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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !
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اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران 
به مناسبت شصتمین سالگرد جنبش ملی آذربایجان

توطئه های خطرناک حکومت نظامیان و ضرورت آماده
کردن جنبش برای مبارزه یی دشوار و طوالنی

گزارش هیأت سیاسی کمیته مرکزی به پلنوم  در صفحات 3، 4، 5، 6  و 7

هم میهنان گرامی
21 آذرـماه 1384، ـمـصادف اـست  ـبا ـشـصـتـمـین ـساـلروز
قـیام ـتاریخی ـخلق آذرـبایـجان ـبر ـضد ـناـبراـبری مـلی،  اسـتـبداد
اـبی ـبه ـحـقوق ـمـلی و آزادی رای دـسـتـی ـمرکزی و ارـتـجاع، ـب
ار ـسـی راـیط ـب ال پـیش در ـش اـعی. ـشـصت ـس داـلت اـجـتـم و ـع
ـحـساس داخـلی و ـخارـجی خـلق آذرـباـیـجان، به رـهـبری ـفرقه
ـین حکوـمت ـت ـیـام کرد و ـنخــس دـمـوکرات آذرـبـاـیـجـان، ـق
دـهای ر ـبـن ران اـسـی اً ـمـلی و دـموکراـتیک را در اـی ـمـحـلی واـقـع

ـبـداد و ارـتـجـاع ـبـرپا کرد. اـین ـحـرکت ـتـارـیـخی از ـت اـس
ای ارـه ردـمی و ـشـع اً ـم واـنه ـعـمـیـق از ـبه دـلـیل پـشـت ان آـغ ـهـم
ورد رح ـمی کرد ـم اـنه ـیی که ـمـط واـه رـقی و آزادی ـخ ـمـت
رار گرـفت. ـهراس از اـلـیـسم ـق کـیـنه ـعـمـیق ارـتـجاع و امپرـی
دف دگرگون کردن ا ـه اـمه هـاـیی ـب رـن رده ـب ر گـسـت ـی أـث ـت
ت ـده و ـتـحـقق آزادی و عــداـل ـاـن ب ـم ی ـعـق جــاـمـعه ـی

هفتمین اجالس بین المللی احزاب کمونیست- کارگری- آتن
فصلی نوین در مبارزه کمونیست های جهان برای صلح و سوسیالیسم در ص16

مساله ملی و پیوند آن
با مبارزات سراسری 

دی داـفع اـحـم ای ـم روـه ـی ای ـن دام ـه ـسـله اـق  ـسـل
اـهـیت نژاد، ـطی ـهـفـته ـهای گذـشـته، ـبـیش از پـیش ـم
ای واپس گرا و ضـد ـمـلی را ان ـه واـقـعی اـین جـرـی
اج اً دـقـیـقی از آـم ـت ـسـب ای ـن اـنه ـه ـش اـخـته و ـن دا ـس وـی ـه
ای رـصه ـه ر وـلی ـفـقـیه را در ـع ای دوـلت ـتـحت اـم ـه
ـتـلف ـبه دـست ـمی دـهـد. ـبـررـسی ـمـوشکاـفـاـنه ـمـخ
ای آن، ـنـیم اکـتیک ـه اع و روش و ـت ـعـملکرد ارـتـج
ای رخ پـنهـان دوـلت دالالن و پاسـداران را از زواـی
ـیـرون کـشـاـنـده و در ـمـعـرض دـیـد و ـتـاریک ـبه ـب

داوری افکار عمومی قرار می دهد.
از اـین رو ـتاـمل ـبر ـحوادث و ـتـحوالت اـخـیر و اراـیه
اـبی ـصـحـیح از وـضـعـیت ـموـجود ـبه ـمـنـظور یک ارزـی
ز و د در ـتـجـهـی واـن اـیی که ـبـت اـست ـه اذ رـشـته ـسـی اـتـخ
ر واـقع گردد و دـهی ـجـنـبش مـردـمی مـوـث سـازمـاـن
ای روـه ـی ده اـتحـاد ـعـمل ـن ـن اـمـین کـن ر از آن ـت ـمـت ـمـه
ـد، ـاـش ی ـب ـرـق ـت ی و ـم ن دوـست و ـمـل ـیـه ن ـم ـی ـت راـس
اـبل چـشم پوـشی اـست. در ر ـق رم و ـغـی رورـتی ـمـب ـض
ا ـهـمان اـمه ـهای ـخود را ـب رـن ـعرـصه داـخـلی ارـتـجاع ـب
ـشـیوه ـمرـسوم که به   ـسـیاـست چراغ ـخاـموش   شـهرت

یافته است، ادامه می دهد.
ـمـصـطـفی پور ـمـحـمدی، وزـیر کـشور دوـلت اـحـمدی

ـنـوان نژاد ، ذواـلـقـدر، ـمـعـاون سپاه پاـسـداران، را ـبه ـع
معاون وزیر و معاون امنیتی وزارت کشور، که در عین
اس اـنه ـحـس ورای اـمـنـیت اـین وزارت ـخ ال رـئـیس ـش ـح
ده اـن رـم ـشـین ـف اـن ال آن وی ـج د و ـبه دـنـب ر گزـی اـست،  ـب
صـاب ـت ا اـین اـن ظـاـمی شـد . ـب ـت ای اـن روـه ـی وا در ـن کل ـق
ـواـضع ـداران در ـم م ـنـقـش سپاه پاـس ـاز ـه ـدی، ـب ـی کـل
ار ر اـساس آـم کـلـیدی ـقدرت حکوـمـتی ـتحکـیم ـشد . ـب
اراـیه ـشده ـتوـسط ـبرـخی ـنـشرـیات و پایگاه ـهای ـخـبری
اـیـنـترـنـتی، ـنزدیک ـبه 70 درـصد ـمـعاوـنـین وزرای دوـلت
ان پاـسداران گزـیـنش ـشده اـند. ـبی ـجـهت ـجدـید از ـمـی
دی پـیش اـعالم داـشت ـسـیج چـن ده کل ـب اـن رـم ـست ـف ـنـی
د و ای ارزـشـمـن رـبـیت کادرـه رای ـت رکزی ـب «سپاه ـبه ـم

توانمند نظام تبدیل شده است.»
ـاـسی و ـی ـور ـس ـداران در اـم ـاـلت سپاه پاـس ـزان دـخ ـی ـم
ارـیخ 4 آذر ده اـست که، در ـت اـقـتـصادی ـبه ـحدی رـسـی
ـماه اـمـسال، پایگاه ـخـبری آـفـتاب در گزارـشی ـبا ـعـنوان  
ـطـهـر ـسـعـود ـم س»   ـنـوـشت:  «ـم مکاری سپاه و ـمـجـل «ـه
ـجاـنـشـین اداره اـمور ـمجـلس و ـقواـنـین سپاه پاـسداران در
وـعاـتی اـمه ـصـبح ـصادق ارگان ـمـطـب ا ـهـفـته ـن گـفتگوـیی ـب
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اـیی در ـی راـف وـقـعـیت ـجـغ اظ ـم ران ، ـبه ـلـح  اـی
رار گرـفـته اـست که ـمـحل ان ـق ـطـقه ای از ـجـه ـن ـم
اـست و از رـیـق ا ، اروپا و آـف اره آـسـی ـتالـقی ـسه ـق
اـین رو از دـیر ـباز ـخلق ـها و ـمـلـیت ـهای ـمـختـلـفی
د. یکی از ویژگی ـن ـت ـس وده و ـه در آن سـاکن ـب
اـنی و وع ـمـلی ، نژادی و زـب ـن ـطـقه ـت ـن ای اـین ـم ـه
ـمذهـبی آن اـست وهـمین اـمر دراوـضاع ـبه ـشدت
ـنا آرام و ـنا ـمـساـعد ـحاکم ـبر ـمـنـطـقه، دـسـتاوـیزی
ـسم ـشـده ـتـا ـبـا ـتـوـسل ـبه آن ـبه ـی ـبـرای امپرـیـاـل
ـاـنه و ـوـی ـرا ـج ـاـج ـداـخالت ـم ـریکات و ـم ـتـح
ـخـطرـناک اـقدام ـنـماـید . ـبه ـبـیان دـقـیق ـتر ـحـضور
اـمی ـظ ال ـن ـطـقه و اـشـغ ـسم در ـمـن اـلـی رده امپرـی گـسـت
ـار ـراق در کـن ـان و ـع ـت ــس ـاـن ـغ ـای اـف کشــورـه
وـجب رـتـجع ، ـم ای ـم سـرکوبگری حکوـمت ـه
ده اـست که یکی از ـعالـیم اـتی ـش ـب وـعی ـبی ـث ـن
وـمی ات ـمـلی و ـق ده اـخـتالـف آن رـشد نگران کـنـن
ی ن ـجـهت مــسـأـله ـمـل ـی ـم ـبی اـست. ـبه ـه وـمـذـه
اکـنون در میهن ما و ساـیر کشورهای هـمسایه به
یک مـعـضل ـجدی و اـساـسی ـبدل گردـیده اـست
اـفع ـهـمه ادالـنه و اـصوـلی آن ـبه ـسود ـمـن و ـحل ـع
اـمـین ای ـت ـطـقه، و در راـسـت ـن اکن ـم ای ـس ـخـلق ـه
اـمه رـن ات در ـب دمکراـسی، اـسـتـقالل و ـصـلح و ـثـب
نیروهای ترقی خواه و صلح دوست قرار دارد.
ام ـم راـحت ـت ا ـص واره ـب ران ـهـم وده اـی    ـحزب ـت
اـعالم کرده اـست که: اـیران کـشوری کـثـیراـلـمـله
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ـمل خــشن و ـمـاـعی  آنچـنـان ـبـود که ارـتـجـاع ـحـاکم را ـبه عکس اـلـع ـت اـج
ان رژـیم ـسـتم داـفـع ال گذـشـته ـم اـمی ـطول ـشـصت ـس د. در ـتـم اـن اـنه کـش ـشـی وـح
ا حکوـمت ـمی رـجای آن رژـیم در کـشور ـم روز ـب اـنی که اـم رـتـجـع اـهی و ـم ـش
کـنـند کارزار وـسیع ـتبـلـیـغاـتی را ـبر ـضد اـین ـجـنـبش ـعـمیـقاً مـلی و دـموکراـتیک
ای درت ـه ـستگی ـبه ـق زـیه ـطـلـبی» و «واـب ام «ـتـج د. اـتـه ان دـهی کرده اـن ازـم ـس
ان ور از دـه داـخـتن «اـسـتـقالل و اـمـنـیت» کـش ر اـن ارـجی» و ـهمچـنـین ـبه ـخـط ـخ
کـساـنی ـبـیرون ـمی آـید که ـتـماـمی دوران حکوـمـتـشان لکه ـتاریک واـبـستگی
اد وه اـسـن ـب وده اـست. ـبه گواـهی اـن ریکا و انگـلـیس ـب ـسم آـم ـی اـل کاـمل ـبه امپرـی
بـش ـخـلق ـن ی ـقـرار دارد ـج ـمـوـم ـتـرس افکار ـع ـتـارـیـخی که اـمـروز در دـس
ز ـشه ـیی ـج دـی وـنـیـنش اـن ـشن و ـخ رکوب ـخ ا ـس دا ـت ـت ان اـب ان از ـهـم اـیـج آذرـب
وکراـتیک ـخـلق داد و ـتـحـقق ـحـقوق ـمـلی و دـم ای اـسـتـب دـه ران از ـبـن اـیی اـی رـه

آذربایجان نداشت. 
زـنده ـیاد ـسـید ـجـعـفر پـیـشه وری رـهـبر ـفرـقه دـموکرات و رـئـیس ـنـخـسـتـین
دوـلت ـخودمـخـتار آذرـباـیـجان در پاسخ ـبه چـنـین ـترـهاـتی ـبود که ـمی گـفت: «
ما همیشه گفته ایم و اکنون نیز صریحا می گوییم: ما بطور جدی به ایران و
ود دـشه ای ـبه آن وارد ـش رـفی ـخ دـیم. اگر از ـط اـمـیت ارـضی آن ـعالـقـمـن ـم ـت
رای ران  ـب ـتهـای دیگر اـی ان ایـاـل ر از سـاکـن ر و فـداکاراـنه ـت شـایـد جـدی ـت
ـسـتـیم از ـی اـضر ـن رگز ـح ال ـه ا اـین ـح واـهـیم کرد. ـب دام ـخ ری از آن اـق وگـی ـجـل
صـوـصـیت مـان  ـبه شـرط آنکه دفـاع از ـمـلت، زبـان و آداب و رسـوم و ـخ
ـیم». دیگر ظـر کـن ـنی ایـران، را خـدـشه دار نکنـد- صـرف ـن کشـورمـان، ـیـع
شـخـصـیت ـهای ـبرـجـسته و مـلی کـشور ـنـیز ـبرداـشـتی ـجز اـین ـنداـشـتـند. از ـجـمله
اه ـمـجـلس ـشورای ـمـلی ـخـطاب ـبه دکـتر ـمـحـمد ـمـصدق، در ـجـلـسه 19 دی ـم
ود که ـبـین ـنـخـست وزـیر وـقت، حکـیـمی از ـجـمـله گـفت: «ـنـظرـیات ـمن اـین ـب
دوـلت راـجع ـبه ـطرز اداره ـنـمودن ـقـسـمـتی از ـمـملکت ـبا اـهاـلی آـنـجا اـخـتالف
اـفـتاده اـست. ـباـید ـبا اـهاـلی ـمـحل داـخل ـمذاکره  ـشد، ـشاـید اـخـتالف را ـبـتوان
ـبا ـخود آنـها ـحل کرد...« ـبدـیـهی اـست که ـحزب ـتودۀ اـیران ـبه ـعـنوان ـحزب
ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـشان ـمـیـهن از ـهـمان آـغاز در کـنار اـین ـنـهـضت ـمـلی و
دـموکراـتیک خلق آذرـباـیـجان ـقرار گـیرد. ـحزب اـیران، از دیگر اـحزاب مـلی
ـتی از ـبـهه آزادی»، ـشـهـرـیـور ـمـاه 1325، ـبه درـس ـیـز در روزـنـاـمه «ـج وـقت ـن
ـا ـنهـضـت ی اراـئه داد: «ـم ـاـب ن ارزـی ـی ـاـیجــان چـن ی ـخـلق آذرـب ـنهـضـت ـمـل
اـیـجان را ـبرای ـسـعادت ـخـلق اـیران الزم دـیدـیم. در ـهـمان دـموکراـتیک آذرـب
ـموقع که دـشـمـنان اـیران ـحزب دـموکرات آذرـباـیـجان را تـجزـیه طـلب ـمـعرـفی
می کردـند، ـما راه ـخود را گرفـتیم و ـهرگز ـفریب اـین نـغمه ـها را نـخوردـیم و
نـهـضت دـموکراـتیک آذرـبایـجان را اـسلحه آزادی ـخواـهان اـیران ـشـناـخـتـیم...»

ـمـهـمـترـین نکـته در ـبررـسی ـتارـیخ کوـتاه ـقـیام ـتاریـخی ـمردم آذرـبایـجان و
ا ور ـم رکزی در کـش وکراـتیک ـم ار و دـم ود ـمـخـت ـسـتـین دوـلت ـخ شکـیل ـنـخ ـت
ـعـملکرد و دـست آوردـهای ـتارـیـخی اـین ـجـنـبش اـست. اـین.دـست آوردـهای
ـبرـجـسـته ـطی ـمدت کوـتاه یکـساـله در ـتارـیخ ـمـعاـصر ـمـیـهن ـما کم ـنـظـیر اـست.
وزش رایگان، داـشت و آـم ان ـبی زـمـین، ـبـه اـن ات ارـضی ـبه ـنـفع دـهـق اـصالـح
ای اـبات آزاد، اـیـجاد اـنـجـمن ـه رگزاری اـنـتـخ ان، ـب ر ـبه زـن راـب اـعـطای ـحـقوق ـب
اـسـیس داـنشگاه و اـیـجاد اـنـجـمن ـهای ـشـهر و والـیت ـبه شکل دـموکراـتیک ـت
واـنـست اـیـجان ـت ـصـنـفی از ـجـمـله دـست آوردـهاـیی اـست که دوـلت ـمـلی آذرـب
وکراـتیک در وق دـم د. ـتـحـقق آزادی و ـحـق ـش اـتش ـتـحـقق ـبـخ در دوران ـحـی
ری و راـب اـب ـشه کن کردن ـن رای رـی اـعی ـب ای اـقـتـصادی - اـجـتـم اـمه ـه رـن ار ـب کـن
ان ـتـحول ـعـظـیـمی ـبود که ارـتـجاع ـحرکت ـبه ـسـمت ـعداـلت اـجـتـماـعی آنچـن
أـثـیرات اـین ـتـحوالت ـبه دیگر ـنـقاط ا چاره ـجـلوگـیری از ـنـفوذ ـت ـمرکزی ـتـنـه

ایران را سرکوب خونین و خشن جنبش ملی آذربایجان می دانست.
تحوالت بغرنج خارجی، فشار و تهدیدات خـظرناک نظامی امپریالیسم
و ـضـعف ـعـموـمی ـجـنـبش ـمردـمی در داـخل اـین امکان را ـبه ارـتـجاع داـخـلی،
اـیـجان ـیورش آورده و ـبه رـهـبری رژـیم ـشاه، داد که ـبا ارـتش ـبه ـخاک آذرـب

ارـیخ رـین ـصـفـحات ـت ان یکی از درـخـشان ـت زاران ـتن از آزادی ـخواـه ار ـه ا کـشـت ـب
مبارزات مردم غیور این بخش از میهن ما را به خاک و خون بکشد. 

اع از ـنـهـضت ـمـلی ران در ـتـماـمی ـطول ـشـصت ـسال گذـشـته دـف وده اـی ـحزب ـت
اـیـجان در راه ـتـحـقق ـحـقوق ارـیخ ـغرور آـفرـین  ـخـلق آذرـب اـیـجان و دـفاع از ـت آذرـب
ـیق دارد که ـتـحـقق ـم ـاد ـع ـتـق ـد و اـع ی داـن ـته و ـم ـیـفه ـخـود داـنــس ـمـلی ـشـان را وـظ
أـله ـس ا ـحل ـم اپذـیری ـب ران ارـتـباط گـسـست ـن دـموکراـسی و حکوـمت ـمردـمی در اـی
ران، در چارچوب ای اـی اری ـخـلق ـه ود ـمـخـت اـخـتن ـحق ـخ ـمـلی و  ـبه رـسـمـیت ـشـن

ایرانی آزاد و واحد دارد.
اـبـناک و ره ـت اـط ا ـبه ـخ ارـیـخی و ـخـلـقی ـمـیـهن ـم ـضـمن گراـمی داـشت اـین ـجـنـبش ـت
ا و دـموکراـسی ـمـیـهن ـجان ـجاوداـنه ـشـهدای اـین ـجـنـبش که در راه آزادی ـخـلق ـه
خود را فدا کردند، درود می فرستیم و اطمینان داریم که سرانجام مبارزه با رژیم
های ارتجاعی و ستم کاره، در چارچوب ایرانی آزاد و آباد رقم خواهد خورد.

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
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ادامه  اعالمیه کمیته مرکزی حزب ...

ادامه مسأله ملی و پیوند آن ... 
ظـر ـطه ـن ر در آن اـست. از ـنـق اپذـی ـیـتی انکار ـن ـقـلمـداد ـمی شـود و ـسـتم ـمـلی واـقـع
اـست رژـیم زای اـصـلی ـسـی ز از اـج ون ـنـی اـست ـسـتم ـمـلی که ـهم اکـن ارـیـخی ، ـسـی ـت
اـیه اـسـبات ـسرـم ـضد ـمـلی والـیت ـفـقـیه ـبه ـشـمار ـمی آـید ، ـمـحـصول دوران رـشد ـمـن
ای ار گر اـست که در ـهـمه دوره ـه ـثـم ورژوازی اـسـت اـست ـب داری و ـبـخـشی از ـسـی
مـخـتلف ـخود ، ـبه درـجاـتی ـمتـفاوت ـبا نـفوذ و سـلطه اـسـتـعـمار و ـنواـسـتـعـمار پـیوـند و
ـیل، که ـشـواـهـد ن دـل ـی ـم ـته اـست. درـست ـبه ـه نگاـتنگ داـش م و ـت ـی ـتـق ـطه مــس راـب
را اـثـبات ـمی کـند، ـحل ـمـسأـله ـمـلی و ـتاـمـین ـحـقوق ـمـلت ـهای ـتارـیـخی ـبـسـیاری آـن
ردم ـمـحـسوب ـمی گردد. ارزات ـسراـسری ـم اپذـیر ـمـب ران ـجزء ـجداـیی ـن ـساکن اـی
ـبـارزات م ـمـلی در چارچوب ـم ـت ـبـارزات ـمـلی ـبـرای رـفع ـس ـتـوـجه و دـقت در ـم
دـموکراـتیک ـسراـسری ـحاـئز اـهمـیت ـفراوان اـست، اـما هـمـیشه و ـهـمواره ـباـید ـبا آن
ـبرخورد ـمشخص وتاریخی کرد. ـبرای حل صحیح مـسأله ملی،  به سود ـبرابری و
اـمـعه در دوران ـهای ـمـعـین، ویژگی ا، ـضروراـست تکاـمل ـج اـمـین ـحـقوق ـمـلت ـه ـت
ـمـلـلی، اـتی در ـسـطح ـمـلی و ـبـین اـل ای ـطـبـق روـه اـسب ـنـی ور، ـتـن ر کـش ای تکاـمل ـه ـه
اـلـیت ـتوده ـهای زـحـمتکش و ـمـحروم ـمـلت ـهای ـمـخـتـلف و درـجه اـثـیر ـفـع زان ـت ـمـی
وه واه و ـنـح رـقی و آزادی ـخ زاب ـمـت ا، وـضـعف اـح اـسی آن ـه وغ ـسـی آگاـهی و ـبـل
اـنه ـمورد ا یکدیگر و ـمـساـیـلی از اـین دـست ـبه شکـلی دـقـیق و واـقع ـبـیـن راـبـطه آـنـها ـب
ارزیابی قرار بگیرد. به عبارت دیگر مسأله ملی در مراحل مختلف دارای اهمیت

و محتوی متفاوت و متغیری است . 
أـله ـمـلی ـس ر ـحل ـم اپذـی ان ـخـستگی ـن داـفـع ران، که از ـم ودۀ اـی دگاه ـحزب ـت    از دـی
ـبه ـسود ـتاـمـین ـمـناـفع ـخـلق ـهای ـساکن اـیران اـست، ـمـسأـله ـمـلی یک ـمـقوله ـجاـمد و
ارزه ا در ـمـب روـه ارـیـخی ـجـهاـنی و ـتـناـسب ـنـی ا اوـضاع ـت اپذـیر و ـبی ارـتـباط ـب ـتـغـیـیر ـن
رداـشت یک ا ـهر گوـنه درک و ـب اد ـم اـشد. ـبه اـعـتـق واـند ـب اـتی ـنـیـست و ـنـمی ـت ـطـبـق
اکاـمی ـتـیـجه ـن راـسری و در ـن ارزات ـس وـجب ـتـضـعـیف ـمـب اـنه ـم وـیه و ـمـطـلق گراـی ـس
ـست وده و ـه د ـب ـتـق ا ـمـع ارزات ـمـلی در راه رـفع ـسـتم ـمـلی ـمی گردد. حـزب ـم ـب ـم
اـلـیـسـتی در ـنـقـطه ـمـقاـبل ـحل ـمـسأـله ـمـلی وـن اـسـی ـهرگوـنه ـتنگ ـنـظری ـشووـنـیـسـتی و ـن
ـبـسود دـموکراسی و رفع سـتم ملی ـقرار دارد . تـجربـیات ـتاریـخی در این زـمینه کم

نیست .          
ـتـجرـبه ـتارـیخ در ـمـیـهن ـما ـشاـهد آن اـست که ـهرگاه ـمـبارزات ـمـلی در ـمـسـیر
داد ـم ری ـقـل راـس ـشی از پیکار ـس اـبه ـبـخ ـث ـته و ـبه ـم رار گرـف درـست و اصـوـلی آن ـق
ود ـبه وـبه ـخ ده و ـبه ـن اـیل آـم ز ـن رانگـی اـیش ـب زرگ و ـسـت ای ـب اوردـه ده، ـبه دـسـت ـش

توانایی جنبش سراسری و تقویت حقوق ملی خلق ها یاری رسانده است.
الگرد ال ـشـصـتـمـین ـس ـس ان که اـم    ـجـنـبش 21 آذر و ـجـنـبش دوم ـبـهـمن  کردـسـت
آن را ـخـجـسته ـمی دارـیم . دو ـنـمونه ارزـنده و ـبی ـبدیل در این ـمورد ـهـسـتـند .زـنده
ـیاد عـلی گالویژه ، ـمـبارز و پژوـهشگر ـتواـنای ـحزب ـما، در زـمـیـنه ـمـسایل ـمـلی، در
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رفقای گرامی! 
کـمیته ـمرکزی ـحزب ـما، در ـنـشست ـهای ـسال ـهای اـخـیر ـمشـخصه ـهای دوره
اـمی راـلـیـسم و رـشد ـنـظ وـلـیـب داـفـعان ـن و و ـم اـفـظه کاران ـن اـجم ـمـح وـنی را اداـمه ـتـه کـن
گری در ـعرـصه ـجـهان از یک ـسو،  و رـشد ـمـشـخص ـجـنـبش ـمـقاوـمت و ـمـبارزات
ان ـمـعـتـقد ران ـهمچـن وده اـی اـبی کرده اـست.  ـحزب ـت ا از ـسوی دیگر، ارزـی ـخـلق ـه
اـثـیر ـقدرـتـمـند ـعاـمل ـخارـجی ـبر ـتـحوالت داـخـلی، ـهیچ ـنـیروی اـست که ـبه دـلـیل ـت
ـسـیاـسی  ـبدون داـشـتن ـتـحـلـیل ـمـشـخـصی از ـبرآـیـند ـنـیروـها در ـصـحـنه جـهان و تـعـیـین
گرایش های اـصلی تحوالت بـین المللی نمی ـتواند  ـبه تعیین صحیح و ـموثرآـماج
ـمـبارزاـتی ـخود ـقادر ـباـشد.  ـبر اـین پایه اـست که تـحـلیل رـخدادـهای اـخـیر ـبا ـهدف
ا ـتـحوالت کمک ـبه ـتـعـیـین اـین گراـیش ـهای ـعـمده و ارـتـباط دـیالکـتیکی آن ـها ـب

داخلی صورت می گیرد.  

ادامه تهاجم امپریالیسم
اـمـبر، که در ا ـبـهره گـیری از ـحـمالت ـترورـیـسـتی 11 سپـت اـلـیـسم آـمریکا ـب امپرـی
ـیــست- کارگری و ـوـن ـان ـخـود ـبه ـصـورت یکپارچه از ـسـوی اـحـزاب کـم زـم
ـنـیروـهای ـمـترـقی ـجـهان ـمحکوم ـشد، ـتـهاـجـمی ـهمه ـجاـنبه را ـبرای تـحـمـیل هژـموـنی
راـطی و ارـتجـاـعی ـظه کار اـف ان داده اـست.  ـمحـاـفل ـمحـاـف ر گـیـتی سـازـم خـود ـب
سرمایه داری آمریکا، که کنترل قدرت دولتی را در این کشور در دست دارند،
ـبه ـطور ـنـظام ـمـند و ـبا ـبـهره گـیری کامل از  ـتوان ـقاـبل ـمالـحظه و ـبی رـقـیب ـنـظاـمی
اـنی ـبه ـنـفع آن ـبه وای ـجـه وازن ـق وردن ـت ور و ـهمچـنـین ـبه ـهم ـخ اـلی اـین کـش و ـم
ر ـسـی رـقی، در اـین ـم وروی و اروپای ـش اد ـش ـسم در اـتـح اـلـی وـسـی روپاـشی ـس ال ـف دـنـب
ر ـنه ـفـقط ـشـهود اـست، و در ـسال ـهای اـخـی ون کاـمالٌ ـم د.  آنچه اکـن دام کرده اـن اـق
ای رـین ـشـخـصـیت ـه ـطـلع ـت وی ـم رـقی و چپ ـبلکه ـحـتی از ـس ـت زاب ـم وـسط اـح ـت
ـست که اـین رار گرـفـته اـیـن د ـق اکـی ورد ـت اـیه داری ـم رـم ان ـس ـسـته ـجـه رـج اـسی ـب ـسـی
االت راتژی اـمـنـیت ـمـلی اـی وده اـست و ـبلکه در چارچوب «اـسـت ـب اـقی ـن اـجم اـتـف ـتـه
شـاـبـهی که 10 سـال ـقـبل از آن د ـم ر پاـیه ـسـن ر 2002؛ و ـب ـب اـم ـمـتحـده» که در سپـت
ـتوـسط گروه ـمـشاوران کـنوـنی ـبوش ـتدوـین ـشده ـبود، ـصورت ـمی گـیرد.  ـبر اـین
اس در ان در اـس ده ـتحـوالت ـجـه وان گـفت  ـجـهت ـعـم اسـاس اـست که،  ـمی ـت
ال االت ـمـتحـده؛ در ـس وی دوـلت اـی رار دارد که از ـس اـیی ـق ای کوـشش ـه راـسـت
وـین ـظم ـن ال «ـن رای اـعـم وش (پدر) ـب ورج ـب وری ـج اـست ـجـمـه 1991 در دوره رـی
ـجـهاـنی» آـغاز ـشدـند.  ـمـشـخصه ـهای ـمرـحله ـجدـید ـتـحوالت، که از ـسال 2001 ـبه
ـمرـحـله اـجرا گذاـشـته ـشده، را ـمی ـتوان ـتـهاـجم ـبـین اـلـمـلـلی، ـبی اـعـتـناـئی ـبه ـساـخـتار
ـهای ـبین اـلملـلی، ـجنگ ـهای پـیشگـیراـنه ـناـمـحدود در ـمقـیاس ـهمه جـهان و ـفـشار به
اـیی که ورـه رـیف کرد.  کـش وـین» ـتـع ـظم ـن ول اـین «ـن ـب رای ـق ان ـب ای ـجـه ورـه کـش
ـحاـضر ـبه گردن نـهادن ـبه اـین ـسـیاـست ـنـباـشـند، در زـمره کـشورـهای ـیاـغی ـقرار ـمی
ران و راق، اـی دن، ـع درت رـسـی ان اواـیل ـبه ـق وش در ـهـم دـنت ـب د.  اگر پرزـی رـن گـی
ر ای اـخـی ال ـه ود، در ـس رار داده ـب اـغی» ـق ای «ـی اـلی را در ـلـیـست کـشورـه کره ـشـم
ـشاـهد اـضاـفه ـشدن کوـبا، ـسورـیه، زـیـمـباـبوه، ـبرـمه و ـبالروس ـبه اـین ـلـیـست ـهـسـتـیم.
ـسـیاـست ـهای ـمداخله گراـیانه و تـحریک آـمـیز اـیاالت ـمتـحده در راـبطه ـبا وـنزوئال،

شاهدی بر این است که این کشور نیز در باالی این لیست قرار گرفته است.

طرح خاورمیانه بزرگ
دـیم، ذکر ـش اه ـمـت وم اردـیـبـهـشت ـم اد ـمـصوب پـلـن ان گوـنه که در اـسـن ـهـم
یکی از ـمشـخصه ـهای ـعـمده تـحوالت ـجـهان در ـسال ـهای اـخـیر را ـباـید ـتوجه
ال اـین اـتوـیی آن در ـقـب اـمه ـهای پرداـمـنه اـیاـلت ـمـتـحده و ـمـتـحدان ـن رـن ویژه و ـب
ـمـنـطـقه داـنـست.  امپرـیاـلـیـسم از دـیرـباز در تالش ـبرای ـتاـمـین کـنـترل ـهـمه ـجاـنـبه
ده ردارـن ازع اـین ـمـنـطـقه ـحـساس ـجـهان ـبوده اـست، ـمـنـطـقه ـیی که در ـب و ـبالـمـن
وده اـست. در دوره ازارـهای دـست ـنـخورده اـست، ـب اـبع ـمـهم اـنرژی و ـنـیز ـب ـمـن
ـتـراتژیک ـبـرای پس از ـفـروپاـشی اـتـحـاد ـشـوروی، که ـمـاـنـعی ـجـدی و اـس
ـموـفـقـیت ـبرـناـمه ـهای امپرـیاـلـیـسم ـبود، کوـشش ـهای اـیاالت ـمـتـحده و ـمـتـحدان
ران در گذـشـته در اد ـحزب ـتوده اـی اـفـته اـست. اـسـن اٌ ـجدـیدی ـی آن اـبـعاد کـیـفـیـت
ـیالدی مـان ـتجـاوزگر نـاتـو در اواـسط دـهه 1990 ـم ـطه بـا طـرح هـای پـی راـب
(1369)در رابطه با خاورمیانه، و ابتکار«روند بارسلون» اتحادیه اروپا، در آبان
راـنه» که 12 کـشور ـمـنـطـقه ا «ـمـشارکت اروپا- ـمدـیـت ـماه ـسال 1374 در راـبـطه ـب
اـسی- اـقـتـصادی ـجدـیدی در ـشه ـسـی اد ـنـق ر ـمی گرـفت و ـمـتـضـمن اـیـج را در ـب
زرگ» را در اـنه ـب ـی رح «خـاورـم شـا گری کرده اـست.  ـط ود، اـف اـنه ـب ـی خـاورـم
ای دی اـین کوـشش ـه ده نکات کـلـی ر دارـن ده و درـب د اداـمه دـهـن اـی ـحـقـیـقت ـب
امپرـیاـلـیـسـتی ـبرای کـنـتزل اـسـتـعـماری اـین ـمـنـطـقه داـنـست. در یک ـسال گذـشـته
اـین کوـشش ـها بالوقفه اداـمه داـشته اـست.  پس از کنـفراـنس رـباط (ـمراکش)
در رابطه ـبا شکل دـهی ـساخـتاری ـبا ـعـنوان «مجمـعی ـبرای آیـنده»، که در آذر
ـاه ـسـال ـجـاری، 36 کـشـور ـان ـم ـرگزار ـشـد، در 21ـ 22 آـب ـته ـب ـاه گذـش ـم
رح، و از دی اـین ـط راـحل ـعـمـلی ـبـع ا ـم د ـت دـن رـین گرد آـم اـنه در ـبـح ـی اورـم ـخ
ـجـمـله اـیـجاد ـصـندوـقی ـبرای ـتاـمـین ـماـلی اـبتکارات ـمورد ـنـظر اـین «ـمـجـمع»، را
پاـیه رـیزی کـنـند.  وزـیر ـخارـجه آـمریکا،  کوـنداـلـیزا راـیس، از ـطرف اـیاالت
ر  ضـرورت راـنی خـود ـب رکت کرد و در ـسـخـن راـنس ـش ـمـتحـده در اـین کـنـف
ا» و «اـیـجاد و گـسـترش داـئـمی اـمـعه ـمدـنی ـقوی» و «اـقـتـصاد پوـی اـیت از«ـج ـحـم
بـات تکـیه کرد. تـوـسط» بـرای پاـیه ریـزی دمـوکراـسی پایـدار و بـاـث ـبـقه ـم ـط
ـطـقه آگاه اـعی اـین ـمـن ران و ـمشکالت اـجـتـم زا راـیس که از ـعـمق ـبـح داـلـی کوـن
اـست در ـسـخـنراـنی ـخود ـبه ـضرورت ـتوـجه ـبه ـمشکالت ـموـجود در ـبـین « 50
ازار کار وارد ده ـبه ـب ال آـیـن ا 10 ـس اـصـله پـنج ـت واـنی که در ـف ون ـج ـ 100 ـمـیـلـی

خواهند شد» سخن گفت.        
ات دوـلت دـعـی ر ـخالف ـهـمه ـم ده  ـب اب ـش ـس ای ـح دف اـین ـتالش ـه ـه
ـبوش در زـمـینه «گـسـترش دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر»، در واقع ـتـضـمـین کـنـترل
ـسـیاـسی اـین ـمـنـطـقه ـحـساس ـبرای ـمـناـفع آـمریکا و ـبـهره گـیری از ـمـناـبع ـسرـشار
نفتی منطقه برای به زانو در آوردن رقبای اقتصادی خود است. کنترل برخی
از کـشورـهای ـمـنـطقه ـتوـسط اـیاالت ـمـتـحده ، از ـسوـیی دـسـترـسی ـبه ـمـناـبع نـفـتی
ـطی ـسـل اـیی ـت راـفـی ر ـجـغ ـظ وـیی دیگر از ـن ازد و از ـس دور ـمی ـس رای آن ـمـق را ـب
ـطـقه اـست را ای اـین ـمـن ورـه اـطی ـبـین کـش ـطـقه ـیی که پل ارـتـب ر ـمـن اـتی را ـب ـحـی
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ای روـه ـی د.  ـن اده اـن ـسـت ر آن اـی د و ـب راض اصـوـلی خـود را اـعالم کرده اـن اـعـت
ـمردـمی ـعراق اـمـیدوارـند که ـبدـنـبال اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی که ـقرار اـست در دی
اـیی را ـبه اـین ا  امکان اراـئه اـصالـحـیه ـه روـه ـی د ـن ر آـیـن رد، ـب اه صـورت بگـی ـم
د اور را ـمـطرح ـمی کـنـن ا ـبه ـطور ـجدی اـین ـب اـنون اـساـسی اـیـجاد کـند. آن ـه ـق
ا از اـین راه ـنـه ا ـت روـه ـی وازـنه ـن ـطـقه و ـم ـن راـیط ـم ر گرـفـتن ـش ـظ ا در ـن ا  ـب که  آـنـه
اـتـمه و ـبه ـموج ـخوـنـین الگران در کـشور ـخ وان ـبه ـحـضور اـشـغ ـممکن اـست ـبـت

تروریسم پایان داد.

نظامی گری- تهدیدی برای استقالل خلق ها
ـبررـسی ـمـساـله رـشد ـنـظاـمی گری در ـجـهان، به ویژه ـسـیاـست تـجاوزگراـنه
آـمریکا که ـمـبـتـنی ـبر اـسـتـفاده از ـنـیروی ـنـظاـمی اـست، از ـنـظر پی آـمدـهای آن
اـمی ـظ ـیـقـتی که ـن اـنی ضـرورت ویژه دارد. اـین ـحـق والت ـجـه ا ـتـح ـطه ـب در راـب
ا ـسم اـست، و از دـهه ـه اـلـی راتژیک از ـعـملکرد امپرـی رـصه ی اـسـت گری یک ـع
وده اـست.  دواـیت ریکا ـب ـمـلـلی آـم اـست ـبـین اـل ده ـسـی ـن اـمل ـتـعـیـین کـن پـیش ـع
وـیه راـنی ـخود در 17 ژاـن آـیزـنـهاور، رـیـیس ـجـمـهوری وـقت آـمریکا ، در ـسـخـن
اـمی ارن یک دـستگاه ـنـظ 1961 ـخـطاب ـبه ـمردم اـین کـشور اذـعان کرد :  «ـتـق
وـسیع و یک صنـعت تسـلیـحاتی ـعظـیم ـبرای آمریکا ـتـجربه ـجدـیدی است» که
ر، ـهر اـسی و ـحـتی ـمـعـنوی آن در ـهر ـشـه اـنـبه ی  اـقـتـصادی، ـسـی ر ـهـمه ـج اـثـی «ـت
اداره دوـلـتی.... اـحـساس ـمی ـشود.» آـیزـنـهاور در ـهـمـین ـسـخـنراـنی، در راـبـطه ـبا
ده ای که او از آن اـبل رشـد پدـی اوـمت در ـمـق ری و ـمـق وـضع گـی ضـرورت ـم
تـحت ـعـنوان «کـسب ـنـفوذ ـغـیر ـقاـبل ـتوـجیه ـمـجـتـمع ـنـظاـمی- ـصنـعـتی »  ـنام ـبرد،

اخطار کرد. 
ـسـلـیـحاـتی، و در دـهه ـهای ـبـعد، رـشد و ـتوـسـعه ـنـفوذ ـمـجـتـمع ـهای ـعـظـیم ـت
وـئـینگ» و ارـتـین»، «ـب د ـم ازی «الکـهـی زرگ اـسـلـحه ـس رکت ـب از ـجـمـله ـسه ـش
ـمع ـهـای ـت ـتـراتژیک اـین ـمـج ـتـای کـسب ـنـفـوذ اـس ـمالٌ در راـس ـتـوون»، ـع «راـی

نظامی-صنعتی در حیات سیاسی ایاالت متحده بوده است. 
ارد رآورد ـمی ـشود که در ـسال 2003 اـین ـسه ـشرکت ـبـیش از 30 ـمـیـلـی ـب
رارداد ـیـعـنی ـبه ازای زان ـق اـمی داـشـته اـند. اـین ـمـی رار داد ـنـظ اگون ـق ا پـنـت دالر ـب
ـهر 4 دالر اخـتصاص داده ـشده به بخش دـفاعی ـ از ـساخت ـموشک تا ـبخش
ای ای اـین ـمـجـتـمع ـه اـلـیت ـه ا ـفـع ـطه ـب ات ـ ـبـیش از یک دالر آن در راـب دـم ـخ
اـست که ا ـبه اـین ـمـعـن راتژیک اـین اـنـحـصار ـه وذ اـسـت وده اـست.  ـنـف درـتـمـند ـب ـق
اـفع ـن رگرـفـتن ـم ـظ دون در ـن د ـب واـن ریکا ـنـمی ـت ده دوـلت آـم ای ـعـم اـست ـه ـسـی
ـسـته رـج ـیل گران ـب رـخی ـتـحـل ـیـین شـود.  ـب ظـاـمی- ـصـنـعـتی ـتـع ـمع هـای ـن ـمـجـت
د اـمی و رـش ـظ د ـن وـلـی ده ـفـقط ـبه کمک ـت االت ـمـتـح د که اـی دـن ادی ـمـعـتـق اـقـتـص
ر رکود ر ـب ـسـته اـست در دـهه اـخـی واـن اـمی- ـصـنـعـتی ـت ـظ ای ـن د ـمـجـتـمع ـه وـلـی ـت

اقتصادی سال های 1991-  2001 خود غلبه کند.
پس از ـحادـثه ی 11 سپـتاـمـبر ، ـبه رـغم ورشکـستگی ـشرکت ـهای ـبزرگ
زان 2/25 ـی صـادی اـین کشـور که در سـال 2003  ـبه ـم ـت آمـریکاـیی، رشـد اـق
ای اـفت.  ـطی سـال ـه زاـیش ـی ود، ـبه 3/5 درصـد در سـال 2004 اـف درصـد ـب
ـته اـست که یکاری رو ـبه کاهـش گذاـش 2004 و شـش ـمـاـهه ی اول 2005 ـب
ـبرخی ـتحلیلگران عـلت آن را «اـفزایش ـتولـید» در آـمریکا ـخواـنده اـند . گرچه
ده ـش ات آن اـعالم ـن زـئـی رکـیب ـج زاـیش و ـت ار ـمـشـخص و دـقـیـقی از اـین اـف آـم
ـتی و ـنـع ـیـاری از ـشـرکت ـهـای ـص ـس ـتن اـین که ـب ـظـر گرـف اـست، اـمـا ـبـا در ـن
ر را زار ـنـف ا ـه ا اـخراج ـهای دـسـته ـجـمـعی ده ـه ال گذـشـته ـب اـتی در دو ـس ـخدـم
ـبیکار کرده اـند ، ـمی ـتوان ـبه اـین ـنـتـیـجه رـسـید که ـتوـلـیدات ذکر ـشده ـبه ـطور
ا ـصورت ا آن ـه رـتـبط ـب ا ـبـخش ـهای ـم اـمی - ـصـنـعـتی و ـی ـعـمده در ـبـخش ـنـظ
گرـفته اـست . این حـقیـقتی اـست که چرخه ی ـتولـید صـنعـتی در زـمان ـجنگ ،

ـبرـقرار ـمی کـند . اـین کـشورـها بـهـترـین ـموـقـعـیت ـبرای اـنتـقال ذـخاـیر نـفت و گازـشان
ر رل دـقـیـقی ـب ا کـنـت د ـب واـن ریکا ـمی ـت د و از اـین رو آـم ازـن راـهم ـمی ـس ـبه ـغرب را ـف
اـستـخراج و ـقیـمت آن، ـحـتی ـساـیر کـشورـهای امپرـیاـلـیسـتی رـقـیب ـخود را نـیز تـحت

فشار قرار دهد . 
اـیاالت ـمـتـحده در ـنـظر دارد که در ـخاورـمـیانه ـنـیز ـبر پایه ـنـموـنه ـبالکان در دـهه
1990 از ـطرـیق بکارگـیری ـقدرت ـنـظاـمی و ـسرکوب «ـمـتـمردان» اـسـتـقالل ـسـیاـسی
ـتـماـمی کـشورـهای ـمـنطـقه را ـتا ـحد کـشورـهای «ـتـحت اـلـحـمایه» ـناـتو ـنـظـیر ـبوـسـنی و
رور «رـفـیق ان و از ـجـمـله ـت ـبـن ز در ـل رانگـی وال ـب دـهد.  ـتـحوالت ـسـئ وو ـتـقـلـیل ـب کوـس
ـحرـیری»، ـنـخـست وزـیر ـسابق کـشور، ـمتـهم کردن مـقاـمات رـسـمی ـسوریه ـبه دـست
داـشـتن در این ـحادـثه ـمشکوک، ـسازـماـندـهی ـشراـیـطی که به تـغـیـیر ـترکیب پارـلـمان
ول ا داـنـست.  در ـط د در ـهـمـین راـسـت اـی د را ـب اـمـی ان  اـنـج ـبـن ری دوـلت ـل و ـجـهت گـی
ـسال گذـشـته ـحـمالت ـتـبـلـیـغاـتی امپرـیاـلـیـسم ـبه ـسورـیه  ـبه ـطور  ـفزاـیـنده ای گـسـترش
ار اـسد در ـش ر ـضد دوـلت ـب اـمه1636 ـشورای اـمـنـیت ـب ـطـعـن اـفـته اـست.  ـتـصوـیب ـق ـی
اـلـیـسم ـبرای ـبزاـنو در ا ـطرح اـساـسی امپرـی ـهـفـته ـهای اـخـیر را ـباـید ـقدـمی در راـبـطه ـب

آوردن همه دولت ها در مقابل خواسته های خود دانست.  
در ـتاـبـسـتان اـمـسال، اـسراـئیل ـبا اـجرای ـطرح ـتخـلـیه ـشـهرک ـهای ـیـهودی ـنـشـین
ـسـطـیـنی و ـیـهودی اـطق ـفـل اـیل ـبـین ـمـن وار اـمـنـیـتی ـح ان دـی اـخـتـم زه، اداـمه ـس وار ـغ از ـن
ـنـشـین و ـتـقوـیت ـحـساب ـشده و اـسـتراتژیک ـشـهرک ـهای ـیـهودی ـنـشـین در کراـنه
رـحـله ـسـطـین ـبه ـم زرگ را در ـخاک ـفـل اـنه ـب اورـمـی رح ـخ رـبی، ـعـمالٌ ـبـخـشی از ـط ـغ
االت اـیت اـی ورد ـحـم ا ـم دم ـه اـمی اـین ـق ـم ارون که در ـت را گذاـشت. دوـلت ـش اـج
وی اـه ر ـم وش، ـبه ـمـنـظور ـتـغـیـی ا دوـلت ـب اـهنگی کاـمل ـب رار داـشت در ـهـم ـمـتـحده ـق
«ـمـساله ـخاورـمـیانه» ـقدم ـهاـیی اـساـسی ـبرداـشت. در ـطول پنج ـسال گذـشته، اـسراـئیل
اـست ـهای اـیت ـمـشـخص اـیاالت ـمـتـحده، و ـشراـیـطی که ـسـی ره گـیری از ـحـم ا ـبـه ـب
اـلـیـسم در ـجـهان و ـمـنـطـقه پدـید آورده، ـسـعی کرده اـست که اـشـغال ـسرزـمـین امپرـی
ـهای ـفـلـسـطـیـنی را داـئـمی کـند.  در اـین دوره ـسـیاـست ـهای دوـلت ـبوش ـهدـفـمـنداـنه
وده ـمـتوـجه ـتـضـعـیف ـنـظام ـمـند  ـمواـضع ـنـیروـهای ـمـیـهـنی و دـموکراـتیک ـفـلـسـطـین ـب
اـست. دوـلت اـسراـئـیل ـسـعی دارد ـبا اداـمه ـسرکوب ـخـلق ـفـلـسـطـین، ـفـشار و ـتـخرـیب
در ـقـبال دوـلت ـخودگردان فـلـسـطـیـنی و ـتنگ کردن ـحلقه ـمـحاـصره اـقـتـصادی ـبدور

فلسطین، مردم فلسطین را از ادامه مبارزه خود نا امید کند.
ـمـله ـحـزب یک، و از ـج ـوکراـت ی و دـم ـردـم ـای ـم ـروـه ـی ـارزه ـن ـب ـراق ـم در ـع
ور، در ال کـش ـسم و اـشـغ رورـی اـتـمه دادن ـبه ـجنگ، ـت رای ـخ راق، ـب ـست ـع وـنـی کـم
ـشراـیط ـبـسـیار پیچـیده ـبـین اـلمـلـلی و ـحـضور ـنزدیک به 200 ـهزار ـنـظاـمی آـمریکاـیی
ط اور اـست که، در شـراـی ر اـین ـب ـست عـراق ـب ـی ـته اـست.  حـزب کمـوـن اـف اداـمه ـی
ار کـشور اده اـسـتـقالل کـشور و پاـیان دادن ـبه اـشـغال ـمـصـیـبت ـب ا راه اـع وـنی، ـتـنـه کـن
دار رـف روـهای ـط ر اـین اـساس، ـنـی اـسی اـست. ـب ادن و ـقدرت گـیری روـند ـسـی ا اـفـت ـج
ا وده ـه دـهی ـت اـن ازـم ا ـتشکل و ـس ادـیه ـهای کارگری ـب ان و از ـجـمـله اـتـح زـحـمتکـش
ود ـهـمه ا وـج ارزه، و ـب ا در ـصـحـنه ـمـب وده ـه ور ـت اـمـین ـحـض ا ـت ا ـب د ـت ـتالش کرده اـن
ـموانع و ـمشکالت ـموـجود، امکان ـماـنور ـنـیرو ـهای ـضدـمردـمی و واـبـسـته را مـحدود
اه گذـشـته، و اـنـتـخاب راق در ـبـهـمن ـم ات ـمـجـلس ـموـقت ـع اـب ال اـنـتـخ د.  ـبه دـنـب کـنـن
ا ـمحـورـیت احـزاب اـسالـمی ـشـیـعه گرا و وری و یک دوـلت گذار ـب رـئـیس ـجـمـه
اه رـم اـنون اـساـسی داـئـمی کـشور، در ـمـه روـهای کرد، روـند ـتدوـین و ـتـصوـیب ـق ـنـی
د. ان رـسـی ردم ـبه آن،  ـبه پاـی دوم و رای ـمـثـبت ـحدود 63 درـصد ـم راـن ا رـف ال ـب ـس اـم
ـنـیروـهای ـمـترـقی ـعراق اگرچه ـبه اـین ـقاـنون اـساـسی ـبه ـعـنوان یک ـسـند پاـیه که ـبه
ـمـنـظور شکل گـیری ـساـخـتار ـهای کـشوری و ـفـشار ـبه ـنـیروـهای اـشـغالگر ـمورد ـنـیاز
ا اد آن، و از ـجـمـله در راـبـطه ـب ـسـبت ـبه ـتـعدادی از ـمـف ا ـن د، اـم اـست رای ـمـثـبت دادـن
رار ـمی اـمـعه را ـمورد ـتـعرض ـق ان در ـج واـنـیـنی که ـنـقش زـن وکراـتیک، ـق ـحـقوق دـم
دـهد، و ـنـیز ـبـندـهای کـشدار و ـخـطرـناک در راـبـطه ـبا ـنـقش اـسالم در ـقاـنونگذاری،
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ـنـد، ـهمگی در اـین ـبـحـران زاـیی ـمل ـمی کـن ـیـد و ـع ـطح ـجـهـان ـتـوـل که در ـس
ود أـمـین ـس ـسـتـجوی ـت وز در ـج اـیه داری ـهـن رـم د.  ـس ـسـتـن اـیه داری ـسـهـیم ـه رـم ـس
ـحداکـثر از ـطرـیق اـنـحـصاری کردن ـبـیـشـتر، ـتـشدـید ـتـمرکز ـسرـماـیه، ـحذف رـقـبا
روی کار اـست. در اـنه ـنـی ـشـی ار وـح د اـسـتـثـم ـشدـی ا و ـت ام ـشرکت ـه رـیق ادـغ از ـط
ـسراـسر کـشورـهای ـسرـماـیه داری پـیـشرـفته ـشراـیط کاری زـحـمتکـشان ـسـخت ـتر
ـمی ـشود، ـساـعات کار در  اروپا و حـتی در کـشورـهای اسکاـندیـناوی، ـبا تـهدـید
ا ـشراـیط واـنـین دـقـیـقی در راـبـطه ـب اـیی که ـق وـلـیدی ـبه کـشورـه ـبه اـنـتـقال ـمراکز ـت
د رـیع رـش ـس د ـت اـی واـمل ـب ود. ـبه ـهـمه اـین ـع ر ـمی ـش والـنی ـت د، ـط دارـن کاری ـن
انـحـصارـهای ـصنـعـتی و گـسـترش ـبی ـسابـقه ـسرـمایه ـمالی را اـفزود.  در ـسال ـهای
ویژه در درت ـب ـیـتی پرـق د ـمـل ای چـن ری اـنـحصـارـه وازات شکل گـی ر ـبه ـم اـخـی
ـصـناـیع شـیمـیایی، ـتولـید اـتوـمبـیل، تلـفن و ارتـباـطات راه دور و ـبانک ـها و ـناپدـید
اـیه داری،  از رـم د ـس وـلـی ای ـمـهم ـت رـصه ـه ده در اـین ـع ای ـعـم ـشدن واـقـعی رـقـب
ـسوـیی ـشاـهد کاـهش وـسیع اـشـتـغال در کـشورـهای پـیـشرـفـته، و از ـسوی دیگر از
ـبـین رـفـتن اـسـتـقالل واـقـعی ـسـیاـسی- اـقـتـصادی کـشورـهای ـجـهان ـسوم ـبوده اـیم
اـفع زـحـمتکشـان خـود و ـن ار، ـم رارداد هـای اسـارت ـب ول ـق ـب ار ـبه ـق ـب ا اـج که ـب
اـلی در ـجـهان از 12 اـیه ـم اـسـتـقالل ـسـیاـسی ـخود را ـبه ـحراج ـمی گذارـند.  ـسرـم
ال 2003 ، ـیـعـنی ـسه ون دالر در ـس رـیـلـی ال 1980 ـبه 118 ـت ون دالر در ـس رـیـلـی ـت
ـبراـبر ـتوـلـید ـناـخاـلص ـسراـسر ـجـهان در اـین ـسال، اـفزاـیش ـیاـفت.  ـسرـماـیه داری
در اـبـتدای ـقرن 21 ـهدف اصـلی ـخود را کـسب ـبـیـشـترـین ـمـیزان اـضاـفه ارزش از
ـطرـیق اـسـتـثـمار ـشدـیدـتر ـنـیروی کار ـقرار داده اـست و در اـین ـمـسـیر ـنه ـتوـجـهی
اـسـیـتی ـس ای دیگر دارد و ـنه ـح ورـه د ـبه کـش وـلـی ال ـت ـتـق اـعی اـن واـقب اـجـتـم ـبه ـع
ـنـسـبت ـبه حـفظ ـنـیروی کار اـنـساـنی و ـیا ـمـحـیط زـیـست ـطـبیـعی از ـخود ـنـشان ـمی

دهد. 
رـین کشـور دـت ـمـن درـت اـبه ـق ـث ـتحـده ـبه ـم االت ـم دای سـال 2005، اـی ـت در اـب
وـین و ـسـنـتی اـلی ـن ری ـفن آوری اـقـتـصادی و ـم رـت وز ـب اـیه داری گرچه ـهـن رـم ـس
ـخود را ـحـفظ کرده اـست، اـما از ـهم اکـنون ـعالـئم ـمـشـخص گراـیش ـبه ـسـمت
یک رکود ـنـسـبی در آن ـقابل ـمـشاـهده اـست.  ـنرخ رـشد اـقـتـصاد ـهای آـمریکا و
وده اـست. وـسط در حـدود 2 درصـد ـب ور ـمـت ر، ـبه ـط ای اـخـی ال ـه اروپا، در ـس
ا چـین و اـبت ـب وـلـیدی ـخود در رـق رـتری ـت ده ای ـب زاـیـن االت ـمـتـحده ـبه ـطور ـف اـی
اـیی، که رـشد ـهای ـباالـئی در ـحدود 8- 10درـصد را دارـند، اـقـتـصاد ـهای آـسـی
ده ـبه ـمـعـنی ـسـطح االت ـمـتـح اری در اـی اـخـت وازن ـس دم ـت د.  ـع از دـست ـمی دـه
زـندگی نازل ـبرای بخش ـقابل توجهی از ـجمعیت زحمتکـشان این کـشور بوده
اـست. ـنرخ ـبیکاری داـئـماٌ درـحال رـشد اـست و در اروپای ـغرـبی از 1/5 درـصد
به ـنزدیک  10 درـصد رـسـیده اـست.  ـبر اـساس تـخـمـین ـسازـمان ـبـین اـلـملـلی کار
حدود 1/2 میلیارد نفر از مردم جهان یا بیکارند و یا دچار“کم کاری” اند.   
راـلی از طـرـیق ـب ـی وـل صـادی ـن ـت اـست هـای اـق ـی ـته، ـتـحـمـیل ـس در سـال گذـش
ی ـبه ی و ـسـازـمـان ـتـجـارت ـجـهـاـن ـانک ـجـهـاـن ی پول، ـب ـمـلـل ن اـل ـی ـنـدوق ـب ـص
ود را در ار ـخ اـجـعه ـب اـیج ـف ـت ا ، ـن رـیـق د ، ـبه ویژه در آـف ال رـش ای در ـح ورـه کـش
ر ـظـی ا ـن ورـه رـخی کـش ـبه، گرـسنگی و ـقـحـطی و ـمرگ در ـب اـن ر ـهـمه ـج اـلب ـفـق ـق
ـمـلـلی را ای ـبـین اـل راض ـه ان داد که اـعـت ـش اـلی ـبه گوـنه ای ـن ر و ـم ـیـج ودان، ـن ـس
ر از گذـشـته ـشـت ـی ر روز ـب ان ، ـه ازـم ای ـمـخرب اـین ـسه ـس اـست ـه داـمن زد.  ـسـی
ـبرای ـمردم ـجـهان آشکار ـمی ـشود.  ـبدـلیل عکس الـعـمل افکار ـعـموـمی ـجـهان،
ـسران کـشورـهای ـبزرگ ـسرـماـیه داری در اجالس «گ-8» ـخود در ادـیـنـبورو،
دـهی هـای کشـورهـای ـشش “ ـب ول ـبه “ـبـخ اه ـق رـم ـی د، در ـت ـن ـتـخت اسکاـتـل پاـی
ـمـقروض آـفرـیـقاـیی و اـقدام ـموـثر ـبرای ـحل ـمـساـله ـفـقر، ـبدـهی کـشورـهای ـفـقر

زده و عدم توسعه آن ها دادند.  

ـهر ـجنگی که ـباـشد ، از ـتوـلـید ـنـیاز ـمـند ی ـهای ـعـموـمی و روز ـمره ی ـمردم ، ـبه
سمت تولید سالح و ابزار جنگی تغییر گرایش می دهد. 

ـسـیاـست ـنـظاـمی گری آـمریکا ـنـیز در ـهـمـین راـسـتا ـصورت ـمی گـیرد ، ـسوق
ا ـحـصل دادن ـجـهان ـبه ـسوی اـنـباـشت ـهرچه ـبـیـشـتر ـسالح و رـقاـبت ـنـظاـمی، که ـم
اـیل د وـس وـلـی رای ـت ا ـب ورـه ودـجه کـش ر و ـصرف ـب ـشـت ـی اـمی ـب ـظ اـیل ـن د وـس وـلـی آن ـت
ای دوق ـه ای ـنجـوـمی اـست که ـبه ـصـن ز سـودـه ـی ـیـجه ی آن ـن ـت ظـاـمی اـست . ـن ـن
زاـیش اـسـتی ، اـف اـصل چـنـین ـسـی ود. ـح ر ـمی ـش رازـی د ـسالح ـس وـلـی ای ـت ـشرکت ـه
ـهزـینه ـهای دوـلت ـبرای ـتاـمـین ارـتش و سالح ـمی ـشود. ـبودـجه ی ـنـظامی آـمریکا
از ـسال 2003 که ـبراـبر با ـهزینه ی نـجومی 455 ـمیلـیارد دالر بود ، در ـسال 2004
ارد اـفت و در ـسال 2005 ـنـیز ـبه ـبـیش از 500 ـمـیـلـی ارد دالر اـفزاـیش ـی ـبه 475 ـمـیـلـی
ان ام کـشورـهای ـجـه اـمی ـتـم ـظ ودـجه ـن اـلغ ـشده اـست، که ـبـیش از ـنـصف ـب دالر ـب

است. 
ـمـاد ـصـادی، ـن ـت ظـاـمی گری در دوره ـبـحـرا ن اـق ـیـاـست ـن در واـقع اـتـخـاذ ـس
اـیه داری از سـوی اـست «ـجهـاـنی شـدن» سـرـم سـرـیع ـسـی ـشـخـصی از اداـمه و ـت ـم
ان ـحضـور االت ـمـتحـده در حـال حـاضـر در 140 کشـور ـجـه ریکاـست.   اـی آـم
ـظـاـمی در ـخـارج از ـخـاک کـشـور ـخـود دارد. ـته و 800  پایگاه  ـن ـظـاـمی داـش ـن
اـمی دارد و  ـحـتی ـقـبل از ـظ اـمه ـهمکاری ـن واـفـقت ـن ان ـم ا 36 کـشور ـجـه ریکا ـب آـم
االت ـمـتـحده د 1381، اـی ر اـسـفـن ور در آـخ ال اـین کـش راق و اـشـغ ـشروع ـجنگ ـع
ـحدود 200/000 ـنـفر ـنـیروی ـنـظاـمی در ـمـناـطـقی از ـجـهان ـبودکه درگـیر ـجنگ و
اوران ـش اـمل ـم داد ـش وـجه داـشت که اـین ـتـع د ـت اـی د.  ـب ودـن اـمی ـب ـظ ای ـن وردـه رـخ ـب
د ـبه آن اـی ـطه ـب ود. در اـین راـب ای ـمـخـتـلف ـنـمی ـش ورـه ریکاـیی در کـش اـمی آـم ـظ ـن
دـسـته از ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـمـیـهن ـمان که آگاـهاـنه ـیا ـنا آگاـهانه به دـفاع از «ـجـهاـنی
ی دیگر از ی گری در واـقع ـصـورـت ـظـاـم ن ـن ـته اـنـد ، گـفت که اـی ـشـدن» پرداـخ

واقعیت روند «جهانی شدن» سرمایه داری  است.

ادامه بحران سیستم سرمایه داری
تـحوالت ـسال گذـشته ـهمچـنـین به وـضوح ـنـشان دـهـنده  ـعدم ـتواـناـیی ـسـیـسـتم
اـیه داری ـبرای ـحل ـمشکالت اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی ـموـجود در ـجـهان ـبود. ـسرـم
در ـحاـلی که اـیاالت ـمتـحده و ژاپن و ـبرـخی از کـشور ـهای اروپاـیی از پـشت ـسر
ا ـسه درصـدی گزارش ـمی ـب رـی رخ رشـد هـای ـتـق صـادی و ـن ـت گذاردن رکود اـق
رـفـته ـتوـقف ـش اـیه داری پـی ـسـبی در کـشورـهای ـسرـم د، رـشد ـبیکاری  و ـفـقر ـن دـهـن
اـیه داری ـفـعاـلـیت در ـبرـخی از اـیه داری کـشورـهای ـسرـم اپذـیر ـبوده اـست. ـسرـم ـن
د. از ر ـمی داـن ازار ـبی ـثـم اع ـب د و اـشـب وـلـی اـفه ـت ای ـصـنـعـتی را ـبه دـلـیل اـض رـشـته ـه
ـسویی دیگرـتوـلـید ـسرـمایه داری ـبا ـبـهره گـیری از رـشد ـفن آوری عـلمی - ـفـنی به
ـموازات ـشـیوه ـهای ـمدـیرـیت ـضدکارگری ، ـنـیروی کار اـنـساـنی کـمـتری را طـلب
ـمی کـند.  ـبه ـهـمـین دالـیل ـبه ـتـعداد ـبیکاران اـفزوده ـمی ـشود.  ـهم اکـنون ـبـیش از
ای ورـه ران ـبیکاری در کـش د.  ـبـح ـسـتـن ادـیه اروپا ـبیکار ـه ر در اـتـح ون ـنـف 20 ـمـیـلـی
ـعـمده ـسرـمایه داری، و از ـجـمـله ـفراـنـسه و آـلـمان، ـبـحران ـسـیاـسی- اـجـتـماـعی ـهـمه
ـجاـنـبه ای را ایـجاد کرده اـست که از ـنـتـیجه ـهای آن ـشورش ـهای وـسیع ـقـشرـهای
به ـحاـشیه راـنده ـشده ـجاـمعه در شـهرـهای ـبزرگ ـفراـنـسه، در آـبان ـماه، و ـبن ـبـست
اـنـتـخاـباـتی ـماه ـهای اـخـیر در آـلـمان، ـبوده اـست. اـین اـمر که چرا ـسرـماـیه داری از
د اـید در چگونگی روـن اـمده وارد ـبـحران دیگری ـمی ـشود را ـب یک ـبـحران در ـنـی
رـشد آن ـجـسـتـجو کرد.  در اـبـتدای ـهزاره ـسوم، شکل گـیری ـمرـحـله ـجدـیدی از
ـبـین اـلـمـلـلی ـشدن ـنـیروـهای ـموـلده، ـتـجدـید ـساـخـتار اـقـتـصادی ـبر پاـیه ـبـهره گـیری
رـیت، سـرمـاـیه گذاری د مـدـی ـبه از ـفن آوریِ مـدرن، و اشکال جـدـی ـمه جـاـن ـه
رای ـمـسـتـقـیم ـخارـجی در کـشور ـهای درـحال ـتوـسـعه ای که ـشراـیط “ـمـساـعد”  ـب
را ـمـلی د، شکل گـیری ـشرکت ـهای ـعـظـیم ـف اـیه ـتـضـمـین ـمی کـنـن ـسود ـبری ـسرـم
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ای ادـیه ـه شکـیل اـتـح ریکای الـتـین و ـت ای آـم ورـه ای چپ در کـش روـه ـنـی
اد راواـنی ـبه اـیـج د ـف ریکای الـتـین  اـمـی ا و آـم د در آـسـی درـتـمـن ـطـقه ای ـق ـمـن
یک ـعامل ـتوازن ـقابل اتکاء در مـعادالت ـقدرت ـبین المـللی را  به وـجود

آورده است.  
اگر ـتا دـیروز ـبرگزاری «اجالس ـهای اـجـتـماـعی» ـمـنـطـقه ای، ـقاره ای
اـعی ـضد ای اـجـتـم رو و ـجـنـبش ـه ـش ای پـی روـه داری ـنـی اـنه ـبـی ـش اـنی ـن و ـجـه
ا ـبه دـست آوردن ا ـب وده ـه روز ـت ود، اـم اـیه داری ـب رـم دن» ـس اـنی ـش «ـجـه
یـز تـدارک بـرای بـرپاـیی حکوـمت هـای ـنجـا و آـنجـا و ـن قـدرت در اـی
ـیخـواه خـواـست خـود را ـبه سـرمـاـیه داری ـجهـاـنی رـق دمـوکراـتیک و ـت
ا، ـسـتی چـین، کوـب ـی اـل ـی وـس ای ـس ورـه و کـش د.  از یک ـس ـتـحـمـیل ـمی کـنـن
ـمـان پاـیه ـهـای ـت ـمـاـلی در ـتالش ـبـرای ـسـاـخ ـنـام، الـئـوس و کره ـش ـت وـی
ـسوـسـیاـلـیـسم در ـشراـیط ویژه کـشورـهای ـخود ـمی ـباـشـند و از ـسوی دیگر
ونزوئال پرچمدار مبارزات پرخروش نسل جدیدی از انقالبیون است که

از مسیرهای جدید گذار بسوی سوسیالیسم را تجربه می کنند.
ـبرزـیل، آرژاـنـتـین، اوروگوئه و پاراگوـئه از ـمـیان دـشواری ـهای ـبـسـیار
ـبه پـیش ـمی روـند و راه ـخود را ـبـسوی آـیـنده ای ـبـهـتر ـمی گـشاـیـند.  ـمردم
ـبوـلـیوی آـماده ـمی ـشوـند ـتا ـقدرت را به دـست گـیرـند. وـضع در آـمریکای
الـتـین ـبرای امپرـیاـلـیـسم دلـهره آور اـست.  در اـین بـخش از جـهان، ـتا پاـیان
ـسال آـیـنده ـمـسـیـحی (14 ـماه دیگر) ـیازده اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری و
ات در پاره ای از اـب ـتـخ ـتـیـجه اـن اـنی در پـیش اـست.  ـن ات پارـلـم اـب د اـنـتـخ چـن
ـثالٌ در ـیـش روـشن اـست.  ـم ـیل گران کم و ـب ـرای ـتـحـل ـا ـب ن کـشـورـه اـی
ـبولیوی احتـمال پیروز شدن «جـنبش بسوی ـسوسیالیسم» در ـصورت حفظ
ر در ـظ اـحب ـن اـبع ـص ـن ا ـبه ـتـحـلـیل ـم ـن د اـست.  ـب روـمـن ـی ار ـن ـسـی ات ـب اـب ـتـخ ـسالـمت اـن
اـیه داری اـمـید ـبـخش اـست. آـمریکای الـتـین آـیـنده ـبرای ـجـنـبش ـهای ـضد ـسرـم
ـشـماری از ـصاـحب ـنـظران ـسـیاـسی مـعـتـقدـند که ـسران اـیاالت ـمـتـحده درـیاـفـته اـند
که ـقادر ـنـخواـهـند ـبود  ـنـتـیـجه اـنـتـخاـبات در ـهـندوراس، ـهاـئـیـتی، ـبوـلـیوی، ـشـیـلی،
ا را ـبه ـنـفع ـخود اریکا، مکزیک، ـنیکاراگوـئه و ـتـعدادی دیگر از کـشورـه کوـسـت
ای دازه ای ـسـیـم ا چه اـن ا ـت ات ـه اـب ـتـخ ـست که اـین اـن وال اـیـن د.  ـسـئ دـهـن ر ـب ـی ـی ـتـغ
ـسم راـلـی وـلـیـب دازه ای ـجـنـبش ـضد ـن ا چه اـن ر ـمی دـهد و ـت ریکای الـتـین را ـتـغـیـی آـم
ن ـمـال پـیـروزی چپ در پاره ای از اـی ـت ـیت ـبـدـست ـخـواـهـد آورد.  اـح ـمـوـفـق
کشورها ـمانند ـبولیوی، آرژانتین و نیکاراگوئه (ـبا پیروزی احتـمالی ساندـینیست
د. رش دـه اگوـئه را گـسـت اـن ا ـم ا ـت اواـن د ـمحـوری از کاراکاس- ـه واـن ا) ـمی ـت ـه

واشنگتن و دیگر پایتخت های حامی امپریالیسم شدیداٌ مضطربند.
ا و وـنزوـئال از ـسوی اـیاالت ا کوـب ـتـقوـیت پـیوـندـهای ـنزدیک  آـمریکای الـتـین ـب
ار واـسـت اٌ ـخ رـیـح ریکا ـص روـهای راـست آـم اره ـمی ـشود.  ـنـی ا نگراـنی ـنـظ ـمـتـحده ـب
اـیـجاد ـعدم ـثـبات در وـنزوئال و ـسرنگون کردن دوـلت ـهوگو چاوز ـهـسـتـند. ـباب
ـبوکاـنان، یک واعظ ـبـنـیادگرای ـمـسیحی که ارتـباط ـنزدیکی ـبا ـبوش دارد، حـتی
زوـئال راه اٌ اـعالم کرده اـست که وـن ـن وء ـقـصد ـبه چاوز ـشد. چاوز ـعـل ان ـس واـه ـخ
ا کوـبا در اراـئه یک اـلـیـسم را در پـیش ـخواـهد گرـفت و ـبه ـطور ـنزدیک ـب ـسوـسـی
ـتحـده  در االت ـم ـنهـادی اـی ـش راـلی پـی ـب ـی وـل رـقی در ـمقـاـبل مـدل ـن ـت جـایگزـین ـم
رده و راض ـهای گـسـت وـلـیوی اـعـت ریکای الـتـین ـهمکاری ـخواـهد کرد.  در ـب آـم
ا ـخواـست ـمـلی کردن ـصـناـیع ـعـظـیم گاز ـطـبـیـعی اـین کـشور ـتـظاـهرات ـتوده ای ـب
زد اـم وراـلس»، ـن د.  «اوو ـم ور ـش وری اـین کـش اـست ـجـمـه ای رـی ر ـبه اـسـتـعـف ـمـنـج
اـلـیـسم»، در ـشراـیط ـخوـبی ـبرای پـیروزی در ـترـقی ـخواـهان ـجـنـبش «ـبرای ـسوـسـی
اـنتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری آـیـنده اـین کـشور اـست. ـبا در ـنـظر گرـفـتن اـینکه در
ـبرزـیل، اوروگوـئه و پاراگوـئه ـنـیز ـنـیروـهاـئی در ـقدرت اـند که ـمـخاـلـفت ـخود را
اٌ ـسـبـت واـضع ـن د، و ـهمچـنـین ـم راـلی ـمورد ـنـظر آـمریکا اـعالم کرده اـن وـلـیـب ا ـمدل ـن ـب

توسل ایاالت متحده به «چماق»
ا ا ـسال 1980 یک کـشور اـعـتـبار دـهـنده ـبود، اکـنون ـب اـیاالت ـمـتـحده که ـت
ـبزرگـترـین ـبدـهی ـهای ـتارـیخ ـخود درگـیر اـست. اـین ـمـسأـله  ـبه ـنوـبه ـخود
رات اـقـتـصادی کاـهش ارزش ده اـست.  اـث وـجب کاـهش ارزش دالر ـش ـم
اد پـلـنوم گذـشـته ـتوـضـیح داده ـشده اـست.  یکی از اـین اـثرات دالر در اـسـن
ده ـبه ـیه صـادر شـوـن ای اوـل ده کاالـه ـن د کـن ـی وـل ای ـت اـیل کشـورـه ـم دم ـت ـع
ـای ـورـه ـا ـبه دالر اـست.   کـش ن کاال ـه ـمت اـی ـی ـاـفت ـق ـریکا ـبه درـی آـم
گوناگون با جدا کردن واحد ارزی خود از ذخیره ارزی دالر ، این روند
ده ای از اـبـن ر  ـموج رـشد ـی اـبـله را ـتـشدـید ـمی کـنـند . در ـسال ـهای اـخـی ـمـق
ا ر و ـب وی ـت ورو» ، ارز ـق ایگزـیـنی «ـی ود ـبه ـج اـیل ـخ ان ـتـم ای ـجـه ورـه کـش
ای دالر اـعالم ای اـقـتصـادی ـبه ـج رار داد ـه ادـیه اروپا، در ـق ر اـتـح ات ـت ـثـب
ـین دوق ـب ا ـصـن د ـب دـی رار داد ـج رزـیل از اـیجـاد ـق از زدن ـب رـب د. ـس کرده اـن
اـلـمـلـلی پول و اـعالم اـینکه چـین و وـنزوـئال ذـخـیره ـهای ارزی دالری ـخود
را ـبه ـیورو ـتـبدـیل ـمی کـنـند، نگراـنی روـسای ـبانک ذـخـیره ـفدرال آـمریکا
ـبـاـبـوه بـا دوـلت ـم ط زـی ـیـرگی رواـب را ـبـاـعث شـده اـنـد.  یکی از دالـیل ـت
آـمریکا، ـحـماـیت ـجدی دوـلت ـموگاـبه از بکارگـیری «ـیورو» به ـجای دالر
د در ریکا ـمـطـلع اـن ادی آـم ران اـقـتـص ا اـست. رـهـب رـیـق ر در آـف و ـتـبـلـیغ اـین اـم
ر از ـهم پاـئـین ـت رد، ارزش دالر ـب درت بگـی ـشی ـق ورـتی که چـنـین گراـی ـص
ـخواـهد رـفت و اـین ـبرای اـقـتـصاد و هژـموـنی اـقـتـصادی اـین کـشور در راـبـطه
اری خـواهـد داـشت.  و درـست بـرای بـای خـود عـواـقب فـاـجـعه ـب ا رـق ـب
ـمـماـنـعت ـفـیزیکی از چـنـین ـعاـقـبـتی اـست که اـیاالت ـمتـحده ـبا روی آوردن
اـمی و ـسرکوب ـظ روی ـن ازی»، ـحـضور ـنـی اـنی ـس ای ـخـشن «ـجـه وه ـه ـبه ـشـی

نظامی، سعی دارد که سرکردگی خود را حفظ کند. 
اـیاالت ـمتـحده در ـماه ـهای اـخـیر به ـصورت ـبی ـساـبقه و ـفزاـیـنده ای در
اـستگذاری ارشـد ـی اد ـس ـتـق ده اـست.  اـن ر آـم رعـوب کردن چـین ـب صـددـم
اـبی کرد. ا ارزـی د در اـین راـسـت اـی اـمی چـین را ـب ـظ ودـجه ـن ریکا از رـشد ـب آـم
وان ـین ـت ظـاـمی چـین و ـهمچـن ر از رشـد قـدرت ـن ان در مـاه هـای اـخـی آـن
اه، ورـم رـی ده، در ـشـه االت ـمـتـح د.  اـی ار نگراـنی کرده اـن ادی آن اـظـه اـقـتـص
ـتی آـمـریکا که ـبـا ـخـرـیـد کمپاـنی «ـیـوـنـوکال»، یک کمپاـنی ـبـزرگ ـنـف
اـنع وـسط شـرکت ـمـلی ـنـفت چـین  ـم اـلی روـبه رو اـست را، ـت شکالت ـم ـم
اـفـتن ـشد.  ـبـطور ـمـشاـبه ـتالش ـهای دیگر کمپاـنی ـهای چـین ـبرای دـست ـی
وـعی «ـتـحرـیم» ا ـمـقاوـمت و ـن اـیع ـمدرن در ـغرب ـب ا ـصـن اـبع اـنرژی و ـی ـبه ـمـن
شـار ـمی آورد که ـتحـده ـبه چـین ـف االت ـم اـبل اـی د.  در ـمـق رو شـده اـن روـب
ارزش ارز این کـشور را باال بـبرد تا که ـبرتری رـقابتی کاالهای ـتولـید شده
اـنه ای ـخـصـم ور ـه اـن دت گرـفـتن ـم رود. اداـمه و ـش ور از ـبـین ـب در اـین کـش
اـبی ا ارزـی د در اـین راـسـت اـی ز ـب زوـئال را ـنـی ا و وـن ر ـضد کوـب االت ـمـتـحده ـب اـی

کرد.

مقاومت خلق ها     
ـهـمان گونه که در اـسـناد ـمـصوب کنگره پـنـجم و پـلـنوم اردـیبـهـشت ـماه
االت ـمـتـحده و وـنی ـطـلـبی اـی اـبل هژـم ا در ـمـق اوـمت ـخـلق ـه ده، ـمـق اره ـش اـش
اـیه داری در ـحال ـنـضج و گـسـترش داـئـمی اـست.  اـین رـم اـست ـهای ـس ـسـی

مقاومت ها در هر منطقه یی شکلی متفاوت به خود می گیرد.
ـمـبارزات ـهدـفـمـند ـجـنـبش ـهای ـمردـمی ـبر ـضد ـسرـماـیه داری در ـسال
گذشـته در چـهار گوشه ـجـهان پـیروزی ـهای مـهمی را کـسب کرد. اگر در
اـتل، راـضی در ـسـی وـفق اـعـت رات ـم اـه ـظ ر دـهه 90 ـمـیالدی ـت ای اواـخ ال ـه ـس
روزی روز پـی ان را گرم ـمی کرد.  اـم ای زـحـمتکـش وا ـقـلب ـه و و ـجـن اـلـم ـم
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ا اـنرژی، ـبرق و دـفاع  و ـتـقوـیت ـهمکاری ـهای ـخود اـمـضاء در راـبـطه ـب
اـبـسـتان کرده اـند.  اوـلـین ـتـمرـیـنات ـنـظاـمی ـمـشـترک اـین دو کـشور در ـت
اه سـال رـم ـی ان ـهمکاری شـانگهـای در ـت رگزار شـد.  اـجالس سـازـم ـب
ـجاری در ـقزاـقـسـتان ـبرگزار ـشد.  ـشش کـشور ـعـضو اـین پـیـمان ـعـبارـتـند
ان. ان و ازبکـسـت اـجیکـسـت ان، ـت زـسـت ـی رـق ان، ـق ـسـت زاـق از: چـین، روـسـیه، ـق
رب ا یک ـض ـطه ـب واـست که در راـب اـجالس از اـعضـای اـین اـئـتالف ـخ
اـمی و از ـجـمـله ـظ ات ـن ات و امکاـن ـس اـسـی اده از ـت ورد اـسـتـف االـجل در ـم
پایگاه ـهای ـنـظاـمی ـخود ـتوـسط واـحدـهای ـنـظاـمی کـشورـهای ـخارـجی
االت ون از اـی ان از ـهم اکـن د. ازبکـسـت رـن ـصـمـیم بگـی ا ـت ور ـه در اـین کـش
متحده خواسته است که نیروهای خود را از این کشور بیرون بکشد. 

مبارزه ادامه دارد
ـمـلـلی اـست که حـزب ـین اـل دی ـیی از ـتحـوالت ـب ـن ـین ـجـمع ـب ر پاـیه چـن ـب
ـبـارزه ـنـده ـمی نگرد، و ـم ـنـاـنه ـبه آـی ـی ـیـدواری واـقع ـب ـتـوده اـیـران ـبـا اـم
ـهدـفـمـند ـخود را ـبرای ـتـغـیـیرات پاـیه ای در ـمـیـهن ـطرح رـیزی ـمی کـند.

شکـیل ا ـت ـطه ـب ان در راـب رـقی در سـراسـر ـجـه ـت ای ـم روـه ـی ارزه ـن ـب ـم
اـتـحادـهای وـسـیع ـبرای ـمـبارزه ـبا ـنوـلـیـبراـلـیـسم، «ـجـهاـنی ـشدن» و ـجنگ،
درـبر دارـنده درس ـهای گراـنـبـهاـئی اـست.  در ـهیچ ـمـنـطـقه ای از ـجـهان
زـحـمتکـشان از ـمـبارزه ـبرای آـیـنده ای اـنـساـنی و ـعادالـنه دـست نکـشـیده
اـند و به «جـهانی ـشدن» و ـتسـلط انحـصار ـهای امپرـیالـیستی گردن ـننـهاده
ـنه کاـمالٌ مــشخـص اـست.  اـمـروزه کاـمالٌ واـضح اـست که اـنـد.  ـصـح
ردم زـحـمتکش را ادر ـنـیـست   که ـمشکالت ـم ا ـق اـیه داری ـنه ـتـنـه رـم ـس
ـحل کـند، ـبلکه ـبا اـیـجاد ـشراـیط وـخـیم اـقـتـصادی، اـجـتـماـعی و ـفرـهنگی
رـشد ـبی ـعداـلتی، تفکرـهای ارتـجاـعی و عقب گرد ـفرهنگی را ـموـجب
ش ـمی آورد.   درـست ـبه اـین طـر ـجنگ و درگیـری را پـی شـده و ـخ
رـقی ـجهـان، پرچم ـت روهـای ـم ـی دوش ـن ز دوش ـب ـی ا ـن ـیل اـست که ـم دـل
ی  و ـصـلح و ـاـع ـم ـت ت اـج ـداـل ی، ـع ـات پاـیه ـی ـرای اـصالـح ـارزه ـب ـب ـم
ود رای ـخ ا آن ـب واـهـیم و در راـبـطه ـب راـشـته ـمی ـخ ر اـف ـسم را  ـب اـلـی وـسـی ـس
داـلت شـرـفت و ـع ارزه ای پـی ـب ـیـقـتی اـست که  ـم ـیم. اـین ـحـق اـئـل ـنـقش ـق
ر ـضد ـجنگ و ارزه ـب ا ـمـب ور ـتنگاـتنگی ـب ـط ـسم ـب اـلـی وـسـی اـعی و ـس اـجـتـم

ماجراجویی نظامی گره خورده است. 

رفقای گرامی!
همان گونه که در پلنوم ـهای گذشته مطرح کردیم ـما پیروزی در
ال و رـفت را در گرو ـحضـور ـفـع ـش رای ـصـلح و پـی رـنج ـب ارزه ـبـغ ـب اـین ـم
ان در داـفع آـن اـسی ـم ای ـسـی روـه ان و ـنـی اـنه کارگران و زـحـمتکـش آگاـه
ای روـه ـی ری  ـن ر، و درس گـی ـظ ادل ـن ـب ـیم.  ـهمکاری و ـت ـصـحـنه ـمی داـن
اـنـقالـبی و پـیـشرو ـمـنـطـقه و ـجـهان از ـتـجرـبـیات یکدیگر، در اـین ـعرـصه
ـضرورت ـحـیاـتی دارد.  و اـین در گرو وـحدت اـنقالـبی و ـتـقوـیت ـنـقش
اـحراب کـموـنـیـست- کارگری در کـشورـهای ـمـخـتـلف،  و ـهمکاری و

همبستگی بین المللی آنان است.
ارـیـخی ای ـت د ـه وـن وـیت پـی د ـبه ـحـفظ و ـتـق ران ـمـعـتـق وده اـی ـحزب ـت
اـیـتی ر ـحـم رـین چـت رده ـت اد گـسـت ا اـین ـجـنـبش ـبـین اـلـمـلـلی و اـیـج ود ـب ـخ
ـبرای ـمـبارزه ـمردم ـمـیـهن ـمان ـبرای ـصـلح، اـصالـحات پاـیه ای و ـعداـلت

اجتماعی است. 

ـمـسـتـقل دوـلت کـنوـنی آرژاـنـتـین، آنگاه امکان ـمـطرح ـشدن ـجدی یک ـجایگزـین
مسـتقل واقعی می ـشود.  شکست ـطرح «ـموافقتـنامه تـجارت آزاد در قاره آـمریکا»
رگزار ـتـین ـب اه در آرژاـن ان ـم اره که در آـب ای ـق ورـه ر کـش ان اـجالس اـخـی رـی در ـج
ـسـین اوـمت ـتـح ری یک ـمـق ا شکل گـی ـطه ـب زرگی در راـب روزی ـب د پـی اـی د، را ـب ـش

برانگیز در آمریکای التین قلمداد کرد.
ای اـجت از سـوی دوـلت ـه ا ـسـم راـلی که ـب ـب ـی و ـل اـست ـن در اروپا، ـسـی
اروپاـیی از راـست ـمـحاـفـظه کار گرـفـته ـتا «چپ» ـسوـسـیال دـموکرات دـنـبال
ا ـسه، ـب راـن راه داـشـته اـست.  ـمـثالٌ در ـف اری ـبه ـهـم اـیج ـمـصـیـبت ـب ـت ود، ـن ـمی ـش
راـلی اـجرا وـلـیـب اـست ـهای ـن اـئی که در ـجـهت اـسـتـیالی کاـمل ـسـی «رـفورم» ـه
ر ـمی ـشود.  آنچه که ـبه وارـت ا روز ـبه روز دـش وده ـه ده، وـضع زـندگی ـت ـش
وـضوح دـیده ـمی ـشود، دادن اـمـتـیاز پـشت اـمـتـیاز ـبه ـسرـماـیه داران و ـباز پس
ان اـست. ان از آـن ارزه زـحـمتکـش ـب ای دراز ـم ال ـه ای ـس اوردـه گرـفـتن دـسـت
ون د و از ـهم اکـن اـب زون اـست.  ـقدرت ـخرـید کاـهش ـمی ـی ـبیکاری روزاـف
اه ـیـعـنی اـنـم ان اـست.  ـحوادث آـب اـی اـیی از یک رکود اـقـتـصادی ـنـم اـنه ـه ـش ـن
ـعـصـیان ـجواـنان ـحاـشیه ـنـشـین یک بـحران واـقـعی ـسـیاـسی را ـبه وـجود آورده
ضـاً ـشن و ـبـع د و ـخ ـن ر رـغم شکل ـت اـنه ـب ان گراـی ـصـی اـست. اـین شـورش ـع
ا و ا و داراـئی ـه ان ـه اـخـتـم دن ـس ود در ـبه آـتش کـشـی وـجـیه ـخ اـبل ـت رـق ـغـی
وـساـیل نـقـلـیه ـعـموـمی، رـیشه ـهای ـعـمـیق ـتری از آنچه که در ـبرـخی مـحاـفل
ای اروپاـئی در اـساس ـبه ورـه ان کـش ـشـیـن اـشـیه ـن د. ـح ود، دارـن ـمـطرح ـمی ـش
ـسـبت ـبه د. ـتـبـعـیض ـن ار ـمی آـیـن وم ـبه ـشـم دان درـجه دوم و ـس روـن اـبه ـشـه ـث ـم

آنان در تمام شئون زندگی خصوصی و اجتماعی اعمال می شود.
ان اکـمه آـلـم ان داد که ـهـیـئت ـح ـش ر ـن ات اـخـی اـب ـتـخ اـیج اـن ـت ان، ـن در آـلـم
یـال ـته حکوـمت کنـد. ـنه حـزب سـوـس یـوه گذـش ـست ـبه ـش ـی دیگر قـادر ـن
دـموکرات که ـبا ـسـماـجت ـسـیاـست ـهای ـنو ـلـیـبراـلی ـمورد ـنـظر اـتـحادیه اروپا
را اـجرا ـمی کـند و ـنه ـحزب دـموکرات ـمـسیـحی که ـبی پرده ـطرـفدار ـهـمان
شکـیل دوـلت را ـبه دـست نـد آراء  الزم بـرای ـت ـت ـس تـواـن یـاـست اـست، ـن ـس
آورـند. روی آوردن زـحـمتکـشان ـبه «اـتـحاد چپ»  که ـحول ـمـحور «ـحزب
سوسیالیسم دموکراتیک«  آلمان تشکیل شده است، نشانگر خواست توده

ها برای دگرگونی اساسی است.
ت ـرال و دوـل ـب ـی ـو ـل ـاـیه داری ـن ـرـم ـود ـس ـیت ـبه ـس ـا وـضـع ـی ـاـل ـت در اـی
ـزب ـر ـح ـوـث ـرکت ـم ـا ـش ـوپای چپ ـب ـتالف ـن ـبــست. اـئ ی ـن ـوسکوـن ـرـل ـب
رـفوـنداـسـیون کـموـنـیـسـتی ـخود را آـماده اـنـتـخاـبات آـیـنده و اـحـتـمال ـبه دـست
گرفـتن قدرت می ـسازد.  در اکـثر کشور ـهای اروپاـیی ـموج قدرـتمـندی از
راـلی ـب ـی وـل ای ـن اـست ـه د ـسـی رـض ان ـب ارزات کارگران و دیگر زـحـمتکـش ـمـب

«اتحادیه اروپا» در جریان بوده است. 
یک رـخداد مـهم در دوره ـمورد ـبررـسی رای ـمنـفی ـباالی ـمردم ـفراـنسه
و هـلـند در رـفراـندوم ـهای ـبرگزار ـشده در ـخردادـماه به «پـیش ـنوـیس ـقاـنون
اـیه رـم رح ـس ده ـعـمالٌ ـط ـیـین کـنـن ود.  اـین آراء ـتـع اـسی» اـتحـادـیه اروپا ـب اـس
ـیل ـبـرد و تکـم ـش داری ـبـزرگ و ـشـرکت ـهـای ـبـزرگ ـمـاـلی اروپا در پـی
ا ـمشکالـتی ـجدی رو ـبه رو کرد.  ـبه رـقدرت اروپاـیی را ـب ای اـب ار ـه اـخـت ـس
دـنـبال اـین ـنـتاـیج ـعمالٌ روـند ـتـصوـیب «ـقاـنون اـساـسی اـتـحادـیه اروپا” ـمـتوقف
ا ـهمگراـیی اـنون اـساـسی اروپا پـیروزی آن ـنـیروـهاـیی اـست که ـب ـشد.  رد ـق
ـمت ـی ی و ـبه ـق ـاـیه ـمـاـل ی ـهـای ـبـزرگ و ـسـرـم اروپا ـحـول ـمـحـور کمپاـن

اضمحالل سیستم رفاه اجتماعی و بخش دولتی مخالف اند.         
در ـسوی دیگر جـهان نـیز ـناـظرشکل گـیری پایه ـهای ـجدی یک پـیـمان
ـقدرـتـمـند ـمـنطـقه ای که ـبالـقوه ـتوان اـیـسـتادگی در ـمـقابل امپرـیاـلـیـسم آـمریکا
را دارد، ـهـسـتـیم.  در ـماه ـهای اـخـیر روـسیه و چـین ـمواـفـقـتـناـمه ـهای ـمتـعددی
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ا ـشـصـتـمـین ـسالگرد ـنـهـضت دـموکراـتیک و ـمـلی 21 آذر اـمـسال ـبراـبر اـست ـب
اـیـجان، یکی از ـجـنـبش ـهای ـبرـجـسـته و ـحق ـطـلـباـنه ـمردم اـیران در ـقرن ـبـیـسـتم آذرـب
نک ی. اـی م ـمـل ـت یک و رـفع ـس ـوکراـت ی ـبه آزادی، ـحـقـوق دـم ـاـب در راه دـست ـی
ر و ا پـی ـته ـت رد گرـف اـیجـان، از زن و ـم ردم آذرـب ـشـصت سـال از آن روزی که ـم
اـتی دـموکراـتیک، که در آن ـبـیش از اـبـقه ـخود در اـنـتـخاـب ا ـشرکت ـبی ـس ـجوان، ـب
دو و ـنـیم ـمـیـلـیون ـنـفر دارـنده ـحق رای ـشرکت کردـند، و ـنـماـیـندگان «کنگره ـمـلی

آذربایجان» را در روز 21 آذرماه 1324 برگزیدند، می گذرد. 
ی «کنگره ـمـلی آذرـبـاـیـجـان» در اـین روز آـغـاز ـبه کار کرد و پس از ـمـدـت
دگان اـیـن اـسـیس کرد. ـنـم اـیـجان» ـت ام «ـحـکوـمت ـمـلی آذرـب ا ـن ار ـب دوـلت ـخودـمـخـت
واـفق رکزی در ـتهـران ـت نگان حکوـمت ـم مـاـی ا ـن دار ـب ار در دـی دوـلت خـودـمـخـت
نـوان یک دوـلت کردنـد که دوـلت آذربـاـیجـان از سـوی دوـلت مـرکزی ـبه ـع
ز ـبه اـمضـاء ـی ـبه ـن دات دو جـاـن ود و ـتـعـه اـخـته ـش ار ـمـلی ـبه رـسـمـیت ـشـن خـودـمـخـت
ی ـیـد. ـهـدف از تـشکـیل حکوـمت ـمـل ـنـدگی دو ـطـرف رـس ـمـاـی ـیـات ـهـای ـن ـه
آذرـباـیـجان اـجرای اـصالـحات ـمـترـقی و حق ـطـلـباـنه و از ـجمـله پاـیان دادن به عـقب
ـماـندگی اـقـتـصادی - اـجـتـماـعی، رفع ـتـبـعـیض و ـسـتم مـلی ـبـخـشی از ـمردم ـمیـهن ـما
اـنی، ـبه ـش ای درـخ وـفـقـیت ـه اه خـود ـبه ـم ات کوـت ول ـحـی ود. اـین ـجـنـبش در ـط ـب

خصوص در عرصه های، حقوق زنان، فرهنگی و آموزشی، دست یافت.

* آغاز خیزشی مردمی با اهدافی ملی و دموکراتیک
ار ـش ـت ا اـن ان ـب اـیـج رات آذرـب وـک رـقه دـم اـسـیس ـف ور 1324، ـت رـی ارـیخ 12 ـشـه در ـت
اـنی ـساده ا زـب اـنه ـبه اـخـتـصار و ـب اـنـیه ـیی، در ـشـهر ـتـبرـیز، اـعالم گردـید. در اـین ـبـی ـبـی
اـهداف اـصـلی ـفرـقه دـموـکرات آذرـباـیـجان ـبـیان ـمی ـشود. ـمـهم ـترـین ـخواـسـته ـهای

ذکر شده در این بیانیه به شرح زیر است:
1- حق تدریس زبان مادری در کنار زبان رسمی فارسی در مدارس. 

2- تشکیل انجمن ایالتی آذربایجان. 
3- افزایش تعداد نمایندگان آذربایجان در مجلس شورای ملی. و

4- اختصاص 75% از درآمد آذربایجان برای مصارف ایالتی در خود
آذربایجان. 

ان ـش ا از اـین ـجـنـبه اـهـمـیت دارد که ـن ادآوری آن ـه اره ـبه اـین اـهداف و ـی اـش
اـسی ان ـسـی اـلـف ران و ـمـخ ردم اـی ان ـقـسم ـخورده ـم رـخالف ادـعای دـشـمـن ـمی دـهد ـب
ا ـبرچـسب زدن و اـتـهاـمات ـحـقوق ـمـلی ـخـلق ـها، که از ـهـمان آـغاز ـقـصد داـشـتـند ـب
ا ـخواـسـته ـهای گـمراه کـنـنده ـیی ـهم چون «ـتـجزـیه ـطـلـبی» اـین ـجـنـبش ـمردـمی را ـب
ده آن که ا و اـهداف اـعالم ـش واـسـته ـه د. اـین ـخ ار کـنـن اـنی و ـمـلی آن ـبی اـعـتـب ـس اـن
حول چهار محور اعالم شده بود، حکایت از مبارزه ای اصولی در جهت کسب

حقوق دموکراتیک و انسانی می کند.
ا وـجود ـتـحریکات و ـسنگ اـندازی دـشـمن دـیری نپاـئـید که ـبـخش وـسـیـعی ـب
از زـحـمتکـشان، ـبه ویژه دـهـقاـنان اـین ـخـطه در کـنار روـشـنفکران و ـقـشرـهای ـمـیاـنی
رـقه دـموکرات ده، ـحول ـخواـسـته ـهای اـعالم ـشده ـبه دور ـف رـهای ـعـم ازار ـشـه و ـب
اـنی اـیـج ان آذرـب رـم ان ـقـه د ـبه ـنـقش زـن اـی ان ـب د. در اـین ـمـی دـن ان گرد آـم اـیـج آذرـب
راـنه ـخود اداـمه ارزه دـلـی االـنه ـبه ـمـب ا ـبه آـخر ـفـع ا ـت رـصه ـه اره کرد که در ـهـمه ـع اـش

دادند. 

* دست آوردها و موفقیت های جنبش 21 آذر
ان» که درواـقع حکم اـیـج د، «کنگره ـمـلی آذرـب اره ـش اال اـش ان که در ـب ـهمچـن
ـیـزش ـمـردـمی و ی آذرـبـاـیـجـان را داـشت پس از یک ـخ ـت ـمـجلـس ـمـلی و اـیـاـل
ر در پای ون ـنـف وکراـتیک، که در آن ـبـیش از دو و ـنـیم ـمـیـلـی اـتی کاـمالً دـم اـب ـتـخ اـن
راـخواـنده ـشد. ـمـتـعاـقب ـتشکـیل اـین دـند، ـف اـن ـصـندوق ـهای رای ـحـضور ـبه ـهم رـس

کنگره ـمردـمی و دـموکراـتیک، حکوـمت
ر د ـجـعـف اـست ـسـی ان، ـبه رـی اـیـج ـمـلی آذرـب
دـیـمی و ای ـق ـست ـه وـنـی ـشه وری، از کـم پـی
بـارز که سـال هـای دراز از ـتی ـم ـصـی ـشـخ
ـعـمر ـخود را ـبه ـعـنوان زـنداـنی ـسـیاـسی در
ود، رده ـب ر ـب ـس اه ـب ای رضـا ـش اه چال ـه ـسـی
ان اـیـج شکل گرـفت. حکوـمت ـمـلی آذرـب
ا ـخواـست و اراده اکـثرـیت ـقرـیب ـبه که ـب
اد ـنهـاده شـد ـبه یک ـی ـن اـتفـاق آذری هـا ـب
ی و قــاً مــردـم مــی ســری اـصالحــات ـع

دموکراتیک دست زد. 
صـادی، ـت دگی اـق ر ـعـقب مـاـن ـبه ـب ـغـل
ار رـفع ـسـتم رـهنگی در کـن اـعی و ـف ـم اـجـت

ار ـمی رـفت. در اـین چارچوب  از ـجـمـله ـشـم ده اـین ـجـنـبش ـب داف ـعـم ـمـلی از اـه
می توان، به اختصار، به مسایل زیر اشاره کرد: 

* در زـمـیـنه ـحل ـمـساـله زـمـین ـبه ـنـفع دـهـقاـنان ـتـهـیدـست و ـمـحروم، اـصالـحات
را از ـطرـیق ـتـقـسـیم ود زـی اـنه و اـنـقالـبی ـب ارـضی ـصورت گرـفت که اـقداـمی ـشـجاـع
ون ـی ـیـل زرگ، ـبـیش از یک ـم الکان ـب ـتـعـلق ـبه حکوـمت و ـم ـصه ـم ای خـاـل زـمـین ـه

خانوار صاحب زمین شدند. 
د دـی ای ـج اـنه ـه دازی کارـخ ا و ـهم چـنـین راه اـن اده ـه ا و ـج ازی راه ـه ازـس * ـب

تولیدی از فعالیت های حکومت خود مختار بود. 
* در زـمـیـنه ـفرـهنگ و آـموزش اـقداـمات چـشمگـیری ـماـنـند ـتاـسـیس داـنشگاه،
ـبازگـشاـیی ـمدارس، آـموزش زـبان ـمادری در کـنار زـبان ـفارسی، کارزار ـمـبارزه ـبا
ـبـیـسوادی ـبه یژه ـتالش ـبرای رـیـشه کن کردن ـبـیـسوادی در ـمـیان دـهـقاـنان و زـنان ـبه

اجراء در آمد.
ا و اـمه ـه ار روزـن ـش ـت ات ـمـثل اـن وـع ـطـب وـسـعه ـم و، ـت دازی رادـی اد و راه اـن * اـیـج
مـجالت و ـبوـجود آـمدن و خـلق ادـبـیات ـمردـمی، ـبـنـیاد ـنـهادن «اداره ـهـنرـهای زـیـبا»
اـتر و ـسـیـنـما، ـبه وـجود آـمدن ـنـهادـهاـیی چون ـتشکـیل ارکـسـتر ـموـسـیـقی، اـیـجاد ـتـئ
ره از وکراـتیک و ـغـی ای ـصـنـفی و دـم ان و اـنـجـمن ـه ـب ران و ادـی اـع ای ـش اـنـجـمن ـه
ان، آن ـهم در اـیـج ار آذرـب ودـمـخـت ای حکوـمت ـمـلی و ـخ رـین دـست آوردـه ـمـهم ـت
ـمدت ـبـسـیار کوـتاه ـمـحـسوب ـمی ـشود که ـهـنوز ـهم در ـخاـطره ـها زـنده اـست. ـهـمه
اـین اـصالـحات ـمـترـقی ـمرـبوط ـمی ـشد ـبه ـتالش ـبـخـشی از ـمردم ـقـهرـمان اـیران در
دگی، و رـفع اـن روـمـیت، ـعـقب ـم ر ـمـح دن ـب ره ـش رای چـی ور که ـب گوـشه ای از کـش
ـسـتم ـهای ـطـبـقاـتی و ـمـلی ـصورت ـمی گرـفت. ـشـماری از اـین اـقداـمات ـمردـمی از
اـنـند ـحق اـنـتـخاب ردان، ـم ار ـم ان در کـن راـبری زـن ـجـمـله رـعاـیت ـحـقوق اـنـساـنی و ـب
کردن و انتـخاب شدن، خود در جاـمعه آن روزی ایران بدعتی ـبود. امری که در
رای ـشـقی ـب رـم داـشت ـبه ـس اـبـقه ـن ران پـیش از اـین ـس ای اـی ارزات ـخـلق ـه ارـیخ ـمـب ـت
د کرد که در ـجـنـبش اکـی وان ـبه درـسـتی ـت دـیل ـشد. درواـقع، ـمی ـت ان ـتـب اـیی زـن رـه
مـلی و ـمردـمی آذرـبایـجان، زـنان دوـشا دوش ـمردان در ـهـمه ـعرصه ـهای اـجـتـماـعی
ان، د. اـین ـمـهم، ـیـعـنی ـحـضور پُررنگ زـن ر داـشـتـن اپذـی ال و ـخـستگی ـن ـشرکت ـفـع
وکراـتیک ـجـنـبش 21 آذر، ـبه ردـمی و دـم ده درـجه رـشد و ـخـصـلت ـم ان دـهـن ـش ـن
ـحـساب ـمی آـید. ـنـتایج ـمـثـبت اـین ـنوع اـقداـمات ـمـترـقی ـتنـها در آذرـباـیـجان ـمـحدود
اکم را ـبه اع ـح د و ارـتـج ده ـش ران ـشـنـی ر اـی راـس ات در ـس داـم د. ـطـنـین اـین اـق اـن ـم ـن

وحشت انداخت.
ی که در ـبـاال ـبـدان اـشـاره ـشـد، ـبـعـد از ـمه دـست آوردـهـاـی ـهـرچـنـد که ـه
ـسرکوب ـخوـنـین ـجـنـبش ـمـلی آذرـبایـجان، ـبا اـسـتـفاده از ـنـیروی ـنـظاـمی و ـبا تکـیه ـبر

شصتمین سالگرد قیام تاریخی 21 آذر
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ادامه 21 آذرماه ....
ازپس ر آن گذاـشـته و ـب ان ـب ـطه پاـی دی ـنـق ارت و ـتجـاوزات و ـتـع ـقـتل و ـغ
ـنه ـخـود ـبه چراغ ـی ن زـم ـاـیـجـان در اـی ـته ـشـد اـمـا ـتـجـرـبه ـمـردم آذرـب گرـف
راهـنماـیی برای ـساـیر جنـبش ـهای اجتـماعی و ـمردمی، نه ـتنها در آذرـبایـجان
ـمه اـین دـست آوردـهـا از ـبـدـیل گردـیـد. ـه ن، ـت ـیـه ـبلکه در ـسـاـیـر ـنـقـاط ـم

افتخارات پر ارج تاریخ مبارزات مردم ایران محسوب می شود.

* سرکوب خونین جنبش 21 آذر و فرجام آن
ان وی، از ـهـم ارـجی رژـیم پـهـل ان ـخ اـب اه و ارـب وری ـش اـت حکوـمت دیکـت
ـشـرـفت ـنه آن و پـی ـتـرش داـم ش، از گـس ـب ـن ـتـدای ـبه وـجـود آـمـدن اـین ـج اـب
ـشرو، آن ـهم در روـهای پـی ردم و ـنـی رـقی آن ـبه دـست ـخود ـم اـصالـحات ـمـت
دکه اـین ا از اـین ـبـیم داـشـتـن د. آن ـه راس داـشـتـن ـیـهن، ـه اک ـم ـبـخـشی از ـخ
ای اـطق و ـخـلق ـه ر ـمـن اـی رد و ـبه ـس اـفـته، پا بگـی رش ـی د گـسـت واـن ـنـهـضت ـمی ـت
اـنه اـنه و آزادی ـخواـه ارزات ـحق ـطـلـب ا ـمـب وـند ـب ا در پـی دیگر ـسراـیت کـند و ـی
وکراـتیک و ـمـلی وان ـبه ـجـنـبش دـم ـیـنه ـمی ـت د (در اـین زـم داً ـعـمل کـن ـمـتـح
کردستان، تـحت نام ـجمهوری مـهاـباد، به رهـبری قاضی ـمحمد، اـشاره کرد
اـفت). ان ـتـحـقق ـی اـیـج اـهی از ـجـنـبش آذرـب ار کوـت ـسـی اـنی ـب اـصـله زـم ا ـف که ـب
ارـتـجاع داـخـلی و ـخارـجی، ـبر اـین نکـته آگاه ـبود که اگر ـجـلوی رـشد اـین
ـشـود، اگر ـبه سـرکوب ـته ـن ش ـتـرـقی خـواهـاـنه، ـمـلی و مـردـمی گرـف ـنـب ـج
ـخواـسـته ـهای دـموکراـتیک و ـبازپس گـیری دـست آوردـهای آن اـقدام نکـند،
ـبه زودی ـمردم ـسراـسر اـیران ـمـشـترکاً و در پـیوـند ـبا ـهم، چـنـین ـتـحوالـتی را
م ی ـتـوانــست ـبه پاـیـان کار رژـی ی که ـم ـنـد کرد. ـحـرکـت ـبه ـخـواـه ـطـاـل ـم
ای رژـیم دگوـه د. ـبه ـهـمـین دـلـیل ـبـلـن اـم اـنـج ـی دان ـب اـن اه و ـخ ردـمی ـش ضـدـم
اـسـتـبدادی ـبا ـبراه اـنداـخـتن ـجنگ ـتـبـلیـغاـتی و رواـنی، ـمذـبوـحانه ـسـعی کردـند
ن ی»، «وـط ـب مچون: «ـتـجـزـیه ـطـل ـیـفی ـه ـا وارد آوردن اـتـهـاـمـات ـسـخ که ـب
ـنه را ـبـرای ـی یــست، زـم ـیـده ـن ن دـست که ـبـر کـسی پوـش ـفـروـشی» و از اـی
وع د. نکـته ـمـهم اـین اـست که اـین ـن راـهم آورـن اـمی ـف ـظ ـسـتـقـیم ـن ات ـم داـم اـق
اتهاـمات به بخشی از ـمردم میهن ما و ـنیروهای ـسیاسی که آن هم ـخواستی
ـجز تـحوالت بـنـیادی، رـشد و شکوـفایی ـمردم ـنداشتـند، ـتوسط کـساـنی تبـلیغ
ـمی ـشد که ـخود ـمیـهن ـما و ـمـنابع ـسرـشار آن را دودـسـتی به امپرـیالـیسم ـبرای
ـساـلـیان دراز ـفروخـته ـبودـند. و ـخود از کارگزاران ـسـیاـست ـهای امپرـیاـلـیسـتی
م ود که رژـی ات ـب ـث ـب ـش اکاری هـا و ـت ا اـین رـی د. ـب ودـن ـطـقه ـب ـن ران و ـم در اـی
ا ـسـتی، ـب ـی اـل ای امپرـی ورـه اـیت کـش ر ـحـم ر چـت اه زـی ـسـته ـش وری و واـب اـت دیکـت
اـخـتن اـمه ـهاـیی ـمـبـنی ـبر ـبه رـسـمـیت ـشـن زـیرپا ـنـهادان کـلـیه ـتـعـهدات و ـتواـفق ـن
ا رارداد آن پـیش از اـین ـب اـیجـان، که ـق ار آذرـب ودـمـخـت حکوـمت ـمـلی و ـخ
اـمی ـظ ای ـن روـه ـی زام ـن ود، ـبه اـع ده ـب ـسـته ـش رکزی ـب دگان حکوـمت ـم اـیـن ـم ـن
رای «ـنجـات اـیجـان ـنه ـب دادی ـبه آذرـب ـب شکرکـشی رژـیم اـسـت دام کرد.  ـل اـق
ا ـقـتل اـیـجان» ـبلکه ـبرای ـنـجات رژـیم اـسـتـبدادی ـسازـمان دـهی ـشد و ـب آذرـب
دـهان ارـتـشی اـن رـم اـفت. ـف ان ـی ردم اـین ـخـطه پاـی اـنه ـم ام و ـسرکوب وـحـشـی ـع
اـعزام ـشده به مـنطقه دـسـتور داـشـتـند که ـهرگونه ـصدای ـمـخالـفی را در ـنـطفه
اکی از کـشـتن ـن وـل ای ـه اـیت ـه شکرکـشی ـجـن ان  اـین ـل رـی د. در ـج ـخـفه کـنـن
ـمردم ـبی گـناه، اـعدام ـمـبارزان و مـقاوـمت کـنـندگان گرـفـته ـتا ـتـجاوز ـبه ـجان
اـیـجان ردم، ـبه ـقـصد درـهم شکـسـتن روـحـیه ـخـلق آدرـب وال ـم اـموس و اـم و ـن
بکار ـصورت گرـفت. داـمـنه اـین ـتـجاوزات ددـمـنـشاـنه ـبه ـنـحوی ـبود که ـحـتا
وـلـیت داـشت گزارـشی ـسـئ اـضی داگالس، که ـم ریکا ـق ده دوـلت آـم ـن اـی ـم ـن
ـبرای دوـلت ـمـتـبوع ـخود ـتـهـیه کـند، ـضـمن ـسـفری ـبه ـمـنـطـقه در ـبـخش ـهاـیی
ـیـر ـخـود، آـثـار ش اـیـران در مــس ـمـله ـنـوـشت: «ارـت از گزارش ـخـود از ـج
د، ـبه ان را آـتش زدـن اـن ای گذاـشـته اـست. رـیش دـهـق رـج ار ـب ـسـی وـنت ـب ـش ـخ
ـناـموس زـنان و دـخـتران ـتـجاوز کردـند، ـخاـنه ـها را ـبه ـغارت ـبردـند، دام ـها را
اـیـجاـنی ـهای ـبی گـناه اـست. چوـبه ـهای دار و دزدـیدـند... زـندان ـمـمـلو از آذرـب
ا چـنـین اـیـجاـنی ـبه ـم رـقرار اـست... ـبرای ـنـموـنه یک دـهـقان پـیر آذرـب اـعدام ـب
وز وادث جگرـس ار اـین ـح د، آـث ال کردـن ا را پاـیـم ـثـیت ـم ال و ـحـی گـفت: ـم

ــــرگز از ـه
ـخــــاـطــــر
اـیـجاـنی  آذرـب
ـــا زدوده ـه
ــد ــواـه ـخ ـن
ن ـد...» اـی ـش
ـــول ل ـق ـق ـن
آن هـــم از
زـبـــان یک
ـده و ـن ـاـی ـم ـن
مــــامــــور
ـــی ــــم رـس
ـــــــت دوـل

آـمریکا ـنـموـنه  و ـشاـهد گوـیاـیی اـست از ـجـناـیاـتی که در ـجرـیان ـیورش ـنـظاـمی رژـیم
د، ال ـبه درازا کـشـی ر آن ـفـقط یک ـس ارـیـخی 21 آذر، که ـعـم ر ـضد ـجـنـبش ـت اه ـب ـش
ـصورت گرفت.  ـبا اـین وجود ـباـید گفت که ـتاـثـیر این خـیزش ـمردمی ـبرای دسـتـیابی
اـند. ـیورش ـبه رـجا ـم ـبه ـحـقوق دـموکراـتیک و ـمـلی ـبه ـعـنوان ـسرـمـشـقی ـهم چـنان پاـب
ـجـنـبش آزادی ـخواـهاـنه ـمردم آذرـباـیـجان، ـحـمله و ـسرکوب ـجـنـبش مـلی کردـسـتان را
ـبه دـنـبال داـشت. پس از چـندی ـتوـطـئه ـغـیرـقاـنوـنی کردن ـحزب ـتوده اـیران ـبه ـعـنوان
ر ا ـقـلع و ـقـمع کردن ـه ا ـب د، ـت دـهی کردـن اـن ازـم ان را ـس اـمی زـحـمتکـش رـین ـح رـت پیگـی

مخالفی رژیم استبدادی وابسته بتواند به حیات خود ادامه دهد.

* تبلیغات مسموم ارتجاع داخلی و امپریالیسم
ات ـبـلـیـغ ا ـت راه ـب ای آن ـهـم ادـه وی و ـنـه اع داـخـلی در ـهـئـیت حکوـمت پـهـل ارـتـج
اـست هـای ضـد مـردـمی و ضـد ـی ـیه ـس وـج رای ـت ان دراز ـب ـی ی، ـطی سـاـل ـسـت ـی اـل امپرـی
اـنی ـس وق اـن ال کردن ـحـق ر پاـیـم اکـمـیت ـمتکی ـب رای اداـمه ـح ود و ـب وکراـتیک ـخ دـم
ای اـنـقالـبی در ام ـه ـی ارزات و ـق د که ـمـب ر اـین داـشـتـن ـشه ـسـعی ـب ران، ـهـمـی ای اـی ـخـلق ـه
ا ا ـب د. آن ـه د، انکار کـنـن ودـن وردار ـب رـخ ردـمی ـب ران را، که از پایگاـهی ـم ر اـی راـس ـس
ـتـبـلیـغات ـمـسـموم ـخود ـهـمواره تالش کرده اـند که اـین گوـنه ـخـیزش ـها و ـجـنـبش ـها را
وده و دف اـین ـب د. ـه اـیـن ـم رـفی ـن ارـجی» ـمـع واـمل ـخ ان و «ـع اـخـته و پرداـخـته ـبیگاـن ـس
ـهـست که ـبا زدن ـبرچـسب و اـتـهام ـهرـنوع ـمـبارزه و ـصدای ـحق ـخواـهی را ـسرکوب
و ـخـفه کـنـند. اـمری که ـمـتاـسـفاـنه چـندـین ـنـسل اـست که ـما در ـتارـیخ ـمـعاـصر اـیران ـبا
وه ورد و ـشـی رـخ ا کاـفی اـست که ـبه ـب ـنـه ر ـت ـظ ات اـین ـن رای اـثـب ـسـتـیم. ـب رو ـه آن روـب
اـبی ـسـبت ـبه ارزـی ران ـن ردم اـی وق ـم ان اـصـلی ـحـق ـسی» ارـتجـاع و دـشـمـن وـی ارـیخ ـن «ـت
د اـنـن ای ـمـلی ـم ر ـجـنـبش ـه اـی ان و ـبه  ـتـبع آن ـس اـیـج ام ـخـلق آذرـب اـیی ـمـثل ـقـی ـجـنـبش ـه
ـجمـهوری مـهاـباد در کردـسـتان و دیگر نـهـضت ـهای اـجـتـماـعی در ـسراـسر اـیران اـشاره
ار کردن ـجـنـبش ـمـلی و رای ـبی اـعـتـب ازی» ـب ارـیخ ـس ان ـتـحرـیف و «ـت کرد. در اـین ـمـی
ـمـده ای را اـشـغـال کرده اـست. در اـین راه دمکراـتیک ـمـردم آذرـبـاـیـجـان ـجـای ـع
ا اـین وـجود ـخروارـها کاـغذ ـسـیاه کرده اـند، اـنواع کـتاب ـها ـبه چاپ رـساـندـند. وـلی ـب
ـنـتواـنـسـتدـند اـثرات ـمـثـبت پیکارـهای ـخـلق ـهای اـیران را در ـتارـیخ ـجـنـبش ـهای ـمردـمی
ای دمکراـتیک و واـسـته ـه ـشه در ـخ ارزات رـی را اـین ـمـب د. زـی زداـیـن ارـیخ ـب از ـصـفـحه ـت
ـیـان گراـمی داـشت ی ـخـلق ـهـای ـمـحـروم کـشـور ـمـا دارد. در اـین ـم ـسـاـن ـحـقـوق اـن
ـساـلروزـهاـیی ـماـنـند ـقـیام ـتاریـخی ـمردم آذرـبایـجان ـبرای ادامه ـمـبارزه و ـتـعـمـیق آن در
پس زدن و ـطرد اـسـتـبداد ـجای ویژه ای دارد. ـخوـشـبـخـتاـنه ـباـید گـفت که ـما در ـحال
ـته از اـنـقالب ـبـارزات گذـش ـتی در ـیـادکرد از ـتـارـیخ ـم ـب ـث ـحـاـضـر ـبـا پدـیـده ـهـای ـم
ـیـام 21 آذر در ـمـله ـق ـیـام ـهـای ـمـردـمی از ـج ـته ـتـا ـبـزرگداـشت ـق مــشـروـطـیت گرـف
د آن را ارج اـی م، که ـب ـی ـت ـس رو ـه ان روـب ـت ار کردـس اـیجـان و ـجـنـبش خـودـمـخـت آذرـب
گذاـشت. اگر ـتا دـیروز ـحزب ـما در دـفاع از اـین گوـنه ـجـنـبش ـها ـمـنـفرد و ـتـنـها ـبود و
رـخوردـهای ا ـب ا ـب روز وـلی ـم رار داـشت، اـم اگون ـق ام ـهای گوـن ـهـمواره در ـمـظان اـتـه
واـقع ـبـیـناـنه و روـشنگری روـبرو ـهـسـتـیم که آن را رویکرد ـمـثـبت ـنـیروـها و عالـقه ـمـندان
اـسـبت ا در روزـهای اـخـیر ـبه ـمـن رای ـنـموـنه ـم اـمـید. ـب وان ـن ا ـمی ـت ـبه اـین گوـنه ـنـهـضت ـه
طـاـلب گونـاگوـنی در ـیم که ـم ـت ـس یـام تـارـیـخی 21 آذر مـا شـاهـد ـه سـال گـشت ـق
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داـشت اـین ـنـهـضت و رای پاـس د و ـب ا، ـمـجالت ـمـخـتـلف ـبه چاپ ـمی رـس اـمه ـه روزـن
گراـمی داـشت ـیاد ـقرـباـنـیان ـسـمـیـنارـها و ـمراـسـمی ـبرگزار ـمی گردد. اـین یک پدـیده
ا اـست. ارـیخ ـمعـاصـر کشـور ـم ـثـبت ـت ود از حـوادث ـمـهم و ـم ادـب ـثـبت در راه ـی ـم
ام زـنی ـبه ای اـتـه وه ـه ا و ـشـی رچـسب ـه ـتـیـجه گرـفت که آن ـهـمه ـب وان ـن راـین ـمی ـت اـب ـن ـب
ـقـصد دور کردن اـحزاب و ـنـیروـهای ـسـیاـسی در دـفاع از ـمـبارزات ـبرـحق ـمردم، از
ـجاـنب ارـتـجاع آب در ـهاون ـساـئـیدن ـبوده اـست. به زـبان دیگر دـشـمـنان ـمردم ـنه ـبا
ـنسل کـشی ـتواـنسـتـند، ـخواـسته ـهای ـبرحق ـمردم را یک ـبار ـبرای ـهـمـیشه ـناـبود کـنـند
د، ـصـفـحات درـخـشان وـفق ـشدـن ام زـنی ـم وه ـهای ـتـحرـیف و دروغ و اـتـه ا ـشـی و ـنه ـب
ـمـبارزات ـمـحروـمـین را از ـصـحـنه ـتارـیخ ـجـنـبش ـهای ـغرورانگـیز ـمردم ـسراـسر اـیران
ـحذف کـنـند. اـین ـمـبارزه ـهمچـنان در رژـیم کـنوـنی ـنـیز ادامه دارد و ـتا زـمان دـست
ـته هـای عـادالـنه اداـمه خـواهـد ـمـله ـتـحـقق ـحقـوق و خـواـس ـتن ـبه آزادی از ـج یـاـف

داشت.

ای وکراـتیک ـخـلق ـه ای ـمـلی و دـم ران و ـجـنـبش ـه وده اـی * ـحزب ـت
ایران

ـحزب ـتوده اـیران اوـلـین ـحزب ـسـیاـسی کـشور اـست که ـبر پایه درک درـست
ا ـتـحـلـیل ـعـلـمی از وجـود ـمـلـیت هـای ـیـهـنی، ـب اـفع ـمـلی و ـم ـن از اوضـاع جـاـمـعه و ـم
گوـناگون در چارچوب کـشور واـحد اـیران، از ـهـمان آـغاز به دـفاع از ـحـقوق مـلی
و اـنـساـنی آن ـها ـبرـخاـست و در اـین راه ـبا اراـیه ـطرح ـها و ـبرـناـمه ـهای ـخود دـست ـبه
ا که ا آن ـج وده اـست. ـت ارزه ـسرـسـخت و ـمـصـمم ـب ا در اـین ـمـب ارزه زد. ـحزب ـم ـمـب
دشمـنان و مـخاـلـفان سـیاسی ـحزب ـتوده اـیران در اـین ارتـباط اـنواع اتـهاـمات ـناروا و
ـنادرـست را به ـما زده اـند. ـهرچـند که در نگاه اول اـین تـهـمت ـهای و ـبرـخورد ـهای
ـناـشاـیـست ـمی ـتواـند ـبه ـعـنوان مـقابـله ـسـیاـسی  ـبا ـحزب ـما ارزـیاـبی ـشود وـلی درواقع
ا ـحـقوق ـبرـحق ـمـلـیت ـهای گوـناگون اـین ـنـشان دـهـنده ـمـخاـلـفت ـجدی اـین ـنـیروـها ـب
ی ـدگاـه ـور دـی ـرداـشت از آـبــشـخ ن ـب ن اـست که اـی ـران اـست. روـش ـاکن اـی ـس
ا رـفع رگاه ـحزب ـم ـظ د. از ـن ذـیه ـمی کـن اـست اداـمه ـسـتم ـمـلی ـتـغ ـسـتی و ـسـی ـنـی ووـی ـش
ری از ـحقـوق دمـوکراـتیک و درواـقع ـبخــشی از اپذـی ـسـتم ـمـلی ـبخـش جـداـیی ـن
ـحـقوق ـبـشر اـست که ـباـید ـبرای ـحـصول و اـجرای کامل آن ـمـبارزه کرد. ـحزب ـما
ـدی از ـان، ـبه شکل ـج ـان زـم ـم ـود که در ـه ـور ـب ی کـش ـاـس ـی ـروی ـس ـی ن ـن ـی اوـل
اـیـجان و کردـسـتان ـبه دـفاع پرداـخت و ـبا ـتوـجه ـبه ـجـمـهوری ـهای ـخودـمـخـتار آذرـب
اـمه رـن اری را در ـب راـیط کـشور و ـتـنوع ـخـلق ـهای ـساکن آن، ـخواـست ـخودـمـخـت ـش
ـمـبارزاـتی ـخود گـنـجاـند. ـحزب ـما اـفـتـخار ـمی کـند که ـبـسـیاری از اـعـضای ـخود در
ـار ـت ـمـهـوری ـهـای ـخـودـمـخ ـاع از ـج ن ـحـقی ـجـان ـخـود را در دـف ـی ـاع از چـن دـف
اـیـجان و کردـسـتان ـفدا کردـند. ـحزب ـتوده اـیران اکـنون ده ـها ـسال اـست که آذرـب
اور ـمردـمی، ـمـبارزه ـمی کـند. درـست ـبه ـهـمـین ـخاـطر اـست که ـحزب ـبر پاـیه اـین ـب
ـتوده اـیران در ـسـند ـبرـناـمه ای ـخود، که در پـنـجـمـین کنگره ـحزب در ـمـهرـماه ـسال
ری کرده اـست: ـیـجه گـی ـت سـأـله ـمـلی چـنـین ـن ـنه ـم ـی د، در زـم 1382 ـبه ـتصـوـیب رـسـی
اگون (فـارس هـا، ـمـله ـکه در آن ـخـلق هـاى گوـن راـل ـی ـث شـورى اـست ـک «ایـران ـک
د، و دگی ـمى ـکـنـن ا) زـن رـکـمن ـه ا و ـت ا، ـعرب ـه و چ ـه ا، ـبـل ردـه ا، ـک اـنى ـه اـیـج آذرـب
ر اـین، زون ـب د. اـف ـسـتـن ود ـه وم ویژه ـخ ان، آداب و آـئـین و رـس رزـمـین، زـب داراى ـس
اقلیت هاى مذهـبى در سراسر کشور، به ـصورت پراکنده، زندگی مى ـکنند. رشته
ى ا ـط د. آـنـه د ـمى زـن وـن ا را ـبه ـهم پـی ور ـم اى ـمـخـتـلف ـکـش اگوـنی ـخـلق ـه اى گوـن ـه
ـسده ـهاى ـمـتـمادى ـتارـیخ و ـسرـنوـشت ـمـشـترـکى داـشـته و دـست در دـست ـهم، در
اـبداع و ایـجاد ـفرـهنگ  غـنى ـکـشورـما ـبا هم ـهمـکارى ـکرده اـند، و در راه اـستقالل

و آزادى میهن مشترک خویش، دوشادوش هم، فداکارى کرده اند.
حزب توده اـیران طرفدار براـبرى کامل حقوق کلیه خلق هاى اـیران و اقلیت ها و
ـخواـهان اـتـحاد داوـطـلـباـنه آـنـها در چارچوب ـمـیـهن واـحد، و ـبر پاـیه ـحـفظ ـتـماـمـیت
ارـضى اـیران، اـست. ـبر اـین اـساس، ـحزب ـتوده اـیران، ـطرـفدار ـسرـسـخت اـسـتـقرار
ـین ـی ران در ـتـع اى اـی اـمل ـخـلق ـه أـمـین ـحق ـک ران و ـت درال در اـی ـیک ـحکـوـمت ـف
ـسرـنوـشت ـخوـیش، و ـهم چـنـین ـشـناـساـیى ـحق اـقـلـیت ـهاى  ـمذـهـبى ـساـکن اـیران از
رـخوردار ـشدن از ـکـلـیه اـیى و ـجز آن در ـب ى، ـکـلـیـمى، ـبـه ـشـت ـسـیـحى، زرـت ـجـمـله: ـم

حـقوق ـمـلى، اـجـتـماـعى و ـفرـهنگی اـست.» (ـبرـنامه ـحزب ـتوده اـیران، ـمـصوبادامه 21 آذرماه ....
کنگره پنجم - (کنگره ارانی)، مهرماه 1382)

ـارـیخ و ـته از ـت ی شــصت ـسـال گذـش ـا در ـط ی ـحـزب ـم ـاع اـصـوـل دـف
دـست آوردـهای ـقـیام ـتارـیـخی 21 آذر رـیـشه در اـین درک و ـضرورت دارد
ـتـرک در راه کـسب ـش ـبـارزه ـم که ـخـلق ـهـای گوـنـاگون اـیـران ـعالوه ـبـر ـم
آزادی، اـسـتـقالل و ـعداـلت اـجـتـماـعی که وـجه ـمـشـترک ـهـمه ـمردم اـیران در
مـبارزه ـبا استـبداد اـست، دارای ـخواسـته ـها ملی و دـموکراـتیکی نـیز ـهسـتـند که
اـید در ـساـیه ـمـبارزه واـحد در ـجـهت اـجرای اـین ـحـقوق و ـتـحـقق آن ـتالش ـب
ـشان اه ـخود، ـن اـیـجان در ـطول ـعـمر کوـت ار آذرـب ورزـید. حکوـمت ـخود ـمـخـت
وان ـبه ا ـمی ـت سـاـنی آن ـه وق اـن اق ـحـق رای اـحـق ردم و ـب ر ـم ا تکـیه ـب داد که ـب
د در راه اـی وان و ـب اـفت. ـمی ـت ای ـمـخـتـلف دـست ـی ـنه ـه ـی اـیی در زـم روزی ـه پـی
اـسـته و پیکار کرد. ـجـنـبش رـخ ارزه ـب اع از ـمـحروـمـین و زـحـمتکـشان ـبه ـمـب دـف
21 آذر و حکوـمت مـلی آذرـبایـجان ـبی شک یکی از ـنـمونه ـهای ـبرـجـسـته در
اـمه ـمـبارزات ـخـلق ـهای اـیران راه رـهاـیی از ـظـلم و ـسـتم ـمـلی اـست و در کارـن

جای ویژه ای دارد. 
اـیـجان در ـشـصت ـسال پـیش ـبراـفروـخـتـند، آـتـشی که ـمردم ـقـهرـمان آذرـب
ی ـبه آزادی، ـتـحـقق ـاـب ـی ـت ـواـست دـس ـان ـشـعـله  ور اـست. ـخ مچـن ـروز ـه اـم
اـعی، ادی، اـجـتـم اـتی، اـقـتـص رگوـنه ـسـتم ـطـبـق اـنه و رـفع ـه ای ـحق ـطـلـب ان ـه آرـم
ـفرـهنگی و نـفی ـسـتم ـمـضاعف ـمـلی، اـمروز ـهم ـهمچـنان در دـسـتور کار ـمردم
ن رای ـتـحـقق اـی رار دارد. ـب رـقی و ـمـلی آن ـق ـت روهـای ـم ـی ران و ـن سـراسـر اـی
آرـمان ـها ـباـید از ـتـجارب گذـشته آـموـخت و در رزـمی ـمشـترک و هـمه ـجاـنبه
ـبا اـسـتـبداد و ـهرگونه ظـلم و ـسـتم ـمـبارزه کرد. اـین اـمر وـظـیـفه اـصـلی و ـجدی
ارزه درـسی ـب ـستگی در ـم اد و ـهـب ارز اـست. اـتـح ـب واه و ـم ای آزادی ـخ روـه ـی ـن

است که جنبش و قیام تاریخی 21 آذر به ما می آموزد.
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اـیـندگی وـلی ـفـقـیه در ـمورد ـنوع ـهمکاری سپاه و ـمـجـلس گـفت، اـسی ـنـم اداره ـسـی
اوردـهای ـنـظام و اـنـقالب اـسالـمی اـمورـیت سپاه که ـهـمان ـحـفظ دـسـت در راـسـتای ـم
دگان ـن اـی ـم ات ـمـخـتـلف ـبه ـن وضـوـع ـیم راـجع ـبه ـم زوم ـمی داـن ا خـود را ـمـل اـست ـم
ـای ن ـبه اصــطالح کمک ـه م.»   وی سپس اـی ـی ی کـن ـاـس ـن ـمـجـلـس کمک کارـش
ر ـشـمرد :  «اـعالم ـنـظر در ـخـصوص الـیـحه اراـیه ـخدـمات ـبه اـسی را چـنـین ـب کارـشـن
اـیـثارگران ، ـبازنگری آـیـین ـناـمه اـنـضـباـطی، پیگـیری الـیـحه ـعـضوـیت سپاه در ـسـتاد
اـنون وزارت اـطالـعات، رـقـبه، الـیـحه اـلـحاق ـمواردی ـبه ـق ـحوادث و ـسواـنح ـغـیر ـمـت
اـمه اـسـن اـسی اـس د کارـشـن ـسـته ای، ـنـق ز ـه اـبی ـبه ـفن آوری ـصـلح آـمـی رح دـست ـی ـط
رح وری اـسالـمی ـبه آن ، ـط ری ـبـین اـلـمـلـلی الـهه و الـیـحه اـلـحاق ـجـمـه وان کـیـف دـی
پروتکل ـهای چـهار ـجاـنبه ژـنو، ـطرح در ـخـصوص اـستـفـساریه ـبـند 2 ـماده 28 ـقاـنون
ر روی 900 طـرح و الـیـحه کشـوری و شـوراهـای ـشهـر و...  در ـمـجمـوع سپاه ـب

لشگری کار کارشناسی نموده و مستندات قانونی ارایه کرده است.»
ـهـماـنـطور که ـمـشاـهده ـمی ـشود ، اـین ـبه ـمـعـنای ـحـضور سپاه در کـلـیه ـعرـصه ـهای

قانون گذاری و اجرایی کشور است.
ران و دـی ان ـهمـاـیش ـم ده سپاه، در جـرـی اـن رـم ود رـحـیم ـصفـوی، ـف ـب ـبی ـجـهت ـن
ـشان ـساـخت : «اـمروز اه، ـخاـطر ـن ارـیخ 21 آذر ـم والن زن ـشاـغل در سپاه، ـبه ـت ـمـسـئ
ده و دوـلت اد ـش وای ـسه گاـنه اـیـج ان ـق وـبی ـمـی اـهنگی ـخ ام و ـهـم ـسـج وـحدت و اـن
ـجدـید و ـنـمایـندگان ـمجـلس به رفع مـحروـمیت ـها تالش ـمی کنـند.» به ـموازات این
اـبـقه ار سپاه پاـسداران را ـبه ـنـحوی ـبی ـس ا که وزن و اـعـتـب ا و گزـیـنش ـه اـنـتـصاب ـه
ده، ـسرکوب و اـمه دـقـیق و کاـمال ـحـساب ـش رـن د، ـب زاـیش ـمی دـه اکـمـیت اـف در ـح
تـحـمـیل و اـخـتـناق و ـیا ـبه ـعـبارـتی ـبرـقراری سکوت گورـسـتاـنی ـبر کـشور ـبا ـجدـیت
ا اـسب ـب ار ـمـتـن ـش اـست ـتـحـمـیل ـف ـسـته اـصـلی اـین ـسـی ا ـه ور و ـی ود . ـمـح ال ـمی ـش دـنـب
اره داـمات ـمـخـتـلف اـش د ـبه اـق اـی ـطه ـب وـسـته اـست. در اـین راـب ا ـبه شکل پـی راـیط اـم ـش

کرد. 
ـنـخـست، ـمـهار و ـسرکوب ـجـنـبش کارگری ـمـیـهن ـما ، در اوـلوـیت ـقرار دارد.
ده اـن ـش رکرـسی وزارت کار ـن اـمه ـمـشـخص ـب رـن ا ـب ان ـب ـجـهرـمی، که از ـشورای نگـهـب
تـراـضی ش اـع ایـد ـجـنـب ردکه ـطی کوتـاه مـدت ـب اـسـتی را پـیش ـمی ـب ـی شـده، ـس
اـبود ـسازد. در اـین راـسـتا زـحـمتکـشان را ـسرکوب و ـنـطـفه ـتشکل ـهای ـمـسـتـقل را ـن
ای اح ـه ـبـته ـجـن دـمت رژـیم (اـل اـنه کارگر که در ـخ اـیی چون ـخ ـحـتی ـبه ـتشکل ـه
ام جـاـمـعه شکـلی ـبه ـن ـنه ـت ـی ود. در اـین زـم ز رـحم ـنـمی ـش ـی ـست، ـن وده و ـه دیگر) ـب
اـسالـمی کارگران ـمورد ـحـماـیت ـقرار گرـفـته و از ـهرـطرف ـتـقوـیت ـمی ـشود. یکی
از گرداـنـندگان ـخاـنه کارگر در ـمورد ـفـعاـلـیت اـین ـتشکل که ـسر نخ آن ـبه سپاه و
اه، گـفت: ارـیخ 20 آذر ـم ا در ـت ـن رگزاری اـیـل ود، ـبه ـخـب ازار ـخـتم ـمی ـش ـسـیج و ـب ـب
ـاد اـخالل در ی در اـیـج ی کارگران، ـسـع ـای اـسالـم ـوراـه ـون ـش ی در کاـن ـرـخ « ـب
شکل جـاـمـعه اـسالـمی د، در ـحـقـیـقت ـت ـن ـت ون عـاـلی داـش ات کاـن ـتخـاـب رگزاری اـن ـب
ای دـه رـفـن اده از ـت ا اـسـتـف ار دوـلت ، ـب اـخـت ر ـس وـجه ـبه ـتـغـیـی ا ـت کارگران ـمی ـخواـهد ـب
اـنه ـتشکل ـهای ـصـنـفی کارگری را ـبه ـسود ـخود ـمـنـحرف ـسـیاـسی ـجرـیان ـبی ـطرـف
ـسازد .... اـقداـمات اخـیر زنگ ـخـطری ـبرای وزارت کار اـست، زـیرا اـین وزارت و
اـفرـجام ا ـتـحریک ـعده ای انگـشت ـشـمار، اـخالل ـن وزـیر کار ـجدـید ـسـعی دارـند ـب

دیگری در خصوص جریان های کارگری انجام دهند.»
پس از زـحـمتکـشان، ـجـنـبش داـنـشـجوـیی و ـفـعاالن اـین ـجـنـبش تـحت ـفـشار و تـهدـید
و ارـعاب ـقرار گرـفـته اـند. در آـسـتاـنه 16 آذر ـماه، روز داـنـشـجو، وزارت اـطالـعات
دوـلت اـحـمدی نژاد، که ـتوـسط اژه ای از ـطراـحان ـقـتل ـهای زـنـجـیره ای اداره ـمی
وـیی را ـبه راه ـشـج االن داـن د ـفـع دـی ای ـتـلـفـنی و ـتـه وـیـنی از اـحضـارـه وج ـن ود، ـم ـش
ر اـمل اـعضـای دـفـت وج ـش ای ـهمگاـنی، اـین ـم اـنه ـه داـخـته اـست.  ـبه گزارش رـس اـن
تحکـیم وـحدت و ـساـیر ـفـعاالن ـمـستـقل ـبوده و داـنـشـجوـیان را ـبا ـتـلـفن و ـبه ـصورت
ازـجوـیی ـطوالـنی اـخـته اـحـضار ـمی کـنـند و ـمورد ـب اـشـن ـشـفاـهی ـبه ـمراکز و اـماکن ـن

ا د، ـب رـن رار ـمی گـی ازـجوـیی ـق ورد ـب ـشـجوـیی که ـم االن داـن رار ـمی دـهـند. ـفـع ـق
رد ، د و در ـصورت ـتـم ـسـتـن وران ـه اـم ا ـم زم ـبه ـهمکاری ـب د ـمـل دـی ار و ـتـه ـش ـف

خانواده و بستگان آنها تهدید می شوند.
ـهمچـنـین ـباـید در اـین ـمورد به ـطرح ـمـصـباح ـیزدی و اـنـجـمن حـجـتیه در زـمـینه
اـسالـمی کردن داـنشگاه ـها اـشاره کرد که مکـمل دیگر ـبـخش ـهای ـسـیاـست
ا وزـیر ـبـهداـشت دوـلت ارـتـجاع زـبان ـبه آـنـهاـست. ـمـصـباح ـیزدی در دـیدار ـب
ول ار ـتـح واـسـت اً ـخ ود و رـسـم رـهنگی گـش اـلی اـنـقالب ـف ورای ـع اد از ـش ـتـق اـن
ا ـصراـحت ـیاد آور داـنشگاه ـها و اـسالـمی ـشدن آن گردـید. ـمـصـباح ـیزدی ـب
گردـید: «ـباـید ـبه ـمـقوـله اـسالـمی ـشدن داـنشگاه ـها ـبـهاء داد و ـباـید رـفـتار ـهـمه
اق ورد اـتـف اـیل ـم ـس د در ـم راـجع ـتـقـلـی وای ـم ارکان حکوـمت اـسالـمی ـطـبق ـفـت
آـنان ـباـشد. در راـسـتای اـسالـمی کردن داـنشگاه ـها، دوـلت اـحـمدی نژاد گام
نـخـست را ـبا اـنـتـصاب یک روـحاـنی ـبه ـنام ـعـمـید زـنـجاـنی ـبه رـیاـست داـنشگاه
ـتـهران ـبرداـشـته اـست. اـین اـنـتـصاب ـبه مـعـنای ـهـمان ـحرکت ـبه ـسـمت اسالـمی

کردن دانشگاه ها مطابق طرح مصباح یزدی است. 
اـمه نگاران و ـنوـیـسـندگان ـبه ـشدت در کـنار داـنـشـجوـیان، روـشـنفکران، روزـن
ـمورد تـهدـید ـقرار گرـفـته اـند. اـحـضار گـسـترده روزـناـمه نگاران در ـهـفـته ـهای
اـخـیر، در راـسـتای ـسـیاـست ـتـحـمـیل سکوت و ـسرکوب آزادی ـها ، پیگـیراـنه
ـنـهـا گروـهی از ـته اـست. ـعالوه ـبـر اـی از ـسـوی وزارت اـطالـعـات اداـمه ـیـاـف
ـشـخـصـیت ـهای ـمیـهن دوـست واـبـسـته ـبه ـنـیروـهای ـمـلی و ـطـیف ـنـیروـهای ـمـلی
ـته و رار گرـف شـار ـق ر ـف اگون زـی ر ـبه اشکال گوـن د روز اـخـی مـذـهـبی در چـن
رـخی ا ـب ای اـمـنـیـتی ـب وردـه رـخ د، از ـجـمـله در اـین ـخـصوص ـب ده اـن د ـش دـی ـتـه
سـال اه اـم ذـهـبی در اواـسط آذر ـم ای ـمـلی  ـم روـه ـی ای ـطـیف ـن ـشـخـصـیت ـه

است.
ده ، ارـتـجاع پایگاه ـخود در دـفـمـند و ـحـساب ـش اـست ـه ا اـین ـسـی ان ـب زـم ـهـم
اـتی را ـتحکـیم ـمی اـسی و ارگان ـهای ـتـبـلـیـغ واـضع کـلـیدی ـسـی ـحاکـمـیت و ـم
کـند. اـنـتـصاب اـحـمد ـخاـتـمی، از روـحاـنـیون ـتاریک اـندـیش و ـمردم ـسـتـیز،که
در ـتوـطته ـهای ـمـتـعدد ـبرـضد ـجـنـبش ـمردـمی، در ـسال ـهای اـخـیر اـیـفای ـنـقش
کرده است، به عـنوان اـمام جمعه ـتهران، گاـمی مهم از ـسوی باـندـهای واپس
ا، ـمـحـسوب ـمی ـشود. وـقـعـیت آـنـه گرا در ـتـصاـحب کاـمل ـقدرت و ـتـثـبـیت ـم
اـین ـحرکت ـمی ـتواـند به ـمـعـنای آـغاز تـغـیـیرات گـسـترده اـماـمان ـجمـعه ـسراـسر
اد ـیم، ـسـت داـن اـست که ـب وع در آن ـج وـض ور ـتـلـقی گردد. اـهـمـیت اـین ـم کـش
ـبرگزاری ـنـماز ـجـمـعه در ـسراـسر کـشور ، ـتشکـلی ـبا ـنـفوذ اـست که 15 ـهزار
نـفر از ـنـیروـهای تـعـلـیم ـیاـفته ـطـیف ذوب در والـیت را ـسازـماـندـهی کرده، که
اـین ـتـعداد در 510 ـسـتاد در ـنـقاط ـمـخـتـلف ـحـضور ـجدی دارـند، و اـین یک

ارگان تبلیغاتی پر اهمیت و کارآمد تلقی می شود.
ان ازـم رکت ـس ا ـح روـه دد اـین ـنـی ای ـمـتـع اس گزارش ـه ر اـس ـهمچـنـین ـب
از کرده اـند. رگان آـغ رل کاـمل ـمـجـلس ـخـب رای ـحـضور و کـنـت اـفـته ـیی را ـب ـی
اح ـصـب وـسط ـم ـشی» ـخـمـیـنی، که ـت وزـشی و پژوـه ـسه آـم وـس دی پـیش «ـم چـن
اـهنگی و وان «ـهـم ا ـعـن ار روزه ـیی را ـب اـیش چـه ود، ـهـم زدی اداره ـمی ـش ـی
ـهـمدـلی ـنـیروـهای اـنـقالب در ـموـضوع اـنتـخاـبات ـخـبرگان و ـبررـسی ـعـملکرد
زدی، یکی از اح ـی ـصـب اـیش ـم رگزار کرد. در اـین ـهـم ری»   ـب رگان رـهـب ـخـب
راـنی کردـند. ر کـیـهان ـسـخـن ان و ـشرـیـعـتـمداری ـسردـبـی اـعـضای ـشورای نگـهـب
ـهمچـنـین اـحـمد ـخاـتـمی، که اکـنون اـمام ـجـمـعه ـتـهران و در ـعـین ـحال ـعـضو
ـبـرگزاری ـیـاـسی ـخ س ـس ـبـرگان اـست ـبه ـسـروـی س ـخ ـسه ـمـجـل ـی ـیـات رـی ـه
اه، ـیادآور ـشد: «در اـین دوره ارـیخ 14 آذر ـم ا، در ـت داـنـشـجوـیان اـیران  اـیـسـن
ـسـبت ـبه ری ـمـهم شـده اـست واحـزاب ـن رگان رـهـب ات ـمـجـلس ـخـب ـتخـاـب اـن
ـمـباـحث آن ـحـساس ـشده اـند ... ـلذا از آن اـسـتـقـبال ـمی کـنـیم ... »  اـین ـمـسأـله
ـظـرـیه پردازان سپاه پاـسـداران، در ـتـا ـبه آن پاـیه ـجـدی اـست که یکی از ـن
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ـتارـیخ 14 آذر ـماه، در ـجـمع داـنـشـجوـیان داـنشگاه ـهای ـمـشـهد و ـبـسـیج داـنـشـجوـیی
ای وراـه ری و ـش رگان رـهـب ات ـمـجـلس ـخـب اـب ـتـخ د اـعالم داـشت :  «اـن ـشـه شگاه ـم داـن

اسالمی شهرها در سال آینده سرنوشت دولت جدید را رقم خواهد زد .»
اـست داـخـلی رژـیم والـیت ـفـقـیه و دوـلت ان ـسـی رـصه خـارـجی که اداـمه ـهـم در ـع
ا ر ـب اـی ارـهای ـبی پاـیه و ـمـغ راـجوـیی و ـشـع اـج اـست ـم ـجدـید آن ـتـلـقی ـمی ـشود، ـسـی
ان رـی د ـج رای زدو ـبـن اـنی و ـتالش ـب ذاکرات پـنـه ا و ـم ورـه اـن ار ـم اـفع ـمـلی در کـن ـمـن

دارد.
پایگاه ـخـبری آـفـتاب ـبه ـتارـیخ 15 آذر ـماه ـنوـشت: « ـبرـخی از رـساـنه ـهای ـغرـبی از
اـنه ـبـین اـیران و ـغرب و ـمـخـصوـصاً آـمریکا ـخـبر داده آـغاز دوره دیپـلـماـسی ـمـحرـم
اـنه در ـمـقـطع کـنوـنی اـین ـحـسن ـبزرگ را اـند، گـفـته ـمی ـشود که دیپـلـماـسی ـمـحرـم
دارد که رهبران دولت های ایران و آمریکا با مشکل افکار عمومی داخلی خود،

مواجه نباشند.»
روز نت ـخـبری ـبازـتاب، واـبسته ـبه مـحـسن رـضاـیی و مـحافل اـمنـیتی سپاه پاـسداران،
ای ـم ا زـل وری اـسالـمی ـب ای ـجـمـه ات ـه ذاکرات دیپـلـم اره ـم اه در ـب در 22 آذر ـم
مـاـتیک از اـبع دیپـل ـن وـشت :  «ـم ریکا در عـراق، ـن ده آـم ـن مـاـی ر و ـن ـی ـیل زاد، ـسـف ـخـل
اظهارات صریح وزـیر خارجه ایاالت متحده در ـبرخی جلسات مـحرمانه در زمینه
حل ـمشکل اـیران و آـمریکا ـخـبر ـمی دـهـند.» ـهمـین ـسایت ـخـبری سپس ـمی اـفزاـید:
واـفـقات ـصورت ودن ـت واـنه ـب اـقد پـشـت اـتی و ـف ریکا از ـبی ـثـب اـسی آـم اـبی دیپـلـم « ارزـی
گرـفته ـبا اصالح طـلـبان و ـنـبود ـتـضـمـین ـبرای اـجرای آن از ـنـظر آـمریکا ـباـعث ـشده
اـست ـتا اـیاالت ـمـتـحده ـبه انـجام ـتوافـقات ـبا دوـلت اـصول گرا ـتـماـیل ـبـیـشـتری ـنـشان
دـهد.»  به عبارت دقیق ـتر در پس هیاهوـهای کر کننده تبلـیغاتی که فاـقد هر گونه
پـشـتوانه ای اـست، ارتـجاع ـبا درک ـخـطراـتی که ـمی ـتواـند ـتـشدـید درگـیری ـها در
دراز ـمدت ـحـیات آن را ـتـهدـید کـند، ـمـقدـمات ـمذاکرات و زد و ـبـند ـبا آـمریکا و

انگلستان را دنبال می کند.  
ـسم ـی اـل ای امپرـی واری ـه ره جـوـیی از دـش ران رژـیم ـبه ـبـه د ـس ر ـمی رـس ـظ ـبه ـن
ا آـمریکا و انگـلـیس در ـعراق و اـفـغاـنـسـتان ـبه اـین ـنـتـیـجه رـسـیده اـند که ـمی ـتواـنـند ـب

دست باز تری در عرصه سیاست خارجی، در منطقه، مانور کنند. 
اـیع ـتارـیـخی ـسـخـنان ـتـحریک آـمـیز ـجدـید اـحـمدی نژاد ـبر ـضد اـسراـئـیل و وـق
ـمرـبوط به ـجـناـیت ـفاـشـیـست ـها، که ـعـمدـتاً ـبرای ـمـصرف داـخـلی و ـمـنـحرف کردن
افکار ـعـموـمی از ـبرـناـمه ـهای ـسرکوب گراـنه ای که در ـجرـیان اـست ـصورت ـمی
رار داده اـست. دف ـق ز ـه ـی رب را ـن رد در ـعـین حـال افکار ـعمـوـمی ـجهـان ـع گـی
اـینگونه ـمواضع ـفـقط و فـقط در ـخدـمت ـجنگ اـفروزی و داـمن زدن به آـتش کـینه
ـجوـیی در ـمـنـطـقه اـست و ـنـیروـهای ـماوراء راـست از آن ـبـهره ـمی ـبرـند. اـین ـموـضع
گـیری ـها ـهـماـنـطور که ـقـبالً ـنـیز ـتاکـید کرده اـیم ـنـمی ـتواـند ـتـنـها ـموضع گـیری یک
راـئـیل ، ان اـحـمدی نژاد در ـخـصوص اـس اـشد. پس از ـسـخـن ـشده ـب رد و ـحـساب ـن ـف
ـتی ـبـازـتـاب، در ـتـارـیخ 19 آذر ـمـاه، ـطی گزارـشی ـیـاد آور ـشـد: ـتـرـن ـن پایگاه اـی
ران در ـجـهان اـسالم ، اـین اـسی اـی ارات اـحـمدی نژاد و ـفرـصت ـطالـیی دیپـلـم «اـظـه
رـصـتی ا ن اـسالم ....... ـف اکم در ـجـه ال ـح ازش و اـنـفـع راـیط ـس ری در ـش وـضع گـی ـم
طالـیی ـبرای ـجـمـهوری اسالـمی ـبرای ـبه دـست گـیری اـبتکار ـعمل در ـجـهان اسالم
ـبه ـشـمار ـمی رود.»  نکـته اـساـسی در اـین ـتـحـلـیل ـهـمان ـمـسأـله گرـفـتن «اـبتکار ـعـمل

در جهان اسالم» و یا به عبارت دیگر تحریکات ماجراجویانه در منطقه است.
روزـناـمه کـیـهان ـنـیز در ـیادداـشت روز ـخود، ـبه ـتارـیخ 20 آذر ـماه، از ـسـیاـست
ـضد مـلی دوـلت احـمدی نژاد و ـموـضع گـیری ـهای تـنش زا و ـبسـیار ـخـطر ـناک آن
با ـنام   «هـجوم فرـصت ها»   ـنام برده و ـنوشت: «ـقضیه آن هنگام ـجالب می ـشود که
د ردـی وری اـست که، ـبی ـت ون سکان دار کـش ول گرا اکـن دـقت کـنـیم ، دوـلت اـص
ان دیگری در ر زـم اـنش ـبـیش از ـه ـطـقه ای اـست و دـشـمـن ـن زرگ ـم درت ـب یک ـق

ـطول تاریخ ـخود به این محـتاج اـند که به رویارویی با آنـها برنـخیزـند .... اینادامه  سیاست های خطرناک نظامیان ...
وضعی بی بدیل و در نوع خود یک فرصت تاریخ است.»

ـیـقت اـست که شـانگر اـین ـحـق تـوـجه ـبه اـین دیـدگاه مـاوراء ارـتجـاـعی ، ـن
چگوـنه ارـتـجاع ـحاکم ـبا ـسرـنوـشت و آـیـنده ـمـیـهن و ـمردم ـبازی ـمی کـنـند و
اـفع آـنی و آـتی آن وـقـعـیت کـشور و ـمـن اـقد اـهـمـیت اـست ـم ا ـف آنچه ـبرای آـنـه

است. 
رـتـجـعان ان و ـم اـمـی ـمـجـموـعه ـسـیاـست ـهای اـتـخاذ ـشده از ـسوی حکوـمت ـنـظ
اـخـته ای ـجدی روـبه رو ـس واری ـه ا دـش ا را ـب ردـمی ـمـیـهن ـم اکم ـجـنـبش ـم ـح
اـست. ـهـمان ـطور که اـسـناد ـنـشـست اـخـیر کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـما ـنـیز اـشاره
رـخی از اـصالح ـشـنـیی ـب ـمـلی، سکوت و ـعـقب ـن ار ـبی ـع کرده اـست در کـن
ـطـلـبان حکوـمـتی و ـهمچـنـین ـسازـمان ـنـیاـفتگی گردان ـهای اـجـتـماـعی ـجـنـبش،
ا ـعوام اـمه ـیی ـحـساب ـشده ـسرکوب  و در ـعـین ـحال ـب رـن ا ـب ارـتـجاع ـحاکم ـب
اٌ ـمـحروـمان ـجاـمـعه را ـهدف ـقرار داده اـست اوـضاع را ـفرـیـبی ـهای که ـعـمدـت
برای تثبیت حاکمیت نظامیان و رهبری سپاه پاسداران بر میهن ما آماده می

کند. 
ام ـشده اـید ـبه اـین ـتـصور ـخـطرـناک دچار ـشد که ـحرکت ـهای اـنـج ـنـب
تنها ـمواضع ناـبخردانه این ـیا آن مرتجع ـمتحجر اـست. همه نـشانه ها همچـنان
رکت ان داد حکاـیت از ـح ـش وری ـنـهم ـن اـست ـجـمـه ات رـی اـب ـتـخ د اـن که روـن
دـقیق و ـسازـمان ـیاـفـته ـنـظاـمـیان و ـنـیروـهای ـسـیاـسی - اـقـتـصادی  واـبـسته ـبه آـنان
اع اکـمـیت ارـتـج ده ـیـعـنی ـتـثـبـیت ـطوالـنی ـمدت ـح ـبه ـسـمت ـهدف ـتـعـیـین ـش
ا ـتـحوالت چـشمگـیر دوران ـنـخـست اـیـسه اوـضاع کـنوـنی ـب اـست. اـشاره و ـمـق
انـقالب، از ـسوی کـساـنی ـماـنـند ـمـصـباح ـیزدی ـنـشانگر ابـعاد ـتوـطئه و ـخـطرات

جدی است که جنبش را تهدید می کند.  
اره ـضرورت ـحرکت ـمـشـترک ـهـمه اه ـهای اـخـیر ـبه کرات درـب ا در ـم ـم
د أکـی وـطـئه ـهای ارـتـجاع ـت ا ـت اـبـله ـب رای ـمـق واه ـب رـقی و آزادی ـخ روـهای ـمـت ـنـی
کرده اـیم. ـحزب ـما در ـنـشـست اـخـیر کـمـیـته ـمرکزی ـضـمن اـشاره ـبه ـحوادث
ش بـا آن روـبه روـست ـنـب یـر کشـور و دشـواری هـاـیی که ـج مـاه هـای اـخ
ا اره کرد که: «ـبـحث اـیـجاد اـئـتالف، اـتـحاد ـهای ـموـقت و ـی ـهمچـنـین اـش
پاـیدار، ـبدون ـتوجه به ـنـیازـهای ـجامعه، ـسطح رـشد ـنـیروـهای اـجـتـماـعی
وـجه ـبه ـصـحـنه پر دون ـت ا، و ـب اـفتگی آـنـه ان ـی ازـم اـسی و ـسـطح ـس - ـسـی
ـتـنش و ـمـتـحول ـسـیاـسی کـشور امکان پذـیر ـنـیـست. ـحزب ـما ـهمچـنان
دگان ـن مـاـی ا ـن ـتـه اگون در اـن اـسی گوـن ـی ای ـس روـه ـی اد دارد که، ـن ـتـق اـع
اـفع ازـتاب ـمـن د که ـب اـعی ـمـخـتـلف اـن ـشرـهای اـجـتـم اـسی ـطـبـقات و ـق ـسـی
ا ـشـناـخت اـبراـین، ـب آـنان در اـین ـسـیاـست ـها اـجـتـناب ـناپذـیر اـست، و ـبـن
رـین اـید زـمـیـنه ـعـیـنی و ـعـمـلی اـتـحاد ـحول وـسـیع ـت اـتی ـب اـفع ـطـبـق اـین ـمـن
ـخواـست ـها را پدـید آورد.  ـبـحث ایـجاد ـجـبهه وـسـیع ـنـیروـهای ـمردـمی
ا آن گروه اـفع اـین ـی ـن أـمـین ـم ای ـتنگ ـت د در چارچوب ـه واـن ـنـمی ـت
ات رورـی د. از ـض رکت کـن ات ـح اـب ـتـخ ورده در اـن اـسی شکـست ـخ ـسـی
د واـن ـت د ـب اـی داـقـلی اـست که ـب اـسی ـح اـمه ـسـی رـن چـنـین ـجـبـهه ـیی یک ـب
انگر ـخواـست وـسـیع ـترـین ـقـشرـهای ـجاـمـعه ـما ـبرای ـتـحـقق آزادی و ـبـی

عدالت اجتماعی باشد. » (به نقل از «نامه مردم»، شماره 727)
در  چـنـین اوـضاـعی، یگاـنه پاسخ ـمـناـسب ـنـیروـهای ـمیـهن دوـست، ـمـلی و
اـسی اـمه ـسـی رـن واـفق روی یک ـب اـسب، ـت اکـتیک ـهای ـمـن ـترـقی ـخواه، اـتـخاذ ـت
اـفـته ان ـی ازـم دارک ـحرکت ـس ا ارـتـجاع و ـت اـبـله ـب رای ـمـق داـقل ـب ارزاـتی ـح ـمـب
ـتوده ـها اـست. ـمـبارزه ـبرای ـمـتوقف کردن و درـهم شکـسـتن ـبرـنامه ـهاـیی که
ارـتـجاع و ـخـصوـصاً ـتاریک اـندـیـشان و ـنـظاـمـیان ـبرای ـطوالـنی ـمدت ـتدارک

دیده اند نبردی دشوار است که جنبش را برای آن باید آماده کرد.

شماره 12728    پنج شنبه 1 دی  ماه 1384



ری ـظ ای ـن ر و ـبـحث ـه ـظ ادل ـن ـب اـتی ـت د. ـهمچـنـین، اـهـمـیت ـحـی د کردـن أکـی د ـت اـش ـب
دربارۀ وضعیت امروزی سوسیالیسم نیز مورد توجه قرار گرفت.

ا را گام وان آـنـه د که ـمی ـت ز اراـیه ـش ـی ددی ـن ای ـمـتـع رح ـه در اـین اـجالس ـط
ـسـتی ـ ـی وـن زاب کـم رک اـح ـشـت ـستگی و ـعـمل ـم رش ـهـمـب ـثـبـتی در راه گـسـت ای ـم ـه

کارگری دانست. در این زمینه از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـمـله ی؛ از ـج ـیـهن پرـست کوـبـاـی ـتـرک ـبـرای آزاد ـسـازی 5 ـم * کارزار مــش
ـسازـمان دـهی ـبازدـید  از زـندان ـهای آـمریکا ـتوـسط ـهـیـئـتی ـمـتشکل از ـنـماـیـندگان

پارلمانی، فعاالن سندیکایی و دیگر شخصیت های اجتماعی.
زاب ای اـح ـستگی ـمـتشکل از اـعـض دگی ـهـمـب اـیـن ـم ای ـن ادن ـهـیـئت ـه رـسـت * ـف
شرکت کـننده، به کوبا و ونزوئال. حـمایت فعال از همۀ ابتکارها و اـقدام هایی که
ـبر ـضد ـمواـفـقـتـناـمۀ ـتـجارت آزاد در ـقارۀ آـمریکا ـمـطرح و اـنـجام ـمی ـشوـند. ـبـسـیج
اـیی و ـبرای ـتـحوـیل «ـلوـیی کارـیل» ـبه وـنزوـئال [ـلوـیی پوـسادا کارـیل، ـتـبـعـیدی کوـب
ـترورـیـست ـتـحت ـتعـقـیب در وـنزوـئال به جُـرم ـبـمب گذاری و ـسرنگون کردن یک
اـیی در ـسال 1976 اـست، که ـبارـها از آـمریکا ـتـقاـضای ـهواپـیـمای ـمـساـفرـبری کوـب

پناهندگی کرده است].
اـنی اروپا؛ ورای پارـلـم ـسـتی ـش وـنـی ۀ ـضد کـم اـم ـطـعـن ر ـضد ـق ـشـترک ـب دام ـم * اـق
رات در اـه ـظ ان دـهی ـت ازـم رک، ـجـمع آوری اـمضـا و ـس ـشـت ای ـم ـیه ـه اـن ـی صـدور ـب

کشورهای شرکت کننده در اجالس.
اـلـیـسم ـمـعاـصر ـبه * ـسازـمان دـهی کارزاری پـیراـمون اـصاـلت و ـحـقاـنـیت ـسوـسـی

مناسبت نودمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در سال 2007.
یکاری، ر، ـب رضـد ـفـق اه ـمه 2006، ـب ـشن اول ـم دازی کارزاری در ـج * راه اـن
أـمـین ـسـتم ـت رای اـصالح ـسـی اـعت کار، و ـب زاـیش ـس ای دـسـته ـجـمـعی، اـف راج ـه اـخ
اری و ـت ر ضـد طـرح هـای ـتعـدـیل سـاـخ مـاـعی و ـحـفظ ـحقـوق کارگران؛ ـب ـت اـج
ای دـهی ـه و ـب رای ـلـغ اـنی و ـب انک ـجـه دوق ـبـین اـلـمـلـلی پول و ـب ای ـصـن اـست ـه ـسـی

خارجی کشورهای به اصطالح جهان سوم.
یــست در کـشـورـهـای ی آـمـوزگاران و پژوهـش گران کـمـوـن ـمـاـی * گردـه
راتژی ر «اـسـت أـثـی اـیه داری و ـت رـم ار ـس اـخـت د ـس دـی ر ـتـج أـثـی ررـسی ـت رای ـب اروپاـیی ـب
وـسط ال 2000 ـت ۀ اروپا که در ـس ادـی رای اـتـح راـلی ـب ـیـب وـل وـسـعه ـن ون»   [ـطرح ـت ـسـب ـی ـل
ر آـموزش و پرورش. کار ـسـبون ـبه ـتـصوـیب رـسـید]  ـب ـشورای اروپا در ـنـشـست ـلـی
ان راـمون ـموـضوع اـشاـعۀ اـیدـئوـلوژی و ارزش ـهای کـموـنـیـسـتی در ـمـی ـمـشـترک پـی

جوانان و جنبه های مختلف کاربرد اینترنت.
ـطالح اقـدامـات «ضـد * ـبه راه انـدازی یک کارزار اروپاـیی بـر ضـد ـبه اـص
ـترورـیـسـتی» اـتـحادـیۀ اروپا. پـشـتـیـباـنی از ـفـعاـلـیت ـهای ـحزب کـموـنـیـست ـفـنالـند در

جریان برگزاری نشست سران اتحادیۀ اروپا در آن کشور.
ای ضـد روـه ـی ـست و دیگر ـن وـنـی زاب کـم ۀ پیگرد اـح اـل ـس ر ـبه ـم وـجه پیگـی * ـت
اکـمه و وـنـیـست» ، ـمـح وان «ـحزب کـم وـنی کردن ـعـن اـن رـق ـسـتی، از ـجـمـله ـغـی اـلـی امپرـی
اگون ای گوـن رـقی، و شکل ـه ای ـمـت روـه ا و دیگر ـنـی وـنـیـست ـه داـنی کردن کـم زـن
پیگرد و تحت مراقبت گرفتن این نیروها. تشکیل یک گروه کاری برای بحث و

بررسی این موارد.
ـطـقه ای احـزاب ـن ـست هـای ـم ـش رده در ـن ـت * ـحمـاـیت ـفعـال از شـرکت گـس
ان داده ـمی ازـم ریکای الـتـین ـس اـیی که در آـم اـیی ـه ـست، از ـقـبـیل گردـهـم وـنـی کـم

شود.
ورد ـتحـوالت اروپا و ال در ـم ـست پرـتـغ ـی وـن تکار حـزب کـم اـیت از اـب * ـحـم

اتحادیۀ اروپا در بهار سال آینده.
د ای ـض الکان و ـجـنـبش ـه ۀ ـب ـطـق وـنـیـست ـمـن زاب کـم رگزاری اـجالس اـح * ـب
و، اـت ـسـتی ـن ـی اـل ای امپرـی اـلت ـه ا، و دـخ رزـه ر ـم ر ـضد ـتـغـیـی ر ـب اـلـفـتـب ول ـمـخ ـجنگ ـح

آمریکا و اتحادیۀ اروپا در این منطقه.
* کارزار ـبرای ـبـیرون راـندن ـنـیروـهای اشـغالگر ـخارـجی از ـعراق، ـبرـضد ـناـتو
و پایگاه ـهای نظامی خارجی. حمایت از ابتکار حزب کـمونیست کانادا برای راه
اندازی یک کارزار ـمشترک در ـتابـستان ـسال آیـنده در ونکوور، ودیگر اقداـمات

ابتکاری مشابه.

اـییادامه بیانیه مصوبه هفتمین گردهمایی وکراـتیک ـخـلق کُره و دیگر ـمـلت ـه وری دـم ا ـجـمـه ـستگی ـب * ـهـمـب
وـسـته ـبه ـتجـاوز د و پـی رار دارـن اـنش ـق دـسـت ریکا و ـهـم ورد ـتحـرـیم آـم که ـم

امپریالیستی تهدید می شوند.
* اـقدام ـبرـضد ـطرح « ـخاورـمـیاـنۀ ـبزرگ» . ـهـمـبستگی ـفـعال ـبا ـمردم ـعراق
ـبرای پاـیان دادن به اشـغال و احـیای استـقالل آن کشور. ـهمچنین، ـهمـبستگی
ـبا ـمردم ـلـبـنان و ـسورـیه در ـمـبارزه ـشان ـبرـضد ـفـشار امپرـیاـلـیـسـتی و ـمداـخله در
اـمور داخلی کشورشان. ـمحکوم کردن تهدید امپریاـلیست ها برـضد ایران و
ی، ـحـقـوق ـبـارزه ـشـان ـبـرای ـصـلح، ـتـرـق تگی ـبـا ـمـردم اـیـران در ـم ـس ـب ـم ـه
ای ـصـلح روـه ـی ا ـن ـستگی ـب ـمـب ای ـه اـعی. ارـتـق ـم داـلت اـجـت وکراـتیک و ـع دـم
رار رضـد اـسـتـق ـمـلـلی ـب دام ـبـین اـل رای اـق ـیـین یک روز ـب راـئـیل. ـتـع دوـست اـس
ـتـرک ـش ـئت ـهـای ـم ـی ـین. اـعـزام ـه ـط ـس ـیل در ـفـل ـتـاـنـۀ اـسـراـئ دـیـوار نژادپرـس
ورـیه، ان، ـس ـن ـب ـست، ـبه ـل ـی وـن زاب کـم دگان اـح اـیـن ـم شکل از ـن ـستگی، ـمـت ـهـمـب

فلسطین و اسرائیل.
ـسـتی، و ـی اـل ار امپرـی ـثـم رـضد اـسـت ا ـب رـیـق ردم آـف ا ـم ـستگی ـب د ـهـمـب دـی ـش * ـت
ـست و وـنـی زاب کـم ا اـح رک ـب ـشـت ـستگی و ـعـمل ـم ای ـهمکاری و ـهـمـب ارـتـق

کارگری آفریقا.
ـمـلـلی آـتی در ـسـال 2006 در ـین اـل زـمـان، مکان و ـمـوـضـوع اـجالس ـب
ـنـشـست گروه کاری اـحزاب کارگری ـ کـمونـیـسـتی تـعـیـین و به ـموقع ـمـناـسب

از طریق رسانه ها به اطالع همگان رسانده خواهد شد.

ادامه مسأله ملی و پیوند آن ... 
سـأـله ـمـله در اـین ـم تـان از ـج ارزیـاـبی ویژگی هـا و حکوـمت ـمـلی کردـس
اـشاره دارد ، او ـمی ـنوـیـسد:  «نـهـضت 2 بـهـمن ـمـسأله ـمـلی خـلق کرد اـیران را
اـبـعی از اـین اـسر اـیران وـت اـنـند ـجزـیی از ـنـهـضت اـنـقالـبی و دمکراـسی ـسرـت ـم
نهضت ـمطرح و در چارچوب منافع عمده اـین نهضت حل می کرد (علی
یک و ـوکراـت ـبـش دـم ـن ـا  ـصـفـحه 90).  ـج ـدگاه ـه ـاد و دـی ـن گالویژه ، اـس
ود . در رـشـتی را دارا ـب ز چـنـین ـخـصـلت و ـس ـی ان ـن اـیـج حکوـمت ـمـلی آذرـب
روزی اـنه پـی ای در آـسـت ـیه ـه اـن ـی ـسـتـین  ـب ور 1324 که از ـنـخ رـی ـیه 12 ـشـه اـن ـی ـب
اـمـیت ـم اع از اـسـتـقالل و ـت ود ـبه صـراـحت دـف اـیجـان ـب ارزات ـمـلی آذرـب ـب ـم
ارـضی اـیران ـقـید ـشده ـبود واـین اـمری ـتـصادـفی ـنـبود ، زـیرا ـجـنـبش 21 آذر
ـجزء ـجداـیی ـناپذـیرـجـنـبش اـنـقالـبی و دـموکراـتیک وـقت اـیران ـبود و ـخود
به ـمثابه تکیه گاه آن عمل می کرد . کامیابی و دستاوردـهای آن نیز نتیجه
الگرد ـسال در ـشـصـتـمـین ـس رـقی آن اـست . اـم ـهـمـین ـخـصـلت و ـمـحـتوی ـمـت
اـین ـجـنـبش ـمـلی و ـمردـمی ـتاکـید ـبر اـین ـخـصـلت و ـجوـهره آن اـهـمـیـتی دو
ز ال ـشـصـتـمـین ـسال اـین ـجـنـبش و ـنـی ا در وـضـعـیـتی ـبه اـسـتـقـب دان دارد . ـم چـن
دن ا ـبه روی کار آـم ا ـب ـیـهن ـم ان ـمی روـیم که ـم ـجـنـبش 2 ـبـهـمن کردـسـت
ا ران، ـب رـقی اـی اه و دـشـمن آزادی و ـت ـی ده ارـتجـاع ـس ـن مـاـی اـحمـدی نژاد ـن
اوـضاـعی وـخـیم و پر ـمـخاـطره روـبه رواـست . در اـین ـشراـیط، ـشرط اـصـلی
ری و ـتحکـیم راـس وـیت ـجـنـبش ـس رای رـفع ـسـتم ـمـلی ـتـق ارزه ـب ـب دم ـم و ـمـق
ـموقـعـیت آن در روـیاروـیی ـبا ارتـجاع اـست. اگر ـمـبارزات مـلی به ـحق ـمـلت
وـجه الزم را ـمـیت ـت هـای سـاکن کشـور مـا ـبه اـین نکـته ـمحـوری و پر اـه
ـیل ـبه عـداـلت ش سـراسـری مـردم در راه ـن ـنهـا ـجـنـب نـد ، ـنه ـت بـذول نکـن ـم
اـجـتـماـعی و آزادی بـخـشی  از ـتوان و امکاـنات ـخود را از دـست ـمی دـهد ،
ادر ـبه ـحل ده و ـق اـن اکام ـم ارزات ـخود ـن ـبلکه ـمـلـتـهای ـتـحت ـسـتم ـنـیز در ـمـب
اـیـجان و کردـسـتان ، ـعادالـنه ـمـساـله ـمـلی ـنـخواـهـند ـشد. ـجـنـبش ـمـلی ـمردم آذرـب
ا اـلـیم و ـب ـبـخـشی از ـتارـیخ ـحزب ـما ـنـیز ـبه ـشـمار ـمی آـید ، ـتارـیـخی که ـبه آن ـمی ـب
درس گرـفتن از ـسایه و روـشن ـهای آن ، در راه آزادی ، ـعداـلت اجـتـماـعی و رفع
ـسـتم ـمـلی در چارچوب اـیران ـمـتـحد و یکپارچه ـبه پیکار ـخود ـبا ـعزـمی ـجزم اداـمه

می دهیم .
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ـمیـلـیاردـها اـنـسان را ـموـجب ـشد.  در پی تـخرـیب اتـحاد ـجـماـهـیر ـشوروی ـسوـسـیاـلـیـسـتی، ـسرـمایه ـهمه ـمـنابع
ـخود را ـبرای اـیـجاد یک ـجـهان تک ـقـطـبی ـبر اـساس ـسـلـطه ـمـطـلق آـمریکا و ـمـتـحداـنش، ـبه کار گرـفت.»
ر ـش ر ـب رل کاـمل ـب االت ـمـتـحده در ـصدد کـنـت روز اـی ـتـیـجه گرـفت که «اـم ای روـسـیه ـن وـنـیـست ـه ر کـم رـهـب
است و کل خلق ها را به ـبردگان و بی خانمان ـها مبدل می کند.»  رفیق زـیوگانف در ادامه اشاره کرد
ارـیوی ـمـحـتـمل که «ـحزب کـموـنـیـست ـفدراـسـیون روـسـیه چـندـین ـسال اـست که ـنـسـبت ـبه وـجود ـسه ـسـن
ـبرای تـحوالت آیـنده جـهان ـهـشدار داده اـست: تـحـمیل ـسـیاـست آـمریکا در ـهمه ـعرصه ـها، تـعادل ـمـنافع،
ا ـهرج و ـمرج کاـمل.  اـمروز آشکار اـست که آـمریکا ـهـمه ـجاـنـبه ـبرای اـجرای ـسـنارـیوی اول ـتالش و ـی
ـمی کـند. ـناـتو، ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول، و ـنـهادـهای ـماـلی ـبـین اـلـمـلـلی ـتـحت کـنـترل آـمریکا، ـماـنـند یک
ارـجی ـمی رـضه ـخ ا را در چاه ـق د و ـخـلق ـه ـسـتـن رش ـه ال گـسـت ان در ـح ر ـجـه راـس اـنی در ـس رـط ده ـس ـغ
اـندازـند. ـهاـلـیوود و رـساـنه ـهای آـمریکاـیی ـبـشرـیت را ـمـغزـشوـیی کرده و ـشـیوه زـندگی آـمریکاـیی را ـبه
رای اجـرای ارزه ـب ـب رای تکاـمل آن از ـم ات ـب شـرـیت و اـیجـاد امکاـن د... ـنجـات ـب ا ـتـحـمـیل ـمی کـنـن آـنـه
ا رـسـیدن ـبه اـین اـسی، ـجدا ـشدـنی ـنـیـست.  اـم اـفع اـس ا، ـسـنن و ـمـن رـهنگ ـه ادل ـف ارـیوی دوم، ـیـعـنی ـتـع ـسـن
ـنهـا در یک جـاـمـعه عـادالـنه، در یک جـاـمـعه رـممکن اـست. اـین هـدف ـت ـی اـیه داری ـغ هـدف در سـرـم

سوسیالیستی قابل دستیابی است.» 
راـسر ان ـنـتـیـجه  گـیری کرد که در ـس ارزه در ـنـقاط ـمـخـتـلف ـجـه ررـسی ـمـب ر پاـیه ـب وگاـنف ـب رـفـیق زـی
ده در پی اد ـش ـسـتی، تکان اـیـج ـی وـن ود و ـجـنـبش کـم ده ـمی ـش اـیی از گردش ـبه چپ دـی اـنه ـه ـش ان ـن ـجـه
ـفروپاـشی اتـحاد ـجـماـهـیر ـشوروی ـسوـسـیاـلـیـسـتی و ـمـنع فـعاـلـیت ـحزب کـموـنـیـست اـتـحاد ـشوروی را پـشت

سر گذاشته است.    

خوش بینی تاریخی
ـنـماـیـنده ـحزب کـموـنـیـست کوـبا، رـفیق ـفرـناـندو راـموز د اـسـتوـنز، در ـسـخـنراـنی ـمـهم ـخود در اـجالس
ان دیگری ر زـم روز ـبـیش از ـه اره کرد و گـفت: «اـم ای اـنـقالـبی اـش روـه ـی اد ـن ر اـتـح ودن اـم روری ـب ـبه ـض
ـضرورت دارد که جـهت ـتحـلـیل صـحیح اوـضاع کـنوـنی ـجـهان و ارائه پـیـشنـهاد ـها و اـقدام ـهای ـمشـخص،
ده رـن ارزه اوج گـی ـب اره ـبه ـم وز در اـش اـشـیم.»  رـفـیق راـم ای اـنـقالـبی و چپ ـب روـه ـی وـسـتن ـن د ـبـهم پـی اـه ـش
ـنـیروـهای چپ و ـضد امپرـیاـلـیـست در آـمریکای الـتـین در ـمـقاـبـله ـبا اـثرات ـبـحران اـقـتـصادی، اـجـتـماـعی و
ده، اـبـن راـلی گـفت: «در پاـسخ ـبه اـین ـبـحران ـتـعـمـیق ـی وـلـیـب اـیه داری ـن رـم اـست ـهای ـس اـشی از ـسـی اـسی ـن ـسـی
ـین ریکای الـت وده ای آـم ای ـت ارزه شـده اـست.  ـجـنـبش ـه ـب دی از ـم ریکای الـتـین وارد دوره جـدـی آـم
چـندین پـیروزی چشمگیر داـشته اند.  شکست اـخیر دولت ـبوش در جرـیان گردهـمایی قاره آـمریکا، در
ـماردل پالـتا، ـجاـئی که ـطرح «ـموافـقـتـناـمه ـتـجارت  آزاد ـقاره آـمریکا» ـبا شکـست روـبرو ـشد، یک ـنـموـنه
واـضح از ـتـغـیـیراـتی اـست که در ـقاره ـما در ـحال شکل گـیری اـست.  دوـلت ـهای آـمریکای الـتـین دیگر
اـیی آـنان ـبه اـیراد ـفـشار و واـن ـقادر ـنـیـسـتـند که ـبر واـقـعـیت رـشد ـجـنـبش ـهای ـترـقی ـخواـهاـنه و اـنـقالـبی و ـت

اعمال نفوذ، چشم ببندند.  این امر نقش بزرگی را در اجالس ماردل پالتا بازی کرد.»
اوردـهای اـنـقالب ا پـیـشرـفت و دـسـت ا پس از اراـئه ـتـحـلـیـلی در راـبـطه ـب ـنـماـیـنده ـحزب کـموـنـیـست کوـب
ـبوـلـیواری به رـهـبری پرزـیدـنت ـهوگو چاوز و دورـنـمای اـمـید ـبـخش ادامه اـین پـیـشرـفت ـمـتذکر ـشد: «ـهمه
اـین دـسـتاوردـها، ـبدور از «ـفاـتاـلـیـسم» (ـتـسـلـیم به ـسرـنوـشت ـشدن)، چارچوب ـها و ـنـسخه پیچی ـها، ارزش

و مقام انقالب اجتماعی را به عنوان یک جایگزین تاریخی تائید می کند.» 
اـتی اـب ر و ـمـهم و پـیـشرـفت ـهای اـنـتـخ روزی ـهای چـشمگـی اـمـعی از «پـی وز سپس گزارش ـج رـفـیق راـم
ر پاـیه اـین ـحـضور پر رنگ و رـقی و چپ در چـند ـسال گذـشـته» اراـئه داد و ـمـتذکر ـشد که ـب اـحزاب ـمـت
ای ـحزب وـنه رـفـق د ـنـم اـنـن د و ـحـتی ـم ای چپ ـشرکت ـمی کـنـن وـنـیـست در اـئـتالف ـه اـطع «اـحزاب کـم ـق

کمونیست برزیل در ترکیب  دولت ها شرکت می کنند.» 
زـیم و ـبدون اـمـی رـبـیات گذـشـته را در ـهم ـبـی اـید ـتـماـمی ـتـج ا ـب رـفـیق راـموز در ـنـتـیـجه گـیری گـفت: «ـم
ـست ـی وـن زاب کـم ا اـح اذ کـنـیم.  ـم وژی اـتـخ وـل دـئ اـست و اـی اـجـمی در ـسـی واـضـعی ـتـه د ـم اـی ـهیچ شکی ـب
ردم ا و ـم روـه اـنه ـنـی اـنه ـبه ـش ـشه ـش ا ـهـمـی ـسـتـیم.  ـم اـنه ـه اـن رـم ا و ـقـه اـتی زـیـب رـبـی کارگری وارث گذـشـته و ـتـج
عادی، استثمار شده و مورد تبعیض واقع شده این جهان ایستاده ایم. ما همیشه برای جهانی بهتر مبارزه
اـنی دیگر ـممکن اـست.  ـجـهاـنی که ـجنگ ا ـمـعـتـقدـیم که ـجـه اـیـمان، ـم ر پاـیه ـتوان  آرـمان ـه کرده اـیم. ـب
ر و داـلـتی، تکـب ای ـبی ـع ر پاـیه ـه اـنی که ـب ود. ـجـه واـهد ـب اکم ـنـخ ر آن ـح اـنـبه ـب راـنه و یک ـج ای پـیشگـی ـه
ا دـیم.  ـم ان ـمـعـتـق ـس ا ـبه اـن ده اـست.  ـم ـش ا ـن ـن اـنه ـب درت ـسـبـع ا ـق ودپرـسـتی، ـحرص، ـتـبـعـیض و ـی وت، ـخ ـنـخ
مـعتـقدـیم که ـهـمـبـستگی ـبـین ـمردم ـمـهـمـتر از ـهر اـمر دیگری اـست.  ـما ـخوش ـبـین و ـمـطـمـئن ـهـسـتـیم که در
ـمـبارزه ـمردم ـبرای اـیـجاد ـجـهاـنی که ـهـمه در آن ـحـقوق ـبراـبر دارـند، ـجـهان ـهـمـبـستگی، ـعداـلت و ـصـلح

مردم سرانجام پیروز خواهند شد.»  
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بیانیه مصوبه هفتمین گردهمایی
دوره ای احزاب کارگری ـ

کمونیستی در آتن
دگان 73 ـن مـاـی اه ـن ان ـم ا 29 آـب ای 27 ـت در روزـه
ان، در ر ـجـه راـس ـسـتی، از ـس ـی وـن ـحزب کارگری و کـم
لـی اـحــزاب ـل فـتـمـیـن  اـجالس بـیـن الــم آتـن، در ـه
ون راـم ا پـی د ـت دـن ـسـتی - کارگری گردـهم آـم ـی وـن کـم
ـرات ـاـیه داری: اـث ـاـصـر در ـسـرـم ـای ـمـع «گراـیـش ـه
ـیـو ـاـت ـرـن ـت ـیـاـسی آن وآـل ـمـاـعی و ـس ـت ـصـادی، اـج ـت اـق
ظـر بـادل ـن ـست هـا» بـا  یکدیگر ـبه ـبـحث و ـت ـی کمـوـن
د در ودـن ـسـته ـب واـن ـت زاب که ـن دادی از اـح د.  ـتـع بپردازـن
دارکی را ا و ـم ام ـه د، پـی وـن اـضر ـش اـیی ـح اـین گردـهـم
ـبرای اـجالس ـفرـسـتاده ـبودـند که در ـنـهاـیت ـجزو اـسـناد

کنفرانس درج شدند. 
اـیـندگان در ـطی ـسه روز ـبرگزاری کـنـفراـنس، ـنـم
ارۀ اوـضاع ـبـین ده درـب ازـن ای ـس رـه ادل ـنـظ در ـضـمن ـتـب
اـیی از ـشان را در ـمورد ـموـضوع ـه اـی اـلـمـلـلی، ـتـجرـبه ـه
ای ا ـجـنـبش ـه ارزه کارگران ـب د ـمـب وـن ـقـبـیل اـهـمـیت پـی
ـیت ـهـای اـحـزاب ـبـارزۀ ـخـلق ـهـا و ـفـعـاـل ـتـوده ای، ـم
ـطـرح ـتی در اوـضـاع کـنـوـنی ـم ـس ـی کارگری و کـمـوـن
کردـند. چـندـین اعالـمیه و ـبـیاـنـیۀ ـهـمـبـستگی ـنـیز پـیراـمون
ـمـلـلی از ـسـوی ن اـل ـی ـتـرده ای از مــسـاـئل ـب ـطـیف گـس
ـشرکت کنـندگان ـبه کنـفراـنس پـیـشنـهاد ـشد که پس از

بحث و بررسی به تصویب رسید.
سـخـنراـنان اجالس در ـصـحـبت ـهاـیـشان ـبه گراـیش
ـعــاـصــر در ـســزـمــاـیه داری، ـهــا و پدـیــده ـهــای ـم
ـطه ـهـای ـمـخـتـلف و ـی ـسم در ـح ـی ـتـجـاوزگری امپرـیـاـل
اـعی ـم وق کارگری و اـجـت ردۀ آن ـبه ـحـق ـتجـاوز گـسـت
اـشاره کردـند. ـشرکت کـنـندگان ـتـجرـبه ـهاـیـشان را در
ارزات مـردـمی در شـراـیط و ـب ش هـا و ـم ۀ ـجـنـب ـن ـی زـم
ـاگون و ـنـقـش ـای گوـن ـورـه ـاوت کـش ـف ـت اوضــاع ـم
د. در ادـله کردـن ا یکدیگر ـمـب ا ـب ا در آـنـه وـنـیـست ـه کـم
اـتی وـعـیت و اـهـمـیت ـحـی وـض راـنس ـم ای کـنـف ـبـحث ـه
ـسوـسـیاـلـیـسم ـمـطرح و ـبرـجـسـته ـشد و ـشرکت کـنـندگان
ارۀ راه هـای ـتعـاـلی و ـتـحـقق اـین هـدف در قـرن درـب

بیست و یکم تبادل نظر کردند.
س ـبه ـضـرورت ارـتـقـای در ـبـحث ـهـای کـنـفـراـن
ـین اـسی در ـب ال ـسـی ـستگی ـفـع ـب ـم اـبل و ـه ـتـق ـحمـاـیت ـم
ان ور کـلی ـمـی ـسـتی، و ـبه ـط ـی وـن زاب کارگری ـ کـم اـح
جـنـبش ـهای ـمردمی اـشاره ـشد و درـبارۀ اشکال ممکن
دگان ـن ظـر شـد. شـرکت کـن ادل ـن ـب رک ـت ـشـت ـعـمل ـم
اـسـتـمرار و گـسـترش ـبرگزاری گردـهـماـیی ـهای ـمـشاـبه
در ـسطح ـجـهاـنی و ـمـنـطقه ای را ـضروری داـنـسـتـند و ـبر
ن احــزاب کارگری و ـی مکاری ـب ی که ـه ـت ـب ـث ـر ـم اـث
ا اـهنگی و ـعـمل ـمـتـحد ـب ر ـهـم د ـب واـن ـسـتی ـمی ـت ـی وـن کـم
یک، ـضـد ـیـروـهـای دـمـوکراـت ـتـری از ـن ـیـع ـیف وـس ـط
ـسـتی، ضـد اـنـحصـاری و ـمـیـهن دوـست داـشـته ـی اـل امپرـی
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ـموازات مـقاومت در ـمـقابل ـتـهاـجم ـسرـماـیه داری، جـمع آوری نـیرو و ایـجاد ـجبههادامه هفتمین اجالس مهم احزاب ...
ا ـنوـلـیـبراـلـیـسم، «ـجـهاـنی ـشدن و »ـجنگ اـست.  پـیام اـین ای از ـنـیروـهای ـمـخاـلف  ـب
ان و والت ـجـه ا و ـتـح ـشـخص از ـتضـادـه ـبـعث از ـتـحـلـیل ـم ـن ده ـم ور ـعـم ـط ـجـبـهه ـب
ارزه ـب ده اـین ـم ـن ان ـبـخـشی ـبه آـی ـن د و اـطـمـی ارزه ـمـتـح ـب رورت ـم رـیح ـض ـش وـجه ـت ـمـت
اـبـنده کارگران و زـحـمتکـشان اـست.  کوـشـندگان اـین ـجـبـهه از ـمـبارزه گـسـترش ـی
که در اـقـصی ـنـقاط ـجـهان در ـجرـیان اـست ـنـیرو ـمی گـیرـند.  در ـهیچ ـجای ـجـهان
ده ر دـست نکـشـی ر و آزادـت ادالـنه ـت ده ای ـع رای آـیـن ارزه ـب ردم زـحـمتکش از ـمـب ـم

اند.»
اری، اـخـت ـسـتـقـیم ـبـحران ـس ـتـیـجه ـم ای ـمـهلک را ـن دـه اـم واـنـیم اـین پـی ا ـنـمی ـت « ـم
ـیل اـست که ـیم.  و درـست ـبه اـین دـل مـاـتیک و ذاـتی سـرمـاـیه داری نـداـن ـت ـس ـی ـس
ـبـارزه ـبـرای اـصالـحـات پاـیه ای و ش ـتـرـقی ـخـواـهـاـنه در ـجـهـان پرچم ـم ـب ـن ـج
اـصالـحات ـضد انـحـصاری را ـبر اـفراـشـته نگاه داـشـته و ـحرکت ـبـسوی ـسوـسـیاـلـیـسم
وـنـمـند در راس دـسـتورکار ـخود ـقرار داده اـن اـبه یک ـجایگزـین ـضرور و ـق را ـبه ـمـث
اـست.   ـمـبارزه ـبرای ـصـلح دگرـباره در دـسـتور کار زـحـمتکـشان و ـنـیروـهای ـترـقی
ـخواه ـجـهان ـقرار ـمی گـیرد.  اـما ـنـباـید ـفراـموش کرد که پـیروزی ـبر ـسرـماـیه داری
نـیازمـند ـحـضور ـفـعال و آگاـهانه کارگران و ـهمه زحـمتکـشان اـست.  اـحزاب چپ
ز در ر ـنـی د. و اـین اـم ر دوش دارـن ان در اـین راـبـطه وـظـیـفه ویژه ـیی ـب و اـنـقالـبی ـجـه
ای ورـه ـست- کارگری در کـش وـنـی زاب کـم وـیت اـح دت اـنـقالـبی و ـتـق گرو وـح

مختلف، و همکاری و همبستگی بین المللی میان آن ها است.  
ا اـین ـحزب ـتوده اـیران ـمـعـتـقد ـبه ـحـفظ و ـتـقوـیت پـیوـند ـهای ـتارـیـخی ـخود ـب
ـجـنـبش ـبـین اـلـمـلـلی و اـیـجاد گـسـترده ـترـین چـتر ـحـماـیـتی ـبرای ـمـبارزه ـمردم ـمـیـهن

برای صلح، اصالحات پایه ای و عدالت اجتماعی است.»
تگو ـهـای ـنـدگی ـحـزب ـمـان در ـطـول اـجالس ـمالـقـات و گـف ـمـاـی ـئت ـن ـی ـه
ال، وـنـیـست- کارگری پرـتـغ دگی اـحزاب کـم اـیـن ای ـنـم ا ـهـیـئت ـه ودـمـندی را ـب ـس
ا، ـی راـل ده، اـسـت االت ـمـتـح رس، اـی ان، ـقـب ـم زوـئال، آـل ودان، وـن ون روـسـیه، ـس دراـسـی ـف
ایـتاـلـیا، انگـلسـتان، ـتاجیکـسـتان، هـند، اـترـیش و ـبرزیل ـبرگزار کرد.  در ـجرـیان اـین
ـمالـقات ـها ـتـحوالت ـبـغرـنج ـخاورـمـیاـنه، ـتـهدـید ـها و ـتوـطـئه ـهای اـیاالت ـمـتـحده و
اح اـست ـجـن اـهـیت واـقـعی ـسـی ر ـمـنـطـقه، ـم رای گـسـترش ـسـلـطه ـخود ـب ـمـتـحدان آن ـب
ای اـست ـه ا و ـسـی ران و ـتـحـلـیل ـه وری اـسالـمی اـی اکـمـیت ـجـمـه ده در ـح ای ـعـم ـه
رار گرـفت. وـجه و ـبـحث ـق ورد ـت اـیل ـم ـس ا اـین ـم ـطه ـب ان در راـب ـشـخص ـحزب ـم ـم
ـنـمایـنده رهـبری ـحزب ـمان همچـنین به دـعوت رـهـبری ـحزب کـمونـیست ـیوـنان در
ادل ـنـظر در ارزه در دو کـشور ـبه ـتـب ررـسی ـشراـیط ـمـب اـنـبه ای ـضـمن ـب ـجـلـسه دو ـج
ا ـبرـخی از ـعـمده ـترـین ـمـساـیل پـیـشاروی اـجالس پرداـخـتـند.  در روز ـسوم راـبـطه ـب
اـجالس ـبه پـیـشـنـهاد ـهـیـئت ـنـماـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران ـبـند ـمـشـخـصی در راـبـطه ـبا
ا ـمردم اـلـیـسـتی ـبرـضد اـیران و ـهـمـبـستگی ـب ـمحکوم کردن ـتـهدـید کـشور ـهای امپرـی
اـیران در ـمـبارزه ـشان ـبرای ـصـلح، ـترـقی، ـحـقوق دـموکراـتیک و ـعداـلت اـجـتـماـعی

در بیانیه نهایی اجالس اتخاذ و تصویب شد.

سوسیالیسم حکم تاریخ است!
تـدای ـسـخنـراـنی ـمـهم خـود، در روز دوم اـجالس، پس از ـیق زیـوگاـنف در اـب رـف
اـلی اـین دـهی ـع اـن ازـم اـطر ـس ان ـبه ـخ وـن وـنـیـست ـی اـنه از ـحزب کـم درداـنی ـصـمـیـم «ـق
اـیی که در آن ـجوی ـخون ـجاری اـنه  «ـج اورـمـی ا ـخ ان ـب وـن اورت ـی ـشـست» ـبه ـمـج ـن
اـست» اـشاره کرد و اـضاـفه کرد:  «و ـمن ـماـیـلم ـبرای ـمردم ـفـلـسـطـین در ـمـبارزه ـشان

برای استقالل و ایجاد دولتشان، آرزوی پیروزی کنم.»
اـلـیـسـتی ـتارـیخ ـبه ا اراـئه ـتـحـلـیـلی ـمتکی ـبر درک ـماـترـی رـفـیق زـیوگاـنف آنگاه ـب
زود: اره کرد و اـف ـسـتم  اـش ـی رن ـب ر ـق راـس اـیه» در ـس رـم د ـبـین کار و ـس دـی ارزه ـش «ـمـب
اـلـیـسـتی، که از اـنـقالب اکـتـبر زاده ـشد و ـبه دـست «اـتـحاد ـجـماـهـیر ـشوروی  ـسوـسـی
ـر ـشـوروی ـی ـاـه ـم ـود. اـتـحـاد ـج ـرن ـب م کار در آن ـق ـد، ـتـجــس کار ـبه وـجـود آـم
ـسوـسـیاـلـیـسـتی ـبرای ـحـماـیت از زـحـمتکـشان ـهـمه کار کرد.  ـتـخرـیب ـخاـئـناـنه اـتـحاد
ـجـماـهـیر ـشوروی ـسوـسـیاـلـیـسـتی، ـتوازن ـنـیروـها در ـجـهان را - که ـحاصل کار خـلق
ان را ـبه ورـطه دو ـسـتم ـجـه رن ـبـی اـیه داری در ـق رـم ود  ـبه ـهم زد. ـس اری ـب ـسـی ای ـب ـه
ر ر و ـتـحـقـی د، ـفـق ار ـبی ـح ـم ـث ـت اـبـقه، اـس وـنت ـبی ـس ـش د، و ـخ ـی اـن اـنی کـش ـجنگ ـجـه

ـاـیه داری ـرـم ـات ـهـجـوم ـس ـبـع ـورد ـت ی در ـم نگراـنه ـی ـبـحث ـخالق و روـش
وـلـیـبرال ـبرای زـحـمتکـشان، ـخـلق ـهای ـجـهان و کـشورـهای ـمـسـتـقل اـهـمـیت ـن
ان، در ر در ـجـه راوان دارد.  اـین ـحـقـیـقـتی اـست که ـتـحوالت دو دـهه اـخـی ـف
ـشراـیط ـعـملکرد ـبی رـقـیب یک اـبرـقدرت و ـتـحـمـیل «ـنـظم ـنوـین ـجـهاـنی» از
ا ـشراـیط ـمـبارزاـتی ـتوده ـها اـلـیـسم ـبرـخی پدـیده ـها را در راـبـطه ـب ـسوی امپرـی
مکن اـست و ـنه ـعـاـقالـنه ـبه وـجـود آورده که ـعـدم ـتـوـجه ـبه آن ـهـا ـنه ـم
ـخواـهد ـبود. کـموـنـیـست ـها ـهـمواره ـبرپاـیه ـتـحـلـیل اوـضاع ـمـشـخص و پدـیده
ـها آنگوـنه که ـهـسـتـند، و ـنه آنگوـنه که ـما آرزو دارـیم، ـسـعی ـبه  پـیدا کردن
راه ـهای ـعـمـلی و ـموـثر ـبرای ـسازـمان دـهی و ـهداـیت ـمـبارزه ـتوده ـها کرده
ای دوره ـشـخـصه ـه ود ـم ای ـخ ا در ـمصـوـبه ـه زب ـم رکزی ـح ـته ـم د. کـمـی اـن
د ـسم و رـش راـلـی ـیـب وـل ان ـن داـفـع و و ـم اـفـظه کاران ـن اـجم ـمـح وـنی را اداـمه ـتـه کـن
ـنـظاـمی گری در ـعرـصه ـجـهان از یکـسو و رـشد ـمـشـخص ـجـنـبش ـمـقاوـمت و

مبارزات خلق ها از سوی دیگر ارزیابی کرده است.
اـنی، ـبه ـسم ـجـه ـی اـل اـجم وـسـیع امپرـی د ـتـه اـه ا ـش وم ـم زاره ـس دای ـه در اـبـت
رهبری امپریالیسم آمریکا، برضد خلق های جهان با هدف حفظ و گسترش
اـبـهره گـیری از ـبرـتری ـطـلـبی ـهـمه ـجاـنـبه اـیاالت ـمـتـحده ـهـسـتـیم.  امپرـیاـلـیـسم ـب
اـمی، ان از ـتـماـمی ـقدرت ـنـظ ا در ـسـطح ـجـه رو ـه وازـنه ـنـی اـعد ـم اـمـس ـشراـیط ـن
اـقـتـصادی و ـفرـهنگی ـخود ـبرای گـسـترش ـحـیـطه ـتـسـلط ـخود ـبر ـجـهان ـبـهره
ـمی گـیرد. در ـعرـصه اـقـتـصادی ـما ـشاـهد گـسـترش ـفاصـله ـفزاـیـنده کـشور ـهای
وـسـعه ـهـسـتـیم.  گـسـترش ـبی وـقـفه و ـشـتاب روـتـمـند و کـشورـهای در ـحال ـت ـث
ا و ازارـه اـیه داری در ـحاـلی که از یکـسو ـب اـبـنده روـند «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـم ـی
ـمـنابع کـشورـهای جـهان را در ـخدـمت ـسرـماـیه داری ـقرار ـمی دـهد، از ـسوی
ی که ی کـنـد.  در ـحـاـل ـا ـسـلب ـم ـتـقل را از آن ـه ـوـسـعه ـمــس دیگر امکان ـت
اـنـحـصار ـهای ـسرـماـیه داری ـبا ـسود ـهای ـنـجوـمی ـفرـبه ـتر ـمی ـشوـند، دـسـتـمزد
ـها و ـمزاـیای کاری زـحـمتکـشان کاـهش می ـیاـبد، اسـتثـمار ـتـشدـید می ـشود و

آزادی ها و حقوق اجتماعی آنان محدود تر می شود.» 
نـماینده کمـیته مرکزی ـحزب ما در ادامه اـفزود: «یکی از مشخـصه های
اـمه ـهای رـن اـید ـتوـجه ویژه و ـب ـعـمده ـتـحوالت ـجـهان در ـسال ـهای اـخـیر را ـب
اـنه ـی ـطـقه خـاورـم ـن ال ـم ـب وـیی آن در ـق اـت ـتحـدان ـن ـتحـده و ـم اـلت ـم ـنه اـی پرداـم
اـنـبه و رل ـهـمه ـج اـمـین کـنـت رای ـت از در ـتالش ـب رـب ـسم از دـی اـلـی ـست.  امپرـی داـن
ـبالـمـنازع اـین ـمـنـطـقه ـحـساس ـجـهان، که در ـبردارـنده ـمـناـبع ـمـهم اـنرژی و ـنـیز
روپاـشی وده اـست.  در دوره پس از ـف اـشد، ـب ازارـهای دـست ـنـخورده ـمی ـب ـب
ای اـمه ـه رـن وـفـقـیت ـب رای ـم راتژیک ـب اـنـعی ـجدی و اـسـت اد ـشوروی که ـم اـتـح
ود، کوـشش ـهای اـیاالت ـمـتـحده و ـمـتـحدان آن اـلـیـسم در اـین ـمـنـطـقه ـب امپرـی
اـنه ـبزرگ» را در ـحـقـیـقت اـفـته اـست... ـطرح «ـخاورـمـی اـبـعاد کـیـفـیـتاٌ ـجدـیدی ـی
ـای ن کوـشـش ـه ـدی اـی ـی ـده نکات کـل ـر دارـن ـده و درـب ـن ـد اداـمه دـه ـاـی ـب
رای کـنـتزل اـسـتـعـماری اـین ـمـنـطـقه داـنـست. ـهدف ـتالش ـهای اـلـیـسـتی ـب امپرـی
ـبرـناـمه رـیزی ـشده امپرـیاـلـیـسم آـمریکا، ـبر خالف ـهمه ـمدعـیاتی که در رـسانه
د، راـمون گـسـترش دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر ـمـطرح ـمی کـنـن ا گروـهی پـی ـه
ار رـش اـبع ـس ری از ـمـن ره گـی ـطـقه ـحـساس و ـبـه اـسی اـین ـمـن رل ـسـی ـتـضـمـین کـنـت
ر رواـیی ـب اـن رـم ور و ـف راتژیک اـین کـش داف اـسـت رای ـتـحـقق اـه ـطـقه ـب ـنـفـتی ـمـن

جهان است.
ـنـماـیـنده کـمیته ـمرکزی ـحزب ـمان در راـبطه ـبا کارزار متـحد کـموـنـیست ـها و
ـترـقی ـخواـهان ـجـهان ـبرـضد ـسرـماـیه داری از ـجـمـله ـبه اـین ـمـسأـله اـشاره کرد
که: «ـمـبارزه ـنـیروـهای ـمـترـقی در اـین ـجـنـبش ـعـظـیم، که «ـجـنـبش ـجـنـبش ـها»
رای ـمـسدود کردن اـنی ـب اـخـتـمان یک اـتـحاد ـجـه وـجه ـس ام گرـفـته اـست، ـمـت ـن
ـتـهاـجم «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـماـیه داری اـست.  ـمردم کـشورـهای ـسرـماـیه داری
به تـجربه دریافته اـند که نـتایج نولیـبرالیـسم فقر تعـمیق یابـنده، بیکاری فزاـینده

و سیاست های نو استعماری است.
رـقی ـبه ـت ای ـم روـه ـی ـیـفه ـن اکم، وـظ ـمـلـلی ـح ـین اـل د ـب اـع ـس اـم راـیط ـن در ـش
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هفتمین اجالس بین المللی احزاب کمونیست- کارگری- آتن
فصلی نوین در مبارزه کمونیست های جهان

برای صلح و سوسیالیسم
رـیب ون روـسـیه: «ـتـخ دراـسـی ـست ـف وـنـی زب کـم در ـح وگاـنف، ـص ادی زـی * گـن
ـخاـئـنانه اـتـحاد ـشوروی ـسوـسـیاـلـیـسـتی، ـتوازن ـنـیروـها در جـهان را، که ـحاـصل کار
اـبع اـیه ـهـمه ـمـن رـم رـیب ـس ود، ـبه ـهم زد.... در پی اـین ـتـخ اری ـب ـسـی ای ـب ـخـلق ـه
ا ـسـلـطه ـمـطـلق آـمریکا و ـمـتـحداـنش، ـخود را ـبرای اـیـجاد یک ـجـهان تک ـقـطـبی ـب

به کار گرفت.» 
* ـهـیـئت ـنـماـیـندگی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران: «ـهداـیت و ادامه ـمـبارزه
وده رـین ـبـخش ـهای ـت ا ـبـسـیج وـسـیع ـت اـلـیـسـتی ـب اـجـمات امپرـی ر ـضد ـتـه ر ـب پیگـی

مردمی وظیفه اولیه احزاب کارگری- کمونیستی جهان است.»
* ـبـیاـنـیه نـهاـیی اجالس ـهـمـبـستگی ـخود ـبا ـمـبارزه ـهدـفـمـند ـمردم اـیران ـبرای

حصول صلح، ترفی، حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی اعالم کرد. 

73 ـحزب کارگری کـموـنـیـسـتی از 61 کـشور ـجـهان، در روزـهای 29-27 آـبان ـماه، در
د. ـهـیـئت ان ـشرکت کردـن وـن رادر در آـتن پاـیـتـخت ـی ـهـفـتـمـین اـجالس ـبـین اـلـمـلـلی اـحزاب ـب
االـنه داـشت و ـبه ور ـفـع ران در اـین اـجالس ـحـض وده اـی رکزی ـحزب ـت دگی کـمـیـته ـم اـیـن ـم ـن
ر ان ـتـحوالت اـخـی رـی ان را در ـج رادر آـن وازات ـشرکت در ـبـحث ـهای ـمـحوری اـحزاب ـب ـم

کشور و مبارزه نیروهای مردمی و ترقی خواه قرار داد.
ر کردن ر 2004، در ـجـهت دـسـته ـجـمـعی ـت ر اـساس ـتـصـمـیم اـجالس گذـشـته، در اکـتـب ـب
ـساخـتارـهای مـسـئول ـبرگزاری اـین گردهـماـیی مـهم جنـبش کـمونـیسـتی، ـسازـماـندـهی اجالس
ار ـتوـسط یک گروه کاری ـمـتشکل از ـنـماـیـندگان اـحزاب کـموـنـیـست اـمـسال ـبرای اوـلـین ـب
ون روـسـیه، دراـسـی ا، ـف ـست کوـب ـی وـن رکت احـزاب کـم ا ـش ان و ـب اره ـجـه داوـطـلب از پـنج ـق
ا راـنس که ـب ود.  کـنـف زاب دیگر ـصورت گرـفـته ـب ان و اـح وـن ال و ـی وـبی، پرـتـغ ای ـجـن رـیـق آـف
سخنرانی رفیق آلکا پاپاریگا، دبیرکل حزب کمونیست یونان، افتتاح شد در طول سه روز
زب دگان 73 ـح اـیـن ـم ای ـن رداـشت ـه ا و ـب د اراـئه ـتـحـلـیل ـه اـه وع  ـش ای ـغـنی و ـمـتـن ـبـحث ـه
اـیه داری و پاـسخ اصـر در سـرـم ا «ـتحـوالت ـمـع ـطه ـب ـست- کارگری ـجهـان در راـب ـی کمـوـن
کموـنیست ـها» ـبود.  هیئت نـمایـندگی حزب کـمونـیست چین نـیز در اجالس حـضور داشت

اما مستقیماٌ در جریان بحث ها شرکت نکرد.
وروی اد ـش ده اـتـح شکـیل دـهـن ای ـت وری ـه ر ـجـمـه ددی از اکـث ای ـمـتـع رکت ـهـیت ـه ـش
ری رـفـیق ون روـسـیه، ـبه رـهـب دراـسـی وـنـیـست ـف دگی ـحزب کـم اـیـن اـبق و از ـجـمـله ـهـیـئت ـنـم ـس
گـنادی زـیوگانف، در اـجالس ـخود ـمنعکس کـنـنده اـهـمـیت ویژه آن ـبود.  ـهـفـتـمـین اجالس
ان، ـسـتی در ـجـه ـی وـن د ـجـنـبش کـم د رـش ود را اداـمه روـن ورکار ـخ رادر دـسـت زاب ـب االـنه اـح ـس
ارتـقاء اتـحاد ـعمل گردان ـهای اـین ـجنـبش، و به چاـلش طـلـبـیدن «ـنظم ـنوـین جـهانی» ـسرـمایه
ر اـحزاب ـشرکت کـنـنده در اـجالس ود.  ـمـحور ـعـمده ـتـحـلـیل ـهای اکـث داری ـمـقرر کرده ـب
نـقد علمی و ـجانـبدارانه ـنولـیبراـلیـسم و «جـهانی ـشدن سرـمایه داری» و کوـشش ـبرای ـتوضیح
ـمشخصه های یک جهان جایگزـین، جهانی مبتنی ـبر همبستگی و تعاون و رد استثـمار بود.
از ـمـسایل ـقابل ـتوجه اـین اجالس اـشاره اـحزاب به پـشت ـسر گذاـشـتن دوره دـشوار شکـست
ارزه ـب د روـحـیه ـم رـقی، در اواـیل دـهه 1990،  و  رـش ـسـتی اروپای ـش ـی اـل ـی وـس ای ـس کشـورـه

دـهی اـن ازـم ان ـبه ـس ودن آـن ده و ـمـصـمم ـب زاب ـشرکت کـنـن اـنه اـح وـی ـج
ـمـبارزه ای ـهـماـهنگ و ـمـتـحد ـبرـضد ـتـهاـجم ـسرـماـیه داری ـنوـلـیـبراـلی و
امپرـیاـلـیـسم ـبود.  رـفـیق پاپاریگا در ـسـخـنراـنی اـفـتـتاـحـیه ـخود ـبا اـشاره ـبه
اـین ـمـسأله اظـهار داـشت: «ـتوـضـیح ـمشکالت کـنوـنی و ـنـماـیش ـسـیـمای
ردم کره وده ای ـهـمه ـم ـسـیج ـت رای ـحصـول ـب ا ـب اریک و واـقـعی آـنـه ـت
ـخاکی کافی ـنـخواـهد ـبود.... ـبدون اـینکه ـسـیاـست اـفـشای ـهمه ـجـناـیاـتی
ـر دور ـظ ـود، از ـن ی ـش ـرتکب آن ـم ـاـیه داری ـم ـرـم ـروزه ـس را که اـم
ا اـمر ارزه ـمـتـحد ـخود را در راـبـطه ـب اـیـست ـبـحث و ـمـب ا ـمی ـب دارـیم، ـم ـب
ـجایگزـین کـموـنـیـسـتی و دورـنـمای ـسوـسـیاـلـیـسم گـسـترش دـهـیم.»   رـهـبر
ده ر دارـن ود که در ـب راـنی ـخ ان در اداـمه ـسـخـن وـن ـست ـی وـنـی ـحزب کـم
رای کارزار ـمـتـحد ـبـین ان ـب وـن وـنـیـست ـهای ـی اد ـهای ـمـتـعدد کـم ـشـنـه پـی
المللی بود، اشاره کرد: «چنین امری به هیچ وجه به این مفهوم نیست
که ـما اـقدام در راـبطه ـبا ـمشکالت ـعاجل را ـفراـموش ـمی کـنـیم و کـنار
ـمی گذارـیم، به ویژه در زـماـنی که ـسـطح زـندگی ـمردم داـئـماٌ در ـحال
ی، ـفـقـر و ـت نگاـمی که ـجنگ و ـسـرکوب گری دوـل ـسـقـوط اـست، ـه
گرـسنگی در ـحال گـسـترش ـهـسـتـند.  ـمشکالت ـعـمده ـجـهان اـمروز را
ـنـمی ـتوان تـخـفیف داد و ـیا ـفرا ـتر از آن ـحل کرد، ـبدون آنکه ـجـنـبش

ما نظام سرمایه داری را در کلیت خود زیر سئوال ببرد.»
وـنـیـست- کارگری را زاب کـم اـهـمـیت ویژه ـهـفـتـمـین اـجالس اـح
بـارزه ط ضـرور ـم بـایـد در کوشـش ـخالقـاـنه آن بـرای اـیجـاد شـراـی
ـهـماـهنگ و ـمـتـحد اـحزاب کـموـنـیـست در ـسـطح ـجـهان از ـسوـیی و در
ـنـظر داـشـتن ـشراـیط ـعـیـنی و ـمـشـخص ـجواـمع ـمـشـخص و دوری ـجـسـتن

از فرمول های ذهنی و باورگرایانه از سویی دیگر دانست.

حمایت از کارزار متحد و هماهنگ کمونیست ها 
ـهـیـئت ـنـماـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران در اوـلـین روز اـجالس ـتـحـلـیل
کمونیـست های ایرانی در رابطه با عملکرد ـسرمایه داری و جایگزین
ـیل که ـبـا ـتـوـجه ـبه ن ـتـحـل ی و ـمـردـمی آن را اراـئه داد.  در اـی انــسـاـن
ـشراـیط ـحـساس ـمـنـطقه و تـهدـید اـیران از ـسوی اـیاالت ـمـتـحده آـمریکا

مورد توجه ویژه ای قرار داشت، از جمله آمده است: 
ام رای اـنـج راـیط ـضرور ـب اد ـش اظ اـیـج راـنس ـبه ـلـح وـضوع اـین کـنـف «ـم
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