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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» !

ادامه در صفحه 6

پیام کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن
پیروز باد پیکار دلیرانه زنان ایران بر ضد ارتجاع و

رژیم زن ستیز «والیت فقیه»

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحات 4

حراج مراکز تولیدی
کشور، خصوصی سازی و
امنیت شغلی زحمتکشان

زنان مبارز و آگاه !
دن را رـسـی ران ـف وده اـی زب ـت رکزى ـح ـته ـم کـمـی
روز هشتم مارس، روز هـمبستگی جهانی ـبا بیش از
ز رانگـی اـیش ـب اـنه و ـسـت اـن رـم ارزات  ـقـه ده ـمـب یک ـس
دهـای ـسـتم ـن ان ـجهـان  در راه رهـاـیی از ـب ـمه زـن ـه
بـریک ـمی گویـد. ـسی را ـبه ـشمـا ـت ـن ـبقـاـتی و ـج ـط
یـر ـجهـاـنی و نـد گویـای تـأـث یـر ـس ـتجـرـبه سـده اـخ
ان  در ـشـیب زـن راز و ـن وار و پر ـف شگرف  پیکار دـش
اـعی، اـقـتصـادی و ـم ری اـجـت راـب اـبی ـبه ـب راه دـست ـی
ـسـیاـسی اـست. پیکاری که ـسـیـمای ـجـهان ـمـعاـصر ـما
ق ـــان ـح ه زـن ـی دگرگون کرده اـسـت ـب ه کـل را ـب
ـتـخـاب ـشـدن، ـحق کار،  ـحق ـتـخـاب کردن و اـن اـن
اـسی و اـلـیت ـسـیاـسی-اـجـتـماـعی، ـحق اـسـتـقالل ـسـی ـفـع
وادگی را داده اـن وق ـخ واده و ـحـق اـن اع از ـخ ـحق دـف
اـست  و راه را ـبرای ـتـحـقق ـبراـبری کاـمل زن و ـمرد
و رهایی زنان از ستم طبقاتی و جنسی هموار کرده
ـشـتم رگزاری  ـه ال از ـب ود و پـنج ـس ال ـن ـس اـست . اـم
ـمارس، ـبه ـعـنوان روز ـجـهاـنی زن  ـمی گذرد. ـنود و
اد کالرا ـشـنـه ال 1910، ـبه پـی ال پـیش،  در ـس پـنج ـس
تستکـین، مبارز ـبرجسته کـمونـیست جنبش زـنان، در
ـست هـا، که در ـی یـاـل ـمـلـلی سـوـس ـین اـل س ـب کـنفـراـن
اـنی کارگری رگزار ـمی ـشد،ـجـنـبش ـجـه کپـنـهاک ـب
ه عــنــوان روز ن روز را ـب ت ـتــا اـی م گرـف ـتـصـمــی

ان پاـیه رـیزی کـند. ان ـجـه ارزه زـن ا ـمـب ـستگی ـب ـهـمـب
ـته دـست ش زـنـان در ـنـود و پـنج ـسـال گذـش ـنـب ـج
آوردـهای چـشم گـیر و درـخـشاـنی ـبه ـهـمراه داـشـته
ه دسـت ــردن ـســطح آگاهـی  و  ـب ــاال ـب اسـت. ـب
اـسی در اـعی، اـقـتـصادی و ـسـی آوردن ـحـقوق اـجـتـم
بسیاری از کشورهای جهان در کنار نقش قاطع و
اء رای  ارـتـق اـنی ـب ای ـجـه ان در ـجـنـبش ـه ر زـن وـث ـم
اـبی ـبه ـصـلح و ـحـفظ ان، دـست ـی ـحـقوق زـحـمتکـش
ه دـسـت آوردهـــای ـل ـط زـیـــسـت از ـجــم ـحــی ـم
ان ـبه آن اـنی زـن دی اـست که ـجـنـبش ـجـه ارزـشـمـن
ش ـب ـن ش قـاـطع و مـوثـر زنـان در ـج ـمی بـالـد. ـنـق
جـهاـنی که اـین روزـها ـبر ـضد ـسـیاـست ـهای ـجنگ
ر ـظـی ادی کم ـن ان در اـبـع ـسم در ـجـه اـلـی اـنه امپرـی ـطـلـب
مـوـنه ـنـقش قـاـطع و تـرـین ـن ـته اـست ـبـه شکل گرـف
اـعی ای اـجـتـم رکت ـه ان در ـح ـسـتـقل ـجـنـبش زـن ـم

ترقی خواهانه در سراسر جهان است.
ی زن در ـاـن ن روز ـجـه ـی ـت ـخــس ـرگزاری ـن از ـب
ارس 1301، ـبه ال ـمی گذرد. در 8 ـم ران، 83 ـس اـی
ـمن پیک ـا در «اـنـج ـیـهن ـم تکار زـنـان پیــشـرو ـم اـب
سـعادت ـنـسوان» نـخـسـتـین ـجـشن روز جـهاـنی زن در
ایران برگزار گردید و در طول 83 ـسال گذشته با

سخنرانی نماینده حزب توده ایران در کنفرانس بین المللی احزاب کمونیست
«با هم علیه سیاست جنگ افروزی، علیه بازپس گیری دستاوردهای

اجتماعی و دموکراتیک- وظایف امروز کمونیست ها»

ارـیخ 22 ا، ـبه ـت ـن ران  اـیـل ار اـی رگزاری ـک ـخـب
ز پژوـهش رـک اه، گزارش داد که:«  . . . ـم دی ـم
اری وزارت ا ـهـمـک ر دارد ـب ـظ ای ـمـجـلس درـن ـه
ا ـهدـفی ـکه رـفع ـمواـنع اـمـین اـجـتـماـعی ـب اه و ـت رـف
دوـین ا ـت وان ـشد، ـب اـیه گذاری ـعـن وـلـید و ـسرـم ـت
اـثـیرات ـمـنـفی ا از ـت رـم اـنون ـکارـف ام ـق وـنی ـبه ـن اـن ـق
ـقاـنون ـکار ـبرروـند ـتوـلـید ـبـکاـهد . . . ـتـغـیـیر ـماده
ـقانون ـتامـین اجتـماعی از جـمله موارد پـیشنـهادی
رـتـیب ون ـجدـید اـست. . .  .»  ـبه اـین ـت اـن دراـین ـق
اـمه رـن ا ـب ال ارـتـجاع ـهم ـسو ـب ـمـجـلس ـتـحت اـشـغ
ـخـصوـصی ـسازی و ـتاـمـین اـمـنـیت ـسرـمایه، زـمـیـنه
ـرای ی را ـب ـوـق ی و ـحـق ـوـن ـاـن هــای ضــرور ـق
اـیه داران رـم ورـکـلی ـکالن ـس ـط ان و ـب اـی رـم ارـف ـک
ر دام، مـدـی ال اـین اـق ـب راـهم ـمی سـازد.  ـبه دـن ـف
ان ـخـصوـصی ـسازی در گـفتگوـیی ازـم اـمل ـس ـع
ـبا اـیـسـنا به ـتاریخ ـسوم اـسـفـند ـماه اـمـسال، ـیادآور
ا پاـیان ـسال ـبه ـشد:  ـسازـمان ـخـصوـصی ـسازی ـت
ـقدری ـسـهام ـعرـضه ـمی ـکـند ( چه ـبا اـصل 44 و
ـام در ن ـسـه ـمهٌ اـی ی اـصل 44 ) ـکه اگر ـه چه ـب
بـازار جـذب شـود و ـبه فـروش بـرسـد، ـتـعهـد
ا اـنـجام ـمی ـشود. . .  .» وی سپس ـبه ـخزاـنه ای ـم
ن ـصـوـصی ـسـازی اـی ـشـرـیح ـبـرـنـاـمه ـهـای ـخ ـت
ـسـازـمـان پرداـخت و گـفت:  «اگرـمـا (ـسـازـمـان
ام واـنـیم، ـسـه ان ـسال ـبـت ا پاـی ـخـصوـصی ـسازی) ـت

در  روزـهای 11 ـتا 13 ـفوریه ـبراـبر ـبا 23 ـتا 25 بـهـمن ـماه
ـحزب کـموـنـیـست آـلـمان ـهـفدـهـمـین کنگره ـخود را ـبرگزار
ش از آغـاز کار تکار حـزب بـرادر، یک روز پـی کرد. ـبه اـب
د که شکـیل ـش ـمـلـلی ـت راـنس ـبـین اـل رـسـمی کنگره، یک کـنـف
ـیـش از 25 حــزب ت هــای ـب ـئ ـی ـدگان و ـه ـن مــاـی در آن ـن
کـموـنـیـست از ـسراـسر ـجـهان که ـبرای ـحـضور در ـهـفدـهـمـین
کنگره ـحزب کـموـنـیـست آـلـمان دـعوت ـشده ـبودـند، در اـین
کـنـفراـنس ـبـین اـلـمـلـلی گرد ـهم آـمدـند و در ـمـحـیـطی رـفـیـقاـنه

ـبه گـفت و گو و ـتـبادل ـنـظر پـیراـمون ـنـقـطه ـنـظرات
خود پرداختند. 

اـین ـنـشـست زـیر ـعـنوان: «ـبا ـهم ـعـلـیه ـسـیاـست
ـجنگ اـفروزی، ـعـلیه ـبازپس گـیری دـسـتاوردـهای
ـروز ـاـیف اـم یک- وـظ ـوکراـت ی و دـم ـاـع ـم ـت اـج
ـیـئت هـای رگزار شـد و ـبه ـه ـست هـا»  ـب ـی کمـوـن

فرخنده باد روز هشت مارس، روز جهانی همبستگی رزمجویانه با مبارزات زنان جهان
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ـشـیرـیـنی (درـست لـفظ دالالن را به ـکار ـمی ـبرد) ـهم چون پوالد ـمـبارـکه و
م، ـمـردم (ـسـرـمـاـیه داران) ـی ـن ذوب آـهن اـصـفـهـان را ـبه ـبـازار ـعـرـضه ـک
ال 1380 ا درـس ازی ـتـنـه ان ـخـصوـصی ـس ازـم رد. . . ـس د ـک واـهـن ال ـخ اـسـتـقـب

تاسیس شده و جمعاً 120 میلیارد تومان سهام واگذار کرده است. . .  .»
اـقداـمات ـسازـمان ـخـصوـصی ـسازی در ـحراج واـحدـهای ـتوـلـیدی ـکه
د، ـطی ـسال ـجاری رای اـقـتـصاد ـمـلی دارـن اـتی و ـکـلـیدی ـب رـخی ـجـنـبه ـحـی ـب
اه ـبه ان در اواـیل دی ـم ازـم اون اـین ـس اـفت. ـمـع اـبـقه ای ـی وـنی اوج ـبی ـس ـکـن
ود ارزش شـرـکت هـاـیی ـکه ـته ـب شـان سـاـخ نـا خـاطـرـن ـس بـرگزاری اـی ـخ
واگذارـشده اـند به ـبـیش از 80 ـمیـلـیارد ـتوـمان ـخواـهد رـسـید. ـشرـکت ـهاـیی
ورد د از، ـن ودـن ارت ـب رـخی ـعـب ده ـب رـضه ـش ا ـع ا واگذار و ـی ام آـنـه ـکه ـسـه
اـهواز، ـمـجـموعه ـکارـخاـنـجات ـشرـکت مـخاـبرات اـیران، ـنـساجی ـقایم شـهر،
دادی از ا ـتـع رـکـتـه ار اـین ـش رـیک.  درـکـن ران، پارس اـلـکـت ازی اـی پمپ ـس
ران،واگن واـیی اـی اـیع ـه ر، ـصـن ـظـی ور ـن ـش دی- ـصـنـعـتی ـک وـلـی ای ـت دـه واـح
د ـی راـتی ـشـه ان، شـرـکت کـاـبل هـای ـمخـاـب ـت رـس پارس، مـاـشـین سـازی ـل
اـیع دـنی ـصـن واد ـمـع اـمـین ـم رـکت ـت رـکت پاـتـله و ـش رو- ـش دی،ـنـصب ـنـی ـقـن
پوالد ـهـسـتـند.  اـخـیراً ـنـیز ـماـشـین ـسازی ـتـبرـیز و ذوب آـهن اـصـفـهان ـبه اـین
ـان ـازـم ـاـبق گزارش ـس ـده اـست.  ـبـعالوه مــط ـزوده گردـی ـوـعه اـف ـم ـمـج
ـخصوـصی سازی، ـسهام ـسیـمان کارون، ـسیـمان اردبیل و سـیمان ـهرـمزگان
به ارزش ـبـیش از 40 ـمـیـلـیارد ـتوـمان دوـباره در ـبازار ـبورس ـعرـضه ـخواـهد
اـفع زـحـمـتـکـشان ـفـکری و دون آـنـکه ـحـقوق و ـمـن ا ـب ـشد. اـین واگذاری ـه
رد، ـبه ـمرـحـله اـجرا گذاـشـته رارگـی ـیدی ـشاـغل در اـین ـموـسـسات ـمدـنـظر ـق
ـمی ـشود.  ـهزاران ـکارگر، ـکارـمـند و مـهـندـسـین و ـمـتـخـصـصان مـختـلف اـین
واحدها یا اخراج ـشده و یا تن به بازخریدشدن می دهند. نمونه ها دراین
زـمـیـنه ـفراوان اـست.  چـندی پـیش ـکارگران و ـکارـمـندان ـشرـکت آونگان
ا ـخـصوـصی اراک دـست ـبه اـعـتـصاب زدـند. ـعـلت اـین ـحرـکت ـمـخاـلـفت ـب
ود ـکه، 33 نگوـنه اـعالم کـرده ـب سـازی اـعالم شـد. پـیش از اـین دوـلت اـی
درـصد کل ـسـهام اـین واـحد ـسود ده به ـکارگران واگذار ـمی گردد.  وـلی
سـاط و ـین، دوـلت 90 درصـد کـارخـاـنه را ـبه اـق ول دروـغ رـغم اـین ـق ـی ـعـل
ده اـیـن دار ـبـخش ـخـصوـصی گذاـشت. ـنـم ار ـیک ـخرـی ازل در اـخـتـی اـیی ـن ـبـه
ا اـمه ـه ازی ـبه روزـن راض ـبه اـین ـخـصوـصی ـس اـبی در اـعـت ـص ارگران اـعـت ـک
گـفـته ـبود:  «ـکارـخاـنه را ارزان و ـبا ـشراـیط اـسـتـثـناـیی ـیـعـنی 40 درـصد نـقد و
اـلـیـکه د، درـح روـخـته اـن ان ـف وـم ارد ـت ـساط و ـبه ـقـیـمت 12 ـمـیـلـی 60 درـصد اـق
ا اـنه وـجود دارد. . . ـب ارـخ واد اوـلـیه درـک ان ـم وـم ارد ـت ـفـقط ـحداـقل 20 ـمـیـلـی
ارد ـی ـیـل اـشـین آالت ارزش اـین کـارخـاـنه از 100 ـم ارگاه و ـم سـاب ـک اـحـت
ـیکـار ون اخـراج و ـب ا کـارگران از ـهم اـکـن د. . . ـم ان ـتجـاوز ـمی ـکـن وـم ـت
ا ـنـمی رـسد .» ـشاـیان ذـکر اـست ـکه، ـمـحـسوب ـمی ـشوـیم و ـکـسی ـبه داد ـم
رق و ـشـمش پوالد واع دـکل ـب ده اـن ـن ـن د ـک ـی وـل کـارخـاـنه آونگان اراک ـت
اـست و ـهـمواره ـسود داده اـست.  ـتوـلـید ـساـلـیاـنه اـین واـحد ـصـنـعـتی ـساـلـیاـنه
100 هزار  تن انواع دکل برق بود، ونزدیک به 500 کارگر و 50 کارمند

درآن به کار اشتغال داشتند.
ا ـمی ـباـشد. اـین واـحد ـتوـلـید ی ـکه در ـساوه اـن ـمـثال دیگر ـشرـکت ـسـی
دس رضـوی ان ـق داران و آـسـت وـسط سپاه پاـس دی پـیش ـت واـقع اـست، چـن
ران ود و ـبـح دا رـک ـت ـسـتـقـیم سپاه اـب داـخـله ـم ا ـم د ـب د. دراـین واـح ده ـش ـبـلـعـی
پدـیدآـمد و سپس اـعالم ورـشـکـستگی گردـید و درـمرـحـله ـبـعدی ـشرـکت
اـصـله دـند. ـبه ـف ا ـبه ـکـلی ـتـعـطـیل ـشده و 155 ـکارگر آن اـخراج گردـی اـن ـسـی
ارگر آـنـهم ـبه ا 60 ـک ار ـفـقط ـب ـنـب دازی و اـی اره راه اـن اـنه دوـب ارـخ اه، ـک دوـم

صورت قرارداد موقت شروع به فعالیت کرد.
ده ـلـنت ـن دـکـن ـی وـل ـنت، ـت رـکت خـودرو ـل ـطـیـلی ـش وارد دیگر، ـتـع از ـم
اـتوـمـبـیل اـست. درـجرـیان ـخـصوـصی ـسازی اـعالم ـشد ـکه ـشرـکت ـمذـکور
ورـشـکـسـته اـست و ـکـلـیه ـکارگران آن اـخراج ـشدـند.  ـخرـیدار ـخـصوـصی
ارگران دام ـک دد را اـسـتـخ اـلـیت ـمـج رط ـفـع اـنه ـش ارـخ پس از ـتصـاـحب ـک

ـقرارداد ـموـقت اعالم داشت.  پـیش از ـخـصوـصی ـسازی 200 ـکارگر ـبـصورت رسـمی و
رارداد ا ـق د، پس از آن 50 کـارگر آـنـهم ـفـقط ـب ودـن راردادی در اـین واحـد شـاـغل ـب ـق

موقت استخدام گردیدند.
وـلـیدی اسپـید ر ـتـعـطـیـلی ـشرـکت ـت اه اـمـسال، ـخـبرگزاری ـهای ـمـخـتـلف ـخـب درـمـهرـم
ـتوـلـید ـکـنـنده وـساـیل و تـجـهـیزات ـبـیـمارـسـتاـنی را  ـمـنـتـشر ـکردـند. ـکارـخاـنه اسپـید ـبـیش از
50 ـسال ـساـبقه فـعاـلیت داـشت. ـبا ـخـصوـصی ـسازی،ـماـلک این ـکارـخانه ـبنـیاد شهـید ـشدو
اد انگـلی دـتی اـین دو ـنـه ر وگذار کرد. پس از ـم وـث اد ـک ـنـی د را ـبه ـب وـلـی اد ـخط ـت ـنـی اـین ـب
واـحد ـمذـکور را ورـشـکـسـته و ـهـمه ـکارگران آن 100 ـنـفر را ـبـیـکار ـکردـند.  ـبرـخی از
ـکارگران اـین واـحد ـبـیش از 20 ـتا 25 ـسال ـسابـقه ـکار داـشـتـند. ـکارـخاـنه ـهای واـبـسـته ـبه
ـشرـکت ـکـفش گام ـنـیز ـبا وـجود ـنزدـیک به 27 ـسال ـسابـقه و داـشـتن دـستگاـهـهای ـمدرن
ا ـتوـجه ـبه و 200 ـکارگر و 35 ـکارـمـند ورـشـکـسـته و ـتـعـطـیل ـشد. اـین ـشرـکت ـتوـلـیدی ـب
ورود ـسـیل آـسای ـکـفش چـیـنی ـتوـسط ـتـجار زاـلوـصـفت و ـنـیز ـعدم ـتواـناـیی در پرداـخت
ـحدود 5/2 ـمـیـلـیارد ـتوـمان وام که از ـباـنک ـهای ـخـصوـصی گرـفته ـبود،ـبـکـلی ـبه تـعـطـیـلی

کشانده شد و زحمتکشان شاغل درآن به صف طویل بیکاران پیوستند.
ده رده ـش ای گـسـت راج ـه ر ـبه اـخ زوـین ـمـنـج ـطـقه ـصـنـعـتی ـق ازی در ـمـن ـخـصوـصی ـس
اـیع 5 ـهزار ـکارگر ـقزوـین ـبـیـکار ـشده ازـسازی ـصـن وـسازی و ـب اـنون ـن ا اـجرای ـق اـست. ـب
اـند. اـین 5 ـهزارـنـفر ـبا اـحـتـساب ـخاـنواده ـهاـیـشان ـجـمـعـیـتی ـباـلغ ـبر 40 ـهزار ـنـفر را ـشاـمل
ـمی ـشود. ـبـیش از 100 واـحد ـصـنـعـتی ـقزوـین ـتـحت پوـشش ـبرـناـمه ـنوـسازی و ـبازـسازی
ـقرارگرـفته اـند. ـبرپایه ـماده 9 این ـقاـنون، گام نـخـست در ـبازـسازی اـخراج ـکارگران و به
رـین و وان ـیـکی از ـمـهـمـت ز ـبه ـعـن رـی ـب ازی ـت اـشـین ـس اـنی اـست. ـم ـس روی اـن دـیل ـنـی ام ـتـع ـن
صـوـصی سـازی نـد مـاه در ـفهـرـست ـخ نـاـیع کـشـور در اواـیل اـسـف یـدی تـرـین ـص ـکـل
ـقرارگرـفت. اـین واـحد اـسـتراتژـیک دارای 1500 ـکارگر اـست ـکه تـعداد زـیادی از آنـها
اری وـم اء ـت ا اـمـض ارگران ـب د. ـک ـسـتـن ران ـه اـیع اـی ده ـصـن ر و ورزـی اـه ارگران ـم ره ـک از زـم
اـبودی اـمـنـیت ـشـغـلی آـنـها ـمی ـشود ا ـخـصوـصی ـسازی ـکه ـمـنـجر ـبه ـن ـمـخاـلـفت ـخود را ـب
اعالم ـکرده اند. ـمبلغی را که ـسازمان خـصوصی ـسازی طی آگهی ـمزاـیده برای ـفروش
ای ر اـخراج ـه ان اـست. ـعالوه ـب وـم ارد ـت رده، 110 ـمـیـلـی اـسـبه ـک ز ـمـح رـی اـشـین ـسازی ـتـب ـم
وـصی ای ـخـص دـه اـم وـقع از پـی دم پرداـخت ـبه ـم ا و ـع زدـه وط ـسـطح دـسـتـم رده ـسـق گـسـت
اه گزارش داد، ارـیخ 23 دی ـم ا در ـت ـن رگزاری اـیـل ان اـست. ـخـب ـش رای زـحـمـتـک ازی ـب ـس
ـکارگران ـشرـکت ـناران ـفـیروزه ـکه اـکـثرـیت آنـها را زـنان ـکارگر ـتـشـکیل ـمی دـهـند، در
د و ـسـقف ـحقـوـقی شـان از 25 ـن ـت ـس ـشغـول ـبه کـار ـه رسـا ـم وان ـف شـراـیط ـسـخت و ـت
ـسـته ـبه رژـیم رگزاری واـب د. ـبه گزارش ـهـمـین ـخـب اه ـتجـاوز ـنـمی ـکـن ان درـم وـم زارـت ـه
ـشرـکت ـناران ـفـیروزه ـتوـلـید ـکـنـنده ـمواد ـشوـیـنده و ـشـیـمـیاـیی اـست. اـغـلب ـکارگران آن
ا 25 ـهزار ـتوـمان دـسـتـمزد اـنه 15 ـت اـهـی زن ـهـسـتـند و ـحداـقل 4 ـسال ـساـبـقه ـکار دارـند و ـم
ـمی گـیرـند. ـکارـفرـمای اـین واـحد ـکه از واـبـستگان ـبه واـعظ ـطـبـسی رـئـیس آـسـتان ـقدس
رـضوی ـمی ـباـشد در اـقداـمی ـبی ـساـبقه از ـهر ـکارگر 250 ـهزار ـتا 1 ـمیـلـیون ـتوـمان ـسـفـته
ار ا 12 ـساـعت در روز ـک اـشـند و ـت ـشـغول ـب ار ـم ا ـفـقط در اـین واـحد ـبه ـک گرـفـته اـست ـت
ـکـنـند!  همچـنـین ـخـبرگزاری ـمذـکور در اواـخر دی ـماه ـخـبر داد، بـیش از 4 ـهزار ـکارگر
رـند. دراـین گزارش وـمان ـحـقوق ـمی گـی اـنه 70 ـهزارـت اـهـی ادان ـم پـیـماـنی ـصـنـعت ـنـفت آـب
ار از ون ـک اـن ای ـق داـقل ـه ردن ـح اـیت ـنـک ازی و رـع ده اـست، ـبه دـلـیل ـخـصوـصی ـس آـم
ـسوی پیـمانـکاران ـخدـماـتی ـشرـکت نفت آـبادان ـکارگران پیـماـنی ـتاـسیـساتی، ـخدـماـتی و
ـفـضای ـسـبز ـشرـکت ـنـفت ـمـشـمول ـبـیـمه ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـنـیـسـتـند. درـحاـلـیـکه ـشورای ـعاـلی
اـنه اـهـی ـکار ـحداـقل دـسـتـمزد را 106 ـهزارـتوـمان در ـهرـماه ـتـعـیـین ـکرده، اـین ـکارگران ـم

70 هزارتومان حقوق می گیرند و حتی از انعقاد قرارداد نیز محروم هستند.
چـندی پـیش ـیـکی از ـنـماـیـندگان ـکارگران اـسـتان ـمازـندران ـضـمن اـعالم ـمـخاـلـفت
اـمه ـخـصوـصی ـسازی گـفت: «ـخـصوـصی ـسازی از ـسال 74 رـن ا ـب ان ـب ـکارگران اـین اـسـت
ـتاـکـنون 11 ـهزار ـنـفر را در ـمازـندران ـبـیـکار ـکرده اـست. آـنـهاـیی ـهم ـکه ـکار ـمی ـکـنـند
دـسـتـمزد ـمـناـسب درـیاـفت ـنـمی ـکـنـند.  ـتورم درـسال گاه ـبه ـباالی 50 درـصد ـمی رـسد،
اـسـبه ـمی ورم ـمـح ارگران ـبه دروغ ضـرـیب 10 درصـد ـت وق ـک زاـیش ـحـق رای اـف وـلی ـب

کنند.»
ـکوـتاه ـسـخن: ـبرـنامه ـخـصوـصی ـسازی اـمـنـیت ـشـغـلی زـحـمـتـکـشان را ـناـبود ـساـخـته و
ـبـقه کـارگر و دیگر بـارزه ـط ـیکـاری شـده اـست. ـم ـنجـر ـبه گـستـرش پدیـده ـفقـر و ـب ـم
زـحمـتـکـشان ـبر ـضد ـخـصوـصی ـسازی بـخـشی از پـیـکار پیگـیر مـجـموعه ـجنـبش ـمردمی ـبر

ضد استبداد و ارتجاع و در راه طرد رژیم والیت فقیه است!

ادامه  حراج مراکز تولیدی ...
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تحقق عدالت اجتماعی در رژیم والیت فقیه
امکان پذیرنیست

اـجـتـماـعی نگردـیده، ـبـلـکه ـسـبب اـصـلی ـفـقر و ـبی ـعداـلـتی
ـکـنوـنی اـست.  ـیـکی از اـین ـکارـشـناـسان ـکه ـمـشاور وزـیر
ا در ـسـن رگزاری اـی ا ـخـب ـست در گـفتگوـیی ـب ز ـه ـی ـنـفت ـن
ای دوران او ـکه ـبه زـعم اـمه ـه رـن اـنی و ـب ـسـنـج اع از رـف دـف
ت ت و ـتـحـقق ـعــداـل ــشــرـف وی در ـجهـت رـشــد و پـی
ت ـرد دوـل ـک ـود:  روـی ی ـش ـادآور ـم ـوده ـی ی ـب ـاـع ـم ـت اـج
ب ـوـسـعه ـمـوـجب ـشـد ـعـق ـصـاد و ـت ـت ـسـازـنـدگی ـبه اـق
دـیل اـست ـتـع ود. . . ـسـی ران ـش دودی ـجـب ا ـح دگی ـت اـن ـم
اـست مـوـجب ـی ود. اـین ـس ـثـبت ـب یـاـسـتی ـم صـادی ـس ـت اـق
زاـیش ـسـهم ـبـخش ـخـصوـصی ـکوچک ـشدن دوـلت، اـف
اـیه گذاری در واـنع ـسرـم در اـقـتـصاد، آزادـسازی و رـفع ـم

کشور و عدالت اجتماعی شد .
وی به ـعـنوان ـیک ـکارـشـناس راه پـیـشرـفت ـکـشور را
د اـی ده ـب د:  «دوـلت آـیـن وـصـیف ـمی ـکـن ده چـنـین ـت درآـیـن
ا را ـبه ام ـشرـکت ـه ان ـسـه اـنـند دیگر ـکـشورـهای ـجـه ـهـم
ـصـورت ـجـزء ـبه ـجـزء از ـطـرـیق ـبـاـنک ـهـا ـبه ـبخـش
اد و وـمی اـیـج ارـکت ـعـم ـش ا ـم د ـت ـخـصوـصی واگذار ـکـن
ـته و ـتـا ـبخـش ـتی اـفـزایـش ـیـاـف ـی ـن ـیـاـسی و اـم ـنـای ـس ـغ
ـطالح ر شـود .»  ـیـکی از اـین ـبه اـص ـخصـوـصی واـقـعی ـت
ا ـسـن ـنـخبگان ـجـمـهوری اـسالـمی ـبه ـسروـیس اـقـتـصادی اـی
ـطی ـمـصاـحـبه ای ـیادآور گردـید:  «ـبزرگـترـین ـبی ـعداـلـتی
اـجـتـماـعی وـجود ـنـظام راـنت ـخواری و ـبـهـترـین راه تـحـقق
ا روـیـکرد ـفرـصت ـسازی ـعداـلت اـجـتـماـعی آزادـسازی ـب
ـبرای ـهمگان اـست. . . دوـلت ـهای ـجـمـهوری اـسالـمی ـبا
وـفـقـیت د ـم اـیه ای ـکه صـرف کـردـن ـظـیم سـرـم ـحـجم ـع
چندانی برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی به دست

نیاوردند. . .  .»
اـتـمی را ـبه ـعـلت اـنی و دوـلت ـخ ـسـنـج وی دوـلت رـف
اداـمه ـسـیاـست ـهای ـقـبـلی ـیـعـنی ـسـیاـست ـتـعدـیل اـقـتـصادی
ت ی دـهـد و  راه ـتـحـقق ـعـداـل ـرار ـم ـاـیـش ـق ـت ـمـورد ـس
رای ده ـب ـن د:  «دوـلت آـی ـین ـمی داـن ـتمـاـعی را اـین چـن اـج
رـین و اـلم ـت رـین، ـس رـیع ـت اـعی ـبه ـس داـلت اـجـتـم ـتـحـقق ـع
ز رـین ـشـکل ـمـمـکن، راـهی ـج دارـت رـین و پاـی ررـت ـکم ـض
آزادـسازی اـقـتـصادی آن ـهم ـبا روـیـکرد ـمـقررات زداـیی،
دـهی اـن اـم ازی دوـلت و ـس ازی،ـکوچک ـس ـخـصوـصی ـس
ـیاراـنه ـها و ـتالش ـبرای ـکم ـکردن ـحـجم ـیارانه ـمـصرـفی.

. . نخواهد داشت. »
ـبه اـین ـترـتـیب،ـمـشـخص اـست ـتـکـنوـکراـتـها و دالالن
د، دی و پررنگی ـکه دارـن ات ـج ود اـخـتالـف ا وـج ردو ـب ـه
ای اـیه ـبه ـبـه رـم اـمـین اـمـنـیت ـس ازی و ـت در ـخصـوـصی ـس
د. رک دارـن ـشـت ظـر ـم یـد ـمـلی دیـدگاه و ـن ودی تـوـل اـب ـن
اـعی و داـلت اـجـتـم ر چگونگی ـتـحـقق ـع رـس اـخـتالف ـنه ـب
ر ـسر ـمـیزان ـتـصاـحب ـثروت وزـیع ـعادالـنه ـثروت ـکه ـب ـت
ه ه و اداـم ـقــی ـلـی اـسـت. درچارچوب رژـیـم والـیـت ـف ـم
ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی دـیـکـته ـشده از ـسوی
اـنی و اـنک ـجـه اـیه داری ـیـعـنی ـب رـم ادـهای پرـقدرت ـس ـنـه
ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول، ـشـعار ـتـحـقق ـعداـلت اـجـتـماـعی

چیزی جز عوام فریبی نیست.

در اوـضاع ـحاـکم ـبر ـمـیـهن ـما و درـجرـیان رـقاـبت ـها و ـکـشـمـکش ـهای درون ـحـکوـمـتی
ور ز ـکه ـمـح رانگـی ال ـب ای ـجـنـج وری، ـیـکی از ـبـحث ـه اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ اـنه اـن در آـسـت
ـعـمده ـتـبـلـیـغات ـجـناح ـبـندی ـهای ـمـخـتـلف رژـیم والـیت ـفـقـیه را ـتـشـکـیل ـمی دـهد، ـموـضوع
ـنـاح ذوب در والـیت ـکه ـمـاـعی و چگونگی ـتـحـقق آن در ـجـاـمـعه اـست. ـج ـت ـعـداـلت اـج
ا و ارـه رح ـشـع ا ـط ال اـست و ـب ـنه ـسـخت ـفـع ـی ار دارد، در اـین زـم ـی ون ـمـجـلس را در اـخـت اـکـن
رای ـتـصاـحب وـقـعـیت ـخود را ـب اراـنه ـمی ـکوـشد ـم رـیب ـک اً ـف رـف داـمات ـص رـخی اـق اـجرای ـب
ای ره ـه د. از اـین رو چـه وری اـسالـمی ـتـحـکـیم ـکـن وه ـمجـرـیه در ـجـمـه اـست ـق رـسی رـی ـک
ـشاـخص واپس گراـیان، ـنـظـیر ـحداد ـعادل و اـحـمد ـتوـکـلی ـبا پـیش ـکـشـیدن ـلوایح و ـقواـنـیـنی
ـهـماـنـند ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمـتـها، ـتالش ـمی کـنـند ـتا  ـنـقاب دـفاع از ـعداـلت اـجـتـماـعی ـبر ـسـیـمای
ار ردادن ـشـع ـبـلـیـغات و ـس ود اـینگوـنه ـت ا وـج اح ـب د.  اـین ـجـن ود ـبـکـشـن ردـمی ـخ دار و ـضدـم ـغ
رص ـبه اـصـطالح واداران پروپاـق ون از ـه اـکـن دای اـنـقالب ـت ـت اـعی،از اـب داـلت اـجـتـم ـتـحـقق ـع

اقتصاد آزاد بوده و دراین راه همه امکانات خود را به کار گرفته است.
ـمـوـنه ـجـاـلب ـتـوـجه اـست. ـتـعـلق ـخـاـطـر ارـتـجـاع اـیـران ـبه ـنه ذـکـر چـنـد ـن ـی دراـین زـم
اـمه دـنـیای اـقـتـصاد ـبه ـتارـیخ ـخـصوـصی ـسازی و اـقـتـصاد ـبازار ـبر ـکـسی پوـشـیده ـنـیـست. روزـن
داوم اـقـتـصاد دوـلـتی ا ـت وـتـلـفه ـب وان ـمـخاـلـفت ـم ا ـعـن اه ـسال ـجاری در ـمـطـلـبی ـب ـشـنـبه 11 ـمـهرـم
ـسـخـنان مـحـمد ـنـبی ـحـبـیـبی دـبـیرـکل اـین ـجرـیان ـتارـیک اـندـیش و واپس ـماـنده را اـنـتـشار داد.
او ازـجـمـله ـخاـطر ـنـشان ـساـخت:   «ـهـماـنـطورـکه ـما در ـسـیاـست ـمردم را ـشرـیک ـمی داـنـیم در
اـمور اـقـتـصادی ـنـیز ـما ـباـید ـهـمـین روـند را دـنـبال ـکـنـیم. در واـقع دوـلـتی نگـهداـشـتن اـقـتـصاد را
ـیک ـنوع ـنـقض ـغرض ـمی داـنـیم. . . ـمردم ـباـید در ـفـعاـلـیت اـقـتـصادی ـثـمره ـتالش، اـبـتـکار و
ـفـعاـلـیت ـخودرا ـبا ـباال رـفـتن ـسـطح رـفاه ـخود اـحـساس ـکـنـند. اـین اـمر در اـقـتـصاد دوـلـتی اتـفاق

نمی افتد و شیوه اقتصاد مارکسیستی بهترین دلیل بر شکست اقتصاد دولتی است . »
ـنـمونه دیگر ـموـضع گـیری ـخاـموـشی رـیـیس اـتاق ـبازرگاـنی اـست، وی به روزـنامه دـنـیای
اـقـتـصاد در ـتارـیخ ـیـکـشـنبه 20 دی ـماه اـمـسال در ـمورد ـطرح ـهای ـمجـلس ـبویژه ـطرح ـتـثـبـیت
ا، اـحـساس ـمـجـلس را درک ـمی ا ـطرح ـتـثـبـیت ـقـیـمـتـه ا ـمی گوـید:  «ـبه رـغم ـمـخاـلـفت ـب ـقـیـمـتـه
ر اـثـی ا و ـتـقوـیت ـخـصوـصی ـسازی ـجـهت ـتـحـقق اـین اـمر ـبی ـت اراـنه ـه ـکـنم. ـهدـفـمـند ـکردن ـی
ا ـصراـحت از ای ـمـجـلس ـب رـکز پژوـهش ـه وان رـیـیس ـم وـکـلی ـهم ـبه ـعـن ـنـیـست .» ـشـخص ـت
اه اـمـسال از ـقول ـتوـکـلی ـخـصوـصی ـسازی دـفاع ـمی ـکـند، ـخـبرگزاری ـمـهر در اواـیل ـمـهرـم
اـبد ـبه گزارش داد:  «ـهرچه ـمـشارـکت ـمردم در اـنـتـخاـبات ـنـهم رـیاـست ـجـمـهوری اـفزاـیش ـی
پشتیبانی از دولت برای تحول آفرینی بیشتر منجر می گردد و اختالفات درونی حاکمیت و

کشور کاهش می یابد. . . اصلی ترین حوزه محتاج تحول حوزه اقتصادی است .»
داـلت ار ـتـحـقق ـع دف ارـتجـاع از ـشـع وش کـرد ـکه ـه راـم ـظه ای ـف د ـلـح اـی ـب راـین ـن اـب ـن ـب
اری و انگـلی و دالالن اـست. اـیه ـتـج رـم اـفع ـس اـمـین ـمـن رای ـت اری ـب رـیب ـک اـعی ـفـقط ـف اـجـتـم
دراـین ـمـیان و در رـقاـبت ـبا ـجـناح ذوب در والـیت،ـحاـمـیان رـفـسـنـجاـنی ـبا دـسـتاوـیز ـقراردادن
وـنی و ـحل ـمـعـضالت ـبی ران ـکـن رون رـفت از ـبـح رـیف یگاـنه راه ـب اراـنه ـح اـک ات رـی داـم اـق
ای اـست ـه اـعی را در گرو اداـمه ـسـی ز ـتـحـقق ـعداـلت اـجـتـم اـعی و ـنـی ار اـقـتـصادی- اـجـتـم ـشـم
ان وه ای ـکه در زـم اـنی ـبه ـشـی اـنک ـجـه ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل وی ـصـن ده از ـس دـیـکـته ـش

رفسنجانی پیاده و در دوران خاتمی ادامه یافت معرفی می کنند.
دراواـخر آذرـماه ـخـبرگزاری ـکار اـیران- ایـلـنا، از ـقول دـبـیرـکل مجـمع متـخـصـصین اـیران
اـنی در ـسـنـج ار ـحـضور رـف واـسـت اد ـخ اـنی) گزارش داد ـکه اـین ـنـه ـسـنـج وادار رـف اد ـه (ـیک ـنـه
اـنتـخاـبات را ادامه ـبرـنامه تـعدیل اـقتـصادی ـبا ـهدف تحقق ـعدالت اـجـتـماـعی در ـجامعه اـست.
راـیی رـیت اـج دـی وه ـم رـین ـشـی اه ـبـهـت رـین دوـلت رـف ر ـشد:  «دـکـت ذـک ا دراـین ـخـصوص ـمـت اـیـلـن
دوران جدید است. . . آقای هاشمی رفسنجانی بهترین عنصر برای مدیریت کشور و تحقق

عدالت اجتماعی است .»
ا ـبه ـشـکل ود، اـین روزـه ـسـنجـاـنی ـمجـری آن ـب ـتصـادی ـکه رـف ای اـق اـمه ـه رـن اع از ـب دـف
گـسـترده در رـساـنه ـهای ـهمگاـنی رواج ـیاـفته اـست. دراـین ـخـصوص ـعده ای از تـکـنوـکراتـها
اـندـهای واـبـسـته ـبه او پـیوـند دارـند، در پوـشش ـبـحث ـکه ـمـناـفع آـنـها ـبا ـحـضور رـفـسـنـجاـنی و ـب
ـهای ـکارـشـناـساـنه ـبه دـفاع از ـبرـناـمه ـهاـیی ـمـشـغول ـهـسـتـند ـکه ـنه ـتنـها ـباـعث ـبرـقراری ـعداـلت
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امپریالیسم بر جهان ایجاد کرد.
رفیق «ـهایـنس اشـتر» دبـیر اول ـحزب کـمونـیـست آلـمان سخـنران دیگر ـبود که
ان اـین اـجالس از ـحـضور ـنـماـیـندگان اـحزاب ـقدرداـنی کرد و ـبه ـعـنوان ـمـیزـب
ـسم اـلـی ان را از ـطرف امپرـی ون ـجـه راـتی که ـهم اکـن ـسوـطی ـبه ـخـط در ـنـطق ـمـب
تـهدـید ـمی کـند، ـتاکـید ورزـید، و ـهـمه اـحزاب کـموـنـیـست و کارگری جـهان
ارزه راـنه در ـمـسـیر ـهمکاری ـهای ـمـشـترک و ـتـشدـید ـمـب ا پیگـی راـخواـند ـت را ـف
ـسم و ـبه ـی اـل د امپرـی ر ـض ارزه ـب ان ـمـب اـیه داری که ـهـم رـم دن ـس اـنی ـش ـیه ـجـه ـعـل
اـلـیـسم اـست، گام ـبرداـشـته و آن را ـتـقوـیت کـنـند. وی ـهم چـنـین ـخاـطر ـسوـسـی
ای دـست راـسـتی، ـیه حکوـمت ـه ـست اروپاـیی ـعـل وـنـی ارزه احـزاب کـم ـب ـبه ـم
ـشه دـی اـعی و رـشد اـن ای اـجـتـم اوردـه ازپس گـیری دـسـت اـست ـب ـبه ویژه ـعـلـیه ـسـی
ـیه بـارزه ـعـل ـسـتی در اکثـر کشـورهـای اروپا  اشـاره کرد. وی ـم ـی هـای فـاـش
ان رـی اـضر در کـشورـهای ـمـخـتـلف ـج راـمـلی را که در ـحال ـح ـسرن ـهای ـف کـن
دارد و ـنـیروـها و اـقـشار ـمـخـتـلـفی در آن ـحـضور دارـند را ـبه ـعـنوان یک ـعرـصه
د اکـی رارداد و ـت اره ـق ورد اـش اـیه داری ـم رـم اـنی ـشدن ـس ارزه ـعـلـیه ـجـه ـمـهم ـمـب
ـنـمود که کـموـنـیـست ـها ـنـیز ـباـید در ـقـبال ـجـهاـنی ـشدن ـسرـماـیه داری، ـمـبارزه

علیه آن را جهانی کنند. 
ـیـلی از ا اراـیه ـتـحـل ا ـب ـست کوـب وـنـی زب کـم ز» از ـح ـن ـی ارـت رـفـیق «اوسکار ـم
ده، ـنـقـطه ـنـظرات ـحزب داز آـیـن اـلـیـسم و چـشم اـن اـهـیت امپرـی وـضع ـجـهان و ـم
کـموـنـیست کوـبا را به اطالع ـحاـضرـین رـساـند. او نـتیجه گرفت که امپرـیاـلـیسم
اـبع آن در آـتـیه ـبه ـشـیوه ـهای ـفـشار ـبرای اداـمه هژـموـنی ـبر ـجـهان و ـغارت ـمـن
ـبـیـشـتری ـمـتوصل ـخواـهد ـشد و اـقداـمات ـجنگ طـلـبانه ـخود را ـتـشدـید ـخواـهد
وـنـیـست در ـسـتی اـحزاب کـم اـلـی وـن اـسـی رـن اری و ـهـمـبـستگی اـنـت کرد. وی ـهوـشـی
ـجـهان را اـهرم ـمـناـسب و ـضروری در ـمـقاـبـله ـبا ـتوـطـئه ـهای امپرـیاـلـیـسم ـعـنوان
کرد. ـنـماـیـنده ـحزب کـموـنـیـست چک و ـموراوی به ـبرـخی ـتـفاوت دـیدگاه ـها
در ـمـیان اـحزاب کـموـنـیـست در ـقـبال ـتـحـلـیل و ارزـیاـبی از امپرـیاـلـیـسم انگـشت
گذاـشت و ـبرگزاری اـین ـنوع اـجالس ـها را گاـمی در جـهت ـبر ـطرف کردن
اـخـتالف ـنـظر ارزـیاـبی کرد. رـفـیق «ـمارـیو ـمـیراـندا» ـنـماـیـنده ـحزب کـموـنـیـست
ـطـقه ـن ردـمی در اـین ـم ای ـم روـه ـی ریکای الـتـین و ـن اع آـم ون اوـض راـم ـشـیـلی پـی
زوـئال ا و وـن ردم کوـب اـنه ـم اـن رـم ارزه ـقـه ـب اره ـبه ـم ـصـحـبت کرد. وی ـضـمن اـش
ـفـشارـهای همه ـجاـنبه امپرـیالـیسم آـمریکا ـبرای ـمانع ـشدن از هـمبـستگی خلق ـها
در آـمریکای ـمرکزی و ـجـنوـبی را ـمحکوم کرد و ـمـسـئوـلـیت ـمـسـتـقـیم ـهرگونه
ریکا وـجه اـیاالت ـمـتـحده آـم ا را ـمـت اـمدـهای ـمـنـفی در اـین دـسـته از کـشورـه پـی
داـخـله ا ـم اـلـیـسم ـب ا ذکر دالـیـلی، روـشن کرد که امپرـی ده ـب اـیـن داـنـست. اـین ـنـم
روـهای چریکی اـمـیدن ـنـی رورـیـست” ـن ا و “ـت ـسـتـقـیم در اـمور داـخـلی کـشورـه ـم
اپوزـیسـیون و ـهم چنـین ـبا واـبسته قـلـمداد کردن جـنـبش ـهای خلقی به ـباـندـهای
ا را ورـه ور داـخـلی کـش اـلت آشکار در اـم رـیب و دـخ در، ـقـصد ـتـخ واد ـمـخ ـم
دارد. رـفیق «سالم علی»،  ـنمایـنده ـحزب کـمونیـست عراق از ـمبارزه دـشوار و
اـمی ـظ ال ـن راـقی در پـیش و پس از اـشـغ ای ـع دگی رـفـق رگ و زـن ا ـم راه ـب ـهـم
راق گـفت. وی یک ردم ـمحـروم ـع ار  ـم ان ـبی ـشـم ـی اـن رـب د و از  ـق ـسـخن راـن
ـباردیگر ـنـشان داد که کـموـنـیـست ـها در چه ـشراـیط گوـناگون و ـمـتـفاوـتی در
گوشه و کـنار جـهان ـبا ـناـبراـبری  و ـتوـطـئه ـهای امپرـیاـلـیـسم ـمـبارزه ـمی کـنـند. و
رـهنگی ای ـمـلی و ـف اوت ـه ا وجـود ـتـف ـست ـب ـی وـن در ـعـین حـال احـزاب کـم

کشورهایشان چه مسئولیت مشترکی در قبال یک دیگر دارند. 
اـست  ـسم، ـسـی ـی اـل وـسط امپرـی راق ـت ال ـع اـله اـشـغ ـس اره کرد که ـم د اـش اـی ـب
رـفـقای ـحزب کـموـنـیـست ـعراق در اـین کـشور  و ـهم چـنـین ـتـهدـیدات ـجدـید
دوـلت اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا ـمـبـنی ـبر اـحـتـمال ـحمـله ـنـظاـمی به اـیران، یکی از
اس ـس ا نگراـنی و اـح اـینگان ـب ـم ود. ـهـمه ـن راـنس ـب ات ـمـهم اـین کـنـف وـع وـض ـم
ـمـسـئوـلـیت ـبه اـین ـموارد پرداـخته و ـسـیاـست ـهای ـنـظاـمی امپرـیاـلـیـسم را ـمحکوم
می کردند. همه بر این باور بودند که باید از هر امکانی از وقوع یک جنگ
ـست هـا ـی جـدیـد ـجلـوگیـری ـبه ـعـمل آورد. یکی از وظـاـیف اـصـلی کمـوـن
شـای چهـره واـقـعی رش ـجـنـبش ـصـلح در ـجهـان و اـف شـرکت ـفعـال و گـسـت

امپریالیسم است.

ـنـماـیـندگی اـحزاب کـموـنـیـست کـشورـهای ـمـخـتـلف که از چـهارگوـشه
جـهان در اـین اـجالس گردـهم آـمده ـبودـند، امکان داده ـشد ـتا ـنـظرات
ـخود را ـحول ـموـضوع ـبـحث کـنـفراـنس ـبـیان کرده و ـضـمن اراـیه پـیش
ر را ـشـت ـی ر چه ـب ـستگی ـه ـمـب وـین ـهمکاری و ـه ای ـن ا، راه کارـه ادـه ـنـه
وـنـیـست ز از ـطرف ـحزب کـم ران ـنـی وده اـی ـجـست وـجو کـنـند. ـحزب ـت
ده ـحزب در اـین اـیـن ـم ود. ـن ده ـب ان ـبه اـین اـجالس ـمـهم دـعوت ـش آـلـم
کـنـفراـنس؛ ـعالوه ـبر ـسـخـنراـنی پـیراـمون ـموـضوع اـنـتـخاب ـشده و اراـیه
ا ـضـمن ـنـظرات ـحزب ـتوده اـیران در اـین زـمـیـنه؛ اـین امکان را ـیاـفت ـت
دیدارهای دوجانبه و چندجانبه با نمایندگان احزاب مختلف به گفت
ا دارـه ادل ـنـظر کـند. نکـته ـمـهم در اـین دـی ا ـتـب ا آن ـه و گو پرداـخـته و ـب
ان دگان، خـواـه ـن اـی ـم ود که ـهـمه ـن سـاس اـین ضـرورت ـب درک و اـح
ـتداوم اـین نوع ـمـشورت ـها و برداـشتن گام ـهای عمـلی جهت ـنزدیکی
و ـفـشرده کردن ـصـفوف کـموـنـیـست ـها در ـسراـسر ـجـهان ـبودـند. یکی
ا ـمـبارزه و ـشراـیط اوردـهای اـین ـنوع دـیدارـها آـشـناـیی ـمـتـقاـبل ـب از دـسـت
اـسی واـضع ـسـی اـخت ـم ای ـمـخـتـلف و ـشـن ورـه زاب در کـش اـلـیت اـح ـفـع
آـنان ـبود. در اداـمه گزارش کوـتاـهی از ـجرـیان کنـفراـنس ـبـین اـلـمـلـلی و

کنگره هفدهم حزب کمونیست آلمان می آید:
ان، ـطی ـم ـست آـل ـی وـن ر اول حـزب کـم ـی ر» دـب اـیـنس اـشـت ـیق «ـه رـف
سخـنان کوـتاـهی ضـمن ـخوش آـمدگویی،کنـفراـنس بـین المـللی اـحزاب
اـهم و ـست از ـتـف ـش ر اـین ـن اح کرد. روح حـاکم ـب ـت ـت ـست را اـف ـی وـن کـم
ا و اـیـفای اـبی از پیکار ـمـشـترک کـموـنـیـست ـه زدیکی ـنـظرات و ارزـی ـن
وان ـبه وـنه ـمی ـت رای ـنـم ر ـمی داد. ـب ان ـخـب ـسـتی آـن اـلـی وـن اـسـی رـن ـت ـنـقش اـن
وـنـیـست اـیـندگان اـحزاب کـم اـیی از ـسـخن راـنی چـند ـتن از ـنـم گوـشه ـه
اـشاره کرد:  رـفـیق «ـبـیل داوـیس»  ـعـضو ـشورای ـمـلی ـحزب کـموـنـیـست
ایاالت متحده آمریکا، گزارشی از روند رـشد مبارزات صلح طلبانه و
رکت ای ـش روـه ات ـنـی اـلـب ـط اال رـفـتن ـسـطح ـم ریکا و ـب اـعی در آـم اـجـتـم
کـنـنده آن در ـقـبال کـنـسرن ـهای اـیاالت ـمـتـحده که ـسـهم ـعـمده ای را
در ـغارت و اـسـتـثـمار در ـجـهان دارـند، اراـیه داد و اـحزاب کـموـنـیـست
اـعی را ـس راک ـم ازه ای از ـهمکاری و اـشـت ای ـت ا راه ـه د ـت واـن راـخ را ـف
اـلـیـسم اـبـند و بکار ـبـبـندـند. وی ـتاکـید کرد، از آن ـجا که دوـلت امپرـی ـبـی
آـمـریکا ـنقـش درـجه اول را در ـجنگ اـفـروزی و ـقـلـدری در ـجـهـان
ر ـخود را اـحـساس وـلـیت ـخـطـی ـسـئ ای اـین کـشور ـم وـنـیـست ـه دارد، کـم
ـیه نـو شـاءگری ـعـل بـارزه و اـف ـست هـای آمـریکا ـم ـی نـد. کمـوـن ـمی کـن
اـیف ـسم را از اـهم وـظ ـی اـل ریکا و ـجنگ ـطـلـبی امپرـی ـظه کاران آـم اـف ـمـح
ـخود ـمی داـند. رـفیق «کـیس ـبارـلو»  ـنـمایـنده ـحزب کـموـنـیـست انگـلسـتان
ـست در ـی پیـرامـون ـتجـرـبه ـمـهم و تـارـیـخی ـهمکاری احـزاب کمـوـن
ـمـلـلی آن ـصـحـبت کرد و اـعالم کرد که دـست گذـشـته و ـنـقش ـبـین اـل
ـتـقالل و رهـاـیی و رهـاـیی ـمـلی در یـاری از ـخـلق هـا ـبه اـس ـس ـتن ـب یـاـف
اـنی کردن آن ـمـلـلی و ـجـه ـستگی ـبـین اـل ـمـب ر ـه ا تکـیه ـب ا ـب ـنـه گذـشـته ـت
ـممکن ـبود. در اـین ـمـبارزه اـحزاب کـموـنـیـست ـهـمواره در ـصف ـمـقدم
د ـن ـست ـه ـی ار صـدـیق»از حـزب کمـوـن ـت ـیق «آـف د. رـف ـته اـن ـحضـور داـش
زار ـعضـو اـست و در ـست) که دارای ـبـیش از ـهـفت صـد ـه ارکـسـی (ـم
ای روـه ـی د، ـهـمه ـن دگی ـمی کـن اـیـن ردم را ـنـم د ـم اـطق ـهـن اری از ـمـن ـسـی ـب
ا ی ا بکوـشـند ـجـبـهه ـه د ـت راـخواـن وـنـیـست را ـف واه و کـم رـقی ـخ چپ، ـت
اـلـیـسم اـبل ـقـبول و ـتـحـمـیـلی امپرـی رـق اـست ـهای ـغـی اـبل ـسـی وـسـیـعی در ـمـق
ان وـنـیـست پرـتـغال رـفـیق «روی پاز» ـبـی ده ـحزب کـم اـیـن اـیـجاد کـنـند. ـنـم
ده در ارب ـبه دـست آـم ده و ـتـج رح ـش اـیل ـمـط ـس وـعه ـم کرد که ـمـجـم
زدیکی رای ـن ا ـب ا و ـمـشوق ـم واـند راـهـنـم اـین ـنـشـست ـبدون شک ـمی ـت
ـهرچه ـبـیـشـتر و ـبرداـشـتن ـقدم ـهای ـمـشـترک ـباـشد. ـباـید تالش ـنـمود در
ره کاـمل ـط ا ـسـی اـبـله ـب دی در ـمـق اـنـعی ـج زرگ و وـسـیع ـم ای ـب ادـه اـتـح
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ـنـماـیـنده ـحزب ـتوده اـیران ـنـیز ـشرکت کـنـندگان کـنـفراـنس
را در ـجرـیان پیکار دـشوار و ـخـطـیر ـحزب  ـتوده اـیران ـقرار داد
و گـفت که ـحزب ـما به ـطور ـهم زـمان ـباـید در دو ـجبهه ـمـبارزه
ران و ر اـی اکم ـب وری ـح اـت ا رژـیم دیکـت رد ـب د، یکی ـجـبـهه ـنـب کـن
ریکا ـسم آـم ـی اـل داف  ـتجـاوزکاراـنه امپرـی ا اـه ارزه ـب ـب دیگری ـم
اده ـمی ـطـقه، آـم ـن دی در ـم دـی رای ـتـحـمـیل ـجنگ ـج اـست که ـب
ر ـطـبل ـجنگ ریکا ـعـمالً ـب ـسم آـم اـلـی د گـفت که امپرـی اـی ـشود. ـب
راـنی خـود ده حـز در جـای دیگری از ـسـخـن ـن مـاـی د. ـن ـمی کوـب
اـفزود: ـجـهان در ـمرـحـله ـفوق اـلـعاده ـحـساس و ـخـطرـناکی ـقرار
ی “11 ـت ـرورـیــس ـان پس از واـقـعه ـت ـاع ـجـه ـته اـست. اوـض گرـف
ز و نگران ره آـمـی اـط ای ـمـخ اـست ـه اـقب آن ـسـی ر” و ـمـتـع اـمـب سپـت
رـخی از وـسط ـب اـنی ـت ـس ر اـن دام ـغـی د از اـین اـق ده ای که ـبـع ـن کـن
کـشورـها ـتـحت ـعـنوان “ـمـبارزه ـبا ـترورـیـسم” دـنـبال ـشد، و ـبـعـضاً
ا ـصـلح ـجـهاـنی را ـبه ـخـطر اـندازد ـجاـمه ـعـمل پوـشـید، ـمی رود ـت

و تهدیدی جدی برای ادامه حیات بشریت ایجاد کند.
یـاـنه و اک مـوجـود در خـاورـم طـرـن اوضـاع ـبحـراـنی و ـخ
روـهای ریکا و ـمـتـحداـنش در ـعراق و ـنـی اـلـیـسم آـم ـحـضور امپرـی
نظامی پیمان ناتو در افغانستان و هم چنین برقراری پایگاه های
ای ای ـمـخـتـلف آـسـی ورـه داـنش در کـش ـتـح ریکا و ـم اـمی آـم ـظ ـن
ا و آـتش اـفروزی ـها در ـساـیر ـنـقاط ار درگـیری ـه اـنه، در کـن ـمـی
د که ـسـتـن ده ای ـه اـیل ـمـهـمی و نگران کـنـن ـس ان، از ـجـمـله ـم ـجـه
ان را ـبه واه ـجـه رـقی ـخ ای ـت روـه وـنـیـست و دیگر ـنـی اـحزاب کـم
خود مشغول کرده است و از آن ها برای حل چنین معضالتی
ا ـجنگ ا ـب ـنـقش و ـحـساـسـیت ویژه ای ـطـلب ـمی کـند. ...  ـهـمه ـم
ازوی ـسم  و ـب اـلـی وـسط امپرـی ای گذـشـته ـت ال ـه اـیی که ـطی ـس ـه
ر اـین اـب ـسـتـیم. ـبـن ا ـه ده، آـشـن و ـبه وـجود آـم اـت ـنـظاـمی آن پـیـمان ـن
ر ا ـه ر پوـشش و ـب اـمی گری در ـه ـظ ر ضـد ـجنگ و ـن ارزه ـب ـب ـم
رـصه رـین ـع ده ـت د یکی از ـعـم اـی رد، ـب اـنه ای که ـصورت گـی ـبـه
های کار و پیکار ما باشد... در واقع ـباید گفت که هیچ عرصه
و ـحوزه ای از فـعاـلـیت وـجود ـندارد که ـما کـموـنـیـست ـها ـنـتواـنـیم
ود، در ـجـنـبش ادالـنه ـخ ای ـع واـسـته ـه رد ـخ ـشـب رای پـی داً ـب ـمـتـح
ارزه اـیه داری ـشرکت کـنـیم. ـمـب ارزه ـعـلـیه ـجـهاـنی ـشدن ـسرـم ـمـب
عـلیه ـهمه اشکال ـبروز نژادپرـستی، ـبـنـیادگراـیی، ـفاـشـیسم آن ـهم
ـمـلـلی از دیگر عـرـصه هـای ـین اـل چه در ـصـحـنه داـخـلی و چه ـب
ـعـمده ـمـبارزه ـما ـمی ـتواـند ـباـشد. ـهم چـنـین پیکار و ـسازـماـندـهی
ی در ـت یــس ـاـل ـیه ـهـرگوـنه دـخـاـلت امپرـی بـش ـمـقـاوـمت ـعـل ـن ـج
کـشورـهای ـمـستـقل و تـحـمیل ـسـیاـست ـهای ـبرـتری طـلـبانه ـبه اـین
اع از ـحق ـتـعـیـین ـسرـنوـشت و اـسـتـقالل ـخـلق ا و دـف ـنوع کـشورـه
ر د. ـعالوه ـب اـش ا ـمی ـب ارزه ـم ـب ور کار ـم اـئل دـسـت ـس ا از اـهم ـم ـه
اـنه راـنس که در ـمـحـیـطی رـفـیـق ده در کـنـف زاب  ـشرکت کـنـن اـح
ای ام ـه د، پـی رکت داـشـتـن راـنس ـش ای کـنـف ـسـتـقـیم در ـبـحث ـه ـم
زاب که ـبه دالـیـلی، از ـجـمـله ـتالـقی داد دیگری از اـح کـتـبی ـتـع
ان، وـن ـست ـی وـنـی ا کنگره ـحزب کـم راـنس ـب رگزاری اـین کـنـف ـب
نـتواـنـسته ـبودـند در این ـنـشـست ـحـضور به ـهم رـسانـند، ـخـطاب به
اـحزاب ـشرکت کـنـنده درـیاـفت ـشد که از آن ـمـیان ـمی ـتوان ـبه
نگالدش، ـست ـب ـی ـین، حـزب کمـوـن ـت ـست آرژاـن ـی حـزب کمـوـن
ـحزب کـموـنـیـست کـلـمـبـیا، ـحزب کـموـنـیـست کاـتاـلوـنی، ـحزب
روژ، حـزب ـست ـن ـی ـست هـای مکزیک، حـزب کمـوـن ـی کمـوـن
کارگران مجارستان و حزب سوسیالیست خلق مکزیک اشاره

کرد. 

اتحاد بین سندیکا ها امکان پذیر است!ادامه  سخنرانی نماینده حزب در ...
تالش در جهت ایجاد کنفدراسیون واحد کارگری جهانی

اه، در اـنی، که ـبـین روزـهای 8 اـلی 11 ـبـهـمن ـم ان پـنـجـمـین اـجالس اـجـتـماـعی ـجـه در ـجرـی
«پورـتو الگره» ـبرگزار ـشد، ـهـیـئت ـهای نـماـیـندگی اتـحادیه ـهای کارگری از کـشورـهای ـجـهان
ا اـیـندگان چـندـین ـمرکز ـسـندیکاـیی پر ـقدرت ـجـهان در کـنـفراـنس ـب ـشرکت ـفـعال داـشـتـند. ـنـم
اـهـمـیت «اـبـعاد اـجـتـماـعی ـجـهاـنی ـشدن» در  ـبـحث و ـتـبادل ـنـظرـهای ـسودـمـندی، در راـبـطه ـبا آـثار
ا  ـهـماـهنگ ـنـمودن و واـفق در راـبـطه ـب ر ـضرورت ـت اـیه داری، ـب اـنی ـشدن» ـسرـم و ـعواـقب «ـجـه
اـنـیـته» در ـجرـیان اـمه «اوـم اده ویژه روزـن رـسـت أکـید کردـند.  ـف وـحدت ـفـعاـلـیت ـهای ـسـندیکاـیی ـت
اـجالس «پورـتوالگره» ـمـصاـحـبه ای ـبا «اـمـیـلـیو گاـبا گـلـیو»، دـبـیرکل ـساـبق کـنـفدراـسـیون اروپاـیی
ا اـهـمـیت اـین ـمـصاـحـبه، ـمـتن اـمه ـمردم ـبه دـلـیل نکات ـب ا،  ـبه ـعـمل آورده اـست که  ـن ـسـندیکا ـه

آن را در ادامه برای خوانندگان نامه مردم منتشر می کند.
ور د را ـبه ـمـنـظ دـی دیکاـئی ـج اـنی ـسـن ون ـجـه دراـسـی اد یک کـنـف د اـیـج ا روـن ـیـته: ـشـم اـن اوـم
ـمـجـتـمع ـساـخـتن ـتـماـمی« ـجرـیان ـهای ـسـندیکاـئی ـبـین اـلـمـلـلی» ـهداـیت ـمی کـنـید و ـبه آن ـتاب و

توان تازه ای بخشیدید.  این روند اکنون در چه مرحله یی است؟
اـمـیـلـیو گاـبا گـلـیو: ـنـظر ـبه اـینکه ـبرای ـمن ـبه ـعـنوان دـبـیرکل کـنـفدراـسـیون ـسـندیکاـهای اروپا
(ای. تی. ـیو. ـسی) هـنوز کمی وـقت ـباـقی ـماـنده اـست، کنـفدراـسـیون جـهاـنی سـندیکا ـهای آزاد
(آ.سی.اف.ـتی.ـیو)، و کنـفدراـسـیون جـهانی کار (دبـلـیو.سی.ال) از ـمن ـخواسـتـند که یک نـقش
واـسطه را برای اتـحاد سـندیکا ها به عهده بگـیرم.  در حال ـحاـضر که علل جداـیی بین سـندیکا
ـمالٌ وجـود نـدارد، ـمن ـته بـر ـمی گردد- دیگر ـع هـا- که پاره ای اوقـات سـاـبـقه آن ـبه گذـش
اـنی ـشدن» زه ـجوـیی ـهاـیی که از ـسوی «ـجـه ا و ـسـتـی ارزه ـطـلـبی ـه راـبر ـمـب اـعد ـشدم که در ـب ـمـتـق
وـندـند. اـین اـید ـهـمه ـجـنـبش ـهای کارگری ـمـجدداٌ ـبه ـهم ـبه پـی راـلی ـتـحـمـیل ـشده اـست، ـب وـلـیـب ـن
اـجـمی ـجـنـبش راتژی ـتـه اذ یک اـسـت د امکان اـتـخ اـی اد ـب رـیق اـتـح ا اـست که از ـط ر ـبه اـین ـمـعـن اـم
ارت از یک اد) ـنه ـعـب راـهم آورد.  در ـعـمل اـین کار (ـیـعـنی اـتـح اـنی را ـف دیکاـیی ـجـه ای ـسـن ـه
ر اـساس و.ـسی.ال) اـست و ـنه ـب و) و (دـبـلـی ون (آ.ـسی.اف.ـتی.ـی دراـسـی اده دو کـنـف ـجـمع ـشدن ـس
مـقررات ـسازـمان ـهای ـمرـبوط به ـسـندیکاـلـیـسم.  اـین ـحرکت ـعـبارـتـست از گردـهم آـمدن وـسیع
ـبر اـساس ارزش ـهای ـسـندیکاـلـیـسم آزاد و دـموکراـتیک و ـنـیز ـبرای دگرگوـنی اـجـتـماـعی. ـما به
ـسازـمان ـهاـئی که در ـحال ـحاـضر در ـسازـمان ـهای ـجـهاـنی ـعـضوـیت ـندارـند و به دـنـبال راه ـحل
اـشـند، ـنـیز ـمراـجـعه ـخواـهـیم کرد. ا ـمـقـتـضـیات کـنوـنی ـبـیـشـتر ـمـطاـبـقت داـشـته ـب ـهای ـتازه ای که ـب
درـمورد ـفراـنـسه ـبدـیـهی اـست که ـما ـبه «ث.ژ.ت.» که ـعـضو (ای. ـتی. ـیو. ـسی) (کـنـفدراـسـیون
ارـیـخی ـطوالـنی اـست، اـشد و در زـمـیـنه ـتـعـهدات ـبـین اـلـمـلـلی دارای ـت اروپاـیی ـسـندیکاـها) ـمی ـب
ذاکرات ـمـنـظـمی ادی گرـفـته ـشد و ـم ز ـتـماس ـهای زـی اـنی ـنـی راـجـعه کردـیم.  و در ـسـطح ـجـه ـم
و الگره» مـاـعی ـجهـاـنی» در پورـت انکه در اـین دو روز «اـجالس اـجـت صـورت گرـفت- ـهمچـن
اـنـجام ـشد.  ـجرـیان اـمور در ـحال پـیـشرـفت اـست.  «آ.ـسی.اف.ـتی.ـیو» و «دـبـلـیو.ـسی.ال» چراغ
ـسـتـند، ـعالـقـمـندی ـسـبز ـنـشان داده اـند و ـنـیز 15 ـسازـمان کارگری که در ـحال ـحاـضر ـعـضو ـنـی
ـخود را اـبراز داـشـتـند. مـجـموـعه اـین اـمور ـمنـجر ـشد به اـندـیـشه ـتشکیل یک کنگره ـموـسس، در
را ـجـنـبش ـسـندیکاـئی ـهرگز ـمـتـحد ـنـبوده ارـیـخی اـست زـی آـیـنده ـنزدیک.  و اـین یک ـتـحول ـت

است.
نـدیکاـیی ـضت ـس بـارزات، ـنـه مـا در اـین مـرـحـله ـجهـاـنی شـدن ـم ظـر ـش ـته: ـبه ـن ـی اـن اوـم
اـعی اٌ در ـصـحن «اـجالس اـجـتـم اـن دن» و اـحـی اـنی ـش و ـجـه اـتـی رـن ـت ـسم) در ـجـنـبش «آـل دیکاـلـی (ـسـن

جهانی» چه جایگاهی باید داشته باشد؟ 
اـمیـلـیو گاـبا گـلـیو: در خالل ـنـخـسـتـین «اجالس اـجـتـماـعی جـهان» ـمرکز سـندیکائی ـبرزیل
ا ا را ـبه اـجالس دـعوت کرد. اـم دیکا ـه (ـسی. ـتی.ـیو) که ـعـضو «ای. ـتی. ـیو. ـسی» ـهـست، ـسـن
ـمن ـباـید اـعـتراف کـنم که ـحـضور ـجـنـبش ـسـندیکاـئی در ـمـباـحـثات ـبـسـیار ـناچـیز ـبود.  زـیرا پاره
ا ـحـضور ای از اـبـهاـمات وـجود داـشت.  اـمروز پس از گذـشت زـمان ـهم یک ـجـهش کـمی- ـب
ا در اـجالس- و ـهم یک دگرگوـنی ـی ر دـن راـس دگی کارگری از ـس اـیـن ا ـهـیـئت ـنـم ا و ده ـه ده ـه
ان کـیـفی پدـید آـمده اـست.  ـبدـین ـترـتـیب که ـجـنـبش ـسـندیکاـئی ـبـین اـلـمـلـلی  ـبه ـهـمراه «ـسازـم
دن» اـنی ـش اـعی «ـجـه ای اـجـتـم دـه اـیی را روی پی آـم اـلـیت ـه ر دوـلـتی» یک رـشـته ـفـع ای ـغـی ـه
اـندـهی کرد.  گـفتگو ـها ـنه ـتـنـها ـبـین دو ـجرـیان ـبزرگ، دوگاـنه، کارگری ـبلکه در کـلـیه ـسازـم
اـئی ـعـمل کردن ـبه واـن ا دارای ـتـجرـبـیات و ـت اٌ ـم رار ـشده اـست.  ـمـطـمـئـن رـق رـقی ـب ان ـهای ـمـت ـجرـی
رـفـیت و ـسـتـجوی یک ـظ زم را دارـیم که در ـج زم ـج ا اـین ـع ـسـتـیم.  و ـم اوت ـه ای ـمـتـف وه ـه ـشـی

توانائی عمل مشترک باشیم. اتحادی در شرف ساختن خویشتن است!
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وجود همه دـشواری ها و سیاست ـهای سرکوبگرانه رژیم
ـاد ـع ـواره در اـب ـم ـته ـه ن ـجــشن ـخـجــس م کار اـی ـت ـای ـس ـه

گوناگون برگزار شده است.
ال  روز ـب ـتـق ـطی ـبه اـس ا در شـراـی ـیـهن ـم ان ـم سـال زـن اـم
ـجهاـنی زن  می روـند که سـیاـست ـهای  ـسرکوبگرانه رژیم
ر ان اداـمه دارد. کـمـت ان ـهم چـن د آـن ر ـض اـیی ـب رون وـسـط ـق
حکوـمـتی را در ـجـهان اـمروز ـمی ـتوان ـیاـفت که اـین چـنـین
اـمـعه ـتـحـمـیل کرده زاـنه ـیی را ـبه ـج ـی ـت ای زن ـس اـست ـه ـسـی
ای ار گـسـیـخـته و ـخـشن ـخواـست ـه ـس اـشد و اـین چـنـین اـف ـب
یـون هـا زن  را سـرکوب و لگد مـال کنـد. سـرکوب ـیـل ـم
ا ـمـقاوـمت ـخـشن ـحـقوق زـنان در دو دـهه گذـشـته ـهـمواره ـب
دلیرانه و قهرمانانه زنان میهن ما روبه رو بوده است. پیکار
ـیـاـسی زن، در زـنـدان ـهـای ـقـرون ـیـان ـس ـمـاـسی زـنـداـن ـح
وـسـطاـیی و در مـقابـله ـبا شکنجه ـهای ـضد اـنـسانی دژـخـیـمان
ردم اـیی ـبـخش ـم ان ـجـنـبش رـه رژِـیم، از ـصـفـحات درـخـش
ـمـیـهن ـما در پیکار ـبر ـضد اـسـتـبداد ـحاکم اـست. زـنان ـمـیـهن
ارت ـس اـطـعـیت و ـج ا ـق د ـب ـن واـن د که ـمی ـت ان داده اـن ـش ا ـن ـم
ـنـقش ـبرـجـسـته ـیی در ـتـحوالت اـجـتـماـعی و ـسـیاـسی کـشور
اـعی روی اـجـتـم وان یک ـنـی ان ـبه ـعـن د. ـنـقش زـن اـیـن ـم ا ـن اـیـف
رزـمـنده در شکل دادن ـجـنـبش ـمردـمی و روـند اـصالـحات
ـان در سـنگر هــای ـا و شــرکت ـفعــال زـن ـعه ـم در جــاـم
ـنـدوق ـهـای ـا ـص ـبـش ـصـلح ـت ـن ـارزه، از ـج ـب ـاگون ـم گوـن
دم وف ـمـق اگون، و شـرکت در ـصـف ای گوـن ات ـه ـتخـاـب اـن
اعـتراض ـهای توده ای، در کـنار داـنشجوـیان و کارگران و
زـحـمتکـشان،  ـموـید اـین ـنـظر اـست که ـبدون ـشرکت ـفـعال
و ـسازـمان ـیاـفـته زـنان، ـیـعـنی ـبـیش از ـنـیـمی از ـجـمـعـیت ـفـعال
ـجاـمعه ـما ـنـمی ـتوان ـبه تـحـقق ـخواـست ـهای ـجـنـبش رـهاـیی

بخش خلق های میهن ما امیدوار بود. 
ال از روز پس از گذـشت ـبـیش از ـبـیـست و ـشش ـس اـم
پـیروزی اـنـقالب ـبـهـمن که زـنان ـمـیـهن ـما ـنـقش ـبرـجـسـته ـیی
ا اـین ار جـاـمـعه ـم اـجـعه ـب د، واـقـعـیت ـتـلخ و ـف ـن ـت در آن داـش
اـست که زـنان از ـمـحروم ـترـین و زـیر ـسـتم ـترـین ـقـشرـهای
شـارهـای کمـر شکن و نـد که در زیـر ـف ـت ـس جـاـمـعه مـا ـه
ـضداـنـساـنی ـقواـنـین اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی رژـیم زـندگی ـمی
اـیی که واده ـه اـن د ـخ ـسـتـن ـی ا کم ـن اـمـعه ـم روز در ـج د. اـم کـنـن
زـنان ـنان آور اـصـلی آـنـند و ـناچارـند دـست ـتـنـها و ـبا وـجود
واده ـخود اـن ا و ـتـبـعـضات راـیج زـندگی ـخ ـهـمه دـشواری ـه
ـنـجـاری ـهـای ـیت و ـنـاـه ـنـد. ـفـقـر و ـمـحـروـم ـین کـن را ـتـأـم
ار از ـجـمـله دـست اـجـعه ـب راـیط ـف ده اـین ـش ـی اـعی زاـی ـم اـجـت

آوردهای رژیم ضد مردمی برای زنان میهن ماست.
ـجـنـبش ـمـسـتقل زـنان ـمیـهن ـما در ـسال ـهای اـخـیر دـست
ار اد  ـشـم راه داـشـته اـست. اـیـج ده ـیی ـبه ـهـم آوردـهای ارزـن
ـسـین اـعی، ـتالش ـتـح ای ـصـنـفی و اـجـتـم ادی از گروه ـه زـی
ـبرانگـیز در زـمـیـنه ـباال ـبردن آگاـهی اـجـتـماـعی ـخـصوـصاً در
رـهنگی و رده ـف ار کار گـسـت ان زـحـمتکش در کـن ان زـن ـی ـم

یادامه اعالمیه کمیته مرکزی حزب ... ی ـب ـاـع ـم اجــت
شک نــقـــــش
ـــری در ـــوـث ـم
ـنه ـسـازـمـان ـی زـم
دهـی جـنـبــش
ـســتـقل زـنــان ـم
ـمـیـهن ـما ـخواـهد
ـد ـاـی داـشت و ـب
الش ـهــــا در ـت
ـنه را دو ـی اـین زـم
ــــدان کرد. چـن
ـای ت ـه ـی ـاـل ـع ـف
ز رانگـی ـتـحـسـین ـب
ـا ن ـم ـیـه ـان ـم زـن
ای ـشـخـصـیت ـه
ه ـــســـت ــــرـج ـب
اـعی ـیی را اـجـتـم
دا ا اـه ـبه ـمـیـهن ـم
کرده اـسـت که
ــــــارزه و ـــب ـم

وـبل ان ـبرای ـتـحـقق ـحـقوق ـبـشر در اـیران در ـحد اـهدای ـجاـیزه ـصـلح ـن ـفـعاـلـیت ـهای آـن
مورد تحسین جهانی قرار گرفته است. 

اـمـسال در ـحاـلی روز ـجـهاـنی زن ـبرگزار ـمی ـشود که ـمـیـهن ـما ـبار دیگر در آـسـتاـنه
ـتـحوالت ـمـهـمی ـقرار گرـفـته اـست. ارـتـجاع ـحاکم ـخود را آـماده ـمرـحـله ـنـهاـیی  ـتـسوـیه
ا اـمـعه ـم ر ـج اـئـله اـصالـحات» کرده  و ـبـحران ـشدـیدی را ـب ـحـساب  و «ـفـیـصـله دادن ـبه ـغ
ان در آن رداد 1376 که زـن ات دوم ـخ ـتخـاـب ال پس از اـن ـشت ـس اکم کرده اـست. ـه ـح
ده ر ـعـه داران او ـب رـف ـبـهه ـط روزی خـاـتـمی و ـج ده ـیی در پـی ـن ـیـین کـن اـطع و ـتـع ـنـقش ـق
رام ـبه دـنی و اـحـت اـمـعه ـم ده در زـمـیـنه ـتـحـقق ـج ای داده ـش ول ـه د، ـهیچ کدام از ـق داـشـتـن
ـنـفی و در ـمـجمـوع ـملکرد ـم ـته اـست  ـع اـف ـی ان ـتـحـقق ـن مـاـعی زـن سـاـنی و اـجـت وق اـن ـحـق
وای ر ـل زاـنه رژیِـم والـیت ـفـقـیه زـی اـنه و زن ـسـتـی ـش دـی اریک اـن دگاه ـهای ـت اـیت از دـی ـحـم
دـفاع از “ارزش ـهای اـسالـمی” اـمروز دیگر ـجای ـخوـشـبـیـنی را در زـمـیـنه ـتـحـقق ـحـقوق
اـقی ـنـمی گذارد. ام” ـب ای “ـمـعـتـقد ـبه ـنـظ روـه ان در چارچوب رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـنـی زـن
ا دیگر ـنـیروـهای رزـمـنده اـجـتـماـعی ان در ـهـمـبـستگی و ـهم پـیوـندی ـب ـجـنـبش ـمـسـتـقل زـن
ار ـهم و در ـصورت ان در کـن واـن ان و ـج وـی ـشـج ان و داـن ـهمچون کارگران و زـحـمتکـش
ـسازـمان ـیاـفتگی ـمی ـتواـنـند  راه گـشای تـحوالت به ـسـمت ـتحـقق آزادی، دـموکراـسی و
ـعداـلت اـجـتـماـعی ـباـشد. کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـبار دیگر ـضـمن ـتـجدـید ـعـهد
رای دـست اـتی و ـب اـیی از ـسـتم ـطـبـق رای رـه ان ـب اـنی زـن ان ـهای واالی ـجـنـبش ـجـه ا آرـم ـب
ـیاـبی به ـبراـبری حـقوق،  ـهمه ـتوده ای ـها و دیگر ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه را ـفرا
ـمی ـخواـند ـتا دـست در دـست ـهم در راه  ـتشکـیل ـجـبـهه واـحد ـضد دیکـتاـتوری،  ـبرای
دـست ـیاـبی ـبه آزادی، دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـطرد رژِـیم والـیت فـقیه ـتالش

های خود را تشدید کنند.

فرخنده باد روز هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با پیکار زنان سراسر
جهان!
کمیته مرکزی حزب توده ایران
12 اسفندماه 1383
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ار، رکـن ا»  را از کار ـب اهـادور دوـب مـاه ـمه 2002 ـنخــست وزیـر «ـشهـر ـب
رار کرد. در رـق ـطـنـتی ـب وری ـسـل اـت ـنـحل و ـعـمال یک دیکـت ان را ـم ـم پارـل
اه ژوـئن 2004، اـهی در ـم ا دوـلت پادـش ردم ـب راـضی ـم ـتـیـجه ـجـنـبش اـعـت ـن
ا اره ـت ا»  دوـب ـشـیـنی کرد و ـنـخـست وزـیر «دوـب دوـلت را ـمـجـبور ـبه ـعـقب ـن
ر کار ر ـس ورـیه  ـب ای اول ـف وـسط ارـتش در کودـت رـیش ـت ان دـستگـی زـم
آورده شد. رهبران همه ی احزاب سیاسی عمده از جمله رهبران حزب
ر ـمی ـس دان ـب ا در زـن ـنـیـنـیـست واـحد) ـی ارکـسـیـست  ـل وـنـیـست نپال (ـم کـم
د. اـین ـبحـران ـبه روـشـنی ـن ـت ـس ظـر ـه ا در خـاـنه ی خـود ـتـحت ـن د ـی رـن ـب
ـشان ـمی د ـن ـسـتـن رو ـه ا آن روـب ای چپ ـب روـه وـضـعـیت دـشواری را که ـنـی
دـهد. ـبه ـنـظر ـمی رـسد که کـموـنـیـست ـهای نپاـلی ـبا وـجود ـمـبارزه داـیم و
ـشـجاـعاـنه ـخود ـبرای اـیـجاد ـساـخـتارـهای دـموکراـتیک، ـبه یک ـبن ـبـست
کـشاـنده ـشده اـند. ـشرکت ـحزب در آـخرـین دوـلت ـقاـنوـنی نـخـست وزـیر
ا” ـبر اـین اـندـیـشه اـسـتوار ـبود که یک ـجـبـهه وـسـیع دـموکراـتیک ـبر “داوـب
عـلیه ـتوطئه ـهای درـبار ـبوـجود آورد. اـما نـیروـهای ـغـیر کموـنـیست که در
اـعی ادی ـبه دگرگوـنی ـعـمـیق اـجـتـم د اـعـتـق ـسـلط داـشـتـن ا” ـت دوـلت “داوـب
ـمورد نـیاز ـجامـعه،  که ـخود به تنـهایی می ـتواـند ـسرـنوشت کـشور را رقم
نگوـیـان ـحـزب، ـحـزب ـته یکی از ـسـخ ـنـد. ـبـر اـسـاس گـف ـت زـنـد، ـنـداـش
رای ادر ـبه اـج د) ـحـتی ـق ـنـیـست واـح ـی ـن ارکـسـیـست  ـل ـست نپال (ـم وـنـی کـم
اده ای ـتـصوـیب ـشده ـتوـسط ـشرکت اـمه ـحداـقل 43 ـم رـن واد ـب یکی از ـم
ا وجـود ـقـتل ـجـمـعی از ر اـین که ـب ـت ـم شـد. و ـمـه دگان در اـئـتالف ـن ـن کـن
ا پاـفـشاری وـیـسـتی، ـحزب کـماکان ـب اـئ روـهای ـم ـقـعاالن ـحزب ـتوـسط ـنـی
ـسـیاـست ـمذاکره ـبا آـنـها را اداـمه ـمی داد. ـحزب ـتأکـید ـمی کرد که ـباـید
رـفی د. از ـط رـن رار گـی ررـسی ـق ورد ـب ان ـم ر و ـخـفـق ده ـفـق ای ـعـم دـلـیل ـه
ا ـطـلـق اـست ـم ال ـسـی ا اـعـم ـطـنـتی نپال ـب ده ارـتش ـسـل اـن رـم ار و ـف دیگر، درـب
ردم ا ـتن ـم دـه اـیی، ـص اـطق روـسـت رور در ـمـن اد ـجو ـت رکوبگراـنه و اـیـج ـس
ـست ارکـسـی ـست نپال (ـم ـی اه را ـبه کـشـتن داده اـست. حـزب کمـوـن یگـن ـب
ـلـنـیـنـیـست واـحد) ـنـخـست وزـیر «داوـبا» را در راـبطه ـبا شکـست در ـمذاکره
ـطـنـتی از ار ـسـل رداری درـب ره ـب ا که ـمـنجـر ـبه ـبـه ـست ـه وـئـی اـئ ا ـم جـدی ـب
ـناـبـساـماـنی وـضـعـیت ـشد ـبه ـشدت ـمورد اـنتـقاد ـقرار داد. کـموـنـیـست ـهای
وکراـسی شکـیل دـم رای ـت ان ـب ارزه ـش اـلی که ـبه درـسـتی درـمـب نپال در ـح
اـسی ـسـته اـند یک اکـثرـیت ـسـی واـن وز ـنـت اـلـند ـهـن چـند ـحزـبی ـبه ـخود ـمی ـب
پاـیدار که ـبـتواـند ـبرـناـمه ـمـترـقی اـجـتـماـعی ـخود را ـبه پـیش ـبـبرد، ـبه وـجود
اع از آزادی دف دـف ا ـه اـعی و ـب وـضع دـف زب از ـم وض ـح د. درـع آورـن
ـهای دـموکراـتیک وارد دوـلت ـهای اـئتالـفی ـشده اـست و در اـین دوـلت
ـها ـفاـقد اکـثرـیـتی ـبوده که ـبـتواـند ـبرـناـمه رادیکال اـجـتـماـعی ـخود را دـنـبال
و پـیاده کـند. ـبن ـبست ـهای ـسـیاـسی در ـسال ـهای اـخـیر که ـباـعث ـتشکیل
ـمـوـمی را نــسـبت ـبه ـنی ـع ـی ی ـشـده اـست، ـبـدـب دوـلت ـهـای گوـنـاگوـن
اـنی ا چه زـم د کرده اـست. روـشن ـنـیـست که ـت ـشدـی اـسی ـت ای ـسـی دـه روـن
ازی اـست سـرکوب خـود را اداـمه دهـد. اـین ـب ـی د ـس واـن ـت درا» ـب ـن اـن ـی «ـج
ـخـطرـناک ـمی ـتواـند آـیـنده اـین کـشورپادـشاـهی ـهـیـماـلـیاـیی را ـبه ـمـخاـطره
ردم نپال اکاـمی هـا، ـم ا وجـود ـن شـان داده اـست که ـب ـته ـن دازد. گذـش اـن
ارل، انکار پوـخ د. ـش اـنی از دـست ـنـمی دـهـن ود را ـبه آـس ای ـخ آزادی ـه
ارکـسـیـست  ـلـنـیـنـیـست واـحد) ران ـحزب کـموـنـیـست نپال (ـم یکی از رـهـب
که در ـمـخـفیگاـهی در پاـیـتـخت ـبـسر ـمی ـبرد، چـند روز پـیش در گـفتگو
ـبا ـخـبرنگاران گـفت: «ـما در ـحال ـشروع یک ـجـنـبش ـمردـمی ـصـلح آـمـیز
ـبرای ـخاـتـمه حکوـمت اـسـتـبدادی پادـشاه ـهـسـتـیم. اکـنون ارـتش ـساالری
اـسـتـقرار ـیاـفته و ـهمه ی حـقوق ـمردم پاـیـمال ـشده اـست.» ـبر اـساس گـفـته
ا داـنی اـند ـی ا زـن ران اـصـلی ـی ی او 300 ـنـفر از اـعـضای ـحزب، ـشاـمل رـهـب
در ـخاـنه ـهای ـخود در ـبازداـشت ـبـسر ـمی ـبرـند. ـجـنـبش کارگری و چپ
در جـهان ـباید ـسریـعا پشتـیباـنی خود را از ـمبارزه ـبرـضد دولت کودـتاچی
ان ـی داـن وکراـسی و آزادی زـن ای دـم ار اـحـی واـسـت ان داده و ـخ ـش در نپال ـن

سیاسی  گردند.

قتل فجیع «ـحریری»، نـخست وزیر ـسابق لبنان، و ـهمراهاـنش در جرـیان یک بمب
گذاری ـحـساب ـشده در ـبـیروت، ـحـمالت ـفزاـیـنده ای را از ـسوی رـساـنه ـهای گروـهی
و دوـلت ـهای ـغرـبی ـمـتوجه ـسورـیه کرده اـست.  اـیاالت ـمـتـحده ـعمأل ـسورـیه را ـمـسـبب
اـنی ـهای ـلـبـنان اـعالم کرده اـست و ـبه شکل ـحـساب ـشده ـیی ـساـم اـب ـمرگ ـحرـیری و ـن
ـفـشار ـهای ـسـیاـسی ـخود را ـبه ـسورـیه اـفزاـیش داده اـست. دوـلت آـمریکا ـبالـفاـصـله پس
ر ـخود از، ـبدون اـینکه ۀ  «ـمـشاوره» ـسـفـی اـن از ـحادـثه ـبـمب گذاری و ـقـتل ـحرـیری ـبه ـبـه
ـتاریـخی ـبرای ـبازگـشت او اـعالم ـشود، از ـسورـیه  ـفراـخواـند. اـین اـقدام ـها در ـشراـیـطی
اـصـله پس از ـقـتل ـحرـیری، ـترور اورا ـمحکوم ـصورت گرـفت که ـمـقاـمات ـسورـیه ـبالـف
ورد اـعالم کردـند. رای ـتـحـقـیق در اـین ـم ان ـمـلل ـب ازـم اد ـس ـشـنـه ا پـی واـفـقت ـخود را  ـب و ـم
ای ون ـه ـسـی ر یکی ا ز کـمـی راـب ریکا، که در ـب ارـجه آـم ور ـخ ر اـم زا راـیس، وزـی دوـلـی کاـن
ـسـنای اـین کـشور در ـباره ـفراـخواـندن ـسـفـیر اـیاالت ـمـتـحده از دـمـشق، ـتوـضـیح ـمی داد،
اره دی دوـلت خـود درـب اخـرـسـن ام صـرـیـحی»  از ـن دام را «ارسـال پـی هـدف از اـین اـق
ورـیه 2005). ـخاـنم راـیس وان کرد ( ـبی ـبی ـسی 17 ـف اـست ـهای دوـلت ـسورـیه ـعـن ـسـی
ود که  «دوـلت سـورـیه در حـا ل حـاضـر در یـز اـعالم کرده ـب ش از آن ـن یک روز پـی
ـمـسـیری ـقرار دارد که رواـبط آن کـشور ـبا ـما رو ـبه ـبـهـبودی ـنـیـست ـبلکه رو ـبه وـخاـمت
گذاشته است.»  او اـضافه کرد که « ـما اـمیدوارـیم دولت ـسوریه از این ـفرـصت استـفاده
ا را در د رواـبط ـم ده بپردازد و بکوـش االت ـمـتـح ا اـی ود ـب ازنگری رواـبط ـخ د و ـبه ـب کـن
ورد ریکا ـهمچـنـین اضـاـفه کرد که در ـم ر خـارـجه آـم د.»  وزـی رار دـه ری ـق ر ـبـهـت ـسـی ـم
ال ورـیه  در ـح اـسی ـس رـیم ـسـی ری، از ـجـمـله ـتـح رـی رور ـح ـسـبت ـبه ـت اـسب ـن واکـنش ـمـن

مشورت با سازمان ملل متحد است .(همانجا)
اـلـفت و دـشـمـنی ای گروـهی، ـمـخ اـنه ـه وـنی رـس راوان کـن ات ـف ـیـغ ـبـل ری، ـبه رـغم ـت رـی ـح
ری او در ال دوران ـنـخـست وزـی ال از 12 ـس داـشت. ـبـیش از 10 ـس ورـیه ـن ا ـس دی ـب ـج
ا وزـیر اـمور ـخارـجه ا ـسورـیه ـبود. چـند روز پـیش از ـترورش ـنـیز، ـمالـقاـتی ـب ـهمکاری ـب
ـسورـیه داـشت و ـتدارک ـمالـقات ـجدـیدی در دـمـشق ـنـیز داده ـشده ـبود. ـحرـیری ـهیچ
وارد ـبه ـنـظر ـمی ر ـم ـشـت ود و در ـبـی راه ـنـب ـسـیون ـهـم روـهای اپوزـی ا ـنـی گاه ـبه ـطور رـسـمی ـب
د. ـمـتـهم ازی ـمی کـن ون ـب ـسـی ای اپوزـی روـه ورـیه و ـنـی اـنـجی را ـبـین ـس د که ـنـقش ـمـی رـسـی
ـشدن  ـسورـیه ـبه دـست داـشـتن در ـترور ـحرـیری از ـطرف آـمریکا و اـسراـئـیل ـلـطـمه ای
اـست ـجدی ـبه کوـشش ـهای ـسال ـهای اـخـیر دوـلت ـسورـیه ـبرای ـعادی کردن رواـبط
ـخود ـبا اـیاالت ـمتـحده و اـتـحادـیه اروپا.  ـترور ـحرـیری به ـهر ـبـهاـنه و ـبه دـست ـهر کس
که ـصورت گرـفـته اـست، در ـشراـیط ـحـساس ـبـین اـلـملـلی کـنوـنی ـتـنـها ـمـنـجر ـبه وـخـیم ـتر
ـشدن ـشراـیط ـمـنـطـقه و دادن ـبـهاـنه ای ـجدی ـبه دـشـمـنان ـسورـیه ـبرای «ـتـغـیـیر رژـیم»  در
اـین کـشور ـمـنـجر ـمی ـشود. ـبر اـین اـساس دـست داـشـتن ـسورـیه در  ـترور ـحرـیری ـبـسـیار
از د زـمـیـنه ـس واـن وـنی، ـمی ـت راـیط کـن ری ـبه ویژه در ـش رـی ر ـمی رـسد. ـقـتل ـح د ـبه ـنـظ ـبـعـی
اـجرای ـسـنارـیو ـهای دیگری ـباـشد. در ـعـین ـحال رو.ـشن  اـست که اـسراـئـیل ـسال ـهای
ـفراواـنی اـست که ـقـصد ـتـضـعـیف ـسورـیه را داـشته اـست ـتا ـبـتواـند از ـنـفوذ اـین کـشور در
ا د ـت راـئـیل ـتالش کرده اـن ریکا و اـس د. آـم ـطـین، بکاـه ـس ان و ـفـل ـن ـب ـطـقه، ـبه ویژه در ـل ـن ـم
کارزاری ـبـین اـلـمـلـلی را ـعـلـیه ـسورـیه ـتدارک ـبـبـیـنـند. اـسراـئـیل ـحـضور ـنـیروـهای ـسورـیه
اـمـلی د، را ـع ده اـن اـفظ ـصـلح وارد اـین کـشور ـش روـهای ـح وان ـنـی ان را، که ـبه ـعـن در ـلـبـن
ز پـیش ـشرط ـخروج ـخود از د.  ـسورـیه ـنـی ـطـقه ـمی داـن ات و ـصـلح در ـمـن دم ـثـب رای ـع ـب
ـخاک ـلـبـنان را، ـخروج نـیروـهای اـسراـئیـلی از «ـبـلـندی ـهای ـجوالن»، که ـتوـسط اـسراـئیل
اـشـغال ـشده اـست، ـمی داـند. ـسورـیه اـعالم کرده اـست که ـخروج ـنـیروـهای اـین کـشور
اـسی اـین کـشور و ـنـیاز ـبه ـحـضور ـنـیروـهای ان، ـعالوه ـبر ـمـتزـلزل کردن ـثـبات ـسـی از ـلـبـن
ـحافظ صلح ـبرای جلوگـیری از شعله جنگ داخلی ـجدید، ـتوازن سیاسی در ـمنطقه را
واـضع ودی از ـم ـشـن اـخ ر ـن ده ـعالوه ـب االت ـمـتـح د داد.  اـی واـه ر ـخ راـئـیل ـتـغـیـی ود اـس ـبه ـس
ـسـیاـسی ـسوریه در راـبـطه ـبا ـلـبـنان و ـمـساله فـلـسـطـین ـهمچـنـین ـسورـیه را ـمتـهم کرده اـست
که به ـنـیروـهای ـمـخالف دوـلت اـنتـقاـلی ـعراق اـجازه ـمی دـهد از ـخاک اـین کـشور ـبرای
د. ـبه رـغم اده کـنـن راق اـسـتـف وب زده» ـع اـطق «آـش ـن ود در ـم ات ـخ ان دـهی ـعـمـلـی ازـم ـس
اور ـته اـست، ـبه ـب ری صـورت گرـف ات وـسـیـعی که در حـول و حـوش ـقـتل حـرـی ـیـغ ـبـل ـت
ـشـماری از تـحلیل گران ـمـنطقه ـترور ـحرـیری قبل از ـهرچـیزی ـتامـین کـنـنده ی ـشرایـطی
ورـیه ـسـعی ـبه ار ـبه ـس ـش زاـیش ـف ا اـف د ـب واـنـن ـت راـئـیل ـب ریکا و اـس ال آن آـم اـست که در ـقـب

تحمیل شرایط خود به این کشور و در مرحله بعد به لبنان کنند. 
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کودتای نپال 
تالش باطل دربار برای عقیم کردن جنبش دموکراتیک! 

اـفت. ـی داـنی ـن اب چـن ازـت ری ـب راـس ای ـس اـنه ـه اه  نپال در رـس اه  پادـش ای 13 ـبـهـمن ـم کودـت
نـده ـتحـوالت ـست هـا” آـی ـی بـارزه” دربـار بـا “مـائـوـئ ـست که در پس ظـاهـر “ـم ـن ـیـقت اـی ـحـق
دـموکراـتیک در اـین کـشور که ـحزب کـموـنـیـست ـنـقش ـعـمده ای در آن ـبازی ـمی کـند، زـیر
رنگار ویژه ـنـشرـیه ا اـسـتـفاده از گزارش ـهای ـخـب ـعالـمت ـسـئوال رـفـته اـست.  در ـمـقاـله زـیر که ـب
ای نپال در وـنـیـست ـه ده اـست، ـنـقش پراـهـمـیت  کـم ار” ـتـهـیه ـش ورـنـینگ اـسـت رـقی و چپ “ـم ـمـت

تحوالت بغرنج  تاریخ معاصر کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
****

زـماـنی که پادـشاه ـجـیاـنـندرا ـبرای ـسرکوب دـموکراـسی پارـلـماـنی، ـنـیروـهای ـنـظاـمیاش را به
ـخـیاـباـنـهای نپال ـفرـسـتاد چـنـین ـبه ـنـظر رـسـید که او از  اـین دکـترـین ـماـئو ـتـسه ـتونگ که   ـقدرت

سیاسی از لوله تفنگ پدید می آید  پیروی می کند.
ده ود که احـزاب ـعـم وی او اـین ـب اـمی از ـس ـظ راری حکوـمت ـن رـق رای ـب ری ـب اـه دـلـیل ـظ
پارـلـمان ـتواـناـیی ـمـقابـله ـبا رـشد ـشورـشـیان ـماـئوـیـسـتی را ـندارـند. اـلـبته چـنـین ـبرـخوردی دـلـیل ـهای
یکاری، سـوادی، ـب ـی تـرده، ـب مـان ـفقـر گـس ـسـتی در کشـوررا که ـه اـصـلی اـین شـورش مـائـوـی
ـسوءتـغذـیه و ـعـقب ـماـندگی اـقـتـصادی در ـجاـمعه ای که در اـثر اـختالف ـهای نژادی و ـطبـقاـتی
در ـحال گـسـستگی اـست ـنادـیده ـمی گـیرد. ـبر اـساس یکی از آـمارـهای اـخـیر، 71%  از ـسرـماـیه
ـنهـا 3/7%  از رار دارد و ـت ان اـین ـشهـر ـق ار 12%  از سـاکـن ـی ـت ـتـخت نپال) در اـخ دو (پاـی مـاـن کاـت
ود. درحـدود ور ـمی ـش ای کـش واده ـه رـین خـاـن رـت ـی ای 20%  از ـفـق ازـه ـی د ـمـلی صـرف ـن درآـم
80درـصد ـجـمـعـیت کـشور ـبا ـحـقوـقی ـمـعادل یک ـلـیره اـسـترـلـینگ در روز زـندگی ـمی کـنـند. ـبه
واـهی ا ـلـجاـجت و ـخودـخ از را که ـب اـیل ـطـبـقه ـمـمـت دم ـتـم د ـع اـی اـتی ـب اـحش ـطـبـق اـین اـخـتالف ـف
ـمـخاـلف ـهرگونه ـساـخـتار دـموکراـتیک که ـمی ـتواـند تـغـیـیرات اـجـتـماـعی را ـبه شکل ـصـلح آـمـیز
ـممکن ـسازد، اـفزود. مـخاـلـفت ـخاـنواده ـسـلـطـنـتی و رـقـیـبان اـشراـفی آن ـبا دـموکراـسی ـبـغـیر از 14
ـسال اـخـیر و ـبـطور ـمـتـناوب، گره اـصـلی ـسـیاـسی در اـین کـشور ـهـیـماـلـیاـیی در ـسده گذـشـته ـبوده
اـست. در ابـتدای ـسده ـبـیسـتم، پادـشاه نپال ـقدرت ـبـسـیار مـحدودی داـشت. به ـجاـیش، ـقومی ـبـنام
ال ور را اداره ـمی کرد.  در اواـیل ـس ود کـش ود در آورده ـب ار ـخ اس که دوـلت را ـبه اـنـحـص راـن
1951، پس از آن که حکوـمت راـناس ـتوـسط ـتـظاـهرات ـمردـمی ـسرنگون ـشد یک حکوـمت
درت زودی ـق ا او ـب د. اـم أـسـیس ـش ر ـبیکرام» ـت ـی ووان ـب ـبـه رـی اـهی «ـت ا پادـش روـطه ـب ـش ـطـنـتی ـم ـسـل
ا ال 1960 ـب درا»،  در ـس اـهـن اه «ـم ـشـین او، ـش اـن رای ـخود اـخـتـصاص داد. پـسر و ـج ـشـتری  را ـب ـبـی
راـهم کرد.  در رای ـخود ـف اـسی ـقدرت ـبـیـشـتری را ـب اـلـیت اـحزاب ـسـی اـنـحالل پارـلـمان و ـمـنع ـفـع
رـحزـبی ر اـساس آن یک ـنـظام ـشوراـیی ـغـی اـنون اـساـسی ـجدـیدی ـتدوـین ـشد و ـب ـسال 1962 ـق

بنام «پانچایات» به وجود آمد که پادشاه تنها قدرت حاکم بود.
اره ـبه دـلـیل روـبرو در ـسال 1990، حکوـمت ـسـلـطـنـتی ـتـحت رـهـبری پادـشاه «ـبـیرـندرا»  دوـب
اـسی ـتن درداد.  اکـثر ا یک ـجـنـبش وـسـیع ـطرـفدار دـموکراـسی ـبه اـنـجام اـصالـحات ـسـی ـشدن ـب
ـمـفـسران ـغرـبی، پـیداـیش اـین ـجـنـبش ـماـئوـیـسـتی ـبیگاـنه  آـشوبگرا را ـبازگـشـتی ـبه گذـشـته ـتـفـسـیر
ـمی کـنـند و ـنه ـظـهور دوـباره اـسـتـبداد ـقرون وـسـطاـیی و اـسـتـثـمار ـصد ـساـله را. اـما ـتارـیخ ـجـنـبش

کمونیستی کشور با مبارزه علیه استبداد سلطنتی و اشرافیت فئودالی گره خورده است.
ـحزب کـموـنـیـست نپال در آوریل ـسال 1949 در اوج ـخـیزش ـتوده ای که  در ـفورـیه ـسال
ای ای نپال پس از کودـت ـسـتـه ـی وـن د. کـم أـسـیس گردـی د، ـت اـمـی دودی اـنـج روزی ـمـح 1951 ـبه پـی
«ـماـهـندرا» در ـسال 62-1960 به ـفـعاـلـیت زـیرزـمـیـنی راـنده ـشدـند و ـبا ـبروز اـختالف ـهای چـین و
ا ده ای از آـنـه د. ـبـخش ـعـم ـشـعاب دـست زدـن دـین اـن ر دـهه ی 1960 ـبه چـن راـس وروی، در ـس ـش
أـثـیر اـنـقالب ـفرـهنگی چـین و ـجـنـبش ـبه اـصـطالح ـناکـساالـیت در ـهـند ـقرار گرـفـتـند. در ـتـحت ـت

ر ـتعـدادی از سـال هـای دـهه 1970 اـین دو ـجـنـبش مـاورای چپ ـب
گروه ـهای ـجدا ـشده از کـموـنـیـست ـهای نپال ـتأـثـیر ـفراواـنی داـشـتـند.
در اواـخر ـسال ـهای 1970 روـند وـحدت دوـباره ی کـموـنـیـست ـها ـبا
ـست نپال ـی ـتن چـنـد گروه از ـهـواداران چـین ـبه ـحـزب کـمـوـن پـیـوـس
(ـمارکـسـیـست-ـلـنـیـنـیـست) در ـسال 1978  ـشروع ـشد. در ـسراـسر دـهه
ی ـبـعدی کـموـنـیـست ـها ـنـقش ـبه ـمراـتب ـمـهـمـتری را در ـجـنـبش ـمـلی
اه ری ـش ات» ـبه رـهـب ام «پانچـی ـظ ر ـضد ـن وکراـسی و ـب ای دـم رای اـحـی ـب

«بیرندرا» جانشین «ماهندرا» ایفا کردند.
اـمل ال 1990 یک ـجـبـهه ی ـمـتـحد چپ ـش در دوره ـمـنـتـهی ـبه ـس
ـست نپال وـنـی ور آن ـحزب کـم د که ـمـح شکـیل گردـی ـهـفت ـحزب ـت
ود. پـنج ـحزب دیگر ـست) CPN (ML-) ـب ـنـی ـی ـن ارکـسـیـست - ـل (ـم
اده اـمی ـخود اـسـتـف وـنـیـست نپال در اـس وان ـحزب کـم اـین ـجـبـهه از ـعـن
نـام حـزب ور ـب زرگتـر از گروه مـزـب د. یکی از احـزاب ـب ـمی کردـن
وـسـتن ـبه ا پـی ارکـسـیـست)، CPN(Marxist) ـب وـنـیـست نپال (ـم کـم
ـحزب کـموـنـیـست نپال (ـمارکـسـیـست - ـلـنـیـنـیـست)، ـحزب کـموـنـیـست

نپال (مارکسیست-لنینیست واحد) را تشکیل دادند.
ـنه چپ در وـین در کشـور، گزـی اـسی ـن ـی ضـای ـس ا گشـاـیش ـف ـب
حالی که به یکی از نیروهای تعیین کننده تبدیل می شد با مخالفت
ـشدـید ـسـلـطـنت ـطـلـبان، ـنـظاـمـیان پـشـتـیـبان آـنـها و ـنـیروی ـسـیاـسی ـمـسـلط
ـیـعـنی ـحزب کنگره نپال (NCP) روـبرو گردـید. ـحزب کنگره نپال
ار گرـفت. ا را در اـخـتـی ر دوـلت ـه ال اکـث رـهه ـبه ـمدت 14 ـس در اـین ـب
ـسـت نپال ـی ی حــزب کمــوـن مــاـن پس از اـعالم دمــوکراسـی پارـل
رـنده ـبرای ـتـصاـحب ارکـسـیـست  ـلـنـیـنـیـست واـحد) دوـمـین ـحزب ـب (ـم
وـیه 1991 شـد. اـین ات ژاـن ـتخـاـب کرـسی هـای هـر دو ـمـجـلس در اـن
ـحزب پس از پـیروزی در اـنـتـخاـبات ـمـیان دوره ای و کـسب ـبـیـشـترـین
ـتـرـیـا کرـسی ـهـای ـمـجلـس دراواـخـر ـسـال 1994، ـبـا ـحـزب «راـس
د ا پس از چـن شکـیل داد. اـم را» (RPP) یک دوـلت اـقـلـیت ـت ـت اـن پراـی
ا کمک ـحزب کنگره نپال اـین دوـلت را ـساـقط اه ـسـلـطـنت ـطـلـبان ـب ـم
ری حـزب ـتالـفی ـبه رـهـب درا»  یک دوـلت اـئ ـن اـن اه «ـجـی د. پادـش کردـن

گنکره نپال بر سر کار نهاد. 
ـتالـفی در سـال 1997 سـرنگون شـد و زمـاـنی که اـین دوـلت اـئ
پادـشاه از ـبرگزاری اـنتـخاـبات ـجـلوگـیری کرد ـحزب کـموـنـیـست نپال
ا ـحزب RPP یک راه ـب اره ـهـم ـنـیـنـیـست واـحد) دوـب ارکـسـیـست  ـل (ـم
ـست نپال ـی ـشـار ـحـزب کـمـوـن شکـیل داد. ـتـحت ـف ـتالـفی ـت دوـلت اـئ
(ـمارکـسیـست  لـنیـنیـست واـحد) انتـخاـبات عقب اـفـتاده ـبرگزار گردـید.
رای ـحزب ـشد. اـین ردم ـب اـنی وـسـیع ـم انگر پـشـتـیـب اـی اـبات ـنـم اـین اـنـتـخ
اـحـیه در ر و ـن ا، ـشـه ای روـسـت وراـه ا را در ـش ـحزب 51/2%  کرـسی ـه
ـتـخـاـبـات ـمـقـایــسه ـبـا 26/28% در ـسـال 1992 ـبـدـست آورد. در اـن
ـسراـسری ـسال 1999، اـین ـحزب 31%  آرا راـبه ـخود ـتـخـصـیص داد.
ـبـری ـحـزب ـتی ـبه رـه وـلی ـتـوـسط یک اـتـحـاد اـحـزاب دـست راـس
زل از زـل د ـمـت دـی از ـهم اـئـتالف ـج اـفت. ـب ـی کنگره نپال ـبه دوـلت راه ـن
آب درآـمد.  پس از ـقتل پادـشاه ـبـیرـندرا و دیگر اـعـضای ـخاـنواده ی
ـسـلـطـنـتی ـتوـسط ـشاـهزاده ای پرـیـشانـحال ـبـنام «دیپـندرا»، «ـجـیاـنـندرا» به
ا دمکراـسی ـمـعروف ـبود. در ـشاـنده ـشد. او در ـمـخاـلـفت ـب پادـشاـهی ـن
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