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انتخابات مجلس هشتم، برنامه هاي ارتجاع حاكم و 

 ”به مرگ گرفتن تا به تب راضي شدن“: سياست

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

  6ادامه در صفحه    

قراردادهاي موقت و امنيت 

 شغلي زحمتكشان

رواج قراردادهاي موقت و تبديل آن به اصـلـي     
ترين شكل قرارداد ميان كارگر و كارفرما، همـواره  
با نارضايتي و اعتراض طبقه كـارگـر و ديـگـر           

بر پايـه  .   زحمتكشان ميهن ما رو به رو بوده است
آمار منتشره در رسانه هاي همگاني و تاييد ايـن    
آمار از سوي وزارت كار و امور اجتماعي ونيز خانه 
كارگر جمهوري اسالمي، از سال هاي اوليه دهـه  

يعني با آغاز برنامه تعديل اقتصادي تـوسـط       70
دولت هاشمي رفسنجاني و ادامه آن به نام هـاي    
مختلف در دولت خاتمي و احمدي نـژاد،  و در        

گزارش شركت هيئت نمايندگي حزب توده ايران در نشست 
 احزاب كمونيست و كارگري خاورميانه

 8و  7ادامه در صفحه    

 2ادامه در صفحه   

با پايان مهلت ثبت نـام نـامـزدهـاي         
نمايندگي دوره هشتم مجلس مبارزات و   
تنش هاي انتخاباتي جناح ها وارد مرحلـه  

سيد محمد خـاتـمـي، روز      .   جديدي شد
دي ماه، در ديدار با اعضـاي   27پنجشنبه 

عـالوه  “ :  ستاد ائتالف اصالح طلبان گفت
بر شايعات عمومي متاسفانه اخبـاري بـه     
دستم رسيده كه حاكي از نوعـي تـنـگ      
نظري و اقدام براي محروم كردن بسياري 
از نيروهاي مومن، مجرب و روشـن از        

امري كه .  حضور در صحنه انتخابات است
در صورت صحت بدون ترديد بـه زيـان     
نظام و جامعه خواهد بود ولي اميدوارم آن 
چه شنيده مي شود سـيـاسـت رسـمـي          
مسئوالن برگزاري انتخابات نباشد بلـكـه   
ناشي از ديدگاه برخي افراد غير موثر باشد 
در غير اين صورت واضح است كه مـهـم   
ترين شرط انتخابات خوب و ارزشـمـنـد      
يعني رقابت منتفي خواهد شد امري كـه    
يقينا مورد نظر مقامات عالي رتبه نـظـام     

 ”  .نخواهد بود
دكتر محمـدرضـا عـارف، يـكـي از            
نامزدهاي شاخص اصـالح طـلـبـان در         
انتخابات مجلس هشتم، نيز نسـبـت بـه      

تـنـگ نـظـري، ديـدگـاه              پيامد هـاي 
جناحي و ساليـق شـخـصـي در            هاي

بررسي صالحيت نامزدهاي انـتـخـابـات       

مجلس هشتم هشدار داد و در گفتگو بـا  
سايت رسمـي  ( خبرنگار بهارستان هشتم 

مـرحلـه   “ :  گـفـت  )  ائتالف اصالح طلبان
بررسي صالحيت ها بسـيـار مـهـم ،           
سرنوشت ساز و حساس است بويژه اينكه 
در اين انتخابات به علت همسويي هيات 
هاي اجراي و نظارت برخي نگراني ها و 

عارف ”  . دغدغه هايي را ايجاد كرده است
اتفاقاتي كه در   “ :  ابراز اميدواري كرد كه

انتخابات قبلي رخ داد و عده بي شمـاري  
رد صالحيت شدند و بسياري از حـوزه      
هاي انتخابيه غير رقابتي شد و نيز انگيزه 
حضور از مردم گرفته شد ،ايـن بـار رخ       
ندهد، كه درآن صورت عده اي مجـبـور   
شوند از صحنه انتخابات كنار بكشند و يا 

 ”.انصراف خود را از نامزدي اعالم كنند
كـمـيـتـه دفـاع از          “ پيش از آن نيز 

دي    12، ” انتخابات آزاد، سالم و عادالنه
آيا مي “ماه،  با انتشار  بيانيه اي با عنوان 

توان انتظار برگزاري انتخابات مـجـلـس    
هشتم را تحت شرايـط آزاد، سـالـم و          

داشت ضمن اعتراض به مواضع ”  عادالنه
شوراي نگهبان در خصـوص نـظـارت        
استصوابي، نگرانـي خـود را از رونـد            
انتخابات مجلس هشتم مـورد تـاكـيـد       

در خالل روزهـاي ثـبـت نـام         .  قرارداد

همبستگـي اجـالس     *  
احزاب كارگري و كمونيستي 

 با مبارزات مردم ايران
 

ديدار نمـايـنـدگـان     *  
اجالس احزاب كارگري و   
كمونيستي با رئيس جمهوري 

 يونان
 

سخنان نماينده حـزب  *  
توده ايران درباره اوضـاع  

 حساس كشور 

رفيق عاشور پور ترانه پرداز خروسخوان 
 3اميد ديگر نمي خواند                  در ص 

 در اين شماره

ضرورت تشديد مبارزه براي رهايي دانشجويان 
 4دربند                                                            در ص 
 10ريشه يابي كشمكش در كنيا                     در ص 

 با رفيق خالد حداده،   »نامه مردم«مصاحبه  
 12دبير كل حزب كمونيست لبنان               در ص  



1386دي ماه   29شنبه    2  782شمارة  

راستاي تامين امنيت سرمايه به بهاي نابودي امـنـيـت شـغـلـي         
زحمتكشان، قراردادهاي موقت سال به سال گسترش يـافـت تـا      

درصد كارگران و زحمتكشان شاغـل در     80اينكه امروزه بيش از 
كارخانجات، كارگاه هاي توليدي و خدماتي را كارگـران قـرارداد     

در اين خصوص، در اواسط آبان، دبـيـر     .  موقت تشكيل مي دهند
اجرايي خانه كارگر تبريز طي يك نشست مطـبـوعـاتـي اعـالم        

امروز امنيت شغلي نيروي كار در خطر است و هر روز بـه  “ :  داشت
بهانه هاي واهي و با صدور بخشنامه و آيين نامه هايي تـمـامـي    
اختيارات كارگران سلب و به دست كارفرما سپرده مـي شـود و       
بطور كلي، ديگر امنيتي براي كار، شغل و تالش كارگران نمانـده  

قرارداد موقت . افزايش قراردادهاي موقت نگران كننده است. است
كار در كارهايي با ماهيت مستمر و دايمي رشد سرسام آور داشتـه  
و به عامل از ميان رفتن هر گونه گفت و گو و چانه زنـي بـراي     

 ”.خواسته هاي به حق و قانوني كارگران بدل گرديده
امروز با وجود قراردادهاي موقت كار، هيچ ” : وي سپس ادامه داد

كارگري نمي تواند حقوق حقه و قانوني خود را طلب كند و حتـي  
اگر كارفرما از قيافه كارگرش، خوشش نيايد ديگر قرارداد جـديـد   

 ”.نمي بندد و  يا تمديد قرارداد نمي كند
بي قانوني حاصل از رواج قراردادهاي موقت چنان عرصه را بـر  
امنيت شغلي زحمتكشان تنگ كرده كه لغو اين قـرارداد هـا از         

سنديكايي ميهن ما در دوره   -اولويت هاي مبارزه جنبش كارگري
رژيم واليت فقيه با درك چنين امـري و مـيـزان          . كنوني است

مخالفت كارگران و زحمتكشان با اين قراردادها، همواره كوشيـده  
است تا با مانورهايي فريبكارانه اصل قراردادهاي موقت را از زيـر  
ضربه خارج و با وعده و وعيدهايي جنبش اعتراضي در اين زمينـه  

سال گذشته با  10انواع طرح هايي كه طي .  را خنثي و مهار سازد
تبليغات وسيع و پر هزينه از سوي خانه كارگر، ارگان وابسته بـه    
حكومت، تا نهادهايي ديگر ارايه شده همگي پس از مـدتـي بـه      
دست فراموشي سپرده شده و يا چنان ناكارآمد و سترون بوده كـه  
مشكل قراردادهاي موقت را نه تنها حل نكرده بلكه به آن ابـعـاد   

يكي از اين طرح ها، دو فوريت طرح !  گسترده تري بخشيده است
سال سابقه به  10تبديل قراردادهاي موقت كارگران و كاركنان با 

اين طرح كه در هفته هاي اخير پيرامون آن   .  قرارداد دايمي است
تبليغات وسيع صورت گرفت، در همان آغاز با مخالـفـت شـديـد       
نمايندگان مجلس مواجه و حتي به يك فوريتي بودن آن نيز راي 

: دي ماه،  در گزارشي اعـالم كـرد     3، ” ايسنا“ خبرگزاري .  ندادند
طرح دو فوريتي قانون تعيين تكليف كـارگـران و كـاركـنـان            “ 

سال كار تقديم هيئت رئيـسـه مـجـلـس         10قراردادي با سابقه 
 ”.شوراي اسالمي شد

عضو هيئت رئيـسـه   “ :  ، در ادامه گزارش خود مي افزايد” ايسنا“ 
در اين طرح دو فوريتي آمده است كـه يـكـي از        :  مجلس گفت

درخواست هاي مكرر مربوط به كارگران و كاركنان شـاغـل در       
شركت ها و موسسات، اصالح قانون قراردادهاي موقت كار اسـت  
كه شامل بخش خصوصي نمي شود، چرا كه كاركنان دسـتـگـاه      
هاي مشمول قوانين كشوري، لشگري، قوانين خاص استخدامي و 

شـايسـتـه    ...  شاغالن در شركت هاي پيمانكار را شامل مي شـود 
است تا در ماه هاي فعاليت مجلس هفتم به دغدغه ها و نگرانـي  

پايان داده شود و در مورد )  در زمينه قراردادهاي موقت( هاي ملت 
سال سابقه كار شاغل  10كاركنان و كارگران قراردادي با بيش از 

در پيمان كاري ها، شركت ها و دستگاه هاي مـخـتـلـف اقـدام        
 ”.مقتضي صورت گيرد

دغدغه هـا و      “ اما بر خالف اين گونه تبليغات، مجلس ارتجاع نه تنها به 
پايان نداد بلكه مشـخـص   ”  ) در زمينه قراردادهاي موقت( نگراني هاي ملت 

ساخت كه خود اين مجلس و اصوال مرتجعان حاكم سبب دغدغه نـگـرانـي    
 .زحمتكشان در همه امور به ويژه تامين امنيت شغلي هستند

مجلس هفتم به اين طرح واكنش قابل پيش بيني و پر معنايي نشان داد،   
. به اين ترتيب كه حتي به يك فوريت طرح مذكور راي مثـبـت داده نشـد       

دي ماه، با انتشار مشروح مذاكرات مجلـس در بـاره        4، ” ايسنا“ خبرگزاري 
سال سابـقـه    10طرح تعيين تكليف كارگران و كاركنان قراردادي با بيش از 

نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح تعيين تـكـلـيـف       “ : كار از جمله نوشت
راي    76سال سابقه كـار بـا          10كارگران و كاركنان قراردادي با بيش از 

راي مـوافـق،    79راي ممتنع و يك فوريت آن با  3راي مخالف و  4موافق، 
 ”.راي ممتنع موافقت نكردند 15راي مخالف و  36

علل مخالفت نمايندگان ارتجاع جالب توجه ”  ايسنا“ در گزارش خبرگزاري 
نماينده اصفهان به عنوان مخالف گفت در حالي كه اولـويـت كـار        “ :  است

مجلس ايجاد اشتغال پايدار است، اين طرح ضربه مهلكي خواهد زد كه بـه    
اين زودي ها قابل جبران نيست؛ نماينده سبزوار در مخالفت با طـرح يـاد       

: تـوجـه كـنـيـد       [ با تصويب اين طرح دوركن كار و كارفرما ]  كه[ آوري كرد 
مورد خطر قرار مي گيرد، زيرا ديگر كارفرما نمي تواند قـرار دادي      ]  كارفرما

 ”.مي رساند 1اين بهره وري را زير عدد . ببندد كه كارگرش را حفظ كند
اين موضع گيري ها نقاب تزوير و ريا را از چهره مرتجعان حاكم به كـنـار   
مي زند و ماهيت واقعي مدعيان دروغين عدالت در دولت و مجلس را آشكار 

اين مخالفت ها با طرح مذكور در حاليست كه مطابق ايـن طـرح     .  مي سازد
ثانياً طرح در راستـا و    اوال بخش خصوصي شامل طرح نخواهد بود و   

برنامه چهارم توسعه و برنـامـه    145تا  137هم جهت با مواد 
چشم انداز بيست ساله است كه درآن رسما قراردادهاي موقت 

يعني اينكه اگر حتي .  مورد تاكيد و حمايت قانوني قرار گرفته است
طرح مذكور به تصويب هم مي رسيد، اصل قراردادهاي موقت به هيچ روي   

در ماده واحده طرح تعيين تكليف كـارگـران و كـاركـنـان          .  ملغي نمي شد
اين ماده واحده ” : سال سابقه كار به روشني قيد شده  10قراردادي با بيش از 

نافي مقررات استخدام و يا شرايط احراز پس از گزينش و استخدام مصـوب    
 ”.نخواهد بود

قراردادهاي موقت كه به وسيله آن كارفرمـايـان هـر گـاه         
بخواهند و مايل باشند مي توانند قرارداد كار با كارگر را فسـخ  
كنند، به نمادي از ماهيت سياست ها و برنامه هاي رژيم واليت 
فقيه در خصوص زندگي و امنيت شغلي زحمتكشان كشور بدل 

، كـالن    ” قـانـون  “ در جمهوري اسالمي با حمايت قاطع   .   گرديده است
سرمايه داران با كارگران قراردادهاي موقت از يك سال تا يك هفته امضـا    

قراردادهاي سفيد امضاء و اخذ سفته هنگام استخدام نيروي كـار،    .  مي كنند
روش غالب و اصلي است و آنچه فاقد اهميت است، امنيت شغلي و زنـدگـي   

 .كارگران و زحمتكشان است
مبارزه براي تامين امنيت شغلي بدون احياي حقوق سنديكايي و آشنـايـي   

فقـط  .  مزد بگيران با حقوق كار و آموزش هاي سنديكايي امكان پذير نيست
سنديكاهاي واقعي و مستقل مي توانند از منافع و حقوق زحمتكشان و بـه      
ويژه امنيت شغلي آنان در برابر يورش هاي پي درپي ارتجاع حمايت و دفـاع  

از آنجا كه برنامه اصالح ساختار اقتصادي در دستور كار رژيم واليـت    .  كنند
فقيه قراردارد و خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه از اجزاء اصلي آن به 
شمار مي آيند، رواج و گسترش قراردادهاي موقت باز هـم ادامـه خـواهـد         

بنابراين مبارزه براي تامين امنيت شغلي و الغاي قراردادهاي موقت از :  داشت
خواسته هاي درجه اول جنبش سنديكايي مستقل زحمتكشان كشور قلمـداد  

 . مي گردد
 

 ...ادامه قرار دادهاي موقت  
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دولت احمدي نژاد و خواست 
 هاي كارمندان

 رفيق عاشور پور 

ترانه پرداز خروسخوان اميد 

 ديگر نمي خواند                  

 خروسخوان، او بود و من، مست و مستانه
............................................................    

 آفتاب خيزانه، آفتاب خيزانه
 از ترانه خروسخوان 

 
رفيق عاشور پور، آواي گرم و نوازشـگـر   
آفتاب و اميد و كار، كه سرشار از عطـر و    
رنگ برنج كاران گيالن بود، براي هميشـه  

. خاموش شـد   
آواي عـاشـور   
پور حكايت گر 
رنج و امـيـد،     
اندوه و شـادي  
گيله زنـان و      
گيله مردان و   
پژواك هنر پـر  
عطر و رنـگ    
فلكلور گيالن، 
ســـرزمـــيـــن 
مبارزات پرشور 
و بي امان ضد 
استـبـدادي و     
عــــدالــــت  
خــواهــانــه،    
ــدان رزم     ــي م
حيدرخان ها و 
كوچك خـان    
ــاه     ــا، زادگ ه
انديشمندان و   
ــدان  هــنــرمــن
ــرگ   ــتــ ســ

مردمي، زادبوم افراشته ها، به آذين هـا و    
، در 1296رفيق عاشور پور در .  سايه ها بود

انزلي، متولد شد، و ذر سال جاري، شـنـبـه    
او را ابتدا .  دي ماه چشم بر جهان بست 22

دوست و همكالش رفيق زنده ياد بني جـو  
به خواندن تشويق كرد و پـس از آن ذر        

با آشنايي با استاد صبا، و بـه       1322سال 
پيشنهاد او، به راديـو راه يـافـت و در              
اركستري همراه بـا اسـتـادان مـرتضـي          
محجوبي و حسين تهراني، كه بعـدهـا از     
استاتيد بنام فن خود شدند، برنـامـه اجـرا      

پس از آن، به دعوت زنده ياد روح اهللا . كرد
. خالقي به انجمن ملي موسيقي دعوت شـد 

رفيق عاشور پور كه از جواني به صـفـوف     
حزب توده ايران پيوستـه بـود در سـال          

، در اعتراض به يك برنامه ضد فرقه 1327
دموكرات آذربايجان، همكاري اش را بـا      

 .راديو قطع كرد
رفيق عاشور پور مدتي در كميته ايالـتـي   
خوزستان، كه در مبارزات كارگري ميهن ما 

منطقه حساس و تعيين كننده اي بـود،    
رفيق عاشـور پـور در       . مسئوليت داشت

، پس از شركت در فستيـوال  1332سال 
بخارست، كه در آن مورد ستايش فراوان 
قرار گرفت، در بازگشت به مـيـهـن از        
سوي نيروهاي كودتاي ضد ملي دستگير 

رفيق عاشور پور سال هايي . و زنداني شد
. را در مهاجرت خارج از كشور گـذرانـد    

پس از بازگشت به ميهن با محـدوديـت   
هايي كه رژيم واليـت فـقـيـه بـراي          
هنرمندان، در مقاطع گونـاگـون و بـه        
داليل مختلف، ايجاد مي كند رو بـه رو    
شد، و اين محدوديت ها براي عـاشـور     
پور، به دليل سابقه فعاليت در حزب توده 

 . ها بيشتر بود
ــق   ــي رف
عاشور پور 
ــال     در س
هاي اخيـر  
همواره در   
جمع رفقـا  
ــروده  ســـ
ــدگــار  مــان
ــق   ــيـ رفـ
طبري را با 
لحني گرم 
و آهنگيـن  
مي خوانـد  

-   
صد بـار  
زهر يـأس  
مــرا مــي   

 گشت 
گر پـاد    
زهر مـن    
 نشدي اميد
ــق   ــي رف
عاشور پور، خواننده، آهنگساز و تـرانـه       

او با بهـره گـيـري از        .  سراي مردم بود
منابع فرهنگ عامه، موسيقي مـحـلـي      
گيلكي را به جايگاه ويژه اي ارتقاء داد و 
در اين آفرينش گري هنري، موسـيـقـي    
محلي گيلكي از محدوده محلـي و در      
گستره ايران با استقبال مردم رو بـه رو    
شد، و دل هاي بسياري  مردمان را بـا      

ها، ”  مهتاب شبان“ها، با ” آفتاب خيزان“
ها، با اميد و بـا نشـان       ”  جمعه بازار“ با 

دادن زيبايي هاي نهفته در زندگي و كار 
 .زحمتكشان تسخير كرد

تا ترانه زنده است عاشور پور هم زنده 
 .است

حزب توده ايران درگـذشـت رفـيـق       
عاشور پور را به خانواده و بازمـانـدگـان    
رفيق و همه فرهنگ و ادب دوسـتـان       

 .ميهن مان تسليت مي گويد
 

 !  يادش زنده و راهش پر رهرو باد

دولت احمدي نژاد، در برابر خواست بـه حـق و         
مشروع كارمندان كشور در خصوص ايجاد تغيـيـرات   
در ناهنجاري هاي موجود در نـظـام اسـتـخـدام و          
چگونگي تعيين دستمزد كارمندان مقاومت كـرده و    
مانع اجراي طرح طبقه بندي مشاغـل و افـزايـش        

 . حقوق بر اساس نرخ واقعي تورم شده است
آذر ماه، در باره وضـعـيـت       24، ” اعتماد“ روزنامه 

مشـكـل   ”  : كارمندان و امنيت شغلي آنان گزارش داد
مطالبات معوق كارمندان پيش روي دولت، قـانـون     
مديريت خدمات كشوري كه پس از دو سال بررسـي  
و چند ماه كشمكش با دولت، باالخره در هشتم مهر 
ماه به تصويب نهايي مجلس رسيد با وعده اصالح و 
تغيير در ناهنجاري هاي موجود در نظام اسـتـخـدام،    
حقوق و دستمزد هنوز تاريخ مشخص بـراي آغـاز       

 ”.اجراي آن از سوي دولت اعالم نشده است
از ديگر سو، عالوه برخواست تغييرات در نـظـام       
استخدامي و لغو قراردادهاي موقت، كه اينك بخش 
بزرگي از كارمندان به ويژه در وزارتـخـانـه هـاي         
آموزش و پرورش، علوم، كشاورزي، نفت، بهداشت و 
مراكزي نظير صدا و سيما براساس آن مشغـول بـه     
كار هستند، كارمندان كشور خواستار تامين امـنـيـت    
شغلي و افزايش دستمزدها بر اساس نرخ واقعي تورم 

 .هستند
دولت احمدي نژاد، در چارچوب بـرنـامـه هـاي         
اقتصادي رژيم، حقوق كارمندان براي سال آينده  را   

افزايش .  درصد افزايش در نظر گرفته است 6با فقط 
درصد زندگي ميليون ها كارمند را با دشواري هاي  6

فوق العاده جدي مواجه مي سازد و قدرت خريد آنان 
در اين باره حتي برخـي  .  را به شدت كاهش مي دهد

نمايندگان مجلس نيز با احسـاس خـطـر از رشـد           
نارضايتي اجتماعي، از سياست دولت احمدي نژاد در 
قبال كارمندان انتقاد كرده و آن را مشكـل آفـريـن      

آذر ماه، از قـول   24، ” اعتماد“ روزنامه .  قلمداد كردند
نايب رييس كميسيون اليحه مـديـريـت خـدمـات        

دولـت در    ”  : كشوري مجلس خاطر نشان سـاخـت    
بودجه پيشنهادي براي سال آينده ميـزان افـزايـش      

درصد در نـظـر    6حقوق و دستمزد كارمندان را تنها 
اين رقم با تورم فعلي در كشور فاصـلـه   .  گرفته است

دارد و موجب تحت فشار قرار گرفتن اقشار آسـيـب     
 ”.پذير خواهد شد

دولت احمدي نژاد بر خالف وعده هاي انتخاباتـي  
خود در زمينه تامين منافع قشـرهـاي مـحـروم و           
زحمتكش جامعه، اينك با در پيش گرفتن سيـاسـت   
هايي در چارچوب تامين منافع كالن سرمايه داران و 
تقويت اقتصاد داللي و غير مولد، حقوق كـارمـنـدان    
كشور را پايمال و زندگي آنها را به ورطه فقر پرتـاب  

 .مي كند
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

ضرورت تشديد مبارزه براي * 
 رهايي دانشجويان دربند

 
يورش مزدوران ارتجاع به جنبش دانشجويي       

بر اساس گزارش   . كشور همجنان ادامه دارد    
مزدوران رژيم واليت    ” امير كبير “خبرنامه  

تن از فعاالن دانشجويي چپ را           15فقيه  
در . دوباره دستگير و به شكنجه گاه بردند          
 :گزارش اين خبرنامه از جمله آمده است

در حالي كه سخنگوي قوه قضاييه صبح          “
دي، خبر از آزادي قريب        25ديروز، سه شنبه     

نفر از فعالين دانشجويي چپ در بند          11الوقوع  
نفر   15را داد، خبر رسيد روز دوشنبه دست كم          

ديگر از دانشجويان طيف چپ بازداشت شده          
كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر        . اند

اسامي دانشجوياني كه در روز دوشنبه بازداشت       
 :آن ها تاييد شده را به اين شرح اعالم كرد

مرتضي اصالحچي، دانشجوي دانشگاه        -1 
 عالمه

بيتا صميمي زاد، دانشجوي دانشگاه              -2
 اميركبير

 آناهيتا حسيني، دانشجوي دانشگاه تهران -3
 سروش ثابت، دانشجوي دانشگاه شريف -4
 محمد پورعبداهللا، دانشجوي دانشگاه تهران -5
ساناز اللهياري، خواهر مهدي اللهياري           -6

 دانشجوي در بند
 امين قضايي -7
 سروش دشتستاني -8
 بيژن صباغ -9 

 كاوه عباسيان -10
 مرتضي خدمتي لو -11
 بهزاد باقري -12
اين كميته همچنين اعالم كرد خانواده اين           

كه “ دانشجويان، ضمن اعالم اين مطلب          
فرزندان شان از بعدازظهر روز گذشته، به منزل         
مراجعه نكرده و دستگاه هاي تلفن همراه آنان         

نسبت به شرايط آنان ابراز         “ .خاموش است  
همچنين خانواده امين قضايي و      . نگراني كردند 

سروش دشتستاني، با تأييد خبر بازداشت اين دو        
دانشجو، گفتند كه مأموران وزارت اطالعات،         
امروز با مراجعه به منزل آنان، اقدام به تفتيش و   

 .بازرسي منزل نمودند
تاكنون از چگونگي بازداشت افراد نامبرده و         

با . محل نگهداري آنان اطالعي در دست نيست    
اين وجود به نظر مي رسد، كليه بازداشت              

گفتني . شدگان به زندان اوين منتقل شده باشند      

 ”.تن رسيده است 60است، هم اكنون شمار دانشجويان دربند به حدود 
تن از فعاالن دانشجويي طيف چپ از سوي            30آذرماه، نيز حدود      16تا    11پيش تر در روزهاي       

 .انتقال يافته بودند 209نيروهاي اطالعات بازداشت و به بند 
همچنين در خبرها آمده بود كه ابراهيم لطف اللهي، دانشجوي رشته حقوق دانشگاه پيام نور، سنندج،                 

دي ماه دستگير و روانه شكنجه گاه هاي مزدوران            16كه بعد از خروج از جلسه امتحان، روز يكشنبه           
 .اطالعاتي رژيم شده بود، بر اثر شكنجه هاي وحشيانه مأموران وزارت اطالعات به قتل رسيده است

حزب توده ايران ضمن ابراز همبستگي رزمجويانه با دانشجويان دربند و مبارزان              
جنبش دانشجويي كشور از همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه ايران و جهان مي                  
خواهد تا صداي اعتراض خود را بر ضد ادامه موج سركوب جنبش دانشجويي و                   

بايد همه تالش ها را براي آزادي مبارزان        . جنايات مزدوران اطالعاتي رژيم بلند كنند     
 . دربند جنبش دانشجويي به كار گرفت

 
 هاي اخذ راي به بخش خصوصي نگراني از واگذاري چاپ برگه* 

سابقه، با انتشار آگهي، مراحل مختلف چاپ اوراق و              در هفته اخير وزارت كشور در يك اقدام بي           
اعالم اين خبر نگراني نيروهاي مختلف       .  هاي راي براي انتخابات آتي را به مناقصه گذاشت            برگه

هاي آشكار و پنهان ارتجاع در انتخابات         اجتماعي و سياسي را برانگيخت زيرا با توجه به تجربه دخالت          
هاي راي امر تخلفات دامنه وسيع تر  پيشين، اين خطر وجود دارد كه اينك با سوءاستفاده در چاپ برگه

اي بود كه مصطفي      ها به اين تصميم به گونه        اعتراضات و واكنش  . و شكل جديدتري به خود بگيرد      
كرده و هدف دولت را     ” روشنگري“اصطالح    پورمحمدي، وزير كشور،  را وادار كرد تا در اين زمينه به            

ها براي دولت و باالبردن       وي بيان كرد كه، قصد از اين تصميم، كاهش هزينه      . از اين طرح توجيه كند
گذاري   بايد عنوان كرد كه تا پيش از اين مسئوليت چاپ، ليتوگرافي و شماره            . كيفيت مطرح بوده است   

با اين حال از آنجا     . هاي مركزي دولتي مانند چاپخانه وزارت ارشاد بود  هاي راي بر عهده چاپخانه برگه
گيري از حساسيت خاصي       هاي راي   كه موضوع چاپ و كنترل و نظارت بر مراحل مختلف برگه              

تواند دست نهادهاي معيني را براي تخلفات بيشتر بازبگذارد، به امري مورد                  برخوردار است، و مي    
اي در ايران      عالوه براين واقعيت اين است كه تا كنون هيچ چاپخانه             . مناقشه تبديل شده است    

هر چند . برد هاي اخذ راي را باال مي اي در اين زمينه ندارد و طبعاً امكان خطا در كدگذاري برگه تجربه
اي   كه بنابر گزارش روزنامه كارگزاران، پورمحمدي تاكيد كرده است كه ماموران حراست در چاپخانه              

البته اين يكي از موضوعات نگران       . كه اين كار را بر عهده بگيرد، كنترل و نظارت خواهند داشت              
كننده در انتخابات آينده خواهد بود، زيرا كه در مرحله شمارش آرا نيز دست نهادهاي ناظر و                          

به همين دليل است . گونه كنترلي وظيفه شمارش آرا را دارند، كامالً باز است هايي كه بدون هيچ ارگان
گوي مطبوعاتي چنين      و  طلبان، در يك گفت      كه عبداهللا ناصري، سخنگوي ستاد ائتالف اصالح         

نام تا زمان اعالم نتايج نسبت به صحت و سالمت انتخابات  ما در تمام مراحل از لحظه ثبت“: گويد مي
يعني ما به   . دانيم  ها نمي   دغدغه داريم و پروسه انتخابات را تنها مرحله اعالم نتايج بررسي صالحيت            

البته ” ...وجود نيايد   صورت جدي نگران شمارش آرا هستيم و اميدواريم در اين مرحله هم مشكلي به              
به وجود نيايد، خوشبيني ساده لوحانه اي بيش          ” مشكلي“اميد داشتن برخي از نيروها به اين كه            

زيرا كه تجربيات متعدد در انتخابات گذشته و واقعيات موجود، همه نشان از آن دارد كه                      . نيست
گيري از همه اهرمها بر سر راه اجراي          نيروهاي ارتجاع همه سعي خود را براين گذاشته است تا با بهره    

درست به همين خاطر است كه بايد انتظار داشت كه نيروهاي            . يك انتخابات آزاد مشكل ايجاد كند     
هايي كه در انتخابات مجلس هفتم و نهمين دوره رياست              طلب، آن هم با تجربه       موسوم به اصالح  

هاي گوناگون    رو و توطئه    از سر گذراندند، به انتخابات پيش      ) ها شد   كه منجر به حذف آن    (جمهوري  
و يك بار براي هميشه اين انديشه را كه همواره و             . لوحي نگاه نكنند    باوري و ساده    ارتجاع با خوش  

توان به دور از دخالت دادن مردم در تعيين سرنوشت خويش، و تنها با دنبال كردن سياست      هميشه مي
بايد از هرگونه   . توان در تعيين سرنوشت كشور نقش بازي كنند، فاصله بگيرند             مي” رايزني در باال  “

جاي رژيم ارتجاع در برگزاري يك انتخابات          هاي بي   گونه اقدامات و دخالت       امكان براي افشاي اين   
نيروهاي ضد واليت فقيه و ضد ارتجاع و استبداد در . غير سالم و غير دمكراتيك كوشش به عمل آورد

 . مهمي بر دوش دارند  اين عرصه وظيفه
 

 كفايتي دولت ارتجاع بحران گاز و برق، وضعيت مردم محروم، و بي* 
 

اكنون دو هفته است كه مردم بسياري از شهرها و روستاهاي ميهن ما با بحران گاز و برق رو به رو                       
اين بحران كه در برخي مناطق منجر به قطع كامل سيستم گاز رساني و برق رساني شده                     . هستند

طبق . دهد  ويژه محرومين و زحمتكشان را رنج مي          است در سرماي زمستان مردم ميهن ما را به           
هاي همگاني، تا كنون بر اثر اين بحران نزديك به صد نفر جان خود را يا بر اثر سرما و                   گزارش رسانه

براي .  اند  به دليل نداشتن امكان سوخت و يا بر اثر سوانحي مانند تركيدن گاز و غيره از دست داده                    
 71نمونه، طبق گزارش اداره پزشكي قانوني آذربايجان شرقي، در زمستان امسال فقط در اين استان                 
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نفر به داليلي از    
جمله گاز        
گرفتگي جان    

در شهر  . سپردند
تهران نيز        
گزارش شده     
است كه تنها در 
فاصله سه روز    
حداقل ده تن     
به خاطر خفگي   
ناشي از         

گازگرفتگي 
 .اند فوت كرده

بايد توجه داشت 
هاي     كه رسانه   

عمومي، از جمله صدا و سيماي ارتجاع، از گزارش كردن و دادن آمار تلفات انساني در اين                    
و اين چيزي نيست جز تالش براي سرپوش گذاردن بر بحران موجود و . زمينه امتناع مي كنند

نژاد كه قرار بود در اين زمينه هم شعارهاي انتخاباتي    احمدي” مهرورز“كفايتي مطلق دولت  بي
 . خود را متحقق كند

در ادامه قطع و يا پايين بودن فشار گاز و قطع برق، هم اينك نيز مردم بسياري از                           
هاي  تا همين هفته مدارس و محيط. برند هاي كشور در شرايط كامالً دشواري به سر مي استان

بايد خاطر نشان كرد    . آموزشي حداقل سيزده استان به خاطر نبود و كمبود انرژي تعطيل بودند           
از آن ميان   . كه موضوع بحران گاز تاثيرات خود را بر ساير امور زندگي مردم نيز گذاشته است               

در برخي از شهرها     . گير قيمت نان و ديگر مايحتاج مردم نام برد            توان از افزايش چشم      مي
براي مثال در شهر اروميه يك بسته نان به چند برابر بهاي خود               . آور است   قيمت نان سرسام  

طبق گفته نماينده خلخال، مردم اين شهر براي خريد يك          . يعني چهارصد تومان رسيده است    
ويژه   چنين مسئله حمل و نقل به       هم. كنند  بسته نان در روزهاي اخير دوهزار تومان پرداخت مي   

اينك دوهزار    در تهران هم  . هاي گاز سوز دارند مشكل شده است          در شهرهايي كه اتوبوس   
خاطر كمبود آب و برق و قطع مداوم برق، مراكز            همچنين به . اند  اتوبوس گازسوز متوقف مانده   

اين امر تاثير   . اند  اند يا كالً متوقف كرده      صنعتي و توليدي زيادي فعاليت خود را يا كاهش داده         
در اين ارتباط بايد گفت كه اين امر اعتراضات مردم           . ها داشته است    خود را بر افزايش قيمت    

مناطق مختلف را برانگيخته است و نارضايتي قشرهاي مختلف هر روز دامنه بيشتري به خود                
اي است كه حتي صداي برخي از نمايندگان مجلس             گونه  وضعيت بحراني مردم به   . گيرد  مي

ها اشاره شود تا عمق       كافي است كه به يكي دو نمونه از  اين گفته          . ارتجاع نيز بلند شده است    
مثالً نماينده  . كفايتي دولت، به اعتراف نمايندگان مجلس اسالمي، هرچه بيشتر روشن گردد  بي

خطاب به محمود احمدي نژاد        پيش از دستور خود          اهللا رعيت، در نطق         قائم شهر، ولي   
شهر، جويبار، شيرگاه و غيره       مردم قائم  عدالت مشهور هستيد،  چرا          شما كه به شعار   “: پرسد  مي

 ”نفت را بپردازند؟ برنامگي و سوءمديريت مقامات وزارت  بي   بايد تاوان بهاي
رضائي، نماينده مسجد سليمان، ضمن انتقاد از هيئت رئيسه مجلس به دليل دفاع از دولت                

رئيسه بايد در جهت رفاه مردم حركت كند و نه رضايت  هيئت “: به جاي دفاع از ملت گفت كه
اولين دارنده گاز طبيعي كشور، دارند از        وي با تذكر اينكه كودكان مسجد سليمان،        ” .مسئوالن
مسجد سليمان به عنوان اولين دارنده گاز       “: را چنين خالصه كرد         لرزند، عمق فاجعه    سرما مي 

سليماني در حالي كه زير پاي آنها گاز وجود           طبيعي، فاقد گاز شهري است و كودكان مسجد          
و اين امر      درحال نشست در اين شهر هست       لرزند اما گاز سمي از زمين           دارد، از سرما مي    

 ” .موجب ناراحتي ساكنان اين شهر شده است
هاي باال چيز ديگري نمي توان افزود،  جز اين سخنان مهرانگيز مروتي، نماينده                   به گفته 

امروز مردم محروم   “: گويد  درجه و قطعي گاز مي       30خلخال، كه با اشاره به سرماي زير           
 ”!اند تر از گذشته پناه بي

 
 !سازي به آثار و بناهاي تاريخي رسيد دامنه خصوصي* 
 

هاي مختلف و مهم       ها و عرصه    سازي و واگذاري صنايع و بانك        موضوع روند خصوصي  
هاي رژيم و دولت اسالمي بوده         ترين فعاليت   اقتصادي به بخش خصوصي، يكي از محوري       

هاي اخير شتاب بيشتري به خود گرفته و ما در جاي             بايد تاكيد كرد كه اين امر در سال       . است
هاي اقتصادي رژيم     تالش اين بوده است كه به سياست        . ايم  باره بارها نوشته    خود در اين  

 ...ادامه نگاهي به رويداد هاي ايران 

درصد از رأي دهندگان در انتخابات از    40تا  30حدود 
در انتخابات شوراهاي شهر، هر .  حزب ما حمايت كردند

گاه كه حزب اهللا و امل با يكديگر برخورد و تـعـارض     
پيدا كردند، اين ما بوديم كه نقش تعيين كننده اي در   

مـا، بـا     .  پيروزي اين يا آن نامزد در انتخابات داشتـيـم  
ارزيابي اين كه چه كسي احتمال دارد بيشـتـر بـا مـا         
همكاري و با اهداف ما موافقت كند، تصـمـيـم مـي         

سال هاست كه .  گرفتيم كه از كدام نامزد حمايت كنيم
حزب اهللا سعي كرده است نوع خاصي زنـدگـي را در       

مثالً اجباري كردن   –جنوب لبنان به مردم تحميل كند 
اما حزب ما در اين مورد موضع روشـنـي       –حجاب را 

دارد و در موارد زيادي تصميم هايي برخالف خواسـتـه   
براي مثال، بارها شده است .  هاي حزب اهللا گرفته است

كه ما جشن هايي برگزار كرده ايم كه در آنها رقص و   
مشروب هاي الكلي بوده است، اگرچه حزب اهللا با ايـن  

گيري ها تأكـيـد بـر       اين موضع.  كار موافق نبوده است
اصول متعارفي است كه ما حـزب اهللا را وادار بـه             

 .پذيرفتن آنها كرده ايم
ارزيابي ما اينست كه بر رغم شرايط بغرنج حاكم در   
كشور، حزب كمونيست لبنان توانستـه اسـت نـقـش         
موثري در مبارزات سياسي مردم لبـنـان و جـنـبـش          

كوشش ما ادامه و گسـتـرش     .   مقاومت ملي ايفاء كند
 .اين نقش مي باشد

 
 .با تشكر و آرزوي موفقيت  

گونه سياست گذاري     پرداخته شود و عواقيب وخيم اين      
هاي اقتصادي آن هم در جهت اجراي سياست ديكته           

ايم و    از طرف صندوق جهاني پول را بررسي كرده            شده
كم و    ايم كه اين چيزي نيست جز اجراي بي       نتيجه گرفته

كاست سياست نوليبرالي كه نه تنها كمكي به حل               
بحران اقتصادي در جامعه نخواهد كرد، بلكه زمينه را            
. براي مشكالت اقتصادي ديگري فراهم خواهد كرد          

موضوعي را كه در اين مورد بايد تأكيد كرد اين است كه 
مسئولين و مقامات دولت با خودفريبي و براي گذاشتن           

گذاري   سرمايه“ سازي آن را      كاله شرعي بر سر خصوصي  
در اين هفته موضوعي كه در عرصه        . نامند  مي” مردمي

كرد، گزارش خبرگزارى     سازي جلب نظر مي      خصوصي
، مبني بر سپردن بناهاي تاريخي  ”ميراث فرهنگى ايران“

 .به بخش خصوصي است
احياء و بهره   “هاي رئيس     اين گزارش بر طبق گفته     

حاكي از اين   ” بردارى از اماكن تاريخى و فرهنگى ايران      
بنا و اثر تاريخي جهت سرمايه        157است  كه قرار است      

همچنين . گذارى در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد         
آمده است كه اولويت در واگذاري اين بناهاي تاريخي به 

شود، آن هم به اين دليل        ايرانيان خارج از كشور داده مي     
توانند ارز    را دارند و مي   ” تجربه الزم “ها    كه گويا كه آن   
بايد عنوان كرد كه، واگذاري اين تعداد        . وارد ايران كنند  

. از بناهاي تاريخي به بخش خصوصي قدم اول است           
اينك   زيرا بر اساس فهرست سازمان آثار ملي ايران هم         

نزديك به بيست هزار بنا و اثر تاريخي در ايران به ثبت             
بنابر اين بايد همچنان نگران بود كه دامنه        . رسيده است 

سازي   واگذاري ديگر آثار نيز در دستور كار خصوصي          
 .دولت باشد

 ...ادامه مصاحبه با رفيق خالد حداده 
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نامزدهاي نمايندگي، احمد خاتمي، امام جمعه تهران و يكـي  
از چهره هاي ارتجاع حاكم، در مصاحبه اي با خـبـرگـزاري    

مقام معظم رهـبـري بـر نـظـارت            ” :  اعالم داشت”  ايرنا“ 
استصوابي تاكيد دارند، قانونگذار براي سالم سازي صـحـنـه    
انتخابات امر نظارت را به شوراي نگهبان واگذار كرده و اين 

 ” .امر جز با نظارت استصوابي معني نمي دهد
براي روشن تر شدن صحنه كنوني مبارزات انتـخـابـاتـي     
گروه ها و جناح هاي گوناگون بايد به چند نكتـه اسـاسـي      

 . توجه كرد
نخست آنكه رژيم واليت فقيه مصمم است كـه جـلـوي      

را به هر شكل و با اتكاء بـه     1376تكرار تجربه دوم خرداد 
سران ارتجاع به دفعات اعالم كرده اند و   .  هر ابزاري بگيرد

اين امر راز سر پوشيده اي نيست كه به گمان آنها تـكـرار     
تجربه دوم خرداد سم مهلكي است كه ادامه حيات كل رژيم 

بـر  .   واليت فقيه را با مخاطرات جدي روبه رو خواهد كـرد   
اساس چنين ارزيابي اي روشن است كـه سـران ارتـجـاع         
مترصد آنند كه روند انتخابات مجلس هفتم و انـتـخـابـات       
رياست جمهوري احمدي نژاد را  باز آفريني كنند و اجـازه      
ندهند كه در تركيب كنوني مجلس تغيير اساسي اي صورت 

تكرار تجربه انتخابات مجلس هفتم به اين معناسـت  .  پذيرد
كه شمار زيادي از نامزد هاي اصالح طلب و مستـقـل بـه      
صورت فله اي رد صالحيت خواهند شد و تنها بـه شـمـار      

تر ها اجازه شركت در انـتـخـابـات داده       ”  خودي“ اندكي از 
 .خواهد شد

دوم آنكه حاكميت يكدست تاريك انديشان بر سـه قـوه      
كشور و خصوصا عملكرد مخرب و عميقا انحصار طـلـبـانـه     
دولت احمدي نژاد، تجربه فاجعه باري بوده است كه كشور را 

اين عملكرد سه ساله بـر    .  در بحران عميقي فرو برده است
خالف ادعاهاي دروغ احمدي نژاد بيش از پيش نشـانـگـر      
ورشكستگي نظري سران رژيم، بي تدبيري آنها در شـرايـط   

 . بسيار حساس بين المللي و بحران فزاينده داخلي است
اگر مماشات و سياست هاي غلط دولت خاتمي و سـازش  
آنها با مرتجعان بخشي از نيروهاي مردمي را، در آسـتـانـه      
انتخابات رياست جمهوري گذشته، نسـبـت بـه تـجـربـه           
اصالحات و امكانات بسيار محدود چنين روندي بـه كـلـي      
بدبين كرد، عملكرد سه ساله دولت احمدي نژاد افـزون بـر     

اجتماعي كشور موج جـديـدي از     -تشديد بحران اقتصادي 
نارضايتي و انزجار عميق توده ها را بر ضد رژيم برانگيختـه  
است كه در صورت برگزاري انتخاباتي كه نامزدهاي اصالح 
طلب بتوانند در آن وسيعاٌ شركت كنند مي تواند به شكسـت  

 .  سنگين نيروهاي ارتجاع حاكم و حاميان آنها منجر شود
سوم آنكه ادامه تشنج بين المللي و خصوصـاً سـخـنـان       
تهديد آميز جورج بوش، در سفر اخيرش به خـاورمـيـانـه و       
كشور هاي همجوار ايران، و تالش امپرياليسم براي ادامـه    
سياست هاي مداخله جويانه اش در منطقه بـي شـك بـر        
تحوالت و صحنه مبارزه سياسي كشور تأثـيـرات خـود را        

 .برجاي گذاشته و مي گذارد
بررسي مجموعه گزارش هاي خبري رسيده در هفته هاي 
اخير نشان مي دهد كه سران ارتجاع مانورهاي گوناگوني را 

طرح مسـئلـه   .  براي تحقق برنامه هاي خود دنبال مي كنند
در مقابل خـطـرات   ”  منافع نظام“ و حفظ ”  اعتدال“ ضرورت 

با هـدف  ” خودي و غير خودي“خارجي و تأكيد بر خط قرمز 
روشن به راه آوردن اصالح طلبان، پايـيـن آوردن سـطـح         
مطالبات آنان و در نهايت سازش بر سر شركت محدود و در 

 . واقع بي ثمر  اين نيروها در انتخابات است

مصطفي تاج زاده، از رهبران اصـالح     ...ادامه  انتخابات مجلس هشتم 
طلبان حكومتي، در مصـاحـبـه اي بـا         

” :دي ماه، مي گويد 20، ”اعتماد“روزنامه 
تصور مي كنيم به دليل شكست تجـربـه   
حاكميت يك پارچه و وضـعـيـت ويـژه       
كشور و هم چنين نام گـذاري صـورت       
گرفته براي امسال و تاكيدي كه رهبـري  
معظم انقالب در خصـوص مـقـايسـه         

داشـتـنـد،       75تهديدهاي امروز با سال   
شاهد شرايط متفاوتي باشيم بـه نـظـر        
اصالح طلبان و بسياري از چهره هاي بـا  
سابقه نظام تهديد جدي است راهي جـز    
برگزاري انتخابات باقي نمـانـده و هـر        
مقامي چه در دولت و چـه در شـوراي       
نگهبان در برگزاري انتـخـابـات آزاد و        
منطبق با قانون خللي ايجاد كنـنـد، بـه      
تداوم تهديدات و تضعيف بنيه امـنـيـتـي     

 ”.كشور كمك كرده است
، نيز در يك مصاحبه مطـبـوعـاتـي     ” ستاد انتخاباتي اصالح طلبان“ موسوي الري، رئيس 

ضمن ابراز خوشبيني درباره اينكه گروه هاي اصالح طلب بتوانند در انتخابات شركت كننـد،  
هاي احـتـمـالـي      طلبان در برابر ردصالحيت العمل اصالح در پاسخ به سوالي مبني بر عكس

هايي كـه   كنم؛ يكي دغدغه و دلمشغولي ها به دو شكل نگاه مي به بحث ردصالحيت“ :  گفت
بـخـش   .  اي كه در مجلس هفتم پيش آمـد    هاي سياسي دارند به دليل پيشينه مردم و گروه

اما . طلبان به راه انداخت اصالح  ديگر، جنگ رواني است كه جناح مقابل براي تضعيف روحيه
البته اميـدوارم  .  چه در مجلس هفتم داشتيم صورت بگيرد رسد ريزشي همانند آن به نظر نمي

مجريان و ناظران حساسيت شرايط كشور را درك كنند و در سال اتحاد ملـي و انسـجـام        
  طبيعي است اگر شرايطي پيش بيايد كه ما زمينه.  هاي انشقاق را فراهم نكنند اسالمي زمينه

رقابت نداشته باشيم و تمام افراد مدنظر ما را رد صالحيت كنند، هيزم انتخاباتي نخـواهـيـم    
 ”.شد كه خودمان در آن سهمي نداشته باشيم

مسئله اساسي نيز در همين است كه اصالح طلبان چه حد و حدودي از ريـزش و رد          
تالش سران رژيم نيز قبوالندن همان حداقلي است كـه    .  صالحيت ها را قبول خواهند كرد

بديهي است كه قـبـول چـنـيـن          .  در نهايت به تركيب كنوني مجلس نتواند لطمه اي بزند
وضعيتي از سوي اصالح طلبان چيزي جز پشت كردن آشكار به منافع مـردم و جـنـبـش         

به گمان ما در شرايط كنوني مي توان با بسيج نيروهاي مردمي آنچـنـان   .  اصالحات نيست
. فشار اجتماعي ايجاد كرد كه سران رژيم را به تسليم در مقابل خواست مردم وادار نـمـايـد   

بدون اين فشار اجتماعي و تأثير نيرومند و سازمان يافته مردم، سران ارتجاع، همچنان كـه    
تجربه انتخابات مجلس هفتم نشان داد، خواهند توانست تمايالت خود را بـه نـيـروهـاي         

سياست كنوني ارتجاع همان طور كه الري نيز اشاره .  سياسي و روند انتخابات تحميل كنند
بـه مـرگ     “ تبليغاتي گسترده و در مجموع سياسـت      -مي كند سازمان دهي جنگ رواني 

بايد در مقابل اين سياست با اتكا به مردم . اصالح طلبان است” گرفتن تا به تب راضي شدن
 .  و نيروهاي اجتماعي ايستاد و با آن مقابله كرد

ما مدافع برخورد فعال با مسئله انتخابات كنوني بسيج نيروهاي مردمي، طرح سـيـاسـت      
هاي راديكال سياسي اقتصادي در راستاي منافع توده ها و بهره گيري از چنين فـرصـتـي      

ما در عين حال اعتقاد داريم كه بايد تـالش  .    براي طرح وسيع خواست هاي مردم هستيم
كرد كه با بسيج نيروهاي اجتماعي شرايطي را فراهم آورد كه مردم بتوانند با شـركـت در       
انتخابات ارتجاعي ترين جناح حكومتي و نيروهاي ذوب در واليت را با شكست سنگيني رو 

بدون امكان راي دادن به طيف وسيعي از نامزدهاي دگر انديش و مهم تر از آن .  به رو كنند
بدون امكان واقعي  تغيير تركيب عميقا ارتجاعي و ضد مردمي مجلس كنوني شـركـت در     
انتخابات بي ثمر و در انتها ياري رساندن به برنامه هاي ارتجاع در شرايط بغرنج و حسـاس  

 .  كنوني است
 

آزادي براي همه زندانيان سياسي 
 !ايران
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در آستانه بازديد جورج بوش، رئيس جمهور اياالت متحـده،  
نشـسـت احـزاب         2008از خاورميانه، روز پنجم ژانـويـه     

كمونيست و كارگري كشورهاي حوزه مديترانه جـنـوبـي و      
خاوري، درياي سرخ و منطقه خليج فارس، براي بـحـث و     
تبادل نظر در رابطه با تحوالت اخير در منطقه، به ويـژه در    

طـرح  مقابله با سياست هاي آمريكا و از جـملـه         رابطه با 
در اين نشست با اهـمـيـت    .   ، برگزار شد” خاورميانه بزرگ“ 

كارگـري از      -هيئت هاي نمايندگي سيزده حزب كمونيست
بحرين، قبرس، يونان، ايران، اسـرايـيـل، اردن، لـبـنـان،           

عالوه بـر    .  فلسطين، سودان، سوريه و تركيه شركت داشتند
اين، كرياكوس تريانتافيليديس، عضو پارلمان اروپا، از حـزب  

ارتباط بـا  “ ، و رييس كميته ) آكل( زحمتكشان مترقي قبرس 
اين پارلمان، و گـيـورگـوس    ”  گذاري فلسطين شوراي قانون

توساس، عضو پارلمان اروپا از حزب كمونيست يونان و عضو 
هيئت .  ديگر كميته مذكور، نيز در اين نشست شركت كردند

نمايندگي از حزب كمونيست كوبا نيز  ميهمان اين نشـسـت   
در جريان مـالقـات      هيئت نمايندگي حزب توده ايران.   بود

هاي دوجانبه و چند جانبه احزاب برادر منطقه را در جـريـان   
در جريان مالقاتي بـا  .   تحوالت سياسي اخير كشور قرار داد

رهبري حزب كمونيست يونان، نماينده كميته مركزي حزب 
مان ضمن توضيح شرايط دشوار مبارزاتي در كشور در مـورد  
اشكال موثرتر هماهنگي احزاب كمونيـسـت مـنـطـقـه و           
همچنين ضرورت گسترش كارزار همبستگي بين المللي بـا    

 . زحمتكشان ايران طرح هائي را مورد تاكيد قرار داد
نشست احزاب كمونيست و كارگري خاورميانه با سخنرانـي   

، دبيركل حزب كمونيست يونـان، كـه     ” آلكا پاپاريگا“ رفيق 
رفيق پاپاريگـا  .   ميزباني اجالس را به عهده داشت، آغاز شد

در سخنراني خود پس از ارائه تحليلي در رابطه با سيـاسـت   
هاي امپرياليسم در خاورميانه و تبديل اين منطقه به مـركـز   
رقابت فشرده كشورهاي امپرياليستي تحوالت يـك سـال       
اخير در فلسطين، لبنان، سوريه و ايران، قبرس، پاكستـان و    

او ادامه و تعميق بحران .   سودان را مورد توجه ويژه قرار داد
، 2004منطقه را نتيجه كوشش هائي دانست كه از سـال      

متعاقب تصميم ناتو و پيشنهاد آمريكا مبني بر ايجـاد يـك     
دمـوكـراتـيـزه كـردن        “ سيستم بين كشوري تحت عنوان   

دبيركل حزب كمونيسـت  .   ، در جريان بوده است” خاورميانه
هيچ دولتي، و يا رهبراني نظير بـوش، بـراون،     :  يونان گفت

ساركوزي، مركل  و يا پرودي حق ندارد كه به كشـورهـا و     
در .   خلق هاي ديگر در رابطه با دموكراسي درس بـدهـنـد   

رابطه با گردهمايي آذر ماه جاري در آناپوليس، رفيق پاپاريگا 
هدف اصلي او :  اعالم خطر كرد كه بوش تصريح كرده است

” . نيروهاي افراطي در فلسطين و خاورميانه است“ برخورد با 
او در ادامه اظهار نگراني كرد كه ترور خانم بي نظير بـوتـو     
خطر ايجاد عدم ثبات و تجزيه ارضي پاكستان، و در نهايـت  

در اراضي بلوچستان ايران ” بلوچستان خودگردان“ايجاد يك 
 .  و پاكستان را افزايش داده است

از نكات برجسته ديگر نشست احزاب كمونيست خاورميانـه،   
، سياستمدار برجسته فلسطيـنـي،   ” هنا اميره“ سخنراني رفيق 

عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين و عضـو هـيـئـت       
رفيق اميره ضـمـن   .  اجرائيه سازمان آزاديبخش فلسطين بود

اشاره به تغيير و تحوالت گوناگون منطقه اي و بين الملـلـي   
در رابطه با نقش و موقعيت خاورميانه، متذكر شد كه نقـش  
انحصاري اياالت متحده و حضور آن به مثابه تنهـا قـدرت     
تاثيرگزارنده بر سياست هاي بين المللي، وضعيت دورنـمـاي   

رفيـق  .  حل مسئله فلسطين را زير عالمت سئوال برده است
اشغال نظامي عـراق بـه شـكـسـت            “ :  اميره اظهار داشت

انجاميده، و به نتايجي كه واشنگتن براي تمامي منطقـه، و    
امروزه دولت .   بويژه سوريه، در نظر داشت، منجر نشده است

اياالت متحده مترصد راهي براي خروج از باتالق عـراق و    

 ...ادامه  گزارش شركت هيئت نمايندگي 

سياستـمـدار   ”      .طالب همكاري بيشتر با كشورهاي عربي و به ويژه كشورهاي خليج است
برجسته و ترقي خواه فلسطين در مورد نيت واقعي دولت اياالت متحده براي سازمـانـدهـي    

كشـورهـاي   “ اياالت متحده مي خواهد كـه    :  كنفرانس آناپوليس اظهار بدبيني كرد و گفت
معتدل عربي را در يك سنگر براي حمايت بيشتر از سياست هاي آمريكا در عـراق گـرد         

بايد به ياد بياوريم كه دعوت براي برگزاري كنفرانس آنـاپـولـيـس     “ :  او اضافه كرد”   .بياورد
بنابراين ما اكنون شاهد كوشش هـاي  .   بالفاصله پس از كودتاي حماس در غزه مطرح شد

اياالت متحده براي سازمان دادن يك نظم سياسي، نظامي و اقتصادي در منطقه هستيم كه 
 ”   .در آن اياالت متحده حرف اول را مي زند و عامل تعيين كننده است

در سخنرانـي  بود كه خالد حداده، دبيركل حزب كمونيست لبنان، از سخنرانان ديگر نشست 
: ضمن بررسي تحوالت اخير اعالم كـرد   خود خطاب به نمايندگان كمونيست هاي منطقه، 

برنامه امريكا براي خاورميانه بي نتيجه بوده است، ولي هنوز شكـسـت نـخـورده       اگر چه “ 
...  امريكائي ها از روش هاي مختلفي استفاده مي كننـد “ :  رفيق حداده اظهار داشت”    . است

پذيرش اسرائيل، خالص شـدن از ٌشـر مشـكـل              در منطقه آنها مورد نظر هدف اساسي
او همچنين  ”   .كنترل شان روي نفت و منابع انرژي منطقه است تقويت و توسعهفلسطين، و 

احزاب چپ هنوز به وظيفه ي خود در رابطه “ :   اعالم كرد كه به نظر حزب كمونيست لبنان
آنها فقط برنامه ها را توصيف مي كنند و در رابطه با آنها نظر .   با اين برنامه عمل نكرده اند

 در رابطـه بـا    به گمان خالد حداده  براي بر خورد با اين برنامه، احزاب چپ بايد ”  . مي دهند
مقاومت بر ضد امپرياليسم امـريـكـا و        “ :  كليدي موضع گيري مشخص بكنند سه موضوع

منطقه را در جهت منافع مردم به كار  هاياسرائيل، اصالحات اقتصادي الزم كه ثروت كشور
كه از بطن  است مسائل ملٌي كه شامل اصالحات سياسي و دموكراتيكيپرداختن به گيرد، و 

تحميل  توسط برنامه امريكائي اينكه ند، نهابر آمده  ها و مبارزات مردم آن هاكشور اين خود
 ”.شده باشند

 مالقات نمايندگان احزاب برادر با رئيس جمهور يونان
از جنبه هاي جالب اجالس اخير، مالقات نمايندگان احزاب كمونيـسـت و كـارگـري بـا            
كارولوس پاپولياس، رئيس جمهور يونان، در كاخ ماكسيموس بود، كه مورد پوشش خـبـري   

 .   ، قرار گرفتتلويزيون ملي يونان رسانه هاي اين كشور، و از جمله
آقاي كارولوس پاپولياس، رياست جمهوري يونان، به رفيق آلكا پاپاريگا تبريك گفـت كـه     

رئيس جمهور افـزود    .  ” احزاب كمونيست و كارگري خاورميانه را به آتن دعوت كرده است“ 
او ”  . اين احزاب براي صلح و خواسته هاي اجتماعي مردم كشورشان مبارزه مي كنـنـد  “ كه 

همچنين به نقش پيشاهنگ و رهبري كننده اين احزاب در راه مبارزه براي صلح  و عدالـت  
تر و پايدار تر براي خلق فلسطين، ايـجـاد يـك       اجتماعي، دستيابي به يك راه حل عادالنه

دولت فلسطيني، و مخالفت با آنهايي اشاره كرد كه تأثير بازدارنده بر تحوالت دارند و بـراي  
آقاي پاپولياس همچنين .  تأمين منافع راهبردي خود در امور داخلي ديگران دخالت مي كنند

سال پيش، يعني از زماني كه  20يادآور شد كه اين مبارزه اي دشوار و مداوم است چرا كه از 
او در مقام وزير امور خارجه بوده است، تا به حال پيشرفت چشمگيري در اين زمينه حاصـل  

او در ادامه افزود كه به اعتقاد او مبارزه و خواست مردم براي صلح و عـدالـت       .  نشده است
 .توان بيشتري خواهد يافت 2008اجتماعي در سال 

رفيق پاپاريگا، در پاسخ به سخنان رئيس جمهور يونان، پس از تشكر از او براي مالقات بـا    
هيئت هاي نمايندگي احزاب كمونيست منطقه تأكيد كرد كه اگرچه يونان درگير مشكـالت  
داخلي خودش است، ولي نبايد فراموش كند كه اين كشور بخشي از شبه جزيره بـالـكـان،      
بخشي از خاورميانه، و بخشي از حوزه درياي مديترانه است و هميشه از تحوالت خاورميانـه  

 8ادامه در صفحه   

 ، دبيركل حزب كمونيست يونان”آلكا پاپاريگا“سخنراني رفيق 
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 . تاثير پذيرفته، مي پذيرد و خواهد پذيرفت
در اين مالقات نمايندگان احزاب برادر از فلسطين، قـبـرس،   
اسرائيل، ايران و تركيه در اظهارات كوتاهي به مبارزات مردم 

نماينده كميته مركـزي  .   كشورهاي متبوع خود اشاره كردند
حزب توده ايران در سخنان خود ضمن اشاره كوتاه به تاريخ 

حـزب تـوده     !   آقاي رئيس جمـهـور  “  :  حزب از جمله گفت
ايران، قديمي ترين حزب سياسي ايران،  نماينده نيـروهـاي   
دموكراتيك، آزادي خواه، عدالت جو و طـرفـدار صـلـح و         

ما براي آيـنـده اي     .  همزيستي مسالمت آميز در ايران است
مبـارزه  .   فارغ از جنگ، تشنج و سركوبگري مبارزه مي كنيم

ما براي تضمين آن آينده اي است كه در آن منابع زيرزميني 
سرشار ايران براي رفاه  مردم، آباداني و پيشرفت كشور بـه    

دولتي كه در ايران حاكم است منافع و   .   خدمت گرفته شود
سياست .  خواسته هاي اساسي مردم ما را نمايندگي نمي كند

هاي در پيش گرفته شده از سوي اياالت متحده آمريكـا و    
برخي متحدان اروپايي آن وضعيت حاد و بغرنجي را ايـجـاد   
.  كرده كه فقط رژيم حاكم در ايران از آن بهـره مـي بـرد       

حزب ما مخالف هرگونه مداخله اي، و به هر بهانه، از سوي 
.  اياالت متحده و هر كشور ديگري در تحوالت ايران اسـت   

ما مدافع پيگير صلح و دموكراسي و عـدالـت اجـتـمـاعـي         
 “  .هستيم

 
 بيانيه مطبوعاتي نهايي اجالس

در پايان اجالس احزاب شركت كننده بيانيه مطبوعاتـي را     
اين بـيـانـيـه       .    مورد بحث قرار داده و به تصويب رساندند

تشـديـد   “ ضمن اشاره به بحث هاي اجالس در رابطه بـا      
هاي جدي اي  دخالت هاي امپرياليستي در منطقه و دشواري

ناتو براي مـردم    –آمريكا ”  خاورميانه بزرگ“ كه نقشه هاي 
تعـدي ارتـجـاعـي تـريـن           “  نسبت به ”  ايجاد كرده است

را در   ”  جنگ بـر ضـد تـرور         “ كه به اصطالح ....  نيروها 
بيانيـه احـزاب     .   اظهار نگراني كرد”  دامن زده اند...  منطقه 

كـنـفـرانـس     “ كمونيست منطقه خاورميانه برنامـه ريـزي       
را همسو با نقشه هاي كلي تر آمريكـا ارزيـابـي      ”  آناپوليس

بيانـيـه   .  كرده كه بحران كنوني منطقه را تشديد خواهد كرد
كمونيست ها در خـط مـقـدم      “ :  اجالس اعالم مي كند كه

مبارزه براي دموكراسي و تأمين منافع خلق ها، و مـبـارزه       
سياسي و ايدئولوژيكي به منظور افشا و مقابله با اقدام هـاي  
آن نيروهاي سياسي قرار دارند كه مي خواهـنـد بـا سـوء         
استفاده از اين وضعيت خود را به عـنـوان پشـتـيـبـان و             

در “ كمونيست هاي منطقه متّفقاً ”   . مردم جا بزنند”  نگهبان“
مورد تفرقه ها و كشمكش هاي مذهبي، قومي و فرقـه اي    

طرح هاي امپرياليسـتـي را بـراي        “ كردند و ”  ابراز نگراني
تجزيه و فرو پاشاندن كشـورهـا، و نـيـز تـجـاوز گـري                

 ”.صهيونيستي در منطقه تقبيح و محكوم كردند
بيانيه با توجه به رخدادهاي اخير، نگراني احـزاب شـركـت      
كننده را نسبت به احتمال تشديد تجاوزهاي امپرياليستي بـر  
ضد مردم فلسطين، لبنان، سوريه، ايران، عراق، افغانستان و   

در رويارويي با چنين وضـعـيـتـي،       .   پاكستان ابراز مي كند
كـه  “ شركت كنندگان اجالس متّفق القول بر اين بـاورنـد     

جنبش بين المللي همبستگي با مردم اين منطقـه، و نـيـز        
پشتيباني از مبارزه نيروهاي دموكراتيك و ترقي خواه منطقه 
براي دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي، براي فـعـالـيـت     
سنديكايي و سياسي آزادانه و بدون دغـدغـه نـيـروهـاي          
ضدامپرياليست، و براي كار و فعاليت آزادانه و قانوني جنبش 

بيانيـه نـهـايـي       ”  . ها و احزاب ترقي خواه، بايد تقويت شود
اجالس احزاب كمونيست خاورميانه در ادامه در رابـطـه بـا      

پايان دادن   “تهديدهاي اياالت متحده بر ضد ايران خواستار 
به تهديد حمله نظامي يا تحميل مجازات هاي اقتصادي بـر  
ضد ايران و همبستگي با مبارزه مردم ايران بـراي صـلـح،      

 .است” دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي
 

 فرازهائي از متن سخنراني نماينده حزب توده ايران 
نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در سخنراني خود پس از ارائه تحليلي در رابطـه بـا     
تحوالت بين المللي و از جمله موازنه نيروها در سطح جهان، برخي از موانع كليدي بازدارنده 

نماينده حـزب مـان در       .   سازماندهي و تشكل توده هاي زحمتكش  را مورد توجه قرار داد
امپرياليسم و ارتجاع منطقه با بهره جويي از “ :  جمعبندي بخشي از سخنان خود اظهار داشت

شرايط ويژه اي كه در ابتداي قرن بيست و يك حاكم است، تغيير استراتژيك و بي بازگشت 
ارتـجـاع بـيـن       “ او اشاره كرد كه ”   . جغرافياي سياسي منطقه را در دستور كار قرار داده اند

المللي به خوبي مي داند كه ادامه كنترل منطقه استراتژيك و مملو از منابع سرشار نفـت و    
گاز خاورميانه و حضور پر رنگ و مداخله گرايانه آن فقط در پناه ادامه شرايط كنوني، تشنج، 
سوء ظن و درگيري بين كشورها  و تامين هژموني نظامي، سياسي و اقتصادي امپرياليـسـم   

در ادامه سخنراني، نماينده حزب توده ايران به باالگرفتن تشنج ماه “  . در منطقه ممكن است
گرايش برخي محافل نفوذ منـد در    “هاي اخير در روابط ايران و اياالت متحده اشاره كرد و 

اياالت متحده و متحدان آن در اروپا براي ايراد فشار بيشتر با هدف تضمين كنترل كـامـل     
را مـورد  ”  اقتصادي ايران و يكسره كردن روابط خود با اين كشور  –جهت تحوالت سياسي 

اقدامات و اظهارات  تحريك آميز از سوي اياالت متحده و ادامه حضـور   “ او .   توجه قرار داد
واحد هاي نظامي اياالت متحده و متحدان اروپايي آن، از يكسو و اظهارات و عملـكـرد نـا      
. بخردانه سران رژيم حاكم را، از سوي ذيگر،  براي نيروهاي مترقي ايران نگراني آور دانست

هدف تالش هاي برنامه ريزي شده امپرياليسم آمريكا،  آنگونه كه سران اياالت متحده در   
، نيست بلكه هدف تضمـيـن   ” گسترش دموكراسي و حقوق بشر” رسانه ها مطرح مي كننند،

براي اين كشور و بهره گيري از منابع سـرشـار     خليج فارس كنترل سياسي منطقه حساس 
ادامه چنين شرايطي دربر دارنده خطرات جدي براي حق حاكميت خلـق  .   نفتي منطقه است

 ”.ها و استقالل كشورهاي منطقه و به ويژه كشور ما ايران است
نماينده حزب مان آنگاه موضع صريح حزب توده ايران در رابطه با بهره برداري از انـرژي      

حزب ما اعالم كرده است كه استفاده ي صـلـح     “ :  هسته اي را مورد تاكيد قرار داد و گفت
آميز از انرژي هسته اي توسط ايران، يا هر كشور ديگري در منطقه يا جهان، حق قانوني آن 

 ”  .كشور است و لزومي به كسب اجازه و يا موافقت امريكا و يا هيچ دولت  ديگري را ندارد
احزاب كمونيست و نيروهاي مترقي جهان را، به مثابه پيـگـيـر    “ نماينده حزب مان در ادامه 

ترين نيروهاي منادي و مدافع صلح، فرا خواند كه در موضع گيري هاي خود موقعيت بغرنج 
كشور ما و حقيقت مبارزه دشوار و با اهميت زحمتكشان، نيروهاي مترقي و صـلـح دوسـت      

با وجود شعارهاي پرخاش “: او اشاره كرد كه”  .ايران بر ضد ديكتاتوري حاكم را درك بكنند
گرانه ضد امريكائي، كه از دولت و رهبران ايران شنيده ميشود، تمام سياست هاي اجتماعي

اقتصادي كالن رژيم،  از جمله تهاجم اخير بر ضد حقوق كارگران، همگي در راسـتـاي       -
سياست هاي ارتجاعي و دست راستي است كه توسط بانك جهاني و صندوق بين الملـلـي   

ما در دو سال اخير شاهد تشديد سركوب حقوق دموكراتـيـك مـردم      .  پول ديكته مي شوند
ايران، كه در اشكال سركوب خشن سنديكاهاي كارگري و فعاليت هـاي اتـحـاديـه اي،           
سركوب فعاالن كارزار هاي مدافع حقوق زنان،  اشغال امنيتي دانشگاه هاي ايران، يورش به 
جنبش دانشجويي كشور و همچنين تعطيل روزنامه ها، مجالت، و سايتهاي ايـنـتـرنـتـي        

 ”.مستقل، بروز داشته است بوده ايم
تنـهـا تـجـار       “ نماينده حزب توده ايران در بخش ديگري از سخنان خود  اظهار داشت كه 

بزرگ و بورژوازي بوروكراتيك ايران است كه از ثمرات چنين سياست هائي بهره مند مـي    
از اين گذشته، آشكار است كه رژيم حاكم از بحران كنوني براي سركوب مخالـفـان   .   شوند

داخلي و آماده كردن شرايط براي كنترل نتايج انتخابات پارلماني آتي، كه قرار است در مـاه  
معتقد است ”  به موازات طرح اين واقعيات، حزب ما قويا.   آينده برگزار شود، استفاده مي كند

كه روند مبارزه مردم ايران بر ضد استبداد و ديكتاتوري، موضوعي است كه فقط، و فـقـط     
حزب ما هر گونه دخالت خـارجـي در امـور          .   مردم ايران بايد در مورد آن تصميم بگيرند

 ” .محكوم مي كند” كشورمان را، با هر دستاويزي، شديدا
در بخش پاياني سخنراني خود، نماينده حزب مان با توضيح شرايط مبارزه دشوار  نيروهـاي  
دموكراسي خواه كشور و اهميت ابتكار اخير برخي از شخصيت هاي جنبش دمـوكـراتـيـك     

و در رابطه با اهميت درك ارتباط .   مردم ايران، به ضرورت همبستگي بين المللي اشاره كرد
ديالكتيكي مبارزه ضد امپرياليستي و جنبش مردمي براي دموكراسي، حقوق بشر و صـلـح،     

به باور ما كليد راه  درك ارتباط اساسي مبارزه ضد امپرياليستي بـا مـبـارزه      “ :  اظهار داشت
بسيج گر در مسير دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي و انعكاس دادن پيگير آن در     

حزب توده ايران با احسـاس درك    .   شعار ها و تاكتيك هاي مبارزاتي جنبش مردمي است
مسئوليت خطيري كه بر دوش همه نيروهاي دموكراتيك و مترقي منطقه قرار دارد از مبارزه 
سخت و پيچيده مردم و نيروهاي ترقي خواه براي غلبه بر نيروهاي ارتجاعي و جنگ طلـب  
كه كمر به استمرار حاكميت جهل و استبداد و ستيز با دموكراسي، علم و ترقي خواهي بسته 

 “ . اند،  فعاالنه حمايت مي كند

 ...ادامه  گزارش شركت هيئت نمايندگي 
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در اوايل دي ماه، منوچهر متكي، وزير خارجه دولـت    
احمدي نژاد، در جريان مراسم عيد غـديـر در وزارت       
خارجه، طي گفت و گويي با خبرنگاران، با رد و انـكـار   
سهم ايران از درياي خزر بر مبناي قراردادهاي قـبـلـي    
ميان دولت هاي وقت ايران و اتحاد شوروي، مـدعـي     

درصد از دريـاي     11/   3گرديد كه، سهم ايران همواره 
 .خزر بوده است

سخنان و موضعگيري وزير خارجه دولـت ارتـجـاع        
زماني اهميت مي يابد كه بدانيم، براساس تـوافـق بـه      

كشور ساحلـي خـزر، قـرار اسـت            5عمل آمده ميان 
كارشناسان ارشد اين كشورها در اواخر ماه ژانويه سـال  

در تهران مالقات كرده و با بررسـي  )  2008( نو ميالدي
موضوع حياتي چگونگي تعيين نظام حقوقي بزرگتريـن  
درياچه جهان زمينه تصميم نهايي در اين خصـوص را    

 .فراهم آورند
قبل از ايراد سخنان غير قابل پـذيـرش و سـئـوال         
برانگيز وزير خارجه دولت احمدي نژاد در مورد سـهـم     
ايران از درياي خزر، چند رويداد مرتبط با تـحـوالت و     
مناسبات ميان كشورهاي ساحلي اين دريا مورد تـوجـه   
رسانه هاي داخلي و خارجي قرارگرفت، نخست آنـكـه     
دولت پوتين مقدمات نهايي احداث خط لوله گاز درياي 
خزر به اروپا از سوي روسيه با مشاركت تركمنستـان و    
قزاقستان و نيز ازبكستان را آماده و گام هاي اجـرايـي   

متعاقب اين حركـت روسـيـه،      .  آن را به پيش برداشت
تركمنستان از نزديكي ديدگاه اين كشور به مسكـو در    
خصوص تعيين نظام حقوقي درياي خزر خـبـر داد و         

ميان  1940و  1921قزاقستان نيز بار ديگر قراردادهاي 
شوروي و ايران در باره درياي خزر را، برخالف عرف و 

قرار دادهـاي    “ حقوق شناخته شده و معتبر بين المللي، 
ناميد و بر توافق با روسيه در ايـن      ”  متعلق به گذشته
 !مورد تاكيد كرد

به دنبال اين تحوالت، در اوايل دي ماه تركمنستـان  
با اعالم اينكه خط لوله انتقال گاز به ايران احتياج بـه    
پاره اي تعميرات دارد، صادرات گاز خود بـه ايـران را       
متوقف ساخت كه اين امر منجر به قطع گـاز درچـنـد      
استان شمالي كشور و پديد آمدن مشكالتي عمده براي 

 .اهالي اين استان ها شد
از سوي ديگر دولت پوتين نسبت به امضاء تـوافـق     
نامه ميان ايران و جمهوري خود مختار داغستان بـراي  
توسعه بنادر و مناطق ساحلي و همكاري در زمـيـنـه        
كشتي راني واكنش سرد نشان داد و رييس جـمـهـور      

، اواخر آذر ماه، اعالم ” نووستي“ داغستان به خبرگزاري 
ايران بسيار خواستار همكاري با ماسـت، ايـن     ” :  داشت

همكاري شامل جا به جايي بارها و حمل و نقـل مـي     
شود كه ما نيز در آن ذينفع هستيم،  نمي دانم چگونـه  

 ”.اوضاع پيش برود، از طرف ايران مشكلي وجود ندارد
با توجه به اين تحوالت در منطقه استراتژيك درياي 
خزر و با در نظر داشت، قرار تشكيل جلسه مهم بـراي    
تصميم راجع به نظام حقوقي خزر، سخنان وزير خارجه 
دولت ارتجاع و عدول از موضع رسمي و به حق ايـران  
مبني بر استفاده عادالنه و منطبق بـر قـرار دادهـاي        
منعقد شده بين المللي از درياي خزر و اعالم يك سهم 

درصد چه معنايي مي توانـد   11/   3ساختگي يعني عدد 

 !داشته باشد؟
در مورد نظام حقوقي درياي خزر حق ايران به هيچ رو غير منطقي و فاقـد پـايـه      

همين واقعيت است كه تاكنون مانع قطعيت يافتن موضـع روسـيـه      .  حقوقي نيست
 .پيرامون نظام حقوقي خزر گرديده

خرداد ماه، ضمن درج گزارش كنفرانس وزيران خارجـه   30، ” نووستي“ خبرگزاري 
ايران بر افزايش مرزهاي آبـي در      ”  : كشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران نوشت

تاكنون روسيه، قزاقستان و آذربايجان توافق نامه هاي دو جانبه اي   .  خزر اصرار دارد
درصد از آبهاي خزر امضاء كرده اند، اما ايران آنها را به رسميت نمي  64براي تعيين 

 ”.شناسد
علت به رسميت نشناختن توافقات روسيه با قزاقستان و دولت باكو و نارضـايـتـي    

و 1921روسيه از اين سياست نيز همان موضع به حق و وجود قراردادهاي دو جانبه   
ميالدي است كه پشتوانه حقوقي مستحكمي براي ايران محسوب مي شود و  1940

 .روسيه به آن آگاهي دارد
تا پيش از سخنان متكي و موضع دولت ضد ملي احمدي نژاد، ايران با تاكيـد بـر     

و عدم پذيرش اقدامات يكجانبه و فاقد مبناي حقوقي  1940و  1921عهد نامه هاي 
روسيه در تعيين مرز آبي با جمهوري قزاقستان و دولت باكو، بر حفظ حداقل حقـوق  

 .درصد آب هاي مجاور تاكيد و اين سياست را پيش مي برد 20حقه خود يعني 
در واقع ايران براساس حقوق معتبر بين المللي در پهناي درياي خزر داراي حقـوق  

درصـد     20مشروع و مشترك با ديگران است، و بر اين مبنا براي حفظ حداقل تـا    
درصدي نمي دهد  20سهم دريا، اجازه حضور و دخالت را به ديگران دراين محدوده 

و اين سياست به لحاظ حقوقي حق مشترك و كلي ايران از درياي خزر را نـقـض       
 .نمي كند

با موضع ضعيف و منفعل دولت احمدي نژاد، اين نگراني جدي در ميان نـيـروهـا،    
احزاب و شخصيت هاي ميهن دوست كشور وجود دارد كه ارتجاع حاكم در مذاكرات 
حساس دي ماه پيرامون نظام حقوقي خزر منافع ملي را فداي اميـال و اهـداف و         

سرنوشت نظام حقوقي درياي خزر و شكل گيري هر گونـه  .  منافع حكومتي خود كند
اقتصادي و نظامي و امنيتي درآن بطور مستقيم بر آينده ميهن مـا  -مناسبات سياسي

 .تاثير دارد
بنابر اين درياي خزر، چگونگي مناسبات درآن و نظام حقوقي آن از اهميت بنيادين 

عدول از حقـوق  .  در تامين امنيت و منافع ملي ايران دارد  -تاكيد مي كنيم بنيادين  -
حقه و قانوني مردم ايران در درياي خزر، مستقيما آينده كشور را در تحوالت منطقـه  

 .و جهان تضعيف و موقعيت ميهن ما را شكننده و خطرناك مي سازد
درحال حاضر، به ويژه با توجه به برنامه امپرياليسم آمريكا در حوزه خليج فـارس،    
يعني تشكيل بازار مشترك تجاري كشورهاي عرب حاشيه جنوبي خليـج فـارس و       

مبني بر تاسيس بانك مركزي )  با صالحديد آمريكا(پيشنهاد صندوق بين المللي پول 
كشورهاي عرب خليج فارس، با هدف آمادگي براي انتشار پول واحد كه در چارچوب 
سياست كاخ سفيد يعني طرح خاور ميانه بزرگ قرار دارد و در اين مورد صندوق بين 
المللي پول علت اصلي پيشنهاد تشكيل بانك مركزي كشورهاي عرب خليج فـارس  

” كنترل و هدايت سياست هاي پولي و اقتصادي منطقه خاورمـيـانـه   “ را رسما و علنا 
با توجه به اينكه ميهن ما نقطه اتصال و مـفـصـل ايـن مـنـطـقـه             .  دانسته  است

استراتژيك و با اهميت جهان است، ضرورت تامين حقوق حقه مردم و تضمين منافع 
و امنيت ملي در اين دو حوزه، و به ويژه حوزه درياي خزر،  كه ايران درآن پيوندهاي 
ژرف تاريخي و فرهنگي دارد، غير قابل چشم پوشي و يك اولويت اساسي و انـكـار   

 ! ناپذير محسوب مي شود
پرسش اينجاست، آيا دولت احمدي نژاد توان، آمادگي و اين ظرفيت را دارد كـه      

 ! پاسخگوي اين ضرورت ملي و تاريخي باشد؟
 

 نظام حقوقي درياي خزر و 
 منافع ملي ايران
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رئيس جمهور كنوني كنيا، موايي كيباكي، كه مورد حمـايـت   
طبقه حاكم قدرتمند كنيا قرار دارد، با توده عظيمـي از مـردم       

رئيس “ عادي كنيا رو در روست كه به رايال اودينگا، مشهور به 
رأي داده اند، و معتقدند كه دولت كنوني مـانـع     ”  جمهور مردم

 27دستيابي اودينگا به پيروزي در انتخابات رياست جمهـوري    
درست در بحبوحه ادعاهاي ناظران .  شده است)  دي 6( دسامبر 

داخلي و خارجي از همه طرف مبني بر تقلب در انـتـخـابـات         
رياست جمهوري، و فقط يك ساعت بعد از آنكه كمـيـسـيـون     

كيباكي را برنده انتخابـات  )  دسامبر 30( دي ماه   9انتخابات در 
انگيز سوگند رياست جـمـهـوري       اعالم كرد، مراسم جنجال بر

 (ODM)” جنبش دموكراتيك نارنجي“ولي حزب . برگزار شد
اودينگا كه در مبارزات انتخاباتي پارلمان حزب حاكم را در هـم  
شكسته و مراسم سوگند رياست جمهوري را غيرقانوني اعـالم    

 .كرده بود، از پذيرفتن شكست خودداري كرد
در جريان خيزش مردمي كه به دنبال اين وقايع بـه وقـوع       
پيوست، دولت براي پايان دادن به بـن بسـت، بـه نـيـروي            

اي متوسل شد؛ اين در حالـي   خوي پليس و سانسور رسانه درنده
هـا هـزار تـن از             بود كه موضع مخالفان دولت تـوسـط ده    

شد كه براي اعتراض به آنچـه آن را       هايي حمايت مي كنيايي
هـا     كودتاي حاميان رئيس جمهور مي دانستند، بـه خـيـابـان      

را  .)  ن. د. ج( ”  جنبش دمكراتيك نارنجـي “ رژيم كيباكي .  ريختند
كرد، ولي مخالفان بـراي    ”  قتل عام“ غير مسئوالنه و متهم به 

اي از خود نشـان   جلوگيري از خشونت، خودداري قابل مالحظه
آنها پياپي خواستار لغو تظاهرات برنامه ريـزي شـده در       .  دادند

اتـحـاديـه    “ هايي مـثـل      گري سازمان سرتاسر كشور و ميانجي
 .براي حل و فصل اين مناقشه شدند” آفريقا

اوايل اين هفته كيباكي براي گفتگوهاي رو در رو با اودينگـا  
حول مسئله مـورد مـنـاقشـه         )  ژانويه 11( دي ماه  21در روز 

كيباكي اعالم كرده است كه مايل به . انتخابات از او دعوت كرد
است، در صورتي كه اودينگـا  ”  وحدت مٌلي“ تشكيل يك دولت 

اصرار دارد كه رئيس جمهور اول بايد استعفا بدهد و با برگزاري 
دوباره انتخابات موافقت كند چرا كه در انتخابات دسامبر آراي   

 .كاري شده است زيادي دور ريخته يا دست
هاي پـس   نفر كنيايي در خشونت 600با وجود آنكه در حدود 

از انتخابات به طور دلخراشي جان خود را از دست دادند، اكـثـر   
اي براي نشان دادن  مردم برگزاري تظاهرات را به عنوان وسيله

در چـنـيـن احـوالـي،          .  شان با كيباكي انتخاب كردند مخالفت
هاي جنجالي مطبوعات به طور عـمـده روي وقـايـع          گزارش

پراكنده كشتار و خونريزي، از جمله آتش زدن يك كليـسـا در     
اند، و ايـن حـوادث را        غرب كنيا در هفته گذشته تمركز كرده

هـاي   در واقع رسانه.  توصيف كرده اند”  قبيله اي“ وقايعي صرفاً 
هاي  هاي شان از ناآرامي داري در تهيه گزارش پيكر سرمايه غول

هاي نژادي و استعماري متسمـك   كنيا به تصويرسازي و عبارت
ترور “ عبارت  CNNبه عنوان مثال، شبكه تلويزيوني .  اند شده
را در پايين صفحه تلويزيون به نمايش گـذاشـت و       ”  اي قبيله

يابي كشمكش در كنيا ريشه  

استفاده ”  اي خشونت قبيله“ واشنگتن پست روي پايگاه اينترنتي خود از تيتر 
 .كرد

هـاي نـژاد        هاي سطحي كه در آنها از كلـيـشـه    ولي به رغم اين تحليل
ور در كـنـيـا     هاي شعله شود، ريشه تشنج پرستانه در مورد آفريقا استفاده مي

نشـان  .  ن. د. مسائل اقتصادي است كه خود را به صورت پيروزي بـزرگ ج   
حزب اتحاد ملي كيباكي كه فـقـط   “ داد، كه در مبارزه انتخاباتي اش بر ضد 

بـا  .  كرسي نمايندگي به دست آورد 100كرسي نمايندگي دارد، توانست  35
كميسيون دولتي انتخابات ابـتـدا   .  ن. د. آشكار شدن دامنه گسترده پيروزي ج

در اعالم نتايج انتخابات تعلل و تأخير نشان داد، سپس پـخـش نـتـايـج          
انتخابات را براي مدتي كوتاه متوقف كرد، و در مرحله بـعـدي بـه طـور           

. اي اعالم كرد كه آراي كيباكي از رقيب او پيشي گرفتـه اسـت     غيرمنتظره
درنگ به اين اعالن اعتراض كردند، و ناظران بر انـتـخـابـات      مردم كنيا بي

حتي حاميان كيباكي در .  دولت را به تقٌلب گسترده در انتخابات متهم كردند
واشنگتن و لندن نيز نسبت به اين وضع ابراز نگراني كردنـد و او را بـه           

اش از بـه   كيباكي به دليل حمايت مشتاقانه.  مذاكره با اودينگا تشويق كردند
هاي اقتصادي نوليبرالـي،   و تعهدش به سياست”  جنگ عليه ترور“ اصطالح 

دوست نزديك دولت بوش است، در صورتي كه اودينگا پشتيبان فقرا اسـت  
اوديـنـگـا در رشـتـه          .  دهند كه اكثريت بزرگي از مردم كنيا را تشكيل مي

. مهندسي مكانيك در جمهوري دمكراتيك آلمان سابق تحصيل كرده است
هاي اقـتـصـادي و       هاست كه از سوسياليسم به عنوان چاره فالكت او سال

مشهور است كه او يكي از پسرانش را به يـاد    .  كند سياسي كنيا حمايت مي
 .قهرمان محبوبش، فيدل كاسترو نام گذارده است

” هاي كاميابي نمونه“ به رغم همرأيي سرمايه داري در اينكه كنيا يكي از 
هاي اقتصادي تجويز شده تـوسـط    ها از سياست در آفريقاست، بيشتر كنيايي

اودينـگـا حـمـايـت        .  ن. د. حزب ج.  اي نبرده اند هاي مالي غربي بهره بنگاه
هـاي     اكثريت مردم از سراسر كنيا را به دست آورد، به ويژه حمايت گـروه   

توجهي قرار گرفته و نيز جـوانـان بـيـكـار كـه              قومي و مذهبي مورد بي
 .حضورشان در تظاهرات پس از انتخابات بسيار آشكار بود

در زمان چاپ اين مطلب، بن بست ميان دولت و مخالفان هنوز باقيسـت،  
اگـرچـه   .  آميز افزايش يافته اسـت    ولي اميد به يافتن يك راه حل مسالمت

شود نتيجه مذاكرات ترتيب داده شده كنيا را پيش بيـنـي كـرد، ولـي          نمي
رويدادهاي چند هفته اخير كنيا هشداري است به احزاب حاكم در سـراسـر     
قاره آفريقا كه اگر آنها مبادرت به تقلب در انتخابات كنند، مـردم سـاكـت      

شان را روي كشور غنا در آفـريـقـاي       ناظران اينك توجه.  نخواهند نشست
كنند، كه در پايان امسال در آن انتخابات بر گزار خـواهـد    غربي متمركز مي

هاي اجتماعي مشابهي ديـده     هاي اقتصادي و تحرك شد، و در آن نابرابري
 .شود مي

 دنياي هفتگي مردمبه نقل از 
 نوشته دنيس لومن
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 بازيگران عمده صحنه سياست لبنان دارد؟
امروز نيروهاي تعيين كننده در حل بحران، زير نفوذ مـداخلـه     :  پاسخ

. خارجي قرار دارند؛ تصميم گيري در داخل لبنان انـجـام نـمـي شـود           
آمريكايي ها بازيگر عمده هستند ولي بحران واقعي با مطرح شدن نقشـه  

اشكال اينجاست كه اين فقط آمريكايي . آنها شروع شد” خاورميانه بزرگ“
ها هستند كه براي خاورميانه طرح و نقشه ارائه مي دهند، در حالـي كـه     
ديگر نيروهاي با نفوذي مثل ايران، سوريه و حتي عربستان سعودي فاقـد  
طرح هاي واقع بينانه در مقابل طرح هاي آمريكا هستند؛ اگر چنين نبـود،  

تا جايي كه به ايران مربوط مي شود، آنها هميشه . كار به اينجا نمي كشيد
براي مثال، وقتي كـه  .  در پي منافع خودشان هستند و ما اين را مي دانيم

آنها مي خواستند در ارتباط با مسئله عراق با آمريكايي ها هماهنگي كنند، 
ما متوجه رقابت بر سر منافع هستيم، و اين مـا  .  در اين كار درنگ نكردند

 .هستيم كه بهاي آن را مي پردازيم و زيان آن را متحمل مي شويم
ايران موضع خودش را   .  در مورد كشورهاي ديگر هم همين طور است

به عنوان يك بازيگر اصلي در عراق نشان داده است، و تركيـه هـم تـا        
حدودي همين طور، گرچه اين كشور از محـدوديـت هـاي خـودش و           

آنچه در مخاطره است، بـخـش شـرقـي         !!!.  مرزهاي تاثيرش آگاه است
خاورميانه، يعني مرزهاي شرقي آن است، كه در آن عربستان سعـودي و    

 .سوريه به ترتيب مواضع هواداري از آمريكا و ضد آمريكايي دارند
وزيران خارجه كشورهاي عرب كه در قاهره در كار تـدارك نشـسـت      
سران عرب هستند، راه حلي را براي وضعيت جاري در لبنان اعالم كـرده  

ما معتقديم كه هر گونه حمايت و ارائه راه حل از سوي كشـورهـاي     .  اند
عرب بسيار پذيرفتني تر از ديگر راه حل هاي بين المللي خواهد بـود؛ در    

 .نظر ما اين مثل يك سپر محافظ عربي خواهد بود
لبنان بدهي عظيمي دارد و به نظر مي رسد  كه يك راه حل بين المللي 
تالش خواهد كرد همه پناهندگان را در داخل لبنان نگاه دارد، لبـنـان را     
جايگاه دائمي براي اين مردم بي خانمان بسازد، و براي تحقق اين برنامه 

براي همين است كه ما بايد وضعيـت  .  فشار زيادي بر كشور وارد مي آورد
داخلي مستحكم و قدرتمندي داشته باشيم؛ راه حل داخلي مسلماً بـر راه    

اگر يك راه حل بين المللي بر لبنان تحميـل  .  حل بين المللي ترجيح دارد
شود، مي تواند منجر به يك جنگ داخلي جانكاه بين گروه ها و قشرهاي 

 .قومي موجود بشود
 

اشاره كرديد كه راه حلي كه از سوي كشورهاي عربي ارائـه      : سئوال
اما با توجه به سياست هاي كنوني غالب در دولت هـاي  .  شود ترجيح دارد

فاسد و ارتجاعي عرب، براي نمونه اردن، آيا اتكا به راه حل هايي كـه از    
سوي چنين دولت هايي ارائه مي شوند، خطرناك نخـواهـد بـود؟ چـرا         

 معتقديد كه نبايد به محافل وسيع تري براي يافتن راه حل رجوع شود؟
ما نگفتيم به راه حلي كه از سوي سران عرب ارائه شود اعتماد :  پاسخ

 .ما فقط اميدواريم كه آنها بتوانند راه حلي ارائه دهند. داريم
 

نفوذ ايران را در صحنه سياست لبنان چگونه مي بينيـد؟ آيـا       : سئوال
 مسير حركت هاي رژيم ايران و حزب اهللا كامالً در يك راستاست؟

اينكه همين طوري بگوييم حزب اهللا دنباله روي ايران است به :  پاسخ
در اين مـرحلـه،     .  ساختار حزب اهللا بسيار پيچيده است.  اين آساني نيست

حزب اهللا شيعيان لبنان را نمايندگي مي كند، همان گونه كه جـنـبـالط      
. ي  اسـت     ” كاست“ اين همان سياست .  دروزي ها را نمايندگي مي كند

نيـروهـاي ديـگـر       .  درصد جمعيت لبنان را تشكيل مي دهند 30شيعيان 
مـا  .  صحنه سياست لبنان داراي روابط با دو كشور ايران و سوريه هستنـد 

معتقديم كه نفوذ سوريه نيز از لحاظ تداركات و پشتيباني نظامي، عـامـل   
ادامـه جـنـبـه       :  مادامي كه سه عـامـل  .  قدرتمندي براي حزب اهللا است

مذهبي سياست در لبنان، حمايـت سـوريـه، و        /  ي و فرقه اي ” كاست“ 
حمايت ايران وجود داشته باشند، اين سازمان به قوت خودش باقي خواهد 

در مورد دو عامل آخر، يعني سوريه و   .  ماند و آسيبي به آن نخواهد نرسيد
ايران، ما معتقديم كه تا سال هاي متمادي در آينده منافع اين دو كشور، و 

ما هيـچ گـونـه      .  نيز نقش آنها در منطقه، به همين منوال باقي خواهد ماند
بـا  .  تضاد و تباني بين اين دو كشور در آينده نزديك پيش بيني نمي كنـيـم  

توجه به اين عوامل است كه به اعتقاد ما حزب اهللا بازيگر عـمـده اي در       
 .لبنان باقي خواهد ماند

 
جالب است كه شما اشاره مي كنيد كه صحنه سياست  لبـنـان     : سئوال

با وجود چنين زمينه و .  تحت سيطره و نفوذ سياست هاي فرقه گرايانه است
وضع نامساعدي، حزب شما چگونه با طبقه كارگري كه متعلق به اين گروه 
هاي قومي و مذهبي است كار مي كند؟ براي مثال، براي شما دشوار نيست 
كه در منطقه اي مثل جنوب لبنان فعاليت كنيد كه در آن اكثريـت مـردم     

 شيعه اند و به گزارش رسانه ها حزب اهللا در آن جا قوياٌ فعال است؟
سيستم كنوني موجود در لبنان ديگر كارايي نـدارد و هـر آن         :   پاسخ

به رغم وجود اين تفرقه هـا و    .  امكان دارد كه اوضاع به حالت انفجار برسد
چنين وضعيتي، حزب ما تالش مي كند كه در سراسر كشور فعاليت داشتـه  

ما به سـه  .  ما سعي خودمان را مي كنيم كه اينجا و آنجا فعاليت كنيم.  باشد
موضوع عمده كه كشور با آن روبروست توجه خاص داريم و در سـراسـر       

هزينه زندگي و اصالحـات در    :  كشور روي اين موضوع ها تمركز مي كنيم
زمينه عدالت اجتماعي، اصالحات نهادي به منظور خالص شدن از وضعيت 

وقتي اسرائيلي هـا    .  كنوني، و البته ديگر موضوع ملي يعني جنبش مقاومت
آمدند، ما آغازگر مقاومت در كشور بوديم، و همه مردم در سراسر كشور اين 

در دوران حضور سوريه در لبنان، ما به عـنـوان يـك حـزب         .  را مي دانند
سياسي هر جا و هر گاه كه مناسبتي ديديم، به طور اصولي از آنها انـتـقـاد    

اما زماني كه سوريه .  ها تنها بوديم گيري كرديم، و حتي گاهي در اين موضع
از لبنان بيرون رفت، ما چنين موضعي نگرفتيم كه سوريه به عنوان دشمـن  

در شرايط كنوني، لبنان هر چه بيشتر به اسـرائـيـل    .  كشور را ترك مي كند
 .تر مي شود نزديك و روابطش با سوريه تيره

او گفت كـه در      .  معاون وزير خارجه فرانسه درباره لبنان حرف خوبي زد
فـراي  [ لبنان فقط دو نهاد را مي بيند كه مردم لبنان را به صورت يكپارچه   

يكي ارتش و ديگري حـزب  : نمايندگي مي كنند]  گروه هاي ملي و مذهبي
كمونيست، و از آنجا كه حزب كمونيست قادر به حكومـت نـيـسـت، مـا          

 ]خنده بلند. [از ارتش پشتيبان رئيس جمهور حمايت مي كنيم] فرانسه[
به دليل موضع حزب نسبت به پشتيباني از جنبش مقـاومـت، بسـيـاري       
معتقدند و حزب را متهم مي كنند كه اعضايش به طور عـمـده از مـيـان         

اما تازه ترين آمارگيري عضويت در حزب نشان مي دهد كه . شيعيان هستند
مذهبي جمعيـت كـل       -طيف اعضاي حزب بازتابي است از تركيب قومي 

 .كشور
 

در كشورهاي ديگر، نيروهاي اسالمي اعتقاد دارند كه براي همه  :سئوال
آيا چنـيـن   .  چيز راه حل دارند؛ آنها نيازي به وجود نيروهاي ديگر نمي بينند

نگرشي به پديد آمدن دشواري در روابط ميان حزب اهللا و حزب كمونيسـت  
 منجر نمي شود؟

بگذاريد با اين نكته جواب دادن به اين پرسش را آغاز كنم كـه  :   پاسخ
اصوالً تفكر سياسي حزب اهللا نمونه بارزي است از شيوه تفكر ايران، يعنـي  

و فرقه اي كـه  ”  كاست“ اما در ارتباط با سيستم سياست هاي .  واليت فقيه
من پيشتر به آن اشاره كردم، حزب اهللا پي برده است كه نمي تواند نيـروي  

اما از سوي . غالب و مسلط در صحنه سياست يا براي كنترل كل لبنان باشد
ديگر، طرح هاي ديگري هم كه براي لبنان در نظر گرفته شده بودند، مثـل  

ميالدي و نيز نيـروهـاي سـّنـي،        80نيروهاي اسرائيلي و مسيحي در دهه 
. در اين ميان حزب كمونيست از همه طرف آسيـب ديـد    .  موفقيتي نداشتند

مسيحي هـا    .  اعضاي حزب ما، و از جمله اعضاي كميته مركزي را كشتند
حزب اهللا . سنّي ها هم اعضاي حزب ما را كشتند. اعضاي حزب ما را كشتند

اما به لطف نقش كارسازي كـه حـزب       .   هم اعضاي حزب را ما را كشت
كمونيست در جنبش مقاومت و سازمان دهي آن در مراحل اوليـه شـكـل      
گيري اين جنبش داشته است، كنار راندن حزب كمونيست براي حزب اهللا،   

به رغم همه اينـهـا،   .  امل و ديگر جناح ها كار ساده اي نبوده است و نيست
براي مثال، در جنوب لبنان، در .  حزب كمونيست لبنان هنوز نفوذ خوبي دارد
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سوريه فشار مي آورند كه از لبنان بيرون برود، و همين سـبـب   
و به علت همان تفـرقـه هـا و        .  بروز دوباره بحران شده است

ناسازگاري هايي كه پيشتر به آنها اشاره كردم، و نيز دخـالـت     
بين المللي در لبنان، اين مسئله منجر به يك رشته ترور هـا و    
كشت و كشتارهايي شده است كه ما در لبنان شاهد آنها بـوده  

 .ايم
اين وضع منحصر به لبنان نيست؛ حتي رئيس جمهور عـراق  
هم به جاي يافتن يك راه حل واقعي براي آنچه كشور بـا آن    

كشـورهـاي   .  روبروست، صرفاً به دنبال مصالحه و سازش است
عرب مثل اردن، مصر و عربستان سعودي را پيش مي اندازنـد  
كه بر سوريه فشار وارد آورند تا اين كشور را وادار كنند از لبنان 

آنها معتقدند تا زماني كه چنين نشود چـيـزي در     .  دست بكشد
لبنان تغيير نخواهد كرد؛ با تلف كردن وقت، انتخابات ريـاسـت   
جمهوري به تأخير خواهد افتاد؛ هيچ تحولي در آينده نـزديـك   
صورت نخواهد گرفت و بحران باز هم براي مدتي ادامه خواهد 

البته ما معتقديم كه اكنون بهترين مـوقـع بـراي دور          .  يافت
. انداختن سيستمي است كه ما در حال حاضر در لبنـان داريـم    

بهتر است كه يك نظام دموكراتيك داشته باشيم كـه در آن      
رياست جمهور، نخست وزير و نمايندگان مجلس با توجـه بـه     
ويژگي ها و توانايي هاي نامزدها انتخاب شـونـد نـه آنـكـه          

 .برحسب وابستگي شان به اين يا آن گروه قومي يا مذهبي
 

لطفاً توضيح دهيد كه تركيب جناح هاي خـارجـي       :سئوال
ديگري كه در صحنه سياست لبنان فعالـيـت مـي      )  غيرلبناني(

كنند چيست؟ اين فعاليت ها تا چه حد در شكل گيري صحنـه  
سياسي لبنان نقش داشته است، و چه كسي بيشترين نفوذ را بر 

1386دي ماه   29شنبه     12  782شمارة  

 :حساب بانكي ما
 .IRANe.Vنام                               

 790020580شمارة حساب          

 10050000كد بانك                

 Berliner Sparkasseبانك     

 .لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد

       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1: آدرس هاي پستي

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 

 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  NoNameh Mardom  NoNameh Mardom  NoNameh Mardom  No. . . . 782782782782    Central Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of IranCentral Organ of the Tudeh Party of Iran    
19 January 2008   

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

با رفيق خالد حداده،  »نامه مردم«مصاحبه 

 دبير كل حزب كمونيست لبنان

بحران سياسي تداوم يابنده در لبنان را در اساس مي توان انعـكـاس روشـنـي از         
در سه دهه اخير آنچه در لبنان اتفاق افتاده،  بـه  .   بحران موجود در خاورميانه دانست

با توجـه بـه ارتـبـاط         .   طور ويژه اي بر تحوالت بغرنج خاورميانه تاثير گذارده است
نزديك شرايط سياسي لبنان و آنچه در فلسطين مي گذرد، سران رژيم واليت فقيه از 
همان اوان حاكميت خود عالقه ويژه اي به اوضاع سياسي اين كشور نشـان داده و      
.  براي جهت دادن بر تحوالت اين كشور و موازنه نيروهاي سياسي لبنان كوشيده انـد 

روابط رژيم و برخي نيروهاي اسالمي فعال در لبنان و كوشش هاي موذيانه رژيم در 
بهره برداري از شرايط سياسي لبنان براي بسط نفوذ خود در منطقه به درستي مـورد    

از سوي ديگر حزب كمونيـسـت   .   توجه و انتقاد نيروهاي ترقي خواه ايران بوده است
لبنان و نيروهاي چپ اين كشور بطور پيگيري از مبارزات مردم ايران براي تـحـقـق    

اخيرا در فرصـتـي بـراي      .   صلح، دموكراسي و حقوق بشر در كشور حمايت كرده اند
مصاحبه اي با خـالـد   ”  نامه مردم“ تبادل نظر در رابطه با تحوالت سياسي اين كشور، 
متن اين مصاحبه بـراي اطـالع       .   حداده، دبيركل حزب كمونيست لبنان، ترتيب داد

 .     در زير منتشر مي شود” نامه مردم“خوانندگان 
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اين روز ها در رابطه با بن بست حاضر، در انتخاب رئيس جمهور آيـنـده،      : سئوال
نظر شمـا در    .   صحبت هاي زيادي در مورد ابعاد بحران سياسي در لبنان وجود دارد

   رابطه با مشخصه ها و ابعاد اين بحران چيست؟
مسئله تنها مربوط بـه    .  اوضاع لبنان را بايد از زواياي متعددي بررسي كرد : پاسخ

بحران انتخابات رياست جمهوري نيست، زيرا  در حال حاضر سه نهاد هستـنـد كـه      
مقام رياست جمهوري، دولتي كه نيمـي از مـردم       :  كدام عملكرد درستي ندارند هيچ

كل قانون اساسـي كشـور     .  لبنان گوششان به آن بدهكار نيست، و نيز رئيس مجلس
به اعتقاد ما اين يك بحران ملي است، و نه فقط بحراني كه ريشه در .  فلج شده است

اين بحران بر كل كشور تأثير مي گذارد، حـتـي بـر      .  انتخابات رياست جمهوري دارد
و بـه       1943اين اوضاع نتيجه وضعيتي است كه در سال .  هاي قضايي و ارتش مقام

علت شيوه انتخاب رئيس جمهوري آغاز شد؛ يعني اينكه رئيس جمهور از كدام قشر و 
اين وضعيت بر روي رياست مجلس و ادارات نخست وزيري نـيـز   .  گروه انتخاب شود

منجر به آن شده است كـه هـر قشـر و          ]  انتخابات[ اين شيوه عمل .  اثر مي گذارد
گروهي، بسته به آنكه سنّي، شيعه، ماروني يا دروزي باشد، نهادها و مؤسسات خود را 

و اين معضلي است كه شما از كودكستان گرفته تا در سـطـح احـزاب      .  تشكيل دهد
اين امر موجب تقسيم كشور بر اساس قوميت و مذهب شده .  سياسي مي توانيد ببينيد

اين دسته بندي ها همچنين موجب آن شده است كه هر گروهي براي كسـب  .  است
حمايت و براي كشاندن مسائل به صحنه بين المللي، در پي اتحاد و يار گـيـري در     
ميان نيروهاي خارج از كشور برآيد؛ از آن جمله است بيعت كلي شيعيان با ايـران و      

 .امروزه بروز هر بحراني خطر شروع جنگ داخلي را افزايش مي دهد. غيره
اين اتحاد ها و يار گيري ها موضوع تازه اي نيست؛ براي مثال، به منظور حـل و    
فصل شرايطي كه قبل از آن وجود داشت، سوريه و اياالت متحد آمريكا، در جـريـان   

، در لبنان به يك توافق بين الـمـلـلـي       ] فارس[ حمله عراق در نخستين جنگ خليج 
رسيدند كه به موجب آن آمريكا چشمش را به روي نفوذ سوريه و نقش آن در لبنـان  

سال پس از آن زمان، وضع فرق كرده است و آمريكايي ها بـه     15اما امروز، .  بست
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