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١ ١ 
  چھارمين سفر احمدی نژاد به ونزوئ
چھارمين سفر احمدی نژاد به ونزوئ
پيرامون پيرامون 

 بيانيۀ گرايش مارکسيست ھای انق�بی ايران

در ھمان حال که جنگ سرد ميان امپرياليسم ايا)ت متحده و رژيم ايران به با)ترين سطوح خود در طول چند دھۀ گذشته می 
ع�وه بر ونزوئ�، قرارست تا . را ترتيب می دھدرسد، محمود احمدی نژاد رئيس جمھور ايران سفر چھارم خود به ونزوئ� 

 .او از کشورھای کوبا، اکوادور و نيکاراگوئه نيز بازديد کند

رژيم ايران بايد نشان دھد که با وجود فشارھای روزافزون : ھدف از سفر احمدی نژاد به آمريکای )تين، کام�ً روشن است
حياط «دوستان و متحدينی ھم در بخش ھای مختلف جھان، من جمله  ديپلماتيک، تحريم ھای اقتصادی و انزوای سياسی،

 .، دارد»خلوت آمريکا

اين سفر، به جز افزايش روحيه و اعتماد به نفس پايگاه اجتماعی رو به تنزل رژيم ارتجاعی کنونی، ھيچ نتيجه و ثمرۀ 
در حال  -پن، کرۀ جنوبی و سايرينمث�ً ھند، ژا -در شرايطی که طيفی از کشورھا. بخصوصی به ھمراه نخواھد داشت

پيوستن به موج تحريم ھا و محدوديت ھای آمريکا و اتحاديۀ اروپا بر تجارت يا سرمايه گذاری در ايران ھستند، کشورھايی 
 .مانند ونزوئ�، کوبا و نيکاراگوئه قادر نيستند تا به رھا شدن ايران از اين شرايط حاد کمک چندانی نمايند

ھای اقتصادی، مواردی ھم چون ادامۀ عمليات پنھانی، اشکال مختلف جاسوسی، ترور دانشمندان مرتبط با  ع�وه بر تحريم
کاربرد ابزارھای ديگری . برنامۀ اتمی، خرابکاری درتجھيزات نظامی استراتژيک و نظاير اين ھا، افزايش يافته است

ه ھای تحريم نفت ايران از طرف اتحاديۀ اروپا، به آن ھمچون تحريم بانک مرکزی ايران از سوی آمريکا و آشکار شدن نشان
به اين سو رو به رو خواھد ) پايان جنگ ايران و عراق( ١٩٨٨معناست که ايران با نااميد کننده ترين شرايط خود از اوت 

 .بود

تداعی کند که  »انق�بی«و  »ضد امپرياليست«لحاظ کردن تمامی اين عوامل، می تواند ھر کشوری را به مثابۀ يک مبارز 
با کمال تأسف، اين تصويری است که در ميان بسياری از . بپاخاسته است »احقاق حقوق خود در مقابل امپرياليسم«برای 

بايد گفت که اين دقيقاً ھمان تصويری . مردم ونزوئ� و ساير بخش ھای آمريکای )تين از رژيم ايران به وجود آمده است
تبليغاتی که ھم اکنون از طريق شبکۀ تلويزيونی . تا از طريق تبليغات خود به آن دست يابد است که رژيم ايران سعی دارد
 .در آمريکای )تين بازتاب پيدا می کند ”Hispan TV“ اسپانيايی زبان و جديد التأسيس

ژيم ھای جھان اول، جمھوری اس�می ايران، يکی از سرکوبگرترين ر. اين تصوير، به دو دليل کام�ً کاذب و مخدوش است
 :است؛ جايی که در آن

 .کارگران حق تأسيس و بازگشايی اتحاديه ھای کارگری، اعتصاب يا انتخاب نمايندگان حقيقی خود را ندارند •

 .زنان، شھروندان درجۀ دوم محسوب می شوند و حقوق قانونی آن ھا نصف مردان است •

حتی کوچکترين ارکان زندگی آن ھا را ھم دربر می  جوانان بايد از يک ايدئولوژی قرون وسطی ای تبعيت کنند که •
 .گيرد

 .اقليت ھای قومی از ابتدايی ترين حقوق خود محروم می شوند •

 .کل جمعيت کشور از حقوق دموکراتيک واقعی و انتخابات آزاد بی بھره است •

در حال حاضر . ء بوده استزندان ھای جمھوری اس�می، از ھمان ابتدای تثبيت قدرت اين رژيم، از فعالين کارگری مملو
شماری از فعالين کارگری، ھمانند رضا شھابی و ابراھيم مددی از سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، به 



 

٢ ٢ 
اين ھا، تنھا دو نمونه از ! ت�ش برای بازگشايی سنديکايی که رژيم قب�ً تعطيل کرده بود، در حبس به سر می برند »جرم«

 .در بند رژيم ھستند صدھا فعال کارگری

دوم، حرکت رژيم ايران به سوی توسعۀ ظرفيت ايجاد س�ح ھای ھسته ای، در واقع ھمان تداوم جاه طلبی ھای بورژوازی 
 -به ويژه امپرياليسم آمريکا -منازعه با امپرياليسم. شاه در گذشته بازمی گردد »تمدن بزرگ«ايران است که خود به رؤيای 

چگونگی رسيدن به توافق يا عدم توافق . ھوری اس�می در سلسه مراتب قدرت منطقه ای مربوط می شوداساساً به جايگاه جم
 .با کشورھای امپرياليستی است که نه تنھا وضعيت آتی ايران، بلکه نقشۀ توازن قوا در کل منطقه را تعيين خواھد کرد

عراق و افغانستان، دو تا از دشمنان رژيم ايران را  جنگ ھای ويرانگر و طمعکارانۀ امپرياليسم آمريکا و متحدان آن در
به طور اخص، نابودی کامل ساختارھای سرکوبگر رژيم بعثی در عراق، موضع جمھوری اس�می را . نابود ساخته است

خروج اخير نيروھای آمريکايی نيز موقعيت جناح ھای مدافع رژيم ايران . در اين کشور و ھمسايگان آن تقويت کرده است
ھم نفوذ  ٢٠١٤ر عراق را به مراتب بھبود بخشيده؛ به ھمين ترتيب، خروج برنامه ريزی شدۀ آمريکا از افغانستان تا سال د

 .رژيم ايران در آسيای ميانه را با)تر خواھد برد

ن رژيم، بنابراين، ما از کارگران و سوسياليست ھای آمريکای )تين مصّرانه تقاضا داريم که به جای حس ھمبستگی با اي
درصد جمعيتی که تحت  ٩٥روی وضعيت دشوار کارگران، زنان، جوانان، اقليت ھای قومی، روزنامه نگاران ايران و 

 .سرکوب و ارعاب دستگاه حاکمه قرار دارند، تأمل کنند

اين روابط، . ما به طور کامل نزديکی بيش از حّد دولت چاوز و روابط برادرانۀ آن با جمھوری اس�می را محکوم می کنيم
چيزی بيش از صرفاً روابط تجاری و ديپلماتيک مطلوب است و تنھا به اين اسطوره دامن می زند که گويا جمھوری اس�می 

اين رابطه، تا جايی که چاوز در موارد متعددی احمدی نژاد را . می باشد »ضد امپرياليستی«و  »انق�بی«يک رژيم 
به خصوص مبارزات  - بار رژيم و متقاب�ً تضعيف جنبش ھای مردمی در ايرانخود خطاب کند، به افزايش اعت »برادر«

 .ياری می رساند - کارگران برای ابتدايی ترين حقوق سنديکايی خود

بنابراين ما مصّرانه از تمامی انق�بيون، سوسياليست ھا و فعالين کارگری در ونزوئ� و سراسر آمريکای )تين درخواست 
 .ی رژيم ايران را ميان توده ھای درگير در جنبش ھای کارگری و اجتماعی آمريکای )تين افشا سازندداريم که ماھيت حقيق

ما از تمامی فعالين می خواھيم تا مسألۀ سرکوب گسترده در ايران و به خصوص وضعيت دشوار و بستۀ طبقۀ کارگر را در 
من جمله  –واھيم که مقامات محلی و ملی خود از آن ھا می خ. اتحاديه ھای کارگری و طی جلسات خود مطرح سازند

را متقاعد سازند تا با اعمال فشار بر  -رؤسای جمھور چاوز، کاسترو، کوريا، اورتگا و ساير مقامات مسئول در کابينۀ آنان
به زندان دولت احمدی نژاد، از آنان توضيح بخواھند که به چه علت رژيم ايران کسانی مانند رضا شھابی و ابراھيم مددی را 

 انداخته است؟

 )١٣٩٠دی ماه  ١٩( ٢٠١٢ژانويۀ  ٩

  :ترجمه از متن انگليسی
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٣ ٣ 
  !!ه ونزوئ
ه ونزوئ
ييھای امپرياليزم آمريکا علھای امپرياليزم آمريکا عل  مميينه به تحرنه به تحر

  !!نه به حمايت چاوز از رژيم ھای ارتجاعینه به حمايت چاوز از رژيم ھای ارتجاعی

 شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق�بی ايران

ه شرکت دولتی نفت يجانبه عل کيا)ت متحده به اعمال تحريم ھايی ي، وزارت امور خارجه ا٢٠١١ماه مه  ٢۴شنبه  روز سه 
 .ران پرداختيبه خاطر روابطش با دولت ا)  PDVSA(ئ� ونزو

کا در سال ين قربانی کودتای ھدايت شده از سوی امپرياليسم آمريش از ايمردم ونزوئ� تحت رھبری دولت ھوگو چاوز پ
، چاوز اّما، به علت مقاومت مردم ونزوئ�. جمھور را از قدرت برکنار کرد سيبوده اند، که برای مّدت کوتاھی رئ ٢٠٠٢

، انتخابات رياست ٢٠٠٤به ھمين ترتيب در برھه ھای ديگری نيز ھم چون رفراندوم عزل چاوز در سال . نجات يافت
و غيره، باز ھم حضور و پشتيبانی تودۀ کارگران و زحمتکشان  ٢٠٠٧، رفراندوم قانون اساسی در سال ٢٠٠٦جمھوری 

  .ستونزوئ�، به حفظ دولت و شخص رئيس جمھور منجر شده ا

)زم به توضيح است که دولت ھوگو چاوز ثروت نفتی خود را عمدتاً در جھت بھبود شرايط معيشتی مردم خود 
ھای اجتماعی در ونزوئ�، شامل  درآمد صنعت نفت صرف برنامه %۶٠ش از يدر حال حاضر، ب. گذاری کرده است هيسرما

  .شود ارانه به غذا و مسکن، می يای و  ھای توده ی، سازمانھای اجتماع گان، کارآموزی، رسانهيگان، آموزش رايبھداشت را

کن شده و بھداشت و آموزش ھمگانی و   شهيسوادی ريافته، بيکاھش  %۵٠ھای دولت چاوز، فقر در ونزوئ�   طی سال
ای نفت و  ارانه يا يگان، ارزان يق برنامۀ کمک رايھای مثبت از طر   استين سيا. گان در دسترس ھمه قرار گرفته استيرا

ما از مردم ونزوئ� در مقابل تھاجم امپرياليزم . ھا، انجام گرفته است خانمان  درآمد، و مراکز اسکان بی  سوخت به مح�ت کم
  !حمايت کرده و دولت آمريکا را محکوم می کنيم

سياست ھايی که . المللیاّما در عين حال اين سياست درست ملی دولت چاوز، ھمراه است با سياست ھای کام�ً نادرست بين 
دولت چاوز را در کنار ارتجاعی ترين دولت ھای خاور ميانه و آفريقای شمالی که در حال قتل عام مردم ھستند، قرار داده 

حمايت چاوز از دولت احمدی نژاد در ايران و معّمر قذافی در ليبی در واقع خيانتی است آشکار به کارگران و . است
  .یزحمتکشان ايران و ليب

ما سال پيش نامه ای سرگشاده خطاب به کارگران ونزوئ� در مورد سياست خارجی دولتشان نوشتيم و نکات مھّمی را به 
در اين جا، نامۀ مذکور را در حاشيۀ تحريم ھای امپرياليزم آمريکا عليه مردم ونزوئ� باز . مردم ونزوئ� گوشزد کرديم

  .تکثير می کنيم

  ١٣٩٠ ماهتير ١

  

  

  

  

  



 

٤ ٤ 
  به کارگران ونزوئ
 در مورد حمايت ھوگو چاوز از احمدی نژادبه کارگران ونزوئ
 در مورد حمايت ھوگو چاوز از احمدی نژاد  خطابخطاب

 کارگران شريف ونزوئ�

مطلع بوده و ھمواره از اين جنبش در مقابل  »جنبش بوليواری«مارکسيست ھای انق�بی ايران، از دستاوردھای شما در

فّعالين کارگری و دانشجويی در ايران،  .دروغ پردازی ھای وسيع و دخالت ھای آشکار و پنھان امپرياليسم حمايت کرده اند

دست ھا از «برای حمايت از جنبش ارزشمند شما و مقابله با تھاجمات و مداخ�ت امپرياليسم آمريکا در ونزوئ�، کمپين 

. را ايجاد کرده و طی سال ھای گذشته، ھمراه با شما در صف مقابل تھاجمات امپرياليستی قرار داشته اند »ونزوئ� کوتاه

ديھی است که دستاوردھای شما تحت رھبری آقای ھوگو چاوز به دست آمده و از اين نظر نيز، شما برای او عميقاً احترام ب

 .قائليد

اّما آقای ھوگو چاوز در سياست خارجی خود دچار لغزش بزرگی شده و با پشتيبانی خود از احمدی نژاد، ھمبستگی 

حتماً مطلع ھستيد که دو . را ناديده گرفته و به عبارتی بی ارزش نشان داده استکارگران و دانشجويان ايران با انق�ب شما 

ھفتۀ پيش، احمدی نژاد با حمايت مستقيم خامنه ای بزرگترين تقلب را در تاريخ انتخابات رياست جمھوری ايران انجام داد و 

تنھا کافيست به گزارشات رسانه ھای بين  .سپس تمام معترضان به اين تقلب بزرگ را با سبعيّت تمام به خاک و خون کشيد

اين حم�ت وحشيانه مورد اعتراض ميليون ھا نفر از کارگران و دانشجويان . المللی توّجه کنيد تا عمق اين فاجعه را دريابيد

) دکه عمدتاً از طرفداران انق�ب بوليواری نيز می باشن(و ھم چنين گرايش ھای مارکسيستی و انق�بی در سراسر جھان 

 .قرار گرفته است

او در سخنرانی تلويزيونی ھفتگی . با اين اوصاف، آقای چاوز يکی از نخستين افرادی بود که از احمدی نژاد حمايت کرد

دار کرده و از اين طريق  کوشند اين پيروزی را لکه  آن ھا می. نژاد يک پيروزی تمام عيار بود پيروزی احمدی «: خود گفت

دنيا بايد به ايران و پيروزی «و اين که  ».دانم که آن ھا موفق نخواھند شد من می. ی را تضعيف کننددولت و انق�ب اس�م

اين سخنان نسنجيده و بی اساس از سوی رئيس جمھور شما، اھانت بزرگ و مستقيم به . »نژاد احترام بگذارد محمود احمدی

ن ضّد استبداد برخاسته و حتی تعدادی از آنان، جان خود را ميليون ھا جوانی است که در روزھای اخير در خيابان ھای ايرا

و يا ھمسو  »دعواھای داخلی رژيم«بسياری از اين جوانان به شکل خودجوش و بدون آلوده شدن در . ھم از دست داده اند

به ع�وه، . ه بودندشدن با خطّی که ھم اکنون امپرياليسم آمريکا برای مصادرۀ جنبش دنبال می کند، به خيابان ھا سرازير شد

کارگرانی که بسيار از رھبرانشان . سخنان رئيس جمھور شما توھينی بزرگ به ميليون ھا کارگر ايران محسوب می شود

 »ش�ق«امروز در زندان ھای قرون وسطی ای دولت احمدی نژاد زير شکنجه قرار دارند و حتی برای برخی از آنان حکم 

برگزاری مراسم اّول ماه مه امسال در تھران شديداً از سوی مزدوران دولت احمدی کارگرانی که برای ! صادر می شود

 .نژاد سرکوب شده و ھنوز در زندان به سر می برند

آقای ھوگو چاوز تا کنون ھفت بار به ايران سفر کرده و ھر بار يکی از منفور ترين افراد اين کشور را به آغوش کشيده و 

او توّجه نمی کند که وضعيّت اقتصادی، اجتماعی و سياسی ونزوئ� و ايران در . م برده استش نا»برادر«از او به عنوان 

و (اگر چه ھر دو کشور شاھد افزايش قابل م�حظه ای در درآمدھای حاصل از نفت . دو مسير کام�ً مخالف حرکت می کنند

در ونزوئ�، از اين . تفاوت ھای فاحشی وجود دارد بوده اند، اّما، مابين شيوه ھای استفاده از اين درآمدھای مضاعف،) گاز

درآمد برای ساخت بيمارستان، مدارس و دانشگاه و ساير زيرساخت ھای اساسی کشور استفاده می شود، ولی در ايران برای 

 .پر کردن جيب عّده معدودی سرمايه دار انگل صفت

و کارخانجات، خدمات رايگان بھداشتی و درمانی،  از يک سو در ونزوئ�، ما شاھد ملّی شدن ھر چه بيشتر شرکت ھا

حتی به قيمت زير پا  »خصوصی سازی«به عکس در ايران، ( آموزش و پرورش و آزادی ھای مدنی و غيره بوده ايم 

قانون اساسی اين کشور و به بھانۀ عدم کارايی و بھره وری پايين بنگاه ھا و کارخانجات دولتی، در  ٤٤گذاشتن اصل 



 

٥ ٥ 
تمامی اين پيشرفت ھا برای کارگران و اقشار محروم ونزوئ�، به معنای در دست  (روز دولت قرار گرفته است دستورکار

گرفتن زندگی و سرنوشتشان می باشد؛ مھم تر از ھمه، سلب مالکيّت از کارخانه ھا و تشويق به کنترل و دخالت کارگری، 

جنبش بوليواری و سياست ھای حکومت آن . به پيش برده است ماھيّت جنبش کارگری ونزوئ� را دگرگون کرده و چند گام

حکومت ونزوئ� نه تنھا . تغييرات عظيمی را در توازن نيروھای طبقاتی ونزوئ� به نفع طبقۀ کارگر انجام داده است

ويق کرده ، ، تش»کنفدراسيون کارگری ونزوئ�«، به عنوان بديلی در مقابل »اتحاديۀ ملی کارگران«کارگران را به ساختن 

  تمام جھان می داند که دولت شما. بلکه کارگران را در اداره و مديريت کارخانجات و ساير شرکت ھا دخالت داده است

آن ھا را تحت کنترل «کارخانۀ تعطيل شده را بيرون داده و به صاحبان آن ھا اخطار داده است که  ١١٤٩فھرست اسامی 

 «!سلب مالکيت خواھد کرد کارگری قرار دھيد و يا حکومت از شما

اّما در ايران، ع�وه بر نبود ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک، کارگران از داشتن حق تشکيل ھرگونه اتحاديۀ مستقل کارگری 

! را ھم ندارند» کنفدراسيون کارگری ونزوئ�«امروز، کارگران ايران حتی حق داشتن يک کنفدراسيون مانند . محروم ھستند

و نھادھای ضّد کارگری وابسته به دولت خ�صه می شود؛ » شورای اس�می کار«و » خانۀ کارگر«دارند در  آن چه آن ھا

 .در تقابل با کارگران و برای خفه کردن ھرگونه جنبش کارگری شکل گرفته اند  نھادھايی که اصو)ً 

دربر داشت که در برخی موارد حتی  سرنگونی رژيم شاه، برای کارگران آزادی ھايی را: اّما در پيش چنين نبوده است

اّما ھيئت حاکم اس�می موفق شد با سرکوب، تمام دستاوردھای کارگران را از آن ھا . شامل کنترل بر توليد و توزيع نيز شد

اين رھبرانی که شما در آغوش می کشيد، با کشتن ھزاران کارگر، جنبش را نابود کردند و چندين دھه به عقب . باز پس گيرد

غيرقانونی  - شاه قابل تحمل بود  که در دوره - در جامعۀ ايران، حتی اتحاديه ھای کارگری زرد طرفدار کارفرما. اندندکش

کنفدراسيون کارگری «حتی يک فدراسيون اتحاديه ھای کارگری، مانند ! شده و ھم چنان غيرقانونی باقی مانده است

 !نيز در ايران غيرقانونی می باشد »ونزوئ�

بوده و بيکاری در ميان جوانان  ٨٥/١٠) که پايين تر از ميزان واقعی برآورد شده است(ن، ميزان بيکاری رسمی در ايرا

در بسياری  - حتی وقتی کارگران شاغل ھستند، اغلب حقوقشان پرداخت نمی شود. است ٣٥/٢٢) سال ٢٤تا  ١٥بين سنين (

دريافت می کنند به زحمت قادر به پرداخت ھزينۀ نيازھای حتی آن ھايی که دستمزد خود را . از موارد بيش از يک سال

برای نمونه، اجازه  .ابتدايی خود در زندگی ھستند، زيرا که دستمزدشان کفاف يک زندگی معمول و شرافتمندانه را نمی دھد

 ١٨٠يک معلم د)ر، درآمد  ١٢٠د)ر در ماه است، در حالی که درآمد يک کارمند عادی  ٤٢٢ی آپارتمان دو اتاق خوابه 

جمعيت کشور زير خط فقر زندگی می % ٩٠جای تعجبی نيست که . د)ر در ماه است ٦٠٠د)ر و حتی درآمد يک پزشک 

 .کنند

 کارگران شريف ونزوئ�

آن ھا در حالت جنگ سرد با آمريکا . با امپرياليسم آمريکا ندارد یدولت سرمايه داری ايران، ھيچ اخت�ف و تضاّد بنيادين

ارند و با دريافت امتيازات کافی، به زودی وارد معام�ت سياسی با ايا)ت متحده خواھند شد و پشت شما را خالی قرار د

و روی کار  –در حقيقت دولت سرمايه داری ايران به آمريکا در تھاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراق . خواھند کرد

کمک  - به وسيلۀ تبادل تجاری امنيتی و معام�ت ديگر» لکیام«و  »کرزای«آوردن رژيم ھای دست نشانده ای مانند رژيم 

. دولت سرمايه داری ايران ھم اکنون مشغول مذاکره نزديک با دولت اوباما در مورد حل مسايل افغانستان است. کرده است

ا ايا)ت متحده به سوی بازسازی پيوندھای سابق خود ب اش، »ضّد امپرياليستی«اين دولت علی رغم شعارھای به ظاھر 

گزينش احمدی نژاد، نشانگر چرخش نھايی رژيم برای حل اخت�فاتش با امپرياليسم، و در رأس آن . آمريکا پيش می رود

، رژيم آمادۀ حّل کليۀ اخت�فات موجود با آمريکا »ضّد امپرياليستی«، و ژست ھای »دشمنی ھا«بر خ�ف تمام . آمريکا است

در کلمبيا ھزاران کارگر اتحاديه ای کشته شده است تا (از ايران، جامعه ای مثل کلمبيا بسازد دولت ايران می خواھد . است

بی ). شرکت ھای چند مليتی بتوانند بدون ھيچ گونه مانعی، کارگران را استثمار کرده و منابع طبيعی کشور را به يغما برند



 

٦ ٦ 
وليبرالی ورشکستۀ بانک جھانی و صندوق بين المللی جھت نيست که دولت ايران، سال ھاست در جھت اجرای نسخه ھای نئ

 .پول گام برداشته و برای پيوستن به سازمان تجارت جھانی لحظه شماری می کند

 کارگران شريف ونزوئ�

پيوند نزديک و مرتب رھبر شما آقای ھوگو چاوز با سران اين رژيم، موجب شده است که توده ھای مردم ايران به درس 

جای گرفتن در قلب و ذھن توده ھای مردم ايران و کشورھای نظير آن، . انق�بی در ونزوئ� پشت کنند ھای بزرگ روند

نزديکی رھبر شما با دولت سرمايه . بھترين راه حل درازمّدت برای قطع کردن دست ھای واشنگتن از آمريکای )تين است

شته است، نشان می دھد که سياست بين المللی ضّد داری ايران، دولتی که دستھايش به خون ھزارھا کارگر و جوان آغ

ھای ارتجاعی، ھرگز نخواھد توانست مبارزۀ  ايشان با نزديکی به رژيم. امپرياليستی رھبر شما دچار انحرافی اساسی است

ياليسم تنھا اتحاد نمايندگان واقعی کارگران و زحمتکشان می تواند در مقابل امپر. ضّد امپرياليستی را به فرجام رساند

 .ايستادگی کند

 کارگران شريف ونزوئ�

طرفداری از احمدی نژاد يعنی . در کنار کارگران ايران قرار بگيريد و سياست خارجی رھبران خود را محکوم کنيد

. مواضع انحرافی آقای چاوز را به چالش کشيده و آن را طرد کنيد. طرفداری از سرکوب کارگران و جوانان ايران

لت احمدی نژاد، آن ھم پس از وقايع اخير، در بدترين حالت يک خيانت آشکار به زحمتکشان ايران و در طرفداری از دو

 بھترين حالت يک لغزش اساسی در سياست خارجی است

 با احترام

 مازيار رازی

 سخنگوی گرايش مارکسيست ھای انق�بی ايران

 ١٣٨٨سوم تيرماه 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٧ ٧ 
  ::مردم ايرانمردم ايراناع
م ھمبستگی با جنبش توده ای اع
م ھمبستگی با جنبش توده ای 

  )ونزوئ�" (جريان مارکسيستی انق�بی"بيانيۀ 

"در دفاع از مارکسيسم"سايت : منبع
١

  

  آکوچکيان -و: برگردان

احمدی نژاد در انتخابات، و در آغاز ناآرامی ھا و متعاقباً سرکوب آن از سوی » پيروزی«پس از اع�م : توضيح ميليتانت
از آن جا که اين . به وی تبريک گفت و سرکوب اعتراضات را تلويحاً تأييد نمودرژيم، ھوگو چاوز پيروزی احمدی نژاد را 

موضوع به خشم معترضين و بسياری از گروه ھای چپ انجاميد و به ع�وه فرصتی شد برای نيروھای راست و ليبرال 
نوز به دليل انتقادات خود برای تخطئۀ دستاوردھا و درس ھای تحو)ت ونزوئ�، گرايش مارکسيست ھای انق�بی ايران که ھ

به فرصت طلبی ھای الن وودز و باند رھبری سازمان گرايش بين المللی مارکسيستی از آن اخراج نگرديده بود، توانست تا 
ھرچند انتقادات . از طريق فشارھا و مکاتبات فراوان با متحدين خود در ونزوئ�، نامۀ حمايتی حاضر را در نقد چاوز بگيرد

سياست بين المللی چاوز بسيار م�يم و تاحدی ضعيف بود، با اين وجود انتشار آن در آن مقطع زمانی تأثيرات  اين نامه به
  .مھمی برجای گذاشت

در پاسخ به اظھارات اخير ھوگو چاوز، رئيس جمھور ونزوئ�، جريان مارکسيستی ": در دفاع از مارکسيسم"توضيح سايت 
جريان مارکسيستی انق�بی، حمايت خود را از جنبش توده ھای مردم . ساخته است بيانيۀ زير را منتشر) CMR(انق�بی 

ايران اع�م داشته و ضمناً به توضيح تفاوت ھا و وجوه تمايز جنبش انق�بی ونزوئ� و رژيم ضّد انق�بی در ايران می 
  .پردازد

  انق
ب بوليواری و ايران

آن، از يک سو اپوزسيون تقلّب انتخاباتی را محکوم می کند و از سويی در ايران ما با شرايطی رو به رو ھستيم که در 
ديگر، تمام شکايات آن ھا از حمايت نيروھای امپرياليستی برخوردار می گردد و تظاھرکنندگان مخالف نتايج انتخاباتی به 

يران رخ می دھد و دوره ای که ما در کام�ً قابل فھم است که چرا انق�بيون ونزوئ� بين آن چه که در ا. خيابان ھا می ريزند
در ونزوئ�، ضّد انق�بی ارتجاعی و وابسته به اوليگارشی . طی انق�ب بوليواری پشت سرگذاشته ايم شباھت ھايی می بينند

در وضعيّتی از آشوب و ھرج و مرج را " تقلّب انتخاباتی"بيش از دو بار ت�ش کرده است تا با حمايت امپرياليسم و به بھانۀ 
به عنوان مثال در . (خيابان ھا به وجود آورد و از اين طريق، پيروزی ھای انتخاباتی انق�ب را غيرقانونی نشان دھند

و  ٢٠٠٧، رفراندوم قانون اساسی در سال ٢٠٠٦، انتخابات رياست جمھوری سال ]٢٠٠٤چاوز در سال [رفراندوم عزل 
  .نشان نمی دھد ]ه را که به واقع در ايران در حال رخ دادن استيعنی آن چ [اّما اين شباھت ھا، حقيقت را ) غيره

 يک رژيم انق
بی؟: جمھوری اس
می

انق�ب ايران، که در سال . پيش از ھر چيز، بايد گفت که رژيم جمھوری اس�می ايران، به ھيچ رو رژيمی انق�بی نيست
ال طبقۀ کارگر، جوانان، دھقانان، سربازان، زنان و به پيروزی رسيد، يک انق�ب توده ای واقعی با مشارکت فعّ  ١٩٧٩

ساير اقشار بود و در اين بين، عامل تعيين کننده ای که نھايتاً رژيم منفور شاه را به زير کشيد، اعتصاب عمومی کارگران 

                                                           

  :توضيحات مترجم

  .تمامی عبارات داخل کروشه از من است* 

1
 http://www.marxist.com/venezuela-solidarity-iran-statement-cmr.htm    



 

٨ ٨ 
اندھی آن را به در کارخانه ھای خود پرداختند و کنترل و سازم" شورا"ميليون ھا نفر از کارگران به تشکيل . بخش نفت بود

و در شرايط  سابوتاژ  ٢٠٠٢دست گرفتند؛ درست مشابه ھمان اقداماتی که کارگران صنعت نفت ونزوئ� در دسامبر سال 
ميليون ھا نفر از دھقانان، زمين ھای . در اقتصاد و تعطيلی کارخانجات از سوی کارفرمايان انجام دادند) خرابکاری تعّمدی(

محّصلين و دانشجويان، مدارس و ). ھمان کاری که امروز در ونزوئ� انجام می شود(نمودند  زمينداران بزرگ را مصادره
دانشگاه ھای خود را اشغال و با پايان بخشيدن به نخبه گرايی حاکم بر فضای آموزشی کشور، اقدام به دموکراتيزه کردن 

ند و توانستند ارتش را از حضور افسران ارتجاعی ھای خود را تشکيل داد" شورا"سربازان نيز . ساختار دانشگاه ھا نمودند
به آزادی خود دست يافتند و بدين ترتيب مردم ايران، ) اعم از کرد، عرب، آذری و غيره(ملّيت ھای تحت ستم . پاک سازند

  .به مثابۀ يک کّل واحد، توانستند از زير يوغ امپرياليسم بيرون آيند

و به خصوص با در ھم کوبيدن انق�ب به وسيلۀ  ١٩٨٣و  ١٩٧٩ۀ بين سال ھای با اين وجود، رژيم فعلی ايران، در فاصل
. به دست نابودی سپرده شد ١٩٧٩با گذشت چند سال، تمامی پيروزی ھای انق�ب . روحانيون بنيادگرای اس�می، قوام گرفت

ان پيشين باز پس داده شد و از از يک سو، زمين از دست ھمان دھقانانی که آن را تصّرف کرده بودند، خارج و به زميندار
داد و به اين ترتيب، حّق تشّکل يا " شوراھای اس�می"سوی ديگر، شوراھای کارخانجات نابود گشت و جای خود را به 

تفسير خاّصی از اس�م به تمامی مردم تحميل گشت و به موازات آن، حقوق زنان به شّدت . اعتصاب از کارگران سلب شد
  .رکوب ايدئولوژيِک اکثريِّت مردم کشور، فراھم آمدپايمال و جّوی از س

از سوی روحانيون بنيادگرای اس�می، فقط در  ١٩٧٩مصادره و در ھم شکستن انق�ب کارگران و توده ھای مردم در سال 
د با نتيجۀ سياست ھای اشتباه کّل سازمان ھای چپ ممکن بود؛ سازمان ھايی که می پنداشتند قادر به تشکيل يک جبھۀ واح

در : در نھايت، ھمين سازمان ھا بھای سنگين اشتباھات خود را پرداختند. روحانيون و به رھبری آيت هللا خمينی می باشند
طی يک دورۀ چھار ساله، با تشديد حم�ت وحشيانۀ حاکميّت به چپ، جمھوری اس�می با سوار شدن بر موج انق�ب 

  .ود را  تحکيم و تثبيت نمودکارگری و ضّد امپرياليستی ايران، موقعيّت خ

روحانيون ايران، برای رسيدن به اين ھدف، با سازماندھی اشغال سفارت آمريکا و بھره برداری ماھرانه از جنگ عراق، 
با وجود دفاع از تشکيل يک جبھۀ واحد با (، تمامی احزاب چپ ١٩٨٣سال . خود را در ردای ضّد امپرياليستی پوشاندند

. مبارز با گرايشات مختلف رفرميستی، ناسيوناليستی يا چپ انق�بی به قتل رسيدند ٣٠٠٠٠و قريب به ممنوع شدند ) خمينی

رژيمی که نه انق�بی، بلکه مولود درھم شکستن يک . تمامی اين ھا، مبادی پيدايش رژيم کنونی جمھوری اس�می است
  .انق�ب است

  آيا تقلّب انتخاباتی صورت گرفت؟

، تقلّبی صورت نگرفته است؛ اّما نمونه ھای زيادی وجود دارند که ٢٠٠٩ژوئيۀ  ١٣که در انتخابات برخی اّدعا می کنند 
برای شروع بايد گفت که ھر کانديدای شرکت در انتخابات، ناگزير می بايد به تأييد . خ�ف اين مّدعا را نشان می دھند

  .نفر، برسد ١٢شورای نگھبان، ھيئتی غير دموکراتيک متشّکل از 

محسن رضايی، کانديد اصولگرا که . ر مورد شيّادی در انتخابات، اجازه دھيد به ذکر يک نمونۀ به اثبات رسيده اشاره کنيمد
 ١٧٠تا  ٨٠نه فراخوان تجّمعی داده و نه در ھيچ يک از اعتراضاِت ھفتۀ گذشته شرکت داشته است، اّدعا کرد که در 

يعنی تعداد . سرشماری شدۀ واجد شرايط شرکت در انتخابات، بيشتر بوده استشھرستان، تعداد افراد رأی دھنده از جمعيّت 
در برخی موارد،  -در تمامی اين شھرستان ھا، احمدی نژاد با اکثريّت آرا! آرای اخذ شده بيش از واجدان شرايط بوده است

يون ھا نفر از مردم و مرگ ژوئيه، پس از يک ھفته تظاھرات با مشارکت ميل ٢١روز . پيروز شد - درصد آرا ٩٠يا  ٨٠
ژوئيه، شورای نگھبان مجبور گشت تا در مورد شکايات مطرح شده  ٢٠نفر در درگيری ھای روز شنبه  ١٢دست کم 

عبّاسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگھبان، در شبکۀ دّوم صدا و سيمای جمھوری اس�می ايران . توضيحاتی بدھد
)IRIB ( شھر، بيش از  ١٧٠تا  ٨٠رائه شده از سوی کانديداھايی که اّدعا می کنند در آمارھای ا"صحبت کرد و گفت که

او در ادامۀ توضيحات خود گفت " ! شھر است ٥٠اين آمار مربوط . افراد واجد شرايط رأی داده اند، درست نيست% ١٠٠



 

٩ ٩ 
چرا که برای مردم ھيچ  امری طبيعی است؛" درصد واجدين شرايط در انتخابات،  ١٠٠که اين مورد، يعنی شرکت بيش از 

" گونه منع قانونی جھت رأی دادن در شھر يا استان ھای ديگر، که اغلب در حال رفت و آمد به آن جا ھستند، وجود ندارد

که اين موضوع نمی توانسته تأثير " قريب به سه ميليون رأی است ]شھر٥٠آن [مجموع آرای "در آخر ھم اضافه کرد که 
.انتخابات گذاشته باشد چندانی روی نتايج نھايی

٢
  

  يک انق
بی؟: احمدی نژاد

، برای جلب حمايت توده ھای مردم به شعارھای ضّد امپرياليستی و ١٩٧٩احمدی نژاد، درست مانند روحانيون در سال 
اّما بگذاريد اجما)ً نگاھی به اوضاع و احوال واقعی مردم در طی دوران رياست . حامی مستضعفين رو آورده است

در ونزوئ�، انق�ب بوليواری به موجی از تشکيل اتحاديه ھای : ]و مقايسه ای با ونزوئ� داشته باشيم[ری او بيندازيم جمھو
پرزيدنت چاوز، کارگران را برای اشغال کارخانه ھای متروکه و . کارگری و مبارزات از سوی کارگران دامن زده است

در ايران اّما، کارگران از حّق تشّکل يا اعتصاب برخوردار نيستند و . است راه اندازی آن ھا تحت کنترل کارگری فراخوانده
مورد رانندگان اتوبوس در تھران را . چنان چه اين قوانين را زير پا بگذارند، با وحشيانه ترين سرکوب ھا مواجه خواھند شد

رکت واحد با اخراج ھای توده ای به آن ھا نفر از آنان برای تشکيل يک سنديکا اقدام کردند، ش ٣٠٠٠نگاه کنيد؛ ھنگامی که 
پاسخ داد و نيروی انتظامی به رھبران اتحاديه، من جمله اوسالو دبير کّل اتحاديه، يورش برد و آدمکشان نيروی انتظامی 

  .حتی قصد داشتند تا زبان اوسالو را قطع کنند

 ٢٠٠٧م به برگزاری مراسم اّول ماه مه در سال سنندج اقدا) تريد يونيونيست(ھنگامی که فّعالين اتحاديه ھای کارگری 

يازده تن از فّعالين کارگری سرشناس پيش از آزادی، به ھر يک . نمودند، پليس با يک سرکوب وحشيانه واکنش نشان داد
نفر از فّعالين کارگری، امسال اقدام به برگزاری مراسم  ٢٠٠٠زمانی که . ضربه ش�ق و پرداخت جريمه محکوم شدند ١٠
ھم (نفر از آنان را بازداشت نمود  ١٥٠ّول ماه مه در تھران نمودند، نيروی انتظامی با سرکوب گسترده وارد صحنه شد و ا

ميليون ھا کارگر ايرانی در انتظار پرداخت حقوق معّوقۀ چندين ) اکنون تعدادی از آنان ھم چنان در زندان به سر می برند
  .می کنند متشّکل شوند، با سرکوب وحشيانه از سوی پليس رو به رو می گردندماھۀ خود ھستند و درست ھنگامی که سعی 

در حالی که انق�ب بوليواری در ونزوئ�، روند خصوصی سازی شرکت ھای دولتی را متوقّف نموده و بسياری از شرکت 
ی دولتی، من جمله ھای خصوصی شده را مجّدداً ملّی کرده است، در ايران، احمدی نژاد روند خصوصی سازی شرکت ھا

مورد  ١٦٧(مخابرات، فو)د مبارکه اصفھان، پتروشيمی اصفھان، سيمان کردستان و بسياری ديگر را شتاب بخشيده است 
در فھرست ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مورد ديگر در خ�ل سال ھای  ٢٣٠و  ٢٠٠٨-٢٠٠٧خصوصی سازی در بين سال ھای 

صنايع پتروشيمی کشور، بزرگترين بانک ھا، صنايع نفت و شرکت ھايی که قرار است خصوصی شوند، نام بزرگترين 
  .گاز، بخش بيمه و غيره، به چشم می خورد

ھر چند دولت احمدی نژاد برای منحرف ساختن توده ھای مردم از مسائل داخلی کشور، به انتقاد از امپرياليسم آمريکا رو 
ايا)ت متحده توانست برای مداخلۀ . انتقاد می گيرند، نيست می آورد، اّما اين به معنای مبارزه با دشمنی که آن را به باد

نظامی در عراق روی موضع پاسيفيستی و منفع�نۀ دولت ايران و طبقۀ حاکم آن، که به تضعيف رژيم عراقی رقيب خود به 
از يک مبارزۀ دولت ايران به جای پشتيبانی . عنوان فرصتی برای تثبيت نيروی خود در منطقه نگاه می کردند، حساب کند

متحد انق�بی در کشور ھمسايه برای آزادی ملّی، نقشی اساسی در ايجاد شکاف و تقسيم کردن مبارزه به چند صف وجبھۀ 
  .مذھبی ايفا کرد

                                                           
٢

  :موجود است" نا نيوزايف"اظھارات عبّاسعلی کدخدايی در خصوص اعتراض کانديداھا در سايت  

http://www.ifnanews.com/vdcfimd1aw6dx.giw.html  



 

١٠ ١٠ 
ھزار نفر از فّعالين چپ  ٣٠، يعنی دوران قتل عام ١٩٨٠او در دھۀ . ، گزينۀ بھتر نيست"اص�ح طلب"موسوی، کانديدای 
کرده است که  بدون ضّديت با چارچوب ھای کلّی جمھوری " کشف"اّما حا) به ناگھان . کشور بود گرا، نخست وزير
٣وجود دارد؛" اص�حات"اس�می، نياز به 

يعنی يک سری اص�حات ظاھری از با) به طوری که ھمه چيز ھم چون گذشته  
اف بين احمدی نژاد و موسوی، شکاف مابين دو شک. باقی بماند و او و ھم قطارانش بتوانند در قدرت حضور داشته باشند

به منظور جلوگيری از انق�ب از پايين است و ديگری، " اص�حات از با)"يک جناح خواھان : جناح رژيم ارتجاعی است
  .برای جلوگيری از انق�ب از پايين" کنترل از با)"خواھان حفظ 

ای واقعی، جنبشی که در طول يک ھفتۀ گذشته رژيم را به  اگر چه شکاف در با)ی رژيم فضا را برای يک جنبش توده
چالش کشيده ، باز کرده است؛ اگر شّکی در مورد خصلت انق�بی و مردمی جنبش توده ھای ايران وجود دارد، بياييد به 

دی نژاد غير که در دورۀ احم(اکثريّت کارگران و اتحاديه ھای کارگری . موضع فّعالين طبقۀ کارگر در اين بين نگاه کنيم
پيش از انتخابات به درستی اع�م کردند که ھيچ يک از کانديد ھا نمايندۀ منافع کارگران نيستند و در نتيجه ) قانونی بوده اند

با اين وجود، ھم سنديکای شرکت واحد و ھم کارگران ايران . آن ھا از دادن رأی به ھيچ يک از طرفين حمايت نکردند
در شرايطی که با تظاھرات مردم در ھفتۀ گذشته رو به رو  -ساخت اتوموبيل در خاورميانه بزرگترين کارخانۀ -خودرو

اکنون، . شدند، حمايت خود را از جنبش اع�م داشتند و حتی ايران خودرو، در ھر شيفت، نيم ساعت وارد اعتصاب شد
م و برای آزادی ھای دموکراتيک فّعالين انق�بی در ايران مشغول بحث برای فراخوان يک اعتصاب عمومی عليه رژي

  .ھستند

. به وضوح ما، به عنوان افرادی انق�بی، می بايد مخالفت خود را با ھر گونه مداخلۀ امپرياليستی در ايران نشان دھيم

پرزيدنت چاوز، در چند سال گذشته به درستی در فروم ھای بين المللی از ايران در مقابل زورگويی ھای امپرياليسم به 
انق�ب بوليواری . اشتباه گرفتن انق�ب با ضّد انق�ب، اشتباھی مھلک خواھد بود. دگی ايا)ت متحده دفاع کرده استسرکر

بايد در جبھۀ مردم ، کارگران، جوانان و زنانی باشد که اکنون در خيابان ھای تھران و ساير شھرستان ھا حضور دارند و 
"کاراکاسو"

٤
"آوريل ١٣"يا  

٥
  .ژيم منفور و ضّد انق�بی جمھوری اس�می به پيش می برندخود را عليه ر 

                                                           
٣

  :ميرحسين موسوی خطاب به مردم ٥به عنوان يک نمونه نگاه کنيد به بيانيۀ شمارۀ  

http://www.mojahedin-enghelab.net/ShowItem.aspx?ID=1519&p=1 

٤
 Caracazo  ) ياsacudón ( در کاراکاس  ١٩٨٩فوريه  ٢٧نامی است که به تظاھرات و شورش ھای)پايتخت ونزوئ� (

نفر و عمدتاً به دست نيروھای امنيتی،  ٣٠٠٠تا  ٢٧٥و شھرھای اطراف آن اط�ق می شود؛ در جريان اين شورش ھا بين 
بازار "و به خصوص نتايج اجرای نسخه ھای  ١٩٨٠ريشۀ اين شورش ھا به بحران اقتصادی اوايل دھۀ . جان باختند

باز می ) ١٩٩٣-١٩٨٩(صندوق بين المللی پول به وسيلۀ پرزيدنت کارلوس پرز در دور دّوم رياست جمھوری او " آزادی
برنامه ھا، که شامل خصوصی سازی شرکت ھای دولتی، اص�حات مالياتی، کاھش سوبسيدھا و حذف  گشت؛ با اجرای اين

سرانجام در تاريخ . افزايش يافت% ٣٠و ھزينۀ حمل و نقل عمومی % ١٠٠نقش دولت در اقتصاد می گشت، قيمت بنزين 
برای . رھای اطراف گسترش يافت، اعتراضات از شھری در ايالت ميراندا آغاز گشت و به سرعت به شھ٩٨فوريه  ٢٧

  :اطّ�ع بيشتر از اين واقعه به مطلب زير مراجعه کنيد

http://www.handsoffvenezuela.org/anniversary_caracazo_london.htm 

٥
 April 13 :ساعت به طول  ٤٧آوريل ھمين سال آغاز شد و تنھا  ١١، که در تاريخ ٢٠٠٢ل ت�ش برای کودتای سا

طی اين کودتا، پرزيدنت ھوگو چاوز به طور غيرقانونی بازداشت و . انجاميد، نھايتاً نافرجام باقی ماند و به شکست انجاميد
پدرو کارمونا، رئيس . ع�م گشتمجمع ملّی و ديوان عالی ونزئ� منحل شد و ھم چنين قانون اساسی کشور نيز باطل ا

در کاراکاس، کودتا . ، به عنوان رئيس جمھور موقّت منصوب شد)(Fedecámarasسيون اتاق ھای بازرگانی ونزوئ� افدر



 

١١ ١١ 
ژوئيه، پرزيدنت چاوز باری ديگر به احمدی نژاد به مناسبت انتخاب مجّدد او به سمت رياست جمھوری تبريک  ١٨روز 

. ردصحبت به ميان آو"  ]ايران[ھمبستگی ونزوئ� در صورت حملۀ جھان سرمايه داری عليه مردم آن کشور "گفت و از 

جريان مارکسيستی انق�بی در ونزوئ� با اين موضع گيری مخالف است؛ ما مايليم تا در بحث پيرامون اظھارات فوق شرکت 
  .داشته باشيم

تصاوير سرکوب وحشيانۀ جوانان و کارگران ايران و ديدن اين موضوع که يک دانشجوی جوان يا يک کارگر فقط به 
ديۀ کارگری يا تظاھرات عليه دولت و کارفرمايان حبس می شود، خشم تمامی صرف سازماندھی اعتصاب، ايجاد اتحا

تعدادی روشنفکر ضّد انق�بی و رسانه ھای در خدمت . کارگران و جوانان سراسر دنيا را عليه دولت برانگيخته است
ن و يک رئيس جمھور ضّد سعی دارند تا ونزوئ� را با ايرا - و به شکلی سالوسانه و عوام فريبی -امپرياليسم، آگاھانه 

"اِل پائيس"نمونۀ آن، مقالۀ اخير روزنامۀ . امپرياليست و انق�بی ھم چون چاوز را با احمدی نژاد يکسان جلوه دھند
٦
 

"س�م پرزيدنت"اسپانياست که از آخرين برنامۀ چاوز در برنامۀ 
٧
  .نقل قول ھايی می آورد 

ن کارگران سراسر جھان سردرگمی ايجاد کنند، ھمدردی با و حمايت از با يک چنين مقايسه ای آن ھا می خواھند در ميا
  .انق�ب ونزوئ� را، به عنوان وجه اشتراک ميليون ھا نفر از مردم در سراسر جھان، تضعيف نمايند

ماھيّت رژيم دقيقاً به ھمين دليل است که کارگران و جوانان انق�بی ونزوئ� تنھا می توانند با آغاز بحث ھای جّدی پيرامون 
ايران، مطالعۀ تاريخ و وضعيّت فعلی آن، نشان دادن ھمبستگی ما با برادران و خواھران ايرانيمان در مبارزاتشان برای 
پيروزی از طريق يک اقدام توده ای و رسيدن به ھمان حقوقی که کارگران ونزوئ� امروز دارند، با  کارزاری که به راه 

عين حال ما می بايد ھم با سرکوب برادران و خواھرانمان به وسيلۀ دولت مبارزه و آن را محکوم در . افتاده است مقابله کنند
  .کنيم و ھم با عوام فريبی و مانورھای امپرياليسم

جريان مارکسيستی انق�بی ازجنبش انق�بی توده ھای مردم ايران عليه جمھوری اس�می و به خصوص جنبش کارگران 
اتيک و مطالبات اقتصادی خود حمايت می کند و در عين حال، در مقابل ھرگونه مداخلۀ ايران برای حقوق دموکر

  )١٣٨٨تيرماه  ١( ٢٠٠٩ژوئن  ٢٢ونزوئ�،                                                                        .امپرياليستی می ايستد

                                                                                                                                                                                           

بخش ھای کليدی ارتش و قسمت ھايی از جنبش ضّد چاوز، از بازگرداندن . منجر به شورش ھايی در حمايت از چاوز گشت
گارد رياست جمھوری حامی چاوز، کاخ رياست جمھوری ميرافلورس را بدون درگيری و . ندکارمونا امتناع ورزيد

آوريل، از محّل اسارت خود در  ١٣تيراندازی بازپس گرفت و در نتيجه دولت کارمونا سقوط کرد؛ چاوز در تاريخ 
تيب، چاوز مجّدداً به سمت رياست بدين تر. متنی نوشت و در آن اظھار کرد که او استعفا نداده است) Turiamo" (توريامو"

ونزوئ�، اشاره به ھمين واقعه دارد که در حقيقت يکی از نقاط مھم و حّساس تاريخ معاصر " آوريل ١٣. "جمھوری بازگشت
  :جھت اطّ�ع بيشتر به متن زير رجوع کنيد. ونزوئ� محسوب می گردد

http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Venezuelan_coup_d'état_attempt 

٦
 "El País) "ميليون نفر خواننده دارد؛ پس از  ٢.١نتشار در اسپانياست که قريب به يکی از روزنامه ھای کثير ا�) کشور

  :ميليون خواننده دّومين روزنامۀ بزرگ اين کشور محسوب می شود ١.٢٩با قريب به ) جھان" (El Mundo"آن، 

http://en.wikipedia.org/wiki/El_País 

٧
 Aló Presidente : صبح از ايستگاه ھای راديويی و تلويزيونی دولت پخش می شود  ١١برنامه ای که ھر يکشنبه ساعت

  :نگاه کنيد به. و چاوز، به عنوان ميزبان و مجری آن، راجع به مسائل روز صحبت می کند

http://en.wikipedia.org/wiki/Aló_Presidente 



 

١٢ ١٢ 
  نامۀ سرگشاده بهنامۀ سرگشاده به


  ھوگو چاوز رئيس جمھور ونزوئ
ھوگو چاوز رئيس جمھور ونزوئ

  رافائل چاوز فرياس، رئيس جمھوری بوليواری ونزوئ� ھوگو

  آقای رئيس جمھور،

  .ديروز ھفتمين باری است که شما برای م�قات رھبران دولت سرمايه داری ايران وارد اين ايران می شويد

نگام ھ ٢٠٠۴چنين در نوامبر پنجمين سفر شما و ھم ٢٠٠۶، ششمين سفر شما به ايران و در ژوئيۀ ٢٠٠٧در ژوئيۀ 
چھارمين ديدار رسمی شما از ايران، برخی از فعا)ن جنبش کارگری ايران به شما نامه ای فرستادند و در آن نگرانی ھای 

با سوء استفادۀ رژيم ايران از نام و محبوبيت شما در ميان توده ھای مردم آمريکای )تين و فعالين مترقی  هرابط درخود را 
در آن نامه تفاوت ھای بنيادين بين حکومت بوليواری با رژيم ايران ذکر . ھان ابراز داشتندو ضّد گلوباليزاسيون در سطح ج

اما شما ظاھراً توجھی به ندای کارگران و مردم تحت ستم ايران نکرديد و بار ديگر سران اين دولت ضّد کارگری را . شد
شما با اين سفر نشان داديد که در اتخاذ سياست . يدم�قات کرده و آن ھا را به آغوش کشيديد و قراردادھای نوين امضا کرد

  .دچار لغزش بنيادين شده ايد خارجی و ايجاد جبھۀ ضّد امپرياليستی

  آقای رئيس جمھور،

اگرچه . شما بايد توجه کنيد که وضعيت اقتصادی، اجتماعی و سياسی ونزوئ� و ايران در دو جھت مخالف ھم سير می کنند
بوده اند، اما، مابين شيوه ھای استفاده از اين درآمد ) و گاز(ی قابل م�حظه ای در درآمد نفت ھر دو کشور شاھد شکوفاي

مدارس و دانشگاه استفاده  در ونزوئ�، از اين درآمد برای ساختن بيمارستان ھا و. مضاعف، تفاوت ھای فاحشی وجود دارد
  .می شود؛ و در ايران برای پر کردن جيب عدۀ معدودی سرمايه دار

رو و درمان، آموزش و پرورش و از يک سو در ونزوئ�، ما شاھد ملی شدن ھر چه بيشتر شرکت ھا، امکانات رايگان دا
برای . غيره، و سياست اھدای حقوق و آزادی بيشتر در قانون اساسی، خصوصاً به کارگران و اقشار فقير جامعه بوده ايم

مھم تر از ھمه، سلب . کارگران اين گونه پيشرفت ھا به معنای کسب کنترل بيشتر آن ھا بر شيوۀ زندگی و کارشان بوده است
جنبش . ارخانه ھا و تشويق به کنترل و دخالت کارگری، ماھيت جنبش کارگری ونزوئ� را تغيير داده استمالکيت از ک

بوليواری و سياست ھای حکومت آن تغييرات عظيمی را در تعادل نيروھای طبقاتی ونزوئ� به نفع طبقۀ کارگر انجام داده 
کنفدراسيون «به عنوان بديلی در مقابل » ملی کارگران اتحاديۀ«حکومت ونزوئ� نه تنھا کارگران را به ساختن . است

تشويق کرده است، بلکه کارگران در اداره و مديريت کارخانجات و ساير شرکت ھا حضور و دخالت » کارگری ونزوئ�
ار کارخانۀ تعطيل شده را بيرون داده و به صاحبان آن ھا اخط ١١۴٩تمام جھان می داند که شما ليست اساسی . داشته اند

  »!آن ھا را تحت کنترل کارگری قرار دھيد و يا حکومت از شما سلب مالکيت خواھد کرد«: داديد

. اتحاديۀ کارگری محروم ھستند ھرگونهاما در ايران ع�وه بر نبود حقوق دموکراتيک اوليه، کارگران از داشتن حّق تشکيل 

آن چه آن ھا ! را ندارند» نفدراسيون کارگری ونزوئ�ک«امروز، کارگران ايران حتی حّق داشتن يک کنفدراسيون مانند 
  .ه کارگران شکل گرفته اندببرای حمله  وابسته به دولت است؛ که »شورای اس�می کار«و » خانۀ کارگر«دارند 

سرنگونی رژيم شاه، برای کارگران آزادی ھايی را دربر داشت که در برخی موارد حتی : اما در پيش چنين نبوده است
اما ھيئت حاکم اس�می موفق شد از طريق سرکوب، تمام دستاوردھای کارگران را از . کنترل بر توليد و توزيع نيز شدشامل 

اين رھبرانی که شما در آغوش می کشيد، با کشتن ھزاران کارگر، جنبش را نابود و چندين دھه به عقب . آن ھا بازپس گيرد
ارگری زرد طرفدار کارفرما که در دورۀ شاه قابل تحمل بود، غيرقانونی شده در جامعۀ ايران، حتی اتحاديه ھای ک. کشاندند



 

١٣ ١٣ 
نيز » کنفدراسيون کارگری ونزوئ�«حتی فدراسيون اتحاديه ھای کارگری ای مانند ! و ھم چنان غيرقانونی باقی مانده است

  !در ايران غير قانونی می باشد

 ١۵بين سنين (بوده و بيکاری در ميان جوانان  ١٠.٨۵) واقعی استکه پايين تر از ميزان (در ايران ميزان بيکاری رسمی 

در بسياری از موارد بيش از  - حتی وقتی کارگران شاغل ھستند، اغلب حقوقشان پرداخت نمی شود. است ٢٢.٣۵) ٢۴تا 
ر زندگی مواجه حتی آن ھايی که دستمزد خود را دريافت می کنند با مشقِت پرداخت مخارج نيازھای ابتدايی خود د .يک سال

د)ر در ماه  ۴٢٢برای نمونه، اجارۀ آپارتمان دواتاق خوابه . ھستند، زيرا که دستمزدشان کفاف زندگی عادی را نمی دھد
د)ر در ماه  ۶٠٠د)ر و حتی درآمد يک پزشک  ١٨٠د)ر، يک معلم  ١٢٠است، درحالی که درآمد يک کارمند عادی 

  .يت کشور زير خط فقر زندگی می کننددرصد جمع ٩٠جای تعجبی نيست که . است

  آقای رئيس جمھور،

آن ھا در حالت جنگ سرد با آمريکا . نيادينی با امپرياليسم آمريکا نداردداری ايران، ھيچ اخت�ف و تضاد بدولت سرمايه 
در حقيقت . می کنند قرار دارند و با دريافت امتيازات کافی، وارد معام�ت سياسی با آمريکا خواھند شد و پشت شما را خالی

و روی کار آوردن رژيم ھای دست  -تھاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراقداری ايران نقداً به آمريکا در  دولت سرمايه
دولت . کمک کرده است -تبادل تجاری امنيتی و معام�ت ديگربه وسيلۀ » لکیام«و » کرزای«نشانده ای مانند رژيم 

اين دولت علی . مشغول مذاکرۀ نزديک با دولت اوباما در مورد حّل مسائل افغانستان است سرمايه داری ايران ھم اکنون
گزينش . کا پيش می روداش، به سوی بازسازی پيوندھای سابق خود با ايا)ت متحدۀ آمري»ضّد امپرياليستی«رغم شعارھای 

ف تمام برخ�. به ويژه امپرياليسم آمريکا است، نشانگر چرخش نھايی رژيم برای حل اخت�فاتش با امپرياليسم، احمدی نژاد
دولت ايران می خواھد . ، رژيم آمادۀ حّل کليۀ اخت�فات موجود با آمريکا است»ستیيلامپريا ضدّ «ھا، و ژست ھای »دشمنی«

يتی بدون در کلمبيا ھزاران کارگر اتحاديه ای کشته شده تا شرکت ھای چندمل(از ايران، جامعه ای مثل کلمبيا بازسازی کند 
  ).ھيچ گونه مانعی بتوانند کارگران را استثمار کرده و منابع طبيعی کشور را به يغما برند

  آقای رئيس جمھور،

پيوند نزديک و مرتب شما با رھبران اين رژيم عاقبت باعث می شود که توده ھای مردم ايران به درس ھای بزرگ روند 
قلب و ذھن توده ھای مردم ايران و کشورھای نظير آن، بھترين راه حّل جای گرفتن در . انق�بی در ونزوئ� پشت کنند

نزديکی شما با دولت سرمايه داری ايران که دست . درازمّدت برای قطع کردن دست ھای واشنگتن بر آمريکای )تين است
ستی شما دچار انحراف المللی ضّد امپرياليھايش به خون ھزارھا کارگر و جوان آغشته است، نشان می دھد که سياست بين

. ضّد امپرياليستی را به فرجام برسانيد ۀشما با نزديکی به رژيم ھای ارتجاعی ھرگز نخواھيد توانست مبارز. اساسی است

  .تنھا اتحاد نمايندگان واقعی کارگران و زحمتکشان می تواند در مقابل امپرياليسم ايستادگی کند

  با احترام

  مازيار رازی

  کسيست ھای انق�بی ايرانخنگوی گرايش مارس

  ١٣٨٨فروردين  ١۴

  

  

  



 

١٤ ١٤ 
  چند نکتۀ کوتاه به بھانۀ سفر دانيل اورتگا به تھرانچند نکتۀ کوتاه به بھانۀ سفر دانيل اورتگا به تھران

سفرھای برخی از رھبران کشورھای آمريکای )تين به ايران و برقراری ارتباط گيری سياسی و اقتصادی آن ھا با دولت 
برای پاسخگويی و اتخاذ موضع صحيح در اين . ه استسرمايه داری ايران سؤا)تی را در ميان فعا)ن سياسی برانگيخت

، اشارات کوتاھی به )رھبر ساندنيست ھا و رئيس جمھور نيکاراگوئه(مورد ضروری است که به بھانۀ سفر اخير اورتگا 
  .اين موضوع بشود

را با ) دولت چاوز از جمله(بديھی است که ما به عنوان يک گرايش مارکسيست انق�بی ارتباط گيری نزديک ھيچ دولتی  -١
به اعتقاد ما يک دولت سوسياليستی انق�بی ھيچ گاه وارد مذاکرات . دولت سرکوبگری مانند دولت احمدی نژاد تأييد نمی کنيم

و معام�ت پشت پرده با يک دولت سرمايه داری سرکوبگر که مخالفان خود را به زندان روانه کرده و اکثر جامعه را 
  .شدمرعوب می کند، نخواھد 

برای افشای دولت سرکوبگر مستقر در ايران استفاده کرده و از فعا)ن سياسی و  یما در سطح بين المللی از ھر موقعيت -٢
  .مخالفان دولت که جسورانه در مقابل آن مقاومت کرده و ھزينۀ آن را پرداخت می کنند، حمايت می کنيم

اين ھا (ان ھمکاری و ھمسويی دارند در صحنۀ بين المللی افشا می کنيم ما تمامی نمايندگان دولت ھايی را که با دولت اير -٣
ما در اين ). و غيره کاسترو؛ چاوز؛ اورتگا: شامل کليۀ رؤسای جمھور و رھبرانی می شود که با ايران ھمکاری درند

دولت ايران مورد انتقاد  به علت ارتباطشان با) ھرچند محبوب و منتخب مردم آن کشورھا باشند(کشورھا بايد رھبرانشان را 
  .قاطعانه قرار دھيم

در عين حال بايد توجه کنيم که در کشورھای آمريکای )تين در دورۀ اخير موجی از مبارزات ضّد امپرياليستی با سمت  -۴
مقابل  از اين رو ما بايد در کنار مردم ستمديدۀ اين کشورھا در. و سوی اقدامات مترقی و ضّد سرمايه داری آغاز شده است

  ).صرف نظر از انحرافات و اشتباھات رھبرانشان(امپرياليزم نيز قرار گيريم 

اين رھبری ھم در . دانيل اورتگا از رھبران جنبش ساندينيستی بود که در انتخابات اخير گردش به راست کرده است -۵
ھوگو چاوز در ونزوئ� . بی افشا گرددسطح سياست ھای درونی و ھم بين المللی بايد بی رحمانه توسط مارکسيست ھای انق�

ما از اين اقدامات که . در حال انجام اقدامات ضّد سرمايه داری است) در وضعيت کنونی(تحت تأثير مطالبات کارگری 
اما سياست ھای بين المللی چاوز به ويژه ارتباط با دولت . مترادف با خواست توده ھای ونزوئ�يی است، حمايت می کنيم

  .محکوم می کنيم) به خصوص در ونزوئ�(اری ايران را در سطح بين المللی سرمايه د

  شورای دبيری ميليتانت

  ١٣٨۶تيرماه  ٢

  

  

  

  

  

  



 

١٥ ١٥ 

  سفر احمدی نژاد به ونزوئ
سفر احمدی نژاد به ونزوئ

ن سفر خود به ونزوئ� يران، اوليا» س جمھوريرئ«، محمود احمدی نژاد، )١٣٨٥ور يشھر ٢٦( ٢٠٠٦سپتامبر  ١٧امروز، 
ران و سه سفر محمد خاتمی به يس جمھور ونزوئ�، به ايھوگو چاوز، رئ ن به دنبال پنج سفر رسمیيا. دھد را انجام می
 .باشد کاراکاس می

د خودرو در ونزوئ�، امضا يست توافقنامه، از جمله قرارداد ساخت خط تولين سفر دو روزه بيرود که در طی ا انتظار می
استخراج نفت از سوی  ، آقای چاوز و احمدی نژاد)وريشھر ٢٧(ر سپتامب ١٨سپس در مراسمی در روز دوشنبه . شوند

، در »واريبول«الت ين به ايآنان ھمچن. را افتتاح خواھند کرد» نوکوياور« ۀدر نوار نفت رودخان» پتروپارس« شرکت دولتی
-رانیيمشترک ا دات شرکتين تراکتورھا از توليا. ل دھنديتراکتور تحو ،شرق ونزوئ�، خواھند رفت تا به کشاورزان

ون يليران صدھا ميداران ا هيم و سرمايتا به حال رژ. باشند افتتاح شد، می ٢٠٠٥ی، که از سوی خاتمی در مارس يونزوئ�
  .اند گذاری کرده هيد)ر در ونزوئ� سرما

ھای  از حکومتادی يک و تجاری با تعداد زيپلماتياز به روابط خوب ديم که ھر حکومتی نيکن که ما درک می نيبا وجود ا
جمھوری اس�می «حکومت چاوز با  »برادرانه«ک و يار نزديبس ۀان داشته باشد، ولی ما به رابطمتفاوتی در سراسر جھ

م ييک رژ ۀبه مثاب» جمھوری اس�می«م که اين رابطه بر اساس درک نادرستی از ين باوريما بر ا. ميشديداً انتقاد دار» رانيا
خواندن احمدی نژاد از سوی آقای چاوز است، به  »برادر«ن رابطه، که شامل يا. است» تسياليضد امپر«و » انق�بی«

ه ھای صنفی يبه خصوص مبارزات کارگران برای برای حقوق اتحاد -ای در ايران ھای توده ف جنبشيم و تضعيت رژيتقو
  .کمک می رساند -خود 

ران را يم ايت واقعی رژيم که ماھيخوان ی را فرا میيرگری ونزوئ�ن کايھا و فعال ستياليون، سوسيل ما تمامی انق�بين دليبه ا
  :ھای جھان است مين رژيکی از سرکوبگرتري» جمھوری اس�می«. واری افشا کننديھای جنبش بول ن تودهيدر ب

  ندگان واقعی خود را ندارند؛يه، حق اعتصاب و حق انتخاب نمايجاد اتحاديکارگران حق ا -

  دوم می باشند و دارای نصف حقوق قانونی مردان را دارند؛ ۀوندان درجشھر ۀزنان به مثاب -

  ات زندگی آنان دخالت می کند؛ين جزئيی باشند که در کوچکتريدئولوژی ای قرون وسطايجوانان مجبورند که تابع ا -

  ن حقوق خود محرومند؛يی تريت ھای ملی از ابتداياقل -

  .نتخابات آزاد ربوده شده استک و ايحقوق واقعی دموکرات ،تياز کل جمع -

کارگر،  ۀم طبقيت وخيران، به خصوص وضعياختناق در ا ۀلأم که مسين ھستيواری خواھان ايفعا)ن جنبش بول  ما از تمامی
ن يآنان ھمچن. واری خود مطرح کننديی بول»ون ھايسيم«و » محافل«ه ھای صنفی و جلسات يھای اتحاد را در حوزه

غ ين مورد تبلينه، در ايگر مقامات کابيجمله آقای چاوز و د ندگان محلی و ملی خود، منين نمايدر ب ست کوشش کنند کهيبا می
      .کنند

  .ابنديی خود دست يبرادران و خواھران ونزوئ� دستاوردھای مشابهِ  به د کهياری کنيرانی را يکارگران ا

  رانيست ھای انق�بی اياليسوس ۀياتحاد

  )١٣٨٥ور يشھر ٢٦( ٢٠٠٦سپتامبر  ١٧

  



 

١٦ ١٦ 
  س جمھور ونزوئ
س جمھور ونزوئ
ييسرگشاده به ھوگو چاوز رئسرگشاده به ھوگو چاوز رئ  ۀۀنامنام

 

 واری ونزوئ�يس جمھوری بوليس، رئايھوگو رافائل چاوز فر

  ز، يس جمھور عزيآقای رئ

ران، برخی از فعا)ن جنبش کارگری ايران به شما نامه ای يدار رسمی شما از اين ديھنگام چھارم ٢٠٠٤در نوامبر 

ران از نام و يم ايو در آن نگرانی ھای خود را در رابطه با سوء استفادۀ رژ) ديوست می آيکه کپی آن در پ(فرستادند 

ون در سطح جھان ابراز داشته و يزاسيلن مترقی و ضّد گلوباين و فعاليکای )تيان توده ھای مردم آمريمحبوبيت شما در م

 .له می خواھد چھرۀ مثبتی مانند وجھۀ شما برای خود بسازدين وسيران به ايم ايم که رژيان نموديب

بانی توده ای برخوردار بوده و می کوشد يواری را که از پشتين حکومت بوليادی بيعالی جناب، ما در آن نامه تفاوت ھای بن

نابود کردن جنبش توده ای  رد با رژيمی که به وسيلۀن ببيمسائل اقتصادی درازمدت ونزوئ� را از بلی از مشک�ت و يتا خ

، »ايس« ديکتاتوری شاه، عنصر دست نشاندۀه يه فقر و عليون ھا انسان را عليليجنبشی که م(د يون ھا انسان به قدرت رسيليم

  .برجسته کرديم ،)به حرکت درآورده بود

  ھای متضاد  دو حکومت با برنامه

ران در دو جھت ياسی ونزوئ� و ايت اقتصادی، اجتماعی و سيکه از نوشتن آن نامه می گذرد، وضع ماه ٢٠در ظرف 

خود بوده است، اما ) و گاز(ی قابل م�حظه در درآمد نفت اگر چه ھر دو کشور شاھد شکوفاي. تشرفت کرده اسيمخالف ھم پ

گر جلب توجه يش از ھر زمان دين دو حکومت وجود داشته، بيا پول اضافی به وسيلۀتفاده از اين ن راه ھای اسيتضادی که ب

  . قابل ھم قرار داشته استی و تقدمات سياسی دو کشور درست ماست ھای اقتصادی، برنامه ھای اجتماعيس: می کند

مان، آموزش و پرورش و گان دارو و دريشتر شرکت ھا، امکانات رايک طرف در ونزوئ�، ما شاھد ملی شدن ھر چه بياز 

برای . مير جامعه بوده ايشتر در قانون اساسی، خصوصاً به کارگران و اقشار فقياست اھدای حقوق و آزادی بيمانند آن، و س

مھم تر از . کارشان بوده استشتر به آن ھا بر روی طرز زندگی و يشرفت ھا به معنای دادن کنترل بين گونه پيکارگران ا

ت جنبش کارگری ياست جمھوری به کنترل و دخالت کارگری، ماھيق ريجات و تشومالکيت از کارخانھمۀ اين ھا، سلب 

ی فاسق و تبھکار، طرفدار کارفرما و »ون کارگری ونزوئ�يکنفدراس«ش بود که ين چندی پيھم. ر داده استييونزوئ� را تغ

  .ه ای شده استيون حاشين کنفدراسيوز اامر. ندگی کارگران ونزوئ� را در دست داشتيانحصار نما ،کيبوروکرات



 

١٧ ١٧ 
کارگر انجام  ھای طبقاتی ونزوئ� به نفع طبقۀرويمی را در تعادل نيرات عظيياست ھای حکومت آن تغيواری و سيجنبش بول

ون يکنفدراس«لی در مقابل يبه عنوان بد »ملی کارگران اتحاديۀ«حکومت ونزوئ� نه تنھا کارگران را به ساختن . داده است

ر شرکت ھا حضور و دخالت يت کارخانجات و سايريق کرده است، بلکه کارگران در اداره و مديتشو »رگری ونزوئ�کا

رون داده و به صاحبان آن يل شده را بيتعط کارخانۀ ١١٤٩جناب، ليست اسامی  تمام جھان می داند که شما عالی. داشته اند

 !ت خواھد کرديا حکومت از شما سلب مالکيد و ينآن ھا را تحت کنترل کارگری باز ک: ديھا اخطار داد

  

ت مردم يت اکثريی که بر روی وضعيلی از موارد ابتدايک در خيران، ع�وه بر کمبود حقوق دموکراتيگر در اياز طرف د

ن يا شهياما در گذشته ھم. کارگری محروم ھستند يۀاتحاد ھرگونهل يز از داشتن حق تشکير منفی داشته است، کارگران نيتأث

ی چند را دربر داشت که در برخی موارد حتی شامل کنترل يم شاه، برای کارگران آزادی ھايسرنگونی رژ: طور نبوده است

و  »انق�بی«تا با مانورھايی به رھبری جنبش  سپس اما ھيئت حاکم اس�می موفق شد. ع ھم بوديد و توزيبر روی تول

ين دھه به ن رھبری، با کشتن ھزاران کارگر، جنبش را نابود و چندياروحانيت به محض کسب . دستبرد زند »کاليراد«

رقانونی شده و يه ھای کارگری زرد طرفدار کارفرما که برای شاه قابل تحمل بود، غيم، حتی اتحادين رژيدر ا. عقب کشاند

ز در ين »ن کارگری ونزوئ�ويکنفدراس«ه ھای کارگری ای مانند يون اتحاديحتی فدراس! رقانونی باقی مانده استيھم چنان غ

  !رقانونی می باشديران غيا

ه ھای ياتحادل يحق تشک: دو حق تحمل کنند يار بد کاری را به علت نبودط بسيد فقر و شرايران بايامروز، کارگران ا

دی به متح ين است که آن ھا نمی توانند جبھۀن دو حق، نه تنھا به معنای اينداشتن ا. حق اعتصابخود و  کارگری مستقل

م مورد حمله قرار يان و اوباش رژيبلکه وقتی از طرف کارفرما ،ی و سطح زندگی خود، بسازنداع از حقوق ابتدايمنظور دف

که به  ،طبقاتی ندارند ۀآن ھا نه تنھا حق مبارز. باشند) ميی رژقضاي(ين د کام�ً متکی به رحم و شفقت مسئوليرند، بايمی گ

  ! وندخاطر آن محاکمه و مجازات می ش

ن يب(ان جوانان يکاری در ميبوده و ب ٨٥/١٠) زان واقعی استين تر از مييکه پا(کاری رسمی يزان بين امر، ميا يجۀدر نت

حتی وقتی کارگران شاغل ھم ھستند، اغلب حقوقشان پرداخت نمی ). ٢٠٠٥ز ييآمار پا(است  ٣٥/٢٢) سال ٢٤تا  ١٥ن يسن

پرداخت مخارج  افت می کنند با مشقتِ يی که دستمزد خود را دريحتی آن ھاک سال، يش از يلی از موارد بيدر خ -شود

آپارتمان دو اتاق خوابه  برای مثال، اجازۀ. ن کفاف نمی کندرا که دستمزدشايی خود در زندگی مواجه ھستند، زيازھای ابتداين



 

١٨ ١٨ 
ک يد)ر و حتی درآمد  ١٨٠ ک معلميد)ر، درآمد  ١٢٠ک کارمند عادی يد)ر در ماه است، در حالی که درآمد  ٤٢٢

  . ر خط فقر زندگی می کننديت کشور زيجمع% ٩٠ست که يجای تعجبی ن). ٢٠٠٥آمار سال (د)ر در ماه است  ٦٠٠پزشک 

  ميراه حل رژ: خصوصی سازی

دی ين که خصوصی سازی کليبا وجود ا. ن مشک�ت اقتصادی، خصوصی سازی استيم به تمام اياصلی رژ »جواب«

ن امر يل ايدل. اقتصاد کشور تحت تملک دولت است  %٧٠ر بوده است اما ھنوز ھم يچھارده سال اخ حکومت در ظرف

کنون، ين تابنابرا. ت ھای قانونی استيک، فساد و تبھکاری و محدوديپلماتي، انزوای دیتياسی و امنينداشتن ثبات س

ای بوده است که به »هيريادھای خيبن«و شاوندان قشر ممتاز جامعه ويخصوصی سازی به معنای فروختن شرکت ھا به خ

  .ن عناصر ثروتمند و قدرتمند اداره می شوديدست ھم

شرکت ھای بزرگ مانند بانک ھا و مؤسسات مالی،  يت و ادارۀد که مالکيقانون اساسی جمھوری اس�می می گو ٤٤ ۀماد

د با)لخص تحت کنترل يرتباطی می بای، شرکت ھای کشتی رانی، شبکه ھای برق رسانی و ايمايع اصلی، خطوط ھواپيصنا

ش ين بود که چند سال پين قانون شانه خالی کرد، ايت اياتی نفت از رعايم در مورد صنعت حيقی که رژيطر. حکوت باشد

ارد د)ر درآمد از صنعت نفت يليم ٤٠تا به امروز  »بازخريد«ق يبا دخالت خارجی از طر. اده کرديرا پ »بازخريد«طرح 

  . است به دست آمده

 ٤سال گذشته، تنھا  ٢٧ در طول کلّ . م استيه گذاری خارجی مستقيش خالی بوده است، سرمايدی ای که جايفاکتور کل

ت هللا علی يه آيژوئ ٣ل است که در روز ين دليبه ا). در فو)د و معدن(ه گذاری شده است يران سرمايارد د)ر در ايليم

سھام شرکت ھای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی % ٨٠، دستور فروش رانيخامنه ای رھبر اصلی جمھوری اس�می ا

  . صادر کرد

ه گذاری حکومت در اقتصاد کشور کاھش يافته و حدود دخالت و سرمايگسترش  »ھمکاری کننده«ن، بخش ھای يع�وه بر ا

  .قانون است ٤٤ مادۀشتر يدستور خامنه ای به منظور محدود کردن ھر چه ب. افتيخواھد 

ن شرکت ھا، يدن سودآوری ايم برای بھبود بخشيرژ غلب سودآور نبوده و راه حل عمدۀی که شرکت ھای دولتی اجايز آن ا

دوار است يم اميشتر با دستمزد کمتر است، مسلماً رژيکاری بيکارگران به ب ی کارگران و مجبورکردن باقی ماندۀکارسازيب

  .ی بسازدکايی و اروپاييم شرکت ھای آمريذاری مستقه گيران مقصدی جذاب برای سرمايق از اين طريکه به ا

  سمياليران و امپريم ايرژ

با نگاھی به پستی و بلندی ھای روابط . کا ندارديآمر سمياليادی با امپريچ اخت�ف و تضاد بنين حکومت ھيم که ايما معتقد

ران نقداً به يم ايقت رژيدر حق. می رود نده روابط به طرف عادی شدنيم که در ظرف چند سال آينيتھران و واشنگتن ما می ب

و » کرزای«م يم ھای دست نشانده ای مانند رژيو روی کار آوردن رژ -کا در تھاجم و اشغال نظامی افغانستان و عراق يآمر

ش، دارد به يرغم لحن و ژست ھایعل  مين رژيا. کمک کرده است -گريتی و معام�ت ديتبادل تجاری امن لۀيبه وس» لکیام«

  . ی می دھديکايه گذاری آمريتجارت و سرما ش می رود و اجازۀيکا پيآمر ۀا)ت متحديم با ايوندھای قديرف بازسازی پط

ران و چشم ينابودی اقتصاد ا کا قرار دارد مرحلۀيآمر ا)ت متحدۀين ارتباط حسنه با ايری که پشت سر ايمنطق اجتناب ناپذ

ران علناً خواھان حل يم ايرژ ٢٠٠٣ست که در ماه مه ين جای تعجبی نيبرابنا. اندازھای درازمدت پرمخاطره بوده است

کا يدر آن زمان در حالی که آمر. زم بوديران و تروريکا شد که شامل دستگاه ھای اتمی ايآمر مسياليمسائل موجودش با امپر

  ! گان بستيرا با دولت ر» نتراوران کيا«قرارداد معروف  ،ديمی نام »طان بزرگيش«را 

  د اختناقيزم و تجدياليرخش به طرف امپرچ



 

١٩ ١٩ 
زه کردن آن و شکستن يعنی خنثی کردن اخت�فات درونی و کانالي -ن گردديمم تأيرژ »ستيرفرم«ن که اھداف جناح يھم

کام�ً  »انتخابات«ق يگری را به نام محمود احمدی نژاد از طريفرد د ،قشر ممتاز حاکم - ک و تجاری دولتيپلماتيانزوای د

 ۀيآقای دکتر احمدی نژاد محکم کردن پا نۀيکاب فۀ عمدۀيوظ. است جمھوری رسانديبه مقام ر ک و تقلبی، اسماً يکراتردمويغ

است ھا راه را ين سيا. ھای اجتماعی است ديا و سوبسين و قطع مزايقوان  دنيش از خصوصی سازی، برچيم، پيف رژيضع

از که از جانب شرکت ھای يار مورد نيگذاری و تکنولوژی بس هيکا و سرمايزم آمرياليک تر با امپريبرای روابط نزد

  . ديم چند سالی می افزايات رژين است، آماده می سازد؛ و به حفظ حيمکايی قابل تأيآمر

جاد می کند، يزم اياليو طرفدار امپر یبرالياست ھای نئوليری را که سين که بتوان اعتراضات اجتماعی اجتناب ناپذيبرای ا

زمان بسته شدن نطفه اش به  ١٩٨٠ ل دھۀيھمان طوری که در اوا. از داردياجتماعی خود ن ۀيم به پايکرد، رژ کنترل و خفه

ارد د)ر داشت تا يليم ٣/١را با مبلغ  »رضا صندوق مھر«ر يم اقداماتی نظياست ھا رژين سيع�وه بر ا. از داشتيه نين پايا

ک ياز جامعه، برای سرکوب مبارزات ناشی از بروز مطالبات دموکراتن قشر يسپس ا. ديفزايبانی توده ای خود بيبر پشت

  . ت ھای ملی و از ھمه مھم تر کارگران مؤثرتر عمل می کنديزنان، جوانان، اقل

در » واريمون بوليس« ا از زمان پرده برداری از مجسمۀو شما او ر -که شھردار سابق تھران بود-نش احمدی نژاد يگز

بر . کا استيزم آمرياليژه امپريزم، به وياليم برای حل اخت�فاتش با امپريی رژانگر چرخش نھاينش -ديتخت می شناسيپا

آن ھا . کا استياخت�فات موجود با آمر ۀيحل کل م آمادۀي، رژ»ستیياليامپر ضدّ «، لحن و ژست ھای »دشمنی ھا«خ�ف تمام 

تی بدون يه ای کشته شده تا شرکت ھای چند مليان کارگر اتحادا ھزاريدر کلمب. ا بسازنديی مثل کلمبران، جاييمی خواھند از ا

  .عی کشور را بچاپنديچ گونه مانعی بتوانند کارگران را استثمار کرده و منابع طبيھ

  ه کارگرانيمشک
ت و بحران اقتصادی عل

آن جۀ يدر نت. مياخلی ھستاست ديبزرگ س کشورھا، ما شاھد فاجعۀک با اغلب يپلماتيران ھم زمان با بھتر شدن روابط ديدر ا

سال  ٣ا ي ٢م مبارزات کارگری در طول يگسترش عظ. ران به شکل توده ای رشد کرده استيجنبش ھای اجتماعی در ا

چ گونه ارگان يقت که کارگران ھين حقيط اقتصادی و اجتماعی است و ع�وه بر آن، ايشرا ندۀير، ناشی از نابودی فزاياخ

ن رفتن وضع اقتصادی و به ھمراه آن نداشتن حق دفاع از ياز ب. دگی کند، ندارنديات آن ھا رسرسمی و قانونی که به مطالب

زه تر يم را کوچک تر و دموراليه ھای رژيجه پايمردم، خصوصاً کارگران گشته و در نت تودۀافتن يخود، باعث جسارت 

  . کرده است

ران و عراق آغاز يد را به طور مخفی از زمان جنگ اخوه تشک�ت مستقل کارگری که مبارزۀ ش بود کيسال پ ٩ش از يب

 ١٩٩٧سرگشاده ای که در ماه مه ز خود را با نامۀ يجسارت آم آن ھا مبارزۀ. ت علنی نموديکرده بود، شروع به ابراز شکا

فتن کنترل آغاز نموده و شروع به بستن جاده ھا و اشغال کارخانجات کرده و خواھان گر ،خطاب به آقای خاتمی نوشته بودند

افت يبعضی از آن ھا مانند کارگران نساجی جامکو و شادان پور که صرفاً خواھان در. کارگری کارخانجات شدند

ه مانند کارگران ذوب مس يبق. ک گلوله قرار گرفته و کشته شدنديخود بودند، در جلوی مجلس مورد شل دستمزدھای معوقۀ

ن خشونت ھا، ما شاھد صدھا اعتصاب و يعلی رغم تمام ا. اعتراض کردنده اخراج ھا يعلرا يخاتون آباد، کشته شدند، ز

  .ن آن ھا مبارزات کارگران و رانندگان شرکت واحد بوده استيمھم تر. مياعتراض بوده ا

  مبارزات کارگران شرکت واحد برای ساختن سنديکای کارگری

. ک رانندگان و کارگران بوده انديت و تحرياذ ماه است که مرتب مشغول آزار و ١٦ت اس�می شرکت واحد يريم و مديرژ

را که در طول بحران  کارگری خود ۀيدند تا اتحادين کارگری شرکت واحد کوشيزمانی که فعال ٢٠٠٥در ماه مارس 

، سی صد تن ٢٠٠٥مه  ٩سپس در . ند، شرکت اقدام به اخراج آنان کرديممنوع شده بود، بازسازی نما ١٩٨٠ اقتصادی دھۀ

�ت و يم اس�می که به منظور سرکوب و خفه کردن تشکيدو ارگان رژ(کارگر و شورای اس�می کار  ن خانۀياز مأمور



 

٢٠ ٢٠ 
کارگران شرکت واحد  ۀياتحاد »ان گذاریيبن تۀيکم« به جلسۀ) ران به کار برده می شوده ھای کارگری واقعی کارگياتحاد

ه و پنجره ھای آن را شکسته، يانستند در ورودی به دفتر اتحادتی، آن ھا تويروھای امنيبا کمک ن. تھران و حومه حمله بردند

ر ھماھنگی دفتر اصلی يحسن صادقی، دب. نفر از آن ھا را کتک زدند ١٠اوراق و مدارک آن ھا را پاره کرده و حدود 

ن حمله را ين خشونت دست داشته و ايکارگر و شورای اس�می کار در ا گر از خانۀينفر د ٩شورای اس�می کار و )اقل 

در حالی که . دندکارگران شرکت واحد را ھدف قرار دا ۀيسالو رھبر اتحادژه منصور ايبه و برندگان، ورشي. رھبری کردند

. لو کردسادن زبان ايم سعی در بريرژ »رھبران کارگری«گر از يکی دي، گرفته بودسالو را از عقب صادقی دست ھای ا

ی که به او ر کردند، نه آن ھاييی دستگلو را برای بازجويدگی پزشکی، آن ھا اسايرسمارستان برای يسالو به بپس از بردن ا

  ! حمله کرده بودند

 ١٤روز ! ن المللی کار در ژنو شرکت کردنديشورای ب ن جلسۀيسوم و حمله کنندگان در نود ھمين ،نيچند ھفته بعد از ا

و  ران استيواقعی کارگران ا ندۀينمامی کرد ان که تظاھرگر از حمله کنندگيکی ديصادقی و  کنفرانس، ھمراهِ  ٢٠٠٥ژوئن 

ه تعداد يک شدن اواخر ماه ژوئيبا نزد! ران پرداختنديکارگران ا وضعيت د، به بررسیيناممی  »متخصص«خود را 

 ٣عمومی را در روز  ن جلسۀيته ای بودند که اولين ھا، رھبران و اعضای کميا ھمۀ. دينفر رس ١٧کارگران اخراجی به 

کارگر شرکت واحد در بحث ھا و انتخابات  ١٧٠٠٠از  نفر ٨٠٠٠ی يان گردھميدر ا. سازماندھی کرده بودند ٢٠٠٥ژوئن 

  .شرکت کردند

ن يا ن المللی، ھمۀيع، و سازمان ھای بير صناير کارگران شرکت واحد، کارگران ساياد سايجاً تحت فشار زيرم تديرژ

دسامبر آن  ٢٢ن تر تا ييه ای شرکت واحد در سطح پاين اتحاديت فعاليجود، آزار و اذن ويبا ا. ن را آزاد کرديرھبران و فعال

 ۀخته و پس از بازرسی خانيسالو راز افراد وزارت اط�عات به خانۀ آقای اصبح آن روز عده ای  ٦ساعت . افتيسال ادامه 

ن يان ايانزوا در م جاد حسّ ين کار را برای ايا. ر کردنديه را دستگيرھبری اتحاد تۀيشان و عده ای چند از اعضای کميا ،او

  .کار مشکلی می بود ،ن المللیيج بيد در اواخر دسامبر، بسي�ت عيرا که در دوران تعطيکارگران، انجام دادند، ز

 ٢٠٠٥دسامبر  ٢٥کارگر شرکت واحد روز  ٣٠٠٠. آنان را بترسانند انکه کارفرماي نددازه نداکارگران شرکت واحد اما اج

شان را پرداخت نکرده و ين بود که حساب بانکی آنان را بسته، حقوق ھاين کارگران ايم به ايپاسخ رژ. صاب کردنداعت

تھران برای زبان بازی استفاده کرده تا کارگران را از  ز از دکتر قاليباف، شھردار تازۀيشان پرونده سازی کند و نيبرا

خود داستان ھا گفت و اضافه کرد که پدرش کارگر  رانۀيساده و فق شتۀقاليباف برای کارگران از گذ. اعتصاب منصرف کند

  .با حل مشک�ت موجود کارگران ھمگی تو خالی در آمد  اما توان قول ھای او در رابطۀ. ستبوده ا

 کی آزادیياع�م کردند که دوباره دست به اعتصاب خواھند زد و از جمله مطالباتشان  هيژانو ٢٨کارگران سپس در روز 

م شب قبل از اعتصاب به خانه يتی رژيروھای امنين زمان، نيدر ا. بود شانه يت شناختن اتحاديگری به رسميلو و دآقای اسا

عده ای از (ی بردند يآنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و برای بازجو رگران حمله بردند، افراد خانوادۀن کايھای ا

  ).ی به سر بردنديچند روز در بازجو ن کارگران و فرزندانشان به مدتيھمسران ا

. ج نمودير گروه ھای ضربت خود را بسيشورش، لباس شخصی ھا و سا س ضدّ يس، پليم مأموران پليروز اعتصاب، رژ

نفر کارگر  ١٣٠٠تا  ٧٠٠ری يآن ھا سپس به دستگ. د تا رانندگان را به کار باز گردانديم با زور و ضرب و شتم کوشيرژ

آن ھا . بانی کنندگان اعتصاب رانندگان ھم بودنديان و پشتيادی از دانشجويرشدگان تعداد زيدستگ انيدر م. پرداختند

آن . ن اعتصاب کردندينفر در زندان او ٥٠٠ ،انين جريدر مقطعی از ا. کارگرانی را که مقاومت کرده بودند، زندانی کردند

  : لبات آن ھامطا. ه اعتصاب می کننديفور ٣ھا اع�م کردند که در روز جمعه 

  شرکت واحد  ر رھبران سنديکایيسانلو و ساآزادی ا -

  جمعیامضای قرارداد  -



 

٢١ ٢١ 
  ل سنديکايحق تشک -

  ط کاری بھتريدستمزد و شرا -

جنبش . اتی داشته استيت حيار اھميلی از کارگران شرکت واحد، بسين المللی در آزادی خيبانی جنبش بيھمبستگی و پشت

ه ھای کارگری و يل اتحاديروزی کارگران در شرکت واحد راه را برای حق تشکيار دارد و پقر  ران در برزخيکارگری ا

  .باز خواھد کرد ،ون ھا کارگريليط کار بھتر برای ميقی کارگری و دستمزدھا و شرايسازمان ھای حق

ران حتی يوز، کارگران اامر. ميکارگر ھست زوئ� شاھد جنبش ھای طرفدار طبقۀران، ما در ونيدر ا  منفی جوّ ن يبرخ�ف ا

آن چه آن ھا ! را ندارند »ون کارگری ونزوئ�يکنفدراس«ان مانند يون تبھکار و طرفدار کارفرمايک کنفدراسيحق داشتن 

  . گر شورای کار اس�می که برای حمله به کارگران شکل گرفته استيکارگر است و د کی خانۀيدارند 

  ديکند بيا]تی که از مھماندار خود می توانؤس

ق ھای شما را ياست خارجی و تشويشرفت ھای دولت شما را در مورد سيس جمھور محترم، اگر چه ما پيجناب آقای رئ

خود نسبت به کارگران ونزوئ� و فۀيد به عنوان وظيم، اما باير می کنيچپی و جنبش ھای اجتماعی تقد ینسبت به حکومت ھا

ن امکان برای ياز نظر ما ا. مياست خارجی شما بکنيال در رابطه با سک سؤيران، يب نسبت به کارگران اين ترتيبه ھم

ن که از رژيم آن يتجاری برقرار کند، بدون ا ک و رابطۀيک نزديپلماتيد ران رابطۀيدولت ونزوئ� وجود دارد که با دولت ا

ران يم اياست ھای رژيرش سين ھا مھم تر، پذياز ھمه ا. است داخلی مطرح می گردديژه وقتی سيبه و - دياسی نمايت سيحما

  .است که در تضاد کامل قرار دارد

د در يس جمھور می بايژه دفتر رئيم که دولت شما و به ويس جمھور محترم، بر اساس نقاط با)، ما معتقديجناب آقای رئ

ل ھای ما از يه تحلم، بين رژينگرانی ما در رابطه با روابط شما با ا. ن دولت بخصوص، محتاطانه عمل کنديروابط خود با ا

ران شخصی در يت ھای ملی ايوقتی کارگران، جوانان، زنان و اقل. ران و ونزوئ� بر می گردديمنافع درازمدت مردم ا

د، يم دارين رژير اعضای قشر ممتاز ايکی با افرادی مثل احمدی نژاد و ساين روابط نزدين چنينند که ايت شما را می بيموقع

ن رفتن يآرزوھای آن ھا برای آزادی و از ب شما و ردّ  لۀيم به وسيرش رژين امر را پذيآن ھا ا. ودده می شيتوھمات شان برچ

  .ننديسطح زندگی خود می ب

م يا کسی را استثمار کنيم گول خورده و يما نمی خواھ«: ديگزارش آمده که شما گفته ا »)روس«ر شما به يدر طول سفر اخ

حا) آن ھا ھر جا که می خواھند باشند، در . ميه داران باشي�ی منافع سرمايو نه در پی استد از منافع افراد دفاع کرده يما با

سال است که گول خورده و استثمار شده  ٢٧ران يکارگران ا ،س جمھور محترميجناب آقای رئ ».نيکای )تياروپا، در آمر

. وند دارد، گول خورده و استثمار شده انديبازار پ ه داران سنتی که با مساجد ويدی از سرمايباند جد لۀيآن ھا به وس. اند

ه داران و حکومت آنان که کام�ً مسلح است، دفاع يکارگران سعی می کنند که از زندگی و زنده بودن خود در مقابل سرما

است محترم يرم که شما، يدواريما ام. ن مبارزات ھستنديعی آن ھا در اير ونزوئ� متحدان طبيکارگران و توده ھای فق. کنند

گری يشمار ديران خودرو و تعداد بيشرکت واحد، ا موده و از مھماندار خود دربارۀران دفاع نياز منافع کارگران ونزوئ� و ا

ه ھای کارگری مستقل، حق يل اتحاديک مانند حق اعتصاب، حق تشکين حقوق دموکراتيی ترو نبود ابتداي از مبارزات

  .دين ھا سؤال نماييا قی و ماننديندگان حقيانتخاب نما

  :ديين مسائل را با مھماندار خود مطرح نمايم که لطفاً ايجه از شما می خواھيما در نت

ش از ھفت ماه است که در زندان به سر می برد و اغلب ھم زندان يچرا منصور اسالو رھبر کارگران شرکت واحد، ب -

  انفرادی است؟



 

٢٢ ٢٢ 
کارگران شرکت واحد حمله کرده و به حقوق رھبران آن  ۀيار به دفتر اتحادکارگر و شورای اس�می ک ن خانۀيچرا فعال -

  تجاوز نموده اند؟

  لوی ما را ببرند؟ساچرا آن ھا سعی کردند، زبان آقای ا -

  ش آمده، ندارد؟يآن ھا پ جۀ حملۀيازش را که در نتيسالو حق داشتن درمان پزشکی مورد نچرا آقای ا -

ر ير کار رفته بودند، دستگيدن معاون وزيتن از رھبران کارگران شرکت واحد که برای د ٣ش که ين چند روز پيچرا ھم -

  شدند؟

  چرا کارگران ھر روز به علت نبود وسايل ايمنی جان خود را از دست می دھند؟ -

  چرا کارگران ايران خود رو برای درخواست پاداش عيد اخراج می گردند؟ -

ستی گفت که وقتی با رھبران ياليای امپريتانيسابق بر ر امور خارجۀيوز »تراجک اس«س جمھور محترم، حتی يآقای رئ

ن گونه يجه ما از رھبری مانند شما که ايدر نت. حقوق بشر را با آن ھا مطرح کرد ألۀران در تھران م�قات نمود مسيم ايرژ

  .ميا توقع دارن ھيش از ايون اقدام کرده، بيزاسيستی و ضد گلوبالياليامپر جنبش ضدّ  نۀيدر زم 

ران به درس ھای بزرگ روند ين می شود که توده ھای مردم ايم عاقبت باعث اين رژيکی مرتب شما به رھبران اينزد

حل  ن راهير آن، بھتريران و کشورھای نظيجای گرفتن در قلب و ذھن توده ھای مردم ا. انق�بی در ونزوئ� پشت کنند

علی رغم برخی شباھت ھا و اخت�فات کنونی . ن استيکای )تيواشنگتن بر آمر درازمدت برای قطع کردن پنجۀ خفه کنندۀ

جه ما يدر نت. واری ونزوئ� تفاوت داردياد با جمھوری بوليمی است که از بنيران رژيزم، جمھوری اس�می اياليبا امپر

اء خواھد کرد، رد کرده و در کنار ران را که احمدی نژاد به شما اھدياول جمھوری اس�می ا ۀم که شما مدال درجيدواريام

  .ديستيران بايکارگران ا

  با احترام 

  رانيست ھای انق�بی اياليسوس ۀياتحاد

  )١٣٨٥مرداد  ٦(٢٠٠٦ه يژوئ ٢٨

 توسط سارا قاضی  متن انگليسیترجمه از 

  


