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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

ادامه در صفحه 6

ضرورت مقابله سازمان یافته با سیاست های ضد کارگری

مبارزه ضد امپریالیستی و نبرد برای صلح و
دموکراسی در ایران

سخنی کوتاه در بارۀ
عدالت اجتماعی و مفهوم

ادامه در صفحه 6

ادامه در صفحه 4

اـعی در ـم داـلت اـجـت رای ـتـحـقق ـع ارزه ـب ـب ـم
ن ـی ـاـم ی چون آزادی و ـت ـاـی ـواـست ـه ـار ـخ کـن
اـعی، یکی از ردی و اـجـتـم ـحـقوق دمکراـتیک ـف
ردم اـنه ـم ـب ادـین ـجـنـبش ـحق ـطـل ـی ـن ای ـب اج ـه آـم
وـنی اـست. رـنج کـن ویژه در دوران ـبـغ ا ـب ـمـیـهن ـم
ـات و ـبـق ی ـط ـدـه ـاـن ـازـم ـار و ـس ن ـشـع ـرح اـی ـط
ـقـشرـهای ـمـحروم و زـحـمتکش ـجاـمعه ـحول آن،
اـبراـبر ـبا ـتوـجه ـبه اـین واـقـعـیت که اکـنون ـتوزـیع ـن
در آـمد و شکاف ژرف ـطـبـقاـتی در اـثر ـسـیاـست
وری اـسالـمی اـعی ـجـمـه ـم صـادی  اـجـت ـت ای اـق ـه
،جامعه را در گرداب خطرناک و نگران کننده
یـر قـاـبل ای فـرو بـرده اـست ،از ضـروریـات ـغ
ا ز ـب ـی د. ارـتجـاع ـن چـشم پوـشی ـبه ـشمـار ـمی آـی
ـتـخـاـبـات ـین ـضـرورـتی ـبـود که در اـن درک چـن
دوره ـنـهم رـیاـست ـجـمـهوری،ـبا ـشـعارـهاـیی ـنـظـیر
داـلت ـطـلـبی  وارد کارزار گردـید و ـهم اـینک  ـع
رـیـبی و یک وام ـف ا ـع دی نژاد ـب ز دوـلت اـحـم ـی ـن

اـنه رژـیم وـی راـج اـج رداـنه و ـم اـبـخ ای ـن اـست ـه ـسـی
ـو و ـر، از یک ـس ـی ـای اـخ ـاه ـه ـیه، در ـم ـق ت ـف والـی
ـیـز ـمـحـاـفل ـمـواـضع مـداـخـله ـجـوـیـاـنه و ـتـهـدـیـد آـم
ا، از ـی اـن ـت رـی ریکا و ـب ـسـتی، از ـجـمـله دوـلت آـم اـلـی امپرـی
ـسوی دیگر ـمـساـیل ـبـسـیار ـمـهـمی را در زـمـیـنه ـمواـضع
ای اـست ـه اذ ـسـی اـسی و چگونگی اـتـخ ای ـسـی روـه ـنـی
درـست و ـمردـمی و ـمـتـناـسب ـبا اوـضاع بـغرـنج کـنوـنی

مطرح کرده است.
ـوـعه ـم ن ـمـج ی اـی ـررـس ـأـله ـنـخــست در ـب ـمــس
چگونگی ارزیابی و برخورد ما با رژیم والیت فقیه
ر  پوـشش ا زـی اـیی اـست که اـین روزـه اـست ـه و ـسـی
اـفع ـمـلی» اـتـخاذ ـمی ـشود.  ـشـماری اـین ـسـئوال را «ـمـن
م ـا رژـی ـا اداـمه ـمـخـاـلـفت ـب ـنـد که آـی ـطـرح ـمی کـن
ـطی که دوـلت ـهـای ی در ـشـراـی ـمـهـوری اـسالـم ـج
رنگوـنی رژـیم والـیت ـفـقـیه ان ـس واـه ـسـتی ـخ ـی اـل امپرـی
ر وـجه ـبه ـخـط ا ـت د ـب اـی ـب ا ـن د، درـست اـست؟ آـی ـسـتـن ـه
ـخارـجی و ـتـهدـیدـهای ـخارـجی ـتـغـیـیری در ـسـیاـست

هایمان صورت پذیرد؟
اـبی وال روـشن اـست. ارزـی ـئ پاـسخ مـا ـبه اـین ـس
ر اـظهـار ـیه ـب حـزب تـودۀ ایـران از رژـیم والـیت ـفـق
ـنـظرـها و ـمواـضع ـسـیاـسی گذرا و ـتاکـتیکی و ـیا ـعوام
ـفرـیـبی ـهای اـین و ـیا آن ـسـیاـست ـمدار و ـیا ـسردـمدار
رژـیم ـمتکی ـنـیـست. ارزـیاـبی ـما از رژـیم والـیت ـفـقـیه
ارزه ا ـمـب ـسـتـقـیم ـب اـبی ـیی ـطـبـقاـتی  و در ارـتـباط ـم ارزـی
ای کار و وده ـه اـفع ـت ـن ا و ـم اـمـعه ـم اـتی درون ـج ـطـبـق
ـاد ـن ـمـان ـطـور که ـمـا در اـس ـرار دارد. ـه زـحـمت ـق
ال ان در ـس زـبـم رکزی ـح اگون کـمـیـته ـم رـسـمی گوـن

اره کرده اـیم رژـیم والـیت ـفـقـیه رژـیـمی ر اـش ای اـخـی ـه
ـبـقـاـتی آن ـبـدادی و ارـتـجـاـعی اـست که پایگاه ـط ـت اـس
ـعـمدـتاً ـبر کالن ـسرـمایه داری ـتـجاری، و ـسرـماـیه داری
ـته در درون دـستگاه وروکراـتیک و انگـلی رشـد یـاـف ـب
ت ـاـس ـی تکی اـست. نگاـهی گذرا ـبه ـس م ـم ی رژـی ـت دوـل
ای رـصه ـه ده از ـسوی رژـیم در ـع اذ ـش ـهای کالن اـتـخ
د اـین وـی ر ـم ای اـخـی ال ـه اـعی در ـس ـم اـقـتصـادی - اـجـت
ردـمی ـیی اـست اـتی و ـخط ـمـشی ـضد ـم ـستگی ـطـبـق واـب
اذ کرده ر اـتـخ ای اـخـی که رژـیم والـیت ـفـقـیه در دـهه ـه
اـست. ـسـیاـست ـهای اـقـتـصادی در راـسـتای ـحـماـیت ـبی
اً اـیه داران، ـخـصوـص رـم زرگ ـس اـفع ـب چون و چرا از ـمـن
اـفع ـقـشرـهای ـمـحروم و ازار، ـبی ـتوـجـهی ـبه ـمـن اـفـیای ـب ـم
ان ـفـقر و ـثروت و اـصـله ـمـی اـبـقه ـف در ـنـتـیـجه ـتـعـمـیق ـبی ـس
گذران زـندگی ـنزدیک ـبه ـنـیـمی از ـجاـمعه در ـخط و ـیا
زیر ـخط فقر و مـحرومیت در کنار سـیاست های ـخشن
رکوب رـقی و ـس ـت ای ـم روـه ـی ر ضـد ـن رکوبگراـنه ـب و ـس
ـان ـان و زـن ــشجــوـی ـرـحق کارگران، داـن ـارزات ـب ـب ـم
م ـنی پرده از ـمـاـهـیت واـقـعی رژـی کـشـورـمـان، ـبه روـش

والیت فقیه بر می دارد.
ـبررسی ـسیاـست های اـقتـصادی رژیم در ـسال ـهای
اـخیر، از جمله ـحرکت در راستای ـتحقق سیاـست های
ـمـلـلی دوق ـبـین اـل ـسـتی، ـهمچون ـصـن ـی اـل ای امپرـی ادـه ـنـه
ع ن ـحــضــور وســی ـی ی و هـمچـن پول و ـبــانک ـجـهــاـن
ـیـهن ـمـا در اشکال ی در ـم ـت یــس ـاـل اـنحــصـارـهـای امپرـی
ارد دالر کاالی ـی ـیـل ا ـم ـمـخـتـلف، از ـجـمـله ـحضـور ده ـه

وزارت کار و اـمور اـجـتـماـعی ـبه رـیاـست ـصـمد ـجـهرـمی ـمـهره
ا د ،ـب ـنه را ـبه او داده اـن ـی ر کاـب درـین وزـی ان ـلـقب ـمـقـت رـتـجـع ای که ـم
اـمه ـهای ـضد رـن ور ،ـب راـنی کـش راـنه از اوـضاع ـبـح اـه ره گـیری ـم ـبـه
ا پیگـیری ـبه ـمرـحـله اـجرا کارگری را ـبه ـتـناـسب وـضـعـیت ـموـجود ـب
ای دیکاـه د و ـخـشن ـسـن دـی رکوب ـش وازات ـس در آورده اـست. ـبه ـم
ـمـسـتـقل کارگری ـبویژه ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد اـتوـبوس
راـنی ـتـهران و ـحومه ـبرـنامه و ـطرح ـهای وزارت کار که ـماـمورـیت
ده دار ا را ـعـه ـیـهن ـم ار ـجـنـبش کارگری ـم دن و ـمـه ـی در ـهم کوـب

است، با شتاب هر چه تمامتر در حال پیاده شدن می باشد.
شکـیل راـشی در راه ـت اـنع ـت ر ـم ای گذـشـته، ـعالوه ـب اه ـه    ـطی ـم
یـزان حـداـقل ـین ـم ـی ظـور ـتـع ـن ی کارـبه ـم سـات شـورای عـاـل ـجـل
دـسـتـمزدـها ـبرای ـسال آـیـنده ـخورـشـیدی، ـشاـهد آن ـبودـیم که ـماده
اـنون کار ـبه درـخواـست کاـنون ـهای ـصـنـفی کارـفرـماـیان ـبه 191 ـق

ـمدت چـند ـسال دیگرـتـمدـید ـشد، ـهمچـنـین وزارت کار و اـمور
ره وری کارگاه ای ـبـه ون ارـتـق اـن ات ـق روح کـلـی ـش اـعی ـم اـجـتـم
اـخت، ـبه گزارش ر ـس ـش ـنـت دوـین  ـم ای کوچک را پس از ـت ـه
ـاه ـسـال ـجـاری ن ـم ـم ـه ـارـیخ 9 ـب ـا ـبه ـت ـن ـل ـرگزاری اـی ـب ـخ
ار ـش ـت ون پس از ـتـهـیه واـن اـن وـیس اـین ـق دی، پـیش ـن ورـشـی ـخ
ی ـنـف ـمن هـای ـص ون عـاـلی اـنـج ظـر ـبه کاـن رای اـظهـار ـن ـب
کارـفرـماـیی ـفرـسـتاده ـشده ـتا کارـفرـماـیان، ـنـظرات ـخود را بـطور

کتبی به وزارت کار اعالم کنند.
ـسـخه ال ـن ـست که از ارـس وـجه اـیـن اـلب ـت نکـته ـمـهم و ـج
اکـنون ـخـبری اـنون ـمذکورـبه ـتشکل ـهای کارگری ـت ای از ـق
ای ره وری کارگاه ـه ای ـبـه ون ارـتـق اـن ده اـست. ـق ـش ر ـن ـش ـنـت ـم
کوچک و ـمـتوـسط در درـجه نـخـست تکـمـیل کـنـنده ـبرـناـمه ای

کارگران و زحمتکشان از مبارزات سندیکای 
شرکت واحد حمایت می کنند             در ص 3
«ایران خانم»  در گذشت                      در ص 3

مصاحبه با  «اندرو موری»، رهبر جنبش 
ضد جنگ بریتانیا                                   در ص 8
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ادامه  ضرورت مقابله سازمان یافته با ...

اده 191 ـیـعـنی ـخروج کارگاه ـهای کـمـتر از 10 ا ـتـمدـید ـم اـست که ـب
ـنـفر از ـشـمول ـقاـنون کار آـغاز گردـیده اـست. ـقاـنون ـمذکور ـمـشتمل ـبر
اظ ده: کارگر از ـلـح د ـش اده 5 که در آن ـقـی اـبق ـم اده اـست ،ـمـط 34 ـم
زد ـبه اـفت ـم اـبل درـی وان در ـمـق ـن ر ـع ون، کـسی اـست که ـبه ـه اـن ـق
د، سپس در ا در کارگاه کار ـمی کـن رـم اب کارـف ـس ا ـبه ـح ور و ـی دـسـت
ده ودـست ده ـش ـشـی وـقت رـسـمـیت ـبـخ ای ـم راردادـه اده 7 و 8 ـبه ـق ـم
کارـفرـماـیان در انعـقاد این ـنوع ـقراردادـهای اـسارت ـبار و ـضد کارگری
اده 8 ال در ـم از گذاـشـته ـشده اـست. ـبـطور ـمـث وـنی ـب اـن از ـنـقـطه ـنـظر ـق
وـسط و ـت ای ـم ده در کارگاه ـه ـنـعـق ای ـم راردادـه ود:  ـق اـعالم ـمی ـش
رار وع ـق اده 7 ـن وـقت )اـست. در ـم ا ـمدت ـمـحدود( ـم والً ـب کوچک اـص
ده اـست ـبه اـین ـمـعـنی که وـنـیت داده ـش اـن اـهی ذکر و ـبه آن ـق داد  ـشـف
واـند ـبـطور ـشـفاـهی کارگری را اـسـتـخدام کـند ـبدون کارـفرـماـیی ـمی ـت
واـفـقی ـبه اـمـضاء رـسـیده ـباـشد! در ـماده 17 ـبـند اـینکه ـمـیان ـطرـفـین ـت
ا ج ـتاکـید ـشده،کارـفرـماـیان ـحق دارـند ـبـطور یک ـجاـنـبه ـقرارداد کار ـب
ارـیخ ـتـصوـیب اـین ده اـست:  از ـت اده 28 آـم کارگر را ـفـسخ کـنـند! در ـم
ـیه ـیه کارگاه هـای کوچک از پرداـخت 50 درـصـد و کـل ـقـاـنـون ،کـل
اـفـیت ـسـهم ـحق ـبـیـمه کارگاه ـهای ـمـتوـسط از پرداـخت 25 درـصد ـمـع
ود. اـین ـبدان ـمـعـنی اـست رـخوردار ـخواـهـند ـب رـماـیی ـب کارگری و کارـف
که از این پس در کارگاه ـهای کوچک 10 ـنـفر به ـباال و مـتوـسط 11
اـمـین ان ـت ازـم ـمه ـبه ـس ـی ان از پرداـخت ـسـهم ـب اـی رـم ر کارـف ا 50 ـنـف ـت
اـجـتـماـعی مـعاف ـمی ـشوـند و مـعـلوم ـنـیـست اـین سـهم را از اـین به بـعد
د؟! و در اـعی پرداـخت کـن ـم اـمـین اـجـت دوق ـت د ـبه ـصـن اـی چه ارگاـنی ـب
ون از اـن ول اـین ـق ـشـم ای ـم ده: کـلـیه کارگاه ـه رـیح گردـی ـص اده 31 ـت ـم
دام ا اـق د .ـب ـثـنی ـمی گردـن ـسـت اـغل ـم ـش دی ـم ـن رح ـطـبـقه ـب رای ـط اـج
اـنون اـنون ـمذکور ،ـسـیاـست ـتـغـیـیر و اـصالح ـق وزارت کار در ـتدوـین ـق
اـیه رـم اـمـین اـمـنـیت ـس دف ـت ا ـه اـیه داران و ـب رـم ود کالن ـس کارـبه ـس
ـصورت ـعـمـلی و اـجراـیی پـیدا کرد ـقـبالً ـنـیز اـعالم ـشده ـبود 5 وزـیر و

گروهی کارشناس مامور اصالح قانون کار شده اند.
ره وری کارگاه اء ـبـه ون ارـتـق اـن ار کـلـیات ـق ـش دوـین و اـنـت    ـبه دـنـبال ـت
ـین اـم ان ـت ازـم ـبه ـبه ـس اـن ـمه ـج ورش ـه ط، ـی وـس ـت ای کوچک و ـم ـه
ا ـهدف ـتـصاـحب ـثروت ـهنگـفت اً دـست اـندازی ـب اـجـتـماـعی ،ـخـصوـص
ذ رح  اـخ رار اـست، ـط اـمه وزارت کار ـق رـن ا ـب د.ـب از ـش ان آـغ ازـم اـین ـس
ال ـتـق ر واگذاری و ـنـقل و اـن اـعی در اـم اـمـین اـجـتـم ا ـحـساب از ـت اـص ـمـف
واـحدـهای ـصنـعـتی (ـخـصوـصی ـسازی ـها) ـحذف ـشود. ـخـبرگزاری اـیـلـنا
اـلی ورای ـع ای ـش دادی از اـعـض ول ـتـع اه از ـق ارـیخ 24 ـبـهـمن ـم ـبه ـت
ازـمان اـصا ـحـساب از ـس اـمـین اـجـتـماـعی گزارش داد: ـحذف ـشرط ـمـف ـت
ازی ) ـبه وـصی ـس ـص اـنه ( ـخ رای واگذاری کارـخ اـعی ـب ـم ـت اـمـین اـج ـت
ـمـنزـله ـقطع ـبازوان ـحـماـیـتی اـین ـسازـمان اـست و اـین ـموـضوع ـعواـقب
ـخـطرـناکی را ـبرای ـتاـمـین اـجـتـماـعی در ـبر داـشـته و ـبه ـشدت ـبه زـیان

بیمه شدگان و مستمری بگیران است .
ن گزارش ـبه آـمـاری اـشـاره گردـیـده که ـتـوـجه ـبه آن ـی ـم    در ـه
ر رور اـست: یکی از دالـیـلی که وزارت کار و ـشـخص وزـی ار ـض ـسـی ـب
ده را کار مـامـورـیت دارد آن را ـحل کرده و ـبه قـول ـمعـروف پروـن
ـمـخـتوـمه ـسازد، ـحـجم ـباالی ـبدـهی ـهای دوـلت ـبه ـصـندوق ـسازـمان
اـحب ـص ارت و ـت رای ـغ اـعی اـست، دوـلت اـحـمدی نژاد ـب اـمـین اـجـتـم ـت
ـمیـلـیاردـها ـتوـمان داراـیی اـین ـسازـمان دـندان ـتـیز کرده اـست و ـقواـنـین
وی دوـلت و وزارت کار اـعالم ـمی گردد واـیح پی در پی که از ـس و ـل
ارـیخ 24 ا ـبه ـت ر پاـیه گزارش اـیـلـن اـبی اـست ،ـب اـبل ارزـی ا ـق در اـین راـسـت
ا اـمـین اـجـتـماـعی ـت اه ـمـیزان ـبدـهی ـهای دوـلت ـبه ـسازـمان ـت ـبـهـمن ـم
پاـیان ـسال ـجاری ـبه ـحدود 7 ـهزار ـمـیـلـیارد ـتوـمان ـمی رـسد. صـحـبت
ـبر ـسر ـتـصاـحب اـین ـمـقدار داراـیی ـمـتـعـلق ـبه زـحـمتکـشان اـست .ـفـقط
مـطالبات ـتامین اجتـماعی از کارفرـمایان کارگاه ـهای متوـسط نزدیک

ده  ـبی شک ان اـعالم گردـی وـم ارد ـت ـی ـیـل زار ـم ـبه 2 ـه
دوـلت ـبا ـحـمایت از کارـفرـماـیان اـین ـمبـلغ را ـنـیز ـبایگاـنی
ـین ـم اـخت. در ـه د ـس واـه ا ـممکن ـخ ول آن را ـن و وـص
رابطه به گزارش ایلنا به تاریخ اول اسفند ماه مدیر کل
اـمـین اـجـتـماـعی اـسـتان ـهرـمزگان ـبه ـخـبرنگاران ـخاـطر ـت
ان ازـم ـنی ـبه ـس نگـی ای ـس ـنه ـه زـی اـخت:  ...ـه ان ـس ـش ـن
وان ـن ـیل ـمی شـود و از سـوی دیگر دوـلت ـبه ـع ـم ـتـح
ی،از اـع ـم ـت ـین اـج اـم ان ـت ازـم دهکار ـبه ـس رـین ـب زرگـت ـب
ال د... در ـس ودداری ـمی کـن اـیش ـخ دـهی ـه پرداـخت ـب
دی نژاد ـبه اه گذـشـته که اـحـم اری ( ـبه ویژه ـشش ـم ـج
ان ـمـحـقق ازـم وب ـس د ـمـص ده )درآـم ارده ـش درت گـم ـق
ز کارگران اچـی زد ـن ـم ـت د که یکی از دالـیل آن، دـس ـش ـن
ـبود ،ـهنگاـمی که دـسـتـمزد کارگران کم تـعـیـین ـمی ـشود
دهکار د، دوـلت ـهم ـب اـب ز کاـهش ـمی ـی ـی ـمه ـن ـی و ـحق ـب
ای دـه ـتـیـجه درآـم د، در ـن اـست و پول پرداـخت ـنـمی کـن
ـسازـمان که ـعـمده آن از ـحق ـبـیـمه ـهای درـیاـفـتی اـست

محقق نمی شود... .
اـعی ،رـسـمـیت دادن اـمـین اـجـتـم ان ـت ازـم ورش ـبه ـس    ـی
ون 191 که ـبه اـن د ـق دـی ـم وـقت و ـت ای ـم راردادـه ـبه ـق
ون اـن ـموـجب آن کارگاه ـهای کـمـتر از 10 ـنـفر از چـتر ـق
وـطـئه پاـیـین ار ـت د،در کـن وـن وب ـمی ـش ـس ارج ـمـح کار ـخ
نگاه داشتن ـحداقل دـستـمزدـها ،وضعـیتی ـناگوار را ـبرای
ن ت. در اـی ـد آورده اـس ـان پدـی تکـش ـم کارگران و زـح
ـمن مـاه،گروـهی از کارگران ط ـبـه صـوص ،در اواـس ـخ
اـمه ای سـرگشـاده رـبی ـطی ـن اـیجـان ـغ ان آذرـب ـت اـس
ای وزارت کار در اـمه ـه رـن ـسـبت ـبه ـب ود را ـن راض ـخ اـعـت
ا د ،آـنـه ال 85 اـعالم داـشـتـن ای ـس زدـه ا دـسـتـم اط ـب ـب ارـت
دراـین ـنامه ـتاکـید ـنـمودـند: اگر ـخط فـقر اـعالم ـشده 300
اـید 200 اـشد ،ـحداـقل دـسـتـمزد کارگران ـب ـهزار ـتوـمان ـب
ـهزارـتوـمان و ـبـیـشـتر تـعـیـین ـشود... نگران دـسـتـمزدـها در
ـسال 85 ـهـسـتـیم و ـجاـلب اـینکه گوـیی در اـبـتدای ـسال
ام د که اـی رکار اـصالً فکر ـنـمی کـن رار دارـیم و وزـی 84 ـق
م ،وزارت کار ـبه ی گذارـی پاـیـان ـسـال را پـشت ـسـر ـم
رار داده و ـخـیـلی ار ـق ـش ر ـف اء ـمـخـتـلف کارگران را زـی اـنـح

حساب شده برنامه های خود را دنبال می کنند...  .
رگزاری هـا در ـب رـخی ـخ ط ـب وـس ار که ـت    در یک آـم
اواـخر دی ـماه اـمـسال اـنـتـشار ـیاـفت در ـمورد دـسـتـمزدـها
ال ده اـست:  اـعـم ان اـعالم ـش د زـحـمتکـش رـی درت ـخ و ـق
ـسـیاـست ـهای غـلط دوـلت ـها ـطی 27 ـسال گذـشته، 44
ال 57 ـسه، ـس اـی د کارگران در ـمـق رـی درت ـخ د از ـق درـص
ا ـتوـجه ـبه ـخورـشـیدی کاـسـته ـشده اـست. اـین وـضـعـیت ـب
دی نژاد ژرـفش د کارگری دوـلت اـحـم ای ـض اـمه ـه رـن ـب
خواهد یافت و سطح زندگی کارگران و زحمتکشان در
وط ـمی ر ـسـق ـشـت از ـهم ـبـی ای ـقـبل ـب ال ـه ا ـس ـسه ـب اـی ـمـق
ش ـب ـن ـیـفه ـمـقـدم ـج ی، وـظ ن اوـضـاـع ـی ـمـاـیـد. در چـن ـن
ا اـفـته ـب اـبـله ـسازـمان ـی ا ـمـق کارگری  ـسـندیکاـیی ـمـیـهن ـم
ـطح ـبـارزه در راه ارـتـقـاء ـس بـرـنـاـمه هـای ارـتـجـاع وـم
ـهمـبـستگی و ایـجاد ـسـندیکاـهای ـمستقل کارگری اـست
ا دیگر اط ـب ـب د و ارـت وـن ارزه در گرو پـی ـب اـبی اـین ـم ـی کاـم
اـبـله ارزه و ـمـق ـب ردـمی اـست .ـم ش ـم ای ـجـنـب گردان ـه
ات آـنـهم در وان و امکاـن ا ـت اـسب ـب اـفـته و ـمـتـن ان ـی ازـم ـس
پـیوـند ـبا ـجـنـبش ـسراـسری ـضد اـسـتـبدادی و دـموکراـتیک
ا ا اـست ـت ان ـمـیـهن ـم رای زـحـمتکـش یگاـنه راه ـممکن ـب
ـبـتواـند از ـحـقوق و دـسـتاوردـهای ـتارـیـخی ـخود در ـمـقاـبل

یورش ارتجاع حفاظت و پاسداری کنند.

ادامه یک حزب جدید ...
ور ـیه چرـخش ـمـح ا ـعـل روـه ـی ام ـن ـم اد ـت اـتـح
یـاـست ـبه ـطـرف راـست ـبـود ـبـرای ـمـا، ـس
اری ـی ـس س ـب ش هـای خـارج از ـمـجـل ـب ـن ـج
ا ـهـمـیـشه ـجذب ـبـخـشی از اـتی ـهـسـتـند. ـم ـحـی
ازوی ـتـیم ـب واـس ـیغ کرده و ـمی ـخ ـبـل ا را ـت آـنـه

سیاسی  آنها باشیم.
ای اد کرد ـبـج ـشـنـه وـنـیـست پـی ـحزب کـم
ـشی د، پوـش دـی زب ـج رـیع یک ـح اـسـیس ـس ـت
زاب، ام اـح اورـیم که ـتـحت آن  ـتـم ود ـبـی وـج ـب
ـسازـمان ـها و ـنـیروـهای چپ که ـمایل ـباشـند،
ا ـهم کارکـنـند و ـمـساـئل ـمـشـترک و واـنـند ـب ـبـت
چگونگی شرکت در انتخابات  را هم آهنگ
ش ـهـای ـخـارج از ـب ـن ن ـج ـی مچـن کرده و ـه
ا،  چـنـین اور ـم ـمـجـلس را ـتـقوـیت کـنـند. �ـبه ـب
ر از شکـلی از ـهمکاری،  اـنـتـخاـبی اـست  ـبـهـت
ـتاـسـیس یک ـحزب ـجدـید و  ـهـنوز ـهم چـنـین
نکه ـبه دون اـی ا ـب اد ـم ـنـه ـش اوری دارـیم. پـی ـب
بحث گذاشته شود، رد شد. حزب کمونیست
در ـمذاکرات پـیراـمون ـهمکاری و ـطرح ـهای

آتی شرکت داده نشد.
ـزب ت که ـح ن اـس ن اـی ـاد ـم ـه ـن پـیــش
کـمونـیـست ـباـید به ـمـثابه یک نـیروی ـسـیاـسی
ـمـسـتـقل ـباـقی ـبـماـند و اـطـمـیـنان دارم که اـین
ز ـمی ا ـنـی ای ـم رـیت اـعـض ر اکـث ـظ اد ـن ـشـنـه پـی
ی ا از درـهم شکـسـتن اـنـقالـب زب ـم د.ـح اـش ـب
اع ـمی اـسی دـف درت ـسـی الکـیت و ـق شکل ـم
اـلـیـسم ـعـلـمی ا ـبر پاـیه ـسوـسـی کـند.  ـمواـضع ـم
ـنـوان ـبـقه کارگر ـبه ـع ـتـوار اـست و ـبه ـط اـس
روـئی که روی اـنـقالـبی نگاه  ـمی کـنـیم. ـنـی ـنـی
ــا و اگری در کارش ـنـیـــسـت و ـهـیچ اـم
ا کوچکی زرگی ـی ـحـضورش ـصرف ـنـظر از ـب
اـنه  در ـحال اـسـف اـسی اش، که ـمـت اـثـیر ـسـی و ـت
اـشد، ـبرای آـیـنده ار ـمـحدود ـمی ـب ـحاـضر ـبـسـی
ـسوـسـیاـلـیـسم ـحـیاـتی اـست. ـمن، در ـعـین ـحال
ا و ا رـفـق ر ـب زدیکـت دار ـهمکاری ـهر چه ـن ـطرـف
و، ر از ـعـض ـظ زب چپ  ـصرف ـن ـهمکاران ـح

هوادار و یا رای دهنده، می باشم.
اـسی رو ـبه رـشد اـست. آزـمون ـهای ـسـی
د رعـین ـخصـمانه ـتر ـشدن ـتـضادـها در ـجامعه
، گـفتگو و ـموـضع گـیری ـهای ـجدـید ـهم در
ر ده ـبـشرـیت ـعـمـیق ـت ـحال رـشد ـهـسـتـند. آـیـن
ـبه ـبـحث گذاـشته ـخواـهد ـشد. امکاـنات کوـتاه
ـست رو ـبه وـنـی زب کـم دت ـح دت و دراز ـم ـم
اـست ـیه ـسـی رده ـعـل ارزه گـسـت ـب د اـست. ـم رـش
اـعی و ات اـجـتـم دـم اـنه، کاـهش ـخ ـب ـجنگ ـطـل
اـبودی ـحـقوق ـمدـنی، ـبـسـیار ـضروری اـست. ـن
د رچـسب زدن ـهیچگاه ـمـفـی ده که ـب اـبت ـش ـث
نبوده، کمونیست ها با اعتقاد به آرمان خود،
اـسی ای ـسـی روـه ر ـنـی اـی ا ـس ان گـفتگو ـب واـه ـخ
ـهـسـتـند.  ـمن اـیـمان دارم، ـما ـمی ـتواـنـیم فـقط

برنده باشیم.
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ـیق ـاه 1384رـف ن ـم ـم ـه ـسحــرگاه 30 ـب
راـهـیـمی ـعـضو کـمـیـته ـمرکزی راـندـخت اـب اـی
ـحزب ـتوده اـیران چـشم ـبر ـجـهان ـفروـبـست.
ـمراـسم ـخاکسپاری او ـبا ـحـضور ـنـماـیـندگان
ه دمکرات ــرـق ــران و ـف ــوده اـی حـــزب ـت
ضـای خـانـواده و آذربـاـیجـان در کنـار اـع

دوستداران او در باکو برگزار شد.
ارـیخ راـهـیـمی در ـت دـخت اـب راـن رـفـیق اـی

م دیکـتـاـتـوری ـت م و ـس ـتـوـلـد ـشـد. ـظـل ـتـارا ـم اول ـمـهـر ـمـاه 1304 در ـشـهـر آـس
رـضاـخاـنی، وضـعـیت اسـفـناک زـحـمتکـشان و ـمـبارزات پدرش ـغـنی اـبراـهـیـمی در
راه ـعداـلت اـجـتـماـعی و رـهاـیی زـحـمتکـشان، در او ـنـیز ـهمچون ـخواـهرش اـیرج
اـلـیت رـید. ـفـع ارز و اـنـقالـبی آـف روان روـحـیه ای ـمـب وـشـی رـیدون و اـن رادراـنش ـف و ـب
سـیاسی و تشکیالتی رـفیق ایراـندخت با پـیوستن او به ـتشکیالت جواـنان سازـمان
رـقه اـیـجان  آـغاز گردـید که پس از ـتاـسـیس ـف اـلـتی ـحزب ـتوده اـیران در آذرـب اـی
ـورش ارـتـش ـوـست. پس از ـی ـرـقه پـی ـان ـبه ـتـشکـیالت ـف ـاـیـج دمکرات آذرـب
ارزان و اـعدام ـبرادرش، اـیـجان و ـقـتل ـعام ـمـب ـشاـهـنـشاـهی ـبه حکوـمت ـمـلی آذرـب
ـیق تـان حکوـمت ـمـلی آذربـاـیجـان، رـف ـمی دادـس ـی یـد فـریـدون ابـراـه ـیق ـشـه رـف
اـیراـندـخت ـبه ـهـمراه ـبرادر دیگرش اـنوـشـیروان ـناگزـیر ـبه اتـحاد ـشوروی پـناـهـنده
ام ـتـحـصـیالت دوره ـم د از اـت راـهـیـمی ـبـع رت رـفـیق اـب اـج د. و در اـین دوره ـمـه ـش
ـمـتوـسـطه وارد داـنشگاه ـباکو ـشد و در رـشته ـتارـیخ ـبه درـجه دکـترا ـناـئل گردـید.
و ـعالوه ـبر ـفـعاـلـیت ـسـیاـسی ـبه کار ـعـلـمی ـنـیز پرداـخت و ـمـقاالت ـمـتـعددی از او
در نشریات فرقه و همچنین سایر نشریات مختلف باکو به چاپ رسیده است.
ران ـب ران خـاـنم ـهمـراه گروـهی از رـه روزی اـنـقالب ـبـهـمن 1357، اـی ا پـی ـب
اـسی راـهـیـمی ـعـضو ـهـیات ـسـی روان اـب وـشـی رادرش رـفـیق اـن ـحزب و از آن ـجـمـله ـب
ـحزب ـتوده اـیران به ـمیـهن ـبازگـشت. در اـین دوران، اـیران ـخاـنم ـبه ـعـنوان ـعـضو
اـیـجان) و رـقه دمکرات آذرـب اـیـجان (ـف ران در آذرـب وده اـی اـلـتی ـحزب ـت کـمـیـته اـی
ـمـسـئول ـتشکـیالت زـنان آذرـباـیـجان ـبه ـفـعاـلـیت ـسـیاـسی و ـتشکـیالـتی و اـجـتـماـعی
ـخود اداـمه داد. آـخرـین ـمـسـئوـلـیت ـسـیاـسی وی ـعـضوـیت کـمـیـته ـمرکزی ـحزب
اـنه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه ـحزب ـتوده اـیران در ـسال ـتوده اـیران ـبود. ـیورش ـخاـئـن
روان وـشـی رادرش رـفـیق اـن ـهای 1361 و 1362 که از ـجـمـله ـمـنـجر ـبه دـستگـیری ـب
اد اـجرت ـمـجدد ـبه اـتـح اـنم را وادار ـبه ـمـه ران ـخ ار دیگر اـی د، ـب راـهـیـمی گردـی اـب
اـجـعه ـمـلی ـشوروی کرد. رـفـیق اـنوـشـیروان اـبراـهـیـمی در ـسال 1367 در ـجرـیان ـف
ان ازـم ران و دیگر ـس وده اـی ای ـحزب ـت ران و اـعـض ری از رـهـب راه گروه کـثـی ـهـم
ـهای اـنـقالـبی اـعدام گردـید.  در دوره دوم ـمـهاـجرت، در کـنار وـجـهه ـسـیاـسی و
ا ـتوـجه ـبه ـتـجرـبه ـمـهاـجرت اول و ـفـعاـلـیـتی که در کـنار ـتشکـیالـتی، اـیران ـخاـنم ـب
ای ار رـفـق رـبـیات ـخود را در اـخـتـی ران داـشت، ـتـج ا در اـی وده ای ـه ـنـسل ـجدـید ـت
ـمـهاـجر ـنـسل ـجدـید که آن ـهنگام در ـباکو ـساکن ـشده ـبودـند ـقرار ـمی داد و ـبه
د. ـهم از ای زن، در آـم ان، ـبه ویژه رـفـق اری از آـن ـسـی اهگاه روـحی ـب ورت پـن ـص
اـیـنروـست که رـفـقا او را ـبا مـحـبت و اـحـترام «اـیران ـخاـنم» ـمی ـناـمـیدـند و ـبا ـهـمـین

نام از او یاد می کردند و یاد خواهند کرد. 
در گذـشت اـیران ـخاـنم را به ـخاـنواده گراـمی او و ـهمه رفـقا و ـهم رزـماـنش

تسلیت می گوئیم. یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
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آزادی برای همه زندانیان سیاسی

«ایران خانم»  در گذشت کارگران و زحمتکشان از مبارزات سندیکای
شرکت واحد حمایت می کنند

ـسرکوب اـعـتراض ـصـنـفی و ـبه ـحق زـحـمتکـشان ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی
ـتـهران و ـحوـمه و ـیورش به ـسـندیکای ـمـسـتقل آنـها، ـضـمن آنکه در ـجاـمـعه ـبازـتاب
گـسـترده ـیاـفت و ـمورد ـحـماـیت ـتوده ـهای وـسـیع ـمردم ـبویژه ـجواـنان و داـنشـجوـیان
ـقرار گرـفت، در ـمـیان ـطـبـقه کارگر و دیگر زـحـمتکـشان ـنـیز ـموـجی از ـهـمدردی و

پشتیبانی به اشکال مختلف را برانگیخت.
اگرم ودرو که در گرـم ران ـخ اـنه کارگران اـی اـع اـطع و ـشـج اـیت ـق ر ـحـم    ـعالوه ـب
داد ر ـتـع ود، ـطی ـهـفـته ـهای اـخـی ر ـب دـی ـسـته ـتـق اـی ـحـمـله ارـتـجاع ـصورت گرـفت و ـش
ا ور ـب ر کـش راـس ای ـصـنـفی کارگران در ـس ا و اـنـجـمن ـه ون ـه وـجـهی از کاـن اـبل ـت ـق
ده و ـحـقوق ـصـنـفی و ازداـشت ـش ود را از کارگران ـب اـیت ـخ اـنـیه ای ـحـم ـی ار ـب ـش اـنـت
ای ـصـنـفی اع از اـنـجـمن ـه اه کـمـیـته دـف د، در 22 ـبـهـمن ـم ان اـعالم داـشـتـن اـهی آـن رـف
ون و اـنـجـمن ـصـنـفی در آن ـحضـور و اـعالم ران که ـبـیش از 10 کاـن کارگران اـی
اـنـیه ای از ـجـمـله ـیادآورـشد:  ـحـماـیت از کارگران ـشرکت واـحد کرده اـند، ـطی ـبـی
»اـعـضای ـسـندیکای کارگران ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی، به دـلیل اـحـقاق ـحـقوق
حـقه ـخود که داـشـتن ـتشکـلی ـمسـتقل و آزاد اـست و ـهم چـنـین ـبـیرون آـمدن از زـیر
اـنی که ـحـقوق ـحـقه اـنـجـمن ـهای ـصـنـفی د، آـن ان ـبه اـعـتراض گـشودـن ر، زـب ـخط ـفـق
ـغـیر واـبـسـته را ـبر ـنـمی ـتاـبـند، ـبرـخوردی ـغـیر ـعادالـنه و ـناـمـنـصـفاـنه ـبا اـین ـسـندیکا ـبه
ون دگان (کاـن ا اـمضـاءکـنـن ده: » ـم ـیه ذکر گردـی اـن ـی د...» در اداـمه اـین ـب ـعـمل آوردـن
ـاـیت از اعــضـای ـم ـا و ـح ی ـتـشکل ـه ـنـف ـوق ـص ی کارگران) از ـحـق ـنـف ـای ـص ـه
اـیت کرده و از دوـلت ـمی وـبوس راـنی ـحـم دیکای کارگران ـشرکت واـحد اـت ـسـن

خواهیم افراد بازداشت شده را بدون قید و شرط آزاد کنند».
ـمع کاـمالً ـنـدیکاـهـای کارگری که یک ـج ـیـات ـمـوسـس ـس ن، ـه    ـعالوه ـبـر اـی
صنـفی و ـمستـقل است در 12 بـهمن ـماه ـبـیاـنیه ای را مـنـتـشر ـساخت که در ـبـخشی از
آن آـمده اـست:  حکم راـنان ـما در ـبرـخورد ـبا کارگران در ـمـقاـطع ـمـخـتـلف ـمواـضع
دو گاـنه دارـنـد. در ـطـول 27 ـسـال زـنـدگی پس از اـنـقالب،کارگران در ـمـواـقع
واره ـفـهـیم، اـنـقالـبی، ر،ـهـم ای ـشـه وراـه وری، ـمـجـلس و ـش اـست ـجـمـه ات رـی اـب اـنـتـخ
ـیـهن در گروی ـتـقالل و آزادی ـم د و اـس دپرور... ـمعـرـفی ـمی شـوـن ـی ـتـعهـد و ـشـه ـم
اـلت دون دـخ ود، ـب رـیق آرای ـخ د از ـط واـهـن اـیی که ـبـخ ا در ـج اـست، اـم آرای آـنـه
دولت و کارـفرـماـیان ـتشـکیالت آزاد و ـمسـتقل ـشان را ـبوـجود آورـند ـناگاه، ـفرـیب
ـخورده ،ـضد انـقالب و... ـمـعرـفی ـمی ـشوـند و ـبدـترـین ـتوـهـین ـها و تـحـقـیرـها را ـباـید
تـحمل کنـند، ـهـنوز ـسال ـها پس از پدـیرش مـقاوله ـنامه ـهای بـین اـلملـلی، از اصالح
دـیـکاـیی ـطـفره ـمی روـند... در اـلـیت ـسـن اـنون کار ـمـبـتـنی ـبر آزادی ـفـع ـفـصل ـشـشم ـق
ـحاـلی که ـنـماـیـندگان ـسـندـیـکاـیی کارگران ـشرکت واـحد اـتوـبوس راـنی ـتـهران و
ـحومه را به اـتـهام اـعالم ـنوع ـحرکت اـعـتراـضی ـخود ـبازداـشت ـمی کـنـند، در ـمورد
اـنه ا ( ـخ وراـه اـلی ـش ون ـع ای اـسالـمی کار و کاـن وراـه وـنی ـش اـن ر ـق اـیی ـغـی ـم راه پـی
ـیه ـفـعـاالن ـتم ـعـل ش) و اـقـدام آـنـهـا در ـتـهـاـجم و ـضـرب و ـش تگاـن ـس کارگر و واـب
ـسـندیکاـیی، عـلی رـغم ـتشکـیل پروـنده و ـمدارک روـشن ،به ـمرور زـمان سپرده ـمی
بـاـنی خـود را از ـی ـت نـدیکاهـای کارگری پـش یـات مـوسـس ـس شـود... در پایـان ـه

سندیکای شرکت واحد،کارگران زندانی و خانواده هایشان اعالم می دارد.
ـاد ـارزه در راه اـیـج ـب ی ازـم ی ،ـبـخــش ـوـن ـاـن ی و کاـمالً ـق ـنـف ـای ـص ـدام ـه ن اـق    اـی
ـسـندیکاـهای ـمستـقل و احـیای حـقوق ـسـندیکایی زـحـمتکـشان ـمیـهن ـماست،که ـباـید
ا در ـعـین اـنی ـنـمود. اـین ـحـماـیت ـه راـنه از آن ـحـماـیت و پـشـتـیـب ـبـطور ـجدی و پیگـی

حال مبارزه ای است در راه ارتقاء سطح همبستگی در جنبش سندیکایی.
ا اوـضاع و امکاـنات ـمی ارزه ای ـصـبوراـنه ،پیگـیرو ـمـتـناـسب ـب    ـفـقط در ـجرـیان ـمـب
دیکاـیی را د و پاـیه ـهای ـجـنـبش ـسـن اـن ـش ان کارگران اـف ذر آگاـهی را در ـمـی وان ـب ـت

تقویت و استحکام بخشید.
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وان ود ـبه ـعـن رـفی ـخ ردم و ـمـع رـیب ـم ات ـبی پاـیه ـسـعی در ـف ـبـلـیـغ رـشـته ـت
یک دولت حامی  محرومان  دارد.

داف واـقـعی ر اـه رپوـشی ـب ات که ـس ـیـغ ـبـل ای گذـشـته اـین ـت اه ـه    ـطی ـم
ان رـی اـفـته اـست. در ـج اـبـقه ای ـی اد ـبی ـس ود، اـبـع وب ـمی ـش دوـلت ـمـحـس
ـسـفراـحـمدی نژاد ـبه اـسـتان ـبوـشـهر ،ـما ـبار دیگر ـبا چـنـین شگردی روـبرو
ا ـشدـیم، که رـیـیس ـجـمـهور ـمداـفع ـتـجار ـعـمده و دالالن ـبه زـعم ـخود ـب
ر ـبه گـفتگو وـشـه ان ـب ردم ـمحـروم اـسـت ا ـم داـلت ـب  جـاـمه ای آراـسـته ـبه ـع
داـلت ـبـلـیـغات ـبه اـصـطالح   ـع والً ـت ان اـحـمدی نژاد و اـص پرداـخت .ـسـخـن
ـمـحور ـمرـتـجـعان ـما را ـبا مـفـهوم ـعداـلت در ـنزد آـنـها ـبـهـتر و دـقـیق ـتر آـشـنا
ردم در راـنی در ـجـمع ـم دی نژاد ـطی ـسـخـن ال اـحـم ور ـمـث ـط ازد. ـب ـمی ـس
ورزشگاه تختی شهر ـبوشهر ـیادآوری کرد:  ... مسئوالن هیچ ـجایگاهی
وان دی نژاد ـبه ـعـن ده اـحـم ـن د ،ـبلکه ـب دارـن ردم) ـن ا(ـم دـمت ـبه ـشـم ز ـخ ـج
دارم اگر ز ـن زـی ردم ـع وکری ـم اـنی جـز ـن ا، ـهیچ ـش ور ـشـم رـیـیس ـجـمـه
ـمـسـئوـلی ـجز ـخدـمت ـصادـقاـنه ـبه ـشـما و اـسـتـفاده ـصـحـیح از ـبـیت اـلـمال و
اـندـیـشد ،ـمـتـعـلق ـبه دوـلت ـجـمـهوری اـسالـمی و ـعداـلت ـبه چـیز دیگری ـبـی
دوـلت اـحـمدی نژاد ـنـیـست .و ـیا در ـنـموـنه ای دیگر، وی ـطی دـیداری از
ر گرـفـته و وـشـه ان ـب ره ـخارک اـعالم داـشت:  اگر ـتـصـمـیـمی در اـسـت ـجزـی
اـهی ـمـشاـهده ـشود یک ـمدـیر و ـمـسـئول در اـجرای اـین ـتـصـمـیـمات کوـت
ـمی کـنـند، ـبـنده ـبا ـتـلـفن او را ـعزل ـمی کـنم... اگر از ـنزدیکان و ـخاـنواده
ـبـنده کوچکـترـین ـتخلـفی ـمـشاـهده ـشد ،ـفرـیاد ـبزـنـیدو ـبـنده اـجازه ـمی دـهم
ـباـسـیـلی ـبه ـصورت اـین ـمـتـخـلف زده ـشود، ـبـنده در ـشـباـنه روز ـحـتی یک

ثانیه را برای رفع مشکالت مردم تلف نخواهم کرد...  .
اـعی داـلت اـجـتـم انگر آن اـست که ـع ـش رـیبکاراـنه ای ـن ان ـف    چـنـین ـسـخـن
و ـمـساله ـتامـین حـقوق مـحروـمان و رـسـیدگی به ـمعـیـشت  ـتوده ـهای ـمردم
د د که ـص ـسـتـن اـیی اـخالـقی ـه اً ارزش ـه رـف رـین شکل ـممکن ـص ،در ـبـهـت

البته احمدی نژاد به آنها سخت پایبند است!
مـاـعی و ـت م، عـداـلت اـج ـی د کـن اکـی اره ضـروری اـست که ـت    در اـین ـب
ـسـتـند. ـعداـلت ارزه در راه ـتـحـقق آن، ـمـقوالـتی اـخالـقی و ـشـخـصی ـنـی ـمـب
ام ـظ اـله ـن ـب اـعی اـست و در واـقع دـن ـم ارـیـخی  اـجـت وـله ای ـت اـعی ـمـق ـم اـجـت
ـتوزـیع ـثروت، چگونگی آن و در چارچوب سـمت گـیری اقـتـصادی ـهر
کـشور مـعـین ـمی گنـجد و تـحقق آن ـنـیز ـمـسـتـلزم تـغـیـیر ـساـخـتارـهاـیی اـست
د، درک ـعـلـمی از اـتی شـده اـن ـبـق وـجب ـبی عـداـلـتی و شکاف ـط که ـم
ـسـله اصـول ا ـمحـدود سـاـخـتن آن یک ـسـل مـاـعی ـب ـت ـمقـوـله عـداـلت اـج

اخالقی ،در تضاد و مغایرت جدی قرار دارد.
ط ـبـات و رواـب ـاـس ـن ـمـاـعی اـمـری ـمـرـبـوط ـبه ـم ـت    ـبـعالوه ـعـداـلت اـج
ارـیـخی اـجـتـماـعی اـست و ـمارکـسـیـسم از اـین ـمدـخل، ـمـقوـله اـجـتـماـعی  ـت

عدالت را بررسی و توضیح می دهد.
ر اـین واره ـب ارکس، انگـلس و ـلـنـین، ـهـم ـسـقه ـعـلـمی ـم ان گذاران ـفـل    ـبـنـی
اـعی وـجودی اـجـتـم ـشر ـم اکـید داـشـته اـند که ـب نکـته کـلـیدی و ـمـحوری ـت
ا یکدیگر ـمرـبوط اـنـها ـب اـبر اـین کـلـیه ـمـساـیـلی که ـبه رواـبط اـنـس اـست و ـبـن
ـمی گردد، ـمـساـیـلی اـجـتـماـعی اـند. ـبه ـعـبارت دـقـیق ـتر، رواـبط اـجـتـماـعی،
اـعی در ودات اـجـتـم وـج وان ـم ا ـبه ـعـن ان ـه ـس ان اـن ات ـمـی اـسـب ـن وع ـم ـمـجـم
ازد و اـین ر را ـمی ـس ـش ارـیخ ـب اگون اـست که رواـبط ـت ای گوـن رـصه ـه ـع
روابط بسته به ـبرابر یا ناـبرابر بودن دو طرف رابطه ـبا هم در دوران های
ـتـیـجه د و در ـن دا ـمی کـنـن ادالـنه پـی اـع ا ـن ادالـنه ـی ارـیـخی ـجـنـبه ـع ـمـخـتـلف ـت
ای رـصه ـه رـین ـع وع ـت ـن ـت داـلـتی در اـین رواـبط ـبه ـم ز ـبی ـع ـی داـلت و ـن ـع
ارـیخ، وـنـمـند ـت اـن اـبد. ـجرـیان پرـتوان و ـق ـحـیات اـجـتـماـعی گـسـترش ـمی ـی
انـسان ـها را گام به گام از رواـبط اولیه و ـمـناسـبات ـصرـفاً ـخاـنوادگی ـجدا
ا وق خـودشـان سـاـخت و ـب مـاـعی ـمـخـل وای اـجـت اـبع ـق ان را ـت کرد و آـن
ـنـاء و ـی ـیـد، ـجـاـمـعه ـبه اـغ ـصـوـصی ـبـر اـبـزار ـتـوـل ش ـمـالکـیت ـخ پـیـداـی

ـفـقرا،اـسـتـثـمارگران و اـسـتـثـمار ـشوـندگان ـتـقـسـیم ـشد. و ـبر چـنـین زـمـیـنه ای آگاـهی ـتدریـجی
ـسـتی ر، ـه ان روـشن ـت ـی اـفت. ـبه ـب وام ـی د و ـق اـعی رـش ـم داـلت اـجـت داـلت و ـع اـهـیت ـع از ـم
اـسـبات که اـفراد ـبـشر در روـند اـین اـجـتـماـعی ـبه ـمـفـهوم ـشـیوه ـتوـلـید ـنـعـمات ـمادی و آن ـمـن
ون دیگر ـیه ـشـئ د و کـل وـن ود وارد آن ـمی ـش واـست ـخ ود و ـخ ـسـتـقل از اراده ـخ د ،ـم ـی وـل ـت
اـسـبات ـتوـلـید ـمـعـین ـمی کـند، ـسـبب پـیداـیش زـندگی اـجـتـماـعی را ـهـمـین ـشـیوه ـتوـلـید و ـمـن
ـتـلف ـای ـمـخ ی گردد که در دوره ـه ی ـم ـاـع ـم ـت ـور اـج ی و ـشـع ی از اگاـه ـتـلـف اشکال ـمـخ

تاریخی دستخوش تغییر شده و متناسب با مختصات آن دوره تعریف می گردد.
راـیط وـلـیدی و ـش ات ـت اـسـب اً اـخالـقی و ـجدای از ـمـن رـف وـله ای ـص ا ـمـق ا ـب رـتـیب ـم    ـبه اـین ـت
ـتارـیـخی روـبرو ـنـیـسـتـیم. ـبـطور ـمـشـخص ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـمـفـهوم آن در ـهر دوره مـعـین،
ـصـادی ـت ـتـفـاوت اـق ـنـدی ـهـای ـتـارـیـخی و در درون ـسـمت گـیـری ـهـای ـم در ـصـورت ـب
اـجـتـماـعی یکـسان ـنـیـست و ـنـمی ـتواـند ـباـشد. ـقـبالً اـشاره کردـیم،کـلـیه ـمـسایـلی که ـبه رواـبط
وم د. درک ـعـلـمی از ـمـفـه اـعی اـن اـیـلی اـجـتـم ـس ود، ـم وط ـمی ـش رـب ا یکدیگر ـم ا ـب ان ـه ـس اـن
ـعداـلت اـجـتـماـعی ـنـیز در پـیوـند ـبا ـهـمـین دـیدگاه ـقرار دارد. ـبه ـقول ـمارکس : ـماـهـیت اـنـسان
اـمری ـمـجرد ـنـیـست که ویژه یک ـفردـخاص اـنـساـنی ـباـشد. ـماـهـیت اـنـسان در واـقع ـعـبارت

است از مجموعه ی کلیه مناسبات اجتماعی .
ـمـله عـداـلت و ـبی مـاـعی از آن ـج ـت سـاـیل اـج ـیـقی ـبه ـم ـین ـتعـرـیف دـق ر اسـاس چـن    مـا ـب
ادی ـص ار اـقـت اـخـت وط ـبه ـس رـب ده ای ـم اـعی پدـی داـلت اـجـتـم ورد ـمی کـنـیم. ـع رـخ داـلـتی ـب ـع
وـسط دوـلت اـحـمدی نژاد ـصورت ـمی ر آنچه ـت ـظـی ـبـلـیـغات پوچ ـن ا ـت اـعی اـست که ـب اـجـتـم

گیرد تفاوت بنیادین دارد.
   ـنمی ـتوان مـیلـیاردـها دالر از درآـمد مـلی را به زـیان ـتوده ـهای ـمردم در ـخدـمت نـهادـها و
سازمان ـهایی قرار داد که نـقشی در شکوفایی اـقتصاد مـلی نداشته و ـندارند و سپس دم از
دون ارزه در راه آن ـب ـب اـعی و ـم ـم داـلت اـجـت رورزی زد. ـتـحـقق ـع داـلت ـمحـوری   و  ـمـه  ـع
ـسـمت گـیری اـقـتـصادی  اـجـتـماـعی ـمـنـتـهی ـبر ـمـناـفع ـقـشرـهای وـسـیع ـمردم و ـتاـمـین ـخواـست

های ده ها میلیونی زحمتکشان شهر و روستا امکان پذیر نیست و نخواهد بود.
د ـمـن دـف ات ـه ـیـغ ـبـل ر ـت وان ـب اـمی ـمی ـت رار گرـفت، چه ـن اره ـق ورد اـش وـجه ـبه آنچه ـم ا ـت    ـب
ارتـجاع در زمینه عدالت اـجتماعی نـهاد؟ البته شـیوه های رایج ـتوسط مرتجـعان به هیچ رو
ـناـشـناـخته و شگـفت آور ـنـیـست. ـعوام ـفرـیـبی در ـتـماـمی جـهان از ـجمله در مـیهن ـما، فـقط و
اـسـتی ان ـهای ارـتـجاـعی و ـضد ـمردـمی اـست ـهدف چـنـین ـسـی اـست ـجرـی ـفـقط روش و ـسـی
اـغوای ـتوده ـها و کوـشش ـبرای ـفرـیب آـنـها از راه ـشـعارـها و ـتـبـلـیـغات دروغ و ـبی پـشـتواـنه
ردـمی اـست. اـصد ـضدـمـلی و ـضد ـم ا و ـمـق رد ـهدف ـه ـشـب رای پـی ـبه ـمـنـظور کـسب وـجـهه ـب

عملکرد دولت احمدی نژاد شکل بسیار ناهنجار این روش ارتجاعی است.

 شرکت هیات نمایندگی حزب توده ایران در ادامه  سخنی کوتاه درباره مفهوم ...
مراسم شصتمین سالگرد دوم بهمن

وـسط حـزب ـمـین سـال ـجـنـبش دوم ـبـهـمن ـت ـصـت زرگداـشت ـش مـراـسم ـب
ا ـحضـور ـجـمع د در ـشهـر اـستکـهـلم ـب ران شـاـخه سـوـئ ان اـی دمکرات کردـسـت
نـاـبه دعـوت رـسـمی رـفقـای حـزب نـان کرد بـر پا ـشـد. ـب ـیـه یـری از ـهم ـم کـث
دمکرات کردـسـتان اـیران، یک ـهـیات ـنـماـیـندگی از ـجاـنب ـحزب ـتوده اـیران
ام ـحزب ( اـیـندگی ـحزب ـهمچـنـین پـی در اـین ـمراـسم ـشرکت ـنـمود.  ـهـیات ـنـم
ود ال حکوـمت ـمـلی و ـخ ـمـین ـس ـصـت رکزی در ـخصـوص ـش ـته ـم اـطالـعـیه کـمـی
ران اراـیه ان اـی ـسـئوالن ـحزب دمکرات کردـسـت ران) را ـبه ـم ان اـی ار کردـسـت ـمـخـت
ا ـتـعدادی از کرد. در ـخالل ـمراـسم ـهـیات ـنـماـیـندگی ـحزب گـفتگو ـهاـیی را ـب
ون راـم ر پـی ـط ادل ـن ـب ای ـت ران در راـسـت ان اـی زب دمکرات کردـسـت وـلـین ـح ـسـئ ـم

اوضاع حساس کشور و منطقه انجام داد.
ا اـسـتـقـبال    ـشرکت ـهـیات ـنـماـیـندگی ـحزب ـتوده اـیران در اـین ـبزرگداـشت ـب

روبرو گردید.
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ـبرـنامه ـحزب،  ـسوـسـیاـلـیـسم اـست اـما،  ـبرای اـنـجام ـتـغـیـیرات ـضروری از ـطرـیق ـنـفی ـمالکـیت ( وـساـئل
تولید) و قدرت ( دولت سرمایه داری) کوششی بعمل نمی آورد. حزب مدعی مواضع و خواسته های
رـلـین و ـمارکـلن ـبورگ که در دوـلت ـشرکت دارد اـنـند ـب ا در اـسـتان ـهاـئی ـم اـلـیـسـتی اـست، اـم ـضد امپرـی
ـتـماـمی آن ادـعا ـها را ـنادـیده ـمی گـیرد.  ـشـخـصـیت ـهای ـبرـجـسـته ـحزـبی،  ـتارـیخ واـقـعی ـجـنـبش ـطـبـقه
اـلـیـسم کارگر را ـنادـیده ـمی گـیرـند. درک آـنان از ـتارـیخ، درکی ـبر ـمـبـنای از ـقدرت ـساـقط ـشدن ـسوـسـی
در اروپا  ـمی ـباـشد. در بـعـضی از ـموضعگـیری ـها ـتـمایالت  ـضد کـموـنـیـسـتی، پنـهان زـیر ـلوای چپ، به
ـسم در اروپا و ـی اـل وـسـی رـیب ـس روپاـشی و ـتـخ رـبه ـف رـیق درک ـتـج د. ـفـقط از ـط وـن ده ـمی ـش روـشـنی دـی
رد. ای «پ.د.اس.» پی ـب ـصه ـه ـشـخ اری از ـم ـی ـس وان ـبه ـب وکراـتیک  ـمی ـت ان دـم ـم وری آـل ـمـه ـج
اـسی رزـبـندی ـسـی ا آـنان ـهیچگوـنه درکی از ـم اکـثرـیت اـعـضای ـحرب ـخود را کـموـنـیـست ـمی داـنـند. اـم
ـبـین ـحزـبی که در ـحد یک اپوزـیـسـیون درون ـسـیـسـتم ـسرـماـیه داری ـتـنزل ـمی ـیاـبد و ـحزـبی که ـبرای
ـسرکردگی درون ـحزـبی ـمـبارزه ـمی کـند، ـندارـند. بـعد از اـنتـخاـبات ـموـفقـیت آـمـیز ـسالـهای 90 و اـفزاـیش
ات 2002 در اـب ـتـخ دـست آوردن ـفـقط 4.2% آرا در اـن ا ـب زب ـب دگان در ـمـجـلس ـمـلی، ـح ـن اـی ـم داد ـن ـتـع
ـبـحران ـفرو رـفت. ـفـعاـلـیت ـهای ـحزـبی که ـبر پارـلـماـنـتارـیـسم تکـیه دارد، کالٌ ـمـتوـجه و ـمـتـمرکز ـبر روی

بهبود نتایج در انتخابات آینده  بودند. 
انتخابات زودرس، آزمونی برای چپ در آلمان

یکی از ـنـتایج  ـمـقاوـمت در مـقاـبل کاـهش رـفاه اـجـتـماـعی، پـیداـیش یک گروه رـفرـمـیـست  چپ در
ـسال  2004  ـبود که عـمدـتا  ـسوسـیال دمکرات ـها و ـساـیر گروه ـهای چپ ـنـیروی ـتشکیل دـهـنده آن
ای کارگری، ادـیه ـه ا، اـتـح زـه زب ـسـب ای ـح ـض ا اـع اـتی  ـب اـب ـتـخ اد اـن شکـیل  اـتـح دم،  ـت د. اوـلـین ـق ودـن ـب
روـشـنفکران و اـعـضای ـناراـضی ـساـبق ـحزب «پ.د.اس.» ـهمچـنـین ـسوـسـیال دمکرات ـهای ـساـبق
ـبود. سپس گروـهی از رـهـبران ـسـندیکای ـفـلزکاران  اـئـتالف  ـعداـلت اـجـتـماـعی دیگر  را ـتشکـیل دادـند.
“اتـحاد اـنـتـخاـباـتی” در ـشـمال و ـبه ویژه  ـبرـلـین،  و  ـعداـلت اـجـتـماـعی دیگر  درـجـنوب ـبه ویژه در ـمـنـطقه
اـتی  اـب ـتـخ اد اـن ود از اـینکه   اـتـح ارت ـب اوت اـصـلی ـبـین اـین دو گروه ـعـب د.  ـتـف روع بکار کردـن ا ـش اوارـی ـب
اـلـیـست)  ـعـلـیه ـسـیاـست ـهای ا ـمـحاـفـظه کاران ـسوـسـی ا ـت درراه اـیـجاد ـجـبـهه  وـسـیـعی (از کـموـنـیـست ـه
ـنـئوـلـیـبراـلی و ـشرکت ـموـثر در اـنـتـخاـبات تالش ـمی کرد. گروه دوم ـبـیـشـتر ـخواـهان   آـموزش دوـباره” و
ازگـشت ا زـمان ـب ودـند که ـت اـسـیس ـسرـیع یک ـحزب دیگر ـب  پاک ـسازی  ـحزب ـسوـسـیال دمکرات و ـت
ـحزب ـسوـسـیال دمکرات ـبه ـسـنن و اـهداف اوـلـیه ـخود، ـهمچـنان ـباـقی ـبـماـند. ـبـنا ـبه دالـیل ذکر ـشده،
اـتی” ـهمکاری داـشـتـند.  ـهر دو گروه ا ـجـبـهه “اـتـحاد اـنـتـخاـب اـعـضای ـحزب کـموـنـیـست از ـهـمان آـغاز ـب
مـقاومت در مـقابل کاهش رـفاه اجـتماـعی را هسـته اصلی فـعالیت ـخود ـقرار دادـند.  دو گروه فوق ـمورد
اـنی ـب ا پـشـتـی ا، ـحزب «پ.د.اس.» ـب ال دمکرات ـه وـسـی اح چپ ـس اـنی از ـطرف ـجـن اـیت و پـشـتـیـب ـحـم
زب اـبق ـح ای ـس ـض اـنی و اـع ازـم ـستگی ـس دون واـب ای چپ ـب روـه ـی ی، ـن دیکاـئ ـن ادـیه ـس ری اـتـح رـهـب
ـتـرک اراـئه داده و ـش ـنـد.  در ـسـال 2004 ـهـر دو گروه  یک پالـتـفـرم ـم ـت ـست  ـقـرار گرـف ـی کـمـوـن
دـست اـلن، 2% آرا را ـب وردراـین-وـست ـف اـنی ـن ات اـسـت اـب ـتـخ د که در اـن شکـیل دادـن «و.ا.گ.س.»  را ـت
آورد. اـنـتـخاـبات زودرس ـمـجـلس ـمـلی  ـسال 2005 آزـموـنی ـبود  که ـبه ـمـثاـبه کاـتاـلـیزوری ـبرای شکل

جدید چپ عمل کرد.
حزب «پ.د.اس.» و «و.ا.گ.س.» در انتخابات

وان درال ـمی ـت ان ـف واـنـین آـلـم ا ـق اـئی ـب ا  آـشـن ا ـب ات ـسال 2005 را ـتـنـه اـب د شکل گـیری اـنـتـخ روـن
اـلـیـست و «و.ا.گ.س.» وـسـی زب ـس ری ـح د. رـهـب ـسـتـن ـی وـنی ـن اـن رک ـق ـشـت ای ـم درک کرد. ـلـیـست ـه
ـهیچیک در ـنـظر ـنداـشـتـند که ـبا ـهم در اـنتـخاـبات ـشرکت کـنـند، در واقع چـنـین ـخواـسـته ای رد ـشد. در
ـمرحله بعدی رـهبری حزب «پ.د.اس.» آـماده بود ـتا ناـمزد های «و.ا.گ.س.» را در لیـست خود
ا ـحزب «پ.د.اس.» را ـبه ـنـظر آـنـه ا، از ـطرف «و.ا.گ.س.» ـمورد ـقـبول واـقع ـنـشد،  زـی رد اـم بپذـی

دنباله رو و در ارتباط با  جمهوری آلمان دموکراتیک و حزب سوسیالیست متحده آلمان بود. 
وال که چپ رح اـین ـس روف  و ـط ای ـمـع اری از ـشـخـصـیت ـه ـسـی رف ـب ار از ـط ـش ـفـقط پس از ـف
چگوـنه ـمی ـخواـهد در ـنـبرد کارزار اـنـتـخاـباـتی پـیروز ـشود، ـمذاکرات آـغاز ـشد. اـقدام ـقاـطع در اـین روـند
از ـطرف اسکار الـفوـنـتن، رـهـبر ـساـبق ـحزب ـسوـسـیال دمکرات ـبود که به  «و.ا.گ.س.» پـیوـست و
آـمادگی ـخود را ـبرای ـناـمزدی اـنـتـخاـبات اـعالم کرد. او ـبا وـجودیکه ـقبال «پ.د.اس.» را یک ـحزب
ـسوـسـیال دمکرات ـخواـنده ـبود ولی به نـقطه نـظرـهای ـمشـترکی ـبا ـحزب دـست ـیافت. او در کـتاب ـخود
ـضـای ـست چپ ـتـاکـیـد کرد. اـع ـی ـنـده»  ـبـر ـلـزوم یک ـحـزب رـفـرـم م ـفـزاـی ـش ـنـوان  «ـخ ـتـحت ـع
ـحزب«پ.د.اس.» از پـیـشـنـهاد ـتـغـیـیر اـسم ـبه «ـحزب چپ» پـشـتـیـباـنی کردـند و «و.ا.گ.س.» از
ـشرکت در اـنـتـخاـبات ـخودداری کرد، اـعـضای آن   ـبدور از ـخـطر  در ـلـیـست ـناـمزد ـهای ـحزب چپ ـقرار
گرـفـتـند. اـلـبـته در اـین روـند، ـبه دـلـیل کـمـبود وـقت و ـفـضای کاـفی ـبرای ـمـناـظره ـسـیاـسی، ـبرـخوردـهاـئی
ـهم  پـیش آـمد.  پـیش ـبـیـنی ـمی ـشد که چپ در اـنـتـخاـبات کـمی ـبـیش از 12% رای ـبـیاورد. اـما، ـنـتیـجه

واقعی  آرا 8.7% و 54 نماینده مجلس بود. 

بحران رفرمیسم
ارـیـخی ـعـمـیق دارد. پاـیه رـیزی رـمـیـسم در آـلـمان رـیـشه ـهای ـت رـف
د وـل ای ـت ای 1918- 1919 ـبه ـمـعـن اـلـه ان در ـس وـنـیـست آـلـم زب کـم ـح
ـیـون ـدراـس ی  ـف ن اـنـقالـب ـن ـنـده ـس ـود که اداـمه دـه ی ـب ـن ـوـی ـحـزب ـن
کـموـنـیـسـتـها ی پـیراـمون کارل ـمارکس و ـفرـیدرـیش انگـلس ـبود. ـحزب
کـموـنـیـست ـبه یک ـحزب ـتوده ای ـتـبدیل ـشد، و ـسوـسـیال دمکرات ـها
ـتا 1933 که ـغـیرـقاـنوـنی ـشدـند ـهمچـنان ـبه ـعـنوان یک ـحزب ـتوده ای
ـست و ـی وـن زب کـم ای ـح ـض ـسم،  اـع ـی اـش رـبه ـتـلخ ـف د. ـتـج دـن اـن اـقی ـم ـب
ان ر ـجداـئی و شکاف در ـمـی ا ـب ال دمکرات را ـمـصـمم  ـساـخت ـت ـسوـسـی
ـطـبقه کارگر ـغـلـبه کـنـند. اـما، کـمی ـبـعد از 1945و ـحـتی ـمی ـتوان گـفت
زب د. ـح وش ـش راـم ـصـمـیم ـف ـین، آن ـت ـتـفـق ای ـم روـه ـی ر ـن ـی اـث ـتـحت ـت
اـلـیـسم ـتـبدـیل ـشد ازـسازی کاپـیـت ـسوـسـیال دمکرات ـبه ـنـیروـیی در راه ـب
که پی آـمدـهای آن ـبر ـهمگان روـشن اـست. ـحزب کـموـنـیـست در ـسال
وـنی اـن اـلـیت ـق ازه ـفـع ال 1968 اـج ا ـس وـنی اـعالم ـشد و ـت اـن رـق 1956 ـغـی
ال وـسـی اـنی، ـحزب ـس ای - ـجـه ـسـتم ـه اـصم  ـسـی اـفت. در دوران ـتـخ ـنـی
دـیل اـلـیـسم ـتـب وـسـی اـیه داری و ـس رـم دمکرات ـبه ـحزب  راه ـسوم  ـبـین ـس
ارزات اـشی از ـمـب اـئی که ـن رم ـه راـیط ـطـبـقه کارگر ـبه دـلـیل رـف د. ـش ـش
ر آن ـجذب ـطـبـقه کارگر ـبه اـثـی اـفت. و ـت ود ـی دودی ـبـهـب ا ـح ود ـت ان ـب آـن
ـسـیـسـتم ـسرـمایه داری ـبود که ارـتـباط  ـمتـقاـبل ـحزب ـسوـسـیال دمکرات
ا ـنـه ود.  اـی ـم داـخـتن آن کمک ـن ا اـن دیکاـئی ـبه ـج ا ی ـسـن ادـیه ـه و اـتـح
ـعواـمل ـعـمده ـتـسـلط ـحزب ـسوـسـیال دمکرات ـبر ـجـنـبش ـطـبـقه کارگر
اـنی و ای - ـجـه ـسـتم ـه اـبت ـبـین ـسـی ان رـق د از پاـی د. �ـبـع ودـن ان ـب ـم آـل
تـغـیـیرشکل ـسرـماـیه داری آلـمان به ـنـئوـلـیـبرال، رـفرـمـیـسم به ـبـحران ـفرو
ا ـطـبـقه رـفت.  ـحزب ـسوـسـیال دمکرات از ـحزـبی که ـتالش ـمی کرد ـت
کارگر را از ـطریق رـفرم ـها ـبه بـخـشی از ـسرـمایه داری ـتـبدـیل کـند  ـبه
اـبـین اـسی ـم ای ـسـی ادـه ـض ون، ـت ر کرد. اکـن رال ـتـغـیـی ـیـب وـل ـئ زب ـن یک ـح
ر ـمی ال دمکرات آشکارـت ـی وـس زب ـس دیکاـئی و ـح ای ـسـن ادـیه ـه اـتـح
ـیـال دمکرات ـبـران ـسـوـس ـیـاری از رـه ـس ـشـوـنـد.  در ـسـال 1990 ـب
زب اـسی ـح ـی رکردگی ـس د که دوران ـس ودـن د ـب اـع ـتـق وش و ـم رـخ ـس
ـسوـسـیال دمکرات ـبزودی آـغاز ـخواـهد ـشد. اـما، در ـحـقـیـقت چـیزی که
را رـسـید ـبـحران ـبود. از ـسال  1990، ـحزب ـسوـسـیال دمکرات ـبـیش ـف
ـدرت ـروزه ـق ت داد . اـم ـود (350،000) را از دـس ـای ـخ ـض از 3/ا اـع
اـنـتـخاـباـتی ـحزب ـسوـسـیال دمکرات در یک اـنـتـخاـبات ـبا ـشرکت  کـمی
ال وـسـی اـست دوـلت ـس ود. ـسـی د ـب واـه ر 30% ـخ ردم، زـی ـبـیش از 70% ـم
ود. راـلی ـب ـب ـی و ـل ـئ اـست ـن رودر،  شکـلی از ـسـی ـظم ـش در اـع دمکرات ـص
ـسرـماـیه ـبرای ـجذب ـجـنـبش ـطـبقه کارگر به ـسرـماـیه داری و ـیا ـحداـقل
از داـشت. ارزه اش، ـبه چـنـین شکـلی ـنـی اـئی ـمـب واـن ـبرای ـمـحدود کردن ـت
ال 1990 در زب، از ـس رای ـح دـب دـی اـمه ـج رـن وـیب یک ـب ـص دوـین و ـت ـت
دـسـتورکار ـحزب ـسوـسـیال دمکرات ـقرار داـشت، اـما ـبـحث پـیراـمون آن
اـعت کار روزی35 ـس ال پـی ال 1984، ـس اد. از ـس ـت وـیق اـف ا ـبه ـتـع ارـه ـب
ام نگرـفـته درال اـنـج ان ـف رـقی ـهم در آـلـم رم ـمـت ـهـفتگی، ـحـتی یک رـف
اـیه داری رـم ای ـس اـست ـه ـسـلط ـسـی درت در ـجـهت ـت وازن ـق اـست  و ـت

چرخش کرده است.

حزب «پ.د.اس.» پیش از انتخابات
وکراـتیک آـلـمان «پ.د.اس.» ـخود را از اـلـیـسم دـم ـحزب ـسوـسـی
ـنـقـطه ـنـظر اـیدـئوـلوژیکی یک ـحزب پـلوراـلـیـست ـمی داـند که  رـیـشه در
دف ورژوازی دارد.  ـه ـسم و ـب وـنـی ال دمکراـسی، کـم وـسـی وژی ـس وـل دـئ اـی

یک نیروی چپ جدید در آلمان
از هاینس اشتر، صدر حزب کمونیست آلمان
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ور از ـجـمـله دی کـش اـیع کـلـی ا در ـصـن ارـه ای اـنـحـص اـیه گذاری ـه رـم رـفی و ـس ـمـص
اـستـخراج نـفت و گاز اـیران و ـهمچـنـین زدوـبـندـهای ـسـیاـسی ـمـختلف ـسران رژـیم ـبا
کـشورـهای ـغرـبی، در ـعـین ـحال ـعـیار روـشـنی از پاـیـبـندی ـسران رژـیم ـبه ـمـنافع ـمـلی
ـمردم ـمـیـهن ـماـست. نکـته ـقاـبل ـتأـمل دیگر اـین اـست که درک ـنـیروـهای ـمـترـقی و
دـموکراـتیک کـشور از ـمـبارزه ـضد امپرـیاـلـیـسـتی تـفاوت ـهای اـساسی و چـشمگـیری
با موضع گیری های رژیم دارد. سران رژیم پنهان نمی کنند که آنها مخالف سر
ا ـسـخت «ـمـظاـهر ـتـمدن ـغرب» ـهـسـتـند. ـبرای ـنـیروـهای ـمـترـقی و پـیـشروی کـشور ـم
مبارزه ـبر ضد امپرـیالـیسم مـبارزه با ـسرمایه داری انـحصاری، مـبارزه ـبر ضد جـهانی
رپاـیی ـسم و ـتالش در راه ـب اـلـی وـنی امپرـی ال هژـم ا اـعـم ارزه ـب ـسـتی، ـمـب اـلـی ـشدن امپرـی
جـهاـنی دیگر ـمـبـتـنی ـبر آزادی واـقـعی ـبـشر و ـعداـلت اـجـتـماـعی اـست. ـبرای کـساـنی
که ـحوادث میـهن ـما را در دهه ـهای اـخـیر از ـنزدیک دـنـبال کرده اـند روشن اـست
ا اـبـلی اـساـسی ـیی ـب که ـسران رژـیم و ـسـیاـست ـهای آن در ـعـمده ـترـین ـخـطوط ـتـق
سیاست ـهای سرمایه داری انـحصاری در سطح جهان ـندارد.  سران رژیم در دهه
ا رـبی» آـنـه ریکاـیی» و «ضـد ـغ واـضع «ضـد آـم د که ـم شـان داده اـن ای گذـشـته ـن ـه
ا اـبـله ـب زاری اـست ـسـیاـسی ـبرای اـغـفال افکار ـعـموـمی درون کـشور و  ـمـق اً اـب ـعـمدـت
نـیروهای مـخالف و اپوزیسـیون ضد استـبدادی. مردم ـما فراـموش نکرده اند که در
ـحاـلی که ـسران رژـیم، ـهمچون رـفـسـنـجاـنی و ـخاـمـنه ای در ـسـخـنان ـخود در ـنـماز
ان ریکاـیی ـسر ـمی دادـند در ـهـم ارـهای ـضد آـم ران، در دـهه 1360،  ـشـع ـجـمـعه ـتـه
اده ویژه دوـلت آـمریکا رـسـت ا ـسرـهنگ ـنور  ث، ـف اـنی ـب ـحال ـمـشـغول ـمذاکرات پـنـه
م نژاد ـیل و رژـی ـبـودـنـد و ـسالح ـهـای ـجنگی ـخـود را از دوـلت آـمـریکا، اـسـراـی
زدیک اطـات ـن ـب د. ارـت داری ـمی کردـن وـبی خـرـی رـیقـای ـجـن پرـست وـقت در آـف
ا روـهای «ذوب در والـیت»، ـب ران ـنـظری ـنـی کـساـنی ـهمچون ـمـهدوی کـنی، از رـهـب
ـمـحاـفل دوـلت انگـلـیس، و ـهمچـنـین ـسـفرـهای ـمـخـفی الرـیـجاـنی و دـیدار ـمـخـفی او
ریکاـیی در دو سـال دگان آـم ـن مـاـی ا ـن ذاکرات رضـاـیی ـب ـسی و  ـم ـی ر انگـل ا وزـی ـب
ای وـنه ـه اـتـمی ـنـم رای دوران پس از دوـلت ـخ اده کردن زـمـیـنه ـب رای آـم گذـشـته ـب

روشنی از سیاست بازی های سران رژیم است.
ـما در ـماه ـهای اـخـیر، در ارزـیاـبی مـجـموـعه ـسـیاـست ـهای دوـلت اـحـمدی نژاد،
که ـبا ـتأـیـید ـسران رژـیم والـیت ـفـقـیه اتـخاذ ـشده اـست، مکرراً ـتأکـید کرده اـیم که
اـمه ـحـساب ـشده ارـتـجاع ـبرای ـسرکوب ـهـمه ـجاـنـبه رـن اـین ـسـیاـست ـها ـبـخـشی از ـب
ـصداـهای ـمـخاـلف در درون کـشور و ـحرکت ـبه ـسـمت ـثـبات ـسـیاـسی و پـشت ـسر
گذاـشـتن دوراـنی اـست که ـسران رژـیم ـبه آن اـصـطالح «ـغاـئـله اـصالـحات» را داده
د اـنه ـض ـب رـی وام ـف ای ـع ارـه ا و ـشـع اـست ـه اگرم ـسـی اـقی ـنـیـست که در گرـم د. اـتـف اـن
آـمریکاـیی و پنـهان ـشدن پـشت شـعار «ـمـنافع ـمـلی اـیران»  در زـمـینه ـبـهره وری ـصلح
ر ـضد ـجـنـبش اـبـقه ـیی ـب ر ـهـجوم ـبی ـس ای اـخـی اه ـه ـسـته ـیی، در ـم رژی ـه ز از اـن آـمـی
ـمستـقل کارگری، ـبر ـضد جـنـبش داـنشـجوـیی و ـبر ـضد همه ـنـیروـهای اصالح طـلب
و ـمـلی-  ـمذـهـبی ـسازـمان دـهی ـشده اـست و در ـهـیاـهوی ـشـعارـهای ـتوـخاـلی «ـضد
آـمریکاـیی» دوـلت اـحـمدی نژاد یکی از ارـتـجاـعی ـترـین ـبودـجه ـهای دوـلـتی ـسال
ـهای اـخـیررا، در راـسـتای ـمـناـفع ـسرـماـیه داری ـبزرگ، ـماـفـیای ـبازار و ـسران سپاه و
اـست ـهای ـضد راه یک ـسری ـسـی ان،  ـبه ـهـم ـسـته ـبه آـن ادی ـهای واـب ا و ـنـه گروه ـه

مردمی ارائه داده  و در حال پیاده کردن آنهاست. 
اـلف ور ـبه ـشدت ـمـخ واه کـش رـقی و آزادی ـخ ای ـمـت روـه دـیـهی اـست که ـنـی ـب
ـهرگونه ـمداخله امپرـیالـیسم در اـمور داخـلی میهن ـما ـهسـتند و ـبا ـتـمام توان ـبا چـنین
ـسـیاـست ـهاـیی ـمـخاـلـفت ـمی کـنـند وـلی اـین ـموـضع گـیری اـصوـلی ـنـمی ـتواـند ـجای
رـفت ـش رـین ـسد راه پـی دـهد که ـمـهم ـت اـست ـهای  رژـیـمی ـب اع از ـسـی ـخود را ـبه دـف
کشور ما به ـسوی آزادی، دموکراسی، صلح، اسـتقالل واقعی و عدالت اجـتماعی
ـبـاـنه و ـمـداـخـله ـجـوـیـاـنه ـیـاـست ـهـای ـجنگ ـطـل ـبـارزه ـبـا ـس اـست. ـمـخـاـلـفت و ـم
اـنه ار دیگر در آـسـت اـنه رژِـیم، که اـیران را ـب اـجراـجوـی اـلـیـسم و ـسـیاـست ـهای ـم امپرـی
ـخـطرات ـجدی ـقرار داده اـست، وـظـیفه ـهمه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه ـمـیـهن
ـماـست. ـبی ـتوـجـهی به ـهر کدام از اـین زـمـینه ـها ـبی شک ـبی ـتوجـهی ـبه ـمـنافع ـمـلی
وـنی، و ـحرکت ـبه ـسـمت ران کـن رای ـخالـصی از ـبـح ا ـب ردم ـم ارزات ـم ران و ـمـب اـی

استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.   
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ادامه  یک حزب جدید  ....ادامه  مبارزه ضد امپریالیستی....

تشکیل حزب چپ
ـمنـشورـهای  انتـخاـباتی در کنگره ـهای ـجداگانه ای  به ـتصمـیم گـیری گذاشته
ا، ـمـنـشور ـمـشـترک ـطی کنگره ویژه ای که ـبدـین ـمـنـظور ـتشکـیل ـشد ـبه د، اـم ـشدـن
ده در آن اـیـن ـم ان و ـنه ـن وان ـمـیـهـم د، اـعـضای «و.ا.گ.س.» ـبه ـعـن وـیب رـسـی ـتـص
ات دـم ات ـبه کاـهش ـخ راـض ـت ر اـع ـی اـث اـتی ـتـحت ـت اـب ـتـخ د.کارزار اـن ـن ـت رکت داـش ـش
اـنی د ـجـه دیکاـئی و ـجـنـبش ـض ادـیه ـسـن د. ـطـبـقه کارگر، اـتـح رار داـشـتـن اـعی ـق اـجـتـم
ا ـنـه زب چپ را ـت وـمی، ـح اح چپ افکار ـعـم د. ـجـن دـن دا ـش ا آن ـهم ـص ز ـب ـی کردن ـن
ـنـیروی ـسـیاـسی ـقابل رای دادن ـمی داـنـست ـجـنـبش ـها، ـسازـمان ـها و دیگر اـحزاب،
منجـمله حزب کـمونیست از ـحزب چپ پشتیـبانی کرده و به آن رای دادند. 11 ـنفر
از اـعـضای ـحزب کـموـنـیـست در اـسـتان ـهای ـمـختـلف ـبه ـعـنوان ـنـماـیـنده ـلـیـست چپ
ا را در ود که ـشرکت اـعـضای ـم '3� ـب ـمـعرـفی ـشدـند. و اـین ـبر ـخالف ـسـیاـست 6
ده رـن ری از ـب وگـی رای ـجـل ری ـب ال، رـهـب ان ـح ود در ـهـم وع کرده ـب ود ـمـمـن ـلـیـست ـخ

شدن اعضای حزب کمونیست اجازه نداد آنان در صدر لیست  قرار بگیرند.
ای روـه ر ـنـی ری ـمـثـبت ـب اـثـی اـتی ـت اـب وان گـفت که کارزار اـنـتـخ ور کـلی ـمی ـت ـط ـب
خارج از ـمجلس گذاـشت. بحث پـیرامون ـجایگزیـنی برای ـسیاـست های ـنئو ـلیـبرالی
ا ـقوـیـتر ـشدن چپ، ـسـیاـست ـهای آن گـسـترده ـشد. و اـین اـمـید را ـبوـجود آورد که ـب
ـمی ـتواـند  ـطی روـندی ـطوالـنی ـمورد ـقـبول اکـثرـیت واـقع ـشود و چرـخش ـسـیاـسی
را ـناگزـیر ـسازد. ـبا نگاـهی  واقع گراـیانه به اوـضاع، ـمی ـتوان گـفت، چپ راه درازی
ان ـتشکـیل یک واـه ر دو ـخ روزه، ـحزب چپ و «و.ا.گ.س.» ـه در پـیش دارد. اـم

حزب واحد بر پایه سیاست های رفرمیستی چپ هستند. 
آـغاز اـین روـند،  ـبا کنگره  10 و 11 دـساـمـبر و تـعـیـین ـبرـنامه کار ـشروع ـشد، و
اـمه رـن رای ـب اـئی ـشود. و سپس اـعـضا، ـب ام ـنـه ا ـسال 2007 اـین ادـغ رار اـست که ـت ـق
کار ـتـصـمـیم گـیری کرده و ـحزب چپ ـجدـید ـمی ـتواـند در اـنـتـخاـبات ـمـجـلس  ـسال

2009 شرکت کند. 
زب ا ـح ال اـئـتالف ـب ـم ـت ورد اـح راـتی در ـم ـظ زب چپ ، ـن ون، درون ـح ـهم اکـن
وده، ـبلکه از ا کـنون  از پاـئـین ـبه ـباال ـنـب ـسوـسـیال دمکرات وـجود دارد. رـشد روـند ـت
اد اـئی را اـیـج اوـمت ـه ورد و ـمـق رـخ ود،  ـب ده اـست. و اـین ـخ اال ـبه پاـئـین ـتـحـمـیل ـش ـب
ال وـسـی زب ـس اـبق ـح ای ـس رـهنگی ـبـین اـعـض اوت ـف کرده اـست. ـمشکل دیگر،  ـتـف
ا اـسی ـبـین آـنـه ای ـسـی رـه ـظ اوت ـنـقـطه ـن دمکرات و «پ.د.اس.» و ـهم چـنـین ـتـف
رن که «پ.د.اس.» رگ-ورپرـم اکـلن ـب ـین و ـم رـل ای ـب ان ـه د. در اـسـت اـش ـمی ـب
ال دمکرات ـشرکت وـسـی ا ـحزب ـس د- در دوـلت اـئـتالـفی ـب دـی اـبق- ـحزب چپ ـج ـس
دارد و ـمـسـئوـلـیت اـجرای ـسـیاـست ـهای کاـهش ـبودـجه ـخدـمات اـجـتـماـعی را، ـهـماـنـند
ان ر دو اـسـت ر اـست. در ـه د،  ـبه ویژه ـمشکل ـت ده دارد روـن ا، ـبه ـعـه ان ـه دیگر اـسـت
اکـثرـیت به نـفع  «و.ا.گ.س.» اـست ـبه ـنـحوی که ـمی ـتواـند ـبه ـتـنـهاـئی ـبا ـلـیـست
ای دیگر ـبـحث و ان ـه ود. در اـسـت ـش زب چپ ـب ا ـح اـبت ـب ود وارد رـق اـتی ـخ اـب ـتـخ اـن
ـمـخاـلـفت ـهای ـسـیاـسی ـشدـید، ـبه ویژه ـبرای ـتدارک  اـنـتـخاـبات 2006 ـشروع ـشده
اـست.  به ـسـخـتی ـبـتوان ـحوادث آـیـنده را پـیش ـبـیـنی کرد. وـلی به ـنـظر ـمی رـسد که
اـنی ات اـسـت اـب وـفـقـیت در اـنـتـخ از ـبه ـم اـمل اـصـلی، ـنـی ام دو ـحزب ـحـتـمی اـست. ـع ادـغ
ـغرب کـشوراست. بـخـشی از ـبرـتری ـحزب چپ ـشراـیط ـمالی آن اـست که ـبر عکس
زب چپ و ران ـح ـب رد.  رـه ـب ردم ـب ـین ـم اـست را ـب ـی د ـس واـن «و.ا.گ.س.»، ـمی ـت
شکـیل ان ـت واـه دا ـخ دـی وـنـتن ـش د اسکار الـف اـنـن ران «و.ا.گ.س.»ـم ـبـعـضی از رـهـب
ا د ـب اوـمت ـشدـی ر ـخالف ـمـق د ـب اـشـند و ـبه ـنـظر ـمی آـی ـسرـیع یک ـحزب واـحد ـمی ـب

سرعت  در این راه پیش می روند.  
ـحزب کـموـنـیـست ـتاـسـیس ـحزب چپ را ـبه ـمـثاـبه بـخـشی از ـباز ـسازی ـضروری
روزه ر داد. اـم وـیـت ره ای ـق ارکـسـیـست چپ چـه د ـبه ـم اـی ا ـب ر ـم د، ـبه ـنـظ چپ ـمی داـن

وظیفه عمده، تشکیل جبهه ای هر چه وسیع ترعلیه نولیبرالیسم است.
موضع حزب کمونیست

زب ال دمکرات، ـح وـسـی زب ـس ـست  چپ از ـح رـمـی داـئی رـف روع ـج ان ـش از زـم
کـموـنـیـست  ـبه دـفـعات  و در ـبـسـیاری از ـبـحث ـها و ـهمچـنـین در اـنتـخاـبات ـخواـهان
ادامه در صفحه 2
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کرد. ـموـضوع دیگری که در ـتـظاـهرات اـمـسال گـنـجاـنده ـخواـهد ـشد، ـهـمـبـستگی ـبا
ـجامـعۀ ـمـسـلـماـنان ـبرـیـتاـنـیاـست که در پـیاـمدِ ـبه اـصـطالح “ ـجنگ ـعـلـیه ـترور”، تـحت
ـحـمالت ـبی ـساـبـقۀ ـسـیاـسی (و گاـهی ـفـیزیکی) ـقرار گرـفـته اـست. ـبه ـنـظر ـما ـهدف
از اـین ـحمالت اـنزوای ـمسـلـماـنان و ـخاـموش کردن ـصدای ـسـیاـسی آنـهاـست که به
ـطور بی ـسابقه ای در ـبراـبر ـسـیاست ـبریـتانـیا ـنسـبت به افـغاـنسـتان، ـعراق و فـلـسطـین

بلند شده است.

ـناـمه ـمردم: ـشـما و دیگر رـهـبران «اـئـتالف» اـخـیراٌ ـبـیاـنـیه ای در ـمـخاـلـفت ـبا
ا آن ان ـب زـم ادر و ـهـم ران ـص ـیه اـی داـنش ـعـل ـتـح ریکا و ـم اـمی آـم ـظ ای ـن د ـه دـی ـتـه
ر و ـصـلح ـش وق ـب وکراـسی، ـحـق ران در راه دـم ردم اـی ارزه ـم ا ـمـب ود را ـب ـستگی ـخ ـهـمـب
رف ـطـقه در ـش اـمی دیگری در ـمـن ـظ وـیی ـن راـج اـج ا ـم ر ـشـم ـظ ا ـبه ـن د. آـی اـعالم کردـی
اـبل اـین رـقی در ـمـق ای ـمـت روـه ۀ ـنـی ا وـظـیـف وع اـست؟ و اگر چـنـین اـست، ـنـقش ـی وـق

ماجراجویی چه باید باشد؟
اـندرو ـموری: ـخـطر ـحـمـله ـبه اـیران کاـمالً آشکار و ـمـحـسوس اـست. اـلـبته ـما
فکر ـنـمی کـنـیم ـتـهاـجم از راه زـمـین ـصورت بگـیرد، آن ـطور که در ـمورد ـعراق رخ
داد. چـنین اـقدامی ـفرای ـتوان آـمریکاـست، به ویژه ـبا ـتوـجه به ـناآراـمی ـها و آـشوـبی
که در ـحال ـحاـضر در ـعراق وـجود دارد. اـما ـبـمـباران ـطوالنی ـمدت ـبا ـهدف ادـعاـیی
ار ـجـمـعی، ـخـطری ـجدی و واـقـعی اـست. چـنـین وـلـید ـسالح ـهای کـشـت أـسـیـسات ـت ـت
ـحرکـتی ـسـبب گـسـترده ـشدن کـشمکش ـهای درون ـمـنـطـقۀ ـخاورـمـیاـنه و کـشاـندن
ا ر ـم ـظ د. ـبه ـن د ـش واـه ازه ای ـبه گرداب ـمـهلک ـجنگ ـخ ای ـت ورـه ا و کـش ـخـلق ـه
ـبرای چـنـین ـطرـحی که ـصرـفاً در ـخدـمت ـمـنافع اـسـتراتژیک آـمریکا و اـسراـییل اـست
ـهیچ ـتوـجـیـهی وـجود ـندارد. در ـعـین ـحال، ـمردم اـیران ـبه ـهـمـبـستگی ـتام و ـتـمام و
پـشـتـیـباـنی کامل ـنـیروـهای ـمـترـقی ـبرـیـتاـنـیا در ـمـبارزه و ـمـخالـفت ـشان ـبا رژـیم ـحاکم
وـسط د اـجازه دـهـیم که اـین ـهـمـبـستگی ـت اـی ا ـنـب د. ـم از دارـن ر ـجـمـهوری اـسالـمی ـنـی ـب
د ـمـخـتل ـشود. ـبه ران ـهـسـتـن واـهان داـمن زدن ـبه ـجـنون ـجنگ در اـی کـساـنی که ـخ
ـنـظر ـبـسـیاری از دـموکرات ـهای اـیراـنی که ـمن ـبا آـنـها ـصـحـبت کردم، چـنـین ـجنگی
ال رای گـسـترش آرـمان ـصـلح ـنـخواـهد داـشت ـبلکه ـبه اـحـتـم ا ـهیچ ـسودی ـب ـنه ـتـنـه

قوی منجر به تقویت مواضع عناصر ارتجاعی تر در رژیم نیز خواهد شد. 

اـست اـنی که ـبر ـضد ـسـی ـسـیاری از آـن اـنـطور که ـمی داـنـید ـب اـمه ـمردم:  ـهـم ـن
های ـماـجراجوـیانه آـمریکا مبارزه ـمی نماـیند، ـهمان ـهایی هـستـند که با رژیم ـحاکم
وکراـسی، ـحـقوق ـبـشر و ان دـم رـی د، رژـیـمی که ـمـسـئول ـسرکوب ـع ارزه ـمی کـنـن ـمـب
د واـن اـنی چگوـنه ـمی ـت ورت ـجـنـبش ـجـه ران اـست. در اـین ـص وق ـصـنـفی در اـی ـحـق
اکم در اـیت از رژـیم ـح ریکا ـبه ـحـم د آـم رـض اـسی آن ـب ود که کارزار ـسـی ـطـمـئن ـش ـم

ایران منتهی  نخواهد شد؟

اـندرو ـموری: ـمن فکر ـمی کـنم ـعده ـبـسـیار کـمی از ـمردم ـبرـیـتاـنـیا ـهواداری
یی ـنـسبت به ـسـیاـست ـهای داخـلی رژیم در اـیران داشته ـباـشـند. ـهـماـنـطور که افکار
ا اـسـتـبداد  ـصدام ـعـموـمی ـضد ـجنگ ـهواداری ـنـسـبت ـبه ـطاـلـبان در اـفـغاـنـسـتان و ـی
حـسین در ـعراق ـنداشـتد. ـموضع ـما این است که ـمـسائل داخـلی هر کـشور ـمنحـصرا
ـمرـبوط ـبه ـمردم آن کـشور اـست. ـهـمـبـستگی ـبا ـنـیروـهای ـمـترـقی، ـبـله  پـشـتـیـباـنی از

تهاجم امپریالیسم، نه. 

اـیت از ده اـست و ـحـم ز در ـسـطح وـسـیع درک ـش اـی ـم دم اـین وـجه ـت ـتـق ـمن ـمـع
ا ـبرآوردن رژـیم اـیران ـمـحدود ـبه ـعواـمل کوچک ـحاـشـیه ای اـست. ـما ـمی ـتواـنـیم ـب
ـمـله ـبه اـله ـح ـس د ـم ـن اـن ران ـم اـنه دوـلت اـی دارگراـی ـت ات اـق داـم د اـق ر ـض ان ـب ادـم رـی ـف
م و وـی ذکر ـش ـت ران اـین نکـته را ـم راـنی ـتـه وـس وـب رکت اـت دیکای کارگران ـش ـن ـس
نگذاریم این ـنوع مـسائل منـحـصرا از طریق ـجنگ افروزان و دست ـنـشاندگان آنـها،

مانند سلطنت طلبان کشورتان  عنوان گردند. 

ـناـمه ـمردم:  در ـماه ـهای اـخـیر ـمـحـمود اـحـمدی نژاد رـئـیس ـجـمـهور ـمرـتـجع اـیران
اـظـهارات ـمـتـعددی در ـمورد  ـناـبودی اـسراـئـیل  و زـیر ـسوال ـبردن ـهوالکاـست ـعـنوان کرده
ا اط ـب رب در ارـتـب وـمی ـغ ر افکار ـعـم ارات ـب ر گذاری اـین اـظـه اـثـی ا از ـت اـبی ـشـم اـست. ارزـی
ا ادـعاـهای آـمریکا ـبر ـضد اـیران چـیـست؟  ـشـما ـمواـفق ـهـسـتـید اـین ـقـبـیل ـمـخاـلـفت آـنـها ـب
ـشه ای ـنـق ریکا و در راـسـت ده آـم رـن اـمی ـتـصـمـیم گـی ـظ واـمل ـن د ـبه ـنـفع ـع واـن ارات ـمی ـت اـظـه

های خطرناک آنان عمل نماید؟

اـندرو ـموری: اظـهاراـتی که ـشـما ـبه آن اـشاره کردـید اـعـتراض انگـیز و در اـساس و
ـمـطـلـقاٌ اـشـتـباه ـهـسـتـند.  وـقـتی که ـما ـصریـحاٌ در ـمورد ـعداـلت ـبرای ـمردم ـفـلـسـطـین ـموـضع
اـبودی اـسراـئـیل ـشوـیم. انکار ـهوالکاـست ـنـشاـنه ـعـقب واـنـیم ـخواـسـتار ـن رـیم، ـنـمی ـت ـمی گـی
اـنده ـترـین افکار وـمـتـعـلق ـبه اـقـشار ـنادان در ـجـهان اـست. اـین ـبی ـتردـید یک ـتفکر ـضد ـم
ـیـهودی اـست. اـین ـسـخـنان ـناـبـخراداـنه اـست و ـبه ـجنگ اـفروزان آـمریکا و ـبرـیـتاـنـیا امکان
اـیـند. اـین ـمی ـتواـند ـمی دـهد که رژـیم اـیران را ـمـنـحط و ـتـهدـیدی ـبرای ـصـلح ـمـعرـفی ـنـم
به ـتدارک افکار ـعـمومی در راسـتای ـعمـلـیات ـنـظامی ـبر ـضد آن  ـمورد اـستـفاده ـقرار گـیرد.
ـشری وـهـین ـبه ارزش ـهای ـب د و ـت ارت اـحـمدی نژاد در ـجـهت ـصـلح ـعـمل ـنـمی کـنـن اـظـه

است.  

ا ـصراـحت ا ـب ان ـجنگ» ـشـم رای پاـی اره «اـئـتالف ـب ورد اـش اـنـیه ـم اـمه ـمردم: در ـبـی ـن
دیکای االن ـسـن اـیت از ـفـع ده را ـبه ـحـم ـتـح االت ـم ای اـی اـست ـه ا ـسـی اـلـفت ـب کارزار ـمـخ
کارگران ـشرکت واـحد اتوـبوسراـنی تهران ـمرتـبط کردید.  ـنظر شـما در ـمورد اینکه چگونه
ـجـنـبش ـصـلح ـمی ـتواـند ـهمچـنـین ـبـطور ـعـمـلی از ـجـنـبش ـبرای دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر

در ایران حمایت کند، چیست؟ 
ا اـلـفت ـب ر روی ـمـخ ر ـب اگزـی ور ـن د ـجنگ ـبـط وـجه ـجـنـبش ـض رکز ـت درو ـموری: ـم اـن
ـخـطر ـجنگ اـست.  ـبـخش وـسـیـعی از افکار ـعـموـمی انگـلـیس ـمـخاـلف دورـنـمای گـسـترش
ـجنگ در ـخاورـمـیاـنه و ـحـمـله ـبه اـیران ـهـسـتـند.  ـبـسـیج اـین افکار ـعـموـمی اکـنون ـبرای ـما
ـمـله ان ـجنگ» و از ـج رای پاـی ـتالف ـب ضـای «اـئ اری از اـع ـی ـس رار دارد.  ـب وـیت ـق در اوـل
ای اـسی و دیگران- ـهمچـنـین دارای ـسـنت ـه ای ـسـی ای کارگری و  گروه ـه ادـیه ـه اـتـح
اـشـند.  اـین اـجزاء ـمـسـئوـلـیت دارـند که از ـبرادران و ـقدرـتـمـند ـهـمـبـستگی ـبـین اـلـمـلـلی ـمی ـب
ـخواـهران اـیراـنی ـخود در ـمـبارزه ـبرای دـموکراـسی ـحـماـیت کـنـند.  اـینکه بـهـترـین راه ـجاـمه
رـقی ازـمان ـهای ـمـت اـیی و ـهداـیت ـس ازـمـند راـهـنـم اـندن ـبه اـین ـمـهم چـیـست ـنـی ـعـمل پوـش
اـیـست که ـبه اـشد، و «اـئـتالف ـبرای پاـیان ـجنگ» و اـجزاء آن ـمی ـب ـسـیاـسی اـیراـنی ـمی ـب
اـین ـمـساـله ـبا ـمـسـئوـلـیت و ـتواـضع ـبرـخورد کـنـند.  اـین وـحدت وـقـتی ـمی ـتواـند ـبه ـبـهـترـین
وجه ـتامـین ـشود که آن ـهاـیی که ـبرای دـموکراـسی در کـشورـشان می رزـمـندـند، ـهمچنـین
اـنورـهای دـهـند که در ـم اـشـند و ـبه ـخود اـجازه ـن اـلـیـست ـب ـبه ـصورت پیگراـنه ـیی ـضد امپرـی
ـجنگ ـطـلـبان گرـفـتار ـشوـند.  اـین ـمـساـله در ـبرـخی مـقاطع در راـبـطه ـبا اوـضاع ـعراق به اـمر
پیچـیده ای ـبدل ـشد.  اـما ـمن ـهیچ دـلـیـلی ـنـمی ـبـیـنم که اـین اـمر در راـبـطه ـبا اـیران تکرار
ا ـجنگ اـلـفت ـب ران در ـصف ـنـخـست کارزار ـمـخ رـقی ـضد رژـیم اـی ای ـمـت روـه را ـنـی ود زـی ـش

حضور دارند.

ـنامه ـمردم:  آـیا پـیاـمی ـبرای ـخواـنـندگان ـنامه ـمردم، اـعـضاء و ـهواداران ـحزب ـتوده
ارزه ـمی ران ـمـب اـعی در اـی داـلت اـجـتـم وکراـسی، ـصـلح و ـع رای دـم اـیی که ـب ران و آن ـه اـی

کنند، دارید؟
ران وده اـی زب ـت ای ـح ا رـفـق والـنی اـست که ـب ای ـط ال ـه وری:  ـمن ـس درو ـم اـن
همکاری داشته ام و به دفعات تحسین و حمایت خود را از مبارزه قهرمانانه حزب برای
اـیت ان وـحدت و ـحـم روز ـجـه ای اـم دادـه راز کرده ام.  رـخ اـعی را اـب داـلت اـجـتـم ـصـلح و ـع

متقابل ما از همدیگر را از هر لحظه دیگری ضروری تر می کند.  
ی مـاـم ا ـت ـستگی خـودم را ـب ـب ـم م و ـه اده کـن ـتـف رـصت اـس م که از اـین ـف اـیـل ـمن ـم
ان  در راه ارزه ـت رای ـمـب راز کـنم، و ـب ران اـب وده اـی زب ـت ای ـح ا و کادرـه دگان ـشـم ـن واـن ـخ

استقرار صلح در منطقه و عدالت اجتماعی در کشورتان آرزوی موفقیت بکنم.

ادامه  مصاحبه با «اندرو موری» ....
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مصاحبه با  «اندرو موری»، رهبر جنبش 
ضد جنگ بریتانیا

د رکت واـح دیکای کارگران ـش ارزان ـسـن ـب اع از ـم ـمی، در دـف ـیه ـمـه اـن ـی اه ـب ـمه دوم ـبـهـمن ـم ـی در ـن
ـسـتان ـمـنـتـشر ـشد که ان ـجنگ» انگـل رای پاـی وـسراـنی ـتـهران و ـحوـمه، از ـسوی رـهـبری «اـئـتالف ـب وـب اـت
ـمورد ـحـماـیت ـشـخـصـیت ـهای ـبرـجـسـته ـجـنـبش ـسـندیکاـئی اـین کـشور ـقرار گرـفت و در ـنـشرـیات چپ و
ـنـیز ـساـیت ـهای اـیـنـترـنـتی اـیراـنی ـنـیز وـسیـعاٌ ـمنعکس گردـید.  اـهـمـیت اـین ـبـیاـنـیه در تـحـلـیل ـمـشـخص آن
و پـیوـند زدن کارزار ـهمـبستگی ـبا اعـضاء و رهـبران زـنداـنی  سـندیکای کارگران ـشرکت واـحد،  ـبا مـقابله
ـبا ـخـطر ـجنگ اـست.  «ـناـمه ـمردم» ـبرای آـشـناـیی ـبـیـشـتر ـخواـنـندگان ـخود و افکار ـعـموـمی کـشورـمان ـبا
اـین کارزار ـموـفق  و رـهـبری آن ـمـصاـحـبه ای ـبا رـفـیق اـندرو ـموری، ـصدر «اـئـتالف ـبرای پاـیان ـجنگ»،
د رـفی، چـن دـمه و ـمـع ام ـمـق ـیم، در ـمـق روری ـمی داـن اـحـبه ـض ـص رـتـیب داد.  ـقـبل از پرداـخـتن ـبه ـمـتن ـم ـت

کالمی در رابطه با «ائتالف برای پایان جنگ» و  رفیق موری اضافه کنیم.
ـتـظاـهرات ـضد ـجنگ دو ـمـیـلـیون ـنـفری ـشـهر ـلـندن، در ـنـیـمه دوم ـبـهـمن ـماه 1381، که دوـلت ـتوـنی ـبـلر
اج ـشارت داد.  آـم ان را ـب ـسـت اـسی انگـل ات ـسـی د در ـحـی دـی روـیی ـج د ـنـی وـل رار داد،  ـت وط ـق اـنه ـسـق را در آـسـت
اـلـیـسـتی و «ـجـهاـنی ـشدن» ـسرـماـیه داری ـعـمده اـین ـجـنـبش ـنوـین ـمـقاـبـله ـبا ـجنگ و ـنـظاـمی گری امپرـی
ای ـقـبل ان اـست که در دـهه ـه ـسـت ان انگـل وـی ـشـج ان و داـن واـن ارز آن ـجذب ـج ای ـب وده و  از ویژگی ـه ـب
ا ـبی ـتـفاوت ـبه ـمـبارزات ا دـیدی ـمـنـفی و ـی اٌ ـب اـثـیر کارزار اـیدـئوـلوژیک ـسرـماـیه داری اروپا، ـعـمدـت ـتـحت ـت
ـمـتشکل ـسـیاـسی ـمی نگرـیـسـتـند.   ـنـقش ـسازـماـندـهی و رـهـبری اـین ـتـظاـهرات ـضد ـجنگ ـبی ـساـبـقه در
از ـخط کـشی رـب د که از دـی ای رادیکاـلی در ـجـنـبش کارگری ـبه دوش دارـن ره ـه ان را چـه ـسـت ارـیخ انگـل ـت
ـهای ـمـشـخص ـبا رـفرـمـیـسم ـحزب کارگر انگـلـسـتان و رـهـبری آن داـشـته اـند و اکـنون زـیر چـتر «اـئـتالف

برای پایان جنگ» فعالیت می کنند.  
ـصدر و سـخنگوی «اـئتالف ـبرای پاـیان دادن به ـجنگ»، رـفیق اـندرو ـموری، از کادرـهای ـبرـجـسته
اـنـیا اـست، که ـتا 18 ـماه ـقـبل ـعـضو ـهـیـئت ـسـیاـسی ـحزب ـبرادر ـبود. رـفـیق ـموری ـحزب کـموـنـیـست ـبرـیـت
که در دـهه 70 ـمـیالدی، در ـبـحـبوـحه ـجـنـبش ـضد ـجنگ وـیـتـنام، ـبه ـمـبارزه ـسـیاـسی ـمـتشکل پـیوـست، از
ود در ان اـنـقالـبی و ـهـمـسنگران ـخ واـن رـخی ـج ا ـب د و ـب وـنـیـست در آـم دا ـبه ـعـضوـیت ـحزب کـم ان اـبـت ـهـم
دیکاـیی دـنی در ـجـنـبش کارگری و ـسـن اـن ادـم ـی ای ـب رـخی از کارزار ـه ام ـمـبتکر ـب ـتـن ـجـنـبش ـضد ـجنگ وـی
س، و دیکاـیی انگـلـی ات چپ و ـسـن رـی ـش رای ـن اـمه نگاری ـب د روزـن ار کار ـمـمـت د. او در کـن ان ـش ـسـت انگـل
ر وـنـیـست انگـلـیس و ـهمچـنـین ـجنگ، در دو دـهه اـخـی ارـیخ ـحزب کـم ا ـت اب در راـبـطه ـب د کـت نگارش چـن
ده داـشـته اـست. زرگ انگـلـیس را  ـبه ـعـه دیکای کارگری ـب دـین ـسـن ری چـن اـسی رـهـب اور ـسـی ـش ـنـقش ـم
آـشـناـیی دـیرـین رـفـیق ـموری ـبا ـحزب ـتوده اـیران ـقدـمـتی در ـحدود ـسه دـهه دارد و ـبه ـسال ـهای ـمـبارزه

او بر ضد دیکتاتوری شاه و در دفاع از انقالب بهمن 57 باز می گردد.

ـناـمه ـمردم: در آـغاز ـلطـفاً ـتوضـیح دهـید که ـهدف ـهای ـعـمدۀ اـئتالف ـبرای پاـیان دادن به ـجنگ
چیست و محدودۀ فعالیت های آن کدام است؟ 

اـندرو ـموری: ـعـلت وـجودی اـین اـئـتالف ـبـسـیج اپوزـیـسـیون ـبرـضد ـجنگ «ـبی پاـیاـنی» اـست که
ا اـعالم کرده اـمـبر ـعـلـیه ـمردم و کـشورـهای ـسراـسر دـنـی اگوار 11 سپـت دادـهای ـن ـجورج ـبوش پس از روـی
اـست. ـما ـموفق ـشدـیم ـبـسیج گـسـترده ای را ـبرـضد تـهاـجم ـبرـنامه رـیزی ـشده عـلیه ـعراق ـتدارک ـبـبـیـنـیم
که در ـنـتـیـجه در ـبزرگـترـین ـتـظاـهرات ـبرـیـتاـنـیا، در روز 15 ـفورـیۀ 2003، دو ـمـیـلـیون ـنـفر ـشرکت کردـند.
از آن زـمان ـبه ـبـعد ـما تالش ـمان را در سه ـجبـهه ـمـتـمرکز کرده اـیم: یکی پاـیان دادن ـبه اـشـغال ـفاجـعه
اـنۀ ـبه راه اـنداـخـتن ـجنگ ـبه ا ـبرای دروغ ـهای که در آـسـت اـنـی رـیـت ازـخواـست از دوـلت ـب آـمـیز ـعراق، دوم ـب
ر، ـتـعرض او ـبه ـشـتر ـبوش، و اکـنون از ـهـمه ـمـهـمـت وگـیری از ـتـجاوزـهای ـبـی ـمردم گـفت، و ـسراـنـجام ـجـل
ا از ـتـجاوزـها و ـتـعرض ـهای واـشنگـتن اـنـی رـیـت ا پاـیان دادن ـبه ـحـماـیت ـب دـیـهی اـست که ـهدف ـم اـیران. ـب

است.

ه ـــاـم ـن
ون ردم: اکـن ـم
ه ســــال از ـس
ی ظـاـم ـملـۀ ـن ـح
آـمـــــــریکا ـ
ه ــس ـب ــی انگـل
ال راق و اـشـغ ـع
ی ـور ـم آن کـش
گذرد. از 15
ا ۀ 2003 ـت ورـی ـف
ـتالف  ــون اـئ کـن
چه ـفـعاـلـیت ـها و

دستاوردهایی داشته است؟
واـنـسـتـیم ـجـلوی وـقوع ـجنگ ـبر ـضد ا ـنـت اـندرو ـموری: اگرچه ـم
ـعراق را بگـیرـیم (ـتـصورش را بکـنـید که اگر ـما ـموفق ـمی ـشدـیم، ـجان
وده ای ـبه ردگی ـجـنـبش ـت ا گـسـت ات ـمی دادـیم) اـم ان را ـنـج ـس د اـن چـن
ـتأـثـیر گذاری ـبر ـسـیاـست ـهای ـبرـیـتاـنـیا از آن زـمان ـبه ـبـعد کمک کرد.
ـتونی بـلر هنوز ـنتواـنسته است از ـعواقب ـحمایـتش از ـجورج بوش ـجان
ون ا کـن ددی که از ـسال 2003 ـت اـهرات ـمـتـع رد. در ـتـظ اـلم ـبه در ـبـب ـس
واـنـسـته اـست ده ـها ـهزار ـنـفر را در ـجـهت رگزار ـشده اـست،  اـئـتالف  ـت ـب
ـخواـست ـسـیاـست ـصـلح ـبه ـحرکت در آورد. ـمـحور اـصـلی ـفـعاـلـیت ـهای
ا و ـبی دی ـه ر و ـتـع ـش وق ـب راق، ـنـقض ـحـق ال ـع ا اـشـغ اـلـفت ـب ا ـمـخ ـم
وده اـست. یکی از ـمـشـخـصه ـهای ـعداـلـتی ـهای دیگر در اـین کـشور ـب
ـجـنـبش ـما که ـقابل ـتوـجه ویژه اـست، درگـیر کردن و به ـمـیدان آوردن
ازاـنی رـب دان ـس اوـن ـش وـی ادر و ـخ ان، ـیـعـنی پدر و ـم اـمـی ـظ ای ـن واده ـه اـن ـخ
اـست که در ـعراق ـجان ـخود را از دـست داده اـند. اـیـنان ـبه ـمـیدان ـمی
اـیتکاراـنه ای که ـبه ـبـهای از دـست دادن اـست ـهای ـجـن ا ـبه ـسـی آـیـند ـت
ده ای ـشان ـتـمام ـشده اـست، اـعـتراض کـنـند. اـین  ـحرکت پدـی زاـن ـعزـی
ر ار ژرـفی ـب أـثـیر ـبـسـی اـنـیاـست و ـت رـیـت ارـیخ ـجنگ ـهای ـب ازه در ـت کاـمالً ـت

افکار عمومی داشته است.

ـناـمه ـمردم: ـجـنـبش ـبـین اـلـمـلـلی ـضد ـجنگ در ـتدارک ـبـسـیج و
ان در روز 27 ای ـمـهم ـجـه رـه ری در ـشـه راـس رات ـس اـه ـظ رگزاری ـت ـب
ـست و رات چـی اـه ـظ داف اـصـلی اـین ـت ارس) اـست. اـه د (18 ـم ـن اـسـف

شعارهای عمدۀ این تظاهرات چه خواهد بود؟
اـندرو ـموری: ـما ـهر ـسال در آـخر ـهـفـتۀ ـنزدیک ـبه ـساـلروز آـغاز
ـجنگ ـتـظاـهراتی ـبرگزار ـمی کـنیم. اـمـسال نـیز ـمثل گذـشته ـلزوم پاـیان
ث م کرد که روز ـبه روز ـبـاـع ـی ـته ـخـواـه دادن ـبه اـشـغـال را ـبـرجــس
ی ـشـود و ـصـلح و ـتـری ـم ـش ـی ن ـهـر چه ـب ـی مکش ـهـای ـخـوـن کـش
دـموکراـسی واـقـعی را از دـسـترس ـمردم ـعراق ـهر چه دورـتر ـمی کـند.
ـهمچـنـین، در واکـنش و پاـسخ ـبه تـهدـید ـهای گـسـتاـخانه ـتر از ـهـمـیـشۀ
ۀ اـل ـس ۀ ـم اـن ران، ـبه ـبـه اـمی ـبه اـی ۀ ـنـظ ورد ـحـمـل راـیـیل در ـم ریکا و اـس آـم
واـهـیم د  را ـمـطرح ـخ ران ـحـمـله نکـنـی ار  ـبه اـی ـسـته ای، ـشـع زات ـه ـتـجـهـی
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