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اصالح طلبانِ دورة رضاخاني، و هايي از تاريخ:  درس
متحد حسن روحاني “اصالح طلبان”دگرديسيِ 

برگزاري نشست كارگروه تدارك 
همايش ساالنة احزاب كمونيست و 

 كارگري جهان

 7و  6ادامه  در صفحات 

 9و   8ادامه   در صفحات 

اي    زماني كه انقالب و يا جنبش اجـتـمـاعـي          
گاه رهبران دروغـيـن قـدم          خورد آن   شكست مي 

ها و شعارهاي ايـن       گذارند. آنان خواست     پيش مي 
عـاريـت      انقالب و يا جنبش شكست خورده را به      

ها را از محتوا خالـي        كنند آن   گيرند و سعي مي     مي
و يا مسخشان كنند. اين گونه حضـور رهـبـران             
دروغين بارها در تاريخ مبارزات مردمي روي داده        

هايي از تاريخ كشـور مـا نـيـز              است و در برهه   
توانـنـد     موردهايي از اين دست وجود دارد كه مي       

خواهانِ طرفدارِ عدالت     دوستان وآزادي   براي ميهن 
سـلـطـنـت        اجتماعي عبرت آموز باشند. دورة به      

]، يكي از اين مـوردهـا      1304رسيدنِ رضا خان [    
قدرت رسيد، امـا      است. رضاشاه اگرچه با كودتا به      

پايه گذاريِ ديكتاتوري اوصرفاً و تنها از طـريـق          
كودتا نبود. رضا خان از مقطع كودتاي اسـفـنـد             

و مجـلـس      1304[سيد ضياء طباطبايي] تا سال        
كه در خالل آن دوره تـاج           -پنجم شوراي ملي  

مسير پرپيچ وخـمـي را         -دست آورد   وتخت را به  
هايي بسيار مـاهـرانـه بـا           سپري كرد و در كنش    

مانـده از      هاي باقي   ها، و جمعيت    ها، حزب   سازمان
انقالب مشروطه توانست به قدرت مطلق دسـت       
يابد. رضا خان درابتدا در قامت و هيئـت فـردي             
ملي و ضد استعمار [ضد استعمارِ انگـلـيـس] در              

اي    عرصه ظاهر شد و از اين راه و در دورة زماني     
شش ساله توانست نظرِ تقريـبـاً تـمـامـي              -پنج

خواه، و ضد اسـتـعـمـار را            هايِ ملي، ترقي    حزب
ها را نسبت به خود       خود جلب كند و حمايت آن       به

يعـنـي    -يي چهارساله   برانگيزد. رضا خان در دوره     
) تا تشكيلِ كنگرة بـعـديِ        1299از كنگرة انزلي (    

 -حزب كمونيست ايران در اورميه (رضائيه)     
توانست اين حزبِ نوبنياد را سردرگم كند و        
در عرصة ديد آن همچون فردي مـلـي و           
ضد انگليسي جلوه كنـد. رضـا شـاه بـا               

هاي اصالح طـلـب، كـه اغـلـب               حزب
دربردارندة قشرهاي سنتي جامعه بودند ودر      
مجلس دوم مشروطه اكثريت را داشتـنـد،         
توانست ائتالف كند و همچـنـيـن نـظـرِ            

هاي اصالح طلب راست را نيـز كـه            حزب
طورِ غالب جناحِ راسـت بـورژوازي در             به

 “تجدد“انقالب مشروطه بودند و در حزب 
گرد آمده بودند به جـانـبـداريِ از خـود              
برانگيزد. رضا شاه در دورة مجلس چهـارم،    

يي از اصـالحـات         دليلِ انجام مجموعه    به
           غيرديني [سكوالر] براي مدتي حـمـايـت

كه رهبرِ آن يـكـي از         -حزب اجتماعيون 
هاي بسيار محترم و مـحـبـوب           شخصيت

انقالب مشروطه، يعني سليـمـان مـيـرزا          
خـود جـلـب        را توانست به    -اسكندري بود 

 كند.
ها و بررسيِ چگونـگـيِ        كنكاش درعامل 

ها رضا شـاه ايـن         شرايطي كه بر بسترِ آن    
بازيِ ماهرانه را در اين مقطـع تـاريـخـي            

تواند براي فعاليـت      توانست انجام دهد، مي   
جويان امروز مـفـيـد        دوستان وعدالت   ميهن

ها و شـرايـط،       باشد. در ارتباط با اين عامل      
تـوان بـررسـي        پنج زمينة مشخص را مي    

  منافعِ ،زدايي برنامة مقررات
كند زحمتكشان را پايمال مي

 3و 2ادامه  در صفحات 

بحثي كوتاه دربارة پيامدهاي برنـامـة       
زدايي و اثرِ آن بر امنيت شغلـيِ          مقررات

طبقة كارگر
هاي   فقيه و ارگان    چندي است كه رژيم واليت    

با مانورهاي فريبكارانـه   -ويژه وزارت كار   به  -آن
المللي درخصوص الگـويِ رشـد         در محافل بين  

اقتصادي و حقوق كارگران ايران به تبـلـيـغـات           
پردازند. افشاي اين مانورهاي فريـبـكـارانـة            مي

رژيم در اوضاع كنوني از اهميت جدي برخوردار        
است. در ديدار اخيرِ ربيعي، وزيـر كـارِ رژيـمِ               
واليت فقيه، با مانوئل دياس، وزيرِ كار بـرزيـل،          
در ژنو، دو طرف به امضاي يادداشت تفاهمي در         

 20تهران توافق كردنـد. مـطـابـق گـزارش               
خردادماه خبـرگـزاري مـهـر، بـا اشـاره بـه                 

 هايِ رژيم واليي: ورزش و سياست
 يازده گالدياتورِ ايراني در 

 10جام جهانيِ فوتبال                     در ص  
حضورِ نمايندة حزب توده ايران در 

 11كنگرة حزب كمونيست آمريكا  در ص 
هاي گذارِ  دستاوردها و چالش

دموكراتيك  ملّي در آفريقاي جنوبيِ پس 
 13در ص از آپارتايد                                   

نمايندة كميتة مركزي حـزب        ∗
تودة ايران در ايـن نشـسـت           

هاي برادر را در جـريـان           حزب
هاي سياسي ايران و تحليل       تحول

گيري سيـاسـي      حزب ما از سمت   
دولت روحاني و برآمـدهـاي آن،        
مبارزة زحمتكشان ميهن و شرايط     
حساس و ملتهب خاورميانه قـرار      

 داد
بيانية احزاب كمونـيـسـت و         ∗

كارگري در ارتبـاط بـا اوضـاع          
اوكراين

 
نشست كارگروه تدارك شانزدهـمـيـن       

هاي كمونيسـت و       همايش ساالنة حزب  
خردادمـاه    31كارگري جهان در روزهاي     
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مردم عراق در هفته هاي اخـيـر بـا           
شرايط سختي روبرو بوده اند. تهاجم       
نيروهاي وابسته به تروريست هـاي       

، كه مورد حمـايـت دولـت         “ داعش” 
هاي ارتجاعي منـطـقـه اسـت، در           
هماهنگـي بـا طـرفـداران اعـاده            
ديكتاتوري بعثي در عراق، به مناطق      
مركزي كشور ادامه دارد. يكپارچگي عراق به طور جدي در معرض تهـديـد               

با سياسـت    “ نوري المالكي ” هاي جدي مي باشد. دولت اسالمي بي كفايت          
سال گذشته عراق را به لبه پرتـگـاه تـجـزيـه                8هاي سكتاريستي خود در     

كشانده است. گزارش هاي متعددي از تصميم رژيم واليـي بـه مـداخلـه                  
نظامي در عراق و هماهنگي هاي پردامنه دولت روحاني با اياالت مـتـحـده               
براي تثبيت شرايط به نفع دولت مركزي عراق در دست است. حزب تـوده                
ايران تحول هاي عراق را از نزديك و در تبادل نظر با حزب كمـونـيـسـت                  
عراق دنبال مي كند.  در ادامه مطلب تحليلي منتشر شده در شماره قـبـلـي                  
نامه مردم، در زير ترجمه بيانيه اخير حزب برادر در ضرورت اقدام مـتـحـد                 

 براي نجات عراق در شرايط كنوني، براي اطالع خوانندگان انتشار مي يابد.      
 

حزب كمونيست عراق خواستار برگزاري هرچه زودتر يك همايش مـلّـي            
سراسري در عراق و تشكيل يك نهاد مشورتي موقتي شده است تا با جلـب               

 ها بتوان تروريسم را شكست داد. حمايت مؤثر توده
(راه مـردم)،    “  الشعب طريق” خرداد) روزنامة      29ژوئن (    19در سرمقالة روز    

تشرية حزب كمونيست عراق، آمده است كه دولت كنوني عراق اكنون يـك     
متصدي موقت دولت است، چون دورة مجلس قبلي به پايان رسيده اسـت،              

ارديبهشت) هنوز تشكيل نشـده و          10ولي مجلس جديد (پس از انتخابات        
براي اينـكـه    ” الشعب،    كار خود را آغاز نكرده است. به نوشتة سرمقالة طريق          

هاي موجود به طور جمعي و مؤثر مقابله كرد و اتحـاد              بتوان با همة دشواري   
دوست را تأمين كرد، و براي اينكه موضع اين نـيـروهـا بـا                  نيروهاي ميهن 

يكديگر هماهنگ شود و همه در يك جو همكاري و همبستگي در كـنـار             
يكديگر كار كنند، الزم است كه هرچه زودتر در راه تشكيل و برگزاري يك              
همايش ملّي با دستوركار و جدول زماني كامالً روشن گام برداشـتـه شـود.                

هاي سياسي فعال را كه خواهان برقـراري صـلـح،              بايد همة نيروها و حزب    
امنيت و ثبات، تحكيم و تقويت دموكراسي و استقرار نهادهاي دموكراتيـك،            

هاي فردي و جمعي هستند، براي شركت در ايـن             و تأمين و تضمين آزادي    
كند كه اين همايـش   همايش دعوت كرد. شرايط كنوني كشور ما ايجاب مي    

ملّي هرچه زودتر برگزار شود، و يك نهاد مشورتي موقتي تشكيل دهـد تـا                
براي بررسي اوضاع و انجام اقدام الزم دربارة آن با دولت همكاري كنـد، و                
در ضمن حمايت مؤثر مردم و پشتيباني آنها از اين تالش ملّي براي مقابلـه               

 “ها را به دست آورد. با تروريسم و شكست دادن تروريست
الشعب به طور مفصل به توضيح و تـحـلـيـل                خرداد طريق   29سرمقالة  

خـوانـيـد، گـزيـدة           رخدادهاي اخير عراق پرداخته است. آنچه در زير مـي           

 هاي اين مقاله است. ترين بخش مهم
در نتيجة تهاجم خائنانة جنايتكاران داعش به موصل و ريزش ناگهاني و             ” 

امنيتي، سـيـاسـي و        -سريع نيروهاي نظامي در پي اين تهاجم، تأثير نظامي        
رواني اين تهاجم و تجاوز بر شهروندان عراق و بر كل جامعة عراق، و              -روحي

وفصل بحران عميقـي كـه كشـور بـا آن                 انداز حل   تأثير منفي آن بر چشم    
روبروست، اكنون كشور ما شاهد رخدادهاي خطرناكي است و در وضـعـيـت               

ها و شهرونداني كه احساس مسئـولـيـت     وخيمي قرار دارد. همة نيروها، حزب      
بار كشـانـده       اند كه آنچه كشور ما را به اين وضعيت فاجعه           عقيده  كنند هم   مي

هاي گوناگوني است كه بر هم تأثير متقابـل           ها و علّت    اي از عامل    است، رشته 
دارند و در ضمن ارتباط تنگاتنگي با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتمـاعـي و               
رواني غالب بر جامعه و بحران عميقي دارند كه كشور با آن دست به گريبـان                

هاي شديـد و     بست موجود و تنش توان در بن است. اين وضعيت خراب را مي   
هاي سياسي، در روابط سرد و تيره ميـان   عدم اعتماد و اطمينان در ميان گروه 

منطقة كردستان و دولت مركزي، و نيز ميان دولت مركزي و شـمـاري از                  
هاي كشور مشاهده كرد. از جمله عوامل ديگري كـه ايـن وضـع را                     استان
تر شدن پيامدهاي ويرانـگـر سـيـاسـت             تر كرده است عبارتند از: وخيم        وخيم

قومي، نمود فزايندة يك حاكميت خودكامه، انحـصـار         -يي  تقسيم قدرت فرقه  
ها، جنگ بـر       زني  ها و اتهام    قدرت، محروميت نيروهاي سياسي، ناديده گرفتن     

گسـيـخـتـه،        بازي و اعمال نفـوذ، فسـاد لـگـام             هاي دولتي، پارتي    سر مقام 
سوءمديريت، خدمات دولتي ناكافي و نامناسب، ميزان زياد بيكاري، و فـقـر.              

هاي ديـگـر در      عالوه، بايد از مداخلة خارجي و برخورد و تضاد منافع دولت      به
 كشور ما، و برضد منافع ميهن و ملّت ما، ياد كرد.

همة اينها، و نيز عوامل متعدد ديگر، بر تشكيالت نظامي و انتـظـامـي و                 ” 
يي ساخته شده اسـت تـا در             امنيتي كشور كه بر اساس تقسيم قدرت فرقه       

فراخوان حزب كمونيست عراق براي 
برگزاري فوري يك همايش ملّي به 

 منظور مقابله با تروريسم

 15ادامه  در صفحه 

 هاي مالي رسيده  كمك
  دالر 200                                                     كمونگراي نوين

  يورو 100                                                 به ياد رفيق طبري
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هاي سياسي خاص و تسليم سياسـت حـاكـمـان              خدمت هدف 
باشد، تأثير منفي گذاشته است. از جمله اينكه از اين تشكيالت            

ن                در حيطه  اي بيرون از وظايف آن كه در قانون اساسي مـعـيـ
وفصل مسائل داخلي استفاده شده است.        شده است، و براي حل    

مشي روشن و    در نتيجه، اين تشكيالت فاقد يك كارپايه و خط  
دار شده اسـت،     مشخص ملّي است، و انسجام داخلي آن خدشه   

هاي سياسي و در بـرابـر          كه در نتيجه، آن را در برابر دگرگوني       
پذير كرده اسـت.     شدت آسيب   ها و فضاي جنگ داخلي به       تقابل

اين وضع بر قابليت، كارآيي، و نظم تشكيالت نظامي و امنيتـي     
كشور تأثير گذاشته است، و در رخدادهاي اخير بـر تـوانـايـي                
نيروهاي مسلّح براي ايستادگي در برابر فشارهاي غيرمنتظره و         
بزرگ، تأثيري منفي گذاشت. عالوه بر اينها، بايد بـه آمـوزش              
ناكافي و نامناسب، فعاليت اطالعاتي نـاكـارآمـد، و فسـاد و                

 خواري در اين تشكيالت اشاره كرد. رشوه
از سوي ديگر، آنچه در موصل رخ داد، تأكيدي اسـت بـر               ” 

امنيـتـي بـا      -اهميت وجود رابطة مثبت ميان تشكيالت نظامي      
از جمله از لحـاظ     -كند  فضايي كه اين تشكيالت در آن كار مي       

اي   و اين رابطه    -هاي محلي و شهروندان     چگونگي برخورد مقام  
است كه وجود نداشت، و به جاي آن، يك رابطة تيره و تـار،                

 زني متقابل، حاكم بود. اعتمادي و اتهام مملو از بي
ها و پيامدهاي آنچه را كه رخ داد           ما در عين حال كه علت     ” 

كنيم، الزم است كه به نبود هماهنگي و هـمـكـاري             بيان مي 
ميان نيروهاي دولت فدرال و نيروهاي منطقة كردستـان نـيـز             
اشاره كنيم و به آن توجه داشته باشيم. وجود ترس و نگراني، و              

توجيه ميان اين دو نيرو مانع ايجـاد       بدگماني و سوءظن غيرقابل   
يك رابطة متقابل نزديك و دوستانه، و همكاري و حـمـايـت          
متقابل شد. رخدادهاي ناگوار اخيـر ضـرورت وجـود چـنـان                 

ويژه با توجه به آنكه نيروهاي منطـقـة           اي را نشان داد، به      رابطه
 كردستان توانايي خود را در مقابلة مؤثر با تروريسم نشان دادند.

از سوي ديگر، به رخدادهاي جاري در سوريه و تأثير منفـي            ” 
آنها بر وضعيت كشور ما توجه كافي نشد. مرزهـا بـاز بـود و            
داعش از اين وضع براي جمع كردن هوادارانش بهره گرفت، و           
در عين حال، ارتش نتوانست به نيروهايي كه در موصل بودنـد            

موقع كمك برساند و از سقوط آن شهر جلوگيري كند. عامل              به
 “ ستون پنجـم ” ديگري كه به سقوط موصل كمك كرد، وجود         

بود كه كارش تضعيف روحية مردم و آكندن فضـا از روحـيـة            
 ناكامي و شكست بود.

يي از     عالوه، يك لحظه هم نبايد حمايت محلي و منطقه          به” 
هاي تروريستي را فراموش كرد كه از آن          داعش و ديگر سازمان   

يي و مادي و تداركاتي و لجستيكي، كـه           اند حمايت رسانه    جمله
 ها برخوردارند. آنها هنوز هم از اين حمايت

فهمند كه رخدادهاي اخير چه چـيـزي را            البته مردم ما مي   ” 
آشكار كرد: اينكه اگرچه اين تهاجم به طور عمده به نام داعش             
تمام شده است، ولي آنچه در واقع رخ داد، اقدام سازمان يافتـة             
يك ائتالف گسترده بود كه سرگرم فعاليت هماهنگ بـراي در         
هم كوبيدن روند سياسي دموكراتيك، بر هم زدن وضـعـيـت              
كنوني و بازگرداندن عراق به دورة سـركـوب، اسـتـبـداد و                  
ديكتاتوري بوده است، كه مردم هنوز دارنـد هـزيـنـة آن را                 

هاي حـاكـي از ايـن           هايي به نشانه    پردازند. قبالً هم اشاره      مي
جويي و    نقشه شده بود و هشدارهايي هم داده شده بود، اما چاره          

هايي كه صورت گرفت متأسفانه در حـد و انـدازة ايـن                  اقدام
 چالش بزرگ نبود.

كند كه در مـوصـل        اما همة اينها اين واقعيت را عوض نمي       ” 
بودند كساني، چه در ميان نظاميان و چـه در مـيـان مـردم                

شـان    غيرنظامي، كه با مهاجمان جنگيدند و جان باختند، و عده         
هاي اين عده ستودني است؛ بايد آن را            هم كم نبود. فداكاري    

 هاي آنها ياري رساند. گرامي داشت، و بايد به خانواده
هاي حساسي كه كشـور مـا از سـر                امروز، در اين لحظه   ” 
گذراند، بايد بر اين امر تأكيد كرد كه حفظ و تضمين وحدت              مي

سازي نـيـروهـاي       ميهن و مقابله با تروريسم و نيروهاي آن مستلزم گردآوري و آماده         ادامه  فراخوان حزب كمونيست عراق ...
مردمي و نيروهاي مسلّح، و گرفتن موضعي است كه پاسخگو و برآورندة منافع عالـي                

ها. هدف بايد روشن بـاشـد: شـكـسـت دادن                  ميهن و ملّت باشد؛ منافع همة عراقي      
اندازي روشن بـه سـوي          تروريسم و رها كردن كشورمان از شر آن، و گشودن چشم          

 ترديد كامالً شايستة آنند. آيندة بهتري كه مردم عراق آرزوي آن را دارند، و بي
توان آن را       اند كه مي    هاي وسيع مردم عراق موضع قاطع خود را اعالم كرده           توده” 

هاي آن، خواست فزايندة مقابله با داعـش در            در مخالفت سراسري با داعش و جنايت      
هاي ايدئولوژي و سياسي، موج گستردة داوطلبي براي پيوستن به نـيـروهـاي                 عرصه

ها و مواضع سياسي، و فراخوان براي اتحاد نيروها و غـلـبـه بـر                     مسلّح، و نيز بيانيه   
 هاي موجود ديد. ها و دشواري اختالف

اين اشتياق و جوشش براي مقابله با داعش و ديگر نيروهاي تروريستي مشابه آن          ” 
غرضي ديد و شناخت، و بايد از آن براي تنـظـيـم               بيني و بي    روشني و با واقع     را بايد به  

ها و كمبودها و همة آنچه منجر به وضعيت كنونـي             راهبردي استفاده كرد كه از اشتباه     
شد، عاري باشد. اين امر مستلزم دنبال كردن سياستي است كه در آن اثري از تقسيـم   

قومي نباشد، و مستلزم تشكيل دولتي است كه فارغ از چنين تقسـيـم              -يي  قدرت فرقه 
هـايـي      اي بايد تنظيم شود كه شامل جنبه        جانبه  قدرتي باشد. عالوه بر اين، طرح همه       

كه الزم است از تعلـل و سـسـتـي و                 -عملي باشد كه فعاليت انتظامي و امنيتي را       
پذيري پيونـد بـزنـد و           هاي سياسي انعطاف    به فعاليت   -واپسگرايي و فساد پاك شود    

هاي تنش در رابطه ميان ايـن         ها و علّت    بتواند نيروها را به يكديگر نزديك كند، ريشه       
نيروها را از ميان ببرد، مسائل اقتصادي و اجتماعي را حل كند و خدمات همگانـي را                  

ها و حـقـوق       بهبود بخشد. اين طرح بايد زدودن همة نمودهاي تبعيض و نقض آزادي            
هـاي دولـتـي،         انساني را تضمين كند. معيارهاي اصلي براي برگماري افراد به مقـام            

يي، مهارت و كارداني، درستـكـاري و           نظامي و امنيتي و انتظامي، بايد تخصص حرفه       
 وفاداري به ميهن باشد.

اكنون كه دولت كنوني فقط يك متصدي موقت دولت است، و دورة مجلس قبلي              ” 
مطابق با قانون به پايان رسيده است و مجلس جديد هنوز تشكيل نشده و كـارش را                  

هاي موجود به طور جمعي و مؤثـر          آغاز نكرده است، براي اينكه بتوان با همة دشواري        
دوست را تأمين كرد، و براي اينكه مـوضـع ايـن                مقابله كرد و اتحاد نيروهاي ميهن     

نيروها با يكديگر هماهنگ شود و همه در يك جو همكاري و همبستگي در كـنـار                   
يكديگر كار كنند، الزم است كه هرچه زودتر در راه تشكيل و برگزاري يك همايـش                
ملّي با دستوركار و جدول زماني كامالً روشن گام برداشته شود. بايد همة نـيـروهـا و              

هاي سياسي فعال را كه خواهان برقراري صلح، امنيت و ثبات، تحكيم و تقويـت          حزب
هـاي فـردي و         دموكراسي و استقرار نهادهاي دموكراتيك، و تأمين و تضمين آزادي         

جمعي هستند، براي شركت در اين همايش دعوت كرد. شرايط كنـونـي كشـور مـا                    
كند كه اين همايش ملّي هرچه زودتر برگزار شود، و يك نهـاد مشـورتـي                   ايجاب مي 

موقتي تشكيل دهد تا براي بررسي اوضاع و انجام اقدام الزم دربـارة آن بـا دولـت                
همكاري كند، و در ضمن حمايت مؤثر مردم و پشتيباني آنها از اين تالش ملّي بـراي                 

 “ها را به دست آورد. مقابله با تروريسم و شكست دادن تروريست

حزب توده ايران مقابله با روند واپسگرايي و تروريستي كنوني در عـراق و                
هاي   ديگر كشورهاي جهان و بازگرداندن صلح و آرامش و نظم به زندگي ملّت            

خواه جهان مي داند. در عراق، حزب          آسيب ديده، را وظيفة همة نيروهاي ترقي      
كمونيست از همة نيروهاي سياسي كشور در درون يا بيرون از دايـرة قـدرت                

هاي الزم براي بـه كـار          دولتي خواسته است كه به منظور گفتگو و يافتن راه         
ها، هرچه زودتـر      بستن هر تالش ممكن براي مقابله با مسئلة تجاوز تروريست         

گرد هم آيند تا بتوان امنيت شهروندان را تأمين كرد، وضعيت پايـداري را در       
هاي مردم در زمينـة عـدالـت           هاي برحق توده    كشور ايجاد كرد، و به خواست     

اجتماعي رسيدگي كرد. به اعتقاد حزب برادر، كه در برنامه و سـنـدهـاي آن            
حزب نيز به كرّات آمده است، تنها راه پايان دادن به بحران سياسي جاري در                

قـومـي و بـنـيـاد          -يي  ادارة كشور، پايان دادن به سيستم تقسيم قدرت فرقه        
گذاشتن يك دولت دموكراتيك مدني است. نيروهاي سياسي مترقي و از جمله         

ها هميشه از نخستين قربانيان ناامني و از هم گسيختگي و تـرور                 كمونيست
 اند. بوده

حزب تودة ايران كشتار وحشيانة مردم عراق و يورش لـگـام            
هاي داعش را به شدت محكوم و همبستگي          گسيختة تروريست 

كامل خود را با مردم و نيروهاي مترقي اين كشور و بـه ويـژه                 
 كند. حزب كمونيست عراق اعالم مي
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دستاوردهاي برزيل در عرصه توسعه، كار، رفاه اجتماعي، اشتـغـال، و      
معتقدم دو كشور تجربيات ارزشمنـدي را        “مبارزه با فقر، ربيعي گفت:       

توانند با يكديگر همكاري مناسبي داشـتـه          ها دارند و مي     در اين حوزه  
جز الگوهاي غربي نـيـز        دهد به   باشند... الگوي توسعه برزيل نشان مي        

“هاي اقتصاد بومي را مانند برزيل تجربه كرد. توان مدل مي
كند، الگوي رشد و توسعة بـرزيـل           طور كه ربيعي اعتراف مي      همان

هاي اقتصادي مورد نظرِ نـهـادهـاي          ها و برنامه    فاصله معيني با نسخه   
المللي پول، بانك جهاني و سازمانِ تـجـارت           امپرياليستي صندوق بين  

لـوال  “جهاني دارد؛ و در ساليانِ اخير، در زمانِ رياسـت جـمـهـوري            
هايي در جـهـت عـدالـت           با اجراي برنامه    ،”ديلما روسف “و    ”داسيلوا

اجتماعي از ميزان فقر كاسته شده است. در صورتي كه از زمان آغـاز               
كار دولت يازدهم، يعني در مدت كوتاه يك سال، خود روحـانـي و                 به

در چهـار نـوبـت بـا           “ تدبير و اميد  “اي از دولت      هاي بلند پايه    هيئت
الملليِ پول، بـانـك       مسئوالنِ ارشد نهادهاي امپرياليستي صندوقِ بين     

المللي پول، ديـدار    جهاني، و كريستين الگارد، مدير عاملِ صندوقِ بين       
اند. حتي هنگامِ شركت هيئت نمايندگيِ رژيم واليت فقـيـه در                كرده

ارتقاي نـظـامِ    “المللي پول در آمريكا، براي        اجالسِ بهاره صندوقِ بين   
اهللا    ، ولي 93ماه    فروردين  22، روز   “ مالي در ايران و كشورهاي منطقه     

سيف،  رئيس بانك مركزي رژيم واليي، از كريستين الگارد تـقـاضـا              
در تهران برگزار كند؛ الگارد نـيـز بـه              اي”هاي آموزشي   دوره“كرد:   

عبارت ديگر، كـارگـزارنِ رژيـم           به “ قولِ مساعد داد.   “خواست سيف   
هاي اقتصاد    واليت فقيه در نظرِ دارند ايران را به مركز آموزشيِ برنامه          

نوليبرالي در خاورميانه تبديل كنند. كساني كه برايِ دسـتـيـابـي بـه                 
شان، سه دهه پـيـش بـه          هاي كالن و حفاظت از منافع طبقاتي        پول

اند حاال تنها راه بقاي خود را در اجـرايِ              مردمِ كشورشان پشت كرده   
هاي ديكته شده از سوي نهادهاي امپـريـالـيـسـتـي               مويِ برنامه   موبه

ها شـامـل      بينند. اين برنامه     المللي پول و بانك جهاني مي       صندوقِ بين 
زدايـي     چپاولِ اموال و منابعِ ملي زير عنوانِ خصوصي سازي، مقررات         

در محيط و روابط كار براي به اسارت كشيدن كارگران زيـر عـنـوانِ                
داران و      اقتصاد آزاد، و ارزان كردنِ نيرويِ كار براي كالن سـرمـايـه            

داري انگلي داخلي، و جذبِ انحصارات خارجي است. عالوه بـر        سرمايه
هاي اقتصادي شديداً ضدملي، رژيمِ واليت فـقـيـه يـكـي از                  برنامه

هاي ديكتاتوري دنيا نيز است. فاسدترين رژيم
يابي، اعتصاب... برخوردارند. دستـمـزد        كارگرانِ برزيل از حقِ تشكل 

هـاي كـارگـري آنـان بـا              كارگران برزيل از طريقِ مذاكرة اتحاديه     
گردد. براي روشن شـدن و          طورِ دستجمعي تعيين مي     كارفرمايان و به  

يي از     رژيم واليت فقيه، به خالصه    “  تجربيات ارزشمند “آزماييِ    راستي
هاي اقتصاديِ بغايت ضدملي رژيم واليت فقيه، شرايط كـاري             برنامه

             كارگران، و فسـاد شغلي كارگران، دستمزد كارگران در ايران، امنيت
كنيم. لگام گسيخته در رژيم واليت فقيه اشاره مي

از اينكه برزيل قـدرت      “گفت:     -در ديدارِ با وزيرِ كارِ برزيل       -ربيعي
در صورتي كه با اجـرايِ      “  هفتم اقتصادي جهان است بسيار خرسندم.      

المللي پول و حـذف       برنامه اقتصادي ديكته شده از سوي صندوق بين       
، در چهار سالِ اخير     “ ها  هدفمندي يارانه “ها زير عنوانِ      رحمانه يارانه   بي

ها كـارگـرِ      ما شاهد تعطيلي هزاران كارخانه توليدي و بيكاري ميليون       
برزيل توانسته است طي چهـار      “ايم. وزير كارِ برزيل گفت:          ايراني بوده 

در مقابل، ربيعي اعالم كرد:       ”ميليون فرصت شغلي ايجاد كند.       5سال  
حل مشكل بيكاري در ايران ساالنه به بيش از يك ميـلـيـون                براي“

گذاري خـارجـي       فرصت شغلي نياز داريم و ما در اين زمينه از سرمايه          
خـردادمـاه      7  ”كنـيـم.    هاي اقتصادي استقبال مي     براي پيشبرد برنامه  

و  “ درصد  24تا    23نرخ بيكاريِ جوانان را رقمي بين       “خبرگزاري مهر   
گزارش كرد.  “درصد 43رقم نجومي “نرخ بيكاري زنان را 

هزار كارگر مـعـدن       5تيرِماه، تحصنِ بيش از       3بنا به گزارشِ ايلنا،     
 26آهن بافق وارد سي و هشتمين روز خود شـده اسـت. روز                  سنگ

بيـشـتـر    “خردادماه يكي از كارگران معترض به خبرگزاري ايلنا گفت:           
قراردادهاي كار... موقت است و اگر اين كارگران بـا كـارفـرمـا يـا                

شود... كارگـران        پيمانكار به مشكل بر بخورند، قراردادشان تمديد نمي       

اند چـرا كـه      از تعديل نيرو و كاهش دستمزد در پي خصوصي سازي معدن نگران    
منظور دستيابي    دنبال افزايش توليد با هزينه كمتر به        كارفرماي بخش خصوصي به   

هاي قلبي، ريوي، سرطان... در مـيـان كـارگـران                 به سود بيشتر است. ... بيماري         
معدن به دليل آلودگي زيست محيطي شديد به امري رايج تبديل شده اسـت. ...                   

هـا از       قانون مشاغل سخت و زيان آور هنوز براي اين كارگران اجرا نشده و آن              
خـردادمـاه، بـا        31با اين حال، ربيعي،      “ اند.   مزايايي نظير حق اشعه محروم مانده     

، گـفـت:     “ بر اجتناب ناپذير بودن خصوصي سازي براي پيشرفـت كشـور    “تاكيد  
كنم خصوصي سازي در صنعت و معدن فراينـد مـوفـقـي               متاسفم كه اعالم مي   “

“نداشته و حتي به بيكاري گسترده در اين واحدهاي توليدي منجر شده است.
خردادمـاه،     18تن، معاون روابط كارِ ربيعي، به خبرگزاري مهر،           سيد حسن هفده  

درصد كل قراردادهاي كار در كشـور مـوقـت بـوده                90در سال گذشته    “گفت:   
هـاي كـار       در بازرسي “ماه،  گفت:       ارديبهشت  7ربيعي به خبرگزاري مهر،      “ است. 

ماه   ارديبهشت  30و روز     ،”ها را برون سپاري كرديم      تجديد نظر و برخي از بازرسي     
انـعـقـاد    “مجلسِ سرسپردگان به واليت به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي             

بازرس شاغل در حوزه نظارت بر بازار         3500با    ”قرارداد كار معين [قرارداد موقت]      
           وزرايِ مرتجعِ دولت ديگر، خود شـغـل     “ تدبير و امـيـد  “موافقت كرد. به عبارت ،

كنند. يـكـي از اعضـاي            تبديل مي  “ موقت“كارمندان و كارگران را از رسمي به        
نفر   150تيرماه، از احتمال تعديل       1شوراي اسالمي كار سازمان بهشت زهرا، روز        

قرار اسـت مـوضـوع        “از كارگران شاغل در اين سازمان خبر داد و به ايلنا گفت:  
هاي خصـوصـي سـازي ايـن             ها در راستاي استمرار سياست      تعديل احتمالي آن  
مدير منابع انساني سازمان بهشت زهرا، محمد رضا راسـتـيـن           “.  سازمان اجرا شود  

هر گونه جابجايي در تركيب منابع انساني سازمان بهشت زهـرا در          “منش، گفت:    
گيرد. ... در اين سازمان استخدام رسمـي              انجام مي  “ برون سپاري ” راستاي اجراي   

هـاي پـيـمـانـي          مدتي قبل متوقف و نيروهاي سازمان در حال انتقال به شركت          
هاي خـود اعـالم كـرد تـا              نامه داخلي، سازمان به بخش      هستند. ... طي بخش       

...“خود را اعالم كند.  “نيروهاي مازاد”
اش در اجالسِ مجمع عمومـي اتـحـاديـه راديـو                روحاني، در خالل سخنراني   

بايد صدق حديث و اداي       “خردادماه، گفت:      4هاي كشورهاي اسالمي،      تلويزيون
خردادماه، با تاكيد بر نرخ تـورم         19او همچنين روز    “  امانت سرلوحه كارمان باشد.    

در صورت انتخاب به    “درصد كارگران، اعالم كرد:        25درصد و افزايش حقوق       40
سمت رياست جمهوري، دستمزد كارگران را طبق قانون به اندازه تورم افـزايـش               

پيش از انتخاب شدن بـه سـمـت ريـاسـت                -مرداد ماه   22روز    ، اما ”خواهم داد 
قانون كار صراحـت دارد حـداقـل مـزد               41ماده  “جمهوري، دوباره اعالم كرد:      

 3ادامه  در صفحه 
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كارگران بايستي بر اساس نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركـزي             
نفره كـارگـري را        4اي باشد كه معاش يك خانوار         تعيين شود و بگونه   

مرداد ماه، اعـالم كـرد:         26ربيعي نيز، بنابر گزارش مهر،      “  تأمين كند.  
با توجه به عدم رعايت دقيق قانون يعني عدم اعـمـال               92مزد سال   “

كانون شـوراهـاي     “ تورم اعالمي مركز آمار ايران... بايد... اصالح شود.              
از “مهرماه، نوشت:    10يي به روحاني،      اسالمي كار استان تهران در نامه     

رود كه به وعده زمان انتخابـات         شما به عنوان رئيس جمهور انتظار مي      
بـر اسـاسِ      “ خود در خصوص ترميم دستمزد كارگران عمل كـنـيـد.            

هزينه سبد معيشت خـانـوار      “ايلنا:     92اسفندماه    23و    21هاي    گزارش
و نرخ تـورمِ اعـالم        “ هزار تومان   800براساس خط فقر يك ميليون و       

و    36و     و نيم   33“شده از سوي بانك مركزي و مركزِ آمار به ترتيب           
 92دانيم، نه فقط مزد سـال           طور كه همه مي     درصد بود. همان   ”نيم

و نيم درصدي و خط فقـرِ يـك         36رغم نرخ تورمِ      اصالح نشد، بلكه به   
شـوراي  “گفت:       92اسفندماه    23هزار توماني، ربيعي در       800ميليون و   

هـاي     عالي كار با... اجماع تمام و رأي مطلقِ اعضا و ناظرانِ تشـكـل         
ساخته] كارگري... به نوعي اجراي فرمان مقامِ معظم رهبـري و           [دولت 

را بـا      93مصوبه مزد    “ طليعه سال و نيز اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي       
 900هـزارو   608درصدي پايه دستمزد كارگران و به مقدارِ          25افزايش  

تصويب رسيد. در فروردين ماه        تومان[يعني تقريباً يك سومِ خط فقر] به        
هـاي رسـمـي        هاي مستقل و برخي از تشكـل        ، تعدادي از تشكل   92

به ديوان عـدالـت اداري          92ساخته] كارگري از مصوبه مزدي         [دولت 
شكايت كردند. چون بعد از گذشت بيش از يك سال، كارگران هـنـوز                

هاي متضاد در طولِ يك       گيري  گير شكايت خود بودند، بعد از موضع        پي
 9سال، رئيس ديوان عدالت اداري، محمد جعفـر مـنـتـظـري، روز                  

هفته آينده به عنوان هديه بـه كـارگـران        “ماه، اعالم كرد:       ارديبهشت
 16روز    “ گـيـرد.      ها در دستور كار قرار مـي  هاي آن رسيدگي به پرونده 

اهللا كرمي، نايب رئيس كميسيون تخصصي كـار و             ماه، نبي   ارديبهشت
شكايت كارگران... بـا        “تأمين اجتماعي ديوانِ عدالت اداري نيز گفت:         

ولي قبل از ارائة حكم از    ،”گيرد قاضي مورد بررسي قرار مي    90حضور  
اگر دستمزد كـارگـران      “قاضي، كرمي بالفاصله اضافه كرد:         90سوي  

هاي كوچك وجـود       افزايش يابد امكان پرداخت اين دستمزد در كارگاه       
 22در نـهـايـت،         “ ندارد يا ممكن است كارگران بيشتري بيكار شوند.     

ماه، علي اكبر بختياري، رئيس حوزه رياست ديوان عـدالـت              ارديبهشت
شكايت كارگران نسبت به تـعـيـيـن          “اداري به خبرگزاري مهر گفت:       

در هيئت تخصصي ديوان عدالت بررسي و از سـوي             92دستمزد سال   
منتظري، در توضيحِ عملكرد ديوانِ عـدالـت         “  هيئت تخصصي رد شد.    

 27عدالتي] اداري، بنا به گزارش خبرگزاري ايسـنـا،            [بخوان: ديوانِ بي    
قاضي درخواست كارگران را بـررسـي         20در مجموع   “خردادماه، گفت:    

ها را وارد ندانستند. ... هيأت تخصصي هم با دقـت           كرده و شكايت آن   
و باالخره، بـعـد از      “ بررسي كردند و به اتفاق آراء شكايت را رد كردند.       

عليه ديوان عـدالـت        90اعالم كارگران به شكايت به كميسيون اصل        
خردادماه، منتظـري اعـالم        29اداري، مطابق گزارشِ خبرگزاري مهر،      

عليه ديوان عدالـت بـه      90شكايت كارگران در كميسيون اصل     “كرد:   
ها شكايت ما را به خدا بكنند شايد در آنـجـا بـه                  رسد و آن    جايي نمي 

آيد كه حتـي      نخست اينكه، از گفتة منتظري چنين برمي      “  نتيجه برسد.  
قاضي هم به نفع كارگران رأي نداده است؛ دوم ايـنـكـه،                20يكي از   

عنوان هـديـه بـه         به“رسيدگي به شكايت كارگران از گفتة كرمي كه         
، “ شكايت ما را به خدا بكننـد      “، و گفتةِ منتظري كه كارگران       ”كارگران

گراي رژيم واليت فقـيـه        نشان دهندة نهايت زورگويي مسئوالنِ واپس     
     توماني، تنها در جائي كه قانـون اجـرا            900هزارو  608است. البته مزد

مـاه،    ارديبهشت  22و  28،    گردد. ايلنا، در دو گزارش       شود پرداخت مي    مي
شركت مخابرات با كارگران مخابرات روستايي قـراردادهـاي          “نوشت:   

، و كارگرانِ شركت پوشـيـنـه        “ كند  هزار توماني منعقد مي     300تا    200
مسئوالن “  ماه مطالبات مزدي طلبكار هستند.       62تا    5از  “بافت قزوين   

 92هايشان در رابطه با مزدهاي        حكومتي با وصف پشت كردنِ به وعده      
 75و      24، 20و افزايش  “ها هدفمنديِ يارانه“، با اجرايِ فازِ دومِ 93و  

تر نيز    درصدي قيمت آب، برق و بنزين، شرايط معاشِ كارگران را وخيم          
ماه خبرگزاري مهر دربارة افزايشِ       ارديبهشت  6اند. مطابقِ گزارشِ       كرده

هاي انرژي و احتمالِ افزايشِ دوبارة دستمزد كارگران ربيعي گـفـت:       قيمت حامل ادامه  برنامه مقرارت زدايي...
ربيعي، اين وزيرِ   “  دستمزدها هيمن دستمزدها هستند و تغييري نخواهند داشت.        “

اصطالح مـراسـمِ تـقـديـر از             فريب، اما در انظارِ عمومي و در به         مرتجع و عوام  
كرامت كارگر بايـد    “ماه، اعالم كرد:       ارديبهشت  13كارگران استان مركزي، ايلنا،     

از بهبود وضعيت پرداخت دستمزد آغاز شود... در كنار تالش دولت راستـگـويـان       
“توان به رعايت كرامت كارگران نيز اميدوار بود. مي
گرايِ رژيم واليت فقيه، صرف توصيـف         نظرِ ربيعي، و ديگرِ كارگزارانِ واپس       به

هاي كالن و فساد گسترده در رژيـمِ            شرايط اقتصاديِ فالكت بار و بيانِ دزدي      
ها به گردنِ دزدانِ پيشين، مشكـل         عدالتي  واليت فقيه، يا صرف انداختنِ گناه بي      

نـيـا،      عنوانِ نمونه، علي طيب     اند. به    كارگران و مردمِ رنجديدة ايران را حل كرده       
شـود     اكنون اعالم مـي   “خردادماه، گفت:      27وزير اقتصادي و امور دارايي رژيم،       

هزار ميليارد تومان است، در صورتي كه در واقعيـت ايـن               80كه معوقات بانكي    
هايشان، يـعـنـي        حتي يكي از خودي    “ هزار ميليارد بوده[است].       150رقم حدود   

بـرده     محسنِ گرگاني، رئيس ديوانِ عالي كشور، نيز به وقاحت اين عملكرد پـي            
كنند و فقط     يابي نمي   چرا مسئوالن ما علت   “خردادماه، گفته است:       29است و در    

مزدورانِ رژيم در روزِ اول ماه    “ رسانند؟  ها به گوش مردم مي      ها را در رسانه     معلول
گناه گردهمايي و پخشِ شيريـنـي در روزِ جشـنِ                ها فعالِ كارگري را به      مه ده 

كارانِ و متخلفانِ واقعـي       كارگران، دستگير و روانه زندان كردند در حالي كه گناه         
هـايشـان قـبـضـه         هزار ميليارد تومان پول مملكت را در چنگال 150اما خودي   

خرداد مـاه، در مـورد          29اند. مثالً پورمحمدي، وزيرِ جنايتكارِ دادگستري،          كرده
معموالً افرادي كه بدهي مالي دارند طبعشان نيسـت كـه            “بابك زنجاني گفت:     

 27گزارشِ خبرگزاري مـهـر،      به  .[!]”همكاري كنند و بايد مينياتوري پيش رفت      
از يـك    “بدهكار بزرگ بانكي، گفـت:          530نيا، با اشاره به       خردادماه، علي طيب  

گويـد    طرف قوه قضائيه تقاضاي ارائه اسامي را دارد و از سويي ديگر مجلس مي             
اي در نشسـت    سالِ جاري، محسني اژه     29روزِ   “ كه به توليد كننده فشار نياوريد.      

ميليارد تـومـان       10اش، عدة كساني كه معوقات باالي           ماه  ارديبهشت  29خبريِ  
ها واقعاً مـايـل      آيا بانك“نفر اعالم كرد و در جوابِ اين سئوال كه   980دارند را   

گفتنـد    ها رسماً به ما مي      آن“اعالم كرد:      ”اي نداشته باشند    هستند كه هيچ معوقه   
توانند بدهكارانِ خود را  مي“اي افزود:     اژه “ شويد.   كه شما چرا وارد اين مسائل مي      

الخروج نيـسـتـنـد... در             الخروج كنند... بسياري از بدهكارانِ كالن ممنوع           ممنوع
اند امـا هـنـوز          هزار ميلياردي... افرادي تحت تعقيب قرار گرفته           3پرونده فساد   

گـرايِ رژيـم       ها و كارگزارانِ واپس     حاال بايد ديد همين بانك     “ اند.   محاكمه نشده 
 50خردادماه، از تـجـمـع        31كنند. ايلنا،      واليت فقيه با كارگران چگونه رفتار مي      

ماه حـقـوق و      45كارگر كارخانه قند و تصفيه اهواز در اعتراض به عدم دريافت          
مزايا در مقابل ساختمان مركزي بانك ملي ايران در تهران گزارش داد. نماينـده               

هاي ملي و ملت، به عنوان مالكانِ اصلي كارخـانـه        بانك“كارگران به ايلنا گفت:      
ماه است عالوه بر پرداخت نكردن حقوق كارگران، كارخانه را بالتكلـيـف و          45

 “ اند. خط توليد آن را متوقف كرده
نماينده كارگران با اشاره به اينكه تا كنون كارگران اين كارخانه چنديـن بـار                
جهت دريافت مطالبات قانوني خود در مقابل ادارات كار و صنايع و اسـتـانـداري                

چون تمامي اين اجتماعات در عـمـل          “اند، گفت:      خوزستان دست به تجمع زده    
 “ هاي قانوني خود به تهران آمـديـم.           نتيجه بود امروز براي پيگيري خواست       بي

مديران اين بانـك وعـده پـرداخـت         “تيرماه، گفت:     1نماينده كارگران به ايلنا،     
مطالبات كارگران ظرف سه روز آينده دادند. ... كل مطالبات كارگران كـارخـانـه                   

ميليون تومان است كـه بـايـد طـي دو روز              600ميليارد و  2قند اهواز حدود  
داران كارخانه قـنـد]       باقيمانده بانك ملي با توافق بانك ملت [يكي ديگر از سهام           

به حساب كارگران واريز شود. ... اين واحد قرار است ظرف چند ماه آينده مجدداً                   
 980هايي كـه     به عبارت ديگر، همان بانك “ فعاليت توليدي خود را از سر گيرد.     

ميليارد توماني دارند و از قوه قضائيه فاسد رژيم واليـت             10نفر با معوقات باالي     
ميليون تومـان     600ميليارد و     2نشوند، با    “ وارد اين مسائل  “خواهند كه     فقيه مي 

قند و تصفيه شـكـر      “ كارگرِ كارخانه 80ماه حقوق و مزاياي...      45“توانستند   مي
 شان به تهران به آنان پرداخت كنند.  اهواز را پيش از آمدن

مبارزة كارگرانِ كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز، دركنار اعتصاب و تـحـسـن           
كارگران معدن بافق، اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه، اعـتـصـاب كـارگـران            

دهد كه زحمتكشان ميهن مـا   پتروشيمي تبريز و كارگران سيمان آبيك نشان مي      
دهي نياز فوري دارند. مبارزه در راه     با پيگيري در مبارزه، به همبستگي و سازمان 

احيايِ حقوقِ سنديكايي و برپايي تشكيالت مستقلِ كارگري، مبارزات كـارگـران    
تر خواهد كرد. را بسيار برنده
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ادامه  دست آوردها و چالش هاي  ...

هـا و بـرآوردن          كشيد؟ براي كاهش تنش و نـاآرامـي        
هايي صورت گرفـتـه       هاي برحق كارگران چه اقدام      خواست
است؟

ماريكانا پـيـش آمـد و آن          -باري كه در لونمين  پيش از وضع تأسف   
بحران را در بخش صنايع معدني پيش آورد، دولت دموكراتيـك كشـور          

هاي مربوط به صنعت معدن را در دستور كـار             بررسي و اصالح سياست   
دربارة اصـالح طـرح      2013انجام شد. اليحة   2010داشت كه در سال     

فـرورديـن    7م ماه مارس امسال [ 27توسعة ذخاير نفتي و معدني در روز   
ها تصويب شد. تاريخ اجـراي    ] در پارلمان كشور و شوراي ملّي استان     93

 جمهور اعالم خواهد شد. اين قانون پس از امضاي رئيس
اين اليحه شامل تغييرهاي مهمي است كه در نحوة فعاليت بـخـش              

هاي خصوصي معدن تأثير خواهد گذاشت. در اين اليحه            معدن و شركت  
اختيارهايي به دولت براي تنظيم مقررات و كنترل بخش مـعـدن داده               

هاي معدنكاري مـحـدود        شده است، و براي نخستين بار، قدرت شركت       
] كه براي اظهـار   1391[دي ماه   2012شده است. اين اليحه از دسامبر   

نظر مردم منتشر شد، تا پيش از تصويب چهار بار اصالح شد. بر اسـاس                
آنچه در اين اليحه آمده است، به منظور تدوين و اجراي مقررات حاكـم              

هاي طرح توسعة ملّي، وزيـر مسـئـول             بر صنعت معدن و تحقق هدف     
صنعت معدن ضمن فراهم آوردن شرايط تحول در صنعت معدن و ديگر            

مدت ذخاير معدنـي      هاي مرتبط، و توجه به توسعة پايدار و طوالني          بخش
مندي همگاني از ثروت ذخاير معـدنـي    با در نظر داشتن منافع ملّي، بهره    

آفريقاي جنوبي را تأمين و تضمين كند. براي نمونه، آن طور كه در اين                
برداري از يك معدن تـقـاضـا           اليحه آمده است، اگر شركتي براي بهره      

هاي مسكوني يك شهر يا حوالي آنها واقع است، وزير            بدهد كه در زمين   
هـايـي را       شرط  تواند براي تأمين حقوق و منافع ساكنان محلي، پيش          مي

 براي پذيرش تقاضا معين كند.
هاي وارد شده در اين اليحه، يكي افـزايـش ايـجـاد                از ديگر اصالح  

هـاي     اشتغال است، و ديگر، تغيير نحوة رسيدگي به تقاضاهاي شركـت          
دادن به رسيدگي به تقاضاهـاي          معدني و اختيار دادن به وزير در اولويت       
هاي مهم اين است كـه دولـت      دريافت شده است. يكي ديگر از اصالح    

هاي معدني برگمارد،  يابد دو نفر نماينده در هيئت مديرة شركت       اجازه مي 
ها نظارت داشته     تا از اين راه بتواند بر رعايت قانون جديد در اين شركت           

 باشد.
نـيـز    “ كوساتـو ” ويژه در     س: در ميان جنبش كارگري، به      

هايي ديده شد. كنگرة مـلّـي و حـزب               ها و تفرقه    اختالف
كمونيست آفريقاي جنوبي چه موضع و برخوردي بـا ايـن            

 مسئله داشتند و اآلن وضعيت چطور است؟
يي آفريقاي جنوبي ناشي از       هاي موجود در درون جنبش اتحاديه       تنش

هاي كارگري از توازن نـيـروهـا در             برداشت نادرست بعضي از اتحاديه    
كشور است. ارزيابي و برآورد آنها از آنچه شدني است، غلوآميز اسـت و                

بار كارگران متـشـكـل در          آميز و گمراهي فاجعه     منجر به برداشت اشتباه   
 “ نـومسـا  ” شده است. ولي در اتحادية سراسري فـلـزكـاران              “ كوساتو” 

(NUMSA            بـخـش      ) كه به همه و هركس در جنبش ملّي و رهايـي
اند. اين چپگرايي افراطي در    كند، عناصر ماوراي چپ نفوذ كرده       حمله مي 

گردد كـه     هايي بازمي   نيز يك گرايش تاريخي است كه به تنش       “  نومسا” 
به وجود آمد، وقتي كه اتحادية فلزكـاران از          “  كوساتو” در زمان تشكيل    

مـنـشـور    ” بايـد      “ كوساتو” ] اصرار داشت كه      1364[   1985همان سال   
 را بپذيرد. “آزادي

حزب كمونيست آفريقاي جنوبي نيز به متحد كردن كارگران متشكـل     
اي دارد.      هاي وابستـه آن تـوجـه ويـژه           و همة اتحاديه “ كوساتو”در  
بندي جامعة آفريقاي جنوبي پس از طرد آپارتايد، از جمله در مـيـان                اليه

هايي را به وجود آورده است كـه          طبقة كارگر و كارگران متشكل، چالش     
به نظر ما جنبش كارگري هنوز نتوانسته است آن را به طور كامل درك               
كند و با آن برخورد مناسبي كند. هم كنگرة ملّي و هم حزب كمونيست               

هـا در جـنـبـش            آفريقاي جنوبي براي ترميم روابط و كاهش تـنـش         
اند. اين دو نهاد سياسي، هدف راهـبـردي            سنديكايي تالش زيادي كرده   

هاي خود براي حفـظ وحـدت و          را در مركز فعاليت    “ طرح توسعة ملّي  ” 
ها فوراً به ثمـر نـخـواهـد            اند. اين تالش     ائتالف در ميان خود قرار داده     

نشست، كه علّت آن    
هم پيامدهاي بحران   

اي است كه     اقتصادي
ــه ــدي      اليـ ــنـ بـ

زحمتكشان را تسريع   
كرده است، به درآمد    
آنها لطمه زده اسـت،     
و درآمد خالص آنهـا     
را بــه مــيــزان         
چشمگيري كـاهـش    
داده است. اكـنـون        
يــك تــيــم كــاري     
تشكيل شده است تا    
همة آنهايي را كه در     
جنبش سنديـكـايـي     
فعاليت دارنـد بـراي      
ــر و        ــظ ــادل ن ــب ت

وفصل اين مسئله    حل
به يـاري بـگـيـرد.        
هدايت اين تـيـم را       

سيريل رامافوسا به عهده دارد كه معاون صدر كنگرة ملّي، و دبيركل پيشيـن     
 اتحادية فلزكاران و كنگرة ملّي [در زمان نلسون ماندال] است.

 
س: آيندة آفريقاي جنوبي به عنوان يكي از كشورهاي عضـو            

در  “ تغييرهاي بنيـادي مـتـرقـي       ” را در پيش بردن     “  بريكس” 
بينيـد؟   هاي كشور چگونه مي دگرگوني “ملّي دموكراتيك”مرحلة  

وضعيت آفريقا و جهان چه تأثيرهايي روي اين روند خـواهـد             
 داشت؟

[گروهي متشكل از برزيل، روسيه، هندوستان، چين و آفريقـاي           “  بريكس” 
شوند] بـخـش        جنوبي كه كشورهايي با اقتصادهاي رشديابندة محسوب مي       

جنوب است. محور كليدي برنامة بريكـس        -مهمي از كارپاية مناسبات جنوب    
هـاي     هايي فراتـر از تـبـادل          هاي اين گروه به عرصه      توسعة بيشترِ فعاليت  

[به  “  جنوب” هاي    بازرگاني صرف كنوني است. بريكس بالقوه يكي از واكنش         
طور كه تشكيل جنبش غيرمتعهدهـا در زمـان             اوضاع جهاني] است، همان    

اش و در تاريخچة درخشانش بوده است. آفـريـقـاي جـنـوبـي                 گيري  شكل
اي در قبال بريكس و قارة آفريقا دارد. بقية اعضاي بريكـس،               مسئوليت ويژه 

هاي مـتـفـاوتـي در          يعني برزيل و چين و هندوستان و روسيه نيز به ميزان          
مبادله و ارتباط با اين قاره فعاليت دارند. آفريقاي جنوبي به عنوان يـكـي از                

اي    تواند كارپايـه  سال پيش به اين گروه پيوست] مي   4اعضاي بريكس [كه     
اش در    را ارائه دهد كه بر اساس آن قارة آفريقا بتواند با تكيه بر وزن سياسي              

عرصة توازن نيروها در جهان، پيوندهاي جدي و مفيدي را به طور منظم و               
يافته با ديگر كشورهاي دنيا برقرار كند. روابطي كه ما در نظر داريم،                سازمان

متفاوت و متضاد با روابط نابرابري است كه كشورهاي اروپايي و آمريـكـاي              
عالوة ژاپن با قـارة       ويژه فرانسه و آلمان و انگلستان و آمريكا به          شمالي، و به  
ها با آفريـقـا بـه       كنند. روابط اين قدرت  اند و همچنان دنبال مي  آفريقا داشته 

شود. به همـيـن دلـيـل،         طور عمده بر اساس مناسبات استعماري تنظيم مي  
ذخاير و منابع طبيعي قارة آفريقا هنوز به طور جدي براي توسعة اقتـصـادي               
اين قاره و برقراري ارتباط و مبادلة مناسب ميان كشورهاي قاره اسـتـفـاده                
نشده است. يكي از نهادهاي ايجاد شده در چارچوب بريكس، بانك توسـعـة               

هاي كشورهاي قارة آفـريـقـا را           تواند توسعة زيرساخت    بريكس است كه مي   
هاي گونـاگـون      شتاب بخشد و تقويت كند، و شرايطي فراهم آورد كه منطقه          
يافته، با يكديگـر      اين قاره بتوانند بدون دخالت يك طرف سوم از جهانِ رشد          

هاي اقتصادي و بازرگاني داشته باشند. در اين صـورت، وزن               ارتباط و مبادله  
سياسي بريكس نيز در ايجاد يك جهان چندقطبي، و پذيرش ميراث و بـه                

هاي بـزرگ،     از سوي قدرت   “ كشورهاي پيراموني ” حساب آوردن اقتصادهاي    
عامل بسيار مهمي خواهد بود. مبادله با ارزي به غير از دالر و يورو نيز تأثيـر           

هاي ناعادالنة موجود در نظام مالـي جـهـان             مهمي در از ميان بردن مزيت     
 خواهد داشت كه تا كنون هميشه به سود جهان رشديافته بوده است.
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مخالفت همگاني با طرحِ حجاب و عفاف
هاي فرهنگيِ رژيم ورشكستگيِ سياست

هاي مـخـتـلـف        با آغاز فصل گرما، بار ديگر دستگاه      
اصـطـالح      فقيه تبليغات هدفمند برضد بـه       رژيم واليت 

اند. تصـويـب        را از سر گرفته    “ حجابي  بدحجابي و بي  “
طرح حمايت از ناهيانِ امر به معروف و نهي از منكر در            
مجلس شوراي اسالمي، كه بر اساس آن دست اوبـاشِ     

ويژه زنان و     بسيج و قشريون براي آزار و اذيت مردم به        
شود، و همچنيـن هـيـاهـوي           جوانان بازتر از پيش مي    

نمايندگان مجلس در خصوص وضعيت پوشش زنان در        
گرايان در ضديت     هاي واپس   هايي از اقدام    جامعه، نمونه 

با حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي اسـت. درايـن             
زمينه وزارت كشور دولت روحاني، در اوايل خـردادمـاه،          

ريزي اين وزارتخانه در خصوص مـبـارزه بـا              از برنامه 
خبر داد. سخنگوي وزارت كشـور اظـهـار           “  بدحجابي“

هايـي بـراي       داشت، با همكاري نيروي انتظامي برنامه     
كردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و               اجرايي

نهي از منكر تدارك ديده شده است.
گيري، در اواسط خردادماه، يـكـي      دنبال اين موضع    به

از فرماندهان نيروي انتظامي جمهوري اسالمي با تاكيد        
هاي ارشاد و امـنـيـت اخـالقـي بـه                 بر اينكه گشت  

شان در طول تابستان ادامه داده و مانع از رواج             فعاليت
خواهند شد، گفت كه، فقط در سال گذشته        “  بدحجابي“

ميليون بار تذكر داده شـده     3بيش از  “ ها  بدحجاب“به  
ميليـون بـار اوبـاش          3عبارت ديگر، بيش از       است. به  

هاي نيروي انتظـامـي بـراي زنـان و               بسيج و گشت  
ويژه شهرهاي بزرگ مزاحمـت       دختران سراسر كشور به   

اند. اين آمار      ها را مورد تهديد قرار داده       ايجاد كرده و آن   
هـا،     غير از اعمال فشارهاي روزانه و رايج در خيـابـان          

ادارات، و مؤسسات دولتي و خصوصي است. بـراسـاس           
آمار ديگري كه نيروي انتظامي انـتـشـار داده اسـت،             

هاي امنيت اخالقي در چند شهر بزرگ ازجـملـه            گشت
نـام     دخـتـر و زن زيـر               55هزار و     207تهران از   

اند و موجب آزار و اذيـت         تعهد كتبي گرفته   “ بدحجابي“
اند. اين عده گرديده

هـاي     گشـت “و    “ حجاب و عفاف  “هايي مانند     طرح
هاي   ، طي ساليان اخير با بودجه     “ ارشاد و امنيت اخالقي   

اند و مـداخلـه        اجرا درآمده   كالن در شهرهاي كشور به    
گرا در زوايـاي شـخـصـي و حـريـم                 قشريون واپس 

هـا عـالوه       اند. اين طرح     خصوصي افراد را موجب شده    
برآنكه در سطح جامعه نوعي فضايِ رعب و وحشـت            

آورد، از موجبات رواج انحطاط فرهنگي نيـز          وجود مي   به
ها هـرگـز مـوفـقـيـت            گونه طرح   آيند. اين    شمار مي   به

اند و نـخـواهـنـد         گرايان را كسب نكرده     موردنظر واپس 
هـاي     كرد. نكته مهم اينكه، ادامه اجراي ايـن طـرح            

مانده، نشانه آشكاري از ورشكستگي    ضدمردمي و واپس  
گـردد.     فقيه قلمداد مـي      فكري و سياسي رژيم واليت    

بيش از سه دهه تسلط ارتجاع پس از شكست انقـالب،     
هاي سركوبـگـرانـه       رژيم در هراس از مردم به سياست      

ويـژه در       ها بـه  يك از برنامه شود، زيرا هيچ متوسل مي 

هاي فرهنگي و اجتـمـاعـي كـه            عرصه
هـاي     محدودكنندة حـقـوق و آزادي        

انـد، مـورد       دمكراتيك فردي و اجتماعي   
پذيرش و قبول اكثريت قاطع مردم مـا         
نــيــســت. طــرح حــجــاب، طــرحــي         

خورده و غير قابل پذيرش بـراي         شكست
جامعه امروز ايران است!

بارِ سپاه پاسـداران      نقشِ فاجعه 
در حيات اقتصادي كشور

از زمان دولت رفسنجاني كه قـرارگـاه        
االنبياء سپاه پاسـداران امـكـان و            خاتم

زمينه فعاليت گستـرده اقـتـصـادي در           
هاي مختلف را يافت تا به امـروز،          عرصه

هاي پرسود عمـرانـي از        بسياري از طرح  
سدسازي گرفته تا حفاري تونل، صنايـع       
نفت، صنايع دريايي، واردات و صـادرات        

سـازي   كاال، خريد و فروش ارز، ساختمان 
سازي و... در چنگ اين نهاد زائـد،              و راه 

گـرا قـرار        سركوبگر و سودجويِ واپـس    
گيرد. سپاه پاسداران يكي از         گرفته و مي  

فقيه است كه فعاليـت آن تـأثـيـر              هاي ثروت و قدرت در رژيم واليت        مركزهاي اصلي و كانون   
العاده ويرانگر بر اقتصاد ملي داشته و دارد. فوق

االنبياء سپاه و ديگر   وسيلة قرارگاه خاتم    هايي كه به    ايم كه طرح    در ساليان اخير اغلب تاكيد كرده     
كلي فاقد استانداردهـاي الزم و ضـرور بـوده و                  آن به انجام رسيده به        هاي وابسته به    شركت
هـاي ارومـيـه و           اي بزرگ پديد آورده است. بحران و خشكي درياچه           هاي مادي و انساني     زيان

بار برخي صنايع كه در تملـك         فرد كشور، وضعيت فاجعه     بختگان، تخريب محيط زيست منحصربه    
ها، نتيجه مستقيم حضور ويرانگر سپاه در اقتصاد ميهن ماست. در اواخـر       سپاه قرار دارد وجز اين 

“ همايش سراسري هاديان سياسـي سـپـاه        “ارديبهشت ماه، نوبخت، سخنگوي دولت، در جريان        
هـاي     خواهيم سپاه با بخش خصوصي رقابت كند... اكنون سپاه از ظرفيـت         نمي“بود:     اعالم كرده   

بـخـش      زيادي براي سازندگي و آباداني كشور برخوردار است... كارهاي بزرگي كـه از تـوان                      
ويـژه     ها را به نيروهاي مسلح بـه        خصوصي خارج است بايد سپاه انجام دهد، االن اين گونه پروژه          

“كرد. االنبياء واگذار خواهيم قرارگاه سازندگي خاتم
تـوان بـه احـداث دريـاچـه             ، مي“ از توان بخش خصوصي خارج است“هايي كه    ازجمله طرح 

در تهران اشاره كرد، يعني طرحي كه ميلياردها تومان سود بـراي             “ شهداي خليج فارس  “پرهزينه  
زا بـراي       محيطي با عواقب خطرناك بيـمـاري        سپاه داشت و اكنون تبديل به يك معضل زيست        
سه پيشنهاد بـراي     “خرداد ماه، در مطلبي با نام       3ساكن شهر تبديل گرديده است. روزنامه شرق،         

نـويسـد:      ، با اشاره به حيف و ميل ميلياردها تومان از ثروت ملي، مـي         “ نجات درياچه خليج فارس   
دهيم، سـپـس بـعـد از            متاسفانه برخي اوقات طرحي را بدون مطالعات جامع و كافي انجام مي           “

افتيم كه قاعدتاً آنچنان كه بايد نـتـيـجـه بـگـيـريـم،                   ها مي   برخورد با مشكالت به فكر رفع آن      
هاي زيادي را بايد متحمل شويم... در ساخت درياچه شهداي خليج فـارس...                     گيريم و هزينه    نمي

تريـن چـالـش ايـن           نشده و مهم    اش درنظر گرفته      ازنظر اكولوژي آثار و عواقب زيست محيطي      
دليل آب  علت كمبود اكسيژن ناشي از عدم هوادهي و جريان آب آن است... درياچه... به                 درياچه به 

گـنـدد) بـا          راكدي كه هيچ منشأ تغذيه طبيعي و مصنوعي ندارد (و آب راكد باالخره روزي مـي                
مشكالت روبرو است... كف اين درياچه برخالف تمامي استانداردهاي علمي از پالستيك ساختـه                 

”شده است.
هاي وابسته بـه       براي احداث اين درياچه ميلياردها تومان از درآمد ملي به جيب سپاه و شركت             

زا براي شهروندان اسـت. مـورد ديـگـر،           آن سرازير شد و اكنون اين درياچه يك معضل بيماري      
مـاه،     ارديبـهـشـت     19پل زال در استان لرستان است. خبرگزاري مهر،            –آباد    احداث آزادراه خرم  

بسـت شـاهـراه         ونان مردم را قطع كرد. زندگي روستاييان در بـن            آزادراهي كه آب  “گزارش داد:    
گذرد ولي زخم ايـن آزادراه (اتـوبـان)            ها مي پل زال سال  –آباد   ترانزيتي... از افتتاح آزادراه خرم       

رسـد، گـذر       دهد، مشكالتي كه به نظر مي       همچنان روستاييان حاشيه اين پروژه عظيم را آزار مي        
هكتار زمين كشاورزي از      300ها كه نكاسته بر رنج آن نيز افزوده است... حدود                زمان از شدت آن   

هكتار اراضي زراعـي      150دست روستاييان خارج شد... آب سراب معروف قلعه نصير كه از ديرباز                
برداري آزادراه قطع و اراضي مـنـطـقـه            ريزي و خاك    كرد براثر عمليات بتن     و باغي را مشروب مي    

كرد. در حال حاضر بـه    ها را خشك سازي [آب] تمامي چشمه   تبديل به ديم شده است. عمليات راه     
گيرد. بر اساس نظريه كارشناسان تـقـريـبـاً       رساني صورت مي   برخي روستاييان منطقه با تانكر آب     

شناسـي داراي     ماهوري و كوهستاني و ازنظر زمين همه مناطق حوالي آزادراه ازنظر توپوگرافي تپه      
راه در اين منطقه يك فاجعه براي كشاورزي بود و             احداث بزرگ   ”ضخامت آبرفت كم هستند. ...        

كاران سرازير كرد. اهميت استراتژيك نيز ندارد و فقط سود سرشاري به جيب سپاه و ديگر مقاطعه
اروميه است. سپاه حاضر نيست قطعه دوم اين بزرگـراه بـه                –مورد ديگر، احداث آزادراه تبريز      
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هاي گذارِ  دستاوردها و چالش
دموكراتيك  ملّي در آفريقاي 

 جنوبيِ پس از آپارتايد
در بيستمين سـال بـرانـدازي        
آپارتايد در آفريقاي جنوبـي و       
به سبب توجه بجايي كـه بـه         
رخدادهاي اين كشور آفريقايي    
در دو دهة اخير شده اسـت و         

شود، بر آن شديم كه بـار          مي
ديگر گفتگويـي بـا رفـقـاي          
كمونيست آفريقاي جـنـوبـي       

هـاي     داشته باشيم. دشـواري     
روند دموكراتيك كردن نهادهاي اقتصادي و سياسي و اجـتـمـاعـي،              
دستاوردهاي دو دهة گذشتة دولت ائتالفيِ پس از آپارتايد در مرحـلـة              

هاي كارگري در آفريقاي جنوبي، و نقش و          ملّي و دموكراتيك، ناآرامي   
هاي مورد تـوجـه در         تأثير بريكس در اوضاع جهاني، از جمله موضوع       

كزي             اند.     آفريقاي جنوبي  مر اخيراٌ  فرصتي به يكي از اعضاي كميتة 
مان دست داد تا ديدار و گفتگويي با كريس ماتالكو،            حزب

المللي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي       مسئول بخش بين  
و عضو هيئت سياسي حزب برادر در ارتباط با رخدادهـاي           
آفريقاي جنوبي و مسائل منطقه و جهان داشتـه بـاشـد.             

 خوانيد، حاصل اين گفتگوست. آنچه در اينجا مي
 

گذرد كه نـلـسـون        س: اكنون بيست سال از زماني مي       
گانه به رهبري كنگرة ملّي آفريـقـا در            ماندال و ائتالف سه   

نخستين انتخابات آزاد آفريقاي جنوبي پيروز شدند و گذار         
. به غير از بـرانـدازي           به مرحلة ملّي دموكراتيك آغاز شد     

رژيم آپارتايد از لحاظ سياسي، اين ائتالف در اين مـدت            
 هايي داشته است؟ چه دستاوردهاي عمده و چه كاستي

)، حزب كـمـونـيـسـت          ANCگانة كنگرة ملّي آفريقا (       ائتالف سه 
هاي كارگري آفـريـقـاي        ) و كنگرة اتحاديه    SACPآفريقاي جنوبي (   

) سيماي يك آفـريـقـاي جـنـوبـي          COSATU“ ( كوساتو”جنوبي  
ش] در    1334[   1955(كه در سال      “  منشور آزادي ” دموكراتيك را در    

تاون تصويب شد) ترسيم كرده است. از لحاظ نظري، اجراي اين               كليپ
گيرد، كه مـتـشـكـل        صورت مي “ انقالب دموكراتيك ملّي  ” امر از راه    

ارتباط   هاي متفاوت، كه البته بي      هاي گوناگوني با ويژگي     است از مرحله  
با يكديگر نيستند. ما در حزب كمونيست هميشه بر ايـن امـر واقـف          

ايم كه مبارزه در راه دموكراسي و دموكراتيك كردن جامـعـه، بـا                 بوده
مبارزه در راه برقراري سوسياليسم پيوند دارد. تحقق حقوق سياسي نيز            
با مبارزه براي برآوردن نيازهاي اساسي مردم ما و تحول بنيادي جامعه            

 در آفريقاي جنوبي پيوند دارد.
اين تحول بنيادي مستلزم آن است كه همة پيامدهاي گذشتة رژيـم         

آپارتايد در كشور ما زدوده شود تا با گـذار از             -داري  استعماريِ سرمايه 
آن، بتوان به جامعة دموكراتيك رسيد. آن گذشته، بـه نـژادپـرسـتـي،         
تبعيض جنسيتي، نابرابري، فقر و ركود يك اقتصاد بيمار آلوده بود، و از          

برد كه در اساس مانع       هاي ساختاري و ذاتي سيستمي رنج مي        دشواري
توسعة جامعة دموكراتيك در آفريقاي جنوبي و رشد و توسعة يك ملّت            
شده بود. در اين بيست سالي كه در راه برقراري دموكـراسـي تـالش              
شده است، دستاوردهاي زيادي در زمينة دادنِ خدمات اجتمـاعـي بـه              
مردم و بازتوزيع عادالنة ثروت (توسط دولت) در ميان مـحـرومـان و                 

هـاي     ايم، اما با توجه بـه دشـواري          ديدگان دورة آپارتايد داشته     آسيب
وضعيت بحراني در اقتصادي كه از آن دوره به ارث رسيده است، ايـن              

هاي ساختـاري و ذاتـيِ يـك           دستاوردها كافي نبوده است. گرفتاري   
آپارتايد استعماريِ دگرگون نشده، دمـوكـراسـي         -داري  اقتصاد سرمايه 

نوپاي آفريقاي جنوبي را فلج كرده و مانعي براي پيشرَوي با سـرعـت              

 هاي اكثريت مردم بوده است.  الزم در راه برآوردن خواست
ارديبهشت] برگزار شـد، و طـي آن،             17ماه مه [     7انتخابات اخير كه در روز      

رد                 پنجمين دولت در دورة دموكراتيك پس از آپارتايد تشكيل شد، وظيفة پـيـشـبـ
يي را پيش روي خود قرار داده اسـت، كـه در                دومين مرحلة گذار و تحول ريشه     

مندي است كه     هاي ساختاري و نظام     وهلة اول به معناي بررسي مسائل و دشواري       
وفصل آنها الزمة تكوين يك آفريقاي جنوبي دموكراتيـك اسـت. در ايـن                    حل

تـر     مرحله، طبقة كارگر انتظار دارد كه تغييرهاي بنيادي و گذار به مرحلة پيشرفته            
 هاي آن، با سرعت بيشتري صورت بگيرد. براي برآوردن خواست

 
س: در انتخابات سراسري اخير، كه نخستين انتخابات پـس از             
مرگ نلسون ماندال بود، كنگرة ملّي آفريقا و متحدانش توانسـتـنـد             
بيشترين تعداد نمايندگان را به پارلمان بفرستند، و پـرزيـدنـت              

جمهور خواهد ماند. امـا در          جيكوب زوما يك دورة ديگر نيز رئيس      
اين انتخابات تعداد نمايندگان منتخب كنگرة ملي در پارلمان كشور          

نماينده كمتر از انتخابات قبلي بود. علّت اين كاهش و وضعيـت               15
تان، يعنـي     دانيد؟ لطفاً دربارة رقيبان انتخاباتي اصلي       تازه را چه مي   

كه در مجـمـوع      “ رزمندگان آزادي اقتصادي  ” و   “ ائتالف دموكراتيك ” 
مان تـوضـيـح        كرسي جديد در پارلمان به دست آوردند، براي         43

 دهيد.
اي كه هـر      رغم يورش تبليغاتي عظيم و كارزار مبارزة منفي         در انتخابات اخير، به   

داري) عليه ما بـه راه انـداخـتـه          هاي عمده (سرمايه دو حزب مخالف و نيز رسانه 
هايي   بودند، كنگرة ملّي آفريقا موفق شد باز هم اكثريت آرا را به دست آورد. رسانه               

كه به آنها اشاره كردم، مثل يك نيروي اپوزيسيون عليه ما موضع گرفته بودند و                
خواستند كه به كنگرة ملّي رأي ندهند. ولي از سوي ديگر، حزب               حتي از مردم مي   

هـاي    كمونيست از طبقة كارگر و مردم آفريقاي جنوبي خواست كه به پاس تالش            
هايي بـود     نلسون ماندال و كريس هاني، كه در مركز توجه هر دو آنها تحقق هدف             

آمده است، به كنگرة ملّي رأي دهند. در آستانة انتخابات، با             “ منشور آزادي ” كه در   
شـد، درصـد        هايي كه در مورد روند مشاركت در انتخابـات مـي             بيني  وجود پيش 

مشاركت رأي دهندگان در آفريقاي جنوبي دموكراتيك در حد خوبي بود، از جملـه            
، يعني آنهايي كه پس از طرد آپـارتـايـد در      “ آزاد به دنيا آمدگان   ” از لحاظ شركت    

رغـم     اند. در انتخابـات مـاه مـه امسـال، بـه               ] به دنيا آمده  1373[   1994سال  
رزمـنـدگـان آزادي      ” هايي مثل    رغم تشكيل حزب شد و به هايي كه مي   بيني  پيش

)، ائتـالف    AGANG) “ بازسازي آفريقاي جنوبي  ” و حزب موسوم به      “ اقتصادي
هاي كنگرة ملّـي در        انتخاباتي ما توانست پيشتازي خود و و اكثريت تعداد كرسي         

المـلـلـي      پارلمان را حفظ كند. روندهايي كه در مواردي از اين قبيل در صحنة بين              
توجهي   دهد كه حزبِ اكثريت، حمايت مردم را به طور قابل           شود نشان مي    ديده مي 

دهد؛ ولي در مورد انتخابات اخير در آفريقاي جنوبي چنين نبـود، كـه                 از دست مي  
خود نشان دهندة اين واقعيت است كه كنگرة ملّي آفريقا واقعاً در دل و جـان و                   

 مبارزة مردم جاي دارد.
 

سال آينده    5س: در كارپاية سياسي و اقتصادي كنگرة ملّي براي           
گـيـري      اي منظور شده است؟ سمت      هاي راهبردي عمده    چه برنامه 

 اجتماعي دولت چه خواهد بود؟-هاي اقتصادي اساسي سياست
يـي     هاي برنامه است كه هدف  “ طرح توسعة ملّي  ” دولت جديد متعهد به اجراي      

سال آينده در آن تدوين و تنظيم شده است. هدف اساسي ما رفـع بـحـران                      15
چندجانبة فقر و نابرابري در آفريقاي جنوبي دموكراتيك است. پايه و اساس ايـن                

تالش، اجراي مرحلة دوم گذار بنيادي است.
درصد در    9/24كاهش ميزان بيكاري از      “ طرح توسعة ملّي  ” هاي    يكي از هدف  

[  2030درصد تا سـال       6] و به  1399[   2020درصد تا سال     14به    2012ژوئن  
ميليون شغل تازه ايجاد كنيم.       11ها، بايد     ] است. براي رسيدن به اين هدف        1409

ميليون فرصت شغلي افزايش يابد.       24ميليون به     13مجموع ميزان اشتغال بايد از      
برابر كنيم، كه بدين معنـاسـت كـه در         7/2در ضمن، توليد ناخالص ملّي را بايد       

درصد باشد. بـه       5/4مدت ذكر شده، ميانگين رشد ساالنة توليد ناخالص ملّي بايد           
هزار رند (واحد پول آفـريـقـاي           50عبارت ديگر، توليد سرانة ناخالص ملّي بايد از         

برسد (به فـرض      2030هزار رند در سال  110] به  1389[   2010جنوبي) در سال     
 ها). ثابت ماندن قيمت

س: وضعيت در صنعت معدنكاري چگونـه اسـت؟ اعـتـصـاب             
هاي اخير به كـجـا         هاي كارگري در سال     معدنكاران در پي ناآرامي   

 14ادامه  در صفحه 
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 “ ميدانِ بازارِ عـلـف     ” كه شركت كنندگان در كنگره از آن ديدن كردند،          
      ميالدي در آن برگزار شـد.      1886ماه مه     4بود، يعني محلي كه تظاهرات

اي به آن حمله     طرزِوحشيانه  در آن تظاهرات كارگران كه پليسِ شيكاگو به       
كرد، عاملِ تحريكي آن بمبِ مشهور را پرتاب كرد. متعاقبِ اين حـادثـه،               

يي گسترده و سرتاسري به جنبشِ كارگري آمريكا آغاز گـرديـد و               حمله
هشت رهبرِ سنديكايي در شيكاگو دستگير و زنداني شدند. ايـن هشـت              
رهبر سنديكايي دستگير شده در دادگاهي ساختگي محاكمه و به مـرگ             

هاي جهاني، چهار تن از اين هشـت    خواهي    رغمِ استيناف     محكوم شدند. به   
قتـل   دار آويخته شدند، يكي از آنان در زندان به     رهبر و فعالِ سنديكايي به    

هـايـي      رسيد، و سه رهبر و فعالِ سنديكايي ديگر نيز به تحمـل زنـدان              
، در جشنِ صد سالگـيِ  1889طوالني مدت محكوم شدند. در ماه جواليِ  

يـاد كـارگـرانِ         الملليِ كارگران به    انقالبِ فرانسه در پاريس، انجمنِ بين     
شهيد شيكاگو و در حمايت از جنبشِ هشت ساعت كار در روز، اولِ مـاه                

ارديبهشت) را روزِ همبستگي جهاني كارگـران اعـالم كـرد، و            11مه (  
 همين اعالم، منشأ روزِ جهاني كارگران شد.

باختة شيكاگو، مكانِ دومي كه شركـت   براي اداي احترام به كارگرِ جان     
در پـارك     “ آرامگاه منزلِ جنگلي” كنندگانِ در كنگره از آن ديدن كردند،  

جنگلي ايلينويز بود. اين آرامگاه به محلِ خاص ديدار بـراي كـارگـرانِ                 
جهان تبديل شده است. از زماني كه كارگرانِ شهيد در آن محل به خاك               

بـا     -اند، عدة زيادي از فعاالن و مبارزان كارگري ديـگـري             سپرده شده 
نـيـز در       -ها  ها و كمونيست    هاي متفاوت، و از جمله سوسياليست       گرايش

اند. عدة زيادي از رهـبـران حـزبِ              خاك سپرده شده    جوار اين آرامگاه به   
انـد.     دفن شده  “ بازارِ علف ” كمونيست آمريكا نيز در كنارِ آرامگاه شهدايِ        

و آرامگـاه شـهـدا        “ ميدانِ بازارِ علف  ” هايي در     ميهمانانِ خارجي تاجِ گل   
وسيلة   گذاشتند، و گشت تاريخيِ كارگري با خواندنِ سرود انترناسيونال به         

 پايان رسيد. شركت كنندگان به
 

از سخنراني نماينده حزب تودة ايران در كنگره حزب 
 كمونيست آمريكا

 
 

 رفقاي گرامي،
كنگرة شما در برش زماني بسيار دشواري در عرصة جهـانـي بـرگـزار         

داري جهاني اقتصاد كشورهاي      سابقة سرمايه   شود. بحران اقتصادي بي      مي
قدرتمند آمريكا و اتحادية اروپا را كامالً در هم پيچيده است. بحراني كـه               

حل مـؤثـر      داري در يافتن راه     آغاز شد، ناتواني نظام سرمايه      2008از سال   
هايي را نشان داد. زحمتكشان و تنـگـدسـتـان مـورد                 براي چنين بحران  

هـا     اند. ده    شان بوده   ها و تجاوزها به شرايط كار و زندگي         شديدترين حمله 
اند، و كاهـش و قـطـع            ميليون كارگر به سوي بيكاري و فقر رانده شده        

خدمات دولتي وضعيت نابهنجاري را براي زحمتكشان در سراسر دنـيـاي            
داري به وجود آورده است. يورش بـه دمـوكـراسـي و حـقـوق                      سرمايه

سابـقـه     هاي اخير بي    داري در سال    دموكراتيك در همة كشورهاي سرمايه    
 بوده است.

داري با استفاده از وضعيتي كه        هاي بزرگ سرمايه    در عين حال، شركت   
بحران پيش آورده است، دارند تمام بار بحران را بر دوش طبقة كارگر و               

شوند، ثروتمنـدان     گذارند. در حالي كه تنگدستان فقيرتر مي         تنگدستان مي 
گزارش دادنـد كـه        2014ژوئن  10ها در روز  شوند. رسانه ثروتمندتر مي 

هزار ميليارد دالر فراتر رفتـه   152ميزان ثروت خصوصي در جهان از مرز        
در مـاه   “ گروه مشاورة بوستن” است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط        

ميليون خانـوار در سـال        13/7، شمار ميليونرها در جهان از 2014ژوئن  
درصـد     1/1رسيد (يعنـي      2013ميليون خانوار در سال       16/3، به   2012

 تعداد كل خانوارها در جهان).
ثـمـر      طبقة كارگر و تنگدستان در سراسر جهان با درك بيهوده و بـي            

تر   هاي فعال   اي به سوي اعتراض     داري، به طور فزاينده     بودن نظام سرمايه  
صراحت معقـول     اند. زحمتكشان جهان به      اجتماعي و اقتصادي روي آورده    

برند و خواستار تغييـر       داري را زير سؤال مي      و منطقي بودن الگوي سرمايه    
 اند. يي در نظم اقتصادي ريشه

 
 رفقاي گرامي،

كشور ما ايران اين روزها فصل بسيار پيچيده و دشواري از تاريـخ خـود را                  
گذراند كه در آن جنبش مردمي در راه دموكراسي، حقوق بشر و عـدالـت                   مي

اجتماعي با وجود همه دشواري ها به مبارزه خود ادامه مـي دهـد. پـيـامـد                      
الـمـلـلـي       نژاد دنبال كرد و منجر به انزواي بين         هايي كه دولت احمدي     سياست

هاي ويرانگر و غيرانسانـي       ايران شد، زمينه را براي تحميل جنايتكارانة تحريم       
آمريكا و به ورشستگي كشاندن اقتصاد ايران را فراهم كرد، و فقر و فـالكـت                 

ها ايراني به بار آورد. هدف كليدي انتخابات رياست جـمـهـوري                 براي ميليون 
خرداد ماه سال گذشته در ايران كه توسط رژيم مهندسي شده بـود، گـذار از                  

قبـول در      نژاد به يك دولت قابل      بار و ظالمانة احمدي     حكومت نوليبرالي فاجعه  
ها در    در صحنة داخلي بود. نارضايتي فزايندة توده        “ معتدل” المللي و     عرصة بين 

نتيجة وضعيت وخيم اقتصادي، رژيم ايران را تهديد به انفـجـار اجـتـمـاعـي                  
 كرد، كه تغييري در سمتگيري حركت رژيم را ناگزير كرد. مي

جمهوري ژوئن پـارسـال         ريزي دقيق انتخابات رياست     از جمله اهداف برنامه   
اين بود كه رژيم ايران از انزوا بين المللي  بيرون آورده شود. يكـي از هـدف        
هاي كليدي رژيم در مهندسي انتخابات، بر سر كار آوردن  ديپلماتي باتجـربـه            

سازي روابط با آمريكا حركت كند. حزب ما ضمن            بود كه بتواند در جهت عادي     
ها   هاي ايران و آمريكا و پايان دادن به تحريم          آنكه از كاهش تنش ميان دولت     

كند، اما با هر حركتي كه هدفش تسـهـيـل و ادامـة بـقـاي                   پيشتيباني مي 
 ديكتاتوري حاكم در همزيستي با امپرياليسم آمريكا باشد، مخالف است.

را يـك تـهـديـد         “ اسالم سياسي ” به نظر ما، سياست خارجي آمريكا ديگر        
رقيبش بر ذخاير حيـاتـي      آمريكا حفظ كنترل بي       داند. قصد دولت     راهبردي نمي 

انرژي در منطقة خاورميانه، و در ضمن جلوگيري از دسترسي اقـتـصـادهـاي                
نوظهور  و رقيبان ديگر به اين ذخاير است. براي رسيـدن بـه ايـن هـدف،                      
امپرياليسم آمريكا و متحدانش به تقويت نيروهاي ارتجاعي در خاورميانه ادامه           

 دهند. مي
جـمـهـوري، تـمـام          اكنون، با گذشت بيش از يك سال از انتخابات رياست         

حلي بـراي      ساالر ايران قادر به ارائة راه       شواهد حاكي از آن است كه رژيم دين       
 هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران نيست. دشواري

 
 رفقاي گرامي،

ششمين كنگرة حزب تودة ايران بر سياست خود در امر پيشبرد مبارزه در راه              
هاي دموكراتيك در ايران از طريق بسيج نيروهاي اجتـمـاعـي              حقوق و آزادي  

تأكيد كرد. هدف ما در نبرد در راه صلح، دموكراسي و عدالت اجتـمـاعـي در                    
هاي انساني و طبيعي كشور       ايران، ايجاد شرايطي است كه در آن بتوان قابليت        

اي مترقي، شكوفا و عادالنه آزاد كرد و به كار گـرفـت.                را براي ساختن جامعه   
گام كليدي در اين نبرد، پايان دادن به ديكتاتوري (رژيم واليت فقيه) است كه        

اش كشور را بـه زانـو            هاي ورشكستة اقتصادي و اجتماعي      با اعمال سياست  
 درآورده است.

ترين طيف نيروهـاي      حزب ما بر اين باور است كه فقط از راه بسيج گسترده           
توان صلح و پيشرفت      اجتماعي عليه امپرياليسم و نيروهاي ارتجاع است كه مي        

 را در ايران و در منطقه تأمين و تضمين كرد.
خواه ايران    هاي عمدة حزب ما و همة نيروهاي ترقي         بار ديگر، يكي از چالش    

ويژه طبقة كارگـر را بـه           شود نيروهاي اجتماعي و به      اين است كه چگونه مي    
صحنة مبارزه آورد. هشت سال سركوب شديد توسط نيروهاي امنيتـي رژيـم،         

، دشواري هاي زيادي را بر  بـه    “ طلبي جنبش اصالح” عالوة تفرقه در ميان       به
هـاي     فراهم است. با وجود ايـن، نشـانـه           “ واليت فقيه ” چالش كشيدن رژيم    

خـيـزد و        شود حاكي از آن كه طبقة كشور به پا مي           اي ديده مي    اميدواركننده
اش را براي داشتن سنديكاهاي مستقل و بـه دسـت آوردن حـقـوق                    مبارزه

اقتصادي و اجتماعي شدت بخشيده است. اين مبارزه، حمايت تمام و كمال ما               
زنان و جوانان، و كنش         طلبد. فعاليت حزب ما متمركز بر بسيج كارگران،          را مي 

نيازي است براي موفقيت كارزار در راه      و جنبش متحد آنهاست. اين امر پيش 
رد   تحقق دگرگوني  هاي دموكراتيك در ايران، كه به نوبة خود راه را براي پيشبـ

 دموكراسي و عدالت اجتماعي هموار خواهد كرد.
دهيم، و اعتقـاد راسـخ         ها ادامه مي    دهي توده   ما به تالش خود براي سازمان     

داريم كه جنبش اعتراضي مردمي كنوني، اگر سازمان بيابد و مـتـحـد شـود،                 
 تواند به تغييرهاي بنيادي، دموكراتيك و پايدار در جامعة ما منجر شود. مي

 

ادامه حضور نماينده حزب تودة ايران ...
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

گذر درياچه اروميه را تعطيل كـنـد. بـه        ريز ميان و نيم كيلومتر خاك    15طول  
شـود.     گذر سبب مرگ ابدي درياچه اروميه مي        نظر كارشناسان اتمام اين ميان    

هاي وابسته به سپاه پاسداران با تكيه به نفوذ سپاه حاضر نـيـسـتـنـد                    شركت
گذر درياچه اروميه را متوقف كنند. ويژه در ميان سازي به عمليات جاده

آنچه مورداشاره قرار گرفت فقط مشتي از خروار بود. نقش سپاه در صنـايـع                
 بارتر بوده و هست! تر و فاجعه نفت، پتروشيمي و سيستم مالي بسيار مخرب

 
هـاي    هاي زحمتكشان، سازمان جهانيِ كار، و سياست        خواست

رژيم
مقام عضو اصلي هيئت مديره سازمـان         جمهوري اسالمي براي دومين بار به     

اي    او) انتخاب شد. اين امر دستاويز تبليغات گسترده           –آل    –جهاني كار (آي     
ويژه در رويارويي با جنبش كارگري ميهن ما، قرار گرفـتـه              در داخل كشور، به   

اي مهـم     را كاميابي   فقيه آن     است و مداحان و بلندگويان رنگارنگ رژيم واليت       
كنند. معرفي مي

مقام وزير تـعـاون        قائم“دراين خصوص خبرگزاري مهر در گزارشي نوشت:         
المللي اظهار داشت... اين انتخاب از جـانـب                كار و رفاه اجتماعي در امور بين      

گيري كنفرانس كـه       گروه آسيا و اقيانوسيه مورد حمايت قرار گرفت و در رأي          
المللي كار در ژنو صورت گرفت با رأي           در مقر سازمان بين     93خرداد    12روز  

قاطع اعضا به عنوان عضو اصلي هيات مديره انتخاب شد... باتوجه به اختـيـار                  
المللي كـار و        گيري در سازمان بين     هيات مديره به عنوان نهاد اصلي تصميم      

هاي بنيـاديـن،      نامه  ازجمله نقش نظارتي اين سازمان در رابطه با اجراي مقاوله         
حضور كشورمان در جمع هيات مديره از اهميت زيادي برخوردار اسـت و در                

مقام وزيـر   المللي كار تاثيرگذار است... قائم        دهي و تصميمات سازمان بين      جهت
كار... افزود، ربيعي [وزير كار] در اين سفر عالوه بر سخنرانـي در مـجـمـع                        
عمومي كنفرانس با مديركل سازمان و تعدادي از وزراي كـار كشـورهـاي                 

كننده مالقات... و قراردادهاي همكاري بين جمهوري اسالمي و كشور               شركت
هاي اجتماعي و انتقال تجربيات در زمينه كارآفرينـي           برزيل در حوزه همكاري   

عالوه بر اين، جمهوري  “ [بخوان: كارفرمايي] و اشتغال به امضاء خواهد رسيد.           
اسالمي قرارداد همكاري با بخش آموزش سازمان جهاني كار را نيز به امضـاء              

رساند.
عضويت رژيم واليت فقيه در هيئت رييسه اين نهاد وابسته به سازمان ملل             

گـيـرد.    متحد و تبليغات پر سروصدا پيرامون آن، با هدف مشخصي صورت مي     
رژيم درحالي بارديگر در هيئت مديره سازمان جهاني كار به فعـالـيـت ادامـه                 

هاي بنياديـن     نامه  كنندة مقاوله   خواهد داد كه اين رژيم ازجمله كشورهاي نقض       
مصوبه اين نهاد است.98و  87هاي  نامه ويژه مقاوله به

سازمان جهاني كار كه در پرتو فعاليت فدراسيـون جـهـانـي               87نامه    مقاوله
هاي پس از جنگ دوم جهاني (سده بيستم) بـه               سنديكاهاي كارگري در سال   

هاي سنديكايي    تصويب رسيده است، بر حقوقِ سنديكايي زحمتكشان و آزادي        
كـنـد و از          مال مـي     نامه را پاي    شكل خشني اين مقاوله     ناظر است. رژيم به    

شود. شان مانع مي مان به حقوق بديهي سنديكايي دسترسيِ كارگران ميهن
اي    هاي زرد و ارتجاعي     هاي وابسته به حكومت، يعني تشكل       فعاليت تشكل 

چون كانون شوراهاي اسالمي كار، خانه كارگر و ازاين قـبـيـل، درسـت بـا                   
، آزادي سنديكايي، و حقوق سنديكايي بـه مـعـنـي              87نامه    مندرجات مقاوله 

كه بر حقِ تشـكـل و          -  98نامه    واقعي، در تناقض قرار دارد. همچنين مقاوله       
هاي مختلف ناديـده      در ميهن ما از سوي دولت       -مذاكره دستجمعي ناظر است   

شود. بنابراين، حضور رژيم در هـيـئـت مـديـره                 مال شده و مي     گرفته و پاي  
سازمان جهاني كار داليلي كامالً سياسي داشته است و در تقابل با حـقـوق و             

گيرد. انگـيـزه و هـدف          منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان كشور قرار مي  
       زككارگريِ رژيم واپس        اصلي حاكميت از اين اقدام، ب مانده   چهرة كريه و ضد

ويژه با مانورهاي وزارت كار براي مـهـنـدسـي      فقيه است. اين مسئله به  واليت
در ارتباط مستقيم اسـت.       “ باغباني“قول ربيعي     هاي طبقه كارگر يا به      خواست
حال انتخاب رژيم براي بار دوم در هيئت مديره اين نـهـاد، تـجـربـه                درعين
اي براي جنبش كارگري و سنديكايي موجود ميهن ماست تا با شناخـت               ارزنده
خـدمـتـگـذارِ     “  سنديـكـايـيِ   “هاي    دور از بيماران تبليغاتي جريان      تر و به    دقيق

هـاي بـزرگ و گـروه             هاي دروني اين نهاد و نقش دولـت          سرمايه، تحول 
كارفرمايان در آن را مدنظر قرار دهد و از هرباره مبارزه خود را در راسـتـاي                   

ويژه احياي حقـوق      به  -هاي زحمتكشان ايران    صحيح طبقاتي به سود خواست    
به پيش ببرند! -سنديكايي

بـارِ     قراردادهاي جديد نفتي: بازگشت به دورانِ اسـارت          
كنسرسيوم

هاي همگاني، اوايل خردادماه، با آب و تاب فـراوان تـغـيـيـر در                    رسانه
خـردادمـاه، در        4قراردادهاي نفتي را اعالم كردند. روزنامه دنياي اقتصاد،  

ازجـملـه نـوشـت:          ،”استارت انقالب در صنعت نـفـت      “مطلبي با عنوان:     
ها از زمان اعالم برنامه تغيير در قراردادهاي نـفـتـي              باالخره پس از مدت   “

ترين محورهاي قرارداد جديد تحت عنوان قرارداد نفتي ايـرانـي             ايران، مهم 
شود:   در ادامه اين گزارش خاطرنشان مي      “ سي) رونمايي شد.      –پي    –(آي   

شوند. ... مهدي         گذاران خارجي با قراردادهاي جديد نفتي جذب مي         سرمايه“
حسيني، رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي با تاكيد بر ضرورت عبـور            

هاي گذشته در مورد نفت [به لحن و محتواي ايـن عـبـارت ت                    از تحليل 
هاي خـارجـي را        خوب توجه كنيد!]، لزوم پيوند منافع نفتي ايران و شركت           

مورد اشاره قرار داد. ... حسيني رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي بـه                 
هـاي    تشريح اين قراردادهاي نفتي پرداخت. ... وي با اشاره به اينكه تحليل               

هاي سدة بيستم ميالدي مصادف است با جنـبـش            [اين دهه    60و    50دهه  
وسيلة دولت مـلـي دكـتـر           ملي كردن صنعت نفت و خلعِ يد از انگليس به         

محمد مصدق] دربارة نفت چندان درست نيست و دنياي امروز تغيير كـرده              
هاي خارجي مجبور شـدنـد در          شدن صنعت نفت شركت     است... بعد از ملي      

چارچوب قرارداد افزايش ضريب بازيافت را تأمين كنند. درحالي كه هـرچـه        
“هاي خارجي گره بخورد به نفع ما خواهدبود. منافع ما با منافع شركت

هـا را نـاديـده          خواننده اگر سمت اداري و مسئوليت گويندة اين عبارت        
هـاي     ها و مـديـران شـركـت       بگيرد، خود را بيشتر با سخنان يكي از مقام       

بايسـت    هاي يك مقام مسئول كه مي       بيند تا با عبارت     رو مي   چندمليتي روبه 
سنجيده و مبتني بر حفظ منافع ملي كشوري خاص باشد!

فقيه با تغيير قراردادهاي نفتي كه در تنظيـم آن مشـاوران                رژيم واليت 
اند، در واقع     انحصارهاي بزرگي چون بريتيش پتروليوم نقش اصلي را داشته        

سازي صـنـعـت       به خواست و اراده انحصارهاي امپرياليستي براي خصوصي       
گذارد. ملي نفت ايران گردن مي

هاي نفتـي   با اين نوع قراردادهاي نفتي، و با دانستنِ اينكه شرايط شركت          
بـارِ     همواره شديداً استعماري و تحميلي است، ميهن ما به دورانِ اسـارت             

برپايه مكانيزمي كه رييـس       -گردد. در قراردادهاي جديد      كنسرسيوم باز مي  
مـعـرفـي     “ گـانـه    10محورهاي  “كميته بازنگري قراردادهاي نفتي زير نام       

هاي نفت و گاز و نيز تأسيسات گازرساني و           ها و چاه    كند، مالكيت ميدان    مي
هـاي پـتـروشـيـمـي بـه               ها و همچنين كارخانه     انتقال نفت و پااليشگاه   

گردد. دراين باره معاون و دبـيـر كـمـيـتـه                 هاي خارجي واگذار مي     شركت
ويژگي مهـم   “كند:     بازنگري قراردادهاي نفتي ايران با صراحت يادآوري مي       

اين قراردادها پيوستگي عمليات اكتشاف، توسعه و توليد است، چـنـانـكـه               
تواند با كشف يك ميدان با شركت ايراني [و نه لـزومـاً                شركت خارجي مي  

هاي خصوصي وابسـتـه بـه سـپـاه،              شركت ملي نفت ايران، بلكه شركت     
ها، و بنيادهاي انگلي] جوينست ونچر تشكيل داده و ميدان را توسعه               آقازاده
هـاي     معناي اين سخنان مالكيت و سهم مشترك داشتنِ شـركـت      “ دهد. 

هاي نفت و گاز ايران است. پس از انتشار رسمي تغـيـيـر                 خارجي در ميدان  
سازي و تشكـيـل كـنـسـرسـيـوم، كـه                 قراردادها و آغاز برنامه خصوصي    

 17انحصارهاي فراملي دست برتر را در آن دارند، خـبـرگـزاري مـهـر،                   
دهد... ريـيـس          هاي نفتي پاداش مي     ايران به غول  “داد:     خردادماه، گزارش   

كارگروه اصالحِ قراردادهاي نفتي وزارت نفت با تاكيد بر ايـنـكـه بـرخـي                 
هاي خارجي كه در طول دو دهه گذشته با ايران قرارداد نفتي امضاء               شركت
دلـيـل      گونه سودي نبرده بلكه متحمل زيان هـم بـه            تنها هيچ   اند، نه   كرده

“اند. فعاليت در صنايع نفت و گاز ايران شده
دوسـتـي      توان اين مدير ارشد وزارت نفت را داراي حس مـيـهـن              آيا مي 

دانست؟ چرا و چگونه يك مدير ارشد وزارت نفت رژيم در مـقـام مـدافـعِ                  
گـونـه      شود؟ آيا ايـن  هاي بزرگ امپرياليستي ظاهر مي    منافع و سود شركت   

اند؟ پاسخ منفي است. رژيم ضـدمـلـي و              مديران در چارچوب رژيم استثناء    
خوار، فاسد، و سودجو دارد كه        اي رانت   فقيه بدنة مديريتي    گراي واليت   واپس

فاقد انگيزة ملي و ميهني و خدمتگذارِ منافع بيگانگانند.  
رييس كارگروه اصالحِ قراردادهاي نفتي وزارت نفت يك استثناء نيسـت،           

گـرا و       دليل مـاهـيـت واپـس          آيد. اصوالً رژيم به      شمار مي   يك قاعده به  
هـرحـال،      هايي است. به       مستبدش، منشأ پيدايش و بسترِ رشد چنين پديده       

هاي دولت روحاني، چـوب حـراج بـر             هاي رژيم و برنامه     اينك با سياست  
شود. مقابله و مبارزه بـا ايـن             ثروت ملي و صنعت ملي نفت ايران زده مي        

خـواه     دوست و ترقـي     ها وظيفة ملي و انقالبي همه نيروهاي ميهن         سياست
ميهن ماست!
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تـا     13خردادماه [    25تا    23در قلبِ امپرياليسم، آمريكا، و در روزهاي        
ژوئن]، در شيكاگو، شهري كه به يادبود مبارزات طبقة كارگـر آن و                  15

باختگان قهرمانش روزِ اول ماه مـه را روزِ             هاي جان     قدرداني از دالوري  
هاي آمريكايي گردهم آمدند تا بـرنـامـة           جهانيِ كارگر ناميدند، كمونيست   

ريزي كـنـنـد.       مبارزاتي طبقة كارگر آمريكا براي چهار سالِ آينده را طرح         
صدها نمايندة حزبي انتخاب شده از نقاط مختلف آمريكا، با شور و نشـاط             

دهـنـدة      يي جامع و بـازتـاب       ريزيِ برنامه   و دلي آكنده از اميد، برايِ طرح      
يـي     هاي مبارزاتي طبقة كارگر آمريكا دورهم جمع شدند و كنگره           واقعيت

 كارآ، دموكراتيك، و منسجم را برگزار كردند. 
رفيق سام وب، دبيرملي و رهبر حزبِ برادر، در روز نخست، در مراسـم              

كنـوانسـيـون    “هاي انگليسي با نام       امين كنگره (كه در متن       گشايشِ سي 
آمده است)، گزارشِ جامعي ارائه داد. سام وب، وظيفة مهمِ كنگره            “  ام  سي
تـوصـيـف     “ هاي امروز   ها و چالش    نگاهي تازه و هوشيارانه به واقعيت     “را  

  را كه به شـبـكـه      “  اي  گر و توده    مدرن، بالغ، ستيزه  “كرد و ساختنِ حزبي     
هاي حزبي در شهرها و مراكزِ كار تكيه كند، خواستارِ شد. رفيق سام             حوزه

وب خروشِ مردم، اقتصادي كه جوابگوي نيازهاي مردم است، كمك بـه            
رشد و تجديد حيات طبقة كارگر، انتخابات و مبـارزه بـرايِ اسـتـقـاللِ              
سياسي، تغيير جوي و تضمينِ سالمت كرة زمين، نظمِ نژاد پـرسـتـانـة                
جديد، پايان دادن به خشونت و برپاييِ جهاني همراه با صلح، و ساختمانِ             

هاي اصليِ حزب برشمرد و        حزب از نظرِ وسعت، ظرفيت و نفوذ را چالش        
پس از دادن شرحي مفصلِ دربارة هر چالش، از نمايـنـدگـانِ كـنـگـره                  

وگو در رابطـه   خواست كه در سه روزِ برگزاريِ كنگره، بعد از بحث و گفت    
هاي مقتضي بگيرند. رفيق سام وب          ها تصميم   با هر چالشي، در مورد آن     

سيسـتـم   “اند كه  اشاره كرد كه، اكثريت مردمِ آمريكا به اين نتيجه رسيده     
ثروتمندان مهـنـدسـي شـده        “نفعِ      ، و درواقع، به   “ كند  براي آنان كار نمي   

گرايان را اساسي بـرشـمـرد و            بر راست   ”قطعي“سام وب، غلبة     “ است. 
پيروزي در مبارزه بدون شركت طبقة كارگر، بدونِ همراهيِ كارگران بـا             

 را غيرِ ممكن توصيف كرد.  ”قطارِ خلقي“مردم و بر فرازِ 
در محيط كامالً دمكراتيك كنگرة و در روندي دموكراتيك و شفـاف،            

به دبير اولي و معاونت دبـيـر اول        “ روزانا كمبرون“و   “ جان بكتل “رفقا  
امين كنگره، رهبريِ     حزبِ برادر انتخاب شدند. رفيق بكتل تا پيش از سي          

عهده داشت و از مـبـارزانِ          سازمان ايلينويزِ حزبِ كمونيست آمريكا را به      
نيز پيش از انتخاب شدن بـه      “ كمبرون“پرسابقة حزبِ برادر است. رفيق       

عـهـده      سمت جديد، رهبريِ سازمان جنوبِ كاليفرنيايِ حزبِ برادر را بـه          
اي    خـروشِ تـوده    “داشت. رفيق بكتل، در بخشي از سخنانش گـفـت:       

عظيمي در حالِ شكل گرفتن است، كه چالش و نيز امكانِ بزرگي را بـه              
خواهيم سهمِ بزرگـي در شـكـل دادن و                دارد. مي    حزبِ ما عرضه مي   

ساختمانِ اين قيام داشته باشيم. ... ما هر روز شاهد تظاهرات جـديـدي                   
مارت، كارگـرانِ   هستيم، تظاهرات مهاجران، كارگرانِ [كمپانيِ عظيم] وال      

هاي خدمات سريع، مبارزه براي افزايشِ حداقل مزد... مقـاومـت                رستوران
 ...“    ها.   در برابر ممانعت از دادنِ راي، مبارزه با حبسِ توده

امين كـنـگـره،     هاي رهبري حزب برادر در سي در جريان انتخاب ارگان  
نفـر از     33نفر از رفقا به عضويت كميتة ملي حزب انتخاب شدند كه       58

نفر از رفقا بـا        9رفقاي منتخب سفيد پوست، يك رفيق آمريكايي بومي،         
نفر از رفقا سياه پوستند. كميتة مليِ جديـد            15اصليت آمريكاي جنوبي و     

نفر از رفـقـاي         26رفيقِ مرد متشكل خواهد بود.         34رفيقِ زن و      24از  
رفيقِ فعال در جنبـشِ       26نحوي در جنبش كارگري فعالند.         كميتة ملي به  

هـاي     ائتالف آمريكـايـي   ” كارگري شامل بازنشستگان، كه همة آنان در        
، “ بازنشستگانِ فعال در سـازمـانِ كـارگـران فـوالد         ” و يا در  “ بازنشسته

هـاي انـتـخـابـاتـي            يي از رفقا در حوزه   فعاليت دارند. عالوه بر آن، عده      
يي نيـز رهـبـران مـنـتـخـبِ               هاي كارگري فعاليت دارند و عده       اتحاديه

يي   اند و يكي از رفقا نايب رئيس فدراسيونِ ايالتي اتحاديه           هاي كارگري   اتحاديه
 80است كه در آن عضو بوده. سنِ يكي از رفقايِ كميتة ملي جديـد بـاالي                    

نفر از رفقاي رهبري در سنينِ        27سال است.      30تر از     سال و ديگري نيز پائين    
 اند.   سالگي 70تا  60

                 در رابطه با تغييرِهاي جوي و محيط زيست، كنگرة حزبِ بـرادر شـركـت
امـيـن      جانبة حزب در جنبش براي نجات كره زمين را خواستار شد. سـي               همه

گـرانـه و        هاي نظامـي    كنگره با قاطعيت تمام خواهانِ پايان دادن به سياست        
 “ هـا   دست“المللي:     گيريِ آن در رابطه با مسائلِ بين        افروزانه شد و موضع     جنگ

هاي   كوبائي از زندان    5، عادي سازيِ روابط با كوبا، و آزاديِ         ”كوتاه“از ونزوئال   
 آمريكا، و مخالفت با جنگ در عراق اعالم گرديد.  

هاي همبستگيِ بسياري از احزابِ كمونيست جـهـان           كنگرة حزبِ برادر پيام   
دريافت كرد و با وجود امتناعِ وزارت امورِ خارجة آمريكا از صدور ويـزا بـراي                  

منظورِ شركت در كنگره، تـعـداد          هاي كمونيست به    شماري از نمايندگانِ حزب   
قابلِ توجهي از نمايندگانِ احزابِ كمونيست از نقاط مختلف جهان در كنـگـرة              

دعوت حزبِ كمونيست آمريكا، نمايندة حزبِ توده       حزبِ برادر شركت كردند. به     
ايران با تدارك مناسب در كنگره شركت كرد، و يكي از مدعويني بود كه پيـامِ            

. امين كـنـگـره ارائـه داد            همبستگيِ كميته مركزي حزبِ توده ايران به سي       
امين كنگره حزب كـمـونـيـسـت            فرازهايي از متن پيام كميته مركزي به سي       

آمريكا در ادامه اين گزارش آمده است. بعدازظهرِ دومين روزِ كنگره به بحث و               
هاي مهم و مطرح براي جـنـبـش            موشكافيِ نمايندگان كنگره دربارة موضوع    

خواهانه مردم آمريكا اختصاص يافت كه در سمينارهايي مـتـعـدد و در                  ترقي
المللـي   هاي بين محل كنگره برگزار گرديد. يكي از سمينارها در رابطه با تحول         

بود. عالوه بر ارائة پيام همبستگيِ حزب توده ايران بـه اجـالس كـنـگـره،                     
دعوت حزب برادر و در مقامِ يكي از اعضاي هيئت سخنرانان، نمايندة حزبِ               به

المللي را در مورد مبارزات طبقة كـارگـر           ما شركت كنندگان در اين سمينارِ بين      
ايران، سبعيت كارگزارانِ رژيم واليت فقيه در برخورد با جنبشِ سنـديـكـايـي               

هـاي     هاي اجتماعي، و برنـامـه       ايران، وضعيت فعاالنِ كارگري، شرايط جنبش     
گيريِ اقتصاديِ نوليبرالي رژيمِ واليت فـقـيـه در              اجتماعي و جهت    -سياسي

جريانِ قرار داد. هيئت نمايندگي حزب توده ايران در خـالل كـارِ كـنـگـره                     
ديدارهايي سودمند با رهبران حزب كمونيست اياالت متحده و همچنين برخي           

ها دربارة مسـائـل       امين كنگره داشت كه آن      هاي شركت كننده در سي      از حزب 
هاي بـرادر از        موردعالقه بحث و تبادل نظر شد. در اين ديدارها رفقاي حزب           

دهيِ   هاي سياسي و مبارزة مردم زحمتكش كشورمان و ضرورت سازمان           تحول
 مان آگاهي بيشتري يافتند.       جنبش همبستگي با مبارزه زحمتكشان ميهن

رفقاي حزبِ برادر، درحكم بخشي از كارِ كنگرة حزبِ كمونيست آمـريـكـا،              
هاي كنگره سازمان داده  در شيكاگو را براي مهمان“  كارگري  -گشت تاريخيِ ” 

بودند. اين گشت شاملِ ديدار از دو محلِ مهمِ تاريخي بود كه هر سالـه عـدة                  
كـنـنـد.       خواهان جهان را به سوي خود جلب مي         پرشماري از كارگرانِ و ترقي    

رفيق تيم ييقر، يكي از رهبرانِ حزبِ كمونيست آمريكا، سـرپـرسـتـي ايـن                  
ها و سخنراني در هر دو مكان را برعهده داشت. هر دو محل به تـاريـخ                    گشت

شوند. نخستين مكـانِ       رويدادهاي اولِ ماه مه، روزِ جهاني كارگران، مربوط مي        

حضورِ نمايندة حزب توده ايران در كنگرة 
 حزب كمونيست آمريكا

ها در  برافراشتنِ پرچم مبارزة كمونيست
 آمريكا، قلبِ امپرياليسم

 12ادامه  در صفحه 

 950شمارة  1393تير ماه  9دوشنبه    6 

هـا و       انقالب مشروطه شكست خورده است و جـنـبـش             . 1كرد:   
هـاي    هاي مختلف و در قالب جنبش       هاي پراكنده در استان     مقاومت

در       . 2ملي و ضد استعماري در جريان است؛           -ملي و دمكراتيك  
بين نيروهاي شركت كننده در انقالب مشروطه مرز بندي جديدي          

وجود آمده است كه از تغيير در آرايش طـبـقـه و قشـرهـاي                     به
دليلِ شكست انقالب مشروطه، در بيـن         به    . 3اجتماعي جدا نيست؛    

هـا     هاي مردم و نقش آن       روشنفكران و فعاالن آن نسبت به توده      
انقالب اكتبـر در         . 4وجود آمده است؛      اعتقادي به   سرخوردگي و بي  

روسيه رخ داده است و قدرت نويني در قامت اتـحـاد جـمـاهـيـر                  
شوروي پا به عرصة وجود گذاشته است و امواج اين رويداد مهم به         

ايران رسيده است، و بر مبارزه با استعمار در كشور اثـر گـذاشـتـه                  
هـاي پـيـش گـفـتـه، مسـئـلـة                   . با توجه به مشخصه     5است؛  
كننـده    هاي اقتصادي و اجتماعي در ايران مهم و تعيين          گيري  سمت
 اند. شده

كننده وجود داشت كه      بنابر آن شرايط، سه عامل اساسي و تعيين       
گـيـري      يـي بـا سـمـت           هاي مبارز در مبـارزه      ها وسازمان   حزب
هـا تـوجـه         بايـد بـه آن        خواهانة ملي و ضد استعماري مي       ترقي
دست دادنِ تحليلي از  ساختارِ قدرت و نقشي           كردند: نخست، به     مي

گيريِ روبـنـاي      هاي اجتماعي در چگونگيِ شكل      كه قشرها و طبقه   
بـايسـت      بايد ايفا كنند و ديگر اينكه چه ساختاري مـي          سياسي مي 

هاي انقالب مشروطه بتواند دمساز بـاشـد؛           شكل گيرد تا با آرمان    
المللي و توازنِ قوا      هاي بين   دوم، درك اين امر كه در آرايش قدرت       

خواه، چه تغـيـيـرهـايـي          هاي ملي و ترقي     شان در برابر جنبش     بين
وجود آمده است. براي مثال، سياست استعماريِ انگليس بعـد از               به

هاي مركزي و تقويت وحـمـايـت از             انقالب اكتبر، نفوذ در دولت    
افكـنـي    ها و سياست تفرقه جاي سياست تضعيف اين دولت  ها به   آن

هاي قومي درحالِ تغيير بود؛ سوم، خـط مشـي و               از طريق آشوب  
اقـتـصـادي و            گيري  هاي مبارز] سمت     ها وسازمان   [حزب     برنامة

اي بود كه بتواند حق حاكميت ملي را در مقابل استعـمـار               اجتماعي
اي را پايه گذاري كـنـد، و اصـالحـاتـي                تأمين كند، اقتصاد ملي   

منظور باال بردن نقش طبقه و قشرهاي اجتماعي در            دمكراتيك به 
 ساختار قدرت عملي كند. 

رضا خان از تمام شعارهاي انقالب مشروطه سوء استفاده كرد و            
هـا و       هاي مطرح شده از جـانـب حـزب             اتفاقِ خواست   به  قريب

هاي مختلف را عامدانه در مسـيـري خـارج از                روشنفكرانِ جناح 
انجام رساند. در اين       شده به   صورتي مسخ   عرصة انقالب مشروطه به   

اي نيرومند را در كشور حاكم كرد،         رابطه، رضاشاه حكومت مركزي   
بهـاي نـابـوديِ        صورت ائتالفي دمكراتيك وملي، بلكه به       اما نه به  
اي همچون جنبشِ     خواهانه و ضد استعماري     هاي مليِ آزادي    جنبش

در خراسان]، جنبش شيخ محمد        1299كلنل محمدتقي پسيان [در      
در تبريز]، جنبش ضد استعماري و مردمي جنگل  1299خياباني [در    

خواهانـه. در       در گيالن]، و ديگر مبارزات ترقي        1300  -1293[در   
داري متوقف نشـد، بـلـكـه           دورة ديكتاتوري رضاشاه رشد سرمايه    

اي    داري   ريزيِ سرمـايـه     شتاب بيشتري گرفت اما نه بر زمينة پايه       
داريِ مـلـي كـه           ملي و نه همراه با تقويت آن بخش از سرمايـه          

كرد   خصلت ضد استعماري داشت و انقالبِ مشروطه را حمايت مي         
داري در دوران رضاشاه      و با اقتصاد بومي در پيوند بود. نظامِ سرمايه         

از باال به پاييـن، هـمـراه بـا              -اي نيرومند   وسيلة دولت مركزي    به
هاي ارتجاعيِ بورژوازيِ ضد ملي و بـرخـي مـالكـان               تقويت اليه 

اي    داري   ريزيِ نظامِ سـرمـايـه       رشد يافت و نتيجة آن پي       -بزرگ
الخلقه بود كه تا به امروز همچنان پابرجا است. اين فرايـنـد،              ناقص

مـنـجـر شـد و             هاي وابسته   به شدت بخشيدن به تمركزِ سرمايه     
هاي دولتي و خصوصـيِ وابسـتـه،       هاي متصل به اين سرمايه   اليه
شان را طبيعتاً در پيوند با منافع استعمار و امـپـريـالـيـسـم                    منافع
عبارت ديگر، از همان ابتدايِ زايش و گسـتـرشِ آن           ديدند. به    مي

 ”كُمپرادور“هاي وابسته] در دوره رژيم رضاشاه، بورژوازي       [سرمايه 
نقشي كليدي در همة شـئـونِ         “ داري تجاري   سرمايه“(وابسته) و     

 اقتصادي سياسي كشورمان داشته است.
داران  زمين  ها و كالن    در دورانِ ديكتاتوري رضاشاه، بورژوا مالك     

ادامه  درس هايي از تاريخ  ...

براي امپريالـيـسـم و         -كه يك پاي آنان در شهر و پاي ديگرشان در روستا بود             -
زعم امروزيان) دالل را داشـت.         خوار به خوارِ (رانت داريِ ويژه استعمار نقشِ سرمايه 

اجرايِ برخي اصالحات ارضيِ محدود دست زد، اما نه بر مبناي شعارهاي              رضاشاه به 
نيروهاي سوسيال دمكرات در انقالب مشروطه در مورد تقسيم زمين بين روستاييان            

بـلـكـه       -هاي دمكراتيك مطرح كرده بـودنـد         كه جنبش   -و كاهش بهره مالكانه   
داريِ كالن تقريباً نـابـود        برعكس، به اين معنا كه او درست زماني كه در اروپا زمين           

 “ ثبـت اسـنـاد     “هايشان را در سازمان نو بنياد         شده بود به مالكان دستور داد زمين      
ثبت رسانند و با تصويب قوانين جديد، كشاورزان را بيش از پـيـش در بـرابـر                        به

خاني)، برخـالف عـرف         ها تضعيف كرد. براي مثال، بر پاية اين قوانين (رضا             مالك
هـاي كشـاورزي ده          معمول، مقرر شد كه كدخداي هر ده از  طرف صاحب زمين           

انتخاب شود. اصوالً الغاي نظامِ بغايت ناعادالنه ارباب رعيتي (شبه فئودالي) ايـران                 
هـاي     هاي رضاخان قرار گيرد، زيرا نماينده       گاه در دستور كار رفرم      توانست هيچ   نمي

هـا و       هاي كـالن از جـملـه عـامـل               سياسيِ اين بخش از بورژوازي و سرمايه      
دهندة قدرت سياسي روبناي سياسي و بخش عمدة زيربناي اقتصادي نويـنِ                تشكيل

هـا) از        روي، هر بار كه مردم (رعـيـت      گيري اين دوران بودند. از اين      درحالِ شكل 
ها را براي سركوب آنان گسيل        زدند رضاشاه ژاندارم    پرداخت بهرة مالكانه سر باز مي     

جاي تأمينِ نياز بازارِ داخلي، در    كرد. نوعِ محصوالت كشاورزي در اين دوران، به   مي
راستاي گسترش تجارت با كشورهاي استعماري تغيير كرد، چندان كه رشد سـريـع              
فعاليت تجاري خصوصي و دولتي براي واردات محصوالت غذايي بـراي مصـرف               
داخلي را موجب گرديد. تكيه به واردات محصوالت كشـاورزي از هـمـان دوران                   

حال، با تـخـريـبِ        رضاشاه تا كنون روند غالب در اقتصاد كشورمان بوده است و تابه           
داري تجاريِ غيرتوليدي انجاميده      تر شدن سرمايه    آميزِ كشاورزي ملي، به فربه      فاجعه

هايي مترقي ارزيـابـي      توان رفرم است. تغيير قوانين ارضي در دوران رضاشاه را نمي         
داريِ غـيـرتـولـيـدي و             نفع سرمايـه  كرد، زيرا درمجموع برخالف منافع ملي و به  

هاي (ارضي) رضاشـاه در          برانگيز آنكه، رفرم    هاي خارجي عمل كردند. توجه       شركت
 ماندگي، گرسنگي و سوء تغذيه روستائيان شدت بخشيد. اين دوره فقر و عقب

رضا شاه با كشف حجاب اجباري، زنان را به عرصه اجتماعي فراخواند و درهـاي                
هاي زنان وابستـه بـه دوت           ها را بر روي آنان باز كرد و سازمان          مدارس و دانشگاه  

هاي مستقل و مترقي زنان   هاي حكومتي سازمان    تشكيل داد، اما همراه با اين رفورم      
هـا و       ها وروزنامه   درهم كوبيد، مجله    -كه دستاوردهاي انقالب مشروطه بودند      -را

نيروي اجتماعي “مجالس هنري مسقل و دمكراتيك زنان را بست. رشد و گسترش           
شـمـار      اجتماعي اين دوره نبود، زيرا يك تهديد به       “  تغييرهاي“در دستوركار   “  زنان
اش انجام نداد و حكومـت        آمد. رضاشاه اين كارها را بنا به تمايل و نظرِ شخصي             مي

اي جديـد   برآمده از آرايشِ طبقاتي ”تغييرها“اش را در خأل برپا نكرد. اين      استبدادي
هـاي پـرقـدرت         و دخالت مستقيم سياسي امپرياليسم انگليس و پيوند آن با اليـه           

 -هاي بـورژوا  بورژوازيِ وابسته [كُمپرادور] بود. روبناي سياسيِ دورة رضاشاه بر شانه      
داريِ نوكيسة كُمپرادور و بورژوازيِ بوروكراتيـك كـه از رانـت                 ها وسرمايه   مالك

تجددگرايانه در    “ تغييرهاي“بردند استوار گرديد و       [امتيازهاي ويژة] دولتي سود مي      
هاي بورژوازي و تقويت رابطه اورگانـيـك     اين روبنا صرفاً در راستاي منافعِ اين اليه       

 ، همـراه ”تغييرها“ها انگليس بود. اين   ها با كشورهاي امپرياليستي و در صدرِ آن      آن
              عدالت اجتماعي، و در جـهـت دموكراتيك، برخالف مدرنيته، درمجموع، ضد با نماد
نفوذ هرچه بيشتر استعمار عمل كردند. ديكتاتوريِ رژيم پهلوي درحـالـي اسـتـوار                 

اي    دنبال نـاجـي   دارانِ مرتجع در بيم از پيامدهاي انقالب روسيه، به     گرديد كه زمين  
اش را بـر بسـتـرِ             قدرتمند و زورگو بودند. نكتة مهم اينكه، رضاخان ديكتاتوري         

خوردگي و يأسِ آن بخش از اصالح طلباني كه از انقالب مشروطه سرخورده و                 سر
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اعتقاد شده بودند و هرگونه انقالب و جنبشِ اجتماعـي را              بدان بي 
كردند توانست استوار سازد. بخش مهمي از اصالح طلبـانِ             نفي مي 

خصـوص در       به  -منفعل، در برابر ظهور و تثبيت رژيم ديكتاتوري       
 مقاومتي نكردند. -مال شدنِ حق حاكميت ملي مورد پاي

هـاي    در مقطع تاريخي ديكتاتوري رضاخان، ميان قشرها وطبقه       
اجتماعي و نمايندگان سياسي شركت كنندگان درانقالب مشروطـه         
كشاكش وجود داشت. بنابراين، تغيير در روبناي سياسي ايـران و              

اي بـا      گيريِ ساختار دولتي    مدرنيزه كردن آن گريزناپذير بود. شكل      
خواهانه امر بسيار مهمي بود. نوعِ سـاخـتـار          هاي ترقي   گيري  سمت

كـنـنـده در آن           دولتي و وابستگي طبقاتي آن و نيروهاي شركت       
خواهانه و ملي و      اي ترقي   گيري  توانست كشور را به سوي سمت       مي

اي وابسته سوق دهد. تركيب نمـايـنـدگـان             يا در جهت ديكتاتوري   
هـاي     مجلس اول و دوم مشروطه، نمايانگر حضورِ قشرها وطبقـه         

نـمـايـنـده،        4داد: شاهزادگـان      اجتماعي را در اين نهاد نشان مي 
نماينده. در      32نماينده، و اصناف      10نماينده، تجار     10داران    زمين

اين تركيب، تجار و اصناف باالترين شمار نمايندگان را دارند و بـا              
داران قابل مقايسه نيست. در مجلس دوم نيز           شمار نمايندگان زمين  

فـتـح   “تركيب نمايندگان به همين منوال است، امـا از زمـان                
خواه به تهران     ] و ورود نيروهاي مشروطه     1288تيرماه    22]”تهران

كه با مجـلـس       -و پناهنده شدن محمدعلي شاه در سفارت روسيه       
اتفاق بسيار مهمي روي داده است كه از ديـد      -دوم همزمان است  

بسياري از انقالبيون در آن زمان پنهان مانده است، و آن، پررنـگ             
با حضـور   “ فتح تهران “ها در دولت است.        شدنِ نقش بورژوا مالك   

ها   هاي خزر كه با روس      خان تنكابني، بزرگ فئودالِ كناره      ولي  محمد
                  بده بستان داشت، وسردار اسعد بختياري كـه در حـوزة نـفـوذ

ها بود، جاي پا و قدرت زيادي را در دولت بـراي بـورژوا             انگليسي
ها فراهم آورد. آرايش نيروهاي شركت كننده در انـقـالب                مالك

هاي فعال در دوره مشروطه از جملـه    ها وسازمان   مشروطه، بر حزب  
اجتماعـي    -سياسي و اقتصادي    هاي”تغيير“فرقه دمكرات، بر نوعِ     

تواند بـراي     اثري تعيين كننده داشت. درنظر نگرفتن اين فرايند مي         
خواه فاجعه آفرين باشد، زيرا روبنـاهـاي سـيـاسـي               نيروهاي ترقي 

هاي اجتماعي و مـيـزانِ نـفـوذ، قـدرت،                 بيرون از آرايش طبقه   
دهـنـد     بگيرد. آمار نشان مي      تواند شكل     ها نمي   يافتگيِ آن   وسازمان

هـاي اول و دوم تـا             كه در همين دوره، در حالي كه در مجلس        
درصد از مـجـمـوع          12مجلس چهارم تركيب نمايندگان فئودال      

نمايندگان بوده است، در مجلس دوازدهم دورة رضاخاني اين رقـم           
ِ    يابد. و اين زماني است كه نقش كليـدي           درصد افزايش مي    26به  

گـيـريِ      ها در روبنايِ سياسي تثبيت شده و سـمـت            بورژوا مالك 
اقتصادي جامعه نيز در جهت منافع اين اليه از بورژوازي مشخـص    

گـيـري     داري و اقتصاد سياسيِ درحالِ شكل       شده است. نوع سرمايه    
خواهانة انـقـالب      در دورة رضاشاه با آنچه كه خواست ملي و ترقي       

مشروطه بود كامالً فاصله داشت و سـاخـتـارِ سـيـاسـي نـيـز                     
داريِ   اي خشن و مدرن بود. مهم اينكه، اين نوع سرمايه            ديكتاتوري

نوپا كه يك پايش در شهر و پاي ديگرش در روستا اسـت بـراي          
اش، نيرويِ كارگزارش را از كجا تـأمـيـن            گرداندنِ دستگاه سياسي  

كرده است؟ كارگزاران و مديران ساختارهاي متجدد ديكتاتوريِ          مي
حاكم، از افراد آن بخش از اصالح طلبانِ سرخورده از شـكـسـت               

تغـيـيـرهـاي     “ها و  اعتقادشده نسبت به توده انقالب مشروطه و بي  
شد، و بنابراين، امكانِ همزيستي و مماشات بـا        تأمين مي ”بنيادي

دانستند. بخش قابـل تـوجـهـي از ايـن                 مي “ تغيير“ديكتاتور را   
هاي انقالبي دوران مشروطه مـبـارزه          طلبان كه در سازمان     اصالح

كرده بودند، اكنون هم كارگزارِ بورژوازيِ نوكيسه شده بودند وهـم            
گرِ چـهـرة او،        گر ديكتاتوري رضاخان و مشاطه  ايدئولوگ و توجيه  

زيرا كه اكنون ديگر معلوم شده بود كه تغيير در زيربنايِ اقتصادي،            
هاي مختلف تجزيه نكرده بود، بلكه بخشـي          جامعه را تنها به قطب    

هايي كشانده بـود كـه، در           از مبارزان پيشين را نيز به صف بندي       
مقام نيرويي بازدارنده، رويارويِ فرايند برپاييِ مباني دموكراسـي و           

كردند. جناحِ راست اين اصالح طـلـبـان            عدالت اجتماعي عمل مي   
داريِ وابسـتـه و          طورِكامل به خدمت سرمايـه      پيشين سرانجام به  

ها، تا فرق سر      يي از نامداران آنان، همچون تقي زاده        امپرياليسم در آمده بودند و عده     
برخالف كشورهاي پيـشـرفـتـه         در ايران، در منجالب ديكتاتوري درغلطيده بودند.       

به ظهورِ بورژوازي     -هاي مختلف   دليل  به  -فئوداليسم  داري، انحطاط نظام شبه     سرمايه
طورِعمده، در برخورد بـا يـك           داري ايران، به    قدرتمند ملي منجر نشد. رشد سرمايه      

كرد، يـعـنـي        تر رشد مي    داريِ پيشرفته   پديدة سخت خارجي، يعني پيروي از سرمايه      
فرايندي كه هنوز هم ادامه دارد. به همين دليل است كه در كنار مناسبـات بـومـيِ                    
شيوة توليد كااليي و بورژوازي نحيف ملي كه در تقاليِ دست يافتـن بـه قـدرت                   
است، نوع ديگري از بورژوازي دالل و وابسته و تجاري وجود دارد كـه در مـقـام                  

هاي خارجي نيز مـدام      كند و از سوي عامل      هاي امپرياليستي عمل مي     واسطة سرمايه 
وحتي پيش    -شود. در آستانة انقالب مشروطه       لحاظ اقتصادي و سياسي تقويت مي       به

هـايـي زد      نوعي تمركزِ سرماية بومي و ملي وجود داشت كه دست به تالش      -از آن 
ها و كاالهاي كشورهاي امپرياليستي وناتـوانـي در           اما هر بار در رويارويي با سرمايه      

طورِ نـمـونـه:        ها و نداشتنِ پشتتيباني حكومتي، از پاي درآمد، به          عرصة رقابت با آن   
ها. در اينجا است كه نقش         سازي، وجزاين   بافي، كبريت   هاي بلورسازي، پارچه    كارخانه

كـرده اسـت،        ساختارهاي حكومتي در پشتيباني از بورژوازي ملي اهميت پيدا مـي           
اي كه تا هم اكنون نيز اهميتش را از دست نداده است. در شرايط كنـونـي                    پشتيباني

هـاي   يك از اليه    كشورمان نيز، بدون درك ماهيت طبقاتي دولت و اينكه منافع كدام          
هـاي     گـيـري     توان دربارة ماهيت و سـمـت         كند، نمي   داري را نمايندگي مي     سرمايه

 دست داد. اجتماعي دولت حسن روحاني تحليلي دقيق به
المللي و نوعِ عملكرد استعمار و امپرياليسم در آن بـرهـه،           تغيير در توازن قواي بين    
قدرت رسيدن رضـاخـان درك مسـئـلـة مـاهـيـت و                     امري بود كه در آستانة به     

كـرد.     هاي سياسي مشكل مي ها وسازمان هاي اجتماعي او را براي حزب  گيري  سمت
خصوص اطالع نداشتن از تغييرهاي       هاي عمومي جهاني، به     نداشتنِ احاطه به جريان   

دليلِ ظهور قدرت اتحاد جماهير شـوروي)         ژرف در شيوة نفوذ امپرياليسم انگليس (به       
 ها باعث شد.  ها و تأخيرهايي را در تدوين خط مشيِ آن اشتباه

هـاي   در اين شرايط، پيروزيِ انقالب اكتبر و برپاييِ حكومت شوروي منظرة تحول    
هـا در       المللي را دگرگون كرد و اميد امپرياليسم انگليس به پيروزيِ ضد انقالبي            بين

دولت به شوروي و برضد انـقـالب           14روسيه تحقق نيافت و لشكر كشي همزمانِ        
بـايسـت    منظورِ مبارزه با نخستين كشور سوسياليستي، مي آن، بي نتيجه ماند. پس به    

شد. نقشة تضعيف اقتصادي و سياسي حكومت نوبنياد و             هاي ديگري اجرا مي     برنامه
هـاي ايـن      محاصرة نظامي آن در اولويت اين برنامه قرار گرفت. ايران يكي از حلقه         

زنجيرِ محاصره بود، اما براي اينكه حلقة ضعيفي در اين زنجيرِ مـحـاصـره وجـود                   
هاي متمركز و نيرومند نياز بود. بنابراين، باقي ماندن ايـران              نداشته باشد، به حكومت   

يي از هم گسيخته و درگير در كشمـكـش بـا ايـالت                  به صورت كشوري با شيرازه    
توانست منظورِ اين برنامه را تأميـن كـنـد. بـه                 اش، نمي   وعشاير و نيروهاي داخلي   

اي نيرومند و سرسپردة امپرياليسم نياز بود تا بتواند در منطـقـه، در                 حكومت مركزي 
هـاي     صورتي تأثيرگذار عمل كند. تمـام تـحـول       حكم سنگري در برابر شوروي، به 

گرفته تـا اخـراج سـيـد             1299از كودتاي سوم اسفند       -سياسي ايران در آن زمان    
از زاوية ديد اين        -الدين طباطبايي و به تخت سلطنت نشستنِ رضاخان ميرپنج          ضياء

گرفت، حال آنكه تحليـل بسـيـاري از             بايست مورد ارزيابي قرار مي      وضع جديد مي  
نيروهاي مترقي، از جمله بخشي از رهبريِ حزب كمونيست ايران، در آن دوران، بـر               

هاي سنتيِ گذشتة استعمارِ انگليس مبتني بود. هـمـه ايـن              شرايط پيشين و سياست   
دهندة اهميت شناخت فرايند تغيير در توازنِ قوا در عرصـة             ها دربردارنده و نشان     نكته

وار،     هاي كالنِ مالي، اختاپوس     اند. در برهة كنوني كه سيطرة سرمايه         المللي  روابط بين 
سراسر جهان را در چنبرة قدرت خود گرفته است، اهميت توجه به تغيير در شـيـوة            

تر شده است. براي نمونه، به سند تحليليِ حزب تـوده              نفوذ و سلطة امپرياليسم جدي    
شود كه در شرايط برهة كـنـونـي،           توان اشاره كرد كه در آن نشان داده مي          ايران مي 

كه هدف آن دفـعِ تـهـديـد اسـتـراتـژيـك                  -سياست آمريكا در منطقة خاورميانه    
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هاي جام جهاني بـرزيـل و           هاي بازي   در چند هفته اخير، بر اثرِ رقابت      
حضور تيم ملي فوتبال ايران فضاي جامعه حال و هواي ديگري داشـتـه              
است. مردم در تحسين و احترام به بازيكنان تيم ملي كشورشان به خاطر              

هايي مثبـت     دست آوردن نتيجه    هاي بيشتر و به     تالشِ آنان براي زدن گل    
ملي فوتبال كشـورمـان در       اند. بازيكنان تيم  به شادي و پايكوبي پرداخته    

نام و قدرتمند جهان از آفريقا، آمريكاي         هاي مليِ به    هماوردي با ديگر تيم   
هايي درخشان در ايـن ورزش دارنـد و از                  التين، و اروپا، كه پيشينه    

انـد     مندند، توانسته   بهره    لحاظ سرمايه و حمايت دولتي      پشتيبانيِ فراوان به  
نمايشي درخورِ تحسين از مقاومت و توانايي نشان دهند و اظهار نظرهاي            

هايشان جلب كـنـنـد. بـررغـم              مثبتي را در اين رابطه نسبت به قابليت       
هاي جام جهـانـي، بسـيـاري از             يابي به مرحله دوم بازي      شكست در راه  

هاي معروف و صاحب نـظـران مـطـلـع               هاي ورزشي، فوتباليست    رسانه
 كوشيِ بازيكنان تيم ايران را ستودند.  استعداد و سخت

هـا از      هاي پيش از آغازِ بازي      بيني  تيم فوتبال كشورمان، برخالف پيش    
تـريـن رده        فوتبال جهان كه جايگاه آن را در پائين        “ كارشناسان” سوي  

زني كرده بودند، اين تيم توانست عـالوه بـر             هاي حاضر گمانه    بندي تيم 
تاب و    و  پرتب  در بازي   -ها  تساوي در برابر تيم نيجريه در دورِ نخست بازي        

نـمـايـش       اي قدرتمندانه بـه     دوم در برابر آرژانتين نيز بازي       -ماندني  ياد  به
هاي گروهـي جـهـان         اي را در رسانه     بگذارد و تحسين و احترام همگاني     

تيم ملي ايران در برابر تيم پرستاره آرژانتين كـه دو عـنـوان                 برانگيزد.   
اش دارد، خود را تيمي هـمـاهـنـگ و در                 قهرماني جهان را در پيشينه    

هاي جام جهاني نشان داد. دوندگي و تالش يكايـك بـازيـكـنـان            اندازه
مـان در پـاي          باورِ همگان جايِ قدرداني و تشكر داشت. مردم ميهن           به

هايشان به اين مسابقه پر هيجان چشم دوختند و پس از پـايـان             تلويزيون
ها آمدند و از بـازي دالورانـه              آن، باوجود شكست تيم ملي، به خيابان      

هـاي     شان قدرداني كردند. در فاصله زماني كوتاهي صـفـحـه             پوشان  ملي
هاي تبريك و تشكر مردم از عملكرد مثبت و            هاي اينترنتي از پيام     سايت

 درخورِ توجه  تيم ملي فوتبال ايران مملو گرديد. 
هـاي ورزشـي در          هـاي تـيـم       تاريخ معاصر كشورمان تاثير پيروزي    

هاي بزرگ و پراهميت و برانگيختن شوروشوق فراوان در جامعه            تورنمنت
هـايـي از        گاه بـا جـنـبـه         ها كه گه    داده است. اين شوروشوق        بازتابرا  

اند، فضاي مثبتي را در       هاي اجتماعي مردم زحمتكش جوش خورده       مبارزه
اند. حـقـيـقـت          يي بوده  “ نيكو” اند و حتي منشأ اثرهاي        جامعه پديد آورده  

ويژه جوانان و كـارگـران         هاي جهاني فوتبال در بين مردم به        اينكه، بازي 
سببِ باالبردن روحية اميد به آينده و باورمندي به تـالش و كـنـشِ                   به

بينـنـد     طورِعيني مي   هدفمند و حساب شده دوستداران بسيار دارد. آنان به         
هاي بزرگ را هم متوقف كرد و يا          توان با اميد و كوشش حتي تيم        كه مي 

تواند در تغيير وضعيـت      شكست داد. اين نگرش به ورزش و درك آن، مي          
ويژه جوانان پيـروزي در        موجود زندگي اجتماعي اثرگذار باشد. مردم و به        

پيكارهاي ورزشي را دوست دارند، و بر بستر تجربة شكست و ناكامي در              
ها به آنان     گون زندگي اجتماعي و اقتصادي، اين موفقيت        هاي گونه   عرصه

 كند.   بخشد و شاداب و سرزنده مي جسارت مي
اند كـه     هاي مشخص و نيروهايي نيز هدفمندانه سعي كرده         البته محفل 

 “ اميد و اعتدال” هاي ورزشكاران ايراني را به حساب سران دولت      كوشش
شان مزورانـه اعـتـبـاري          هاي سياسي ورشكسته    بگذارند، و براي تحليل   

هاي فوتبال جام جهاني، بازيكـنـان         همزمان با بازي  دروغين كسب كنند.     
در    -در چارچوب ليگ جهاني والـيـبـال         -تيم ملي واليبال كشورمان نيز    

هايي بزرگ دست يابد      هاي جهان توانست به پيروزي      مقابله با برترين تيم   
و در حال حاضر خود را در مقام تيمي طراز اول و همپـاي قـهـرمـانـان                    
مطرح كرده است. هرچند كه تب فوتبال در جهان و ايران بسيار باالست،              
با اين حال تيم واليبال كشورمان نيز در جريان مسابقاتش از پشتيـبـانـيِ               

شـود،     يي برگزار مـي      وسيع مردم برخوردار بوده است. هرگاه كه مسابقه        
شود طوري كه عالوه      هزار نفري آزادي از تماشاچي مملو مي      12استاديوم  

ها، بسياري نيز تمامي مسابقات را ايسـتـاده تـمـاشـا                بر پر شدن صندلي   
هاي برزيل، ايتاليا، و لـهـسـتـان          كنند. تيم ملي واليبال ايران  با تيم   مي

همگروه است كه در     
هـاي     اين ميان، تيم  

برزيل و ايتـالـيـا در        
زمرة پرافتخارتـريـن    

هــاي لــيــگ      تــيــم
قهرماني جهانند. در     

ــن         24 دوره ايـ
ــاوردي  ــم ــاي    ه ه

المللي، تيم برزيل     بين
 8بار و تيم ايتاليا        9

مقام قهرمـانـي      بار به 
اند و تيم لهستان نيز يك بار بر سكوي قهرماني تكيه زده اسـت. در                     رسيده

ها كاري است سـتـرگ و           چنين شرايطي، پيروزي در برابر هريك از اين تيم        
پيشرفت،   درخورِ ستايش. جوانان واليباليست كشورمان در روندي سازنده و روبه          

اند دو بار     هاي نخست، دو تيم برزيل و ايتاليا را توانسته          رغم شكست در هفته     به
 پياپي شكست دهند و راهشان را  براي صعود به دورِ بعد هموارتر سازند. 

المللي، موجي از شـادي و           هاي ورزشي بين    درخشش جوانان ما در ميدان    
شعف را در جامعه برپا كرده است كه درنتيجه، جو سياسي حاكم بر كشـور را                 
زيرِ تاثير قرار داده است. اما رژيم واليت فقيه كه از هرگونه گردهمايي و يـا                   

مانـده   هراسد، و شادي و شعف مردم را در تضاد با افكار واپس             حركت مردم مي  
ها را از رنگ و جال بيندازد    كند  تا اين شادي      بيند، تالش مي    اش مي   و ارتجاعي 

منـظـورِ     هاي كشور و در كنارِ يكديگر به        و از حضورِ گسترده مردم در استاديوم      
ويژه زنان و دخـتـران        قدرداني و تحسينِ ورزشكاران كشور جلوگيري كند. به 

مان در زمينة اين حضور بيش از مردان و پسران هدف فشارهاي رژيـم                 ميهن
ها، مانند دورة گذشته قرار بر        اند و هستند. با ورود تيم ملي فوتبال به بازي              بوده

نمايش گذاشته شوند،     هاي جام جهاني در سينماهاي كشور به        اين بود كه بازي   
تراشي و دخالت در كار سينماها، پخش مسابقات را بـه              اما رژيم واليي با مانع    

رو شد و      ممنوع بودنِ حضور زنان مشروط كرد كه با مخالفت سينماداران روبه          
هاي سينماها نمايش داه نشد و ديگربار حضـورِ           اي بر پرده    درنتيجه، هيچ بازي  

ها ممكن گـرديـد، درحـالـي كـه              مندان به فوتبال در چارديواري خانه       عالقه
هـاي     بسياري از كشورهاي جهان با اختصاص دادن مركزهايي مجهز به پرده          

نمايش بزرگ، امكان حضور هرچه پرشورتر شهروندانشان را براي پشتيباني از     
 كنند.  شان فراهم مي هاي ملي تيم

شـونـد، زنـان         هاي واليبال نيز كه در استاديم آزادي بازي مـي            در مسابقه 
رو شـدنـد.      كشورمان بار ديگر با تهاجمِ فرهنگي، عقيدتي، و پليسيِ رژيم روبه  

زنان و دختران بسياري در مسابقه بين ايران و ايتاليا تالش كردند تا بـا ورود                 
هاي منتهي به استاديـوم   به جايگاه تماشاچيان، تيم ملي را تشويق كنند، اما راه  

از نيروهاي انتظامي براي جلوگيري از ورود زنان و دختران ايراني آكنده بـود.               
تنها مانع ورود زنان و دختران شدند، بلكه، بـنـا بـر گـزارش            اين ماموران نه  

ها، آنان را كتك زدند و ناسزا گفتند و چند نفرشـان را هـم                   بسياري از رسانه  
بازداشت كردند. هرچند كه اينجا و آنجا از ناراحتيِ برخي از مسئوالن در مـورد              

شود، اما ديدگاه رژيم در مورد حضورِ زنان          هايي نقل مي    عدم حضور زنان حرف   
روشـنـي     توان به   را در سخنان محمود افشاردوست، دبير فدراسيون واليبال، مي        

 خردادماه، در خبري نوشت:   20دريافت. روزنامه اعتماد،
دبير فدراسيون واليبال در خصوص ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه واليبـال           

ممنوعيت براي حضور   ” براي تماشاي مسابقات جهاني واليبال گفته است:       
طوركلي وجود دارد و تنها به والـيـبـال             ها به   بانوان در ورزشگاه  

د           شود...     مربوط نمي  ــ ع ا ــ س ن م وا ان حضور ب راي  شرايط ب ع  در واق
چرا در گذشته اين شـرايـط وجـود          ” وي در پاسخ به اين سئوال كه        “   نيست. 

بـعـد از     ” گفت:    “ آمدند؟  ها مي   داشت و زنان براي تماشاي واليبال به ورزشگاه       
حضور آنها متوجه شديم كه اين آمادگي وجود ندارد هرچند كه مانند فوتـبـال               

هاي واليبال مشكالت فحاشي و الفاظ نامناسب وجود نـدارد امـا                در ورزشگاه 
هاي فرهنگي هنوز مهيا نيست. ... به غير از مسـائـل فـرهـنـگـي،                   زيرساخت

يي تعبيه شـود كـه         ها مانند درب ورود و خروج هم بايد به گونه           امكانات سالن 
 ...“مشكلي به وجود نيايد. 

نوشته اعتماد، افشاردوست در پاسخ به اين سئوال كه چه جوابي بـراي               بنا به 
هـا در خـانـه         بهتر است كه خانم”   بانوان طرفدار واليبال دارد؟ گفت:     

 “شان دعا كنند. بنشينند و براي تيم
هايي مبني بر تقاضاي ايران براي مـيـزبـانـي             و اين درحالي است كه زمزمه     

رسد. براي ميزبانـي ايـن مسـابـقـات،               مسابقات جهاني واليبال به گوش مي     
پذيرفتن برخي از شرايط فدراسـيـون       

 هايِ رژيم واليي: ورزش و سياست
يازده گالدياتورِ ايراني در جام جهانيِ 

 فوتبال

 9ادامه  در صفحه 
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ادامه  نشست گروه كاري احزاب ...

بيانية احزاب كمونيست و كارگري در 
ارتباط با اوضاع اوكراين

هاي اوكراين براي غيرقانوني      سياست اعالم شدة مقام   
كـنـنـد.       كردن حزبِ كمونيست اوكراين را محكوم مـي   

هاي امضاكنندة زير ارعاب و تروري را كه عـلـيـه              حزب
ها و سايرِ نيروهاي دموكراتيك اوكراين به راه          كمونيست

انداخته شده است، آتش زدنِ دفـتـرِ مـركـزي حـزبِ               
هـاي آن       كمونيست اوكراين و سعي در تصرف دارايـي       

هاي راست افراطي و فاشيسـتـي         حزب، و اَعمالِ سازمان   
در آن كشور را كه رويايِ احياي فاشيسـم را در سـر                

 كنند. پرورانند، محكوم مي مي
معتقدند كه سياست دخالت امپرياليستـي در كشـور           
اوكراين، كه توسط آمريكا و اتحادية اروپا در چـارچـوبِ           

اي به منظور دستيابي به منابِع انرژي         جنگ اعالن نشده  
شود، سببِ رنـج و         و مسيرهاي انتقالِ انرژي دنبال مي     

ها شده و آن منطقه را در معـرض خـطـرِ               مرارت انسان 
المللي بيـش   جدي آغازِ جنگ قرار داده است. قوانينِ بين  

و پيش از همه توسط محافلِ امپرياليستي كه رياكـارانـه           
كنند، به طـرقِ       المللي وانمود مي    خود را قيم قوانينِ بين    

مردمِ منطقه و جنبشِ صلح را   است.     مختلف نقض شده  
خوانند كه در ارتباط با تمركز شديد نـيـروهـاي              فرا مي 

بـرداري از       ، كه با بهره   “ ناتو” نظامي در منطقه و نقشِ      
موقعيت، حضورِ نظامي خود در منطقة درياي بالتيـك و     

كند، هشيار و گـوش بـه          هاي ديگر را تقويت مي      منطقه
زنگ باشند.

            نـظـامـيِ دولـت خواهان پايان يافتنِ فوري عمليات
اوكراين در جنوبِ شرقي اوكراين، و خواهانِ بـرقـراري           

بس و تضمينِ فرصت دادن فوري و عمـلـي            فوريِ آتش 
به برقراري صلح و تضمين رعايت حقوقِ هـمـة مـردم             

هستند.
هاي صورت گرفته عليه مـردم و          ها و جنايت    عام  قتل
هايي را كه در مقابلِ فـاشـيـسـم و اَعـمـالِ                   سازمان

كـنـنـد، مـحـكـوم           غيرقانونيِ سركوبگري مقاومت مي   
كنند. مي

هـا و نـيـروهـاي            همبستگي خود را با كمونيـسـت      
كـنـنـد، و نـيـروهـاي             دموكراتيك اوكراين اعالم مي   

خواند كـه در مـقـابـلِ دخـالـت                دوست را فرامي    صلح
امپرياليستي و فاشيسم، كه در كشور سر بـلـنـد كـرده              

است، مقاومت كنند.
كنند. ها حمايت مي از حقِ خودمختاريِ خلق

 
 بروكسل) -حزبِ كمونيست بلژيك (والونيا

 حزبِ كمونيست برزيل
حزبِ كمونيست بريتانيا

حزب زحمتكشان مترقي قبرس (آكل)
موراوي-حزبِ كمونيست بوهم

حزبِ كمونيست اكوادور
حزبِ كمونيست يونان

حزبِ كمونيست هندوستان
حزبِ توده ايران
هاي ايتاليا حزبِ كمونيست

حزبِ كمونيست لبنان
حزبِ مردم فلسطين

حزبِ كمونيست پرتغال
حزبِ كمونيست فدراسيون روسيه
حزبِ كارگران كمونيست روسيه
حزبِ كمونيست آفريقاي جنوبي

حزبِ كمونيست سودان
حزبِ كمونيست اوكراين

ادامه درس هايي از تاريخ  ...

خصوص چين، نسبت به هژمونيِ آمريكا در چارچوب          اقتصادهاي نوظهور[كشورهاي بريكس]، به     
بازچيني عناصـر سـيـاسـت       ” در حال تغيير بوده است (نگاه كنيد به:          -داريِ جهاني است    سرمايه

 15،   946، نامة مردم، شـمـاره       “ آمريكا در خاورميانه بر محور تعامل با ديكتاتوري واليت فقيه      
طلبان در كشور مـا   طورعملكرد اصالح طلبي و همين ). بررسي فرايند اصالح  1393  ارديبهشت ماه 

گيريِ اقتصادي و اجتماعي ملي و دمـكـراتـيـك،              در رابطه با سه موضوع: ساختارِ دولتي، سمت        
هاي مهم فرارويِ نيروهاي سـيـاسـي در             داريِ جهاني، مسئله    الملليِ سيستم سرمايه    شرايط بين 

طلبانِ هوادار و مـتـحـد           هاي آن بخش از اصالح      گيري  اند. بايد گفت كه، موضع       جنبش مردمي 
در ارتباط با سه موضـوعِ    -اند  كه عمالً از جنبش سبز عبور كرده        -حسن روحاني  “ دولت اعتدال “

هايي فاجعه آميزند. در مورد دمكراتيزه كردن ساختارِ حكومت و برپاييِ              گيري  گفته نيز موضع    پيش
خصوص در بحـبـوحـة مـبـارزة            چندان دور و به     يي نه   كه در گذشته    -مباني دموكراسي و آزادي   

حاال نه تنها از دستور كارشان خارج شـده            -طلبان بود   جنبش سبز سرلوحة شعارهاي اين اصالح     
كـنـنـد.          آن شعارها شماتت و سرزنش مـي           گيريِ  سببِ پي   خواهان را به    است، بلكه ديگر ترقي   

كه را به چرخ پنجم حكومت        -هاي اصالح طلبانِ متحد حسن روحاني       گيري  بارترين موضع   فاجعه
هاي اقتصاد نوليبرالي آغـازِ     ديدگاه اقتصادي آنان است. پيروي از ديدگاه  -شان كرده است   تبديل

گام نهادن در راهي است كه پايانِ آن منجالبِ وابستگيِ اقتصادي و سياسي به امپرياليـسـم و                   
گـيـريِ      خيزش و اوج  داريِ ايران خواهد بود.   ترين بخش سرمايه متحد دست بسته بودنِ انگلي 

هاي مهم و تاريخيِ كشور ما در    ، يكي از تحول1388جنبش سبز برضد كودتاي انتخاباتي سال       
كننـده در      طلب يكي از نيروهاي مهم شركت       راستاي مبارزه با ديكتاتوري بود و نيروهاي اصالح       

پـس از شـكـسـت          -بينيم كه در برهه كنوني نيز شود و مي  آن بودند. تاريخ بار ديگر تكرار مي       
هـاي     موجي از يأس و سرخوردگيِ بخش       -و سركوبِ خونينِ جنبش سبز      1357انقالب مردميِ   

معيني از اصالح طلبان و برخي نيروهاي اپوزيسيون را موجب شده است و توان و ارادة مـبـارزة          
و    1392شدة خـردادمـاه        انتخابات مهندسي قاطعانه با ديكتاتوريِ حاكم را تضعيف كرده است.            

هايي از بورژوازيِ راستگرا و نوليبرال در پيرايش روبنايِ سـيـاسـي،                دست باال پيدا كردنِ بخش    
كانونِ جذب و هماهنگيِ اين نيروهاي هوادار و متحد با دولت يازدهم رژيم واليت فقيه اسـت.                  

كنند و فـعـاالنـه          حدي است كه درعمل، جنبش سبز را نفي مي          درجة دگرديسيِ اين نيروها به    
گيريِ مردمي    بنيادي با سمت    هاي“  تغيير” اند، زيرا اعتقادي به       درصدد حذف آن از حافظة جامعه     

اي را      ، راه سازش با ديكتاتور و تطهيرِ شخصِ علي خامنه         “ وحدت ملي ” بهانة واهيِ     ندارند، و به  
طلبانِ مبارز در برابر ديكـتـاتـوري     هاي ديگرِ اصالح اند. روشن است كه هنوز بخش      انتخاب كرده 

هـاي     ناپذير ميـان رژيـم       اند. تاريخ نشان داده است كه فرجامِ تضاد آشتي           زانو درنيامده   واليي به 
طلبانِ مبارز و ديگر نيـروهـاي مـردمـي و               ديكتاتوري و مردم، سقوط ديكتاتوري است. اصالح       

 -فقيه بـه مـرحـلـة مـلـي              دوست، ازجمله حزب توده ايران، باهدف گذر از رژيمِ واليت           ميهن
 دهند. شان ادامه مي دموكراتيك، به مبارزه

 

ادامه  ورزش و سياست هاي رژيم واليي ...

المللي واليبال ضروري است. يكي از اين شرايط امكانِ حضورِ زنان در مسابقات است كه اين                بين
المللي فراهم كرده اسـت.        هاي الزم را براي رد تقاضاي ايران از سوي فدراسيون بين            خود زمينه 

 در همين رابطه گزارش داد: خردادماه، 30ايلنا، 
روز گذشته دربارة ممنوعيت حضورِ زنان در         ٬رئيس فدراسيون جهاني واليبال   

اين مساله در دستور كار نشسـت آتـي          ” ايران در ورزشگاه واليبال خبر داد كه        
گيرد  شوراي ليگ جهاني كه ماه آينده ميالدي[ژوئيه] برگزار خواهد شد، قرار مي             

 “  و اعضاي شورا درباره آن رايزني خواهند كرد.
انـدازي كـنـد،         ها سنـگ    رژيم كه تالش مي كند تا در برگزاري مسابقات و پيشرفت كار آن            

هاي ورزشي و رويـارويـي بـا             يقين با اصرار بر ممنوع بودنِ حضور زنان و دختران در ميدان             به
ويژه واليـبـال را فـراهـم            هاي ورزشي، به    هاي تحريم   المللي در عرصة ورزش، زمينه      قوانين بين 

المللي فوتبال و واليبال، بخشـي از          هاي بين   خواهد آورد. كشانده شدن اين موضوع به فدراسيون        
هاي متحجرانه و      موازات دست يابي به هدف      شدة رژيم است تا از اين راه، به         هاي حساب   حركت

حـال، تصـمـيـم          اش، بتواند از تحول و پيشرفت ورزش كشور بكاهد، و درعيـن             قرون وسطايي 
 هايي اعالم كند. المللي را دليلِ چنين شكست هاي بين فدراسيون

مان در    اند كه جوانان ميهن     هاي ورزشي كشورمان نشان داده      با اين حال، چند هفته اخير تحول      
اي و كارشناسانه و با حضـور     اي پايه ريزي هاي الزم بر اساس برنامه صورت برخورداري از امكان  

متخصصان ورزش، اين توان و شايستگي را دارند كه در سطح جهاني مطرح شوند و بدرخشـنـد.       
يي از براي عامل رشد سالمت و شادابي در جـامـعـه و ادامـه                    گسترش ورزش در مقام پشتوانه    

اي و از جـملـه          هاي ورزشي، به تغييرهاي پايه      هاي فوتبال و واليبال و ديگر رشته        درخشش تيم 
كوتاه كردنِ دست مافياي سپاه و افراد غيركارشناس نيازمند است.
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) در شهر ساحلي الرناكا    2014ژوئن    22و    21و اول تيرماه جاري (     
در قبرس، به ميزباني آكل، حزب زحمتكشان مترقي قبرس، برگزار          
شد. بيست و چهار حزب كمونيست و كـارگـري از كشـورهـاي                 
روسيه، اوكراين، كوبا، اكوادور، ايتاليا، جمهوري چك، هندوسـتـان،       
آفريقاي جنوبي، يونان، برزيل، انگلستان، بلژيك، فلسطين، لبنـان،         
سوريه، سودان و... در اين نشست شركت داشتند. رفيق آنـدروس                
كيپريانو، دبيركل آكل، كه همراه با تعدادي از اعضـاي هـيـئـت                
سياسي حزب برادر در مراسم گشايش نشست شركت داشت، پـس          

كـنـنـده، در سـخـنـرانـي              هاي شركت   از خوشامدگويي به حزب   
هاي پراهميتي مانند ادامة بحران اقتصادي        اي به موضوع    جانبه  همه

جهاني، شرايط پيچيده و خطرناك منطقة خاورميانه، و دستاوردهـا          
هاي مبارزة مردم قبرس براي پايان بخشيدن به مسئلـة            و دشواري 

سال از آن       40اشغال نيمة شمالي قبرس توسط تركيه كه اكنون         
مي گذرد، پرداخت.

جـانـبـه پـيـرامـون           هاي برادر پس از بحثي همه       كارگروه حزب 
گزارش كارهاي تداركاتي انجام شده تا كنون، و پيشنهادهاي ارائه          
شده از سوي حزب كمونيست يونان و نيز حزب كمونيست اكوادور           

هاي كمـونـيـسـت و        المللي حزب مين همايش بين16كه ميزباني   
كارگري در آبان ماه امسال را به عهده خواهد داشـت، مـوضـوع                

هـاي     نقش حـزب   ” م را چنين تصويب كرد:       16محوري همايش   
اسـتـثـمـار     كمونيست و كارگري در مبارزه عليه امپرياليـسـم و             

كه باعث بروز بحران و جـنـگ و مـنـجـر بـه                     -داري  سرمايه
در مـبـارزه        -شود  گيري نيروهاي فاشيستي و ارتجاعي مي       قدرت

براي احقاق حقوق كارگران و مردم، و بـراي رهـايـي مـلّـي و                   
“  اجتماعي؛ براي سوسياليسم!

هاي خود، در مـورد تـاريـخ بـرگـزاري               كارگروه در ادامة بحث   
بندي و دستوركار همايش، و آمادگي        مين همايش، مدت و زمان    16

هاي گونـاگـون هـمـايـش مـهـم               كشور ميزبان و تدارك بخش    
هاي برادر، كه براي دومين بار در آمريكاي التيـن بـرگـزار                حزب

خواهد شد، به توافق رسيد. دبيركل حزب كمونيست اكوادور كه در            
همايش را بـه          اين نشست حضور داشت، طرح پيشنهادي برنامة      

اطالع نمايندگان حاضر رساند. كارگروه تصويب كرد كه با توجه به          
هاي كمونيست كوبا و برزيل و همچنيـن حـزب             هاي حزب   تجربه

هـاي     كمونيست پرتغال كه در گذشته دوبار ميزباني همايش حزب        
هاي گونـاگـون      ها در زمينه    برادر را به عهده داشته است، اين حزب       

م با حزب كمونـيـسـت اكـوادور مشـورت و            16اجرايي همايش   
كارگروه ” هاي نشست اخير      همفكري داشته باشند. بخشي از بحث      

 “ هاي كمونيـسـت و كـارگـري           المللي حزب   تدارك همايش بين  
پيرامون ماهيت و وظيفه و عملكرد خود اين گروه، و سازوكارهـاي            

هاي   ها به عضويت اين كارگروه بود. نتيجة اين بحث           انتخاب حزب 
مين همايش ارائه خـواهـد    16سازنده و رفيقانة اعضاي كارگروه به       

كننده در نشست اخير بر ماهيت تداركاتي و           هاي شركت   شد. حزب  
روي    هـيـچ     اجراييِ باز و شفاف كارگروه، و اينكه اين گـروه بـه             

سازوكاري براي ارائة رهنمود و رهبري جنبش جهاني كمونيستي و          
اي داشتند و به اتفاق آرا بر ايـن امـر               كارگري نيست، تأكيد ويژه   

صحه گذاشتند. نشست كارگروه عالوه بر بحث و بررسي پيرامـون            
هاي كمونيست و      مين همايش حزب  16چگونگي تدارك برگزاري    

ترين رخدادهاي سياسي     كارگري جهان در سال جاري، بررسي تازه      
در اوكراين و منطقة خاورميانه را نيز در دستور كار خود گـذاشـتـه               

جانـبـة رفـيـق        بود. نشست كارگروه پس از شنيدن سخنراني همه  
المللي حزب كـمـونـيـسـت           آناتولي سوكوليوك، مسئول امور بين    

اوكراين، همبستگي يكپارچة خود را با مبارزة حزب كمـونـيـسـت             
اوكراين، و همچنين با مبارزة ديگر نيروهاي دموكراتيكي كـه در          
برابر مداخلة امپرياليستي و ظهور و قدرت گرفتن فاشيسم در ايـن     
كشور مقاومت مي كنند، اعالم كرد. رفيق اوكرايني در سخنـرانـي             

كننده را به اطالع نشست كارگروه رسـانـد           خود اين موضوع نگران   
كه حزب كمونيست اوكراين با اين احتمال جدي مواجه است كـه          

هاي اوكراين فعاليت اين حزب برادر را بـه طـور رسـمـي                    مقام
غيرقانوني كنند.

ها و اظهارنظرهاي خود در ارتباط بـا ابـتـكـارهـا و                 اعضاي كارگروه در سخنراني   
هاي اعالم همبستگي با حزب كمونيست و نيروهاي مـردمـي، دمـوكـرات و                    اقدام
دهـي كـارزارهـاي         هايي دادند، و بر ضـرورت سـازمـان           خواه اوكراين توضيح    ترقي

خواه اوكراين در اين شرايط دشوار تأكيد كـردنـد.     همبستگي با مردم و نيروهاي ترقي     
هـاي دولـتـي اوكـرايـن و               هاي حاضر در نشست عملكرد مـقـام    نمايندگان حزب 
شرمانة دوگانه از سوي اتحادية اروپا و دولت آمريكا در رخـدادهـاي                 برخوردهاي بي 

هاي اخير اوكراين را محكوم كردند. اعضاي كارگروه سياست ارعابِ مردم              سياسي ماه 
هـاي     هاي اوكراين، و نيز ميدان دادن به فـعـالـيـت              و نيروهاي مخالف توسط مقام    

نيروهاي فاشيستي و ارتجاعي در اوكراين را كه روياي احياي فاشيسـم را در سـر                   
هاي جانبدارانه و يكطرفة آمريكا و اتحادية اروپـا            پرورانند، محكوم كردند. مداخله      مي

هـاي     به منظور كمك به ايجاد شرايط مساعد براي جامة عمل پوشاندن به بـرنـامـه        
ور شدن جـنـگ را      شان در اين منطقة مهم و استراتژيك، كه خطر شعله     جويانه  سلطه

كند، و تمركز نيروهاي ناتو در اين منطقه و در جاهاي ديگر در نشـسـت                   تشديد مي 
 اخير كارگروه با قاطعيت محكوم شد.

هاي انجام شده عـلـيـه         هاي برادر در نشست اخير كارگروه جنايت        نمايندگان حزب 
هايي را كه در برابر اقدامات فاشيستي و سركوبگرانة غـيـرقـانـونـي                  مردم و سازمان  

كنند، محكوم كردند و خواهان پايان دادنِ فوري به عملـيـات نـظـامـي           مقاومت مي 
بس فوري شـدنـد. در          نيروهاي دولتي در منطقة جنوب شرقي اوكراين و اعالم آتش         

كننده يك بيانية جمعي را در      هاي شركت ادامة اين بحث و بررسي، نمايندگان حزب      
ارتباط با رخدادهاي ناگوار اخير در اوكراين تصويب و امضا كردند كه مـتـن آن در                   

 همين شمارة نامه مردم منتشر شده است.
كننده از كشورهـاي      هاي شركت   در بخش نهايي نشست كارگروه، نمايندگان حزب      

هاي سياسي منطقه و وضعيت مـبـارزة          خاورميانه اعضاي كارگروه را در جريان تحول      
مردم كشورهاي خود در راه صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي قرار دادند. در ايـن           

مـان     بخش نمايندگاني از فلسطين، سوريه، لبنان، سودان و نيز نـمـايـنـدة حـزب                 
هاي خود را در ارتباط با بحران خاورميانه و عوامل تأثيرگذار بر آن ارائه دادند. تحليل

خـواه و       مان در سخنراني خود بر ضرورت توجه ويژة نيروهاي ترقي           نمايندة حزب 
هاي سياسي عميق و پردامنه در خاورميانه، و           دوست جهان به رخدادها و تحول       صلح

هاي عملي كارآ براي مقابله با پيشبرد نقشه و طـرح             ضرورت در پيش گرفتن سياست    
                    آمريكايي خاورميانة جديد به منظور تبديل كردن اين منطقه بـه حـيـاط خـلـوت
امپرياليسم جهاني، تاكيد كرد. او پس از تشريح شـرايـط بـرگـزاري انـتـخـابـات                       

، و نيز تـوضـيـح پـيـامـدهـاي             1392جمهوري ماهرانه مهندسي شدة خرداد        رياست
هاي گستردة اقتصادي و مالي آمريكا و اروپا بـر اقـتـصـاد ايـران،                     بار تحريم   فاجعه

ها قبل از      يادآوري كرد كه سران رژيم حاكم بر ايران براي حفظ قدرت خود، از مدت             
رتبة   اي را با نمايندگان عالي      جمهوري گفتگوهاي كامالً محرمانه     انتخابات اخير رياست  

جـمـهـور       مان در معرفي حسن روحاني، رئيس       آمريكا آغاز كرده بودند. نمايندة حزب      
رد                        ايران، توضيح داد كه او شخصيتي است كه كامالً معتقد و متعـهـد بـه پـيـشـبـ

او شخصيت قابل اعتمـادي در       ...” هاي كالن رژيم تئوكراتيك واليي است:          سياست
هـاي     رژيم ايران است. او بيش از دو دهه عضو شوراي عالي امنيت كشور و سـال                  

در اين شورا بوده است، و در غرب او    -ولي فقيه   -اي  زيادي نمايندة ويژة علي خامنه    
 “شناسند. گرا مي اي عمل كننده را مذاكره

نمايندة حزب توضيح داد كه انتخاب حسن روحاني را بايد آغاز فصل جديـدي در                
دانسـت.   “ همزيستي متـقـابـل    ” ساالر ايران به منظور       روابط ميان آمريكا و رژيم دين     

هاي اقتصادي، اقتصاد ملّي ايران را در          آمريكا به علّت آنكه با استفاده از اهرم تحريم        
گروگان خود دارد، در اين رابطة تازه طرف برتر است. از سوي ديگر، رژيـم واليـي                    
ايران حاضر است كه از هر راه و وسيلة ممكن براي تداوم بقاي خودش، حـتّـي در                    

هاي خود علـيـه       چارچوب نقشة خاورميانة جديد، استفاده كند، ضمن اينكه به سياست         
آيد كه سه     دهد. در چنين شرايطي، اين سؤال پيش مي          مردم ايران همچنان ادامه مي    

، آيا آمريكـا    “ جمهوري اسالمي ” وقفه با     جويي و رودررويي تقريباً بي      دهه پس از كينه   
ورزي با ايران و برانداختن آن اسـت؟ شـواهـد               هنوز خواهان ادامة خصومت و كينه     

اش به اين نتيجه رسيده است كـه           حاكي از آن است كه آمريكا در سياست راهبردي        
 باشد. “نقشة خاورميانة جديد”تواند شريكي كليدي در اجراي  رژيم ايران مي
مان در بخش ديگري از سخنانش بر ضـرورت تـوجـه ويـژه بـه                      نمايندة حزب 

رخدادهاي سياسي عراق در زمينة تهاجم نيروهاي تروريستي و مدافع ديكتاتوري بـه             
مناطق مركزي عراق، و توجه به اوضاع افغانستان پس از بيرون رفـتـن نـيـروهـاي                  

سـاالر    ويژه در نظر داشتنِ نقشي كه رژيم دين         ، به 2014نظامي فعال آمريكا در پايان      
 ايران در روند تأمين منافع امپرياليسم ممكن است به عهده بگيرد، تأكيد كرد.

كننده در نشست، بار ديگر بر همبستگي فعال خود بـا     هاي شركت نمايندگان حزب 
هاي امپرياليستي تـأكـيـد         عدالتي، ديكتاتوري و توطئه     مبارزات مردم منطقه عليه بي    

 كردند.

ادامه  نشست گروه كاري احزاب ...
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