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 ما و انتخابات مجلس خبرگان واليت فقيه  

 3ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 4نگاهي به رويدادهاي هفته            در ص 
پيام هاي  احزاب كارگري و كمونيستي به 

 7مناسبت سالگرد حزب                     در ص 

 سركوب و نيرنگ براي دستبرد به حقوق كارگران

باالخره پس از هفته ها مانور سياسي و               
تنش ميان گروه هاي مختلف رژيم فرصت   
نام نويسي براي شركت در انتخابات               
مجلس خبرگان به پايان رسيد و كارزار            
انتخاباتي اين مجلس به شكل رسمي آغاز         

پورمحمدي، وزير كشور رژيم، در          . شد
مصاحبه مطبوعاتي يي  اعالم كرد كه بر            
اساس آخرين گزارش ها شمار ثبت نام            
كنندگان براي شركت در انتخابات مجلس   

نفر رسيده است كه بيشتر        495خبرگان به   
بر اساس  . از برآوردهاي اوليه رژيم است       

همين گزارش ها در ميان ثبت نام شده              
علي مشكيني، صادق الريجاني،        اسامي   

محمود هاشمي شاهرودي، مرتضي              
مقتدايي، ابراهيم رييسي، علي فالحيان،         
احمد جنتي، سيد رضا تقوي، محسن قمي،  
محمد يزدي، احمد خاتمي، غالمرضا            
مصباحي مقدم، محمدتقي مصباح يزدي،       
علي خزعلي، محمد علي تسخيري، حسن        

به چشم مي        روحاني و هادي خامنه اي        
نگاهي به برخوردهاي مطبوعاتي         . خورد

هفته هاي اخير نشانگر اين واقعيت است           
كه عرصه انتخابات مجلس خبرگان معركه       
تنش هاي تند جناح هاي مختلف و                 
خصوصاً تالش جناح ذوب در واليت             
براي كنترل كامل و بي چون چراي اين            

تاج زاده، عضو رهبري جبهه     . مجلس است 
مشاركت در ارزيابي انتخابات پيش رو از          

هنوز نسبت به برگزاري          ”: جمله گفت   
: وي اضافه كرد “ انتخابات آزاد نااميد نيستيم

  اگر موفق به انجام اين كار نشديم، مي             ”
هفتم شركت      توانيم مثل انتخابات مجلس     

ما آن موقع شركت نكرديم و اسم           . نكنيم
كودتاي “  آن انتخابات را گذاشتيم          

اگر هم در جريان انتخابات             . “پارلماني
گرفت   جمهوري دولتي شكل مي         رياست

كه حاصل چنان انتخاباتي بود، اسم دولت          
مانند دولت   “ دولت كودتا  “گذاشتيم را مي  

زاهدي كه پس از دولت دكتر مصدق               
زاده برگزاري      تاج    “  . شكل گرفت   

انتخاباتي بسته در انتخابات خبرگان و             ”
انتخابات نسبتا آزادتر را در انتخابات شوراها   

 “ .متحمل دانست
سالمتي، دبيركل مجاهدين انقالب اسالمي      
نيز ضمن تأكيد بر شركت فعال و جدي اين   
سازمان در انتخابات مجلس خبرگان               
همچنين از نامزدي هاشمي رفسنجاني در          
انتخابات مجلس خبرگان استقبال كرد و            

ما وي را در جبهه اصالحات                ”: گفت
هاشمي رفسنجاني در فهرست        . دانيم   مي

انتخاباتي مجمعين نيز قرار دارد و لذا از              
سوي تمامي گروه هاي اصالح طلب نيز            

 “ .حمايت خواهد شد
در همين حال مسعود سپهر، عضو شوراي           
مركزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي        

 6ادامه در صفحه   

اجتماعي، كـه افـزايـش        -با تشديد بحران اقتصادي
سرسام آور قيمت كاالهاي اساسي و ركود و تعطيلي 
واحدهاي توليدي كردار روشن آن مـحـسـوب مـي       
شود، جنبش اعتراضي زحمتكشان مـيـهـن مـا در           

بـرخـورد   .  ابعادي گسترده در حال اوج گيـري اسـت    
خشن و سركوب شديد كارگران در هفته هاي اخـيـر   
نشان مي دهد دولت بر گمارده ولي فقيه در برخـورد  
با خواست هاي به حق و بـديـهـي كـارگـران و              
زحمتكشان از دو شيوه پيروي مي كند، سـركـوب و     

 !خفقان و به موازات آن فريب و نيرنگ
به دنبال طرح اليحه اصالح قانون كـار از سـوي         
وزارت كار، در هفته هاي اخير برنامـه تصـاحـب و        
انحالل تدريجي سازمان تاميـن اجـتـمـاعـي ايـن           
دستاورد تاريخي كارگران و زحمتكشـان ايـران در       

برنامه .  دستور كار رژيم واليت فقيه قرار گرفته است

وزارت كار و ديگر نهادهاي رژيم در خصوص ايـن    
دو مساله از اهميت جدي در زندگي و امنيت شغلـي  
زحمتكشان برخوردار است و به همين دليل بايد بـا    
دقت و هوشياري با آن برخورد كرد در ارتـبـاط بـا      
اصالح قانون كار، ما شاهد ترفند هاي مـتـعـدد از        
سوي مرتجعان حاكم هستيم، از جمله برنـامـه بـه      
اصطالح اشتغال زايي به گزارش خبرگزاري ايسـنـا،   

شهريور ماه امسال، محمـد جـهـرمـي        25به تاريخ 
وزير كار دولت احمدي نژاد در جريان گردهـمـايـي    
مشترك وزارت كار و سازمان تامين اجتـمـاعـي در      

هـزار طـرح        290بيش از ”: شهر مشهد اعالم كرد
اشتغال زايي از طريق طرح هاي اشتغال زا و كـار      
آفريني به بانك ها ارايه شـده و رونـد پـرداخـت           
تسهيالت اشتغال زايي از سوي دولت آغاز گـرديـده   

 2ادامه در صفحه  

اصالح ساختار اقتصادي يا خدمت به 
 كالن سرمايه داران

همزمان با تشديد گراني و سياست هـاي دولـت       
احمدي نژاد براي به اصطالح مهار آن، اقـتـصـاد      
كشور با چالش هاي نوين و جدي روبرو گـرديـده     

يكي از مهمترين مسايل در ايـن خصـوص     .  است
كاهش بهاي نفت و افزايش هزينه هاي فعـالـيـت    

چندي پـيـش     .  دولت و نهادها وابسته به آن است
گزارشي از سوي مركز پژوهش هاي مجلس هفتم 
انتشار يافت كه در آن خاطر نشان شده بـود كـه       
بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مـوسـسـات    
انتفاعي در سال جاري در مقايسه با سال گـذشـتـه    

ايـن  .  درصد رشد پـيـدا كـرده اسـت         28بيش از 
افزايش به طور عمده از حسـاب ذخـيـره ارزي            
برداشت مي شود و دولت احمدي نـژاد در ايـن         
زمينه چنان با شتاب اقدام مي كند كه حتي برخـي  
نمايندگان مجلس با انتقاد شديد از اين سياست ياد 
آوري كرده اند، اينك موجودي حسـاب صـنـدوق      

در اين زمينه چنـدي  !  ذخيره ارزي منفي شده است
“ اقتصاد ايران در گام نهم” پيش همايشي با عنوان 

برگزار شد كه عمده موضوعات مطرح شـده درآن      



و اعتبارات مناسب در سال جاري به منظور حمايت از كـارگـران در زمـان        
در مجـمـوع   .  بيكاري و در جهت اشتغال مجدد آنها در نظر گرفته شده است

هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكـاري كـمـك كـرده          2دولت حدود 
 14در اين زمينه پيش بيني شده است، تسهيالت بانكـي بـا نـرخ          “ .است

ميليون تومان در اختيار مقرري بگيران بيمه بيكاري بـه   10درصد حداكثر تا 
درصد اين نرخ سود از طـريـق      10منظور اشتغال زايي مجدد قرار گيرد كه 

درصد نيز بر عـهـده مـقـرري        4سازمان تامين اجتماعي تامين خواهد شد و
به دنبال اين موضع گيري، رييس سازمان كار و آموزش فني و   . “بگير است

كميته اشتغال مجدد مـقـرري     ”:  حرفه اي استان قزوين خاطر نشان ساخت
بگيران سازمان تامين اجتماعي تشكيل شده است، اين كـمـيـتـه مـوضـوع         
تفاهم نامه وزارت كار، سازمان تامين اجتماعـي و بـانـك رفـاه اسـت و                
تسهيالت پرداختي از سوي اين كميته براي اشـتـغـال دو بـاره دريـافـت             

ميليوني براي تجهيز و تقويت توان  10تا  5وام . كنندگان بيمه بيكاري است
 3واحدهاي مشكل دار و يا در حال توسعه پيش بيني شده است، سقف وام   

كارگر را    100ميليارد تومان است و فقط به واحدهايي پرداخت مي شود كه 
 “.استخدام كنند

اين برنامه يا بهتر گفته باشيم، ترفند فريب كارانه زماني مطرح مي شود كه، 
با اجراي سياست هاي وزارت كار دولت احمدي نژاد موج گسترده بـيـكـاري    

درايـن خصـوص بـه        .  امنيت شغلي ميليون ها زحمتكش را تهديد مي كند
گزارش خبرگزاري كار ايران ايلنا، يكي از مسئوالن خانه كارگر وابستـه بـه     
رژيم واليت فقيه رسما اعتراف كرده است كه فقط در استان تهران به دليـل  
بحران و ركود درواحدهاي توليدي و واردات بي رويه كـاالهـاي خـارجـي       

هزار كارگر بيـكـار شـده       10صدها كارگاه توليدي كوچك تعطيل و بيش از 
هزار كارگاه توليدي كوچك در    100مطابق برآوردهاي موجود در حدود . اند

سطح استان تهران فعاليت مي كنند كه اكنون بيش از نيمي از آنها در حالت 
 .ركود هستند

بر خالف ادعاي وزير كار درباره اشتغال زايي و كمك به كارگـران بـيـكـار       
شده، قوانين و لوايح ارايه شده از سوي وزارت كار تنها در خـدمـت كـالن        
سرمايه داران قرار مي گيرد و موجب بيكاري و پايمال شدن امنيت شـغـلـي    

همانگونه كه قبال نيز به دفعات حـزب مـا اشـاره كـرده،             .  كارگران است
اصالحيه قانون كار به اخراج كارگران جامه قانوني پوشانده و به اين دلـيـل     
ادعاي اشتغال زايي مجدد آنهم در گرما گرم دفاع از اصالحيه قـانـون كـار      
توسط محمد جهرمي و معاونان و مشاوران او جز نيرنگ تبـلـيـغـاتـي نـام         

مطابق اصالحيه قانون كار، كارفرمايان بدون .  ديگري نمي تواند داشته باشد
. كوچكترين مشكلي بر پايه ميل و اراده خود كارگران را اخراج مـي كـنـنـد      

و تبصره هـاي     27اصالحيه قانون كار كه مهمترين مبحث آن اصالح ماده 
 1337قانون كار مصوب سال    33آن است، موجب مي گردد بار ديگر ماده 

مرداد برآن حك شده بود، احياء شـده و     28كه مهر و نشان كودتاي ننگين 
طبـقـه   .  بار ديگر تحت عناوين نوين ناظر بر روابط كارگر و سرمايه دار باشد

كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما عليه اين ماده ضد كارگري در قانون كـار  
رژيم منفور سلطنتي ساليان دراز مبارزه كردند و يكي از خواسته هاي مـبـرم   

اينك ارتجـاع ضـمـن      . جنبش سنديكايي پس از انقالب حذف اين ماده بود
سركوب خشن زحمتكشان با فريب و نيرنگ و زير نام اشتغال زايي مجدد و   

 !در چارچوب اصالحيه قانون كار، اين ماده را دوباره احياء و اجرايي مي كند
اجتماعي رژيم كـه بـر         -بايد تاكيد كنيم، با توجه به سمت گيري اقتصادي

پايه فرامين صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار دارد، مـطـابـق بـا       
كه دولت احـمـدي     )  بخوان اخراج زحمتكشان( برنامه تعديل نيروي انساني 

. نژاد مبلغ و مجري آن است، امكان جذب مجدد اخراج شدگان وجود نـدارد 
: در اين باره حتي كارشناسان وابسته به رژيم با صراحت اعتراف مي كـنـنـد   

كالبد شكافي منطقي اقتصاد كشور نشان دهنده فقر مـديـريـت، فـقـدان          ”
شايسته ساالر حاكميت روابط گروهي و ايجاد باندهاي ناسالم در فـرآيـنـد        

.  حاكميت اقتصادي در جهت تخريب يك بازار كار آمد مـي بـاشـد      . . . . بـه  .
طوريكه آمارهاي رسمي كشور و آمارهاي بين المللي حكايت از گسـتـرش       

) كارگران بيكار شـده ( در چنين شرايطي امكانات جذب مجدد .  خط فقر دارد
حتي به نرخ كمتر وجود ندارد و اين به معني سقوط نيروي انساني و نابودي 

 .“كرامت انساني است

اين تحليل گر اقتصادي خبرگزاري كار و كارشناس حزب اسالمـي كـار و       
خانه كارگر سپس هشدار مي دهد، با اين روش ها، اعتراضات كـارگـري از     

عالوه بر اصالحيه قانون كار و   !  كنترل خارج شده و نظام صدمه خواهد ديد
البته به موازات آن و به عنوان حلقه ديگري از سياست ضد كارگري رژيـم    
واليت فقيه، سازمان تامين اجتماعي در آستانه نابودي و تصاحب بـوسـيلـه      

دولتي كه ميلياردها تومان به صندوق اين سـازمـان   .  دولت قرار گرفته است
به دنبال تغيير وزير رفاه دولت احـمـدي   .  متعلق به زحمتكشان بدهكار است

نژاد، طرح ادغام وزارت رفاه با وزارت بهداشت و درمان به مجلس هـفـتـم      
بر اساس ماده واحده طرح ادغام وزارتخانه هاي رفاه و بهداشت .  ارايه گرديد

با ادغام اين دو وزارت يك وزارتخانه جديد تشكيل خواهد شد همـچـنـيـن     
براساس تبصره اين ماده واحده فعاليت هاي اقتصادي حوزه بهداشت و بيمـه  
و سالمت سازمان تامين اجتماعي به صورت مستقل و زير نـظـر ريـاسـت       

 .جمهوري اداره خواهد شد
طبقه كارگر و معدود تشكل هاي مستقل صنفي آن بالفاصله به اين طـرح    
واكنش نشان داده و خواستار جلو گيري از نابودي سازمان تامين اجتماعي و 

يكي از نـمـايـنـدگـان        .  ثروت آن كه متعلق به كارگران كشور است، شدند
: مهرماه به خبرگزاري ايسنا يـادآوري كـرد       9انجمن هاي صنفي در تاريخ 

شركت هاي وابسته به تامين اجتماعي در ازاي بدهي هاي دولت به ايـن    ” 
سازمان واگذار شده و بنابراين دولت حق ندارد اختيار اين واحدها را بـدسـت   
گيرد، تمامي سود فعاليت هاي اقتصادي شركت هاي وابسته بـه تـامـيـن         
اجتماعي بايد صرف پايداري صندوق اين سازمان و ارايه خدمات به بـيـمـه    

پيش از اين نيز كميته دفاع از انجمن هاي صنفي كـارگـري     “  .شدگان شود
ايران كه شامل تعدادي از انجمن هاي صنفي كارگران و زحمتكشان اسـت  
به مناسبت بر پايي همايش سراسري انجمن هاي صنفي و تشـكـل هـاي      
كارگري كشور بيانيه اي صادر و درآن به مساله سازمان تامين اجـتـمـاعـي       

در بخشي از بيانيه فوق كه خبرگزاري ايسنا در اواخر شهريور ماه .  اشاره كرد
امور مربوط به موسسات دولـتـي و غـيـر         ” : آن را منتشر ساخت آمده است

دولتي بايد از طريق تعاوني هاي آزاد كارگري به كارگران واگذار شـود، مـا     
خواهان رعايت سهم انجمن ها از مجموعه نمايندگي كارگـران كشـور در       
شوراي عالي كار، شوراي عالي تامين اجتماعي و ديگر مجامع مـرتـبـط بـا       
حقوق كارگران هستيم، همچنين خواستار به رسمـيـت شـنـاخـتـه شـدن            
هماهنگي ما بين واحدهاي بازرسي سازمان تامين اجتماعي با تشكل هـاي    

 “.كارگري براي حفظ وصيانت حقوق نيروي كار مي باشيم
در همين رابطه، رييس كانون انجمن هاي صنفي كارگران نانواي كشور بـه  

الحاق بخش درمان تامين ” :   مهر ماه، اعالم كرد 9خبرگزاري كار، به تاريخ 
اجتماعي به وزارت بهداشت توجيه علمي و منطقي ندارد، حاكميت دولت در 
تامين اجتماعي مورد پذيرش صاحبان اصلي اين سازمان يعـنـي كـارگـران       
نيست، نمي دانم چه موضوعي در ميان است كه گاهي ادغام سازمان تامين 
اجتماعي در وزارت كار و گاهي تفكيك بخش هاي مختلف و اثرگذار آن را   

بنابر آمار ارايه شده كه در جريان همايش تامين اجتماعـي  “  .مطرح مي كنند
مطابق برنامه هاي سوم و چهـارم  ” :  بازگو گرديد)  كارفرمايان(و كار آفرينان 

ميليارد تومان از كل بدهي هـاي     1500توسعه پيش بيني شده است دولت 
به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند، ولـي نـمـي       1385خود را در سال 

 “ .توانيم آن را وصول كنيم
فشار دولت ارتجاع با پشتوانه حمايت مجلس هفتم بلعيدن سازمان تـامـيـن    

ميلياردها تومان بدهي است كه فقط بـراي سـال     “  حل قانوني”اجتماعي و 
وضعيت براي كـارگـران و       : كوتاه سخن. ميليارد تومان است 1500كنوني 

. زحمتكشان در حال حاضر به داليل مختلف بسيار وخيم و بحرانـي اسـت    
زحمتكشان ميهن ما، شاهد يك يورش همه جانبه از سوي سرمـايـه داري     
. دالل و انگلي و نمايندگان سياسي آنها بر ضد حقوق و منافع خود هستـنـد  

مقابله با اين يورش و سازماندهي جنبش اعتراضي با شعار احـيـاء حـقـوق         
سنديكايي و ايجاد سازمان هاي مستقل سنديكايي، وظيفه عاجل فـعـاالن     

در عين حال كاميابي جنبش سنديكايي زحمتكشان ايران در .  كارگري است
برابر فشارهاي ارتجاع منوط به برقراري پيوند مستحكم با جنبش سراسـري  

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران براي .  ضد استبدادي مردم كشور است
تامين منافع و حقوق صنفي خود بايد مبارزه بر ضد ارتجاع و اسـتـبـداد را        

 !تقويت و در آن حضور موثر داشته باشند
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به نوعي به پيگيري شعارها و برنامه هاي دولت احمدي نژاد اختـصـاص   
جالب اينجاست كه برخي خبرنگاران در گزارش هـاي خـود در       .  داشت

باره اين همايش تاكيد كردند، تفاوت بارز، در اين ميان، فاصله گـرفـتـن    
آشكار موارد مطرح شده در همايش با مباحث شعاري ابتداي آغاز به كـار  

داود دانش جعفري، وزير اقتصاد و دارايي، در سخنراني خـود  !   دولت بود
در اين همايش با تاكيدي جدي بر اجراي اصالحات ساختاري و تقـويـت   

در حال حاضر كاهش نقش دولـت در      ” :  بخش خصوصي از جمله گفت
دستور كار است، اجراي سياست خصوصي سازي نيازمند درك صحيح از 
ويژگي دولت و بازار و شناخت متغيرهاي مختلف و برنامه ها براي تغييـر  

مطابق ابالغيه مقام رهبري نيازمند زحمت فراوان  44است، اجراي اصل 
است، بايد تعامل با كليه نهادها در اجراي اين اصـل صـورت پـذيـرد،           

 .“آمادگي گروهي و ذهني براي پذيرش اين تغيير، ضروري است
به دنبال اين سخنان، مقامات رسمي وزارت اقتصاد دولت احمـدي نـژاد     

 80اعالم كردند كه هدف آنها، ارتقاي سهم بخش خصوصي تا بيش از   
همزمان به تبليغات گستـرده در بـاره       .  درصد در كل اقتصاد ايران است

ضرورت اصالح ساختار اقتصادي و خصوصي سازي از سوي مسـئـوالن   
محمد رضا باهنر، نايب رييـس مـجـلـس شـوراي          . رژيم دامن زده شد

اسالمي، طي ديداري در اواخر مرداد ماه سال جـاري بـا گـروهـي از           
ضرور است كه سخنـگـوي   ” :  اعضاي اتاق بازرگاني تهران اعالم داشت 

بخش خصوصي در كميسيون ها ي مجلس حضور يابد، اين كم تـريـن   
انتظار بخش خصوصي است كه اگر بتوانيم آيين نامه داخلي مجلـس را    
اصالح كنيم، حضور بخش خصوصي در اين كميسيون ها ميـسـر مـي      

را    44شود ما به دنبال اين موضوع هستيم كه سبد قانون اجراي اصل   
براي دولت تدارك ببينيم و اگر قوانين مزاحم هستند، آن قوانين را لـغـو   

 .“كنيم
از ديگر سو معاون اقتصادي و امور بين المللي وزير صنايع و معادن طي 

تـحـول   ” :  سخناني در مراسم افتتاح نمايشگاه زنجان خاطر نشان ساخت
عظيمي در صنعت ايران درحال شكل گيري است، بخش صنعت ايـران  
به رغم مشكالت موجود، يك حركت جهـشـي را درمسـيـر رشـد و              
شكوفايي طي مي كند، بخش صنعت درحال حركت سريع بـه سـوي       
بازارهاي جهاني، شكوفايي، تحول و معرفي پنانسيل ها ومتخصـصـيـن    
توانمند كشور است، افزايش كيفيت و تغيير روش درتوليد و حذف قوانيـن  

وي .  “ دست و پاگير ضامن حضور موفق در بازارهـاي جـهـانـي اسـت         
همچنين تلويحاً اشاره كرد كه، شرايط براي آغاز حـركـت بـه سـمـت          
پيوستن به سازمان تجارت جهاني فراهم شده و با اتخاذ يك سـلـسـلـه       
سياست هاي مبتني بر تامين امنيت سرمايه و تقويت بخش خصـوصـي   
طي چند سال آينده برنامه هاي اقتصادي كشور بويژه در بخش صنـعـت   
با درخواست هاي صندوق بين المللي پول و چارچوب هـاي سـازمـان        

بـا  .  تجارت جهاني منطبق شده و مشكالت در اين راه حل مـي گـردد      
توجه به اين مواضع مي توان تالش مسئوالن رژيم واليت فـقـيـه در        

و تقويت خصوصي سازي بـه عـنـوان         44راستاي اجراي ابالغيه اصل 
در پيوند با همين مسـالـه و     . محور برنامه هاي اقتصادي را مشاهده كرد

م بـودجـه هـاي          3در گرما گرم بحث اليحه  هزار ميليارد توماني متمـ
عمراني كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين و به مجلس ارايـه  
شده است، معاون وزير بازرگاني طي گفت و گويي با خبرگزاري فـارس    

پيش نويس وظايف سازمـان  ”: در اوايل مهر ماه سال جاري اعالم داشت
. “ هاي مختلف در زمان الحاق به سازمان تجارت جهاني تهيه شده است

وزارت بازرگاني به عنوان نهاد مذاكره كننده و نمايندگي تـام  ” : وي افزود
االختيار تجاري كشور مجموعه اقداماتي را انجام داده است تا وظـايـف     
كليه نهادها و سازمان ها و وزارتخانه ها براي عضويت ايران در سازمـان  

روشن باشد و همه اينها در قـالـب پـيـش         )  او. تي.دبليو (تجارت جهاني
 .“نويس مشخص شده است

مجموعه برنامه هاي اقتصادي، بويژه تالش پي گيرانـه بـراي اصـالح        
ساختار اقتصادي با هدف پيوستن به سازمان تجارت جهاني به نوبه خـود  

موجب تشديد رويارويي و كشمكش ها درون و پيرامون حاكميت شده و اختالف 
عميق در صحن علني مجلس در ارتباط با اليحه متمم بودجه هـاي عـمـرانـي       

در اين زمينه پايگاه خبري روزنا وابسته به اعتماد ملـي در    .  نمونه اي از آن است
خبرهاي خـوبـي بـراي        ” : شهريور ماه امسال چنين نوشت 30گزارشي به تاريخ 
هرچند كه مسئوالن دولتي اين روزها آخرين بـرگـه هـاي        .  دولت در راه نيست

هزار ميليارد توماني بودجه هاي عمراني را در سازمان مديريت و    3اليحه متمم 
برنامه ريزي تدوين مي كنند اما خبرهاي رسيده نشان مي دهد كه باز هم مـثـل   
چند ماه پيش شكافي نه چندان كوچك در مجلس بر سر اسـتـفـاده دولـت از           

. دالرهاي نفتي وجود دارد . محمد خوش چهره رييس كميته اقتصادي اصـول    .....
گرايان مجلس با قاطعيت خبر داد كه موافقت با دولت در مجلس كاهـش مـي     
يابد به هر حال با چنين تصويري مي توان گفت كه به زودي فضاي سـيـاسـي      

اين اشاره به درگيري هاي مـوجـود   .  “.......كشور فصل تازه اي را تجديد مي كند
زماني بهتر معنا پيدا مي كند كه به سخنان مهـدي كـوچـك زاده نـمـايـنـده              

مهر ماه امسـال     11فراكسيون اصول گرا  در مجلس كه خبرگزاري ها در تاريخ 
كوچك زاده در حاشيه جلسه علنـي،روز سـه     . آن را انتشار دادند، توجه جدي كرد

مخالفان سياست هاي ارزشي دولت نـهـم   ”: مهر ماه مجلس اعالم كرد 11شنبه 
در اقتصاد كشور اخالل مي كنند، بايد نقش كساني را كه خيرخواه دولت فـعـلـي    

اين دولت شعار خود را اصالح معيشت مـردم قـرار     .  نيستند، نيز در گراني ها ديد
 .“داده و مخالفان نيز در، اين زمينه با دولت مقابله مي كنند

در اين ميان و در رابطه با درگيري هاي حاد، بايد به رخ دادي كه مـي تـوانـد        
تحولي قابل توجه در عرصه اقتصادي و نيز كشمكش هاي حكومتي باشد، توجـه  

چندي پيش با راي ديوان عدالت اداري مبني بر غير قانـونـي بـودن      .  جدي كرد
آراي وكالتي در اتاق بازرگاني تهران، خود به خود انتخابات اين اتاق كه در سـال  
گذشته منجر به كنار گذاشتن و طرد گروهي از بخش خصوصي فـعـال در امـر        

 . صنعت شده بود، ابطال شد
بهزاديان يكي از نمايندگان بخش خصوصي كه قبال رييس اتاق تهران بود و بـا  
راي وكالتي هواداران علينقي خاموشي بر كنار شده بود به خبرنـگـاران در ايـن        

با همين حكمي كه اكنون از سوي ديوان عدالت اداري صـادر  ” : زمينه اعالم كرد
استيضاح هيات رييسه اتاق تهران و در پي آن انتخابات هيات رييسـه  .  شده است

جديد و تمام مراحل انجام شده كال غير قانوني بوده است من قبال هم خـودم را    
رييس اتاق تهران مي دانستم اما به دنبال به مناقشه كشيدن مـنـافـع بـخـش          
خصوصي نيستم و در اين زمينه اميدواريم خود دستگاه قضايي حق را به حـقـدار   

اين راي و حوادث احتمالي پس از آن نوك كـوه يـخ اخـتـالفـات و            .  “ برساند
درگيري ها را نشان مي دهد و همانطور كه قبال اشاره شد از اهميـت جـدي و       

واقعيت اينست كه سياست هاي احمدي نژاد فقط منـافـع   . اساسي برخوردار است
اليه هاي انگلي و دالل را تامين كرده و بخش هاي مرتبط و عالقمند به توليـد  

اعتراض شديدالحن انجمن قـطـعـه    .  و صنعت زيان هاي بزرگ متحمل شده اند
سازان صنعت ايران به برنامه هاي دولت و روش هاي موجود يكي از مثال هاي 

در اواسط شهريور ماه، انجمن قطعه سازان صنعـت  .  متعدد در اين خصوص است
ايران طي جلسات متعددي به ركود و تعطيلي صنايع اعتراض كرد و يـكـي از       

عدم دسترسي به مـواد اولـيـه و        ” :  نمايندگان آن به خبرگزاري كار ازجمله گفت
نقدينگي الزم موجب شد نسبت به سال گذشته با ركود روبـرو شـويـم درحـال         

ماهه دوم سال حداقل به ميزان توليد سـال گـذشـتـه          6حاضر در تالشيم تا در 
دست يابيم، در اين صنايع حتي رشد نيم درصدي هم روي نداده است، با مشكل 

افـزون بـر ايـن        .  “ بزرگي به نام بحران قطعه سازي دست به گريبان هستـيـم  
بـه  .  توليدات كشاورزي نيز در اثر سياست هاي دولت با فاجعه روبرو شده اسـت   

دنبال اقدام دولت احمدي نژاد مبني بر به صفر رساندن تعرفه واردات گـوشـت       
متاسفانـه ايـن اقـدام        ” :  قرمز، رييس اتحاديه دامداران ايران با تاكيد اعالم كرد

دولت به هيچ وجه به نفع توليد كنندگان نيست و بايد تعـرفـه وارداتـي طـوري         
مهـر   12روزنامه سرمايه، به تاريخ . “تعيين شود كه توليد كنندگان را متضرر نكند

: از جمله نـوشـت  “  رقابت ناسالم با توليد كننده داخلي”  ماه، در گزارشي با عنوان 
تعرفه واردات گوشت قرمز به صفر رسيد اين خبر كه توسط وزارت بـازرگـانـي      ” 

اعالم شده هر چند براي وارد كنندگان كه به ازاي هر هزار تن گوشت قرمز بـه    
ميليارد تومان سود مي برند، خـوشـحـال     1گفته رييس اتحاديه دامداران بيش از 
كننده است، اما زنگ خطري بـراي    

 ...ادامه اصالح ساختار اقتصادي  

 6ادامه در صفحه  
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نويسـد كـه در        آفتاب مي.  خواهد گرفت كه از جانب قاليباف فرمانده سابق ناجا ارايه خواهد شد
صورت راي آوردن اين ليست براي شوراي شهر تهران تصميم بر اين است كه يكي از دو نـفـر       

در صـورت چـنـيـن         .  يعني يا سردار طاليي يا سردار رويانيان بر كرسي شوراي شهر تكيه بـزنـد  
هاي خود را در ديـگـر اركـان و           هاي نظامي قصد دارند تا پايه موفقيتي بايد عنوان كرد كه چهره

هـاي     گـذاري    ها و سيـاسـت   گيري هاي كشوري محكم كرده و نقش بيشتري در تصميم مسئوليت
مهرماه كه آخـريـن مـهـلـت بـراي            30نزديك به دو هفته ديگر، يعني در روز . رژيم اعمال كنند

در .  اي قطعي روشن خواهـد شـد     گونه هاي مختلف به نام كانديداها است، ليست نهايي جناح ثبت
هـا     هاي نظامي خود را براي تسخير كـرسـي   توان به وضوح ديد كه چه تعداد از چهره اين روز مي
اكنون يك چيز قطعي است، و آن اين است كه حضور نظاميان در داخـل و     از هم.  اند آماده كرده

 .نژاد پر رنگ شده است خارج از دولت احمدي
 

 مافياي قدرت و ثروتاعتراف به وجود * 
هاي مختلف رژيم واليت فقيه، كـه در هـفـتـه            هاي لفظي و قلمي ميان جناح در ادامه درگيري
هاي گوناگون نسبت به انتشار نامه خميني مبنـي بـر شـكـسـت           ويژه در واكنش گذشته خود را به
در هـفـتـه جـاري ايـن            .  سوز ادامه جنگ، توسط هاشمي رفسنجاني، نشـان داد      سياست خانمان

هاي مالي و اقتصادي توسـط سـران      ها با شدت بيشتري ادامه يافت و به عرصه سواستفاده درگيري
چه كه براي مردم ميهن ما اهميت دارد، همانا افشاي هـرچـه      در اين ميان آن.  رژيم نيز كشيده شد

زيـرا ايـن گـونـه         .  ستيز حاكم اسـت  بيشتر چهره واقعي سران و مسئولين رژيم ارتجاعي و آزادي
چه براي مقامات و مسئولين نظام اصوالً اهميـتـي    دهد كه آن هاي يك بار ديگر نشان مي افشاگري

توان به روشـنـي هـم در ادامـه            اين را مي.  ندارد، همانا سرنوشت مردم و منافع ملي ميهن ما است
رفسنجانـي   كه همه سران رژيم از جمله شخص هاشمي“   جنگ، جنگ تا پيروزي”شعار ضد ملي 

به موقع خود، در تبليغ و پيشبرد آن سهيم هستند، و هم در چپاول، سو اسـتـفـاده و فسـاد مـالـي               
البته اين موارد را مردم زجر ديده طـي    .  المال ديد مقامات يا به قول خود آقايان سودجويي از بيت

  زيرا اكثريت قـريـب    . ها چيز جديدي نيست دانند، و اين موارد براي آن ساليان اخير به خوبي  مي
خصوص طبقات و اقشار محروم جامعه با پوست و گوشت خود، و زندگـي   باتفاق مردم ميهن ما به

نـظـر      چه كه جـديـد بـه      آن.  كنند روزمره همراه با محروميت و گذران دشوار اقتصادي، لمس مي
. نـژاد اسـت       رسد، اعترافات باالترين مقامات رژيم از جمله شخص رئيس جمهوري احـمـدي   مي

نژاد درست چند روز پس از انتشار علني نامه خميني توسط دفتر هاشمي رفسـنـجـانـي و          احمدي
بازتاب گسترده آن درون محافل گوناگون،  اعالم كرد كه نام مفسدان اقتصادي را افشاء خـواهـد   

كـرد، بـدون        وي كه در سخنراني خود به وجود يك مافياي ثروت و قدرت اعـتـراف مـي     .  كرد
هـا را مـنـتـشـر           هاي آن آوردن نامي تنها هشدار داد كه به زودي اسامي اين افراد و ليست دارايي

اين در حالي است كه در سال گذشته طرح موسوم به تحقيق و تـفـحـص در امـور           .  خواهد كرد
اي    هاي عـديـده   مالي مقامات كه مدتي بود در مطبوعات مورد بحث قرار گرفته بود، با كارشكني

نژاد روبرو بود و باالخره نتوانست در مجلس كه اكثريت نمايندگان آن را    از جانب دولت احمدي
بنابراين جاي ترديدي نيست كـه ايـن       . دهد، به تصويب برسد طيف نزديك به دولت تشكيل مي
هاي روزهاي اخير حـول حـوش نـامـه          نژاد را بايد در افشاگري چرخش سياسي از جانب احمدي

نژاد را  ي گران تهديد هاي احمد برخي از تحليل. مربوط دانست“ اسرار مگو”خميني و علني شدن 
مستقيماً به شخص هاشمي رفسنجاني و خانواده وي نسبت دادند و اين را نـاشـي از اخـتـالفـات              

الـبـتـه كـار بـه          .  جناحي دانستند كه هر يك از طرفين قصد دارند به نفع خود از آن استفاده كنند
برد در يك سـخـنـرانـي      نژاد كه در نظرآباد  به سر مي جا خاتمه نيافت و در همين هفته احمدي اين

كـنـنـدگـان        دوباره اعالم كرد كه نام مفسدان اقتصادي را افشا خواهد كرد و به برخي از دريافـت 
ها تسويه نشود، به عنوان نماينده  روز ديگر اين وام 15تسهيالت كالن بانكي هشدار داد كه اگر تا 

در اين ارتباط روزنامه كيهان كه در هفته گذشته در ارتباط با .  كند ها را معرفي مي ملت اسامي آن
هاي اصلي دعوا بود، از سخـنـان    بحث افشاء اسرار نظام و موضوع نوشيدن جام زهر يكي از طرف

سخنان افشاگرانه رياست محترم جمهوري در مـورد    ” :  نژاد استقبال كرد و با شعف نوشت احمدي
از دكتر احـمـدي     .  برخي از عاملين فساداقتصادي موجب خوشحالي زايدالوصف ملت شده است

نژاد مي خواهيم كه با اقتدار به اين مبارزه ادامه بدهند و بدانند كه همه مردم با تمام توان و تـوشـه   
هاي روزنامه كيهان را نـبـايـد     البته نوشته“  . خويش از ايشان در اين مبارزه سخت حمايت مي كنند

جدي گرفت زيرا در طي دوهفته گذشته روزي نبوده است كه نويسندگان اين روزنامه از لطماتي 
هاي رژيم را سـسـت      تواند پايه تواند نظام و اسالم از انتشار اسرار و مسايل حكومتي كه مي كه مي

توصيه روزنامه كيهان به همه مقامات جمهوري اسالمي اين است كه نـظـام را       .  كند، ننوشته باشد
منتها اين روزنامه گويا در مورد مافياي قـدرت و ثـروت و           .  قرباني منافع گروهي و فردي نكنند

مفاسد اقتصادي كه قرار است توسط رئيس جمهوري افشاء گردد، اثر انگشت جنـاح ديـگـر را        

انتخابات شوراها و فعاليت دوباره 
هاي نظامي حامي سردار  چهره

 قاليباف
 

در هفته آينده ثبت نـام كـانـديـداهـاي        
عضويت در انتخابات شوراهـاي شـهـر و        

اين انتخابات كـه بـه       . شود روستا آغاز مي
حكم مقامات مسئول و تصـريـح شـوراي      
نگهبان قرار است همزمان بـا انـتـخـابـات        
خبرگان رژيم در نيمه دوم آذر ماه برگزار 
گردد، از هم اكنون توجه محافل سيـاسـي   

يـكـي از     .  را به خود جلب كـرده اسـت      
نمودهاي مهم در اين عرصه فـعـالـيـت و         

هاي نظامي براي حضـور     هاي چهره تالش
يـكـي   .  گسترده در انتخابات شوراها است

از اهداف محافل نظامي ايـن اسـت كـه          
محمد باقر قاليباف كه هم اكنون شـهـردار   

از .  تهران است، در اين سمت ابقاء گـردد 
جا كه سه جريان عـمـده مـوسـوم بـه             آن

طلـبـان    اصول گرايان، آبادگران و اصالح
هاي عمده براي شركـت   كه در واقع جناح

گـردنـد،      در انتخابات آتي محسوب مـي   
هاي خود را براي تهيه ليست نهايي  رايزني

اند، بايـد از     به مرحله پاياني نزديك كرده
يك ليست جداگانه ديگر به نـام لـيـسـت       
نظاميان و سپاه نام برد كه بـا تـمـهـيـداتـي         

خواهد مهر خـود را در انـتـخـابـات               مي
. هاي مهم بـكـوبـد      شوراها و تسخير پست

هـاي     براي ايـن كـار بـرخـي از چـهـره              
سرشناس حتي از استـعـفـاء از مـقـامـات           

نمونه هايي از ايـن      .  نظامي خود ابا ندارند
توان در اسـتـعـفـاي سـردار             روند  را مي

طاليي به عنوان رئيس پليس تهران بزرگ 
چنين سردار رويانيـان مـعـاون اداره         و هم

طـي  .  راهنمايي رانندگي كل كشور ديـد   
هفته اخير خبرگزاري ايسنا گـزارش داد      
ها  كه استعفاي سردار مرتضي طاليي مدت

است كه در محافل خبري مطرح شـده و      
در صورت موافقت مقامات باال قرار اسـت  

شنبه آيـنـده مـراسـم تـوديـع            در روز پنج
در روز گذشته .  سردار طاليي برگزار شود

رساني آفتاب نوشـت كـه      نيز سايت اطالع
مرتضي طاليي در صـدر لـيـسـتـي قـرار           

 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت



1385مهر ماه  20پنجشنبه   5   749شمارة  

ممانعت از ورود چند تن از اعضـاي مـركـزي انـجـمـن دانشـجـويـان                
تراشي و كارشكني در آزادي موقت احمـد   تكنيك به دانشگاه، مانع پلي

.  باطبي از زندان، و محروم كردن بسياري از دانشجويان از ادامه تحصيـل 
هدف خاموش كردن هرگونه صداي حق طلبانه است كه در دانشگـاه و    

 .شود جامعه شنيده مي
ستيز رژيم  هاي فرهنگ با اين حال هنوز صداي اعتراض برضد سياست

روزي نيسـت كـه نـيـروهـاي مسـئـول و                .  حاكم خاموش نگشته است
مند به آزادي مطبوعات صداي اعتراض خود را بـلـنـد نـكـرده و           عالقه

يافتن بـه آزادي     هدف دست.  خواهان رفع توقيف از اين نشريات نشوند
هـم در سـايـه           امري كه در جمهوري اسالمـي آن   .  انديشه و بيان است

. شود نژاد هر روز بيشتر از پيش به تابوي بزرگي تبديل مي  دولت احمدي
آخرين نمونه اين اقدام نامه سرگشاده و اعتراضي بسياري از چهره هـا و    

هاي فرهنگي، سياسي و دانشجويي است كسه  هاي فعال عرصه شخصيت
اين نامه ضمن تاكيـد بـر     .  در ارتباط با توقيف نشريات منتشر شده است

هاي گوناگون حتي بـا قـوانـيـن          اين كه بستن و توقيف نشريات به بهانه
دانـنـد، در      موجود كه دولت و مسئولين خود را موظف به اجراي آن مي

و در پايان درخواست شده است كه بـا رفـع تـوقـيـف از              .  تضاد است
هاي و نشريات مورد اشاره، تعامل بيشتري با مـطـبـوعـات نشـان         روزنامه

هايي از اين متن كه از جانب صدها تـن امضـاء شـده،         گوشه. داده شود
روزنامـه    گونه كه به صورت رسمي اعالم شده است، همان”: چنين است

وزين و خواندني شرق به همراه تعداد ديگري از نشريات از جمله مجلـه  
با تصميم خالف قانون و غير عـادالنـه هـيـأت        20/6/85دوشنبه نامه روز

تداوم انتشار شرق پس از   .  انتشار باز ماندند  نظارت بر مطبوعات از ادامه
روزنامه ديگر پس از آن و رفـع        سه سال از آغاز كار آن، و انتشار چند

مطـبـوعـات و        گواهي بر آزادي توانست هم توقيف از روزنامه ايران مي
اي باشد و هم بـردبـاري و سـعـه          حاكميت مشي اعتدال در عرصه رسانه

حكومتي و مسئوالن كشور رادر تعامل با مطبوعات نشـان    صدر نهادهاي
 .دهد

روي در مشي و تعامـل   روزنامه شرق، كه مصرانه به ميانه  اعالم توقيف
هـا در مسـيـر           كوشيد كه با رفع سوء تفاهـم  مي  با حكومت پايبند بود و

هنوز تا رسيدن بـه حـداقـل        اعتدال حركت كند، متأسفانه نشان داد كه
مـا  ..  . وضعيت قابل قبول رسانه اي در كشور فاصله زيادي وجـود دارد     

حتي اگـر     اي يك نهاد اقتصادي است و همچنين معتقديم كه هر نشريه
هـاي قـانـونـي بـه           هاي مديرمسئول آن بر اساس موازين و فرايند تخلف

چنين نهاد اقتصادي را نبايد تعطيل كرد و ممـر درآمـد و         اثبات برسد،
 .را دچـار بـحـران سـاخـت             محل تاميـن زنـدگـي صـدهـا خـانـوار             

اعتراض بـه      ما فعاالن مطبوعاتي، فرهنگي، سياسي و دانشگاهي، ضمن
 توقيف روزنامه شرق و ماهنامه نامه و لغو امتياز ماهنامـه هـاي حـافـظ و          
خاطره، بار ديگر مصرانه از مسئوالن امر درخواست مـي كـنـيـم بـراي          

آزادي بيان و مطبوعات، هر چه زودتر زمينه رفـع    صيانت از منافع ملي و
توقيف شده را فراهم كنند و با   توقيف از روزنامه شرق و ديگر نشريات

آرامـش را بـه         رسيدگي عادالنه و قانوني به پرونده اين گونه نشريات،
 .جامعه مطبوعاتي كشور باز گردانند

و ديگـر نـگـران افشـاء         .  كند شماري مي چنين لحظه بيند، كه اين مي
 .شدن اسرار پشت پرده رژيم واليت فقيه نيست

كار تهران نيز در اين زمينه از جـملـه      احمد توكلي نماينده محافظه
بايد در عمل در اين زمينه فعالـيـت كـرد و مسـوولـيـن             ” : مي گويد

وقـتـي بـه      .  اي برخورد نكنند كه ناامني ايجاد شـود    اجرايي به گونه
موارد روشن و مشخص رسيدند بدون تعلل برخورد كـنـنـد و اگـر         

هاي احمد توكلي در ادامه مطالبـي   گفته“   .مطمئن هستند اعالم كنند
است كه رئيس دايره حفاظت و اطالعات قضاييه مـبـنـي بـر وجـود          

. و رانت خواري در جامعه مطرح كـرده اسـت      “  كن كار چاق” افراد 
اين مقام مسئول اعتراف كرد كه استفاده از رانت و سـوء اسـتـفـاده         
ازعناوين قضايي در سيستم قضايي به عنوان بخش هايي زمينه هـاي    

دهد كه در سال جـاري   وي ادامه مي.  باشد مفاسد اقتصادي مطرح مي
چهار پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي به ارزش ميلياردها تومان كه از   

هاي كالن گرفته بودند،  ها با گرو گذاشتن اسناد جعل شده وام بانك
تشكيل شده است كه با رفع موانع قانوني اعـالم اسـامـي مـفـسـدان           

 .شود اقتصادي، اسامي اين افراد اعالم مي
در اين ارتباط بايد عنوان كرد كه از ترس رسوايي هاي بيشـتـر، و     

جاي باران، سيل بيايد، صداهاي ديگري نيز  نگراني از اين كه مبادا به
براي مثال روزنامه جمهوري اسالمي در بـرخـورد   .   رسد به گوش مي

: نـويسـد     نژاد چنين مـي  با تهديدات اشاره شده در باال از جانب احمد
كلي گوئي آفت بزرگي است كه از صبح پيروزي انقالب هر روز   ” 

با شكل و شمايل جديد به جان اين جامعه افتاد و ضايعات زيادي بـه    
متاسفانه عده اي از خودي ها نه تنها در جـهـت تـقـويـت        ...  بار آورد

نظام و اميد دادن به مردم كه سيره بارز و روشـن امـام خـمـيـنـي و               
رهبري بعد از ايشان بوده و هست حركت نمي كنند بلكه با سخـنـان   
خود بدون آنكه بخواهند يا بدانند دشمن را تغذيه مي كنند و بـراي    
رسانه هاي بيگانه كه اساس فعاليت هايشان نـاكـارآمـد جـلـوه دادن          

 “...نظام حكومتي اسالم است خوراك تبليغاتي فراهم مي نمايند
تر شدن زمان انتخابات خبرگـان و     بايد انتظار داشت كه با نزديك

هاي درگير، اين اختالفات كرد بيشتري پيـدا   ارايه ليست نهايي جناح
اختالف بر سر مواضع كنوني هاشمي رفسنجاني را نيز بايـد در    .  كند

اين رابطه و نقش و موقعيت آتي وي در رژيـم حـاكـم بـه حسـاب            
هاي مسئولـيـن    ها و افشاءگري به باور ما اين تازه آغاز خودزني.  آورد

چنان ادامه خواهد داشت و بايد با  اين روند هم.  و مقامات رژيم است
هاي رقيب بر سر تقسيم قـدرت   هشياري با مانورهاي هريك از جناح

اي همانند هاشمي رفسنـجـانـي كـه در          عده. و موقعيت برخورد كرد
سال گذشته همواره  از طراحان اصلي و گردانندگان رژيـم     28طي 

كنند با مظلوم نمايي اين گونه وانـمـود    بوده است، اكنون كوشش مي
وسـطـايـي و ارتـجـاعـي            كنند كه گويي در ادامه حيات رژيم قرون

كه البته اين چيزي نيـسـت جـز      .  گونه مسئوليتي متوجه او نيست هيچ
 .شود كاله گشادي كه به قصد فريب دوباره مردم مطرح مي

 
 ادامه اعتراض عليه توقيف مطبوعات* 

ها و نشرياتي مانـنـد    هنوز مدت زيادي نيست كه از توقيف روزنامه
گذرد كه رژيم اين بار به صرافـت   مي...  شرق، نامه، حافظ، خاطره  و

در ظـرف هـفـتـه         .  هاي ديگري افتـاده اسـت     كردن صداي خاموش
هاي اطالع رساني اينترنـتـي مـورد حـملـه           گذشته بسياري از سايت

هـاي نـزديـك بـه            ويژه سايـت  در اين زمينه به.  مقامات قرار داشتند
آنان فيلتر و    برخي ازنهادهاي دانشجويي مورد دستبرد قرار گرفته و 

اي    هاي خبررساني دانشجويي گوشـه  فيلتركردن سايت.  اند قفل شده
امري كه دانشجويان از .  از فشارهاي رژيم به جنبش دانشجويان است

. بـرنـد     فشارهاي رواني بر دانشگاه نام ميآن به عنوان جنگ رواني و 
جلـوگـيـري و      : توان از اين موارد نام برد از جمله اين نوع فشارها مي

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي هفته  

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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حزب ما همواره ضمن تحريم      . رژيم و نماد ديكتاتوري مطلق در آن است         
هرگونه شركتي و يا فعاليتي در انتخابات مجلس خبرگان بر اين اصل نيز                 
تأكيد كرده است كه بايد تمام تالش هاي را در زمينه اتحاد عمل نيروها                   
متمركز كرد و خواستار انحالل چنين نهادهاي ارتجاعي و ضد مردمي يي               

نكته جالب در حاشيه اين انتخابات نامزد شدن كساني مانند جنتي و                 . شد
معلوم نيست كه چگونه سخنگوي و ديگر          . يزدي در اين انتخايات است      

اعضاي شوراي نگهبان رژيم كه مسئوليت تأييد نامزدهاي اين انتخابات را              
اين . دارد خود مي تواند از جمله شركت كنندگان در اين انتخابات باشد               

 .جهان است“ نظام نمونه”هم نمونه ديگري از دموكراسي در 
بي شك شوراي نگهبان و سران رژيم با سبك و سنگين كردن امكانات                  
شماري از نامزدهاي انتخاباتي را فاقد صالحيت اعالم خواهند كرد و حتي               
در صورتي كه رزيم اجازه دهد تني چند از نامزدهاي ائتالف اصالح طلبان        
به اين مجلس راه يابند از هم اكنون روشن است كه در تركيب ازتجاعي و           

از اين رو    . ضد مردمي مجلس خبرگان تغيير اساسي يي رخ نخواهد داد             
تالش نيروهاي سياسي و همچنين گروه هاي اصالح طلب به جاي اميد                   
واهي داشتن به سرنوشت اين انتخابات بايد همچنان متوجه افشاي بيش از               
پيش چهره هاي ارتجاعي سران رزيم و بسيج نيرو براي مقابله با برنامه هاي              

 . مخرب و ايران بر باد ده ذوب شدگان در واليت باشد

طلبان در انتخاباتي كه امكان رقابت در آن              اصالح”: ايران گفت 
  وجود نداشته باشد و به انتصابات تبديل شده باشد، شركت نمي             

وگو با   مهر، در گفت        12مسعود سپهر روز چهارشنبه        “  .كنند
، با بيان اينكه او نگران برگزار نشدن انتخابات              “ايلنا“خبرنگار  

وقتي در انتخابات     ”: آزاد، عادالنه و رقابتي مي باشد، گفت             
طلبان بودند، به       هاي اجرايي دست اصالح   مجلس هفتم كه هيات

كرسي از قبل معلوم بود،        190گفته كروبي و خاتمي سرنوشت        
در انتخاباتي كه مجري و ناظر آن يكسان هستند، اين نگراني                 

طرفي خارج شود يا        وجود دارد كه جريان انتخابات از بي               
اين نگراني سبب    . اقدامات زيادي براي تغيير نتايج انجام شود          

اي به حضور در انتخابات شوراها و             شده است كه افراد عالقه      
هاي     با تركيب فعلي هيات     ”: وي افزود “ .خبرگان نداشته باشد   

  ها هيچ ناظر اصالح        نظارت بر انتخابات شوراها، بر سر صندوق        
طلبي حضور نخواهد داشت و به اين ترتيب اگر روند                         

اي باشد كه انتخابات رقابتي برگزار         ها نيز به گونه        ردصالحيت
 “.نشود، حضور در چنين انتخاباتي ديگر معنا نخواهد داشت

انتخابات مجلس خبرگان رژيم در فضايي برگزار مي شود كه در        
. هفته هاي اخير تنش ميان جناح هاي مختلف تشديد شده است             

حمالت تند احمدي نژاد به هاشمي رفسنجاني، كه زماني از او به              
نام  مي بردند، در كنار رو شدن پايه             “ استوانه هاي نظام   ”عنوان  

هاي سياست هاي فاجعه بار سران رژيم در دوران جنگ و                     
خصوصاً سياست هاي بي منطق سران سپاه كه امروز بيش از پيش        
نقش حساسي را در تحوالت كشور بازي مي كنند و همچنين                 
ادامه تنش هاي جهاني و منطقه اي، در مجموع بر حساسيت                   

واقعيت اين است كه در پي       . تحوالت سياسي كشور افزوده است    
برگزاري انتخابات سراسر تقلب رياست جمهوري و برگماري             
احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري نيروهاي وابسته به تاريك    
انديشان و ارگان هاي سركوب پنهان نكرده اند كه خواستار                  

اگرچه نقش مجلس   . كنترل كاملي بر مجلس خبرگان نيز هستند       
خبرگان در سال هاي اخير بسيار ناچپز و بي اهميت بوده است                 
ولي با توجه به سير حوادث و در صورتي كه ضرورتي پيش آيد               

نقش مجلس خبرگان در تعيين       ) همچون پس از مرگ خميني      (
 . آينده رهبري رژيم ارتجاع تعيين كننده خواهد بود

حزب ما در سال هاي اخير در برخورد با انتخابات مجلس                      
مجلس خبرگان،   . خبرگان نظر صريحي را اعالم كرده است            

مجلس تعيين و تأييد ولي فقيه رژيم و در نهايت مجلس تأمين                 
ادامه حاكميت بي چون چراي روحانيت مرتجع بر حيات سياسي            

بديهي است كه در چنين مجلسي آنچه كه جايي             . كشور است 
ندارد حقوق و دلمشغولي در زمينه انبوه دشواري هايي است كه              

مجلس خبرگان عرصه   . ميليون هاي ايراني با آن روبه رو هستند         
“ نظام”مانورهاي نيروهاي مختلف ذوب در واليت و معتقدان به             

است كه اميدوارند با حضور در اين مجلس در آينده بتوانند                   
نقش و ماهيت عميقاً      . نقشي در تعيين رهبري رژيم ايفا كنند           

ارتجاعي و ضد مردمي چنين ارگاني نمي تواند از ديد مردم و                 
بيهوده نيست كه در طي سال هاي       . نيروهاي مترقي آن پنهان بماند

اخير همواره تنها شمار معدودي از وابستگان و معتقدان رزيم در             
انتخابات فرمايشي اين مجلس  كه سرنوشت كانديداهاي آن                
اكيداً در دست شوراي نگهبان است، شركت كرده اند و مردم از         
طريق اين بي اعتنايي  بي اعتقادي قاطع خود را به ماهيت و نقش                

بديهي است كه حزب تودة ايران كه در         . اين نهاد اعالم كرده اند 
سال هاي اخير قاطعاً شعار طرد رژيم واليت فقيه را طرح و در راه          
تحقق آن كوشيده است نمي تواند مدافع و مبلغ شركت در                    
انتخابات نهادي باشد كه كار اساسي اش حفظ و تقويت اين                  

 ...ادامه  ما و انتخابات مجلس خبرگان 

آري با چنين برنامه هايي تجار عـمـده، دالالن و       .  “صنعت دامداري كشور است
شركتهاي وابسته به سپاه پاسداران كه درامور بازرگاني و اقتصادي فعال هسـتـنـد    

دولـت  .  سودهاي كالن مي برند و توليد كنندگان داخلي به خاك سياه مي نشينـد 
احمدي نژاد ميلياردها دالر ارز حاصل از فروش نفت را صـرف امـور داللـي و            
واردات بي رويه كرده و بايد گفت عدالت محوري و مهرورزي اين دولت شـامـل     

در واقع پول نفت كه قـرار بـود     .  حال شركت هاي بزرگ سرمايه داري شده است
بر سر سفره مردم آورده شود به جيب انحصارات فراملي و همچنين اليـه هـاي       

طرح ايجاد بنگاه هاي زود بازده كـه  .  انگلي سرمايه داران ايران سرازير شده است
از سوي احمدي نژاد طرح و به مورد اجرا گذاشته شده، نمونه ديگري از تـقـويـت      

دولت احمدي نژاد طرح .  بخش غير مولد و رواج روابط داللي و واسطه گري است
مذكور را تحت عنوان كاهش بيكاري به اجرا گذاشته است و تاكنون نزديـك بـه     

هزار طرح زود بازده بخوان خدماتي و غير توليدي براي دريافت وام به بانك  250
وزير كار دولت در خصوص اين طرح اعالم داشته بـا اجـراي     .  ها معرفي شده اند

كل بودجه طرح ايجاد بنگاه .  هزار نفر شغل ايجاد خواهد شد 844طرح فوق براي 
هزار ميليارد تومان مقرر گرديده و پيش بـيـنـي     18هاي زود بازده در سال جاري 

هزار ميليارد تومان برسد كه اين خود نزديك  30مي شود براي سال آينده به رقم 
برپايه طرح مذكور، بانك ها مـوظـف     .   درصد تسهيالت بانكي ايران است 50به 

اين طرح البته باعـث  .  هستند تسهيالت مالي را دراختيار واجدان شرايط قرار دهند
شده گروه بزرگي از تجار عمده با نام ايجاد بنگاه هايي براي اشتغال بيكار مـبـالـغ    

فساد مالي ناشي از اين طرح در سـيـسـتـم بـانـكـي            .  اصلي را به چنگ بياورند
 .جمهوري اسالمي انكار ناپذير است

جالب است تاكيد كنيم بر پايه گزارش رسمي كه در مطبـوعـات داخـلـي كشـور          
مهر ماه امسـال، طـي سـال         5انتشار يافته، از جمله در روزنامه سرمايه به تاريخ 

ميزان تخلفات مالي صورت گرفته شبكه بانكي كشور كـه      1385تا  1382هاي 
ميليارد تومان يعـنـي    700هزار و  2عمدتا شامل اختالس است به رقمي در حدود 

با طرح ايجاد بنگاه هاي زود بازده، بايد در .  ميليارد دالر مي رسد 3معادل تقريبي 
انتظار ارقام شگفت انگيز بود كه سر نخ آن به سپاه و پاسداران بنياد غدير و ديگـر  

برنامه هاي اقتصادي دولت احمدي نـژاد    . نهادها و بنيادهاي انگلي ختم مي شود
بويژه برنامه اصالح ساختار اقتصادي كه اينك با اصالحيه قانون كار، پيش نويس 
وظايف سازمان ها و ادارات براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و طرح ايجـاد  
بنگاه هاي زود بازده وارد مرحله اي نوين گرديده، در خدمت منافع كالن سرمايـه  
داران و اليه هاي غير مولد سرمايه داري ايران است و پيامدهاي ناگوار به دنبـال  

 . خواهد داشت

 ...ادامه اصالح ساختار اقتصادي  
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 رفقاي عزيز،

منطقة ما اخيراً شاهد تهاجم وحشيانة ديگري به لبنان به بهانة ربودن دو سرباز                   
در نتيجة تباني آمريكا و بريتانيا در جريان         . اسراييلي توسط حزب اهللا لبنان بود      

اين تهاجم، دست اسراييل در ادامة تاخت و تاز و انتخاب لحظة مناسب براي                  
تبليغ شدند،  “ تازه”ايده هاي كهنه به شكلي       . پايان دادن به آن باز گذاشته شد       

كه از سوي كاندوليزا رايس، وزير امور خارجة                 “ خاورميانة جديد  ”مثل   
مطرح شد  “ خاورميانة بزرگ ”آمريكا، به عنوان گزينه اي متفاوت در برابر ايدة  

به رغم نابرابري آشكار نيروها، به ويژه در         . كه پيشتر از آن صحبت كرده بودند  
سطح نظامي، و به رغم تجاوز وحشيانه و تخريب زيرساخت لبنان، اسراييل                  

علت اين عدم موفقيت همرأيي همگاني لبناني        . نتوانست به هدف هايش برسد    
ها در محكوم كردن و مقابله با اين تجاوز صرف نظر از شرايط و عوامل آغاز                    

حزب ما تجاوز اسراييل را به شدت محكوم كرد و خواستار توقف                  . آن بود 
زماني كه  . فوري آن شد، و حمايت كامل خود را از مردم لبنان اعالم كرد                   

شوراي امنيت سازمان ملل پذيرفته شد،           1701جنگ متوقف شد و قطعنامه         
حزب ما خواهان آن شد كه براي بازسازي كشور و براي كمك به اعادة                        
حيثيت و نفود و اعتبار دولت در سراسر كشور، تمام امكانات ممكن در اختيار                

اما در همين احوال، عمليات تجاوزكارانة اسراييل          . مردم لبنان قرار داده شود      
برضد مردم فلسطين ادامه داشت، به ويژه يورش به غزه كه منجر به خسارت                   

آنچه روي داد و مي دهد، اقدام عاجل براي          . هاي مالي و جاني بي شماري شد       
تسريع در اجراي قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل را مي طلبد كه بر حق مردم                   
فلسطين براي استقرار دولت ملي مستقل شان در سرزمين خودشان، و بر پايان                
دادن به اشغال سرزمين هاي عربي توسط اسراييل و بازگشت به مرزهاي پيش                

فقط در اين صورت است كه مي توان             . تأكيد مي كنند     1967ژوئن    5از  
 .دستيابي به امنيت و ثبات در خاورميانه را تضمين كرد

 
 رفقاي عزيز،

وضعيت در عراق كماكان حساس و پيچيده است و در بين علت هاي پرشمار                 
وضع امنيت داخلي، ضعف نهادهاي       : آن مي توان به اين عوامل اشاره كرد           

دولتي، نقش فزايندة نيروهاي شبه نظامي، وخيم تر شدن وضع زندگي و                     
آنچه وضع را بدتر كرده، فرقه گرايي است، كه به خيابان             . خدمات، و بيكاري  

ها و نهادهاي دولتي كشيده شده است، و همراه است با اخراج ها، تصفية                       
فيزيكي و آشوب هاي سياسي كه در خدمت هدف هاي فرقه گرايي و عوام                  

عامل مهم ديگر، مداخلة خارجي، و از جمله سياست هاي                     . گرايي اند  
ميراث . آمريكاست كه اختالف هاي فرقه گرايانه را تحريك و تشديد مي كند 

ديكتاتوري سرنگون شده و عمليات تروريستي با هدف كارشكني در روند                 
سياسي و فلج كردن زندگي سياسي، به تعميق تنش ها و اختالف هاي فرقه                    
گرايانه تا حدي خطرناك كه پيش از اين سابقه نداشته است، به ويژه در بغداد           

همبستگي پرشور 
احزاب كارگري 
و كمونيستي با 

حزب تودة 
 ايران

 65پيام تبريك حزب كمونيست عراق به مناسبت           
 مين سالگرد بنيان گذاري حزب تودة ايران

 
 رفقاي گرامي،

بدين وسيله گرم ترين درودهاي كمونيست هاي عراقي را به            
مين سالگرد بنيان گذاري حزب برادر،           65شما به مناسبت      

براي ما اين مناسبت يادآور . حزب تودة ايران، تقديم مي كنيم
دهه براي آزاد     6پيكار بي امان حزب تودة ايران طي بيش از           

سازي ايران از تسلط امپرياليسم و يوغ ارتجاع و ديكتاتوري             
يادآور قهرماني هاي رهبران و كادرهاي شهيد حزب            . است

است كه براي آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت                 
رابطة ويژه اي كه بين دو حزب ما وجود            . اجتماعي رزميدند 

دارد ماية افتخار ماست، رابطه اي كه در پي رويارويي دو                  
حزب ما با سركوب و ترور پي در پي از سوي ضد كمونيست        

 .ها و ارتجاع در دهه هاي گذشته مستحكم تر شده است
 

 رفقاي عزيز،
به باور ما، در عين حال كه بايد در برابر تالش هاي قدرت                   
هاي امپرياليستي براي بهانه كردن پافشاري ايران بر حق طبيعي 
اش در كاربرد صلح آميز انرژي هسته اي به منظور توجيه                 
مداخلة خارجي مقاومت كرد، بايد نهايت تالش را نيز كرد              
كه اين معضل از راه گفت و گو هاي صلح آميز بر مبناي                   
منشور سازمان ملل و ديگر معاهده هاي بين المللي مربوطه                

اين شيوة برخورد در درجة اول به سود             . حل و فصل شود     
مردم ايران، و همچنين به نفع صلح، امنيت و ثبات در منطقة               
خاورميانه و كل جهان است، و از پيامدهاي فاجعه بار يك                 

در اينجا  . جنگ تازه و برخوردهاي نظامي جلوگيري مي كند        
الزم است به موضعي اشاره كنيم كه در اعالمية اخير كميتة               

در . سپتامبر، آن صادر شد    15مركزي حزب ما، در پي نشست 
آن اعالميه آمده است كه پاي كشور ما عراق نبايد به                       
رودرروئي هاي جاري بين رژيم ايران و دولت آمريكا                   

مردم عراق نبايد بهاي اين خصومت ها را در              . كشانده شود 
باز هم تأكيد مي كنيم كه با وجود اين،  . سرزمين شان بپردازند

ما هر گونه مسابقة تسليحاتي و افزايش توليد سالح هسته اي              
 .در خاورميانه و جهان را مردود مي شماريم

 
 رفقاي گرامي،

به اين مناسبت، ما بار ديگر حمايت خود را از آرمان هاي                  
برحق مردم ايران براي دستيابي به صلح، دموكراسي و حقوق         

همان طور كه به درستي در فراخوان            . بشر اعالم مي كنيم     
همبستگي اخير از سوي شماري از احزاب برادر بيان شده                
است، امر پشتيباني از صلح و محكوم كردن تهديد هاي                  
آمريكا برضد ايران را بايد به موازات دفاع از حقوق بشر و                 

اين يكي از آن درس       . دموكراتيك مردم ايران به پيش برد       
هاي حياتي و مهمي است كه بايد از تجربة رويدادهاي چند              
سال اخير عراق گرفت و بر ارتباط تنگاتنگ مبارزه در راه                
صلح و دموكراسي از يك سو و ضرورت توجه به ارزش                 

اين امر به ويژه     . هاي حقوق بشر از سوي ديگر تأكيد كرد           
براي ايجاد و گسترش يك جنبش همبستگي بين المللي                
اهميت دارد كه پيگيرانه در كنار مردم و نيروهاي                         
دموكراتيك آنها در كشور مربوطه بايستد، و از برخورد زيان            
بخش يك جانبه اي كه نقض حقوق بشر و دموكراتيك در               

 8ادامه در صفحه    .آن كشور را ناديده مي گيرد، پرهيز كند
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در برخي از     . و چند استان ديگر، كمك كرده است            
نواحي، خشونت شكل هاي ديگري به خود گرفته است            
كه ناشي مي شود از جنگ بر سر نفوذ، قدرت و پول از                 

نتيجة اين   . سوي بعضي از احزاب و نيروهاي سياسي             
تحوالت چيزي نيست جز ادامة حضور نظامي خارجي، و           
ايجاد مانع در برابر تالش هايي كه براي تسريع پايان دادن         
به اشغال و رسيدن به توافق بر سر جدول زماني خروج                 

حزب ما كماكان به    . نيروهاي اشغال گر صورت مي گيرد      
تالشش در زمينة حل و فصل مسئلة امنيت از راه يك                  
برخورد همه جانبه و همگن و در پيش گرفتن مجموعه اي       
از اقدام هاي مؤثر نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، در 
عوض اتكاي صرف بر شيوه هاي نظامي، ادامه مي دهد و             

حزب ما همچنين از طرح آشتي ملي                  . خواهد داد  
پيشنهادي دولت حمايت مي كند و آن را گامي مهم و                
حياتي به سوي يك توافق سياسي كه منافع همة احزاب را       
تضمين خواهد كرد، نيروهاي هر چه بيشتري را جذب              
فرايند سياسي مي كند، اطمينان متقابل ايجاد مي كند، و             

با همة اين    . تنش هاي فرقه اي را كاهش دهد، مي داند            
احوال، نتايج به دست آمده تا كنون، چندان قابل توجه               

بنابراين، افزايش تالش براي اجراي طرح           . نبوده است  
حزب ما اقدام هاي      . آشتي ملي وظيفه اي عاجل است         

مشخص متعددي را مطرح است، از جمله ضرورت پايان           
نيروهاي . دادن فوري به اقدام هاي شبه نظاميان، از هر نوع          

سياسي، به ويژه نيروهاي شركت كننده در فرايند سياسي،       
بايد پيشاهنگ شوند و داوطلبانه نيروهاي شبه نظامي شان            

جنگ افزارها بايد فقط در دست دولت           . را منحل كنند   
اين يك پيش شرط ضروري براي بازسازي                 . باشند

نهادهاي امنيتي و نظامي، و استقرار يك دولت                       
دموكراتيك بر مبناي حكومت قانون و احترام به حقوق             

حصول موفقيت در اين جهت و       . بشر و دموكراتيك است 
تقويت اتحاد ملي عواملي ضروري براي حركت به سوي           
باز پس گرفتن استقالل و خودمختاري كامل و به دست              

بازسازي نيروهاي نظامي   . گرفتن كنترل منابع كشور هستند
عراق و گسترش توانايي هاي آنها، هم از نظر كمي و هم              
از نظر كيفي، براي اين كه بتوانند مسئوليت حفظ امنيت را  

عالوه بر اين، اقدام      . به عهده بگيرند، عامل مهمي است        
هاي توده اي و فشار بر ضد فرقه گرايي، تروريسم و                   
خشونت، همراه با پيشبرد پيكار در جبهة اقتصادي و                  

مي توان گفت كه   . اجتماعي، از ديگر عوامل مثبت هستند
وضعيت كنوني، به رغم سنگيني و پيچيدگي اش، در كل       
وضعيتي دگرگوني پذير است كه امكانات بسياري در             

تغيير اين وضع بستگي زيادي دارد به         . برابرش قرار دارد  
توانايي هشيارانه عمل كردن احزاب و دسته بندي هاي              
سياسي، و مردم عراق به طور كلي، به منظور بازيابي                   

نيروي . انسجام ملي و ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان                
محرك در اين راه بايد باور جدي به اين امر باشد كه                   
راندن وضع به مرز نقطة بي برگشت به منزلة بازي با آتش           
. است كه پيامدهاي فاجعه باري براي همه خواهد داشت            

عوامل مساعد بين المللي، منطقه اي و عربي نيز مي توانند             
شرايطي را فراهم آورند كه موجب شكست دادن                   
تروريسم و دستيابي به ثبات و تضمين نتيجه اي موفقيت             

به رغم دشواري ها و چالش هاي عظيم،              . آميز براي طرح آشتي ملي شوند         
كمونيست هاي عراقي به مردم و خواست آنان براي حركت به پيش، به سوي                   
دستيابي به دولتي برپاية قانون و نهادهاي بنيادي، به دست آوردن دوبارة استقالل               
كامل ملي، و ساختن يك عراق فدرال و دموكراتيك متحد، اعتماد و اطمينان بي 

با اين روحيه و عزم راسخ است كه حزب ما خود را براي                . حد و حصري دارند   
 .برگزاري هشتمين كنگرة ملي اش در هفته ها و ماه هاي آتي آماده مي كند

 رفقاي گرامي،
امروزه، در شرايطي كه هر دو كشور و ملت ما، و كل منطقه، با چالش هايي                       
عظيم و خطرهايي سهمگين رو به رو هستند، حياتي است كه پيوندهاي                         
انترناسيوناليستي، و شكل هاي مؤثر و عملي همبستگي بين نيروهاي كمونيست،              

بار . مترقي و دموكراتيك در خاورميانه و در سراسر جهان تحكيم و تقويت شوند      
ديگر، به مناسبت سالگرد بنيان گذاري حزب تودة ايران به شما درود مي فرستيم    
و بر عزم راسخ مان براي تحكيم و تقويت هر چه بيشتر پيوندهاي برادرانه بين دو         

 .حزب مان و پيوندهاي تاريخي دوستي بين مردم ايران و عراق تĤكيد مي كنيم
 

 با گرم ترين درودهاي رفيقانه،
 كميتة مركزي حزب كمونيست عراق

 2006سپتامبر  27
 

 پيام تريبون ترقيخواه دموكراتيك بحرين
 رفقاي عزيز

مين 65كميته مركزي تريبون ترقيخواه دموكراتيك بحرين تمايل دارد به مناسبت 
سالگرد پايه گذاري و تاسيس حزب توده ايران به شما تبريك بگويد و                         
درودهاي عميق خود را به رهبري، اعضاء، همه حاميان آزادي و ترقي خواهي و                

ما به تاريخ حزب شما احترام مي گذاريم و آن را بخاطر          . مردم ايران تقديم كند
سال براي     65اينكه شما به رغم سركوب مداوم توسط رژيم هاي مختلف                    

دموكراسي، سوسياليسمِ و زندگي بهتر براي مردم ايران مبارزه كرده ايد، تحسين    
حزب شما توانسته است به قيمت دادن هزاران شهيد و ده ها هزار                   .  مي كنيم 

زنداني و آناني كه مجبور به مهاجرت سياسي شدند، از منافع طبقه كارگر ايران و    
 . توده هاي زحمتكش ، دفاع كند

 رفقاي عزيز
. وضعيت در خاورميانه دشوارتر مي شود به خصوص در عراق، لبنان و فلسطين                

گرچه ما اين را حق هر كشوري مي دانيم كه از انرژي هسته اي براي مقاصد                      
صلح جويانه بهره جويي كند، اما روشي را  كه رژيم ايران با اين مسئله برخورد                   
كرد و بيانيه هاي احمدي نژاد و ديگر مقامات رسمي ايران بهانه ها را براي                        
اياالت متحده و متحدان آن فراهم كرده است كه تهديدات خود مبني بر اقدام                 
نظامي بر ضد ايران و تحريم سياسي و اقتصادي ايران و ديگر كشورها نظير                     

اين گرايش به نوبه خود به رژيم حاكم بهانه داده است كه               . سوريه را ادامه دهد   
به نيروهاي دموكراتيك و مترقي حمله كند و مدعي بشود كه تقاضاي پايه                      
گذاري يك سيستم دموكراتيك و يك جامعه مبتني بر نظم قانوني و اصالحات           
.  در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي وحدت ملي را تضعيف مي كند                

تهاجم هاي اخير بر ضد اتحاديه هاي كارگري، سازمان هاي دانشجويي، روزنامه       
هاي مستقل و دستگيري تعدادي از روشنفكران و شخصيت ها مشخصه هاي اين     

 .  جهت مي باشند
 رفقاي عزيز،

در اين مراسم ما مي خواهيم همبستگي خود با مبارزه شما براي يك ايران بهتر و        
ما خواهان تقويت روابط    .  مرفه تر و تامين اجتماعي براي مردم ايران اعالم كنيم        

 .متقابل بين احزاب مان هستيم
 مين سالگرد پايه گزاري حزب توده ايران65زنده باد 

 زنده باد مبارزه براي صلح، دموكراسي و سوسياليسم
 دكتر حسن مدان

 دبيركل
  1385مهرماه  10

 ...ادامه  پيام هاي احزاب كارگري  

 9ادامه در صفحه   
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 پيام تبريك حزب كمونيست اسرائيل
 به كميته مركزي حزب تودة ايران

 
 رفقاي گرامي،

مين سالگرد شما، ما مسروريم كه               -65به مناسبت      
درودهاي گرم و برادرانه خود را به همه اعضا و هواداران             

رسد   سالگرد شما زماني فرا مي      . حزب شما، تقديم كنيم    
سپتامبر 11كه امپرياليسم آمريكا، از حمالت جنايتكارانه          

اي براي اعالن جنگ به افغانستان و           به عنوان بهانه    2001
حمله به عراق، بهره جسته است و در عين حال نشان داده              
است كه  قصد مقابله با مشكل تروريسم را نداشته و به                  

هاي فراملي در همه      منظور تقويت سلطه آمريكا و شركت      
الملل، تغييرات اساسي را       ها و در قوانين روابط بين          قاره

به اعتقاد ما قصد دولت بوش، تبديل           . ايجاد كرده است   
المللي و به كار گرفتن       جنگ به يك ابزار عادي رفتار بين    

ها را  متهم به       آن در مورد كشورهايي است كه آمريكا آن  
جنگ آخر در لبنان اين را ثابت             . كند   مي“ تروريسم”

حل محلي از طريق مذاكره       به جاي يافتن يك راه . كند مي
 -براي مشكل اسارت سه سرباز اسرائيلي، دولت كديمه           
ها  كارگر، اسرائيل را در دام يك جنگ متزلزل با فلسطيني

انگيز و مشهود تجاوز به        ما به نتايج رعب    . و لبنان انداخت  
هر دو در هماهنگي      -لبنان و حمله طراحي شده به سوريه       

تواند به يك جنگ گسترده             كه مي    -با دولت بوش    
با وجود به     . نگريم   اي بيانجامد، با ناگواري مي           منطقه

كه از   -، در نتيجه سعي دولت اسرائيل    “نقشه راه”اصطالح 
براي خرابكاري   -حمايت دولت آمريكا برخوردار است      

فلسطين،  -نامه صلح اسرائيل        انداز موافقت     در چشم  
حزب كمونيست   . خونريزي در منطقه ما ادامه دارد             

اسرائيل همه هواداران صلح و دمكراسي در اسرائيل و              
برداري منفي و      خواند تا در مقابل بهره        جهان را فرا مي     

هيستري جنگ دولت اسرائيل براي تشديد ستم و اشغال،          
تر، و ساختن      نشين بيش   هاي يهودي   شامل ايجاد شهرك   

عدم ”هدف سياست    . نژاد پرستانه بايستند  “ ديوار جدايي ”
شارون در نوار غزه  دايمي كردن اشغال و همه               “ حضور

خطر اين است   . مصائب آن در ساحل غربي و نوار غزه بود  
كه در آينده نزديك، دولت اسرائيل با پشتيباني دولت               
بوش از پيروزي حماس به عنوان بهانه يي براي عمليات               

حزب . ها و ايران استفاده كند             نظامي عليه فلسطيني     
كمونيست اسرائيل نسبت به سعي سردمداران اسرائيل در          

استفاده از نتايج انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين          سوء
تر زمين و  براي توجيه شدت بخشيدن به ستم و غصب بيش

چنين كارزار نژادپرستانه و اخراج شهروندان عرب              هم
راه صلح و امنيت براي هر دو         . اسرائيل، هشدار مي دهد    

خلق، اسرائيلي و فلسطيني، از پايان اشغال، تخليه همه               
نشين، ايجاد حكومت فلسطين با             هاي يهودي     شهرك

المقدس شرقي، و حل مسأله              پايتخت آن در بيت        
 .گذرد هاي سازمان ملل مي نامه پناهندگان براساس قطع

 
 دوستان گرامي،

تان آرزوي موفقيت داريم و از گسترش دوستي و همكاري              ما براي شما در مبارزه     
مين سالگرد شما، آرزوي موفقيت مي         -65كنيم، و براي      بين احزاب ما استقبال مي  

 .كنيم
 با درودهاي برادرانه،

 ايسام ماخول، دبيركل، تل آويو،
 2006سپتامبر  28 

 
مين سالگرد بنيان     65پيام تبريك حزب كمونيست يونان به مناسبت          

 گذاري حزب تودة ايران
 به كميتة مركزي حزب تودة ايران

 رفقاي گرامي،
 

مين سالگرد بنيان گذاري      65كميتة مركزي حزب كمونيست يونان به مناسبت             
حزب تودة ايران، گرم ترين تبريك ها و درودهاي رفيقانه اش را به كميتة مركزي،  

آنچه دو حزب ما را به يكديگر پيوند          . اعضا و هواداران حزب تان تقديم مي كند         
مي دهد، دوستي دراز مدت، همبستگي، و همكاري در پيكارهاي مشترك مان                  

ما براي نقش و سهم فعال شما در طرح ها و اقدام هاي ابتكاري احزاب                        . است
كمونيست و در نشست هاي بين المللي و منطقه اي، و براي تالش شما در راه                         
. ارتقاي هر چه بيشتر همبستگي و عمل مشترك ارزش زيادي قايل هستيم                        

كمونيست هاي يوناني همبستگي قاطع خود را با مبارزة شما برضد تهديد هاي                     
آمريكا و براي صلح، آزادي هاي سنديكايي و مدني، دموكراسي، و سوسياليسم                

هيچ دولت خارجي يا سازمان بين المللي تحت هيچ شرايطي اين              . اعالم مي كنند  
تصميم گيري در مورد     . حق را ندارد كه در امور داخلي يك كشور دخالت كند              

امور داخلي و آيندة ايران تنها به عهدة مردم ايران و نيروهاي دموكراتيك و مترقي          
ما پيكار شما را براي دفع تهديد هاي امپرياليستي و مبارزة شما را براي                   . آن است 

دگرگوني هاي ژرف دموكراتيك در وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي                   
امروزه، وجود يك جبهة متحد سياسي و           . كشورتان از نزديك دنبال مي كنيم         

خاورميانة بزرگ ضرورتي عاجل      ”اجتماعي در منطقه در برابر نقشة امپرياليستي            
كمونيست ها در جبهة مقدم اين مبارزه قرار دارند و با مقاصد آن نيروهايي                  . است

مردم نشان دهند ولي     “ حافظان”مقابله مي كنند كه تالش دارند خود را به صورت             
.  در واقع انگيزة آنان چيزي نيست جز منافع خودشان و رقابت شان با آمريكا                        

مرگ ماركسيسم و    ”و  “ پايان يافتن تاريخ   ”واقعيت موجود نه تنها خالف ادعاي          
را ثابت كرده است، بلكه تحوالت جهاني به طور برجسته اي               “ احزاب كمونيست 

نياز به تقويت احزاب كمونيست و كارگري را براي تضمين حصول موفقيت در                  
به نظر ما آن احزاب كارگري و كمونيستي كه به           . پيكارهاي مردمي نشان مي دهند    

ماركسيسم ـ لنينيسم و هدف سوسياليسم وفادارند سهم مهمي در پيشبرد هر چه                    
 .بيشتر جنبش ضد امپرياليستي مردمي دارند

 رفقاي گرامي،
با اين اميد كه پيوندهاي سنتي بين دو حزب مان بر مبناي اصول همبستگي بين                      

سال فعاليت    65المللي و احترام به استقالل دو حزب گسترش بيشتري يابد، به                   
 .قهرمانانة حزب تان درود مي فرستيم

 
 2006سپتامبر  30آتن، 

 كميتة مركزي حزب كمونيست يونان
 

مين سالگرد بنيان     65پيام تبريك حزب كارگران بلژيك به مناسبت         
 گذاري حزب تودة ايران

 به كميتة مركزي حزب تودة ايران
 رفقاي گرامي،

مين سالگرد بنيان گذاري       65كميتة مركزي حزب كارگران بلژيك به مناسبت            
مين   65. حزب تودة ايران به كميتة مركزي و اعضاي حزب تبريك مي گويد                  

امپرياليسم . سالگرد حزب شما با رويدادهاي بسيار مهم بين المللي همزمان است                

  10ادامه در صفحه  

 ...ادامه  پيام هاي احزاب كارگري  



1385مهر ماه  20پنجشنبه   10   749شمارة  

آمريكا به عنوان گزينة استراتژيكي اش و در تالش براي              
بيرون رفتن از بحران دور اي اضافه توليد سرمايه داري راه              

تضادهاي بين   . نظامي گري و جنگ را برگزيده است             
ضرورت ايجاد يك جبهة متحد . امپرياليستي تشديد شده اند

وسيع در برابر خطرناك ترين و فوري ترين دشمن در سطح     
ما همبستگي خود را با       . جهاني اهميت تازه اي يافته است       

كارگران، دهقانان، كمونيست ها و نيروهاي ضد امپرياليستي 
كه مورد تهديدهاي بي وقفة دولت بوش و حملة احتمالي              
آمريكايي ـ انگليسي ـ اسراييلي به ايران قرار دارند، اعالم             

 .مي كنيم
 .رهايي و سوسياليسم آيندة بشر است
 .زنده باد جنبش كمونيستي بين المللي

 از طرف كميتة مركزي حزب كارگران بلژيك
 ژان پِستييو، بخش روابط بين المللي

 حزب كارگران بلژيك
 

 65پيام تبريك حزب كمونيست اتريش به مناسبت    
 مين سالگرد بنيان گذاري حزب تودة ايران

 رفقاي گرامي،
 

مين سالگرد بنيان گذاري حزب تودة ايران را           65مايليم كه 
به شما تبريك بگوييم و به اين مناسبت همبستگي و دوستي       

ما از تعهد عميق شما     . كامل خود را با حزب شما اعالم كنيم    
به پيكار مردم ايران، به صلح و عدالت اجتماعي آگاهي                

ما براي روابط  درازمدت و ژرف بين جنبش            . كامل داريم 
هاي مان و شركت اعضاي حزب شما در پيكار توده هاي               
مترقي و زحمتكش در اروپا و اتريش ارزش زيادي قايل               

ما مي دانيم كه به ويژه در اين روزهاي حياتي،                  . هستيم
تالش هاي شما به بازداشتن نيروهايي كه براي به راه                     
. انداختن جنگ در خاورميانه مي كوشند، ياري مي رساند           

اطمينان داشته باشيد كه در اين مبارزه، ما پشتيبان شما                   
 .هستيم

 با درودهاي همبستگي و احترام رفيقانه،
 والرُد فريتز كالكل

 هيئت اجرايي حزب كمونيست اتريش
 

 65پيام تبريك حزب كمونيست كانادا  به مناسبت      
 مين سالگرد بنيان گذاري حزب تودة ايران

 به كميتة مركزي حزب تودة ايران
 

 رفقاي گرامي،
از طرف كميتة مركزي و همة اعضا و هواداران حزب مان،             
گرم ترين درودهاي انقالبي مان را به حزب تودة ايران به               

 .مين سالگرد تشكيل آن به شما تقديم مي كنيم 65مناسبت 
از اين فرصت استفاده مي كنيم تا نه فقط به رهبري، اعضا و        
هواداران حزب شما به اين مناسبت فرخنده درود بفرستيم،           
بلكه همچنين به اين واقعيت اشاره و اذعان كنيم كه                     
كمونيست هاي ايراني چه دشواري ها و فداكاري هايي را             

دهه و نيم پيكار تان تحمل كرده اند و مي                  6در سراسر    
كنند، از جمله در فعاليت پر اهميت سياسي امروزه شما در              

اين امر گواه . شرايط سركوب وحشيانه از سوي رژيم بنياد گراي استبدادي تهران
 .بارز تعهد انقالبي رفقاي شماست

 
 رفقاي گرامي،

شكست شگرف بمباران وحشيانه و تجاوز اسراييل به لبنان و غزه تازه ترين نمونة        
كشتار . تعميق بحران در برنامة كار امپرياليستي براي تسلط بر جهان است                     

دهشتناك نظامي اسراييل كه تحت حمايت و تشويق كامل امپرياليسم آمريكا               
صورت گرفت، منجر به نابودي فاجعه بار بخش بزرگي از زير ساختار لبنان،                   

اما . كشته شدن هزاران غير نظامي بي گناه و بي خانمان شدن ميليون ها نفر شد                  
مقاومت ملي لبنان استوارانه رزميد و متجاوزان صهيونيستي اسراييل را متحمل                

اين روند همچنين نقشه هاي امپرياليسم آمريكا را         . شكست نظامي و معنوي كرد    
براي به راه انداختن جنگ در ايران و احتماالً سوريه نقش بر آب كرد، جنگي                   

“ خاورميانه جديد ” كه گام بعدي در استراتژي كلي آمريكا بود براي تحميل يك 
 .كه تسلط آمريكا بر اين منطقه و منابع حياتي نفت آن را تأمين و تضمين كند

به نظر حزب ما تالش هاي       . ما تحوالت كشور شما را از نزديك دنبال مي كنيم           
آمريكا و ديگر دولت هاي امپرياليستي براي دامن زدن به بحران و رو در رويي با       
ايران بر سر برنامة انرژي هسته اي آن، عمل تحريك آميزي جدي و احتماال                    

حزب كمونيست آمريكا به      . پيش درآمدي است براي تجاوز جنگي به ايران           
شدت با اين كارزار برنامه ريزي شده مخالف است و از همة دولت ها مي                         

اما اين  . خواهد تا راه حلي صلح آميز و از راه گفت و گو براي اين معضل بيابند            
موضع ما به هيچ وجه به معناي حمايت ما از رژيم بنيادگراي ايران نيست كه در                   
موارد متعددي حقوق دموكراتيك، كارگري و بشري مردم ايران را نقض كرده              

حزب كمونيست كانادا پشتيباني كاملش را از حزب تودة ايران           . است و مي كند
و ديگر نيروهاي دموكراتيك، غير مذهبي و مترقي ايران در مبارزه براي ايجاد                

 .يك دگرگوني دموكراتيك و عادالنه در كشور تان اعالم مي كند
در اين دوران خطرناك و پيچيده، مي توانيد روي همبستگي كامل حزب ما با                  

 .پيكارتان براي صلح، دموكراسي و سوسياليسم حساب كنيد
مين سالگرد بنيان      65بار ديگر، گرم ترين درودهاي رفيقانة ما را به مناسبت                 

 .گذاري حزب تان بپذيريد
 

 با احترام هاي رفيقانه،
 ميگل فيگوئرا

 كميتة اجرايي مركزي،

 ...ادامه  پيام هاي احزاب كارگري  

خـاطـرات   ” بعد از چاپ روي جلد كـتـاب     .  از ميان ساير عكس ها انتخاب كرد
همان طوري كه مي دانيد،   جهان آن را به عنوان شايسته ترين عـكـس   “  بوليوي

 براي تكثير در اشكال گوناگون انتخاب كرد
من مديون لحظه اي هستم كه اين امكان را به من داد تا محبوب ترين تصويـر  

 .را شناخت و پرستيد“ چه”تصويري كه با آن دنيا . را بگيرم
بـا پـيـروزي      .  آلبرتو كوردا قبل از انقالب عكاس معروف مد و تبليغـات بـود    

در حالي كه تمام همكارانش در حال فرار بودند تصـمـيـم      -ارتش آزادي بخش
 .مي گيرد در كوبا بماند و در باز سازي كشورش سهيم باشد

بدين ترتيب او عكاس انقالب شد و در سفرهاي بسياري فيـدل كـاسـتـرو را         
بـعـد بـه      .  در موقعيت هاي بيشماري عـكـس انـداخـت      “ چه”همراهي كرد و از 

عكاسي آزاد روي مي آورد و با همكاري با كاتالوگ هاي مد كـوبـا بـه عشـق           
 .قديمي اش عكاسي  مد پرداخت

 
 

 ...ادامه  تصويري كه جاودانه شد 
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هاي مشخص را بـه    اي، بايد شماري از گامدر چنين شرايط تحريك يافته
اول از همه التزام دارد كه با دوجانبه ساختن مناظره، جامعه را   .  كار گرفت
بايد حتي به طبقه متوسط تفهيم كرد كه پـيـروزي جـرالـدو         .  سياسي كرد

گـرا بـه     ها و نيروهاي راسـت اي براي نوليبرالآلكمين به معناي ضد ضربه
سـازي،  و اين ضد ضربه بيان گر اجراي برنامـه خصـوصـي     .  رودشمار مي

قطع اقدامات دولت در زمينه رفاه عمومي، پـايـان رونـد يـكـپـارچـگـي               
نامه منـاطـق آزاد تـجـاري قـاره            امريكاي التين، رويكردي نو به موافقت

بـايـد بـه سـيـاسـي           . هاي اجتماعي استامريكا، غيرقانوني ساختن جنبش
 .كردن جامعه اعتقاد داشت

ي نيروهاي صادق ملي، دوم، گسترش اتحادها و ضرورت گردآوري همه
-هيچ نيروي چپ صادقي در مقابل خطر ضربه.  دموكراتيك و چپ است

هاي اجـتـمـاعـي،       ها در زمينه غيرقانوني كردن جنبشهاي متقابل نوليبرال
تـفـاوت   نامه مناطق آزاد تجاري قاره امريكا بـي   سازي و موافقتخصوصي

-اكنون زمان آن است كه براي متوقف ساختن برنامه واپـس .  نخواهد ماند
. هاي جناح راست، همه نيروهاي مترقي گـرد هـم آيـنـد          گراي نوليبرال

ترين جنـاح راسـت و       گراترين و خودكامهجرالدو آلكمين نماينده واپس
هايي است كه از امكان در اختيار گرفتـن دوبـاره     نماينده بخش فرا ليبرال

تواند از اين لحظه تعـيـيـن    كس نميهيچ. انددولت مركزي برانگيخته شده
تـر  بايد در جهـت پـس رانـدن دشـمـن بـزرگ              .  پوشي كندكننده چشم

 .ها را به كنار گذاشتاختالف
-روز آينده همـه  30سوم، و اين بسيار كليدي است، ضرورت دارد كه در 

الزم .  ها بـه نـمـايـش گـذاشـت          هاي پيكارگرايي را در خياباني توانايي
هايي به منظور روشنگـري پـيـامـدهـاي مـحـتـمـل              خواهد بود كه ائتالف

اكنون زمان آن فرا رسـيـده     .  انتخابات و خطر واپس گرايي، تشكيل يابند
است كه تشخيص داده شود چه كساني براستي هوشيار، درگير و  نـگـران   

در چند روز آينده، حجم كار نيروهاي مبارز چنديـن  .  آينده برزيل هستند
توانـد در تضـمـيـن پـيـروزي نـيـروهـاي                  اين دوره مي. برابر خواهد شد

 .دموكراتيك مردمي تعيين كننده باشد
 

سرانجام، عملكرد حزب كمونيست برزيل را در اين انتخابـات  
 كنيد؟چگونه ارزيابي مي

ناپذير كارزار انتخاب دوباره رييـس  حزب كمونيست برزيل بخش جدايي
ي توان خود را براي دستيابي آن بكار گرفته جمهوري كنوني است و همه

رحمانه راسـت در ايـن مـدت            به همين سبب، حزب از تهاجم بي.  است
-دهد كه با وجود دشـواري   نخستين ارزيابي نشان مي.  بركنار نمانده است

-هاي موجود، حزب كمونيست برزيل در كنشگري خود، برخالف سـال   
اگر چه حزب ما نيز همانند ديگـر احـزاب     .  هاي اخير اثرگذار بوده است

برد در عيـن  كمونيست هنوز در موضع دفاعي براي كسب حقانيت بسر مي
 .يابدحال نيروي آن افزايش مي

حـزب  .  اما براي مبارزان كمونيست، نبرد هنوز به پـايـان نـرسـيـده اسـت          
نقش تكاور را داشـتـه       “  لوال” كمونيست برزيل در كارزار انتخاب دوباره 

از اين امر نيز بخوبي آگاه است كه استقرار واپس گرايي در كشور .  است
كشان و موجوديـت خـود     باري براي پيكار زحمتتواند تأثيرات فاجعهمي

گـرا بـه     هـاي راسـت    در صورت برگشت نوليبرال.  حزب به ارمغان بياورد
هاي اجتماعي سبعيت بيشتري از خـود نشـان         قدرت، در هجوم به جنبش

خواهند داد و به تغييرات ضد دموكراتيك سـيـاسـي فـراگـيـري دسـت            
 . خواهند زد

در ايـن    “  لـوال ”  ها، نبرد اساسي بايد تضميـن پـيـروزي        براي كمونيست
گريزد و از وظـايـف   حزب كمونيست برزيل از مبارزه نمي.  انتخابات باشد

ها نقش دوران سـازي در        كمونيست.  تاريخي خود نيز بخوبي آگاه است
 .    پيروزي اين مرحله از انتخابات خواهند داشت

 

 ...ادامه  تمركز همه توان در مبارزه 

اكتبر مصادف اسـت بـا      8
ــا            39 ــل ن ــيــن ســال قــت م

او .  گـوارا “  چـه ” جوانمردانه 
محبوب شد زيـرا خـواسـت      

 .نهايت انسان را بشناسد
با شعري از ميگل بـارنـت،   
شاعر كوبائي، خاطره ارنستـو  

گوارا را گرامـي مـي     “  چه” 
 .داريم

 :تو با تمامي گفته ها  آشنا هستي“ چه”
 كوره راه هاي  كوهستان سيرا،

 تنگي نفس از علف تازه،
 محراب ،

 امواج شامگاهان،
 ميوه ها را مي شناسي
 .و حيوانا ت اهلي را

 نه اينكه بخواهم
 به جاي تفنگ قلمي به تو بدهم،

 . زيرا كه، تو خود شاعري
  

. را مي داند“ چه”كمتر كسي داستان واقعي معروف ترين عكس 
سال پيش تا بحال پر فروشتـريـن    40همان عكسي كه از نزديك به 

عكس دنيا بوده و هنوز هم  اصالت و حالت خود را حـفـظ كـرده        
اما چرا چنين حالتي در نگاهش بود؟ آلبرتو كـوردا خـالـق        .  است

من كار خارق ”: آن تصوير در كمال فروتني چنين تعريف مي كند
و حـتـي       -اتومـاتـيـك     –لحظه اي بود غريزي   –العاده اي نكردم 

عكس بسيار روشن هم نيست زيرا وقت نداشتم دوربين را مـيـزان     
روزي بود كه بمبي در كشتـي الكـوره كـه حـامـل اولـيـن                . كنم

آن .  منفجر شـد     -محموله مهمات خريداري شده براي انقالب بود
 1960مارس   . انفجار تعداد زيادي كشته و زخمي به جاي گذاشت

اوضاع هر روز شلوغ تر مي شد و مي تـوانسـت بـه تـجـاوز              -بود
 .مزدوران خليج خوك ها بي انجامد

در طـول    “  چـه ” .  مراسم تدقين بود و بعد از آن سخنراني فـيـدل  
من بـيـن   .  بعد ناگهان ناپديد شد –مراسم در صف اول قرار داشت 

جمعيت مي لوليدم و مشغول عكس انداختن از فيدل بـودم و مـي       
خواستم بعد از سارتر و سيمون دوبوار كه در آن نزديكـي بـودنـد      

آن .  ناگهاني دو باره پيدايش مي شـود “ چه”عكس هائي بگيرم كه 
نگاه سرشار از خشم و درد براي قـربـانـيـان آن سـوء قصـد مـرا                

روي صحنه ماندم و بطـور غـريـزي دو عـكـس              -ميخكوب كرد
 –باقي فيلم را با عكس هـائـي از فـيـدل             . جاودانه از وي گرفتم 

 . رئيس جمهوري وقت كوبا تمام كردم  -سارتر و دورتيكوس 
بدين قرار كه مسئول .  هفت سال بعد بود كه آن عكس چاپ شد

موسسه انتشاراتي فلترينلي آن را     

تصويري كه 
 جاودانه شد
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بالفاصله پس از اعالم رسمي مراجع رسمي 
نظارت بر انتخابات مبني براين كه انتخابات 
رياست جمـهـوري بـرزيـل بـه دور دوم              
كشيده شده است رناتو رابلو، رهـبـر مـلـي       
حزب كمونيست برزيل به تحليـل نـتـايـج       

از نظر او دور نـخـسـت          .  برآمده پرداخت
” لوئيز ايناسيو دا سيلوا انتخابات، محبوبيت 

كه از سوي مـخـالـفـيـن خـود و           ” را  “لوال
-هاي گروهي در كـارزاري نـفـرت       رسانه

مـورد  “  انگيز، هدف قرار گرفته شده است
اتحاد ”  گر نياز مبرم به تأييد قرار داد و بيان
هـا در نـبـرد        ي تـوان   نيروها و تمركز همه

رهــبــر “  . ي دوم انــتــخـابــات اســت        دوره
كمونيست هاي برزيل در سخنان پر اهميتي 

شرايط لحظه، حضـور  ” : مطرح مي كند كه
دوسـتـان و      ها، ميهنفشرده همه دموكرات

طرفداران گرايش هاي صـديـق چـپ را          
براي متوقف ساختن خطر برگشت راسـت    

 .  ”كند ئو ليبرال به قدرت را طلب مي
در مصاحبه زير رفيق رناتو رابلو جنبه هـاي    
اصلي تحليل كمونيست هاي برزيل را در     
مبارزه حساس براي تعييـن مسـيـر آيـنـده          
تحوالت اين كشور مورد توجه قـرار مـي       

 .دهد
 
 

تحليل شما از نتـايـج حـاصـل از         
انتخابات رياست جمهوري كـه در    

رييس جمهوري فعلي بـا    “  لوال” آن 
آرا، بـه    )  49/ 79(     %50نزديك به 

 دور دوم رسيده است چيست؟
 

“ لـوال ”  هاي نخست بايد توانايي: رناتو رابلو
گيري بدست از نتايج رأي. را مشخص كرد

توان اين طور درك كرد كـه در      آمده مي
ي وسيع و ناجوانمردانه ارتـجـاع   برابر حمله

هيچكدام از نامزدهاي رياست جـمـهـوري      
توانستند از چنين حمايـت صـريـح و        نمي

از سال گذشته، .  پرمعنايي برخوردار گردند
هاي گروهـي  مخالفين دست راست و رسانه

به يك كارزار فشرده فرسايشي  براي بـه زيـر       
ريـيـس   .  كشاندن دولت كنونـي دسـت زدنـد       

نه تنها در مـقـابـل آنـهـا بـا               “  لوال” جمهوري 
موضعي مستحكم مقاومت كرد بـلـكـه كسـب       

هـاي  آراي خود را بطور مـجـمـوع از بـخـش           
گوناگون جامعه، بخصوص قشرهـاي مـردمـي      

-گرا همراه با رسانهنيروهاي راست. تثبيت كرد
ها، در دو هفته اخير، با دسـتـيـازي بـه ايـجـاد           

جـنـگ   ” بحران سياسي جديد بـه اصـطـالح          
، گفتمان شبـه كـودتـايـي خـود را            “ هاپرونده

هاي پيشين برزيل هـرگـز   دولت. تقويت كردند
گان بنيادگرا مواجه با چنين نفرتي از سوي نخبه

اين تهاجم، كـه از هـمـان ابـتـدا            .  نشده بودند
 . بيرحمانه بود بدتر نيز شد
كار مخالف نشان دادنـد  نيروهاي ليبرال محافظه

آنـهـا بـا      .  كـنـنـد   كه دموكراسي را تحمل نمي
-استفاده از شگردهاي كودتايي، از جعل  هيچ

آنها به روشـنـي   .  گونه افترايي كوتاهي نكردند
“ لـوال ”  اند كه آماده پذيرش پيروزي نشان داده

نيستند و براي كشاندن اين انتخابـات بـه دوره       
و بـدتـر از     .  دوم دست به هر كاري خواهند زد

را “  لـوال ”  اين اعالم كردند كه انتخاب دوباره   
تحمل نخواهند كرد و از سـركـار آمـدن او              

هـمـچـنـيـن      .  جلوگيري به عمل خواهند آورد  
اعالم كردند در صورت موفق نشدن كودتا، بـر  
خالف خـواسـت رأي دهـنـدگـان از هـيـچ                
كوششي براي خلع او فرو گذاري نـخـواهـنـد       

ها در ايـن فـرآيـنـد،         بايد گفت رسانه.  ورزيد
نفرت انگيز ترين نقش خود را در تاريـخ  مـا       

گران مستقل بـنـام   يكي از گزارش.  ايفا كردند
يك رقابت جـدي در      ” : لوييس ناسيف نوشت

ها بوجود آمده است كه ببينـنـد چـه      ميان رسانه
كسي در از ميدان بـردن ريـيـس جـمـهـوري           

 “.سرآمد خواهد بود
هـا، ريـيـس      با وجود مواضع مخالفين و رسـانـه  

جمهوري به تقريب توانست اكثريت آرا را از   
اي است كـه در ايـن         اين نكته.  آن خود سازد

اين ثروت مورثي .  مرحله بايد بر آن تأكيد شود
ي دوم انتخابات از آن   ما است كه بايد در دوره

تأكيد براين مسئله ضروري اسـت    . محافظت كنيم
-گرا از يك مناظره روش  هاي راستكه نو ليبرال

گر بين دولت رييـس جـمـهـوري       مندانه و مقايسه
كنوني و دولت فرناندو هنريكه كوردوسو، رييـس  

اما در مـورد مسـئلـه        . جمهوري پيشين طفره رفتند
فساد، توضيح اين نكته نيز ضرورت دارد كـه تـا       

هيچگاه ايـن  “  لوال”پيش از روي كار آمدن دولت 
مقدار رسيدگي به اقدامات غيرقـانـونـي صـورت       

هنگامي كه فرناندو هنريكه كاردوسـو  .  نگرفته بود
هاي موجود مانند خـريـد رأي بـراي        برداريكاله

داران را در اش، دادن امتياز به بانكانتخاب دوباره
سازي بنهان ساخت دولـت  پوشش برنامه خصوصي

چندين نهاد، از جمله پليس فدرال را بـراي  “  لوال” 
ترين اقدام در جهت از بـيـن       سازمان دهي بزرگ

 .بردن فساد بكار گرفت
 

ي دوم   اكنون رويـارويـي در مـرحلـه        
 انتخابات چگونه خواهد بود؟

هاي جنـاح راسـت در       با توجه به عملكرد نوليرال
ي دوم  تصور اين كـه    كشاندن انتخابات به مرحله

روز آينده به چه اقداماتي دسـت   30اين نيروها در 
آنها در تالش خـود  . خواهند زد دشوار نخواهد بود

اعتبار سازي و فرسودگي دولت كـنـونـي    براي بي 
هاي تـنـدروانـه نـيـز ابـايـي            حتي از برداشتن گام

نخواهند داشت و از هـر سـاز وكـار قـانـونـي و               
غيرقانوني براي جلوگيري از پيـروزي نـيـروهـاي       

رودررويـي در ايـن       .  مترقي استفاده خواهند كرد
-رسـانـه  .  مرحله از شديدترين نوع آن خواهد بود

هاي گروهي براي مسموم ساختن ذهن مردم به هر 
كاري دست خواهند زد و مـخـالـفـان دولـت از              
بوجود آوردن محيطي شبه كودتا بـه هـر كـاري          

 .اقدام خواهند كرد
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