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 مبارزه متحد كمونيست ها براي صلح، پيشرفت اجتماعي و دموكراسي 

بـزودي سـومـيـن دورة انـتـخـابــات              
شوراهاي  شهر و روسـتـا، در شـرايـط          
ادامه تهاجم وسيع رژيم ضـد مـردمـي      
واليت فقيه و دولت بر گمارده آن بـه    
حقوق و آزادي هاي بسـيـار مـحـدود         

حزب ما به . شهروندان، برگزار مي شود
هنگام برگزاري نخستين دورة انتخابات 

، 1378شوراها در كشور، در اسفندماه 
و پس از شكست سنگين ولي فقـيـه و     
انصـارش در انــتــخــابــات  ريــاســت            

، و راي     1376جمهوري دوم خـرداد    
بيست ميليوني توده ها بر ضد استبداد و 
ادامه حاكميت تاريك انديشان، اصـل    
برگزاري انتخابات شوراها را يك امـر    
تحميل شده به ارتجاع حاكم و دسـت    
آوردي براي جنبش مردمـي ارزيـابـي      

تشكيل شوراها از اصـول مـهـم          .  كرد
مندرج در قانون اساسي كشور است كه 
به همت نيروهاي مترقـي و پـيـشـروي         
جامعه، از جمله حزب تودة ايران،  بـه      
ارتجاع تحميل شد و درست به هـمـيـن    
خاطر بود كه سـران رژيـم بـه مـدت             
بيست سال از بـرگـزاري انـتـخـابـات             

نـخـسـتـيـن      .  شوراها جلوگيري كردنـد 

دورة انــتــخــابــات شــوراهــا نــمــايــش         
شورانگيزي از مبارزه توده هـا بـر ضـد        
صف متحد ارتجاع و نتيجه اش شكست 
سنگين ذوب شـدگـان در واليـت و              
پيروزي طيف وسـيـع نـيـروهـاي ضـد             

ارتـجـاع بـا درك ابـعـاد            .  استبداد بود
شكستي كه متحمل شده بود، از هـمـان   
فرداي اين شكست سنگين تالش كرد تا 

و “  قـانـونـي   ” با توسل به همه ابزارهاي   
امنيتي كه در اختيار دارد اجـازه    -پليسي

ندهد تا شوراها رونـد شـكـوفـايـي را            
بپيمايند و بتوانند آن طور كه در قـانـون   
اساسي پيش بيني شده بود بـه وظـايـف      

ارتـجـاع   .   مردمي خـود عـمـل كـنـنـد          
توانست با مانع تراشي بر سر راه عملكرد 
شوراها، و با به چالش كشيـدن حـيـطـه       
قانوني و اجرايي آنها و همچنين با بهـره  
گيري از ممـاشـات و سـيـاسـت هـاي             
نادرست اعمال شده  از سوي دولـت و    
مجلـس اصـالح طـلـبـان حـكـومـتـي،                
كارآمدي و حيثيت شوراها را نزد افكار 

در چنيـن  .  عمومي مردم خدشه دار كند
شرايطي بود كـه  مـرتـجـعـان حـاكـم              

 10ادامه در صفحه   

 7و  6، 5،  4ادامه در صفحه   

زندگي قشرهاي ميانه حال 
!دشوار تر مي شود  

گانه ناظر بر تنظيم  17انتشار ضوابط مالي 
بودجه سال آينده، توسط سازمان مديريـت  
و برنامه ريزي كـه  در آن تصـمـيـمـات              
متعددي در ارتباط با وضعـيـت شـغـلـي و          
ميزان دستمزد كارمندان كشور شـاغـل در     
دواير و سازمان ها و ارگان هاي مخـتـلـف    
گنجانده شده، سبب پاره اي پرسـش هـاي     
جدي در خصوص منافع و حقوق كارمندان 
و به طور كلي قشرهاي ميانه حال جامعه مي 

 .گردد
آبـان مـاه        21خبرگزاري مهر در تاريخ 

سال جاري، بخش هايي از اين ضوابط مالي 
 1386را كه در بودجه كل كشور براي سال 

از .  در نظر گرفته شده را منـتـشـر سـاخـت       
جمله در رابطه با استخدام نيـروي انسـانـي      

شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب 
توده ايران در اجالس مهم احزاب كارگري و 

 كمونيستي  جهان 
 

كارگري  -هشتمين اجالس ساالنه احزاب كمونيست       
جهان، كه به ميزباني حزب كمونيست پرتغال در روز               

آبان ماه در شهر ليسبون، پايتخت پرتغال،           21 - 19هاي    
برگزار شد، از موفق ترين گردهمايي هاي احزاب برادر            

 1988در سال هاي  اخير بود كه در سال            
در آتن  آغاز شد و هر ساله  برگزار                  

هيئت هاي نمايندگي رهبري     .  شده است 
حزب برادر در اين اجالس با اهميت          63

چالش ” بين المللي كه با موضوع محوري     
ها و امكانات در اوضاع كنوني جهان،           
استراتژي امپرياليسم و مسئله انرژي،           



وزير كار دولت ارتجاع، محمد جهرمي، در ادامه سياست هـاي ضـد       
كارگري خود، دست به يك رشته اقدامات توام با تبليغات عوام فريبـانـه   
در سطح وسيع زده است، از جمله در ماه هاي اخير به مـوازات اجـراي     
برنامه هايي كه  به رواج بيكاري و انعقاد قرار دادهاي موقـت مـنـجـر       
گرديده، سخن از ايجاد فرصت هاي شغلي و تقويت پايه هاي تولـيـدي   

 .به ميان آورده است
جهرمي در جريان جشنواره به اصطالح تجليل از كار آفرينان استـان  

آنقدر دستگاه هاي دولتي بزرگ شده اند كه هـم  ” :  يزد خاطر نشان كرد
اكنون فلسفه كاري آنان فراموش و اداره آنان هدف شده است و مابايـد  
ساختار اين دستگاه ها را به هم بريزيم و به دنبال توانمند سازي بخـش  
غير دولتي باشيم  و بايد دولت به دنبال رفع موانع و سهل كـردن امـور     
باشد واستراتژي اقتصادي را براي رشد اين اقتصاد فراهم كند، بـخـش     
اعظمي از بيكاري موجود كشور فرهنگي است كه در فرهـنـگ شـهـر       
نشيني ونظام آموزشي به وجود آمده و افراد به دنبال كـارهـاي سـاده        

) بخوان تجار عمده وكالن سرمـايـه داران    ( كار آفرينان . واداري هستند
محرك توسعه كشور هستند و در صورت حضور آنـان كشـور ضـمـن         

 “...توسعه شاهد جهش هاي بلندي خواهد بود
در برنامه چـهـارم     ”: وزير كار دولت احمدي نژاد سپس در ادامه افزود

ميليون نيروي كار جديد وارد بازار خواهد شـد، دولـت      1توسعه ساليانه 
نهم محور كاري خود را اشتغال جوانـان بـه ويـژه اشـتـغـال فـارغ                
التحصيالن قرارداده  است وبا طرح توسعه بنگاه هاي كوچك اقتصـادي  
و زود بازده شروع و براي حفظ اشتغال موجود برنامه هايي را اجرا كـرده  

چنين موضع گيري هايي ضمن آنكه فاقد پايه عيني و غير قابل  .“ است
 -اجرا است، نيات و هدف هاي اصلي ارتـجـاع در امـور اقـتـصـادي            

اجتماعي را نيز به خوبي آشكار مي سازد و بايد با دقت به آن تـوجـه       
در ارتباط با اشتغال زايي مورد ادعاي وزارت كار عالوه بر محـمـد   .  كرد

جهرمي، به معاون وي نيز در اواسط آبان ماه امسال تاكيد كرده بود كـه،  
ميليون نفر بـه   6تا  5/   5با توجه به اينكه در طول برنامه چهارم توسعه 

جمعيت فعال كشور افزوده خواهد شد، دولت هم قصد دارد، هـر سـال       
ميليون نفر در كشور به وجـود     1فرصت ها ي شغلي متنوعي تا سقف 

بياورد و تا به حال تسهيالت بانكي را در اختيار كساني قـرار داده كـه       
. براي تاسيس بنگاه هاي زود بازده كوچك طرح هايي را ارايه كرده انـد 

هزار طرح تاييد شده است كه توانايي ايجاد فـرصـت    361طي چند ماه 
 .  شغلي دارند و وام به آنها اعطا خواهد شد

و  “ نـو ” برخالف تبليغات مرتجعان حاكم، چنين طرح هايي ابتكارات   
نيستند، اين گونه طرح ها به اشكـال و نـام هـاي           “ خارق العاده اي” 

مختلف در دولت هاي پيشين جمهوري اسالمي تدوين و اجرا شـده و      
در دوران محمد خاتمي طرحي به نـام  . هرگز بيكاري را حل نكرده است

طرح ضربتي اشتغال تدوين و اجرا شد كه  نتيجه آن حيف و ميل ثروت 
وام هاي اعطايي طرح مذكور نه تنها صرف اشـتـغـال و        .  همگاني بود

تقويت توليد نشد، بلكه بخش عمده آن هرگز به خـزانـه دولـت بـاز           
طرح وزارت كار و يا بهتر گفته باشيم دولت ارتـجـاع، از       . فرستاده نشد

 . طرح قبلي نيز به مراتب فاجعه بارتر خواهد بود
به هر جهت، طرح هايي از اين دست تنها و تنها به سود اليـه هـاي     

ماموريـت وزيـر كـار        .  انگلي و غير مولد جامعه تمام شده و خواهد شد
دولت احمدي نژاد دراين رابطه اجراي آن سياست هايي ست كـه ايـن     
منافع با كمترين مشكالت تامين شود يعني منافع تجار عمده و واسطـه  

اين اقدامات البته با مقاومت و اعتراضات گسترده كارگـران  ! ها و دالالن
و زحمتكشان روبرو است، ولي به دليل نبود سازمان هـاي مسـتـقـل         

درايـن  .  سنديكايي، مقاومت و اعتراض با دشواري و كندي همراه اسـت 
آبان ماه گزارش داد كـه،   19خصوص خبرگزاري كارايران ايلنا در تاريخ 

كارگران ايران الكتريك و پرسان رشت اگر به خواست هاي آنان تـوجـه   
كارگران ايـن    .  نشود با پاي پياده  و كفن پوش راهي تهران خواهند شد

اين دو واحـد  .  ميليون تومان طلب دارند 8تا  5واحد هاي توليدي بين 
سال پيش خصوصي شده و دراين مدت مالكيت آن چنديـن بـار      5از 

كارگران معترض ايـن واحـدهـا بـه           .  دست به دست چرخيده است
 .“نتيجه خصوصي سازي راهم ديديم”: خبرنگاران ايلنا گفتند

خصوصي سازي دردولت احمدي نژاد فقط محـدود بـه واگـذاري        
صنعتي وخدماتي نيست، بلكه بـه      –كارخانجات و واحدهاي توليدي 

اين دولت ضد كارگري، بسياري از امـكـانـات فـرهـنـگـي،          “  همت”
تفريحي كه طي ساليان با زحمت و تالش زحمتكشان فراهم شده، به 

از جمله گروهي از كارگران اسـتـان   .  بخش خصوصي واگذار مي شود
زنجان به طرح واگذاري مجتمع هاي ورزشي كارگـري بـه بـخـش         
خصوصي اعتراض كرده و خواستار توقف اين طـرح كـه از سـوي          

يـكـي از كـارگـران بـه            .  وزارت كار تدوين و تهيه شده، گرديـدنـد  
ورزشگاه هايي كه با اندوخته هاي كـارگـران     ” :  خبرگزاري ايلنا گفت

اكنون در زنجان مجمع هـاي  . ساخته مي شود، بايد مختص آنها باشد
ورزشي كارگري در اختيار بخش خصوصي قرارگرفته و كـارگـران و     
خانواده هايشان در مراجعه به اين مراكز وارايه كارت كارگـري مـورد     
بي توجهي و بي احترامي قرار گرفته اند، وزارت كار مسئـول اصـلـي      

به اين ترتيب دولت نهم و وزارت كار آن نه تنـهـا    .“اين وضعيت است
با خصوصي سازي مخالف نبوده و نيستند بلكه دامنه آن را به هـمـه     

در جريان گردهمايـي در شـهـر        . زواياي زندگي كارگران كشانده اند
تبريز از سوي كارگران، يكي از نمايندگان كارگران با صراحت اعـالم    
داشت كه، خصوصي سازي در كشور به جاي توسعه سبب تعطـيـلـي    
واحدهاي توليدي شده و هزاران كارگر را به ورطه بيكـاري كشـانـده      

دراثر خصوصي سازي قدرت خريد كارگران كاهش يـافـتـه و        .  است
برابر كـاهـش    30سال گذشته، بيش از  15حتي ارزش پول ملي طي 

 . يافته است
يكي از اقدامات هدفمند وزارت كار در هفته هـاي اخـيـر، اعـالم         

رييس هيئت مديره كانون عالـي  .  انحالل كانون عالي كارفرمايان بود
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين خصوص به خـبـرگـزاري    

وزارت كار چند روز پيش از زمان برگزاري مجمع عمومي ” :  ايلنا گفت
به يك باره اعتبار نامه برخي انجمن هاي كارفرمايي را رد كـرد و          
تحت عنوان بررسي صالحيت آنان را از داشتن حق راي محروم كـرد  

انجمن كارفرمايي عضو كانون عالي از داشتن حـق راي     40بطوريكه 
اكـثـر اعضـاي      .  و شركت در مجمع عمومي انتخابات محروم شدنـد 

هيئت مديره فعلي در انجمن هايي كه توسط وزارت كـار مـحـروم          
شدند، عضويت داشتند و معلوم نيست كه به چه دليل اعضاي هيـئـت   

حكم وزارت كـار      . مديره كانون مورد تاييد وزارت كار قرار نگرفته اند
مبني بر انحالل اين كانون برخالف تصميم مجمع عمومـي بـوده و       

 .“بيانگر دخالت آشكار دولت درامورتشكل هاي صنفي است
همچنين اين مقام كانون عالي انجمن هاي صنفي كـار فـرمـايـي       

عملكرد يكسال و دوماهه دولت نهم نشان مي دهد كـه  “ : اعالم داشت
دولت قصد دارد با كنار گذاشتن يا حذف تشكل هاي مـدنـي عـمـال       

 .“اختيار اموررا در دست بگيرد
اقدام به انحالل كانون عالي كار فرمايان كه به طور عمده از كانـون  
هاي كارفرمايي مرتبط با صنعت و توليد تشكيل مي شـد حـركـتـي       
حساب شده و حلقه اي از زنجيره سياست هاي ارتجـاع حـاكـم در        
راستاي تقويت موضع خود در حاكميت ونيز تحـكـيـم پـايـه هـاي           

 .اجتماعي قدرت خود است
در مقابل اين كانون هاي صنفي مرتبط با صنايع و توليد كه همواره 
طي يك سال اخير زبان به انتقاد از سياست هاي دولت و وزارت كـار  
مي گشودند، وزارت كار همچون گذشته و با رفتاري شبيه به آنـچـه     
كه با خانه كارگر انجام داد، درصدد تشكيل كانون هاي كار فرمـايـي   
مطيع خود است يعني تشكل هاي كار فرمايي اي كه با توليد بيگـانـه   

 .و عمدتا به سرمايه داري تجاري و دالل وابسته هستند
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اعالم مي گردد كه، به كارگيري نيروي انساني از محل هـاي  
براي فعـالـيـت هـاي       ) عمراني(تملك دارايي هاي سرمايه اي 

 . ممنوع است) جاري(هزينه اي 
گانه ناظر بر تنظيم بودجـه   17عالوه بر اينها، بر پايه ضوابط 

هزار تـومـان    150سال آينده ، ميزان حقوق كارمندان در حد 
خبرگزاري مهر تصميم سازمان مديـريـت و     . تعيين شده است

بر اساس اين ” :  برنامه ريزي را در اين زمينه چنين انعكاس داد
البته كارمندان سطوح (ضوابط، ميزان حداقل حقوق كارمندان 

 1مـعـادل        1386در سال   )  پايين و ميانه ونه كارمندان ارشد
تـعـيـيـن شـد،        )  هزار تومـان  150( ميليون و پانصد هزار ريال 

بـه تصـويـب      )  عـيـدي  ( همچنين مبلغ قطعي پاداش پايان سال 
هيئت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاه هاي اجرايي موظفند 

مـيـلـيـون و          1بابت عيدي به ازاي هر شاغل و بازنشسته مبلغ 
 .“پيش بيني نمايند) هزار تومان175(هفتصد و پنجاه هزار ريال 

تعيين اين مبلغ ناچيز براي گروه كثيري از كارمندان كشـور  
كه با احتساب خانواده هايشان سر به ميليون ها تن مي زنند، به 
 . معناي كاهش جدي سطح زندگي و قدرت خريد آنان است

رژيم واليت فقيه و ارگان هاي تصميم گيرنـدة آن نـظـيـر         
دولت احمدي نژاد، زماني حداقل حقوق كارمندان را به ميزان 

هزار تومان تعيين مي كنند كه قيمـت هـا روز بـه روز             150
.  افزايش مي يابد و نرخ تورم سير صعودي به خود گرفته است

آبان ماه به نقل از گزارش اداره    15روزنامه سرمايه به تاريخ 
درشهريور ماه ”: آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اعالم داشت

نسبت به سال گذشته شاخص بهاي عمده فروشـي   1385سال 
اداره  “ درصـد رشـد يـافـت           138كاالها در ايران بيـش از      

آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در گزارش خود از جـملـه       
نسبت به ماه قـبـل      1385درشهريور ماه سال  “:تاكيد مي كند

شاخص بهـاي اقـالم و       )  توجه كنيد فقط در عرض يك ماه( 
درصـد،     3/   7گروه هاي مختلف به ترتيب ، گوشت قـرمـز       

درصـد،     3درصد، ماهي آب هاي شـمـال      5/ 6گوشت مرغ 
 3/ 2درصد، جو توليد داخل  2/ 8درصد، گندم  25تخم مرغ 

درصـد،     22درصد و سبزي هاي تـازه       16/   2درصد، ذرت 
 2/   5درصد و چـاي خـارجـي             2درصد، قند  1/ 5حبوبات 

 “.درصد، افزايش پيدا كرده است
همچنين بانك مركزي در گزارش رسمي خود تحت عنوان 
نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطـق شـهـري ايـران، خـبـر             
ازافزايش چشمگير هزينه ناخالص خانوارهاي شهري كشور به 

محتوي اين گـزارش نشـانـگـر         .  درصد مي دهد 13/ 9ميزان 
سقوط سطح زندگي اكثريت مردم ميهن ما و وضعيت ناگوار 

 . معيشت آنان است
متوسط هزينه ناخالص سـاالنـه     ”: دراين گزارش آمده است
 13/ 9، 1383نسبت به سال  1384يك خانوار شهري در سال 
نسبت به سال قبل  1384در سال . درصد افزايش نشان مي دهد

 13/   5درصد، هزينه پوشاك و كـفـش      6/   2هزينه دخانيات 
 14/   6درصد، مسكن، آب و برق، گازو ساير سـوخـت هـا          

درصد،   54/ 4درصد،  لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 
 28/   1درصد، تحصيـل     42/   9درصد، ارتباطات  16/ 6حمل و نقل 

 26درصد و كاالها و خدمات متفرقه    11/ 4درصد،  رستوران وهتل 
نسبت به سـال     84درهمين حال، درسال . درصد افزايش داشته است

 3متوسط هزينه ناخالص تفريج و امور فرهنگـي در خـانـوارهـا            83
درصد كاهش نشان مي دهد، درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل و با 

ايـن آمـارهـا       .“ دو نفر وسه نفر شاغل و بيش تر افزايش يافته اسـت   
بيانگر چه واقعيتي است؟ افزايش هزينه ها و كاهش دستـمـزدهـا بـه       
نسبت نرخ تورم يعني سقوط سطح زندگي اكثريت جامعه ما شـامـل   

 . كارگران، زحمتكشان و قشرهاي ميانه حال
هـزارتـومـان بـراي يـك             150حال بايد پرسيد با حقوق حداقـل    

كارمند، او چگونه مي تواند زندگي خود و خانواده خود را تـامـيـن      
چندي پيش دبيركل سازمان معلمان ايران، اعتراض شـديـد     !   نمايد؟

فرهنگيان كشور به مسكوت ماندن موضوع نظام پرداخت هماهـنـگ   
: فرهنگيان در مجلس را اعالم داشت و به خبرنگاران يـاد آور شـد        

سال از  5روند پرداخت نظام هماهنگ ابهام دارد و اكنون با گذشت ”
مطرح شدن و يك سال از تصويب گذشتن، هـنـوز از اجـراي آن            
خبري نيست و زندگي فرهنگيان و دستمزد آنان با دشـواري روبـرو     

 .“شده است
عالوه بر فرهنگيان، چندي پيش معاون نظـارت و بـرنـامـه ريـزي            

تعيين تعرفه هاي پزشكي بخـش  ” : سازمان نظام پزشكي اظهار داشت
خصوصي از سوي نظام پزشكي و عدم پذيرش و لغو اين تعـرفـه هـا      
توسط هيئت دولت، باعث سردرگمي و سرگرداني پـزشـكـان بـراي       

هم اكنون پزشكان نه مي توانند بر تعرفـه  .  اجراي تعرفه ها شده است
هاي پزشكي تعيين شده از سوي نظام پزشكي تاكيد كنند و نـه بـر         
تعرفه هاي هيئت دولت، بايد يك مرجع قانوني به وضعيت بالتكليفي 

سرگرداني پزشكان، بيكاري بخش قابل “ .در اين زمينه رسيدگي كند
توجه اي از فارغ التحصيالن پزشكي و مشكالت متعدد فراروي آنان 
، موجب نارضايتي اكثريت پزشكان از برنامه ها و سـيـاسـت هـاي           

از سوي ديگر خبر گزاري فارس در اوايل مـهـر   .  دولت ارتجاع است
ماه سال جاري، در خبري اعالم كرد كه، اكثريت فارغ التحـصـيـالن    
رشته مهندسي كشاورزي جذب بخش كشاورزي نشـده و درصـد         

دولت نيز برنامه اي براي سـرو  . بيكاري اين مهندسان قابل تامل است
سامان دادن به اين وضعيت و رسيدگي به درخواست هاي مهندسـان  

در اوايل مهر ماه ده ها تن از مهندسان كشـاورزي    .  كشاورزي ندارد
كه اغلب بيكار هستند در برابر وزارت جـهـاد كشـاورزي تـجـمـع               

شغل و درآمد مناسب خواسـت اصـلـي      . اعتراض آميزي بر پا كردند
 .اعتراض كنندگان بود

برنامه هاي دولت احمدي نژاد و به طور كلي سـمـت   :  كوتاه سخن
گيري اقتصادي اجتماعي كنوني رژيم واليت فقيه، نه تنها ميليون هـا  
تن از كارگران و زحمتكشان كشور، بلكه قشرهاي ميانه حال جامعه 

با ادامه سيـاسـت هـاي      .  را نيز به ورطه فقر و تنگدستي كشانده است
كنوني بي شك زندگي بر قشرهاي ميانه حـال دشـوارتـر از امـروز           

 .خواهد شد

 ...ادامه  زندگي قشرهاي ميانه حال 
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 “.مشاهده كرد
رفيق جوليتا وازاگوي از حزب كمونيست متحد گرجستان در سخنراني     
خود به مسئله انرژي و كوشش هاي امپرياليستي براي كنترل منابع نفت و               

او از جمله اشاره كرد كه،  به دليل نياز فزاينده وعطش                  . گاز پرداخت 
سيري ناپذيركشورهاي امپرياليستي به نفت، از هم اكنون در منطقه قفقاز و  

رفيق .  آسياي مركزي مجموعه اي از درگيري ها در حال غليان است                
گرجي اظهار داشت كه در حالي كه همه چشم ها متوجه عراق و                         
افغانستان است، اياالت متحده كنترل نظامي و اقتصادي خود در منطقه                

هدف كليدي آمريكا تضمين مسيرهاي        .  قفقاز را گسترش داده است       
صدور منابع نفت و گاز آسياي مركزي است  كه از ايران و روسيه                         

 .نگذرند
جيهان كه قرار     -تفليس -رفيق وازاگوي در رابطه با خطوط لوله باكو          

است نفت و گاز حوضه هاي منطقه درياي خزر را به بازارهاي غرب                     
نيروهاي نظامي اياالت متحده و ناتو مواضع          ”: منتقل كنند، اظهار داشت    

خود در همه كشورهايي كه خطوط لوله از مسير آن ها مي گذرند و يا                    
رابرت سيمونز،  . اينكه نفت و گاز توليد مي كنند، تحكيم كرده است              

نماينده ويژه ناتو در جنوب قفقاز و آسياي مركزي تاكيد كرده است كه                
ناتو به طور فعال به دولت هاي محلي در تعليم و آموزش نيروهاي نظامي                 
شان براي  حفاظت از خط لوله در مقابل حمالت تروريستي و يا هرگونه                 

دبير كل ناتو در همين رابطه اعالم           .  حمله ديگري كمك خواهد كرد      
در منطقه  “ ثبات و امنيت   ”كرده است كه يك هدف كليدي ناتو حفظ            

رفيق گرجي در ادامه سخنان خود فاش كرد كه به موازات               .  خواهد بود 
تخليه پايگاه هاي نيروهاي روسي در گرجستان دو سال قبل از موعد مقرر       
در موافقتنامه هاي بين دو كشور، نيروهاي ناتو جايگزين آن ها مي شوند،         
امري كه عمالٌ در همه كشورهاي قفقاز به غير از ارمنستان صورت گرفته               

او تاكيد كرد كه در سراسر منطقه، اياالت متحده سعي دارد با                   .  است
مداخله مكارانه و پشت پرده در درگيري هاي بين قومي حضور خود را                 

 “.خود ايجاد كند “منافع”توجيه كند و يك حصار امنيتي قابل دوام براي 
سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران حول محور هاي                 
عمده خطرات ناشي از نظامي گري امپرياليسم براي استقالل و توسعه                 
دموكراتيك كشورها،  و مبارزه خلق ها براي در پيش گرفتن نظمي                    
عادالنه، دموكراتيك، ترقي خواهانه و صلح آميز كه در آمريكاي التين             
نمونه هاي موفقي از آن را شاهد بوده ايم، و سهم و شرايط مبارزه                         
نيروهاي مترقي براي صلح و پيشرفت و چالش هاي فراروي آن متمركز               

يكي از مشخصه هاي     ”: او در بخشي از سخنراني خود اظهار داشت         . بود
جهان امروز گسترش جنگ، نظامي گري، تروريسم، استثمار، فقر و                 
گرسنگي است و مهم است كه ارتباط ذاتي بين اين عواقب فاجعه بار                    

 .غلبه سرمايه داري در جهان امروز را بشناسيم

“ مبارزه خلق ها و تجربه آمريكاي التين، دورنماي سوسياليسم               
 .  برگزار مي شد، شركت كردند

با توجه به شرايط جهاني و از جمله بحران ناشي از كوشش                     
اياالت متحده براي نظامي تر كردن روابط بين المللي، رقابت هاي             
امپرياليستي براي دستيابي و كنترل منابع انرژي، و از سوي ديگر                
مبارزه موفقيت آميز مردم آمريكاي التين در عقب راندن نيروهاي            
مدافع نو ليبراليسم در تعدادي از كشورهاي اين منطقه، اجالس                

 . امسال احزاب برادر اهميت بيشتري پيدا كرده بود
هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران،  به دعوت                

اجالس    7حزب كمونيست پرتغال و كميته تدارك،  همچون                
گذشته فعاالنه در اين اجالس شركت كرد، و هيئت هاي نمايندگي   
احزاب برادر را در جريان تحوالت مهم و حساس در كشور و                    

 .آخرين تحليل هاي حزب قرار داد
اجالس جهاني ساالنه احزاب برادر،  كار خود را  با سخنراني                  

، دبيركل حزب كمونيست پرتغال، آغاز       “جرونيمو دو سوسا  ”رفيق  
رهبر كمونيست هاي پرتغال در سخنراني افتتاحيه اجالس در          .  كرد

اين جلسات به نياز براي تبادل        ”: رابطه با اهميت آن اظهار داشت       
مرتب اطالعات و نظر در باره تحول  وضعيت در كشورهاي مان و                
اوضاع جهان پاسخ مي دهد،  نيازي كه قوياً در تحول اوضاع                     
جهاني جنبه هاي بغرنجي به خود مي گيرد  ؟؟؟ و با ميزان باالئي از         

ما كه اهميت فراواني براي      .  عدم ثبات و عدم اطمينان همراه است       
روابط متقابل قائليم،  به طور همزمان فكر مي كنيم كه لحظاتي نظير   
اين نه فقط به لحاظ تعميق درك و تحليل مان، بلكه همچنين                    
بمنظور تعيين گرايش هاي عمده تحوالت اوضاع بين المللي در               
چهارچوب تهاجم چند جانبه امپرياليسم فرصت هاي ذي قيمتي              

 “.هستند
در ادامه،  هيئت هاي نمايندگي احزاب شركت كننده در اجالس  
نقطه نظرهاي تحليلي خود در رابطه با  موضوع مركزي اجالس را                
با اشاره به جنبه هاي كليدي تحوالت كشورهاي متبوع خود و                   

مسائل محوري مورد اشاره در اكثر اين         .  اوضاع جهان ارائه دادند    
گزارش ها بحران كنوني سرمايه داري، رقابت بر سر كنترل منابع              

 .  انرژي و ماهيت جنگ طلب امپرياليسم بود
گنادي زيوگانف، صدر حزب كمونيست فدراسيون روسيه، در          
سخنراني خود موضوع  هاي بهم پيوسته بحران سرمايه داري،                  
نظامي گري، رشد گرايش هاي ضد كمونيستي در سرمايه داري              
حاكم، و ضرورت تعميق همبستگي بين المللي را مورد توجه قرار             

رفيق زيوگانوف در بخشي از سخنراني مهم خود اظهار                   .  داد
سيستم سرمايه داري در كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا،          ”: داشت

اين . ژاپن و آلمان در آستانه  يك بحران سراسري  قرار دارد                    
سيستم، در شكل فعلي خود، به سرعت و به صورت اجتناب                     
ناپذيري سياره ما را به سوي نابودي منابع طبيعي و يك فاجعه                     

براي حفظ دوام    . جهاني سوق مي دهد    ] بوم شناختي [اكولوژيكي  
به منظور دستيابي به منابع تحت        “  ميليلرد طالئي ؟؟   ”هستي خود،   

مالكيت كشورهاي ديگر، يك سري جنگ هاي  لجام گسيخته  را         
زوال جوامع  غربي با شدت هرچه بيشتري در              . آغاز كرده است   

اين زوال را مي توان در زوال خانواده، پيوند اخالق و              . پيش است 
ارزش هاي معنوي، و رشد خشونت و جنون شرارت و هرزگي                 

 5ادامه در صفحه   

 ...ادامه  مبارزه متحد كمونيست ها 
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بوده است، در ضيافت شام شوراي شهر و سپس  در جشن با شكوه                     
در اين    “ دو سوسا   ”رفيق    . همبستگي بين المللي شركت كردند           

گردهمائي كه هزاران عضو سازمان جوانان حزب با پرچم هاي سرخ در    
آن شركت داشتند و نمايندگان احزاب كمونيست فدراسيون روسيه،             
كوبا، آفريقاي جنوبي و لبنان در آن پيام هاي كوتاه همبستگي خو را                  

 -حزب كمونيست پرتقال   ”ارائه دادند، سخنراني مفصلي تحت عنوان         
 .  ايراد كرد“  سال همبستگي با خلق هاي در حال مبارزه 85

فراخوان ”اجالس در آخرين روز  بيانيه هاي مشترك  و از جمله                    
برضد نظامي گري و جنگ، و در دفاع از آزادي، دموكراسي، صلح و               

فراخوان ”، “در همبستگي با كوبا و آمريكاي التين”، “پيشرفت اجتماعي
درحمايت از مبارزه در دفاع از آزادي هاي دموكراتيك، و در مخالفت          

بيانيه ”،  “با راست افراطي، گرايش هاي نژادپرستانه و آنتي كمونيسم            
را مورد بررسي و تائيد قرار داد،     “ همبستگي با خلق هاي فلسطين و لبنان

و قرار هاي ضرور براي برگزاري موفق اجالس بعدي را كه مقارن با                  
جشن هاي  نودمين سالگرد انقالب كبير سوسياليستي اكتبر خواهد بود،         

 .اتخاذ كرد
در جريان اين اجالس سه روزه و در حاشيه بحث ها، هيئت نمايندگي    
حزب توده ايران نشست هاي سودمندي با رهبري حزب كمونيست                
پرتغال، حزب كمونيست فدراسيون روسيه، حزب كمونيست لبنان،              
حزب كمونيست سوريه، حزب كمونيست عراق، جبهه آزادي بخش             
بحرين، حزب كمونيست  اياالت متحده و تعداد ديگري از احزاب                 
حاضر در اجالس انجام داد و در بارة  روابط متقابل و همچنين شرايط                  
پيچيده و خطرناك خاورميانه و خطراتي كه صلح منطقه را تهديد مي               

 .كند، به تبادل نظر پرداخت
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چالش ها و امكانات در اوضاع         ”كمونيست ـ كارگري تحت عنوان           
كنوني جهان، استراتژي امپرياليسم و مسئلة انرژي، مبارزة خلق ها و                 

در ليسبون، پرتغال،      “ تجربة آمريكاي التين، دورنماي سوسياليسم          

حضور و عملكرد نيروها و پايگاه هاي نظامي آمريكا هزاران                  
كيلومتر دور از سواحل آمريكا صلح، امنيت  و زندگي عادي جوامع   

اياالت متحده  .  و استقالل كشورها در جهان را به خطر انداخته است    
، و  .ميليارد دالر صرف هزينه ماشين نظامي خود مي كند         600ساالنه 

مجموعه اي عظيم از سالح هاي هسته اي، شيميائي و مدرنترين                   
سالح هاي  متعارف را براي تحميل طرح هاي تسلط طلبانه و                      
.  ديكتاتوري خود بر كشورها و مناطق سراسر جهان در خدمت دارد            

و اين در زماني است كه تعداد كثيري از مردم جهان از گرسنگي،                
فقر و عدم توسعه ناشي از نظم اقتصادي اي كه از سوي امپرياليسم                

تاريخ نشان داده است كه         ... آمريكا تحميل شده، رنج مي برند         
) انرژي(عطش سيري ناپذير اياالت متحده آمريكا به نفت و گاز                

مستقيم و غير مستقيم در نابودي روند ها و جنبش هاي مترقي و                    
با در نظر گرفتن اينكه      . دموكراتيك در خاورميانه نقش داشته است      

مدل اقتصادي حاكم در آمريكا نيازمند دسترسي به منابع بيشتري                
انرژي است، لذا مي توان انتظار داشت كه  حضور آمريكا در منطقه        

 “.خاورميانه همچنان مخرب باشد
خاورميانه منطقه اي است كه بخاطر دهه ها تسلط امپرياليستي و               

ديكتاتوري  به فقر كشيده شده است و اكنون صحنه اصلي  به                     
تمايالت ضد امپرياليستي توده  .  است “جنگ بر ضد ترور”اصطالح 

هاي خاورميانه را مستقيم و غيرمستقيم به سوي مبارزه اي كه از نظر               
. شكل و محتوي تحت نفوذ نهاد هاي مذهبي اند،  متمايل مي سازد               

براي مثال نقض غيرانساني قوانين بين المللي از طرف اياالت متحده          
به شخصيت هاي ارتجاعي نظير محمود احمدي نژاد كمك مي كند     

در . كه خود را به عنوان يك چهره اي  ضد امپرياليست جا بزند                   
خاورميانه ارثيه شوم سركوب نيروهاي مترقي مجال داده است  تا                 
نيروهاي غير دموكراتيك كه گرايش هاي تئوكراتيك و ارتجاعي           
. دارند، از احساسات ضد آمريكايي مردم سوء استفاده كنند                   

ديناميسم  فعل و انفعال بين ارتجاع داخلي و فشار هاي امپرياليستي از 
خارج خطري است كه مي تواند به عواقب مخرب و فاجعه آميز در               

 .منطقه و جهان بينجامد
براي ما مبارزه بر ضد امپرياليسم، نظامي گري و جنگ همراه با                 
مبارزه براي آزادي، دموكراسي، حقوق زنان، و عدالت اجتماعي              
براي مردم زحمتكش و محروم و كوشش براي ساختمان جهاني                

مبارزه ما  در گروي گسترش مبارزه مردم            .  فارغ از استثمار است    
زحمتكش  و برپايي جنبش توده اي براي يك نظم جهاني جايگزين  

 “  .است و نه  طريق ماجراجويي نظامي و يا عملكرد تروريستي
مبارزه در  كارگري جهان به منظور          -اجالس احزاب كمونيست   

راه دفاع از آزادي هاي دموكراتيك، عليه پيشروي راست افراطي،            
برضد بيگانه هراسي، تبعيض نژادي، تاريك انديشي و جزمي گري       

. صادر كرد    مهمي     ديني، و بر ضد كمونيسم ستيزي، فراخوان           
همبستگي خود را با اتحادية جوانان              اجالس   شركت كنندگان  

چك اعالم كردند، و خواستار بازگرداندن             جمهوري  كمونيست
شدند، و هر گونه تالشي را براي مجرم شناختن            قانوني آن   حقوق  

ملت ها و نيروهايي كه در برابر استثمار سرمايه داري و سركوب                  
 .امپرياليستي مقاومت مي كنند، محكوم كردند

هيئت هاي نمايندگي احزاب شركت كننده در اجالس، در پايان            
روز دوم بحث هاي خود، به دعوت شهردار شهر آلمادا، كه شوراي              

سال گذشته تحت كنترل حزب كمونيست پرتغال           32شهر آن در     
 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

 ...ادامه  مبارزه متحد كمونيست ها 

  6ادامه در صفحه   
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 .برگزار شد
حزب هم كه به       17حزب شركت داشتند، و        63در اين نشست     

داليل مختلف نتوانسته بودند حاضر شوند، پيام هاي شادباش                  
محور اصلي بحث هاي نشست، بررسي مطرح ترين جنبه     . فرستادند

عالوه بر دادن هشدار جدي در ارتباط    . هاي وضعيت بين المللي بود
با خطرات بزرگي كه دوران ما را تهديد مي كند، نشست اطمينان              
خود را نسبت به توانايي خلق ها براي به عقب راندن امپرياليسم از                
برنامه هاي برتري طلبانه اش و دستيابي به پيشروي هاي تازه در راه               

نشست به    .   ترقي اجتماعي، صلح و سوسياليسم ابراز كرد                 
حادترشدن مبازرة طبقاتي اشاره كرد و بر ضرورت تشديد مبارزه             
برضد نو ليبراليسم و نو استعمار و پيكار با تعرض استثماري سرمايه              
هاي بزرگ كه به ابتدايي ترين ارزش هاي بشري دستبرد مي زند و   
مسئول پس رفت هاي اجتماعي، فرهنگي و دموكراتيك است،              

بر اين مطلب تأكيد شد كه نو ليبراليسم، نظامي گري،            . تأكيد كرد 
جنگ و حمله به حقوق، آزادي ها و ضمانت هاي بنيادي، اجزاي               

 .جدايي ناپذير تعرض امپرياليسم و سرمايه هاي بزرگ است
مبارزه براي تسلط بر منابع انرژي كرة زمين  و كنترل كردن                    
مسيرهاي توزيع انرژي  عاملي است مهم در  سياست هاي                        

امپرياليسم، چه از لحاظ همكاري و چه از        ) ژئوپوليتيك(جغرافيايي 
لحاظ رقابت با ديگران، همان طور كه در اروپا، خاورميانه، آسياي             

هم . مركزي، آفريقا و مناطق ديگر جهان به روشني ديده مي شود             
زمان، شركت كنندگان در اين نشست اتالف منابع انرژي را بر اثر              
مصرف بي رويه اي كه مشخصة جوامع سرمايه داري است، تقبيح             

 .و نكوهش كردند
تشديد : نشست به ضرورت هايي اشاره كرد كه از آن جمله اند             

مبارزه با  نظامي گري و جنگ؛ بيرون رفتن نيروهاي اشغال گر از                
و ) سازمان پيمان آتالنتيك شمالي    (افغانستان و عراق؛ انحالل ناتو        

ديگر پيمان هاي نظامي متجاوز؛ كاهش شديد هزينه هاي تسليحاتي 
و استفاده از اين منابع مالي در راه رشد و توسعه؛  از ميان بردن                      

بار ديگر فوريت و ضرورت منظور          .  پايگاه هاي نظامي خارجي     
كردن موضوع خلع سالح، و به ويژه خلع سالح هسته اي، در                     
 .دستور كارها مورد تأكيد قرار گرفت                                          

مسئلة عموميت يافتن حمله و تجاوز برضد حقوق، آزادي ها و                  
ضمانت هاي بنيادي شهروندان به عنوان روندي نگران كننده در               

در پيش گرفتن   . وضعيت بين المللي، مورد توجه جدي قرار گرفت 
شيوه هاي شكنجه و تروريسم دولتي از سوي كنگرة آمريكا                    

 .محكوم شد
شركت كنندگان در نشست،  براي مبارزه در راه دفاع از آزادي              
هاي دموكراتيك، بر ضد پيشروي راست افراطي، برضد بيگانه              
هراسي، تبعيض نژادي، تاريك انديشي و جزمي گري ديني، و عليه 

شركت كنندگان همبستگي خود    . كمونيسم ستيزي فراخوان دادند   
را با كمونيست هاي جوان چك اعالم كردند، و خواستار                       
بازگرداندن حقوق اتحادية جوانان كمونيست چك شدند، و هر              
گونه تالشي را براي مجرم شناختن ملت ها و نيروهايي كه در برابر          
استثمار سرمايه داري و سركوب امپرياليستي مقاومت مي كنند،              

 .محكوم كردند
شركت كنندگان مقاومت رشد يابنده در برابر تجاوز و مداخلة              

امپرياليستي را تحسين، و بر اهميت تحكيم و تقويت همبستگي با همة خلق 
 .هايي كه در جبهة مقدم اين پيكار هستند، تأكيد كردند                                 

شركت كنندگان همچنين چشمگير بودن مقاومت شديدي را كه نيروهاي       
اشغالگر ناتو و آمريكا در افغانستان و عراق با آن رو به رو هستند، برجسته              

تهديد بر ضد  سوريه و ايران، كه به ويژه در چند روز گذشته                     . كردند
نشست خواستار احترام كامل    . جدي تر و شديد تر شده است، محكوم شد  

شركت كنندگان جنايت هايي را كه اسراييل در لبنان . به استقالل لبنان شد
و فلسطين مرتكب شده است، و نيز همدستي اتحادية اروپا با اياالت متحده  
آمريكا را، كه مسئول سركوبي و فاجعه هاي دهشتناك بشري در نوار غزه          

شركت كنندگان حمايت    . و كرانة غربي است، تقبيح و محكوم كردند           
خود را از مبارزه براي بيرون كشيدن كامل نيروهاي اسراييلي از سرزمين               

، مطابق با قطعنامه هاي مربوطة           1967هاي عربي اشغال شده در سال             
سازمان ملل متحد، و نيز همبستگي فعال خود را با سازمان آزادي بخش                  
فلسطين و مردم فلسطين در پيكارشان در راه برقراري دولت خود مختار و               

 .مستقل خودشان در سرزمين فلسطين اعالم كردند
تجربة ملموس مبارزه در كشورها و مناطق مختلف در گفته هاي شركت          
كنندگان ديده شد، كه بيانگر آن است كه كارگران و مردم تسليم نمي                 
شوند، و اين كه حتي در شرايط كنوني هم پيشروي هاي رهايي ساز به                    
 .سوي استقالل و پيشرفت اجتماعي امكان پذير است                                   

نشست به دستاوردهاي مبارزه هاي مردمي و ضد امپرياليستي اي كه                    
آمريكاي التين را در برگرفته است، و به روند استقالل طلبي و همكاري و     

با كوباي   . همبستگي  اي كه در آنجا در جريان است، درود فرستاد                    
سوسياليستي ابراز همبستگي شد و بر خواست پايان دادن به تحريم تبه                  
كارانه اي كه از سوي آمريكا بر اين كشور تحميل شده است مجددا                     

شركت كنندگان همچنين همبستگي خود را با مردم ونزوئال و            . تأكيد شد 
انقالب بوليواري آنها، با مردم بوليوي و با ديگر ملت هاي آمريكاي التين               

 .و منطقة كاراييب اعالم كرد
در . واقعي و مبرم بودن سوسياليسم به طور كلي مورد تأكيد قرار گرفت             

جريان مبادلة نظرات در اين نشست، ناتواني سرمايه داري در ارائة راه حل           
براي مشكالت مبرمي كه ملت ها و كارگران با آن رو به رو هستند، و اين          
كه آيندة كرة زمين  در معرض تهديد هاي سرمايه داري قرار دارد، به نحو     

سوسياليسم به طور فزاينده اي به عنوان جايگزيني           . بارزي نشان داده شد    
بر اين امر   . براي سرمايه داري و شرط و ضامن بقاي نوع بشر، مطرح شد              

تأكيد شد كه وضعيت  خاص بين المللي در حال حاضر، نشان دهندة                    
ضرورت تقويت همكاري همة نيروهاي ضد امپرياليستي و مترقي، و به                

به همين لحاظ، برگزاري     . ويژه احزاب كمونيست و كارگري دنيا است         
اين چنين نشست هايي، به عنوان عرصه اي براي تبادل اطالعات، تجربه، و   
نقطه نظر ها، و براي تعريف مواضع و ابتكارهاي مشترك ممكن، بسيار با                

اهميت تضمين تداوم چنين گردهمايي هايي مورد توجه         . ارزش تلقي شد  
 .قرار گرفت

مقوله ها، ابتكارها و خط مشي هاي گوناگوني براي گسترش همبستگي         
و عمل مشترك احزاب كمونيست و كارگري، و ديگر نيروهاي انقالبي و         

 :مترقي، پيشنهاد شد، از جمله
برضد  نظامي گري و جنگ، و به ويژه براي بيرون بردن نيروهاي                       

 اشغالگر از عراق؛
 براي انحالل ناتو و از ميان بردن پايگاه هاي نظامي خارجي؛

بر ضد استراتژي امپرياليستي در خاورميانه و براي همبستگي فوري با                
 مردم فلسطين و فرستادن هيئت هاي همبستگي به فلسطين و لبنان؛

 7ادامه در صفحه   

 ...ادامه  مبارزه متحد كمونيست ها 
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همبستگي با بوليوي و ونزوئالي بوليواري و كوباي                
سوسياليستي، و برنامه ريزي در راه برگزاري هفتة اقدام             

 مشترك همبستگي با اين كشور؛
بر ضد رويزيونيسم تاريخي، عيب پوشي كردن از                 
فاشيسم، كمونيسم ستيزي، و برجسته كردن رخدادهايي          

روزي كه سالوادور آلنده،    [در شيلي  1973سپتامبر  11مثل 
رييس جمهوري منتخب شيلي با كودتاي آمريكايي               

 ؛]سرنگون شد
بر ضد تهاجم نو ليبراليسم با هدف از ميان بردن                     
دستاوردها و حقوق كارگران؛ در راه تقويت اقدام هاي             
جمعي و جنبش هاي اتحاديه اي طبقاتي و در دفاع از                  

 كارگران مهاجر؛
بهره گيري از مشاركت در رويدادهاي بين المللي به              
منظور برگزاري نشست ها و گردهمايي ها و هماهنگ              

 كردن فعاليت كمونيست ها؛
برانگيختن و تشويق همكاري هاي منطقه اي حول                

 .موضوع هاي مشخص، بين احزاب برادر
اهميت برخورد آرا در دوران ما مورد توجه خاص                 

شركت كنندگان همچنين بر اهميت      . نشست قرار گرفت  
برجسته كردن نودمين سالگرد انقالب اكتبر و به كار                 
گيري ابتكارهاي گوناگون در اين راه تأكيد كردند، و              
حمايت خود را از برنامه برگزاري رويداد بين المللي در             
. بزرگداشت انقالب اكتبر در  فدراسيون روسيه اعالم كرد  

حزب كمونيست پرتغال قصد خود را براي به راه انداختن         
يك جريان بين المللي، و در سطح اروپا، در رابطه با                   
رياست كشور پرتغال بر اتحادية اروپا، كه در نيمة دوم                

 .آغاز خواهد شد، به اطالع نشست رساند                      2007
را   2007تاريخ، محل و محور اصلي نشست بين المللي             

كميسيون كاري احزاب كمونيست ـ كارگري كه در               
موعد مقرر جلسه تشكيل خواهد داد تعيين خواهد كرد، و     

 .در يك بيانية مطبوعاتي به اطالع همگان خواهد رساند
فراخوان بر ضد  نظامي گري و جنگ،             ”اين نشست    

و “ براي آزادي، دموكراسي، صلح و پيشرفت اجتماعي          
را تصويب  “ طرح همبستگي با آمريكاي التين و كوبا          ”

 .كرد
احزابي كه نام آنها به پيوست اين بيانية مطبوعاتي آمده               

 .است،  در اين نشست شركت داشتند
 1385آبان  21ليسبون، 

 
تا   19احزاب شركت كننده در نشست ليسبون،        

 1385آبان  21
 

 حزب دموكراسي و سوسياليسم الجزاير
 حزب كمونيست آرژانتين
 حزب كمونيست استراليا

 جبهة مردمي مترقي دموكراتيك بحرين
 حزب كارگران بلژيك

 حزب كمونيست بوليوي
 حزب كارگران كمونيست بوسني و هرزه گوين

 حزب كمونيست برزيل
 حزب كمونيستي برزيل
 حزب كمونيست بريتانيا

 حزب كمونيست نوين بريتانيا
 حزب كمونيست كانادا
 حزب كمونيست شيلي
 )شركت كنندة ناظر(حزب كمونيست چين 
 حزب كمونيست كلمبيا
 حزب كمونيست كوبا

 )آكل(حزب زحمتكشان مترقي قبرس 
 حزب كمونيست بوهم و موراوي

 حزب كمونيست دانمارك
 حزب كمونيست فنالند

 )شركت كنندة ناظر(حزب كمونيست فرانسه 
 حزب كمونيست مقدونيه

 حزب كمونيست متحد گرجستان
 (DKP)حزب كمونيست آلمان 
 حزب كمونيست يونان

 حزب كارگران مجارستان
 )ماركسيست(حزب كمونيست هندوستان 
 حزب كمونيست هندوستان

 حزب تودة ايران
 حزب كمونيست عراق
 حزب كارگران ايرلند

 ]ايتاليا[حزب رفونداسيون كمونيست 
 حزب كمونيست هاي ايتاليا
 حزب خلق انقالبي الئوس
 حزب سوسياليستي لتوني
 حزب كمونيست لبنان

 حزب كمونيست لوگزامبورگ
 حزب كمونيست مالت

 حزب كمونيست هاي مكزيك
 حزب سوسياليست مردمي مكزيك

 حزب كمونيست نوين هلند
 حزب كمونيست نروژ
 )پاتريا رويا(حزب كمونيست پرو 

 حزب كمونيست پرويي
 حزب كمونيست پرتغال

 حزب كمونيست فدراسيون روسيه
 حزب كارگران كمونيست روسيه

 حزب كمونيست هاي روسيه
 حزب كمونيست نوين يوگسالوي

 حزب كمونيست اسلواكي
 حزب كمونيست آفريقاي جنوبي

 حزب كمونيست اسپانيا
 حزب كمونيست خلق اسپانيا

 ...ادامه  مبارزه متحد كمونيست ها 
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بازداشت فعاالن سنديكايي، بخشي از 
 توطئه ارتجاع  بر ضد زحمتكشان 

آبان ماه، ماموران امنيتي       28صبح روز يكشنبه     
رژيم واليت فقيه، بار ديگر منصوراصانلو، رييس           
هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد             
اتوبوس راني تهران و حومه را بازداشت و روانه              

اين فعال شناخته شده سنديكايي        . زندان ساختند 
پيش از اين به مدت هشت ماه در اسارت رژيم قرار      

ميليون   150داشت و چندي پيش با قرار وثيقه            
دادگاه   14توماني آزاد و در انتظار محاكمه در شعبه        

 .انقالب اسالمي بسر مي برد
بازداشت مجدد منصور اصانلو، آن هم به شكل           
ربودن وي از خيابان و شليك تير هوايي توسط              
ماموران براي ترساندن مردم، حركتي از قبل برنامه         
ريزي شده و دقيق در اوضاع كنوني حاكم بر ميهن        

ارتجاع حاكم در راستاي يورش به منافع و          . ماست
حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان كه اصالح           
قانون كار به سود كالن سرمايه داران بخشي از آن    
قلمداد مي شود، درصدد درهم شكستن مقاومت و          
اعتراضات رو به گسترش كارگران و زحمتكشان           

 .است
در اين خصوص دستگيري چهره هاي شناخته          
شده جنبش سنديكايي و افزايش فشار به آنها و به           
طور كلي ايجاد شرايط پليسي توام با وحشت دائمي، 
از زمره روش هاي اصلي در اين برنامه ضد                 

به عالوه، دستگيري رييس هيئت       . كارگري است 
مديره سنديكاي كارگران شركت واحد درست            
اندكي پس از انتشار فراخوان براي اتحاد عمل گروه     
هاي مستقل كارگري كشور براي نقد و بررسي             
اليحه وزارت كار پيرامون اصالح قانون كار كه از           
سوي هيئت موسسان سنديكاهاي كارگري كه           
نهادي مستقل، شناخته شده و قانوني است، صورت         
مي گيرد و اين حقيقت را نشان مي دهد كه رژيم             
واليت فقيه و دولت بر گمارده شخص ولي فقيه، از     
رشد و گسترش نفوذ تشكل هاي واقعي و مستقل           
كارگري كه اتفاقا چارچوب قوانين موجود را رعايت          
مي كنند، در هراس هستند و تمامي مساعي خود را     

در . براي مقابله با آنها به كار گرفته و مي گيرند             
واقع دستگيري دو باره آقاي اصانلو اخطاري از             
سوي ارتجاع به زحمتكشان و تشكل هاي مستقل          

 !صنفي آنان است
گفتني است كه منصور اصانلو و تعداد ديگري از           
اعضاي هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت          

آبان ماه بنابه دعوت رسمي          18واحد در تاريخ      
سازمان ) آسيا(برگزار كنندگان اجالس منطقه اي         

بين المللي كار، كه در شهر تبريز برگزار شد، با                
وجود مخالفت مسئوالن حكومتي، شركت كردند و        
متعاقب آن در اجالس بعدي كه در شهر كرمان             
برگزار گرديد، بنابه خواست و تاكيد نماينده سازمان         
بين المللي كار آقاي اصانلو با سخنان خود جلسه را           

به اين ترتيب هيچ يك از فعاليت هاي         . افتتاح كرد 
سنديكاي شركت واحد و رييس هيئت مديره آن،           
خارج از محدوده قوانين موجود نبوده و بازداشت            
مجدد وي اقدامي است غير قانوني از سوي ارگان           

 !هاي امنيتي
حزب توده ايران، افزايش فشار به فعاالن               
سنديكايي و از جمله بازداشت غير قانوني منصور           
اصانلو را به شدت محكوم كرده و خواستار اقدام             

جنبش . فوري براي روشن شدن وضعيت او است         
سنديكايي كارگران ايران تنها و تنها با اتحاد عمل           
مي تواند در برابر ترفند هاي ارتجاع مقاومت و از             

 !منافع زحمتكشان دفاع كند

!محكم مردم آمريكا به سياست هاي بوش“ نه”  
، مردم آمريكا مصمم و خشمگين از سياست هاي مـخـرب دولـت      )نوامبر 7(آبان ماه  16در روز 

بوش، به ويژه در رابطه با جنگ عراق ، نظامي گري ، فساد و زير پا گذاشتن حقوق انسانـي ، بـه       
پاي صندوق هاي راي رفتند و در نهايت، به دوازده سال تسلط جمهوري خواهـان بـر مـجـلـس          

در كنگره آمريكا نيز دمكرات ها با كسب كـرسـي هـاي        .   نمايندگان و سناي آمريكا، پايان دادند
 .الزم، اكثريت را به دست گرفتند

نتيجه انتخابات اخير قبل از اينكه راي مردم به سياست ها و برنامه حزب دموكـرات بـاشـد، رد        
محكم و مشخص  سياست هاي ضد انساني دولت نو محافظه كاران به رهـبـري بـوش اسـت،            
سياست هائي كه به رغم اعتراض هاي مردمي در سراسر جهان و آمريكا، بدون وقـفـه در طـول        
شش سال گذشته همه عرصه هاي زندگي مردم آمريكا را به شكل خشني تحت تأثير  قـرار داده      

ادامه جنگ در افغانستان و عراق، همه روزه ، نه تنها تعداد بي شماري كشته و زخـمـي از       .   است
خود بر جاي مي گذارد و منطقه اي متشنج و پر آشوب را ايجاد كرده است، بلكه فشار اقـتـصـادي    

يعني  هزينه ي نظامي سرسام آور و روز به روز :  كمر شكني را بر مردم آمريكا نيز تحميل مي كند
فزاينده يي كه  بار آن بر دوش مردم عادي اين كشور است اما  منافع آن از طريق قـرارداد هـاي     
عظيم تسليحاتي و بازسازي كشورهاي جنگ زده به جيب كالن سرمايه داران آمريكائـي سـرازيـر      

 .مي شود
در پي اين انتخابات،  حزب دموكرات پيروزي خود را جشن گرفت و سريعاٌ به برگـمـاري مـهـره       

شكست سخت حـزب    .  هاي خود براي مشاركت در ارگان هاي مقننه اياالت متحده پرداخته است
جمهوريخواه در اين انتخابات در برخي محافل ساده انديش اين توهم را به وجود آورده است كه بـا  

آنچه كه دموكرات ها در كارزار انتخاباتـي  (  اين پيروزي دموكرات ها جنگ عراق پايان خواهد يافت
، فساد پايان مي پذيرد و به رفتار غير انساني با مخالفان دربنـد،  ) بر محور آن تبليغات وسيعي كردند

اما ايـن  .  به ويژه عليه متهمان به تروريسم در پايگاه هاي مخصوص شكنجه ، خاتمه داده مي شود
برپايه سياست هاي شناخته شده از حزب دموكرات و   .  ها تنها مي تواند محصول ساده باوري باشد 

تاريخ عملكرد سياسي واقعي آن، تحقق چنين برنامه هايي غير ممكن مي نمايد و مي توان گـفـت   
كه در اساس تغيير جدي اي در سياست هاي اياالت متحده در اين عرصه ها صـورت نـخـواهـد         

ها ، هيچ گاه بر ضد اشغال غير قـانـونـي    ” دموكرات” حقيقت اين است كه در چند سال اخير . گرفت
عراق و افغانستان ، موضع نگرفته اند، مخالفتي با تشكيل سازمان هاي نظامي خصوصي نداشته اند 

سپتامبر، سياست متفاوتي با جـرج بـوش      11، پس از حادثه ي “ مبارزه با تروريسم”و در مسئله ي 
هر چند كه تفاوت هاي مشخصي ميان دموكرات ها و جمـهـوري خـواهـان در         .  اعالم نكرده اند

جرج بوش، ادامه دهنده ي همان نسخه هايي “  امنيت ملي” آمريكا وجود دارد، با اين حال سياست 
بر پايه ي استراتژي مبارزه با كشورهاي ياغي، تهيه ديـده   1990است كه دولت كلينتون در اواسط 

 .بود
رشد نظامي گرائي در جهان كه در برنامه هاي هر دو حزب وجود دارد امري حياتي براي سرمايه 

مسـئلـه ي     .  داري آمريكا محسوب مي شود كه از طريق آن در تعقيب هدف هاي بزرگتري اسـت 
در حال حاضر، هدف كليدي هر دو حزب است و مي توان گفت ، تـحـقـق      “  خاور ميانه ي بزرگ”

اين برنامه به مفهوم گامي جدي و تعيين كننده در تحقق كنترل جهان از سوي ايـاالت مـتـحـده       
دو “  رو در رويي” كارزار انتخاباتي در ماه گذشته و عكس العمل ها در رابطه با نتايج آن شايد . است

حزب را نشان دهد ، اما در عمل نتيجه انتخابات گشاينده زمينه ي مناسبي براي ايجاد هـمـكـاري    
بين آنها شده است تا بتوانند در زمينه هاي مهم ژئو پليتيكي براي آمريكا ، برنامه هـمـاهـنـگ و         

 .را سازمان دهند“ موثرتري”
راي مردم و زحمتكشان آمريكا در انتخابات ميان دوره اي اين كشور را نبايد به حساب حمـايـت   

دموكرات ها هرچند در اين يا آن زمينه ، اختالفاتي با جمهوري خواهان .  ها گذاشت”  دموكرات ”از 
اين راي گيري در واقع اعتراض .   دارند، در سياست هاي كالن، تقريبأ با يكديگر هم عقيده هستند

سياسـتـي كـه      .  مردم به سياست هاي خشن ، جنگ طلبانه ، ضد بشري و مخرب دولت بوش بود
سپتامبر ، روند خشن تر و جنگ طلبانه تري را بر سراسر جهان حـاكـم كـرده       11پس از حادثه ي 

مردم منزجر از اين روند، و تاثير منفي آن بر زندگي شان، به اين وسيله اعـتـراض خـود را          .  است
حركتي آگاهانه كه از سوي نيروهاي مترقي، به ويـژه سـنـديـكـاهـاي كـارگـري،               .  اعالم كردند

 -AFLبنا به گفته ي جان سوئيني، رهبر مركز سنـديـكـايـي       .  سازماندهي و پشتيباني شده بود
CIO  ،مبارزه ي كارگران در اين انتـخـابـات ، آمـاده         ” ، در كنفرانس مطبوعاتي پس از انتخابات

مردم هـفـتـگـي،     .  (  سازي تشكيالتي براي تبديل خشم و نارضائي كارگران به قدرت سياسي بود
 ).2006نوامبر  9آبان ماه،   18ارگان حزب كمونيست آمريكا، 
اين تنها پيـام كـارگـران      ” ، كارن آكرمن، نيز گفت  AFL- CIOمسئول فعاليت هاي سياسي 

.  هايي بود  كه اين هدف را قابل دسترسي كردند“ پيك”نبود ، بلكه تالش  . . اعضاي اتحاديـه بـا     .
 8، زنـگ هـاي         )  پيك هاي قابل اعتمـاد (  ارتشي دويست هزار نفري ...  يكديگر صحبت كردند

ميليون تماس تلفني، خطوط تلفن را  فـعـاالنـه بـه كـار           30ميليون خانه را به صدا در آوردند و با 
 ).همانجا( “ گرفتند

اين حركت مردم آمريكا و شرايط شكل گرفتن آن، عالوه بر جمهوري خـواهـان، مـي تـوانـد            
گوشزدي مبني بر توانايي و قدرت  مردم در تغيير روند جريانات و اثر گذاري بـر وقـايـع،  بـراي           

راي مردم آمريكا در واقع بيش از هر امري بيانگر خشم و نفـرت آنـهـا از        .   دموكرات ها نيز باشد
 .سياست هاي جنگ طلبانه و خشن دولت بوش بود
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شهرهاي بزرگ و به خصوص در مركز عراق و انتقال آن ها به               
و ) از جمله در كردستان     (پايگاه هائي در خاك اين كشور            

سپردن همه اقدامات امنيتي و نظامي به دولت كنوني به نخست             
مطرح  “گزينه”طرفداران اين   .  وزيري نوري المالكي مي باشد     

مي كنند كه با سقوط صدام عمالً بايد خود عراقي ها سرنوشت           
خود را تعيين كنند و آمريكا به عوض درگير شدن در نزاع                  
قدرت نيروهاي سياسي عراقي مي بايست نگران تضمين منافع           

برخي از سران دولت      .  استراتژيك و دراز مدت خود باشد         
آمريكا قوياٌ با اين گزينه مخالفند و اتخاذ آن را قبول شكست               
مي دانند، و اينكه اين گزينه با اعالم پيروزي در جنگ از سوي       
پرزيدنت جورج بوش به فاصله كوتاهي از سقوط بغداد و                  

همخواني ندارد    1382فروپاشي رژيم صدام حسين در فروردين   
و مي تواند مشكالتي را در آينده متوجه طرح هاي استراتژيك        

 .دولت آمريكا براي خاورميانه بكند
سوم كه از سوي شخصيت هائي نظير مارگرت                 “گزينه”

بكت، وزير خارجه انگلستان، و هنري كيسينجر به احتمال                
مطرح شدن آن اشاره شده است، انتقال سريع عمده قدرت و               
اختيارات دولت مركزي به مناطق سه گانه در كردستان، مناطق            
شيعه نشين در جنوب عراق و نهايتاٌ مناطق سني نشين مركز                  

دولت مركزي در بغداد بر اساس اين گرينه            .  عراق مي باشد   
عمدتاٌ تشريفاتي بوده و نقش چنداني در امور سه منطقه                     
خودمختار با حق سياستگزاري در عرصه هاي عمده نخواهد               

در شرايط حاضر، بدون تاكيد بر قبول             “گزينه”اين  .  داشت
وحدت و يكپارچگي عراق و روابط موجود بين نيروهاي اصلي       
عمل كننده در بحران كنوني مي تواند به تقسيم اين كشور بر                
محور تفاوت هاي قومي و عقيدتي منجر شود، امري كه مطمئنا             
تبعات جدي براي كشورهاي همسايه عراق و تحوالت آتي               

 . منطقه خواهد داشت
اي كه در هفته هاي اخير به طور جدي در رسانه             “گزينه”اما   

ها مورد توجه قرار گرفته و شواهدي در رابطه با برخي تالش ها     
براي ارتقاء آن به مركز توجه سياست گذاران آمريكا و                    
انگلستان صورت گرفته، به بازي گرفتن ايران و سوريه، دو                
كشور همسايه عراق است، كه نفوذ مشخصي بر تحوالت سه              

طرفداران اين گزينه معتقدند كه با پيشبرد        . ساله اخير داشته اند   
اين گزينه هم امكان تاثير گذاري بر آينده تحوالت در عراق              
بيشتر مي شود و هم اينكه عمالً دو كشور عمده سوريه و ايران               

خاورميانه ”نيز در چارچوب شكل گيري طرح آمريكائي                 
مالقات هاي قريب الوقوع بين       .  حركت خواهند كرد    “بزرگ

روساي جمهور ايران، سوريه و عراق كه به فاصله كمي پس از              
سفر رسمي وزير خارجه سوريه به عراق و انعقاد روابط رسمي              

سال، اعالم شد،     25ديپلماتيك كامل بين سوريه و عراق پس ار 
.  است “گزينه”نمايشگر جدي بودن شانس مطرح شدن اين              

گرچه مي بايست به برخي سد ها دراين مسير و از جمله روابط             
خصمانه بين تهران و واشنگتن، ناخشنودي اسرائيل از راه حل             
هاي صلح آميز و مبتني بر مذاكره در رابطه با ايران و سوريه، و          
همچنين نفوذ جناح هاي افراطي وابسته به انحصارات تسليحاتي     

 .    در دستگاه سياست گذاري آمريكا توجه داشت
 
 !راه حل نظامي وجود ندارد  

هنري كيسينجر، سياستمدار كهنه كار آمريكا كه زماني وزير خارجه اين             
آبان ماه با صراحت        28در روز    . سي.بي.كشوربود، در مصاحبه اي با بي        

 .پيروزي نظامي در عراق براي آمريكا ممكن نيست: اعالم كرد
ميالدي از طراحان جنگ ويتنام       1970و   1960هنري كيسينجر كه در دهه 

بود ، و در سال هاي اخير در رابطه با جنگ عراق مورد مشورت جورج                       
بوش قرار داشته است، همچنين مخالفت خود با پيشنهاداتي مبني بر خروج               

او متذكر  . سريع نيروهاي نظامي آمريكا و متحدانش از عراق تصريح كرد            
سقوط يكپارچه عراق صرف نظر از اينكه ما در رابطه با شرايط                  ”شد كه    

كنوني اين كشور چه فكر مي كنيم، عواقب فاجعه باري خواهد داشت كه ما     
 “.بهاي آن را براي سال ها خواهيم پرداخت

كيسينجر از برگزاري يك كنفرانس بين المللي با شركت اعضاي دائمي             
شوراي امنيت، كشورهاي همسايه عراق و از جمله ايران، و قدرت هاي                   
منطقه اي نظير هند و پاكستان براي رايزني در مورد يافتن راه برون رفت                    

گروه مطالعات  ”او كه با     .  منطقه خاورميانه از اين بحران، پشتيباني مي كند         
من فكر مي كنم كه ”: مذاكرات و بحث هائي داشته است، متذكر شد “عراق

بايد مسير را تعريف دوباره كنيم، وليكن فكر نمي كنم كه آلترناتيو بين                    
پيروزي نظامي كه قبالٌ از آن سخن گفته مي شد، و يا عقب نشيني كامل                     

 “      .است
جمع بندي مجموعه اطالعات موجود در رابطه با بحران كنوني در عراق                

با مشخص تر شدن عدم        :  در اساس مؤلفه هاي زير را برجسته مي كند              
مقبوليت سياست هاي حزب جمهوري خواه در جريان كارزار انتخابات ميان        
دوره اي، سران برجسته نظامي و سياسي آمريكا به طور فزاينده اي سعي به                 
نوعي فاصله گيري از سياست كنوني دولت بوش در رابطه با عراق از سوئي،     
و از سوي ديگر انداختن عمده تقصير ها در رابطه با شرايط امنيتي اسفبار اين 
كشور به گردن دولت كنوني به نخست وزيري نوري المالكي خواهند                    

 .  داشت
نتيجه اين امر به نوعي قبول اين واقعيت خواهد بود كه كنترل سيستم                    

اين امر همچنين   . نظامي به طور سريع تري تحويل دولت عراق بشود    -امنيتي
از اين نظر اهميت دارد كه شوراي امنيت قرار است تا پايان سال جاري                     

در رابطه با تجديد مصوبه مربوط به حضور نيروهاي             ) دي ماه   10(ميالدي  
گرچه يك خروج     .  اشغالگر آمريكائي و متحدانش تصميم گيري كند           

فوري نيروهاي آمريكائي در دستور كار نحواهد بود، اما  از هم اكنون                      
مشخص است كه براي افكار عمومي آمريكا و جهان نيز اين كه نيرو هاي                  
اشغال گر بدون هيچ محدوديت زماني در عراق باقي بمانند، قابل قبول                    

 .نيست
البته اين را بايد اذعان داشت كه تا كنون هيچ نشانه اي دال بر تغيير                        
استراتژي دولت بوش در رابطه با عراق وجود ندارد، آنچه مشهود است                   

اظهارات جورج بوش در     .  برخي جابجايي ها و تغييرات تاكتيكي مي باشد         
مصاحبه هاي مطبوعاتي خود و همچنين كنفرانس ويدئويي كه با نوري                   
.  المالكي، نخست وزير عراق، داشت تائيد كننده اين ارزيابي مي باشد                  

اياالت متحده آمريكا همچنان مصرانه به سياست استراتژيك خود در رابطه             
تنها راه  .  با كسب هژموني همه جانبه بر منطقه خاورميانه ادامه خواهد داد               

مسدود كردن مسير اين سياست استقالل برباد ده، فقر آفرين و اسارت بار،                 
سازماندهي جنبش مردمي بر حول پرچم مبارزه آگاهانه و متشكل براي                  
خواست هاي ملي، صلح طلبانه، دموكراتيك، عدالت خواهانه و طرفدار                

بايد در مبارزه اي هدفمند و همه جانبه ميدان عمل را از                     . آزادي است 
نيروهاي ارتجاعي، وابستگان امپرياليسم و مناديان واپس گرا يي را گرفت و     

اين نبردي است حياتي و ضرور كه           . به توده هاي آگاه و متشكل سپرد          
احزاب كمونيست كشورهاي خاورميانه مكرراٌ تعهد خود را  بدان اعالم                  

 .   كرده اند

 ...ادامه  ابعاد هولناك فاجعه انساني
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توانستند با بهره گيري از دلسردي توده ها و انشقاق و عدم عـمـلـكـرد     
مشترك نيروهاي مدافع اصالحات و آزادي، در دومين دور انتخابـات  
شوراها، با كسب درصد بسيار محدودي از آراء، دست باال را بگيرند و 
شوراهاي  شهر و روستا را در بسياري از منـاطـق زيـر كـنـتـرل خـود              

عملكرد شوراي شهر تهران تحت نظر مرتجعانـي هـمـچـون       .  درآورند
احمدي نژاد و سپس قاليباف نمونه روشنـي از سـوء اسـتـفـاده هـاي               

دومين دورة انتخابات . نيروهاي ارتجاعي از اهرم هاي بدست آمده بود
شوراها در واقع ميدان تمرين ارتجاع براي به دست گـرفـتـن كـنـتـرل         
مجلس، در هفتمين دوره انتخابات و سپس برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري پر تقلبي بود كه از طريق آن احمدي نژاد به پست ريـاسـت     
جمهوري برگمارده گرديد و حيات سياسي، اجتماعـي و اقـتـصـادي         

 . امنيتي شدن سوق داده شد -كشور به سمت هرچه بيشتر نظامي 
امـنـيـتـي و       -با گذشت بيش از يك سال از حكومت دولت نظامي   

عميقاً ضد مردمي احمدي نژاد، مردم ميهن ما بيش از پيش بـه دروغ      
بودن قول هاي انتخاباتي مرتجعان و فريب كاري آنها و پنـهـان شـدن      

امـور  ” و يا  رسيدگي بـه    “  دولت مهرورزي”پشت شعارهايي همچون 
پي برده اند و بدتر شـدن شـرايـط و تشـديـد فشـارهـاي                  “ محرومان

يورش . اقتصادي، اجتماعي را  با گوشت و پوست خود لمس كرده اند
به حقوق بسيار محدود كارگران و زحمتكشان، تشديد روند خصوصي 
سازي، سركوب تشكل هاي مستقل كارگري و تشديد موج فشارها به 
كادرهاي فعال كارگري، در كنار تهاجم وسيع به دانشگاه ها و جنبش 
دانشجويي كشور، يورش به رسانه هاي مستقل از ارتجاع و به گسـيـل   
گروه هاي چاقو كش براي ارعاب زنان مبارز كشور، بخشي از برنامـه  
هايي است كه مرتجعان حاكم در بيش از يك سال گذشته به پـيـش     
برده اند و دشواري هاي فراواني را براي جنبش مردمي و مبـارزان راه    

 . آزادي كشور  پديد آورده اند
حزب تودة ايران در جريان برگزاري انتخابات رياسـت جـمـهـوري       
گذشته  با برشمردن خطرات جدي اي كه ميهن ما را از ناحيه بـرنـامـه    
هاي ارتجاع،  براي كنترل انحصاري همه نهادهاي حكومتي و قـانـون     
گذاري تهديد مي كند،  از همه آزادي خواهان ميهن خواست كه بـا    

اين . تالش مشترك نگذارند ارتجاع در تحقق برنامه هايش موفق گردد
هشدار و فراخوان ها از سوي شماري از نيروهاي سياسي و اجتـمـاعـي    
كشور ناديده گرفته شد و كارزار تبليغاتي با شعارهاي غير واقع بينـانـه   
تحريم، جاي اتخاذ سياست هاي منطقي و كارآمد بـراي مـقـابلـه بـا            

روشن است كه اگر همه اين نيـروهـا بـه بـررسـي          .  ارتجاع  را گرفت
منصفانه حوادث ماه هاي پس از  روي كارآمدن دولت احمدي نـژاد    
بپردازند، به درستي تحليل هاي ارائه شده  در زمينه ضـرورت تـالش       
مشترك براي شكست ارتجاع پي مي برند،  و تالش هاي خود را بيش 
از پيش براي بر طرف كردن كمبود هاي جنبش يعني ايجاد يك جبهه 

 .وسيع ضد ديكتاتوري متوجه خواهند كرد
از فرداي اعالم برگزاري انتخابات شوراها و  نام نويسي ده ها هـزار    
نامزد انتخاباتي حوادث مهمي رخ داده است كه نمي تواند در  ماهيت 

روشن اسـت    .  و چگونگي برگزاري انتخابات آتي شوراها موثر نباشد
كه ارتجاع با بهره گيري از تجربه انتخابات هفتمين دورة مـجـلـس و        
همچنين انتخابات رياست جمهوري مترصد است تا با توسل بـه اصـل     

اجازه ندهد نامزدهاي مسـتـقـل و مـلـي در ايـن               “  نظارت” ...ادامه  حزب تودة ايران و انتخابات  
رد صالحيت بسياري از   .  انتخابات فرصت شركت پيدا كنند

نامزدهاي مستقل در شهرهاي گوناگون كشور جاي شك و 
ترديدي درباره نقشه هـاي ارتـجـاع بـراي بـرگـزاري ايـن                

اين رد صالحيت هاي گسترده  نشانگر . انتخابات نمي گذارد
ماهيت ضد دموكراتيك روند انتخابات آينـده  اسـت كـه          
ارتجاع با بهره جويي از شرايط كشور به جنبش تحميل كرده 

بديهي است كه بايد تالش كرد تا با بسيج نـيـروهـاي      . است
 .مردمي به اين اعمال غير قانوني شديداً اعتراض كرد

بدين ترتيب اصل شركت سراسري در انتخابات شوراهـاي  
شهر و روستا در كشور، در شرايطي كه در شماري از شهرها 
و روستاهاي كشور نماينده يي جز كارگـزاران ارتـجـاع در        

اما مسأله قابل تأمل ديگر . صحنه باقي نمانده اند، منتفي است
اصل بهره وري از انتخابات شوراها براي سازمان دهي مبارزه 

امروز همه تالش ارتجاع .  سياسي بر ضد ارتجاع حاكم است
متوجه دلسرد كردن وسيع توده ها، بي ثمر نشان دادن  تالش 
ها  و جلوگيري از بازگشت نيروهاي مردمي  به صحنه مبارزه 

اگر ارتجاع  در اين امر موفق شود جنبش بيش از پيش . است
به گمان مـا مـي تـوان از            .  از اين روند متضرر خواهد شد

شرايط بسيار محدود كنوني براي بسيج توده ها و به منـظـور   
اگـر مـي تـوان در          .  مقابله با نقشه هاي ارتجاع بهره جست

منطقه اي  نامزدهاي مرتجعان حاكم را با شكست روبـه رو      
كرد اين تالش مي تواند زمينه ساز حركت هـاي بـعـدي و        

درس بـزرگ انـتـخـابـات          .  ايجاد روحيه براي جنبش باشـد 
رياست جمهوري گذشته اين بود كه با ادامه انشـقـاق، بـي        
عملي و سرد شدن در صحنه مبارزه دشـوار و طـوالنـي بـا             
ارتجاع مصمم و سازمان يافته  نمي توان امر مبارزه مـردمـي     

امروز نيز بايد با تـوجـه بـه        .  براي طرد استبداد را به جلو برد
شرايط بسيار دشوار تحميل شده از سوي ارتجاع همه تـالش  
ها را براي سازمان دهي توده ها و گسترش مبارزه واحـد و      
مشترك بر ضد ارتجاع به كار گرفت و در هر كجا كه مـي    
توان نامزدهاي ارتجاع را با شكست روبه رو كرد و نمايـنـده   
رد صالحيت نشده و مردمي يي را انتخاب كرد، اين ضربه را 

اگر چه  بخشي از   .   به نيروهاي تاريك انديش وارد ساخت
توده ها بر اساس تجربيات هشت سال گذشته خود شـركـت   
كردن در چنين عرصه هايي را در مجموع  كم ثمر مي دانند، 
ولي معذالك  بايد از همه امكانات و شرايط تحميل شده بـه  
ارتجاع براي سازمان دهي مشترك نبرد ضد استبدادي بـهـره   
جست و برنامه هاي سران رژيم واليت فقيه را با دشواري و   

گام هاي حتي كوچـك مـي تـوانـد         .  شكست روبه رو كرد
زمينه ساز  تجربيات گرانبهاي مبارزه مشترك و سرانجام راه 
گشاي مبارزه سراسري اي گردد كه به طـرد رژيـم واليـت        

 .فقيه و پيروزي جنبش مردمي بينجامد
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با دشواري هاي عمده اي روبروست و حتي برخي ها معتقدند كه              
اين در شرايطي است كه سران برجسته            .شكست خورده است   

نظامي  رژيم پيشين توانسته اند كه با بهره جويي از تضاد               -امنيتي
هاي داخلي، مواضع كشورهاي منطقه و سياست آمريكا، نيروهاي       

تحريك و دامن زدن به     . تحت كنترل خود را تجديد سازمان كنند 
درگيري هاي فرقه اي و بين قومي يكي از موثرترين تاكتيك هاي 
مورد بهره برداري گروه هاي تروريستي   براي بي ثبات كردن                 
.  روند سياسي و دست يابي به اهداف سياسي شان بوده است                  

كه با كشتار جمعي، پاكسازي هاي منطقه اي و              ( موفقيت آنان    
از زمان بمب    ) نقل و مكان وسيع مردم اندازه گيري مي شود              

، )فوريه(گذاري مسجد عسكري در سماره در بهمن ماه گذشته              
آنان را تشويق كرده كه اين تاكتيك را ادامه داده و گسترش                  

آن ها عمدتاً  بغداد را كه ساكنان آن هم شيعه و هم سني                 .  دهند
 .اند، و منطقه دياله در شمال را هدف قرار داده اند

اوج گيري خشونت، مخصوصاٌ وجهي از آن كه توسط                    
نيروهاي بعثي هدايت مي شود، با توجه به اهميت انتخابات ميان              
دوره اي كنگره آمريكا، متزلزل بودن موقعيت دولت بوش و با                
هدف تاثيرگذاري بر آن، در هفته هاي منتهي به نيمه آبانماه، به                
. طور فزاينده اي نيروهاي آمريكايي را هدف قرار داده است                

گردانندگان اين حمالت بر اين باور ند كه آمريكائي ها تحت                
فشار داخلي در آمريكا و با گسترش خواست افكار عمومي براي             
تعيين يك استراتژي خروج، حاضر خواهند شد كه در برنامه هاي   

آن ها كانال    . آتي خود براي عراق آن ها را نيز در نظر بگيرند               
هاي ارتباطي و واسطه هاي جديدي با آمريكائيان را براي اين                 

يك هدف عمده اوليه اين است كه طرح         .  منظور ايجاد كرده اند   
را كه توسط نخست وزير عراق، نوري المالكي              “ آشتي ملي ”

اعالم شده و از حمايت وسيع سياسي و مردمي برخوردار است، به        
مطالعه نقطه نظرهاي نيروهاي سياسي عمده           .   شكست بكشانند 

عراق كه تشكيل دهنده دولت كنوني اند فاش مي كند كه آن ها             
.  انتقاد هاي فزاينده اي به سياست نظامي و امنيتي آمريكا دارند               

منتقدان به طور فزاينده اي بر اين باورند كه آمريكا سعي دارد، كه 
به منظور حفظ كنترل آتي عراق،  موازنه مشخصي بين نيروهاي              

 . دولت و مخالفان روند سياسي وجود داشته باشد
 
 هاي آمريكا؟“ گزينه”

همزمان با اوج گيري جنبش ضد جنگ در آمريكا و اروپا و                 
مشخص شدن اين حقيقت كه بخش عمده اي از افكار عمومي               
جهان مخالف ادامه سياست نظامي آمريكا و انگلستان در عراق و             
خاورميانه مي باشند، گزارش هائي در مورد نتايج تحقيق يك                
گروه عالي رتبه از سياست مداران آمريكائي، به رهبري جيمز               

در رسانه  )  1990وزير خارجه دولت آمريكا در اوايل دهه          (بيكر  
رقابت هاي سياسي در آمريكا بين دو           .  هاي جمعي منتشر شد     

حزب جمهوريخواه و دموكرات به ويژه در سه ماه  اخير، عدم                  
محبوبيت جورج بوش و كارزارانتخابات ميان دوره اي كنگره               
آمريكا باعث شده است كه عراق به يك مسئله كليدي داخلي                

شكست برنامه هاي دولت كنوني در        .  اياالت متحده تبديل شود    
رابطه با عراق و باال گرفتن موج تلفات نيروهاي آمريكائي                    

بحث داغي را در مورد ضرورت تجديد        ) كشته  3000نزديك به   (
نظر در سياست كنوني نه فقط در رسانه ها بلكه در ميان سران                    

انتقاد از دونالد      .  نظامي مشهور آمريكا به راه انداخته است              

رامسفلد، وزير دفاع دولت بوش و از مهره هاي كليدي گروه محافظه                      ...ادامه  ابعاد هولناك فاجعه انساني
كاران نوين ، از مدت ها قبل درميان سياستمداران دموكرات و                           
.  جمهوريخواه و حتي ژنرال هاي بازنشسته ارتش آمريكا رواج داشته است            

و از جمله ريچارد پرل كه خود از             “محافظه كاران نوين   ”حتي برخي از     
مشوقان اصلي دولت بوش به تجاوز و اشغال عراق و در زمره طراحان آن                  
بوده اند، اكنون با مشخص تر شدن ابعاد دشواري ها در كنترل اوضاع،                    
سعي دارند حساب خود را از مجريان كنوني سياست دولت آمريكا جدا                 

 .كنند
در پاسخ به چنين جوي است كه رابرت گيتس، وزير دفاع جديد                      

در رابطه با    “تغيير استراتژي ”آمريكا، سعي داشته است خود را مدافع يك          
سياست اين كشور در عراق نشان بدهد و به شكلي زيركانه مسير برنامه هاي   

كه  “گروه مطالعات عراق   ”آتي خود را در رابطه با انتشار نتايج تحقيقات              
جالب توجه آنكه   . بيش از شش ماه در اين رابطه فعاليت داشته، جلوه دهد            

در كارنامه سياسي وزير دفاع جديد به مسئوليت طوالني او در هدايت                    
ايران” سازمان سيا و همچنين اينكه رابرت گيتس از مهره هاي طراح برنامه      

 .            بوده، به طور مشخصي اشاره مي شود) ايران گيت(“ كنترا -
در ماه مارس       “گروه مطالعات عراق     ”هدف دولت بوش از ايجاد             

تحت رهبري جيمز بيكر، از سياستمداران مجرب                )  1384اسفندماه   (
از حزب دموكرات كه تجربه رياست        “هاميلتون.لي اچ ”جمهوري خواه، و    

كميسيون روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا را يدك مي كشد، از              
يك سو كاهش فشار هاي داخلي در رابطه با اعالم يك برنامه زمان بندي                  
شده براي ساماندهي به ماجراجويي در عراق و از سوي ديگر مطالعه گزينه           

 .هاي ممكن در رابطه با درگيري هاي اين كشور بود
 

گزارش هاي مطبوعات و رسانه هاي غربي در رابطه با جمع بندي هاي                  
كه در جريان كار خود با شخصيت هائي نظير توني            “گروه مطالعات عراق”

بلر، هنري كيسينجر و سران كنوني سياست گذاري آمريكا گفتگو و تبادل       
هاي متعددي در رابطه با آينده سياست آمريكا          “گزينه”نظر كرده است، به  

مشخصه هاي  .  در اين كشور و به تبع آن در خاورميانه اشاره مي كنند                   
ها به لحاظ تاثيراتي كه مي توانند بر تحوالت            “گزينه”اصلي برخي از اين     

كه در   “گزينه”يك  . منطقه و از جمله ايران داشته باشند، شايسته توجه اند           
براي عراق بدون   “ ثبات”محافل مطلع مطرح بوده است عمدتاٌ متوجه تامين          

توجه جدي به مسئله آينده دموكراسي و روند سياسي حاضر در اين كشور             
متوجه متمركز كردن عمليات نظامي در بغداد براي              “گزينه”اين  .  است

كنترل پايتخت، همراه با كوشش براي حصول يك تفاهم سياسي با                      
محتمالٌ به سقوط دولت     “گزينه”پيشبرد اين   .  مخالفان سني و بعثي مي باشد 

نوري المالكي، نخست وزير كنوني، و به قدرت رسيدن يك   “وحدت ملي”
از (مهره مقتدر، احتماالٌ نظامي، كه هم در حزب بعث پايگاه داشته باشد                   

و هم شيعه مذهب باشد      ) رهبران سابق آن، كه مخالف صدام حسين بودند         
كه نگراني مخرب نيروهاي وابسته به احزاب اسالمي شيعه را بر نيانگيزد،                

ايجاد يك رژيم با مشت آهنين،          “گزينه”محصول اين    .  خواهد انجاميد 
تعطيل روند دموكراتيزه كردن  و تفاهم با نيروهاي سني مخالف روند                    

پيش . كنوني، و تقليل نفوذ ايران و كشورهاي همسايه در عراق مي باشد                
 20000بيني مي شود در فاز اول اين گزينه ممكن است ضروري شود كه تا    

طرفداران اين گزينه بر اين       .  نفر به تعداد نظاميان آمريكائي  افزوده شود          
بخش هاي اصلي ارتش بعثي سابق    “گزينه”باورند كه در صورت اتخاذ اين 

مي تواند جذب شود و اين خود عامل موازنه اي خواهد بود در مقابل                       
شواهدي در  .  نيروهاي اسالمي شيعه كه اكنون قدرت را در دست دارند             

دست است كه اياالت متحده از هم اكنون مذاكراتي را با برخي از نيروهاي  
 .سني و بعثي مخالف دولت حاضر انجام داده است

دوم در عمل خارج كردن نيروهاي آمريكائي از بغداد و                     “گزينه” 
 9ادامه در صفحه   



اوج گيري درگيري ها در عراق و               
تشديد حمالت خونين نيروهاي مسلح           

سني به رقباي     -وابسته به گروه هاي شيعه      
خود در هفته هاي اخير سخن از شروع              
يك جنگ داخلي تمام عيار و يا امكان             

نيروهاي اشغالگر         “ زودرس” خروج    
انگليسي از عراق را در محافل        -آمريكايي

كشته شدن بيش   .  سياسي رواج داده است    
نظامي آمريكايي در طول ماه  اكتبر    100از 

كه بيشترين تلفات نيروهاي آمريكائي در       (
، گسترش   )يك ماه محسوب مي شود          

مخالفت افكار عمومي آمريكا و اروپا با            
ادامه حضور نظامي در عراق كه در                 
انگلستان به فشار به توني بلير براي كناره            
گيري از مقام خود و در اياالت متحده به            
شكست سخت حزب جمهوري خواه در         
انتخابات ميان دوره اي كنگره آمريكا و           
كنارگذاشته شدن دونالد رامسفلد، معمار        
اصلي جنگ عراق، منجر شده است، مسئله 
آينده سياست آمريكا در عراق را به صدر          
ليست مسائل مورد بحث عمومي و  رسانه           

 .   هاي جمعي انتقال داده است
آنچه كه مهم است توجه به جهت اصلي       
سياست هاي استراتژيك اياالت متحده          
آمريكا در رابطه با منطقه خاورميانه، يعني         
حفظ و تثبيت هژموني همه جانبه آن بر             
منطقه و اين امري است كه هيچ گاه نبايد           
 .چند وجهي بودن آن را از نظر دور داشت

واقعيت اين است كه ادامه عمليات              
تروريستي، عملكرد گروه هاي مسلح            
وابسته به بلوك هاي عمده سياسي،                
برخوردهاي انتقام جويانه و عكس العملي        
به موازات كشتار روزانه ده ها تن از مردم            
بيگناه، و اينكه عراق در آستانه جنگ              
داخلي و زير سئوال رفتن آينده وحدت           
ارضي آن قرار گرفته، تا چه حدي مي              
تواند مورد بهره برداري دولت آمريكا و           

مطالعه . توجيه سياست هاي آن قرار بگيرد       

دقيق فاكت هاي مربوط به تحوالت اخير افشا          
گر اين واقعيت است كه به موازات سهم                

 -نيروهاي افراطي  در دو سوي درگيري سني         
، “القاعده”شيعه، و همچنين نيروهاي منسوب به  

محافل مشخص و قدرتمندي در اياالت متحده        
نيز منافع خاصي در ادامه وضعيت كنوني               

اين محافل كه در طول سه ساله گذشته         .  دارند

نتوانسته اند مهره هاي مورد اعتماد حود را به             
قدرت دولتي برسانند، و از تركيب كنوني             
قدرت در عراق ناراضي اند، سعي خواهند كرد 
كه با ادامه شرايط فاجعه بار حاضر به موازات            

در اشكال  (توجيه اشغال و دائمي كردن آن           
آينده سياسي عراق را به شكلي       ) كم هزينه تر  

سازمان دهي كنند كه اين كشور هيچ گاه به             
تهديدي براي منافع كليدي اياالت متحده بدل        

 .   نشود
 

 گسترش خشونت به نفع كيست؟
تشديد خشونت در عراق، كه بيشتر و بيشتر          
شكل فرقه اي و بين قومي مي گيرد، در واقع             
مبارزه اي است بر سر قدرت و نفوذ در بين               
نيروهاي سياسي عمدتاٌ اسالمي كه وابستگي          
هاي مشخص به قدرت هاي منطقه اي و                 

اين .  همچنين كشورهاي امپرياليستي دارند        
وضعيت به دليل عملكرد ميليشيا هاي مسلح            

وابسته به جناح هاي سياسي  با نفوذ در ساختار                
قدرت و امتناع نخست وزير، نوري المالكي، از            
اقدام مشخص و قاطع در انحالل چنين                      
ساختارهايي، بر رغم اينكه او قبالٌ مصمم بودن             
خود به چنين امري را اعالم كرده بود، اكنون به              
عامل مهمي براي سوق دادن عراق به چنگال يك       

اگر چه او  .  جنگ خونين داخلي تبديل شده است
مدعي است كه مي خواهد ابتدا همه طرق صلح            
آميز براي برخورد با اين مسئله را به كار بگيرد،              
مردد بودن او در واقع به دليل ائتالفي است كه بين    

رهبر حزب الدعوه، ابراهيم الجعفري نخست وزير     
پيشين، و مقتدي الصدر، و ميليشياي او به نام                 

 .ارتش مهدي، ايجاد شده است
درگيري هاي فرقه اي جو مناسبي را براي ديگر   

كه ( نيروهاي تروريستي وابسته به بعثي هاي سابق         
تحت نام ها و پوشش هاي مختلف اما عمدتاٌ با               

ايجاد كرده كه   ) رنگ هاي اسالمي عمل مي كنند  
شواهد متعددي  .  عمليات خود را گسترش دهند      

از نفوذ عوامل امنيتي و اطالعاتي رژيم صدام نه             
هم شيعه و   (“ مذهبي”فقط در گروهاي گوناگون      

بلكه عالوه بر    ) هم سني و از جمله ارتش مهدي         
ارتش و پليس     (آن، در نيروهاي امنيتي جديد          

دولت آمريكا اكنون خود         .  وجود دارد  ...) و   
تلويحاً اذعان مي كند كه پروسه باز سازي                    

امنيتي كشور تحت رهبري           -نيروهاي نظامي   
آمريكا كه عمدتاً در سه سال گذشته و بعد از                
انحالل ارتش قديمي عراق در جريان بوده، عمالً          
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