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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

هايِ اقتصادي،  ميليارد دالري، تحريم 95ولي فقيه 
 قهرمانانة رژيم!“ سازشِ”وگو با آمريكا، و  گفت

در حالي كه در هفته هاي اخير رسـانـه هـاي             
گروهي جهان به طور عمده يي مذاكـرات چـنـد            
جانبه رژِيم واليت فقيه با كشورهـاي غـربـي و            
آمريكا را زير پوشش خبري خود قـرار داده انـد،           

با انتشار گزارش ويژه اي از        “  رويترز” خبرگزاري  
“ نظام نـمـونـه     ” انباشت ثروت هنگفت ولي فقيه      

جهان در سال هاي اخير خبر داد. اين گزارش در            
حالي منتشر مي شود كه حتي بر اساس آمارهـاي          
رسمي رژيم ده ها ميليون ايراني در شرايط بسيـار          

اجتماعي با محروميت، فـقـر و         -دشوار اقتصادي 
 فشارهاي اقتصادي كمر شكني رو به رويند.

ستاد پيگيـري فـرمـان       ” بر اساس اين گزارش     
، كه زير نظر مستقيم علي خامنـه اي اداره            “ امام

ولـي  ” مي شود و با تصميم مجلس برگماردگـان          
از هرگونه حسابرسي عمومي و قـانـونـي           “  فقيه

توسط مجلس معاف گرديده است، به اخـتـاپـوس          
مـيـلـيـارد دالر         95اقتصادي عظيمي با بيش از      

سرمايه و دارايي تبديل شده است كه در هـمـه             
بخش هاي گوناگون اقتصادي ايران نقش و وزن         
عمده يي دارد. اين نهاد انگلي كه بـايـد آن را                
بخشي از مافياي سرمايه داري انحصاري حاكم بر        
ميهن ما ارزيابي كرد توسط پدرخوانده مـافـيـاي           
كالن سرمايه داري ايران، ولي فقـيـه رژيـم، و             
كارگزاران او اداره مي شود و بخش عمده اي از            
سرمايه گذاري هـاي آن بـا شـركـت هـا و                  
انحصارهاي مالي و شركت هاي فراملي سرمـايـه         
داري جهاني است. انتشار اين خبر در شرايطي كه          

با امپرياليسم داد    “  نرمش قهرمانانه ” خامنه اي از    
سخن مي دهد، پرده از اهداف و زمينه هاي عيني          

 اتخاذ سياست هاي كنوني رژيم بر مي دارد.
دامنة تغييرِ سياست خارجي رژيم در رابطـه        

روز    100با اياالت متحده و غرب، در طـول          
پس از تحويلِ دولت بـه حسـن روحـانـي،              

تـوان     جمهوري جديد رژيـم را نـمـي           رئيس
انگيز ندانست. سران رژيمي كه تا اوايل          حيرت

“ مستضـعـفـان   ” امسال ادعاي رهبريِ مبارزة     
را داشـتـنـد، بـراي       “  شيطانِ بزرگ”جهان با  

منظـور    نامه با اياالت متحده به      امضاي موافقت 
شناسند و از هـيـچ          ها سرازپا نمي    رفع تحريم 
هـاي سـيـاسـيِ         يي ابا ندارند. محفل      مصالحه

طرفدار داشتنِ رابطه استراتژيك بـا ايـاالت          
هـا در بـيـت          متحده در مركز تعيينِ سياست    

يي نـقـشـة        سابقه  نفسِ بي   به  رهبري، با اعتماد  
هاي سياسيِ ايران به سويِ ايفاي        مسيرِ تحول 

هـاي سـيـاسـي          نقشي تازه در قبال تحـول     
كـنـنـد؛ و ايـن در             خاورميانه را طراحي مي   

شرايطي است كه سرانِ كشورهاي غربي بـا         
اي دقيـق، تسـلـيـمِ          ريزي  حسابگري و برنامه  

نمايندگان رژيم فقاهتـي در بـرابـرِ هـمـة              
كننـد؛ و      شان را طلب مي     هاي كليدي   خواست

هـا ورايِ مسـئلـه          جالب اينكه  اين خواست    
اي، دسترسي به تاسيسات اتمـي        پرونده هسته 

“ درصد تغليظ اورانيوم  ” ايران، اعتماد سازي، و     
هاي خـبـري،      گزارش آژانس   در ايران است. به    

هاي مطلع در ايـران، آيـنـدة             نقل از منبع    به
ها در افغانستان، پس از خروج نيروهاي         تحول

نظامي فعال اياالت متحده از اين كشـور، و           
 6ادامه  در صفحه 

  11تا  7ادامه  در صفحات 

هاي  * پانزدهمين اجالسِ حزب
 ليسبون، پرتغال -كمونيست جهان

* سخنراني نمايندة كميته مركزي 
حزب تودة ايران در اجالس 

 ليسبون
  * قطعنامة همبستگي با مبارزة

هاي خاورميانه در راه صلح،  ملّت
 دموكراسي و پيشرفت

 ها را متوقف كنيد! اعدام

فقيه در راستاي مسلط كردنِ جـو          رژيم واليت 
آفريني در جـامـعـه، در خـالل             هراس و وحشت  

 -يي از زندانيان سـيـاسـي        هاي گذشته، عده    هفته
عقيدتي را در چند شهر كشور اعدام كرده اسـت.           

ويژه در     اين سياست جنايتكارانه و ضد انساني، به      
هاي آذربايجان غربي، كردستان، و سيستان        استان

هاي مـردم     و بلوچستان، خشم و نفرت و اعتراض      
 را برانگيخت.

اعدام فعاالن و مبارزان سياسي و مـخـالـفـانِ            
شـده و رسـمـيِ رژيـم              عقيدتي، شيوه شناخته  

گـرايـان بـراي         فقيه بوده و است. واپـس        واليت
خاموش كردنِ صداي اعتراض مردم و سـركـوبِ         
آنان همواره از اين روش استفاده كرده اسـت، و            

ستيزِ آنان    هاي مردم   اينك نيز اين روش در برنامه     
در اولويت قرار دارد. ولي فقيه، نهادهاي امنيتي، و          

كوشند هر    ها مي   سيستم قضايي، با توسل به اعدام     
 كنترل خود درآورند. حركت اجتماعي را خنثي و به

ها فقط به زندانيان سياسي و عـقـيـدتـي             اعدام
هاي گروهـي     محدود نبوده و نيست. رژيم با اعدام       

كوشد فضايي از      و خياباني زندانيان عادي نيز مي     

 11ادامه  در صفحه 
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مخالفت كارگران و زحمتكشان 
 ها ايران با هدفمند سازي يارانه

 3ادامه  در صفحه 

هـاي دولـت        اجرايِ برنامه آزادسازيِ اقتصادي، در مقام يكي از اولويت        
ويژه فعـاالن كـارگـري و           هاي جدي به    روحاني، در مركز بحث و بررسي     

سنديكاهاي مستقل قرار دارد. اين برنامه تا كنون پيامدهاي بسيار ناگواري            
براي زندگي و امنيت شغلي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان مـيـهـن مـا                

را   يي كه دولت پيشين (دولت ضد ملي احمدي نژاد) آن               داشته است. برنامه   
اجرا گـذارد، ايـنـك          فقيه به   جراحي بزرگ اقتصادي ناميد و با هدايت ولي       

خصوص كارگران سراسر كشور، قـرار         برخالف خواست اكثريت مردم ما، به     
از سوي دولت روحاني ادامه پيدا كند.       “  متفاوت” هايي    است با شيوه و روش    

زحمتكشان ميهن ما با قاطعيت با اين برنامه ضد مردمي مخالفت كـرده و      
روي، مبارزه با آزادسازيِ اقتصادي ( از جمله هدفمند سـازي              كنند. ازاين    مي

آيـد.     شمار مي ها) وظيفة فوري جنبش كارگري و سنديكايي كشور به        يارانه
هايي چون: افزايش دستمزدها، امنيـت       زيرا مخالفت با اين برنامه با خواست      

يـي     سازي، و احياي حقوق سنديكايي رابطـه        شغلي، جلوگيري از خصوصي   
 مستقيم دارد.

تصـويـب     به  1389دي ماه     15در تاريخ   “  ها  هدفمند سازي يارانه  ” قانون  
هـا     درصد از درآمد حاصل از حـذف يـارانـه        30رسيد، و بنابر اين قانون،  

يافت. در اين رابطه، رژيم واليـت           بايست به بخشِ توليد اختصاص مي       مي
درصد وفا نكرد، كـه       30فقيه حتي چند ماه هم به وعدة خود در مورد اين            

نتيجة آن ويراني صنايع ملي است كه همه شاهد آنيـم. بـراي نـمـونـه،                    
بيـش  ” ، در گزارشي با عنوان: 1390دي ماه  25خبرگزاري كار ايران[ايلنا]،  

، با توصيف افزايش نرخ   “ كنند  درصد كارگران زير خط فقر زندگي مي        80از  
به دلـيـل عـدم        ” سوخت در حكم دليل بحرانِ واحدهاي توليدي، نوشت:       

پرداخت يارانه واحدهاي توليدي از ابتداي سال جاري تا كنون تعداد زيادي            
يـي ديـگـر از         يا در نمونه“  اند.  از كارگران از واحدهاي توليدي اخراج شده 

نتيجة اجراي اين طرح و اثرِ آن بر صنايعِ توليدي بعد از تقريباً دو سـال،                  
 300هـا       هدفمندي يارانه ” ، در گزارشي زير عنوان:       1392تيرماه    31ايلنا،  

هـا را       ، اجرايِ طرحِ هدفمندي يارانـه     “ كارخانه توليد لبنيات را تعطيل كرد     
تـيـرمـاه     15ها اعالم كرد. ايلنا،    عاملِ از دست رفتن شرايط رقابت كارخانه      

درصد از درآمدهاي حاصـل   10، با اشاره به اينكه بنابر قانون، معادلِ 1392
بايست به وزارت بهداشت تـعـلـق           از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه مي     

حذف ارز مرجع براي سازمان [تأمين اجتماعي] خـطـرنـاك             ” گيرد، نوشت:      
درصدي بهاي اقالم دارويـي     90است... تغيير نرخ ارز حداقل باعث افزايش           

 40و درماني و بهداشتي وارداتي شده است... اين مسئله همچنين افزايش             
درصدي بهاي اقالم دارويي و بهداشتي توليد داخل را به هم راه داشـتـه                 

 “است.
در پيروي از نهادهاي      -در چندين سال اخير     -هاي اقتصادي رژيم    برنامه

تهيه و  “  بانك جهاني ” و  “  المللي پول   صندوق بين ” اي همچون     امپرياليستي
“ سازي  خصوصي” اي نظير     هاي نوليبرالي   اند. بعد از آغاز سياست       تنظيم شده 

داران و      اموال دولتي و متعلق به مردم به كـالن سـرمـايـه      “  واگذاريِ” و  
در مركزهاي تولـيـدي در زمـان          “  مقررات زدايي ” داري انگلي، و      سرمايه

هدفـمـنـد سـازي       ” نژاد قانونِ     هاشمي رفسنجاني، دولت كودتايي احمدي    
مـورد اجـرا        ترين برنامة اقتصادي نوليبرالي بـه      را در حكم برنده   “  ها  يارانه

هاي صنعتـي و       كه اجرايِ فازِ اول آن ويرانيِ شهرك        -گذاشت. اين قانون   
ها كارگر ايراني، و افزايشِ شكـاف طـبـقـاتـي               توليد ملي، بيكاري ميليون   

در مـوردهـاي پـرشـمـاري         -فاحشي را در مدت ده سال باعث شده است      
هـمـراه      را به “  المللي پول   صندوق بين ” تحسين و تمجيد نهاد امپرياليستيِ      

 داشته است.  
تـومـان      1000در زماني كه دالر تقريباً “  ها هدفمند سازي يارانه  ” قانون  

بود تصويب شد. عالوه بر تورم كمر شكنِ ساليانِ اخير، يك سال پيش، بـا               
كاهش يافتن ارزش پول ملي به يك سومِ ارزشِ آن در مدت زماني كمتـر               
از سه ماه، دولت برگماردة ولي فقيه عمالً ارزش پولي را كه مطابقِ قانـونِ               

گرفت، تقريباً به هيچ كـاهـش      به مردم تعلق مي“  ها هدفمند سازي يارانه” 
كنـد،   داد. اين روزها، رژيم نه فقط از قطع تدريجيِ وجوه نقدي صحبت مي         

“ جـراحـيِ اقـتـصـادي       ” ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از نياز به           

ماه، در همايش علمي تخصـصـي         آبان  6گويد. ربيعي،      ديگري نيز سخن مي   
ما ” هاي درآمدي مشمول يارانه در ايران، گفت:           سنجي شناسايي گروه    امكان

رو    ها روبـه    با انبوه خطاها و مشكالت اجرايي در قانون هدفمندسازي يارانه      
اي كـه       هستيم... كه اكنون به يك معضل تازه تبديل شده است به گونـه               

  منـظـور ارائـة       به  ”اي در اقتصاد ايران است.       اصالح آنها نيازمند جراحي تازه    
هايي كه اين طرح واپسگرايانه و ضد مـلـي             و ويراني “  پيامدها” يي از     نمونه

هـاي     بار آورده است، به وضعيـت شـهـرك         كارگزارانِ رژيم واليت فقيه به    
، در گزارشي زيـر      1392ماه    آبان  17كنيم. ايلنا،      صنعتي سه استان اشاره مي    

هاي كُهگيلويه و بويراحمد به گورستان صـنـايـع تـبـديـل                 كارگاه” عنوان:   
به دليل نبود امنيت شغلي پايدار براي كارگران، متاسفانـه          ” ، نوشت:    “ اند  شده

برخي از كارفرمايان از اين خالء سوء استفاده كرده و به انعقاد قـراردادهـاي               
، در گـزارش    92مهرماه  28ايلنا،  “  كنند.   دو و سه ماهه با كارگران اقدام مي       

هاي صنعتي    تعطيلي گسترده واحدهاي مستقر در شهرك     ” ديگري با عنوان:     
بخش اعظم واحدهاي توليدي و صنعـتـي واقـع در دو              ” ، نوشت:    “ اردبيل

شهرك صنعتي شماره يك و دو استان اردبيل... تعطيل و يا در حالت نيمـه                   
كارگر آذربايجان غربـي   ، دبيرِ خانة1392مرداد  22و روز   “  تعطيل قرار دارند.   

هاي شهرك صنعتي اروميه تعطيل و نيمـه          درصد كارگاه   70بيش از   ” گفت:   
 “فعال هستند.

هايي را به اقـتـصـاد         چنين آسيب   سوال مهم اين است كه: چه كساني اين        
ها و     پيامدهاي آن براي جامعه و اقتصاد ايران تا سال        “ايران وارد كردند كه     

هـايـي بـه         ؟ آيا مسئوالن چنين ويـرانـي      ”ها برجاي خواهد ماند     شايد دهه 
خـاطـر      اند؟ در شرايطي كه يك شهروند معمولي بـه           محاكمه كشيده شده  

اي چون احمدي نژاد، يـعـنـي طـراحِ اصـلـي            به عنصر ضد ملي“  توهين” 
هـا     همه ويراني و فالكت به سال       و مسئولِ اصلي اين   “  ها  هدفمندي يارانه ” 

شد، آيا اشخاصي كه ويران شدنِ توليد ملي، تـعـطـيـلـيِ                زندان محكوم مي  
ها كارگر، و كاهشِ درآمد كارگراني كه هنوز          هزاران كارخانه، بيكاريِ ميليون   

تر از خـط فـقـر را مـوجـب               كارند به يك ميليون تومان پايين     مشغول به 
مـاه، در       آبـان 6اند؟ ربيعي، روز      سر برده   اند، يك شب را در زندان به        گرديده

هاي درآمدي مشمولِ يارانه، منابع يارانه را يكـي از             همايش شناسايي گروه  
هر جا رانتي هست... محصولي جز فسـاد            ” منابع رانت ارزيابي كرد و افزود:        

مشكل اين جاست كه يك عده سوداگر و تبهكار فـازِ اولِ          “  نخواهد داشت.  
را براي مدت زماني آزمايش كردند و      “  ها  هدفمنديِ يارانه ” طرح واپسگرايانة   

پيش بردنـد و حـاال          در نيم قرن اخير را به     “  ترين جراحي اقتصادي    بزرگ” 
شان، جانشينان آن تبهكاران نظر بـه         خاطر تأمين و تضمين منافع طبقاتي       به

ديـگـري را     “  جراحيِ اقتصـادي ” اجراي فازِ دوم همان طرح را دارند و يك       
 دهند!   مژده مي

اي در خبرگزاري تسنيم،  ، در نشست خبري   1392مردادماه    19ربيعي، روز   
ماه قـبـل از        4بايست  مي“  ها هدفمند سازي يارانه” اعالم كرد كه فازِ دوم  

خاطر تحميل نشدنِ گراني، تصميم گرفتند اجـرا     ولي به” شد:   مرداد اجرا مي 
سه ماه بعد از آن تاريخ، كارگزارانِ رژيم واليت فقيه و وزيـر كـار                 “  نشود. 

هـا صـحـبـت          يـارانـه  “  حذف جدي اما تدريجيِ   ” از    -ربيعي  -دولت جديد 
كنند. در روزهاي اول تصدي پست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتمـاعـي،                 مي

“ حل مشكالت برخي صنايع براي حفظ اشتغال مـوجـود  ” ربيعي اعالم كرد:    
هاي صد روزة اول او خواهد بود. اما سه ماه بعد از آن تاريخ و در                   جزو برنامه 

سـرنـوشـت طـرح       ” ترين معضل كشور را، كه         ماه، ربيعي بزرگ    آبان  6روز  
هـاي     است، و نوع و عملكرد برنـامـه  “  زده  ها را به خود گره      هدفمندي يارانه 

اقتصادي نوليبرالي رژيم واليت فقيه را اين گونه تشريح كرد: افزايش نـرخ            
ارز، كه باعث افزايش نرخ تورم، و نتيجتاً باعث افزايش مـخـارج دولـت و               

هاي نقدي شده و افـزايـش           سپس كاهش توانايي دولت در پرداخت يارانه      
سازد. كارگزارانِ جديد رژيم واليـت          هاي انرژي را ضروري مي      قيمت حامل 

غير از سيـكـل       اي به   شان، برنامة اقتصادي    فقيه، براي تضمين منافع طبقاتي    
ياد شده ندارند و ارائه نخواهند داد؛ فقط اصرار دارند كـه اجـراي هـمـان                   

آبان   16يي جز اين خواهند داشت. ربيعي، روز           ها از سوي اينان نتيجه      برنامه
ماه نيز، در نشست تخصصي با توليدكنندگان شهرستان بوئين زهرا، اعـالم            

“ تورم را در سال سوم دولت به يك نقطه قابل قبول خواهيم رسانـد.              ” كرد:   
عبارتي ديگر، نه فقط در پايان صد روزه اول دولت جديد، بلكه براي سـه                 به

را “  تدبير واميـد  ” سال آينده نيز بهبود شرايط اقتصادي كشور از سوي دولت           
 نبايد انتظار داشت.  

حل مشكالت برخي صـنـايـع       ” هاي صد روزة اول،       ربيعي در پايان برنامه   
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تـدبـيـر    ” را وعده داده بود؛ حاال در پايان صدروزة اول دولت           “  براي حفظ اشتغال  
بار صنايع توليدي كشورمـان و وضـعـيـت              ، به چند نمونه از شرايط اسف      “ واميد

 19كنيم. كارگران قزوين، روز        اشتغال و معيشت كارگران و زحمتكشان اشاره مي       
 50بينانه    در حالت خوش  ” يي خطاب به ربيعي، نوشتند:         ماه، در نامة سرگشاده     آبان

ها نيـز زيـر        درصد از آن    50اند و     ها تعطيل و يا در حال انحالل        درصد از شركت  
ماه حقوق عقب افتـاده   30تا    3كنند... كارگران شاغل بين          ظرفيت اسمي كار مي   

نفر از كـارگـران گـوه       130حقوق ” ماه، در گزارشي نوشت:   آبان 17ايلنا،  “  دارند. 
حق بيمه تأمين اجتماعي كاركنان اين      ” به مدت چهار ماه پرداخت نشده و        “  رنگ

 27پرداخت نشده است. بـنـابـر گـزارشِ             “  شركت نيز از خرداد ماه سال جاري      
كارگر كارخانه سمند سمنان از ابتداي سال جـاري           150” مهرماه خبرگزاري ايلنا:     

شان نيز به تأمين اجتماعـي پـرداخـت            اند و حق بيمه     هيچ حقوقي دريافت نكرده   
هاي تعطيليِ كـارخـانـه        ماه، ضمن توضيح دربارة دليل      آبان  13ايلنا،  “  نشده است.  

تالش چهارساله كارگران طوس بـراي دريـافـت           ” شيشه ايمني طوس، نوشت:      
مهرماه، در گزارشي در ارتباط       28بي جواب مانده است . ايلنا،        “  ماهه  15معوقات  

كارگر... كارخانـه آب كـامـه از                52” نويسد:     سمنان، مي “  آب كامه ” با كارخانه   
اند... متأسفانه مسـئـوالن مـجـوز            ابتداي سال جاري هيچ حقوقي دريافت نكرده      

“ شود.   دهند كه در داخل كشور با كيفيت بهتر توليد مي           واردات محصوالتي را مي   
، “ كارگر در پي تعطيلي كارخانه گيپـور        40بيكاري  ” ماه، در توصيف      آبان  13ايلنا،  
سال بوده    27تا    16سابقه كار كارگران قراردادي و رسمي اخراجي از         ” نويسد:     مي

است و با اين وجود اكثر آنان به دليل كوتاهي كارفرما در پرداخت منـظـم حـق                   
 “  بيمه، امكان بازنشستگي ندارند.

ترين اثرهاي اين طرح واپسگرايانه و ضد ملي بر زندگي مـعـيـشـتـي                   مخرب
كارگران و زحمتكشان كشورمان بوده است. اجرايِ اين طرح، ويراني و تعطيـلـي               
هزاران كارخانة توليدي كشورمان را موجب گرديده است، و بنابراين، بـيـكـاري               

هاي آنان را درپي داشته است. اجراي ايـن             خانماني خانواده   ها كارگر و بي     ميليون
طرح باعث نابودي امنيت شغلي كارگران گرديده است و قدرت خريد كارگران و              

 27اي كاهش داده است. در گزارشي از ايلنا،             سابقه  طورِبي  زحمتكشان ايران را به   
هـا را       كارگران و بازنشستگان بيشترين آسيب حذف يارانـه       ” تيرماه، زير عنوان:     

يي از اثرهاي اين برنامة اقتصادي ضد ملي و    كه در حكم نمونه  -“ متحمل شدند 
در هيـچ   ” نوشت:     -ضد كارگري بر وضعيت معيشت كارگران و زحمتكشان است        

اندازه امروز    اند و به    زماني كارگران و بازنشستگان وضعيت اسفبار كنوني را نداشته        
 “ا]ند. فقير نبود[ه
هاي مختلف كشور را      هاي پرشمار كارگري در نقطه      هاي اخير اعتراض    در هفته 
نفـر    130ماه،    آبان  16ايم. براي نمونه به دو مورد اشاره مي كنيم. روز               شاهد بوده 

از كارگران قطعات بتني گيالن براي سومين بار در چهار روز در مقابل ساختمـان               
خواهـان دريـافـت      ” كارخانه در رشت تجمع كردند. بنا به گزارش ايلنا، كارگران            

چهار ماه حقوق معوقه، حذف پيمانكار نيروي انساني و تسويه كارفرما با سازمـان              
ماه، بيش از هـزار   آبان 14روز “  تامين اجتماعي در خصوص معوقات بيمه هستند.      

اكريل ايران براي چهارمين بار در طي هفت روز در اعـتـراض      نفر از كارگران پلي   
   در محوطه داخلي كارخانه تجـمـع كـردنـد.          “  سازي كارخانه   كوچك” به سياست

جداسازي تـعـدادي از      ” مطابق گزارش ايلنا، كارگران با تصميم كارفرما مبني بر          
اند و معتقدند كـه واگـذاري          مخالف“  اكريل  هاي زير مجموعه از بدنه پلي       شركت

باعث تغيير مديريت، كاهش امنيت شغـلـي        “  چند شركت اقماري  ” اين شركت به    
وارونه نمايي  ” شود. با انتقاد از        مي“  تغييراتي در نحوة تنظيم قراردادها    ” كارگران و   

“ هاي كنتـرلـي   تيم” ، كارگران با تشكيل “ ها  اعتراض كارگران توسط برخي رسانه    
 اند زياني به توليد وارد نشود.   ها سعي كرده در جريان اعتراض

هاي نوليبرالي در دودهه اخـيـر         گراي واليت فقيه با اجراي سياست       رژيم واپس 
مشكالت عظيمي را براي زحمتكشان و ميهن ما ايجاد كرده است و ادامه ايـن                
سياست ها بي شك نه تنها حالل مشكالت كشور نيست بلكه بر اين مشكـالت               

 خواهد افزود. 
هاي مختلف جمهوري اسالمي در چهارچوب        تجربه نشان داده است كه، دولت     

هاي ضـد مـردمـي       فقيه با تدوين برنامه اجتماعي رژيم واليت    -راهبرد اقتصادي 
زنـنـد.      حقوق و دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر دستبرد زده و مـي             ويرانگر به 

هـاي     دهيِ اعتـراض  وظيفه كنوني جنبش سنديكايي موجود زحمتكشان، سازمان     
هاي جنبش سنديكايي و احياي حقوق سنديكايي و نـيـز               پراكنده، تقويت صف  

افشاندن بذر آگاهي طبقاتي است. تنها راه بازداشتن، عقب نشاندن، و چيره شدن              
 دهي و مبارزة پيگير و متحد است. بر واپسگرايان حاكم، سازمان

 

 انقالب سوسياليستيِ اكتبر، سالگرد جشنِ  ادامه مخالفت كارگران و زحمتكشان  ...
 در استكهلم

نوامبر)، در    9ماه(  آبان  18هاي كارگري و كمونيستي، روز شنبه         حزب
استكهلم، نودوششمين سالروزِ انقالب كبير سوسياليستي اكتبر را جشن          

حد      ،“يادبود و تعهد  ”گرفتند. اين روز زير عنوان:          سوي وا ز  ا
هاي برادر از: آمريكاي التين، آسيا، و          سوئد حزب تودة ايران و حزب      

سوئد، برگزار گرديد. حضورِ سفير كشور اكوادور با هيئت همراهش، به             
 شكوه جشن بسي افزوده بود.

رفيق حزبي ما، در مقام مجريِ برنامه، ضمن تبريك و                       
 كنندگان، اجراي مراسم را آغاز كرد.  آمدگويي به شركت خوش

ابتدا فيلم مستندي دربارة وضعيت اسفبار كارگران روس قبل از                
تا   1905هاي   گيري و پيروزي انقالب اكتبر از سال        انقالب و روند شكل   

نمايش داده شد. سپس رفيق ماسلّو آره والّو، هنرمند شيليايي،              1917
درود بر شما، درود بر همة        ”اش را با اين سخنان آغاز كرد:             برنامه

انقالبيون جهان، رفقا اولين ترانة خود را به رهبر كبير انقالب اكتبر                
بعد از اجراي ترانه زيباي او، چهار رفيق          “كنم. رفيقمان لنين تقديم مي   

ها را در سفري     يي زيبا و ابتكاري، ميهمان       از چهارگوشة جهان، با برنامه    
واحوال آن    طوالني با لنين همراه كردند. در اين سفر، با شرح اوضاع             

اش  دوران، اينكه چگونه لنين و نزديك به سي نفر از ياران انقالبي               
مجبور شدند از جنوب تا شمال سوئد را درنوردند تا خود را از سوئيس به        
پتروگراد در روسيه برسانند با اين هدف كه وظائف و خدمات خود را                

انجام برسانند، حاضران در جريان قرار           به  1917نسبت به انقالب      
نگار نامدار اسكانديناوي در خالل اين سفر        گرفتند. اينكه چگونه روزنامه   

يي مهم و تاريخي با والديمير لنين موفق شد و بيان             به انجام مصاحبه  
(برگرفته از كتاب: لنين در سوئد، سال             فرازهايي از اين مصاحبه     

در دنبال آن،    هاي مطرح شده در اين برنامه بود.        از ديگر نكته   ،  1917
يي دلنشين به برنامه جشن صفاي          رفقاي بوليويايي، با اجراي ترانه      

بيشتري بخشيدند و سپس نوبت به رفيق شل بيگدن، دبير روابط                 
المللي حزب كمونيست سوئد رسيد كه از ضرورت استقرار                   بين

آموزد كه   انقالب اكتبر مي  ”سوسياليسم سخن گفت. او از جمله گفت:         
هايي جديد از مالكيت در       اي با شكل    تنها دگرگونيِ بنيادينِ اجتماعي    

صنايع و كشاورزي و دولت در خدمت انقالبيون قادر خواهد بود جامعة             
سوسياليستي را بنا نهد. اپورتونيسم، فريب و خيالي واهي را نشر                  

توان  سوسيال دمكراسي مي    “دولت رفاه ”دهد مبني بر اينكه به         مي
داري مبارزه كرد. ما     هاي بد سرمايه    كه فقط با جنبه     بازگشت، در صورتي  

تالشي بود از جانب       “خانة مردم ”يا   “دولت رفاه ”دانيم كه     مي
ها از بروز انقالب اجتماعي جلوگيري       كاپيتاليسم تا با اجراي برخي رفرم     

كند. تا زماني كه سيستم جهاني سوسياليستي وجود داشت، طبقة كارگر           
اش را بهبود     توانست با سود بردن از فضايِ ايجاد شده وضعِ معيشتي          مي

بخشد، اما امروز كارگران و زحمتكشان از دست دادنِ                          
شان، و همزمان با آن، پيشروي نوليبراليسم را شاهدند.              دستاوردهاي

 “بايد مبارزة طبقاتي را در راستاي تحقق سوسياليسم گسترش داد.
، در پايان مراسم،      “تاير كي مانتو   ”هشت هنرمند گروه موسيقي       

شان به زبان      يي بسيار شاد را اجرا كردند. آنان آخرين ترانه              برنامه
 اسپانيايي را به تمام مبارزان راه آزادي و سوسياليسم تقديم كردند. 
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 طرحِ افزايشِ اختيارات قوة قضاييه
هـاي     نقشِ قوه قضاييه در نقضِ حـقـوق و آزادي           

دمكراتيك فردي و اجتماعي و نيز پيگرد و سركوب در          
طول سه دهة اخير، بر كسي پوشيده نيست. سـخـنـان             
صادق الريجاني مبني بر ادامة سياسـت سـركـوب و             

هاي انقالب اسالمي، دليل روشـن        تر شدنِ دادگاه    فعال
ديگري است بر ماهيت و عملـكـرد ايـن دسـتـگـاه                

 فقيه. مانده و غير مستقل در ساختار رژيم واليت واپس
هاي صحنه سياسي ميهن ما، نقـش         موازات تحول   به

گرا از سـوي سـران          شدت واپس   و جايگاه اين نهاد به    
گردد. مجلس شوراي اسالمي، بـا          حاكميت تقويت مي  

تصويب طرحي، اختيارات رييسِ قوة قضاييه را افزايش        
ماه، بنـابـر      هاي همگاني، اول آبان     گزارش رسانه   داد. به  

مصوبة مجلس، رييس قوة قضاييه از اين پس امـكـان           
ارسال مستقيم اليحه به مجلس را پيدا كرد. مدافـعـان            

اند كه، با اين مصوبة مجلس، قوه         اين طرح اعالم كرده   
هـاي   هاي مهم مرتبط با مسئله   گيري  قضاييه در تصميم  

ايـن شـكـل        حقوقي سهم بيشتري خواهد داشت و به        
هاي قضايي با سرعت انجام خواهد گرفت.         تهيه اليحه 
هـاي     است كه طبق قانون اساسي، اليحـه        اين درحالي 

تصـويـب هـيـئـت          ارسالي به مجلس بايد در دولت به      
وزيران برسد. يك عضو كميسيون حقوقي و قضـايـي            

جهت رفـع مشـكـالتـي         ” مجلس در اين باره گفت:       
ساله اليحه پـلـيـس قضـايـي و              11همچون توقف   

همچنين تجارت و... اليحه جامع وكالت كه در دولـت             
دهم نيز متوقف مانده و دراين دولت نيز به مـجـلـس              

است، مصوبه اخير اين مشكالت را حـل          ارسال نشده 
افزايشِ اختيارات قوه قضاييه و رئـيـس آن،          “  كند.   مي

ويژه   هاي مهم به    نقشِ اين قوه در مسئله      حال به     درعين
تري خواهد داد كـه         هاي حقوقي بعدهاي جدي     مسئله

نتيجة آن، گسترشِ حيطة نفوذ قوه قضاييـه در امـور             
پـس     عـالوه، ازايـن       مختلف اجتماعي خواهد بود. بـه      

وسطايـي بـا سـرعـت          مانده و قرون هاي واپس   اليحه
بيشتري مسير تصويب و اجرايي شدن را خواهند پيمود.         

طور حتم جـايـگـاه        با افزايشِ اختيارات قوه قضاييه، به     
هاي انقالب اسالمي در مقام بخشي از ماشـيـنِ            دادگاه

يابـد. اصـوالً        ازپيش استحكام مي    سركوبِ رژيم، بيش  
ماندة قوة قضايـيـه       شدت واپس   ماهيت غيرمستقل و به   

شده و     فقيه در نقطة مقابلِ وظايف شناخته       رژيم واليت 
قانونيِ ارگان و نهادي حقوقي قرار دارد. براي آنكه بـه            
ماهيت اين قوه و سرشت عميقاً قرون وسـطـايـي آن             

سخنـگـوي     -اي  هاي اژه   گيري  بهتر آشنا شويم، موضع   
 6اهميت خاصي دارد. خبرگزاري ايسنـا،           -قوة قضاييه 

ماه، گزارش پنجاه و چهارمين نشـسـت خـبـريِ               آبان
سخنگوي قوه قضاييه را منتشر كرد. در بخشي از ايـن            

هـايـي چـون         اي در خصـوص مسـئلـه         گزارش، اژه 
خواريِ برادران الريجانـي، مـوضـوع اعـدامـيِ              زمين
گـويـد:      هاي هنگفت، از جمله مي      شده، و اختالس    زنده

ماندن يكي از محكومان به اعدام پس از اجـراي        زنده” 
شد و ريـيـس      حكم... بحث حقوقي در اين باره مطرح      

قوه قضاييه هم درمورد آن توضيحاتي دادند. از لـحـاظ            

حقوقي و شرعي مساله پيچيده نيست [به اسـتـداللِ           
اين مقام قضايي خوب توجه كنيد] براي اينكه اعـدام          

اي بـراي سـلـب         يعني سلب حيات، طناب دار وسيله     
  شود كه حيات سلب نشده      حيات است، بعداً كشف مي    

است... در صورتي كه اعدامي صورت نگرفته و سلب            
 “است. حيات محقق نشده 

يعني اينكه اين شخص بر اساس مـنـطـقِ قـوة              
شود. چنين شقاوت و          قضاييه رژيم بايد دوباره اعدام    

سابقه اسـت. انسـان،         خويي در جهان امروز كم      درنده
شأنِ انسـانـي، و ارزشِ حـيـات انسـان، بـراي                  

انديشانِ حاكم و گردانندگانِ قـوه قضـايـيـه              تاريك
اهميتي ندارند. حتي اگر بر اساس مالحظه، اعـدامـيِ           

شـود و    “  عـفـو  ” كه در جريان اعدام به قتل نرسيده        
اعدام[دوباره] صورت نگيرد، نوع ديـدگـاه و درك              

سازد و ماهـيـت       گردانندگان قوه قضاييه را آشكار مي     
شان و نقشِ مخرب اين نهـاد را نشـان              ضد انساني 

هـايـي      است كه در مورد پرونده      دهد. اين درحالي     مي
خواريِ برادران الريجاني، قوه قضـايـيـه           چون زمين 

در اين پرونده اتفاق جـديـدي رخ     ” گويد:   باره مي اي در اين ترين گامي برنداشته است. اژه     كوچك
وسيلة عامـالن رژيـم،      ميليارد دالريِ فروشِ نفت به 2و يا در خصوص حيف و ميل       “ است  نداده  

 “اطالع هستيم. بي”كند:  سخنگوي قوه قضاييه اعالم مي
قانوني، رشد فساد مالي، و شدت يافتن پيگرد و سركوب، نقـش          عملكرد قوه قضاييه در رواجِ بي     

مهم و درجه اولي دارد. اكنون با افزايشِ اختيارات اين قوه بايد در انتظار پيامدهـاي مـنـفـي و                        
 بار بيشتري از سوي اين نهاد باشيم. فاجعه
 

 افزايشِ بهايِ گاز، آب، و برق، نارضايتي ژرف مردم را برانگيخت!
دنبال آن، افـزوده        هاي نجومي، و به     هاي گاز مصرفي خانوارها همراه با رقم        صادر شدنِ قبض  
ها، موجي از نارضايتي اجتماعي را در سـراسـر كشـور               هاي آب و برق بر آن       شدنِ بار مالي قبض   

زمان با نزديك شدنِ فصل زمستان، مسئوالن حكومتي از افـزايـش نـرخ گـاز          سبب گرديد. هم  
آغاز صدور قبوض نجومي گاز... پـس از             ” آبان ماه، نوشت:     7خانگي خبر دادند. خبرگزاري مهر،       

ها... از ابتداي تيرماه سال جاري تا كنون و مطابق با قانـون             اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه     
شـدن ايـن       است كه با اضافه         نام عوارض به قبوض گار اضافه شده        بودجه سال جاري، بندي به      

شـود.     بار مالي قبوض گاز اضافه مـي        تومان به     10ازايِ هر متر مكعب مصرف گاز معادل          بند، به 
رو براي زمستان سال جاري قيمت گاز مشتركان خانگي، تجاري و صـنـايـع كـوچـك و                    ازاين

، 100،   80،   60،  40ترتيب:     ازايِ هر مترمكعب به     ترتيب براي پله اول تا دوازدهم به        غيرعمده  به  
در ادامـه ايـن        “ تومان محاسبه خواهـد شـد.      360و  330، 290، 260،  230،  200،  170،  120

با توجه به افزايش مصرف گاز توسط مشتركان خانگي از نـيـمـه    ” گردد:     گزارش، سپس تاكيد مي   
دوم مهرماه سال جاري تا كنون... مشتركان در دوره جديد با قبوض گاز با بار مالي نجومي روبرو                     

عالوه بر گازِ مصرفيِ خانوارها، در مناطق مختلف كشور، بهايِ آب و برق نيز افزايش پيدا                “  شوند. 
آبان ماه، در گزارشي پيرامـون وضـعـيـت             9كرده است. در اين خصوص روزنامه دنياي اقتصاد،          

مقام وزير نيرو در مورد اصالح تعرفة آب و برق گفـت،     قائم” قيمت آب و برق، خاطرنشان ساخت:        
چـيـزي        كرده، اما همه مسايل در گرو آن          ها وضعيت قيمت آب و برق را روشن         هدفمنديِ يارانه 

هاي تابعـه   آيد... وزارت نيرو و شركت    از مجلس بيرون مي 93است كه تحت عنوان قانون درسال  
ها بايد در سه سـال         با محدوديت مالي روبرو هستند... اصالح تعرفه طبقِ قانون هدفمنديِ يارانه             

 “شده برسند. قيمت تمام ها به گيرد و نرخ  صورت 
حال، از تعيينِ عوارض جديدي كه بر برنامه آزادسازيِ اقتصادي منطبق است،              وزير نيرو، درعين  

چيان، وزير نيـرو،   آبان ماه، حميد چيت 4گزارش خبرگزاري مهر،  با صراحتي بيشتر سخن گفت. به 
نرخ اعمال شده در قبوض آب و        ” هاي آب و برق، اعالم كرد:          در ارتباط با افزايش بارِ مالي قبض      

ها ندارد. فاز دوم هدفـمـنـدي           گونه ارتباطي با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه         برق مشتركين هيچ  
است... افزايش نرخ اعمال شده در قبوض برق و آب مشتركين مطابـق قـانـون                      هنوز اجرا نشده    

معناي اين سخنان اين است كه، بـا اجـرايِ فـازِ دوم                  ”كل كشور بوده است.      92بودجه سال   
مراتب بيشتـرِ نـرخ        به بعد] بايد افزايشِ به       93ها در چند ماه آينده [يعني از سال            هدفمنديِ يارانه 

] تعرفه               آب و برق را شاهد باشيم. به        [گاز، آب، و برق] و تعيين[يا اصالحِ عالوه، گران كردن كنونيِ
هـاي مـالـي وزارت نـيـرو اسـت.                 ها] فقط براي رفع محدوديت       [طبقِ قانون هدفمنديِ يارانه    

هاي چند سال گـذشـتـه، از           سازي  ديگرسخن، با اجراي برنامه آزادسازيِ اقتصادي و خصوصي         به
پولي وزارت نيرو را      سازيِ صنعت برق، اين مردم ميهن ما هستند كه بايد تاوانِ بي             جمله خصوصي 

جهت نيست كه وزير نيروي دولت حسـن           با گران شدنِ آب و برق مصرفي خود تحمل كنند! بي           
قانـون بـودجـه، بـابـت هـر              76براساسِ بند ” كند:  گفته، يادآوري مي روحاني در مصاحبة پيش 

است كه اين مبلغ از مشتركان[يـعـنـي از              تومان افزايش يافته      10مترمكعب مصرف آب شهري     
  “شود. هاي آب و فاضالب واريز مي حساب شركت جيب مردم] دريافت و به

خصـوص     گرانيِ قيمت گاز، آب، و برق و در كنارِ آن، رشد تورم، از قدرت خـريـد مـردم بـه                      
ويژه در فصـل   كاهد. افزايش بهاي گاز به      پيش مي   از  حال جامعه، بيش    زحمتكشان و قشرهاي ميانه   

تر شدن وضعِ معيشت اكثريت جامعه است. پرسش اينجاست: دولـت كـه                  معني وخيم   زمستان به 
هـاي     ها، قيمـت    دولتي و مانند آن     هاي ريزودرشت خصوصي و شبه      راحتي و براي منافع شركت      به

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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دهد، چـرا حـاضـر نـيـسـت در                 برق، آب، و گاز را افزايش مي      
دستمزدهاي كارگران و زحمتكشان شهر و روستا براي بهبود وضع          

وجود آورد، و دستمزدها را مطابـق         ترين تغييري به    شان كم   معيشت
كند؟ مردم ميهن ما با افـزايـش            با نرخ واقعي تورم تعيين و اعالم      

شـان    بينند و سفرة كوچك     شدت زيان مي    قيمت گاز، برق، و آب به     
شود. نارضايتي از اين اقدام در سراسـر كشـور              تر از پيش مي     تهي
هايي در واقع مخالـفـت     خورد. مخالفت با چنين تصميم       چشم مي   به

ويـژه بـرنـامـة          اجتماعيِ ضد مردمي، به     -هاي اقتصادي   با برنامه 
 آزادسازيِ اقتصادي، است.

 
غارت ثروت ملي، زير پوشـشِ اوقـاف، صـنـدوقِ             
خيريه، و صدقه: كميتة امداد خميني و بنيادهايِ انگلي،          

 اندوزند! مي  هايِ صدقه، ثروت با رواجِ صندوق
هـاي     با تقويت نقش و نفوذ نهادهاي مذهبي حكومتي در زاويه         

هاي اخير كه با حمايت مسـتـقـيـم بـيـت             مختلف جامعه در سال   
رفتي اجتماعـي رخ داده و           تنها پس   رهبري عملي شده است، نه    

انـدوزي   خرافه رواج يافته است، بلكه اين امر به اهرمي براي ثروت 
 آور تبديل شده است. و غارت ثروت ملي در بعدهايي شگفت

كه اعتراض گروهي از كارشناسان اقتصادي به اختصاص          درحالي
درصد از منابع صندوق ملي توسعه به كميته امـداد خـمـيـنـي                  2

سـوي     هاي همگاني انگشت اتهام را بـه            جريان داشت و رسانه   
كه از ثروتمندترين نهادهاي كنونـي كشـور           -كميته امداد خميني  

 600شد كه، ساالنه         طورِرسمي اعالم   بودند، به   نشانه رفته     -است
 5شود. روزنـامـه شـرق،          هزار صندوق صدقه در كشور نصب مي     

هاي صدقه به عـنـوان يـكـي از               صندوق” ماه، گزارش داد:       آبان
هاي مورد نياز كـمـيـتـه امـداد            هاي دريافت هزينه    ترين راه   اصلي

اي كه هيچ شهر و        گونه  [خميني] هرساله درحال افزايش است. به        
هاي صدقات متعلق به      روستا و كوچه و خياباني نيست كه صندوق       

كميته امداد امام خميني درآن نصب نباشد. بـراسـاس آمـارهـاي               
ها هرسال هم درحال افزايش است. آمار          موجود، تعداد اين صندوق   

دهـد     است، نشان مـي     و ارقامي كه خود كميته امداد منتشر كرده         
هزار صندوق صدقه جديد در ايران        600صورت ميانگين ساالنه      به

تعداد كنونـي  ” شود:   در ادامه اين گزارش تاكيد مي    “  شود.   نصب مي 
است...     هزار رسيده     500ها به بيش از هفت ميليون و          اين صندوق 

ايراني يك صندوق صدقه در كشور وجود         10ازاي هر     اكنون به   هم
هزار عدد صندوق بزرگ در معابر بوده و بقـيـه در       280دارد، تنها   

هـا،     هاي مسكوني، كارخانـه     منازل، محل كسب، مدارس، مجتمع    
تـريـن و        امـا جـالـب     “  است.     ها نصب شده    ها، و هتل    بيمارستان
ترين بخشِ اين گزارش، ميزان درآمد ماهيانه كميته امداد           خواندني

  هاي صدقه است. در گزارش چنين عـنـوان           خميني از اين صندوق   
صـورت     گفته مسئوالن كميته امداد خميني... به          به” گرديده است:    

شود... ميـانـگـيـن          ميليارد تومان صدقه ازآنها جمع مي       15ماهيانه  
تومان است و بـراسـاس         1800درآمد هر صندوق از هربار تخليه       

تومان افزايش خواهد يـافـت...           2500ها، اين رقم به       ريزي  برنامه
اكنون صدقات به سه شكل سنتي، مكانيزه و الكـتـرونـيـكـي                هم
ميليارد توماني كميته امـداد       15درآمد ماهيانه    “ شود.   آوري مي   جمع

اهللا    هـا، آيـت      خميني كه مسئوالن آن افرادي چون عسگراوالدي      
انـد، در       ها، و شمار ديگري از بازاريان و روحانيون         ها، جنتي   يزدي

حالي است كه هرساله بالغ بر صدها ميلياردها تومان از بودجه كل            
يـابـد.      اين كميته و ديگر بنيادهاي انگلي اختصاص مـي          كشور به   

درصد منابع مالـي      2اكنون نيز مجلس و دولت خواستار اختصاص        
اند. روزنامه دنيـاي       صندوق توسعه ملي به كميته امداد خميني شده       

رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي ” ماه، نوشت:      آبان  8اقتصاد،  
كميته امداد انـتـقـاد         درصدي منابع اين صندوق به      2از اختصاص   

درصد از منابع صندوق تـوسـعـه     2كرد... امسال هم پيشنهاد شده      
ملي به نهادهايي مانند كميته امداد اختصاص يابد. ادامه اين رونـد             

 40سرمايه صندوق توسعه ملي را كاهش داده و وجـود تـورم                 
درصدي  و رشد اقتصادي منفي كشور ناشي از چنين اقـدامـاتـي               

 “است.
عالوه، سازمان اوقاف و امور خيريه نيز اخيراً درآمدهاي خـود             به
 4كند. خبـرگـزاري مـهـر،             گذاري مي   شكل گسترده سرمايه    را به 

وقف پول براساس نظر فقها و فتاواي مراجع عظام تقليـد           ” ماه، خاطرنشان ساخت:       آبان ادامه  تأملي بر رويدادهاي ايران ...
شده از بـيـن        فقيه حاكم، مقام معظم رهبري... جايز نيست، زيرا اصل مال وقف               و ولي 
رود... رايزني اوقاف با بورس براي انتشار وقف سهام... رئيس هيات فقهي و حقوقي              مي

سازمان اوقاف گفت وقف سهام يا انتشار اوراق وقفي در هفته وقف امسال رونـمـايـي                 
 “شود. مي
ترتيب، سازمان اوقاف، زير سرپرستي و ادارة روحانيون حكومتي و وابستـگـان               اين  به
ها، ثروت هـنـگـفـتـي           ها و جز اين     زاده  هاي امام   فقيه، از پول وقف، خيريه، و پول        ولي
 اند. را در بازار بورس نيز فعال كرده  اند و اكنون آن دست آورده به

مـانـده و هـمـراه بـا              هاي انگلي با رواج تفكرات واپس       واقعيت اين است كه اليه    
انـدوزي از راه        ثروت  فريبي و پنهان شدن زير عواطف و عاليق مذهبي مردم به              عوام

 غارت ثروت همگاني و ملي اشتغال دارند!
 

فروپاشيِ بخش كشاورزيِ اقتصاد كشور: زندگيِ دهقانان دشـوارتـر           
 شود مي

هاي همگـانـي آمـار و          با برگزاري چهارمين همايش سراسريِ خانة كشاورز، رسانه       
يي از فروپاشيِ بخش كشاورزي و نيز زندگيِ دهقانان كشور درسـايـة               دهنده  ارقام تكان 

نـقـل از        ماه، در گزارشي ازاين همايش، به       آبان  6فقر منتشر ساختند. خبرگزاري ايلنا،       
بـود،        اي كـرده      جمهوري] كه درآن شركت داشت و سخنراني         حسن روحاني[رئيس  

زماني كه مسئوليت را برعهده گرفتم بـا آمـار و ارقـام                 ” ساخت:       ازجمله خاطرنشان 
گريبان است... از نـيـاز             به  شدم. كشاورزي با معضالت زيادي دست        دهشتناكي مواجه   

شود و    درصد در كشور توليد مي 44درصدي كشور به محصوالت كشاورزي تنها  100
 “بقيه سهم واردات از ساير كشورهاست.

جمهوري، گزارش آمار مقـدمـاتـي     اندكي پيش از ارايه چنين آمارهايي ازسوي رئيس     
هـاي كشـاورزي       بود كه، برخي محصول     بود كه در آن تاكيد شده         گمرك انتشار يافته    

ند. فقط در عرض كمتـر         ا  آسا وارد كشور شده     صورتي سيل   مانند: گندم، برنج، و ذرت، به      
 843ارزشِ      ميليون تـن ذرت بـه         2/  3]، بيش از 1392از شش ماه نخست امسال[ 

كه ذرت كشاورزان ايراني بـدون خـريـدار            است، درحالي   ميليون دالر، وارد كشور شده      
اسـالمـي، تـورمِ         حال، برپايه برآوردهاي مركز آمار جمـهـوري         بود. درعين    مانده    باقي  

بـراسـاس   ” داد:     باره گزارش درصد رسيده است. خبرگزاري ايسنا دراين        42روستايي به   
ها در سبد كاالي روستايي در شهريـور مـاه             اعالم مركز آمار ايران شاخصِ كلِ قيمت      

درصد و نسبت به ماه مشـابـه          7/1ماه قبل     رسيد كه نسبت به       802/  3سال جاري به    
 “است.  درصد افزايش يافته 7/42سال گذشته 

هـاي    يي مستقيم ميان فروپاشيِ بخش كشاورزي براثرِ سياست         عبارت ديگر، رابطه    به
ها با رشد فقر در روسـتـاهـاي سـراسـر         اي مانند هدفمنديِ يارانه   اقتصاديِ ضدمردمي 

داد. چندي پيش ايسنا، در گزارشي پيرامون وضعيـت            توان تشخيص     خوبي مي   كشور به 
رويـه از       نبود درآمد حاصل از كشاورزي باعث مهاجـرت بـي          ” بود:     كشاورزي، نوشته   

صرفه نبودنِ كشاورزي... بـاعـث مـهـاجـرت                است، به     روستاها به حاشيه شهرها شده    
هـاي     گذاري در بـخـش       دليل نبود سرمايه است. طي چند دهه اخير به     روستايي شده 

سازي اراضي، آب، كود، سم... و غيره، مشـكـالت كشـاورزي                  زيربنايي همچون آماده  
هـا، مشـكـالت         است. نداشتنِ آسايش سرِ زمين، نبود شفافيت در قيمـت              ايجاد شده 

بازاررساني، اختالف زياد قيمت توليد تا مصرف، باعث ايجاد انحراف معياري در بخـش              
نرخ خـريـد      حقِ دهقانان نسبت به  در اين زمينه، به اعتراضِ به  “ است.   كشاورزي شده   

كاران، دهـقـانـانِ       كرد. گندم    هاي كشاورزي ازسوي دولت بايد اشاره         تضميني محصول 
كاران، و چايكاران، هـمـگـي، از           فعال در كشت و توليد ذرت، زيتون، و حبوبات، برنج         

هايي مختلف نـيـز        شكل  اند، و به    شده ازسويِ حكومت ناراضي     هاي تضمينيِ تعيين    نرخ
 دهند. اند و نشان مي داده شان را نشان  نارضايتي

هاي بسيار پايين تضميني اعتراض دارنـد،         دهقانان ميهن ما سال هاست كه به نرخ        
رو شدن    و اين در حالي است كه  ميلياردها دالر محصولِ كشاورزيِ خارجي بدون روبه             

مـهـرمـاه، بـا         19شود. خبرگزاري تسنيم،       با كمترين مانعي، به بازار كشور سرازير مي       
انتشار آمار مقدماتيِ تجارت خارجي جمهوري اسالمي ازسوي گمرك، يادآوري كـرد:             

ميليون تن برنج وارد كشور شد        1/1براساس آمار جديد گمرك طي شش ماه گذشته         ” 
عـالوه،     بـه “   اسـت.     درصد افزايش داشته      75مدت مشابه سال گذشته       كه نسبت به    

اي وزارت جهاد كشاورزي، ميانة تيـرمـاه،          مديركل دفتر غالت، حبوبات و نباتات علوفه      
  درصد افزايش داشـتـه       60سال گذشته     واردات گندم نسبت به     ” داشت:       رسمانه اعالم 

تر كردنِ بخشِ كشاورزي،      موازات رشد واردات، و در نتيجة آن، هرچه ضعيف          به“  است. 
گريبانند. از هنگام اجرايِ قانون هدفـمـنـديِ          به  دهقانان نيز با فقرِ هرچه بيشتري دست      

اسـت.     تر شدن نهاده      ها، وضع زندگي و معيشت زحمتكشان روستاها رو به وخيم           يارانه
اي    اجـتـمـاعـي      -هاي اقتصادي   فقرِ گسترده در روستاهاي كشور نتيجة اجرايِ برنامه       

ها به ژرفـشِ   مخرب مانند آزادسازيِ اقتصادي است. دولت روحاني با ادامه اين سياست    
جـاي قـدرت        سازيِ بيمة كشـاورزي، بـه     خواهد زد. خصوصي   بازهم بيشتر فقر دامن 

ها، و حضـورِ ويـرانـگـرِ بـخـش               هاي روستايي ضعيف كردنِ آن      بخشيدن به تعاوني  
افكـن شـدنِ      ها همراه و هماهنگ با بنيادهايِ انگلي، سايه      ها و واسطه    خصوصي دالل 
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هـاي سـوريـه و          تغييرِ موضع دولت جمهوري اسالمي در روند تحول       
 نيز روي ميزهاي مذاكره قرار داشته است.  “ 2ژنو”كنفرانس مهم 

هاي گـذشـتـه و         هايي در دست است مبني برآنكه، در هفته         گزارش
  5“وگو با گروه موسوم به        درست در زماني كه همة نظرها به روند گفت        

بود، ديپلمات كاركشتة الـجـزايـري، آخضـر              در ژنو متوجه   ”1عالوة  به
اتحاديـه  ” نمايندگي از سوي سازمان ملل متحد و          براهيمي، در ظاهر به   

در    -نمايندگي از سوي اياالت متحده اما در واقع به  -“ كشورهاي عرب 
گفته خبرنگار    وگو كرده است. به      تهران با سرانِ رژيم دربارة سوريه گفت      

 26مـاه (       آبـان   4، براهيمي در سفر خود به ايران در روز          “ ال مونيتور ” 
جمهوري، علي شمخاني، دبيـر   هايي با روحاني، رئيس اكتبر)، در مالقات  

عالي امنيت ملي، و محمدجواد ظريف، وزيرخارجه، در متـقـاعـد              شوراي
جمهوري سـوريـه،      ، رئيس “ بشار اسد ” كردنِ رژيم براي فشار آوردن به       

منظور گردن نهادن به طرح پيشنهاديِ اياالت متحده در ارتبـاط بـا                به
مورد بـحـث     “  2كنفرانس ژنو ” كه قرار است در       -تركيب دولت انتقالي  

شود كه، براهيمي حامل پيـامـي         قرار گيرد، تالش كرده است. گفته مي       
جمهور روحانـي بـوده        رسمي از سوي دولت اياالت متحده براي رئيس       

است. نيروهاي مترقي در لبنان و سوريه نـيـز در ارتـبـاط بـا بـروزِ                 
هايي دال بر تغييرِ سياست كالنِ ايران نسبت به شرايط بـغـرنـج                نشانه

اند. اگر اين خبر را در          هايي ابراز كرده    هاي اخير، نگراني    سوريه در هفته  
شـده در       كنار خبرهاي منتشر شده در رابطه با سه مـالقـات انـجـام              

هاي باالي دولتي بين ايران، اياالت متحده، و افـغـانسـتـان و                  سطح
كـه آخـريـن آن در             -رتبه طالبان در سه سال اخير       نمايندگان عالي 

قرار دهيم كه در آن نـقـش ايـران در                 -ماه امسال بوده است     خرداد
اش مورد بحث قرار گرفته است، ابـعـاد            هاي آتيِ همساية شرقي     تحول

 گسترده مذاكرات رژيم با كشورهاي امپرياليستي بيشتر روشن مي شود. 
هاي ديپلماتيك در رابطـه       سئوال اساسي اينجاست كه آيا اين تحرك      

 -يي براي رژيم جمهوري اسـالمـي        شده  با سپردنِ نقشِ از پيش تعيين     
ميليوني، ثروتمنـد، داراي مـنـابـع            75يعني رژيم كشوري با جمعيتي      

يـي اسـتـراتـژيـك           اي سرشار و قرارگرفته در منطقه       انساني و طبيعي  
لحاظ جغرافيايِ سياسي(ژئو پوليتيك) در مرزهاي مشترك سه قـارة               به

در “  طرح خاورميـانـه جـديـد       ” در شكل دادن به       -آسيا، اروپا، و آفريقا   
 هماهنگي با اياالت متحده است؟ 

سروصـدا،   طورِعمده در خفاي كامل، بي هايي كه به اجرايِ چنين طرح  
گيرند چه پيامدهايـي بـراي         و بدون آگاهي و رضايت مردم صورت مي       

گـويـان      استقالل سياسي كشور دربر خواهـد داشـت؟ چـرا سـخـن               
از جمله آقايان صادق زيباكالم و موسي غـنـي             -نوليبراليسم در ايران  

تواند به نقضِ حاكميت ملي بـيـنـجـامـد،             دربارة اين روند كه مي      -نژاد
 اند؟      گويند و زبان در كام كشيده سخني نمي

مشخص است كه نمايندگان رژيم كه بدون شك از شرايط وخيم و             
اي    بحرانيِ اوضاع اقتصادي، اجتماعي، و سياسيِ كشور جمـع بـنـدي            

يـي      سوي هر تخته پاره       دقيق دارند در اين مذاكرات همچون غريقي به       
كنند تا شايد وسيلة نجاتي از اين مهلكة جدي پيدا كنند.             دست دراز مي  
هاي منتشرشده، منافعِ ملي و استقاللِ اقتصادي، و در             بر پاية گزارش  

گيريِ هيئت نمايندگيِ رژيـم       پِيِ اين دو، منافعِ سياسيِ كشور در موضع       
اند. حزب توده ايران از ديـر           كننده نبوده   هيچ روي تعيين    در مذاكرات به  

باز بر اين باور بوده است كه از نگاه رژيم واليـت فـقـيـه، و هـمـه                       
هاي عمدة آن، تنها يك قانونِ مقدس وجود دارد، و آن هم قانون               جناح

 هربهايي است. بقايِ رژيم به
گران حملة نظامي به ايران از سوي اياالت          از زماني كه برخي تحليل    

دانستند اندكي كمتـر از شـش مـاه              متحده يا اسرائيل را محتمل مي     
چيـز بـدون       گذرد؛ اكنون صحبت از اين در ميان است كه اگر همه            مي

يـي     توانـد در آيـنـده         يي پيش برود، ايران مي      بيني نشده   مشكلِ پيش 
هاي خاورميانه تبديـل شـود.         كننده در تحول    يي تعيين   نزديك به مهره  

هـاي   اين تغييرِ استراتژيكيِ شرايط آنقدر جدي است كه حتي به نگراني        
“ كـاله    بي” اسرائيل و عربستان سعودي از اينكه سرشان در اين ماجرا           

يـي كـه        هاي محيالنه   شود كه، سئوال    بماند دامن زده است. گفته مي      
تعـويـق انـداخـتـنِ          منظورِ به   اي از سوي فرانسه و به       شرمانه  طورِ بي   به

نامه بين وزيران خارجه ايران و ايـاالت مـتـحـده و                  امضاي موافقت 
  وگوها مطرح شـد، بـه         كشورهاي اتحاديه اروپا در آخرين مرحلة گفت      

 ادامه  ماهيت رژيم واليت فقيه ...

 نيابت از سوي عربستان سعودي و اسرائيل بوده است.  
خواه و دموكراتيك ضروري است       ما بر اين اعتقاديم كه، نيروهاي سياسيِ ترقي       

هاي دولت آقاي روحاني و نمايندگان رژيـم تـوجـه               كه به همه بعدهاي تحرك    
ها از نظر منافعِ آتي زحمتكشان مـيـهـن و              داشته باشند و در مورد پيامدهاي آن      

گيري كننـد.     هاي عمدة اقتصاديِ كشور، آگاهانه و قاطعانه بايد موضع          گيري  جهت
وگوهاي استراتژيكيِ دولت جمهوري اسالمـي بـا صـنـدوق               در اين زمينه، گفت   

المللي   گزارش منابع صندوق بين   كند. بنابر      اي پيدا مي    المللي پول اهميت ويژه     بين
داري بـراي مـطـالـعـة             اي از سوي اين نهاد جهاني سرمـايـه          پول، هيئت ويژه  

ماه از ايران بـازديـد كـرده           آبان  17تا    8اقتصاديِ كشور بين روزهاي       هاي  تحول
اند كـه، هـيـئـت        المللي پول اعالم داشته هاي مسئول در صندوق بين      است. مقام  

رتبة رسمي در دولت و بانك مركزي و همچنين طـيـف              هاي عالي   برده با مقام    نام
هـايـي      هاي تجاري ديدار و بـحـث        وسيعي از نمايندگان نهادهاي مالي و محفل      

مـوازات طـرح        ها به   المللي پول، اين بحث     گفتة مقام صندوق بين     داشته است. به   
ضرورت مقابله با نرخِ تورمِ باال و بازگرداندن رشد اقتصادي به كشور، همچنـيـن               

هاي عمده در ارتـبـاط بـا         دهندة آمادگيِ دولت ايران در پرداختن به چالش    نشان
گذاري و ساختار اقتصادي كشور بر اساس انتظارها و رهنمـودهـاي ايـن                 سياست

 20المللي پول، در روز         اطالعية صندوق بين  داري جهاني است. بنابر      نهاد سرمايه 
اند تا سفر آينده هيئت ويژة  صندوق بـيـن             هاي ايران موافقت كرده     ماه، مقام   آبان

المللي پول به ايران، فرصتي باشد براي بررسي سياست ها و تعيين اولويت رفورم              
 هاي اقتصادي دولت جديد. 

توانند نسبت به روند مذاكرات مهم اخيـر          خواه ايران نمي    نيروهاي سياسي ترقي  
هاي مشكـوك     طرف عمل كنند و يا اينكه مانند برخي محفل          در مقام ناظراني بي   

كشنـد بـه هـوراكشـان و             را با خود يدك مي    “  چپ” ريشة سياسي كه نام       و بي 
شدة آن تبديل شوند. تا آنجا كه          گويانِ رژيم و محصول انتخابات مهندسي         سپاس

شود، ما از هر تغيير مسيـر         مان مربوط مي    به حزب توده ايران و زحمتكشان ميهن      
ويـژه    مثبت و واقعيِ رژيم ايران در سياست خارجي كه بتواند تنش در منطقه و به              

هـاي اخـيـر       كنيم. ما در طول سال  در ارتباط با ايران را كاهش دهد، استقبال مي     
هـاي    هاي غيرمسئوالنه و نابخردانة سران رژيم و دولت         بارها و قاطعانه از سياست    

ايـم     ايم و بر اين نظر بـوده        نهم و دهم به رياست محمود احمدي نژاد انتقاد كرده         
هـاي     اند، بلكه به تحريـم  خطر انداخته  فقط امنيت ايران را به      ها نه   كه اين سياست  

اند. حزب تودة ايران آشكارا اعالم كرده است كه            اقتصادي گسترده نيز منجر شده    
هـاي     زداييِ واقعي در منطقه و رفـعِ تـحـريـم              از هر سياستي كه هدفش تنش     

بارشان بيش و پيش از همه بر دوشِ زحمتكـشـان               اي باشد كه سنگينيِ     اقتصادي
هـاي    هاست كه پايان دادن به مشاجره       كند. حزب ما سال      كشور است، حمايت مي   

هـايـي بـراي هـمـة            حل  وگو كردن و يافتنِ راه      گفت  -و در مقابل آن     -تبليغاتي
المللي را    برانگيز بر پاية منشور سازمان ملل متحد و قوانين بين             هاي مناقشه   مسئله

وگـو، اقـدام، و          زمان خواهان آنيم كه هـر گـفـت            خواستار بوده است. اما هم     
صورتي شفاف و همراه بـا         اي در زمينة روابط ميان ايران و آمريكا به          سازي  عادي

بهـاي خـدشـه        وجه به   هيچ  حراست از منافع حياتي مردم ايران صورت بگيرد و به         
 وارد آمدن به استقالل و حاكميت ملّي ايران تمام نشود.  

اختيار امـا فـعـال در           يي بي   حزب توده ايران با هر گونه سياستي كه ايران را به زائده           
كند، مخالفت خـواهـد   هاي امپرياليستي در منطقه تبديل    گذاريِ قدرت دستگاه سياست 

اش و همچنين با درپيش گـرفـتـنِ            رژيم واليي با عملكرد ضد ملي و ضد مردمي        كرد.   
اي   و معيوب، ايران را در موقعيت سياسي و اقتصادي        آفرين،    اي ناكارا، تنش    ديپلماسي

پيش   است. نبايد گذاشت كه آمريكا و متحدانش از اين فرصت براي به            ضعيف قرار داده    
 برداري كنند. شان، بهره “ خاورميانة جديد”بردن نقشة امپرياليستي 
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گزارشِ شركت هيئت نمايندگيِ كميته مركزي 
 حزب توده ايران در: 

هاي  پانزدهمين اجالسِ حزب
 ليسبون، پرتغال -كمونيست جهان

حزب كمونيست جهان از پنج قارة جـهـان، در طـول                75نمايندگان  
هـاي    هايي صادقانه، جدي، كه از مبارزة خلق        چهار روزِ و در جريان بحث     

گوناگون در شرايط متفاوتي از مبارزه بـراي صـلـح، دمـوكـراسـي، و                   
سوسياليسم برآمده است، بار ديگر بر ضرورت ادامة قانونمند بودنِ مبارزة           

هـاي     طبقه كارگر تاكيد ورزيدند. در پانزدهمين اجالس ساالنـة حـزب            
نوامبـر)، در     10تا 7 ماه (    آبان  19تا    16كارگري جهان كه از       -كمونيستي

ترين تبادل نـظـرهـا و           ليسبون، پايتخت پرتغال، برگزار شد، و گسترده      
ها دربارة شرايط مبارزه براي سوسياليسم در دهه دوم            ترين ارزيابي   جدي

ويكم، يك ربع قرن پس از شكست تـجـربـة سـاخـتـمـانِ                   قرن بيست 
سوسياليسم در اتحاد شوروي و كشورهاي سوسياليستي اروپاي شـرقـي،           
به انجام رسيد. آغاز برگزاري اجالس در نودوششمين سالگرد انـقـالب              

نوامبـر)   10ماه (  آبان19رهبري والديمير لنين، و پايان آن در روز  اكتبر به 
، رهبر فـقـيـد    “ آلوارو كونيال “با مراسم پرشكوه بزرگداشت خاطرة رفيق       

حزب كمونيست پرتغال، معمارِ مبارزه بر ضد فاشيسمِ ساالزاري و طـراح            
زمان بود، كه هر لـحـظـه آن            هم“  1974آوريل  ” انقالب ضد فاشيستيِ    

يي عظيم و جهاني بود كه در مسيرِ آن آيندة روشـن بشـر                 يادآورِ مبارزه 
از چين و كوباي      -رقم خواهد خورد. نمايندگان جنبش كمونيستي جهان       

سوسياليستي گرفته تا روسيه و جمهوري چك، از آفريقاي جنوبي و هند            
 -گرفته تا ايران و مصر، از يونان و فرانسه گرفته تا استراليا و بـرزيـل                 

سخن بودند: مبارزه براي جايگزيني(آلترنـاتـيـوي)          همگي در يك امر هم    
شده و قانونمند طبقـه كـارگـر           ريزي  سوسياليستي از طريق مبارزة برنامه    
داري نوليبرالي و امپرياليسـم اسـت.          تنها راه رويارويي با بربريت سرمايه     

سخنرانيِ ايرادشده در اين اجالس بازتاب دهنـدة مـبـارزة             100بيش از   
هاي جهان هر يـك در وضـعـيـتـي               پيگير و پويايي بود كه كمونيست     

يي مبتني بر عدالت و       متفاوت با ديگري اما همگي با هدف برپاييِ جامعه        
شده در     هاي محوريِ مطرح    برند. مضمون    پيش مي   درخورِ شأن انساني به   

بحرانِ عميق سرمايه داري، نـقـشِ        ” اين اجالسِ مهم عبارت بودند از:        
ها در مبارزه براي حقـوق كـارگـران و              طبقه كارگر و وظيفة كمونيست    

الـمـلـلـي،       مردم؛ تهاجم امپرياليسم، آرايشِ دگربارة نيروها در سطح بين        
 “.مسئلة ملي، رهاييِ طبقاتي و مبارزه براي سوسياليسم

كشور در اين اجالس مهم شركت        63حزب كمونيست كارگري از       75
حزب كه نتوانسته بودند در اين اجالس شركت كـنـنـد، بـا                 14داشتند.   

ارسال پيام، با برگزاري و برگزاركنندگان اجالس اعالم هـمـبـسـتـگـي               
كردند. نماينده كميته مركزي حزب توده ايران، به دعوت حزب برادر، در             

در    -اين اجالس مهم فعاالنه شركت داشت. مراسم گشايشِ اجـالس           
هاي گروهي پرتغال و هيئت رهبري حزب كـمـونـيـسـت                حضور رسانه 

، دبيركل حزب برادر، آغاز     “ جرونيمو دوسوسا ” با سخنراني رفيق      -پرتغال
آمد بـه نـمـايـنـدگـان            شد. رفيق جرونيمو دوسوسا پس از گفتن خوش        

ما در اينجا، در اين پانزدهمـيـن        ” شركت كننده، اظهار داشت:        هاي  حزب
مان براي آزادي و اعـتـقـاد           المللي، متحد در آرمانِ مشترك      نشست بين 

داري   مان به اينكه سوسياليسم جايگزيني از براي بربريت سرمايه          مشترك
ناپذيرمان در دفـاع      ايم، و برآنيم كه در مبارزة تعطيلي        است گرد هم آمده   

هاي مترقيانه و انقالبـي جـامـعـه، بـه               از منافع كارگران، مردم، تحول    
اي    هاي انترناسيوناليسـتـي     اي قدرتمندتر، همكاري    هاي كمونيستي   حزب

مؤثرتر، كه در مركز آن همبستگيِ طبقاتي و انترناسيوناليسمِ پـرولـتـري             
مان، براي    هاي  جاي دارد، نياز داريم. ... ما براي تبادل اطالعات و تجربه              

المللي و روندهاي اصـلـي        مان از واقعيت پيچيده بين      روز كردنِ ارزيابي    به
المللي، براي آشناييِ بهتر همراه با تفاهم متـقـابـل و               هاي بين   در تحول 

مـان، بـراي        هاي  تر در رفاقت و همبستگي ميان حزب        هايي قوي   رابطه
هاي همكاري و اقدام هاي مشترك و همگـرا در             تعريف خطوط و طرح   

 “ ايم. اينجا جمع آمده
وجود اختالف نظر و تـفـاوت         رهبر حزب كمونيست پرتغال، با درك و پذيرش         

هاي مختلـف در مـبـارزة           سليقه بر پاية شرايط متفاوت عيني و ذهني در جامعه         
المللي   اين فرايند همايش بين   ” احوال بغرنج كنوني، گفت:        و  ها در اوضاع    كمونيست

گير نـدارد و        كه ساختاري مركزيتي و تصميم      -هاي كمونيست و كارگري     حزب
يابي به هژموني نيز نبايد       قصد دست   پردازانه به   نبايد داشته باشد و به تالشي خيال      

ترين ابزار براي تسهيل چـنـيـن هـمـكـاري                بدون شك مهم    -تقليل پيدا كند  
توانيم، همان گونـه      اي است. اين فرايندي است كه ما بايد و مي            انترناسيوناليستي

هاي اين اجالس مطرح خواهد شد، آن را ارتقاء دهـيـم. امـا ايـن                  كه در بحث  
مـان    فرايندي است كه آن را بايد حفظ و از آن بايد دفاع كرد. آنچه تجربه عملي                

هايي كه    نشان داده كه مفيد است، تحكيم ببخشيم و در تالش باشيم كه مشكل            
يـي     طورِفزايـنـده    ممكن است در مسير تكامل توسعه و نياز به اينكه اين روند به            

 “شوند را حل كنيم. خدمت نيازهاي مبارزه درآيد، مطرح مي به
شركت كننده حاضران را در         هاي  حزبكار اجالس، نمايندگان      پس از آغاز به   

هـاي     شان دربارة موضوع كليدي اجالس قرار دادند. تحلـيـل            هاي  جريان تحليل 
هاي مـبـارزه    هاي كمونيست جهان در رابطه با شرايط متنوع عرصه و زمينه    حزب

تر در كشورهاي مـخـتـلـف           اي عادالنه   براي ترقي اجتماعي و سيستم اقتصادي     
نفس و اعتقاد به باورها       هاي كمونيست با اعتماد به      جهان بسيار آموزنده بود. حزب     

شان بر پايه شرايط عيني و ذهني كشورهاي خود، در بحـث هـاي                 هاي  و تحليل 
حال استقـاللِ     اي بازي كردند. وحدت ايدئولوژيك و درعين         اجالس نقش برجسته  

 هاي اين اجالس بود. از ويژگي ها، حزبگريِ اين  نظر و تحليل
هاي كليدي جنبش كمونيستي كارگري جهـان   اي به مبحث    اجالس توجه ويژه  

داشتند كه از جمله عبارت بودند از: رفورم، ائتالف با ديـگـر نـيـروهـاي چـپ،                      
هاي گذار در مبارزه براي سوسياليسم در شرايط فعلي جهان، تـوجـه بـه                   مرحله

موازنة قدرت در سطح جهان و شرايط مبارزه طبقه كارگر در كشورهاي مختلـف،              
منظور تقويت جبهه انقالب، گسـتـرشِ          هاي مختلف به    ضرورت مبارزه در عرصه   

يي اتحادجو و همراه با قشرهاي زحمتكش         نفوذ نيروهاي انقالبي، ضرورت مبارزه    
خواه، كمك به ايجاد قطبي قدرتمند و آلـتـرنـاتـيـوي                هاي ترقي   و برپاييِ جبهه  

 المللي در برابر اياالت متحده و اتحاديه اروپا و تقويت جبهة صلح.   بين
نماينده حزب توده ايران در كنارِ ارائه تحليلي از بحران اقتصاد جهاني، شرايـط              
كنوني، و رويكردهاي پيشِ رويِ سرمايه داري جهاني، به مبارزة هدفمند طبـقـه              

 -هاي جهان اشاره كرد. در رابطه با ايران، به شرايط اقـتـصـادي         كار و كمونيست  
يي كه رژيم بـرعـهـدة روحـانـي              ماه، وظيفه   اجتماعي در آستانه انتخابات خرداد    
هاي رژيم براي توافق با ايـاالت مـتـحـده و                گذاشته است، جهت اصلي تالش    

اتحاديه اروپا، مبارزة زحمتكشان ميهن و ضرورت اتحاد نيروهاي مردمي و ملي و             
دموكراتيك تـوجـه داد و          -هاي داراي خصلت ملي     دموكراتيك در مسير تحول   

برادر در كشورهاي     هاي  حزبويژه نظر رفقاي      ها را تحليل كرد. اين تحليل به         آن
 خود جلب كرد.   درحال توسعه را به

بـرادر از       هـاي    حـزب هاي مفيدي بـا         ها و بحث    در خالل اجالس، نشست   
مان از شرايط دشوار مـبـارزه مـردم         كشورهاي مختلف در رابطه با تحليل حزب      

هـاي     گيري  هاي اصلي سياست دولت پرزيدنت روحاني و موضع         ايران و مشخصه  
 هاي مختلف رژيم برگزار شد.   جناح

هـاي     مان در هماهنگي بـا حـزب         در آغاز كار اجالس، هيئت نمايندگي حزب      
كمونيست سودان، مصر، عراق، لبنان، و بحرين، متني جامع دربارة نقش مـنـفـي      

در منطقه تدوين و به اجالس پيشنهاد كرد. اين قطعنامه كه بـر               “ اسالم سياسي ” 
هاي اخير در كشورهاي خاورميانه و نـقـش           هاي دهه   پايه تجربه مشخص جنبش   

ها تهيه شده بود بـا         در آن  “ اسالم سياسي ” منفي و ارتجاعي نيروهاي موسوم به       
هاي حاكم در ايران، تركيه، مصر، سودان، و افغانستان، بـر             اشاره به عملكرد رژيم   

ضرورت مبارزه براي دموكراسي تاكيد داشت. بيانيه با اشاره مستقيم به استـفـاده               
 8ادامه  در صفحه 
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بـراي پـيـش بـردنِ         “  اسالم سياسـي  ” محيالنه امپرياليسم جهاني از     
هاي خود در منطقة حساس خاورميانه بر ضـرورت گسـتـرش               سياست

هاي منطقه نيز تاكيـد       منظور تقويت جنبش همبستگي با خلق       مبارزه به 
كـنـنـده از         حزب شـركـت     50ورزيد. اين قطعنامه از حمايت بيش از         

كشورهاي هر پنج قاره جهان در اجالس برخوردار شد. متن اين بيانيـه              
حمايت كننده از آن در اين شماره نامه مردم منـتـشـر               هاي  حزبو نام   

 14شده است. اجالس در پايان كار خود، قراري مبني بر حمايـت از                 
شـركـت     هاي  حزبابتكار مشترك در طول سال آينده را با توافق همه           
مـان، تـاكـيـد بـر            كننده به تصويب رساند. به پيشنهاد نماينده حزب        

هـاي زنـدانـي در          منظور آزادي سنديكاليست    دهيِ كارزاري به    سازمان
بـرادر    هاي  حزبهاي مشترك و هماهنگ       كشورهاي مختلف در برنامه   

تصويب رسيد. در پايـان    در ماه مه سال آينده، به مناسبت روز كارگر، به        
مناسبـت    اي به   كمونيست در مراسم ويژه     هاي  حزباجالس، نمايندگان   

صدمين سالگرد تولد رفيق آلوارو كونيال، رهبر فقيد حزب كمونيـسـت            
هزار تن از اعضا آن در استاديومي ورزشي در           15پرتغال، كه با شركت     

 قلب ليسبون برگزار شد، شركت كردند. 
 

 
 رفقاي گرامي،

حزب تودة ايران مايل است از اين فرصت استفاده كند و از كارگـروه      
ويژه ميزبان ما، حـزب كـمـونـيـسـت              دهندة اين نشست، و به      سازمان

الملـلـي     مين نشست بين  15پرتغال، براي فراهم آوردن امكان برگزاري       
احزاب كمونيست و كارگري تشكر كند. همچنين از همة احزاب بـرادر             

شـان در راه         كنيم كه نسبت به مردم ايران و مبارزة بغرنـج           تشكر مي 
صلح و دموكراسي و عدالت اجتماعي ابراز همبستگي انترناسيوناليستـي          

 كنند. اند و مي كرده
المللي احزاب كمونيست و كارگري در زمانـي          پانزدهمين نشست بين  

داري به سـر     شود كه جهان در يك بحران ساختاري سرمايه    برگزار مي 
جـانـبـة       برد كه نمود آن را به شكل ركود اقتصادي، فروريزي همه            مي
ثـبـاتـي       تر، و بـي      داري ضعيف   هاي اقتصادي كشورهاي سرمايه     نظام

بينيم. در چنين وضعيتي، تهديد به جنگ و            اجتماعي حاد در جهان مي    
هـا و       هـا و بـحـث          مداخله بيشتر از هميشه وجود دارد. سخنـرانـي       

هايي كه    ترين مسائل و موضوع     هاي جمعي ما در مورد مهم       گيري  نتيجه
امروزه طبقة كارگر جهاني با آنها روبروست، با توجه بـه تـجـربـه و                   

تواند ما را در اداي سهم خود در مبارزة          ارزيابي هر كدام از احزاب ما مي      
جهاني در راه صلح، پيشرفت و سوسياليسم مجهز كنـد. از ديـد مـا،                 
جنبش جهاني طبقة كارگر، شامل احزاب كمونيست و كارگري، نـقـش            

يي در تدوين و ارائه دادن يك جايگزين واقـعـي بـراي نـظـم                    عمده
زدة كنوني و تأمين و تضمين صلح جهانـي           اقتصادي ناعادالنه و بحران   

 دارد.
 رفقاي گرامي،

كننـد    داري تصديق مي    همه، حتّي هواداران معقول و منطقي سرمايه      
حل نشده باقي مـانـده        2008كه بحران مالي جهاني همچنان از سال        

است و هنوز هيچ تلقي روشني از اينكه اين بحران چگونه و چه موقـع               
نگاران و تفسيرگـران      پايان خواهد يافت وجود ندارد. بسياري از روزنامه        

كنند كه از آنجـا كـه بـراي             ها به اين واقعيت اشاره مي       و آكادميسين 
پيشگيري از وقوع بحراني ديگر، كار چنداني صورت نگـرفـتـه اسـت،        

 تر ديگري در پيش باشد. احتمال زيادي دارد كه بحران مالي جدي
يـي     داري، تسلط سرماية مالي و پديده       در قلب بحران كنوني سرمايه    

شـود.     ياد مـي  “ مالي شدن جهاني  ” قرار دارد كه امروزه از آن با عنوان         
گردد، يعني به زمانـي پـس از         باز مي   1970ريشه اين بحران به دهة      

كه نرخ ثابت مبادلة ارزي را لغو كـرد و            “  شوك نيكسون ” اصطالح    به

نامة برِتون وود كه ناظر و حاكم بر مبادلة مالي جهاني بود، پايـان       رسماً به توافق  
زدايي مالي زدند كه هدف از آن،         داد. پس از آن، ريگان و تاچر دست به مقررات          

حاكم كردن بخش مالي در امر كنترل اقتصاد كالن آمريكا و بريتانيا بود. سپس               
ها را در مقياس جهاني تحميل كردند. در آمريكا، سهم بخـش              زدايي  اين مقررات 

درصد افزايش يافت و سود بـخـش    8درصد به  5مالي در توليد ناخالص ملّي از   
درصد كل سود افزايش يافت. در بريتانيا، بخش مالي            40درصد به     7٫5مالي از   

درصد سهم ناخالص ملّي را به خود اختصاص داده بـود   13، 2008پيش از سال    
آمد. يكي ديگر از       هاي اقتصاد به شمار مي      كه بيشترين سهم در ميان همة رشته      

سازي متكي بـر بـخـش          هاي اين بازسازي اقتصادي در چارچوب جهاني        هدف
مالي، ضعيف كردن شديد موقعيت كارگران در درون اقتصـاد بـود. بـازسـازي                  

بـازار كـار     ” زدايي از مبادله و تجارت، و ايجاد           نوليبرالي تضمين كنندة مقررات   
بود كه در اساس به معناي وخيم شـدن          “ قدرت رقابت ” در خدمت    “ پذير  انعطاف

زمان، تغيير و تحريـف مـقـررات           سريع شرايط كار و زندگي كارگران است. هم        
انـد     هاي صنفي و كارگري بر جامعه تحميل شد، كه از جـملـه               فعاليت اتحاديه 

هـاي     قوانين تازه براي محدود كردن و حتي جلوگيري كـردن از اعـتـصـاب                
ضربـة اسـاسـي        1991تا    1989هاي    كارگري. فروريزي سوسياليسم طي سال     

تـر كـرد.        ديگري بود كه موقعيت زحمتكشان را از آنچه بود باز هم ضـعـيـف              
گـذشـتـه         سازي به پشتوانة بخش مالي در سه دهة         بازسازي نوليبرالي و جهاني   

كشـي آن       هاي بهـره  داري و شيوه تأثير دگرگون كنندة عظيمي بر رشد سرمايه    
داري و توزيع جهاني گسترده و سريـع          داشت. در نتيجه، ظرفيت توليدي سرمايه      

داري    آن به سطح و مقياس عظيمي رسيده است، ولي در عين حال سـرمـايـه                
تـرديـد بـه ايـن            ثبات هم شده است. ماركس و انگلس اگر زنده بودند بي             بي

جـامـعـة بـورژوازي       ” كردند كـه     اشاره مي “ مانيفست كمونيستي” ها در   عبارت
امروزين با مناسبات بورژوايي توليد و مبادله، با مناسبات بورژوايي مـالـكـيـت؛                

يي كه گويي به نيروي جادو چنين وسايل پرتواني براي توليد و مبـادـلـه                  جامعه
ماند كه ديگر از عهدة مـهـار كـردن            پديد آورده است، اكنون به جادوگري مي      

 “آيد. نيروهايي كه با وِرد و افسون از زير زمين احضار كرده است برنمي
، 1980زدايي مالي شديد مبتني بر الگوي اقتصادي نوليبرالي از سال              مقررات

و موقعيت انحصاريِ جهانيِ كنونيِ سرماية مالي، پيامدهاي سياسي و اقتصـادي            
يي دارد. در كشورهاي رشديافته، تمركز سرماية مالي نجومـي در               بسيار گسترده 

هاي مالي موسوم به      گسيختة انواع و اقسام فرآورده      پيوند با رشد و گسترش لگام     
هاي خصوصي و دولتي تسلط پيدا كـرده           هاي بخش   ، بر همة عرصه   “ مشتقات” 

پيكر تبديـل كـرده      داري اساساً اقتصاد جهاني را به كازينويي غول است. سرمايه 
 است كه در آن بورژوازي مالي هميشه برنده است...

هـاي    خوبي به اين امر نيز آگاهيم كه تشديد معضل          ما به عنوان كمونيست به    
هـاي    شرط  يي همراه با يكديگر يكي از عوامل و پيش          اقتصادي و نارضايتي توده   

ايم كه نارضايتـي      دهند. ما شاهد بوده      داري را تشكيل مي     الزم براي نفي سرمايه   
تواند مـورد   داري به چه سادگي مي   اقتصادي ناشي از ناتواني و درماندگي سرمايه      

فريبي (پوپوليسم) راست افراطي قرار بگيـرد و پـيـامـدهـاي                   برداري عوام   بهره
 1930و      1920هـاي      آميزي به بار آورد. ظهور فاشيسم در اروپا در دهه            فاجعه

هـاي     تا كنون، نـمـونـه        2008ميالدي و اينك در پي بحران عميق اقتصادي         
اند. ظهور احزاب فاشيستي در يونان، بريتانيا، آلمان و ديگر كشـورهـاي                گويايي

واقعي و آشكاري است. اين واقعيتي اسـت كـه                 اروپايي حاكي از تهديد كامالً    
اينك يك چرخش به راست سياسي در همة كشورهاي عمدة اتحـاديـة اروپـا                 

بر زحمتكشان،   “ ديكتاتوري اقتصاد بازار  ” صورت گرفته است كه در آنها تحميل        
هاي اساسي و عظيم همين الگوي اقتصادي بازار، همچنان ادامه            رغم شكست   به

تري به خود گرفته است. اخيراً نيروهاي          دارد. در آمريكا اين روند اَشكال افراطي       
زدند تا به هر وسيلة ممكـن از     “تعطيل كردن دولت”راست در آمريكا دست به  

 ادامه  پانزدهمين اجالس حزب هاي  ...

فرازهايي از سخنراني نماينده كميته مركزي حزب 
داري،  دربارة عميق شدن بحران سرمايه”تودة ايران: 

ها در مبارزه در  نقش طبقة كارگر، و وظيفة كمونيست
 “ها و زحمتكشان راه تحقق حقوق خلق

 9ادامه  در صفحه 
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دسـتـان و       يي براي تهي    هاي پزشكي پايه    امكان برخورداري از مراقبت   
 گيرند، جلوگيري كنند. آنها كه دستمزدهاي پاييني مي

تغييرهاي صورت گرفته در درون نظام اقتصادي مسلّط جـهـان بـه              
داشتـه   “ نيروهاي مولّد ” و   “ وسايل توليد ” نوبة خود تأثير چشمگيري بر      

كه در نهايت بر تركيب طبقة كارگر تأثير گذاشته است. تركيب طبـقـة               
كارگر ديگر آن طور كه ماركس و انگلس در قرن نوزدهم مشـخـص               
كردند، صرفاً محدود به كارگران صنعتي مرد نيست. طبقة كارگر اكنون           

يي است از طيفي از قشرهاي زحمتكش شـامـل            تر و آميزه    بسيار بزرگ 
شاغل، چه زن چه مرد. نظام اقتصادي نوليبرالي،           كارگران شاغل و نيمه   

كشي در تاريخ بشر است اما هنوز هم اساساً و             ترين شيوة بهره    پيشرفته
و تبديل آن بـه      “ ارزش اضافي ” به طور كامل مبتني بر بيرون كشيدن        

سود خصوصي است. در قلب و مركز اين فرآيند، مالكيت و انـحـصـارِ             
ابزار و وسايل عمدة توليد قرار دارد. در قرن بيست و يكـم، بـورژوازي          
انگلي مالي در سراسر جهان مالك ابزار و وسايل كليدي توليد است يـا              
آن را تحت كنترل دارد، يا هم مالك است و هم كنترل كننده. جمعيت               

درصد جمعيت، ولـي       1اين بورژوازي بسيار كم است، چيزي در حدود         
العاده پرقدرت است كه امكانات فراملّي زيادي براي نفـوذ            گروهي فوق 

ها دارد. در قرن بيست و يكـم،           گذاران و دولت    و مداخله در كار سياست    
هـاي فـنـاوري، از جـملـه               هاي صورت گرفته در زمينه      از پيشرفت 
شيمي براي    هاي نوين در ترابري، اطالعات، ارتباطات و زيست         پيشرفت

محو و نامشخص كردن پيوندهاي ميان طبقة كارگر و وسايل تـولـيـد              
ويژه تغييـرهـاي    هاي سريع در فناوري و به   استفاده شده است. پيشرفت    

صورت گرفته در ساختار مالكيت وسايل توليد، فرآيـنـدهـاي تـولـيـد                
ارزش و تبديل آن به سرماية خصوصي را بسيار پيچيده و تو در                اضافه

ترديد در سه دهة گذشته تغييرهاي چشمگـيـري در             تو كرده است. بي    
سرمايه داري صورت گرفته است ولي اصل بنيادين شـيـوه تـولـيـد                 

داري همچنان بدون تغيير مانده است كه كشـف آن تـوسـط                 سرمايه
ماركس، او را از ديگر دانشمندان اقتصاد سياسي متمايز كرد. تا هميـن              

هاي عظيمي كه در پيرامـون مـا رخ             رغم همة دگرگوني    امروز هم، به  
ناپذير (آنتاگونيستي) ميان سرشت جمعي كـار و         داده است، تضاد آشتي   

شيوة خصوصي مالكيت و سودورزي همچنان نيروي محركة نـهـايـي            
براي ايجاد تغيير و پيشرفت است. و در واقع اين تضاد در سطح جهـان           

 در حال شدت گرفتن است...
 

 رفقا،
داري به سركردگي اياالت مـتـحـد          نظام سرمايه   1980از اوايل دهة    

آمريكا و بريتانيا دست به تغييرهاي چشمگيري زده است تـا كـاهـش             
تر   نرخ سود را ترميم كند و خود را از سقوطي شتابنده در بحراني عميق             

آيد كـه كشـورهـاي         به اين سو به نظر مي       2008نجات دهد. از سال      
داري قادر نيستند حتّي بر سر يافتن يك راه چارة كلـي        پيشرفتة سرمايه 

هـاي     داري به توافق برسند. و تا امروز، بيشتر اقـدام            براي نظام سرمايه  
بهبود دهنده نه بر رفع بحران بلكه بر مهار آن در سطـح هـر كشـور                   

 “ هاي تسهيل پولـي  سياست” هاي رياضتي و  متمركز بوده است. برنامه    
هاي كشـورهـاي غـربـي و            هاي گوناگون، اساس سياست     در مقياس 

تر در برخورد با اين بحران بـوده اسـت.        بسياري از كشورهاي كوچك  
كشـور    190كشور از     133 “ برنامة توسعة سازمان ملل   ” مطابق گزارش   

تسهيـل  ” اند.     هاي دولتي خود را كاهش داده يا قطع كرده          عضو، بودجه 
تا كنـون،     2008به معناي انتشار پول الكترونيكي است. از سال           “ پولي

هـاي     بستـه ” در منطقة يورو به واسطة  “ تسهيل پولي” تريليون دالر  4
“ تسـهـيـالت پـولـي       ” گوناگون صرف شده است، و مجموع         “ نجات

تريليون دالر بـوده اسـت. در            4واسطه در آمريكا و بريتانيا بالغ بر          بي
شود: چرا در حالي كه راه منطـقـي            اينجا يك پرسش بنيادي مطرح مي     

هـاي دولـتـي در          رفت از اين بحران، صرف بودجه       بديهي براي برون  
گذاري ملّي و افزايش اشتغال همـگـانـي اسـت، در عـوض،                   سرمايه

توانند يا مايل نيستند از الگوي        داري عمده هنوز نمي     كشورهاي سرمايه 
شكست خوردة نوليبرالي رو بگردانند؟ بخش مهمي از پـاسـخِ ايـن                

سازي مالي در قلب و مركـز اقـتـصـاد و                پرسش اين است كه جهاني    
دستگاه سياسي اين كشورها نفوذ كرده است و بنابراين دستگاه سياسي           

تواند (يا هر دو) در برابر اين بـورژوازي              خواهد يا نمي    اين كشورها نمي  

فراملّي بسيار پرقدرت بايستد و با آن مقابله كند. توجه به اين نكته مهـم اسـت               
كه همة بازارهاي كاال اسير و گروگان سرماية مالي و انواع و اقسـام بسـيـار                    

، 2008هستند. در سـال       “  آپشن” و   “ سوآپ” سودآور مشتقات مالي قماري مثل      
زدنـد، در       تريليون پوند انگليس تخمين مي      600ها را     ارزش اسمي اين فرآورده   

دهـم     حالي كه در آن زمان كل توليد ناخالص ملّي كشورهاي جهان تقريباً يـك  
 اين رقم بود... 

هاي متفاوتي به خود  ... به اعتقاد ما مبارزه در راه پيشرفت و سوسياليسم شكل     
هاي بنيادي مشتركي نيز وجود دارد كه در نـهـايـت               گيرد اما اصول و هدف      مي

هـا     تعيين كنندة موفقيت يا شكست ماست. وظيفة مهم پيشِ روي كمونيـسـت             
تلفيق مبارزه براي كسب حقوق دموكراتيك و عدالت اجتماعي است. به منـظـور     
تغيير دادن توازن نيروها به سود يك دگرگوني مترقي، يك حلقة پيوند ساختاري             
مهم وجود دارد كه همواره بايد در مبارزة ما در نظر گرفته شود، و بر اهميت آن                  

داري جهاني، با گردانندگان سـيـاسـي آن و امـپـراتـوري                   تأكيد شود. سرمايه   
رحم است. با نگاهـي   اش، حريفي بسيار پرقدرت و هشيار و كاردان و بي يي  رسانه

روشني حـاكـي از تـوازن            توان ديد كه واقعيت به      به وضعيت خاص كنوني مي    
تـريـن      داري است. بنابراين گرد هـم آوردن گسـتـرده               نيروها به سود سرمايه   

داري    المللي براي شكست دادن سرمايـه       هاي ممكن در سطوح ملّي و بين        جبهه
سازي مالي و ديـكـتـاتـوري بـازار آزاد مـخـرج                     اهميت حياتي دارد. جهاني    

المللي به وجـود آورده         يي و بين    هاي متعددي در سطوح محلي، منطقه       مشترك
كند كه بايد از      است. نياز عيني، و نه صرفاً تحليل نظري است كه به ما حكم مي              

اند بـهـره       سازي مالي صدمه ديده     منافع مشترك طبقات و اقشاري كه از جهاني       
آميز آن، و بـاز          داري و شكست دادن موفقيت      بگيريم. تنها راه پيكار با سرمايه      

هـاي الزم بـر پـايـة              كردن راه به جلو، به سوي سوسياليسم، تشكيل ائتالف   
يافتني به سود طبقـة كـارگـر           هاي دست   هاي مشخص و معين و هدف       موقعيت

گذرد، و هـدف مشـخـص و             هاي كليدي معيني مي     است. اين پيكار از مرحله     
دستيابي و شكـل ائـتـالف       هاي قابل عوامل ذهنيِ هر مرحله تعيين كنندة هدف     

 تاكتيكي براي ايجاد يك جهش بزرگ كيفي است.  
 

 بررسي اوضاع ايران
گذراند كه در آن جـنـبـش           ايران در حال حاضر دوران بسيار پر تحولي را مي         

يي حساس رسيـده   مردمي با هدف صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي به مرحله 
خـواهـان و        است. رژيم واليي ايران كه كشور را بـه زنـدانـي بـراي آزادي                  

حل   خواهان تبديل كرده است، نشان داده است كه قادر به ارائة هيچ راه              دگرگوني
هاي اقتصادي و اجتماعي و سيـاسـي كشـور نـيـسـت.                  مناسبي براي دشواري  

المللـي    هاي صندوق بين    هاي اقتصادي نوليبرالي رژيم همخوان با نسخه        سياست
بار آمريكا و متحدانش در       هاي گسترده و فاجعه     پول و بانك جهاني است. تحريم      

اتحادية اروپا اقتصاد كشور را فلج كرده است، كاركرد عادي واحدهاي توليدي و       
ها را مختل كرده است، و موجي از بيكاري و گراني كاالها بـه دنـبـال                    كارخانه

هـاي     ها از خدمات و كاالهاي اساسي، از جمله حـامـل            آورده است. حذف يارانه    
ويژه ساكنان شهرها را تباه كرده است و آنهـا را              انرژي، زندگي مردم عادي و به     

وفقه ادامه داشته است      سازي بي   در تنگدستي و مضيقه قرار داده است. خصوصي        
هاي اقتصاد را در بر گرفته است و اكنون حتّي به صنعت نفت هـم           و همة عرصه  

رغم سركوب وحشيـانـة هـمـة نـيـروهـاي                رسيده است. رژيم واليي ايران به      
خواه و دموكراتيك كشور و كنار زدن هواداران اصالحات واقعي در درون                ترقي

 ساختار رژيم، همچنان با بحران جدي حقانيت سياسي دست به گريبان است.
احتمال وقوع يك انفجار اجتماعي در كشوري كه بر اثر سـركـوب داخـلـي،                 

هاي گسترده و تهديد خارجي به مداخله ويران شـده             بحران اقتصادي، و تحريم   
است،به طور جدي رو به افزايش بوده است. در چنين فضا و شرايطي بـود كـه                   

يي از پيش معلوم، به اسـتـقـبـال        ريزي شده و نتيجه     رژيم با روندي كامالً برنامه    
دقت مهندسـي شـدة        رفت. انتخابات به     1392انتخابات رياست جمهوري خرداد     

داند   رياست جمهوري منجر به انتخاب حسن روحاني شد كه خود را اعتدالگرا مي            
خوردة رژيم واليي است. هدف اصلي رئيس جمهور جـديـد               و از طرفداران قسم   

سازي روابط و پيوندهاي ديپلماتيـك بـا           كننده و عادي    هاي فلج   برداشتن تحريم 
 آمريكا بوده است.

يـي تـازه در          ايجاد دوره ” روحاني برنامة كارش را آشكارا اعالم كرده است:          
او همچنين اعالم كرده است كه رهبـري       “  روابط ميان مردم ايران و بقية جهان.       

 داده است.“ اختيار كامل”كار كشور براي تعامل با آمريكا به او  مذهبي محافظه
ويژه اگـر      المللي هستند، به    هاي بين   اكثريت مردم ايران خواهان كاهش تنش     

 هاي اقتصادي بشود.   منجر به لغو تحريم

 ادامه  پانزدهمين اجالس حزب هاي  ...

 10ادامه  در صفحه 
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محور و متكي به صادرات نفت خام دارد و بـه             ايران اقتصادي واردات  
هـاي     شدت به دالر وابسته است. همين امر باعث مؤثر بودن تحـريـم             

اقتصادي بر آن بوده است. اقتصاد ايران ساختاري نابهـنـجـار دارد و                 
هـاي    است كه در واقع اسير و گروگان گروه        “ اقتصاد رانتي ” يي از     نمونه

انگلي پرقدرتي است كه از راه معامالت قماري و امـالك سـودهـاي                
هاي غيرتوليدي و ويرانـگـر ايـن           برند. نقطه اتكاي فعاليت      عظيمي مي 

ها، صادرات نفت خام و كسب دالر، و در ازاي آن واردات مقـاديـر                گروه
عظيمي كاالهاي مصرفي و كشاورزي است. ائتالفي نامقـدس مـيـان              

داري تجاري    بورژوازي بوروكراتيك پرقدرت كشور از يك سو و سرمايه        
 از سوي ديگر ضامن ادامة اين ساختار پرسود بوده است...

هـاي     تضاد عمده در ايران، تضاد ميان منافع مردم و منافع اليگارش          
اقتصادي و نخبگان سياسي پرقدرتي است كه متولّيان يك اقـتـصـاد               

توان با آن     شدت فاسد، ناعادالنه و پرسودند. اين تضاد را نمي           سياسي به 
اش دارد حل كرد، و در    تغييرهاي سطحي و ظاهري كه رژيم در برنامه       

واقع تهديدي فزاينده براي بقاي ديكتاتوري حاكم است. ساختار قـدرت     
هاي كليدي قدرت با تمـام قـوا بـا            در ايران بسيار پيچيده است. جناح      

گيرند ولي با وجـود       روي يكديگر قرار مي     كنند و روبه    يكديگر رقابت مي  
شوند، هـمـه در زيـر           اين، وقتي كه با چالش جدي خارجي روبرو مي    

در يك صف و در كنار يكـديـگـر قـرار        “ واليت فقيه” حكومت مطلق   
وجود داشتـه    “ تغيير رژيم ” دانند كه اگر خطر       خوبي مي   گيرند. آنها به     مي

باشد، آن خطر از سوي مردم ايران است كه خواهان دموكراتيك كردن            
اقتصادي بنيادي هستند. به همـيـن        -كشور و ايجاد تغييرهاي اجتماعي    

اش را بـه      ها و تضادهاي داخلي     دليل است كه رژيم ايران همة دشواري      
كند و اكنون نيز      نيروهاي بيرون از مرزهاي كشور مرتبط و منسوب مي        

در پي آن است كه با معامله با غرب موقعيت خود را تحكيم و تقـويـت                 
 كند.

هاي اقتصادي نوليبرالي دولت روحاني ادامة همان روندي است           برنامه
سال گذشته در كشور غالب بوده است و در صـاف كـردن                 25كه در   

مسير براي رسيدن به نوعي تفاهم و سازش با غرب نقش مهمي دارد.              
بازسازي اقتصادي نوليبرالي تا همين امروز هم منجر به ايجاد بـخـش        
مالي خصوصي پرقدرت و بزرگي شده است. توجه به اين نكته هم مهم        

طلبان راستگراي و     است كه هيئت دولت روحاني خود متشكل از اصالح        
 يي است... نوليبرال هاي كارآزموده

حزب تودة ايران از كاهش تنش ميان آمريكا و ايران پشـتـيـبـانـي                 
هاست كه خواستار مـذاكـره و يـافـتـن             كند. حزب ما اكنون سال    مي
ها بر پاية منشور سازمان ملل متـحـد و             هايي براي همة مناقشه     حل  راه

المللي است. اما ما خواهان آنيم كه هر مذاكره و گفتگـويـي                قوانين بين 
به صورت شفاف و با حفظ منافع حياتي مردم ايران صـورت بـگـيـرد.                 
رژيم واليي ايران كشور ما را در موقعيت سياسي و اقتصادي ضعيـفـي              
قرار داده است. نبايد گذاشت كه آمريكا و متحدان آن از اين فـرصـت                 

بـرداري     براي به پيش بردن نقشة امپرياليستي خاورميانة جديد بـهـره           
 كنند.

 رفقاي گرامي،
گام كليدي بعدي رو به جلو در جامعة ما در ايران، گذار از ديكتاتوري              
به مرحلة دموكراتيك ملّي است. اين گذاري انقالبي است و به ائتالفي             
گسترده از طبقات و اقشاري نياز دارد كه از لحاظ توسعة اقتصادي ملّي             
و دموكراتيك كردن بنيادي جامعه منافع مشتركي دارند. اين جـبـهـة               

هاي دموكراتيك را با عـدالـت اقـتـصـادي و                 متحد اگر نتواند آزادي   
اجتماعي درآميزد، نخواهد توانست موفق شود. يك عامل كلـيـدي در              
اين راه، حق تشكّل واقعي و آزاد بودن سنديكاهاي مستقل براي مبارزه            

هاي كليدي طبقة كارگر است. بنابراين، در مـركـز هـر                در راه خواست  
هاي بنيادي، طبقة كـارگـر      ي براي ايجاد دگرگوني“ جبهة متحد خلق  ” 

يـي از       قرار دارد كه به نوبة خود متشكل است از طـيـف گسـتـرده                
هاي زحمتكش جامعه. در ايران، گذار به مرحلة دموكراتيك ملّـي              بخش

هايي است كه حتّـي مـمـكـن اسـت               ناگزير مستلزم برقراري ائتالف   
هايي از بورژوازي ملّي توليدي صنعتي را نيز در بـر گـيـرد كـه             بخش

هاي مالـي     منافعش از سوي نوليبراليسم، بورژوازي كمپرادور و اليگارش       
شود. در اينجا بايد اين گـفـتـة            مستبد مسلّط بر اقتصاد ايران تهديد مي      

ما همه انقالب را به بورژوايي و سوسياليستـي         ” لنين را به ياد آوريم كه       

كنيم؛ ما همه بر نياز مطلق به تمايز ميان اين دو اصرار داريم. اما                 بندي مي   طبقه
توان انكار كرد كه در طول تاريخ، عناصر خاص و منحصر به فرد اين دو                  آيا مي 
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 رفقاي گرامي،
هاي نوليبرالـي     ترين سياست   پيكار عليه نيروهايي كه ايران را در معرض خشن        

اند، در صدر مبارزة حزب تودة ايـران قـرار       و بورژوازي اليگارشي حاكم قرار داده     
دارد. هدف راهبردي درازمدت ما، تقويت ايجاد شرايطي در ايران است كه براي              

اقتصادي الزم است. به اعتقاد مـا، مـوفـقـيـت        -هاي بنيادي اجتماعي  دگرگوني
مبارزة مردم در راه دموكراسي و عدالت اجتماعي شرايط را براي ادامة پـيـكـار                 

خوبي آگـاهـيـم كـه          كند. ما به     مردم در راه گذار به سوي سوسياليسم آماده مي        
دستيابي به اين هدف به توازن مناسب نيروها در سطح منطقه و جـهـان نـيـز                   

كشور ما وابسته به اين است كه نـيـروهـاي                بستگي دارد. ما معتقديم كه آيندة      
گـفـتـه داشـتـه         گانة پيش هاي پنج پيشرو در ايران چه رويكردي نسبت به نكته      

) 2013ايران در كنگرة اخيـر خـود (فـوريـة                   باشند. در اين زمينه، حزب تودة      
هاي خود را به روشني تنظيم كرده است. مبارزة ما براي ايجاد تـغـيـيـر                    سياست

آغاز شده است و در جريان است. در اين مبارزة بسيار دشوار و نابرابر، ما به طور                  
 مبرمي به بيشترين همبستگي انترناسيوناليستي بدون قيد و شرط نياز داريم.

 زنده باد انترناسيوناليسم!
 زنده باد سوسياليسم!

 پيروز باد مبارزه در راه صلح و ترقي!
 سپاسگزارم.

 
 

هاي خاورميانه در راه صـلـح،          ملّت    قطعنامة همبستگي با مبارزة   
 دموكراسي و پيشرفت

 
مـيـن نشـسـت       15ما احزاب كمونيست و كارگري امضاكنندة زير كـه در             

تـا   17(   2013نوامبر  10تا  8المللي احزاب كمونيست و كارگري در روزهاي       بين
) در ليسبون شركت كرديم، نگران وضعيت خطرناكي هستيم كه در            92آبان    19
هاي اخير در منطقة خاورميانه پيش آمده است. ما همچنين نقشي را كـه                   سال

كنند، مـورد تـوجـه قـرار            نيروهاي ارتجاعي اسالم سياسي در منطقه بازي مي       
داديم. عملكرد اين نيروها در كشورهاي خاورميانه، از سودان تا افـغـانسـتـان و        

شـان در راه        ها در مبارزه    ايران، عليه منافع جنبش زحمتكشان براي بسيج توده       
 صلح، عدالت اجتماعي و پيشرفت بوده است.

آمريكا و متحدانش در اتحادية اروپا از رخدادهاي سياسي در منطقة خاورميانه            
سازي به قصد توجيه دخالت نظامي مستقيم و غيرمستقـيـم در آن                 براي زمينه 

هـاي     ها مردمـي بـراي دگـرگـونـي            منطقه، و ضعيف و منحرف كردن آرمان      
در  “ اسـالم سـيـاسـي      ” اند. ظهور و رشد         برداري كرده   دموكراتيك واقعي، بهره  

اسـت كـه      “ خاورميانة جديـد  ” ناپذيري از نقشة      منطقة خاورميانه، بخش جدايي   
آمريكا و اتحادية اروپا در صدد عملي كردن آنند. نيروهاي اسالمگراي ارتجاعـي   

مانـنـد     با برخورداري از حمايت مستقيم و غيرمستقيم متحدان وفادار امپرياليسم         
اند نفـوذ خـود را در شـمـاري از                  تركيه و عربستان سعودي و قطر، توانسته      

 كشورهاي تحكيم و تقويت كنند.
گيري از بحران اقتصادي كنوني جـهـان      نيروهاي راستگراي ارتجاعي با بهره 

فريبانه ديكتاتوري خود را تحكيم كنند و          اند با استفاده از شعارهاي عوام       توانسته
اسـالم  ” هـاي مـخـتـلـف           نيروهاي پيشرو را در هم كوبند. در خاورميانه، گونه      

انـد تـا تسـلـط            از بحران اقتصادي و فقر فزايندة مردم استفاده كرده         “ سياسي
سـخـتـي       ها را بـه     ويژه كمونيست   سياسي به دست آورند و نيروهاي پيشرو و به        

 سركوب كنند.
از ديد ما، نيروهاي اسالمي سياسي از طالبان در افغانستان و رژيم واليـي در          

المسلـمـيـن در        ايران گرفته تا حزب اسالمي عدالت و توسعه در تركيه و اخوان           
هاي   مصر و دولت اسالمي در سودان همگي اساساً عليه خواست و منافع جنبش            

هايي ميان نيـروهـايـي        رغم وجود تفاوت    كنند. از ديد ما، به       زحمتكشان عمل مي  
هاي آنـهـا    هاي كليدي سياست كنند، مشخصه كه اسالم سياسي را نمايندگي مي 

اعتنايي به عدالت اجتمـاعـي واقـعـي.            عبارتند از خوار شمردن دموكراسي و بي      
هـاي خشـن        كارگيري شـكـل      كارنامة عمل آنها نشان دهندة تعهد آنها در به        

 الگوهاي اقتصادي نوليبرالي در حمايت از منافع ثروتمندان و قدرتمندان است.
هاي خاورميانه و نيروهاي دموكراتيـك        ما بر حمايت كامل خود از مبارزة ملّت       

هاي سركوبگر و ارتجاعي مستبد و در راه         و پيشرو و احزاب كمونيست عليه رژيم      

 ادامه  پانزدهمين اجالس حزب هاي  ...

 11ادامه  در صفحه 
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 آن  در  كـه   ارتـش،   پيشين  فرمانده  و  بلندپايه  افسران  شامل  بازنشسته،
 و  را خـواسـتـار گـرديـده          مادورا  دولت  جايگزيني  براي  نظامي  دخالت
 بـلـكـه     نظامي  كودتاي  يك  نبايد”   اقدامي  چنين  كه  است   شده  مدعي
 كننـده اسـت.      نگران  ،“ شود  گرفته  نظر  در  ملي  حاكميت  حق  از  دفاع

 هـا]  انتخابات[شهرداري   اين  كه،  كنند مي  القا  اين طور   مخالف  نيروهاي
 ايـن   دادن  رواج  پـي   در  هـا   آن  است.   مادورا  دولت  اي برضد   پرسي همه

 دولـتـي    برپايـي   به  [در اين انتخابات] بايد      مادورا  شكست  كه  اند  نظريه
 مجـلـس   در نمايندگان سوم از دو اينكه به توجه با شود. منتهي  جديد
 23  از  مـحـلـي     شـوراي   22  فرماندار، و    23  جمع  از  فرماندار  20ملي،

ها،  عالوه بر اين    تعلق دارند، و    شوراي محلي به طرفداران دولت[مادورا]      
جـمـهـوري      رياسـت   ساله  يي شش   دوره  او براي   مادورا  اخير  پيروزي  با

 دانسـت.   پـايـه     بي  توان مي  را  يي نظريه  رواج چنين   انتخاب شده است،  
 ائـتـالف    كـه   دهـنـد   مـي   نشـان   اخـيـر    هاي نظرسنجي  آن،  بر  افزون

 خـواهـد    خود  آنِ  از  را  منتخب  شهرداران  اكثر  دولت[مادورا]،    طرفداران
 .كرد
 مخالف با   نيروهاي  دمكراتيك  ضد  بخش  هاي فعاليت  زياد  احتمال  به
 خـود   بـه   تـر  منـفـي    و  پرواتر  بي  شكلي  آتي  هاي هفته  در  مادورا  دولت
 پـيـشـبـرد      در  شـان    راستي  دست  حاميان  و  ها  آن  اگر  و  گرفت،  خواهد
 دمكراسي  روند  در  ناگوار  بسيار  گردي شوند، عقب   موفق  شان  هاي طرح

 نمـونـة    مانند  شد و درست    خواهد  آغاز  ونزوئال  در  اجتماعي  پيشرفت  و
 خواهيم  ناصالح  رسيدنِ رژيمي   قدرت  به  شاهد  ما  پيش،  سال  40  شيليِ

 در  ونزوئـال   مردم  اكثريت  سود  گذشته به   سال  15  دستاوردهاي  بود كه 
 پايمـال   اقتصادي را   و  سياسي،  اجتماعي،  دمكراتيك،  حقوق  هاي زمينه
 .كرد خواهد
 كشـتـه    شمار  و  كشيد  درازا به  سال  17  پينوشه  ديكتاتوري  شيلي،  در

 تـرتـيـب     شود. بدين  مي  برآورد  نفر  هزار  10 زماني بازه اين در  شدگان
 يـا   روي   پـس   صـورت   است. در   كننده  نگران  بسيار  ونزوئال  در  شرايط
با  التين  آمريكاي  تمام  در  پيشرفت  سير  در ونزوئال،   كنوني  روند  توقف 

 .شد خواهد رو روبه هولناك پيامدهايي
 بسـيـاري    اهـمـيـت     از  ونزوئـال   منتخبِ  دولت  با  جهاني  همبستگي

 در”   گفت  زماني  در  لوتركينگ  مارتين  كه  است. همان طوري     برخوردار
 را  مـان    دوستـان   بلكه سكوت   را،  مان دشمنان  سخنانِ  نه  ما  راه،  پايانِ

 “آورد. خواهيم ياد به

 ادامه  سايه شيلي بر سر ...

 ادامه اعدام ها را متوقف كنيد ...

ترس و وحشت در جامعه پديد آورد و مقاصد خود را عـمـلـي سـازد.                  
جويانه اخير زندانياني در استان سيستان و بلوچستان و           هاي انتقام   اعدام
يي از فعاالن سياسي در استان كردستان و آذربـايـجـان غـربـي،                  عده

سازند كه براي پيشـبـرد        ماهيت عميقاً ضد انساني رژيمي را آشكار مي       
سركوب، شكـنـجـه، و اعـدام روي              ها و منافع خود همواره به       هدف
فقيه در عـرصـه خـارجـي،            ولي “ نرمش قهرمانانه ” آورد. سياست      مي
وفصل مسايل با غرب و در عرصة داخـلـي ادامـة سـركـوب و                     حل
 دهد. كارگيريِ خشونت معنا مي به

شـدت     عقيـدتـي را بـه         -حزب توده ايران، اعدامِ زندانيان سياسي     
 -را سياستي هدفمند ازسوي نهادهاي نـظـامـي            كند و آن    محكوم مي 

منظور رويارويي با خواست مردم ميهن ما براي تغيير و دست             امنيتي به 
 كند.  يافتن به آزادي و عدالت اجتماعي ارزيابي مي

خـواه،     دوست و تـرقـي       صدا با همه نيروهاي ميهن      راه و هم    ما، هم 
هر شكل و      هاي اخير، لغوِ مجازات اعدام به       ضمن محكوم كردن اعدام   

 هر دليل را خواستاريم. مجازات اعدام بايد از قوانين حذف شود! به
 

 ها را خواستار شويم! يي متحد توقف اعدام با مبارزه
 

 ادامه  پانزدهمين اجالس حزب هاي  ...

كنيم و با     دموكراسي، حاكميت ملّي و عدالت اجتماعي تأكيد مي           صلح، آزادي، 
 كنيم. اين مبارزه اعالم همبستگي مي

 
 حزب توده ايران

 حزب كمونيست سودان
 حزب كمونيست مصر

 حزب كمونيست سوريه
 حزب دموكراسي و سوسياليسم الجزاير

 حزب كمونيست عراق
 حزب كمونيست لبنان
 حزب مردم فلسطين

 تريبون دموكراتيك مترقي بحرين
 حزب كمونيست جمهوري آذربايجان

 حزب كمونيست تاجيكستان
 حزب كمونيست پاكستان
 حزب كمونيست تركيه

 حزب كمونيست اسرائيل
 حزب كمونيست استراليا

 حزب كمونيست آفريقاي جنوبي
 حزب كمونيست هندوستان

 حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست)
 حزب كمونيست سريالنكا
 حزب كمونيست بريتانيا
 حزب كارگران بلژيك

 حزب زحمتكشان مردم مترقي قبرس (آكل)
 بوهمي و موراوي (جمهوري چك) حزب كمونيست

 حزب كمونيست فنالند
 حزب كمونيست فرانسه

 حزب كمونيست دانمارك
 حزب كمونيست در دانمارك

 حزب كمونيست آلمان
 حزب كارگران (كمونيست) مجارستان

 حزب كمونيست ايرلند
 حزب كارگران ايرلند

 حزب كمونيست هاي ايتاليا
 حزب كمونيست مالتا

 حزب كمونيست نوين هلند
 حزب كمونيست نوروژ
 حزب كمونيست پرتغال
 حزب كمونيست لهستان

 حزب ائتالف سوسياليستي روماني
 حزب كمونيست فدراسيون روسيه

 حزب كمونيست اتحاد شوروي 
 حزب كمونيست اسپانيا

 حزب كمونيست نوين يوگسالوي
 حزب كمونيست برزيل
 حزب كمونيست كانادا  
 حزب كمونيست شيلي
 حزب كمونيست كلمبيا

 حزب كمونيست گوادولوپ
 حزب ترقي خواه خلقي گويان 

 حزب كمونيست مكزيك
 حزب كمونيست پاناما

 حزب كمونيست اياالت متخده 
 حزب كمونيست اوروگوئه

 
 
 



 934شمارة    1392آبان ماه  27شنبه دو   12

 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           
 00 500 100كد بانك:                     

 790020580شماره حساب:              
IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80 
BIC: BELADEBEXXX  

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 934 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

18 November 2013 

 8  آذرمـاه(     17روز     ونـزوئـال    هـاي  شهـرداري   انتخابات  برگزاريِ  تاريخ
 را  شهـرهـا    همه  و  است  سراسري  انتخابات  است. اين    شده  تعيين  دسامبر) 
 نـيـروهـاي     ائتالف  از  نامزدهايي  انتخاباتي، هم  فرآيند  اين  گيرد. در   دربرمي
 پـر   ِ   دمـكـراسـي     در  كشـور،   سـراسـر    در  چـاوز   طـرفـداران    وهـم   راست
 شهـرداري،   انتخابات .جانبه سرگرمند فعاليت همه  به  ونزوئال  وخروش  جوش

  شـرايـطـي     در  اسـت،   چاوز  هوگو  درگذشتاز  پس  انتخابات  نخستين  كه
 نخستيـن   همچنين  و  گيرد، مي  انجام  اخير،  انتخابات  ديگر  با  متفاوت  بسيار

 نتيجـه   به  گرا راست  نيروهاي  بار خشونت  واكنش  از  پس  است كه   انتخاباتي
 شـود.        برگزارمـي   -سال گذشته  آوريل  ماه  در  -جمهوري رياست  انتخابات
انتـخـابـات      در  شكست  از  پس  ونزوئال  دمكراتيك  ضد  و  مخالف  نيروهاي
 زيـر   به  براي  را  تنگاتنگ  رقابت  اين  نتيجه  كردند  تالش  جمهوري،  رياست
دهـنـد.     كشور، دستاويز قرار    اين  جمهوري  رييس  مادورا،  نيكوالس  كشيدن

 گواهي  و  مدرك  هيچ گونه   نتوانستند  كردند، ولي   تقلب  به  متهم  را  او  ها  آن
 رهـبـر    كاپريلس، هنريكه اين، باوجود .فراهم كنند خود ادعاي اثبات  براي
 خود  دلي  دق”   هك  خواست  خود  هواداران  از  راست]،   ائتالف [نيروهاي    اين
 از سوي مخالـفـان    ناآرامي  موجي از  فراخوان،  اين  به دنبال“  .كنند  خالي  را
 از  شـمـاري    گناه كشـتـه و       بي  انسان  نفر  13  آن  نتيجه  در  كه  افتاد  راه  به

 بهداشـتـي و سـتـادهـاي           مركزهاي  به   شدند،  كشيده  آتش  به  خودروها
بلـنـد     مسئوالن  از  برخي  سكونت  محل  و  برده شد،   كشور يورش   انتخاباتي

  زده شد.  آتش را دولت پايه
خود[مبنـي بـر        بي پايه  اتهام  براي  كردند تا   تالش  همچنين  نيروها  اين

 روي،   ايـن   پا كـنـنـد. از          و  دست  المللي بين  پشتيباناني  تقلب در انتخابات]،   
 سياستمـداران   و با   آغاز كردند   دنيا  به دور   سفرهايي  ائتالف  اين  از  رهبراني
حـزب    از  افراطـي   راستيِ دست  سناتور  نووا،  جووينو  همچون  اي  راستي  دست

 عـمـل   به  ديدارهايي  شيلي،  مجلس  در(UDI) “ دمكراتيك  مستقل  اتحاد” 
 پـيـنـوشـه،      و يـاري     تشويـق   با  حزب  ِ اين تأسيس  و  دهي  آوردند. سازمان  

 دوران  نـووا در     جـوويـنـو     گرفت. سـنـاتـور       انجام  شيلي،  پيشين  ديكتاتور
 بـيـن    دولت پينوشه   آبروي بي  و  رسوا  كارگزاران  از  يكي  نظامي  ديكتاتوري

 راستـگـريـان     با  پيوندي  چنين  داشتن .است  بوده1982  و  1979  هاي سال
 همـانـنـد     -ونزوئال  دولت  مخالفان  اكنون،  هم  كرد.   توان درك  را مي   شيلي

 در حـكـم      اقـتـصـادي     جنگـي   به  شيلي،  در  شان پيش  سال  40  همتاهاي
 دولـت   كشـيـدنِ    بـه زيـر      ثبات كـردن و     بي  منظور  به  راهبردي  يي  برنامه
 .اند زده مادورا دست جمهور رييس
دامن زدن بـه      شان به   ترفندآميز  شگردهاي  با  راستي دست  هاي گروه  اين
بـه    روزمـره و حـملـه         هـاي    نيازمندي  ديگر  و  حياتي  غذايي  مواد  كمبود

 هـاي  پااليشگاه  و  مترو،  رساني، برق  هاي كارخانه  مانند  اي  كليدي  تأسيسات
 هـاي  بـرنـامـه     اجراي همان   تكرار  ها نشانگر   اقدام  اين  .زنند مي  دست  نفت

 اسـت   شيلـي   در مورد -آمريكا  پيشين  جمهوري  رييس  -نيكسون  راهبرديِ
بـراي    يـا   از برآمدن و    جلوگيري”   و “ اقتصاد  درآوردنِ  فغان  به”   قصد  به  كه
 شيلي  در  كه  همان گونه  .شدند  گرفته  كار  به “ آلنده  سالوادور  كشيدن  زير  به
وجـود     به  براي  همگاني  هاي رسانه  راستي در  دست  هاي روي داد، گروه    هم

 پـذيـرتـريـن       آسيـب   و  ترين محروم  ميان  در  زدگي  دل  و  سردرگمي  آوردن
 اند. كرده  آغاز  رواني را   متوسط جنگي   قشرهاي  طور  همين  و  مردم  هاي توده

 اي انتقـادي،    بررسي  گونه  هيچ  بدون  و  ميل  با  نيز  غرب  همگاني  هاي رسانه
 زيـر   هايـي   سر مقاله   گذشته،  ماه  همين  در  كنند.   پشتيباني مي   كارزار  از اين 
 پسـت،   واشنگتن  ، در “ درون  از  هايي  تركش  مسير  در  ونزوئال،”   هاي:   عنوان

 در  مـرج   و  هـرج ” و     نيوز،  هرالد  ، در ميامي“ ونزوئال  در  و درماندگي يأس” 
 نشـريـه    منتشـرگـرديـدنـد.       ديگري،  از  پس  يكي  ، در تايمز مالي،   “ ونزوئال
 متـحـده    اياالت  آيا”   زير عنوان:    را  هايي  مقاله  [آمريكا] نيز     خارجي  سياست
 .رسانيد چاپ ، به“دارد؟ آمادگي ونزوئال فروريزي براي

آلنده  سالوادور  زير كشيدن   به  رويدادهاي متن و حاشية     در  كه  همان گونه 
 ايـاالت   شد، تـأثـيـرگـذاري       ديده -شيلي منتخب مردم جمهوريِ رييس  -

 در   .كـرد   مشـاهـده    تـوان  ونزوئال هم مي    رويدادهاي  در  اين بار   را  متحده
 هـا  ميليـون   جايي جابه  با  معيني  افراد آمريكا، خارجي گذاري سياست  دستگاه

 مخالـفـان    دست  به    ها  رساندن آن   و  از مردم   شده  آوري جمع  از ماليات   دالر
 ديـگـر    كشـورهـاي    داخلـي   امور  در  اي، فعاالنه  رسانه  و  اجتماعي،  سياسي،
 جهـت   در  كه  هايي كوشش جمهوري ونزوئال، كنند. مادورا، رييس مي  دخالت

 هدف  كه،  اعالم داشت  و  نكوهش كرد  گيرد مي  انجام  كشور  ثبات كردنِ  بي
 بـلـكـه     انـتـخـابـات،      فرآيند  در  فعاليت  نه  ونزوئال  گراي راست  هاي نيروي

 .است “شورش و نظمي بي” برانگيختن
 اكـنـون    كـه   پيشين[چـاوز]،     جمهوري  رييس  رانگل، معاون   ويسنته  حوزه
 كـردن   پـيـاده    مخـالـفـان   “ داد:   آيد، هشدار   مي  شمار  به  معتبر  نگاري روزنامه
 جـنـبـش     مشخصي در    به رهبران   سوءقصد  قبيل  از  هايي تروريستي   اقدام

 هـاي    حملـه   همچنين  و  بلندپايه  نظامي  افسران  و  وزيران،  چاوز،  هواداران
 دولت، تأسـيـسـات      نفتي  تأسيسات  برقي،  هاي اتوبوس  مترو،  به  تروريستي

 سـر   در  را  بـرق   تـأسـيـسـات      غـذايـي، و      مـواد   هاي فروشگاه  رساني، آب
 مخالفـان   ميان  گفت كه،   باره  اين  در  ونزوئال  جمهوري  رييس “ .پرورانند مي

 مـردم   از  هـايـي   بـخـش    هايي افراطگرايانه در بيـن  اقدام  با  كه اند  نيروهايي
 تنگنـاهـاي    از  گيري بهره  با  “ كامل[كشور]    فروپاشاندنِ” دنبال  به  مضطرب،
آنـنـد.     هـاي  نشانه  الاقل  يا  ومرج  هرج  منظور برانگيختنِ   به  كشور  اقتصادي

 بركـنـاري    به  نهايت  در  اي كه “ اجتماعي  انفجارِ”   بتوانند  كه  اميدوارند  ها  آن
 نـظـامـي     45   بيـانـيـة     ارتباط،  در اين   .برانگيزند  جامعه  در  بينجامد  دولت

 ساية شيلي بر ونزوئال

 11ادامه  در صفحه 

 كمك مالي رسيده

 يورو    80خليل از كلن                                            


