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 گزارش هیئت سیاسی به: نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 

 بخش اول درباره اوضاع ایران (مصوب پلنوم)

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره برگزاری 

 دومین پلنوم کمیته مرکزی

 رفقای گرامی
دومین نشست کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران، پس از ششمین کـنـگـره 

برگزار شد. نشست با سرود حـزب و یـکـدقـیـقـه  ١٣٩٣حزب،  در آبان ماه 
بـاخـتـگـان راه آزادی و عـدالـت  سکوت به احترام یاد و خاطره همه جان

اجتماعی کار خود را با بررسی گزارش هیئت سیاسی درباره آخرین تحـوالت 
ایران و جهان آغاز کرد. پس از بحث درباره ارزیابی ها و تزهای ارائه شده در 
گزارش هیئت سیاسی و بررسی و گنجاندن پـیـشـنـهـادهـای اصـالحـی و 
تکمیلی گزارش هیئت سیاسی به اتفاق آراء به تصویب پلنوم کمیته مرکـزی 

 حزب رسید.
بخش دوم کار پلنوم بـه بـررسـی 
  2ادامه  در صفحه گزارش شعب و کمـیـسـیـون هـای 

گری را شدیدا محکوم  افکنی و سرکوب کارانه در هراس هاِی تبه حزب توده ایران شیوه
 ٢در صفحه     می کند                                                                                                                       

های کمونیست و  اِی حزب شرکِت هیئت نمایندگِی حزب تودٔه ایران در نشست منطقه
 ١٠ه کارگرِی خاورمیانه                                                                                                      در صفح

حزب ”های دولِت  ها و دشواری کامیابی -پیروزی مجدد دیلما روِسف در انتخابات برزیل 
 ١۶در صفحه “                                                                                                                     کارگران

 رفقای گرامی!
نشست کمیته مرکزی حزب مان را با گرامی داشت خاطره تابناک همه جان باخـتـگـان راه آزادی آغـاز 

کنیم. ما در هفته های اخیر جشن های هفتاد و سومین سالگرد تأسیس حزب مان را برگزار کردیم. ایـن  می
 ٢٨روزها مصادف است با شصتمین سالگرد اعدام شماری از افسران دالور توده ای توسط رژیـم کـودتـای 

که با هدف اصلی سرکوب خونین جنبش مردمی و از بین بردن حزب تودٔه ایران، روی کـار آمـد. در  مرداد،
بیش از هفت دهه گذشته هزاران رزمنده توده ای توسط رژیم شاه و خمینی به جوخه های اعـدام سـپـرده 

ها به خاطر پایبندی به مبارزه در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان و تـالش در راه  شده اند، توده ای
استقرار آزادی و عدالت اجتماعی، متحمل هزاران سال زندان و سال های طوالنی مهاجرت از میهن شـده 
اند و هنوز به رغم همه مدعیات مرتجعان دیروز و امروز، در زمینه  نابودی و ریشه کن شدن حزب، توده ای 
ها همچنان به پیکار خود ادامه می دهند و به اقرار  سران رژیم والیت فقیـه خـطـری جـدی بـرای ادامـه 

 حاکمیت استبداد در ایرانند. 
ای اسـت  از برگزاری ششمین کنگره حزب تودٔه ایران نزدیک به دو سال می گذرد. گزارش زیر، ارزیـابـی

های اوضاع ایران و جهان و سیاست های حزب ما در دو سـال گـذشـتـه. گـزارش  ترین تحول دربارٔه مهم
 های کمیته مرکزی در بخش جداگانه ای برای بررسی پلنوم ارائه شده است.  شعبه

 گزارش هیئت سیاسی شامل بخش های زیر است : 
  

 هاِی ایران    بررسِی تحول
 هاِی حزب ما انتخاباِت ریاست جمهوری در ایران، روی کار آمدِن دولت روحانی، و ارزیابی •
 رژیِم والیت فقیه  “استحالهٔ ”دو دهه بحث دربارٔه نظریٔه  •

کـنـی، رئـیـس  با اعالم خبر فـوت مـهـدوی
هـای رژیـم بـرای  مجلس خبرگان، نزاع جنـاح

تسلط یافتن بر این نـهـاِد ضـددمـوکـراتـیـک و 
ضدمردمی، آغاز شده است. در مـورد مـجـلـس 

طور کلی، و گمانه زنی دربارٔه تعـیـیـن  خبرگان به
رئیسی جدید برای آن، از هنگام به کـمـا رفـتـِن 

کنی تا اعـالم خـبـر مـرگ قـطـعـی او  مهدوی
خصوص در طول  رویکردی را شاهد بودیم که به

یکی دو هفته گذشته نمود بیرونی بیشتری یافته 
است. این رویکرد بر این اساس تـئـوریـزه شـده 
است که، مثال اگر هاشمی رفسـنـجـانـی و یـا 

یی نزدیک به او بتواند در انتخاب ریـاسـت  چهره
جدید مجلس خبرگان دست باال را داشته باشـد، 

نـفـع جـنـبـش  های سیاسی در کشور بـه تحول
مردمی رقم خواهد خورد. از طرف دیگر، و همراه 

گـردد تـفـکـری را  افکنی، سـعـی مـی با هراس
و  “ جبهه پایداری“بقبوالند که بر مبنای آن  خیِز 

دیگر اصولگرایان همفکر بـا آن بـرای تصـرف 
مجلس خبرگان، وضعیت دشواری را برای مردم 

هـای  به وجود خواهد آورد. البته ایـن سـیـاسـت
فریبانٔه حاکمیت برای سرگرم کردن مردم و  مردم
هـای  نفِع تثبیت مـنـافـع غـارتـگـرانـٔه جـنـاح به

گـاهـی مـردم خـریـدار  سرکوب گرش، در بازار آ
هـا بـرای  اند و تالش این جـنـاح چندانی نداشته

شـود  گمراه کردن مردم در کسانی مؤثر واقع مـی
شان را در بـقـا و ادامـٔه ایـن رژیـم  که منافع

  8ادامه  در صفحه 
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مهرماه، اسیدپاشی زنجیره ای در شهر اصفهان  ٢۴ها،  بنا به گزارش رسانه
آتش خشم مردم این شهر را برافروخت و آنان را به تجمع و اعتراض در بـرابـر 

های  دادستانی اصفهان برانگیخت. بنا به روال معمول، دادستان و دیگر مقام
سعی کردند که ارتباط این جـنـایـات را بـا  -در سطح استان و کشور -رسمی

فرهنگی ارتجاعی خود کتمان کنند، و قول رسیدگی  -سیاست های اجتماعی
ها را دادند و فریاد بگیرید و ببندید از بوق هر دستگـاه و  کاری سریع به این تبه

هـای نـفـرت و خشـم مـردم  حنجرٔه هر مقامی بلند شد تا آبی شاید بر شعله
 بپاشند. 

پاییز امنیت در نصـف ”   مهرماه، با عنوان: ٢۶در گزارش خبرگزاری ایسنا، 
ها، نکتٔه چشمگیر این اسـت کـه  کاری ، و مصاحبه با قربانیان این تبه“ جهان

 “ حجـاب مـعـمـولـی” اند،  شان بوده تمامی این چهار زن در اتومبیل شخصی
هایی  اند [نشانه اند، شاغل بوده اند، با تلفن موبایل مشغول صحبت بوده داشته
خـوانـد]. عـالوه بـر  گرایان از زن نمی لحاظ ظاهرشان، با الگوی واپس که به
یک از این زنان و دختران قربانِی این ددمنشی، دشمن خاصی در  ها، هیچ این

اند، و نیز همگی آنان سوژٔه اسیدپـاشـی از سـوی  شان نداشته روابط شخصی
 اند.   بوده “موتورسواران”

حسن روحانی و همچنین  “ تدبیر و امید” در این عرصه سکوت عملی دولت 
کارزار تبلیغاتی گسترده مرتجعان حاکم بر ضد معترضان به این اعـمـال ضـد 
انسانی و دستگبری شماری در تجمع های اعتراضی در تهران و شهـرسـتـان 
ها بار دیگر موید این واقعیت است که در رژیم والیت فقیه اصل سرکوبگری و 
پایمال کردن حقوق اولیه شهروندان بخش نهادینه شده و جدایی نـاپـذیـر از 
سرشت حکومتی است که برای ادامه حیاتش حاضر است به هرجنایتی دست 

، در راستای همین کارزار تبلیغاتی از جمله نـوشـت: در “ رجانیوز” سایت   بزند.
الله الریجانی رئیس دسـتـگـاه قضـا  رسد همانطور که آیت مجموع به نظر می

هایی خـبـر  هفته گذشته از دستور ویژه خود به دادستان برای برخورد با رسانه
کننده به جامعـه  داد که به طور غیرطبیعی در صدد دامن زدن به اخبار ملتهب

در زمینه مفاسد اقتصادی هستند، باید دستگاه قضا به این مسأله نـیـز ورود 
ای مشکوک برای برهم زدن امنیت روانـی  های رسانه کرده و مانع ادامه پروژه

اساس ضدانقالب علیه نیروهای انقالبی و  جامعه و دامن زدن به ادعاهای بی
 مهرماه). ٢٧حجاب در این باره شود(

یورش وحشیانه به حقوق زنان میهن ما  که بخش رزمنـده و خسـتـگـی 
ناپذیری از نیروهای اجتماعی، در پیـکـار بـرضـد واپـس گـرایـی و بـرای 
اصالحات و آزادی در میهن ما بوده و هستند، به هیچ وجه امری تصادفـی 
نمی تواند باشد. هراس افکنی و وادار کردن زنان به خانه نشینی و تسـلـیـم 
شدن در برابر عقاید قرون وسطایی مشتی تاریک اندیش جنـایـتـکـار  کـه 
سرنوشت میهن ما را در دست دارند، یکی از هدف های چنین برنامه هایـی 

وسطایِی ساخته شده از زن از زمرٔه  تن درندادن به الگوهای قرون  می باشد.
گناه این زنان و دختران است. روشن است که سازماندهی این جنایـت هـا 
درست پس از اظهار نظرهای اخیر برخی از روحانیون و دسـت انـدرکـاران 

نـهـی از ” ارتجاعی و فرماندهان نیروهای انصار حزب الله مبنی بر ضرورت 
و مقابله با روند رو به رشد کوشش های مـردمـی بـرای بـاز کـردن  “ منکر

به هیچ وجه نمی تواند اتفـاقـی بـاشـد.    فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه،
فقیه را  های وابسته به رژیم والیت های جناح عالوه بر این، هزینٔه رودررویی

باید مادران، همسران، و خواهران ایرانی بپردازند. جنبش زنان میهن ما، بـا 
گـرا، هـمـچـنـان بـه  های رذیالنٔه ویژٔه این رژیـم واپـس وجود همٔه توطئه

یابی به حقوق راستین زنان و دختران رشید ایرانـی و  اش در راه دست مبارزه
 از جمله آزادی و امنیت اجتماعی ادامه خواهد داد.

حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این اعمال تبـه کـارانـه خـواهـان 
پیگیری و مجازات سازمان دهندگان و عامالن  اصلی اسید پاشی روزهـای 
اخیر بر ضد زنان میهن ما است. تنها با اعتراض گسترده در سطح کشور و 
جهان است که می توان جلوی این اعمال ضد انسـانـی دسـتـگـاه هـای 

 امنیتی رژیم و وابستگان آنها را سد کرد.
 

 حزب توده ایران

کارانه  هاِی تبه حزب توده ایران شیوه
گری را  افکنی و سرکوب در هراس

 شدیدا محکوم می کند 

 ادامه  اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي حزب ...

مختلف کمیته مرکزی اختصاص داشت. اعضاء کمیته مرکزی ضمن تبادل 
نظر درباره گزارش های داده شده و تشکر از کار ارزنده ای که توسط جـمـع 
وسیعی از رفقای حزبی در گسترش و باال بردن کیفیت کار در زمیـنـه هـای 

رهنمود  مختلف زنان، کارگران و بهبود کار روزنامه ارگان صورت گرفته است،
 های الزم را  برای پیشبرد کارها صادر کردند. 

ترویجی حزب، و اسـتـفـاده –پلنوم همچنین در زمینه گسترش کار تبلیغی 
وسیع تر از امکان های تکنولوژیک موجود،  گسترش کـار شـعـبـه  زنـان، 
خصوصا در عرصه جلب همبستگی وسیع  با مبارزه جنبش زنان در ایـران، 
بسط کار کمیسیون کارگری حزب و یاری رساندن به مبارزه طبقه کـارگـر در 
میهن مان، و همچنین گسترش همبستگی بین المللی با مبارزه دانشجویان 
و مردم ایران  تصمیم های مهمی را اتخاذ کرد. پلنوم هـمـچـنـیـن هـیـئـت 
سیاسی را موظف ساخت تا تالش های خود را در زمینه گسترش تبادل نظر 
با سازمان ها، احزاب و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور گسترش دهد و 
نشست آتی کمیته مرکزی را در جریان پیشرفت کار قرار دهد.  پلنوم در پایان 

 کار هیئت سیاسی حزب را انتخاب کرد.
 

 دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران
 ١٣٩٣آبان ماه 

اسناد و پیام مصوب پلنوم به تدریج در این 
به  »نامه مردم«شماره و شماره های آینده  

 چاپ خواهند رسید
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های راهبردِی رژیـم و دولـت روحـانـی، و وضـعـیـِت  بررسِی سیاست •
 اقتصادی کشور

های اجتماعِی جنبِش مردمـی، و مـعـضـِل  ها، گردان انداِز تحول چشم •
 خواه   همکارِی نیروهای آزادی

  
 هاِی جهان   بررسِی تحول

 داری جهانی ادامٔه بحران سرمایه
دنباِل  گری است!  امپریالیسم به امپریالیسم خواهان و حامِی جنگ و نظامی

 گری است! برپایِی جنگ و گسترِش نظامی
 خاورمیانه در مرکز توفان     خاورمیانه، چشم توفان   

 های جاری در جهان ارزیابِی ما از رونِد تحول
 مبارزه در راِه صلِح جهانی

  
انتخاباِت ریاست جمهوری در ایران، روی کار آمدِن 

 هاِی حزب ما دولت روحانی، و ارزیابی
 رفقای گرامی!

ترین رویدادهای کشور در فاصلٔه میان برگزارِی ششمیـن کـنـگـرٔه  از مهم     
حزب و نشسِت کنونِی کمیتٔه مرکزی، برگزارِی انتخابات ریاست جمـهـوری در 

زمـان بـا  است که باید به آن اشاره کرد. حزب ما هم ١٣٩٢ایران، در خرداد ماه
آغاز رونِد برگزارِی انتخابات، اعالم کرد: برخالِف همٔه مدعیات سـران رژیـم، 

هـاِی  العاده بحرانی به سوی انتخابات می رود، و  تحریم ایران در وضعیتی فوق
ای به اقـتـصـاد کشـور وارد آورده  های جدی جویانٔه امپریالیسم ضربه مداخله

ردٔه ده -است، و فشارهای روزافزوِن اجتماعی
ُ
ها میلیون ایرانی،  اقتصادی بر گ

 جامعه را در شرایط خطرناک و انفجارآمیز قرار داده است. 
گیری از انفجاِر اجتماعی، تغیـیـِر چـهـرٔه  حفظ رژیم والیت فقیه و پیش        
یعنی تغییر دادِن جلؤه بیرونِی آشکارا ضد مردمِی دولِت سراپـا فـاسـد و   دولت،

ترین دولـت  رسواِی احمدی نژاد، دولتی که ولی فقیه رژیم زمانی آن را محبوب
، و در کـنـاِر آن، “ مردم پسند” ایران پس از مشروطیت لقب داده بود، با دولتی 

ها با آمریکا و اتحادیٔه اروپا، و از این طریق، کاستن از فشـارهـای  حِل اختالف
 “ مـوفـِق ” های رژیم برای بـرگـزارِی  ریزی کمرشکِن اقتصادی، در صدر برنامه

انتخابات قرار داشت.  حزب ما، با طرِح این نظریه که رژیـم در تـالش بـرای 
همان طور که کمیـتـه مـرکـزی ” انتخابات است، از جمله نوشت: “  مهندسِی ” 

گاهند که در  حزب ما در شادباش نوروزی اش اشاره کرد سران رژیم به خوبی آ
شرایط بسیار بحرانی کنونی، انتخابات آینده ریاست جمهوری مـی تـوانـد بـه 
چالشی جدی بر سر راه ادامه حکومت شان بدل شود. آنان در هـفـتـه هـای 
اخیر، در موضع گیری های گوناگونی روشن کرده اند که اجازه نخواهند داد تـا 

ساِز تکراِر تجربٔه تظاهرات عظیم مردمـی  ، زمینه٩٢انتخابات ریاست جمهوری 
و روی کار آمـدن نـامـزدی  ٧۶و یا تکراِر تجربٔه خرداد  ٨٨بر ضد رژیم در سال 

طلب در ایران باشد. نگرانِی سران ارتجاع از یک سو برگزاری انتخاباتـی  اصالح
است که در آن، همچون انتخابات مجلس شورای اسالمی، اکثـریـت قـاطـع 
شهروندان از شرکت در انتخابات خودداری کنند و یا انتخاباتی که به صـحـنـه 
نبرد جنبش مردمی با ارتجاع حاکم بدل شود. ما تکرار می کنیم که، بر اسـاس 
شواهد موجود، ارتجاع حاکم به دنبال برگزارِی انتخاباتی است که بتواند در آن 

نفع  هم نامزدها و هم رای دهندگان را کنترل کند و آن را به نمایشی تبلیغاتی به
مـاه  اردیـبـهـشـت١۶  ،٩٢٠، شـمـارٔه “ نامٔه مردم” نقل از:  (به“  رژیم تبدیل کند

١٣٩٢  .( 
جمهور دوران اصالحات، نـیـز در هـمـان روزهـا، در  محمد خاتمی، رئیس

های سران ارتجاع پرده برداشت و اعالم کرد که،  سخنانی روشنگرانه، از برنامه
طلبان در انتخـابـات نـیـسـت.  هیچ عنوان آمادٔه پذیرش شرکت اصالح رژیم به

افرادی از آنـان را از رده  طلبان یا اگر بنا باشد اصالح” خاتمی از جمله گفت: 
چـه  خارج کنند، هیچ حساِب افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آن

خواهند، نیایند و من مطمئن هسـتـم  مهم است این است که کسانی را که نمی
خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از  که نمی

 “یم!چه می خواهند رأی بیاور آن
های سیاسِی داخل و  های تبلیغاتی شماری از گروه دور از جنجال حزب ما، به

یابی بـه انـتـخـابـات  منظوِر راه ، به“ مناسب” خارج از کشور، دربارٔه یافتِن نامزِد 
های حاکم برای تـأمـیـن ادامـٔه  مورد نظِر رژیم، با توجه به منافِع طبقاتی گروه

های بـرآمـده از سـه  شان و همچنین بر پایٔه تجربه سیاسی حاکمیت اقتصادی ادامه  گزارش هيئت سياسي به نشست ...
انـتـخـابـات ” سال گذشته، ازجـمـلـه نـوشـت:   ٩انتخابات متفاوت در طول 

اسالمی سـال  تا انتخابات مجلس شورای ٨٨و  ٨۴های  جمهوری سال ریاست
گر در  ، نمایشگر عملکرد روشن حاکمیت و رهبری سپاه و نیروهای سرکوب٩٠

ها شهروند، و در انـتـهـا،  مهندسِی انتخابات، لگدمال کردن خشن رأی میلیون
برگمارِی مزدورانی همچمون احمدی نژاد و دیگرانی همچون او بـر کـرسـی 

ها ایرانی که با شعار  های میلیون منتخباِن مردم است. سرکوب خونین اعتراض
هـا  گـری ها آمده بودند و تأییِد صریِح این سرکوب به خیابان“  رای من کجاست” 

از سوی ولی فقیه رژیم و مرتجعان حاکم، که شماری از آنان امروز در لـبـاس 
گـونـه  اند، نباید جـای هـیـچ نامزدهای انتخاباتی به میدان مبارزٔه سیاسی آمده

ما در های رژیم باقی بگذارد.  خوشبینی کاذبی را دربارٔه برنامه که  نان  همچ
ایم، برنامٔه ارتـجـاع حـاکـم بـرگـزاری یـک  های اخیر گفته هفته

، یـعـنـی عـدم “ آبـرومـنـد” شده، در چارچوبی  انتخابات مهندسی
شـده  تحریم گستردٔه آن توسط مردم،  و برگمارِی عنـصـری ذوب

ت  جمهوری است. در والیت بر کرسی ریاست قعیا وا این  به  توجه  با
انکارناپذیر، موضوع اساسی این است که در چنین اوضاع و احوالی چـه بـایـد 

جویی از همه امکاناِت موجـود،  کرد. حزب ما بر این اعتقاد است که باید با بهره
(نگاه کـنـیـد  ”فقیه تبدیل کرد انتخابات را به عرصٔه مبارزٔه جدی با رژیم والیت

 ).  ١٣٩٢ماه  اردیبشهت ٣٠، ٩٢١، شمارٔه ”نامٔه مردم“به: 
رِد صالحیت هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان و بـا اشـارٔه ولـی 

هـای رژیـم  های حزب ما دربارٔه برنامـه فقیه رژیم، نه تنها ُمهِر تأییدی بر نظریه
برای مهندسِی انتخابات بود، بلکه نشان داد که رژیم استـبـدادی حـاکـم، در 

یـی  مسیر حفظ خود، حتی کسانی همچون هاشمی رفسنجانی (که در گذشتـه
در مقام ولـی  -ای ای در روی کار آوردن علی خامنه چندان دور نقش کلیدی نه

کند. رِد صالحیِت رفسنجانی که  بازی کرده بود) را هم تحمل نمی  -فقیه رژیم
های مبتنی بر  های تئوری بافی بوده است، همچنین رشته“  عموِد خیمٔه نظام” 

ی آزاد و تمایل داشتِن رژیم به احترام گذاشن “ انتخابات” ممکن بودِن برگزارِی 
هـای  و اعـالمـیـه ها، ها، مقاله به خواست و نظرهای مردم را پنبه کرد. مصاحبه

ای  از سوی طیف گستـرده های پیش از برگزارِی انتخابات  صادرشده در آن ماه
دهندٔه  نشان -چه در داخل و چه در خارج از کشور -از نیروهای سیاسِی کشور

هـای بـرآمـده از مـبـارزٔه بـغـرنـِج  توجهی به تجربه بی  اندیشِی سیاسی، آشفته
تر از همه، از نظر دور داشتن و درک نـکـردِن  اجتماعی در دو دهٔه اخیر، و مهم
یی است که زیـربـنـاِی حـاکـمـیـت آن نـظـاِم  اصوِل مبارزٔه طبقاتی در جامعه

داری و روبناِی آن رژیِم قرون وسطایی والیت فقیه است. پیش کشیدِن  سرمایه
هـا،  ها و تفسیرها و ساختن و پرداختِن سناریـوهـایـی از آن مکرِر این مصاحبه

 در مـاه هرگاه ایران به آستانٔه انتخاباتی تازه می
ً
هـای آیـنـده نـیـز  رسد (و قطعا

ورزی از  ها خواهیم بود) در بهترین حالت، چیزی جز سیاسـت دوباره شاهد آن
شـان، و در  های مردم در ِاعماِل اراده اعتقادی به تواِن توده سر استیصال، بی

انحراف کشاندن جنبش مردمی و دور کردِن آن  نهایت، خواسته یا ناخواسته، به
از تمرکز بر عرصٔه اصلِی مبارزه است.  برگزاری انتخابات مهندسی شده ریاست 

را باید موفقیتی برای سران رژیم والیت فـقـیـه ارزیـابـی  ١٣٩٢جمهوری سال 
 و همراه با درپیش گرفتِن سیاست

ً
شـده،  هایی حساب کرد. سران ارتجاع، عمال

ضمن هراساندِن افکارعمومی جامعه از امکاِن روی کار آمدن کسـی بـدتـر از 
ای تبلیغاتی و مهندسِی افکارعمومی (کـه  با بازی  -مانند جلیلی -احمدی نژاد

شد) موفق شدند در آخـریـن  طوِرمستقیم از سوی نزدیکان رهبر هدایت می به
روزهای انتخابات بخش چشمگیری از مردم را  به رأی دادن به حسن روحانـی 

شـده  (نمایندٔه شخِص ولی فقیه در شورای امنیت ملی، و نامزد تأیید صالحیت
 از سوی شورای نگهبان) ترغیب کنند.

یی با عـنـوان:  کمیتٔه مرکزی حزب ما، پس از برگزاری انتخابات، در اعالمیه
رسـیـده در راه  لـب از انتخابات مهندسی شده تا کنِش اجتماعی مردِم جان به” 

انتخابات ریاسـت ” ، از جمله نوشت: “ شان های دستیابی به خواست ها و آرمان
درصد آراء بـه پـایـان  ۵١جمهوری ایران، با پیروزی حسن روحانی، با بیش از 

ای، ولی فقیه رژیم، در پیامی که به این مناسبت فرستاد، از  رسید. علی خامنه
خرداد،  ٢۴صحنه حماسی و پرشور انتخابات در روز جمعه، ” جمله اعالم کرد: 
ی مصمم و پر امید ایران اسالمی را  ی دیگری بود که چهره آزمون خیره کننده

ی سیاسی و پای فشردن  در معرض نگاه دوستان و دشمنان نهاد. رشد فزاینده
ساالری دینی صادقانه، حقیقت تابناکی است که با حضور متراکم شمـا  بر مردم

الِسـحـر  اثبات رسید و باطل های رأی، یک بار دیگر در عمل به در پای صندوق
هـای دشـمـنـان و  ها و گـزافـه بافته

ــع ــم ــودان و ط ــد... حس   4ادامه  در صفحه “ ورزان ش
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جـمـهـور  رئـیـس” ای همچنین اعالم کرد که حسـن روحـانـی  خامنه
ی ملت است. همه باید برای دست یافتـن   جمهور همه منتخب، رئیس

جمهور و همکاران وی در دولت، متعـهـد  به آرمانهای بزرگی که رئیس
و مسئول تحقق آنند، به آنان کمک و با آنان همـکـاری صـمـیـمـانـه 

، که رفسنـجـانـی هـم آن را “ سالم انتخابات” این برگزاری “  کنند... 
یعنی برگزاری انتخابـات  -اعالم کرد“  ترین انتخاباِت دنیا دموکراتیک” 

همچنین پایمـال  -های آشکار سپاه و نیروهای انتظامی بدون دخالت
پذیر شـد کـه سـطـح  نشدن خشن رأی مردم، تنها در شرایطی امکان

طلب بـه تـن در  های مردم، جنبِش مردمی، و نیروهای اصالح توقع
مورد قبوِل ولی فقیه تنزل داده شـد. در “  معتدِل ” دادن به یک نامزِد 

واقع باید گفت که ولی فقیه رژیم، با مهندسِی انـتـخـابـات، تـوانسـت 
آنکه در بـرابـر  طلبان و رأی آنان بکند بی حداکثر استفاده را از اصالح

ای جدی انجام دهد. ارزیـابـِی خـاتـمـی از  نشینی خواسِت آنان عقب
طـلـبـان درسـت اسـت. حسـن  وابستگی نداشتِن روحانی به اصـالح

ای و دبیـر  سال نمایندٔه علی خامنه ١۶مدت  روحانی کسی است که به
بوده است. و حتی پس از کودتای انـتـخـابـاتـی “  شورای امنیت ملی” 

نقش خود را به عنوان نمایندٔه رهبر در این شورا حفظ کـرده  ٨٨خرداد 
طلبان از او  میلیونی مردم به حسن روحانی، که اصالح ١٨است. رأی 

اعالم حمایت کردند، در حقیقت نشانگر خواسِت مردم بـرای تـغـیـیـِر 
بستی است که، هـم  حال، خارج شدن از بن وضعیت کنونی، و درعین

اجتماعی جامعٔه مـا را در بـر  -از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی
باِر دولـت  های فاجعه سال سیاست ٨دلیِل  گرفته است، و همچنین به

های کالن اعالم شده از سـوی ولـی  محمود احمدی نژاد و گزینش
خـردادمـاه  ٢۶، ٩٢٣شمارٔه  ،“ نامٔه مردم” نقل از:  (به “ فقیه رژیم است

١٣٩٢.( 
ما از همان فردای انتخابات ریاست جمهوری بر این نـظـریـه پـای 

های دولت حسـن روحـانـی  فشردیم که یکی از اصلی ترین مأموریت
اروپا و برقراری مـنـاسـبـاتـی  هاِی رابطه با آمریکا و اتحادیه بازسازِی پل

پـردازان  جدید با کشورهای امپریالیستی است. امیر محبیان، از نظریـه
نزدیک به دستگاِه والیت، دربارٔه چگونگِی عملکرد و برنامٔه رژیم برای 

نی یی گفت که،  مهندسِی انتخابات، از جمله در مصاحبه دولِت روحا
شـده درحـوزٔه تـعـامـِل  محصوِل اقدام و حرکـتـی حسـاب

کرد: المللی بود بین کید  تا ن  محبیا گمانم سیستم قصـد  به” . 
الـمـلـلـی  شده را در حوزٔه تعامِل بـیـن  داشت حرکتی حساب
توانست این نقش را بـازی  نژاد می انجام دهد، نه احمدی

طلبان بیفتد کـه  دست اصالح کند و نه مصلحت بود کار به 
 
ً
استحکام الزم را برای این پروژه مهم نـداشـتـنـد، طـبـعـا

تبحِر الزم را در  سوابق خود و نگاه امنیتی خاصروحانی با 
ری بود که با نقِد جلـیـلـی ..این زمینه داشت

ُ
. والیتی کاتالیز

ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد  در مذاکرات هسته
 اجر خود را گرفت. ... 

ً
بخش مهمـی از مـردم و البته بعدا

که به روحانی رأی دهند، رأی آنها رأِی نـه بـه  بیشتر از آن 
  “ جلیلی بود.

فـقـیـه  پردازاِن نزدیک به ولـی این تحلیل که از سوی یکی از نظریه
های قـدرت  هایی دقیق و برآمده از دروِن محفل شود و بر داده ارائه می

اتکا دارد، و انطباق آن بر برداشت ها و ارزیابی های حزب ما از تدارک 
فقیه و عوامِل او، نیازمنـِد  مهندسِی انتخابات و اجرای آن از سوی ولی

 توضیح بیشتری نیست.  
شـدٔه  امروز بیش از یک سال و نیم از برگزاری انتخابات مـهـنـدسـی

نی  کردیـم،  بینی می طور که پیش گذرد، و همان رژیم می قای روحا آ
ها مردم محروم ما نیسـت، و  داِر حِل مشکالت میلیون کلید

المـلـلـی و  در واقع، کلیِد حِل مشکالت رژیم در عرصٔه بین
اروپـا، و در  ها با آمریـکـا و اتـحـادیـه رفع و رجوِع اختالف

یی برای تخفیِف بحران شدید جامعه، آرام  اساس، واسطه
گیری از رشِد جنبِش مردمی بر ضـد  کردِن اوضاع، و پیش

شــدھ فقیه است رژیم والیت های دادھ  قول  همه  خالف  ر  ب  .
از سوی روحانی در جریان انتخابات، َدر همچنان بر هـمـان پـاشـنـه 

چرخد: وزیران کلیدی دولت بـایـد بـا  می
ای بـرگـمـارده شـونـد، و  اجازٔه خـامـنـه

روی، جای تعجبی نیسـت کـه فـرد  ازاین
ــتــکــاری  هــمــچــون مصــطــفــی  جــنــای

هـاِی اصـلـِی  پورمحمدی، که از مـهـره
عام هزاران زندانی سیاسی در فاجعـٔه  قتل

ملِی کشتار زندانیان سیاسی بـوده اسـت، 
تـدبـیـر و ” امروز وزیر دادگسترِی دولـت 

قرمِز مـرز داشـتـن بـا  خط” است.  “ امید
همچنان مالِک تـعـیـیـن وزیـراِن  “ فتنه

دولتی است، و حصِر رهبران جنبش سبـز 
آنان، همچـنـان ادامـه “  اظهار ندامت” تا 

یافته است. در سال گذشته هـمـچـنـیـن 
ادامٔه فشارها بر دگراندیشان، شکنـجـه و 

ــی ــارزاِن راه آزادی، پ ــب ــداِم م ــرِد  اع گ
نگاران و نویسندگان، و سـرکـوِب  روزنامه
بر پـایـٔه خـواسـِت  -های اعتراضِی کارگران در شهرها و کارخانه های مختلف حرکت

را شـاهـد  -شان یابی به حقوق راستین شان و دست تغییر در وضعیِت وخیم اقتصادی
 بوده ایم.  

 
 فقیه رژیِم والیت  “استحالٔه ”دو دهه بحث دربارٔه نظریٔه 

 
 رفقا!

اندیشِی کنونی در طیف چشمگیری از نیروهای سیـاسـی  برای بررسِی پدیدٔه آشفته
فقیـه  رژیِم والیت“  استحالهٔ ” کشور، که در باال بدان اشاره کردیم، باید به بحِث امکاِن 

باز گردیم، بحثی که اکنون بیش از دو دهه است که گریبانگیر جنبِش مردمی میهـن 
ما شده است. اساِس این نظریٔه انحرافی بر این پایه استوار اسـت کـه، ایـن امـکـان 
وجود دارد که سران رژیم استبدادی، از سر خیرخواهی و برای حفظ منافع ملی، و بـا 

های مخالـفـان و دگـرانـدیشـان، حـاضـر شـونـد از ایـن شـیـؤه  پذیرِش نصیحت
سـاالر پـیـش  مداری دست بردارند و ایران را به سمت استقراِر حکومتی مردم حکومت

در   جمهورِی رفسنجـانـی، ببرند. این نظریه، در دو دهٔه گذشته، یعنی از زمان ریاست
انـتـخـابـاِت ” ، “ وفاِق ملی” هایی گوناگون همچون:  شمسی، بارها با عنوان ٧٠دهٔه 
حـکـومـِت ” ، “ آرامِش فعال” ، “چانه زنی در باال”، “حکومت در چارچوِب قانون”، “ آزاد

ها، مطرح شده اسـت، و در  ، و جز این“پایین آوردِن سطِح توقعات مردم”، “ اعتدالی
ها برای رویارویی با  حکومت اسـتـبـدادِی  َهرز بردن تواِن مبارزاتی توده انحراف و به به

 کنونی، اثرگذار بوده  است.  
طلب و معتقد به حکومِت اسـالمـی  هایی از نیروهای اصالح بدیهی است که بخش

  مـدارِی کـنـونـی در ایـران، حاضر نیستند بپذیرند که معضِل اساسِی شیؤه حکومـت
و  “ والیـِت فـقـیـه” وسطایی و برداشِت خمینی و طرفداران او از  ِاعماِل قوانین قرون

تعریف کرده است. برداشِت خمینی  “ حکومِت اسالمی” چیزی است که خمینی آن را 
که آن را همان سیستم خالفِت دوران آغازین ظهـوِر اسـالم  -از حکومت اسالمی را

روشنی مـی تـوان یـافـت.  های گوناگون او به در اظهار نظرها و نوشته -باید دانست
کنندگان در  حکومت” حکومتی است که در آن: “  حکومِت اسالمی” گفتٔه خمینی،  به

اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآِن کریم و سنِت رسول اکـرم 
معین گشته است. مجموعٔه شرط همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و 
اجراء شود. از این جهت حکومت اسالمی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فـرق 

های مشروطه، سلطنتی و جمهوری در هـمـیـن  اساسی حکومت اسالمی با حکومت
نوناست...  قا گذاری  شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حِق 

مـورد اجـراء  تـوان بـه ندارد و هیچ قانونی را جز حکِم شـارع را نـمـی
گذاشت. به همین سبب در حـکـومـِت اسـالمـی بـه جـای مـجـلـس 

دهـد،  گذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می قانون
های مختلف در پـرتـو  ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه مجلِس برنامه

حـکـومـت ” و این نتیجه گیـری کـه:   ...“ احکام اسالم برنامه ترتیب می دهد
حاکمیت منحصر بـه خـداسـت  اسالمی حکومت قانون است. در این طرز حکومت،

شود، و قانون فرمان و حکِم خداست. قانون اسالم یا فرمان خدا بر همه  منحصر می
والیت فـقـیـه: ” (نگاه کنید به: کتاب  “ افراد و بر دولت اسالمی حکومت تام دارد...

). ١٣۶٠، نوشتٔه خمینی، موسسٔه انتشارات امیرکبیر، تـهـران، “ حکومت اسالمی
هـای  کـه در چـارچـوِب هـمـیـن نـظـریـه -تر، حکومت اسـالمـی عبارت روشن به

وسطایی و ضِد مردمی تبیین شده است قرون
بـر  “ نـمـایـنـدٔه خـدا” جز استبداِد مطلِق  به -
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 است، معنای دیگری ندارد. “ ولی فقیه”زمین، که همان 
های نخست پس از پیروزی انـقـالب،  در سال واقعیت این است که، 

و نقش مهم نیروهای مترقی در افکار  دلیل وجوِد َجِو نیرومند انقالبی، به
هـای  عمومی، و همچنین به دلیِل سازمان نایافتگِی تشکیالتی تشکـل

زمان، استقراریافـتـه نـبـودِن  سیاسی و اجتماعی در سطح کشور، و هم
گر و وفادار به حکومت و نداشتِن تسلِط کامـل  نهادهای امنیتی سرکوب

تـری  بر امور کشور،  خمینی و طرفداراِن او حاضر شدند به شیؤه معتدل
حـکـومـت “رضایت دهند. اما این دوران کوتاه از  “حکومت اسالمی”از 

تر، با شروع جنگ عراق و ایـران، و  شـروع  شیؤه معتدل به ”اسالمی
های مسلحانٔه سازمان مجاهدین، خیلی زود جـای خـود را بـه  فعالیت

داد، “  والیـت مـطـلـقـٔه فـقـیـه” استقراِر دیکتاتورِی خشن و خـونـیـن 
ای که تا به امروز همچنان ادامه یافته است. تصـور ایـنـکـه  دیکتاتوری

های مالی و تـواِن  همه امکان مدارانی، با آن چنین حکومت و حکومت
های این یا آن فـرِد  گری، حاضر خواهند شد زیر تأثیِر نصیحت سرکوب

خیرخواه، و بدوِن احساس خطر جدی از سوی جنبش فراگیر اجتماعـِی 
خواستاِر اصالحات، از این شیوه حکومت کردن دست بردارنـد و بـرای 
استقرار آزادی و حکومتی متکی بر اراده و خواسِت مردم راه را بگشایند، 
سرابی فریبنده بیش نیست که دستاوردش ادامٔه حاکمـیـت ارتـجـاع و 

هـای  استبداد بر میهن ماست. کسانی که، پس از ایـن هـمـه تـجـربـه
شکل و نـوِع ” و توافق دربارٔه “  فقیه مذاکره با ولی”هنوز در پِی   ناموفق،
گرفتـِن ایـن  در ایرانند، خوب است روشن کنند که حاصل پی“  حکومت
ها در دو دهٔه گذشته بـرای مـیـهـن مـا و زنـدگـی مـردم و  سیاست

 زحمتکشان ما چه بوده است. 
، نـمـونـٔه ٩٢شدٔه سـال  و انتخابات مهندسی ٨٨کودتای انتخاباتی 

شدٔه مـرتـجـعـان حـاکـم بـرای  ریزی روشنی از عملکرد بغرنج و برنامه
اسـت. از سـرکـوب  “ نظام اسالمی” زمان ادامٔه  تر کردِن مدت  طوالنی

تـا مـهـنـدسـِی  ٨٨رسیده  در خـرداد  لب خشن و خونین مردم جان به
گـمـان مـا  ،همگی، بـه“ تدبیر و امید” افکارعمومی برای پذیرِش دولت 

اند با هدفی واحد، و آن هدف هم ادامـٔه رژیـم والیـت  هایی همه برنامه
فقیه است. حزب ما در دو دهٔه گذشته همواره بر این اصل مهم تـأکـیـد 

هـای  کرده است که، بدوِن سازمان دادن جـنـبـش مـردمـی و گـردان
اجتماعِی آن، بدوِن برنامٔه سیاسِی واحد و مشتـرک بـرای طـرِد رژیـم 

ای که ادامٔه حکـومـت بـه شـکـل  والیت فقیه، و بدون فشار اجتماعی
توان به تـغـیـیـرهـای  کنونی را برای حکومت کنندگان دشوار کند، نمی

اساسی، پایدار، و دموکراتیک در میهن ما امیدوار بود. ما در تـمـام ایـن 
یی برای بسیج اجتماعی یافتیم، مردم را به شـرکـت  ها هر جا روزنه سال

در آن تشویق کردیم و از این پس نیز چنین خواهیم کرد. هـدف مـا از 
شرکت در برخی از کارزارهای انتخاباتی، بـرخـالِف شـمـاری دیـگـر از 

های کاذِب رایـج،  نیروهای سیاسی، نه دفاع از افراد و شخصیت تراشی
ها برای بسیج افکار عمومی در جهت مبارزه  بلکه استفاده از این فرصت

 بر ضد رژیم والیت فقیه بوده و خواهد بود.
 

 رفقا!
مسئلٔه چگونگِی برخورد به اصِل وجود مبارزٔه طبقـاتـی در جـامـعـه، 

یی بوده است که حزب ما همواره به آن تـوجـه داشـتـه  ترین مسئله مهم
اند  هایی شده است. برخالِف شماری از نیروها که مدتی است دچار توهم

که گویا دوراِن مبارزٔه طبقاتی در جهان پایان یافته و وظیفـٔه نـیـروهـای 
آن بـه  “ سیماِی انسانی” داری و اثبات  چپ و مترقی تطهیِر نظام سرمایه

میلیاردها  انسان قربانِی این نظام غیرانسانی است، ما همچنان بر ایـن 
باوریم که مبارزٔه طبقاتی وجود دارد، و درِک وجوِد این مبـارزه را کـلـیـِد 
شناخت درست جامعه، رونِد حرکت آن، و جایگاه مـتـفـاوت نـیـروهـای 

دانیم. مـا هـمـچـنـان دولـت در نـظـام  سیاسی در عرصٔه مبارزه، می
ناپذیرِی تضـادهـای طـبـقـاتـی  داری را محصول و مظهِر آشتی سرمایه

هـای اخـیـر، و  یی در سـال کنیم و معتقدیم که، هیچ تجربه ارزیابی می
کنندٔه این اصل مهـم و  ای در علوم اجتماعی، نفی هیچ پیشرفت علمی

دلیلی  گمان ما، در آن جایی، در آن هنگامی، و به کلیدی نبوده است. به
پذیر باشـنـد، دولـت  توانند آشتی طوِرعینی نمی که تضادهای طبقاتی به

آید. اما این بدین معنا نیست که دولت دستگاِه آشتِی طبقات است. اگر آشتِی  پدید می
مقولـٔه  .توانست پایدار بماند می وجود آید و نه توانست به می طبقات ممکن بود، دولت نه

توان ارزیابی کـرد مـگـر ایـنـکـه آرایـِش  دولت و یا ماهیت هر دولِت موجودی را نمی
ها و  یی که دولت بر آن استوار است، بررسی گردد. آرایِش طبقاتِی طبقه طبقاتی جامعه

کند. دولت نـیـز  یی، از فرایندی تغییرپذیر پیروی می قشرهای اجتماعی مانند هر پدیده
هـا و قشـرهـای  هـای طـبـقـه که محصول و بازتاِب کنش -یی زمینی در مقام پدیده

از لحاِظ ماهیت فارغ از این تغییرپذیری نیسـت. بـنـابـرایـن،  -اجتماعی موجود است
شان، را بـایـد بـر مـبـنـای  ، و عملکرِد هر دوره“ نظام جمهوری اسالمی” در   ها دولت

هاِی این بـازسـازی  دارِی پس از انقالب بهمن و مرحله فراینِد بازسازِی سیستم سرمایه
 باید ارزیابی کرد. 

دولت محمود احمدی  همچون سلفش  بر اساِس این برداشت، دولت حسن روحانی،
داری و تأمین منـافـع کـالن  نژاد، دولتی است که در مسیِر حفظ و بسِط نظام سرمایه

کـنـد. ادامـٔه  دارِی بوروکراتیک در ایـران حـرکـت مـی دارِی تجاری و سرمایه سرمایه
المللی پول و بانک جهانی (که در تضاد آشکـار بـا  های نولیبرالی صندوق بین سیاست

منافع کارگران و زحمتکشان قرار دارد)، ادامـه حـرکـت در مسـیـِر رونـد گسـتـرِش 
شـمـار صـنـایـع کـلـیـدِی هـنـوز  سـازِی آن انـدک ها و  خصـوصـی سازی خصوصی
دست و پـا ” های  نشده در ایران، تالش برای تغییِر قانون کار، و حذِف ماده خصوصی

هـا مـیـلـیـارد دالر  داران، ادامٔه سرازیـر شـدِن ده از سر راه تأمین منافع سرمایه“  گیر
ریزِی تولیِد داخلی و حمایت از مـحـصـوالِت  جای شالوده کاالهای مصرفِی خارجی به
گرانه بر ضد نیروهای دگراندیش، هـمـگـی،  های سرکوب تولیِد ملی، و ادامٔه سیاست

داری نیز  انتظار دیـگـری  نشانگر این واقعیت است که از این دولت خدمتگزاِر سرمایه
 توان داشت.  نمی
 

های راهبردِی رژیم و دولت روحانی، و وضعیِت  بررسِی سیاست
 اقتصادی کشور

 رفقا!
ترین وظیفٔه دولت حسن روحـانـی احـیـا و  طور که در باال اشاره کردیم، مهم همان

ای کـه پـیـش از  اروپا است. مذاکرات مخفیـانـه بهبوِد روابط رژیم با آمریکا و اتحادیه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم میان نمایندگان رژیم والیت فقیه، آمریکا، 

تـری  اروپا آغاز شده بود، با روی کار آمدِن دولت حسن روحانی شکل عـلـنـی و اتحادیه
یافتٔه تبلغیاتی (بـرای مصـرِف داخـلـی و  خود گرفت، و با وجود هیاهوهای سازمان به

هـای  ترین مسئـلـه وفصِل مهم اند دربارٔه حل رهبران رژیم والیت فقیه مصمم،خارجی)
شان با کشورهای امپریالیستی، به توافق برسند. مضموِن مـذاکـرات،  موجود در روابط
ای ایران نیست، بلـکـه بـرنـامـه دراز  ها بر سر سیاست انرژی هسته حِل تنها اختالف

نطقه را های م تحولتر از آن، نقِش حکومت اسالمی در   مدت تسلیحاتِی رژیم، و مهم
و نقشی که  -های راهبردِی امپریالیسم در منطقه گیرد. کمک به سیاست نیز دربر می

وگـوهـای  شک بخشی از گفـت بی -تواند در آن بازی کند دولت جمهوری اسالمی می
ای است که اینک در حال انجام است. بحث و توافق دربارٔه نقِش ایران در  پشت پرده

های رژیم برای مبارزه با نیروهای داعش و تـوافـق بـر سـر  رویدادهای عراق و کمک
هـای  ها،خواسِت آمریکا در زمینه هماهنگ شدِن نسبی سیاست ها، و افزون بر آن آن

ایران با امپریالیسم در رویدادهای افغانستان، پاکستان، لبنان، سوریه، فلـسـطـیـن و 
هـای  تـریـن مضـمـون فـارس، ازجـمـلـه کـلـیـدی همچنین کشورهای عربی خلـیـج

شود، حزب  های حزب ما مربوط می گیری اند. تا آنجا که به موضع وگوهای کنونی گفت
هـای ایـران بـا آمـریـکـا و  همواره تخفیِف تشنج در منطقه و همچنین حِل اختالف

وگو خواستار بوده است، و همچـنـان بـر ایـن اصـل پـا  اروپا را از طریق گفت اتحادیه
انگیز در هشت سال گذشته از  هایی مخرب و تنش فشارد. درپیش گرفتِن سیاست می

ای،  ها از سـوی خـامـنـه همراه با تأیید کامِل این سیاست -سوی دولت احمدی نژاد
باری برای مردم و مـیـهـن  های فاجعه نتیجه -گر فرماندهان سپاه، و نیروهای سرکوب

های خاورمیـانـه و  ها همچنین در عرصٔه تحول همراه داشت و دارد. این سیاست ما به
یابی به آزادی و استقـالل و هـمـچـنـیـن  های این منطقه در راِه دست در مبارزٔه خلق

گـرانـٔه دولـِت  انسـانـی و سـرکـوب های ضد رهایِی مردم فلسطین از چنگال سیاست
اند. حزب ما خواهاِن کاهِش تنش در منطقه و حـِل  ای داشته ئیل، اثرهای منفی اسرا

وگو است هستیم و بـا ادامـه یـافـتـِن  وسیلٔه گفت های موجود به آمیِز مسئله مسالمت
هـا  هـای آن کـه صـدمـه های مخرب اقتصادی، مذاکرات برای پایان دادن به تحریم

 متوجه مردم محروم و زحمتکش است،
ً
حال،  وجه مخالف نیست. درعین هیچ به  اساسا

توانند حافـِظ  وجه نمی هیچ آموزد که رژیم و سراِن آن به های اخیر به ما می تجربٔه سال
روی، بر این باور است که، با بسیج افـکـارعـمـومـی  منافع ملی میهن ما باشند، و ازاین

رژیم را وادار به شفافیت درباره هدف های مذاکرات کرد و  از حراِج منافع ملـی ایـران 
هـاِی از  بند در پِی زدو -در رونِد این مذاکرات 

 ادامه  گزارش هيئت سياسي به نشست ...
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 جلوگیری کرد. -سِر استیصال و ضعِف رژیم
 

 رفقا!
با گذشت بیش از یک سال از آغاز کار دولت آقای حسـن روحـانـی، 

هـای اقـتـصـادی و  آنچه در عمل مشخص شده این است که، برنامه
هـای  در واقع ادامـٔه مـجـمـوِع تـعـدیـل“  تدبیر و امید” دولت   سیاسی

ُبـردِی  ای است که در دو دهـٔه گـذشـتـه و بـا هـدف راه اقتصادی
(استراتژیِک) سوق دادِن هرچه بیشتر کشور به سوی الگوی اقـتـصـاد 

ای است که بـنـابـر  این همان اقتصاد سیاسی .است بازاِر آزاد اجرا شده 
های ملـی در راسـتـای مـنـافـع و  آن، اختصاص دادِن منابع و ثروت

های خصوصِی کالن، در آن نقِش محوری دارد. طـرح  سرمایه امنیِت 
وسیله دولت احمدی نژاد اجرا  که مرحلٔه اول آن به -ها هدفمندِی یارانه

دسـتـگـاه اداری رژیـم والیـی در   های ترین اقدام یکی از مهم -شد
ُبردی است. عـمـلـیـاتـی شـدن فـاز اول طـرح  پیشُبرِد این برنامه راه

ها در طول حدود سه سال گذشته، از لـحـاظ عـیـنـی  هدفمندی یارانه
یـی از  های انرژی مـجـمـوعـه های حامل توانست همراه با حذِف یارانه

،  ریـزی کند. رژیم والیت فقیه از این طریق و با برنامـه“  آزاد” ها را  قیمت
که امکان رقابـت  -سازمان تجارت جهانی را های کلیدِی  یکی از هدف

عـمـلـی  -دارد توسعه را از میان برمی تولیدات داخلی کشورهای درحال
کـه “  هـا هدفمند کردن یارانه” اجرا و ادامه سیستماتیک سیاست   کند.

هـا در یـک  و آزادسازِی قـیـمـت  در واقع طرِح حذِف سوبسید(یارانه)
مرحلٔه زمانی است، برای سرمایٔه کالن تجاری و داللی پرنـفـوِذ کشـور 

 ای بسیار مهم بوده است.  پیروزی
اقتصاد ایران در طول سه سال گذشته، همواره رشد منـفـی داشـتـه 

های عمیق و جدی ساختاری در اقتصاد کشـور  است که نشانگر بحران
ها و آزاد  است. اگر چه در سال گذشته، همراه با کاهِش نسبی تحریم

شدن برخی از درآمدهای ارزی ایران، این رشِد منفی تخفـیـف یـافـتـه 
های اقتصادی همچنان از بحران عمیـق اقـتـصـادی  است، ولی داده

از جـمـلـه  کشور حکایت دارند. بر اسـاس گـزارش هـای مـنـتـشـره،
برآوردهای آماری بانک مرکزی جمهوری اسالمی رشد اقتصادی ایران 

درصد بوده و تورم نیز در مقایسـه بـا سـال  ١٫٩در سال گذشته منفی 
بر اساس همین آمارهای رسمـی   .درصد رسیده است ٣۴٫٧به  ١٣٩١

قدرت خرید مردم، به ویژه زحمتکشان کاهش جدی یافـتـه اسـت. در 
بـه نـقـل از مـدیـرکـل   ”مهـر“خبرگزاری  اواسط مهرماه سال جاری،

 ۶۴٠حجم نقدینگی در کشـور بـه  اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد،
 ٣٠میلیارد تومان رسیده است که این امر حاکی از رشـد  ٧٠٠هزار و 

درصدی نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در همین حـال 
رشد منفی بخش صنعت و معدن ادامه یافته و رکود کماکان بر اقتصاد 

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت  کشور حاکم است.
ایران، ضمن تأیید رشِد منفِی اقتصادی کشور در تیر مـاه گـفـت کـه، 

درصد از واحدهای صنعتی کشور مـتـوقـف  ۵٠حاضر [فعالیت]  درحال
به گفتـه آقـای نـعـمـت زاده، بـه دلـیـل  .شده یا با رکود مواجه است

مشکالت اقتصادِی گذشته ازجمله "نـوسـانـات شـدیـد ارز، فـقـدان 
هـا هـزار واحـد  حاضر "ده تسهیالت و سرمایه گذاری خارجی"، درحال

 "صنعتی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد. 
شدٔه اقـتـصـادی  های اعمال های سیاست ترین نتیجه یکی از مخرب

در دوران هشت سالٔه دولت ضد مردمی احـمـدی نـژاد و ادامـٔه ایـن 
وسیلٔه دولت روحانی، شدت بیشتِر فقر و محرومـیـِت بـرای  سیاست به

علیرضا تری از مردم میهن ما بوده است. برای نمونه،  های وسیع بخش
مرداد ماه امسـال  ١۶محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در 

درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر  ٩٠گفت: "هم اکنون معیشت 
  “ درصد باقیمانده نیز با خط فقر فاصـلـه چـنـدانـی نـدارنـد. ١٠بوده و 

 -هـا) اجرای مرحله دوم برنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یـارانـه
افزایش قیمت برخی کاالهای اسـاسـی  -رفت طور که انتظار می همان
طوِرمستقیم بـر قـدرت   دنبال داشت، و برخالِف تبلیغات رژیم، به  را به

زمـان بـا حـذِف  است. هم  خرید اکثر مردم میهن ما اثری منفی داشته
های سوخت، و افزایِش قیمت بنزین و گـازویـیـل، بـانـک  یارانٔه حامل

مرکزی جمهوری اسالمی با انتشار گزارش میانگیِن قیمِت خرده فروشی بـرخـی مـواد 
صحه گذاشـت.  -ها دلیِل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه به -خوراکی، بر گرانِی کاالها

این گزارش درحالی انتشار یافت که بالفاصله پس از اجـرای فـاز دوم هـدفـمـنـدی 
ها، عالوه بر قیمِت مواد خوراکی، قیمت مسکن، پوشاک و هزینه حمـل و نـقـل   یارانه

بود. دسترسی نداشتن اکثر زحمتکشان شهر و روستا بـه  همگانی نیز افزایش پیداکرده 
های ابتدایی زندگی بر اثِر افزایش نرخ کاالها، سبب گردیده است کـه دولـت  نیازمندی

چنان گسترش یافته است که  متوسل شود. فقر آن“  طرح سبِد کاال” روحانی باردیگر به 
امنیت غذایی جامعه بـا  -ها و در پِی آن آزادسازی قیمت -با اجرای آزادسازی اقتصادی

داد:  مـاه، گـزارش اردیـبـهـشـت ١٣است. خبرگزاری مهر،   رو گردیده خطر جدی روبه
میلیارد تـومـان یـارانـه  ٢۴٠٠کرد، امسال دولت  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اعالم ” 

نوبت سبد کاال بین جامعه  ۵امنیت غذایی درنظر گرفته که قرار است این مبلغ در قالب 
“ میلیون نفـر] تـوزیـع شـود. ١١تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد خمینی [حدود 

نکتٔه تأمل برانگیز دیگر اینکه، معاون وزیر کار دولت روحانی، در پاسخ به نگرانی درباره 
های موجود به عـنـوان  باید به مسئله فقر و آسیب” تشدید فقر در جامعه، ازجمله گفت: 

در مقابل ایـن فشـار “  تواند تحولی [!] در جامعه ایجاد کند، نگاه کنیم. فرصتی که می
کمرشکن اقتصادی و متوقف ماندن تولید ملی، بخش عمده ای از فـعـالـیـت هـای 

ها، به داللی و خرج  داری بزرگ ایران، با حمایت دولت  از این فعالیت اقتصادی سرمایه
منظوِر وارد کردن هرچه بیشتر کاال متوجه بوده است. بنابـر  کرن از کیسٔه درآمِد نفت به

کن واردات، بـه  رغم وجود تحریم ها، سیل بنیان گزارش گمرک جمهوری اسالمی، به 
اسـت. گـمـرک جـمـهـوری  ویژه مواد خوراکی و مصرفی، افزایش چشمگیری داشته  

میـلـیـون ۶٢٠میلیارد و  ١اسالمی در گزارشش تاکید کرده است که، در سال گذشته، 
میلیون دالر موز، وارد ایـران  ٣۵٢میلیون دالر برنج، و  ٣٠٠میلیارد و  ٢[دالر] خودرو، 

، افزایش چشمگیـری داشـتـه اسـت. فـقـط ١٣٩١است، که در مقایسه با سال   شده
 ٧۴، ١٣٩١واردات خودرو [خودروهای آمریکایی، ژاپنی، و اروپایی] در مقایسه با سال 

دهد. وارداِت لوازم آرایشی از اتحادیه اروپا، انواع مبـلـمـان و  درصد افزایش را نشان می
ایـن فـهـرسـت   تزئینات، و از این دست کاالها، از کشورهای اروپایی و آمریکا را باید به

داد که، مذاکرات ایران بـا   اردیبهشت ماه، گزارش ٢٢افزود. همچنین خبرگزاری مهر، 
اسـت. رشـد   غرب شرایط خوبی [!] در بخش تجارت و واردات کـاال فـراهـم کـرده

فـقـیـه،  های رژیـم والیـت دارِی انگلی و غیرمولد در کشور ما، در سایٔه سیاست سرمایه
گرا و متکی به واردات خارجی را سبـب شـده  ای کوچک مصرف پیدایش الیٔه اجتماعی

شمار بودِن نفرهای این الیه، از نـفـوذ و قـدرِت سـیـاسـی و  است که با وجوِد اندک 
بـهـره  تنها از روحیه و انگیزه ملی و مـیـهـنـی بـی اقتصادی برخوردار است. این الیه نه 

فقیه درخدمت  های رژیم والیت گرا و ضدملی است. سیاست شدت واپس است، بلکه به 
کنند. ایـن  منافع سرمایٔه بزرگ تجاری و متحِد آن، یعنی سرمایه بوروکراتیک، عمل می

هایی نظـیـر آزادسـازی  دارِی ایران، از سیاست های ضد ملی و ضد مردمِی سرمایه الیه
شوند و سـودهـای کـالن  مند می ها، بهره زدایی و اجرایی شدِن آن اقتصادی و مقررات

هـای  تـریـن وجـه ها، یکی از مهـم آورند. آزادسازِی اقتصادی و حذِف یارانه چنگ می به
سیاست کلی رژیم برای بازسازی و احیای رابطه با امپریالیسم است. درکناِر حِل مسئلـه 

های اقتصادی است که هسته اصلی و کـانـون مـرکـزِی  ای، این برنامه پرونده هسته
را شـکـل  حرکت رژیم به سمت احیای مناسبات با غرب و هماهنگی و همراهی با آن 

جهت نبود که با اجرای مرحـلـه دوم آزادسـازِی  سازد. بی دهد و راِه آن را هموار می می
هـای  ها و موسـسـه فهرست بلندباالیی از شرکت “ سازی سازمان خصوصی“اقتصادی، 

شرکت بزرگ در این فهرست قـرار  ١٠٢سازی انتشار داد.  بزرگ کشور را برای خصوصی
 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. ٨٠٠ها بر  دارند، و ارزِش مالِی این واگذاری

ای که از سـوی دولـت  های کالن اقتصادی بر این اساس، روشن است که سیاست
های اعمال شده از سوی دولت احمدی نـژاد  اند با سیاست شده  گرفته  روحانی درپیش
ای ندارند. امیِد سران رژیم و دولتمردان کنونی این است کـه بـا پـایـاِن  تفاوِت اساسی

ها از سوی کشورهای غربی و کاهِش فشارها، بتوانند هـمـان سـیـاسـت هـای  تحریم
نولیبرالی گذشته را ادامه دهند. مبارزه بر ضد این سیاست های مخرب و ایران بربادده، 
که در طول دو دهه گذشته زیرساختاِر تولیدی کشور را به مرز نابودی کشانـده اسـت و 
ایران را بیش از پیش به یک کشور وابسته به محصوالت مصرفی خارجی تبدیـل کـرده 

حال، محـکـی  ناپذیر از مبارزه برای طرد رژیم والیت فقیه، و درعین بخِش جدایی  است،
است  برای شناخِت ماهیت و عیاِر پایبندِی  نیروهـای گـونـاگـون درون و پـیـرامـون 

 حاکمیت جمهوری اسالمی به منافع مردم و میهن است.     
 

های اجتماعِی جنبِش مردمی، و  ها، گردان انداِز تحول چشم
 خواه   معضِل همکارِی نیروهای آزادی

 رفقا!
  7ادامه  در صفحه رویدادهای هشت سال گذشته، بر پـیـکـِر 

 ادامه  گزارش هيئت سياسي به نشست ...
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جنبش مردمی و گردان های اجتماعی رزمندٔه آن، یعنی طبقه کـارگـر و 
متحداِن آن، جنبِش زنان، و جنبـِش جـوانـان و دانشـجـویـان کشـور 

های خـونـیـن و کـودتـای  اند. سرکوب ای را وارد آورده های جدی ضربه
هـا و آزارهـا،  ها، شکنـجـه موج گسترده دستگیری  ،٨٨انتخاباتی سال 

های تلویـزیـونـی، حصـِر رهـبـران  کشاندِن قربانیان شکنجه به نمایش
وجود آمدِن سردرگمی و چند دسـتـگـی بـیـن طـیـف  جنبش سبز، و به
هـمـگـی،  خواه و ملـی کشـور،  طلب و نیروهای آزادی نیروهای اصالح

کـرد و  سبب شد که با وجود بحران های جدی ای که رژیم را تهدید می
 می کند، ارتجاع حاکم به حیات خود ادامه دهد. 

بسیاری از مردم میهن ما، با روی کار آمدن دولت حسـن روحـانـی و 
اش در زمینٔه بهـبـود یـافـتـِن  قول های دروغین او در تبلیغات انتخاباتی

وضعیت کشور،  امیدوار شدند که فشارهای اقتصادی کاهش یـابـنـد و 
های گوناگون، از جمله ادامه یافتِن جو خفقان و  شرایط کشور در عرصه

 سرکوب، تغییر پیدا کند. 
یک سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت روحانی، نه تنهـا بـهـبـوِد 
محسوسی در وضعیت زندگی مردم حاصل نشده است، بلکه فشـارهـای 
ها  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همچنان ادامه یافته و در برخی عرصه

اند. این وضعیت در دوباره به میـدان آوردِن نـیـروهـای  تشدید هم شده
شک تأثیر مهمی خواهد داشـت، و نـیـروهـای مـتـرقـی،  اجتماعی بی

ریزی، باید به استقبال سازمان دهی  خواه و پیشرِو جامعه، با برنامه آزادی
هـای  های اخیر گستـرِش روزافـزون اعـتـراض این نیروها بروند. در ماه

همچنین از رشِد مجـدد ایم.  کارگری در گوشه و کنار کشور را شاهد بوده
هایی  جنبش زنان و به صحنه بازگشتن جوانان و دانشجویان کشور نشانه

 -های سرکوِب رژیم نیز حال، دستگاه شوند. درعین بسیار مثبت دیده می
انـد.  های خـود افـزوده بر شدِت فعالیت -ها نگران از رشِد این اعتراض

های سرکوِب جمهوری اسالمـی بـا  برخورد خشن و ضد انسانی دستگاه
گسترِش کارگران و زحمتکشان، از جمله بـا کـارگـران  به های رو اعتراض

معدن سنگ آهن بافق، کارخانه کاشی گیالنا، پتروشیمی رازی، واگـن 
های  پارس، ماشین لنت، سیمان لوشان و آجر ماشینی ورامین، در هفته
هـای  اخیر، نشانگِر دیگرباِر این واقعیت انکارناپذیـر اسـت کـه، جـنـاح

فقیه در نادیـده گـرفـتـن و  گوناگون هواداران و معتقدان به رژیم والیت
های حداقلی و برحق مردم زحمتکش میهن ما مـنـافـِع  سرکوِب خواست
 مشترکی دارند. 

گمـان مـا، در صـورتـی کـه  های آتِی کشور، به در چشم انداِز تحول
خواه کشور، از نیروهای مدافع اصالحات گرفته  نیروهای مترقی و آزادی

دهـِی  های ایران، در سـازمـان تا نیروهای چپ و نمایندگان سیاسی خلق
چالش طـلـبـیـدن جـدِی  ای برای به مبارزٔه مشترک و منسجِم اجتماعی

خاطِر ادامه یافتِن اوضاع نابسامان کنونی و استبداِد حاکم موفق  رژیم به
بـدون انـجـاِم هـیـچ تـغـیـیـر  -نشوند، حکومت، با عوض کردِن چهره

 اسـتـبـدادی ای در برنامه و شیؤه حکومت اساسی
ً
 -اش مداری عـمـیـقـا

از این یـا  “ همه جانبه” همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد. حمایِت 
ای کـه بـه طـرِد رژیـم  اجتماعـی های سیاسی آن دولت و یا شخصیت

اش همین وضع دهشتناکی است که مردم  فقیه باور ندارند، نتیجه والیت
بـرگـزارِی  اند. از هـمـان زمـاِن  رو بوده ما در دو دهٔه گذشته با آن رو به

جـمـهـوری یـازدهـم و حـرکـِت رژیـم  شدٔه ریاسـت انتخابات مهندسی
فقیه به سمت احیاِی مناسباتش با امپریالیسم، حزب مـا، ضـمـن  والیت

اش،  دلیِل ماهـیـِت طـبـقـاتـی پافشاری بر این مهم که دولت روحانی به
هایش، و  گیری ترکیِب هیئت وزیران و دیگر نهادهای اثرگذار در تصمیم

ستیـز  گرا و مردم فقیه و نقش این نهاد واپس تر ازهمه، سیطرٔه والیت مهم
در تعیین همه سیاست های کلیدی و راهبردی حکومت، دولتی نیـسـت 

بتواند  طوِر مثبت و موثری در راه تحقق حقوق پایمال شده مردم ما  که به
نقش داشته باشد، کوشش برای احیاِی بدنٔه جنبش مـردمـی، تـقـویـِت 

گیرِی مـاهـرانـه و ظـریـف از  با بهره -ها در صحنٔه سیاسی حضور توده
را  -هـا و جـزرومـدهـای سـیـاسـی وانفعال ها، فعل ها، اختالف شکاف

 ایم. تاکتیِک مناسب در مرحلٔه کنونِی مبارزه دانسته
که تجربٔه روزمرٔه زندگی درستی آن را ثابت کرده اسـت و  -این دیدگاه

بـی آنـکـه  -آیـد شمار می تجربه سالیان اخیر نیز پشتوانٔه حقانیِت آن به

ها، و نقـش  های پیدا و پنهان میان جناح ها، تفاوت ها، نزاع ها، اصطکاک کشمکش
های پرنفوذ قدرت و ثروت را در حاکمیت نادیده بگیرد و ازنظر دور بـدارد، بـر  کانون

گذارد، و در پـیـونـد بـا ایـن  های مردمی انگشت می دهِی اعتراض اهمیِت سازمان
آن گـونـه کـه   –بـیـنـانـه و مـؤثـر  ها، بر تعییِن شعارهای تاکتیـکـی واقـع اعتراض
هـای  هـا و الیـه های همه نیروهای اجتماعی و طـبـقـه هاِی خواست مشترک فصل

 -اجتماعی مخالف و منتقِد استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری والیی را بـازتـاب دهـنـد
 در تـعـیـیـِن تـاکـتـیـک و  تاکید کرده است و می

ً
کند. یادآوری کنیـم کـه، اصـوال

جانبه بـا هـدِف تشـریـک مسـاعـی،  ای، از ضرورِت مبارزٔه همه های مرحله سیاست
هـا  با وجود همٔه تفـاوت -کننده در جنبش های شرکت نزدیکی و هماهنگی بین توده

نباید غافل بود. دیدگاِه باورمند به احیاِی بدنٔه اجتماعی جنبـِش  -شان های در دیدگاه
ها در صحنٔه مبارزه، که امروزه بیانگر دمـکـراتـیـسـم در  مردمی و تقویت حضوِر توده

جنبش مردمی میهن ماست، میان مبارزه در راِه دستیابی به عدالت اجتماعی، آزادی 
و تأمین حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم با امر بسیار خطیر و پـراهـمـیـت 

نـاپـذیـر  تضمین حق حاکمیت ملی و استقالل ملی، وجود  پیوند را ضروری و کتمـان
هـای راهـبـردِی  عالوه، عملکرد دولت روحانی، که در چارچوب سیاسـت به  داند. می

هـمـان  ها و طبقٔه اجتماعی معینی اسـت، کـه بـه سود الیه رژیم قرار دارد، بیشتر به
های اجتماعی دیگـر اسـت. امـروز دیـگـر حـتـی  ها و طبقه زیان الیه نسبت نیز، به

نـام  ”جـراحـی بـزرگ“مدافعان و طراحان وطنِی آزادسازی اقتصادی، کـه بـه آن 
کنند که اجرای این برنامه سبب ژرفِش شکاف طبقاتی، گسترِش  اند، اعتراف می داده

های بینابـیـنـی  فقر، و سقوط قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، و الیه
رد و متوسط شده است، و در مقابِل آن، مؤسسه

ُ
های بـزرگ  جامعه و تولیدکنندگان خ
هـای خصـوصـی، و مـدیـراِن  داراِن بانـک های قدرت، سهام مالِی وابسته به کانون

های وابسـتـه بـه سـپـاه پـاسـداران،  های دولتی، بنیادهای انگلی، و شرکت بانک
هـا و بـدوِن ارزیـابـِی  اند. با چشم بستن بر این واقعیـت سودهای کالن کسب کرده

بینانه از ماهیت، برنامه، و عملکرِد دولـت و نـیـروهـای مـوسـوم بـه  صحیح و واقع
هـای دوران سـازنـدگـی دولـت  که همـگـی از بـوروکـرات -در حاکمیت ”اعتدال“

مسـیـِر     -نـژادنـد های دوران دولـت احـمـدی رفسنجانی و برخی هم از بوروکرات
تـوان حـمـایـت از  نمـی های مردم را  گشایِش فضای سیاسی و دستیابی به خواست

 دانست و تبلیغ کرد. “ اعتدالیون”اصالحاِت بوروکراتیِک دولت روحانی  و عملکرِد 
جنبِش مردمی، بیش از هرچیز دیگر، به تشریک مساعی و فعالیـت مـؤثـر بـرای 

خواه، مترقی، انقالبی، و مـلـی، کـه  های آزادی هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب
اندیشند و درعمل بـه آن پـایـبـنـدنـد،  همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می

لـحـاِظ  ها و ناتوان بـودن بـه نیازمند است. دیدگاهی که با چشم فروبستن بر واقعیت
های درون حاکمیت و جزرومدهـای آن  سیاسی، فقط و فقط به تحول -ایدئولوژیک

 “تدبیر و امید”دلخوش کرده است و سیاسِت حرکت در مسیر گشایش سیاسی دولت 
کند، در ارزیابی روندها و مبارزٔه حاِد طبـقـاتـی در  گیری می را پی“ اعتدال” و یا همان 

 -لغزد و آشفـتـگـِی سـیـاسـی ها می ژرفای جامعه، در بهترین حالت، بر سطِح پدیده
ها، رابطٔه مـتـقـابـل بـیـِن  کند. با برخورد سطحی با پدیده ایدئولوژیکش را آشکار می

توان دید. فراموش نکنیم که، در عرصه مبارزٔه اجتمـاعـی  های اجتماعی را نمی پدیده
های خاص،  با پدیده -عبارت دیگر یا به -های جداگانه و منفرد و سیاسی، ما با پدیده

هـا و  وجـود دیـدگـاه .رو نـیـسـتـیـم که با اوضاعی مشخص مرتبط نباشـنـد، روبـه
دوست و  های متفاوت نباید، از حرکت و اقدام سنجیدٔه همٔه نیروهای میهن سیاست

سمِت اتحاد عمل مانع شود. باید امید داشـت کـه بـا ژرفـِش  خواه به مترقی و آزادی
ها در صحنـٔه سـیـاسـی کشـور، حـرکـت  بندی تر شدن صف مبارزٔه طبقاتی و شفاف

هـا  هایی که در اندیشـه و دیـدگـاه باهمه تفاوت -نیروهای سالم سیاسی و اجتماعی
بینانه از ماهیت و عملکرد حاکمیت جهـت  سوی شناخت واقع بیش از پیش به -دارند

مثابٔه وظیفه و مسـئـولـیـتـی  پیدا کند، و تالش و مبارزه برای اتحاِد عمِل فراگیر، به
خطیر، دو چندان گردد. میهن ما در این اوضاع بیش از هرچیز به چـنـیـن احسـاس 

دوسـت  ها و نیروهای راستین میـهـن ای از سوی همه حزب مسئولیت انقالبی و ملی
 !احتیاج دارد

 ادامه  گزارش هيئت سياسي به نشست ...
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 ادامه  انتخابات مجلس خبرگان  ...

بینند. درگیری برای تصرف کرسِی ریاست مـجـلـس خـبـرگـان بـیـن  می
یی نوظهور و جدید تلقی کرد، اما نـکـتـٔه  های حکومتی  را نباید پدیده جناح
ای است که برخـی  اهمیت در این راستا، تالش نیروها و فعاالن سیاسی پر

هایی، در مقابله با رژیم والیت فقیه پروندٔه مثبتی از خود  از آنان و در مقطع
انـد.  هایی را هم متحـمـل گـردیـده اند و بدین سبب هزینه بر جای گذاشته

اند کـه از  هایی مبادرت کرده گیری اینان اما در این ارتباط به اشاعه موضع
قدرت رسیدِن حسـن روحـانـی و  نظر ما هشدار دهنده است. از هنگام به

طیف طرفداران نزدیک به هاشمی رفسنجانی پس از انتخـابـات ریـاسـت 
را بین نیروهایی شـاهـد   ، رویکردهایی منفی١٣٩٢ماه  خرداد ٢۴جمهوری 

معروف بـودنـد. “  طلباِن حکومتی اصالح” ایم که در ادبیات سیاسی به  بوده
بخش گسترده ای از این طیف فکری، از هنگام انتخاب حسـن روحـانـی 

ای که با منافع مردم همـسـو  های فکری تاکنون، با پشت کردن به پشتوانه
ترین رویکرد آن دل بستن بـه یـک  اند که عمده بود، قدم در راهی گذاشته

  جناح از حکومت بدوِن توجه به اهمیِت جنبش
ً
های اجتماعی است. اخیرا

بر ضد جنبـش  ٨٨عیسی سحرخیز، که در جریان کودتای انتخاباتی سال 
مردمی دستگیر و  مدت چندین سال را نیز در زنـدان گـذرانـد، در سـه 

هـا  یی که منتشر کرده است نظراتی را منعکس کرده  که تأمل بـر آن مقاله
طلباِن حکومتی کـمـک  به بحث ما در ارتباط با رویکردهای طیف اصالح

کنند. یادآوری این نکته ضروری است کـه، انـگـشـت گـذاشـتـن بـر  می
های عیسی سحرخیز به منزله برخورد نظری با یک شخص نیسـت،  مقاله

بلکه از آن روی برای ما اهمیت دارد که نوِع بینِش سحرخیز، وجه غـالـِب 
ساالری و حـاکـمـیـت  یی از مردم ای شده است که در برهه جریان فکری
هـای  اش را در بینِش یکی از جـنـاح زد و هم اکنون  استحاله مردم دم می

 مردمی در پروسٔه تکمیل قرار داده است.  گر و ضد سرکوب
ماه، با عنوان:  ، اول آبان“ روز آنالین” یی که در  عیسی سحرخیز در مقاله

کنی و نـقـش  "سه غایب، سه غالب"، انتشار داد، به موضوع فوت مهدوی
کند، و در ادامه، با توجـه  وی در تحوالت سیاسِی چند سال اخیر اشاره می

های مصباح یزدی، احمد جنتی، و محمد یزدی برای تسـخـیـر  به تالش
نـوعـی از نـاطـق نـوری، روحـانـی، و  کرسی ریاست مجلس خبرگان به

کند که برای مقابلـه بـا ایـن جـریـان فـکـری،  رفسنجانی درخواست می
نویسـد:"الـبـتـه  کار گیرند. سحرخیز در این ارتباط می تمهیدهای الزم را به

کنی موقعیتی موقت است و اگر تـدبـیـر  وضعیت موجود در فقدان مهدوی
ی منتـهـی بـه  خرج داده نشود و در چند ماهه الزم از جانب "سه غایب" به

ی مجلس خبرگان برگزار خواهد شد و پس از  که نشست ساالنه ٩٣اسفند 
کـار   ها دست بـه یک سال به انتخابات این نهاد منتهی خواهیم رسید، آن

تشکیالتی مهمی نزنند، "سه غالب" میدان دست به دوپـیـنـگ  -سیاسی
ی سخت قدرت،  دوباره خواهند زد و تالش خواهند کرد که با کمک هسته

رقبای مذهبی خویش را پس بزنند و برخی مواضع سیاسی از دسـت داده 
دست آورند. به این دلیل است که این سه نباید در مـاه  درون حاکمیت را به

های سرنوشت ساز آینده دست روی دست بگذارند و بـا ایـن تصـور کـه 
ای  های ریشـه جریان اقتدارگرا در موضع ضعف قرار دارد و درگیر اختالف

کنی در جـایـگـاه یـک  بخش مهدوی الینحل است و حال از وجود وحدت
بهره مانده، رقیب را خوار بشمارند." مقاله سحرخیز در ابـتـدا  منجی نیز بی

کنی و نقش وی در تحوالت سیاسی ایران پرداختـه  نیز به وضعیت مهدوی
بنـدی  دهد نویسنده با دیدی مثبت، عملکرد وی را جمع است که نشان می

و به رشتٔه تحریر درآورده است. قبل از وارد شدن به بحـث بـایـد یـادآوری 
کنیم که تمامی افراد یاد شده در باال، در طول بیش از سه دهٔه گـذشـتـه، 

اند و نقش  ضدمردمـی و  های گوناگون حکومتی حضور داشته در منصب
های اجتماعی انکارنـاپـذیـر  ها و جنبش ضددمکراتیِک آنان بر ضد خیزش

شان  که با استناد بـه آن بـتـوان  است، و هیچ نقطٔه درخشانی در کارنامه
وجـود آورد یـافـت  بینی را نسبت به آنان در اذهـان بـه یی از خوش بارقه
هـای مـلـی  های این افراد غارت و چـپـاول ثـروت شود. از برجستگی نمی
مدد وجود اختالف بـیـن  شان بوده است که به های وسیلٔه خود و خانواده به

شـان  مـانـده چـپـاول های پیش از این پـنـهـان حکومتیان بسیاری از نکته
اکنون نزد افکار عمومی آفتابی شده است. باید به آقای سحرخیز و طیـف 

، کـه در آن ٧۶فکرِی همراهش یادآوری کنیم که انتخابات دوم خرداد 
لح فقیه زدند "نه بزرگی" بود که به  مردم سیلی محکمی به ولی نٔه اص گزی

ج رهبری یعنی ناطق نوری او بــا  کــه  م  یــ ور آ یاد  به  ز  با و  رِی  دادند.  گــیــ
جنبش مردمی و هراس مرتجعان حاکم، "عموِد خیمٔه نظام"  یعنی رفسنجـانـی، در 

ها" پایـیـن کشـیـده  اش در نماز جمعه هشدار داد و خواستار آن شد که "فتیله خطبه
کنیم و اتفاقا  های سیاسی دیگران صرف نظر می شود. ما در ادامه، از بازبینی موضع

خصوص از زمان دست یافـتـن حسـن روحـانـی بـه کـرسـی  که به -بر رفسنجانی
شده مشتاقان و هواداراِن زیادی هـم بـیـن  جمهوری در انتخاباتی مهندسی ریاست

کـنـیـم. آقـای  تمرکز مـی -طلباِن حکومتی پیدا کرده است طیف موسوم به اصالح
خواهـد تـا نسـبـت بـه  سحرخیز با نگرانی از رفسنجانی و روحانی و ناطق نوری می

کار گـیـرنـد.  تحوالت مجلس خبرگان منفعالنه برخورد نکرده و تمهیدهای الزم را به
بینانه، در نهایـت رفسـنـجـانـی  گیریم که، همراه با نگاهی خوش فرض را بر این می

هـای  دست باال را در مجلس خبرگان داشته باشد و در نهایت در تـعـیـیـن تـحـول
ین سیاسی آینده تاثیر گذار شود. سؤال اصلی این است که، در نهایت،  تاورِد ا دس

ش  روند برای مردم چه خواهـد بـود؟ رامــو فــ ز  رخــیــ حــ ســ قــای  آ یــا  آ
 نهادی همچون مجلس خبرگان از اساس نهادی ضـدمـلـی و  کرده

ً
است که اصوال

ضددمکراتیک است و نقش اصلِی آن تحکیم سیستمی است که بر اساس آن یـک 
نـظـر  رانـد. بـه ها نفر حکـم مـی فقیه، بر جان و مال و زندگی میلیون فرد، یعنی ولی

باره مشکلی ندارد، یعنی موافق والیت فقیه است، امـا  رسد آقای سحرخیز در این می
دسـتـیـار فقیه بودن بد است. در این ارتباط مصاحبٔه علی یونسـی،  گویا مخالِف ولی

بـا خـبـرگـزاری  های دینی و مـذهـبـی، جمهوری در امور اقوام و اقلیت ویژٔه رییس
کنندٔه چنین بینشی در سطح فـعـاالن سـیـاسـی نـزدیـک بـه  فارس، دقیقا تداعی

حاکمیت است. یونسی در جایی از مصاحبه در اشاره به دو دیدگاِه متفاوت در رابطـه 
الناس است یـعـنـی  فرماید رأی مردم حق گوید:"اینکه رهبری می فقیه، می با والیت

شما حق ندارید اجتهاد کنید چرا که شما امانتدار هستید و جمهوریت و اسالمیت بـا 
ای  یکدیگر غیرقابل تفکیک است و در واقع دو روی یـک سـکـه اسـت. امـا عـده

جمهوریت را قبول ندارند، در نگاه آنها مردم موظف هستند که بیـایـنـد اطـاعـت و 
فـقـیـه را  گوید مردم حق دارند بیـایـنـد ولـی حمایت کنند. بین این دو دیدگاه که می

آیـد و  انتخاب کنند تا اینکه بگوییم ولی فقیه از سوی خدا انتخاب شـده و او مـی
مـهـرمـاه).  ٢۶کند بسیار تفاوت وجود دارد" (خبرگزای فـارس، مقامات را تعیین می

رفسنجانی برای چندین دهه نه تنها در مجلس خبرگان، بلکه در دیگـر نـهـادهـای 
دلیل نیست که لـقـب  حکومتی از جایگاه محکم و مهمی برخوردار بوده است، و بی

کشد. حـاصـل ایـن  را یدک می“  عموِد خیمٔه نظام[رِژیم والیی]” و یا “  استوانٔه رژیم” 
ای برای مردم ایران داشته است؟ به نظر می رسـد کـه  حضور چه دستاورد برجسته

اند که در صورت فوت  آقای سحرخیز و شماری از هم فکرانش فرض را بر این نهاده
ای، رفسنجانی قادر است روندهای سیاسی را در مسیر درست و بـه  سید علی خامنه

نفع مردم هدایت کند.  آن چیزی که مدنظِر آقای سحرخیز و همفکرانش است را ما 
 
ً
بعد از فوت خمینی شاهد بودیم. آن وضعیتی که امـروز مـا شـاهـد آنـیـم اتـفـاقـا

ای بـا هـمـکـاری  های رهـبـرِی خـامـنـه پخِت آقای رفسنجانی است. زمینه دست
کند. نـقـش  ای انکار نمی رفسنجانی مهیا گردید. این موضوع را هیچ نیروی سیاسی

مخرب و ضدمردمی رفسنجانی در این روند ضـد مـردمـی بـرای مسـخ یـکـی از 
های قرن بیستم بر همگان روشن است. بر اساس همین تجـربـٔه  ترین انقالب بزرگ

فریبی همـچـون رفسـنـجـانـی، در  تاریخی باید به این نتیجه رسید که، چهره مردم
کند، و اینـکـه در  سوِد تحکیم سلطٔه نزدیکان و همفکرانش نقِش ایفا می نهایت، به

گِر سیاسی سهمی هـم نصـیـب مـردم  فرآیندهای پیِش رو با تاثیر گذارِی این حیله
 خواهد شد توهمی بیش نیست. 

هـای آقـای  ما برای اینکه این موضوع را بیشتر باز کنیم به یکی دیگر از مـقـالـه
ماه،، با عـنـوان: "شـکـل  آبان ٨سحرخیز اشاره می کنیم.  در این مقاله،روزآنالین، 

دادن دشمن جدید"، به موضوع نامٔه اخیر رفسنجانی برای پادشاه عربستان کـه در 
کنـد، و در  آن لغِو حکم اعداِم شیخ نمر باقرالنمر درخواست گردیده است، اشاره می

وسـیـلـٔه دولـت  ادامه، به تاریخچٔه روابط ایران و عربستان و کشتار حجاج ایرانی بـه
پیش از روی کار آمدن مـحـمـد   پردازد. سحرخیز به تهدیدهای نظامِی  عربستان می

هایی بوده اسـت کـه  نویسد:"... با بازخوانی چنین بحران کند و می خاتمی اشاره می
خـیـال  قلم شد و بـی های جریان اقتدارگرا، دست به رفسنجانی برغم تمام جوسازی

جویان داخلی، خطاب به ملک عبدالله تـاکـیـد کـرد کـه  فشارهای تبلیغاتی ستیزه
افـکـنـان و  جلوگیری از اجرای حکم اعدام شیخ نمرباقر النمر "باعث یـأس تـفـرقـه

رود  تقویت وحدت شیعه و سنی در جهان اسالم خواهد شد" و از این رو "انتظـار مـی
ها کیان امت اسالمی را نشانه گرفته، عدم اجرای حکم شـیـخ  در این برهه که فتنه
کند و باعث تعامل و حل مشـکـالت جـهـان  افکنان را مأیوس  نمر باقر النمر، تفرقه

عالی انـتـظـار دارنـد." مـا  شود. مسلمانان اتخاذ چنین تصمیمی را از جناب اسالم 
  9ادامه  در صفحه زدایـی در روابـط ایـران بـا دیـگـر  تنش
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کنیـم و  را اقدامی درست ارزیابی می  -در سطح منطقه و جهان -کشورها
دانیم که  در این مورد مخالفتی نداریم، اما ذکر این نکته را هم ضروری می

طـورکـامـل بـرطـرف  ِصرِف رابطه با دیگر کشورها خطر حمله نظامی را بـه
کند. صدام حسین روابط خوبی با غرب داشت و قذافی هـم قـبـل از  نمی

ای را با غرب برقرار کـرده بـود کـه بـا اعـطـاِی  سقوطش روابط گسترده
های غربی نیز همراه بود. در نهایت هـم هـر  امتیازهای فراوان به کمپانی

هـا  تـریـن روابـط را بـا آن دو رژیم را کشورهایی قربانی کردند که نزدیک
داشتند. حتی دولت سوریه هم قبل از حـوادث جـاری روابـط خـوبـی بـا 
کشورهای منطقه و غرب داشت، در بریتانیا از وی استقبال رسمی گـردیـد 

 میزبان ملکه بریتاینا بود. روابط قطع شـده
ً
اش بـا  و چند روزی را هم رسما

آمریکا در دوران بوش و بعد از روی کار آمدن اوباما دوبـاره بـرقـرار شـد. 
سوریه چه از نظر سیاسی و چه از نظر تجاری روابط خوبی با ترکیه داشـت. 
روابط سوریه با عربستان و قطر هم در بهترین حالت بود. اما در نهایت مـا 

هـایـی در  روییم که در آن عراق، لیبی، و سوریه به ویـرانـه با وضعیتی روبه
اند. این یادآوری از آن روی با اهمیت است که متذکر  تمام ابعاد تبدیل شده

شویم که امنیت کشورها بیش از آنکه دالیل بیرونـی داشـتـه بـاشـد، بـه 
ها در داخل و نسبت به مردم همان کشورها بسـتـگـی  عملکردهای دولت

 دارد. 
گذارِی رفسنجانی موضوعی نیست که عیسی سحرخیز به آن  بحث تاثیر
زند. حمید رضا آصفی، سخنگوی پیـشـیـن وزارت خـارجـه، در  دامن می

گوید:"این نامه را نبایـد  ماه، در همین ارتباط می آبان ١٠مصاحبه با آرمان، 
جهت مـحـکـوم  در چارچوب بهبود روابط ارزیابی کرد. باالخره شیخ نمر بی

به اعدام شده است و در این راستا آقای هاشمی احساس مسئولیت کردند 
عدالتی اقدامی انجام دهند. البته افرادی دیگر نیـز در  که در قبال این بی

گیری عـلـمـا و اقـدامـات  این زمینه اقداماتی انجام دادند از جمله موضع
وزارت خارجه. این یک احساس مسئولیتی است که بـر دوش هـمـه بـه 
خصوص علما و مسئولین قرار دارد. آقای هاشمی در چارچـوب احسـاس 
مسئولیتی که کردند این نامه را نوشتند." ما در اینجا روی سـخـنـمـان بـا 
آصفی نیست، اما باید به آقای سحرخیز گوشزد کرد که تهدیدهای نظامی 
مورد اشاره او در رابطه با ایران، در زمانی اتفاق افتاد که رفسـنـجـانـی بـر 
کرسِی ریاست جمهوری تکیه زده بود و در اوج قدرت بود و بنابراین نـقـش 

توان نادیده گرفت. از نظر اقتصادی کشور  او در بروز چنین وضعیتی را نمی
به ورشکستگی همراه با بدهی عظیم خارجی دچار شده بود و در عـرصـه 
سیاسی کشورهای غربی به دنبال رأی دادگاه میکونوس در رابطه با دست 
داشتن سران رژیم والیی در کشتار رفیق شرفکـنـدی، دبـیـر کـل حـزب 
دموکرات کردستان ایران و همراهان، مجبور به قطع رابطه با ایران شدنـد. 
در ضمن از عیسی سحرخیز باید پرسید: چطور رفسنجانی در رابـطـه بـا 

تواند تاثیرگذار باشد، اما در داخـل  اعدام یک نفر در عربستان سعودی می
هایی کـه  ایران ما شاهد چنین رویکردی از جانب او نیستیم؟ بنا بر گزارش

های حقوق بشـری اعـالم  اند، سازمان همین چند روز گذشته انتشار یافته
ها از هـنـگـام شـروع ریـاسـت  ها و دستگیری اند که، میزان اعدام کرده

اند.  اند بلکه روند افزایشی هم داشته تنها کاهش نیافته جمهوری روحانی نه
اگر این ادعا درست باشد که رفسنجانی در این زمینه تاثیرگذار اسـت چـرا 
این امر در رابطه با زندانیان سیاسی داخل کشور مشهود نیست. این بـدان 

ها در داخل موافق است و یا  گری معنا است که یا رفسنجانی با این سرکوب
 کاری نمی برای جلوگیری از روند افزایشی آن

ً
تواند بـکـنـد. پـس  ها عمال

ای  خاصیت است بر اساس چه ارزیابی شرط بندی بر اسب چموشی که بی
های اخیر آقای عیسی  گیرد؟ اما موضوع جالبی که ما در نوشته صورت می

الله منتـظـری  کنیم مقالٔه دیگر ایشان در رابطه با آیت سحرخیز مشاهد می
ماه، انتشار یافته است، عنوانی  آبان ۴است. این مقاله که در سایت جرس، 

دارد که دربرگیرندٔه تمامی بحثی است که ما در اینجا بر آن تأکیـد داریـم. 
عنوان مقاله:"در رثای آن که به قدرت نه گفت و بـه مـردم آری" اسـت. 

گوید. تنها  الله منتظری سخن می سحرخیز در این مقاله در ستایش از آیت
تأملی بر همین عنوان، تناقض در بینِش آقای سحـرخـیـز و بسـیـاری از 

کند. تقی رحمانی، از فعاالن ملی مـذهـبـی، در  هفکرانش را برجسته می
کند، و  الله منتظری اشاره می های آیت یی در سایت جرس، به بینش مقاله

با اشاره به: "مرزهای اخالقی رئال پلیتیک و پـراگـمـاتـیـسـم سـیـاسـی"، 

 “ با هـیـچ تـوجـیـهـی” و  “ به هیچ قیمتی” وجه و باید  تأکید کرد  هیچ نویسد:"به می
خیانت در امـانـت ” و یا  “ ها حرمت جان انسان” توان از برخی از این اصول مانند  نمی
قابل عبور است، نه تخلف و تقـلـب در  ۶٧های  و نظایر آن گذشت. نه اعدام “ مردم

توان و نباید از رئال پلیتیک و پراگماتیـسـم سـیـاسـی  و امثال آن. نمی ٨٨انتخابات 
های سیاسی و رفتاری و شخصی خود ساخت. متأسفانـه  پوشش و محملی بر ضعف

های این رویکرد سیاسی حاکم کنونی بر حکومت / منتقدان (هر  برخی آثار و آسیب
کننده و  پنهان کرده است. تئوری تباه “ مصلحت” دو) در جامعه ما خود را در پوشش 

(نه مصلحت مردم ایران و یـا  “ مصلحت نظام” اخالقی)   –ویرانگر (ویرانگر سیاسی 
گری هر دروغ و دغل و ترور و شکنجـه و فسـاد مـالـی و...  حتی اسالم) به توجیه

 رسید." 
های کلیـدی  گیرِی رژیم اسالمی تاکنون یکی از مهره رفسنجانی از ابتدای شکل

هـای  گـاه  بوده است. در طول بیش از سه دهه بسیاری اعدام شدند. در شـکـنـجـه
جمهوری اسالمی رشیدترین فرزندان میهن مورد اذیت و آزار قرار گرفـتـنـد. اعـدام 

لکه ننگی ابدی بر پیشانی جمهوری اسالمی است. عدٔه  ۶٧های وحشیانه تابستان 
 در دوران ریـاسـت جـمـهـوری 

ً
زیادی از فعاالن سیاسی در خارج از کشور و اتفاقا

ای ترور شدند. در طول سـال هـای اخـیـر مـا شـاهـد  رفسنجانی به طرز وحشیانه
ای بـوده ایـم.  های  زنجیره نگاران، و  قتل های وحشیانه به دانشگاه، روزنامه هجوم

که خود عیسی سحرخیز نیـز یـکـی از  -، و تضییقاتی ها ها، شکنجه چنین سرکوب
بدون وقفه ادامه داشته و هم اکنون نیز ادامه دارد. در خـالل  -قربانیان آن است
العمل آشکاری از رفسنجـانـی مشـاهـده نشـد.  گونه عکس ها هیچ تمامی این سال

بیش از آنکه درحمـایـت از  ٨٨اظهارات رفسنجانی در آخرین نماز جمعه او در سال 
اش بود. بازگشـت رفسـنـجـانـی بـه  مردم باشد در هراس از موقعیت خود و خانواده

اش در طول یکی دو سال گذشته، محک خوبـی اسـت بـرای  جایگاه از دست رفته
اش در دفاع از حقوق مردم. رفسنجانی بعد از انتخابات  ارزیابی از عملکرد فریبکارانه

ترین انتخابات در ایـران  شدٔه اخیر، در سخنانی مدعی شد که دمکراتیک مهندسی
کار در کابینٔه دولـت  برگزار شده است. برای رفسنجانی مهم نیست که مشتی جنایت

روحانی حضور داشته باشند. روند امور در ادبیات سیاسی رفسـنـجـانـی هـنـگـامـی 
شود که منافع جناحی او را تامین کند. تـجـربـه دوم خـرداد  دمکراتیک ارزیابی می

دهد. نهاد ریاست جـمـهـوری،  های بسیاری را در پیش روی همگان قرار می آزموده
های مسـتـقـل  ها و رسانه مجلس ششم، شوراهای شهری و حضور گسترده روزنامه

وسـیـلـٔه طـیـف  فرصتی طالیی بود که در بازی ضددموکراتیک "حفـظ نـظـام" بـه
هایی جـدی  طلباِن حکومتی جنبش مردمی را به عقب نشینی ای از اصالح گسترده

نقطه پایانی بر این عملکردها  ٨٨رفت رویدادهای سیاسی سال  مجبور کرد. امید می
از سوی اصالح طلبان باشد، اما در نهایت با غلتیدن دوبارٔه بخش های عـمـده ای 

طلبان حکومتی به سوی "حفظ نظام"، روند رشد جـنـبـش مـردمـی  از طیِف اصالح
رو شد. ما معتقد نیستیم این روند در هـمـیـن نـقـطـه  هایی جدی روبه میهن با مانع

متوقف می شود. اما الزمه برگشت از این روند مقابله با تفکری است که حامالن آن 
در این برهه از جمله عیسی سحرخیزها هستند. این تفکر معتقد نیست کـه قـانـون 

های "معتدل" باید در ایـن  قصاص را باید لغو کرد، بلکه معتقد است با تعیین قاضی
قانون وحشیانه تجدید نظر کرد. به همین دلیل است که عـیـسـی سـحـرخـیـز در 

اش نسبت به هاشمی شاهرودی هم دید مثبتی دارد. هاشمی شاهـرودی بـه  مقاله
گونه تغـیـیـری در  مدت ده سال بر ریاست قوه قضاییه تکیه زده بود و ما شاهد هیچ

گرانه نبودیم. خوشبختانه ما در عرصـه سـیـاسـی ایـران شـاهـد  روندهای سرکوب
های اجتماعی نقش بـرجسـتـه تـری  هایی هستیم که در آن تکیه بر جنبش فعالیت

دارند. تظاهرات مردم اصفهان، مراسم سالگرد ستار بهشتی با حضور چـهـره هـای 
ها برای ایجاد سندیکاهای مستقل  فعال سیاسی مستقل از حکومت، ادامه کوشش

های کارگری، و نارضایتی گسترده در بین کارگران، ازجـمـلـه  کارگری، رشد اعتصاب
هـا  اند که جنبش مردمی باید با حساسیت بیـشـتـری روی آن ای موارد امیدوارکننده

مانور بدهد. در این راستا، مسئولیت نیروهای طرفدار مردم افشاگری و مـقـابـلـه بـا 
های حکومـتـی مـحـدود  های سیاسی در داخل را به جناح تفکراتی است که حرکت

کند این امید واهی را به اذهان بـبـاورانـد  گرانه سعی می های حیله کند و با ترفند می
که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس خبرگان یا مجلس شورا روندها تغییـر پـیـدا 
 برای خدمت به ارتجاع بنیان نهاده شده اسـت. 

ً
خواهد کرد. مجلس خبرگان اصوال

نـفـع مـردم بـه ارمـغـان  گونه تغییـری بـه ریاست رفسنجانی یا مصباح یزدی هیچ
های اجتماعی روندهای مخرب گذشته را تصـحـیـح  آورد. باید با تکیه به جنبش نمی

های مشخص در حیات جمهوری اسالمی، بـر  کرد. حزب توده ایران، بر پایه آزموده
نـفـع مـردم و  فقیه اصالحات بنیادین بـه این باور است که در چارچوب رژیم والیت

 منافع ملی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.  
 
. 

 ادامه  انتخابات مجلس خبرگان  ...



 959شمارة   1393آبان ماه  12دوشنبه    01 

 شرکِت هیئت نمایندگِی 
حزب تودٔه ایران در نشست 

های کمونیست و  اِی حزب منطقه
 کارگرِی خاورمیانه

هـای  نمایندٔه حزب تودٔه ایـران دربـارٔه سـیـاسـت
خـاورمـیـانـٔه ” اش در طرِح  آمریکا ومتحداِن اروپایی

های ضِد انسـانـِی ایـن  ها و مشخصه ، و هدف“ جدید
 ها، تحلیلی به نشست ارائه کرد سیاست

نمایندٔه حزب تودٔه ایران از تشکیِل کشور مستـقـِل 
الـمـقـدِس شـرقـی، در  فلسطینی، با پایتختِی بـیـت

، و بر پایٔه ١٩۶٧محدودٔه مرزهاِی پیش از جنگ ژوئن 
 های سازمان ملل متحد، دفاع کرد قطعنامه

  
های کارگری و کمونیستی بـرای  ای حزب گردهمایِی منطقه

و  ٢بررسی مسائل خاورمیانه و در همبستگی با مردم فلسطین، 
)، در مـنـطـقـٔه پـروولـیـا در ٢٠١۴اکتبر ٢۵و  ٢۴ماه ( آبان ٣

نزدیکی شهر ساحلی الرناکا در کشور قبرس، برگزار شـد. ایـن 
ابتکار حزب کمونیست اسـرائـیـل، حـزب مـردم  گردهمایی، به

منـظـور  به -حزب زحمتکشان مترقی قبرس -فلسطین، و اکل
سوی صلحی  به” همبستگی با مبارزٔه مردم فلسطین و با شعار: 

، بـا شـرکـت ده “ همبستگی با مردم فلسطین -واقعی و پایدار
حزب کارگری و کمونیستی از منطقه خاورمیانه، بـا مـوفـقـیـت 

هـای کـمـونـیـسـت  های نمایندگی حزب انجام پذیرفت. هیئت
هـای  اردن، مصر، عراق، ترکیه، حزب مردم فلسطین، و حـزب

کمونیست اسرائیل و یونان، و همچنین، تریبون دمـوکـراتـیـک 
کـنـنـده در ایـن  های شرکـت بحرین و حزب تودٔه ایران، حزب

حـزب  -ای بودند که میزبانـی آن بـا اکـل گردهمایِی منطقه
بود، حزبی مردمی و بسیار محبوب  -زحمتکشان مترقی قبرس

جمهور دورٔه قبل بود و عالوه بر آن  که دبیرکل پیشین آن رئیس
مدت دوازده سال، ریاست پارلمان این کشور را بر عهـده  نیز، به

داشت. گردهمایِی روز جمعه این نشست، با سخنـرانـی رفـیـق 
آندروس کیپریانو، دبیر کل حزب زحمتکشان متـرقـی قـبـرس 
[اکل] وچهار تن از اعضای دفتر سیاسی این حـزب گشـایـش 

کـنـنـده، سـفـیـر دولـت  هـای شـرکـت یافت. عالوه بر حـزب
خودگردان فلسطین وهمچنین سفیرهای کشورهـای کـوبـا و 

دعوت شده بودند. دوتن از   ونزوئال در قبرس به این گردهمایی
نمایندگان فراکسیون پارلمانی چپ در پارلمان اتحادیه اروپـا و 

ونمایندٔه اتحادیـٔه  “ شورای جهانی صلح” همچنین دبیر اجرائی 
، در نشسـت حضـور “) او ای. پی.” پرقدرت سندیکاهای قبرس(

 داشتند.
کننده، دربارٔه مسئلٔه فلسـطـیـن  های شرکت نمایندگان حزب
 -داده در مـنـطـقـٔه خـاورمـیـانـه های روی وهمچنین تحول

 -گـذرد های اخیر در عراق وسوریه مـی خصوص آنچه در ماه به
شان را بیان کردند. حزب کمونیـسـت  نظرهای ها و نقطه تحلیل
 -که یکی از مبتکران این گـردهـمـایـِی مـهـم بـود -اسرائیل
برانگیز ارائه کرد. حزب کمـونـیـسـت  هایی تحسین گیری موضع

شدت مـحـکـوم  آویو را به اسرائیل تجاوزهای دولت حاکم در تل
هـایـش در  کرد و گفت که، این حزب و متحدان آن به تـالش

ای بـا  ریزِی دولت مستقِل فلـسـطـیـنـی مسیر عملی شدِن پایه
المقدس شرقی همچنـان ادامـه خـواهـد داد و  پایتختِی بیت

خـواِه  مبارزات نیروهای کمونیست، چپ، دمـکـرات، و آزادی
 دهی خواهد کرد. اسرائیل را به حرکت در این مسیر سازمان

نمایندٔه حزب کمونیست یونان از دیـگـر سـخـنـرانـان ایـن 
اسرائیل در مقام یـکـی از   -نشست بود که تجاوزهای اسرائیل

مورد انتقاد قـرار داد. نـمـایـنـدٔه حـزب  -های امپریالیستی آمریکا در منطقه شرکای سیاست
هـای  آفرینی و پیروی از سیـاسـت کمونیست ترکیه نقش دولت حاکم بر این کشور را در بحران

شـورای جـهـانـی “آمریکا در منطقه توضیح داد. رفیق ایراکلیس تساوداریدیس، دبیِر اجرائِی 
همراه هیئتی به فلسطین سـفـر کـرده  که در زمان حمله تجاوزکارانٔه دولت اسرائیل به -”صلح
های نـیـروهـای نـظـامـی  گزارشی مفصل همراه با شرِح رویدادهایی دلخراش از جنایت -بود

 ٧۶٠هـزارو ٣اسرائیل در نوار غزه، ارائه داد. او ازجمله عنوان کرد که: در این تجاوز نظامـی، 
شـدگـان زنـان، کـودکـان،  هزار تن زخمی شدند کـه بـخـش عـمـدٔه کشـتـه١٨تن کشته و 

 هزار واحد مسکونی نیز ویران شدند.  ٨٠وسالخوردگان بودند و 
، مضموِن “ خالفِت اسالمی” خواندٔه  گیری دولت خود وضع وخیم منطقٔه خاورمیانه، و شکل

های برادر در این نشـسـت بـود. نـمـایـنـدٔه حـزب  های حزب های نماینده غالب در سخنرانی
ویژه  روشنی شرح داد و نقش کشورهای امپریالیستی، به کمونیست عراق اوضاع کشورش را به

گیرِی وضعیت موجود به چالش طلبید. نمـایـنـدٔه  امپریالیسم آمریکا، را در شکل دادن و جهت
های امپریالیسم آمریکا  حزب کمونیست عراق، و نمایندٔه حزب کمونیست اردن نیز، از دسیسه

سخن گفتـنـد. “  طرِح خاورمیانه جدید“اش برای پیش بردن و مستقر کردن  و متحداِن اروپایی
جانـبـه دربـارٔه  از دیگر سخنرانان این گردهمایی، نمایندٔه حزب تودٔه ایران بود که تحلیلی همه

هـای ایـن  اش در طرح خاورمـیـانـه جـدیـد، و هـدف های آمریکا ومتحدان اروپایی سیاست
ها، به اجالس ارائه داد. نمایندٔه حزب تـودٔه ایـران،  های ضِد انسانی آن ها و مشخصه سیاست

گـیـرِی  به دو سیاسِت استعماری، یکی سیاسِت استعماری در پایاِن جنگ جهانی اول در شکل
مرزهای خاورمیانه همسو با منافع آن زمان استعمار وامپریالیسم، و دیگری، سیاسِت کـنـونـِی 

ای جدید و مرتبـط  سیاسی -ای تازه به نقشٔه جغرافیایی دهی امپریالیستی در تالش برای شکل
ها و منافع اکنوِن امپریالیسم در خاورمیانه، اشاره کرد. او در ادامه، رشـتـه مـذاکـرات  با هدف

هـدِف جـلـب  هـا] را کـه بـه ای و تحریم اخیر [جمهوری اسالمی بر محور حل مسئلٔه هسته
هـای  فقیه در راستای حفِظ آن و ادامـٔه سـیـاسـت همکارِی مستقیم و استراتژیِک رژیم والیت

طرح خاورمـیـانـٔه “های امپریالیستی در  ارتجاعی و ضد فرهنگی و همچنین بازچینِی سیاست
کننده در نشست را فراخوانـد تـا  های شرکت برای حاضران تشریح کرد و حزبدانست،  ”جدید

مان از برپایِی کشور  شان این موضوع مهم را مدنظر داشته باشند. نمایندٔه حزب های در تحلیل
المقدس شرقی در محدوده مرزهای پیش از جـنـگ ژوئـن  مستقِل فلسطینی با پایتختِی بیت

المللـی دفـاع کـرد. او در  های بین های سازمان ملل متحد و ارگان و بر پایٔه قطعنامه ١٩۶٧
های آمـریـکـایـی ومـتـحـدان   سخنانش همچنین سکوِت همراه با رضایِت امپریالیست ٔادامه
اش را در برابر هجوم نظامِی اخیر اسرائیل به نوارغزه به باد انتقاد گرفت، هجومـی کـه  اروپایی

ویـژه زنـان و کـودکـان و  بـه -دفاِع  فلـسـطـیـنـی در جریان آن هزاران تن از شهرونداِن بی
عـمـد نـابـود  هالکت رسیدند و تاسیسات زیربنایی شهرِی نوارغـزه بـه در آن به -سالخوردگان

شدند. او گفت که، نیروهای اسرائیلی آشکارا و بنا بر مدارک و شواهد انکارناپذیر، در نـوارغـزه 
  جنگی برضد بشریت شدند.  ِمرتکب جنایت

، سه قطعنامه: در دفاع از مردم فـلـسـطـیـن، در دفـاع از مـبـارزات  در این گردهمایی    
ـرد کـوبـانـی به -طلبانٔه مردم عراق، در دفاع از مردم سوریه استقالل

ُ
 -خصـوص مـبـارزاِن ک

آمیِز دولت  تصویب رسید. قطعنامٔه دیگری نیز در محکومیِت تجاوزهاِی تحریک اتفاق آراء به به
به امضاِی  -که منابع نفت و گاز قبرس در آن قرار دارند -ترکیه به حریم دریایِی  کشور  قبرس

ها، هیئـت رئـیـسـٔه  بحث گذاشتن این قطعنامه کننده رسید. پیش از به های شرکت همه حزب
های کمونیست خاورمیانه از نقش فعال هیئت نمایندگِی حـزب تـودٔه ایـران در  نشسِت حزب

 پیشنهادهای سازنده در جهت صراحـت و  ٔها و نیز از ارائه تصحیح متن انگلیسی این قطعنامه
ها، تقدیر کرد. هیئت نمایندگی حزب تودٔه ایران در حاشیٔه این نشـسـت، بـا  شفافیت مفاد آن

های کمونیست مصر، عراق، و ترکیه و همچـنـیـن  های حزب نمایندگان پارلمان اروپا و نماینده
وگو کرد، و در خالل آن، اوضاع سیاسی بغرنِج ایـران  گفت ”شورای جهانی صلح“دبیر اجرائی 

ها را تشریح کرد.  های اقتصادی و سیاسی آن هاِی رژیم در دوران کنونی و زمینه گیری و جهت
  11ادامه  در صفحه مان در دیـداری بـا رفـیـق آنـدروس  نمایندٔه حزب
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، از حزب برادر برای تدارک و میزبانِی این نشست “ اکل“کیپریانو، دبیرکل 
و فراهم آوردن امکان الزم برای تبادل نظر دربارٔه شرایط بسیـار حسـاس 

 کنونی خاورمیانه، تشکر کرد. 
 

های کمونیست و کارگری، در  ای حزب بیانیٔه نشسِت منطقه
 رابطه با مسئلٔه فلسطین

اکـتـبـر  ٢۵تـا  ٢۴(   ١٣٩٣ماه  آبان ٣تا    ٢ -قبرس -الرناکا 
٢٠١۴( 
 ٣و  ٢المللی امضاکنندٔه زیر، در روزهـای  های بین ها و سازمان حزب
بـا شـعـار:  -قـبـرس  –)، در شهر الرناکا ٢٠١۴اکتبر  ٢۵و  ٢۴ماه ( آبان
همبستگی با مردم فلسطین" گـردهـم  -سوی صلحی عادالنه و پایدار "به

یـی بـه شـرح  های کامل، به انتشار بیانیـه آمدند، و پس از بحث و بررسی
 توافق رسیدند. زیر، به

 ما خواستار:
* به رسمیت شناخته شدن کشور مستقر و مسـتـقـل فـلـسـطـیـن در 

المقدس شرقی، و اعمال فشـار  ، و با پایتختی بیت١٩۶٧ژوئن  ۴مرزهای 
یی نهایی و جامـع در  منظور واداشتن آن به پذیرش مصالحه بر اسرائیل به

 این امر
* حمایت از موضع فلسطین در پذیرش طرِح مجرمیـت اسـرائـیـل بـه 

 المللی اتهام ارتکاب به جنایات جنگی در دادگاه جنایی بین
ها برای وادار کردِن اسرائیل به پایـان دادِن  گیری از همه تالش * بهره

درنگ و بدون قید و شرط، قطعی، و نهایِی محاصرٔه وحشیانٔه غـزه، و  بی
هـای  های شهرک سـازی در مـنـطـقـه پایان دادِن کامل به همٔه فعالیت

منظور برچیدن و از بـیـن بـردن  فلسطینی در حکم یک گامی نخست به
 ها تمام شهرک

باید از همان وهـلـٔه  * آزادِی فورِی زندانیان سیاسی فلسطینی، که می
 شدند رسمیت شناخته می نخست همچون اسیِر جنگی به

* حمایت از مقاومِت مردمی و مشـروع مـردم فـلـسـطـیـن در بـرابـر 
 اشغالگرِی اسرائیل

 * اعالم ممنوعیت تجارت اسلحه با اسرائیل
المللی برای تحریم همه محصوالت تولیدشـده  * پشتیبانی از کارزار بین

 های اسرائیلی واقع در اراضی فلسطین اشغالی در شهرک
اسـرائـیـل،  -نامٔه انجمن اتحادیـه اروپـا * متوقف کردِن کامل موافقت

 منشور جهانی حقوق بشر ٢دلیِل نقِض مادٔه  به
 گناه * محکوم کردِن هدف گرفتن و آسیب رساندن به غیرنظامیان بی

* اعالم باالترین تجلِی همبستگی با مردم فلسطین، در تـالش بـرای 
پایان دادن به اختالِف داخلی و دسـتـیـابـی بـه وحـدت. وحـدِت مـردم 

مـنـظـور رسـیـدن  فلسطین گامی اساسی و حیاتی برای فلسطینـیـان بـه
 هایشان و بازسازی و قابل سکونت کردِن غزه هدف

های اسرائیلی که برای صلح،  ها و جنبش * پشتیبانی از تمامی سازمان
کنند و مـخـالـِف اشـغـالـگـری اسـرائـیـل،  برابری، و عدالت مبارزه می

 اند گری نژادپرستی، و نظامی
* پشتیبانی از شهرونداِن فلسطینی ساکِن اسرائیل در کارزارشان بر ضد 

 تبعیض و محرومیت
ویـژه در  * محکوم کردِن تجاوز امپریالیستی برضد مردم مـنـطـقـه بـه

و حـکـومـت  “ داعـش” سوریه و عراق، و بر ضد بهانه قرار دادِن مبارزه با 
حـاشـیـه رانـدِن  هدِف تحکیم هژمونی (سروری) خـود و بـه اسالمی به

 طوِرعمده معضِل فلسطین آور و به های اصلی نگرانی مسئله
هـمـبـسـتـگـی  ،ای کننده در این نشست منطقه های شرکت همه حزب

کامل و پایدار خود را با مردم فلسطین دربرابر سومین تجاوز اسرائـیـل بـه 
کنند. در قیاس با تجاوزهای پیشیـن، در  غزه در طول پنج سال، ابراز می

خصوص کودکان و همچنین  تر سوم، لیست نام شهدا، به این تجاوز بزرگ
طورکامـل نـابـود  ها به ها خانواده تر است. ده ها و معلوالن، طوالنی زخمی
هـا،  اند، و تعداد خـانـه های خود آواره شده اند. نیم میلیون نفر از خانه شده

هـای  هـای عـمـومـی، سـاخـتـمـان ها، ساختمـان ها، بیمارستان مدرسه
انـد،  هایی که نابود شـده ها، و حتی گورستان مسکونی، مسجدها، کارخانه

سابقه است. کمیسر عالی آژانس خدمات رفاهی سازمان مـلـل تصـدیـق کـرده  بی
در  بـدیـل اسـت. های ناشی از این تجاوز اخیر در دوران مدرن بـی است که ویرانی

ها، تخریـب  نشین، مصادرٔه زمین های یهودی طول سالیان اخیر، ساختمان شهرک
ایم. کوچ اجباری بـه کـرانـٔه  ها را شاهد بوده ها، کارزارهای کشتار، و بازداشت خانه

تـر  غربی [رود اردن] پیگیرانه ادامه یافته است و محاصره ناعادالنه نوار غزه تـنـگ
خاص شهر اورشلیم و ساکنان آن، تـالش در جـهـت تـغـیـیـر  طور شده است. به

مصنوعی روح، هویت، و شخصیت این شهر مقدس، با تمرکز بر مسـجـداالقصـٰی، 
هدِف کارزار اشغالگرِی اسرائیل قرار گرفته است، و این تهدید، پیامدهای وخیمی را 

های نژادپرست و مسـلـِح مـهـاجـران  همزمان، گروه طور به دنبال خواهد داشت. به
شـان بـرضـد مـردم  های نشین، به جنایت های یهودی سکنٰی داده شده در شهرک
زاران، همچنـان  ها، مسجدها، کلیساها، مایملک و زیتون فلسطین، و تصرف زمین

وضعیت کنونی در خاورمیانه مردم فلسطـیـن را سـرگـردان کـرده  دهند. ادامه می
(حکومت اسالمی) و دیگر نیـروهـای “  داعش” ها بر جنگ با  است، زیرا همٔه توجه

روزٔه مردم فلسطین به حاشیه  های همه تروریستی متمرکز شده است، و حل مشکل
 اند.  نفع اصلی از این سیاست، آمریکا و اسرائیل است. نیروهای ذی  رانده شده

هـای  ها، این ضروری است که بر مسئلـه منظور پایان دادن به همه این چالش به
محوری و اصلی، که سرفصل و نقطٔه آغاز آن پایان دادن به اشغال، و دستیابی بـه 
استقالِل کشور فلسطین، و رسیدن به راه حلی برای پناهندگان فـلـسـطـیـنـی بـر 

 سازمان ملل، تأکید شود. ١٩۴اساس قطعنامه 
این امر نیازمند کاری بسیار فـراتـر از مـحـکـوم کـردن و تصـویـب و صـدور 

هایی است که ضمانت اجرائی ندارند. ایـن امـر مسـتـلـزم آن اسـت کـه  اعالمیه
هـای جـهـانـی و افـکـارعـمـومـی  امنیت آن، سازمان متحد و شورای ملل سازمان

ای که دربـردارنـدٔه  المللی های بین طورکلی به اسرائیل فشار وارد آورند تا قطعنامه به
اجـرا درآورد.  ای خاص برای پایان دادن به اشغال وحشیانه است، بـه مهلت زمانی

باید با تأکید بر هدف پایان دادن به اشغالگرِی اسرائیل، با درنظـر  چنین کارزاری می
 های پیشین را جبران کند. لحاِظ زمانی، کمبودهای تالش گرفتن حدی دقیق به

های ما تعهدشان را به ایفاِی نقشی فعال و منسجم در این کـارزار عـظـیـم  حزب
دارند. برای دست یافتن به این هدف، ما بـرگـزارِی نشـسـتـی  المللی اعالم می بین

های متـرقـی در اروپـا و  های کمونیست و کارگری و دیگر جنبش تر از حزب وسیع
مان در این جهت، بحث  های ها و اقدام خاورمیانه را خواهانیم تا در آن دربارٔه موضع

 و بررسی کنیم..
کننده در نشست، از حزب میزبان، اکل، و دبیرکل و  های شرکت در خاتمه، حزب

آمـیـز ایـن نشـسـت،  رهبری آن، برای کمک و همکاری در بـرگـزاری مـوفـقـیـت
کنند. ما همچنین از حزب مردم فلسطین و حـزب کـمـونـیـسـت  گزاری می سپاس

 کنیم.  فلسطین در رابطه با ابتکار برگزاری این نشست، تشکر می

 ادامه  شركت هيئت نمايندگي حزب  ...

 رد آنکه دلش زنده شد به عشق هرگز نمی

لله مرتضایی  با کمال تأسف درگذشت رفیق ارجمند ولی
 .رسانیم را در شمال کالیفرنیا به اطالع رفقای گرامی می

رفیق ولی در عنفوان جوانی قدم در راه مبارزه سیاسی و 
اجتماعی نهاد و در تهران به حزب توده ایران پیوست. او 

ناپذیر و صمیمی و در محل کار و  مبارزی خستگی
فعالیت خود مورد اعتماد و احترام کارگران و زحمتکشان 
همرزم خود بود و در راه بهبود و شرایط و احقاق حقوق 

کرد. رفیق ولی پس از مهاجرت به  آنها کوشش بسیار می
امریکا در سانفراسیسکو به سازمان هواداران حزب توده ایران پیوست و در توسعه 
تشکیالت سازمان مزبور و انتقال تجربیات گرانبهای خود به جوانان و ایرانیان آن 
ناحیه و همبستگی با مبارزان سایر نقاط کالیفرنیا فعالیت مداوم داشت و با تشکیل 

های  های ورزشی ایرانیان مقیم اطراف سانفراسیسکو را به گردهمایی و فعالیت تیم
اجتماعی و فرهنگی و شرکت در مباحث سیاسی و اجتماعی تشویق و ترغیب 

های آخر زندگی بعلت ابتال به سرطان از  متأسفانه در سالرفیق ولی  .کرد می
 .چشم از جهان فرو بست ١٣٩٣فعالیت اجتماعی بازماند و در تاریخ دهم شهریور 

 
 یادش گرامی باد
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انقالب پرتغال و ”المللی  سمینار بین

 “سال بعد ۴٠اوضاع اروپا و جهان 

شهریور] امسال سـمـیـنـار  ١۴سپتامبر [ ۵حزب کمونیست پرتغال روز 
را [بـه  “ سـال بـعـد ۴٠انقالب پرتغال و اوضاع اروپا وجهان ” المللی  بین

ش} ١٣۵٣اردیبهـشـت  ۵{   ١٩٧۴آوریل  ٢۵ “ انقالب میخک” مناسبت 
بـا  ١٣١١ای کـه در سـال   در پرتغال و براندازی حکـومـت خـودکـامـه

دیکتاتوری ساالزار شروع شده بود] در محل شهرداری آلمادا و با شـرکـت 
کشور جهان [نماینده حـزب  ٣۴خواه از  حزب کمونیست و نیروی ترقی ۴٢

توده ایران در این نشست شرکت داشت و گزارش آن در شماره قبل نـامـه 
در مراسم گشایش سـمـیـنـار، رفـیـق  مردم درج شده است] برگزار کرد. 

جرونیمو ِدسوزا دبیرکل حزب کمونیست پرتغال به حاضران خوشامد گفت 
کنندگان برای حضورشان در این سمینار، که نشانٔه همبستگی  و از شرکت

آنها با حزب کمونیست پرتغال و کشور پرتغال است، سپاسگزاری کـرد. او 
یادآوری کرد که این همبستگی پیش از این نیز بارها ابراز شـده بـود، از 

مردم پرتغال؛ و  ١٩٧۴جمله در زمان مبارزٔه ضدفاشیستی و انقالب آوریل 
هـا بـرای  امروز نیز این همبستگی با مبارزٔه مشتـرک کـارگـران و مـلـت

ی و حقوق
ّ
این سمینار فرصتـی خـوبـی بـود  ادامه دارد. شان حاکمیت مل

های خود را دربارٔه انقالب پرتغال و  برای حزب کمونیست پرتغال تا دیدگاه
سال گذشته در وضعیت پرتغال و در سـراسـر  ۴٠تغییرهای ژرفی که در 

هـا و  جهان رخ داده است با حاضران در میان بگذارد. همچنیـن، حـزب
کننده در این سمینار، با توجـه بـه گـونـاگـونـی  نیروهای گوناگون شرکت

شرایط فعالیت هر کدام، و روند رویدادها و شرایط موجود در هـر کشـور، 
های خـود را مـطـرح کـنـنـد. ایـن  ها و تجربه فرصت یافتند که دیدگاه

سمیناری بود که در آن بر معنا و مـفـهـوم انـقـالب پـرتـغـال و ژرفـای 
های آن تأکید شد، و این امکان را فـراهـم آورد کـه  دستاوردها و ارزش

سـال  ۴٠الملـلـی در  های عظیم رخ داده در اوضاع بین بتوان دگرگونی
در شـرایـطـی کـه تضـادهـای  تر تحلیل کرد. تر و مفصل گذشته را دقیق

یابد و امپریالیسم تجاوز بـه  داری و بحران ساختاری آن شدت می سرمایه
ت
ّ
بخشد، این سمینار بر نیاز به تقویت مبارزه در  ها را شدت و وسعت می مل

ی و استقالل تأکید داشـت. ایـن 
ّ
راه صلح، برای دفاع از حق حاکمیت مل

سمینار همچنین بر ضرورت تقویت همـبـسـتـگـی و هـمـکـاری مـیـان 
خواه، ضمن احتـرام  های کمونیست و کارگری و سایر نیروهای ترقی حزب

 به هویت و استقالل هر یک، تأکید داشت.
 المللی حزب کمونیست پرتغال    دفتر بین

 
الـمـلـل و  سخنرانی رفیق ِپدرو گوئرریرو، مسئول دفتر بـیـن
 عضو دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست پرتغال

 
 رفقا و دوستان،

تان در این سمینار سپاسگزاریم.  از شما برای حضور و مشارکت برادرانه
عطف مهم در تاریخ  توانیم این نقطه ها خیلی خوشحالیم که می ما پرتغالی

ای در زنـدگـی  تحّول خود را با شما جشن بگیریم؛ تحّولی که تأثیر گسترده
 المللی چشمگیری داشته است. پرتغال، و نیز پیامدهای بین

ی پـرتـغـال 
ّ
انقالب آوریل اعالن آزادی، رهایی اجتماعی و استقالل مل

ح”انقالب آوریل با قیام مسلحانٔه بود. 
ّ
) در MFA) “ جنبش نیروهای مسل

سرعت با قیام مردمی گره خورد و ادامه  آغاز شد، و به ١٩٧۴آوریل  ٢۵روز 
 تغییر داد.

ً
 یافت. این انقالب جامعٔه پرتغال را عمیقا

انقالب آوریل اوج مبارزٔه پیگیر و قهرمانانـٔه مـردم پـرتـغـال بـود؛ بـه 
ش] پایان داد؛ بـه آزادی ١٣۵٣-١٣٠۵حکومت دیکتاتوری فاشیستی [

دست یافت؛ رژیمی دموکراتیک را با مشارکت گستردٔه مردمی برقرار کـرد؛ 
هـا اسـتـعـمـار، حـق  به جنگ استعماری پایان بخشید، و پـس از قـرن

های تحت استعمار پرتغال برای استقالل را به رسمـیـت شـنـاخـت؛  خلق
های سندیکایی و بسیاری از حقوق زحمتکشان را تأمین کرد؛ از راه  آزادی

ی کردن شاخه
ّ
های راهبردی اقتصاد و قرار دادن آنها در خدمت مـردم  مل

هـای  های شرکـت داری انحصاری دولتی و مجتمع و کشور، بساط سرمایه
بزرگ انحصاری و سلطٔه اقتصادی و سیـاسـی آنـهـا را بـرچـیـد؛ از راه 

اصالحات ارضی و کشاورزی در جنوب، که به بیکاری پایان داد و شـرایـط زنـدگـی 
داران بزرگ (التیفوندا) در جـنـوب  مردم آن منطقه را بهبود بخشید، مالکیت زمین

پرتغال را لغو کرد؛ حقوق بنیادی و مهم زنان و جوانان را تأمین کرد و سطح زنـدگـی 
هـای  المللی پرتغال پایان داد، و راه را برای سیـاسـت مردم را باال برد؛ به انزوای بین

ت صلح
ّ
 های جهان باز کرد. آمیز و همیاری و دوستی با همٔه مل

قـراوالن  پـیـش”  -خـواه های مردم و ارتش تـرقـی طبقٔه کارگر، زحمتکشان، توده
ح – مردم” در ائتالف  -“ انقالب آوریل

ّ
متحـد شـدنـد، و در  “ جنبش نیروهای مسل

تـا  ١٣۵٣[   ١٩٧۵تـا  ١٩٧۴هـای  های دموکراتیکی که در فاصلٔه سـال پیشرفت
ش] به دست آمد نقش اّول را بازی کردند، و پس از آن، قـانـون اسـاسـی ١٣۵۴

ش] را پاس داشتند. فرامـوش ١٣۵۵فروردین  ١٣[   ١٩٧۶آوریل  ٢تصویب شده در 
تضمین گذار به سوسیالیسم از راه ایجاد شرایط ” نکنیم که این قانوِن اساسی هدِف 

 را بنیاد گذارد. “برای اعمال دموکراتیک قدرت توسط طبقٔه کارگر
هـای ویـژٔه  در این چهلمین سالگرد انقالب پرتغال، مایلم برخـی از مشـخـصـه

ت پرتغال در امر  انقالب و درس
ّ
های مهمی را که این روند برای مبارزٔه کارگران و مل

ی داشته است، برای شما بازگو کنم.
ّ
 رهایی اجتماعی و مل

انقالب آوریل در آن زمان انقالبی ضدفاشیستی، ضدانحصاری، ضـدفـئـودالـی 
(ضدالتیفوندا)، ضداستثماری و ضـدامـپـریـالـیـسـتـی بـود. انـقـالبـی بـود کـه 

ی و دموکـراتـیـک  خصوصیت
ّ
های کلیدی آن، تأیید کنندٔه درستی برنامٔه انقالب مل
ش] ١٣۴۴[   ١٩۶۵حزب کمونیست پرتغال بود که در کنگرٔه ششـم آن در سـال 

حزب کمونیست پرتغال در تدوین برنامٔه خود بـر پـایـٔه کـاربسـت  تصویب شده بود.
داری در کشـور،  لنینیسم، ضمن در نظر گرفتن سطح توسعٔه سرمایـه-مارکسیسم

طبقات صاحب قدرت و چگونگی اعمال قدرت توسط این طبقات، و نـیـز چـهـرٔه 
دوگانٔه پرتغال که هم کشوری استعمارگر بود و هم خود کشوری بود که زیر استعمار 
امپریالیسم خارجی قرار داشت، وضعیت عینی و واقـعـی پـرتـغـال، تـاریـخ آن، و 

هـای  انقالب پرتغال ضمن آنکه درست بودن قـانـون های آن را تحلیل کرد. ویژگی
هـای  های مربوط به نقش طبقٔه کارگر و تـوده ویژه قانون به -عام روندهای انقالبی

را تـأیـیـد کـرد،  -مردم، حزب کمونیست، قدرت سیاسی، و مالکیت وسایل تولیـد
ـی هـر  ها تناقضی با ویژگـی همچنین مؤید این واقعیت بود که این قانون

ّ
هـای مـل

 کشور ندارند، بلکه حّتٰی ارتباط دیالکتیکی با آنها دارند.
های انـقـالبـی نشـان داد کـه  انقالب پرتغال نیز مانند دیگر روندهای دگرگونی

برداری کرد؛ انـقـالب کـردن از روی  ها را از روی یکدیگر نسخه شود انقالب نمی
ای بـرای انـقـالب  های راهنما ممکن نیست؛ این طور نیست که انگار نقشه جزوه

وجود دارد که واقعیت باید خود را با آن تطبیق دهد؛ طبیعی است که برای ساختـن 
 هایی متفاوت نیاز است. حل های متفاوت، به راه جامعٔه نو، در وضعیت

ناپذیر آن با مسئلٔه طبقات را نیز  انقالب پرتغال اهمیت مسئلٔه ملی و رابطٔه جدایی
ت
ّ
ها و نقش تعیین کنندٔه آنها در دستیابـی  برجسته کرد، و به این ترتیب، اهمیت مل

های اجتـمـاعـی و  به حقوق اجتماعی و دفاع از این حقوق، و پیش راندن دگرگونی
 ها را تأیید کرد. فرایند رهایی خلق

انقالب آوریل این واقعیت را برجسته کرد که چهار وجه اصلی دموکراسی، یعـنـی 
ناپذیـر و  های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن، از یکدیگر جدایی وجه

ـی  تکمیل کنندٔه یکدیگرند، همان
ّ
طور که رابطٔه آنها با استقالل و حـاکـمـیـت مـل

ها و حقوق، و برقراری  در انقالب پرتغال، به دست آوردن آزادی ناپذیر است. تفکیک
های بـزرگ  دموکراسی سیاسی، از برچیدن بساط قدرت اقتصادی و سیاسی شرکت

ناپذیر بـود. در واقـع وقـتـی کـه  داران بزرگ (التیفوندا) جدایی انحصاری و زمین
های کودتایی ضدانقالب مواجه  ها، خرابکاری و کارشکنی و تالش انقالب با توطئه

شد، خوِد همان دستاوردها عاملی حیاتی در دفاع از جوانـٔه آزادی و دمـوکـراسـی 
هـای آن، و زادٔه سـرشـت  انقالب پرتغال، که زادٔه شرایط پرتغال و ویـژگـی بودند.

یک دولت تروریستی انحصارها ” دیکتاتوری فاشیستی حاکم در پرتغال، یعنی وجود 
بـود، اگـرچـه  “ داران بزرگ (التیفونـدا) (در همکاری با امپریالیسم خارجی) و زمین

دموکراتیک نبود، ولی انقالب سوسیالیستی هم نبود. سیمـای  - یک انقالب بورژوا
خوِد انقالب پرتغال آن بود که سرشت ضدانحصاری و ضدامپریالیسـتـی،  منحصربه

و نیز هدف سوسیالیسم، هر دو در آن وجود داشت، و الـبـتـه نـه در تـنـاقـض بـا 
ای بـودنـد کـه بـا  ای دیالکتیکی با یکدیگر؛ مانند دو مرحله یکدیگر، بلکه در رابطه

ی و  وجود اینکه از یکدیگر متمایز بودند، ولی یکدیگر را کامل می
ّ
کردند. انقالب مل

های مرحلٔه انقالب سوسیالیستی نیـز بـود.  هایی داشت که هدف دموکراتیک هدف
ی و دموکراتیک خود جزئی از مبـارزه در راه 

ّ
به عبارت دیگر، مبارزه برای انقالب مل

ح - مردم” ائتالف سوسیالیسم بود. 
ّ
برندٔه فراینـد  نیروی پیش “ جنبش نیروهای مسل

های اجـتـمـاعـی  انقالبی بود؛ ائتالفی ضدانحصاری و ضدامپریالیستی بود که الیه
ای از مـردم پـرتـغـال را در بـر  گسترده

  13ادامه  در صفحه  گرفت. می
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های  مانند سایر فرایندهای انقالبی، در انقالب پرتغال نیز این اقدام
گـیـری سـاخـتـارهـای  ها بود که همیشه از روند تصمیم خالقانٔه توده

های انقـالبـی  قدرت سیاسی جلوتر بود، و همین امر در روند دگرگونی
ی کردن

ّ
ها، به دست گرفتن مدیریـت تـوسـط کـارگـران، یـا  مانند مل

اّما با وجود آنکه کارگران و  اصالحات ارضی، عاملی تعیین کننده بود.
ای شـدنـد،  مردم پرتغال موفق به انجام تغییرهای مهـم و گسـتـرده

نتوانستند قدرت انقالبی خود را اعمال کنند و حکومتی دموکـراتـیـک 
متناسب با این تغییرها ایجاد کنند، و این امر مؤّید این واقعیـت اسـت 

 ها است. موضوعی مرکزی در تمام انقالب “قدرت دولتی”که 
های فراوانی روبرو شـد،  انقالب پرتغال از همان آغاز راه با دشواری

هـای  از جمله خرابکاری اقتصادی و کودتاهای ارتجـاعـی، انشـعـاب
جـنـبـش نـیـروهـای ” متعدد در درون نیروهای انقالبی و در درون 

ح
ّ
هـای آن بـا  های حزب سـوسـیـالـیـسـت و ارتـبـاط ، فعالیت“ مسل

چپ، و فشارهـا و  های ماورای های گروه ترین محافل، اقدام ارتجاعی
ند شدن و سرانجام متوقـف  دخالت

ُ
های امپریالیسم، که همه سبب ک

شدن فرایندهای انقالبی شد. نخستین دولتی که حزب سوسیالیسـت 
راستی تشـکـیـل داد، بـا وجـود  در اتحادی عملی با نیروهای دست

ای که کارگران و مردم پرتغال کردند، روند تـحـّول را  مقاومت و مبارزه
و   داری معکوس و آن را به فرایند ضـدانـقـالبـی بـازگشـت سـرمـایـه

مالکان و امپریالیسم تبدیل کرد، و پرتغال را به وضعیـت بسـیـار  بزرگ
 دشواری کشاند که اکنون کشور در آن قرار دارد.

داری کالن، با استفاده از نیروهای سوسیـال دمـوکـرات و  سرمایه
 ٢٨راستی و  های دست سال اعمال سیاست ٣٨راستی، در طی  دست

داری اروپایی در قالب جامعٔه اقتصادی اروپـا  سال همگرایی با سرمایه
های بزرگ انحصاری و بازگشت آنـهـا  و اتحادیٔه اروپا، بازسازی شرکت

به سلطٔه اقتصادی و سیاسی را ترویج کرده، و به حقـوق کـارگـران و 
حقوق اجتماعی مردم تجاوز کرده است. حکومت دموکراتیک از بـیـن 

های واپسگرایانه و ارتجاعی رایج و پسنـدیـده  رفته است. اکنون ارزش
ی تابع و قربانی منافع خارجی شده است. ضربه زدن  شده

ّ
اند. منافع مل

وقفه و مستمر به قانون اساسی پرتغال و حاکمیـت دمـوکـراتـیـِک  بی
قانون به سیاستی دائمی تبدیل شـده اسـت، کـه بـرای حـکـومـت 
دموکراتیِک مبتنی بر قانون اساسی و نیز برای استقالل و حاکـمـیـت 

ی خطری جّدی محسوب می
ّ
 شود. مل

انقالب آوریل انقالبی ناتمام بود. با وجود دستاوردهای انـقـالب از 
تـدریـج  لحاظ پیشرفت تاریخی، بسیاری از دستاوردهای عمدٔه آن بـه

نابود شد. ولی دستاوردهای دیگری، ولو به صورت ضعیف و تـهـدیـد 
شده، امروزه هنوز در زندگی روزانٔه مردم پرتغال به حیات خـود ادامـه 

آنچه در پرتغال رخ داد، فرایندی انقالبی بود چون کـه بـر  دهند. می
های مردم پرتغال منطـبـق بـود.  نیازهای عینی جامعٔه پرتغال و آرمان

اند کـه ریشـٔه  هایی ها و ارزش میراث آن انقالب، دستاوردها و تجربه
عمیقی در جامعه دارند، و در حال و آینده پرتغال به زندگی خود ادامـه 

گوییـم) کـه  دهند و خواهند داد؛ و این چیزی است (و با تأکید می می
تعیین کننده و شاخص وضعیت کنونی پرتغال است. برنامـٔه کـنـونـی 

  “دموکراسی پیشرفته”حزب کمونیست پرتغال برای برقراری یک 
ً
دقیقا

از دل همین واقعیت بیرون آمده است. این برنامه در کنگرٔه نـوزدهـم 
ش] بازبینی شد و تغییرهایی در آن داده ١٣٩١[   ٢٠١٢حزب در سال 

هـای آوریـل در  یک دموکراسی پیشرفته؛ ارزش” شد، و عنوان جدید 
 برای آن انتخاب شد. “آیندٔه پرتغال

هـا  حزب کمونیست پرتغال در روند مبارزه برای پایـان دادن بـه ده
و  “ چـپ” های راسـتـگـرایـانـه، بـرای َبـدیـلـی  سال اجرای سیاست

دمـوکـراسـی ” تـوانـد راه را بـرای  رزمـد کـه مـی دوستانه مـی میهن
های انـقـالب آوریـل را بـه  ای باز کند که قادر است ارزش “ پیشرفته

عیار از مبارزه در راه سوسیالیسم، در آیندٔه  ای تمام صورت جزء و مؤلفه
موفقیت در این راه و در تحقق این َبدیـل، مسـتـلـزم  پرتغال بگنجاند.

تشدید و توسعٔه مبارزٔه کارگـران و مـردم، و مسـتـلـزم هـمـگـرایـی 
تـر  دوستان، و یک حزب کمونیست پرتـغـال قـوی ها ومیهن دموکرات

 است.
 

و  ،»بریکس«رژیم والیت فقیه، کشورهای گروه  ادامه  سمينار بين المللي  ...

 “خِط لولٔه صلح“سرنوشِت 

ای که با چگونگِی مناسبات با غـرب و در  دنبال توافق ژنو و روند حل پرونده هسته به
ها و موضوع صادرات نفت و گـاز ایـران  است، لغِو تحریم  درجه نخست آمریکا گره خورده

فقیه و آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز ژاپن بدل  های رژیم والیت ترین عرصٔه همکاری به مهم
گذارِی انحصارهای امپـریـالـیـسـتـی در  های انتقال نفت و گاز، سرمایه است. راه  گردیده
ها، بحث برانگیزترین و  های نفت و گاز ایران، نوع و محتوای قراردادها، و جز این میدان
هـای  انـد. یـکـی از طـرح های حکومت و دولت روحانـی ترین اولویت حال اصلی درعین

راهبردی (استراتژیک) و بسیار پراهمیت صدور گاز ایران به جهان، خِط لولٔه موسـوم بـه 
 صلح است که درابتدا قرار بود گاز ایران را به هند صادر کند.

های میان جـمـهـوری  اختالف بر سر مسیِر این خط لولٔه راهبردی، همواره جزو چالش
اسالمی و هند بوده و هست. هند با انتقال خط لوله از مسیِر پاکستان مخالفـت کـرده و 
خواستار احداث خط لوله از مسیِر دریا به هند است. در مقابل، جمهوری اسالمی بر پایـٔه 

اسالمیستی و نیز بنا بر تعریف دکترین امنیت ملی خود، در رشـد و گسـتـرش  تفکر پان
ارتباط با غرب و کشورهای همسو با آن، بر احداث خط لوله گاز از مسیِر پاکستان اصـرار 

بـرآورد کـارشـنـاسـان  ورزد. طرِح هند برای انتخاب مسیِر دریایی حـتـی بـه ورزیده و می
لحاِظ تامـیـن مـنـافـع مـالـی و  جمهوری اسالمی، صرفه اقتصادی برای ایران دارد. به

هـای مـهـم  گذاری در بستر دریا نیز، هند موافقت برخی شـرکـت آوری الزم برای لوله فن
بـود. شـرکـت   اسپانیا را جـلـب کـرده “ ریسول“روسیه، و  “گازپروم“ایتالیا،  “انی“مانند 

ها در احداث خط لوله نـفـت و گـاز در دریـاسـت.  از مشهورترین شرکت “ انی“ایتالیایی 
لـحـاظ اقـتـصـادی و   هرروی، سران حکومت ایران با این طرح که برای میهن ما بـه به

سیاسی، کسب موقعیت برتر در بازار جهانی گاز، و نیز جایگاه ژئوپلـتـیـک (جـغـرافـیـای 
بـر  -بود، مخالفت کردند، و اکنون خط لولٔه صلح سیاسی)، بسیار پراهمیت و با ارزش می

ایـن  کشیـده شـد تـا بـه “ عمان“سمت کشور  به“  هند“جای  به -پایٔه طرِح دولت روحانی
هـای سـیـاسـی در  اتکا در عرصٔه تحول ِترتیب گاز ایران، درحکم جایگزینی معتبر و قابل

شـهـریـورمـاه،  ١۶صادر شود. خبرگـزاری،  “ اتحادیٔه اروپا“روابط میان روسیه و اروپا، به 
داد: "تدوین سناریوهای جدید گازی در قارٔه سبز (اروپا)، توافق با عمان به منظـور  گزارش

امتداد خط لوله صلح به جای هند به سواحل دریای عمان (و کشور عمان)، خـط لـولـه 
جای هند به عمان رسید." در ادامه این گزارش، آمده است: "با توجه به بـرنـامـه  صلح به
میلیون متر مکعبی افزایش تولید گاز از پارس جنوبی تا سال آینده، ایران از  ٢٠٠افزایش 

میلیون مترمکعب گاز بـه کشـورهـای اروپـایـی  ۵٠ظرفیت دست کم صادرات و انتقال 
شـود و ایـن  عمانی ثبت می -برخوردار است. ... شرکت مشترکی با سهام مساوی ایرانی

شرکت کار بازاریابی و عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری خط لوله انتقال گاز به عـمـان 
 گیرد." (برای اروپا) را برعهده می

بـود: "شـرکـت گـاز   شهریورماه، در گزارشی نـوشـتـه ٨ازسوی دیگر خبرگزاری مهر، 
همزمان با تدوین دو مسیر خط لوله بر انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به کشـورهـای 

های ضربتی [دقـت کـنـیـد: ضـربـتـی] بـرای  عضو اتحادیه اروپا در سال جاری، طرح
 گیرد." برداری قرار می افزایش ظرفیت انتقال گاز به ترکیه (و اروپا) در مدار بهره

ِویژه در زمینـٔه انـرژی و  آنچه در درجه اول از همکارِی راهبردی میان هند و ایران، به
این معنی کـه، جـمـهـوری اسـالمـی  شود، ماهیِت سیاسی دارد. به انتقال گاز، مانع می
احیاِی مناسبات با امپریالـیـسـم، راهـبـرِد (اسـتـراتـژِی) خـود را در   براساس سیاست

های بازاِر انرژی (نفت و گاز)، همسو و هماهنگ با سیاست آمریکا و اتحادیه اروپـا  معادله
کند. تصور کنید که گاز ایران به هنـد، عضـوی از بـلـوک کشـورهـای  تعریف و اجرا می

شده میان چین و  رسید، باتوجه به منابع گاز روسیه و قراردادهای بسته می ، اگر”بریکس“
های جهـانـی،  در چه موقعیت برتری در معادله “ بریکس“روسیه در زمینٔه گاز، کشورهای 

گرفتند. صادرات گاز به اروپا از  خصوص در دسترسی و استفاده از منابع انرژی، قرار می به
تواند دربرگیرندٔه منـافـع مـلـی کشـور، در  خواهِی آنکارا، نمی مسیر ترکیه، با توجه به باج

تواند و باید درکنار صادرات گاز به هند و شرِق آسیا، گاز  خطوط عمدٔه آن، باشد. ایران می
اش را از مسیرهای مطمئن دیگری به اروپا نیز صادر کند، و موقعیت خود را در  صادراتی
المللی تحکیم بخشد.  علت مخالفت با امتـداد خـط  های اقتصادی و سیاسی بین معادله

شـده در  استراتژیک (راهبردِی) اشـاره لوله صلح به هند، فقط بر اساس مضمون سیاسی
باال است. فروِش گاز به هند برای میهن ما هم ازنظر اقتصادی و مـالـی و هـم ازنـظـر 

هـای  العاده با ارزش است، و جایگاه کشورمان را در مـعـادلـه سیاسی و امنیت ملی فوق
فقیه، در ستیز با منافع ملی و حقوق راستین مـردم  کند. رژیم والیت المللی تقویت می بین

 کند! ایران، عمل کرده است و عمل می
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 چین و نهادهای مالی 

 المللی نوین بین

 ٢۵های امپریالیستی بزرگ جهان از  داری جهان و قدرت نظام سرمایه
سال پیش که رقیب آنها در کشورهـای سـوسـیـالـیـسـتـی سـابـق اروپـا 

قطبـی  تک “ نظم نوین” فروریخت، تا کنون همچنان در پی حفظ و تقویت 
ت
ّ
های جهانند. اّما امروزه اوضاع اقتصادی جهان  خود و تحمیل آن به مل
قـطـبـی  ای شده است کـه سـلـطـٔه تـک های عمده دستخوش دگرگونی

مجموعٔه امپریالیسم به سرکردگی ایاالت متحد آمریکا و اتحادیٔه اروپـا را 
گـری  به چالش کشیده است. چشمگیرترین عامل مـؤثـری کـه سـلـطـه

پیمانانش در اروپا را بـه چـالـش کشـیـده  نظامی آمریکا و هم-اقتصادی
هـای مـردمـی و دمـوکـراتـیـک در  است، رشد مقاومت مردم و جنبـش

ای دیـگـر،  نیافته و در حال توسعه اسـت. در جـبـهـه کشورهای توسعه
تـوان  گیرد که از جمله می ها صورت می هایی نیز در چارچوب دولت تالش

یی در آمریکـای التـیـن و  های منطقه ها و پیمان گیری سازمان به شکل
آفریقا برای رها کردن کشورهای عضو از سلطٔه اقـتـصـادی بـالمـنـازع 

 “ بـریـکـس” گیری گروه کشورهای  ویژه شکل آمریکا و اتحادیٔه اروپا، و به
(برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) اشـاره کـرد. رشـد 

ی مجموعٔه کشورهای 
ّ
در ده سـال گـذشـتـه  “ بریکس” تولید ناخالص مل

درصد بوده است، در حالی که رشد کشورهای پـیـشـرفـتـٔه  ٣٠٠بیشتر از 
درصد بوده اسـت. در ایـن مـیـان،  ۶٠صنعتی دنیا در همین مدت فقط 

جمهوری خلق چین به رهبری حزب کمونیست این کشور، که امـروزه از 
ای در  های گوناگون به قدرتی جهانی تبدیل شده است، نقش عمده جنبه

کند.  روزنامه تایمز مالی (فابننشیال تـایـمـز)کـه  المللی بازی می امور بین
مورد رجوع و قبول مراکز  عمده اقتصادی و نهادهای مالـی کشـورهـای 

آبان ماه در مقاله ای تحت عـنـوان "چـیـن  ٩سرمایه داری است، در روز 
را به چالش می کشد" به پاره ای از حـقـایـق  “ برتن وودز” جهان نهادهای 

در این رابطه پرداخته و نگرانی محافل سرمایه داری را فاش کرده اسـت. 
{برتن وودز به نهادهای مالی جهان سرمایه داری از جمله بانک جهانی و 

و در خاتـمـه   ١٩۴۴صندوق بین المللی پول اطالق می شود که در سال 
جنگ جهانی دوم پایه گذاری شدند.} این روزنامه با نگرانی تائید می کنـد 
که امکانات عظیم اقتصادی چین می تواند بدیل مناسب و جذابی را برای 
حمایت از کوشش های کشورهای قابل توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای 
التین برای بیرون آمدن از بحران های ساختاری و چرخه وابستـگـی بـه 

 نهادهای وابسته به امپریالیسم مطرح کند.   
گذشته از قدرت تولیدی عظیم جمهوری خلق چین که موجب شده بـه 

را بدهند، قدرت مالی ایـن کشـور نـیـز امـروزه  “ کارخانٔه جهان” آن لقب 
توان آن را نادیده گـرفـت. چـیـن  عاملی است که در معادالت جهانی نمی
(واحـد پـول چـیـن،  “ بی مین ِرن” اکنون در صدد ایجاد یک منطقٔه ارزی 

RMBخوانند) و ایجاد وزنٔه تعادلی در بـرابـر  ، که گاهی آن را یوآن نیز می
دالر آمریکاست که از پایان جنگ جهانی دّوم تا کنون بـر نـظـام مـالـی 

ط بوده است. برای این منظور، چین کشورهای دیگر را به  بین
ّ
المللی مسل

شـان (از  و انباشت آن در ذخایر ارزی RMBتجاری و مالی با ارز   معاملهٔ 
کند. آمار دو سـال  گذاری در اوراق بهادار) تشویق می جمله برای سرمایه

هـای  پـیـشـرفـت “ مـودی” گذاری مثل  های خدمات سرمایه اخیر سازمان
دهد. طرح دیـگـر چـیـن، ایـجـاد  توجهی را در این زمینه نشان می قابل

ای اسـت کـه امـروزه بـا  های چندجانبه هایی به موازات سازمان سازمان
گـذارنـد (از  هایی که به سود خود مـی شرط استفاده از قدرت مالی و پیش

سـازی، حـذف  جمله شرط اصالحات یا تعدیـل سـاخـتـاری، خصـوصـی
های توسعٔه  گیرنده) طرح کردن بازار و... در کشورهای وام “ آزاد” ها،  یارانه

انـد. بـرای  جهانی در کشورهای در حال توسعه را در مهار خـود گـرفـتـه
بـا  “ بانک تـوسـعـٔه نـویـن” به ایجاد  “ بریکس” نمونه، تصمیم کشورهای 

میلیارد دالر و ایجاد صندوق ذخیرٔه اضطراری، که در نشـسـت سـران  ١٠٠سرمایٔه 
این گروه در برزیل در تیرماه امسال اعالم شد، در واقع اقدامی است بـرای ایـجـاد 

جویـانـه،  های تحمیلی مداخله شرط سازمانی مالی با شیؤه کار متفاوت و بدون پیش
ای دیـگـر مـثـل  المللی پول و نهادهای منطقه در برابر بانک جهانی و صندوق بین

عالوه، چـیـن در  ای دارد. به بانک توسعٔه آسیایی که ژاپن در آن سهم و وزن عمده
بـرای وام دادن بـه  “ بانک توسعٔه سازمان همـکـاری شـانـگـهـای” تدارک ایجاد 

کشورهای در حال توسعه است. این سازمان در حال حاضر متشکل از شش عضـو 
-اقتصادی-آسیا است که با یکدیگر وارد یک پیمان سیاسی-اصلی در منطقٔه اروپا

یک کشور آسیایی، از جمله  ٢١ترین اقدام در این زمینه، توافق  اند. تازه نظامی شده
بـانـک ” چین و هندوستان، در دّوم آبـان مـاه امسـال در پـکـن بـرای ایـجـاد 

میلیارد دالر است که  ١٠٠ای بیش از  ) با سرمایهAIIB) “گذاری زیرساختی سرمایه
رقیبی برای بانک جهانی و بانک توسعٔه آسیایی خواهد بود. کار این بانک، که چین 

هـای  پیشنهاد ایجاد آن را داده است، وام دادن به کشورهای متقاضی برای طـرح
هایی که قرار است روی کمربند اقـتـصـادی جـادٔه  زیرساختی است، از جمله طرح

 ابریشم اجرا شود.
شـونـد،  اند و می ای که با حضور فعال چین ایجاد شده فعالیت نهادهای مالی تازه

را تـا حـد  “ واردات چـیـن-بـانـک صـادرات” و  “ بانک توسعٔه چیـن” قدرِت عمل 
واردات چین فقط در دو سال اخیر -توجهی افزایش خواهد داد. بانک صادرات قابل

میلیارد دالر اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده است که بیشـتـر از  ۶٧٠در حدود 
واردات آمریکا در هشت -های بانک صادرات نامه ها و بیمه ها و ضمانت مجموع وام

 دهٔه گذشته است.
شود این است که انگیزٔه به وجود آوردن نهادهای مـالـی  روشنی دیده می آنچه به

ای که چین (به دلیل رهبری حزب کمونیست و توان مالی عظیم این کشور) در  تازه
ایجاد آنها مشارکت و نقش عمده داشته است، نارضایتی کشورهای در حال توسعـه 

الـمـلـلـی پـول اسـت.  نسبت به کارکرد نهادهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین
الـمـلـلـی  ویژه نسبت به کارکرد صندوق بیـن بسیاری از کشورهای در حال توسعه به

و تـعـدیـل  “ اصالح بازار” هایی برای  شرط اند که برای وام دادن، پیش پول معترض
دهد که بیشتر  کند که تجربه نشان می ساختاری به کشورهای متقاضی تحمیل می

عامل ادامٔه فقر کشورهای فقیر بوده است، نه موجب کاهـش فـقـر در آنـهـا. در 
شود، و بـا شـروع فـعـالـیـت  دنیایی که قدرت مرکزی چین در آن هرچه بیشتر می

کـار جـهـان  نهادهای مالی جدیدی که به آنها اشاره شد، نهادهای مـالـی کـهـنـه
تردید مجبور خواهند شد در شیوه و شرایط کار خود تغییرهایی بدهند.  قطبی بی تک

هـای اقـتـصـادی  بندی حضور کشورهای قدرتمندی مثل جمهور خلق چین و گروه
های چندجانبٔه محلـی و نـهـادهـای  گیری پیمان ، و شکل“ بریکس” پرقدرتی مثل 
آمریکا و مـتـحـدانـش را  “نظم نوین جهانی ”قطبی  های سلطٔه تک مالی تازه، پایه

های یک توازن اقتصادی دو یا چندقطبی را فراهم آورده  سست کرده است و زمینه
  است.
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 ادامه انتخابات ریاست جمهوری ...

های دولت حزب کارگـران  مصّمم به مقابلٔه جّدی با نابرابری است. یکی از برنامه
جمهوری لوال داسـیـلـوا آغـاز شـد، تـأمـیـن  که اجرای آن در دورٔه اّول ریاست

کمـک ” های مستقیم رفاهی به تنگدستان برزیل تحت برنامٔه  اجتماعی و کمک
میلیونی برزیل را در بر  ٢٠٠پنجم جمعیت  است که در حدود یک “ هزینٔه خانواده

های چریکـی  گیرد. دیلما روِسف، که در دوران جوانی و دانشجویی جزو گروه می
تـا  ١٣٣٣هـای  مارکسیست بوده است که با دیکتاتوری نظامی حاکم بین سـال

اقتـصـادی را -های اجتماعی کردند، کاهش نابرابری در برزیل مبارزه می ١٣۵٣
ای  های دولت خود قرار داده است. او چند ماه پیش در مصاحـبـه در صدر برنامه

زندگی کردن در دیکتاتوری خیلی دشوار است. دیکتاتـوری رویـاهـای ” گفت که 
کند. و وقتی که آدم حق نداشته باشد حرف خودش را بزند یـا  شما را محدود می

شود مـخـالـفـت بـا  یافته داشته باشد، هر تفاوت نظری می های سازمان تالش
گویـد:  او که در دهٔه پنجاه سه سال حبس و شکنجه شده بود، می “ دیکتاتوری.

ام که اقدام به شکنجه در نهایت منجر به نابـودی نـهـادهـایـی  من هرگز ندیده” 
اند... ما در برزیل با ساختن دموکراسـی،  نشود که در شکنجه کردن دست داشته

 “ دستگاه شکنجه را برچیدیم.
سـال  ١٢شـود، در  برزیل که جزو کشورهای با درآمد متوسط محسوب مـی

های بزرگی برای مدرن کردن سریع کشور و فقرزدایی میلیونی اجرا  گذشته طرح
سالی که حزب کارگران در برزیل قدرت دولتی را بـه دسـت  ١٢کرده است. در 

پنجم جـمـعـیـت  میلیون برزیلی، یعنی در حدود یک ۴٠داشته است، نزدیک به 
میلیون برزیلی از لحاظ درآمد و  ۴٢اند و  کشور، از زیر خط فقر بیرون آورده شده

اند. دیگر دستاورد بزرگ دولـت حـزب  باال رفته“  طبقٔه متوسط” سطح زندگی به 
هـای  ترین میزان در دهه کارگران، کاهش بیکاری بوده است که اکنون در پایین

بـه  ١٣٨٢درصد در سـال  ١٣٫١به طوری که در سیری نزولی، از   اخیر است،
رسید. بر اساس آمار رسمـی کشـور، در حـال  ١٣٩٣درصد در میانٔه سال  ۴٫٣

 درصد است. ۴٫٩حاضر میزان بیکاری در حدود 
 

 ها دشواری
های اجتماعی برزیل، مسئلٔه فساد اداری است که در روزهای  یکی از دشواری

های اجـتـمـاعـی  ای در جامعه و در شبکه پیش از انتخابات مورد بحث گسترده
هـای گـونـاگـون، از  برزیل بود. حّتٰی آسیو نوز هم که خود در مـعـرض اتـهـام

اش عـلـیـه  خواری قرار دارد، در تبلیغ انتخـابـاتـی آزاری تا فساد اداری و رانت زن
های نـظـارتـی  دیلما روِسف از مسئلٔه فساد اداری استفاده کرد. برقراری سیستم

های دولت خانـم روِسـف بـوده اسـت.  سازی یکی دیگر از برنامه شدید و شفاف
های دولتی به فاصلٔه  های دولت فدرال و معامالت و خرید و فروش انتشار هزینه

هـای مـقـابـلـه بـا فسـاد و  ساعت روی سایت اینترنتی دولت، یکی از راه ٢۴
های عمـدٔه دولـت بـرزیـل  خواری بوده است. نیروی پلیس نیز یکی چالش رانت

هایی که مـجـرمـان اسـتـفـاده  است. خانم روِسف استفادٔه پلیس از همان روش
هـایـی بـرای اعـمـال  حل داند و دولت او در پی یافتن راه کنند را درست نمی می

 خواهی از آن است. نظارت بیشتر بر نیروی انتظامی و مسئولیت
(  ٢٠٠٨داری جـهـانـی در سـال  موج سنگین بحران اقتصـادی سـرمـایـه

تأثیر نبوده و موجب کـاهـش رشـد آن شـده  ش) نیز بر اقتصاد برزیل بی١٣٨٧
های اخیر، کاهش قیمت نـفـت اسـت  های برزیل در ماه است. از دیگر دشواری

رغـم کـاهـش  که یکی از صادرات عمدٔه برزیل و منبع درآمد این کشور است. به
هـا و خـدمـات  های دولت در بـهـبـود زیـرسـاخـت فقر در برزیل، و همٔه تالش

ونقل در حد  اجتماعی همگانی، هنوز بهداشت و درمان، آموزش و خدمات حمل
آید، زحمتـکـشـان  ها برمی های رسانه مناسب نیست. ولی این طور که از گزارش
پیش از به   “ حزب سوسیال دموکرات” برزیل که وضعیت زندگی در دورٔه حکومت 

را به یاد دارند، و بهبود وضع زندگی خود و حاصل  “ حزب کارگران” قدرت رسیدن 
کمک هـزیـنـٔه ” های لوال و روِسف مثل  های رفاهی اجتماعی دولت مثبت برنامه

اند، به حفظ دولت حزب کارگران و بهبود اوضاع زیر رهبری ایـن  را دیده “ خانواده
اینها، خانم دیلما روِسف و دولـت او در دورٔه   حزب گرایش دارند. با وجود همهٔ 

ویـژه آنـکـه در پـارلـمـان نـیـز  چهار سالٔه بعدی کار سختی در پیش دارند، بـه
تواند نیروی خـود  اپوزیسیونی متشکل از چندین حزب کوچک وجود دارد که می

 را در اختیار راستگرایان قرار دهد.

 
 خطر کودتای نظامی

روشن است که پیروزی دیلما روِسف برای محافل راستـگـرای بـرزیـل و 
خـوشـایـنـد “  بازار آزاد”داری و  و محافل مالی و بانکی جهان سرمایه  جهان،

نبوده است، چون پس از اعالم خبر پیروزی او، روز دوشنبه شـاخـص بـازار 
فت کرد. صاحبان 

ُ
بورس برزیل و نرخ برابری پول برزیل در برابر دالر آمریکا ا

المللی امیدوار بودند که آسـیـو ِنـِوز بـرنـدٔه  های بزرگ برزیلی و بین شرکت
های راستگرایانٔه بازار آزاد است. انتـخـاب  انتخابات شود که هوادار سیاست

توانست خطر بیرون بردن برزیل از گروه اقتصادهای نـوظـهـور  شدن ِنِوز می
را بـه  “ ائتالف پاسـیـفـیـک” و وارد کردن آن به بلوک  “ بریکس” کشورهای 

دنبال داشته باشد که شامل کشورهایی مثل کلمبیا و مکـزیـک اسـت کـه 
آید که مـخـالـفـان  های راستگرا در آنها حاکم هستند. ولی به نظر می دولت

اند. بر اسـاس خـبـری  حزب کارگران دست از تهاجم به هر قیمتی برنداشته
آبان منتشر کرد، حـزب کـارگـران  ٨شنبه  که خبرگزاری پرسنا التینا روز پنج

برزیل در یک یادداشت مطبوعاتی هشدار داده است که مخالفان او و دولت 
که حاضر به پذیرش نتیجٔه انتخابات اخیر نیستند، در صدد برانگیختن یک 

(  ١٩۶۴کودتای نظامی با حمایت آمریکا هستند، مانـنـد کـودتـای سـال 
را سـرنـگـون کـرد.  “ حزب کار برزیل” ش) که دولت منتخب مردم از ١٣۴٣

طبق گزارش حزب کارگران برزیل که در رسانه های کوبا انعکاس پیدا کرد، 
 از سـوی  -پس از اعالم خبر پیروزی دیلما روِسف، صـدهـا پـیـام

ً
ظـاهـرا

بوک ارتش برزیل فـرسـتـاده شـد کـه  به صفحٔه فیس -هواداران آسیو ِنِوز
هـای  خواستار مداخلٔه ارتش در حاکـمـیـت بـودنـد. در مـیـان ایـن پـیـام

فـقـط مـداخـلـٔه ” شـود:  هایی از این قبیل دیده مـی کننده، عبارت تحریک
ح می

ّ
کمک. ” ، “ تواند میهن ما را که در خطر است نجات دهد نیروهای مسل

خواهیم که شما قـدرت را بـه  ما می” ، “ ما به کمک شما [ارتش] نیاز داریم
کند که تحریک به کـودتـا  یادداشت حزب کارگران اشاره می .“ دست بگیرید

طـور  شود. همان علیه دموکراسی، مطابق قانون جرم و جنایت محسوب می
ویژه ابرقدرت آمریکـا  که تاریخ معاصر نشان داده است، سرمایٔه جهانی، و به

ی مترقی از هیـج  اش، برای متوقف کردن جنبش و هواداران محلی
ّ
های مل

 ای روگردان نیستند. وسیله
 

 نمایندگان کمونیست در دولت
در جریان انتخاباِت استانی، یک نمایندٔه حزب کمونیست برزیل نیز بـرای 
نخستین بار در تاریخ برزیل به مقام استانداری مارانهایو برگزیده شد. رفـیـق 

 به مدت 
ً
سال عضو کنگـرٔه نـمـایـنـدگـان از حـزب  ۴فالویو دینو، که قبال

درصد آرا در بـرابـر  ۶۴کمونیست بود، توانست با به دست آوردن نزدیک به 
ای  سالٔه الیگارشی سیاسـی ۵٠درصد رأی رقیِب راستگرایش، به سلطٔه  ٣۴

عالوه، حزب کمونیست برزیل در  که در این استان حاکم بود پایان دهد. به
 ٢۵نمایندٔه کمونیست بـه پـارلـمـان فـدرال، و  ١٠این انتخابات توانست 

 های استانی بفرستد. کمونیست به پارلمان  نمایندهٔ 
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 ١٣جمهوری برزیل که در روز  پس از آنکه در دور اّول انتخابات استانی و پارلمان و ریاست 
درصـد  ۵٠جمهوری برزیل نتوانستند حداقل  یک از نامزدهای ریاست مهرماه برگزار شد هیچ

جمهوری به دور دّوم کشیده شد کـه در روز  آرا را به خود اختصاص دهند، انتخابات ریاست
جـمـهـور  آبان ماه برگزار شد. رقابت در دور دّوم میان خانم دیلما روِسـف، رئـیـس ۴یکشنبه 

، و آقای آسیو ِنِوز، وکیل کنونی مجلس سنای برزیل و صـدر “ حزب کارگران” کنونی برزیل از 
 ۴١٫۶برزیل بود که در دور اّول بیشتر از بقیٔه نامزدها (به ترتیـب   “ حزب سوسیال دموکرات” 

حـزب ” کـار از  درصد) رأی آورده بودند. در دور اّول، مارینا سیلوا نمایندٔه محـافـظـه ٣٣٫۶و 
سّوم شد. در دور دّوم انتخابات و در رقابتی نزدیک، مردم برزیل بیشترین رأی “  سوسیالیست

درصـد  ۴٨٫۵٢درصد آرا (در مقابـل  ۵١٫۵۶را به خانم روِسف دادند و او با به دست آوردن 
جمهوری برزیل برگزیده شد. بخش اعظم نـیـروهـای  برای آقای ِنِوز) برای بار دّوم به ریاست

حزب سوسیالیسِت خانم سیلوا در دور دّوم انتخابات از آسیو ِنِوز حمایت کردند و آرای خود را 
“ کـارگـران” ها ریختند. با وجود این، دیلما روِسف، نامزد حزب چپگـرای  به نام او به صندوق

جمهور برزیل برگزیده شـد کـه در چـارچـوب  برای یک دورٔه چهار سالٔه دیگر در مقام رئیس
از حمایت فعاالنٔه حزب کمونیست برزیل و اعضای آن نیز بـرخـوردار  “ با قدرت مردم” ائتالف 

آغاز شد کـه لـویـیـز  ١٣٨١در برزیل از سال  “ کارگران” بود. به قدرت رسیدن حزب چپگرای 
در این سمت ماند، تـا ایـنـکـه  ١٣٨٩جمهوری انتخاب شد و تا سال  لوال داسیلوا به ریاست

کردٔه رشتٔه اقتصاد است. مطـابـق قـانـون  جای خود را به خانم دیلما روِسف داد که تحصیل
جمهور باشد. احـتـمـال  تواند رئیس اساسی برزیل، هر شخص فقط دو دوره پشت سر هم می

، لـوال داسـیـلـوا ١٣٩٧جمهوری دیلما روِسف در سال  رود که در پایان دورٔه دّوم ریاست می
 
ً
 ١۴٣آبان، نـزدیـک بـه  ۴جمهوری نامزد کند. در انتخابات روز  خود را برای ریاست  مجددا

گیـری شـرکـت کـردنـد.  درصد جمعیت واجد شرایط) در رأی ٧٩میلیون نفر از مردم برزیل (
های برزیل بیشترین رأی را آورد، از جـمـلـه در  جالب این بود که دیلما روِسف در اکثر استان

استان مرکز فعالیت آسیو ِنِوز، که از آنجا به نمایندگی سنا انتخاب شده است. گفتنـی اسـت 
اش، به مدت هـفـت سـال فـرمـانـدار  جمهوری که دیلما روِسف تا پیش از دورٔه اّول ریاست

های غربی و جـنـوبـی  همین استان بود. بیشترین آرای ریخته شده به نام آسیو نوز در استان
تبارند. یـک نـکـتـٔه  طور عمده اروپایی تری دارد که به کشور بود که در مجموع جمعیت متول

جالب دیگر اینکه در جریان کارزارهای انتخاباتی اخیر برزیل، حجم عـظـیـمـی پـیـام روی 
 اند. میلیون برآورد کرده ۶٧٠های اجتماعی رد و بدل شد که آن را بیشتر از  شبکه

 
 های امپریالیستی ها و تالش برای استقالل از قدرت کامیابی

در آمریکای التـیـن را  “ بولیواری” های  پیروزی دیلما روِسف خیال رهبران چپگرای دولت
راحت کرد که نگران گردش به راست در برزیل در صورت انتخاب آسیو ِنِوز بودند. پیروزی ِنِوز 

هایی که نیروهای چپگرا در آمریکـای التـیـن و کشـورهـای  بود به تالش ضربٔه بزرگی می
اند. بـرزیـل  کاراییب برای فاصله گرفتن از سلطٔه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آمریکا کرده

تـریـن  ترین کشور نیمکرٔه غربی و یـکـی از صـنـعـتـی پس از ایاالت متحد آمریکا پرجمعیت
ائتالف بولیـواری مـردم ” کشورهای این منطقه و صادر کنندٔه نفت است. برزیل اگرچه عضو 

اتـحـادیـه ” (آلبا) نیست، ولی یک از اعضای کلیـدی  “ آمریکای ما
ت
ّ
 “ بازار مشـتـرک جـنـوب” (یونیسور) و  “ های آمریکای جنوبی مل

 “ جامعٔه کشورهای آمریکای التین و کـارایـیـب” (مرکوسور) و نیز 
است، که همگی به منظور همکاری متقابل این کشورها و کـمـک 
به حفظ استقالل آنها و دوری جستن از سلطٔه امپریالیستی آمریکـا 

اند. هـمـچـنـیـن،  داری ایجاد شده های بزرگ سرمایه و دیگر قدرت
ای بـه عـهـده  نیز نقش عمده “ بانک جنوب” گیری  برزیل در شکل

دارد. هدِف سازمان دهندگان این بانک این است که روزی بتوانـنـد 
المللی پول و بانک جهانی کنند. وظیفٔه  آن را جایگزین صندوق بین

هـای  های توسعـٔه شـرکـت این بانک، تأمین منابع مالی برای طرح
داری،  عضو است بدون آنکه مثل آن دو نـهـاد جـهـانـی سـرمـایـه

کشـی،  های نولیبرالی ریاضت ها و سیاست شرط اجرای نسخه پیش
را بر آنها  “ تجارت آزاد” اصطالح  زدایی و به سازی، مقررات خصوصی

تحمیل کند. برزیل در ضمن یکی از پنج عضو اقتصادهای نوظهور 
(برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریـقـای “  بریکس” کشورهای 

جنوبی) است که وزنٔه سنگینی در برابر قدرت آمریکا و اتحادیٔه اروپا 
نیز در تدارک ایجاد یک بانک توسعه   “ بریکس” شوند.  محسوب می

 برای وام دادن به کشورهای در حال توسعه است. 
خانم روِسف در سخنانی که پس از انتخابش در برابر هوادارانـش 

ها و ایجاد اخـتـالف،  جای دامن زدن به تفاوت به” ایراد کرد گفت: 
من صمیمانه امیدوارم که بتوانیم شرایط را برای اتحاد و یـگـانـگـی 

جمهوری باشم بهتر از آنچه تـا  خواهم رئیس فراهم آوریم... من می
جـمـهـور  زحمتکشان برزیل معتقدند که این رئـیـس “ ام. کنون بوده

برای تنگدستان کارهای زیادی کرده اسـت، و دولـتـی دارد کـه 

پیروزی مجدد دیلما روِسف در انتخابات 

های دولِت  ها و دشواری کامیابی -برزیل 

 “حزب کارگران”

 15ادامه  در صفحه 

 های مالی رسیده  کمک
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