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برنامه ها و هدف هاي ولي فقيه و ارتجاع براي انتخابات 
مهندسي شده روشن است؛ بايد روند برگزاري انتخابات را به 

 عرصه مبارزه بر ضد رژيم واليت فقيه تبديل كرد!

اگر بنا باشد اصالح طلبان يا افرادي ”
از آنان را از رده خارج كنند هيچ 

حساب افكار عمومي و افكار جهاني را 
هم نمي كنند! آن چه مهم است اين 
است كه كساني را كه نمي خواهند 
نيايند و من مطمئن هستم كه نمي  

. تازه اگر از اين خواهند ما بياييم
مرحله هم بگذريم حق نداريم بيش از 

!“  يمآن چه مي خواهند رأي بياور
 محمد خاتمي

 
برخالف مدعيات دروغ ولي فقيه رژيم، ايران       
در شرايطي بسيار بحراني به سمت انتـخـابـات          
رياست جمهوري مـي رود. ورشـكـسـتـگـي              
اقتصادي كه حاصل سيـاسـت هـاي كـالن            
تحميل شده از سوي رهبري رژيم اسـت، در           
كنار فساد بي سابقه دستگاه دولتي، بي ارزشـي         
ارز داخلي، سقوط توليـد و ورشـكـسـتـگـي               
واحدهاي توليدي كشور، بيكاري ميليـون هـا،          
فقر و محروميت بي سابقه، و ناهنجاري هـاي          
دردناك اجتماعي، تنها نمايشگر بـخـشـي از           
فاجعه اي است كه از سوي رژيم ضد مـردمـي           
كنوني بر ميهن ما تحميل شده است. خـامـنـه            
اي در سخنان اخير خود ضمن تهديد مـجـدد           
مخالفان و دگرانديشان مدعي شد كـه گـويـا           
كساني مي خواند  ايران را به عقب برگرداننـد.          

طرح اين سخنان عوام فريبانه از سـوي        
رهبر رژيمي كه ايران را به وضـعـيـت           
فاجعه بار كنوني كشانده است تنها يـك        
معناي مي تواند داشتـه بـاشـد و آن             
اينست كه مرتجعان حاكم نه تنها منكر       
واقعيت هاي سخت و تكان دهنده پيش       
روي مردم اند بلكه همچنين مترصدنـد       
كه اين شرايط را به قيمت نابودي بيشتر    
كشور و با استفاده از همه امكـانـات و           
اهرم هايي كه در دسـت دارنـد ادامـه            

، كه 1388دهند. كودتاي انتخاباتي سال  

 6ادامه  در صفحه 

 حزب  توده ايران، و  برنامه نوين
 دمكراتيك -مرحلة ملي

صنايع كليدي، عرصه 
تاخت و تاز براي حداكثر 

 چپاول

 3ادامه  در صفحه 

ششمين كنگره حزب توده ايران در شـرايـط        
، و ايـران، بـرگـزار       بغرنج حاكم بر جهان، منطقه   

گرديد. اين كنگره وظيفه تعيين راستاي سياسـي         
مان را بـرعـهـده        مطرح ميهن     ترين حزب   قديمي

داشت، يعني حزبي كه هفتاد ويك سال پـيـش           
بنياد گرفت و تا اكنون در مبارزه مردم ايـران در            
مسير آزادي، دفاع از حاكميت ملي،  و عـدالـت            

همتايي داشته  اسـت. حـزب           اجتماعي، نقش بي  
توده ايران، طي هفت دهه گذشته، تحليل شرايط        
مشخص براي ارائه برنامه عملي مـنـطـبـق بـا             

هاي عيني و ذهني هر  مرحله  را هـدف             امكان

خود دانسته است، و در كنار ديگر نيروها، در صـف             
اول مبارزه براي دموكراسي و ترقي  قرار دارد. حـزب            
توده ايران از همان دوره بنيادگذاري، با تشـخـيـص            
تضادها و شرايط عيني و ذهني جامعه، بـا مـبـارزه              

همزمان بر ضد فاشيسم، ديكتاتـوري پـهـلـوي، و              
ترين نيروهاي مترقي فعـال       امپرياليسم، در زمره مهم   

بوده است. حزب ما از آغاز تاسـيـس، در راسـتـاي                
تغييرهاي بنيادي و جهش انـقـالبـي جـامـعـه، از                
اصالحات عميق دموكراتيك و با ثبات پشـتـيـبـانـي            

 2ادامه  در صفحه 

ابعاد فساد موجود در صنعت پتروشيمي 
 كشور و نقش حاكميت در آن
هـاي     موضوع اختالس و حيف و ميل سرمايـه       

ملي كه به تمامي مردم ايران تعلق دارد، پـديـده            
نوظهور و عجيبي نيست. تاريخ گذشته و معـاصـر           
ايران مصايبي از اين دست در جهت نفع اقليـتـي           

هاي ميـلـيـونـي را          بسيار محدود و به ضرر توده     
همواره شاهد بوده است. اما آن چيزي كـه ايـن         
پديده را در رژيم واليت فقيه استثنايي كرده است         

هايي   ها و سوء استفاده     بعدهاي عظيم حيف و ميل    
است كه صورت مي گيرد. غارت منابع مـلـي در             
رژيم واليت فقيه آن چنان گسترده و عظيم است         

طورِ ميانگين هر ماه خبرهايي جديد را از         كه ما به    
هايي كـه يـا از           وسيله شخصيت   به    حيف و ميل  

سردمداران رژيمند  و يا به نحوي بـا آنـان در               
شنويم. جالب اينكه، هرازچند گـاهـي          ارتباطند مي 

مخالفت وكالي دادگستري با 
 7هاي ابتكاريِ قوه قضاييه!  ص مجازات

منافع منافع طبقه كارگر، احياي حقوق 
سنديكايي، و ضرورت پيوند مبارزه 

 8صنفي با مبارزه سياسي               ص 
مين سالگرد روز فاجعه  65به مناسبت  

 9فلسطين                                     ص 
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هاي مشخـصِ گـذرِ        كرده است، و با هدف استراتژيك سوسياليسم، برنامه       
مرحله به مرحله جامعه را تدوين كرده است. حزب ما در پرورش و جـذب              

اجتماعـي  و هـنـرمـنـدان              -هاي فرهيخته سياسي    بسياري از شخصيت  
هـنـري مـردمـي حـزب در               -تاريخچه پرباري دارد. اين نفوذ فرهنگي      

مان عامل مهم     هاي مختلف جامعه، در برهه هاي كليدي تاريخ ميهن          سطح
تـر شـدن نـيـروهـاي            گيري شرايط ذهني در افكارعمومي و نزديك        نضج

سوي برپاييِ اتحادها براي حركت جامعه بوده  اسـت،              سياسي مترقي  به     
 امري كه هنوز هم ادامه دارد.

گامي در برپايي اتحـادهـاي        هسته سياست گذاري حزب توده ايران پيش      
خواهانه نيروهاي    موثر از طريق بررسي و بحث سازنده پيرامون برنامه ترقي         

دهيِ جبهه وسيع بوده است. حزب تـوده           ملي و دمكراتيك با هدف سازمان     
ايران در هفتاد ويك سال از زندگي خودش، در هر برهه كليـديِ مـبـارزه                 

وارد “   مردمي و مـلـي      ” هاي روشن  ترين شرايط با برنامه  مردم ما دربغرنج  
عرصه مبارزه شده است. مسلماً در اين مسيرپيچيده و مبارزه همـزمـان بـا         

هاي عمـلـي      اندازيِ امپرياليسم، برخي سياست     هاي ديكتاتوري و دست     رژيم
ها و خطاهايي بوده و اين امر نـيـز در مـبـارزه                  حزب ما دستخوش لغزش   

هاي حزب توده ايران بـر         توان گفت كه، برنامه     سياسي ناگزير است، اما مي    
ترين تضـادهـاي هـر          طور دائم حل اساسي     گيري از گذشته،  به      پايه درس 

 اند. مرحله مشخص را در دستور كار خود داشته
دهند كه، گـذر     هاي حزب ما از شرايط مشخص كنوني  نشان مي           تحليل 

اي است كه نيروهاي مترقي       دموكراتيك همانا جهش كيفي     -به مرحله ملي  
وسيله برنامه حداقلي مشتركي، مي بايست آن را متحدانـه            ملي و مردمي، به   

روشـنـي      به سرانجام رسانند. بررسي تاريخي و منطقي مبارزات كشور ما به         
دهد كه، در برهه كنوني اين جهش كيفي تنها درسطح  گسـتـرده       نشان مي 

اي نـتـوانسـتـه و            ملي امكان پذير است، زيرا هيچ طبقه و قشر اجتماعي         
تنهايي به ثمر رساند. بر اين اساس، كنگـره شـشـم                تواند اين امر را به      نمي

) گذر از ديكتاتوري واليـي بـه سـوي              1391ماه    حزب توده ايران (بهمن    
هاي عينـيِ الزم بـراي          به منظور تامين زمينه    “ سطح ملي ” دموكراسي در   

يي روشن    ريزيِ مباني عدالت اجتماعي با حفظ حاكميت ملي را در برنامه            پي
و فراگير به جنبش مردمي كشورمان ارائه كرده است. بر پايه برنامه مصوب              
كنگره ششم، حزب ما همكاريِ هدفمند و واقعي با نيروهاي ميهن دوسـت             

 و آزادي خواه را خواهان است.  
و سـپـس       1357بررسي فرايند پيروزي انقالب  ضد ديكتاتوري  بهمن          

وسيله رهبري مذهبي در اتحاد با بورژوازي تجاري سنتي، و             شكست آن به  
هاي اخير در منطقه خاورميانه و شـمـال             طورخيزش و افت  جنبش      همين

اي مـهـم      آموزي  ، دربردارنده درس  “ اسالم سياسي ” وسيله نيروهاي     آفريقا به 
يـي     دموكراتيك، نيروهاي مبارز به برنامه      -است: براي گذر به مرحله  ملي       

گيري به سوي اقتصادي مردمي و در ارتباط ارگـانـيـك بـا               روشن با سمت  
بايست مجهز باشند. در اين رابطه، مضـمـون حـق                دموكراسي سازي مي  

هاي كالن    حاكميت ملي بعدهاي گسترده وپيچيده اي دارد.  تعيين سياست          
هاي خارجي وجه مهمي از حق حاكـمـيـت         ملي بدون فشار و دخالت قدرت     

ملي است كه پشتوانه پايداري آن در قبال تدوين برنامه اقتصادي مـردمـي               
هاي كار اجتماعي  و     وسيله حكومتي ملي متكي به حمايت قشرها و طبقه          به

داري كمپـرادور (وابسـتـه)،           پذير است. بدون ترديد سرمايه       توليد ملي انجام  
داري تـجـاري، ونـمـايـنـدگـان               بورژوازي  بوروكراتيك، كالن سرمايـه     

شان، خواهان و يا قادر به تثبيت حق حاكميـت            لحاظ ماهيت   شان، به   سياسي
يابي به شرايـط     روي، دست   سياسي نيستند. از اين      -ملي  از لحاظ  اقتصادي     

ها و قشرهاي كار از جـملـه            دفاع از حق حاكميت ملي را با تكيه بر طبقه         
داري مليِ    كارگران، دهقانان، زحمتكشان شهري، خرده بورژوازي، و سرمايه       

كه سپاه پاسداران در     -پذير است. بورژوازي  بوروكراتيك       ارزش افزا، امكان  
داري تجاري غيـرتـولـيـدي و           به همراه كالن سرمايه     -صدر آن قرار دارد   

خوار، شريكانِ ساختارهرم قدرت رژيم واليت        هاي اليگارشي ماليِ رانت     اليه
هـم بـافـتـه          فقيه، شرايط پايدار تثبيت حق حاكميت ملي در بعدهاي بـه        

هاي تـوخـالـي       وجود آورند. عربده كشي      توانند به   اقتصادي و سياسي را نمي    
داران كالن انگلي     هاي سرمايه   نمايندگان سياسي اين اليه   “  ضد استكباري ” 

ها در برابر كشـورهـاي        ثمر آن   المللي، و ماجراجويي بي     در عرصه روابط بين   
اي در جهت دفاع از حـق       گونه شرايط عيني و ذهني   پرقدرت  نه تنها هيچ    

آورد، بلكه بر خـالف آن         وجود نمي   حاكميت ملي سياسي و اقتصادي را به        
نيز عمل كرده است. كشور ما، سه دهه پس از انقالبي مـردمـي جـهـت                     

دست يابي به توسعه و پيشرفت در چارچوب حفظ حاكميت مـلـي، هـنـوز                  
محصوليِ وارداتي و  شديدا وابسته به دالر دارد كـه              مانده تك   اقتصادي عقب 

جويانه آمريكا شـده اسـت.          هاي هدفمندانه و دخالت     راحتي قرباني تحريم    به
خـورشـيـدي هـمـان          70هاي ويرانگر از دهه       هاي اصلي اين سياست     برنده
اند كه اقتصاد       هاي قدرت   دارهاي كالنِ مرتبط با جناح      هاي باالييِ سرمايه    اليه

اند. طي دو دهه گذشته، به بـهـانـه             كشور ما را به حراج گذاشته و تاراج كرده        
در جهت  “  المللي پول   صندوق بين ” هاي    شتاب دادن به رشد اقتصادي، برنامه     

هاي مالي و     از زمره ابزار الزم تمركز سرمايه     “  اقتصاد بازار ” هاي    پرورش بنيان 
اند. در دوره رياست جمهوري احمدي نـژاد            داللي بوده   -تجاري غير توليدي  

ها   منديِ يارانه   اين روند با شتاب بيشتر گسترش پيدا كرده است، و طرح هدف           
گيري سـيـل انـواع          عمال در جهت شدت دادن به سقوط توليد داخلي و اوج          

واردات از چين و دستيابي به مافوق سودهاي داللي عمل كرده است. طبيعتـا            
مند از ماهيت ضد مردمي  اقتصاد سياسي كنـونـي، بـا                هاي باالييِ بهره    اليه

گـاه     شان، هيچ   وجود رقابت و گاه برخوردهاي سنگين بين نمايندگان سياسي        
خواهان اصالحات عميق و تغييرهاي اساسي نخواهند بود. در ايـن راسـتـا                 
تاكنون دستگاه پرقدرت ولي فقيه، به بركت قدرت سركـوب سـپـاه و بـه                   

اي، توانسته است تداوم وضع موجود را در سايه نظام            شخص خامنه “  رهبري” 
ديكتاتوري حفظ كند. بنابراين، استمرار ثبات نسبي برآمده از ديالكتيك منافع            

تريـن   اقتصادي درونِ هرم قدرت، مهم     –هاي سياسي     و تضادهاي بين قدرت   
 هاي هيئت حاكمه نظام خواهد بود. دستور كار در تصميم گيري

، در تحليل شرايط عيني گذر به       “ برنامه نوين حزب توده ايران    ” روي،    از اين 
دموكراتـيـك، بـا درك رابـطـه ارگـانـيـك در فـرايـنـد                          -مرحله ملي 
دهد كه نـقـطـه  شـروع              هاي سياسي و اقتصادي، نشان مي       سازي  دگرگون

هـاي داللـي        تغييرهاي بنيادي مترقي، به محو نقش محـوري فـعـالـيـت             
طور بر ايـجـاد        هاي خصوصي كالن وابسته است. برنامه حزب همين          سرمايه

وسـيلـه      داري بوركراتيك از جمله بـه        هاي الزم براي  محو سرمايه       مكانيسم
كند. در      هاي نهادهاي دولتي تاكيد مي      شفاف سازي و پاسخ گو بودن فعاليت      

هـاي     اين زمينه برنامه حزب ما  به لزوم محدود كردن  تمـركـز سـرمـايـه                  
كند. زيرا رشد انحصاري سرمايه خصوصي سرانجام بـه             خصوصي اشاره  مي   

ثبات غـيـرتـولـيـديِ       شود و بسترساز اقتصاد بي   سوي مالي گرايي متمايل مي    
خوار است كه نمونه بارزتر آن را در برخي اقتـصـادهـاي كـازيـنـويـي                     رانت

هاي حزب    توان ديد. در اين رابطه تحليل        داري مي   كشورهاي پيشرفته سرمايه  
هـاي اقـتـصـادي          اند كه اين اليه     ما بارها به اين مسئله كليدي اشاره كرده       

غيرتوليديِ انگلي و پرنفوذ عامل مسدود كننده فرايند تغييـرهـا بـه سـوي                 
دموكراسي سازي بوده و خواهند بود. با وجود شرايـط مـتـفـاوت، نـمـونـه                     

توان در جـريـان        هاي مالي كالن را مي      هاي ضد دموكراتيك سرمايه     حركت
بحران اقتصادي اروپا، مثالً در كشورهاي بريتانيا، يونان، و ايتاليـا مشـاهـده               

خـوار،     هاي پرقدرت سرمايه كالن مالـي و رانـت       كرد. در اين كشورها اليه   
ها پايـمـال      سهولت از طريق نفوذ بر دولت       حقوق دموكراتيك شهروندان را به    

كنند. در اين رابطه برنامه كنگره ششم با بررسي تاريخي نقش انحصـاري              مي
داري غيرتوليدي در اقتصاد سياسي  و پيوند ارگـانـيـك              هاي سرمايه   اين اليه 

ها با ديكتاتوري واليت فقيه لزوم حياتي ايجاد جـبـهـه              نمايندگان سياسي آن  
هـاي    دهد. زيرا تنها قشرها و طبقه        واحد ضد استبدادي را مورد تاكيد قرار مي       

متصل به كار و توليد اجتماعي كه از نظر اقتصادي، سياسي، و اجـتـمـاعـي                  
خوار قـرار مـي گـيـرد،             هاي انگلي و رانت     ها در تضاد با اين اليه       منافع آن 

طور متحد توازن نيروي مادي الزم براي شكست ديـكـتـاتـوري               توانند به   مي
دموكراتيك را فراهم آورند. ما معتقديم كه، هـر      -واليي و گذر به مرحله ملي     

نوع سياست گذاري در مبارزه با استبداد حاكم و از جمله برخورد با نـمـايـش                 
را بر اساس چگونگي بسترسازي جهش كيفي جامعـه           1392انتخاباتي خرداد   

ملي مي بايست معين كرد. واقعيت انكار ناپذير ايـن      -به مرحله دموكراتيك  
 -غير از رويايي متحدانه  با ولي فقيه و منافع سياسـي               است كه در اين راه به     

  هاي اقتصادي كشـور را بـه         اقتصادي نيروهاي  ذوب در واليت كه شريان       
دست دارند راه ديگري موجود نيست. بنابراين، راه به جلو مستلـزم رهـبـري          

هـاي     قوي و جسورانه جنبش مردمي به وسيله  تلفيق هوشمندانه خـواسـت            
دموكراتيك و عدالت اجتماعي است. فقط با اتكاء به نيروهاي اجتماعي  و در               

توان با  كار سازمان يافته و صبورانه در           مي“  برنامه حداقل ” دست داشتن يك    
سطح جامعه شرايط ذهني ضروري براي گذر از مرحله استبداد را به صـورت           
موثر پرورانيد. در اين رابطه برنامه نوين مصوب  كنگره ششم  حـزب تـوده                  

منشوري براي وحدت عمل و آزادي ايران از چنگال استبداد          ” ايران در بخش    
هاي عملي  گذر از ديكتاتوري به مـرحلـه            به تفصيل مكانيسم   “ و ديكتاتوري 

اجتماعي مـورد      –اقتصادي   –دموكراتيك در سطح ملي در بعدهاي سياسي      
 نظر قرار مي دهد. 
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براي جلوگيري از خشم افكار عمومي، كميته، سازمان، و يا ارگاني را بـرپـا                
شان تحقيق و تفحص و جلوگيري از غارت منابع ملـي            كنند كه ماموريت    مي

، يعني كمي بيش از سه سال       1389ماه    ارديبهشت  15است. روزنامه كيهان،     
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصـادي در پـي صـدور            ” قبل، در اين باره نوشت:       

در دو      1380اي مقام معظم رهبري در ارديبهشت مـاه            فرمان هشت ماده  
سطح سران سه قوه و دبيرخانه ستاد، متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، وزير              
اطالعات، وزير بازرگاني، نمايندگان مجلس، و... شكل گرفت. بـر اسـاس                  
فرمان رهبر معظم انقالب اين ستاد وظيفه بررسي راهكارهاي مـقـابلـه بـا               

المال   خواران و سوءاستفاده كنندگان از بيت       مفاسد اقتصادي و شناسايي رانت    
را بر عهده داشت. پس از تشكيل اين ستاد جلسات سران سه قوه در همين                
راستا در ابتدا به صورت دو هفتگي و سپس به صورت ماهانه و نهايتا دو ماه                
يكبار تشكيل شد، اما اخبار رسمي آن كمتر به اطالع مردم رسيد. از آخريـن              

هـا مـي        جلسه سران سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي مـدت           
گذرد. در اين جلسات الاقل سه بار به طور رسمي بر اطـالع رسـانـي از                     
عملكرد ستاد تاكيد شده است. اما تاكنون هيچ گزارش مدون و رسـمـي از                 
عملكرد اين ستاد ارائه نشده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد ستاد حتـي                

در نوشتار باال  تعجبي از عـمـلـكـرد            “  به مصوبات خود نيز عمل نمي كند.       
شده مشاهده نمي شود، و دليل آن هـم مشـخـص          برده    تاكنوني ستاد نام  

است.  افرادي كه در اين ستاد قرار بوده است به مبارزه با مفاسد اقتـصـادي          
هـا دسـت        اند كه در ايـن اخـتـالس          هايي  برخيزند خود از جمله شخصيت    

اند، و به دليل  شدت پيدا كـردن       نحوي در آن  شريك بوده       اند و يا به     داشته
خصوص   هاي خودشان برضد همديگر، به      تضادها بين حكومتيان و افشاگري    

شان نزد افكار عمومي بيـش از          در طول يكي دو سال گذشته، چهره واقعي       
هاي اخير به پتروشيمـي مـربـوط           پيش آشكار شده است. يكي از افشاگري       

بـازداشـت   ” ، در خبري با عنـوان:     91ماه  اسفند 5شد. خبرگزاري فارس،     مي
اي از      منابع مطلع معتقدند بخش عمـده     ” ، نوشت:    “ سلطان بازار پتروشيمي  

بازار پتروشيمي در دهه اخير در قبضه وي بوده است و اگر كسي بر خـالف                
كرد به طرق گوناگون از دور رقـابـت            نظر و راي وي در اين بازار عمل مي        

خبرگزاري فارس در قسمتي ديـگـر از         “  شد.   بازار اين محصوالت حذف مي    
تنيدگيِ منافع سردمداران و دست اندركاران        گزارشش، كه نشان دهنده درهم    

اين گزارش حاكي اسـت      ” هايي است، آورده است:        حاكم با چنين شخصيت   
يكي از مقامات عالي اجرايي با آگاهي از اقدامات فرد ياد شده چـنـد سـال                  
پيش دستور بركناري وي را صادر كرد اما تعلل وزارت نفت و شركت مـلـي                
صنايع پتروشيمي در برخورد با نامبرده و همچنين اعمال نـفـوذ بـعـضـي                  
گروهاي خاص باعث ابقاي وي در سمت خود طي مـدت طـوالنـي شـد                  
چنانكه اين شبكه در حال حاضر به صورت همزمان در حال تـالش بـراي                

اي  در ايـن        اعمال نفوذ و لوث كردن پرونده و ارائه آدرس هاي غلط رسانه           
بنابر گزارش خبرگزاري فارس، دامنه سوء استفاده شخص يـاد          “  باره هستند.  

ميليون يورو بوده است، و ارز حاصل از صـادرات             420شده در اين پرونده،     
آن به خارج كشور بازگردانده نشده است. الزم به توضيح است كه، اخـيـرا                 

رسد مبني برايـنـكـه، بـه عـلـت               اي از ايران مي     كننده  هاي نگران   گزارش
وسيله دولت محدود شده اسـت،        هاي مالي[ارزي]، واردات دارو به        محدوديت

گيـرد.   تر از پيش در اختيار بيماران نيازمند قرار مي         هايي گران   و دارو با قيمت   
با اين ميزان پول حيف و ميل شده مي شد جان عده زيادي از بيـمـاران را                  

، گزارش داد كه، مديـر دفـتـر          91ماه    اسفند  7نجات داد. همين خبرگزاري،      
مـاه در       اسـفـنـد      6بازرگاني پتروشيمي در دبي نيز بازداشت شد. در تاريخ          

گمانه زني ها در باره بركناري مدير عامل سازمان تامين          ”  گزارشي ديگر به    
بعضي منابع مـطـلـع ايـن          ” پرداخت، و نوشت:     “  اجتماعي نيروهاي مسلح  

هاي بازداشت سلطان پـتـروشـيـمـي         بركناري ناگهاني را از اولين پس لرزه 
ها   اصطالح دستگيري   كس پوشيده نيست كه اين به       برهيچ“  كنند.   ارزيابي مي 

هاي غارتگر حكومـتـي      ها جز تسويه حساب بين گروه       با اختالس “  مبارزه” و  
چيز ديگري نيست. دليل آن هم اين است كه، ده سال پس از فرمان سـيـد             

تنها   اي و سه سال پس از تشكيل جلسه سران غارتگر سه قوه نه              علي خامنه 
ريشه كني اين بال را شاهد نيستيم، بلكه هر روز از سوي خود حكومـتـيـان                 

شود. اختالس در پتروشيمـي        ها رونمايي مي    بعدهاي نجومي تازه اين چپاول    
ايم.   شود، قبال هم موردهاي مشابه را شاهد بوده         به زمان حاضر منحصر نمي    

، گزارشي را انتشار داد كـه در آن بـه         91بهمن ماه  24خبرگزاري فارس،  
بررسي اختالس در پتروشيمي ايالم پرداخته بود. بر اساس ايـن گـزارش،                

ميليـارد    400تا    100به دنبال اختالسي      89مدير عامل اين مجتمع در سال       

توماني بازداشت گرديد. خبرگزاري فارس در قسمتي ديگر از گزارشـش دربـاره               
با گذشت دو سال از بازداشت موقت د. ف            ”...  پيگيري اين پرونده مي نويسد:       

سرنوشت پرونده زد و بند مدير عامل سابق پتروشيمي ايالم در ابهام به سر مـي       
“ اي براي رسيدگي به اين پرونـده وجـود نـدارد.               برد و به نظر مي رسد انگيزه      

ميليارد تومـانـي يـك       33بر باد رفتن سرمايه ”، از 89دي ماه  6سايت تابناك،  
خبر مي دهد كه بر اساس آن، رئيس سابق هيئت مـديـره              “  شركت پتروشيمي 

شركت پتروشيمي زنجان، با شكايتي به سوء استفـاده از امـوال، اعـتـبـارات،               
اختيارات قانوني به سود مقاصد شخصي، تباني و تحصيل مال نامشروع متـهـم              

اين فرد با نفوذ خود در هيـات  ” شده است. سايت تابناك در اين باره مي نويسد:            
ميليارد تومان از اموال عمومي و سهامداران زنجـانـي را بـه         35مديره، كنترل  

دست گرفته و عالوه بر خودداري از پرداخت مبلغ مورد تعهد خود اقدام به حيف               
گونه اسمي    تابناك هيچ “  ميليارد تومان از نقدينگي شركت مي نمايند.         33و ميل   

، گـزارش داد     91دي ماه     30از فرد ياد شده نياورده است، اما خبرگزاري ايسنا،          
سـال حـبـس         12كه چهار نفر از مديران سابق شركت پتروشيمي زنجان به            

هاي ايـن مـتـهـمـان در           تعزيزي و پرداخت جزاي نقدي محكوم گرديدند. نام    
اقـتـصـاد ايـران       ” گزارش ايسنا با حروف اختصاري آورده شده است. سـايـت              

ماه، در همين ارتباط به تاريخچه احداث اين مجتـمـع             ارديبهشت  18        ،“ آنالين
كلنگ مجتمع پتروشيمي زنجان به زمـيـن          1385آذر ماه   ”...  نيز پرداخته است:     

ميليون تومان عايدي نصيب كشور شود.        300زده شد تا با راه اندازي آن روزانه         
ماه از اين مراسم مي گذرد و همچنان راه اندازي و بـهـره         80حال نزديك به    

يي كه قرار بوده است عالوه بـر           پروژه“  برداري از اين مجتمع نامشخص است.      
ايجاد شغل، منبع درآمدزايي نيز براي كشور باشد، نه تنها راه اندازي نشده است،              

يي كه قاعدتا در اين مورد به دولـت           يي بوده است تا از طريق آن عده         بلكه بهانه 
اند درآمدهاي ميلياردي را نصيب خويش سازند. تاسـف بـار               احمدي نژاد وابسته  

هاي اختالس شده به مردم عادي تـعـلـق             اينكه، حجم چشمگيري از اين پول     
داشته است كه با وعده و وعيدهاي گوناگون آنان را به سرمايه گذاري در ايـن                 

يـي     ، نيز گـوشـه    91مهرماه  19مجتمع ترغيب كرده بودند. همشهري آنالين،    
ديگر از دامنه فساد موجود در صنعت پتروشيمي را افشا مي كند و مي نـويسـد:                 

هاي صوري به نام      درشت بانكي و فعاليت شركت      حضور برخي از بدهكاران دانه    ” 
داران بخش خصوصي به چالش جديد توسعه پتروشيمي كشور تبديل شده             سهام

است به طوري كه گسترش اين نوع فعاليت ها موجب شده يك پتروشيمي پس              
از ده سال هنوز رنگ توليد و بهره برداري را به خود نبـيـنـد. اجـراي وارونـه                       

هاي كارشناسي نشده منجر بـه         قانون اساسي و واگذاري     44هاي اصل     سياست
هاي توليدي و استراتژيك صنعت پتروشيمي كشـور           گير شدن برخي طرح     زمين

هاي حكومتي دربـاره       وضعيت فاجعه بار كنوني كه از سوي خودي       “  شده است.  
اي است كه در ديگر كشورها        آن افشاگري مي شود، همان نوليبراليسم اقتصادي      

دهد كـه     در اختيار كساني قرار مي      ”خصوصي سازي “هم منابع ملي را با عنوان       
با قدرت در ارتباطند. اين شيوه در ايران به همان ترتيب منتها به شكلي بسـيـار                  

هـاي     اجرا درآمده است، و در كشاكش چپاولِ منابع ملي، گروه           تر به   مشمئزكننده
اند. حاصل اين رويكرد عالوه بـر          يگر افتاده   گوناگون درون حكومتي به جان يكد     

 31زند. هـمـشـهـري آنـاليـن،                چپاول، نابوديِ صنايع موجود را هم رقم مي       
، به نقل از محمد رضا نعمت زاده، گزارش داد كه پيشرفت ساالنه            90ارديبهشت  

پتروشيمي ايران كمتر از نيم درصد است. استناد به همين سخنان  بدين مـعـنـا              
است كه اصوال هدف كارآفريني هم در اين روندها اصوال مطرح نيست. بررغـم               

هاي رسمي حكومـتـي و ديـگـر             وسيله خبرگزاري   تمامي شواهد موجود كه به    
الـمـلـلـي        اند، وزير نفت در همايش بين       هاي درگير تاكنون بيان شده      شخصيت

گذاران خارجي براي حضور در صنعـت         پتروشيمي ايران، ضمن دعوت از سرمايه     
هاي تاكنوني مغايـرت دارد. رسـتـم             پتروشيمي ايران، ادعاهايي كرد كه با داده      

واحد پتروشيمي در كشـور در           45امروز بيش از    ” قاسمي در اين ارتباط گفت:       
واحد پتروشيمي در حال ساخت داريم كه ظرفيت توليد به            60حال توليد است و     

ميليون تن در سال مي رسد كه هنوز هم جا براي توسعه صنـعـت                 100بيش از   
سوال اصلي اين است كه، بايد سخنان رستم قاسمي را          “   پتروشيمي وجود دارد.   

باور كرد يا سخنان نعمت زاده را كه سخن از پيشرفت نيم درصدي مي كـنـد؟                
واحد پتروشيمي در حال توليد و         100اگر رستم قاسمي مدعي است كه بيش از         

گذاران خارجي براي چيست؟ اگر قـرار اسـت             احداثند، پس لزوم حضور سرمايه    
هـا بـه        گذاران خارجي وارد اين عرصه بشوند پس واگذاري اين پـروژه            سرمايه

اند به چه منظوري بوده است؟ سايت بازتاب          جز چپاول نداشته    كساني كه نيتي به   
در ” ، نـوشـت:      “ چهره هاي پشت پرده قدرت در ايران    ” چندي پيش در رابطه با      

حالي كه هيچ يك از جريانات سياسي نسبت به آينده خود پس از انـتـخـابـات                   
هاي اقتصادي با خيالي آسوده در         تصور روشني ندارند، رانتخواران و دانه درشت      

   9ادامه  در صفحه 

 ادامه  صنايع كليدي عرصه تاخت و تاز ...
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سـازيِ    صنعت ملي نفت، و برنامه خصوصي     
 فقيه رژيم واليت
كه پاسدار قاسمي به وزارت نفت گـمـارده           از هنگامي 

گـام، بـرنـامـه          شد، ارتجاع حاكم با سياستي گام بـه          
صنعت ملي نفت ايران را دنبال كرده   “  سازيِ  خصوصي“
است. مديران ارشد شركت ملي نفت اخيـراً مـوضـوع               

تغيير قراردادهاي نفتي و جلب و جذب سرمايه خارجـي          
اند. پـس      شان در دستور كار قرارداده     را در حكم اولويت   

هاي امپرياليستي به موقعيت ميهن ما در         از آنكه تحريم  
بازار جهاني نفت و صدور آن فشارهاي بيشتـري وارد           

اي را دربرابر آن پـديـد       هاي جدي   ساخته است و چالش   
آوردند، مديرعامل شركت نفت فالت قاره اعالم داشت        

شدن   كه، اجراي قراردادهاي مشاركت در توليد و سهيم       
هاي نفت و منابع گاز در سطح شركـت           در مالكيت چاه  

 است. طورِكامل پذيرفته شده  ملي نفت ايران به
پـاي  ” ماه، نـوشـت:          ارديبهشت  3خبرگزاري مهر،     

قراردادهاي مشاركت در توليد به صنعت نفت بـازشـد.           
مديرعامل شركت نفت فالت قاره بااشاره به پيشنـهـاد          

ايـران از آمـادگـي واگـذاري                 جديد گازي هند بـه    
هـا    قراردادهاي مشاركت در توليد نفت و گاز به خارجي        

خبرداد... اجراي اين تيپ قراردادهاي نفتي در سـطـح              
است. ايـن مـقـام          شركت ملي نفت ايران پذيرفته شده     

مسئول با يادآوري اينـكـه درحـال حـاضـر اجـراي                
قراردادهاي مشاركت در توليد در دستور كار شـركـت           

رو    كـرد، ازايـن       ملي نفت ايران قراردارد، خاطرنشـان     
هاي خارجـي آغـاز        مذاكراتي را هم با برخي از شركت      

تغيير قراردادهاي نفتي و پذيرش قراردادهاي   “  ايم.   كرده
هاي نفـت و      مشاركت و سهيم شدن در مالكيت ميدان      

فقيه در راسـتـاي         گاز، بخشي از سياست رژيم واليت     
اصـل  “برپايه ابالغيه     “ سازي  خصوصي“اجراي برنامه   

است. براساس قرارداد مشاركت تـولـيـد، دولـت             “ 44
جمهوري اسالمي ميدان نفتي و يـا گـازي را بـه                 

كند، و    هاي خصوصي خارجي و داخلي واگذارمي       شركت
گذاري كردن، بنابـر مـفـاد و            ها با سرمايه    اين شركت 

بـرداري، فـروش، و         محتواي قرارداد، در توسعه، بهره    
محصولِ [ميدان نفتي و يا گازي]، سهيم و شـريـك               

ها به نسـبـت تـوافـقِ           شوند. سهم دولت و شركت       مي
نـوع     شود. در تمام مدت اجراي اين          دوطرف تعيين مي  
ويـژه     بـه    -هاي خصوصي نـفـتـي        قراردادها، شركت 

ها و    در دوره معين در مالكيت چاه       -انحصارهاي فراملي 
هاي نفت و گاز نيز شريك و سهيمند. پـس از                ميدان

نوع قـراردادهـا دركشـور          پيروزي انقالب بهمن، اين     
گرديد، اما پس از شـكـسـت          ممنوع و غيرقانوني اعالم   

خصـوص    به  -گرايان  انقالب و سيطره تام و تمام واپس      
برنامه تغـيـيـر       -”تعديل اقتصادي “بعد از اجراي برنامه     
سـازي در      موازات برنامه خصوصي    قراردادهاي نفتي به  

فقيه قرارگرفت. بخشي از برنامه        دستور كار رژيم واليت   
المـلـلـي      دستور صندوق بين    آزادسازي اقتصادي، كه به   

نژاد و به نام      پول و بانك جهاني از سوي دولت احمدي       
اسـت، خصـوصـي        اجرا درآمده   به “ ها  هدفمندي يارانه “

سازيِ صنايعِ راهبردي و كليدي از جمله صنعت ملي نـفـت ايـران اسـت. آنـچـه بـرنـامـه                             
“ وزارت نفت “هاي    گذاري مقام   سازي صنعت ملي نفت ايران را به اولويت اصلي سياست           خصوصي

گرايان بـا      ديگر سخن، واپس    هاي امپرياليستي است. به      كرده است، اثرهاي ويرانگر تحريم      تبديل  
اند، و انحصارهاي امپرياليستي نـيـز ازايـن            سازي افزوده   ها، برشتاب خصوصي    بهانه كردن تحريم  

كنند. به همين علت نيز مديران ارشد شركت نفـت از مـذاكـره بـا                      ها استقبال مي    گيري  موضع
هاي  نفت و گاز و بستن قراردادهاي مشاركت در تـولـيـد،     گذاري ميدان براي سرمايه “ ها خارجي” 

رسـود              هاي اصلي شركت    گويند. يكي از شرط      سخن مي  هاي بزرگ نفتي براي حضور در بـازار پـ
ها) مشاركت در توليد و سهيم         شان و رفع تحريم     هاي موجود بين    ايران (پس از حل و فصل مسئله       

طورِجـدي و      صنعت ملي نفت ايران، به    “  سازيِ  خصوصي“ها است. برنامه       شدن در مالكيت ميدان   
گام درحال اجراست. اين برنامه با حق حاكميت ملي، استقاللِ سياسي و اقتصـادي كشـور                    به  گام

 مغاير است!
 

 كند سوء تغذيه و فقرِ غذايي، زندگيِ كودكان كشور را تهديد مي
         تغذيه و فقرِ غذايـي كـودكـان در             يكي از پيامدهاي گسترش فقر در جامعه، افزايش آمار سوء

هزار كودك زيـر   200كردند كه، الاقل  هاي همگاني اعالم سراسر كشور است. چندي پيش رسانه      
6        برند و سالمتي و آينده آنان در معرض تهديدي         تغذيه رنج مي    سال دركشور از فقرِ غذايي و سوء

العالج و  هزار بيمار صعب 12دركشور ” دهد:   ، گزارش مي  1391اسفندماه    28جدي قرار دارد. ايلنا،      
بنابر اين گزارش، مديركل امور “  سال دچار فقر غذايي وجود دارد.  6هزار كودك زير  200بيش از   

اسـتـان   ” كند:      هاي اجتماعي و درمان كميته امداد، در مصاحبه با ايلنا، اعتراف مي             بهداشت، بيمه 
هزاركودك مبتال به فقر غذايي بيشترين مشكـل را در كشـور               8سيستان و بلوچستان باداشتن     

هزار كودك نيازمند سبدهاي      50دارد... كودكان نيازمند تغديه مناسب هستند كه درحال حاضر به              
ايم   اند و نتوانسته    هزار كودك در نوبت قرارگرفته      200است كه     گيرد و اين درحالي     غذايي تعلق مي  

اينكه بهترين زمـان رشـد      سال باتوجه به  6تمامي كودكان را پوشش دهيم... تغذيه كودكان زير   
كـودك    اي دارد... اگر مواد غذايي مناسبي در اين زمان به           مغز در شش سالگي است، اهميت ويژه      

تواند از جايگاه خـوبـي در جـامـعـه               شود و در آينده آن كودك نمي        نرسد رشد مغزي كامل نمي    
اند  آموز تحت پوشش [كميته امداد] كه مورد غربالگري قرارگرفته   هزار دانش 20مند شود... از        بهره

هاي ناشي از فقـر غـذايـي           خوني و بيماري    هايي مثل كم    نفر مشكوك يا مبتال به بيماري       8600
هايـي مـحـروم       ويژه منطقه   سوء تغذيه و فقر غذايي در ساليان اخير در سراسر كشور، به           “  هستند. 

هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، و كرمان، افزايشـي               مانند استان 
هاي محروم جامعه، به غذاي كافي و منـاسـب    است. كودكان و نوجوانان طبقه         كننده داشته   نگران

دسترسي ندارند. سطح دستمزد و ميزان درآمد خانوارهاي كارگري، كارمندي، و روستايـي، فـقـر                  
است. ايلنا در گـزارشـي بـه               غذايي و سوء تغذيه را درميان كودكان اين خانوارها شدت بخشيده          

نويسـد:    هاي موجود پرداخته است، و مي       كارگران با قيمت    92مقايسه ميزان حداقل دستمزد سال        
كيـلـو     20طور ميانگين     نفره به   4هزارتوماني. يك خانوار       487راهنماي تهيه خوراك با دستمزد      ” 

كند و اگر بخواهد هر وعده غذايي خود را با برنج خالي سر كند اين ميـزان      برنج درماه مصرف مي   
 5كـيـفـيـت حـداقـل            هم ازنوع نامرغوب وبي رسد. قيمت هركيلو برنج آن  كيلو درماه مي 50به  

[بـه]   250نفره درمـاه     4براي يك خانوار  “ خوراك شاهانه ” هزارتومان است، بنابراين هزينه تهيه      
تومان است و      4200رسد... قيمت يك بسته پنير سفيد در بازار در كمترين حالت                 هزار تومان مي  

دارد، بنابراين هر روز براي سه وعده غذاي يـك   تومان هزينه برمي 600تهيه هرعدد نان سنگك     
شود، اين مبلغ دريك مـاه        تومان خرج مي    7800خانوار چهارنفره (متوسط خانوار طبق قانون كار)          

 “رسد كه تقريباً نصف حقوق دريافتي كارگران است. هزارتومان مي 234به 
هاي آنان، كارگران فصـلـي و           شده و خانواده    اين نكته را نيز بيفزاييم كه، هزاران كارگر اخراج        

اند، معلمان اخراجي، وجز اينـان،        كرده    حاشيه شهرها كوچ    شان، روستاييان فقير كه به        هاي  خانواده
اين ترتيب، و با مقايسه دستمزدها و نـرخ تـورم،            حتي از دستمزدهاي ثابت برخوردار نيستند. به       

برد! اجـراي    تر پي كننده فقر غذايي درميان كودكان كشور بهتر و دقيق         علت رشد نگران    توان به   مي
تاثيري جدي در گستـرش فـقـر و             -ها  هدفمندي يارانه   –هايي نظير آزادسازي اقتصادي       برنامه

ها قربانـي   هاي محروم جامعه و كودكان اين طبقه نابودي امنيت غذايي جامعه داشته و دارد. طبقه        
 فقيه و ارتجاع حاكمند! هاي رژيم واليت ها و برنامه سياست

 
 زيست، در بعدهايي گسترده  تخريبِ محيط

هاي پرشماري از تخريب محيط زيسـت كشـور و نـابـودي                   هاي اخير گزارش    در طول سال  
است. تخريبِ گسـتـرده         هاي همگاني انتشار يافته       هاي ارزشمند گياهي و جانوري در رسانه        گونه

شدت نگـران كـنـنـده          فرد ميهن ما در چهارسال گذشته اما بعدهايي به          محيط زيست منحصر به   
هاي مدافعان محيط زيست را درپـي داشـتـه و دارد.                 روي، اعتراض   خود گرفته است، و ازاين      به
هـا و      هاي جنگلي، حيات وحش، درياچه      توان يادآوري و تاكيد كرد كه، نابودي گياهان، پارك          مي

ويـژه     هاي كشور با سوداگري و رواج اقتصادي غيرمولد و انگلي ارتباط مستقيم دارد. بـه                 رودخانه
هاي اقـتـصـادي و         پاسداران، در فعاليت    خصوص سپاه   هاي نظامي و امنيتي، به      آنكه حضور ارگان  

 است.  تر از پيش ساخته  مراتب وخيم محيط ايران را به وضعيت زيست“ عمراني”
هاي نهادهاي مترقي مدافـع مـحـيـط        اخيراً برنامه اكتشاف نفت در پارك ملي كوير بر نگراني        

آغاز اكتشاف نفت در    ” ماه، در گزارشي با عنوان:         فروردين  27است. خبرگزاري مهر،         زيست افزوده 
اكـتـشـاف    ” نويسد:     ، ازجمله مي  “ پارك ملي كوير، سرنوشت هورالعظيم در انتظار پارك ملي كوير         

هور (هورالعظيم) در استان خوزستان و مـجـاور             نفت در پارك ملي كوير سرنوشتي همچون تاالب       

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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زند... عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل و مـرتـع گـفـت،                    مرز عراق براي اين پارك رقم مي      
نشده و ظاهراً حتـي         محيطي قابل استنادي انجام     درحال حاضر در مورد پارك ملي كوير ارزيابي زيست        

شود نيز درمـورد      شود ولي هرگز اجرا نمي      ها انجام مي    هاي فرماليته هم كه در مورد برخي پروژه         ارزيابي
سال پيش رييس سـازمـان      2آوري است كه، حدود  شايان ياد“  است.  نظر نرسيده  اين طرح ضروري به 

هشدار كارشناسان و فعاالن محيط زيست، با         توجهي مطلق به    محيط زيست با زيرپا گذاردن قانون و بي       
هاي حفاظـت   ترين و بكرترين منطقه ترين و پراهميت اكتشاف نفت در پارك ملي كوير كه يكي از مهم 

بود. پارك ملي كوير زيستگـاه           محيطي ايران، آسياي ميانه و خاورميانه است، موافقت كرده          شده زيست 
اصلي يوزپلنگ آسيايي و پلنگ ايراني است كه هردوي اين جـانـوران در نـوع خـود در جـهـان                            

ربط و شكار غيرقانوني      توجهي مسئوالن ذي    فردند. بنابر ارزيابي كارشناسان محيط زيست، بي         منحصربه
همتا در معرض     سان كمياب و بي     ، باعث شده است تا نسل اين دو گربه        “ شرعي” حيوانات با مجوزهاي    
عالوه، پارك ملي كوير محل زندگي گونه خاصي از آهوي ايراني است كه جبيـر            انقراض قرار بگيرد. به    

درصـد     40دهد كه، الاقل    شود. برآورد كارشناسان داخلي و خارجي محيط زيست نشان مي    ناميده مي 
اكنون در پـارك       كنند. ونكته مهم ديگر اينكه، هم  كل جمعيت اين آهو در پارك ملي كوير زيست مي       

سانان زندگي و زاد و ولـد             سانان، كفتارها، و گربه     گونه حيوانات كمياب همچون سگ      15ملي كوير   
فردش، داراي شرايط مناسبي بـراي زيسـت      دليل پوشش گياهي منحصر به     كنند. اين پارك ملي به       مي

آب بـه    ” نويسد:     ماه، در خصوص اين پارك ملي، مي        ارديبهشت  9اين جانوران است. خبرگزاري ايسنا،       
گردد... مـيـزان آب         هاي كويرزي محسوب مي كننده در بقا و پويايي گونه عنوان مهمترين عامل تعيين   

نموده تا پارك ملي كوير زيستگاه اصلي و مـحـل زاد و ولـد                كافي، پوشش گياهي مناسب را فراهم       
هاي مكرر مدافعـان   رغم اعتراض ها و بر باتوجه به اين واقعيت ”ها و آهوي ايراني باشد.   يوزپلنگ، پلنگ 

فقيه، در دور چـهـارم          نژاد در چارچوب برنامه راهبردي رژيم واليت        حفظ محيط زيست، دولت احمدي    
اش، در استان سمنان دستور آغاز اكتشاف نفت در پارك ملي كويـر را صـادر كـرد.                       سفرهاي استاني 

ترين  شده ترين و شناخته توجهي به هشدارهاي كارشناسان، يكي از مهم        تعرض به پارك ملي كوير و بي      
است.   هاي حفاظت شده كشور با ارزش اكولوژيكي باال را در معرض تخريب و نابودي قرار داده                   منطقه

ضروري است كه همراه و همگام با همه مدافعان مترقي محيط زيست، با اين اقدام رويـارويـي كـرد.               
 است! يي دائمي   دفاع از محيط زيست كشور وظيفه

 
 افزايشِ حجم نقدينگي: رشد نرخ تورم

صنعتي كشـور در آسـتـانـه            –هاي توليدي     با آغاز سال نو خورشيدي بسياري از واحدها و كارخانه         
دلـيـل      هاي همگاني حاكي از وضعيت نابسامان صنايع مختلف بـه           اند. گزارش رسانه     تعطيلي قرارگرفته 

تامين نشدن نقدينگي و سرمايه در گردش باعث ” كرد:     ماه، اعالم   فروردين  5  كمبود نقدينگي است. ايلنا،    
شـود، بـه           توليد و صنعت بـهـا داده          هاي كارگري بود... درحال حاضر بيش از آنكه به               بروز بحران 

درحالي كه واحدهاي توليدي و صنايع كشور دچار كمبود سـرمـايـه و               “  است.     شده  سوداگري بها داده      
دهد كه حجم نقدينگي افزايش يافـتـه          منظور ادامه فعاليتند، آمارهاي رسمي نشان مي        نقدينگي الزم به  

هـزارمـيـلـيـارد      94در كشور   84كل نقدينگي سال    ” بود:       است. روزنامه بهار، آخرهاي اسفندماه، نوشته        
هزارميليارد تومان است، ايـن      500اكنون رقمي در حدود       است، درحالي كه نقدينگي ما هم         تومان بوده 

 “برابر رشد داشته كه اين موضوع بدون رشد توليد، كاال و خدمات بوده است. 5يعني 
حجم ” بود:    فروردين ماه، در خصوص آمار نقدينگي و رشد آن، نوشته    6ازديگرسو خبرگزاري تسنيم،    

 91ماه اول سال 9است، طي   هزارميليارد تومان بوده352بيش از   90نقدينگي دركشور كه در اسفندماه      
هزارميليارد تومـان گـذشـت. نـرخ رشـد                430هزارميليارد تومان افزايش يافت و از مرز          77بيش از   

نـيـز    91است و طي يك سال منتهي به آذر  درصد بوده  22/  1بيش از  91ماهه سال  9نقدينگي طي  
هاي سوداگرانـه و     اين حجم نقدينگي اكنون درمجراي فعاليت “ درصد رسيد.  32نرخ رشد نقدينگي به     

ويژه اليه انگلي و غيرمولد آن، سودهاي هنگفت از چـنـيـن         داري، به   داللي قرار دارد و كالن سرمايه     
زنند. درمقابل، عالوه بر ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و در نتيجه بيكـاري       هايي به جيب مي     فعاليت

  خرابي مردم نـيـز شـده         گسترده ناشي از آن، اين حجم عظيم نقدينگي سبب افزايش نرخ تورم و خانه             
 “ درصـد گـذشـت.         40تورم از مـرز      ” كرد:    ماه، اعالم است. مركز آمار ايران، در هفته اول فروردين 

درصد، نرخ تورم نقطه به نقطـه   57تورم مواد خوراكي ” ماه، يادآوري كرد:   فروردين 13خبرگزاري مهر،  
 “درصد اعالم شد. 40/ 6

هاي وسيع مـردم گـرديـده           تورم افسارگسيخته كنوني سببِ تنزل بيش از پيش سطح زندگي توده          
است. كاهشِ ارزش پول، در نتيجه نشر          زده      هاي انگلي دامن    سودجويي اليه   همان ميزان به      است، و به  

هاي اقتصادي ارتجـاع      اسكناس بيش ازحد الزم براي مبادله كااليي، ماهيت و مضمون واقعي سياست           
شود. با توجه به حجم عظيم نقدينگي كه خارج از مجاري توليدي و مولد قراردارد، نبايد                   حاكم تلقي مي  

ويژه سرمايه بزرگ تجاري و بوروكراتيك، در         داران به   سرمايه  كرد كه، صاحبان سرمايه و كالن       فراموش
نه تنهـا از تـورم زيـان           -برخالف زحمتكشان و مزدبگيران   -جريان افزايش قيمت كاالها و خدمات     

 كنند. بينند، بلكه با باال بردنِ نرخ كاالها و خدمات سود بيشتري نيز كسب مي نمي
افزايش حجم نقدينگي، و در نتيجه آن رواج بيش از پيش اقتصاد داللي و غيرمولد، رشد نرخ تـورم،                   

اجـتـمـاعـي      -هاي اقتصادي خصوص زحمتكشان، نتيجه مستقيم برنامه و سقوط سطح زندگي مردم به    
فقيه و راهبرد اقتصادي آن است. اكثر مردم ايران قرباني سودجويـي و آزمـنـديِ اليـه                        رژيم واليت 

يي متشكل و در چارچوب اتـحـاد          گرايند. بايد با مبارزه      شدت واپس   شماري از ثروتمندانِ زورگو و به       كم
 هاي اجتماعي ناراضي، براين وضعيت ناگوار نقطه پاياني نهاد!  ها و اليه عملي وسيع ميان طبقه

سال از  68نهم ماه مه،  ادامه  رويدادهاي ايران ...
 پيروزي بر فاشيسم گذشت

هاي ضـد      سال از پيروزي درخشان نيروي      68 
فاشيسم بر محور فاشيستيِ آلمان، ايتاليا، و ژاپـن،         

سـال پـيـش        68گذرد.     در جنگ جهاني دوم مي    
پرچم سرخ اتحاد جماهـيـر شـوروي بـر فـراز               

 رايشتاك آلمان، در برلين، به اهتزاز درآمد.
ما در برابر همه آناني كه جان خود را در ايـن              

-اس” هـاي      گاه  نبرد باختند، آناني كه در شكنجه     
هاي كار اجباري و يـا در           ها و يا در اردوگاه    “ اس

ها آزار شدند اما تسليم نشدنـد،         ها و تبعيدگاه    زندان
در برابر همه آناني كه آسيب جسماني و روحـي            

هاي خود را در راه مـقـاومـت             ديدند و يا خانواده   
هاي كمونيست    از دست دادند، همه حزب     همگاني

هاي ضد فاشيـسـتـي كـه بـراي              و ديگر جنبش  
شكست فاشيسم در اروپا و جهان پيكار كـردنـد،           

فاشيـسـم نـه        پيدايش  آوريم.   سر تعظيم فرود مي   
نبود، يعني امـري      “ يك فرد ديوانه  ” تنها عملكرد   

اند تا آن را به نسـل جـوان            يي در تالش      كه عده 
منظور كـنـتـرل       ها به   بقبوالنند، بلكه نتيجه رقابت   

بازارها و منابع مواد خام در جهان بود، جنگي بـود           
يي روشن را     كه براي انهدام سوسياليسم، كه آينده     

داري و كشـورهـاي          براي مردم اروپاي سرمايه   
 راه انداختند. داد، به مستعمره نويد مي

ميليون شهروند و سـربـاز ارتـش         20عالوه بر 
  قهـرمـانـانـه      سرخ اتحاد شوروي كه در نبردهايي       

هاي فاشيستي ارتش نازي رزميدنـد        نيروي   برضد
و جان باختند، هزاران هزار تن كارگر و مـردمـان           

هـاي     عادي در اسپانيا، ايتاليا، يونان، و سرزمـيـن        
دهي محلي، و بـرپـا داشـتـن              ديگر، با سازمان  

هايي همگاني، در پيروزي بزرگ بر متجاوزان         قيام
گونه ثابت كـردنـد كـه تـوده             سهيم بودند. بدين   

بـحـران    امـروزه   متشكل شكست ناپذيـر اسـت.       
هايي بيشـتـر      داري جهاني تحميل دشواري     سرمايه

به مردم اروپا و آمريكا را موجب شده است، و اين           
بحران در اوضاع اقتصادي ديگر كشورها نيز اثـر          

كشي از نـيـروي كـار           گذاشته است. امروزه بهره    
انحصارها و رقابت      خاطر مبارزه مرگ و زندگي      به

كند. در اين      سرمايه، شدت هرچه بيشتري پيدا مي     
هـاي     اند تا گرايـش     هايي در تالش    وضعيت گروه 

فاشيستي و جو ضد كمونيستي و نژادپرسـتـي را           
هايي دشمني    چنين گرايش برانگيختن    دامن بزنند.  

با مردم و برضد منافع آنان است. بار ديـگـر بـا                
هاي مردمي چنـيـن       هاي كار و جنبش     تشكل توده 

تحركاتي شكست خواهند خورد، چرا كه فاشيسـم        
تـوانـد      داري است، و اين نمي      چهره كريه سرمايه  

 نظامي انسان دوست باشد.
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در جريان آن رأي ميليون ها ايراني با زور سركوب و سرنيزه نيروهاي             
سپاه و بسيج پايمال گرديد نشانگر سياست ها و شيوه هايي است كـه       
حكومت مداران كنوني آماده اند براي حفظ نظام سياسي كنونـي بـه              
كار گيرند. براي ما و اكثريت قاطع مردم ميهن روشـن اسـت كـه                   
برخالف مدعيات دروغين ولي فقيه رژيم و ديگر مجيزگويان استبداد،          

است و نه حكومتي مـردمـي       “  الهي” حكومت كنوني نه يك حكومت      
بلكه حكومت جنايتكاران، اوباشان و نمايندگان سياسي كالن سرمايه         
داري تجاري و سرمايه داري ديوان ساالر ايران است كه سد اساسـي             

اقتصادي به سمـت نـجـات ايـران از             -راه هرگونه تحول اجتماعي   
 وضعيت فاجعه بار كنوني است. 

با پايان مهلت ثبت نام نامزدهاي انتـخـابـاتـي و روشـن شـدن                   
نامزدهاي اصلي صحنه مبارزاتي انتخابات رياست جمهوري پيش رو،      
بحث بر سر حمايت يا عدم حمايت از اين يا آن نامزد انتخـابـاتـي و                  
همچنين موضوع شركت و يا عدم شركت در انتخابات در مركز توجه            
افكار عمومي و نيروهاي سياسي كشور قرار گرفته اسـت. انصـراف               
آقاي خاتمي، به عنوان نامزد اصلي نيروهاي اصالح طلب، از ثبت نام            
و سخنان روشن و افشاگرانه او در زمينه داليل عدم شركـت نـامـزد                
مستقيمي از طرف اين نيروها در انتخابات،  نبايد جاي شكـي بـراي               
كسي مبني بر برنامه هاي مرتجعان حاكم براي مهندسي انتخابات و            

 88برگماري مزدوري از قماش احمدي نژاد، همچنان كه در انتخابات      
 انجام دادند، باقي بگذارد. 

اگر بـنـا بـاشـد        ” محمد خاتمي در اين زمينه با جسارت مي گويد:           
اصالح طلبان يا افرادي از آنان را از رده خارج كنند هيچ حساب افكار              
عمومي و افكار جهاني را هم نمي كنند! آن چه مهم است اين اسـت                
كه كساني را كه نمي خواهند نيايند و من مطمئن هستم كـه نـمـي                 
خواهند ما بياييم. تازه اگر از اين مرحله هم بگذريم حق نداريم بيـش               

اين سخنان نيازي به تـفـسـيـر         “   يم! از آن چه مي خواهند رأي بياور      
ندارد و همان ارزيابي و نتيجه گيري است كه حزب ما نيز در هـفـتـه            

نفـر   3000هاي اخير بر آن تأكيد كرده است. رد صالحيت نزديك به             
از نامزدهاي شوراهاي شهر و محروم كردن اكثريت اصالح طلبان و            
نامزدهاي دگرانديش از شركت در انتخابات شوراهاي شهـري نـيـز             
مويد ديگري بر برنامه ها و شيوه عملكرد حاكميت در شرايط كنونـي             
است. بر اساس اين ارزيابي بايد به اين نتيجه رسيد كه ورود هاشمـي               
رفسنجاني به عرصه رقابت هاي انتخاباتي، با تأييد ضمني خامنه اي،           
جايگزيني است كه حاكميت در چارچوب مخالفت جدي با شـركـت             
نامزد مستقيمي از سوي اصالح طلبان به آن تن داده است. بـديـهـي             
است كه هاشمي رفسنجاني، به عنوان يكي از چهره هـاي اسـاسـي               
حكومت جمهوري اسالمي در طول سي سال گـذشـتـه كـارنـامـه                 
مشخصي دارد و رانده شدن او از هرم اصلي قدرت كه زماني تنها در               
دست او و خامنه اي انحصار يافته بود، وي را به يكي از مـنـتـقـدان                  
حاكميت كنوني و  نقش روز افزون فرماندهان سپاه در كنترل شريان            

اقتصادي كشور تبديل كرده است. ولـي ايـن            -هاي اساسي سياسي  
انتقاد ها نه او را طرفدار جدي اصالحات مي كند و نه مخالف جـدي        
شيوه مخرب حاكميت كنوني. شركت رفسنجاني در انتخابات گذشتـه           

، 84به عنوان نامزدي در مقابل نامزد اصالح طلبان، در انتخابات سال            
به خودي خود در اين زمينه روشنگر است. اعالم حمايت خـاتـمـي،                
جبهه مشاركت ايران اسالمي، سازمان مجاهدين انقالب اسالمـي و           
مجمع روحانيون مبارز از رفسنجاني زماني صورت گرفت كـه بـراي             
اصالح طلبان مشخص گرديد كه امكان شركت در انتخابات را ندارند           

آن چه مهم است اين است كه كساني را كه نمـي            ” و به قول خاتمي:      
 “.خواهند نيايند و من مطمئن هستم كه نمي خواهند ما بياييم

 
 تجربه انتخابات در ميهن ما

سال گذشته مردم ما تجربيات ارزنده و گوناگوني را دربـاره              16در  

و    1376انتخابات در رژيم واليت فقيه تجربه كرده اند. حماسه خرداد             ادامه  برنامه ها و هدف هاي ولي فقيه  ...
ميليوني مردم بر ضد نامزد اصلح واليت فقيه، ناطـق نـوري،               20راي  

ساله اصالحات،    8پايه هاي رژيم واليت فقيه را لرزاند. دوران حكومت           
اگرچه در اساس نتوانست پايه گذار تغييرات بنيادين و دموكراتيـك در             
ميهن ما گردد ولي توانست فضاي سياسي كشور را دگرگون كـرده و               
امكان سازمان دهي اجتماعي را پديد آورد. سران ارتجاع دوران هشـت             
ساله دولت اصالحات را خطري جدي براي خود ارزيابي كردند و از اين             
رو با نزديك شدن پايان دوران رياست جمهوري خاتمي مصمم بـودنـد     

 كه هيچگاه ديگر اجازه ندهند تا اين تجريه تكرار گردد.
سال گذشته، از انتخـابـات        9تجربيات سه انتخابات متفاوت در طول       

تا انتخابات مـجـلـس شـوراي            88و    84رياست جمهوري سال هاي     
، نمايشگر عملكرد روشن حاكميت و رهبري سپـاه و           90اسالمي سال   

نيروهاي سركوبگر در مهندسي انتخابات، لگدمال كردن خشـن راي            
ميليون ها شهروند و در انتها برگماري مزدوراني همچمون احمدي نژاد           
و ديگراني همچون او بر كرسي منتخبان مردم است. سركوب خونـيـن              

بـه  “  راي من كـجـاسـت      ” اعتراض هاي ميليون ها ايراني كه با شعار         
خيابان ها آمده بودند و تأييد روشن اين سركوب گري ها از سوي ولـي       
فقيه رژيم و مرتجعان حاكم، كه شماري از آنـهـا امـروز در لـبـاس                    
نامزدهاي انتخاباتي به ميدان مبارزه سياسي آمده انـد نـبـايـد جـاي                 
هيچگونه خوشبيني كاذبي را درباره برنامه هاي رژيم باقـي بـگـذارد.               
همچنان كه ما در هفته هاي اخير گفته ايم برنامـه ارتـجـاع حـاكـم                   

، يـعـنـي     “ آبرومند” برگزاري يك انتخابات مهندسي شده، در چارچوبي        
عدم تحريم گسترده آن توسط مردم،  و برگماري عنصري ذوب شـده              
در واليت بر كرسي رياست جمهوري است. باتوجه به اين واقـعـيـات                
انكار ناپذير، موضوع اساسي اين است كه در چنين اوضاع و احوالي چه             

 بايد كرد. 
حزب ما بر اين اعتقاد است كه بايد با بهره جويي از همه امـكـانـات                 
موجود انتخابات را به عرصه مبارزه جدي با رژيم واليت فقيه تـبـديـل               
كرد. سخنراني روزهاي اخير خامنه اي، و فراخواندن مردم به تمكين در       
مقابل تصميم هاي شوراي ارتجاعي نگهبان همه حاكي از بـرنـامـه               
ريزي ارتجاع براي حذف اكثريت نامزدهاي انتخابـات و در صـورت               
امكان تنها باقي گذاردن مزدوران ارتجاع در صحنه است. بر اين اساس       
نخستين عرصه مبارزه با ارتجاع،  سازمان دهي اعتراض هاي گستـرده            
به تصميم گيري هاي شوراي نگهبان ارتجاع است كه وظيفه اي جـز              
خدمت به ارتجاع و حكومت ديكتاتوري حاكم ندارد. آنچه روشن اسـت             
اينكه سران رژيم در حال سبك و سنگين كردن تبعات رد صالحـيـت              
 شماري از نامزدها، از جمله رفسنجاني، در افكار عمومي جامعه  هستند. 
به گمان ما  انتخابات را بايد به عرصه مطرح كردن خواسـت هـاي                

هاي مرتجعان حاكم از جملـه:        به چالش كشيدن برنامه   جدي مردمي، و    
خواست حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، تأمين عدم دخـالـت            
نيروهاي سپاه و امنيتي در انتخابات، آزاديِ فوري و بدون قيد و شـرط      

زهرا رهنورد، ميرحسين   “  حصرِ” همه زندانيان سياسي، و پايان دادن به        
موسوي، و مهدي كروبي، تبديل كرد. بدون طرح اين شعارهـا، بـدون               

اجتماعي كه اكثريت مردم    -افشاگري در زمينه وضعيت وخيم اقتصادي     
ما با آن دست به گريبان هستند و بدون معرفي عامالن اساسـي ايـن                
وضعيت فاجعه بار، يعني ولي فقيه، فرماندهان سـپـاه و نـيـروهـاي                  
سركوبگر و  ديگر سران ارتجاع،  نمي توان مردم را به بسـيـج و بـه                    
ميدان مبارزه آورد. روند برگزاري انتخابات مي توانـد عـرصـه مـهـم                  
مبارزاتي باشد كه جنبش مردمي و تمامي نيروهاي اصـالح طـلـب و               

هايي منسجم، به ميدان آيند و ادامه حاكميت كنوني           خواه با صف    آزادي
و سياست هاي نابخردانه و خانمان سوز ولي فقيه و شركاء را به چالش              

يي است كه بسيج در راه تحقق         ترين وظيفه   كشند. به گمان ما اين مهم      
   آن مي تواند شرايط كنوني سياسي كشور را دگرگون كند. 
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 “:قانون مجازات اسالمي”ارتجاعِ حاكم، و تصويبِ 
سپس در بخش ديگـر      “ بايد انجام شود.    هاي ابتكاريِ قوه قضاييه! مخالفت وكالي دادگستري با مجازات

اصالح و بـازنـگـري       ” نويسد:     مقاله مي 
قوانين و مقررات تامين اجـتـمـاعـي و           
روابط كار، تغيير در قـوانـيـن تـامـيـن             
اجتماعي و روابط كار براساس سـازوكـار        

بـه   “ دولت، كارگر و كارفـرمـا     ” جانبه    سه
تر در بـازار       منظور تعامل و انعطاف بيش      

  ”كار....
نكته مهم اينكه، او در ايـن مـقـالـه،            

را كه   “ قانون كار “محتوايِ طرح اصالحِ    
نژاد ارائـه شـده         از سوي دولت احمدي   

نيـسـت     كند، و اصوالً مايل       است رد نمي  
يـي      هاي اصالحي اشاره    به مضمونِ ماده  
را  “ روش و شيوه دولت   “بكند، بلكه فقط    
به باد انتقاد     ”قانون كار “در طرح اصالحِ    

گيرد، يعني همان كاري كه چند روز          مي
پيش از انتشار مقاله مزروعي، در مجلس       

 گرفت. شوراي اسالمي صورت 
هـا و چـنـيـن            تاكيد بـر اشـتـبـاه       

سود جنبش مردمـي      هايي به   گيري  موضع
طلبان، در مقام بخـش مـوثـر           و اصالح 

جنبش مردمي و نيرويـي اثـرگـذار در           
تـوانـد بـاشـد.          هاي كنوني، نمي    تحول

درآستانه انتخابات رياسـت جـمـهـوري         
قرارداريم، و وظيفه فوري و عاجل همـه        

خواه، ازجـملـه       نيروهاي مترقي و آزادي   
طـلـب، تـالش بـراي            مبارزان اصالح 

بازسازي بدنه اجتماعي و اسـتـفـاده از           
فرصت هايي كه روند اين انـتـخـابـات           
فراهم مي آورد براي به چالش كشيـدن        
ارتجاع حـاكـم و دولـت ضـدمـلـي               

نژاد است. دراين چارچوب، نقـش         احمدي
الـعـاده      فوق “ جنبش كارگري“و جايگاه  

كـنـد كـه        مهم است، و تجربه ثابت مي     
بدون حضورِ متشكل طبقه كارگر، ديگـر       

هـاي     طورِكـلـي تـوده       زحمتكشان و به  
محروم جامعه، جنبش مردمي و از جمله       

رانـدنِ     عقـب   توانِ به به    ”طلبان  اصالح“
سـمـت      ارتجاع و استبداد و حركت به        

 هاي بنيادين را ندارند. تحول
مـيـهـن مـا، بـا           “ جنبش كارگري ” 
هاي تلخ و شـيـريـن         باري از تجربه    كوله

اينك نـيـز از مـنـاديـان              تاريخي، هم 
اتحادعمل و تقويت ارتبـاط بـا ديـگـر            

هاي اجتماعي در مبارزه با       ها و طبقه    اليه
استبداد واليي است. منافع طبقه كارگـر        

هاي   ها و اليه    جداي از منافع ديگر طبقه    
روي،    مخالف استبداد نـيـسـت. ازايـن         

همراه با تالش بـراي     “  جنبش كارگري “
هماهنگي و يافتن فصلِ مشـتـرك بـا           

هاي اجتماعي ناراضـي و        ها و طبقه    اليه
هـاي رژيـم و دولـت            مخالف سياست 

نژاد، با شدت بخشيدن به مبـارزه         احمدي
 -اش، ميان مـبـارزه صـنـفـي           اعتراضي

رفاهي و مبارزه سياسي پيـونـد هـرچـه          
راه بـراي         بايد بزند و ازاين     بيشتري مي 

  اش، بـه    تامين و احياي حقوق سنديكايي    
يافتگـي،    رشد كيفي، ارتقاء سطح سازمان    

 تر، ياري رساند. و همبستگي افزون

 ادامه  منافع طبقه كارگر  ...

قانون جديد مجازات   سرانجام پس از مدتي كش و قوس و دست زدن به مانورهاي فريبكارانه، شوراي نگهبان              
              تصور رايج، درقانون جديد مجازات حذف نشده است، و زيـر      “  سنگسار“اسالمي را تاييد و تصويب كرد. برخالف

باره، حميدرضا طباطبـايـي،       است. دراين    ، مورد تاييد قرار گرفته      “ هاي ابتكاري   مجازات” هاي ديگري نظير:       عنوان
است كه، سنـگـسـار از          ، با صراحت خاطرنشان ساخته      ”كميسيون قضايي مجلس شوراي اسالمي    “نايب رييس   

 است. پذيرفته   قانون حذف نگرديده است و فقط در نحوه اجراي آن تغييرهايي صورت 
فقيه   با تاييد شوراي نگهبان، قانون مجازات اسالمي اكنون به مثابه شالوده نظامِ حقوقي و قضايي رژيم واليت                

دار وكالي متعهد     يي است كه اعتراض دامنه      گرايانه  چنان محتواي واپس    اجرا درخواهد آمد. اين قانون داراي آن         به
است. در واقع با تاييد شوراي نگهبان، نظام حقوقي كشور بـيـش از                   دانان را درسراسر كشور برانگيخته        و حقوق 

رو خواهيم بـود     افتد. بنابر اين قانون، ما با ساختاري روبه   هاي پوسيده و ضدانساني گير مي       پيش در چنبره ديدگاه   
هـا]     انسـان “[ بـودنِ   مجرم” هاي قضايي اساس را بر        ترين حقوقي را براي مردم قايل نيست، و در محكمه           كه كم 

هاي   ويژه دادگاه   به  -ها  و محكمه  “ قضاييه  قوه  “، دست   “ هاي ابتكاري   مجازات” خصوص با تصويب      نهاده است. به   
هاي قـرون     ، و از اين قبيل مجازات     ”قطعِ عضو “،  “ اعدام“،  “ سنگسار“هاي    درصادر كردن حكم    -انقالب اسالمي 

هايي كه شوراي نگهبان در قـانـون           شود. نكته جالب توجه آنكه، يكي از اصالح          وسطايي و ضدانساني، بازتر مي    
[سنگسار از لحاظ فـقـهـي در             ”رجم“چرايِ بحث     و  چون  وارد كرده است، پذيرشِ بي     ”مجازات اسالمي “جديد  

قانون است، و درست برپايه اين نظرِ اصالحي[!] شوراي نگهبان، در قانون جديد مجازات اسالمي همراه با تاكيد                     
عـبـارت      است. به  قوه قضاييه موكول شده“[!] تدبير و ابتكارات”رجم [سنگسار]، نحوه اجرايِ آن به “بر مجازات  

خود، نحوه سنگسار را تعييـن كـنـنـد.            “ ابتكارات” هاي جمهوري اسالمي مجازند تا بنا به          ديگر، تمامي محكمه  
مـاه،     ارديبهشـت  7، روز شنبه ”كميسيون حقوقي و قضايي مجلس“جهت نبود كه محمد علي اسفناني، عضو          بي

قانون مجازات اسالمي در پنج بابِ كليات، حـدود[جـمـعِ            ” بود:     ، يادآوري كرده    ”ايرنا“طي مصاحبه با خبرگزاري     
مقدارِ قطعي]، قصاص[كيفري همسنگ جـرم: كُشـنـده را              ، كيفر دادن به گناه شخص با تنبيه بدني و به   ”حد“

اش) بايد بـه كسـي كـه            ،پول يا مالي كه مجرم(يا خانواده”ديه“بكُشند، كوركننده را كور كنند...]، ديات [جمعِ  
تنبيه خطاكار در مورد جرمي كه مجازات آن      :”تعزير“هاي تعزيري[    اش) بپردازد] و مجازات       آسيب ديده(يا خانواده   

شده كه دربـاب كـلـيـات،          در شرع مشخص نشده است، به رأي مقام مذهبي يا حاكم شرع] و بازدارنده تنظيم           
هـا     بندي جرايم و مجازات     اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات... تقسيم                

رجم حكم حدي   ” بود:       هاي ابتكاري گفته    وي باصراحت ضمن تاكيد بر مجازات     “  براساس مباني اسالمي... است.       
 “كند.  را حذف تواند آن است از حد الهي و كسي نمي

 -“ ابـتـكـاري   ” هاي    ويژه ماده مربوط به مجازات      به  -عالوه براين، در اعتراض به قانون جديد مجازات اسالمي        
، مخالفت وكالي شجاع و متعهد دادگستري با اين قانـون           [“ اسكودا“]”هاي وكالي كشور    اتحاديه كانون “رييس  

هاي   رييس اتحاديه سراسري كانون   ” ماه، گزارش داد:       ارديبهشت  9كرد. روزنامه اعتماد،       يي اعالم     را طي مصاحبه  
گرفته ازسوي نيروي انتظامي، اقداماتي مـانـنـد           هاي صورت   وكالي كشور (اسكودا) با اعتراض به برخي مجازات         

ناميد و ازهمه خواست قانـون      “  ابتكارات غيرقانوني ” پوشاندن لباس زنانه به متهمان و گرداندن آنها در خيابان را            
ست كه احمدرضا رادان جانشين فرمانده كل پليس ايران در جديدترين اظهارات خود               كنند. اين درحالي       را رعايت 

شـود:        دربخش ديگري ازاين گزارش خاطرنشان مـي       “ هاي ابتكاري) حكم قضايي دارند.        كرد... (مجازات         اعالم
گويند وكال از چاقـوكشـان و مـال             هاي وكالي سراسر كشور درگفتگو با اعتماد تاكيد كرد... مي              رييس كانون ” 

گـويـيـم       كند. ما مـي      گوييم هيچ وكيلي ازعمل مجرمانه دفاع نمي        كنند ما مي    ها دفاع مي    خورها و مختلس    مردم
ببينيد اصل جرم كجاست؟ ريشه را دريابيم، نبايد با معلول اينطور برخوردكرد... با گـردانـدن يـك آدم شـرور                           

توان جامعه را اصالح كرد. قانون، وجدان... اخـالق و ايـمـان                     كردن، نمي   گردن او آويزان        درخيابان و آفتابه به   
تواند به راه راست برگردد. وقتي     گويد وقتي شما باهمه توان، شخصيت يك انسان را خرد كرديد، او ديگر نمي               مي

شود، جامعه هـم اصـالح          دهيم، او ديگر اصالح نمي      همه نشان مي      اش را به    نما كنيم و چهره     متهمي را انگشت  
آوري اين نكته خالي از فايده نيست كه، بنابر قانون جديد مجازات اسالمي كه از تصويب شوراي           ياد“ نخواهد شد.  

اجرا درآيد، اصل برائت[ اصلِ مجرم نبودنِ انسـان، مـگـر                 نگهبان نيز گذشته و قرار است از خردادماه امسال به         
ها و دادسـراهـاي       شود. دراين قانون اصل بر برائت نيست و دادگاه           مي    خالفش را ثابت كنند] كامالً ناديده گرفته       

اين ترتـيـب      براي صادر كردن حكم اعدام، شالق، و قطعِ عضو، برخوردارند. به               انقالب اسالمي از اختيار گسترده    
ترين اصلِ حقوقي يعني اصلِ برائت پايمال گرديده است، و هر قاضي و دادگاهي در جمهوري اسالمي، بـا                      مهم

ها برخوردار است، پيشاپيش هر متهـم يـا      هاي قانون جديد مجازات اسالمي از آن اختيارات وسيعي كه بنابر ماده 
در اين زمينـه   ”كانون مدافعان حقوق بشر“داند. مدتي پيش    اي را مجرم و مستحق مجازات مي        شده  فرد بازداشت 

مهمترين پشتيبان حقوق فردي در محاكمات جزايي، فرضِ برائت است... در قانون مجازات اسالمي                 ” بود:     نوشته  
جرايم مـحـاربـه و افسـاد               تغييرات قانونگذاري محدود به حوزه ماهوي نشده و در خصوص نحوه رسيدگي به            

آور، رعايت اصول برائت در خصوص متهمان... مخـدوش              االرض نيز قائل به تفكيك شده و در اقدامي شوك           في
رغم شك و ترديد بر وقوع جرم يا انتساب جرم به متهم صرفاً بـا وجـود                     دهد علي   ها اجازه مي    است و به دادگاه   

 “كند.  آزادي محكوم  هاي بدني و سالبِ[سلب كننده] اعدام و ديگر مجازات قراين و امارات وي را به 
اي كه شالوده نظام قضايي كشـور          هاي حقوقي   ترين قانون   مانده  اينك با مصوبه شوراي نگهبان، يكي از واپس       

اليحه جـامـع     “با    ”قانون جديد مجازات اسالمي   “گردد. همزمانيِ تصويب       شود، به جامعه تحميل مي      مي    خوانده
گردد، امري اتفاقي نيست و نشانه تالش هدفمند ارتجاع           ، كه درآن استقالل وكال محو و نابود مي        ”وكالت رسمي 

هاي اجتماعي، سياسي، و فرهنگـي، و          حاكم براي تبديل بيش ازپيش قوه قضاييه به ارگاني سركوبگر در عرصه           
 كننده خشن حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي مردم ميهن ماست. نقض 
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اجتمـاعـي از       تامين
بينـي و      طريق پيش 

تهيه سبد معيشتي و    
ــاال، از        ــد ك ــب س
كــــارگــــران و     
مشموالن قانون كار   

 “كند. حمايت [مي]
همه آنچه در باال    

ها اشاره شـد،       بدان
گوياي اين واقعيـت    

جـنـبـشِ    “است كه   
راحـتـي      به  -هاي گذشته   برخالف سال   -هاي آن را    و خواست  “ كارگري

دليلِ رشد نسبيِ جنبش كارگري  توانند ناديده بگيرند، و اين رويداد به       نمي
اجمـالـي بـه        است. نظري      و باال رفتنِ سطح آگاهي طبقاتي اين جنبش         

هـاي    هاي صادرشده ازسوي سنديكاها و تشكل       ها و اعالميه    گيري  موضع
مناسبت روز جهاني كارگر درسال كنوني، و موردهايي كـه در              مستقل به 
است،   ها تاكيد شده      آن  و بر       ها اشاره   ها بدان   ها و اعالميه    گيري  اين موضع 

 تأييد كننده اين واقعيت است.
دهي، همبستگي، و اسـتـواريِ         اما نكته پراهميت، ارتقاء سطح سازمان     

خواهانه در     پيوند جنبش كارگري با مجموعه جنبش دمكراتيك و آزادي        
منظور قـوت      كشور است. دراين خصوص، ارايه راهكارهايي مشخص به        

هاي موجود مـبـتـنـي          بخشيدن به جايگاه جنبش مردمي كه بر واقعيت       
ديگرسخن، از كدام راه و با ارايه كدام بـرنـامـه،               باشد، ضروري است. به    

با مبارزه برضـد     “ جنبش كارگري “شعار، و سياست تاكتيكي، پيوند ميان       
توان قوت بخشيد و استوار كرد؟ درراستاي پاسـخ           استبداد و ارتجاع را مي    

هـايـي      مانـع   است، هرچند فشرده، به         هايي ازاين دست، الزم     به پرسش 
هاي اجتماعي و جـلـب و            تنها به تقويت پيوند گردان      كرد كه نه      اشاره

به پيكارِ سراسري در مرحله كـنـونـي كـمـك         “ جنبش كارگري “جذبِ  
كند، بلكه در اساس، درك و ديدگاه منجمد و محدودي است كه بـه              نمي

ژرفايِ اهميت مبارزه مشترك و پيدا كـردن فصـل مشـتـرك بـيـن                      
نـبـرده     هاي اجتماعي پي    ها و طبقه    هاي طبقه كارگر و ديگر اليه       خواست

هاي جدي و      درك و واكاوي آن را ندارد. يكي از اشتباه           است، و يا توانِ     
فراموشي سپردنِ حقوق و      فاحش در دوران پس از پيروزي دوم خرداد، به        

تا آنجا پيـش رفـت كـه           “ توجهي  بي” منافع زحمتكشان كشوربود. اين      
مرتكب اقدامي گرديد كه كارگران و زحمتشكان آن را            ”مجلس ششم “

قـانـون   “نفر از شمولِ    10هاي كمتر از      اند. خروج كارگاه     فراموش نكرده 
اي از زحـمـتـكـشـان،             ، به حقوق و امنيت شغلي طيف گستـرده        ”كار
كارگر ايران را       خصوص كارگران صنوف كه بخش عمده تركيبِ طبقه         به

ناپذير وارد آورد! عالوه بـرايـن، ادامـه             يي جبران   دهند، لطمه   تشكيل مي 
، در حكم اصالحِ ساختار اقتصادي از سـوي         “ تعديلِ اقتصادي “سياست  

، به شكاف هرچه بيشتر ميان جنـبـش كـارگـري و               ”دولت اصالحات “
انجاميد. ايـنـك دراوضـاع          “ طلبان اصالح“قشرهاي فرودست جامعه با     

هـا، بـه        بغرنج و حساس كنوني، تاييد گذاردن بر اين گونه سـيـاسـت             
هاي اجتماعي در مبارزه با ارتجاعِ حاكم و دولت           اتحادعمل گسترده طيف  

كند. دراين زمينه و براي نمونه، به مطلـبـي             نژاد هيچ كمكي نمي     احمدي
  تـوان اشـاره      ماه، مي   ارديبهشت  9قلم علي مزروعي، در سايت جرس،         به

در    ”قانون تامين اجتماعـي   “و  “  قانون كار   “كرد. دراين مقاله، از اصالحِ       
قالب برنامه چهارم تـوسـعـه دفـاع شـده اسـت، و زيـر پـوشـشِ                         

هايي مبهـم     گويي  ، همراه با كلي   “ حقوق بنيادين كار  ” و   “ گرايي  جانبه  سه” 
اقتصادي حـاكـمـيـت        -و بدونِ پشتوانه، در حقيقت از سياست اجتماعي       

مايه و محتـواي آن        خصوص برنامه اصالح ساختار اقتصادي كه درون        به
بـانـك   “المللي پـول و         صندوق بين “ديكته شده ازسوي        بر نوليبرليسم 

  است. مزروعي، در دفاع از برنامه اصـالحِ          استواراست، دفاع شده     “ جهاني
نويسـد:    در قالب برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي، مي        “ قانون كار “
اين موضوع    بدون آنكه بخواهم به مباحث تاريخي و اجتماعي مربوط به         ” 

پرداخته و روند تحوالت آنرا بازگو كـنـم بـرپـايـه               “] قانون كار “[ يعني    
تجربه اجراي اين قانون در ايران و نگرش جديدي كه نسبت بـه اداره                

شده بود دولت     هاي پس از انقالب حاصل        اقتصاد ايران به تدريج در سال     
خاتمي و مجلس ششم در انطباق با شرايط ملـي و جـهـانـي دريـك                    

اين نتيجه رسـيـدنـد كـه           بندي و در قالب برنامه چهارم توسعه به           جمع
هـاي     طي سـال   “ اصالح قانون كار  ” 

)  1388  -1384اجراي اين برنامـه (      

منافع طبقه كارگر، احياي حقوق 
سنديكايي، و ضرورت پيوند مبارزه 

 صنفي با مبارزه سياسي
تـر     نام نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات، با نزديـك        پس ازپايان مهلت ثبت     

گـيـريِ         شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، و همزمان با شكل          
هاي مختلف حكومتي ، و نيـز ارائـه            هاي جديد و سيال در بين جناح        بندي  هدف

خـواه دربـاره        ها و نيروهاي مترقي و آزادي       ها از سوي حزب     ها و بررسي    ارزيابي
هاي صحنه سياسي كشور، نقشِ جنبش كارگري و چگونـگـيِ تـقـويـت                  تحول

هدف مجهز كردن هرچه بـيـشـتـر            به  -هاي اجتماعي   ارتباط آن با ديگر گردان    
دربـيـن            شكلـي بـرجسـتـه        به  -جنبش مردمي در رويارويي با ارتجاعِ حاكم      

 كند. هاي طرح شده خودنمايي مي مبحث
هـايـي مـانـنـد          هاي گذشته، با رشته اقدام      جنبش كارگري ميهن ما، طي ماه     

و  “ حـداقـل دسـتـمـزدهـا        “با     -تر از قبل    وبيش منظم   و كم   -مخالفت گسترده 
، “ احـيـاي حـقـوق سـنـديـكـايـي             “، پافشاري برخواست    “ قراردادهاي موقت “

و آزادسـازيِ     “ سازي  خصوصي“دار اما هنوز پراكنده به برنامه         هاي دامنه   اعتراض
هـاي وارد شـده در           ، و مبارزه قاطع با اصالح     “) ها  هدفمندي يارانه “اقتصادي (  

، و نيز عزم و اراده آشكار به رويارويي با سياسـت     “ تأمين اجتماعي  و   قانون كار “
هايي بسيـار     كه درشكل   -هاي كار و مجموعه جامعه      و جوِ پليسيِ حاكم درمحيط    

اين جنبش با منطق طبقاتي خاص خود در صحنه سياسـي             -كند  متنوع بروز مي  
دهد. در قياس با گذشتـه،      داده است و نشان مي      اش را نشان      امروز حضورِ فزاينده  

ها و برآوردها از رشد مـبـارزه و             ها، تمامي عالمت    ها و ضعف    و با وجود كاستي   
 -نفس طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در دوعرصه بسيار مهم صنـفـي             اعتماد به 

 كند. رفاهي و سياسي، حكايت مي
هاي   امسال، در آستانه روزجهاني كارگر، زير فشار فزاينده نارضايتي و اعتراض          

دولت بازگردانـيـد.      را به    “ قانون كار “اصطالح اصالحِ     كارگري، مجلس اليحه به   
ثباتيِ سياسي رژيـم،      هاي جناحي و بي     اين اقدام، آن هم درست در گرماگرم نزاع       

سازد كه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشـان در صـورت               اين واقعيت را آشكار مي    
يافته و متشكل، حتي در اوضاع بـس نـامسـاعـد               روي آوردن به مبارزه سازمان    

هاي امنيتي، بـه      سياسي، فضاي اختناق و سركوب، و كاربرد فشار از سوي ارگان          
تواند ادامـه دهـد.        راندن ارتجاع حاكم مي       مبارزه براي تامين منافع خود و عقب      

عالوه براين، در پي باال گرفتن نارضايتي از ميزان حداقل دستمزدها و همزمـان              
هـاي     خصوص سنديكاها و تشـكـل         با آن فعاليت جنبش سنديكايي موجود به      

هاي اعتراضـي از جـملـه           مستقل دراين ارتباط، و تاكيد بر اينكه،  ازهمه روش         
نـژاد و       دادگاه و اعتصاب بهره خواهند برد، دولت ضدملي احـمـدي              شكايت به 

انـد. از جـملـه ايـن             كارانه مختلفي زده    ارتجاعِ حاكم دست به مانورهاي فريب     
جمهور به وزارت كار براي برگـزاري         كارانه، به دستور ويژه رييس      مانورهاي فريب 

 9توان اشاره كرد. خـبـرگـزاري مـهـر،                عالي كار مي    العاده شوراي   نشست فوق 
جمهور و تايـيـد       با درخواست كارگران، دستور رييس    ” داد:     ارديبهشت ماه، گزارش  

منظور افـزايـش      العاده عالي كار به     زودي نشست فوق    وزارت تعاون، كار و رفاه، به     
شـود،     حق مسكن و حق بن نقدي سال جاري مشموالن قانون كار برگزار مـي             

هزارتومانـي بـن       15برابري حق مسكن و رشد        5ها از افزايش      حال گمانه   بااين
اين نكته ظريف اما پراهميت را نيز بايد افزود كه، بـنـابـر            “  دارد.   ماهيانه حكايت 

هـرروي،     عالي كار نيست! بـه        ، افزايش حق مسكن از اختيارات شوراي      “ قانون” 
نژاد بـه انـجـام مـانـور             نَفْسِ وادارشدن ارتجاع حاكم و دولت ضدملي احمدي   

هاي معين    درخصوص مطالبات كارگري، نشانه بارز وجود نيرويي باتوان و امكان         
فـعـل      گرايان از به هاي اجتماعي است، كه اتفاقاً واپس   درصحنه سياسي و تحول   
ها هراس دارند. همچنين در روزهاي اخير، با توجه بـه              درآمدن اين نيرو و امكان    

روندهاي حساس سياسي كشور، در آستانـه انـتـخـابـات يـازدهـمـيـن دوره                     
شـدن     هاي كارگري و جلوگيري از تبديل          جمهوري، براي مهار اعتراض     رياست

، تبليغات  ”جنبش مردمي “ها به اهرمي براي بازسازي بدنه اجتماعيِ          اين اعتراض 
هاي ارتجاعِ حاكم را شـاهـديـم.           و مانورهاي فريبكارانه دولت، مجلس، و جناح      

نـژاد بـراي بـرگـزاري نشـسـت              يي اندك پس از دستور ويژه احمدي       فاصله  به
نامه حمايت ملي از كار و تـامـيـن             ميثاق” شد:     عالي كار، اعالم    العاده شوراي   فوق

درپيِ آن، و با حمايت دولت، طرح ارايه سبـد ويـژه بـه                “  شد.   اجتماعي تدوين   
ماه، نـوشـت:      ارديبهشت 11كارگران درصدر خبرها قرار گرفت. خبرگزاري مهر،         

 6ادامه  در صفحه رييس هيات مديره كارفرمايان خدماتي كشور اظهارداشت [كـه]... سـازمـان                   ” 
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كنند. حمله     زور، استفاده مي    منظور ويران كردن كشور و تغيير رژيم به       
اخير اسرائيل به سوريه هم گامي در راستاي راه انداختن بـرخـوردي              

اي مورد تهديد قرار دارد.          گسترده بود. ايران نيز به بهانه برنامه هسته        
براي حمله به جـمـهـوري        “ ناتو” اسرائيل در فشار آوردن به آمريكا و        

اسالمي نقشي كليدي دارد. اين در حالي است كه اسرائيل تنها كشور             
اي است، و كشورهاي        هاي هسته   در اين منطقه است كه داراي سالح      

المللي هم  با آن [ در اين زميـنـه]              داري غرب و نهادهاي بين      سرمايه
كارگيريِ تحريم و تهديد بـه حـملـه             يي ندارند. به     وجه مسئله   هيچ  به

ها] در برابر عراق و ايـران           نظامي، همواره سياست اصلي[امپرياليست    
هـاي     بوده است، و اينك نيز سوريه را به اتهـام [كـاربـرد] سـالح                  

 دهند. ها و تهديدها قرار مي شيميايي، در معرض همين تحريم
اند توجه افكارعمومـي      اياالت متحد آمريكا و متحدانش، موفق شده      

جهان را از مسئله فلسطين منحرف كنند، و آن را در چشم جـامـعـه                 
ها، و    يي درجه دوم تبديل كنند. همه اين دشواري          المللي به مسئله    بين

رفتار اسرائيل در مقام دولتي كه خود را وراي هـمـه قـوانـيـن و                     
داند و از حمايت و پشتيباني كـامـل دولـت              المللي مي   هاي بين   ميثاق

المللي از متـوقـف       آمريكا هم برخوردارست، و علمِ به اينكه جامعه بين        
كردن اين شيوه عمل و رفتارش عاجز است، موجب شده اسـت تـا                

 حلي عادالنه از دست بدهند. ها اميدشان را به دستيابي به راه فلسطيني
“ غيرعضـو ” اگرچه پذيرفتن فلسطين در سازمان ملل متحد در مقامِ     

گامي مهم به جلو است، اما براي حل مسئله فلسطين كافي نيست. به           
المللي بايد به مسئوليت خود در پايان دادن بـه              اعتقاد ما، جامعه بين   

وجـود     ويژه آن كشورهايي كه خود در به     فاجعه فلسطين عمل كند، به    
 اند.    آوردن اين فاجعه شركت داشته

 1967ژوئـن       4برپايِي دولت مستقل فلسطين در درون مرزهاي         
[پيش از جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل]، با پايتختـيِ اورشـلـيـم                

سازمان مـلـل       194شرقي، حلِ مسئله پناهندگان بر اساس قطعنامه        
هاي اسرائيـل،     المللي، آزاد كردنِ زندانيان از زندان       متحد و قوانين بين   

هـاي   ها در سرزمين  پايان دادن به محاصره غزه، و تخليه همه شهرك        
المللي، تنها راه ممكن بـراي پـايـان            هاي بين   فلسطيني، برپايه پيمان  

دادن به اين فصل سياه در تاريخ جهان است. در غير ايـن صـورت،                
پذير نخواهد بود، و مناقشه و بـرخـورد، بـا         امكان “ دو دولت”حل   راه

 بار آن، ادامه خواهد يافت. وجود همه پيامدهاي فاجعه
حزب مردم  –المللي  عقل طقز، شعبه روابط بين

 فلسطين

فلسطين  “روز فاجعه”مين سالگرد 65به مناسبت 
 و مسئوليت جامعه جهاني  “النكبة يوم”موسوم به 

“ فاجـعـه  ” سال از روز آغازين  65]،   2013ماه مه  15ماه امسال[ ارديبهشت 25
يـي     اندازي روشن براي پايان يافتن آن در آيـنـده           آنكه چشم   فلسطين گذشت بي  

نزديك پيشِ رو باشد. برعكس، شاهد آنيم كه عملكرد اسرائيل اوضاع را هـرچـه                
 شود. حلي هم براي آن ديده نمي كند، و راه دشوارتر كرده و مي

دو سه سال پيش نيز از هم پاشيده شد. بيـش از              “  فرآيند سياسي ” اصطالح    به
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بار نياورده است. برعكس، در اين مدت خـطـر بـرخـوردهـاي                  نتيجه ملموسي به  
هـا اسـرائـيـل از           وجود آمد. طي اين سال       اي هم به      هاي تازه   تر و جنگ    گسترده
هـا     كـرد و از آن          برداري تبليغاتي مي شد صرفاً بهره هايي كه انجام مي     مذاكره

هايي براي تغيير اوضاع از طريق ساختن هزاران واحد مسكـونـي              همچون فرصت 
كـرد،     نشين در داخل خاك سرزمين فلسطين استفاده مـي  هاي يهودي در شهرك 

هـاي     يعني در جايي كه قرار است كشور فلسطين در آن استقرار يابد. اين اقـدام               
را در عمـل بـه     “  دو دولت” حل  اسرائيل در واقع امكان و احتمال عملي شدن راه       

مبـنـي بـر ايـنـكـه ديـوار               “ المللي  دادگاه بين ” رغم تصميم     رساند. به    صفر مي 
غيرقانوني است و بايد برداشته شود، اسرائيل همچنان به ساختـمـان             “ جداسازي” 

دهد. بنيامين نتانياهو، در سفر اخيرش به چين، خيال همـه را                اين ديوار ادامه مي   
خـودش ادامـه      “ تأمين امـنـيـت   ” كرد: اسرائيل به ساختمان ديوار براي   “راحت” 

گيرد كه امنيت و آينده را فقط از راه صلـح   خواهد داد. او اين واقعيت را ناديده مي       
توان تأمين كرد نه با زور، بناي ديـوار، و             و روابط خوب با كشورهاي همسايه مي      

يي كه اخيراً در برخوردهاي غزه و لبنان شـاهـد آن               ويژه پس از تجربه     تجاوز، به 
هـاي اسـرائـيـل        هزار فلسطيني در زندان 5بوديم. از سوي ديگر، در حال حاضر  

اند، كه برخي از آنان از رهبران سياسي و نمايندگان مردم[فلسـطـيـن] در            زنداني
اند. اين در حالي است كه اسرائيل همچنان به دستگيـري و بـازداشـت                    مجلس

ها اعتصاب غذا، مرگ شماري از زندانيان، و    دهد. ماه  ها ادامه مي  روزانه فلسطيني 
ها تن از آنان هم نتوانسته است سياست اسرائيل را نسـبـت بـه                    بيمار شدن ده  

هاي بازرسي در كرانه غربي و مـحـاصـره     بندها و ايستگاه زندانيان تغيير دهد. راه   
ها را بسيار دشوار كرده اسـت.         غزه همچنان ادامه دارد و زندگي روزمره فلسطيني       

تواننـد وارد شـهـر          ها نمي   جا دشوارتر است. فلسطيني      اوضاع در اورشليم از همه    
دهد، و    برداري در زير مسجداالقصي ادامه مي       بشوند، و اسرائيل به حفّاري و خاك      

نشينان افراطي به بهانه محافـظـت از سـربـازان               اين در حالي است كه شهرك     
ها را تهديد     يي فلسطيني   كنند. به هر بهانه      اسرائيلي مرتّب به اين مسجد حمله مي      

شان خواهند كرد. رفـتـارهـاي          هاي ديگر منتقل    كنند كه از اورشليم به منطقه       مي
هـاي     ويژه نسبت به فلسطيني     طورِكلي، و به    ها به   آميز نسبت به فلسطيني     تبعيض

هاي ديپلماتيك و سياسي اتحاديه اروپـا در           هاي هيئت   اورشليم، بارها در گزارش   
آوري شده است. اما اتحاديه اروپا براي رويارويي با اين وضعيت اقدام                 اورشليم ياد 

 دهد. كافي و چشمگيري انجام نمي
هاي اشغالي فلسطين، به      هاي ساخته شده در سرزمين      ساكنان اسرائيلي شهرك  

كنند. درختـان زيـتـون يـكـي از                ها حمله مي    روستاها و كشتزارهاي فلسطيني   
نشينان اسـت. از ديـگـر             آميز شهرك   هاي خشونت   هاي معمول اين اقدام     هدف

ها و خـودروهـا، خـراب           موردهاي حمله و خشونت، به سوزاندن و تخريب خانه 
ويژه حمله بـه مسـجـداالقصـي،        هاي مقدس، به ها، و حمله به مكان    كردن جاده 

توان اشاره كرد. در چند روز گذشته و زير پوشش حفاظتي سربازان اسرائيلـي،                 مي
نشينان مسجد [مسجداالقصي]  را اشغال كردند. اسرائـيـل اكـنـون در                     شهرك

اي براي تقسيم اين مكان مقدس اسـت كـه          تدارك تصويب و اجراي قانون تازه     
 ها و مسلمانان مكان بسيار پراهميتي است. براي فلسطيني

شنـاخـتـه    “  بهارِ عربي ” با توجه به اوضاع كلي منطقه خاورميانه، و آنچه به نام            
اي و خارجي، اين منطقه اينك به آشفتگي            هاي منطقه   شود، و در پيامد مداخله      مي

هاي داخلي دچار شده است، و در مـعـرض            و ناآرامي، ضعف، برخوردها، و مناقشه     
كارگيريِ تحريم و      ها به   مداخله نظامي قرار دارد. اشغالِ عراق پس از سال             تهديد

ها، و وضـعـيـت         بمباران كردن آن كشور، ويران كردنِ ليبي و تغييرِ قهريِ رژيم          
ثبات در مصر، كه همه بدان آگاهند، بخشي از نقشه اياالت متحد آمريكا براي                بي

به سركردگي آمـريـكـا و          -بود. كشورهاي امپرياليستي    “ خاورميانه جديد ” ايجاد  
هاي حـاشـيـه        برخي از كشورهاي منطقه، همراه با تركيه و دولت          -اتحاديه اروپا 

كنند از مناقشه موجود در سوريه براي مداخله نظامـي در        خليج فارس، تالش مي   
گيري كنند. از پول كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس، و از مرزهاي               منطقه بهره 

تركيه با سوريه، براي وارد كردن سالح و عنصرهاي افراطي به آن منطـقـه بـه                  

 ادامه  صنايع كليدي عرصه تاخت و تاز ...

هاي منفعت طلبانه خود هستند، گويي كـه بـا             حال گسترش فعاليت  
اي در انتخابات، پيروز واقعي اين گـروه مـي              رقم خوردن هر نتيجه   

ظـاهـرا آرايـش      ”  آورد:       اين سايت در ادامه اين مقاله، مي      ” باشند.   
سياسي در ايران قبل از هماهنگي با هر موضوعي، با رانتخـواران و               
مفسدان اقتصادي هماهنگ است و آلودگي اقتصادي ظاهرا تـنـهـا             
مسئله فراجناحي ميان اكثر فعاالن سياسي است و كـمـتـر رجـل                 
سياسي را مي توان يافت كه به نوعي وامدار رانـتـخـواران و دانـه                  

ها نباشد. از اين رو با قاطعيت مي توان گفت رئيس جـمـهـور                  درشت
واقعي كشور، امثال بابك زنجاني مافياي نفتي و يا علينقي خاموشي،           
پدر خوانده پتروشيمي هستند كه در هر صورت با اتكا به ثروت بـي               
حساب ناشي از رانتخواري، قدرت را در آينده كشور در دست خواهند            
داشت و هيچ نهاد قضايي و نظارتي توان و جرات درگير شدن با اين              

اين پـديـده خـطـرنـاك         “  ها و مافياي قدرتمند را ندارد.        دانه درشت 
هاي اقتصادي    منحصر به صنايع پتروشيمي نيست، بلكه ديگر عرصه       

ها مـي     ها به منابع مالي بانك  گيرد. از جمله اين عرصه       را نيز دربرمي  
توان اشاره كرد. اما آن چيزي كه اين نگراني را در اين ارتـبـاط دو                

يي است كـه      هاي اقتصادي به حوزه     چندان مي كند، رسوخ اين انگل     
از نقطه نظر منافع ملي موقعيتي كليدي و استراتژيك در حـيـات و                

ها نفر از هموطنانمان دارد، و تاخت و تاز در اين عرصه              معاش ميليون 
ناپذير براي زندگي زحمتكشان ميهن خواهد داشت.         پيامدهايي جبران 

تنها راه جلوگيري از ادامه اين روند نگران كننده، طرد رژيم واليـت              
  فقيه و برپاييِ دولتي برآمده از اراده مردم است.
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شوراي جهاني  همايشِبيانية نهايي 
 “خواهند ها صلح مي ملّت” صلح: 

و  “ شوراي جهاني صـلـح    “، كه از سوي “ خواهند ها صلح مي    ملّت” همايشِ  
، در   92مـاه       ارديبهشـت  9تا  5دهي شده بود،    سازمان “ انجمن صلح تركيه  “

هـاي     هاي صلح و سـازمـان        شهرهاي استانبول و انتاكيه، و با شركت كميته       
كشـور     20كه از بيش از  -دوست نگاران، و هنرمندان صلح   المللي، روزنامه   بين

 با موفقيت برگزار شد. -جهان به همايش آمده بودند
هاي تبادل نظر در استانبـول، ديـدار بـا              برنامة همايش دربردارنده نشست   

هـاي     اي و اتـحـاديـه          هاي توده   دوست تركيه از جمله سازمان      نيروهاي صلح 
گذاري به صلح در انتاكيه، بـود كـه بـه                صنفي، و همچنين كنسرتي در ارج     

حال اعالم همبستگي با مردم       ترين نمايش ضدجنگ در منطقه و درعين        بزرگ
 سوريه، تبديل شد.

ها از يك سـو   اين همايش در زماني برگزار شد كه تضادها ميان امپرياليست 
به منظور كنترل منابع و خطوط لولـة          -و تجاوزگري امپرياليسم از سوي ديگر     

تـر     فـزون   -تر در منطقة خاورميانه     انرژي، و نيز تأمين و تضمين نفوذ گسترده       
بر اين بود كه، دليل اصـلـي هـمـة             “ همايش“اند. نظرِ      اند و شدت يافته     شده

منظور تأميـن   هاي امپرياليسم به ها در منطقه، اقدام     ها، و جنگ    ها، تنش   مناقشه
رغـم تضـادهـا و           ويژه بر خاورميانه اسـت. بـه      اش بر جهان و به      سركردگي

هـا و    “   حقوق ملّت “ها در تجاوز به       ها، آن   هاي موجود ميان امپرياليست     رقابت
، دست در دست يكديگر دارند. امپرياليسم آمريكا، اتحاديـة اروپـا، و                “ صلح“
هاي واپسگراي هوادار امپرياليسم در منطقه، در زمـيـنـة             ، همراه با رژيم   “ ناتو” 

گيرد، مسئوليت مشـتـرك       هاي منطقه صورت مي     هايي كه در حق ملّت      جنايت
هاي صلح، و بـا هـمـة           دارند. همايش ما با همة نيروهاي مردمي، با جنبش 

هـا، تـهـديـدهـا، و            يي كه دربرابر تحريك     هاي محروم و سركوب شده      ملّت
ويـژه در       شان در جهان، و بـه         دستان  ها و هم    هاي امپرياليست   افروزي  جنگ

 فرستد. ها درود مي كند و به آن كنند اعالم همبستگي مي منطقه، مقاومت مي
در تركيه نصـب كـرده      “ پاتريوت“هاي  اخيراً موشك “ ناتو” اين واقعيت كه    

اي را در اين كشور برپا داشته اسـت، نشـان از                    است و تأسيسات راداري تازه    
هايي خطرناك بر ضد صلح در منطقه و در جهـان دارد. در          هاي گام   برداشتن

خواهـيـم     ها و كشورها مي     در منطقه، ما از همة ملّت      “ ناتو” رويارويي با تقويت    
از “  نـاتـو  ” كه صداي خود را برضد آن بلند كنند و خواهان برچيـدن بسـاط                 

اي بين      هاي فرقه   منطقه شوند. در خاورميانه، امپرياليسم برخوردها و كشمكش        
زمينة   كند، و سپس در پيش      برداري مي   ها بهره   انگيزد و از آن     مسلمانان را برمي  

، به حمايت از هر نـيـروي       “ مداخلة بشردوستانه ” چنين وضعيتي، و زير پوشش      
كنندة ايـن     هاي بنيادگراي مذهبي تحريك     خيزد و از سازمان     طلبي برمي   جنگ

 كند. ها، پشتيباني مي برخوردها و كشمكش
ما تعيين رهبري و انتخاب مسير سياسي كشور بدون هـرگـونـه دخـالـت               

دانيم، يعني مردمي كه از تجاوزهـاي         مي  ”مردم سوريه “خارجي را حق مطلق     
اي كه از سوي امپرياليـسـم و           هاي تروريستي   گرانه، ويرانگرانه، و اقدام     توطئه
شـونـد، در رنـج و مصـيـبـت                  هاي واپسگراي منطقه پشتيباني مـي       رژيم
توانند از اين حق خود استفـاده         برند. مردم سوريه فقط در شرايطي مي         سرمي  به

هاي سياسي و نظامي پشتيباني شده از خارج را پـايـان              كنند كه بتوانند مداخله   
دهند. اين همايش همبستگي كامل و بدون قيد و شرط خود را با مردم سوريه        

هاي اقتصادي، سياسي، و اجتـمـاعـي          هاي اين ملّت براي دگرگوني      و خواست 
خواهد تا مناقشه را از راه انجام مذاكره          هاي درگير مي    كند و از طرف     اعالم مي 

هاي   حل كنند.  همايش، حق سوريه را در دفاع از خود (در رويارويي با مداخله                
كند: عـالوه بـر ديـگـر           همايش ما اعالم مي  شناسد.   خارجي) به رسميت مي    

ويژه قطر، عربستان سعودي، و اسرائيل، دولت كـنـونـي              هاي منطقه، به      رژيم
اي مانند آمريكا، اتحادية اروپـا،        دستي با نيروهاي امپرياليستي     تركيه نيز در هم   

، در جنايت برضد بشريت در سوريه شركـت دارد.           “ ناتو” هايي مانند     و سازمان 
هاي غالب بـر      دهد كه، به اين سياست      اين همايش به دولت تركيه هشدار مي      

 آن دولت پايان دهد.

، نيروهاي ضدامپرياليسـتـي،     “ خواهند  ها صلح مي    ملّت” المللي    همايش بين 
نگاران درستكار را      دانان، روشنفكران، و روزنامه     دوست، حقوق   نيروهاي صلح 

مـنـظـور       اي غيردولـتـي بـه        المللي  خواند پا پيش بگذارند و طرح بين        فرامي
هاي جنگي[در سوريه] را سـامـان دهـنـد تـا در آن                   رسيدگي به جنايت 

هاي صورت گرفته در حق مردم سوريه تحقيق و بـررسـي شـونـد.                   جنايت
عالوه، اين همايش تصميم گرفته است تا در برابر تبـلـيـغـات مسـمـوم                    به

كـارزار     -و در درجة نخست در ارتباط با سـوريـه       -امپرياليستي و ارتجاعي  
 شبكة تبليغات و ارتباطات خود را به راه اندازد.

طلبان   المللي از مقاومت و پيكار مردم تركيه دربرابر جنگ          اين همايش بين  
كند، و همبستگي خـود را     اي مذهبي استقبال مي  هاي فرقه و بر ضد مناقشه  

اين همايش بر اهميـت تـوقـف        دارد.  با اين نيروهاي هوادار صلح اعالم مي   
هاي   هاست زيان   ، كه دهه  “ مسئلة كردها ” هاي مسلحانه در ارتباط با        درگيري
ورزد. از سوي ديگر، اين همايـش    اند، تأكيد مي   ناپذيري را موجب شده     جبران

را  “ مسئلة كردهـا  ” حلِ    منظور ارائه راه    چارچوب پيشنهاد شدة دولت تركيه به     
داند، كه مسـتـلـزم        كل جامعه و منطقه مي     “ سازي  مذهبي” در خدمت هدف    

در خاورميانـه    تغييرهايي در مرزهاي ملّي است، و ناگزير به برخوردهايي تازه        
 خواهد انجاميد.

هـاي     همايش ما بر اين خواست تأكيد دارد كه، خاورميانه بايد از قـدرت             
اي خالي و پاكسازي شود. ما بار ديـگـر بـر                  هاي هسته   امپرياليستي و سالح  

هـاي     كه مسئلة فلسطين بايد بنابر قطعنـامـه        “ شوراي جهاني صلح  “موضعِ  
سازمان ملل متحد در اين ارتباط، و برپايي دولت مستقل فلسطين در درون              

با پايتختي اورشليم شرقي حل شود، و اينكه اسرائيل بايد به             1967مرزهاي  
المللي احترام بگذارد، دست از محاصرة نوار غزه بردارد، و            هاي بين   موافقتنامه

 “ شبـعـا  ” هاي جوالن در خاك سوريه و كشتزارهاي لبناني           به اشغال بلندي  
 كنيم. پايان دهد، تأكيد مي

هـاي     يي عاري از سـالح        ، خاورميانه “ خواهند  ها صلح مي    ملّت” همايش  
اي شناسايي شده در اين منطقه، بـراي             هاي هسته   اي، از جملة سالح       هسته

در تركيـه، را      “ ناتو” مثال: در اسرائيل، و ناشناخته، براي مثال: در تأسيسات            
 خواستار است .

اي،       همراه با آگاه بودن از خطرهاي استفاده از انرژي هسته         
ايـم، مـا        ها را شاهد بوده     بار اخير آن    هاي فاجعه   كه در حادثه  

كنيم كه، هر كشوري حق دارد شيوة توليد انرژي خود            اعالم مي 
تـوانـد     اي نمي     هاي انرژي هسته    را آزادانه انتخاب كند، و طرح     

دليلي براي ايراد اتهام و تهديد برضد يـك كشـور بـاشـد.                
بنابراين، ما با مردم ايران كه با تهديدهاي امپرياليستي مبارزه          

كنيم. از سوي ديگر، ما بـا           مان را اعالم مي     كنند همبستگي   مي
شان در راه آزادي و         زنان و مردان زحمتكش ايران در مبارزه      

مـان را       دموكراسي، و حقوق اجتماعي و اقتصادي همبستگـي       
كار گرفته شـده از        هاي به   عالوه، ما تحريم    داريم. به    اعالم مي 

سوي اياالت متحد آمريكا و اتحادية اروپا بـرضـد ايـران را               
اي ايـران       كنيم. اين تهديدها به بهانة برنامة هسته         محكوم مي 

هاي وسيـع مـردم صـورت           واقع با هدف مجازات توده      اما به 
 ها را خواستاريم. گيرد. ما لغو همة تحريم مي

صـورت  “  نـاتـو  ” هايي كه براي پيوستن قبرس بـه            همايش ما به تالش   
يي ديـگـر       گيرد اعتراض دارد. از بحران اقتصادي كنوني، در حكم بهانه            مي

حل فدراسيـون    شود. ما از راه      ها، استفاده مي    نتيجه رسيدن اين تالش     براي به 
هـاي     ، با رعايت برابري سياسي بنابر: قطـعـنـامـه           “ اي دو ملّيتي      دو منطقه ” 

هاي [امضـاء شـده] مـيـان              سازمان ملل متحد در مورد قبرس، موافقتنامه      
، و اصـول حـقـوق          1979و    1977هاي    رهبران بلندپاية دو ملّيت در سال     

ماه   ارديبهشت  9تا    5همايش ما كه در روزهاي        كنيم.   المللي، حمايت مي    بين
در استانبول و آنكارا تشكيل شد، بار ديگر همبستگي خـود را بـا هـمـة                     

كنند، و بـا هـمـة         نيروهاي هوادار صلح كه با امپرياليسم و جنگ پيكار مي       
هاي امپريـالـيـسـتـي         دست و محرومي كه برضد استثمار و جنگ         مردم تهي 

 كند. رزمند، اعالم مي مي
 انجمن صلح تركيه – شوراي جهاني صلح
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 ادامه  پيام هاي احزاب كارگري و كمونيستي...

 رفقاي عزيز
ما مطمئن هستيم كه اين كنگره فرصت مهمي براي بحث درباره           

هاي كليدي جنبش براي تمامي مبارزان حـزب تـوده ايـران             مسئله
 خواهد بود.

 هاي ايتاليا حزب كمونيستاز طرف كميته مركزي 
 

   موراوي حزب كمونيست بوهم وپيام 
 رفقاي گرامي،

ترين درودهاي خـود      صميمانه  ،”كمونيست بوهم و موراوي   “حزب  
كند. پيام شادباش و درود ما را بپذيريد        را تقديم كنگره ششم شما مي     

ترين احترام و تحسين ما نسبت به حزب شـمـا و                كه حاوي عميق  
فعاليت شما در شرايطي بس دشوار و باورنكردني است، آن هـم در         

 اي كه كشور شما در آن قرار دارد. المللي چنان وضعيت داخلي و بين
حتّي تصور مقياس و بعدهاي كامل شرايط فعاليت حزب شمـا در             
راه رسيدن به هدف اصلي خود، يعني بهبود شرايط زنـدگـي مـردم               
كشورتان، براي ما بس دشوار است. در زمانـي كـه كشـورتـان را                   

كند، زماني كه هـر كـوشـشـي بـراي            امپرياليسم جهاني تهديد مي   
درنگ از بيرون در معرض حـملـه           پيشرفت اقتصادي و اجتماعي بي    

گيرد، شما مجبوريد خود را در برابر نيروهاي ارتجاع داخلـي،             قرار مي 
هاي اسالمي حاكم، نيز محافظت كنيد كه هر تـالش            در برابر محفل  

حداقلي را براي از ميان بردن فقر، دستيابي به برابـري، و حـقـوق                 
 شوند. مانع مي  بنيادي همه شهروندان ايران

داري اسـت،     در حال حاضر كشور ما هم دستخوش بحران سرمايه        
الملـلـي     هاي بين   كننده تحريم   اما ايران عالوه بر اين، در چنگال خفه       

ناپذير هم اسير است، و پيوسته در معرض خـطـر              رحمانه و توجيه    بي
مداخله امپرياليستي نيز قرار دارد كه هدفش چيزي نيست جز تسلـط            

ها، حذف رقيبان احتمالـي در         بر منابع طبيعي كشور شما و غارت آن       
تجارت نفت و گاز طبيعي، و از ميان بردن هرگونه امكان استفاده از              

هاي پژوهشي، علمي و فناوري. ما اين واقعيت را كه، حـزب                فرصت
رغم شرايط آزاردهنده سركوب جسمـي و روانـي مـوجـود،             شما به 

حـلـي     كوشد تا بهترين شيوه را براي يافتن راه         فعاالنه و با جديت مي    
درپيش گيرد كه به سود همه مردم باشد، صلح را به كل مـنـطـقـه                  

هـاي     بازگرداند، حق حاكميت و شأن و احترام مردم ايران و مـلّـت             
ها بازگرداند، و به كاهـش        ديگر منطقه را بدون دخالت خارجي به آن       

فقر و بهبود شرايط زندگي مردم ياري رساند، عميقاً درك و تحسيـن             
كنيم. ما معتقديم كه، كنگره شما گام مهم ديگري در راسـتـاي                 مي

حـزب  “هايي از اين دست خواهد بود. از طرف كميته مركزي               هدف
ها و خودم، براي شمـا     و همه كمونيست    ،”كمونيست بوهم و موراوي   

هاي پيـش رو       موفقيت كامل، نيروي فراوان، و عزم راسخ در مبارزه        
 آرزو داريم.

 زنده باد همبستگي انترناسيوناليستي!
 ترين درودهاي رفيقانه، با گرم
هم و          تك فيليپ، صدر كميته مركزي        وي بو حزب كمونيست 

 موراوي
 پيامِ حزب مترقي مردم گويان

 رفقاي گرامي،
، “ حزب مترقي مـردم گـويـان       ” از طرف كميته مركزي و اعضاي       

حـزب   “ كنگره ششم “درودهاي برادرانه خود را به مناسبت برگزاري        
 كنيم. توده ايران، به رهبري و اعضاي آن حزب تقديم مي

قهرماني حزب توده كه هميشه در دشوارترين شـرايـط مـمـكـن             
فعاليت كرده است، براي ما روشن و شايسته تقـديـر اسـت. دفـاع                  

طورِكلـي، و از طـبـقـه كـارگـر                 شائبه و پيگير شما از مردم به        بي
در نقطه مقابل نيروهاي واپسگرا و          طورِكامل  خصوص، همواره و به     به

 استثمارگر بوده است.
تـان بـرگـزار         كنگره شما در زمان بسيار مهم و بغرنجي از تاريخ         

زمان برضد رژيمي در      هاي امپرياليستي، و هم     شود؛ مبارزه با نقشه     مي
ترين و استثمارگرترين نيروها را در ايـران          مانده  داخل كشور كه عقب   

داري در    اي كه سرمايه    المللي  كند، آن هم در شرايط بين       نمايندگي مي 
تر شده است، وظيفه بسيـار دشـواري           برد و مهاجم    بحران به سر مي   

جا شديدتر اسـت. در ايـن            ترديد از همه    است. بايد گفت كه، مبارزه در خاورميانه بي        
كنند،  منطقه، از يك سو نيروهاي امپرياليسم براي تسلط بر منابع غني نفت تالش مي          

هـا در       وزنجير كردن توده و از سوي ديگر، نيروهاي بنيادگراي مذهبي مصمم به غل       
كشي   هاي دوران فئوداليسم مشابه است، و در عين حال، بهره           اند كه با حكومت     نظامي

 از انسان در آن بسيار شديدتر است.
ترين نيروهاي كشور است. حزب شما در          ترين و مترقي    حزب توده نماينده نوانديش   

 دهد. شرايط سركوب و اوضاعي بسيار دشوار به مبارزاتش ادامه مي
دانيم كه در اين مرحله حزب توده بايد به مبارزه ملّي براي آزادي و حـقـوق                 ما مي 

تـريـن     دانيم كه حزب توده با برخورداري از پيشرفته         خوبي مي   بنيادي ادامه دهد. ما به     
تئوري و ايدئولوژي، اين برتري بزرگ را دارد كه مسيري را كه مبارزه بايد در راستاي                

 شناسد. خوبي مي آن به پيش برده شود، به
هاي پرباري را براي كنگره شما داريم كه          گيري  ها و تصميم    آرزوي بحث و مشورت   

 تر ما از اوضاع ايران كمك خواهد كرد. شك به شناخت بهتر و عميق برآمد آن بي
 كنيم. بريد، اعالم مي بار ديگر همبستگي خود را با شما در پيكاري كه به پيش مي

 !“حزب مترقي مردم گويان“زنده باد دوستي و همبستگي حزب توده ايران و 
 “حزب مترقي مردم گويان“كميته مركزي
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 حزب كمونيست بنگالدشپيامِ شادباش 
حزب كمونيست بنگالدش درودهاي گرم انقالبي خود را به حزب تـوده ايـران و                 

 كند. آن حزب تقديم مي “كنگره ششم“شركت كنندگان در 
شـود كـه نـيـروهـاي             حزب توده ايران در شرايطي برگزار مي “ ششمين كنگره ” 

هاي امپرياليـسـتـي و         چپ خاورميانه با خطر جدي يورش       -كمونيست و دموكراتيك  
سوادي، سـوءتـغـذيـه،        رويند. عالوه بر اين، فقر، گرسنگي، بي         بنيادگرايي مذهبي روبه  

هاي آسياست. ما اطمينان       هاي مشترك بين ملّت     ها، از ديگر مسئله     بيكاري، و جز اين   
مبارزه برخيـزد   داريم كه حزب شما خواهد توانست با موفقيت با اين خطرها و بالها به             

ساالر هدايت كند، و به سوي صـلـح و           و مردم را در پيكار با امپرياليسم و رژيم دين         
دهيم كه حزب ما با قاطعيت در كـنـار            پيشرفت گام بردارد. به شما اطمينان كامل مي        

دانـيـد، در        طور كه مـي     مبارزه شما براي رهايي اجتماعي مردم خواهد ايستاد. همان         
ويژه امپرياليسم آمريكا، بيش از پـيـش          المللي، تجاوزگري امپرياليسم، و به      عرصه بين 

افزون شده است، و رؤياي استعمارِ دوباره جهان را در سر دارد. تجاوز نظامي به ليبـي                  
(هواپيماي بدون سرنشين)، و تـهـديـد            “  پهپاد” وسيله    و مالي، حمله به افغانستان به     

ويژه كشورهاي عـرب داراي         دائمي ايران و سوريه و بسياري از كشورهاي ديگر، به         
ويژه امپرياليسم آمريكـا خـواهـان          دهد كه امپرياليسم و به      منابع غني نفت، نشان مي    

بازگشت به روزگار قرون وسطا و نابود كردن دستاوردهاي مهم و عمده بشر در زمينه               
 آزادي و دموكراسي است.

هاي انترناسيوناليستي خود را در امر مبارزه بـا           اميدواريم كه حزب توده ايران وظيفه     
امپرياليسم، همبستگي با مردم مبارز جهان، و برپايي ائتالف گسترده ضدامپرياليستي،           

 با موفقيت به انجام رساند.
نيز با مداخله امپرياليستي در كشور، با استثـمـارگـري    “  حزب كمونيست بنگالدش ” 

وحشيانه طبقه بورژواي حاكم و دولت سركوبگري كه اين طبقه بورژوا را نماينـدگـي               
كند. ما در تكوين مـبـارزات           گرايي و بنيادگرايي مذهبي، مبارزه مي       كند، و با فرقه     مي

انـدازِ     با هدف دستيابي به دموكراسـي انـقـالبـي بـا چشـم                -هاي زحمتكش   طبقه
فعاليت داريم. حزب ما ضمن آنكه در چارچوب كشور بـا دشـمـنـان                    -سوسياليستي
هـاي     المللي در انجام وظـيـفـه         رزمد، در مقام بخشي از طبقه كارگر بين         طبقاتي مي 

 كوشد. انترناسيوناليستي خود نيز مي
مثل هـمـيـشـه دو        “ حزب كمونيست بنگالدش  “اميدواريم كه حزب توده ايران و       

لـنـيـنـيـسـم و            -حزب برادر باقي بمانند و ضمن وفاداري به اصول ماركسـيـسـم            
انترناسيوناليسم پرولتري، به همكاري عملي بـيـشـتـر و شـنـاخـت بـيـشـتـر از                         

 هاي يكديگر ادامه دهند. گيري موضع
 براي كنگره شما آرزوي موفقيت داريم.

 زنده باد دوستي ميان حزب توده ايران و حزب كمونيست بنگالدش.
 زنده باد انترناسيوناليسم پرولتري.

 زنده باد حزب توده ايران.
 

 با درودهاي برادرانه،
 

 “حزب كمونيست بنگالدش“سيد ابوجعفر احمد، دبيركل
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بيانيه  حزب كمونيست اياالت متحده      
 ،  آمريكا

 به: كميته مركزي و كنگره حزب توده ايران،
 به: طبقه كارگر و مردم ايران،

 رفقاي گرامي،
 “ حزب كمونيست اياالت متحده آمـريـكـا        ” 
ترين درودهاي برادرانه خود را به منـاسـبـت            خوشنود و مفتخر است كه گرم     

 ايران تقديم شما كند.  حزب توده “ششمين كنگره“برگزاري 
ايم كه حزب توده ايران چگونه مبارزه در راه دمـوكـراسـي،               ما شاهد بوده  

تصـور    شود    عدالت اجتماعي، و سوسياليسم را در دشوارترين شرايطي كه مي         
كنيم. پس از كـودتـاي         كرد، ادامه داده است، و ما اين تالش را تحسين مي          

كه سلطنت را بازگرداند، شما مـجـبـور شـديـد         1332امپرياليستي در سال    
مبارزه را در شرايط سركوب شديد ساواك ادامه دهيد. در پي سقـوط رژيـم             

اي واپسگرا قدرت را در دست گرفت كه باز هم حـزب              شاه هم رژيم مذهبي   
هاي سركوبگرانه بيشتري قرار داد، كه بر اثر آن بسياري از             شما را زير ضربه   

اي جان خود را از دست دادند. با وجود اين، شما به مبارزه ادامـه                  رفقاي توده 
دهيد تا امروزه كه پرچم دموكراسي و سوسياليسم را برافراشـتـه              داديد و مي  
  يي را بر دوش شما گذاشته است:         ايد. اوضاع كنوني وظيفه دوگانه       نگاه داشته 

يكي مبارزه براي برقرار كردن رژيمي دموكراتيك است كه به طبقه كارگـر             
هـاي     هاي مردم ايران اين امكان و اجازه را بدهد كـه در عـرصـه                  و توده 

اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي، از منافع خود دفاع كنند؛ و ديگري،            
مخالفت قاطعانه با تهديد مداخله خارجي از سوي اسرائيل، اياالت مـتـحـد               

 است.“ ناتو”هاي عضو  آمريكا، و قدرت
تهديدهاي جاري نسبت به كشور شما، كه از رهبري اسرائيل و جـنـاح                

گيرد، موجب نگـرانـي شـديـد           راست در اياالت متحد آمريكا سرچشمه مي      
آميز براي دستيابي     رغم ماهيت دولت كنوني ايران، ما فعاليت صلح         ماست. به  

دانيم، و معتقديم كه حملـه بـه ايـران              اي را حق ايران مي        به انرژي هسته  
ور شـدن       بار خواهد بود، بلكه خطر شـعلـه         تنها براي مردم ايران مصيبت      نه

تر از جنگ با عراق را به دنبال خواهـد           جنگي فراگير در مقياسي بسيار بزرگ     
آميز خـواهـد بـود.       آورد كه براي كل منطقه خاورميانه، و فراتر از آن، فاجعه 

خود را به ادامـه مـبـارزه بـراي              ،”حزب كمونيست اياالت متحده آمريكا    “
يي به ايران، و ادامه تالش براي پـايـان            پيشگيري از روي دادنِ چنان حمله     

رساند، مـلـزم و         ها كه فقط به زحمتكشان ايران آسيب مي         دادن به تحريم  
 داند. متعهد مي

سپاسگزاريم كه سندهاي باارزشي را براي ما فرستاديد، سندهـايـي كـه              
ديدگاه حزب توده را در مورد اوضاع اقتصادي و سياسي كـنـونـي جـهـان                  

هاي سياسي آن، در      پرورده  دهد. سرمايه انحصاري جهاني و دست        توضيح مي 
هـاي     واقع تالش دارند با گذاردن تمام بار بحران بر دوش كارگران و تـوده             

مردم عادي، خود را از بحران بيرون بكشند. اين روند هم در كشور ما و هم                 
در كشور شما و هم در اروپا و جاهاي ديگر در جريان است. اما طبقه كارگر                  

يي دست به مقاومت و مبارزه زده است. مـا              جا با انرژي و توان فزاينده       همه
جا پيـروز خـواهـد شـد، و              هم مثل شما معتقديم كه طبقه كارگر در همه        

هاي ارتجاعي كنوني با عمل طبقه كارگر شكست پـذيـر اسـت و                  گرايش
 شكست خواهد خورد.

حـزب   “ ششم    كنگره“درودهاي برادرانه قلبي ما را بپذيريد. اميدواريم كه          
هاي كارگران و مردم ايـران   توده ايران موفقيتي عظيم، و نويدبخشِ پيروزي      

 باشد!
 

 پيامِ حزب كمونيست فرانسه  
مناسبت كنگره ششم حزب توده ايران كه در           حزب كمونيست فرانسه، به   

هاي گرم خود را به شـمـا          شرايطي سخت و مخفي برگزار مي گردد، تبريك       
 كند. تقديم مي

گيرد را در چـارچـوب شـرايـط              ما اهميت اين رويدادي كه صورت مي      
 -دارد  آميزي را اعمال مي     گريِ جنايت   كه سركوب   -حاكميت واليي در ايران   

مي سنجيم. ما موفقيت كامل فعاليت سياسي شمـا در راسـتـاي صـلـح،                    
 دموكراسي، و عدالت اجتماعي را آرزومنديم! 

 
         كنيم. مان را نثارتان مي درودهاي رفيقانه

 “  حزب كمونيست فرانسه”
 ) 2013فوريه  13( 1391ماه  بهمن 25 -پاريس

 
 هاي ايتاليا پيامِ حزب كمونيست

 رفقاي عزيز،
هاي گرم و صميمانـه خـود را بـه           تهنيت“  هاي ايتاليا   حزب كمونيست ” 

 كند. تان نثارتان مي مناسبت برگزاري كنگره مهم
هاي كمـونـيـسـت، پـس از             نقشي كه حزب شما، به همراه ديگر حزب       

فروريزي اتحاد شوروي، در تجديد سازمان جنبش كمونيسم جهاني ايـفـاء             
كرد، حياتي بود. كنگره شما در دوره بسيار حساسي به لحاظ سياسي برگـزار               

هايي كـه بـه دلـيـل            شود.  ژرفش بحران اقتصادي در جهان، درگيري          مي
اي (نوار طوالنـي ايـن      تجاوزگري كشورهاي امپرياليستي، نبود ثبات منطقه 

نوردد، تهديد جـنـگ    بحران كه از پاكستان و افغانستان تا خاورميانه را درمي       
در سوريه و در منطقه خاورميانه را باعث شده است) صـورت مـي گـيـرد،                  

شـود بـه        يي را كه كنگره شما در آن برگزار مـي            زمينه  هاي پس   مشخصه
داري نقاب از چهره واقـعـي          نمايش مي گذارد. از اين فراتر، بحران سرمايه        

ها كارگر و مردم زحمتكش       داري برمي دارد و به ميليون       استثمارگري سرمايه 
داري عـلـت اصـلـي هـمـه                دهد كه سرمايـه     در سراسر جهان نشان مي    

اي با  ها است.  به همين دليل نقش نيروي كمونيستي        ها و مصيبت    عدالتي  بي
 سياستي انقالبي، در زماني مانند حاال، بسيار تعيين كننده است.

 11ادامه  در صفحه 

پيام هاي احزاب كارگري و 
كمونيستي جهان به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران

 كمك هاي مالي رسيده
 يورو 50                                               از طرف ماكويي
 يورو 50                                                از طرف باريش

 يورو 50      به ياد شهداى حزب خسرو روزبه، از طرف سرباز حزب
 يورو 50      براي پيروزى كنگرهء ششم حزب، از طرف سرباز حزب

 يورو 50                            از هامبورگ ،در روز جهاني كارگر


