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 4ص ”                                               خانواده
دولت احمدي نژاد، پرونده  هسته اي و 

 9ص ”            جنگ، جنگ تا پيروزي“شعار 

خامنه اي، حركت هاي 
خودسرانه، سياست 
 سركوب خونين

تشديد فشارهاي اقتصادي اجتماعي بر كارگران و 
زحمتكشان  و ضرورت پيوند نزديك تر مبارزه كارگران با 

 جنبش ضد استبدادي

بحران همه جانبه اي كه ميهن ما را پس     
از كودتاي انتخاباتي فرا گرفته، به مـرحلـه اي     

دولت برآمده از كودتا بـا    .  حساس رسيده است
هدايت مستقيم ولي فقيه، با اعمال خشونـت و    
وحشي گري توصيف ناپذير و انجام مانورهـاي  
گوناگون درصدد مهار و سـركـوب جـنـبـش          
اعتراضي است و تالش دارد بـا تـوسـل بـه           
سركوب و حذف نيروها و جناح هاي منتقـد و    
. مخالف كودتا، موقعيت خود را تحكيم بخـشـد  
اين برنامه تاكنون درپرتو مبارزه دليرانه توده ها 

 . ناكام مانده است
بركسي پوشيده نيست كه دولت نامشروع     

كودتا درخدمت به منافع كالن سرمـايـه داري     
خصوصا اليه هاي انگلي و غيرمولد و ارگـان      

امنيتي و انتظامي، اقتصاد مـلـي،     -هاي نظامي
بخش توليد و به همراه آن منافع وسيع تـريـن   
طبقات و قشر هاي اجتماعي را ناديده و پايمال 

حقوق و منافع طبقه كـارگـر بـه      .  ساخته است
شكل گسترده يي مورد تعرض و دستبرد قـرار    
گرفته، و عالوه برآن، برنامه هاي دولـت ضـد     
مردمي احمدي نژاد درعرصه هاي مـخـتـلـف     

اقتصادي و اجتماعي تا به امروز اثرات -سياسي
و نتايج فاجعه باري براي زحمتكشان بـه بـار       

چندي پيش رسانه هاي همگـانـي   .  آورده است

اعالم داشتند كه، در چهار سال گذشته تـعـداد     
يعني يكـي از    -عسلويه-شاغالن پارس جنوبي

 8هزار نفر به  60مراكز صنعتي  مهم كشور، از 
دي    9ايلنـا،    .  هزار نفر كاهش پيدا كرده است

سـال قـبـل       4در“ :  ماه، دراين باره گزارش داد
هزار كارگر درعسلويه كار مي كردند  60بيش از 

پارس (هزار نفر كارگر درعسلويه  8امروزه حدود 
كار مي كنند كه اين امر نشان دهـنـده   )  جنوبي

تعطيلي واحدها و بحران صنايع در اين بـخـش   
هنگامي كه محمد ...  عظيم صنعتي كشور است 

جهرمي، وزيركار دولت اول احـمـدي نـژاد،          
عسلويه را منطقه آزاد تجاري اعالم كرد تا ايـن  
منطقه شامل قانون كار نشود، ده ها هزار كارگر 
اين منطقه كه تابع قانون كار و تامين اجتماعي 
بودند به يك باره تابع قانون آنچه كارفرما مـي  

آقايان مي گفتند كه محروم كردن . خواهد شدند
كارگران از قوانين حمايتي، سبب تامين امنيـت  
سرمايه شده و كارفرما راغب به استخدام كارگر 

 52مي شود، ولي با وجود حذف قوانين، امروزه 
چـهـار   ( درگذشته، ...  هزار كارگر اخراج شده اند 

نه تنها اين منطقه بازار خوبي بـراي  )  سال پيش
كارگران استان هـاي    ( نيروهاي بومي و محلي 

بود، بلكه كارگران سراسركشور و )  جنوبي كشور

گزارشي از گردهمايي 
 مادران عزادار 

هفته گذشته علي خامنه اي، ولي فـقـيـه    
رژيم سخناني ايراد كرد كه تامل بر روي آن 
با توجه به تحوالت سرنوشت ساز و بغـرنـج   

 .ميهنمان الزم به نظر مي رسد
علي خامنه اي در اين سخنراني با اينكـه  
به موارد متعددي اشاره كرد كه بخش هايي 
از آن به نظر مي رسيد خطاب به نيروهايـي  
است كه براي گسترش سركوب خونين بـا    

 .بي تابي لحظه شماري مي كنند
خامنه اي در اظهاراتي كه بظاهر خـطـاب   

، ايراد كرد اما در واقـع    ” جوانان انقالبي“ به 
امرجهت آن متوجه   سركوب گران، اوباشان 
و جنايتكاران شناخته شده بود، ضمن دعوت 
آنها به آرامش و صبر در قسمتي از سخنانش 

گاهي از بنده گله مي كنند كه چـرا    “ :  گفت

بيست و شش دي مـاه بـراي مـادران        
يادآور روزي است كه محمـد رضـا شـاه        
ديكتاتوررا فراري دادند و سرمست از ايـن    
پيروزي با آرزوي عدالت و برابري و آزادي 
، جواناني با ايمان و آزاديـخـواه پـرورش      
دادند  غافل از اينكه دشمنان آزادي آنان را 
بد تر از دوران گذشته به خـاك و خـون       
خواهند كشيد و اكنون هر روز بـه عـزاي     
جواني مي نشينند و با اشك و سـكـوت       
خواسته هاي بر حق خود را تكرار مي كنند 

 7و  6حمايت بين المللي كمونيست ها از جنبش مردم ايران                 در صفحات 

 به مناسبت دوم بهمن، سالروز بر پايي حكومت ملي و خودمختار كردستان، 
 3در صفحه !    مبارزه براي لغو ستم ملي جزء جدايي ناپذير جنبش ضد استبدادي است
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 تهديد، ارعاب و سركوب، 
چه كساني بايد مورد تعقيب 

 !قضايي قرار بگيرند؟

درست همانند پرونده 
كهريزك ، فرماندهي 
نيروي انـتـظـامـي       
جمهوري اسـالمـي     
دراطالعيه اي مدعي 
شــد در مــحــدوده     
ميدان ولي عصر بـه  
هيـچ وجـه بـراثـر         
تصادف مـرگـي رخ     

نـيـروي   .  نداده است
انتظامي درواكنش به 
پخش فـيـلـم ايـن       

با احتمال جعلي بودن فيلم مذكور كه روش هـاي    “ :  جنايت نيز با اصرار اعالم كرد
 ” .جاري رسانه هاي بيگانه و ضد انقالب است، موضوع دردست بررسي قرار دارد

درخصوص پرونده جنايات اخير، گزارش هيئت ويژه مجلس كه مامور بررسـي      
حوادث پس از انتخابات و تحقيق پيرامون وقايع بازداشتگاه كهـريـزك شـده بـود         

وابسته به ”  الف“ دراين رابطه تارنگاشت .  تكميل و دراختيار هيئت رييسه قرار گرفت
دي ماه، ضمن انتشار خبر تكميل گزارش مـجـلـس از       16احمد توكلي، چهارشنبه 

در جـنـايـت كـهـريـزك         .  سعيد مرتضوي به عنوان متهم اصلي اين پرونده نام برد
مرتضوي تنها نبود، حسين تائب فرمانده وقت بسيج، پاسدار احمدي مقدم، پـاسـدار     
رادان، پاسدار ذوالقدر و پاسدار همداني از زمره متهمان اصلي هستند كه هـمـگـي      

به هر روي، . اقدامات خود را به دستور مقامات باال و از جمله ولي فقيه انجام داده اند
پرونده كهريزك با امكان قرباني ساختن مهره هايي چون مرتضوي در درگيري هاي 
جناحي و براي تطهير دستگاه قضايي و شخص ولي فقيه در افكار عمـومـي مـردم      

اصوال اراده اي براي رسيدگي بي طرفانه، عادالنه و روشـن  .  ايران بسته نخواهد شد
جنايات اخير وجود ندارد و دستگاه قضايي كه بايد با استقالل كامل درايـن گـونـه      
موارد حامي حقوق مردم و اجراي قانون باشد، خود زائده اي از ماشين سركوب است 
و رييس آن برخالف اصل بديهي برابري همه دربرابر قانون و  برائت تا اثبات جـرم  
پيش از تشكيل دادگاه  و دادرسي هاي متداول حكم به مـجـرم بـودن مـردم و           

بـه عـالوه،     .  شخصيت هايي چون ميرحسين موسوي و مهدي كروبي داده اسـت   
كودتاچيان تحت رهبري ولي فقيه و با دستور مستقيم او كماكان به تهديد توده هاي 
حق طلب مي پردازند و تالش دارند با ايجاد فضاي پليسي و به خشونت كشـانـدن     

هشدار پاسدار محمد نجار، وزيركشور دولـت    .  جامعه، سكوت گورستاني برقرار كنند
وزير كشور در مصاحبه با سيماي جمهوري اسـالمـي   .  كودتا، گواه اين واقعيت است

اگر كسي درتجمعات ظاهر شود و با اغتشاشگران همـراهـي كـنـد،       “ :  يادآور گرديد
اين گونه افراد با توجه به نظر فـقـهـي      .  پليس با قاطعيت با وي برخورد خواهد كرد

علما و مسئوالن قضايي كه درچند روز گذشته اعالم كردند، حكم معانـد و اقـدام       
كننده عليه امنيت كشور را دارند و محارب هستند و تكليف محارب هم كامال روشن 

 ”.است
پيش از اين هشدار تهديد آميز پاسدار نجار، نمايندگان وابسته به جناح احمدي     

نژاد، درطيف ارتجاع حاكم در صحن علني مجلس خواستار محاكمـه و مـجـازات        
غالمحسيـن اژه اي، دادسـتـان كـل             .  ميرحسين موسوي و مهدي كروبي شدند

جمهوري اسالمي، نيز با حضور درمجلس اعالم كرد كه، تعقيب قضايي دو نـامـزد     
 . معترض انتخابات رياست جمهوري در دست بررسي است

به اين اقدامات بايددستگيري هاي گسترده درسراسر كشور و تهيه ليست چند     
صد نفره براي بازداشت مبارزان سياسي، فعاالن صنفي، حقوق بشر و روزنامه نگاران 
توسط سپاه و وزارت اطالعات را افزود تا به ژرفاي بي قانوني و سياست هدفـمـنـد    

درچنين وضعيتي پر واضح است كه عامالن و آمران اصـلـي   .  سركوب خشن پي برد
جنايات هولناك از هرگونه مواخذه و تعقيب قضايي در امان هستند و مردم بي دفـاع  
و شخصيت هاي مخالف كودتاي انتخاباتي و اصوال هر انسان آزاده و شرافتمـنـدي   

 . تحت ارعاب، اعمال فشار و سركوب قرار دارد
برخالف ميل و اراده كودتاچيان و مسئوالن ارشد دستگاه قضـايـي، يـعـنـي            

عناصري مانند الريجاني، اژه اي، رئيسي و رازيني، مردم دلير ميهن مـا خـواسـتـار       
آنهايي بـايـد   .  معرفي و مجازات آمران و عامالن اصلي و واقعي جنايات اخير هستند

مورد تعقيب قضايي قرار بگيرند كه با كودتاي انتخاباتي، سركوب و كشتار و نـقـض   
حقوق مردم و پايمال ساختن منافع ملي و چپاول ثروت همگاني رواج فقـر و بـي       

 !عدالتي، در برابر اراده توده هاي وسيع مردم قرار گرفته اند
 

حوادث خونين عاشورا و به دنبال آن موج گسترده بازداشـت      
ها درسراسر كشور، بار ديگر نقش دستگاه سركوب رژيـم واليـت     
فقيه و همراهي و همگامي قوه قضاييه، خصـوصـا دادگـاه هـاي         
انقالب اسالمي، با اين دستگاه جهنمي را نزد افـكـار عـمـومـي          

انتشار اطالعيه هاي جداگانه امـا هـمـزمـان و           .  برجسته ساخت
هماهنگ وزارت اطالعات و قوه قضاييه درخصوص رويـدادهـاي     
اخير به خوبي گواه رابطه سيستماتيك ارگان هاي امنيتي با دستگاه 
قضايي و اعمال نظر اين ارگان ها درآراي محاكم و دادسراها است 
كه انتخاب پاسدار ذوالقدر به عنوان مشاور رييس قوه قضاييه، ايـن  

 .مسئله را آشكار مي سازد
به عنوان يك نمونه روشن و بدون ابهام، قـوه قضـايـيـه              

دراطالعيه خود پس از عاشوراي امسال، اعالم داشت كه، فارغ از   
هر گونه مالحظات سياسي، قاطعانه و با سرعت و مطابق مـوازيـن   

سزاي اعمال “ شرعي و قانوني به مسايل رسيدگي و مجرمان را به 
برپايه اين اطالعيه و عملكرد ماه هاي اخيـر  .  خواهد رسانيد”  شان

سيستم قضايي بايد خاطر نشان كرد كه اين قوه كامال اسـتـقـالل    
خود را از دست داده و به بخشي از ماشين ترور و سركـوب بـدل     

درتاييد اين ادعا، توجه به سخنان صادق الريجانـي،  .  گرديده است
رييس قوه قضاييه، درجلسه مسئوالن عالي قضـايـي جـمـهـوري        

دي ماه، درايـن بـاره        13خبرگزاري فارس، .  اسالمي ضرور است
رييس قوه قضاييه به ملت ايران اطمينـان داد كـه       “ :  گزارش داد

دستگاه قضايي بدون هيچ گونه كوتاهي، با قاطعيـت و سـرعـت        
. پيگير قضاياي اخير خواهد بود و مجرمان را مجازات خواهد كـرد   
آيت اهللا صادق آملي الريجاني گفت، درهفته گذشته حضور مـردم  
شريف ما در صحنه درمقابل هتاكي كه به ساحت عاشوراي حسيني 

مـا  .  و ائمه اطهار شده بود، حضور بسيار پرشكوه و كوبنده اي بـود 
حكمي را عادالنه مي دانيم كه مطابق با موازين شرعي و قانـونـي   

بنده از طرف خودم و دستگاه قضايي به ملت شريف ايـران    .  باشد 
اطمينان مي دهم كه دستگاه قضايي در انجام وظايف خودش هيچ 
كوتاهي نخواهد كرد و با قاطعيت و سرعت پيگير اين قضايا خواهد 
بود و عمل نادرست و شنيعي كه از اين گروه كه مدعي اعتراضنـد  
ولي در واقع اعتراض به بحث انتخابات نيست، بلكه آنها با اصـل    
نظام مخالفند، سرزده، حتما نسبت به اينها قاطعانه و بـا سـرعـت      

قبل از اين ماجراي اخير به فـتـنـه گـران       ...  رسيدگي خواهد شد 
توصيه كردم و به يك معنا اخطار كردم كه كار شما، خالف امنيت 

 ”....كشور است و اخالل درامنيت ملي، جرم است 
بي شك چنين مواضعي است كه ارگان هاي امـنـيـتـي و             

كودتاچيان را در وحشي گري و خشونت بي نظيرشان تشـويـق و     
اگر قوه قضاييه از استقالل واقعي برخوردار بود و   .  ترغيب مي كند

را در سرلوحه كار خود قرار مي داد، نـه شـاهـد      ”  به قانون“ عمل 
جنايات كهريزك بوديم و نه وحشي گري غير قابل توصـيـف روز     

ارگان هاي امنيتي و نظامي با پشـت گـرمـي      .  عاشورا رخ مي داد
دستگاه قضايي است كه به خود اجازه هر گونه جنايت و وحشـي      

هنوز از ماجراي كهريزك زماني طوالني سپـري  .  گري را مي دهند
نگرديده كه شاهد فجايع وحشتناك عاشورا از قبيل زير گـرفـتـن      
تظاهر كنندگان توسط خودروهاي سپاه، بسيج و نيروي انتـظـامـي    

جالب اينجاست كه بازهم فرماندهان سپاه و نيروي انتظامي .  بوديم
با انكار جنايت خود، به كلي ماجرا را جعلي و ساختگي معرفي مـي  

هنگامي كه فيلم رفتار وحشيانه و جنايت گزمگان مسـلـح     .  سازند
ولي فقيه انتشار يافت و ميليون ها تن درسراسر جهان از ديدن اين 
حادثه هولناك پي به ماهيت مزدوران رژيم واليت فقيـه بـردنـد،      
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دروغين امپرياليسم و ارتجاع درخصوص وارونه جلوه دادن ماهيت اين جنبش را افشاء 
و خنثي ساخته و از حقوق مردم كرد آنچنان كه اصول جنبش دوم بهمن  پي ريـزي    

 . كرده، قاطعانه و همه جانبه دفاع كرد
             

 ستم ملي درايران و ماهيت آن 
     
واقعيت اين است كه دركشور ما خلق هاي گوناگوني زندگي مي كنند كه هـر        

اين خلق ها ضمن آنكه بـاهـم مـيـهـنـي         .  يك سابقه طوالني دراين سرزمين دارند
مشترك به نام ايران و فرهنگ مشتركي به نام فرهنگ اصيل ايراني و سرنـوشـت و     
تاريخ مشتركي دارند، خود داراي فرهنگ و سنن و آداب ملي ويژه خويشند و به همين 
علت براي اداره امور صرفا ملي و محلي حقوق و اختيارات طبيعي، برحق و مشروعـي  

رژيم سرنگون شده سلطنتي و نيز رژيم واليت فقيه اين حقوق و اخـتـيـارات        .  دارند
اين امر به ستم مضاعف براين .  مشروع و برحق را به رسميت نشناخته و نمي شناسند

خلق ها منجر شده كه نامي جز ستم ملي و يا تبعيض ملي ندارد و درزمـيـنـه هـاي       
درميهن ما برخالف تبـلـيـغـات     .  سياسي و فرهنگي اعمال شده و مي شود-اقتصادي

هدفمند و گمراه كننده امپرياليسم جهاني پيدايش و گسترش و اجراي سياست سـتـم   
ملي محصول دوران رشد مناسبات سرمايه داري و بخشي از سياست سرمـايـه داري     

 . وابسته در پيش از انقالب و سرمايه بزرگ تجاري پس از انقالب است
با نفوذ سرمايه استعماري و امپرياليستي، سياست ستم ملي پديد گرديده و رواج       
دردوراني كه كشور ما وارد مرحله سرمايه داري گرديد، مساله تمركز سياسي، . داده شد

ايـن  .  اقتصادي و فرهنگي با محتوي سرمايه داري وابسته دردستور كار قرار گـرفـت    
تمركز كه رضاخان اجراي آن را برعهده داشت، داراي ماهيت ضـد مـلـي و ضـد             

اين سياست از سويي ايران را از نظر داخلي متمركز مي ساخت و از     .  دمكراتيك بود
به عـالوه،     .  سوي ديگر اين بازار متمركز را زير سلطه امپرياليسم جهاني قرار مي داد

بر اساس منافع سرمايه داري جهاني، در داخل استثمار زحمتكشان تشديـد و فشـار       
يك چنين تمركز ضد ملي و ضد دمـكـراتـيـك بـا        .  مضاعف برخلق ها وارد مي آمد

خواست ها و نيازهاي تاريخي ميهن ما بيگانه بود و به ديكتاتوري، اختناق و اعـمـال     
ستم ملي ميدان داد  به اين ترتيب پديده ستم ملي و تبعيض، محصول مـنـاسـبـات       
سرمايه داري دركشور است و بدون درك اين واقعيت، نمي توان براي لغو آن برنـامـه   

همچنين از فـرداي پـيـروزي      .  اي عملي، همه جانبه و مبتني برمنافع مردم ارايه داد
انقالب، نيروهاي ارتجاعي و تاريك انديش با خيانت به آرمان هاي مردمي انـقـالب     
بهمن، سياست اعمال ستم ملي را اين بار با رنگ مذهبي ادامه دادند، و مـنـطـقـه         

سياسـي و    -كردستان شاهد خون ريزي و برادر كشي و تشديد عقب ماندگي فرهنگي
اقتصادي شد، كه پيامدهاي دردناك آن پا برجاست و زندگي را برهم ميهنان ما دراين 

 . منطقه تيره و تار ساخته است
حزب ما همواره خواستار حل عادالنه مساله ملي به سود منافع خـلـق هـا و              

پشتيباني از نهضت هاي ملي آذربايجان و كردستان . پيشرفت و ترقي كشور بوده است
بي فايده نخواهد بود تكرار كنـيـم،   .  خود گواه سياست اصولي حزب دراين زمينه است

جنبش دوم بهمن، بخشي از تاريخ مبارزات حزب ما هم به شمار مي آيد و درتحليل و 
دقيقا برپايه . ارزيابي آن نمي توان نقش موثر وسازنده حزب توده ايران را ناديده گرفت

همين واقعيت است كه ضمن اشاره بر ويژگي هاي جنبش دوم بهمن ما تاكيد كـرده  
ايم كه، بايد با مساله ملي برخورد مشخص و تاريخي داشت، براي حل صحـيـح آن     
ضرور است تكامل جامعه، خصوصيات تكامل هر كشور معين، تنـاسـب نـيـروهـاي        
طبقاتي درصحنه جهان و درهر كشور معين و نيز درجه فعاليت توده هاي زحمتكـش،  

 مبارزه براي لغو ستم ملي جزء
جدايي ناپذير جنبش ضد 

 !استبدادي است

، شاهد رخدادي با 1324بهمن ماه سال  2شهر مهاباد در روز     
اهميت تاريخي بود كه تا به امروز سراسر مبارزه حق طلبانه خـلـق   

 .كرد را تحت تاثير خود قرار داده است
روز دوم بهمن ماه درمهاباد طي يك گردهم آيي بيست هزار     

نفري كه به ابتكار حزب دمكرات كردستان برپا شده بود ضـمـن     
صدور قطع نامه اي تشكيل حكومت ملي و خودمختار كردسـتـان   
درچارچوب ايران اعالم گرديد، و رفيق شهيد قاضي محمد، صـدر    
حزب دمكرات كردستان، به رياست اين حكومت از طـرف مـردم     

جنبش دوم بهمن يك نقطه عطف و تحولي بنيـاديـن    . انتخاب شد
درتاريخ مردم كردستان به شمار مي آيد كه تا به امروز و بـررغـم     
تغيير و تحوالت بزرگ جهاني و داخلي اهميت خود را حفظ كـرده  

 . است
      

 برخي ويژگي ها و خصلت جنبش دوم بهمن 
 

كساني كه با تاريخ مردم كرد آشنايي دارند، به روشني درك       
مي كنند كه جنبش دوم بهمن با ايجاد يك چرخش درسرنـوشـت   

سياسي جنبش معاصركرد، بـزرگ    -كردستان وايجاد شالوده نظري
ايـن  . ترين خدمت را به مردم ستمديده كردستان انجام داده اسـت   

عشاير بر مبـارزات  -جنبش به سلطه انحصاري سنتي طبقه فئودال
كردستان نقطه پايان نهاد و نمايندگان خلق را درصف مقدم مبارزه 

درعين حال جنبش دوم بهمن مساله ملي و حل عادالنه .  وارد كرد
آن را مانند جزيي از نهضت دمكراتيك، انقالبي و مردمي سـراسـر   
ايران طرح كرد و مبارزه ملي را به درستي تـابـعـي از جـنـبـش           

 . سراسري مردم ايران ارزيابي و معرفي ساخت
حكومت ملي و خودمختار كردستان درداخل كشور مـتـحـد          

نيروها و احزاب ترقي خواه و پيشاپيش همه، حزب توده ايران بود و 
درعرصه جهاني دركنار خلق هاي تحت ستم و مـبـارزان ضـد          

حكومت ملي گرچه بيش از يازده ماه دوام   .  امپرياليست قرار داشت
پيدا نكرد و با توطئه امپرياليسم و ارتجاع درخون غرق شـد ولـي     
بدون كم ترين ترديد، درهمين دوران بسـيـار كـوتـاه بـا روح              
دمكراتيك، محتوي انقالبي و سمت گيـري مـردمـي و تـرقـي            

 . خواهانه، راه لغو ستم ملي و حل عادالنه مساله ملي را نشان داد
يكي از ويژگي هاي بارز و فوق العاده مهم ايـن جـنـبـش،           

اراضي .  تدوين و اجراي برنامه مترقي به سود توده هاي محروم بود
برخي از فئودال هاي منطقه را مصادره كرد، به منـظـور رهـايـي       

رعيتي درنخستين گام درنسـبـت     -دهقانان از يوغ مناسبات ارباب
تقسيم محصول به سود دهقانان تجديد نظر به عمل آورد، نقـشـه   

براي اولين بار .  نخستين موسسات صنعتي را دركردستان تهيه كرد
مطبوعات و نشريـات كـردي و       .  سنگ بناي تتاتر ملي را گذاشت

چاپخانه ايجاد كرد، براي زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوي با 
مردان را تامين نمود و نخستين كانون هاي آموزش و بـهـداشـت    

حكومت خودمختار كردستـان  .  رايگان براي مرم را پايه ريزي كرد
برحمايت اكثريت دهقانان، پيشه وران، روشنفكران ميهن دوست و 

جنبش دوم بهمن و حكومت ملي و   .  سرمايه داري ملي متكي بود
خودمختار كردستان هرگز و تحت هيچ شرايطي كتمان نكرد كـه    
بخش جدايي ناپذير نهضت دمكراتيك مردم ايران است و هدف ها 
و اصول خود را درچارچوب منافع اين نهضت معرفي و دنبال مـي    

بررسي ويژگي ها و خصلت اين جنبش عميقا مـردمـي، بـه       .  كند
خوبي گواه حقانيت مبارزه مردم كرد با وفاداري و پايبندي به سنن 

  5ادامه در صفحه به عالوه، با توجه به اين ويژگي ها مي توان، تبلـيـغـات    .  آن است
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

حمايـت از    “ اليحه  23تصويب ماده 
 ” خانواده
سرانجام چالش برانگيزترين ماده اليـحـه       

حـمـايـت از      “ زن ستيز و ارتجاعي موسوم بـه    
دركميسيون حقوقي و قضايي مجـلـس   ”  خانواده

شوراي اسالمي با صالحديد رييس مجلس بـه    
دي مـاه، بـا      11خبرگزاري ايلنا، .  تصويب رسيد

انتشار خبرتصويب اين ماده از جمله خاطر نشـان  
اليحه حمايت از خانـواده بـا      23ماده “ :  ساخت

اضافه كردن شروطي به آن ديروز دركميسـيـون   
براساس اين مـاده  .  حقوقي و قضايي تصويب شد

به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسـر  
داده مي شود، البته درصورتي كه شرايط الزم از 

محمد دهقان عضـو  .  نظر اين ماده را داشته باشد
كميسيون حقوقي و قضايي درگـفـت وگـو بـا         
خبرنگار ايلنا گفت، اين ماده با تغييرات انـدكـي     
نسبت به آنچه دركميته تخصصي تصويب شـده  
بود دركميسيون حقوقي و قضايي نيز به تصويب 
رسيد و مردان مي تـوانـنـد، درصـورت وجـود          
شرايطي با راي دادگاه ازدواج مـجـدد داشـتـه         

نمايندگان مجلس ارتجاع ده شرط بـه  ”    . باشند
اين ماده افزوده اند كه مطابق اين شرط ها بـه    
مردان اجازه ازدواج دوباره بدون كسب رضايت از 

برخي از اين شرط هـا  .  همسر اول داده مي شود
ترك زندگي خانوادگي از طـرف زن،    :  عبارتند از

محكوميت قطعي زن در جرايـم عـمـدي بـه         
مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بـر    
اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشـت  
شود، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه 
ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند و   

نكته مهم در اين مصوبه كسب اجـازه  .   جز اينها
در اين .  براي ازدواج مجدد مردان از دادگاه است

باره عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجـلـس،   
كه از مدافعان سينه چاك اين ماده ارتجاعـي و    
: زن ستيز است، به خبرنگار ايلنا تاكيد مي كـنـد  

شرط مردان مي توانند بـا اجـازه        10براساس “ 
قانون گذار بـايـد   .  دادگاه همسر دوم اختيار كنند

نگاه همه جانبه داشته باشد و درهنگام تصويـب  
هـم  .  قانون، حقوق هر دو طرف را درنظر بگيـرد 

زني كه همسر اول است و هم زني كه قرار است 
همسردوم شود، زيرا دختري كه نتوانسته به هـر  
دليل شوهر انحصاري كند، دليل ندارد تـا آخـر     

زن هـا و    .  عمر بدون همسر و مجرد باقي بماند
دخترهايي در جامعه ما هستند كه نمي تـوانـنـد    
همسر انحصاري براي خود داشته باشند و وقتـي  
درجامعه از دفاع حقوق زنان دم زده مـي شـود،     

 ”.بايداز حقوق اين زنان نيز دفاع كرد و امكان ازدواج را براي آنها ميسر كرد
بنا به اين منطق وارونه و نگاه عميقا زن ستيزانه، ازدواج دوباره مردان خود لطف بزرگي در حـق      

 !بخشي از زنان جامعه بوده و به مفهوم دفاع از حقوق زنان نيز هست
جالب تر اينكه، اين نماينده واپس گرا و تاريك انديش در پاسخ به پرسش خبرنگار كه آيـا بـراي       
مردي كه بدون اينكه همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار كند، مجازاتي نيز در نظر 

نه، ما هـنـوز بـه      “ :  گرفته مي شود يا نه، با وقاحت و گستاخي ويژه ذوب شدگان  در واليت مي گويد
اگر چنين منطقي پذيرفتني است، ”  !مجازات ها نرسيده ايم، ما حقوق هر دو طرف را در نظر مي گيريم

و حقوق دو طرف در نظر گرفته مي شود، آيا زنان ميهن ما مي توانند با توجه به شرط هاي دهـگـانـه    
همانند مردان تحت حمايت قانون از حق طالق و حضانت فرزند برخوردار باشند؟ به عـالوه، هـيـچ        

 .ضمانت قانوني و اجرايي در دفاع از حقوق زنان در اين مصوبه وجود ندارد
ارتجاع حاكم كه از نقش موثر و پر ارزش جنبش زنان در مبارزه كنوني توده ها بـرضـد دولـت          

كودتا و استبداد واليي به خشم آمده و قادر نيست با زنان شجاع و آزاده مقابله كرده و فرياد حق طلبانه 
آنها را خاموش سازد، با تصويب اين ماده ضمن تالش براي تضعيف مبارزه سراسري و قطع پـيـونـد      

ايـن مصـوبـه در          . مبارزات زنان با جنبش سراسري، انتقام خود را از زنان دلير و آگاه نيز مي گيـرد 
اوضاعي به تصويب رسيد كه بسياري از مبارزان و فعاالن حقوق زنان و نيروهاي مترقي مدافع حقـوق  

اليـحـه      23مـاده    .  زنان به بند كشيده شده، تحت فشار قرار دارند و يا وادار به ترك كشور شده انـد 
به حق يكي از اولويت هاي مبارزاتي زنان محسوب مي شود و مخالفت با ”  حمايت ازخانواده” ارتجاعي

 . آن در حقيقت مخالفت با تحجر، تبعيض ، بي عدالتي و ستم است
جنبش زنان ضمن تقويت پيوند خود با جنبش سراسري ضد استبدادي، از مبارزه با اين اليحه و     

مبارزه با تبعيض جنسيتي و خواست تساوي زنان و مردان در همه عرصه . مواد آن دست نخواهد كشيد
ها از بخش هاي جدايي ناپذير حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي است كه پيكار همگاني براي تحقق 

در مبارزه براي لغو تبعيض جنسيتي، جنبش زنان تنها نيست و از حمايت همه .  و تامين آن جريان دارد
گردان هاي اجتماعي، كارگران و زحمتكشان و جوانان و دانشجويان و نيز احزاب و سـازمـان هـاي        

 !مترقي، انقالبي و آزادي خواه برخوردار است

 
 مسكن، آرزوي دست نيافتني زحمتكشان

 
يكي از وعده هاي احمدي نژاد درهمان دوره اول رياست جمهوري او، مبارزه با افزايش قيـمـت       

. مسكن و ايجاد آن چنان شرايطي براي مردم بود كه بتوانند به سهولت و ارزاني صاحب خانه شـونـد    
وعده مبارزه با زمين خواران، پرداخت وام مناسب و كم بهره و از اين قبيل شعارها، در صدر تبليـغـات   

اينك با گذشت چهار سال از آن زمان، نه تنها هيچ يك از زحمتكشان مطابق سياست هـا  .  قرار داشت
و برنامه هاي دولت صاحب خانه نگرديده اند، بلكه بيش از گذشته دست يابي به مسكن مـنـاسـب و      

وقتي .  هيچ كارگري نمي تواند صاحب خانه شود“ :  دي ماه، نوشت 9ايلنا، . ارزان ناممكن جلوه مي كند
كارگران و   . هزار تومان تعيين مي شود 200هزار تومان است، اقساط وام مسكن  263حداقل دستمزد 

 ”.حقوق بگيران با دريافتي ناچيزي كه دارند هرگز نمي توانند خانه بخرند
قيمت .  متاسفانه رشد تورم با دريافت حقوق بگيران هماهنگ نيست“: درادامه اين گزارش آمده است

برابر شده اما سئوال اينجاست كه آيـا دسـتـمـزد        3سال حدود 2مسكن به يك باره و درعرض مدت 
ميليون تومان براي خريد مسكـن   18برابر شده است، درحال حاضر بانك ها بيش از  3نيروي كار نيز 

. ميليون تـومـان اسـت        50ميليون و قيمت خانه ديگر  100نمي پردازند درحالي كه قيمت يك خانه 
درچارچوب برنامه هاي دولت كـارگـر    ” . ميزان تسهيالت بانكي متناسب با قيمت واقعي مسكن نيست

ستيز احمدي نژاد، تسهيالت و اعتبارات بانكي با بهره كم فقط و فقط دراختيـار وابسـتـگـان رژيـم،          
بنيادهاي انگلي و شركت هاي متعلق به سپاه پاسداران قرار مي گيرد و به اين دليل ميليون ها كارگـر  

به عالوه، تعاوني هاي مسكن كارگري .  كشور از دست يابي به وام هاي مسكن مناسب محروم هستند
با مداخله انجمن ها و شوراهاي اسالمي به انفعال كشانده شده و پاسخگوي نـيـازهـاي روز افـزون         

دي ماه، يكي از اعضاي كميسـيـون    12دراين زمينه به گزارش ايسنا، .   زحمتكشان به مسكن نيستند
رشد بي رويه قيمت مسكن باعث آن شده، صـاحـب   “: عمران مجلس شوراي اسالمي اعتراف مي كند

ميلـيـون    19/  5درحال حاضر .  خانه بودن براي قشر حقوق بگير به ويژه كارگران درحد يك رويا باشد
ميليون واحد مسكوني وجود دارد، حقوق بگـيـران بـا       17/  5خانوار درسطح كشور وجود دارد كه تنها 

دستمزد كم نمي توانند صاحب خانه شوند و تا آخر عمر مستاجر مي مانند، با نك ها هم درزمينـه وام    
 ” .مسكن هيچ مساعدتي به حقوق بگيران نمي كنند

اجتماعي كنوني و برنامه هاي اقتصادي دولت نامشروع كـودتـا،     -با ادامه سمت گيري اقتصادي    
دست يابي به مسكن مناسب و ارزان براي مردم و در راس آنها كارگران و زحمتكشان درآينده امكـان  

 . پذير نيست

 
 رشد واردات، ترازمنفي بازرگاني، و افزايش بدهي خارجي

 
براساس گزارش آماري گمرك جمهوري اسالمي، طي چند سال اخير با اجراي سياست هاي ضد     

ملي توسط دولت احمدي نژاد، واردات دو برابر صادرات گشته و صادرات غير نفتي كشور با كـاهـش     
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

آذر مـاه،       10ايلـنـا،      . جدي مواجه شده است
گزارش گمرك را منتشر ساخت كه درآن تاكيد 

. واردات دو برابر صادرات گرديده اسـت   “ :  شده
بيشترين ارزش و سهم واردات طي شش مـاه    

مربوط به شمش از آهن و پـوالد     88اول سال 
غير ممزوج، بنزين، گندم، شكـر، خـودروهـاي      
لوكس و لوازم لوكس آرايشي و بهداشتي بـوده  

 ”.است
درادامه گزارش خاطر نشان مـي شـودكـه،        
عمده واردات كشور در شش ماه نخست امسال 

، آلمان، ) دوبي( به ترتيب از امارات متحده عربي 
الزم به تذكر .  كره جنوبي، چين و سوييس است

است كه اجناس و كاالهـاي آمـريـكـايـي و          
امارات -انگليسي به صورت غير مستقيم از دوبي

. متحده عربي به داخل كشور وارد مـي گـردد      
درهمين حال بانك مركزي جمهوري اسالمـي  
درگزارشي از تحوالت اقتصادي سال گـذشـتـه    

ترازتـجـاري كشـور بـا         “ :  كشور، تصريح كرد
احتساب نفت منفي شد، كسري تجاري غـيـر     
. نفتي با شدت نسبتا زيادي درحال افزايش است

 186ميليـارد و       18در مجموع  1387درسال 
... هزار دالر كاال با احتساب نفـت صـادر شـد       

خالص حساب سرمايه كشور درشش ماهه دوم   
ميليـون   9596با كسري )  1387(سال مورد نظر

كـاهـش قـدرت رقـابـت          .  دالري مواجه بـود 
محصوالت داخلي، ضعف توليد و عدم تغـيـيـر    
درتركيب كاالهاي وارداتي، رشد ناچيز كاالهاي 
صادراتي، افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي، 
موجب افزايش مستمر و دايمي كسري تجـاري  
غير نفتي و تراز منفي بازرگاني خارجي قلـمـداد   

 ”.مي شود
عالوه براين، خبرگزاري مهر، اول آذر ماه     

ميليارد دالر  21/ 5“امسال، درگزارشي با عنوان 
با استناد بـه گـزارش بـانـك         ”  بدهي خارجي

مركزي جمهوري اسالمي از وضع مالي دولـت    
از )  1388( ماه اول سال جاري خورشيدي  3در 

براساس گزارش بانك مـركـزي،   “ : جمله نوشت
كل بدهي هاي خارجي ايران در پايـان خـرداد     

ميلـيـون دالر      575ميليارد و  21ماه امسال به 
پر واضح است اين رقم بدون احـتـسـاب    .  رسيد

سود و بهره هاي ميان مدت و بلند مدت بدهي 
هاي كشور محاسبه شده و اگر بهره هاي كالن 
نيز درنظر گرفته شود، رقم بدهي خارجي كشور 

دولت  . بسيار بيشتر از گزارش مذكور خواهد بود
ضد مردمي احمدي نژاد از زمان روي كار آمدن 
تاكنون به موازات تخريب بنيه توليدي كشـور،    
سبب پيدايش تراز منفي كالن بازرگاني، رشـد    
سرسام آور واردات و افزايـش بـدهـي هـاي         
خارجي گرديده و دريك كالم ميلياردها تومـان  

 !ثروت ملي را به باد داده است
 
 

 . سطح آگاهي آنها را به دقت محاسبه كرد
 
 اهميت پيوند مبارزه براي ستم ملي با جنبش سراسري   
 

مبارزه امروز مردم ايران عليه استبداد واليي و دولت برآمده از كودتا از اهميت تاريخي تـعـيـيـن         
اين موضوع ضرورت تحكيم پيوند ميان مبارزه در راه رفع . كننده اي براي آينده ميهن ما برخوردار است

مردم كرد و نيروهاي سياسي . ستم ملي با جنبش همگاني دمكراتيك و آزادي خواه را برجسته مي سازد
تامين منافع .  آنها يعني احزاب و سازمان هاي ملي نسبت به جنبش سراسري منفعل و بي طرف نيستند

آني و آتي خلق كرد درگرو كاميابي مبارزه توده اي عليه استبداد و خودكامگي بوده و به ايـن جـهـت      
حضور هر چه فعال تر احزاب ملي كرد در مبارزه سراسري از يك سو به تقويت صفوف جنـبـش ضـد      
ديكتاتوري منجر مي گردد و از ديگر سو پايه هاي مبارزه ملي براي الغاي ستم ملي را اسـتـحـكـام         

در جريان حوادث پس از كودتاي انتخاباتي مواضع احـزاب    .  بخشيده و امكانات آن را افزايش مي دهد
ملي به نحو چشم گير و اميدوار كننده اي به سمت ايجاد پيوند با مبارزه سراسري و تقويت آن حركـت  

درك اين ضرورت و حركت به سمت تحقق ارتـبـاط     .  كرد و تاثير قابل توجهي نيزاز خود باقي گذاشت
درايـن زمـيـنـه       . تنگاتنگ بي شك نشانگر وفاداري به ميراث و سنن پرافتخار جنبش دوم بهمن است

برحمايت  -در شهريور ماه امسال-درآخرين نشست كميته مركزي خود) حدك(حزب دمكرات كردستان 
نشست كميته مركزي، “ :  اين حزب از جنبش سراسري ضد استبدادي تاكيد كرد و از جمله چنين نوشت

خرداد امسال را مثبت ارزيابي كـرد و       23موضع دفتر سياسي درارتباط با جنبش مردمي عليه كودتاي 
حمايت از اين جنبش را با توجه به ماهيت دمكراسي خواهي و حق طلبانه آن، وظيفه اي الزامي قلمداد 

ايجاد روابط و همكاري ميان احزاب و سازمان هاي كردستان و ايران را دروضعيت كنوني كـه    ...  نمود 
جمهوري اسالمي و جنبش آزاديخواهانه مردم ايران درتقابلي جدي با يكديگر قرار گرفته انـد، امـري       

به نـقـل از سـايـت         ( ” ... الزامي دانسته و دفتر سياسي را ملزم به اتخاذ اقدامات الزم دراين راستا نمود
 ).1388شهريور ماه  26-حدك–مركزي كوردستان و كرد، وابسته به حزب دمكرات كردستان 

. چنين سياست مثبت و سازنده اي بي ترديد دربرگيرنده منافع مشترك همه خلق هاي ايران است    
از جمله اعالم داشته )  88شهريور( نيز درپلنوم اخير خود )  حدكا( همچنين حزب دمكرات كردستان ايران 

حزب دمكرات كردستان ايران طي يك بيانيه دفتر سياسي سركوب تظاهر كنندگان، بازداشـت،  “ :  است
زنداني و كشتن تظاهر كنندگان توسط رژيم را محكوم كرد و درهمانجا حمايت خود را از خواست هاي 

 ). 1388شهريورماه  28-حدكا(” ...مردم براي رسيدن به آزادي و دمكراسي اعالم كرد 
چنين مواضعي درميان ديگر سازمان ها و جريانات ملي در كردستان نيز به چشم مي خورد كـه        

بايد آن را به فال نيك گرفت و بااميدواري گام در راه تقويت پيوندمبارزات ملي با جنبـش سـراسـري      
براي تامين منافع مردم كرد و حقوق مشروع  و به حق آنها و پايان دادن به فضاي اختنـاق و    .  گذاشت

سركوب، يگانه راه مطمئن پيوند مستحكم ميان مبارزه ملي و جنبش دمكراتيك و آزادي خـواهـانـه        
درسالگرد جنبش دوم بهمن، حزب ما بار ديگر برسياست اصولي خود دردفـاع قـاطـع از        .  كنوني است

حقوق خلق هاي ايران و الغاي ستم ملي تاكيد و به خاطره جاويدان همه مبارزان دلير مردم ايـران و      
كردستان كه براي آزادي، عدالت اجتماعي و برابري حقوق تمامي ساكنان ايران رزميده اند، درود مـي    

آرمان ها و سنن جنبش دوم بهمن ستاره راهنماي مبارزه مردم كرد عليه ستم مـلـي و آزادي       .  فرستد
 !ايران است

 

 ...ادامه مبارزه براي لغو ستم ملي 

چـه جـوانـان      . تا شايد روزي فرزندان اين سرزمين در كنار هم با عشق و  صلح و صفا ، زندگي كنند   
آزديخواهي چون امير ارشد فرزند شهين مهين فر مادري عاشق كه صدايش چهل و چهار سال با متـن  

 هاي مادرانه و عاشقانه در نيمه هاي شب از طريق راديو به گوش مردم رسيد 
و چه جوانان فريب خورده لباس شخصي و نظامي و بسيجي  كه براي امرار معاش به مردم كشـي    

 . كشانده شده اند ، همه و همه ي مردم ايران بتوانند زندگي شايسته و انساني داشته باشند 
شنبه اين هفته نيز نيروهاي ضد امنيت پارك الله را اشغال كرده بودند ولي نگذاشتنـد مـادران در       
پارك تجمع كنند ، هرچند تعدادي از مادران در گوشه و كنار پارك و خيابان هاي اطراف ديداري تـازه  

شايد تعدادي هم بازداشت شده باشند هنوز خبر موثقي به ما نرسيده . كردند و پيمان شان را يادآور شدند
وتعدادي  از مادران در گوشه اي  ديگر از تهران با در دست داشتن پالركارد و عكس فـرزنـدان   .  است 

شان اجتماع كردند و به دشمنان آزادي يادآور شدند كه پارك الله را مي توانيد اشغال كنيد ولي تـمـام   
 . ما هنوز زنده ايم . سرزمين ما را نه
  27/10/88يكشنبه  -مادران عزادار 

 ...ادامه مادران عزادار 

!آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران   



1388دي ماه  28شنبه  دو   6   834شمارة  

احزاب كمونيست، اتحاديه هاي كارگري و روشنفكران ترقيخواه جهان از * 
جنبش مردم ايران براي دموكراسي، حقوق و آزادي هاي دموكراتيك 

 ! پشتيباني مي كنند
حزب كمونيست ديگر از بيانيه احزاب برادر در رابطه با  8با حمايت * 

حزب  59تحوالت پس از انتخابات رياست جمهوري در كشور اكنون
كمونيست جهان و از جمله احزاب كمونيست پرقدرت فدراسيون روسيه، 
آفريقاي جنوبي، يونان، هند، پرتغال، برزيل، قبرس، جمهوري چك، نپال، 

 !لبنان از جنبش مردمي حمايت مي كنند
با ايران در مردم وكشورهاي مستقل  همبستگي :  حزب كمونيست برزيل* 

شناسايي و پذيرش سياسي و مقابل تهديدهاي اياالت متحده به معناي 
  !ايدئولوژيكي رژيم ايران نيست

ها، اعضا و ياران حزب توده  ما با كمونيست“:  حزب كمونيست يونان* 
، و زحمتكشان كه براي پيشرفت اجتماعي و براي حقوق اجتماعي و ]ايران[

ما سياست .  كنيم كنند اعالم همبستگي مي دموكراتيك مردم پيكار مي
اي را كه با مسئوليت دولت ايران و مقامات امنيتي منجر به مرگ  سركوبگرانه

 ”.كنيم و دستگيري رزمندگان جنبش مردمي شد، محكوم مي
 

در هفت ماه گذشته و از روز پس از اعالم نتايج دستكاري شده انتخابات رياست جمهـوري  
ايران احزاب كمونيست و چپ و مترقي جهان، سازمان هاي مدافع حقوق زنان، سنديكـاهـاي   
كارگري و سازمان هاي شناخته شده  و معتبر مدافع حقوق بشر حمايت خود از مبارزه مـردم    

گزارش هاي ويژه در رابطه با اين اعالم همبستگي هاي متنـوع  .   كشورمان را اعالم كرده اند
در ماه هاي اخير و به ويـژه از      .  منتشر شده اند ” نامه مردم“ در ماه هاي گذشته در صفحات 

آغاز آذرماه جاري و همزمان با اوجگيري جنبش مردمي اين فعاليت هاي همبستگي از سـوي  
انـتـشـار    .   نيروهاي مترقي و به ويژه احزاب كمونيست جهان ابعاد وسيعتري پيدا كرده اسـت 

صدها مقاله توضيحي، مصاحبه، و اخبار افشاء گرانه در رابطه با جنايات نيروهاي وابستـه بـه     
رژيم، و صدور اطالعيه ها و بيانيه هاي مطبوعاتي در اعالم همبستگي با جنـبـش مـردم و        
زحمتكشان ايران از نشانه هاي زنده همبستگي بين المللي جبهه كار با جنبش پرشكوه مـردم  

 . ايران است
به موازات تصويب صد ها  قطعنامه و قرار برگزاري آكسيون سازماندهي شده توسط سنديكا 
هاي كارگري  جهان در حمايت از مبارزه مردم و زحمتكشان ايران، احزاب كمونيست جهـان  
در اين روزهاي سرنوشت ساز فصلي درخشان از بينش علمي و مبتني بر مبارزه طبقاتي خـود  
را در رابطه با درك تحوالت بغرنج ايران و ضرورت همبستگي با جنبش مردم ايران به نمايش 

و اين همه بر رغم كوشش هاي برنامه ريزي شده و  مـحـكـوم بـه شـكـسـت            .   گذاشتند
است، كه سعي داشته اند با شعبده بازي هاي  ”واليت فقيه“سرسپردگان آشكار و پنهان  رژيم 

مطبوعاتي كه تحت حمايت مالي سفارتخانه هاي رژيم سازماندهي شده، جنبش كارگري در   
جهان را در رابطه با لزوم حمايت از طيف وسيع جبهه خلق شامل جنبش زنـان، جـوانـان و        

با هم نگاهي گذرا به نمودهايي از همبستگي كمونيـسـت هـاي      .   كارگران به ترديد بياندازند
 :  جهان با جنبش مردم ايران داشته باشم

 
حزب كمونيست ديگر از كشورهاي مختلف جهان حمايت خـود از     8در دو ماهه گدشته  *

 بيانيه احزاب كمونيست و كارگري جهان در همبستگي با مبارزات مردم ايران
 59اعالم كردند و تعداد امضاء احزاب حمايت كننده از بيانيه بـه    كه در مهرماه منتشر گرديد 

مـتـحـد    ( حزب كمونيست نـپـال       :  اسامي اين احزاب به قرار زير است.   حزب افزايش يافت
، حزب كمونيست اسپانيا، حزب كمونيست نروژ، حزب كمونيست اتحـاد  ) ماركسيست لنينيست

شوروي، حزب كمونيست هاي صربستان، حزب سوسياليست ليتوني، حزب كمونيست مصر، و 
نامه مردم در مهرماه امسال اين بيانيه با اهميت را كه مورد تائيد و .   جبهه آزاديبخش بحرين

حزب كمونيست از پنج قاره جهان و از جمله احزاب كمونيست پر قدرتـي   50حمايت بيش از 
از كشورهايي چون فدراسيون روسيه، آفريقاي جنوبي، يونان، هند، پرتغال، برزيـل، قـبـرس،      

  .جمهوري چك، لبنان قرار گرفته است، را منتشر كرد
 
) شبكه همبستگي احزاب كمونيست كارگري جـهـان  ( ”  سوليد نت“ سايت اينترنتي   *

متن انگليسي اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران در رابطه با محكوم كردن حمله خونين 

 حمايت بين المللي كمونيست ها از 
 جنبش مردم ايران 

رژيم به تظاهر كنندگان روز عاشورا و همچنين بـيـانـيـه       
تحليلي حزب توده ايران در حمايت از بيانيه هفدهم آقـاي    
موسوي را منتشر و مستقيماٌ به تمامي احزاب كمونـيـسـت    
.  كارگري، چپ جهان و سازمان هاي بين المللي ارسال كرد

آبـان تـا     ( سوليد نت همچنين شماره هاي نوامبر و دسامبر 
، بولتن بين المللي حزب توده ايران به ” توده نيوز“ )  دي ماه

 .    زبان انگليسي، را منتشر و پخش وسيع كرد
 

حزب كمونيـسـت   “ نشريه مانيفست، ارگان  *
ژانويه خود با اختـصـاص    14، در شماره ويژه ” نوين هلند

يك صفحه كامل به تحوالت ايران و جنبش اعـتـراضـي،    
رخدادهاي ماه هاي اخير كشور را مورد بررسي قرار داده و   
نكات اصلي اعالميه هاي كميته مركزي حزب توده ايـران  

آقاي  17در رابطه با تظاهرات روز عاشورا و همچنين بيانيه 
 “ :  مانيفست گزارش مي دهد.   موسوي را برجسته مي كند

حزب توده ايران كه از جنبش سبز به رهبري آقاي موسوي 
حمايت مي كند، معتقد است كه رژيم واليت فقيـه مـانـع      
اصلي هرگونه تحول بنيادين در كشور بـوده و ايـنـكـه            
پيروزي و موفقيت جنبش مردمي در گرو اتحاد جـنـبـش      
كارگري و جنبش هاي زنان و جوانان و دانشجويان و ديگر 

 .        نيروهاي ترقي خواه كشور است
 
 ” ) كوديـر (   -كميته دفاع از حقوق مردم ايران“  *

كه در كشورهاي انگليسي زبان اروپا و آمريكاي شـمـالـي    
فعاليت مي كند و از سوي نيروهاي چپ، مترقي و جنبـش  
هاي سنديكائي و صلح اين كشورها حمايت مي شـود، در    
ماه هاي اخير فعاليت هاي وسيعي را در حمايت از جنبـش  

با انتشار بيـانـيـه     ” كودير“ .    مردم ايران سازمان داده است
 15ژانـويـه و        6دسامبر،  28هاي اطالعاتي در روز هاي 

ژانويه  در رابطه با موج دستگيري هاي وسيع،  نيـروهـاي   
مترقي در جنبش كارگري و افكار عمومي را به اعتراض به 

كـارزار  .   عملكرد غيرقانوني رژيم واليت فقيه دعوت كـرد   
در رابـطـه بـا       ” كودير“ دفاعي سازمان دهي شده از سوي 

دستگيرشدگان هفته هاي اخير مورد تـوجـه بسـيـاري از         
 .    مطبوعات مترقي و محافل سنديكائي قرار گرفته است

  
در حمايـت از جـنـبـش         حزب كمونيست آلمان  *

مردمي در ايران اخبار و اعالميه هاي كميته مركزي حـزب  
توده ايران در رابطه با تحوالت اخير كشور و سياست هـاي  
سركوب گرانه رژيم واليت فقيه را  در نشريه مركزي خـود  

 .  منتشر كرد) اونسره زايت( ”دوران ما“به نام 
   
انتشار مقاالت افشاگرانه و توضيحي در رابـطـه بـا           *

روزنامه چپ و حقانيت و ابعاد گسترده جنبش مردمي در 
و روزنامـه  ، ، چاپ برلين” يونگه ولت“ ترقي خواه 

چاپ لندن، كه ارتباط نزديك بـا حـزب      ” مورنينگ استار“ 

    7ادامه در صفحه 



1388دي ماه  28شنبه  دو   7   834شمارة  

 ...ادامه همبستگي كمونيست هاي 
اين دو روزنامه كه در مـيـان   .   كمونيست انگلستان دارد

نيروهاي چپ و رهبران و فعاالن جنبش هاي سنديكائي 
آلمان و انگلستان خوانندگان فراواني دارند، بيانيه هـا و    
اعالميه هاي حزب توده ايران در رابطه با تحوالت اخير 

 .  را پوشش داده اند
 
بـا اتـخـاذ يـك         حزب كمونيست انگلستان  *

سياست پيگير حمايت از جنبش زحمتكشـان و مـردم       
ميهنمان در ماه هاي اخير، در گسترش پيام هاي جنبش 
.  و توضيح بغرنجي هاي تحوالت ايران فعال بوده اسـت 
سايت مركزي حزب كمونيست در هماهنگي بـا حـزب     
توده ايران مقاالت و اطالعات متعددي را در رابطـه بـا     
گسترش جنبش همبستگي با مردم ايران منتشر كـرده    

در آبان ماه امسال به دعوت حزب كمـونـيـسـت     .   است
انگلستان،  سخنران هاي حزب توده ايران در مـراسـم     

آبان ماه  17افتتاحيه دانشگاه كمونيستي در لندن در روز 
و سپس در جلسه ويژه اي در رابطه با تحـوالت ايـران     
نمايندگان حاضر را در جريان تحوالت كشور و خواستـه  
هاي جنبش مردمي و سياست هاي سركوبگرانه رژيـم    

 .  واليت فقيه قرار دادند
 

، ارگان خبري حـزب    ” هفته نامه جهان مردم“  *
با بازتاب اطالعيـه  اياالت متحده آمريكا  كمونيست

كميـتـه دفـاع از        “ هاي مطبوعاتي حزب توده ايران و 
و انتشار مـقـاالت افشـاء       ” ) كودير(   -حقوق مردم ايران

گرانه در رابطه با جنبش مردمي در رابطه با جهت اصلي  
تحوالت ايران سعي در روشنگري در ميان نـيـروهـاي      

در مقـالـه   .   مترقي و كارگري اياالت متحده داشته است
 ”هفته نامه جهان مردم“ژانويه توسط  15اي كه در روز 

ادامه دستگيري ها و فروپاشي مشـروعـيـت    “  با عنوان 
به موازات افزايش “ منتشر شد، اشاره مي شود كه ”  رژيم

تعداد دستگيري ها در ايران متعاقب برخورد خشـونـت     
آميز نيروهاي امنيتي، و به كارگيري تاكتيك هاي جديد 
براي ترساندن مردم توسط رژيم،  جمهوري اسالمي بـا  

مقاله در انـتـهـا    ”  .يك بحران مشروعيت رو به رو است
گرچه هنوز زودرس است كـه در    “  :  نتيجه مي گيرد كه

مورد يك انقالب ديگر در ايران پيشگوئي كرد، وليـكـن   
سال قبل  30اين مشخص است كه رژيم تئوكراتيك كه 

به قدرت رسيد، مطمئناٌ با  1357در نتيجه انقالب بهمن 
مهمترين و پايدارترين بحران موجوديت خـود مـواجـه      

 ”   .است

 

وابسته به حزب كـمـونـيـسـت      روزنامه اومانيته، * 
، با ارائه گزارش هاي متعـدد در رابـطـه بـا           فرانسه

تحوالت ايران به طور پيگير از جنبـش مـردم كشـور        
ژانويه به نقل  5اين روزنامه در روز .   جمايت كرده است

مي گـويـد   از مواضع اعالم شده در بيانيه آقاي موسوي 
كه، دولت بايد مسئوليت مسائلي را كه ايجاد كرده است  
به عهده بگيرد و زندانيان سياسي را آزاد كند و حـقـوق     

من بـه  “ .   براي تظاهرات را برسميت بشناسد  شهروندان
روشني مي گويم اگر به وجود بحران در كشـور اذعـان     

در ”   . نشود، امكان خروج از اين مسائـل وجـود نـدارد       
 31مطلبي كه پس از تظاهرات روز عـاشـورا در روز         

: دسامبر در اومانيته منتشر گرديد اين روزنامه متذكر شد
و ”   . طوفان تغييرات در تهران در حال وزيـدن اسـت      “ 

احمدي نژاد و ولي فقيه، خـامـنـه اي،      “    اضافه كرد كه
اكنون احساس كرده اند كه جامعه در حال زير ورو شدن 

ولي فقيه خامنه اي و احمدي نژاد ميدانند كه از   ...  است

به بعد مسئله فقط انتخابات نيست بلكه فكر تغييرات بنيادي اسـت كـه     )  روز عاشورا( يكشنبه 
در مطلبي در رابطه با تظاهرات سـازمـانـدهـي     “ اومانيته“”  .افكار همگان را جلب كرده است

رژيم اكنون متوجه شده است كـه  “ :   دسامبر از جمله اشاره نمود 30شده از سوي رژيم در روز 
و بـه ايـن     .  مي تواند آن را خيلي سريعتر از آنچه تصور مي كرد از صحنه بروبد   موجي عميق

 ”      .دليل است كه طرفداران سر سخت رژيم در روز چهارشنبه تظاهراتي برپا كردند
  
در  ” جبهه آزاديبخش ملي بحريـن “ مسئول روابط بين المللي  ” حيدر عبداهللا“ رفيق  *

مالقات و گفتگو با نمايندگان حزب توده ايران در آخرين روزهاي آذرماه جاري، همبسـتـگـي    
 ” حيدر عبـداهللا “رفيق .  نيروهاي مترقي و آزاديخواه بحرين را با جنبش مردم ايران اعالم كرد

جنبش وسيع و پردامنه مردم ايران  در مـاه هـاي     “ :   در جريان گفتگو هاي خود اظهار داشت
اخير بيانگرعطش مردم منطقه براي آزادي ها و حقوق دموكراتيك و مـخـالـفـت آنـان بـا             

نيروهاي ترقي خواه منطقه و تمامي آنان كه بـراي اسـتـقـالل واقـعـي،             .   ديكتاتوري است
دموكراسي و عدالت اجتماعي مبارزه مي كنند، با حساسيت تحوالت مربوط به ايـن جـنـبـش       

رفـقـاي   .  ميليوني را دنبال مي كنند و در راه پيروزي آن از هيچ حمايتي  دريغ نخواهند كـرد   
بحريني و تمامي ترقي خواهان كشور ما تحليل ها و اطالعيه هاي ارزشمند حزب توده ايران را 

ما هميشه در   .  در رابطه با تحوالت دنبال كرده و با جنبش مردم ايران همبستگي عميق دارند
بحرين تحوالت ايران را با دقت و از نزديك دنبال مي كنيم چرا كه معتقديم هر تحول مثبتـي   

جـنـبـش    .   در كشور شما مطمئناٌ تبعات مثبتي در بحرين و كشور هاي منطقه خواهد داشـت   
 ”  .مردمي و تحوالت ايران هميشه الهام بخش ترقي خواهان بحريني بوده است

 
در پـاسـخ بـه        حزب كمونيست برزيل خوزه رينالدو كاروالو، دبير شعبه روابط بين المللي 

امـروز بـا     :   اظهار داشت كـه ايـران    ] حقيقت برزيل[سئوال مصاحبه گر نشريه برزيل دو فاتو 
به همين دليل است كـه    . روست تهديدهاي شديدي از سوي امپرياليسم آمريكا و اسرائيل روبه

اما اين به مـعـنـاي      .  مردم و ديگر كشورهاي مستقل است ايران سزاوار همبستگي
خود  شناسايي و پذيرش سياسي و ايدئولوژيكي رژيم حاكم بر ايران نيست كه

 .كند معرفي مي ”جمهوري اسالمي“را يك 
حزب كمونيست برزيل، كه از احزاب اصلي برزيل و در ائتالف حاكم به رهبري پرزيدنت لـوال  
دو سيلوا شركت دارد، در سال هاي اخير پيگيرانه از جنبش مردم ايران براي صلح، دموكراسـي  
و عدالت اجتماعي حمايت كرده است و در ميان حاميان و امضاء كننـدگـان بـيـانـيـه هـاي            
همبستگي صادر شده از طرف احزاب كمونيست كارگري جهان در رابطه با ايران در نـوامـبـر      

حزب كمونيست برزيل در حقيقت از حاميان اصلي قطعـنـامـه    .   مي باشد 2009و اكتبر  2008
بود كـه     2008كارگري جهان در سائوپولو در نوامبر   -صادر شده در اجالس احزاب كمونيست

 -كتابچه اسناد اجالس احزاب كمونيست.  (حزب كمونيست جهان قرار گرفت 60مورد حمايت 
 ). منتشره توسط حرب كمونيست برزيل -كارگري جهان

* كـه از احـزاب       ، يونانحزب كمونيست  
ژانويـه در     8كمونيست قدرتمند جهان است، در روز 

پاسخ به فراخوان عاجل حزب توده ايران به احـزاب    
كمونيست جهان در رابطه با تحوالت هفته هاي اخير 
و به ويژه موج سركوب پس از تحوالت روز عاشـورا،  
بيانيه اي پيرامون تحوالت ايران منتشر كرده و بـه    

متن اين بيانيه كه در .   حزب توده ايران ارسال داشت
سايت مركزي حزب كمونيست يونان انتشاريافت، به 

 :  قرار زير است
 رفقاي گرامي 

مـا  .  كنيم ما رخدادهاي پراهميت ايران را دنبال مي
، و زحمتكشان كه براي پيشرفت اجتماعي و ]ايران[ها، اعضا و ياران حزب توده  با كمونيست

مـا  .  كـنـيـم      كنند اعالم همبستگي مي براي حقوق اجتماعي و دموكراتيك مردم پيكار مي
اي را كه با مسئوليت دولت ايران و مقامات امنيتي منجر به مـرگ و       سياست سركوبگرانه

ما خواهان آزادي فوري بازداشت .  كنيم دستگيري رزمندگان جنبش مردمي شد، محكوم مي
. كننـد  شدگان و به طور كلي همه زندانيان سياسي هستيم كه در راه منافع مردم مبارزه مي

گيري از اين وضعيت به منظور تشـديـد مـداخلـه          در عين حال، ما هرگونه تالش در بهره
در هر حال، اين مردم ايران .  كنيم امپرياليستي در اين منطقه را به صراحت رد و محكوم مي
پيش شـرط خـنـثـي كـردن          .  هستند كه حق تعيين مسير تحوالت در كشورشان را دارند

هاي امپرياليستي و هر گونه تالش نيروهاي بورژوازي به منظور منحرف كردن مـردم   نقشه
از راه ايجاد تغييرات مثبت به نفع مردم، رشد مبارزه ضد امپرياليستي با پيشاهنگي جنـبـش   

 .كارگري است
 

 دايره مطبوعاتي كميته مركزي حزب كمونيست يونان
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 ...ادامه  خامنه اي

فالني صبر مي كند؟ چرا فالني مالحظه مي كند؟ مـن  
عرض مي كنم، در شرايطي كه دشمن با همه وجود، بـا  
همه امكانات خود در صدد طراحي يك فتنه است و مي 
خواهد يك بازي خطرناكي را شروع كند، بايد مراقـبـت   

خيلي بايد با احتياط و .  كرد او را در آن بازي كمك نكرد
دسـتـگـاه    .  تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شـد 

هاي مسئولي وجود دارند، قانون وجود دارد، بـر طـبـق      
قانون، بدون هيچگونه تخطي از قانون، بـايسـتـي مـر       
قانون به صورت قاطع انجام بگيرد، اما ورود افرادي كـه  
شان قانوني و سمت قانوني و وظيفه قانـونـي نـدارنـد،       

 ).دي 19ايسنا (”قضايا را خراب مي كند
من بر حذر مي دارم جوان هـاي  ”  : وي در ادامه گفت

عزيز را، فرزندان عزيز انقالبي خودم را از اينـكـه يـك      
حركتي را خودسرانه انجام بدهند، نه، همه چيز بر روال   

 ”.قانون
كساني كه از دور و نزديك تحوالت سياسي ميهنمان 
را دنبال مي كنند به خوبي واقف هستند كه لـفـظ واژه     
هايي چون، جوانان انقالبي، فرزندان عزيز انـقـالب يـا      
فرزندان بسيجي در فرهنـگ رژيـم اسـم مسـتـعـار             
جنايتكاراني چون سعيد مرتضوي ها، اژه اي ها، مصبـاح  
يزدي ها، فرماندهان سركوب گر سپاه و شكنجه گـران    
. شناخته شده اي همچون حسين شريعتمداري ها اسـت 

و ”  جـوانـان انـقـالبـي       “ بيهوده نبود كه تعدادي از اين 
در مجلس امضاء خويش را از زيـر    ”  بسيجيان انقالبي“ 

اليحه پيشنهادي براي تصويب در مجلس مبني بر اعدام 
فوري كساني كه آنها را محارب قلمداد مي كننـد پـس     
گرفتند و يا روح اهللا حسينيان كه در يك اقدام نمايشـي  
از نمايندگي در مجلس استعفا داد اما شرمگينانه بار ديگر 
به مجلس بازگشت تا آرزوي خويش مبني بر سـركـوب   
خونين جنبش مردمي را در فرصتي ديـگـر بـه مـورد         

اين عقب نشيني هاي تاكتـيـكـي و      .  آزمايش قرار دهد
حساب شده به هيچ عنوان تاييد اين مطلب نيست كـه    
سخنان خامنه اي موجب چنين وضعيتي گرديده اسـت،    
. بلكه اتفاقا درست بر عكس قضيه صـدق مـي كـنـد        
حقيقت آن است كه تعميق جنبش مردمـي و هـراس       
حاكمان سركوب گر، باعث چنين عقب نشيني هايي مي 

توان جنبش مردمي باعث گرديده تا ارتجاع حاكم .  گردد
 .شيوه هاي متفاوتي را براي مقابله با آن بكار گيرد

براي بررسي بيشتر اين موضوع و آگاهي از نحوه تفكر 
و برخورد مرتجعان براي در هم كوبيدن و خفـه كـردن     
صداي مردم، موضع گيري هاي ارگان هاي مطبوعاتـي  
جناح حاكم به روشن شدن اين قضيه بيشتر كمك مـي  

 .كند
روزنامه هاي طرفدار جناح هاي سركوب يك روز پس 

دي مـاه،       20از سخنراني خامنه اي در روز يكشنبـه    
تيترهايي را در صفحه اول خود در رابطه با اين سخنراني 
به چاپ رساندند كه نشان از هماهنگي كامل آنها نسبت 

اين تيترهاي بزرگ بـه خـوبـي        .  به تحوالت اخير دارد
نشان مي دهد كه جناح هاي حاكم بر سر پروژه سركوب 

 .به توافقي نانوشته رسيده اند
كه بودجه آن از جيـب مـلـت      ”  ايران“ روزنامه دولتي 

تامين مي شود اما  برضد ملت تبليغ مي كند و به طـور    
تمام و كمال در خدمت دولت احمدي نـژاد و ديـگـر          
همفكرانش قرار دارد، در اين روز با تيـتـر درشـت در        

!آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران   

نكته جالب اينكه اين روزنامه .   ” سران قوا قاطع و قانوني برخورد كنند” : صفحه اول خود نوشت
حتي در متن خبر، صحبت هاي سيد علي خامنه اي را كه در باال به آن اشاره كرديـم  كـم       
رنگتر كرده و فقط اكتفا به مطالب كلي كرده است و از چاپ كامل اين قسمت از سـخـنـان        

 .اجتناب كرده است
مسـئـوالن   ”  : هم در همين روز با تيتر درشت در صفحه اول خود نـوشـت  ”  كيهان“ روزنامه 

روزنامه كيهان همچون روزنامه ايـران    .   ” ديدند ملت چه مي خواهد به وظيفه خود عمل كنند
 .سخنان خامنه اي در رابطه با حركات خودسرانه را كم رنگ تر به چاپ رساند

” : روزنامه وطن امروز كه در واقع امر روزنامه احمدي نژاد مي باشد با تيتر درشـت نـوشـت     
با تيتري تقريبا مشابه اضافه كـرد    ”  رسالت“ روزنامه ”   . دي تجلي قدرت خدا بود 9راهپيمايي 

 .كه مسئوالن بايد وظايف خود را در مقابل مفسدان و اعتشاش گران به خوبي انجام دهند
دي ماه كه دو روز پس از سخنراني خامنه  21، ارگان سپاه پاسداران در شماره ”صبح صادق“

اي منتشر گرديد، تيتر بزرگ صفحه اول را به تصويب اليحه يارانه ها اختـصـاص داد و در         
دستگاه هاي مسئول موظف به اعمال كـامـل و       ”  : تيتري كوچك تر از قول خامنه اي نوشت

 ”.قاطع مر قانون در برخورد با حوادث اخير هستند
به طور حتم و يقين انتخاب چنين تيترهاي مشابه در ارگان هاي تبليغي سركوب گران بـه     

اين امر به خوبي نشان مي دهد كه وضعيت كنوني بـراي ارتـجـاع      .  هيچ وجه تصادفي نيست
حاكم قابل تحمل نيست و گزينه سركوب خونين و گسترده مورد توافق جمعي قرار گـرفـتـه      

آن چيزي كه امروز تا حدودي مورد اختالف است زمان دقيق و نحوه اجراء و شيوه ايـن  .  است
 .سركوب است

البته به نظر مي رسد چنين توافقي در چند ماه گذشته وجود نداشت و جناح هايي از سركوب 
گران در صدد بودند با رايزني و چانه زني، هزينه سركوب را پايين بياورند امـا در ايـن بـاره          

به عنوان مثال مي توان به تالش هاي عسگراوالدي و همفكـرانـش   .  توفيقي به دست نياورند
وي در مصاحبه اي كه در مهر ماه انجام داد و ايلـنـا   .  در جمعيت موتلفه در اين باره اشاره كرد

مهدوي كني، كروبي و موسوي را مفت به دست نـيـاورده     ”  : مهر آن را مخابره كرد، گفت 27
كروبي در جريان انتخابات گم شد و بايد كمك كنيم خود را پيدا .  است كه مفت از دست بدهد

 ”.موسوي، كروبي و خاتمي فتنه گر نيستند. كند
به دنبال اين تالش هاي مذبوحانه و به اميد تفرقه و شكاف در بين نـيـروهـاي طـرفـدار          
اصالحات كه با شكست مواجه گرديد، اخيرا محمد نبي حبيبي در مصاحـبـه اي راجـع بـه           
مذاكراتي كه وي و همفكرانش در جمعيت موتلفه با مير حسين موسوي و كـروبـي داشـت          

وي با اشاره . اظهاراتي داشت كه نشان از نااميدي آنان براي به سازش كشاندن اين دو نفر دارد
به مذاكراتي كه با موسوي در يك هفته بعد از انتخابات در رابطه با نتايج آن وتقلبات صـورت    

احساس مي كنم ديگر مذاكره بـا آقـاي     ”  : گرفته انجام گرفت، با نتيجه گيري از آن مي گويد
 )دي 12هفته نامه شما (”.موسوي بي فايده است و او به سيم آخر زده است

شرايط كنوني به گونه اي پيش رفته كه ديدارها با آقـاي  ” : و در جايي ديگر همانجا مي گويد
 ”.كروبي و موسوي قطع شده و ما از آنها مايوس شده ايم

بررسي تمامي اين اظهارات و بيانات كه اخيرا و قبال ايراد شده، هشياري جنبش مردمـي را    
نكته قابل توجهي كه بايد بر روي آن تاكيد كرد اين اسـت كـه       .  بيش از پيش طلب مي كند

متاسفانه عليرغم ايستادگي و مقاومت مردم در برابر سركوب گران، فشارهاي همه جانبـه بـر     
شدت اعمال خشونت هاي غير انساني و   .  روي فعاالن سياسي و اجتماعي همچنان ادامه دارد

وحشيانه كه توسط مزدوران رژيم در جريان تظاهرات و گردهمايي مردمي صورت مي گيرد و   
كه تعداد زيادي از فعاالن سياسي، اجتماعي، روزنـامـه     ”  قانوني“ همچنين استفاده از ابزارهاي 

نگاران و فعاالن جنبش كارگري و زنان و دانشجويان را محكوم به زندان، محروميت از كار و   
صحبـت هـاي     .  تحصيل كرده است، دشواري هاي عديده اي را گريبانگير جنبش كرده است

مورد بررسي قرار دهيم اين واقعيت را   ”  قانوني“ خامنه اي را اگر بخواهيم از منظر برخوردهاي 
به اثبات مي رساند كه رژيم از طريق همين ابزار به طور آرام اما پيوسته در صدد است هر روز   
. نسبت به روز پيش تر از آن، به گلوي جنبش بيشتر فشار آورد تا آن را كامالً از نفس بيانـدازد 
بي توجهي به اين معضل خسارات جبران ناپذيري را براي تحقق آزادي، دمكراسي و رهايي از 

سازماندهي يك كارزار موثر متحد، همه جانبه و بين المللي .  ديكتاتوري به همراه خواهد داشت
براي متوقف كردن ماشين سركوب رژيم و در دفاع از حقوق انساني و دموكراتيك مـردم بـا       

 . تكيه به منشور سازمان ملل و ميثاق هاي بين المللي ضرورتي عاجل دارد
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دولت احمدي نژاد، پرونده  هسته اي 
 ”جنگ، جنگ تا پيروزي“و شعار 

شروع كار دولت احمدي نژاد در چهار ساله اول، و حتي چند هفـتـه   
كارش را شروع كند، با بحران آفريني در حـول و    ”  قبل از اينكه رسما

اين بحران آفريني در چهار سـال    .  حوش مسئله هسته اي آميخته بود
گذشته و چهار سالي كه آغاز شده است نه تنها كاهش پيدا نـكـرد و       
نكرده است بلكه بارها كشور را در آستانه يك روياروئي نـظـامـي بـا       

 .قدرت هاي بزرگ قرار داده است
اگر چه مسئله پرونده هسته اي در واقعيت امر مربوط به سـيـاسـت    
خارجي جمهوري اسالمي است، اما حقيقت اين است كه سپاه پاسداران 
و دولت كودتايي آن از اين قضيه بعنوان يك سياست راهـبـردي در       

در .   مواجهه با بحران هاي داخلي رژيم استفاده كرده و مـي كـنـد         
حقيقت بحران پرونده هسته اي ايران در سال هاي اخير تبديل به يك 

هـر  .   دماسنج اندازه گيري بحران هاي داخلي رژيم تبديل شده اسـت 
ميزان كه بحران هاي داخلي رژيم در ابعاد مختلف و در مـوضـوعـات    
گوناگون عميق تر و گسترده تر مي شود بحران هسته اي شعله ورتـر    
شده و از طرف ديگر به كانون مركزي سياست دولت احمدي نـژاد و      

 .سپاه پاسداران تبديل مي گردد
ترديدي در اين نيست كه دست يابي به تكنولوژي هسته اي بـراي    
مصارف صنعتي و دست يابي به ساير تكنولوژي هاي مربوط به توليـد  
انرژي حق طبيعي مردم ما است و در خدمت صنايع و توليدات مـلـي     

اما آيا دولت احمدي نژاد و سپاه پاسداران حامي آن، .   كشور خواهد بود
در مداري حركت مي كند كه اين تكنولوژي را با صنعت ملـي كشـور     

آيا سياست ديپلماتيك دولت در مسيري حركت مي كـنـد   !   پيوند زند؟
كه در فضايي آرام افكار بين المللي را اقناع كند كه صنعت هسته اي   
جزء حقوق ملي كشور ايران است؟  آيا سپاه پاسداران بنا به ماهيتي كه 
پيدا كرده است با توليد كنندگان ملي و صنايع ملي كشور تعامل مـلـي   
گرايانه دارد؟  آيا ماهيت سركوبگر و انحصارگر دولت احمدي نـژاد و      
حاميان پر و پا قرص آن در سپاه پاسداران اين توانائي را دارد و ايـن      
اجازه را مي دهد  كه تكنولوژي هسته اي را در خدمت تقويت و رشد و 
ارتقاء توليد كنندگان ملي و در جهت رشد و گسترش و ارتقاء صنـايـع   

 ملي كشور قرار گيرد؟
گروه حاكم سپاه پاسداران و دولت كودتايي آن در طول چهار سـال    
گذشته نه تنها نتوانسته و نخواسته است كه از حقوق شناخـتـه شـده      
كشور كه بهره مندي از تكنولوژي هسته اي در مصارف ملي است بـه  
طور طبيعي و قانونمند استفاده كند بلكه آن را به عنوان ابزاري بـراي    
تمركز قدرت در دست خود و سركوب مخالفان در داخـل كشـور و         
معامله به منظور بقاي دولت ارتجاعي واليت فقيه و سپاه پاسداران بـه   

 .بحراني بين المللي براي كشور و مردم تبديل كرده است
قابل تاُمل است كه دولت احمدي نژاد از بعد از كودتاي انتخـابـاتـي    

كشتار، شكنجـه،  .   براي بقاي خود با تمامي كارت ها بازي كرده است
اعتراف گيريهاي تلويزيوني، آتش زدن عكس آيت آهللا خميني، ايـجـاد   
تظاهرات فرمايشي و قطعنامه خواني هاي تهديد آميز، و در روزهـاي    
اخير بازداشت هاي فله اي و گسترده بخش عظيمي از ميهن دوستـان  
كشور از جريان هاي فكري مختلف كه اين آخري زنگ خطري بـراي  

در نهايت دور از انتظار نيست بلكه بسـيـار   .   جنايت آفريني ديگر است
محتمل است كه دولت احمدي نژاد كارت بازي با بحران هسته اي را   

مسيحي ضرب االجل تعييـن شـده از        2009كه در آخرين روز سال 
طرف قدرتهاي بزرگ براي پاسخ دهي ايران به اتمام رسيده است بـر    
روي ميز بگذارد و آتش آن را شعله ورتر كند و حتي آن را تـا يـك         
رويارويي با قدرت هاي بين المللي پيش ببرد و در كنار آن سـركـوب     
داخلي را بغايت تشديد كند و يا دست به اعمال جنايتكارانه در ابـعـاد     

آيا دولت كودتايي سپاه پاسداران هميشه قادر خواهـد  .   وسيع تري بزند
بود كه كه از بحران هسته اي به عنوان يك بازي كنترل شده استفاده 

كند؟  آيا اين دولت و جريان وابسته به آن بر پايه ماهيت خود اين استعـداد  
به يك جنگ تمام عيار تبديل كنـد  ”  را ندارد كه در صورت لزوم آن را واقعا

 و كشور را درگير يك جنگ ويرانگر ديگر سازد؟
مردم و زحمتكشان كشور از خاطر نبرده اند كه چگونه قشرهاي سـنـتـي    
مرفه و تجار انگل صفتي كه در دولت بعد از انقالب خود را جـا زدنـد از         
جنگي كه قدرت هاي امپرياليستي افروخته بودند با آغوش باز اسـتـقـبـال       

.  هشت سال آن را ادامـه دادنـد    ”  جنگ، جنگ تا پيروزي“ كردند و با شعار 
جنگي كه در اساس زمينه هاي شكست انقالب بهمن را فراهم كرد و در     

امنيتي كردن فضاي كشور امكان سركوب تمام  -ادامه خود با امكان نظامي
قشرها و طبقات زحمتكش شركت كننده در انقالب و نمايندگان سـيـاسـي    

در ”  جنگ، جنگ تـا پـيـروزي       “اين حقيقتي است كه .  آنها را فراهم كرد
حقيقت اسم رمز آن مجموعه سياست هائي است كه به قـدرت رسـيـدن        
نمايندگان ارتجاعي ترين اقشار را ممكن  و در راستاي آن زمينه همكـاري  
با سرويس هاي امنيتي و جاسوسي همان كشورهاي جنگ افروز را فراهـم  

ارتجاع حاكم در سايه جنگ هشت ساله ثروت هاي افسانه اي كسب .   كرد
كرد، سپاه پاسداران را بشكل كنوني سازماندهي كرد و شرايطي را سازمـان  

و حراج منابـع  ”  فاجعه ملي“ داد كه كشتار وسيع زندانيان سياسي در جريان 
ملي كشور و اجراي سياست درهاي باز بر روي كاال هاي مصرفي از نـظـر   

 .سياسي و اقتصادي نيروهاي بالنده كشور را به تحليل ببرد
اينكه حاكميت خواست برحق و طبيعي بهره مند شدن از تـكـنـولـوژي       
هسته اي را به يك بحران هسته اي تبديل كرده و كشور را در شرايط يك 
رويارويي خطرناك بين المللي قرار داده، در حقيقت شكل ديگري از همـان  

همان گرد و غبار بر پـا كـردن در       .   سياست چنگ جنگ تا پيروزي است
فضاي جامعه براي جلوگيري از فاش شدن چپاول ده ها ميـلـيـارد دالري      

تـا  .   دارائي هاي كشور است، همان خاك پاشيدن در چشم توده ها اسـت   
بتوان كودتا كرد، حقوق كارگران و تهيدستان را نابود كرد، دختران و پسران 
اين كشور را به شكنجه گاهها برد، دادگاههاي فله اي تشكيـل داد و در        
نهايت اينها همه در خدمت يك امر بسيار بزرگ بوده است كه در چـنـيـن    
فضايي، اين فرماندهان نظامي و انتظامي و شكنجه گران سـازمـان هـاي      
امنيتي و آقازاده هاي روحانيون وابسته به حكومت تمامي اموال ملي شـده    

در پشت همه اين بگير .   در كنترل دولت را به تملك شخصي خود در آورند
و ببندها برنامه ريزي براي تصاحب بي سر و صداي اين منـافـع عـظـيـم        

 .اينها موضوعاتي هستند كه مردم بايستي از آن آگاه باشند.  خوابيده است
اشتباه خواهد بود كه تصور شود كه اعمال ماجراجويانه دولت احمدي نژاد 
در موضوعاتي چون هلوكاست و يا بزرگ نمايي هاي هسته اي و تسليحاتي 

و بر عكس اين موضوع با ماهيت ”  دقيقا.   به ناداني شخص او مربوط است
قشرها و طبقات اجتماعي نـيـز كـه      .  طبقاتي دولت او همخواني كامل دارد

مخاطب سخنراني هاي احمدي نژاد هستند، از طرف اين طراحان با آگاهي 
نبايستي اين موضوع را از نظر دور داشت كه اولين شعار .   انتخاب مي شوند

صد سال پيش و در انقالب مشروطه بر زبـان آورده    ”  زنده باد ملت ايران“ 
” شده است و از آن زمان تا كنون دوران زيادي سپري شده است و كـامـال  

روشن است كه بخش عظيمي از جمعيت كشور از دهه چهل تا كنون است 
 .  كه وارد كنش هاي اجتماعي شده اند

قشرهاي خرده بورژوازي سنتي و لمپن پرولتاريا و تهيدستان شهـري بـا     
دولـت  .   سابقه مبارزاتي اندك در ساختار جمعيتي كشور قابل توجـه اسـت    

هايي از جنس و ماهيت دولت كودتايي احمدي نژاد هميـشـه در جـنـگ         
افروزيها و ماجراجويي هاي خود از اين قشرها و طبقات استعانـت جسـتـه      

 .است
اخبار روزهاي اخير و پس از نمايش باشكوه وسعت جنبش مردمي در روز 
عاشورا حكايت از بسيج دوباره ماشين سركوب رژيم براي اعاده كنـتـرل و     

نيروهاي ترقـي  .   جلوگيري از وسيعتر شدن شكاف ها در بدنه حاكميت دارد
خواه و مردمي با توجه به آگاهي سياسي و تجربه تاريخي به داليل واقعـي  
بكار افتادن فعال اين سركوبگري واقف اند و به همين دليل آگاهند كه نبايد 
اجازه دهند كه ابتكار عمل از دست جنبش خارج شود و شرايطي به وجـود    

شعار ها و اشكال جنبـش  .   آيد كه حضور مردم  در خيابان ها پرهزينه شود

  10ادامه در صفحه 
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اما امـروز عسـلـويـه       .  حتي كارگران خارجي نيز دراين بخش فعاليت و كار مي كردند
 ”!تعطيل است و به بيماري درحال مرگ مي ماند

به هـر  .  اثرات مخرب برنامه هاي دولت كودتا فقط درعسلويه مشاهده نمي شود    
گوشه و كناري نظر افكنده شود، شاهد و ناظر نابودي امنيت شغلي كارگران، سـقـوط   

بـه  .  سطح زندگي آنها و فقر و تيره روزي زحمتكشان و خانواده هايشان خواهيم بـود   
 47ترين اعالم مركز آمار ايـران،       ، بر اساس تازه” خبرآنالين“ گزارش پايگاه اينترنتي 

: بر اساس اظهارات رييس مـركـز آمـار ايـران        .  ميليون ايراني در فقر به سر مي برند
خانوار شش .  هزار تومان است 473درآمد خانواده شش نفري در خوشه يك، كمتر از “ 

هزار تومان است در خوشه دو قرار  788هزار تومان تا  473نفره اي كه درآمدش بين 
 17در خوشه دوم هـم        .  ميليون نفر قرار دارند 30در خوشه نخست حدود .  مي گيرد

  ”..ميليون و ششصد هزار نفر قرار دارند
اين اقدامات ضد كارگري و صد منافع زحمتكشان ميهن ما در حالي رخ مي دهد كه 
دولت احمدي نژاد در راستاي خدمت به سپاه پاسداران و شركت هاي اين نهاد نظامي

امنيتي طرح صدور مجوز دولتي به شركت هاي خدمات نيروي انساني، يا بهتر گفته   -
چنيـن  .  باشيم، شركت هاي دالل كه واسطه استخدام كارگران هستند، را اجرايي كرد

يـا  ( شركت هايي كه عمدتا نيز توسط مديران وزارتخانه هاي مختلف اداره مي شوند   
بـه  .  به بالي جان ميليون ها كارگر تبديل گرديده انـد )  هدايت غير مستقيم مي شوند
استخدام در مراكز مهم صنعتي كشور، مانند ذوب ” سرقفلي“طور مثال، اين شركت ها 

آهن، پوالد مباركه، كارخانه هاي سيمان، پااليشگاه ها و جز اينها را دراختيار دارند و از 
آذر ماه، با انـتـشـار       27ايلنا، .  عوامل اصلي رواج قراردادهاي موقت به شمار مي آيند

پيمانكاران تامين نيـروي  “ : گزارشي درخصوص چگونگي فعاليت اين شركت ها نوشت
اسناد و مدارك بسـيـاري از       .  انساني به صورت آشكار درحق كارگران ظلم مي كنند

تضييع حقوق كارگران درشركت هاي پيمانكار داريم كه مي تواند پيمانكار را محكـوم  
كرده و كارگر را به حقش برساند اما متاسفانه گوش شنوايي براي اداي حق مـظـلـوم    
وجود ندارد و دولت برنامه صدور مجوز دولتي براي اين شركت ها را عملي سـاخـتـه    

شركت هاي پيمانكار تامين نيروي كار، كارگران را وادار مي كنند قبل از آغـاز    .  است
كارگر زير .  كار و درهمان روز و ساعت اول استخدام برگ تسويه حساب را امضاء كنند

هزارتوماني را به عنوان حقوق امضاء كند ولي ماهـيـانـه     300فشار مجبور است رسيد 
ساعت كار انجام مي شود و  12ساعت،  8به جاي . هزار تومان حقوق بگيرد 150فقط 

 ”.ده ها مورد ديگر كه دولت به آنها بي توجه است
آذر مـاه، اعـالم        20عالوه براين، وزيركار دولت كودتا درمصاحبه اي با ايسنا،     
اصالح قانون كار .به نظرما قانون كار به شكل مطلوبي اصالح شده و مي شود“: داشت

موجب كاهش بي نظمي كارگران شده و به رشد واحدها و مـوسـسـات يـاري مـي          
درست از همين زاويه و از اين مدخل است كه برنامه مقررات زدايي و اجـراي  ” . رساند

 . توسط دولت پيگيري مي شود 44ابالغيه اصل 
ما در ماه هاي اخير شاهد نمونه هاي زيادي از مبارزات پـراكـنـده كـارگـران و            
زحمتكشان بر ضد سياست هاي ضد كارگري رژيم و همچنين تجاوز سرمـايـه داري     

اين مبارزات به دليل عدم سازمان يافتـگـي   .  حاكم بر ضد حقوق زحمتكشان بوده ايم
بحث ديگري كـه در مـيـان        .  الزم نتوانسته است نتايج الزم را به دنبال داشته باشد

فعاالن و كارگران پيشرو نيز مطرح بوده است اين موضوع است كه مبارزه جـنـبـش      
كارگري زماني مي تواند ثمربخش و توام با موفقيت باشد كه در پيوند تنگاتـنـگ بـا      

ادامه فعاليت دولت احمدي نژاد .  مبارزه جاري مردم عليه كودتاي انتخاباتي قرار بگيرد
معنايي جز نابودي منافع آني و آتي كارگران و زحمتكشان ندارد و به همين علت مـي  
بايد گام هاي اساسي و سنجيده به سوي تحكيم پيوند و رابطه با جنبش سراسري ضد 

نبايد فراموش كنيم دولت احمدي نژاد يعني دولـت بـرآمـده        . استبدادي برداشته شود
ازكودتا، به لحاظ گرايش سياسي و طبقاتي، ادامه دهنده راه كساني است كه درابتداي 
انقالب با حمايت از قانون كار موسوم به قانون كار توكلي، براي طبقه كارگـر ايـران     

رعايت اصل اسالمي توافق و تراضي در انـجـام   “ هيچ ارزشي قابل نبودند و با عنوان، 
امروز با تـغـيـيـر       .  منافع وحقوق زحمتكشان را هدف قرار داده بودند”  هر عقد شرعي

شرايط، دولت احمدي نژاد مامور انجام همان وظيفه است، و موثرترين راه براي مقابله 
 !و به شكست كشاندن آن تقويت همه جانبه و جدي جنبش اعتراضي كنوني است

كارگران وزحمتكشان و فعاالن جنبش سنديكايي به خوبي آگاهند كـه، اگـر            
خواستار مبارزه با اصالح قانون كار، توقف خصوصي سازي، لغو قراردادهاي موقـت و    
احياي حقوق سنديكايي هستند، اين آماج ها بدون پيوند تنگاتنگ و خالق با جنـبـش   

به بيان ديگر، تامين .  دمكراتيك و آزادي خواهانه كنوني، صورت تحقق نخواهد يافت
خواست ها و حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان پيوند تنگاتنگي با تحقق خواسـت  

 .هاي جنبش ضد استبدادي درلحظه دارد
حضور و مشاركت زحمتكشان درمبارزه با استبداد واليي و دولـت نـامشـروع             

كودتا، مبارزه و حضوري كامال آگاهانه و مبتني بر منافع طبقاتي حال و آيـنـده آنـان      

در مرحله كنوني بايد در راستاي هر چه وسعت بيشتر بخشيـدن  
يك راه عملي .   به صفوف مردم در تظاهرات با شكوهشان باشد

و ضرور در اين رابطه اينست كه چه زنان و چـه جـوانـان پـر         
جوش، چه دانشجويان و چه روزنامه نگاران، اقشار متـوسـط و     
مزد بگير و مجموعه جنبش مردمي با طبقه كارگر ايـران كـه       
ماهها حتي مزد كارگري خودش را دريافت نمي كند، اخـراج و    
بيكار مي شود و قراردادهاي سفيد به او تحميل مي شود همدلي 

بايستي حقايق و داليل واقعي اين فقـر  .   و همراهي نشان دهند
و بدبختي را و چگونگي چپاول غارتگرانه سرمايه ها و امكانـات  
.  ملي توسط نو كيسه گان سپاه را  به ميان توده هاي مردم بـرد 
هر روشنگر جنبش مردمي به عنوان يك سفير آگاهي بـخـش     
بايستي حقايق اين غارت گري بي حساب و كتاب را در بـيـن     
توده هاي زحمتكش كشور ببرد و زمينه هـا و داليـل ايـن            
گرسنگي، سوء تغذيه و فقر و بدبختي و بيكاري را روشن كند، و  
دشمنان مردم و جنبش مردمي براي اعتالي ميهن را به توده ها 

بايد به عيان گفت كه ريشه هاي ماجراجـويـي و     .   معرفي كند
سركوبگري سپاه  پاسداران در منافع طبقاتي آنان و كـوشـش       
براي حفظ موقعيت ممتاز اقتصادي اي است كه به بركت دولت 

نبايد گذاشت كه سـران    .    كودتا در اختيارشان قرار گرفته است
رژيم با پنهان شدن پشت شعار هاي ناسيونالـيـسـتـي كـاذب        

 . ماجراجويي ديگر بين المللي را به مردم كشور تحميل كنند
دولت كودتا به دليل ماهيت طبقاتي آن، بـه واسـطـه عـدم         
مشروعيت آن، به دليل اينكه سياست هاي آن غير دموكراتيك، 
ارتجاعي و مافيايي است امكان و قابليت دفاع از منافـع مـلـي      

پيروزي جنبش مردمي براي تغيير پايـه اي در      .   ايران را ندارد
كشور و حاكميت براي دفاع از منافع ملي و تضمين تـمـامـيـت     

در اين راه هـمـه   .    ارضي و استقالل ايران اهميت اساسي دارد
استعدادهاي جنبش توده اي را براي وسعت هرچه بيشتر صفوف 

 .  و تعميق شعارهاي آن مي بايست به كار گرفت
 
 

 ...ادامه دولت احمدي نژاد و سياست 

دراوضاع حساس كنوني كارگران ، هماهنگ و همگام بـا  .  است
مبارزه دليرانه دانشجويان، زنان و زحمتكشان مي توانند با مبارزه 
سازمان يافته خود، موجبات تقويت و استحكام جـنـبـش ضـد       
استبدادي را فراهم آورده و از اين رهگذر مسير دستـيـابـي بـه       
خواست هايي چون احياي حقوق سنديكايي خـود را هـمـوار          

حضور موثر و تاثير گذار جنبش كارگري ضـامـن تـداوم      ! سازند
مبارزه برضدارتجاع و استبداد و تحقق مطالبات مردم مـيـهـن      

 ! ماست
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اعالم كرد، براي دهه ها مـورد  
تجاوز مستقيم و غير مستقـيـم   
امپرياليسم آمريكا و نيـروهـاي   
ارتجاعي مورد حمايت آن بوده 

نيروهاي نظامي آمريكـا  .   است
 1935تا  1915بين سال هاي 

هائيتي را مستقيماٌ در اشـغـال     
پس از خروج رسـمـي   .   داشتند

نيروهاي نظامي، اياالت متحده 
 1971تا  1935بين سال هاي 

از طريق حمايت از حـكـومـت    
پاپا “ ديكتاتوري نظامي فرانسوا 

دوواليه نفوذ خود بر اين ”  دوك
پـس از    .   كشور را حفظ كـرد 

بي “ ، پسرش ” پاپا دوك“ مرگ 
حكومت ديكتاتوري ”  بي دوك

را تحت حمايت اياالت متحده 
در  1985او در سال .   ادامه داد

يك انتخابات فرمايشي خود را 
درصد راي دهندگـان  99با آراء 

قيـام مـردم     .  پيروز اعالم كرد
هائيتي يك سال بعد ديكتاتـور  
پسر را مجبور به فرار به تبعيـد  

بـي  “ ديكتاتور .   در فرانسه كرد
دوسوم خزانه را بـه    ”  بي دوك
 60ارثيه حكومت او .   يغما برد

درصد بـي     80درصد بيكاري، 
سـال   53سوادي، متوسط عمر 

و مرگ يك سوم كودكان قبل 
سالگي بود  در انتخـابـات    5از 

ژان برتران  1990آزاد در سال 
آريستيد، كشيش ترقي خواه، با 
اكثريت مطلق و شكننده آرا به 

او اين پيـروزي  .   پيروزي رسيد
را سه بار تكرار كرد و هربار بـا  
توطئه ارتجاع و امپريـالـيـسـم     
آمريكا مجبور به ترك قـدرت    

آريستيد معتقد به ضرورت .   شد
تغييرات عميق و پايه اي براي 

او .   غلبه بر فقر همه جانبه بود
در جـريـان        2004در سال   

كودتاي نظـامـي كـه مـورد         
حمايت آمريكا بود، بـه تـرك     
كشور و تبعيد بـه آفـريـقـاي       

 . جنوبي مجبور شد
حزب توده ايران هم دوش با 
همه نيـروهـاي مـتـرقـي و          
انساندوست جهان به مـردم و    
نيروهاي مترقي هائـيـتـي در      
رابطه با اين فاجعه تسليت مي 
گويد و همه دوستان، هواداران 
و اعضاء حزب را فرا مي خواند 
كه در راه كمك رسـانـي بـه      
قربانيان اين فاجعه طبيعـي و    
انساني از هيچ كوششي دريـغ    

 .      نكنند

 !مخالفت با سرمايه داري، در سراسر جهان ادامه دارد ...ادامه فاجعه زلزله 
ــك        در يـــ
نظرخواهي عمومـي  
كه ماه گذشته  در   

كشور جـهـان    27
انجام شد، مـردم    
جهان مخالفت خود 
با سرمايه داري را   
بطور برجسته اي به 
. نمايش گذاشتـنـد  

كساني مـورد  %  23
نظر خواهي قـرار    
گرفتند بـر ايـن       
باورند كه نياز مبرم 
به تغيير سيسـتـم   
اقتصادي حاكم در   
كشورهاي سرمايـه  

در فرانسه اين نسبـت بـه     .  داري وجود دارد
 .مي رسد% 43
 

بر اساس اين نظرخواهي كه مصادف با بيسـتـمـيـن     
انـجـام      1989سالگرد فروپاشي ديوار برلين در سـال    

گرفت، بر رغم سقوط سوسياليسم در اروپاي شرقـي و    
اتحاد شوروي و همه تهاجم تبليغاتي امـپـريـالـيـسـم،       
مخالفت افكار عمومي با سرمايه داري تغييري نيافـتـه   

به باور مردم جهان سرمايه داري ديگر سيسـتـم   .  است
طبق نتايج نظر سنجي منتشر شده از سوي  .  برتر نيست

سرويس جهاني بي بي سي، شبكه پخش صدا و تصوير 
 27نفـري كـه در          29033از %  11بين المللي،  تنها 

كشور مورد نظرسنجي قرار گرفتند معتقد هستنـد كـه     
از آن فراتر آنكه، بـه  .  اقتصاد سرمايه داري كارآئي دارد

آنان سيستم بازار آزاد محكوم به فنا است و   %  23نظر 
 . بايد كنار گذاشته شود

در اروپا افكار عمومي در فرانسه مخالفت وسيعـتـري   
نسبت به سرمايه داري و بازار آزاد را به نمـايـش مـي      

از فرانسويان ما بـايـد بـه يـك         %  43به نظر :  گذارند
تنها آنها نيستـنـد   .  سيستم اقتصادي نوين روي بياوريم

از %  35از مكزيكي ها و   %  38: كه چنين فكر مي كنند
سرمايـه داري در      .  برزيلي ها نيز چنين موضعي دارند

. چند كشور اروپاي شرقي نيز در جايگاه اتهام قرار دارد  
لهستاني ها معتفدند كه سيستم اقتصادي %  20بيش از 

آنان مي گـويـنـد كـه         % 45بايد تغيير يابد، و بيش از 
تنها .  شود”  متعادل و يا بازسازي“ سيستم اقتصادي بايد 

بيش از  -%)21(و پاكستان %) 25(آمريكا  -در دو كشور
يك پنجم معتقدند كه سرمايه داري با فرم فعلي خـود    

 27كشور از  22بيش از دو سوم مردم در . كارآرائي دارد
كشوري كه اين نظرخواهي علمي در آن انجـام شـده     
است، به ضرورت تغييرات اساسي، تقسيم ثـروت بـه       
صورت عادالنه تر و رفورم سيستم سرمايه داري حاكـم  

، در   % 77اين نقطه نظـر در روسـيـه          .  راي داده اند
و در   %  64، در اندونزي % 64، در برزيل % 75اوكرائين 
براساس اين نظرخواهي افكار .  هوادار دارد% 57فرانسه 

كشور مورد مطالعه  27كشور از مجموع  17عمومي در 

و در   %  76، در فرانسه % 84، در شيلي % 87در برزيل ( 
اعمال قوانين و مقررات وسيعتـر بـراي     % )  73اسپانيا 

 .  تنظيم بازار را از سوي دولت خواهانند
 

گـلـوب   ، مدير انستيتوي نظر سنجـي    داگ ميلر
كه نظر سنجي فوق را انجام داده است، مـي     سكن
به نظر مي رسد كه فروپاشي ديوار برلـيـن در     “ گويد 
، برعكس چيزي كه در آن لحظه به نـظـر   1989سال 

آمد، پيروزي شكننده اي براي بازار آزاد سرمايه داري   
 ”.نبود

) USSR(نظرها نسبت به فروپاشي اتحاد شوروي 
بسيارمتنوع تر از سخنراني هاي پيروزمندانه ايدئولـوگ  

تـنـهـا    .   هاي سرمايه داري در هفته هاي اخير اسـت 
فكر مي كنند كه فروپاشي شوروي درست بود در % 54

% 63با ايـن وجـود       .  كه مخالف هستند%  22مقابل  
اوكرائيني ها فكر مـي  %  54روس ها و %  61چك ها، 

. كنند كه فروپاشي اتحاد شوروي قابل تـاسـف اسـت     
مردم مصر بر اين باورند كه سقوط اتحاد شوروي %  69

در هند، كنيا و اندونزي درصد آنهائي .   امري منفي بود
 .  كه باوري معادل دارند نزديك به نيمي از جمعيت اند

آيا  مراسم تبليغاتي در سالگرد فروپاشي ديوار برلين 
فرصت مناسبي بود براي منزه ساختن پرونده سرمايـه  

در بهار گذشته گاليه كـرده     دومينيك رينيهداري؟ 
بحران اقتصادي كنوني باعث عكس العملـي  “  بود كه 

عليه اقتصاد بازار شده كه  بسيار شديدتر و جدي تر از 
عكس العمل  عليه رژيم هاي كمونيستـي در زمـان       

بـنـيـاد    وي با هـمـكـاري      ”   . فروپاشي آنها مي باشد
كه در ارتباط با  حـزب    خود ” سياست هاي نوين“ 

مي باشد، يـك       UMPمحافظه كار حاكم فرانسه 
بـه يـاد     “ سري كنفرانس هائي را تـحـت عـنـوان         

،  با هدف دفع حمالت عليه سرمايـه داري    ”كمونيسم
 . ترتيب داده است

 
 



خود به هائيتي زير پوشش فراهم كردن امنيت براي اقدامات امـداد  
خانم كلينتون، وزير خارجه دولت آمريكـا، در    .   رساني اعالم كردند
اين فـقـط   “  :  دي ماه خود به هائيتي گفت 25سفر چند ساعته روز 

در روزهاي در پيش نيست، بلكه براي ماه ها و سال هاي آينده مـا  
در روزهـاي    ”   . به آن ها براي بازسازي كشور كمك خواهيم كرد

اخير اعالم شده است كه كنترل فرودگاه هائيتي به نيروهاي نظامي 
 . آمريكا سپرده شده است

دي ماه سازمان هاي مترقي آمريكائي شـامـل    24روز پنج شنبه 
انستيتو عدالت و دمـوكـراسـي در      “ و ”  مركز حقوق قانون اساسي“ 

از كشورها و سازمان هاي كمك كننده و اعانـه دهـنـده      ”  هائيتي
خواستند كه اشتباهات گذشته خود در رابطه با كمك رسـانـي بـه      

آن ها متذكر شدند كه كوشش هاي قبلـي  .   هائيتي را تكرار نكنند
عدم هم آهنگي، غيرقابل پيش بيني بـودن و نـقـش          “ به خاطر 

نداشتن مردم هائيتي در برنامه ريزي و تصميم گيري غـالـبـاٌ بـه       
 ”  .مصيبت هاي بيشتري ختم شدند

اين سازمان ها مطرح مي كنند كه سازمان ملل و نيروهاي موثر 
در برنامه ريزي كمك رساني بايد به موازات ارائه كمك هاي فوري 
به قربانيان فاجعه در تدارك سازماندهي برنامه هاي طوالني مـدت  
.  براي رهانيدن هائيتي از فقر و عقب ماندگي و عدم توسعه باشـنـد  

ابعاد عظيم اين فاجعه صرفاٌ  مـحـصـول ايـن       :  آن ها معتقدند كه
فاجعه طبيعي نيستند، بلكه ناشي از دهه ها فقرزدگي و سلب قدرت 
و اختيار از مردم هائيتي در رابطه با تصميم گيري و برنامه ريـزي    
براي آينده كشورشان و نقض صريح حقوق انساني و دموكراتـيـك   

 .     شهروندان هائيتي است
جمهوري هائيتي از نظر اقتصادي يكي از فقيرترين كشورهـاي   

جهان محسوب مي شود و براساس تخمين هاي سازمـان مـلـل،      
.  بيش از هشتاد درصد از جمعيت اين كشور زير خط فقر قرار دارنـد 
اين كشور در دو دهه اخير به دليل دخالت هاي امپرياليسم آمريكـا  
به منظور ادامه كنترل خود بر آن با بي ثباتي و خشـونـت هـاي        

 .  سياسي روبرو بوده است
سال  200هائيتي كه يكي از اولين كشورهاي قاره آمريكا بود كه 

پيش استقالل خود از استعمارگران فرانسوي و استقرار جمهوري را 
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دي ماه در ساعت چهار و پنجاه و سه دقيقه بعدار ظهر به وقـت   22روز سه شنبه
ريشتر با فاصله زماني اندكي اكثر مناطق  5,9و  7,0محلي  دو زمين لرزه به قدرت 

مجاور سواحل كشور هائيتي و از جمله پايتخت اين كشور، پورتو پرينس، را به شدت 
ابعاد فاجعه آميز زلزله كه بر اثر آن ارتباط تلفني و برق رساني قطع شده .   تكان داد

در اين كشور فقر و بسياري از ساختمان هاي اداري و از جمله كاخ رياست جمهوري 
زلزله اكثر مناطق پايتخت و   .   ويران شده اند، بسيار وسيع است زده آمريكاي التين

بسـيـاري از مـدارس و          .  شهر كانگه را به تلي از خاك و خرابه تبديل كرده است
بيمارستان هاي هائيتي ويران گشته و از آنجا كه اين فاجعه طبيعي در ساعات كاري 
روز اتفاق افتاد، صدها كودك در زير آوار و در پشت ميزهاي كـالس درس خـود       

سال اخير بي سابـقـه بـوده       200به گزارش آگاهان اين زلزله در  .مدفون شده اند
سازمان صليب سرخ جهاني تخمين مي زند كه تعداد تلفات جاني اين فاجعه .   است

فقر زدگي، عدم آمادگي و سازماندهـي و    .   نفر باشد 200/000مي تواند نزديك به 
كمبود امكانات، و سقوط سيستم اداري عمالٌ مجروحان و بازماندگان را در خـطـر       

 .  مرگ و بيماري هاي مسري و مهلك قرار داده است
نخست وزير هائيتي، روز پس از وقوع اين فـاجـعـه طـي          ،” ژان ماكس بلريف“ 

احتمال آنكه تعداد كشته شدگان به مراتب بيش “ :  گفت” سي ان ان“مصاحبه اي با 
اميدواريم كه اينطور نشود و مردم توانسته باشنـد  ...  از صد هزار نفر باشد، زياد است

در حال حاضر در خيابان ها به اندازه اي جمعيت زياد اسـت  .  نجات پيدا كرده باشند
اما به اندازه اي ساختمان هـا و    ...   كه ما دقيقا نمي دانيم آنها كجا زندگي مي كنند

برخي از محله ها به طور كامل تخريب شده كه اطالع دقيقي از مردمي كه آنـجـا     
 “ .بوده اند، در دست نيست

به گزارش مقامات رسمي سازمان ملل حدود سي تن از كارمندان اين سازمان و   
از جمله هدي انابي، نماينده تونسي سازمان ملل در هائيتي، و معاونش به دليل فرو 
ريختن ساختمان مركزي سازمان ملل در پورتو پرينس در جريان زمين لرزه هائيتي 

سازمان ملل متحد گزارش داده است كه هزاران خانه مسكونـي در    .  كشته شده اند
پايتخت هائيتي ويران شده و به اكثر ساختمان ها و زيرساخت هاي شهري آسـيـب   

در حال حاضر، به دليل آسيب جدي بـه زيـرسـاخـت هـا و             .شديد رسيده است
تشكيالت اداري پايتخت، نهادهاي دولتي اين كشور امكان ارائـه خـدمـات الزم        

 .  امدادرساني را ندارند
 20عالوه بر سازمان هاي خيريه مستقل و يا وابسته يه سازمان ملل بـيـش از       

كشور در اروپا، آسيا و قاره آمريكا در رابطه با كمك هاي جنسي و داروئي به زلزلـه  
هواپيما هاي باري دربر دارنده غذا، آب، چادر، پتو، امكانـات  .   زدگان اقدام كرده اند

قابل آشاميدن كردن آب، هليكوپتر و ماشين آالت تخصصي براي جستجو در ميان 
آوار براي يافتن زخمي ها و جان بدر بردگان فاجعه از روز چهار شنبه به مـنـاطـق      

دولت كوبا در پيامي رسمي به رئيس جمهور هائيتي آمادگي خـود  .  زلزله زده رسيدند
در اين رابطـه دولـت     .  براي ارائه هرگونه كمكي به مردم هائيتي اعالم كرده است

كوبا حريم فضائي كشور را براي پرواز هواپيماهاي كمك رساني آمريكا آزاد اعـالم  
نفر متخصص بالغ مي  400تيم هاي پزشكي و امدادهاي اوليه كوبائي كه بر .   كرد

باشند، از اولين گروه هاي امداد بين المللي بودند كه در صحنه حاضر شده و به ارائه 
پزشك ها و پرستارهاي متخصص كوبائـي از    .   خدمات به قربانيان فاجعه پرداختند

همان اولين ساعات پس از وقوع فاجعه به ارائه كمك هاي پزشكي و امدادي حياتي 
نيروهاي مترقي نگراني خود را از سياست هاي اياالت متحـده بـراي     .   پرداخته اند

بهره برداري از اين فاجعه طبيعي و سعي اين كشور به وارد كردن نيروهاي نظامـي  
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