رشد ” ماه، درگزارشي نوشت:   بهمن 4ايسنا، 
دهد كه واردات ايران  هاي اتحاديه اروپا در روابط مالي و تجاري با ايران آمار نشان مي محدوديت

درصـد افـزايـش         40، و 16/8، 35/ 6ترتيب  ماهه امسال به 9از سوئيس، هلند و انگلستان طي 
درصـد     37/  8است. ضمن اينكه ارزش واردات ايران از آمريكا هم درهمين مدت بالغ بـر      يافته 

 “  افزايش يافته.
ماه، در گزارش بخش اقتصادي خود زير عنوان:  بهمن 5همچنين روزنامه آرمان روابط عمومي، 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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، “  درصدي واردات ايران از آمريـكـا   37رشد ” 
واردات از كشورهـايـي    ” ازجمله يادآوري كرد:  

مانند تركيه، سوئيس، هلند، روسيه، تايلند، هند، 
قبرس، آرژانتين، انگلستان، استراليا، آمـريـكـا،    

النكا، پاناما و سوريه افزايش قابل توجهي  سري
پنـج   1391ماهه سال  9دهد...  در      را نشان مي

جـنـوبـي و         كشور امارات، چين، تركيه، كـره   
درصـد از كـل          60تنهايي حدود    سوئيس به

خود اخـتـصـاص دادنـد...            واردات ايران را به
واردات ايران از هلند، انگلستـان و آمـريـكـا         

8افزايش يافته و ارزش واردات ايران از آمريكا 
 “  است.  درصد افزايش يافته 37/ 

نكته درخور توجه اينكه، حجم عظيـمـي از     
واردات ايران از كشـورهـايـي چـون امـارات          

انـد سـاخـت       متحده، پاناما، و تايلند، كاالهايي
، كـه  “  اتحاديه اروپا“آمريكا و كشورهاي عضو 

برده در بـاال وارد     گريِ كشورهاي نام واسطه با 
اين ترتيب بايد تركـيـه،    شوند. به  بازار ايران مي

،  ”اتحاديه اروپـا   “جنوبي، كشورهاي عضو  كره
ويژه انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، و هلنـد   به

تـريـن      عالوه آمريكا و استراليـا، بـزرگ     را، به
طورِعمده لوكـس و     صادركنندگان كاالهاي به

 غيرضروري به جمهوري اسالمي ارزيابي كرد.
و  “  اتحاديه اروپـا ” صادرات كشورهاي عضو 

ها، و تنها درجهت منافع  آمريكا، درسايه تحريم
مـان،     اين كشورها و استبداد حاكم بر مـيـهـن   

اند. كاالهاي لوكس و غيرضروريِ   افزايش يافته
آمريكايي، انگليسي، فرانسوي، و هلندي، مـورد  

هـاي رژيـم        استفاده اليه متمول و نوكيـسـه  
اسـت كـه،        فقيه است، و اين درحـالـي   واليت

هاي كارگري  سالمتي و جان كودكان و خانواده
دليل كمبود يا نبود دارو، بـر اثـر      و روستايي به

ها، در معرض تهديدند. بنابر آمار روزنامه   تحريم
آرمان روابط عمومي، صادرات انگليس، هلـنـد،   

جـنـوبـي بـه           ايتاليا، استراليا، آلمان، و كـره     
جمهوري اسالمي افزايش چشمگـيـر داشـتـه       

صادركننده اصلي  10است، و اين كشورها جزو 
 اند.    كاال به ايران

ها بنيه توليدي و صنعتـي كشـور را        تحريم
گـيـريِ      كـار  اند، و هدف واقعي به تخريب كرده

ها، تضعيف استقالل كشور، حق حاكـمـيـت     آن
است. اما بـا وجـود         ملي، و پيشرفت اجتماعي 

هايي از سوي امپرياليسـم،   پيگيريِ چنين هدف
درهمان حال، كاالهاي مصرفي و غيرضروري، 

گـريِ     از طرف همين كشورهـا بـا واسـطـه        
هاي  تاجرهاي عمده، بنيادهاي انگلي، و شركت
بـازار     وابسته يا متعلق به سپاه پاسداران، وارد   

داري    هاي انگلي سرمايـه  شوند، و بين اليه مي
هـاي     رسـنـد. تـحـريـم           مصرف مي ايران به

سود استبداد حاكم و  امپرياليستي فقط و فقط به
هاي ثروتمند و حاميِ آن در جامعه ايـران     اليه

زمان با  ها و لغو آن، هم است. مخالفت با تحريم 
مبارزه سازمان يافته با استبداد واليي و ارتجاع 
حاكم، وظيفه جدي همه دافعان سربلـنـدي و     

 است.  سعادت مردم ايران
 
 

 ادامه  رويدادهاي ايران  ...

در جريان يورش گزمـگـان   
رژيم واليت فقيه به حزب در   

و دسـتـگـيـري          1360دهه 
كادرها و رهبران آن، از جملـه  

بسـا     رفيق احسان طبري، چـه 
هاي باارزشي دستخوش  نوشته

تاراج شد و هرگز روي كاغذ و 
ا در      چاپ و انتشار را نديد. امـ
اين ميان، و در سايه فداكـاري  

مندان به  دوستان رفقا و عالقه
انـديشـان    ها از گزند جزم بسا با مرارت و مراقبت فراوان، شماري از اين گونه نوشته حزب، خوشبختانه و چه

ابوالـفـضـل    ” مصون نگه داشته شد. از اين دست، پيش از اين رساله پژوهشي ارزشمند رفيق طبري به نام  
 منتشر كرديم. 1390هايي در سال  و سپس با افزوده 1380را نخست در سال “ بيهقي و جامعه غزنوي

كه اينك در دست خواندن داريد اثر منتشر نشده ديـگـري   “  درباره انسان و جامعه انساني” كتاب 
هاي طوالني و دشوار پس از يـورش بـه          است به قلم دانشمند فرزانه، رفيق احسان طبري كه طي سال

هاي متـن   شود. بر اساس نوشته  حزب، خوشبختانه از ميان نرفت و اينك توسط حزب توده ايران منتشر مي
در آسـتـان     ” ،   1361-1362هاي    شود كه رفيق فقيد احسان طبري آن را در حدود سال كتاب، معلوم مي

انديشان واليي  هاي تاريك وزنجير و شكنجه ، پيش از آن كه گرفتار غل“ يي از تجربه هفتاد سالگي، با توشه
 شود، در ايران به رشته تحرير در آورده است.

يي از آن در كـتـاب آمـده اسـت)،           خط خود رفيق احسان طبري (كه تصوير نمونه  اصل نوشته به دست 
ــ  و     ن گ ا ر ن د ه   م و ف ق   ن ش د ه   ن س خ ه   ر ا   د و بـا ر ه ” حكايت از كامل بودن متن دارد، اگرچه به قول خود او:   ن ي و ا  ــ خ

ــ  ت ص ح ي ح   ك ن د   و   ل ذ ا   ا م ك ا نِ   ا ف ت ا د گ ي   ي ا   ا غ ت ش ا ش   د ر   و ا ژ ه  ــ  ف ر د   ذ ي ا س تـ د   م ي  ا  ا ت   ه س ت .    ر  ب ا  ا   و   ع  ت ي     ه  ح ي صـــال 
 “ا ي ن   ل ط ف   ر ا   د ر   ص و ر ت   ن ب و د   م ؤ لـفـش   ر و ا   د ا ر د . 

طور كه نگارنده در نظر داشـتـه اسـت       انتشارات حزب توده ايران تالش و دقَت فراواني كرد تا كتاب آن
نوشتـه و     تنظيم و منتشر شود. به همين منظور، بازخواني چندباره متن تايپ شده و مقابله آن با متن دست 

هـايـي در        هاي كسان و جاها و رخدادها، افزودن توضـيـح   گيري آن، دقَت در ثبت امالي صحيح نام غلط
نـدرت،     خواني متن، و بـه      گذاري براي درست ترن شدن مطلب، تغييرهايي در نقطه زيرنويس براي روشن

خواني، الزم بود. با وجود كوشش فراوان براي حفظ امانت در انتقـال    ويرايش انشايي متن صرفاً براي روان
يي قابل خواندن نبود يا در خواندن درست آنها جـاي تـرديـد وجـود          وكاست متن در دو مورد كلمه كم بي

 اند. داشت، كه با ذكر [...يك كلمه ناخواناست] مشخص شده
 *** 

، يـعـنـي    «فيض ستاندن از بينش و باور مورد پذيرش خود” دانشمند فقيد احسان طبري در اين كتاب با 
بـه  “  هاي بزرگ اجتماعي معاصـر  علوم و آزمون” گيري از دستاوردهاي  بينش علمي ماركسيستي، و با بهره

بين به آينـده   گرا و خوش دار و انسان پردازد. او كه انديشمندي جانب  بررسي روند تكامل انسان و جامعه مي
كند از راه كنكاش در سير رويـدادهـاي تـاريـخـي و             روشن بشر است، در اين رساله بار ديگر تالش مي

“ خطوط كلّي سرنوشت آيـنـده    ” توجه از تاريخ تفكر اجتماعي،  يي قابل روندهاي اجتماعي، و بررسي گستره
هاي علمي و پژوهشي ديـگـرش،    بيني علمي ترسيم كند. مانند ديگر نوشته  بيني و خوش انسان را با روشن

يـي     كند دانش و آگاهي علمي پايه تالش مي -يي و زباني ديگر اگرچه به شيوه -احسان طبري اين بار نيز
ويژه زنان و مرداني كـه     به” تر بافت اجتماعي را در اختيار خواننده و  الزم براي شناخت هرچه بهتر و دقيق

ماهيت و زندگي را جز از   ” گويد:   بگذارد. مي “  داران نبرد گسترده زحمتكشان براي دگرسازي جهانند طاليه
 “.توان شناخت اين راه نمي

كوشد تكامل جامعه را بـا مـرور خـود         يي به هم پيوسته و منطقي، مي به اين منظور، نويسنده در رشته
روندهاي اجتماعي و آنچه به طور عيني رخ داده است توضيح دهد. نخست به ماهيت جامعه به مثابه يـك   

پردازد. سپس بنيـادهـاي اقـتـصـادي و            مقوله هستي و سپس زيربناي طبيعي تكامل انسان و جامعه مي
كند، و از آنجا به بررسي زندگي معنوي، فرهنگي و روحي جامعـه   اجتماعي تحوالت اجتماعي را ترسيم مي

هايي مثل سياست و حقوق و اخالق را در چارچوب تحول جـامـعـه       پردازد و مضمون و محتواي مقوله مي
شـيـوه   ” كند و پس از نگاهي بـه       دهد. در نهايت، اندكي درباره جهان امروز بحث مي  مورد توجه قرار مي

پردازد كه هـدف   مي“  ايجاد سعادت به هم پيوسته فردي و اجتماعي” و “  بهروزي انسان” به مقوله “  زندگي
دوست است. شيوه نگارش و ترتيب طرح مطالب و بـه هـم           هميشگي جامعه انساني و پيكارگران انسان

طور كه خود نويسنده از يك مثَـل   پيوستگي آنها، اين كتاب را بسيار خواندني و آموزنده ساخته است. همان 
 است.“ مضمون بسيار، در سخناني اندك”التيني وام گرفته است، بايد گفت اين كتاب حاوي 

نهايت خرسند است كه امكان يافت اين كتاب بـاارزش را در دسـتـرس           انتشارات حزب توده ايران بي
 مند، و بويژه خوانندگان جوان و جوياي حقيقت بگذارد. خوانندگان عالقه

 
 انتشارات حزب توده ايران

 1391بهمن 

 منتشر شد!
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كوتاه ساختن دست انحصارهاي امپرياليستي از منابع طـبـيـعـي و       
اقتصادي كشور و تأمين استقالل كامل اقتصادي و سياسي ايـران؛    
برچيدن بقاياي نظامات ماقبل سرمايه داري و اتخاذ سمت گـيـري   
سوسياليستي؛ دموكراتيك كردن حيات سـيـاسـي و فـرهـنـگـي            

 )690(به نقل از كتاب اسناد و ديدگاه ها، صفحه “ كشور...
به داليل عينـي و ذهـنـي          50و  40جامعه ايران دردهه هاي 

مشخصي كه ناشي از بسط مناسبات سرمايه داري با هـدف رشـد     
سرمايه داري وابسته به امپرياليسم دركشور بود، با بـحـران ژرف       
ساختاري مواجه شد. به موازات رشد سرمايه داري بزرگ و رسـوخ     
فزاينده سرمايه هاي امپرياليستـي دراقـتـصـاد ايـران، زمـيـنـه               

اقـتـصـادي    -ورشكستگي خرده بورژوازي و تضعيف مواضع سياسي
اليه هايي از سرمايه داري ملي فراهم آمد. طبقه كارگر دراثر رونـد   
بغرنج و متضاد بسط مناسبات سرمايه داري وابسته از رشد كمي و   
كيفي قابل مالحظه اي برخوردار شده بود كه به آن وزن اجتماعـي  
مهمي درساختار طبقاتي مي بخشيد، اما اين طبقه درزيـر اعـمـال      
فشار سيستماتيك قرار داشت و به همراه دهقانان و اليـه هـاي         

 -تهيدست جامعه از استبداد سلطنتي لطمه ديده و منافع سـيـاسـي   
صنفي آن ناديده و پايمال مي گرديد. به اين ترتيب رشد سـرمـايـه     
داري وابسته شكاف ژرف بين رژيم شاه و طبـقـات و قشـرهـاي         
دمكراتيك جامعه را فزوني بخشيده و ادامه حيات رژيـم وابسـتـه        
پهلوي را درگرو تشديد سياست ترور و اختناق قرار مي داد. بر بستر  
اين بحران فراگير بود كه جنبش انقالبي مردم ايران گام بـه گـام     

شد. انقالب بهمـن    57اوج گرفت و منجر به پيروزي انقالب بهمن 
با شركت گسترده توده هاي ميليوني مردم از كارگران، دهـقـانـان،    
خرده بورژوازي شهري گرفته تا اليه هايي از بورژوازي كوچـك و    
متوسط به پيروزي رسيد. طبقه كارگر ايران توانست به لحاظ عيني  
درانقالب نقش تعيين كننده ايفا نمايد، ولي به دليل فقدان تشـكـل   
هاي صنفي و پيوند با حزب سياسي خود قادر نـگـرديـد رهـبـري        
جنبش را به دست گرفته يا درآن سهمي بدست آورد. درآسـتـانـه       

، خرده بورژوازي و قشرهاي بينابيني وتهيدسـتـان   57انقالب بهمن 
حاشيه شهرها اكثريت  جامعه شهري را تشكيل مي دادند و نـقـش   
مهمي را در جنبش انقالبي و سرنگوني رژيم ضد ملي شـاه ايـفـا      

 كردند.  
بنا به داليل معين شكـل و     57انقالب ملي و دمكراتيك بهمن 

شعارهاي مذهبي به خود گرفت. حزب ما ازهمان آغـاز جـنـبـش          
انقالبي مردم به اين واقعيت، كه جنبش بطور عمده رنگ و شـكـل   

سـال از       25مذهبي دارد توجه و به ارزيابي آن پرداخـت. طـي        
مرداد تا مقطع انقالب روحـانـيـون       28انگليسي-كودتاي آمريكايي

تنها گروهي بودند كه با استفاده از امكاناتي مانند مساجد، تـكـايـا،    
جلسات مذهبي و برخي نهادهاي رسمي حكومتي مانند انـجـمـن      
سلطنتي فلسفه به ترويج و تبليغ افكار و نظرات خود مي پرداختنـد  
و اين درحالي بود كه حزب ما، فداييان خلق، مجاهدين خـلـق و       
جبهه ملي درزير فشار ساواك قرار داشتند و امكان تماس مستقيـم  
و بي واسطه با توده ها برايشان وجود نداشت. اين امر درتـقـويـت       
نقش رهبري خميني و نيروهاي هوادار او بسيار موثر افتاد. بدينسان  
از خالء سياسي ناشي از سركوب شديد ساواك و نـيـز ضـعـف و         
پراكندگي احزاب و سازمان هاي شركت كننده درانقالب، روحانيون 
به رهبري خميني به نفع تحكيم مواضع خود بهره برداري كردند. با  
پيروزي انقالب كليه جناح هاي هيات حاكمه سابق بركنار و قدرت 
سياسي به طيف گسترده نمايندگان خرده بورژوازي، اليـه هـاي       
بينابيني، سرمايه داري تجاري منتقل شد. حاكميت جديد دراوضـاع   
ادامه مبارزه دروني و فرمانروايي جو انقالبي برجامعه دست به يـك  
رشته اقدام ها در راستاي اهداف ملي و دمكراتيك زد. ذكـر ايـن        
نكته حائز اهميت است   تنها نيروهـايـي كـه از هـمـان آغـاز               
كوچكترين نقشي درحاكميت نداشتند طبقه كارگر، زحمتكشان شهر 
و روستا و نمايندگان سياسي آنها بودند. خميني و اطرافـيـان او از        
موضع سرنگوني شاه يعني شعار محوري جنبش حركت كردند و بـا  

مانورهايي كه هدف آن تحكيم موقعيت نيروهاي مذهبي در مقابل نيروهـاي چـپ،      ادامه به مناسبت سي و چهارمين سالگرد...
مترقي و ملي بود، وعده مبارزه با امپرياليسم، آزادي هاي دمكـراتـيـك و عـدالـت          

اجتماعي البته در چارچوب ديدگاه هاي حكومت اسالمي مي دادند و به اين ترتـيـب    
توانستند در مقام بالمنازع رهبري انقالب قرار بگيرند، همين امر در انتها در شـكـل     
گيري رژيمي متكي بر عقايد قرون وسطايي و استبدادي و  مغاير با اهداف و آرمـان  

 هاي انقالب نقش اساسي يي داشت.
در پي سرنگوني رژيم ستم شاهي، انقالب مرحله سياسي خود را با موفقـيـت بـه      
پايان رساند. حزب توده ايران ادامه و تعميق انقالب را در گروي تشكـيـل جـبـهـه         
واحدي از همه نيروهاي معتقد به انقالب مي دانست كه اين جبهه به داليل معينـي  
از جمله مواضع انحصار طلبانه و قشري اطرافيان خميني و تفرقه وچند دستگي ميان 
نيروهاي ملي و آزاديخواه،  ايجاد نگرديد، درچنين وضعيت بغرنجي حزب توده ايـران  
مي بايست تاكتيك مناسب و اصولي مبارزه را انتخاب مي كرد. رهبري وقت حـزب     
اين تاكتيك را با درنظر گرفتن حمايت اكثريت قاطع توده ها از خمـيـنـي بـرپـايـه         
باورهاي مذهبي و نيز وعده هايي كه خميني و پيروانش درزمينه تحقق آماج هـاي    

 مردمي انقالب مي دادند، تنظيم مي ساخت.  
حزب ضمن حمايت درست و اصولي از تدابير شوراي انقالب در سال هاي نخست 
انقالب و تالش در زمينه برجسته ساختن و مطالبه اجراي وعده هاي حاكميت جديد 
به مردم كه تاكتيك صحيح و اصولي بود، زير تاثير سياست اتحاد و حمـايـت يـك      
جانبه از خميني، جنبه برخورد انتقادي الزم را نسبت به خودكامگي هـاي رژيـم و         
اختناق روز افزون دركشور نتوانست اعمال كند. حزب ما با صراحت در اسناد رسمـي   

، با رد اصل واليـت فـقـيـه       1358مصوب خود از جمله نامه سرگشاده سوم آذر ماه 
تصريح مي كرد كه مبنا حاكميت خلق است. تمام قوا از آن مـردم اسـت و مـردم           
برمقدرات كشور و مقدرات خود حاكم اند، تصويب و گنجاندن اين اصل ارتجاعي در   
قانون اساسي و اجراي آن در عمل زمينه ساز و پايه گذار انحرافي مـاهـيـتـا ضـد          
دمكراتيك، ضد ملي و ضد مردمي گرديد كه سرنوشت انقالبي اصيل و مـردمـي و     
ضد استبدادي را با اصل ارتجاعي واليت فقيه از نظارت و حمايت توده هاي عظـيـم   
ميليوني محروم و در اختيار اراده خودكامه يك فرد قرار داد. حزب ما در دوران بسيـار   

به درستي سرنوشت  1361دشوار سنگين شدن سايه ديكتاتوري واليت فقيه در سال 
اقتصادي آن مي دانست و متذكر مي شد، تـحـول     -انقالب را در گرو نظام اجتماعي

سياسي از راه دگرگوني در اداره كشور برپايه اصول دمكراتيك و ايـجـاد       -اجتماعي
امكان همه جانبه براي فعاليت هاي سازمان هاي انقالبي و مدافع انقالب  مـيـسـر      
است كه اين امر به معناي تامين حقوق و آزادي هاي دمكراتيك در جامعه و تحـول  

اقتصادي از راه دگرگوني بنيادين درزير بناي اقتصادي با هـدف تـامـيـن       -اجتماعي
عدالت اجتماعي، ممكن است و درغير اين صورت مسير انقالب منحرف شده و بـا      
شكست مواجه مي گردد. خيانت آشكار خميني و هواداران او به آرمان هاي انـقـالب    
بهمن و سد كردن راه فرارويي آن به يك انقالب اجتماعي، و حاكم شـدن نـظـام        
سياسي اي كه روشن ترين ماهيت آن استبداد قرون وسطايي و فرمانروايي يك فرد، 
ولي فقيه، بر همه قوانين كشور و همه قوا و نهادهاي انتخابي كشور بود، سـرانـجـام    
بزرگ ترين جنبش اجتماعي ميهن ما و منطقه را به مسلخ استبداد برد و آن را بـه      

 شكست كشاند.  
 

 ايران سي و چهار سال پس از انقالب بهمن
، كشوري است اسير اسـتـبـداد    1357ايران سي و چهار سال پس از انقالب بهمن 

لجام گسيخته مشتي تاريك انديش، كه با سياست هاي نابخردانه و واپس گـرايـانـه    
اجتماعي به واپس برده اند و شكـاف عـمـيـق       -كشور ما را سال ها از نظر فرهنگي

دارايي و فقر را در ابعاد بي سابقه اي گسترش داده اند. حاكميت كالن سرمايه داري  
تجاري و بورژوازي بوروكراتيك نوين، ثمرات فاجعه باري براي اكثريت هم ميهنـان  
ما به همراه داشته است. زندگي ميليون ها ايراني زير خط فقر (كه شماري از مـراكـز     

درصد تخمين مي زنند)، نـابـودي بـخـش         40آمار دهي رسمي رژيم آن را تا حدود 
هاي عمده اي از مراكز توليد داخلي، بيكاري فزاينده ميليون ها تن، كه بخش عمده 
اي از آنها را نسل جوان كشور تشكيل مي دهد، در كنار ايجاد اقتصادي بـيـمـار و        
انگلي متكي بر محور واردات و داللي از جمله اثرات سياست هاي فاجعه بـار سـال     
هاي اخير رژيم واليت فقيه است. افزون بر اين سياست هاي ماجراحويانه و تحريك  
آميز بين المللي رژيم در سال هاي اخير زمينه ساز اصلي منزوي شـدن ايـران در         
جهان و منطقه و بهانه دادن به كشورهاي امپرياليستي براي تحميل تحريـم هـاي     
اقتصادي فاجعه باري بر ميهن ما بوده است كه تأثير اساسي آن محروميت و سـيـاه     

 كامي بيشتر براي محرومان و زحمتكشان بوده است.

 3ادامه  در صفحه 
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هـاي نـاشـي از           روستاهاي ميهن ما بيش از هرزمان ديگري با مشـكـل    
گريبـانـنـد. افـزايـش شـمـار              فقيه دست به هاي مخرب رژيم  واليت سياست
ها از روستا به شهر، كاهش سطح توليدات كشاورزي، فقـر روزافـزون      مهاجرت
هـا،     هاي دهقاني، و معضل زمين و آب، در كنارِ جوالن دادن واسـطـه     خانواده
تر  هاي وابسته به حكومت، عرصه زندگي در روستاها را تنگ خرها، و دالل سلَف

مـاه،      بهـمـن   16اند. دراين زمينه، روزنامه آرمان روابط عمومي،   از پيش ساخته
درصد رشـد   1   / 4درصد رشد،  6 /  2بخش كشاورزي بجاي ” درگزارشي نوشت:  

  ماندگي از برنامه در بـخـش كشـاورزي ديـده           درصد عقب 80است...     داشته 
بـود:    نيز در انتهاي آذرماه امسال نوشته -ايلنا -خبرگزاري كار ايران  ”شود.  مي

هزار خانوار كشاورزي در پي عدم پرداخت مطالبات دولتـي...    65تهديد اشتغال ” 
رغـم     ميليـارد تـومـان اسـت، عـلـي             28مطالبات كشاورزان چايكار بالغ بر 

هاي متعدد با نمايندگان استـان   هاي مستمر كشاورزان و انجام مالقات پيگيري
نشده و اين خُلف وعده به بـحـران       (گيالن) در مجلس هنوز مطالبات پرداخت  

 “ است. تبديل شده 
داد:    مـاه، گـزارش       بهمـن   3 - ”ايانا -همچنين خبرگزاري كشاورزي ايران

هزار  200ميليون و  5رغم توليد  زميني ايران گفت، به رييس انجمن ملي سيب” 
زميني كار كشور ضرر كردند... قيمت خـريـد         زميني... كشاورزان سيب    تن سيب

شده يك كيلوگرم  تومان بود، درحالي كه قيمت تمام 160تضميني دولت حدود 
 “  شود. تومان براي كشاورز تمام مي 260زميني  سيب
ماه، در گزارشي، خـاطـرنشـان سـاخـت:         بهمن 5عالوه، خبرگزاري ايسنا،  به

درصدي محصوالت كشاورزي درسال آينده... درحال و هواي     35برآورد تورم ” 
هـاي     هـا... نـرخ          يافتـن تـحـريـم        ها و شدت اجراي قانون هدفمندي يارانه

شده خريد تضميني از ناكارآمدي اين بازوي حمايتي[حكايت] داشته. ...       تصويب
هـاي     نايب رييس هيات مديره مجمع ملي هماهنگي و حـمـايـتـي تشـكـل        

 200گويد، درشرايط افزايش چشمگير نرخ تورم و رشد  كشاورزي دراين باره مي
هاي تضميني، انگيزه كشـاورزان   هاي كشاورزي اعالم نرخ درصدي قيمت نهاده
كنيم درسال زراعي جديد كاهش قابـل   بيني مي برده و پيش براي كشت را ازبين

مالحظه سطحِ زيركشت محصوالت كشاورزي و بيكاري كشاورزان ضعيـف و    
 “  فقيرتر را شاهد باشيم.

آساي  تضعيف بخش كشاورزي و فقر دهقانان ايراني، به موازات واردات سيل
محصوالت مختلف كشاورزي از سوي تاجرهاي عمده و بنيادهاي انگلي، ادامه 

دارد. در گرماگرم بحران ارزي و سقوط ارزش پول ملي، در پـايـيـز امسـال،             
ميليـون تـن      10، بيش از 1391ماهه نخست سال  شد كه، در طول شش اعالم

هاي همگاني دراين زمينه  است. رسانه   كشور وارد شده محصوالت كشاورزي به 
خبرهاي زيادي منتشر كردند. ايلنا، از قول رييس كميسيون كشـاورزيِ اتـاق        

 10طي شش ماه نخست سـال جـاري واردات         ” بود:   بازرگاني، گزارش داده 
است. طبق آمار منتـشـره      ايران نگران كننده ميليون تن محصول كشاورزي به 

واردات محصوالت كشاورزي سبب گرديده، نرخ بيكاري در روستاها و بـخـش   
بـار     كشاورزي افزايش يابد. به تصريح رييس اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره 

طي سال جاري دراثر سياست وزارت جـهـاد كشـاورزي در حـمـايـت از                   
تعداد زيادي از كشاورزان در زمينه توليد مركـبـات   ” واردكنندگان و تجار عمده 

آذرماه، در    7دراين خصوص، ايسنا، “   متضرر شده يا كار خود را از دست دادند. 
ميليون تن مركبات در كشـور وزارت         4/  5باتوجه به توليد ” گزارشي نوشت:  

جهاد كشاورزي بدون توجه به ميزان توليدات، نسبت به واردات مركبات اقـدام  
 “ دادند.  كرد و تعداد زيادي از كشاورزان كار خود را ازدست

آذرماه، در    2اين معضل درمورد كشت چاي و چايكاران نيز وجود دارد. ايلنا،  
واحد توليد چـاي   65”گزارشي از وضعيت چايكاران شمال كشور، يادآوري كرد: 

كـارگـر كـار         50طور متوسط    اند. درهر كارخانه چاي به  درشمال تعطيل شده
اند. در منطقه مركزي الهيجان بسـيـاري     كردند كه درحال حاضر بيكار شده مي

صرفه نبودن كشت چاي تبديل بـه     دليل مقرون به از باغات زير كشت چاي به
 115اكـنـون      كارخانه چاي در شمال كشور هم 180اند. از مجموع   جنگل شده

كارخانه بصورت نيمه فعال باحداقل ظرفيت درحال توليد هستند. بجـز دالالن     
كنـنـد هـمـه        صنعت چاي كه سودهاي كالني را بدون زحمت نصيب خود مي

] چاي ايران به   انـد، مـتـضـرر          نوعي ذينفع بوده كساني كه درصنعت [و كشت
 “ اند. شده

نماينده الهيجان و سـيـاهـكـل     ” داد:    آذرماه، گزارش 1ها، ايلنا،  عالوه براين

سياهـكـل]    -گفت، دولت براي خريد چاي كشاورزان اين حوزه [الهيجان 
  امروز به تعهدات خود عـمـل   بود كه تا به  ميليارد توماني داده  5/  28تعهد 

زميني، پنبه، برنج، گندم، و ذرت نيز  محصوالتي مانند سيب“   است.  نكرده 
ها يا ورشـكـسـتـه      سرنوشت مشابهي داشته و دهقانان فعال در اين زمينه

روزي روستاها را رها كرده و سـاكـن حـاشـيـه           شده يا از سر فقر و تيره
كـاران كشـور        اند. مطابق آمار اتحاديه پنـبـه    شهرهاي بزرگ كشور شده

شده كه علـت آن     درصد از سطح زيركشت پنبه كاسته  25درسال كنوني 
ذكر است كه در آمريكا و اتحاديه اروپا بـه     الزم به  ”ها است.  حذف يارانه

  توليد برخي محصوالت كشاورزي ازجمله پنبه يارانـه [سـوبسـيـد] داده           
، دولت ضدمـلـي    ”المللي پول صندوق بين“دستور   كه به شود، درحالي مي

 كند. هاي بخش كشاورزي را حذف مي نژاد يارانه احمدي
كـاران از افـت        زميني رييس اتحاديه سيب” داد:   آذرماه، گزارش 1ايلنا، 

بودن قـيـمـت خـريـد          زميني خبرداد و گفت، باتوجه به پايين كيفي سيب
شود و با  آوري مي ها از كشاورز جمع تضميني، اين محصول ازسوي واسطه

شـود.     تومان افزايش قيمت درهر كيلو در بازار مصرف عرضـه مـي     600
شود. ... امـا بـا            تن محصول برداشت مي  22/  5هزار هكتار  180حدود 

 160زمينـي     توجه به قيمت خريد تضميني امسال كه براي هر كيلو سيب
شـده تـا        كنند و اين موضوع سبب  است، كشاورزان ضرر مي  تومان بوده

آوري شود. ... تـولـيـد         ها جمع زميني توليدي توسط دالالن و واسطه سيب
عنوان يكي از محصوالت مهم كشاورزي كه ارتـزاق قشـر      زميني به سيب
اي بـراي سـامـانـدهـي آن           شود، رهاشده و برنامه پذير قلمداد مي آسيب

وجودندارد. ...  در سال جاري و سال آينده با كمبود اين محصول مواجه و     
 “ دامن واردات شويم. شود دست به بيني مي پيش

چنان روشـن   قيمت خريد تضميني گندم و اجحاف به دهقانان ايراني آن
است كه الزم به توضيح و تفسير نيست. ازسوي ديگر، ايلنا، اواخر مهرمـاه    

كمبود شديد كود شيميـايـي مـزارع      ”بود:   كرده امسال، در گزارشي اعالم 
است. ... امسال به دليل بـحـران          گندم را در وضعيت خطرناكي قرار داده 

طور افزايش نـرخ آن     ويژه كود اوره و همين كمبود شديد كود شيميايي به
اي و زير فشار رفـتـن كشـاورز از         برابر كود يارانه 5در بازار آزاد تا حدود 

  ”لحاظ اقتصادي، مزارع گندم در وضعيت بسيار خطرناكي هستند.
هاي جدي دهقانان ميهن ما  مسئله قيمت خريد تضميني يكي از معضل

خصوص از زمان اجراي برنامه آزادسازي اقتـصـادي و      در ساليان اخير، به
هـاي جـمـهـوري        است. دولت   هاي امپرياليستي، بوده يافتن تحريم  شدت

نژاد، در چارچـوب راهـبـردهـاي        ويژه دولت ضدملي احمدي اسالمي، و به
فقيه، همواره نرخ خريد تضميني را بسيـار   اجتماعي رژيم واليت -اقتصادي

شده از سـوي       ها و كار انجام تر از ارزش واقعيِ محصوالت و هزينه پايين
كنند، و اين امر سبب زيان و ضرر روستـايـيـان كشـور        دهقان، تعيين مي

شود. ورشكستگي دهقانان،   پا و تهيدست شده و مي خصوصاً دهقانان خرده
سوخـت،   هاي حامل ها و حذف يارانه ويژه پس از اجراي هدفمندي يارانه به

اسـت. بـا ايـن          كننده يافته  يي گسترده و سخت نگران كود، و بذر، دامنه
نه براساس خواست و حقوق دهقانـان   -وجود، هرساله نرخ خريد تضميني

بلكه در راستاي منـافـع تـجـار        -و حمايت از توليدات بخش   كشاورزي
طورِكلي سرمايه بزرگ تجاري و شـبـكـه     خرها، و به ها، سلَف عمده، دالل

شود. دراين خصوص، دولت ضـدمـلـي      توزيع داللي آن، تعيين و مقرر مي
)،  1392نژاد، رئيس جمهوري برگمارده ولي فقيه، براي سال آينده (  احمدي

است كه با اعتراض دهـقـانـان        قيمت خريد تضميني برنج را اعالم كرده
رو شد، و انجمن برنج ايران، اقدام دولت در اعالم زودهنگـام   به كار رو شالي

خـوانـد:    “  طنزآمـيـز  “قيمت خريد تضميني برنج پرمحصول كشاورزان را 
امسال قيمت خريد تضميني برنج پر محصول در ابتداي مهر ماه اعـالم    “

شده و اين در حالي است كه كشاورزان، اين مبلغ را در اواخر شهريور مـاه  
درصـد   20كنند. اين مبلغ نسبت به سال گذشته تنها   سال بعد دريافت مي

افزايش داشته است. كشاورزان نسبت به قيمت خريد سال گذشتـه نـيـز       
معترض بودند. با توجه به تورم موجود در كشور، چنين حركتي از سـوي       

... اعالم قيمت دربازه زماني اواخر اسفند يا ابتـداي      .دولت طنز آميز است
اي كه بايد  شد كه كشاورزان نسبت به هزينه اين مي فروردين ماه منجر به

باشند، اما حركت دولـت در        دهند ديد صحيحي نداشته دراين حوزه انجام
  ”است. اعالم زودهنگام قيمت خريد تضميني، طنزي تلخ

فقيه درست در نقطه مقابل منـافـع    هاي رژيم واليت هرروي، سياست به
آسـاي مـحـصـوالت          دهقانان زحمتكش كشور قرار دارد. واردات سـيـل   

هـاي     خرابي روستاييان، ماهيـت بـرنـامـه       كشاورزي به قيمت فقر و خانه

مسئله زمين، زندگيِ دهقانان، و برنامه 
 فقيه اقتصاديِ رژيم واليت

 8ادامه  در صفحه 



 914شمارة   1391بهمن ماه   22شنبه دو   8 

كـنـد.      خوبي افشـا مـي     اسالمي را به اقتصادي جمهوري
هـاي وابسـتـه بـه          رويه و نقش مخرب دالل واردات بي
كه برخي از آنان نـظـيـر واردكـنـنـدگـان و             -حكومت

هاي شكر، چاي، ميوه، و برنج، با روحانيون بلندپايـه   دالل
اهللا    حكومتي مانند مكارم شيرازي، نوري همداني، آيـت   

چـنـان      -انـد    يزدي، و مصباح يزدي در ارتباط مستقيـم 
عـنـوان      توان از آن با    است كه مي زده   وضعيتي را رقم

بـرد.        نـام     ”فاجعه تمام عيار در بـخـش كشـاورزي     “
آبـان مـاه،        27   -ايـانـا     -خبرگزاري كشاورزي ايـران 

درخصوص واردات و نيز مشكل زمين و طـرح انـتـزاع        
بخش كشاورزي هميشه از ” داد:   بخش كشاورزي، گزارش

است  لحاظ سوددهي نزديك خط قرمز است بنابراين الزم
هاي مديريتي يا كارشناسي بهتري صـورت     گيري تصميم

تواند به داد كشـاورز بـرسـد       بگيرد. ... تنها راهي كه مي    
است كه واردات ممنوع و صادرات آزاد باشد و تنها در  اين

مواقع نياز از صادرات جلوگيري شود. ...  وزارت تـجـارت       
نگاهش بيشتر به بحث بازار و سود است و كـمـتـر بـه       

است. ...  وجدان حكـم        بخش كشاورزي و توليد پرداخته
دسـت     كند كه كنترل واردات و صادرات كشاورزي به مي

وازرتخانه متولي آن باشد و طرح انتزاع وظايف كشاورزي 
شود. كساني كه مخالـف طـرح        از وزارت تجارت اجرايي

انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت تجارت هسـتـنـد، درد      
دانند و شـايـد هـمـه            كار، دامدار و كشاورز را نمي برنج

برايشان چندان مهم نباشد كـه تـولـيـدكـنـنـده چـه               
اش را روانه بـازار     كشد تا حاصل دسترنج هايي مي مشقت

 “ كند.
هنگام بحث و بررسي وضعيت ناگوار حاكم بر بـخـش   

توان به نقش سيسـتـم    كشاورزي و زندگي دهقانان، نمي
يي حتي گذرا نكرد. خبـرگـزاري كشـاورزي        بانكي اشاره

تقابل سيستم بانكي بـا  ” در مطلبي باعنوان:   -ايانا -ايران
هـا     در روش بانك” نويسد:   ، مي ”رونق اقتصاد كشاورزي

تغييراتي نسبت به گذشته... مشاهده نشد و شايد بـهـتـر       
تري هم ازخود [نسـبـت     بتوان گفت كه روش سختگيرانه

“  دادند.  به بخش توليد و خصوصاً اقتصاد كشاورزي] نشان 
سيستم بانكي كشور در اعطاي وام و تسهيالت مالي بـه  

كند، ولي درهمان حـال،   كشاورزان بسيار سخت عمل مي
هاي وابسته به  ها، و شركت ها، واسطه تاجران عمده، دالل

كشـور نـقـشـي         كه در واردات كاال به -بنيادهاي انگلي
و تسهيالت اعتبـاري بـا       گونه وام از همه -پررنگ دارند
ترين مشكل برخوردارند. در چنين شرايطي،   برخورد با كم

ربـط درحـال      وزارت جهاد كشاورزي و ديگرنهادهاي ذي
هاي مرغـوب و     كه بر مبناي آن، زمين اند  تدوين طرحي

منابع طبيعي را به بنيادهاي انگلي و اشخاص حقيقي زير 
 28كند. خبرگزاري ايـانـا،       ، واگذار مي ”گذار سرمايه“نام 
ها و منـابـع    اجراي طرح واگذاري زمين” ماه، نوشت:   آبان

شود و زمينه ايجاد اشتغال در بـخـش      طبيعي بايد انجام 
پرسش اينـجـاسـت كـه، چـرا          “   آيد.  كشاورزي فراهم 

هاي مرغوب و منابع مـوردنـظـر بـه دهـقـانـان،             زمين
شـود   زمين، واگذار نمي زمين و كم خصوص دهقانان بي به

هاي شكوفايي بخش  هاي توليد خود زمينه تا آنان با ثمره
 كشاورزي و بهبود زندگي روستاييان را فراهم سازند؟

اجتـمـاعـي رژيـم        -هاي ضدمردمي اقتصادي سياست
اسـت.        فقيه در بخش كشاورزي فاجعه آفـريـده     واليت

ماندگي گرفتارند.  دهقانان ميهن ما در چنگال فقر و عقب
دهه پس از انقالب بهمن، مـعـضـل زمـيـن         بيش از سه

فشارد. حـمـايـت        همچنان گلوي روستاييان كشور را مي
ناپذير بـراي     دريغ از حقوق دهقانان، و مبارزه خستگي بي

زنده كردن جنبش دهقاني، از اهميتي جدي دراين مرحله 
 برخوردار است!

 ادامه  سازمان تأمين اجتماعي ... ادامه  مسئله زمين، زندگي دهقانان ...

 9همين قانون  29شود كه برابر ماده  يكي از منابع اصلي درآمد سازمان تامين اجتماعي تلقي مي
موجب  شدگان هزينه شود. همچنين به  درصد از حق بيمه بايد بابت تامين خدمات درماني به بيمه

[خورشيدي] به تصويب مجلس رسيد، استفاده از خدمات درماني    60قانون الزام كه در اواخر دهه 
شدگان اصلي و تبعي كارگر رايگان اسـت.   مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي براي تمامي بيمه

شود... و تعيين سقف     ] قانونِ الزام نقض مي 54درصورت تصويب اين ماده پيشنهادي [تغيير ماده  
تـوجـهـي... و درنـتـيـجـه                و ايجاد محدوديت براي استفاده ازخدمات درماني رايگان باعث كم

 “  شود. هايشان] مي پذيري [كارگران و خانواده آسيب
و افـزايـش        28، تغيير ماده    ”قانون تامين اجتماعي“بار اصالحِ  هاي بسيار زيان ازديگر نكته

درصدي هـر   7، سهم  ”قانون تامين اجتماعي“سهم بيمه كارگران است. براساس اليحه اصالحِ  
اين ترتـيـب، كـلِ       يابد، و به درصد افزايش مي 9درصد اضافه كردن به حق بيمه، به  2كارگر با 

يـابـد، و        درصد مزد كارگران افزايش مـي  32درصد كل مزد كارگران، به  30مبلغ حق بيمه از 
يـابـد.      اي رايگان محدود شده و كاهـش مـي     درهمان حال، ارايه خدمات رايگان درماني و بيمه

يابـد   ، سهم بيمه كارگران افزايش مي ”قانون تامين اجتماعي“ديگر سخن، بنابر اليحه اصالحِ  به
 كند. و خدمات رايگان كاهش پيدا مي

است كه در سطرهـاي   “  قانون تامين اجتماعي“نكته ديگر، تغييرهاي گسترده در فصل ششم 
هـاي ريـاضـت         برداري از برنامه با كپي -ها اشاره كرديم. افزايش سن بازنشستگي  پيشين بدان

معني دريافت حق بيمه بيشتر تر شدن شرايط بازنشستگي، به و سخت - ”اتحاديه اروپا“اقتصادي 
[از سوي تأمين اجتماعي] و پرداخت مستمري كمتر، و همچنين حقوق بازنشستگي كم و ناچـيـز     
به بازنشستگان است. ايلنا، در توضيح اين تغييرها در فصل ششم قانون فعلي تامين اجتماعي، به  

شده بيشتري قبـل   درصورت تصويب اين ماده پيشنهادي بدون شك كارگران بيمه” طعنه نوشت:  
كنند و در نتيجه عده كمتري دوران بازنشستگي  از ترك كار [و بازنشستگي] دار فاني را ترك مي  

قانون تامين “در اليحه اصالحِ  76همچنين با تغيير ماده “   چشم ديده و تجربه خواهند كرد.  را به
آور، بسيار دشوار و حتي نـامـمـكـن        هاي سخت و زيان ، شرايط بازنشستگي در شغل“  اجتماعي

سال متناوب در كـارهـاي      25سال متوالي و  20شود. مطابق قانون فعلي، افرادي كه حداقل  مي
رسانند] اشتغال داشته و در     آور [كارهايي كه به سالمتي جسمي و روحي آسيب مي  سخت و زيان

اند،  پرداخت كرده“   سازمان تامين اجتماعي“هاي اشاره شده در باال را به  هر مورد حق بيمه مدت
توانند تقاضاي بازنشستگي كنند. اما در اصالحِ اين قانون، با تعيين سقف سـنـي و وابسـتـه           مي

بيمه اضافي از سوي كارفرما، بازنشـسـتـگـي بـراي         كردن تقاضاي بازنشستگي به پرداخت حق
ها،  است. عالوه براين  آور محدود و بسيار دشوار شده  زحمتكشان شاغل در كارهاي سخت و زيان

ها، و نـيـز مـركـزهـاي           قانون تامين اجتماعي، مركزهاي درماني، بيمارستان 3با تغيير در ماده 
شـدگـان      هايشان و بيـمـه   شوند، و سالمت كارگران، خانواده بهداشتي تامين اجتماعي واگذار مي
 شود. ديگر، به بخش خصوصي سپرده مي

جهت نبـود كـه ايـلـنـا، در             شدت ماهيت ضدكارگري دارند. بي  تمامي موردهاي اصالحي به
شـكـل      ما كارگران، تغيير قانون تامين اجتماعي بـه ” گزارشي به نقل از فعاالن كارگري، نوشت:  

فعلي را قبول نداريم. براي مثال افزايش سن بازنشستگي كارگران، اجحاف مضاعف درحق آنـان   
است... سازمان تامين اجتماعي صاحب دارد و صاحب آن كارگراني هستند كه هرماه بخـشـي از     

 “  كنند. انداز مي درآمدشان را در اين صندوق پس
 
 هاي ارتجاع وظيفه جنبشِ سنديكايي زحمتكشان، در رويارويي با يورش  *

اجتماعي رژيـم     -ناپذير راهبرد اقتصادي جدايي  بخش “  قانون تامين اجتماعي“اليحه اصالحِ 
نمايندگي از جـانـب ارتـجـاع        نژاد، به فقيه است، كه اكنون از سوي دولت ضدملي احمدي واليت

اسـت.    زيان كارگران و زحمتكشان، درحال انجام داران و به حاكم، در راستاي منافع كالن سرمايه
نيز باشيم. وظيفه كـارگـران       “  قانون كار“فاصله مدت زمان اندكي بايد شاهد اصالحِ  شك به بي

يي يكپارچه و متشكل برضد عملي شدنِ  دهيِ مبارزه آگاه و پيشرو و سنديكاهاي مستقل، سازمان
هـاي     ها است. بركناريِ وزيركار، دستگيريِ مرتضوي، و افشـاگـري         ”اصالح“اصطالح  اين به

ثباتي سياسـي   ها بي ها، و در پيِ آن سابقه كشمكش مرتجعان حاكم درباره همديگر، حاد شدن بي
سـود بـازسـازي و           ها بـه    تواند و بايد ازاين شكاف دهد. جنبش كارگري مي  رژيم، را نشان مي

دهيِ جنبش سنديكايي و احياي حقوق سنديكايي و نيز تقويت رابطه و پيوند با جـنـبـش     سازمان
برداري كند. دراين مقطع زماني حساس، اولـويـت     سراسري ضداستبدادي، با ظرافت و دقت، بهره
شدن در  هاي جنبش و پرهيز از پراكندگي و غرق جنبش كارگري و سنديكايي كشور تقويت صف

روي، برخي روندهاي مغاير با منافع و مصـالـح جـنـبـش           مباحث ذهني و انحرافي است. ازاين 
و تالش بـراي تـخـريـب          -خصوص در سنديكاهاي مستقل به -هاي اخير سنديكايي، در هفته

آور است. فعاالن سنديكايي بايـد بـا       نمايي، نگراني هاي سنديكايي از موضع راست و چپ فعاليت
ِ مسـتـقـل،         گيريِ جنبش سنديكـايـي   هاي كنوني صحنه سياسي، در راه شكل توجه به واقعيت

يي كه درهايش به روي همه زحمتكشان باز باشد، مبارزه كنند. بايد بـا      يابنده رزمنده، و گسترش
افكنانه، بـراي زنـده كـردن و           درايت و حفظ هوشياريِ طبقاتي، و دوري از هرگونه اقدام تفرقه

برپاداشتنِ سنديكاهاي مستقل بر شالوده صحيح طبقاتي، پيكار كرد. نبايد به ارتجاع حاكم اجـازه   
يافته در    راحتي و بدون مقاومتي سازمان داد حقوق، منافع، و دستاوردهاي طبقه كارگر ايران را به

 توان و بايد ازاين منافع و دستاوردها دفاع كرد! برابر آن، پايمال سازد. با مبارزه مي
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يكي از     ”الريجاني
هاي سياسي     نماينده

ها است، به           آن
صورت گذشته در      

گنجند،   يك گليم نمي  
وجود آوردن      و به  

نوعي تغيير در تركيب    
رژيم را از سوي         
حاكميت ضروري      

 كرده است. 
هاي حزب      تحليل

هاي   ما درباره اقتصاد سياسيِ هرم قدرت در حاكميت جمهوري اسالمي، از سال           
هاي   ها بين جناح    اند كه، نزاع    گذشته تاكنون، همواره داراي اين مضمون بوده       

مند رژيم ريشه مادي دارند و بازتابي است از رقابت در زمينه منافع عظيم                قدرت
موازات رقابت    هاي پيچيده برآمده از اتحادهاي موقتي، به         شان. كنش   اقتصادي

هاي كالن، يعني: بيت ولي فقيه،         جويانه بين سه كانون تمركز سرمايه        سلطه
نظامي، عامل اصلي و عينيِ       -داري بوركراتيك   داري تجاري، و سرمايه     سرمايه

 بروز تغييرهاي مهم در شكل روبنايِ سياسي رژيم واليي بوده و خواهد بود. 
هاي غيرتوليدي و انگليِ        ماهيت زيربنايِ اقتصادي كشور ما را فعاليت          

هاي غيرتوليدي      دهد كه تمركز سريعِ سرمايه           يي شكل مي       سوداگرانه
ترين   هاي عظيم خصوصي در كوتاه      چنگ آوردن ثروت    طورِعمده مالي) و به     (به

زمان ممكن خصلت اصلي آن است.  وظيفه اصلي مجموعه روبنايِ سياسي                
آسايِ انگلي و گشوده      هاي غول   سرمايه  كشورمان، پاسداري از منافعِ اين كالن     

تنها با    كه نه     هايي  سرمايه  هاست، كالن   داشتنِ مجراهاي سوداگري آن      نگه
گونه پيوند ارگانيك و      ها وقشرهاي مرتبط با كار و توليد در جامعه هيچ             طبقه

ها در تضادند. بنابراين، در روبنايِ          اشتراك منافعي ندارند، بلكه آشكارا با آن        
سياسي كشور ما رفتارهايي مانند باندسازيِ مافيايي، زورگوييِ قانوني و                  

داران، فساد، رشوه      سرمايه  غيرقانوني به قشرهاي زحمتكش از جمله خرده          
اند از ابزار و      يي  ها  خواري جلوه   گرفتن و دادن ساختاري، ترويجِ داللي، و رانت        

هاي الزم و منطبق با خصلت پيش گفته زيرپايه اقتصادي كشور.                    عرف
عنصرهاي جنايتكار اما مهم و كارا براي رژيم واليي همچون سعيد مرتضوي،             

ها مي توانند در        اند. سعيد مرتضوي     مخلوقِ مستقيمِ اين روبناي سياسي       
گر و قاتل     هاي متنوعي از قاضي، دادستان، سانسورچي مطبوعات، شكنجه         مقام

خبرنگارعكاس، گرداننده بازداشتگاه و شكنجه گاه خوفناك كهريزك، رئيس            
مبارزه با قاچاق كاال و ارز گرفته تا رئيس سازمان تامين اجتماعي، بنابر شرايط               

اقتصادي و تغيير توازن قدرت به نفع اين يا آن        -و برحسب منافع كالن سياسي
داشت كه،      جناح، در محل انجام وظيفه حاضر شوند. در اين زمينه بايد توجه             

شود، ولي بعد از عزل  از          ها بازداشت نمي    ترين جنايت   مرتضوي به دليل شنيع   
درنگ جذب باند احمدي نژاد مي شود،         ها، بي   دادستاني به وسيله باند الريجاني    

در اردويِ مافيايِ  رقيب، يك      “ برادر مؤمن ”برداري از يك      و فقط به جرم فيلم    
شود،  و با حمايت رئيس دولت كودتا پس از يك روز آزاد مي                 روز بازداشت مي  

و اثرپذيريِ    “ روبنايِ سياسي  ”گردد! درك رابطه ظريف و كليدي بين               
 جريان دارد،   ”زيربنايِ اقتصادي “هايي كه در       مستقيمش از فعل و انفعال      

دهد كه، در مبارزه با         روشني نشان مي     يي بسيار مهم است، زيرا به         مسئله
گاه هرمِ قدرت در اقتصاد سياسي را         ديكتاتوري حاكم  مي بايد اين پايه و تكيه        

روي، حزب توده ايران معتقد است كه، در مبارزه براي              هدف قرار داد. از اين     
بايست در    گذار از ديكتاتوري به سويِ برپاييِ دموكراسي و عدالت اجتماعي، مي          

طورِهمزمان   را به  “ زيربنايِ اقتصادي “و   “ روبنايِ سياسي “نظر گرفت كه        
هاي كالن كه در باال بدان اشاره         دگرگون ساخت. اين سه كانون تمركز سرمايه      

ها، كاستن از خدمات عمومي، محو كردن نقش          شد، در مجموع، با حذف يارانه     
ريزي اقتصادي دولت، وارد كردن فشارهاي نزولي بر ارزش نيروي كار، و              برنامه

پذير (حذف حقوق قانوني زحمتكشان)،       ها، تأكيد بر بازارِ كارِ انعطاف       در كنارِ اين  
از منظر اقتصادي با يكديگر اشتراك نظر دارند. از نظر سياسي، اين سه كانون               

منظور برقراري ثبات به وسيله       در مورد لزوم نقش محوري داشتنِ ولي فقيه به         
صفت و انتصابي و در كنار آن مجلسي           با وجود دولتي فراش     -حكومتي مطلقه 

ها خواهان تداوم قانون اساسي        اشترك نظر داشته و دارند. آن         -بي خاصيت 
مي توانند  “ مشروعيت حكومت ولي فقيه   ”اند، زيرا با دستاويز قرار دادنِ          موجود

حاشيه راندن نيروهاي سياسي، خط         در برابر مردم، مديريت جامعه، و يا به          
روي، همه نمايندگان سياسي اين            قرمزي خطرناك ترسيم كنند. ازاين        

دور ولي فقيه  و با        هاي تمركز قدرت سياسي و اقتصادي، با گرد آمدن به           كانون

 “كمدي الهي”
امروز دولت ”علي خامنه اي: 

ها بعد از مشروطه تا امروز  دولت ترين محبوب از يكى ما
 “ است

كرد؛   نقل  حاضر در جلسه  از دوستان  يكي  ديشب: ”مصباح يزدي
اهواز   از علماي  محضر يكي  به  انتخابات  اول  مرحلة  از برگزاري  قبل

شود.  جمهور مي نژاد رئيس نباشيد، احمدي  : نگران گفت  . ايشان رسيدم
احياء   در حال  رمضان  ماه  و سوم  بيست  شب  شخصي  بود كه  گفته  ايشان
بلند   شود كه او ندا مي  به  رود. در خواب مي  خواب  به  شب  از نيمة  پيش

  عصر دارند براي ولي  ، وجود مقدس نژاد دعا كن احمدي  شو براي
 “كنند... نژاد دعا مي احمدي

در سوريه در شهر ”معاون رئيس جمهوري: محمدرضا رحيمي، 
تاريخي بصرا كه اسم آن را بعضاً ممكن است نشنيده باشيد، يكي از 

مسلمانان به من گفت كه من معتقدم اگر بنا بود بعد از پيامبر، پيامبري 
 “بيايد آن، احمدي نژاد بود...

نژاد به  اين نامه (نامة احمدي”هاي نماز جمعة تهران:  در خطبه جنتي
العاده است و عقيده من اين است كه از  جمهور آمريكا) فوق رئيس

ها همه بخوانند و در  كنم اين نامه را بچه الهامات خدا بود... توصيه مي
ها خوانده شود و صداوسيما نيز مكرر آن را بخواند...  مدارس و دانشگاه
 “گونه حرف زدن، الهام خداوند است... اين

در خصوص نوار پخش شده در مجلس اقدام علي الريجاني  
احمدي نژاد و اطرافيانش را مافيايي دانست و گفت رييس دولتي كه 
مرتب مجلس و ديگران را تهديد مي كند بداند كه اينها مشكل كشور 

 است
*   *   * 

دانته آلبگيري، شاعر و نويسنده برجسته ايتاليايي، كه در قرن سيزده و             
، “كمدي الهي ”چهاردهم ميالدي مي زيست، در اثر فنا ناپذير خود به نام         
شخصيت هاي  ”در طول سفرش به دوزخ، برزخ و بهشت با بسياري               

، دوران سياه   “رو به رو شدن ها     ”رو به رو مي شود و در اين           “ جهاني
 استبداد مذهبي حاكم در قرون وسطا را به نقد مي كشد. 

، “نظام نمونه جهان  ”حوادث روزهاي اخير مجلس شوراي اسالمي در         
و “ رئيس محبوب ترين دولت بعد از مشروطيت      ”كه در آن احمدي نژاد،      

(يا بهتر بگوييم اسلحه سربازان گمنام       “ معجزه امام زمان  ”كسي كه با    
برادران سپاهي) بر كرسي رياست دولت تكيه زده، با  علي              -امام زمان     

الريجاني، رئيس برگمارده مجلس فرمايشي رژيم، بر سر تقسيم غنايم و            
اثبات اينكه كداميك فاسد تر از ديگري است، برخورد شديد و افشاگرانه             

“ كمدي الهي ”اي داشت، مي توانست به راحتي فصلي از نظم جاودان             
 دانته را تشكيل دهد.  

و محمود   واقعيت اين است كه برخورد شديد ميان علي الريجاني              
در صحن مجلسِ برگماردگان ولي فقيه، در هفته گذشته،               احمدي نژاد 

سابقه بود كه هرم قدرت ديكتاتوري حاكم را           يي شديد و كم     زمين لرزه 
ها   ها و رقابت    هاي و سرانجام تقابل ديگ اختالف        لرزه انداخت. زمينه    به

ها درحال غليان بوده است، سرانجام        مدار رژيم  كه مدت      بين سران قدرت  
داد   ها منجر شد، ولي آنچه كه در اين روي            گيريِ دوتا از طرف      به يقه 
برانگيز است، تبديل شدن صحنِ علني مجلس به چاله ميداني براي             تامل

هاي مافيايي و فساد        دعواي خانوادگي و تائيد آشكار وجود گروه           
هاي انقالبي و اخالق       اي است كه تاروپود نظام مدعيِ ارزش          اقتصادي

تر از همه اينكه، اين جدال و پته روي            اسالمي را درهم بافته است. مهم     
كه از پيش آن را       “ رهبري”ها كامال خالف دستور اكيد          آب انداختن 

وضوح ديد    توان به   ديگر مي خيانت به كشور دانسته بود، به نمايش درآمد.         
داريِ هارِ بوروكراتيك نوظهور [كه       اقتصاديِ سرمايه   -كه، منافع سياسي  
كند]،   مشايي بخش هايي از آن را نمايندگي مي             -باند احمدي نژاد   

پارامترهاي جديدي را در زيربنايِ اقتصادي و روبنايِ سياسي وارد                 
اند. اين بورژوازيِ نوكيسه جسور و ماجراجو، و همچنين ديگر                  كرده
علي ”داري سنتي و تجاري كه          خصوص سرمايه   هاي قدرت، به    كانون
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ها براي    حمايت كردند. آن    1388دادن چك سفيد به او، از كودتاي انتخاباتي          
نيز اشتراك نظردارند. چالشِ        1392مهندسيِ انتخابات رياست جمهوري        

هاي نظري است. حذف نقش       اشتراك  ها، هماهنگي عمليِ اين وجه      فرارويِ آن 
هاي اساسي براي امور كشور، مسدود كردن مباني                گيري  مردم در تصميم   

دموكراسي و پايمال ساختن حق راي مردم به وسيله جلوگيري از انتخابات آزاد،             
ها و    ناديده گرفتن حقوق صنفي با سركوب و نقض آزادي دموكراتيك طبقه             

هاي دولت آينده مورد نظر اين           ترين وظيفه   قشرهاي زحمتكش، از مهم     
ها امكان جهت گيريِ       اند. كابوس آن     هاي كالن   هاي تمركز سرمايه     كانون

درنگ مردم است، زيرا در       سوي حفظ منافع مادي و بي         اقتصاد سياسي كشور به   
اين صورت ديگر در زيربنايِ اقتصادي چيزي و جايي براي اين باندهاي                   
اليگارش باقي نخواهد ماند. بنابراين، وقتي نيروهاي سياسي مبارز كشورمان از            

گويند،   عدالت اجتماعي و رشد توسعه اقتصادي در جهت منافع مردم سخن مي            
هاي كالن كه     جز هدف قرار دادن اين سه كانون ضد مردميِ تمركز سرمايه            

اند، معناي ديگري     هاي سد كننده فرايند دموكراسي سازي روبنايِ سياسي         عامل
تواند داشته باشد. بر اين اساس، تغييرهاي دموكراتيك در روبنايِ سياسي با              نمي

افزا و    سازي زيربنايِ اقتصادي در جهت محور قرار گرفتن توليد ارزش            دگرگون
توزيع عادالنه ثروت مادي، رابطه اُرگانيگ دارد. بسياري از نيروها و                      

وجود ساختارهاي ضد ملي  و ضد مردمي             پردازان اپوزيسيون نيز به      نظريه
هاي خود، به     ها و بيانيه    مان آگاهند. برخي ديگر نيز در تحليل          اقتصاد ميهن 

هاي گوناگون، به لزوم  رشد سالم  اقتصاد ملي و پيشرفت  وضع  معيشت                    راه
كنند. نكته مهم در اينجا، در نظر          هايي مي   مردم و از جمله طبقه كارگر اشاره       

گرقتن بافت طبفاتي و شرايط عيني و ذهني  جامعه و خوداري از انحراف به                  
روانه پيرامون    ها و شعارهاي چپ      چپ و راست است. در اين رابطه، تحليل          

گرايي است، و با      براندازيِ نظام سرمايه داري در شرايط كنوني كشورمان ذهن         
مرحله كنوني رشد نيروهاي مولده ايران متناسب نيست. از سوي ديگر، ارائه               

هاي اقتصادي در جهت پررنگ كردن نفش           نسخه براي ادامه يافتن تعديل     
به اميد بازسازي اقتصاد ملي و بهبود سطح زندگي          “ اقتصاد بازار آزاد  ”محوريِ  

تر   ها ريختن است. نمونه حتي منظم         مردم كشورمان، نفت بر آتش معضل       
داري   تر سرمايه   اجرايِ اين نوع  الگوي نوليبراليستي در كشورهاي پيشرفته           

گراييِ غيرتوليدي، اقتصاد كازينويي، و        هاي مالي   طورِمستقيم رشد فعاليت    به
خواري و ورشكستگيِ اقتصادهاي ملي را باعث شده است.              طور رانت   همين
هاي اقتصادي بر اساس      برانگيز آنكه، طي دو دهه گذشته، اين نوع تعديل          توجه
المللي پول، در جهت شدت بخشيدن به خصلت              هاي صندوق بين     نسخه

ثروت ”غيرتوليدي و انگليِ زيربنايِ اقتصاد كشورمان عمل كرده است، كه               
ثباتي اقتصاد ملي، و افت عميق         يي كوچك در جامعه، بي       براي اليه “ آفريني

 سطح زندگي قشرهاي زحمتكش و طبقه كارگر حاصل آن بوده است.
واقعيت اين است كه، در عرصه داخلي، رويارويي و تضاد دروني در روبنايِ               

هاي معمول، و     هنجارها، عرف سياسي كشور به حدي رسيده است كه ديگر           
هاي سياسي در هرِم قدرت به ابزار حكومتي كم اثري            حتي برخي نهادها و مقام    

و “ رهبر”هاي    گويي  اند. در عرصه خارجي نيز، برخالف گزافه            مبدل شده 
هاي مالي از سوي آمريكا،        كشيِ غيرعقالني در برابر دورِ جديد تحريم          گردن

درستي   توان به   رود. مي   پاشيدگي مي   اقتصاد ملي كشور با شتاب به سوي درهم        
دهد كه از سويي رژيم حاكم        گفت كه، شرايط عيني كنوني كشورمان نشان مي       

هاي موجود حكومت كند و مجبور به انجام             تواند با ابزار و شيوه       ديگر نمي 
تغييرهاي مشخصي خواهد شد، و از سوي ديگر، شاهد آنيم كه اقتصاد سياسي              

هاي اقتصادي،    بسيار ناعادالنه كنوني به موازات شدت يافتن پيامدهاي تحريم         
هاي مبرم برآورده نشده طيف وسيع قشرهاي زحمتكش           گيريِ خواست   به اوج 

هاي بينابيني منجر شده است. اين وضع حساس و پر              جامعه و از جمله اليه     
مخاطره جامعه ما در نبود عامل ذهني، يعني وجود اتحاد عمل نيروهاي پيشرو              

هايي   تواند فرجام   منظور بسيج مردم، مي     يي حداقليِ عملي به     و مجهز به برنامه   
 ناگوار به همراه داشته باشد. 

هاي   نكته بسيار پر اهميت درك اين مسئله است كه، اين وضع از عامل                 
عيني در بحران سياسي و اقتصادي برآمده است و ربطي به اراده و ذهن افراد و           

هرحال در رويارويي با      پردازان ندارد. رژيم حاكم به      يا نوع تعبير و تحليل نظريه     
هاي مشخص     هاي كليدي، به حركت     اين وضع، براي بقا و دوام منافع جناح         

 گرانه دست خواهد زد.  سركوب
دهد كه، در اين وضعِ سيال،         تجربه تاريخي جهاني و كشور ما نشان مي          

ديكتاتوري حاكم براي حفظ سلطه خود و مهارِ خطر و دور كردن آن از                 
اي قوي، يعني بسيج جنبش در           سطح جامعه و درغياب عاملِ ذهني        

يي وسيع و يكپارچه، سعي خواهد كرد با توسل به خشونت و                     جبهه
خورشيدي تا    60سركوب گسترده، روبناي سياسي را بازسازي كند. از دهه          

اش در گردشِ سريع و قهرآميز        حال، رژيم واليي استعداد و تجربه عملي        به
 رحمانه نيروهاي پيشرو را بارها نشان داده است.  به راست و سركوب بي

صورت ديگر پيامدها در وضع موجود، اين است كه با محور قرار دادنِ               
شعار گذار از ديكتاتوري واليي بر اساسِ اتحاد عمل پيرامون برنامه                 

هاي برآورده نشده اكثريت       گوي خواست   يي كه جواب    حداقليِ چندجانبه 
مان به    هدف جهشِ كيفي ميهن     توان وضعِ كنوني را، به       مردم باشد، مي  

دموكراتيك، به فرصتي تاريخي تبديل كرد. ژرفش                  -مرحله ملي  
خود به تغييرهاي مترقي به نفع مردم          خوديِ  ها در درونِ رژيم، به       شكاف

تواند به شرايط بدتري از منظر حق حاكميت          منجر نخواهد شد، و حتي مي     
صورت باز و در سطح افكارعمومي         اكنون به   ملي بينجامد. آنچه كه هم     

رود، در غياب     سخن مي “  جرقه”گردد و از آن در حكم         دهان به دهان مي   
دهنده، خاكستر خواهد شد، و يا فقط به          كننده و سازمان    عامل ذهنيِ بسيج  

مند   گردد. ارتجاع حاكم قدرت     هدف منجر مي    هايي پراكنده و بي     حركت
 -رفت اجتماعي   است، و در نبود مبارزه فعال و متحد، با استفاده از پس              

اقتصادي در جامعه، قشرهاي لمپن را تكثير خواهد كرد و سازمان خواهد              
ها، شرايط    مخ  داد. يا به قول مهدي كروبي، با تربيت لشكري از شعبان بي           

اجتماعي بسيار بدتري را به كشور ما تحميل خواهد كرد، كه همانند آن را              
مي توان امروزه در پاكستان ديد. تنها اتحاد عمل هوشيارانه نيروهاي                

يي   تواند كشور ما را به مرحله       يي وسيع بر ضد استبداد، مي       سياسي در جبهه  
يي بهتر راه بنمايد. اين امر حياتي تنها با كار صبورانه                تر و آينده    مترقي
يافته در بين مردم و بر اساس ترسيمِ خط مشي شفاف حزبي                   سازمان

قصد باال بردن آگاهي طبقاتي، همراه با برجسته كردن مخرج                      به
وجود آوردن فضاي همكاري نيروهاي        هاي منافع طبقاتي و به       مشترك

 اجتماعي با يكديگر، امكان پذير است.

 “ ...كمدي الهي”ادامه  

 ادامه  حذف كشتار و نابود كردن انسان ها...

ها با هواپيماهاي بدون سرنشين در افغانستان، پاكستان، و يمن            اكثر حمله 
هاي استفاده از اين هواپيماها از سوي          صورت گرفته است، و اكثر مورد      

ماه (اول فوريه)، وزير دفاع        بهمن  12آمريكا بوده است. ولي روز جمعه،        
آلمان، تاماس ميزير، با فاش كردن تصميم ارتش آلمان براي خريد                 

هاي تندي را برانگيخت. آقاي ميزير گفت كه،           ، مناظره “ پهپاد“تعدادي  
آلمان و فرانسه نوع جديدي از پهپادها را توليد خواهند كرد. ارتش آمريكا             
نيز مشغول ساختن پايگاه جديدي براي پرواز هواپيماهاي بدون سرنشين           
در شمال شرقي آفريقا است.  حمله با هواپيماهاي بدون سرنشين در                 

مورد   117مورد در آخرين سال رياست جمهوري بوش، به           35پاكستان از   
 2011مورد در سال      64ها،    افزايش يافت. تعداد اين حمله      2010در سال   

بود. تعداد حمله با هواپيماهاي بدون سرنشين،         2012مورد در سال      46و  
مورد بود.  در گزارشي       7روز اول ژانوية امسال در پاكستان،          10فقط در   

كه دانشكدة حقوق استنفرد و دانشكدة حقوق دانشگاه نيويورك، در پائيز            
تا   2562امسال، منتشر كردند اعالم شد كه در هشت سال اخير، بين                

نفر در حمله با هواپيماهاي بدون سرنشين در پاكستان كشته                 3325
 176نفر غير نظامي بودند، كه         881تا    474اند. از اين تعداد، بين         شده

درصد كشته شدگان را جنگ طلبان         2كودك بين آنان بوده است؛ تنها        
 دادند.   تشكيل مي “ رده باال”

بن امرسون، حقوقدان انگليسي و گزارشگر ويژه سازمان ملل، در                
ژانويه)، در رابطه با ضد        24ماه (   بهمن  4كنفرانسي مطبوعاتي در لندن،      

تروريسم و حقوق بشر اعالم كرد كه، تحقيقي درباره اثرگذاريِ كشتار با              
پهپاد روي غيرنظاميان و در رابطه با حقوق بشر را آغاز كرده است. او                  
گفت كه در اين زمينه گزارشي را تا پائيز آينده تهيه خواهد كرد.                      

ها اعالم نشده است     پاكستان، و دو عضو ثابت شوراي امنيت، كه اسم آن         
توانند روسيه و چين باشند، خواستار تحقيق سازمان ملل            و احتماالً مي    -

 اند. در اين زمينه شده
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اعالم نرخ تورم ماهيانه از سوي بانك مركزي، در هفته گـذشـتـه، كـه       
درصد اعالم گرديد، تاييدي بر اين نگراني بـود كـه رونـد         28/  7معادل 

افزايش نرخِ تورم نسبت به ماه گذشته و قبل از آن، بيش از پـيـش بـر          
زندگي و معيشت زحمتكشان اثر خواهد گذارد. نرخ جـديـد تـورم بـراي          

 27   / 4ماه، در زماني اعالم مي شود كه، همين نرخ در آذرماه، معـادل     دي
 20درصد از سوي بانك مركزي اعالم گرديده بود(خـبـرگـزاري مـهـر،           

مـاه نـيـز           آذرماه، نرخ تورم آبـان  22ماه). به گزارش خبرگزاري مهر،    دي
ماه سـال   ارديبهشت 20درصد بوده است. به گزارش خبرگزاري فارس،  26 

درصـد  9/  4با    89در مقايسه با پايان سال  90جاري، تورم در پايان سال 
درصد رسيد. همين آمار رسمي كـه زيـاد هـم مـورد            21 /  5افزايش، به 

اطمينان نيستند، واقعيتي انكار ناپذير در خود دارد، و آن افزايش نرخِ تـورم  
خصوص از هنگام اجراي طرح  است، كه در طول يكي دو سال گذشته و به

ها] رو به   منديِ يارانه ها با هدف و جايگزين كردن يارانه“ [  ها حذف يارانه“
افزايش گذاشته است، و اين روند چه در آمارهاي رسمي ساليانه و چـه در    

يي بـر    گونه نشانه خود گرفته است، و هيچ آمارهاي ماهيانه، سير صعودي به
اينكه نرخ تورم كاهش يافته و يا ثابت مانده باشد تاكنون ديده نشده است. 

ماه سال جاري، رييس كل بانك مركزي تـورم   خرداد 23در گزارش ايسنا، 
هاي جمهـوري   درصد اعالم كرد. مقام  24نقطه به نقطه ارديبهشت ماه را 

اند كه نرخ تورم افزايش دايمي  اسالمي با ارايه آمارهاي ماهيانه تاييد كرده
 5داشته است. اما اينكه از ارديبهشت تا دي ماه نرخِ تورم نـزديـك بـه           
 5درصد افزايش داشته باشد، جاي تأمل دارد. هر چند كه همين افزايـش     

درصدي هم براي هر اقتصادي مخرب و نگران كننده است، اما با توجه به 
كند كه اين آمار بيان كننده وضعـيـت    وضعيت موجود كمتر كسي باور مي

ماه، به نـقـل از        دي 28واقعيِ اقتصاد ايران باشد. روزنامه مردم ساالري،  
همه ما مي دانيم كه ايـن آمـار     ” نويسد:   مهدي تقوي، استاد دانشگاه، مي

بيانگر واقعيت تورمي در جامعه نيست. زيرا مي توان به آساني دريافت كـه   
بر “  بسياري از كاالها در چند ماه اخير چهار برابر افزايش قيمت داشته اند. 

اساس همين گزارش، مهدي تقوي، با رد آمار بانك مركزي، معتقد اسـت    
درصد اسـت. روزنـامـه        70تا  60كم  كه، نرخ واقعيِ تورم در كشور دست

ماه، در گزارشي در همين ارتباط، با اشاره به اعـالم     ارديبهشت 27آرمان، 
درصدي از سوي بانك مركزي، سخنان احمدي نـژاد در      21/  8نرخ تورم

قبال مي گفتـنـد   ”  گويد:   سفر به خراسان رضوي را نقل كرده است كه مي
كشد و    خوابد تورم سر به فلك مي ها كليد بخورد  توليد مي اگر طرح يارانه

درصـد     6شود. اما االن الحمدهللا اتفاقي نيافتاده، تـورم      درصدي مي 500
آرمان در ادامه همين گـزارش،  “  است، دو درصد آن هم تازه جهاني است. 

 50بـيـش از          90به نقل از حسين راغفر مي نويسد كه، نرخ تورم سال 
ها بايـد مـنـتـظـر تـورمِ            درصد بوده و با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه

رقمي بود. در رابطه با اين قسمت از سخنان حسين راغفر، بايد گـفـت     سه
رقمي شده باشد چنـدان هـم      احتمال اينكه تورم واقعي در حال حاضر سه

گويانه نخواهد بود، و الزم نيست منتظر شد و اجراي فاز دوم حـذف     گزافه
ماه سال جاري، نمـوداري   ارديبهشت 25ها را شاهد بود. خبر آنالين،   يارانه

را انتشار داد كه در آن نرخ تورم ماهيانه در طول سال نـخـسـت اجـرايِ       
دهد. بر اساس اين نمودار، نرخ تـورم در      ها را نشان مي قانون حذف يارانه

ايـن      90درصد است، و در آذرماه سال  10كمي بيش از  89ماه سال  دي
دهد. سئوال اساسي ايـن اسـت كـه،          درصد را نشان مي 20تورم بيش از 

 2اين معضل اقتصادي را در كجا بايد جستجو كرد؟ روزنامه بـهـار،       ريشه
مـاه سـال        تا آبان 1358ماه، آماري را انتشار داد كه نرخ تورم از سال  دي

اسـت،     1364ترين نرخ تورم متعلق به سال  گيرد. پايين  را دربر مي 1391
درصد اعالم شده است. بيشترين نرخ تورم، كه نزديك   8كه كمي بيش از 

تمامـي   1375است. تا پايان سال  1374درصد است، متعلق به سال  50به 

هـاي تـورم        نرخ
 20بــــاالي      

اند. از آغـاز    درصد
تاسيس جمهوري 
اســالمــي ايــران   

جـز     تاكنون، بـه   
يكي دو سال، نرخ 

 10تورم كمتر از   
درصــد وجــود     
نداشته است. ايـن   
به خـودي خـود     

دهد كـه   نشان مي
هـايِ   گيري سمت

اقتصادي عامـلـي   
مهم در جـهـت       
افزايش يا كاهش 

اند. آمـار    نرخ تورم
انتشار يـافـتـه از      
سوي روزنامه بهار 

سال از ايـن       14تاكنون،  57نشان مي دهد كه، از مقطع انقالب 
سال  10ايم.   شاهد بوده  درصدي را 50تا  20هايي  مدت نرخ تورم

هـا را بـا تـورمـي              درصد و بقيـه سـال     15را با تورمي باالي 
ايم . بـدتـريـن دوران،        رو بوده درصد روبه10طورِميانگين بااليِ  به

يـي كـه      دوره رياست جمهوري رفسنجاني است. يعني همان دوره 
بـانـك   ” و    “  صندوق بين الـمـلـلـي پـول         “هاي  اجراي برنامه

مـاه،     بـهـمـن      16شود. سايت الف،   [در ايران] شروع مي  “  جهاني
يي به قلم محسن مهديان، در باره دوران رياست جمـهـوري    مقاله

هاي اقتصادي آن دوران، دارد. مـهـديـان            رفسنجاني و سياست
درصد گراني! تـوانِ      50تورم به آستانه انفجار رسيد.  ” نويسد:    مي

سابقه  سال پيش از آن بي 50ها طي  همه را بريده بود. رشد قيمت 
درصـد     49به بيـش از       69درصد در سال  10بود. رشد تورم از  

درصـد     80بيش از  73تا  68هاي  رسيد. قيمت بازارِ ارز طي سال 
هـا و       افزايش يافت. رشد افسارگسيخته نقدينگي در ايـن سـال     

سابقه دولت به بانـك مـركـزي، آيـنـده           افزايش مداومِ بدهي بي
كرد. اطالعات درست به كارشنـاسـان     بيني نمي روشني را نيز پيش

شـد.     اي بـرخـورد مـي          رسيد. با منتقدان به كمترين بهانـه   نمي
اند سرنوشت آن كارشناس اقتصـادي[را]    ترها فراموش نكرده بزرگ

كه به دليل نقد ارزي مرحوم نوربخش احضار و روانه زندان شد. ...    
اعتراضات در قزوين، مشهد، اراك، مباركه، چهاردانگه، و ماجـراي  

ها كليد خورد، موضوعـي   تلخ اسالم شهر كه با گراني كرايه ماشين
نيست كه به سادگي فراموش شود. بدتر از همه بـرخـورد دولـت       

امان مـردم     ترين راه را سركوب بي وقت با اعتراضات بود كه ساده
ديد. رسماٌ از سوي مقامات رسمي اعالم شد كه در دوره معيني   مي

هزار كارگر با حكم اخراج در دست، از محل كـار     400نزديك به 
ساله احمدي نژاد نيز تداعي كنـنـده    8دوران “  اند.  خود اخراج شده

گير اكثـريـت بـزرگـي از          همان دوران است. فقر و بدبختي دامن 
شـرمـانـه از         جامعه گرديده است. چپاولگرانِ ديروز با دفـاع بـي     

شان، در مخالفت با احـمـدي    هاي خانمان براندازِ اقتصادي سياست
پرورند كه، عـلـت      نژاد، اين تصور غلط را در ذهن عموم مردم مي

هاي موجود، مديريت غلط دولت در اين زميـنـه اسـت.       نابساماني
مليِ احمدي نژاد در اين امر دخيل است، اما بدونِ  گرچه دولت ضد

هاي اقتصادي خانمان برانداز و مـتـوقـف         تجديد نظر در سياست
كردنِ آن، تصور اينكه در دوران بعد از احمدي نژاد كاهش تـورم،    
بيكاري، و فقر را شاهد خواهيم بود، خوش خيالي و توهمي بـيـش   

 نيست.
 

افزايشِ نرخ تورم، نتيجه 
 هاي رژيم!   سياست
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اي مـاهـرانـه، بـهـره         هاي اخير با در پيش گرفتن ديپلوماسي تركيه در سال
هاي فاجعه آميز رژيم واليت فقيه و انزواي فزاينده ايران در    برداري از سياست

منطقه، و برخورداري از حمايت همه جانبه امپرياليسم، تثبيت نقـشِ خـود در       
مقام قدرت برترِ خاورميانه را توانسته است گام به گام عملي كند. دولت تركيـه   

هاي اقتصاديِ نوليبرال سعي كرده است كه تركيه را    با در پيش گرفتن سياست
مليتي به بازارهاي دست نـخـورده و        به مثابه سرپل دستيابي انحصارهاي چند

منابع سرشار نفت، گاز، و مواد اوليه كشورهاي منطقه تبديل كند. كشـورهـاي      
هاي اخير  هاي خليج فارس، كه در دهه كار عربي، و به ويژه شيخ نشين محافظه

همواره منتقد سياست خارجي رژيم واليت فقيه در منطقه و نگرانِ حـمـايـت      
طورِمشخصـي،   گرانه آن از نيروهاي شيعه و تندروي اسالمي بوده اند، به مداخله

 سياست هاي خود را با دولت مسلمان حاكم در آنكارا هماهنگ مي كنند. 
تركيه، در چند سال اخير، همچنين سعي كرده است تـا در مـقـام قـدرت           

اي قابل اتكاء، ضمن بازي ماهرانه سياسي در رابطه با مسئله فلسطين،  اسالمي
و نمايش روابط نزديك خود با اياالت متحده، اتحاديه اروپا، و عضويـتـش در     
پيمان تجاوزگر ناتو، خود را همچون عنصري مؤثر در موازنه جنگ قـدرت در      
رابطه با جمهوري اسالمي ايران معرفي كند. عمق يافتن و گسـتـرش روابـط       

ديپلوماتيك بين تركيه، عربستان سعودي، و قـطـر، از ايـن نـظـر             -سياسي
برانگيز است.  اين مسئله زماني اهميت استراتژيك پيدا مي كند كه، اعالم   تأمل

، 1390ماه    ، در اسفند“ شوراي عربي وحدت خليج (فارس)  “برپاييِ كنفدراسيون 
جـانـبـه       شان به وحدت هـمـه   از سوي كشورهاي عربي خليج فارس و تصميم

هـاي     اقتصادي، سياسي، و نظامي را در نظر بگيريم. اين كنفدراسيون فعالـيـت  
كند. در چـنـيـن      تر تركيه، هماهنگ مي خود را با اردن، مراكش، و از همه مهم

هاي سياسـي   هاي دولت تركيه در رابطه با تحول گيري يي است كه موضع زمينه
خاورميانه، و به ويژه سوريه و ايران، بايد مورد توجه قرار گيرد. در حـالـي كـه       

قـدردانـي   “  اسالمي” هاي كشور برادر تركيه  سران رژيم واليت فقيه از سياست
دهيِ عمليات به آتـش و     در سازمان“  اسالمي” كنند، سران اين كشور برادر  مي

انـد. بـا         خون كشيدن سوريه  در حكم بازوي قدرتمند پيمان ناتو عمل كـرده 
گسترش بحران سياسي خونين سوريه و تالش آمريكا و متحدانش براي تغييـر  

هاي اخـيـر،      رژيم اين كشور در راستايِ منافع امپرياليسم، دولت تركيه، در ماه
را در مرزهاي خـود بـا     “ ناتو” هاي  پاتريوت  استقرارِ نيروهايِ مجهز به موشك

 سوريه ممكن كرد. 
، حزب حاكم تركيه، در آذرماه، زير پـوشـش و بـه        “ توسعه و عدالت“حزب 

متوجه نيروهاي “  استفاده سوريه از سالح شيميايي” بهانه تهديدي كه با امكان 
مسلح و ارتجاعيِ زيرِ فرمانِ قطر، عربستان سعودي، و كشورهاي همسايه، مي 

در مرزهاي سوريه شد. وزيران   “ ناتو“هاي دوربرد  شود، خواهان استقرار موشك
جواب مثـبـت   ”  درخواست ” درنگ به اين  نيز بي“  ناتو“خارجه كشورهاي عضو 

دادند، و در پي آن، آمريكا، آلمان، و هلند نيز اعالم داشتـنـد كـه حـاضـرنـد           
 ها و نيروهاي نظامي خود را در منطقه مستقر كنند. موشك

سـابـقـه       هاي بـي    ها در مرزهاي دو كشور، ياد آورِ تحرك اين شيوه تحرك
ها در پيش از آغاز حـملـه بـه       هاي امپرياليستي و نيروهاي وابسته به آن ارتش

، به بهانه وجود “ ناتو“ها، كشورهاي عضو  عراق است، كه در جريان آن تحرك
(امري كه دروغ و ساختگي بودن آن بعداٌ اثـبـات      ”  سالح هاي كشتار جمعي ” 

 قصد اشغال اين كشور را آغاز كردند.  شد)، حمله به عراق به
در مرزهاي سـوريـه، در       “  ناتو“هاي موشكي  دليل اصليِ برپا داشتن پايگاه

واقع بخشي از برنامه غرب در خاورميانه است كه در آن تالش مـي شـود تـا        
“ نيروهـاي مسـلـح     ” عالوه بر تهديد مستقيم كشورهايي چون سوريه و ايران، 

هـاي   ارتجاعيِ زير مهارِ آمريكا، مورد حمايت قرار گيرند، و همچنين با مخالفت
 هاي امپرياليسم نيز به مقابله پرداخته شود. اي با سياست منطقه

هاي خطرناك دولـت تـركـيـه در          حزب كمونيست تركيه نسبت به سياست
هماهنگي با اياالت متحده و اتحاديه اروپا هشدار داده است، و در اتحاد عملـي  
با جنبش صلح اين كشور، كارزارهاي ضد جنگ و مداخله در سوريـه را آغـاز       

دهيِ كنفرانس نيروهاي مدافع صلح در نزديكي مـرزهـاي    كرده است.  سازمان 
هـاي   تركيه با سوريه در نخستين روزهاي آذرماه، و همچنين نشست اخيرِ حزب

اي در استانبول، در روزهـاي       در گردهمايي“  ناتو“كمونيست كشورهاي عضو 
هـاي     اي است كه كمونيسـت  هاي مهم عملي بهمن ماه، ازجمله گام 15و  14

انـد.   برداشته “ توسعه و عدالت“هاي دولت حزب  منظور افشايِ سياست تركيه به

در “  نـاتـو  “يي كه درباره حضور نيروهاي    حزب كمونيست تركيه در بيانيه
 گويد:  اين كشور منتشر كرد، از جمله مي

ناتو بار ديگر در خاورميانه است تا جنگ جديدي را برضد سوريه آغـاز  ”  
هاي دوربرد در مرزهاي بين سوريه و تركيه، تهديدي  كند. استقرار موشك 

جدي براي صلح و خواست مردم منطقه است.  به دنبال استقرار سربازهـا   
سوريه، تـظـاهـرات       -هاي دوربرد آمريكايي در مرزهاي تركيه و  موشك

با حضور هزاران نفر،  در شهرهاي سراسر تركيـه بـرپـا      “  ناتو” عظيم ضد 
طلبانـه  دولـت        آميز و جنگ هاي خصومت شد. در تقابل كامل با سياست 

برضد سوريه، اكثريت قريب به اتفاق  مردم تركيـه بـا     “  توسعه و عدالت“
 ”دخالت در امور سوريه مخالفند. 

، دولت حاكم در تركيه، براين ادعـا  “ توسعه و عدالت“هر چند كه حزب 
منظور دفاع از مرزهاي تركيه در    به“  ناتو“است كه دليلِ حضور نيروهاي 

، “ نـاتـو  “برابر سوريه است، اما اين كشور در واقع در حكم عضوِ وفـادارِ      
مدافع منافع امپريليسم در منطقه است،  و تالش مي كند تا بـا فـراهـم        
آوردن شرايط الزم، هرچه بيشتر به استقرار نيروهاي اين پيمان تجـاوزگـر   

هـا در سـوريـه،         در منطقه، كمك برساند. تركيه كه از زمان آغاز ناآرامي 
آميز برضد سوريه را آغـاز كـرده اسـت، عـالوه بـر                 سياستي خصومت

ارتش آزاديبـخـش   ” هاي مالي و نظامي به نيروهاي مزدور و مسلح  كمك
هاي جنگنده خود برفراز خاك سوريه ، تالش كـرده     ، با پرواز جت“سوريه

مثل، به ايجاد شرايط جنگي بين  است تا با تحريك اين كشور به مقابله به
را تسهـيـل    “ ناتو“دو كشور دامن بزند، و به اين راه، امكانِ دخالت بيشتر 

تر شدن دولت تـركـيـه در         كند. عالوه بر اين، يك فاكتور مهم در فعال 
گيريِ جنبش خودمخـتـاري    هاي سوريه، نگراني اين كشور از قدرت تحول

هاي نظامي پرشمـاري   هاي اخير درگيري كردهاي سوريه است، كه در ماه
هاي  اند.  گزارش  داشته”  ارتش آزاديبخش سوريه ” هاي به اصطالح  با نيرو

هاي يك بام و دو هواي امپرياليسم در منطقـه را     ها، سياست اين درگيري
 كنند.    مورد نظرِ امپرياليسم را برمال مي“ دمكراسيِ”تابند، و ماهيت  بازمي

ماه، نيروهاي اپوزيسـيـون    دي 29، ” لوس آنجلس تايمز ” بنا به گزارش 
ارتجاعي و مسلح سوريه و نيروهاي كُرد سوريه براي در كنترل گـرفـتـن    

درگيري نـظـامـي       -در نزديكي مرز تركيه و سوريه  -” رأس العين ” شهر 
” ها، شوراي ملي كردستان سوريه، از رهبريِ    داشتند. روز پس از درگيري 

خـواسـت تـا از        “  نيروهاي مسلح حمايت شده از سوي تركيه  و آمريكـا 
هاي كُرد نشين، يعني امري كه  عمليات جنايتكارانه و غيرقانوني در منطقه

اندازد،  هاي انقالب سوريه مغاير است و آن را به خطر مي با اصول و هدف
هـاي     خودداري كنند. البته حمله نيروهاي اسالمي افراطي به مـنـطـقـه       

هاي تركيه دانسـت، كـه از سـويـي            كردنشين را بايد در راستايِ برنامه
منظور سركوب كُردهاي سوريه است تا بدين وسـيلـه از هـمـكـاري             به

اي جلوگيري كند، و از سوي ديـگـر كُـردهـاي          كُردهاي سوري و تركيه
شـان بـه        سوريه را به پذيرش سياست امپرياليسم در منطقه و پيوسـتـن  

نيروهاي زير كنترل آمريكا وادار سازد. اما كُردهاي سوريه طرفدار تحولـي   
ويـژه نـيـروهـاي           مردمي و بدون دخالت و حضور نيروهاي خارجي و به

رغم تقابلِ منافع و سياست با  اند، و از اين روي، به متشكلِ ارتجاعيِ سلفي
 كنند. دولت بشار اسد، در برابر اين فشارها مقاومت مي

نيروهاي افراطي و مسلحِ سلفي، با ادعاي اينكه كردها به رژيـم اسـد       
اند تا به آنان حمله كنند. اما كُـردهـاي       وفادارند، اين اجازه را به خود داده

اند كه خود را حامي انـقـالب      ها، اعالم كرده با رد اين اتهام“  رأس العين” 
 كنند. دانند و از آن دفاع مي مي

هاي فراوانـي   بنا به گزارش”  نويسد :   مي“  لوس آنجلس تايمز“روزنامه 
اند، بخشي از نيروهاي فعال مذهبي برضد كُردها در ايـن       كه منتشر شده

يي بسيار نزديك با القاعـده   اند كه رابطه متعلق”  جبهه النصره ” منطقه، به 
در مـورد   “ اوباما” رغم قرار داشتن در ليست سياه دولت  دارند. اين گروه، به 

نيروهاي تروريست، با اسلحه آمريكايي و كشورهاي عضو ناتـو تـغـذيـه       
 “شود. مي

پرداختـه   و ساخته“  اپوزيسيونِ“  نيروهاي كُرد سوريه با رد شركت خود در
و در مهارِ آمريكا و نيز تغذيه شده با دالرهاي نفتي قطر و عربسـتـان، و     
تسليح از طريق تركيه و اسراييل، بر اين نظرند كه با تـغـيـيـر نـاگـزيـر          

هاي حاكم در سوريه، اين امكان براي كردها به وجود خواهد آمـد   سياست
تا بتوانند به خواست هميشگي خود كه همانا خود مختاري اسـت، دسـت     

دهي شده از سوي غـرب، بـر ايـن         يابند، در حالي كه  شورشيان سازمان
 خواهد كرد.  ” تضعيف ”ادعايند كه چنين تفكري  سوريه پس از اسد را 

“ ناتو”تركيه، و نقشِ “ ابر قدرت اسالميِ”
 در خاورميانه
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اند كه بايد در چارچوب مرزهاي مستـقـل هـر        هايي موضوع
ها پرداخته و برخورد شود. بايد گـفـت       كشور مستقلي به آن

هاي مردمي در شماري از كشورهاي غرب آسيـا،   كه، خيزش
اي امپرياليستي را نفي كرده است كه هر  اين فرافكني كليشه

خيزشي در كشوري اسالمي، برخاستن بنيادگرايي، و بنابراين 
تروريسم است. مردم كشورهاي اسالمي، مثـل مـردم هـر         
كشور ديگري در جهان، خواستار سطح زندگي بهتر، حـقـوق   

هـا   خواهي در كشورهايي كه قرن اند. اين آرمان  بشر، و آزادي
هاي خـودكـامـه مـورد        در معرض ستم و سركوب حكومت

تر است. اگـر      اند، چندين برابر قوي پشتيباني امپرياليسم بوده
مردم از استقالل برخوردارند، پس بايد به آنـان اجـازه داد         
تاخودشان براي آينده خود، در كشور مستقل خود، تصـمـيـم    

رغـم   هاي كشورهاي عربي را، به هاست كه ملت بگيرند. نسل 
شان، بارها از پيشبرد و تحقق  هاي ديرينه مبارزات و فداكاري

شان محروم و  اي و بنيادي در كشورهاي هاي ريشه دگرگوني
اند. نبايد گذاشت چنين ممانعتي بار ديگـر تـكـرار        منع كرده

 شود.
ها بتوانند نقش مـهـمـي در رخـدادهـاي           اگر كمونيست

ها را به عهده  اجتماعي بازي كنند و هدايت و رهبري جنبش
توان اميدوار بود كه اين روند به گذاري انقـالبـي    بگيرند، مي

هاي كمونيست در    منجر شود. اما بايد توجه داشت كه حزب 
بسياري از اين كشورها نفوذ محدودي دارند و در شرايـطـي   

كنند. براي مثال، در مصر و تـونـس،     بسيار دشوار فعاليت مي
ها سال ممنوع بوده اسـت و     هاي كمونيست ده فعاليت حزب

طـور     اند و هنوز هم هميـن  ها در شرايط مخفي كار كرده آن
ها در مبارزه براي حقوق دمـوكـراتـيـك شـركـت          است. آن 

شـان     اند، و حتّي حاال هم مـمـنـوعـيـت فـعـالـيـت            داشته
طورِرسمي برداشته نشده است. البته اين امر مانـع از آن        به

نشده است كه با استفاده از تغيير شرايط، از حالت مـخـفـي      
 خارج شوند و فعاليت آشكار و علني خود را آغاز كنند.

بايد به خاطر داشت كه، هرجا امپرياليسم توانسته بر تغييـرِ  
يافته بـه     رژيمي اثر بگذارد، در واقع با حمله مداوم و سازمان

خواه، براي جناح راست افراطي و غالبـاً   نيروهاي چپ و ترقي
نيروهاي افراطي مذهبي، فضا را باز كرده اسـت. ضـعـيـف        

خواه هدف آشكار امپريـالـيـسـم      كردن نيروهاي چپ و ترقي
است، چرا كه اين نيروها نماينده نيروهاي ضدامپرياليسـتـي   
اصيل و پيگيرند. امپرياليسم و نيروهاي بنيادگراي مـذهـبـي     

كوشند كه نيروهاي چپ را ضعيف كنند. اشغال نظـامـي     مي
عراق از سوي امپرياليسم آمريكا، تفرقه مذهبـي را شـدت       
بخشيده و بافت غيرمذهبي (سكوالر) جامعه را نابـود كـرده       

ها پيش در ايران، اياالت متحد آمريكا رژيم شـاه   است. سال 
را به قدرت نشاند كه حاصل آن، سركوب و قربـانـي شـدن      

خواه  گرايان ترقي ها و ملي يافته كمونيست وحشيانه و سازمان
بود، و فضا فقط براي ظهور روحانيون اسـالمـي در مـقـام         

 اپوزيسيون عمده باز بود.
هـا از آنـچـه بـود            در چنين شرايطي، وظيفه كمونيست

هـاي حـاكـم         شود. اما كي بوده است كه طبقه  دشوارتر مي
ها كرده باشند؟ رسـيـدن    قدرت را دو دستي تقديم كمونيست

شماري همـراه   هاي بي ها و دشواري به قدرت همواره با مانع
 شمار، اما نه عبورناپذير. هايي بي بوده است؛ آري، مانع

 
------------------------------------ 

 
]: نظام طبقاتي در دين هنـدو، كـه بـر          kastكاست[   .1

اساس آن امتيازهاي اقتصادي و اجتماعيِ موروثي، ازدواج، و 
فرهنگنـامـه   نقل از:   ها محدود است(به  اشتغال در داخل طبقه

 افشار، نسرين و نسترن حكمي).  ، صدريفارسي

با رفيق  سيتارام... “ نامه مردم”ادامه  مصاحبه  ها، با هواپيماهاي بدون  انسان “ حذف، كشتار، و نابود كردنِ”
 (پرنده هدايت پذير از دور)“ پهپاد”يا   سرنشين

در روزهاي 
نخست 

ماه، اعالم  بهمن
شد كه يك 
كارشناس 

سازمان ملل، در 
خالل سال جاري 

ميالدي، در 
رابطه با سياست 

 -مند كشتار هدف
طورِعمده با  به

هواپيماهاي 
بدون سرنشين 

و مسلح 
از سوي ارتش اياالت متحده از زاويه پيامدهاي انساني و حقوق “) پهپاد(”

اي را انجام خواهد داد.  معمار اصلي سياست  بشري، تحقيقات گسترده
، نامزد پيشنهادي پرزيدنت اوباما براي “ جان برنان”استفاده از پهپاد، 

، است. دولت پاكستان در رابطه با استفاده از پهپاد در “ سيا”رياست سازمان 
هاي غيرنظامي از سوي ارتش آمريكا، به سازمان  ها و هدف حمله به منطقه

 ملل شكايت كرده است.
 

 “ جنگ بر ضد ترور   ”يكي از مشخصه هاي ويژه رويكرد دولت اوباما  در رابطه با سياست              
در سال هاي اخير، سعي بر محدود كردن تعداد كشته شدگان نظاميان آمريكائي در عمليات                 
تجاوزگرانه اياالت متحده  در خاورميانه است. استفاده روز افزون از هواپيماهاي بدون                    
سرنشين (پهپاد) در عمليات نظامي در افغانستان، پاكستان، يمن، و ديگر كشورها، بيانگر اين               
حقيقت است كه، سياستمداران آمريكايي، با برداشتي نژادپرستانه، مرگ و به خاك و خون                 

هايي تجاوزگر ترجيح مي دهند. به        كشاندن اهالي بومي را به مرگ سربازي تجاوزگر از ارتش         
هاي ارتش آمريكا به مراسم         ها حمله پهپاد     هاي معتبر، در طول اين سال         گزارش رسانه 

عروسي و يا عزاي روستائيان افغان و يا ساكنان بي گناه شمال پاكستان و كشتار صدها                     
 گناه، بر انگيختن موجي از نفرت شهروندان اين كشورها را موجب شده است.  شهروند بي

اند كه مسئوالن دولتي آمريكا در تشريح و           هايي  اصطالح“  حذف، كشتار، و نابود كردن     ”
برند. جان برنان، عضو سابق سيا و          كار مي   ها به    ”پهباد“هاي خود در رابطه با        توضيح هدف 

 7ماه(  بهمن18اش، روز     در دور جديد رياست جمهوري      “ سيا“كانديداي اوباما براي رياست      
هاي سناتورها جواب داد. آقاي برنان يكي         فوريه) براي كسب تأييد از سناي آمريكا، به سئوال        

و يكي از هواداران سرسخت       “ جنگ برضد ترور  ”از مشاوران مورد اعتماد آقاي اوباما در          
است. در كنگره و سناي     “  حذف دشمنان آمريكا  ”استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين در        

هاي متولد    تروريست“  كشتن”ها به     آمريكا، آقاي برنان مخالفيني نيز دارد؛ ولي اكثر مخالفت        
فوريه)، منابع آمريكايي تصديق كردند كه        6ماه (   بهمن  17آمريكا مرتبط است. روز چهارشنبه      

يي كه كشته شدن تروريست متولد         حمله به يمن با هواپيماهاي بدون سرنشين، نظير حمله         
آمريكا، انور االوالكي و فرزندش منجر شد، از پايگاهي در داخل عربستان سعودي انجام شده               

رتبة كنگرة آمريكا و عضو حزب دمكرات آمريكا،          بود. آقاي استني هوير، يكي از اعضاي عالي       
شايسته است كه به پروسة تصميم گيريِ دولت در رابطه با حذف، كشتار، نابود كردن،               ”گفت:  

كار ببري، نه فقط در مورد شهروندان          يا هر كلمة ديگري كه مي خواهي در تشريح آن به            
 “  آمريكائي، بلكه در مورد شهروندان ديگر كشورها نيز، نگاهي جدي بشود.

مخالفت بخشي از نمايندگان دمكرات آمريكائي با استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين از              
 15اي بود كه دادگستري آمريكا در گزارش روز دوشنبة (           خاطر استدالل قضائي    سوي اوباما، به

هايي ارائه كرده بود. گزارش يادشده اعالم مي كند كه،               ماه) خود درباره چنين حمله       بهمن
خصوصي   مسئوالن آمريكائي مي توانند بدون موجود بودنِ هرگونه مدركي در مورد توطئة به             

اند   هايي را تصويب بكنند. آمريكا، انگلستان، و اسرائيل، سه كشوري           برضد آمريكا، چنين حمله   
اند.   هاي نظامي خود استفاده كرده      كه تاكنون از هواپيماهاي بدون سرنشين در كوبيدن هدف         

 10ادامه  در صفحه 
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، به نابودي صنعت در   “  قراردادهاي تجارت آزاد” هاي بازرگاني و تحميل  تعرفه
بسياري از كشورهاي در حال توسعه منجر شده است. قوانين سفت و سـخـت      
مهاجرت در كشورهاي پيشرفته، كه با امر آزاديِ حركت سرمايه تضاد مستقيـم  

كشي و محروميت شديدتري منجر شده است، و اين در حـالـي        دارد، به بهره
ها به حداكثر رسيده است. منابع ملّي متعلق به همه مردم،   است كه سود شركت

يي بـه     طورِ فزاينده ها، نيز به هاي آب، و جز اين ها، ذخيره ها، معدن مانند جنگل
 افتند. چنگ مالكيت خصوصي مي

نوليبرالي در هندوسـتـان چـه       “  تعديلِ اقتصادي“نامه مردم:  
باري بر روند دموكراتيك ملّي و بر مـبـارزه بـراي         اثرهاي زيان

 دموكراسي داشته است؟
در شرايط هندوستان، و با توجه به تغيير توازن نيروها بـه     چوري: رفيق يه

مـان در ايـن        سود امپرياليسم، انجام وظيفه ما در امر تقويت پيشروي انقالبي
وجـود     ريزي شده و هماهنگ به منظور به هاي برنامه دوره گذار، مستلزم تالش

آوردن تغييري مثبت در نحوه پيوند و فعاليت نيروهاي طبقاتي در بـيـن مـردم      
هاي راهبردي خود را به پيش ببريم.  هندوستان است، تا از اين راه بتوانيم هدف

اي پرقدرتي را با تمام قـوا     اين امر مستلزم آن است كه مبارزات مردمي و توده
به پيش ببريم كه نتيجه آن، شدت يافتن مبارزه طبقاتي در جامعه مـا بـنـابـر       

كنيم. ما در تالش خود   شرايط مشخصي است كه ما در آن زندگي و فعاليت مي
گيري درست از  مان در هندوستان و درس تر كردن مبارزه انقالبي مند براي توان

هاي ويژه خود را بـراي رويـارويـي بـا          هاي ديگر كشورهايي كه روش تجربه
هـاي     بايست به چالش كنند، مي هاي دنياي امروز تدوين مي هاي واقعيت چالش

داري در جـريـان      سازي كه اينك در نظام سرمايه ناشي از مرحله كنوني جهاني
فـرهـنـگـي      -اقتصادي -هاي گسترده اجتماعي است، و پيامد آن كه دگرگوني

اي در امـر اصـالحـات             خصوص تأثيرهاي جدي و اساسـي  طورِكلي، و به به
اقتصادي داخلي براي اقتصاد هندوستان و مردم هندوستان بوده است، تـوجـه     
داشته باشيم. بنابراين، وظيفه ماست كه خط مشي تاكتيكي صحيحي را تدوين  

هاي راهبردي (استراتژيك) ما همخوان باشد، و از اين طريق،    كنيم كه با هدف
 مبارزه مردم هندوستان را براي رهايي و آزادي به پيش ببريم.

 
سـازيِ     جهاني” نامه مردم: از روندي كه در سه دهه گذشته با  

برند، براي به عقب راندن و ضعـيـف    از آن نام مي“   داري سرمايه
يـافـتـه       خواه و طبقه كارگرِسـازمـان   كردنِ نقش نيروهاي ترقي

استفاده شده است. اين روند در كشورهاي در حـال تـوسـعـه        
ناچار ضعيف شدنِ نيروهايي را سبب شده است كه در مبـارزه   به

دموكراتيك شـركـت دارنـد. سـرشـت            -براي اصالحات ملي
هـاي     دموكراتيك امروزي چه تفاوتي با انقالب -هاي ملّي انقالب

و    1970خـورشـيـدي (      1360و      1350هاي    مشابه در دهه
 ميالدي) دارد؟1980

 
حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست)، از آغـاز تـولـد         چوري:  رفيق يه

خود تا كنون، همواره با قاطعيت و استواري در راه پيـشـبـرد انـقـالب مـردم           
اي علمي مجدانه كوشيده است. تجربـه اتـحـاد        مشي هندوستان بر اساس خط

شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي نشان داد كه، بايد نـهـايـت مـراقـبـت و           
ها از محـتـواي    هوشياري را به كار بست تا اسير و قرباني انواع و اقسام انحراف

لنينيسم نشد. ناكامي در اين راه، سوسياليسم را در اتـحـاد     -انقالبي ماركسيسم
توان از    حدي ويران كرد كه امروز، در قرن بيست و يكم، ديگر نمي شوروي به

 برداري كرد. چنان شكل و محتوايي نسخه
سـازي بـه        در شرايط هندوستان، به طور سرنوشـت  “  عامل ذهني” تقويت 

دهقان براي پيشبرد هدف راهبردي ما بسـتـگـي     -تقويت اتحاد طبقاتي كارگر
      عملي شدنِ اين اتحاد، كه در راه دارد. در شرايط كنوني، ما به غلبه بر ضعف

درنگ داريم. وضـعـيـت      ست ضروري ، نيازي بي تقويت مبازرات طبقاتي عاملي
طلبد. بايد بر اين ضعف ذهني غلـبـه كـرد.        عيني كشور ما چنين تالشي را مي

يك عامل مهم در اين امر، وحدت ميان كارگران كشاورزي و دهقانان فقيـري  
هـاي     شود، و بنابراين، جزو بخـش  كشي مي است كه بيش از همه از آنان بهره

 شوند. انقالبي دهقانان محسوب مي
حزب ما، در مقام حزبي معتقد و متعهد به رهايي مردم هندوستان با رهبـري  

داند كه، وحدت طبقاتـي، آگـاهـي، و تـوانِ            طبقه كارگر، الزم و ضروري مي
هـاي     انقالبي طبقه كارگر را به حدي افزايش دهد تا بتواند بـقـيـه بـخـش         

يعنـي حـملـه       -برد تهاجم طبقاتي اش را در شكل دادن و پيش شده كشي بهره

رهبري كند. اما بايد توجه داشـت      -برضد حكومت سرمايه در هندوستان
تـر     سازي امپرياليستي پيـچـيـده    برد اين وظيفه در شرايط جهاني كه پيش

است. اصالحات نوليبرالي خود در اصل به رشد سريع و تثبـيـت نـيـروي        
شود كه بيش از پيش جزوِ بخشي از جامعه است كه آن را  كاري منجر مي

خوانيم. تبديل اشتغال عادي به نيروهاي كار پيماني و   مي “  نيافته سازمان” 
كنـد،   گاهي، سواي اينكه سود بيشتري براي صاحبان سرمايه توليد مي گاه

منظور اطمينان خاطر يافتـن   هاي حاكم به اي از سوي طبقه تالش طبقاتي
از شكل نگرفتنِ وحدت طبقه كارگر و برجا ماندنِ چنددسـتـگـي در آن        

گاهي،  است. امروزه، شمار هرچه بيشتري از كارگران به صف كارگران گاه 
هاي مناسبي بـراي غـلـبـه        پيوندند. بايد تاكتيك  موقتي، و خوداشتغال مي

هايي وسيـع از     ها تدوين كرد تا بتوان با كشاندن توده كردن بر اين چالش
نيافته به فعاليت انقالبي، وحدت طبقه كارگر را تـقـويـت     كارگران سازمان

كرد. رويارويي با فعاليت اقتصاديِ صرف در سنديكاها ،هميشه يـكـي از       
هاي انقالبي بوده است. از اين لحاظ، بـايـد از         هاي فعاليت جنبش عرصه
ها را    هاي مبارزات قرن بيستم در راه سوسياليسم درس گرفت و آن تجربه

 در شرايط حاضر به پيش برد.
بهايي  هاي گران به اين ترتيب، در قرن بيست و يكم، در حالي كه درس

از تجربه سوسياليسم در اتحاد شوروي و كشورهـاي اروپـايـي شـرقـي          
مان روشن اسـت كـه فـرآيـنـد گـذار از                  گيريم، با وجود اين براي مي

تواند صرفاً تـكـرار هـمـان          داري به سوسياليسم در اين قرن نمي سرمايه
هاي گذشته باشد. يكي از اثرهاي مهم و نازدودني مبارزات مردم در   تجربه

سراسر جهان، كه از سوسياليسم در قرن بيستم الهام گرفته است، هـمـانـا    
هاي مدني (براي مثال، حـقِ      تحكيم و تقويت حقوقِ دموكراتيك و آزادي

رأي دادن براي زنان)، و نيز مزاياي رفاهي و تأمين اجتماعي براي طبـقـه    
كارگر و زحمتكشان است، كه تا پـيـش از آن [پـيـش از بـرقـراري                  
سوسياليسم] ناشناخته بودند، و با استقرار سوسياليسم در شوروي و شماري  

داري مجبور به واگذاريِ چنين حقوقي  از كشورهاي اروپاي شرقي، سرمايه
به زحمتكشان شد. پس بايد گفت كه اين حقوق، كه امـروزه حـقـوقـي          

خـيـرخـواهـيِ     ” شوند، حاصل مبارزات مردمند و نه    شناخته مي“   جهاني” 
بنابراين، اين دوره گذار و دگرديسي به سوي سوسياليسم در   “ .  بورژوازي

قرن بيست و يكم، اگرچه از لحاظ بينش تاريخي، در نهايت روندي ناگزير 
يي طوالني خواهد بـود. ايـن وظـيـفـه              است، اما ضرورتاً نيازمند مبارزه

خواه است كه براي شتاب  ها، طبقه كارگر، و همه نيروهاي ترقي كمونيست
بخشيدن به اين روند از راه شدت دادن به مبارزه در كشـورهـاي خـود          

وقفه خواهد كوشيد تا اين سرانجامِ ناگزير را  بكوشند، اگرچه امپرياليسم بي
تا آنجا كه ممكن است به عقب بيندازد. بنابراين، در قرن بيست و يـكـم،      
مبارزه در راه سوسياليسم بايد مبارزه براي برقراري نظامي باشـد كـه از       

كشيِ انسان از انسان و ملّت از ملّت فارغ است. چنان نظامـي بـايـد        بهره
داري در دستيابي به سطح بااليي از توليـد   برتري خود را نسبت به سرمايه

و نيروهاي مولد نشان دهد. اين نظامي خواهد بود مبتني بر اصل گذار از    
و در نهايت، به جامعه  “  از هر كس بنابه توانش، به هر كس بنابه كارش” 

به هر كـس بـه انـدازه          ” كمونيستي متحول خواهد شد كه در آن اصل 
اي را بايد از طـريـق افـزايـش             حاكم خواهد بود. چنان برتري  “  نيازش

هاي زندگي اجتماعي (سـيـاسـي،      هاي مردم در همه عرصه مشاركت توده
 ها) تأمين كرد. اجتماعي، فرهنگي، و جز اين

 
  ميالدي (   1980آيد كه از اوايل دهه  نامه مردم: به نظر مي 

در حـكـم نـيـروي         “   اسالم سياسـي ” خورشيدي)  1360
اي كليدي در خاورميانه و شمال آفريقا مطرح شـده     سياسي

توانند يا بايد بكنند تـا   ها چه مي است. به نظر شما كمونيست 
شان با سـرمـايـه       در اين شرايط جديد، و در مبارزه دوگانه

پرقدرت جهاني و نيروهاي ارتجاعي، بتوانند وضعيت خود را   
تحكيم و تقويت كنند و پيكار خود را با موفقيت بـه پـيـش      

 برند؟
 

هاي مردمي اخير واكنشي بوده است بـه اثـر      خيزش چوري:  رفيق يه
هـاي گسـتـرده و         ها و بيكاري ويرانگرِ بحران اقتصادي جهاني كه اخراج

شـدت     هاي زندگي مردم را بـه      هاي ناشي از آن، دشواري افزايش قيمت
تـرديـد      افزايش داده است. تصويرهايي كه از جوانان معترض ديديم، بـي  

اي بهتر و  هاي مردمي براي زندگي است. خواست   بيانگر خشم محرز مردم
هاي حكومتـي   شيوه -يا ناتواني -اي بهتر، و توان نظم سياسي و اجتماعي

ها،  حاكم براي تأمين اين خواست

 با رفيق  سيتارام يه چوري ...“ نامه مردم”ادامه  مصاحبه 
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ناپذير نظمِ قضـايـي،    هاي مدني، جزو عنصرهاي گسست دموكراتيك، و آزادي
سياسي، و اجتماعيِ سوسياليستي خواهند بود. در دموكراسي بورژوايي، ممكـن   
است در ظاهر حقوق رسمي وجود داشته باشد، اما اكثريت مردم از امـكـان       

ها محرومند. اما در سوسيـالـيـسـم،       كارگيريِ اين حقوق و برخورداري از آن به
دموكراسي بر بنياد قدرت اقتصادي، آموزشي، و اجتماعيِ مردم استوار خواهـد  

وقفه كيفـيـت    نياز بنيادي و ضروري براي بهتر كردن بي بود. اين قدرت، پيش 
زندگي مردم در سطح و در عمق است، كه خود شالوده شكوفاييِ دموكراسـي  
سوسياليستي است. در نظام سوسياليستي، حقِ دگرانديشي، آزادي بيان و تنوع  

تري رعايت خواهد شد، كه خـود مـوجـب تـقـويـت            عقيده، به طور گسترده
 سوسياليسم در حكومت پرولتاريايي خواهد بود.

ي از   “  كاست” سوسياليسم در شرايط هندوستان يعني: پايان دادن به ستم  
هـا و       هـا بـا زبـان          ]؛ يعني: برابري همه قوم  1ها[ “  كاست” راه الغاي نظام 

هـا؛     هاي گوناگون، و فراهم آوردن امكان رشد برابر براي همه زبـان    گويش
ها و قشرهاي محروم، و پايان دادن به سـتـم    يعني: برابري واقعي همه اقليت 

 جنسي.
سوسياليسم در شرايط هندوستان يعني اينكه ساختمان سوسياليستيِ اقتصاد 

ريزيِ مركزي استوار خواهد بـود.     بر پايه مالكيت اجتماعيِ ابزار توليد و برنامه
ا در        كااليي وجود دارد، بازار هم الزاماً وجود خواهد داشت. امـ مادام كه توليد

ريزيِ مركزي، نيروهاي بازار نيز گنجانده خواهند شد  چارچوب و هدايت برنامه
تواند حضور  هاي گوناگون مي و فعاليت خواهند داشت. اگرچه مالكيت به شكل 

داشته باشد و خواهد داشت، شكل تعيين كننده، همانا مالكيت اجتماعيِ ابـزار    
توليد خواهد بود. اين الزاماً فقط به صورت بخشِ دولتي و مالكـيـت دولـتـي        
ا          نخواهد بود. اگرچه اين بخش نقشي كليدي و مهم بازي خواهـد كـرد، امـ

هاي ديگري نيز مثل مالكيت تعاوني و جمعـي، و كـنـتـرل دولـتـيِ              شكل
هاي اقتصادي كه حيات اقتصادي كشور را تنظيم خواهد كرد، ضرورتاً  سياست

 در كنار يكديگر وجود خواهند داشت.
 

خواه هـنـدوسـتـان،      ها و نيروهاي ترقي نامه مردم: كمونيست 
مبارزه براي حقوق دموكراتيك و روند تالش براي تحقق عدالت 

هاي زحمتكش و كارگران را چگونـه بـا      اجتماعي به سود توده
 برند؟ كنند و به پيش مي يكديگر تلفيق مي

 
سيستم دموكراتيك كنونيِ هندوستان، اگرچه شكلـي از     چوري:  رفيق يه

حكومت طبقه بورژوازي است، اما بهبود زندگي مردم را نيز مد نظر دارد. ايـن   
گذارد تا از منـافـع    هاي معيني را در اختيار مردم مي ها و فرصت سيستم امكان

خود دفاع كنند، در امور كشور تا حد معيني دخالت كننـد، و مـبـارزه بـراي           
هاي  دموكراسي و پيشرفت اجتماعي را به پيش برند. اما قدرت فزاينده سرمايه 

هـا و       هاي كالن به سياست، و نـيـز بـانـدبـازي          كالن و ورود و نفوذ پول
هاي غيرقانونيِ فزاينده در سياست كشور، به روند دموكراتيك سيستـم   فعاليت

 هايي در آن به وجود آورده است. حكومتي صدمه زده و ناهنجاري
دموكراسيِ پارلماني به علت نفوذ نوليبراليسم و تأثير سرمايه مالي جهـانـي،   
آسيب ديده و خراب شده است. همراه با تخريبِ دموكراسي به دليل نفوذ پول  
و باندهاي مافيايي در سياست، حقوقِ دموكراتيك نيز هرچه بيشتـر مـحـدود      

هاي مردمي، و اعتصاب عمومـي،   شود. حق برگزاري تظاهرات، گردهمايي  مي
كنند.  هاي قضايي مخدوش و محدود مي هاي اداري و مداخله را از طريق اقدام
هايي در حقوق مردم و گسـتـرش    وجود آوردنِ چنين محدوديت براي توجيه به

هـاي   هايي كه در كنترل شركت ها، از رسانه هرچه بيشتر حيطه اين محدوديت
كنند. مبارزه براي حفاظت از حقـوقِ دمـوكـراتـيـك          بزرگ است استفاده مي

شهروندان، سيستم دموكراتيك موجود، و توسعه آن، بـخـشـي از مـبـارزه            
تـر از       مالك و دستيابي به شكلي عـالـي   -زحمتكشان برضد حكومت بورژوا

 اي مردمي است. دموكراسي در دموكراسي
 

نامه مردم: هندوستان را غالباً در مقامِ يكي از كشـورهـاي        
هاي  )، و يكي از قدرت   BRICS“  بريكس(” گانه موسوم به  پنج

اقتصادي نوظهور و درحال رشد كه رشدي آشكار در اقـتـصـاد    
به ايـن     1980كنند. اما از سوي ديگر، از دهه   دارد تحسين مي

و  “  المللي پول صندوق بين“  هايي از مداخله سو، هندوستان موج
“  ليبراليزه كردن اقتصاد” با هدف “   تعديلِ ساختاري“هاي  برنامه

را شاهد بوده است. اين دو روند چه تأثير متقابلي بر يكديگر   با رفيق  سيتارام يه چوري ...“ نامه مردم”ادامه  مصاحبه 
 و چه اثري بر اقتصاد سياسي هندوستان دارند؟

 
اين درست است كه هندوستان هنوز يكي از معـدود   چوري:  رفيق يه

را نيز “   رشد” كشورهايي است كه رشد اقتصادي دارد. اما بايد ماهيت اين  
گوييم كه آنچه اصالحات نوليبرالي موفق بـه   شناخت. ما در هندوستان مي 

انجام آن شد، افزايش فاصله ميان داراها و ندارها بوده است؛ به عـبـارت     
بـار     ديگر، هندوستان خوش و خرّم براي برخي، و هندوستان فقير و رنـج   

اي اسـت        براي شمار زيادي از مردم. اين خود بخشي از آن پديده جهاني 
هاي منـتـشـر     ها را در آن شاهديم. بنا بر يكي از گزارش  كه رشد نابرابري

(كه معيار جهاني پذيرفته شـده بـراي ارزيـابـي             “  ضريب جيني” شده، 
خورشيدي به اين سو افزايش يـافـتـه    1367نابرابري درآمدهاست) از سال  
هستيم (ضريب صفـر نشـانـه        0/71دهنده  است، و اينك ما در مرز تكان
در سوي ديگر طيف، نشـان از فـقـر و           1برابري كامل است، و ضريب 

رسد كه در    وسيع مردم دارد). اينك به نظر مي    محروميت تام و تمام توده
ميان كشورهاي جهان، افزايش نابرابريِ درآمد به امري عادي و قـاعـده     

 “ ضريب جيني”هنجاري تبديل شده است: امروزه، تعداد كشورهايي كه  به
خورشيدي دارند، بيشتر شده است. بيـشـتـر      1367باالتري نسبت به سال 

كشورهاي شرق آسيا و در كناره اقيانوس آرام نيز نسبت به چـنـد دهـه        
گذشته، امروز به نابرابريِ درآمديِ بيشتري مبتاليند. افزايش فاصله ميـان   

هاي اين پـديـده اسـت.       هاي شهرنشين و روستانشين يكي از سبب ناحيه
ها و فقـرهـاي    مردم تنگدست جهان، عالوه بر فقرِ درآمدي، از محروميت

هاي جنسيتي نيز هنوز معـضـل    ديگري نيز در رنجند. در اين ميان، تفاوت 
 حادي است.

در كشور ما هندوستان، از يك سو افزايش شمار ميليادرها(يِ دالري) را   
چـيـزان را نـيـز          يم، و به موازات آن، افزايش شمار تنگدستان و بي شاهد

خـورشـيـدي، شـمـار        1390تـا     1389هاي  شاهديم. تنها در فاصله سال 
نفر افزايش يافت. مجموع دارايي ايـن      69به  52ميلياردرها(يِ دالري) از 

درصد توليد ناخالص ملي هندوستان است! از سوي ديگر،   30عده، برابر با 
 40روپيه [تقريباً     20درصد جمعيت هندوستان با روزي كمتر از  80تقريباً 

 كنند. مي “ زندگي”دوالر آمريكايي]  1سنت از 
در پي تغيير توازن نيروهاي طبقاتي در سطح جهان به سود امپرياليسم، 
اياالت متحد آمريكا در صدد تحكيم سركردگي جهاني خود برآمده اسـت.  

هاي بـزرگـي از بـورژوازي كـالن              اين مرحله جديد امپرياليسم، بخش
كند كه همدست امپرياليسم بشـونـد.    كشورهاي در حال توسعه را وادار مي

پيش از اين، در شماري از اين كشورها، مانند هندوستان، مـبـارزه بـراي      
استعمارزدايي زير رهبري بورژوازي ملي و محلي صورت گرفت، كه پـس    

اي نسبتاً مسـتـقـل را در         داري از استقالل، حركت در سمت رشد سرمايه
پيش گرفت. اين رهبري، از جمله در هندوستان، اگرچه با مالكان محـلـي    
متحد شد و با سرمايه مالي خارجي نيز همكاري كرد، ولي همچنان رشـد    

يي از استقالل را دنبال كرد. اما تضادهـاي ذاتـي و         داري با درجه سرمايه
هايي، و نيز فروپاشيِ اتحاد شوروي، و ظهور و اقـتـدار      درونيِ چنين رژيم
المللي كه در پي گشودن درهاي اقتصاد ايـن كشـورهـا       سرمايه مالي بين

انداز بـورژوازي مـلّـي و         منظور به حداكثر رساندن سود خود بود، چشم به
هاي حاكم بـومـي    محلي اين كشورهاي در حال توسعه را تغيير داد. طبقه 

رغم تضاد منافـعـي كـه در         هر كدام از اين كشورهاي در حال توسعه، به
شـان دور       ها با يكديگر داشتند، از موضع استقالل نسبـي  برخي از عرصه

داري و همكاري بيشتر بـا   يي در مسير رشد سرمايه شدند و به طور فزاينده
هـاي گـروه        ، كه يكي از سـازمـان  ”IFC“] “  المللي مؤسسه مالي بين” 
است] به حركت درآمدند، و در نتيجه، پذيرش نوليبراليسم   “  بانك جهاني” 

 را به پيش بردند.
يـي     ويژه در كشورهاي در حال توسعه داري، به در سراسر دنياي سرمايه

گـذاري در     هايي به كاهش و نابودي سرمايه مثل هندوستان، چنين ضربه
سازيِ بخش دولتي منجر شد، كه چيزي نيـسـت    بخش دولتي و خصوصي

هاي دولـت. خـدمـات        جز انباشت سرمايه خصوصي از راه تصاحب دارايي
رفاهي دولتي مثل آب و انرژي، و نيز خدمات دولتي ديگري مثل آمـوزش  

اند.  و بهداشت و درمان، هرچه بيشتر عرصه انباشت سرمايه خصوصي شده
شـود.     كنترل منابع و ذخاير معدني نيز هرچه بيشتر خصوصي شده و مـي 

المـلـلـي     هاي بين يي به روي شركت درهاي كشاورزي نيز به طور فزاينده
هاي بزرگ بازاريابي گشوده شده اسـت، كـه      توليد و تأمين دانه و شركت

ويراني واقعي كشاورزي خودبسنده (خودكفا) در كشورهاي در حال توسعه،   
نوايي شديد دهقـانـان    و فقر و بي

 14ادامه  در صفحه محلي نتيجه آن بوده است. حذف  
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 ، عضو هيئت سياسي حزب كمونيست هند (ماركسيست)“چوري سيتارام يه”با رفيق  “ نامه مردم”مصاحبه 
هايِ سياسي، و  دموكراتيك تحول -ها، مرحله ملي كمونيست

 هاي مبارزه براي سوسياليسم  اولويت
، “  چـوري    سيـتـارام يـه     ” پيدا شد تا با رفيق   “ نامه مردم” فرصتي براي 

ترين چهره چپ درهندوستان و از رهبران حزب كمونيست هند  شناخته شده
هـا   و عمل  كمونيست ها در زمينه تئوري  (ماركسيست)، درباره برخي مسئله  

 كند.  دموكراتيك، مصاحبه -در مرحله ملي
هـاي     است. او در سـال     1332، متولد مردادماه “ چوري سيتارام يه” رفيق 

تـريـن      ، بـزرگ “ فدراسيون سراسري دانشجويان”خورشيدي صدرِ  50دهه 
خـروش جـنـبـش          و   سازمان دانشجوييِ هندوستان، بود و مبارزه پرجـوش 

ها هدايت كرده است. او به دليل هميـن    دانشجويي اين كشور را در آن سال
مبارزه، و دستگيري و بازداشت از سوي پليس در دوره شرايط اضطراري در   

پايان رساندن دوره دكتراي اقتصاد خود در دانشگاه جـواهـر    هندوستان، از به
عضو كميتـه   1363از سال “  چوري يه” لعل نهرو، در دهلي نو، بازماند. رفيق  

عضـو     1371مركزي حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست)، و از سال     
تا كـنـون، عضـوِ         1384هيئت سياسي اين حزب شد. او همچنين از سال  

 (مجلس سناي هندوستان) بوده است.“ راجيه سبها”
، در مقام عضـو هـيـئـت         1384ماه سال  چوري، در آبان رفيق سيتارام يه

نمايندگي دولت هندوستان، در مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه مسئلـه  
روز پيش  “  چوري يه” اي سخنراني كرد. جالب اينكه، رفيق   تكنولوژي هسته

از اين سخنراني و در راه سفر به اياالت متحده، ديداري با هيئت نمايندگـي  
 حزب توده ايران داشت.

هاي پرشماري در زمينـه   يي پركار است، وجزوه نويسنده“  چوري يه“رفيق 
هـاي اجـتـمـاعـي و             هاي اقتصادي، و مسئله بنيادگرايي مذهبي، سياست

دموكراسـيِ  ” نامه  فرهنگي، نوشته و منتشر كرده است. در مقام سردبير هفته 
، ارگان مركزي حزب كمونيست هنـدوسـتـان (مـاركسـيـسـت)،            “  ها خلق
هاي نوشتاري بـزرگ   هاي حزبي، و نيز در رسانه هاي فراواني در نشريه مقاله

 كشور، از او منتشر شده است.
چوري تأليف كرده است، عـبـارتـنـد از:         هايي كه رفيق  يه برخي از كتاب

 سوسيـالـيـسـم در قـرن         ؟؛ چيست“   راشتاي هندي” ؛ راندن از سمت چپ
[جدايـي    و سكوالريزممذهبي]   -اي  [حكومت فرقه  كموناليسم؛  ويكم بيست

دين از حكومت]. او چندين كتاب را نيز ويراستاري كرده است، كـه از آن        
اي از     ارزيابي  خيزش بزرگ:   هاي مردم از جنبش آزادي؛ يادنگاشتاند:   جمله

 چپ؛  بحران اقتصادي جهاني از ديدگاه ماركسيستي
 

نامه مردم: برنامه  حزب كمونيست هندوستان(ماركسيست)،    
استقـرار دمـوكـراسـيِ       ” كند:   هدف حزب را چنين تعريف مي
حزب شما، در مقام بخشي  .“  مردمي و دگرگونيِ سوسياليستي

اند، منافعِ طـبـقـه     گيري اي كه در حال شكل هاي ملّي از ائتالف
كارگر هندوستان و قشرهاي زحمتكش را در ارتباط با گذار به 

 تواند تأمين كند و به پيش ببرد؟ سوسياليسم، چگونه مي
برنامه نوين حزب كمونيست هندوستان(ماركسيسـت)،     چوري:  رفيق يه

اي كـه انـقـالب       “  جبهه دموكراتيك مردمي“تفصيل به موضوع تشكيلِ  به
دموكراتيك مردمي را زير رهبريِ طبقه كارگر به پيش خواهد برد، و نيز بـه  

     جزئيـات خـود
جبـهـه   “برنامه 

دمــوكــراتــيــك 
ــي  ــردمــ “  مــ

پرداخته اسـت.    
آنچه در تحقـق  
اين امر اهميـت  
بنـيـادي دارد،     

عامـل  ” تقويت 
ــي  ــن اي    “  ذه

اســت كــه در     
هاي  ميان عامل

ــه      ــر، ب ــگ دي
استفاده مؤثر از   

ابزارهاي پارلماني و ديگر ابزارهاي فراپارلمانيِ مبارزه، و برپاييِ اتحاد ميـان  
هاي  هاي زماني گوناگون، تاكتيك كارگران و دهقانان بستگي دارد. در مقطع 

شود تا با هدف عيني ما، يعني بهبود پـيـونـد و         كار گرفته مي الزمي نيز به
همبستگيِ نيروهاي سياسي در ميان مردم هندوستان به منظـورِ تـقـويـت       

 مبارزات طبقاتي در مسير انقالب دموكراتيك مردمي، هماهنگ باشد.
هـاي     فقط پس از استقرار دموكراسي مردمي و به سرانجام رساندن آمـاج 

ضدامپرياليستي، ضدفئودالي، و ضد سرمايه انحصـاري اسـت كـه مـردم           
ا                 هندوستان خواهند توانست به سوي سوسياليسـم بـه پـيـش رونـد. امـ
سوسياليسم در شرايط مشخص هندوستان به چه معناست؟ اگرچه تا زمانـي  
كه انقالب دموكراتيك مردمي با موفقيت به سرانـجـام نـرسـيـده اسـت،           

هاي كـلـي را        يي با جزئيات مشخص ارائه داد، اما سرفصل توان نقشه نمي
 توانيم به اين ترتيب بيان كنيم:  مي

سوسياليسم در شرايط مشخص هندوستان يعني: تأمينِ امنيت غـذايـي،      
اشتغال كامل، دسترسي سراسري به آموزش، بهداشت و مسكن براي همـه  
   مردم. يعني تحكيم قدرت اقتصادي، سياسي، و اجتماعيِ مردم از راه بهبـود

 جانبه شرايط زندگي كارگران، كشاورزان، و همه قشرهاي محروم ديگر. همه
سوسياليسم در شرايط هندوستان يعني اينكه در درجه نخـسـت، قـدرت      
مردم برتر از هر قدرت ديگري خواهد بود. اينكـه دمـوكـراسـي، حـقـوقِ            

 15ادامه  در صفحه 

 كمك هاي مالي رسيده
  يورو 189                   به ياد رفيق قهرمان فاطمه مدرسي, رفقا از برلين

  يورو 200                                   به ياد محمد قاضي، از جنوب آلمان
 پوند 60                                       از طرف ورزشكار ايراني در لندن 


