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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !
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نقشه های ارتجاع برای انتخابات از نوع فرمایشی 
را باید خنثی کرد

کارگزار اصلی سازمان دهی چنین  انتخاباتی: شورای  نگهبان، شورای مرتجعان 
و مزدوران بی صالحیت ولی فقیه 

اعالمیه فدراسیون جهانی
سندیکاها بمناسبت شصتمین
سالگرد  پیروزی بر فاشیسم در

جنگ دوم جهانی

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب درباره 
برگزاری پلنوم کمیته مرکزی

ـبا آـغاز ـثـبت ـنام ـناـمزدـهای ـنـهـمـین دوره رـیاـست
جمـهوری فـعالیت ـهای انتـخاـباـتی گروه ـهای مـختلف
ـشدت ـیاـفت. ـخـبرگزاری داـنشـجوـیان اـیران (اـیـسـنا) ـبا
ـسـنـجاـنی ره اـطالـعـیه ـیی که از ـسوی ـهاـشـمی رـف ـمـخاـب
ـتـخـاـبـاـتی را ـصـادر ـشـده ـبـود، ورود او ـبه کارزار اـن
اـعالم کرد. رـفـسـنـجاـنی در اـعالـمـیه ـخود ـضـمن اـشاره
ـبه ـشراـیط ـحاد و ـبـحراـنی کـشور و ـهمچـنـین «ـشراـیط
ار ا ـشـع ا: « ـب ـحـساس ـمـنـطـقه» اـعالم کرد که ـمی آـیم ـت
ـاـیـش و ـادی، آزادی، آـس ـر آـب ـی م؛ ـمــس ـا ـه ـمه ـب «ـه
ان را ـطی ـکـنـیم و اـنـی ا ـجـه ز ـب اـلـمت آـمـی ـس ـسـتی ـم زـی ـهـم
دن ارـیخ و ـتـم راـنی و ـت ام اـی ـسـته ـن اـی ازـیم ـش ـس راـنی ـب اـی
اـیران.» اـلـبـته ـمردم ـما ـفراـموش نکرده اـند که ـبار پـیش
که رـفـسـنـجاـنی «آـمد» و ـهـشت ـسال اداره اـمور دوـلت
ـبـود ـجـز ـار داـشت ـحـاـصلـش چـیـزی ـن ـی ـت را در اـخ
ارـجی، دـهی ـخ ارد ـب ـی ـیـل ا ـم رـیب اـقـتصـادی، ده ـه ـتـخ
ون ـشدـید ـبـیش از پـیش ـمـحروـمـیت  ـمـیـلـی ـبیکاری و ـت
اق راـنی و ـهمچـنـین اداـمه حکوـمت ـترور و اـخـتـن ا اـی ـه
که رـفـسـنـجاـنی از مـهره ـها و ـسازـمان دـهـندگان اـصـلی
اـنی ـبه ـصـحـنه، پرده از ـبـخـشی ـسـنـج ود. ورود رـف آن ـب
از ـبرـنامه ـهای رژـیم والـیت فـقیه ـبرای ـبرگزاری یک
ر ـمی اـیـشی و ـضد ـمردـمی را ـب رـم اـنـتـخاـبات از ـنوع  ـف
ـصـمـیم اکی از ـت ـسـته و گرـیـخـته ـح ای ـج رـه دارد. ـخـب
وان ـن رای رد ـصالـحـیت ـمـعـین ـبه ـع ارـتجـاع حـاکم ـب

رای روی راـیط ـب اده کردن ـش ان و آـم زد اـصالح ـطـلـب اـم ـن
زدی کروـبی را اـم اـنی اـست. ـن ـسـنـج دد رـف دن ـمـج کار آـم
ـضـور ی کرد. ـح ـین چارچوب ارزـیـاـب ـم ـیـز ـبـاـیـد در ـه ـن
کروـبی ـبـهانه ـیی اـست ـبرای ـمرـتـجـعان ـحاکم ـبرای ـتاـمـین
ای ـمخـاـلف و ـبـعضـاٌ زدـه اـم ا که  ـن رح اـین ادـع امکان ـط
«اصالح طلب» نیز اجازه حضور در انتخابات را داشتند.
ان ارـتجـاع، ـب ـته روـشن اـست که شـورای نگـه اگـف ـن
اـمه هـای ارـتجـاع در رـن ردن ـب کارگزار اـصـلی ـبه پـیش ـب
اـست ـجـمـهوری اـست. ان ـنـهـمـین دوره اـنـتـخاـبات رـی ـجرـی
ر ـتـعـیـین ـصالـحـیت د که اـم ان ـمی دـه ـش رـبه گذـشـته ـن ـتـج
ا اپذـیر ـب اـتی در ـتـضاد آشکار و آـشـنی ـن اـمردـهای اـنـتـخاـب ـن
رگزاری یک رای ـب رـقی ـب ای ـمـت روـه ردم و ـنـی واـست ـم ـخ
ا اٌ آزاد ـقرار دارد. ـسران ـشورای نگـهـبان ـب ـسـبـت اـنـتـخاـبات ـن
د ـشان داده اـن ر ـبه کرات ـن اـعـمال ـخود در ـسال ـهای اـخـی
اـفع ـن ردـمی ـحـفظ ـم ار ضـد ـم اـخـت دف اـین ـس که یگاـنه ـه
اـسی ـی روهـای ـس ـی رـین ـن دادی و واپس گرا ـت ـب ـت رژـیم اـس
کـشور اـست. ـنـقش ـشورای نگـهـبان در ـجرـیان اـنـتـخاـبات
ن از ـیت ـهـزاران ـت ن دوره ـمـجـلـس و رد ـصالـح ـی ـم ـت ـهـف
ـناـمزدـهای اـنـتـخاـباـتی ـتنـها یک ـنـموـنه از کارـناـمه ـسـیاه اـین
ـورای نگوی ـش ی، ـسـخ ـن ـت ـور ـج ـوـعه اـست. حــض ـم ـمـج
ـنه ـی ده در زـم رـن ـصـمـیم گـی دی ـت راد کـلـی ان،  و از اـف ـب نگـه
ـتأـیـید ـصالـحـیت ـناـمزدـها در ـجـلـسات «اـصولگرـیان» ـبرای
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ران، پس از ودۀ اـی زب ـت رکزی ـح ـته ـم وم کـمـی دوـمـین پـلـن
ـشـهت مـاه ـسـال ـب ـین کنگره ـحـزب، در اردـی ـم بـرگزاری پـنـج
ـته ـمـرکزی ـی ـشـاور کـم ـضـای اـصـلی و ـم ـضـور اـع 1384 ـبـا ـح
حزب برگزار شد. پلـنوم نخست گزارش هیأت سـیاسی کمیته
ان در سـال گذـشـته را ران و ـجـه اره ـتحـوالت اـی رکزی درـب ـم
ـنـوم ـصـوـیب رـسـاـنـد. پـل ـیـحـاـتی ـبه ـت ـصـح ـبـررـسی و پس از ـت
ـهمچـنـین گزارش ـشـعب مـخـتـلف کـمـیـته ـمرکزی را  ـبررـسی  و
رهنمودهای ضرور را در زمینه بهبود کار شعب، صادر کرد.
ـته مـرکزی در ـبخـش جـداگاـنه ـیی  آخـرـین ـی وم کـم ـن پـل

اـست ـجـمـهوری ا اـنـتـخاـبات رـی ران و ـخـصوـص ـتـحوالت اـی
آـیـنده  را ـمورد ـبررـسی ـقرار داد و ـتـصـمـیم ـهای ـمشـخـصی

را در این زمینه اتخاذ کرد.
پـلـنوم کـمـیته ـمرکزی ـحزب در پاـیان کار ـخود ـهـیأت

سیاسی کمیته مرکزی را انتخاب کرد.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
19 اردیبشهت ماه 1384

گزارش هیأت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران  در صفحات 3 تا 10

ان الگرد پاـی دن ـشـصـتـمـین ـس رارـسـی اـسـبت ـف ـبه ـمـن
ـجنگ دوم ـجـهاـنی و پـیروزی ـتارـیـخی ـبر ـفاـشـیـسم
ون ـی دراـس اه ـمه    ، ـف ظـاـمی گری در روز   3 ـم و ـن
ـجـهاـنی ـسـندیکاـها ـهـمـبـستگی ـبـین اـلـمـلـلی ـخوـیش
را ـبا اـتـحادـیه ـهای کارگری، زـحـمت کـشان و مـلت
ان رای پاـی ارزه ـب ر ـمـب ا که درگـی ـی ر دـن راـس ا در ـس ـه
رای رپاـئی ـصـلح و اـمـنـیت ـب ا و ـب دادن ـبه ـجنگ ـه
راز ـمی دارد. ـبه اـین ـتـماـمی ـمردم ـجـهان ـهـسـتـند اـب
ـمـناـسـبت، ـفدراـسـیون ـجـهاـنی ـسـندیکاـها ـیاد ـمردان
ر ـی مـاـه ش سـرخ اـتحـاد ـج ان ـقهـرمـان ارـت و زـن
ری، ـتـل ـی د ـه ـبـهه ـض ـسـلح ـج ای ـم روـه ـی وروی، ـن ـش
ردم ر از ـم ا ـنـف ون ـه ـی ـیـل اوـمت، و ـم ای ـمـق روـه ـی ـن
ـتـماـمی دـنـیا که در ـجنگ، در اردوگاه ـهای ـمرگ و
ده از دـهی ـش اـن ازـم ای دـسـتـجـمـعی ـس ارـه در کـشـت
ـسوی رژـیم ـهای ـفاـشـیسـتی آلـمان و ژاپن به ـخاک
ی اـن ون ـجـه ـی دراـس د را گراـمی ـمی دارد. ـف ادـن ـت اـف
ای ادـیه ـه زرگ اـتـح ا ـهمچـنـین ـنـقش ـب دیکاـه ـسـن
ـست را اـشـی د ـف ای ـض ان ـه ازـم کارگری و دیگر ـس
م ـس ـی ی ـبـدـیل ـبه پـیـروزی ـبـر ـفـاـش که کمکی ـب
ی ـاـن ـون ـجـه ـی ـدراـس ی دارد. ـف ی ـم ـد، گراـم کردـن
د که پس از شکـست ادآوری ـمی کـن ا ـی دیکاـه ـسـن
ـهـیـتـلر و ـفاـشـیـست ـهای ـمـتـحد آن ـبود که ـمردم و
ازـمان ـمـلل ـمـتـحد را اـشـیـست ـس دوـلت ـهای ـضد ـف



شماره 2712   سه شنبه 20  اردیبهشت ماه 1384

زان پاـیـبـندی اـعـضای اـین ـشورا ـبه رـتـجـعان ـحاکم روـشنگر ـمـی اـتی  ـم اـمزد اـنـتـخاـب ـتـعـیـین ـن
ای زدـه اـم رار اـست ـصالـحـیت ـن روز ـق اـنی اـم وری اـسالـمی اـست. کـس ون» در ـجـمـه اـن «ـق
اگون و از راـنی ـهای گوـن اـتی را ـتـعـیـین کـنـند که در ـهـشت ـسال گذـشـته در ـسـخـن اـب اـنـتـخ
اٌ ـبه روـند اـصالـحات و ـخواـست ـهای ـمـیـلـیون ـها اـیراـنی رـبـیون ـهای «ـنـماز ـجـمـعه» ـمرـتـب ـت
زارـهاـیی که در دـست دارـند، از ـجـمـله ـسرکوب اده از ـهـمه اـب ا اـسـتـف ـحـمـله کرده اـند و ـب
ا اـین روـند را ـمـتوـقف ـسازـند. ـبر اـین اـساس روـشن ـخـشن و ـخوـنـین، ـتالش کرده اـند ـت
اـست که چـنـین ـنـیروـیی چـقدر ـمی ـتواـند در ـتـعـیـین صالـحـیت ـناـمزدـهای اـنـتـخاـباـتی(ـحـتی

این عمل غیر دموکراتیک) بی طرف باشد. 
د ـبه راـحـتی ـتجـرـبه ـن واـن ـت ان حـاکم ـب رـتـجـع ان و ـم ـب د اجـازه داد شـورای نگـه اـی ـب ـن
رای ا یکدـست کردن حـاکـمـیت راه را ـب ـتم را تکرار کرده و ـب ات ـمـجـلس ـهـف ـتخـاـب اـن

تشدید اختناق و سرکوب هر چه بیشتر بگشایند. 
ر اـتـمی ـبی شک اـثرات ـمـنـفی ـجدی ـب ـهـشت ـسال ـضـعف و ـسازش ـهای دوـلت ـخ
ـجـنـبش اـصالح ـطـلـبی در ـمـیـهن ـما ـبرـجای گذـشـته اـست. ـبـسـیاری از ـنـیروـهای اـجـتـماـعی،
ـخـصوـصاٌ داـنشـجوـیان، ـجواـنان و زـنان کـشور و ـهمچنـین کارگران و زـحـمتکـشان ـنا اـمـید
ای داده ـشده ـحـضور کم رنگ ول ـه ان و ـق رـحق ـش ای ـب رآورده ـشدن ـخواـست ـه از ـب
ـتری در ـصحنه ـمـبارزه دارـند. ـبا وـجود این ـعقب گردـها و ـبا وـجود ـهمه دـشواری ـهاـیی
که در ـمـقاـبل جـنـبش ـمردمی ـقرار دارد، تالش در راه ادامه روـند اصالـحات و گسـترش
و تعمیق آن وظیفه یی جدی و مهم برای همه کسانی است که نگران آـینده کشورند.
یکدـست ـشـدن ـحـاکـمـیت و ـتـوـقف کاـمل روـنـد اـصالـحـات (ـهـرچـنـد کم رنگ و
اـفع ـجـنـبش ـمردـمی ـباـشد که ـهـنوز از ـضـعف ـسازـماـندـهی ـسـطـحی) ـنـمی ـتواـند ـبه ـنـفع ـمـن

رنج می برد و محتاج زمان برای ارتقای سیاسی و تشکیالتی است. 
ای اـمه ـه رـن ر ـضد ـب ارزه ـب د ـمـب دـی ـش ا گـسـترش و ـت ا ـب وـنی ـتـنـه وار کـن راـیط دـش در ـش
ـمرـتـجـعان ـحاکم اـست که ـمی ـتواـند ـسد راه زـمـیـنه ـسازی ـبرای ـسرکوب کاـمل ـجـنـبش

مردمی و جنبش اصالح طلبی شد.
ـحزب ـتوده اـیران در کـنار ـهـمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور ـنه ـتنـها ـخواـسـتار
د اـست که ات اـست ـبلکه ـمـعـتـق ـتخـاـب ر اـن ارت ـب ـظ ان در ـن ورای نگـهـب و کاـمل ـحق ـش ـلـغ
اـید ـبه یکی از ـخواـست ـهای ـجـنـبش اـصالح ـخواـست اـنـحالل اـین ـشورای ارـتـجاـعی ـب
دان اـنی که در ـهـم ارکت در ـسـخـن ـش زد ـجـبـهه ـم اـم د ـمـعـین، ـن دـیل گردد. ـمـحـم ـطـلـبی ـتـب
اـیراد کرد ـضـمن اـشاره ـبه ـخـطر رد ـصالـحـیت ـخود از ـجـمـله ـتأکـید کرد: « در ـصورت
رای ردـصالـحـیت ـمن وجـود ـنخـواهـد ان ـهیچ عـاـمـلی ـب ـب ـطـقی شـورای نگـه ـن ار ـم ـت رـف
داـشت.» وی در اداـمه اـفزود: «ـحـضور پرـشور و گـسـترده ی ـمردم ـماـنع ردـصالـحـیت ـمن
ـخواـهد ـشد، ـکـساـنی که از ردصالـحیت ـمن سخن ـمی گویـند از به ـعرـصه آـمدن ـجواـنان
ان ای دیگری از ـهـمـین ـسـخـن د. » ـمـعـین در ـج ر ـمی ـکـنـن اـمـعه اـحـساس ـخـط و ـنـخبگان ـج
ـته ـتخـابـات اـین دوره ـفـقط ـیک «ـنه» بـزرگ ـبه گذـش یـدوارم اـن خـود اشـاره کرد: « اـم
رد رای ـف ز ـب ـی زرگ ـن ای گذـشـته, ـیک «آری» ـب د کـاـسـتی  ـه ار ـنـق اشـد، ـبـلـکه در ـکـن ـب ـن
انتـخاب ـشوـنده ـباـشد ـتا با پـشـتوانه آن مقـتدرانه ـموانـعی که در ـبرابر اـصالحات و ـخاـتمی

مظلوم قرار گرفت را پشت سر بگذارد. »
ـما در گذشته نیز اـشاره کرده ایم که برای مـقابله با ارتـجاع باید ـنیروهای ـمردمی و
ا اتکاء ـبه اـعـتراض وـسـیع ـتوده ای ـسد راه گردان ـهای اـجـتـماـعی را ـبه ـصـحـنه آورد و ـب
و ارـی اـیـشی رژـیم ـسـن رـم ات ـف اـب و اـنـتـخ ارـی ای رژـیم والـیت ـفـقـیه ـشد. ـسـن اـمه ـه رـن ـتـحـقق ـب
ـصـمم اع ـم و ارـتـج ارـی ده» در والـیت اـست. در اـین ـسـن زد «ذوب ـش اـم ا 4 ـن رکت 3 ـت ـش
ن ـته اـجـازه تکرار دوم ـخـرداد 76 را ـنـدـهـد. ـبـا اـی اـست ـتـا ـبـا درس آـمـوزی از گذـش
ارزه کرد. ا ـتوان ـمردـمی و ـسازـمان دـهی اـعـتراض اـجـتـماـعی ـمـب اـید ـب ـخواـست ارـتـجاع ـب
ادـین اـست که ا ـتـحول و دگردـیـسی ـبـنـی ـحزب ـتوده اـیران ـهمچـنان ـمـعـتـقد اـست که ـتـنـه
ا در ـهم شکـند و آـنـهم ـممکن داد ـقرون وـسـطاـئی را در  ـمـیـهن ـم ر اـسـتـب واـند زـنـجـی ـمی ـت
نـیـست ـجز ـبا ـبـسیج و به ـمـیدان آـمدن ـتوده ـهای ـمیـلـیوـنی ـمردم درـبـند ـمیهن. ـما هـمواره به
وکراـتیک و ـمـحدود ر دـم واـعد ـغـی ا ـضواـبط و ـق ات در چارچوب رژـیم والـئی ـب اـب اـنـتـخ
کـنـنده آزادی ـمردم ـنـظر ـمـساـعدی ـنداـشـته و ـندارـیم. ـحزب ـتوده اـیران ـشرکت ـیا ـعدم
وان ـن ـنهـا ـبه ـع دادی حـاکم ـت ـب ـت اـتی از اـین دـست را در شـراـیط  اـس ـتخـاـب شـرکت دراـن
تاکتیکی الزم برای تدارک زمینه تحوالت بنیادین در جامعه و طرد رژیم والیت فقیه

می بیند.

ادامه  نقشه های ارتجاع برای  ...
یادواره رفیق فریدون رضازاده

فریدون رضازاده چشم بر جهان فروبست
کوچه ـهای ـخرـمـشـهر در ـسال ـهای ـقـبل از اـنقالب ـشاـهد پـخش
اـتوری ـمـحـمد رـضا ـشاه را ود که دیکـت وـیـسی ـب اـعالـمـیه ـهای دـست ـن
ـمحکوم ـمی کرد و ـتوده ـمردم را ـبرای ـسرنگوـنی آن ـفرا ـمی ـخواـند.
این اعالـمیه ـها کار یک ـهسته مـخفی داـنش آـموزی ـبود که ـفرـیدون
روزی ا پـی ود. ـب شکـیل داده ـب ری اـنـقالـبی ـت اـئی دـبـی ا راـهـنـم وان ـب وـج ـن
ـمرـحلهء اول اـنـقالب، ـفرـیدون ـبه ـسازـمان ـجواـنان ـحزب ـتودهء اـیران
پـیوـست. ـبا آـغاز ـتـجاوز ـعراق ـبه ـخرـمـشـهر، ـفرـیدون اسـلـحه ـبه دـست
د و ـتجـاوز ـجنگـی ا دـشـمن ـم ای داوـطـلب ـب راه گروه ـه گرـفت و ـهـم
ن روزـهـا ـبه ـنـاگزـیـر از ن ـنـفـراـتی ـبـود که در آـخـرـی ـجـزو آـخـرـی
ـخرـمـشـهر ـعـقب ـنـشـیـنی کردـند.پس از آن راـهی گـیالن ـشد و پس از
ـمدـتی ـفـعاـلـیت درـخـشان ـبه رده ـمـسـئوالن درـجهء اول ـسازـمان ـجواـنان
ا د. ـب ـتخـاب ـش ری اـن ـتهء ـشـه ـی ـته و ـبه ـعضـوـیت کـم اـف اء ـی رـشت ارـتـق
ار وده ـجنگ، اـین ـب ـیـه ا اداـمهء ـب ر و در ـمخـاـلـفت ـب ـشـه آزادی خـرـم
اـعالـمیه ـهای ـضد ـجنگ ـبود که دـسـتان رـفـیق ـفرـیدون و ـهـمرزـماـنش

در شهر پخش می شد.
اـنه و ددـمـنـشاـنه ـبه ـصـفوف ـحزب ـتودهء اـیران در ا ـیورش ـخاـئـن ـب
ـسال 1361 ـبی درنگ ـفـعاـلـیت ـمـخـفی را آـغاز کرد. ـعـلـیرـغم اـین که
ا ـنـصب وارـه ر دـی اـیش ـب ود و ـحـتی عکس ـه دا ـتـحت ـتـعـقـیب ـب دـی ـش
ای اـمه ـه دـهی چاپ و پـخش ـشـبـن اـن ازـم د و ـس اـن ر ـم ود، در ـشـه ـشده ـب
رـیدون از رـشت ـبه اـلـیت ـهای رـفـیق ـف اـنـقالـبی را ـبه ـعـهده گرـفت. ـفـع
قزوین و از قزوـین به تهران گسترش ـیافت و نهایتا در سال 65 ـبا نام
ـمـسـتـعار «ـجـمـشـید» ـبه گروه ـحزـبی ـسازـمان ـیاـفـته «اـتـحاد» و «ـخـبرـناـمهء
ان ازـم اـلـیت آن و ـس ری ـفـع رش و راـهـب د و در گـسـت وده» ـمـلـحق ـش ـت
ا اـینکه از رـیـنی پرداـخت. ـب اـلی کـشور ـبه ـنـقش آـف دـهی در ـنـقاط ـشـم
ـبـیـماری ـعـصـبی رنج ـمی ـبرد و گاه ـتا ـسرـحد ـبـسـتری ـشدن زـمـین گـیر
ـمی ـشد، ـهـمواره روـحـیه ای ـمـقاوم و ـمـبارز و ـمـثال زدـنی و کم ـنـظـیر
ـیق در سـال 1370 در حـاـلی که مـاـیش ـمی گذارد. رـف از خـود ـبه ـن
یکی از ـفرزاـنداـنش را ـبه ـعـلت ـعدم دـسـترـسی ـبه امکاـنات ـبـهداـشـتی
از دـست داده و در ـحاـلت آزردگی روـحی از ـفـعاـلـیت ـبازـماـنده ـبود،
ـغاـفلگـیرانه دـستگـیر و زـنداـنی ـشد. ـسه ـسال ـبـعد از زـندان آزاد ـشد و
ـمـجددا ـبه ـخرـمـشـهر ـبازگـشت و اوـلـین آب ـنـماـها و ـفواره ـهای ـشـهر
در ـحال ـبازـسازی را راه اـندازی کرد. وـلی ـبـیـماری اش اداـمه داـشت
و ـتـشدـید ـمی ـشد. در ـحاـلی که ـسرـشار از ـعـشق ـبه زـندگی و ـمـبارزه
در راه آزادی و ـسـعادت زـحـمتکـشان ـبود، پس از ـساـلی چـند ـبر اـثر
وـخاـمت ـبـیـماری ـعـصـبی از پا اـفـتاد. رـفـیق ـفرـیدون (ـجـمـشـید) ـسراـنـجام
اه ران، در دـیـم ای ـتـه ان ـه ارـسـت ـم ـی دن در ـب ری ـش ـسـت ا ـب اـهـه پس از ـم
1383 در سن چهل سالگی به پایان زندگی غرور آفرین خود رسید.
او ـهـمواره ـبا ـفروتـنی ـبسـیار، ـخود را ـسرـباز وـفادار ـحزب ـتودهء اـیران
زـبی ای ـح ان ـه اداری ـبه آرـم ر وـف اپذـی زل ـن زـل وـنهء ـت د و ـنـم واـن ـمی ـخ
ـبود. ـمراـسم ـخاک سپارـیش در رـشت، ـصـحـنهء دـفاع از آرـمان ـهای
ا و ـست ـه ـش اـنش خـاطـرهء او را در ـن ا ـتن از دوـسـت او شـد و صـدـه

مراسم مختلف پاس داشتند.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

رفقا و همرزمان رفیق فریدون (جمشید) از گروه
های حزبی اتحاد
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رفقای گرامی!
اـجازه ـبدـهـید دوـمـین پـلـنوم کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتودۀ اـیران، پس
ـاد ـخـاـطـره ـیـقه سکوت ـبه ـی ـا یک دـق ن کنگره ـحـزب را ـب ـی ـم از پـنـج
ـتاـبـناک شـهدای  ـتوده ای و ـهمه شـهدای راه آزادی و ـسربـلـندی ـمیـهن
ن ـی ـم ش از یک سـاـلی که از بـرگزاری پـنـج ـیم. در کـمی ـبـی آغـاز کـن
ش ـهـای ـن ـمـوـعه ـیی  از روـیـدادـهـا، ـت کنگره ـحـزب ـمی گذرد  ـمـج
ران رخ ای اـی رزـه ایگی ـم ـس ر در ـهـم وادث ـخـطـی اب داـخـلی و ـح پرـشـت
داده اـست که به درـسـتی نگراـنی ـهای ـجدی ـهـمه ـنـیروـهای عالـقـمـند ـبه
وادث کـشور در یک ررـسی ـح رانگـیـخـته اـست. ـب وـشت ـمـیـهن را ـب رـن ـس
ـسال گذـشـته ـ ـخـصوـصاً ـسـیاـست ـهای ـمـخرب ـسران رژـیم والـیت ـفـقـیه
ـتـیـجه ور ـن ورـ  ـبه ـمـنـظ اـسی - اـقـتـصادی کـش ران ـسـی و اداـمه و ـتـعـمـیق ـبـح
گـیری  و ـیاـفـتن راه حل ـهای مـناـسب ـبرای ـبرـخورد ـبا ـمـسایـلی که پـیش

روی جنبش قرار دارد، ضروری به نظر می رسد.  

ادامه سیاست های مخرب اقتصادی و تشدید فقر
و محرومیت

اـهد اوج گـیری ا ـش ال گذـشـته ـم د در ـس ان ـطوری که ـمی داـنـی ـهـم
ـبی ـساـبقه ـقـیـمت ـنـفت ـتا ـحد ـبـیش از 56 دالر ـبرای ـهر ـبشکه ـبوده اـیم.
د ارزی ر درآـم زاـیش چـشمگـی د ـبه اـف اـی اٌ ـب دـت اـع وـمی ـق د ـنـج چـنـین رـش
حکوـمت ـجـمـهوری اـسالـمی و امکاـنات و ـتوان ـماـلی آن ـبرای کمک
ـبه تـخـفـیف ـفـشارـهای کـمر شکن اـقـتـصادی ـبر گرده ـمـیـلـیون ـها ـشـهروـند
ـنه کاـفی اـست ـی ـنـجـر ـمی گردـیـد. در اـین زـم ـمتکش و ـمـحـروم ـم زـح
اـشاره کـنـیم که ـنه ـتـنـها اـفزاـیش درآـمدـهای ـنـفـتی ـبه ـنـظر ـنـمی رـسد که
أـثـیر ـمـثـبـتی ـبر وـضـعـیت اـقـتـصادی کـشور گذاـشـته ـباـشد ـبلکه ـبر اـساس ـت
دن، ادى ـلـن ات اـقـتـص ده از ـسوی واـحد اـطالـع ر ـش ـش ـنـت ار ـم رـین آـم آـخ
ـبدـهى ـخارـجى اـیران در ـسال      2004 ـمـیالدى  5/ 13 ـمـیـلـیارد دالر ـبوده
اـست که پـیش ـبـیـنى  ـمی ـشود اـین رـقم در ـسال ـجارى ـمـیالدى ـبه    16
ورم در رخ ـت ر اسـاس ـهـمـین گزارش ـن د. ـب اـب زاـیش ـی ارد دالر اـف ـی ـیـل ـم
اـیران  5 /   15 ـتـخـمـین زده ـمی ـشود و ـکـسرى ـبودـجه دوـلت  ـجـمـهوری
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درصد در سال      2005 میالدى افزایش خواهد یافت.
نگاـهی ـبه ـعـملکرد اـقـتـصادی دوـلت در دو ـسال گذـشـته ـحاکی از
ا رـبی اـست که در دو دـهه گذـشـته در ـمـیـهن ـم ای ـمـخ اـست ـه اداـمه ـسـی
ر و ـمـحروـمـیت و د ـفـق ـشدـی اـیج آن چـیزی ـجز ـت ال ـشده اـست و ـنـت اـعـم
وده اـست. وـلـیدی کـشور ـنـب درـیـجی امکاـنات ـت ـهمچـنـین از ـبـین ـبردن ـت
ـحرکت ـبه ـسمت یک اـقـتـصاد ـعـمدـتاٌ ـمتکی ـبر تـجارت و دالـلی و ـنـبود
وان ازی و گـسـترش ـت ازـس رای ـب راتژیک ـب ای ـمـشـخص اـسـت اـست ـه ـسـی
اری اـجـعه ـب رات ـف ای گذـشـته  ـثـم ال ـه ور  در ـس دی اـقـتصـاد کـش وـلـی ـت
رـیع ـبیکاری که راه داـشـته اـست. رـشد ـمـنـظم و ـس ا ـبه ـهـم رای ـمـیـهن ـم ـب
ـمـیـلـیون ـها اـنـسان را در ـخود ـفرو ـبرده اـست، ـناـبودی ـتدرـیـجی ـبـسـیاری
اـیع ـنـساـجی در ـشـمال، اـفزاـیش اـیع ـتوـلـیدی کـشور، از ـجـمـله ـصـن از ـصـن
ـنـدان و ـمـزد کارگران، کارـم ـت ی که دـس ـمـرـتب ـنـرخ ـتـورم، در ـحـاـل
زـحـمتکـشان ـمـتـناـسب ـبا اـین رـشد اـفزاـیش ـنـیاـفته اـست و ـتـشدـید اـسـتـثـمار
ـشدـید از ـطرـیق ـخارج کردن ـبـخش ـهای وـسـیـعی از ـنـیروی کار کـشور

از ـشـمول ـقاـنون کار و ـتـحـمـیل ـقراردادـهای اـسارت ـبار ـموـقت و «ـسـفـید» که
ور را روی کار کـش د ـنـی ود ـبـیش از 60 درـص وـج ار ـم رـین آـم اس آـخ ر اـس ـب
ـشاـمل ـمی ـشود ـتـنـها ـنـموـنه ـهاـیی از اـثرات ـسـیاـست ـهای ـمـخرب اـعـمال ـشده

است. 
ـسـتم اـطالع رسـاـنی رژـیم ـی اـبل اتکاء در ـس ار ـق رـسی ـبه آـم اگرچه دـسـت
والیت فقیه کاری دـشوار است، با این وـجود با اتکاء به ـبرخی اظهار نـظرها
اـعی اد ـبحـران اـقـتصـادی - اـجـتـم وان ـبه اـبـع ده ـمی ـت ر ـش ـش ـت ـن ای ـم ارـه و آـم
ـموـجود در ـمـیـهن ـما پی ـبرد. ـنـجات اـمـیـنی، ـمدـیرـکل دـفـتر ـفـقرزداـیی وزارت
رـفاه، در گـفت وگو ـبا ـخـبرنگار اـجـتـماـعی ـخـبرگزاری داـنـشـجوـیان اـیران، در
اـنتـهای ـسال 1383 ـخاـطر ـنـشان ـساـخت که: «ـحدود ـیک ـمـیـلـیون ـنـفر از اـفراد
ری اـل داـقل ـک ا ـح د آـنـه ام درآـم ـطـلق ــ گرـسنگان ــ  ـکه ـتـم ر ـم ر ـخط ـفـق زـی
ـمورد نـیازـشان را ـنـیز ـتأـمین ـنـمی کـند، به ـعـنوان آـسـیب پذـیرـترـین گروه ـجامعه

در اولویت چتر ایمنی قرار می گیرند. »
زـمـیـنه اـین ـفـقر ـسـیاه و ـغـیر اـنـساـنی را ـباـید در ـسـیاـست ـهای ـمـخرب رژـیم
دـید. اـتـخاذ سـیاـست ـهای تـعدیل نـیروی انـساـنی کار، ـتـشدـید روـند ـخـصوصی
ا، که ـهمگی وـلـید داـخـلی و ورود ـبی روـیه کاالـه ـسازی، ـعدم ـحـماـیت از ـت
وده اـست، ـبـخـشی از ـنـسـخه ـهای ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـبانک ـجـهاـنی ـب
در ـمیـهن ـما ـهـمان ـثـمراتی را ـبه هـمراه داشت که در دیگر کـشورـها به ـهـمراه
ارـجی و ای ـخ دـهی ـه د ـب وان در رـش ا را ـمی ـت اـست ـه ره اـین ـسـی آورد. ـثـم
ـتـشدـید دره ـعـظـیم ـفـقر و ـثروت و روـند واـبـستگی ـبـیش از پـیش اـقـتـصادی ـبه
ادی و ار اـقـتـص اـخـت ر ـس زرگ و ـبه ـقـیـمت از ـبـین رـفـتن زـی ای ـب اری ـه اـنـحـص
ـیم که ـنه کاـفی اـست اشـاره کـن ـی ـظه کرد. در اـین زـم دی کشـور ـمالـح ـی وـل ـت
م ـبه اـیـرـنـا گـفت: « واردات ـبی روـیه، ـنـعت و ـمـعـدن رژـی س ـخـاـنه ـص ـی رـئ
ود اـمـنـیت ـسـهـیالت، ـنـب ـنه ـت زـی ردن ـه االـب وارض، ـب ـتصـوـیب الـیـحه ـتـجـمـیع ـع
اـشـین آالت و رـسودگی ـم راتژی ـصـنـعـتی و ـف ود اـسـت اـیه گذاری، ـنـب رـم رای ـس ـب
تـجـهـیزات، ـصـناـیع ـکـشور را ـبا ـبـحران ـجدی ـمواـجه ـکرده اـست.» ـبه گـفـته او:
رض شـور در ـمـع ادن ـک اـیع و ـمـع «در حـال حـاضـر ـبـیش از   90    درصـد ـصـن

ورشکستگی است که دولت را با چالش عمده روبه رو کرده است.»
ن اـست که ـیـجه گرـفت اـی ـت ـمـوـعه کوـتـاه ـمی ـتـوان ـن ن ـمـج آنچه از اـی
ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی رژـیم ـجـمـهوری اـسالـمی در ـطول دو دـهه گذـشـته و
داـلت، راری ـع رـق ـنه ـب ـی ده در زـم ای داده ـش ول ـه ا و ـق اـه ود ـهـمه ادـع ا وـج ـب
ـظـیم ـمی ـن ور ـت اـیه داران کـش رـم اـفع کالن ـس ـن أـمـین ـم ای ـت ان در راـسـت ـهمچـن
ده ار ـعـم ان ـب د که ـهمچـن ـن ـسـت ردم کشـور ـه ـظـیم ـم رـیت ـع گردد و اـین اکـث
ر گرده ـهای ـخود ـمی کـشـند. در ا و ـمـحروـمـیت ـهای اـقـتـصادی را ـب ارـه ـش ـف
ای دوـلت اـست ـه ان ـسـی د که ـمـی اـفـته اـن درـسـتی درـی ان ـب اـین زـمـیـنه زـحـمتکـش
رـفـسـنـجاـنی زـیر ـعـنوان پر ـطـمـطراق «ـسازـندگی» و ـقول ـهای دوـلت ـخاـتـمی
در زـمـیـنه «ـتـحـقق ـعداـلت اـسالـمی» ـتـفاوت ـعـمده ـیی وـجود ـندارد و ـخالـصه
اـینکه در ـطول ـبـیـست ـسال گذـشـته در اـیران ـفـقرا و ـمـحروـمان ـهمچـنان ـفـقـیر
ـتر ـشده اـند و ـثروت واـبـستگان و ـنزدیکان رژـیم و کالن ـسرـماـیه داری ـبازار
د دـستگاه اـس اٌ ـف ـسـتم ـعـمـیـق اـفـته در درون ـسـی زرگ رـشد ـی اـیه داران ـب رـم و ـس

دولتی جمهوری اسالمی همچنان رشد نجومی داشته است.  

ال کار دوـلت ـشت ـس ان ـه ور - پاـی اـسی کـش ـی والت ـس ـتـح

گزارش هیأت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران 
(مصوب پلنوم)
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ـیه ـبه آزادی و ـحـتی «ـمـردم ـمی ـتـوان در چارچوب اداـمه رژـیم والـیت ـفـق
رـیت ات از ـسوی اکـث اـب ـتـخ رـیم وـسـیع اـن اـفت. ـتـح االری اـسالـمی» دـست ـی ـس
ان که ـبه ـب ان شـورای نگـه ـصـب ـت ـن ز ـم اچـی ط، و آرای ـن اـطع واجـدـین شـراـی ـق
ا ـبه پایگاه ود که ارـتـجاع ـحاکم ـتـنـه اـفـتـند، گواه اـین واـقـعـیت ـب ـمـجـلس راه ـی
ر ـنـیروی ـقـهر و ا تکـیه ـب اٌ ـب دـت ار ـمـحدودی ـمتکی اـست، و ـعـم ـسـی اـعی ـب اـجـتـم
رار داده اـست ـبه ارش ـق اـسی» در اـخـتـی ون اـس اـن اـیی که «ـق زارـه اده از اـب اـسـتـف

حیات ضد مردمی خود ادامه می دهد.
ا ات دوره ـهـفـتم ـمـجـلس ـتـنـه اـب ـتـخ د، اـن اره ـش اال اـش ور که در ـب ان ـط ـهـم
رای ـنه ـب ـی اده کردن زـم دی ـیـعـنی: آـم ای ـبـع اـمه ـه رـن رای ـب د ـب از روـن سـرآـغ
ا یکدـست کردن ـتـه ده و در اـن وری آـیـن اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ رگزاری اـن ـب
ـحاکـمیت که در پی دوم ـخرداد 1376، ـبا بـحران و ـخـطرات ـجدی روبه رو
رای ار ـجزـیی ـمـجـلس ـب ـسـی ا از ـبـین رـفـتن امکان ـب ود که ـب ود. روـشن ـب ـشده ـب
ا راـحـتی ـطرح ـمـساـیل و اـیـجاد ـفـشار، ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم ـتواـنـسـته اـند  ـب
اـلـیت ـبـیـشـتری ـیورش گـسـترده ـیی را ـبرای ـجـلوگـیری از امکان ـحـیات و ـفـع
ـهای ـنـیروـهای ـمـنـتـقد آـغاز کـنـند.  ـیورش ـبه ـمـطـبوـعات، ـبـسـتن روزـناـمه ـهای
ای ـسـتن پایگاه ـه ر و ـب رده ـت ازـهم گـسـت ر گذاری ـب ـت ـیـل ات، ـف داـفع اـصالـح ـم
ا و شکـنـجه و ری ـه دی از دـستگـی دـی وج ـج اال گرـفـتن ـم رـنـتی، ـب ـنـت ری اـی ـخـب
رای ـحرکات رده ـب ازی ـهای گـسـت ده ـس دان رژـیم ـبه ـمـنـظور پروـن آزار ـمـنـتـق
زاب و گروه وـنی کردن ـهـمه اـح اـن ر ـق دارک ـغـی دی و ـت رکوب گراـنه ـبـع ـس
ده وـلی ای ـتـعـیـین ـش د در چارچوب ـه اـشـن ـب ر ـن اـض » ـیی که ـح ودیِ ای «ـخ ـه
د اـست واـح ر یک ـسـی اپذـی ای ـتفکیک ـن د، ـهـمه ـبـخش ـه ـفـقـیه ـحرکت کـنـن
دن ایـران ـبه دوران پـیش از خـرداد 76 اـست. حـرکات و ازگرداـن رای ـب ـب
رـفتارـهای تهدـید آمـیز و سرکوبگرانه رژیم  از ـنظر ـتدارک و سازـمان دهی
رای ای 1360 ـب ال ـه ای اواـیل ـس زی ـه اـمه رـی رـن ان ـب ا ـهـم اـیی ـب اـهت ـه ـشـب
ان دیگر ارـتجـاع ـی روهـای مـداـفع اـنـقالب  دارد.  ـبه ـب ـی ـین ـن سـرکوب خـوـن
ان اـست ـجـمـهوری ـبـعدی آنچـن اـنه اـنـتـخاـبات رـی ـخواـهان آـنـست که در آـسـت
ـفـضاـیی ـحاکم ـباـشد که در آن ـنه ـصدای ـمـخاـلـفی ـشـنـیده ـشود و ـنه ـحرـیـفی
در ـمـیدان ـباـشد ـتا ـبـتوان ـبه ـقول ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی «اـنـتـخاـبات ـبا ـنـشاـطی» را
ـسـبی اـتی ـن ـب اکـمـیت ـبه ـث ا یکدـست کردن ـح رگزار کرد و ـب اع ـب رای ارـتـج ـب

دست یافت. 
رفقای گرامی!

ـشت سـاـله حکوـمت ات خـرداد 1384، دوران ـه ـتخـاـب زدیک شـدن اـن ا ـن ـب
اـبی اشـد ـبه صـورت گذرا ارزـی د الزم ـب ان ـمی رسـد و شـاـی خـاـتـمی ـبه پاـی
کوـتاـهی از اـین دوران، ـبه ـقـصد ـبـهره گـیری از ـتـجرـبـیات گذـشـته و اـسـتـفاده
آن در ـمـبارزه آـیـنده، در اـینـجا ارائه ـشود. جـنـبش ـضد اـستـبدادی ـمردم میـهن
ـما در دوم ـخرداد 1376، ـبا ـجـسارـتی ـتارـیـخی و ـمـبارزه ـیی ـتـحـسـین ـبرانگـیز
شکـست ـسنگـیـنی را ـبر رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـناـمزد اـنتـخاـباـتی آن، ـیـعـنی ـناـطق
وار و ـتـحـمـیل راـیط دـش راـنی در ـش ون اـی ـیـلـی وری وارد کرد. ـبـیش از 20 ـم ـن
ـشده از ـسوی ـمرـتـجـعان ـحاکم ـبه پای ـصـندوق ـهای رأی رـفـتـند و ـخواـست
انکار ـناپذـیر ـخود را در زمـیـنه تـغـیـیر ـشـیوه حکوـمت اـعالم کردـند. شـعارـهای
ودی دـنی» ـبه ـخ اـمـعه ـم االری» و «ـج ردم ـس رار «ـم ده از ـجـمـله: اـسـتـق داده ـش
ود. از ا ـب اق در ـمـیـهن ـم داد و اـخـتـن اکـمـیت اـسـتـب روـمـندی ـح ان از ـنـی ـش ـخود ـن
واـست أـمـین ـخ ا و ـت ارـه ر چگونگی ـتـحـقق اـین ـشـع ر ـس رداد ـب ردای دوم ـخ ـف
ردـمی در ـصـحـنه، روـهای ـم روـمـند ـنـی ود. ـحـضور ـنـی ورد ـبـحث ـب ردم ـم ـهای ـم
ـاـسی کـشـور را ـی ـضـای ـس ی ـجـدی، و ـف ـن ـی ارـتـجـاع را وادار ـبه ـعـقب ـنــش
دگرگون کرد. شکاف در درون ـحاکـمـیت ـحـضور ـفـعال ـنـیروـهای ـسـیاـسی
ان و کارگران در ـتالش ان، زـن واـن ان، ـج وـی ـشـج اٌ داـن وـص اـعی، ـخـص ـم و اـجـت
ـبرای تـحقق ـمـطاـلـبات ـخود، دـست آوردـهای مـهـمی ـبود که ـجـنـبش ـتواـنـست

خاتمی و انتخابات آینده ریاست جمهوری
ا رخـورد ـب ر، ـبی شک ـب ـی دادهـای مـاه هـای اـخ ررـسی روـی در ـب
وان ـبرگزاری  ـهـفـتـمـین دورۀ اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی ـبه ـعـن
ـنـقـطه ـعـطف ـمـهـمی در ـتـعـیـین و ـسـمت گـیری ـحوادث ـبـعدی ـضرور ـبه
ـنـظر ـمی رـسد. روـند ـبرگزاری ـهـفـتـمـین دورۀ اـنتـخاـبات ـمـجـلس و ـنـقش
رای ـحذف وـسـیع ز وـلی ـفـقـیه، ـب ا چراغ ـسـب اع، ـب ان ارـتـج ـشورای نگـهـب
چـهره ـهای مـخالف، و اعالم «ـعدم صالـحـیت» ـهزاران ـناـمزد اـنتـخاـباـتی
ـشم) اـعالم دگان ـمـنـتـخب ـمـجـلس ـش اـیـن ادی از ـنـم ار زـی (از ـجـمـله ـشـم
رده و آشکار ارـتـجاع ـبه ـهدف ـتـغـیـیر اوـضاـعی ـبود آـغاز ـیورش گـسـت
رای ای ـجدی ـب زاـحـمت ـه ا» و ـم ران ـه رداد 1376، «ـبـح که از دوم ـخ
ات اـب ـتـخ رـبه اـن اع در پی ـتـج ود.  ارـتـج اد کرده ـب اکم اـیـج ان ـح رـتـجـع ـم
ـشوراـهای ـشـهر و روـسـتا که ـطی آن ـتواـنـست ـبا آرای ـناچـیزی کـنـترل
ـشـهر ـهای ـمـخـتلف، از ـجمـله ـشورای شـهر ـتـهران  را به دـست بگـیرد ـبه
واداران او ـبه اـتـمی و ـه اـعی ـخ ود که پایگاه اـجـتـم ده ـب ـتـیـجه رـسـی اـین ـن
ـر پا ی و زـی ـمـل ی ـع ـازش کاری ، ـب ـات، ـس ـاـش ـم ـال ـم ـیل ـهـفت ـس دـل
ده و ـجـنـبش دت ـضـعـیف ـش ده ـبه ـش ای داده ـش ول ـه گذاـشـتن ـهـمه ـق
ول ای 76-80 دوران اـف ال ـه ـسـبی ـس ز پس از دوران اوج ـن ـی ردـمی ـن ـم
ا ـهـماـهنگی کاـمل ـخود را ـطی ـمی کـند. ـبدـین ـترـتـیب رـهـبران رژـیم  ـب
زـمان را ـبرای تـغـیـیر ـسـیاـست ـمـناـسب دـیدـند. ـسـیاـست «ـنـمد ـماـلی دوـلت
اـصالـحات» ـیـعـنی ـبـحران ـتراـشی، ـماـنع اـیـجاد کردن، ـتـهدـید و ـتـحـبـیب
ـسـتـقـیم داد. اـست ـیورش ـم ان او ـجای ـخود را ـبه ـسـی راـه اـتـمی و ـهـم ـخ
وان ـجـنـبش ـمردـمی در ود که ـبه ـهدر رـفـتن ـت ارـتـجاع ـبه ـخوـبی آگاه ـب
ره، زـمـیـنه ال» و ـغـی اـست ـهای ـمـخرـبی ـهمچون «آراـمش ـفـع اـتالق ـسـی ـب
ـهای ـمـقاوـمت فـعال و وسـیع در ـبراـبر تـهاجم  آـنـها را به ـشدت ـتضـعیف
اـنی «اـنـتـخاـبات» که ـبه د آنچـن ود که روـن ر ـهـمـین اـساس ـب ود.  ـب کرده ـب
درـسـتی آن را ـباـید ـبازی ـمسـخره ارـتـجاع ـبرای ـتـصاـحب کامل ـمجـلس
ا اتکاء ـبه د، و ـب د ه ـش دارک دـی اع ـت ان ارـتـج ورای نگـهـب د، در ـش اـمـی ـن
اـندـهان سپاه، ـتـهاـجم روزاـنه گروه ـهای ـمـسـلح و ـنـیـمه رـم ـتـهدـیدـهای ـف
ـیه ، بـرای ظـر وـلی ـفـق ـتی زیـر ـن ـی ـن تگاه هـای اـم ـته ـبه دـس ـس ـسـلح، واـب ـم
رگوـنه جـواـنه ری ـه ری از شکل گـی وگـی اب و ـجـل ردن جـو ارـع گـسـت
د. اـمـی اع اـنـج ام ـمـطـلوب ارـتـج راـنـج ردـمی، ـبه ـس اوـمت وـسـیع ـم ای ـمـق ـه
ـیه ـیی که در اـین ام، در اـعالـم ان اـی ا در ـهـم رکزی حـزب ـم ۀ ـم ـت ـی کـم
ا ـهـمان ـطور که در زـمـیـنه ـصادر کرد، از ـجـمـله ـمـتذکر ـشد: «ـحزب ـم
ارۀ اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـهـفـتم اـعالم کرد، اـطالـعـیه ـهای پـیـشـین ـخود درـب
رگزاری د ـب ان ـبه روـن ورای نگـهـب ورش آشکار ـش د اـست که، ـی ـمـعـتـق
رـین ـسـطوح اـلی ـت ران رژـیم در ـع واـفق ـس اـهنگی و ـت ا ـهـم ات، ـب اـب ـتـخ اـن
ره ورش یک ـس ان دـهی ـشده اـست.  ـهدف از اـین ـی ازـم دارک و ـس ـت
د ـبـن ود پاـی واـضع ـخ وز ـبه ـم ای اـصالح ـطـلب که ـهـن روـه ـی کردن کار ـن
ا وادار کردن دوـلت خـاـتـمی ـبه سـازش اری و ـی رکـن ز ـب ـی د، و ـن ودـن ـب
کامل و بی چون و چرا، و در واقع، تکمیل کودتای خزنده یی است
اه 1376 رداد ـم ردم در دوم ـخ زرگ ـم روزی ـب ردای پـی ان ـف که از ـهـم
ـمن مـاه مـاره 679، 15 ـبـه آغـاز شـد. ...» (ـبه ـنـقل از «نـاـمه مـردم»، ـش
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م و خــشـوـنت آشکار ـت س ـهـف ـتـخـاـبـات ـمـجـل روـنـد ـبـرگزاری اـن
یـروهـای خـودی» ارـتجـاع در لگدمـال کردن ـحقـوق کسـاـنی که «ـن
ـمـحـسوب ـمی ـشدـند، شکـست ـقطـعی آن ـنـظرـیه ـیی ـبود که ـمدـعی ـبود
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د ـبی شک ـمی د. اداـمه اـین روـن اـب رـحـله ـبه آن دـست ـی ـسـتـین ـم در ـنـخ
راـهم آورد. ارـتجـاع دی ـف رداـشـتن گام ـبـع رای ـب ـنه را ـب ـی ـست زـم واـن ـت
ـهراـسـناک از ـعاـقـبت کار، ـیورش ـهـمه ـجاـنـبه ـیی را ـبر ـجـنـبش ـمردـمی
وـلـناک ـقـتل اـیت ـه ان دـهی ـجـن ازـم ـسـتـین گام آن ـس از کرد که ـنـخ آـغ
ـشت در درون ره ـیی و ـتالش در اـیجـاد جـو رـعب و وـح ای زـنـجـی ـه
ان اوـمت ـمردـمی و اـعـتراض اـصالح ـطـلـب ا ـمـق ود. اـین ـتالش، ـب اـمـعه ـب ـج
اـهـیت د و پرده از ـم اـنه ـیی روـبه رو ـش ـضـح ا شکـست ـمـفـت حکوـمـتی، ـب
د ری ـسـعـی رداـشت. دـستگـی داران رژـیم ـب تکاراـنه سـردـم اـی اه و ـجـن ـی ـس
اـسالـمی (اـماـمی)، ـیار ـنزدیک وـلی ـفـقـیه رژـیم، و سپس ـمـیراـندن او در
داد را ـبه ـشدت اکـمـیت اـسـتـب ای ـح ود پاـیه ـه ـش اـیل رو ـن ـس ا ـم دان، ـت زـن
ز ـبه روز ـنـی ود، و اـم ان ـنـخـست روـشن ـب د.  وـلی آنچه که از ـهـم رزاـن ـل
ران ـجـنـبش اـصالح ان آن را ـمالـحـظه ـمی کـنـیم، اـین اـست که رـهـب ـعـی
ـطـلـبی ـظرـفـیت ـبـسـیار مـحدودی در پـیش ـبرد ـخواـست ـتوده ـها داـشـتـند.
ـهدف رهـبران این مـجموعه (ـبا همه ـناهمگوـنی ها آن) در اـنتها، ـحفظ
ساختار حکومت جمهوری اسالمی، و اکتفا کردن به برخی تغییرات
سطحی برای تـعدیل برخی سیاـست های خشن رژیم بود.  ـمظهر  این
ـسـیاـست در دـفاع ـمدام از اصل «والـیت ـفـقیه« و تالش ـبرای رـسـیدن به
ر ر اـث ود.  ـب ام» ـب ا ـسران ارـتـجاع ـبه ـمـنـظور ـتـعدـیل و ـحـفظ «ـنـظ واـفق ـب ـت
واـنـست آرام، آرام ود که ارـتـجاع ـت ادرـست و ـمـخرب ـب دگاه ـن اـین دـی
اره ـمـنـسـجم ـساـخـته و سپس گام ـبه گام ـبه ـبـخش ـصـفوف ـخود را دوـب
ـهای گوـناگون ـجـنـبش ـیورش آورد و ـصـفوف آن را در ـهم ـبشکـند.
ـشـجوـیی کـشور و سپس ـیورش ـیورش ـخـشن و ـخوـنـین ـبه ـجـنـبش داـن
ـسـنــدگان و خـبــرنگاران و روشــنفکران و ـبه ـمـطـبــوعــات، نــوـی
دگراـندـیـشان، در روـندی چـند ـساـله، پاـیه ـهای اـجـتـماـعی ـجـنـبش را ـبه
دـبـین ات ـب ـسـبت ـبه ـتـحـقق اـصالـح ردم را ـن رد و ـم رـبه ـب ر ـض دت زـی ـش
کرد. اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای ـسازشکاراـنه ـیی ـهمچون «اراـمش ـفـعال» در
ـحاـلی که ارـتـجاع به ـسرکوب ـخـشن ـجـنـبش ـمـشـغول ـبود ـبر اـین ـنـظرـیه
مـهم تأکـید داشت که ـسران  اصالح طلـبان حکومتی نـیز هراسـناک از
ظـام» ردـمی خـواهـان «آرام کردن» جـاـمـعه ـبه ـنـفع «ـحـفظ ـن ـجـنـبش ـم
وان گـفت اـین ال آنچه ـمی ـت ـسـتـند. اـمروز پس از گذـشت ـهـشت ـس ـه
ـیت و ـیل ـمـاـه ـیـری ـبه دـل ـظ م و کم ـن اـست که ـفـرـصت ـتـارـیـخی ـمـه
مـحدودـیت ـتوان اـجـتـماـعی ـسران ـجـنـبش اـصالح طـلـبی به ـهدر رـفت و
ارـتـجاع ـتواـنـست از ـمهلکه «اصالـحات» وـلو به ـطور ـموـقت ـجان ـساـلم
ا ـنـه شـان داد که ـت ان ـن ـشت سـال گذـشـته ـهمچـن رد. ـتجـرـبه ـه ـب ـبه در ـب
داشتن خواست های انسانی و شعارهای درست، آن طور که خاتمی
ـتـصور می کرد، در ـمـقابله ـبا ـنـیروـیی که ـحاـضر اـست ـبرای حـفظ ـخود

به هر عملی دست بزند، کارا و موثر نیست. 
ود که ـشت سـال گذـشـته اـین ـب رـین ـتجـرـبه ـه ا ـمـهم ـت ان ـم ـبه گـم
اکـمـیت رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـهـمه ران، ـیـعـنی ـح ار حکوـمـتی اـی اـخـت ـس
ـشـخـیص ان، ـمـجـمع ـت ورای نگـهـب ـسـته ـبه آن، ـهمچون ـش ای واـب ادـه ـنـه
ـمـصـلـحت ـنـظام، ـمـجـلس ـخـبرگان، دـستگاه ـقـضاـیی، ـنـیروـهای اـمـنـیـتی و
ـسرکوبگر و بـخش ـعـظیم ـساـخـتار ـمافـیایی واـبـسته به روـحانـیون ـحاکم،
تـاری صـادی کشـور را در دـست دارنـد، سـاـخ ـت که شـریـان هـای اـق
دادی و اٌ اـسـتـب اـهـیت ـعـمـیـق ر ـم ا ـب ـن ار ـب اـخـت ر اـست. اـین ـس اپذـی اـصالح ـن
ردم اـیالت ـم ـم ا و ـت اـبل خـواـست ـه ش، سـد اسـاـسی در ـمـق ارـتجـاـعـی
ا ـتـغـیـیر و ـطرد اـین ـساـخـتار اـست که ـمی ـتوان ـبه آـیـنده ـماـست و ـتـنـها ـب

کشور و حرکت به سمت آزادی و دموکراسی امیدوار بود.  
رفقا!

از ـجمـله ـمـساـیل مـهم دیگری که در ـسال گذـشته پـیش روی ـهـمه ـما ـقرار
داـشـته اـست ـمـساـله ـبرـناـمه اـیران ـبرای اـسـتـفاده از اـنرژی ـهـسـته ای و ـفـشارـهای
ـشدید آـمریکا و مـتحداـنش در زمـینه مـتوقف کردن این ـبرـنامه ـبوده است. در
اـمه ارگان ات در روزـن ا ـبه دـفـع د ـحزب ـم ور که ـمی داـنـی ان ـط ـیـنه ـهـم اـین زـم
اـظـهار ـنـظر کرده اـست و مـخاـلـفت ـشدـید ـخود را ـبا دـخاـلت ـخارـجی در اـمور
ـمه م که  ـه ـی ـار دیگر اـعالم کـن ـروری اـست ـب ـران اـعالم کرده اـست. ـض اـی
ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و ـمـیـهن دوـست کـشور ـما ـمداـفع اـین ـحق اـصوـلی اـیران
برای بهره گیری از این امکانات هستند، و بنابراین موافق آن سیاستی اند که
د در اـی ز روـشن اـست اـین اـست که ـب ـی د. آنچه ـن اع کـن د از اـین ـحق دـف واـن ـت ـب
ـمـقاـبل ـسـیاـست ـفـشار آـمریکا و ـمـتـحداـنش، ـبا ـبـسـیج افکار ـعـموـمی، و در ـعـین
ـحال ـبا اـتـخاذ ـسـیاـست روـشن، و ـقـبول رـسـیدگی آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی حکام ـبه
اـنه اـمی گراـی ـظ ای ـن اـست ـه ـسـته ای ـسـی رژی ـه ران از اـن ز اـی اده ـصـلح آـمـی اـسـتـف

امپریالیسم در منطقه و خصوصاٌ نسبت به ایران را خنثی کرد. 

انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پیش رو 
رفقای عزیر!

ـتدارک وسیع  برای تصفیه حـساب  با منتقدان،  از هشت ـسال گذشته با
ـشدت ـهر چه ـبـیـشـتری در ـجرـیان اـست. در ـبررـسی ـمـسأـله اـنـتـخاـبات رـیاـست
ـجـمـهوری آـیـنده  ـباـید ـضـمن ـبررـسی پرـسش ـها و ـنـظرات زـیر ـتالش کرد ـبه

یک جمع بندی واقع بینانه رسید. سئوال های اساسی از جمله اینهاست: 
ا اداـمه چـندگانگی در ـحاکـمـیت و اداـمه روـند اـصالـحات، ـحـتی  ـبه * آـی

صورت بسیار کم سو،  به نفع جنبش و یا به ضرر آن استُِ؟  
اـمـعه و ا در درون ـج ادـه ـض د ـت دـی ـش اکـمـیت ـبه ـت ا یکدـست ـشدن ـح * آـی

بنابراین انفجار اجتماعی منجر نخواهد شد؟ 
رای وـنی اش ـخـطری ـب ا ـحـفظ «ـسراب» اـصالـحات که در شکل کـن * آـی
ارـتـجاع ـندارد ـبه ـتداوم و ـطوالـنی ـتر ـشدن ـحاکـمـیت ارـتـجاع ـمـنـجر ـنـخواـهد

شد؟ 
رفقا! 

ـما در ـباال ـضـمن ـنـقد کردن ـسـیاـست ـهای دوـلت ـخاـتـمی و ـطرـفداران او
ای اـست ـه اره کردـیم که ـسـی اـسی - اـقـتـصادی ـبه اـین نکـته  اـش رـصه ـسـی در ـع
ا در داد. ـب ارـیـخی ـمـهـمی را ـبه ـه رـصت ـت ا ـف روـه ـی وی اـین ـن ده از ـس اذ ـش اـتـخ
دن ود که یکدـست ـش واـفق ـب رـیه ـم ـظ ا اـین ـن وان ـب اـبی ـنـمی ـت ود  اـین ارزـی وـج
وـنی در ـتالش ـتـحـقق راـیط کـن اع در ـش ور که ارـتـج اکـمـیت،  آن ـط کاـمل ـح
اـشد. اه و دراز ـمدت ـجـنـبش ـب ای اـهداف کوـت د در راـسـت واـن آن اـست، ـمی ـت
تـجرـبه مـجـلس هـفـتم، ـنـمونه زـنده ای اـست. ـبا وـجود ـعـملکرد ضـعیف و ـبـعـضاٌ
ارـتـجاـعی مـجـلس ـشـشم ـنـمی ـتوان ـبه اـین ـجمع ـبـندی رـسـید که ـمـیان ـعـملکرد
وـنی ـست. ـمـجـلس کـن رـقی ـنـی اـمـعه ـف ر آن در ـج ـی أـث ـشم و ـهـفـتم و ـت ـمـجـلس ـش
زار دیگری اـست در ـهـمان ـطور که ـتـجرـبه ـماه ـهای اـخـیر ـنـشان داده اـست اـب
دست ارتـجاع برای ـسرکوب بیش از پیش ـجنبش. بـنابراین یک دـست شدن
ـحاکـمـیت  ـنـمی ـتواـند ـبه ـنـفع ـجـنـبش ـمردـمی و روـند اـصالـحات در کـشور ـما
اـست ـهای دوـلت اد از ـسـی ا ـضـمن اـنـتـف ال گذـشـته ـم اـشد.  در ـطول ـهـشت ـس ـب
ـخاـتـمی و اـصالح ـطـلـبان حکوـمـتی در ـعـین ـحال ـبر اـین اـعـتـقاد ـبوده و ـهـسـتـیم
رای دن ـب اده ـش رای ـجـنـبش و آـم ـسـبی ـب رـصت ـتـنـفس ـن د ـف که اداـمه اـین روـن
اـبی ا ارـتـجاع ـحاکم اـست. درـست ـبر اـساس ـهـمـین ارزـی اروـیی ـب اـبـله و روـی ـمـق
ادامه در صفحه 6

ادامه گزارش هیأت سیاسی  ...



است که ـمرتجـعان ـحاکم ـیورش همه ـجانبه ـیی را ـبرای ـخاـتمه دادن به
«غائله اصالحات» ـسازمان دهی کرده اند و معتقدند که ـباید اوضاع را
به پـیش از دوران ـخرداد 1376 ـبازگرداـند. آنچه ـمـسـلم اـست اـین اـست
که ـحـتی در ـصورت تکرار ـتـجرـبه اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـهـفـتم و روی کار
آـمدن یک دوـلت کاـمال گوش ـبه ـفرـمان وـلی ـفـقـیه، روـند اـصالـحات و
ـجـنـبش ـمردـمی ـهمچـنان به ـحـیات و ـمـبارزه ـخود ادامه ـخواـهد داد، وـلی
شکـست ـنـقـشه ـهای ارـتـجاع در ـمرـحـله ـحـساس کـنوـنی از اـهـمـیت ویژه
ـیی ـبرـخوردار اـست. ـبـناـبراین ـنـمی ـتوان در ـمـقابل ـحوادث آـیـنده کـشور
اع ون روـشن اـست اـین اـست که ارـتـج ود. آنچه از ـهم اکـن ـبی ـطرف ـب
ـیع و ـتـراـضی وـس ـیـاـست اـع ـبـودن یک ـس ـمم اـست در ـصـورت ـن ـص ـم
ـسازـمان ـیاـفـته در درون ـجاـمـعه ـتـجرـبه اـنـتـخاـبات ـمـجـلس ـهـفـتم، ـیـعـنی رد
ا ان ـم رد.  ـبه گـم ان را  پـیش ـبـب ـش دـی ان و دگراـن زاـحـم ـصالـحـیت ـهـمه ـم
ات را ـبه ـتخـاـب د ـصـحـنه اـن اـی رـقی و آزادی خـواه کشـور ـب ـت ای ـم روـه ـی ـن
ـصـحـنه ـمـبارزه و ـتـعـمـیق آگاـهی ـبر ـضد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـتـبدـیل کـنـند.
ا اگون ـب ای گوـن روـه ـی د ـن واـن رـصه ـیی اـست که ـمی ـت ود ـع رد ـخ ـب اـین ـن
ـنـظرات و ـبرـناـمه ـهای ـمـتـفاوت را گردـهم آورده و زـمـیـنه ـهای اـشـتراک
اه ـهای ا در ـم راـهم آورد.  ـم ـعـمل در ـنـبرد ـبر ـضد رژـیم اـسـتـبدادی را ـف
ال گذـشـته رـبه ـهـشت ـس د از ـتـج اـی اره کرده اـیم که ـب ر ـبه کرات اـش اـخـی
اـعی ـبه ـمـصاف ای اـجـتـم روـه وان ـنـی ا و ـت وده ـه ا اتکاء ـبه ـت وـخت و ـب آـم

ارتجاع رفت. 

رفقای گرامی!
شکـست ـتـجرـبه «اـسـتـحاـله» رژـیم ـنـشان داد که ـنـمی ـتوان ـبا اتکاء ـبه
اـسی و ـیـین کرده اـست اـصالحـات اـس اـیی که ارـتجـاع ـتـع چارچوب ـه
ان داد ـش رداد 76 ـن رـبه دوم ـخ زی کرد. ـتـج ران پی زـی داری را در اـی پاـی
که ـجـنـبش ـمـتـحد ـمردـمی، اـنـبوه ـتوده ـهای ـمـیـلـیوـنی ـخـلق، ـتوان ـعـظـیـمی
واـند از ـسد ـهاـیی که اـسـتـبداد اـیـجاد ا ـخود ـبه ـهـمراه دارد که ـمی ـت را ـب
کرده عبور کـند. این توان را ـباید دوـباره سازمان داد و به ـمیدان آورد.
ـمـری ـجـز ـیه در ـهـر شکل و ـیـا ـهـر پوشــشی ـث م والـیت ـفـق اداـمه رژـی
د واـه راه ـنـخ ا ـبه ـهـم ردم ـمـیـهن ـم رای ـم داـلـتی ـسـتم ـب روـمـیت و ـبی ـع ـمـح
داـشت. ـتـنـها ـبا ـطرد اـین رژـیم اـست که ـمی ـتوان راه را ـبه ـسـمت آـیـنده
ـمه ا اـتحـاد وـسـیع ـه ـست جـز ـب ـی ز ـممکن ـن ـی گشـود. اـین راه گشـاـیی ـن
وار کارگران کـشور ا ـهنگاـمی که ـصف اـسـت داد. ـتـنـه ارزان ـضد اـسـتـب ـمـب
در کـنار ـصـفوف رزـمـنده ـجواـنان و داـنـشـجوـیان و زـنان ـقرار گـیرد و از
وان اـشد ـمی ـت ـهـمـبـستگی و وـفاق دیگر ـقـشرـهای اـجـتـماـعی ـبـهره ـمـند ـب
ران را از ـبـختک رژـیم والـیت داـنه ارـتـجاع را ـبه زـیر کـشـید و اـی روـمـن ـنـی
ی بـایـد اجـازه داد ارـتجـاع بـرنـاـمه هـای خـود را ـب ـیه ـنجـات داد. ـن ـفـق
ـمـقاوـمت ـبه پـیش ـبـبرد. ـجـنـبش ـمردـمی ـبا ـهمه ـضرـباـتی که ـمـتـحـمل ـشده
ا و دـلـسردی ـهاـیی که ـبر ـحرکت آن ـسنگـیـنی ا ـهـمه نگراـنی ـه اـست، ـب
ام واـند ـتـم رـخوردار اـست که ـمی ـت واـنی ـب ان ـت وز از آن چـن ـمی کـند ـهـن
ان دـهی اـین ازـم زد.  ـس اع را در ـهم رـی ای ارـتـج اب ـه ادالت و ـحـس ـمـع
مـاـعی و ـت صـادی، اـج ـت یـاـسی، اـق ـضالت ـس ـمه ـمـع یـد ـحل ـه ـجـنـبش کـل

فرهنگی جامعه است.

رفقا!
ــده ــر مــنعکس کنــن ــال ـهــای اخــی ــان در ـس ـه ـحــوالت ـج          ـت
ای اـست ـه ـمـلـلی، اداـمه ـسـی ـین اـل ـطح ـب وا در ـس وازـنه ـق ـنـفی ـم د ـم ـن رآـی ـب

اـبـنده و ـمـتـنوع ـخـلق ارزه رـشدـی اـلـیـسم و ـمـب اـنه وـنـظاـمی گری امپرـی ـبرـتری ـطـلـب
های جهان برضد جهانی شدن بوده است.

برجسته ترین وجه این تحوالت را باید تشدید تهاجم امپریالیستی برای
اـمه ـتـضـمـین ـتـسـلط ـسرـماـیه ـبزرگ ـبر ـتـماـمی ـجـهان داـنـست.  ـتـهاـجـمی که ـبرـن
ـبـارزه ـبـا ط ـمـحـاـفل ـحـاکـمه آـمـریکا ـتـحت پوشـش «ـم رـیـزی ـشـده ـتـوـس
رده ـمی شـود و دن دمـوکراـسی» پـیش ـب تـراـن ا ادعـای «گـس ـسم» و ـب تـرورـی
ـست و یکم، و در ـی ـتـدای ـقـرن ـب ـطی را پدـیـد آورده  اـست که در اـب ـشـراـی
ده ای از ری، در ـع ـتـل ـی ـسم ـه اـشـی ر ـف شـرـیت ـب روزی ـب ـمـین سـالگرد پـی ـصـت ـش
ـسـتی ـنـسـبت ـبه اـشـی اـیه داری ـشاـهد رـشد گراـیـشات ـف کـشورـهای ـعـمده ـسرـم
ـنـیروـهای ـمـخالف ـسرـمایه داری و آن ـنـیروـهاـیی ـهـستـیم که ـحاـضر به ـبر زـمـین

گذاشتن پرچم مقاومت نیستند. 
رژی (از ـیه و اـن واد اوـل ا، ـم ازارـه رل ـب ـسـلط و کـنـت رای ـت وـنی ـب اـجم کـن ـتـه
م ـت ـس ـی ـیـاـسی اواـیل ـقـرن ـب ط ـس ـمالٌ ـجـهـان را ـبه ـشـراـی ـمـله ـنـفت و گاز) ـع ـج
ارگری وـعی اـسـتـعـم ا و ـظـهور ـن ازارـه اره ـب ـسـیم دوـب ده و ـمـنـجر ـبه ـتـق ازگرداـن ـب
وـنی ـعـمالٌ ـحق ـسـتی در دوره کـن ـی اـل دن» امپرـی اـنی ـش ده اـست.  «ـجـه وـین ـش ـن
ررـسی ورد ـب ا را ـبه چاـلش گرـفـته اـست. ـتـحوالت دوره ـم اکـمـیت ـخـلق ـه ـح
ـنـماـیشگر ـتـشدـید اـسـتـثـمار کارگران و ـتالش اـنـحـصارات ـسرـماـیه داری ـبرای
ر اپذـی ارزه ـخـستگی ـن ا ـسال ـمـب اوردـهای ده ـه ودی کاـمل و یکپارچه دـسـت اـب ـن

زحمتکشان و نیروهای مترقی است.
    

بحران سرمایه داری جهانی
آـثار ـبـحران ـعـمـیق اـقـتـصادی 2003- 2001 ـهـنوز داـمن گـیر اـقـتـصادـهای
ـبزرگ جـهان و ازـجـمـله اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا، اـتـحادـیه اروپا و ژاپن اـست.
اـلص ـمـلی اـخ د ـن وـلـی ر 5% ـت اـلغ ـب ور ـب ای اـین کـش وازـنه پرداـخت ـه ری ـم کـس
اـست.  ـبدـهی آـمریکا که ـمـعادل یک چـهارم ـتوـلـید ـناـخاـلص ـمـلی اـین کـشور
ر ـتـشوـیق اـست، ـعـمالٌ امکان اداـمه ـسـیاـست دوـلت ـهای اـخـیر آـمریکا ـمـبـنی ـب
ـبرای ـباال ـبردن ـسـطح ـمـصرف در ـجاـمـعه را زـیر ـسـئوال ـبرده  اـست. ـبـسـیاری
از ـصاـحب ـنـظران اـقـتـصادی در ـحال ـحاـضر به ـنـقد ـسـیاـست ـهای ـماـلی ـتوسـعه
ـطـلـباـنه دوـلت ـبوش ـمـبـنی ـبر گـسـترش ـصـناـیع ـنـظاـمی و پاـئـین نگه داـشـتن ـنرخ

بهره پرداخته اند.
ودن ر ـب دـلـیل پاـئـین ـت االت ـمـتحـده ـب اـنه اـی ـی اـه وازـنه ـتجـاری ـم ری ـم کـس
اه روردـین ـم ان در  ـف ا واردات از ـبـقـیه ـجـه ـسه ـب اـی ـصادرات اـین کـشور در ـمـق
اـضای د ـتـق اـی ر اـین وـضـعـیت ـب رای ـغـلـبه ـب د. ـب ارد دالر رـسـی ـجاری ـبه 60 ـمـیـلـی
داخـلی کاـهش ـیاـبد ـتا امکان ـصدور کاال ـباالـتر رود.  اـین اـمر ـمـسـتـلزم ارزان
رـیق پاـئـین نگه داـشـتن ارزش ریکا از ـط ادراـتی آـم ر کردن ـمـحـصوالت ـص ـت
ـست که ـن طـر کاـهش ارزش دالر اـی دالر و ـحـتی کاـهش آن اـست.  امـا ـخ
اـلی ای ـم اـست ـه اذ ـسـی اچار از اـتـخ ذا دوـلت ـن رود و ـل اال ـب د ـب واـن ورم ـمی ـت ـت
ـنـدگان ـصـرف کـن ـسـختگـیـراـنه ـخـواـهـد ـبـود که اـثـرات دردآوری ـبـرای ـم
آـمریکاـیی ـخواـهد داـشت. اـیاالت ـمـتـحده ـمـعـتـقد اـست که ـمـساـله وـقـتی ـحل
ا د. اـم ر رـشد کـنـن رـیـعـت ادـیه اروپا و ژاپن ـس ای اـتـح اد ـه واـهد ـشد که اـقـتـص ـخ
واـقـعـیت اـیـنـست که بـحران کـنوـنی زاـئـیده «جـهاـنی ـشدن» ـسرـماـیه داری اـست.
را ـمـلی را ارات ـف درت اـنـحـص اـیه داری ـق رـم ـسـتم ـس ـمـلـلی ـسـی رش ـبـین اـل گـسـت
اـفزاـیش داده اـست.  اـنـتـقال ـسرـماـیه و ـتوـلـید ـبه کـشورـهای ـحاـشـیه ای ـسـیـسـتم
ـسرـماـیه داری، ـمـنـطـقه ای که در آن ارزش ـنـیروی کار کـمـتر و ـشراـیط ـبـهره
مـام شـده ـیـمت ـت نـای ارزان تـر ـشـدن ـق ـمالٌ ـبه ـمـع کـشی آمـاده تـر اـست ـع
ـمـحـصوالت اـست.  اـین اـمر ـباـعث ـشده که ـسـهم درآـمد ـمـلی پرداـخت ـشده
اـعث کاـهش وازـنه ـعـمالٌ ـب ر در ـم ر ـشده و اـین ـتـغـیـی زد کـمـت ـبه ـصورت دـسـتـم
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ـتی ـین ـتـر اـست.  ـح ـبع آن ـتـورم پاـئ ـقـدرت ـخـرـیـد در کـشـور و ـبه ـت
انگـلـسـتان که از ـمـعدود کـشورـهای ـسرـماـیه داری ـعـمده در اروپا اـست
ا ـشاـهد که اـقـتـصاد آن در ـحال ـحاـضر دـشواری ـهای زـیادی ـندارد، ـم
دـهی ـبخـش ـیم.  ـب ـت ـس دـهی آن ـه ـتن ـب اال رـف مـزد هـا و ـب ـت کاـهش دـس
د وـلـی ر 135/7% ـت اـلغ ـب ال 1997 ـب ور، که در ـس وـصی در اـین کـش ـخـص
ان د.  و اـین ـهـم ال گذـشـته ـبه 202/3% رـسـی ود، در ـس اـلص ـمـلی ـب اـخ ـن
وازـنه ـتـجاری ر ـسر ژاپن آـمد. کـسری ـم ود که 15 ـسال پـیش ـب ـبالـیی ـب
اـخاـلص ـمـلی اـین کـشور اـلغ ـبر 5/2% ـتوـلـید ـن انگـلـیس در ـحال ـحاـضر ـب
اـست و ـسـیاـست ـهای ـماـلی دوـلت (واز ـجـمـله اـخـتـصاص 92/2 ـمـیـلـیارد
پوـند اـسـترـلـینگ در ـسال 2004 ـبه ـعرـصه ـبدـهی ـها) ـبا ـهدف پوـشاـندن
اـین ـعدم ـموازـنه ـبه ـهیچ ـصورت ـموـفق ـنـبوده اـند.  رـشد ـتوـلـید ـصـنـعـتی
ده اـست.  رـشد ـمـصرف در اـن ان ـم ال گذـشـته ـعـمالٌ یکـس در ـطول 8 ـس
اـبت اـبل رـق اـنـند آـمریکا از ـطرـیق اـفزاـیش واردات ارزان و ـق انگـلـیس ـم
ط رکود ـار ـشـراـی ـوز آـث ـن ـته اـست. در ژاپن ـه ـاـف ـان ـی ـاـم ـخـارـجی ـس
ـضدـتورـمی ـمـشـهود اـست و پس از ـبـیش از یک دـهه رکود ـعـمـیق و از
اـعث پاـئـین ود ـب وز اداـمه دارد و اـین ـخ ـسـبی ـهـن ر ـن ـجـمـله ـبیکاری و ـفـق
نگاه داـشـته ـشدن ـمـصرف در کـشور اـست. اـفزاـیش ـشدـید ـقـیـمت ـنـفت
در ـسال 2004 که عـمدـتاٌ مـحـصول فـعاـلیت ـهای دالـلی، ـجنگ ـعراق و
ورـمی ای ضـد ـت ارـه ـش ان اـست، ـبه ـتـخـفـیف ـف اضـا در ـجـه زاـیش ـتـق اـف
کمک کرده است اما همچنین بهبود اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده

است.  

نقش سرمایه مالی
گراـیش ـمشـخص اـقـتـصاد ـسرـماـیه داری در ـسال ـهای اـخـیر ـبرـجـسته
وـلـیدی اـست. ر ـعرـصه ـت اـلی و ـتـفوق گرـفـتن آن ـب اـیه ـم ـشدن ویژه ـسرـم
رـین رـفـته ـت ـش اـلی پـی ای ـم زان داراـیی ـه ر ـمـی ای ـمـعـتـب اـبی ـه ر ـطـبق ارزـی ـب
اـخاـلص ـمـلی اـین کـشور اـلغ ـبر 300 درـصد ـتوـلـید ـن کـشورـهای ـجـهان ـب
اـخاـلص ـمـلی وـلـید ـن ام از ـت ازار ـسـه ده در ـب اـیه ـعـمل کـنـن رـم ا اـست.  ـس ـه
زوـنی دارد. ان ـف ـسـت ده و انگـل االت ـمـتـح د اـی اـنـن ای ـعـظـیـمی ـم اد ـه اـقـتـص
دـشواری در ـحـصول ـنرخ ـباالی اـضاـفه ارزش در اـقـتـصاد ـهای پـیـشرـفـته
رـغـیب کرده و ـعـمالٌ ـبه دی ـت وـلـی ای ـت رـصه ـه رار از ـع اـیه را ـبه ـف رـم ـس
وـسـعه اـقـتصـادی و د.  ـت اـلی کمک ـمی کـن اـیه ـم رـم وـسـعه ـس ـسـلط و ـت ـت
د ـمی ان اـین روـن ـی اـن رـب اـیه داری ـق رـم ده ـس ای ـعـم ورـه ال در کـش اـشـتـغ
رـصت ـشـغـلی در ون ـف ـی ـیـل وـثق ـبـیش از 50 ـم ر ـطـبق آمـار ـم د.  ـب اـشـن ـب
وـسـعه اـقـتـصادی» از ـبـین رـفـته ان ـهمکاری و ـت ازـم کـشورـهای ـعـضو «ـس
اه ـمدت و ـسوداگراـنه ـسرـماـیه اـست. ـحـجم ـباالی رد و ـبدل ـشدن کوـت
ـین اـلی ـب ای ـم ازارـه اـتی در ـب ـب اد ـبی ـث ده در اـیـج ـشی ـعـم اـلی ـنـق ای ـم ـه

المللی داشته است.
اـیه در اـقـتـصاد اـید ـبه اداـمه روـند ـتـمرکز و ـتـجـمع ـسرـم ا ـب در اـین ـج
جـهانی اـشاره کرد.  واقـعیت این اـست که در ـسال ـهای اخـیر و به ویژه
از اـبـتدای دـهه کـنوـنی روـند اـیـجاد اـنـحـصارـهای ـعـظـیم از ـطرـیق ـبـلـعـیدن
ـست که ـته اـست. ـهـفـته ای ـنـی رـعت گرـف ر  ـس ای کوچک ـت رکت ـه ـش
ا دالر ارد ـه ـی ـیـل ـظـیم ـبه ـقـیـمت ـم رکت ـع رل یک ـش د و کـنـت رـی ر ـخ ـخـب
زرگ ده ـفروشگاه ـهای ـب ـمـنـتـشر ـنـشود. ـتـعداد ـشرکت ـهای اداره کـنـن
ـلوازم ـخانگی انگـلـسـتان اکـنون ـبه چـهار ـمورد ـتـقـلـیل ـیاـفـته اـست و ـبـعـید
روشگاه هـای د. خـروج ـف اـب ازـهم کاـهش ـی ده ـب ـن ـست در سـال آـی ـی ـن
کوچک و متمرکز شدن کـنترل عرصه ـتولید و عرضه ـمواد غذایی در

ود ا ـنـم اـنه آن ـه د و ـبی رـحـم دـی اـبت ـش ار ـشرکت و اداـمه رـق دـست اـین چـه
دیگری ازین تمرکز است. عرصه ای که سرمایه کوچک و متوسط در آن
ا رـین ـشرکت کاال ـه زرگـت ریکا، ـب دارد.  ـشرکت واـلـمارت آـم اـنـسی ـن ا ـش ـج
وـمـحـصوالت ـخانگی اکـنون  کـنـترل ـعـمده ـترـین ـشبکه ـهای ـفروشگاه ـهای
اروپا را ـبه دـست گرـفـته اـست.  ـبر اـساس آـمار رـسـمی ـشرکت ـهای ـفرا ـمـلی
درت د.  ـق رل دارـن ـت ر دو سـوم  ـتجـارت ـجهـان را ـتـحت کـن اـلغ ـب ون ـب اکـن
ا  اـست.     ورـه رـخی از کـش درت ـب ر ار ـق زون ـت ا ـف ارـه ادی اـین اـنـحـص اـقـتـص

      

امپریالیسم در تالش برای کنترل منابع نفت و گاز
ر ـبه از و ـمـنـج ال پـیش آـغ ام که از دو ـس د ـقـیـمت ـنـفت ـخ دـی زاـیش ـش اـف
ـنـوز  اداـمه دارد. ش از 56 دالر  ـشـده،  ـه ـی شکه ـبه ـب اـفـزایـش ـبـهـای ـهـر ـب
ـمذاکرات ـطوالـنی ـجورج ـبوش و ـعـبداهللا، وـلـیعـهد ـعرـبـسـتان، در تکزاس در
اٌ روی ـمـسـئـله پاـئـین آوردن ـقـیـمت ـنـفت ـمـتـمرکز روز 5 اردـیـبـهـشت ـماه ـعـمدـت
ـبود. اـشاره ـمـشـخص ـبوش در اـین ـباره ـمـبـنی ـبر اـینکه: «ـقـیـمت ـباالی ـنـفت ـبه
ـبازار ـها ـصدـمه ـمی زـند، و او به اـین اـمر آگاه اـست» ـنـماـیشگر اـهـمـیت ـقـیـمت
ـنـفت ـبرای اـقـتـصاد ـسرـماـیه داری اـست. ـحـقـیـقت اـیـنـست که ـبـهـبود اـقـتـصادی
ور ـمـنـفی ـتـحت ـط زاـیش ـقـیـمت ـنـفت ـب دـلـیل اـف ان ـب ای ـجـه ورـه رـخی از کـش ـب

تاثیر قرار گرفته است.
ـبه ـباور  ـتـحـلـیل گران اـقـتـصادی اـفزاـیش اـخـیر ـقـیـمت ـنـفت ـبـیش از اـینکه
اـشد،  ـساـخـتاری ـبوده و از یکـسو وـلـید کـنـنده ـب ـمـحـصول ـطـمع کـشورـهای ـت
ـناـشی از ـباال رـفـتن ـتـقاـضا در ـجـهان و از ـسوی دیگر ـمـحدودـیت ـهای ـفـنی و
ـطه اـتی اـست. در اـین راـب رـضه اـین کاالی ـحـی ردن ـسـطح ـع اال ـب اـسی در ـب ـسـی
ـمدـیرـیت و کـنـترل ـمـناـبع ـنـفـتی ـبه ـمرکز ـتوـجه  ـبدل ـشده ودر ـسال ـهای اـخـیر
ـعامـلی عـمده در درگـیری ـها و ـمـشاـجرات ـبـین ـقدرت ـهای امپرـیالـیـسـتی ـبوده
اـست.  ـتـحـلـیل گران ـبـین اـلـمـلـلی ـقـبول دارـند که ـعـنـصر ـمـهم و  ـتـعـیـین کـنـنده
در ـمداخله آـمریکا در ـعراق، ـخاورمـیانه و کـشور های آـسیای ـمیانه ـبا ـهدف
ـتـثـبـیت ـتسـلط ـبالـمـنازع ـسـیاـسی اـین کـشور، ـمـتوـجه کـنـترل ـبر روی ـمـناـبع نـفت
و گاز و ـخـطوط ـلوـله ـصادراـتی ـنـفت و گاز اـست.  ـسـیاـست گذاران کـنوـنی
ـصـادی ـخـود در اروپا و ـت ـمـده اـق ـبـای ـع ـبه ـبـر رـق ـتـحـده ـبـرای ـغـل اـیـاالت ـم
خاوردور کنـترل مـنابع اـنرژی را مورد ـتوجه قرار داده اـند. کنـترل مـنابع نفت
ـطـقه اـست.  در ـن یــسم آـمـریکا در ـم ـمـده امپرـیـاـل و گاز یکی از اـهـداف ـع
ـبررـسی ـجـهت ـعـمده ـسـیاـست اـیاالت ـمـتـحده در ـسال ـهای اـخـیر، و از ـجـمـله
ـحمله ـبه ـعراق و اـشـغال اـین کـشور و تـهدـیدات پیگـیر در راـبطه ـبا اـیران، اـین
ـعاـمـلی ـعـمده اـست.  ـبرای روـشن ـشدن اـین واـقـعـیت ـبـهـتر اـست اـشاره ای ـبه
اـبع ـنـفـتی ـخـلـیج ـفارس داـشـته ریکا ـبه ـمـن ـستگی رـقـبای اـقـتـصادی آـم زان واـب ـمـی

باشیم.     
تـخـمـین زده ـمی ـشود که ـعرـبـسـتان ـسـعودی ذـخاـیری ـبه وـسـعت 260 ـمـیـلـیارد
ـبشکه، اـیران   125/8 ـمـیـلـیارد ـبشکه،  و ـعراق 115 ـمیـلـیارد ـبشکه ـنـفت داـشته
ارس، ـبی ر ـنـفـتی، ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـف اـی اـشت ـعـظـیم ذـخ دار اـنـب ا اـین ـمـق د.  ـب اـشـن ـب
شک ـنـقـشی ـعـمده در ـمـعادالت اـنرژی ـجـهان ـخواـهد داـشت. اـنـحـصارـهای
ان ـبه ـنـفت و ده ـجـه ای ـعـم اد ـه اـیع و اـقـتـص ده ـصـن زاـیـن اٌ از اتکاء ـف ـیـق ـنـفـتی دـق
اـنرژی آگاه ـهـسـتـند.  ارزـیاـبی ـهای دـقـیق ـموـید اـین اـمر اـست که در ـطول 20
زان 50 ـی د ـبه ـم ـتحـده، چـین و ـهـن االت ـم رژی در اـی ده ـمصـرف اـن ـن ال آـی ـس
درـصد اـفزاـیش ـیاـبد.  ـهمچـنـین ـبر اـساس گزارش ـنـشرـیه ـتـخـصـصی «ژورـنال
وت ون ـف رـیـلـی اـیی 940 ـت ران ـبه ـتـنـه ود که اـی ـنـفت و گاز» ـتـخـمـین زده ـمی ـش
ا اـشد.  ـفـقط روـسـیه ـب ان را در دـست داـشـته ـب ر گاز ـجـه اـی ا 16% ذـخ مکـعب ـی
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ر ـظ ا در ـن ری دارد. ـب ـشـت ـی دی ـب وـلـی وان ـت وت مکـعب ـت ون ـف رـیـلـی 1680 ـت
رژیِ ـمـعادل یک گـیری اـینکه ـبـطور ـمـتوـسط ـهر 6000 ـفوت مکـعب اـن
ران اـبع گازی اـی ا ـمـن ادل ـب زان ـنـفت ـمـع اـمـین ـمی کـند، ـمـی ـبشکه ـنـفت را ـت

برابر با 155 میلیارد بشکه است.
ـبر ـطـبق اـسـناد ـمـنـتـشر ـشده در ـجراـید، اـیران در ـسال 2003 چـهارده
دار اـمـین ـمی کرد.  ـهمچـنـین چـین ـمـق درصـد واردات ـنـفـتی چـین را ـت
ـمـتـناـبـهی از ـنـیازـهای ـخود ـبه گاز ـمایع ـطـبـیـعی را از اـیران ـتاـمـین ـمی کـند.
در اکـتـبر 2004 اـیران یک ـقرارداد 25ـساـله ـبه ارزش 100 ـمـیـلـیارد دالر
وـسـعه ـحوزه ـهای رای ـت اـلـیت ـب ده ـفـع ر دارـن ا چـین ـمـنـعـقد کرد که در ـب ـب
رای چـین اـست.  در راـهم کردن گاز ـطـبـیـعی ـب ران و ـف گاز ـطـبـیـعی در اـی
ـطـقه ـخـلـیج ـن اـبع ـنـفت و گاز ـم ـن از ژاپن ـبه ـم ـی وـجه و ـن ا ـعالـقه، ـت ـطه ـب راـب
ـفارس و به ویژه اـیران ـنـیز ـتاکـنون ـمـطاـلب گوـناگوـنی ـمـنـتـشر ـشده اـست.
اـمـین ـهـند ـنـیز ـتـماـیل دارد که ـنـیازـهای ـنـفـتی و اـنرژی ـخود را از اـیران ـت
ا ـشرکت رارداد 30ـساـله ـب وـیه 2005 اداره گاز ـهـند یک ـق کـند.  در ژاـن
ون رای ـصدور7/5 ـمـیـلـی اء کرد ـب ران اـمـض ادرات گاز ـطـبـیـعی اـی ـمـلی ـص
ارد ارزش دارد. در ـهـمـین رارداد 50ـمـیـلـی ـتن گاز ـطـبـیـعی ـبه ـهـند.  اـین ـق
ا ـقرارداد یک ـخط اـید ـبه ـمذاکرات ـهـند و پاکـسـتان در راـبـطه ـب راـبـطه ـب
اره کرد. ان اـش رـیق پاکـسـت د از ـط ران ـبه ـهـن رای ـصدور گاز از اـی وـله ـب ـل
د ـنه خـواـه زـی ارد دالر ـه ـی ـیـل وـله که 3 ـم رای اـیجـاد اـین ـخط ـل اـمه ـب رـن ـب
داـشت ـخود ـنـشان از اـهـمـیت اـساـسی ـمـناـبع اـنرژی در ـخـلـیج ـفارس ـبرای
ـتحـده االت ـم ای اـی ان و رـقـب صـادی ـجـه ـت ای اـق درت ـه رـین ـق ده ـت ـعـم
اـلـیـسم در راـبـطه آـمریکا دارد.  اـین اـمری ـنـیـست که در ـمـحاـسـبات امپرـی

با کشورهای منطقه وارد نشده باشد. 

«ـطرح ـخاورمـیانه ـبزرگ »  اـبزار اـیاالت ـمتـحده ـبرای کنـترل
منطقه

راتژیک وـقـعـیت اـسـت اـنه ـبه دـلـیل ـم ـی اورـم د ـخ انگوـنه که گـفـته ـش ـهـم
یــسم داراـست. ـیت ـفـراواـنی ـبـرای ـطـرح ـهـای امپرـیـاـل ـم م آن، اـه ـمـه
ای راـفـی ر ـجـغ اـمه ـتـغـیـی رـن از ـب رـب اکم در واـشنگـتن از دـی اـفـظه کاران ـح ـمـح
اـنه را ـمد ـنـظر داـشـته اـند.  در اواـیل دـهه 1990 ـمـیالدی اـسی ـخاورـمـی ـسـی
وـسـعه ـطـقه و  ـت ـن ای ـم ازار ـه رش ـب رای گـسـت ریکا در ـتالش ـب دوـلت آـم
ـنـفوذ ـخود در آن ـها ـسـیاـست ـفـعاـلی را در راـبـطه ـبا ـمـساـله فـلـسـطـین اـتـخاذ
کرد. ـبرگزاری اوـلـین کـنـفراـنس ـمـنـطـقه ای ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی در
اـست وـجه ـسـی ود.  ـت ـب صـادـفی ـن ان (پاـیـتـخت اردن) در سـال 1994 ـت اـم
ال ـب دـن ر و ـب ای اـخـی ال ـه اـنه در ـس ـی اورـم ـطـقه ـخ ریکاـیی ـبه ـمـن گذاران آـم
ـته اـست.  طـرح اـف ری ـی ر، اـبعـاد وـسـیع ـت ـب اـم ـسـتی 11 سپـت رورـی ـحـمـله ـت
اـلـعه در ـط ورد ـم اد ـم ال 1382 در اـسـن زرگ  از اواـسط ـس اـنه ـب ـی اورـم «ـخ
ر اه 1382 (اکـتـب رـم وده اـست.  در ـمـه رح ـب ریکا ـمـط اکـمه آـم اـفل ـح ـمـح
ان و، در جـرـی اـت ـتحـده در ـن االت ـم ده اـی ـن اـی ـم ز، ـن رـن 2003) ـنیکالس ـب
وت کرد که ای اروپاـیی دـع ان در پراگ از کشـورـه اـجالس اـین پـیـم
اـنه ـی راری ـصـلح و اـمـنـیت در «خـاورـم رـق رروی ـب ای خـود را ـب ـتالش ـه
و اـت ورـیت ـن اـم راـنی گـفت: «ـم د. او در اـین ـسـخـن ازـن رکز ـس زرگ  ـمـتـم ـب
د اـی ا ـب اـلی ....  ـم ریکای ـشـم اع از اروپا و آـم ارـتـست از دـف وز ـهم ـعـب ـهـن
رق و ود را ـبه ـسـمت ـش ای ـخ روـه ـی رکز ـن وـجه ذـهـنی و ـهمچـیـنـین ـتـم ـت
وب ا- در ـشرق و ـجـن اد ـم و ـبه اـعـتـق اـت ده ـن ـجـنوب گـسـترش دـهـیم.  آـیـن

است و یا به عبارت دیگر در خاورمیانه بزرگ.» 
در دی ـماه ـجورج ـبوش در ـجرـیان ـسـخـنراـنی ـخود در اـین  ـهدف

آـمریکا ـبه ـتوـسـعه یک ـمـنـطـقه ـتـجارت آزاد ـبـین اـیاالت ـمـتـحده و ـخاورـمـیاـنه
نـده مـورد تـاکیـد قـرار داد.  در ـبـهـمن مـاه 1382 وزرای در طـول دـهه آـی
ا ـحـضور وـنـیخ که ـب راـنس اـمـنـیـتی ـم رکاٌ در کـنـف ـشـت ریکا ـم اع آـم ارـجه و دـف ـخ
ان بـرگزار ـمی شـد، کوشـش کردنـد که اتـوـیی آـن تـایـان اروپاـیی و ـن ـم ـه
ـموافـقت کـشورـهای ـسرـماـیه داری را ـبرای ـطرح ـخود در راـبـطه ـبا ـخاورـمـیانه
ریکا اه دیک چـیـنی، ـمـعاون رـئـیس ـجـمـهوری آـم اـیـند.  در ـهـمـین ـم ـجـلب ـنـم
اـنی اـقـتـصاد» ـمـطرح ان ـتـجارت ـجـه ازـم ان اـجالس «ـس رـی در داووس و در ـج
ا «اـسـتراتژی پـیـشرو ـبرای آزادی»  اـیاالت ـمـتـحده را «ـمـتـعـهد ـبه کرد که گوـی
زرگ اـنه ـب ـی د که در راه اـصالحـات در خـاورـم اـیت از کسـاـنی ـمی کـن ـحـم
د که ذکر ـش د.» چـیـنی ـمـت رج ـمی دـهـن داکاری ـبه ـخ د و ـف اـلـیت ـمی کـنـن «ـفـع
دوـلت ـبوش ـمـصر اـست که «دـموکراـسی را در ـسراـسر ـخاورـمـیانه و ـفراـسوی
آن ارـتـقاء ـبـخـشد.»  در ـجرـیان اـجالس ـخرداد ـماه ـسال 1383 ـسران گروه 8
در گردهمایی خود در ایالت جورجیای آمریکا، طرح خاورمیانه بزرگ را

مورد حمایت قرار دادند.  
ازارهـای آزاد» و رش «دمـوکراـسی»، «ـب ده گـسـت ر دارـن اـین طـرح در ـب
«سکوالرـیـسم» در ـمـنـطـقه ـیی اـست که از آـفرـیـقای ـشـماـلی و ـشاخ آـفرـیـقا ـتا
ـجمـهوری ـهای آـسـیای ـمـیانه و پاکـسـتان و ـبنگالدش را در ـبر ـمی گـیرد.  در
ـبـخش ـمـهـمی از اـین ـطرح ـبا ـتـیـتر «ـفرـصت ـهای اـقـتـصادی» اـمر ـتـشوـیق ـبـخش
ـخـصوـصی ـبه ـعـنوان اـبزار ـترـقی و دـموکراـسی ـبرـجـسـته گردـیده و ـضرورت
وـسـتن ـبه رای پـی ـطـقه ـب رکـشور ـهای ـمـن ار ـب ـش اـطق ـتـجارت آزاد، و ـف اد ـمـن اـیـج

سازمان تجارت جهانی مورد تاکید قرار می گیرد.   
ـتوـجه ـبه اـین اـمر ـمـهم اـست که کوـشش اـیاالت ـمـتـحده ـمـتوـجه کـنار زدن و
اـمه ـهای اـسـتراتژیک ـمـشـخص اـتـحادـیه رـن در ـساـیه ـقرار دادن ـنـفوذ ـسـنـتی و ـب
ـطه  اشـاره ای ـبه اـنه اـست.  ضـروری اـست که در اـین راـب ـی اروپا در خـاورـم
کـنـفراـنس اروپا و ـمدـیـتراـنه در ـبارـسـلون (اسپاـنـیا) در ـسال 1995 داـشـته ـباـشـیم
راـنه» را اـعالم کرد و دـیـت ا ـصدور اـعالـمـیه ای ـشروع «ـشراکت اروپا- ـم که ـب
اـمه ای ـبـین 12 کـشور ـمـنـطـقه و از ـجـمـله اـسراـئـیل و حکوـمت ـبه ـعـقد ـمواـفـقـتـن
ـخودگردان فـلـسـطـین ـمنـجر ـشد. در این ـموافـقـتـنامه اـیـجاد یک ـمـنطقه ـتـجارت
ده اـین ـن ای اـمضـاء کـن ورـه ده اـست.  کـش ـیـنی ـش ال 2010 پـیش ـب ا ـس آزاد ـت
ـمواـفـقـتـناـمه ـتـعـهد ـخود ـبه «ـتوـسـعه حکوـمت ـقاـنون و دـموکراـسی»، و ـتـضـمـین
ـشه و دـی ان، ـتـجـمع، اـن ا و ـهمچـیـنـین آزادی ـبـی ر و ـحـقوق اـقـلـیت ـه ـش ـحـقوق ـب

عقیده را مورد تاکید قرار دادند.  
اـنه اورـمـی ا ـنـقش اروپا در ـطرح «ـخ ریکا در راـبـطه ـب وـنی آـم راتژی کـن اـسـت
ـبزرگ   مـتوـجه دو جـنبه کـلـیدی و بـهم پـیوـسته اـست. جـنبه ـبرـتر ـمـتوجه ـخنـثی
اـنه ـبوده و ـجـنـبه دوم کردن ـهر گوـنه ـنـقش ـمـسـتـقل اـتـحادـیه اروپا در ـخاورـمـی
روـعـیت ـش ور ـم ـظ ود  ـبه ـمـن راتژی ـخ رای اـسـت ادـیه اروپا ـب راـهی اـتـح ـجـلب ـهـم
ـبـخـشـیدن به آن را در ـنـظر دارد. روزـنامه ـلوـموـند، در ـفروردـین 1382،  ـطرح
آـمریکا را «ـتازه ـترـین ـجاه ـطـلـبی اـیاالت ـمـتـحده» ـبرای «گـسـترش ـسـلـطه ـخود
ـبر ـنـفت ـخاورـمـیاـنه و ـتوـسـعه ـشبکه پایگاه ـها و ـتاـسـیـسات ـنـظاـمی آـمریکا که

تماماٌ به بهانه پیاده کردن دموکراسی انجام می پذیرد» ارزیابی کرد.

«میوه های»  تلخ استعمار نوین
اری ـبـین اـلـمـلـلی اـلی و ـتـج ای ـم اد ـه ون کاـمالٌ ـمـشـخص اـست که ـنـه اکـن
ـمـلـلی پول و ـین اـل دوق ـب اـنی، ـصـن انک ـجـه ر ـب ـظـی ـسم ـن ـی اـل رل امپرـی ـت ر کـن زـی
ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی ـبـصورت ـمـشـخص ـبرای تـحـمـیل دـسـتور کار ـلـیـبراـلی
کردن و جـهانی ـشدن به کـشورهای جـهان ـسوم عمل ـمی کنـند. نـتایج ـفاجعه
ا، رـیـق ان در آـف ار گوـشه ـجـه ده ای در چـه زاـیـن ار اـین ـعـملکرد ـبه ـصورت ـف ـب

آمریکای التین و آسیا قابل رویت است.
اـمه اـنـحـصارـهای ـفراـمـلی از ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی و ـهمچـیـنـین ـمواـفـقـتـن
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اـفع ـخود رـند، که ـمـن ـهای ـتـحـمـیـلی ـمـنـطـقه ای و دو ـجاـنـبه ـبـهره ـمی گـی
را ـبه پـیش ـبـبرـند.  آن ـها ـبر اـقـتـصاد ـهای ـجـهان ـسوم ـتسـلط دارـند و ـبا
د، که اـین وـسـعه ای را ـتـحـمـیل ـمی کـنـن دل ـت ا ـم ادـه ـص ـت رل اـین اـق کـنـت
ارت، ـهـمه راـلی کردن ـتـج ـب ـی ام ـل د. ـتـحت ـن ر ـمی کـن رـت واـمع را ـفـقـی ـج
ـیـعت در اـین کـشـورـهـا ـبـر روی ـعـرـصه ـب ـعـرـصه ـهـای زـنـدگی وـط
ـتـجارت ـباز ـشده و ـحـقوق پایه ای ـمردم پاـیـمال ـمی ـشود. کـشورـهای
ور ا را ـمـجـب دـهی که آن ـه ـشـتـناک ـب وـسـعه در یک دور دـه در ـحال ـت
می کـند که ـبازار ـهای خود را ـباز کـنند و ـثروت ـهای طـبیعی ـخود را

صادر کنند، درگیر هستند. 
اـیه داری ـنه ـفـقط رـم ارتگراـنه و انگـلی  ـس اوزگراـنه، ـغ اـهـیت ـتـج ـم
در ـعدم ـتواـناـیی آن به حل ـمشکالت ـجامعه اـنـسانی بلکه همچـنین در
گراـیش ـمـشـخص آن ـبه ـتـشدـید اـین ـمشکالت، ـعـیان اـست. ـجنگ و
ـسرکوب به ـعـنـصر ـغاـلب در رواـبط ـمـیان کـشورـها و ـنـیروـهای ـسـیاـسی
ا ـبـهره گـیری اـلـیـسم در دوره کـنوـنی ـب ـجـهان ـتـبدـیل ـشده اـست.  امپرـی
ا ـسازـمان ا ـمـساـعد ـنـیروـها در ـسـطح ـجـهان ـسـعی ـمی کـند ـب از ـتوازن ـن
دهی «اـنقالب ـهای مخمـلی» نـیروـهای واـبسته و گوش بـفرـمان ـخود را
د. رگـشت بکـن ان را ـبی ـب وـنی در ـجـه د کـن اورد و روـن ـی ـبه روی کار ـب
رـقـیزـسـتان در اـین راـبـطه آـموزـنده ان، اوکراـئـین و ـق ـتـحوالت گرـجـسـت
اـنی ـعـملکرد ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد که از ـبـیش از اـست.  روـند ـتـغـیـیر ـبـنـی
االت اـعی اـی اـفل ارـتـج یک دـهه پـیش ـبـصورت پیگـیری از ـسوی ـمـح
متحده و متحدان نزدیک آن دنبال می شده است، در ما ه های اخیر
االت اکـمه اـی اـفل ـح ده اـست.  کوـشش ـمـح ـشـخـصی رـسـی اـیج ـم ـت ـبه ـن
ـمـتـحده ـمـتوـجه آن اـست که ـسازـمان ـمـلل و ارگان ـها و ـمـنـشور آن را
ان ر ـجـه وـنی ـخود ـب رای گـسـترش هژـم اـست ـهای ـخود ـب اـبـعی از ـسـی ـت
ارگری ر ـجنگ و اـسـتـعـم اٌ ـخـط ـن ـئ ـطـم اـفل ـم وـفـقـیت اـین ـمـح د.  ـم بکـنـن
ـنوـین را در ـجـهان گـسـترده ـتر ـخواـهد کرد.  در اـبـتدای ـقرن ـبـیـست و
اـبـقه و گـسـترش اـصـله ـبی ـس ا ـف یکم ـبـشرـیت در ـعرـصه ـتوزـیع ـثروت ـب
ر زده روـبه رو ای وـسـیع ـفـق وده ـه اردر و ـت ـی ـیـل ده ـبـین ـنـخبگان ـم ـن اـب ـی
ـتـر از یک دالر در روز ـیـون ـنـفـر در ـجـهـان ـبـا کـم ـیـل اـست. 1100 ـم
دگی ـمی ر زـن ر ـخط ـفـق اـنی که در زـی داد کـس د، ـتـع دگی ـمی کـنـن زـن
ـته اـست. اـف زاـیش ـی وـسـعه ، اـف ر کشـورهـای در حـال ـت د در اکـث ـن کـن
ا کارگر ـبیکار ـشده اـند. و اـین در ـحاـلی اـست که ـمـجـموع ـمـیـلـیون ـه
ثروت های شخصی 50 تن از  ثروتمندترین سرمایه داران مساوی با
اـیی رـیـق ای آـف ور ـه اـلص ـمـلی در ـجـمـعی از کـش اـخ د ـن وـلـی وع ـت ـمـجـم
ا ر 688 ـمـیـلـیون ـنـفر اـست.  در راـبـطه ـب اـلغ ـب ا ـب اـست که ـجـمـعـیت آن ـه
گرـسنگی ـسازـمان ـملل ـعـمالٌ ـعدم ـتواـناـیی ـخود را اعالم کرده اـست.
ارـقام کـنوـنی ـسازـمان مـلل تـعداد کـساـنی را که از گرـسنگی ـمی ـمـیرـند
ر د ـبه اـین ـمـعـنی که در ـه اـبی ـمی کـن ر ارزـی ون ـنـف ـیـلـی ال 36 ـم را در ـس

دقیقه 7 نفر در جهان از گرسنگی می میرند. 
در ـعرصه ـبـهداـشت و درـمان ـجاـئیکه ـشرکت ـهای ـعـظـیم داروـیی
ر ـظـی راـضی ـن د، اـم ارد دالری ـبه ـجـیب ـمی زـنـن ای ـهنگـفت ـمـیـلـی ودـه ـس
د.  ـبـیش از ده اـن ر ـش اـه اره ـظ ود، دوـب ده ـب ـشه کن ـش ـبالٌ رـی ـسل که ـق
30000 نفر که بیشتر آنان از کشورهای در حال توسعه می باشند، هر
دز در اری اـی ـیـم د.  ـب رـن ـمـی ـی ری ـم شگـی اـبل پـی ای ـق اری ـه ـم ـی روزه از ـب
ان راـسر ـجـه وع اـست.  در ـس ر ـبه ـسرـعت در ـحال ـشـی کـشورـهای ـفـقـی
بیش از 60میلیون نفر که 95درصد آن ها از کشورهای در حال رشد

هستند، دچار این بیماری هستند. 

مبارزه خلق ها برای نظمی عادالنه تر
ـبـراـلی ـشـدن ـی کارزار ـجـهـاـنی ـبـرای ـتـوـقف و ـمعکوس کردن ـل

رای اـیه گذاری اـجـتمـاـعی و ـب ات و سـرـم رژی، خـدـم کشـاورزی، آب، اـن
اـبع ـشان، ـفرـهنگ و داـنش ـشان، و ـتاـمـین ـحاکـمـیت ـمردم ـبر ـجواـمـعـشان، ـمـن
اـبل اوـمت در ـمـق درت گرـفـتن اـست. گرچه ـمـق ال ـق ان، در ـح ـش اـی اد ـه اـقـتـص
ا و رد، کوـشش ـه اـطق ـجـهان ـقدرت ـمی گـی اـلـیـسـتی در ـهـمه ـمـن اـجم امپرـی ـتـه
ده دـیده ـمی ـشود ـمدـعی اـبـن رای کـند کردن اـین ـمـقاوـمت رـشد ـی ـنـظراـتی  ـب
اـست که گوـیا ـجایگزـیـنی در مـقابل ـجـهاـنی ـشدن امپرـیاـلـیـسـتی وـجود ـندارد.
اداـمه مـبارزه پیگـیر ـبر ـضد تـهاـجـمات امپرـیالـیـسـتی ـبا ـبسـیج وـسیع ـترـین بـخش
ـهای ـتوده ـمردـمی وـظـیـفه اوـلـیه زـحـمتکـشان و ـطـبـقه کارگر در ـجـهان اـست.
د که «ـهیچ ـن والـن ـب د ـبـق روهـاـیی که ـسـعی دارـن ـی در ـمقـاـبل کوـشش هـای ـن
اـلـیـسم اـعـمال راـلی که ـتوـسط امپرـی وـلـیـب اـنی ـشدن ـن اـبل ـجـه ـجایگزـیـنی در ـمـق
می شود، وجود ندارد». مردم در سراسر جهان بصورت یکپارچه به جنبش
اـنه، اـعـتـصاـبات کارگری ارزه ـجوـی راـضات ـمـب دـند.  اـعـت وـن و ـمـقاوـمت ـمی پـی
اد ـهای ودن اـصالـحات اـقـتـصادی دیکـته ـشده از ـسوی ـنـه ر ـب اپذـی اـجـتـناب ـن
امپرـیاـلـیـسـتی را ـمورد ـتاکـید ـقرار ـمی دـهد.  ـنـیروـهای ـمـخاـلف ـنوـلـیـبراـلـیـسم و
اـنه و وـسـیع ـخود در «اـجالس وـی ارزه ـج اـیی ـهای ـمـب ـضد ـجنگ در گردـهـم
اـنی د که «ـجـه وکداٌ اـعالم کرده اـن ال گذـشـته ـم اـنی» در دو ـس اـعی ـجـه اـجـتـم

دیگر ممکن است»  و اینکه «سوسیالیسم آلترناتیو است.»
راـلی ـب ـی وـل ا ـجهـاـنی شـدن ـن ـمـلـلی ـجـنـبش ـمخـاـلـفت ـب ـین اـل در عـرـصه ـب
ـمـشـخـصاٌ در مـخالـفت ـبا گراـیش ـبرای تـحمـیل ـشراـیط ـبدـتر ـبر کـشورـهای در
ـسـته ـبه ـسازـمان ـتـجارت ارـهای واـب اـخـت ا و ـس ـحال ـتوـسـعه از ـسوی اـجالس ـه
جهانی در حال قدرت گیری است.  سازماندهی گروه کشورهای در حال
رـشد در ـجرـیان کـنـفراـنس وزرای اـقـتـصاد ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی و ـنـقش
ا، آـفرـیـقای ـجـنوـبی، ـبرزـیل و ـهـندوـسـتان در کـشورـهای ـعـمده ای ـنـظـیر کوـب
ـطه ـعـمل اـنـحصـارهـای ـی رای ـمحـدود کردن ـح ری ـب هـداـیت کارزار مـوـث
ار ـهای ـبـین اـخـت رـخی ـس وـجه اـست.  ـهمچـیـنـین اـیـجاد ـب اـبل ـت اـیه داری ـق ـسرـم
ا اـید در اـین راـسـت ا را ـب رـیـق ا و آـف اـلـمـلـلی ـمـنـطـقه ای در آـمریکای الـتـین، آـسـی
رـیـقای ـجـنوـبی و رـجـسـته دوـلت ـهای آـف اـبی کرد.  ـفـعاـلـیت ـمـشـخص و ـب ارزـی

برزیل و هندوستان نیز قابل توجه است.  
ـساختـمان ـسوـسـیالـیسم ـبر رغم ـفـشار ـها و ـتوطئه ـهای ـهدفـمـند امپرـیالـیسم
وس و ام، چـین، الـئ ـن ـت ا، وـی ای کوـب ورـه وع در کـش ـتـن وار و ـم راـیط دـش در ـش
اـفـته و اـین ـخود ـنـموـنه ـهای ـعـیـنی ـجـمـهوری دـموکراـتیک ـخـلق کره اداـمه ـی
ت ـتـقالل، رـفـاه و پیــشـرـف ـبـارزه ـخـلق ـهـا ـبـرای اـس از امکان و ـضـرورت ـم
ا در وده ـه ـسـیج ـت ا ـب ـسـتی ـب ـی اـل وـسـی ای ـس ارزه کوـب وده اـست.  ـمـب اـعی ـب اـجـتـم
ـسم ـی اـل اری در چـشم امپرـی ریکای الـتـین ـبه ـخ ویژه در آـم ان و ـب ر ـجـه راـس ـس
دف ا ـه ام ـب ـتـن ادی چـین و وـی ای اـقـتـص رـفت ـه ـش ده اـست.  پـی دل ـش انکی ـب ـی
بـهـبود ـشراـیط ـمادی در ـجامـعه پـیروزی ـهای چـشمگـیری داـشته اـست که در
رار گرـفـته اـست.  در روز 10 اـبی ـق اـمه ارگان ـمورد ارزـی گزارش ـهای روزـن
اردـیـبـهـشت ـماه ـتوده ای ـها و ـنـیروـهای ـمـترـقی ـجـهان ـهـمراه ـبا ـخـلق ـقـهرـمان
ـشن ریکا را ـج ـسم آـم اـلـی ر امپرـی ارـیـخی ـب روزی ـت الگرد پـی ام 30ـمـین ـس ـن ـت وـی
اـفـته اـست که گرـفـتـند.  ـموـفـقـیت ـهای اـقـتـصادی چـین اکـنون چـنان اـبـعادی ـی
وـیی واداـشـته اـیه داری را ـبه وـحـشت و چاره ـج رـم ای اـقـتصـادی ـس ول ـه ـغ
ر ارزش رای ـتـغـیـی ر ـب ای اـخـی اه ـه ده ـبه چـین در ـم االت ـمـتـح ار  اـی ـش اـست.  ـف
ـیـز ـسـعی ـبه ـیـراـبـری «ـیـوآن»، واـحـد پول اـین کـشـور، در ـمـقـاـبل دالر و ـن
تـخریب ـتوافق ـهای ـبین چین و اتـحادیه اروپا و کوـشش ـبرای ـسازـمان دهی
یک کارزار جـهاـنی مـنفی ـبر ـضد چـین و ـسـیاست ـهای اـقـتـصادی اـین کـشور
نکه ـمـیت دارد اـی ررـسی قـرار داد.    آنچه اـه ایـد از اـین زاوـیه مـورد ـب را ـب
ده ای در زاـیـن ور ـف ـط اـیه داری ـب رـم دن» ـس اـنی ـش د «ـجـه ارزان ـجـنـبش ـض ـمـب
اـلـیـسـتی ـموـضع اـلـیـسم ـبرـضد کـشورـهای ـسوـسـی ـمـقاـبل ـحـمالت ـتـبـلـیـغاـتی امپرـی
اـهـیت ـجنگ ـطـلب و ای ـم ـش دـلـیل اـف وـیی ـب د.  اـین از ـس رـن اـلف ـمی گـی ـمـخ
ای اورد ـه وـیی دـسـت اکم و از ـس ـسـتی ـح ـی راـل ـب ـی وـل ای ـن اـست ـه اـعی ـسـی ارـتـج

ادامه گزارش هیأت سیاسی  ...

ادامه در صفحه 10



شماره 10712   سه شنبه 20  اردیبهشت ماه 1384

ادامه گزارش هیأت سیاسی  ...
سوسیالیسم حتی در این شرایط نا مساعد جهانی است.   

اـنی ر ضـد «ـجـه رای ـصـلح و ـب ردم و زـحـمتکشـان ـب ارزه ـم ـب ـم
انک اـنی، ـب ان ـتـجارت ـجـه ازـم ـسـتی که از ـطرـیق ـس اـلـی ـشدن» امپرـی
ال رد، در ـح ورت ـمی گـی ـمـلـلی پول ـص دوق ـبـین اـل اـنی و ـصـن ـجـه
گـسـترش اـست.  ـمـبارزه ـنـیروـهای ـمـترـقی در اـین ـجـنـبش ـعـظـیم، که
«ـجـنـبش ـجـنـبش ـها» ـنام گرـفـته اـست، ـمـتوجه ـساـخـتـمان یک اـتـحاد
ـجـهاـنی ـبرای ـمـسدود کردن ـتـهاـجم «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـماـیه داری
د که اـفـته اـن رـبه درـی اـیه داری ـبه ـتـج رـم ای ـس ردم کـشورـه اـست.  ـم
اـست زاـیـنده و ـسـی اـبـنده، ـبیکاری ـف راـلـیـسم ـفـقر ـتـعـمـیق ـی وـلـیـب اـیج ـن ـنـت

های نو استعماری است.

چه باید کرد؟
در ـشرایط ناـمساعد بـین المللی حاکم، وظیـفه نیروهای ـمترقی
ـبه ـموازات ـمـقاوـمت در ـمـقاـبل ـتـهاـجم ـسرـماـیه داری، ـجـمع آوری
ـسم، ـی راـل ـب ـی وـل ا ـن ای ـمخـاـلف  ـب روـه ـی ـبـهه ای از ـن رو و اـیجـاد ـج ـی ـن
«جـهاـنی ـشدن و »ـجنگ اـست.  پـیام اـین ـجبـهه ـبـطور ـعـمده ـمـنـبـعث
از ـتـحـلـیل ـمـشـخص از ـتـضادـها و ـتـحوالت ـجـهان و ـمـتوجه ـتـشرـیح
ارزه ـب ده اـین ـم ان ـبـخـشی ـبه آـیـن ـن د و اـطـمـی ارزه ـمـتـح رورت ـمـب ـض
اـبـنده کارگران اـست. کوـشـندگان اـین ـجـبـهه از ـمـبارزه گـسـترش ـی
و زـحـمتکـشان که در اـقـصی نـقاط ـجـهان در ـجرـیان اـست ـنـیرو ـمی
رای ارزه ـب ـب ردم زـحـمتکش از ـم ان ـم ای ـجـه د.  در ـهیچ ـج رـن گـی
روز کاـمالٌ د. اـم ده اـن ر دـست نکـشـی ر و آزادـت ادالـنه ـت ده ای ـع آـیـن
ادر ـنـیـست که ـمشکالت ا ـق اـیه داری ـنه ـتـنـه رـم واـضح اـست که ـس
ـمالٌ ـبـر آن ـهـا اـفـزوده و ـمتکش را ـحل کـنـد، ـبلکه ـع ـمـردم زـح
ـشراـیط وـخـیم اـقـتـصادی، اـجـتـماـعی و ـفرـهنگی ای را ـحاکم کرده
ی، ـنـاـبـراـبـری و ـعـقب گرد ـت ـسط ـبی ـعـداـل که ـمـوـجب اـیـجـاد ـب
ـسوز دوم، اـن اـتـمه ـجنگ ـجـه رـهنگی اـست.  ـشش دـهه پس از ـخ ـف
ان را ال ـشـعـله ور ـشدن ـجنگ در ـجـه ـسـتی اـحـتـم راـلـی ـیـب وـل اـجم ـن ـتـه
رو طـر روـب ا ـخ شـرـیت را ـب ده ـب ـن ـبـیش از پـیش واـقـعی کرده و آـی
کرده است.  ما نمی توانیم این پیامدهای مهلک را نتیجه مستقیم
داـنـیم.  و اـیه داری ـن ـسـتـماـتیک و ذاـتی ـسرـم اری، ـسـی اـخـت ـبـحران ـس
درست ـبه این دـلیل اـست که ـجنـبش ـترـقیـخواـهانه در جـهان پرچم
ارزه ـبرای رـفورم ـهای پاـیه ای و اـصالـحات ـضد اـنـحـصاری را ـمـب
اـبه یک اـلـیـسم ـبه ـمـث راـشـته نگه داـشـته و ـحرکت ـبـسوی ـسوـسـی ـبر اـف
آـلـترـناـتـیو ـضرور و ـقاـنوـنـمـند را در راس دـسـتورکار ـخود ـقرار داده
اـست.   ـمـبارزه ـبرای ـصـلح دگرـباره در دـسـتور کار زـحـمتکـشان و

نیروهای ترقیخواه جهان قرار می گیرد.
رفقا!

ـضـور ـفـعـال و آگاـهـاـنه ـنـد ـح ـیـازـم پـیـروزی ـبـر ـسـرـمـاـیه داری ـن
ی ـان اـست.  احــزاب چپ و اـنـقالـب تکـش ـم ـمه زـح کارگران و ـه
ـجـهان در راـبـطه ـبا اـیـجاد اـین آگاـهی ـضرور در ـمـیان ـمردم وـظـیـفه
ویژه ای ـبر دوش دارـند. و اـین اـمر ـنـیز در گرو وـحدت اـنقالـبی و
ـتـقوـیت اـحزاب کـموـنـیـست- کارگری در کـشورـهای ـمـخـتـلف، و
ا اـست.  ـحزب ـتوده ـهمکاری و ـهـمـبـستگی ـبـین اـلـمـلـلی ـبـین آن ـه
ا اـین ارـیـخی ـخود ـب ای ـت د ـه وـن ران ـمـعـتـقد ـبه ـحـفظ و ـتـقوـیت پـی اـی
رای اـیـتی ـب ر ـحـم رـین چـت رده ـت اد گـسـت ـمـلـلی و اـیـج ـجـنـبش ـبـین اـل
مبارزه مردم میهن برای صلح، اصالحات پایه ای و عدالت اجتماعی

است.                 

شکست طرح آمریکایی اجتناب ناپذیر است!
ادی ـص ده در اـجالس اـقـت رکت کـنـن ای ـش ورـه اری از کـش ـسـی ادی ـب ان اـقـتـص اـس کارـشـن
ـطـقه آزاد ـتجـاری ـن رارداد ـم د که شکـست «ـق رگزار شـد، اـعالم کردـن راٌ ـب ـی ا  که اـخ هـاواـن
آـمریکا» (FTAA) ، اـجـتـناب ـناپذـیر اـست. در اـین اـجالس، که ـبا ـحـضور ـفـیدل کاـسـترو،

رئیس جمهوری کوبا، گشایش یافت، بیش از 960 نفر از 36 کشور شرکت داشتند. 
«اـسواـلدو ـمارـتـیـنز» اـقـتـصاددان کوـباـیی، در ـسـخـنراـنی آـغازـین اـجالس، ـتاکـید کرد که
اـفه واـهد داد . او اـض ان ـخ ود پاـی وـفـقـیت ـبه کار ـخ دون ـم ا ـخـفت و ـب ده ی FTAA ـب اـه ـمـع
اـعی در ـم ا ی اـجـت رش ـجـنـبش ـه ال ـبـحث و گـفت و گو و گـسـت کرد که ـبـیش از یک ـس
ز آن را ارـتـیـن ـشان داده اـست. ـطرـحی که ـم دم پذـیرش  اـین ـطرح را ـبه ـخوـبی ـن ـطـقه،  ـع ـمـن
ارـتـیـنز ـبرای ـشرکت کـنـندگان ـتـشرـیح وـلـیـبراـلی از ـسوی آـمریکا ـخواـند.  ـم یک ـهـیوالی ـن
ا ـحق حـاکـمـیت و اـسـتـقالل ای آن ـب اـست ـه اـبل ـسـی کرد که ـعـلت شکـست FTAA ، ـتـق
ـمردم اـست. در اـین اـجالس اـنـتـقاد ـجدی ـبه ـمـباـحـثات و گـفت و گو ـهای FTAA وـجود
دـهی ـهای ـخارـجی کـشورـهای ـمـنـطـقه وـجود ورد ـب ا ـهیچ ـصـحـبـتی در ـم داـشت که در آـنـه
اـلغ ـمی ـشود. ـندارد. ـبدـهی ـهای ـخارـجی کـشورـهای ـمـنـطـقه ـبه ـبـیش از 723 ـمـیـلـیارد دالر ـب
ریکای رـبه ـمـثـبـتی که کـشورـهای آـم ا ـتـج د که ـب ودـن دگان ـمـعـتـقد ـب اری از ـشرکت کـنـن ـسـی ـب
الـتـین در ـمـقاـبـله ـبا ـسـیاـست ـهای FTAA از ـخود ـنـشان داده اـند، ـبه ـطور ـیـقـین پـیروزی در

برابر سیاست های سازمان تجارت جهانی نیز امکان پذیر خواهد بود.
ا ـبـنا ـبه ـنـظر «پاـبـلو ـسوـلون» اـقـتـصاد دان ـبوـلـیوـیاـیی (از ـجـبـهه ـمـقاوـمت ـعـلـیه FTAA ) ـب
ان رارداد ـها، اـین ـسازـم ـمـحدود کردن امکاـنات ـسازـمان ـتـجارت ـجـهاـنی در زـمان اـنـعـقاد ـق
ا را ـبه ـسوی اـیع و ـخدـمات ـعـموـمی، آـنـه ار گرـفـتن کـنـترل ـصـن ا در اـخـتـی واـند ـب دیگر ـنـمی ـت
ـخـصوصی ـشدن بکـشاـند. اـین اجالس که ـهدف اصـلی آن ـمـخالـفت ـبا FTAA ـبود، ـطرح
ویژه پـیـشـنـهادی از ـسوی کوـبا و وـنزوـئال را ـتـحت ـنام  ALBA (آـلـترـناـتـیو ـبوـلـیواری ـبرای
آـمریکا) را گزـیـنه ای ـمـثـبت در ـمـقاـبـله ـبا  FTAA ارزـیاـبی کردـند و ـبرـناـمه رـیزـهاـیی را ـبه
اـین ـطرح اـخـتـصاص دادـند. FTAA ، ـطرح اـقـتـصادی اـست که از ـطرف اـیاالت  ـمـتـحده
ـبرای کـشورـهای آـمریکاـیی در ـنـظر گرـفـته ـشده اـست. اـین ـطرح از زـمان ـمـعرـفی ـشدن، ـبه
دـلـیل شکل و ـماـهـیت آن، که ـتـنـها در ـبرگـیرـنده و ـتاـمـین کـنـنده ی ـمـناـفع اـیاالت ـمـتـحده در
ا رو ـشد و ـب ـطـقه روـب رـقی ـمـن ای ـمـت روـه اـلـفت ـجدی ـنـی ا ـمـخ ود ، ـب ا ـب ورـه ر کـش اـی ا ـس ـطه ـب راـب
گذـشت زـمان ـجـبـهه ـیی ـجدی در ـبراـبر اـین ـطرح ـبه وـجود آـمد که ـسراـنـجام ـباـعث ـشد ـتا
ر اـین ـطرح ـبه ـمـخاـلـفت پرداـخـتـند. ـشراـیط راـب کـشورـهای ـمـنـطـقه یکی پس از دیگری در ـب
ای اـست ـه د ـسـی واـن رـیق آن ـمی ـت ده از ـط ـتـح االت ـم رار داد ـبه گوـنه ای اـست که اـی اـین ـق

اقتصادی و اهداف سیاسی خود را به کشورهای منطقه تحمیل کند.
اـسی رارداد ـتـجاری و ـسـی ا و وـنزوـئال ـست،  ـق ـطرح ALBA که  ـطرح ـمـشـترک کوـب
ـمبتنی ـبر احـترام متـقابل کـشورـها است و در ـبرگیرـنده ی مـنافع کـشورـهای متـقابل است. در
ر رد و ـعالوه ـب وری صـورت ـمی گـی ر کـش ای ـه ازـه ـی اس ـن ر اـس ا  ـب رار داد ـه رح، ـق اـین ـط
د و اد ـمی کـن اـعی را اـیـج رـهنگی و اـجـتـم ای ـف رار دادـه ادی، زـمـیـنه ـق ـص ای اـقـت ـهمکاری ـه

یکی از مهم ترین این اهداف برای کشورهای منطقه از بین بردن بیسوادی است.
ا ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی اـیاالت ـمـتـحده، ـبه ارزه ـب در چـند ـسال اـخـیر روـند ـجـهاـنی ـمـب
ویژه ـبرـضد FTAA رو به اـفزاـیش ـبوده اـست و کـشورـهای ـفراواـنی ـبا اـنـتـخاب ـجایگزـین
ـهای دیگر در ـعـمل ـبه ـمـقاـبـله ـبا اـین ـسـیاـست ـها پرداـخـته اـند. ـبا وـجود کوـبا  ـبه ـعـنوان یک
درت گرـفـتن زوـئال و ـق ر در وـن ال اـخـی د ـس ردـمی چـن ـسـتی و ـتحـوالت ـم ـی اـل وـسـی ور ـس کـش
ـنـیروـهای ـمـترـقی و ـمـتـماـیل ـبه چپ در اـین کـشور و ـساـیر کـشورـهای دیگر ـمـنـطـقه از ـجـمـله
راـلی ـیـب وـل ای اـقـتـصادی ـن اـست ـه رـضد ـسـی وـمی و ـجدی ـب رزـیل و آرژاـنـتـین ، ـحرکـتی ـعـم ـب
آـمریکا در ـمـنـطـقه ـبرداـشـته ـشده اـست و در ـحال ـحاـضر آـمریکای الـتـین ـجـبـهه ـیی ـقدرت
رـضد ـسـیاـست ـهای کـنوـنی اـیاالت ـمـتـحده اـیـجاد کرده اـست وکـشورـهای ـمـنـطـقه ـمـند را ـب
ـتالش دارـند ـتا ـبا ایـجاد ـجایگزـین ـسـیاـسی - اـقـتـصادی اـنـساـنی ـشراـیط بـهـتری را ـبرای ـمردم
رو، که در آن دل کاـسـت راـنی ـفـی ا ـسـخـن د. اـین اـجالس ـمـهم ـب راـهم کـنـن ود  ـف ا ی ـخ ورـه کـش
ا و ان کوـب ـی رش رواـبط ـم د کرد که گـسـت اکـی ا ذکر  اـهـمـیت ALBA،  ـت ا ،ـب ر کوـب ـب رـه
ونزوئال نمونه ی مشخصی است که می تواند الگوئی برای آمریکای التین و حرکت آن

به سوی استقالل اقتصادی باشد، خاتمه یافت.
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در اـین زـندان ـجـهـنـمی زـنده ـماـنده ـبودـند رـهاـیی داد ـتا ـبرای ـهـمـیـشه ـبـعـنوان ـنـموـنه ـیی از
ـبرـبرـیت ـفاـشـیـسم ـباـقی ـبـماـند. ـمـبارزه ـبرای شکـست ـنازی ـها از ـماه ژوـئن 1941 ـتا ـماه ـمه
ر و ون کـشـته داد، 171  ـشـه ـیـلـی وروی    27 ـم اد ـش دت اـتـح 1945    اداـمه داـشت. در اـین ـم
ران گـشت و ا ـبـخش هـاـیی از آـنهـا وـی ا بکـلی ـی ادی آن ـی ـبـیش از    70  هـزار ده و آـب

توانایی اقتصادی کشور نابود گردید.

جبهه دوم
راـلـیا و دیگر کـشورـها ـبرای گـشودن ـجـبـهه دوم در ا، اـسـت اـنـی رـیـت در اـین دوره ـمردم ـب
ا، ـبـخش اـنـی اروپا اـقدام ـنـمودـند. اـین اـقدام ـسراـنـجام ـتـحـقق ـیاـفت و ـنـیروـهای ـنـظاـمی ـبرـیـت
د اـی د. ـب ردـن رب اروپا ـحـمـله ـب ازی در ـغ ای ـن روـه ریکا و دیگران ـبه ـنـی ـسه آزاد، آـم راـن ـف
ـخاـطر ـنـشان ـساـخت که کـشور اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا پس از ـحـمـله ژاپن ـبه ـبـندر  پرل

هاربر، وارد جنگ در اروپا و منطقه آسیای خاوری شد.
ا کرد ـست اـیـف اـلـی وـسـی وروی ـس ـسم و ـنـقـشی که ـش اـشـی ـبه ـف اـن ـتـیـجه شکـست ـهـمه ـج ـن
دن رق اروپا پس از راـن ال داـشت. در ـش ـب دـن ا ـب ـنه ای در اروپا و آـسـی دـست آورد پرداـم
ا اـین اـلـیـسـتی ـنوـیـنی  پدـید گـشـتـند. اـم ـسـتـها، کـشورـهای ـسوـسـی اـشـی ـخاـئـنـین و ـهـمدـسـتان ـف
اوری، ای ـخ اـمی گری ژاپن در آـسـی ـظ ود. شکـست ـن ا ـمـنـحـصر ـبه اروپا ـنـب دـست آوردـه
که ـبازـهم ارـتش ـشوروی ـنـقش ـبرـجـسـته ـیی در آن داـشت وـلی ـبرـحـسب ـمـعـمول ـبه آن
ـتوجه چـنداـنی ـنـمی ـشود، ـمنـجر ـبه پـیروزی انقالب چـین و ـتشکیل ـجمـهوری خـلق چـین
ره کره پا ام و ـشـبه ـجزـی وـفق دیگری در کـشور وـیـتـن در ـسال 1947    ـشد. اـنـقالب ـهای ـم
ال و ره ـعـلـیه اـشـغ ـسـتـعـم ای ـم ورـه ردم کـش ـسم، پیکار ـم اـشـی د. ـهمچـنـین شکـست ـف گرـفـتـن
اـسـتـثـمار کـشورـهای ـشان را ـشدت ـبـخـشـید. کـشور اـندوـنزی به اـسـتـقالل ـخود از اـستـعـمار
زی و ـسنگاپور اـل اـفت و ـم اـیی ـی ا رـه ـی اـن ـت رـی ار ـب وغ اـسـتـعـم د از ـی اـفت.  ـهـن د دـست ـی ـهـلـن
ا یکی پس از دیگری ـبه رـیـق ا و آـف ـسـتـعـمره آـسـی ـسـیاری از کـشورـهای ـم ـمـسـتـقل ـشدـند. ـب

استقالل سیاسی دست یافتند.

جنگ سرد
اـیل ـبه پذـیرش از ر، کـشورـهای ـغرب که ـم راگـی اـبی ـهای ـف  در ـنـتـیـجه اـین کاـمـی
دـست دادن ـمـسـتـعـمره ـهای ـخود و گـسـترش اـنـقالب ـهای ـسوـسـیاـلـیـسـتی در اروپا و آـسـیا
ـمه کـشـورـهـای ـبـودـنـد، ـجنگ ـسـرد را ـبـا ـهـدف ـبـرگرداـنـدن ـسـرـمـاـیه داری در ـه ـن
اـسی، ـشار ـسـی اگون از راه ـف ار ـبه شکل ـهای گوـن اره اـسـتـعـم ـسـتی و ـتـحـمـیل دوـب اـلـی وـسـی ـس
رار ا اـسـتـق ده  در دوره پس از ـجنگ، ـب االت ـمـتـح د. اـی از کردـن اـمی آـغ ـظ ادی و ـن اـقـتـص
رـفـته، ـش ور و ـبه کار گرـفـتن ـفن آوری پـی اـمی ـخود در ـبـیش از 100   کـش ـظ ای ـن پایگاه ـه
ا ـنـظاـمی کردن ـفـضا، ـبه ـتـحـمـیل ـسرکردگی اش در ـسراـسر ـجـهان ـتالش ـمی ورزد که ـب
ال ردم در ـح وکراـتیک ـم وق دـم زرگ دیگری ـبه ـحـق رد ـب ـب ازـهم دـسـت د. ـب ـش ـتـحـقق ـبـخ
شکل گرـفـتن اـست. اتـحادـیه ـهای کارگری ـسرکوب ـمی ـشوـند، دگراـندـیـشان از رـساـنه
ازـنـشـستگان، کـهـنـساالن و ـبـیـماران ـتـشدـید ـها راـنده ـمی ـشوـند و اـسـتـثـمار زـحـمتکـشان، ـب
اـهت وـند ـشـب اـخـته ـمی ـش ان ـس اـهـجوـی رای نگـهداری پـن اـیی که ـب ازداـشتگاه ـه اـبد. ـب ـمی ـی
زیادی با اردوگاه ـهای بیگاری دارند که در زمان ضرور می توان از آنـها برای زندانی
اـشـیـسم اـسـتـفاده کرد. در ـنـتـیـجه کردن ـمـعـترـضـین ـبه ـجنگ و پـیداـیش اشکال ـنوـیـنی از ـف
ز ـجنگ، اـیی ـج ـن ـسم ـمـع اـشـی د ـف ـتـن اـف اری، که درـی ای ـبی ـشـم ورـه ردم کـش ارزات ـم ـب ـم
دارد، شکـست اـسی واپسگرا ـن اـست ـهای اـجـتـماـعی و ـسـی ار ـشدـید و ـسـی اق، اـسـتـثـم اـخـتـن
ر دن ـخـط رای پس راـن اـبـهی ـب ـش روز ـبه ـجـبـههء  ـم د. اـم رـش ـسم    امکان پذـی اـشـی ـسم و ـف ازـی ـن
ـنوـین ـجنگ ـهـمه گـیر،  فـقری که ـبا اـسـتـثـمار وـحـشـیانه ـشرکت ـهای ـفرامـلی پدـید گـشته،
ران ـسازی ـحـقوق دـموکراـتیک و اری، وـی اره رژـیم ـهای اـسـتـعـم داع دوـب رای اـب ـتالش ـب
کاربست روش ـهای ترس و وحشت هم مانـند نازی ها در سال ـهای 1930    علیه مردم،

نیاز است.

ادامه یادبود شصتمین سالگرد ...
ـبرای ـجـلوگـیری از تکرار دوـباره چـنـین درگـیری ـهای ـجـهاـنی، پی افکـندـند. در
ـسال     1945 اـتـحادـیه ـهای کارگری کـشورـهای ـبـنـیاد گذار ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد
در ـلـندن و پارـیس گرد ـهم آـمدـند و ـفدراسـیون ـجـهانی ـسـندیکاـها را، به ـعـنوان
ـمـظـهر اـتـحاد ـجـنـبش ـسـندیکاـئی ـتـماـمی کـشورـها در ـجنگ ـبر ـضد ـفاـشـیـسم و
ای ده آزادی ـه رـن رگـی و که درـب ر و ـن اـنی ـبـهـت اد ـجـه اـمی گری و در راه اـیـج ـظ ـن
دـموکراـتیک و ـحـقوق ـسـندیکاـئی ـباـشد، ـبـنـیاد نـهادـند. روز   6 اکـتـبر ـسال 2005
ا، دیکاـه اـنی ـسـن ون ـجـه دراـسـی ان گذاری ـف ـنـی الگرد ـب د ـشـصـتـمـین ـس اـه ا ـش      ـم
که از اوـلـین ـسازـمان ـهای ـغـیر دوـلـتی ـجـهاـنی اـست که از ـطرف ـسازـمان ـمـلل
ده رـفـته ـش اور پذـی ـش ان ـم ازـم وان ـس اـبع آن ـبـعـن اـصی ـت ـص ای اـخـت ان ـه ازـم و ـس
نگ سـرد که از سـال هـای آخـر دـهه چـهل م. در ـطی ـج ـی ی بـاـش ت، ـم اـس
ای ـصـلح دوـست و روـه ـی ـسـته ـن رـج ای ـب اورـه ـت از گـشت اـین دـس ـمـیالدی آـغ
اـبـقه ـس رد و در پی آن ـم د. ـجنگ ـس دـن وـشی سپرده ـش راـم وکراـتیک ـبه ـف دـم
اـمه واـفـقت ـن رای ـم اـتی اـتـمی، از اـج ـیـح ـسـل اـبـقه ـت ـس اـتی، ـبه ـخـصوص ـم ـیـح ـسـل ـت
اق ـشـق رـقه در ـجـهان و اـن اـعث ـتـف وگـیری ـبـعـمل آورد و ـب ـهای ـسازـمان ـمـلل ـجـل
وکراـتیک ـمـتـعـلق ـبه ای دـم ان ـه ازـم دیکاـئی و دیگر ـس اـنی ـسـن در ـجـنـبش ـجـه
ازـمان ـهای ـعـضو آن در ا و ـس اـنی ـسـندیکاـه دراـسـیون ـجـه زـحـمتکـشان ـشد. ـف
ـتـماـمی کـشورـها ـتـبریک ـهای ـخوـیش را به ـنـیروـهای ـصلح دوـست در جـهان و
الگرد آن اـعالم کرده و ـمـین ـس ـت ـص اـسـبت   ـش ـن د ـبه ـم ـتـح ان ـمـلل ـم ازـم ـبه ـس
ـحـماـیت ـخود را از ـطرح «اـهداف ـهزاره» آن ـسازـمان  که ـبه ـطور ـمـشـخص ـبر
ر رای ـه ـسـته ـب اـی دگی ـش ـضـمـین یک زـن ر و ـبیکاری و ـت ا ـفـق ارزه ـب ـضرورت ـمـب
ار ـسـی ر روی زـمـین پرداـخـته اـست  اـعالم ـمی دارد. اـین ـب رد، زن و کودک ـب ـم
ـضروری اـست که ـسرـیـعا ـقدم ـهاـیی ـبرای اـجرای ـقـطـعـناـمه ـهای «ـخـلع ـسالح
وـسـعه رای ـت اـبع الزم ـب ا ـمـن رداـشـته ـشود ـت وـسـعه» ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـب ـبرای ـت

اقتصادی و سیاسی مهیا گردد.
ـهـمزـمان، کـشورـهای ـعـضو ـسازـمان ـمـلل ـمتـحد ـباـید اـقدام ـهای ـموـثری انـجام
دـهـند ـتا ـبه ـجنگ ـهای ـشـعـله ور ـشده ـماـنـند ـتـجاوز اـیاالت ـمـتـحده ـبه ـعراق و
ازـمان ـمـلل ـمـتـحد راـعات اـصول ـمـنـشور ـس ر ـم ان داده ـشود و ـب ان پاـی ـسـت اـن اـفـغ
ای اـست ـه ـی ری ـس اری کرده و از ـبه کارگـی ـش ا پاـف ورـه اـمی کـش ـم وـسط ـت ـت
ی رـب اـطق ـع ـن ـیل در ـم راـئ د آنچه که اـس ـن اـن الگراـنه ـیی ـم اوزکاراـنه و اـشـغ ـتـج
اـشـغاـلی در ـفـلـسـطـین، در ـمـناـطق ـجوالن ـسورـیه و در ـمـناـطـقی از ـلـبـنان اـعـمال
وش در وـسط دوـلت ـب ده ـت ای اـعالم ـش دف ـه د. ـه ـن ری کـن وگـی د، ـجـل ـمی کـن
اـیاالت ـمـتـحده اـمریکا ـماـنـند ـسـیـطره ـبر ـجـهان، ـتالش ـبرای ـتـعوـیض حکوـمت
ها و دخالت در امور داخـلی کشورهای مستقل، برقراری تـحریم و محاصره و
تالش ـهای رـهـبری ـشده  زـیر ـعـنوان جـهاـنی ـشدن  به ـمـنـظور ـبرـقراری کـنـترل
اـنـهای ـتـجارـتی  ـنـیروـهای ـهوادار ـصـلح در کاـمل ـبر اـقـتـصاد ـجـهاـنی و ـبر ـسازـم
رای ـصـلح و اـمـنـیت ا ـب اـست ـه ا را از ـخـطرات ـجدـیدی که اـین ـسـی ر دـنـی راـس ـس
ـجـهاـنی  پدـید آورده اـند نگران کرده اـست. ـهمچـنـین اـین اـمری اـساـسی اـست
ون ـسـی د کـمـی اـنـن ان ـمـلل ـمـتـحد  ـم ازـم ـسـته ـبه ـس ازـمان ـهای واـب دـیل ـس که از ـتـب
ـحـقوق ـبـشر ـسازـمان ـمـلل ـمـتـحد  از ـسوی ـبـعـضی کـشورـها و ـبه ـطور ـمـشـخص
رای وـیش و ـب رکردگی ـخ ال ـس رای اـعـم زاری ـب ده ـبه اـب االت ـمـتـح از ـسوی اـی
دراـسـیون ـجـهاـنی وگـیری گردد. ـف ازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـجـل رپا ـنـهادن ـمـنـشور ـس زـی
ـسـندیکاـها ـشدـیدا ـظـهور اـخـیر و دوـباره ـنازـیـسم و آن اـقداـماـتی را که ـبه ـمـنـظور
ارـیخ ـجنگ ـجـهاـنی دوم ـصورت ـمی گـیرد ـمحکوم وه دادن ـت ـجـعل و واراـنه ـجـل

کرده و خواهان آنست که این تالش ها بطور قاطعانه واپس زده شوند.
ر راـس ای کارگری در ـس ادـیه ـه اـمی اـتـح ا از ـتـم دیکاـه اـنی ـسـن ون ـجـه دراـسـی ـف
ـجـهان می ـخواـهد که ـجـشن    ـشـصتـمـین ـسالگرد پاـیان ـجنگ جـهاـنی دوم را به
ر راـس ـنـیت در ـس ارزه در راه ـصـلح و اـم ـب رای ـم ان ـب وـمی ـجـه ـسـیج افکار ـعـم ـب
االت وـسط اـی راق ـت ال ـع اوز و اـشـغ رـیع ـتـج ان ـس دن پاـی رای ـطـلـبـی ا، ـب اره ـم ـسـی
اـنش، ـبرای پاـیان دادن ـبه اـشـغال ـفـلـسـطـین و دیگر ـمـناـطق ـمـتـحده و ـهـمدـسـت
رای اـست «ـخـلع ـسالح ـب را درآوردن ـسـی رای ـبه اـج ـیل، ـب راـئ وـسط اـس رـبی ـت ـع
د ان ـمـلل ـمـتـح ازـم ور ـس ـش ری ـمـن اـیت و بکارگـی ـضـمـین رـع رای ـت وـسـعه» و ـب ـت

توسط کشورهای عضو تبدیل کنند.

ادامه اعالمیه اتحادیه سندیکاها...
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یادبود شستمین سالگرد شکست فاشیسم در
جنگ جهانی دوم

 ـهـیـتـلر در ژاـنویه 1939،    در آـلـمان ـبه ـقدرت رـسـید و ـبی درنگ ـسرکوب ـنـیروـهای
ـمـخالف ـبا حکوـمت ـنازی ـها را آـغاز کرد. اتـحادـیه ـهای کارگری زـیر ـضربه ـقرار گرـفت،
دادی ـتـحـمـیل ـشده اـعـتراض ـهـمهء وـنی اـعالم ـشد، و رژـیم اـسـتـب اـن رـق وـنـیـست ـغـی ـحزب کـم
اـحزاب و ـشـخـصـیـتـهای ـمـخاـلف را ـخاـموش کرد. ـنازی ـها ـبرـتری نژاد آـلـمان را ـتبـلـیغ کرده
و ـبرـناـمه ای ـبرای ـتـجـهـیز دوـباره ـبه ـتـسـلـیـحات پـیـشرـفـته و ـتدارکات ـجنگ را ـبراه اـنداـخت.
وـنـیـست کـشورـهای ـجـهان کارزاری ـبه ـقـصد ـهـشدار ا اـحزاب کـم اـتـحاد ـشوروی ـهـمراه ـب
زی دارد و ـضرورت  پی رـی زی ـن رـی وـن ز ـجنگ و ـخ اـیی ـج ـسم که ـمـعـن اـشـی ر ـف دادن ـبه ـخـط
اد ر دـست زد. اـتـح اـخـتن ـهـیـتـل وـقف ـس رای ـمـت ان ـب ر ـجـه راـس ـسم در ـس اـشـی یک ـجـبـهه ـضد ـف
ـشوروی  ـخواـسـتار ـتشکـیل یک ـنـظام اـمـنـیـتی ـمـشـترک ـعـلـیه رـشد ـفاـشـیـسم ـشد. در آن زـمان
اـسـفاـنه ـقدرت ـهای ـغرـبی ـبه رـهـبری دوـلت ـهای انگـلـسـتان و ـفراـنـسه و ـتـعداد دیگری از ـمـت
کـشورـهای اروپاـیی، ـتـجـهـیز ـنـظاـمی آـلـمان ـنازی را ـتـشوـیق ـمی کردـند و اـعـتـقاد داـشـتـند که
ودی اـب اـیت، ـن رای ـحـمـله و در ـنـه وزاـنه آن ـب ـسـتی کـیـنه ـت ـی وـن د کـم وان از گراـیش ـض ـمی ـت
اـتـحاد ـشوروی ـسوـسـیاـلـیـسـتی اـسـتـفاده کرد. اـین کـشورـها، ـهرگوـنه ـقرارداد اـمـنـیـتی ـمـشـترک
ا اـتـحاد ـشوروی را رد کردـند. اوـلـین ـنـموـنه ـبرای اـثـبات ـمـترادف ـبودن ـفاـشـیـسم و ـجنگ، ـب
زـماـنی ـبود که آـلـمان ـنازی و اـیـتاـلـیای ـفاـشـیـست ـشورش ـبرـخی از ژـنرال ـها در اسپاـنـیا را که
د، ور ـش رانکو در کـش دادی ـف رار رژـیم اـسـتـب ار و اـسـتـق وـنـب والـنی و ـخ پس از یک ـجنگ ـط
ـمورد پشتـیباـنی قرار دادـند. از ـهمه کشورـهای اروپاـیی تنـها اتـحاد ـشوروی به کمک دولت
ا که ـبـطور دـموکراـتیک اـنـتـخاب ـشده ـبود ـشـتاـفت. ـبـهرـحال ـفرانکو ـجـمـهوری ـخواه اسپاـنـی
راـنـسه گـسـتاخ ـتر ـشده پـیروز ـشد و آـلـمان ـنازی که ـبه دـلـیل ـضـعف دوـلـتـهای انگـلـسـتان و ـف

بود آمادگی خود را برای جنگ شدت بخشید.

هشدار
سکو چرخـش گاه ـمـهـمی ـبه تـرن در سـال 1935    در ـم ـن ـی ـتم کـم رگزاری کنگره ـهـف ـب
ا ـهـشدار داد و آن را   اـسـتـبداد اـشـیـسم ـبه دـنـی ـشـمار ـمی رود. اـین کنگره در ـمورد ـسرـشت ـف
ـسـتی ـی اـل رـین ـبـخش امپرـی اـعی ـت اـنه و ارـتـج اـی اـنه، ـمـیـهن ـسـت ـسـتی آشکار واپس گراـی رورـی ـت

سرمایه مالی  قلمداد کرد.
ـتـمام کوـششـهای اـتـحاد ـشوروی ـبرای دـسـتـیاـبی به ـمـقاوـمـتی ـمـتـحد در ـبراـبر ـخـطر ـجنگ
ازـیـها ـبـیـفاـیده ـبود.  ـبرـخالف اـنـتـظار رـهـبران ـغرـبی که اـمـیدوار ـبودـند و گـسـترش ـخواـهی ـن
ارـتش ـنازی ـبه اـتـحاد ـشوروی ـحـمله کـند در اـبـتدا کـشورـهای ـغرب و ـمرکز اروپا از ـجمـله
ام در روز    22 ژوـئن راـنـج رار داد. ـس اران ـق ر ـبـمـب ان را زـی ـسـت ر کرد و انگـل ـسـخـی ـسه را ـت راـن ـف
ـسال 1941 ـنازی ـها به اـتـحاد ـشوروی حمله ـبردـند و اـین در عمل ـشراـیطی را ـبوـجود آورد
ز رژـیم ا و ـنـی ـی اـل ـت ان و اـی ـسـتی در آـلـم اـشـی ای ـف ـسم و رژـیم ـه ازـی اـیت ـبه شکـست ـن که در ـنـه
ر اـمی ژاپن اکـث ـظ روی ـن ال 1943    ـنـی ر ـشد. در ـس ا ـمـنـج رـقی آـسـی اـمی ژاپن در ـجـنوب ـش ـظ ـن
اـبق ای ـس ره ـه ـسـتـعـم اـطق آن که ـم رـین ـمـن وـبی ـت ا ـجـن ا را ـت رق آـسـی وب ـش ای ـجـن ورـه کـش
ا در ـسال 1931 ـبه چـین ود. ژاپـنی ـه انگـلـسـتان و آـلـمان را در ـبرـمی گرـفت ـتـسـخـیر کرده ـب
ـحمـله کرده ـبودـند. ـبرخالف دیگر کـشورـهای اروپاـیی که ـتاب ـمـقاوـمت ـبا ارـتش ـنازی را
ا وـجود اوـمت کردـند و ـب ا ـمـق ازـیـه اـبل ـهـجوم ـن ردم آن در ـمـق د، اـتـحاد ـشوروی و ـم داـشـتـن ـن
سکو ازی را در حـوـمه ـم شـروی ارـتش ـن ـظـیم، ارـتش سـرخ شـوروی پـی ات ـع ـتـحـمل ـتـلـف
ـمـتوـقف کرد. در آن ـجا ـبود که ارـتش ـنازی دچار اوـلـین شکـست ـهای ـخود ـشد. ـسراـنـجام
در کوره ـجنگ ـبود که ـجـبهه ـمـشـترک عـلیه ـنازـیـها، که اـتـحاد ـشوروی ـسالـها ـبرای ـتشکـیل

آن کوشش کرده بود بوجود آمد.
 

همکاری متقابل
 پیـمان نامه ـهمیاری ـهای دوجانبه ـمیان اتـحاد شوروی و ـبریتاـنیا
ر اـیی که درگـی ان آـنـه د. در ـمـی د ـش ون چرچـیل ـمـنـعـق ـسـت ـن ری وـی ـبه رـهـب
ـمـبارزه ـعلیه ـنازـیـسم و ـفاـشـیسم در ـسراـسر جـهان ـبودـند نـبردـهاـیی که در
د. دـیل شـدـن ـب وره ـت ـط ای اـتحـاد شـوروی اـنجـام گرـفت ـبه اـس ـجـبـهه ـه
ـسـیاـست زـمـین ـسوـخـته، ـتأـسـیس واـحدـهای چریکی که در پـشت ـجـبـهه
ارـتش آـلـمان ـمی ـجنگـیدـند، اـنتـقال ـبرـخی از ـصـناـیع ـمـناطق ـغرـبی اـتـحاد
نـد دهـای ارـتش شـوروی مـاـن ام هـای فـرمـاـن شـوروی ـبه مـرکز، و ـن
ووسکی، کوـنف و ووسکی واـسـیـل وکوـل ووسکی، ـس ژوکوف، روکاـس
ام و ـشـهور ـع ود ـهـمه ـم ده کل ارـتش ـشوروی ـب اـن رـم اـلـین که ـف اـلـبـته اـسـت

خاص شدند.
ـمـحاـصره ـلـنـینگراد وـمسکو و ـمـقاوـمت ـقـهرـماـناـنه در اـسـتاـلـینگراد از
رـین ارـیخ ـنـظاـمی ـجـهان ـهـسـتـند. ـنـبرد کرسک ـبزرگـت ـفـصل ـهای ـمـهم ـت
ده اـست. اـین ون ـبه ـثـبت رـسـی ا کـن انکی اـست که ـت ای ـت رد گردان ـه ـنـب
ازی ا ـهمچـنان ـصـحـنه شکـست ـهای ـعـمده ای اـست که ارـتش ـن ردـه ـنـب
ـمتـحمل ـشد. این پـیروزی ـهای اتـحاد ـشوروی راه را ـبرای ـحمله ارـتش
رزـمـین ازی از ـس دن ارـتش ـن رون راـن ـی اـیت ـب وروی که در ـنـه رخ ـش ـس
ـای اروپای ـورـه اـتـحـاد ـشـوروی و ـمـغـلـوب کردن آن و آزادی کـش
ـشرقی را ـممکن ساـخت، باز کرد. اـین ارتش ـشوروی ـبود که برـلین را
راـشت. اـین ارـتش راـف اک ـب ـشـت راز راـی رـف رخ را ـب آزاد کرد و پرچم ـس
ـسرخ ـبود که اردوگاه ـبیگاری آـشوـیـتس را آزاد کرد و کـساـنی را که

کمک های مالی رسیده
به مناسبت اول ماه مه رفقا از برلین                       250 یورو
به مناسبت اول ماه مه  امیر از برلین                       50 یورو
به یاد روزبه قهرمان ملی ایران   سیامک از کلن    150 یورو

به یاد تمامی شهدای بندر انزلی و احمد ادریسیان     از
انگلستان                                                             100 پوند
به یاد رفیق فقید معینی      از انگلستان                   200 دالر

ادامه در صفحات 11


