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”  فاتحه“و ” ولي فقيه“استبداد مطلقه  
 كارگزاران رژيم براي مجلس شورا 

  6ادامه در صفحه    

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران

كشتار مردم بي گناه حزب توده ايران 

 !ني در غزه را شديداٌ محكوم مي كنديفلسط

و اختيـارات  ”  واليت فقيه“ بحث بر سر 
به عنوان يـك فـرد       ”  ولي فقيه“ قانوني 

وراي سه قوه مقننه، قضائيه و مـجـريـه      
يكي از مباحث اصلي بحث و تنش هـاي  
درون و پيرامون حاكميت و همچنيـن از    
نماد هاي روشن عملكرد يك ديكتاتـوري  
مطلق و خالف روح قانون اساسي و اصل 

 . جمهوريت در كشور ما بوده و هست
در سال هاي اخير و در مقاطع حسـاس   
به روشني نقش مخرب ولي فقيـه بـراي     
تخريب و سد كردن هرگونه اصالحي بـه  
نفع حقوق مردم ما به دفعات عيان بـوده    
است و مردم و نيروهاي سياسي مـلـي و     
آزادي خواه كشور به تجربه دريافته اند كه 
استبداد حاكم همه سالح ها و ابـزارهـاي   

براي اعمال سـيـاسـت هـاي         ”  قانوني“ 
 .ارتجاعي را در  انحصار دارد

بـراي سـد     ”  حكم حكومتـي “از صدور 
كردن حقوق قانوني مجلس شـورا بـراي     
بحث بر سر قانون مطبوعات تـا صـدور       

جنـبـش   ”  سركوب و منكوب كنيد“ احكام 
، و   1378تـيـر مـاه         18دانشجويي در 

همچنين بهره برداري آشكار از نيروهـاي  
نظامي و انتظامي براي پيشبرد خـواسـت     

، كه عريان ترين نمـونـه   ” ولي فقيه“ هاي 

اش نقش خامنه اي و پسرش در سازمان 
دهي تقلبات گسترده سپاه در جـريـان       
انتخابات رياست جمهوري و بـرگـمـاري    
احمدي نژاد است، همگي نمايانگر ايـن    
مسئله اساسي است كه ساختار كـنـونـي    
حكومتي در ميهن ما هر چه بيشتـر بـه     
سمت استبداد مطلقه پيش رفته و ارتجاع 

 1376خرداد    2براي جلوگيري از تجربه 
و رشد جنبش اصالح طلبي در ميهن مـا  
هر روز بيش از پـيـش بـر ابـزارهـاي          

چنگ انداخـتـه تـا كـنـتـرل           ”  قانوني“ 
انحصاري خود بر اركان حـكـومـتـي را       

از جملـه آخـريـن      .  برگشت ناپذير سازد
اقدام هاي ارتجاع حاكم در اين زمـيـنـه    
حركت بسيار مهم كاهش شديد اختيارات 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان نـهـاد   

 .قانون گذاري و ناظر بر امور كشور است
نمايندگان مجلس هشتم و هـيـات       

رييسه آن، كه در انتخاباتي سراسر تقلـب  
و بي اعتبار با كمك پـاكسـازي هـاي        
نامزدهاي انتخاباتـي، تـوسـط شـوراي         
نگهبان و با تأييد ولي فقيه بـركـرسـي      
هاي مجلس تكيه زده اند، دراقدامي كـم  
سابقه اختيارات قانونـي قـوه مـقـنـنـه           

  2ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

اصالح وتغيير قانون كاربه 

 سود كالن سرمايه داران

اقدامات اخير دولت احمدي نژاد ومـجـمـع      * 
تشخيص مصلحت نظام درتغيير واصالح برخـي  
مواد و تبصره هاي قانون كار كنوني، بخشـي از    
سياست كلي رژيم واليت فقيه درراستاي اصالح 
ساختار اقتصادي براي پيوستن بـه سـازمـان        

ايـن گـونـه اقـدامـات          .  تجارت جهاني است
درحقيقت اصالح قانون كار به صورت تدريجي و 

 .برنامه ريزي شده محسوب مي شود
------------------------------- 

درگرماگرم بحث پيرامون برنامه تحول اقتصـادي و راه      
هاي پياده كردن آن، وزير كار وامور اجتماعي كه يكـي از    
اهداف اصلي او از زمان آغاز وزارتش، نابودي امنيت شغلي 
: زحمتكشان با اصالح قانون كار بوده و هست، اعالم داشت

درپيش نويس اليحه هدفمند كردن يارانه ها حذف مـاده  “ 

  3ادامه در صفحه    

با حمله نظامي همه جانبه و خونبار ارتش اسرائيل به نـوارغـزه،   
.   دي ماه،  بار ديگر فلسطين در آتش جنگ مي سوزد 7روز شنبه 

به گزارش خبرگزاري هاي جهان اين وسيع ترين حمله نـظـامـي    
در حـملـه هـوائـي         .  اسرائيل به غزه در سال هاي اخيـر اسـت    

غافلگيرانه جنگنده هاي نيروي هوائي اسرائيل عالوه بر مـراكـز     
دولتي و نظامي، مناطق مسكوني، كتابخانه عمـومـي، دانشـگـاه       

بر اسـاس    .   اسالمي غزه و مساجد نيز هدف بمباران قرار گرفتند
آخرين برآوردها تعداد زحمي ها و كشته شدگان ايـن حـمـالت        
جنايتكارانه، كه در ميان آنها شمار كثيري كودكان خرد سال، زنان 
و مردان غير نظامي به چشم مي خورند، از مرز هزار نفر گذشـتـه   

شادباش سال نو 
 مسيحي

، فـرا    ” نامه مـردم “ هيئت تحريريه 
ميالدي را به همه  2009رسيدن سال 

هم ميهنان مسيحي تبريك گفـتـه و     
، سالي سرشار 2009اميدوار است سال 

از موفقيت و شادكامي و سال تحقـق  
آرمان هاي واالي انسـانـي رهـايـي       
ميهن از بندهـاي اسـتـبـداد قـرون          
وسطايي، سال گام هاي بلنـد در راه      
تحقق آزادي، صلح و عدالت اجتماعي 

بي شك تحقق چنيـن آرمـان     .  باشد
هايي در گرو مبارزه مشترك همه مـا  

” واليت فقيـه “ بر ضد رژيم استبدادي 
 . است

!از حقوق روزنامه نگاران حمايت كنيم  

اعمال فشار بر روزنامه نگاران، خبرنگاران و بطور كلـي  
روشنفكران و نويسندگان دگر انديش طي ماه هاي اخيـر  

 . به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است
دريكي از آخرين برخوردهاي ارگان هاي سركوبگر بـا    
روزنامه نگاران، دادگاه انقالب اسالمي استان بـوشـهـر،      
اسماعيل جعفري روزنامه نگار، عكاس و وبالگ نويس را 

  5ادامه در صفحه    
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قانون كار مبني بر تعيين حداقل حقوق و افزايش دسـتـمـزد     41
 .”كارگران پيش بيني شده است

همزمان با اين موضوع، مجمع تشخيص مصلحت نظام بنـدي  
قانون كار افزود كه براسـاس   21به ماده ”  ز“ را تحت عنوان بند 

آن كارفرمايان مي توانند كارگران خود را به بهانه كاهش تولـيـد   
: آذر ماه در اين باره گزارش داد   13روزنامه سرمايه .  اخراج كنند

قانون كار ديگر كارفرمايان با  21به ماده ”  ز“ با اضافه شدن بند “ 
كاهش توليد و تغييرات ساختاري دراثـر شـرايـط اقـتـصـادي،           
اجتماعي وسياسي مي توانند قراردادهاي كار كارگران را خاتـمـه   

 .”دهند
مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست رفسنـجـانـي ايـن       
مصوبه را با حضور فقهاي شوراي نگـهـبـان، وزيـران كـار و            
اموراجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي و روساي كميسيـون هـاي     
مربوطه مجلس به تصويب رساند و علت آن را انطباق قوانين بـا  

مـعـرفـي    ”  اقتصاد جـهـانـي   “ و تعامل با ”  معيارهاي بين المللي“
 .ساخته است

قانون كـار كـه هـمـواره از سـوي               21به اين ترتيب ماده 
رونـد  “ در   ”  مانعـي “ كارفرمايان و كالن سرمايه داران به عنوان 

خوانده مي شد، بدون حضور حتي يك نماينـده تشـكـل      ”  توليد
هاي كارگري اصالح گرديد و از اين پس كالن سرمـايـه داران     
بدون برخورد با موانع قانوني تحت عناويني چون كاهش توليد و   
تغيير ساختار، كارگران را به دلخواه و هر زمان كه مايل بـودنـد،   

 41و حـذف مـاده        21به ماده ”  ز“ افزودن بند .  اخراج مي كنند
قانون كار دقيقا در جهت توصيه هاي صندوق بين المللي پول و   
بانك جهاني است كه طي آن كشور ما بايد براي تامين امنـيـت   
سرمايه، نيروي كار ارزان و مطيع درخدمت منافع انـحـصـارات      

 !فراملي فراهم ومهيا سازد
چندي پيش در جريان همايش هاي مربوط به قانون كاركه از 
سوي خانه كارگر و ديگر ارگان هاي مشابه آن بر پـا گـرديـد،        
نسبت به تغيير و اصالح قانون كار به صورت تدريجي و حسـاب  

: آبان ماه، امسال نـوشـت     28ايلنا، .  شده سخناني گفته شده بود
مخالفان قانون كار سعي دارند با صدور دستور العمل هاي غيـر  “ 

قانوني خود، قانون كار را در اجرا با مشكل بيشتري مواجه كننـد،  
كارگران بايد تعرض افراد به قانون كار را محكوم كرده و جلـوي  

اتاق بازرگاني وقت و برخي از كارفرمايان از هـمـان   .  آن بايستند
ابتداي تصويب قانون كار بناي مخالفت با اين قانون را گذاشتند، 
اينكه گفته مي شود اين قانون بايد تنظيم كننده باشد اشـتـبـاه      
است، زيرا قانون كار قانوني حمايتي براي نيروي كار است و در   

 . ”تمام دنيا نيز به همين صورت است
به اين ترتيب مي توان منشاء اصلي مخالفت هاي موجـود بـا     
قانون كار و بويژه مواد و بندهاي مشخص از آن را دريافت و بـه  
ديگر سخن دولت احمدي نژاد و مجمع تشخيص مصلحت نظـام  
براي تامين منافع كالن سرمايه داران بويژه سرمايه داري انگلـي  
. و غير مولد كه بطور عمده در راس اتاق بازرگانـي قـرار دارنـد       

سياست اصالح تدريجي قانون كار را به اجرا گذارده و حـقـوق       
 .كارگران و زحمتكشان را پايمال مي سازند

قانون كار از سوي دولت مدعي عدالت محوري  41حذف ماده 
به خوبي گواه ماهيت اين دولت وهواداران آن در مجموعه طيـف  

اين واقعيت البته از ديد زحمتكشان و افـكـار   .  ارتجاع حاكم است
آذر ماه در مطلبي  6روزنامه سرمايه .  عمومي جامعه پنهان نيست

بـا  ”  حذف حداقل مزد مغاير شعار حمايت از محرومان“ :  با عنوان
تاكيد بر محتوي اين ديدگاه كه مبتني بر تفكرات نوليبرالي است، 

حذف حداقل دستمزد درعمل بـا شـعـارهـاي       “ :  از جمله نوشت
خدمتگزاري و حمايت از محرومان به طور كلي مـنـافـات دارد،      
حذف حداقل دستمزدها در تفكرات نو ليبرال ها وجود داشتـه و    

امروزه بحران هاي توليدي و كارگري در دنياي غرب به دليل همين تفكرات رخ داده 
سال به زيانبار بودن اين تصميم رسيده اند، حذف  10در دنياي غرب نيز پس از .  است

حداقل دستمزد موجب گسترش ناامني شغلي، كاهش ارزش نيروي كار و مهارت فني 
 .”در كار مي شود و حتي تاثيرات نامطلوبي بر توليد و صنايع توليدي خواهد داشت

چنين سياست هايي كه دولت احمدي نژاد علي رغم شعارهاي عوام فريبانه به آنهـا  
پايبند بوده و براي اجراي آن از هيچ كوششي فرو گذار نيست، سبب كـاهـش فـوق        

آذر مـاه،     6ايلنا، .  العاده جدي قدرت خريد طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شده است
سهم مصرف دهك هاي پايين جامعه كاهش چشمگيري يافتـه اسـت،     “ :  گزارش داد

كاهش مصرف دهك هاي اول تا پنجم يعني دهك هاي پايين جامعه، نشان دهـنـده   
توزيع نامناسب درآمدها درجامعه و به طور كلي كاهش درآمد طبقات پايين جـامـعـه      

سياست هاي دولت و افزايش تورم باعث كاهش قدرت خريد طبقه كارگر شـده  .  است
 . ”است

اين در حالي است كه دولت احمدي نژاد كماكان خواستار اجـراي طـرح تـحـول         
اقتصادي بوده و تالش دارد تا پيش از انتخابات دوره دهم رياست جمـهـوري آن را       

آذر ماه در ايـن بـاره        14يكي از نمايندگان كارگران به خبرگزاري ايلنا .  عملي سازد
گفت، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و افزايش تورم باعث بروز نگراني هـايـي     

 . براي كارگران شده است
درصدي حقـوق   50مطابق بررسي ها اگر طرح تحول اقتصادي اجرا  شود، افزايش 

 .كارگران باز هم كمتر از تورم مي شود
در واقع رژيم واليت فقيه كه مصمم به اجراي فرامين نهادهاي پر قدرت سرمـايـه   
داري چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است، از هم اكنون با تـغـيـيـر و       

منافع 21به ماده ”  ز“ و افزودن بند  41اصالح موادي از قانون كار از جمله حذف ماده 
كالن سرمايه داران را در قبال پيامدهاي اجراي سياست هايي چون طـرح تـحـول        

در مقابل همين .  اقتصادي بيمه كرده و از حقوق و منافع آنان قاطعانه حمايت مي كند
رژيم و دولت برگمارده ولي فقيه، حقوق و منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكـشـان را     

 .پايمال و امنيت سرمايه هاي خارجي را تضمين مي كنند
اصالح و تغيير قانون كار از هدف هاي اصلي رژيم واليت فـقـيـه و        :  كوتاه سخن

و اضافه شدن بـنـد    41حذف ماده .  دولت ضد كارگري احمدي نژاد محسوب مي شود
سر آغاز يك سلسله اقدامات مشابه بر ضـد مـنـافـع كـارگـران و              21به ماده ”  ز“ 

تشديد مبارزه، تقويـت صـفـوف      .  زحمتكشان است كه نبايد در قبال آن سكوت نمود
جنبش سنديكايي زحمتكشان، تلفيق مبارزه صنفي و سياسي وافشاي ماهيت واقـعـي   

بـه  !  دولت احمدي نژاد و باندهاي هوادار او در حاكميت از اولويت برخوردار هسـتـنـد   
يورش هاي پي در پي رژيم واليت فقيه به حقوق و منافع زحمتكشان، فقط مي تـوان  
 .با مبارزه سازمان يافته، ايجاد سنديكاهاي مستقل و احياي حقوق سنديكايي پاسخ داد

 ...ادامه به نام كارگران  

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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ابعاد گسترده اين عمليات خونين ضد انساني احسـاسـات     .   است
عمومي جهان و به ويژه  خاورميانه و كشورهاي اسالمي را بـه      

اكثر كشورهاي جهـان، بـه جـز        .   شدت جريحه دار كرده است
دولت اياالت متحده آمريكا، حمالت نظامي جـنـايـتـكـارانـه و         

 .  هدفمند دولت اسرائيل را شديداً محكوم كرده اند
روشن است كه اين حمالت از هفته ها پيش با همـاهـنـگـي     
كامل امپرياليسم آمريكا،  به رهبري دولت ارتجاعي بوش تدارك 

از جمله اهداف اين عمليات بي سابقه نظامـي را    .   ديده شده بود
بايد ضربه زدن به مبارزات مردم فلسطين و تحميل شرايط نوين 
در خاورميانه، پيش از پايان دوره  هشت ساله رياست جمـهـوري   

 .بوش و نيروهاي فوق ارتجاعي در آمريكا، دانست
از سوئي ديگر حمالت نظامي ارتش متجاوز اسرائيل در حالـي  
آغاز شده است كه اين كشور در آستانه انتخابات پارلماني مهمي 

اتخاذ سياست هاي خشن، ضد انساني و جنگ طلبانه .   قرار دارد
از سوي نامزدهاي اصلي ائتالف حاكم براي نخـسـت وزيـري،      
يعني خانم تزيپي ليوني، وزير خارجه اسرائيل، و اهود باراك، وزير 
دفاع، را بايد همچنين مانوري انتخاباتي در اثبات  نظامي گري و 
خشونت و براي مقابله با بنيامين نتانياهو،  كانديداي نـيـروهـاي    

وزير دفاع اسرائيل تهـديـد   .  راست افراطي از حزب ليكود، دانست
كرده است كه دامنه اين عمليات، در روزهاي آينده،  مي تـوانـد   

بر اساس گزارش خبرگزاري ها واحدهاي زرهـي    .   گسترش يابد
ارتش اسرائيل با هدف تجاوز و اشغال غزه در طول مرزهاي اين 

 .منطقه با اسرائيل مستقر شده اند
حزب توده ايران همراه با همه نيروهاي مترقي و صلح دوسـت  
جهان همچنين نگران است كه دامنه درگيري هاي نظامـي بـه     

ما بر اين باوريم كـه    .   كشورهاي ديگر منطقه گسترش پيدا كند
امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي جهان مترصدند، كه در شـرايـط    
گسترش بحران مالي و ركود اقتصادي بي سابقه، از حربه نظامي 
گري و جنگ براي انحراف توجه افكار عمومي، و غلبه بر تبعـات  

ادامه و گسترش درگيري ها در غـزه  .   بحران كنوني بهره بگيرند
مي تواند جنگ را به كشورهاي همسايه و حتي ايران سـرايـت     
دهد و به رونق گيري مجدد صنايع اسلحه سـازي كشـورهـاي      

 .امپرياليستي ياري رساند
حزب توده ايران سياست هاي تجاوزگرانه دولت اسرائـيـل را     
شديداً محكوم مي كند و خواستار توقف فوري اقدامات نظامي از 

ما مدافع ايجاد آتش بس فوري و صلح دائمـي  .   هر دو سو است
حزب توده ايران همـه  .   تحت نظارت سازمان ملل متحد هستيم

صداهاي شوم، از سوي نيرو هاي ارتجاعي منطقه را مبنـي بـر     
گسترش جنگ و نظامي گري، كه در روزهاي اخير با بهره گيري 
از شرايط متشنج سعي دارند، ابتكار عمل را به دست بـگـيـرنـد،      

در .   مسئله فلسطين راه حل نظـامـي نـدارد     .   مردود مي شمارد
شرايط جنگ و تحريم اين فقط نيروهاي ارتجاعي منطقه هستند 

 .  كه تقويت خواهند شد
حزب توده ايران همبستگي فعال خود را با نيروهاي ترقي خواه 

ما معتقديم كه راه حل دائمي .   و مردمي فلسطين اعالم مي كند
مسئله فلسطين از مسير احقاق حقوق حقه مردم فلسطين، بر پايه 
قطعنامه هاي سازمان ملل و با تخليه كامل اراضي اشـغـالـي از      
سوي اسرائيل، توقف كامل ساختمان شهرك هاي يهودي نشين 
در كرانه غربي و ايجاد كشور مستقل فلسطيني، در چـارچـوب       

، و اورشليم شرقي به عـنـوان   1967مرزهاي قبل از جنگ ژوئن 
 .پايتخت آن مي گذرد
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ما بر اين باوريم كه براي دفاع .  دفاع از صلح و تماميت ارضي كشورمان مي باشد
از صلح و تماميت ارضي كشور و مبارزه برضد طرح هاي امپريـالـيـسـم حضـور        

ولي رژيم حـاكـم     .  آگاهانه و متشكل مردم زحمتكش ايران ضرورت عاجل دارد
هرصدائي را خاموش مي كند، سانسور را در سراسر كشور گسترانده است، و حمله 
به تشكل هاي صنفي كارگران، زنان و دانشجويان، اين گردان هاي اصلي مبارزه 

   ”.براي صلح، پيشرفت و ترقي را به سياست رسمي خود ارتقاء داده است
كارگزي جهان از قطعنامه همبستگي بـا مـردم       -حزب كمونيست 60حمايت 

ايران و مخالفت با سياست هاي تحريك آميز امپرياليسم آمريكا در رابـطـه بـا        
الرم است اشاره شـود  .  كشورمان از فراز هاي قابل توجه نشست احزاب برادر بود

كه از ميان شش قطعنامه مطرح شده در نشست اين قطعنامه باالتريـن مـيـزان      
 .    حمايت را به خود جلب كرد

 مالقات با پرزيدنت شوراي جهاني صلح
آبان  30در جريان مسافرت هيئت نمايندگي حزب توده ايران به برزيل، در روز 

ماه مالقات رسمي بين هيئت نمايندگي 
حزب توده ايران و رفيق سوكورو گومز، 
پرزيدنت شوراي جهاني صلح، و عضـو    
رهبري حزب كمونيست برزيل، انـجـام   

در اين مالقات و گفتگـو كـه در       .  شد
محل ساختمان مركزي حزب كمونيست 
برزيل در سائوپولو انجام شد، پـس از      
خوش آمد رفيق برزيلي بـه هـيـئـت         
نمايندگي حزب مان، براي حضـور در      
برزيل، شرايط بغرنج و مخاطـره آمـيـز      
خاورميانه، تهديد هاي امپرياليسم آمريكا 

برضد ايران و تبعات اين سياست و تحريم هاي اقتصادي تحميـل شـده بـراي        
رفيق گومز كه در فروردين مـاه و در      .   زحمتكشان ايران مورد بحث قرار گرفت

جريان كنگره شوراي جهاني صلح در ونزوئال به رهبري آن انتخاب شد، با اشـاره  
ميالدي در برزيل ديكتاتوري حـاكـم      1980به اينكه براي ده ها سال و تا دهه 

بوده است، در رابطه با آشنائي كمونيست هاي برزيلي با ضرورت تلفيق مـبـارزه     
.  براي دموكراسي و حقوق بشر با مبارزه براي صلح و سوسياليسم تـوضـيـح داد     

رفيق گومز در توضيح شرايط كنوني حاكم بر برزيل اشاره كرد كه دولت كنـونـي   
به رهبري حزب كارگران برزيل، يك دولت ائتالفي وسيع با شركت نيـرو هـاي     
چپ و متمايل به چپ مي باشد كه در جهت از بين بردن نشانه هاي دهـه هـا       

را شخصيت منحصر  ” دسيلولوال “ او پرزيدنت .  حاكميت سرمايه كوشش مي كنند
به فردي توصيف كرد كه از ميان زحمتكشان برخاسته و با محـرومـيـت هـا و         

رئيس جمهور كنوني برزيل در كودكي به دلـيـل   .  خواسته هاي آنان آشنايي دارد
او بعدها در جريـان  .  فقر از رفتن به مدرسه باز ماند و به كار مشقت آميز پرداخت

مبارزات سنديكاهاي كارگري به عنوان مبارزي شرافتمند و استوار  و دمـوكـرات   
به عنوان كانديداي حزب كـارگـران بـرزيـل در            1990شناخته شد و  در دهه 

به باور رفـيـق بـرزيـلـي،        .   انتخابات رياست جمهوري اين كشور انتخاب گرديد
حساسيت فراواني در رابطه با مردم و زحمتكشـان دارد و        ”دسيلولوال “پرزيدنت 

اجتماعي برزيل، و در همين رابـطـه       -نياز به ايجاد تغييرات در شرايط اقتصادي
رفيق گومز به عنوان .   تغيير جهت و ماهيت سياست خارجي برزيل پي برده است

و آغاز جنگ با عراق و تجاوز و اشغال ايـن   2003مثال اظهار داشت كه در سال 
خواست كه واحد هاي  ” لوال دسيلوا“ كشور توسط ارتش آمريكا، پرزيدنت بوش از 

تنها جنگي كـه    :   در پاسخ او گفته بود ” لوال“ .   نظامي برزيل را به عراق بفرستد
 .من در آن حاضرم وارد شوم، جنگ برضد  فقر است

در اين مالقات مهم، هيئت نمايندگي حزب توده ايران رفقاي برزيـلـي را در       
جريات تحليل ها و سمت و سوي مبارزه نيرو هاي ترقي خواه در ايران و تاكـيـد   
حزب بر ضرورت پيوند دادن مبارزه پيگير براي دموكراسي با مبارزه براي صلح و 

هيئت هاي نمايندگي دو حزب در رابطـه بـا     .   عدالت اجتماعي در ايران قرار داد
عرصه هاي گوناگون گسترش و تقويت جنبش صلح در خاورميانه و مطالعـه راه    
هاي گسترش همكاري متقابل دو حزب گفتگو و قرار هاي الزم را مورد تـوجـه     

در خاتمه اين مالقات رفيق سوكورو گومز همبستگي همه جـانـبـه      .   قرار دادند
كمونيست هاي برزيلي با مبارزات مردم و زحمتكشان ايران، و به ويـژه كـارزار       
حزب توده ايران براي دموكراسي،  صلح و عدالت اجتماعي در ايران را مورد تاكيد 

 .              قرار داد
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

موج جديد يورش به فعاالن جنـبـش   
 سنديكايي زحمتكشان 

 
از چند هفته گذشته ارگان هاي امـنـيـتـي و       
اطالعاتي رژيم واليت فقيه يـورش جـديـدي        
برضد جنبش كارگري سنديكايي ميهن ما را آغاز 

اين اقدامات برنامه ريزي شده بخشـي  .  كرده اند
از سياست ارتجاع حاكم در قبال جنبش مردمـي  
و گردان هاي آن درآستانه انتخـابـات ريـاسـت       
جمهوري آينده است و به اشكال مختلف ادامـه    

بنابه گزارش خبرگزاري كار ايـران .  خواهد داشت
دي ماه امسال، نايب رييس سنديكـاي   7-ايلنا-

كارگران شركت واحد اتوبوس راني تـهـران و       
دي    7حومه، آقاي ابراهيم مددي بعد ظهر روز   

ماه در محل اداره كار شمال تـهـران واقـع در        
روابط عـمـومـي    .  ميدان اقدسيه بازداشت گرديد

سنديكاي كارگران شركت واحد با انتشـار ايـن     
ابراهيم مددي زماني كه بـراي  “ :  خبر تاكيد نمود

شركت در جلسه هيات حل اختالفات بـه اداره      
كار شمال تهران مراجعه كرده بود توسط افـراد    

 .”ناشناس بازداشت شد
اين فعال جنبش سنديكايي قبال بـه دلـيـل        
فعاليت قانوني و علني در سنديكـاي مسـتـقـل       
كارگري به اتهاماتي واهي مانند اقـدام عـلـيـه       
امنيت ملي، تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيـب بـه     
سه سال و نيم حبس محكوم شده است و هنـوز  
دادگاه تجديد نظر در اين خصوص حكمي صادر 
ننموده و ابراهيم مددي در انتظار اعالم حـكـم     

وكيل مدافع نايب رييس سنديكايي .  بسر مي برد
كارگران شركت واحد تهران و حومه به رسـانـه     
هاي همگاني اعالم نموده، به عـنـوان وكـيـل       
مدافع هنوز هيچ مرجع قانوني علـت بـازداشـت      
آقاي مددي را مشخص نكرده و او از دلـيـل         

 .دستگيري موكل خود بي اطالع مي باشد
پيش از بازداشت نايب رييـس سـنـديـكـاي        
كارگران شركت واحد، دو تن از فعاالن كارگـري  
در تهران از سوي ارگان هاي امنيتي بـازداشـت   
شده بودند و وزارت اطالعات و اطالعات سـپـاه   
پاسداران گروهي از فعاالن شناخته شده جنبـش  
سنديكايي زحمتكشان را به اشكال گوناگـون از    
جمله ارسال نامه و پيام تلفـنـي تـهـديـد بـه           

در اسـتـان هـاي      .  دستگيري و زندان كرده بود
آذربايجان شرقي، اصفهان، فارس، بـوشـهـر و        
خوزستان فعاالن كارگري نامه هاي تهديد آميـز  
دريافت داشته اند و نسبت به ادامه فعاليت هـاي  
صنفي علني و قانوني به آنان هشدار داده شـده    

 .است
يورش به فعاالن جنبش سنديكايي نمي تواند، 
مبارزه رو به گسترش طبقه كـارگـر و ديـگـر         

دولت ضد مـردمـي   .  زحمتكشان را متوقف سازد
احمدي نژاد براي اجراي طرح تحول اقتصادي و 
اصالح قانون كار به سود كالن سرمايه داران بـا  

رشد فزاينده مـبـارزات   
كارگري روبرو است و   
از اين رو يورش جديد 
به فعاالن سنديكايي را 
تدارك ديده و به اجـرا  

 .گذاشته است
حزب توده ايران اين 
يورش هاي جديـد را    
محكوم و از مبارزه بـه  
ــران و        ــارگ ــق ك ح
زحمتكشان از جمله در 
راه احــيـاي حـقــوق       
سنديكايي قـاطـعـانـه     

 !حمايت مي كند
 

احكام انضباطي، 
اخراج و بازداشـت  

 دانشجويان
 

به دنبال رخ دادهـاي    
آذر،  به ويژه دردانشگاه هاي همدان، تبريز و شيراز، بارديگر موج فراخواندن دانشجويان به كميته  16

هاي انضباطي، محروميت از  تحصيل و صدور احكام ناعادالنه درحق آنها دانشگاه هـاي سـراسـر      
آذر مـاه و حضـور          18كشور را فرا گرفته است، پس از تجمع بزرگ دانشجويان دانشگاه شيراز در 

پرشور و گسترده دانشجويان در پشتيباني از فراخوان فعاالن دانشجويي، حراست و بسيج دانشـگـاه     
شيراز به شكار جوانان پرداخته و ده ها دانشجو مورد پيگرد قرار گرفته اند، نوك تيز اين يورش هـا    
. بويژه متوجه دانشجويان چپ و مردمي است كه از سال گذشته زير فشار و پيگرد امنيتي قرار دارنـد 

در اين باره خبرنامه هاي متعدد دانشجويي از جمله خبرنامه اميركبير و آزادي و برابـري گـزارشـات      
دانشجويان “: در يكي از اين گزارشات از وضعيت دانشگاه اصفهان آمده است. متعددي انتشار داده اند

دانشگاه اصفهان نه تنها به مسايل صنفي و سياسي دانشگاه خود، بلكه به اتفاقات سراسري كشـور    
نيز توجه داشته اند و به درستي به ضرورت اتحاد بين جنبش كارگري، جنبش زنان و اعـتـراضـات      

اين دانشجويان درراه رسيدن به اوليه ترين و مسلم ترين حقوق صنفي خود در .  دانشجويي پي بردند
دانشگاه از جمله حق داشتن شوراي صنفي، نشريات دانشجويي، حتي دست به اعتصاب غذا زدند كه 

 5اين حركت الگويي براي دانشگاه هاي سراسر كشور شد كه در كمتر از يك سال شاهد حـداقـل     
 .”اعتصاب غذا در دانشگاه هاي كشور بوديم

درتمامي حركت هاي انجام شده در دانشگاه اصفهان گروه هاي “: در ادامه گزارش افزوده مي شود
مختلف فكري متحد باهم حضور داشتند و عاملي كه دانشجويان را گردهم جمع كـرده، خـواسـت      

اما در اين مسير دانشجويان دانشگاه اصفهان متحمل هزينه هاي سنـگـيـنـي     ...  مشترك انساني بود
حكم انضباطي از سوي اين كـمـيـتـه        13شدند، احضار به كميته هاي انضباطي سركوبگر و صدور 

تن  40مارس برخوردها وارد فاز جديدي شد و قريب  8، پس از مراسم ) بويژه براي دانشجويان چپ( 
از دانشجويان دانشگاه اصفهان به ستاد خبري وزارت اطالعات احضار شدند، نوك پيكان اين اقـدام  

انزجار و تنفر علني  60دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب بودند، حتي از دانشجويان به سان دهه 
 .”تن از آنان بازداشت و مدتي در زندان بسر بردند 5خواسته شد و امسال 

نظير همين اقدامات عليه دانشجويان بويژه در دانشگاه هاي تبريز، رشت و اهواز انجام  پذيرفته و 
فعال مردمي و چپ از ادامه تحصيل صرفا به دليل دفاع از حقوق حقه دانشـجـويـان و       10بيش از 

 .حمايت از منافع زحمتكشان، محروم گرديده اند
يكي از علل فشار مضاعف به فعاالن دانشجويي چپ و مردمي، منزوي كردن آنها از ديگر نـحلـه   

بايد با .  هاي فكري و سياسي جنبش دانشجويي و ريشه كن ساختن انديشه چپ در دانشگاه ها است
هوشياري و ضمن تقويت صفوف جنبش دانشجويي و تحكيم اتحاد در آن اين توطئه ارتجاع حاكـم  

حضور و فعاليت دانشجويان چپ و مردمي همواره و هميشه سبب تقويت و ارتـقـاء     . را خنثي ساخت
اين نكته با اهميت را هرگز نبايد از .  نقش و جايگاه جنبش دانشجويي در حوادث ميهن ما بوده است

 !نظر دور داشت
 

 اصل حرفه روزنامه نگاري  در معرض تهديد جدي قرار دارد                    
 
 

از دولت، مجلس و تمام نـهـادهـاي      “  انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در بيانيه يي           
همه قانون را و نه تنها بخش هايـي از    “  خواست تا  “   دخيل در امر تصميم گيري براي مطبوعات 

 ). دي ماه  5روز نامه اعتماد ملي ، ( “ آن را سر لوحه عمل و تصميم خويش قرار دهند 
در اصالح قانون مطبوعات مصوب مجلس شوراي اسالمي در سـال      “  در اين بيانيه آمده است  

انتظـار مـي     “  اعتراض بسياري از اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران را در پي داشت “  كه ” 1364
 ”.همين قانون بدون هر گونه تبعيض و تفسير هاي مضيق به اجرا در آيد“ رفت كه  

بيانيه انجمن صنفي روزنامه نگاران ، ضمن بررسي عملكرد هيات نظارت بر مطبوعات، مـعـتـقـد     
پس از روي كار آمدن دولت نهم و تركيب يكدست اعضاي آن به لحاظ فكري و سياسي “  است كه 

 ” .محدوديت ها توسعه يافته است“ به جاي توسعه آزادي ها“

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

آن مي داند و معتقد است كه بر اثـر  “  عمالً حكم اعدام“ يك نشريه را “  توقيف “  اين بيانيه 
نه تنها مدير نشريه يا نويسنده يك مطلب، بلكه تمامي كاركنان آن نشريه “ اين احكام سنگين 

هيات نظارت بر مطبوعـات  “  :  بيانيه در ادامه مي افزايد”   . و خانواده هاي آنان آسيب مي بينند
تنها با انتشار  چهار روزنامه موافقت كرده كه يكي ]  طي دوره دولت نهم[  در سه سال گذشته  

از آنها متعلق به دولت و مابقي بدون استثناء متعلق به يك گرايش فكري و سياسي همسو بـا    
در همين مدت اين هـيـات بـه      “ و اين در حالي است كه بنا به اظهار بيانيه ”  . اين هيات است

. اسـت “  شكل هاي  مختلف مجوز تعداد زيادي نشريه و روزنامه مستقل را لغو يا توقيف كـرده 
در نشريات روز به روز كاهش مي يابد و در نتيجه آن “ عنصر نقد“بيانيه بر اين اعتقاد است كه 

اعمال نظارت مطبوعات بر عملكرد حكومتگران به عنوان ركن چهارم مردم ساالري  اثـري  “  
اصل حرفه روزنامه نگاري و امكان تحقـق  “  و در صورت ادامه اين روند ، “  باقي نخواهد ماند 

يك هفته پس از صدور بيانيه انجمن صنفي روزنامه ” .آن در معرض تهديد جدي قرار مي گيرد
كه غـالمـحـسـيـن      “  حزب كارگزاران سازندگي “ نگاران ايران، روزنامه كارگزاران، متعلق به  

 11دبير كل آن است، توسط هيات نظارت بر مطبوعات، در     )  شهردار اسبق تهران( كرباسچي 
سردبير اين روزنامه علت توقيف روزنامه اش را بخشي از يك مقاله كـه     .  دي ماه ، توقيف شد

بـه  .  و سهواً به چاپ رسيده بـود، دانسـت    “  مربوط به انتقاد از مقاومت اسالمي فلسطين بود “ 
گمان ما ، عالوه بر عدم پايبندي رژيم واليت فقيه حتي به همان قوانين مصوبه دستگاه هـاي  

در زمينه “قانونگذاري خودش، همچنان كه بيانيه انجمن صنفي متذكر مي شود،  قانون اساسي 
تامين  آزادي هاي مطبوعاتي  در وراي پيچ و خم هاي داالن نا صواب سـيـاسـي نـا ديـده          

هنگامي كه با نشريات متعلق به دايره حاكميت چنين برخورد هـايـي مـي       . مي شود“ انگاشته
) در صورتي كه انتشارشان بتواند دوام بـيـاورد    ( شود، در تصور آوردن وضعيت نشريات مستقل 

 .چندان دشوار نيست
 

 !اعمال فشار به كانون مدافعان حقوق بشر را محكوم مي كنيم
 

بر پايه اعالم رسمي روابط عمومي كانون مدافعان حقوق بشر، دفتر اين كـانـون واقـع در        
تهران روز يكشنبه اول دي ماه سال جاري خورشيدي توسط نيروهاي انتظامـي و مـامـوران        

كانون مدافعان حـقـوق   .  وزارت اطالعات جمهوري اسالمي بدون ارايه حكم قضايي پلمپ شد
آغاز بكار كرده و به موقع خـود   1379بشر از زمره نهادهاي مستقل در كشور است كه از سال 

 . نيز از سوي مسئوالن وقت وزارت كشور قانوني بودن آن مورد تاييد قرار گرفته است
اين كانون مستقل و مدافع حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي بر طبق اساسنامه خود سـه    
وظيفه اصلي بر عهده دارد كه در سال هاي اخير علي رغم اعمال فشارهاي رژيم، بـه آنـهـا        
پاييبند بوده و با تالشي ستايش برانگيز به دفاع از فعاالن سياسي اقدام هاي ضرور حـقـوقـي      

ب.  دفاع رايگان از متهمان عقيدتي و سياسي-انجام داده است، اين سه وظيفه عبارتند از، الف
گزارش دهي منظم و مستمر در موارد نقض -ج.  حمايت از خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي-

 . حقوق بشر درايران
فعاليت خستگي ناپذير اين كانون به ويژه وكالي شجاع آن علت اصلي برخورد غير قانوني و 

 . غير قابل پذيرش اخير با آن قلمداد مي شود
رژيم واليت فقيه فعاليت اين كانون مستقل را به دليل پايبندي آن به دقاع از حقوق طبيعـي  
و بديهي مردم ايران درزمينه حقوق بشر، همواره با نوعي نگراني و هراس دنبال كرده و مـي      

 . كند و از اين رو دراوضاع بغرنج كنوني مبادرت به پلمپ دفتر آن نموده است
طبق گزارش روابط عمومي كانون مدافعان حقوق بشر به نقل از پايـگـاه اطـالع رسـانـي          

درحين اقدام نيروهاي انتظامي در پلمپ دفتـر  “ :  ديماه امسال1مذهبي به تاريخ -نيروهاي ملي
كانون مدافعان حقوق بشر كه بدون ارايه حكم قضايي انجام مي شد، تعدادي از افراد لـبـاس     
شخصي با دوربين هاي عكاسي و فيلم برداري از داخل ماشين هاي پارك شـده درخـيـابـان       
يوسف آباد و داخل ساختمان هاي مقابل و همچنين دفتر كانون مدافعان حقوق بشر تصـويـر     

اين در حالي بود كه نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها از انجام وظيـفـه   .  برداري مي كردند
قانوني خبرنگاران كه براي پوشش خبر و گزارش به محل دفتر اين كانون اعزام شده بـودنـد،   
ممانعت به عمل آورده و به گونه اي كه دوربين عكاسان خبرنگار حاضـر درمـحـل تـوسـط          

هر چند در اين محل نيروهـاي  .  نيروهاي لباس شخصي بدون ارايه كارت شناسايي ضبط شده
عدم ارايه حكم قانوني و قضايي به مسئوالن كانون مدافعان حقوق .  انتظامي نيز حضور داشتند

اين اعتراض با برخورد توهين آميز برخي از نيروهاي مسـئـول   .  بشر با اعتراض آنان مواجه شد
 . ”درمحل همراه شد كه برخورد فيزيكي هم وجود داشت

دفتر كانون مدافعان حقوق بشر هنگامي پلمپ شد كه قرار بود در اين محل جشن شصتمين 
رياست اين كانون با خانـم شـيـريـن       .  سالگرد تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر برگزار شود

 .عبادي است
حزب توده ايران ضمن حمايت از فعاليت قانوني كانون مدافعان حقوق بشر و اقـدامـات پـر      
ارزش آن در دفاع از حقوق زندانيان سياسي و خانواده آنها و تاكيد اين كانون بر دفاع از آزادي 
انديشه و بيان، اعمال فشار رژيم واليت فقيه برضد اين كانون را قاطعانه محـكـوم كـرده و        
خواستار بازگشايي دفتر كانون مدافعان حقوق بشر و رفع موانع موجود در راه فعـالـيـت هـاي       

 !قانوني، روشنگرانه و مثبت آن است
 

به علت انتشار گزارشاتي از اعتصاب كارگران در ايـن      
 .ماه حبس تعزيري محكوم كرد 5استان به 

اين روزنامه نگار دگر انديش پيش از اين نيز در اوايل 
سال جاري به مدت چند هفته بازداشت شده بود كه بـا    

با دستگيري مـجـدد     .  ميليون توماني آزاد شد 20وثيقه 
وي، روزنامه نگاران استان بوشهر در نامه اي به مقامات 
رسمي، ايراد هر گونه اتهام به او را مردود و مـحـكـوم      
. داشته و خواستار آزادي بي قيد و شرط جعفري گرديدند

اسماعيل حعفري ضمن همكاري با هفته نـامـه هـاي      
به ”  راه مردم“ محلي در استان بوشهر، وبالگي نيز با نام 

تنهايي ايجاد كرده بود كه در آن عكس هاي خـبـري،     
 . هنري و نوشته هايش را منتشر مي ساخت

روزنامه نگاران استان بوشهر در نامه خود در حمايت از 
در “ :  اين روزنامه نگار و عكاس از جمله تاكيد كرده انـد 

استان بوشهر پس از توقف و تعطيل كردن غير قانـونـي   
، در   ” سفير دشتـسـتـان   “و ” سالم جنوب“دو هفته نامه 

هفته هاي اخير فشار بر برخي نشريات افزايش يافتـه و    
و روزنـامـه     ”  اتحاد جـنـوب  “ تهديدهايي عليه هفته نام 

 .”نگاران و  خبرنگاران صورت گرفته است
عالوه بر اين، گروهي از روزنامه نگاران و خبرنگـاران  
مستقل و دگرانديش كه در برخي روزنامه هاي سراسري 
نظير روزنامه كارگزاران وابسته به جناح رفسـنـجـانـي       
مشغول به كار بودند، از چندي قبل به بـهـانـه هـاي         
گوناگون از سوي مسئوالن اين روزنامه كه از اطرافيـان  

بـدون  “ رفسنجاني هستند، زير فشار قرار گـرفـتـه تـا         
محل كار خود يعني تحرير روزنامه را تـرك      ”  سروصدا

يكي از اين روزنامه نگاران مستقل ضمن انتـشـار   .  كنند
در اين روزنامه، كـارگـران فـرهـنـگـي         “  مطلبي با نام 
از ”  آزادي“ با اعتراض به رفتار مدعيان   ”  ! مشغول كارند
روزنامه كارگزاران كه متعلق بـه حـزب       “ :  جمله نوشت

مسلمانان ليبرالي است كه در دولت هاي قبل به ميانجي 
درآمد نفتي و البته با هزينه هاي گزاف و آزمون و خطـا  

دست يافتند و   ”  مديريت كالن“ درحوزه ”  تجربياتي“ به 
اين آموزش يافتن شان به قيمت اجراي غـلـط تـريـن       
سياست هاي مالي و اقتصادي تمام شـده، شـيـوه اي        

را براي اعمال فشار و تصفيه كـارگـران     ”  واقعا عجيب“ 
منظور روزنامه نگاران و خـبـرنـگـاران         ( فرهنگي اش 

بر پايه تـنـهـا    ...  تكنوكرات ها...  برگزيده است )  مستقل
آموزه شان از پراگماتيسم ليبرال احساس مي كنند كـه    

بنابر اين نياز دارند كه با .... دارند ”  رسانه همسو“  نياز به 
را ” عجيب ترين شيوه هاي حذف ادغامي“تجميع منابع، 
اتخاذ كننـد، نـپـرداخـتـن        ”  رسانه فراگير“براي كار آن 

دراين شيوه عجيب حذف، كارفرماي فرهنگي ...  دستمزد
كارگران فـرهـنـگـي     )  كارگزاران و هواداران رفسنجاني( 
را در بـرابـر دو         )  روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل(

ادامـه    -الف.  مخير كرده است)  انتخاب ناشدني( انتخاب 
ترك كـار بـا         -كار بدون دستمزد تا زماني نامعلوم  ب

تصفيه هدفمند و برنامه ريـزي شـده     .  “ ...  اعالم استعفا
روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل و دگر انديش كه به 
هيچيك از جناح هاي حكومتي وابسته نيستند، مـانـنـد    
نمونه تصفيه روزنامه نگـاران مسـتـقـل از روزنـامـه             
كارگزاران، خود بخشي از اعمال فشار عليه روشنفكران و 

 .خبرنگاران و روزنامه نگاران قلمداد مي گردد
حمايت از منافع روزنامه نگاران و خبرنگاران از جملـه  
محكوم ساختن دستگيري روزنامه نگار و عكاس مـردم  
دوست دراستان بوشهر و پايمال ساختن حقوق و امنيـت  
شغلي روزنامه نگاران دربرخي مطـبـوعـات مـجـاز و          
سراسري، وظيفه همه نيروهاي راستين مدافع آزادي و     

 . عدالت اجتماعي است

 ...ادامه از حقوق روزنامه نگاران 
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 .درخصوص نظارت بركليه امور كشور را تغيير دادند
با تغيير آيين نامه داخلي مجلس، كه با خواست شوراي نگهبان 
صورت پذيرفت، ازاين پس مجلس به عنوان نهاد قـانـون گـذار      
كشور، حق تحقيق و تفحص درباره  شوراي نگهبان، مـجـمـع      
تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و ساير نهادهـاي زيـر     
نظر ولي فقيه را بدون اجازه از نهاد واليت فقيه و يـا شـخـص      

 .نخواهد داشت” رهبر“
اين تغيير و اصالح آيين نامه داخلي مجلس به كلـي امـكـان      
نظارت و كنترل مجلس را از مهمترين ارگان هاي حكومتي سلب 

پوشاندن بر استبداد و خـود    ”  قانوني“ مي كند و در حقيقت جامه 
 ! كامگي بي سابقه ولي فقيه است

آيين نامه داخلي مجلس چنين  198ماده  7در اصالحيه تبصره 
تحقيق و تفحص شامل شوراي نگهبان، مـجـلـس    “ :  آمده است

نمي شـود    ...  خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
درمورد دستگاه هايي كه زير نظر مقام معظم رهبري هستند بـا    

 .”اذن معظم له امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد
به اين ترتيب نهاد قانون گذار كشور يعني مجلس حق نظارت 
و كنترل بدون اجازه ولي فقيه را در ارتباط با نهادهايي چون صدا 
و سيما، بنياد مستضعفان، دادگاه ويژه روحانيت، قوه قضـايـيـه،      
شوراي عالي انقالب فرهنگي، سپاه پاسداران و بسيج و ده هـا      
بنياد انگلي كه زير نظر ولي فقيه اداره و يا هدايت مي شوند را به 
هيچ رو نداشته و عالوه برآن مجمع تشخيص مصلحت و شوراي 
نگهبان و مجلس خبرگان نيز به كلي از دايره نظارت قـانـونـي      

 .خارج هستند” باالترين ركن انتخابي كشور“مجلس به عنوان 
حذف داوطلبانه اختيارات قانوني قوه مقننه توسط نمايندگان و   
هيات رييسه مجلس هشتم به معناي تقويت بـازهـم بـيـشـتـر         
نهادهاي غير انتخابي و تحكيم استبداد فردي در لباس ولي فقيه 

مجلسي كه قادر نباشد نظارت و كنتـرلـي بـر      .  ارزيابي مي شود
مهمترين نهادها و ارگان هاي حكومتي مانند سپـاه پـاسـداران،      
دادگاه ويژه روحانيت و شوراي نگهبان و مـجـمـع تشـخـيـص         
مصلحت داشته باشد، چگونه مي تواند خود را نماينده آراي مردم 

 ؟!و منتخب مردم بنامد
اين حركت كارگزاران ارتجاع در مجلس هشتم را نمي تـوان    
. عملي اتفاقي و بي ارتباط با ساير تحوالت سياسي كشور دانست

تجربه چهار ساله دولت ورشكسته و مفتضح احـمـدي نـژاد، و        
نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري آينده و هراس ارتجاع از 
تشديد فشارهاي توده اي از پايين سران رژيم را بـه صـرافـت        

 .استبداد عنان گسيخته در ميهن ما كرده است” قانوني“تحكيم 
حركت مجلس بيش از پيش اثبات گر اين امر است كـه بـا       
وجود ادامه رژيم واليت فقيه، با وجود ادامه اين ساختار عمـيـقـاً    
استبدادي كه حتي چارچوب هاي اوليه قانون اساسي جمـهـوري   
اسالمي را زير پا مي گذارد، نمي توان به آينده تحوالت كشور و   
امكان گذار به يك حكومت مردمي، از طريق روند اصالحات در   

تجربه دهه اخير نشـان داده      .  باال و يا استحاله رژيم اميدوار بود
است كه تهاجمات ارتجاع و استبداد حاكم بر ضد حقوق و آزادي 
هاي دموكراتيك مردم را تنها با مبارزه مشترك و توده اي گردان 

بر اين اساس حركت مشترك . هاي اجتماعي مي توان خنثي كرد
همه نيروهاي مترقي، ملي و آزادي خواه كشور در ماه هاي آينده 
و براي تحميل روند انتخاباتي  كه مردم ما در آن از حداقل حـق  
انتخاب، خارج از نامزدهاي اشكار و پنهان ارتجاع، بـهـره مـنـد       

 .    باشند از اهميت ويژه اي برخوردار است

 گزارشي از دهمين نشست احزاب كمونيست كارگري جهان ...ادامه تشديد استبداد 

مالقات و گفتگوي نماينده حزب توده ايران با 

 پرزيدنت شوراي جهاني صلح

 1  -3بـرزيـل       –كارگري جهان در سائوپولو   -دهمين نشست احزاب كمونيست 
آذرماه را مي توان و بايد نقطه عطفي در مبارزه كمونيست هاي جهان در دوره پـس  
از شكست كوشش ها براي ساختمان  سوسياليسم در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي 

اين حقيقت كه براي اولين بار در اين دوره محل برگزاري اين نشسـت  .  ارزيابي كرد
مهم از اروپا به آمريكاي التين و به برزيل منتقل مي شد، خود به نوعي بازگو كننده 

.  كمر راست مـي كـرد       ”آوار فروپاشي“درجه اعتماد به نقش جنبشي بود كه از زير 
حزب برادراز سراسر جهان، كه در ميان آنان چهـره   65حضور هيئت هاي نمايندگي 

كارگري از آمريكاي التين جلوه خاصي داشت، در   -هاي برجسته احزاب كمونيست
سائوپولو، در قلب آمريكاي التين، خود نمود برجسته اي از رشد جنبش مبارزه بـراي  

در اين رابطه همچنين بايد اشاره كرد در اين نشست براي . سوسياليسم در جهان بود
اولين بار هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين به طور رسمي شركت و در جـريـان   

انتخاب برزيل، بزرگ ترين كشور آمريكاي التين، و   .   آن سخنراني مهمي ارائه داد
قبول ميزباني حزب كمونيست برزيل براي اين نشست،  خود نشاني سمبليك از آغازِ 

 .  پايان دوره عقب نشيني ها در مبارزه جهاني براي سوسياليسم است
سخنراني هاي ارائه شده توسط اكثر احزاب كمونيست حاضر در نشست عمدتاٌ به 
تحليل عوامل و فاكتورهاي موثر در بحران مالي و اقتصادي كه كشورهاي سرمايـه  
داري را در خود پيچيده است، تبعات اين بحران براي مردم و زحمتكشان كشـور و    
منطقه، و نقش و وظيفه احزاب مترقي و كمونيست كشورهاي گوناگون در برخورد با 

نماينـده كـمـيـتـه        .     سياست هاي سرمايه داري بومي و جهاني اختصاص داشت
مركزي حزب توده ايران در سخنراني خود در ابتدا پس از تشكر از حزب كمونيسـت  

نشست كنوني احزاب برادر در شرايطي صورت مي گـيـرد كـه        “ برزيل اشاره كرد  
بحران عظيم مالي سيستم سرمايه داري را فرا گرفته است و اكثر اقتصاد هاي بزرگ 

اين اغراق آميز نخواهد بـود    .   جهان در شرايط ركود اقتصادي كامل قرار گرفته اند
در 1929 -1933اگر ابعاد بحران كنوني را با ركود عظيم سرمايه داري در سال هاي 

گـرچـه   “ :  او اضافه كرد”   . سالهاي قبل از شروع تهاجم فاشيسم جهاني مقايسه كرد
تبعات و ابعاد واقعي بحران مالي اي كه اقتصادهاي اصلي و بزرگ جهان را درهـم    
پيچيده است، هنوز در تماميت خود تظاهر نيافته است، ولي نشانه هـاي جـدي در       
دست است كه اين بحران مرحله آغازين يك دوره ركود همه جانبه سرمايـه داري    

نماينده حرب مان پس از توضيح  تحليل حزب در رابطه با مختصات ”   .جهاني است
اين بحران افشاگر پوچ بودن تمامي تبليغات دو دهـه      “ :  بحران حاضر اظهار داشت

اخير نوليبراليسم در رابطه با توان سرمايه داري بر تنظيم عملكرد خود و غلـبـه بـر      
مبارزه زحمتكشان در كشورهاي سرمايه داري بـه      .   تضادهاي ذاتي خود مي باشد

موازات خواست جايگزين هاي ترقي خواهانه مي بايست بر راسـتـاي سـد كـردن         
كوشش هاي سرمايه داري براي انتقال همه هزينه هاي بـحـران بـدوش اقشـار         
زحمتكش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براي عملكرد بـازارهـاي   

 ”  .مالي و اقتصادي باشد
: نماينده حزب توده ايران خطاب به احزاب برادر حاضر در كنفرانس اعـالم كـرد    

حزب توده ايران بر اين اعتقاد است كه در حقيقت جنگ و تسلط طلبي را نـمـي       “ 
امپرياليسم  از يكسو از جنـگ بـراي     .  توان از ماهيت سرمايه داري جهاني جدا كرد

تامين تسلط بر بازار ها و منابع اوليه جهان بهره مي گيرد، و از سوي ديگر با ادامـه    
توليد تسليحات فوق مدرن و گسترش كنسرن هاي تسليحاتي و توجيه اين سياست 
از طريق دامن زدن به جنگ و ايجاد تشنج در جهان، به سامانيابي اقتصاد خود مـي  

او در بخشي  از سخنراني خود  به شرايط حاكم در كشور و مبارزه نـيـرو     ”   . پردازد
هاي مترقي در دفاع از دموكراسي و براي جلوگيري از خطر جنگ اشـاره كـرد و         

حزب تودة ايران در سال هاي اخيربطور پيگير بر دفاع از حقوق ملي كشـور،  “ :  گفت
از جمله حق بهره وري صلح آميز ايران از انرژي هسته اي پاي فشـرده اسـت و         
مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجي در امور داخلي ايـران اعـالم       

ما در عين حال اعالم كرده ايم كه مواضع تحريك آميز اياالت متحـده  .  كرده است
به تهديد حمله نظامي ايران عمالٌ به رژيم تئوكراتيك حاكم در ايران امكان مي دهد 
كه نقض مداوم و خشن حقوق مردم در عرصه هاي گوناگون را با توجيـه شـرايـط      

ما از اين تريبون “ او تصريح كرد ”   . ويژه و مورد تهديد بودن امنيت كشور ادامه دهد
ضرورمي دانيم اعالم كنيم كه ادامه پيگير مبارزه حزب توده ايران و ديگر نيروهـاي  
مردمي كشور در راستاي دفاع از دموكراسي، عدالت اجتماعي و حقوق بشر، تنها راه   

  3ادامه در صفحه    
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كردند زمين داده  شرايط نيمه فئودالي و فقر شديد زندگي مي
شد، و دولت براي توسعه اقتصاد ملي و بهبود شرايط زندگي 

رونـد  .  ريـزي كـرد       گيري از ثروت ملي برنامه مردم با بهره
براي نمونه، . صنعتي شدن كشور با سرعت به پيش رانده شد

سال، يعني از زمان انقالب تا پـيـش از      30در مدت حدود 
 –فروپاشي شوروي و كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي 

برابر،  14توليد فوالد   –كه شركاي تجاري اصلي كوبا بودند 
بـرابـر،    7هاي نساجي  برابر، و توليد فراورده 6كود شيميايي 

 3برابر، و حجم صنعت گردشگري    4ظرفيت پااليش نفت 
 .برابر افزايش يافت

سازي، الكترونيك، توليد لـوازم   اي مثل ماشين صنايع تازه
پزشكي، داروسازي، مصالح ساختماني، شيشه و سـرامـيـك    
ايجاد شد، براي گسترش و روزآمد كردن صنايع شـكـر و       

گـذاري شـد، و          نيكل، مواد غذايي و صنايع سبك سرمايه
اي مثـل بـيـوتـكـنـولـوژي،           هاي تازه كشور پاي در عرصه

در زميـنـه   .  هاي علوم گذاشت مهندسي ژنتيك و ديگر رشته
بر .  بهبود زيرساختار كشور نيز كوشش فراواني صورت گرفت

اساس آمار موجود، در مقايسه با پيش از انقـالب، اكـنـون      
 310برابر افزايش يافته، ظرفيت ذخـيـره آب        8توليد برق 
هـا   اي از راه ، شبكه) ميليارد متر مكعب 9بيشتر از ( برابر شده 
همـه  .  اند ها ساخته شده است و بنادر نوسازي شده و بزرگراه
ها به امر كاهش بيكاري در كشور نيز كمك كرده  اين اقدام

در .  هاي نبـرد بـود     مبارزه با بيسوادي از ديگر عرصه.  است
آستانه انقالب كوبا، دو ميليون بيسواد و كم سواد در ايـن      

هزار كودك از آمـوزش       600كشور وجود داشت، بيشتر از 
هـزار     20ها فقط    محروم بودند، و ظرفيت پذيرش دانشگاه

امروز شبكه بزرگي از مدارس در كوبا ساخـتـه   .  دانشجو بود
 11از هـر      .  روند كودكان به مدرسه مي 100%شده است و 

نفـر   8كوبايي يك نفر داراي تحصيالت عالي است و از هر 
هزار  650امروز .  اي و فني ديده است يك نفر آموزش حرفه

كنند، و از هـمـه      هاي كوبا تحصيل مي دانشجو در دانشگاه
. مهمتر آن كه آموزش در كوبا در همه سطوح رايگان اسـت 

دستاوردهاي كوباي سوسياليستي در زمينه بهداشت و درمان 
 6500از  65% ، 1958در سال .  نيز در سطح دنيا نمونه است

كردند، فقط يك بيمارستان  پزشك كشور در پايتخت كار مي
براي همه نواحي روستايي وجود داشت، ميزان مرگ و ميـر  

در هزار بود، مرگ و مـيـر نـاشـي از سـل،               60نوزادان 
كـرد، و       هاي گوارشي، ماالريا، تيفوس غوغـا مـي     بيماري

امروز، كلـيـه خـدمـات       .  سال بود 58/8ميانگين طول عمر 
هـزار     70بهداشتي و درماني در كوبا كامالً رايگان است، و 

بيمارستان و  700و )  نفر 194يك پزشك براي هر ( پزشك 
در نـتـيـجـه طـرح          .  كلينيك در خدمت مردم هسـتـنـد     

هايي مـثـل    واكسيناسيون گسترده و منظم در كشور، بيماري
فلج اطفال، ديفتري، سرخك، كزاز، سرخـچـه، اوريـون، و        

امروز ميـزان  .  به طور كامل ريشه كن شده است Bهپاتيت 
در هزار و ميانـگـيـن     5/3مرگ و مير نوزادان در كوبا فقط 

 50دستاوردهاي چشمگير . سال است 77طول عمر بيشتر از 
هاي گوناگـون هـنـر و         سال گذشته جامعه كوبا در عرصه

موسيقي، ورزش، داروسازي، و حفاظت از محـيـط زيسـت،      
دوسـتـانـه     هاي نظام عادالنه، مردمي و انسان بيانگر توانايي

. كوبا و احترام اصيل اين جمهوري به همه حقوق بشر اسـت 
هايي كه صورت گـرفـتـه     با وجود همه اينها و با همه تالش

هاي زيادي دست به گـريـبـان       است، كوبا هنوز با دشواري
هاي گـذشـتـه،       در كنار سوانح طبيعي متعدد در سال.  است

هاي اقتصادي يكي از عوامل اصلي تشديد كننده اين  تحريم
هاست، چرا كه تأثير مستقيم بر توسعه كشور و بـر     دشواري

هاي كنوني كوبا، كمبود  از جمله دشواري. درآمدهاي آن دارد
مسكن مناسب است كه امروز بزرگترين معضل اجتـمـاعـي    

 .شود جامعه كوبا محسوب مي

بــا فــروپــاشــي    ...ادامه فقط ما مي توانيم  
كشـــــورهـــــاي 
سوسياليستي سابق، 
كوبا نه تنها بخـش  
بزرگي از بازارهـاي  
خودش را از دسـت  
داد و ضــربــه        
اقتصادي بزرگي را 
متحمل شد، بلكـه  
دولت آمريكا نيز از 
اين فرصت استفاده 
كرد و تحـريـم و     
توطئه عليه كوبا را 

براي نمونه، طبق قـانـون   .  با هدف در هم شكستن اين كشور سوسياليستي تشديد كرد
، دولت آمريكـا  ” دموكراسي و حقوق بشر“ در آمريكا، و به بهانه  1992توريچلي مصوب 

هاي آمـريـكـايـي كـه در           هاي غيرآمريكايي وابسته به شركت مجازاتي براي شركت
ها وارد  كشورهاي ثالث مستقرند تعيين كرد، كه به موجب آن در صورتي كه اين شركت

، ) به ويژه در عرصه مواد غذايـي و دارو     ( هر گونه معامله تجاري يا مالي با كوبا شوند 
روز پس از تحويل كاال به كوبا، حـق ورود بـه          180هاي حمل كاالي آنها تا  كشتي

روشن است كه اين چنين تصميمي نه تنها اقدامي است عليه . بندرهاي آمريكا را ندارند
المللي را نـيـز زيـر پـا            هاي ديگر و آزادي حمل و نقل بين كوبا، بلكه استقالل ملت

گيري فيدل كاسترو از رياست جمهوري، جـورج   پس از اعالم كنارهاخيراً هم .  گذارد مي
بوش اعالم كرد كه اينك يك گذار و تحول دموكراتيك را بايد آغاز كرد و ايـن كـه       

سرانجام اين تحول بايد منجر به انتخابات آزاد و عادالنه گـردد، و مـن خـواهـان           “ 
اياالت متحد آمريكا به مردم كوبا كمك خواهد كرد تا ...  انتخابات آزاد و عادالنه هستم

جورج بوش و وزارت خارجه آمـريـكـا در      به اين ترتيب، ”  . موهبت آزادي را حس كنند
پس از نابودي دولت انقالبي كوبا ” انتقال قدرت“اي براي  گرانه هاي مداخله تدارك طرح

هاي چند ميليون دالري به آن اختصاص داده شده است و از تحريك  برآمدند كه بودجه
المللي بر كوبـا بـراي      تا افزايش فشارهاي بين)  فلوريدا( هاي تروريستي در ميامي  گروه

آميز در پايگاه دريـايـي و زنـدان         هاي تشنج ثبات كردن اين كشور، و ادامه فعاليت بي
به آمريكا اجاره داده شده  1920كه در اوايل دهه (مخوف گوانتانامو در داخل خاك كوبا 

 ترديد آن آزادي     بي.  گيرد را در بر مي)  كند بود ولي آمريكا از بازگرداندن آن امتناع مي
كه جورج بوش به آن اشاره دارد از همان نوع موهبتي خواهد بود كه به مردم عراق يـا  

 .افغانستان ارزاني كرده است
هاي آمريكاي التين را در راه كسب اسـتـقـالل و         تأثير انقالب كوبا بر مبارزه ملت

سواي نفوذ معنوي .  توان ناديده گرفت تأمين عدالت اجتماعي براي زحمتكشان نيز نمي
گوارا بر مردم و نيروهاي انـقـالبـي ايـن قـاره،             و آرماني شخص فيدل كاسترو و چه

دوستانه انترناسيوناليستي كـوبـاي      دوستانه و صلح هاي انسان دستاوردهاي كوبا و اقدام
اي در اين كشورها و ديگر كشورهاي جهان داشـتـه    سوسياليستي نيز تأثير تعيين كننده

از كادرهاي پزشكي و آمـوزشـي بـه          ”  ارتشي“ توان به گسيل  است، كه از جمله مي
به رغم اين كه كوبا .  اشاره كرد...  كشورهايي مثل ونزوئال، بوليوي، هندوراس، گواتماال

كادر متخصص كوبايي در    25/000اقتصاد ثروتمندي ندارد، اما در حال حاضر بيش از 
در مـقـابـل،    .  كشور جهان، از جمله در كشورهاي آفريقا و آسيا، به خدمت مشغولند 68

اي هستـنـد، نـقـش        كشورهايي مثل ونزوئال كه داراي درآمدهاي نفتي قابل مالحظه
اند كه عامل مهمي در حفظ ثبات و  بسزايي  در روابط تجاري و اقتصادي كوبا پيدا كرده

روابط اقتصادي كوبا با كشورهاي عضو پيمان مركوسر .  توسعه اقتصادي كوبا بوده است
و همكاري اين كشور در چارچوب سازمان هـاي    )  آرژانتين، بزريل، پاراگوئه، اوروگوئه( 

منطقه اي مثل آلبا و اوناسور تالش ديگري است براي كاهش وابستگي هاي اقتصادي 
هاي اقتصادي اين كشور و حفظ كشور در بـرابـر        به آمريكا و اروپا و براي تقويت پايه

 .داري هاي سرمايه تهاجم
هـاي     با وجود همه شرايط نامساعد پيش گفته، مردم و دولت كوبا با اعتقاد به ارزش

انساني و اجماعي عالي پذيرفته شده در آن كشور و براي حفظ و گسترش دستاوردهاي 
هاي پس از انقالب، با مشاركت يكديگر و هـمـيـاري و           قدر آن جامعه در سال گران

هايي  در مسير مقابله با چالش.  اند ها پيگيرانه كوشيده حمايت متقابل در راه رفع دشواري
كه كوبا در راه استقالل و آزادي، اعتالي نظام سوسياليستي، و بهبود زندگي مردم با آن 
دست به گريبان است، رهبري انقالبي، حزب كمونيست كوبا، و شخصيـت بـرجسـتـه       

اظهار نظر پـرزيـدنـت    .  اند انقالب كوبا، فيدل كاسترو، نقش هدايت كننده قاطعي داشته
هايي كـه مـا        چالش“ :  گيري پيگير جامعه كوباست رائول كاسترو گوياي روشن سمت

پيش روي خود داريم بزرگ هستند، اما كسي در مورد اعتقاد راسخ مردم ما تـرديـدي     
هـا غـلـبـه و            توانيم بر دشـواري    ندارد كه تنها از طريق سوسياليسم است كه ما مي

 ”.هاي اجتماعي نيم قرن پس از انقالب را حفظ كنيم آرمان
 



اش را تغيير دهد و به بازارهاي كشورهـاي   مجبور شد ساختار روابط اقتصادي
 .سوسياليستي سابق در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي روي آورد

در پي استقالل سياسي و تأمين حق تعيين سرنوشت توسط خود كوباييان، 
رهبري كوبا در صدد تدارك يك رژيم اقتصادي و اجتماعي عادالنـه بـراي     

 150مردم برآمد و نخستين دولت سوسياليستي را در نيمـكـره غـربـي در           
كيلومتري جنوب فلوريداي آمريكا، براي استقرار دموكراسي، برابري و عدالت 

پيش از پيروزي انقالب، اقتصاد كوبا از لـحـاظ     .  اجتماعي در كشور برپا كرد
توسعه صنعتي محدود و عقب مانده، و به طور عمده متكي بود بر توليد شكـر  

بـيـشـتـر     .  داران بزرگ بود آن در مالكيت زمين 75% در اراضي كشاورزي كه 
هاي آمريكايي بود  فعاليت اقتصادي كشور و منابع معدني آن در اختيار سرمايه

هاي نفت، برق  هاي كشاورزي، صنعت شكر و توليد نيكل، پااليشگاه كه زمين
 70% .  ها و مؤسسات اعتباري را تحت كنتـرل داشـتـنـد       و تلفن و اكثر بانك

 .صادرات و واردات كشور نيز در دست آمريكاييان بود
در هم ريخته بهداشت و درمـان،      ”  سيستم“ بيكاري و بيسوادي گسترده، 

هاي اجتماعي و مسكن، و شكاف عميق ميان شرايط زندگي جمعـيـت    كمك
ثروت را در  26% جمعيت  5% ( شهري و روستايي، فاصله عظيم ميان درآمدها 

نوايي، فحشا، و    ، نابرابري و تبعيض نژادي و جنسيتي، فقر و بي) اختيار داشت
فساد گسترده در دستگاه اداري كشور، تصويرگر وضعيت اجتماعي كشـور در    

هاي اقـتـصـادي و         براي حل اين دشواري.  بود 1959آستانه انقالب ژانويه 
اجتماعي، دولت برآمده از انقالب، به عنوان دولت يك كشور مستقل، منـابـع   
كشور و مؤسسات اقتصادي، مالي، صنعتي و كشاورزي را ملي كرد و تـحـت   

به بسياري از صاحبان اين نهادها، به غيـر  .  مالكيت و مديريت دولتي قرار داد
از آمريكاييان كه موضع خصومت و جنگ رو در رو با دولت تازه گـرفـتـنـد،       

به كشاورزان روستايي كه تا پيش از انـقـالب در         .  غرامت هم پرداخت شد
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سال از پيروزي انقالب كوبا، در  50، 2008اول ژانويه با فرا رسيدن 
بـررغـم   .  گـذرد    پي سرنگون كردن ديكتاتوري آمريكايي باتيستا، مـي 

اينكه در تمامي پنج دهه گدشته كوبا هدف توطئه هاي اياالت متحده، 
از ده ها سوءقصد به جان رفيق فيدل كاسترو، رهبر انقالب، گرفته تـا  
حمايت از فعاليت نيروهاي تروريستي و ضد انقالبي مستقر در ميامـي،  
تا سياست تحريم اقتصادي و تضييقات همه جانبه برضد اين كشـور،    
بوده است، انقالب كوبا و ساختمان يك جامعه بهتر و مبتني بر عدالت 

هـاي     فيدل كاسترو در روز ورودش به هاوانا، سـال .   ادامه يافته است
ديكتـاتـوري   “: پس از انقالب را اين چنين براي مردم كوبا تصوير كرد

ولي هنـوز كـارهـاي      .  كران است شادماني ما بي.  سرنگون شده است
زنيم كه از ايـن       خودمان را گول نمي.  زيادي داريم كه بايد انجام داد

تر خواهد بود؛ بعيد نيست كه همه چيز خيلي  پس همه چيز خيلي آسان
سال گذشته كوبا گواه روشني است بر  50و تاريخ ”  . هم دشوارتر باشد

هاي اين ملت در پيمودن راه پر فراز و نشيـبـي كـه بـراي          دشواري
هاي بـه     استقالل و سعادت و سربلندي در پيش گرفتند، و نيز پيروزي

 .دست آمده در پرتو همت و كار جمعي اين ملت و رهبري انقالبي آن
هاي رهبري انقالب، اعالم استقالل سياسي ايـن     از نخستين اقدام

كشور به ويژه در روابطش با اياالت متحد آمريكا بود كـه واكـنـش        
هاي آمريكايي را عليه كوبا و    درنگ سياسمتداران و رسانه خصمانه بي

البتـه  .  رهبران انقالب و به ويژه شخص فيدل كاسترو به دنبال داشت
هاي آمريكايي نفوذ و ميـزان   رفت، چرا كه مقام جز اين هم انتظار نمي

بـاره از     دخالت همه جانبه اي را كه در امور داخلي كوبا داشتند به يك
از همان فرداي انقالب و تا كنون، به رغـم اصـول     .  دست داده بودند

منشور سازمان مـلـل      24الملل و از جمله ماده  توافق شده حقوق بين
مبني بر احترام كشورها به يكپارچگي ارضي و استـقـالل سـيـاسـي        

دولت آمريكا قرار داشته است كه  10يكديگر، كوبا مورد رفتار خصمانه 
هاي اقتصادي، تجاري و مـالـي    از هر راهي، از جمله با تحميل تحريم

جانبه و توسل به تجاوزهاي نظامي در صـدد ضـربـه زدن بـه            يك
ممنوع كردن معامله و تجارت با كوبا، كه شامل .  اند استقالل كوبا بوده

شود، ممنوع كردن  مواد غذايي و دارو حتي از طريق كشور ثالث نيز مي
سفر آمريكاييان به كوبا، جنگ كثيف باندهاي ضدانقـالبـي سـاكـن       

خـلـيـج    “ فلوريدا به تحريك و پشتوانه سازمان سيا، تجاوز نـظـامـي      
هـاي     ، حـملـه    1961توسط پرزيدنت كـنـدي در سـال          ” ها خوك

، بـه    ) شكر، تنباكو و مركبات( باكتريولوژيكي به محصوالت كشاورزي 
هايي  ها، و تالش براي قتل رهبران كشور، نمونه حيوانات و حتي انسان

دهه گذشته بـراي در     5هاي آمريكا در  هستند از رفتار خصمانه دولت
، در تـقـابـل بـا           1960در دهـه      .  هم شكستن كوباي انـقـالبـي   

هايي كه اياالت متحد براي كوبا ايجاد كـرد، ايـن كشـور         محدوديت

سال پيكار  50
پذير در راه  نا خستگي

 پيشرفت

 كمك  مالي رسيده

 يورو 100به ياد رفيق شهيد دكتر احمد دانش از آلمان                     
 يورو 50به ياد رفيق انوشيروان ابراهيمي از جنوب آلمان                   

  7ادامه در صفحه    
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