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  1392خرداد  13،  922شماره 
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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

  1392اعالمية كميتة مركزي حزب توده ايران درباره انتخابات رياست جمهوري 

و حركت قطعي به “ نظام”پايان سراب جمهوريت 
 سمت ديكتاتوري عريان

 هم ميهنان گرامي!
با اعالم تصميم شـوراي      
نگهبـان، نـهـادي كـه         
اعضاي آن را تـاريـك        
انديش تـريـن مـزدوران       
ارتجاع و گماشتگان علي    
خامنه اي، ولـي فـقـيـه         
رژيم، تشكيل مي دهنـد،     
مبني بر رد صـالحـيـت        
صدها تن نامزد انتخاباتـي از جـملـه هـاشـمـي                
رفسنجاني، جاي شكي براي اكثريت مردم ميهن ما        
پيرامون برنامه هاي سران ارتجاع، براي بـرگـزاري         
يك انتخابات فرمايشي و برگماري مزدور ديـگـري         
همچون احمدي نژاد به كرسي رياست جـمـهـوري          
باقي نماند. تأييد اوباشاني همچون محمد قاليبـاف،         
و محسن رضايي كه از جمله افتخارات شان ضـرب          
و شتم و سركوب خونين مردم آزاده ميهن ماست، و          
چهره هاي منفوري همچون حداد عادل، جليلـي و          
واليتي و رد صالحيت هاشمي رفسنجاني، كه هـم         

مجمع تشخيص مصلحت   ” اكنون عهده دار رياست     
“ آزادي” است، عيار واقعي حـد و حـدود             “  نظام

جهان را بار ديـگـر در         “  نظام نمونه ” انتخابات در   
معرض قضاوت افكار عمومي ايران و جهـان قـرار           
داد. همان طور كه حزب ما در هفته هـاي اخـيـر                
اشاره كرده بود براي ما و اكثريت قاطع مردم ميهن          
روشن است كه برخالف مدعيات دروغين ولي فقيه        
رژيم و ديگر مجيزگويان استبداد، حكومت كنـونـي         

حاكميت نمايندگان سياسي كالن سرمـايـه       
داري تجاري و سرمايه داري ديوان سـاالر         
ايران است كه سد اساسي راه هـرگـونـه             

اقتصادي به سمت نـجـات     -تحول اجتماعي 
  ايران از وضعيت فاجعه بار كنونـي اسـت.          

هاشمي رفسنجاني در سخناني افشـاگـرانـه        
درباره اينكه چه كساني بـر مـيـهـن مـا               

من خـود   ” حكومت مي كنند از جمله گفت:        
مي دانم نبايد مي آمـدم و در جـلـسـات               
خصوصي هم گفتم كه اينها را از هـركـس          
بهتر مي شناسم... به نظرم بدتر از اين حتي            
با سناريو و راه هاي تخريبي از پيش تعييـن       
شده نمي شد كشور را اداره كـرد.... نـمـي                
خواهم وارد فضاي اظهارات و تبليغات آنهـا        
شوم اما ناداني انسان را اذيت مي كند. اينها          

وي ...“  نمي فهمند دارند چه مي كـنـنـد            
سپس با اشاره به وضع اقتصادي، ايـران را          
كشوري ورشكسته و فرو رفته در بـحـران          

 عميقي ترسيم كرد.
رد صالحيت هاشمي رفسنجاني، كـه در        
گذشته نه چندان دوري از او بـه عـنـوان             

ياد مي كردنـد،    “  يار امام ” و  “  استوانه نظام ” 
نشانگر حركت قطعي ارتجاع حـاكـم، بـه           
رهبري علي خامنه اي، به سمت حكومـتـي    
شبه نظامي و ديكتاتوري عريان تر، كه در         

 6ادامه  در صفحه 

 در عرصة انتخابات:“ راه توده”ايِ  استيصالِ نشرية ضد توده 
 بودن! “ كاسة داغ تر از آش”عاقبت 

جمهوري،  انتخابات رياست
مطالبات زحمتكشان، و 
 وظيفه جنبشِ كارگري

 11ادامه  در صفحه 

در   ، در مطلـبـي    “ راه توده ” ايِ    ِ توده   نشرية ضد 
هاي اخـيـر      گيري  درباره موضع   ،اش  آخرين شماره 

انـتـخـابـات     يازدهمين دورة       زمينة  حزب ما در  
هايي را مطرح     )، موضوع  1392(   رياست جمهوري 

هرچند كـوتـاه بـه آن            ياست كه پاسخ  كرده  
 مي نمايد.  يضرور

در نشريه نامه مردم آنها   ”   : با عنوان   يي  در مقاله 
كه عزاي رد صالحيت هاشمي را گـرفـتـه انـد             

از جمله مي خوانـيـم:        ،“ ؟اتهامات خود را به ياد دارند     
همه ما ميدانيم كه در روزهاي پس از ثـبـت نـام               ” 

هاشمي چه سونامي در ايران جريان يـافـت بـراي             
شركت در انتخابات و همه ما ميدانيم كه پس از رد             
صالحيت او چه واكنشي در جامعه داشـت. در ايـن              

 3و 2ادامه  در صفحات 

 9و  8در صفحات “            اسالم سياسي”اجتماعيِ  -رويكرد اقتصادي

  هاي اخير و همزمان بـا نـزديـك           در هفته 
جمهوري دوره    شدن به زمان انتخابات رياست    

يازدهم و پس از رد صالحيت رفسنجانـي و          
هـاي     هاي هدفمـنـد جـنـاح         مشايي، تالش 

هاي   حكومتي براي اثرگذاري برفضاي محيط    
شـكـلـي     شده آن، به   كارگري و كنترل حساب   
اسـت. طـرح انـواع           چشمگير افزايش يافته    

هاي بسيـار، بـاهـدف       ها و رواج شايعه     مسئله
ايجاد سردرگمي در ميان فعاالن كارگـري و         

هـاي     هاي مستقل، از زمره سيـاسـت        تشكل
كنوني ارتجاع حاكم در رويارويي با جنـبـش         

تـر،     عبارت دقيق   كارگري ميهن مان، و يا به       
فرمـان    بخشي از راهبرد مهندسي انتخابات به     

هـاي   فقيه است. دراين خصوص، در هفته      ولي
طـرح افـزايـش      ” هايي چون      گذشته، مسئله 

برگزاري جـلـسـه     ” ،  “ مجدد دستمزد كارگران  
، “ خـرداد    7شنبه  شوراي عالي كار در روز سه 

جزييات توافق كارگران و كارفرمايان     ” انتشار  
طرح مهـار  ” ، “ بر سر اليحه اصالح قانون كار 

يافتن   رسميت” ، و شايعه “ تورم و افزايش مزد   
ها و سنديكاهاي كـارگـري پـس از             تشكل

انـد، و      شده  ها انداخته     ، بر سر زبان   “ انتخابات
هاي هـمـگـانـي         نحوي گسترده در رسانه     به

 14است. براي نمونه، ايـلـنـا،             بازتاب يافته   
ارديبهشت ماه، ازقول رييس كـمـيـسـيـون           

تـامـيـن    ” صنايع و معادن مجلس، نوشـت:         
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ميان، آنها كه نامه مردم را ارگان خود كرده اند، بـه يـكـبـاره عـزاي رد                      
صالحيت هاشمي را گرفته و در واكنش به اين رد صالحيت اعالم تحريـم              

خرداد مـاه    9، 409، شماره “ راه توده” نشريه   : به نقل از  [ “  انتخابات كردند...    
1392.[ 

نـام    زيـر هاي گوبـلـزي        در بخش خاطرات پر از دروغ       ،در همين نشريه  
و او از     ؛مطلب به شكل ديگري تكرار مي شود        ،“ علي خدايي   هاي  يادمانده” 

من امروز وقتي نگاه مي كنم و مي بينيم چطور عزاي رد         ” جمله مي گويد:     
صالحيت هاشمي رفسنجاني را در نامه مردم گرفته اند و مقايسه مي كنـم              
مطالب همين نامه مردم در سالهاي گذشته عليه راه توده و اتهام وابستگـي              
و يا دنباله روي راه توده از هاشمي رفسنجاني، بر اين عقيده خودم مصمـم               
تر مي شوم. شايد به روي خودشان نياورند كه چه كردند و چه گفـتـنـد و                    
حاال چه مي گويند و چه مي كنند، اما ته دلشان كه مي دانـنـد راه تـوده                     

: كـنـد     ميو سپس نتيجه گيري     “  درست گفته بود و درست عمل كرده بود       
انتخابات مجلس پنجم و بي اعتنائي به تشكل كـارگـزاران         مثال در جريان  ” 

كه احمدي نژاد و هاشمي به دور دوم كشيده           84سازندگي و يا در انتخابات      
شدند و راه توده با قاطعيت اعالم كرد بايد در اين مرحله پشت هـاشـمـي                  
جمع شد و از رئيس جمهور شدن احمدي نژاد جلوگيري كرد كـه رئـيـس                 
جمهور شدن او يك فاجعه است. متاسفانه نامه مردم كه ابتدا از مـعـيـن                    
حمايت كرده بود در مرحله دوم سكوت كرد و پايش را از انتخابات بـيـرون                
كشيد. اين نگرش و اين شيوه و روش غير توده اي را شمـا در هـمـيـن                      
انتخابات جاري هم شاهديد. هنوز نه به دار است و نه به بار، تا هاشمي رد                  

 ].همانجا[“ صالحيت شد، آقايان اعالم تحريم انتخابات كردند
چاپ   ،و اما بهانة همه اين مدعيات مسخره كه ما به آن خواهيم پرداخت            

است كه گويا نورالدين كيانوري، در حمايت از هـاشـمـي         يي و تبليغ مقاله 
شهريـور    ،“ راه توده”   24نوشته است و در شماره   1373رفسنجاني، در سال    

در توجـيـه     ،“ راه توده”   409،  به چاپ رسيد. خدايي در نشريه شماره  1373
واقعيت همان بود كـه       ” اين مقاله از جمله مي نويسد:          دوبارة  ضرورت چاپ 

نوشت. يعني عليرغم همه انتقاداتي كه به هـاشـمـي               همان زمان كيانوري  
داريم، حزب ما او را جزو نيروهاي ارتجاعي درحاكميت جمهوري اسـالمـي             
نمي داند و ايكاش معناي اين سخن را همان زمان درك كرده بودنـد كـه                 

ها و اشتباهات پياپي در درك اوضـاع ايـران              اگر كرده بودند كار به نوسان     
قرار گرفتن راه توده و نامه مردم هم نـبـود.              دررونمي كشيد و نيازي به رو     

ايها بـود.     يك سياست واحد و منطبق با شرايط ايران، حلقه پيوند همه توده          
اصل آن مقاله تحليلـي و ايـن            حاال عين آن پيشنهاد به قلم كيانوري كه       

فرازهاي پيشنهادي به خط كيانوري در آرشيو راه توده موجود است را اگـر               
خوانده ايد يكبار ديگر بخوانيد و اگر خوانده ايد و فراموش كرديـد دوبـاره                 

 “بخوانيد تا بخاطر بيĤوريد و اگر تاكنون نخوانده ايد حاال بخوانيد....
، 24[در راه تـوده، شـمـاره             در پي انتشار اين مطلب         ،تر اينكه   جالب
وزارت اطالعـات رژيـم       از سوي  كه امروز اثبات شده است]،  1373شهريور

تهيه و تنظيم شده بود، ارگان مركزي حزب ما در مطلـب افشـاگـرانـه و                   
، شـمـاره   “ نامه مردم“ (” راه توده در راه جمهوري اسالمي”   : دقيقي با عنوان  

هـاي     از روي ماهيت اين حركت و برنـامـه    ،) 1373شهريور ماه     22،    436
راه توده در راه    ”   مقالةبرداشت. تأثيرِ      پردهرژيم براي ضربه زدن به حزب ما        

چنـان    در افشايِ تُرهات نويسندگان وزارت اطالعات آن      “  جمهوري اسالمي 
نـاچـار شـد        اش   در شماره بـعـدي     “  راه توده ” ايِ    بود كه نشرية ضد توده    

مـنـتـشـر كـنـد كـه              ،“ آ.ك ” از زبان نويسندة مقاله يعني        راهايي    توضيح
نويسندگان آن نامه از       هاي  توضيحجالبي است. تكرارِ       هاي  نكته  دربردارندة

هاي امنيتي رژيم براي مقابله با مـقـالـه             دستگاه  ،آن جهت جالب است كه    
كوبنده و افشاگرانه ارگان مركزي حزب و براي آنكه بتوانند به بـرنـامـه و                 

هـا بـه        اي   فراخواندن تـوده   يعني  -هاي خود در چارچوب آن مطلب       هدف
فوراً خط سياسي مـنـدرج در           ،ادامه دهند   -برضد رهبريِ حزب  “  شورش” 

هـم بـر     “  سند تاريخي”و حضرات منتشر كنندة اين  ،مقاله را عوض كردند 
 راشـان       هـاي  تحليل، “ راه توده”شماره  ، در شمارة بعد از اينهمين اساس 

كـه  حال  درعين  ،شيوه عملكرد تغيير دادند. اين “  ورندبياابرو   رخم ب”آنكه   بي
ماهيت و شيوة عملكرد او در        نشانگرِ  ،آشكار كرد   پوچ بودن ادعاهاي خدايي   

 .دارداست كه برعهده  هايي وظيفهبرخورد به مسايل سياسي در چارچوب 
كه در پاسخ بـه مـقـالـه        ،25شماره “ راه توده”در“ آ.ك” هاي توضيحدر  

 از جمله مي خوانيم:  ،بود روشنگر ارگان مركزي حزب ما

آنچه كه در مورد رفسنجاني چاپ شده است شايد از جهاتي بـتـوانـد در                 ” 
صورت تغيير مسير او درست باشد. اما فرمولبندي آن بسيار نارسا چاپ شـده                
است و مي توان از آن نتايج نادرستي اتخاذ كرد، از جمله از آن نوشتـه مـي                   
تواند اين طور استنباط شود كه هاشمي رفسنجاني نماينده بورژوازي صنعتـي            

در حالي كه وي در واقع مجري دسـتـورات صـنـدوق                داخلي يا ملي است.    
داري بـزرگ       شك و شبهه سرمايـه      المللي پول و نماينده تمام عيار و بي         بين

از رفسنجاني تنها در مواردي كه مواضع او احتماال بتواند بـه جـنـاح                 است...   
داري كالن و وابسته لطمه وارد آورد مي شود پشتيباني كرد،             ارتجاع و سرمايه  

   “كه اكنون اصال اين طور نيست.
هـا     اي   كه علي خدايي امروز مطالعه آن را مجدداً به همـه تـوده        يي  مقاله

اي است كه بـر اسـاس گـفـتـة روشـنِ                   ضد توده   يكند، سند   توصيه مي 
راه ” وقـت نشـريـه           سردبيردر مقام   منتشركنندة آن، يعني فرهاد عاصمي،      

اين مطلب    ،وزارت اطالعات تنظيم شده بود. به گفتة عاصمي          از سوي ،  “ توده
حتي مورد اعتراض اوليه آقايان هم قرار گرفته بود و كيانوري در پاسـخ بـه                  

مي گويد از ايـن       ،ها كار او نيست     نوشته  اينكه  و براي آنكه روشن كند        آنان
تيپ نظرات اينجا هست.  پاسخ اين سئوال كه حاال چرا علـي خـدايـي در                    

وزارت   از سوي تهيه اين مطالب      بودنِچنين شرايطي و آن هم پس از قطعي         
دست مي زند، براي ما روشن است. همان         آن    دوبارةبه تبليغ     ،اطالعات رژيم 
جز ايـن     ،ششمين كنگره حزب ما به روشني مشخص مي كند          طور كه اسناد  

 داشت.   توان انتظار ديگري نميگونه عملكردها از او 
علي خدايي و هـمـكـارانـش در          “.  راه توده ” و اما پاسخ به برخي مدعيات       

تالش دارند دو موضوع را اثبات كننـد. يـكـي         شان مطالب اين شماره نشريه  
و چـون      ،اينكه حزب ما نظرش را راجع به رفسنجاني عوض كـرده اسـت              

رفسنجاني رد صالحيت شده است حزب ما تصميم به تحريم انتخابات گرفته            
هاي اخير، در اين نشريه كه خـود را            در تمامي هفته    ،است. نكته جالب اينكه    

هـاي     يك از تحـلـيـل       از هيچ   ،داند  هوادار پر و پا قرص جنبش اصالحات مي       
خاتمي درباره انتخابات پيشِ رو    تحليل  رهبران جنبش اصالح طلبي، از جمله       

 نشـانـي    -هاي حـزب مـا دارد         اتفاقا شباهت بسيار نزديكي به تحليل       كه  -
از   عـاجـز  ايِ فرومانده از شركت در انتخابات و    ضد توده“  راه توده” و    ،نيست
كشور، براي نفيِ واقعيت روزِ جـامـعـه مـا كـه                  رويدادهايِبينانة    واقع  فهمِ
ديكتاتوريِ عريان ولي فقيه رژيم است (واقعيتي كه به گفته علي              دهندة  نشان

 –خدايي در ايران موجود نيست. يعني ما نه ديكتاتور داريم و نه ديكتاتوري                
آبان مـاه،      30،  341شماره  ،  “ راه توده ” نگاه كنيد به مدعيات علي خدايي در        

را به حمله به حزب توده ايران و تبليغِ سـنـد            اش  بخش عمدة نشريه    )  1390
 ساخته و پرداختة وزارت اطالعات رژيم اختصاص داده است.

 حزب ما:  هاي گيري كوتاه درباره موضع يي و اما اشاره
فرورديـن   6، 917، شماره   “ نامه مردم (” در شادباش نوروزي كميته مركزي      

)، يعني زماني كه هنوز هيچ يك از سران جنبش اصالح طلبي نظر              1392ماه  
كار تبليغاتي براي شركت در     “  راه توده ” روشني درباره انتخابات نداده بودند و       

حكومت و نه مردم نمي داننـد   نه”   : انتخابات را آغاز كرده بود، و ادعا مي كرد        
از جمله به روشني اين ارزيابي دقيق را ارائـه             حزب ما ،  “ با انتخابات چه كنند   

 داد: 
ارتجاع حاكم به دنبال برگزاري انتخاباتي است كه بتوانـد در              به گمان ما  ” 

آن هم نامزدها و هم راي دهندگان را كنترل كند و آن را بـه نـمـايشـي                      
اخير، در     تبليغاتي به نفع رژيم تبديل نمايد. تجربه برگزاري انتخابات در دهه           

نخست آنكه رژيـم تـالش         ميهن ما، نشانگر دو ويژگي اساسي است.       
خواهد كرد تا جلوي شركت نامزدهاي مردمي و اصالح طلب در           
انتخابات را سد كند و دوم آنكه در صورت وادار شدن به قبـول              
نامزدهاي اصالح طلب، با استفاده از نيروهاي سپاه و انتظـامـي            
روند برگزاري انتخابات و نتيجه آن را با لگدمـال كـردن راي               
ميليون ها شهروند به سمت خواست هاي ارتجاع حاكم، و در             

دن          رأس آن ولي فقيه رژيم، تغيير دهد.        ــ ــي ش ش ك ــ ال ــ چ ه  ــ ب
هاي مرتجعان حاكم از جمله: خواست حذف نظارت استصوابي مزدوران             برنامه

شوراي نگهبان، تأمينِ عدم دخالت نيروهاي سپاه و امنيتي در انـتـخـابـات،                
آزاديِ فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي، و پايان دادن به حصرِ               

     هاي مهم مبارزاتي    زهرا رهنورد، ميرحسين موسوي، و مهدي كروبي، عرصه       
خواه بـايـد      هستند كه جنبش مردمي و تمامي نيروهاي اصالح طلب و آزادي          

هايي منسجم، به ميدان آيند. تبديلِ صـحـنـه             براي عملي كردن آن، با صف     
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انتخابات به عرصه چالش جدي با ادامه حاكميت كنوني و سيـاسـت هـاي                
يي اسـت كـه         ترين وظيفه   نابخردانه و خانمان سوز ولي فقيه و شركا، مهم        

بسيج در راه تحقق آن مي تواند شرايط كنوني سياسي كشور را بـه كـلـي                  
 ..“دگرگون كند. 

اگر بنا  ”   حال نگاه كنيد به ارزيابي آقاي خاتمي از روند برگزاري انتخابات:           
باشد اصالح طلبان يا افرادي از آنان را از رده خارج كنند هيچ حساب افكـار                

كه           عمومي و افكار جهاني را هم نمي كنند!           آن چه مهم است اين است 
كساني را كه نمي خواهند نيايند و من مطمئن هستم كه نـمـي             
خواهند ما بياييم. تازه اگر از اين مرحله هم بـگـذريـم حـق                 

 ...“نداريم بيش از آن چه مي خواهند رأي بياوريم. 
روشن است كه مسكوت گذاشتن سخنان خاتمي و ديـگـر              ،بر اين اساس  

اطالعي دست اندركـاران ايـن      از سر بي “  راه توده ” اصالح طلبان در نشريه     
 ،بلكه به اين دليـل روشـن اسـت كـه               ،نيست  گيري آنان   موضعنشريه از   

نظرات حزب ما درباره وضعيت كـنـونـي و             ،برخالف مدعيات دروغ خدايي   
و بازتاب آن را مي توان        متكي است   كشور  هاي  واقعيتانتخابات پيشِ رو بر     

 به روشني مشاهده كرد.
نكته ديگري كه علي خدايي تالش مي كند به خوانندگان خود بقبـوالنـد          

و همـچـنـيـن        ،نظر حزب درباره رفسنجاني عوض شده است        ،كه  اين است 
رفسنجانيِ امروزي و رانده شده از هرم حاكميت كنوني، همان رفسنجـانـي             

رئيس جمهورِ مقتدر و تقسيم قـدرت          ،“ سردار سازندگي ” ، يعني   1373سال  
داري  كه ايران را به سرعت به سمت سرمايه  ،رژيم است“  ولي فقيه ” كرده با   

هاي مـخـرب نـولـيـبـرالـي             و با اجراي سياست     كشانيد،  ميافسارگسيخته  
اجتماعي كشور وارد كـرد.       -به زير ساختار اقتصادي     اي  هاي خردكننده   ضربه

سپردن كار مـردم بـه دسـت           ” و  “  تعديلِ اقتصادي ” هاي مخرب     سياست
داران بزرگ براي چـپـاول         كه اسم رمزِ آزاد گذاشتن دست سرمايه        -“ مردم

رفسنجانـي بـر       -مشترك خامنه اي    حكومت  يادگار اين دوران    -ميهن بود 
 ميهن ما بود. 

درباره رفسنجاني اعـالم      خود را هاي اخير نظرات      حزب ما در همين هفته    
بازگو كردن آن براي روشن ساختن مدعيات دروغ علي خـدايـي و                كرد كه 

، بـا    921شماره   “  نامه مردم ” مي تواند مفيد باشد. ما در سرمقاله           شركايش
بايد روند برگزاري انتخابات را به عرصة مبارزه بر ضـد           ”   : عنوان

 از جمله نوشتيم:   ”رژيم واليت فقيه تبديل كرد! 
بديهي است كه هاشمي رفسنجاني، به عنوان يكي از چهره       ” 

هاي اساسي حكومت جمهوري اسالمي در طول سـي سـال             
و رانده شدن او از هرم اصـلـي           گذشته كارنامه مشخصي دارد   

قدرت كه زماني تنها در دست او و خامنه اي انحصار يـافـتـه               
بود، وي را به يكي از منتقدان حاكميت كنوني و نـقـش روز                
افزون فرماندهان سپاه در كنترل شريان هاي اساسي سياسي        

اقتصادي كشور تبديل كرده است. ولي اين انتقاد ها نه او را              -
طرفدار جدي اصالحات مي كند و نه مخالف جـدي شـيـوه               

شركت رفسنجاني در انـتـخـابـات          .  مخرب حاكميت كنوني  
گذشته به عنوان نامزدي در مقابل نامزد اصالح طـلـبـان، در              

، به خودي خود در اين زميـنـه روشـنـگـر        84انتخابات سال  
 “است..

دربارة رفسنجاني و نقش مخرب او      ،  “ راه توده ”   برخالف مدعيات   ،بنابراين
و   88حتي با توجه به حوادث پس از خرداد           -  واليت فقيه   در حاكميت رژيم  
او از كودتاي انتخاباتي ولي فقيه رژيم و سپاه و نيروهـاي              انتقادهاي ضمني 

و آن را به روشنـي        بر سر نظرات خود پابرجاست      همچنانحزب ما     -امنيتي
علي خدايي و دست اندركاران ايـن          ،نكته جالب ديگر اينكه   اعالم مي كند.     
توجه به رهنمود ولي فقيه و ديگر سران ارتجاع و بـه              اي، با   نشرية ضد توده  

تـنـور   ” ، دنبال گـرم كـردنِ          “ كاسة گرم تر از آش    ” مصداقِ مثلِ معروف    
اند. اين عملكرد، حتي در        و پيدا كردن نامزدي براي اعالم حمايت      “  انتخابات

چنين بـاورهـا و        طورِاصيل و واقعي به افراداين صورتي كه تصور كنيم كه  
هايي را دارند، در بهترين حالت نماد روشني از استيصال و فقر فكري               ارزيابي

هـاي     ايـران در سـال        رويدادهاياند كه     گروهي است كه همچنان مدعي    
جناحِ مترقـي   ” ، و بايد با شناساييِ      است  پس از انقالب متوقف مانده      نخست

است، بـه    شده  منتسب به نورالدين كيانوري طرح  مقالهدر   كهگونه  ، همان“ رژيم
پشـتـوانـه و         بـي “  تـزهـاي  ” دفاع از اين نيروها برخاست. مشكل اساسي اين           

مان نيـز بـه آن          طور كه اعالميه اخير كميته مركزي حزب        پردازانه، همان   خيال
چـنـان در        اين است كه امروز رژيم واليت مطلقه فقيه، آن           ،اشاره كرده است  

انحصار قدرت و اعمال ديكتاتوريِ عريان پيش رفته است كه حـتـي كسـانـي                 
در هـرم      را -مي خواندند   عمود خيمة نظام    كه زماني او را     -همچون رفسنجاني 

مردمي كه گـويـا     “  جناحِ چپِ ”   ، چه رسد به تحمل يك     كند  تحمل نمي حاكميت  
 ها برخيزيم.    ما و نيروهاي مترقي بايد به حمايت از آن

هاي   ها و باال پائين زدن      اين سال   طول همة   در“  راه توده ” هاي    صفحهبررسي  
روشن گر اين واقعيت است كه اين نشريه وظـيـفـه               شعلي خدايي و همكاران   

حال ضربه زدن به حزب تـوده   اش، حمايت از رژيم واليت فقيه، و درعين    اساسي
براي اثبات اينـكـه در       “  راه توده ” ايران و اعتبار آن بوده و هست. نمونة تالش           

سـيـاسـت      اينكه بـرضـد    ايرانِ امروز نه ديكتاتور وجود دارد و نه ديكتاتوري، و        
كليدي حزب در زمينه طرد رژيم واليت فقيه و تشكيل جـبـهـة واحـد ضـد                     

سنـدهـاسـت كـه       ترين    از جمله روشن    مبارزه كرد، بايد رويارويي و    ديكتاتوري  
و ضـد     اي  اين نشريه ضد توده   از سوي     غاتيياين وظيفة مهم تبل   برعهده داشتنِ   

 مـنـظـور     بهبه تالش عبث راه توده        دهد.   مان را گواهي مي     جنبش مردمي ميهن  
  :جنبش مردمي در خطوط زير توجه كنيد  كشاندنگمراهي  به

بايد به صراحت و به روشني معلوم شود كه منشأ ديكتاتوري كيسـت و در                 ” 
با چه كساني قرار است جبهه ضد ديكتاتوري تشكيل شود؟ ديكتاتور علي              همقابل
و بيت رهبري است؟ احمدي نژاد و دولت اوست؟ قوه قضـايـيـه يـا                    اي  خامنه

گـرايـان يـا        مجلس است؟ نظاميان هستند؟ حزب موتلفه است؟ يا جبهه اصول         
اي    اند؟ اگر يكي از اينهاست مثالً علي خامنه         جبهه پايداري؟ يا همه اينها با هم      

خواهيم مثال با احمـدي نـژاد       ديكتاتور يا منشأ ديكتاتوري است در آنصورت مي       
اي جبهه ضد ديكتاتوري تشكيل دهيم؟ و اگر همه اينها با هم انـد                 عليه خامنه 

خواهيم جبهه تشكيل دهيم؟ فقـط خـودمـان و اصـالح                 پس با چه كسي مي    
 “طلبان؟

جبهه واحد ضد ديكتاتوري از سوي يـك جـريـان جـدي                ”   كه: اينو نتيجه   
توانند بالفعل يا بالقـوه عضـو ايـن             سياسي يعني تعيين كردن نيروهايي كه مي      

جبهه باشند و اين كار در شرايط كنوني ايران عملي نيست. زيرا حاكـمـيـت در             
ايران يكپارچه نيست و ما نيز قادر به تعيين يك نيروي مـعـيـن بـه عـنـوان                      

، 341، شماره    “ راه توده ”   : (به نقل از   ...“  و منشأ ديكتاتوري نيستيم.      “  ديكتاتور” 
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وضعيت   نشريه، در ارزيابي از     را در شماره آخر اين    ها    نظريه  همين دست ادامه  
علي خدايي با دلسوزي درباره سرنوشت او      . مشاهده كرد   مي توان نيز    ،اي  خامنه

سخنان رهبر در واقع موقعيت متزلزل وي را در اين انتخابات           ” چنين مي نويسد:     
و در مجموعه حكومت نشان داد. مجموعه اي كه ظاهرا بيش از پيش معـتـقـد                  
مي شود كه رهبري ايشان و دخالت بيت و دربار وي در امور كشـور و خـيـز                      

اي براي جانشيني رهبر به هر قيمت مي رود كـه كشـور را بـه              مجتبي خامنه 
سمت يك فاجعه بزرگ هدايت كند. حوادث چند هفته اخير و رد صـالحـيـت                   
هاشمي رفسنجاني ترديدي در اين سرنوشت براي كسي باقي نگذاشتـه اسـت،            
مگر اينكه رهبري را بتوان حداقل در شرايط كنوني در چارچوب قانون قرار داد               

 ...“و كنترل كرد. 
اند كـه     جالب اينكه حضرات، پس از رد صالحيت رفسنجاني، تازه كشف كرده          

اي كشور را ممكن است به سوي فاجعه هدايت كند و راه حلِ مسئله هـم                  خامنه
آقـاي  ” مـقـالـه        : (نگاه كنيد بـه      ] !!! [ است“  قانون” قرار دادنِ رهبر در چارچوب      

خرداد مـاه      9،  409شماره    ،“ راه توده ” ،“ اي توطئه مي كند ولي نظر ندارد        خامنه
1392(. 

است. بر اساس قانون     “  قانون” كند كه منظورش كدام       البته خدايي روشن نمي   
در عملكرد خامنه اي،        ،اساسي كنوني ساختار قرون وسطايي رژيم واليت فقيه       

در   طورِكامل  ، به برگماردگان او   در مقامِ و شوراي نگهبان،      ،ولي فقيه مطلقه    مقامِ
و درست از همين روسـت كـه          ،جمهوري اسالمي است  “  قانوني” هاي    چارچوب

ولي فقيه و سران ارتجاع مدام از تمكين كردن مخالفان به قانون داد سـخـن                  
 دهند.   مي

مخالف رژيم اسـتـبـدادي         يي  نشريه“  راه توده ” نشرية    ،واقعيت اين است كه   
اش را    هاي تبليغاتي   ها و برنامه    است كه هدف    يي  بلكه نشريه   ،واليت فقيه نيست  

“ راه تـوده   ” ايِ    نياز مرتجعان حاكم تعيين مي كند. حمله پيگير نشرية ضد توده           
بيش از هر امري نشـانـگـرِ           ، پيش و  به ارگان مركزي حزب ما و رهبري حزب       

ثر حزب ما و تأثـيـر       ؤهاي امنيتي رژيم از ادامه فعاليت انقالبي و م          خشمِ دستگاه 
 .مان استآن بر مبارزة جنبشِ مردمي و نيروهاي اجتماعي ميهن  عميق
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هدف از اجراي طرح رحـمـت، بـاالبـردن          
 ميزانِ مشاركت در انتخابات است

كه مجلس شوراي اسـالمـي در اقـدامـي               درحالي
نـژاد    منظور مهار هرچه بيشتر باندهاي هوادار احمدي        به

جمهوري، وعده يارانه نقـدي     در آستانه انتخابات رياست   
هاي مخـتـلـف     هزارتوماني را منتفي ساخت، جناح 250

كوشند ضـمـن بـاال         حاكميت هريك با ترفندهايي مي    
هـاي     بردن ميزان مشاركت در انتخابات، آراي منطقـه       

سمت نامزدهاي خود جلب كنـنـد.         مختلف كشور را به     
هزار ميـلـيـارد     80همزمان با مخالفت مجلس با درآمد      
نـتـيـجـه       ها و بي    توماني اجراي قانون هدفمندي يارانه    
نژاد براي افزايش     گذاشتن تالش دولت ضدملي احمدي    

درآمد ناشي از آزادسازي اقتصادي و وعـده پـرداخـت            
نـام طـرح        هزارتوماني، طرحي بـه     250يارانه نقدي   

رحمت تدوين كرد، و از اواخر ارديبهشت ماه تا آستانـه           
اجـرا     روز انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، بـه        

ماه،   ارديبهشت  25است.  خبرگزاري مهر،        گذاشته شده   
طرح ويژه رحمت باحضور كارخـانـجـات،        ” داد:     گزارش

اي بـزرگ و        هاي زنجيره   واحدهاي توليدي، فروشگاه  
هاي پـخـش      هاي كارگري و كارمندي و شركت       تعاوني

طرح كـه از     شود . . . اين    در استان كرمانشاه برگزار مي  
اجـرا     خرداد سال جـاري بـه     5ارديبهشت تا  25تاريخ  
عـرضـه      كنندگان در طرح نسبت بـه        آيد، شركت   درمي

محصوالت و كاالهاي خود با قيمت مناسب و كمتر از        
كنند . . . هـدف طـرح رحـمـت                  قيمت بازار اقدام مي   

تسهيل كاال و خدمات با قيمت مصوب و زير قـيـمـت             
دار از قبيل بـرنـج،        مردم است. كاالهاي اولويت      بازار به   

هـا، مـواد        فرنگي، انواع شوينده    گوجه  روغن، شكر، رب  
لبني و انواع ماكاروني دراين طرح (طرح رحمـت) بـه              

 “مردم عرضه خواهد شد. 
ماه، از اجـراي طـرح         ارديبهشت  27همچنين ايسنا،   

ها مانند كرمـان، آذربـايـجـان           رحمت در برخي استان   
غربي، هرمزگان، سمنان، و سيستان و بـلـوچسـتـان             

شده و كامالً مرتبط      خبرداد. طرح رحمت اقدامي حساب     
اسالمي است كه اتفاقاً بنا         انتخابات رياست جمهوري    با  

خصوص بـيـت      به صالحديد مركزهاي اصلي قدرت، به     
  هاي همگاني بازتـاب يـافـتـه          رهبري، كمتر در رسانه   

هايي، ارتجـاع حـاكـم در           است. با اجراي چنين طرح     
هـاي دور و نـزديـك كشـور               شهرها و مركز استان   

نمايي پرداخته و درصدد جلب و جذب مردم به           قدرت  به
“ خلق حماسه سياسي  ” زعم ايشان     منظور به   انتخابات به 

جهت نبود كه معاون توسعه بازرگاني داخـلـي           است. بي  
بود كه، بـا    سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده    

هـاي     خصوص در مـنـطـقـه        اجراي اين طرح مردم، به    
گيرند و ارتـبـاط    محروم و دورافتاده، زير پوشش قرارمي 

يـابـد و        ها بيش از پيش گستـرش مـي     با اين منطقه 

شـود.     شان رسيـدگـي مـي      وضع معيشتي   به
دسترسي ” پرسش اينجاست كه، چرا تاكنون      

بود و چه       نيافته“  به مناطق محروم گسترش   
عاملي سبب شده است تا درست در آستـانـه          

نـام     انتخابات رياست جمهوري طرحي بـه        
صورت چراغ خاموش و با       رحمت، آن هم به     

مورد اجرا گذاشتـه      كمترين پوشش خبري، به   
هايي مانند طرح رحمت،      ترديد طرح   شود؟ بي   

فقـيـه بـراي        بخشي از سياست رژيم واليت    
هاي محروم است.     جلب و جذب آراي منطقه    

اين طرح از اجزاي سـيـاسـت و بـرنـامـه               
فـقـيـه و         مهندسي انتخابات از سوي ولـي     

 شود. ارتجاع حاكم قلمداد مي
 

       افزايشِ واردات به كشور، و سـود
 نجومي سرمايه بزرگ تجاري

در گرماگرم سيرصعـودي نـرخ تـورم و            
آور كاالها و خدمات عمـومـي،         گراني سرسام 

آمارهايي از افزايش واردات بـه بـازارهـاي           
ارديبهشت ماه، در گزارشي با اشاره بـه     23كشور انتشار يافت. خبرگزاري كشاورزي ايران[ ايانا]،           

واردات گسترده و پرحجم مواد غذايي و علوفه و نيز نارضايتي كشاورزان از اين سياست، ازجـملـه          
برد و نفت كشور مـا را     سر مي هيچ توجيهي ندارد در شرايطي كه كشور در تحريم به         ” يادآور شد:    

ايـن  .“  شود. . .           ميليارد دالر از كشور براي خريد علوفه و مواد غذايي خارج            13اند،    تحريم كرده 
نقش ويرانگر سـرمـايـه بـزرگ             ها را به    دهد، و توجه    مي    خوبي نشان   گزارش  ژرفاي فاجعه را به     

ميليـارد دالر      13كند. گزارش خروجِ       فقيه است، جلب مي     گاه اصلي رژيم واليت     تجاري، كه تكيه  
ارديبـهـشـت مـاه،        18شود كه خبرگزاري ايسنا،  ارز براي واردات علوفه و غذا درحالي منتشر مي 

با مجوز گمرك جمهوري اسالمي اجازه ورود تراكتورهاي مستعمل و دسـت دوم                “داد:     گزارش
هاي اداره كل مقـررات صـادرات و            كرد پيرو بخشنامه    كشور صادرشد . . . گمرك ايران اعالم            به

واردات سازمان توسعه تجارت ايران با ورود و ترخيص تراكتورهاي كشاورزي مستعمل . . . و                       
شود كه،    درهمين گزارش تاكيد مي   “  كرد.   آالت خودگردان مستعمل كشاورزي موافقت      ساير ماشين 

ويژه انگليسي، آمـريـكـايـي، و            اين مجوز براي تراكتورهاي دست دوم آمريكايي و اروپايي، به           
هلندي مانند فرگوسون و نيوهلند نيز است. ارز خارج شده از كشور براي واردات تـراكـتـورهـاي                     

 شود. مي ميليارد دالر تخمين زده  10دست دوم و مستعمل حدود 
ارديبهشت ماه، در گزارشي از وضـعـيـت تـراز              19عالوه براين، روزنامه آرمان روابط عمومي،       

درسال آيـنـده    ” كشور، يادآوري كرد:         كنِ كاالهاي خارجي به     منفي بازرگاني خارجي و سيلِ بنيان     
ميليون دالر بالـغ   600ميليارد و  61ميليون دالر افزايش داشته و به    900(ميالدي) واردات ايران      

 “يابد. خواهدشد [و]. . . واردات ايران افزايش مي
واردات ميلياردها دالر كاالهاي خارجي، كه بخش بزرگي از آن كاالهاي بنجل، دسـت دوم،                 

حال كه سبب ورشكستگي توليدكنندگان و صنـعـتـگـران داخـلـي                 اند، درعين   مصرفي، و لوكس  
اي به جيب تاجران عمـده،   گردد، سودهاي نجومي  گراني و احتكار كاال منجر مي       شود و خود به     مي

كند. اما نكته بسـيـار پـراهـمـيـت در             هاي وابسته به سپاه، و بنيادهاي انگلي سرازير مي    شركت
فقيه، هم تراز منفي بازرگاني خارجي است و هم خريـدهـاي              بازرگاني خارجي كنوني رژيم واليت    

دربخش صادرات و   ” داد:     ارديبهشت ماه، گزارش    24المللي. روزنامه اعتماد،       هاي بين   گران از دالل  
واردات محصوالت كشاورزي . . . سبد صادراتي محصوالت كشاورزي نسبت به سـبـد وارداتـي                     

است. ارزان بودن سبد صادراتي نسبت به سبد وارداتي درحوزه كشـاورزي ازجـملـه                   تر بوده     ارزان
 “شود.  مسايلي است كه بد نيست مورد توجه واقع

فقيه و عملكرد مخرب دولت       اجتماعي رژيم واليت    -اين ترتيب، در چارچوب راهبرد اقتصادي       به
نژاد، واردات كاال به كشور افزايش داشته است، و در نتيجه انباشت عظيم درآمـد                  ضدملي احمدي 

  صورت نقدينگيِ بخش خصوصي دالل و غيرمولد، به اقتصاد ملي و بنيه توليدي كشور آسيـب                 به  
روي، سرمايـه     است. فقر نيز از ديگر مظاهر اين سياست ضدمردمي است. ازاين              جدي وارد ساخته    

بزرگ تجاري چنگال خود را هرچه بيشتر در شريانِ حياتيِ اقتصاد ملي فرو برده است، و در پيوند                  
ساالر (بوروكراتيك) به قطب مسلط در كل اقتصاد و نيروي بـا نـفـوذ در                       داري ديوان   با سرمايه 

 شود. سياست و حاكميت، بدل مي
 

 هاي گزاف درمان: بر اثرِ هزينه
 هاي زيرخط فقر  افزايشِ شمارِ خانواده

هاي   كنند، هزينه   هايي كه زيرخط فقر زندگي مي       هاي مؤثر در افزايش آمار خانواده       يكي از عامل  
جويانه خارجي، ازجمله تحريم بـرخـي    هاي مداخله آور و سنگين درمان و دارو است. تحريم      سرسام

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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هاي پزشكي، اين وضعيت را ناگوارتر از پيش          داروها و امكان  
است. با اجراي برنامه آزادسازيِ اقتصـادي بـا نـامِ                ساخته  

اين سو افـزايـش        ها، از دو سال گذشته به         هدفمندي يارانه 
هاي مربوط به بهداشت و درمـان را شـاهـد                دايمي هزينه 

ايم. اين اوضاع زندگي را براي بسيـاري از مـردم در                  بوده
ساخته است كه مسئوالن ريز و          چنان وخيم   سراسر كشور آن  

كنند كه باال رفـتـنِ        فقيه هم اعتراف مي     درشت رژيم واليت  
هاي دارو و درمان و مراجعه به پزشك و بيمـارسـتـان            هزينه

هاي زيرخط    كننده شمارِ خانواده    سبب افزايش جدي و نگران    
 فقر گرديده است.

فشـار  ” دهد:     مي فروردين ماه، گزارش 31خبرگزاري مهر،  
روز بيشتر و بيـشـتـر         هاي درمان بر دوش مردم، روزبه       هزينه
هايي كه    هاي اخير، تعداد خانواده     طوريكه در سال    شود. به    مي

زيـرخـط فـقـر          هاي سنگين درمان بـه   براثر پرداخت هزينه  
 89تـا       88هاي    است... درسال    روند، روبه افزايش بوده       مي

هايي كـه تـوان پـرداخـت             آماري كه در ارتباط با خانواده     
و       هاي سخت را نداشتـه      هاي سنگين درمان بيماري     هزينه

 2/  5اند، درحدود     زيرخط فقر رفته    ناگزير با فروش زندگي به      
بود، اما اين آمـار         درصد ازكل جمعيت كشور اعالم شده       4تا  
هاي درمـان     هايي كه براثر پرداخت هزينه      درصدي خانواده   5

اند، حكايت ازاين واقعيت دارد كه نـظـام           زيرخط فقر رفته    به  
سالمت كشور دچار ضعف و اشكاالتي است كه متاسـفـانـه            

بارتر از     است و تاسف      نشده    اي براي آن انديشيده     هنوز چاره 
آن، اين است كه اين آمار هرسال در حال افزايش اسـت...               

يك بودجه انقـبـاضـي     92بودجه وزارت بهداشت براي سال  
تري را براي حـوزه      بايست روزهاي سخت    شده و مي    تعريف  

 “سالمت و مردم متصور بود.
 “ كميسيون بهداشت و درمان مجـلـس      “همچنين رييس   

اكنون سهـم پـرداخـتـي        است كه، هم ناچار به اعتراف شده   
هـاي درمـان و دارو،           مردم در حوزه سالمت، يعني هزينه     

گـزارش     است كـه بـه       درصد است. اين درحالي  70حداقل  
نژاد، عضو هـيـئـت ريـيـسـه              خبرگزاري مهر، احمد آريايي   

، با اشاره به بودجـه بـخـش          ”كميسيون بهداشت و درمان   “
اگرچـه بـودجـه      ” است:     بهداشت درسال كنوني، اعالم كرده    

درصـدي     30الي     29با رشد     92بهداشت و درمان درسال     
درصـدي تـورم،        50همراه بوده اما اين رشد در برابر رشد         

ناعادالنه بوده و حوزه بهداشت و درمان را با مشكل روبـرو             
هاي سالمـت از       درصد از هزينه    75كند... درحال حاضر         مي

اين واقعيت ناگـوار، پـيـامـد         “  شود.   جيب مردم پرداخت مي   
فقيه و     اجتماعي رژيم واليت    -هاي اقتصادي   ناگزيرِ سياست 

نژاد است. افـزايـشِ شـمـارِ            عملكرد دولت ضدملي احمدي   
هاي درمان زيـرخـط       هايي كه بر اثر باال رفتن هزينه        خانواده
هاي رژيم و شـعـارهـاي          برند، ماهيت سياست    سر مي   فقر به 
نژاد و بيت رهبري را درخصوص عدالـت          فريبانه احمدي   عوام
كند. ساالنه چند ميليون خانواده ايرانـي در            خوبي افشا مي    به

دليل نظام پوسيده درمـانـي و          سراسر كشور، فقط و فقط به     
زيرخط فقر سقوط     اي كارآمد، به      نبود سيستم تامين اجتماعي   

كنند. درهمين حال، سياست رژيـم درحـوزه درمـان و                 مي
، “ سازمان تامين اجتماعـي   “است از: تضعيف         سالمت عبارت 

هاي درماني، و بازكردن ميدان فعالـيـت          حذف تدريجي بيمه  
هاي خصوصيِ خارجي و داخلـي! نـمـونـه ايـن                 براي بيمه 

ها، طرح اصالح سازمان تامين اجتـمـاعـي و حـذف                اقدام
شده   هاي ديكته   هاي اجتماعي زحمتكشان بر پايه برنامه       بيمه

داري جـهـانـي          از سوي نهادهاي قدرتمند و غارتگر سرمايه      
 است! 

 ادامه  رويدادهاي ايران ...

موضعِ از پيش پذيرفته شده اين است كه حق بـا           ” گويد كه در آمريكا       سكاهيل همچنين مي  
آن طرفي است كه قدرت دارد؛ كه قدرت بيان كننده حقيقت است؛ كه بايد به قدرتـمـنـدان            
اعتماد كرد. به نظر من، بايد برعكس اين باشد. شما هميشه بايد فرض كنيد كه آنچـه بـه                      

نگار، شما بايد شكّاك و        گويند، حساب شده و دستكاري شده است. در مقام روزنامه            شما مي 
كاوشگر باشيد. به قول ايمي گودمن، كه قبالً همكار جرِمي سكاهيل در بـرنـامـه خـبـري                     

نگاري رفـتـن بـه         نقش روزنامه” بود، “)  Democracy Now“ (” دمكراسي اكنون” 
نگ                جنگكتاب  “  ها آنجايند.    جاهايي است كه خاموش    ج يدان  م هاي كثيف: جهان يك 

تاريك     است، ره  ا درب شنگري  رو ا  ش   ب ن بخ ري ا،      ت ــ ريك خارجي آم ست  سيا هاي 
نگاري] شرافتمندانه است. در جايي كـه           هاي درخشان اين هدف [نقش روزنامه        يكي از نمونه  
تـا     10براي   “  جنگ برضد ترور  ” هاي دفاعي ارشد آمريكا اخيراً تأكيد كرد كه           يكي از مقام  

وجوگر و افشـاگـري مـثـل        نگارانِ جست سال ديگر ادامه خواهد يافت، به وجود روزنامه     20
 جرمي سكاهيل بيش از هر زمان ديگري نياز است.

 ماه مه، نوشته ايان سينكلر 21، “مورنينگ استار”به نقل از روزنامه  

زير نفوذ آمريكا و روسيه بر آن نام نهاده شده را آغاز خواهد كرد. اين امر مـهـم جـايـگـاه                         
اسرائيل را دوباره به آن باز خواهد گرداند، يعني جايگاهي كه پس از  جـنـگ عـراق و                         

 واسطه دخالت مستقيم امپرياليسم، تا حد زيادي از دست داده بود. به
 فارس تكميل تجزيه عراق و اثرهاي آن در خليج -ثالثا

توافقنامه حكومت اردوغان و حزب كارگران كردستان[پ ك ك ] در خصوص آتش بـس         
و انتقال نيروهاي مسلح كرد به عراق با موافقت مسعود بارزاني، وارد مرحله اجرايي گـرديـد.         
اين توافقنامه عاملي اساسي در راه ارتقاي خودمختاري در آن منطقه و تحقق آمـال دولـت                  

است. اين اما راه را براي موفقيت پروژه تجزيه عـراق    1990هاي    كردي مطرح شده در سال    
 طورِ گسترده هموار خواهد كرد. بيني شده به هاي پيش بنابر طرح

هاي كنوني    اين امرجدا از توسعه دايره نفوذ سياسي و اقتصادي تركيه از طريق ارتقا توافق             
در خصوص نفت عراق وهمچنين فشار بر اين كشور (وحتي سوريه) در مورد بازنـگـري در                    
سهميه آب اين كشورهاست. بازنگري در سهميه آب بر كشاورزي فعال و روبه رشد تركيه و                 

هاي متعـددي   انحصار موجودي مواد غذايي تاثير بسياري دارد. در مورد سهميه آب  پژوهش            
 منتشر شده است.

 ، برخورد ما چگونه خواهد بود؟“چپِ عرب”در مقام 
با عنايت به آنچه بيان گرديد، براي بي اثر كردن اين پـروژه، مـحـوري بـودنِ پـروژه                       

ها  و دورنماي آينـده آن را            صهيونيستي وپذيرش آن از سوي برخي از عرب         -امپرياليستي
هـاي     بايد افشا كنييم. در خصوص سوريه نيز با توجه به استفاده  نكردن رژيم از فـرصـت                   

پيش آمده، همين روش را به كار خواهيم برد. براي انجام اين كار و براي رويارويـي بـايـد                      
وجود آيد. اين امر بدون تحقق دو شرط زير ممكن نخواهد بود. شـرط اول،                    وحدت عمل به  

در گرد آوريِ كليه نيروهاي مقاومت در منطقه (اعم از نيروهاي عربي و يا غيـرعـربـي) در                      
“ هاي مذهبي و قومي     يي براي در گيري     پروژه تجزيه خاورميانه و تيديل آن به منطقه       ” برابر  

  (تشكلِ چپِ عرب )    “  اللقا اليساري”تحقق مي پذيرد. شرط دوم، در ارتقا وباال بردن كيفيت
ها به منظور همكاري با چـپ در            در حكم چارچوبي جامع براي وسعت بخشيدن به فعاليت        

ها براي هردو هدف، يعني رويارويي بـا پـروژه              يابد. كمونيست    منطقه خاورميانه تكوين مي   
هاي آن) و ضرورت تغيير اجتماعي با سمت گيري سـاخـتـمـان                  امپرياليستي (با همه شاخه    

 جامعه سوسياليستي، نيروهايي پيگير خواهند بود.

 ادامه  موقعيت لبنان ...

 ادامه  پشت پرده سياست خارجي ...

 ادامه  تصميم هاي برنامه ريزي شده ...

ها رفته و مبالغ قابل توجهـي از        حقوق مستمري بگيران خود به سراغ سيستم اعتباري بانك        
چندين بانك استخراج كرده بنابراين طبيعي است بحران منابع در اين سازمـان بـه شـدت                   

هاي بسياري در حـوزه       او همچنين گفت كه، سازمان تأمين اجتماعي با مشكل        “  جدي است.  
دهند كه وضعيت بـه      خوبي نشان مي    هاي تاكنوني به    رو است. گزارش     مستمري و درمان روبه   

دليل بحران اقتصادي     ها قبل گريبانگير زحمتكشان بوده است، و اينك به          وجود آمده از مدت   
هاي نگران كننده آن هر روز نسبت به روز پيش، آشكـارتـر مـي                  و بي كفايتي دولت، جانب    

توانند انـجـام      شود. حداقل كاري كه نيروهاي مدافع كارگران و زحمتكشان در اين زمينه مي             
منظور دفاع از حقوق و منافـع         دهند افشاگري كردن و پرتو افشاندن بر اين روند خطرناك به          

 بازنشستگان و ديگر زحمتكشان است.
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آن حتي شماري از رهبران درجه اول جمهوري اسـالمـي،            
بدون اجازه او حق حيات سياسي ندارند، است. كودتاي ولي           
فقيه و انصارش، اينبار حتي پيش از برگزاري انـتـخـابـات،             

پايان داد و   “  نظام” يكبار براي هميشه به سراب جمهوريت   
به مردم ميهن ما اعالم كرد كه يكي از آخرين دست آورد             

، يعني حكومت جمهوري،    57هاي انقالب شكوهمند بهمن     
به مسلخ رژيم واليت مطلقه فقيه و حـكـومـت اوبـاشـان               

 كشانده شد.
 هم ميهنان گرامي!

مردم ما در دهه هاي اخير تجربيات ارزنده و گوناگـونـي     
را درباره انتخابات در رژيم واليت فقيه تجربه كـرده انـد.              

ميليوني مردم بر ضد نامـزد        20و راي     1376حماسه خرداد   
اصلح واليت فقيه، ناطق نوري، پايه هاي رژيم واليت فقيه          

ساله اصـالحـات، اگـرچـه در            8را لرزاند. دوران حكومت      
اساس نتوانست پايه گذار تغييرات بنيادين و دموكراتيك در         
ميهن ما گردد ولي توانست فضاي سـيـاسـي كشـور را                
دگرگون كرده و امكان سازمان دهي اجتماعي را پديد آورد.          
سران ارتجاع دوران هشت ساله دولت اصالحات را خطـري    
جدي براي خود ارزيابي كردند و از اين رو با نزديك شـدن             
پايان دوران رياست جمهوري خاتمي مصمم بـودنـد كـه             
هيچگاه ديگر اجازه ندهند تا اين تجـريـه تـكـرار گـردد.             
تجربيات سه انتخابات متفاوت در طول نزديك به يك دهه          

تا  88و  84گذشته، از انتخابات رياست جمهوري سال هاي        
، نـمـايشـگـر       90انتخابات مجلس شوراي اسالمي سـال        

عملكرد روشن حاكميت و رهبري سـپـاه و نـيـروهـاي                
سركوبگر در مهندسي انتخابات، لگدمال كردن خشن راي         
ميليون ها شهروند و در انتها برگماري مزدوراني همـچـون           
احمدي نژاد و ديگراني همچون او بر كرسي منتخبان مردم          

 است.
ما در هفته هاي اخير اعالم كرده بوديم كـه بـرنـامـه                
ارتجاع حاكم برگزاري يك انتخابات مهندسـي شـده، در            

، يعني عدم تحريم گسترده آن تـوسـط         “ آبرومند” چارچوبي  
مردم، و برگماري مزدوري ذوب شده در واليت بر كـرسـي            
رياست جمهوري است. باتوجه به اين واقعيات انكار ناپذيـر،           
موضوع اساسي اين است كه در چنين اوضاع و احوالي چـه            
بايد كرد. به گمان ما انتخابات را بايد به عـرصـه مـطـرح                 
كردن خواست هاي جدي مردمي، و به چالـش كشـيـدن             

هاي مرتجعان حاكم از جمله: خواست حذف نـظـارت        برنامه
استصوابي شوراي نگهبان، تأمين عدم دخالت نـيـروهـاي           
سپاه و امنيتي در انتخابات، آزادي فوري و بـدون قـيـد و                

زهـرا  “  حصـرِ ” شرط همه زندانيان سياسي، و پايان دادن به       
رهنورد، ميرحسين موسوي، و مهدي كروبي، تبديل كرد. با          
توجه به تصميم هاي گرفته شده از سوي سران ارتـجـاع،             

در ميهن ما در شرف انجام نيست كه ما بـراي           “  انتخاباتي” 
راي دادن در آن نامزدي را جستجو كـنـيـم. در چـنـيـن                   
وضعيتي شركت در انتخابات تنها ياري رساندن به برنـامـه           
هاي رژيم براي كشاندن مردم به پاي صندوق هـاي راي            

 است.  
مسئله كليدي پيش روي جنبش مـردمـي و تـمـامـي               

خواه سازمان دهي اعتـراض       نيروهاي اصالح طلب و آزادي    
هاي گسترده بر ضد شيوه حكومت داري كنوني و سياسـت           

 هاي نابخردانه و خانمان سوز ولي فقيه و شركاي اوست.
  
 كميته مركزي حزب توده ايران
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 ضددولتي، در تركيه!ِ گيريِ تظاهرات مردمي اوج ادامه  اعالميه كميته مركزي ...

بر اساس گزارش هاي رسيده     
در جريان حمله نيروهاي    تاكنون  

پليس و نيروهـاي ويـژه ضـد          
شورش به مردم صدهـا نـفـر         
زخمي، و حد اقل دو نـفـر از            
تظاهر كنندگان به قتل رسيدند و      

تعداد وسيعي دستگير شده انـد.       
خرداد ماه نيرو هاي پليس به دفتر حزب كمونيست و مركز             12روز يكشنبه   

 500در استانبول حمله كردند.  تاكنون     “  ناظم حكمت”اجتماعي   -فرهنگي
نفر در بازداشـت هسـتـنـد و از               9نفر از اعضاي حزب زخمي شده اند،        

 . سرنوشت ده ها نفر خبري نيست
 

ماه شكل گرفته بود، در  خرداد 7، كه از روز “ پارك قزي در ميدان تقسيم   ” جنبش مقاومت   
اي تبديل شد. علت آغـاز     روزهاي جمعه و شنبه گذشته به اوج خود رسيد، و به جنبشي توده            

اين حركت، تصميم دولت به بازسازي پادگاني قديمي (توپخانه خليل پاشا يا پادگان نظامـي     
در نزديكي ميدان تقسـيـم در بـخـش            “  قزي” تقسيم) در محوطه پارك محلي و كوچك         

اروپايي استانبول بود، كه ساخت يك مركز خريد بزرگ نيز در آن منظور شده بود. اعتـراض        
ويژه هواداران محيط زيست، به اين بود كه دولت خودسرانه و بدون مشورت بـا                 مردم، و به    

مردم محل تصميم به تخريب پارك و بازسازي پادگان نظامي كرده است و مسائل شهري،               
توجهي دولت محلي بـه        محيطي، و نيازهاي اجتماعي مردم را ناديده گرفته است. بي            زيست

وشـتـم     كارگيري زور از سوي نيروهاي امنيتي و پليس و ضرب           خواست مردم، و سرانجام به    
هاي اعـتـراض       آور به سوي آنان در روز جمعه، موجب شد تا جرقه            مردم و پرتاب گاز اشك    

پيرامون ميدان تقسيم استانبول، تظاهرات اعتراضي در ديگر شهرهاي تركـيـه از جـملـه:                  
سياسي   -هاي اجتماعي   ور كند، كه اين خود از آمادگي زمينه         آنكارا، ازمير، و آدانا را نيز شعله      

هـا، و       گراي تركيه نشان دارد. به گـزارش خـبـرگـزاري           براي اعتراض برضد دولت اسالم    
صـدهـا هـزار تـن بـه            ” آمده است:      ”حزب كمونيست تركيه  “طور كه در اعالميه       همان
هاي استانبول و ديگر شهرهاي تركيه آمدند تا برضد حمله غيرانساني و ناجوانمردانـه            خيابان

نيروهاي دولتي حزب عدالت و توسعه به تظاهركنندگان، صداي اعتراض خود را بلند كنند...                
ماه] خروش خشم مردم بود كـه در      خرداد 10اي عظيم و تاريخي ديروز [جمعه         جنبش توده 

 “ ها تلبنار شده است. سال حكومت حزب عدالت و توسعه در دل 11طول 
هاي سياسـي   در تظاهرات اواخر هفته گذشته در شهرهاي تركيه، حضور مردمي با گرايش 

شد كه همگي پيرامون هدفي مشترك و براي اقدامي مشترك       و اجتماعي گوناگون ديده مي    
ها سردادنـد. بـرخـالف          برضد دولت دست به دست يكديگر دادند و فريادشان را در خيابان           

ها سعي دارند نشان دهند كه اين اعتراضي است به ساختمان يك مركز خـريـد،              آنچه رسانه 
به گفته بيانيه حزب كمـونـيـسـت           -ها و تركيب تظاهركنندگان     هاي واقعي در خيابان     نشانه
اين واكنش و خيزش مـردمـي مـاهـيـتـي سـكـوالر و                   ” حكايت از آن دارد كه:         -تركيه

طلبانه دولـت      هاي جنگ   ضدامپرياليستي دارد و كامالً در ارتباط با مخالفت مردم با سياست          
گفتني است كه، اخيراً دولت تركيه قوانينـي        “  در سوريه و اسالمي كردن زندگي مردم است.        

هـا مـطـرح        هاي الكلي و بوسيدن زن و مرد در خيابان          را در ارتباط با منع مصرف نوشيدني      
ويـژه در      رغم خشونت پليس، به     رو شده است. به      كرده است كه با مخالفت جدي مردم روبه       

كننده، آگاهانه  روز جمعه كه به دستگيري و زخمي شدن صدها نفر منجر شد، مردمِ اعتراض             
آميز پرهيز كردند تا به دسـت         آميز و تحريك    هاي خشونت   و هشيارانه، از دست زدن به اقدام      

يي ندهند. مردم در شهرهاي گوناگون تركـيـه، بـدون تـرس، بـه                     نيروهاي امنيتي بهانه  
ها ادامه دادند. بر روي پوسترهايي كه مردم در            شان در خيابان    پيمايي اعتراضي   كيلومترها راه 

جا مقاومـت     جا تقسيم است، همه     همه” شد:     شهر ازمير در دست داشتند اين شعارها ديده مي        
در بخش پايـانـي   “  اردوغان شيميايي! ” ؛ و “ تقسيم مقاومت كن، ازمير همراه توست  ” ؛  “ است

مسئوليت كامل اين وضـع تـا ايـن لـحـظـه                ” آمده است:      ،بيانيه حزب كمونيست تركيه   
وزير تركيه، سعي كـرد ايـن          طورِكامل برعهده دولت است. رجب طيب اردوغان، نخست            به

رو شدن    كم بگيرد و كوچك بشمرد، اما اينك بايد براي روبه           حركت اعتراضي مردم را دست    
خواهند هرچه زودتـر از        ترسند و مي    با واقعيت تلخ آماده باشد: مردم ديگر از اين دولت نمي           

خيزند، پايان دولـت       شر آن رها شوند... زماني كه مردم براي دست يافتن به حق خود برمي                
گرايان تـركـيـه در         هاي اقتصادي نوليبرالي دولت اسالم   سياست“   سركوبگر نزديك است.   

طبقاتي در كشور را گسترش داده است، و فقر به واقعيتي روزمره در                 هاي اخير، اختالف    سال
هاي روستايي تبديل شده است. عده پرشمـاري             زندگي مردم هم در شهرها و هم در منطقه        

يـي     ها و آموزگارهاي بيكار و همچنين جوانان نا اميد نسبت بـه آيـنـده                  از فارغ التحصيل  
 پذير، شرايط اجتماعي را به شدت بي ثبات كرده است.   تحمل
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با شدت بخشيدن به مبارزه و 
هاي رژيم  اتحادعمل، سياست

 چالش بكشيم واليت فقيه را به

برگزاري انتخابـات دوره يـازدهـم             كمتر از دو هفته مانده به     
هاي انتخاباتي و آرايش سـيـاسـيِ           بندي  رياست جمهوري، صف  

هاي مختلـف بـرنـامـه          هاي حكومتي، و نيز محتوا و زاويه        جناح
مهندسي انتخابات آشكارتر از پيش در مـعـرضِ داوري قـرار               

 اند. گرفته
هـاي     اوضاع بغرنج و حساس حاكم بر ميهن ما با سـيـاسـت            

فقيه، در خصـوص      ها ولي     گرايان حاكم و در راس همه آن        واپس
جمهوري، بيش از پـيـش بـه             يازدهمين دوره انتخابات رياست   

دوره انتخـابـات      كند. اين      ثباتي بيشتر سير مي     سمت بحران و بي   
را ادامه كودتاي انتخاباتي سـال          توان با صراحت تمام آن      كه مي 

ريزي شده براي حـفـظ و           ناميد، كوششي هدفمند و برنامه      88
فقيه و اعوان و انصارش در هرم حاكميت و           تحكيم موقعيت ولي  

 شود. هاي سياسي قلمداد مي معادله
تـريـن چـهـره رژيـم            رد صالحيت رفسنجاني، كه سرشناس    

فقيه در تمامي دوران جمهوري اسالمي پس از خمـيـنـي              واليت
كند كه در آغاز دهه چهارم        بوده است، از اين واقعيت حكايت مي      
ايـم. ويـژگـي         شونده مواجه   حيات رژيم، ما با مناسباتي دگرگون     

برجسته اين مناسبات سيال و درهم تنيده، گستـرش و نـفـوذ               
هاي     ها و نهادهاي اقتصادي و مالي پرقدرت در قالب بانك           شبكه

هاي فعال درعرصه تجارت و توزيع كـاال،          خصوصي، شبه تعاوني  
هاي متعدد در بورس و اوراق بهادار، و بنيادهاي پرنـفـوذ              شركت
اي است كه برسر تحكيم مقام و موقعيت برتـر مـالـي و           انگلي

كـنـنـد. بـرخـالف شـعـارهـاي                سياسي با يكديگر رقابت مي    
فقيه و نامزدهاي مورد قبولِ رژيـم و ديـگـر                فريبانه ولي   عوام
، “ زيستي ساده” ، “ توجه به عدالت  ” هاي حكومت درخصوص      جناح

، اصطـكـاك مـنـافـع ايـن           “ پذير حمايت از قشرهاي آسيب”و  
هاي عظيم و پرقدرت اقتصادي و ماليِ شكل گرفـتـه در               شبكه

                   جمهوري اسالمي است كه با مـهـنـدسـيِ انـتـخـابـات، رد
ها، و مستولي كردنِ فضاي رعب و وحشت در جامعـه،             صالحيت

كوشند در پوشش انتخابات و با حذف عامل مردم در مـقـام                مي
شان را تـامـيـن و           نيروي موثر اجتماعي، منافع مالي و سياسي      

استيالي آن را تضمين كنند. آنچه دراين دوره از انـتـخـابـات                 
رياست جمهوري شاهد بوده و هستيم، مهندسي انتخابات پيـش          
از برگزاري آن و حذف هرگونه عامل ناهمساز و امكان موجود بر    

هاي بيت رهبري و متحدان نظامـي         سر راه تحقق اميال و هدف     
تر، در مهندسي انـتـخـابـات          عبارتي دقيق   است. به      و امنيتي آن    

فقيـه و بـانـدهـاي           بوده است كه نامزد مطلوب ولي         هدف اين 
نظامي و امنيتي در راس قوه مجريه قرار گيرد، و ازديگر سو بـا               

طلبان را دچار انشقاق و       هاي اصالح   شده، صف   مانورهايي حساب 
و در واقع نكته محـوري و          -چندپارگي كنند. ادامه اين سياست     

حذف جنبش مردمي و جلوگيري از احيا و بازسازي           -مركزي آن 
بدنه اجتماعي جنبش است. رد صالحيت رفسنجاني و مانورهاي          

گرفته براي انتخابات و نـيـز         مرتبط با آن و آرايش سياسي شكل      
هاي رفسنجاني پس از رد صالحيت، مـويـد ايـن               گيري  موضع

واقعيت است و برنامه رژيم براي انـتـخـابـاتـي نـمـايشـي و                   
اي بـدون       قول خامنـه    حكومتي در چهارچوب مطمئن و به       تمام

خوبي نيرو، تـوان، و        گرايان كه به    دهد. واپس    چالش را نشان مي   
هاي مردم در صحنه سياسي را درجريان كودتـاي           اثرگذاري توده 
نژاد ديده و    و برگماري دولت ضدملي احمدي 88انتخاباتي سال   

انـد مـانـع         ها كـوشـيـده      هر وسيله و درتمام عرصه      بودند، به   تجربه كرده   
گيري جنبش اعتراضي و درنتيجه بازسازي بدنه اجتماعي جـنـبـش              شكل

جهت نبود كه پاسدار احمدم مقدم پس از اعالم رد صـالحـيـت                شوند. بي  
داشت كـه نـيـروي         رفسنجاني از سوي شوراي نگهبان، باصراحت اعالم        

تكرار   88انتظامي و ديگر نيروهاي امنيتي اجازه نخواهند داد حوادث سال           
شود. او يادآوري كرد كه، همه نيروهاي انتظامي بـراي مـقـابلـه بـاهـر                    

 برند. سر مي يي در آمادگي كامل به حادثه
ها، و در حقيقت مانورهاي فريبكارانه سپـاه          گيري  عالوه، بايد به موضع     به

داليل از مـجـريـان و          كرد. سپاه پاسداران به بسياري           پاسداران نيز اشاره  
هاي امنيتي    آيد. بخش    شمار مي   طراحان اصلي مهندسي انتخابات كنوني به     

و ماليِ سپاه در پيوند با وزارت اطالعات و بيت رهبري طراحان مهندسـي              
اند. دراين زمينه توجه دقيق به اطالعيه روابط عمومـي             و چيدمان انتخابات  

است. ايلنا،    شدگان با اهميت سپاه پيش از اعالم نهايي اسامي رد صالحيت 
شريف   روابط عمومي سپاه، سردار رمضان      ” داد:     ارديبهشت ماه، گزارش    25

مسئول روابط عمومي سپاه با اشاره به حساسيت جاري كشور و ضـرورت           
بيني تمهيدات الزم براي تحقق حماسه سياسي و برگزاري انتخاباتي            پيش

باشكوه اظهار داشت، جبهه متحد ضدانقالب و دشمنان ملت ايران درصدد           
برداري از ابـزارهـاي مـخـتـلـف و                هرطريق ممكن با بهره     اند به   برآمده

هاي مزورانه و فريبكارانه مانع حضور هـوشـمـنـدانـه و                 بكارگيري شيوه 
خرداد ماه و انـتـخـاب         24انقالبي مردم در انتخابات رياست جمهوري در        

فردي شايسته براي تداوم  . . . و حفاظت از گفتمان انقالب اسـالمـي و                     
رهبري شوند . . . رصد اقدامات و سناريوهاي دشمن در شرايـط فـعـلـي                     

هاي مرجع به رسـالـت         ها و گروه    كند اصحاب رسانه، شخصيت     اقتضا مي 
هاي شوم دشمن عـمـل     سازي مردم از ترفندها و نقشه         خطير خود در آگاه   

كنند . . . راي پاسداران انقالب اسالمي نيز مانند راي . . . رهبري مخفـي                  
است . . . درعين حال سپاه در صحنه افشاي اهداف و شگردهاي عمليات                   

است در ايام انتخابات امنيت و آرامش         رواني و مقابله با اقداماتي كه ممكن      
جامعه و تحقق حماسه سياسي را تهديد يا به مخاطره بياندازد با قاطعيـت              

 “كند. به وظيفه خود عمل مي
ترين ابهامي مضمون سياست      خوبي و بدون كوچك     گيري به     اين موضع 

هاي آنـان     سپاه را در انتخابات رياست جمهوري و هدف         –فقيه    محور ولي 
سازد. نكته بسيار مهمي كه در سياستگذاري و مـانـورهـاي              را آشكار مي  

است، كوشـش   شده بيت رهبري و اعوان و انصارش قابل تشخيص   حساب
فقيه اين امكان را بيـابـد         چنان شرايطي است كه ولي      براي پديد آوردن آن   

حل و فصل مسايل با آمريكا        ترين مانع به      بدون كمترين مشكل و كوچك    
هاي پرنفوذ قدرت و ثـروت و            و اروپا بپردازد و در چارچوب منافع كانون       

رابطه ” ها، و  اي، تحريم ويژه پرونده هسته   هاي كنوني به    بقاي رژيم، معضل  
 دهد. را كاهش  را حل و يا در كوتاه مدت فشارهاي ناشي از آن “ با غرب

گزينش و تاكيد بر عنصرهايي چون جليلي، واليتي، قاليباف و چـنـيـن         
خـبـرهـاي     گنجد. دقت به    شك در بطن همين سياست مي       هايي، بي   چهره

اشتون در استانبول، مـويـد ايـن           -انتشار يافته پس از مالقات آخر جليلي      
اشـتـون   ” اي مبني براينكـه:         ويژه تبليغات گسترده رسانه     واقعيت است. به   

، باهـدف مـعـيـن و         “ است گويد گفت و گوي مفيدي با جليلي داشته   مي
فـقـيـه      سود سياست مهندسي انتخابات و تحميل فرد مورد مطلوب ولي           به

حـال، نـبـايـد          گيـرد. درعـيـن        بركرسي قوه مجريه صورت گرفته و مي      
كرد كه اندكي پيش از اعالم نظر نهايي شوراي نگهـبـان و رد                  فراموش

گاهي بـرخـي بـراي       ” بود:     فقيه گفته     صالحيت رفسنجاني و مشايي، ولي    
جمهور و امكانات كشور      جلب آرا، شعارهايي خارج از حدود اختيارات رييس       

است كه براي انـتـخـابـات خـوب و               كنند . . . نكته مهم اين             مطرح مي 
]“ يافتن به جهت شرعي، نامزد اصلح را انتخاب كـرد     درست . . . با دست      

شده و زيركـانـه روي      عالوه، مانور حساب ]. به  92ارديبهشت ماه     25ايلنا،  
  خـوبـي نشـان        برخي نامزدها  برنامه چند وجهيِ مهندسيِ انتخابات را به         

هـاي     امر نافي اختالف سليقه و اصطكاك منافع ميانِ جنـاح         دهد. اين      مي
 مختلف اصولگرايان نيست.

  درمقابل اين سياست روشن ارتجاع حاكم، بيش از هرچيز ديگـري بـه             
 10ادامه  در صفحه 
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توان گفت كه، به قـدرت        كند. بنابراين، مي     هاي گوناگون، عمل مي     شكل
هاي رأي و بـا وجـود           حتي از طريق صندوق   “  اسالم سياسي ” رسيدن    

هاي معيني از مدرنيته و رفورميسم، در تحليل نهايي،         كسب و جذب جنبه   
هاي بـنـيـادي در         وجود آوردن دگرگوني هاي اساسي در به    داراي ضعف 

 جهت آزادي و دموكراسي است. 
مـيـالدي، نـيـروهـاي          1980رونالد ريگان و مارگارت تاچر، در دهه        

مـبـارزان   ” الدن را،        در افغانستان و از جمله بـن      “  مجاهدين اسالمي ” 
مي ناميدند. با حمايت مستقيم حكومت نظامـي پـاكسـتـان و                “  آزادي
هاي نـظـامـي و         هاي مالي عربستان سعودي، و به بركت آموزش         كمك

با شعار آزادي و مبـارزه      “  مجاهدين اسالمي ” اسلحه آمريكايي، نيروهاي    
با كفر، حكومت مترقي و سكوالر دكتر نجيب را از بين بـردنـد. عـقـب                   

از نوع  طالباني، در سه دهه  گذشـتـه           “  اسالم سياسي ” ترين شكل     مانده
در افغانستان، در كنار دخالت نيروهاي ناتو و همراه با نابودي نيـروهـاي              
مترقي افغانستان، اين كشور را به ورطه ويراني كشانده است و حاكميـت           

خواه آزادي“   اسالم سياسيِ” ملي آن را درعمل نابود كرده است. اين نوع       
 -كه هم اكنون در ليبي نيز زندگي مردم را به تباهي كشانده اسـت               -[!]   

در حكم نسخه پيچيده شده آن كه با حمايت كشورهاي امپرياليـسـتـي،              
اكنون بـراي سـاقـط          شود، هم   كار برده مي    عربستان سعودي، و قطر به    
 گردد.   كردن رژيم سوريه آماده مي

خصوص   بيني، رفتارِ سياسي، و به      مسلم است كه بخش مهمي از جهان      
يـي     ، در مـقـام نـحلـه        “ اسالم سياسي ” هاي اجتماعي نيروهاي      ديدگاه

سازند برآمده اسـت، و        مذهبي، از اعتقادهايي كه اجزايِ دروني آن را مي        
رو و      كاري و ارتجاعي گرفته تا ميانـه        هاي مختلفي از محافظه     به شكل 

چنگ آوردن و       كنند. اما در چرخه مبارزه  براي به          اصالح طلب بروز مي   
خواسته   -“ اسالم سياسي ” شان، نيروهاي     دوام بخشيدن به قدرت سياسي    

يي مستقيم با شيوه توليد و نوعِ اختصاص دادنِ            در رابطه   -و يا ناخواسته  
اقتـصـادي     -شان و همچنين شرايط عينيِ سياسي       ثروت مادي در جامعه   

هايي تعيين كننده در ماهيـت        مشخصِ جهاني  قرار مي گيرند، كه عامل       
ها هست و خواهد بود. اگرچه در ظاهر امر گـفـتـمـان                  رفتارِ سياسي آن  

همواره به نمادهاي مـذهـبـي و          “  اسالم سياسي ” نخبگان و رهبرهاي    
هاي تـاكـتـيـكـي و          معنوي آراسته و مجهز است، ولي درعمل، سياست       

شان مانند هر نيروي سياسي ديگري، چه ديني و چه الئـيـك،               راهبردي
سـيـاسـيِ       -درنگ از كنشِ عينيِ ميان منافع اقتصادي        در مجموع و بي   

كند. اين، فرايندي گريزناپذير در        ها و قشرهاي اجتماعي پيروي مي       طبقه
وضوح نشـان     جامعه بشري است كه تاريخ و عملِ زندگي آن را هربار به        

هاي درازنفسانه  امثال عبدالكريم سـروش  و             دهد، و فلسفه نويسي     مي
ها، تفاوتي    حواله دادنِ مسائل به ايمان، مذهب، كرامت انساني، و جز اين          

دو صد گـفـتـه      ” قول معروف:      وجود نخواهد آورد، به     در اين قانونمندي به   
 “چون نيم كردار نيست.

هاي اصلي تعييـن كـنـنـده           بنابراين، درراستاي شناخت و درك عامل     
،  درعرصه داخلـي و       “ اسالم سياسي ” هاي نيروهاي     ها و حركت    سياست

هـاي     ها و برنامه    هاي عمده ديدگاه    خارجي،  ضرورري است كه به جهت      
اجتماعي  اين نيروها توجه كرد. بديهي است كه ازنظر             -كالن اقتصادي 

هاي اجتماعي و فـردي         وجود آوردن تحول سياسي و برخورد با آزادي         به
كـارنـامـه    “  اسالم سـيـاسـي    ” و دموكراتيزه كردن شئون اساسي جامعه،       

وجـود     توان گفت كه، در زمينـه بـه          طور مي   ناموفقي داشته است. همين    
“ اسالم سيـاسـي  ” اجتماعي نيز  -هاي اقتصادي  آوردن تحول و دگرگوني   

با همه ادعاهايش درباره عدل الهي، معنويت، و حمايت از مستضعـفـان،             
هنوز نتوانسته است الگوي اقتصادي معتبري بر مبناي عدالت اجتمـاعـي        

در اريكه قدرت،  چه از نوع واپسگرا و          “  اسالم سياسيِ ” ارائه دهد. اتفاقا     
چه در شكل متجددش، برخالف عدالت اجتماعي و نيروهاي مولده عمل           
كرده است و گرايش بارز آن در انتها به سوي اقتصادي غير تولـيـدي و      
باال بردن درجه استثمار، بنابر شرايط مشخص هر جامعه، بـوده اسـت.               

بسـيـار   “   عـدالـت اجـتـمـاعـي        ” از مقوله   “  اسالم سياسي” تفسير عام   
را به  نـمـادهـا و           “  عدالت اجتماعي ” در عمل،   كارانه است، و      محافظه
دهد. تـجـربـه نشـان           تنزل مي     “ ورزي  اي و صدقه    خيريه”  هاي    فعاليت

هـايـي مشـخـص بـيـن             دهد كه در اين زمينه  نيز، با وجود تفاوت           مي
هايي   توان نكته   كشورهاي منطقه، مي  

 -رويكرد اقتصادي
 “            اسالم سياسي”اجتماعيِ 

در كشورهاي خاورميانه، و همچنين پاكستان، افغانستان، و از جمله تـركـيـه               
گرفته تا كشورهاي شمال آفريقا، در سه دهه گذشته، طـيـف گـونـاگـونـي از                    

هاي مشـخـص      با وجود همه تفاوت -هاي) اسالمي   ها و مسلك    هاي(آموزه   نحله
هاي كليديِ    اند تحول   ترين نيروهاي سياسي  توانسته      و در قالب قوي     -ها  بين آن 

بينيِ بـيـشـتـر ايـن           اين گستره سرزميني را زير پرتو نفوذشان قرار دهند. جهان          
شان بسـت، پـيـرامـون           جمع“  اسالم سياسي ” نيروها كه مي توان زير گفتمان       

يي است مطابق با اصول اسالمي، و يا برپايي نوعي از حكـومـت                بازسازي جامعه 
هاي اسالمي در چارچوب جهان مدرن، شكل گرفته است. بـراي              بر اساس آموزه  

مثال، از عقايد دكتر شريعتي، مهدي بازرگان گرفته تـا آيـت اهللا خـمـيـنـي،                     
هـاي چـپ،        هاي تاثيرگرفته از نظريه     دربردارنده طيف گوناگوني است از ديدگاه     

تـريـن      كه از جمله مـهـم  “ اسالم سياسي”ليبرال، و محافظه كار تا نوعِ فقاهتي  
 1357هاي منفي بعدي در انـقـالب            ها و تحول    گيريِ سياست   هاي شكل   عامل
 60در دهـه      “  اسالم سياسـي  ” اند. در كشور ما با تسلط كامل نوعِ فقاهتي             بوده

را    1357حال، نظام واليت فقيه توانست انقالب ضدديكتاتوريِ          خورشيدي تا به  
طور كامل تهي كند، و با حذف مـردم از صـحـنـه،                  اش به   هاي مردمي   از هدف 

توانست حق مشروع آنان در دايره دموكراسي و توسعه دستاوردهاي انقـالب را              
كلي حذف كند. در عرصه[سياست] خارجي نيز دفاع از حق حاكميت مـلـي     نيز به 
هاي متظاهر به مبارزه بـا         به دستاويزي در راستاي سياست    “  اسالم سياسي ” نزد  

امپرياليسم تبديل گرديد. ديكتاتوري واليي، طي اين سه دهه، با الـگـوبـرداري                
هـاي سـكـوالر،         مبتذل از ابزارها و نهادهاي روبناي سياسيِ وام گرفته از نظام          

اجـراي  ” همراه با   “  جمهوري اسالمي ” مدعيِ ايجاد بدعتي بوده است زير عنوان        
نوعِ  فقاهتـي، بـا     “  اسالم سياسي” واقعيت اين است كه    “.  هاي انتخابات   نمايش

هاي سياسي و ايدئولوژيك آن در عرصه بـرپـايـيِ روبـنـاي         توجه به محدوديت 
طورِ   ها و موازين ديني، تا كنون به        اي نو، منطبق با كرامت انساني و وعده         سياسي

 كامل ناموفق بوده است و ناموفق نيز خواهد بود.          
“  عدالت و تـوسـعـه   ”الگوي مورد نظر برخي از اصالح طلبان كشورمان، حزب  

حلـه        “  اسالم دموكراتيك ” در تركيه است كه مدعيِ برپاييِ نظام           است. ايـن نـ
در تركيه  نيز اقتباس از روبناي سياسي          -با نمايي دموكراتيك    -“ اسالم سياسي ” 

در تركـيـه امـروز از نـظـر             “  اسالم سياسي ” كشورهاي اروپايي است. هرچند      
تر از نمونه آن در ايـران واليـت            تر و پيشرفته    نمادهاي دموكراتيك بسيار موفق   

در طول دهـه    “  اسالم سياسي ” فقيه است، اما در اينجا نيز مي بينيم كه اين نوع            
هـاي    اي برآمده از نظريه     ترين نهاد، يا ابزار سياسي      گذشته نتوانسته است كوچك   

 10در   “  عدالت و تـوسـعـه   ” ديني را در راه پيشبرد آزادي ابداع كند. اتفاقاً حزب            
و تـكـيـه بـر       “  اسالمي” جويي از نمادي      ها با بهره    سال گذشته در بسياري مورد    

حـزب  “ها به نحوي ضد دمـوكـراتـيـك عـمـل كـنـد.                       باورهاي ديني توده  
اسـالم  ” به رياست  محمد مرسي، نـوع ديـگـري از                  ،”المسلمين مصر   اخوان
به قـدرت  “  المللي  جامعه بين ” مورد تائيد   “  انتخابات آزاد ” است كه بنا بر     “  سياسي

المسلمين به بركت دالرهاي نفتي عربستان و قطر توانسـتـه             رسيده است. اخوان   
بـا  “  اسالم سـيـاسـي   ” هاي رأي را مصادره كند. در مصر اين نحله    است صندوق 

وري از ساختارهاي بازمانده      تشويق و حمايت آمريكا و اتحاديه اروپا درصدد بهره        
ي همسان تركيه   “ اسالم دموكراتيك ” از ديكتاتوري حسني مبارك در قالب نظامِ        

است. هم اكنون بنابر شاهدهايي انكارناپذير پايمالي انـواع حـقـوق ابـتـدايـي                   
شـان     المسلمين و همياران سـلـفـي       دموكراتيك و آزادي در مصر از سوي اخوان       

در تـونـس نـيـز كـه              1389ماه    هاي مردمي دي    روندي معمول است. خيزش    
هاي موسوم به بهار عربي را برپا كرد، دستخوشِ همين فـرايـنـد                 نخستين موج 

از طريق اجراي انتخابات آزاد     “  اسالم سياسي ” گيريِ نيروهاي     واپسگرايانه قدرت 
در مصر و تونس، با به حاشـيـه رانـده            “  اسالم سياسي ” گيريِ    شده است. قدرت   

هاي دموكراتيك مردم  و محدود شدن مدام فضاي عمل نيروهاي             شدن خواست 
اجتماعي و مترقي همزمان و همراه بوده است. ايـن هـمـان فـرايـنـد ضـد                        
 9ادامه  در صفحه دموكراتيكي است كه در ايران و نيز تركيه بنابر شرايط مشخص محلـي و بـه                  
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نسبت به آن هشدار داده        -پيش از تركيدن حبابِ اعتباري      -و اياالت متحد  
 مي شد.     

، بـدون   “ اقتصاد آزاد ” يي از     ها در ترسيم مدينه فاضله      وارِ رقم   تكرارِ طوطي 
ها در زمينه شكست اين الگو در كشورهاي غربي و ناپايـدار              توجه به واقعيت  

بودن آن در تركيه  از سوي كساني چون مزروعي، غني نژاد، و زيبا كـالم،                 
هـاي مـكـانـيـكـي و              اي نيست. اينان در سخنِ غالب و تحليـل           امر تازه 
شان اخيراً مـاهـيـتـي         بست نظري   سبب استيصال و بن     كه به   -شان  تبليغاتي

رحـم    شان از اقتصاد بي     در دفاع لجوجانه    -خود گرفته است    گرايانه نيز به    جزم
گاه به صحنه واقعي زندگي زحمتكـشـان        به نفع ثروتمندان، هيچ   “  بازار آزاد ” 

كنند. اينان اين دست       عدالتي در آن  توجه نمي       در تركيه  و آمارِ گسترش بي      
داران كـالن،      و منافع سرمايه  “  بازار آزاد “ اطالعات را در برابر رشد بر اساس      

دانند. اما نكته مهم و آنچه كه به اين نوشتار مربوط              هايي مزاحم مي    پارازيت
آميـز    ها در ارائه تصويري موفقيت      طلبانه اين نوليبرال    مي شود تالش فرصت   

معجـزه  ” بر اساس افسانه    “  اقتصاد بازار ” و الگوي   “  اسالم سياسي ” از امتزاج   
در تركيه است كه آن را در حكم نسخـه الزم بـراي مـداواي                  “  اقتصادي

نژاد، از هواداران دوآتشه سيـسـتـم      كنند. موسي غني     اقتصاد ايران تجويز مي   
با الگوي نوليبراليسـم    “  اسالم سياسي ” ، در تركيبِ    “ بازار بي نظم  ” كازينوييِ  

اسالم گـرايـان     ” اقتصادي معجوني جديدي كشف كرده است، و مي گويد:       
هاي عظيمي در    اند كه ظرفيت امروز تركيه ظاهراً به اين نكته مهم پي برده       

انديشه اسالمي براي آزادي اقتصادي و كارآمدي سياسي وجـود دارد كـه               
”هاي توسعه اقتصادي بهره گـرفـت!          برد سياست   توان از آن براي پيش      مي

 ). 1391ماه  خرداد 25(تربيون، 
تـركـيـه و       “  معجزه اقتـصـاديِ   ” هاي موجود در      براي درك بهتر واقعيت   

و “  اسالم سيـاسـي   ” چگونگي عملكرد ناعادالنه اين معجونِ ساخته شده از         
سال گذشته در تركيه، كافي اسـت   10هاي اقتصادي نوليبراليستي در   تعديل

در ” ها را مد نظر دارد نگاهي بيـنـدازيـم:               به ديگر آمارها  كه زندگي انسان      
هاي درياي مرمره، در تنگه بِسفُر، بسياري ويالهاي چنـد مـيـلـيـون             كرانه

هـاي آنـجـا         هاي تفريحي زيادي را بـر آب         اند و قايق    دالري ساخته شده  
هاي گـران     هايي با مارك    هاي لوكس اختصاصي با جنس      توان ديد، مغازه    مي

قيمت براي قشرهاي بسيار مرفه استانبول، نشان دهنده رشد اقتصاد تركيـه            
خانمان و بيكـار نـيـز          است، اما مجاور اين منطقه تمركزِ ثروت، بسياري بي        

درصـد درآمـد        50  كند:   شود. گزارش با ارائه آمار رسمي تاكيد مي          ديده مي 
درصـد     20درصـد بـه          6درصد ثروتمندترين و فـقـط            20ساالنه به   
گيرد. تركيه سـومـيـن كشـور نـابـرابـري                 ها تعلق مي    ترين اليه   فرودست

سازمان هـمـكـاري و        ” كشور وابسته به      34درآمدهاي سرانه در فهرست     
هاي مهم مكـمـل       برانگيز آنكه، يكي از منبع      [توجه “  توسعه  اقتصادي است   

هاي   درآمد در تركيه، دريافت وام و اعتبار بانكي است كه خود يكي از عامل             
 16درصد نيروي كار تركيه بيكـارنـد،      9رشد اقتصادي سريع تركيه است].       

درصد زنان هم بـيـكـارنـد.      30برند، و    سر مي   درصد جمعيت زير خط فقر به     
هاي مختلف زير فشار و پيگردند، و حـتـي              سنديكاهاي كارگري به شكل   

شوند. بنا بـه      كار گرفته مي ها به قوانين قضايي مبارزه با تروريسم بر ضد آن    
، در   هاي كارگـري]     المللي اتحاديه   [كنفدراسيون بين  گزارش آي تي يو سي      

(گـزارش خـبـرگـزاري        “ اند  فعال سنديكايي دستگير شده     143،  2012سال  
  ). 1391ماه  رويتر، آبان

هـاي     وسيله فعـالـيـت      ميالدي به   1990تركيه، در دهه    “  اسالم سياسيِ ” 
و بـا    “  عدالـت ورزي   ” با شعارهاي   “  رفاه” گراي    سازمان يافته حزب اسالم   

اي محلي با پوشش مذهبي ظاهر شـد، و            دهيِ وسيع خدمات خيريه     سازمان
به عملياتي شدن الگوي بغـايـت       “  عدالت و توسعه  ” سرانجام در قالب حزب     
هاي كالن داخـلـي و         نفعِ سرمايه   به“  اقتصاد بازار ” ناعادالنه و ضداجتماعيِ    

خارجي و قشرهاي بورژوازي مرفه جامعه تبلور يافت. نكته كليدي در اينجـا              
       آن         “ اسالم سياسي ” آن است كه، وابستگيِ طبقاتي، خصلت و ديـدگـاه ،

درباره ماهيت و شكل توليد اجتماعي و تقسيم ثروت اجتماعي در تركيه، آن             
نظرانه نسبت به گستردن عدالت اجتماعي و در قالـبـي             را در چارچوبي تنگ   

دارد. اقتصاد     شبه دموكراتيك نسبت به آزادي و دموكراسي، محصور نگه مي         
بازار كار انـعـطـاف       ” تركيه، به تداومِ نيروي كار ارزان و مطيع در چارچوبِ           

هاي خارجيِ سيال و تأمينِ درجه بـااليـي از              منظور جذب سرمايه    به“  پذير
طورِموقت سطح پايين درآمـد        توانند به   هايي مي   سود تكيه دارد، و تنها اليه     

چـنـگ     خود را باال ببرند كه از امكان به       

“ اسالم سياسـي  ” مشترك در مورد اقتصاد سياسي  كشورهاي زير حكومت          
اجـتـمـاعـي         -هاي اقتصـادي    مشاهده كرد. براي مثال، بر مبناي شاخص       

عدالتي، فقر، و انباشت ثروت در دست         سازمان ملل مانند: ضريب جيني، بي      
اسـالم  ” شمار، روندي معمول در كشورهايي است كه نوعي از         يي كم   عده

هـاي      ها قدرت مسلط است. در اين مورد بررسي برخي جنبه            در آن “  سياسي
در مـقـام      -مشترك ميان اقتصاد سياسي و وضعيت مردم در تركيه و ايران          

 -“ اسالم سياسـي  ” دو كشور بزرگ داراي دو نوع مختلف دولت و حكومت           
طـورِكـامـل       به“   اسالم سياسي ” شايسته توجه است، زيرا در هر دو كشور         

هايي مشخص در روبنـاي سـيـاسـي بـا               ريشه دوانده است، داراي تفاوت    
اند، و بـا ايـن         هاي ديني   يكديگرند، و هر دو مدعي عدالت بر اساس آموزه        

هاي مختلف جامعـه      نوع گفتمان و تكيه كردن بر باورهاي مذهبي،  با اليه          
عـدالـت و     ” كنند. البته از سويي حزب          پيوندي معنوي و مادي  برقرار مي      

ترين الگوي اسـالمـي       ترين و نزديك    تركيه خود را آشكارا متحول    “   توسعه
اش را همخوان    هاي اقتصادي   داند و برنامه    در شكل دموكراسيِ پارلماني مي    

كند، و از سوي ديـگـر رژيـم            با كشورهاي پيشرفته سرمايه داري اجرا مي      
، “ اسالم  سيـاسـي    ” ترين نوع     واليت فقيه در مقام قدرتمندترين و با سابقه       

دارد    اعالم مي“  نماينده خدا بر زمين”مشروعيتش را بر اساس حكم مطلقِ  
داريِ كشورهاي غـربـي اسـت.          و مدعيِ دشمني با استكبار و نظم سرمايه       

هاي رژيم حاكم[بر ايران]، درعرصه اقتصادي، در دو دهه گـذشـتـه،                 دولت
        تريـن الـگـوي        گيري از مدرن    ، و با وام   “ رهبري” همراه با تاييد و حمايت

داريِ غربي، در صـدد ايـجـاد نـوعـي                وپرداخته كشورهاي سرمايه    ساخته
 اند.   همخوان با اسالم  بوده“ اقتصاد آزاد”

و تبليغات رايج، در تركـيـه، در         “  المللي پول   صندوق بين ” بر اساس آمار    
يي اقتصـادي     معجزه“  عدالت و توسعه  ” چند سال گذشته، به رهبري  حزب        

درصـد  در سـال          8/  5رخ داده است! براي مثال: تركيه با ميانگين رشد      
“ سازمان همكاري و توسعـه ”ترين اقتصاد اروپا است؛ و بر اين اساس   سريع
سومين اقتصاد از نـظـر       2017بيني مي كند كه اقتصاد تركيه در سال           پيش

اقتصاد ” جانبه، هوادارانِ     سرعت رشد در جهان خواهد بود! اين نوع آمار يك          
شدت   مانند رجبعلي مزروعي، موسي غني نژاد، و ناصر زيبا كالم را به           “  بازار

گراي اردوغان كرده است. بنابـر روال           شيفته راه رشد تركيه و دولت اسالم      
معمول، اين گونه مراجعه گزينشي به آمار و بزرگنمايي اهميـت شـاخـص               

هـايـي      به تحـلـيـل      -بدون توضيح ريشه اين رشد      -“ توليد ناخالص ملي  ” 
گردد. در صورتي كـه         سطحي و تبليغاتي اين قبيل صاحب نظرها منجر مي        

اي اسـت     رشد سريع تركيه به بركت همان انبساط گسترده سيستم اعتباري         
كه  قبال در اروپا نيز اجرا شد، و هم اكنون كشور هايي مانند يونان، ايتاليـا،      

هاي بانكي و ورشكسـتـگـي         خواستن  اسپانيا، و انگليس را در باتالقي از وام       
“ نظـارت  اقتصاد بي” گير كرده است. اين هواداران دوآتشه  اقتصاد ملي زمين 

اند كـه بـنـا بـر            تركيه شده “  معجزه اقتصادي ” چنان كوركورانه شيفته      آن
كنند كه اين كشور[تركيه]هم اكنون  يـك فـاز از                   مصلحت  توجه نمي   

كنند   تر است. با ارائه آمار نامربوط  چنين القا مي            كشورهاي حوزه اروپا عقب   
معـجـزه   ” كه  يي ويژه است، در حالي كه رشد اقتصادي تركيه در اروپا پديده  

وار و ناموزون با ايـجـاد          جز رشد سرطان    تركيه چيزي نيست به   “  اقتصاديِ
وسـيلـه تـزريـقِ          حبابِ اعتباري و تورم در بخش مسكن و زمـيـن بـه              

نـظـر      هاي  اروپايي! بـه       هاي مالي بسيار سيال (پول داغ)  از كشور            سرمايه
انـد و       گران در نگاه به تركيه سر در برف فرو كـرده            آيد كه اين تحليل     مي

گرايانه  كـارشـنـاسـان         هاي واقع   دهند تا به تحليل     خود زحمت نمي    حتي به 
داري در دو سال گذشته نگاهي بيندازند. براي مثـال، مـجلـه          نظام سرمايه 

هاي پر تيراژ و مـعـتـبـر هـوادارِ نـظـام                    يكي از نشريه    ،”اكونوميست“
آميز ارزيابي كرد.     داري، در سال گذشته، آينده اقتصاد تركيه را ترديد          سرمايه

 10داند: بـا وجـود تـورم              اقتصاد تركيه را هشدارآميز مي      ،”اكونوميست“
درصديِ توليد ناخالص ملي، و ايـنـكـه            10درصدي، در كنارِ كسر بودجه      

هاي ماليِ فَرّار خارجي متكي اسـت،          پشتوانه كنوني كسر بودجه به سرمايه     
هـاي     شود. اقـدام      تصوير اقتصادي تركيه  متالطم و پرنوسان ارزيابي مي        

منظور برطرف كـردن ايـن         بانك مركزي و دولت، در يك سال گذشته، به        
هـاي     اثر ارزيابي شده است. وضع در تركيه داراي همان عالمـت             خطر، بي 
در كشورهاي اروپايي    2008اي است كه پيش از بحران اقتصادي          اقتصادي

 اجتماعي ...-ادامه  رويكرد اقتصادي

 10ادامه  در صفحه 
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هاي فوقاني و     آوردن اعتبار بانكي برخوردار باشند. اقتصاد سياسي كنوني تركيه پشتيبان منافع اليه            
يي آزاد و دموكراتيك كه در آن قشرهاي كار و زحـمـت              ثروتمندان است، و برپايي و دوامِ جامعه      

حـاكـم    “  اسالم سياسي ” سازد. نيروي      پذير نمي   مند شوند را امكان     شان بهره   بتوانند از حقوق صنفي   
در تركيه، براي حفظ اين اقتصاد سياسي مسئله عدالت اجتماعي را در دستور كار خود ندارد، و بـه               

 ش به دموكراسي و آزادي  ناپايدار است.    همين دليل  تعهد
داري بـر اسـاس         ، در بيان و عمل، نظام سرمايه      “ اسالم سياسي ” اگر در تركيه كنوني نيروهاي      

اند، ولي دركشور ما نـظـام      طورِ كامل و بدون پرده پوشي الگوي خود قرار داده     را به “  اقتصاد بازار ” 
حاكم بر كشور مـا در حـوزه           “  اسالم سياسيِ ” كند.     داري اعالم مي    واليي خود را دشمن سرمايه    

اقتصـاد  ” گاه چيزي به نام       تحولِ اقتصادي كارنامه بسيار سياهي دارد؛ در اقتصاد اين حكومت هيچ          
بـه سـوي     “  امام خـمـيـنـي      ” خورشيدي، با چرخشِ  60وجود خارجي پيدا نكرد. ازدهه  “  اسالمي

داري انگليِ ضدتوليدي بر كشـور         ترين و فاسدترين نوعِ سرمايه      حال خشن   ، تا به  “ بازاريان محترم ” 
داري تجاري و سلطه آن در اتحادي مـقـدس    ما تحميل شده است. نتيجه اين فرايند، رشد سرمايه       

داري توليدي مـلـي        جوي بر هرم قدرت سياسي بوده است. سرمايه          با بورژوازي بوروكراتيك رانت   
طورِعمدي و  بـا     و گسترش سوداگري غيرتوليدي، به“  اسالم سياسي” كشورمان، با تسلط سياسي  

شدت بسيار زير ضربه قرار گرفت.  واقعيت انكارناپذير اين است كه، بعـد از جـنـگ، بـرنـامـه                          
خواهانـه   هاي عدالت هاي حاكم بر كشورمان، با وجود شعارهاي دهان پركن و آغشته با هدف  دولت

ريـزيِ     پي  ،”تعديل اقتصادي “اي بارز به سوي       گيري  و با جهت  “  اقتصاد اسالمي ” در سرابي به نام     
اسـالم  ”  هاي عـمـده نـيـروي          بوده است. از همان ابتداي انقالب تا كنون، بخش  “  اقتصاد آزاد ” 

انـد، و       اقتصادي عمل كرده    -كشورمان  در جهتي مخالف با تغييرهاي بنيادي اجتماعي        “  سياسي
اند، و اين روند مختص به عـقـب            شدت سركوب كرده    خواست نيروهاي مترقي در اين زمينه را به       

فقاهتي  و بورژوازي سنتي كشورمان نبوده است. ديـدگـاه هـا،                “  اسالم سياسي ” ترين نوع     مانده
هـاي عـمـده         طوربـخـش   و همين“  اسالم سياسي” هاي متجددتر  ها، و عملكردهاي بخش   برنامه

“ بازار آزاد  ” روشنفكرهاي اصالح طلب در ارتباط با اقتصاد، گرايش بارزي به سوي نقش محوري              
اند. واقعيت     منظور دموكراتيزه كردن نظام واليت فقيه دانسته        داشته است، و آن را چارچوب الزم به       

سال رياست جمهوري خـاتـمـي، بـا             8طلب آن، در      از نوع اصالح  “  اسالم سياسي ” اين است كه،    
پـذيـر و       وجود آوردن بازار كار انعطاف      داري كالن، در صدد به      هدف محور قرار دادن منافع سرمايه     

“ اسـالم سـيـاسـي      ” سال، نحله اصالح طلب       8پايين آوردن ارزش نيروي كار بوده است. در اين           
هاي كالن تجاري و كوتاه       اي در راستاي محوِ نقش محوري سرمايه        گونه برنامه و اقدام عملي      هيچ

كردن دست بورژوازي بوروكراتيك فاسد انجام نداد، و اقتصاد سياسي بغايت ناعادالنه كشور ما كه               
هاي كـالن اقـتـصـادي          هاي فوقاني اليگارش است تغييري نكرد، فقط تسلط به منبع           به نفع اليه  

هـاي     عدالتي در دوره اصالح طلبان حكومتي، خود يكي از عـامـل             دست شد. گسترش بي      به  دست
نژاد، و بر پايه شعـارهـاي         ، يعني احمدي  “ اسالم سياسي ” تعيين كننده به قدرت رسيدنِ نحله ديگر        

اسـالم  ” بوده است. ايـن نـوع           “  عدالت و مهرورزي  ” پوپوليستي آغشته به گفتمان ديني در بابِ        
هـا و       هاي اقتصادي را بـنـابـر نسـخـه             سال گذشته شديدترين شكل تعديل      8نيز در   “  سياسي
بر مردم كشور ما تحميل كـرد. در ايـن دوره،                 “  المللي پول   صندوق بين “هاي مستقيم       حمايت

و رودررويِ   “  عـدالـت  ” گري، نظام واليي را مدافع         اش، با خدعه    و رئيس جمهورِ كودتايي   “  رهبر” 
هـاي بـعـد از انـقـالب،              داري اعالم كردند. در اين دوره  نيز مانند ديگر دوره             استكبار و سرمايه  

خواري، روالِ معمول بـود، و          هاي انگلي، و رانت     عدالتي اقتصادي گسترش يافت، تمركز ثروت       بي
صورت تك محصولي و وارداتي باقي ماند. جالب توجه آنكه، در طول سه           اقتصاد كشور همچنان به   

هاي كار و زحمت با شدت و خشونت سـركـوب شـد.                 دهه گذشته، دفاع از حقوق قشرها و طبقه       
هـاي     و سركوب خشن فعاليت   “  اسالم سياسي ” حذف نيروهاي مترقي از صحنه سياسي به وسيله         

طلبانه قشرهاي فوقانيِ     صنفي، در راستاي حفاظت از اقتصاد سياسي بغايت ناعادالنه و منافع فزون           
هـاي     به دگرگونـي  “  اسالم سياسي ” توان گفت كه، رويكرد       متصل به هرم قدرت، بوده است.  مي        

ترين عامل گذارِ كشورهاي اسالمي از عقـب مـانـدگـي و                 اجتماعي، كه مهم    -بنيادي اقتصادي 
طـورِفـعـال       استبداد به سوي آزادي است، در بهترين حالت آن منفعالنه، و در بدترين حالتش بـه         

هاي مذهبي نيست، براي مثال، در كشـور مـا               اند. در اينجا صحبت از فرد يا شخصيت          ارتجاعي
توان يافت كه  نقشي مهم در راستاي مـنـافـع     هاي مسلمان روشنگر و مبارز مي  بسياري شخصيت 

هاي متجدد و رفورميـسـت     اند و دارند. تاكيد ما اين است كه، ضعف و ناپيگيريِ بخش              مردم داشته 
هـاي     گـيـري    شان نيست. اين نوع نتيجه       دليلِ ايمان و باورهاي ديني      به“  اسالم سياسي ” نيروهاي  

هـايـي      گرايانه است  و يا هـدف        دموكرات ناب، اصوال يا ذهن      -ستيزانه در قالبِ سكوالريسم     دين
“ اسـالم سـيـاسـي      ” كند. مسئله كليدي اين است كه، رفتار ناپايدار و ناقص              مغرضانه را دنبال مي   

اش درباره اقتصاد سيـاسـي و      كارانه دموكراسي، برآمده از ديدگاه محافظه  –متجدد در برابر آزادي     
هايي مشخص و مهـم از نـيـروهـاي              هاي مدامِ بخش    عدالت اجتماعي است. دست دست كردن      

شرط گذار از اسـتـبـداد بـه        اصالح طلب  در برابر ضرورت  طرد رژيم  واليت فقيه در حكمِ پيش             
سوي دموكراسي، از جمله پيامدهاي درك نكردن وجود رابطه ارگانيك ميان خـواسـت عـدالـت                   

 آزادي است.               -اجتماعي و دموكراسي

 اجتماعي ...-ادامه  رويكرد اقتصادي

بـيـنـانـه       ناپذير، و واقع    مبارزه هدفمند، خستگي  
درجهت بازسازي جنبش مردمي، احياي بـدنـه        
اجتماعي جنبش، و همكاري و هـمـاهـنـگـي            

ها و نيروهـاي راسـتـيـن           ضروري ميان حزب  
مدافع آزادي، عدالت اجتماعي، و تاميـن حـق          
حاكميت ملي نياز است. با ارزيابي دقـيـق از              
صحنه و آرايش سياسي، سطح تجربه و آمادگي        

هاي مهـم داخـلـي و           جنبش مردمي و عامل   
تـوان بـا درپـيـش گـرفـتـن                المللي، مي   بين

هاي صحيح و طرح شعارهايي مبني بر         تاكتيك
هـا و       ها و مطالبات مشـتـرك اليـه          خواست
هاي اجتماعي مخالف و منتقد و متضرر از          طبقه

گيري از همه     هاي ارتجاع حاكم، و بهره      سياست
هاي در دسـتـرس و مـوجـود، رژيـم                امكان
فقيه را به چـالـش        هاي ولي   فقيه و برنامه    واليت

گاه اجتماعي و     گرفت، و درجهت بازسازي تكيه    
هاي مردم درصحنه سياسـي       تقويت حضور توده  

كرد. شدت بخشيدن به مبارزه، و تـالش      مبارزه
بينانه و صحيـح   دهيِ واقع پيگيرانه براي سازمان 

جنبش اعتراضي مردم، يگانه راه براي مصـاف       
يـي     است. دراين ميان به نكته       با ارتجاع حاكم    

مهم و كليدي نيز بايد توجـه جـدي داشـت.             
پرهيز از اختالف و ژرفش چـنـددسـتـگـي در             

ها، ارايه    جنبش مردمي! تاكيد بر فصل مشترك      
سازي توطئـه     راهكارهاي موثر مبارزاتي و خنثي    

هـاي     هاي جنبش، وظيفه    ايجاد تفرقه در صف   
 شوند. عاجل تلقي مي

باتوجه به برنامه هاي رژيم براي مهـنـدسـي          
هايي چون    گيري  انتخابات، اظهارنظرها و موضع   

مجـبـوركـردن    ” ،  “ قهرنكردن با صندوق راي    ” 
تجديد نظر در تصميم شـوراي         جناح حاكم به    

، حاكي از خوش باوري هـاي سـاده           “ نگهبان
لوحانه درباره وضعيت كنوني است. سـخـنـان           

اي در خصوص تشـكـر از تـمـكـيـن                 خامنه
شده، نادرستي چـنـيـن         نامزدهاي رد صالحيت  

سازد. همچنـيـن       هايي را آشكار مي     گيري  موضع
هايي كه افرادي چون زيباكالم در         گيري  موضع

دارنـد، بسـيـار         خصوص انتخابات بيـان مـي      
بخش و در نقطه مقابل منافـع جـنـبـش              زيان

طـلـبـي قـرار دارد.            مردمي و روند اصـالح     
من از مهرمـاه سـال       ” گويد:     طورمثال، او مي    به

طلبان نامـزد     گذشته گفتم بهتر است كه اصالح     
خودشان را كنار بگذارند و پشت سـر نـاطـق             
نوري يا قاليباف بروند . . . قاليباف همـچـنـان               

طـلـبـان)      گزينه پيش روي اين جريان (اصالح      
 6نگاه كنيد بـه: روزنـامـه شـرق،                [”است
 ماه، گفتگو با صادق زيباكالم].  خرداد

به اعتقاد ما با پرهيز از تفرقه، حـركـت بـه              
سمت اتحادعمل در مبـارزه بـراي تـحـقـق               

هاي مردم را بايد در اولويت قرار داد و            خواست
 فقيه را به چالش طلبيد. رژيم واليت

 ادامه  با شدت بخشيدن به مبارزه ...
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 ادامه انتخابات رياست جمهوري، مطالبات ...

نيازهاي اساسي كارگران، نخستين رويكرد براي تحقق حماسـه         
اقتصادي است . . . مجلس بررسي طرح افزايش مجدد حـقـوق                

 “كارگران و كارمندان براساس نرخ تورم را در دستور كار دارد.
رييس هيـات مـديـره       ” داد:     همچنين خبرگزاري مهر گزارش   

هاي صنفي كارگران ايران از پـيـشـنـهـاد              كانون عالي انجمن  
نمايندگان كارگري و كارفرمايي براي بازگشت اليحه اصـالح          

نظرها خبرداد و گفت، اين       دولت براي رفع اختالف     قانون كار به    
موضوع در كميسيون اجتماعي مجلس طرح و با نظر مـثـبـت              

پس از مـدتـي      “  است.     نمايندگان (مجلس) و دولت همراه شده       
هاي فريبـكـارانـه و         كوتاه، و در راستاي همين نوع فضا سازي       

كـرد:        ارديبهشت ماه، در گزارشي يـادآوري        18جعلي، ايسنا،   
هـزارتـومـان.       600بيني افزايش دستمزد كارگران بـه           پيش” 

ها درمورد افزايش حق مسـكـن و           ها و پيگيري    ماحصل رايزني 
كار، دستمزد كارگران را      خواربار كارگران در نشست شوراي عالي     

كند . . . نمايندگان كارگران در       هزارتومان نزديك [مي]   600به  
شوراي عالي كار مصمم هستند كه تورم سال گذشته و امسـال            
را بر روي خواربار و حق مسكن كارگران بياورند تـا كـارگـران               

اي گرديد  اين تبليغات پوچ درحالي بيان و رسانه      “  تر شوند.    دلگرم
نژاد با وقاحت تمام، به هنگام دفاع از وزيـر         كه محمود احمدي  

باتوجـه بـه     ” شد:    پيشنهادي كار درصحن علني مجلس، مدعي       
هاي طوالني ميان كـارگـران و           اينكه همواره شاهد كشمكش     

ايـم     كارفرمايان در وزارتخانه كار . . . بوديم اما امروزه توانستـه              
ها را به صفر رسانده و تعطيل كنيم . . . تـالش                    اين كشمكش 

شده تا فضاي كارگري و كارفرمايي كه نيازمنـد هـمـگـرايـي،             
شـده و       همدلي، و همكاري . . . است دراين وزارتخانه فراهم       

 “گيرد.  هاي جدي در اين خصوص صورت برنامه
ها، عليرضا محجوب نيز در مراسم روز جـهـانـي             عالوه براين 

“ مـدافـع  ” را      ،“ خانه كارگر ” كارگر، نهاد زير رياست خود يعني       
             خواست كارگران معرفي ساخت و اعالم داشت كـه، خـواسـت

است. تمامي آنچـه مـورد        “  مهار تورم و افزايش مزد    ” كارگران  
شده حاكميت در  اشاره قرار گرفت، در چارچوب مانورهاي حساب  

تواند ارزيابي شود. در واقع، تاكـتـيـك            برابر جنبش كارگري مي   
فقيه، در برخورد با جنبش       خصوص ولي   اصلي ارتجاع حاكم، و به    

كه موضوع انتخابات رياست      -كارگري در مقطع حساس كنوني    
است از: فريـب       عبارت    -جمهوري در مركز و محور آن قراردارد      

و مانورهاي هدفمند براي مهار، كنترل، و اثرگذاري بر جنـبـش            
اعتراضي كارگران و زحمتكشان! هدف چـنـيـن تـاكـتـيـكـي                 
جوسازي، ارعاب، و تحميل فضاي بيم و اميد برجنبش كارگري          

هاي كارگري و نيـز       گيري اعتراض   است تا بدين وسيله از شكل     
چـالـش      توانند طرح مهندسي انتخابات را به       اي كه مي    اجتماعي

سـازنـد،      فقيه و حاكميت را خـنـثـي             هاي ولي   كشند و برنامه  
جلوگيري شود. نبايد ازنظر دور داشت كه، حذف جنبشِ مردمـي       

فقيه قراردارد، و در نتـيـجـه،        هاي رژيم واليت    در كانونِ سياست  
رشـد مـبـارزات        مثابه بخش تاثيرگذار و روبه      جنبشِ كارگري به  

هاي چند وجهي مهار و كنترل شـود.          بايد با سياست    همگاني مي 
كوشد بـا      يي را شاهديم كه مي      هاي فريبكارانه   ما از سويي طرح   

يـابـي     تاثير برفضاي جنبش اعتراضي زحمتكشان مانع از سامان       
هاي پراكنده كارگري گردد و از ديـگـر سـو،                 بهينه اعتراض 

بينيم كه فعاالن سنديكايي، كارگران آگاه، سنـديـكـاهـا، و               مي
هاي مستقل، در معرض فشار و پـيـگـرد دايـمـي و                    تشكل

هدفمندند. شناخت و افشاي اين سياست رژيم واليت فقيه، يـا             
بهترگفته باشيم، تاكتيك كنوني آن در برابر جنبش كارگري، نه          
فقط براي طبقه كارگر و منافع صنفي و سياسي آن، بلكه بـراي             

خواهانه مردم ميهن مـا از       مجموعه جنبش دمكراتيك و آزادي   
 اهميتي اساسي برخوردار است.

بايد ضـمـن       جنبش كارگري در اوضاع بسيار حساس و بغرنج كنوني، مي         
دادهاي صحنه سياسي كشور و همراهي و هـمـانـگـي               رصد هوشيارانه رخ  

هاي اجتماعي در راستاي منافع عام جنبش مـردمـي،             كامل با ديگر گردان   
هاي جنبـش،     باشد، و در جهت تقويت صف       حضوري موثر در مبارزات داشته    

كـار    هاي خود را به     هاي موجود، تمامي امكان     ها و فرصت    با استفاده از روزنه   
هاي اجتماعـي     ها و اليه    گيرد. طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان با ديگر طبقه         

هاي ارتجاع حاكم داراي منافع مشتركي جدي و  مخالف و متضرر از سياست
هـاي     ها و نـقـطـه        روي، كوشش براي يافتن فصل مشترك       اند، ازاين   ژرف

هـاي فـوري جـنـبـش             اي، از جمله وظيفه اتصال و منافع همسانِ مرحله    
هـاي     ويژه آنكه در چارچوب وضعيت كنونـي و آرايـش             كارگري است. به   

سياسي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم، جنبش كارگري با    
تواند نقشي پررنگ در احياي پشتوانه اجتماعـي و            هايي مدبرانه مي    سياست

هاي عـيـنـي و          باتوجه به واقعيت    -بازسازي بدنه اعتراضي جنبش مردمي    
وجود آوردن بسترهاي مـنـاسـب          باشد. به      برعهده داشته   -روندهاي جاري 

هاي محروم و فرودست،  ها و اليه ويژه طبقه ها، به     براي افزايش حضور توده   
كـه الـبـتـه         –راه، مبارزه براي تغيير توازن قوا  در صحنه سياسي، و از اين     
ها و كمبودها، در حد تـوان و           با همه كاستي    –مرحله به مرحله خواهد بود      

هاي جنبش كارگري و جنبش سنديكايي موجود زحمتكشان بـوده و              امكان
تر، جنبش كارگري از اين توان بالقوه برخوردار است           عبارتي دقيق   هست. به    

كه پيش و پس از انتخابات بتواند نقشي موثر در بازسازي بدنه اجتماعي و               
طلبي برعهده گيرد. مبارزه براي يافتـن          تقويت جنبش مردمي و روند اصالح     

ها و تحكيم موقعيت جنبش مردمي در رويارويي با استبداد و             فصل مشترك 
بخش خواهد بود كـه        ارتجاع درهر مرحله از مبارزه، زماني كارآمد و نتيجه          

جنبش كارگري، و به طريق اولي جنبش سنديكايي موجود زحمـتـكـشـان،              
هـاي     ها و توطئه    مبارزه در راه حقوق و منافع خود را شدت ببخشد، و از دام            

 رژيم با تدبير و هوشياري پرهيز كند.
هـا،    سنديكايي، ضمن استفاده ازروزنه     -فعاالن كارگري و جنبش كارگري    

طـرح     يي بـه        هاي موجود، هرچند كوچك، نبايد لحظه       ها، و امكان    شكاف
شعارها و مانورهاي فريبكارانه دلخوش كنند، و مبارزه سنديـكـايـي را در                

هايـي بسـيـار        سطح مورد قبول حاكميت متوقف سازند. دراين زمينه نشانه         
ها و عملكرد مبارزان سنديكايي و         گيري  كننده در موضع    اميدبخش و دلگرم  

  خورد. از اين جمله بـه        چشم مي   هاي مستقل به    همچنين سنديكاها و تشكل   
تپه، سنديكاي كـارگـران        سنديكاي كارگران نيشكر هفت   “  بيانيه مشترك “

فلزكار و مكانيك تهران و حومه، و هيئت بازگشايي سنديكـاي كـارگـران               
مناسبت روز جهاني كارگر در ارديبهشـت   نقاش و تزيينات تهران و حومه، به     

آزاديِ داشتن سنديكا،   ” هايي چون:      توان اشاره كرد. طرح خواست       امسال مي 
آزاديِ بيان و مطبوعات، آزاديِ اعتصاب و راهپيمايي، داشتنِ قانون كـار و              

ها ازجمله تغيير قانون كار و        گيري  تامين اجتماعي مترقي، شركت در تصميم     
رشـد     نشان از آگاهي روبـه     .“  رفع بيكاري، جلوگيري از اخراج كارگران . .           

حـال تـاكـيـد ايـن           طبقاتي و تشخيص صحيح صحنه مبارزه دارد. درعين    
الـعـاده      سنديكـايـي فـوق       -هاي جنبش كارگري    ها بر وحدت صف     تشكل

 . . . ” شود. دراين بيانيه مشترك تاكيد گرديده اسـت:               پراهميت تلقي مي  
ايم. درسـال جـاري        ازحمايت يكديگر بصورت قاطع و متحد برخوردار نبوده       

هايمان را افزون كرده و اميدواريم درسال جديد مـبـارزاتـمـان را                  كوشش
افتاده، قانون    هاي عقب   پيرامون دستمزدهاي حقيرانه، گراني، بيكاري، حقوق     

سود زحمتكشان و قانون تامين اجتماعي درحد شخـصـيـت             كار مترقي و به   
كارگران ايران، آزادي زندانيان كارگري و ازهمه مهمتر آزادي بـرپـايـي و               
فعاليت آزادانه سنديكاهاي كارگري متحدشويم . . . و سرمشقي قدرتمندانـه           

 “نمايش بگذاريم. مان در پهنه جامعه به هاي كارگري و سنديكايي از تالش
شدت بخشيدن به مبارزه و فقط مبارزه متشكل و آگاهـانـه اسـت كـه                  

سازد تا نقش و جايگاه خود را در صحنه سياسـي         جنبش كارگري را قادر مي    
و اجتماعي كشور تقويت و تحكيم كند. دراين مرحله و مقطع زماني، يعنـي               

سازي بـرنـامـه        فقيه، خنثي   انتخابات رياست جمهوري، افشاي سياست ولي     
فقيه، و نيز     مهندسي انتخابات با هدايت و نظارت بيت رهبري و شخص ولي          

هاي جنبش مردمي، فقط و فقط با  كمك موثر به همكاري و نزديكي گردان      
ناپذير براي بازسازي بدنه اجتماعـي و بـه             تشديد مبارزه و تالش خستگي    

 پذير بوده و هست. ها، امكان صحنه كشاندن هرچه بيشتر توده 
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ريزي شده،  هاي برنامه تصميم
با هدف درتنگنا نهادنِ 

 بازنشستگان
هاي رسمي، و مخالفان      كارشناسان اقتصادي، فعاالن سياسي، مقام    

 -چه در دايره رژيم واليت فقيه و چه در خارج از آن              -دولت كنوني 
بـه    راتري      بر اين واقعيت كه تورم كمرشكن فشارهاي هرچه فزاينده        

اند. هر چند آمارهاي ارايه شده از       مردم عادي وارد مي كند همسخن     
درصد را تاييد مـي       30ها و نهادهاي رسمي تورم بيش از          سوي مقام 

هاي موجود نيـسـت.       كند، اما به باور بسياري اين آمار بيانگر واقعيت        
نظر از اين موضوع، قبول همين آمار رسمي اعالم شده چيـزي           صرف

كند. از جـملـه       از فشارهاي همه جانبه به زحمتكشان ميهن كم نمي  
بگيران اشاره    اين قشرهاي زحمتكش بايد به بازنشستگان و مستمري       

برانگيز است كـه      كرد. بررسي وضعيت بازنشستگان از آن جهت تامل        
شان، امكان اينكه بتوانند فشـارهـاي         سبب موقعيت جسمي و سني      به

هاي جـدي     ناشي از تورم را با عوارض كمتري رفع كنند، با دشواري         
رو مي سازد. براي قشرهاي فعال اين امكان وجود دارد كه براي               روبه

تخفيف فشارها به شغل هاي دوم و سوم روي بياورند، در حالي كـه       
چنين امكاني براي بازنشستگان، با توجه به وضع آنان كه در بـاال               

 بدان اشاره شد، بسيار اندك است.
الـتـفـاوت       ماه، وزير كار وعده داد كه مابه خرداد 4به گزارش ايلنا،  

ماه پرداخت شود. در خـبـري            مستمري بازنشستگان تا پايان خرداد    
ماه، مخابـره كـرد، ايـرانـدخـت             خرداد  6ديگر كه خبرگزاري مهر،     

عطاريان، مدير عامل صندوق بازنشستگي كشور، اظهار داشت كـه،           
هزار بازنشسته مشمول قـانـون مـديـريـت              830در حال حاضر از     

هزار نفر به طور كامل تسويه شده اسـت و       150كشوري، مطالبات   
 شود. تدريج تسويه مي مطالبات بقيه آنان با پرداخت هر مرحله به

اند كه به مـوجـب         هايي بيان گرديده    اين سخنان به دنبال تصميم    
هـاي     ها، دستبرد به دستاوردهاي زحمتكشان بازنشسته به شكـل          آن

خصوص از اوايـل      مختلف در دستور كار دولت قرار گرفته است، و به         
اي را در بين بازنشستگان بـه         هاي فزاينده   سال جاري تاكنون نگراني   

ماه، به نقل از سيد موسي مـيـر         فروردين  19وجود آورده است. ايلنا،      
جهانمردي، رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان بوشهر،        

بر اساس مصوبه دولت حقوق بازنشستـگـان تـامـيـن             ” مي نويسد:    
درصد افزايش پيدا كرده است و قرار است اين افزايـش          25اجتماعي  

شان لحاظ شود، اين در صورتي اسـت       حقوق از ارديبهشت در حقوق    
 91كه بازنشستگان حقوق فروردين ماه خود را با نرخ دستمزد سال             

بنابر همين گفته، مي توان اين طور برداشت كـرد  “  دريافت كرده اند. 
كه دولت قبل از پايان سال گذشته هيچ اقدامي براي تعيين حـقـوق              
بازنشستگان انجام نداده و در زماني هم كه آغاز به بررسي آن كـرده              
است بيش از دو ماه از سال جاري گذشته، و ايـن افـزايـش هـم                    
متناسب با نرخ تورم مورد بررسي قرار نگرفته است. به دنبال هميـن              

ماه، خير دا كه، دولت در نهايت     فروردين  26ها بود كه ايلنا،       زني  گمانه
هزار تومان اعالم كرد كـه        700ميزان حداقل حقوق بازنشستگان را      

 درصدي خبر مي دهد. 25از افزايشي 
ماه، حسن صادقي، رئيس اتـحـاديـه       فروردين 26به گزارش ايلنا،   

پيشكسوتان، با ذكر اين نكته كه اين ميزان افزايش خالف قـانـون              
اين سازمان بايد به ميـزان      ” سازمان تامين اجتماعي است، مي گويد:        

تورم اعالمي بانك مركزي مستمري بيمه شدگان بازنشسته و از كار           
 “افتاده را افزايش دهد.

سـال كـار، در          38نبي اهللا مختاري، كارگر بازنشسته با سابقه         
ماه، در باره اين تصميم مـي گـويـد:              فروردين  26گو با ايلنا،      و  گفت

ام و      سال كار كردم و هر ماه حق بيمه پرداخـت كـرده              38حدود  ” 
ام    هاي خود و خانواده     هزار توماني هزينه    700امروز بايد با مستمري     

منابع سازمان  ” شود:     درستي يادآور مي    وي در ادامه به   “  را تامين كنم.   
از محل حق بيمه كارگران تامين شده است بنـابـرايـن مسـئـوالن                

ها مـنـت       سازمان تامين اجتماعي نبايد بابت افزايش ناچيز مستمري       
بگذارند بلكه بايد طبق قانون تامين اجتماعي نرخ تـورم را مـالك               

ماه، به نـقـل از          ارديبهشت  29ايلنا،  “  ها قرار دهند.     تعيين مستمري 

حسين رسولي، عضو كانون بازنشستگان تامين اجتماعي، مي نويسد كـه، بـا وجـود                 
سپري شدن دو ماه از سال، تا اين لحظه وعده افزايش حقوق بازنشستگان تـامـيـن                  

 اجتماعي محقق نشده است.
بگيران استان يزد، در ارتبـاط        محمد قاسم رضايي، دبير كانون بازنشسته و مستمري       

تأخير سازمان تامين اجتمـاعـي در        ” ها، مي گويد:       با تأخير پرداخت افزايش مستمري    
ماهه اول سال نيز به عنوان تـورم           5الي    4ها باعث مي شود تورم        پرداخت مستمري 

پنهان در قدرت خريد بازنشستگان تاثيرگذار باشد و در ايـن صـورت هـيـچـگـاه                      
 4ايـلـنـا،      “( بيني نشده دست نخواهند يافـت       بازنشستگان به مستمري واقعي و پيش     

هاي اختصاص داده شده مـحـدود          ماه). فشار به زحمتكشان به ميزان مستمري          خرداد
اجرا درآمده گواه بروضـعـيـت         هاي به   شود. در رابطه با نيازهاي درماني هم برنامه          نمي

ماه، به موضوع بيـمـه مـكـمـل         ارديبهشت 3نگران كننده آنان است.   گزارش ايلنا،       
كارگران پرداخته است، و با اشاره به جلسه كميته بيمه و درمان خانه كارگر، از قـول                  

به موجب قانون الزام، مراكز ملكي سازمان تـامـيـن           ” اعضاي اين كميته آورده است:       
“ شدگان خدمات درماني مستقيم را رايگان ارائه دهـنـد.            اجتماعي موظفند كه به بيمه      

بر اساس تفاهم امضاء شـده    ” ايلنا در ادامه، به نقل از اعضاي اين كميته، مي نويسد:         
هاي درماني را متعهد شده است و پرداخـت           شركت بيمه دي پرداخت بخشي از هزينه      

 “باقي مانده هزينه درمان بر عهده بيمه شده است.
كنند آگاهند كه به دنبال اجراي طرح ضـد            كساني كه مسايل ايران را پيگيري مي      

هاي اقتصادي، دولت، بسياري از تعهدهايـش         ها و به بهانه تحريم      مردمي حذف يارانه  
در مورد تامين منابع مالي براي نيازهاي دارويي را انجام نمي دهد و به همين دلـيـل                  

هاي   اي را به وجود آورده است. با توجه به رويكردهاي ياد شده و اقدام                بحران فزاينده 
هاي درماني به بازنشستگان، اصـوالً         اي از هزينه    عملي مبني بر تحميل بخش عمده     

 فشار بيشتر بر زحمتكشان را بايد شاهد  باشيم.  
بيمه تكميلي دي كـه قـرار بـود از            ”  ماه، با اين توضيح كه:   ارديبهشت 8ايسنا،  

هاي درمان دو ميليـون و سـيـصـد هـزار                 تا مهرماه امسال هزينه     91مهرماه سال   
وجه حال و روز        بازنشسته سازمان تامين اجتماعي را پرداخت كند، اين روزها به هيچ          

به عـلـت مشـكـل       ”  نويسد:   ، از قول يكي از مراجعان به اين مركز مي   “ خوشي ندارد 
هزار تومـان پـرداخـت كـرده اسـت.               500ضربان قلب در مركز قلب تهران حدود        

هاي خود را انجام نداده است، هزينـه را            بيمارستان به اين علت كه بيمه دي پرداخت       
متقبل نشد و از من خواست با مراجعه به بيمه دي هزينه صرف شده را دريافت كنـم،        

 “اما از شهريور تاكنون و پس از شش بار مراجعه، هيچ پاسخي دريافت نكرده ام.
ايسنا در همين گزارش سخنان چند نفر ديگر از مراجعان به دفتر بيمه دي را آورده                

 اند. هايي مشابه دست به گريبان بوده است كه با مشكل
ماه، نيز در همين ارتباط گزارشي را به چاپ رسانده است.             خرداد  6روزنامه خراسان،   
وخامت نهادن اوضاع حكايت دارد. خراسان در مقدمـه گـزارشـش                همين امر از رو به    

هـاي     ماه است كه بازنشستگان تامين اجتماعي پس از پيگيري    20حدود  ” نويسد:     مي
بسيار امكان استفاده از بيمه تكميلي را پيدا كردند و از آن پس قرار شد بيمه تكميلـي                  
(دي) و بيمه تامين اجتماعي تمامي هزينه هاي درمانشان را پرداخت كنند. اما طولـي                  

هاي اميد را از بين برد و بـيـمـه              نكشيد كه عمل نكردن بيمه دي به تعهداتش بارقه        
 “تكميلي را به مشكلي براي روزهاي بازنشستگي تامين اجتماعي بدل كرد.

خراسان، سخنان پيرمردي بازنشسته را آورده كه مدعي است براي دريافت هزيـنـه           
بار مراجعه كرده و  7ميليون تومان است تاكنون     5عمل جراحي همسرش كه بيش از       

تاكنون به جايي نرسيده است. پيرمردي ديگر مي گويد كه، بيش از دو ميليون تومان                
ماه تاكنون از طرف بيمه پرداخـت نشـده            7هاي درمان خود و دخترش بعد از          هزينه

 700هزار و   6سال گذشته براي بيمه هر نفر       ”  گويد:     است. يكي ديگر از مراجعان مي      
 450هزار و       10شد ولي امسال هزينه بيمه هر نفر را به            مان كم مي    تومان از حقوق  

تومان افزايش داده اند. ولي با وجود افزايش حق بيمه نه تنها وضعيت خدمات رساني                
اند و به صورت دست و پا         بهتر نشده است، بلكه بسياري از خدمات را هم حذف كرده          

 “  كنند. شكسته خدمات رساني مي
علي اكبر خبازها، رئيس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعـي، بـه روزنـامـه                 

مـيـلـيـارد      80ها و مراكز درماني به  بدهي بيمه دي به بيمارستان” خراسان مي گويد:  
هـا از ارائـه          تومان رسيده است و همين موضوع باعث شده بسياري از بيمارسـتـان            

 “ خدمات به بازنشستگان داراي بيمه دي خودداري كنند.
سبب نبود مديريتي اليق، حيف و مـيـل           درتنگنا قرار دادن زحمتكشان بازنشسته به     

سـابـقـه،     از سوي حكومتيان، و فساد بي ”سازمان تأمين اجتماعي“هاي كالن   سرمايه
هـايـي     هايشان را با مخاطره     مان و خانواده    زندگي و آينده بسياري از زحمتكشان ميهن      

ماه، به نقل از عـلـيـرضـا حـيـدري،                خرداد  4كند. خبرگزاري مهر،       رو مي   جدي روبه 
كارشناس ارشد تأمين اجتماعي، از وجود دو مشكل در حوزه مسـتـمـري و درمـان                   

در حال حاضر تعادلي در منابع و       ” گويد:     دهد، و مي    خبر مي  ”سازمان تأمين اجتماعي  “
ريزي و مديـريـت       مصارف سازمان وجود ندارد و همين موضوع در صورت عدم برنامه          

وي در ادامه با اشاره بـه       “  دولت، تامين اجتماعي را با مشكل جدي روبرو خواهد كرد.          
هـاي مـالـي و           از چند سال گذشته با مشكل منبع   ”سازمان تأمين اجتماعي  “اينكه  

اي تامين اجتماعي براي پرداخت       در يك دوره  ” رو بوده است، گفت:        ها روبه   مصرف آن 
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ِ خارجي  پشت پرده سياست
هاي  جنگضدانساني آمريكا: 
 كثيف!

چند روزي بيش نگذشته بود كـه          2001سپتامبر    11هاي    از حمله 
پـيـش      هاي تروريستي براي بـه       روشن شد دولت بوش از آن حمله      

ا          راندن جنگ برضد افغانستان وعراق بهره   برداري خواهـد كـرد. امـ
ها كمتر از آن اطالع دارند، دگرگوني عظيمي است كه در             آنچه خيلي 

همان روزهاي تاريك در قلب دولت آمريكا رخ داد. مضمون كـتـاب              
نگ   نگار آمريكايي، با عنوان:        تازه جِرِمي سكاهيل، روزنامه    هاي    ج

ن     كثيف: جهان يك ميدان جنگ است       ــ ــي ــم رامون ه پي  ،
ملّت آمريكا در حـالـت           موضوع است. درست همان موقعي كه همه       

كاران به سركردگي ديـك چـنـي و             بهت و وحشت بود، نومحافظه    
دونالد رامسفلد (به ترتيب معاون رئيس جمهـوري و وزيـر دفـاع)                 

هاي پنهاني آمريكا را       يي را نوشتند، و عرصه جنگ       قوانين بازي تازه  
 به ميزان بسيار وسيعي گسترش دادند.

يي كه چند روز پيش در لندن با سكاهيل كردم، او در               در مصاحبه 
هاي مخفـي،     ها چگونه عمليات پنهاني، زندان      اين باره كه، آمريكايي   

پـذيـر از دور يـا هـمـان                هاي هدايت   ها (پرنده  “ پهپاد” هاي    حمله
هواپيماهاي بدون سرنشين)، و ترورهاي فردي را در مـقـيـاسـي                 

ساله، كـه     38راه انداختند، صحبت كرد. جرمي سكاهيل،          سابقه به   بي
اسـت، تـا كـنـون         “  شن  ني” خبرنگار و گزارشگر امنيت ملي مجله       

هاي زيادي از عراق، افغانستان، سومالي، و يمـن تـهـيـه و           گزارش
اصطـالح   ترين ناظران در حيطه به منتشر كرده است. او يكي از مطلع  

هايي كـه      است. او معتقد است كه، پس از حمله        “  جنگ برضد ترور  ” 
را “  سـيـا  ” هاي مركز تجارت جهاني در نيويورك شد، سازمان           به برج 

 ” طوري كه چني و رامسفلد آن را بـه چشـم                 به حاشيه راندند، به   
ديدند. در عوض، بودجه و قدرت         مي“  مصرف  انديشگاهي ليبرال و بي   

طـور     را بـه   ”)    JSOC” )“  فرماندهي مشترك عملـيـات ويـژه       ” 
گويد: اين دسته نظاميِ زبـده،     چشمگيري افزايش دادند. سكاهيل مي     

ترين نيروي مخفي در دسـتـگـاه امـنـيـت مـلـي                   محافظت شده ” 
و از روي الـگـوي        1980اين نيروي مشترك در دهه “  آمريكاست. 

(اس.آ.اس) بريتانيا تشكيل شده بود. در نـبـرد          “ نيروي هوايي ويژه” 
نـظـامـيـان       منظور دستگيري ژنرال عيديد، فرمانده شبه       موگاديشو[به 

سومالي كه گويا در هتل المپيا در موگاديشو پايتخت سومالي حضـور            
، پـس    1993نظامي سومالي، در سال  پيدا كرده بود] با نيروهاي شبه     

(بلَك هـاوك) تـكـاورهـا[ي           “  شاهين سياه ” كوپترهاي    از آنكه هلي  
اعزامي اين نيروهاي ويژه آمريكايي] از سوي نيروهاي سومالـيـايـي             
مورد حمله قرار گرفت و سقوط كردند، بيل كلينتون فعـالـيـت ايـن                

 11هاي تروريسـتـي        نيروهاي ويژه را محدود كرد. اما پس از حمله         
سپتامبر، دولت بوش هرگونه محدوديتي را از فعاليت ايـن نـيـروهـا           

تنها “،  ”سيا“برداشت. به قول كوفر بلَك، رئيس مركز ضدتروريستي          
 11چيزي كه شما الزم است بدانيد اين است كه ما يـك پـيـشـا                   

سـپـتـامـبـر،         11سپتامبر داشتيم. پـس از        11سپتامبر و يك پسا     
گـويـد: نـقـش اصـلـي               سكاهيل مـي   ”شمشيرها از رو بسته شد.     

در جريان اشغال عراق تعيين و تثبـيـت شـد.             ”فرماندهي مشترك “
بـود   ”خروش بـزرگ “كنند كه به علت عمليات       اين طور وانمود مي   “

[اشـاره بـه       ”كه يكي دو سال آرامش و ثبات در عراق ايجـاد شـد             
 2007افزايش چشمگير نيروهاي آمريكايي در عـراق در سـال                

دستور جورج بوش] و ظاهراً اين ژنرال ديويد پترائوس بود كـه بـا          به
در  “عملياتي درخشان برضد شورشيان، به اين وضع كمك كرد. اما            

دانند كه اين چيزي نيست جز ارائه تصـويـري            ارتش آمريكا همه مي   
جعلي از وضعيت... اصالً عامل اصلي در ايجاد آن وضعيت، هـمـان                 

فرماندهي مشترك بود كه چنان عمليات كشتاري را سامان داد كه طـي آن شـمـار         
بسيار زيادي از مردم را كشت. زماني رسيد كه ديگر كسي براي كشتن نمانده بـود...                  

كرد گرفته تا     اي كه در برابرشان مقاومت مي       اين نيروهاي ويژه از هر زن و مرد عادي        
رودان، يا مزوپوتاميا، يا عراق امروز] را از مـيـان     النهرين[ ميان  نيروهاي القاعده در بين   

هـاي سـنّـي       به باور جرمي سكاهيل، اين عامل، همراه با پرداخت پول به قبيله  “ برد. 
ها كـمـي       براي اينكه سربازان آمريكايي را نكشند، موجب شد كه جنگ و كشمكش           

گفتند كه    در جريان تدارك و اجراي جنگ عراق، غالباً به مردم بريتانيا مي           آرام بگيرد.    
كرد اين بود كه      هايي كه توني بلر با آن جديت از جورج بوش حمايت مي             يكي از علت  

هـا   هاي آمريكا اعمال نفوذ كند و اگر بتواند بر آن  گذاري  ها و سياست    بتواند در سياست  
گويد:  بر شد. او مي  لگام بزند. بعد از اينكه من اين حرف را زدم، سكاهيل از خنده روده        

دار اسـت.       خواست افسار بوش يا چني را به دست بگيرد، خنده اين حرف كه بلر مي   ” 
ت                     اين اياالت متحد آمريكا بود كه از بريتانيا استفاده كرد تا به جنگ عراق حـقـانـيـ

در “  فرماندهي مشتـرك ” دهد: در عمليات ترور از سوي   او در ادامه توضيح مي   “  بدهد. 
شـد     طور فعالي شركت داشتند و گاهي نيز مـي  عراق، در عمل، نيروهاي بريتانيايي به 

 گرفتند. كه واحدهاي بريتانيايي هدايت عمليات را به عهده مي
اش نيز سـخـت        سكاهيل نسبت به كاركرد باراك اوباما در مدت رياست جمهوري         

پوست آمريكا    كند كه نخستين رئيس جمهوري سياه       انتقاد دارد، و به اين امر اشاره مي       
هاي پنهـانـي و      از سوي دستگاه نظامي آمريكا زير فشار شديدي قرار گرفت تا جنگ    

گـويـد:    نهاني در پاكستان، سومالي، و يمن را به طور چشمگيري گسترش دهد. او مي  
طور شد. نظاميان خواهان آن بودند كه در فـيـلـيـپـيـن،           در جاهاي ديگر هم همين ” 

هـاي     اندونزي، و در برخي از جاهاي آمريكاي التين هم فعال شوند. خواستار اقـدام               
 “پنهاني در داخل ايران هم بودند.

ها و دريادارها بود، تسليم اين فشارها شـد، و             دولت اوباما كه شيفته و فريفته ژنرال      
حمله به پاكستان در مقياس سه تا چهار برابر آنچه جورج بوش تصويب كرده بـود،                 ” 

هاي پهپادها صورت گرفت      در يمن و سومالي نيز افزايش مشابهي در حمله        “  آغاز شد.  
جـا گـذاشـت.         هاي زيادي هم در ميان غيرنظاميان بـه          ها و زخمي    كه ناگزير كشته  

هـا     كرد تا با دادن تغييرهايي جزئي در آن سياست          اوباما سعي مي  ” گويد:     سكاهيل مي 
هـا و       ها پيدا كند. او برخي از بـازداشـت      راهي براي ادامه دادن برخي از آن سياست      

در خارج از كشور را مـتـوقـف كـرد، و بـرخـي از                    “  سيا” هاي ويژه از سوي       حبس
را تعطيل كرد. اما در عوض، كاري كه اآلن           “  سيا” هاي مخفي     ها و پايگاه    بازداشتگاه

كند، اين است كه دست همكاري به نيروهاي ضدحقوق بشري در سراسـر دنـيـا                   مي
داده است، و انجام همان كارها را براي آمريكا، به آن نيروها محول كرده اسـت. در           

سكاهيـل بـر     “  شود!  واقع اآلن همان كار به صورت وكالتي از جانب آمريكا انجام مي    
راهي بـراي    ”  تر،  ، در سطحي گسترده“ اوباما تالش كرده است  ” اين عقيده است كه،     

چني پيدا كند، ضمن آنكـه        -هاي عمده بوش    ها و برنامه    حقانيت بخشيدن به سياست   
گوينـد كـه ايـن راه            هاي داخلي و خارجي دفاع كند. مي         از خود نظام در برابر حمله     

اما آيا اين ترفند مـوفـق بـوده اسـت؟           “  انداختن جنگ است.   ترِ راه  تميزتر و قانوني  
ها به قبول اين ايده نسبتاً  كنم او در قانع كردن ليبرال     من فكر مي  ” گويد:     سكاهيل مي 

طلب به هر قيمتي نيست،       خواه] و آرامش     سكاهيل پاسيفيست[صلح  “  موفق بوده است.   
موجب شكسـت   ” گويد سياست آمريكا      داند، اما مي    و دفاع از خود را حق هر كشور مي        

كشـيـم،     هايي كه مي    شود. ترس من از اين است كه ما بيشتر از تروريست             خودش مي 
سال بعد، و در نتيجه كشتن مـردم           10تراشيم.     داريم براي خودمان دشمنان تازه مي     

گناه در يمن، سومالي، و پاكستان، امنيت ما چه وضعي پيدا خواهد كرد؟ اگر من و                   بي
هايـي صـحـبـت         شما ده سال بعد از اين يكديگر را ببينيم، مطمئنم كه درباره حمله            

 “هاي امروزي است. خواهيم كرد كه نتيجه اعمال سياست
هـا از ايـن          اي كه بسياري از آمريـكـايـي    هاي اصلي توان گفت، يكي از علت     مي
اطـالعـنـد، نـاتـوانـيِ           ها بي   كنند يا اصالً از آن      هاي مخرّب فعاالنه حمايت مي      اقدام
سپتامـبـر    11هاي  هاي آمريكا در توضيح خواستن از دولت آمريكا از زمان حمله    رسانه

يي در كـار اسـت و            من معتقد نيستم كه توطئه    ” گويد:     تا كنون است. سكاهيل مي     
اند و در حـالـي كـه            هايي دور از چشم همه نشسته       سفيدپوستان فربهي در كنج اتاق    

نـوا     گيرند كه چطور دمار از روزگار مردم حقير و بي           كشند، تصميم مي    سيگار برگ مي  
ها   در بياورند. لزومي ندارد. صاحبان قدرت در دولت، دوستان نزديك قدرتمندان رسانه             

هاي كوچولـوي   گذرانند. مهماني  ها را با هم مي اند. آخر هفته  هستند. همه از يك طبقه 
خودشان را دارند، مثل آن مهماني شام خبرنگاران كاخ سفيـد كـه در آن رئـيـس               

هـاي     ها هم به جوك     گويد و ارباب پرقدرت رسانه      جمهوري در باره پهپادها جوك مي     
“ رونـد.     اي ويژه افراد ممتاز مـي  شان هم به مدرسه خصوصي هاي خندند؛ و بچه    او مي 
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در روند   ،موقعيت لبنان
اي: چگونگيِ  منطقه هاي تحول

خاورميانه “برخورد با پروژه
 در مرحله كنوني“جديد

 الدبس-دكتر ماري ناصيف
، رفيـق دكـتـر       “ نامه مردم ” به دعوت هيئت تحريريه     

الدبس، معاونِ دبير كل حزب كمونيسـت         -ماري ناصيف 
المللـي ايـن حـزب،          لبنان، و مسئول شعبه روابط بين     

هاي   هاي حزب برادر را درباره تحول       ها و برداشت    تحليل
قرار داد، كه در زيـر      “  نامه مردم” اخير منطقه در اختيار  

 خوانيد:  مي
هاي سـريـع در         در شرايط حساس كنوني و با توجه به دگرگوني        

خصوص در سوريه و فلسطين، لبنان نيز در وضـعـيـتـي                 منطقه، به 
برد. توقـف عـمـلـيـات            سر مي   حساس، تعيين كننده، و خطرناك به     

نظامي در چارچوب توافقنامه ميان دولت تركيه و كُردهاي آن كشـور    
يي براي آزادي عبداهللا اوجاالن، رهبر حزب كارگـران           در حكم مقدمه  

هـاي سـريـع و           كردستان تركيه[پ ك ك]، با توجه به دگرگونـي    
 يهمزمان در عراق و تركيه (در خصوص مسئله كردها) مي تواند اثر          

 عميق و تاريخي بر لبنان داشته باشد.
و سخنـان   “  پادشاهي سعودي ” در شرايطي كه سفرهاي متوالي به       

مسئوالن (با توجه به دورنماي اوضاع در سوريه) نويد تشكيل دولـت              
هاي پـيـش       يا كابينه جديد) و رفع مانع      )“ از پيش تدارك ديده شده    ” 

و صحبت از   “ القصير”هاي آغاز شده در  روي آن را مي داد، درگيري 
گوهاي سـران      و  همراه انتظار نتيجه گفت     ، به “ جوالن” گشودن جبهه   

ها را در زمينـه تشـكـيـل            اوباما) احتمال  -نتانياهو، و پوتين    -(پوتين 
روبه كاهش مي گذارد. در هميـن        “  از پيش تدارك ديده شده    ” دولت  

حال طبقه حاكم (در لبنان) مجددا به طرح شعار قانون انـتـخـابـات           
تاخير انداختن انتخـابـات       روي آورده است. هدف اينان از اين كار، به         

يابي مجدد و انتظار براي آن چيـزي          به منظور خَلط مبحث و سازمان     
هاي آينده از سوي مسكو و واشنگتن  ديكته خواهـد             است كه در ماه   

 شد.
 

تـوصـف   “  سرنوشت ساز و خطرنـاك    ” يي را كه      مرحله
كرديم چگونه مي توانيم ارزيابي كنيم؟ آيا رويارويي بـا           

پـذيـر      فتنه و يا جنگ داخلي مذهبيِ پيش روي امكـان         
 است؟ 

يـي كـه در آن          بينيِ مرحله پيش رو ناگزير به گذشته       براي پيش 
( در   1991هاي عربي در كنفرانس مادريد در سال          تقريبا تمامي رژيم  

چارچوب  آنچه كه امپرياليسم آمريكا ترسيم كرد) با اسرائـيـل وارد               
 گفتگو شدند، بايد بازگرديم.

طورِمستقيم وارد گفتگو با اسرائيل نشـد، و            بررغم اينكه لبنان به   
هاي اشغالي(جنوب لبنـان)  بـراثـر              همچنين بررغم رهايي سرزمين   

يي بـراسـاس       گونه توافقنامه   و بدون امضايِ هيچ   “  مقاومت” عملكرد  
فرقـه  ” ، اما به دليل ساختار “ وادي عربه” ، و يا “ اسلو” ،  “ كمپ ديويد ” 

عربستان سعـودي]   “[ طائف” اين نظام[لبنان]، سرانجام با نسخه        “  اي
گرديد. اين مـهـم از        “  خاورميانه جديد ” و از دروازه گشاد، وارد بازي       

هاي مذهبـي يـعـنـي        طريق تقسيم طبقه حاكم به دو گروه با نشانه    
، و در نهايت با وابستگي به دو محور         “ هالل سني ” و  “  هالل شيعي ” 

 المللي حاكم صورت گرفت. اي و موازنه بين برتر منطقه
هاي مقاومت مـلـي در بـرابـر دشـمـن                 به همين دليل پيروزي   

هايي غيراستوار وغـيـرمـوثـر در            صهيونيستي، به تدريج به پيروزي    
منظور هرگونه تغيير مورد انتظاري تبديـل گـرديـد.             اوضاع داخلي به  

همان گونه كه امروز لبنان و در نتيجه بحران سوريه و هـرگـونـه                 
احتمال در روند مسئله فلسطين، آن هم به دليل همـراهـي بـرخـي            

هــا بــا      عــرب
پــــــــــروژه 
صهيونيسـتـي   

مطرح شده از    
جانـب دولـت     
ــر     ــا زي ــام اوب
عــــنــــوان:   

اسرائيل دولت  ” 
ــود در     ــهـ يـ

، شاهـد   “ جهان
رونــــــــدي 
هراسنـاك در    
رويارويـي بـا     
آرامش و صلح   
در داخل كشور   

هـايـي      است، اين روند در دخالت مستقيم در رويدادهاي سوريه (زير پوشش و بهانـه              
راه انـدازي       هاي دموكراتيك مردم سوريه و يا بـه  گوناگون مانند پشتيباني از خواست    

هاي مقاومت برضد دشمن صهيونيستي و يا رويارويي با رشد جريان تكفيري، و               جبهه
 ها) خود را آشكار مي سازد. جز اين

 
 در اين ميان  سه عامل اساسي را بررسي مي كنيم:

 
 نخست، پروژه امير قطر(رئيس اتحاديه عرب در حال حاضر)

مطرح كرد. اين پروژه بـر اسـاس          “  صلح” قطر پروژه خود را با عنوان پر طمطراق         
امكان تبادل زمين بين اسرائيل و نهاد قدرت در فلسطين بنا گذاشته شد. اگرچه بهانه                
چنين طرحي ترسيمِ مرزهاي جغرافيايي دولت(از پيش تدارك ديده شده) فلسـطـيـن،         

و قدس شرقي در حكم پايتخت بود، اما آنچه در عـمـل         1967يعني مرزهاي ژوئن    
هـا از       جايي فلسـطـيـنـي       به معني جابه  ”  مبادله  ” انجام مي پذيرد، چيزي نيست جز       

براي اسـتـيـال بـر ايـن           “  آبادي نشينان ” منظور امكان دادن به       شان به   هاي  سرزمين
وجود آوردن زمينه براي مرزهاي جديدي كه دولت آنان(اسرائيل) پس              ها و به    سرزمين

هاي بازمانده از نـكـبـت         هاي فلسطيني از انجام پاكسازي ديني و استيال بر سرزمين 
 ها نياز دارد. ، به آن1948سال 

تواند داشته باشد؟ بـي شـك          اين وضعيت براي آوارگان فلسطيني چه مفهومي مي       
[ سازمان ملل] سخنـي       194معناي آن اينست كه، بازگشت آوارگان براساس قطعنامه         

بي مورد است. به بيان آشكار يعني اينكه: آوارگان موجود در اردن و لبنان در جـاي                     
خود ثابت خواهند ماند. عالوه بر اين، با توجه به بحران رو به افزايـش در سـوريـه،              

ارتـش آزاد    ” در دمشق را (پس از نفوذ         “  اليرموك” آوارگان فلسطيني ناگزير اردوگاه     
كنند و به لبنـان پـنـاه       و همچنين برخي از نيروهاي سلفي در آن ) ترك مي           “  سوريه

 خواهند برد. 
تر از تـوافـقـنـامـه       يي ارتجاعي يي بر نسخه نتيجه آنكه، پروژه جديد قطر جز تكمله   

صورت شهروند) در بعضي از         ها(به   با مضمون تالش براي ماندگاريِ فلسطيني     “  اسلو” 
كشورهاي عربي، چيز ديگري نخواهد بود. در خصوص لبنان اين طـرح پـيـامـدي                   

 دوگانه خواهد داشت.  
ري          -اوالً درگي پي  در  ا  ر خلي لبنان  دا ش  رام ر و آ را ستق در     ا ذهبي  هاي م

ريزد و به اسرائيل امكان دخالت مجدد در امور داخلي لـبـنـان را                   هم مي   پيش رو به  
خواهد داد: همان گونه كه در گذشته و هر زماني كه لبنان در جنگ داخلي درگير مي                  

 گرديد.
 

 هايي كه رو به سويِ تجزيه سوريه دارد تالش -ثانيا
آشكـارتـر مـي      “  خليج عربي ” در اين مجال نقش تركيه با پشتيباني آمريكا و پول           

 گردد.
در تركيه) روي    “( ريحانيه” آنچه كه چند روز پيش براثر انفجارهاي جنايت كارانه در           

اين منطقه  )“ القصير” داد، و آنچه كه از زماني كوتاه پيش از اين در منطقه استراتژيك              
روستاهاي اطراف دمشق را به منطقه حمص و سواحل سوريه وصل مي كنـد) روي                 

هايي در جهت ترسيم مرزهايي جديد در داخل سوريه پيش از آغـاز               دهد، بر تالش    مي
روسيه داللت دارد. اين مرزها امـكـان وسـعـت دادن بـه                    -كنفرانس سران آمريكا  

هاي درگير را در صورتي كه دو طرف مسلط در نـظـام                هاي زير سلطه گروه     سرزمين
 جهاني(آمريكا و روسيه) به توافق نرسند، فراهم خواهد كرد.

خـاورمـيـانـه     ” وقوع پيوستن آن) آخرين مرحله پروژه           تجزيه سوريه (در صورت به     
هاي  ، يعني منطقه“ شيعي” و “  سني” را كه نام مرحله ترسيم مرزهاي دو هالل      “  جديد
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 ادامه  پيام هاي احزاب كارگري و كمونيستي...

 كند. سو، با دولتي بايد مبارزه كنند كه ملّت خودش را سركوب مي
حزب توده ايران بـراي هـمـه ايـن              اميد است كه كنگره ششم    

هاي درست و مناسـبـي        هاي پيچيده پاسخ    هاي مهم و مسئله     موضوع
بيابد. همچنين، آرزو داريم كه توان حزب توده ايـران بـراي ادامـه                 

هاي كمونيستي كه امروزه در       پيكار در كشور تقويت شود. همه حزب       
كنند، به اين چنين تـوانـي          يي مبارزه مي    چنين شرايط بسيار پيچيده   

شما براي آنكه طبقـه كـارگـر         نياز دارند. اميدواريم كه كنگره ششم      
هاي امپرياليستي برضد ايران، نقـش        قهرمان ايران در مبارزه با نقشه     

اش را در منطقه خليج فارس و در كل منطقه خاورميانه بازي              شايسته
 كند، زمينه را فراهم كند.

بدين وسيله، درودهاي برادرانه گرم خود و بهترين آرزوها را بـراي            
موفقيت حزب شما و مردم ايران در پيكار در راه صلح، پيشرفـت، و               

تان ايران، و در همه جهـان، تـقـديـم شـمـا                  سوسياليسم در ميهن  
 كنيم. مي

 با درودهاي رفيقانه،
كميته مركزي حزب كمونيست  المللي  در كليفت، دبير بين     ويل ون 

 نوين هلند
 

 حزب كارگران بلژيكپيامِ  
 

 رفقاي گرامي،
حزب توده ايران را به شـمـا تـبـريـك              برگزاريِ ششمين كنگره  

گوييم. براي رهبري و مجموعه اعضـاي حـزب تـوده ايـران                    مي
آميز داريم، كه     يي موفقيت   ترين آرزوها را در برگزاريِ كنگره       صميمانه

هـاي   رهنمون حزب، طبقه كارگر ايران، و مردم ايران در راه پيشرفت       
شان براي صلح، دمـوكـراسـي مـردمـي، عـدالـت                 بيشتر در مبارزه  

 اجتماعي، و سرانجام سوسياليسم، خواهد بود.
هاي امپرياليسم آمريكا بوده     ها سال است كه ايران هدف دخالت        ده

ونـقـل    هاي انرژي و مسيرهاي حمل لحاظ كنترل منبع است. ايران به  
فـقـط      اي حياتي و حساس دارد، و اين نه         ها، موقعيت استراتژيكي    آن

هاي امپرياليستي مهـم      براي خود اياالت متحد آمريكا و ديگر قدرت       
است، بلكه تالش بسيارشان بدين منظور هم هست كه از تسـلـط               

ها] هاي نوظهور در اين منطقه [بر اين منبع       شان و ديگر قدرت     رقيبان
ش) كه مركزهاي امپرياليسم     1387(   2008، جلوگيري كنند. از سال       

داري    توليد سرمـايـه     جهاني دستخوش بحراني كالن در زمينه اضافه      
هـاي     هاي تجاوزكارانه، مداخلـه     ها در عرصه جنگ     شدند، اين قدرت  

نظامي و اشغالگري در خاورميانه، آفريقا، شرق آسيا، و جاهاي ديگـر،           
انـد. مـا از           تري در پيـش گـرفـتـه          جويانه  هاي ستيزه   گيري  موضع
هاي حزب توده ايران در مخالفت با هرگونه اقدام امپرياليستي            تالش

كنيم. ما معتقديم كـه    يي، حمايت مي برضد ايران در پوشش هر بهانه  
آميز را دارد،      اي براي منظورهاي صلح       ايران حق توسعه انرژي هسته    

هـاي     يي عاري از سـالح    و در زمينه كوشش براي برپايي خاورميانه     
 اي، با شما همراه هستيم.  هسته

اي مردمـي،     ايم كه، فقط دموكراسي     در عين حال، ما بر اين عقيده      
همراه عدالت اجتماعي است كه بنيادهاي الزم را           اصيل، و واقعي، به   

تواند فراهم آورد. طبقه كارگر و         براي مقاومت در برابر امپرياليسم مي     
ترديد در خط مقدم ايـن مـبـارزات             سنديكاهاي آن و حزب آن، بي     

هـاي ريـاضـتـي،          طور كه در پيكـار بـا اقـدام            خواهند بود، همان  
در بلژيـك     -هاي ضددموكراتيك   هاي ضدكارگري، و گرايش     سياست

در خـط مـقـدم         -يافته  داري توسعه   و ديگر كشورهاي جهان سرمايه    
 رويارويي  جاي دارند.

اي واحـد، و         كارگران ايران و بلژيك به طبقه كارگر جـهـانـي           
اي    الملـلـي    هاي ايران و بلژيك به جنبش كمونيستي بين         كمونيست

واحد تعلق دارند. ما همراه با هم در راه دست يـافـتـن بـه آرمـان                     
آميز، پيشرفته، و سوسياليستي، پيكـار        مان، يعني جهاني صلح     مشترك

 كنيم. مي
 

لي         شعبه  روابط بين   بِرت دوبِلدر، عضو شوراي ملّي، رئيس        ل م ل ا
 حزب كارگران بلژيك
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 حزب كارگران بنگالدشپيامِ  
 

 رفقاي گرامي،
حزب كارگران بنگالدش بسيار خرسند است كه حزب تـوده ايـران در تـدارك                   

اي در تـحـت          خود است. ما از شرايط فعاليت رفقـاي تـوده            برگزاري كنگره ششم  
ايم و مشقّتي را كه  ساالر اطالع داريم. ما اسناد شما را مطالعه كرده      حكومت رژيم دين  

ل           -شما رفقاي ما براي برافراشته نگاه داشتن پرچم ماركسيسم         لنينيـسـم مـتـحـمـ
ساالري در كشورمان، شـرايـط         كنيم. ما نيز در مبارزه خود با دين          شويد، درك مي    مي

ايم كه نيروهاي بنيادگراي كشور، به نام ديـن و             ايم. ما شاهد آن بوده       مشابهي داشته 
 كشند. اند و مي مذهب، چگونه عرصه دموكراتيك را به ويراني كشانده

 حزب توده ايران موفقيت فراوان آرزو داريم. “كنگره ششم“براي 
 درودهاي صميمانه انقالبي ما به شركت كنندگان در كنگره!

 با درودهاي برادرانه،
گران            شعبه روابط بين  الحق، دبير       علي احمد انام   كار حزب  المللي كميته مركزي 

 بنگالدش
 

 ،حزب كمونيست ايرلندپيامِ  
 

 رفقاي گرامي،
ترين درودهاي انقالبي خود را به نمايندگـان شـركـت              حزب كمونيست ايرلند گرم   

 كند. حزب توده ايران تقديم مي كننده در كنگره ششم
تان به مبارزه زحمتكشان ايران با امپرياليـسـم و             ما به شجاعت شما و تعهد عميق      

فـرسـتـيـم.        همچنين براي در هم شكستن پنجه قدرت ارتجاع مذهبي، درود مـي             
ويژه كشـورهـا و        گسترش جنگ خطري عمده است كه اينك همه مردم جهان و به           

 كند. ويژه ايران، را تهديد مي هاي خاورميانه، و به ملّت
رويند: شكست دادن امپرياليسـم؛    امروزه مردم كره خاكي ما با دو چالش عظيم روبه       

داري    هاي سرمـايـه   محيطيِ ناشي از سياست  و نجات دادن كره زمين از فاجعه زيست       
كند و هم منابع محدود جهان را          رحمانه استثمار مي    انحصاري، كه هم كارگران را بي     

 كند. رحمانه غارت مي بي
 دانيم كه اين همايش، كنگره شـشـم         براي شما آرزوي موفقيت كامل داريم، و مي       

 شما، هم شما و هم مردم ايران را براي كارزارهاي آتي آماده خواهد كرد.
 با همبستگي ضدامپرياليستي،

 حزب كمونيست ايرلندكارتَن، دبيركل  يوجين مك
 )2013ژانويه   22(  1391ماه  بهمن 3
 

 پيام حزب كمونيست نوين يوگسالوي
 

 رفقاي گرامي،
، و با اميد بـه بـرگـزاري      حزب كمونيست نوين يوگسالوي  از طرف كميته مركزي     

تـان     هاي انقالبي را تـقـديـم         ترين شادباش   آميز كنگره حزب شما، صميمانه      موفقيت
 كنيم. مي

هـا،    طلبانه امپرياليست   هاي تجاوزكارانه و برتري     ها و توطئه    ما مبارزه شما را با نقشه     
 گذاريم. و در دفاع از صلح جهاني و تدارك سوسياليسم، ارج مي

ما اطمينان داريم كه در اين دوره بسيار دشوار كه مردم جهان با تهديدهاي بحران               
بـه     -پـروا    داري جهاني و امپرياليسمِ بيش از پيش تجاوزگر و بـي             اقتصادي سرمايه 

ريـزي    ريزي و نقشه    رويند، كنگره شما در برنامه      روبه  -سركردگي اياالت متحد آمريكا   
 مسير حركت آينده، موفق خواهد بود.

ما ترديدي نداريم كه رابطه دوستانه ميان ما، با حمايت از يكديـگـر در عـرصـه                    
المللي و در راستاي تحقق آرمان صلح، دوستي، و استقالل از امپرياليسم، بيش از              بين

 پيش تحكيم خواهد شد.
 تان. هاي فراوان در فعاليت با اميد به موفقيت

 زنده باد انترناسيوناليسم طبقه كارگر.
 با درودهاي پيكارجويانه،

 حزب كمونيست نوين يوگسالويباتريچ ميجوويچ، دبيركل 
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 حزب دموكراسي و سوسياليسم الجزايرپيام 
 رفقاي گرامي،

حزب دمواكراسي و سوسياليسم الجزاير، حزب      
هاي الجزايـر، حـزب وفـادار بـه              كمونيست

هاي  انترناسيوناليـسـم پـرولـتـري و              آرمان
لنينيسم، به ششميـن كـنـگـره           -ماركسيسم

حزب شما درود مي فرستد و براي آن آرزوي مـوفـقـيـت كـامـل دارد.                      
هاي الجزاير آرزو دارند كه شركت كنندگان كنگـره شـمـا، كـه                  كمونيست

هايي درخشان  در راه          درشرايطي سخت مخفي برگزار مي شود، به نتيجه       
ها دست يـابـنـد، يـعـنـي:              المللي كمونيست   تقويت و تحكيم مبارزات بين    

رويارويي با تنزل و ويراني شرايط زندگي كارگران و قشرهاي مـردمـي، در              
هاي امپرياليستي، كه به سبـب        هاي جنگ و مداخله     جهاني همراه با مخاطره   

اي كه زمانش به پـايـان رسـيـده             تشديد پيوسته بحران نظام سرمايه داري     
هاي كوتاه مدت ودراز       كنند كه برنامه    هاي الجزاير آرزو مي     است. كمونيست  
المللي ودر سطح هر كشورنسبت به شرايـط          ها در سطح بين     مدت كمونيست 

اش، در جهت براندازي سيـسـتـم          ويژه توسعه اقتصادي و سياسي واجتماعي     
داري، آن گونه     داري و بر پايه نظام سوسياليستي باشد.  نظام سرمايه            سرمايه

منظور منحرف كردن كارگران از مـبـارزه بـراي             ها به   كه سوسيال دمكرات  
سوسياليسم خواهان آنند، هرگز اصالح پذير نبوده و نخواهد بود. ما مطمئـن           
بوده و هستيم كه تجربه برپائي سوسياليسم در شوروي، در فرداي انـقـالب              
سوسياليستي اكتبر، براي تمامي كارگران جهان ارزنده بوده و بايستي بـراي            

 كار گرفته شود. مبارزات كنوني به
 رفقاي گرامي،

هـاي ابـتـدائـي          ما از مبارزات شما، در شرايطي سخت، در راه آزادي            
دمكراتيك وسنديكائي در كشورتان آگاهيم، يعني در جائي كه، حكومت در            

هـاي     اش در رويـارويـي بـا قـدرت             اي است  كه گرايش        دست بورژوازي 
ها در امور داخلي ايران،  با مبارزات شما و مـا              جويي آن   امپرياليستي ومداخله 

با امپرياليسم، كه بر پايه منافع طبقه كارگر و قشـرهـاي مـردمـي اسـت،                   
يي ندارد. مبارزه شما براي متشكل كردن طبقه كارگر و سـنـديـكـاي                  رابطه

كارگري و تشكيل اتحاد وسيع مردمي از همه كساني كه از امپرياليـسـم و                
يـي آزاد و        برند، تنها پشتوانِ راه به سوي آينده        نظام سرمايه داري رنج مي    

اي    واقعاً دمكراتيك براي كارگران، كشاورزان زحمتكش، و قشرهاي مردمي    
 اند.    كشي سرمايه داري است كه قرباني فشارهاي بهره

 زنده باد انترناسيوناليسم پرولتري
 زنده باد طبقه كارگر ايران و حزبش

 افتخار به مبارزان حزب توده ايران، حزب شهيدان وقرباني ستم
 زنده باد ششمين كنگره حزب توده ايران

 
 حزب كمونيست استرالياپيام  

 رفقاي گرامي،
از جانب كميته مركزي و همه اعضاي حزب كمـونـيـسـت اسـتـرالـيـا،                   

ترين درودهاي برادرانه و بهترين آرزوهاي مـا را بـراي             خواهشمنديم گرم 

خواهان استـرالـيـا     حزب توده ايران بپذيريد. ترقي  موفقيت كار  كنگره ششم  
ها ساله شما در برابر امپرياليسم، بنيادگرايي، و ارتجاع را            مقاومت و مبارزه ده   

ستـايـنـد. مـا         ايد، مي ها بوده در حالي كه زير شديدترين پيگردها و سركوب   
اطمينان داريم كه، نمايندگان شركت كننده در اين كنگره مهم، نقـشـه راه         
مبارزه آتي مردم ايران در راه صلح و پيشرفت، حـقـوق بشـر و حـقـوق                      

 دموكراتيك، عدالت اجتماعي و استقالل را تدوين خواهند كرد.
شـود.    هاي جهان برگزار مي     كنگره شما در زماني بسيار پرخطر براي ملّت       

بخش بزرگي از اين خطر، تهديدهايي است كه از جانب امپرياليسم متـوجـه             
كشور شماست. مبارزه شما، بخشي از مبارزه كارگران همه كشورها در راه               

ايم كه چگونه نقشه نويـن   صلح، استقالل، و سوسياليسم است. ما شاهد بوده 
هاي آمريكايي براي خاورميانه، جنگ و رنج و مرارت بيشـتـري              امپرياليست

براي مردم اين منطقه، حمايت بيشتر از رژيم صهيونيستـي اسـرائـيـل، و                 
 همراه داشته است. ها را به سياست سلب مالكيت از فلسطيني

هـا را       ها و تدارك جنگ از سوي امپرياليست        در استراليا ما افزايش تنش    
اي را شاهدند كه طـي         شاهديم. مردم استراليا ربودن دستاوردهاي اجتماعي      

هـاي     كارگيريِ سيـاسـت     ها سال مبارزه كارگران به دست آمده است. به           ده
نوليبرالي از سوي دولت باعث و باني اين وضـع اسـت؛ يـعـنـي هـمـان                      

شود. ما نيـز بـا          هايي كه بر مردم ايران نيز تحميل شده است و مي            سياست
هاي مختلف، بـراي      پيوندي مبارزات گوناگون در عرصه      شما موافقيم كه هم   

هاي كمونيست و كارگري سراسر جهان در اولويت قرار دارد. به همين               حزب
مان را خواستـار و     لحاظ، تحكيم و تقويت هرچه بيشتر روابط ميان دو حزب     

 آرزومنديم. 
 به اميد سوسياليسم!  

 المللي حزب كمونيست استراليا شعبه بينباب بريتون، دبير  
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 حزب كمونيست نوين هلندپيامِ  
 رفقاي گرامي،

آمـيـز      براي برگزاري موفقيت    ،كميته مركزي حزب كمونيست نوين هلند     
ايران بهترين آرزوها را دارد. امروزه بيش از هـر                حزب توده  ششمين كنگره 

هاي كمونيست در راه صـلـح، پـيـشـرفـت، و                  زمان ديگري مبارزه حزب   
داري در بحراني ژرف فـرو       سوسياليسم ضرورت يافته است. امروزه سرمايه      

تر از همـيـشـه شـده           رفته است. به همين دليل، اين دشمنِ بشر، خطرناك         
سرعت در حـال       ها به   ويژه در منطقه خاورميانه، تضادها و رويارويي        است. به  

روينـد.  از        هاي ايران با اوضاع بسيار بغرنجي روبه افزايش است. كمونيست  
سويي مترصد موقعيت جغرافيايي استراتژيك ايران بايد باشند، و از ديـگـر               

 15ادامه  در صفحه 

پيام هاي احزاب كارگري و 
كمونيستي جهان به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران

 كمك هاي مالي رسيده
 بياد رفيق شهيد فاطمه مدرسي شير زني از تبار اسطوره ها 

 دالر 3000    از طرف چمني                                              
 دالر 200                                            كمك مالي از كانادا 

  يورو 150    جمع آوري شده در اول ماه،  از هانوفر                   
  يورو 50                                                     آرمان از برلين
 كرون 160                                 از يوته بري   كمك به حزب


