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انتخابات رياست جمهوري:  رويكردهايِ 
 شده، يا تكيه بر جنبشِ اجتماعي؟ آزموده

با نزديك شدن به انـتـخـابـات ريـاسـت           
)،  92جمهوري در خرداد مـاه سـال جـاري(          

هايي درباره نامزد شدن دوباره مـحـمـد     زمزمه
خاتمي براي تعيين رياست جمهوري هـر روز    
نسبت به روز پيش بيشتر شنيده مي شود. و به  
نظر مي رسد كه عده اي به اين بـاورنـد كـه      
مواضع ولي فقيه در اين زمينه تغييـر يـافـتـه       
است. تصور اينكه رژيم واليت فقيه داوطلبانـه   
به خواست مردم تمكين كند، يا اينـكـه ولـي      
فقيه رژيم در انتخابات آينده رياست جمهوري 
ناظر بي طرفي باقي بماند، تـوهـمـي بـيـش        

هاي  نيست. اينكه رژيم واليت فقيه به گرايش 
گوناگون سياسي و فكري و از جملـه اصـالح     
طلبان واقعي، بدون فشارها و اعتراض هـاي    
شديد اجتماعي اجازه شركت در انتخابات آينده 
را بدهد، اين هم توهمي بيش نيست. آنـچـه      
مسلم است اين واقعيت است كه رژيم واليـت  
فقيه مصمم است تا با بكـار گـيـري هـمـه          
امكانات خود جلوي باز توليد شرايطي را كه به 

منـجـر    88و خرداد  76پديد آمدن دوم خرداد 
شد را بگيرد. رژيم واليـت فـقـيـه تـنـهـا               

اي نيست، نبوده، و نخواهد بود كـه   ديكتاتوري
گزينه تمكين نكردن به خـواسـت مـردم را        

با هايش قرار داده است.   اولويت اصلي سياست
مروري بر تاريـخ سـيـاسـي كشـور          اينهمه، 

خودمان و ديگر كشورها بـه خـوبـي نشـان         
هاي گرفته شده از سـوي     دهد كه تصميم مي

هاي ديكتاتوري تعيين كننده نيسـت،   حكومت
انـد، و       هاي اجتماعي تـوانسـتـه    بلكه جنبش

شان در قالب اصالح  هاي توانند، به خواست مي
هـاي بـنـيـادي       يا فراهم كردن شرايط تحول

در جـريـان انـتـخـابـات         (راديكال)، دست يابند.    
شركت  محمد خاتمـي در  دادن        مجلس نهم، 

راي، واكنش هاي متفاوتي را بـاعـث شـد كـه         
طورعمده نكوهش او براي شركـت در  ايـن          به

در اين باره نوشـت:  “  كلمه” گيري بود. سايت   رأي
شركت سيد محمد خاتمي در انتخابات مجـلـس   ” 

هاي زيادي در ميان اقشار مختـلـف    نهم، واكنش
برانگيخت. بعد از انتشار اين خبر، پايگـاه اطـالع      
رساني كلمه نظرات و انتقادات مخاطبان خـود را    
كه بيش از سيصد صفحه بود در اختيـار رئـيـس      

محمـد خـاتـمـي در         “  جمهوري سابق قرار داد. 
قسمتي از پاسخش به اين انتقادها، از جمله گفت: 

اقدام من از منش و بينش سياسي و فكري مـن  ” 

 6ادامه  در صفحه 

 گشت درگذشت كارل ماركس: امين سال مناسبت صدوسي به
ميراث علمي ماركس، راهنمايِ عملِ 

 بشريت مترقي است

بدرود و تسليت به مناسبت 
درگذشت احمد صدر حاج 

  سيدجوادي

   9ادامه  در صفحه 

احمد صدر حـاج  
ــدجــوادي، از     ســي
شخصـيـت هـاي      

سياسي و  -اجتماعي
رهبران نـهـضـت      
آزادي و جبهه ملي 
ايران و اولين وزيـر  
كشور ايران پس از 

،  روز 1357انقالب 
فرودين ماه درگذشت. احـمـد صـدر        11يكشنبه 

حاج سيد جوادي، از اعضاي شوراي انـقـالب و       
وكيلي مبارز بود كه در دوران ستم شاهي از جمله 
كار وكالت آيت اهللا منتظري را عهـده دار بـود.       
احمد صدر حاج سيد جوادي تا آخريـن روزهـاي     
عمر به آرمان هاي جنبش آزادي خواهـي مـردم     
ميهن ما وفادار ماند و پس از كودتاي انتخابـاتـي   
علي خامنه اي و سپاه پاسـداران در نـامـه اي          
شجاعانه به خامنه اي او را  به باد انتقاد گـرفـت.   
سيد جوادي همچنين در نامه اي در ارزيابي آنچه 
بر سر انقالب شكوهمند ميهن ما رفت از جـملـه     

اگر ما پس از پيروزي انقالب، همچـنـان   ” نوشت:  
شانه به شانه ايستاده و دسـت در دسـت هـم،          
استبداد را نشانه گرفته بوديم و مشكـالت را در      

ديديم، امكان بـازتـولـيـد      سقوط شاه خالصه نمي
استبداد و فرو افتادن از استبداد سياسي به استبداد 

هـزيـنـه صـورت          ديني به اين سان راحت و كم
 “فت.پذير نمي

حزب توده ايران درگذشت احمد صدر حاج سيد 
جوادي را به خانواده و بازماندگان او، به نهـضـت   
آزادي و جبهه ملي ايران و همه آزادي خـواهـان     

 ميهن مان تسليت مي گويد.
 يادش گرامي باد!

لنـدن، مـراسـم      
ــا      ــودي ب ــادب ي
ــت   ــركـــ شـــ
ــان   ــدگ ــن ــاي ــم ن

هـــاي     حـــزب
كمونـيـسـت و      

هاي كشورهاي سوسياليستي كـوبـا،    خانه سفارت

مضـمـونِ ايـن        :رفيق هانس مـودرو   
ت       سـازي     ايدئولوژي[نوليبراليسـم]، بـ

عيار از بازار در مقام تنها  وار و تمام مذهب
چيز در زنـدگـي    ساختار تنظيم كننده همه

 روزمره است.
 24بنابر رسم هرساله، امسـال هـم در روز             

گشت درگذشت كـارل   مارس)، سال  14اسفندماه ( 
ماركس، به دعوت كتابخانه يادبود مـاركـس در       

 2هاي ايران                            در صفحه  ملي و منافع اساسي خلق مبارزه در راه لغو ستم

 اطالعيه
ميـل  -در روزهاي اخير پايگاه اينترنتي حزب، اي

دبيرخانه و عده اي از رفقاي رهبري حزب مـورد  
“  سربازان گمنام امام زمـان   “  ” سايبري” تهاجم 

قرار گرفته است. در اثر اين حمـالت يـكـي از         
فـعـال    www.tpiran.orgسايت هاي حزب 

قابل دسترسي نيست و سـايـت ديـگـر حـزب          
مـيـل   -همچنان هدف تهاجم است. در مورد اي   

ها،  ارتش سابيري رژيم پس از عدم موفقيت در 
مـيـل   -دسترسي به آنها با ارسـال صـدهـا اي       

(اس.پم) به اين صندوق ها تالش كرده است تـا     
دسترسي به آنها را با دشواري رو به رو كند. رفقا  
هم اكنون در تالشند تا دسترسي به سايت حزب 

 را دوباره راه اندازي كنند.
 دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران



 918شمارة   1392فروردين ماه  19شنبه  دو   2 

  بحث درباره مسئله ملي، و چگونگي برخورد با آن، در چند سال اخير بـه   
اسـت.      برانگيز در ميهن ما بدل شده هاي چالش ترين موضوع يكي از جدي

هاي بغرنج منطقه، دركنارِ فـعـل و        المللي و تحول رويدادهاي پرشتاب بين
 است. داده   هاي صحنه سياسي كشور، به اين موضوع بعدهايي تازه انفعال

يي نو درجنبش ضدديكتاتوري  مسئله ملي، و مبارزه براي الغاي آن، پديده
هاي اخير در منـطـقـه و       وضد امپرياليستي مردم ميهن ما نيست. اما تحول 

دهد كه، عالوه بر ارتجاع و امپريـالـيـسـم، مـعـدودي از             جهان نشان مي
هاي نابالغ و ناسالم سياسي درصددند ازاين موضوع به نفـع مـنـافـع        جريان

هـاي     طلبانه و مشروع خلـق  كوته بينانه خود بهره جويند و مسير مبارزه حق
روي، تاكيد دوباره بر مسئله ملي، محتواي آن،    كشور را منحرف كنند. ازاين 
هـدف     ملي، به ها و راهكارهاي حل و لغو ستم و نيز ارايه تصويري از چالش

تقويت پيوند مبارزه ملي با پيكار سراسري ضدديكتاتوري و ضدامپرياليستي، 
 نمايد. ضروري مي

هاي موجود در بحـث   عبارت ديگر، گره ها، و يا به ترين چالش يكي از مهم
ملي، درك نادرست و غـيـرعـلـمـي، و           مسئله ملي، و چگونگي الغاي ستم

اي و الگوسازي مكانيكي در رابطه با ايـن مسـئلـه اسـت.          برداشت كليشه
هاي آن در ميهن مـا،     ها و مختصه درواقع، درخصوص مسئله ملي و ويژگي
هـاي   ها و نيروهاي معيني را به تعميم نوعي الگوسازي را شاهديم كه جريان

ها  يي از جريان  است. ازسويي دسته  هاي ذهني كشانده سازي مصنوعي و قالب
هاي ساكن كشور و مـحـرومـيـت          با انكارمسئله ملي، حقوق و منافع خلق

گيرند و لزوم پيوند مبارزه ملي و سراسري را كـم   ها را ناديده مي دردناك آن
يي ديگر بدون شناخت الزم از بـافـت           دانند، و ازديگرسو دسته اهميت مي
هـاي تـاريـخ كشـور، و              هاي ملي، و ريشـه    تاريخي، مختصه-اجتماعي
دور از دركي خالق و ديالكتيكي، مسئله ملي در ايـران را در       حال به درعين
هـاي مسـلـم         ترين پيوندي با واقعيت اي كه كم هاي ذهني و انتزاعي قالب

 كنند. علمي، تاريخي، و اجتماعي ندارند، طرح و معرفي مي
ها  با ديگر  در كشور ما داراي برخي تفاوت بايد تاكيد كرد كه، مسئله ملي

عالوه، هنگام طرح مسئله ملي و ارايه راهكار براي حلِ آن  كشورها است. به 
يي سروكار  ها، ما با قالبي ابدي و ازليِ ازپيش آماده سود برابري كامل خلق به

ها داراي محتوايي يـكـسـان و       ها و مرحله نداريم. مسئله ملي درهمه دوران 
است كه، مسئله ملي بـه     تغييرناپذير نيست. لنين بادقت تمام يادآوري كرده 

هاي دوران معينِ تاريخي و اوضاع خاص و مرحله مشخص تكـامـل    ويژگي
تر، به مسئله ملي بايد برخـورد   عبارت دقيق اجتماعي هرملت بستگي دارد. به 

اين معنا كه، براي حل صحـيـح آن ضـروري         تاريخيِ مشخصي داشت، به
هـاي     هاي گوناگون، ويژگي و مشـخـصـه      است تكامل جامعه را در مرحله

اجتماعي هركشورِ معين، تناسبِ نيروهاي طبقاتي درصحنه جهـان  -تاريخي
هـاي     تر از همه، توان و ظرفيت مـبـارزه تـوده      و در درون هركشور، و مهم

ها را  آن  يافتگي، و تشكل هاي مختلف، سطح آگاهي، سازمان زحمتكش ملت
طوردقيق محاسبه كرد و مد نظر قرارداد. بنابراين، مسئله ملي ضمن آنكه   به

ناپذير در ايـران مـحـسـوب        برخالف برداشت برخي نيروها واقعيتي كتمان
برانگيز است كه حد اعـالي     حال مبحثي بغرنج و حساسيت شود، درعين مي

روي، بـايـد بـا صـراحـت               طلبد. ازاين  برخورد مسئوالنه و انقالبي را مي
هاي نوظـهـور زيـر       خاطرنشان ساخت كه، سياست و عملكرد برخي جريان

ويـژه     نام دفاع از حقوق اين يا آن خلق، به هاي پرطمطراق، و به پوشش نام
هاي ميهن  پذيرفتني و درجهت خالف منافع اساسي خلق هاي اخير، نه در ماه

آميز و پيروي مستقيم و غيرمستقيـم از     هاي تحريك ماست. صدور فراخوان 
تواند مبارزه در راه لـغـو        جوي خارجي، نمي هاي مداخله هاي قدرت سياست

هـاي ايـران        سمت تامين برابري كامل حقوق خـلـق   ملي و حركت به ستم
هـاي مـقـطـعـي           ملي با چنـيـن اقـدام      ارزيابي شود. اصوالً مبارزه با ستم 

 يي مرزبندي بنيادين و ماهوي دارد. افكنانه آميز و تفرقه تحريك
هـاي شـوم        ها و نقـشـه   ها، در راستاي آماج عملكرد اين دسته از جريان
شده آزادي و سربلندي ميهن، و نيز درخدمت  ارتجاع حاكم، دشمنان شناخته

 است! ور ساختنِ آتشِ خصومت و تفرقه و جدايي ملي  شعله

درستي شناخـت. مسـئلـه مـلـي            براي حل صحيح مسئله ملي، آن را بايد به
داري در نزديك به يك قرن اخير و بخـشـي    درميهن ما زاده دوران رشد سرمايه

) است. پس از شكست انقالب بهمن و      داري كمپرادور(وابسته   از سياست سرمايه
بزرگ تجاري[پس از    ويژه از سوي سرمايه تسلط ارتجاع بركشور، اين سياست به

انـديشـي مـذهـبـي نـيـز               انقالب] ادامه يافت، و پوششي از قشريت و تاريك 
 خودگرفت. به

تمركز ضدملي و ضددمكراتيك در دوران رضاخان، كـه بـا روح انـقـالب             
خون اين انقالب درتضاد قرارداشت. مسـئلـه     مشروطيت و دستاوردهاي غرقه به

داري وابسـتـه       ملي دركشور ما نتيجه فرايند دوگانه رشد سـرمـايـه    ملي و ستم
(كمپرادور) و نيز نفوذ و رخنه امپرياليسم درحيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، و   

اين تمركز داراي مـاهـيـت      ” ياد علي گالويژ:   قول زنده اجتماعي ايران است. به 
ضدملي و ضددمكراتيك بود و قوامِ ملي در ايران كه در زمينه اين تمركز انجـام  
گرفت، شديداً تحت تاثير ماهيت ضدملي و ضددمكراتيك آن قرارداشـت. ايـن      

نمود، ولي از سوي ديگر ايـن     تمركز ازسويي ايران را در داخل خود متمركز مي
ايران متمركز را زير سلطه امپرياليسم جهاني ابتدا به سركردگي انـگـلـيـس و         

درباره سياست ملي حـزب  “[علي گالويژ،   ” سپس به سركردگي آمريكا قرارداد...    
]. بـرپـايـه        231صفحه  ،چهل سال در سنگر مبارزه، در كتاب:  ”ايران توده

ملي و الـغـاي آن        چنين ديدگاه علمي و درستي است كه بايد در خصوص ستم
اين  شود؟ براي پاسخ دقيق به  يي حاصل مي مبارزه كرد. ازاين واقعيت چه نتيجه 

هاي تاريخي ضروري است. آنچه در زمينه مسئله ملـي    پرسش، استناد به تجربه
روي مـا     هايي مفيد و با ارزش پيشِ  ملي در حكم تجربه و مبارزه براي لغو ستم

يـي از          هاي ملي و خودمختار آذربايجان و كردستان در برهه قراردارد، حكومت
هاي ملي از چـنـد ويـژگـي          مان است. هردوي اين جنبش  تاريخ معاصر ميهن

حـل مسـئلـه مـلـي،             منظور    مشترك برخوردار بودند كه امروزه براي ارايه به
كردستان، “  بهمن 2  ”آذربايجان و“  آذر 21”هاي شوند. جنبش  پراهميت تلقي مي

هاي كشور را در چارچوب پيـكـار    ملي و برابري حقوق خلق مبارزه براي لغو ستم
بخش ضد استبدادي و ضد امپرياليستـي ارزيـابـي و         سراسري و جنبش رهايي

هاي خـودمـخـتـار در        كردند. اين دو جنبش ملي و مردمي، حكومت  معرفي مي
داده و    هاي ايران شكل آذربايجان و كردستان را درچارچوب منافع همگاني خلق

بهـمـن در      2آذر در آذربايجان و  21كردند. در واقع جنبش   براي آن مبارزه مي
كردستان بخش جدايي ناپذيري از نهضت انقالبي و دمكراتيك سرتاسري ايران 

خـواه در     دوست و ترقي ها به نيروهاي صلح عالوه، هردوي اين جنبش بودند. به 
سـود     يي روشن و خـلـقـي بـه           كردند، و داراي برنامه ايران و جهان تكيه مي

يي، محك و مـعـيـار          هاي زحمتكش و محروم جامعه بودند. چنين تجربه  طبقه
ملي است. در استنـاد    هاي ملي در راه الغاي ستم مناسبي براي پيكار كنوني حزب

هاي ملي تنها در پرتو  است كه، جنبش هاي تاريخي نكته پراهميت اين به تجربه
مـلـي،      حل مسئله ملي، لغو ستـم   تقويت پيوند خود با مبارزات سراسري قادر به

 وكسب كاميابي خواهندشد.  
دربـاره حـق     ” نـام:      جاست كه يادآوري كنيم، لنين دراثر خود به  همچنين به

برانـگـيـزي بـيـنـشِ          ، با دقت علمي ستايش“ ملتها در تعيين سرنوشت خويش
پرولتاريا... درعـيـن      ” نويسد:   دهد. او مي  ماركسيستي مسئله ملي، را به دست مي

دارد،    حال كه برابري حقوق و حق يكسان را در مورد تشكيل دولت ملي قبول   
دانـد و       تر ازهمه مـي  درهمان حال اتحاد پرولترهاي همه ملل را باالتر و ارزنده

نظر مـبـارزه طـبـقـاتـي          هرگونه خواست ملي و هرگونه جدايي ملي را از نقطه
مسأله ملي بـا نـظـر       طوركلي به  كند... ماركس و انگلس به    كارگران ارزيابي مي

نگريستند و در ارزيابي اهميت آن شرايط تاريخي را در نـظـر        كامالً نقادانه مي
]. دراين زمـيـنـه        272و  264فارسي)،  ص   (به منتخب آثار [لنين،  ”گرفتند مي

نمايد. هنگام بحث پيرامـون لـغـو        يي گذرا به موضوعي مهم ضروري مي  اشاره
ها، به پـيـونـد       كاري صحيح براي تساوي كامل حقوق خلق ملي و ارايه راه ستم

بايد توجه كرد و موضوع را به سطحِ شكل تنزل  ديالكتيكيِ شكل و مضمون مي
بايد شد. مضمـون و شـكـل در            هاي غيرعلمي نمي بندي نداده و اسير فرمول

وحدتي ديالكتيكي قرار دارند، و فراموش نبايد كرد كه در مسـئلـه مـلـي و             
 ملي اولويت با مضمون است. لغوستم

روي، ارايـه   ملي در ميهن ما واقعيتي انكارناپذير است. ازاين  و ستم مسئله ملي
هـاي     خدشه خـلـق     حل در خصوص مسئله ملي و برابري حقوق كامل و بي راه

هـاي     يي درنگ ناپذير است. سياست ارتجاع حاكم در منطقه   ساكن ايران وظيفه
هاي اخير، بـازداشـت و اعـدام           است. در طول ماه   بار بوده قومي تاكنون فاجعه

هـاي     مان در استان خوزستان، و همچنين دستگيري ميهنان عرب گروهي از هم

ملي و  مبارزه در راه لغو ستم 
 هاي ايران    منافع اساسي خلق
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هـاي     اعتراض صدها تن از كشاورزان منطقه ورزنه استان اصفهان در هفته
هاي همگاني داشت و بارديگـر   اي در رسانه پاياني سال گذشته، بازتاب گسترده

ها روستانشين و وضعيت بخش كشاورزي را در صـدر       موضوع زندگي ميليون
 خبرها قرار داد.

، كشاورزان منطقه ورزنه كه همچون بسياري از   91در اوايل اسفندماه سال 
شماري در كار و زنـدگـي        هاي بي ها ومشكل دهقانان سراسر كشور با معضل

هايشان، دست بـه     اند، در اعتراض به مسدود شدن حق آبه كشت زمين  مواجه
هـاي     شان، لولـه  توجهي مسئوالن به اعتراض اعتراض زدند، و پس از ادامه بي

انتقال آب به سمت استان يزد و تاسيسات آن را تخريب كردند، و رسيدگي بـه  
رسيـده، سـپـس در         لب  به وضعيت خود را خواستار شدند. اين كشاورزان جان 

مقابل هجوم گزمگان مسلح سپاه و نيروي انتظامي نيز مقاومت كردنـد و بـا       
آنان به زدوخورد پرداختند. چگونگي برخورد دهقانان با مسئله حق آبـه بـراي      
كشت بهاره و مقاومت يكپارچه آنان دربرابر واحدهاي مسلح، درجه نارضايتـي  

اجـتـمـاعـي رژيـم           -هاي اقتصادي و ژرفاي رويارويي منافع آنان با سياست
جهت نبود كـه بـرخـالف سـپـاه             سازد. بي  خوبي آشكار مي فقيه را به واليت

اي از افـراد         عـده ” پاسداران كه كشاورزان اعتراض كننده شرق اصفهان را   
درهراس از گسترش دامنـه   -خواند، استانداري اصفهان “ خورده سودجو و فريب

ها و وزارت    اعالم كرد كه، در هماهنگي با بانك -ها ديگر منطقه ها به اعتراض
تـوافـق      جهاد كشاورزي براي اختصاص آب براي كشت بهاره با كشاورزان به

ميلـيـون تـومـان        10هاي كشاورزان تا سقف  وام” است كه   رسيده و قرارشده
 “بازپرداخت وام) شود.  استمهال (افزايش مهلت

هايي وضعيت موجود بـخـش      داد از جنبه  آنچه در منطقه شرق اصفهان رخ
كشاورزي روبه انحطاط كشور و زندگي دشوار دهقانان زحمتكش را بازتابـيـد.   

اسفندماه  6هاي كشاورزان در ورزنه اصفهان، روزنامه بهار،  همزمان با اعتراض
كشاورزي ” ، در گزارشي از وضعيت بخش كشاورزي و توليدات آن، نوشت:  91

گرفته دراين بـخـش امـا       هاي صورت گذاري گير شد... نگاهي به سياست    زمين
هاي اقتصادي كشور (بخش تولـيـد     ترين بخش دهد كه يكي از مهم نشان مي

كشاورزي) فاقد برنامه جامع و بلندمدت براي توسعه است و كشاورزان را ديگر  
رويه محـصـوالت    كردن قامت خميده نمانده و سنگيني واردات بي  توان راست

هاي دولـت     كند. سياست  تر از ديروز مي ها را هرروز خميده كشاورزي قامت آن
رويـه واردات مـحـصـوالت            درچندسال اخير حاصلي نداشت جز افزايش بي

كشاورزي در ايران، اتفاقي كه پيامدهاي زيانبار آن تضعيف اقتصاد كشـاورزي  
هاي نادرستي است  اي از سياست زدن به منافع كشاورزي ايراني، نمونه و ضربه
 “اعتنا بود. آن بي توان نسبت به كه نمي

هـاي     آساي محصوالت كشاورزي، تقريباً هـمـه مـحـصـول          واردات سيل
آيـد، دربـر        دسـت مـي     شان با رنج دهقانان ايراني به اي كه مشابه كشاورزي

اسفـنـد    15گيرد. بنابر آخرين گزارش منتشر شده از سوي خبرگزاري مهر،   مي
مـيـلـيـارد دالر          1/1از مرز    1391ماهه سال  11واردات برنج در ” ،  91ماه 

روزي دهقانان ايراني را سبب  اين واردات عظيم و پرحجم، فقر و تيره“  گذشت. 
هاي حكومتي نيز درقبال زندگي زحمتكشـان   يك از نهادها و اداره شده، و هيچ

 روستا پاسخگو و مسئول نيستند.
، در گزارشي باصراحت تمـام  91بهمن ماه  25، “] ايلنا“خبرگزاري كار ايران[ 

كشوري كه در گذشته جشن خودكفايي گندم را برگـزار كـرده     ” داشت:   اعالم 
) 1391بود، مجبور به واردات گندم شد كه قابل پيگيـري اسـت... درسـال...(               

دليل نبود حمايت از بخش كشاورزي، اين بخش دچار خسارت شديد شد كه  به
درصدي محصول، و افـزايـش    15درصدي اراضي، زيركشت، افت  20كاهش 

شده محصوالت، فضاي دلسردي كشاورزان در ادامـه     درصدي قيمت تمام 30
 “است. همراه داشته توليد را به
دولتي وابسـتـه    هاي نيمه كه تاجران عمده، بنيادهاي انگلي، و شركت درحالي
ها، با اتكا به تسهيالت بانكي به وارد كـردن انـواع مـحـصـوالت             به آقازاده

كشاورزي مشغولند، دهقانان كشور توانايي فروش عادالنه محصوالت خود را   
هاي عمده مرتبط با حكومت گرفـتـارنـد.     ها و دالل ندارند، و در چنگال واسطه

، درگزارشي، از نارضايـتـي   91اسفندماه  20،[”ايانا“خبرگزاري كشاورزي ايران[ 
پا از اوضاع موجود و عدم توانايي آنان در فروش مـحـصـوالت       دهقانان خرده

ها و قبضه بازار به وسيله محصوالت  شان، ضمن تاكيد بر حضور سنگين دالل

هـا و       يكي از مشكالتي كـه در بـازار نـهـاده          ” خارجي، ازجمله نوشت:  
هاي نوين تجاري و مـعـاملـه     محصوالت كشاورزي وجود دارد، نبود فناوري

هـاي     پا بودن كشاورزان و نبود حلقه دليل خرده شكل سنتي است... به    آن به
آوري نوين) امكان حضور كشاورزان (و دهـقـانـانِ         ها يا فن واسطه (تعاوني 

،  گزارش داده   91بهمن ماه  18ازسوي ديگر ايلنا، “  پا) فراهم نيست.   خٌرده
سـمـت      هـا بـه        بار خواستار هدايت يارانه رييس اتحاديه ميوه و تره “بود:   

هاي كشاورزي شد... او اظهارداشت بايد     هزينه زيرساخت روستاها و كمك به
هاي نـقـدي    صورت كمك  هم نه به سمت روستاها، آن ها به  با هدايت يارانه

كـردن بـيـمـه          هاي كشاورزي و رايگان بلكه با كمك به هزينه زيرساخت
زايي كنيم... (براي عيد) انبارها مملو       كشاورزان، توليدملي را تقويت و اشتغال
گونه كمبودي ازاين لحاظ وجود نـدارد   از سيب درختي و پرتقال است و هيچ

صالح كشورنيست... واردات ميوه براي كشاورزان     هيچ عنوان به و واردات به
 “سم خواهدبود و جز تضعيف آنان سودي ندارد.

هاي بسيار جدي در روستاهاي كشور و در  ها، يكي از موضوع عالوه براين
مان حل مسـئلـه    هاي بنيادين دهقانان تهيدست ميهن واقع يكي از خواست

، 91هاي پاياني سال    زمين است. در ماه  زمين و بي سود دهقانان كم زمين به
خـواري و       ، زمـيـن    1392الي خبرهاي روزهاي آغازين سال نـو  و در البه

ويژه در بخش كشاورزي تبـديـل    موضوعي مهم به  چگونگي مقابله با آن به
 300شـنـاسـايـي       ” ، زير عنـوان:     91اسفندماه  14گرديد. خبرگزاري مهر،  

رييس سـازمـان     “، نوشت:  ”هزارهكتار جديد براي توسعه اراضي كشاورزي
هزار هكتار جـديـد از      300ها، مراتع و آبخيزداري كشور از شناسايي  جنگل
ميليون هكتاري طرح تـوسـعـه     2هاي منابع طبيعي براي تامين نياز  عرصه

ميليارد ريال اجرايـي   280ها با اعتباري بالغ بر  كشاورزي خبرداد... اين طرح   
پروژه بيشترين سـهـم را در        31اند... استان خراسان رضوي با اجراي     شده

در ادامه اين گزارش، با اعتراف ضمني بـه    “  است.  ها داشته اجراي اين طرح
هاي مرغوب و سپـس تـغـيـيـر         نقش آستان قدس رضوي در تملك زمين

هـزار     170مجموعـاً    ” سازي، افزود:   ها براي ساختمان كاربري برخي از آن
يد شده و بعد از طي مراحلـي   هكتار از اراضي و منابع ملي از متصرفين خلع

هزار هكتار از    84است. دربخش ديگر نيز    دولت بازگردانده شده حقوقي به 
صـورت فـوري دخـل و تصـرف              عنوان جرايم مشهود به   تصرفات را به

 “ايم. كرده
خواري و تصرف اراضـي مـرغـوب       انگيز زمين چنين آماري  ابعاد شگفت

  خواران وابسـتـه بـه        وسيله زمين ها به كشاورزي و سپس تغيير كاربري آن
دهد. دراين زمينه توجه به آمار تـكـان     خوبي نشان مي بنيادهاي انگلي را به

، 91اسفندماه  15دهنده معاون وزير كشاورزي پراهميت است. روزنامه بهار،  
اسـتـان. مـعـاون وزيـر            17هزار هكتاري در  3خواري  زمين” گزارش داد:  

هاي مختلف... خبرداد. علـيـرضـا         خواري در استان كشاورزي از پرونده زمين
اورنگي در نشست خبري هفته منابع طبيعي... گـفـت، دربـاره مسـاحـت             

توان بـه   خواري آنها درحال پيگيري است مي هايي كه در پرونده زمين زمين
هكتار در    110هكتار،  1400هايي در استان چهارمحال و بختياري با  زمين

  هكتار در خراسان شمالي اشـاره    84هكتار در گيالن و  117استان تهران، 
هكتار در    144ميليارد،  430هكتار در قم به ارزش  900هاي  كرد... پرونده   

هكتار در استان بوشهر به ارزش  140ميليارد و  500استان كرمان به ارزش 
ها جزو اراضي مزروعي كشورنـد.   تمامي اين زمين“  كرد].   ميليارد [اشاره  123
هاي دولتـي   خواران حتي با نفوذي كه در حاكميت دارند، ازطريق طرح زمين
كنند و فـقـر و مـهـاجـرت           هاي مرغوب و قابل كشت را تصرف مي زمين

خـواري در قـالـب طـرح            شوند. نمونه اين امر، زمين  دهقانان را سبب مي
التحصيالن جوياي كـار كشـاورزي  در          واگذاري زمين به دهقانان و فارغ

،  در     91است. ايلنا، اوايل سال      شهرستان ميانه واقع در آذربايجان شرقي
گزارشي از شناسايي روستاييان بيكار براي اشتغال آنان از طريق واگـذاري    

شناسايي اراضي ملي و دولتي در حداقـل زمـان     ” بود:   زمين از جمله نوشته 
زمـيـن و        التحصيالن جوياي شغلي؛ [به] افراد كـم      ممكن؛ شناسايي فارغ

افرادي كه در روستاها ساكن بوده و كار و شغلي نداشته و واجـد شـرايـط        
هـاي   پس از مدتي در قالب اين طرح، شركت“  شود.  واگذار مي  هستند زمين

هـاي   بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوي، و ديگر بنيادهاي انگلي، بخش
وسيعي از مراتع و اراضي ملي را تصاحب كردند. ايلنا نوشته بود كه، مراحـل   

هـايـي كـه در           قانوني را برخي افراد حقيقي و حقوقي طي نكرده و زمين
واگذاري آنها مشكل وجود داشت، به دوايري خاص و افـرادي بـا نـفـوذ           
واگذاركردند. مطابق آمار در استان كردستان نيز مشابه همين وضع اتـفـاق      

صدها هكتار از مـراتـع و          “ طرح توسعه مهر كشاورزي” افتاده و در قالب 

روزي دهقانان زحمتكش و  تيره
 انحطاط كشاورزي

 7ادامه  در صفحه 
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ها و سنديكاهـاي   مخالفت يكپارچه تشكل 
 “تعيين حداقلِ دستمزد”مستقل، با مصوبه 

هاي كـارگـري بـا مصـوبـه           ها و مخالفت اعتراض
تـعـيـيـن حـداقـل         “درخصوص    “ شوراي عالي كار“

، همچنان ادامه دارد. موضوع دسـتـمـزدهـا      ”دستمزدها
هاي كارگران و  ترين مسئله ترين و محوري يكي از مهم

گـيـري      روي، اوج     زحمتكشان ميهن ما است، و ازاين
جنبش اعتراضي پيرامون خواست افزايش دستـمـزدهـا    

هايِ  براي سال كنوني را شاهديم. آنچه دراين اعتراض 
هنوز پراكنده شايسته دقت و تـوجـه اسـت، نـقـش            
سنديكاهاي كارگري مستقل اسـت. پـس از اعـالم           

هـزار و       487رسمي ميزان حداقل دستمزدها درسطح 
 23تومان، سنديكاي كارگران شـركـت واحـد،         125

داشـت:     يـي، اعـالم          ، با انتشار اطالعيه91اسفندماه 
عنوان يك نـهـاد      سنديكاي كارگران شركت واحد به” 

كارگري با تحمل هـمـه آزارهـا و           -مستقل مردمي
كند ازحقـوق كـارگـري       ها... همچنان تالش مي    اذيت

دفاع كند و دراين راستا اعتراض شديد خود را عـلـيـه      
دارد    مي  اعالم 1392بودن حداقل دستمزد سال  پايين 

دانـد.   و اين عمل را توهين و تحقير به طبقه كارگر مي
خواهد و مسئـوالن   سنديكاي كارگران شركت واحد مي

وظيفه دارند شكاف گسترده حداقل دستمزد و هزينه و   
نفره كارگري را تـامـيـن       4مخارج زندگي يك خانوار 

نمايند. دراين راستا كارگران با اميد به نيروي خـويـش    
گيري و اعتراض را بـراي خـود مـحـفـوظ               حق پي

 “دارند. مي
 “ فلزكار مكانيـك “عالوه براين، سنديكاي كارگران 

مان بـازيـچـه     نانِ فرزندان” يي باعنوان:    نيز در اطالعيه
، در مخالفت با مصوبـه  “ است اي سودجو شده دست عده

اين افزايش حـقـوق   ” داشت:   ، اعالم“ شوراي عالي كار“
هـاي...       خواسته اعتنايي به ازطرف شوراي عالي كار، بي

هاي شريف زحمتكشان اسـت. بـه         كارگري و خانواده
هاي طبقه كـارگـر درحـالـي          مسخره گرفتن خواسته

هزار امضاي اعتراضـي   30گيرد كه بيش از  صورت مي
هاي كارگري و مشـكـالت    به وضعيت معيشتي خانواده

 2است.     مجلس و وزارت كار برده شده  زحمتكشان به 
هزار امضاي اعتراضي در هفته قبل از طرف سنديكاي 

 ”شد. ...  كارگران شركت واحد به وزارت كار داده
تـعـيـيـن     ” ها بـه     هاي مهم در اعتراض ازديگر نكته
، اخـتـالف جـدي مـيـان            92سال “  حداقل دستمزد

هاي زرد و ارتجاعيِ درخدمت رژيـم   گردانندگان تشكل
هاست. بدنه كارگـري ايـن       با بدنه برخي از اين تشكل

صـورت     ها، همراهي و حمايت خود را به    قبيل تشكل
هاي مختـلـف    تلويحي از سنديكاهاي مستقل به شكل

 دهند. نشان داده و مي
با درپيش بودن مراسم اول ماه مـه، روز جـهـانـي         

كارگر، وظيفه سنديكاهاي مستقل و 
كارگران آگاه و پـيـشـرو تـالش           

دهـيِ     درجهت هماهنگي و سازمـان 
هاي پراكنده، و تـقـويـت         اعتراض

هاي جنبش سنديكايي موجـود   صف
 زحمتكشان است.

 
ــي    ــه، و       واردات ب روي

ورشكستگيِ توليدكنـنـدگـان    
سالي كه نكوسـت از     داخلي:  

 بهارش پيداست!
 

تـريـن آمـارهـاي گـمـرك            تازه
جمهوري اسالمي حاكي از تـداومِ      

آسا بـه داخـل كشـور         واردات سيل
هاي پـايـانـي سـال          است. درهفته 
هاي همگاني گـزارش   گذشته، رسانه

هاي مختلف  دادند كه، باوجود تحريم
رويه انواع  مالي و تجاري، واردات بي

ويژه كاالهاي لـوكـس و        كاالها به
 دارد. مصرفي، همچنان ادامه

دستگـاه   399هزار و  38گمرك ايران از واردات ” كرد:   ، اعالم91اسفندماه  15خبرگزاري مهر، 
) ميانگين قيمت هر خـودروي   1391ماهه سال (  22خودرو به كشور خبرداد... طبق آمار مقدماتي    

سـال    است كه نسبت به دالر بوده  267هزار و  24مبلغ  91سواري وارداتي طي يازده ماهه سال 
 3جنوبي و كـويـت          درصدي مواجه بوده و امارات متحده عربي، كره 16/     39گذشته با افزايش

هـاي     اغلب اين خودروها، اتومبيـل “  كشوري بود كه بيشترين حجم خودرو از آن وارد كشور شد. 
شوند. آمار مربوط بـه      هاي رژيم وارد كشور مي وسيله نوكيسه اند كه به اروپايي -لوكس آمريكايي

واردات كاالهاي لوكس و مصرفي تنها به خودروهاي آخرين مدل آمريكايي و اروپايي مـحـدود     
، بازار كشور از انواع پوشاك بنجلِ تـركـيـه،    1391شود. بنابر آمار گمرك در يازده ماهه سال   نمي

مملو بوده است. خبرگـزاري   “  اتحاديه اروپا” هاي تلفن همراه از كشورهاي  چين و نيز سيل گوشي
ترين آمار واردات برنج، پوشـاك و     گمرك ايران با اعالم تازه“بود:    ، نوشته91اسفندماه  15مهر، 

كشور اعالم كرد واردات برنج دراين مـدت   ) به  1391ماهه اول سال... (    11تلفن همراه در  گوشي 
 586ميلـيـون و        17ارزش  تن انواع پوشاك به  1627ميليارد دالر گذشت. ... حدود      1/1از مرز 

ميـلـيـون     148تن گوشي تلفن همراه به ارزش  704است... همچنين     هزار دالر وارد كشور شده 
 73تن به ارزش بيش از      465است. اين ميزان درمدت مشابه سال گذشته   دالر وارد كشور شده 

 “است. ميليون دالر بوده
نوشتند كه، جمهوري اسالمـي بـراي      91هاي همگاني در روزهاي پاياني سال  عالوه، رسانه به

كرد  وزارت كشاورزي آمريكا اعالم” داد:   اسفندماه، گزارش 28بار دوم از آمريكا گندم خريد. ايسنا،  
 60است... اين محموله     ايران دومين مرتبه درماه جاري ميالدي ازاين كشور، گندم خريداري كرده

هزار تٌن گندم از آلمان و اسـتـرلـيـا، و        120همچنين بايد به واردات بيش از “  است.  هزارتُن بوده
 كرد. آزادسازي واردات گوشت از ايرلند نيز اشاره 

هايي  هاي تزئيني، دركنار قلم واردات آدامس، خودروهاي لوكس، وسايل آرايشي، مبلمان، كاشي
هـا     همچون محصوالت كشاورزي، پوشاك، سراميك، و لوازم آشپزي، نه تنها در سايه تـحـريـم   
است.   گسترش يافته، بلكه نابوديِ توليد داخلي و ورشكستگي صنعتگران كشور را هم باعث شده

انـد.     براي نمونه، صنايع نساجي و مبلمان كشور در وضعيت ناگوار قراردارند و در آستانه تعطيـلـي  
برند و سـيـسـتـم        سر مي هاي مختلف صنايع نساجي درحال ركود به هاي بزرگ و كارگاه كارخانه

بانكي حاضر به حمايت از توليدكنندگان نيست، ولي درهمان حال، ميلياردها تومان انواع پوشـاك  
هاي وابسته به بنيادهاي انگلي و سپاه باحمايت مستقيم سيسـتـم    وسيله تاجران عمده و شركت به

 شود. داخل كشور سرازير مي ها تومان تسهيالت و وام بانكي، به  بانكي و اختصاص ميليون
اند، و    صنعتي -كن، عاملِ تخريب، ناتواني، و ضعيف شدن بنيه توليدي آسا و بنيان واردات سيل

سازند. مصرف كردن ميلياردها دالر از درآمـد        ها كارگر و شاغل را نابود مي امنيت شغلي ميليون
هاي امپرياليستي، جز خدمت به منافع سرمايه بزرگ تجاري  ارزي، آن هم در شرايط فشار تحريم

زيـانِ     فقيه معنايي ندارد. واردات بـه       خوار مورد پشتيباني رژيم واليت هاي متمول و رانت و اليه
 توليدملي، منافعِ زحمتكشان، و اقتصادملي است!

 
 وضعيت ناگوار معيشتي بازنشستگان

ها تن از بازنشستگان ميهن ما با دلهره و نگراني آغـاز شـد. دولـت            سال جديد براي ميليون

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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هاي ضدمردمي اقتصادي نژاد با درپيش گرفتن سياست ضدملي احمدي
اجتماعي، پرداخت حقوق و عيدي آنان را با تاخير و دربرخي موردهـا   -

داد. وضـعـيـت بـازنشـسـتـگـان و                   شده انجـام  تر ازميزان تعيين كم
بـار     بيش از ديگران اسـف    ”سازمان تامين اجتماعي“بگيران  مستمري

بـود:        ، در گزارشي خاطرنشان سـاخـتـه     91اسفندماه  17است. ايلنا،  
اسفنـدمـاه)    15معاون اداري و مالي سازمان تامين اجتماعي درحالي ( ” 

ميليارد تومان بابت عيـدي بـازنشـسـتـگـان و            2000ازپرداخت مبلغ 
بانك خبرداد كه طبق محـاسـبـه...        بگيران تامين اجتماعي به مستمري

ميليارد تومان براي پرداخت عـيـدي تـمـامـي           700رقمي نزديك به 
 700ميليون و      1اينكه حدود   بازنشستگان مورد نياز است... باتوجه به   

بگير سازمان تامين اجتمـاعـي دركشـور       هزار نفر بازنشسته و مستمري
تومان  500هزار و  420هر نفر بطور ثابت حداكثر مبلغ   وجود دارد و به

مـيـلـيـارد        700شود رقم مورد نياز اندكي كمتر از    عيدي پرداخت مي
شود كه فاصله  يي سرانگشتي مشخص مي تومان خواهد بود. با محاسبه 

ميليارد توماني ميان رقم مور دنياز براي پرداخت عيدي و  1300فاحش 
” مبلغ اختصاص داده شده بـراي ايـن مـوضـوع وجـود دارد. ...                      

بازنشستگان تامين اجتماعي از زمره آن دسته از بازنشستگـانـنـد كـه       
 موقع پرداخت گرديده است و نه كامل! عيدي و حقوق آنان نه به

حقـوق و    ” نو، ايلنا گزارش داد:   حال، در آستانه تحويل سال  درهمين
است. سـخـنـگـوي        استان كشور پرداخت نشده17عيدي بازنشستگان 

) 91اسفنـدمـاه      29هيات رييسه مجلس درحاشيه صحن علني امروز ( 
استان  17مجلس شوراي اسالمي باحضور درجمع خبرنگاران گفت، در 

اند حقوق و عيدي خود را دريـافـت        كشور بازنشستگان هنوز نتوانسته
حسـاب     ها را يك شبه بـه    بايست همانگونه كه يارانه كنند... دولت مي   

هـا را       كند، حقوق بازنشستگان و عيدي آن سرپرستان خانوار واريز مي
هايي بـراي     صورت هماهنگ در سراسر كشور واريز كند تا شائبه نيز به

 “مردم ايجاد نشود.
آوري است كه، درسال گـذشـتـه عـيـدي و حـقـوق                 ياد  الزم به

بازنشستگان، اعم از تامين اجتماعي و كشوري، نه تنها با تاخير بـلـكـه    
 29آنان پرداخت گرديد. روزنامه دنياي اقـتـصـاد،        مرحله به مرحله به 

مديرعامل صندوق بازنشستـگـي كشـوري،      ” داد:    ، گزارش91اسفندماه 
ازپرداخت مرحله چهارم مطالبات بازنشستگان خبرداد... او گفت مـبـلـغ       

هزار بازنشسته مشمول قـانـون      730حساب بانكي   هزارتومان به 200
هـاي     شود... تاكنـون بـاپـرداخـت          مديريت خدمات كشوري واريز مي

گرفته، مطالبات بيش از يكصدهزار بازنشسته كـامـالً تسـويـه        صورت
است و باپرداخت اين مرحله (و مراحل ديگر پس ازنوروز) مطالبات    شده

 “شود. طوركامل تسويه مي تعداد ديگري از بازنشستگان به
هـا درآسـتـانـه        است كه گراني و افزايش قيمت اين وضعيت درحالي
مـوقـع دريـافـت        كه دستمزد و درآمد خود را به  نوروز حتي براي آناني

هاي نوروزي و خورد و خوراك مـعـمـولـي را        اند، تهيه نيازمندي كرده
هـا بـازنشـسـتـه كـه              است. زندگي ميليـون   دشوارتر از پيش ساخته 

انـد،     هاي ملي طي ساليان دراز اشتغال خـود بـوده       آفرينندگان ثروت
هاي زحمتكش و متعهدي است كه زيـرسـايـه     گوياي سرنوشت انسان

، بـا    91برند. ايلنا، اواخر اسفنـدمـاه       سر مي فقيه در فقر به رژيم واليت
بـود:        انتشار گزارشي از وضعيت معيشت بازنشستگان ازجمله نوشـتـه  

سال گذشته تحمل شرايط بد معيـشـتـي بـراي مـجـمـوعـه              دريك” 
حـدي     شدگان تامين اجتماعي بويژه بازنشستگان و كارگـران بـه     بيمه

لحاظ معيشتي اين جامعه بزرگ با مشكالت غيرقابل تحملـي   بودكه به
زنـدگـي      شود كه اميد بـه    روبروشدند كه حتي دربرخي موارد ديده مي

 “اند. خودرا از دست داده
ها زن و مردكه با كارِ پـرثـمـرِ خـود،          چنين است سرنوشت ميليون

 اند! سازندگانِ ديروز و امروزِ جامعه بوده
 
 

 ادامه  انتخابات رياست جمهوري ... ادامه  رويدادهاي ايران  ...

همچنان پويا، سرزنده، و پرتوان است. شاهد ايـن مـدعـا بـازداشـت اخـيـر               
ها نفر دستگير و روانـه زنـدان        نگاران است كه طي چندين يورش ده روزنامه

برضد تقلب انتخاباتي  88شدند. اينكه چهار سال بعد از خيزش مردم در خرداد  
هنوز هم شاهد دستگيري فعاالن مدني و سياسي و فشارهاي گـونـاگـون بـر       
آنانيم را نبايد نشانه اقتدار حاكميت ارزيابي كرد. هميـن رويـدادهـاي تـلـخ،           

هـاي     دهد. سركوب  درماندگيِ رژيم در رويارويي با جنبش مردمي را نشان مي
هاي ديكتاتوري پيش از تسليم شدن بـه مـردم        شديد آخرين گزينه حكومت

ها، ما معتقديم  كه، جنبـش مـردمـي و يـا هـر               است. با توجه اين واقعيت 
را دارد، با تكيه به نيروي مـردم،  “  مخاطرات و تهديدها” كانديدايي كه دغدغه 

جاي تمكين به ولي فقيه و كسب اجازه از او براي كانديدا شدن مي تـوانـد      به
نظر از وارد شدن يا نشـدن     مطالبات مردمي را به حاكميت تحميل كند. صرف 

محمد خاتمي به انتخابات، موضوع مهم ديگري كه در اينجا بايد مورد بررسـي  
رسد  ، به نظر ميئيس جمهوريقرار بگيرد اين است كه، رويكردها به انتخاب ر

 1هاي پيشين فرق دارد. صفار هرندي، در اظهاراتي كه سايت مشـرق،     با دوره
من در بحث دربـاره  ” گويد:   ماه، آن را انتشار داده است، در اين باره مي فروردين

انتخابات سليقه خاصي دارم و معتقدم كه ما براي اولين بار بايد اين سـوال را    
طرح بكنيم كه پيروزي گزينه مورد نظر ما در انتخابات مهم است يا موفقـيـت   
ما پس از پيروز شدن در اداره كشور؟ به نظر من بايد مسئله دوم بـراي مـا         
اصالت داشته باشد، ما نبايد تمام ظرفيت خود را فقط روي پـيـروز شـدن در        

او در ارتباط با جـريـان   “  مان روشن نباشد.  انتخابات متمركز كنيم و بعد تكليف
مادامي كه جريان اصالح طلب نگاهي بـه جـريـان        ” گويد:   اصالح طلبي، مي

ساختار شكن تجديد نظر طلب نسبت به نظام داشته باشد و براي تقويت بنيـه  
هاي بيروني نظام اميد ببندد، اتفاق خوبي براي جبهه اصالحات  خود به ظرفيت

رضا باهنر هم كه اخيراً خود را كانديدا كرده است، در سخناني  محمد“  افتد.  نمي
هاي مثبت و مـنـفـي آن،       نژاد و نكته مشابه، در بررسي عملكرد دولت احمدي

متأسفانه ما احساس مي كرديم و اآلن هم اعتقاد داريم كه رياسـت  ” گويد:   مي
دولت خيلي اعتقادي به خرد جمعي ندارد. در حالي كه پيشبرد و پـيـشـرفـت        

مـاه).      فـرورديـن     2(سايت مشرق،  “  كشور در گرو كار جمعي و عقالني است
با كانديدادهاي ديگر،  ”جبهه پيروان...   “اهللا عسگراوالدي، در مورد تعامل  حبيب
اي    آقاي قاليباف هم كه قبال براي جـلـسـه     ”... ، گفت:  1+2ويژه ائتالف  و به

هماهنگ كرده بوديم به ديدن من آمد و حدود يكساعت صحبت كرديم، وي   
به من گفت كه ما با علما و حضرات آيات مهدوي كني و يـزدي صـحـبـت         

اهللا مهدوي گفت با عسكراوالدي صحبت كنيـد و اآلن مـي          كرديم كه آيت
پرسم كه نظر شما چيست؟ گفتم عجله كرديد، گفت فردي را معرفي كـنـيـد،    

نفر  12داوري مي شود، اما براي تيم بايد حداقل هشت و حداكثر  گفتم نه پيش
باشد، نه سه نفر، در اين راستا هر چه اصرار كرد كه حداقل خصوصيات افراد را 
بيان كنم، بنده گفتم اجازه ندارم و باز هم به وي تاكيد كردم كه بايد با تـيـم     

 ماه). فروردين 5(خبرگزاري فارس،“ حركت كنند
الي سخنان آورده شده در باال مي شود استنتـاج كـرد      آن چيزي كه از البه

اين است كه، رژيم مصمم است تا اجازه ندهد  اصالح طلبان واقـعـي و آن         
هايي كه حاضر به دفاع از مطالبات مردم اند، حضور و نقش فعالي را در      چهره

 انتخابات پيش رو  داشته باشند.  
موضوع ديگر اين است كه، حاكميت با بررسي رويكردهاي جديد، در صـدد    

 -هاي حكومتي بين كانديداهاي رياست جمهـوري  است پيشاپيش تقسيمِ پست
را به مرحله اجرا درآورد. اينكه اين رويكـرد در      -خصوص پست هاي وزارت به

هاي حكومتي قرار بگيرد يا نه را بايد منتظر ماند  مرحله عمل مورد توافق جناح
ها، آن را دريافـت. بـا       بندي تا در طول چند هفته آينده، و با روشن شدن صف

مخاطرات و تـهـديـدهـاي درونـي و              ” مان و  توجه به وضعيت خطير ميهن
اند، با تكيه بر جـنـبـش اجـتـمـاعـي            اي كه در برابر آن قد علم كرده “ بيروني

هايي برداشت. چنانچه عزمي جدي   بست گام توان در جهت خروج از اين بن مي
ها براي  توان صحنه انتخابات پيشِ روي را به بسيج توده وجود داشته باشد، مي

هاي بنيادين به نفع مردم تبديل كرد. مـطـالـبـات         وجود آوردن زمينه تحول به
مردمي از طريق سازش و چانه زني با حاكميت در باال و پشت پرده، همچنـان  

پذير نخواهد شد. رژيم واليت فقيه سد اساسي   كه بارها اعالم كرده ايم، تحقق
در برابر تغييرهاي بنيادين در جامعه است. تغييرهاي بنيادين، دموكراتـيـك و      

 پايدار در چارچوب رژيم واليت فقيه امكان پذير نيست.
 



 918شمارة   1392فروردين ماه  19شنبه دو   6 

گيرد. من از موضع اصالحـات    بندم ريشه مي و آن چه به آن باور دارم و پاي
ترين و بلـكـه    هاي اصالح طلبي كه آن را مهم و در جهت نگاه داشت روزنه

هاي اصيل انقالب و تـامـيـن     يابي به آرمان تنها راه سربلندي كشور و دست
دانم و نيز براي دفع مخاطرات و تهديدهـاي   حقوق مردم و مصالح ملت مي

ام. هدف ممكن و مطلوب، بازگرداندن امـور بـه       دروني و بيروني اقدام كرده
موقعيتي است كه در آن مصلحت كشور و خواست اساسي و تاريخي مـردم    

دادن محمد خاتمي در انتحابات مجلس نهـم   از هنگام رأي“  اصل قرار گيرد. 
مخاطرات و تهديـدهـاي درونـي و        ” گذرد و  تاكنون، بيش از يك سال مي

ميهن ما را بيش از هر زمان ديگري به سوي ورطـه سـقـوط و          “  بيروني
راند. از يك طرف ورشكستگي سياسي و بحران اقتـصـاديِ     نيستي پيش مي
غايت  هاي اقتصادي به هاي امپرياليستي و سياست هاي دولت ناشي از تحريم

هـاي     ضد مردمي رژيم، به همراه فساد عظيم و گستـرده در هـمـه رده         
يـي     مان را بازيچه آينده ها نفر از زحمتكشان ميهن حكومتي، زندگي ميليون

سازد، و از طرف ديگر، در اين موقعيت سرنوشت ساز، مجمـوعـه    نامعلوم مي
نيروهاي جنايتكار، تجزيه طلب، و وابسته به ارتجاع مـنـطـقـه و ديـگـر             

هاي امپرياليستي، مترصدند تا با سوء استفاده از وضعيت بسيار نگـران   دولت
مان و مردم زحمتكش آن    شان را بر ضد ميهن هاي پليد كننده كنوني، هدف

به مرحله اجرا درآورند. محمد خاتمي به هنگامي كه وزير ارشـاد بـود، در          
آن را منتشر كرد، اظهار داشت:  69بهمن  18سخناني كه روزنامه اطالعات 

توانيم بگوييم ديگراني كه مـا   خواهيم اسالم رايج شود، فقط نمي ما اگر مي” 
پسنديم، هيچي نگويند و هيچ كاري نكنند. بلكه ما بايد كاري كنيم كه   نمي

حرف برتر را داشته باشيم و بزنيم. دنيا دنياي رقابت و مسابقه است. شـمـا       
توانيد بگوييد هيچكس در اين ميدان نباشد و من تنهايي بـدوم و اول       نمي

البته ما حدودي ” محمد خاتمي در قسمت ديگري از سخنانش گفت:  “  شوم. 
بنديم. انقالب ما اسالمي است و مبناي نظـام    داريم كه به شدت به آنها پاي

با ايـنـكـه    “  ما اسالم است. هر چيز كه اسالم را به خطر اندازد ممنوع است.  
ها مي گذرد،  هنوز هم بخش دوم سخـنـان    بيش از بيست سال از اين گفته

او بر تفكر فعاالن سياسي درون حاكميت و از جمله اصالح طلبان، حـاكـم     
است. بر چنين بسترهايي است كه ما همچنان رويكردهايي مـبـتـنـي بـر           

هاي سياسي را شاهديم. و متأسفـانـه     زني در باال براي رسيدن به توافق چانه
 اين رويكرد و بينش باعث گرديده كه در رابطه با شركت كردن در انتخابات

توجهي بيش از حد نشـان   -همچون گذشته  -پيشِ روي به اين گونه نگاه
اي    داده شود. اخيراً مصطفي تاج زاده، در ارتباط با سخنان اخير علي خامنـه  

اش به] مشهد، ضمن دعوت از محمد خاتمي براي نـامـزد       در [سفر نوروزي 
در ” شدن در انتخابات آينده رياست جمهوري، در قسمتي از پيامش نوشت:    

مورد پيام نوروزي رهبر نيز تصور مي كنم اين اولين بار ظرف چهـار سـال     
اند. اميدوارم كه اين   گذشته است كه ايشان از موضع رهبري سخنراني كرده

امر مقدمه برپايي انتخابات آزاد، سالم، عادالنه و قانوني باشد كـه در ايـن       
صورت از ايشان سپاسگزار خواهيم بود ولي اگر خداي ناكرده اين سخنرانـي  
در حد حرف باقي بماند و در عمل انتخاباتي مهندسي شده و يك اسـبـه و     
فرمايشي برگزار شود، نه تنها مسوليت برگزاري چنين انتخاباتي با شـخـص   
ايشان خواهد بود بلكه عواقب انتخابات رسوا دامنگير وي خواهد شد و همـه  

 “ بايد مستقيما ايشان را مخاطب و مسول وضعيت كشور بدانند.
اي كه رويدادهاي ميهن را در داخل و خـارج از       نيروها و فعاالن سياسي

هـاي   گيري مي كنند مطلعند كه چندي پيش تني چند از شخصيت كشور پي
اي ولي فقـيـه    خامنه اند مالقاتي با علي طلب ناميده سياسي كه خود را اصالح

طوركامل و دقيق منتشـر نشـده      رژيم داشتند. با اينكه جزييات اين ديدار به 
شك مورد بـحـث قـرار         است، اما موضوع انتخابات رياست جمهوري بدون

گرفته بود. اسحاق جهانگيري، وزير صنعت دولت خاتمي، كه در اين ديـدار     
اسفندماه، آن را مـنـتـشـر      27حضور داشت، در سخناني كه روزنامه آرمان، 

كرد، در اين ارتباط با اشاره به اينكه اصالح طلب كسـي اسـت كـه بـا             
اشـاره   88جمهوري اسالمي و انقالب گره خورده است، به حوادث انتخابات 

مي كند و در قسمتي از سخنانش به نقد اصالح طـلـبـان مـي پـردازد و            
ها قطعاً در كم شدن اعتماد نظام به ايـن جـريـان         اصالح طلب” گويد:   مي

اند. عذرخواهي چيز خوبي است. اين كه انسان در مقابل    سياسي نقش داشته
مردم و نظامي كه به گردن او حق دارد، عذر خواهي كند، چيز بدي نيسـت.  

هـاي     ها عذرخواهي نمي كنند را بايد به نشـسـت     اين كه چرا اصالح طلب
جهانگيري در جواب ايـن سـوال كـه:        “  ها واگذار كنيم.  گفتماني بين جناح

اي كـه       تاكيد ويـژه ”...  يي اداشتند؟ گفت:   رهبري در اين ديدار چه توصيه

 ادامه  انتخابات رياست جمهوري ...

داشتند اين بود كه كساني كه جمهوري اسالمي را قبول ندارند را از خـودتـان   
براي اينكه فضاي سياسي ايران براي انتخابات پيشِ روي بيشـتـر   “  دور كنيد.

روشن شود، سخنان محسن هاشمي رفسنجاني، در مصاحبه با خـبـرگـزاري      
ترين نـيـاز كشـور در           برانگيز است. او در باره مهم  اسفندماه، تامل 27مهر، 

گرايي. به نظـر    آل گرايي و ايده گرايي، عمل واقع” دهد:   شرايط فعلي، جواب مي
ها و حضـور هـمـه           من در حال حاضر كشور به جلوگيري از افراط و تفريط

ساليق در قدرت نياز دارد، چرا كه هشت سال است كه در كشور رويه افـراط  
او در ادامـه سـخـنـانـش، در بـاره                 “  و تفريط در پيش گرفته شده است. 

طلبان در انتخابت رياسـت جـمـهـوري،        اش از نحوه حضور اصالح بيني پيش
براي حضور اصالح طلبان و نه با استفاده از نيروهاي درجه دو،   ”...  گويد:   مي

چراغ مثبت يا سبزي از طرف نظام الزم است. ولي بـه نـظـر [مـي رسـد]              
توانند چنين ريسكي را پذيرا باشند. حـتـي آنـهـا         ها نمي اصولگرايان و دولتي
اهللا هاشمي رفسنجاني در انتخابات نيز هستنـد، زيـرا كـه         نگران حضور آيت

همين دو اظهار نظر بـه    “  سادگي قدرت اجرايي را واگذار كنند.  خواهند به نمي
دهد كه، عزمي براي تمكين به خـواسـت مـردم از سـوي            خوبي نشان مي

ماه، به نقل از علي فالحيان،  فروردين 5گران وجود ندارد. خبرآنالين،   سركوب
سيد محمد خاتمي ” درباره شركت محمد خاتمي در انتخابات نيز اظهار داشت:  

در انتخابات براي حضور در صحنه انتخابات با دو مشكل اساسي مواجه است. 
اول اينكه بايد موضعش را در خصوص فتنه اعالم كند و دوم اينكه منـتـظـر    

 “  ها براي ميزان مقبوليتش نزد مردم است. اعالم نظرسنجي
اصولي با دعوت از محمد خاتمي براي نامزد شدن در انـتـخـابـات      طور ما به

رياست جمهوري مخالف نيستيم، و معتقديم كه چنين رويكردي با توجه بـه    
وجود آورد كه براي بسيج  تواند اين اميدواري را به وضعيت جاري در ميهن مي

مان را تهديد مي كند زمينه را    رفت از خطري كه ميهن منظور برون ها به توده
كند، اما بسترِ حضور و فعاليت در اين زمينه به پشتيباني از بـدنـه        فراهم مي

يي كه در آن بتوان  گونه نشانه هاي باال، هيچ اجتماعي وابسته است. طبق داده 
اين تحليل را گنجاند كه رژيم واليت فقيه با حضور اصالح طلبان و در صـدر  
آنان محمد خاتمي مخالفتي ندارد، نمي توان مشاهده كرد، اما اگر بخـواهـيـم    

بينانه به روندهاي سياسي داشته باشيم و سخنان نقل شـده در     نگاهي خوش
باال را نظرهاي شخصي افراد قلمداد كنيم و قبول كنيم كه حضـور اصـالح       

شود كه، نحوه حضـور     طلبان بدون مانع خواهد بود، باز اين سوال پرسيده مي
از طريق چه سازوكارهايي انجام خواهد گرفت؟ بنابراين، در صـورت وجـود       
چنين احتمالي، مسئله مهم و كليدي براي نيروهاي مترقي نمي تواند و نبايـد  
صرف شركت در انتخابات و به راي دادن منحصر باشد. بـراي نـيـروهـاي          

عـبـارتـي       مترقي، مالك و اساس بايد برنامه سياسي آن كانديدا باشد، يا بـه 
ها، نيازها،  خواست -به صورتي روشن و آشكار -يي بايد باشد كه  ديگر، برنامه

هاي جنبش و مردم در آن گنجانده شده باشد تا بر پايه آن بتوان بـه   و دغدغه
ساله اصالحات و چه قبل و    8ارزيابي پرداخت. ولي فقيه رژيم، چه در دوران  

چه بعد از آن، از تمامي ابزارهاي سركوب استفاده كرده و گزينه عدم تمكيـن  
را برگزيده است. چنانچه رويكردهاي مثبت مبتني بر تكيه به توده هـا نـزد        

اي كه هنوز دغدغه حفظ نظام را در اولويت قرار مي دهند بـه     فعاالن سياسي
بينش غالب تبديل شود، با اطمينان مي توان اذعان داشت كه صحنه سياسي 

هاي كمي و كيـفـي خـواهـد شـد. بـرخـالف                ايران شاهد تغييرها و تحول
اند كه جنبش مردمي  هايي كه در صدد پذيراندن اين تفكر گمراه كننده تحليل

هاي رژيم را ندارد، ما معتقديم كه جنبش مردمي ايران  توان مقابله با سركوب

 5ادامه  در صفحه 
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جهـت   است. بي  خواران افتاده  چنگ زمين هاي مرغوب به زمين
نيست كه درجريان همايش ملي خاك و كشـاورزي پـايـدار،      

هاي كشـاورزي و     كارشناسان كشاورزي از ابعاد تخريب زمين
شدت انتـقـاد كـردنـد.        مهاجرت دهقانان به حاشيه شهرها به

درهمايش مـلـي     ” ساخت:   ، خاطرنشان91اسفندماه  18ايسنا، 
هزار هكتار زمـيـن      200خاك و كشاورزي پايدار مطرح شد؛ 

است. عضو هيات عـلـمـي         كشاورزي زيرشهرها مدفون شده
موسسه تحقيقات آب و خاك جهاد كشاورزي كشور مـيـزان     

كـرد...      ميليون هكتار اعالم 18/8اراضي قابل كشت ايران را 
درصد شهرهاي ايران روي اراضـي قـابـل        70درحال حاضر 

كشت ايجاد شده و دركنار منابع آب و كشاورزي توسعه پـيـدا   
هزارهكتار از اراضي قابل كشـت،    4اند كه ساليانه حدود  كرده

ميليـون   4/  3گيرند... بيش از     شهر قرار مي در زير شش كالن
هاي مختـلـف    هكتار اراضي در كشور وجود دارد كه در استان

حاصل ايـن وضـعـيـت         “  اند.  واقع شده و تغيير كاربري يافته
دار و بنيـادهـاي    زمين اندوزي شماري بزرگ سودجويي و ثروت
روزي، و مهـاجـرت    ها، و در مقابل،  فقر، تيره انگلي حامي آن

 پناه و زحمتكش است! دهقانان بي
، درگـزارشـي از اوضـاع وخـيـم              91بهمن ماه  28ايلنا، 

مشـكـالت   ” بود:    خرابي دهقانان، تاكيد كرده كشاورزي و خانه
كـنـد. عـدم        معيشتي كشاورزان، آنها را وادار به مهاجرت مي

وجود آب  و معضالت توليد براي كشاورزاني كه در بـرخـي       
تـا     50هـاي     نفره اقدام به گرفتن وام 20هاي  موارد در گروه

آفرين شـده، سـررسـيـد        اند، مشكل ميليون توماني كرده 100
هاي اخذ شده تـوسـط كشـاورزان و عـدم بـه               اقساط وام

هاي عامل نسبت بـه     بودن توليد باعث گرديده تا بانك صرفه
وصول معوقات گيرندگان [يعني دهقانان فقير] اقدام كـرده و       

ها مـواجـه    هاي بانك در بسياري از موارد كشاورزان با اجراييه
شدند كه اين موضوع وضعيت معيشتي كشاورزان را تـحـت       

  است و در برخي از موارد باعث ازهم پاشـيـده    الشعاع قرارداده
 18درهمين زمينه ايسنـا،    “  است.  ها نيز شده  شدن زندگي آن

، با اشاره به اعتراض دهقانان به اعـمـال فشـار      91اسفندماه 
هـا     گيري غيرقانوني بانك سخت” بود:    ها يادآوري كرده بانك

براي ارايه تسهيالت به كشاورزان؛ يكي از مشكالت اساسـي  
هاي سـنـگـيـن بـراي ارايـه              بخش كشاورزي تعيين وثيقه

ايـن  “  هـاسـت.      تسهيالت به كشـاورزان ازسـوي بـانـك          
داران و بنيادهاي انـگـلـي بـراي        زمين است كه بزرگ درحالي

ها از تسهيالت  هاي مزروعي و تغيير كاربري آن تصاحب زمين
ترين مانع برخوردارند. برخـورد    بانكي بدون كمترين و كوچك

ها و اصوالً سيستم بانكي با دهقانان زحمتكش و حضـور   بانك
داران در روستاها نشانه  زمين تر بنيادهاي انگلي و بزرگ پررنگ

داران اسـت       تمركز بيش از پيش اسباب توليد در دست زمين
هاي اصلي فقر دهقانان و در نتيجه  توان آن را از عامل كه مي

مهاجرت آنان از روستا به حاشيه شهرها دانسـت. وضـعـيـت        
زندگي و معيشت دهقانان زحمتكش ميـهـن مـا آنـچـنـان           

، در گـزارشـي       91آذرماه  18ناگواراست كه خبرگزاري ايلنا، 
ميليون نفر جـمـعـيـت      27درحال حاضر ” بود:   مشروح، نوشته 

نصيب هستـنـد.    روستايي از تغذيه صحيح محصوالت خود بي
زندگي، مرگ و مير،  عـدم بـهـداشـت            سوء تغذيه، اميد به 

شده، عدم تامين درمان، تامين اجتماعـي و مسـكـن،         تعريف
مهاجرت، ترك تحصيل و در كل مدارا با وضعـيـت مـوجـود       

تواند افتخاري را نصيب صاحبان مملكت كـنـد... دولـت          نمي
 10محترم از مفاد قرارداد تنظيمي با كشاورزان سرباز زده و     

ميليارد تومان حق انبارداري محصول مـورد قـرارداد را بـه          
 “است.  كشاورزان پرداخت ننموده

چنين است سرنوشت دهقانان ميهن ما درسايه حـكـومـت      
-هاي اقتـصـادي   فقيه! نارضايتي ژرف دهقانان از سياست  ولي

گرانه بـه سـود      اجتماعي رژيم را بايد با كار هدفمند و سازمان
 احياي جنبش دهقاني پيوند زد.

 ادامه  تيره روزي دهقانان ...

فقيـه، خشـم و        هاي آذربايجان غربي و كردستان، از سوي رژيم واليت گسترده در استان
اسـت. در        دوست ازجمله حزب ما را برانگيخـتـه      خواه و ميهن نفرت همه نيروهاي ترقي

هاي ملي راستين و  راه درست تقويت پيوندها ميان جنبش  رويارويي با سياست رژيم، يگانه
اسـت. در دام             مردمي با مبارزه سراسري مردم برضد استبداد واليي و مداخله خـارجـي  

هايي نادرسـت، آب     هاي ارتجاع و امپرياليسم نبايد افتاد، و با درپيش گرفتن سياست توطئه
هاي ساكن ايران جداي ازهـم   يك از خلق به آسياب دشمنان مردم نبايد ريخت. منافع هيچ 

 نيست.  
فقيه و دشمنان سربلندي و آزادي مردم ايران اسـتـفـاده      از تفرقه ملي فقط رژيم واليت

برند. حزب ما در برنامه نوين، تصويب شده در ششمين كنگره، بارديگر بـا صـراحـت          مي
ها  ملي، و برابري حقوق كامل آن ها، الغاي ستم تر دفاع قاطع از حقوق ملي خلق هرچه تمام

گواهي تاريخ پرافتخار خـود، هـمـواره         را  مورد تاكيد قرار داده است. حزب توده ايران، به 
است. ششمين كنگره حزب با تصويب بـرنـامـه        ملي بوده  قدم و استوار لغو ستم مبارز ثابت

هاي كـار و       بنديِ حزب توده نوين، كه در آن بر مسئله ملي تاكيد شده است، بارديگر پاي
 هاي ساكن ايران در معرض داوري قرار گرفته است. زحمت به حقوق و منافع خلق

كرد. ايران ميـهـن     ايم، و مبارزه خواهيم  ملي و همه مظاهر آن مبارزه كرده ما برضد ستم
است. حزب ما با احساس مسئوليت ميهني و طبـقـاتـي خـود         هاي آن  مشترك همه خلق

ملي و  كند. ما هم ستم  ها طرح مي مسئله ملي را در چارچوب برابري كامل حقوق همه خلق
اجتماعي و    -گيريم و هم پيوندهاي ژرف تاريخي هاي ملي موجود را درنظر مي محروميت

هاي ايران را، و    فرهنگي، و نيز منافع عمده مشترك سياسي و اجتماعي موجود ميان خلق
 كنيم!  ناپذير پيكار مي ملي استوار و خستگي براين پايه در راه لغو ستم

 ادامه مبارزه در راه لغو ستم ملي  ...

هاي گوناگون امروز، مثالً ويراني محيط زيست به سبب شـيـوه      ها و دشواري براي مسئله
هاي مشخصي درآوريم، اما روزا لوگزامبورگ نشان داده اسـت كـه      حل كاركرد صنعت، راه

پرداز و مفسر تاريخ دارد، شيـوه   هاي مشخصي كه در مقام نظريه ماركس، به موازات بينش
داري،    ويژه در زمينه شيوه تحليل سرمايه جا گذاشته است، به اي نيز از خود به تحليل علمي

هاي آغازين سده نوزدهم، مـاركـس    اش. در سال  تكامل تاريخي آن، و سازوكارهاي دروني
يافته را تشخيص داد. بررسي دقيـق آثـارش نشـان          سرشت انقالبي طبقه كارگرِ سازمان

هاي سياسي در مبارزه براي عدالت اجتـمـاعـي     دهد كه او با تيزبيني به تشكيل جنبش مي
كـه   1895كه كارل ماركس درگذشت و سال  1883توجه و تمايل داشت. در فاصله سال  

المللي سوسياليستي رشد عظيمي يافـت. در ايـن         فردريش انگلس درگذشت، جنبش بين
زبان مختلف منتشـر شـد.      15بار و به  75كم  دست “ مانيفست كمونيستي” فاصله زماني، 

پس از مرگ ماركس، انگلس بسياري از آثار ماركس را براي نخستين بار ويرايش كـرد و    
يي از آثار قبالً منتشر شده ماركس را انتشار داد. يكي از نخستين آثاري كـه    هاي تازه چاپ

نـوشـتـه بـود.        1848بود كه ماركس آن را در سال  “ تزهايي درباره فويرباخ” منتشر شد، 
توصيف كرد. او در اينـجـا بـه        “ بيني نوين هاي درخشانِ جهان جوانه” انگلس اين تزها را 

(پراتيـك) اشـاره         “ عمل” و  “ فعاليت حسي انسان” روش درك واقعيت و تاريخ به صورت 
دارد. در يازدهمين و آخرين تز ماركس درباره فويرباخ است كه پيوند ناگسستنـي مـيـان       

فيلسوفان به انحاي گوناگـون  ” بينيم:   جا مي تعالي نظري و كوشش سياسي ماركس را يك
 “اند، ولي نكته بر سر تغيير آن است. فقط جهان را توضيح داده

هاي ماركس و انگلس، در شرايطي كه دائـمـاً در        تا همين امروز هم استقبال از نوشته
هاي سياسي بوده است. اين امر هم در مـورد        حال تغيير است، در ارتباط با تدوين برنامه

هاي پاياني سده نوزدهم و اوان سده بيستم صادق اسـت و       جنبش كارگري اروپا در سال
هم در مورد جنبش جهاني كمونيستي پس از انقالب اكتبر. اينكه آثار ماركس را در عمـل   

گرفتند، هميشه به مبارزات عملي و واقعي، به توازن نيروها، و به جستجو  چطور به كار مي
يي كه در روزگار ما به آثار مـاركـس      هاي عملي بستگي داشت. توجه تازه  براي يافتن راه
تنـهـا    شود، حاكي از آگاهي فزاينده بر اين است كه برقراري دنيايي ديگر نه نشان داده مي
هاي ماركس، اكنون بايد اين پـرسـش    پذير هم هست. در ارتباط با انديشه  الزم، كه امكان

بااهميت را پرسيد كه: در شرايط تغييريافته كنوني، امروزه چه كساني در خط مقدم مبـارزه   
داري قرار دارند؟ در آمـريـكـاي التـيـن،         براي غلبه بر نيروي محركه بربرمنشانه سرمايه

انـد كـه ضـد           هاي چپگرا هستند. در كشورهايي مثل آلـمـان، آن نـيـروهـايـي            دولت
هايي كه براي هستـي   كنند، از جمله در عرصه ها مبارزه مي سازي در همه عرصه خصوصي

اند، مانند مسكن، بهداشت و درمان، و آموزش. همچنين نيروهايـي    و زندگي انسان بنيادي
گري در سياست خارجي مقاومت و مـبـارزه      ها و نظامي را داريم كه ضد قدر قدرتي بانك

اش ارتباط دروني ميـان هـمـه ايـن          پارچه هاي منظّم و يك كنند. ماركس در انديشه  مي
هاي زندگي را نشان داده است. امروزه، زماني كه موجوديت بشر در خـطـر اسـت،        عرصه

 برخورداري از اين دانش اهميت و ضرورتي بيش از پيش دارد.
 

 ادامه ميراث علمي ماركس...
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امكان مطرح شدن راه   
هايي مبـتـنـي بـر        حل
گـو حـكـايـت          و گفت
كـنـد. بـرخـي از           مي

هاي با نفـوذ در     محفل
اياالت متحده بر ايـن    
ــه        ــد كـ ــرنـ ــظـ نـ

هـاي     گـيـري     موضـع 
اياالت متحـده و بـه       
ويژه وزير دفاع جـديـد   

چــاك ” ايــن كشــور،     
جزيره كره، اشتباه بوده است و ممكن اسـت   ، در ارتباط با بحران در شبه“ هاگل

تر كند. واشنگتن اعالم كرده است كـه، در        وضعيت را از آنچه كه هست وخيم
جستجوي يافتن راه حلي ديپلماتيك براي اين بحران است. در اين رابطه اعالم  

ترين متحد جـمـهـوري       شده است كه دولت اياالت متحده از دولت چين، مهم
ها و پـائـيـن كشـيـدن فـتـيلـه              دموكراتيك خلق كره، براي تخفيف مشاجره

خود گرفـتـه اسـت،       يي مهارنشدني و خطرناك به هاي لفظي كه دامنه درگيري
درمياني كند.  جان كري، وزير امور خارجه آمريكا، قرار اسـت    خواسته است تا پا

اش به آسيا در روزهاي آينده، با هـمـتـاي       ريزي شده كه بر سر راه سفر برنامه
، رئيس جمـهـوري كـره      “ پارك جئون هيه“گو كند.   و چيني خود در پكن گفت

جنوبي، نيز قرار است در اين هفته با باراك اوباما در اياالت متـحـده ديـدار و        
شـدت     جزيره كره بـه  گو كند. حزب توده ايران، با هرگونه جنگي در شبه  و گفت

كـارگـيـري       مخالف است، و سخنان غيرمسئوالنه و مقابله جويانه در مورد بـه   
كند. ما معتقديم كـه،    هاي درگير را تقبيح مي اي از سوي طرف هاي هسته سالح

آميز، توجـيـه    هاي تحريك قصد اياالت متحده آمريكا از درپيش گرفتن سياست
ويـژه     منظور كسب هژموني نظامي و بـه    اش در منطقه به تقويت حضور نظامي

هـاي     است. تهديد به استـفـاده از سـالح        “  اي چين جمهوري توده” محاصره 
هاي اياالت متحده آسان سازد. هـمـه       تواند زمينه را براي سياست اي مي هسته
ها و اختالف نظرهاي موجود ميان ايـاالت مـتـحـده و جـمـهـوري               مشكل

منشور سـازمـان     ”آميز، بر پايه  هاي صلح بايست از راه دموكراتيك خلق كره مي
، و با هدف خاتمه دادن به وضعيت جنگي در اين منطقه حسـاس،    ”ملل متحد

 حل و فصل شود.       

ها  پايان يافتنِ تنش ِجهان خواهان
 است!  جزيره كره در شبه

هاي جدي ميان اياالت متحده آمريكا و  جـمـهـوري       گيريِ تنش اوج
در هفته گذشته، صلح را در شرق آسـيـا، و بـه         ،دموكراتيك خلق كره

دنبال آن، سراسر جهان در شرايط تهديد آميزي قرار داد.  اقدام تحريك  
هاي فوق مـدرن   آميز و عامدانه دولت آمريكا در شركت دادن بمب افكن

توانند تسليحات اتمي را حمل و شلـيـك كـنـنـد و           كه مي  -“ 52ب ” 
حال توانايي گريز از شناسائي از سوي سيستم هـاي راداري را         عين در

فرمان حاكم در سئـول،   به در مانور نظامي مشترك با دولت گوش -دارند
شدني جمهوري دموكراتيك خـلـق كـره،         بيني با واكنش شديد و پيش

اين اقدام تحريك  “ پيونگ يانگ” هاي  رو گرديد. مقام  روبه “) ج.د.خ.ك”(
آميز اياالت متحده را اعالم جنگ برضد خود ارزيابي كرده و در اقدامـي  
تالفي جويانه، كه جهان و همسايگان اين كشور در شـرق آسـيـا را            

آتش بس براي پايان دادن به جنگ كره را كـه از    متعجب كرد، قرارداد 
برقرار بوده است، از درجه اعتبار ساقط  دانست. قبل از ايـن    1953سال 

اي را به انجام رساند كه بر  آزمايشي هسته  91ماه  در بهمن “ ج.د.خ.ك   ” 
تري از سوي سازمان مـلـل قـرار         هاي فزاينده تازه اثر آن هدف تحريم

، كه تـنـهـا    “ ج.د.خ.ك   ” ساله   30، رهبر “ كيم جونگ اون” گرفته است.  
چند ماهي است كه پس از مرگ پدرش رهبري اين كشور را به دسـت    
گرفته است، هفته پيش اعالم كرد كه، عملكرد تهديدآميز اياالت متحده 
در حكم اعالم جنگ به اين كشور اسـت، و در صـورت گسـتـرش               

اي براي رويارويـي   هاي هسته از موشك “ ج.د.خ.ك   ” تهديدهاي آمريكا، 
 با آن استفاده خواهد كرد.  

ماه اعالم كرد كه، قصد دارد رآكـتـور    فروردين 13در روز “  ج.د.خ.ك   ” 
منظور افـزايـش    پلوتونيوم خود را كه مدتي طوالني تعطيل بوده است، به

اي دوباره راه اندازي كند. سخنگوي اداره كـل انـرژي       توليد مواد هسته
“  تنظيم و راه اندازي مجـدد ” گفت كه، دانشمندان “  ج.د.خ.ك   ” اي  هسته

، و از جـملـه رآكـتـور         “ نيونگ بيون” اي اصلي كشور در  مجتمع هسته
سرعت آغاز خواهـنـد    پلوتونيوم و يك كارخانه غني سازي اورانيوم، را به

منظور حـل و فصـل        اين اقدام در اساس به“كرد.  اين سخنگو گفت:   
اي را  مشكل حاد كمبود برق اين كشور است، ولي نيروهاي مسلح هسته

اين رآكـتـور در     “  نيز هم در كيفيت و هم در كميت تقويت خواهد كرد. 
المللي  كار كرد، اما فعاليت آن در جريان مذاكرات بين آغاز به 1986سال 

بـرده     متوقف شد.  سخنگـوي نـام      2007اي در سال  خلع سالح هسته
 “كار راه اندازي مجدد تسهيالت بدون تاخير آغاز خواهد شد. “گفت: 

كميته مركزي حزب كارگران جمهوري دموكراتـيـك خـلـق كـره           
اي    هاي هسـتـه   ماه، هشدار داد كه، سالح فروردين 11همچنين در روز 

از آن دسـت    “  ميلياردها دالر”ازاي  است، و دولت حتي به“ حيات ملت”
در صدد “  ج.د.خ.ك   ” هايي در دست است كه دولت  نخواهد كشيد. نشانه 

محدود كردن، و در نهايت، لغو موافقتنامه همكاري اقتصادي ميـان دو    
در  “ كـائسـونـگ   ” كشور[ كره شمالي و كره جنوبي] در شهرك صنعتي     

 شمال منطقه غيرنظامي مرزي دو كشور است.  
ماه، در پيامي  فروردين 16فيدل كاسترو، رهبر انقالبي كوبا، روز جمعه 

دادن    جزيره كـره و روي      ها در شبه خواست تا از شدت يافتن خصومت
جنگي ميان دو كره جلوگيري شود. او در مطلبي كه در مطبوعات كـوبـا    

جـزيـره    اگر جنگي دربگيرد، مردم هر دو بخش شبه” منتشر شد، نوشت:  
هـا     كـدام از آن      آنكه اين درگيري براي هيچ قرباني آن خواهند شد، بي

سودي دربرداشته باشد. جمهوري دموكراتيك خلق كره با كوبا هميـشـه    
اي داشته است، و كشور كوبا همواره  با اين كشور بوده و    روابط دوستانه

خواهد بود؛ حاال كه اين كشور[كره دموكراتيك] دستاوردهاي علمـي و      
اش را نسـبـت بـه             فني خود را به نمايش گذاشته است، ما وظـيـفـه   

كشورهايي كه همواره دوستان بزرگ اين كشور بوده اند بـه خـاطـرش      
 70ويژه بر زندگي بيش از  آوريم؛ و از ياد بردن اينكه چنين جنگي به مي

جـاسـت؛ اگـر         گذارد، ظالمانه و نابـه  درصد از ساكنان اين سياره اثر مي
اي با اين خصوصيت برپا شود، دولت دوم  باراك اوباما در سيلي  درگيري

ترين چهره تاريـخ   شود كه او را در مقام منحوس از نمادهايي مدفون مي
اياالت متحد در نظرها خواهد نمايانيد. وظيفه روي گرداندن از جنگ نيز  

هايـي   در روزهاي گذشته نشانه ”مربوط به او و مردم اياالت متحد است. 
هايي محسوس از سوي اياالت متحده ظاهر شد كـه از       از عقب نشيني

 دست عمل
 

 دست عمل چون رسيد زلف خرد شانه كرد
 پيچش آشفته را مست به ميخانه كرد

         
 زلف عروس خرد شد به تن آراسته
 در بن دستان كار جلوهء مستانه كرد

   
 عقل سبب جوي ما ره به تفكر كشيد
 جوهر صد داده را جمع به پيمانه كرد

        
 گر خرد آدمي حد بشناسد به جان

 در دل هر بي حدي دعوي جانانه كرد
  

 چون به خرابات شد ضد خرابش به نظم
 دمبدم و ناگهان رزم دليرانه كرد

  
 ما باور دوران شكفت“  پوياي”از شك 

 در شك بي باوران پوچي شب النه كرد
 

 پويا  .م. د
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دعوت رفيـق دكـتـر       برگزار شد.  به  “گيت هاي”ويتنام، و چين، در گورستان 
جان كالو، رئيس كتابخانه يادبود ماركس، و رهبري حزب كمونيست بريتانيا، 

در اين مـراسـم    هيئتي به نمايندگي از سوي كميته مركزي حزب توده ايران
گلي بر مزار اين رهبر دانشمند جنبش كـارگـري      شركت كرد، و با نثار دسته

 جهان، به ايشان اداي احترام كرد. 
داشت منزلت كارل ماركس، فردريش انگلس، رفيق و همكار او،    در بزرگ

، در 1883آميزي كه سه روز پس از مرگ ماركس، در سال  در خطابه ستايش
بديل او به علم و مـبـارزه      مراسم تدفين او ايراد كرد، به خدمت عظيم و بي

منـديِ   مند براي پيشرفت جامعه بشري اشاره كرد. انگلس، كشف قانون  قانون
تكوين و رشد تاريخ بشري، يا به عبارت ديگر، ماترياليسم تاريخي، و دوم،     

داري امروزي را ارثـيـه      منديِ حركت ويژه حاكم بر شيوه توليد سرمايه قانون
ماركس دانست، و افزود:  ماترياليسم تاريخي يگانه كشف بـزرگ مـاركـس      

اي را يافت كه بر شـيـوه      منديِ حركت ويژه ماركس همچنين قانون”  نبود.   
اضافه  داري امروزي، و جامعه بورژوايي حاكم است. كشف ارزشِ  توليد سرمايه

يي كمك كرد كه تمام پژوهشگران پيش از    ناگهان به روشن شدن مسئله به
آن، هم اقتصاددانان بورژوايي و هم منتقدان سوسياليست، در تاريكي در پـيِ  

 “ حل كردن آن بودند.
، “ هانس مـودرو   ” سخنران اصلي مراسم امسال بر سر مزار ماركس، رفيق 

و نخست وزير جمهوري دموكراتيك  “ حزب سوسياليست متحد” آخرين رهبر 
اكنون سمت صـدر   “ هانس مودرو” ميالدي، بود.   1980آلمان، در پايان دهه 

آلمان را برعهده دارد. متن سخنراني اين رهبر خوشنام مبـارزان    “ چپ” حزب 
 آيد: راه سوسياليسم در آلمان، در زير مي

*** 
مرگ كارل ماركس بر سر مـزار او گـرد          سال امين صدوسيما امروز در 

ايم تا نسبت به اين انديشمند و انقالبي بزرگ اداي احترام و سـپـاس        آمده
گـذاشـت.      هاي موجود مي چيز را بر واقعيت كنيم. ماركس هميشه بنياد همه 

سال پس از فـروريـزي      23هاي امروز،  بياييد ما هم نگاهي كنيم به واقعيت
سوسياليسم واقعاً موجود. كشورهاي سوسياليستي پيشين در روزهـاي آخـر        

هايي كه داشتند، از سوي اكثريـت   موجوديت خود به علت كمبودها و كاستي
داري ديگر جـدي     شان در حكم بديلي كامياب و پايدار در برابر سرمايه مردم

هـاي     شدند. در عين حال، امروزه بسياري از همان مردم از تجربه  گرفته نمي
رف وجـود جـامـعـه                مثبت آن دوره ياد مي كنند. در مقياس جهـانـي، صـ
ا           سوسياليستي، سرمايه داري را تا حد زيادي در حصار نگه داشـتـه بـود. امـ

اند كه نـظـام    روشني نشان دهنده خطري اكنون رخدادهايي را شاهديم كه به
اقتصادي و اجتماعي كنوني براي آينده بشريت دارد. اين بعد و تحول تازه، از  
لحاظ نظري، در چيرگي نوليبراليسم بازتاب يافتـه اسـت. مضـمـون ايـن             

عيار از بازار در مقام تنها ساختار تنظيم  وار و تمام سازي مذهب ايدئولوژي، بت
سـازي   چيز در زندگي روزمره است. بت كردن بازار يعني خصوصي  كننده همه

هر چيزي كه جزو نيازهاي اساسي همگان است، از خوراك و پـوشـاك و         
مسكن گرفته تا بهداشت و درمان و آموزش. بازار فـقـط يـك هـدف را              

وقفه براي به حداكثر رسـانـدن سـود.       شناسد و بس: تالش مستمرّ و بي  مي
پيامدهاي اين روند در سطح جهان و در منطقه، چه در فقيرترين كشورها و   

شود. امروزه تمـركـز     روشني ديده مي داري غربي به چه در كشورهاي سرمايه
شمار از يك سـو،   يي كم بيش از پيش و فزاينده ثروت و قدرت در دست عده

و افزايش بيش از پيش و فزاينده شمار مردماني در سراسر جهان از سـوي      
شـونـد      برند و حتّي مجبور مي ديگر، را شاهديم كه از فقر و استثمار رنج مي

كشور خود را ترك كنند. آمارهاي موجود در اين زمينه بسـيـار دردنـاك و         
مـيـلـيـاردر (دالري)         497در سراسر جهان  2001اند. در سال   هشدار دهنده

شـد. در        ميليارد دالر بالغ مـي  1/500هاي آنان بر  بودند كه مجموع دارايي
هاشان  نفر رسيد و مجموع دارايي 1/120، عده اين اَبرپولدارها به 2010سال 

ميليارد دالر زد، كه بيشتر از توليد ناخالص ملي كشور آلـمـان    4/500سر به 
هـاي     ميليارد دالر] است. امروزه شمار اندكي از شـركـت     3/600[نزديك به  

بزرگ چندمليتي كنترل بازار عرضه مواد غذايي را در دست دارند. جن زيگلر،  
كه از سـال     “ حق برخورداري از غذا” نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امر 

ها و اطالعات فراواني را در مدت ايـن     كند، داده در اين سمت كار مي 2000
ها گرد آورده است كه حاكي از نفوذ منافع سوداگران و سـودورزان در       سال

المللي است. براي مثال، در سـراسـر     هاي ملّي و بين تنظيم و اجراي سياست
داري هستند كه يـك سـوم      مجتمع (كُنسرن) بزرگ سرمايه   10جهان فقط 

درصد بازار سموم ضدآفت كشـاورزي را در         80هاي كشاورزي و  بازار دانه
مجتـمـع بـزرگ       6درصد بازار كود شيميايي در اختيار فقط  77دست دارند.  

درصد بازار جهاني غلّات تسلط دارند،  85داري بر  است. شش مجتمع سرمايه 
درصد بازار جهاني قهوه را در دست دارند، و سه مجتمع  60مجتمع كنترل  8

 71درصد بازار كاكائو و      80بر 
اند.  درصد بازار موز چنگ انداخته

زميـنـان    به قول رهبر جنبش بي
برزيل در مورد صنعت كشاورزي 

هدف آن نه توليد مـواد  ” جهاني:  
خوراكي، بلكه توليد كـاالهـايـي    
است كه بتوان از آنـهـا پـول          

 “درآورد.
روزا لوگـزامـبـورگ زمـانـي        

ــه  ــن ــزي ــود را         گ ــوج ــاي م ه
تعريـف   “ سوسياليسم يا بربريت” 

هاي  كرده بود. ما بر اساس آموزه 
دانيم كـه نـيـروي         ماركس مي

، حـرص  “ بربريت” برَنده اين  جلو
و آز براي كسب سود اسـت. در     

هاي اخير، همين آزمندي و    سال
خـواران     يي در تهاجم زمين توان به مقياس گسترده سودخواهي فزاينده را مي

در آفريقا ديد، كه به بهانه بارآوري بيشتر، سبب ويراني و تباهي موجـوديـت   
دهقانان شده است. اما اين بارآوريِ بيشتر، سودي براي افراد محلـي نـدارد،      

شان به آن نـيـاز دارنـد.       [سودي] كه بيش از هر كس، خود آنان براي بقاي  
ها براي توليد كاالهاي قابل  اند كه از اين زمين برند، كساني آناني كه سود مي
شـان     ها را در هرجا كه بيشترين سود را نصـيـب   گيرند و آن فروش بهره مي

رحـم و       فروشند. ما اكنون پيامدهاي جهانـي ايـن نـيـروي بـي             كند، مي
گسيخته را در صنعت نساجي يا در بازار امالك شاهديـم كـه هـرگـاه          لگام

دهند. ما به   تركد، مردم خانه و كاشانه خود را از دست مي مي “ حباب امالك” 
خوبي آگاهيم. اكـنـون در       دهنده اين روند، به ها، در حكم شتاب قدرت بانك

داري بازار مالي براي سياستمداران كشورها  بينيم كه، سرمايه سطح جهان مي
را بـا پـول        “ مرتبط با نـظـام  ”هاي  كند. شاهديم كه بانك گيري مي تصميم

دهند. اما جالب است كه در كشورهاي   ماليات دهندگان از مخمصه نجات مي
دانند و بـا وجـود        نمي “ مرتبط با نظام” يي  اروپاي جنوبي، بيكاري را مسئله

درصد رسيده است، حاضر نيستـنـد    50اينكه بيكاري در ميان جوانان به مرز 
براي حل اين مسئله پول خرج كنند. آيا نظام اقـتـصـادي و اجـتـمـاعـي             

تر از اين هم دارد؟ بايد گفت آري. در كشورهـاي    هاي شوم داري جلوه سرمايه
هـاي     اي دوگانه و بـيـمـارسـتـان        غربي، ما اكنون نظام بهداشت و درماني

كنـد كـه      ها بخش حسابداري تعيين مي خصوصي شده را شاهديم كه در آن
هـا     ها از همه پرسودترند و بايد انجام شوند! در اين بيمارسـتـان   كدام معالجه

 تندرستي و بهزيستي بيماران معيار نيست. معيار، سود است.
هـاي     توان در مجتـمـع   ديگر نمايش اين نيروي محرّكه ضدانساني را مي

تا  1990صنعتي بسيار سودآور و بسيار قدرتمند سياسي ديد. از سال   -نظامي
درصد افـزايـش    30هاي نظامي در سطح جهان به اندازه حدود  كنون، هزينه

هاي نظامي در ده سال گذشته بيش از دوبرابـر   يافته است. در آمريكا، هزينه 
جاي دنيا براي تأمين  شده است! اين كشور از گسيل نيروهاي نظامي به همه 

اش    و تضمينِ منافع اقتصادي خود و حفظ سركردگي نظامي و سـيـاسـي       
هـا را زيـر          انگيزتر اينكه، همه اين سودورزي كند. و باز شگفت  استفاده مي

برند. نتيجه ايـن    پوشش نياز به برقراري دموكراسي و حقوق بشر به پيش مي
هـاي     دولـت ” ثباتي فزاينده و      ها تا كنون چيزي نبوده است جز بي سياست
 هاي آن است. عراق يكي از نمونه .“ضعيف

داري از سال  شتاب سريعي كه گسترش نظام اقتصادي و اجتماعي سرمايه
به اين سو داشته است، پيامدهاي ناگواري براي كل فضاي زنـدگـي      1990

تجربه نسبت به پيامدهاي نگران كننده  بشر داشته است. البته مردم جهان به 
اند كه اسـاس نـظـام       يي نرسيده اند، اگرچه هنوز به نقطه اين روند آگاه شده

داري را زير عالمت سؤال ببرند. جوزف استيگليتز، برنده آمريـكـايـي      سرمايه
و “  بهاي نـابـرابـري   ” جايزه نوبل اقتصاد، كتابي نوشته است با عنوان اصلي:  

شده امروز، آينده ما را در معرض نابـودي   چگونه جامعه تقسيم”عنوان فرعي: 
لوحانـه صـرفـاً       از ديد او ظاهراً ماركس اهميتي ندارد. او ساده  .“ دهد قرار مي

خواستار انجام تغييرهايي در چارچوب سيستم دموكراتيك آمريكاست. اما او    
دهد و    هاي اخير را پيگيرانه نشان مي در عين حال سرشت ويرانگر دگرگوني

ها در  درصدي 99كند كه صداي  ستريت] حمايت مي  وال“[ تسخير” از جنبش 
هاي حاكم آمريكا نماينده آنند. نكـتـه     اي است كه محفل درصدي 1برابر آن 

 -مردم خشمگـيـن اسـپـانـيـا          -“ برآشفتگان” جالب ديگر اينكه، او در كنار 
هـاي او     كند. ماركس بازگشته است، و انديشه  ايستد و از آنان حمايت مي مي

بينـيـم كـه       هاي بورژوايي آلمان نيز مي همچنان تازگي دارد. حتّي در رسانه 
شود. توجه به او به طورِچشمگـيـري     هاي ماركس اشاره مي وفور به انديشه به

افزايش يافته است. ممكن است كه  
ما نتوانيم از درون آثـار مـاركـس        

 ادامه  ميراث علمي ماركس...

 7ادامه  در صفحه 

 رفيق مودرو (با كاله) در  حال سخنراني
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ششمين كنگره  و برگزاريِ سي
 حزب كمونيست فرانسه

سي وششمين كنگره حزب كمونيست فرانسه  به مـدت چـهـار روز، از            
) با حضور هشـتـصـد       2013فوريه  10تا  7نوزدهم تا بيست دوم بهمن ماه (  

هاي پايه حزب برادر، در پاريس برگزار شد. اين كنگره بـه      نماينده از سازمان
هاي سياسي، اقـتـصـادي، و         مدت چهار روز با دقت و موشكافي تمام مسئله

اجتماعي مطرح براي طبقه كارگر و زحمتكشان فرانسه را مورد بررسي قـرار    
داد. به دعوت حزب كمونيست فرانسه، هشتاد و چهار هيئت نمـايـنـدگـي از        

هاي كمونيست و كارگري از سراسر جهان در اين كنگره شركت داشتند.  حزب
، دبير اول حزب كمونيست فرانسه، در روز     “ ير لوران پي “ در اين مورد، رفيق

هـا     پس از مـدت  “ هاي نمايندگي خارجي، گفت:  دوم كنگره در ديدار با هيئت
است كه چنين شماري از مهمانان خارجي در كنـگـره حـزب مـا شـركـت             

به دعوت حزب كمونيست فرانسه، نماينده كميته مركـزي حـزب     “   كنند.  مي
توده ايران نيز در اين كنگره شركت كرد. رهبري حزب ما در پيامي مـفـصـل     

وششم حزب كمونيست فرانسه از جمله اظهار  خطاب به نمايندگان كنگره سي
هاي رفيقانه خـود را بـه          كميته مركزي حزب توده ايران شاد باش:“ داشت 

دارد. ما موفقيت كامل   وششمين كنگره حزب كمونيست فرانسه تقديم مي سي
يـي دشـوار كـه         تان در راه مبارزه هاي حزب كنگره شما را در تدوين سياست

هاي اجـتـمـاعـي در        شان تالش براي صلح، دموكراسي، و پيشرفت ترين مهم
خـواهـيـم از ايـن          كنيم. همچنين مي  فرانسه و سراسر جهان است، آرزو مي

مـان بـا      فرصت استفاده كنيم و بگوييم كه، به روابط طوالني زمان و برادرانه
كنيم. حزب توده ايران از همبستگي پيگير   حزب  كمونيست فرانسه افتخار مي

و گسترده حزب كمونيست فرانسه با مردم زحمتكش ايران، نيروهاي متـرقـي   
شان براي صلح، دموكراسي، و    در ايران، و به ويژه حزب توده ايران، در مبارزه

 “  كند. عدالت اجتماعي، قدرداني مي
شود:  كميته مركزي حزب توده ايران، در بخش ديگري از پيامش يادآور مي

طـور   شود. به  سي و ششمين كنگره شما در دوراني بسيار دشوار بر گزار مي ...” 
داري بر لبه پرتگاه ركـودي   آشكار و ناگزيري مشخص است كه جهان سرمايه

داري از    ها براي بيرون كشاندن اقتصاد سرمايه ژرف ايستاده است. همه تالش 
چـه كـه در حـكـم              اند. آن  ثمر مانده بحران چند جانبه اقتصادي و مالي بي

هاي بزرگ آغاز شده بود در حال حاضر به ورشكستـگـي    ورشكستگي شركت
هـاي     هاي اقتصادي تبديل شده است. بسياري از كشـورهـا نسـخـه        سيستم

كشانه را براي بيرون كشاندن اقتـصـاد   “  رياضت” هاي  نوليبرالي تحميل اقدام
هاي مبتنـي بـر ريـاضـت          اند. در عمل، اقدام  كار بسته خود از ورشكستگي به

اقتصادي، با انداختن تمام بار  بحران بر دوش طبقه كارگـر و شـهـرونـدان         
ها همـچـنـيـن      ها را بيشتر كاهش داده است. اين اقدام  عادي، قدرت خريد آن

تر  هاي اقتصادي انجاميده، و به وخيم خود به كاستن و از نفس انداختن فعاليت
در پيام كميته مركـزي  “  كردن كسري بودجه و افزايش آن كمك كرده است. 

حزب مان همچنين به شرايط دشوار مبارزه مردم و نيروهاي ترقي خواه ايران 
با رژيم ديكتاتوري حاكم بر كشور اشاره شده است، و بر صراحت تـحـلـيـل       

مان در ضرورت مبارزه براي اصالحات بنيادين در كشـور، هـمـچـون          حزب
ضرورتي كليدي، تأكيد شده است.   در روز دوم برگزاري كنگره، خبر دردناك  
و خشم برانگيزي در صحن اجالس كنگره به اطالع شركت كنندگان رسـيـد.   

، شخصيت مبارز با متعصبان مذهـبـي   ”شُكري بالعيد“كارانه  خبر ترور جنايت
هاي محبوب مردم تونس، تأثر عميق حـاضـران را        گرا و يكي از چهره اسالم

برانگيخت، و شركت كنندگان در كنگره براي اداي احترام به او، در مـيـان         
شان را به مبـارز   بار، بپاخاستند و باالترين احترام انترناسيوناليستي سكوتي اندوه

نمـايـنـدگـان       نمايش گذاشتند. باالترين احترام انترناسيوناليستي  باخته، به جان
كـه چـنـد روز           -باخته كُـرد  كنگره همچنين نسبت به سه زن مبارز و جان

 -هاي دولت تركيه در پاريس به شهادت رسيده بودنـد  تر، به دست عامل پيش
يي به ياد آنان خواند. نمـايـنـدگـان       نيز ابراز گرديد، و زن كُرد هنرمندي ترانه

جبهه “شده، از جمله نماينده كُردهاي تركيه، سفير  هاي دعوت يي از حزب پاره
 در فرانسه، نيز در كنگره سخنراني كردند.   ”بخش فلسطين آزادي
، دبيركل ملي حزب كمونيست فرانسه، در گـزارش  ”ير لوران پي“رفيق     

طورقطع به حساب  هاي ما در كنگره به رفقاي عزيز، تصميم” به كنگره، گفت:  
خواهند آمد و مؤثر خواهند بود. كارگران و جوانان روي ما حساب خـواهـنـد       

ها فزون از حـد اسـت.        هاي موقتي و رنج و عذاب توده كرد. بيكاري و شغل 
هدر رفـتـه نـيـز        هاي به ها و فساد نزد سود جويان، و همچنين ثروت رسوائي

هـايـي    هاي فراواني براي زيستن به شيوه ها، امكان فزون از حدند. دربرابر اين 

ديگر و بهتر در اين جامعه  نيز وجود دارد. در بهار گذشتـه مـردم مـا بـه            
دگرگوني راي دادند. آنان حق داشتند، به چنين راهي اعتقاد داشتند. ما امروز   
براي ياري رساندن به پيشرفت و به جلو بردن كشور و همراه با آن بـراي      

ايم. ما روي شـمـا         منظور غلبه بر بحران، در اينجا گرد آمده يافتن راهي به
وششمين كنگره، ما بايد فقط فـكـري      كنيم. با گشايش كار سي  حساب مي

مـان در       يگانه در سر داشته باشيم، و آن عبارت است از اين كه: براي خلق 
فرانسه مفيد باشيم،  و نيز براي همه آناني كه در كشور ما، در اروپـا، و در      

اي بهتر، براي بيرون آمدن از دنـيـاي      سراسر جهان، هر روزه، براي زندگي
هايي تازه  در مسـيـر آزادي،          ها، براي گشودن راه عدالتي ها و بي نابرابري

هاي اجتماعي، و براي صلح و آزادي مي رزمند، مفيـد   همبستگي، و پيشرفت
ايم كـه   ايم كه از سوي كساني انتخاب شده ما امروز هشتصد نماينده” باشيم. 

هاي ما بـراي   هاي ما دوخته است. تصميم  چشم انتظارشان به تصميم گيري
اينكه موثر باشند، بايد پردامنه و وسيع باشند، زيرا كنگره ما با استثـنـاهـاي    

شود: نخستين استثنا، عبارت از بحران بزرگ تمـدنـي،     يي برگزار مي گانه سه
كه  -شده است داريِ جهاني اي تاريخي ميان سيستم مسلط سرمايه روياروئي

با نيازهاي جامعه بشري؛ هـمـان      -برد سر مي ست در بحران به زمان درازي
پيش بيني كرده بوديم. دومين، عبارت از مـرحلـه       2008گونه  كه در سال 

يي از نبرد ما براي دگرگوني در فـرانسـه بـود، كـه بـا شـكـسـت                    تازه
اي كه فـرانسـه از زمـان         نيكالسركوزي و نيروي سياسي مافوق ارتجاعي

آزادي (منظور آزادي از يوغ فاشيسم) تا كنون شناخته بود، آغـاز شـد. بـا             
انتخاب  فرانسوا اوالند و استقرار دولت  آيرول (نخست وزير) و با جايي كـه    

اي در آن قـرار گـرفـتـه اسـت،امـكـان             جبهه چپ در صحن اكثريت توده
اي شتابان. ما   دهد.... وسرانجام، كمونيسمي نوين با دگرگوني     دگرگوني را مي
خواهيم. بـه      روشن ساختمان كمونيسم نسل جديد را  مي طور از اين پس به

اي كه امروز براي نخستين بار در كنـگـره    هاي نمايندگي شمار فراوان هيئت
كنند توجه كنيد. حزب ما، در اين چـهـار     حزب كمونيست فرانسه شركت مي

طورعميق دگرگون شد. اجرا كنندگان اين نوسازي شماييـد.    سال گذشته، به
كنيم كه شما را از    حضور در اين كنگره شانسي است بزرگ، و ما افتخار مي

سه هزار عضو جديد، به جوانان،  و خود به شمار آوريم. از طريق شما به بيست 
اي و دنياي كار، كه در اين چهار سال اخير به حـزب   هاي توده مبارزان محله

 “  فرستيم. اند، درود مي پيوسته
هاي حزب كمونيست فـرانسـه در      ، با اشاره به ناكامي“ لوران” آنگاه رفيق 

هاي گذشته، گفت: نخست ما تصميم به نوسازي انتخاب كمونيـسـتـي      سال
خود گرفتيم، كمونيسمي از اين پس برگشت ناپذير، در فضائي با اقـتـضـاي    

طورِكامل تغيير كرده است...  و اين آن     دموكراسي، و با درك اينكه جهان به
نـامـم. ايـن          مي “ كمونيسم نسل جديد ” را  چيزي است كه  من امروز آن 

نخستين انتخاب اساسي را ما با انتخاب ديگري همراه كرديم كه همان قدر 
اساسي است، و آن عبارت است از: دنـبـال كـردنِ اسـتـراتـژي نـويـن                   

آوري و تجهيزِ نيرو با هدف برون رفت از حلقه پـيـچ در پـيـچ نـا             گردهم
رو، و      هاي واحد، وسيع، پيش هاي چپ، و بازگشاينده راه برپاييِ جبهه كامي

مترقي براي دگر گون كردن جامعه. اين آن انتخابي است كه راه را بـراي       
توانيم بـگـويـيـم كـه         گشايد. آري، پس از چهار سال ما مي  جبهه واحد مي

ايم اين كنگره يـگـانـه،       ايم.  ما موفق شده  نخستين امتيازها را كسب كرده
ايـم، بـرگـزار         را نديده ها نظير آن  نيرومند، و منسجم را، آن گونه كه مدت

در باره اوضاع جهان، اروپا، و فـرانسـه  بـه            “  لوران“كنيم.  سپس رفيق  
ها را مورد بحث و    هاي مرتبط با آن تفصيل سخن گفت، و مهم ترين مسئله

هـاي     تجزيه و تحليل قرارداد.  نماينده حزب توده ايران، در حاشيه جلـسـه   
هاي دعوت شده به كـنـگـره       هاي نمايندگي حزب كنگره با برخي از هيئت

گو پرداخت  كه يكي از  و وششم حزب كمونيست فرانسه به بحث و گفت سي
گو با رفقاي افغانستان بود. رفقاي افـغـان در بـاره          و ها گفت جالب ترين آن

منظور تشكيل حزبـي   گوهاي مقدماتي به و هاي در حال انجام و گفت كوشش
بخشي گفتند. اين رفقا اطالع دادند كه، در حال حاضـر    هاي اميد واحد سخن

هاي مختلف تشكيل شده از اجـزاي حـزب      ها و سازمان گو بين حزب و گفت
كند كه امـيـد      هاي نهايي خود را طي مي دموكراتيك خلق افغانستان مرحله

رويي در افغانستـان   زودي به سر سرانجامي برسد و حزب واحد پيش است به
هاي چشمگير و معـنـا    جز اين نيز، رفقاي افغاني از دگرگوني به وجود آيد. به 

رئيس  -اهللا دار در ميان مردم افغانستان، از جمله آويختن عكس دكتر نجيب
گـرايـان مـورد         جمهوري فقيد اين كشور پيش از يورش بربرمنشانه اسالم

حمايت اياالت متحده، پاكستان، عربستان سعودي، و جمهـوري اسـالمـي      
هـا   بر ديوارهاي خانه -بار طالبان و القاعده بر اين كشور ايران و تسلط فاجعه

وششمين كنگره حزب كمونيسـت   ها اطالعات جالبي ارائه دادند. سي  و مغازه
داري    هاي سرمايـه  هاي جنجال برانگيز رسانه فرانسه، بررغم تمامي گزارش

هاي گرفته شده در آن، در راستاي قوت بخشـيـدن بـه       در رابطه با تصميم
دهي شده اين حزب در مبارزه زحمتكشان فرانسه براي صلح و  نقش سازمان

 ترقي اجتماعي گام مهمي برداشت.



 918شمارة   1392فروردين ماه  19شنبه دو   11 

آوري هستيم كـه     خود در حال مبارزه با نقش شرم نوبه شما برسانيم كه، ما نيز به
هاي كنوني امپرياليسم برضد سوريه به عهـده   دولت تركيه در جريان اجراي نقشه

اش فشار شديدي  دار كردن حق حاكميت منظور خدشه گرفته است. بر ايران نيز به 
المللـي،   هاي بين هاي امپرياليسم، از جمله تحريم شود. همه مداخله  وارد آورده مي

اند. حزب   اي ايران ندارد، ناروا و نپذيرفتني كه در واقع اصالً ربطي به برنامه هسته
كمونيست تركيه پيوسته تالش كرده است نقشي را كه دولت تركيه در خدمت به 

هايي را كه اين دولت به هدف ارعاب ايران و    كند، و سياست امپرياليسم بازي مي
مجبور ساختن ايران به تسليم شدن در برابر فشارهاي امپريالـيـسـم در پـيـش          

گيري شـمـا نـيـز          طور كه در موضع گيرد، براي ملّت تركيه افشا كند. همان  مي
ها، و    هاي امپرياليستي و مخالفت با آن شود، ميان طرد مداخله روشني ديده مي به

ساالر، هيـچ تـنـاقضـي        حمايت از مبارزه مردم ايران برضد رژيم ديكتاتوري دين
يي انقالبي، اصيل، و صادقانه، مستلزم آن است كه حاكمـيـت    وجود ندارد. مبارزه 

دست در آن، فراتر از منافع نـيـروهـاي خـارجـي و           طبقه كارگر و دهقانان تهي
 بورژوازي داخلي قرار گيرد.

 رفقاي گرامي،
فرستيم و آرزوي بيشترين موفقيت را براي حـزب   به حزب توده ايران درود مي

تان داريم. ما اطمينان داريم كه كنگره شما   شما در برگزاري كنگره تاريخي ششم
 سهم چشمگيري در رهايي مردم ايران خواهد داشت.

 زنده باد سوسياليسم!
 زنده باد همبستگي انقالبي!

 
 كميته مركزي حزب كمونيست تركيه

 
 

 پيام كميته مركزي حزب كمونيست سودان  
 رفقاي گرامي،

درودهاي انقالبي ما را بـه       “ حزب كمونيست سودان” از سوي كميته مركزي 
كنندگان ششمين كنگره حزب توده ايران برسانيد. ما موفقيت كنگره را در   شركت

آن پيرامون شرايط سياسـي پـيـچـيـده در ايـران              هاي  ها و بررسي  همه بحث
آرزومنديم.  ما اطمينان داريم كه برآيند اين كنگره همچون درگذشته، بر شالـوده   

طبقه كارگر، نـيـروهـاي        هاي تواند يكپارچگي تالش نيروي يي عملي مي برنامه
ها بـر ضـد رژيـم           پرست ايران را هماهنگ كند و مبارزه آن دمكراتيك و ميهن

وار پيكار حزب توده ايران براي دمكراسـي،   مند سازد. نقش نمونه  گرا را توان واپس
شـان   هاي هاي گيتي در افزودن به تالش بخش خلق رهايي ملي و اجتماعي الهام

 در مبارزه براي عدالت اجتماعي، سوسياليسم، و صلح گرديده است.
هستيم. ما نيـز    “ حزب كمونيست سودان” ما در تدارك برگزاري ششمن كنگره 

هـاي   گراي سودان بـا چـالـش      ضد رژيم واپس  ترين جبهه براي تشكيل گسترده
ها مـردم هـر دو        روييم كه در بسياري جهت اي همسان روبه سياسي و اجتماعي

گريبانند، كه از جمله از تالش براي همكاري در زمينـه   ها دست به كشور ما با آن
هـا در     گرايان و امپرياليسـت  واپس  جويانه هاي مداخله هاي مشترك، تحرك نقطه

گرا و تهديدهاي صيهـونـيـسـم،      هاي واپس هاي رژيم امور داخلي كشور و دسيسه
آميز بودن كنگـره شـشـم در         توان نام برد. اجازه دهيد بار دگر براي موفقيت  مي

رفت از تنگـنـاهـاي     منظور برون جهت دستيابي مردم زحمتكش ايران به راهي به
هاي مردم زحمتـكـش ايـران خـواسـت           رو و همچنين تحقق يافتن آرمان پيش

صميمانه خود را اعالم كنيم. ترديد نداريم كه حزب توده ايـران نـيـرومـنـدتـر،          
يكپارچه، و هم پيمان با جنبش كمونيستي و كارگري جهان بر ضد امپرياليسم و   

 براي دمكراسي، سوسياليسم، و صلح، نمايان خواهد شد. 
 

 كميته مركزي حزب كمونيست سودان
 

 پيام حزب كمونيست پاكستان
 رفقاي گرامي،

خواهشمنديم درودهاي عميقاً رفيقانه ما را به مناسبت بسيار فرخنده بـرگـزاري   
 ششمين كنگره حزب توده ايران بپذيريد.

هاي مشترك فراواني در تاريخ، فرهنگ، و زبان دارنـد.   مردم دو كشور ما نقطه
قاره ما بوده است. در پاكستان هنوز ادبـيـات       ها سال زبان رسمي شبه فارسي، ده

خوانند. زبان فارسي هنوز زبان مادري هزاران نفـر    فارسي را با عشق و عالقه مي
هاي مشترك در فرهنگ اين منطقه  قدر نقطه راستي آن از مردم پاكستان است. به 

 اند. تعريف كرده “فارسي و هند”شناسان آن را فرهنگ  وجود دارد كه جامعه

ها، مردم پاكستان از جـنـبـه سـيـاسـي نـيـز                غير از اين شباهت به
هاي فراواني با ملّت ايران دارند. سرزمين ايـران بـراي مـدتـي           شباهت

طوالني دژ محكم امپرياليسم بوده است. مبارزه ملت به لحاظ سيـاسـي    
آگاه ايران، امپرياليسم را مجبور به خروج از اين سرزمين مقـدس كـرد.     
متاسفانه خأل ايجاد شده پس از كوتاه كردن دست امپرياليسم از ايـران،    

درنگ از سوي نيروهاي فاشيستي مذهبي پر شد. مردم پاكستان نـيـز     بي
هنوز براي مقابله با نفوذ امپرياليسم بر خاك كشـور خـود سـخـت در           

روهاي چپ پاكستان از ايفاي نقش  تالشند. اما اگر نيروهاي چپ و ميانه 
شايسته و ضرور خود قصور كنند، خطر عيني تصاحب قدرت از سـوي      

 زند. نيروهاي فاشيستي به طور جدي باالي سر مردم پاكستان چرخ مي
حزب توده ايران به خاطر مبارزه خود با رژيم فاشيستي حاكم و برضـد  

 هاي آن شايسته قدرداني است. انديشي هاي ناشي از تاريك جنايت
حزب كمونيست پاكستان به طور كامل از اين مبـارزه پشـتـيـبـانـي         

يي نزديك، مردم ايـران     كند، و اميدوار است كه در نهايت و در آينده مي
 موفق شوند نظامي دموكراتيك و مترقي در كشور خود برقرار كنند.

مردود شمردن و ما همچنين موضع تاريخي حزب توده ايران مبني بر 
ها به ايران بـه   نيروهاي امپرياليستي و تجاوز آنمخالفت قاطع با مداخله 

كنيم. اين موضع بيانگر تفكّر شفـاف    هر دليلي، با نظر مساعد ارزيابي مي
 خدشه رهبري حزب است كه بسيار ستودني است. و بي

هاي امپرياليستي  ويژه منطقه ما در مركز توجه دسيسه تمام جهان و به
آميز سياسي قرار گرفته است. سرانجام بسياري از   هاي خصومت و مداخله
 ها به نتيجه نهايي مبارزه جاري در كل اين منطقه بستگي دارد. مسئله

حزب كمونيست پاكستان اطمينان دارد كه، كنگره ششم حزب تـوده    
دقت مورد مطالعه قرار خواهد داد،  المللي را به ايران وضعيت داخلي و بين

ترين راهبرد (استراتژي) را براي مردم ايران، كل منطقه به طور    و مناسب
 خاص، و جهان به طور كلي، تدوين خواهد كرد.

از طرف خودم، و به نمايندگي از طرف كميته مركزي حزب كمونيست 
پاكستان، بار ديگر صميمانه به حزب توده ايران به مناسبت برگزاري اين 

برانگيـز در     كنگره بسيار مهم تاريخي، در اين برهه از زمان بسيار چالش
 گويم. ويژه در اين منطقه، تبريك مي تاريخ جهان و به

 زنده باد روابط برادرانه حزب توده ايران و حزب كمونيست پاكستان!
 زنده باد همبستگي انترناسيوناليستي كمونيستي!

 لنينيسم! -زنده باد ماركسيسم
 

 امداد قاضي، دبيركل حزب كمونيست پاكستان
 

 پيام حزب كمونيست اسرائيل،  
 

 رفقاي گرامي،
حزب كمونيست اسرائيل، شامل عرب و يهودي، به كنگره ششم حزب 

فرستد. ما در مقام حزبي كه همواره پيشگام مبارزه بـرضـد     شما درود مي
هاي فلسطين از سوي اسرائيل بوده و در راه عـدالـت          اشغال سرزمين

اجتماعي، دموكراسي، و سوسياليسم رزميده است، با پيكار درخشان شمـا  
در راه رهايي ملّي، دموكراسي، جدايي دين از حكومت (سكـوالريـزم) و       
سوسياليسم، و برضد امپرياليسم و مداخله خارجي در ايـران، نـزديـكـي       

ستاييم. ما هميشه پيكار شجاعانـه    كنيم، و آن را مي يي احساس مي ويژه
وقـفـه      نشانده آمريكا، و مخالفت بي خوي دست شما را با رژيم شاه درنده

 ايم. شما را با دولت اسالمي كنوني تمجيد كرده
مـان بـرسـيـم و            هاي مشتـرك  اميدواريم كه هرچه زودتر به هدف

 سوسياليسم، عدالت، و دموكراسي، حاكم شود.
جا همدلي و درودهاي انقالبي صميمانه خود را تقـديـم شـمـا        همين

 كنيم. مي
 

 محمد نفاع
 دبيركل حزب كمونيست اسرائيل
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حـزب    پيام شادباش كميته مركزي
 مردم فلسطين

 
 رفقاي گرامي،

حـزب  ” از سوي كميته مركزي و اعضـاي    
مـان   ، مايليم بهترين درودهاي“ مردم فلسطين

را به حزب توده ايران و كامروايي ششمين كنگره آن تقديم كنيم. كـنـگـره     
شود، زماني كه بحران عمومـي   ساز برگزار مي شما در زماني بسيار سرنوشت

در برابر  -ها به ويژه در خاورميانه و ديگر منطقه - اقتصاد جهاني، خطر جنگ
هايي نو برانگيختـه   روِ در جهان چالش ها، و نيروهاي چپ و پيش كمونيست

روز نـقـش    كننده است و روزبه است. شرايط موجود در ايران نيز بسيار نگران 
مدار و در راه دمكراسي، پيشرفت، و عدالـت   حزب شما در پيكار با نظام دين

 شود.    تر مي اجتماعي، برجسته
ها را، با احساس مسئوليتي شايستـه،   ما يقين داريم كه گفتمان اين چالش

در گنگره درميان خواهيد گذاشت. ما همچنين اميدواريم كه كـنـگـره بـه          
تان با پيكار مردم فلـسـطـيـن      مسئله فلسطين، همراه با تأكيد بر همبستگي

براي آزادي و تشكيل دولتي مستقل با مرزهاي پيش از اشـغـال در سـال        
پايتختي اورشليم شرقي و نيز ره گشايي در مسئله آوارگان بنابـر    و به 1967

 كند.  سازمان ملل، توجهي ويژه “194قطعنامه ”
گو ميان اسراييل و فلسـطـيـن دسـتـاوردي         و بيست سالي است كه گفت

منظور تغيير دادن چهره واقعيت موجود،  نداشته است. اسراييل، با ترفند، و به 
سـازي بـراي           تحميل شرايط دلخواه خود در مسير گستـرش شـهـرك     

هـا[ي    شهروندان اسراييلي، كشيدن ديوار آپارتايـد، ويـران كـردن خـانـه           
داشـتـن هـزاران       فلسطينيان] به ويژه در اورشليم شرقي و دره اردن، و نگه 

گوها پوششـي بـراي خـود         و هاي اسراييل، از اين گفت فلسطيني در زندان
هايي، دستيابـي بـه هـرگـونـه           ساخته است. بنابراين، با وجود چنين عامل 

كاري بدون دورنما خواهد بود. اسراييل با پشتيباني كامل اياالت متحده و   راه
درازا كشاندن اشغال مناطق، ايـن     كوشد تا با به شان، هدفمندانه مي متحدان

ها همگي رهبري فلسطين  امر را  به واقعيتي هميشگي  فراروياند. اين عامل 
يافت مسئله فلسطين را به سازمان ملل واگذار كند، و  را ناگزيز ساخت كه ره

به رسميت شناختن دولت فلسطين در مقام كشوري غيرعضو در سـازمـان     
المللـي از     ها و قوانين بين ملل و موظف ساختن اسراييل به پذيرش قطعنامه

در اين زمينه ما از نقش شما در    سوي جامعه جهاني را خواستار شده است. 
پشتيباني از كوشش دولت فلسطين براي عضويت در مـجـمـع عـمـومـي         

 كنيم. سازمان ملل سپاسگزاري مي
 رفقاي گرامي،

مـان را     هاي اميدواريم كه در آينده پيوندهاي رفيقانه ميان دوحزب و خلق
 تقويت كنيم.

 شمار. هاي بي با آرزوي موفقيت
 

 كميته مركزي حزب مردم فلسطين

پيام حزب كمونيست اردن به رفقاي عزيز حزب توده ايران، 
 با درودهاي رفيقانه

ماده مي شويد، ما نيـز  آدر شرايطي كه شما براي كنگره ششم حزب خود  
 خوشوقتيم از اينكه در اين برهه در كنار تان خواهيم بود.

رفقا، كنگره بزرگ شما در شرايط مخفيانه وسركوب خشـن و بسـيـار          
اند برگزار مـي   سختي كه نظام حاكم و ايادي آن بر حزب شما تحميل كرده

هاي حزب بزرگ شما در راه مردم ايران را  گردد، نظامي كه تمامي فداكاري
يي دموكراتيك با هدف دستيابي به ترقي، صلح، و سوسياليـسـم،    براي آينده

، مطمئنيم كـه كـنـگـره       “ حزب كمونيست اردن” ناديده گرفته است. ما در  
ها و آرزوهاي شما و ملت برادر در ايـران     ششم حزب نامدارتان، تبلور آرمان

ترين درود ها و آرزوها را    خواهد بود . يك بارديگر حزب كمونيست ما، گرم 
هـا و       كند. با اميد تحقق آرمـان   براي موفقيت كنگره ششم شما، تقديم مي

خاطر مردم ايـران و در راه تـرقـي، آزادي، و                   هايتان به برد هدف پيش
 سوسياليسم.

 دبير كل حزب كمونيست اردن
 دكتر منير حمارنه

 
 

 پيام كميته مركزي حزب كمونيست تركيه
 رفقاي گرامي،

حزب كمونيست تركيه درودهاي رفيقانه خود را به مناسـبـت بـرگـزاري       
كند. موفقيت كنگره شـمـا و         كنگره ششم حزب توده ايران تقديم شما مي
ويژه طـبـقـه       مردم ايران، به  رشد و ترقي حزب توده، دستاوردي براي همه

 دست خواهد بود. كارگر و دهقانان تهي
باكانـه و     اش بي ما به مبارزه قهرمانانه حزب توده كه از زمان بنيادگذاري

گيرانه در راه صلح و سوسياليسم و برضد دشمنان مردم رزمـيـده اسـت،       پي
اي    هاي شمار زيادي از رفقاي شجاع تـوده    فرستيم. ما از فداكاري  درود مي

كه در هر دو رژيم شاه و رژيم ارتجاعي كنوني شكنجه و اعـدام شـدنـد،        
خوبي آگاهيم. ما در مقام حزب كمونيست ملّت همسايه شما، يـاد ايـن         به

داريم. ما از سير رويدادها بـر    رفقاي انقالبي را با احترام و ستايش گرامي مي
اكنون نيز در شرايطي بسيار دشوار با  ايم كه، حزب توده هم اين امر آگاه شده

تمام توان به پيشبرد مبارزه خود و برافراشته نگاه داشتن پرچم رزم ادامـه      
حـزب        دهد. مايليم از اين فرصت استفاده كنيم و بگوييم كه ما مبـارزه   مي

كنيم. ما خود را بـه        شما و مردم ايران را با توجه و عالقه فراوان دنبال مي
دانيم. با توجـه    عمق بخشيدن به روابط برادرانه خود با حزب توده متعهد مي

اي امپرياليسم از جمله در دو كشور ايران و تركيـه، مـا      هاي منطقه به نقشه
تر و تحكيم همبستگي ميان دو حزب  معتقديم كه، داشتن پيوندهاي نزديك

 ما، از اهميت زيادي برخوردار است.
 رفقاي گرامي،

از زمان پايان جنگ جهاني اول، ايـن  ” ما با اين ارزيابي شما موافقيم كه:   
خاورميانـه بـا      “ رو نبوده است.  هاي حادي روبه منطقه هرگز با چنين چالش

دار    طلبي و سركردگي امپرياليستي، و خـدشـه   هاي تازه، برتري تهديد جنگ
روست. در سوريه شـاهـد آن هسـتـيـم كـه                 ها روبه شدن استقالل ملّت

كـنـنـد دولـت          قفه و از هر راه ممكن تالش مي و ها چگونه بي امپرياليست
گـذار امـپـريـالـيـسـم           سوريه را سرنگون سازند و آن را با حكومتي خدمت

طلبانه دولت تركيه، در مقام متحـد   هاي جنگ جايگزين كنند. ما  از سياست 
خوبي آگاهيم. مايليم به اطـالع      نزديك امپرياليسم آمريكا در اين منطقه، به

 11ادامه  در صفحه 

پيام هاي احزاب كارگري و 
كمونيستي جهان به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران


