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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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اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت  بیست و ششمین سالگرد انقالب بهمن
تحقق آرمان های ناکام انقالب بهمن تنها با مبارزه مشترک همه

نیروهای ترقی خواه و ملی بر ضد رژیم والیت فقیه امکان پذیر است

ادامه در صفحه 4

ادامه در صفحات 2

چالش های بزرگ
فراروی میهن ما

ـست و ـی اه 1383، ـب دن 22 ـبـهـمن ـم را رـسـی ا ـف ـب
ـنـد ـمـردم ـم شـش ـسـال از پـیـروزی اـنـقالب شکوـه
ـوده ن 57، اـنـقالب ـت ـم ـران گذـشت. اـنـقالب ـبـه اـی
وـشت رـن ر ـس دن ـب اکم ـش رای ـح ـظـیم ـخـلق ـب ای ـع ـه
ای واالـیی ـهمچون آزادی، ان ـه ان و ـتـحـقق آرـم ـش
ـمن ود. اـنـقالب ـبـه مـاـعی ـب ـت ـتـقالل و عـداـلت اـج اـس
م ـیـات ـسـران کـنـوـنی رژـی 1357، ـبـر ـخالف ـمـدـع
رای ا ـنه یک «ـجـنـبش اـسالـمی ـب داد در ـمـیـهن ـم اـسـتـب
ـیع ـیه» ـبلکه حـرکت وـس اـیجـاد حکوـمت والـیت ـفـق
توده های ـمردم بر ضد اسـتبداد و بی عداـلتی حاکم
ررـسی حـوادث دـهه 1350 در ود. ـب ا ـب ر جـاـمـعه ـم ـب
اً دـت داد ـعـم ـب د اـسـت ری ـجـنـبش ـض ور و اوج گـی کـش
ذـهـبی شکل گرـفت و روهـای ـم ـی وذ ـن خـارج از ـنـف
ان ـهـمـین ـجـنـبش ـیـعـنی اـعـتراض ـهای وـسـیع و ـسازـم
ـیاـفـته کارگری و داـنـشـجوـیی ـبود که ـتواـنـست ـنـقش
ـمـاـیـد. ـمن اـیـفـاء ـن اـسـاـسی در پـیـروزی اـنـقالب ـبـه
نـدان و صـاب سـراسـری کارگران ـنـفت، کارـم ـت اـع
م ـت م ـس ـشـجـوـیی رژِـی ـتـراـضی داـن ـحـرکت ـهـای اـع
ام راـنـج ا ـبـحران ـجدی روـبه رو کرد و ـس اـهی را ـب ـش
ت ـرـی ـطی را در ـجـاـمـعه پدـیـد آورد که اکـث ـشـراـی
ش ـب ـن یـده ـبه ـج ـیم تـوده هـای جـان ـبه ـلب رـس ـظ ـع
اعـتراضی پـیوستـند. سرکوب ـخشن و ـخونین حـقوق
ـیـروـهـای یک، و پیگرد ـن و آزادی ـهـای دـمـوکراـت
دـموکراـتیک و آزادی ـخواه ـتوـسط دـستگاه اـمـنـیـتی

شاه- ساواک سبب شد که سکان رهبرى انقالب
ا وجـود ـهـمه رد که ـب رار گـی ى ـق ار کسـاـن ـی در اـخـت
ادـعاـها و ـقول ـهاـیی که پـیش از پـیروزی انـقالب و
روزی اـنـقالب ـمی ای پس از پـی اه ـه ـسـتـین ـم در ـنـخ
دادـند، ـهدف اـساـسی ـشان ـنه ـبر پاـیی اـیراـنی آزاد،
اـسی و ـی ـتـقل ـبلکه دـست یـاـبی ـبه قـدرت ـس ـس و ـم
ر ـحاکـمـیت رار یک «ـنـظام اـسالـمی»، ـمتکی ـب اـسـتـق

مطلق روحانیت بود.  
انـقالب اـیران ـبر پایه ـتـشدـید ـتـضادـهاى دروـنى
اکـمـیت رژـیم دـست ا ـیـعـنی ـح اـمـعه ـم ى ـج روـن و ـبـی
ـسـته و زـمـین اـیه داران واـب ده ـسـلـطـنـتى ـکه ـسرـم اـن ـش ـن
ى آن را اى اـصـل زر گ در داـخل پایگاه ـه داران ـب
ـتـشـکـیل ـمى دادـند، و واـبـستگی ـسـیاـسی-اـقـتـصادی
رح ریکا ـشـکل  گرـفت. ـط ـسم آـم اـلـی ران ـبه امپرـی اـی
داـلت ى ـهمچون «آزادى، اـسـتـقالل و ـع اـی ارـه ـشـع
رـکت ى ـش وـن اى ـمـیـلـی وده ـه اـعى» از ـسوى ـت اـجـتـم
اً ـمـلى و اـهـیت ـعـمـیـق ـشان گر ـم ده در اـنـقالب ـن ـکـنـن
ا رخ ـیـهن ـم ى اـست ـکه در ـم وکـراـتـیک اـنـقالـب دـم
ی داد.   پیــروزى اـنـقالب ـبهـمـن 57 و ســرنگوـن
ـین مـرـحلـۀ   پیـروزى ـت شـاهـى ـنخــس ـن رژیِـم شـاـه
یـاسـى آن بـود. بـا اـین نـى مـرـحـله  ـس اـنـقالب، ـیـع
ى اـم ـسـته ـکه ـتـم اـیه دارى واـب رـم روزى، ـکالن ـس  پـی
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مبارزه برای ایجاد سندیکاهای کارگری
ـبه دـنـبال ژرـفش ـمـبارزات ـطـبـقه ـکارگر و دیگر زـحـمـتـکـشان
راس روـبه گـسـترش رژـیم والـیت ـفـقـیه ازداـمـنه اـین ا و ـه ـمـیـهن ـم
ا اـسـتـفاده از ـهـمه امکاـنات ـمـبارزات ـسران  رژـیم ـمـترـصدـند که ـب
و نـهادـهای واـبسته ـبه ـخود محـیط پر تـنش کـنوـنی را آرام نـماـیـند.
ارگر ـشـکـیل ـکنگره خـاـنه ـک اه از ـت وـت دـتی ـک پس از گذـشت ـم
اه ارـیخ 19 ـبـهـمن ـم ا گزارش داد درـت ران، اـیـلـن رگزاری ـکاراـی ـخـب
ـسال ـجاری ،کنگره اـنجـمن ـهای ـصنـفی ـکارگری ـسراـسر ـکـشور
اـیی ـبه ـشـکالت کـارگران و اراـیه راه کـارـه ررـسی ـم دف ـب اـه ـب
ـمـنـظور حل آن ـها، درمـحل ـشرـکت پارس ـقو ـبا ـحـضور دـبـیرکل
ـخانه ـکارگر،ـمدـیر ـکل تـنظـیم رواـبط ـکار وزارت ـکار، ـمدـیرکل

ـبـخش ـبـیـمه ـشدگان ـسازـمان ـتاـمـین اـجـتـماـعی و ـمـسـئوالن
والن ـسـئ ور و ـتـنی از ـم ـش ر ـک راـس ای ـصـنـفی ـس اـنـجـمن ـه

رژیم برگزارشد.
ـکارگران ـصـنوف درـسال ـهای اـخـیر ـبه دلیل اـجرای
ـبرـنامه ـهای اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی ـبا ـمـحورـیت ـتاـمـین
اـمـنـیت ـسرـماـیه و ـخـصوـصی ـسازی، ازـجـمـله ـبـخش ـهاـیی
ا و ان ـه رـین زـی ـشـت ـی ان ـب ـش ـتـک ان زـحـم ـی د ـکه درـم ـن ـسـت ـه
ـشدـیدـترـین آـسـیب ـها را دـیده اـند.  چـندی پـیش ـیـکی از
ـمـعاوـنان وزـیرـکار اـعالم داـشت 92 درـصد ـکارگاه ـهای

اد ـمـلی و ا در اـبـع وـعه ای از رخ دادـه ـمـجـم
ـمـنطـقه ای و ـبـین اـلمـلـلی ـسـبب گردـیده، ـمـیـهن ـما
در وـضـعـیـتی ـحـساس و ـبـسـیار مـخاـطره آـمـیز ـقرار

بگیرد.
ـتحـوالت عـراقِ ـتـحت اـشغـال آمـرـیکـا و
انگـلسـتان، روـندـهاـیی که در مـنـطقه ـخاورـمـیانه و
س زا راـی ـی داـل وـن ر ـک ا ـسـف ارس ـب وزه ـخـلـیج ـف ـح
اب ـجدی ـبه ده، ـشـت االت ـمـتـح ارـجه اـی ر ـخ وزـی
وط ـبه سـاـیل مـرـب ار ـم ـن د؛ در ـک ـته اـن خـود گرـف
ـته ای اـیـران و گره در مـذاـکـرات ـس پروـنـده ـه
ـمـیان سه ـکـشور اروپایی ـبا جمـهوری اـسالمی از
ـطـقه ـن اد ـم د ـکه در اـبـع ـسـتـن اـیی ـه ره رخ دادـه زـم
ی را ش ـهـای گوـنـاگوـن ـمـلـلی چاـل ـین اـل ای و ـب
ـین ـحـال ـبه ـبـرای کــشـور پدـیـد آورده و درـع
م ـبـر ـحـوادث و ـی ـتـق ـس ـیـرـم ـیم و ـغ ـتـق ـس ـشـکل ـم
اـقی ـمی ر جـدی ـب ـی اـث سـاـیل داـخـلی و ـمـلی ـت ـم
گذارـند. دراـین ـعرـصه ـنـیز ـطی ـهـفـته ـهای اـخـیر،
ـشاـهد اداـمه ـفـعاـلـیـتـهای ـتـبـلـیـغاـتی و راـیزـنی ـجـناح
وـجه ر و ـت ـظ ا ـهدف ـجـلب ـن ای رژـیم ـب دی ـه ـبـن
ـمـهـوری ـتـخـاـبـات آـتی رـیـاـست ـج ـمـردم ـبه اـن
ان ـطـیف ودـیم. درـهـفـته گذـشـته، ـشـکاف درـمـی ـب
ـنـیروـهای ذوب در والـیت ژرـفش ـیاـفت.  ـناـطق
درـسه راـنی خـود در ـم ان ـسـخـن وری در جـرـی ـن
م اـعالم داـشت: ـان ـق ـت ـرـس ی ـشـه ـاـن ـیه ـحـق ـم ـعـل
روهـای اـنـقالب اـسالـمی ـی شـورای ـهمـاـهنگی ـن
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ای داده اـست، ود ـج وف رادرـخ ارگران ـصـن ـسـمت اـعـظم ـک ور ـکه ـق ـش ـک
ار ون ـک اـن ول ـق ده و از ـشـم رـیف ـش ر ـتـع ر 10 ـنـف ای زـی ارگاه ـه اـلب ـک درـق
ـخارج ـمـحـسوب ـمی گردـند. ـبه ـهـمـین دـلـیل ـمـبارزه درـمـیان اـین ـکارگران
ارگران رد ـک وش ـک راـم د  ـف اـی ـب رده اـست.  ـن ار گـسـت ـسـی ژرف و ـجدی و ـب
رـخی د و ـب وـجـهی دارـن اـبل ـت اـیی ـق دـیـک اـلـیت ـسـن اـبـقه ـفـع ـصـنوف ـسـنت و ـس
ـکـاـیی ـنـدـی ش ـس ـنـب ـنـوف دراـمـر ـسـازـمـاـنـدـهی ـج ـکـاـهـای اـین ـص ـنـدـی ـس
زـحـمـتـکـشان ـنـقش ـموـثر و درـخـشان داـشـته اـند، اـمری ـکه از چـشم رژـیم و
ان ده ـنـیـست. ـجرـی اـنه ـکارگر پوـشـی اـکـمـیت چون ـخ ـسـته ـبه ـح ادـهای واـب ـنـه
ـبـحث ـهای ـکنگره ـسراـسری اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی ـبه ـخوـبی ـنـشان ـمی دـهد
ـخواـست اـحـیاء ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی و ـتـشـکـیل ـسـندـیـکا درـمـیان ـکارگران ـتا
ویژه ان ـب ارزات زـحـمـتـکـش اـحث و ـمـب زان ـعـمـیق اـست.  ـهـمـین ـمـب ـبه چه ـمـی
ر ـکل ادـبـی اـهای واـقـعی ـسـبب ـشد ـت دـیـک رای اـیـجاد ـسـن ـکارگران ـصـنوف ـب
اـلی ون ـع اـن ر ـک ادـقی دـبـی ز ـحـسن ـص ا ـمـحـجوب و ـنـی رـض ارگر ـعـلـی اـنه ـک ـخ
دـیـکا را   ـشـکـیل ـسـن ـشان دـهـند و ـبـحث ـت ـشوراـهای اـسالـمی ـکار واـکـنش ـن
ا ـمـحـجوب در اـین ـکنگره از ـجـمـله در اـین رـض د. ـعـلـی اـمـن ـن اـنه  ـب رـقه اـفـکـن ـتـف
ون اسـاـسی دـست آورد ـمـهم اـنـقالب و اره یـادآورشـد:   «اـصل 29 قـاـن ـب
اـصول 27 و 26 درآن ـموـضوع اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی ـمـطرح ـشده، درـفـصل
ـشـشم ـقاـنون ـکار که ـبـحث ـتـشـکل ـهای ـمـسـتقل اـست، انـجـمن ـصـنـفی ـمورد
تایـید قرارگرـفته. اگرچه حرکت انـجمن های ـصنفی آرام است، اما ـمثبت
و ـمـحـکم اـست. ـترـجـمه ـسـندـیـکا اـنـجـمن ـصـنـفی اـست و بـحث درـخـصوص
ااـهداف ـبازگـشت ـبه ـسـندـیـکا (ـخوب ـتوـجه ـکـنـید ـبازگـشت ـبه ـسـندـیـکا) ـب
اـنـقالب ودر اـیام پـیروزی و دـهه ـفـجر ـهـمـخواـنی ـندارد. . . اگرچه ـسـندـیـکا
مـرار دارد، امـا ازآـنجـا ـکه شـرح ـت شـورهـای ـجهـان آغـاز شـد، اـس در ـک
وـظاـیف آن ـبا اـنـجـمن ـصـنـفی ـیـکی اـست،ـباـید ـسرـفـصـلی را آـغاز ـکـنـیم ـکه
اـنه رـقه اـفـکـن رای ـبـحث ـتـف اـیی ـب ده و ـج ازی ـش وـمی ـس اـنـجـمن ـصـنـفی ـعـم
واـفق ـمـلـلی کـار ILO ـبه ـت ـین اـل ا سـازمـان ـب اـفی نگذارد. . . ـب دـیکـا ـب ـن ـس
رـسـیدـیم ـکه آـسان ـترـین و ـبـهـترـین راه ـتـقوـیت اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی اـست و
ـتضـعـیف نـهادـها ـکارگری (ـشوراـهای اسالـمی و ـجزاـیـنـها) به ـصالح ـکـشور
اـفـتـنی ده آل و دـست ـی ـشـکل اـی ای ـصـنـفی ـیک ـت د. . . اـنـجـمن ـه اـش ـنـمی ـب

برای همه کارگران است.  بحث سندیکا انحرافی است. 
درهـمین ـهـمایش، ـصادـقی ریـیس ـکاـنون ـعالی ـشوراـهای اـسالمی ـکار
ـضمن ـحمله ـبه ـکارگران و ـمردود داـنـستن ایـجاد ـسـندـیـکا ـخاـطرـنـشان کرد: 
ـشـستگان ـبه ازـن اـنون ـهای ـب « اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی و ـشوراـهای اـسالـمی و ـک
عنوان ارگان تشکیالت نـباید جهت حذف یکدیگر گام بردارـند. فعالیت
ارـتر از ـفـعاـلـیت ـسـندـیـکاـها ـمی ـباـشد. . . ـشوراـهای اـسالـمی ـکار ـبـسـیار پٌر ـب
اـنـجـمن ـهای ـصنـفی درواـقع ـهـمان ـساـخـتار ـسـندـیـکا را دارد.  وـلی ـبا ـعـنوان
اـیـید ـسازـمان ILO ـنـیز ـقرار ا زـبان و ـفرـهنگ ـفارـسی ـکه ـمورد ـت ـماـنوس ـب
سـاس ـکـنـیم اـنـجـمن رـیم. . . اگر اـح ار ـمی ـب ذا اـین ـلـفظ را ـبه ـک ـته، ـل گرـف
ـنـفی ـبـرای ـسـرـکـوب ـشـوراـهـای اـسالـمی ـکـار اـست، ـبـاآن ـمـخـاـلف ـص
هسـتیم. » به این ـترتیب رژـیم والیت فقیه از ـطریق نـهادهای واـبسته به ـخود
ای اـه دـیـک اـلـیت ـسـن اد و ـفـع اـنع از اـیـج د ـم واـن ا ـکه ـمی ـت ا آـنـج وـشد ـت ـمی ـک
ان ازـم اـتی ـحـماـیت ـس اـیـشات ـتـبـلـیـغ ا ـنـم ـمـسـتـقل ـکارگری ـشده ودرـضـمن ـب
ان ـمـحجـوب و د. درـسـخـن رای خـود ـحـفظ ـکـن ز ـب ـی ـمـلـلی کـار را ـن ـین اـل ـب
رو ا شگرد ـکـهـنه رژـیم روـب از ـهم ـب ا ـب ا ـم دـیـک ا ـسـن اـلـفت ـب ادـقی در ـمـخ ـص
ـهـسـتـیم. اـینـکه اـنـجـمن ـصنـفی ـترـجمه ـهـمان ـسـندیـکاـست و انـجـمن ـصـنـفی ـبا
زـبان و ـفرـهنگ ـما ـماـنوس اـست و ـسـندـیـکا واژه ای ـغرـبی و ـفرنگی اـست،
ـصرـفاً ـعوام ـفرـیـبی ـبرای مـخاـلـفت ـبا ـجـنـبش اـصـیل ـسـندـیـکاـیی زـحـمـتـکـشان

واـجه ـنـیـسـتـیم. ـکارگران و زـحـمـتـکـشان ا ـلـفظ و واژه و ـنـظاـیر آن ـم ا ـب اـشد. ـم ران ـمی ـب اـی
اـیی و دـیـک وق ـسـن اـنی ـحـق رپاـیه اـعالـمـیه ـجـه ودرا ـب اـیی ـخ دـیـک وق ـسـن اء ـحـق ور اـحـی ـکـش
وری اـسالـمی ود در ـجـمـه وـج ای ـم ادـه د و ـنـه واـهـن ر ـمی ـخ ـش وق ـب اـنی ـحـق اـعالـمـیه ـجـه
ای دـیـکاـیی ـبه ـمـعـن ان ـسـن ازـم اـکـید ـمی ـکـنـیم ـهیچـیک ـمـحـتوی و ـمـضـمون ـس ـهیچـیک،ـت

تشکل مستقل صنفی را ندارند. 
ا رـیـبی ـب وام ـف اـتی و ـهـمـین ـع ر ـهـمـین شگرد ـتـبـلـیـغ راـب ا دراواـیل اـنـقالب درـب ـحزب ـم
اع از ر دـف د دراـم واـن رگز ـنـمی ـت اد دیگری  ـه رـنـه ا ـه ا و ـی وراـه اـطـعـیت اـعالم کرد: «ـش ـق
ـحـقوق زـحـمـتـکـشان ـجایگزـین ـسازـمان ـسـندـیـکاـیی گردد.»  اـیـنک ـنـیزـما اـین ـمـساـله را ـبا
ـتوـجه ـبه اـیـنـکه ـکارگران ـبه ـتـجرـبه روزـمره ـبه آن واـقف ـهـسـتـند، ـتـکرار ـمی ـکـنـیم، ـفـقط
دـیـکاـهای واـقـعی و ـمـسـتـقل ـمداـفع ـحـقوق ـصـنـفی زـحـمـتـکـشان ـبوده و در اـین و ـفـقط ـسـن
ون اـن ر ـک وـجود ـبه گـفـته دـبـی ار اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی ـم اـخـت ارزه ـمی ـکـنـند. اـیـنـکه ـس راه ـمـب
رض ورزی و دروغ آـشکـار دـیکـا را دارد، ـغ ار ـسـن اـخـت ان ـس ای اـسالـمی، ـهـم وراـه ـش
اـست. زـماـنی ـنـهاد دیگری را ـمی ـتوان ـبا ـسـندـیـکا مـقاـیـسه کردـکه آن ـنـهاد ـبرپاـیه اـصول
ـتـشـکـیالـتی ـکه در ـمـنـشور جـهاـنی ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی ـبا ـصراـحت ـقـید ـشده، ـشکل گرـفـته

و فعالیت کند. انجمن های صنفی اکنون فاقد این محتوی و ساختار هستند.
رـکل رـخوردار اـست دـبـی ذـکر ـنـکـته دیگری دراـین ـخـصوص از اـهـمـیت ویژه ای ـب
ای وراـه دگان ـش ا گرداـنـن ار و ـبـیش از ـهـمه آـنـه ران ارـشد وزارت ـک دـی ارگر، ـم اـنه ـک ـخ
اـسالـمی ـکار ـباـصراـحت اـعالم ـمی ـکـنـند، ـبه ـهیچ وـجه رـشد ـسـندـیـکاـها و ـیا ـحـتی ـمـقاـبـله
اگـفـته رد. ـن واـهـند ـک ار را ـتـحـمل ـنـخ ا ـشوراـهای اـسالـمی ـک ـهـمـین اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی ـب
ای اـسالـمی ـمی وراـه ر ـبه ـحذف ـش اـیی ـمـنـج دـیـک اـلـیت واـقـعی ـسـن رگوـنه ـفـع داـست  ـه پـی
ـشود، چراکه به این دلیل که الیحه ـشوراهای اسالمی ـکار که در پشت درهای ـبسته و
ای 60  از ـتصـوـیب ال ـه وب ـس رـک رور و ـس ان دراوج ـت ـش ا زـحـمـتـک ورت ـب ـش دون ـم ـب
ا آن ـمـغاـیرت دارد، ـمـجـلس گذـشـته اـست،ـناـقضِ ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی ـکارگران ـبوده و ـب
ـبرپاـیه ـمـحـتوی ـشوراـهای اـسالـمی ـکار ـباـید گـفت، ـقاـنون اـین ـنـهاد و ـحق ـتـشـکل ـصنـفی
ر واـحد ـکار را ـنـقض دـیرـیت و ـنـظارت ـب ان درـم ـسـتـقل ـکارگران و ـحق ـمـشارـکت آـن ـم
ـکرده است. ـبـنابراـین مخاـلفت ـجدی و عـنودانه ـخانه کارگر و ـشوراـهای اسالمی ـکار ـبا
ای ود. ـکنگره اـنـجـمن ـه وـبی روـشن ـمی ـش ـسـتـقل ـبه ـخ ای واـقـعی و ـم اـه دـیـک اد ـسـن اـیـج
ان ـش ا ـبه زـحـمـتـک دـیـک ای ـسـن ود ـبه ـج وـشش ـمی ـش ارگر ـک اـنه ـک وـسط ـخ ـصـنـفی ـکه ـت
ده و د از ـتـصوـیب گذارـن اـمه ای را در 16 ـبـن ود ـقـطع ـن ار ـخ ان ـک ود، درپاـی ده ـش والـن ـقـب
ـتهـای ـصـنـفی اـنی پاره ای از خـواـس اـمه پاـی ـطع ـن دهـای اـین ـق ـن رـخی ـب شـار داد. در ـب ـت اـن
اـمـین اـمـنـیت اـمه ـت رـن ا ـب ا ـخـصوـصی ـسازی،ـمـخاـلـفت ـب اـنـند ـمـخاـلـفت ـب ـکارگران ـصـنوف ـم
ـسرـماـیه ـبه ـبـهای ـناـبودی اـمـنـیت ـشـغـلی زـحـمـتـکـشان، ـخواـست ـلـغو ـقراردادـهای ـموـقت و
ار ون ـک اـن ارگران ـصـنوف از ـشـمول ـق ده ـک اـعث گردـی واـنـیـنی ـکه ـب و ـق واـست ـلـغ ز ـخ ـنـی
ر اـی ارگران ـس ا ـک ـستگی ـب ازی و اـعالم ـهـمـب اـنی ـس د ـجـه ا روـن اـلـفت ـب د،ـمـخ وـن ارج ـش ـخ
د ا روـن ده اـست ـب اـمه آـم ـطع ـن د 7 ـق ال درـبـن ور ـمـث اـفـته اـست. ـبه ـط اب ـی ازـت ا، ـب ورـه ـش ـک
اـلـفت ـمی اری و دالـلی ـمـخ اـیه ـتـج رـم اـبع ـمـلی و ـس راج ـمـن ازی ـبه ـشـکل ـح ـخـصوـصی ـس
ـنـماـید.  ودرـبـند 13 اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی ـخواـسـتار اـنـجام ـتـغـیـیرات و اـصالـحات الزم در

موازین و مقررات مربوط به نحوه تشکیل و توسعه انجمن های صنفی شده اند.
درزیر فشار رژیم و خانه کارگر به عنوان اهرم فشار حاکمیت دربند 16 قطع نامه
ـبه ـمـحورـیت ـخاـنه ـکارگر ـتاـکـید ـشده و از آن  ـبه ـعـنوان ـکـنـفدراـسـیون ـعاـلی ـکارگری
اـیران پـشـتـیـباـنی گردـیده و ـخاـنه ـکارگر را ـنـهاد ـعاـلی ـبرای ـمذاـکره ـبا دوـلت و ـکارـفرـما
ا ور، ـب ـش ر ـک راـس ارگران ـس ای ـصـنـفی ـک اـحث ـکنگره اـنـجـمن ـه داد کرده اـست. ـمـب ـقـلـم
اء وـجود  ـفـشار ـحاـکـمـیت و ـکـنـترل ـشدـید ـخاـنه ـکارگر ـبر آن،ـثاـبت کرد ـخواـست اـحـی
ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی و اـیـجاد ـسـندـیـکاـهای واـقـعی ـتا چه اـندازه رـیـشه داراـست. ـکارگران
رـکت ا ـش اـتی ـخود ـب ری ـطـبـق اری و ـحـفظ ـسـمت گـی وـشـی ا ـه د ـب واـنـن ارز ـمی ـت آگاه و ـمـب
ادی ـکه رـنـه وـجود و اـصوالً درـه ای ـصـنـفی ـم ان ـصـنـفی ازـجـمـله اـنـجـمن ـه ازـم درـهـمه ـس
ـتهـای ـبه ـحق ـتـحت نـام کـارگران و در ـمـحـیط هـای کـارگری وجـود دارنـد،خـواـس
زـحـمـتـکـشان را ـطرح و ازـهـمه روزـنه ـها ـبرای ـتاـمـین ـمـناـفع ـتاـمـین ـمـناـفع ـصـنـفی  رـفاـهی و

احیای حقوق سندیکایی استفاده کنند.

ادامه  مبارزه سندیکاهای کارگری ...
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ـهـمزـمان ـبا ـسـفر دوره ای ـخاـنم راـیس وزـیر ـخارـجه دوـلت ـجورج ـبورش و آـغاز دور
ان) ـسـت ـسه و انگـل راـن ان، ـف ا ـسه ـکـشور اروپاـیی (آـلـم ذاـکرات ـجـمـهوری اـسالـمی ـب د ـم ـجدـی
ران، ـحـسن روـحاـنی دـبـیر ـشورای ـعاـلی اـمـنـیت ـمـلی و ـمـسـئول ده ـهـسـته ای اـی راـمون پروـن پـی
ارـشد رژـیم در ـخـصوص پیگـیری ـمـسایل ـهـسـته ای، به ـخـبرگزاری اـیـسـنا گـفت: «ـمذاـکرات
ذاـکرات ان ـمی رـسد. ـم اه (ـسال ـجاری) ـبه پاـی ا ـسه ـکـشور اروپاـیی 25 اـسـفـند ـم اـهه ـب ـسه ـم
اـبد . »  وی سپس اداـمه داد:  «ـحاـصل ـمذاـکرات ـکـمـتر ـفـقط درـصورت پـیـشرـفت اداـمه ـمی ـی
ا ـبه ـسـته ای ـمـعـطوف ـشده ـت ار گروه ـه وده اـست،نگاه دوـطرف ـبه ـک ران ـب ار اـی از ـحد اـنـتـظ
تناسب کار این گروه. . . اکنون بحث تضمین های عینی برای آغاز غنی سازی به کندی
پـیش ـمی رود. . . ـتا آـغاز ـسال ـنو ـجـمع ـبـندی ـمذاـکرات ـبه اـطالع ـمردم ـمی رـسد؛ اگر در

پایان اسفند مذاکرات درحال پیش رفت نباشد،مجبور به ادامه مذاکره نیستیم. »
ر خـارـجه اش وش و وزـی ز ـب ـی دآـم ان ـتهـدـی ـن وـجه ـبه ـسـخ ا ـت روحـاـنی درـعـین حـال ـب
اـخت:  ان ـس ـش رـن اـط ران ـخ اـمی ـبه اـی ـظ رـبه ـن زا راـیس درـخـصوص وارد آوردن ـض ـی داـل وـن ـک
«آـمرـیـکا در ـبـخش ـحـمـله ـنـظاـمی ـجدی ـنـیـست، چراـکه ـشراـیط اـیران، ـمـنـطـقه و ـجاـمـعه ـبـین
اـلـمـلـلی ـبرای ـتـحـقق اـین ـتـهدـید ـفراـهم ـنـیـست.  »  پـیش از اـین ـنـیز، ـحـسن روـحاـنی گـفـته ـبود
اـساس انـتـقادـها به روـند ـمذاـکرات ـبا سه ـکـشور اروپاـیی، ـعدم ـجدیت آـنـها در ـبرخی ـکمـیته
ـمی دهـد.» ود:  «طـرف اروپاـیی جـدـیت ـبه خـرج ـن د کرده ـب اـکـی هـای کـاری اـست. او ـت
واـضع ان، ـم رـیح از اروپاـیـی اد ـص ـتـق ارـجه ـضـمن اـن ا آـصـفی ـسـخنگوی وزارت ـخ درـض ـحـمـی
رژـیم را چـنـین ـبـیان کرده ـبود:  «ـمذاـکره ـبا اروپا ـبه ـبن ـبـست ـنرـسـیده اـست و اـین ـمذاـکرات
اداـمه دارد. اـمـیدوارـیم اروپا ـبا ـتوـجه ـبه واـقـعـیتـها و ـقول ـها درـمذاـکرات ـقـبـلی ـعمل ـکـند. . .
اگر شرایط تغییر کند،متناسب با شرایط تصمیم گیری می کنیم. االن خیلی زود است که

به این نکته برسیم. »
ـموضع گـیری ـسران و گرداـنـندگان رژـیم درـحاـلی اعالم ـمی ـشود که اـیران ـبا ـتوجه ـبه
رـیـکا ا ـخـطرات ـجدی روـبروـست. ـخاـنم راـیس وزـیر ـخارـجه ـجدـید آـم وـضـعـیت ـکـنوـنی ـب
اـیان و ا ـهـمـت ارـها ـطی ـمالـقات ـهای گوـناگون ـب اـنه ـب درـجرـیان ـسـفر ـخود ـبه اروپا و ـخاورـمـی
ـمـقاـمات ـکـشورـهای اروپا و ـخاورـمـیاـنه و ـنـیز در ـمـصاـحـبه ـهای ـمـتـعدد ـخود، انگـشت تـهدـید

آمریکا را به سوی ایران نشانه گرفت.
ران اـمات اـین ـکـشور در ـخـصوص اـی ا ـمـق وی در ـجرـیان دـیدار از انگـلـیس و گـفتگو ـب
اـید ـبه ـتـعـهدات ـخود پاـیـبـند ان ـب راـنـی اـید ـبـکـنـند. . . اـی ا ـمی داـنـند چه ـکار ـب راـنی ـه گـفت: «اـی
ـبـماـنـند، ـبه ـبازرـسی ـها اداـمه داده و ـبـطور ـجدی ـتـفـهـیم ـشوـند ـکه از دـسـتـیاـبی ـبه ـسالح ـهـسـته
ردارـند. . .  . » وی سپس اداـمه اـبی ـبه اـنرژی ـهـسـته ای دـست ـب اـمه دـسـتـی رـن ای در زـیر ـیک ـب
دارـیم. . . ده ـهـسـته ای ـن ران ـبه ـسر پروـن داد:  «ـعالـقه ای ـبه ـشرـکت در ـمذاـکرات اروپا و اـی
ـنـبود یک ـطرف درـمذاـکره دـلـیل نـمی ـشود که آنـها (یـعـنی آـمرـیـکا) از روـند ـکار ـبی اطالع
ا ـیک ـشـبـکه رـکـیه، ـطی ـمصـاـحـبه ـب دار از ـت ان دـی رـی ا درـج رـیـک ارـجه آـم ر ـخ د .» وزـی اـن ـم ـب
تـلوـیزـیوـنی اـین ـکـشور درـباره اـیران و پروـنده ـهـسته ای آن ـیادآور ـشد:  «واـشنگـتن ـخواـهان
ـحل ـمـساـله ـهـسـته ای اـیران از ـطرـیق ـسـیاـسی اـست و اـیراـنـیان ـباـید (ـبه ـکـلـمات ـتوـجه ـکـنـید)
ازاـین ـفرـصت اـستـفاده ـکـنـند، ـما(آـمرـیـکا) ـبا اـتـحادیه اروپا، آژاـنس ـبـین اـلـملـلی اـنرژی اـتـمی
ا دوارـیم ـکه آـنـه رده و ـمی ـکـنـیم و اـمـی ران گـفتگو ـک ـسـته ای اـی اـله ـه ـس ورد ـم و روـسـیه در ـم
ود، ـش اـصل ـن ـتـیـجه ای ـح اـسی ـن رـیق ـسـی ورـتـیـکه از ـط د. درـص د ـکـنـن اـع ران را ـمـتـق د اـی واـنـن ـت ـب
واـشنگـتن ـمـساـله را ـبه ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ـمـلل ارـجاع ـخواـهد داد و اـلـبـته رـیـیس ـجـمـهور

جورج بوش طرح هایی برای اجرا در شرایط مختلف در دست دارد .»
اـنه و ـسـخـنان ـتـند و ـتـهدـیدآـمـیز او ـخـبرگزاری ـهای ا ـسـفر راـیس ـبه ـخاورـمـی ـهـمزـمان ـب
ده از ات اراـیه ـش ـسـته اـطالـع ای ـب ا در پـشت درـه رـیـک ای آـم د،ـسـن ـمـلـلی گزارش دادـن ـبـین اـل
ـسـلـیـحاـتی اـیران را آـغاز ـکرد. ـبه اـین رـشـته ـمـساـیل اـمه ـهـسـته ای و ـت رـن ا در ـمورد ـب ـسوی ـسـی
ـشـکالت و ای ـم ا ژرـف زود ـت ان را اـف ـسـت ر انگـل ـست وزـی ر ـنـخ وـنی ـبـل ری ـت وـضع گـی د ـم اـی ـب

خطرات سیاست های ماجراجویانه در شرایط
حساس و بغرنج کنونی

د د ـمی ـکـن دـی ا را ـتـه ـنه ـمـیـهن ـم ـی راـتی ـکه دراـین زـم ـخـط
ری هـای وـضع گـی ر در ـیـکی از آخـرـین ـم اـفت. ـبـل درـی
ـخود ـکه چـندی پـیش اـتـخاذ ـکرد درـباره اـیران و پروـنده
هـسته ای آن گفت: «اروپا و آـمریـکا درحال هـمکاری ـبا
اـمه رـن ا از ـب ـسـتـند ـت ران ـه اـعد ـکردن اـی رای ـمـتـق ـیـکدیگر ـب
د اـی ران ـب د؛ اـی رـکـن ـظ ود ـصرف ـن ـسـته ای ـخ ـسـلـیـحات ـه ـت
ظـرکـردن از ر صـرف ـن ـبـنی ـب خـواـست اـتحـادـیه اروپا ـم
ـبرـناـمه ـهـسـته ای را بپذـیرد. . . » وی ـهمچـنـین ـبا ـصراـحت
در ـتاـیـید ـسـخـنان ـبوش رـیـیس ـجمـهور آـمرـیـکا ـجمـهوری
اـسالـمی را ـحاـمی ـترورـیـسم ـلـقب داد.   درچـنـین ـشراـیط
ران در حـال ر اـی ـمـلـلی ـب ـین اـل شـارهـای ـب دشـواری که ـف
ـمـد ـجـواد ـظـرـیف ـنـان ـمـح ـتی ـسـخ ـتـرش اـست  ـح گـس
ـنـماـیـنده داـئم رژـیم در ـسازـمان ـمـلل ـمـبـنی ـبر اـیـنـکه ـسالح
ـهـسـته ای ـبرای ـما ـتواـنـمـندی ـنـمی آورد و اـیران درـصدد
اـیت و ـسـته اـست رـض واـن ـت ـست، ـن ان ـنـی د اـمـنـیت ـجـه دـی ـتـه

اطمینان اروپا و آمریکا را جلب نماید.
اـنم راـیس ر ـخ واـقـعـیت اـیـنـست، ـیـکی از اـهداف ـسـف
ویژه ا، ـب رـیـک از روـندی اـست ـکه ـمـتـحدان آـم ـبه اروپا آـغ
مـان،پس از نـزدـیک ـبه ـسه ـسـال ـسه و آـل در اروپا فـراـن
ـکــاری و ـمــادـســازی و هــم ـقــار، ـبه اعــت اخــتالف و ـن
ـهـماـهنگی ـمی پردازـند و ـفـصل ـنوـیـنی را در رواـبط ـخود
در دور دوم رـیاـست ـجمـهوری ـبوش ـمی گـشاـیـند. ـهمـین
اـمر دیپـلـماـسی رژـیم والـیت ـفـقـیه را ـکه اـساس اش ـماـنور
ـا ی ـب ـای اروپاـی ـورـه ـای کـش ـتالف ـه ـاده از اـخ ـتـف و اـس
ا دشـواری هـای را ـب ـته و آـن ود ـبه چاـلش گرـف ریکا ـب آـم
ـجدی روـبه رو کرده اـست. ـحـتی ژاپن ـنـیز ـبا وـجود ـبذل
و ـبـخـشش ـهای رژـیم، اـکـنون ـبا ـصراـحت از ـتردـید ـخود
در ـفـعاـلـیت در ـمـیدان ـهای ـنـفـتی اـیران سـخن ـمی گوـید و

نگرانی خود را از برنامه هسته ای ایران ابراز می کند.
ـام» ـظ ظ «ـن م ـحـف ـرای رژـی ن اـست که ـب ـیت اـی واـقـع
دادی ـحاکم از ـهر اـمر دیگری ـمـهم ـتر و ـجدی ـتر اـسـتـب
اـنه آن اـجراـجوـی اـست ـهای ـم داـمات رژـیم و ـسـی اـست. اـق
ـته و ـحق ـا ـقـرار گرـف نگـن ـا درـت ـیـهن ـم ـبب گردـیـده ـم ـس
ـمـشروع و ـبدـیـهی ـکـشور در دـسـتـیاـبی ـبه ـفن آوری ـهـسـته
رود. وال ـب ر ـعالـمت ـسـئ ز زـی اـصد ـصـلح آـمـی رای ـمـق ای ـب
ـمـیت دیگری ـکه ـبـاـیـد ـبه آن اـشـاره ـکـرد، ـته ـبـا اـه ـک ـن
ـموـضع گـیری ـهای ـتـبـلـیـغی پر ـسر و ـصدا ـبه اـصـطالح از
م ئـوالن رژـی ـس مـوـضع قـدرت حـرف زدن بـرـخی از ـم
اـست. ـسـخـنان  ـمضـحک و درـعـین ـحال ـخـطرـناک ـحـسن
روـحاـنی ـکه گـفـته اـست ـتاـسـیـسات اـتـمی اـیران ـبا ـبـمـباران
ا د و ـی د دـی وـشـکی آـسـیب ـنخـواـه ا ـحـمـله ـم واـیی و ـی ـه
اـیـنـکه ـتاـسـیـسات اـتـمی را ـبه زـیر ـکوه ـها اـنـتـقال ـمی دـهـیم،
اـمه وری اـسالـمی (روزـن اـمه ـجـمـه ادات روزـن ـشـنـه ا پـی و ـی
ا ـبه ـفـشارـهای اـید ـبدون اـعـتـن ران ـب وـلی ـفـقـیه رژـیم) که اـی
بین المللی ـبرنامه هـسته ای خود را به پیش ـبرد اظهارات
ـماـجراـجوـیاـنه ـیی  اـست که ـبـهانه ـبه دـست امپرـیاـلـیـسم ـمی
دـهد و ـنـشاـنه ـحد اـعالی ـبرـخورد ـغـیرـمـسـئوالـنه ـبه ـکـشور

و سرنوشت و آیندهً آن است!
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ـیت ـته اـست. ـبه ـمـوازات ـفـعـاـل ی کـشـور داـش ی در پدـیـد ـبـحـران کـنـوـن اـسـاـسی ـی
پرـتـکاپوی ـجـناح ذوب در والـیت، ـبـخش دیگر ارـتـجاع اـیران زـیر ـعـلم ـحـماـیت از
رـفـسنـجاـنی گردآـمده و ـکوـشش زاـید اـلوصـفی را به ـعمل ـمی آورـند. روزـنامه ـشرق
ون ـمـجـلس ـهـفـتم و ـمـجـمع ـی اـن اه گزارش داد، ـسـخنگوی ـمـجـمع روـح در 8 ـبـهـمن ـم
اـطق ـنوری اـعالم داـشـته ا ـمـهدوی ـکـنی و ـن دار ـب اـنـیون ـمـجـلس پس از دـی ـفـقـهی روـح
اـست، درـصورت ـناـمزدی ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی در اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری ـقـطـعاً
اـین ـموـضوع را در دـسـتور ـکار ـشورای ـهـماـهنگی ـقرار ـمی دـهـند. ـهـمزـمان ـیـکی از
ـنـماـیـندگان ارـتـجاع و ـعـضو ـفراـکـسـیون اـصول گراـیان در ـنـطق پـیش از دـسـتور ـخود
ـبه سـتاـیش و تـملق از رـفـسنـجاـنی پرداخت و گـفت:  ـهاـشـمی رـفسنـجانی در راس ـهرم
اصول گرایان قرار دارد و اگر در صحنه انتخابات حضور یابد، ستاره فروزان منظومه

کاندیداهاست .( ! )
ـسـنجـاـنی، اره رـف ـسخـره درـب ز و ـم ـی ـمـلق آـم ات ـت ـیـغ ـبـل دـکی از اـین ـت اـصـله اـن ـبه ـف
ودی و- اس- ای ـت اـیی ـی رـیـک اـمه آـم ا روزـن اـحـبه ـب ز ـمـص دگی»   پای ـمـی ازـن ردار ـس  «ـس
اـمه ـهای رـن ـنـشـست و ـبرای ـجـلب ـحـماـیت ـبـین اـلـمـلـلی و اـیـجاد «آراـمش» ـبـخـشی از ـب
ردـمی ای ـمـخرب و ـضد ـم اـست ـه ان ـسـی ز اداـمه ـهـم زی ـج ود را که چـی زرگ» ـخ «ـب

دوران ریاست جمهوری قبلی او نیست،  به طور خالصه بازگو کرد.
ر و ردم دـقـیق ـت اـنی ـه ـسـنـج اع از رـف وذ و اـصـلی ارـتـج ای پرـنـف اـیت ـبـخش ـه ـحـم
ـقاـطع ـتر ـمی ـشود. اـما در اـین ـخـصوص ـبا ـموـضعگـیری اـفراد و ـنـیروـهاـیی ـهم روـبرو
ـهستیم ـکه زیر ـعـنوان دفع خـطر ـجرـیاناـتی همچون آـبادگران و ـباـندهای ـحداد ـعادل
ان اـنی را یگاـنه اـمـک ـسـنـج ده و رـف ردم ـخاک پاـشـی رچـشم ـم د ـب وـشـن وـکـلی، ـمی ـک و ـت
مـقابـله ـبا اـین ـخـطر ـمـعرـفی ـسازـند.  ـنوـیـسـنده ـبا ـعـنوان دـفع ـخـطر رادـیـکاـلـیـسم ـحـماـیت
اـله از رـمـق د،دراـین ـس وـصـیه ـمی ـکـن ران ـت ویژه روـشـنـفـک ردم و ـب اـنی را ـبه ـم ـسـنـج از رـف
ـسم اـلـی اـلـیـسم داـخـلی و رادـیـک واـنـیم:  «اـکـنون ـبه دـلـیل ـظـهور ـیک رادـیـک ـجـمـله ـمی ـخ
ـهـمزاد آن در ـسـطح ـبـین اـلـمـلـلی ـکه ـعـمده ـترـین ـجـهت گـیری ـخود را ـمـتوـجه اـیران
ـکرده اـست، ـهم ـکـشور و ـهم ـنـظام در ـمـعرض چاـلش از ـهـمان ـجـنس چاـلش ـهای
اره صـدی دوـب رای ـت ـته اـست. . . اگر ـب دگی 26 سـال اـخیـر قـرار گرـف مـرگ و زـن
رـیاست جمهوری ـتوسط هاـشمی رفسنجاـنی تنها یک دلیل ـمورد نیاز ـباشد، این دو
رادـیـکاـلـیـسم و ـضرورت رـفع ـخـطر آـنـها در ـفوری ـترـین و ژرف ـترـین ـشـکل ـمـمـکن
ش اره آـت روـخـتن دوـب راـف د:  « ـب اـله سپس چـنـین اداـمه ـمی دـه کـاـفی اـست . » سـرـمـق
ـجنگ ـمـقاـیـسه ـمـیان ـهاـشـمی و ـخاـتـمی در ـشراـیط ـکـنوـنی نه ـخردـمـنداـنه اـست و نه ـبه
ـسود ـهیچ ـکس . . . دوـلت ـهاـشـمی رـفـسـنـجاـنی . . . رـشد اـقـتـصادی ـکـشور را از ـبـند
ر راـث ردم ـب اـسی ـم ات ـسـی اـلـب رای ـمـط د و زـمـیـنه را ـب رـی د ـنـفـتی و واردات ـب اف در آـم ـن
ـبـهـبود ـنـسـبی اـقـتـصاد ـمـلی ـفراـهم آورد. . . دوـلت ـخاـتـمی ـنـیز . . . رـشد اـقـتـصادی 6 و
ا ـسـنجـاـنی) و ـهم خـاـتـمی ـب 7 درصـدی را پـشت سـرگذاـشت. . . ـهم هـاـشـمی (رـف
ردو ـتـعـلق ـبه ـه ـست اـست،ـم انگر ـشـک اـی ـم د. . . ـکه اگر ـن وده اـن رو ـب ـمحـدودـیت روـب

است.»
ا واروـنه ـنـشان دادن ـحـقاـیق، رـفـسـنـجاـنی در ـمـقاـمی ـقرارداده ـمی ـبه اـین ـترـتـیب ـب
ازـهم د ـب اـی وـنی ـفـقط و ـفـقط در دـست اوـست. ـب ـشـکالت ـکـن ـیه ـحل ـم شـود ـکه ـکـل
ود ـعـلت و ـیـکی از ـعـلت ـست، ـبـلـکه ـخ ا راه ـحل ـنـی ـنـه اـنی ـنه ـت ـسـنـج د ـکـنـیم، رـف اـکـی ـت
ـسـنـجاـنی اـلـعـلل ـمـشـکالت و ـمـصاـیب ـبی ـشـمار و ـخـطرـناک ـکـنوـنی اـست. ـهدف رـف
ـتاـمـین ـحـقوق و ـمـناـفع ـمردم و ـمـیـهن ـنـیـست و ـنـمی ـتواـند ـباـشد.  او ـبرای نـجات رژـیم
اگون ال گوـن اق در اـشـک وب و اـخـتـن رـک ارت و ـس داوم چپاول و ـغ والـیت ـفـقـیه و ـت
وارد میدان می شود.  این مهمترین نکته درباره رفسنجانی است که نباید لحظه ای

از آن غافل شد. 

(ـبـخوان ارـتـجاع) ـهـنوز در ـجـمع ـبـندی ـبه ـیک ـنـفر ـنرـسـیده اـست. وی ـتاـکـید
واـهـیم رـفی ـنـخ ر ـمـع ـشـت ـی دا ـب دـی اـن رـیم و ـیک ـک ر را ـنـمی پذـی ا ـتـکـث کرد ـکه:  ـم

کرد .
نگی مـاـه ـته 5 ـنفـره شـورای ـه ـی ـم ضـو ـک سگر اوالدی ـع ازدیگر سـو ـع
ده دارد، ـطی رـعـه اع را ـب اـیی ارـتـج دای ـنـه دـی اـن ور ـکه وـظـیـفه ـتـعـیـین ـک ذـک ـم
دای دـی اـن ـسـته ـک واـن ـت ون ـن اـکـن ورا ـت اـخت، اـین ـش ان ـس ـش رـن اـط اـحـبه ای ـخ ـص ـم
اـنتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری را از ـبـین 5 نـفر ـناـمزد ـمـطرح اـین ـشورا ـبرگزـیـند.
ران آـشـکارا از اـخـتالف رـتـیب ـیـکی از چـهره ـهای اـصـلی ارـتـجاع اـی ـبه اـین ـت
ن ـبـال اـی ـیـان آورد. ـبه دـن ش ـشـکـاف در اـین ـمـورد ـسـخن ـبه ـم ـظـر و ژرـف ـن
اـهنگی د، درـشورای ـهـم ردادـن اـنه ـهای ـهمگاـنی ـکـشور ـخـب وـضعگـیری رـس ـم
ر ـکل ـی ارز ـبه دـب ـب ـیتِ ـم ـشی از جـاـمـعه روحـاـن وـتـلـفه و ـبـخ ان ـم ـی اـتی ـم اـخـتالـف
مهدوی کنی با جریانات موسوم به ایثارگران و آبادگران بروز کرده و مانع

حرکت منسجم آن شده است.
ادی ای ـهمگاـنی، ـحـسـین ـبـی اـنه ـه ات در رـس اب اـین اـخـتالـف ازـت پس از ـب
ادگران) ـبا ا (آـب ادگران اـعالم داـشت:  ـم ـیـکی از اـعـضای ارـشد ـتـشـکـیالت آـب
اـمه رـن دا ـب د اـبـت اـی ا اـیـنـست ـکه ـب اـهنگی اـخـتالف دارـیم. ـحرف ـم ورای ـهـم ـش
دـتی ـبـعد از رـفی ـکـنـیم . اـندک ـم ات را ـمـع اـب زد اـنـتـخ اـم دوـین ـبـکـنـیم و ـبـعد ـن ـت
ام ـساـیت اـنـتـخاـبات 9 رـنـتی ـبه ـن ادگران ـیک ـساـیت اـیـنـت ان اـین ـعـضو آـب ـسـخـن
نگی، ـاـه ـم ـمـدی نژاد ـبه ـشـورای ـه ـمـود اـح ـاـمه ـمـح گزارش داد، پس از ـن
د. وـن ر ـش اـض ات ـح اـب ـتـخ ـسـتـقل دراـن ور ـم ـط د ـکه ـب ـصـمـیم گرـفـته اـن ادگران ـت آـب
درـجـناح ارـتـجاع ـبا وـجود ـشـکاف ـموـجود ـتالش ـبرای ـحرـکت اـنسـجام ـیاـفـته
ـمـهـوری اداـمه دارد، ـنـده رـیـاـست ـج ـتـخـاـبـات آـی ـاـهـدف ـشـرـکت در اـن ـب
ـمـحـمدرـضا ـباـهـنر دراـین زـمـیـنه در اواـیل ـبـهـمن ـماه گـفـته ـبود:  «اگر ـیک زـمان
ـمـشـخص ـیک ـخورـشـید ـجدـید ـطـلوع ـکرد، ـما ـنـباـید دـست ـخود را ـبـبـندـیم و

بگوییم برهمان تصمیم شش ماه قبل خود پایداریم .»
ادل رـیـیس داد ـع ـست. ـح دود ـنـی اع ـفـقط ـبه اـین ـمـح اـلـیت ارـتـج ـبـته ـفـع اـل
درسـان و راـنی در ـجـمع ـم اه ـهنگام ـسـخـن ـمـجـلس ـهـفـتم در اواـسط ـبـهـمن ـم
رد ده ـبه ـعـمـلـک ـن زاـی ادات ـف ـتـق اره ـبه اـن ا اـش وزه ـعـلـمـیه ـقم ـب ـسـیـجی ـح ـطالب ـب
ا ـصراـحت ـمـجـلس ـبویژه ـمرـکز پژوـهش ـهای آن ـبه رـیاـست اـحـمد ـتوـکـلی ـب
ـیادآوری ـکرد:  ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمـتـها ـهدیه ای اـست از ـجاـنب ـمجـلس ـبه ـمردم
ات اـب ان در داـخل و ـخارج ـکـشور در اـنـتـخ ـبـلـیـغات ـمـنـفی دـشـمـن ـکه ـبه رـغم ـت
ای دـه ردم اـمـی رد. . . ـم د ـک واـهـن ز ـشرـکت ـخ ده ـنـی د و در آـیـن ردـن رـکت ـک ـش
د ـبـخش ـمـجـلس، ر و ـمـهم و اـمـی وـث د، گام ـم ـسـته اـن ادی ـبه ـمـجـلس ـهـفـتم ـب زـی
ردم د در دل ـم ور اـمـی ود ـکه ـتصـوـیب آن ـن ا ـب ـمـتـه ـی ـثـبـیت ـق رح ـت وـیب ـط ـص ـت
ا ـنـفس راـحـتی ـتـه ـم ـی ـبـیت ـق ـث رح ـت ا ـط ردم ـب ذا ـم ـضـعف روـشن کـرد و ـل ـسـت ـم
س ره رـیـی د خـوش چـه ان را ـمـحـم ات واـقـعی واپس گراـی ـی ا ـن د . اـم دـن ـشـی ـک
دسـان و اـیی ـمـهـن راـنی در گردـهـم صـادی ـمـجـلس ـطی ـسـخـن ـت ون اـق ـسـی ـی ـم ـک
پزـشـکان ـبـسـیـجی اـفـشا ـکرد. اـین چـهره ـمرـتـجع ـکه از ـهـمـکاران اـصـلی اـحـمد
یـاـست هـای ـمـله بـازگو سـاـخت:  «اگر ـس مـار ـمی آیـد از ـج ـتـوـکـلی  ـبه ـش
اـقـتـصادی ـمجـلس در جـهت ـتـثـبـیت ـقـیـمت ـها اـجرا ـشود و ـمردم ـعـید اـمـسال را
راـیـشان اـین ـسـئوال ـبه وـجود ـخواـهد آـمد ـکه چرا د، ـب ا آراـمش سپری ـکـنـن ـب
ات ـصـمـیـم االً روی ـت ده و اـین اـحـتـم ـش ام ـن ال گذـشـته اـنـج ا در 7 ـس ارـه اـین ـک
ـسـیاـسی و انـتـخاـباتی ـمردم اـثر ـمی گذارد . » از اـین واضح ـتر ـنـمی ـتوان دالیل
اـصـلی پـشت ـسـیاـست ـها و ـماـنورـهای ـعوام ـفرـیـباـنه ـسـیاـسی ـمجـلس ارتـجاع را

توضیح داد!
ان ـنـقش ای  واپس گراـی اـمه ـه رـن ا و ـب اـست ـه واـقـعـیت اـین اـست که ـسـی

ادامه  چالش های بزرگ فراروی ...



اـجــبـــاری
«بــــایــــد
ـــــوری ـط
ه، ــــذـی ـغ ـت
نگهــداری
ـاه و ســرپـن
ـه داـشــــــت
ـنـد که ـبـاـش
رـین ا کـمـت ـب
ه ــن ــــزـی ـه
ــــمکن، ـم
ـحــداکـثــر
ـــازدـهـی ـب
کار ـممکن
ـهــا را از آـن
ـــت .» گرـف
ـیگاری و ـب

ر از اپذـی ا ـبـخش جـداـیی ـن ان ـه ـس اـنه اـن ـشـی ار وـح ـم ـث ـت اـس
ا اداـمه آن اـیه داری اـست که ـم ـساـنی ـسرـم اـهـیت ـغـیر اـن ـم
ـساـنی در ـنـقاط ـمـخـتـلف ـجـهان ـشاـهد ـهـسـتـیم. کار ـغـیر اـن
کودکان آـسـیاـیی و آـفریـقاـیی ـبرای لـقمه ـناـنی ـتـنـها ـنـموـنه
اک اـست.  واـقـعـیـتی که ـشـتـن ال دـه ـیی از اداـمه اـین اـعـم
ود وش ـمی ـش راـم وـیـتس ـف ادآوری آـش ا در ـی اـین روزـه
رای اـنی ـب ـم زرگ آـل ای ـب رکت ـه ام ـش اـین اـست که ـتـم
ـد. ـن ـت ی شکـس ـرده ـسـرودـست ـم ی ـبه کارگر ـب ـاـب ـی ـت دـس
کارگرا ن برده یا از اردوگاه ها یا مستقیما از کشورهای
رار ـمی اـنی ـق ـم ان آـل اـی رـم ار کارـف ـی ال در اـخـت ـتـحت اـشـغ
گرـفـتـند. در ـفرـمان ویژه ـصادر ـشده در 12 ژوـئن 1944
ارـتـباط ـبـین ـنـسل کـشی و اـسـتـثـمار ـبه وـضوح ـمـشاـهده ـمی
ـشود. در اـین ـفرـمان آـمده: « ـمرکز ـسرـبازگـیری ارـتش در
ـنـظر دارد 40،000 ـتا 50،000 ـنـفر ـجوان ـبـین ـسـنـهای 14
ی ـیـاـت ـمـل ـتـا 15 ـسـال را که در ـمـحـدوده ی ـحـوزه ی ـع
ارـتش زـندگی ـمی کـنـند ـبرای ـخدـمت ـبه راـیش اـحـضار
کـند. اـین ـجواـنان ـبرای کارآـموزی در ـفن ـهای مـخـتـلف
در نظر گرفـته شده اند که بعد از دو ـسال کارآموزی به
د واـهـن رار ـخ اده ـق ورد اـسـتـف وان کارگر ـمـتـخـصص ـم ـعـن
گرـفت. اـین اـقدام نه ـتـنـها از تـقوـیت ـمـسـتـقـیم ـقوای ارـتش
ا ـتوـجه ـبه چـشم دـشـمن ـجـلوگـیری ـمی کـند ـبلکه ـحـتی ـب
ـیـوـلـوژیکی آن را ـهم کاهـش ـنـده ـتـواـنـاـیی ـب اـنـداز آـی
وژیکی دـشـمن» ، وـل ـی اـیی «ـب واـن خـواهـد داد.»  کاـهش ـت
چـیزی ـجز ـنسل کـشی نـیـست. «آـشووـیـتس» تـنـها اردوگاه
اـشـین ـجنگی وروی ـم ود. اگر ارـتش ـش ان ـنـب ـمرگ آـلـم
ـنازـیسم را درهم ـنشکسته  ـبود ـطرـفداران هـیتـلر قـصد ـبرپا
کردن اردوگاه ـهـای ـمـرگ ـبـزرگـتـری را در ـسـراـسـر
ن اردوگاه ـهـا، که ـنـد. ـنقــشه اـی ـت ـشـوروی در ـسـر داـش
ام وـهم ظـر ـقـتل ـع ا ـهم از ـن ر آـنـه راـب «آشـووـیـتس» در ـب
د وـن اـشـته ـش ود ـبه ـبیگاری گـم رار ـب راـنی که ـق داد اـسـی ـتـع
ـبـسـیار کوچک ـتر ـبود از پـیش ریـخته ـشده ـبود.  ـمردم و
ارـتش ـشوروی ـبه ـقـیـمت ـغـیرـقاـبل ـتـصوری ـبر اـین ـطرح
د. ـهنگاـمی که ان گذاـشـتـن ـطه پاـی د ـنـق اـنـن وس ـم ای کاـب ـه
رـیت را ـش د، ـهـمه ی ـب ووـیـتس» را آزاد کردـن ا «آـش آـنـه

آزاد کردند.
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اردوگاههای مرگ، برده و سود
به مناسبت شصتمین سالگرد آزاد کردن آشوویتس

در آغاز برای گرفتن کمونیست ها آمدند و من سخنی نگفتم، چرا که من کمونیست نبودم!
سپس برای دستگیری سندیکالیست ها آمدند و باز من حرفی نزدم، چونکه من سندیکالیست نبودم!

آنگاه برای گرفتن کلیمی ها آمدند و من حرفی نگفتم، چون که من کلیمی نبودم!
پس از آن برای بردن کاتولیک ها آمدند و من اعتراضی نکردم، چون که من پروتستان بودم!

در انتها  برای دستگیری من آمدند و کسی باقی نمانده بود که حرفی بزند!

از کشیش ترقی خواه- پاستور نیمولر  

اـیه داری و رسـاـنه هـای گروـهی اری از سـران کشـورهـای سـرـم ـسـی اه، ـب ـته اول دی ـم ان ـهـف در پاـی
ا وـجودی که ـبورژوازی، ـبه ـیاد آزادـسازی اردوگاه ـهای ـمرگ ـنازـیـسم، در اووـیـسـیم گردـهم آـمدـند. ـب
اـین ـمـنـطقه در اـسـتان گاـلیـلـیا در ـلـهـسـتان واـقع ـشده اـست وـلی ـبرای ـهـمـیـشه به ـنام آـلـماـنی ـخود   آـشووـیـتس 
ا 2/5 ـمـیـلـیون ـنـفر اـیی که در آـشووـیـتس ـهالک ـشدـند  ـبـین یک ـت اـند. ـتـعداد اـنـسان ـه اـخـته ـخواـهد ـم ـشـن
ـتـخـمـین زده ـمی ـشود. اـینکه دـقیـقاٌ چه ـتـعدادی از آـنـها ـیـهودی ـبودـند، ـهم ـمـشـخص ـنـیـست وـلی در ـحدود
ـسـلط اک ـت ـشـتـن اـجـعه دـه وـیـتس ـف ر ـصورت آـش ود. وـلی ـبه ـه ر ـتـخـمـین زده ـمی ـش ون ـنـف ا 1/3 ـمـیـلـی 1/2 ـت
ـسان وـی اـله ـن رـمـق ران دوـلـتی اروپا و ـس ود.  ـهنگاـمی که رـهـب اـیه داری اروپا ـب رـم ده از دل ـس ر آـم اـشـیـسم ـب ـف
روزـناـمه ـها در ـسراـسر ـجـهان ـسرگرم ـمحکوم کردن ـیـهودی ـسـتـیزی و اـبراز اـنزـجار از ـقـتل ـعام ـیـهودـیان

بودند در همان حال چند واقعیت اساسی محو، تحریف و یا اساساٌ نادیده گرفته شدند.
مهمترین واقعیتی که روی آن سرپوش گذاشته شد این بود که آشوویتس در27 ژانویه سال 1945
اـخت واـنـست ـبه ـقـلب ورـم ادی ـت اـنی و ـم ار ـسنگـین ـج ـسـی زـیـنه ای ـب ا ـتـحـمل ـه ـبه دـست ارـتش ـسرخ، که ـب

حمله کند آزاد گردید.
ـسرـبازان ارـتش ـسرخ ـفـقط 7650 ـنـفر را در اردوگاه پـیدا کردـند، زـیرا  ـنازی ـها ـبـقـیه زـنداـنـیان را 10
د. واـقـعـیت دیگری که ودـن ـنـتـقل کرده ـب ان ـم ای آـلـم ازداـشتگاه ـه ر ـب اـی اـسن و ـس اـت ر ـبه داکا، ـم روز زودـت
ـنادـیده گرـفته ـشد، اـین ـبود که ـناـبودی اـنـساـنـها ـبدست ـنازی ـها تـنـها مـحدود به یـهودـیان نـبود. ـنازی ـها کار
ا و از کردـند. سپس کوـلی ـه دیکاـیی آـغ االن ـسـن ا وـفـع اـلـیـست ـه ا، ـسوـسـی وـنـیـست ـه ا کـشـتن کـم ـخود را ـب
ـبـیـماران رواـنی را ـبه ـقـتل رـساـندـند و ـبـعد ـنوـبت ـبه ـیـهودی ـها و   «ـشـبه اـنـساـنـهای» ـبـلـشویک  اروپای ـشرـقی
وـنهـا)، ـی ار (در کاـم ـی اـقهـای گاز ـس ـمـله اـت ـست، از ـج ازـی ـیـهی ـن ـب ـن ـیـقت واحـدهـای ویژه ـت د. در ـحـق ـی رـس
سالـحهای آـتـشزا برای ـسوزاـندن زـنده ساکـنین دهکده ـها  میلـیون ـها روس اسالو، لـهسـتانی، اوکرایـینی و
بالروـسی را به ـطور ـسـیـسـتـماـتیک  از ـبـین ـبردـند. اگر ـنـسل کـشی ـهـمزـمان اـسالوـها و ـساـیرـین ـمورد ـسـئوال
قرار ـمی گیرد، هدف ـلوث کردن قتل ـعام هولـناک یهودی ـها نیست. ـنازی ها به ـقربانـیان   «غیر آرـیایی»
  ـخود ـماـنـند ـشبه اـنـسان نگاه ـمی کردـند و ـبـناـبراـین آـنـها را ـسزاوار ـهیچگوـنه ـترـحم و ـضواـبط اـنـساـنی ـنـمی
ادـیده گرـفـته ـشده اـین اـست که وـظـیـفه اردوگاه ـهای ـمرگ ـتـنـها ـسـتـند. واـقـعـیت دیگری که ـهـمواره ـن داـن
کشـتار ـمردم نـبود بلکه   آنـها در ـعین ـحال اـبزاری برای ـسود دـهی و تجارت ـفاـشیـست ها ـبود. آـشوویـتس

در حقیقت مجموعه ای از سه اردوگاه همجوار بود.
آـشووـیـتس ـشـماره یک، کوچکـترـین و اوـلـین ـساـخـتـمان ـبود. که  در آوریل 1940 گـشاـیش ـیاـفت و
زدیک اره دو، اردوگاه ـمرگ ـمـعروف ـن اـسی اـخـتـصاص داـشت. آـشووـیـتس ـشـم ان ـسـی داـنـی اٌ ـبه زـن دـت ـعـم

دهکده بیرکناو بود که در اکتبر 1941باز شد.
وان اردوگاه ـبیگاری ال 1942 ـبه ـعـن ود که از ـس زدیک دهکده دووری ـب اره ـسه، ـن ووـیـتس ـشـم آـش
وـعی «آی اـیی و پالـسـتیک ـمـصـن اـیع ـشـیـمـی روی کار ـصـن رار ـمی گرـفت. اـین اردوگاه  ـنـی اده ـق ورد اـسـتـف ـم
ـجی  ـفارـبن» را که درـهـمان ـنزدیکی واـقع ـشده ـبود از اـسـیران ـتأـمـین ـمی کرد و «آی ـجی  ـفارـبن» از راه
ـفروش گاز ـمـسـموم ـمـصرـفی کوره ـهای آدم ـسوزی آـشوـیـتس و ـساـیر اردوگاه ـها ـبه دوـلت آـلـمان پول

کالنی به جیب می زد.
ای کار کردن را واـن اـنی که ـت ان ـهنگام ورود ـبه آـشوـیـتس ـبه دو گروه ـتـقـسـیم ـمی ـشدـند کـس داـنـی زـن
رار ـمی ا و کودکان در گروه دوم ـق رـیض ـه ا، ـم رـه د. پـی ودـن اـیی ـب واـن د اـین ـت اـق اـیی که ـف د و آـنـه داـشـتـن
گرـفـتـند. گروه دوم  ـمـعـموالٌ از گرـسنگی و ـیا اـعدام و ـتـیرـباران و ـیا در اـتاق گاز ـمی ـمردـند. ـلـباس، ـمو،
اـفت .گروه اول ـبه ر راـیش اـخـتـصاص ـمی ـی اـی رـبه کردن ذـخ ا ـبه ـف ز آـنـه اچـی ر داراـیی ـن اـی دان ـطال و ـس دـن
اـیی که از ان (ـبه ویژه آـنـه ـبـخـت د ـبـقـیه نگوـن اـنـن ا ـم د. و در اـین ـج دـن اده ـمی ـش رـسـت اری ـف اردوگاه کار اـجـب
اروپای ـشرـقی ـبودـند) مـجـبور ـبه ـبیگاری در آلـمان و ـیا ـساـیر ـمـناـطق اشـغاـلی ـبودـند. آنـها ـطبق پروتکل 18
سپتاـمـبر هیمـلر و ـتیـیراک، وزـیر دادگسـتری وقت  رـسماٌ ـمجـبور به   کار ـتا ـمرگ  بودـند. در ـفرـمان ـصادره
ای کار ارـجی در اردوگاه ـه ام کارگران ـخ ـم ود که ـت ده ـب ار کار، گـفـته ـش ر ـمـخـت اکل، وزـی رف ـم از ـط
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د و ـبه رنگون ـش ار داـشت، ـس اـکـمـیت را در اـخـتـی ارکان ـح
اـیه دارى اـیه دارى ـتـجارى، ـسرـم ـجاى آن اـئـتالـفى از ـسرـم
اـیه رـم وـسط ـس وچک و ـمـت اى ـک ده  ـبـخش ـه ـن اـی ـم ى (ـن ـمـل
ت ـی ـم ی،  ـحـاـک ـت ـن ـتـى) و ـخـرده ـبـورژوازى ـس ـنـع دارى ـص
روزی اـنـقالب در اسـى جـاـمـعه را ـبه دـست گرـفت.  پـی ـسـی
ون ـشرکت وـسـیع و ـمـتـحد ـبـخش رـه اـسی آن ـم رـحـله ـسـی ـم
وده ای راـضی ـت ا در یک ـحرکت اـعـت اـمـعه ـم ـهای وـسـیع ـج
ـین ـخـلق در ـبـراـبـر ـتـهـاـجم مــسـلـحـاـنه و ـن ـبـود. اـتـحـاد آـه
اـنه ـنـیروـهای اـمـنـیـتی و ـسرکوبگر رژـیم ـشاه ـتواـنـست وـحـشـی
مـقاوـمت اـسـتـبداد را درـهم بکوـبد و ـخواـست ـتوده ـهای ده
ان ـخارـجی آن ـتـحـمـیل اـب ر رژـیم ـشاه و ارـب وـنی را ـب ا ـمـیـلـی ـه
ـنـماـید. ـحزب ـتودۀ اـیران ـسرنگوـنی رژـیم ـشاه را ـنـخـسـتـین
د ادـین ـمی دـی رـحـله اـنـقالب و گام ـنـخـست در ـتـحوـلی ـبـنـی ـم
ـشه رای ـهـمـی ا را ـب داد زده ـم ـب ـت اـمـعه اـس ـست ـج واـن که ـمی ـت
ظ اـتـحـاد ـمـاـیـد. ـتـأکـیـد ـحـزب ـمـا ـبـرای ـحـف دگرگون ـن
ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه در مـقاـبل ـنـیروـهاـیی که از ـهـمان اـبـتدا
ـنـاـفع ـتنگ و ـتـاریک ـشـعـارـهـای ـخـلق را در چارچوب ـم
ـشاـنه ـخود، ـیـعـنی اـسـتـقرار «حکوـمت اـسالـمی» ـخالـصه اـندـی
ـمی کردـند ـبه ـخاـطر پـیـشـبرد و تـعـمـیق انقالب و ـفراروـیاـندن
آن به یک ـتـحول ـعظـیم اـجـتـماعی - اـقـتـصادی به ـنفع ـمـنافع
ـود. شکل گـیـری ـا ـب م ـمـحـروم کـشـور ـم ـی ـظ اکـثـرـیت ـع
دگان اـیـن ـم ـسـتـین حکوـمت پس از اـنـقالب ـمـتشکل از ـن ـنـخ
ورژوازی ـسـنـتی و واپس رده ـب اری و ـخ اـیه داری ـتـج رـم ـس
رای اـنـقالب طـر جـدی ـب ر ـخ ـین آژـی گرای کشـور ـنخــسـت
بهـمن و ـسرنوـشت آن ـبود. تنـها نـیروـهاـیى که از هـمان ابـتدا
ـکوچـکـترـین ـنـقـشى در ـحاـکـمـیت ـنداـشـتـند، ـطـبـقه  ـکارگر،
ا اسـى آـنـه دگان ـسـی ـن اـی ـم ا و ـن ـت ر و روـس شـان ـشـه زـحـمـتـک
ـمـان ـبـودـنـد. ـتـوازن ـحـاکـمـیت ـبـرآـمـده از اـنـقالب از ـه
ـنـخـست ـبا ـخرده ـبورژوازى ـشرـکت ـکـنـنده در اـین اـئـتالف
ده اـن ا و ـبـعضـاً ـعـقب ـم اـمـعه ـم ى ـج ود، ـکه از ـبـخش ـسـنـت ـب
ـترـین و از ـنـظر ـبـیـنـشى ارـتـجاـعى ـترـین ـبـخش آن  ـبود. اـین
ش ـهـاى واپس ـنـده  گراـی ـمـاـی ـتی ـن ـن خـرده ـبـورژوازى ـس
ى از ده ـی اى ـعـم ود و ـبـخش ـه ى جـاـمـعه ـب ذـهـب اـنه ـم گراـی
رد، ـضه ـک ـب اـکـمـیت را ـق ى ـکه  پس از اـنـقالب ـح ـیـت اـن روـح
ـنـماـیـنده  اـین ـقـشرـها در ـجاـمـعه ـبود. از ویژگى ـهاى ـنـظری
ا آزادى و ـحقـوق اـین  گروه ـتـحجـر ـفکـرى، ـمخـاـلـفت ـب

دموکراتیک، زن ستیزى و   پان اسالمیسم  شدید بود.  
ی، در ت جــمـهــوری اـسالـم ـس جــمهــوری حکوـم ـی رـئ
ـنـاـسـبت ـسـالگرد ـیـر و ـبه ـم ـنـاـنی که در روزـهـای اـخ ـسـخ
د که اگر حکوـمت دـعی ـش ان کرد، از ـجـمـله ـم ـی اـنـقالب ـب
یک ـجـمهـوری اـسالـمی ـسقـوط کنـد حکوـمت دمـوکراـت
دیگری ـجای آن را ـنـخواـهد گرـفت. در پاـسخ ـبه اـین ادـعا
وـنی ـصـحـیح کرد که رژـیم کـن د اـین نکـته را ـت اـی ـنـخـست ـب
ـحاکم ـبر مـیهن ـما ـنه تـنـها ـقراـبت و ـهمـخواـنی ـبا دـموکراـسی
ـمن 57 ـیل اـنـقالب ـبـه و ـحـقـوق ـمـردم و آرـمـان ـهـای اـص

ـندارد ـبلکه ـتارـیخ ـبـیـست و ـشش ـسال گذـشـته ـنـشان ـمى دـهد که ـخـمـیـنى و ـنزدیکان اوادامه اعالمیه کمیته مرکزی حزب ...
ـبرـخالف ـتـماـمى ـقول ـهاـیى که در ـجرـیان اـنقالب و ـخـصوـصا ـماه ـهاى ـنـخـست انـقالب
تکى ـبه آراى مـردم حـرکت ـتقـرار حـاکـمـیت ـم ـنهـا ـبه ـسـمت اـس ـبه مـردم دادنـد ـنه ـت
ده از ر آـم ام ـب ـظ اى ـن ـن وان روـب ده کردن و ـتـحـمـیل «اـسالم»  ـبه ـعـن ا ـعـم د، ـبلکه ـب نکردـن
ور راه اـسی کـش ون اـس اـن دن آن در ـق اـن ا ـتـحـمـیل اـصل «والـیت ـفـقـیه» و گـنـج اـنـقالب و ـب
س ـی د.  رـئ ى را سـد کردـن ى آن ـبه یک اـنـقالب اـجـتمـاـع را روـی شـرـفت اـنـقالب و ـف پـی
رـبه دازه کاـفی در ـهـشت ـسال گذـشـته ـتـج ـجـمـهوری حکوـمت ـجـمـهوری اـسالـمی ـبه اـن
وکراـتیک ـمی د، که حکوـمـتی که او آن را دـم داـن دـست اول کـسب کرده اـست که ـب
ردـمى اـعى و ـضد ـم اـمه ـهاى ارـتـج رـن راى ـتـحـقق ـب اـمد حکوـمـتی اـست که ـسران آن  ـب ـن
ـشان آن چـنان ـموـجى از ـخـشوـنت و ـسرکوبگرى را در ـجاـمـعه ـحاکم کردـند که ـحـتى
ى ـی ـشـن دان و گوـشه ـن د» ـبه زـن ـی راـجع ـتـقـل ى و «ـم ذـهـب ران درـجه اول ـم ـب ـشمـارى از رـه
ا اـنواع دـسـیـسه ـها از ـسر راه ـبرداـشـته ـشدـند. کـشـتار ـهزاران اـنـسان ا ـب ـمحکوم ـشدـند و ـی
دگان، ـسـن وـی اه، ـن ده در دوران ـش دان کـشـی ال زـن اـسى 25 ـس ان ـسـی ـی داـن دـیش، زـن دگراـن
ا و  شکـنـجه و دیکاـلـیـست ـه رـهـیـخـته، کارگران آگاه و ـسـن دان ـف ـشـمـن دـی ان و اـن رـجـم ـمـت
ا زاـنه ـبر ـمـیـهن ـم اـید ـقرون وـسـطاـیى زن ـسـتـی اـسى و ـتـحـمـیل ـعـق داـنى ـسـی آزار ـهزاران زـن
ا ردم ـمـیـهن ـم رى اـنـقالب ـم ا ـغـصب رـهـب ران رژـیـمى اـست که ـب اه کارى ـس اـمه ـسـی کارـن

امکان تاریخى یگانه یى را به نابودى کشاندند. 
واـقـعـیت اـمروزـین ـجاـمـعه ـما، ـبـحران اـصالـحاـتی که ده ـها ـمـیـلـیون اـیراـنی در ـمـقاـطع
ـر ـضـد ـوـنت ـب ـرکوب و ـخــش ـار اداـمه ـس ـد در کـن ـرای آن رأی دادـن ـتـلف ـبه اـج ـمـخ
زرگی از رـیت ـب ادی که اکـث اـعی - اـقـتـص ران ـعـمـیق اـجـتـم ان و ـهمچـنـین ـبـح ـش دـی دگراـن
ـمردم ـما را ـبه زـیر ـخط ـفـقر و ـمـحروـمـیت راـنده اـست ـنـشانگر ـتـنـها اـین واـقـعـیت اـست که
ـبـیـست و ـشش ـسال پس از پـیروزی یکی از ـبزرگ ـترـین اـنـقالب ـهای اـجـتـماـعی ـقرن
ر پا گذاـشـتن ـخـشن و ا زـی د و ـب اـخـتـن وی ـتـهی ـس ران رژـیم اـنـقالب را از ـمـحـت ـسـتم، ـس ـی ـب
ار ا را دیگر ـب ور ـمـیـهن ـم واه کـش رـقی ـخ ای ـت روـه ردم و ـنـی رـیت ـم واـست اکـث وـنـین ـخ ـخ
اـسـیر رژـیـمی اـسـتـبدادی و واپس گرا کردـند که وـضـعـیت دـهـشـتـناک کـنوـنی کـشور ـما

نتیجه مستقیم آن است. 
در ـبـیـست و ـشش ـسالگی اـنـقالب، اـیران در وـضـعـیـتی ـبـحراـنی و نگران کـنـنده ـقرار
اـمی ـظ رـیق ـحضـور ـن راـتی که از ـط ـط ار ـخ اـنه  در کـن وـی اجـراـج ای ـم اـست ـه دارد. ـسـی
ا را ـتـهدـید ـمی کـند و ان، ـمـیـهن ـم ـسـت اـن ران، در ـعراق و اـفـغ اـلـیـسم در ـهـمـسایگی اـی امپرـی
ار ـسـی وع وـضـعـیت ـب اـعی و اـقـتـصادی در ـمـجـم اـسی، اـجـتـم ـهمچـنـین ـبن ـبـست ـجدی ـسـی
ال پس از اـنـقالب ـست و ـشش ـس د آورده اـست. ـبـی ا پدـی رای ـمـیـهن ـم اکی را ـب رـن ـخـط
ـبـهـمن 57 اـین اـمـیدواری وـجود دارد که ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـترـقی و ـنـیروـهای اـجـتـماـعی
ده ارـیـخی رـسـی رـبه دردـناک شکـست اـنـقالب ـبه اـین ـنـتـیـجه ـمـهم و ـت وـته ـتـج کـشور در ـب
اـلت ر دـخ داد و ـهمچـنـین ـخـط ـب ـت اکـمـیت اـس ا و اداـمه ـح وـطـئه ـه ا ـت اـبـله ـب د که ـمـق اـشـن ـب
ا درک اـنه و ـمـحدود ـبلکه ـب ـخارـجی ـنه در چارچوب ـهای ـتنگ ـمالـحـظات ـفرـقه گراـی
ارزاـتی ارـیـخی کـنوـنی و گام گذاـشـتن در راه اـیـجاد ـسـتاد ـمـشـترک ـمـب وـظاـیف ـخـطـیر ـت

برای طرد رژیم والیت فقیه امکان پذیر است.
زاران اـبـناک  ـه ره ـت اـط ران  ـضـمن گراـمی داـشت ـخ ودۀ اـی رکزی ـحزب ـت کـمـیـته ـم
ـشـهـید راه آزادی که در ـسنگرـهای انـقالب رزـمـیدـند و ـجان ـخود را ـفدای آرـمان ـهای
ای ان ـه ا آرـم د ـب د ـعـه دـی د، و ـضـمن ـتـج ا کردـن اـیی ـبـخش ـمـیـهن ـم واالی ـجـنـبش رـه
واالی انقالب بـهـمن، یعـنی آزادی، اـستقالل و ـعداـلت اجـتـماـعی، ـهمه ـنـیروـهای آزادی
دادی ر ـضد رژـیم اـسـتـب ارزه ـب د و گـسـترش ـمـب دـی ـش وکراـتیک ـمـیـهن را ـبه ـت واه و دـم ـخ

حاکم فرا می خواند. 
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مصاحبه روزنامه اومانیته با رفیق حمید مجید موسی، دبیر حزب کمونیست عراق
بعد از این باید واحد های نظامی آمریکا بیرون کشیده شوند

ات ـسی ام اـب ـتـخ وـنی پس از اـن د کـن ا روـن ـیـته: آـی اـن اوـم
ژانویه موجب رضایت شما است؟

ـحـمـید ـمـجـید ـموـسی: ـهر چـند اـین اـنـتـخاـبات ـتـحت
ر ا اـیـنـهـمه حکوـمـتی که ـب د، ـب ام ـش ا اـنـج ریکاـئی ـه ال آـم اـشـغ
اـساس آن ـموـجودـیت ـخواـهد ـیاـفت، ـمـشروع ـترو ـمـسـتحکم
ـتر ـخواـهد ـبود و از اـین پس ـتواـناـئی آن را ـخواـهد داشت ـتا
ـبرـناـمه یی زـمان ـبـندی ـشده ـبرای ـخروج ـنـیروـهای آـمریکاـئی
راق از اـین ردم ـع واـسـته و آرزوی ـم د.  اـین ـخ ـثـبـیت کـن را ـت
اـنـتـخاـبات اـست.  ـبرای ـما ـمـهم ـنـیـست که چـند کرـسی داـشـته

ـباـشـیم، زـیرا ـمـهم آن اـست که اـمروزه کـسی ـنـمی ـتواـند ـموـجودـیت ـحزب کـموـنـیـست را انکار کـند.
اـلـبـته ـما ـبه ـخاـطر ـحـماـیت آـیت اهللا ـسـیـسـتاـنی از ـلـیـست «اـئـتالف واـحد ـعراـقـیان» ـمرـبوط ـبه ـعـبداـلـعزـیز
راق زرگ در ـع رـجع ـب ان را از دـست دادـیم.  حـرف ـم ـی ـیـع وـجـهی از آراء ـش اـبل ـت ار ـق حکـیم، ـشـم
ا در وـنـیـست ـم ان کـم اری از ـهم ـمـیـهـن ـسـی ود که ـب اـنع دیگر اـین ـب راواـنی دارد. ـم وای ـف گوش ـهای ـشـن
ـخارج که در ـمـجـموع ـتنگدـست ـهـسـتـند، ـقادر ـنـبودـند که ـهزـیـنه ـمـساـفرت را ـبرای اـینکه ـخود را ـبه

صندوق های رای گیری برسانند، بپردازند.
اومانیته: در این پارلمان جدید کوشش شما به چه چیزی معطوف خواهد بود؟

حـمـید مجـید ـموسی: آـماج ـما از ـهـمان آـغاز تحکیم دـموکراـسی جهت ـعزیمت آـمریکائـیان
ان ا ـبه آـن ا ـحل و ـحـقوق اـقـلـیت ـه ا و ـعرب ـه اـله ـمـلی ـبـین کرد ـه ـس اـست.  ـهمچـنـین الزم اـست که ـم
پس داده ـشود.  یک ـهدف دیگر پاـیان دادن به ـبیکاری و ـبر ـقرار کردن ـسـیـسـتم ـخدـمات اـجـتـماـعی

و بازسازی ساختار هاست.
راق ـبه ا ـع رز ـب راـقی انگـشت ـخودرا ـبه ـسوی کـشورـهای ـهم ـم اری از وزرای ـع ـسـی اـنـیـته: ـب اوـم

عنوان یکی از منابع اساسی تروریسم دراز کردند.  در این باره چه فکر می کنید؟
ـحمـید مجـید ـموسی: هـمـسایگان ـما به ـقدر کافی ـمرز ـهای خود را ـبرای جـلوگـیری از ورود
راق از ـبـین رـفـته د که ارـتش ـع وـبی ـمی داـنـن ان ـبه ـخ د.  آـن رل ـنـمی کـنـن راق کـنـت ا ـبه ـع رورـیـست ـه ـت
اـست.  البته ـما از آـنان نـمی خواـهیم که وـظایف ـما را به عـهده بگیرـند ولی از آن ها ـمی خواـهیم که
از ـمرز ـها به ـخوبی ـمراقـبت به عمل آورـند. ـهمچنین در اـین کـشورـها ـسازـمان ـهایی، دولـتی و ـیا غـیر
دوـلـتی، ـهـسـتـند که ـترورـیـسم را در ـعراق ـتـشوـیق ـمی کـنـند. اـین اـمر ـبرای آن ـها اـبزاری اـست ـبرـضد
ا ـنـخـسـتـین ا را از ـمداـخـله در کـشورـشان ـمـنـصرف کـنـند.  ـعراـقی ـه رای اـینکه آن ـه اـیاالت ـمـتـحده ـب
اـبق ـصورت ـمی ز ـتوـسط ـبـعـثی ـهای ـس ازی ـنـی ـسـتـند که ـبـخـشی از آن ـب اـلم ـه اـس ازی ـن ان اـین ـب اـنـی رـب ـق

گیرد.
راق، اری اـین واـهـمه را دارـند که ـع ـسـی اـنـند ـخارج از کـشور، ـب اـنـیـته: در داـخل کـشور، ـهـم اوـم

بعد از ایران، دومین جمهوری اسالمی بشود.  آیا فکر می کنید که این خطر وجود دارد؟
ا چـند ده ـقوم و ـحـمـید ـمـجـید ـموـسی: ـعراق یک کـشور چـند ـمذـهـبی و چـند ـقوـمی اـست، ـب
اـسی ود.  رـهـبری ـسـی ارـیخ در ـعراق ـبه ـغاـیت دـشوار ـخواـهد ـب اـیـفه و اـین دـلـیـلی اـست که تکرار ـت ـط
ـشـیـعه ـتاکـید کرده اـست که در پی اـیـجاد یک دوـلت ـمـطاـبق ـنـموـنه اـیران ـنـیـست. «الـئـیـسـیـته» (ـفارغ از
ـمذـهب ـبودن) در ـعراق ـبـسـیار ـقدرـتـمـند اـست و ـما ـبرای «اـیراـنی ـشدن» کـشور در آـیـنده واـهـمه ای

نداریم.
اومانیته: بااین همه شما باال گرفتن مذهب در عراق را چگونه توضیح می دهید؟

ـحـمـید مـجـید ـموـسی: ـنا اـمـنی و ـبیکاری ـمـحرک رجـعت ـبه ـسـنت ـها و اوج گـیری ارـتـجاـعی
ـترـین ـصدا ـها اـست.  به ـمـحض اـینکه ـثـبات مـجددا” ـبرـقرار ـشود، اـعتـقادات دگرگون ـخواـهد ـشد و
اـنه از ـخواـهد ـیاـفت. ـبرای اـین اـمر از رـس ـسـیـته) ـجای ـمـعـمول ـخود را ـب ارغ از ـمذـهب ـبودن» (الـئـی «ـف

های گروهی نیز یاری خواهد گرفت. 
اومانیته: به اعتقاد شما آیا یک «مقاومت» واقعی در عراق وجوددارد؟ 

ا وـنـیـست، ـم وان کـم د.  ـبه ـعـن ال را رد ـمی کـنـن ا اـشـغ راـقی ـه اـمی ـع ـحـمـید ـمـجـید ـموـسی: ـتـم
د اـی ـب رای اـسـتـقالل ـن رد ـب ـب راق ـمی رزـمـیم.  ـن رای آزادی ـع ا ـب را ـم ـسـتـیم. زـی اوـمت گران واـقـعی ـه ـمـق
ـترـجـماـنی ـبرای ـقتل ـعام و وـیرانگری ـباـشد.  ـبرای آزاد ـبودن کاـفی ـنـیـست که ـبه ـصورت امپرـیاـلـیـسم
ـفرـیاد کـشـید. ـما ـباـید ـقادر ـباـشیم ـبرای آـیـنده ـمان ـتـصـمـیم بگـیریم. ـبعـثی ـهای ـسابق ـخود را ـموـظف به
ا ـبه «اـبو ـموـصاب اـلذکاوی» ارـهای ـبرق و آب ـمی داـنـند.  آن ـه اـخـت کـشـتن و ـخرابکاری در زـیر ـس
رکار آوردن ر ـس ا ـب واـست آن ـه د. ـخ اـن اری ـمی رـس ا ـی د، او ـبه آن ـه اـنـن اـلی ـمی رـس اردـنی کمک ـم

یک دیکتاتوری دیگر است.  آیا این ها «مقاومت» است؟

نتایج انتخابات عراق!
ـتـخـاـبـات روز 10 ـبـهـمن ـعـراق، دور ـتـاـیج اـن ـبـا اـعالم ـن
ـجدـیدی از ـمذاکرات ـبرای ـتـعیـین ـترکـیب دوـلت آـتی ـعراق
که در 12 ـماه آـیـنده کـنـترل اـمور کـشور ـجنگ زده و ـتـحت
ـمی و ون اسـاـسی داـئ ـیـفه تـدوـین قـاـن ـین وـظ اـشغـال وـهمچـن
ـسـیـحی ـتهـای سـال ـم د در اـن اـی مـاـنی را که ـب ات پارـل ـتخـاـب اـن
ـجاری (2005) اـنـجام ـشوـند،  ـبه ـعـهده دارد، ـشروع گردـید.
ـشـخص اـست که ون ـم اـسی از ـهـمـین اکـن ران ـسـی ـس ر ـمـف ـبه ـنـئ
رل دوـلت را اـئـتالـفی از وـقت، کـنـت ان ـم رکـیب پارـلـم دـلـیل ـت ـب
اـیج اـسی ـبه ـعـهده ـخواـهـند گرـفت. ـبر اـساس ـنـت ـنـیروـهای ـسـی
اـعالم ـشده، ـلـیـست اـئـتالف ـمـتـحد ـعراق (ـنـیرو ـهای ـمـسـلـمان
اـلی ورای ـع وه، ـش دـع ان اـصـلی ـحزب اـل رـی ـشـیـعه) که ـسه ـج
انقالب اسالمی ـعراق (به رهـبری ـباقر حکـیم) و کنگره ملی
دـست آورده ـعراق ـبه رـهـبری اـحـمد چـلـبی140 کرـسی را ـب
ـنـوب و ـشـرق ـعـراق و ـتـان ـج ـست در 12 اـس ـی اـست. اـین ـل
ـهمچـنـین در مـیان ـمـهاـجران ـعراـقی در ـسراـسر جـهان اکـثرـیت
ـقاـبل ـتوـجه داـشت. ـلـیـست اـئـتالف اـحزاب ـسـیاـسی کردـسـتان
مـان در ـمقـام ا کـسب 25/7 درصـد آرا و 75 کرـسی پارـل ـب
ردم را رار دارد.  اـین ـحزب ـبـیش از 90 درـصد آرا ـم دوم ـق
ـست ـی راق کـسب کرد. ـل ال ـع ـشـین ـشـم ان کرد ـن در ـسه اـسـت
اـنتـخاـباتی ـمورد ـحـمایت اـیاد عالوی، نـخـست وزـیر کـنونی و
ـا کسـب 13/8 درصــد آرا و 40 ـریکا، ـب تگان آـم ــس از واـب
کرسی در مقام سوم قرار گرفت.   20 کرسی دیگر در بین
ـنـیروـهای ـسـیاـسی دیگر ـعراق تـقـسـیم ـشد.  اـئـتالف 26 ـحزب
ـترکـمن که ـعـمدـتاٌ در ـشـهر کرکوک ـمـستـقر ـهـسـتـند و ـمورد
ا 1/1 درـصد آرا 3 کرـسی را رار داـشت، ـب رکـیه ـق اـیت ـت ـحـم
دا ـصدردر ـشـهرک ا ـمـقـت روـهای ـمرـتـبط ـب ـبه دـست آورد.  ـنـی
اـلـصدر در ـحوـمه ـبـغداد 3 کرـسی پارـلـماـنی ـبدـست آوردـند.
ورد ردم که ـم اد ـم ـست اـتـح رای ـلـی ده ـب داد آراء اـعالم ـش ـتـع
ط 0/8 ـست ـعـراق ـقـرار دارد، ـفـق ـی ـمـاـیت ـحـزب کـمـوـن ـح
درصد بود که به به معنی 2 کرسی پارلمانی برای طرفداران

حزب برادر خواهد بود. 
اـنـیه اـمه ـمردم ـبه ـنـقل از ـبـی اره ـقـبل ـن اـنـطور که در ـشـم ـهـم
راق ـمـتذکر ـشدـیم، شکاـیات ـمـتـعددی وـنـیـست ـع ـحزب کـم
در ـمورد تـقـلـبات اـنتـخاـباـتی و دـستکاری در آرا ـبه کـمـیـسـیون
م ـشـده اـست. ـی ـسـل ـتـخـاـبـات و ـسـازـمـان ـمـلل ـت ـبـرگزاری اـن
ـسازـمان ـمـسـتقل «ـناـظران اـنتـخاـباـتی ـتـموز» که در ـبـیـشـتر ـحوزه
ارـیخ 17 اـنـیه ای در ـت د، در ـبـی اـتی ـحـضور داـشـتـن اـب ـهای اـنـتـخ
ـبـهـمن ـماه ـسـند دـقـیـقی از ـموارد تـخـلف ـبه کـمـیـسـیون ـمرکزی
ان ـمـلل اراـئه داـشت. ات و سـازـم ـتخـاـب رگزاری اـن ول ـب ـسـئ ـم
راق» د ـع ا «اـئـتالف ـمـتـح ـطه ـب وارد ـتـخـلف در راـب رـین ـم ـشـت ـی ـب

(شیعیان) و طرفداران ایاد عالوی است.
به ـنـظر ـمی رـسد که یکی از ـقرـباـنـیان اـین ـتقـلـبات ـلـیـست
اـتـحاد ـمردم ـبود که ـبه گزارش اکـثر ـخـبرگزاری ـها در روز
ود.  ـبه گزارش رو ـب ردم روـب ال وـسـیع ـم ـب ـتـق ا اـس ات ـب ـتخـاـب اـن
اـنی که اه، 29 درصـد کـس اـلی در روز 11 ـبـهـمن ـم ز ـم ـم اـی ـت
یک ـبرـنامه رادـیوـئی زـنده رادـیو ـعراق در راـبطه ـبا اـنـتـخاـبات
د که ودـن اس گرـفت، اـعالم داـشـته ـب ا ـتـم ا آن ـه داد ـب در ـبـغ
دوق ـست ـبه ـصـن وـنـی ای کـم دا ـه دـی ود را ـبه ـنـفع کاـن آراء ـخ
ر سـر اـین آراء چه ـست که  ـب ـن وال اـی ـئ د رـیـخت. ـس خـواـهـن

آمده است ؟
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فراخوان جهانی برای پایان دادن به فقر
مـاـیی مـاـعی ـجهـاـنی» در پورتـواِلِگره، بـرزـیل، چه در راهپـی ـت مـاـیی اـج ـین «گردـه ـم پـنـج
ان واـن رود ـخ ان و ـس واـن ارـخ ردم ـشـع اـیش که در آن ـم ا شکوه روز گـش ره ـب زار ـنـف ـست ـه دوـی
پالکاردـهاـیی در دـست داـشـتـند که ـخواـهان پاـیان دادن ـبه ـجنگ، ـفـقر و ـناـبراـبری ـبودـند، و چه
زه ای پرشکوه و ـی د، آـم زـمی کردـن رزـیـلی ـشب را شـورانگـی ای ـب ـب اـم ای ـس ـمه ـه اـنی که ـنـغ زـم
وـصف ـناـشدـنی از ـسـیاـست و ـفرـهنگ ـبود. روز دـهم ـبـهـمن (ـسی اُم ژاـنوـیه) ـشرکت کـنـندگان
در گردـهـماـیی ای که در اـسـتادـیوم ـبزرگ ـشـهر به ـنام گیگاـنـتـیـنوـبرگزار ـشد به گرـمی ازـهوگو
اـنش ـجورج ـبوش را ـبه ـخاـطر ال کردـند. چاوز در ـسـخـن زوـئال اـسـتـقـب چاوز، رـئـیس ـجـمـهور وـن
اـجرای ـسـیاـست ـخارـجی ـبا اـستـفاده از ـبـمب ـتـقـبـیح و تالش ـهای آـمریکا ـبرای ـتسـلط ـبر اـقـتـصاد
ـجـهان را ـمحکوم کرد. اـین ـسـخـنان  ـبا ـفرـیاد و ـهـلـهـله ـمورد پـسـند و ـتأـیـید ـجـمـعـیت ـبـیـست ـهزار
ر از ـشـت ـی اـیی، ـب رگزاری اـین گردـهـم رار گرـفت. ـطی پـنج روز ـب وم ـق ادـی اضـر در اـسـت ری ـح ـنـف
ر رنگ و ـسن، در ان، از ـه ورـجـه ده از ـبـیش از 100 کـش ـن رکت کـن زار ـش ـست ـه ـی یکصـد و ـب
ۀ اـن ـسۀ ـبـحث و گـفتگو ـشرکت کردـند که در چادرـهای ـبزرگ در ـسواـحل رودـخ ا ـجـل ـصدـه
أـثـیر ـتـجارت اره ـت ا ـتشکـیل ـشد. ـشرکت کـنـندگان درـب رـس اً در گرـمای ـطاـقت ـف اـلـب ا، و ـغ گواـیـب
ر، ـشه کن کردن ـفـق ان، رـی اع از ـحـقوق زـن وم، دـف ان ـس ای ـجـه دـهی ـه ان دادن ـبه ـب اـنی، پاـی ـجـه
ظـر ادل ـن ـب ا یکدیگر ـت وـقف کردن ـجنگ در عـراق ـب ـت ا نژادپرـسـتی و ـم ارزه ـب ـب ـمخـاـلـفت و ـم
کردـند. ـشـبانگاـهان ـتا ـنزدیکی ـهای ـصبح، ده ـها ـهزار نـفر به دور صـحنه ـهای ـنـماـیش گرد ـمی
آـمدـند ـتا از ـموـسـیـقی، رـقص و اـجراـهای ـنـماـیـشی از چـهار گوـشۀ جـهان ـلذت ـبـبرـند. راهپـیـماـیی
ـبازگـشاـیی روز ـشـشم ـبـهـمن (26 ژاـنوـیه) ـنـماـیش ـسـیاـسی چـهار ـساـعـتۀ ـعـظـیم و ـباشکوـهی ـبود
ی ـیـاـبـان اـصـلی ـشـهـر ـجـاری ـبـود، و ـمـردم پرچم ـهـاـی که در آن درـیـاـیی از ـتـوده ـهـا در ـخ
ریکا ده ـمی ـشد: « آـم ا دـی ارـه ا اـین ـشـع ر آـنـه د که ـب اـیی در دـست داـشـتـن رنگارنگ و پالکاردـه
ازـعراق ـبـیرون ـبرو ،  کـشور ـما ـفروـشی ـنـیـست ،  ـبه ـخـصوـصی ـسازی پاـیان دـهـید ،  به ـبانک جـهاـنی
ن یکی، ی دیگر امکان پذـیـر اـست»،  که اـی ـیـاـی ـیـد و  دـن ی پول ـنه بگوـئ ـمـلـل ن اـل ـی ـنـدوق ـب و ـص
اـخـتـمان ـهای ـمـجاور ان در ـس اـی ارـهای راهپـیـم ا و ـشـع ود.  ـسرودـه ـموـضوع اـصـلی گردـهـماـیی ـب
پژواک ـمی ـیاـفت. ـصـفوف اـعـضا و ـهواداران ـحزب کـموـنـیـست ـبرزـیل و ـمـتـحدان آن در ـبـین
وـنی ار کاـمـی د، در کـن ودـن راـشـته ـب راـف رخ ـب ای ـس اـلی که پرچم ـه ان، در ـح وـی ـشـج ان و داـن واـن ـج
ـسـیار ـقوی ـحرکت ـمی کرد که ـشـعارـها و ـموزیک ـهای کوـبـنده ـحاـمل ـسـیـسـتم ـهای ـصوـتی ـب
پـخش ـمی کرد. ـشـعارـهای ـحزب کـموـنـیـست ـبرزـیل به ـشدت ـبر ـضد امپرـیاـلـیـسم و ـعـلیه ـجنگ
ـبوش ـبر ـضد ـعراق ـبودـند، و ـهمگان را به ـهـمـبـستگی ـبـیـشـتر ـبا ـمردم ـعراق، ـفـلـسـطـین، وـنزوـئال و
ازگی دـند که ـبه ـت را ـمی ـخواـن اـیه ـهمچون آرژاـنـتـین و اوروگوـئه ـف ا و ـنـیزکـشورـهای ـهـمـس کوـب
ران و، یکی از رـهـب وکا» از ـتوکـی اـئ اـیی، «ـمـیزو ـت دا کرده اـند. در ـطی راهپـیـم گراـیش ـبه چپ پـی
کـنـفدراـسـیون اـتـحادیه ـهای کارگران راه آـهن ژاپن، اعالـمیه ـهاـیی پـخش ـمی کرد که در آـنـها
د رـض ای کارگری ـب ادـیه ـه راتژی اـتـح وان  اـسـت ا ـعـن زگردی ـب رکت در ـمـی رای ـش ران ـب اـض از ـح
ا، زرگـترـین ـمـعـضل ـه ـجـهاـنی ـسازی  دـعوت ـمی ـشد. او ـمی گـفت: « اـمروزه در ژاپن یکی از ـب
ال ـمی شـود و در حـال حـاضـر ـتعـداد ـب ـنـیت ـشـغـلی اـست. ـخصـوـصی سـازی ـبه شـدت دـن اـم
وکـیو و اد اـست. در ـصد ـبیکاری در ـت ار زـی ـسـی زاـیای ـشـغـلی ـب راردادی ـمـحروم از ـم کارگران ـق
در ـسـطح کـشور در ـحدود 5 درـصد اـست که ـبرای ـما رـقم ـباالـیی اـست. در ـسال گذـشـته ـسی

هزار نفر دست به خودکشی زدند، که علت بسیاری از آن موارد، نیافتن کار بود. 
ا کارگران راه اـنه ای داـشت و ـمی گـفت  ـمن ـب ـن ـی اـیی نگاه ـخوش ـب وکا ـبه اـین گردـهـم اـئ ـت
ان زگردـم رگزاری ـمـی دوارم که ـب دار کردم و اـمـی ان دـی ای دیگر ـجـه ورـه اری از کـش ـسـی آـهن ـب
ـبـتواـند ـهـمـبـستگی ـمان را ـمـتشکل کـند و در ـنـهاـیت ـبه اـیـجاد یک ـمرکز ـبـین اـلـمـلـلی ـهـمـبـستگی

کارگری جدید منجر شود که کارگران ژاپن، کرۀ جنوبی، فیلیپین،
تایلند، استرالیا و نیوزولند را در بربگیرد. » 

ویکـتور ـساـنـتاـنای ـبرزیـلی 53 ـساله، اـسـتاد اـقـتـصاد، ـبدـبـیـنی اش را
اـمه ـهای  ـتـجارت آزاد  که از ـسوی دوـلت ـبوش ـبه واـفـقـتـن ـسـبت ـبه ـم ـن
پـیش راـنده ـمی ـشود ـبـیان ـمی کـند. او ـمی گوـید  ـنوـلـیـبراـلـیـسم اگرچه
ـممکن اـست ـبرای ـعده ای ـمنـفعت داـشته ـباـشد، ولی ـهیچ نـفعی ـبرای
االـست و زان ـبیکاری ـب داـشـته اـست. ـمـی والگره ـن اـیی ـمـثل پورـت رـه ـشـه
ردم ـبه ـهیچ وـمی ـم ر اـست. وـضـعـیت ـعـم راگـی ار ـف ـسـی ان ـب ـبیکاری پـنـه
و الگره اـله، کارگری اـهل پرـت وپز 42 ـس و ـل وـجه ـخوب ـنـیـست. وَلِـرـی
که ـعـضو اـتـحادـیه کارگران کـشاورزی اـست ـمی گوـید: « اتـحادـیۀ ـما
د ر شـدـی یکاری ، پاره کاری و ـفـق سـاـئـلی ـمـثل ـب ان ـم ـب دـست ـبه گرـی

است؛ مسکن نیز یکی دیگر از معضل های بزرگ ماست. »
ط ـیـون ـنـفـری ـبـرزـیل وارث ـسـده ـهـا تــسـل ـیـل ـیت 175 ـم ـمـع ـج
واـسـتـعـماری ازگی ـهم ـتـحت ـتـسـلط ـن اـلی ـهاـست و ـت اـسـتـعـماری پرـتـغ
آمریکا ـقرار گرفته است. امروزه، با وجود دولت مـیانه روی متمایل
ـبه چپِ ـلوـیـیز اـیـناچـیو ـلوال دا ـسیـلوا (کارگر فـلزکار پـیـشـین)  صـندوق
ا دریـاـفت ـبهـره هـای انک ـجهـاـنی کمـاکان ـب ـمـلـلی پول و ـب ـین اـل ـب
ر اـین ار ـب ـش رزـیل، ـبه ـتـحـمـیل ـف ای ـب ـسنگـین و کـمرشکن روی وام ـه
کـشور اداـمه ـمی دـهـند. ـلوال در یک گردـهـماـیی دوازده ـهزار ـنـفری
در اـسـتادـیوم گیگاـنـتـیـنو ـبه ـمـناـسـبت راه اـندازی یک  ـفراـخوان جـهاـنی
ـبرای اـقدام عـلـیه ـفـقر  درـبارۀ اـین ـمـیراث اـسـتـثـمار و ـفـقر ـصـحـبت کرد.
او از جمله گفت: « ما باید نیروی دیگری بسازیم تا بتوانیم جغرافیای

اجتماعی و اقتصادی جهان را دگرگون کنیم. »
ای ـصـنـعـتی ورـه ر  از کـش ـیه ـفـق دام ـعـل رای اـق اـنی ـب وان ـجـه راـخ  ـف
ـنـد، ـمـال ـمی ـخـواـهـد که ـیـاراـنه ـهـای کـشـاورزی را ـحـذف کـن ـش
ذاـیی و داروـیی ای ـغ د، کمک ـه وـقف کـنـن ازی را ـمـت ـخـصوـصی ـس
ـبـیـشـتری در اـخـتـیار کـشورـهای فـقـیرـتر ـقرار دـهـند، ـبه تـعـهدـهای پـیـشـین
ـد م در ـصـد از درآـم ـصـاص دادن ـهـفت دـه ـت ـۀ اـخ ـن ـی ـخـود در زـم
ای دیگر ـعـمل ورـه ۀ کـش وـسـع رای کمک ـبه ـت ان ـب اـلص ـمـلی ـش اـخ ـن
کنـند، و ـبر تالـشـشان بـیـفزایـند که ـتا ـسال 2015 به ـهدف ـهای ـتوسـعۀ

تعیین شده از سوی سازمان ملل برای هزارۀ جدید دست یابند.
ـو، ـوـل ی، پاـئ ـاـی ـم ـاـیـش گردـه م روز گـش ـی ی عــظ ـاـی ـم در راهپـی
ـردم ی  ـم ـمـاـی ن گردـه ی گـفت که اـی ـرزـیـل ـۀ ـب داـنــشـجـوی 22 ـسـاـل
اـلـیـسم ر ـضد امپرـی ارزه ـشان ـب ریکای الـتـین و ـمرکزی را ـحول ـمـب آـم

آمریکا گرد هم می آورد و وحدت و یگانگی ایجاد می کند. 


