
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                           ١٣٩١خرداد  ٩١دوره پنجم  شماره 
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  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

  تصويب بودجه و پيامدهای ناشی از آن
  

پس از چند ماه مناقشه ميان مجلس و دولت در ١٣٩١بودجه سال 
ارديبهشت با تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان، برای اجرا ٣١

احمدی نژاد نخست از اجرای آن . ابالغ شداز اول خرداد، به دولت 
. سرباز زد و مصوبه مجلس را به شورای حل اختالف قوا فرستاد

اما پس از سه روز تسليم شد و دستور اجرای قانون بودجه را به 
اکنون با وجودی که ماه خرداد هم . دستگاههای ذيربط صادر کرد

يان را سر به پايان خود نزديک است اما مخالف خوانی های دولت
آنها فاز دوم باصطالح هدفمندی يارانه ها را نيز . باز ايستادن نيست

معطل گذاشته اند و با وجود ابالغ علی الريجانی به دولت در 
  .خرداد، از تاريخ اجرای آن فعال خبری نيست١٢

دور تازه اختالف ميان کابينه و مجلس از آنجا شروع شد که اليحه 
روزه و در  ٥٧بهمن يعنی با تاخيری ١٢آذر، روز ١٥بودجه بجای 

  .تقابل آشکار با آيين نامه داخلی مجلس، تقديم شد
از ويژگيهای جريان رسيدگی بودجه امسال يکی هم اين بود که 
دولت برای نخستين بار از انتشار عمومی متن کامل اليحه خود 

با . داری کرد و جزئيات دقيق آن بر همه جز محارم پوشيده ماند
ين بمصداق اين مثل معروف آش آنقدر شور بود که خان هم وجود ا

اليحه پيشنهادی آنقدر بهم ريخته و بی حساب و کتاب .بصدا در آمد
همان مالحظات اوليه نشان داد .بود که صدای مجلسيان هم بلند شد

که هيچ کدام از اصولی که در تنظيم بودجه می بايست مبنا قرار 
نون برنامه و بودجه، قانون محاسبات قا .داده شود، رعايت نشده بود

عمومی، اصل تقدم در آمد بر هزينه، اصل تعادل بودجه، اصل 
تخصيص و بسياری موارد  ديگرکه گويا از روی قصد زير پا 

  ٣                               ادامه در ص      .گذاشته شده بود

  در صحنه سياسی جمهوری اسالمی چه می گذرد؟
  

ای اخير کشمکش ها و بگو مگوهای ميان در هفته ه
سهم خواهی و باج . سردمداران رژيم اشکال تازه ای يافته است

طلبی های رايج ميان باندهای حاکم، انحصار طلبی و سياست 
حذف رقيب در بزنگاههای سياسی و بازار گرمی و يارکشی 
زود هنگام برای انتخابات رياست جمهوری، همه ابعاد ماجرا و 

برای . تحوالت احتمالی پيش رو را توضيح نمی دهدمضمون 
تبيين بيشتر حوادث جاری بر شماری موارد خصلت نمايی چند 

  : راهگشاست
ـ کارزار کم سابقه ای جهت تقدس زدايی از رهبر و ايجاد 1

. ترديد در توانايی انجام وظايف رهبری به راه افتاده است
ا به نظارت رفسنجانی در اظهاراتی صريح، مجلس خبرگان ر

بر رهبری فراخوانده و خواستار تهيه فهرستی از جانشينان 
گويا کسانی در هرم قدرت تدارک . باصطالح شايسته شده است

حذف خامنه ای را می بينند و يا احتمال در گذشت او جدی تر 
   .شده است

رفسنجانی در جايی ديگر خصوصيات و محاسنی را در 
ما عمده کرده است که شخصيت خمينی بعنوان رهبر کاريز

از امام خمينی  :از جمله گفته است. خامنه ای فاقد آن است
اين . پرسيدم که آيا با امام زمان ديدار می کند، ايشان گفتند خير

در حالی است که طرفداران خامنه ای از جمله کراماتی که به 
در اين ميان انتشار  .او نسبت ميدهند ديدار با ولی عصر است

ن روحانی دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی و خاطرات حس
مذاکره کننده اصلی هسته ای در دوران خاتمی شايد بی ارتباط 

 ٢ ادامه در ص                 .  با اين موضوع نباشد

خلقهای هر  زيان  تيرگی روابط ميان ايران و آذربايجا ن به 
 دو کشور است

 گانۀ 15وريهای اتحاد جماهير شوروی، جمه با فروپاشی  
آن استقالل خود را اعالم نمودند و به تدريج از طرف ديگر 
کشورهای جهان به رسميت شناخته شده و به عضويت 

دولت ايران نيز در پی ديگر . سازمان ملل درآمدند
کشورهای جهان، استقالل اين جمهوريها و از آن جمله 
بق استقالل جمهوری آذربايجان را به رسميت شناخته و مطا

حقوق بين المللی با اين جمهوری روابط ديپلماتيک برقرار 
طی اين سالها، .  سال می گذرد20از آن زمان حدود  .نمود

در وضعيت سياسی منطقۀ قفقاز تغييرات زيادی روی داده 
است و دولتهای اين منطقه در چارچوب منافع ملی خويش، 

می روابط خود را با ديگر کشورهای جهان تنظيم و تحکيم 
مهمترين بحرانی که در منطقۀ قفقاز به وجود آمده، . کنند

تجاوز جمهوری ارمنستان به اراضی جمهوری آذربايجان، 
 درصد از خاک اين کشور و آواره گرداندن حدود 20اشغال 

 18با اينکه . يک ميليون نفر از شهروندان آذربايجان است
ه حل سال از آتش بس می گذرد، هنوز تالشهای ديپلماتيک ب

 ٢٣                 ادامه در ص.اين مناقشه منجر نشده است



 
  
  
  

......در صحنه سياسی
روحانی در خاطرات خود ناکاميهای گذشته رژيم در 

در . مذاکرات اتمی را به گردن خامنه ای انداخته است
همين ارتباط انتصاب مجدد رفسنجانی به رياست مجمع 

 و گمانهای بسيار، تشخيص مصلحت نظام پس از حدث
حضور پر رنگ او در صحنه سياسی پس از به محاق 
رفتن نسبتا طوالنی، ديدارهای و مصاحبه های پی در پی 

 .بيشتر نشانه درماندگی رهبر ارزيابی شده است
 انتخابات مجلس نهم در غياب حضور جدی مردم و -2

به رغم حذف .نمايندگان واقعی آنان بر گزار شد
می مدعيان نمايندگی احيانا مشکل ساز استصوابی ـ نظا

. باز هم وحدتی را که زعمای قوم انتظار داشتند ببار نيامد
و سپاه به منظور تامين خواستهايش به روال انتخابات 

در پايان اين کارناوال، علی . گذشته وارد ميدان شد
مطهری برادر همسر علی الريجانی مدعی دخالت سپاه 

حتی علی .  نيز به او پيوستندديگرانی. در انتخابات شد
الريجانی رئيس مجلس و صادق الريجانی رئيس قوه 

گفته شد اين اظهارات . قضائيه ادعا ی او را رد نکردند
مطهری . بدون اطالع خامنه ای نمی توانسته مطرح شود

در توضيح شان بيان اين ادعا گفته است که به نظر او 
تذکرعمومی را حوزه رفتار سپاه تا حدی فرا رفته  که 

آنچه در اين ميان قابل توجه است، بی . موثر دانسته است
. ترديد دخالت آشکار سپاه در سياست و انتخابات نيست

 احمدی نژاد را بگفته 84چرا که همين نهاد  در سال 
ذوالقدر فرمانده پيشين سپاه با چراغ خاموش برکرسی 

  برای رياست مجدد88رياست جمهوری نشاند و در سال 
بنا براين بنظر ميرسد ريشه دعوا .او عليه مردم کودتا کرد

درست در ميانه اصرار علی مطهری .کمی عميق تر باشد
سند چرايی . و انکار خشن آلود سپاه، شاهد از غيب رسيد

ارديبهشت در  ١٤در . دخالت سپاه در انتخابات منتشر شد
حرم شاه عبدالعظيم، سرداری بعنوان سراج از هاديان 

ی سپاه، ضمن سخنرانی برای توجيه سپاهيان سياس
قرارگاه خاتم، از هاشمی  جريان فتنه، احمدی نژاد جريان 
انحرافی و علی الريجانی جريان ايکس، بعنوان سه راس 

اين سردار گفته است . مثلثی عليه خامنه ای ياد کرده است
که اگر الريجانی رئيس مجلس شود، مثلث مذکور تکميل 

مذاکره با آمريکا به رهبری جمهوری شده و جام زهر 
  اسالمی نوشانده خواهد شد

 مذاکرات هسته ای و حواشی آن نيز در اين روزها بن -3
بست ديگری است که برای رهايی از آن بحث و نظرهای 

پس از ده سالی که از عمر اين . تازه ای مطرح شده است
گفتگوها می گذرد، اکنون صداهايی بوضوح بگوش می 

بسياری به .تا پيش از اين به سختی شنيده می شدرسد که 
کنفرانس فرصت ها و . باز بينی راه طی شده پرداخته اند

. راهکارهای سرمايه گذاری در ايرا ن برگزار کرده اند
برای بررسی تحوالت خاورميانه و آينده منطقه در همايش 

بيش از پيش بر اهميت .به همين نام گرد هم آمده اند
واستراتژيک و ژئو اکونوميک تاکيد می ژئوپلتيک، ژئ

و ضمن لحاظ کردن وضع متالطم بين المللی و . شود
منطقه ای، اوضاع و احوال در حال انفجار داخلی را 
. توجيه مصلحت انديشی و چاره جويی قرار داده می شود

ظاهرا با چنين روحيه ای بود که نمايندگان رژيم با اختيار 
سالروز قطع (فروردين ١٩تام از خامنه ای در تاريخ 

. در استانبول رفتند ٥+١به اجالس ) رابطه با آمريکا
غربی ها تمايل از سر چاره انديشی جمهوری اسالمی را 

رژيمی که . بسرعت حدس زدند و از آن استقبال کردند
رهبر آن، رئيس بانک مرکزی اش را به اين دليل که پس 

ضعيت از اعالم تحريمها موقعيت کشور را همانند و
يعنی در ( مسلمانان صدر اسالم در شعب ابوطالب 

دانسته بود، نادان خطاب ) وضعيت محاصره قرار داشتن
کرده بود، حاال گردانندگان ريز و درشت اش از دامنه 
تاثير تحريم ها حرف می زنند و برای لغو اين تحريم ها 

پس از نشست استانبول به يک .به اين در و آن در می زنند
اما تنها . ل و هوای خوشبينی همه جا را فراگرفتباره حا
بود که پس پنهان ) سه خرداد سالروز فتح خرمشهر(بغداد

رفسنجانی در توضيح اين مسئله طی . ماجرا روشن شد
هم ما می خواستيم در داخل : مصاحبه ای گفته است

کشورمان اميدی پيدا شود و هم غربی ها نياز دارند به 
قتصادی که دارند، مذاکره داشته خاطر مشکالت فراوان ا

لذا هر دو تالش کردند که بگويند فضای مثبتی است . باشند
  .اما در بغداد معلوم شد که اينطور نيست. و اميد ايجاد کنند

در بغداد ماهيت سياسی ـ امنيتی مذاکرات هسته ای نسبت 
به جنبه فنی و تکنيکی آن صراحت بيشتری يافت و از 

ا بر همان مشکالت فراوان اقتصادی قضا معلوم شد که بن
جا و موضع ايران در محاسبات استراتژيکی غربی ها 

  .نقش جدی تر يافته است
هنری کسينجر در يکی از آخرين مصاحبه هايش بار 
ديگر اعالم کرده است که در جريان حوادث منطقه، ايران 

و اينکه . آخرين خاکريز برای کنترل روسيه و چين است
ليستی در گفتگوهای خود پيوسته بر محافل امپريا

ضرورت تغيير رفتار رژيم پا فشاری می کنند، در واقع 
نگرانی خود را از پيدايش شرايطی بيان می کنند که 

در تاييد و . ممکن است اوضاع را غير قابل کنترل کند
پذيرش همين معادله است که رفسنجانی در مصاحبه پيش 

براز می دارد که اگر گفته با روزنامه جمهوری اسالمی ا
روابط معمولی با دنيا داشتيم و بی خودی هم ما و هم آنها 
بهانه گيری نمی کرديم برای استفاده صلح آميز از انرژی 

  .اتمی مشکلی نمی داشتيم
همانطور که در آغاز اين نوشتار اشاره شد و همه موارد 
پيش گفته نيزبر آن اشارت دارد، در صحنه سياسی کشور 

ای قدرت تحوالتی در راه است که مضمون آن و در سر
. بيشتر ناشی از اضطرار و مصلحت حفظ نظام است

ورشکستگی اقتصادی رژيم، بحران مديريتی آن، دامنه 
بحران جهانی اقتصاد و نا توانی امپرياليسم در مهار آن به 
درجه ای است که با شيوه های گذشته مشکل بتوان به 

ی علی الريجانی در باره صحبتها. اداره امور پرداخت
تغيير قانون اساسی ضرورت تشکيل احزاب و ترميم 
فکری و فراهم کردن امکان گردش سيستماتيک نخبگان و 
نيز هشدار هاشمی رفسنجانی مبنی براينکه بی اعتنايی به 
اصالحات، انقالب بدنبال خواهد داشت در همين رابطه 

ی از اين اظهارات حتی بيانگر تالش منطقی بخش.است
حاکميت برای عبور از بحران و در چارچوب و محدوده، 
اندرونی و در تقابل با اقبال قدرتمند نظامی اش هم باشد 
دامنه و سر نوشت بعدی آنها به چگونگی جنبش های 
  .اجتماعی و آرايش نيروهای مردمی بستگی خواهد داشت

٢

  کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم              ١٣٩١خرداد ٩١شمارهدوره پنجم 



  
 
  
  
  

  ....تصويب بودجه و
ول برای بررسی بهر جهت اليحه بودجه مطابق روال معم

. تخصصی به کميسيون های مختلف مربوط فرستاده شد
دولت خود ٩١در اين حيص وبيص در اوايل فروردين 

پيشاپيش . سرانه فاز دوم هدفمندی يارانه ها را کليد زد
هزارتومان مابه التفاوت فاز اول و دوم هدفمندی ٢٨مبلغ 

سه کا. را بحساب دريافت کنندگان يارانه نقدی واريز کرد
در حاليکه . صبر مجلس نشينان هشتمين دوره لبريز شد

تورم و گرانی فزاينده همانطور که از آغاز فاز اول پيش 
بينی شده بود، امان مردم را بريده بود، گردانندگان رژيم 
هنوز بر سر نتايج اجرای فاز اول به ارزيابی واحدی 
نرسيده بودند،خواست و اقدام احمدی نژاد و همفکرانش 

 کابينه بمعنای تحميل عواقب سياسی خاصی بر رژيم در
علی الريجانی با ياری رهبر و با اين دليل که . تلقی شد

اوضاع چندان مناسب نيست و از طرف ديگر هر هزينه 
ای از جمله پرداخت يارانه نقدی بايد با تصويب مجلس 
باشد، انجام فاز دوم را موکول به بعد از تصويب بودجه 

  .کرد
ديگر پس از مدتها بحث و کنکاش در کميسيون از سوی 

های مختلف، نمايندگان نتوانستند و يا نخواستند سر و ته 
فروردين ٢٠کميسيون تلفيق در روز . بودجه را هم بياورند
در استانبول کليات آنرا رد کرد و ٥+١همزمان با اجالس 

اما اين بار . تصميم داشت که اليحه را به دولت بر گرداند
يجانی واسطه شد و توصيه رهبری مبنی بر هم الر

حساسيت اوضاع بين المللی و داخلی را به اطالع 
فروردين کليات اليحه ٢١نمايندگان روز . نمايندگان رسانيد

را با اين اميد که بتواند محتويات و جزئيات آنرا مطابق 
  .ميل تغيير بدهند، تصويب کردند

علنی در نهايت پس از روزها بررسی فشرده، صحن 
بند ٤۶حکم و اضافه کردن ١١٤مجلس، مجلسيان با حذف 

به اليحه و با عطف توجه به اسناد باال دستی همچون 
ساله، برنامه پنج ساله، ٢٠قانون اساسی، سند چشم انداز 

مصوب رهبر، ضمن ٤٤قانون هدفمندی يارانه ها، اصل 
در صدی حجم بودجه، قانون بودجه % ١١افزايش 
  .هزار ميليارد تومان تصويب کرد٥۶۶را با سقف ١٣٩١

ميليارد تومان ٥٥ هزار و ۶١منابع حاصل از فروش نفت
  ميليارد دالر ٢٥تعيين شد طبق مصوبه دولت می تواند 

  
ميليارد دالر اموال و دارايی ٣٠اوراق مشارکت بفروشد، 

هايش را برای پرداخت بدهی هايش بفروش برساند، و 
يارد تومان پيش بينی هزار ميل٤۶ميزان در آمد مالياتی 

 دالر در نظر گرفته شد و 85نفت برای هر بشکه .شد
  .تومان تعيين کردند١٢٢۶قيمت هر دالر 

هزار مليارد تومان از محل ۶۶به دولت اجازه داده شد که 
آزاد کردن تدريجی حامل های انرژی و نان و برق و 

هزار ميليارد ١٣٥در اليحه دولت . غيره دريافت کند
  .نظر گرفته بودتومان در 

و . اختالف ارقام کلی اليحه با بودجه مصوب جزئی است
در نتيجه نميتواند علت اصلی مخالفت ها و بی تابی های 

اعتراض رئيس جمهور به قانون بودجه . احمدی نژاد باشد
داليل ديگری دارد که آنها بايد در احکام حذف شده و 

   قانون گفته می شود در. بندهای اضافه شده جستجو کرد

  
  
  
  
  
  

او ديگر . بودجه دست و بال رئيس کابينه بسته شده است
 درآمدهای مانند گذشته در جابجايی هزينه ها، دستبرد به

يا صندوق ذخيره (نفتی و صندوق توسعه ملی 
، قرض از سيستم بانکی و غيره چندان فعال )ارزی

بويژه، کاهش مبلغ دريافتی دولت .مايشاء نخواهد بود
هزار ١٣٥ايش قيمت حامل های انرژی از بابت افز

هزار ميليارد تومان همه نقشه ۶۶ميليارد تومان به 
درنتيجه کسی . های احمدی نژاد را نقش بر آب کرد

که برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها حتی 
منتظر مجلس هم نمانده بود، حاال با تصويب و 

  .ابالغيه مجلس هم حاظر به انجام آن نيست
 فهم دقيق تر حقيقت روندهای اقتصادی در برای

رژيم جمهوری اسالمی و منطقی که بر جريان تبديل 
تنها .اليحه به قانون مصوب مجلس حاکم بوده است

تکيه بر چگونگی شاخص های اقتصادی کالن کفايت 
بايد ساختار اقتصاد سياسی موجود را . نمی کند

آيينه بررسی کرد و از اين لحاظ اتفاقا اليحه بودجه 
و بخوبی شرايط و . تمام نمای اين ساختار است

اشکالی که در آن توليد و توزيع و مبادله در 
  .کشورصورت می گيرد را می نماياند

در اينکه بودجه تورم زاست، هر دو طرف دعوا 
اينکه بودجه نفتی تر از قبل شده است . قبول دارند

 اما از تورم چه کسانی و يا. همه اتفاق نظر دارند
پول نفت به جيب چه دار و . گروههايی سود می برند
منابع مالی در اختيار کدام . دسته هايی واريز می شود

دولت برای پرداخت بدهی هايش . گروهها قرار دارد
از ساختار . اموال دولتی را به کدام نهادها می فروشد
  .هزينه ها و چند و چون آن خبری نيست

ن ميدهد که اين  سند اليحه و قانون بودجه بخوبی نشا
در واقع برنامه سياسی ـ مالی ساالنه رانت خواران 

و اگر دعوايی . نظامی ـ امنيتی حاکم بر کشور است
وجود دارد بر سر چگونگی تقسيم غنايم است نه چيز 

بنا براين مادام که ساخت قدرت کنونی پا بر . ديگر
  :جاست

  .ــ در آمدهای بودجه تحقق نمی يابد
دجه قطعی است و بر بدهی های دولت ــ کسری بو

مطابق گزارش بانک مرکزی . (افزوده می شود
چهار برابر شده و ٩٠تا ٨٤بدهی دولت از سال 

هزار ميليارد تومان ٤٠هزار ميليارد تومان به ١١
  ).رسيده است

ــ نقدينگی افزايش می يابد و رقم آن به حجم توليد نا 
يشود که پيش بينی م. (خالص داخلی نزديک می شود

هزار ميليارد تومان ٤٣٠امسال حجم نقدينگی به 
  ).برسد

ــ توليد به خواب عميقتری خواهد رفت، اقتصاد 
  .وارداتی تر و اقتصاد سايه قدرتمندتر خواهد شد

  .و رشد بيکاری، گرانی و تورم شتابان تر خواهد شد
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 نمايندگان مجلس هشدار ميدهند 

ند اقتصاد صنعتی نتيجه بی بحران اقتصاد کشاورزی، مان
. توجهی دولت و سرمايه داران  سازشکار ايران است

دولت بجای اينکه ميلياردها در آمد نفت را برای رشد و 
در مسير واردات . توسعه اقتصاد کشور مصرف نمايد

از اعمال چنين . کاالهای صنعتی و کشاورزی قرار ميدهد
م سرمايه سياستی ميتوان نتيجه گرفت که هم دولت و ه

داران سازشکار تصميم گرفته اند تا اقتصاد کشور را به 
با واردات وسيع کاالهای بنجل وارزان . ويرانی بکشانند

قيمت به بازار و سودهای کالن ناشی از اين تجارت تيشه 
  .به ريشه توليد ملی می زنند

طبيعی است صنايع ملی نميتواند در مقابل چنين بازاری 
دريج ورشکست ميشود و از صحنه مقاومت کند و به ت

و از سوی ديگر کشوری که . اقتصاد کشور خارج ميگردد
مواد خوراکی و پروتينی و حتی کاالهای کشاورزی بويژه 
ميوه جات را از خارج وارد ميکند اقتصاد کشاورزی را 

بر اثر اين سياست است . مانند صنايع به نابودی می کشاند
ی خارجی تبديل گرديده که کشور به بازار بزرگ کاالها

درآمد کالن نفتی اين سياست زيانبار را جبران . است
اعماق خاک ايران به دريائی از طالی سياه انباشته  . ميکند
اين دريا به خارج از کشور جاری است و  به دالر .  است

بعبارت دقيقتر دالرهای ناشی از فروش . تبديل می شود
رانيان و بويژه برای بی رويه نفت برای سير کردن شکم اي

. پر کردن جيب صاحبان ثروت و قدرت استفاده می شود
ديری نخواهد پاييد که اعماق خاکهای ايران از نفت تهی 
خواهد شد و فرياد نسل های آينده از اين بيدقتی و اعمال 
کاری پدران خود بلند خواهد شد که ثروتی که متعلق به 

 حاکمان بر باد تمام نسل هاست با بی توجهی و سودجويی
رفته است و با کشوری روبرو هستند که نه از جهت  
صنايع و تکنولوژی رشد کرده است و نه از جهت 

چنين خطری در انتظار نسلهای آينده . کشاورزی پيشرفت
فرزندان آينده، دشواريهای زندگی را در کشوری  . است

عقب مانده، نتيجه بی تدبيری پدران پيشين خود خواهند 
کشور پهناور چين که در آن بيش از يک هفتم .دانست

در عرض سی سال اخير . اهالی کره زمينی ساکن هست
اين معجزه را .  به يک کشور معجزه آسا تبديل شده است

و اين آفرينش در اقتصاد چين به . دولت چين می آفريند
حدی شکوفا گرديده است که اکنون چين به دومين قدرت 

. چين نه نفت دارد نه گاز.  استاقتصادی جهان تبديل شده
اما . اين کشور در اين مورد دچار قهر طبعيت شده است

در چين .  انسان فعال و با تدبير چينی به اين قهر فائق آمد
  . انسان گرسنه وجود ندارد

ايران شاهنشاهی ثروت ملت را در دست مشتی از 
قدرتمندان متمرکز نمود و پادشاه ايران ميلياردها دالر 

وت ايرانيان را به خارج منتقل نمود و اکنون فرزندان ثر
آن بحساب همين ثروت در آرزوی دست يابی به قدرت 

حکومت انقالبی ثروت پادشاه و دور . سياسی بسر ميبرند
. و در بنيادهای خيريه متمرکز کرد. بر آنرا مصادره نمود

ولی ثروت دوران رژيم گذشته و ثروت کنونی نتوانسته 
ايرانيان دارای تمدن ديرينه . سنه را سير کندشکم های گر

اين تمدن را مردم غيور ايران صرف نظر از . هستند

اگررهبرانی با تدبير . گوناگونی زبان و قوميت آفريده اند
در راس اين کشور قرار ميگرفتند، ايران نيز مانند چين 

و مردم از . در راستای رشد شکوفائی قرار ميگرفت
اين وضع نابسامان، . دار ميشدندزندگی بهتری برخور

دويست نفر  از نمايندگان مجلس را به اعتراض وادشته 
اين نمايندگان اعالم کرده اند که امنيت غذائی . است است

 .کشور در خطر است
 آنها می گويند جای تاسف است که در سال حمايت از 

اين نمايندگان . توليد ملی، ضد توليد ملی عمل ميشود
د که خسارات جبران ناپذير، توليد کشاورزی هشدار ميدهن

آنها از دولت ميخواهند . و امنيت غذائی را تهديد ميکند
علت رو به کاهش نهادن توليدات کشاورزی را هرچه 

چند ماه : در اين بيانيه گفته ميشود. سريعتر بر طرف کند
است که ذخيره ژنتيک در بخش توليد شير مورد مخاطره 

هزاران گاوشيری به کشتارگاهها  شديد قرار گرفته و 
جبران اين واقعه ميسر نيست مگر با .  تحويل شده اند

در اين بيانيه اضافه . سالها وقت و سرمايه گذاری زياد
ميشود قيمت علوفه دامداران را با ضرر سنگين مواجه 

اگر اين وضع ادامه پيدا کند دولت مجبور خواهد . ميکند
وضع بجايی رسيده . شد از خارج شير خشک وارد کند

است که تعداد زيادی از واحدهای توليدی شير تعطيل و 
کمبود . جمعيتی به خيل بيکاران کشور افزوده شده است

دولت برای جلوگيری از . شير قيمت ها را باال برده است
 تومان نرخ تعيين کرده است در ٦٣٠تورم برای ليتر شير 

 ٨٠٠حدود حاليکه قيمت تمام شده برای هر ليتر شير 
 تومان ٣٩٥نرخ خريد هر کيلوگرم گندم . تومان است

 ٥٥٠در حالی که قيمت تمام شده حدود . تعيين شده است
بدين ترتيب دولت برای کشاورزان خسارات . تومان است

با اين سياست توليد . جبران ناپذيری تحميل کرده است
بخش کشاورزی  نابودخواهد شدو زمينه را برای واردات 

 ميليارد دالر برای ٢٤تصويب . ه فراهم می شودبی روي
دولت . واردات کاالهای اساسی در همين راستا قرار دارد

با اين عمل خود حد اکثر فشار را به توليد کنندگان شير و 
در حالی که قيمت خودرو و امثال آن از . گندم وارد ميکند

تاسف آور است که بجای . طرف دولت کنترل نمی شود
ش هزينه های توليد، خود توليد هدف قرار کمک به کاه

اين نمايندگان از دولت انتظار دارند که اقدامی . ميگيرد
و نتيجه . برای بر طرف کردن اين ظلم فاحش، انجام دهد

  . را به مجلس شورای اسالمی اعالم نمايد
بحران اقتصادی به حدی رسيده است که نمايندگان مجلس 

صدای اين گروه . کوت کنندنيز نمی توانند در مقابل آن س
از نمايندگان بازتاب بخشی از فريادهای  مردمی است که 

»  تحمل«و چاره ای جز . از گرانی و بيکاری رنج ميبرند
  . اما اين تحمل طوالنی نخواهد بود. ندارند

 
  

  ارقام از روزنامه جمهوری اسالمی و فاکت ها 
  .  گرفته شده است١٣٩١/٠٢/٢٧
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  ا می برند و دهان ها را می دوزندزبانها ر
ايران يگانه کشوری است که در آن سخن گفتن با 

هيچ فرد صاحب . دشواريهای عديده مواجه می گيرد
در دفاع از منافع ملی سخنی ورای  . ندارد» حق«نظری 

فريبرز رئيس دانا . نظريات رسمی حاکميت بيان کند
مين دانشمند سرشناس و اقتصاددان مشهور قربانی ه

طرح «مخالفت با اجرای » جرم«او به . سياست شد
دستگير و به يک سال زندان » هدفمند سازی يارانه ها

آقای رئيس دانا عضو کانون نويسندگان . محکوم گرديد
در همين رابطه، کانون نويسندگان ايران طی  . ايران است

بيانيه ای بازداشت وی را محکوم  و آزادی فوری آنرا 
  . دخواستار گردي

در هيچ جای دنيا کسی را به اتهام اظهار 
و کسی را به جرم . نظر مورد مواخذه قرار نميدهند

در . مخالفت با سياست های رسمی دستگير نميکنند
کشورهای آزاد و دمکراتيک انتقاد از دولت و اظهار نظر 
درباره قوانين موجود، حقوق حقه همه شهروندان محسوب 

ايرانی  بدرستی خطاب به آقای يکی از نويسندگان . ميشود
اين است روزگار ما صدای در «: رئيس دانا چنين ميگويد

ميهن ما با طول موجهای متفاوتی که شنيدنش، حس 
آنچه از اعماق، . کردنش، ادراک خواست خود را دارد

آرام آرام درحال فوران است با به بند کشيدن تو و امثال 
  .»تو آيا از تالطم می افتد
مرگ در . طلب چنين گفته ميشوددر اين م

. روزمره به در خانه ها ميرود. ميهن ما صدای آرام دارد
فراهم نمودن  چنين وضعيتی . و سهم خويش را بر ميدارد

نتيجه آن سياستی است که هزينه اش را تنها کارگران، 
زحمتکشان و تهيدستان جامعه بابت تحکيم پايه های 

. مالی پرداخت ميکنندو چراغ سبز به سرمايه » قدرت نو«
به تو چه که «: به تو ميگويند) خطاب به رئيس دانا(حاال 

شصت درصد کارگران زير خط فقر زندگی ميکنند و 
فرزندان دختر و پسر خرد سالشان روزها و شبها بايد در 

به : نويسنده ادامه ميدهد و ميگويد» ...خيابانها پرسه بزنند
روزانه . پنهان داريم ميليون بيکار آشکار و ٧تو چه که 

و سه تا چهار . سيصد جوان به جرگه اعتياد وارد ميشود
 ميليون نفر درگير ١٥ميليون معتاد در مملکت است  و 

  . مسئله اعتياد داريم

به تو چه که هر دقيقه دو کيلو مواد مخدر کشف ميشود و 
به تو چه که چهل و . سال رسيده است١٢سن اعتياد به

به تو چه . کشور مشکل اعتياد دارندهفت درصد زندانيان 
که در نتيجه اقتصاد زيرزمينی کودکان ما شبها تا دير 

... وقت و در عماق شب،  کار و  با دستهای کوچکشان 
بهبود اوضاع اين کودکان در جا بجای ... دعا ميخوانند

به تو چه که . ارزش خود را نشان ميدهد» ارزش افزوده«
چه بيشتر اين جهان را می سرمايه مالی با هدف سود هر

  . بلعد
 رئيس دانا نه تنها اقتصاددان است بلکه او 
دارای افکاری مترقی است و ايده های  سوسياليستی يعنی 

و بدين سبب است که نويسنده . ضد سرمايه داری دارد
ميکند تا خاموش شود و به » سرزنش«مقاله اورا 

ت و اولين اما رئيس دانا تنها نيس. زندگی نمايد» آرامی«
کسی نيست که ماهيت غير انسانی سرمايه داری کالن را 

جهان کنونی در مرحله ای از رشد و . درک کرده است
 درصد ٩٩آگاهی رسيده است، که نه تنها دانشمندان بلکه 

ساکنين کره زمين به ماهيت ضد انسانی سرمايه پی برده 
ن طبيعی است حاکما. اند و برای تغيير آن مبارزه ميکنند

يک درصدی در برابر اين جنبش سراسری مقاومت 
  . ميکنند

در کشورهای دمکراتيک بر خورد با اين 
يعنی کشت و . مقاومت شکل بی رحمانه بخود نمی گيرد
در کشورهای . کشتار و ضرب وشتم بکار گرفته نميشود

عقب مانده هوادارن جنبش ضد سرمايه داری بشکل بی 
ر و شکنجه ميگردند و رحمانه ای سرکوب ميشوند، دستگي

حاکمان زورگو بر اين . حتی به مرگ محکوم ميشوند
باورند که با سرکوب مردم ميتوان ثروت ملی  را برای 

به همين خاطر به خشن . ابد در اختيار خود داشته باشند
اما نمی .ترين صورت در مقابل مردم ايستادگی می کنند
ی ميان فقر توان با بريدن زبان ها و دوختن دهان ها  آشت

  . و ثروت را برقرار نمود
  

 
 

  جهانی شدن اقتصاد و تاثيرات آن بر اقتصاد ملی کشورها
 

در چارچوب مناسبات اقتصادی که بر دنيای امروز حاکم 
اقتصاد ملی کشورهای مختلف بشدت تحت تاثير . است

. سلطه و هژمونی اقتصاد جهانی شده قرار گرفته است
ی را ايجاد نموده که در آن اقتصاد جهانی شده، دنياي

نيروهای فراملی اقتصادی يعنی انحصارات بزرگ چند 
مليتی و تشکيالت های بين المللی حمايت کننده آنهاف 

بانک جهانی ـ صندوق بين المللی پول و سازمان : مانند
تجارت جهانی کنترل بخش عظيمی از سياست گذاريها و 

ا در دست فعاليتهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان ر
گرفته و سياستهای اقتصادی مورد نظر خود رابه 

کشورها زمانی موفق . کشورهای مختلف ديکته می نمايند

به دريافت وام و اعتبارمالی از بنگاههای معتبر مالی 
جهانی خواهند شد که توصيه ها و الويت بنديهای آنها را 
در زمينه انجام اصالحات اقتصادی که عبارت است از 

سازی های بی حد و مرز و در عين حال به خصوصی 
حد اقل رساندن سهم  و نقش دولتها را در ساختار 

به همين دليل با شروع و ادامه . اقتصاديشان بپذيرند
دولت ها بسياری از اهرم . پروسه جهانی شدن اقتصاد

های کنترل و نظارت بر اقتصاد ملی خود را از دست داده 
خدماتی و ليتهای تجاری ، اند و دوران محصور ماندن فعا

 دولتی مالی بخش خصوصی در چارچوب مقررات
  در شرکت های خصوصی. سپری شده است کشورها

٥
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  ....جهانی شدن
کشورهای مختلف فعاليتهای خود را به اماکن و 
کشورهايی انتقال ميدهند که قيد و بندهای مقرراتی کمتر، 

مربوط به مالياتها در حد پايين تر و ميزان هزينه های 
تامين اجتماعی و دستمزدهای پرداختی به کارگران و 

اين نخستين بار است . کارکنان در حد به صرفه تری باشد
که بعنوان گرايش مسلط و غالب در سيستم اقتصادی جهان 
و خارج از چارچوب های ملی کشورها، چيزی را ميتوان 
در هر جای جهان که هزينه تمام شده کاال و خدمات به 

فه تر باشد ساخت و در هر جای ديگر دنيا که سود صر
به همين دليل برای . حاصله از فروش بيشتر باشد فروخت

سرمايه جهانی شده تعلق خاطر خاصی به جغرافيايی 
معينی از جهان وجود نخواهد داشت و تنها معياری که 
ميتواند مالک گردش کاال و سرمايه باشد، عبارت است از 

تر در مرحله توليد و فروش با سود هزينه تمام شده کم
" برای مثال کارخانه های. حداکثر در پروسه فروش است

در آلمان با هدف صرفه " و. ام . ب "و " مرسدس بنز
جويی در هزينه های تمام شده بخشهای مهمی از تاسيسات 
توليدی خود را به ايالت های آالباما و کارولينای جنوبی 

 و يا شرکت اپل آمريکايی که در آمريکا انتقال داده اند
توليد کننده بزرگ قطعات کامپيوتری و ميکرو 

فعاليت توليدی خود را به کشور چين . الکترونيکی است
منتقل نموده است که با پرداخت حقوق و مزايای نا چيز و 

 ساعته، در پی کسب سود 9با تطبيق ساعت کار روزانه 
. نی می باشدحد اکثر و تامين هژمونی خود در بازار جها

تمامی تالش ها و .و نمونه های بسيار ديگری از اين قبيل
فعاليت نهاد های بين المللی اقتصادی و جريانهای سياسی 
حمايت کننده آنها بخصوص احزاب دست راستی مدافع 
سلطه اقتصاد بازار عبارت است از تالش در جهت تامين 
هماهنگی و همگرايی ميان قوانين و مقررات ملی 

رهای مختلف با مقررات اقتصاد جهانی شده، می کشو
مثال الزامات مربوط به عضويت کشورها در . باشد

سازمان تجارت جهانی که شرايط را برای گردش بدون 
امکان حمايت از . قيد و شرط کاال فراهم نموده است

توليدکنندگان داخلی کشورها را در عرصه رقابت های 
موده است و تا حدود تجاری کاال بسيار سخت و دشوار ن

زيادی موازنه تجارت جهانی کاال را به نفع کشورها و 
شرکتهای بزرگی که توانايی بيشتری در عرصه رقابت 

کشورهای . در بازار جهانی را دارند، تغيير داده است
بزرگ عضو اتحاديه اروپا در طی دو دهه گذشته 
تالشهايی را با هدف به اجرا در آوردن سياست های 

اين کوشش ها در آن . رالی اقتصادی به اجرا گذاشتندنوليب
جهت بود که با يکسان سازی قوانين و مقررات مربوط به 
به فعاليتهای اقتصادی بخصوص در زمينه مالياتی و 
مخارج و هزينه های مربوط به تامين اجتماعی و مقررات 
قانون کار و پول واحد، يک اقتصاد واحد اروپايی را به 

د که بتواند بعنوان يک قطب مهم و توانمند در وجود بياورن
عرصه اقتصاد جهانی منافع کشورهای عضو اتحاديه را 

ولی هول و هراسهايی که ناشی از بحران . تامين نمايد
اقتصادی چند ساله اخير در اروپا و کشورهای سرمايه 
داری می باشد اين حقيقت را به اثبات رسانيد که بر خالف 

  که معتقد به   اقتصاد جهانی شدهتبليغات طرفداران
  

  
  
  
  
  

ساماندهی اقتصاد جهانی از طريق به حد اقلرساندن نقش 
دولتها و به حداکثر رساند ننقش بازار در فعاليتهای 
اقتصادی بودند، بحرانی اکنون اقتصاد جهان را فراگرفته 
که از نظر حجم و عمق و در مقايسه  با بحرانهای قبلی در 

به مراتب شديدتر و راههای خروج از آن دهه های گذشته 
تا جاييکه کشورهای عضو اتحاديه . دشوارتر خواهد بود

اروپا برای خروج از بحران مجبور به ارائه دو راه حل 
راه حل کشور آلمان و طرفدارانش که . متفاوت گشته اند

معتقد به ادامه سياست رياضت کشی اقتصادی که مبتنی 
تمزدها و به حد اقل رساندن بر پائين آوردن ميزان دس

ارائه خدمات تامين اجتماعی به اقشار و طبقات زحمتکش، 
باال بردن سن بازنشستگی و افزايش مالياتها و به حد اقل 
رساندن هزينه های عمومی و دولتی که در نتيجه امکان 
. باز پرداخت بدهيهای دولتی به بانک ها را ممکن گرداند

انسه است که عبارت است از و پيشنهاد دوم متعلق به فر
چاپ اوراق قرضه و پايين آوردن نرخ بهره بانکی با 
هدف دسترسی آسان سرمايه گذارها به منابع پولی و مالی 
و همچنين لزوم سرمايه گذاريهای دولتی که بتواتند زمينه 
. را برای رشد اقتصادی و حل معضل بيکاری فراهم نمايد

نگيز در ميان يکی از نمونه های بارز و عبرت ا
. کشورهای بحران زده سرمايه داری کشور يونان است

اين کشور يکی از اقداماتی که برای حل مشکالت مالی 
خود به آن متوسل شده است عبارت است از اجاره دادن 
يکی از جزيره های خود به سرمايه گذار قطری  به مدت 

اين نمونه بسيار نادری است از العالجی .   سال99
که بدليل وجود بحران اقتصادی مجبور به کشوری 

در .واگذاری اراضی خود به شرکت خارجی شده است
ضمن بايد به اين مورد مهم و قابل توجه اشاره نمود که 
کشورهايی مانند چين ـ ويتنام ـ هندوستان و برخی 
کشورهای آمريکای التين که از الگوی اقتصادی نو ليبرال 

دون مواجه شدن با آسيب های توانسته اند ب. پيروی نکردند
بزرگ اقتصادی همچنان نرخ باالی رشد اقتصادی خود 
را تامين نموده و نمونه موفقی از کارايی اقتصاد برنامه 
ريزی شده با سمتگيری مردمی و دمکراتيک را در 

ارائه يک . معرض آزمون و قضاوت جهانيان قرار دهند
گوی نمونه آماری نشاندهنده اين حقيقت است که ال

اقتصادی نوليبرال در مقايسه با الگوهای کالسيک اقتصاد 
سرمايه داری بمراتب غير انسانی تر و در زمينه تامين 
رشد اقتصاد در چارچوب مناسبات سرمايه داری نا کار 

برای مثال بنا به گزارش سازمان  توسعه .آمدتر بوده است
روند تعميق و . انسانی وابسته به سازمان ملل متحد

رش نابرابری در ميان کشورهای جهان و همچنين در گست
به بعد بی وقفه افزايش ١٩٨٠داخل خود اين کشورها از دهه 

بنا براين گزارش فاصله ميان پايين ترين سطح در . داشته است
آمد يک پنجم از پر در آمدترين افراد در کشورهای پيشرفته 

شورهای صنعتی به نسبت همان تعداد از جمعيت کم در آمد در ک
هفتاد وچهار به يک، حال آنکه اين نسبت ١٩٩٧جهان در سال 

سی به يک ١٩۶٠شصت به يک و در سالهای ١٩٩٠در سال 
در مقابل وجود چنين منظره نگرانی آوری است که . بوده است

ميتوان به اين نتيجه رسيد که اين تنها احزاب مترقی و 
که دمکراتيک و جريانهای فکری و سياسی مردمی هستند 

ميتوانند چشم انداز اميدوار کننده ای را با هدف تامين زندگی 
  .بهتری برای توده های مردم ترسيم نمايند

٦
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  زندگی کارگران در آئينه رسانه ها
کارگران ايران دشوارترين دوران زندگی خود را می 

کارگران در تمام کشورها از جمله در ايران با . گذرانند
 کار خود يگانه طبقه ای است که ثروت می تکيه به نيروی

در همه کشورها از جمله در کشورهای رشد يافته . آفريند
نيروی کار آنها توسط صاحبان سرمايه مورد استثمار 

افزوده ای که از نتيجه کار آنها و ارزش . قرار ميگيرد
در اختيار طبقه ای قرار ميگيرد که در بوجود می آيد، 
  . توليد نقش ندارد

ر کشورهای جهان سوم وضعيت زندگی کارگران بارها د
بدتر از وضعيت زندگی کارگران کشورهای پيشرفته 

ايران يکی از کشورهايی محسوب ميشود که با . است
داشتن ثروت عظيم طبيعی، دستمزد کارگران هزينه 

روزنامه جمهوری . زندگی آنان را تامين نمی کند
  : نويسددر اين مورد مي١٧/ ٠٢ /  ١٣٩١اسالمی

هزار ٢٣٣دستمزد کارگران در برابر هزينه هايشان  
اين روزنامه اضافه ميکند با افزايش . تومان کسرمی آورد

شکاف بين حداقل دستمزد و سبد معيشت خانوار کارگری 
 هزار تومانی امسال، فقط ٣٨٩در سالهای اخير، مصوبه 

يعنی کارگران با .  چهل درصد هزينه ها را پوشش ميدهد
و اين مسئله کارگران .  هزار تومان کسری مواجه اند٢٣٣

را مجبور ميکند برای دست يابی به پنجاه درصد اضافه 
با اينکه در سالهای گذشته . کار دوم انجام دهند. در آمد

حداقل دستمزد کارگران از نه تا بيست درصد افزايش 
  . يافته است

ه ها خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندان بين هزين
با افزايش قيمت ها . و در آمد ماهانه خود ايجاد کند

بنابه نوشته اين . وضعيت کارگران بدتر شده است
روزنامه اگر در نيمه اول دهه هشتاد خانوار کارگری 
ميتوانست از طريق در يافت حداقل دستمزد ماهانه تا پنجاه 

اين نسبت رفته . درصد از هزينه های خود را تامين کند
ر بعد از سال هشتاد و شش و بويژه با آغاز دهه نود رفته د

و کارشناسان بازار کار معتقدند .  برعکس شده است
دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در هر سال چيزی 
حدود چهل درصد از نيازيهای ماهانه يک خانوار 
کارگری را تامين ميکند و در اين بخش شصت درصد 

  . کسری وجود دارد
اقل دستمزد سال نود و يک نيز کارگران برای تعيين حد

 هزار تومان مصوبه ٣٨٩پيشنهاداتی به مراتب باالتر از 
و  اين ارقام ميتوانست . شورای عالی کار مطرح کرده اند

پانصد هزار تومان و حتی تا يک ميليون را بعنوان حداقل 
واقعيت چيست؟ . اما هرگز به آن نرسيدند.  دستمزد باشد

 مربوط به اجاره و يا خريد مسکن از هم اکنون هزينه
جمله مهم ترين اقالم در سبد معيشت خانوار کارگری تلقی 
ميشود که بيست و پنج تا چهل درصد از کل هزينه های 

يکی از اعضای هيئت . کارگران را در ماه تشکيل ميدهد
حداقل . مديره کانون عالی شورای اسالمی کار ميگويد

  صد نياز کارگران را تامين دستمزد فقط ميتواند چهل در
  

  
  
  
  
  

بدين سبب است که بيش از پنجاه درصد کارگران . کنند
به نظر اين کارشناس تا زمانی که . بشغل دوم فکر ميکنند

اهميت منابع انسانی در بنگاه ها در حد شعار باشد، 
صنعت آنچنانچه بايد جايگاه اصلی خود را در اقتصاد پيدا 

 هزار ٣٨٩ی بين حداقل دستمزد در زمان فعل. نخواهد کرد
تومانی سال نود و يک و نيازهای خانوار کارگری فاصله 

و ميتوان گفت که اين ارقام تا چهل . زياد وجود دارد
در حالی که . درصد هزينه های کارگران را تامين ميکند

 هزار تومان دست ٦٢٢يک خانوار کارگر بايد حداقل 
  .مزد داشته باشد

شش صد و بيست هزار تومان بايد  بعبارت ديگر رقم 
اما شورای عالی کار . بعنوان حداقل دستمزد تصويب شود

بنابه نوشته اين . تومان اعالم کرد٣٨٩اين رقم را 
روزنامه کارمندان دولت نيز از دايره اين مشکالت خارج 

و ميزان افزايش حقوق آنها به هيچ وجه با شيب . نيستند
  . ردصعودی هزينه هايشان تناسب ندا

وضع زندگی کارگران چنان دشوار شده است 
. که رسانه های مجاز نيز نميتوانند از آن چشم پوشی کنند

آنچه مشخص است کارگران و کارمندان دولت با دريافت 
حقوق مصوبه شورای عالی کار نميتوانند هزينه زندگی 

در آمد رسمی آنها در مقايسه با هزينه . خود را تامين کنند
بقيه شصت .  چهل درصد را تشکيل ميدهدزندگی تنها

درصد از کجا بايد تامين گردد؟ همه کارگران و کارمندان 
در کشوری که بيکاری پنجاه درصدی گريبان نيروی کار 

و بجای . را گرفته است، چطور ميتوانند شغل دوم پيدا کنند
ده ساعت کار،هفده، هيجده ساعت کار کنند تا زندگی 

  .  نمايندخانواده خود را تامين
مقصر کيست؟ مقصر نظام اجتماعی است که جامعه را به 

کارگر و کارمند . دو قطب ثروت و فقر تقسيم کرده است
در اين نظام سياسی آزاد هستند کار کنند و يا کار نکنند 

هر روز کارگر . کسی مسؤليت آنرا  به عهده نميگيرد
.  نيروی کار خود را در بازار کار عرضه ميکند

تمامی نيروهای کار . ئی همچون ايران قادر نيستندکشورها
در چنين شرايطی بخشی از نيروی کار . را جذب کنند

و اين خود سبب . اضافه به اردوی بيکاران می پيوندد
ميشود تا کارفرما کارگران را با دستمزد پائين تر استخدام 

  . کند
اگر هر دولتی بخواهد زندگی شهروندان خود را تامين 

از آن . يد در نظام اجتماعی تغييراتی بوجود بياوردبا. کند
جمله موسسات توليدی را زير حمايت خود در آورد و 
. اجازه ندهد کاالهای مشابه توليدی داخلی به بازار راه يابد

بعبارت دقيق تر توليد ملی در پوشش حمايت دولت قرار 
گرچه رهبران کنونی ايران شعار حمايت از توليد . گيرد

اما در عمل هيچ کاری در اين راستا .  سر ميدهندملی را
  .     انجام نمی دهند
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  آسيب های محيط زيست و منابع طبيعی کشور 
 به سرعت در حال کشورمنابع طبيعی و محيط زيست 

 رسانه های در اين ارتباط ،هراز گاهی. تخريب است
کارشناسان  و فعاالن محيط اعتراض گروهی صدای 

مسئولين کشور با بی توجهی .  انعکاس ميدهندزيست را 
چشم بر واقعيت ها می  ،کامل به اين امر مهم و حياتی

مردم با وعده گسترده  اعتراضات يری با اوج گتنها و.بندند
 مثل رساندن آب غير قابل اجراو شعار گونه وهای پوچ 

روخانه ارس و دريای مازندران به درياچه اروميه و يا 
درياچه مازندران به کوير، کاری صورت کانال کشی از 

وعده و وعيدهای عوامفريبانه دولت و ديگر .  نمی دهند
ای که از طرف رد طرح دو فوريتی مقامات مسئول، با 

( عده ای از  نمايندگان آذربايجانی مجلس شورای اسالمی 
به مجلس ) برای جلوگيری از خشک شدن درياچه اروميه

 ناگهان خشم مردم ايران اين امر. ارائه شده بود، برمال شد
اعتراضات . بخصوص آذربايجانی ها را بر انگيخت

گسترده ای  از سوی فعاالن مدنی و طرفداران محيط 
مردم عليرغم شرايط شديد امنيتی . زيست سازماندهی شد

. با شعار درياچه اروميه را نجات دهيد به خيابان ها آمدند
المی نه تنها گوش البته طبق روال معمول در جمهوری اس

. شنوايی برای شنيدن اعتراضات آرام مردم وجود نداشت
با با سازماندهی قبلی  بلکه نيروهای انتظامی و امنيتی

 ضرب و  به زنان و مردان معترض، آنها را مورديورش
دهها نفر را دستگير و راهی  وحشيانه قرار دادند و شتم 

اتهامات واهی بازداشت شدگان را با . بازداشتگاهها کردند
مثل تشويش اذهان عمومی، توهين به مقدسات ، جاسوسی 

زير فشار ... برای اجانب و اختالل در امنيت ملی و 
به جرايم سنگين و زندانهای جسمی و روانی قرار دادند و

درهمين  يک سال گذشته  در. محکوم کردندالنی مدتطو
آذربايجان بخصوص در مختلف در شهرهای  و  ارتباط
از فعاالن سياسی ـ مدنی و ز و اروميه دهها تن تبري

 درميان . باز داشت و زندانی شده اندحاميان محيط زيست 
بازداشت شدگان افرادی مشاهده می شود که در هيچ تجمع 
اعتراضی شرکت نداشته اند و صرفا بداليل تفکر سياسی  
با بهانه قرار دادن اين موضوع،  شبانه به خانه های آنها 

  .و آنها را با خود برده اندريخته 
در اين ميان رژيم کوشيده است در اذهان عمومی 

تا ثابت . اعتراضات مردم را رنگ و بوی سياسی بدهد
کند مشکلی بنام مشکل محيط زيست وجود ندارد و يا در 

 آمار اما. حدی نيست که از طرف معترضين گفته می شود
وارده در و ارقام  خيره کننده ای از حوادث و خسارات 

که    وجود داردحوزه منابع طبيعی و محيط زيست کشور
شده است  ارائه  از طرف کارشناسان داخلی و بين المللی 

  .که ا ادعای رژيم را رد می کند
 شاخص عملکرد محيط زيستها  گزارش  همين براساس

منفی و نگران در سالهای اخير سيردر کشورما بويژه 
 در :ررسی ها نشان ميدهد کهاين با.  استکننده ای داشته

جهان در ارتباط با  ۶٧رتبه  ١٣٨٧در سال ايران حاليکه 
يک  (١٣٨٩در سال . ه است داشت راحفظ محيط زيست

يک  و. ه استرا به خود اختصاص داد ٧٨رتبه ) سال بعد 
. ه استقرار گرفت ١١٤در مقام ١٣٩٠درسال سال بعد 

محيط همين آمار حاکی از آن است که وسعت تخريب 
 و زيست کشور به سرعت سير صعودی را طی می کند

اگر چاره ای برای آن انديشه نشود  فاجعه بزرگی  برای 
اين در حالی است که . محيط زيست  کشوردر راه است

يا  مسئولين مملکتی به جای چاره انديشی برای اين حياتی،
به  را ريشه مشکالت محيط زيستانکار می کنند و يا 

وخشکسالی های ١٣٥٧ز انقالب بهمن دوران قبل ا
 طبق بررسی های انجام شده . می دهندسالهای اخير حواله
، آسيب هايی که به محيط  بی طرفتوسط کارشناسان

در توسط عوامل انسانی زيست و منابع طبيعی کشور 
 هرگز قابل ،دوران جمهوری اسالمی وارد آمده است

در صدی  ۶٠خشک شدن .  مقايسه با قبل از انقالب نيست
تاالب گاوخونی، رود خشک شدن آب درياجه اروميه، 

خانه های زاينده رود و سپيد رود، خشک شدن بسياری از 
قنات ها و چشمه ها و منابع ديگر آبی، گسترش بيابان ها 

که در سالهای اخير و نابودی بخش بزرگی از جنگل ها 
.  رخ داده است نمونه کوچکی است برای اثبات اين ادعا

 بخش بزرگی از آن محصول سودجويی های افراد  و که
ابستگان حاکميت است که با بستن سدها، زدن چاهای 
عميق، بريدن درختان و تخريب مراتع کشاورزی و 

  . تخريب جنگل ها  انجام گرفته است
با نگاهی به برخی از پديده های منفی و مخربی که محيط 

بيشتر به اين زيست کشور را تهديد می کند، پی به اهميت 
  .معضل اجتماعی خواهيم برد

بر آورد گرديد که شصت در صد از ١٣٩٠در مرداد سال 
  شامل سه هزار کيلو متر مربع درياچه اروميهمساحت 

غلظت نمک در اين . خشک و تبديل به شورزار شده است
گرم در هر ليتر گذشته و اکسيژن محلول  ٣۶٠درياچه از 

طوری که زندگی تنها . تدر آب به شدت کاهش يافته اس
با خطر جدی ) آرتيما(موجود زنده اين درياچه 

ميليارد متر مکعب از آب درياچه ازبين  ٢٠. روبرواست
جزيره موجود در اين ١٠٢تقريبا تمامی .  رفته است

با خشک شدن درياچه اروميه . درياچه بهم پيوسته اند
زندگی بيش از شش ميليون نفر در منطقه در خطر قرار 

ناشی از خشک شدن درياچه   توفان نمک .رفته استگ
قسمت اعظمی از کشور را پوشش می دهد و زندگی را 

  .در اين مناطق غير ممکن می کند
بستن سدهای متعدد و حفر چاههای عميق و امکان ندادن 
به رسيدن آب رودخانه هايی که به درياچه سرريز می 

ر د ۶٠شود از عوامل مهمی است که باعث کم شدن 
 .صدی آب درياچه اروميه شده است

 
هکتار در فاصله ٤٣٠٠٠ با وسعتی معادل تاالب گاوخونی

به . کيلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان قرار دارد١٧۶
 دهها کيلومتر اطراف تاالب ،علت خشکی و کمبود آب

اين تاالب نقش مهم و موثری . استشده خالی از سکنه 
و مانع شدن از شن برای جلوگيری در مهار بيابان زايی 

.  روان به نواحی شرق استان اصفهان می شودیها
  بهسازی کيفيت آب وخاک و جلوگيری از فرسودگی و 
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  ...زيست و آسيب های محيط
  

جابجايی خاک و کنترل سيالب و حفظ تنوع زيستی از 
  .جمله اهميت اين تاالب است

اين  مهمترين عوامل تهديد کننده و تحديد کننده برخی از
تاالب؛ نوسانات ورودی آب به تاالب و عدم تخصيص 

ناشی از مديريت نادرست منابع آبی در ( حقابه طبيعی آن
های   اراضی کشاورزی و پساب آب  ، ورود زه)باالدست

رود و تاالب   زايندهصنعتی و شهری به رودخانه
گاوخونی، تخريب پوشش گياهی تاالب و اطراف آن در 

 چرای بی رويه دام درمنطقه، قطع اثر پيشروی کوير و
يکسره بيشه زارها، تاغ زارها و درختچه های اطراف 
تاالب، افزايش رسوبات سطح بستر تاالب و صيد و شکار 

  .بی رويه ماهی و پرندگان می باشند
متاسفانه گاوخونی تنها تاالب آسيب ديده نيست و تعداد 
ال زيادی از تاالب های ايران خشکيده اند و يا در ح

  .خشکيدن و نابودی هستند
.  گسترده ترين حوزه آبريز شمال کشور استسپيد رود

رودخانه ٠۶١گفته می شود مطابق ارزيابی انجام شده از 
. رودخانه بسيار باالست ٧٠کشور ميزان آلودگی مهم 

رودخانه سپيد رود از . رودخانه سپيد رود يکی از آنهاست
احل دريای آلوده ترين رودخانه های ايران در سو

درصد  ٥مازندران  به شمار می آيد که به تنهايی بيش از 
بار آلودگی تخليه شده از سموم کشاورزی را در ناحيه 

طبق اظهار نظر . شمال کشور به خود تخصيص داده است
سپيدرود دچار تغييرات زيادی شده است به کارشناسان 

طوری که از يک اکوسيستم فعال به يک اکوسيستم 
  . تبديل شده استغيرفعال

 اين امر افزون بر خطر نابودی کامل رودخانه و گونه 
های متنوع آبزيان موجود در آن، اقتصاد و معيشت 
هزاران انسانی که در حاشيه اين رودخانه زندگی می کنند 

همچنين فلزات سنگينی . را نيز به خطر انداخته است
ه همچون جيوه، کروم و سرب، از جمله خطرناکترين آلود

کننده ها به شمار می روند که سال ها در محيط باقی می 
تجمع . مانند و زندگی جانداران را به خطر می اندازند

مواد آالينده به ويژه عناصر سنگين در بدن آبزيان و 
ها توسط انسان، خطرات بسيار جدی به همراه مصرف آن

دارد و باعث بروز بيماری های خطرناکی برای انسان ها 
  . می شود

با اين که گزارش های کاملی از وضعيت بحرانی سپيدرود 
وجود دارد اما هيچ گونه اقدامی برای نجات آن به عمل 

شايان توجه است که سپيدرود از خارج استان . نمی آيد
گيالن سرچشمه می گيرد و آلودگی و تغييرات آن به هشت 

ساير رودخانه های کشور و .استان ديگر نيز ارتباط دارد
 رود ،جمله؛ رودخانه های جاری در مازندراناز 

  .نيز دچار مشکالت شديدی هستند و زاينده رود ،کارون
بسياری :   آب های زير زمينی مانند  قنات ها و چشمه ها

از چشمه ها و قنات های فعال کشور طی سالهای اخير کم 
اين مسئله زيان جدی . آب و يا بطور کلی خشک شده اند

ری وارد کرده است و با خشک شدن به باغات و دامدا
  درختان و مراتع  و الف زارها  به محيط زيست لطمه 

  

  
  
  
  
  
  
  

بطوری که تنها در شهرستان گناباد  . وارد کرده است
  درصد ٤٥سال  به ميزان ١٢تعداد دام سبک در طول 

درصد از چشمه ها و ٩٥در اين منطقه . کاهش يافته است
  چاه های آب . فته استدرصد از قنات ها از بين ر ٩٠

اشاميدنی و بهداشتی روستاهای شهرستان گناباد وضع نا 
متر ٣٠٠متر به ١٢٠عمق چاه ها از . مناسبی دارد

کار بجايی رسيده است که مردم منطقه . افزايش يافته است
که زمانی تامی کننده گوشت گوسفند شهرستان های مشهد، 

 از گوشت امروزه.زاهدان، يزد و اصفهان می فرستادند
  .های وارداتی استفاده می کنند

 دستگاه های دولتی خسارت وارد شده به بخش کشاورزی 
شهرستان گناباد دو هزار و ششصد و ده ميليارد ريال 

حيات وحش و گونه های زيستی نادر . برآورد نموده اند
گياهی و جانوری منطقه نيز به دليل کاهش شديد منابع آبی 

مناطق .  و نابودی قرار دارندو غذايی، در معرض خطر
در سال های اخير » هاللی«و » هنگام«حفاظت شده 

  .خسارات جدی ديده اند
در شهر لردکان استان » برم«چشمه مشهور و پر آب 

ليتر ٢٤٠٠چهار محال و بختياری که دارای که متوسط 
چند مزرعه پرورش ماهی و بيش از . در ثانيه آب ميداد

ای کشاورزی و شاليزارها را دوهزار هکتار از زمين ه
بررسی ها نشان داده است . کور شده است. پوشش ميداد

که عوامل انسانی  در بروز اين اتفاق نقش اساسی داشته 
  . است

ريزش و فروريختگی  گسترده در زير چشمه و محدوده 
برکه در داخل زمين در اثر ساخت مصلی لردکان 

صخره صورت گرفته است و سنگ چينی هايی که با 
سنگهای بزرگ و به بهانه  محدود کردن برکه  و محوطه 
سازی چشمه انجام گرفت و خاکبرداريها و بر داشت شن 
وماسه در حجم باال از بستر رودخانه فصلی نزديک به 
چشمه  که باعث نفوذ آبهای گل آلود به سفره های زير 
زمينی چشمه شده اند از عوامل بروز مشکالت برای 

  . ی شوندچشمه محسوب م
گسترش مساحت بيابانهای کشور بر اثر نا بودی درختان 
و عوامل بازدارنده از پيشرفت بيابان ها به دليل کمبود 

  اعتبار الزم 
برای اجرای پروژه های منابع طبيعی به ويژه تثبيت شن 

گسترش بيابانها ضمن . و بيابان زايی صورت گرفته است
ا بطور جدی به اينکه زندگی افراد و ساکنان منطقه ر

خطر انداخته است باعث رشد ريزگردها و توفانهای شن و 
  .آلودگی اغلب شهرهای کشور شده است

از زمان تصويب و پيوستن ايران به پيمان مقابله با بيابان 
سال می گذرد؛ حاصل اين مدت، ۶١، )١٣٧٥(زايی 

تدوين برنامه ملی بيابان زايی و تصويب آن در مجلس 
در تمام اين مدت به غير از تشکيل . ستشورای اسالمی ا

چند جلسه  در وزارت جهاد سازندگی کاری انجام نگرفته 
  .است
  . ...و
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 تا اپورتونيسم امروز» اوروکمونيسم«از
  رائول مارتينس توريرو: نويسنده
  بازيار. ح .ر: برگردان

تجديد سازمان تئوريک و ايدئولوژيک جنبش بين المللی 
 بنيانهای مستحکم مارکسيستی ـ لنينيستی، کمونيستی بر

نيازمند بررسی و مطالعه عميق ساختمان سوسياليسم در 
طول قرن بيستم و بررسی علمی داليل پيروزی ضد 
انقالب سرمايه داری در اتحاد شوروی سوسياليستی، و 

  .ديگر کشورهای سوسياليستی اروپای شرقی است
. ی خود را دارداحياء سرمايه داری داليل خارجی و داخل

اما به هنگام بررسی اين داليل معموال حمالت قدرتهای 
امپرياليستی در عرصه های سياسی، نظامی، اقتصادی، 
ايدئولوژيک و روانشناسی در مرکز بررسيها قرار می 

فاکتورهای خارجی تعيين کننده بودند، و تاييد . گيرد
 تقابل ميان کشورهای امپرياليستی و  گرديد، که

های سوسياليستی بازتاب واقعی مبارزات طبقاتی کشور
اما ضروريست که هر چه . در مقياس بين المللی بود

عميق تر چنين جرياناتی همچون اوروکمونيسم، که با 
نفوذ و فعاليت در درون جنبش جهانی کارگری و 
کمونيستی و اغلب در همسويی با سياستهای 

، موجب اپورتونيستی احزاب کمونيستی و کارگری حاکم
  .تضعيف توان نيرومند سوسياليسم شد، بررسی گردد

مراکز ايدئولوژيک امپرياليستی فعاالنه در تقابل با آن 
ناميده » طرفدار شوروی«يا » اورتدوکس«گرايشی که 

. می شد، مواضع اوروکمونيسم را حمايت و تبليغ می کرد
اوروکمونيسم، که نمايندگان اصلی آن احزاب کمونيست 

 فرانسه و اسپانيا بودند، به بيانی، شرايط خود را ايتاليا،
مبنای . مديون دستگاههای تبليغاتی امپرياليستی هستند

وحدت اين احزاب تحت اين نام دفاع از نقطه نظرات ذيل 
  :بود

ــ اپوزيسيون جنبش جهانی کمونيستی برای دفاع از تز 
در مقابل موجوديت » مراکز متعدد«به اصطالح 
کمونيستی و مرکز اطالع رسانی احزاب انترناسيونال 

  .کمونيستی و کارگری
ــ نفی ديکتاتوری پرولتاريا و دفاع از به اصطالح 

و مخصوصا » راههای مختلف رسيدن به سوسياليسم«
شيوه پارلمانی گذار به سوسياليسم در همکاری با 
سوسيال دمکراتها و احزاب مسيحی، قبول سيستم چند 

  .بورژوازیحزبی و چارچوب دمکراسی 
ــ تعويض انترناسيوناليسم پرولتری، که آن را با دفاع از 
اتحاد شوروی سوسياليستی و خط مشی حزب کمونيست 

همبستگی «شوروی يکی می دانستند، با 
  .»انترناسيوناليسم نوين«يا » انترناسيوناليستی

ــ انتقاد آشکار و هميشگی از اتحاد شوروی 
ياليستی تحت سوسياليستی و ديگر کشورهای سوس

عنوان حقوق بشر و آزاديهای فردی با درک بورژوازی 
  .آن

لنينی، » حزب طراز نوين«ــ تجديد نظر طلبی و تخريب 
که با نفی آن در اين يا آن سطح، وظايف انقالبی در حزب 
کمونيستی و پرنسيپهای انقالبی آن در رابطه با سازمان 

  .و عملکرد آن نفی می گردد

آنوقت جامعه اقتصادی اروپا، همراه ــ پذيرش چارچوب 
با خواست حفظ حقوق اجتماعی زحمتکشان در چارچوب 

  .آن و شرکت زحمتکشان در ساختمان آن
اوروکمونيسم بر احزاب کشورهای مختلف جهان، از 

اين جريان همچون ديگر . جمله احزاب حاکم، تاثير نهاد
جريانات اپورتونيستی در طول تاريخ دارای سمتگيری 

هر چند که شعار اصلی آن در نظر . ن بين المللی بودروش
دبيرکل حزب . گرفتن شرايط و ويژگيهای ملی بود
ما جزء کسانی «: کمونيست ايتاليا در اين رابطه می گويد

اما خود اين . نيستيم که اين اصطالح را اختراع کرده اند
فاکت که تا اين حد معروف شده، نشان می دهد که تا چه 

رهای اروپای غربی تالش دارند که بازسازی اندازه کشو
و . »جامعه در چارچوب سوسياليسم نوع نوين شکل گيرد

دبير کل حزب کمونيست اسپانيا سانتياگو کاريلو اضافه 
چونکه برخی . اوروکمونيسم وجود ندارد... «: می کند

احزاب کمونيست غيراروپايی که اين مواضع را دارند، 
 نمی توان با اين بر چسب  امثال حزب کمونيست ژاپن ر

  .مشخص کرد
صرفنظر از عدم قاطعيت و مغلطه کاری که ويژگی زندگی 
سانتياکو کاريلو بود، او پس از چند ماه که وجود 

را نفی کرد، کتابی تحت عنوان » اوروکمونيسم«
و البته در يک . انتشار داد» اوروکمونيسم و دولت«

به اروپای غربی مورد حق داشت؛ اين پديده حقيقتا تنها 
  .محدود نمی شود

  
و کنگره بيستم حزب کمونيست » اوروکمونيسم«زمينه 
  شوروی

زمينه اين جريان رويزيونيستی مدتها قبل از اينکه 
اوروکمونيسم از طرف کاريلو، برلينگوئر و مارش به 

پس از جنگ جهانی . جامعه ارائه گردد، شکل گرفته بود
انقالبی جهانی شکل دوم، مرحله سختی در مقابل جنبش 

گذشته از ويرانی اتحاد جماهير شوروی پس از . گرفت
هجوم آلمان نازی و شرايط بعدی دوران بازسازی آن، 
بايد به وضعيت سياسی حزب کمونيست شوروی و از 
دست دادن صدها هزار کادر کمونيست در جريان جنگ با 
فاشيسم، اشاره کرد، که به شکل تعيين کننده ای بر حزب 

ونيست اتحاد شوروی و ديگر احزاب کمونيست کم
  .اروپايی تاثير گذاشت

اياالت متحده آمريکا در راس قدرتهای امپرياليستی، که 
جنگ را در سرزمين خود تجربه نکرده بود و به 
نيرومندترين قدرت امپرياليستی جهان تبديل گرديده بود، 

، مسابقه تسليحاتی و تدابيری »جنگ سرد«بی درنگ 
ر جهت تخريب کشورهای سوسياليستی را به راه ديگر د
  .انداخت

ضد انقالب داخلی که هيچوقت از سرنگونی حاکميت 
کارگران امتناع نکرده بود، با کمک امپرياليسم دست به 

( اقدامات ضدانقالبی در جمهوری فدرال يوگسالوی 
، )١٩٥٣(، جمهوری دمکراتيک آلمان )١٩٤٧ـ ٨١٩٤

  .زدند) ۶١٩٥ پائيز(لهستان و مجارستان 
. مبارزه طبقاتی در شرايط نوين ادامه و تعميق می يافت

  سيستم امپرياليستی از خود عالئم نيرومندی و استعداد 
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با ايجاد سازمانهای . رفرم و بازسازی را نشان می داد
بين المللی تالش داشت تضادهای اجتماعی را تخفيف 

ورهای سوسياليستی را افزايش دهد داده و فشار بر کش
  ...).ناتو، صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و (

در صفوف حزب کمونيست شوروی مباحثات مهم و جدی 
در مورد ساختمان سوسياليسم در شرايط پس از جنگ 

بخصوص در رابطه با قوانين اقتصادی . آغاز شده بود
ست رهبران حزب کموني. سوسياليسم و ويژگيهای آن

فعاالنه در اين مباحث شرکت کردند و استالين آشکارا 
مواضع اپورتونيستی در رابطه با طرح کتب درسی 

مارس ٥پس از مرگ او در . اقتصاد سياسی را رد کرد
، مبارزه درون حزب کمونيست ادامه و تشديد ١٩٥٣
هم در جريان مقدمات برگزاری کنگره بيستم و هم . يافت

  .۶١٩٥ فوريه در جريان خود کنگره در
خروشچفف راه . س .  ن  بلوک اپورتونيستی به رهبری

را هموار » اشکال گوناگون گذار به سوسياليسم«تز 
تجديد نظر در تئوری مارکسيستی ويژگی طبقاتی . ساخت

در گزارش . دولت و تئوری لنينی انقالب صورت گرفت
مسئله در «: خروشچف به کنگره از جمله آمده است

استفاده از مبارزه پارلمانی برای گذار به مورد احتمال 
طبقه کارگر، دهقانان زحمتکشان و «. »سوسياليسم

را دور ... روشنفکران و تمامی نيروهای ميهن پرست و 
امکان شکست دادن ارتجاع، ... خود متحد ساخته است

نيروهای ضد مردمی و کسب اکثريت در پارلمان و تبديل 
 به سالح واقعی اراده آن از ارگان دمکراسی بورژوازی

در چنين حالتی، اين نهاد سنتی برای . خلق، ممکن است
بسياری از کشورهای پيشرفته می تواند به ارگان 
دمکراسی واقعی، دمکراسی برای زحمتکشان تبديل 

  .»گردد
: فوريه گفته می شود۶١سوسلف در . آ . در سخنرانی م 

ود شرايط نوينی در خود کشورهای سرمايه داری بوج«
طبقه کارگر و حزب سياسی آن امکان الزم ... آمده است 

و کافی برای متحد ساختن اکثريت مطلق ملت بر اساس 
پالتفرم واحد دمکراتيک را دارد ـ دهقانان، خرده 
بورژوازی، روشنفکران و حتی سرمايه داران ميهن 

و اين، بدون شک شرايط پيروزی طبقه کارگر را . پرست
  .»آسانتر می سازد

ذار مسالمت آميز به سوسياليسم در هيچ نقطه ای از گ
اما ذهنی بودن اين تز و تاثير آن . جهان روی نداده بود

  .بر استراتژی برخی از احزاب کمونيست فوری بود
ميگويان در سخنرانی خود در کنگره بيستم . ی . آ 

 بيان کرد، که تز گذار مسالمت آميز به  بروشنی
 به مواضع سوسيال سوسياليسم بصورتی خطرناک

او در ادامه چنين توضيح می . دمکراتها نزديک می شود
از جمله فاکتهای مشخص اينکه ـ زمانيکه برخی «: دهد

احزاب سوسياليستی اکثريت را در پارلمان بدست آوردند 
و در برخی کشورها حتی دولتهای سوسياليستی وجود 

کار . داشتند و دارند، تغيير قابل توجه ای صورت نگرفت
فقط به برخی امتيازات جزيی به نفع طبقه کارگر پايان 

در اينجا . يافت و هيچگونه سوسياليسمی ساخته نشد
  ضروريست که رهبری جامعه بدست کارگران سپرده 

  
  
  
  
  
  

شود، تا طبقه کارگر نه فقط از لحاظ سازمانی، بلکه به 
   و تئوريک برای مبارزه در راه سوسياليسم  لحاظ سياسی

بلکه با . نه اينکه او مقهور بورژوازی گردد. ه شودآماد
کسب اکثريت، حاکميت را در دست خود متمرکز کند و 

  .»مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را بر اندازد
بدين ترتيب، مارکسيسم ـ لنينيسم و تفاوت آن با سوسيال 

سوسياليستها نمی «: ـ دمکراسی در مسئلۀ سادۀ اراده
. فرم بسوی سوسياليسم گام بردارندخواهند از رفرم تا ر

مارکسيسم پودر . ، خالصه شد»اما ما حقيقتا می خواهيم
گرديد، تئوری لنينی دولت دفن شد و بی بند و بارترين 

  . را گرفت رفرميسم و جعل مارکسيسم جای آن
اين مواضع همراه بود با ارائه طرحهايی در عرصه 

خش چر. اقتصادی، ساختار دولتی و سياست خارجی
که بطور » گزارش سّری خروشچف«اپورتونيستی با 

ناگهانی و با نقض تمامی پرنسيبهای کار جمعی، به 
  .اطالع کنگره رسيد، تکميل شد

» گزارش سّری«پس از کنگره بيستم، بمحض اينکه 
» استالين زدايی«منتشر گرديد، فورا پروسه معروف به 

ذيرش آغاز گرديد، که به راحتی و بدون مخالفت مورد پ
به سرکردگی حزب ( برخی احزاب اروپای غربی 

دسامبر ٨ـ ١٤در تاريخ . قرار گرفت) کمونيست ايتاليا
 ده ماه از کنگره بيستم حزب  ، پس از گذشت۶١٩٥

کمونيست شوروی، در رم هشتمين کنگره حزب 
کمونيست ايتاليا تشکيل گرديد، که در آن پيشنهاد 

اليا به طرف راه ايت«در مورد " پالميرو تولياتی"
قبل از اين در کنگره حزب . را تصويب کرد» سوسياليسم

راه بريتانيا به طرف «١٩٥١کمونيست بريتانيا در 
در » راه ملی«در اينجا . تصويب گرديده بود» سوسياليسم

مقابل تئوری مارکسيست ـ لنينيستی انقالب قرار می 
در اينجا بويژه برتعميق آزادی برای دستيابی به . گيرد
بدين . مکراسی اقتصادی و اجتماعی تاکيد می شودد

دمکراسی ضد «يا » دمکراسی پيشتاز«ترتيب نظريه 
شکل می گيرد، که گويا در نقطه اوج خود » انحصاری

تولياتی تا . امکان گذار به سوسياليسم را فراهم می کند
آن جا پيش رفت که در اثر معروف خود، به نام 

در کل ما معتقديم «: دادعا می کن» خاطرات يالتينسک«
که بايد در طراحی مواضع خود، کنگره بيستم حزب 

و اين مواضع . کمونيست شوروی را مبنا قرار دهيم
مثال، بررسی . امروز بايد تعميق و گسترش داده شود

عميق در مورد مسئله احتمال گذار مسالمت آميز به 
سوسياليسم، ما را به دقيق ساختن اين مسائل ـ درک ما 

دمکراسی در دولت بورژوازی چيست؛ چگونه ما می از 
توانيم ابعاد آزادی و نهادهای دمکراتيک را گسترش 
دهيم، و بهترين فرم شرکت کارگران و توده های 
زحمتکش در حيات اقتصادی و سياسی کدام است ـ 

 مسئله در مورد احتمال  بدين ترتيب،. راهنمايی می کند
ش در داخل نظام کسب قدرت از طرف توده های زحمتک

بروز می کند، بدون اينکه نظام بورژوازی ماهيت خود را 
تغيير دهد، و همينجا نيز ـ مسئله در مورد، آيا امکان 
مبارزه برای بازسازی مترقيانه اين ماهيت از درون 

  .»امکان دارد؟ ـ مطرح می شود
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زاب مختلف، همزمان با اتخاذ اين مواضع از طرف اح
هجوم و تبليغات عليه کشورهای سوسياليستی بخصوص 

 و  اولين شکاف بزرگ. اتحاد شوروی تشديد گرديد
آشکار در جنبش کمونيستی اروپا پس از دخالت 
کشورهای عضو پيمان ورشو در چکسلواکی در سال 

) در تطابق کامل با انترناسيوناليسم پرولتری(۶٨١٩
يا، حزب کمونيست اسپانيا حزب کمونيست ايتال. روی داد

و حزب کمونيست رومانی، علنا اين دخالت را محکوم 
  .کردند

از اين به بعد ضديت با شوروی در خط مشی احزابی که 
را قبول کرده اند، وارد می شود و به » اوروکمونيسم«

هر نوع . يکی از خطوط مشخصه آنها تبديل می گردد
اد شوروی در عنوانی خوب بود، فقط به شرطی که با اتح

تضاد باشد، فقط به به شرطی که خود را در مقابل افکار 
عمومی، متفاوت با دژ بين المللی طبقه کارگر، نشان 

هر چند که انتقادات ضد شوروی آشکارا با تبليغات . دهد
امپرياليستی همسو و بطور عينی در خدمت تضعيف 

سازش «با نظريه » راه ايتاليا«. جبهه سوسياليستی بود
که از طرف انريکو برلينگوئر طراحی شده بود، » اريخیت

گذار به سوسياليسم بر پايه اتحاد . وارد مرحله نوينی شد
وسيع احزاب گوناگون صورت می گيرد، که عمال به 
معنای امتناع حزب کمونيست از نقش رهبری و پيشتازی 

سوسياليسم «واين چنين به اصطالح . خود است
شکل » م در شرايط آزادیسوسياليس«يا » دمکراتيک

. نهايی خود را در تضاد با ديکتاتوری پرولتاريا می يابد
آزاديهای رسمی بورژوازی را «احزاب اوروکمونيستی 

همچون موضع خود قبول می کنند و بر احتمال تعميق 
دمکراسی بورژوازی تا رسيدن به سوسياليسم اصرار 

 طبقه دارند ـ با امتناع از انقالب اجتماعی و حاکميت
  .کارگر

  کنفرانس برلين شرقی و رويزيونيسم اوروکمونيسم
حزب کمونيست ايتاليا و حزب ١٩٧٥با اين چشم انداز در 

کمونيست اسپانيا در يک بيانيه مشترک مدل خود برای 
را اعالم » صلح و آزادی«گذار به سوسياليسم در شرايط 

ی اين بيانيه در رابطه با کنفرانس احزاب کمونيست. کردند
ژوئن  ٢٩ /٣٠و کارگری اروپا، که در برلين شرقی 

بر گذار گرديد، تهيه شده بود، که نتايج آن بازتاب  ۶١٩٧
احزاب کمونيست ايتاليا، فرانسه . وسيع بين المللی يافت

و اسپانيا که در ابعاد مشخصی بيانات برخی احزاب 
کمونيستی حاکم، از جمله يوگسالوی را حمايت می 

 پالتفرم اوروکمونيسم در يک جبهه واحد کردند، برمبنای
حزب کمونيست ايتاليا که آشکارا خواهان  .قرار داشتند

در رابطه با  پراکندگی جنبش کمونيستی جهانی بود
در کنفرانس قاطعانه اصل «: کنفرانس برلين می گويد

خود مختاری، که امروز مناسبات همکاری مابين احزاب 
موفقيت . ... يب شدکمونيستی را تعيين می کند، تصو

سياست صلح و همزيستی در اروپا، شرط حرکت 
دمکراتيک و آزاد خلق ايتاليا به طرف بازسازی عميق 

  انريکو برلينگوئر . »نوع سوسياليستی در کشور است
  

  
  
  
  
  
  
  

کنفرانس ما ـ کنفرانس ارگان کمونيستی «: اعالم می کند
جود بين المللی نيست، که وجود ندارد و نمی تواند و

داشته باشد، درهيچ شکلی از اشکال، نه در عرصه بين 
  .». ...المللی و نه در عرصه اروپا

نمايندگان حزب کمونيست فرانسه بر به اصطالح راههای 
حزب ما ... «: دمکراتيک و ويژگيهای ملی اصرا داشتند

در کنفرانس برلين ايده مرکزی کنگره بيست و دوم خود 
 به سوسياليسم را، که و ويژگيهای گذار دمکراتيک

  .»ويژگيهای ملی فرانسه را در نظر دارد، ارائه داد
حزب کمونيست اسپانيا، پس از پلنوم کميته مرکزی که 

در رم تشکيل گرديد، در يک ۶١٩٧وئيه  ٨٢ /٢٩در 
کنفرانس مطبوعاتی مواضع رويزيونيستی خود را چنين 

شرايطی که احزاب کمونيست مختلف در آن «: بيان کرد
جود دارند، خطوط مشخصه آنها، خود تاريخ هرکدام از و

اين . آنها و خلقهای آنها، به اندازه کافی متفاوت است
گوناگونی شرايط بطور منطقی زاينده نظريه های متفاوت 

قبل از هر چيز بر اساس مجموعه موضوع ها، در . است
رابطه با نظريه سوسياليسم، در رابطه با مسائل گوناگون 

اصر، در رابطه با مسائل ايدئولوژيک، در دوران مع
مجموعا در کنفرانس ... رابطه با دمکراسی سياسی و 

برلين روشن شد که در اروپا گروهی از احزاب کمونيست 
وجود دارند، که خط مشی سياسی آنها، تحليل ها، نظريه 

. ... سوسياليسم آنها، تا مقياس قابل توجه ای يکی است
ر دمکراتيک به سوسياليسم، اين احزاب، خواهان گذا

سوسياليسم در شرايط دمکراتيک، رعايت کامل حقوق 
فرد، تعدد احزاب سياسی، احترام به تغيير حاکميت بر 
اساس اراده آزاد مردم در انتخابات و سوسياليسمی که 

  .»دولت آن فاقد ايدئولوژی رسمی باشد، هستند
خود را کامال همچون يک جريان » اوروکمونيسم«

يونيستی راست نشان داد و ليبراليسم را در ابعاد رويز
کامال ... دمکراسی، آزادی، مذهب و : مختلف سياسی

  .پذيرفت
آنها با دفاع از آزاديهای سياسی و دمکراسی بورژوازی، 
به خصوص تعدد احزاب و رأی انتخاباتی، مبارزات 
طبقاتی را تحت شعاع قرار دادند و نقش اهرم تسلط 

آنها عمال و فعاالنه تبليغات . نفی کردندطبقاتی دولت را 
عليه کشورهای سوسياليستی را گسترش دادند و با 
تمامی امکانات تالش کردند تا مانع هماهنگی و پيشرفت 

و به نام ويژگيهای . جنبش کمونيستی بين المللی گردند
ملی و سوسياليسم دمکراتيک در خدمت استراتژی ضد 

  .ی قرار گرفتند قدرتهای امپرياليست کمونيستی
آنها در مبارزه عليه مارکسيسم ـ لنينيسم بر تز 

اپوزيسيون دو جريان سوسياليستی « که گويا  کائوتسکی
همان اپوزيسيون دو ) يعنی بلشويکها و غيربلشويکها( 

» دمکراتيک و ديکتاتوری: متد راديکال مختلف است
آنها همچنين تالش کردند که دوباره . صحه گذاشتند

آنها دائما اين . تبديل کنند ليبرال دو جينی ا بهمارکس ر
 لنين را که مارکسيست فقط آن کسی هست که  حکم

مبارزه طبقاتی و ديکتاتوری پرولتاريا را قبول دارد، و 
  اينکه مسئله ديکتاتوری پرولتاريا ـ مسئله مناسبات دولت 
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راسی پرولتری با پرولتری با دولت بورژوازی، و دمک
  .دمکراسی بورژوازی است، مورد حمله قرار می دادند

ادامه مبارزه » اوروکمونيسم«جريان روزيونيستی 
ايدئولوژيک بورژوازی عليه ايده انقالبی بر بنيان قبول 

آنها برنشتاين را به صفوف خود . رسمی مارکسيسم است
 هدف نهايی ـ هيچی، جنبش ـ همه«فراخواندند، که شعار 

انقالب سوسياليستی ـ هيچی، «يا هم معنا با اين » چيز
بدين ترتيب آنها بخاطر . را بنويسد» رفرم ـ همه چيز

اتحاد وسيع با سوسيال دمکراتها و مسيحيان در مقابل 
تا با شعار کسب اکثريت . هر گونه تالش انقالبی ايستادند

پارلمان، و گذار از رفرم به رفرم، يک زمانی به 
  . برسندسوسياليسم

در اسپانيا و تخريب حزب کمونيست » اورو کمونيسم«
  اسپانيا

پس از شکست در جنگ ملی ـ انقالبی عليه فاشيسم 
، رهبری سياسی حزب کمونيست )۶١٩٣ـ ١٩٣٩(

اسپانيا نتوانست بررسی دقيقی از داليل شکست و نقش 
هيئت رهبری . حزب در مراحل پايانی جنگ ارائه دهد

که به سختی " خوزه دياسوم"حزب به رياست رفيق 
بيمار بود، و بقيه که در کشورهای مختلف پراکنده بودند، 
نتوانستند آن استراتژی الزم را که امکان بدهد حزب 
مبارزات ضد فاشيستی خود را تا آغاز جنگ دوم جهانی 

حزب همچنين طرح از پيش . ادامه دهد، طراحی کنند
 که می توانست آماده ای برای عقب نشينی سازمان يافته،

از . به ادامه مبارزه در شرايط مخفی کمک کند، نداشت
که . کنگره حزب برگذار نگرديد١٩٤٥تا ٩٣٢۶سال 

  .موجب تضعيف پرنسيب لنينی رهبری جمعی گرديد
» راه ايتاليايی گذار به سوسياليسم«همگام با شکل گيری 

سياست آشتی «حزب کمونيست اسپانيا خط مشی معروف 
 کشيد و همزمان سياست فاجعه بار مختل را پيش» ملی

در پی اين . ساختن مبارزات پارتيزانی را در پيش گرفت
اوضاع، مبارزه شديد در رهبری حزب کمونيست آغاز 

  .گرديد
( پس از انتخاب کاريلو به دبير کلی حزب در کنگره ششم 

راه «رهبری حزب ) ٠۶١٩ـ ژانويه ١٩٥٩پراگ دسامبر 
اتحاد نيروی کار «به اصطالح را برای » حل دمکراتيک

طراحی می کند و هرچه بيشتر به طرف خط » و فرهنگ
آنها . مشی ضد شوروی و رويزيونيستی گام بر ميدارد

رهبران برجسته و کادرهای توانا و معتقد به مارکسيسم ـ 
همزمان هزاران کمونيست . لنينيسم را بر کنار می کنند

زه کرده بودند، صادق که قهرمانانه در داخل کشور مبار
  .تصفيه می شوند

فراکسيون ضدکمونيستی هميشه بر مصوبات کنگره 
بويژه  .بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی تکيه می کرد

بر تزی که اشکال گوناگون گذار به سوسياليسم را تائيد 
» گزارش سّری«و همچنين انتقاد از استالين در . می کرد

فتن از درسهای خروشچف، که زمينه ای برای فاصله گر
آنها  .انقالب اکتبر و گذار انقالبی به ساختمان سوسياليسم
  همچنين بر روی حوادث ضد انقالبی اکتبر ـ نوامبر 

  

  
  
  
  
  
  
  
در جمهوری خلق مجارستان و بويژه بر دخالت  ۶١٩٥

انترناسيوناليستی کشورهای عضو پيمان ورشو در 
چکسلواکی، تکيه می کردند و تالش داشتند، که اعتماد 

  اعضای حزب و طبقه کارگر به سوسياليسم را تضعيف 
کرده و اعتبار عظيم اتحاد شوروی سوسياليستی را زير 

  .سئوال ببرند
اپورتونيسم رهبری اوروکمونيست اسپانيا حد و مرزی 

" سانتياگو کاريلو"قای  آ ١٩٧٠ در سال . نمی شناخت
: اعالم کرد» موند«صاحبه با روزنامه فرانسوی در م

ما خواهان چنان سوسياليسمی در اسپانيا هستيم که «
سنگ زير بنای دولت آن کاتوليک باشد و حزب 

سوسياليسم . ... کمونيست رسما در اقليت قرار گيرد
اسپانيايی با داس و چکش در يک دست و صليب در 

  .»دست ديگر به پيش خواهد رفت
) ۶١٩٧(ا آغاز پلنوم کميته مرکزی در رم همزمان ب

حمله به نظريه لنينی حزب، نقش آن در جامعه، عملکرد 
در . آن، وظايف و پرنسيبهای تشکيالتی آن، آغاز شد

حزبی که هزاران کمونيست معتقد در آن پاکسازی شده 
بودند، بدون کنترل، درها برای هزاران نفر که فاقد 

در آستانه .  گشوده شدهرگونه آگاهی انقالبی بودند،
تمامی شرايط برای ) ٨١٩٧(کنگره نهم حزب در مادريد 

جدايی رسمی از مارکسيسم ـ لنينيسم و تصويب سياست 
  .رويزيونيستی در حزب کمونيست اسپانيا فراهم شد

حزب جنگهای انقالبی ـ ملی، جنگهای پارتيزانی، حزب 
مبارزانی که در نبرد عليه فاشيسم در سراسر اروپا 
حضور داشتند و قهرمانانه همراه خلقهای شوروی در 
نبردهای لنينگراد و استالينگراد شرکت داشتند، ديگر به 

حزب کمونيست اسپانيا به يک . طور نهايی از بين رفت
اين حزب تا امروز . سازمان غير قابل شناخت تبديل شد

نيز عليه ضرورت تاريخی انقالب سوسياليستی و حاکميت 
 کارگر ـ ديکتاتوری پرولتاريا ـ در دوران انقالبی طبقه

اين . گذار و دوره ساختمان سوسياليسم، ايستاده است
حزب همچنين با پرنسيبهای حزب لنينی، بويژه 

در حزب کمونيست . سانتراليسم دمکراتيک مخالف است
اسپانيا هژمونی در اختيار مشی روزيونيستی است که 

در . يا استمورد حمايت رهبری حزب کمونيست اسپان
: جريان اين پروسه ها، دو جبهه اصلی شکل گرفت

آنهايی که در مقابل هجوم اوروکمونيسم مقاومت کردند و 
آنها . پرچم مارکسيسم ـ لنينيسم را در اهتزاز نگه داشتند

و . در حزب کمونيست خلق اسپانيا متحد شدند٤٨١٩در 
جبهه دوم، همانهايی هستند که خط مشی روزيونيستی را 

  .نبال می کنندد
در صفحات ارگان حزب کمونيست اسپانيا در آوريل 

گام سياسی در جهت «بيانيه ای زير عنوان ٢٠١٠
به » برگذاری کنفرانس سراسری حزب کمونيست اسپانيا

چاپ رسيده بود و از طرف دبيرخانه جنبش سراسری 
ما در حزب «: حزب کمونيست اسپانيا تاکيد می شود که

رک می کنيم، که طرح جمهوری نمی کمونيست اسپانيا د
تواند در قالب اصطالحاتی که فضای طيف سياسی را در 

  » جمهوری«ما بايد به کلمه . بر گيرد، طبقه بندی گردد
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ويژگی ادامه کاری ـ که آن را بيشتر قابل دسترسی و 
جمهوری ـ يعنی رفرم اقتصادی، . مقبول سازد، بدهيم

ماعی، سياسی، ايدئولوژيک و ارزشهای نوين در اجت
ما هر نوع جمهوری را نمی خواهيم، «. »شرايط واقعی

بلکه جمهوری فدراتيو و دمکراتيک با ارزشهای 
... ، که با شرايط کنونی تطبيق گرددII و Iجمهوريهای

قانون اساسی جمهوری آينده بايد در بر گيرنده محتوای 
باشد و ٨١٩٤ان ملل در بيانيه حقوق بشر مصوبه سازم

گذشته از اين بايد در بر گيرنده سه معاهده ای که در 
از طرف اسپانيا امضاء گرديد، باشد و محتوای آن ٨۶۶١

دمکراسی همچون توافق دائمی . ... را گسترش دهد
مابين انسانهای آزاد و برابر بخاطر ادامه زندگی با هم 

يونيستی بدين ترتيب بايد گفت، که محتوای رويز.»...
قديمی در شرايط نوين، در اسپانيا و ديگر کشورهای 

زبان نوين برای خط . قبول گرديده است» اوروکمونيسم«
   در تزهای. مشی کهنه ـ و هيچ اثری از مارکسيسم

« : کنگره هيجدهم حزب کمونيست اسپانيا تاکيد می شود
در اين کنگره يک بار ديگر دفاع از سوسياليسم همچون 

 و تطبيق کامل دمکراسی مورد تاييد قرار رشد پيگير
اين در بر گيرنده ارزشهای آزادی فرد و تضمين . گرفت

آن، پرنسيبپهای دولت سکوالر و پيوند آن با دمکراسی، 
تعدد احزاب، خودمختاری سنديکاها، آزادی مذهب و آيين 

  .»و همچنين آزادی کامل فعاليتهای فرهنگی و هنری
 که حزب اوروکمونيست اين کامال همان چيزی است

در  ۶١٩٧اسپانيای پس از پلنوم کميته مرکزی در سال 
  .ُرم تصويب کرده بود

به اصطالح سوسياليسم قرن بيست و يکم ـ پرچم تازه 
جمهوری خواهان امروز و اوروکمونيستهای ديروز 

اين ادامه همان خط مشی است که وارد تاريخ شد ـ . است
ر تقابل با سوسياليسم از برنشتاين تا اوروکمونيسم د

  .علمی و در موضع بورژوازی ليبرال
استقبال گرم احزاب اوروکمونيستی از پيشنهاد تشکيل 

چون مشی . انترناسيونال پنجم تعجب آور نيست
رويزيونيستی آنها می تواند در همکاری با نيروهايی که 
بطور کامل از مبارزه طبقاتی امتناع کرده اند، با انواع 

راتها، تروتسکيستها و اپورتونيستهای سوسيال دمک
معاصر گوناگون چه راست، چه چپ، به تصويب خط 

  .مشی مورد قبول آنها بيانجامد
  :نهايتا

  

  
  
  
  
  
  

ــ اوروکمونيسم يک جريان رويزيونيستی راست بود در 
تقابل با سوسياليسم علمی و دشمنی با مارکسيسم ـ 

 سالح  مچونو در طول تاريخ مبارزات طبقاتی ه. لنينيسم
نفوذی ايدئولوژی بورژوازی در صفوف طبقه کارگر و 

  .جنبش کمونيستی
ــ اوروکمونيسم همکار سياستهای اپورتونيستی برخی از 
احزاب کمونيستی حاکم گرديد که پس از کنگره بيستم 
حزب کمونيست شوروی مواضع اپورتونيستی اتخاذ کرده 

واقص بنا اوروکمونيسم فعاليتهای خود را بر ن. بودند
نهاد و بر اين اساس مواضع اپورتونيستی را شکل 

و همزمان به پرنسيپهای انترناسيوناليستی . بخشيد
  و با تبليغات ضد شوروی خشن در . پرولتاريا خيانت کرد

  .تخريب اعتماد طبقه کارگر به سوسياليسم نقش ايفا کرد
ــ مواضع اپورتونيستی ـ هم در احزاب کمونيست حاکم، 

ن احزاب کمونيستی که در حاکميت نبودند، با هم ميا
. مقابله کافی از موضع مارکسيسم ـ لنينيسم مواجه نشدند

در تفاوت با اينکه در دوران لنين و استالين چه روی 
داد، در صفوف جنبش کمونيستی بين المللی مباحث 

  .ايدئولوژيک صورت نگرفت
ــ واقعيتها هيچ يک از نظرات و پيش بينی های 

اوروکمونيسم طبقه کارگر . کمونيسم را تاييد نکردنداورو
کشورهای خود را به بن بست غير قابل بازگشت کشاند، 
مواضع انقالبی آن را بشدت تضعيف کرد و به نابودی 

  .حزب مدل لنينی کشاند
ــ گسترش مبارزات طبقاتی در عرصه بين المللی، 
ی مبارزات طبقه کارگر، دهقانان و مواضع ضدامپرياليست

در کشورهای مختلف، بخصوص کشورهای آمريکای 
. التين، اشکال جديد اپورتونيسم را به ميدان آورده است

يعنی به اصطالح سوسياليسم قرن بيست و يکم بر مبنای 
  .رد مقوالت و پرنسيپهای سوسياليسم علمی

نيروهای مارکسيستی ـ لنينيستی بايد فعاالنه در مبارزات 
ر جنبش انقالبی و ضد ايدئولوزيکی که امروز د

امپرياليستی جهان درگير است، حضور يابند تا بتوانند 
نقش تعيين کننده ای را در بازسازی جنبش کمونيستی 
بين المللی ايفا کنند و پيروزی انقالب سوسياليستی پيش 

  .رو را تامين نمايند
 
  
  

ا ميدانيد در کشورمان چه می گذردآي
  ر دادگاه ها پرونده دارند؟ميليون ايرانی د۶١ــ  ميدانيد 

دهم خرداد ماه سال جاری روزنامه اعتماد از قول دکتر 
در : علی نجفی توانا استاد حقوق و جرم شناسی نوشت

ميليون پرونده کيفری در دادگاه ها در  ٨شرايط فعلی، 
  حال رسيدگی است و حد اقل هر پرونده، دو طرف شاکی 

   به صورت مستقيمميليون نفر۶١و متشاکی را دارد، يعنی 
  نفر٣اين افراد، حد اقل . در پرونده های کيفری در گيرند

  خانواده دارند که آنها نيز در مسايل جنبی پرونده های

کيفری در گير هستند و  می توان با احتساب اين افراد 
ميليون ايرانی به صورت مستقيم و ٧٠گفت نزديک به 

  .غير مستقيم در پرونده های کيفری در گيرند
  ميدانيد تنها سه هزارم قاچاق در کشور کشف می شود؟ــ 

گزارش تحقيق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز که مرتضوی آخرين سکاندار آن به شمار می 

های عمده قاچاق کاال در  دهد که شبکه رفت، نشان می
  مسير خود از يک نيروی خرده فروشی گسترده بهره 

١٤
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  ....يد درآيا ميدان
کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در  برداری می

  .حاشيه نسبتا امنی قرار دارند
به گزارش خبرنگار مهر، هيئت تحقيق و تفحص از 
عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
گزارش تقديمی خود به مجلس با تاکيد بر اينکه دولت به 

ور و آثار مخرب آن صورت جدی خطر قاچاق کاال به کش
را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا 
برای کاهش پديده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملياتی 

 .و کارا داشته باشد
  :بخشهای مهم اين گزارش به شرح ذيل است

مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشان *
هزار ميليارد ٤٠٢تا ١٩٠می دهد که حجم قاچاق کاال 

ريال است، اين در حالی است که ارقام کشفيات قاچاق 
ميليارد ٣٠٠۶تنها حدود  ٩٨مطابق آمار گمرک در سال 

هزار پرونده ٣٤ميليون دالر از حدود  ٥٠٠ريال معادل 
 .بوده است

آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تمليکی که  *
قطعی و ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای 

 ٥٠٠فروش کاالی قاچاق است، بيانگر فروشی کمتر از 
هزار پرونده ٢٢ميليون دالر از  ٤٠ميليارد ريال معادل 

است، يعنی به طور ميانگين ارزش هر  ٩٨در سال 
ميليون ريال بوده است در  ٠٨١پرونده کشف شده بيش از 

 22حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها 
 .ال ارزش داشته استميليون ري

دهد که اثربخشی  رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می *
مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم 

   .شود بيشتر معظوف به موارد خرد می
ميليارد ١١٠ماه سال گذشته، ايران ١١ــ  ميدانيد که در 

  دالر درآمد نفتی داشته است؟
داد که در آمد نفتی ايران در بانک مرکزی ايران گزارش 

ميليارد دالر  ١١٠يازده ماه سال گذشته به رقم بی سابقه 
در همين مدت ٩٨١٣اين در حالی است که در سال .رسيد

ميلياد بوده  ٧٥ميزان در آمد نفتی ايران کمی بيشتر از 
  .است

اين حجم در آمد نفتی در يازده ماه اول سال قبل در تاريخ 
و با توجه به اين که . ی سابقه بوده استتوليد نفت ايران ب

در آمد نفتی ماه پايانی سال گذشته هنوز محاسبه نشده، اين 
  .رقم بهمرز صد و بيست ميليارد دالر خواهد رسيد

بنا بر همين گزارش، در آمدهای صادرات نفت خام از 
تا يازده ماه اول سال گذشته به اضافه در  ٤٨١٣سال 

رآورده های نفتی و گازی به آمدهای حاصل از صادرات ف
  .ميليارد دالر رسيده است ٠۶٥مرز 

درصدی ٢٧٠ ميدانيد ميزان نقدينگی کشور رشد ــ 
  داشته است؟

در کنار درآمدهای سرشار نفتی، نقدينگی نيز به سرعت 
افزايش پيدا کرده است و در يازده ماه اول سال گذشته به 

يازده ماه در .  هزار ميليلرد تومان رسيده است340مرز 
 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگی 44سال گذشته 

  .موجود اضافه شده است
طبق اين گزارش زمانی که دولت احمدی نژاد به قدرت 

  بنا بر آمار . رسيد، نقدينگی در سطح پايينی قرار داشت

  
  
  
  
  
  

   ٩٠حجم نقدينگی حدئد ٤٨١٣بانک مرکزی، در سال 
در صدی به مرز ٢٧٠ رشد هزار ميليارد تومان بود که با

  .هزار ميليارد تومان رسيده است ٣٤٠
به عقيده کارشناسان اقتصادی، افزايش نرخ تورم و گرانی 
کاالها و التهاب اخير بازار از نتايج رشد سزيع نقدينگی 

  .بوده است
ميليارد تومان چک در کشور ١٢٣ــ  ميدانيد روزانه 
  برگشت می خورد؟

آزی در گزارشی ديگر از به گزارش ايسنا، بانك مر
های برگشتی اشاره آرده است آه روزانه به طور  چك

 فقره چك برگشتی در آشور ثبت و ضبط ٢١٩۵٠متوسط 
 ١٢٣شده آه اين آمار به صورت مبلغی حدودا بيش از 

 .ميليارد تومان برای هر روز آاری بوده است
های مبادله  در ادامه اين گزارش با اشاره به رشد تعداد چك

های مبادله  تعداد چك: های اخير آمده است شده طی سال
 با سير صعودی ٧٨ ميليون برگ در سال ۴۴،٧١شده از 

 افزايش و مجددا به ٨۶ ميليون برگ در سال ٧٩،۵به 
 رسيده ٩٠ ميليون برگ در سال ۵١،٣٧روند نزولی به 

آه حاآی از آاهش اعتبار چك طی سنوات مورد اشاره 
 با شيب ٩٠ تا ٨٨های   طی سالاگرچه اين روند. است

 .بسيار آند روند صعودی به خود گرفته است
 بيش از ٨٧های برگشتی در سال  بر اين اساس، تعداد چك

 ميليون برگ بوده آه با شيب صعودی، اين رقم در ۶٣،٢
 ميليون برگ رسيده آه حاآی از ۶،٣٧ به ٩٠سال 
های برگشتی به تعداد، طی  درصد رشد در آمار چك١۴٢

 .دوره مورد بررسی است
های  همچنين در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چك

های برگشتی و نيز  سو با افزايش تعداد چك برگشتی نيز هم
های مبادله شده، افزايش قابل توجهی  افزايش حجم چك

 به ٧٨ هزار ميليارد تومان در سال ٢،٠٩داشته و از مبلغ 
سيده است آه  ر٩٠ هزار ميليارد تومان در سال ٣۵،۶١

 .گذارد  درصد را به نمايش می١۶٠٣رشد بسيار زياد 
های مبادله شده  های برگشتی به آل چك همچنين درصد چك
 ١٢،۴١ به ٧٨ درصد در سال ۵،٨٩به لحاظ تعدادی از 

 درصد رشد را ١١٠ رسيده است آه ٩٠درصد در سال 
 از هر صد فقره ٧٨به بيان بهتر در سال . دهد نشان می
ره حدود شش فقره برگشت خورده و اين تعداد چك صاد

 . فقره رسيده است١٣ به حدود ٩٠در سال 
های برگشت خورده از  بر اين اساس، متوسط ارزش چك

 ميليون تومان طی ۵،۵ به ٧٨ هزار تومان طی سال ٧٩٢
  رسيده است٩٠سال 

 شهر نخست آلوده ٣تهران، اهواز و کرج ــ ميدانيد 
   است؟جهان

 ارديبهشت ١۵ در -آسم و آلرژی ايرانرييس انجمن 
عفونت ها، استرس و اضطراب، خستگی «: گفت -١٣٩١

از کار، آلودگی هوا و دود بو موجب ايجاد آلرژی و 
تحريک آلرژی در آدمی می شود و متاسفانه تهران و 

 شهر نخست آلوده جهان هستند که همين ٣اهواز و کرج 
  ».تشديد شود] آسم و آلرژی[موجب شده تا اين بيماری ها

 روز هوای ناسالم و ٢١٨، تهران دارای ١٣٩٠در سال 
  ، ١٣٩٠برابر آمارهای سال  ٣١.بسيار ناسالم بوده است
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  ....آيا ميدانيد در
  

 برابر حد مجاز و ٣٠ميزان آالينده بنزن در هوای تهران 
.  برابر حد مجاز بوده است۶٠در محدوده پمپ بنزين ها 

خت است و کيفيت پايين سوخت و نيز منبع توليد بنزن سو
اتومبيل ها، علت وجود بيش از اندازه بنزن در هوای شهر 

بنزن مشکالت بسياری برای سالمت مردم ايجاد می . است
  .کند و يک ترکيب سرطان زا است

آمار رسمی مرگ و مير ناشی از آلودگی هوای 
سخنگوی فراکسيون محيط زيست مجلس شورای :تهران

   آمار رسمی مرگ و مير ناشی از ١٣٨٧ال س اسالمی در
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ماهانه به طور ٨۶ تا ٨۴ آلودگی هوای تهران را از سال
. هزار نفر اعالم کرده بود ١۶ نفر و ساالنه ١۴٠٠ مستقيم

مشاور محيط زيست در شهرداری تهران نيز در سال 
 اعالم کرده بود که بر اساس آمار بهشت زهرا تنها ١٣٨٧

ه با شدت گرفتن آلودگی هوای در يک هفت
  ادرصد بر آمار مرگ بر اثر ايست قلبی ١۵ پايتخت

  .افزوده شده است
سازمان حفاظت محيط زيست دارای وظايفی در راستای 
جلوگيری از آلودگی هوا و نيز رفع آن است که بدان ها 

  .عمل نکرده و نمی نمايد
 

  
 

  به مناسبت 

  ن ابراهيمیشصت وپنجمين سالگرد شهادت فريدو
خيابان ستارخان ١٢٢۶سحرگاه اول خرداد سال 

تبريز شاهد به دار آويختن مردی بود که با پوشيدن 
پيراهن سفيد و کت وشلوار مشکی و سر و صورت 
صفا داده با گام های استوار  وچشمانی پر از اميد به 
آينده، به پای چوبه دار رسيد وهنگامی که ترس را 

 دستور داد تا طناب را به .در چشمان جالدان ديد
شهيد فريدون ابراهيمی از تبار شير . گردنش بيندازند

زنان و دلير مردانی بود که جان باختن در راه 
م را خدمت به خلق زحمتکشان آرمانهای مرد

  .ميدانست
سخنان فريدون ابراهيمی در زندان ستم شاهی  که به 

او بخشی از خاطرات فراموش ناشدنی زندانيان هم رزم 
نشان از روحيه و اعتقادات او به مردم و . تبديل شده بود

: او بارها تاکيد کرده بود. راهی که رفته است می باشد
من بهترين سالهای زندگی ام را در راه آزادی "

در اين دوره تالش . زحمتکشان آذربايجان صرف نموده ام
کرده ام وظايف خود را بدون هيچ توقعی شرافتمندانه 

من در ميان شعله های مبارزات مردم . مانجام ده
زحمتکش تربيت شده ام  و خود را خدمتکار مردم ميدانم 
و به راه و مبارزه ای که در پيش گرفته ام افتخار می کنم 

  ".و تا آخر اراده و جسارت خود را حفظ خواهم کرد
در شهر ١٢٩٧آبان سال ٢٩فريدون ابراهيمی در تاريخ 

او . البی و روشنفکری متولد شدآستارا در يک خانوده انق
از زندگی سراسر از مبارزات پدرش تاثير پذيرفته بود و 
در دوران نوجوانی به مبارزی آگاه و سرسخت تبديل شده 

  . بود
در دانشگاه تهران در ١٣٢٠فريدون ابراهيمی در سال 

رشته حقوق تحصيل می کرد و همزمان  به نوشتن مقالت 
با مبارز بزرگ و ١٣٣٢در سال . سياسی مشغول بود

توانای آذربايجان جعفر پيشه وری به همکاری در نشريه 
  .آژير پرداخت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در رشته حقوق فارغ التحصيل شد و به ١٣٢٤در سال 
برگشت او به آذربايجان مقارن بود با . آذربايجان بر گشت

وی اين بيانيه را مورد . ١٣٢٤شهريور ١٢انتشار بيانيه 
" روزنامه آذربايجان"شهريور ١٤روز . ر دادحمايت  قرا

فريدون . ارگان رسمی فرقه دمکرات آذربايجان منتشر شد
از همان روز نخست بعنوان هيئت تحريريه و يکی از 

او مقاالت سياسی، . نويسندگان فعال اين نشريه شناخته شد
مقاالت و . اجتماعی، حقوقی، و تاريخی زيادی نوشت

هيمی  در ارتقا و دانش مردم و نوشته های فريدون ابرا
. غرور ملی مردم تاثيرات فوق العاده به جای گذاشت

هنوز هم در " آذربايجان صحبت می کند"مقاالتی مانند 
او در نوشته . آذربايجان از اعتبار زيادی برخوردار است

های خود آزادی و استقالل ملت  سرزمين خود را می 
 از اسارت و بندگی ستود و آذربايجانی ها را به خالصی 

وی همچنين توانست تاريخ واقعی . تشويق می کرد
  .آذربايجان را جايگزين تاريخ تحريف شده شاهان کند
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  .....به مناسبت 

  
در جريان تشکيل دولت خودمختار آذربايجان، فريدون 
ابراهيمی يکی از بنيانگذاران حکومت، به دادستانی کل 

تالشهای بی پايان در انجام آذربايجان  انتخاب شد او با 
وظايف و مسئوليتهای خود آرامش و امنيت اجتماعی را 
در آذربايجان بر قرار کرده و از منافع دهقانان، کارگران 

فريدون در . و ديگر ستمديدگان آذربايجان حمايت کرد
 سال نداشت به عنوان يکی ازاعضا 28حاليکه بيش از 

ارديبهشت ١٩ريخ هيئت مذاکره کننده آذربايجان در تا
در تهران با دولت ايران به نمايندگی قوام السلطنه ١٣٢٥

فريدون ابراهيمی در فعاليتهای خود  .به مذاکره نشست
استعدادهای خود را به زحمتکشان، دولت و ملت 
آذربايجان نشان داد که او، نه تنها حقوقدان بلکه روزنامه 

عال می نگاری برجسته، سياستمداری توانا و ديپلماتی ف
فريدون بعنوان نماينده مطبوعات آدربايجان در . باشد

او به زبان فرانسه . کننفرانس صلح پاريس شرکت کرد
تسلط کامل داشت و توانست در فرانسه، آذربايجان رابه 
نمايندگان کشورهای شرکت کننده در کنفزانس صلح 

 فريدون عالوه بر زبان ترکی و فارسی،  .بشناساند
   .ه و عربی راهم بخوبی ميدانستزباتهای فرانس

دولت ايران جهت  بسط حاکميت  ديکتاتوری خود، در آذر 
تمامی معاهده ها و قراردادهای منعقده را ناديده ١٣٢٥  ماه

گرفته و به اراضی و خاک آذربايجان با تمام قوا و با 
فريدون ابراهيمی  . پشتيبانی آمريکا و انگليس حمله کرد

رد و برای مقابله با اشغالگران آذربايجان را ترک نک
سالح بدست گرفت تا از دولت و حاکميت ملی آذربايجان 

 .دفاع کند
فريدون همراه تعدادی از نيروها ی مسلح و فدائی 
آذربايجان در ساختمان دفتر مرکزی فرقه درگير جنگ 

در اين زد و خورد فريدون  . سختی با اشغالگران شدند
ستگی و بی خوابی نزديک ابراهيمی و رفقايش عليرغم خ

به دو شبانه روز درمحاصره دشمن جنگ و مقاومت 
نمودند ولی متاسفانه مهمات فدائيان شجاع آذربايجان در 
جنگ سخت سنگر به سنگر به اتمام رسيده و به اسارت 

 .در آمدند
فريدون در زندان تحت فشارهای جسمی و روحی شديدی 

و صميمی همچنان مبارزی پر شور  ولی.قرار گرفت 
او با اراده ای آهنين رنجهای زندان، ياس و نا . باقی ماتد

اميدی، تزلزل و تسليم، شکنجه و مرگ را در برابر 
  آرمانهای بزرگ و انسانی اش به تمسخر گرفته و تحقير 

  

  
  
  
  
  
  
  

   می کرد و از ايمان به آزادی و استقالل آذربايجان
 .سرشار بود

های اشغالگران " اهدادگ"فريدون در بازجويی ها و 
بعنوان وکيل مدافع مردم ستمديده آذربايجان ظاهر می شد 
و از منافع ملی ملت ترک و از منافع طبقاتی زحمتکشان 

در آن . آذربايجان با جسارت و قاطعيت دفاع می کرد
دوره فريدون به صدای رنج ديدگان و مقاومت اذربايجان 

 برابر دشمن مقاومت شجاعانه فريدون در. تبديل شده بود
 زندانيان و مردم آذربايجان تبديل شده   گفتگو به موضوع

 .بود
 فريدون در بيدادگاه اشغالگران، در بخشی از سخنان  

  :خود گفته بود
آينده از آن کسانی خواهد بود که عرق ريزان کار می " 
. کسانی که دستهايشان از شدت کارپينه بسته است. کنند

های تمام زندانها و شکنجه گاهها اين دستهای پينه بسته در
تمام جالدان و استثمارگران را نابود . را خواهند گشود

روزی خواهد رسيد تمامی کسانی که ملتها . خواهند کرد
را از حقوق ملی خود محروم نموده و فرهنگ وافتخارت 
ملی آنها را لگدمال کرده اندو برای پر کردن جيبها و 

ای زحمتکش را تحت کيسه های خود از طال، انسانه
استثمار قرار داده اند مجبور به جوابگويی جنايات و 

  ". خواهند شد  خيانتهای خود در مقابل مردم
فريدون ابراهيمی پس از تحمل شش ماه زندان توام با آزار 

و در سحرکاه . حکم اعدامش صادر شد و شکنجه باالخره 
 . به شهادت رسيد1326اول خرداد 

ز ملت آذربايجان به خاطرازدست دادن هر ساله در اين رو
ماتمی عميق  و يکی از فرزندان اليق و دليرش  دراندوه

و خشم و نفرت تمام وجود ش را عليه . فرو می رود
به همين خاطر . استعمارگران و اشغالگران  فرا می گيرد

 پس از چندين دهه هنوز در  ياد و عشق فريدون ابراهيمی
 است و هر سال در اول خرداد دلهای مردم آذربايجان زنده

انبوهی ازمردم برای تجليل از فريدون ابراهيمی در 
  قبرستان بهشت اماميه تبريز گرد هم می آيند

تجليل از فريدون ابراهيمی، تجليل از همه فدائيان و  
انسانهائی است که بعد از شکست حکومت ملی آذربايجان 

اريخ ت. بدست  اشغالگران حکومت پهلوی جان باختند
آذربايجان با مبارزه و خون چنين انسانهايی نوشته شده 

  .و اين مبارزه تا تحقق کامل ادامه خواهد داشت.  است
  
 ************************************  

  حقوق اقليت ها پايمال  ميشود
. در ايران ملت ها و اقوام مختلفی زندگی ميکنند

رزی ايران سکونت همه اين اقليت های زبانی در حاشيه م
و با همزبانان خود در آن سوی مرزها همسايه . دارند
  . هستند

ملت حاکم بعد از سقوط سلسله قاجار حکمرانی 
خود را در سراسر اين کشور کثيرالمله برقرار نمود و با 
. اعمال ستم ملی از رشد فرهنگی اين اقوام جلوگيری نمود

رسی در سياست يکسان سازی به معنای تدريس زبان فا

تاريخ . سراسر مناطق غير فارس به مرحله اجرا در آمد
تاريخ باستان ايران بعنوان . ملتها به فراموشی سپرده شد

اين . تاريخ واحد اقوام و ملل در مدارس تدريس گرديد
سياست ناعادالنه و ضد ملی صد سال است با پيگيری و 

چنين سياست غير عادالنه ای در . با خشونت اجرا ميشود
شرايطی اجرا ميگردد که، جهان از لحاظ رشد علمی و 

جامعه . اقتصادی به باالترين مرحله خود رسيده است
  بشری در مسير حرکت رشد يابنده خود از يک 
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  ....حقوق اقليت ها
صورتبندی اجتماعی به صورتبندی ديگری تعالی پيدا 

اما اين روند در تمام کشور ها به يکسان صورت . ميکند
مثال در چند کشور خاورميانه، از جمله در . فته استنگر

ايران عوامل معينی از تحوالت قانونمند جامعه بشری 
رشد سياسی ـ اقتصادی ـ . جلوگيری به عمل آورده اند

اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق تعيين سرنوشت هر 
خلقی به دست خودش با منافع عوامل ياد شده در تضاد 

هت نيست که هر صدای عادالنه ای  بی ج. قرار می گيرد
در همين راستا است که با اوج . در نطفه سرکوب ميگردد

گيری بحران های سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی در 
. کشور، سرکوب اقليت های قومی نيز شدت گرفته است

 ٢٥در روز . از آن جمله ميتوان به چند نمونه اشاره کرد
ن نيروهای امنيتی  در سيستان و بلوچستا١٣٩١ارديبهشت 

 نفر از ١٥در شهر راسک روی کسانی که به دستگيری 
جمله دو امام جماعت اهل سنت بلوچ اعتراض داشتند، 

در اين در گيری يک نفر کشته و چند نفر . آتش گشودند
 ارديبهشت دادستان ٣١پس از آن در روز . زخمی شدند

زاهدان اعالم کرد که چند تن در ارتباط با ترور امام 
بيم آن می رود که . جماعت يک مسجد دستگير شده اند

بازداشت شدگان در خطر شکنجه و احتماال مجازات اعدام 
  . قرار گيرند

در روز اول خرداد محاکمه چندين نفر از اعضاء جامعه 
شش تن از آنها با . قومی عرب ايرانی در اهواز آغاز شد

روبرو اتهام های مبهم محاربه با خدا و افساد فی االرض 
  .   هستند

نيروهای امنيتی در شهرهای تبريز و اروميه به 
اعتراضات  مسالمت آميز مردم حمله برده و ده ها نفر را 

اين اعتراضات در سالگشت تظاهرات . بازداشت کردند
ضد سياست های تبعيض آميز دولت عليه آذربايجانی ها 

 و سياست های دولت در ارتباط با درياچه ١٣٨٥در سال  
  . روميه انجام شدا

فعاالن فرهنگی و حقوق بشر در آذربايجان سالها است 
سعيد متين پور، . بشدت مورد آزار و تعقيب بوده اند

روزنامه نگار آذربايجانی و فعال حقوق اقليت ها، از سال 
.  محکوميت هشت سال زدندانی خود را ميگذاراند١٣٨٦

  .  اندفعاالن سياسی و مدنی کرد به اعدام محکوم شده 
کردها، بلوچها و عرب های ايران با سرکوب سياسی 

محمد صديق کبودوند بنيانگذار و .  بيشتر روبرو هستند
 به ده سال ١٣٨٦رئيس سازمان حقوق بشر  کردستان  در

 يکبار ١٣٨٧او در سال . و شش ماه زندان محکوم گرديد
دچار سکته قلبی و بعدا نيز سه بار دچار سکته مغزی شده 

  اما در تمام اين مدت از دسترسی به پزشک معالج . است

  
  
  
  
  
  

چند . محروم بوده و بدين ترتيب جانش در خطر است
روزنامه نگار و دانشجوی کرد محکوميت های طوالنی 

و عده ای از زندانيان سياسی . زندان خود را ميگذارانند
فرزاد کمانگر معلم کرد پس . کرد به اعدام محکوم شده اند

  .  اعدام شد١٣٨٩ا شکنجه در ارديبهشت از ماه ه
 عرب های خوزستان در اعتراض ١٣٨٤در فروردين ماه 

به طرح دولت برای تغيير بافت جمعيت استان، در 
  ده ها نفر در اين . خيابانها به اعتراض پرداختند

  . اعتراضها کشته شدند
اقليت بلوچ ساليان طوالنی قربانی تعبيض گسترده بوده 

ای اخير تعداد زيادی از زندانيان سياسی در ساله. است
بلوچ و نيز تعدادی از روحانيون اهل سنت بلوچ در اين 

ده ها نفر بدون محاکمه به قتل رسيده . منطقه اعدام شده اند
  . اند

قتل و کشتار تا کی ادامه خواهد يافت؟ سياست 
سرکوبگری نميتواند جلوی خواسته های قانونی ملل تحت 

ه نظر ميرسد که هيئت حاکمه ايران از ب. ستم را بگيرد
ايرانيان صرف . تجربه تاريخ درس عبرت نگرفته است

نظر از منسوبيت ملی و قومی خود ساليان دراز از وحدت 
اما اين به آن . و يکپارچگی ايران حمايت بعمل آورده اند

معنا نيست که هر قومی حق ندارد در اداره منطقه و يا 
نهضت بيست و . اشته باشدمحل زندگی خود مشارکت د

يک آذر و دوم بهمن در آذربايجان و کردستان گرچه 
سرکوب شدند اما در تاريخ مبارزات خلقهای ايران با خط 

اين قيام تاريخی امروز نيز بعنوان . زرين ثبت گرديده اند
چراغ راهنما برای دست يابی به حقوق ملی مورد استفاده 

تفاده قرار خواهد نسل کنونی و نسلهای بعدی مورد اس
تحوالت در عراق همسايه ما نشان ميدهد که دست . گرفت

يابی به خودمختاری محلی و ملی به هيچوجه به معنای 
حکومت مرکزی بايد . جدائی از کشور واحد نيست

افکارکهنه و ارتجاعی خود را دور بريزد و حقوق ملل و 
يب و بدين ترت. اقوام ساکن در ايران را به رسميت بشناسد

. به وحدت و دوستی ملل و اقوام گوناگون ياری رساند
در غير اينصورت . غير از اين راه ديگری وجود ندارد

چنانچه دهها سال نشان داده است، ملت ها برای رسيدن به 
حقوق از دست رفته خود از مرگ و کشتار و زندان و 

و تا رسيدن به آن از پای نخواهند . شکنجه هراسی ندارند
  ! نشست

 
 

به ادعای رژيم
.حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی به تاريخ پيوستند

  
اين خبر کوتاه بعد از انتخابات دوره نهم مجلس در نشريه 

اين واکنش به خاطر آن بود که . عصر ايران چاپ شد
برای اولين بار اصالح طلبان انتخابات مجلس شورای 

ه انتخابات انجام گرفت گرچ. اسالمی را تحريم کرده بودند
. و نمايندگان مورد نظر اصولگرايان به مجلس راه يافتند

عصر ايران بدون در نظر گرفتن چرايی عدم شرکت 
احزاب و سازمانها و اکثريت مردم در انتخابات دوره نهم 

سياست تحريم انتخابات مجلس از «: مجلس می نويسد
  سوی اصالح طلبان شکست خورد و احزابی نظير 
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  ....به ادعای رژيم
مشارکت و سازمان مجاهدين انقالبی نيز به اعتبار همين 

  .»عملکرد به تاريخ پيوستند
مسئله تحريم و عدم تحريم . آنچه با انتخابات ارتباط دارد

انتخابات در همه کشورهای غير دمکراتيک . مطرح نيست
هميشه تحت نظارت شديد هيئت حاکمه برگزار ميشود و 

و . ميشوند» انتخاب«ان وابسته به جناح حکومتی نمايندگ
اولين . قوه مقننه تحت نظارت کامل حکومت قرار ميگيرد

بار در تاريخ حکومت اسالمی ايران در انتخابات دوره  
ششم اصالح طلبان اکثريت مطلق نمايندگان مجلس را از 

انتخابات دوره ششم زمانی برگزار گرديد . آن خود ساختند
. می اصالح طلب سياسی رئيس جمهور بودکه محمد خات

اگر به خاطر بياوريم که نمايندگان اصالح طلب مجلس 
ششم با چه دشواريها روبرو شدند و حتی دست به تحصن 

زيرا شورای نگهبان همه قوانينی که در مجلس ششم . زدند
تصويب ميشد رد ميکرد و جنجالی در اين موارد راه می 

را مد نظر قرار » تلخ«به اصولگرايان اين تجر. افتاد
خود را در انتخابات دوره هفتم » اشتباهات«و . دادند

تحريم اصالح طلبان از جمله حزب . اصالح نمودند
مشارکت و سازمان مجاهدين انقالبی با توجه به انتخابات 
مهندسی شده وغير قابل نظارت ناظران بيطرف، نمی 

در . توانست در سرنوشت انتخابات تاثير داشته باشد
انتخابات دوره دهم رياست جمهوری احمدی نژاد از پنج 
ميليون رای در دور اول، بشکل معجزه آسايی در دور 

اين . دوم انتخابات، بيست و چهار ميليون رای آورد
تناسب، از پنج تا بيست و چهار ميليون، رقم باور کردنی 

  .نيست
 اين فقط  ايران نيست که هيئت حاکمه از طريق 

ح انتخابات، به هر شيوه ای قدرت را حفظ می به اصطال
بطور مثال انتخابات رياست جمهوری در روسيه . کنند

نسبتأ دمکراتيک، نامزد دولت با بدست آوردن شصت و 
سه درصد آرا برای سومين بار در راس قدرت باقی می 

روسيه کشوری است که در آن فعاليت احزاب . ماند
 اما اين احزاب در .سياسی حتی کمونيستها آزاد است

انتخابات مجلس و رياست جمهوری بيش از ده تا پانزده 
اما اين به آن معنا نيست که . درصد رای بدست نمی آورند

بلکه . احزاب غير حکومتی نفوذی در ميان مردم ندارند
اين حکومتی است که با استفاده از اهرم های حکومتی، 

   ايران که فعاليت اما در.  اکثريت آرا را از آن خود ميسازد
  
  

  
  
  
  
  
  
  

احزاب سياسی نه تنها چپ، بلکه احزاب اسالمی نيز غير 
ادعای . قانونی است و رهبران آنها در زندان بسر ميبرند

رژيم در مورد انتخابات آزاد و رقابتی ادعايی پوچ و بی 
  .اساس بيش نيست

نهضت آزادی يکی از احزاب اسالمی است که 
و برای .  تشکيل گرديد١٣٤٤توسط بازرگان در سال 
به مبارزه بر » شاهنشاهی« دمکراتيزه کردن ايران 

به همين دليل بازرگان و ديگر شخصيتهای . خاست
اکنون . سرشناس اين حزب دستگير و زندانی شدند

نيزابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی بدليل فعاليت 
  . سياسی در زندان بسر ميبرد

مردم به معنای . در ايران صداها خفه ميشود
. واقعی کلمه از شرکت در سياست کنار گذاشته شده اند

  نظر مردم در مورد عملکرد حکومت مورد توجه قرار 
با اعمال چنين سياست سرسختانه حکومت پايگاه . نميگيرد

اجتماعی خود را هر روز نسبت به قبل بيشتر از دست 
د ميدهد و مجبور است، تنها با توسل بزور موجوديت خو

  . را حفظ کند
درشرايطی که مردم جهان عليه حاکمان خودکامه دست به 
قيام ميزنند و تغييرات سياسی در داخل کشور خود بوجود 

ميتواند درس عبرتی برای دستگاه حاکمه ايران . مياورند
 باشد؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

قی  اوین در مورد سالمتی حسين رون٣٥٠ تن از زندانيان سياسی بند ١١٧هشدار 

 ملکی

 ملکان تبريز ٤۶١٣ تيرماه ١٤حسين رونقی ملکی متولد 
دانشجوی رشته نرم افزار کامپيوتر دانشگاه آزاد اراک، 
وبالک نويس و فعال حقوق بشر آذربايجانی در تاريخ 

همراه برادرش حسن رونقی ملکی در ٨٨١٣آذر ماه ٢٢
و به بند دو .  منزل پدری اش در شهر ملکان بازداشت شد

رونقی و برادرش در زندان . زندان اوين منتقل شدالف 
تا جايی .شديدا تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفتند

که بنا بر گفته خانواده اش حسن رونقی در اثر شکنجه ها 
برادر وی با . از ناحيه مهره های پشت گردن آسيب ديد

  .مليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد٠٨قرار 
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  از تن ١١٧هشدار 
های انفرادی برای اخذ  تداوم فشارها بر روی وی در سلول

اعتراف تلويزيونی موجب آن شد که رونقی در تاريخ سوم 
دست به اعتصاب غذا زده و بار ديگر به ٩٨١٣خرداد ماه 

پس از اعتصاب غذايش پدر و . سلول انفرادی منتقل شود
نويس برای پيگری وضعيتش به تهران  مادر اين وبالگ

ه کردند اما هيچ خبری از فرزندشان به دست مراجع
درپی . ها ندادند  و مسئولين قضايی پاسخی به آن نياورده

شنيدن جواب منفی برای مالقات حضوری از 
، مادر حسين رونقی همزمان با تهران دادستان سوی

فرزندش تصميم به اعتصاب غذا گرفت تا اين که وی پس 
  .از نزديک به دو هفته اعتصاب غذای خود را شکست

حسين رونقی در مرداد ماه بار ديگر برای انجام مصاحبه 
ونی شديدا تحت فشار قرار گرفت به طوری که تلويز

 روز دست به ١٠مجبور شد بار ديگر برای نزديک به 
های تلفنی  اين امر موجب قطع تماس. اعتصاب غذا بزند

  .اش شد وی از سوی بازجويان با خانواده
سايبری «، با مخالفت بخش ١٣٨٩درتاريخ هفتم شهريور

د از نزديک قرار بازداشت موقت حسين رونقی بع» سپاه
 ماه بازداشت برای يک ماه ديگر تمديد شد، اين در ١٠به 

 ميليون تومان ٣٠٠ای معادل  حالی بود که برای وی وثيقه
نيز به دادگاه ارائه شده بود، اما قاضی پير عباسی رياست 

به خاطر مخالفت  دادگاه انقالب ٢۶شعبه 
  .از آزادی وی جلوگيری کرد سپاه اطالعات

حسين رونقی ملکی که يکشنبه شب در پی وخامت حالش 
يمارستان منتقل شده بود، با وجود آنکه خطر از دست به ب

اش وجود دارد، حاضر به شکستن اعتصاب غذا  رفته کليه
نشده و به همين خاطر از وصل کردن سرم نيز جلوگيری 

  .کرده است
نويس زندانی که از دو سال و نيم قبل بدون  اين وبالگ

برد، معتقد است بدون  مرخصی در زندان به سر می
کامل درمان در خارج از زندان، امکان بهبود پيگيری 

به همين خاطر او تاکيد دارد که . وضعيت او وجود ندارد
تا زمان گرفتن مرخصی درمانی، به اعتصاب غذای خود 

 .ادامه خواهد داد
اما خانواده اين زندانی سياسی نگران اند که ادامه شرايط 

 .فعلی به سرانجامی تلخ و ناگوار منجر شود
 اوين نيز در ٣۵٠ای از زندانيان سياسی بند  تردهجمع گس

ای که ديروز در کلمه منتشر شد، هشدار داده اند که  نامه
رسيدگی نگردن به وضعيت حسين رونقی، ممکن است 

آنها به سابقه . برای او خطرات جانی در پی داشته باشد
توجهی مسئوالن به سالمتی هدی صابر اشاره  مشابه بی

 .ه مرگ او منجر شدکرده بودند که ب
در اين نامه همچنين به نظر پزشکی قانونی که در 

داده » عدم تحمل کيفر«خصوص رونقی ملکی رای به 
است و همچنين نظر پزشکان متخصص و معالج که بر 
نگهداری ايشان پس از عمل در خارج از زندان تاکيد 

 .کرده بودند، اشاره شده است
ه دست به اعتصاب سيدحسين رونقی، از روز شنبه گذشت

او قصد خود برای اعتصاب غذا را هفته . غذا زده است
پيش در نامه ای سرگشاده خطاب به خامنه ای عالم کرد و 
هدفش از اين اعتصاب را در قسمتی از نامه مذکور 

  اينجانب در اعتراض به اين رويه «: گونه شرح داد اين

  
  
  
  
  

عالم  ا١٣٩١های غير قانونی از تاريخ ششم خرداد 
اعتصاب غذا می کنم و مسووليت حفظ جان من بر عهده 

اين اعتصاب غذا در . مسووالن جمهوری اسالمی است
اعتراض به ناروايی ها و شکايت از دخالت های سازمان 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات در امور قضايی و 
سلب استقالل اين قوه و تالش برای احيای قانون اساسی، 

ستقالل قضايی و احيای حقوق زندانيان آيين دادرسی، ا
سياسی و خانواده هايشان نظير برخورداری از مرخصی، 

 .»تلفن، مالقات و غيره است
  :زندان اوين٣٥٠تن از زندانيان سياسی بند ١١٧نامه 

  بسمه تعالی

  جناب آقای اعاليی٣۵٠رياست محترم بند 

 با سالم و احترام

 رونقی ملکی همانطور که مستحضر هستيد، آقای حسين
 دوران محکوميت خود را سپری می کند، ٣۵٠که در بند 

دچار بيماری شديد کليوی است که در دوران حبس به آن 
دچار شده است و اقدامات درمانی انجام شده در مورد 
ايشان در دفعات قبل به دليل اينکه بر خالف نظر پزشک 
، معالج پس از عمل، ايشان را به زندان بازگردانده اند

نتيجه ای نداشته و حتی اثر منفی بر وضعيت سالمتی وی 
 .داشته است

 آيين دادرسی کيفری هرگاه اجرای حکم ٢٩١طبق ماده 
موجب شدت بيماری و تاخير در بهبودی محکوم عليه 
باشد، به تشخيص پزشک قانونی و يا پزشک معتمد اجازه 

با توجه با . ی معالجه در خارج از زندان صادر می شود
نکه در مورد آقای حسين رونقی، پزشکی قانونی رای اي

بر عدم تحمل کيفر داده است و پزشکان متخصص و 
معالج تاکيد بر نگهداری ايشان و پس از عمل در خارج از 
زندان دارند، اما تا کنون اين امر محقق نشده و اين عدم 
رسيدگی موجب ايجاد خطرات جانی برای وی شده و 

 .ين همبنديان ايشان ايجاد کرده استنگرانی فراوانی در ب

با توجه به سابقه عدم رسيدگی به وضعيت سالمتی 
زندانيان که در مواردی متاسفانه منجر به فوت آنها، از 
جمله مرحوم هدی صابر، گرديده است از تمام مسوولين 
ذيربط درخواست می شود که با رسيدگی هرچه سريعتر 

بروز هرگونه اتفاق به وضعيت درمانی نامبرده مانع از 
ناگواری برای وی گردند و همچنين موجبات رفع نگرانی 

  .هم بنديان ايشان را فراهم آورند

بديهی است تبعات عدم رسيدگی به اين امر بر عهده ی 
 .مسووالن ذيربط خواهد بود
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ئولوم ده بير حياتدير
 جو ايلده باکيده -١٩٣٤) آهنگی(قهرمان خليل اوغلو 

. اسيب ايرانلی صنعتکار عائله سينده دنيايا گلميشديرک
 جی ايلده آهنگيلر طالعين آماسيزليغينا توش -١٩٣٨
آتاسی خليلی بوتون عائله عضولری ايله بيرليکده  . گلديلر

اصال  باکينين پيرشاغا . باکيدان ايرانا دپورتاسيا ائديرلر
 کنديندن اوالن آناسی چوخ چاليشيب، ايران وطن داشليق

 ٤سندينی  آالراق قوحومالرينی آتيب، ايکی اوغلونو، 
 ياشلی نريمانی گوتوروب ايرانا ٢ياشلی قهرمانی و 

اردبيلين آغ چای کندينده مسکونالشان عائله . گئدير
عضولری نصروهللا خان و اونون ال آلتيالری  اوالن 
بيگلرين حکمرانليق ايتديگی کندده فئودال اصول اداره ايله 

سووه ت آذربايجانيندا آزاد امک، تحصيل، . باريشمير
ردن دپورتاسيا .س.حقوق برابرليی گورن خليل کيشی، س

کيمی ملی آزادليق حرکاتی » باکيليالر«اولونان بوتون 
 جی ايلده سووه ت -١٩٤١. سيراالرينا قوشولور

قوشونالرينين ايرانا داخل اولماسی ايله عالقه دار بو 
دا ارتجاع قوه لرينين مبارزه نين اوغورالری اولسا 

. تضيقی نتيجه سينده عائله تهران شهرينه کوچملی اولور
ايدمان باالجا قهرمانی چوخ ماراقالنديرديغيندان محله 
. کلوبوندا يونان روما گولشی ايله مشغول اولماغا باشاليير

آز زمان ايچريسينده مشقيچيلری اوندا بو گولش نووو 
 ياشلی ١٠نو گوروب، ايچون غير آدی استعداد  اولدوغو

 جو ايلده مشهد شهرينده -١٩٤٤ينی يتمه پهلوانی 
نتيجه ئوزو . کئچيريلن ايران بيرينجيليينه آپاريرالر

گوزلنيلمز اولور، ياشينا و تجربه سينه گوره اوندان 
بويوک اوالن رقيبللرينين هاميسينا غالب گلن قهرمان، 

ايران . ايران بيرينجيليينين يوکسک پيلله سينه قالخير
چمپيونونون مدالی بوينونا آسيلديغی زمان مشقيچی باالجا 

آدين قهرماندير، ئوزون ده «: قهرمانا کوره يينه ووروب
سونراالر ايرانين مشهور . دئميشدی» اولدون قهرمان

پهلوانالريندان درس آالن قهرمان، گنجلر آراسيندا دا ئوز 
يلده  جی ا– ١٩٤٥. تيتولونو قورويوب ساخاليا بيلير

 روحيه، سيد جعفر پيشه –تهراندا گوجلنن انقالبی احوال 
وری ايده ياالرينين تهرانداکی طنطنه سی، آهنگيلر عائله 
. سينين بوتون عضولرينی انقالبی حرکاتا قوشموشدو

قهرمان انتباهنامه لر ياپيشديرماقالل، شاه عليه نه چيخان 
الب بو محتشم انق. روزنامه لری يايماقال مشغول ايدی

بدخواه الرين الی ايله قانا باتيريالندان سونرا آدف 
 جو ايلده دکتر – ١٩٥٣تعصبکشلری اوالن عائله 

مصدقين رهبرليگی ايله تشکل تاپان و پهلوی رژيمينی 
ياشلی قهرمانين شاها ١٩. تيتره دن ينی انقالبا قوشولدوالر

قارشی ايديلن سؤ قصدده اشتراک ايدن گنج آزاديخواه 
بير اولدوغوندان خبر توتان ساواک، درحال اونون الرال ال

بو وضعيتدن قورتولوشون بير يولو . حبسينه خطام ويرير
قاچاقچی واسطه سی ايله سووه ت آذربايجانينا کئچمک 

تهراندا هم اميدويرن پهلوان، هم ده فنومنيال بربر . ايدی
. کيمی تانينان قهرمان ايرانال ويداالشمالی اولور) سلمانی(

 ٧ن تهلکه لی، اواليالری، مانعه لری دف ايدن چتي
  ری سرحدينی کئچيب، باکينين .س.نفرليک عائله س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيرشاغا کندينه، آناسينين قوحومالرينين ائوينه پناه گتيرير، 
موقتی اوالراق آناالرينين يوردو اوالن پيرشاغا کندينده 

  . رقوحومالرينين حمايه سينده  مسکونالشيرال
 جو ايلدن باکی دميريول واغزالينين بربرخانه -١٩٥٣

سينده ايشلمه يه باشاليان قهرمان، آز زمان کسيينده 
پايتخت باکينين . پايتختين ان ماهر ساچ اوستاسينا چوريلير

مشهور مدنيت و اينجه صنعت آدامالری، علم و دولت 
خادملری داها معاصر و ياراشيقلی گورونمک ايچون بو 

تقاعده . اختصاص صاحبينه مراجعت ايديرلريوکسک 
 ايل عينی بير يرده چاليشان قهرمان، ٥١چيخانا قدر 

آذربايجان دميريولونون اجتماعی حياتيندا آکتيو فعاليتينه 
  .آدينا اليق گورولموشدور» فخری دميريولچو«گوره 

 ١جو ايلدن قهرمان زابرات قصبه سينين ١٩٥٤
 سينده ينيدن  -بولمهمای کلوبونون نزدينده کی گولش 

تز بير زماندا کالسيک گولش نوعنده . مشقلره باشاليير
. ئوزونو گوستره رک، يوکسک زيروه لری فتح ايديب، س

. ری ايدمان اوستاسی فخری آدينا اليق گورولور. س
 جی ايلده آدف نين مرکزی اورقانی اوالن -١٩٥٥

قزئتی، فرقه نين يتيشديرمه سی و عضوی » آذربايجان«
والن بو پهلوان حقينده فخر حسيله ديرلی يازيالر دا ا

غلبه ايسته يی، زحمت ئوز بحره سينی تز . ويرميشدی
 بيرينين آردينجا زاقافقازيا، –بوروزه ويردی، او بير 

ری سالحلی قوه لرينين چنپيونو آدينا اليق .س.س
ايدمان کاريراسينين باکيدا اوغورال دوام ايتديرن . گورولدو

جمعيتينين » لوکوماتيو«ربايجان دميريولونون قهرمان آذ
کچميش اتفقاالر شوراسينين ياريشالريندا، زاقافقازيا 
دميريولالری بيرينجيليکلرينده فخری کورسونون ان 
يوکسک پيلله سينه قالخميش، رسپوبليکا ايدمان جمعيتينمين 

  ) »لوکوماتيو«اوردو ايدمان کولوبو، » نفتچی«(
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  .....ئولوم ده
  

بيرينجيليکلرينده دفعه لرله غالب گلميش، روسپوبليکا و 
ری بيرينجيليکلرينده مکافاتا اليق ير توتموشدو .س. س

رسپوبليکانين بوتون مرکزی قزئت لری،  موسکوا دا نشر 
قزئتی اونون حقينده » سووه ت سکی سپورت«اولونان  

سابق . اونالرال مقاله و فوتو شکللر درج ايتديرميشدير
 ده و مستقل آذربايجان رسپوبليکاسيندا گولش –ی ر.س.س

عالمی حقينده بوراخيالن بير چوخ مفصل کتاب و 
ژورنالالردا قهرمان ايدمان فعاليتی کفايت قدر 

ياشی ايله عالقه دار اوالراق گولش . ايشيقالنديريلميشدير
خالچاسيندان اوزاقالشديقجا، اونا بير حاکم کيمی داها چوخ 

اونو بوتون ايدمان اجتماعيتی بئله (ين آدی باغالنان فهرمان
تز بير زماندا رسپوبليکانين تانينميش گولش ) چاغيريردی

ملی . حاکملری ايله بير جرگه ده چکيلمه يه باشالدی
گولش ياريشالريندا ايسه قهرمان جبرائيلوف هميشه 

اونا گوره کی، آرازين او . منصفلر هيئتينين باشيندا اولوب
يلک گنجليک دورونده بئله ياريشالرا چوخ تاييندا کئچن ا

بو گولشين . باخميش، ئوزو ده اونالردا اشتراک ايتميشدی
  . قانونالرينا ياخشی بلد ايدی–قايدا 

 هم ده اونا اينانيرديالر، بيليرديلر کی، قهرمان اوالن يرده 
حکميت کاريراسی . ساختاکارليق، ياالن اوال بيلمز
 عدالت -ی اوزرينده حقدورونده قهرمان گولش خالچاس

اونودولماز بير . کشيکچيسی اولماغی اونا تاشيريرديالر
گوروش ايسه اونون حياتی ايچون چوخ ماراقلی ايشی اونا 

  .تاپشيرديالر
 اونودولماز بير گوروش ايسه اونون حياتی ايچون چوخ 

دنيا و اولمپيا چمپيونو گولش . ماراقلی  و ياددا قاالن اولدو
مرضا تختی ئوزونون قيزيل حاکمليک افسانه سی غال

بو فيت ايدمان آکادمياسيندا . فيتينی قهرمانين بوينونا آسدی
حياتين ايران دورو . قيمتلی بير رئليکويا کيمی قورونور

گولش فعاليتينين ينی بير مرحله سينه ده بويوک تأثير 
 جی ايللرده ايرانال -١٩٩٠بئله کی، . گوسترمه يه باشالدی

مدنی و دوستلوق عالقه لرينين فونوندا ياخشيالشان 
آذربايجاندا چوخدان اونودولوش زورخانا گولشينين ده 
برپاسيندا ئولکه نين آپاريجی متخصيصلری ايله بيرليکده 

ايران ييغما کمانداسينين، .  چيينه چاليشدی–چيين 
خصوصيله اردبيل و تبريز زورخانا پهلوانالرينين باکيا 

طنلری ايله حرارتلی مناسبتلری، تاثيری، قهرمانين هم و
. باکی زورخانا مکتبينين يارانماسينا گتيريب چيخاردی

 جی ايلدن ملی اويونالر آسوساسياسينين ملی گولش ٢٠٠٤
فدراسياسينين ويتسه پرزيدنتی، حاکملر کميته سينين 
صدری اوالن قهرمانين آذربايجان گولشينده فعاليتينی 

ياراديجيليق بيرليی، » آذربايجان تله فيلم«نظره آالن 
آدلی تله ويزياميزين نوروز » قهرمان«اونون حقينده 

» ائليمين بايراميدير«بايرامينا حسر ايتديی ان باخيملی 
آدلی سندلی فلمينده او، آدلی سانلی پهلوانالرين ملی گولش 
نوعنده گوج سيناماالرينا حاکمليک ايتديی سوژتده کادر 

  .ريادداشيندا ابديلشديريلميشدي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ايکی ايل ئونجه باکيدا زورخانا گولشی اوزره کئچيريلن 
دنيا بيرينجيليينده اشتراک ايتمه يه گلن ايران ييغما 

  کومانداسينی معشايت ايدن تله ژورتاليستلرده ئوزلرينه 
دوغما سايديقالری قهرمانا بيگانه قالماييب، باکی 

   ير آيريلميش، چمپيوناتينا حسر ايتديکلری فيلمده اونا دا
. فيلم دفعه لرله ايران تله کانالالريندا نمايش ايتديرميشدير

حاکمليک شهرتينين سراغی ايرانا يتينجه، قهرمان مشهور 
ايران پهلوانی امامعلی حبيبينين شرفينه، دنيا شهرتلی 
پهلوان غالمرضا تختينين خاطره سينه حسر اولونموش 

کمی رانقيندا بين الخلق گولش تورنيرلرينين باش حا
چيخيش ايتمک ايچون، تاريخی وطن ايرانا ياريشالرين 

 -آغساققال خير. باش آربيتری درجه سينده دوعت اولوندو
دوعاسی دوشرلی اوالر، دئيه باشقا وتران پهلوانالريميز 
ايله بيرليکده گولش جنگاورلريميزی آتالنتا، سيدنی، آفينا، 

رينا يوال ساالنالر و پکينده کچيريلن محتشم اوليمپيا اويونال
ظفرله قاييدانالری قارشياليانالر آراسيندا قهرمان دا وار 

اونون ماراق دايره سی چوخ گئنيش ايدی، . ايدی
ائوينده حاجی بابا . مطاليعنی، موسيقينی، چوخ سئوردی

حسينوفون، آغاباال عبدولاليوين، شاهمالی کرد اوغلونون، 
نيننين، موصطفی ذاکر ميرزه يوين، ايرجين، قولپايگا

 ويديو لنتلری خصوصی رفده - قاالق آوديو-پايانين قاالق
طبيعی کی، ان چوخ سئوديگی . نمره لنرک ساخالنيردی

  آذربايجان موغامالری ايدی
 جی ايلده ياشينين حاکمليک ليميتی ده - ٢٠٠٢ 

بيتديکدن سونرا قهرمان معلم گولشدن، پهلوانالردان 
نانين حيطينده کی ائکزوتيک آيريلماق ايچون، ياشاديغی بي

بير باغچادا آذربايجان گولش وتيرانالری مجلسينی 
  .ياراتدی

 جو ايلدن اونون صدرلييی ايله فعاليته – ٢٠٠٤
باشاليان مجلس آيدا بير دفعه توپالشير، اورادا آذربايجان 
گولشی تاريخينده کيچيجيک ده اولسا ايزی اوالن 

کئچيريلير، ايدمانا گولشچيلر خاطرالنير، دوغوم گونلری 
گوسترديکلری خدمت آنيلير، رسپوبليکانين گولش حياتيندا 
باش ويرن ينيليکلر حقينده معلوماتالر ويريلير، دنيانين 

مجلس . گولش حياتی ايزله نير، فاکتالر آناليز ايديلير
عضولری وتران گولشچيلرين حياتی ايله ماراقالنير، 

بو . تراک ايديرلر شرلرينده اش-اونالرا باش چکير، خير
گون قهرمان معلمين يوخلوغونو هر آيين سونونجو بازار 

 -٢٠١٢/ ٥/ ٦.  مجلسين عضولری حس ايده جکلر-گونو
جی ايلده حياتينی ديشن قهرمان جبرايلوف خاطراليانالر 
آراسيندان چيخيب، هيچ وقت اونودولماياجاق و 

اهللا رحمت ايله . خاطرالناجاقالر سيراسينا کئچميشدير
  !     سين
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 زيان خلقهای هر دو کشور است   تيرگی روابط ميان ايران و آذربايجا ن به
روابط سياسی و مناسبات حاکمان جمهوری اسالمی   

 سال گذشته همانند 20ايران با دولتهای منطقۀ قفقاز طی 
اين . نبوده و از اصول يکسانی پيروی نکرده است

 مناسبات ايران با ناهمسانی به ويژه در مقايسۀ
جمهوريهای متخاصم آذربايجان و ارمنستان که هر دو از 

مناسبات . همسايگان ايران هستند، بيشتر ديده می شود
ايران با جمهوری ارمنستان طبق عرف بين المللی بسيار 
عالی است، در حالی که روابط با جمهوری آذربايجان 

شها و همواره با فراز و نشيب پيش رفته و گاه به تن
داشتن روابط دوستانه و  .اختالفات شديد منجر شده است

حسن همجواری با کشورهای همسايه به سود منافع ملی 
ولی چرا ميان جمهوری اسالمی ايران با . ايران است

جمهوری مسلمان نشين آذربايجان که در بين کشورهای 
همجوار بيشترين اشتراکات و مشاهبت های تاريخی، 

ی، قومی، ملی و مذهبی را با خلقهای فرهنگی، اقتصاد
ايران دارد، روابط با ثبات سياسی و دوستانه و مستحکمی 

اکثر تحليل گران و مفسران امور سياسی و   !وجود ندارد؟
اجتماعی ايجاد اين تنشهای گاه به گاه در روابط ميان 
حاکمان جمهوری اسالمی و جمهوری آذربايجان را به 

هند که نمونه هائی از اين داليل داليل متعددی نسبت می د
جمهوری آذربايجان روابط دوستانه و   :به قرار زير است

 نزديکی با دولت آمريکا و هم پيمانان او دارد؛
جاسوسان اسرائيلی از طريق آذربايجان به ايران رخنه   

 کرده و در ايران عمليات تروريستی انجام می دهند؛
ان مطابق باورهای شئونات مذهبی در جمهوری آذربايج  

رعايت نمی شود و رفتار   حاکمان جمهوری اسالمی
دولتمردان آذربايجان در اين موارد خالف توصيه های 

  حکام جمهوری اسالمی است؛
به نظر ما، گر چه اين نوع موارد می تواند موجب   

رنجش برخی افراد و گروه هائی در درون و پيرامون 
 داليل اصلی حاکميت جمهوری اسالمی گردد، ولی

برخورد های کلی و تنش آميز حاکميت جمهوری اسالمی 
 .با جمهوری آذربايجان اينها نيست

به عنوان مثال، همۀ کشورهای همسايۀ ايران با آمريکا   
و هم پيمانان ناتوئی و نزديک اين دولت روابط دوستانه و 

حتی در برخی از آنها نظير عراق و . نزديک دارند
ائی بر سر کارند که که مستقيما با کمک افغانستان دولته

ارتشهای آمريکا و هم پيمانانش مستقر شده اند و هنوز هم 
دوام و بقای آنها به حمايت آمريکا وابسته است، آنها با 
دولت آمريکا پيمانهای استراتژيک بسته اند، آمريکا در 
خاک آنها پايگاه های نظامی بزرگ دارد، و هنوز هم 

و هم پيمانانش از افغانستان خارج نشده ارتشهای آمريکا 
علی رغم همۀ اينها، حاکميت جمهوری اسالمی با اين . اند

دولتها مشکالت آنچنانی ندارد، روابطشان دوستانه است و 
 .حتی به آنها کمک هم می کند

به بيان خود دولتمردان جمهوری اسالمی، بارها و بارها   
له از پاکستان و از اراضی ديگر همسايگان ايران، از جم

عراق، تروريستها به اراضی ايران رخنه کرده و عمليات 
تروريستی انجام داده اند، ولی روابط دوستانۀ رژيم 
جمهوری اسالمی و آن دولتها دچار چنين تنشهائی 

 .نگرديده است

در اکثر کشورهائی که بخشهای بزرگی از اهالی آنها را   
ايجان، شئونات مسلمانان تشکيل می دهند، نظير آذرب

اسالمی طبق باورهای حاکمان جمهوری اسالمی رعايت 
نمی شود، محافل و فستيوالهای رقص و آواز نيز برگزار 

. ولی جمهوری اسالمی با آنان مشکلی ندارد. می گردد
حتی با وجود اينکه دين اسالم دومين دين بزرگ بخش 
مهمی از شهروندان روسيه است، مجالس رقص و آواز 

اره برقرار است، و زنان مسلمان به ندرت شئونات هم همو
مورد نظر رهبران جمهوری اسالمی را رعايت می کنند، 
رئيس جمهوری اسالمی ايران در کنفرانس شانگهای 

 !اعالم می کند که روسيه نزديکترين متحد ايران است
علت اصلی برخوردهای تنش آميز دولت جمهوری   

جان هيچ يک از اينها اسالمی ايران به جمهوری آذرباي
اکثريت دولتمردان جمهوری اسالمی همانطور که . نيست

در سياست داخلی ارتجائی و مستبدانه و زورگويانۀ خود، 
تالش می کنند ايرانيان را به عقب بازگردانند و مردم را 
با قوانين قرون وسطائی اداره کنند، در آن بخش از 

عه نشين سياست خارجی خود که به جمهوری اکثرا شي
 سال قبل 200آذربايجان مربوط می شود، خاطرات 

سالطين قاجار را در ذهن دارند و اين خاطرات بر رفتار 
به همين . و گفتار عظمت طلبانۀ آنان سايه افکنده است

دليل است که بسياری از دولتمردان سياسی و مذهبی 
جمهوری اسالمی با جمهوری آذربايجان و اهالی آن رفتار 

 قيم مابانه و توهين آميز دارند و بر خالف قوانين و گفتار
بين المللی در امور داخلی و شيوۀ زندگی اهالی آذربايجان 

 .به شکل مستمر دخالت می کنند
عالوه بر اين، رژيم مستبد و تمرکزگرا و ضددمکراتيک 
جمهوری اسالمی که مخالف حقوق و آزاديهای دمکراتيک 

ملی خلقهای ساکن ايران مردم ايران و از آن جمله حقوق 
است، ناخواسته و با اجبار ديپلماتيک بين المللی با تولد 

کنار آمده و علی » جمهوری آذربايجان«کشوری به نام 
رغم تمايل ذاتی خود، مجبور به پذيرش رسميت آن شده 

رژيم جمهوری اسالمی صرف نظر از نوع نظام . است
سياستها و درونی جمهوری آذربايجان و فراز و نشيبهای 

امور داخلی و خارجی آن، اصل موجوديت اين جمهوری 
و تحکيم و پيشرفت آن را نگران کننده و مشوق افزايش 
تالشها و مبارزات مدنی آذربايجانيها و ساير خلقهای ساکن 

 .ايران در راه کسب حقوق ملی خود ارزيابی می کند
تنها راه مسالمت جويانه در جهت تامين منافع ملی   

رهای ايران و آذربايجان و خلقهای برادر ساکن دو کشو
کشور آنست که دولتمردان جمهوری اسالمی از رفتار قيم 

و تحقيرآميز با » از باال به پائين«مابانه و برخوردهای 
جمهوری آذربايجان پرهيز کنند و مطابق حقوق بين الملل 

داخلی و شيوۀ زندگی اهالی آذربايجان مداخله   در امور
 و ناخواسته کشور همسايه را به سوی دشمنان ايران نکنند
مناسبات برادرانه و دوستانه و برابر حقوق و .نرانند

گسترش بيش از پيش اين مناسبات به نفع هر دو کشور و 
و اين نوع مناسبات اصلی ترين . خلقهای ساکن آنها است

ضامن آن خواهد بود که هيچگاه از اراضی آذربايجان 
 کشورمانفع ملی ايران و خلقهای خطری متوجه منا

    .نگردد

٢٣

 کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                    ١٣٩١ خرداد٩١شمارهدوره پنجم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

٢٤

 کرات آذربايجانناشر افکارفرقه دم                    ١٣٩١ردادخ٩١شمارهدوره پنجم 

  عارف صفا
  تبريز منيم سنه اوره ييم يانير

  تبريز، سن آتامين دوغما يوردوسان،
  .ايگيدليک رمزيدير سيننده کی قان
   زمان،–ديوشدون، ووروشدون سن زمان 
  باخديقجا حسنونه کونلوم اودالنير،

  . سنه اوره ييم يانيرتبريز، منيم
       ***                  

  سن هيچ وقت اولماديم السيز، داياقسيز،
  بير عمر سورمه دين ائلسيز، داياقسيز،

  .  الين اولماييبدير بير گون ياراقسيز
  کونلوم سنه ساری هر گون بويالنير،

  .تبريز، منيم سنه اوره ييم يانير
       ***                  

  ن يولوندا قانالر آخيتدی،ستارخا
  تبريزدن تهرانا آتينی چاپدی،

  .سنينچين بيرجه ايل خوش گون ياراتدی
  .کونلوم او گونلری آنير حی آنير
  .تبريز، منيم سنه اوره ييم يانير

     ***                    
  خيابانی گلدی ديلينده آتش،

  پيشه وری گلدی الينده آتش، 
  .گونشباشينين اوستونده اوجالدی 

   اوسته اودالر قاالنير بو گون سينن
  .تبريز، منيم سنه اوره ييم يانير
  . تبريز، منيم سنه اوره ييم يانير

 
 

  هله
   ايللر بويو دويوشسک ده بيز،،تبريز

  سنين کهنه ياران ساغالمير هله 
   نسيل بورجلويوق بو گون،–سنه نسيل 

  .اوزوموز قارادير، آغارمير هله
 ***                

  ياخشی اوغولالرين زندانالردادير،
  قوربت ائللرده دير توفانالردادير،

  کونلوموز، گوزوموز عصيانالردادير
  خاينين يوواسی داغيلمير هله 

  سنين کهنه ياران ساغالمير هله 
  سنين کهنه ياران ساغالمير هله 

   ***                
  ،آزادليق دئمکدن يورولدو ديلين

  ورولدو ديلين، يندا آليشيب قوآغز
  .آنجاق سعادته چاتمادی الين

  آزادليق گونشين دوغولمور هله 
  سنين کهنه ياران ساغالمير هله 

   ***                 
  اوره يين چيرپينير قفسده قوش تک

  دادينا چاتمايير گويلردن فلک، 
   گوندوز دئيير نيله يک؟–عارف گئجه 

  ور بوغولمور هله ظاليم عمور سور
  نه ياران ساغالمير هله سنين که
٢٠١١   
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