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برنامه ها و ترفندهاي ارتجاع براي 
 انتخابات رياست جمهوري

  6ادامه در صفحه    

و زمـان       88با نزديك شدن خرداد   
برگزاري انتخابات رياست جـمـهـوري،      
تالش هاي سازمان يافتـه نـيـروهـاي       
ارتجاعي براي تعيين روند انتخـابـات و     
جلوگيري از امكان حتي محدود اعـمـال   

 . نظر مردم تشديد مي شود
فشار شديد نيروهاي انـتـظـامـي بـر        
دانشگاه هاي كشور، از جـملـه حـملـه       
مزدوران ولي فقيه به دانشگاه صنـعـتـي    
امير كبير و ضرب و جرح  شمار زيـادي  
از دانشجويان مبارز و دستگيري تعدادي 

” دفن شهدا“از آنان، در كنار كارزار براي 
در دانشگاه ها، كه ترفندي براي انتظامي 
كردن بيش از پيش فضاي هاي آموزشي 
كشور است، در كنار يورش مـجـدد بـه      
نشريات و فيلترينگ پايگاه هاي اينترنتي 
منتقد و همچنين يورش و زير فشار قرار 
دادن  فعاالن اجتماعي، تنها بخشـي از    
برنامه وسيع نيروهاي ارتجـاعـي بـراي      
مختل كردن روال انتخابـات آيـنـده و        
جلوگيري از شركت مـردم و اعـمـال          
 .خواست آنها بر سرنوشت انتخابات است

در كنار تشديد فضـاي امـنـيـتـي و          
سركوب بر ضد نيروهاي اجتماعي، كـه    
ناراضي از عملكرد فاجـعـه بـار دولـت         
برگمارده ولي فقيه مصمم اند از هـمـه     

امكانات براي تغيير شرايط كشور و احـيـاي   
روند اصالحات بهره جـويـنـد، نـيـروهـاي         
ارتجاعي نيز مترصدند، كه همچون انتخابات 
دوره پيش، با ايجاد تشتت و انشـقـاق در         
صفوف نيروهاي اصالح طلب و بـاز كـردن     
جبهه هاي گوناگون حضور منسجم و متحد 
نيروهاي اجتماعي و نيـروهـاي سـيـاسـي        
دگرانديش و آزادي خواه كشور را با دشواري 

 .هاي جدي رو به رو كنند
از هم اكنون روشن است كه مرتـجـعـان    
حاكم مي خواهند، با توجه به اعالم نامزدي 
سيد محمد خاتمي و دشواري يي كه احتماال 
شوراي نگهبان ارتجاع براي رد صالحيت او 
با آن روبه رو خواهد بود،  شرايطي را ايجـاد  
كنند كه جبهه اصالح طلبان و نـيـروهـاي      
اجتماعي مدافع آن نتوانند با وجود نامزدهاي 
انتخاباتي گوناگوني به هم به توافق برسند و 

برنامـه اي    .  عمالً در مقابل هم قرار بگيرند
كه تا حدود زيادي در جريان انتخابات دوره   
قبل با نامزدي و شركت كروبي در انتخابات 

نامزدي كروبي همچون گذشته .  تحقق يافت
تنها حركتي است در راستاي كمك به برنامه 
هاي ارتجاع و ياري رساندن به نامـزدهـاي   

پيوستن كرباسچي به كارزار كروبي، در   .  آن
حالي كه گروه كارگزاران سازندگي خـود را    

  2ادامه در صفحه    
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عاليه اقدام دوست اولين زن تاريخ سي ساله “ 
جمهوري اسالمي است كه به دليل فعاليت خـود  
براي طرح مطالبات حقوقي زنان به زندان مـي    
رود، حكم صادر شده براي عاليه حتي بـا رويـه     
تنبيهي كه براي فعاالن حوزه زنان در پـيـش       

  “. گرفته اند نيز تفاوت دارد

 87بهمن  19تغيير براي برابري 
                     ************* 

دستگيري و حبس عاليه اقدام دوست از فعاالن جنـبـش   
زنان بازتاب گسترده اي در ميان مردم بويژه زنان و مبارزان 

به دنبال تاييـد  .   راه رهايي از ستم جنسي و طبقاتي داشت
حكم سه سال زندان براي اين زن مبارز و شجـاع كـه از       
سوي وكالي مدافع او غير قابل قبول خوانده شده، وي روز 

بهمن ماه درخانه خود واقع در شـهـرسـتـان      10پنج شنبه 
. فومن بازداشت و تحت الحفظ به زندان اوين منتقل گرديد

مبارزان جنبش زنان در دفاع از حقوق بديهي عاليه اقـدام    
دوست، بالفاصله واكنش به خرج داده و ضمن پيـگـيـري    
پرونده وي از راه هاي موجود قانوني خواسـتـار بـرپـايـي        
كارزاري وسيع در دفاع از او و حمايت از مطالبات بـرحـق     

در اين رابطه به ابتكار تشكل هاي قانوني زنان .  زنان شدند
آزاديخواه و مترقي، يك تارنگاشت در حمايت از خانم عاليه 

پايگاه اينترنتي تغييـر  .  اقدام دوست راه اندازي گرديده است
بهمن ماه امسال با اعالم راه اندازي  19براي برابري شنبه 

وب سايت “ :  از جمله يادآور شد”  تا آزادي عاليه“ تارنگاشت 
به پوشش فعاليت ائتالف گروه “ تا آزادي عاليه ) تارنگاشت(

هاي جنبش زنان و حقوق بشر براي آزادي عاليه خـواهـد     
اين اتئالف بيانيه اي نيز صادر كـرده كـه در         ”  . پرداخت

آمادگي براي پيشواز روز جهانـي  “ :  بخشي از آن آمده است

  3ادامه در صفحه    

 !رييس مجلس از كدام مردم سخن مي گويد؟

 8مصاحبه با رفيق محمد نفاع، دبيركل حزب كمونيست اسرائيل                               در ص 

 آزادي براي عاليه اقدام دوست 

امروز كارگران درحساس ترين شرايط ” * 
پس از انقالب قرار دارند، چرا كه اكثرا زيـر  

دولـت و    ( تا به حـال    .  خط فقر قرار دارند
فقط شعار تحويل سـفـره تـهـي       )  مجلس

كارگر از حداقل هـا نـيـز        .  كارگران دادند
 ”.محروم است

 1387بهمن  22يكي از كارگران خطاب به ايلنا 
 

 ****************** 
همزمان با تصويب يك فوريت اليحه هـدفـمـنـد     
سازي يارانه ها در مجلس و بررسي آن در كميسيون 
هاي مختلف، طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهـن  
ما، نگراني جدي خود را از پيامدهاي اجـراي طـرح       

حذف برخي از مواد قانون كار .  تحول اعالم مي دارند

و اصالح ديگر قوانين به زيان زحمتكشان مـوجـب     
بهمن ماه  20ايلنا .  اعتراضات گوناگوني گرديده است

با نزديك شـدن زمـان       “ :  در اين زمينه گزارش داد
تعيين دستمزدهاي سال جديد، جمعي از تشكل هاي 
كارگري استان قزوين طي نامه اي به شوراي عالـي  
كار خواستار توجه بيشتر اعضاي اين شوراي عالي به 

 ”.موضوع دستمزد كارگران شدند
در بخشي از اين نامه آمده “ :  ايلنا سپس مي افزايد

است، با عنايت به شروع بحث هاي افزايش حقـوق  
در پايان هر سال الزم است توجه داشته باشيد كـه    
طي چندين سال گذشته دستمزد و حـقـوق اقشـار      
حقوق بگير به ويژه بازنشستگان و كارگران مشمـول  



زن از هر دو سو آغاز شده اسـت، هـم از         
سوي فعاالن جنبش زنان و هم از سـوي      

گـويـا بـايـد بـه          .  بازدارندگان جنبش زنان
استقبال فشار و زندان و تعليق و تعزير برويم 
و شادي بزرگداشت روز جهاني زن با انـدوه  
اسارت زنان حق طلب جنبش زنان برايمـان  

اجراي حكم، عـالـيـه    ...  تيره و غمناك شود
كه زندگـي اش را      ...  اقدام دوست، اين زن

فداي عدالت خواهي اش كرده است و بايـد  
سه سال از عمرش را در اويـن بـگـذرانـد،       

مـا  ...  نمونه عيني افزايش فشار بر زنان است
گروه هاي مختلف جنبش زنان اقدامات غير 

قانوني و اجراي حكم نامتناسب و غير عادالنه را در مورد عاليه اقدام دوست محكوم مـي  
كنيم و از همه مسئوالن ذي ربط به خصوص رياست قوه قضاييه مي خواهيم كه هر چه 
سريعتر مقدمات آزادي عاليه اقدام دوست انجام گيرد تا ايشان هر چه سريعتر به زندگـي  

 ”.عادي خود باز گردند
 27وكالي مدافع عاليه اقدام دوست و سازمان ها و نهادهاي حقوقي با استناد به اصل 

سال زندان و شالق براي اين مبارز  3قانوني اساسي خود جمهوري اسالمي صدور حكم 
پايگاه خبـري  .  شجاع حقوق زنان را فاقد وجاهت قانوني دانسته و خواستار لغو آن هستند

بهمن ماه از قول تشكل هاي مترقي زنان در خصوص وضـعـيـت     14تغيير براي برابري 
مجريان قوانين ناعادالنه قرار اسـت،  “ :  عاليه اقدام دوست و علت بازداشت او گزارش داد

مظلوم ترين ياران جنبش زنان را به گروگان گيرند تا جنبش زنان را در منگنه هـر چـه     
بسياري از فعاالن جنبش زنان تاييد حكم زندان و شالق بـر ضـد       ”   ... بيشتر قرار دهند

اقدام دوست را آغاز رشته اقدامات هدفمند براي اعمال فشار بيشتر برضد جنبـش زنـان     
درعين حال انتخاب مبارزيني چون خانم عاليه اقدام دوست اخـطـاري     .  ارزيابي مي كنند

روشن به همه فعاالن زن و افراد آزاديخواه و مترقي است كه سايه ارگان هاي امنـيـتـي    
خورشيدي و  60عاليه اقدام دوست از زندانيان سياسي دهه خونين .  رژيم بر سر آنها است

حكم صادر شده براي عاليـه  “ :  به تاكيد فعاالن جنبش زنان.  دبير اخراجي دبيرستان است
... حتي با رويه تنبيهي كه براي فعاالن حوزه زنان در پيش گرفته است نيز تـفـاوت دارد    

اين حـكـم     ...  صادر شده است 60قطعا اين حكم با نظري بر سابقه كيفري وي در دهه 
بسيار ناعادالنه است و اگر جاي عاليه اقدام دوست در زندان است پس جاي تمام زنانـي  

 ”.كه از نابرابري هاي موجود رنج مي برند نيز كنار او در زندان است
هم چنين خانم شيرين عبادي يكي از وكالي اين پرونده در مصاحبه اي در سـايـت       

انتقال عاليه اقدام دوست بـه زنـدان     “ :  تغيير براي برابري اول اسفند امسال يادآور شدند
... خـرداد را دارد        22او سنگين ترين حكم در پرونده ...  اوين، جامعه زنان را شوكه كرد

مبارزه براي .   حكم سنگين عاليه اقدام دوست بر مبناي تفتيش عقايد او صادر شده است
آزادي عاليه اقدام دوست، مبارزه با سركوب هدفمند ارتجاع حاكم و سياست هاي تبعيض 
آميز و ناعادالنه آن است، در حقيقت اجراي حكم اين زن مبارزه و شجاع اولين گام در به 

تحـوالت بـغـرنـج       .  اجرا گذاردن ديگر احكام صادره بر ضد جنبش زنان قلمداد مي شود
سياسي و ضعف و ناتواني مرتجعان حاكم در پاسخگويي به خواست هاي به حق مردم و 
هراس از رشد و گسترش جنبش اعتراضي از داليل تشديد فشار بر جـنـبـش زنـان و           

مبارزه متحد زنان براي دفاع از حـقـوق   .   بازداشت فعاالني چون عاليه اقدام دوست است
بديهي خود عامل مهمي در خنثي سازي توطئه رژيم واليت فقيه بر ضد زنان و مجموعه 

از اين رو همانگونه كه تشكل هاي .  جنبش دمكراتيك و آزاديخواهانه مردم ميهن ماست
مستقل و مترقي زنان تاكيد مي كنند، مبارزه براي آزادي عاليه اقدام دوست و لغو حـكـم   
ناعادالنه او در پيوند سرشتي با مبارزه عادالنه زنان ميهن ما در راه تامين برابـري قـرار     

ميليون امضاء و نيـز آزادي بـراي        1حزب ما از مبارزه پرشور زنان از جمله كارزار .  دارد
براي تامين حقوق برابر، لغو قوانيـن  .  عاليه اقدام دوست قاطعانه پشتيباني كرده و مي كند

تبعيض آميز جنسي و طبقاتي در حق زنان و آزادي عاليه اقدام دوست در يك صف متحد 
 ! مبارزه كنيم
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 ...ادامه آزادي براي عاليه اقدام دوست

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

پولدارها پولدارتر و فـقـرا   “ اين روزها تكرار اين جمله معروف، 
در صفحات مطبوعات داخـل كشـور و در         ”  فقيرتر مي شوند

مباحث ميان كارشناسان اقتصادي و نيز احزاب و سازمان هـاي  
سياسي رواج گسترده اي يافته است، توجه به رشد نگران كننده 

كشور ما با . و در عين حال دردناك فقر در جامعه تصادفي نيست
پديده اي نامبارك و بسيار ناگوار به نام فقر روبرو است كـه بـا     

اجتماعي رژيم واليت فقـيـه و     -اجراي سياست هاي اقتصادي
عملكرد دولت ارتجاع حاكم رشد يافته، به معضلي خطرناك بدل 
شده و چالش هاي عمده اي را براي حال و آينده سبب گرديده 

چندي پيش برخالف آمار رسمي موجـود، عـبـدالـرضـا        .   است
مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت احمدي نژاد ادعا كـرد  
با تدابير دولت و همكاري مجلس هشتم در ظرف كـمـتـر از        
يكسال فقر ريشه كن شده و جامعه ما با اين پديده شـوم وداع    

حـدود     1384وزير رفاه مدعي شـد، در سـال           .   خواهد كرد
هزار نفر از جـمـعـيـت        370هزار نفر از جمعيت شهري و 753

روستايي زير خط فقر قرار داشتند كه اين رقم با تـالش هـاي     
هزار نـفـر در        180به حدود  1386دولت احمدي نژاد در سال 

اين آمار ساخـتـگـي مـورد       !  مجموعه كشور كاهش يافته است
پذيرش حتي بسياري از ارگان هاي حكومتي هم قرار نگرفته و   

از سوي ديگر بنا به آمار رسمي .  صرفا اقدامي تبليغاتي تلقي شد
بانك مركزي جمهوري اسالمي، كل افرادي كه زير خط فـقـر     

ميليون نفر بر آورد  14زندگي مي كنند در سراسر ايران بيش از 
گرديده است كه از ابتداي سال جاري خورشيدي با افزايش تورم 
! و بيكاري اين آمار با سرعت روند صعودي به خود گرفته اسـت 

اگر براي محاسبه خط فقر به يكي از روش ها يـعـنـي، روش        
ميانگين درآمد و ميانگين هزينه و يا ميزان كـالـري مصـرفـي       
روزانه متوسل شويم، بازهم به هيچ رو آمار وزير رفـاه قـابـل        
پذيرش نيست، زيرا در حالي كه قيمت مواد غذايـي بـر پـايـه         
گزارش هاي رسمي بانك مركزي جمهوري اسالمي در طـول    
يك سال گذشته پيوسته افزايش پيدا كرده و به موازات آن در     
ميزان دستمزد مزدبگيران و درآمد اكثريت قاطع مردم تـغـيـيـر     
مثبت و يا حتي افزايش جزيي نيز رخ نداده، چگونه مي توان از   
كاهش خط فقر براساس روش هاي علمي محاسـبـه سـخـن       

 ! گفت؟
ميليون ها كارگر، دهقان و كارمند كشور با ميـزان كـنـونـي       
درآمد ماهيانه چگونه توانسته اند حداقل كالري مصرفي روزانـه    

كالري است تـامـيـن       2400كه براي يك فرد بزرگسال روزانه 
كنند تا بتوان از كاهش چشم گير فقر در جامعه ابراز رضايت و   

 !خشنودي كرد؟
در طول حداقل يكسال گذشته قدرت خريد مـردم مـرتـب        
كاهش يافته و تورم لگام گسيخته سفره آنان را تهي سـاخـتـه      

تورم موجود كه بخشي عمده آن ناشي از عملكـرد ضـد     .  است
مردمي دولت ارتجاع حاكم است، سبب گسـتـرش و ژرفـش          
نابرابري ها، فساد مالي، تضعيف بخش صنعت و توليد در اقتصاد 
ملي و فربه تر شدن تجار بزرگ و دالالن عمده شده و عـامـل   

اگر .  اصلي رشد فزاينده فقر را بايد در اين زمينه ها جستجو كرد
 2400پايه محاسبه براي خط فقر را فقط ميزان مصرف روزانه   

كالري در نظر بگيريم، مطابق گزارش رسمي بانـك مـركـزي      
جمهوري اسالمي دهك اول و دهك دوم جامعه امكان تامـيـن   

يعني توده هاي محروم جامعه .  اين مقدار كالري در روز را ندارند
. ما، از حداقل امكانات براي تامين غذاي روزانه ناتوان هستـنـد  

بنابر اين ادعاهاي وزير رفاه و ديگر مسئوالن دولت احمدي نژاد 

 رشد فزاينده فقر درجامعه ما

  6ادامه در صفحه    
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قانون كار در كنار سير صعودي هر ساله تورم ديده نشده و همه ساله فـاصـلـه درآمـد         
هر روزه فاصله ميان مزد و معيشت خانواده كـارگـران     .  كارگران با تورم افزايش مي يابد

همچنـيـن كـارگـران       ”  . زيادتر مي شود و قادر به تامين هزينه هاي زندگي خود نيستيم
استان خوزستان و گروهي از فعاالن كارگري استان مازندران در اعتراض بـه اليـحـه        
هدفمند سازي يارانه ها و نتايج آن بر زندگي و امنيت شغلي زحمـتـكـشـان از دولـت          

ايلنا در  اين خصوص ”  .فكري براي كاهش مداوم قدرت خريد كارگران بكند“ : خواستند
افزايش تورم چندين برابر افزايش نرخ دستمزد است، دولت بـايـد   “ :  بهمن ماه نوشت 22

فكري در اين زمينه بكند، زماني قدرت خريد كارگران دركشور افزايش مي يـابـد كـه        
 ” .افزايش دستمزد كارگران با افزايش نرخ تورم هماهنگ باشد

عالوه بر چنين نگراني هاي به حق و مشروعي، تعطيلي واحدهاي توليدي و بيـكـاري   
وضـعـيـت چـنـان        .  هزاران كارگر چون بختك بر زندگي زحمتشكان سايه انداخته است

بحراني است كه مدير كل بيمه بيكاري وزارت كار خواستار اقدامات عاجل در اين زمينـه  
: بهمن ماه مديركل بيمه بيكاري وزارت كار يـادآوري كـرد     23به گزارش ايسنا .  گرديده

رقم مقرري بگيران بيمه بيكاري رو به افزايش است، هنوز اتفاق مهمي در زمينه فـوق    “ 
نيفتاده، زيرا از زماني كه كارگران اخراج مي شوند تا جزو مقرري بگيران بيمه بـيـكـاري    

اخراج ها در پايان سال است، واحدها هم در حال ركـود و      .  شوند دو ماه طول مي كشد
هـزار   570واحد مشكل دار در كشور وجود دارد كه  1417در حال حاضر . تعطيلي هستند

در .  كارگر در آن واحدها مشغول به كار هستند و بايد به آن ها برسيم و حمايتشان كنيـم 
اجـراي طـرح     ”  . هزار ميليارد تومان به بانك ها بدهكار هستند 130مجموع اين واحدها 

تحول و هدفمند سازي يارانه كه بهتر است حذف يارانه ناميده شود، به اين بحران دامـن  
خواهد زد و مي بايد در انتظار ورشكستگي واحدهاي توليدي و صنايع بعالوه موج بيكاري 

بهمن ماه از قول يكي از اعضاي مجمع عالي نـمـايـنـدگـان         23ايسنا .  زحمتكشان بود
در ارتباط با هدفمند كردن يارانه ها، طبيعتا حذف يارانه هـا  “ :  كارگران كشور گزارش داد

تورم نيز موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحـبـان   .  باعث ايجاد تورم در جامعه خواهد شد
يكي از مواد مهـم اليـحـه      .  درآمدهاي ثابت و درآمدهاي پايين مانند كارگران مي شود

هدفمند كردن يارانه ها، لغو افزايش دستمزد كارگران مشمول قانون كار است در جـايـي   
هزار تومان دريافتي دارد و اين حقوق هـم در       300كه كارگري ماهيانه درآمدي معادل 

شرايط تورمي كشور تاثير چنداني در رفاه و آسايش آنان ندارد، اگر حقوق وي نيز مشمول 
درصـد ارزش       30افزايش حداقلي معادل نرخ تورم نشود، ساالنه به طور متوسط حدود 

حقوق خود را از دست مي دهد و اين موضوع باعث كاهش قدرت خريد و تشديد فقر در   
از سوي ديگر دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور نيز بـه    ”  . ميان كارگران مي شود

هزار توماني و خط  220نمي توان بين حقوق پايه “: بهمن ماه گفته بود 7روزنامه سرمايه 
. هزار توماني تعادل برقرار كرد و در واقع انجام اين هماهنگي غير ممكن اسـت  780فقر 

ما از دولت انتظار داريم تا جلوي واردات بي رويه را بگيريد، واردات در كشـور رو بـه           
در ”  ... گسترش است، رغبت و تمايل صنعتگران و كارفرمايان ايراني براي توليد كم شـده 

مقابل نگراني و اعتراضات طبقه كارگر و حتي هشدار باش تشكل هايي چون خانه كارگر 
در خصوص طرح تحول و اليحه هدفمندسازي يارانه هيچيك از مسئوالن رژيم واليـت  

اما در .  فقيه تمايل به پاسخگويي ندارند و با جديت از اجراي اين برنامه حمايت مي كنند
مقابل برخي تشكل هاي كارفرمايي بويژه پيمانكاران، شركت هاي وابسته بـه سـپـاه،        
بنيادهاي انگلي و بطور كلي بخش خصوصي غير مولد كه خواستار تضمين منافـع خـود     

دولت، مـجـلـس،      .  هستند، از اهرم هاي معيني براي تامين منافع خود استفاده مي كنند
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز شخص ولي فقيه با قاطعـيـت از     
تامين و تضمين منافع شركت هاي خصوصي غير مولد سخن گفته و آنها در پـوشـش       

به طور مثال علي الريحاني رييس مجلـس  .   قرار داده و مي دهند” قانوني“حمايت هاي 
بهمن مـاه آن را       14هشتم در جريان آخرين كنفرانس مطبوعاتي كه خبرگزاري آفتاب 

منتشر ساخته، با كمال صراحت به كالن سرمايه داران، شركت هاي وابسته به سـپـاه و     
بنيادهاي انگلي اطمينان مي دهد كه با اجراي طرح تحول منافع آنان تضمين و اصـوال    

آفتاب از قول علي .  اجراي اين طرح با مشورت و نظر داشت منافع آنان همراه خواهد بود
مصمم است نظامي براي يارانه ها تصويب شـود    )  هشتم( مجلس “ :  الريجاني متذكر شد

كه شرايط زندگي مردم دچار چالش نشود و در اين زمينه با برخي وزرا، صاحب نظران و   
 )بخوان كالن سرمايه داران و شركت هاي وابسته به سـپـاه    ( صاحبان صنايع خصوصي 

پرسش اينجاست چرا تا به حال با هيچيك از تشكل هاي مستقل ”  . مذاكراتي شده است
كارگري و حتي تشكل هاي در خدمت رژيم مذاكره و تبادل نظر صورت نگرفته اسـت؟    

چرا و به چه دلـيـل   !  چرا تاكنون به اعتراضات بي شمار زحمتكشان حتي توجه نيز نشده؟
ظاهرا در فرهنگ الريحاني و امـثـال او          !  هميشه زحمتكشان ناديده گرفته مي شوند؟

اطالق مي گردد و ميليون ها مزدبگير كشور و ”  صاحبان صنايع خصوصي“ مردم، فقط به 
عملكرد و تصميمات ارتجاع !  محسوب نمي شوند”  مردم“ در راس آنها طبقه كارگر ايران 

حاكم كه شامل مجلس هشتم نيز هست در نقطه مقابل خواست و منافـع كـارگـران و        
بهمن اعالم مـي دارد     22زحمتكشان قرار دارد و بايد با كارگري كه در مصاحبه با ايلنا 

دولت و مجلس فقط شعار تحويل سفره تهي كارگران داده اند، هم صدا شد، زيرا پرده از 
در .  ماهيت واقعي رژيم واليت فقيه بر مي كشد و حقيقت موجود را آشكـار مـي سـازد       

         !جمهوري اسالمي منافع كارگران و زحمتكشان فاقد كمترين اهميت است

 

به موج تضييقات حكومتي بر ضد حزب  ...ادامه رئيس مجلس از كدام  
 !كمونيست سودان پايان دهيد

حزب كمونيست سودان در هفته گذشته از مـوج جـديـد        
اقدامات ايذائي امنيتي بر ضد حزب و در جهت مختل كـردن  

حزب توده ايران كه از .   فعاليت علني و قانوني آن گزارش داد
نزديك مبارزه بغرنج و چند جانبه حزب برادر را دنبال مي كند، 
در اين رابطه به مقامات حكومتي سودان اعتـراض كـرده و       
همچنين خواستار اعاده شرايط قانوني و مساعد بـراي ادامـه     
فعاليت هاي تبليغاتي، مطبوعاتي و سياسي حزب كمونيـسـت   

قابل توجه است كه كمونـيـسـت هـاي       .    سودان شده است
سودان در دو سال اخير پس از نزديك به سه دهه حكـومـت   
هاي خونبار و سركوبگرانه  نظاميان و پس از آن نـيـروهـاي    

شوراي فرماندهي انقالبي“ و  ”  جبهه  اسالمي ملي“ ارتجاعي 
، فعاليت علني و قانوني خـود را بـه دولـت            ” نجات ملي  -

در اولين روزهـاي    .   تحميل كرده اند”  عمر البشير“ ارتجاعي 
بهمن ماه جاري در ميان موجي چشمگير از حمايت توده اي   

سال و پس از    40كنگره پنجم حزب برادر پس از نزديك به 
حـزب  .   نماينده بـرگـزار شـد      500تدارك طوالني با حضور 

كمونيست سودان كه ريشه هاي قدرتمـنـدي در جـنـبـش          
كارگري و سنديكائي كشور دارد، اولين آماج مبارزه خـود را      
سازماندهي جنبش كارگري، روشنفكران، زنـان، جـوانـان و        

 .  دانشجويان كشور قرار داده است
در ادامه متن كامل بيانيه مطبوعاتي هيـئـت تـحـريـريـه         

، ارگان مركزي حزب كمونيسـت سـودان، بـراي        ” الميدان“ 
 .   منتشر مي شود” نامه مردم“اطالع خوانندگان 

 بيانيه مطبوعاتي
 –تمام مطبوعات داخلي و بين المللي :   خطاب به

رسانه ها، روزنامه ها و خبرگزاري ها سازمان هـاي  
حقوق بشر، و تمام سازمان هاي متعهد به دفاع از 

كميسـيـون بـرآورد و        “   آزادي بيان و مطبوعات
 ”ارزيابي نعيواشا
نسخه )  2009دهم فوريه سال( بهمن ماه 22روز سه شنبه، 

اجـازه  )  صداي حزب كمونيست سودان( چاپي روزنامه الميدان 
اين عدم انتشار به علت روش امنيتي سـانسـور   .   انتشار نيافت

قبل از انتشار بود كه مدتي است به صورت بسيار توهين آميز 
اين نقض .  و مغرضانه روزنامه الميدان را هدف قرار داده است

قانون “ آشكار حقٌ ما براي آزادي بيان و نشر است كه هم در 
، و هم در  تمام منشـور هـا و       ” سودان 2005اساسي موقتي 

سانسور امنيتـي  .  ميثاق هاي  بين المللي پاس داشته مي شود
ستون سرمقاله  كه نظرات هفتگي ما را در باره مسائل مـهـم   
.  مربوط به جامعه و مردم كشور را بيان مي كند، حـذف كـرد    

سانسور امنيتي ماه ها است كه گزارش سردبير را غالبا حـذف  
سانسور امنيتي همچنين چهار گزارش خبري را كـه  .   مي كند

در واقع خبرهاي سياسي يي بودند كه ساير روزنامه هـا هـم     
سانسور، عالوه بر اين، صفحه .   پوشش داده بودند، حذف كرد

اصلي و اول روزنامه و كل تفسير سياسي آن را كه ديـدگـاه     
هاي ما در باره كشمكش دارفور، پي آمدهاي كنوني آن وراه   
.  برون رفت مطلوب از آن را منعكس مي كرد، حـذف كـرد      

شش صفـحـه   .  تمام آن مباحث، در صفحه اول روزنامه بودند
سانسور از حـذف    .  ديگر نيز دچار تجاوز سانسور امنيتي شدند

تا حذف پاراگـراف هـاي     )  مثل چهار مقاله مزبور( تمام مقاله 
پاراگراف هـاي مـذكـور      .  مهمي از يك مقاله نوسان مي كرد

براي موضوعات مورد بحث شان بسيار مهم و ضروري بودنـد  
و باعث از بين رفتن مفهوم و اهميت مـوضـوعـات مـزبـور          

 .  گرديدند
بدين وسيله ما استفاده از تمام تدابير الزم جهـت ابـقـا و        

 .حفاظت از حقوق خود را حقٌ خود مي دانيم
 هيئت تحريريه روزنامه الميدان

 ”شوراي مطبوعات و انتشارات ملٌي“ : رونوشت به
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

 وزارت اطالعات، قوه قضاييه 
 و سركوب جنبش دانشجويي

 
در حاليكه ارگان هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم 
از جمله حراست و بسيج دانشجويي بـه ادامـه       
تحريكات خود در دانشگاه هاي كشور مشـغـول   
هستند و كماكان فعاالن دانشـجـويـي بـدون         
كوچكترين داليل قانوني بازداشت، اخراج و يا به 
كميته هاي انضباطي فراخوانده مي شوند، معاون 
قوه قضاييه در زمينه اعمال فشارهاي شديد اخير 

ما هيچگونه “ :  به جنبش دانشجويي اعالم داشت
تمايلي براي بازداشت دانشجـويـان نـداريـم و         
موافق برخورد قضايي بـا دانشـجـويـان هـم            

درست هنگام ايراد چنين سخناني كـه  ”  . نيستيم
صرفا جنبه تبليغاتي دارد، فضاي دانشگاه هـاي    
سراسر كشور در التهاب بسر برده و صدها مبارزه 
جوان به داليل واهي و ساختگي يـا از ادامـه         
تحصيل محروم شده و يا بازداشت و روانه زندان 
مي گردنند و عالوه بر آن توده هـاي وسـيـع        
دانشجو رسما و علنا به اخـراج از دانشـگـاه و          
محروميت تحصيلي تهديد و نشريه هاي قانونـي  
دانشجويي يكي پس از ديگري به محاق توقيف 

بهمن  24به گزارش ادواز نيوز . كشانده مي شوند
ماه امسال سحر يزداني پور دانشجوي دانشـگـاه   
شيراز و همسر يكي از فعاالن دانشجويي در بنـد  

بهمن ماه به دنبـال   24همين دانشگاه صبح روز 
مراجعه براي پيگيري وضعيت هـمـسـرش در        
. دادگاه انقالب اسالمي شيراز بازداشت گـرديـد    

ايـن فـعـال      ” : ادوارنيوز در اين باره گزارش داد  
كه خود نيز از سوي )  سحريزداني پور(دانشجويي 

كميته انضباطي به تعليق از تحصيل مـحـكـوم      
شده است، در روزهاي گذشته خبـر اعـتـصـاب       
غذاي همسرش در زندان را درگفتگو با رسانه ها 
اعالم كرده بود، بازداشت وي به داليل نامعلـوم  

 ”.است
دانشجوي در بـنـد        2از سوي ديگر وضعيت 

دانشگاه شيراز نامشخص بوده و خانـواده هـاي     
 .آنان در  نگراني بسر مي برند

بهمن ماه ماموران وزارت  23همچنين در روز 
اطالعات دو تن از مبارزان جنبش دانشجويي را   
طي دو يورش جداگانه در تهران و اصـفـهـان        

ايـن دو فـعـال        .  دستگير و روانه زندان ساختند
دانشجويي قبال نيز به مدت كوتـاه بـه عـلـت         
شركت در اعتراضات قانوني و علني و نيز برپايي 

. آذر تحت بازداشت قرار داشتنـد  16روز دانشجو 
در دانشگاه سيستان و بلوچستان كماكان مبارزان 

جوان از سوي بسـيـج   
دانشجويي، حراست و   
ــوران وزارت      ــامـ مـ
اطالعات تحت فشـار    

در حـال    .  قرار دارنـد   
حاضر ده ها دانشجوي 
حق طلب و عـدالـت     
خواه دانشگاه سيستـان  
و بلوچستان از ورود به 
محوطه ايـن مـركـز      
آموزش ممنوع گرديده 
و تعداد ديـگـري بـه      
كميـتـه انـظـبـاطـي         

 . فراخوانده شدند
به گزارش خبرنامـه  
اميركبيـر و سـايـت        
 24آزادي و بــرابــري       

بهمن ماه امسال هفـتـه   
نامه دانشجويي پويش دانشگاه علم و صنعت تهران توقيف گرديده كه علت آن را تشويـش اذهـان     

در جريان ماجراي آتش سوزي خوابگاه اعـالم    )  علم و صنعت( عمومي و توهين به مديران دانشگاه 
تن از دانشجويان علم و صنعت به كميته انضباطـي   10عالوه براين همزمان با اين مساله، . كرده اند

 .احضار و مورد تهديد قرار گرفتند
 27در همين رابطه دانشجويان چپ و مردمي دانشگاه هاي تبريز با صدور بيانيه اي بـه تـاريـخ        

بهمن ماه به بازداشت دانشجويان و طرح جديد سركوب جنبش دانشجويي اعتراض كرده و خواستـار  
قطع روند بازداشت، شكنجه و فراخواني به كميته انضباطي تمامي دانشجويان از طيف هاي مختلـف  

همچنين دانشجويان چپ و مردمي، آزادي فوري و بـدون  .  فكري در تمام دانشگاه هاي ايران شدند
 .قيد و شرط دستگير شدگان اخير جنبش دانشجويي را خواستار گرديدند

با توجه به اين اخبار و گزارشات موثق چگونه مي توان سخنان معاون قوه قضاييه را كه اين نهـاد  
مگر اين بازداشت ها، بويژه موج اخير !  تمايلي براي بازداشت دانشجويان ندارد، باور كرده و پذيرفت؟

دستگيري فعاالن دانشجويي در تهران، تبريز، اصفهان و شيراز بدون حكم قضايي و مجوز دادستاني 
 انجام گرفته است؟

اگر چنين است، چرا و به چه دليل كساني كه مجري اين اقدامات غير قانوني هستند، مورد پيگيرد 
 !قانوني قرار نمي گيرند؟ آيا قوه قضاييه قادر به پاسخ به اين پرسش ها هست؟

 
 رژيم واليت فقيه و درخواست استرداد مجاهدين خلق

 
ارايـه  “ بهمن ماه، با عنوان،    27روزنامه اعتماد ملي وابسته به مهدي كروبي در گزارشي به تاريخ 

: از قول حسن كاظمي قمي سفير جمهوري اسالمي در عراق نـوشـت  ”  نفره به بغداد 54ليست سياه 
به دولت عراق خواهان استرداد ... نفره اي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق 54ايران با ارايه ليست “

كاظمي قمي با اشـاره بـه     “ :  اعتماد ملي در ادامه اين گزارش تاكيد كرد”  . و محاكمه آنها شده است
با مقامات عراقي در باره مجاهدين گفت از )  وزير خارجه دولت احمدي نژاد( مذاكرات منوچهر متكي 

. بايد تحويل دولت ايـران شـونـد       )...  مجاهدين خلق( نظر جمهوري اسالمي تعدادي از سران گروه 
 14چندي پيش موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق درگفت و گو با رسانه هاي ايران از محاكمه   

در مـاه هـاي       ”  .در عراق به سبب جنايت برضد بشريت خبر داده بود... نفر از سران مجاهدين خلق
اخير موضوع سرنوشت اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران كه در عراق بسر مي برند از عمده ترين 

 .  مباحث ميان جمهوري اسالمي، دولت عراق و ارتش آمريكا بوده است
تالش رژيم براي استرداد گروهي از اعضاي مجاهدين خلق با برنامه ريزي صورت مي گيرد و در 

چندي پيش نيز تعـدادي از    .  اين زمينه وزارت اطالعات و سپاه پاسداران بسيار فعال عمل مي كنند
خانواده اعضاي مجاهدين خلق كه در خاك عراق بسر مي برنند، در فرودگاه تهران از سوي ماموران 

 .امنيتي ضمن ضرب و شتم، بازداشت گرديده و روانه زندان اوين شدند
فارغ از مواضع سياسي نادرست سازمان مجاهدين خلق ايران در سال هاي خير كه منجر به دوري 
و جدايي اين سازمان از احزاب و نيروهاي ملي، آزاديخواه و مترقي شده و انزواي بيش از پيش آن را 
فراهم آورده، حزب ما تالش رژيم واليت فقيه براي استرداد و محاكمه اعضا و مسئوالن سـازمـان     
مجاهدين خلق ايران را به شدت محكوم كرده و خواستار حمايت هاي انساني و تاميـن حـقـوق و        

 .امنيت جاني اين افراد توسط سازمان هاي مدافع حقوق بشر است
 
 

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

 
درخواست براي آزادي دستگير شدگان مراسـم  

 يادبود مهندس مهدي بازرگان
با گذشت چند هفته از بازداشت عده اي از شركت كنندگـان  

تن از آنان به داليـل     4در مراسم يادبود مهدي بازرگان، هنوز 
نامعلوم در زندان بسر مي برند و ارگان هاي حكومتي از اعـالم  

در ايـن خصـوص       .  دليل بازداشت اين افراد امتناع مي كننـد 
بهمن ماه از سوي عزت اهللا سحابي و  24اطالعيه اي به تاريخ 

بـا  “ :  ابراهيم يزدي انتشار يافت كه در بخشي از آن تاكيد شده
بـر  )  يادبود درگذشت بازرگـان (وجود آنكه انجام چنين مراسمي 

برگزار كـنـنـدگـان       .  طبق قانون اساسي نيازي به مجوز ندارد
مراتب را كتبا به استانداري، فرمانداري و كالنتري مـنـطـقـه       

متاسفانه مقامات انتظامي و امنيتي با حضور ..  اطالع داده بودند
در برابر حسينيه ارشاد و خيابان هاي اطراف آن از بـرگـزاري       
مراسم جلوگيري و عده اي را هم بازداشت كردنـد، اگـر چـه        
مسئوالن ستاد برگزاري مراسم و خانواده مهندس بازرگان براي 
آزادي بازداشت شدگان اقدام كردند، ما نيز نسبت به بازداشـت  
اين افراد اعتراض كرده و از مقامات قضايي آزادي فـوري و        

نفري كـه تـحـت         4”  . بدون قيد و شرط آن ها را خواستاريم
بازداشت هستند، از فعاالن جنبش دانشجويي دانشگاه اميركبير 

برخورد خشن و حمله ماموران به اين دانشـجـويـان    .  مي باشند
هنگام بازداشت و سپس بي خبري از محل نگهداري آنان تـا    
چند روز متوالي نگراني هاي جدي را نسبت به سالمت آنـهـا     

وكالي مدافع دانشجويان گفته انـد، درحـال       .   سبب شده بود
 209تن قرار بازداشت صادر و به بند امنيتي  4حاضر براي اين 
بازداشت خود سرانه همراه با ضرب و شـتـم   .  منتقل گرديده اند

در جريان يك مراسم ياد بود قانوني، افشاگر ماهيت رژيـم و      
. هراس آن از هر گونه صداي حق طلبانه قلمـداد مـي شـود       

خواست آزادي همه بازداشت شدگان اين مراسم مورد تاييـد و    
پشتيباني همه نيروهاي سياسي ملي و آزاديخواه و هر انسـان    

 !آزاده و شرافتمندي است
 

 سركوب جنبش مردمي به نام 
 مقابله با تهديدات نرم

با شدت يافتن بحران همه جانبه و در آستانـه انـتـخـابـات        
رياست جمهوري دوره دهم، سپاه پاسداران بردامنه فعاليت هاي 

اين فعاليت ها عـرصـه     .  خود به نحو چشم گيري افزوده است
مالي و امنيتي را شامـل  -هاي متنوعي چون سياسي، اقتصادي

مي گردد و در درجه نخست ناظر  بر دخـالـت ايـن ارگـان           
سركوبگر در حيات سياسي و تاثيرگذاري بر روندها و حـوادث    

سپاه پاسداران براي تامين منافع كـالن    !  جاري ميهن ما است
اقتصادي كه بر آن چنگ انداخته، از هيچ كوششي فـرو گـذار     
نيست و اخيرا هم بنا به اظهارات پاسدار جعفري فرمانده كـل    
سپاه ماموريت جديدي تحت عنوان مقابله با تهديدات نـرم از    

در ايـن خصـوص       .  سوي ولي فقيه به آن واگـذار گـرديـده     
بهمن ماه امسال در گزارشي از مـراسـم        1خبرگزاري فارس 

گردهمايي پنج هزار نفر از فرماندهان منتخب واحدها و پايگـاه  
رهبر “: هاي بسيج تهران بزرگ به نقل از پاسدار جفعري نوشت

. انقالب مقابله با تهديدات نرم را به بسـيـج واگـذار كـردنـد         
ماموريت سپاه و بسيج دفاع از انقالب اسالمي و دستاوردهـاي  
آن است، مبناي تغيير شرايط محيطي در ماموريت هاي سـپـاه   
تغيير ماهيت تهديدات دشمن بر ضد جمهوري اسالمي ايـران    

در ناامنـي  ...  است كه ما دائما اين موضوعات را رصد مي كنيم
در تهران اين بسيجـيـان   )  خورشيدي(   80و  79، 78هاي سال 

نبايد بگذاريم تا ديگر چنين صحنه هايـي  .  بودند كه توانستند در مقابل اين ناامني بايستند
وي سپس بـا تـهـديـد         ”  . و چنين گردنه هاي خطيري براي انقالب اسالمي پيش بياييد

در آستانه “: گردان هاي جنبش مردمي، كارگران، زنان، جوانان و دانشجويان ياد آوري كرد
نوع تهـديـدات در دهـه        .  ورود به دهه چهارم بايد ماهيت تهديدات اين دهه را بشناسيم

چهارم انقالب اسالمي تهديدات نرم در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
است، اين نوع تهديدات در گذشته نيز از دغدغه هاي مهم امام بوده است چرا كه ايشـان  
اعتقاد داشتند كه جمهوري اسالمي از تهديدات خارجي و نظامي نمي ترسد، مقـابلـه بـا      

داخلي مهمترين مساله است ) بخوان ايجاد سكوت گورستاني(تهديدات نرم و عمق بخشي 
و اين مسئوليت خطير با تصميم مقام معظم رهبري به سپاه ابالغ شده و سپاه و بسيج بايد 

بنابر .  در مقابل كساني كه مي خواهند به رابطه محكم مردم و رهبري ضربه بزنند بايستند
اين آمادگي امنيتي و مقابله با تهديدات نرم و عمق بخشي داخلي به رده هاي مخـتـلـف    

گشت هاي محلي بسيج در نقاط مختلف فعال بوده و در بـرقـراري       ...  بسيج واگذار شده
 ”.امنيت محله هاي تهران بزرگ نقش اصلي را دارند

به دنبال سخنان فرمانده كل سپاه، فرمانده سپاه تهران حضور سپاه و بسيج در داخـل      
و وظيفه اي سنگين توصيف ”  سرپنجه هاي عملياتي“ شهر و ماموريت هاي امنيتي آن را 

پيش از اين نيز حجت االسالم حسين طائب فرمانده نيروهاي بسيج از سازماندهـي  .   كرد
نيروهاي بسيجي براي فعاليت در شبكه جهاني اينترنت و دنياي مجازي به عنوان بخشـي  

 .از وظايف امنيتي آن پرده برداشت
شبكه مجازي بسـيـج   “ بهمن ماه فرمانده بسيج اعالم كرد،  19به گزارش شهاب نيوز  

. بستر تعامل بسيجيان با يكديگر و سازمان هاي تخصصي و اقشار بسيجي خـواهـد بـود     
جذب و پاسخ و تقـاضـاي   .  بسيجيان مي توانند اقداماتي مثل ايجاد  وبالگ را انجام دهند

ايرانيان خارج از كشور براي حضور در بسيج نيز از ديگر اهداف ايجاد جامـعـه مـجـازي       
بسيج در فضاي حقيقي و فيزيكي موضوعاتي چون سازماندهي، حفـظ و    .  بسيجيان است

 ”...انسجام و انجام ماموريت را پيگيري مي كند و فضاي مجازي در خدمت آن خواهد بود
در كنار فعاليت گسترده سپاه و بسيج در راه اندازي وبالگ و طراحي تارنگاشـت هـاي     
مختلف با عناويني جعلي براي فريب نيروهاي سياسي، نيروهاي انتظامي عمليات برخـورد  

به زعم بسـيـج و نـيـروي         ”  متخلفان“ اين .  با به اصطالح متخلفان اينترنتي را آغاز كرد
انتظامي، روزنامه نگاران، نويسندگان، فعاالن جنبش زنان، جنبش دانشجويي، كارگري و   
عموم استفاده كنندگان شبكه اينترنت خارج از چارچوب فضاي مجازي ايجاده شده رژيـم  

 . هستند
فيلترينگ سايت هاي ممنوعه همراه “ بهمن ماه در گزارشي با عنوان  20روزنامه اعتماد 

از جـملـه     ”  آغاز شد)  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي( با دستگيري متهمان توسط ناجا 
ماه از تصويب اليحه جرم رايانه يي و تشكيل  1در حالي كه كمتر از “ : خاطر نشان ساخت

دادسراي ويژه جرايم رايانه يي و اينترنتي در دادستاني تهران مي گذرد، پليـس امـنـيـت       
دور تازه يي از برخوردها، شناسايي و فيلترينگ سايت هاي ممنوعه را آغـاز و    (!)  اخالقي 

 ” .در اين ميان افرادي را نيز دستگير كرد
عالوه بر اين به گفته قاضي مرتضوي، دو شعبه ويژه جرايم اينترنتي تحت نام مقابله بـا  

انـجـمـن    “ و   ”  اشخـاص “ تهديدات نرم ايجاد شده كه وظايف آنها شناسايي و دستگيري 
تـخـريـب    “ است كه به تخريب مسئوالن جمهوري اسالمي و ارسال پيامك هاي ”  هايي
 . مبادرت مي كنند” آميز

ميليارد ريال بودجه اختصاص يافته كه با  50براي اين نوع فعاليت هاي امنيتي، تاكنون 
. ميليارد ريال افزايش يـابـد   150درخواست فرماندهان سپاه قرار است اين مبلغ به حداقل 

همه اين اقدامات بخشي از برنامه اعمال فشار به گردان هاي مختلف جنبش مـردمـي و     
هدف سپاه پاسداران حفظ وضعيت موجود به منظور تسلـط  .  مهار و خنثي سازي آنها است

فرماندهان ارشد اين ارگان سركوبگر بر شاهرگ اقتصادي كشور و ابقاي دولت مرتجعـان  
در واقع برنامه مقابله با تهديدات نرم بخش جدايي ناپذير سياست سـركـوب     .  حاكم است

اشاره فرماندهان سپاه به دفاع .   جنبش مردمي و ايجاد سكوت گورستاني قلمداد مي گردد
چيزي نيست جز تالش براي مقابله با تغييرات به سود خواسـت و اراده      ”  كيان نظام“  از 

گردنـه  “ مردم كشور و تاثير گذاري بر روند حوادث  كه بار ديگر به قول فرمانده كل سپاه 
 . پيش نيايد 76براي نظام همچون دوم خرداد ” هاي خطير

با نزديك شدن زمان انتخابات بر ميزان فشار تحت نام مقابله با تهديدات نرم متناسـب  
 . با رخ دادهاي داخلي و خارجي افزوده خواهد شد

تشديد فشار به فعاالن سياسي و اجراي حكم شالق براي فعاالن سنديكايي در استـان  
سپاه و بسيج از هم اكنون تمام امكانات خود را .  كردستان از زمره از سلسله اقدامات است

براي حفظ منافع مالي كالن و جايگاه سياسي در حاكميت آماده ساخته و مرحله به مرحله 
امنيتي سپـاه پـاسـداران،      -يگانه راه خنثي سازي اين عمليات سياسي.  به اجرا مي گذارند

مبارزه متحد و سازمان يافته با توسل به همه روزنه ها، امكانات و مانورهاي هوشـيـارانـه    
 ! سياسي است
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مدافع خاتمي اعالم كرده است، نخستين نشانه هاي جدي از برنامه هاي ارتـجـاع بـراي      
جلوگيري از پيدايش يك نامزد واحد، از سوي اصالح طلبان براي شركت در انتخابات آينده 

 . فشار براي نامزد شدن مير حسين موسوي را نيز بايد در چنين چارچوبي ارزيابي كرد. است
محسن آرمين، سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي،در گفتگويي بـا ايـلـنـا، در         

هاي نزديك به صداوسيما مبني بر انشعـاب در جـبـهـه          واكنش به تحليل يكي از رسانه
ايـن  “ :  اصالحات، به خاطر مسووليت غالمحسين كرباسچي در ستاد كروبي، از جمله گفت

هايي كه از پول بيت الـمـال اداره      گونه اخبار را بايد در چارچوب اقدامات جانبدارانه رسانه
طبق “: عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب تصريح كرد ”.شوند، ارزيابي كرد مي

اند كه در انتخابات آينده به طور غير رسمي  ها موظف شده اطالعات واصله ظاهراَ اين رسانه
هاي جريان اصولگرا را    ها و نارسايي از جريان اصولگرا حمايت كنند و در اين ارتباط ضعف

هاي  ها و نارسايي كنند و متقابالَ نيز برخي كاستي پنهان كرده و بر نقاط قوت آنها تاكيد مي
 ”.جزيي در جبهه اصالحات را بزرگنمايي خواهند كرد

نكته ديگري كه توجه به آن از اهميت ويژه اي برخوردار است اين است كه بر اسـاس    
گزارش هاي مختلف نيروهاي انتظامي و سپاه از هم اكنون تداركات گسترده يي را بـراي    

نقش مخرب و عميقاً .  دخالت آشكار در انتخابات و پايمال كردن راي مردم تدارك ديده اند
ضد ملي و ضد مردمي اين نيروها در جابجايي صندوق هاي راي، ريختن آراي تقلبي بـه    
صندوق ها و حمله به صندوق ها براي از بين بردن آراي مردم از جمله برنامه هايي اسـت  

 . كه با گستردگي ويژه اي دوباره در حال تدارك است
روشن است كه نيروهاي ارتجاعي، از ولي فقيه گرفته تا شوراي نگهبان برگمارده آن و   
نيروهاي نظامي و انتظامي زير فرمان او همه امكانات خود را براي برگماري مجدد احمدي 

راه شكست برنامه هاي ارتجاع نه از طريق چند .  نژاد يا فردي مشابه او اعمال خواهند كرد
دستگي نيروهاي سياسي و اجتماعي و چند خطي شدن جبهه نيروهاي اصالح طلب، بلكـه  
از راه فعاليت مشترك همه نيروهايي است كه مترصدند تا از تكرار فاجعه همچون دولـت    

 . احمدي نژاد جلوگيري كنند
نيروهاي مترقي و اكثريت قاطع مردم ما خوب مي دانند كه در شرايط ادامه حاكـمـيـت    
استبدادي واليت مطلقه فقيه، و سركوب خشن و خونين حقوق اكثريت وسيع شهـرونـدان،   
برگزاري انتخابات در ايران همواره روالي غير دموكراتيك و تحميل شده از سوي مرتجعان 
حاكم را داشته و دارد و با انتخابات واقعاً آزاد كه در آن نيروهاي گوناگون سياسـي كشـور     
حق فعاليت و ارائه نامزدهاي مستقل را داشته باشند و مردم نيز بتوانند بـدون هـراس از       

هنر و .  نيروهاي سركوبگر راي خود را به صندوق هاي راي بريزند، فرسنگ ها فاصله دارد
وظيفه نيروهاي سياسي مترقي و آزادي خواه در چنين شرايطي راه يابي براي تـحـمـيـل       
آنچنان شرايطي است كه مردم بتوانند با وجود همه اين محدوديت ها، همچون دوم خرداد 

،  به نامزدي مدافع اصالحات راي دهند، برنامه هاي ارتجاع و نيروهاي ذوب شـده در    76
شـركـت   .  واليت را با شكست رو به رو كنند و مسير كنوني تحوالت كشور را تغيير دهنـد 

فعال و منسجم همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه و تالش واحد نيروهاي اجتمـاعـي، از     
جمله كارگران و زحمتكشان، جنبش دانشجويي و  زنان مبارز و آزادي خواه كشور در ايـن  

تجربه روند انتخابات گذشته و برگماري احمدي نژاد با بي عـمـلـي و      .  زمينه حياتي است
گسست بخش هايي از نيروهاي اجتماعي و بي سياستي و انشعابات گوناگون در جـبـهـه      

 .  اصالحات و همچنين در طيف وسيع نيروهاي اپوزيسيون ميسر گرديد
حركت به سمت تحريم انتخابات، بدون تالش براي مقابله با برنامه ها و تـرفـنـدهـاي      
مرتجعان حاكم و ايجاد جنبشي سراسري براي تشديد مبارزه سياسي و افشاگرانه بر ضـد    
رژيم و همچنين تحميل آنچنان شرايطي كه حضور نامزدهاي اصالح طلب و دگرانـديـش   
در رقابت هاي انتخاباتي امكان پذير باشد، بي شك تنها به سود نيروهاي ارتجاعي تـمـام   

عدم شركت در انتخابات در آن صورت قابل توجيه است كه هيـچ روزنـه اي       .  خواهد شد
براي شكست برنامه هاي ارتجاع و برگماري مزدوراني همچمون احمدي نژاد براي جنبش 

 .باز نمانده باشد
حزب توده ايران اعتقاد دارد كه بايد با اتحاد عمل و بسيج نيروهاي اجتـمـاعـي حـول       
شعارهاي مشخص، و از جمله مخالفت با حضور و دخالت نظاميان و نيروهاي انتظامي در   
انتخابات، توافق بر سر نامزد يگانه يي از جبهه نيروهاي اصالح طلب،  كه با درس گيـري  
از تجريبات هشت ساله دوره اصالحات و همچنين تجربه چهار سال عملكرد فاجعـه بـار     
دولت احمدي نژاد، تحقق خواست هاي مردم در زمينه تحقق عدالت اجتماعي و مقابله بـا  
محروميت و فقر و همچنين تحقق آزادي و احترام به حقوق شهروندان را در صدر برنـامـه   
هاي انتخاباتي خود قرار دهد، مي توان بخش هايي از خواست هاي جنبش مردمي را بـه    

نبايد به ارتجاع اجازه داد تا با اتكا به چند دستگي نيـروهـاي   .  مرتجعان حاكم تحميل كرد
مترقي و مدافع اصالحات تجربه تلخ انتخابات رياست جمهوري گذشته و مجلس اخيـر را    

 .تكرار كند
     

 ...ادامه برنامه و ترفند هاي ارتجاع 

مبني براينكه با تالش شبانه روزي از تعداد فقرا كـاسـتـه    
سـال     2شده، كذب محض بوده و درست برعكس، طي   

گذشته آمار فقرا در كشور رشد جدي و نگران كننده پـيـدا   
كرده است، عالوه برهمه اينها گزارشات و پژوهش هـاي    
كارشناسان مستقل ابعاد وحشتناك فقر را به خوبي نمايان 

بهـمـن مـاه امسـال در            23روزنامه سرمايه .   مي سازد
ضـمـن   ”  چالش تعيين خط فقر در ايـران “ گزارشي با نام، 

مردود دانستن ادعاي كاهش جمعيت فقرا در كشور خاطـر  
محورهاي اساسي عدم وجود فقر، تغذيـه  “ : نشان مي سازد

مطلوب، پوشاك، درمان و  بهداشت، آموزش و مسكن مي 
باشند، متاسفانه از تغذيه مطلوب تاكنون وزارت بهـداشـت   
گزارشي ارايه نكرده است، اما شاخص هاي رشد قـيـمـت    
مواد غذايي خصوصا مواد پروتئيني و برنج به عنوان غذاي 
سنتي در ايران و ميوه جات در مقايسه با دستمزد كارگران 
و قشرهاي متوسط نشان مي دهد، در رفتار غذايي آنـهـا     
دفعات و كيفيت مصرف پروتئين كاهش يافته اسـت كـه     
پيامدهاي منفي آن سوء تغذيه خصوصا بـراي كـودكـان،      

 12زنان و زنان بارداراست، بنابه اظهار مسئوالن بيش از   
آن .   ميليون ايراني از پوشش تامين اجتماعي محروم انـد   

) Pilot( بخش از بيمه شدگان نيز زماني طرح خودكفايي 
بيمارستان هاي دولتي را تجربه كرده اند، پرداخت هزينـه  
هاي درماني بخشي از درآمد حقوق بگيران را بليعده و مي 

ميليون نفر حاشيه نشيـن مـحـروم از         3/   5حدود ...  بلعد
تامين اجتماعي در اطراف شهرها ساكن هستند و بـا مـد     

ميليون زن سرپرست خـانـوار و خـود           1/   5نظر گرفتن 
مي توان به عمق فاجعه فقر پي برد چرا كـه    ...  سرپرست

 ”.ريشه فقر فرهنگي عمدتا فقر اقتصادي است
به تمام اين مسايل بايد برنامه هاي در دسـت اجـراي     
رژيم واليت فقيه و مهم تر از همه برنامه تحول اقتصادي 

خبرگزاري ايلنـا  .  و اليحه هدفمند سازي يارانه ها را افزود
بهمن ماه مصاحبه با معاون اقتصادي بانك مركزي را  19

در اين مصاحبه اين مقـام ارشـد بـانـك         .  منتشر ساخت
 29/   5)  1387( تورم مهر مـاه      “ :  مركزي اعالم مي دارد

 26/ 4درصد بود كه در حال حاضر با سه درصد كاهش به 
طرح تحول اقتصادي يك جهش قيمت بـه    .  درصد رسيد

جهش يعني وقتي طرح تحول اجرايي .  دنبال خواهد داشت
شود، به دليل تغيير در قيمت حامل هاي انرژي شـاخـص   

قلم كااليي كه ما در تورم محاسبه مي كنيـم   359كل در
و  250است مي شود  190باال مي رود و مثال اگر شاخص 

يا غيره، همه چيز بستگي به اين دارد كه بعدها براي ايـن  
جهش چه اتفاقي بيفتد، اگر جهش اتفاق افتاده و رشد كرد 
تورم باال مي رود، اما اگر جهش اتفاق افتاد و ثبات داشت، 
آرام آرام تورم كاهش مي يابد، به هر حال با اجراي طـرح  

 ”.ما در انتظار جهش هستيم
با جهشي كه معاون بانك مركزي توضيح مـي دهـد،       
قطعا بسياري از مزدبگيران كشور قادر به تامين حـداقـل     
مايحتاج نخواهند بود و آيا اين امر يا دقيق تر گفته باشيـم  
اجراي طرح تحول اقتصادي به معناي رشد و گسترش فقر 

به ويژه آنكه هيچ چتر حمايتي در بـرنـامـه      !  نخواهد بود؟
تحول اقتصادي براي حقوق بگيران در نظر گرفته نشـده    

پديده فقر و رشد فزاينده آن رابطه تنگاتنگ با سمت ! است
كاهـش  .  اجتماعي رژيم واليت فقيه دارد-گيري اقتصادي

نابرابري و برقراري عدالت اجتماعي با شعار و تبليغات بـي  
تجربه دولت ارتجاع حاكم مـويـد   .  پايه امكان پذير نيست 

 !اين ادعا است

 ...ادامه رشد فزاينده فقر 
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هاي جنگي اسرائيل بر ضد مردم فلسـطـيـن هـم        شما در طرد سياست
 اند؟ عقيده

حزب ما حزبي طبقاتي اسـت  . كند بودن نمي” عرب“يا ” يهودي“حزب ما ادعاي . : ن.م
هـا و مـبـارزان         ما روابط نزديكي با تمام سازمان.  شود و تمايز قومي يا مذهبي قائل نمي

. دوست در اروپا، آمريكاي التين، آمريكاي شمالي، و استراليا داريـم  يهودي مترقي و صلح
رهبري اسرائيل سعي دارد كه جوامع يهودي در نقاط مختلف دنيا را تشويق به پذيرش و   

هـا و       هاي بزرگي از يهوديان، سازمان هواداري از مواضع استعماري آنها كند، ولي بخش
همچنين يهوديان منفردي وجود دارند كه با اين مواضع مخالفند، و حتي بـر ضـد ايـن        

همه يهوديان صهيونيست نيستند، نه در نقاط ديـگـر     .  كنند سياست استعماري مبارزه مي
 .جهان و نه حتي در داخل اسرائيل

روابط شما با احزاب كمونيست در فلسطين، سوريه، عراق، مصر، .:  ك. ج
 لبنان و اردن چگونه است؟

هاي متناوبي با احزاب كمونيست و كارگري در    حزب ما روابط نزديك و تماس:  .  ن. م
هاي فلسطيني، كه از آغاز اشغـال نـظـامـي        خاورميانه دارد، و در درجه اول با كمونيست

با آنها همكاري نزديكي داشته ايم، از هـر نـوع        1967فلسطين توسط اسرائيل در سال 
فراموش نكنيد كه حمايت از مبارزه خلق فلسطين .  حمايت مادي گرفته تا حمايت سياسي

مـا  .  هاي اسرائيل اسـت  براي دستيابي به خودمختاري، وظيفه انترناسيوناليستي كمونيست
هـاي     كنيم؛ سال گذشته با كمونيست همچنين روابط خود را با حزب توده ايران حفظ مي

بيانيه مشتركي منتشر كرديـم و هشـدار       )  حزب توده ايران( اياالت متحد آمريكا و ايران 
.  اي خواهد بود در منطقـه بـا عـواقـبـي بـس وخـيـم                 داديم كه حمله به ايران فاجعه

 .آيند هاي خاورميانه حداقل يك بار در سال گرد هم مي كمونيست
 
مقاصد پنهاني حكومت اسرائيل در پشت حمله به نوار غزه چـه    .:  ك. ج

بود، و اين نمايش قدرت چه ارتباطي با انتخابات سراسري اسرائيل در ماه 
 فوريه دارد؟

حكومت اسرائيل سعي كرد كه ضربه بزرگي به حماس بزند، ولي كاري كه كرد . : ن.م
هدف روشـن    .  ها در نوار غزه، و به خصوص غير نظاميان بود قرباني كردن تمام فلسطيني

هاي اصلي فلسطيني، به منظور عـقـب      تالش براي تعميق تفرقه كنوني بين جناح:  است
در احزاب حاكم كاديما و   .  كه بسيار مايه تأسف است  –انداختن ايجاد يك كشور مستقل 

تواند فوايد سـيـاسـي در       حزب كارگر كساني هستند كه اعتقاد دارند جنگ استعماري مي
ولي تنها نيروهاي ذينفع در اين جـنـگ، احـزاب      .  انتخابات پيش رو براي آنها به بار آورد

 .نژادپرست و راست افراطي بودند
 
 نكات مهم برنامه شما براي انتخابات كدامند؟.: ك.ج
، موقعي كـه مـا پـويـش         2008ها در نوامبر  بعد از خاتمه انتخابات شهرداري:  .  ن. م

بـر خـالف     “ اي ارائه دهيم كـه     انتخابات پارلماني خود را آغاز كرديم، فكر كرديم برنامه
سازي، بر ضـد     داري، بر ضد اشغال نظامي، بر ضد خصوصي بر ضد سرمايه:  باشد”  جريان
سازي، و بر ضد نژادپرستي، و حامي حقوق كارگران مرد و زن، حامي حقوق بـرابـر    جهاني

براي شهروندان عرب اسرائيل، حامي يك محيط زيست سالم، و حامي حقوق مـردان و      
نـام  ”  دستور كار تازه سوسياليستي بـراي اسـرائـيـل      “ ما اين برنامه را .  گرا جنس زنان هم
ولي در پي جنگ جنايتكارانه و عواقب هولناك آن در ژانويه گذشته، ما مجـبـور   .  گذاشتيم

و   -كه قابل توجه است   -شديم آن برنامه را متوقف كنيم و تمام امكانات انساني خود را 
در راه مبارزه بر ضد جنگ و عواقب داخلي   -كه ناچيز است   -تمام امكانات مادي خود را 

به هر حال، ما به صـراحـت اعـالم      .  آن، به خصوص نژادپرستي و فاشيسم، به كار گيريم
داري است كه اشغال نظامي، سركوب، و نژادپرستي را بـه وجـود      كنيم كه اين سرمايه مي
داري، كه اثر وخيمي روي كارگران اسرائيلـي    المللي سرمايه با توجه به بحران بين.  آورد مي

هاي  سقوط آن به علت بحران.  دارد، دولت منتخب بعدي مدت زيادي دوام نخواهد داشت
داري،    بحران اشغال، بحران سرمايـه :  متعددي خواهد بود كه اسرائيل را در بر گرفته است

شان، و بحران ايدئولوژيـكـي    هاي ها و حق و حساب بحران رهبري سياسي به بركت رشوه
هر يك از اين موارد، دور جديدي از مبارزات اجتـمـاعـي و طـبـقـاتـي و              .  صهيونيسم

بسياري از جوانان متوجه . هاي جديدي در برابر اشغال نظامي را در پي خواهد آورد مقاومت
ها، آن هـم   كنند كه ما در رويارويي با بحران شوند و درك مي حزب كمونيست اسرائيل مي

. اي واقعي هستيـم  گذاريم و گزينه هاي متعدد، مسير جديدي را پيش پاي مردم مي بحران
اي    ما خيلي نگران حال هستيم، ولي در تعهد خود به آينده عزم راسخي داريم، كه آينـده 

 .همراه با صلح و عدالت اجتماعي خواهد بود
 

 ...ادامه مصاحبه  با رفيق محمد نفاع 

جبهه دموكراتيك براي رهايي فـلـسـطـيـن، و حـزب مـردم              
نشيني اسـرائـيـل،       مجدداً روز بعد از عقب.  فلسطين)  كمونيست( 

 .مذاكراتي با آنها داشتيم
توانيد بـراي   شما اين واقعيت را چگونه مي. :  ك. ج

جمعيت اسرائيـل از     70% ها توضيح دهيد كه  خارجي
كنند، يـا   حمله نظامي اسرائيل به نوار غزه حمايت مي

پندارند، آن هم تـجـاوزي كـه       آن را توجيه شده مي
نفر فلسطيني شد،  1300موجب كشته شدن بيش از 

%هاي حقوق بشر    كه طبق گزارش برخي از سازمان
 آنها غيرنظامي بودند؟ 90
متأسفانه بخش بزرگي از جمعيت اسرائيـل تـوسـط      :   .  ن. م

كننده رسمي كه جنگ استعماري در نوار غـزه را       تبليغات گمراه
سانسور و خـود    .  تشريح كردند، اغفال شدند”  اقدام تدافعي“ يك 

. هاي محلي نيز به ايـن رونـد كـمـك كـرد            سانسوري رسانه
هاي وحشتناكي را كه  تماشاگران تلويزيون در اسرائيل آن صحنه

ديدند، روي صـفـحـات         هر شب مردم در مادريد يا بارسلونا مي
به عالوه، سياست ماجـراجـويـانـه و       .  ديديند تلويزيون خود نمي

تحريك مداوم حماس نيز كمك كرد كه جمعيت غيرنظامي غالباً 
هاي پرتاب شده از نـوار     فقير جنوب اسرائيل به قربانيان موشك

ايم كه از مـبـارزه بـرضـد        ما بارها اعالم كرده.  غزه تبديل شوند
 -اي مردم فلسـطـيـن       از مبارزه سياسي و توده  -اشغال نظامي 

كنيم؛ ولي ما حمله به جمعيت غير نظامي در هـر دو     حمايت مي
ايـم     ما بارها و بارها تصريح كرده.  كنيم سوي مرز را محكوم مي

كه هيچ راه حل نظامي براي مسئله فلسطين وجود ندارد؛ تنها راه 
حل، پايان دادن به اشغال نظامي و ايجاد يك كشور فلسطيـنـي   

ما اين موضع را پيش از حمله، در جريان حمله، و پـس از    . است
 .ايم حمله جنايتكارانه اسرائيل در ژانويه اعالم كرده

 
، سعي كردند با گذاشتن بمب 2003در سال .: ك.ج

زير ماشين دبير كل پيشين حزب كمونيست اسرائيل، 
عصام مخول، او را ترور كنند، ولـي او بـه طـور            

چـرا  .  آسايي از آن حادثه جان سالم به در برد معجزه
خواستند او را بكشند؟ زندگي كـردن در كشـور        مي

هـاي     سـيـاسـت   ”  دشـمـنـان   “ اسرائيل به عنوان   
 صهيونيستي چگونه است؟

اين امري پوشيده نيست كه فضاي دموكراتـيـك در     :  .  ن. م
هاي راست افـراطـي تـهـديـد         اسرائيل توسط دولت و نيز گروه

شوند، ولي هـمـه    معرفي مي”  خارج از كنترل“ شود، كه رسماً  مي
هاي  در تظاهرات هفته.  گردانند دانند كه چه كساني آنها را مي مي

نفر تظاهر كننده دستگير شدند، و بعضـي از     700اخير، بيشتر از 
. آنها هنوز تا رسيدن وقت دادگاه بايد در بازداشتگاه به سر بـرنـد  

هاي ما حمله كردند  هاي افراطي دست راستي به گردهمايي گروه
و صدماتي وارد آوردند، و اين در حالي بود كه مأموران پـلـيـس      

تحت هدايت حـزب    .  ” آوردند به روي خود نمي“ حاضر در محل 
به رهـبـري     ”  ) اسرائيل خانه ماست( اسرائيل بيـتـنا “ شوونيستي 

ليبِرمن نژادپرست، اين جنگ يك كارزار حقيقتـاً  ”  ايوِت“ اويگدور 
به عـبـارت   .  نژادپرستانه بر ضد جمعيت عرب به راه انداخته است

ديگر، اين خطر واقعي وجود دارد كه جامعه اسرائيل بـه سـوي       
فاشيستي شدن در حركت است، كه اولين قربانيان آن اقليت ملي 

 .هاي پيگير چپ خواهند بود فلسطيني و بخش-عرب
 
هاي يهودي كه در خارج از    آيا با كمونيست.:  ك. ج 

كنند هم تماس داريد؟ و آيا آنها با  اسرائيل زندگي مي



است و از حق خلق فلسطين براي خود مختاري حـمـايـت كـرده       
ها براي داشتن يك كشـور   است؛ به عبارت ديگر، از حق فلسطيني

هاي اشغال شده توسط اسرائيل در مـاه     آزاد و مستقل در سرزمين
مـا  .  ، با اورشليم شرقي به عنوان پايـتـخـت آن     1967ژوئن سال 

نشـيـن در        هـاي يـهـودي        همچنين خواستار برچيدن شـهـرك  
هاي اشغالي و حلّ مسئله آوارگان و پناهندگان فلسطينـي   سرزمين

 .هاي سازمان ملل متحد هستيم بر اساس قطعنامه
و نظرتان در مورد وضعيت كنوني كرانه غربي .:  ك. ج 
 چيست؟” ديوار ننگ“و 

اسرائيل بايد به خطوط آتش بس قبل از جنـگ ژوئـن     . :  ن. م
نشيني كند و ديوار را، كه ما به عبري و عربـي آن را       عقب 1967

 .ناميم، برچيند مي” ديوار آپارتايد“
شما مبارزه خود بر ضد يورش اسرائيـل بـه     . :  ك. ج

مردم فلسطين را، و در اين مورد خاص در نوار غـزه،    
هاي اجتماعي، ضد جنگ، و جـنـبـش     چگونه با جنبش

 كنيد؟ دانشجويي هماهنگ مي
هـاي     ترين ائـتـالف     كنيم گسترده نخست ما سعي مي:  .  ن. م

هـا     ممكن را به وجود بياوريم، چرا كه آشكار است كه كمونيسـت 
دوم اين كه ما سـعـي   .  تنها مخالفان اشغال توسط اسرائيل نيستند

كنيم تظاهرات خياباني را با باال بردن آگـاهـي سـيـاسـي و             مي
هـاي   ، يعني فرستادن لباس، غذا، و ديگر كمك” عملي“ همبستگي 

نـفـر در        700اين واقعيت كه بيشتر از     . انساني، هماهنگ كنيم
اند، از ناصريه و حيفا در شمال گرفـتـه تـا       تظاهرات دستگير شده

دهد كه به علت ميزان كشتار و  بئرشبع در صحراي نگب، نشان مي
و باالخره اين كـه  .  اند فاجعه، بسياري از مردم به مبارزه روي آورده

مـا بـه     .  كنيم ما در هماهنگي با نيروهاي چپ فلسطيني عمل مي
كنيم،  هاي فلسطين تماس داريم و كار مي طور سنّتي، با كمونيست

ولي در روز قبل از حمله، با آگاهي بـه ايـن كـه آغـاز حـملـه               
مان به يكديگر، در شـهـر      الوقوع بود، براي پيوستن نيروهاي قريب
اهللا نشستي داشتيم با رهبران جبهه خلق براي رهايي فلسطين،  رام

1387اسفند ماه   12شنبه  دو   8   811شمارة   

 :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. . . . 811811811811    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     شمارة فاكس و تلفن
 پيام گير ما

004930 
3241627 

 )Gema Delgado(و جِما دلگادو ) Efraim Davidi(افراييم داويدي : نوشته
 

يـا     Hadash(   هداشو جبهه انتخاباتي آن )  CPI( حزب كمونيست اسرائيل 
 Democratic Front for Peace -جبهه دموكراتيك براي صلح و برابري 

and Equality  (    تنها نيروهاي سياسي در اسرائيل بودند كه با ارتكاب قتل عـام
مـاه  ( ، نيروهاي مسلّح اسرائيل، در نوار غزه در دي مـاه        ) Tzahal( زهالتوسط 
وسعت اين اعـتـراض در       ”  هاي عمده رسانه“ با كمال تأسف، .  ، مقابله كردند) ژانويه

مقياس عظيم بسيـج  .  اند داخل كشور اسرائيل بر ضد جنگ را به درستي بازگو نكرده
اي در آن سه هفته، در تـظـاهـرات     وقفه در سراسر اين كشور خاورميانه اعتراضي بي

نفري در شهر سخنين كه يك هفته بعد از آغـاز آن تـهـاجـم              130/000عظيم 
فلسطيني در اسرائـيـل   -جمعيت عرب”  كميته نمايندگي عالي“ جنايتكارانه، به ابتكار 

برگزار گرديد، و نيز در تظاهراتي به نمايش گذاشته شد كه روزي ديگر، در شهر تـل  
هاي سرخ با خود  نفر برگزار گرديد، كه بسياري از آنها پرچم 20/000آويو، با شركت 

 .كردند حمل مي
” موندو اوبـررو   “ هاي اسرائيلي، نشريه  براي آشنا كردن مردم با مواضع كمونيست

اي    اي داشت با دبير كلّ حزب كمونيست اسرائيل، محمد نفاع، كه نويسنـده  مصاحبه
به لطف و همت افراييم داويـدي، ايـن       .  ” بيت جن“نشين  است اهل دهكده دروزي

. مصاحبه در آخرين روز ژانويه در يكي از مراكز حزب در شهر حيفا برگـزار گـرديـد     
. گـيـرد   امسال حزب كمونيست اسرائيل نودمين سالگرد بنيادگذاري خود را جشن مي

هاي سياسي اي است كه تبارشان به حزب كمـونـيـسـت      اين حزب يكي از سازمان
گردد؛ دو سازمان ديگر، يـكـي حـزب مـردم            باز مي 1940فلسطين در اواخر دهه 

حزب كمونيسـت اسـرائـيـل يـك          .  فلسطين و ديگري حزب كمونيست اردن است
، و چنديـن  ) پارلمان اسرائيل( فراكسيون پارلماني متشكل از چهار نماينده در كنيست 

سال  32اسرائيل، شهر ناصريه، كه در ” پايتخت عربي“شهردار دارد، از جمله شهردار 
حزب همچنين حضور .  گذشته حزب كمونيست شهرداري آن را در دست داشته است

در انتـخـابـات اخـيـر        .  هاي صنفي دارد قابل توجهي در ميان دانشجويان و اتحاديه
ها در ماه نوامبر گذشته، از جمله در شهر تل آويو، در مقابل شهردار وابسته  شهرداري

آرا  36% كمونيست توانست  داو خنينآرا را به دست آورد،  51% به حزب كارگر كه 
لنينيـسـت،     -حزب كمونيست اسرائيل، حزب ماركسيست .  را به خود اختصاص دهد

تنها حزبي در اسرائيل است كه در آن اعضاي يهودي و عرب از موقعيت يكـسـانـي    
اين حزب تنها روزنامه كمونيستي به زبان عربي را در خاورميانه به نـام    .  برخوردارند
مـنـتـشـر     )  مسير(   زو هادرخ، و يك نشريه هفتگي به زبان يهودي به نام االتحاد

 .كند مي
 
از بيست و هشتم دسامبر، حزب كمونيست اسرائيل در :  ” جهان كار“ 

نقاط مختلف كشور تظاهراتي بر ضد تجاوز نظامي اسرائيل بـه نـوار     
موضع حزب كمونيست اسرائيل در ارتباط بـا  .  غزه برگزار كرده است

 فلسطين چيست؟ -مناقشه اسرائيل 
دفاع كرده ”  دو كشور براي دو خلق“ ، حزب ما از موضع 1947از سال :  محمد نفاع

 مصاحبه با رفيق محمد نفاع، دبير كل حزب كمونيست اسرائيل

حمايت از مبارزه خلق فلسطين براي دست يابي  به 
 ! خود مختاري وظيفه كمونيست هاي اسرائيلي است
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