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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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آغاز پاکسازی گسترده مخالفان 
و ضرورت مقابله گسترده اجتماعی با یورش ارتجاع
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«شش سال سختی کشیده ایم و تشکیالت زیر زمینی
درست کرده ایم ...حاال می خواهیم حکومت کنیم. ما تعیین

می کنیم که چه کسی باشد و چه کسی برود.»

ـبـیش از ـسه ـماه از روی کار آـمدن دوـلت اـحـمدی نژاد،
نـد رو، ـمی گذرد. ـمهـور گروه هـای ارـتجـاـعی ـت س ـج رـئـی
مـجـموعه ـحوادث و ـسـیاـست ـهای اـتـخاذ ـشده از ـسوی دوـلت
جدید در ماه های گذشته نمی تواند نگرانی های جدی همه

نیروهای ملی و آزادی خواه کشور را بر نیانگیزد. 
ـنـیروـهای ـمـترـقی و از ـجمـله ـحزب ـتودۀ اـیران در ـجرـیان
د ات ـمـجـلس ـهـفـتم ـبه ـبـع اـب ـتـخ ور، از اـن وادث کـش اـبی ـح ارزـی
هـمواره بر این نکـته تأکید داـشته اند که کارزار وسیـعی برای
ـمهـوری صـار و یکدـست کردن حـاکـمـیت ـج شـدیـد اـنـح ـت
اـسالـمی ـبه ـنـفع ـنـیروـهای اـفراـطی ارـتـجاع آـغاز ـشده اـست که
ـمی ـتواـند ـعواـقب ـخـطرـناکی را ـبرای آـیـنده کـشور ـبه ـهـمراه
داـشـته ـباـشد.  ـبا ـخواـبـیدن گرد و ـغـبار ـهای  ـهـیاـهوی ـتبـلـیـغاـتی
ـش دروغ بــودن ـشعــارهــای ـش از پـی ـی و روشـن شــدن ـب
ان ا در ـجرـی پوپوـلـیـسـتی اـحـمدی نژاد که ـبرای ـفرـیب ـتوده ـه
ای ا ـسـیـم ا ـخـیـلی زود ـب ردم ـم د ـم دـن رح ـمی ـش ات ـمـط اـب ـتـخ اـن
ـرار ـتـق ـز اـس ی ـج ـدـف ـدرو که ـه ـن ـان ـت ی اـنحــصـارگراـی واـقـع
د روـبه رو دارـن ران ـن ان در اـی اـلـب وع حکوـمت ـط حکوـمـتی از ـن
ـشده اـند. ـتـشدـید ـفـشار ـبر ـمـخاـلـفان ـسـیاـسی و پاکـسازی ـهای
گـسـترده در ادارات و وازارت ـخاـنه در کـنار ـیورش ـسازـمان
اـست ار ـسـی ان کـشور، در کـن ا و داـنشگاـهـی اـفـته ـبه داـنشگاه ـه ـی
ـهای ـبـیش از پـیش ـماـجراـجوـیاـنه در ـعرـصه ـبـین اـلـمـلـلی زنگ
ـخـطری ـجدی ـبرای ـهـمه ـنـیروـهای ـمـلی اـست که دـلـمـشـغوـلی

آـیـنده ـمیـهن را دارـند. در ـمـیان ـمـجـموـعه ـنـسـبـتاٌ زـیاد ـخـبری
ـاال دارد گزارش ـد ذکر شــده در ـب ت از روـن که حکاـی
ـصـحـبت ـهای  رـئـیس ـجدـید داـنشگاه اـصـفـهان ـبه وـضوح
اـمه ـها و ـطرز ـتفکر ـنـیروـهای ارـتـجاـعی پرده ـبر ـمی رـن از ـب
ـشت، ر راـم ری «امـروز» دکـت دارد. ـبه گزارس پایگاه ـخـب
ـطـاری ـبـا کار ـیـاـفت اـف شگاه اـصـفـهـان در ـض س داـن ـی رـی
آـفرـیـنان داـنشگاه ـتاکـید کرد: «چه کـسی گـفـته ـما ـجـناـحی
اـید ـجـناـحی ـعـمل ا ـنـب ا کـسی گـفـته ـم ـعـمل ـنـمی کـنـیم ؟ آـی
م، مگر ـمی ـی نـاـحی ـعـمل نکـن ـیم ـج ـمی تـواـن م؟ مـا ـن ـی کـن
شکـیالت ـیـده اـیم و ـت ـشـود؟ ـمـا شـش ـسـال ـسـخـتی کـش
ـتحـد ا ـهم ـم ـنی درـست کرده اـیم و آدم هـا را ـب ـی زیـرزـم
کرده اـیم ، رای گرـفـته اـیم از ـمردم!! و ـحاال ـمی ـخواـهـیم
اـشد و ا ـتـعـیـین ـمی کـنـیم که چه کـسی ـب حکوـمت کـنـیم. ـم
اـنی که ـهـمفکر ازه ـمی دـهـیم کـس ا اـج رود . ـم چه کـسی ـب
اـلـیت رای ـخودـشان ـفـع ـسـتـند ـب ا ـنـی ـسـتـند و در ـجـناح ـم ا ـنـی ـم
کـنـند . وـلی ـنـمی گذارـیم ـمدـیر زـیر ـمـجـموـعه ـما کـسی ـبه
شکـیالـتی ـملکرد ـت اشـد در ـع ـمفکران خـودمـان ـب جـز ـه
ن دانـشگاه را تـشکـیالت ـی ی ـمـعـاوـن ـت ـمـورد ـعالـقه ـمـا ـح
اـنـتـخاب ـنـموده اـست و ـسـهم کـساـنی که زـحـمت کـشـیده
اـند را ادا ـنـموده اـست. » وی در پاـیان ـهمچـنـین اـفزود: «ـبر
اـساس یک ـنـظرـیه آـمریکاـیی که یکی از ـمـشاوران کاخ
سفید داده است اگر 25 درصد  مردم ـطرفدار شما باشند
50 درـصد ـهم به ـصورت اـتوـماـتیک ـهواداری ـمی کـنـند ،
10 اـلی 12 درـصد را ـمی ـتوان ـخرـید همچـنـین 10 اـلی 12

اعالم ـشده  است که حجم تخلـفات و اختالس در دوره
ران ، ـبـیش از رداری ـتـه دی نژاد در ـشـه وـلـیت اـحـم ـسـئ ـم
ردار ده ـسه ـشـه ـش ده و ـن ات ـش ای اـثـب وع ـتـخـلف ـه ـمـجـم
وده اـست ری ) ـب وـی دـنی و اـل اسچی  ـملک ـم ـبـلی ( کرـب ـق
دگان ـمـجـلس اـیـن ده ای از ـنـم ار واکـنش ـشدـید ـع .در کـن
ود زری ـسـع ان ـم روغ ـبه ـسـخـن اد اـف اع، از ـجـمـله ـعـم ارـتـج
ان زـم دی نژاد و ـعضـو ـهـم زدیک اـحـم ان،  ـهمکار ـن اـف ـب
ـشورای ـشـهر و دـبـیر ـهـیـئت دوـلت ، ـمـبـنی ـبر اـینکه :  «اـین
ام ـظ ده ـن ـبـن ان ) زـی اـف اـحـبه زری ـب ـص ا ( ـم اـحـبه ـه ـص ـقـبـیل ـم

ـشـانگر اداـمه ـیـهن ـمـا ، ـن ـیـر ـحـوادث در ـم ـظـری ـبه ـس  ـن
اکـمـیت رژـیم ون ـح راـم ران در درون و پـی ا و ـبـح ری ـه درگـی
والـیت ـفـقـیه اـست.  یکی از ـمـهم ـترـین رـخدادـهای ـهـفته ـهای
اـیی از زاـیش ـحـمالت ـبه اـحـمدی نژاد و ـبـخش ـه گذـشـته ، اـف
اک اش طـرـن ای ـخ اـمه ـه رـن ود که از او و ـب اح ارـتجـاع ـب ـجـن
ـاح ارـتـجـاع ـبه دالـیل ـن ـد.  ـبـخــشی از ـج ـن ی کـن ـاـیت ـم ـم ـح
ش زا و ـبحـران ـملکرد ـتـن ـیه ـع طـری که از نـاـح احـسـاس ـخ
آـفرـین ، اـحـمدی نژاد و ـمدافـعان او ـنسـبت به ـموقـعـیت ـسـیاـسی
و ـتواـنایی اقـتـصادیـشان می کـنـند، حمالت تبـلیـغاتی ـهدفمـند و
شـار ـبخــشی از ـت حــسـاب شـده ای را سـازـمـان داده اـنـد.  اـن
ـنه ای که در آن ر خـاـم ـت گزارش شـورای ـشهـر ـتهـران ـبه دـف

زندگی دهقانان در
سراشیب سقوط

ای اـنه ـه ای رـس رـخی گزارش ـه  ـب
ر حکاـیت از ای اـخـی اه ـه ـهمگاـنی در ـم
ـاورزی  و ـد کـش ـی ـوـل ـران ـت ـد ـبـح رـش
ـتـشدـید وـخاـمت زـندگی دهـقاـنان اـیران
ـسـال، دارد. در ـتـارـیخ 16 ـمـهـر ـمـاه اـم
ا در گزارـشی ـتـحت ـن ـس رگزاری اـی ـخـب
اری و اـخـت ر ـس وان  کاـلـبد شکاـفی ـفـق ـعـن
ــول یکی از شکاف اجـتــمــاعـی از ـق
پژوـهش گران اـجـتـماـعی ـتاکـید کرد: «
گروه ـهای زـیرـخط ـفـقرکـشور در ـحال
ـبـقـات ـفـرادـست و ـتـرش اـست، ـط گـس
ر از ـی ای ـفـق د ـبـیش از گروه ـه ـمـن روـت ـث
مـنابع بهره مند می ـشوند، بیکاری یکی
از عواـمل فقـیرشدن اـست که این ـعامل
ــد و در ــر8 درـص ـه ( بـیکاری ) در ـش
روسـتاها 11 درـصد، ریسک فقـیر شدن
ی دـهـد »  وی در ـمـورد ـزاـیـش ـم را اـف
ان اـن اهـای کشـور و اصـوالً دـهـق ـت روـس
ا و د:  «شکاف ـبـین روـسـت اره ـمی کـن اـش
ری راـب اـب دا کرده و ـن زاـیش پـی ـشهـر اـف
ر ر وـضـعـیت ـفـق ـطـقه ای کاـمالً ـب ای ـمـن ـه
ان ـت ای اـس اـه ـت ر ـمی گذارد، در روـس اـث
ـد، ـان 25 درـص ـاـن ی، دـهـق ـرـق ـای ـش ـه
ش از ـسـاـیـر ـی ـضـرـیب ریـسک ـفـقـر ـب
ـمـناـطق دارـند ـیـعـنی ـصرف اـینکه ـفردی
ا ـی اهـای شـرـقی ـبه دـن ـت در یکی از روـس
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ـجـمـهوری اـسالـمی ـنـیـست ...اـین ـحرـفـها ـبـیـشـتر اـسـباب ـمـضحکه و ـخـنده
د ـشد .» واـه ان ـهم ـخ ود دوـسـت ده ـخ اـعث ـخـن اـست و ـتـصور ـمی کـنم ـب
ـنـشانگر رـشد ـتـنش ـهاـیی اـست که ـبه آن اـشاره رـفت . ـبه عالوه ، ـمـحـمد
وـتـلـفه ـطی ردـمی ـم ده و ضـد ـم اـن ان واپس ـم رـی رکل ـج ـی ـیـبی دـب ـنـبی ـحـب
ا رـساـنه ـهای ـهمگاـنی ـبه اـنـتـقاد از دوـلت ـجدـید پرداـخت و گـفتگوـیی ـب
رای ـحـضور ردار ـتـهران ـب ر ـسر دـعوت از ـشـه در ـخـصوص کـشمکش ـب
ات ـس اف در ـجـل اـلـیـب د کرد:  «ـحـضور ـق اکـی ران ـت ـسات ـهـیـئت وزـی در ـجـل
أـله شکاف ـس ا ـم دوـلت و ـتـعـیـین ـسـخنگوی دوـلت ـضروری اـست  .» و اـم

و تنش های ایجاد شده را به شکل روشن تری در مصاحبه 
ا، ـبه ـسـن ا اـی ارز،  ـب اـنـیت ـمـب اـمـعه روـح دم، ـسـخنگوی ـج اـحی ـمـق ـمـصـب
ـتارـیخ 23 ـمـهرـماه ـمی ـتوان ـمالـحـظه کرد. وی در اـین ـمـصاـحـبه از ـجـمـله
روـهای اـنـقالب اـسالـمی اـهنگی ـنـی رـغم ـنـظر ـشورای ـهـم ـمی گوـید: « ـعـلـی
اـعی ر اـجـم ـظ وری الرـیجـاـنی ، از آن ـن داـت دـی اـیت از کاـن ر ـحـم ـبـنی ـب ـم
ـتمکـین ـنـشد ، اـین اـقدام ـبه ـمـنزله دور زدن ـشورای ـهـماـهنگی ـبود .» اـین

انتقاد مستقیماً حامیان احمدی نژاد را هدف قرار می دهد.  
ـئت ـی ضـو ـه ان کوهکن ـع ار اـنعکاس ـسـخـن شـار اـین ـحـمالت در کـن ـت اـن
ردار اـلـیـباف ـبه ـعـنوان ـشـه ر اـینکه  «ـحـضور ـق رـئـیـسه ـمـجـلس ـهـفـتم ـمـبـنی ـب
پاـیتـخت در جـلـسات دوـلت الزم اـما ـحاـضر ـشدن چـمران ـبی مـعـنا به ـنـظر
ازرگاـنی و اق ـب اد که :  «ـحـضور رـئـیس اـت ـشـنـه ـمی رـسد »  و ـطرح اـین پـی
ود.» د واـقع ـش د ـمـفـی واـن ران ـمی ـت ات وزـی ـس اـیع در ـجـل اق ـصـن رـئـیس اـت
وان اـت وری را ـضـعـیف و ـن راـفت دوـلت و رـئـیس ـجـمـه ا ـظ ـضـمن آنکه ـب
ـجلـوه ـمی دهـد ، پیـام روـشن و صـرـیح ـبه اـحمـدی نژاد و اـین ـبخـش
اـمه ـعـلی زادـسر ـبه اـید ـن ا ـب داد ـمی گردد. ـبه ـهـمه اـیـنـه ـطـیف ارـتـجاع ـقـلـم
اـحـمدی نژاد را  که در رـساـنه ـهای ـعـموـمی ـبازـتاب گـسـتدره ـیی داـشت
اـفزود ـتا ژرـفای ـتـنش ـها آشکار گردد.  زادـسر در ـناـمه ـخود به اـحـمدی
اـمـعه ا از وی دـعوت ـمی کـند ـبه پرـسش ـهای ـمـطرح در ـج نژاد ـصراـحـت
رد ، ور ـمی گـی زدی دـسـت اح ـی ـصـب د: «اـحمـدی نژاد از آـیت اهللا ـم ـن مـاـن
ود را ـمـنـتـخب اـشد ، اـحـمدی نژاد ـخ اـحـمدی نژاد اـنـجـمن ـحـجـتـیه ـمی ـب
ا د پرـسش دیگر در ـهـمـین ـخصـوص، ـب د... »  و چـن ان ـمی داـن ام زـم اـم

صراحت و بدون ابهام پاسخ دهد .
ـبه دـنـبال اـین ـمـساـیل ، پایگاه ـخـبری ـفردا ، در روز 22 ـمـهر ـماه گزارش
داد   ـمـناـبع ـنزدیک ـبه «ـشورای ـهـماـهنگی ـنـیروـهای اـنـقالب اـسالـمی»  از
ـعزم ـجدی این ـتشکل سـیاـسی ـبرای ـتاسـیس جبهه ای ـفراگـیر در ـسراـسر
ضـو ری سپس از قـول یک ـع د  . اـین پایگاه ـخـب ـن ر ـمی دـه ـب کشـور ـخ
ـام وی ـنـوـشت: « در دوره ـجـدـیـد، نگی ـبـدون ذکر ـن ـمـاـه ـشـورای ـه
ـهمگراـیی و و ـحدت اـصول گراـیان الزـمه ـموـفـقـیت اـین ـجرـیان اـست و
ان پـیش ان اـصول گراـی ات ـمـی اـب ـتـخ ان اـن رـی اـتی که در ـج ـبه رـغم اـخـتالـف
آمده بود ، هم اکنون فرصت مناسبی برای تاسیس جبهه فراگیر سیاسی

اصول گرایان در سراسر کشور است .»  
در چـنـین اوـضاـعی ـبه ـنـظر ـمی رـسد که  داـمن زدن ـبه ـجو ـبـحراـنی
اـمی ـظ ا ـهدف ـن ارـجی ـب اد ـتـنش در رواـبط داـخـلی و ـخ اـمـعه و اـیـج درـج
ای اـحـمدی اـمه ـه رـن ره ـب ور از زـم رـهنگی کـش اـسی و ـف ات ـسـی کردن ـحـی
ارـهای وارده  اـست . ـش رای ـخـنـثی کردن ـف وادار او  ـب دـهای ـه اـن نژاد و ـب
ـوادث ی ـبه ویژه پس از ـح ـیــس ـد انگـل ی ـض ـاـل تگی و پوـش ـاـخ ـو ـس ـج
ـسـتی در ـشهـر اهـواز که ـطی آن رـئـیس ـجـمهـوری ارـتجـاع در رورـی ـت
روـهای انگـلـیـسی در ارتکاب ا ـبه ـنـی ـجـلـسه ـهـیـئت دوـلت اـعالم داـشت « ـم
ان پاـسدار ا ـسـخـن رورـیـسـتی ـبه ـشدت ـمشکوک ـهـسـتـیم. » و ـی اـقداـمات ـت
ـحـجازی ـفرـماـنده ـبـسـیج که گـفت « ـصدای اـنـفـجار اـهواز ـلـهـجه انگـلـیـسی

دارد . » را باید در چنین چارچوب هایی ارزیابی کرد.
از دیگر ـسو ، ـهـمراه ـبا ـحوادث و روـیدادـهای ـمورد اـشاره ، رـفـسـنـجاـنی
و بـخش ـها  ـهوادار او ، به ـمـجـموـعه اـقدام ـهای ـخود ـبرای اـیـجاد ـتوازان

در ـتـغـیـیر ـتوازن ـقوا، در ـحاکـمـیت ـبـسود رـقـبای ـتازه ـبه کرـسی ـقدرت ـنـشـسـته،
ـسن اه ـمـح رـم ارـیخ 26 ـمـه رق ـبه ـت اـمه ـش د . ـبه گزارش روزـن دـن ـشـی اب ـبـخ ـشـت
رـضاـیی دـبـیر ـمـجـمع ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظام که پایگاه ـتـبـلـیـغاـتی واـبـسـته ـبه او
ازـتاب در ـحاـلت ـتوـقـیف ـموـقت ـقراردارد!!! در یک کـنـفراـنس ـیـعـنی ـساـیت ـب
ـمـطـبوـعاـتی اـعالم داـشت:  «اـعـضای کـمـیـسـیون ـنـظارت ـمـجـمع ـمـصـلـحت ـنـظام
واـهـند کرد.» وی ـتـصرـیح از ـخ ود را آـغ د و از ـهـفـته دیگر کار ـخ ـتـعـیـین ـشدـن
وای ـسه گاـنه کـشور و دیگر ر ـق کرد: «اـعـضای ـتـعـیـین ـشده ، وـظـیـفه ـنـظارت ـب
د ده خـواـهـن ر ـعـه ا را ـب ـم ـی ـسـلح و صـدا و ـس ای ـم روـه ـی ا از ـجـمـله ـن دـستگاه ـه
داـشت.» ـترکـیب اـین اـعـضای ـتـعـیـین ـشده ـخود گواه آراـیش ـسـیاـسی اـست که
در ـحال شکل گرفـتن است . ـمرتـضی نـبوی ، بیژن ـناـمدار زنگنه، مصـطفی مـیر
سـلـیم ، مـحـمدـهاـشـمی و مـجـید اـنـصاری از زـمره اـین اـفراد ـهـسـتـند که واـبـستگی

جناحی هرکدام کامالً مشخص است .
بـری ـین تـاکیـد کرد: « مـا در واـقع بـازوی اجـراـیی ـمقـام رـه مچـن رضـاـیی ـه

هستیم.»
اـین اـقدام ـبه ـنوـبه ـخود ـبر داـمنه کـشمکش و درگـیری ـها در درون و پـیراـمون
د واـه راه ـخ ری را ـبه ـهـم ـشـت ای ـبـی ده ـتـنش ـه زوده و ـبی شک در آـیـن اح اـف ـجـن
ون راکـسـی ز در ـمـجـلس از ـف رـی ـب ده ـت ـن اـی ـم ر اـعـلـمی ـن ـطه اکـب آورد. در اـین راـب
اـصالح طـلـبان حکوـمـتی ـخاـطر ـنـشان ـساـخت که ـنـقش ـتازه مـجـمع ـجـمـهورـیت
ز ـبه ـی ارکت ـن ـش اـمه داـخـلی ـجـبـهه ـم ر ـن اـخـته اـست . ـخـب دـشه دار ـس ام را ـخ ـظ ـن
رـخورد کرده اـست. ـبه ادی ـبه آن ـب ا ـنـظری اـنـتـق دام پرداـخـته و ـب ـتـحـلـیل اـین اـق
ا یکدیگر و اـبل ـب ای رژـیم در ـتـق اح ـه دی ـجـن د که آودرگاه ـبـع ر ـمی رـس ـظ ـن
ـتالش در راه ـتـثـبـیت ـموـقـعـیت ـخوـیش اـنـتـخاـبات پـیش روی ـمـجـلس ارـتـجاـعی
ای اح ـه ات و ـجـن اـن ون ، جـرـی ـنه  از ـهم اکـن ـی ری اـست. در زـم رگان رـهـب ـخـب
حکوـمـتی در ـتدارک ـبرای اـین اـنـتـخاـبات ـهـسـتـند . ـطرح اـنـصاری ـبرای ـتـغـیـیر
ـشراـیط ـشرکت در اـین اـنـتـخاـبات را در ـهـمـین ـخـصوص اـست. وی ـهدف از
رگان ذکر ات ـخـب اـب ـتـخ رای ـحـضور ـهمگان در اـن ود را ـتالش ـب رح ـخ اراـیه ـط
د کروـبی و اـنـن رادی ـم راـیط ـحضـور اـف د ـش اـی اـخـته ـب ان ـس ـش ر ـن اـط کرده و ـخ
ـسـته ـبه رـخی ـساـیت ـهای واـب ـشار اـین ـطرح ـب راـهم ـشود . پـیش از اـنـت اـتـمی ـف ـخ
م در گزارش ـهـاـیی  از ـضـرورت اـصالح ـسـاز و ـتـلف ژرـی ـنـاح ـهـای ـمـخ ـج
کارـهای ـتاـیـید ـناـمزدـهای اـنـتـخاـبات ـخـبرگان ـشده ـبودـند ، از ـجـمـله در ـتارـیخ
یـد وـشت :  «اـصالح سـاز و کار تـاـی ـبی ـن ـطـل 25 ـمهـر مـاه ، سـاـیت فـردا در ـم
ـخـبرگان رـهـبری ، گاـمی ـبه ـسوی دمکراـتـیزه ـتر ـشدن ـنـظام اـست . » در ـهـمـین
ـمـقاـله اـشاره ـمی گردد:  «ـساـخـتار کـنوـنی ـجـمـهورـیت در اـیران و ـقاـنون اـساـسی
درـیـجی ـست تکاـمل ـت ام دـیـنی ـنـی ـظ دن ـن اـیی دمکراـتیک ـش د ـنـه ود ، ـح وـج ـم
اـسی و اـجـتـماـعی ـموـجود در راـسـتای ـتـعـمـیق دمکراـسی دـیـنی در ـنـهادـهای ـسـی
دون دـست وـنی ـب اـسی اـست ....... در وـضـعـیت کـن رورـتی ـمـهم و اـس ران ـض اـی
ا ازو کارـه ا و ـس رـخی روش ـه ـصـحـیح ـب ا ـت اً ـب اـسی و صـرـف ون اـس اـن زدن ـبه ـق

امکان دمکراتیک کردن نظام اسالمی وجود دارد.»
اـبه گزارش رـساـنه ـها در ـتدارک ـبرای در ـهـمـین راـبـطه ـجـبـهه ـمـشارکت ـنـیز ـبـن
اـنتـخاـبات ـخـبرگان اـست و ـبـعـنوان اوـلـین گام کـمـیـته ای را به ـنام کـمـیـته داـئـمی
ران دوـلت اـنـتـخاـبات ـجـبـهه ـمـشارکت اـیـجاد ـنـموده که ـصـفدر ـحـسـیـنی از وزـی
ـخاـتـمی رـئـیس کـمـیـته ـمذکور ـبر گزـیده ـشده و اکـنون در ـحال ـبررـسی ـبرای

حضور در انتخابات خبرگان و شوراهای محلی است . 
ای ری ـه وـجه ـبه درگـی ر کشـور و ـت ای اـخـی ـته ـه ای ـهـف دادـه ررـسی روـی در ـب
راـمون ـحاکـمـیت ، ـهمچـنـین ـمـهم اـست ـبه اـین نکـته ـنـیز اـحی در درون و پـی ـجـن
رک ود ـتـح ز از ـخ ـی ور ـن وکراـتیک کـش ردـمی و دـم ود که ـجـنـبش ـم وـجه ـش ـت
اـعت دوازده روز ری ـمـخـتـلف ، ـس ای ـخـب د . گزارش پایگاه  ـه ان ـمی دـه ـش ـن
ا ـبـیـست و پـنج ـمـهرـماه اـمـسال ـبه ـمـناـسـبت روز ـجـهاـنی ـفـقر ، یک گردـهـماـیی ـب
ـحـضور ـتـعدادی از ـفـعاالن ـجـنـبش زـنان در ـمـیدان اـنـقالب ـتـهران ـبرگزار ـشد.
ـبـیش از 200 زن ـمـبارز در اـین اـقدام ـشـجاـعاـنه ـضـمن اـعالم ـهـمـبـستگی ـخود ـبا
ـحرکت ـجـهاـنی زـنان ـحول ـمـحورـهای آزادی - ـبراـبری  ـعداـلت ، ـهـمـبـستگی
و ـصلح ـتراکت ـها و ـجزواـتی ـمـیان ـمردم و ـعاـبران ـتوزیع کردـند ، که در اـین
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جزوات به مساله فقر زنان اشاره شده بود .

ـعالوه ـبر اـین ـحرکت ارزـشـمـند و ـسـتاـیش ـبرانگـیز ،
وس راـنی وـب دیکای کارگران شـرکت واحـد اـت ـسـن
ـتـهران و ـحومه ـنـیز ـبا اـنـتـشار ـبـیاـنیه ای در روز دوـشـنـبه
تکش ـم ـدگان زـح ـن ـاه اـعالم داـشت ، راـن ـرـم 25 ـمـه
دگی راض ـبه عـدم رـسـی وان اـعـت ـن ا ـبه ـع وس ـه وـب اـت
مدیریت شرکت واحد مقامات دولتی به مطالبات و
ـران ـاـف ط از ـمــس ـی ن ـبـل ـت ـای ـخـود از گرـف ـتـه ـخـواـس
راـضی ـت د کرد.  اـین حـرکت اـع خـودداری خـواـهـن
ـتـرده در ـجـاـمـعه ـنـدیکای کارگری ـبـازـتـاب گـس ـس
ـشـجـوـیـان ـمـورد داـشت و از ـسـوی کارگران و داـن
حمایت قرار گرفت ، همچنین بیش از ـصدها نفر از
وـمی در ای ـعـم اـنه ـه اـبـخ دان کـت داران و کارـمـن اـب کـت
اـعـتراض ـبه ـسـطح پاـیـین دـسـتـمزدـها و ـشراـیط ـسـخت
ـمع ـران ـتـج ـراض زده و در ـتـه ـت کاری دـست ـبه اـع
ـنـمودـند . ـفرـهنگـیان نـیز در اواـخر مـهرـماه در اعـتراض
ـوزش و پرورش و ـار ـمـســوالن وزارت آـم ـت ـبه رـف
اری را وـم ـسی ـط درـی وزگاران ـحق اـلـت اـیت از آـم ـحـم
ر از د ، در ـعـین حـال ـبـیش از 150 ـنـف ضـاء کردـن اـم
ـسی سـراسـر کشـور ـصـبح تـدرـی آمـوزگاران ـحق اـل
ورای اـبل ـمـجـلس ـش اه در ـمـق رـم ـبه 26 ـمـه روزـسه ـشـن
یـدگی ـبه تـار رـس اـسالـمی گردـهم آمـدنـد و خـواـس
وضـعـیت  ـخود ـشدـند. ـبه اـین ـحرکت ـهای اـعـتراـضی
باید تجمع بیش از سه هزار دانشجوی دانشگاه شهید

بهشتی (ملی) را در اواخر مهرماه بیفزایم .
ا  ـهر چـند پراکـنده ، ا ـتوـجه ـبه اـین اـعـتراض ـه ا ـب ـتـنـه
ـطح ـسـازـمـاـنـدـهی ، ـمی ـتـوان ـضـعـیف ـبه ـلـحـاظ ـس
تصویری دقیق و درست از اوضاع جاری در کشور
ـرم روز ـب ـاز ـم ـی ت که ـن ن اـس ت آورد. روـش ـبه دـس
سازمان دهی همین نیروها و تجهیز آنها به شعارهای
وـجه ـبه ا ـت اـنه اـست. حـزب مـا ـب ـن ـی اصـوـلی و واـقع ـب
راـتی که اـینک ـبه آن ور و ـخـط راـنی کـش اع ـبـح اوـض
روی ـی ر ضـرورت تکـیه ـبه ـن از ـهم ـب ـسـتـیم ـب رو ـه روـب
اکـید ـمی کـند . ـتـجرـبه الـیزال ـمردم ـبرای ـتـغـیـیرات ـت
ی دهــد ، بــدون ـشــان ـم ـشـت ســال گذشــته ـن ـه
ی امکان ـردـم ـبـش ـم ـن ـز ـج ـی ی و ـتـجـه ـدـه ـاـن ـازـم ـس
د داـشت و واـه ود ـنـخ وـلی وـج ر و ـتـح ـهیچگوـنه ـتـغـیـی
اـسی و اـلی ، ـسـی ا ـتوـجه ـبه امکاـنات وـسـیع ـم ارـتـجاع ـب
اـهرم ـهای ـقدرت ، ـقادر ـخواـهد ـبود ، ـمـسـیر ـتـغـیـیر ،
اـفع ـخود ا ـبه ـسود ـمـن ـتـحول و اـصالح را ـمـسدود و ـی

منحرف سازد.
ـفـقط زمـاـنی ـمی تـوان بـا تـوانـاـیی از شکاف هـای
درون ـحاکـمـیت ـماـهراـنه بـهره ـجـست که یک ـنـیروی
ار داـشت . تکـیه ـبه ـی ـت ـته در اـخ اـف مـردـمی سـازمـان ـی
ـنـیروی ـمردم ـبزرگـترـین درس ـجـنـبش دمکراـتیک و
آزادـیـخواـهانه ـمردم ـما در ـهـشت ـسال اـخـیر اـست ، و
ار ـتـحول و اـصالح در کـشور ـهر ـنـیروـیی که ـخواـسـت
ی را ـارـیـخ م و ـت ن درس ـمـه ـد اـی ـاـی ـد ، ـب ـاـش ی ـب ـم

راهنمای عمل خود سازد!

اـطق ـمرکزی در دـین ـمـثالً ـمـن وـل ر از ـمـت ـشـت اـید 25 درـصد ـبـی ـبـی
معرض فقیر شدن قرار دارد.»

ط گوـشه ای از زـنـدگی اـمـروز ـنـده ـفـق ن آـمـار تکان دـه اـی
دهـقاـنان اـیران را ـبه ـتـصوـیر ـمی کـشد . ـمـساـله ـبـسـیار ـعـمـیق ـتر

ـار و ن آـم از اـی
ــا ــابـی ـه ارزـی

است .
واـمل یکی از ـع
ی  ـبـحـران اـصـل
ه ـع ـــــاـم در ـج
روـسـتاـیی اـیران
ان اـن ر دـهـق و ـفـق
ـــودی ـــاـب و ـن
ـــدات ــی ـــوـل ـت
ــــاورزی، کـش
ـری ـمت گـی ـس
ــتــصــــادی اـق

اـجـتـماـعی رژـیم والـیت فـقیه اـست که اکـنون دوـلت ارـتـجاع،
ا ـشـتاب ـبـیـشـتری در ـحال اـجرای ـبه رـیاـست اـحـمدی نژاد،  ـب
ا، رـشد و رواج اـمه ـه رـن اـمدـهای اـجرای اـین ـب آن اـست. از پـی
صـاد کشـور اـست . در ـت ـطه گری و رواـبط دالـلی در اـق واـس
اـین زـمـینه گزارش ـهای اـخـیر رـسانه ـهای ـهمگاـنی ـجمـهوری
اسالـمی به ـخوـبی گواـهی ـمی دـهـند. به ـعـنوان ـنـمونه ـهـمزـمان
مـاری ـی یـوع ـب بـا روی کار آمـدن دوـلت اـحمـدی نژاد و ـش
ـبـزی کار ـنـده وـبـا در کـشـور، ـبخــشی از کـشـاورزان ـس کـش
دچار ـخـسارات ـهنگـفت ـشدـند. در ـجرـیان ـشـیوع ـبـیـماری وـبا
ان ـهای کـشور و اری از اـسـت ـسـی اه گذـشـته در ـب در ـطول دو ـم
اـنـتـقال ـمیکروب اـین ـبـیـماری از راه ـسـبزی و در ـنـتـیـجه رکود
و ـخاـنه ـخراـبی دـهـقاـنان، اـسـتاـنداری ـها و ـفرـماـندارـهای نـقاط
ال،  ـبه ارد رـی ـشـنـهاد اـخـتـصاص ـحدود 150 ـمـیـلـی اگون پـی گوـن
زی کاران، را اراـیه سـارت ـسـب ـشی از ـخ ران ـبـخ ظـور ـجـب ـن ـم
کردـند و اـین پـیـشـنـهاد در ـهـیأت دوـلت ـبه ـتـصوـیب رـسـید. از
ات ـیـغ ـبـل ود ـت ا وـج دی نژاد ـب ون دوـلت اـحـم اکـن ارـیخ ـت آن ـت
ال ـهم ـبه کشـاورزان پرداـخت نکرده راوان ـحـتی یک رـی ـف

است. 
در اـین ـخـصوص ـخـبرگزاری ـمـهر، 16 مـهرـماه ،گزارش
صـوـیب پرداـخت ـست روز از ـت ـی ا گذـشت ـبـیش از ـب داد: « ـب
ـان ی ـبه آـن یچ پوـل ـون ـه ـاکـن ـزی کاران ـت ـب ـارت ـبه ـس ـخــس
ارت ـبه ـس االی ـخ وـجه ـبه ـحـجم ـب اـت ده اـست، ـب ـش پرداـخت ـن
ار زـمـین زراـعی یک ر هکـت اـبت ـه ود ـب رار ـب زی کاران ـق ـسـب
ود وـلی ـهیچ پوـلی اورزان پرداـخت ـش ان ـبه کـش وـم ون ـت ـمـیـلـی
ا، ـن ران اـیـل رگزاری کار اـی ر اـین ـخـب ـست .» ـعالوه ـب در کار ـنـی
اوـنت زراـعی ول ـمـع اری از ـق ال ـج اه ـس ر ـم ارـیخ 18 ـمـه در ـت
زان ـی وـشت: « ـم ان زـنجـان ـن ـت سـازمـان ـجهـاد کشـاورزی اـس
ـخـسارت وارده ـسـبزی کاران اـسـتان ـحدود ـنه ـمیـلـیارد رـیال و
ارد رـیال ـبر آورد ـمـیزان ـخـسارت ـصـیـفی کاران دوازده ـمـیـلـی

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!

ـتـانادامه  زندگی دهقانان در ... ـیـزان خــسـارت در اـس ـشـده که کل ـم
ی ـارد رـیـال ـم ـی ـل ـی یــست و یک ـم زـنـجـان ـب
ـباـشد .» وی ـتـصرـیح کرد که:  «ـتاکـنون ـهیچ
ت ـرای پرداـخ ـاری ـب ـب ـت ی اـع ـت ی و ـح ـبـلـغ ـم

خسارت اعالم نگردیده است.»
تــراض بــال اـع ـبه دـن
عــدد ـت گروه هــای ـم
دـهـقاـنان در اـین زـمـینه
ـا ـبه آن پاـسخ ـه ـن ـنه ـت
ـشــد ، ت داده ـن ـب ـث ـم
ـبلکه ـعـضو کـمـیـسـیون
ـاورزی ـمـجـلـس کـش
ـهـفـتم در ـمـصاـحـبه ای
اـعالم داـشـت: « ـهـیچ
قانونی برای پرداخت
ه ــارت وارده ـب خـــس
کـشـاورزان ـبـاـبت ـبه
فروش نرفتن محصول

آنان وجود ندارد .»
ه ، یکی دیگر از ـــســـاـل ـــار اـیـن ـم در کـن
ان کـشور دالالن و اـن ـمـعـضالت ـبزرگ دـهـق
ـسـتـند که اـینک ا ـه رـه ا و ـسـلف ـخ واـسـطه ـه
را دوـلت د زـی ده اـن ال ـش ـبـیش از گذـشـته ـفـع
اـحمدی نژاد پیگـیرانه از منافع آنان حـمایت
ـلف خــت ــرگزاری ـهــای ـم ــد. خــب مـی کـن
ـجـمـهوری اـسالـمی در اواـیل ـمـهر ـماه اـمـسال
رـنج نگران د، واردات ـبی روـیه ـب ر دادـن ـخـب
ا ـتـجار اـبق اـین گزارش ـه ده اـست ، ـمـط کـنـن
از ر ـنـی راـب ازار و دالالن ـبـیش از دو ـب ـعـمده ـب
اون اـنـجـمن د. ـمـع رـنج وارد کرده اـن کـشور ـب
ارـیخ ر در ـت ر گزاری ـمـه رـنج کـشور ـبه ـخـب ـب
24 ـمهـر مـاه اـعالم کرد: « واردات بـرـنج ـبه
صـول ـصل ـخـریـد و عـرـضه ـمـح ویژه در ـف
ـقــر ه ـف ـقــاـنــان را ـب داـخلـی،  زـنــدگی دـه
ر کـسری 300 د ـب اکـی ده، ـعـلی رـغم ـت اـن کـش
ـهزار ـتـنی ـبرـنج در ـسال ـجاری ـتاکـنون 700
ـده اـست. ـور ـش ـرـنج وارد کـش ن ـب ـزار ـت ـه
ازار و ار ـب رـنج دـست در دـست ـتـج دالالن ـب
رخ ا ـن رـنج داـخـلی را ـب ا ـحمـاـیت دوـلت ـب ـب
ار پاـیـین ـخرـیداری کرده و اـحتکار ـمی ـسـی ـب
کـنـند . در اـین ـمـیان ـبرـنج کاران زـحـمتکش
ـمـتی ـی ا ـق اراً ـب رـنج خـود را اـجـب حـاـصل دـسـت

نازل به دالالن می فروشند.» 
ـجاـلب اـیـنـجاـست که دـهـقاـنان ـشـمال کـشور
ال ر ـس د ، ـه ال دارـن رـنج کاری اـشـتـغ که ـبه ـب
ـبـیش از ـسال ـقـبل ـبا سـقوط ـسـطح زـندگی و
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ر کـارگر ر از 35 ـنـف شـور ـکـمـت ای ـک ـبـیش از 95 درصـد از کـارگاه ـه
ا ـصـنوف در ـبرگـیرـنده آـنـها، دارـند و در ـبـسـیاری از اـین ـکارگاه ـها و ـی
ـمی ـتوان اـنـجـمن ـصنـفی ( ـسـندـیـکا) ـتـشـکیل داد و ـمی ـتوان در 14 ـهزار
ـسـتـقل ای ـم ـشـکل ـه ار، ـت ای اـسالـمی ـک وراـه ون ـش اـن ول ـق ـشـم ارگاه ـم ـک
ارت دیگر کـارگران دـیکـا) اـیجـاد کـرد. ـبه ـعـب ا ـسـن (اـنـجـمن ـصـنـفی ـی
اـمـکان ـتاـسـیس و ـبه راه اـندازی ـهزاران ـسـندـیـکای ـکارگری را دارـند...
نـدـیکـا) در حـوزه م، اـنـجـمن هـای ـصـنـفی ( ـس ـی ـته بـاـش ـبه خـاطـر داـش
ـکارـفرـماـیی ـنـیز ـقابل ـتـشـکیل ـهـسـتـند. ـبدون ـشک ـسـندیـکاـلـیزم، راه ـبرون
رفت از وضعیت به وجود آمده و ضرورت تداوم و بازسازی اصالحات

است .»
ـبـقه کـارگر و دیگر ـشـکل ـط رای ـت ارزه ـب ـب دون ـشک ـتالش و ـم ـب
زـحـمـتـکـشان در ـسازـمان ـهای ـمـسـتـقل ـسـندـیـکاـیی اـمری اـست ـضرور و
اع از آزادی اـحث دـف ار پٌراـهـمـیت در اـین ـمـب ـسـی ار، ـنـکـته ـب اـبل اـنـک رـق ـغـی
ردـمی اـست. ـیه ـم وق و آزادی اوـل ا ـحـق د آن ـب وـن اـیی و پـی دـیـک ای ـسـن ـه
ـجـنـبش ـسـندـیـکاـیی ـکارگران و زـحـمـتـکـشان اـیران  ـنـمی ـتواـند و ـنـباـید ـبه
رد. ـبـحث ظـر نگـی ا را در ـن د و آن ـه مـاـن ا ـب ـن ـت ات گذـشـته ـبی اـع ـی ـتجـرـب
ار ـسـی ات ـب ـی دـیکـاـست، ـیـکی از ـهـمـین ـتجـرـب ان ـسـن اـنـجـمن ـصـنـفی ـهـم
ارزشـمـند دو دهه اـخـیر ـمیـهن ـماـست. سـندیـکا مفـهوم، ویژگی و ـساـخـتار
را د جـای آـن واـن ـمی ـت خـاص خـود را داراـست و ـهیچ ـنهـاد دیگری ـن
د و ود رـش ـس ر روزـنه ای ـب د از ـه اـی اـیی ـب دـیـک االن ـسـن ـنـکه ـفـع رد. اـی بگـی
اد رش ـیک ـنـه ای پذـی د ـبه ـمـعـن رـن ره گـی اـیی ـبـه دـیـک اـعـتالی ـجـنـبش ـسـن

دیگر به جای سازمان سندیکایی نیست و نمی تواند باشد.
ا اـیی ـب دـیـک االن ـسـن ارگران آگاه و ـفـع اـنه ـک وـشـبـخـت دراـین زـمـیـنه ـخ
دـیدی درـست ـعـمل و رـفـتار ـمی ـکـنـند.  ـنـموـنه آن ـسـخـنان ـناـیب رـیـیس
ـسـندـیـکای ـکارگران ـشرـکت واـحد اـتوـبوس راـنی تـهران و ـحوـمه اـست.
وی در ـجرـیان مـیزگرد خـبرگزاری اـیسـنا به ـتاریخ 2 ـشـهریور ـماه اـمـسال
ـبا ـتاـکـید ـبرـهـمـین تـجربه ارزـنده ـتارـیـخی ـیادآور ـمی ـشود:   «ـمـتاسـفانه در
اوایل انـقالب ـتـشکل ـهای ـکارگری ـکه ـسـعی ـمی ـکردـند بـعداز رـهاـیی
راـتـیک راـیط دـمـک ا ـش د و ـب دا ـکـنـن ود را پـی اواک ـخ ـسـتم ـس اـفـتن از ـسـی ـی
اـندـهی ـشوـند ـبه دالـیل ـخاص اـجـتـماـعی ـبه اـین ـخواـسـته ـهای ـخود ـساـم
ـنرسـیدـند... اوـلین نـیاز ـکارگران داشتن ـحق تـشکیالت ـمـستقل ـکارگری
اـنی ای ـبـین اـلـمـلـلی و اـعالـمـیه ـجـه اـمه ـه اوـله ـن ا و ـمـق راردادـه ا ـق اـبق ـب ـط ـم
ده اـست.» اـین ـش اـیت ـن روز رـع ا ـبه اـم اـنه ـت اـسـف ر اـست ـکه ـمـت ـش وق ـب ـحـق
سـاـله ری انگـشت ـمی گذارد ـکه ـم ر اـم دـیکـاـیی ـبه درـسـتی ـب ال ـسـن ـفـع
ای ـشـکل ـه رـیف از ـت ـنـکه ـتـع ده و اـصـلی اـست. ـیـعـنی اـی دی و ـعـم ـکـلـی
شـور ـجهـاـنی ـحقـوق ـن ر ـم ـنی ـب ـت ـب دـیکـاهـا ـفـقط و ـفـقط ـم ـن ـتـقل  ـس ـس ـم
دد ای ـمـتـع اـمه ـه اوـله ـن ر و ـمـق ـش وق ـب اـنی ـحـق اـیی و اـعالـمـیه ـجـه دـیـک ـسـن
ـسازـمان ـبـین اـلـملـلی ـکار اـست و ـهرگونه ـفـعاـلـیـتی ـخارج از اـین ـتـعارـیف
ا الزم اـست ـبه اـیی ـنـمی گـنـجد. دراـیـنـج دـیـک ان ـسـن ازـم در چارچوب ـس
ر در درون اـنـجـمن اپذـی اـلـیت ـخـستگی ـن وـجه ـکـنـیم ـکه ـفـع اـین ـمـطـلب ـت
ایگزـیـنی اـین ای ـج وـنی ـبه ـهیچ روی ـبه ـمـعـن ای ـصـنـفی در اوـضاع ـکـن ـه
وق اء ـحـق رای اـحـی ارزه ـب ـب ـشی از ـم ـست. ـبـلـکه ـبـخ ـی دـیکـا ـن ا ـسـن اد ـب ـنـه
ـسـندـیـکاـیی ـقـلـمداد ـمی گردد. ـسازـمان ـسـندـیـکاـیی ـتـعرـیف ـمـشـخص و
جـهاـنشـمول ـخود را دارد و انـجمن ـصنـفی و ـیا ـشوراـهای اسالـمی ـهرگز

نمی توانند به جای آن قرارگیرند.
ا چه در ور ـم ـش اـیی ـک دـیـک ارز ـجـنـبش ـسـن ای ـب ـیـکی از ویژگی ـه
ـیت ـم ـتـقالل ـعـمل آن از حـاـک ـته و چه درحـال حـاضـر ـحـفظ اـس گذـش
اـست. در اوـضاع ـبـغرـنج ـکـنوـنی ـضرورت ـحـفظ اـین اـسـتـقالل از ـتـماـمی
اده پٌراـهـمـیت ـکه در وق اـلـع وـمـتی اـمری اـست ـف ای ـحـک اح ـبـندی ـه ـجـن
اـیی دـیـک ارگری  ـسـن زاـیی دارد. ـجـنـبش ـک ـس ر ـب اـثـی ده اـین ـجـنـبش ـت آـیـن
یـش از ـهـر چـیـز ـبه آگاـهی و ـارزه ـخـود ـب ـب ن ـمـا، در ـم ـیـه ی ـم ـنـوـن ـک
ـنـکه ـبه از دارد ـضـمن اـی ـی ان ـن ـش ای وـسـیع زـحـمـتـک وده ـه دـهی ـت اـن ازـم ـس
ـنـاـفع ـکـارگران و ـیـد دارد، در اـمـر دـفـاع از ـحـقـوق و ـم ـتی ـتـاـک درـس
زحمتکشان هیچ نهادی نمی تواند، جایگزین سندیکا به عنوان سازمان

مستقل صنفی با محتوی طبقاتی گردد.

سندیکا یا نهادهای جایگزین
سندیکای کارگری تشکلی مستقل برای دفاع از منافع و حقوق صنفی  رفاهی

زحمتکشان است و در عین حال یک سازمان طبقاتی کارگران به شمار می آید؛ لذا هیچ
نهاد و ارگان دیگری نمی تواند در امر مبارزه برای تامین منافع کارگران و زحمتکشان

جایگزین سازمان سندیکایی گردد!

ـشـخص و در اـمالً ـم ر، ـبه دالـیل ـک اى اـخـی ال ـه ان دیگری ـطی ـس رزـم روز ـبـیش از ـه اـم
ـنـتـیـجه ـفـشارـهای روزاـفزون اـقـتـصادی، ـسـیاـسی ـبرروی ـطـبـقه ـکارگر و دیگر زـحـمـتـکـشان،
ا اـین اوـضاع درـمـیان ـتوده ـهای ـبـحث و ـبررـسی پـیراـمون ـیاـفـتن راه ـحل ـبه ـمـنـظور ـمـقاـبـله ـب
اـله ـس ان دارد. ـم ا، ـجرـی دـیـکاـیی ـمـیـهن ـم وـسـیع زـحـمـتـکـشان و ـفـعاالن ـجـنـبش ـکارگری ـسـن
اـحـیاء ـحـقوق ـسـندـیـکاـیی و اـحـیاء و اـیـجاد ـسـندـیـکاـهای ـمـسـتـقل ـکارگری در اـین ـمـباـحث
ـشانگر رـشد و ـبـلوغ ـجـنـبش وـبه ـخود ـن ـیک ـنـکـته ـمـحوری ـمـحـسوب ـمی گردد و اـین ـبه ـن

کارگری پس از سال هاى طوالنی سرکوب، پیگرد و فشار پلیسی است.
ار در ـیک اـیی وزارت ـک رـم ارـف ارگری و ـک ای ـک ان ـه ازـم رـکل ـس دـی چـندی پـیش ـم
ا چگونگی اط ـب ا  درارـتـب ـسـن ران- اـی ان اـی وـی ـشـج رگزاری داـن ا ـخـب اـصی ـب ـص گـفتگوی اـخـت
ا اـهـمـیت اـشاره کرد، ـکه پـیداـیش ـتـشـکل ـهای ـکارگری و ـکارـفرـماـیی ـبه ـبرـخی ـنـکات ـب
ـتوـجه به آنـها ـبرـناـمه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبویژه در دوران دوـلت اـحـمدی نژاد را در مـعرض
اـعی دراـین ور اـجـتـم ار و اـم رـکل وزارت ـک دـی د ـم وـشـمـن د ـه د. ـسـعـی رار ـمی دـه داوری ـق
ـمـصاـحبه  ـبا سـفـسطه تالش کرد ـتـفاوت ـمـیان انـجـمن صـنفی و سـندیکا را ـتنـها یک تـفاوت
ون کـار اـن اده 131 ـق راسـاس ـم ذکـر شـده اـست:  «ـب ـت د و ازـجـمـله وی ـم ـظی جـاوه دـه ـلـف
ون اـن اده 52 ـق ام اـین ـتـشـکل ـبراـساس ـم وـنـیت دارد. ـن اـن ـجـمـهوری اـسالـمی اـنـجـمن ـصـنـفی ـق
ـکار ـسابق ـسـندـیـکا ـبوده اـست که از به ـهم پـیوسـتن سـندیـکاـها، اتـحادیه ـها ـسـندیـکایی و ـیا
اـنون ـفدراـسـیون و از ـبه ـهم پـیوـسـتن ـفدراـسـیون ـها، ـکـنـفدراـسـیون ـتـشـکـیل ـمی ـشد. . . درـق
ـکار ـکـنوـنی ـنام سـندیـکا به اـنجـمن ـصـنـفی ـنام اـتـحادیه ـسـندیـکاـیی ـیا ـفدراـسـیون به ـکاـنون و
ـنام ـکنـفدراـسـیون به ـکاـنون ـسراـسری ـیا ـکاـنون ـعاـلی تـغـیـیر ـیاـفته و اـین تـغـیـیرات ـتنـها از ـنـظر

لفظی است و انجمن صنفی همان سندیکاست .»
ارـیخ و ـستگان رژـیم از ـت راس واـب ای دیگری ـنـهـفـته اـست. ـه ر در ـج وـلی واـقـعـیت اـم
ان وان در ـسـخـن راس را ـبه وـضوح ـمی ـت ور اـست. اـین ـه دیکاـیی کـش اـهـیت ـجـنـبش ـسـن ـم
رـیـیس ـهـیات ـمدـیره اـنـجـمن ـصـنـفی ـکارگران ـبـیـمارـسـتان ـخاـتم اـلـنـبـیا ـبه ـخـبرگزاری اـیـسـنا،
ا ـمـسأـله در دوم ـشـهرـیور ـماه ـمـشاـهده کرد. وی در ـتوـضـیح ـمـخاـلـفت واـبـستگان ارـتـجاع ـب
سـندیکا از جـمله ـخاـطرـنـشان ـساخت:   «ـهـمانـطور ـکه دراصل 26 ـقاـنون اـساسی آـمده است
و قانون ـکار فعلی مخالـفتی با فعاـلیت سندیـکاها ندارد. گرچه اشـکال قاـنونی کارگران را
ارگران ارگر ـتـعرـیف ـکرده، وـضـعـیت ـحال ـحاـضر ـک ده ـک اـیـن ـشورا، اـنـجـمن ـصـنـفی و ـنـم
ور اـست، ذـهـنـیت ـمـنـفی ـکه در ـطول ـش اـکم در ـک وژـیـکی ـح وـل دـئ ر از نگاه اـی اـث ـت ـم
ارگری ای ـک ـشـکل ـه زدـیـکی ـت ده و آن ـن اد ـش ا ) اـیـج دـیـک ارـیخ ( ـعـلـیه ـسـن ـت
وده اـست.  » وی سپس وده ـب زب ـت ای چپی و ـح ا گروه ـه ا) ـب اـه ـک دـی ـن (ـس
ـتاـکـید ـمی ـکـند:   «درـکار ـصـنـفی از ـبـکار ـبردن ـنام ـخاص پرـهـیز ـشود. » و اـلـبـته ـنام ـخاص
ـیعـنی ـسـندیـکا. روزـناـمه ـشرق در اوایل مـهرـماه ـکـنوـنی ـمطـلـبی را ـبا ـنام سـخن سـندـیـکاـیی به
ـقـلم ـحـسـین اـکـبری اـنـتـشار داد ـکه درآن از ـفـعاالن ـسـندـیـکاـیی و ـمـبارزان راه اـحـیاء ـحـقوق
د،   اـلـیت ـکـنـن ود ـفـع وـج ای ـم ادـه اً در چارچوب ـنـه رـف ده اـست، ـص واـسـته ـش اـیی ـخ دـیـک ـسـن
ـشان دـهد ـکه در ـصورت ـبه وـشـمـندی ـن دار و ـه ا اـقـت وـجود را ـکاـهش دـهـند و ـب ـبـحران ـم
ـطـلب ـبه ورـکـلی در اـین ـم ـط د . ـب اـن اری رـس ا ـی ران ـه ادر اـست ـبه رـفع ـبـح دن ـق اب آـم ـس ـح
ـفـعاالن ـسـندـیـکاـیی ـبویژه ـهـیات ـموـسس ـسـندـیـکاـهای ـکارگری اـیران ـتوـصـیه ـمی ـشود ـبه

اقدامات تند نظیر اعتصاب دست نزنند.
ـبه دـنـبال اـین ـمـطـلب ـساـیت اـمروز ـبه ـتارـیخ 10 ـمـهرـماه ـمطـلـبی را ـبا ـنام   «ـسـندـیـکاـلـیزم،
ـضرورت ـتداوم اـصالـحات»   ـمـنـتـشر ـساـخت ـکه درآن ـتاـکـید گردـیده اـست. « ـبا اـشاره ای
گذرا و مـخـتـصر به وضـعیت ـکـنوـنی ـجامـعه ـکارگری ( بـخوان طبـقه ـکارگر) و چـشم اـنداز
آتى آن بر بایدها و برنامه هایی که در این شرایط الزم االجرا به نظر می رسند، مروری
واـنـین ـموـجود در ـکـشور، درـحال ـحاـضر، ـکارگران ـیک ـکارگاه اـشـیم، ـمـطاـبق ـق داـشـته ـب
ـمی ـتواـنـند ـیـکی از ـسه ـمورد اـنـجـمن ـصـنـفی، ـشوراـهای اـسالـمی ـکار و ـیا ـنـماـیـنده ـکارگر
دـیـکا ارـسی ـسـن ادل ـف ان ـهای پـیش گـفـته اـنـجـمن ـصـنـفی ـکه ـمـع ازـم اـشـند. درـبـین ـس داـشـته ـب
ـترـجمه ـشده اـست، ـتـشکـلی اـست انـعـطاف پذـیر ـکه ـساـخـتار ـسـندـیـکاـیی دارد و ـشـبیه ـترـین
ـتشکل به ـسـندیـکا ـمـحـسوب ـمی ـشود ، سپس نـتیجه گرـفته ـمی ـشود ـکه  طبق آـمار ـموـجود،
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ان ـشـیـن اـن رـیت، و ـبه ویژه روـسـت اکـث
است.

س: وـضـعـیت کنـوـنی چگوـنه
است؟ 

ـخوان ـموراـلس:  ـبه اـعـتـقاد ـمن
ـنج ـهـا و درگـیـری ـهـا از ـسـر تــش
وی وـلـی گرـفـته ـخواـهد ـشد.  ـمـلت ـب
بـود خـواهـان دگرگوـنی بـرای ـبـه
ـصـادی اـست اـمـا دادگاه ـت وـضع اـق
واـنع ـمی اـسی» اـیجـاد ـم ون اـس اـن «ـق
ـته، ـته گذـش ن دادگاه ـهـف ـد.  اـی کـن
ـسـیم ودن «ـتـق وـنی ـب اـن رـق ای ـغـی ادـع

ر اـساس آـخرـین ـسرـشـماری اـنی را که ـب ـبـندی ـجدـید» کرـسی ـهای پارـلـم
ـمـلی ـبه ـعـمل آـمده، پذـیرـفت.  اـین ادـعا ـبه ـصورت شکاـیت از ـسوی یکی
از رهـبران راست ـسانـتـیاگو ـتسـلیم دادگاه ـشده ـبود.  اـین ـخواـست در ـجای
دف ـبه ا ـه ا خـارج از ـمـتن واـقـعی خـود و ـفـقط ـب روع اـست.  اـم ـش خـود ـم
د. اـین کاری اـست ـعـلـیه ات ـبه ـعـمل آـم اـب ـتـخ ا ـفـسخ اـن داـخـتن و ـی ر اـن اـخـی ـت
را ـمـلی هـا زار ـعـمل شـرکت هـای ـف اـبه اـب ـث وکراـسی.  اـین دادگاه ـبه ـم دـم
ریکا و اـلیگارـشی ارت آـم اـسی ـسـف ای ـسـی ور ـه اـن د و از ـم دـمت ـمی کـن ـخ
ـساـنـتاکروز (پاـیـتـخت اـقـتـصادی) ـحـماـیت ـمی کـند.  آن ـها اـین را ـبه ـخوـبی
واـنـند از ـتشکـیل ـمـجـلـسی کارآـمد و از ـمـلی ـمی داـنـند که که دیگر ـنـمی ـت
د. پس راـست ری کـنـن وگـی ا ـجـل ور» ـه دروکرـب ر «ـهـی اـی اـبع و ذـخ ـن کردن ـم
اـفراطی ـمتـحد ـمی ـشود ـتا ـبا اـستـفاده از دادگاه، ـبا ـظراـفت جـلوی ـبرگزاری
اـنتـخاـبات را در زـماـنی که «  «ـجـنـبش ـبه ـسوی ـسوـسـیاـلـیـسم»، ـجـنـبش ـبوـمـیان
و ـتوده ای ـبر اـساس ـنـظرـسـنـجی ـها در راس ـقرار دارد، بگـیرد. آن ـها ـنـمی
توانند قبول بکنند که یک سرخپوست  به مقام  ریاست جمهوری برسد.
س: در ـجرـیان آـخرـین اـنـتـخاـبات، ـسـفـیر ـسابق اـیاالت ـمـتـحده، ـماـنوـئل
دـهـند. اـین ـبار وـلـیوی ـخواـست که ـبه ـشـما رای ـن روـخا» آشکارا از ـمردم ـب

سفارت آمریکا چگونه عمل خواهد کرد؟
وی که دیگر ـنه از وـلـی واـهم ـبه ـخـلق ـب وراـلس: ـنـخـست ـمی ـخ وان ـم ـخ
اـنب اـئیکه از ـج د ـه دـی ا و ـنه از ـتـه رـه ـش وپ و ـت ریکا و ـنه از ـت ارت آـم ـسـف
کاخ ـسـفـید ـبر ـمی آـید واـهـمه ـیی ـندارد، ـتـبریک بگوـیم.  از ـسوـئی دیگر،
اـنی» ـعـلـیه ـجـنـبش ـشـتر «پـنـه وـنی اـیاالت ـمـتـحده در ـحال ـحاـضر ـبـی ر کـن ـسـفـی
ـهای اـجـتـماـعی ـعـمل ـمی کـند و ـسوم اـینکه تـهدـیدـهای کاخ ـسـفـید پاره ای
اوـقات از ـجاـنب «اـتوراـیش» ـیا «کوـنداـلـیزا راـیس» ـشـنـیده ـمی ـشود.  آن ـها
ا د.  اگر آن ـه وی را ـعوض کـنـن وـلـی ردم ـب وه ـتفکر ـم د که ـنـح ـسـتـن ـی ادر ـن ـق
ـموـفق ـنـشوـند که از راه ـخـلف وـعده و ـقول شکـنی و دـسـیـسه ـهای ـقـضاـئی
ن ـت ـیـر اـنـداـخ ـیق درآورـنـد، کار دیگری ـجـز ـبه ـتـاـخ ـتـخـاـبـات را ـبه ـتـعـل اـن
ا ر اـست.  ـم ا پذـی ان اـجـتـناب ـن ا شکـست آـن واـنـند بکـنـند اـم اـبات ـنـمی ـت اـنـتـخ
ـمـناـبع ـطـبـیـعی را در اـخـتـیار ـخواـهـیم گرـفت و ـبوـلـیوی را ـبازـسازی ـخواـهـیم

کرد.    
س: آیا برای امنیت شخصی خود نگران نیستید؟

اـمه. ـحـتی ا ـن ـخوان ـموراـلس: ـتـهدـیدـها داـئـمی ـهـسـتـند ـبوـسـیـله ـتـلـفن و ـی
دارم و ـنـمی رار گرـفـتم. شکاـیـتی ـن زیکی ـق اـجم ـفـی ورد ـتـه اکروز ـم اـنـت در ـس
ـخواـهم ـقرـباـنی ـنـماـئی بکـنم.  وـقـتی اـنـسان آرزوـهاـئی دارد آن را ـبا ـخـلق ـبه
پـیش ـخواـهدـبرد.  ـمن ـمطلع ـشده ام که اخـیراٌ نـیروـهای ـمسلح آـمریکاـئی از
پاراگوـئه ـمرا ـتـحت ـنـظر دارـند. فکر ـمی کـنم ـبـهـتر آـنـست که آن ـها ـبروـند

از آسیب دیدگان سوانح طبیعی حمایت کنند.
س: شـما گـفتـید که ـبولـیوی ـبه «ـشرکا» نـیاز دارد و ـنه به «ارـباب».  فکر
اـمل ریکای الـتـین ـبه یک ـع د در آـم واـن ده گاز ـمی ـت د که در آـیـن ـمی کـنـی

«یگانگی» بدل شود؟
الکـیت ـخود را د که ـحق ـم ا ـحق دارـن ام دوـلت ـه وراـلس: ـتـم ـخوان ـم

«جنبش به سوی سوسیالیسم»
خلق بولیوی خواهان دگرگونی های اساسی است

مصاحبه روزنامه «اومانیته»  با «خوان اوو مورالس»  
رهبر «جنبش به سوی سوسیالیسم»  بولیوی

پـیش از پرداـخـتن به ـمـتن ـمـصاـحـبه، نگاـهی کوـتاه ـبه گذـشته: در ـسال 2002  «ـخوان
ا وری ـب اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ ال داـشت، در اـن وراـلس»، که در آن ـهنگام 42 ـس اوو ـم
وـلـیوی، اـسی واـقـعی در کـشور ـفـقر زده ـب زـله ـسـی اـعث یک زـل کـسب ـبـیـست درـصد آرا ـب
وان د، ـشد.  پس از آن «ـخ ان ـتشکـیل ـمی دـهـن رـیت ـجـمـعـیت آن را ـسرخ پوـسـت که اکـث
ـموراـلس» رهـبر در اـنتـخاـبات مجـلس این کـشور آرا «جـنبش به ـسوی ـسوـسـیالـیسم»  را از
ا رت «ـنـخبگان»، ـن ورد ـنـف ردی  اـست  ـم وراـلس ـف د.  ـم اـن ده درصـد ـبه ـسی درصـد رـس
د او ر ـض اـتی را ـب ـیـغ ـبـل رای واـشنگـتن که کارزار وـسـیع ـت رش ـب اـبل پذـی ر ـق وب و ـغـی ـطـل ـم
ـست ـسـال ـبـا ـی ـست که ـب ـبـر ـتـوده اـی س  یک رـه ـسـازـمـان دـهی کرده اـست .  ـمـوراـل
سرسختی، کار و تالش کرد. او فردی  است ـخودساخته و ستایش گر ـمدل کاسترو و
راه د و ـهـم رک کـن درـسه را ـت الگی ـم د در 12 ـس ور ـش ر ـمـجـب چه گوارا.  او ـبه دـلـیل ـفـق
ـخاـنواده ـخود، ـماـنـند ـبـسـیاری از ـخاـنواده ـهای دیگر، از ـمـنـطـقه ای ـبه ـمـنـطـقه دیگر کوچ
ـسـتـقر ـشد. راـنـجام در ـمـنـطـقه ای که ـبـطور ـسـنـتی ـمـحل کـشت «کوکا» اـست، ـم کـند و ـس
ـمـاـعی پرداـخت و سپس در پی  ـطی ـت ـیت ـهـای اـج ـظم ـبه ـفـعـاـل ـن پس از آن ـبه ـطـور ـم

مراحل مختلف در راس فدراسیون دهقانان آن منطقه قرار گرفت.
ـمـبارزات ـمردم ـبوـلـیوی در ـسال ـهای ـبـین 1997 ـتا ـسال 2001 در یک ـفـضای ـفـشار
ود و وراـلس ـهمـواره ـهمـراه ـخـلق ـب وق اـلعـاده، اوج گرـفت.  ـم شـوـنت ـف ظـاـمی و ـخ ـن
ان و ـسرخ اـن اـندـهی ـمی کرد.  در ـسال 1996 ـسازـمان ـهای دـهـق ان را ـسازـم ارزات آـن ـمـب
پوسـتان تـصمیم گرـفتـند که یک «جنـبش به ـسوی ـسوسـیالـیسم » را آـغاز کنـند.  ـسال بـعد
مـان اد درصـد آرا ـبه پارـل ـت ا ـهـف ود که ـب دگاـنی ـب ـن مـاـی ـین ـن وراـلس یکی از اوـل از آن ـم
ر ـضد رـضی کـشتکاران «کوکا»، ـب از ـسال 2002 ـحرکت اـعـت اـفت. در آـغ وـلـیوی راه ـی ـب
ا ـسرکوب ار دیگر ـفروش «کوکا» را ـمـمـنوع ـساـخت، ـب یک «حکم حکوـمـتی» که یکـب
ـمواـجه ـشد و ـموراـلس ـتـحت ـعـنوان «ـتـحریک آگاـهاـنه ـبه ـخـشوـنت» از پارـلـمان اـخراج
ـشد.  اـین ـتـصـمیم چـند ـماه ـماـنده به اـنتـخاـبات رـیاست ـتنـها ـبه  اـفزاـیش مـحـبوبـیت او ـمنـجر
گردـید.  رای ـسرخ پوـسـتان، پـشـتـیـباـنی ـنـیروـمـند ـسـندیکا ـها و ـحـماـیت ـبـخش ـبزرگی از
ـجامـعه شـهری که از ـبدی وـضع اـقـتـصادی و ـنـتایج ـمـصـیـبت ـبار «رـیاـضت کـشی» تـحـمـیـلی
د،  از ـجـمـله دالـیل ـمـهـمی اـست که ده اـن ـنـلـلی پول ـبه ـتنگ آـم دوق ـبـین اـل وی ـصـن از ـس
واـهمه دـشـمـنان ـمردم ـبوـلـیوی درـباره ـموراـلس را ـباـعث ـشده اـست.   ـمـبارزه او ـبا ـجـهاـنی
شدنى که مترادف با فقر و فالکت است،  مخالفت او از «قدر قدرتی» و هژمونی طلبی
وـسـسات ا او ـم د. ـترس و واـهـمه از اـینکه آـی زاـی ای ـمی اـف ر اـین نگراـنی ـه ز  ـب ریکا ـنـی آـم
را ـمـلی ا را که دـست ـشرکت ـهای ـف اـبع «ـهـیدروکرـبور  ـه راتژیکی چون ـمـعادن و ـمـن اـسـت
ـقرار دارد  را ـباز پس ـخواـهد گرـفت؟ و آـیا او  ـبا ـخـصوـصی ـسازی ـمـناـبع ـطـبـیـعی ـماـنـند
ر ای اـخـی ال ـه وی در ـس وـلـی ران ـب ا ـبـح د کرد؟ یکی از ویژگی ـه واـه اـلـفت ـخ آب، ـمـخ
واـند وده اـست. اـین ـبـحران ـمی ـت رای آب، گاز و ـنـفت ـمـقارن ـب ارزات اـجـتـماـعی-  ٌ ـب ـمـب

در آذر ماه- ماه انتخابات ریاست جمهوری- ابعاد دیگری بگیرد.
متن مصاحبه

س: انتخابات آینده در تاریخ بولیوی چه چیزی را می تواند تغییر دهد؟
اٌ ـبرای زـیر ـسـئوال ـبردن وـلـیوی ـعـمدـت ارـیخ ـب اـید داـنـست که در ـت ـخوان ـموراـلس: ـب
ثـاـبه تـر ـبه ـم ـش ـی بـرال» و امـروزه ـب ـی نـد «ـل ـت صـادی که سـاـبقـاٌ ـبه آن ـمی گـف ـت آن مـدل اـق
«نئولیبرال» شناخته می شود، جنبش های اجتماعی سازماندهی می شدند، گرد هم می
ا ا ـبـخوـبی ـمی داـنـیم که چـنـین ـمدـلی ـبرای اکـثرـیت ـخـلق ـم آـمدـند و ـفـعال ـمی ـشدـند.  ـم
مـطلوب نـیست. از ـسوی دیگر نخـستین ـبار است که جنـبش بوـمیان دستگاه حکومتی را
اـعی از روـهای اـجـتـم رد. ـنـی وال ـمی ـب ر ـعالـمت ـسـئ اـست، زـی اـبع ـم که ـسرگرم ـتـخرـیب ـمـن
یـر شکل داد.  هـدف غـاـئی ـی ـتخـابـاـتی ـتـغ بـارزات اـن نـدیکاـئی ـبه ـم بـارزات ـس شکل ـم
اـنـتـخاـبات آـیـنده ـفـقط ـتـغـیـیر رـئـیس ـجـمـهوری ـنـیـست. ـبلکه دگرگون کردن ـتارـیخ ـبرای
پاـیان دادن ـبه ـحاـلت ـمـسـتـعـمراـتی و ـبرـیدن از ـنـئوـلـیـبراـلـیـسم اـست.  اـین ـمـبارزه ـطـلـبی ـمـلی
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درـصددیگر را می ـشود ترـساند و 3 الی 4 درـصد بقیه که به ـهیچ صراطی ـمستقـیم نمی
ر ـنه ـب ـی ـطـفه ـخـفه کرد.» در ـهـمـین زـم رـیع در ـن روی واکـنش ـس ـی ا ـن وان ـب د را ـمی ـت وـن ـش
اه گذـشـته 18 رـئـیس داـنشگاه در ده در ـطول دوـم ر ـش ـش اگون ـمـنـت ای گوـن رـه اـساس ـخـب
ـسراـسر کـشور ـتـغـیـیر کرده اـند که در ـطول ـتاریخ حکوـمت رژـیم والـیت ـفـقیه ـبی ـسابـقه
ری ا پایگاه ـخـب ده ـمـجـلس ـشـشم در گـفتگوـیی ـتـفـصـیـلی ـب اـیـن ا ـنـم وزـی اـمـب ر ـک اـست. ـجـعـف
زود: دی نژاد از ـجـمـله اـف ای ـمـخرب دوـلت اـحـم اـست ـه اره ـبه اـین ـسـی روز ـضـمن اـش اـم
اـمالًـبیگاـنه اـست ا ـک ـسـفه اـسـتـقالل داـنشگاـهـه ا ـفـل وم ـب ر وزارت ـعـل ان ـفـعـلی ـحاـکم ـب «ـجرـی
ون و عـرف اـن رـخالف ـق شگاه هـا ـب صـاب رؤسـای داـن ـت وم در اـن ر ـعـل زدگی وزـی اـب ـت ـش
اـجـتـماـعی اـست ـمـضاـفا اـیـنـکه وزـیر ـعـلوم ـحـتی در اـنـتـصاب رؤـسای داـنشگاه ـها از اـفراد
ـموجه و ـقابل قـبول نـیز بهره نگرـفتـند و فردی که در اـنتخاـبات ـمدیریت داـنشگاه از 300
صـوب کـرده اـست ـکه ـن شگاه هـا ـم رـیت داـن ـنهـا 7 رای را آورده اـست ـبه مـدـی رای ـت
أت ـعـلـمی و ا ـهـی واـسـته اـعـض ردی ـیـعـنی ـحرـکت در ـجـهت ـعـکس ـخ اردن چـنـین ـف گـم
ر د ـهمچـنـین ـخـب اـی وـعه ـب ر اـین ـمـجـم ا اـست.» ـب شگاه ـه د داـن رای ـتحـدـی ازی ـب ـنه ـس ـی زـم
ـمصوبه ـجدـید وزارت عـلوم مـبنی ـبر انتـقال کلیه دـخـتران از دانشگاه ـهای ـسراـسر کـشور
به شـهر مـحل زـندگی ـشان را اـفزود ـتا ابـعاد تـهاـجم ارتـجاع ـبر ـضد داـنشگاه ـهای کـشور

روشن نر گردد.
ـیورش ارـتـجاع ـبه داـنشگاـهـیان و داـنشگاه ـهای کـشور اـتـفاـقی ـنـیـست. در ـطول دـهه
ان کشـور ـی شگاه ـه شگاه هـای  و داـن ا وجـود پاکسـازی هـای مکرر، داـن ر ـب ـی هـای اـخ
ـهـمواره یکی از ـسنگرـهای ـفـعال ـمـبارزه ـبر ـضد رژـیم والـیت فـقـیه ـبوده و ـهـسـتـند.  نـقش
فـعال و ویژه ـجـنـبش داـنشـجوـیی کـشور در پـیروزی ـتاریـخی دوم ـخرداد 1376 و پس از
اع، ـجـنـبش ای ارـتـج دـه رـفـن ر ـضد ـت اـسی ـب ای ـسـی رد ـه ان در ـنـب وـی ـشـج آن ـنـقش ـمـهم داـن
داـنشجوـیی و دانشگاه ـهای کشور را در تـقابلی ـجدی با سـیاست ـهای ارتجاع ـقرار داده
اـمه رـن اـست که ـب دـتـه ون ـم اکم اکـن رکوبگران ـح اـست و درـست از ـهـمـین روـست که ـس
رار داده ود ـق وـیت کاری ـخ ور را در اوـل ای کـش شگاه ـه ـسرکوب و ـقـلع و ـقم وـسـیع داـن

اند.
ـطح رات وـسـیع در ـس ـی ـی د ـتـغ ا ـهمچـنـین شـاـه ده ـم ـن شـدار دـه د ـه ار اـین روـن در کـن
رمگار «اـمروز» وال ـخـب ا  در  پاـسخ ـبه ـسـئ وزـی اـمـب ا کـشور ـهـسـتـیم.  ـجـعـفر ـک داری ـه اـن اـسـت
ا داری ـه اـن اـمی در ـسـطح اـسـت ـظ ـنـیـتی و ـن ای اـم د اـنـتصـاـبـه اـه ور ـش ـش که: « در وزارت ـک
ـبودیم ـهر چـند ـترـکـیب کل ـکاـبینه ـنـظامی و اـمنـیتی اـست ـنـظرـتان در اـین ـمورد چـیـست؟»
ـمی گوـید: « اـین اـنـتـصاب ـها از ـتـفـکر ـحاـکم ـبر وزـیر ـکـشور ـنـشأت ـمی گـیرد ـهر چـند
ا ـتوـجه ـبه ـسواـبق اـیـشان ـتا اـیـشان ـصـحـبت ـهاـیی در ـمورد آزادی و دـموـکراـسی ـبـکـند ـب
رادی را ـبه ـسـمت ور اـف ـش ر ـک ـست .چون وزـی رش ـنـی اـبل پذـی د ـق دـهـن ان ـن ـش در ـعـمل ـن
د و چه ـکـسی ودـن رده ـب رـبه ـک ری را ـتـج د ـکه ـقـبال رـئـیس دـفـت ردـن دار ـمـنـصوب ـک اـن اـسـت
شـو را ـفـلج ـمی زرگ ـک راد کـوچک در جـایگاه هـای ـب د گمـاردن اـف داـن اـست ـکه ـن
ـکـند.ـهر چـند ـعوام ـفرـیـبی ـنـیز در اـین اـنـتـصاب ـها ـمـشاـهده ـمی ـشود ـبه گونه ای ـکه ادـعا
ذـهـبی وـمی و ـم اـسـیت ـق ـس ا ـح اـطـقی ـب ا در ـمـن وـمی ـمی گذارـیم اـم راد ـب ا اـف د ـکه ـم ردـن ـک
اـندار ـمـنـصوب ـکردـند ـکه ـخود در گذـشـته ـسردـمدار ـبروز اـین اـفرادی را ـبه ـسـمت اـسـت

حساسیت ها بین قومیت ها بودند.»
روـهای ارـتـجاـعی ـتـند اـفـته ـنـی اال روـشن اـست ـحرکت ـسازـمان ـی آنچه از ـمـجـموـعه ـب
ای و ـجـنـبش شگاه ـه رـبه زـئن ـبه داـن ان و ـخصـوصـاٌ ـض اـلـف رای ـقـلع و ـقم وـسـیع ـمـخ رو ـب
دانشجویی کـشور است. در چنین اوضاع و احوالی متأسفانه نشانه جدی از تالش های
ا اـین ـحرکات ـبه چـشم اـبـله ـب رای ـمـق واه و اـصالح ـطـلب ـب ای آزادی ـخ روـه ـشـترک ـنـی ـم
روـهای رـخوردـهای ـلـفـظی، ـسـقوط ـمـجدد ـبه ـقـبول ـمرزـهای ارـتـجاـعی «ـنـی ـنـمی ـخورد. ـب
رای اـعی ـب ان دـهی یک ـجـنـبش وـسـیع اـجـتـم ازـم راس از ـس ودی» و ـه ر ـخ ودی و ـغـی ـخ
ـسـیار دـشوار کرده اـست. ا ـخـطرات کـنوـنی را ـب ا ـتـهاـجـمات ارـتـجاع کار ـمـقاـبـله ـب ـمـقاـبـله ـب
ده ـصدـمات ـجدی روـهای ارـتـجاـعی ـبی شک در آـیـن ا ـیورش ـنـی اـشات ـب سکوت و ـمـم
اـید ـبا ـبرای ـجـنـبش ـمردـمی و ـنـیروـهای اـصالح ـطـلب ـجاـمـعه ـبه ـهـمراه ـخواـهد داـشت. ـب
ـغـلبه ـبر دـشواری ـهای کـنوـنی ـجـنـبش اـجـتـماـعی ـنـیروـمـندی را ـبرای مـقابـله ـبا ـبرـناـمه ـهای
اـیران ـبرـباده ارـتـجاع ـبسیج کرد و به مـیدان ـمـبارزه کـشاـند. ـتنـها در این ـصورت است که
ـمی ـتوان راه را ـبرای ـتـحوالت ـبـعدی و ـحرکت ـبه ـسـمت ـطرد رژـیم اـسـتـبدادی والـیت

فقیه و استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی گشود.

ادامه  پاکسازی گسترده مخالفان...
ده و سپس دات داـخـلی اـحتکار ـش ـی وـل د . ـت ـسـتـن واـجه ـه ر ـم ـیـجه ـفـق ـت در ـن
د . ـبه ای ـهنگـفت ـمی رـسـن روت ـه ار ـبه ـث د و ـتـج روش ـمی رـس گران ـبـف
ـسـال ، ـسـازـمـان ـبـرگزاری ـفـارس ـبه ـتـارـیخ 16 ـمـهـر ـمـاه اـم گزارش ـخ
اـنی در یکی از آـخرـین گزارـشات ـخود در ـمورد دادوـسـتد ـتـجارت ـجـه
ا 6 1 ران ـب ر اـی رـنج در ـجهـان اـعالم کرده اـست:   «ـطی ـشش سـال اـخـی ـب
میـلـیارد دالر واردات ـبرنج از ـخارج، ـسومـین کـشور وارد کنـنده ـبرنج در

جهان است .»
عالوه ـبر ـبرـنج، گـندم و گـندم کاران ـنـیز ـبا وضـعیـتی وخـیم روـبرو ـهـسـتـند.
ـضـمـیـنی از کشـاورزان کاـهش د ـت ده، خـرـی دم ـسـبب گردـی واردات گـن
ری ر ـمـج ـت اه ـبه ـنـقل از دـف ر ـم ارـیخ 19 ـمـه ارس در ـت رگزاری ـف د. ـخـب اـب ـی
ـطرح گـندم گزارش داد:  «ـخرـید ـتـضـمـیـنی گـندم از کـشاورزان ـنـسـبت ـبه
ـته اـست.» از اـف ـیل واردات ـبی روـیه 6 1 درصـد کاـهش ـی ال ـقـبل ـبه دـل ـس
اه، کـشاورزان پـنـبه ا، 20 ـمـهر ـم ـسـن ـطرف دیگر ـبه گزارش ـخـبرگزاری اـی
اـمل ر ـع دـی د. ـم روـشـن ر ـبه دالالن ـمی ـف ان ارزان ـت وـم وـیی 100 ـت را کـیـل
ـتـعاوـنی کارـخاـنه ـهای ـصـناـیع پـنـبه پاک کـنی اـسـتان گـلـسـتان ـخاـطر ـنـشان
ـبه ـنی پـن ـی ـضـم اـبت خـریـد ـت ر دوـلت در پرداـخت پول ـب ـی اـخ سـاـخت:  «ـت
موجب شده که کشاورزان محصول خود را کیلویی 100 تومان ارزانتر

به دالالن بفروشند .»
در اـسـتان ـهای ـلرـسـتان و کرـماـنـشاه ـبا دـخاـلت دالالن،  ـقـیـمت ذرت
ـخرـیداری ـشده از دـهـقاـنان ـبـسـیار پاـیـین ـتر از ـنرخ واـقـعی اـست واـین اـمر
سبب نابودی ـتولید این محصول استراتژیک شده و خاـنوارهای بسیاری
را در روـسـتاـهای اـین اـسـتان ـها به ورـطه فـقر کـشاـنده اـست. عالوه ـبر ایـنـها
داران و کـمـیـته ر سپاه پاـس ـظـی اـیی ـن وـسط ارگان ـه از ـت اچاق چای و پـی ، ـق
امداد خـمینی موـجب ورشکستگی دهقاـنان توـلید کنـنده این محـصوالت

شده است.
ا ان ـب اچاقچـی اه، گزارش داد: «ـق ر ـم ارـیخ 18 ـمـه ا، در ـت ـن رگزاری اـیـل ـخـب
د.» ـبه ده اـن اـن اـهی کـش ـب اورزان را ـبه ـت دگی کـش از،  زـن اچاق چای و پـی ـق
ـر ـرکـیه و ســاـی ـان،  ـت ـت ی از پاکـس ـاـی ن گزارش:  «گروه ـه ـوجـب اـی ـم
اچاق کاال ـصـنـعت و ا رویکرد ـبه ـق ارس ـب ـیج ـف ـیه ـخـل کشـورهـای حـاـش
راکزی ا کمک از ـم ان ـب اچاقچـی د، ـق اـنـن ودی ـمی کـش اـب اورزی را ـبه ـن کـش
از ـبه داـخل کشـور رکـیه و دوـبی چای و پـی ان و ـت ـت ـشـخص از پاکـس اـم ـن

سرازیر می کنند.»
اه ـمـصاـحـبه رـیـئس ارـیخ 17 ـمـهر ـم رگزاری ـمـهر ـبه ـت و در ـهـمـین ـحال ـخـب
اـتـحادـیه چای کاران کـشور را ـمـنـتـشر کرد که در آن از ـجـمله ـمـطرح ـمی
ـشود که: « در ـسال ـجاری ـمـیزان ـتوـلـید چای ـخشک ـحداکـثر ـبه 29 ـهزار
ـتن ـخواـهد رـسـید که ـمـعادل ـنـصف ـسال ـهای ـعادی اـست، در ـحاـلی که
از ـفروش چای داـخـلی در ـسال ـقـبل ـهیچ پس اـندازی و درآـمدی ـنـصـیب
ال اـغات چای در ـس اورزان از ـب د، ـبـطوریکه در آـمد کـش ـش اورزان ـن کـش

جاری در حد صفر بوده است .»
ـیـدات کـشـاورزی و ـسـاـیل گویـای وـضـعـیت دردـنـاک تـوـل ـمه اـین ـم ـه
زـندگی دـهـقاـنان کـشور ـبه ویژه دـهـقاـنان کم زـمـین ، ـبی زـمـین و ـخرده پا
ـحــصــوالت ی روـیه  و ـقــاچاق ـم ی و واردات ـب ـتــصــاد دالـل اسـت. اـق
وـنی ـتـحت اـن ر ـق ا ـبه اسکـله ـهای ـغـی اری از آـنـه ـسـی رـنخ ـب کـشاورزی که ـس
ارا در ان ـمـیـهن ـم اـن دگی دـهـق ود، زـن داران ـخـتم ـمی ـش داـیت سپاه پاـس ـه

سراشیب فقر و سقوط قرارداده است. 
دگی ود زـن رای ـبـهـب ای انگـلی ـب ادـه ـنـی ا و ـب ـقـطع دـست دالالن و واـسـطه ـه
ادی، ری اـقـتـص ر ـسـمت گـی ا ـتـغـیـی ا ـب ـنـه ری اـست ـضروی که ـت ان اـم اـن دـهـق
ـرای ن رو ـتالش ـب ـر اـست. از اـی م، امکان پذـی ی رژـی ـوـن ی کـن ـاـع ـم ـت اـج
ـسازـماـندـهی ـجـنـبش دـهـقاـنی و ـطرح ـخواـست ـهای ـبرـحق آـنان در ـجـنـبش
دـموکراـتیک و آزادی ـخواـهاـنه ـمردم ـما،  یک اوـلوـیت ـجدی ـمـحـسوب

می شود.

ادامه زندگی دهقانان در سراشیب...



شماره 7724   سه شنبه 3 آبان  ماه 1384

اـست که ـتـعـیـین کـنـندۀ ـنـتـیـجۀ ـنـهاـیی ـهـمه پرـسی ـخواـهد ـبود. اـما اـنـتـظار ـمی رود که آرای
رـیت ا آن اکـث اشـد، اگرچه ـنه ـب وـصل ـبه طـور ـعمـده «آری» ـب دوق رـیـخـته در ـم ـبه ـصـن
رکـیب اـسی و ـت اـیالت ـسـی ر ـتـم د. ـعـلت اـین اـم ده ـش ای دیگر دـی ان ـه ـطـلـقی که در اـسـت ـم
دـیـنی و ـقوـمی در اـین اـسـتان اـست.  ـبرـخی از گروه ـهاـیی که پـیش ـنوـیس ـقاـنون اـساـسی
را ـمردود ـمی داـنـند ادـعا کرده اـند که تـخلف ـها و تـقـلب ـهاـیی در ـجرـیان رأی گـیری ـها

صورت گرفته است، و به همین دلیل 
ـهم کـمـیـسـیون ـبرگزاری ـهـمه پرـسی ـمی ـخواـهد پـیش از اـعالم ـنـتـیـجۀ ـنـهاـیی و ـقـطـعی

همه پرسی مطمئن شود که آرا به درستی شمارش شده اند.

س: به ـنـظر می رـسد که در ـبرخی از مـناطق ـعراق ـحـمایت از ـقاـنون اـساسی آن ـطور
ـنـبود که اـنـتـظار ـمی رـفت. آـیا اـین ـبه ـعـلت ـضـعف ـسـند پـیـشـنـهادی ـفـعـلی اـست؟ اـین پـیش
نویس «قانون اساسی» به نظر حزب کمونیست عراق چه ضعف های عمده ای دارد؟

اـسی که ـسـیاری از آن ـنـیروـهای ـسـی ار ـمـهـمی اـست. ـب ـسـی ـسالم ـعـلی: اـلـبـته اـین ـعاـمل ـب
د اد اـین ـسـن ـسـبت ـبه ـبـعـضی از ـمـف اـیی اـساـسی ـن ادـه د، اـنـتـق ودـن ان دادن رأی ـمـثـبت ـب ـخواـه
ده ـش ورد ـن رـخ اـتی ـبه درـسـتی ـب اـئل ـحـی ـس رـخی از ـم ا ـب د، از ـجـمـله اـین که در آن ـب داـشـتـن
ای دـه ـن ورد ـب وـضـعی دارد، و نگراـنی اش را در ـم ا چـنـین ـم زب ـم ال، ـح ـث رای ـم اـست. ـب
ی ـ ـیت ـمـدـن ـان، و در کل، ـمـاـه ی اـشـخـاص، ـحـقـوق زـن ـیت ـحـقـوـق ـمـرـبـوط ـبه وـضـع
د در ا اـین ـسـن ر ـم ـظ ا ـبه ـن ان کرده اـست. اـم ـی اـسی ـب ون اـس اـن وـیس ـق وکراـتیک پـیش ـن دـم
ـمـجـموع ـقاـبل ـقـبول اـست. ـتـغـیـیر ـتوازن ـنـیروـها در ـمـجـمع ـقاـنون گذاری که در اـنـتـخاـبات
آـتی ـبرگزـیده ـخواـهد ـشد اـین امکان را ـبوـجود ـخواـهد آورد که الـحاـقیه ـهای ـمـناـسـبی به
اـین ـسـند اـفزوده ـشود ـیا از تالش ـهاـیی که ـبرای ـتـعـبـیر و تـفـسـیر و اـجرای ـمواد «ـمبـهم»  ـبه
ـشـیوه ـهای ـضد دـموکراتیک ـصورت ـمی گـیرد، جـلوگـیری ـشود (بـیشـتر از چهل ـماده در
ون اـن ر ـق ـسـی ر اـساس ـتـف اـبی ـب وـسط ـمـجـمع اـنـتـخ ون ـت اـن د وـجود دارد که ـبه وـضع ـق اـین ـسـن

اساسی اشاره دارند).

س: ـبرـناـمۀ ـحزب کـموـنـیـست ـعراق ـبرای اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی پـیش رو در ـماه دـساـمـبر
ا ا ـب د ـی رکت کـنـی ـسـتـقل ـش ور ـم ات ـبه ـط ـتخـاـب د که در آن اـن ر دارـی ـظ ا در ـن ـست؟ آـی چـی
در د چپ چـق وک ـمـتـح شکـیل یک ـبـل ال ـت د کرد؟ اـحـتـم واـهـی زاب دیگر اـئـتالف ـخ اـح

است؟
بـرال ـ دمـوکراـتیک ـی ـتالف ـل شکـیل یک اـئ ـسالم ـعـلی: مـذاکره در مـورد امکان ـت
ای ذـهـبی) ـبـین ـطـیف وـسـیـعی از گروه ـه ر ـم وکراـتیک ـغـی ده دـم ور ـعـم رده (ـبه ـط گـسـت
ـسـتـقل در ای ـم ز ـشـخـصـیت ـه ـی وکراـتیک و ـن رال، دـم ـب ـی رب، ـل اـنه رو، پان ـع ـی اـسالـمی ـم
ـجرـیان است. چنین ائـتالفی اگر مبـتنی بر یک کارپاـیۀ میـهن دوستاـنه و دموکراتیک و ـبا
اـهداف ـمـشـترک (در ـمورد ـمـساـئل ـعـمدۀ ـسـیاـسی، اـجـتـماـعی و اـقـتـصادی) ـبـین ـنـیروـهای
ـشرکت کـنـنده ـباـشد، از دـیدگاه ـحزب ـما در اـنتـخاـبات آـتی نـخـسـتـین گزـیـنۀ ـما ـمـحـسوب
ود که ـقـطـبی ـشدن و پراکـندگی کـنوـنی ـقوـمی ـ ادر ـخواـهد ـب ـمی ـشود. چـنـین اـتـئالـفی ـق
سکـتارـیـسـتی ـناـشی از اـنـتـخاـبات پـیـشـین، و ـنـیز بـحران کـنوـنی و ـخـطر ـبزرگ ـجداـیی ـطـلـبی
را ـتـخـفـیف دـهد ـیا از ـمـیان ـبـبرد، که در ـغـیر اـین ـصورت ـبی شک ـتـهدـیدی ـخواـهد ـبود
ای دـه اـم وکراـسی، و پـی ای دـم دازـه راق، چـشم اـن ازی دوـلت ـع ازـس د ـب رای روـن ـب
ـفراـیـند ـهای ـسـیاـسی ای که در ـحال ـحاـضر در ـعراق در ـجرـیاـنـند، از ـجـمله ـمـسـئـلۀ اـحـیای
اـسـتـقالل ـمـلی و پاـیان دادن ـبه ـحـضور ـنـظاـمی ـخارـجی. در ـصورـتی که گزـیـنۀ اول ـتـحـقق
نـیاـبد (مـهلت اـعالم و اراـئۀ اـئتالف ـها ـبه کمـیسـیون اـنتـخاـبات ـبرای ـتأـیـید، هـمـین جـمعه 28
اکتـبر اـست) دو گزیـنۀ دیگر در ـبراـبر ـحزب ـما ـقرار دارد که ـعـبارـتـند از اـئتالـفی از گروه
اـمل ـمـهم در ات. یک ـع اـب ـسـتـقل ـحزب در اـنـتـخ ا ـشرکت ـم وکراـتیک، ـی ای چپ و دـم ـه
ات 15 اـب اـتی ـجدـیدی اـست که در اـنـتـخ اـب ام اـنـتـخ اـتی، ـنـظ اـب اکـتیک ـهای اـنـتـخ گزـیـنش ـت
دـساـمـبر اـمـسال ـبه کار گرـفـته ـخواـهد ـشد. ـبر اـساس ـنـظام ـجدـید، 16 درـصد کرـسی ـهای
اـتی اـب ر اـساس ـفـهرـست ـهای اـنـتـخ د (ـب وـن ـسـبی اـنـتـخاب ـمی ـش ۀ ـن ر اـساس ـسـهـمـی ـمـجـلس ـب
راق در ـسـتی ـ که در آن ـهـمه در ـسـطح کل ـع اـتی ـلـی اـب ام اـنـتـخ ا ـ ـنـظ ا اـئـتالف ـه اـحزاب ـی
ـمـبارزۀ اـنـتـخاـباـتی ـشرکت ـمی کـنـند)، و بـقیه از اـسـتان ـهاـیی ـبرگزـیده ـمی ـشوـند که ـحوزه
ـهای اـنـتـخاـباـتی ـمـحـسوب ـمی ـشوـند (که در آـنـها ـهرکه ـبـیـشـترـین رأی را ـبـیاورد، ـصرف

نظر از درصد رأی به دست آورده، انتخاب می شود).

ادامه «جنبش به سوی سوسیالیسم»  ...ادامه صف بندی ها  ...
ا و ـیـعی، ـجنگل ـه ـب اـبع ـط ـن وـین، روی ـم وی ـن ـی وـل د.  رژـیم ـب ال کـنـن اـعـم
ـمـعادن و ـبه ویژه در ـهزاره ـجدـید روی ذـخاـیر گازپاـیه گذاری ـخواـهد
د ر کـنـترل چـن از دارـیم، ـنه زـی ا ـبه ـشرکاـئی ـنـی ـشد.  پس از ـمـلی کردن ـم
ا و وـنزوـئال.  ـمـساـله کـنوـنی اـنـند کوـب ا دوـلت ـهاىى ـهـم ا ـبلکه ـب ـمـلـیـتی ـه
در ـبوـلـیوی اـیـنـست که ـقراردادـهای ـموـجود آن ـهاـئی ـهـسـتـند که ـما را از
ـحق ـمالکـیت ـمان ـمـحروم ـمی ـسازـند. پس از اـین ـسه ـحاـلت ـبرای ـبـسط
و گـسـترش ـصـنـعت ـمـلی وـجود دارد: ـبا ـیاری ـشرکا، اـیـجاد ـقرـضه ـها، و
رای ات الزم ـب اـلـع ـط د ـم ازـمـن ـی ا ـن ا.  ـم اوـنی ـه ا و ـتـع رـیق اـنـجـمن ـه ا از ـط ـی

انتخاب مناسب ترین طیقه هستیم. 
س: اگر ـشـما به ـعـنوان رـئـیس ـجـمـهور اـنتـخاب ـشوـید، ـسـیاـست ـشـما

در قبال کشت برگ «کوکا» چه خواهد بود؟
ـخوان ـموراـلس: در ـبوـلـیوی ـبرای ـموـضوع ـمـبارزه عـلـیه ـقاچاق ـمواد
ا ود و ـم دی ـش رگ «کوکا» ـسـهـمـیه ـبـن د ـب وـلـی ـست که ـت در ـمـهم اـیـن ـمـخ
ـیم که «کوکا» ـمی تـوانـد یک بـازار قـانـوـنی را یـدوارـیم ثـاـبت کـن اـم
ـتـصاـحب کـند. ـباـید ـفراـتر رـفت و ـباـید ـنـشان داد که ـبرگ «کوکا» یک
ور ـظ ـن ارزه و کوـشش ـبه ـم رـیق ـمـب د از ـط اـی ـست.  ـبلکه ـب در ـنـی اده ـمـخ ـم
ددی از «کوکا» ـبه اـبی ـمـج ودن آن، ارزـی اـبـلـیت ـصـنـعـتی ـب ان دادن ـق ـش ـن
ـعمل آورد. کار دـشواری ـنـیـست وـلی ـباـید پی ـبرد که ـمـصرف آن  چرا
در «کوکاکوال» ـقاـنوـنی اـست وـلی ـبرای ـمـنـطقه ـسرخپوـسـتی ـمـصرف آن
غیرقانونی است.  این یک بی عداـلتی است.  «کوکا» قربانی دوگانگی
زوـمی ـبه رـبـخـشی آن ـل اظ ـعـلـمی اـث دـیـهی اـست که از ـلـح ده اـست. ـب ـش

اثبات ندارد. 
س: امـسال و در جرـیان سال 2006 چـندین ـمورد انتـخابات رـیاست
د د. ـتصـور ـمی کـنـی د ـش واـه رگزار ـخ ریکای الـتـین ـب وری در آـم ـجـمـه
ازه ای از ـین آمـریکاـئی» و شکل ـت ازه چپ «الـت ری ـت یک مـوـضع گـی

تفکر ممکن است؟
ون وـجود دارد. ـنه ـفـقط در ـخوان ـموراـلس: ـموـضع گـیری ـهم اکـن
ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی بلکه ـهمچـنـین در ـمـیان اـحزاـبی که در ـجـستـجوی
ش ور، ـحـتی اگر گراـی دـین کـش د.  چـن ـسـتـن وـیش ـه ادل ـخ وازن و ـتـع ـت
ـضدامپرـیاـلـیـسـتی ـخود را اـعالم نکـنـند، ـمـخاـلف ـنـئوـلـیـبراـلـیـسم ـهـسـتـند. اـین
ان شکـلی که در ده ـبه ـهـم ـن ال آـی ـطـمـئـنم که ـس گام ـمـهـمی اـست. ـمن ـم
ـات را ـاـب ـتـخ ـز اـن ـی ـای دیگر ـن یکاراگوـئه روی داد، چپ در کـشـورـه ـن
اـئی وـجود دارد. دگرگون کردن وـلـیوی دـشواری ـه رد.  در ـب ـخواـهد ـب

کشور بهائی دارد و بیرون آوردن احزاب از خردسالی بهائی دیگر.
س: چه بهائی؟

ی که از ـطـرـیق ـقـاٌ ـتـهـدـیـدـهـا و ـتـحـریکاـت ـی ـخـوان ـمـورالـس: دـق
د.  وـقـتی که اـسی» ـبه ـعـمل ـمی آـی ون اـس اـن د «دادگاه ـق اـنـن اـیی ـم ادـه ـی ـن ـب
دگی اد دادن زـن ـست از ـبه ـب ارـت ا ـعـب رـین ـبـه ـست، گران ـت اروـیی ـه روـی
اـنـسان ـها.  اـمروز اـین ـجـنـبش ـهای اـجـتـماـعی ـنـیـسـتـند که کـشور را ـمـتـشنج
ـمی کـنـند ـبلکه اـلیگارـشی ـهاـئی ـهـسـتـند که ـبدـنـبال ـقدرت «ـخود ـمـخـتار»
ا اری ـمی رزـمـیم. اـم رای یک خـودـمـخـت وـمی ـهم ـب ردم ـب ا ـم د.  ـب ـسـتـن ـه
ر اـساس ـتـقـسـیم ـمـجدد ادل که ـب ـخودـمـخـتاری ـبر ـمـبـنای ـهـمـبـستگی و ـتـب

ثروت قرار دارد.
س: فکر می کنید که انتخابات را خواهید برد؟

ـخوان ـموراـلس: این ـمرـبوط به ـمن نـیست بلکه ـمرـبوط به ـتوده خلق
است. 

س: ـبـعد از اـنـتـخاـبات در ـصدد اـیـجاد اـتـحاد ـها ـخواـهـید ـبود؟ و آـیا
امکان دارد که قطب بندی ها شما را به سوی اتحاد با راست بکشاند؟
ـخوان ـموراـلس: ـمن ـنـمی داـنم که آـیا یک ـقـطب ـبـندی ـخواـهد ـبود.  ـبه
راه صـادی حـاضـر را ـب ـت د که مـدل اـق زهـاـئی وجـود دارـن ظـر ـمن چـی ـن
اـلـفی روی ـمـخ ون ـنـی ا اکـن د اـم اـن راـنی کـش ور را ـبه وـی د که کـش داـخـتـن اـن
اـلـیـسم» وـجود دارد و آن ـنـیروـهای اـجـتـماـعی و «ـجـنـبش ـبه ـسوی ـسوـسـی

هستند.  ما می خواهیم کشور را به سوی دموکراسی هدایت کنیم. 
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مصاحبه با  رفیق سالم علی سخنگوی رهبری حزب کمونیست عراق
صف بندی های جدید و رفراندوم قانون اساسی در عراق!

رـفراـندوم ـقاـنون اـساـسی داـئـمی ـعراق در روز 23 ـمـهرـماه، در ـشراـیـطی، که اکـثر ـمـناـطق ـجـنوـبی و
ای ـعـمـیـقی را ـتـحـمل ای ـبیگاـنه زـخم ـه ال ارـتش ـه ـسم کور و اـشـغ رورـی ور در چنگال ـت رکزی کـش ـم
کرده اـست، ـبرگزار ـشد. به گزارش ـخـبرگزاری ـهای جـهان  ـبـیش از 63 درـصد از ـمردم ـعراق در اـین
رـفراـندوم ـشرکت کردـند و اـین به ـنوبه ـخود، در ـشراـیـطی که روزاـنه  ده ـها نـفر از ـمردم ـبیگـناه  ـتوـسط
ـبـمب ـها و ـشـلیک ـتـفنگ ـهای ـمرگـبار ـترورـیـست ـها به ـقـتل ـمى رـسـند، ـنـشان از ـعزم زـحـمتکـشان ـعراق
و ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـیـهن دوـست  و ـمردـمی اـین کـشور ـبرای ـجا اـنداـخـتن روـند ـسـیاـسی، ـبه ـعـنوان ـتـنـها

راه ممکن برای نجات عراق از موقعیت دشوار و بغرنج کنونی  در شرایط موجود است.  
در اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی دوره گذار ـعراق، در ـبـهـمن ـماه گذـشـته ـحدود 58 درـصد ـصاـحـبان آرا در
اه ـجنگ و آـتش و د که پس از ـسی ـم دـن اـسی ـنـعـتـق ران ـسـی اـظ اری از ـن ـسـی د.  ـب ات ـشرکت کردـن اـب اـنـتـخ
ـخون، ـنـیروـهای ـمـخالف ـنـظم ـجدـید، که در رـساـنه ـها ـعـمدـتاٌ ـبه ـعـنوان ـنـیروـهای ـعرب ـسـنی مـعرـفی ـمی
ـشوـند، ـبا درک اـینکه اگر در روـند ـسـیاـسی ـشرکت نکـنـند، امکان ـتاـثـیرگذاری ـبر روـند تـحوالت را از
دـست ـخواـهـند داد.  اـین ـبار از ـشرکت در رـفراـندوم ـحـماـیت کردـند.  اـین ـخود ـنـشاـنه ای از اـین اـست
رای راق که ـهیچ راـهی ـب اـهی ـمـطـلق در ـع ر یک ـسـی اـنه ـهای ـخـبری در ـتـصوـی ر رـغم کوـشش رـس که ـب
اـبودگر وـجود رـیز و ـن رورـیـسم ـخوـن ـبرون رـفت از آن ـجز اداـمه ـحـضور ارـتش ـهای اـشـغالگر و اداـمه ـت
ئدارد، در اـساس مبارزه بغرنج سیاـسی و پیچیده ای در عراق در جریان اـست، که گرچه پیشرفت آن
ور وـشت کـش رـن رای ـتـعـیـین ـس اـسی ـب ارزه ـسـی ـسوی ـمـب ردم ـب اـیشگر  روی آوردن ـم د اـست، وـلی ـنـم کـن

است.  مبارزه ای که نتیجه آن برای حیات سیاسی عراق با اهمیت است.
اره راٌ در اـین ـب راق اـخـی وـنـیـست ـع رکزی و ـسـخنگوی ـحزب کـم رـفـیق ـسالم ـعـلی، ـعـضو کـمـیـته ـم
االت ار اـست، و اـی ره و ـت اه و ـتـی ز ـسـی د، ـهـمه چـی اـنـبه ـبه اوـضاع نگاه کـنـی ا یکـج ار داـشت:  «اگر ـشـم اـظـه
ـمـتـحده ـبه ـهدف ـخود ـخواـهد رـسـید.» اـما چـنـین ارزـیاـبی ای ـبه ـباور او «ـنـقـشه ـسـیاـسی ـعراق را در ـنـظر
ـنمی گـیرد.» رفیق ـسخنگوی ـحزب ـبرادر در مالـقاتی که اـخـیراٌ ـبا نـمایـندگان کـمیته ـمرکزی ـحزب ـمان
اـمـین رـقی ـعراق در ـجـهت ـت ردـمی و ـمـت روـهای ـم اـسی ـنـی دـفـمـند ـسـی ارزه ـه اگون ـمـب اد گوـن داـشت، ـبه اـبـع
ـنـقش ـمردم در ـتـعـیـین ـمـسـیر آـیـنده اـین کـشور و رـفع اـشـغال آـمریکا از آن اـشاره کرد.  رـفیق ـسالم ـعـلی
ا و دی اـین کوـشش ـه دـفـمـن راـطی از درک ـه دـیش و اـف زم اـن ای ـج روـه اری از ـنـی ـسـی ذکر ـشد که ـب ـمـت
ـثـمربـخـشی آن در ـمـبارزه دـشوار ـمردم ـعراق ـعاـجزـند. در ـجرـیان اـین ـمالـقات ـموازـنه ـنـیروـهای ـسـیاـسی
در ـعراق و احـتمال ـبرخی صف بـندی های اـئتالفاـتی جدـید در انتـخابات آتی ـمورد بحث و تـبادل نـظر
ـقرار گرـفت.  رـفیق سالم در روز 2 آـبان ـماه در ـمـصاـحـبه ای ـبا «ـناـمه ـمردم»  به چـندـین ـسـئوال در راـبطه

با رفراندوم اخیر و استراتژی مبارزاتی حزب برادر در ماه های آینده پاسخ داد.           

ا ـشرکت وـسـیع ـتر ـمردم در ـمـناـطق سُــنی ـنـشـین ـناـشی از وـجود اـمـنـیت ـبـیـشـتر در اـین ـمـناـطق س: آـی
راـیـند ازـتاب ـتـغـیـیر ـنـظر و نگرش ـنـیروـهای ـسـنی ـبه اـین ـسـمت اـست که ـبـهره ـجوـیی از اـین ـف ا ـب اـست ـی

سیاسی ثمربخش خواهد بود؟
ـسالم ـعـلی: در ـمـقاـیـسه ـبا اـنـتـخاـبات ژاـنوـیۀ گذـشـته، در اـین ـهـمه پرـسی ـمـیزان ـشرکت ـمردم در ـسه
دی دـی ات اـمـنـیـتی ـش داـم ود. اگرچه ـهـمه پرـسی ـتـحت اـق ر ـب ـشـت ـی دـین ـب وـصل و ـصالح اـل ار، ـم ـب ان اـن اـسـت
ـبرگزار ـشد، اـما ـعاـمل اـصـلی در اـین ـمورد ـتـغـیـیر ـموـضع ـنـیروـهای ـسـیاـسی ای ـبود که اـنـتـخاـبات گذـشـته
را تـحرـیم کرده ـبودـند ـیا ـحـتی درـبـست ـمـخاـلف روش ـهای ـسـیاـسی ـبودـند (ـبا اـین اـسـتدالل که ـماداـمی
ردود اـست). اـین اـسی ـم ای ـسـی د ـه راـیـن رکت در ـف د، ـش وردارـن الگر ـحـض ارـجی/ اـشـغ ای ـخ روـه ـی که ـن

تصمیم سیاسی برای شرکت در همه پرسی، و دادن رأی «نه» به پیش نویس قانون اساسی، بر 
ا اـنـتـخاـبات ژاـنوـیۀ گذـشـته در ـمـناـطق ذکر ـشده ( اـیـسه ـب أـثـیر گذاـشت، که در ـمـق وـضـعـیت اـمـنـیـتی ـت

ونیز در بغداد) بسیار آرام تر بود.

ذاکرات ریکا در ـم ر کردن آـم ـط اـست ـخ ا ـسـی س:آـی
پـشت پرده ـبرای اـفزودن ـمـلـحـقاـتی ـبه ـقاـنون اـساـسی ـبه ـنـفع
اـمل وان ـع روـهای ـعرب ـسـنی پس از اـنـتـخاـبات را ـمی ـت ـنـی

مهمی در این رویدادها دانست؟
اد اکم ـ اـتـح ر اـئـتالف ـح ریکا ـب ار آـم ـش ـسالم ـعـلی: ـف
ان ـ ای اـسالـمی ـشـیـعه) و ـبـلوک کردـسـت اـسالـمی (گروه ـه
ـطالح ر گروه هـای ـبه اـص از یک سـو و از سـوی دیگر ـب
ون اـن وـیس ـق ارۀ پـیش ـن ـعرب ـسـنی که در ـهـمه پرـسی درـب
م ـی ـظ ـن ـیه و ـت اـسـاـسی ـشـرکت کردـنـد، ـبی ـتـردـیـد ـبه ـتـه
ـمـلـحـقات ـنـهاـیی درـست پـیش از ـهـمه پرـسی  کمک کرد.
راق وـضع حـزب اـسالـمی ـع دن ـم رم ـش ات ـبه ـن اـین ـمـلـحـق
ا ـبه «آری» ر رأی آـنـه اـنه رو) و ـتـغـیـی ـسـلـمـین ـمـی وان اـلـم (اـخ
داـخت که کمک کرد، و در ـبـین اردوگاه «ـنه» شکاف اـن
ـشاـمل ـبـعـثی ـهای ـساـبق و و دیگراـنی ـبود که ـبا ـبرچـسب و

ظاهر اسالمی فعالیت می کنند.   
دن «عـرب هـای ـسـنی» (از دوـلت آمـریکا در کشـاـن
اـنی ـشان را از اـخـته ـشده ای که پـشـتـیـب ـجـمـله ـبـعـثی ـهای ـشـن
د ـتـهـیه راـیـن د) ـبه ـف ان ـنـمی کـنـن اوـمت» پـنـه ـبه اـصـطالح «ـمـق
ری داـشـته اـست. روـشن ؤـث اـسی،  ـنـقش ـم وـیس اـس پـیش ـن
اـست که اـین اـقداـمات دوـلت آـمریکا ـبـخـشی از ـتالش آن
ۀ وان ـبخــشیـدن ـبه ـبـعـثی هـای سـاـبق، اـیجـاد وزـن رای ـت ـب
ا را ۀ اـسالـمی (که آـنـه ـیـع ای ـش ر گروه ـه راـب ادـلی در ـب ـتـع
ـنزدیک به اـیران می دانـند)، و نـیز امـید داشتن به اـین است
ر أـثـی اـنون ـت راـیـند ـتـهـیه و ـتـصوـیب ـق واـنـند ـطوری ـبر ـف که ـبـت

بگذارند که منافع خودشان تأمین شود.

اـیج واـقـعی ـت د ـن ورد روـن ا در ـم ر و ـتـحـلـیل ـشـم ـظ س: ـن
ـهمه پرـسی چـیـست؟ ـطبق گزارش  رـسانه ـها، ـمردم در دو
ی ـاـس ـون اـس ـاـن ـوـیـس ـق ی ـبه پـیـش ـن ـطـقه ـبه ـطـور کـل ـن ـم
اـست که دان ـمـعـن ا اـین ـب د.  آـی ادی رای «ـنه» داده اـن ـشـنـه پـی
ۀ ـطـق دگان ـسـنی در یک ـمـن ر رأی دـهـن رده ـت ـشرکت گـسـت
سوٌم، ممکن است منجر به شکست قانون اساسی بشود؟ 
ـسالم ـعـلی: ـتاکـنون دو اـسـتان اـنـبار و ـصالح اـلدـین ـبر
ـضد پـیش ـنوـیس ـقاـنون اـساـسی رأی داده اـند (ـبـیش از دو
ـمه رگزاری ـه ـسیـون ـب ـی وده اـست). کـم ـنـفی ـب سـوم آرا ـم
اـقی ان ـب ارش آرا در ـشش اـسـت ال ـشـم وز در ـح پرـسی ـهـن
وـصل ان ـم ـت ان)،  از ـجـمـله اـس ده (از ـمـجمـوع 18 اـسـت اـن ـم

کمک های مالی رسیده
جمع آورى شده در جشن سالگرد حزب 

در سوئد                                          1400 کرون
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