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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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بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در رابطه با پی آمدهای خطرناک اظهارات محمود احمدی نژاد

تنش آفرینی و سیاست های ماجراجویانه ارتجاع آب به آسیاب
دخالت امپریالیسم در ایران می ریزد! 

ادامه در صفحه 2

دی نژاد، ود اـحـم والـنه ـمـحـم ـسـئ ر ـم داً ـغـی دـی ارات ـش اـظـه
ان ارـشـنـبه 4 آـب رـئـیس ـجـمـهوری رژـیم والـیت ـفـقـیه،  روز چـه
ار ا را ـب ان»، ـمـیـهن ـم ـشه ـجـه راـئـیل از ـنـق و اـس اره «ـمـح اه، درـب ـم
رو کرده اـست.  ـحزب اـسی ـجدـیدی روـب ا ـبـحران ـسـی دیگر ـب
توده ایران همراه با همه نیروهای مترقی و دموکرات ایران و

جهان این موضع گیری نابخردانه را محکوم می کند.
ابـعاد محکوـمـیت چـهاـنی اـیران، در چـند روز گذـشته، آنچـنان
ـبوده اـست که ـشـماری از ـسـخنگوـیان رژـیم در ـتالـشـند ـتا اـین
وه واـضع گذـشـته و کم اـهـمـیت ـجـل ا را تکرار ـم رـه ـظ ار ـن اـظـه
ـنـد وـلی آنچه روـشن اـست اـین اـست که اـین اـظـهـارات دـه
ان ارف در ـسـطح ـجـه اـسی ـمـتـع رـین رواـبط ـسـی ـنـقض روـشن ـت
ود ـنی ـب ـی اـبل پـیش ـب ـیل ـهمـانگوـنه که ـق ـمـین دـل اـست  و ـبه ـه
ا ـتحـدان آن در اـتحـادـیه اروپا ـب ریکا و ـم ـتحـده آـم االت ـم اـی
ـمـلـلی ـهـمه ری، کارزار ـبـین اـل وـضع گـی ری از اـین ـم ره گـی ـبـه
ن ـی ـبه ای را ـبـر ـضـد اـیـران ـسـازـمـان دـهی کرده که اوـل ـجـاـن
ثـمرات آن محکوـمیت یکپارچه رئـیس ـجمـهوری ارتـجاع در
ـشورای اـمـنـیت ـسازـمان ـمـلل و ـهمچـنـین ـتوـسط اـتـحادـیه اروپا
ـبود.  ـتوـنی ـبـلر، ـنـخـست وزـیر انگـلـسـتان، که رـیاـست دوره ای
ار رای اوـلـین ـب اـنی ـب ده دارد، در ـسـخـن ادـیه اروپا را ـبه ـعـه اـتـح
ـرح کرد و ـط ـران را ـم ـر ـضـد اـی ی ـب ـاـم ـظ ـدام ـن ـال اـق ـم ـت اـح
وـجـیه روـشـنی ران را ـت ز ـموـضع گـیری اـی زا راـیس ـنـی دوـلـی کوـن

ـبرای ـسـیاـست ـهای آـمریکا ـبر ـضد اـیران داـنـست و دوـلت
ـتـهم کرد. ـمـلـلی ـم ـین اـل ـسم ـب اـیـران را ـبه دـفـاع از ـتـرورـی
روـشن اـست که ـموضع گـیری ـهای اـحـمدی نژاد و ـشـمار
دیگری از افـراد دوـلت او ـبی شک ـمی تـوانـد ایـران را
ده  و اـسـتـقالل اـن زوای ـبـین اـلـمـلـلی کـش ـبـیش از پـیش ـبه  اـن

کشور را  با خطرات جدی تری روبه رو سازد. 
اً در ر و ـخـصوـص اه ـهای اـخـی ران در ـم وده اـی ـحزب ـت
ـیل ـحـوادث کـشـور پس از روی کار آـمـدن دوـلت ـتـحـل
ا ـتـقـلـبات ـبی ـساـبـقه اـنـتـخاـباـتی ـتواـنـست اـحـمدی نژاد، که ـب
ـبه اـین مـقام ـبرـسد، ـهـمواره پـیراـمون  ـبرـنامه ـهای داخـلی و
ی کرده ـخـارـجی ارـتـجـاع هــشـدار داده و اـظـهـار نگراـن
ـمی که ـی ـظ اـست. ـبه گـمـان ـمـا ـبـا ـتـوـجه ـبه مـشکالت ـع
نکه ـقـادر م ـبه  اـی دوـلت ـجـدـیـد پیـش رو  دارد و ـبـا ـعـل
بـود ـنه ـبـه ـی اـتی خـود را در زـم ـتخـاـب ـست  قـول هـای اـن ـی ـن
وـضـعـیت ـتوده ـهای اـنـبوه ـمـحروـمان و زـحـمتکـشان ـتـحـقق
و د ـج دـی ـش ازی ـت ـیـنه ـس رای زـم ال ـب د و در ـعـین ـح ـش ـبـخ ـب
یـروهـای شـان و ـن دـی ر ضـد دگراـن سـرکوب و ـخـفقـان ـب
اـصالح ـطـلب ـسـیاـست ـهای ـماـجراـجوـیاـنه کـنوـنی را ـبرای
شـار ـین ـتـحت ـف ـنحـرف کردن افکار ـعمـوـمی و ـهمچـن ـم
اذ کرده اـست.   روـشن روـهای ـمـخاـلف اـتـخ رار دادن ـنـی ـق

نگاهی به هجدهمین اجالس
بررسی مسایل حقوقی

دریای خزر
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با عملکرد دولت احمدی نژاد، 
                     اقتصاد کشور به کدام سمت می رود؟!

سه ماه پس از روی کار آـمدن دولت احمدی نژاد، و
صـادی و ـت اـست هـای اـتخـاذ شـده ـبحـران اـق ـی ـیـجه ـس ـت در ـن
دل زرگی ـب اـبـقه ـبه چاـلش ـب ادی ـبی ـس رش آن در اـبـع گـسـت
اـمه رـن ـشده اـست.  ـفرـهاد رـهـبر رـیـیس ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـب
رـیزی ـطی ـمـصاـحبه ـیی که روزـنامه دـنـیای اـقـتـصاد به ـتاریخ
ر ال ـجاری آن را ـمـنعکس کرد، ـخـب اه ـس ان ـم دوـشـنـبه 9 آـب
از ـتـغـیـیرات وـسـیع در ـعرـصه ـهای گوـناگون اـقـتـصادی داد.
وی از ـجـمـله ـشش ـمـشـخـصه ـبودـجه رـیزی ـنوـین در کـشور

ر یـده،  ـب صـوـیب رـس بـوع وی ـبه ـت ـت را، که در سـازمـان ـم
ـشـمرد که ـبه ـطور کـلی ـشاـمل ، کارکرد اـصول ـبازار آزاد
ـتـقالل ای اـس ـن ، آزاد سـازی دـستگاه هـای اجـراـیی (ـبه ـمـع
آـنـها از اـنـحـصار دوـلـتی) و ـتاـمـین ـنـهادـهای ـمورد ـنـیاز ـخود
رـیت و دـی ان ـم ازـم د . رـیـیس ـس وـن اـبـتی ، ـمی ـش وه رـق ـبه ـشـی
ودـجه وـضـیح اـین ـب زی دوـلت اـحـمدی نژاد در ـت اـمه رـی رـن ـب

انقالب اکتبر و تأثیرات ژرف آن در تاریخ و زندگی بشریت   در صفحات 4 و 5

در اواـسط ـمهـر مـاه سـال جـاری،
ـشـست گروه کاری ویژه دـهـمـین ـن ـهـج
پـنج کـشـور ـسـاـحـلی درـیـای ـخـزر در
ـشـهر ـباکو ـبرگزار ـشد. ـمـهـمـترـین ـمـسأـله
ــوـبـتـی، ـحـث اـیـن اـجالس ـن ــورد ـب ـم
ش ـیل ـبـرـخی ـمـفـاد پـی ـبـررـسی و تکـم
ی م ـحـقـوـق ـیـون رژـی ـوانــس ـنـویـس کـن
ود. ـخـلف ان ـب اچه ـجـه رـین درـی زرگـت ـب
اف، ـمعـاون اول وزیـر خـارـجه دوـلت
ـست ـش اح اـین ـن ـت ـت اکو، در مـراـسم اـف ـب
ن ـحـقـوق ـحـقه ـی ـاـم ـادآوری کرد:  «ـت ـی
کشـورهـای سـاـحـلی دریـای خـزر در
ـشراـیـطی که ـتوـجه ـجـهان ـبه اـین ـمـنـطـقه
ـیـاری ـس ـمـیت ـب ـته ، از اـه ش ـیـاـف اـفـزاـی

برخوردار است.»
ـشـست، ـمـهدی رگزاری اـین ـن پـیش از ـب
ـوری ـمـه ـده ویژه ـج ـن ـاـی ـم ـری، ـن ـصـف
ه ی در اـمــور دریــای خــزر،  ـب اـسالـم
ـرکرد و ـان ـسـف ـاـیـج ـوری آذرـب ـمـه ـج
چـندـین دـیدار ـبا ـمـقاـمات دوـلت ـباکو و
ــس ــی ـلـی اف رـی ـهـــام ـع ه اـل ـل از ـجــم
ـجـمـهوری آن اـنـجام داد . ـنـماـیـنده ویژه
ام ـمـهم ـمـسـئوالن اـیران در اـین دـیدار پـی
ـاره ـیه درـب ـق ت ـف م والـی ـد پاـیه رژـی ـن ـل ـب
ـنهـادهـای مـربـوط ـبه تـواـفق نـاـمه ـش پـی
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اـیت از اـیه و ـحـم اـمـین اـمـنـیت سـرـم دف ـت د کرد که ـه اکـی وـین ـت ـسی ـن وـی ـن
راـحت اـعالم ا ـص ول ـب ـسـئ ام ـم ال اـین ـمـق ازی اـست. در ـعـین ـح ـخـصوـصی ـس
ور ـبی وـعـیت واردات کاال ـبه داـخل کـش اره ـمـمـن اـیـعه در ـب رگوـنه ـش داـشت ـه

اساس است.
ـیغـات پر سـرو صـداـیی از سـوی ـبـل ر ـت ـته هـای اـخـی    پـیش از اـین و ـطی ـهـف
اـمه ـن ـطـع وـعـیت واردات از کشـورهـاـیی که ـبه ـق ـن ـم ارـتجـاع در ـخصـوص ـم
ـشورای حکام اـنرژی ـهـسـته ای رای ـمـثـبت دادـند، ـبه راه اـفـتاد و ـشاـیع گردـید
ـبـته د ـشد . اـل واـه وـبی کاـهش و ـمـحدود ـخ ان و کره ـجـن ـسـت ، واردات از انگـل
ـهـمه اـین  ـخـبرـها  ـجز ـماـنورـهای دروـغـین ـبرای ـسرپوش گذاردن ـبر واـقـعـیت
ط یـر رواـب ـطه آمـار اـخ ـست.  در اـین راـب ـی هـای مـوجـود ، چیـزی دیگری ـن
رگزاری ای رژـیم اـست.  ـخـب ران گواه دروغ پردازی ـه وـمی گـمرک اـی ـعـم
ـست وـمـی ول واـحد اـطالـعات اکوـن ال، از ـق ـس اه اـم رـم ارـیخ 20 ـمـه ارس، در ـت ـف
ارد ـی ـیـل رز 42 ـم ال از ـم ـس ران اـم ات در اـی دـم گزارش داد:  «واردات کاال و ـخ
دالد ـخواـهد گذـشت.» اـین ـخـبر گزاری در اداـمه ـخـبر ـخود اـضاـفه ـمی کـند:
ا کـسری ر کاالـیی در ـسال ـجاری ـمـیالدی ـب ران در ـخـصوص ـتـجارت ـغـی « اـی
ش واردات یـز افـزاـی یـارد دالری مـواـجه خـواهـد شـد و ـعـلت آن ـن ـیـل 7 4 ـم
اـمه دـنـیای اـقـتـصاد، در ـتارـیخ 14 ـخدـمات ـعـنوان ـشده اـست.»  ـهمچـنـین روزـن
اه، گزارش رواـبط ـعـموـمی گـمرک اـیران را اـنـتـشار داد  که در آن از ـمـهر ـم
ـمه ـنخــست ـسـال ـجـاری واردات 5 4 ـبـراـبـر ـی ـیـد ـشـده اـست:  «در ـن ـمـله ـق ـج
از کشـور ـبه ـی ورد ـن ون و 306 هـزار ـتن کاالی ـم ـی ـیـل صـادرات اـست ...16 ـم
ارزش 18 ـمیـلـیارد و 332 ـمیـلـیون دالر در ـشش ـماـهه اول اـمـسال وارد ـشد که
اظ وزن 8 12 و از ـحـیث ارزش ال ـقـبل ـبه ـلـح اـبه ـس ـش دت ـم ا ـم ـسه ـب اـی در ـمـق
ر ـتن کاالی وـسط ـه ـت ـیـمت ـم دت ـق زاـیش داـشت. در اـین ـم 6 15 درصـد اـف
وارداتی حدود 2 1134 دالر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 5 2
رک در وـمی گـم ار رواـبط ـعـم اـبق آـم ـط د.»    ـم ان ـمی دـه ـش د ـن درصـد رـش
ـمـقاـبل اـین ـحـجم ـعـظـیم واردات، ـمـجـموع ـصادرات اـیران در ـهـمـین دوره   9
ـمـیـلـیون و 988 ـهزار ـتن کاالی ـغـیر ـنـفـتی ـبه ارزش 3  ـمـیـلـیارد و 920 ـمـیـلـیون
دالر  ـبه ـخارج از کـشور ـصادر ـشد. ـمـتوـسط ـقـیـمت ـهر ـتن کاالی ـصادراـتی
در ـشش ـماـهه اـمـسال ـحدود 5 392  دالر ـبود که ـنـسـبت ـبه ـمدت ـمـشاـبه ـسال

گذشته 1 3 درصد  کاهش نشان می دهد.»
به این وضعیت دردـناک باید سقوط ـبنیه تولیدی ، ورشکستگی کارـخانه ها
و گـسـترش فـساد ـمالی در ابـعاد ـبی ساـبقه را اـفزود، چندی پـیش ـسازـمان بـنادر
و کـشـتـیراـنی اـیران که ـبر اـساس ـقاـنون ـنـظارت ـبر وضـعـیت اسکـله ـهای کـشور
را ـبر ـعـهده دارد ، تـعداد کل اسکله ـهای فـعال ـسراـسر کـشور را 212  اسکله
ـمـین گزارش اـعالم شـد که از اـین ـتعـداد ـفـقط 61 اسکـله اـعالم کرد. در ـه
داد 151 اسکـله در اـست که ـتـع دان ـمـعـن د. اـین ـب ـسـتـن وـنی ـه اـن وز ـق دارای ـمـج
ر اـنوـنی ـنـبوده و ـهیچ ـنـظارـتی ـب ران ـفـعال ـهـسـتـند که دارای ـمـجوز ـق ـسراـسر اـی
د داران و چـن وـسـیـله سپاه پاـس ا که ـب ود.  ـهـمـین اسکـله ـه ال ـنـمی ـش ا اـعـم آـنـه
ا اد انگـلی اداره ـمی ـشوـند ، در واردات کاال ـبه کـشور ـنـقش اـصـلی را اـیـف ـبـنـی
ارد ـی ـیـل دود 20 ـم اچاق که در ـح ای ـق د، ـبـیش از 70 درصـد  کاالـه ـن ـمی کـن
ر ـمی گردد. رازـی ازار داـخـلی ـس رـیق ـبه ـب ده اـست، از اـین ـط رآورد ـش دالر ـب
اـعی ری اـقـتصـادی  اـجـتـم ای ـسـمت گـی دـه اـم ر اـین یکی دیگر از پـی ـعالوه ـب
دان ـملکرد دوـلت جـدیـد ویژگی ـبه مـراـتب ـمخـرب تـری ـب کنـوـنی که ـع
رگزاری ورم اـست .  ـبه گزارش ـخـب رخ ـت زاـیش سـرسـام آور ـن ده اـف ـشـی ـبـخ
اـیـسـنا، به ـتاریخ 15 ـمـهرـماه، اـمـسال گروـهی از اقـتـصاد داـنان ـبرآورد کرده اـند
ـمـیزان ـنرخ ـتورم در ـسال ـجاری از ـمرز 20 درـصد ـخواـهد گذـشت. در اـین
طـور نـاسـان اـعالم کرد:  «نـرخ هـای تـورـمی که ـب ـخصـوص یکی از کارـش
اـلـعات و ـسـتـند. ـمـط وـطه اـعالم ـمی ـشود واـقـعی ـنـی رـب راـجع ـم رـسـمی از ـسوی ـم

اـبت در ـسال ـهای ا درآـمد ـث ـشان ـمی دـهد  ـقدرت ـخرـید کارکـنان ـب پژوـهش ـها ـن
ن ـته اـست ... اگر اـی ـاـف ـیب 60 ، 40 ، 35 درـصـد کاهـش ـی ـرـت 81- 82  83   ـبه ـت
وضـعـیت ادامه ـیاـبد اـثر تکاـثری اـفزاـیش ـقـیـمت ـها ـتا پاـیان ـسال 50 ـتا 60 در ـصد و

نرخ تورم پنهان به 40 تا 50 درصد می رسد.»
زی جـز ـته که چـی اـست هـای ـمخـرب گذـش ـی ای  اداـمه ـس د در راـسـت دوـلت جـدـی
ازی ـست، آزاد ـس اـنی ـنـی انک ـجـه دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـب ورات ـصـن رای دـسـت اـج
ارـجی را در اـیه ـخ رـم ور ـجـلب و ـجذب ـس ـظ اـبـتی ـبه ـمـن اد ـفـضای رـق اری و اـیـج ـتـج
دـسـتور کار دارد. ـبر اـساس ـبرـخی گزارش ـهای ـمـنـتـشر ـشده در اـین زـمـیـنه ـحذف
ـیاراـنه ـهای ـحـماـیـتی ـتـحت ـعـنوان آزاد ـسازی ـقـیـمت ـها ـبزودی ـبه ـمرـحـله ـعـمل در
ـیـمت کاالهـای صـاد دوـلت اـحمـدی نژاد اـعالم کرد: «ـق ـت خـواهـد آمـد. وزیـر اـق
اـساـسی و ـمورد ـنـیاز ـمردم از ـسـبد ـحـماـیـتی ـخارج و از ـسال آـیـنده آزاد ـمی ـشود .»
ر زـین و ـسـیـمان ـخـب ان، ـبـن ون دوـلت و ـمـجـلس ارـتـجاع از آزاد ـشدن  ـقـیـمت ـن اکـن ـت
زاـیش 30 درـصدی ار اـف واـسـت ز ـخ اـیی کـشور ـنـی واپـیـم ان ـه ازـم د و رـیـیس ـس داده اـن
بـلـیت ـهواپـیـما ـشده اـست، اـین اـقداـمات ـبی شک ـبه مـعـنای گراـنی و کاـهش ـباز ـهم
اـنه حـال اـست. اـین ـی ای ـم رـه ـش ان و ـق د کارگران، زـحـمتکـش درت خـرـی ر ـق ـشـت ـی ـب
کاـهش ـقدرت ـخرـید و اـفزاـیش ـتورم، در کـنار رـشد پر ـشـتاب ـنـقدـینگی ـصورت
اه ـبه ر ـم وری اـسالـمی در 18 ـمـه رکزی ـجـمـه انک ـم ادی ـب اون اـقـتـص رد. ـمـع ـمی گـی
ـخـبرنگار خـبرگزاری ایـلـنا در ـخـصوص اـقداـمات مجـلس و دولت اـحـمدی نژاد که
ـسـیـسـتم ـماـلی کـشور را ـبا ـبـحران ـمواـجه ـساـخـته ـبا ـصراـحت ـخاـطر ـنـشان کرد: « ـفـقر
اه، در رـم ارـیخ 16 ـمـه ا، در ـت ـسـن رگزاری اـی ار اـست.» ـخـب د اـین اوـضاع اـسف ـب اـم پـی
ر رده ـت زاـیش ـجـمـعـیت گـسـت وـجه ـبه اـف ا ـت ران ـب اـمـعه اـی ر در ـج وـشت:  «ـفـق گزارـشی ـن
ون و 189 ـیـلـی ری 2 ـم وار ـشـه اـن د یک ـخ وـسط در آـم ال ـمـت ور ـمـث ده اـست، ـبه ـط ـش
وار وـسط در آمـد سـاالـنه یک خـاـن ـت ـنه و ـم وـسط هـزـی ـت تـر از ـم هـزار ریـال ، کـم
ود.» در ـهـمـین ا ـب زـیـنه ـه وـسط ـه ر از ـمـت ال، کـمـت زار رـی ون و 19 ـه اـیی 2 ـمـیـلـی روـسـت
گزارش سپس اـفزوده ـمی ـشود:  «ـخاـنوارـهای کم درآـمد ـبه دـلیل ـفـقر و ـناـبراـبری و
واد گران از ـخود ، ـم اـمـین ـحداـقل کاـلری ـمورد ـنـی رای ـت کاـهش ـقدرت ـخرـید و ـب
وار اـن ذاـیی ـخ د ـغ رـنج را از ـسـب رغ و ـب اـست، ـتـخم ـم ر ـم د گوـشت، ـشـی اـنـن ـقـیـمت ـم
دی را واد ـقـن ا ـم اـسـته روـغن و ـی ـش د ـن اـنـن ر ـم واد ارزان ـت اـبل ـم کاـهش داده و در ـمـق

برای تامین کالری مورد نیاز خود جایگزین کردند.»    
ـبر اـساس آـمار اراـیه ـشده در ـهـمـین گزارش، که ـمـنـبع آن اـنـسـتـیو ـتـغذـیه اـیران
اـبه، ـش ای دیگر ـم ورـه ر کـش اـی ا ـس ـسه ـب اـی ران در ـمـق ود:  «در اـی اـست، اـعالم ـمی ـش
ـته اـست، اـف سـوس کاـهش ـی ا ـبه ـنحـوی ـمـح ـئـین ـه ر و پروـت ـمصـرف گوـشت، ـشـی
ر و ال 1361 ـبه 20 درصـد ...  و ـشـی ز از 3 30 درصـد در ـس رـم ـمصـرف گوـشت ـق
ـفرآورده ـهای ـشـیری از 12 درـصد به 9 درـصد در ـمـیان ـخاـنوارـهای اـیراـنی کاـهش
ری راـب اـب ر ـن ـشـت ـی ازـهم ـب ـین ـسـبب ژرـفش ـب اـست هـا ـهمچـن ـی ـته اـست.»  اـین ـس اـف ـی
ار اراـیه ـشده از ـسوی ر پاـیه آـم ر در کـشور ـشده اـست، ـب اـعی و گـسـترش ـفـق اـجـتـم
اـمه رـیزی کـشور که رـن ـمدـیر کل ـسالـمت و ـتاـمـین اـجـتـماـعی ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـب
راـنی ، ـحدود 15 وار اـی اـن اـفت: «از ـحدود 16 ـمـیـلـیون ـخ ار ـی ـش اه اـنـت رـم در اواـخر ـمـه
د که از اـین رار دارـن اـیـتی دوـلـتی ـق ای ـحـم ادـه ا ـتـحت پوـشش ـنـه وارـه اـن درـصد ـخ
ا 5 درـصد از ـفـقر ـشدـید و گرـسنگی رـنج ـمی ـبرـند.» دوـلت اـحـمدی نژاد ـمـیان 3 ـت
وری در اـست ـجـمـه ات رـی اـب ای پوچ دوران اـنـتـخ ده ـه ر ـخالف وـع در اـین زـمـیـنه ـب
ود ـبی ات ـخ داـم ا اـق د و ـب زرگ ـعـمل ـمی کـن ده و دالالن ـب ار ـعـم اـفع ـتـج ـجـهت ـمـن
شک به رشد بیش از پیش فـقر و محرومیت منجر خواـهد شد. در این زمینه مجله
اکونومیـست چندی پیش در مـقاله ای با اشاره ـبه شعارهای انـتخاباتی اـحمدی نژاد
ـاد وارد کارزار ـص ـت ی کردن اـق ـت ـار دوـل ـا ـشـع ـدی نژاد ـب ـم ـوـشت :  «اگر چه اـح ـن

انتخاباتی شد اما وزیر اقتصاد وی بر خصوصی کردن بیشتر تاکید کرده است.»
در ـحال ـحاـضر ـبا اـفزاـیش در آـمد ـحاصل از ـفروش نـفت ، ـبا ـحـماـیت ـمـستـقـیم
اـیه داری ـتجـاری ران ـبه ویژه سـرـم اـیه داری اـی دی نژاد ، کالن سـرـم دوـلت اـحـم
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ادامه با عملکرد دولت ....
ـبـیـشـترـین ـسود را ـبه ـخود اـخـتـصاص داده اـست. اـین در
ـحاـلی اـست که بـخش وـسـیـعی از ـجمـعـیت کـشور از فـقر
ـبـری ـیت ـشـدـیـد رـنج ـمی ـبـرـنـد.  پایگاه ـخ و ـمـحـروـم
اـنه ـی اـه ـسه ـم اه گزارش ـجـل ان ـم ارـیخ 2 آـب اب در ـت ـت آـف
ار داد که در ـش ران را اـنـت ان ـصـنـعـتی اـی اـی رـم ون کارـف کاـن
ارضـاـیـتی ـعـمـیق ران ـن اـیه داری اـی آن اـین الـیه از سـرـم
ـیـاـست ـهـای دوـلت ـجـدـیـد اـبـراز کرده ـخـود را از ـس
شکل کارفـرمـاـیی اـعالم کرد:  اـست. ـسـخنگوی اـین ـت
«اقـتـصاد اـیران در ـشراـیط رکو د ـقرار گرفـته و کـشور ـما
ـیـمت ـنـفت زاـیش ـق ای اـف رـصت ـه ـسـته اـست از ـف واـن ـت ـن
اـسـتـفاده الزم را ـبـبرد.» وی سپس ـبا ذکر آـمار ـمـشـخص
اـفزود: « درـسه ـسال اـخـیر رـشد ـتوـلـید ـناـخاـلص داـخـلی ـبه
وـنی ـبه ویژه ال کـن اـفـته ـفـقط در ـس ـقـمـیت پاـیه کاـهش ـی
وده اـست... ر ـب اه آخـر رـقم کاـهش چـشمگـی اـین ـسه ـم
ا ور اـست ، ـب ان ـصـنـعت کـش وـنی ـبه زـی داوم وـضع کـن ـت
ـتوجه به ـشاـخص ـهای ـمـتـعدد اـقـتـصادی ، ـشراـیط رکود

بر صنایع کشور حاکم شده است.»
اره ـبه اـفت ا آن ، اـش راه ـب ار اـین رکود و ـهـم در کـن
ورس ضـرور اـست ، در 9 اـخص ـب و کاـهش جـدی ـش
آـبان ـماه ـخـبرگزاری ـها اـعالم داـشـتـند که نگراـنی ـها در
ـباره ـسـقوط ـشاـخص کل ـبورس ـبه واـقـعـیت پـیوـست. ـبه
اـیه رـم ودی ـس اـب اـعث ـن د ـب دـی ا اـین اـفت ـش ـسـن گزارش اـی
ده اـست درـحاـلی ام داران ـمـتوـسط گردـی گذاران و ـسـه
که ـعـده ای ـبـورس ـبـاز ودالل ـسـودـهـای ـنـجـوـمی ـبه
اـلـیت دوـلت از ـفـع اه که از آـغ د. ـطی ـسه ـم ـجـیب زده اـن
ی گذرد ـحـجم ـخـروج ـسـرـمـاـیه از کـشـور ـجـدـیـد ـم
روـندی نگران کـنـنده و زـیان ـبار را ـنـشان ـمی دـهد. ـفـقط
اـسان ر آورد کارـشـن اـبق ـب رـبی، ـمـط ارات ـمـتـحده ـع در اـم
ای اـیه ـه رـم وال و ـس ال 2005 و 2006 ـمـیالدی، اـم در ـس
ارد دالر ـخواـهد رـسـید ران ـبه رـقم 326 ـمـیـلـی ـمـتـعـلق ـبه اـی
رای ـحل اـین .ـجاـلب اـیـنـجاـست ، دوـلت اـحـمدی نژاد ـب
ـمشکل دـسـتور و رـهـنـمود ـخرـید ـسـهام ـتوـسط ـصـندوق
ـقرض اـلـحـسـنه و ـموـسـسات ـخـیرـیه و ـبـنـیادـهای انگـلی را
س ـی ـته اـست . پروـیـز داودی ـمـعـاون اول رـی اـعالم داـش
ا ـمـسـئوالن ـبـنـیادـهای ـخـیرـیه ، ـهـیات ـجـمـهور در دـیدار ـب
ای دوق ـه اع و ـصـن ـسـته ـبه ـطـیف ارـتـج ذـهـبی واـب ای ـم ـه
قرض الـحسنه ، خواستار حضور پررنگ آنـها در خرید
سـهام در ـبورس ـتـهران ـشد . اـین اـمر ـبه ـمـعـنی ـغارت ـباز
ـهم ـبـیـشـتر ـثروت ـعـموـمی کـشور و گـسـترش ـفـساد ـماـلی
ـا ـد کرد ، ـب ـاکـی ـوان ـت ی ـت ـیب ، ـم ـرـت ن ـت اـست.  ـبه اـی
ـعـملکرد دوـلت ارـتـجاع اـقـتـصاد کـشور ـبه ـسـمت ـتـشدـید
ـبـحران و اـفزاـیش ـفـقر و ـمـحروـمـیت ـمی رود و اـین روـند
ـفقط و ـفقط ـبه ـسود تـجار ـبزرگ و دالالن ـعـمده اـست.
اـقـتـصاد مـلی ـبا چـنـین ـعـملکردی از ـهم ـفرو پاـشـیده و در
ران ای ـجـب ان ـه ارات و زـی ـس ور ـخ اـیی کـش واـن ـیـجه ـت ـت ـن

ناپذیری را متحمل خواهد شد.

ـتـقـسـیم درـیای ـخزر و ـثروت ـهای ـنـفـتی را ـبه رـئـیس
ام اـیـجان  اـنـتـقال داد . اـهـمـیت اـین پـی ـجـمـهوری آذرـب
در آن اـست که ـبرـخی ـخـبرگزاری ـهای ـبـین اـلـمـلـلی
(از ـجـمـله روـیـتر و ـخـبرگزاری ـهای کوـیت و چـین)
رـبوط ـبه ذاکرات ـم ران در ـم وـقـعـیت اـی از ـتـضـعـیف ـم
تعـیین ـنـظام حـقوـقی ـخزر ـخـبر داده ـبودـند . علت اـین
ی ـمـلـل ـین اـل س ـب وـضـعـیت ، درگیـری ایـران بـا آژاـن
ـیه ـاـح ـمی و فــشـارـهـای وارده ـبه آن از ـن اـنـرژی اـت

آمریکا و اتحادیه اروپا ذکر شده است . 
ا اـعالم اـین ان ـب زـم وـجه دیگر آنکه ـهـم اـبل ـت نکـته ـق
اـنه ـهای ـبـین ازـتاب وـسـیع آن در رـس ا و ـب گزارش ـه
ـیـز ـبـر ـتـحـرک ـخـود در ـیه  ـن ی، دوـلت روـس ـمـلـل اـل
زوده اـست. ـسفـر دو ری اـف ـطـقه ـبه ـنحـو چـشمگـی ـن ـم
ـیه سـرگـئی الوروف، ـبه دوـلت روـس ـمقـام عـاـلی رـت
اع ر دـف واـنف، وزـی رگـئی اـی ارـجه، و ـس و ـخ ر اـم وزـی
روـسیه،  ـبه ـترکـمـنـسـتان و ـمذاکرات ـفـشرده و ـمـهم ـبا
ـزدیکـتـر ـشـدن ن کـشـور در ـجـهت ـن ـئـوالن اـی مــس
وـقی ام ـحـق ـظ ال ـن سکو در ـقـب اد و ـم ـشق آـب واـضع ـع ـم
دریـای خـزر ارزیـاـبی ـمی شـود. در اـین دیـدارهـا
مقامات ترکمنستان به شکلی آشکار در مواضع خود

به سود روسیه نرمش و انعطاف نشان دادند . 
ـترکـمـنـسـتان ـتـنـها کـشوری از 5 کـشور ـساحـلی اـست
که ـتاکـنون از ـتواـفق دو ـجاـنـبه و چـند ـجاـنـبه ـبا دیگر
کشورهای ساحلی و خصوصاٌ روسیه امتناع کرده و
اـین اـمر ـسـبب ـتـقوـیت ـموـضع ـبه ـحق و ـقاـنوـنی اـیران
ـیه ـر ـفــشـار روـس ـوده اـست. در ـحـال ـحـاـضـر زـی ـب
اـیـجان از دو کـشورـهای ـقزاـقـسـتان و ـجـمـهوری آذرـب
ـسال پـیش به ـهـمراه روـسیه ـبه ـتواـفـقی در ـباره ـتـقـسـیم
ای ـبـین رزـه رـسـیم ـم زر و ـت ای ـخ اـلی درـی ـبـخش ـشـم
ور و ر کـش واـحل ـه ول ـس اس ـط ر اـس ود ـب ـمـلـلی ـخ اـل
اـبع ـغـنی ـنـفت و گاز ـن ای ـنـفـتی و ـم روت ـه ـسـیم ـث ـتـق

واقع در مناطق مرزی مشترک دست یافته اند .
ان ـبه ـموـضع ـخود ـمـبـنی ـبر در ـخواـست ران ـهمچـن اـی
ـبرای ـتـقـسـیم درـیای ـخزر ـبه پـنج ـبـخش ـمـساوی ـبـین
پنج کـشور ـساـحـلی که از ـنـقـطه ـنـظر رواـبط و حـقوق
ـبـین اـلـمـلـلی کاـمالً ـبر ـحق و ـقاـنوـنی اـست پاـیـبـند ـبوده
ان از ـسـت رکـمـن ا اگر ـت د. اـم اری ـمی کـن ـش ر آن پاـف و ـب
واـفـقات دو ده و ـبه ـت اه آـم ود کوـت ـشـین ـخ واـضع پـی ـم
ران در وـضـعـیـتی اـنـبه وادار گردد، اـی اـنـبه و چـند ـج ـج

دشوار قرار می گیرد.
وار در چـنـین ذاکرات دـش دـیـهی اـست که چـنـین ـم ـب
اـست د یک ـسـی ازـمـن ـی ـمـلـلی ـن راـیط ـحـساس ـبـین اـل ـش
ـخارـجی ـفـعال و ـحـساب ـشده اـست وـلی دیپـلـماـسی
وـسط ـضـعـیف و ـضد ـمـلی دوـلت اـحـمدی نژاد که ـت
اـفرادی ـنظـیر الریـجاـنی و مـنوچـهر متکی ـهداـیت می
ش زا و ـبـحـران ـشـود و در ـحـاـلی که اـقـداـمـات ـتـن
ده اـله پروـن ـس رـین و ـضد ـمـلی دوـلت ارـتـجاع در ـم آـف
ش ـنـاـفع ـمـلی کـشـور را ـبه چاـل ـته ای اـیـران ، ـم هــس
سـاـیل ران در ـم ور اـی اـن درت ـم ـته، ـتحـرک و ـق گرـف
وزه راتژیک ـح ـطـقه اـسـت ـن ـطـقه ـیی، و ـبه ویژه در ـم ـن ـم

درـیای ـخزر و آـسـیای ـمـیاـنه ـبه نـحوی ـبارز کاـهشادامه  یررسی هجدهمین اجالس...
ـیه ـبه ـرو کرده اـست. روـس ـاـنع ـجـدی روـب ـا ـم و ـب
ران اـیه و رـقـیب اـصـلی اـی ـس ور ـهـم وان یک کـش ـعـن
ی ـبه ـسـود ن ـفـرـصت ـطالـی در ـحـوزه ـخـزر از اـی
ـنـاـفع ـخـود ـبـهـره ـبـرداری ـمی کـنـد. کـشـاـنـدن ـم
ـترکـمـنـسـتان ـبه اـمـضاء ـتواـفق دو ـجاـنبه ـبا روـسـیه در
ـنـهـاد ـهـای ـش ـظـام ـحـقـوـقـى ـخـزر و پـی ـطه ـبـا ـن راـب
اـفع ـمـلی ـن ان ـم دیگری از اـین دـست ، کاـمالً ـبه زـی
ـیت کـشـور را ـبه ـشـدت در اـیـران ـبـوده و ـمـوـقـع
ـحوزه درـیای ـخزر ـتـضـعـیف ـمی ـسازد و اـین ـبرای
ـطـقه ران در ـمـن راتژیک اـی اـفع اـسـت اـمـنـیت ـمـلی  و ـمـن
ـخـطر ـجدی ـمـحـسوب ـمی ـشود.  تـحرک و ـتالش
دـهـمـین اـجالس وـبی در ـهـج راـنه روـسـیه ـبه ـخ پیگـی
در کـنار ـبی ـتـحرکی و اـنـفـعال اـیران ـقاـبل ـمـشاـهده
ـته یکی از اـعضـای اـبه گـف ـن ود. در اـین اـجالس ـب ـب
ـهـیات ـنـماـیـندگی ـجـمـهوری اـسالـمی ، پـنج کـشور
وـقی ر ـساـخت ـهای ـنـظام ـحـق اـحـلی در زـمـیـنه زـی ـس
اـین درـیا ـبه ـتواـفق کاـمل رـسـیدـند و پـیش ـبـیـنی ـمی
ـشود ـبا ـبر گزاری چـند ـنـشـست دیگر ـنـتاـیج ـنـهاـیی
واـنـسـیون تکـمـیـلی ـنـظام ـحـقوـقی درـیای ـخزر ـبه کـن
ا اراـیه اـحـلی اـین درـی ای ـس ورـه ران کـش ـشـست ـس ـن
ات اس ـعضـو ـهـی ـته ـهـمـین کارـشـن اـبه گـف ـن ود. ـب ـش
ری ان او را پایگاه ـخـب دگی رژـیم که ـسـخـن اـیـن ـم ـن
اـخـته : «در ر ـس ـش ـنـت اه ـم ر ـم ارـیخ 17 ـمـه اب ـبه ـت آـفـت
ـتـان ـس شــست ـنـوزدـهم که ـقـرار اـست در ـقـزاـق ـن
ـبرگزار ـشود ، مـساله ـتقـسیم بـندی ـبسـتر و زـیر ـبسـتر
درـیای ـخزر ـبررـسی ـخواـهد ـشد، ـتـصور ـمی کـنم
ورد ا در ـم ورـه ا ـبـعـضی از کـش زـیی ـب ات ـج اـخـتالـف
اـبل زدیک ـق ده ـن ران در آـیـن ـسـهم 20 درـصدی اـی
ـحل ـخواـهد ـبود ، ـما در ـنـشـست ـباکو در ـباره زـیر
ـمـله ـسـاـخت ـهـای رژـیم ـحـقـوـقی اـین درـیـا از ـج
ری ، حـاکـمـیت و اـهیگـی سـاـیل کـشـتی راـنی ، ـم ـم
ات واـفـق ر ـبه ـت ـسـت ر ـب ر و زـی ـسـت اـبع ـب ـن اـسـتخـراج ـم
ـته پـیـداـست ـبـا م.» ـنـا گـف ـته اـی اـصـوـلی دـست ـیـاـف
وضعـیتی که دولت اـحـمدی نژاد در عرـصه روابط
نکه رژـیم در ـمـلـلی پدیـد آورده ، امکان اـی ـین اـل ـب
ـجرـیان ـتـعـیـین رژـیم ـحـقوـقی ـخزر ـمـناـفع ـمـلی اـیران
را ـبر ـباد دـهد ـبـطور ـجدی و ـبه ـطرز نگران کـنـنده
ـوـجه ـبه ـا ـت ـنـجـاـست ، ـب وـجـود دارد . پرـسـش اـی
ـر ـا ـصـف ـدار ـب ی الوروف در دـی ـرگـئ ـان ـس ـن ـسـخ
ـمرادـنـیاراف رـیـیس ـجـهـموری ـترکـمـنـسـتان ـمـبـنی ـبر
سـاـیل ـنه ـم ـی ا ـهمکاری در زـم مـزمـان ـب نکه :  «ـه اـی
واـفق ـهای ـفرـعی اـبی ـبه ـت ـمرـبوط ـبه ـخزر، دـست ـی
ی ـضـرورت دارد»   اـیـران در آن ـصـورت ـب ـن و ـج
چگونه از ـمواـضع ـخود که ـبر حق ـنـیز ـهـست دـفاع
ا ـخواـهد کرد؟! پرـسش ـمـهم ـتر اـیـنـست ، اـصوالً ـب
ـمـلـلی ـین اـل اـسـتی در عـرـصه ـب ـی کدام رویکرد و ـس
ـمی ـتوان در اوـضاع پر ـخـطر ـجـهاـنی و ـمـنـطـقه ای،
ا ـحضـور اـمـین کرد؟!  ـبی شک ـب اـفع ـمـلی را ـت ـن ـم
اـید در دوـلت ارـتـجاع و دیپـلـماـسی ـضد ـمـلی آن ـب
اـنـتـظار وـقاـیع ـناگوار ـبـسـیاری در ـخـصوص ـمـناـفع و

حقوق ایران در حوزه دریای خزر بود!
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«کمــــون
پارـیـــس»
ــوـشـت: ـن
«اـمروز 21
ال اـست ـس
که ـخــلـق
ــــس پارـی
پرچم
ــــــرخ ـس
خــــود را
ـاـبل ـق در ـم
پرچم ـسـه
رنگ در

ورـسای (مـقر حکومت ـبورژوازی ـفراـنسه) و ـنـیز پرچم ـسه رنگ آـلـمان
زاز در آورد. آنچه که راـشـته ـبود، ـبه اـهـت راـف که در ـجـبـهه ـهای اـشـغاـلی ـب
وراـنه ـس ارزه ـطـلـبی ـج ـب د آن ـم اـش ون ـمی ـب ارـیـخی کـم ـظـمت ـت ـسـبب ـع
اـیست که ـبر روی اـحـساـسات ـشووـینـیـسـتی ـبورژوازی پرـتاب ـشد.  ـطبقه
کارگر کـشورـها در اـین ـباره اـشـتـباه نکردـند. بگذار ـبورژوا ـها 14 ژوـئیه
و یا 22 سپتاـمبرشان را ـجشن بگیرـند ولی جشن طبقه کارگر ـهمه جا و
ـهـمـیـشه 18 ـمارس ـخواـهد ـبود. » (ـخواـنـنده ـتوـجه دارد که انگـلس اـین
اه ام کارگران ـشیکاگو در روز اول ـم ا ـقـبل از ـقـتل ـع ال ـه ان را ـس ـسـخـن
ن مـرـی ـته اـست.) ـسی و چهـار سـال ـبعـد در سـال 1905 پـیش ـت ـمه گـف
ا ارـی ـت ورـیه 1917 راه پروـل ا اـنـقالب ـف ورت گرـفت و ـب ر ـص اـنـقالب اکـتـب

روسیه برای انقالب سوسیالیستی اکتبر گشوده شد.

انقالب اکتبر در چه شرایطی چشم به جهان گشود؟
ـمـبارزات کارگران ـجـهان در ـنـیـمه دوم ـقرن ـنوزدـهم دیگر ـسازـمان
ـسـتی ـی وـن وـسط اـحزاب کارگری و کـم ود و ـت اـفـته ـب ـشـخـصی ـی اـفتگی ـم ـی
رـهـبری ـمی ـشد.  در اـین ـسال ـها ـبـین اـلـمـلل کـموـنـیـسـتی وـظـیـفه ـمـتشکل
ـمـاـمی کـشـورـهـای بـش ـهـای کارگران را در ـت ـن ـبـری ـج کردن و رـه
ـسرـمایه داری به ـعـهده داشت.  از ـسوی دیگر ـتـضاد ـهای ـسرـمایه داری
ـبا آـغاز پـیداـیش ـسرـماـیه داری اـنـحـصاری- امپرـیاـلـیـسـتی- ـنـطـفه ـحوادث
دردـناک و ـشوـمی را در زـهدان ـخود ـمی پروراـند. در اواـیل ـقرن ـبـیـسـتم
ود. ره ـنـم ـست روی ـمی داد، ـیـعـنی ـجنگ- چـه اـی دیگر آنچه که ـمی ـب
ـحوادث پـیاپی رـشد ـمی کردـند و ـمی گذـشـتـند و ـهمپای آن در ـعرـصه
ال ـی ز دگرگوـنی هـاـئی رخ ـمی داد.  احـزاب سـوـس ـی وژیک ـن وـل ایـدـئ
دموکرات بین الملل دوم به ـتدریج راه ارتداد را در پیش گرفته ـبودند
ن ـبـران اـی ـسم و ـسـازشکاری رـشـد ـمی کرد.  رـه ـی ـمـاری اپورـتـوـن ـی و ـب
ـد، ی دادـن ـر ـم ـای ـضـدـجنگ ـس ـار ـه ـبل از ـجنگ ـشـع ـزاب که ـق اـح
د و ر گرـفـتـن ره ـب ا را از چـه روع ـجنگ ـصورتک ـه اـصـله پس از ـش ـبالـف
ـشـعار «دـفاع از ـمـیـهن» (ـیـعـنی ـمـیـهن ـبورژوازی) را ـبرگزـیدـند و ـهـمراه ـبا
ودـجه هـای ـجنگی کشـور «خـودی» رای ورژوازی ـبه ـب دگان ـب ـن مـاـی ـن
اـشی از ـجنگ، دوران ای ـن اه روزـه د.  در اـین دوران و در آن ـسـی دادـن
ـمـلل دوم، ـین اـل ران ـب ـب اـنت رـه ـی ر ـخ ر اـث ول ـجـنـبش هـای اـنـقالـبی، ـب اـف
ری اـنـقالـبی، ا ـبه رـهـب ویک ـه ـش ر پرچم ـحزب ـبـل ای روس زـی ارـی ـت پروـل
ا، ـلـنـین درـفش پراـفـتـخار کـمون ارـی ـتـئورـیـسـین و آـموزگار ـبزرگ پروـلـت
د. روز 25 اـن ـش ان ـن ر ـقـله ـجـه زاز درآورد و ـب ار دیگر ـبه اـهـت پارـیس را ـب
وس اـق د ـمـیالدی) ـن دـی وـیم ـج ر ـطـبق ـتـق ر ـب واـمـب ال 1917 (7 ـن ر ـس ـب اکـت
ان را ر ـجـه راـس زودی آوای آن ـس د و ـب ا ـطـنـین افکن ـش ـض اـنـقالب در ـف

برانباشت.

انقالب اکتبر و تأثیرات ژرف آن در تاریخ و
زندگی بشریت

ز کم ـنـیـست. ا ـنـی ا گـفـته ـه ده و ـن ار گـفـته ـش ـسـی ون ـب اکـن ر ـت ر اکـتـب اره اـنـقالب کـبـی در ـب
ان دگرگوـنی ـهای ژرف و ـعـظـیـمی را، ـنه رزه در آورد و چـن ان را ـبه ـل ر ـجـه اـنـقالب اکـتـب
اـنی رـهه ای از زـم رای ـب ان، و ـنه ـفـقط ـب ام ـجـه ـم اور روـسـیه ـبلکه در ـت ور پـهـن ا در کـش ـنـه ـت
مـحدود، ـبلکه ـبرای ـمدـتـها، در ـتـمام زـمـینه ـهای مـختـلف زـندگی ـبـشرـیرـیال  ـبدـنـبال داـشت
که به حق می توان گفت که از لحاظ عمق و دامنه یکی از بزرگترین وقایع تاریخ بوده
روپاـشی ا ـف ان دگرگوـنی هـاـئی را در ـجهـان در پی داـشت که ـحـتی ـب ر چـن ـب اـست.  اکـت
ی ـیه ـهم آـثـار و پی آمـد ـهـای آن زدودـن شـوروی و بـازگـشت سـرـمـاـیه داری در روـس
ـنـیـست.  ـهریک از دگرگوـنی ـهای ـبر آـمده از اـنـقالب اکـتـبر ـخود ـمـسـتـلزم پژوـهش ـهای

حقیقت جویانه بسیار است.
در ـتاریخ ـبـشری ـشورش ـها، ـقـیام ـها و اـنقالب ـهای پرـشـماری، در ـتـماـمی دوره ـها و
اـلب ـخـیزش ا در ـق ا روی داده که ـبه یک ـبـیان ـمی ـتوان ـهـمه آن ـه در ـتـماـمی ـسرزـمـین ـه
د ر ـض دگان ـب دـی زش ـسـتـم ارگر و ـخـی ـثـم ان اـسـت رادـسـت ر ـضد ـف ده ـب ارـش ـثـم ان اـسـت رودـسـت ـف
ـسـتمگران ـتوـصـیف کرد. ـبا آنکه ـهریک از اـین ـها، ـحـتی اگر ـناـموـفق ـهم ـبوده ـباـشد، اـثر
اـنی و ـهم ـبه ـلحـاظ ا  ـهم از ـلحـاظ زـم ر و داـمـنه آـنـه ـی أـث ا  ـت اـقی ـمی گذارد.  اـم ود را ـب ـخ
اد سـال ـت ان خـود، و در ـهـف ا در زـم ـنـه ر ـنه ـت ـب ا اـنـقالب اکـت د.  اـم وده اـن مکاـنی  ـمحـدود ـب
زـیـسـتـمـندی ـخوـیش، ـجـهان ـتـمام روـیدادـها را ـتـحت ـتاـثـیر ـقرار داد، بلکه دگرگوـنی ـهای
پرـشـمار و ژرـفی را در پی داـشت که آـثار و ـعوارض آن در ـحال ـحاـضر و در آـیـنده ـنـیز
اـند.  ـهـمه ـتـبـلـیـغات وـسـیـعی که ـبـطور ـمداوم و ـبدون اـقی ـخواـهد ـم ا ـبـیش اـثرـبـخش ـب کم ـی
وـقـفه و ـبا ـقدرت ـتـمام ـبر ـضد ـشوروی  ـساـبق ـبه ـعمل ـمی آـید ـنه ـتـنـها ـبرای ـجـلوگـیری از
ـین ـبـردن ـین ـحـال ـبـرای از ـب تکرار روـیـدادی ـتـارـیـخی دیگر ـهمچون اـست ـبلکه در ـع
اـنده از آن ـنـیز ـهـست.  ـبه ـعـنوان ـنـموـنه  یکی از روـیداد ـهاـئی که پـیروزی اـثرات ـبه ـجا ـم
دوـلت اـنـقالب در ـجنگ ـضدـفاـشـیـسـتی آـنرا ـتـسـهـیل و ـتـسرـیع کرد، ـناـبودی ـسـیـسـتم ـننگـین
اری را و اـسـتـعـم ـسـتم ـن د که ـسـی اـیه داری پس از آن کوـشـی رـم د ـس رچـن ود. (ـه اری ـب اـسـتـعـم
ـسـلط ـطـعی از ـت اـئی ـق رای رـه د رـسـته ـب ـن ای از ـب ورـه ارزه کـش ـب ازد وـلی ـم ـشـین آن ـس اـن ـج
ـسرـماـیه داری- ـحـتی پس از ـفروپاـشی اـتـحاد ـشوروی- ـنه ـتـنـها کاـهش ـنـیاـفـته و ـناـبود ـنـشد

بلکه پس از دوران سکون کوتاهی دوباره در حال گسترش و ژرفش مداوم است.

ریشه های انقالب اکتبر در تاریخ معاصر
بـود که در یک بـود. حـادـثه ای ـن ـشه در تـارـیخ ـن بـر یک حـادـثه ـبی رـی اـنـقالب اکـت
کـشور و ـصرـفاٌ ـبر اـثر ـعوامل و ـشراـیط مـخـتص آن کـشور روی داده ـباـشد.  اـنقالب اکـتـبر
ارزه اـعـصار ـبرای اـیـجاد یک ـجاـمـعه ـعاری از ـسـتم ـطـبـقاـتی ـبود.  از اـین رـجـسـته ـمـب ـسـنـتز ـب
ـیـان ـهـای ـخـود ـبـخـودی ـص ـبـر را ـبـاـیـد در ـشـورش ـهـا و ـع ـشه اـنـقالب اکـت ـظـرگاه رـی ـن
و ـسـتـج اـیه داری، ـج رـم ای ـبی رـحم ـس اـنه و ـبی ـهدف کارگران در ـسـتمکده ـه ـن ـشمگـی ـخ
ا ار و ـهـمراه و ـهـمزـمان ـب اـفـته و ـهدـفـمـند ـشد.  در کـن اـیی رـشد ـی رـه ـسـت کرد که در چـنـین ـب
ـتالش ـهای کارگران، اـینـجا و آـنـجا اـندـیـشـمـندان ـبـشردوـست ـبه ـبررـسی و کاوش در ـباره
ا د ـت اگوـنی اراـئه دادـن ات گوـن رـی ـظ د و ـن اـعی پرداـخـتـن ـم د اـقـتصـادی و اـجـت دـی راـیط ـج ـش
ـسراـنـجام  ـمارکس و انگـلس ـتواـنـسـتـند ـنه ـتـنـها از ـمـطاـلـعات ژرف و دـقـیق و ـعـلـمی ـبلکه در
دوـین ای اـنـقالب را ـت وری ـه ا ـجـنـبش کارگری و پراـتیک اـنـقالـبی ـتـئ ـطه ـتنگاـتنگ ـب راـب
کـنـند. از آن پس ـجـنـبش کارگری در ـسراـسر ـجـهان به سالـحی ـنـیروـمـند ـمـجـهز ـشد و اـین
ر داـئـمی ده و ـتـغـیـی دـست آـم ر اـساس ـتـجارب ـب ا گـسـترش ـجـنـبش و ـب راه ـب ا ـهـم وری ـه ـتـئ

شرایط غنی تر شد.
اـنی کارگری را رزـمش انگـلس ـجـنـبش ـجـه ارکس و ـهـم اـئی که ـم ال ـه ان ـس در ـهـم
رای اـیـجاد ا ـب ارـی د،  ـنـخـسـتـین ـتـمرـین پروـلـت دوـین ـمی کردـن وری اـنـقالب را ـت رـهـبری و ـتـئ
ـد و ـاز ـش ـارس 1871 ، آـغ ـام کارگران پارـیـس، در  18 ـم ـی ـا ـق ـود ـب حکوـمت ویژه ـخ
اـفت. چه ـسـتی ـی وی ـه وـین، ـهم از ـلحـاظ شکل و ـهم از ـلحـاظ ـمـحـت حکوـمـتی کاـمالٌ ـن
ـتدارک ـقـیام و چه ـحوادـثی که ـمـنـجر ـبه ـقـیام ـشد و چه حکوـمت کوـتاه ـمدت ـصد روزه
ادامه در صفحه 3کارگران درس ـهای ارزـشـمـندی ـبرای پروـلـتارـیای جـهان ـبود.  انگـلس در ـساـلروز ـبرپاـئی
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را بازیافت.

جنگ سرد و پی آمد های آن
ـسرـماـیه داری ـجـهاـنی در ـطول ـهـفـتاد ـسال ـموـجودـیت اـتـحاد ـشوروی ـحـتی ـلـحـظه
اـهی نکرد.  پس اـبودی آن و شکـست اـنـقالب اکـتـبر کوـت وـطـئه ـبرای ـن ای از ـتالش و ـت
ای ـهـمه اـست ـه اـلب ـسـی ازه ای را  در ـق راتژی ـت اـنی اـسـت اـیه داری ـجـه رـم از ـجنگ، ـس
ا ـقدرت و اـفت، پی رـیزی کرد و ـب اـنـبه ای که ـتـحت ـعـنوان «ـجنگ ـسرد»  ـهوـیت ـی ـج
ـطـفه وـجه کـنـیم که ـن اـلب اـست ـت ار دـهه اداـمه داد.  ـج رای ـبـیش از چـه دت آن را ـب ـش
ـجنگ ـسرد در ـبـحـبوـحه ـنـبرد ـضد ـفاـشـیـسـتی ـبـسته ـمی ـشد و ـبـمـباران اـتـمی ـهـیروـشـیـما و
از رـسـمی آن.  ـتـجاوز ارـتش انگـلـیس ـبه رای آـغ ود ـب اکازاکی درـحـقـیـقت اـخـطاری ـب ـن
ور را در ود درـصد ـخاک کـش واه که ـن رـقی ـخ ای ـت زان ـه رای ـسرکوب پارـتـی ان ـب وـن ـی
کنترل داشتند، در حقیقت به جنگ سرد رسمیت داد و تجاوز آمریکا به کره شمالی

آنرا تسجیل کرد. 
ـمـحور ـهای اـساـسی ـجنگ ـسرد را ـباـید ـمـسابـقه ـتـسـلـیـحاـتی، ـمـبارزه اـیدـئوـلوژیک و
تـبدیل همه جهان و همه عرصه های زندگی بـشری به صحنه جنگ دانست.   ارتجاع
وروی و ـئیگر اد ـش ـسم، در اـتـح ـی اـل وـسـی ات ـس ول ـبـیش از ـهـفت دـهه ـحـی اـنی در ـط ـجـه
کـشورـهای اروپای ـشرـقی، از ـتـماـمی وـساـیل و ـشـیوه ـها،  ـبرای ـمـسدود کردن ـحرکت
وان ره ـجـست.  ـبه ـطوریکه ـمی ـت ود، ـبـه ده ـب از ـش ر آـغ ارـیـخی ـیی که از اـنـقالب اکـتـب ـت
گـفت  ـفروپاـشی ـسوـسـیاـلـیـسم در ـحـقیـقت عـقب گرد در یک ـنـبرد ـبزرگ ـبی ـساـبقه  ـبا
د. روگذار نکردـن دن ـبه ـمـقصـود خـود ـف رای رـسـی زی ـب ود که از ـهیچ چـی اـنی ـب دـشـمـن
وـین در اـمـعه ـن اـخـتـمان ـج روپاـشی  ـتـجرـبه ـس اـنی ـسـعی ـمی کـند که ـف اـیه داری ـجـه رـم ـس
وـنـمـندی ـتـئوری اـن ودن و  ـق وه دـهد و ـعـلـمی ـب اـلـیـسم ـجـل اـتـحاد ـشوروی را ذاـتی ـسوـسـی
داـند که ا  کـیـست که ـن ارکـسـیـسـتی  را زـیر ـعالـمت ـسـئوال ـبـبرد و انکار کـند اـم ـهای ـم
ا ـموـجودات ـبی ـجان ـسر ـهر ـتـئوری ـعـلـمی (ـحـتی ـتـئوری ـهای ـمرـبوط ـبه ـطـبـیـعت که ـب
وکار دارد) از ـتدوـین ـتا ـمتـحقق ـشدن ـباـید راـهی ـطوالـنی و گاه دردـناک را ـطی کـند.
ـتـئوری ـهاـئی که ـمرـبوط ـبه ـجاـمعه اـنـساـنی اـست ـبه ـعـلت وـجود ـعوامل ـمـتـغـیر گوـناگون
ار ـسـی رـهنگ ـب ارـیخ و ـف اـیی، ـت ـی راـف وـقـعـیت ـجـغ ا، ـم ادت ـه وم، ـع ـهمچون آداب و رـس
ا اـتی ـب اـمـعه ـطـبـق اـیـست در یک ـج ر ـمی ـب د.  اـنـقالب اکـتـب ـسـتـن ر ـه ده ـت ر و پیچـی وارـت دـش
ـساـبـقه چـندـین ـهزارـساـله و اـنـسان ـهاـئی که ـمـیراث فکری و اـخالـقی زـندگی در ـجاـمـعه
ـطـبـقاـتی را ـنـسل پس از ـنـسل ـبه ارثٍ ـبرده ـبود، ودر ـمـحاـصره یک ـسـیـسـتم اـقـتـصادی-
رای وـقف نکرد، ـب ـبه را ـمـت ارزه ـهـمه جـاـن ـب ـظه ای آـتش ـم اـعی ـمـتخـاـصم که ـلـح ـم اـجـت
نـخـسـتـین ـبار یک ـجامـعه ـعاری ازـطـبـقات اـسـتـثـمارگر را ـبـنا کـند.  ـطی چـنـین راه پـیـموده
ـنـشده و دـشواری ـطبـیعـتاٌ ـنمی ـتواـنـست ـبا اـشتـباه ـهـمراه نـباـشد.  اشـتـباـهاـتی که در ـباره آن
اگون، چه ـعـیـنی و چه ذـهـنی، چه داـخـلی و چه ای گوـن ار ـقـلم زده ـشده و ـجـنـبه ـه ـسـی ـب
ـخارـجی آن، ـتوـسط کـموـنـیـست ـهای ـجـهان ـمورد ـبررـسی ـقرار گرـفـته اـست.  اـما آنچه
ای وان گـفت اـینکه: اگر اـنـقالب ـه ر ـمی ـت دی ـخالـصه اـنـقالب اکـتـب در  یک ـجـمع ـبـن
ی ـشـد و ـارگر ـم ـم ـث ـت ـبـقـات اـس ی ـط ـاـبـجـاـی ـنـجـر ـبه ـج ـته در ـجـواـمع ـبــشـری ـم گذـش
ار ورد اـسـتـثـم اـتی دیگر ـم ا ـطـبـق دگان ـبه ـنـحوی دیگر و از ـسوی ـطـبـقه و ـی وـن ارـش اـسـتـثـم
رای ـمـحو کاـمل ـشری ـب ارـیخ ـب اردر ـت رای ـنـخـسـتـین ـب ر ـب د، اـنـقالب اکـتـب رار ـمی گرـفـتـن ـق
ردارد و ـخـلق ـسـیار ـموـثری ـب واـنـست در اـین راه گام ـهای ـب اـسـتـثـمار وـظـیـفه ـمـند ـبود و ـت
ـیـمه ده و ـن اـن اـمـعه ـعـقب ـم ازد.  ـج ر ـسـلـطه را آزاد ـس ای زـی ای روـسـیه و دیگر ـخـلق ـه ـه
ا و اـمـعه شکوـف اه ـبه یک ـج دـتی کوـت اـیه داری را در ـم رـم ـیـمه ـس رواژ ) و ـن وداـلی (ـس ـفـئ
ـتواـنـمـند ـمـبدل کـند.  ـبیکاری و ـفـقر را از ـبـین ـبـبرد. ـخدـمات اـجـتـماـعی ـمـثل آـموزش و
د. زی کـن وـمی را پاـیه رـی اه ـعـم اـمـعه رـف د و ـج داـشت را کاـمالٌ رایگان کـن پرورش و ـبـه
اـبـقه رـشد دـهد و آـموزش ـعـموـمی و ـسـطح داـنش ـعـلم و ـفرـهنگ را در ـسـطـحی ـبی ـس
اـثـیر اـنـقالب اکـتـبر و ـمـحـصول آن اـنی ـت اء کـیـفی دـهد.   در ـصـحـنه ـجـه ـعـموـمی را ارـتـق
روز پس از گذـشت ـفـقط 15 ازدودـنی اـست.  اـم دـنی و ـن ـش راـموش ـن وروی ـف اد ـش اـتـح
ود را ده ـخ ای رزـمـن دداٌ گردان ـه ان ـمـج ان ـجـه وروی، زـحـمتکـش روپاـشی ـش ال از ـف ـس
دگرـباره ـسازـمان دـهی ـمی کـنـند، ـمـتـحد ـمی ـشوـند و ـجـنـبش ـهای ـسراـسری ـجـهاـنی را
گـسـترش ـمی دـهـند و ـبا ـشـعار «دـنـیاـیی دیگر، ـسوـسـیاـلـیـسم، ـممکن اـست»  ـخود را ـبرای
ـتـمرـین ـهای ـبـعدی، ـتا ـتـمرـین ـنـهاـئی، آـماده ـمی ـسازـند.  جـهان ـبه ـعـقب ـبر ـنـمی گردد.

گفتار انگلس در باره کمون پاریس را می توان در باره انقالب اکتبر تکرار کرد. 
سالگرد انقالب اکتبر گرامی باد.          

آغاز پیکاری تاریخی در مقیاس جهانی
داـنه وـشـمـن اد. اـنـقالب ـه رزه اـفـت اـیه داری ـبه ـل رـم ر ـجـهان ـس ا اـنـقالب اکـتـب ـب
راه ـخود را از ـمـیان دـشوارـترـین و پرـمـخاـطره ـترـین ـشراـیط گـشود و ـبه پـیش
ر را ـبه ود ـخـط اـتی ـخ ا ـشم ـطـبـق اـشی، ـب ر ـقـم ای کـهـنه از ـه اـمی دـنـی رـفت.  ـتـم
ا ـحـماـیت ـهـمه ـخوـبی درـیاـفت.  ـتوـطـئه گران ـبالـفاـصـله دـست ـبه کار ـشدـند. ـب
ـجاـنبه و ـسراـسـیمه وار و ـبی درـیغ از ـضدانـقالـبـیون رنگارنگ ـشروع کردـند و
از ـهم در آـتش و خـون غـرق ده را ـب ـصـیـبت دـی چهـار سـال زـحـمتکشـان ـم
کردـند.  و پس از شکست جنگ داـخلی، این ـبار 14 کشور ارتـجاعی جـهان
ـنـده اـنـقالب ـهـجـوم آوردـنـد و ـبـازـهم شکـست ـمه ـسـو ـبه کودک ـبـاـل از ـه
ان، ارـتش پراـفـتـخار اـن ا ارـتش کارگران و دـهـق ر ودارـه ـخوردـند.  در اـین گـی
ا ـمـقدر ـبود ـسرخ، ارـتش اـنـقالب پـیدـید آـمد و آـبدـیده ـشد.  ارـتـشی که گوـی
اـشـیـسم را درـهم ـبشکـند و که ـبـیـست ـسال ـبـعد ارـتش ـنـیروـمـند و ـتـجاوزکار ـف
ـسـتی ـنجـات دهـد. پس از شکـست مـداـخـله ـی اـش ردگی ـف د ـب ـی ـجهـان را از ـق
ا بکارگـیری آشکار، دـشـمـنان ـبازـهم ـبیکار ـنـنـشـسـتـند و ـبزودی ـهـمه ـجاـنـبه و ـب
تـمامی وـسائل و امکاـنات دوـلت ـتازه پای ـشوروی را به مـحاـصره درآوردـند.
ـبرای ـجـلوگـیری از ـنـفوذ و رـسوخ اـندـیـشه ـهای ـسوـسـیاـلـیـسـتی و اـنـقالـبی ـبدور
رپاـئی پرده وپاـیه را ـبه ـب اـنه ـجـمـهوری ـن رـم دـند و ـبی ـش آن «پرده آـهـنـین» کـشـی
آـهـنـین ـمـتـهم ـساـخـتـند.  در ـحاـلی که ـهـمه ـمی داـنـسـتـند که ـشوروی ـنه ـبه پرده
ان ان ـجـه ا زـحـمتکـش از داـشت ـت از ـنـی - ـب از- و کاـمالٌ اـئی ـب آـهـنـین ـبلکه ـبه ـفـض
ـنـد که در کـشـور ـشـورا ـهـا چه ـمی گذرد و چگوـنه کارگران و ـنـاـظـر ـبـاـش
وـیش وـشت ـخ رـن ور و ـس ار کـش ان و روـشـنفکران ـخـلـقی ـصاـحب اـخـتـی اـن دـهـق

هستند.
ـبـشردوـسـتان دروـغـین ـحاکم ـبر ـجـهان ـسرـماـیه داری کـشوری را که پس
از هـفت ـسال ـجنگ امپرـیاـلـیـسـتی و ـجنگ ـمـنـهدم ـساز داخـلی در ـمرز ـناـبودی
ـبود به محاـصره اقتـصادی در آوردند تا زـحمتکشان را از گرسنگی بکـشند و
نگ ـان یک ـج ـام ـجـه ـم ـر آن در ـت ـد.  ـعالوه ـب ـردارـن ـان ـب ـی اـنـقالب را از ـم
ـنـد.  اـنـقالب ـت ـنی ـبـر دروغ و رـیـا و اـتـهـام ـبه راه اـنـداـخ ـت ـب اـیـدـئـوـلـوژیک ـم
ا در ر کمک کردـند ـت د، ـبه ـهـیـتـل ان را ـسرکوب کردـن اـلـیـسـتی ـمـجارـسـت ـسوـسـی
ا یک حکوـمت آـلـمان ـقدرت را ـبه دـست گـیرد، ـبه ـفرانکو ـیاری رـساـندـند ـت
ا آـلـمان ا ـمـسـتـقر ـسازد و ـهـمه ـتالش ـها را بکار ـبـسـتـند ـت اـشـیـسـتی را در اسپاـنـی ـف
ـهـیـتـلری را ـبـسوی ـشرق و ـسراـنـجام ـشوروی بکـشاـنـند و در راـسـتای اـین ـنـقـشه
ضـاء کردنـد و چکـسلـواکی را ـبه او ـتلـر اـم ـی ـیخ را بـا ـه نگـین مـوـن قـرارداد ـن
اـنه ادـعا کردـند که ـصـلح را ـنـجات دادـند! اـنه وـلی ـبی ـشرـم ـبـخـشـیدـند و ـشادـم

واضح بود که صلح نجات نیافت و جنگ شروع شد.
ـاـیه داری اروپا یکی پس از دیگری ـرـم ـای ـس ـورـه ی که کـش ـاـل در ـح
سـقوط ـمی کردـند و ـفراـنـسه و انگـلـسـتان، دو کـشور ـبزرگ ـسرـماـیه داری که
د و ـحـتی دادـن ان ـن ـش اوـمـتی از خـود ـن د، ـمـق وـنـیخ را اـمضـاء کردـن رارداد ـم ـق
ـای حکوـمت «وـیــشی» راه ـم ـراـنــسه در شکل و ـش ـورژوازی ـف ـبـخــشی از ـب
ـهمکاری ـبا هـیتـلر را در پـیش گرفت.  این ارـتش انـقالبی ـشوروی ـبود که در
رو رـیـخت و ر ـف اـنه را در کام ـهـیـتـل اـن ـسـتـین شکـست ـج ر ـنـخ اـلـین گراد زـه اـسـت
ز و ار آـمـی د و اـفـتـخ روزـمـن اـئی پـی اـنه، راه پـیـم اـن رـم ای ـقـه ردـه پس از آن ـطی ـنـب
ـست ـی ارکردن ـبـیش از ـب ـث ا ـن ـسم اداـمه داد و ـب اـشـی ام ـف ا کـن ود را ـت ارـیـخی ـخ ـت
راـنی ـبـیش از اـلی و ـبه ـقـیـمت وـی ات ـبی ـحد و ـحـساب ـم ون کـشـته و ـتـلـف ـمـیـلـی
ـنـیـمی از کـشور، ـبـشرـیت را از ـبردگی و ـخـطرـفاـشـیـسـتم ـنـجات داد.   پـیروزی
مـای ـجهـان را ـبه کـلی دگرگون سـاـخت. ـی ـسم ـس ـی در ـجنگ بـر ضـد فـاـش
ش هـای کارگری گـستـرش یـاـفت و ـخیـزش هـای آزادی ـبخـش در ـجـنـب
ر ـی اـث ای پس از آن و ـتـحت ـت د. در دـهه ـه دار ـش درت پدـی ا ـق رات ـب ـسـتـعـم ـم
ـمـسـتـقـیم ـقدرت کـشورـشوراـها ـسـیـسـتم اـسـتـعـماری ـفرورـیـخت و در پاره ای از
د.  چـین از چنگال دـن درت رـسـی ـسـتی ـبه ـق اـلـی وـسـی ای ـس ان دوـلت ـه اط ـجـه ـنـق
ارزه آزادی ـب ام پس از ـسه دـهه ـم ـن ـت اـفت و ـخـلق وـی انکای چک ـنجـات ـی چـی
ـبـخش ـبرـضد امپرـیاـلـیست ـهای آـمریکاـئی و ـفراـنـسوی آزادی و استـقالل ـخود

ادامه انقالب اکتبر و تأثیرات ژرف آن ...
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ان، وـنی ـجـه اـست که در اوضـاع احـوال کـن
ـئـوالـنه ـیـرمــس در ـصـورت اداـمه ـحـرکات ـغ
ـای ـری ـه ـوـضع گـی م و تکرار ـم ـسـران رژـی
ـات ـاـم ـر ـمـق ـی ـای اـخ ـاش گراـنه روزـه پرـخ
رـسـمی رژِـیم «والـیت ـفـقـیه»  و ـهمچـنـین ـعدم
ا ده ـب ذاکرات سـازـن ا ـم ـطه ـب طـاف در راـب اـنـع
ـسـته ـبه ای واـب ان ـمـلل ـمـتـحد و ارگان ـه ازـم ـس
ر ـبـنی ـب اـیی ـم صـوـبه ـه ال اـتخـاذ ـم ـم آن، اـحـت
ده ایـران ـبه دن پروـن ـتحـرـیم کاـمل و کشـاـن

شورای امنیت جدی است. 
ران  ـضـمن ـمحکوم کردن و وده اـی حـزب ـت
یـون ـمخـاـلـفت اصـوـلی  بـا مـواـضع ارـتجـاـع
ـال ن ـح ـی ـد که  در ـع ی داـن ـاکم، الزم ـم ـح
اـست هـای ا ـسـی ـمخـاـلـفت جـدی خـود را  ـب
ـتـان و ـتـحـده، انگلــس دوـلت ـهـای اـیـاالت ـم
ط دیگر کشـورهـا که ـمی کوـشنـد از شـراـی
اـست هـای ـی ردن ـس رای ـبه پـیش ـب حـاضـر ـب
اـنه و اورـمـی ـطـقه ـخ ـن ود در ـم ارگراـنه ـخ اـسـتـعـم
د، اـعالم ری کـنـن ره گـی ران ـبـه ا اـی ـطه ـب در راـب
ظـاـمی در اجـراجـوـیی ـن رگوـنه ـم ا ـه د. ـم کـن
ـیـهن مـان را  ـبه هـر ـطه بـا  ـم ـطـقه و در راـب ـن ـم
واـقب ـسـبت ـبه ـع اـنه ای ـمحکوم کرده و ـن ـبـه
ـطـقه و ـصـلح ـن ـفـاـجـعه ـبـار آن ـبـرای ـمـردم ـم
ـنهـا راه ـیم. مـا ـت طـر ـمی کـن ـجهـاـنی اـعالم ـخ
ور و اـسـتـقالل آن را در ـضـمـین اـمـنـیت کـش ـت
ـشراـیط کـنوـنی  ـجـهان  اـحـترام  ـبه  ـمـنـشور ـها
ای ان ـمـلل و ارگان ـه ازـم ای ـس اـمه ـه ـطـعـن و ـق
ـمی، رژی اـت ان اـن ازـم ر ـس ـظـی ـسـته ـبه آن، ـن واـب
ـسازـمان ـبـین اـلـمـلـلی کار و کـمـیـسـیون ـحـقوق

بشر سازمان ملل می دانیم.
ی، یـروهـای مـردـم ـمه ـن مـا بـار دیگر  ـه
را ـمی ـیـهن را ـف وکرات و آزادی خـواه ـم دـم
خوانیم که با درک حساسیت شرایط کشور
ـــــــاد یک جــــبــهـه وســــیـع در راه اـیــج
اـتوری ـتالش ـهای ـخود را ـتـشدـید ـضددیکـت
کـنـند. ـما ـمـعـتـقدـیم که ـتنـها ـبا ـمـبارزه ـمـشـترک
روهـای ـی ـمه آزادی خـواهـان و ـن ـتحـد ـه و ـم
ـشه وان ـنـق وکرات کشـور اـست که ـمی ـت دـم
ـهـای  ارـتـجـاع ـحـاکم و ـطـرح ـهـای ـشـوم
ـبیگانگان ـبرای ـنـقض استـقالل میـهن را ـخنـثی
ـده ای آزاد، ـن ـرای ـتـحـقق آـی کرد و راه را ـب
اـعی ر ـعداـلت اـجـتـم دـموکراـتیک  و ـمتکی ـب

گشود. 
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والـنه ـمـحـمود اـحـمدی نژاد، ـسـئ ر ـم داً ـغـی ارات ـشدـی ران ـضـمن ـمحکوم کردن اـظـه ودۀ اـی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـت
رـئـیس ـجمـهوری رژـیم والـیت فـقیه، درـباره «مـحو اـسراـئیل از ـنـقشه ـجـهان»، اـعالم کرد که اـین ـموضع گـیری ـمـیـهن ـما
را ـبار دیگر ـبا بـحران ـسـیاـسی ـجدـیدی روـبرو کرده اـست.کاـندوـلـیزا راـیس، وزـیر ـخارجه آـمریکا، در پی اـین سـخـنان
ران ـبه اـبی اـی ـی اـنع از دـسـت ا ـتالش ـمی کـنـیم ـم د چرا ـم ان ـمی دـه ـش دی نژاد ـن ارات اـحـم اً اـعالم داـشت که:  «اـظـه رـسـم
تکـنوـلوژی ـهـسته ای ـشوـیم . » به عالوه ـسخنگوی کاخ سـفـید ـنـیز ـباـتاکـید ـبر ـسخـنان اـحـمدی نژاد به ـخـبرنگاران ـخاـطر
ـنـشان کرد:  «ـسـخـنان رـیـیس ـجـمـهوری اـیران نگراـنی ـهای واـشنگـتن را ـنـسـبت ـبه حکوـمت اـیران و ـبـلـند پروازی ـهای
ـهـسـته ای اـین کـشور ـتاـیـید ـمی کـند. اگر به اـین سـخـنان ـنـظر ـبیفکـنـید و آن را ـبا اـظـهارات وی در ـسازـمان ـملل ـترکـیب

کنید ، فکر می کنم ، مجدداً تاییدی است بر آنچه که ما در باره  این رژیم در ایران می گفتیم. »
ـبرـخورد تـقرـیـباً یکپارچه کـشورـهای ـعـضو ـشورای اـمـنـیت به اـین سـخـنان مـغاـیر ـبا رواـبط ـبـین اـلملـلی ـمتـعارف و ـنـیز
ا ـمـناـفع ـمـلی اـیران ، نگراـنی در ـخـصوص ـسرـنوـشت ـمـیـهن را ـبرای ـهر ـنـیرو و ـجرـیان ـمـیـهن دوـست و آزادی ـمـتـضاد ـب
وـنی در درـجه ـنـخـست اـین پرـسش را ـمـطرح ـمی ـسازد که چرا اـنی در اوـضاع کـن زد. چـنـین ـسـخـن ر ـمی انگـی ـخواـهی ـب
اـحـمدی نژاد در ـشراـیـطی که کـشور به ـعلت ـمـساله پروـنده ـهـسته ای ـخود وارد ـمرحله ای ـفوق اـلـعاده دـشوار گردـیده
اه ـلـفـظی وـیا اـقداـمی ـنـسـنـجـیده از ـسوی ، اـین ـمواـضع را اـعالم ـمی کـند؟! ـبدون ـتردـید ، اـین ـموـضع گـیری، یک اـشـتـب
یک ـفرد ـنـیـست و ـنـمی ـتواـند ـباـشد. در ـهـمـین راـبـطه، ـبه گزارش اـیـسـنا،  ـعـلی آـقا ـمـحـمدی، ـمـشاور دـبـیر ـشورای ـعاـلی
اـمـنـیت مـلی ـتاـکـید ـکرد: «ـحرف آـخر را در ـسـیاـست ـخارـجی مـقام ـمـعـظم رـهـبری ـمی گوـیـند.» اگر ـبه ـشراـیط داـخـلی و
اـبـیم که  ـموـضع گـیری رـیـیس ـجـمـهوری ـخارـجی و ـمـجـموـعه ـتـحوالت در ـعرـصه ـهای ـمـخـتـلف ـتوـجه کـنـیم در ـمی ـی
رژـیم ارـتـجاع ، ـبا ـهدف مـعـین و در چارچوـبی ـمـشـخص ـطرح و اـعالم ـمی ـشود. به دـنـبال اـحـمدی نژاد، اژه ای ، وزـیر
اطالـعات رژـیم ـنـیز ـبه دـفاع از اـین ـمواضع پرداـخت و ـتاکـید کرد:  «اـین واکـنش( محکوم کردن ـسـخـنان اـحـمدی نژاد
رـخورد را ـمی زـلزل ـمی ـبـیـنـند  اـین ـب ) از ـموـضع ـقدرت ـنـیـست واز ـموـضع ـضـعف ـمی کـنـند و ـمواـضع ـخودـشان را ـمـت
کـنـند. ... گام ـبـعدی ـبرای ـحـماـیت از ـفـلـسـطـین ـباـید ـهم ـجـنـبه ـماـلی و ـهم ـجـنـبه ـهای دیگر را ـشاـمل ـشود.» ( ـبه ـنـقل از
د:  اد آور ـش ورد ـی وی در اـین ـم داران ، رـحـیم ـصـف ده سپاه پاـس اـن رـم اه) و ـهمچـنـین ـف ان ـم اب 6 آـب ری آـفـت پایگاه ـخـب
«آـمریکا و اـسراـیـیل ـمی ـخواـهـند ـبا ـجنگ رواـنی ـعـلـیه ـمـلت ـما،  شکـست ـشان در ـغزه و ـعراق را ـجـبران کـنـند، ـحرف
ا ـهدف از ـبـیش ری ـب وـضع گـی رـتـیب کاـمالً ـمـشـخص اـست که اـین ـم ود.» ـبه اـین ـت ای اـحـمدی نژاد، ـحرف ـمـلت ـب ـه
ـتـعـیـین ـشده ای ـعـنوان گردـیده و ـبر روی آن ـمـحاـسـبات ـسـیاـسی الزم از ـسوی واپس گراـیان اـنـجام ـیاـفـته اـست. ـبرای
درک بـهـتر این ـموضعگـیری ـباـید رـشته ـحوادث مـهم در داخل و ـخارج ـبویژه تـحوالت ـمـنطقه ای را ـمد ـنـظر ـقرار داد

و در چارچوب آن به ارزیابی موضع گیری ضد ملی ارتجاع پرداخت.
شکالت وـجه ـبه ـم ا ـت ا ـب ان ـم د که: «ـبه گـم د ـمی کـن أکـی ـنه ـبه روـشـنی ـت ـی ا در اـین زـم رکزی ـحزب ـم ـته ـم اـعالـمـیه کـمـی
ـعـظـیـمی که  دوـلت ـجدـید پـیش رو  دارد و ـبا عـلم ـبه  اـینکه ـقادر ـنـیـست  ـقول ـهای اـنـتـخاـباـتی ـخود را در زـمـیـنه ـبـهـبود
و د ـج دـی ـش ازی ـت رای زـمـیـنه ـس ال ـب د و در ـعـین ـح ـبـخـش ان ـتـحـقق ـب ان و زـحـمتکـش روـم وه ـمـح ای اـنـب وده ـه وـضـعـیت ـت
ـسرکوب و خفـقان ـبر ـضد دگراـندـیـشان و ـنـیروـهای اـصالح طـلب ـسـیاست ـهای ـماـجراـجوـیانه کـنوـنی را ـبرای ـمـنـحرف

کردن افکار عمومی و همچنین تحت فشار قرار دادن نیروهای مخالف اتخاذ کرده است.»    
ارـجی وـسـعه رواـبط ـخ اـسی در ـت وری اـسالـمی که ـنـقش اـس ران ـجـمـه د ـتن از ـسـفـی ات ، چـن داـم وازات اـین اـق ـبه ـم
رژیم ـبر عـهده داـشتـند و در ـمذاکرات اـتمی ـهـمراه ـتـیم قبـلی ـمذاکره کـنـنده در زـمان دولت ـخاتـمی نـقش اـساسی  اـیـفا
اـشد. در اـین اـیـشا ن ـمی ـب را ـخواـنده ـشدـند که اـین ـفراـخواـنی ـبه ـمـنزـله ـعزل آـنـها از ـسـمت ـه ـمی کردـنـند ، ـبه ـتـهران ـف
گـیرودار ، ـخـبرگزاری اـیـسـنا ـخـبر داد ، ـطرح ـجاـمع ـنـظام ـجدـید آـموزش سپاه پاـسداران ـتدوـین و ـبه ـمرـحـله اـجرا در
می آـید ، رـحیم ـصـفوی در این ـباره اعالم داـشت :  «سپاه مـتـناسب ـبا تـهدـیدات ـجدـید ، تـغیـیرات الزم را در ـساـخـتار و
ـتدوـین دکـترـین و اـسـتراتژی ـخود آـغاز کرده و در اـین راـسـتا ـطرح ـجامع ـنـظام ـجدـید آـموزش ـعاـلی سپاه را اـجرا ـمی
ا ـتـهدـیدات ـخارـجی و داـخـلی در ـقاـلب ـنـظام اـبـله ـب کـند ، ـحـفاـظت از اـنـقالب اـسالـمی دـفاع ـهـمه ـجاـنـبه از ـنـظام در ـمـق
رو ا آن روـب ا ـتوـجه ـبه ـمشکالت ـبی ـشـماری که دوـلت ارـتـجاع ـب ـجدـید آـموزش ـعاـلی ـتدوـین ـشده اـست.»  اکـنون ـب
ا ـجو ـسازی و واـهد کوـشـید ـب اـتی آن را در افکار ـعـموـمی ـبه چاـلش ـمی ـطـلـبد ، ارـتـجاع ـخ اـب ول ـهای اـنـتـخ اـست و ـق
ـتـنش آـفرـیـنی ـبه تحکـیم ـموقـعـیت ـخود بپردازد و ـبا ـماـنورـهای ـفرـیبکاراـنه ، از زـیر ـبار ـمـسـئوـلـیت ـهای ـخود ـشاـنه ـخاـلی

کند و در عین حال وضعیت را برای تشدید خفقان و فشار در داخل کشور فراهم سازد. 
ـسـیون اـمـنـیت ـمـلی و ز و ـتـنش زای رـیـیس دوـلت ارـتـجاع ، کـمـی ان ـتـحریک آـمـی اـصـله چـند روز پس از ـسـخـن ـبه ـف
ـسـیاـست ـخارـجی مجـلس هـفـتم ـطرح اـلزام دوـلت ـبه تـعـلیق اـقداـمات داوـطـلـباـنه در ـصورت ارـجاع و ـیا گزارش پروـنده
ا ـنزدیکـتر ـشدن زـمان ـبرگزاری ـنـشـست ـهـسـته ا ی ـبه ـشورای اـمـنـیت را ـتدوـین و آـماده ـتـصوـیب کرد. ـبدون ـتردـید ـب
ـشورای حکام ، ارتـجاع ـبه اـقداـماـتی از اـین دـست اـبـعاد گـسـترده ـتری ـخواـهد داد که ـنـموـنه آن ـتشکیل ـهـماـیش   مـلی
ـشدن اـنرژی ـهـسته ای رجعت ـتاریـخی به ملی ـشده ـصنعت ـنفت   است که چـندی پـیش در داـنشگاه صنـعتی اـمـیر کبـیر
ـبر پا ـشد و ـطی آن ـعـلی الرـیـجاـنی در ـخـصوص پروـنده ـهـسـته ای  اـیران گـفت :  «اگر ـغرـبی ـها ـمی ـخواـهـند پروـنده
ـسی اـن دارـیم ، ـخوب ـنـفت ـمی ـشود 150 دالر و اـین ـخوش ـش ا ـمشکـلی ـن د ـم ران را ـبه ـشورای اـمـنـیت ارـجاع بکـنـن اـی
رون رـفت از رای ـب ای اـین واـقـعـیت اـست که ارـتجـاع ـب دوـلت اـحمـدی نژاد اـست.» آنچه ـبه آن اشـاره رـفت ، گوـی
ـمشکالت و ـتـشدـید اـخـتـناق در داـخل ـبه ـجوـسازی  ـبـحران آـفرـیـنی و ـماـجراـجوـیی ـخـطرـناک دـست ـمی زـند. ـفـقط ـبا
ـبـسیج و ـسازـماـندـهی ـجـنـبش ـمردـمی و در یک اتـحاد گـسـترده ـمی ـتوان ـنـقـشه ـها و ـبرـناـمه ـهای واپس گراـیان را ـخـنـثی

و مقاصد شوم بیگانگان و امپریالیسم را مهار و از آن جلو گیری کرد!

ارتجاع همچنان بر طبل بحران آفرینی می کوبد 
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ادامه انفجار خشم ...شکست طرح بوش برای قاره آمریکا 
اـتـحادـیه کارـفرـماـیان ـخواـسـتار ـشد که
ای دت پرداـخت کمک ـه زان و ـم ـمـی

ویژه بیکاری باید کاهش یابد!  
ـسه، در ـست فـراـن ـی حـزب کـمـوـن
ـاه، ـان ـم ـود در روز 13 آـب ـیه ـخ ـاـن ـی ـب
ـنیکوال ـسارکوزی، وزـیر کـشور، را به
دـلیل ـموضع گـیری ـهای غـیر ـمسـئوالنه
و تـحریک آـمـیز درـباره  «رـخداد ـهای
ـنـاـطق کارگر ـیـار ـجـدی که در ـم ـس ـب
ورت ـسه» ـص راـن ر ـف دـین ـشـه ـشـین چـن ـن
زب ـیه ـح اـن ـی ـست. ـب ر داـن گرـفـته،  ـمـقـص
ـبـرادر اـشـاره ـمی کـنـد که «اکـثـرـیت
اـنی که در ان، ـمردان و ـجواـن ـعـظـیم زـن
ـنـد، و ـبه ـنـاـطق زـنـدگی ـمی کـن اـین ـم
ا ـمشکالت ـبـیـشـتری ویژه آـنـهاـئی که ـب
ان اـین ـی اـن رـب ـین ـق د، اوـل ـن ـت ـس ر ـه درگـی
ـیه در اداـمه اـن ـی د.»  ـب ـن ـت ـس رخـدادهـا  ـه
والـنه ـبه ـتـشرـیح ـشراـیط اـسـفـناک ـسـئ ـم
زـنـدگی ـمـهـاـجـران و رنگـین پوـست
شکالت وی پرداـخـته و ـم ـس راـن ای ـف ـه
یـر ـسل جـواـنی را که «ـتـحـق عـدیـده ـن
ـته» ـبـعـیض ـقـرار گرـف ـشـده و ـمـورد ـت
مـورد تـوـجه قـرار ـمی دهـد.  حـزب
ـتـقـد اـست: ـراـنــسه ـمـع ـیــست ـف کـمـوـن
«اـمـنـیت اـجـتـماـعی ـنـمی ـتواـند در ـحاـلی
که ـبـخش ـقاـبل ـتوـجه و ـفزاـیـنده ای از
یچ شکالت و بـدون ـه ـمـعـیت در ـم ـج
راه حلی رها شده اند، تأمین گردد.» 
ـبـیاـنـیه ـحزب ـبرادر پس از ـتـشرـیح
ا ال ـن دـنـب رـنج اـیـجاد ـشده ـب وـضـعـیت ـبـغ
ود که: ذکر ـمی ـش ر ـمـت ا اـخـی آراـمی ـه
ـظم اعـاده شـود «ضـرورت دارد که ـن
شـدیـد خـشـوـنت امـا اـین از طـرـیق ـت
د ـنهـاد ـمی کـن ـش ـست.» و پـی ـی ـممکن ـن
که:  «9 اـقدام ـعاـجل ـبرای پاـیان دادن
به این وضعیت خطرناک ـمورد توجه
ـای ـدام ـه ـمـله اـق ـرد.»  از ـج ـرار گـی ـق
ه ـهــای ـب ـهــادی که هــمه جــن ـشــن پـی
نگی ـرـه ـادی و ـف ـص ـت ی، اـق ـاـع ـم ـت اـج
اوـضاع را در ـنـظر دارـند، ـبه ـموارد زـیر
ـروع یک ـاره کرد: «ـش ـوان اـش ی ـت ـم
ن ـردم اـی ـا ـم ی ـب ت و گوی واـقـع گـف
ـمـناـطق،  اـخـتـصاص ـمـناـبع ـضرور ـبرای
ـتاـمـین ـخدـمات اـجـتـماـعی ـبه ـمردم اـین
ـمـات ـی ـتـغـال و ـتـعـل ـین اـش ـنـاـطق، ـتـاـم ـم
ـنـاـبع و راه ـهـای ـحـرـفه ای، ـتـوـسـعه ـم
ات پـیش داـم ان و اـق واـن اـظت از ـج ـحـف
از زهکاری، آـغ ا ـب ـطه ـب راـنه در راـب گـی
اـتـمه رای ـخ ـبه ـب اـن اـمه ـهـمه ـج رـن یک ـب
ـان و ـواـن ـرام ـبه ـج ـت ـر، اـح دادن ـبه ـفـق

آزادی های حقه آنان.»  

ـظـاـهـر ی، در ـبـراـبـر ـت ـنـاـن اـجالس ـسـران، در ـسـخ
د اری دـهـن ان ـخواـست که او را ـی دگان، از آـن کـنـن
ـطـقـۀ آزاد ـتـجـاری ـقـارۀ ـن ـتـا ـطـرح آـمـریکاـیی ـم
اـنش گـفت اکام کـند.  چاوز در ـسـخـن ریکا را ـن آـم
اـلـیـسم را واـنـیم امپرـی ا اـتـحاد اـست که ـمی ـت «ـفـقط ـب
شکست دـهیم و زندگی بـهتری را ـبرای مردم ـمان
ن ـجـا، در ـمـاردل ـی ـم م و در ـه ـیـاورـی ـبه ارـمـغـان ـب
ریکا را دـفن اری آـم ۀ آزاد ـتـج ـطـق ا،  ـطرح ـمـن پالـت
ریکا، وری آـم وش، رـیـیس ـجـمـه ورج ـب کـنـیم.» ـج
ای اـیی و در راـسـت ـسۀ گردـهـم پـیش از ورود ـبه ـجـل
اد ـص اری که اـقـت ـطـقه آزاد ـتـج رـیه ـمـن ـظ دن ـن والـن ـقـب
رـین گوـشه وـبی ـت ا ـجـن راـلی را از آالسکا ـت ـب ـی وـل ـن
ـسـتور ا ـن آـمریکای ـجـنوـبی گـسـترش ـخواـهد داد، ـب
ن و دیگر ـی ـت ـیـس جــمهــوری آرژاـن کِرچنــر رـی
ـریکای ـد و آـم ـوزۀ آـن ـای ـح ـورـه ـران کـش ـب رـه
ن ـر در اـی ـاـض ـران ـح ـب ـدار کرد. رـه ـرکزی دـی ـم
رای واـفق خـود را ـب اپـیش ـت ـش اـجالس دو روزه پـی
رای اـیـجاد کار و کاـهش ـشان ـب اـی ـتـمرکز ـتالش ـه
وـجه ا آـغاز ـنـشـست ـت ا ـب ودـند. اـم ـفـقر اـعالم کرده ـب
ـطقـۀ آزاد ـتجـاری ـن وـجه ـم ـت ر ـم ـت ـش ـی ـمـلـلی ـب ـین اـل ـب
وگو چاوز ود. تکـیه اـصـلی ـه ریکا ـب ادی آـم ـشـنـه پـی
ـبر اـین ـبود که اـیاالت ـمتـحده ـمی ـخواـهد ـموافـقت
ـنـاـمه ـتـجـارت آزاد را ـبه کـشـورـهـای آـمـریکای
اـمـله ـفـقط ـبه الـتـین ـتـحـمـیل کـند. ـبه گـفـته او اـین ـمـع
اـمـله، راـبر اـین ـمـع روـتـمـندان ـخواـهد ـبود. در ـب ـنـفع ـث
ـشــبــرد یک ـش را ـبــرای پـی ـمــام ـتالـش چاوز ـت
ر رد که ـب ارت آزاد ـبه کار  ـب د ـتـج اـمه ـض ـن ـت واـفـق ـم

اساس اصول سوسیالیستی عمل خواهد کرد.
ظـرـیه کاـمالٌ اـنی اـجالس شـاـنل دوـن ـیه پاـی اـن ـی ـب
ی که ـاـی ـود.  یکی از ـسـوی کـشـورـه ـمـخـاـلف ـب
ـنـد و ـت ـطـقه آزاد آـمـریکا هــس ـن ـطـرـفـدار اـیـجـاد ـم
دیگری از ـطرف پـنج کـشور ـمـخاـلف که در ـمـتن
ط بـرای اـیجـاد یک ـیه اـعالم کردنـد: «شـراـی یـاـن ـب
اـمه ـمـتـعادل و ـعادالـنه ـتـجارت آزاد در ـنـیم ـمواـفـقـتـن
ازار تـرـسی ـبه ـب ـضـمـین گر دـس کره ـجنـوـبی که ـت
دود ای ـمـح ا و ـعـملکرد ـه اراـنه ـه اری از ـی ای ـع ـه

کننده باشد، وجود ندارد.»
ار ا، اـظـه ـس ـیـل اـئل ـب ارـجه آرژاـنـتـین، راـف ر ـخ وزـی
ری ا اـم ـطه ـب ذاکره در راـب اضـر ـبه ـم ا ـح داـشت: «ـم
ـیم.» ـسـت ـی د، ـن ان ضـرر ـمی زـن ردم ـم اـفع ـم ـن که ـبه ـم
ــروزی ـجه اـجالس را یک پـی ــوگو چاوز ـنــتــی ـه
ـخواـند و در راـبطه ـبا بـحث ـهای ـجدی، ـهمه ـجاـنبه
و ـبا ـحرارـتی که ـبین دو گروه کـشورـهای ـشرکت
کـنـنده در گرفـته ـبود اظـهار داـشت: «حـیف ـشد که
اـعت ـبـحث اـجالس را پـخش اـمی 5 ـس ـم ا ـت آن ـه

نکردند تا همه مردم آن را ببینند.»

ـطرح ـحـساب ـشده اـیاالت متـحده ـبرای کـسب حـماـیت اجالس
کـشورـهای ـقاره آـمریکا درـباره ـموافـقـتـناـمه تـجارت آزاد، در ـسراـسر
وـبی ـبه پرچم داری ریکای ـجـن اـلـفت پـنج کـشور آـم ا ـمـخ اره، ـب اـین ـق
رو شـد. ا شکـست روـب زوـئال، ـب هـوگو چاوز، رـئـیس ـجـمهـوری وـن
ا ریکا، که در روزـهای 13 ـت اره آـم اـجالس ـسران 34 کـشور ـهای ـق
رای رگزارـشد، ـبه ـطرح اـیاالت ـمـتـحده ـب اه، در آرژاـنـتـین ـب اـنـم 15 آـب
گـسـترش پـیـمان نـفـتا (ـبـین آـمریکا ، کاـنادا و مکزیک) به ـسراـسر اـین
االت ری اـی ور ـبه رـهـب اره رای ـمـنـفی داد.  در اـین اـجالس 29 کـش ـق
واـفـقت در رای ـجـلب ـم االـنه، ـب دـیت و ـفـع ا ـج ده و مکزیک، ـب ـتـح ـم
اره طـرح اـیجـاد ذاکرات رـسـمی در ـب دی شـروع ـم ـن ان ـب ورد زـم ـم
ا اـین د.  اـم دـن ریکا کوـشـی اره آـم ر ـق راـس ـطـقه آزاد ـتجـاری در ـس ـن ـم
ای ده و ـهمچـنـین ـهـیـئت ـه ـن ر کـن ظـاـه زاران ـت ا ـمخـاـلـفت ـه رح ـب ـط
ن، اوروگوـئه، ـی ـت ـرزـیل، آرژاـن ـای ـب ـورـه ـدگی کـش ـن ـاـی ـم ی ـن ـم رـس
ـدۀ گروه ـن ـای ـتـشکـیل دـه مگی اعــض ـزوـئال، که ـه پاراگوـئه و وـن
تجاری «مرکوسور» (بازار مشترک جنوب) هستند، روبرو گردید.
ـمهـوری مکزیک، که یکی از س ـج سِــنت ـفـاکس»، رـیـی ـن «وـی
طـرح ـطـقه اـست، ـم ـن واداران ـتجـارت آزاد در ـم رـین ـه سـرـسـخت ـت
ذاکره ۀ ـم واـفق اداـم رـبی ـم ای ـنـیم کرۀ ـغ ورـه رـیت کـش کرد که اکـث
ای ورـه رکت کـش دون ـش اری ـب ۀ آزاد ـتـج ـطـق اد یک ـمـن ارۀ اـیـج درـب

مخالفی مثل ونزوئال هستند.  
رـبی در ـیم کرۀ ـغ از اـجالس سـران ـن د سـاـعت پـیش از آـغ چـن
چـهارـمـین ـنـشـست دوره ای ـسران کـشورـهای ـقارۀ آـمریکا، ـبـیـشـتر از
ده ـهزار ـتـظاـهر کـنـندۀ مـعـترض در ـحاـلی که شـعار «ـبوش بـیرون ـبرو»
می دادند، خیابان های شهر ساحلی «ماردل پالتا» محل گردهمایی

را پر کرده بودند. 
ـتی ـی ـن دارک اـم ز ـبه سپرهـای ضـد شـورش ـت ای ـمـجـه پـلـیس ـه
اـحل اـیی در ـس ای درـی روـه ـی ای ـن د و کـشـتی ـه ودـن ده ـب دی دـی دـی ـش
اـنوس اـطـلس ـبه گـشت زـنی ـمـشـغول ـبودـند و چرخ ـبال ـها پـلـیس اـقـی

نیز بر فراز محل برگزاری نشست گشت می زدند.
اـنـماه، ـهزاران ـنـفر در ـحول پـیش از سپـیده دم روز ـجـمـعه 13 آـب
ر ظـاـه د که آخـرـین گروه ـت ودـن طـاری ازدحـام کرده ـب و حـوش ـق
ران اـین اـف ـس ۀ ـم رس ـمی آورد. از ـجـمـل وس آـی وـئـن دگان را از ـب کـنـن
ـقـطار «ـخوان اوو ـموراـلس»، ـناـمزد رـیـیس ـجمـهوری ـبولـیوی، ـبود که
د، و رـس روزی ـب ده اـین کـشور ـبه پـی ات آـیـن اـب دوار اـست در اـنـتـخ اـمـی
دیگری «دیه گو ـمارادوـنا»، ـسـتارۀ ـفوـتـبال آرژاـنـتـین، ـبود که ـبر روی
ای ـجنگی ـمـتـهم ـمی اـیت ـه وش را ـبه ـجـن وـشـته ـیی که ـب راـهـنش ـن پـی
کرد، چاپ ـشده ـبود. ـتـظاـهر کـنـندگان در ـحالی که ـشـعار ـمی دادـند
“ـبوش ـفاـشـیـست! ـتو ـترورـیـست ـهـسـتی!” ـبه ـبدـنۀ ـلوکوـموـتـیو آوـیزان
ا دـست اال ـمی رـفـتـند ـت ار ـب واره و پـنـجره ـهای ـقـط د و از دـی ـمی ـشدـن

مسافران تازه از راه رسیده را بفشارند.
ران ـسـندیکاـیی آرژاـنـتـین که در زاـلس، یکی از رـهـب ـخوان گوـن
ا اـین اـست: «ـنه ـبه د ـحرف ـم ود، ـمی گوـی دگان ـب ر کـنـن اـه ـظ ان ـت ـمـی
ـبوش!» و «نه ـبه ـمـنطـقۀ آزاد تـجاری آـمریکا». ـما به ـهر پـیـشنـهادی که
م. ی ـنـدارـی ـنـاـن ـی ـم ـمـاد و اـط ـت یچ اـع ـطـرح کـنـد ـه ـنـجـا ـم ـبـوش در اـی
پـیـشـنـهادات او ـثـمری ـجز ـطوالـنی ـتر کردن گرـسنگی، ـفـقر و ـمرگ

در آمریکای التین ندارد.» 
ور در زوـئال،  پـیش از ـحـض وری وـن وگو چاوز، رـیـیس ـجـمـه ـه

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران!
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انفجار خشم محرومان فرانسه
ال ـمرگ ـفـخـیع دو دـنـب اه و ـب اـنـم اـعی، که از روز 5 آـب ای اـجـتـم ا آراـمی ـه راـیـطی که ـن در ـش
ـنوـجوان رنگـین پوـست ـفراـنـسوی، ـشـهرک ـهای ـمـختـلف ـحاـشـیه ـشـهرـهای ـبزرگ ـفراـنسه را درـبر
رار اـطق اـعالم اـسـتـق اه، در اـین ـمـن ـم اـن ـسه،  در روز 17 آـب راـن ـته اـست، دوـلت دـست راـسـتی ـف گرـف
وـضـعـیت ـفوق اـلـعاده کرد. اـین ـبرای ـنـخـسـتـین ـبار از زـمان ـمـبارزات آزادـیبـخش و اـسـتـقالل ـطـلـباـنه
خلق الجزایر در سال های دهه 50 و 60 است که دولت فرانسه به چنین اقدامی دست می زند.
نیکال ـسارکوزی، وزـیر کشور ـفراـنسه، تـهدـید کرد که دولت در مـقابله ـبا آـشوب ـهای اخـیر
اـطـعاـنه ـعـمل ـخواـهد کرد.  دوـمـیـنیک دو وـیلپن، ـنـخـست وزـیر دوـلت ـشـیراک  ـنـیز، در روز 16 ـق

آبانماه،  در سخنانی هشدار داده بود که با «قانون شکنان»  قاطعانه برخورد خواهد شد.
گرچه اـین ـموج ـنا آراـمی ـهای داـمـنه دار ـبدـنـبال و ـبه ـبـهاـنه کـشـته ـشدن دو ـنوـجوان در یکی
از ـشـهرک ـهای ـحوـمه پارـیس در ـجرـیان ـتـعـقـیب پـلـیس اـتـفاق اـفـتاد اـما ـترـقی ـخواـهان و ـمـنـتـقدان
ر راژیک ـبه ـه ادـثه ـت د که اـین ـح رح ـمی کـنـن ای دوـلت دـست راـسـتی ـبه درـسـتی ـمـط اـست ـه ـسـی
دـلـیـلی اـتـفاق اـفـتاده ـباـشد، آن را ـباـید مـحـصول و ـنـتیـجه ـعوامل ـبـسـیاری داـنـست که در ـطی ـساـلـیان

رویهم انباشته شده اند.
ری، اـه رق ـظ ر ـخالف زرق و ـب اـیه داری  ـب رـم زرگ ـس ای ـب ورـه ام کـش د ـتـم اـنـن ـسه ـم راـن در ـف
شکاف ـطـبـقاـتی و اـبـعاد ـبی ـعداـلـتی ـها و ـتـبـعـیض ـهای اـجـتـماـعی ـعـمیق ـبوده و داـئـماٌ گـسـترش ـمی
ار دـشوار، ـسـی اـشـیه ای، در ـشراـیط ـب اری از ـمردم در ـشـهرک ـهای ـح ـسـی ا ـب رـه ر ـشـه اـبـند. در اکـث ـی
زـندگی ـمی کـنـند.  ـبـسـیاری از ـجـمـعـیت اـین ـمـناطق ـمـهاـجران ـمـستـعـمرات پـیـشـین ـفراـنـسه ـهـسـتـند که
ا ـشراـیط راـنـسه آـمده اـند.  در اـین ـشـهرک ـه دـهه ـها ـقـبل ـبه دالـیـلی  ـمـخـتـلـفی و از ـجـمـله کار ـبه ـف
زـندگی ـبسـیار دـشوار و هـمراه ـبا ـتبعـیض ـهای غـیرـقابل تـصور اـست. سـطح بیکاری ـباالـتر از ـسطح
رـهنگی و ورزـشی ـبـهیچ وـجه ات ـبهـداـشـتی، آمـوزـشی، ـق وده و امکاـن آن در سـراسـر کشـور ـب
ال در یکی از اـین وان ـمـث اـشد.  ـبه ـعـن رـفـته ـنـمی ـب ـش اـمـعه اروپاـیی پـی دگی در یک ـج اـیشگر زـن ـنـم
رای اـسب ـب اـمـن ان ـهای ـن اـخـتـم ا را ـس اـنه ـه اد درـصد ـخ ـشـت ر، ـه ا ـجـمـعـیت 32000 ـنـف ا، ـب ـشـهرک ـه
سکوـنت ـتشکـیل ـمی دـهـندکه به آن ـها اـصالٌ رـسـیدگی ـنـمی ـشود و پاره ای از آن ـها اـساـساٌ ـنـیـمه
روس وـمه پارـیس، اـین ـبه اـصـطالح «ـع ای ـح ال در ـشـهرک ـه ـس ان اـم ـسـت اـب د. در ـت ـسـتـن روـبه ـه ـمـخ
اـیی ـبه ـعـلت رـیـق دـست آـف ران ـتـهـی اـج اـمت ـمـه ان ـمسکوـنی ـمـحل اـق اـخـتـم ان»، دو ـس ای ـجـه رـه ـشـه
ادی از اـین داد زـی د و ـتـع دـن وزی ـش رـیق، دچار آـتش ـس اء ـح اـیل اـیـمـنی و ویژه اـطـف دان وـس ـفـق
اه در ـشـعـله ـهای ـمـهـیب آـتش ـسوـخـتـند. ـنرخ ـبیکاری در اـین ـمـناـطق 26 درـصد زـحـمتکـشان ـبیگـن
ـیـعـنی ـبـیش از دوـبراـبر ـنرخ ـمـتوـسط آن در ـسطح کـشور اـست، و ـمـیزان کمک ـهزـیـنه ـهای ـتاـمـین

اجتماعی (صندوق کمک های خانواده) در سطح زیر فقر است. 
برـخورد دوـلت ـهای ـنو لیـبرال ـسال ـهای  اـخـیر با ـساکـنان اـین شـهرک ـها ـبرـخوردی همچون
ز پـلـیس که ار ـخـشوـنت آـمـی وده اـست.  رـقـت وـهـین آـمـیز ـب ا درـجه 3  و ـت دان درـجه 2 و ـی ا ـشـهروـن ـب
رای ود یک راه ـحل پاـیه ـیی ـب ـب ود در ـن ای گروـهی ـمـنعکس ـمی ـش اـنه ـه ات در رـس پاره ای اوـق
پاـیان دادن ـبه ـفـقر و مـحروـمـیت ـشدـید اـهاـلی اـین ـمـناـطق ـتـنـها ـبه  داـمن زدن ـبه کـیـنه و نـفرت ـمـنـجر
شده و می شود. در بهمن ماه گذشته (فوریه 2005) بیانیه یی به امضاء 93 تن از شخصیت های
اجـتـماـعی، هـنری و ـفرـهنگی و روشـنفکران کـشور در رـسانه ـها مـنـتـشر ـشد که در راـبطه ـبا ـعواـقب
اـجـتـماـعی- ـسـیاـسی- اـنـساـنی ـسـیاـست ـهای ـحاکم در زـمـیـنه ـبرـخورد ـبا مـهاـجران و ـحاـشـیه ـنـشـیـنان
ا ـقـبل ـسه و اـتـحادـیه ـهای کارگری ـنـیز از ـمدت ـه راـن ود. ـحزب کـموـنـیـست ـف اـعالم ـخـطر کرده ـب
راـلی دوـلت و از وـلـیـب اـست ـهای ـن ا ـسـی ارزه  ـب رای ـمـب درـتـمـند ـب اـندـهی یک اـئـتالف ـق ازـم ر ـس درگـی
اـعی در اـین ات اـجـتـم دـم ای ـخ ودـجه ـه ا، ـبیکاری وـسـیع و کاـهش ـب ازی ـه وـصی ـس ـجـمـله ـخـص

مناطق بوده اند. 
جک النگ، ـعـضو ـسوـسـیاـلـیـست پارـلـمان ـفراـنسه، ـمـعتـقد اـست که «دوـلت ـشـیراک ـبرای ـسه
و ـنـیم ـسال ارـتـباـطات اـجـتـماـعی، اـنـساـنی و ـفرـهنگی ـخود را ـبا ـمردم اـین ـمـناـطق ـقطع کرده اـست.»

ر کاـهش ای دوـلت ـمـبـنی ـب اـست ـه د که «ـسـی رح ـمی کـن او ـمـط
ـشـین، در ـعـمل اـسـیه ـن اـطق ـح ردم ـمـن رای ـم اـهی ـب ودـجه ـهای رـف ـب
ا در اد) ـتـبدـیل کرده اـست.  ـم اـطق را ـبه «گـتو» (ـحـلـبی آـب اـین ـمـن
یک وـضـعـیت اـنـفـجـاری ـقـرار دارـیم. از یک ـسـو ـسـرکوب و
ر و از ـسوی دیگر از دـست دادن ـخدـمات و از ـبـین رـفـتن ـتـحـقـی
ـشـخـصـیت اـنـساـنی و اـمـید. اـین ـخـشوـنـتی که ـمی ـبـیـنـیم ـمـیوه ـتـلخ

سیاست دولت است.» 
اـین عـضو پارـلـمان ـفراـنسه اذـعان ـمی کـند که «اـمروز ـفراـنسه
ـماـنـند دو کـشور اـست: یک کـشور ـثروـتـمـند و یک کـشور ـقـثـیر
ر ود دارن و اـین اـم ا ـهم وـج وط ـب دیگر و ـمـخـل ار ـهـم که در کـن
ـرادری ـری و ـب ـراـب ـا از ارزش ـهـای آزادی، ـب ی که ـم در ـحـاـل
ـصـحـبت ـمی کـنـیم، ـقاـبل ـقـبول ـنـیـست.»  ـجامـعه ـشـناس ـسرـشـناس
ا ـخـشم ـمی گوـید: «ـجـمـهوری ـبه ورکا، ـب ـسه، ـمـیـشل دـیه وـی راـن ـف
اـمه را رادری ـج ری و ـب راـب ورد آزادی، ـب ود در ـم ای ـخ ده ـه وـع

عملی نکرده است.»   
ردم ر اـین ـم ر ـتـحـقـی ای اـخـی ول روزـه ورد دوـلت در ـط رـخ ـب
از ردن ـخـشوـنت ـب ا ـبه ـسرکوب و بکار ـب د آن ـه دـی روم، ـتـه ـمـح
ا گـسـیل ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی ـضد ـهم ـبـیـشـتر ـبوده اـست.   دوـلت  ـب
اـمی ـسـعی ـمی ـظ ر ـهای ـن ـشورش و ـبه پرواز در آوردن ـهـلیکوپـت
د و در دـه اـیتکاراـنه ـب ا ـخـصـلت ـجـن ا آراـمی ـه د که ـبه اـین ـن کـن
ـشـد که راه یچگاه ـحـاـضـر ـن ـتـرش آن ـه ـبل از گـس روزـهـای ـق
اـفـتن راه رد و در صـدد ـی ده را در پـیش بگـی ازـن ای ـس گـفتگوـه
ا در اـین راـبـطه سکوت رای روزـه اـشد. ـشـیراک ـهم که ـب ـحل ـب
اـخـتـیار کرده ـبود، در روز 15 آـباـنـماه اـعالم کرد که ـباـید ـقاـنون
ان رـئـیس ـجـمـهوری رـم رار کرد.  در پی ـف رـق اـطق ـب را در اـین ـمـن
ـنـخـست وزـیر اـسـتـقرار ـقاـنون ـمـقررات ویژه ـمـنع ـعـبور و ـمرور را
ت ـای راـس ـروـه ـی ـراٌ از ـن ـداران (که اکـث ـاـن ـت وـضع کرد و ـبه اـس
ا ـهرـطور که ـصالح ـمی داـنـند، آـنرا ـهـسـتـند) اـین اـخـتـیار را داد ـت

اعمال کنند.
اـما در ـمـقاـبل ـمواـضع اتـخاذ ـشده از ـسوی ـحاکـمـیت ـسرـمایه
ان زده، اـنـجـمن هـا، احـزاب ـصـی ان ـمـحـله هـای ـع داری، سـاکـن
مـاـئی هـا، رپاـیی راه پـی ا ـب ـصـیت هـا ـب دیکا هـا و ـشـخ چپ، ـسـن
نکه ـخـواـهـان مکن، ـضـمن اـی ش ـهـا و ـسـاـیـر وـسـاـیل ـم ـمـاـی ـه
برقراری آرامش شدند، به ویژه خواهان حل معضالت  پایه یی
ـیـار ـس ـنه ـسـاز ـحـوادث کـنـوـنی ـبـوده اـست.   ـب ـی ـشـدـنـد که زـم
ـطی، و راـی وـجه کـنـیم که درـست در چـنـین ـش ده اـست ـت وزـن آـم
س ـی ـنع رـفت و آـمـد، رـئ درـست پس از ـبـرـقـراری ـمـقـررات ـم

کمک های مالی رسیده
آرمان از جنوب                                               500 دالر
به یاد رفیق شهید منوچهر بهزادى و یاران             500 یورو
به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد حزب از طرف رفقاى
انگلیس                                                               500 پوند
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