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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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ـان و ـای آشکار و ـنـه ـورـه ـاـن ـا  ـم ـته ـه پس از ـهـف
مـعامالت پـشت پرده  محـمود احـمدی نژاد کاـبینه ـخود
را  به مـجـلس ـشورای اسالـمی ـمـعرـفی کرد. ـهـمان ـطور
اـمه ـمردم» اـشاره کرده که ـما در ـشـماره ـهای پـیـشـین  «ـن
ـبودـیم ـترکـیب و اـعـضای اـین کاـبـینه ـنـباـید ـبرای ـمردم و
د. از اـش ز ـب رانگـی ا ـتـعـجب ـب ور ـم اـسی کـش ای ـسـی روـه ـنـی
اح ـصـب رـیه پردازش ـم ـظ وری که ـن دوـلت رـئـیس ـجـمـه
ـیزدی اـست و ـبا دـخاـلت ـمـسـتقـیم و گـسـترده اـنـصار وـلی
اـیی از ـسـیج و ـبـخش ـه ای سپاه، ـب روـه ـی ـفـقـیه از ـجـمـله ـن
ن ی روی کار آـمـده اـست ـجـز اـی ـظـاـم ـت ـیـروـهـای اـن ـن
ـترکـیب  اـنـتـظار دیگری ـنـمی رـفت. اعالم اـساـمی کاـبـینه
ا عکس اـلـعـمل وـسـیع داـخـلی و ـخارـجی اـحـمدی نژاد ـب

روبه رو شد. 
ـنه ـی د را کاـب ـته جـدـی ـی سـران خـارـجی کاـب ر ـمـف اکـث
ی ـتی ـمـعـرـف ـن تگرا و ـس ـظه کاران راـس نگان ـمـحـاـف ـمـاـی ـن
د ـتالش دـی ـیـنه ـج د که کاـب د  و پـیش ـبـیـنی کردـن ودـن ـنـم
ـشت سـال ای  ـه اـست ـه اری از ـسـی ـسـی د کرد ـب خـواـه
ـیـر دـهـد. اـعالم دوـلت ـی ـغ ـمی را ـت ـته دوـلت ـخـاـت گذـش
رـتـجـعی ـهمچون اری ـم رگـم ا آن ـب ان ـب زـم د و ـهـم دـی ـج
الریـجانی ـبه دبـیری ـشورای امـنیت ـملی، به ـجای ـحـسن
روـحاـنی، و ـهمچـنـین ـتـشدـید ـبـحران در رواـبط ـخارـجی
اـمه رـن ر ـسر ـب ا آژاـنس ـبـین اـلـمـلـلی ـب ـجـمـهوری اـسالـمی ـب
اـنی و ز الرـیـج ان ـتـحریک آـمـی ران و ـسـخـن ـسـته ای اـی ـه
ـنه  و در ـی ن زـم م در اـی مــاری از ســرکردگان رژـی ـش
ـمـقاـبل آن عکس اـلـعـمل کـشورـهای اروپاـیی و  ـتـهدـید

ر اده از ـنـیروی ـنـظاـمی ـب اره امکان اـسـتـف ـجورج ـبوش درـب
ـضد اـیران، کـشور ـما را ـبا چاـلش ـهای ـبـیـشـتری رو ـبه رو
کرده اـست. عکس اـلـعـمل ـتـند و تـحریک آـمـیز اـیران در
راِ ی آرام کردن ای اروپاـیی ـب اد کشـورـه ـشـنـه اـبل پـی ـمـق
ای روـه ـی دی ـن ای ـج ـمـلـلی نگراـنی ـه ـشـنج  ـبـین اـل ـت و ـم ـج
ـته اـست. ـطـقه و ـجـهـان را ـبـرانگـیـخ ـن ـصـلح دوـست در ـم
رـین و ای ـتـنش آـف اـست ـه دـیـهی اـست  که اـتخـاذ ـسـی ـب
ـماـجراـجوـیانه تـنـها  به نفع ـمـنافع دراز ـمدت امپرـیاـلـیسم در
مـنطقه است که ـبرای ـحـضور نـظامی داـیم خود در ـخلیج
ـفارس ـبه دـنـبال ـبـهاـنه ـمی گردد.  در ـهـمـین ـهـفـته روزـناـمه
اه، 11 رداد ـم ـبه 21 ـم ـشـن ان «گاردـین» (پـنـج ـسی زـب ـی انگـل
مـاـتیک خـود، یـون مک- یـر دیپـل اوت) از قـول سـردـب
ـسـبت ـبه ران ـن ان در ـتـه ـسـت ارت انگـل وـشت ـسـف اسکـیل، ـن
ران دت ـبه دوـلت اـی راق ـبه ـش ران ـبه ـع اچاق اـسـلـحه اـی ـق
ـمـین گزارش داـنلـد تـراض کرده اـست. بـر اسـاس ـه اـع
راـنی ـهـفـته ز در ـسـخـن ریکا، ـنـی ارـجه آـم ر ـخ د، وزـی ـسـفـل راـم
طـرح کرده ران ـم شـدار دادن ـبه اـی ر خـود ـضـمن ـه اـخـی
دی أـله ـج ـس راق ـبه ـم ران در ـع ای اـی اـلت ـه اـست که دـخ
ـبرای دوـلت ـعراق و ـنـیروـهای آـمریکاـیی و متـحدان آـنان
ر ا ـتوـجه ـبه ـتـهدـیدات اـخـی در ـعراق ـتـبدـیل ـشده اـست. ـب
ـین حـوادث و مـوـضع ر ضـد ایـران از کنـار چـن بـوش ـب
اـید چـنـین اـنی گذـشت و ـب وان ـبه آـس اـیی ـنـمی ـت گـیری ـه
ـنـده اـیـران و ـتـحـوالـتی را ـبـا نگراـنی ـجـدی درـبـاره آـی

خطراتی که آن را می تواند تهدید کند دنبال کرد.

اطالعیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران

درباره حوادث اخیر کردستان
ـیـر ـشـاـهـد ـیـورش ـته ـهـای اـخ ـتـان اـیـران در ـهـف کردـس
ـرای ـیه ـب م والـیت ـفـق ـزدوران ـمــسـلح رژـی ـرکوبگراـنه  ـم ـس
ردم اـنه ـم ـب ای ـحق ـطـل راض ـه وـنـین اـعـت رکوب ـخـشن و ـخ ـس
ای راض ـه وده اـست. اـعـت اگون  اـین ـخـطه  ـب ای گوـن رـه ـشـه
وـیه، ر، اـشـن ـشـه راـن ردـشت، پـی اد، ـس اـب دج، ـمـه ردـمی در ـسـنـت ـم
ا در ـسـطح ازه ـه ـسـتن ـمـغ ازار و ـب اـنه،  ـتـعـطـیـلى ـب دره و ـب واـن دـی
اـطع رـیت ـق د اکـث دـی ار ـش زـج اردیگر اـن ای ـمـخـتـلف ـب ر ـه ـشـه
د ـسـتم دـی ـش ا و ـت داـلـتی ـه ان را از اداـمه ـبی ـع ردم کردـسـت ـم
شـان ـمی دهـد. حـزب ر ضـد ـخـلق کرد ـن اـتی - ـمـلی ـب ـبـق ـط
ان، در آـخرـین اـطالـعـیه ـخود، ـمورخ 20 دـموکرات کردـسـت
ـمرداد ماه، ـضمن اشاره به اداـمه نا آرامی ـها و اعتراض ـهای

رش ـسـبت ـبه گـسـت ران رژـیم ـن د ـس دـی ردـمی از نگراـنی ـش ـم
اآراـمی ـها ـبه دیگر ـشـهرـها و اـسـتان ـهای کـشور ـخـبر داد. ـن
ـان ـیـورش ـاگون در ـجـرـی ـر اـسـاس گزارش ـهـای گوـن ـب
ردم راـضی ـم ای اـعـت رکت ـه اع ـبه ـح ـسـلح ارـتـج زدوران ـم ـم
ا ـتن دـه ا زـخـمی و ـص داـقل ـسه ـتن کـشـته، ده ـه ون ـح اکـن ـت
م ـشــده اـنــد. ـجه گاه ـهــای رژـی ه شکـن دسـتگـیــر و رواـن
ـسرکوب مبارزات حق ـطلبانه ـمردم کردسـتان و نمایـندگان
ـیه م والـیت ـفـق ـیـات رژـی ـازه ای در ـح ـاـسی آن اـمـر ـت ـی ـس
روزی اـنـقالب ـبـهـمن ـنـیـست. از ـهـمان ـسال ـهای ـنـخـست پـی

ـشروع ـبه ـکار ـنـماـیـنده واپس گراـیان در
ـته رخ ا ـیک رـش اـست ـجـمهـوری ـب ام رـی ـمـق
دادـهای ـبـسـیار پٌراـهـمـیت ـتوام گردـیده اـست.
اـبی ـحوادث چـند ـهـفـته گذـشـته، ـمی در ارزـی
ـباـید به اـین رخ دادـها، ـسـمت و ـسوی آنـها و
ـوـجه ویژه ای ـدآـمـدن آن، ـت ـیـز ـعـلل پدـی ـن

تحقق عدالت اجتماعی
با کدام برنامه؟!
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مبذول داشت. ـمیهن ما، ـبا آغاز فعاـلیت رییس جمـهوری جدـید، بیش
ا ـخـطرات ـجدی و پـیش ـبـیـنی ـنـشده روـبرو ـشده از ـهر زـمان دیگری ـب
رـصه داـخـلی و ـبـین وان در دو ـع اع را ـمی ـت رد اـصـلی ارـتـج اـست. راـهـب
اـلـملـلی ـکه، ـخود ـنـتـیجه ـحـضور ـجـناح ذوب در والـیت در کـلـیه ارگان
ی رـیـنی ـبه خـوـب هـای اـصـلی حـاـکـمـیت اـست، در ـتـنش و ـبحـران آـف
اـمه ا ـیک ـبرـن ـمـشاـهده کرد. در ـعرـصه ـبـین اـلـمـلـلی، رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب
ار ـخـطرـناک دـست زده ـسـی ـحـساب ـشده و دـقـیق، ـبه ـیک ـتـنش زاـیی ـب
از ور اروپاـیی و اـعالم آـغ ا ـسه ـکـش رات ـب ذاـک وـقف رـسـمی ـم اـست.  ـت
ادـیه اروپا ـبه ادات اـتـح ـشـنـه ان و رد پـی ـسـته ای اـصـفـه ز ـه رـک اـلـیت ـم ـفـع
اک رـن ـط اده ـخ وق اـلـع از ـیک راه دشـوار و ـف وری اـسالـمی، آـغ ـجـمـه

برای میهن ماست.
داً ـبه آن داـمن ـمی ـسـته ای ـکه رژـیم ـعـم اـمه ـه رـن ر ـب ر ـس ال ـب ـجـنـج
ان ـمی رـتـجـع دارد. ـم ا ـن رـیـک ر اروپا و آـم راـب ور در ـب اـن د، ـهدـفی ـجز ـم زـن
رـیکـا ا اروپا و آـم ری در رواـبط ـب ـسـی ش، وارد ـم ا اـیجـاد ـتـن د ـب وـشـن ـک
از ازدـهی و اـمـتـی داـمات ـمـعـین اـمـتـی ـسـله اـق ا ـیک ـسـل د، ـکه ـطی آن ـب وـن ـش
رای ـحـفظ حـاـکـمـیت و ـضـمـین الزم را ـب ا ـت ـتن، سـراـنجـام از آـنـه گرـف

امنیت داخلی خود بگیرند. 
د واـن والـنه ـمی ـت ـسـئ ر ـم رـناک و ـغـی ازی ـخـط روـشن اـست که اـین ـب
ـعواـقب ـجدی و ـفاـجـعه ـباری ـبرای ـمـناـفع ـمـلی ـمـیـهن ـما ـبه ـهـمراه داـشـته
ـباـشد. ـبرگزاری   ـهـماـیش «ـفن آوری ـهـسـته ای اـیران، ـنـماد اراده ـمـلی» 
ا پاـیان ـکار دوـلت ـخاـتـمی ـبود، در ـهـمـین راـسـتا ـصورت ـکه ـهـمزـمان ـب
گرـفت. ـسـخـنان ـبرـخی از چـهره ـهای اـصـلی اـین ـهـماـیش ـخود گوـیای
رـیـنی در اـین زـمـیـنه اـست. درـهـماـیش آـماج ـهای ارـتـجاع از ـبـحران آـف
ـمذـکور ـمـحـمد ـجواد الرـیـجاـنی دـبـیر ـجدـید ـشورای اـمـنـیت ـمـلی  و از
ا ـصراـحت اـعالم داـشت:  «اروپاـیی ـنـظرـیه پردازان درـجه اول ارـتـجاع ـب
د. » وی ـتصـرـیح کرد، ره ـکـنـن ذاـک اره اـتم ـم ا درـب ا ـم د ـب دارـن ا ـحق ـن ـه
ده اـست. » الرـیجـاـنی در ون ـش دـف رده و ـم دی ـم ده NPT ـسـن اـه «ـمـع
ا ـغرب و آژاـنس ا ـب ـشه ـم اـق ود گـفت:  «ـمـن ان ـخ ـبـخش دیگری از ـسـخـن
درـباره ـتوـلـید سالح اـتـمی ـبود، ـنه دـسـترـسی ـبه چرخه ـسوـخت و اـنرژی
ا ـسه ا ـم ود، اـم ان ـمـلل ـب ازـم ا ـس ره ـم ذاـک رف ـم اً ـط اـس ـسـته ای . . . اـس ـه
ـکـشور اروپاـیی را ـکه وـحـشی ـترـین ـعـناـصر ـتـمدن ـبـشری ـهـسـتـند ـطرف

مذاکره برای تامین منافع ملی مان قراردادیم.»
اع و اـبق وزارت دـف اون ـس رـضا اـکـبری ـمـع ان، ـعـلـی راـن از دیگر ـسـخـن
پـشـتـیـباـنی ـنـیروـهای ـمـسـلح در اـمور راـهـبردی و رواـبط ـخارـجی ـبود، او
ـمـتذـکر ـشد:  «ـمشکل ـما در بحث ـهسته ای ـنداـشتن اـندـیشه ـناب انقالب
ای اـلـیت ـه وضـوع ـفـع وده اـست. . . ـم وزه اـمـنـیت ـمـلی ـب اـسالـمی در ـح
ـهـسته ای ـبراـساس ـمـنافع مـلی، ـموـضوع چگونه ـبودن ـما ـنـیـست ـموـضوع
وـکـلی چـهره رـسوای ا ـنـبودن ـماـست.» پـیش از اـین ـنـیز اـحـمد ـت ـبودن ـی
ارـتـجاع که اـکـنون رـیـیس ـمرـکز پژوـهش ـهای ـمجـلس ـشورای اسالـمی
اـست ـخاـطرـنـشان ـساـخـته ـبود:  «ـبا ـتـصـمـیـمی ـکه در روزـهای آـتی گرـفـته
ـخواـهد ـشد، ـسرـنوـشت ـمـلت اـیران رـقم ـخواـهد ـخورد. » به اـین ـترـتـیب
ـسـته ای از اـمه ـه رـن ون ـب راـم ا پـی وـغ ال و ـغ ار وـجـنـج روـشن اـست که ـج

مرکزی معین و شناخته شده آغاز و سازماندهی شده است.
اع در وـیی ارـتـج راـج اـج ا ـبه واـسـطه اـین ـم ر، ـمـیـهن ـم اـض ال ـح درـح

ده ـبه ـشورای رارگرـفـته و اـحـتـمال ارـجاع پروـن ده ـق وـضـعـیـتی نگران ـکـنـن
امـنـیت ـسازـمان ملل و ـتـصوـیب ـبرـخی تـحرـیم ـها که ـبرگٌرده ـمردم اـیران
ار ـسـی اـنه ـحال ـسنگـیـنی ـخواـهدـکرد، ـب ـبویژه زـحـمـتـکـشان و ـقـشرـهای ـمـی
ط ـمکـش درـعـرـصه رواـب نـش و کــش ن ـت ـجـدی اـست. ـبه ـمـوازات اـی
ـخارجی، در صحنه داخـلی نیز ارتـجاع اقداـمات مختلفی را ـسازمان داد
ر گـنـجی، و ـهمچـنـین ا اـکـب ار ـب اـسی و ـنوع رـفـت ان ـسـی داـنـی که  ـفـشار ـبه زـن
بـیانیه تـهدـیدآمـیز چـماـقداران رژیم ـتحت عـنوان انـصار ـحزب اهللا که در
ـاق ـای ـنـف ـودگی ـه ـان پاالـیـش اـنـقالب از آـل ـده   زـم آن اـعالم گردـی
اـساـیی ـفرارـسـیده،ـیاران ـحزب اهللا در ـسراـسر ـکـشور ـعواـمل ـنـفاق را ـشـن
ـکـنـند  ، از ـجـمـله آـنان اـست. ـبه ـنـظر ـمی رـسد که اـین اـقداـمات ـتـحریک
آمـیز به سمت بیش از پیش نـظامی- انتظامی کردن حـیات کشور است
ن ـیـات و اـهـداف ـخـود ـبـرـسـد. اـی که در زـیـر چـتـر آن  ارـتـجـاع ـبه ـن
ـطه ا ـنـق ـنـه ان ـکه ـت رد واپس گراـی ـشی از راـهـب وان ـبـخ ات را ـمی ـت داـم اـق

قوت آنها سرکوب و خفقان می باشد، ارزیابی کرد.     
ان ارگان رـسـمی ـشـکـنـجه گران رژـیم اـمه ـکـیـه درـهـمـین زـمـیـنه روزـن
در ـیادداـشت روز ـخود به ـتارـیخ سه ـشـنـبه 18 ـمردادـماه ـنوـشته ـبود:  «اـین
اـبـیـنه ـجدـید چـیده ـمی ـشود، در واـقع زـمان ـحـساس ـتـعـیـین ا ـکه ـک روزـه

مقصد و ریل گذاری است. این فرصت را باید غنیمت شمرد.»
ارـتـجاع ـتالش ـخواـهد ـکرد ـتا ـبا اـیـجاد ـشراـیط ـمـناـسب و ـبا اـسـتـفاده
روهـای ـی ضـاـیی از ـجـمـله ـن وـنی» و ـق اـن ـتی، «ـق د دوـل زارهـای جـدـی از اـب
اـجـتـماـعی ـخـصوـصاً ـجـنـبش داـنشـجوـیی را زـیرـفـشارـقرار دـهد، ـمـطـبوـعات
را ـبـیش از گذـشـته ـتـحت ـکـنـترل و ـمـجـموـعه ـنـیروـهای ـمـخاـلف ـخود را

تحت پیگرد و فشار بیش از پیش قراردهد. 
ـیت ارـتجـاع ـکه ـخبـرآن روزهـای ـبه هـای ـفعـاـل ـن ـیـکی دیگر از ـج
ر ـی ـی دا کرد، طـرح ـتـغ ـته در رسـاـنه هـای گروـهی کشـور درج پـی گذـش
ا اـعالم رگزاری ـه وری اـسالـمی اـست. ـخـب وـنی ـجـمـه اـسی ـکـن ون اـس اـن ـق
داـشـتـند، گروـهی از ـنـماـیـندگان رژـیم در ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی ـبرای
ـبازنگری در ـقاـنون اـساـسی پـیشـنـهاداتی را به ـخاـمنه ای داده اـند و به اـین
ـمـنـظور در ـحال ـجمع آوری اـمـضاء ـهـستـند. عـلت اـین اـمر را، ـنـمایـندگان
اگون از رهـای گوـن ـسـی ری از ـتـف شگـی ای پـی داـمی در راـسـت ارـتجـاع، اـق
رح ای ـط د. ـیـکی از ـهدف ـه رده اـن ر ـک اـسی ذـک ون اـس اـن واد ـق رـخی ـم ـب
ص ـشـخـی یـر ضـرورشـدن ـمـجـمع ـت ـیت، ـغ مـذکـور، در صـورت مـوـفـق
اد درگـیری ـهای وـبه ـخود ـبه اـبـع ود، ـکه اـین اـمر ـبه ـن ـمـصـلـحت ـخواـهدـب
درون حکومتی خواهد افزود. در روزهای آینده باید در انتظار روشن
رـصه داـخـلی اـشـیم. درـع اع ـب دی ارـتـج ای ـبـع اـمه ـه رـن ا و ـب رح ـه دن ـط ـش
ـمـکن ـبه ـبالً اشـاره شـد واپس گرایـان ـبه هـر ـشـکل ـم مـانگوـنه ـکه ـق ـه
ر و راگـی ـشـکـیل ـیک ـجـبـهه واـحد ـف ار ـت واـسـت اـیی ـکه ـخ روـه وـعه ـنـی ـمـجـم
ـمردـمی ـهـسـتـند، ـفـشار وارد ـخواـهـند آورد، ـتـهدـید، دـستگـیری، اـخـتالف
اـنداختن در ـمـیان این نـیروـها و نـیز تخرـیب و افـترازنی به شـخصیت ـها و

احزاب سیاسی دامنه وسیع به خود می گیرد.
یگاـنه راه مـقابـله ـبا اـین ـترـفـند ارتـجاع، ـهوـشـیاری و اتـحاد ـعمل ـهمه
وان ا اـتـحاد ـمی ـت ـمداـفـعان راـسـتـین آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی اـست.  ـب
ز از ـهـمـین واـقـعـیت اع ـنـی راس ارـتـج رداـشت، ـه ان ـب واـنع را از ـمـی ـهـمهٌ ـم

است.

ادامه  چرا ارتجاع در پی بحران آفرینی ...
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راـسم ـتـحـلـیف اـله دوـلت ـخاـتـمی ـم ان رـسـمی دوران ـهـشت ـس ا پاـی ـب
ات اـن ده ـجرـی اـیـن د، و ـنـم ـمـحـمود اـحـمدی نژاد، رـئـیس ـجـمـهوری ـجدـی
واپس گرا و ـسـرـکـوبگر در ـمـجلـس ـشـورای اـسالـمی ـبـرگزار ـشـد.
رـیـیس ـجمـهوری ـجدـید در ـسـخـنراـنی ـکه در ـمراـسم ـسوگـند اـیراد کرد
و ـباردیگر همچون دوران انتـخابات به ـمساله شـکاف ژرف طبـقاتی در
ـجاـمـعه اـمروز اـیران اـشاره ـکرد و ـبا ـتاـکـید، آـماج اـصـلی ـفـعاـلـیت ـهـیات
رارداد. وی از ـجـمـله ردم ـق ـشـتی ـم ـی ـشـکالت ـمـع ده را رـفع ـم ـن دوـلت آـی
اـمـین ـشـکالت و ـت د رـفع ـم اـی دـمت دوـلت ـب رـین ـخ د:  «ـمـهـمـت ادآورـش ـی

معیشت باشد.»
نگاـهی ـبه اوـضاع اـقـتـصادی ـکـشور، گوـیای اـیـنـست ـکه، ـمـیـهن ـما ـبا
ان ار ژرف در اـین ـعرـصه دـست ـبه گرـیـب ـسـی ار و ـب ام ـعـی ـیک ـبـحران ـتـم
اـست، ـکـلـیه آـمار و ارـقام و ـنـظرـیه ـهای ـکارـشـناـسان داـخـلی و ـخارـجی
ـبراـین واـقـعـیت گواـهی ـمی دـهد. چـندی پـیش در اوایل ـخرداد ـماه ـسال
ـجاری، در ـجرـیان ـمـیزگردی ـتـحت ـعـنوان   «اـقـتـصاد اـیران ـبه ـکـجا ـمی
رود؟  » آـمار ـجاـلب و در ـعـین ـحال ـتـکان دـهـنده ای در زـمـیـنه وـضـعـیت
شگراـنه اـست. در اـین ا و اـف ار گوـی ـسـی د که ـب ور اراـیه ـش ادی کـش ـص اـقـت
ـمـیزگرد از ـجـمـله  ـعـنوان گردـید: « ـبر ـمـبـنای پاـیه واـحد ـسال 53، رـشد
ال دوم د و در 16 ـس ال اول ـمـنـفی 14 درـص ران در 13 ـس اـقـتصـادی اـی
د 78 درـصدی ـجـمـعـیت در وـجه ـبه رـش ا ـت وده و ـب د ـب دود 74 درـص ـح
همین مدت نتیجه می گیریم که درآمد هر ایرانی در حال حاضر تنها

1 درصد از سال 56 باالتر رفته است.» 
در گزارش خبرگزاری کار ایران- ایـلنا که جریان این میزگرد را
در ـتـارـیخ 3 ـخـردادـمـاه گزارش کرده سپس آـمـده اـست که : «رـشـد
ـبی اـست، ـبه اـی شـور از سـال 77  ـبه اـین طـرف دارای ـمـع صـادی ـک ـت اـق
ا ـبه رـج اـئم ـبه ذات و پا ـب د ـق ران ـیک رـش د اـقـتصـادی اـی ورـیـکه رـش ـط
دـلـیل واـبـستگی ـبه درآـمد ـنـفت ـمـحـسوب ـنـمی ـشود. . . رـشد اـقـتـصادی
زاـحم ـیـعـنی د، ـمـصرـفی و ـم وـل رـم اـشی از 3 ـبـخش اـقـتـصادی ـغـی ران ـن اـی
ر ان، اـکـث اـخـتـم اـیل اـست. . . . ـمـثالً ـبـخش ـس وـب ان و ـم اـخـتـم وـمـبـیل، ـس اـت
اـخـته ـمی ـشود. از 5 زاـیش ـقـیـمت ـس د اـف وـکس ـبه اـمـی ان ـهای ـل اـخـتـم ـس
ـهزار و 800 ـنـفری که وام ـساـخـتـمان درـیاـفت ـکرده اـند، 5 ـهزار و 600
ـنـفر ـقادر به ـباز پرداـخت اـین وام به دـلیل ـعدم رـعایت ـقدرت ـخرـید در

جامعه نیستند.»
ـشان ـمی ـشود:  «از ـبـعد رـن اـط ز گرد، ـخ در ـبـخش دیگری از اـین ـمـی
از اـنـقالب ـتاـکـنون ـقـیـمت ـها 147 ـبراـبر ـشده، ـکدام ـجاـمـعه ـمی ـتواـند ـبا

147 ـبراـبرـشدن ـقـیـمت ـها ـطی 25 ـسال ـبه بـقای ـخود اداـمه دـهد؟، ـتراـفـیک،
ده ون و 600 هـزار پروـن ـی ـیـل اـیه، وجـود 4 ـم اچاق، خـروج سـرـم اد، ـق ـی ـت اـع
د.»  اـین اـشـن ادل ـمی ـب ـتـع اـم اـمـعه ـن وـنه از ـیک ـج رـین ـنـم ری، ـمـهـمـت دادگـسـت
آـمارـهای ـتـکان دـهـنده ـتنـها گوـیای بـخـشی از اـنـبوه دـشواری ـهاـیی اـست که
ا آن روـبرو اـنه ـحال ـب ـمردم ـما ـبه ویژه ـتوده ـهای زـحـمـتـکش و ـقـشرـهای ـمـی

هستند.
ا ـبه ـن ال، ـب ـس اه اـم رداد ـم ر ـخ ا، در اواـخ ـسـن رگزاری اـی و، ـخـب از دیگرـس
اـمه سـوم تـوـسـعه، ـخط ـفقـر ـشهـری 250 رـن ـمـلکـرد ـب ظـارـتی ـع گزارش ـن
اـنه اـست. اـهـی ان ـم وـم زار ـت اـیی 150 ـه ر روـسـت اه و ـخط ـفـق ان در ـم وـم زارـت ـه
درایران اکنون بیش از 10 میلیون نفر درآمد 15 هزار تومانی تا 150 هزار
ارـیخ 31 ار دیگری ـکه در ـت د. ـطـبق آـم اه ) دارـن دت ـیک ـم اـنی (درـم وـم ـت
اه در اـسـتان ـهای ـخراـسان ـجـنوـبی، ـسـیـسـتان و اـفت، ـفـقر ـسـی ـتـیرـماه اـنـتـشار ـی
ویژه ـجـنوب اـین اـسـتان ) ـبـیداد ـمی ـکـند. ان، ـهرـمزگان، ـکرـمان (ـب ـبـلوچـسـت
اه چـندی پـیش اـعالم داـشت   ـحداـقل رزداـیی وزارت رـف ر ـفـق رـکل دـفـت دـی ـم

12 درصد کل جمعیت کشور نیازمند برنامه های فقرزدایی هستند .
ـمـعاون سـیاست گذاری و ـبرـنامه رـیزی وزـیر رـفاه و ـتامـین اـجتـماـعی در
ادآورشـد، ـبـیش از 3 درصـد ـجـمـعـیت صـاـحـبه ای ـی اه ـطی ـم رـم ـی اواخـر ـت
ـکـشور ـبرای ـتاـمـین ـهزـینه ـهای ـکـمرـشـکن درـمان و داروی ـخود، ـمـجـبور ـبه
ـفروش وـساـیل زـندگی ـمی ـشوـند. دراـثر ـفـقر و ـسـیه روزی، ـمـهاـجرت ـهای
گـسـترده از روـسـتاـها ـبه ـحاـشیه شـهرـها، ـمـشکالت و ـناـهـنـجاری ـهای ـبزرگی
ـسـکن و ـشـهـرسـازی در دوـلت پدـیـد آورده اـست.  بـرپاـیه آمـار وزـیـر ـم
محـمد ـخاـتـمی (دولت ـقبلی) درـحال ـحاـضر، یک ـهـشتم جمـعیت ـکـشور را
حاشیه نشیـنان تشکیل می دهند. به گفته وزـیر سابق مسکن،حاـشیه شهرها،
ار پاـیـین و ـبه ـسـی ا ـکـیـفـیت ـب راد ـکم درآـمد در ـمـحـیط ـهای ـب ـمرـکز ـتـجـمع اـف
از ـهم رش ـب ده گـسـت ـن راکـز در 10 سـال آـی وده اـست ـکه اـین ـم شـدت آـل
ری ون ـنـف ار 16 ـمـیـلـی وـنی ـبه آـم ار ـهـشت ـمـیـلـی اـفت از آـم واـهد ـی ری ـخ ـشـت ـی ـب

افزایش می یابد.
همه این مصایب و فقر سیاه، نتیجه ـمستقیم سیاست های رژیم والیت
د، دا ـمی ـکـن د پـی ر روزه رـش ره روزی ـکه ـه ـی وازات اـین ـت ـفـقـیه اـست. ـبه ـم
ای ان و الـیه ـه واده ـهای آـن اـن دگان رژـیم و ـخ اـمل گرداـنـن ده ای ـقـلـیل ـش ـع
اـنه ای دـست ـمی ـس د، ـبه ـثروت ـهای اـف رـتـبط ـهـسـتـن ان ـم ا آـن اـجـتـماـعی ـکه ـب

یابند.
گروـهی  از ـکارـشـناـسان اقـتـصادی  واـبـسته به رژـیم ـبا ارایه آـمار و ارـقام
رـیـبـنده، ـمدـعی رـشد و ـتوـسـعه ـبه ویژه در ـسال ـهای اـخـیر ـهـسـتـند  و ـیـکی ـف
از اـین ـنـشاـنه ـها و ـیا ـبـهـتر بگوـیـیم دالـیل رـشد و پـیـشرـفت را ورود واردات
اـلب اـتی ـمی داـنـند. اـلـبـته ـج االـهای ـلوـکس ـمـصرـفی و ـخدـم ـسـیل آـسای ـک
ـیه ـن ودی ـب اـب ده  ـن ای ـمصـرـفی از دالـیل ـعـم االـه ـنجـاـست ـکه واردات ـک اـی
ـتوـلـیدی ـکـشور  رـشد  ـبـیـکاری زـحـمـتـکـشان و در اـنـتـها ـبه ـسوی ـفـقر راـندن
ـمیـلـیون ـها ـخاـنواده زـحـمتکش اـست. ـخـبرگزاری اـیـسـنا در 29 ـتـیرـماه اـمـسال
در گزارـشی از ـقول گروـهی از اـساـتـید داـنشگاـهی ـنوـشت:   «درـحال ـحاـضر
رد ـکه در ـسبـد ر ـمی گـی صـرـفی، کـاالهـاـیی را درـب واردات کـاالهـای ـم
ـخاـنوارـها نـقـشی ـنداـشته و پی در پی ـفاـصله ـفـقـیر و ـغـنی را زـیاد ـمی ـکـند. . .
ا ـتوـجه ـبه ـقـیـمت ـباالی ـهر ـبـشـکه ـنـفت،اـیران از درآـمدـهای ـنـفـتی ـعـظـیـمی ـب
ـبرـخوردار اـست و تـجرـبه ـنـشان ـمی دـهد که ـبا اـفزاـیش درآـمدـهای نـفـتی در

کشور، واردات نیز افزایش می یابد. »
اره ـته  اـش اـف ار ـی ـش ـت راً اـن اری دیگر که  اـخـی ر آـم د ـبه 2  ـخـب اـی ـبـعالوه، ـب
اـمه ـکـیـهان در اواـیل ـمرداد ـماه از ـقول اداره ـکل گـمرک اـیران ـکرد. روزـن

تحقق عدالت اجتماعی با کدام
برنامه؟!

دست یابی به عدالت اجتماعی، رفع مشکالت و تامین معیشت توده
های مردم و فقر زدایی که اصلی ترین مدعیات دولت احمدی نژاد
را تشکیل می دهند، در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی
کنونی رژیم والیت فقیه امکان پذیر نیست؛ از این رو،طرح این

شعارها فقط با هدف فریب مردم و برای تامین منافع الیه های انگلی
جامعه و نهادهای وابسته به آنها، نظیر سپاه پاسداران، کمیته امداد

خمینی و بنیادهای غارتگر فعال در عرصه اقتصادی است !
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گزارش داد، در 4 ـماـهه ـنـخـست اـمـسال 6 ـمـیـلـیون و 12 ـهزار ـتن ـکاال ـبه
ارزش 2 ـمـیـلـیارد و 275 ـمـیـلـیون دالر ـصادر ـشده اـست و در ـمـقاـبل، ـطی
اال ـبه ارزش 11 زار و 400 ـتن ـک ون و 27 ـه ـیـلـی ران 10 ـم اه اـی ـهـمـین 4 ـم
ان ـساده و دـقـیق، ارد و 769 ـمـیـلـیون دالر واردات داـشـته اـست. ـبه ـبـی ـمـیـلـی
ـته و در ارد دالر صـادرات داـش ـی ـیـل زدـیک ـبه 3 ـم ران ـن در ـطی 4 مـاه اـی
ـمـقاـبل آن ـحدود 12 ـمـیـلـیارد دالر واردات داـشـته اـست. ـبی شک چـنـین
اـفع اـقـتـصاد ـمـلی کـشور د ـبه ـنـفع ـمـن واـن ادـلی ـنـمی ـت ا ـمـتـع ازرگاـنی ـن راز ـب ـت

باشد. 
اـبودی ـتدرـیـجی ـبـنـیه ا، ـن اـمد اـین روـند ـیـعـنی رـشد ـبی روـیه کاالـه پـی
ـنـفی آن در ـطـعی و ـم ر ـق ـی أـث صـاد دالـلی و ـت ـت د اـق دی کشـور و رـش ـی وـل ـت
ـضالت ا از ـجـمـله ـمـع ـیـهن ـم رـهنگی ـم صـادی  اـجـتمـاـعی و ـف ـت ات اـق ـحـی
ان ا آن دـست ـبخ گرـیـب ا ـب ـجدی ـیی اـست که ـنـسل ـهای آـیـنده کـشور ـم
ـخواهـند ـبود.  دبـیر ـشورای اصـناف کـشور در گفت و گو ـبا خـبرگزاری
اـیـسـنا ـبه ـتارـیخ 4 ـمرداد ـماه ـسال ـجاری در راـبطه ـبه ـهـمـین مـعضالت ـمی
گوـید: «ـسـیـسـتم اـقـتـصادی ـکـشور ـبه ـحدی ـتـنزل ـیاـفـته ـکه اگر ـکاـسب ـیا
ـتاـجری دـست به رـشوه، اـختالس و ارـتـشاء ـنزـند، نـمی ـتواـند ادامه ـحـیات
ان و واـن وـجب دوری ـج د ـم اـعی اـین روـن ـم ر اـجـت ـی اـث د. ـت اـقـتصـادی دـه
ادی ـشده اـست. . . اـسی اـخالـقی و اـعـتـق اـهـیم اـس اـمـعه از ـمـف ان ـج وـجواـن ـن
فساد اقتصادی ریشه در سپردن امتیازات کالن به گروه، باند خیریه ها،
ـبـنـیادـها و دـستگاه ـهای ـمـخـتـلف ـحاـکـمـیـتی دارد. » وی در ـجای دیگری
شـور ـبه ـتصـادی ـک ار اـق اـخـت اـنت ـبه ـس رـین ـخـی زرگـت د:  «ـب اره ـمی ـکـن اـش
ر ـشدن ـحـجم اوردن واـحدـهای ـکوچک و ـمـتوـسط و ـسرازـی ـحـساب ـنـی
اـبع و اـمـکاـنات ـبه ـسوی واـحدـهای ـبزرگ اـست ـکه ـسود ـعـظـیـمی از ـمـن

بسیاری از مسئوالن دولتی در این واحدها رقم خورده و می خورد. »
پرـسش اـساـسی در اـین راـبطه اـیـنـست ـکه عـلت ـهـمه اـین دـشواری ـها
ده و چرا و دن آن گردـی دآـم وـجب پدـی اـمه ـم رـن دام ـب در ـکجـاـست، ـک

چگونه؟ !
د و رشـد ـی وـل روپاـشی ـت وـنی و ـف ـبی ـشک ـعـلت واـقـعی ـبحـران ـکـن
ـسرـطانی ـبـخش ـخدـمات  ـنتـیجه پـیروی از دسـتورات صـندوق ـبین اـلملـلی
پول و ـباـنک ـجـهاـنی اـست ـکه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمـلزم ـتاـکـید ـمی ـکـنـیم،
اـعده ـشاـمل اـحـمدی نژاد و ـجـناح ـهای ـمـلزم ـبه اـجرای آن اـست، اـین ـق
ـهوادار او ـنـیز ـمی ـشود. ـهـمانگوـنه ـکه رـفـسـنـجاـنی و ـخاـتـمی ـمـجری اـین
دـسـتورات ـبودـند، اـیـنک اـحـمدی نژاد ـهم ـباـید ـبی چون و چرا گردن ـبه
اجرای آنـها بگذارد که البته خواهد گذاشت. مبنای عمل دولت جدید
ارم اـمه چـه رـن ـیه، ـب وـمـیت وـلی ـفـق ـم ـی دی نژاد و ـتـحت ـق ری اـحـم ـبه رـهـب
اوـتی دک ـتـف ا اـن ـشـین ـب ای پـی اـمه ـه رـن د ـب اـنـن اـمه ـم رـن وـسـعه اـست، اـین ـب ـت
راـمـین ورات و ـف ادی)، از ـجـمـله دـسـت ـی ـن اوت ـسـطـحی و ـنه ـجدی و ـب (ـتـف
ـنـهادـهای ـقدرـتـمـند ـسرـماـیه داری جـهاـنی، ـیـعـنی ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی پول

و بانک جهانی و نیز سازمان تجارت جهانی محسوب می گردند.
اـمه رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم ال، رـیـیس وـقت ـس ـس اه اـم رـم ر ـتـی در اواـخ
ا و ا از ـمالـقات ـه ـسـن رگزاری اـی ا ـخـب رـیزی در ـیک گـفتگوی ـتـفـصـیـلی ـب
ا اـحمـدی نژاد ـسـخت گـفت و در آن اـعالم داـشت، شـاورت خـود ـب ـم
ت ـتـار ـتـحـقق ـعـداـل ـمـدی نژاد ) ـخـواـس ـمـهـور ـجـدـیـد ( اـح یـس ـج رـی
اـجـتـماـعی ـطبق ـبرـنامه چـهارم ـتوسعه است. وی در اـین ـمـصاـحبه از ـجـمله
ـمی گوـید:  ـبرـناـمه چـهارم ـتوـسعه در راـسـتای رـسـیدن به ـعداـلت اـجـتـماـعی
اـست. اـین ـبرـنامه ـمی ـتواـند اـهداف و ـبرـنامه ـهای رـیـیس ـجمـهور ـمـنتـخب
را ـکه ـشـعار اصل آن ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـفـقر زداـیی اـست، ـمحـقق ـکـند.

اـمه چـهارم ـتـحـقق ـمی رـن . .. ـبه ـعـبارـتی ـعداـلت اـجـتـماـعی اـحـمدی نژاد ـطـبق ـب
یابد .

د اـی اـیی ـکه اـحـمدی نژاد ـمی ـب اـمه ـه رـن اـجرا ـنـیـست. آن ـب اـلـبـته اـین ـهـمه ـم
اـجرای آن را ـشـتاب ـبـخـشد و ـبـیش از گذـشـته ـمـناـفع الـیه ـهای مـعـیـنی از ـطـبـقه
ـسرـمایه داری اـیران را ـتاـمـین ـکـند، چـیزی ـجز دـسـتورات ـصـندوق ـبـین اـلـملـلی
ا دـست و د ـبه رـهـبری اـحـمدی نژاد در اـین راـبـطه ـب پول ـنـیـست. دوـلت ـجدـی
دل ـبازـتری ـعـمل ـخواـهد کرد. از آـنـجا ـکه اـین ـجـناح واپس گرا، در داـخل
ـبه ـتـشدـید ـخـفـقان و ـسرـکوب ـخواـهد پرداـخت، ـبرای ـتـخـفـیف ـفـشار وـکـنار
اـلـیـسم و زدو ـبـندـهای پـشت پرده، درزـمـیـنه اـقـتـصادی و ـشـتاب ا امپرـی آـمدن ـب
ار ـسـی اـنی،ـب اـیه داری ـجـه رـم اـمه ـهای ـمورد ـنـظر ـمـحاـفل ـس رـن دادن ـبه اـجرای ـب
ای اـمه دـنـی ـبـیش از دوـلت ـهای ـقـبـلی ـعـمل ـخواـهد ـکرد. دراـین راـبـطه، روزـن
اـقـتـصادی در ـتاریخ 15 ـمرداد ـماه، از ـقول ـخـبرگزاری ـهای بـین اـلملـلی چنـین
ـنوـشت:  «گـمانه زـنی ـهای ـغرـبی ـها درـباره آـیـنده ـصنـعت ـنـفت اـیران، ـسرـماـیه
د. . . ـن ـن ال ـمی ـک ـب ران را دـن اـسی اـی ـی گذاران خـارـجی ـبه دـقت ـتحـوالت ـس
اـنـشـین ـبیژن زنگـنه، راـنه ـمـنـتـظر ـج ـشرـکت ـهای ـنـفـتی ـخارـجی اـکـنون ـبی ـصـب
ان ـشرـکت ـهای ـنـفـتی اـعالم اـس ارـشـن د. . . ـیـکی از ـک ـسـتـن ران ـه ر ـنـفت اـی وزـی
داـشـته اـست، ـجای ـهیچ گوـنه نگراـنی ـبرای ـسرـماـیه گذاران ـخارـجی ـنـیـست.
ران ـمی از دارد، اـی ـی ارـجی ـهم ـن اـیه گذاران ـخ رـم دی نژاد ـبه ـس چراـکه اـحـم
اـشد. ـسـته ـب اـسان و ـمـتـخـصـصان داـخـلی واـب واـند ـبه ـکارـشـن ا ـنـمی ـت داـند ـکه ـتـنـه

ایران به سرمایه گذاران و کارشناسان خارجی هم نیازمند است. »
ـبر خالف ـهـمه ـمدـعـیات ـعوام ـفرـیـبانه اـحـمدی نژاد، دوـلت ـجدـید ـنـیز در
وی وـلی ـفـقـیه ای کالن اـقـتصـادی ـیی اـست که از ـس اـمه ـه رـن ری ـب ا ـمـج ـتـه اـن
اـست هـاـیی که در ـین و ـبه دوـلت اـبالغ ـمی شـود. اـین ـهمـان ـسـی ـی رژـیم ـتـع
اـنه ـب ا اسـاـمی و پوـشش هـای عـوام فـرـی ر ـبه دـفعـات و ـب ـی زده سـال اـخ شـاـن
ش وـته آزمـاـی دگی، عـداـلت اـسالـمی و ...) ـبه ـب ـمـله سـازـن اگون (از ـج گوـن
اـجـعه اـمروزـین ـجاـمـعه ـماـست که در گذاـشـته ـشده اـست و ـنـتـیـجه آن ـهـمـین ـف
ـین ـحـداـقل زـنـدگی تکش از ـتـأـم ـم ـسـان ـشـرـیف و زـح ـیـون ـهـا اـن ـیـل آن ـم
ا ـتوـجه ـبه اـین ـمـسأـله که اـحـمدی نژاد ـنـماـیـنده ـمـحروـمـند. نکـته دیگر اـینکه ـب
ا ـتـصور کرد اٌ ـب اـعدـت ـسرـماـیه داری ـتـجاری و انگـلی اـیران ـقـلـمداد ـمی ـشود ـق
ای وده ـه ر گرده ـت ار ـب ـش ـته و ـف اـف اـمـعه ژرـفش ـی اـتی در ـج ـبـق که  ـشکـاف ـط
اع در زـمـیـنه ای ارـتـج اـست ـه د ـسـی اـی د گردد. ـب دـی ـس روم ـبـیش از پـیش ـت ـمـح
ـعداـلت اـجـتـماـعی را پیگـیراـنه و ـبا ـهدف ـتـجـهـیز ـجـنـبش، اـفـشاء و رـسوا ـکرد.

ادامه  عدالت اجتماعی با کدام ...
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توطئه برای برای غیرقانونی کردن
احزاب کمونیست در اروپا

ن ی ـشـورای اروپا (Council of Europe اـی ـمـاـن ـمع پارـل ـمـج
مـاـنی ـهـمه ا و اـعضـای پارـل دگان دوـلت ـه ـن مـاـی ده  ـن رـن رگـی ـمـجـمع در ـب
کـشورـهای اروپاـیی است) در ـتدارک گزارشی در زـمـینه محکوم کردن
ـبـین اـلمـلـلی کـموـنـیـسم اـست.  ـقرار اـست اـین گزارش ـبه اـجالس آـتی اـین
ـته ـمــرکزی ـحــزب ه گردد.کمــی ـبــر ـســال 2005، اراـی ـمجــمع در اکـت
کمونـیست ـفدراسیون روـسیه ، در اطالعیهیی ، ـضمن محکوم کردن این
روـهای ر ـنـی اـی وـنـیـست و ـس ز، از ـتـماـمی اـحزاب کـم ـحرکت ـتـحریک آـمـی
راض دام اـعـت رک ، ـبه اـین اـق ـشـت ا ـعـملکرد ـم ا ـب واـسـته اـست ـت رـقی ، ـخ ـمـت

کرده و از آن جلوگیری کنند.  متن اطالعیه به قرار زیر است :
به همه کمونیست ها ، چپ ها و نیروهای مترقی :

رفقای گرامی :
کـمـیـسـیون ـسـیاـسی ـمـجـمع پارـلـماـنی ـشورای اروپا، ـبر اـین ـقـصد اـست
ـتا گزارـشی در ـمورد ـنـیازبه محکوم کردن ـبـین اـلـمـلـلی کـموـنـیـسم را  ـتـهـیه

کرده و آن را به  اجالس آتی خود در اکتبر ارایه دهد .
ـته ، ـبه ـخصـوص گزارش ـتـهـیه رار گرـف ا ـق رس ـم دی که در دـسـت ـسـن
دگان رح کـنـن ات واـقـعی ـمـط ور روـشن ـنـی ون ، ـبه ـط ـسـی وـسط کـمـی ده ـت ـش
ـست آـتی ـش د ـن ا ـمی خـواـهـن ازد. آـنـه ر را آشکار ـمی ـس ـظ ورد ـن ـبـحث ـم
ال کردن رای ـلـجن ـم ـشی ـب مـاـی ون اروپا را ـبه یک ـمحکـمه ی ـن ـسـی ـی کـم
اـیدـئوـلوژی کـموـنـیـسم  ـمـبدل کـنـند و ـتـحت ـتاـثـیر آن اـحزاب کـموـنـیـست
را به ـجراـیم مـختلف ، نه تـنـها در روـسیه ، بلکه در ـتـمامی کـشورـهاـیی که
کـموـنـیـست ـها ـمـبارزه در راه  ـمـناـفع ـعـموـمی اکـثرـیت ـمردم و دـموکراـسی
ا ـبی واـقـعی ، ـبه ـفـعاـلـیت ـخود اداـمه ـمی دـهـند ، ـمحکوم کـنـند . اـین ـسـند ـب
ا در اـیی ـبه واـقـعـیت ـهای اـمروز ، اـین ـحق را ـبرای ـخود ـقاـیل اـست ـت اـعـتـن
ا ، وکراـتیک ـخـلق کره ، کوـب وری دـم ام ، چـین ، ـجـمـه ور داـخـلی وـیـتـن اـم
ـشم آور اـست که اـین د . اـین ـخ ا دخـاـلت کـن ر کشـورـه وس و سـاـی الـئ
ورد ـسم ـم اـشـی ر ـف روزی ـب الگرد پـی ا در ـشـصـتـمـین ـس رار اـست ـت گزارش ـق

بحث قرار گیرد.
ر واـقـفـند که ـمردم اـتـحاد ـشوروی و کـموـنـیـست ـهای ر اـین اـم ـهـمه ـب
ا وـنـیـست ـه اـشـیـسم داـشـتـند . کـم ر ـف روزی ـب ـشوروی ، ـنـقـشی ـقـطـعی در پـی
ای اروپاـیی در ورـه اوـمت کـش ای ـمـق دم ـجـنـبش ـه ـهمچـنـین در ـصف ـمـق
دـفاع از اـسـتـقالل کـشورـهاـیـشان ـمـبارزه کردـند. ـحزب کـموـنـیـست روـسـیه
ا ـحوادث ـمـنـفی در ـحـیات کـشور ـما  ـمـسـئوالـنه ـبرـخورد کرده و آـنـها را ـب
مـورد ارزیـاـبی قـرار داده اـست . وقـاـیـعی که در تـارـیخ روی داده انـد
متعلق ـبه تاریـخند وکسی ـحق ندارد کـمونـیست های اـمروز و اـیدئوـلوژی
ـته رخ داده اـست، ـا نگاه ـبه وـقـاـیـعی که در ـسـال ـهـای گذـش ـان را ـب آـن

محکوم کند.
رفقای گرامی :

ا ـطه ـب ا ، در راـب ا ـصدای رـس ا ـب اـست ـت ۀ ـم اورـیم که وـظـیـف ر اـین ـب ا ـب ـم
ان اـم راـضی جـدی را ـس ده اـست ، اـعـت ده ـش دارک دـی ـتحـریکاـتی که ـت
دـهـیم . ـما ـشـما را ـتـشوـیق ـمی کـنـیم ـتا ـبا ـفرـسـتادن ـنامه ـها و ـتلگراف ـها ـبه
ـهـیـئت وزـیران ـمـجـمع اروپا ، آـقای  Rene Van der Linden  ای -
ـاکس  388412796/  0033  ، ـا ـف ـیل  peter.sich@coe.int  و ـی ـم
ـده را ـمحکوم و ـیه ـش ـه ـاره ی گزارش ـت ـورد ـبـحث در ـب م در ـم ـی ـم ـص ـت

خواستار پایان بخشیدن به تحریکات سیاسی در آن شوید.
هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه    

25 جوالی 2005

در دفاع از صلح
* در شصتمین سالگرد استفاده یکجانبه  آمریکا از بمب های

اتمی در هیروشیما و ناگازاکی، صلح دوستان جهان یاد قربانیان
این فاجعه را گرامی داشتند! 

ـبـیش از پـنـجاه ـهزار ـنـفر از ـمردم ـجـهان، در ـمراـسـمی، در  پارک ـصـلح  ـهـیروـشـیـما،
اد تکاراـنه از ـبـمب اـتـمی در اـین ـشهـر ژاپن،  ـی اـی ـن ـتفـاده ـج ـمـین سـالگرد اـس ـصـت در ـش
230000 ـقرـباـنی اـین ـفاـجعه را گراـمی داـشـتـند و شـعار اـنـساـنی  امـحاء ـتـماـمی سالح ـهای
اـعـتی از ـهـشت ـصـبح ا   رـیع ـس روـشـیـم ر ـهـی ود در ـشـه ادـب راـسم ـی د.  ـم ر دادـن اـتـمی  را ـس
گذـشته در لـحظه دـقیق ـفرود آـمدن ـبمب در روز 6 اوت 1945 آـغاز ـشد و ـشـماری از
رـهـبران ـسـیاـسی اـصـلی ژاپن در آن ـشرکت داـشـتـند.  در اـین ـساـعت ـناـقوس ـهای ـمـعـبد
اصلی شهر به صدا در آمد و هزار کبوتر سفیر به مثابه سمبل های صلح آزاد شدند.
بر اثر انفـجاربمب اتمی « پسرک کوچک»  (نامی که ایاالت ـمتحده بر این سالح
ـمرگزا گذاـشـته ـبود) در ارـتـفاع 600 ـمـتری ـبر ـفراز ـمـنطـقه ـصنـعـتی ـهـیروـشـیـما ـبـیش از ده
اـبود ـشد. در اوـلـین ـلـحـظات 90 ـهزار ـنـفر کـشـته و کـیـلوـمـتر ـمرـبع از ـسـطح ـشـهر کاـمالٌ ـن

69 هزار زن، مرد و کودک به شدت زخمی شدند. 
ـسران ـسـیاـسی- ـنـظاـمی اـیاالت ـمـتـحده ـسه روز پس ازـعـملکرد ـهوـلـناک ـخود در
رب ار ـمـخ ا ـعـلم ـبه آـث ـیـقه پس از 11 ـصـبح روز 9 اوت، ـب اره دو دـق ا، دگرـب ـم روـشـی ـهـی
ـبـمب اـتـمی، ـبـمب دیگری را ـبر ـفراز ـشـهر ـناگازاکی ـمـنـفـجر کردـند که ـنزدیک ـبه ـسه
کـیـلوـمـتر ـمرـبع از ـمـنـطـقه ـصـنـعـتی ـشـهر را ـبه ـخاکـسـتر ـتـبدـیل کرد. 75 ـهزار کـشـته و 75
ـهزار زـخـمی ـقرـیاـنـیان ـبـمب اـتم در ـناگازاکی ـبودـند. در ـهـفـته ـها و ـماه ـها و ـسال ـهای
پس از پاـیان ـجنگ ـهزاران ـنـفر از ـقرـباـنـیان ـبـطور دردآوری ـجان سپردـند. پنج ـماه پس
از اـصاـبت « پـسرک کوچک»  ـبه ـهـیروـشـیـما ـقرـباـنـیان ـبـمب اـتم در اـین ـشـهر ـبه 145000
اده از ر اـسـتـف االت ـمـتـحده ـمـبـنی ـب دام اـی اـسی اـق اری از ـتـحـیل گران ـسـی ـسـی ـنـفر رـسـید.  ـب
ـبـمب اـتـمی در ـهـیروـشـیـما و ـناگازاکی را به درـسـتی اوـلـین ـجـناـیت ـترورـیـسـتی در ـسـطح
ود رای آن وـج وـلی ـب ـب اـبل ـق اـمی و ـق ـظ وـجـیه ـن د چرا که ـهیچ ـت داد ـمی کـنـن وـسـیع ـقـلـم
ـنداـشت.  اـین ـحـمالت ـمرگزا و ـناـبودکـنـنده از ـنـظر اـهـمـیت ـنـظاـمی ـمـطلـقاٌ ـغـیر ـضروری
اده ود و آـم ز شکـست ـخورده ـب ود و ژاپن ـنـی ان رـسـیده ـب ودـند.  ـجنگ در اروپا ـبه پاـی ـب

مذاکره برای تسلیم بود.  
آـمریکا ـبا اـستـفاده از بـمب اتم ـعمالً ـخواسـتار نـماـیش ـبرـتری ـنـظاـمی و ـتثـبیت ـخود
ظـران ـن ـب اری از صـاـح ـسـی ود. ـب ازع در ـجهـان ـب ـن درت ـبی رـقـیب و ـبالـم رـق اـبه اـب ـث ـبه ـم
ات اده از ـبـمب اـتم، در ـلـحـظ ریکا در اـسـتـف دام آـم ان دـلـیل اـق اـمی ـجـه ـظ اـتی و ـن ـسـلـیـح ـت
پاـیاـنی ـجنگ ـجـهاـنی دوم، در ژاـین را،  آزـماـیش واـقـعی  ـقدرت ـتـخرـیـبی ـبـمب اـتم ـمی
شگاـهی  اـی ای آزـم وکچه ـه اـبه  ـخ اگازاکی در ـعـمل ـبه ـمـث ا و ـن روـشـیـم ردم ـهـی د.  ـم داـنـن
اـمی ـظ راـحان ـن رار گرـفـتـند. اـین واـقـعـیت که ـط اده ـق ورد اـسـتـف اـمی گران واـشنگـتن ـم ـنـظ
ـمـله اگازاکی را از هـر ـح مـا و ـن ـی روـش ـی ا روز 6 اوت ـه ـشـخص و ـت ریکا ـبه طـور ـم آـم
ـهواـیی ـمـصون نگاه داـشته ـبودـند، و اـینکه در ـهـیروـشیـما از بـمب اـتـمی  اوراـنـیوـمی و در
ـناگازاکی از ـنـموـنه پـلوـتوـنـیوـمی اـین سالح ـمرگـبار اـستـفاده ـشد، ـموـید اـین تحـلیل اـست
ار ـمـهـیب اد ـعـملکرد و آـث اـیش اـبـع ای آزـم ر در راـسـت که ـحـمالت اـتـمی ـبه اـین دو ـشـه

سالح اتمی و نمایش قدرت تخریبی آن برای اخطار به اتحاد شوروی بود.
ردم ـسـته ای ـم ریکا از ـسالح ـه ده آـم االت ـمـتـح اده اـی الگرد اـسـتـف در ـشـصـتـمـین ـس
درـیـجی رگ ـت ار آن در ـم وز ـهم آـث اـیت که ـهـن ان اـین ـجـن ـی اـن رـب ا ـق ان ـهـمصـدا ـب ـجـه
ـساکـنان ـهـیروـشـیـما و ـناگازاکی در ـمـقاـبل چـشـمان ـمان آشکار اـست، ـخواـسـتار ـتـجدـید

اراده بین المللی برای  امحاء تمامی سالح های اتمی  هستند. 
ـما ـهـمدوش ـبا ـمـبارزان ـصـلح در ـسراـسرـجـهان در ـسالگرد اـین ـجـناـیت ـجنگی  ـبر
اـین ـباوریم که ـضرورت دارد که ـهمه اـنـسان دوسـتان و ـترقی ـخواـهان جـهان در ـصفی
ـمتحد و به وسعت گیتی  در راستای جلوگیری از استفاده دوباره از سالح های هسته

همه توان و امکانات خود را به کار گیرند. 
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در مـیان عکس العمل های داخلی نسـبت به اعالم دولت احمدی نژاد،  از
ر ـمـعـین و اـتی دکـت اـب ـتـخ ر اـن ـت و، ـسـخنگوی دـف اـطـمه ـحـقـیـقت ـج ان ـف ـجـمـله ـسـخـن
ـنـماـیـنده ـمـسـتـعـفی ـمـجـلس ـحاوی نکات ـجاـلـبی اـست. ـحـقـیـقت ـجو در ـمـصاـحـبه
ای رـفی ـشده از ـجـمـله ـمی گوـید:  « آـق ـبـیـنه ـمـع و آـلـمان در زـمـیـنه کاـب ا رادـی ـیی ـب
دکـتر اـحـمدی نژاد ـهم ـسوابق ـنـظاـمی داـشته اـند واـین را ـما در تحـلـیل ـها و پـیش
ـبـیـنی ـهاـیـمان ـقـبال گـفـته ـبودـیم که اـحـتـمال ـتشکیل یک کاـبـیـنه ی ـنـظاـمی وـجود
دارد و اـین کاـبـینه دـقـیـقا یک کاـبـینه ی اـمـنـیـتی ـ ـنـظاـمی ـست ...ـبا ـتوجه ـبه ـسوابق
ای ان پـیش ـبـیـنی ـمی ـشود که آزادی ـه وـلـیت ـش ـسـئ راد در ـطی دوران ـم اـین اـف
اـسی ـ اـجـتـماـعی در اـین دوـلت ـبه ـشدت ـمـحدود ـبـشود و ـفـضا یک ـفـضای ـسـی
اـمـنـیـتی ـبـشود. چون پـیش از اـین ـهم در ـهیچکدام از دوـلتـها ـساـبـقه ـنداـشـته اـست
اشـد و در اـین دوـلت وزارت کشـور که ـتی ـب ـی ـن که وزیـر کشـور یک فـرد اـم
اـنه رد اـمـنـیـتی در راس وزارـتـخ اـنه ـمـحـسوب ـمی ـشود یک ـف رـین وزارـتـخ ـمـهـمـت
ـقرار گرـفـته و اـین ـبا ـفردی که بـعـنوان وزـیر اـطالـعات ـمـنـصوب ـشده دـقـیـقا یک
ـتـیم اـمـنـیـتی را ـتشکـیل ـمی دـهد و از ـحاال ـمی ـشود پـیش ـبـیـنی کرد که ـشراـیط

خیلی مساعدی نباید پیش رو باشد.».
ز در ـی ـین، ـسـخنگوی سـازمـان ـمجـاهـدـین اـنـقالب اـسالـمی ـن ـمحــسن آرـم
د اـعالم کرد. ـبه دـی ـیـنه ـج رکـیب کاـب ان را از ـت ازـم اـبی اـین ـس اـحـبه ـیی ارزـی ـص ـم
اـطع اـعـضای اـین کاـبـیـنه اـفراد کم ـساـبـقه و ـبدون داـشـتن گـفـته آرـمـین اکـثرـیت ـق
اـبـیـنه اـیـستگی ـهای کاری الزـمـند. ـبه گـفـته آرـمـین: «در اـین ـک ا ـش رـبـیات و ـی ـتـج
پـنج ـنـفر ـبا ـساـبـقه ـمـسووـلـیت ـموـثر در وزارت اـطالـعات دوران ـقـبل از ـخاـتـمی و
ا ـساـبـقه ـفـعاـلـیت در ـنـهادـهای ـنـظاـمی ـحـضور دارـند، وزارت  ـخاـنه   ـهای پـنج ـنـفر ـب
ار اـین ز در اـخـتـی اد و ـکـشور ـنـی اـبـیـنه از ـجـمـله وزارت ارـش اـسی ـک رـهنگی و ـسـی ـف
اـفراد ـهستـند. » وی اـفزود: «اـین انتـخاب ـحامل پـیام روـشنی اـست ـبا این ـمضـمون
ر ـشدن ـسـته  ـت رـهنگی ـکـشور رو ـبه اـنـقـباض و ـب اـسی و ـف ده ـفـضای ـسـی ـکه در آـیـن

خواهد رفت. »
آرـمـین ـبا ـبـیان اـیـنکه روی ـکرد اـطالـعاـتی و اـمـنـیـتی در ـسـطوح ـمـیاـنی دوـلت
از ـجـمـله اـسـتاـنداران و ـفرـماـنداران ـنـیز اـعـمال ـخواـهد ـشد، ـتـصرـیح ـکرد: «چـنـین
ای ا ـبـحران  ـه اـطع ـب رـخورد ـق رای ـب ادگی ـب ـشان از آـم رـکـیب ـن ا اـین ـت اـبـیـنه  ای ـب ـک
اـحـتـماـلی آـیـنده دارد و ـنـشان ـمی  دـهد ـکه پـیش  ـبـیـنی ـتـشـکیل  دـهـندگان ـکاـبـینه اـین
اـست ـکه ـکـشور در آـیـنده ـبا ـبـحران ـمواـجه ـخواـهد ـشد. اگر ـقرار ـبود ـکاـبـیـنه  ای

در شرایط بحرانی تشکیل شود، تفاوتی با ترکیب کابینه جدید نمی  داشت.»
زـمه ـشـماری از ر، زـم وـجه دیگر، در ـهـفـته ـهای اـخـی اـبل ـت از ـجـمـله ـمـساـیل ـق
اـسی ون اـس اـن ر در ـق ـیـی ـنه ضـرورت ـتـغ ـی اع، در ـمـجـلس، در زـم کارگزاران ارـتـج
ـجـمـهوری اسالـمی اـست و ـبه ـقول آنـها ـحل ـمشکل ـتـمرکز ـقدرت و اـخـتـیارات
اـمه ـیی رـن اگون اـست. روـشن اـست که ـهدف از چـنـین ـب ادـهای گوـن اـسی ـنـه ـسـی
یکـسره کردن ـبـیش از پـیش کار ـنـهادـهای اـنـتـخاـبی ـبه ـنـفع ـمرکز ـقدرت واـحد،
ان ار ـحاکـمـیت ـجـمـهوری اـسالـمی اـست. ـبه ـبـی ـیـعـنی ـنـهاد والـیت ـفـقـیه در ـساـخـت
ـیـفه گری کاـمل و وـنی ـبه حکوـمت ـخـل دـیل حکوـمت کـن ـب ر هـدف ـت روـشن ـت

تبدیل همه نهادها به کارگزاران «ولی امر مسلمین» است.
رـفـند ـهای ارـتـجاع اـمه ـهای و ـت رـن اره ـب اً درـب رـتـب ا در ـسال گذـشـته ـم ـحزب ـم
دن اوـضاع کـشور ـبه پـیش از دوم ازگرداـن اکـمـیت و ـب رای یکدـست کردن ـح ـب
أـله ـس دار داده اـست. ـم ـش اـمـعه ـه اق در ـج ای اـخـتـن د ـفـض دـی ـش رداد 1376 و ـت ـخ
اـساـسی اـین اـست که ـبا تـحقق گام به گام ـنـقـشه ـهای ـخـطرـناک ارتـجاع و ـبرای
مـقابله با اـین برـنامه ـها وظیفه نـیروـهای مـترقی و آزادی ـخواه کشور چـیست. در
اره ـتشکـیل ـجـبـهه اـست ـجـمـهوری ـبـحث درـب ات ـنـهـمـین دوره رـی اـب ان اـنـتـخ رـی ـج
ررـسی وـجه و ـب ورد ـت ری ـم و چـشمگـی ر ـبه ـنـح ـش وق ـب وکراـسی و ـحـق د دـم واـح
ا و ـمواـضع رار گرـفت و اـظـهار ـنـظرـه ا ـق اـسی - اـجـتـماـعی کـشور ـم روـهای ـسـی ـنـی
ر أـسفـاـنه ـب ـت شکـیل و وظـاـیف آن اراـئه شـد. ـم اره چگونگی ـت اگوـنی درـب گوـن

ـخالف ـهـمه اـین اـظـهار ـنـظرـهای اوـلـیه و ـبرـخی ـتالش ـهای ـمـحدود ـهـنوز ـهیچ گام
ـموـثر و ـقـطـعی ـبرای ـتشکیل چـنـین ـجبـهه ـیی ـبرداـشـته ـنـشده اـست. در کـنار اـین روـند
ـهمچـنـین ـقاـبل ـتوجه اـست که ـشـماری از ـنـیروـهای اـصالح طـلب ـسـیاـست «سکوت»
د ـفـضای اـمـنـیـتی ـشدـی وـجه ـبه ـت ا ـت د و ـب اذ کرده اـن ا دوـلت ـجدـید را اـتـخ دارا» ـب و «ـم
کـشور از ـتـقابل ـبا ـسـیاـست ـهای رژـیم ـطـفره ـمی روـند. ـهـمان ـطور که تـجرـبه ـنـهـمـین
ان در اـمـی ـظ ای وـسـیع ـن اـلت ـه ات و دـخ وری و ـتـقـلـب اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ دوره اـن
ـته و ـتالش اـف ان ـی ـسـجم و سـازـم ـن اـمه ـم رـن دون ـب شـان داد ـب ـتـحـمـیل اـحمـدی نژاد ـن
ان دـهی ازـم دـهای ارـتـجاع ـس رـفـن اـبل ـت وـثری را در ـمـق ارزه ـم وان ـمـب ـمـشـترک ـنـمی ـت
دی نژاد، روـشن اـمی - اـمـنـیـتی اـحـم ـظ ـیـنه ـن رـفی کاـب ا ـمـع ون، ـب کرد. آنچه از ـهم اکـن
اـست اـین اـست که دوـلت ـجدـید اـیران را ـبه ـسـمت ـبـحران ـهای ـجدی و ـخـطرـناک
دف ـست.  ـه ـی ول ـن ـب اـبل ـق ا آن ـق دارا ـب د و سکوت و ـم داـخـلی و خـارـجی ـمی راـن
احمدی نژاد پیاده کردن برنامه های تاریک اندیشان حاکم و تحقق نوعی حکومت

طالبانی متناسب با شرایط ایران است.  
ارـتـجاع اـیران ـبازی ـخـطرـناکی را آـغاز کرده اـست که ـعواـقب آن ـبرای آـیـنده
ا اـین ـخـطرات اـبـله ـب ود. راه ـمـق ار ـخواـهد ـب اـجـعه ـب ار ـجدی و ـف ـسـی ا ـب ردم ـم ـمـیـهن و ـم
د، ـسـتـن دـعی آن ـه ان ـم اری از اـصالح ـطـلـب ور که ـشـم داـنه»، آن ـط وـشـمـن «سکوت ـه
اد یک ـجـبـهه اـطع در راه اـیـج رـیع و ـق ا اـین ـخـطرات ـحرکت ـس اـبـله ـب ـنـیـست. راه ـمـق
روـهای اـتوری و ـسازـمان دـهی ـنـی داد و ـضد دیکـت واـحد از ـهـمه ـنـیروـهای ـضد اـسـتـب
اـجـتـماـعی ـحول ـبرـنامه ـمـشـخص ـسـیاـسی - ـمـبارزاـتی اـست. ـباـید ـتا ـفرـصت  از دـست
ـنرفته و ارتجاع ـمواضع خود را  ـبیش از این تـثبیت نکرده است گام ـهای عملی در
اـین راه را ـبرداـشت. ـتـجرـبه اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری  و ـعواـقب اـتـخاذ ـسـیاـست
داـفع اـصالحـات ای ـم روـه ـی وف ـن ادن در ـصـف ـت راـطی و شکاف اـف ای نپـخـته و اـف ـه
اـید از آن آـموـخت و آن را در ـنـبرد ـحـساس و دـشوار درس ـجدی ـیی اـست که  ـب

کنونی به کار گرفت.

ادامه کابینه سرکوب و تاریک اندیشی

ورد ـحـمالت ان را ـم ر کردـسـت ردم زـحـمتکش و دـلـی اٌ ـم رـتـب روـهای ارـتـجاـعی ـم 57 ـنـی
ـخود ـقرار داده اـند و دـشـمـنی دـیرـیـنه و آـشـتی ـناپذـیر ـخود را ـبا ـحـقوق ـبر ـحق ـمردم
ی آزاد و ـراـن ـاری در چارچوب اـی ـت ـود ـمـخ ی ـبه ـخ ـاـب ـان در راه دـست ـی ـت کردـس

دموکراتیک اعالم کرده اند.
واده ـهای اـن ا ـهـمه ـخ راز ـهـمدردی ـب ران ـضـمن اـب ودۀ اـی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـت
ا ود را ـب ـستگی ـخ اردیگر ـهـمـب اع، ـب ـسـلح ارـتـج ای ـم روـه ده ـحـمالت  ـنـی ـصـبـیت دـی ـم
ـمـبارزات ـبرـحق ـمردم کردـسـتان اـعالم ـمی کـند. ـحـماـیت از ـنـبرد دـلـیرانه ـخلق کرٌد و
اپذـیری از ـمـبارزه ـعـموـمی ـخـلق ـما ـبر ـنـماـیـندگان ـسـیاـسی ـبرـحق آـنان، ـبـخش ـجدا ـن
ضد ـستم رژیم والیت فـقیه و در راه دست ـیابی به آزادی، دموکراـسی، استقالل و

عدالت اجتماعی است.  
هم زـماـنی روی کار آـمدن دوـلت ارتـجاعی اـحـمدی نژاد ـبا ـسرکوب ـخونـین و
ـشانگر ـنـقـشه ـهای ـشوم و ـخـطرـناک ارـتـجاع ان در ـعـین ـحال ـن ردم کردـسـت ـخـشن ـم
ـیـهن داد در ـم ـب ـشن اـسـت ای ـخ ردـمی و ـتحکـیم پاـیه ـه رکوب کل ـجـنـبش ـم رای ـس ـب
ور وـجه ـبه ـحـض ا ـت ـظـقه و ـب ـن اس ـم ار ـحـس ـسـی راـیط ـب دـیـهی اـست که در ـش اـست.  ـب ـم
ان خـارـجی و ـمـن ران  دـش ای اـی رزـه ایگی ـم ـس الگر خـارـجی در ـهـم ای اـشـغ روـه ـی ـن
ـنیروـهای مشکوک ضد مـلی نیز ـمترـصدند ـتا از شرایط بـحرانی ـموجود به نفع مـنافع
دراز ـمدت و ـسـلطه ـجوـیاـنه ـخود اـسـتـفاده کـنـند. مـقاـبله ـبا اـین ـنـقـشه ـها و ـبرـناـمه ـهای
ارزه اد ـعـمل و ـمـب ر، اـتـح ـشـت اری ـهرچه ـبـی وـشـی ازـمـند ـه ردـمی ـنـی ـضد ـمـیـهـنی و ـضد ـم
ران ـهـمه ودۀ اـی داد و ـضد ارـتـجاع اـست. ـحزب ـت روـهای ـضد اـسـتـب ـمـشـترک ـهـمه ـنـی
نـیروهای ـملی و مـترقی کـشور را به ـهمراـهی و مـبارزه ـمشـترک ـبر ضد رژـیم والیت
فقیه ـفرا می ـخواـند و از ـهمه نـیروـهای اـنـسان دوست و آزادی ـخواه جـهان ـمی طلـبد

که صدای اعتراض خود را بر ضد این اعمال ضد انسانی رژیم بلند کنند.

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
20 مرداد ماه 1384  

ادامه اطالعیه کمیته مرکزی درباره حوادث
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اـیه داران کارـخاـنه ـها ـبود.  ـلـیـنارِس ـمـعـتـقد اـست که ـبه دـلـیل ـشـیوۀ ـعـمل و رـفـتار ـسرـم
در کـشورـهای آـمریکای الـتـین، وـجود اـین ـقدرت ـعـمل در وـنزوـئال ـضروری اـست.
او ـمی گوـید:  اـین ـبا آنچه در ـبـیـشـتر کـشورـهای اروپای ـغرـبی ـتـجرـبه ـمی ـشود ـبـسـیار
ـمتـفاوت اـست. در کـشورـهای پـیـشرـفته، ـسرـماـیه ـبا ـثـبات ـتر اـست. ـسرـماـیۀ ـما، اـما، ـمثل
ـنـجـا و روز دیگر ـجـاـیی دیگر. ـسـرـمـاـیه در بکـبـال اـست؛ یک روز اـی پرـنـده ای ـس
اـیی ـبه ان ـممکن، ـبه ـسرـعت از ـج رـین زـم اـندن ـسود در کـمـت ر رـس ـسودای ـبه ـحداکـث

جای دیگر منتقل می شود. هیچ عالقۀ خاصی به توسعۀ دراز مدت ندارد. 
ـست و یکم  ـمی ـی رن ـب ـسم ـق ـی اـل ـی وـس زوـئال ـمی گذرد،  ـس ارِس آنچه را در وـن ـن ـی ـل
ـخواـند که ـمی ـباـیـست ـجایگزـین ـسرـماـیه داری ـشود که ـنـقش ـخودش را در ـتوـسـعۀ
ـصـنـعـتی ـبازی کرده اـست وـلی به ـهیچ روی ـنـتواـنـسـته اـست پاـسخگوی ـنـیازـهای ـتوده
ا، اَـلی رـین آوازه ـخوان ـهای ـم رـین و ـمـحـبوب ـت اـشد.  ـبه ـقول یکی از ـمـعروف ـت ا ـب ـه
پرـیمارای ـشاـعر، گناه هـمۀ رنجی که ـمردم ـما کشـیدند به گردن ـسرـمایه داری است.
ر ـنـفت، اـی ا دارای ذـخ اـست. کـشور ـم رـین کـشورـهای دـنـی دـت روـتـمـن زوـئال یکی از ـث وـن
وق اـبع ـنـفت ـف ـن رـین ـم راوان، و ـغـنی ـت رـین ـف وم، ـسنگ آـهن، ـطال، آب ـشـی ـی ـن ـی وـم آـل
ـیـروگاه ـهـای آن کـشـور ـتی که ـبه ـطـور روزاـفـزوـنی در چـین در ـن نگـین (ـسـوـخ ـس
ـمـصرف ـمی ـشود) اـست. ـبا وـجود اـین، 85 درـصد از ـمردم ـما ـهـنوز در فـقری ـجانکاه
اـبراـبری ـها، اـتـحادـیۀ ـسراـسری ـبی ـبه ـسر ـمی ـبرـند.   ـبه ـعـنوان ـبـخـشی از ـمـبارزه ـعـلـیه ـن
ارۀ وـضـعـیت واـقـعی کـشور پرداـخـته اـست. رده درـب پرده پوـشی ـبه اـطالع رـساـنی گـسـت
وضـوع اـهـمـیت ور، اـین ـم ور کـش ریکا در اـم اـلت آـم ری و دـخ و درگـی ویژه در پرـت ـب
داـشـتن ری نگـه ۀ در ـبی ـخـب رـب ور ـسـنـتی از ـح ریکا ـبه ـط دا کرده اـست. آـم ادی پـی زـی

مردم برای لطمه زدن به حکومت های چپگرا در منطقه استفاده کرده است.
ـلـیـنارِس ـمی گوـید:  ـما ـبا ـمـسرت از دـعوت آر اِم ـتی، ـبزرگـترـین اتـحادـیۀ ـتراـبری
وـحمل وـنقل ـشـهری ـبرـیـتاـنـیا، به کنگرۀ آن اـستـقـبال کردـیم که در ـضـمن اـین ـفرـصت
ا ـمـقام ـهای رـسـمی ـفدراـسـیون ـبـین اـلـمـلـلی ـحـمل و ـنـقل و کنگرۀ ا ـب ا ـمی داد ـت را ـبه ـم
اتـحادـیۀ کارگران، اـتـحادـیۀ کارکـنان داـنشگاه ـها و ـمؤـسـسات ـعاـلی و اتـحادـیۀ آـتش
ـنـشاـنان دـیدارـهایی داـشته ـباشـیم و ـسـیاـست ـها و ـهدف ـهاـیـمان را رو در رو ـبرای آنـها
وـضـیح ا ـت ۀ کارگران ـبه آـنـه ادـی ا کنگرۀ اـتـح دار ـب ال، در دـی رای ـمـث دـهـیم. ـب وـضـیح ـب ـت
زوـئال ان ـصـنـعت ـنـفت وـن زار ـتن از کارکـن ار ـشدن ـهـجده ـه رکـن ۀ ـب دادـیم که از ـقـضـی
د که در یک ودـن راـنی ـب دـی ا ـم ده اـست چرا که آـنـه رداـشـتی کاـمالً واروـنه اراـئه ـش ـب
اـقدام ـسـیاـسی ـخرابکارانه دـست از کار کـشـیدـند ـتا رـیـیس ـجمـهور را ـسرنگون کـنـند.
ا دارد د. ـج ار کردـن رکـن ان را از کار ـب ودـش ان ـخ ودـش ون، ـخ اـن اـبق ـق در ـحـقـیـقت، ـمـط
ـیادآوری کنم که طی ـسال ها، بـیشتر از ـصد هزار کارگر ـعادی در همـین صنعت از
کار ـبیکار ـشدـند وـلی از ـهیچ کس ـصداـیی در ـنـیاـمد. ـبـیـشـتر از ـهر چـیز دیگر، ـتأکـید
وده اـیم و از ـسـتـقل از اـین دوـلت و ـهر دوـلت دیگری ـب ا کاـمالً ـم ود که ـم ر اـین ـب ا ـب ـم
اـسی اـین دوـلت را ـمی ا ـهدف ـهای ـسـی اـین پس ـهم ـخواـهـیم ـبود. در ـعـین اـین که ـم
اـئـلـیم که ان ـق ودـم رای ـخ داری ـمی کـنـیم، وـلی اـین ـحق را ـب اـنـب ا ـج دـیم و از آـنـه پـسـن
ـمـسـتقل از دوـلت و در ـجـهت ـمـنافع اـعـضاـیـمان ـعمل کـنـیم. ـما ـمدافـعان ـطـبـقۀ ـخودـمان
ـهـسـتـیم.    ـما به ـنوـبۀ ـخود از فـعاالن ـسـندیکاـیی ـبرـیـتاـنـیا دـعوت کرده اـیم که در کنگرۀ
وت د دـع أـیـی ار ـت واـسـت ا] ـهم ـخ ـی اـن ـت رـی ۀ کارگران[ـب ادـی د و کنگرۀ اـتـح ا ـشرکت کـنـن ـم
رسمی شده است. ما نیز امیدواریم بتوانیم در کنفرانس کنگرۀ اتحادیۀ کارگران در

ماه مارس امسال شرکت کنیم. 
ـلـیـنارِس ـمـعـتـقد اـست که اـمروزه ـمـبادـلۀ آـموزـشی و ـفرـهنگی اـهـمـیت ـفزاـیـنده ای
وان اـست. اـین ار ـج ـسـی اـنی ـب ازـم ری کارگران ـس راـس ۀ ـس ادـی اـفـته اـست چرا که اـتـح ـی
راً ـتوـسط ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار ـبه رـسـمـیت و ـقاـنوـنی ـشـناـخـته ـشد، که اـتـحادـیه اـخـی
همزمان عضویت کنفدراسیون کارگران ونزوئال را لغو و نمایندگانش را از شورای

مدیریت آن سازمان اخراج کرد.
نـاـخـتن سـازمـان یـز فـرـصـتی ـطالـیی بـرای ـش سـال ـن ظـاهـرات اول مـاه ـمه اـم ـت
ال در ـس د. اـم داری ـمی کـنـن رـف زوـئالـیی از آن ـط ود که کارگران وـن دیکاـیی ای ـب ـسـن
ا اـفـتـخار و در راهپـیـماـیی کـنـفدراـسـیون کـمـتر از 1000 ـنـفر ـشرکت داـشـتـند. ـلـیـنارِس ـب
ـمـزـمـان ـبـا آن ش دـیـده ـمی ـشـود، ـمی گوـیـد:  ـه ـمـاـن ـحـاـلی که رـضـاـیت در چـش
راـخواـنده ـبود، ـبـیـشـتر از راهپـیـماـیی، در ـتـظاـهراـتی که اـتـحادـیۀ ـسراـسری کارگران ـف
450 ـهزار ـنـفر راهپـیـماـیی کردـند.  ـثـمره ای ـشاـیـسـتۀ ـبرای  زـحـمت واالـیی که کـشـیده

شد.  

ـنـد، ـمع کنگره ـمـاـن ـنـارس،  در اـین ـمـج ـی ـتـۀ ـل کار ـخـود را آـغـاز کـنـد. ـبه گـف
اـساـسـناـمۀ ـسازـمان ـجدـید ـمورد ـبـحث و ـتـصوـیب ـقرار ـخواـهد گرـفت و شکل

رهبری سازمان معین و رهبری آن انتخاب خواهد شد. 
ـلـیـنارس ـبه چاـلش ـهای ـفراروی اـتـحادـیۀ ـسراـسری در راه ـسازـمان دـهی
ـزرگی از ـبـخـش ـد:  ـقــسـمت ـب ی گوـی ـزوـئال واـقف اـست. او ـم کارگران وـن
ـخـصوـصی ـمـتشکل اـست از ـصدـها ـشـعـبۀ ـغذاـفروـشی ـهای ـبزرگی ـمـثل مک
ره، که در اـین گوـنه ـموارد ـتـشـخـیص اـین که دـیز و ـغـی اـلد، ـساب وِی، وـِن دوـن
اـید وارد ا چه کـسی ـب ـصاـحـبان واـقـعی کداـمـند، کارـفرـمای واـقـعی کـیـست و ـب
دان اـین ـن شـوـیق کردن و جـرأت دادن ـبه کارـم وار اـست. ـت د دـش ذاکره ـش ـم
ـمؤـسـسات ـبرای اـین که ـخود را ـسازـمان دـهـند و ـبرای دـفاع از ـحق ـخودـشان
رس از اـین ـشه ـت د ـتالـشی ضـروری اـست، چرا که کارگران ـهـمـی زـن ـبه پا ـخـی
دارـند که اگر کارـفرـما کوچکـترـین ـبوـیی از ـفـعاـلـیت ـسـندیکاـیی ـبـبرد، آنـها را
اـخراج ـخواـهد کرد. ـمشکل دیگر اـین اـست که ـسازـمان دـهـندگان در ـبـیـشـتر
اـیی ا پرداـخت ـه ان ـب اـی رـم وارد ـجوان و ـبی ـتـجرـبه اـند و اـغـلب ـتوـسط کارـف ـم
ـیل اـست که هـر ـمـین دـل نـداـنه  بـازخـریـد و دَک ـمی شـونـد. ـبه ـه ـم  ـسخـاوـت
ـیم. در حـال و شـروع کـن اره از ـن ور ـمی شـوـیم کار را دوـب ازگاـهی مـا ـمـجـب
ـحاـضر اوـلوـیت کار به ـبـخش ـهاـیی داده ـشده اـست که ـسازـماـندـهی ـشده اـند.
ا را در ـبرـخورد ا رویکرد و ـمـشی ـم پس از اـین که ـنـخـسـتـین کـنـفراـنس ـمـلی ـم
به مسئالۀ سازماندهی سندیکاها در سراسر کشور معین کرد، راه و کار ما نیز

بالطبع تفاوت خواهد کرد. 
ارِس اـیی ـهم داـشـته اـست. ـلـیـن ـشرـفت ـه راـسری پـی اد ـس ـنـی وـب ۀ ـن ادـی ا اـتـح اـم
رای اـین که ـجای پاـیی در ادی ـصرف کردـیم ـب رژی زـی ا اـن اداـمه ـمی دـهد:  ـم
رِـلی پـیدا کـنـیم، رـسـتون، گودیِـر و پـی اـی ـشرکت ـهاـیی [الـسـتیک ـسازی] ـمـثل ـف
که در آنـها زـحـمتکـشان ـما را ـمی ـخواـسـتـند، وـلی رـهـبری اتـحادـیۀ قـبـلی ـهر ـبار
ـتـمام زـحـمت ـهای ـما را ـبر ـباد ـمی داد. در گودیِـر کار ـبه ـسه ـبار رأی گـیری
کـشـید ـتا ـما ـتواـنـسـتـیم ـحـضورـمان را ـتـثـبـیت کـنـیم. در ـحال ـحاـضر ـما در ـهر ـسه
از، در ـخارج از وـضـیح ـمی دـهد که در آـغ ـشرکت ـحـضور دارـیم.  ـلـیـنارس ـت
کـشور، اتحادیه سراـسری را به دیدۀ شک نگاه می کردند چرا که ـبه مستقل
بودن آن اطـمینان ـنداشتـند، ولی حاال می ـبینند که در داـخل آن چهار ـجریان
ر رـهنگ ـبـحث آزاد ـب د و یک ـف ـن ار یکدیگر ـفعـاـلـیت ـمی کـن فکری در کـن
ر اسپرو، دـخـت ارـسال ـم ادـیه ـهـمفکران ـم ری اـتـح اکم اـست. در رـهـب ادـیه ـح اـتـح
ـیـحی، و اورالنـدو ـس یـال ـم نـدیکای سـوـس بـر بـزرگ ـس یـو مـاسپرو، رـه ـیـل اـم
ۀ ادـی دۀ اـتـح اـیـن وان ـنـم اـبـقه که ـبه ـعـن ا ـس روـتسکـیـست ـب االن ـت رـیـنوس، از ـفـع چـی
ـسراـسری در ـشورای مرکزی ـسازـمان بـین المللی کار منـصوب ـشد، دـیده می
اـلـیت ر در کـنـفدراـسـیون کارگران ـفـع ـشـت ا پـی ـشوـند. ـهر دوی اـین ـشـخـصـیت ـه
بـرد هـدف هـای اـتحـادیـۀ ـش رای پـی ار یکدیگر ـب د و حـاال در کـن ـمی کردـن
زوـئال ری که در وـن راگـی اـعی ـف د. ـتـحوالت اـجـتـم راـسری زـحـمت ـمی کـشـن ـس
روی داده اند، ـفرصت و امکان ـبزرگی به ـسندیکاـها داده اـند تا اـنـبوه مردـمان
ا ـعالـقه و اـشـتـیاق ـعادی را در راه پـیـشرـفت ـهای اـجـتـماـعی ـبـیـندازد. ـلـیـنارِس ـب
رای ـبه دـست اری دادن ـبه کارگران ـب ری در ـی راـس ۀ ـس ادـی ارۀ ـنـقش اـتـح درـب
گرـفـتن ادارۀ ـبنگاه ـهاـیی ـیاد ـمی کـند که ـتوـسط ـصاـحـبان ـشـخـصی ـشان رـها
اـسی راـهش را ـبه پـیش ـخواـهد ون اـس اـن ا ـق د ـهـمـخوان ـب ودـند.  اـین روـن ـشده ـب
ش از ـهـرچـیـز، ـصـات وـنـزوـئالـیی. پـی ـشـخ ـته ـبـا رنگ و ـبـو و ـم ـب ـبـرد، اـمـا اـل
د ا ـطوـلی نکـشـی وم اـین کار را ـهم درک ـنـمی کردـند. اـم کارگران ـحـتی ـمـفـه
که ـموـضوع را مـثل ـماهی ای که در آب اـنداخـته ـشود به ـسرـعت درـیافـتـند، و
ـما اکـنون یک کارزار ـسراـسری ـبه راه اـنداـخـته اـیم.  او ـمی گوـید که در ـهـمۀ
مواردی که کارـخانه ـها مـصادره ـشدـند و تحت ادارۀ کارگران ـقرار گرفتـند،
ا ـقاـنون اـنـجام ـشده اـست.  ـفـقط ـمؤـسـسه ـهاـیی ـمـشـمول اـین کار کاـمالً ـمـطاـبق ـب
وـضع ـشده اـند که ـبه ـعـمد ـتوـسط ـصاـحـباـنـشان ـبه وـضـعـیت ـبدی کـشاـنده ـشده
ـبودند، ـبدهی ـمالـیاتی عـظیمی بـجا گذاشته ـبودند، ـحقوق ـهای مـعوقۀ هنگـفتی
االـتر از ارزش داـشـتـند و ...در ـبـیـشـتر ـموارد، رـقم ـبدـهی ـهای ـمؤـسـسه ـبـسـیار ـب
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مصاحبه با روبن لینارِس، از رهبران سندیکایی ونزوئال
در بارۀ مبارزه دشوار اتحادیه های کارگری و مقابله آنها با «تشکل های زرد»
د، ورـن دیکاـیی آن کـش االن ـسـن اـیی، که از ـفـع ان کـلـمـبـی اـن واـست گروـهی از ـمـهـم وـقـتی روـبن ـبه درـخ
ور داـیش از ـش د، ـص اـشـن داری داـشـته ـب ا او در یک پارک ـمـحـلی دـی د ـب واـسـتـن د که ـمی ـخ اره ـمی کـن اـش
هیجان می لرزد. نمی شد از کنفرانس کاراکاس، ونزوئال، بیرون نرفت و این فرصت طالیی را از دست
ر ارِس، که رـهـب ود کرد. ـلـیـن ا ـنـمی ـش ا از اـین ـتـجـمع ـه اـیی ـبه او گـفـتـند که در کـلـمـبـی ان کـلـمـبـی داد.  دوـسـت
سندیکای کارگران ترابری ونزوـئال و هماهنگ کنندۀ ملی فدراسیون سندیکایی ـمستقل جدیدی به نام
اـتـحادـیۀ ـسراـسری کارگران اـست، از دوـسـتان کـلـمـبـیاـیی ـنـقل ـقول ـمی کـندکه:  در کـشور ـخودـمان، ـما از
اـین کارـها ـنـمی ـتواـنـیم بکـنـیم چرا که ـهر ـلـحـظه ـممکن اـست ـمورد ـحـمـلۀ ـمـسـلـحاـنه ـقرار بگـیرـیم.   ـلـیـنارِس
ال د. او ـخودش 30 ـس اـلی دارـن ا چه ـح د که آـنـه اً ـمی داـن ـیـق زوـئالـست، دـق رکز اـطالـعات وـن ان ـم که ـمـهـم
ا کـلـمـبـیای اـمروز اـبه ـب ـش ار ـم ـسـی ود که در آن زـمان وـضـعـیـتی ـب زوـئال آـمد، از پرو گرـیـخـته ـب پـیش که ـبه وـن
داـشت. در دوران پس از ـجنگ، چـنـین ـتـهدـید ـهاـیی ـعـلـیه ـفـعاالن ـسـندیکاـیی وـنزوـئال ـنـیز اـمری روزـمره
ـشان را از اـن دیکاـیی ـج اـئل ـسـن ـس ا ـم ودن ـب ر ـب ر در گـی اـط ا ـتن ـبه ـخ اـنی دوم، ـصدـه ود. پس از ـجنگ ـجـه ـب
زار ـتن ر از ده ـه ـشـت ـی د. در آن دوران، ـب ودـن ورد رـعب و آزار ـب واره ـم ز ـهـم ـی اری ـن ـسـی د و ـب دـست دادـن

جانشان را از دست دادند یا  ناپدید شدند .
زوـئال، که ـبه ـطور ـعـمده ـتـحت دیکاـیی رـسـمی وـن ان ـسـن ازـم زوـئال، ـس ون کارگران وـن دراـسـی ا کـنـف اـم
نفوذ ماـلی و سیاسی کارفرـماها و رهبران ـفاسد احزاب ـبود، همۀ اینـها را نادیده می گرفت و ـحرفی نمی
وـبی ـتـصور ـمی ریکای ـجـن وکراـسی در آـم زوـئال را ـسنگر دـم ا وـن ـی ۀ دـن ود که ـهـم رای ـهـمـین ـهم ـب زد. و ـب
اـنده از آن ـسال ـها ـحـتی یک ـمورد اـعـتـصاب ـهم دـیده ـنـمی کرد! ـلـیـنارِس اداـمه ـمی دـهد: در آـمار ـبـجا ـم
ـشود؛ ـسازـمان ـهای ـبـین اـلـمـلـلی ـنـیز در اـین ـتـباـنی ـشریک ـشدـند و ـهر گوـنه ـمدرک و ـشاـهدی ـمرـبوط ـبه
اـعـتراض و ـمـخاـلـفت را از ـبایگاـنی ـهاـیـشان ـبـیرون آوردـند. ـبرادر ـبزرگ ـ آـمریکا ـ در ـشـمال ـهم از اـین
ارس ود.    ـلـیـن واد اوـلـیه اش ـب ده ـهای ـم أـمـین کـنـن رـین ـت زوـئال یکی از ـعـمده ـت ود چرا که وـن وـضع راـضی ـب
یک ـوروکراـت ـدۀ ـب ـنـدیکای زرد، یک زاـئ ـر از یک ـس ـت ـیــش ـون چـیـزی ـب ـی ـتـقـد اـست که کـنـفـدراـس ـمـع
کنـفدراـسـیون کارـفرـماـیان ـمحـلی (اـتاق ـبازرگاـنی وـنزوـئال)، ـحزب ـحاکم آکـسـیون دـموکراـتیک و ـحزب
ـیـون ـبـۀ آکـس ـضـای ـعـاـلی رـت ـشه از  اـع ـی ـم ـنـدیکا ـه س اـین ـس ـست. رـئـی ـی ـبـود و ـن ـیـحی ـن ـس دـمـوکرات ـم
دـموکراـتیک ـبوده اـست. دو ـحزب ـناـمـبرده، در یک ـمـعاـمـلۀ ـشـیرـین ـبا آـمریکا، ـبه ـنوـبت ـبر ـمـسـند ـقدرت
در کـشور ـمی ـنـشـسـتـند. ـلـیـنارس ـمی گوـید:  اـما از زـمان اـنـتـخاب رـیـیس ـجمـهوری کـنوـنی، ـهوگو چاوز، ـتا
رای رار نگرـفـته اـست. ـب ا ـضرب و ـشـتم ـق کـنون ـهیچ ـفـعال ـسـندیکاـیی ـبه ـهیچ وـجه ـمورد رـعب و آزار، ـی
ـنـخـسـتـین ـبار در ـتارـیخ چـند دـهۀ گذـشـته، ـحـتی یک ـفـعال ـسـندیکاـیی ـهم ـمورد اذـیت و آزار ـقرار نگرـفـته
و ـجـنـبش ـبا ـخوش ـبـیـنی و اـمـید ـبه آـیـنده ـمی نگرد.  از ـمـیان اـتـحادـها و ـجبـهه ـهای ـتوده ای گـسـترده ای که
ـضاـمن و ـباـعث ـنـخـسـتـین پـیروزی اـنـتـخاـباـتی چاوز در ـسال 1999 ـشدـند ـ  ـنـماـیـندۀ ـبـخش ـهاـیی از ـجاـمـعه
مثل مغازه داران، دستـفروش ها، زنان ـخانه دار و کارگران بودند ـ ـتا سال 2001 فقط اتـحادیۀ کارگران
ـباـقی ـماـنده ـبود. ـنا اـمـید و دـلزده از رـخوت و سکون و ـبی ـعمـلی کنـفدراـسـیون کارگران، ـجبـهۀ کارگری
اً ـبالـفاـصـله ـنـقـشی کـلـیدی در ـحـفظ ـطرـفدار چاوز ـناـمش را ـبه ـجـبـهۀ ـبوـلـیواـیی کارگران ـتـغـیـیر داد و ـتـقرـیـب

چاوز در مقام ریاست جمهوری در جریان کودتای آوریل 2002 بازی کرد.
ـلـیـنارِس ـتوـضیح ـمی دـهد که چگونه کـنـفدراـسـیون کارگران، که رـئـیس آن ـهـمـیـشه از اـعـضای ـعاـلی
ازرگاـنی و وزارت کـشور وده اـست، دـست در دـست اـتاق ـب رـتـبۀ ـحزب ـحاکم آکـسـیون دـموکراـتیک ـب

آمریکا برای سرنگون کردن رییس جمهور منتخب قانونی تالش کرد.
در سپـتاـمـبر 2002 کارگران ـنـشـسـتی ـسراـسری ـبرای ـبـحث درـبارۀ راهکار ـهای آـتی ـبرگزار کردـند.
اـما ـبه ـعـلت اـخـتالف ـبر ـسر ـموـضوع امکان ـعـمـلی ـبازـسازی کـنـفدراـسـیون کارگران، ـهیچ ـتـصـمـیم ـنـهاـیی
ا ـهدف ـتـضـعـیف و روـهای دـست راـسـتی، از ـجـمـله کـنـفدراـسـیون کارگران، ـب اه ـبـعد ـنـی گرـفـته ـنـشد. ـسه ـم
ـفروپاـشی اـقـتـصاد کـشور، ـفرـمان اـعـتـصاب ـسراـسری دادـند، ـیـعـنی ـهـمان ـتاکـتیکی را ـبه کار ـبردـند که در
اد ـمی ارِس ـبه ـی ـیـن ۀ 1970 در ـشـیـلی ـعـلـیه آن دوـلت ـبه کار گرـفـته ـشد. ـل ا در دـه ان حکوـمت چپگراـه زـم

ـد و ـادـن ـت ـوار اـیــس ـت ـرـیت کارگران اـس ـا اکـث آورد:  اـم
حکوـمت را نـجات دادـند.  از ـبرـجـسته ـترـین رـخدادـهای
ـتی اـین دوره ـمی ـتـوان ـبه آنچه در ـشـرکت ـنـفت دوـل
ش از 18 ونـزوـئال روی داد اشـاره کرد. زمـاـنی که ـبـی
وان ا ـبه ـعـن ارس از آـنـه ـیـن رـیت، که ـل دـی د ـم زار کارـمـن ـه
 ـنـخبگان فـاسـد  نـام ـمی بـرد، ـمـحل کارشـان را تـرک
کردـند، کارگران ادارۀ ـشرکت را در دـست گرـفـتـند و
ـد، و اـیـجـاد ی و ـخـرابکاری، رـعب و ـتـهـدـی کارشکـن
ـمشکالت ـفـنی از ـسوی آـنان را ـخـنـثی کردـند و ـتوـلـید و
ان کـنـترل اوـی دـند. ـن ازگرداـن وزـیع را ـبه ـحاـلت ـعادی ـب ـت
ا را ـبه د و آـنـه ان گرـفـتـن ان ـش دـه اـن رـم ا را از ـف ـنـفتکش ـه
ان داـشـته رـی أـمـین ـنـفت ـج ا ـت د ـت درـهای کـشور آوردـن ـبـن
ـباـشد. اـین ـعـمل ـناوـیان ـیادآور ـقـهرـماـنی ـهای پـیشگاـمان
مکـین ـبـود. کارگران ـتـراـبـری و ـنـاو پوـت آـنـان در رزـم
ارس ـیـن ری ـل روز ـتـحت رـهـب ری، که اـم ـحـمل و ـنـقل ـشـه
ـمـتـحدـند، ـمراـقب ـبودـند که ـبه رـغم کـمـبود ـبـنزـین، آـمد
شـود. وـقف ـن ـت ری ـم وـمی ـشـه ۀ ـعـم ـی د وسـاـیط ـنـقـل و ـش
ـلـیـنارِس ـبه ـخاـطر ـمی آورد که راـنـندگان ـبه ـطور ـمـنظّـم
ـصف ـمی ـبـسـتـند ـتا ـهـمان 60 ـلـیـتر ـبـنزـین ـسـهـمـیه ـشان را
بگـیرـند و ـبه ـسر کارـهاـیـشان ـبروـند، و ـبـعداً ـبرای ـبـنزـین
گیری مجدد برگردند، که اغلب برای این کار مجبور
ارس ـسـتـند. ـلـیـن اـی اره در ـصف ـب ا دوـب ا ـساـعت ـه ودـند ـت ـب
ـاـظـره و ـن م، ـم ی کردـی ـرّ و ـبـحث ـم ـا ـج ـد:  ـم ی گوـی ـم
ده ا از آـیـن اـسـتدالل ـمی کردـیم، اـلـتـماس ـمی کردـیم. ـم
ای بـهـتر ـبرای ـهـمه دـفاع ـمی کردـیم، و ـموفق ـهم ـبودـیم
ـنـفع ـبـودـنـد. زـمـاـنی که از ـیه ذـی ـض ـمه در اـین ـق چون ـه
ود که دـیم، آنگاه وـقت آن ـب ـطـمـئن ـش ان ـم روزی ـم پـی
رکت کـنـیم. ان را ـجـمع کـنـیم و ـبه پـیش ـح ای ـم روـه ـنـی
ـیـون از درون را کـنـار ـتالش ـبـرای اـصالح کـنـفـدراـس
ارۀ ـجـنـبش دـهی دوـب اـن ازـم از ـبه ـس ـی زوم و ـن گذاـشـتـیم. ـل
ود و سـوس ـب ـشه ای کاـمالً ـمـح دیکاـیی ـبه طـور رـی ـسـن

دیگر جای تعویق انداختن نبود. 
اه ـمارس 2003، اـتـحادـیۀ ـسراـسری کارگران در ـم
وـقـتی آن در ری ـم ارس ـبه ـعـضوـیت رـهـب ـیـن اـنی که ـل زـم
آـمد، ـتشکـیل ـشد. او ـتوـضـیح ـمی دـهد که ـتا کـنون چه
ـقدم ـهایی ـبرداشـته ـشده اـست.  ـباـید وقت زـیادی ـصرف
ـنـفع ۀ احـزاب ذـی ـین ـهـم رده ـب ای ژرف و گـسـت ـبـحث ـه
ی ـازه ـم ـون ـت ـی ـدراـس ی ـف ـارۀ شکل و ـصـورت آـت درـب
ون را ـفـلج دراـسـی سـادی که کـنـف اب از ـف ـن کردـیم. اـجـت
ـمـیت زیـادی بـود، چرا که کرده بـود بـویژه حـائـز اـه
ـبـسـیاری از اـعـضای ـجدـید از ـهـمان کـنـفدراـسـیون آـمده
د أـیـی ورد ـت دد ـم د.  وـقـتی چاوز در ـهـمه پرـسی ـمـج ودـن ـب
رار گرـفت، ـتـصـمـیم گرـفـته ـشد که یک ـمـجـمع ردم ـق ـم
اه رار اـست در پاـیان ـم ـبـنـیان گذاری ـتشکـیل ـشود که ـق
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