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    6ادامه در صفحه 

نقض خشن حقوق و 

 آزادي هاي دمكراتيك 

 !آموزش و پرورش، عرصه اي براي مبارزه با حاكميت تاريك انديشان

بيش از يك سال پس از كودتاي خشن و ضـد  
مردمي نظاميان حاكم، به فرمان ولي فقيه، بـراي  
پايمال كردن آراء ميليون ها ايراني و بـا وجـود       
سركوب خشن و خونين اعتراضات جنبش مردمي، 
رژيم همچنان با بحران جدي يـي دسـت بـه          
گريبان است و حوادث هفته هاي اخير، از جـملـه   
حمله به خانه مهدي كروبي و همچنين حمله بـه  

و هواداران آيت اهللا دسـتـغـيـب،         ”  قبا“ مجلس 
نشانگر استيصال و زبوني دستگاه سركوب حاكـم  
براي نابودي جنبش و خاموش ساختـن مـبـارزه      

 .نيروهاي تحول خواه بر ضد استبداد است
آيت اهللا دستغيب، در پي ضرب و شتم شـديـد   
هوادارانش در شيراز به دست مزدوران رژيـم بـا     

مـجـلـس    “ انتشار نامه مفصلي به نمايـنـدگـان      
، كه اجالس نوبتي آن در روزهاي آينـده  ”خبرگان

آيا بعـد  “ :  برگزار خواهد شد، از جمله يادآوري كرد
ايم در نظام يك آرامش نسبي  از يك سال توانسته

خالي از رعب و وحشت ايجاد كنيم؟ اگر باز هـم    
گوييم در جامعه مشكلي نيست، پس چرا دائم  مي

زنـيـم؟ اگـر         به صورت لفظي دم از وحدت مـي 
هست، چرا مردم در يك استراحت واقعي نيستند؟ 

ي    چرا وحدت به همراه رعب و وحشت از ناحيـه 

آيا شما خبرگان تا به حال بـه    ...  اي باشد عده
ايم مردم را    ايد كه چرا نتوانسته اين فكر كرده

نسبت به وقايع موجود راضي كنيم و در رأس 
ايم كـه     ي اينها، آيا پي به اين معنا برده همه

چرا مراجع و علما نسبت به وضـع مـوجـود        
دانيد عدم رضايت مراجع و  رضايت ندارند؟ مي

علما از اين وضع، يعني سست شدن مجلـس  
خبرگان و از اعتبار ساقط شـدن آن؟ چـون       

ي تأييد مراجـع   بقاي مجلس خبرگان از ناحيه
 ”...باشد و علما مي

همچنين حمله سازمان يافته و هماهـنـگ   
اوباش بسيجي و نيروهاي نظامي و امنيتي به 
خانه مهدي كروبي، در آستانه برگزاري مراسم 

 -روز قـدس     -آخرين جمعـه مـاه رمضـان       
واقعيتي را برمال مي سازد كه كودتاچيان بـه    
رهبري ولي فقيه، مدت هاست بر انـكـار آن     

 .تالش مي كنند
اين واقعيت عبارت است از هراس عمـيـق   
رژِيم از ادامه نارضايتي ژرف اجتماعي و تداوم 
مبارزه جنبش مردمي با كودتاي انتخاباتـي و    

 استيصال ارتجاع حاكم و پايداري 
 جنبش مردمي

     2ادامه در صفحه 

سيمنار احزاب سياسي ايران با شركت نمايندگان رهبري جبهه ملي ايران، حزب دموكرات 
 3و حزب توده ايران                             ص ) اكثريت(كردستان، سازمان فدائيان خلق ايران 

 8ص                        حمايت نيروهاي ترقي خواه و كمونيست ها از جنبش مردم ايران

 فراخوان حزب كمونيست پاكستان درباره ويراني سيل و 

 10ساز در اين كشور                  ص  رويدادهاي دگرگون                                                  
 12ادامه بحران سياسي در عراق                                                                               ص 

با فرارسيدن ماه مهر، سال تحصيلي جديد بـار    
 بنا بر آمارهاي موجود، . ديگر نيز آغاز مي شود

 13تعداد دانش  آموزان ميهن چيزي در حـدود    
ميـلـيـون نـفـر         3/  5ميليون و تعداد دانشجويان 

ميليوني،  16/  5اين جمعيت .  تخمين زده مي شود
تواند  سرمايه اي عظيم براي هر رژيم مترقي و  مي

مردمي باشد، چيزي كه  در مورد رژيم واليت فقيه 
به جرات مي توان .  مصداقي عكس پيدا كرده است

گفت كه، در ميان وزارت خانه هاي موجود، وزارت 
آموزش و پرورش يكي از ناكارآمدترين وزارت خانه 

دليـل آن    .  سال گذشته بوده است 32ها در طول 

:  هم تمركز  مرتجعان حاكم بر اين موضوع بوده كـه   
مبادا رشد انديشه هاي پويا، مترقي و علمي، چالشـي  

اين وضعيت و بينش .  بزرگ پيش روي آنان قرار دهد
به خصوص در طول يك سال و نيـم گـذشـتـه بـا          

حساسيت خاصي از سوي حكومتيان پيگيري و بيـان   
در طول چند ماه گذشته و با نزديك شـدن  .  مي شود

به آغاز سال تحصيلي جديد، خط و نشـان كشـيـدن      
هاي هماهنگ كه ادامه همان سياست هاي شكست 
خورده پيشين بوده است، از يـك طـرف هـراس            

انتشار خبر اعدام هاي پنهاني در زندان مشهد و 
به همراه آن تشديد فشار بر زندانيـان سـيـاسـي       

 . بازتاب گسترده اي در داخل و خارج كشور داشت
به گزارش فعاالن حقوق بشر، تاكنون در زندان 

اغـلـب   .  نفر اعدام شده اند 300وكيل آباد مشهد 
اين افراد متهمان پرونده هايي نظير دزدي، مـواد  

اين اعدام ها در اوضاعـي  .  اند مخدر و از اين قبيل
صورت مي گيرد كه قوه قضاييه به رياست صادق 
الريجاني از اجراي احكـام اعـدام، قصـاص و          
سنگسار با صراحت دفاع كرده و خواستار قاطعيت 

بر بستر چـنـيـن      .  شده است”  مجرمان“ در برابر 
اوضاعي،  در ماه هاي اخير بر دامنه و ابعاد اعمال 
فشار قوه قضاييه و ضابطين آن به ويژه نـيـروي     
انتظامي افزوده گرديده و دستگاه ها و ارگان هاي 
مختلف جمهوري اسالمي تحت عناوين مبارزه با 

و جمـع  ”  امنيت اجتماعي“ ، برقراري ” بد حجابي“ 
بديهي تريـن حـقـوق      ”  مزاحمين خياباني“ آوري 

دركنار اين .  اجتماعي را نقض و پايمال مي سازند
اعمال و رفتار وحشيانه، بارديگر موج بازداشـت و    
سركوب اقليت هاي مذهبي مانند هم مـيـهـنـان     
بهايي،  و صدور احكام سنگين براي آنان و پيگرد 
توام با آزار و شكنجه پيروان دراويش گنابادي بـه  

 3خبرگزاري هرانا، چهارشنـبـه     .   راه افتاده است
پنج تن از دراويـش      “ :  شهريور ماه ، گزارش داد

سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن شـهـرسـتـان     
ساعت بازجويي، بـا     5سروستان پس از قريب به 

نامه معرفي به زندان، تحويـل اداره اطـالعـات        
توهين بـه مـقـدسـات،       “ اتهام اين افراد ”  . شدند

اخالل درنظم عمومي از طريق تجمـع مـقـابـل       

     9ادامه در صفحه 
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 .است
همزمان،  ذوعلم،  دبير ستاد همكاري هاي وزارت آموزش و پـرورش و      
حوزه هاي علميه،  از طرحي ديگر كه با همكاري حوزه هاي علميه، نـهـاد     

امام جعفر صادق و كميته هاي استاني كه زير نظر امـام  [!]   83رهبري، تيپ 
محور آمـوزش هـاي     ”  : جمعه ها فعاليت مي كنند، خبر مي دهد و مي گويد

اين دوره شامل تربيت قرآني و راهكارهاي آن، حكومت مهدوي و وظـايـف   
منتظران، آشنايي با فرق، اديان و مذاهب، فرهنگ و آداب پوشش و عفاف و 
حجاب، پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي، تربيت سياسي و التزام به واليـت    

 ).تير 26ايلنا ، (” فقيه است
در تمامي طرح هاي ذكر شده، تمركز اصلي بر روش هايي ست كه اساس 

روي آنان از  رژيم واليـت   آن بر شست و شوي مغزي دانش آموزان و دنباله
فقيه استوار گرديده است و از هيچ گونه طرحي كه در برگيرنده پـيـشـرفـت     

 .علمي و تحصيلي باشد، سخني در ميان نيست
در آستانه سال تحصيلي، تمامي فرماندهان نظامي و بسيجي و ارگان هاي 
سركوب گر در اقدامي هماهنگ و همصدا، عزم خويش را براي سركوب هـر  

آيا مي توان از ايـن روشـن تـر        .  گونه حركت آزادي خواهانه نشان داده اند
 هراس و بيم حكومتيان را تشريح كرد؟

هـجـوم   “ هرچند كه دغدغه رژيم واليت فقيه در عرصه آموزشي ميهن،   
يا به عبارتي بهتر، هوشياري و بيداري نسل آينده است، اما فاجعـه  ”  فرهنگي

دهد كه هيچ گونه حساسيتـي را در دسـت          واقعي در عرصه هايي رخ مي
يكي از مـعـضـالت    :  به عنوان مثال. اندركاران آموزشي كشور بر نمي انگيزد

جاويد سبحاني، عضو .  كنوني، ترك تحصيل دانش آموزان به دليل فقر است
هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان،  با اشاره به اينكه آمـوزش و    
پرورش همزمان با ثبت نام دانش آموزان بايد به محرومان از تحـصـيـل و      

نـظـام   ” : خروجي هاي نظام آموزش و پرورش هم توجه كنـد، مـي گـويـد        
مددكاري اجتماعي بايد مانع از اين شود كه كودكان در مـعـرض فشـار از        
تحصيل محروم شوند چرا كه محروم ماندن كودك از تحصيل يعني هدايت 

 ). خرداد 31ايلنا، (” كردن كودك به سمت روابط كاري و اقتصاد
موضوع ترك تحصيل يا محروميت از تحصيل معضلي است كـه سـال       
هاست جامعه ما گرفتار آن است ، اما در هيچ يك از اظهـارات تـاكـنـونـيِ        

رژيم هاي مترقي و پيـشـرفـتـه     .  مقامات به اين مسئله اشاره نگرديده است
صرف نظر از توانايي هاي اقتصادي، آموزش اجباري كودكان را نـهـاديـنـه     

اند،  و خانواده هايي را كه در اين زمينه سهل انگاري كـنـنـد مـورد        ساخته
بيش از سي و يك سال از انقالب شكوهمند بهمـن  .  مجازات قرار مي دهند

، بي سوادي به عنوان مشكلي حل ناپذير در رژيم واليت فقيه، همچنـان  57
با توجه به برنامه هاي در دست تهيه كه در باال نام بـرده   .  پابرجا مانده است

. شد، در آينده شاهد گسترش هر چه بيشتر اين پديده خطرناك خواهيم بـود 
ند هزينه هاي آموزشي  يكي از داليل  آن را هم در فقر خانواده ها كه نه قادر

شان را تامين كنند و نه توانايي برخوردي مسئوالنه را در اين زمينـه   فرزندان
خانواده ها در موارد بسيار با استفاده از كار كودكـان  .  دارند، بايد جستجو كرد

ترك تحصيل كرده، به نوعي در صدد هستند مشكالت اقتصادي خويش را   
اما رژيم واليت فقيه به جاي اينكه در اين زميـنـه   .  تا حدودي تخفيف دهند

برنامه هايي را به نفع زحمتكشان به مورد اجرا بگذارد، برنامه هايي دقيقا در 
 .جهت مخالف آن را در دست اجرا دارد

تير، از قول معاون وزير آموزش و پرورش،  خبـر داد     17روزنامه رسالت ، 
 16ايسنا، . درصد مدارس كشور به بخش غير دولتي واگذار مي شود 25كه،  

تير،  نيز از قول علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كمـيـسـيـون آمـوزش و          
” : تحقيقات مجلس در رابطه با قانون حمايت از مدارس غير دولتي، نـوشـت  

توسعه مدارس غير دولتي بحث بسيار مهمي است كه در سال پيش قـانـون   
تاسيس مدارس غير انتفاعي اصالح و در ابتداي مجلس هشتم تبـديـل بـه      
قانون مدارس غير دولتي شد كه بر اساس آن حمايت هاي بسيار مـوثـري     
براي توسعه مدارس غير دولتي ديده شد، اما متاسفانه اين قانون تاكنون بـه  

 ”.اجرا درنيامده است
براي اينكه ببينيم سازوكارهاي مدارس غيردولتي به چه صورت است تـا    
ديد كامل تري نسبت به وضعيت آموزشي كشور را پيش روي ما قرار دهـد،  

اين گزارش بـا    .  تير، جالب توجه است 23استناد به گزارش خبرگزاري مهر، 
اعالم اينكه، معاون مدارس غير دولتي آموزش و پرورش از افزايش شهريـه  

درصد خبر داد، شهريه اين مدارس در دوره    15مدارس غير دولتي تا سقف 
هزار تومـان، دوره راهـنـمـايـي           320ميليون و 2هزار تا  650ابتدايي را از 

هزار تومان  400ميليون و  3هزار تومان، و دوره متوسطه را  660ميليون و 2

مرتجعان حاكم را از اين نيروي عظيم نشان مي دهد،  و از طـرف ديـگـر            
نمايشگر برنامه هاي از قبل طرح ريزي شده به قصد سركوبگري و به محاق 

با آنكه سيستم .  بردن اين نيروي بالنده است تا مبادا خطري متوجه آنان سازد
آموزشي كشور، فضاهاي آموزشي، و وسايل مورد نياز آن، حتي در حد حداقل 
استانداردهاي شناخته شده نيز نيست، اما رژيم واليت فقيه هزينه هاي كالني 
به منظور نهادينه كردن ايدئولوژي و آموزش هاي ارتجاعي خود در دسـت      

هر چند نتيجه بخش بودن چنين تالش عبثي ، با توجه به .  اجرا گذاشته است
واقعيت هاي جامعه غير ممكن به نظر مي رسد، اما آثار زيان بار چنين برنامه 

ترديد شتاب تحول نسلي پوينده و پويا را خواهد گرفت كه متاسفانـه   هايي بي
نگاهي به اظهارات مقامات حكومتي كه تاكنـون  .  قابل جبران نمي تواند باشد

 .بيان شده،  گوشه هايي از اين اقدامات ضد آموزشي را روشن مي كند
” : حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش، در اظهاراتي چنين بـيـان داشـت     

قرآن درمـان هـمـه        .  مدرسه يك مكتب، يك مسير و يك ايدئولوژي است
دردهاست و هيچ راهي مطمئن تر از قرآن نيست، لذا مباني تعليم و تربيت كه 

 ).تير 6ايسنا،(”به قرآن استناد پيدا كند، حقيقتا شفا بخش است
محمد بنيادي، معاون پرورشي و تربيت بدني سازمان آموزش و پـرورش      

تير، با اعالم اينكه در سال تحصيلي جـديـد،      19تهران، در مصاحبه با ايسنا،
كتاب حجاب و عفاف به عنوان دستورالعمل در دستور چاپ قـرار گـرفـتـه،       

يكي از برنامه هاي مهم امسال ما استفاده از روحانيون در پايگاه هـا،  ”  : گفت
افسران جنگ نـرم وارد مـدارس          89دارالقرآن ها و مدارس است و از مهر 

خواهند شد كه هدف اصلي از تربيت اين نيروها پيشگيري از آسـيـب هـاي      
وي در   ”  . اجتماعي از جمله آسيب هاي پرخطري همچون جنگ نرم اسـت   

ما در گذشته در بازسازي و نوسازي انديشه ها دچـار غـفـلـت       ” :  ادامه گفت
شديم، اما در فرصتي كه پيش روي ما قرار گرفته بايد هر چه بيشتر از ايـن    
فرصت ها استفاده كنيم تا دانش آموزان را هر چه بيشتر با مباحثي همچـون  

با توجه به سركوب شديد فعاالن سياسي، بستـن و    ”  . فتنه استكبار آشنا كنيم
سانسور روزنامه ها، فيلترينگ اينترنت و در اختيار داشتن روزنامه هاي موجود 
و به خصوص كنترل كامل رسانه اي فراگير همچون راديو و تلويزيـون كـه     
تمامي كانال هاي اطالع رساني را در دست قدرت رژيم قرار داده، هـراس و    
دغدغه حاكمان كنوني را چگونه مي توان توجيه كرد؟ آيا همين امـر نشـان     
نمي دهد كه ريشه نارضايتي عميق در بين دانش پژوهان نه در توطئه هـاي  
استكبار كه دقيقا به علت سياست هاي ضد مردمي و ضد علمي رژيم واليت 
فقيه است؟ دقيقا و به دليل همين هراس است كه روحاني مرتجع، مـكـارم     
شيرازي،  مي گويد وضعيت فرهنگي و اعتقادي فعلي دانشگاه ها خراب است 

، و   ) شهريـور  10خبر، ( از اين مسئله شكايت دارند ]  بخوان مرتجعان[ و مردم 
كامران دانشجو، به موازات اين اظهارات،  تغيير روساي دانشگاه ها و مـراكـز   
علمي را با سرعت هر چه تمام تر به مورد اجرا گذاشته است و در اظهاراتي  با 

اگر دانشگاهي كه در آن ”  : بيان اينكه فضاي دانشگاه بايد اسالمي شود، گفت
به مقدسات توهين شود، مردم و دانشگاهيان بنيـان آن را بـه هـم مـي               

كه نوعي اعتراف در بـاره      -وي در اظهاراتي ديگر).  شهريور 9ايسنا، (” ريزند
اگر دانشگاهي ”  : گفت  -فضاي واقعي دانشگاه ها و مراكز آموزشي ايران است

وجود داشته باشد كه در متدينين، فرهنگ بسيجي، فرهنگ انـتـظـار مـورد       
تمسخر قرار گيرد، صداي اذان ظهر در آن بلند نشود، روحاني نتوانـد در آن      
وارد شود، نماز جماعت در آن برگزار نشود و به جاي آن مـراسـم جشـن و        
پايكوبي برقرار شود، خوب است چنين دانشگاهي اصال وجود نداشته بـاشـد،     

، ] بخوان اوباش مـزدور   [ چون اگر اين دانشگاه وجود داشته باشد مردم ايران 
مهر، ( ”  دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه آن را با خاك يكسان مي كنند

منظور از دانشجويان و اساتيد و كاركنـان، افـرادي هـمـچـون          ).  شهريور 7
مرتضوي، حسينيان، مصباح يزدي و فرماندهان سركوب گر سپاه و بسيـج و    
سرداران منفوري همچون رادان و نقدي و جز اين هايند،  كه جنايت هاي بي 
شماري را تاكنون و به خصوص در طول يك سال و نيم گذشته مرتكب شده 
اند و آزادانه و فارغ از هرگونه پيگرد و مجازاتي باز هم قرار اسـت بـه ايـن        

 .جنايت ها  ادامه دهند
شهريور،  بيانيه دو نـمـايـنـده           5به دنبال چنين اقداماتي بود كه جرس، 

اصالح طلب مجلس در ارتباط با عزل رئيس دانشگاه زنجان را بـه چـاپ         
رسانده و در آن آمده است كه، اراده اي فراتر از تصميم وزير علوم احـمـدي     
نژاد در اين بركناري نقش داشته  و اين يك موضوع عادي نـبـوده و بـعـد         

همين سايت در همان تاريـخ هشـدار دانشـگـاهـيـان           .  سياسي داشته است
خوزستان نسبت به شرايط امنيتي حاكم بر دانشگاه ها را نيز منتشر سـاخـتـه    

 ...ادامه آموزش و پرورش

     3ادامه در صفحه 
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 ...ادامه آموزش و پرورش 

با توجه به افزايش نـرخ    .  گزارش كرده است
بيكاري در ايران و اين واقعيـت كـه درآمـد        
اكثريت زحمتكشان ميهن در طول يك سـال  
به دشواري به اين مبلغ هاي ميليـونـي مـي      

انگيز آن اسـت كـه        رسد، واقعيت تلخ و درد
اكثريت قريب به اتفاق زحمتكشان ميهن بـا    
اين امكانات محدود خود نبايستي اميد چنداني 

امـا  .  به باسواد شدن فرزندانشان داشته باشنـد 
اينكه امكانات مدارس غير دولتي در چه حد و 
اندازه اي است، اظهارات مقامات مسئـول در    

 .اين زمينه روشنگراست
وزير آموزش و پرورش در رابـطـه بـا            

” : مشكالت مالي آموزش و پرورش مي گويـد 
يك هزار ميليارد تومان قرض كرده ايـم تـا     
ديون فرهنگيان را پرداخت كنيم و در حـال      
حاضر دو هزار ميليارد تومان بدهي بيـش از    
موعد داريم، در حالي كه يـك ريـال پـول        

 ).مرداد 16ايسنا، (”نداريم
اين سخنان در حالي بيان مي شـود كـه       

شهريور، از قـول وزيـر          7خبرگزاري مهر، 
روحانيون بايـد  ”  : آموزش و پرورش مي نويسد

در كالس هاي فوق برنامه و فعاليـت هـاي     
قرآني مدارس حضور پررنگ و موثري داشتـه  

وي در جواب اين سوال كه آيا سهميه ” .باشند
ويژه اي براي اين روحانيون در نظر گـرفـتـه    
شده؟ مي گويد كه،  قـرار نـيـسـت رديـف          

. استخدامي خاصي براي آنان  داشته باشـيـم  
مسلما وزير آموزش و پرورش از جواب به اين 
سوال موذيانه طفره رفته است،  اما واقعـيـت   
اين است كه قرار است بودجه يي قابل توجـه  
براي سربازان ارتجاع از كيـسـه آمـوزش و        

به اين ترتيب قرار است .  پرورش پرداخته شود
همان بودجه هاي محدود صرف انديشه هاي 

در يك خبر ديگر،  مـعـاون       .  ارتجاعي گردد
 89عمراني وزير آموزش و پروش بودجه سال 

 158براي نوسازي و مقاوم سازي مدارس را   
ميليون تومان اعالم كرد كه دربـرگـيـرنـده       

 28ايسـنـا،  ( درصـدي اسـت          69كاهـش    
و در خبري ديگر،  روزنامه ايـران،   ).   89اسفند

تير،  از قول يك منبع دولتي از افـزايـش        1
اعتبارات تخصيص داده شده به حوزه هـاي    

بـرابـري      60علميه خبر مي دهد كه با رشد 
درصـد از اعـتـبـارات          69.  همراه بوده است

برابر بـه     60آموزش و پرورش كاسته شده و 
بودجه  هاي حوزه هاي علميه اضافـه شـده     

 ! است
فرآيند چنين سياست هايي ارتجاعي و ضد 
مردمي را در اُفت كيفيت آمـوزشـي دانـش        

مدير كـل دفـتـر        .  آموزان بايد جستجو كرد
آموزش و خالقيت پيش دبستـانـي در ايـن        

درصد كـالس هـاي        39”  : ارتباط مي گويد
مدارس ابتدايي در كشور چند پايه هستنـد و    
دانش آموزان پايه هاي مختلف در كنار هـم    

،  ) 88اسفنـد  11آفتاب يزد، ( ” درس مي خوانند
 5، از بحران   88اسفند  28و روزنامه رسالت، 

ميليون دانش آموز مردودي در آمـوزش و        
،  88بهمن    29تابناك، .  پرورش خبر مي دهد

سيمنار احزاب سياسي ايران با شركت نمايندگان رهبري جبهه ملي 
ايران، حزب دموكرات كردستان، سازمان فدائيان خلق ايران 

 و حزب توده ايران  ) اكثريت(

به دعـوت    
ــه “  شـــبـــكـ

هــــــواداران 
صلح، آزادي و 
ــت   ــدالــ عــ

، ” اجتـمـاعـي   
ــار    ــن ــي ــم س

جــنــبــش   “ 
ــي  ــردمــ مــ
كشورمـان از    
نگاه احزاب و 
سازمان هـاي  

، روز ” سياسي
شهـريـور    14

ــاه        4( مــ
در )  سپتامـبـر  

استـكـهـلـم،     
پايتخت سوئد 

 . برگزار شد
ــن     در ايـ

سمينار، آقايان كمال ارس، عضو شوراي عالي جيهه ملي اروپا، كاوه آهنگري، عضـور رهـبـري حـزب         
دموكرات كردستان، و مسئول روابط با احزاب و سازمان هاي ايراني، حسن زهتاب، عضو شوراي رهبري 

بررسي عـوامـل   “ و نماينده كميته مركزي حزب توده ايران پيرامون )  اكثريت( سازمان فدائيان خلق ايران 
بـه  ”  پيدايش جنبش مردمي ايران و نقش جنبش سبز در آن و راه كارهاي الزم براي تحقق اهـداف آن   

 .سخنراني و تبادل نظر پرداختند
نماينده كميته مركزي حزب ما، ضمن تشكر از ابتكار برگزاري چنين نشستي به تشريح مواضع حـزب  

نماينده حزب ضمن تأكيد بر اسلوب كاري و تأكيد حزب ما بر . توده ايران پيرامون جنبش مردمي پرداخت
درك طبقاتي حوادث كشور و بررسي مواضع نيروهاي گوناگون از اين منظر به توضيح زمـيـنـه هـاي         

نماينده حزب در بخش ديگري از سـخـنـان    .  پيدايش جنبش مردمي ضد استبدادي در ميهن ما پرداخت
اقتصادي كشور در دوران حكومت دولت احمدي نژاد و اعمال سياست هـاي    -خود به تحوالت اجتماعي

نماينده حزب، .  نوليبرالي و مخرب اقتصادي و بر ضد منافع زحمت كشان از سوي احمدي نژاد اشاره كرد
و خصوصاً فصل چهارم آن ( قانون اساسي، به فرمان ولي فقيه، اليحه برنامه پنجم توسعه  44تغيير اصل 

، برنامه رژيم براي بازبيني گسترده در قانون كار، و شـتـاب رونـد        ) نيروي كار”  تعديل انساني“ و برنامه 
اقتصادي كشور از سمت توليد به سمت داللي و متكي بر بخش خدمات را از جمله نمادهاي اجراي چنين 

 .سياست هايي برشمرد
نماينده حزب ما در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي ساختار طبقاتي حاكميت كنوني و رشـد      
بورژوازي بوركراتيك نوين، و خصوصاً بخش نظامي آن در دوران حكومت احمدي نژاد اشـاره كـرد و         
سپس درباره نقش طبقه كارگر در مبارزات دهه اخير و ضرورت ارتقأ كيفي و كمي آن در عرصه مبارزات 

بخش انتهايي سخنراني نماينده حزب مان به توضيح كودتاي انتخاباتي ولي فقيـه  .  كنوني توضيحاتي داد
، و در پي آن حركت هاي اعتراضي وسيع توده ها بر ضد رژيـم    1388و نظاميان در انتخابات خرداد ماه 

نماينده حزب در نتيحه گيري سخنراني ضمن اشاره به ضرورت ارتقا كيفي .  واليت فقيه اختصاص داشت
جنبش و تالش در راه سازمان دهي مبارزه مشترك نيروهاي اجتماعي و همكاري هر چه نـزديـك تـر      
نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور تأكيد كرد و حمايت قاطع حزب توده ايران از اعتراضات گسـتـرده     

 .سال گذشته و جنبش مردمي اعالم كرد
) اكثـريـت  ( نمايندگان رهبري جبهه ملي ايران، حزب دموكرات كردستان و سازمان فدائيان خلق ايران 

نيز به نوبه خود به تشريح سياست هايشان و تأكيد بر حمايت از جنبش سبز به ضرورت همكاري هر چه 
 . گسترده تر نيروها اشاره كردند

در پي سخنراني آقاي كاوه آهنگري، نماينده رهبري حزب دموكرات كردستان، و تأكيد او بر ضـرورت  
توجه جنبش به خواست هاي خلق هاي ايران، از جمله حقوق خلق كرد، بخشي از بحث هـا و تـبـادل        

نماينده كميته مركزي حزب ما ضمن .  نظرهاي سيمنار به مسأله حساس حقوق خلق هاي ايران پرداخت
تأكيد بر جهان بيني حزب ما و مسئله خلق ها، اشاره كرد كه حزب توده ايران طرفدار بـرابـري كـامـل       

 .حقوق كليه خلق هاي ايران و مدافع استقرار يك حكومت فدرال در ايران است
اين ابتكار جالب با استقبال شمار كثيري از ايرانيان، چه با حضور در محل جلسه، و همچنين مشاهـده  

 . بخش مستقيم اين سمينار از روي شبكه اينترنتي رو به رو گرديد
 .      در پايان سخنرانان به پرسش حضار چه در محل جلسه، و چه از طريق شبكه اينترنتي پرداختند

     6ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

كودتاچيان،  وتشديد فشار بر جنبـش  
 دانشجويي

 
بازداشت دو تن از اعضاي شـوراي مـركـزي      

مرداد ماه،  دركنار  31سازمان ادوارتحكيم در روز 
خط و نشان كشيدن وزير علوم در آستـانـه اول     
مهر ماه، شواهد كافي در تاييد اين نظريه اسـت    
كه كودتاچيان برنامه هاي متعددي براي سـال    

 .جديد تحصيلي تدوين و تدارك ديده اند
برپايه گزارش ادوار نـيـوز،  حسـن اسـدي           
زيدآبادي و علي جمالي،  دو عضـو شـوراي           
مركزي سازمان ادوار تحكيم،  توسط نيـروهـاي   

درعيـن حـال بـراي        .  امنيتي بازداشت گرديدند
ميالد اسدي، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيـم  
وحدت، كه در زندان بسر مي برد، با اعمال نفـوذ  
شعبه اطالعات سپاه پاسداران پرونده جـديـدي     

به موازات ايـن اقـدام هـا،        .  گشوده شده است
وزارت اطالعات، دفتر تحكيـم وحـدت را در         
خصوص برخي دانشجويان شهـيـد درجـريـان       
تظاهرات سال پيش زير فشار شديد گـذاشـتـه      

شهريور ماه،  دراين بـاره     3دانشجو نيوز،.   است
سال گذشته ده ها نفر در جـريـان   “ :  گزارش داد

اعتراضات مردم بعد از انتخابات در حالي كشتـه  
شدند، كه جمعي از ايـن كشـتـه شـدگـان را            

دفتر تـحـكـيـم       .  دانشجويان تشكيل مي دادند
وحدت در چند مرحله در بيانيه هـاي خـود از         
دانشجويان كشته شده نام برده بود، اما مامـوران  
وزارت اطالعات در ميان اسامي دانشـجـويـان      
كشته شده نسبت به نام چند نفر از جمله محمـد  
جواد پرنداخ حساسيت ويژه نشان داده و دفـتـر     
تحكيم وحدت را دراين خصوص تـحـت فشـار      

 ”. ...گذاشته بودند
... “ :  در ادامه اين گزارش افزوده مـي گـردد      

پـرنـداخ   ( وزارت اطالعات تالش دارد مرگ وي 
را يـك    )  دانشجوي دانشگاه اصـفـهـان بـود        

اكنون با گذشـت يـك     ...  خودكشي قلمداد كند 
سال از شهادت محمد جواد پرنداخ خانواده وي و 
دفتر تحكيم وحدت همچنان تحت فشار وزارت   

... اطالعات قرار دارند تا از پيگيـري پـرونـده        
پرنداخ دانشجوي فعال دانشـگـاه   .  منصرف شوند

 ”. ...صنعتي اصفهان بود
اعمال فشار وزارت اطالعات درحالي تشـديـد   
گرديده كه اژه اي،  دادستان كـل جـمـهـوري       
اسالمي،  پس از سخنان خامنه اي،  مدعي است 
كه، پرونده رسيدگي به ماجراي كوي دانشـگـاه     
روند قابل قبولي به خود گرفته وبعد از تـعـيـيـن     
هيات سه نفره از سوي قوه قضاييه،  رسيدگي به 
پرونده كوي دانشگاه به سرعت قابـل انـتـظـار       

 . دست يافته است
از سوي ديگر،  دانشگاه زنجان شاهد تجـمـع   

 31دانشجو نـيـوز،    .  اعتراضي صدها دانشجو بود

پس از خـبـربـركـنـاري      “ :  مرداد ماه،  نوشت
رياست دانشگاه زنجان، دانشجويان درمقابـل  

خواستار لغو ...  ساختمان اصلي دانشگاه تجمع 
) بركناري رييس دانشـگـاه زنـجـان        ( حكم 
 ”.شدند

تغييرات در كادر مديريـتـي دانشـگـاه و         
بركناري اساتيد همزمان با سخنان وزير علوم 
صورت مي گيرد كه در مراسمي اعالم داشت، 
دانشگاه مخالف با فرهنگ بسيجي را با خاك 

اگر دانشگاهي ...  “ :  او گفت.  يكسان مي كنيم
وجود داشته باشد كه درآن متدينين، فرهنـگ  
انتظار و فرهنگ بسيج مورد تمسـخـر قـرار      

... اگر اين دانشگاه وجود داشته باشد ...  گيرد 
 ”.آن را با خاك يكسان مي كنند

همه اين اقدام ها، بركناري اساتيد، تهديـد  
مبارزان جنبش دانشجويي، برنامـه اعـتـراف      
گيري از فعاالن دربند در راستـاي مـهـار و        
سپس سركوب جنبش دانشجويي قرار دارد، و 
از اين رو حفظ هوشياري فعاالن اين جنبـش  

 . در لحظه حاضر ضرور است

 

 

كارمندان، و دستمزد پايين تـر از    
 نرخ تورم 

 
ركود اقتصادي و به همراه آن افزايش قيمت كاالها و خدمات عمومي، زندگي را بر ميليون ها تن از 

اعتراض گروهي از   .  كارمندان، فرهنگيان و به طور كلي قشرهاي ميانه حال جامعه دشوار ساخته است
كارمندان معاونت برنامه ريزي راهبردي، كانون صنفي معلمان، كارمندان و كاركـنـان وزارت نـيـرو،         
مخابرات، وزارت راه و ترابري و بازنشستگان كشوري، در ماه هاي اخير نمونه هايي از نارضايتي رو به 
گسترش طيف وسيع كارمندان كشور از برنامه هاي ضد مردمي ارتجاع حاكم و دولت احـمـدي نـژاد      

مرداد ماه ، گوشه اي از نارضايتي كاركنان معاونت برنامه ريـزي     29دراين باره خبرگزاري ايلنا،.  است
درحاليكه معاون بودجه مـعـاونـت      “ :  درگزارش مذكور آمده است. راهبردي و وزارت نيرو را بازتاب داد

درصـد     2برنامه ريزي و نظارت راهبردي چندي پيش اعالم كرد، حقوق كارمندان دولت با احتساب   
درصد افزايش يافته، كاركنان معاونت راهبردي اعالم مي كننـد   8افزايش اعتباري براي بيمه در واقع 

كـاركـنـان و      .  درصدي در فيش حقوقي آنها محاسبه شده است 25كه اين افزايش در مقابل كاهش 
درصد افزايش حقوق مي گويند كه دولت اين افزايش را بـا   8كارمندان دولت ضمن اعتراض به شيوه 

هزار تومان بابت خدمات درماني از فيش  25. كاهش سهم پرداختني خدمات درماني جبران كرده است
 ”. ...حقوقي كارمندان كسر شده است

كاركنان و كارمندان با بيان اينكه، كاركنان دولت فاقد سنـديـكـا    “ :  درهمين گزارش تاكيد مي شود
براي پيگيري مطالبات خود هستند، با وجود اعالم افزايش حقوق، مخارج بيمه درماني سبب كـاهـش   

 ”.حقوق واقعي شده است
درصدي حقوق تـوسـط      6عالوه بر اين، كانون صنفي معلمان با انتشار بيانيه اي نسبت به افزايش 

درصد نيز كمتر است، زبان بـه   9/9دولت كه از نرخ واقعي تورم اعالم شده توسط بانك مركزي يعني 
امسال متاسفانه عليرغـم افـزايـش      “ :  در بخشي از اين بيانيه يادآوري گرديده.  اعتراض و انتقاد گشود

سرسام آور قيمت خدمات مختلف اعم از كرايه تاكسي، مترو، ويزيت پزشك ها، قيمت دارو، درمان در 
بيمارستان هاي عمومي و خصوصي و نيز ارزاق عمومي نظير گوشت، مرغ، مواد لبني تا ميوه و سبـزي  

تورم و   ...  درصد به حقوق شاغالن و بازنشستگان دولت افزوده شده و خانواده هايشان  6فقط ... جات 
بـه قـول     !  گراني را به مراتب بيش از افزايش حقوقشان با تمام پوست و گوشت خود احساس كردنـد 

صـبـر   /  اين شكم بي هنر پيچ پيچ :  شاعر بزرگوار و استاد پيش كسوت جامعه شناسي زنده ياد سعدي
افزايش شش درصدي حقوق حتي از نرخ تورم اعالم شده بانك مركزي نيز ...  ندارد كه بسازد به هيچ 

اسـاسـا   ...  دود اين گراني ها به چشم كاركنان و حقوق بگيران رده پايين دولت مي رود ...  كمتر است 
اين عدم تناسب بين افزايش حقوق كارمندان دولت و نرخ واقعي تورم درجامعه چه پيامدها و اثـرات      

معلمان كه نقـش  ...  ناگواري بر جامعه، زندگي مردم، خصوصا كارمندان دولت به دنبال خواهد داشت؟ 
مهمي در زمينه بقاء و توسعه اجتماعي دارند به دليل عدم امكان دستيابي به زندگي حداقلي به نـاچـار   

برنمايندگان مجلس است كه دولت را به اجراي قانون، يعني افزايـش حـقـوق      ... چند شغله مي شوند 
 ”. ...كاركنان دولت به ميزان تورم واقعي ساالنه ملزم نمايد

خواست به حق فرهنگيان و كارمندان دولت براي دستمزد مطابق نرخ واقـعـي تـورم و ايـجـاد              
سنديكاهاي مستقل كارمندي، از حمايت قاطع همه مدافعان آزادي وعدالت اجتماعي ميهن ما برخوردار 

مبارزه كارمندان و فرهنگيان براي تامين امنيت شغلي بخش جدايي ناپذير از جنبش سنديكايـي  .  است
براي ارتقاء سطح اين مبارزه و تشكيل سنديكاهاي ويژه كارمندان بايد به طور خستـگـي   .   ايران است

 !ناپذير تالش كرد

 

 

 افزايش آمار دانش آموزانِ بازمانده از تحصيل
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

در آستانه سال جديد تحصيلي بار ديگر آمار و گزارشـات از عـدم       
دسترسي تعداد قابل توجهي از كودكان و نوجوانان طبقات مـحـروم     

 . جامعه به تحصيل حكايت مي كند
مرداد ماه،  با استناد به ارزيـابـي مسـئـوالن         27خبرگزاري ايسنا،

تا  100آموزش و پرورش اعالم داشت كه، درسال تحصيلي جديد بين 
گزارش ايسنا يـادآوري  .  هزار دانش آموز از تحصيل باز مي مانند 130

هـزار     100ميليون و    1سال تحصيلي جديد با بيش از ...  “ :  مي كند
طبق آمار سازمان ثبت احوال كشور امسـال  .  دانش آموز آغاز مي شود

نفر از جمعيت كشور الزم التعليم هستنـد   65هزار و  114ميليون و  1
نـفـر      106هزار و    544نفر پسر و  959هزار و  569كه از اين تعداد 

دختر هستند كه بايد براي تحصيل در مدارس ابتدايي سراسر كشـور    
پيش بيني مي شود، درسال تحصيلي جديد بـيـن     ...  نام نويسي كنند 

درحال .  هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل داشته باشيم 130تا  100
درصد دانـش     98/4حاضر آموزش و پرورش توانسته درسراسر كشور 

هنوز علت بازمانـدن  ...  آموزان الزم التعليم را تحت پوشش قرار دهد 
از تحصيل دانش آموزان و همچنين ترك تحصيلي هـا در دسـت         

 ”. ...نيست
نكته ضروري يي كه در برابر اين مدعيات مسئـوالن آمـوزش و       
پرورش دولت ضد ملي احمدي نژاد بايد بيان شود، تاكيـد بـر ايـن        
واقعيت است كه،  سازمان ثبت و احوال در ارايه آمار دسـت كـاري       
كرده و آمارها موثق نيست و بنابه ميل و اراده دولت كودتا تـعـيـيـن     

بنابر اين،  بي شك آمار كودكان ونوجوانان بازمانده .  وتنطيم مي شود
عـلـت عـدم      .  هزار نفر اسـت  130تا  100از تحصيل بسيار بيشتر از 

. دسترسي به آموزش،  وترك تحصيل نوجوانان نيز كامال روشن است
بخش عمده كساني كه از تحصيل باز مي مانند كودكان و نوجـوانـان   
طبقات محروم و فرزندان خانواده هاي زحمتكش شـهـر و روسـتـا         

افزايش تورم، و رشد بيكاري سبب گرديده تا هر ساله تـعـداد   .  هستند
زيادي از دانش آموزان وابسته به طبقات زحمتكش بـراي تـامـيـن         

 .زندگي خانواده هايشان ترك تحصيل كرده و وارد بازار كار شوند
آمار ترك تحصيل دراستان تهران نشان مي دهد كه بـيـشـتـريـن      
دانش آموزان خارج از چرخه آموزش وترك تحصيل كرده به مناطـق  
كارگر نشين تعلق دارند، بر اين اساس،  علت افزايـش آمـار دانـش        
آموزان بازمانده از تحصيل را بايد در ژرفش شكاف طبقاتي، تـوزيـع     

بـا خصـوصـي      .  ناعادالنه درآمدها و گسترش پديده فقر جستجو كرد
سازي آموزش و رويش قارچ گونه مـدارس و دبـيـرسـتـان هـاي             
خصوصي، امكان تحصيل براي فرزندان زحمتكـشـان دشـوارتـر و         

 . دسترسي به آموزش هر چه بيشتر ناميسر مي گردد
شان در بـرخـورداري از      حق مردم ، به ويژه زحمتكشان و فرزندان

آموزش رايگان با برنامه هاي ارتجاع حاكم و خصوصا دولت ضد ملي 
 !احمدي نژاد در كشور ما پايمال شده است

 
 كودكان كار، قرباني سياست هاي ارتجاع

 
با رشد و گسترش پديده فقر در جامعه، به ويژه از زمان برگـمـاري   
احمدي نژاد، برتعداد كودكان كار درميهن ما به نحوي نگران كنـنـده   

افزايش تعداد كودكان معصوم و بي پناهي كه بـه    .  افزوده شده است
اجبار تن به كار داده واستثمار مي شوند ارتباط مستقيم با برنامه هاي 

اما همين تعداد نيز بـر خـالف       .  اقتصادي دولت ضد ملي كودتا دارد
طرح ساماندهي “ مدعيات وزارت رفاه و كميته امداد خميني از پوشش 

مطابق آخرين آمار رسمي منتشره، در .  خارج هستند”  كودكان خياباني
درصد كودكان كار شامل پوشش حمايـتـي    30سراسر كشور كمتر از 

: مرداد ماه،  گـزارش داد        31خبرگزاري مهر،.   اند سازمان بهزيستي
سرپرست سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه قانون، وظـيـفـه    “ 

دستگاه ها را درطرح ساماندهي كودكان خياباني مشـخـص كـرده،        
درصد كودكان خياباني در جـامـعـه هـدف        30اظهار داشت كمتر از 

شهرداري بر اساس قانون موظف ...  سازمان بهزيستي قرار مي گيرند 
به تخصيص و تجهيز فضاي فيزيكي مناسب براي اجـراي مـراحـل      

ما تا اين لحظه براي سرپرستي آنها كه در جامعـه  ...  ساماندهي است 
مشكلي نداشـتـه   ]  درصد 30يعني كمتر از [ هدف بهزيستي قرار دارند 

ايم اما برخي از اين كودكان، غير ايراني هستند كه در مورد آنها اداره 
 ”. ...اتباع بيگانه تصميم مي گيرد

 1385آخرين آمار رسمي درخصوص تعداد كودكان كار مـتـعـلـق بـه سـال             
هزار نفـر   700ميليون و  2مركز آمار در اين سال جمعيت آنان را . خورشيدي است

بي شك طي ساليان اخير بر تعداد كودكان  كار افزوده شده است،  و . اعالم داشت
برخي كارشناسان از جمله شبكه ياري كودكان كار ايران معتقد هستند كه،  آمـار    

چندي پيش نهاهاي مستقـل  .  ميليون نفرند 4كنوني اين كودكان معصوم بيش از 
مانند شبكه ياري كودكان كار ايران در اعتراض به عملكرد نيروي انـتـظـامـي و       
شهرداري، در برخورد با كودكان كار و به اصطالح طرح ساماندهي آنـان اعـالم       
كردند كه، براي كودكان كار بايد فكري اساسي شود، جمع آوري آنان در قـالـب     

به عالوه،  مدافعان حقـوق كـودك     .  طرح ساماندهي و نظاير آن جواب نمي دهد
طي يك سال اخير بارها نسبت به پيامدهاي فاجعه بار اجراي قانون هدفمندسازي 

 .يارانه ها درزندگي ميليون ها كودك كار هشدار داده اند
نگرانـي  “ :  ايلنا،  در ابتداي سال جاري،  از قول فعاالن حوزه كودكان نوشته بود

از اجراي قانون حذف يارانه ها وسخت تر شدن شرايط كودكان كـار، سـالمـت،      
آموزش، بهداشت و نيازهاي روزانه كودكان كار مانند غذا با حذف يارانه ها بدتر از 

 ” .قبل مي شود
برنامه ها و طرح هاي جمهوري اسالمي تاكنون هيچ گونه كمـكـي بـه حـل         

 .معضل اجتماعي كودكان كار نكرده و از اين پس نيز نخواهد كرد 
 . كودكان كار قرباني سياست هاي ضد مردمي رژيم واليت فقيه هستند

 

 وزارت ارشاد، و بودجه خانه تتائر ايران 
 

با وجود گذشت نزديك به شش ماه از آغاز سال، خانه تتائر ايران بودجه ساليانه 
اين موضوع اعتراض به حق هنـرمـنـدان و دسـت         .  خود را دريافت نكرده است

اندركاران تتاتر كشور را برانگيخته و چگونگي برخورد دولت كودتا با فرهنگ و هنر 
 .آشكار مي سازد -” مكتب ايراني“به رغم تبليغات پوچ و بي پشتوانه نظير  -را 

مرداد ماه ، از قول عضو كميسيون فرهنگي مـجـلـس       26دراين خصوص ايلنا،
اگر بودجه اي توسط مجلس تعييـن شـده     ...  “ :  شوراي اسالمي، گزارش داده بود

درغير اين صورت، موارد نقض آن بايد توسط سازمان يـا  .  است، بايد پرداخت شود
مجلس بايـد  ...  دستگاهي كه بودجه اش را دريافت نكرده، به ما گزارش داده شود 

رد بودجه هاي تخصصي را پيگيري كند تا از اختصاص بودجه به بـخـش هـاي      
 ”. ...مختلف اطمينان حاصل كند

از سوي ديگر،  مدير عامل خانه تتاتر ايران طي گفت و گويي مطبوعاتي،  بـا      
اشاره به معضالت موجود و وضعيت هنرمندان، درباره بودجه اين مركز هنـري از    

چند سالي است كه مجلس شوراي اسالمي مصـوب كـرده       ...  “ : جمله يادآور شد
... است تا بودجه اي براي كمك به موسسات فرهنگي وهنري اختصاص پيدا كند 

در ابتدا مبلغ اين بودجه صد ميليون تومان بود كه ظرف يكي، دو سال اخيـر بـه     
متاسفانه در همان دوران هم كه بـودجـه     ...  ميليون تومان افزايش پيدا كرد  150

... صد ميليون تومان بود، ما هرگز اين مبلغ را به طور كامل دريافت نـكـرديـم        
.... درتمام اين سال ها پرداخت بودجه با نوسانات حدود بيست درصدي همراه بود 

مـيـلـيـون تـومـان            120ميليون تومان بود، تنها  150كه  1388از بودجه سال 
پـرداخـت      1389امسال و تا اين لحظه هيچ پولي بابت بودجه سـال      ...  گرفتيم 

االن در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار داريم زيرا اصال بودجه اي پرداخـت  ...  نشده 
بسياري از برنامه هايي كه ما براي امسال اميد داشتيم، انجام دهيم مثـل  ...  نشده 

مسابقه ادبيات نـمـايشـي،      ...  چاپ چند كتاب ...  انتشار نشريه بطور كامل و دايم 
 ”....و ديگر كارها معلق مانده است ... نمايشنامه هاي مختلف 

عدم تخصيص و پرداخت بودجه به هنرمندان واصوال بخش فرهنگ وهـنـر از     
سوي دولت احمدي نژاد، درحالي ست كه همين دولت ميـلـيـاردهـا تـومـان از           
درآمدهاي كشور را به هيات هاي نوحه خواني ومداحان وابسته به رژيـم واليـت     

اعمال فشار از طريق پرداخت نكردن بودجه به خانه تتاتر وديگـر  .  فقيه مي پردازد
مراكز فرهنگي، بخشي از برنامه ارتجاع و در راسـتـاي گسـتـرش اخـتـنـاق و              

بي جهت نيست كه گروهي از برجسته ترين هنرمندان ميـهـن مـا      .   سانسوراست
صداي اعتراض خود را بلند كرده و سياست فرهنگي دولت كودتا را مـخـرب و         

رييس هيات مديره خانه تئاتر ايران بـه درسـتـي      .  فاجعه آفرين توصيف مي كنند
اصال .  ما تاكنون هيچ بودجه اي براي خانه تئاتر دريافت نكرده ايم...  “ :  گفته است

... تاكنون از محل ديگري هم درآمدي نداشته ايم   .  نمي دانيم بايد چه كار كنيم 
چرا وقتي مساله كمبود بودجه پيش مي آيد، دروهله نخست هر آنچه مرتـبـط بـا      

چرا بودجه ما را نمي دهند؟ آيـا  ....  فرهنگ و هنر است، تحت فشار قرار مي گيرد 
 “كسي نبايد پاسخگو باشد؟ 

دولت ضدملي احمدي نژاد با هرگونه مظاهر فرهنگ و هنر مردمي و مسـتـقـل    
مخالف بوده و با ديدگاه ماوراء راست و قشري خود، خواستار تقويت هنر و ارتـقـاء   

 . سطح فرهنگي جامعه نيست
اين دولت نامشروع همچنان كه درعرصه اقتصادي، فقر و تيـره روزي را بـر         
جامعه تحميل كرده، درعرصه فرهنگي نيز مروج تحجر، واپس ماندگي و فرهنـگ  

 !لومپني در جامعه است
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يورش به خانه مهدي كروبي و تهديـد  !  دولت ضد ملي احمدي نژاد
زهرا رهنورد، طي روزهاي گذشته، از جمله ترفندهايي اسـت كـه       
كودتاچيان درچارچوب يك سياست كلي براي مقابله بـا جـنـبـش       
اعتراضي توده ها و جلوگيري از بروز و نمود مبـارزات مـردمـي از        
جمله در شكل اعتراضات خياباني،  تدوين و به مورد اجرا گذاشـتـه   

 .اند
: شهريور ماه،  در مطلبي با عنـوان  13در اين باره روزنامه كيهان،

برخي ابعاد ترفند ارتجاع و علل حمله به ”  ... شكاف ميان فتنه گران“
خانه كروبي و اصوال تشديد اقدامات سركوبگرانه بر ضد شخصـيـت   

كيهان،  . هاي موثر جنبش در لحظه حساس كنوني را نشان مي دهد
من فردا در خـيـابـان هـاي       “ :  در مقام بلندگوي كودتاچيان، نوشت

تهران سبز مي شوم،  اين عبارت آخرين تبليغات فريبكارانه اي بـود  
كه عناصر ضد انقالب خارج نشين روز پنجشنبه درآستانه روز قدس 
انجام دادند تا بقاياي گروهك ها و برخي از عناصر ساده لوح را بـه  

موسوي و كـروبـي     ...  خيابان بياورند و مرگ فتنه سبز را انكار كنند
هم ضمن ديداري، بي آنكه به حركت انحرافي آشوبگران اعتـراض  
كنند، تظاهر به حمايت از ملت فلسطين كرده بودند هر چند كـه از    
حاشيه سازي هم ابايي نداشتند، كروبي با برخي مـواضـع تـنـد و         
تحريك آميز تالش كرد خود را در كانون توجهات قرار دهد و بـا      

... ايجاد تشنج در اطراف منزل خود، به محوريت ماجرا تبديل شـود   
فتنه گران، با پيش بيني عدم همراهي مردم بلكه تبديل شـدن روز    
قدس به روز انزجار از فتنه، تالش داشتند شكاف و نزاع شديد ميان 

 ”. ...جريان هاي حاضر در فتنه سبز را كتمان كنند
اما براي درك دقيق مضمون سياست هاي ارتجاع حاكم و تشديد 
اقدام هاي وحشيانه اوباش،  مي بايد به تحوالت صحنه سـيـاسـي    

با ادامه بحران و گسترش شكاف در طيف ارتجـاع  .  كشور توجه كرد
حاكم، ولي فقيه در حكم رهبر كودتاچيان،  با مانورهـايـي حسـاب      
شده كوشيد با طرح مسئله وحدت،  مانع از تضعيف بيشتر هسـتـه     

تاكيد خامنه اي بـر    .  اصلي كودتا و دولت ضدملي احمدي نژاد شود
رسيدگي به پرونده كوي دانشگاه،  و همراه با آن، اعالم حكم تعليق 
سه چهره اصلي قوه قضاييه كه در جريان سركوب مردم در سـال      

سعيد مرتضوي،  دادستان سابق تـهـران،   :  گذشته فعال بودند، يعني
حسين دهنوي مشهور به قاضي حداد، معاون امنيت وقت دادستـان  
تهران،  و علي اكبر حيدري فر، داديار دادستاني كه حكم انـتـقـال      
معترضان به كهريزك را صادر كرده بود، مانوري بود كه مي بايد از 
شدت اختالفات در جناح هاي طيف ارتجاع حاكم مي كاست و در   
عين حال خواست آزادي زندانيان سياسي و محـاكـمـه آمـران و         
عامالن سركوب را كه توسط جنبش طرح و پيگيري مي شود، بـه    

به عالوه،  ولي فقيه بـا تـوجـه بـه         .   چالش گرفته و كم اثر سازد
وضعيت خطير و حساس كشور،  طي ديداري با هيات دولـت، بـر       
مسايلي انگشت گذاشت كه از موارد اختالف دولت و مجلس و بـه    
طور كلي جناح هاي طيف ارتجاع حاكم مي باشد؛ او با مـحـاسـبـه     

و ”  فصل الخـطـاب  “ سياسي و با هدف تقويت موضع خود به عنوان 
نيز جلوگيري از تضعيف بيشتر دولت كودتا، خواستار آن شـد كـه       
دولت از كارهاي موازي در عرصه هاي مختلف سياسـت خـارجـي      
پرهيز كند و به سند چشم انداز و نقشه راه بيست ساله كشور توجـه  

همه اين مانورهاي ولي فقيه تاكنون اثـرات و      .  و دقت داشته باشد
مـواضـع   .  نتايج مورد نظر را براي كودتاچيان به همراه نداشته است

روزهاي اخير احمد توكلي و اشاره او به سر ريز شدن كاسه صـبـر     
مجلس در مقابل خالف كاري هاي دولت احمدي نژاد، از جـملـه       

 . ولي فقيه است” وحدت جويانه“نمونه هاي ناكامي سياست هاي 
سران رژيم نگران از ادامه جنبش و هراسناك از عـاقـبـت كـار،       
همچنان به سياست تشديد سركوب و اعمال فشار بر جنبش مردمي 

از نمونه هاي اخير اتخاذ چنين سياست هايي موضع .  ادامه مي دهد
گيري وزير اطالعات دولت ضد ملي احمدي نژاد بود كـه، اعـالم       

. وزارت اطالعات رويكرد جديدي براي خود برگزيده اسـت   :  داشت
: شهريور ماه، در ايـن خصـوص گـزارش داد          7خبرگزاري فارس،

وزير اطالعات .  رويكرد جديد وزارت اطالعات حالت تهاجمي است“ 
گفت، ما يك تحول جدي را در وزارت اطالعات به وجود آورديم و   

با سرمايه سنگين اطالعاتي كه در اختيار داريم اين وزارتخانه را از حالت انـفـعـال    
 ”.بيرون آورده و حالت تهاجمي پيدا كرد كه در واقع اين رويكرد جديد ما بود

است كه اوباش بسيج، سپاه و لـبـاس       ”  رويكرد جديد“ ظاهرا بر مبناي همين 
شخصي ها با حمله به خانه كروبي و تهديد زهرا رهنورد حالت تهاجمي خود را به 

مصباح يزدي نيز در يكي از سخنراني هاي خود،  ضمن دفاع .  نمايش در آورده اند
از رژيم واليت فقيه و حمله به كساني كه از حق حاكميت مردم سخن مي گويند، 

) ص( مساله اصلي اين است كه كسي بايد ادامه دهنده راه پيامبر ... “: اعالم داشت
باشد كه مانند پيامبر منصوب از طرف خداوند باشد و بتواند احكام الهي را تبيـيـن   

كار اجرايي و مـديـريـت    ...  كند و اين امر چيزي نيست كه توسط مردم تعيين شود
جامعه اسالمي، رهبر و امام مي خواهد و وقتي مردم با امام خويش بيعت كـردنـد،   
جامعه اسالمي تشكيل شده و حكومت حق تحقق پيدا كرده است، اما اگر بعـد از    

امروز هـم  ...  آن كسي مخالفت كرد، بايد با او برخورد كرده و او را سرجايش نشاند
اگر مردم آمدند و تسليم شدند و رهبري ولي امر مسلمين را پذيرفتند، اگر كسانـي  
شلوغ كردند، آشوب كردند و خواستند كودتا كنند، اينجا بايد با قوه قهريه جلويشان 

 ”. ...را گرفت
درچارچوب اين مجموعه است كه شاهد يورش اوباش به خانه كروبـي و اوج      

رويكرد جديد و تهاجمـي  .  گيري تبليغات كودتاچيان بر ضد جنبش مردمي هستيم
وزارت اطالعات و تهديد و خط و نشان كشيدن عناصري چون مصـبـاح يـزدي،      

حمله به كروبي به عـنـوان يـك      .  كند ژرفش بحران مشروعيت نظام را اثبات مي
چهره مذهبي و شخص  روحاني،  در عين حال اخطاري به كليه روحانيون منتقد و 

رشته اقدام هاي حساب شده اخيـر  .  مخالف كودتاي انتخاباتي نيز قلمداد مي گردد
تبليغاتي گسترده بر ضد  جنبش مردمي، تا تشديد فشارها و ايجاد   -از جنگ رواني

جو رعب و وحشت در جامعه، همگي در هراس از جنبش مردمي بوده و موقعـيـت   
 . متزلزل كودتاچيان را هويدا مي سازد

شهريور مـاه   11در گرماگرم اين حوادث، انتشار يادداشتي از ميرحسين موسوي،
 . امسال، واكنشي بجا و داراي اهميت بود

موضع گيري ميرحسين موسوي در آستانه روز قدس،  يعـنـي زمـان تشـديـد          
فشارهاي امنيتي، تالش و پافشاري بر حفظ وارتقاء سطح همبستگي و ارتـبـاط       
متقابل بدنه اجتماعي با رهبري جنبش را با هدف تقويت انگيزه براي ادامه مبـارزه  

برخالف پندار باطل ارتجاع حاكم و دولت ضد ملي كودتا، جنبـش  .  نشان مي دهد
مردمي با عزمي راسخ  در صحنه سياسي كشور حضور دارد و به هيچ رو نمي توان 

حفظ انگيزه و تقويت صفوف جنبش برپايه .  آن را در معادالت كنوني ناديده گرفت
اتحاد عمل همه مدافعان راستين آزادي و عدالت اجتماعي،  وظيفه اي است كـه    

تحوالت پرشتاب ميهن ما تحكيم رابطه مـيـان   .  نبايد لحظه اي در آن ترديد كرد
از هم اكنون بايد براي رويارويي .  اجزاي مختلف جنبش مردمي را ضرور مي سازد

 .هاي تعيين كننده آماده بود

 

 ...ادامه استيصال ارتجاع حاكم 

 ...ادامه آموزش و پرورش 

مـيـلـيـون        4با آنكه وزير آموزش و پرورش آمار ”  : به نقل از همشهري، نوشت 
دانش آموز مردودي و بازمانده از تحصيل را دروغ خواند اما اخيرا مركز پـژوهـش   

“ .  ميليون نفـر اسـت     5هاي مجلس طي گزارشي اعالم كرد كه اين آمار حدود 
تاسف بار ترين قسمت اين گزارش آنجايي است كه رئيس كميـتـه آمـوزش و        

البتـه از    .  ميليون دانش آموز را عادي قلمداد كرده است 5پرورش،  مردود شدن 
يك منظر اين تلقي مي تواند درست باشد، چون هدف رژيم واليت فقيه افزايـش  

درصد مردودي هدف هاي واپـس     40آمار بيش از .  هر چه بيشتر اين آمار است
 . گرايانه آنها را هنوز تامين نكرده است

ميليوني جزئي از واقـعـيـت         5ديگرواقعيت تلخ اين است كه،  همين جمعيت 
نسلي كـه  .  جمعيتي كه وارثان نسلي ديگر خواهند شد.  جامعه ما باقي خواهد ماند

نسل محروم از تخصص و   .  بايد در ساختارهاي آينده نقشي تعيين كننده ايفا كند
دولت  كه بايد تمام سعي .  پيشرفت يك جامعه را با مشكل جدي مواجه مي سازد

اش ايجاد هر چه بيشتر امكانات آموزشي و پرورشي براي نسل پويـا و     و كوشش
تشنه آموزش باشد، راهكارهايي را جستجو مي كند كه چند صباحي بيشتر پـايـه   

بهبود كمي و كيفي در عـرصـه     .  اش را قوام ببخشد هاي حكومت تاريك انديش
در آستانه سال تحـصـيـلـي     .  آموزش با وجود چنين ساختارهايي غير ممكن است

ميليون دانش آموز و دانشجـو   16جديد، رژيم واليت فقيه براي مقابله با بيش از 
 .چالش بزرگي پبش روي خود دارد
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 خريد تضميني، وام كشاورزي و 
 مطالبات دهقانان 

دولت احمدي نژاد با ابالغ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعـي كـه     
چندي پيش صورت گرفت، مدعي است گام هاي بلندي به سوي خودكفايـي مـحـصـوالت       

اما نارضايتي .  كشاورزي و تامين و تضمين حقوق زحمتكشان روستاييي به پيش برداشته است
ژرف دهقانان زحمتكش از برنامه هاي اقتصادي اين دولت جاي هيچ گونه ترديدي در پوچ و 

 .غير واقعي بودن تبليغات ارتجاع باقي نمي گذارد
همزمان با تبليغات پيرامون اثرات ابالغ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابـع  
طبيعي، نرخ هاي جديد براي خريد تضميني برنج به عنوان يكي از محـصـوالت راهـبـردي       

مـرداد مـاه،        28روزنامه دنياي اقتصاد ، .  بخش كشاورزي،  از سوي هيات وزيران اعالم شد
بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات دولت، نرخ هاي جـديـد خـريـد       “ :  گزارش داد

وزير بازرگاني از اختصاص يكصد ميليارد تـومـان   ...  تضميني انواع برنج پرمحصول تعيين شد 
اعتبار براي خريد تضميني برنج خبرداد و گفت، بر اين اساس كشاورزان هر ميزان برنـج پـر     

. محصول مازاد داشته باشند، وزارت بازرگاني بدون هيچ محدوديتي از آنها خريداري مي كنـد 
قبل از اعالم طرح خريد تضميني برنج، وزير كشاورزي در گفت و گويي با خبرگزاري مهر،  “
ميلـيـون تـن       11خرداد ماه،  از تصويب بسته حمايتي كشاورزي وخريد تضميني حداقل  30

 .گندم از كشاورزان خبر داده بود
مصوبه دولت براي خريد تضميني برنج پر محصول برخالف انتظار مرتجعـان حـاكـم بـا         

 . استقبال دهقانان و انجمن برنج ايران روبه رو نگرديد
خـريـد   “ :  شهريور ماه،  در گزارشي از قول دبير انجمن برنج ايران نـوشـت   3دنياي اقتصاد،

در اين گزارش سپس به سياست دولت احمـدي نـژاد     ”  . تضميني از مسير واقعي منحرف شد
دبير انجمن بـرنـج     .  داند انتقاد و نرخ تعيين شده براي برنج را با خواست برنجكاران مغاير مي

وقتي واردات ادامه دارد و برخي مسئوالن گوش شنوا ندارند، چه مي تـوان    “ :  اعالم مي دارد
كه خريد تضميني برنج مطرح شد، هدف تشويق كشاورزان بـه كشـت        1360در سال .  كرد

ارقام پر محصول بود و اينكه در بهمن ماه قيمت برنج اعالم شود تا در اسفند ماه و همزمان با 
اما هم اكنون نرخ ها را در فصل تـابسـتـان    .  كاشت برنج، كشاورز انگيزه كافي را داشته باشد

 ”.اعالم مي كنند و قيمت ها هم با هزينه هاي توليد همخواني ندارد
عدم تطابق هزينه هاي توليد با قيمت ها و نرخ خريد تضميني همـواره مـورد اعـتـراض         
دهقانان زحمتكش بوده و وقتي موضوع خريد تضميني محصوالت كشاورزي طرح مي شـود،  

 . خواست اصلي كشاورزان انطباق قيمت ها با هزينه هاست
در بخشـي از    .  خبرگذاري ايلنا، اول شهريور ماه،  در همين زمينه گزارشي را منتشر ساخت

به دليل سياست هاي اقتصادي كه در چند سال گذشته حـاكـم   “ :  اين گزارش تاكيد مي شود
بوده است، و همچنين واردات شديد برنج، شاليزارها درگيالن به عنوان پايتخت برنج بيش از   

آيا قيمت هاي تضميني مي توانند اين نقش را ايـفـا       .  هر زمان ديگري نيازمند ياري هستند
پاسخي كه مبتني بر .  در متن گزارش به اين پرسش كليدي پاسخ منفي داده مي شود”  كنند؟

بررسي مصوبـات دولـت و       ...  “ : ايلنا مي افزايد. واقعيت ها و سياست رسمي دولت كودتاست
آيين نامه هاي تعيين قيمت تضميني بيانگر آن است كه اين قانون قبل از شروع دوره كاشت 

بر اين اساس دولت قـيـمـت      .  درسال زراعي و معموال در آبان ماه هر سال صورت مي گيرد
تضميني محصوالت كشاورزي از جمله برنج را آبان ماه سال گذشته براي فصل كشت سـال  

اين نوع تعيين قيمت با فاصله يك سال،  فقط و فقط ”   . تعيين كرده است)  1389-88( جديد 
قيمت ها درحالي با فاصله يك سال تعيين مي شـود كـه       .  به سود واسطه ها و دالل هاست

هزينه توليد، يعني هزينه هايي كه دهقان صرف كرده، در همان سال و با معيار تـورم سـال     
بنابر اين،  قيمت خريد تضميني با روشي كه دولت احمدي نژاد بـه  .  مورد نظر تعيين مي گردد

به عالوه،  درخريد تضميني بـا  .  طور هدفمند تعيين مي كند، كامال مغاير منافع دهقانان است
روش كنوني، روشي كه دولت احمدي نژاد به كار مي برد، توافق با كشاورز مبنا و مالك عمل 

 . نيست و دست واسطه ها دراين ميان آزاد و باز بوده و منافع آنها تامين مي گردد
سـهـم   “ طبق آماري كه ايلنا، اول شهريور ماه،  منتشر ساخته با روش و سياست كنونـي،    

محصول برنج پر محصول خريداري شده توسط دولت دراين سال ها در بهترين فصل خـريـد   
پرسش اينجاست ، چه رابطه اي بين سياست دولت احمدي نـژاد  ”  . درصد كل توليد است 25

در خريد تضميني محصوالت كشاورزي با واردات سيل آساي انواع كاالها به ويژه مواد غذايي 
آيا سياست گذاري حساب شده و هدفمند دولت بر اساس مـنـافـع      !  و كشاورزي وجود دارد ؟

 !تجار عمده و دالل هاي پرنفوذ تنطيم نشده است؟
بي جهت نيست كه ايلنا،  در پايان گزارشي كه قبال به آن اشاره كرديم،  به دولت كـودتـا     
هشدار داده و نسبت به عواقب سياست حمايت از دالل ها، بزرگ زمين داران و تجار، و بـا      

... “ :  ابراز  نگراني براي آينده رژيم واليت فقيه،  مي نويسد
مسئولين دولتي نيز بايد با جديت سناريوي قيـمـت هـاي      

گيالن به عنوان ...  تضميني را به نفع كشاورزان تجهيز كنند
”  . پايتخت برنج كشور با ورشكستگي شاليزارها مواجه است

عالوه بر مسئله قيمت خريد هاي تضميني مـحـصـوالتـي     
چون برنج، گندم، ذرت و پنبه، موضوع وام هاي كشـاورزي  
از مسايل بسيار مهم مورد اعتراض دهقانان زحـمـتـكـش     

مدير عامل بانك كشاورزي دراوايل مرداد ماه اعـالم  .  است
ميليون تومـانـي بـه طـرح هـاي             50كرده بود كه، وام 

كشاورزي اختصاص يافته و قرار است به پـيـمـانـكـاران        
وي متذكـر شـد كـه،        .  واحدهاي كشاورزي پرداخت شود

براساس طرح توسعه اراضي بانك كشاورزي، زمين هـاي    
مستعد و مرغوب در قالب مجتمع هاي پـرورش مـاهـي،        

 . دامداري، پرورش گل و گلخانه واگذار مي گردد
نكته پراهميت اينجاست كه دراين برنامه ها جايي بـراي  
زحمتكشان روستا وميليون ها دهقان زحمتكش در نـظـر       
گرفته نشده و تسهيالت، اعتبارات و وام هاي بانـكـي بـا      
عناوين گوناگون به بنيادهاي انگلي و بزرگ زمـيـن داران     

شهريور ماه،  در      6پايگاه اينترنتي آفتاب،.   تعلق مي گيرد
: گزارشي تكان دهند و افشاگر دراين خصوص،  نـوشـت      

مافياي واردات هر ساله قيمت محصوالت كشـاورزي را      “ 
هزار كشاورز بيـكـار    730سال اخير  5پايين مي آورد، طي 

درصـد     20بانك ها كمتر از يك پنجم معادل   ...  شده اند 
تسهيالت بانكي را به كشاورزان مي دهند و بخش واردات   

درصد وام هاي بـانـكـي را       70و بازرگاني و مسكن حدود 
عدم افـزايـش خـريـد تضـمـيـنـي             ...  تصاحب مي كنند 

محصوالت كشاورزي متناسب با افزايش نرخ تـورم، ارزان    
توليدات كشاورزي همچـون بـرنـج و        )  خريد ارزان(خري 

... گندم و ساير محصوالت از كشاورزان به داليل واهـي      
 ”. ...است... باعث گريز كشاورزان كشورمان از كشت و كار 

-برنامه دولت احمدي نژاد و سمت گيـري اقـتـصـادي      
اجتماعي رژيم واليت فقيه در نقطه مقابل منافع و حـقـوق   

ادامه فعالـيـت ايـن      . دهقانان زحمتكش ميهن ما قرار دارد
دولت ضد ملي به معناي گسترش باز هم بيشـر فـقـر در        

 !روستاها وخانه خرابي زحمتكشان روستا بوده و خواهد بود
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 بازديد هزاران كمونيست و ترقي خواه از 
 پرتغال -ليسبون -”آوانته “غرفه نامه مردم در فستيوال 

 
،  ” آوانـتـه  ” ،  در قلب پارك محل برگزاري فستـيـوال  ” نامه مردم“ غرفه 

در حومه ليسبون، پـايـتـخـت        ”سشيال“، در منطقه ”امورا“واقع در شهر 
شهريور،  صحنه تجلي همبستگي رزم جويانـه   14تا 12پرتغال، روز هاي 

هزاران تن از زحمتكشان و نيروهاي مترقي پرتغالي با مردم ميهن مـان    
ده ها غرفه متعلق به احزاب كمونيست، چپ و جنبش هاي آزاد ي   .   بود

بخش،  از سراسر جهان،  محوطه سي و چهارمين فستيوال  بين الملـلـي   
را به نمايشگاهي متنوع از سياست، هنر، و همبستگي  خلق هـا     ” آوانته“ 

حزب كمونيست و كـارگـري    45هيئت هاي نمايندگي .   تبديل كرده بود
در طول سه روز برپايـي فسـتـيـوال،        .   جهان در فستيوال حضور داشتند

اي نبـود كـه      لحظه اي نبود كه خطابگاه  بزرگ بخش بين المللي لحظه
عرصه جلسه هاي  بحث، نمايش هاي هنري گروه هاي موسبـقـي،  و       

غرفه هاي جنبش صلح پرتغال و جنبش هاي آزادي   .   اجراي تئاتر نباشد
بخش،  و همچنين احزاب كمونيست كوبا، برزيل، چين، اسپانيا، آلـمـان،     

ايتاليا، با ارائه كارهاي دستي، نوشيدني ها وغذاهاي ملي و مـوسـيـقـي،        
 . فضايي شورانگيز و دلنشين ايجاد كرده بودند

كه امسال براي سومين سال متوالي در فسـتـيـوال      ”  نامه مردم“غرفه 
برپا مي شود، بـا ده هـا         -نشريه ارگان حزب كمونيست پرتغال  -آوانته 

كه هر يك گوشه يي از زندگي و مبـارزه    ،پوسترتبليغاتي تزئين شده بود 
پرچم منقش به گل سرخ  حـزب تـوده     .  داد مردم ميهن مان را نشان مي

ايران و يك ديواركوب بزرگ با عكس هايي از تظاهرات اعتراضي عظيم 
مردم  در روزهاي پس از كودتاي انتخاباتي سال گـذشـتـه بـرآن بـود،           
ديوارهاي غرفه را پوشانده بود، و عالوه بر اين ها،  پوسترهاي مـتـعـدد،    

اي از واقعيت هاي زندگي مردم ايران در حـاكـمـيـت رژيـم         گويا و زنده

شعارهاي روشنگرانه ، بازديـدكـنـنـدگـان از         و همچنين ”واليت فقيه“
فستيوال آوانته را به همبستگي با جنبش مردمي، و از جمله جنبش زنـان،   

از پوسترهايي كه وسـيـعـاٌ    .   كارگران، دانشجويان و جوانان فرا مي خواند
مورد توجه بازديدكنندگان قرار گرفت، يكي در رابطه با سركوب فعاالن و 

رهبران جنبش كارگري با تصويري از منصور اسانلو و نيز شعاري بود كـه   
تن بازداشـت شـده در        5000آزادي و حمايت از آنان و همچنين آزادي 

 .  شد تظاهرات اعتراضي سال گذشته را خواستار مي
در غرفه حزب همچنين اعالميه هاي حزب  و نيز بولتن هاي ماهـانـه   

كه در بر دارنده بيانيه هاي رسمي حزب و    ” توده نيوز“ بين المللي به نام 
، ارگان مركزي حزب توده ” نامه مردم” اي از مقاالت  منتشر شده در گزينه

امسال .  ايران، به زبان انگليسي، در اختيار مراجعه كنندگان قرار مي گرفت
با تدارك قبلي و با ياري حزب كمونيست پرتقال،  دو بيانيـه بـه زبـان        
پرتغالي،  در رابطه با تاريخچه مبارزاتي حزب و همچنين تحليل حزب در 
باره تحوالت سال هاي اخير، و به ويژه ماهيت سياست هاي دولت كودتا، 
تهيه شده بود كه در هزاران نسخه تكثير شده و بين شركت كـنـنـدگـان     

زيبا ترين جنبه فعاليت هاي غـرفـه در يـاري          .   شد فستيوال پخش مي
رساني چنيدين رفيق داوطلب پرتغالي در پخش اعالميه ها و ارائه توضيح 

فستيوال ، با سخنراني هـاي رفـيـق        .   و تحليل به مراجعه كنندگان بود
، دبيركل حزب كمونـيـسـت پـرتـغـال، و رفـيـق               ” جرونيمو دو سوسا“ 
، كانديداي حزب كمونيست در انـتـخـابـات ريـاسـت         ” فرانسيسكو لوپز“ 

، در روز جمعه، گشـايـش    ” آوانته“ و سردبير نشريه  2011جمهوري سال 
در سخنراني خود به اهميت تاريخي اين فستيـوال   ” دوسوسا“ رفيق . يافت

”  آوانتـه  “ فستيوال امسال .   هر ساله برگزار شده است اشاره كرد 1976كه از 
با بيستمين سالگرد برپائي اين جشن مبارزاتي كمونيستي همـزمـان شـد و        

حـزب  .  همچنان در پارك بزرگي كه  متعلق به حزب است بـرگـزار گـرديـد      
، با تائيد رهبر فقيد حزب، رفيق آلوارو كونيال، بـه  1990كمونيست پرتغال در 

منظور غلبه بر مشكالت متعددي كه هرساله بر سر راه برگزاري فسـتـيـوال      
ايجاد مي شد، تصميم به خريد پارك كنوني و ايجاد ساختـار هـاي ضـرور        

محوطه برگزاري فستيوال به همت هزاران عضو و هوادار داوطـلـب     .   گرفت
حزب در طول اين سال ها صاحب تاسيسات رفاهي و عملـي و از جـملـه          

 .  ساختمان هاي اداري و مدرسه حزبي شده است
نفر در اين فستيوال بـزرگ،     80/000در روز هاي شنبه و يكشنبه بيش از 

در طول مدت فستيوال، هيئت نمايـنـدگـي    .   راديكال و موفق شركت داشتند
حزب توده ايران با نمايندگان احزاب كمونيست، كارگري كشور هاي مختلف 

، برزيل، قبرس، يـونـان،     ) ماركسيست( جهان و از جمله آفريقاي جنوبي، هند 
تركيه، مراكش، ايتاليا، آلمان، انگلستان، فرانسه، فلسطين مالقات و در رابطـه  
با تحوالت ماه هاي اخير و تحليل هاي حزب در رابطه با حمايت همه جانبـه  

در گفتگوي دو   .   از جنبش اعتراضي مردم بر ضد دولت كودتا تبادل نظر كرد
جانبه رسمي يي كه به درخواست رهبري حزب كمونيست پرتـغـال، و  در         
حاشيه فستيوال برگزار شد، نماينده كميته مركزي حزب مان در رابـطـه بـا        

ماهه اخير، جنبش اعتراضي و تحليـل حـزب از        16شرايط كشور، تحوالت 
ماهيت سياست هاي رژيم و دولت كودتا و ضرورت حفظ و گسترش جنبـش  

در جـريـان     .   همبستگي بين المللي با مردم ايران، به تفصيل روشنگري كرد
،  دبيركل حزب كـمـونـيـسـت      ” جرونيمو دو سوسا“ مالقات و گفتگو با رفيق 

.  ما با مبارزات حزب توده ايران همبستگي كامل داريـم    “:  پرتغال متذكر شد
ما كامالٌ به مبارزه دشواري كه حزب در داخل كشور در گير اسـت، آگـاهـي      

ما همچنين تحوالت منطقه و  شرايط دشواري را كـه تـهـديـدهـاي        .  داريم
رفـيـق   ”   . امپرياليسم  در منطقه ايجاد كرده است، از نزديك دنبال مي كنيم

از حضور هيئت نمايندگي حزب توده ايران در فستيوال و بـرپـائـي     ” دوسوسا“
تشكر كرد، و اهميت حضـور در فسـتـيـوال آوانـتـه و                ”نامه مردم”غرفه

در .   رساني و روشنگري در مورد تحوالت ايران را مورد تاكيد قرار داد   اطالع
جريان فستيوال،  جلسات پربار گفتگو و تبادل نظر با مسئوالن شعبـه بـيـن      
المللي حزب كمونيست پرتغال و همچنين رهبري سازمان جوانان كمونيسـت  
پرتغال، به منظور بررسي راه هاي گسترش جنبش همبستگي بين المللي بـا    

،  كه بـا    ” آوانته“ در مراسم با شكوه پاياني فستيوال .  مردم ايران،  برگزار شد
هزار عضو و هوادار حزب،  و حضور هيئت هاي نماينـدگـي   70شركت بيش از

كارگري در كنار اعضاي كميته مركزي حزب بـرادر، در      -احزاب كمونيست 
در سخنراني مفصلي شرايط بيـن  ”  دو سوسا“ جايگاه ويژه  برگزار شد،  رفيق 

افشاي ماهيت .  المللي، داخلي و مبارزه حزب كمونيست پرتغال را تشريح كرد
دموكرات پرتغال در     -ارتجاعي سياست هاي احزاب سوسياليست و سوسيال 

رابطه با حمله و دستبرد به دستاوردهاي جنبش كارگري و زحمتكشان، و نيـز  
هموار كردن راه تسلط امپرياليسم و كمپاني هاي فراملي بر اقتصاد و حـيـات   

رهبر حزب برادر . سياسي كشور، مضمون عمده سخنراني رهبر حزب برادر بود

  حمايت بين المللي نيروهاي ترقي خواه و كمونيست ها از جنبش مردم ايران

   9ادامه در صفحه 
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در مبارزات زحمتكشان پرتغال متذكر شـد كـه،       ”  آوانته“ با اشاره به نقش محوري 
آنچه حزب كمونيست پرتغال را از همه  ديگر نيروهاي سياسي كشور متمايـز مـي     

او متذكر شد كه،  از ابتداي سال جديد .   كند، اتكاي آن بر مردم و زحمتكشان است
سال  40تن به حزب پيوسته اند كه اكثر آنان زير  1/200تا كنون بيش از )  ميالدي(

در حالي كه شركت كنندگان در گردهمايي هزاران پرچم سـرخ را بـه         .  سن دارند
از همياري و كوشش هاي اعضا و هواداران  ”دوسوسا“اهتزاز درآورده بودند، رفيق  

حزب در حمايت از كارزارهاي آن تشكر كرد و گفت كه، چهره مردمي حزب را از     
فستيوال آوانته نمايشگر وجود حزب  .  دريچه چنين فعاليت از خودگذشته اي بايد ديد

بدون حزب اين فستيوال عظيـم  . و مبارزه آن براي ايده آل هاي ترقي خواهانه است
اين فستيوال آئينه تمام نماي وجود .  و موفق نمي توانست صورت بگيرد و ادامه يابد
 .  و حيات مبارزاتي حزب كمونيست پرتغال است

 

 غرفة نامة مردم ارگان مركزي حزبمان در 
 در اتريش” صداي خلق“جشن بزرگ 

امسال نيز جشن صداي خلق، جشن نشرية حزب كمونيست اتريش كه هر سـالـه   
مين بار در پارك پراتر در شهر وين و در روز  64در هواي آزاد برگزار مي شود براي 

هواداران حزب تودة ايران در اتـريـش امسـال          . سپتامبر برگزار گرديد 5و  4هاي 
نيزهمانند سنت هر ساله در اين جشن شركت نمودند و به برپايي غرفة نامة مـردم    

در جشن امسال نيز نمايندگاني از جـنـبـش      .  ارگان مركزي حزبمان مبادرت نمودند
جهاني كمونيستي و احزاب پيشرو و مترقي جهان شركت داشتند كه از جمله  مـي    

از سازمانهاي .  توان از كوبا، كلمبيا، تركيه، و همچنين حزب كمونيست عراق نام برد
و )  اكثريت( ايراني شركت كننده در اين جشن مي توان ازسازمان فدائيان خلق ايران 

در طي اين دو روز صدها نفر، از آن ميان بويژه عدة . حزب دمكرات كردستان نام برد
زيادي از هم ميهنانمان از غرفة حزب ما بازديد نمودند ودرخـالل بـحـث هـا و             
گفتگوهاي دوستانه با رفقاي ما با نظرات حزب مان پيرامون مسائل ايران و جـهـان   

در اين دو روز دهها اعالميه به زبان فارسي پيرامون شرايط حسـاس    .  آشنا گرديدند
 22كشورمان و در جهت آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي و همچنين بمنـاسـبـت      

در ايـن جشـن       .  دومين سالگرد فاجعة ملي در ميان بازديد كنندگان پخـش شـد    
چادرهاي حزب با شعارهايي در جهت اتحاد نيروها و آزادي زندانيان سـيـاسـي بـه       

در اين دو روز همچنين صد ها بـرگ از تـوده       .   آلماني و فارسي تزئين شده بودند
اينفو، نشريه آلماني حزب و همچنين توده نيوز نشريه انگليسي حزب پيرامون اوضاع 
سياسي ايران، سالگرد فاجعة ملي و آزادي براي همة زندانيان سياسي در ايران ميان 
بازديد كنندگان خارجي كه با عالقه مندي و نگراني مسائل ايران را پيگيـري مـي     

فروش كتاب و نشريات حزبي امسال نيزهمانند پيش جايـگـاه   .  نمودند پخش گرديد
هميشگي خود را در ميان دوستداران و عالقمندان و كتابخوانان و پـژوهشـگـران        

از نكات ويژة اين جشن مي بايست از جمله به اين امر اشاره نمود كه امسال .  داشت
نيز همانند سالهاي گذشته سه چادر حزب در اين دو روز براستي به فضايي مملو از   
صميميت جهت بحث و گفتگوي ايرانيان، با نظرات مختلف و گرايشات گـونـاگـون    
سياسي، پيرامون تحوالت و اوضاع سياسي درايران و همچنين مسائل جهاني بـدل    

 .گشته بود
 

 ... ادامه حمايت بين المللي نيروهاي  

عنوان گرديده كه به گفته وكيل ” فرمانداري و تخريب اموال دولتي
مدافع آنان، اين اتهامات بي هيچ سند و مدركي به دارويـش وارد    

 . آمده است
هنوز چند ساعتي از انتشار اين خبر سپري نشده بود كه، اين بـار  
زنان مورد تهديد و ارعاب واقع شدند و بار ديگر لزوم برخورد جدي 

 . در صدر اولويت ها قرار گرفت” زنان بي حجاب و بد حجاب“با 
عباس جعفري دولت آبادي،  دادستان تهران،  در مراسم معارفـه  

ارشاد تهران،  با تاكيـد اعـالم      21سرپرست جديد دادسراي ناحيه 
علما و متدينين در مورد وضعيت پوشش ابراز نگراني مـي  “ :  داشت

اين در حاليست كه نيروهاي پليس و همكاران ما در دستگاه .  كنند
قضايي با جديت، تالش هاي زيادي را دراين زمينه انـجـام مـي        

بدحجابي جرم است و تامين امنيت جامعه بايد وظيفه اوليه و .  دهند
ما با بدحجابي و يا ... جدي همه نهادها و سازمان هاي متولي باشد 

يـاد مـي شـود،        ”  لهو و لعب“ برپايي مجالسي كه از آن با عنوان 
 ”. ...قاطعانه برخورد مي كنيم

درهمين حال،  قوه قضاييه در راستاي سـيـاسـت و بـرنـامـه           
كودتاچيان و به عنوان ارگاني درخدمت استبداد و ارتجاع،  بر ابعـاد  
فشار بر نويسندگان، روشنفكران، دگرانديشان و روزنامـه نـگـاران      

محكوميت بدرالسادات مفيدي،  دبير انجمن صنـفـي   .  افزوده است
روزنامه نگاران،  به شش سال زندان قطعي و پنج سال محروميـت  
از فعاليت مطبوعاتي،  به عالوه احكام مختلف از جمله حبس براي 
روزنامه نگاران در بند،  نمونه هايي از برخورد قوه قضاييه به شمـار  

شهريور ماه،  گـزارش     4دراين خصوص هرانا، پنجشنبه .  مي آيند
بهزاد كردستاني شاعر سرشناس كرد از سـوي نـيـروهـاي         “ :  داد

... اطالعاتي درحوالي منزل خود در شهرستان مريوان دستگير شد   
نامبرده از چهره هاي شناخته شده استان و از فعالين اجتماعي شهر 

فعاليـت  ...  مريوان بوده و در فعاليت هاي مردمي و زيست محيطي 
 ”. ...داشت

وضعيت گروهي از فعاالن جنبش هاي زنان، دانشـجـويـان و        
. كارگران ومدافعان حقوق كودك در زندان بسيار نگران كننده است

اخبار مربوط به ايراد اتهام محاربه، جان شيوا نظر آهاري،  روزنامـه  
فعـاالن  .  نگار و فعال حقوق زنان و كودكان كار،  را تهديد مي كند

سنديكايي در بند وضعيت نگران كننده اي دارنـد و از مـحـل            
. نگهداري برخي از بازداشت  شدگان هيچ اطالعي در دست نيست

در آخرين نمونه،  دو فعال كارگري مجتمع هفت تپه بـه اتـهـام        
درادامه ايجاد جو رعب و .  اهانت به رهبري به حبس محكوم شدند

يـي   وحشت، تهديد برخي چهره هاي اصالح طلب كه شكايت نامه
به ضد مداخله سپاه پاسداران را امضا كرده بودند از سـوي قـوه         

قضاييه و وزارت اطالعات جدي تر شده است،  و به ايـن دلـيـل،       
همسران هفت فعال اصالح طلب طي نامه اي بـه ريـيـس قـوه         

شكايت به حق همسران و ديگر قربانـيـان   ”  : قضاييه اعالم داشتند
 ”.انتخابات را تا حصول نتيجه نهايي ادامه دهيم

نگاهي گذرا به اقدام هاي كودتاچيان كه سيستم قضايي را نـيـز   
همراه خود دارند، نشان مي دهد كه هيچ عرصه و روزنـه اي در      
جامعه نيست كه از مداخله، دست اندازي و دخالت خشن ارتجاع در 

بي جهت نبود كه خانم شيرين عبادي درنامـه اي    .  امان بوده باشد
سرگشاده به كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل متحد درخصوص 
وضعيت عيسي سحر خيز،  با اشاره به اوضاع حاكم برزندان ها، مي 

... دستگيري آقاي عيسي سحر خيز و شيوه رفتار با وي ...  “ :  نويسد
... نه تنها مغاير با كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشـر اسـت       

بلكه مخالف نص صريح قوانين مصوب جمهوري اسالمي ايران از 
 ”. ...جمله قانون اساسي و آيين دادرسي كيفري نيز مي باشد

مفاد و محتواي اين نامه را مي توان به كليه عرصه هايـي كـه     
مورد تاخت و تاز ارتجاع قرار گرفته و باعث نقض خشن حقـوق و    

مـردم  .  آزادي هاي دمكراتيك و فردي اجتماعي شده، تعميـم داد   
ميهن ما حتي در خصوصي ترين زواياي زندگي نيز بـا مـداخلـه        

تامين حقوق و آزادي هاي .  قشريون تاريك انديش روبه رو هستند
دمكراتيك و مبارزه با دولت نامشروع كودتا راه غلبه بر مـداخـالت   
مخرب واپس گرايان در تمامي عرصه هاي زندگي اجتـمـاعـي و      

تنها از اين راه مي توان با انحطاط، تحجر و واپـس      .  فردي است
 !ماندگي مقابله كرد

 ...ادامه نقض خشن حقوق و 
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فراخوان حزب كمونيست پاكستان 
درباره ويراني سيل و رويدادهاي 

 ساز در اين كشور دگرگون

داري سودپرست در مـحـيـط زيسـت و          ساز نظام سرمايه اثرات ويران
گرانه شرايط اقليمي و طبيعي منجر  هاي عظيم ويران طبيعت، به دگرگوني

هاي ناشـي از     هاي صنعتي، آلودگي گازهاي حاصل از كارخانه . شده است
اي،    هـاي هسـتـه        هاي راديواكتيو ناشي از آزمـايـش     خودروها، و موج

هـاي     مانده پس.  اند هايي هستند كه اليه ايمني اوزون را از بين برده نمونه
هاي شهرهاي بزرگ باعث آلودگـي شـديـد       هاي صنعتي و زباله كارخانه
اند،  كه اين خود منجر بـه مشـكـالت و         ها گشته ها و اقيانوس رودخانه

طوفان و  .هاي بزرگي در محيط زيست شده و همچنان خواهند شد ويراني
هـاي   سيل كاترينا در اياالت متحده، سونامي در جنوب شرقي آسيا، باران

هاي عظيمي در سراسر دنيا به  بار مانسون، و سيل،  فجايع و مصيبت مرگ
بار مـانسـون در پـاكسـتـان             هاي مداوم و هالكت باران . اند وجود آورده

بيـش از    .  ناپذيري بر مردم اين كشور وارد آورده است هاي جبران مصيبت
خانمان و وادار به ترك محل اقامت خود و مهاجرت به  ميليون نفر بي 20

در سراسر پاكستان هزاران خانه همراه با مواد .  اند مناطق دوردست گرديده
هاي روزانه، دام و حيوانات اهلي در اين سيل كشـنـده    غذايي و ديگر نياز

درشرايط تحميلي آوارگي وسيـع مـردم، خـطـر شـيـوع              . اند نابود شده
هاي روحي  به روشـنـي    گير و نيز بروز ناهنجاري زاد همه هاي آب بيماري

 2.  شـود    ها نفر شنيـده مـي     روزانه خبر از مرگ ده.  بيني است قابل پيش
پاكستان كشـوري     . ميليون كودك در خطر مستقيم اين فاجعه قرار دارند

ميليارد دالر محصول و مزارع كشاورزي در    15درحدود .  كشاورزي است
هاي  هاي وارده بر اثر باران اين سيل از بين رفته است،  و تخمين خسارت

 .مانسون هنوز بايد برآورد شوند

يـاري در ايـالـت           هاي زيرزميني، تنها سيستـم آب    راه درصد آب 90
ياري  در همين منطقه سيستم آب.  را سيل از بين برده است”  خوا پوختون“

 . زيرزميني ديگر به نام كمربند سبز بلوچستان كامال ويران شـده اسـت      
بـه  ”  سنـد “ناحيه در  19و ” پنجاب“ناحيه در  17هاي كشاورزي  فرآورده

نـاحـيـه     15هاي كشاورزي  اند و محصوالت و زمين طور كامل نابود شده
هاي وارده  خسارت .اند ديگر در اين دو ايالت  خسارات زيادي متحمل شده

خوا،هزينه  تنها در ايالت پوختون.  به زيربناي منطقه هنوز بايد ارزيابي گردد
با توجه به  . شود ميليارد روپيه تخمين زده مي 19ترميم خسارات در حدود 

اجتماعي رسـيـده       -شرايط ياد شده، پاكستان به آستانه سقوط اقتصادي
بحران غذايي موجود،  شرايط سختي را براي پاكستان بـه وجـود       .  است

المللي پول، تـنـهـا     هاي صندوق بين به دليل تحميل سياست.  خواهد آورد
بخش محدودي از اقتصاد پاكستان در اختيار توليد صنـعـتـي اسـت، و         

اند،  در نتيجه توليد  هاي اين بخش در حال ورشكستگي بسياري از شركت
ها در  همه اين برآوردها و محاسبه .محصوالت آن ها در حال كاهش است

هاي ناشي از سيل، در مرحله نخستين خود است زيـرا بـر        مورد خسارت
هاي مانسون تا يك ماه ديگر ادامـه خـواهـنـد          ها، باران بيني طبق پيش

فجايع اين سيل شرايط سياسي متزلزل پاكستان را بيش از پيـش   . داشت
دولت انتخابي، به دليل عدم صالحيت و توانايـي، بـه     .  تشديد كرده است

هاي انحصاري و پشتيباني دستگاه نظامي بـه     وسيله تبليغات منفي رسانه
 .اعتبار شده است طور كامل بي

هاي غيـر   هاي سازمان ملل، كه سازمان مردم از چگونگي انتقال كمك
دولتي توزيع و پخش آن را با نظارت و دخالت دولت در اختيار دارند، بـه    

هاي غير دولتي بسيار فراتر  درجه فساد در ميان اين سازمان.  اند تنگ آمده
  .از نهادهاي دولتي است

در اين شرايط،  احزاب سياسي وابسته به نيروهاي مذهبي متعصـب و    
هاي جهاد اسالمي نيز با ميلياردها سرمايه در جيب و نيـز بـا      نيز سازمان

سابقه از كشورهاي منطقه خليج فارس و ديگر  هاي مالي بي دريافت كمك
هاي خود در اين كشورها، به راحتي بـه   كشورهاي غربي از طريق سازمان

گيري از ناامـيـدي و      شتابند و بدين وسيله،  و با بهره زدگان مي كمك سيل
هاي ايدئولوژيك و سياسي خود را بيش از پـيـش        درماندگي مردم، برنامه

 .دهند گسترش مي

دهنده درباره بازديد سرپرست امدادگري  شهريور، خبري تكان 1در تاريخ  
هاي امدادگري متعلق به سازمان ملـل در     اياالت متحده از يكي از اردوگاه

رسانه هاي مختلف ديده شد كه در آن،  سازمان تروريستي غـيـرقـانـونـي      
جوماتو دوا در شهر سوكر، در استان سند،  اقالم كمكي و غـذايـي را از         

هـاي سـيـاسـي        افزون بر آن، گروه . كرد ها دربين مردم پخش مي كاميون
هاي غير دولتي يي را بر پـا     تروتسكيست فعال در پاكستان، مراكز سازمان

هاي ارسـالـي از      هاي مالي و ديگر كمك اند و مبالغ هنگفتي از كمك كرده
هـاي امـدادرسـانـي،          بر بستر اين فعاليت . اند خارج را در اختيار خود گرفته
ها و كارزار سياسي در فرآيند امدادگري فراهم  فرصتي طاليي براي سازمان

گـيـري      شده است كه از طريق آن نه تنها براي اهداف سياسي خود بهـره 
آمد رويدادهاي آينده كشور نيز تأثير عميقي بر جـاي     كنند،  بلكه در پي مي

حزب كمونيست پاكستان، كه از همان ابتداي پيدايش خود  .خواهند گذاشت
رو بوده اسـت   هاي غير قابل تصوري از سوي دستگاه دولتي روبه با دشواري

اي از آنها را رديابي كرد،  توان نمونه كه حتي در دوران قرون وسطا هم نمي
شود،  هنوز نيز مانند گذشته كارگزار هند و اتحاد جماهير شوروي خطاب مي

نظيري  اي هنوز به شكل بي گرانه اما با وجود چنين شرايط هولناك و وحشي
نظرانه را    حتي امروز نيز تبليغات منفي اين ديدگاه تنگ.  پا برجا مانده است 

 .كه حزب كمونيست پاكستان ضد دولت است،  ادامه دارد

پشتيبانان اين حزب هميشه در يك وضعيت اضطراري دايـمـي بـراي        
هاي تـنـدرو      رساني ماموران دولتي يا گروه نيفتادن در دام خشونت و آسيب

اي كه حـزب كـمـونـيـسـت          اند موانع عمده چنين.  برند مسلمان به سر مي
دهي دربين مردم  پاكستان را از فراگير شدن در جامعه و ايفاي نقش سازمان

 .دارد باز مي

با وجود همه اين تنگناهاي نابهنجار، حزب كمونيست پاكستان نه تنها با 
آمد اين رويداد  برد،  بلكه در پي ايستادگي مبارزه طبقاتي خود را به پيش مي

ميهنانش در بدترين مـنـاطـق     بار با شهامت در رسانش ياري به هم مصيبت
 .درگير است” سند“و ” پنجاب“، ”خوا پوختون“ديده  آسيب

در اين رابطه، حزب كمونيست پاكستان با تأكيد دوباره بر فراخوان خود از 
هاي اجتمـاعـي و      هاي برادر، هواداران، رفقاي حزبي، شخصيت همه حزب

خواهد تا در راستاي نجات مردم درايـن     ميهنان درون و برون كشور مي هم
آميز انساني از دادن دست ياري به حزب كمونيست پاكستان  آمد فاجعه پيش

 .كوتاهي نورزند

رسانـدن   امداد رفيقانه و انساني شما، حزب كمونيست پاكستان را در ياري
ديده گرسنه و قربانيان پاكستاني اين مصيبت  هاي ستم ميهنان و توده به هم

گيري  بختي و عذاب به طور چشم با كيفتي متفاوت آنان  را در رهايي از تيره
 .سازد مند مي توان

  
 دكتر سيد مظهر حيدر

 المللي حزب كمونيست پاكستان شعبه بين
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فقط از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و در صـورت      -كند عراق صدق مي
 .قابل اعمال است” تهديد نسبت به صلح جهاني“

 
رفيق رائد فهمي، عضو هيأت سياسي حزب كمـونـيـسـت     .   3

هايش، به مسئله مداخله فزاينـده   عراق، اخيراً در يكي از نوشته
اين .  خارجي در روند تشكيل دولت آتي عراق اشاره كرده است

 گيرد؟ ها از سوي چه نيروهايي صورت مي مداخله
 

بحران سياسي كنوني در عراق، راه را براي افزايش مداخله خارجي از سـوي    
اي، به منظور تأثير گذاشتن بر روند تشكيل دولت،   هاي منطقه آمريكا و قدرت

اين مداخله تا كنون هم عامل بزرگي در انتخابات بوده و بـر    .  باز كرده است
اي اسـت كـه،           امروز ديگر اين راز فاش شـده .  نتيجه آن تأثيرگذاشته است

هاي مالي خارجي هنگفـتـي بـرخـوردار        هاي سياسي از كمك برخي از گروه
هاي منطقه، از جـملـه عـربسـتـان         صدها ميليون دالر توسط قدرت.  اند بوده

امروز ديگر آشكار شده است كـه  .  سعودي و ايران، در اين راه خرج شده است
در ارتباط با اوضاع عراق، نهادهاي اطالعاتي و امنيتي كشورهاي همـسـايـه    

نيروهاي خارجي منافع معـيـنـي در      .  هاي نزديكي با يكديگر دارند هماهنگي
برد برنامه سياسي خود و    آنها براي پيش.  حفظ وضعيت كنوني در عراق دارند

اند كه عراق را ضعيف و از هـم         شان، مايل تأمين و حفظ منافع استراتژيكي
 .پاشيده نگه دارند

 
هـاي     هاي تروريستي در ماه گذاري شدت بعضي از بمب.   4 

دهد كه اوضاع امنيتي  عراق از وضـع   اخير به روشني نشان مي
ها چه  گذاري آمران و عامالن اين بمب. مطلوب بسيار فاصله دارد

آمدهايـي   هاي تروريستي چه پي اند؟ ادامه چنين فعاليت كساني
 در بر خواهد داشت؟

 
بحران سياسي و درنگ در تشكيل دولت، شرايط و فضاي مناسبي را بـراي      

هاي تروريستي ضد مردمي و نيز باندهاي تبهكار مافيايي  فعاليت فزاينده گروه
. انـد    فراهم آورده است كه در شرايط فساد گسترده در كشـور رشـد كـرده       

هاي اسالمي افراطي، مثل القاعده و بقاياي حزب بعث صدام، در زمـره     گروه
ثبات كردن اوضاع، ايجاد هرج و مـرج،     هدف اينان بي.  همين نيروها هستند

) ميليشـيـا  ( نظامي  اي و احياي نيروهاي شبه هاي فرقه دامن زدن به كشمكش
هاي آن دسته از    هاي تروريستي همچنين در خدمت برنامه اين فعاليت.  است
هاي سياسي است كه با دستاويز قرار دادن وخامت اوضاع امنيتي كشور،  گروه

ــايــي انــد                         ــريــك ــروهــاي آم ــور نــي ــه حض ــان ادام ــواه  .خ
 

(به گزارش رسانه هاي بين المللي، روز پنجشنبه گذشته   .  5
، آخرين واحدهاي رزمي ارتش آمـريـكـا    ] مرداد 28) [ اوت 19

 31عراق را ترك كردند، كه در واقع دو هفته زودتر از مـوعـد     
كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا مـقـرر     ]  شهريور 9[ اوت 

بست در تشـكـيـل     با توجه به ادامه بن.  كرده بود، انجام گرفت
هاي تروريستي ، مـداخلـه        يك دولت پايدار، افزايش فعاليت

آمدهاي خروج نيروهاي آمريكايي را در  هاي همسايه و پي دولت
 بينيد؟ ارتباط با امنيت و ثبات سياسي عراق چگونه مي

 
طور كه پيش تر گفتم، برخي از نيروهاي سياسي عراقي به ادامه حضور  همان

ارتش آمريكا اميد بسته بودند تا از اين طريق بتوانند موقعيت و امتـيـازهـا و      
كنند كه نيروهاي عراقي هنوز بـه آن     اينها ادعا مي.  منافع خود را حفظ كنند

. اند كه بتوانند از پس مسائل امنيتي بر آيـنـد   سطح از آمادگي مطلوب نرسيده
دهـنـد و      تر شدن اوضاع امنيت كشور را دستاويز قرار مي آنها همچنين وخيم

هاي  شوند كه خروج پيش از هنگام نيروهاي آمريكايي به سود گروه مدعي مي
 .اي مثل ايران تمام خواهد شد هاي منطقه تروريستي و نيز قدرت

هايي را محكوم و رد كرده، و بر اين نكته  ها و خواسته حزب ما چنين ديدگاه
تأكيد كرده است كه، در مورد مسائل پراهميت ملي يي همچون پايان دادن   

به اشغال و از ميان بردن آثار آن، بازيابي استقالل و خودمختـاري كـامـل      
كشورمان، به دست گرفتن كنترل منابع و ثروت كشور توسط خود مردم، و   

دانند، به  تعيين سرنوشت مردم توسط خود آنها و آن طور كه خود صالح مي
در راه تأمين شـرايـط مـادي و          .  هيچ وجه مصالحه و سازش جايز نيست

سياسي ضرور براي پايان دادن به اشغال، و تضمين خروج كـامـل هـمـه       
مطابق توافقنامه امنيـتـي مـيـان         -2011نيروهاي آمريكايي تا پايان سال 

 .نبايد از هيچ كوششي فروگذار كرد -عراق و آمريكا 
دوسـتـي،      وظيفه ايجاد نيروهاي انتظامي و امنيتي عراقي بر پايه ميـهـن  

اي، صالحيت و شايستگي، درستكاري، و وفاداري بـه قـانـون       اصول حرفه
ويژه پس از آغـاز خـروج      اي مبرم است، به  اساسي و ميهن، كماكان وظيفه

هاي سياسـي در     ها و تعارض اختالف.  نيروهاي رزمي آمريكايي در اين ماه
هاي نـهـادهـاي       ميان نخبگان حاكم بر عراق نبايد به درون صفوف و رده

در مورد حل و فصل وضعيت امنيت كشور، حـزب مـا     .  نظامي كشيده شود
همواره بر اين موضع خود تأكيد كرده است كه، به منظور شكـسـت دادن     

گيري از هـمـه      تروريسم و اقدامات خرابكارانه، به رويكردي همگن با بهره
 .گونه امكانات و اقدامات سياسي، اقتصادي، نظامي و امنيتي نياز است

 
به عنوان آخرين سؤال،  در مورد مسائل كليدي يي كـه    .   6

طبقه كارگر عراق و حزب كمونيست برادر عراق در حال حاضر 
 .كنند، لطفاً كمي توضيح دهيد پيرامون آنها فعاليت مي

 
نخستـيـن   .  دو وظيفه عمده در برابر حزب و نيروهاي دموكراتيك قرار دارد

دهـيِ مـؤثـر       وظيفه، عبارت است از تشديد تالش در راه هدايت و سازمان
ها و حقوق بنيادين دموكراتيـك مـردم دفـاع         اي كه از آزادي جنبش توده

كند و براي به دست آوردن خودمختاري و استقالل كامل ملي مجدانـه   مي
هـاي     دومين وظيفه، تحكيم و تقويت نقش و نـفـوذ جـريـان        .  كوشد مي

حزب ما هميشه بر . دموكراتيك در جامعه عراق و حيات سياسي كشور است
هاي اجـتـمـاعـي        ها و نياز به بسيج كردن جنبش بعد اجتماعي اين جريان

به منظور بـحـث     .  همگام با نيروهاي دموكراتيك سياسي تأكيد كرده است
هـاي     درباره اين مسائل و گسترش هماهنگي مؤثر و كارآ در ميـان گـروه    

سالگرد انـقـالب   .  هاي متعددي برگزار شد گوناگون، اخيراً ديدارها و نشست
سرنگوني رژيم پادشاهي خاندان هاشـمـي و اسـتـقـرار          [   1958ژوييه  14

، در ماه گذشته، نيز فرصت مناسبي بود براي فعـالـيـت    ] جمهوري در عراق
براي مثال، تـظـاهـرات و      .  مشترك نيروهاي دموكراتيك در سرتاسر عراق

اي كه در سالگرد انقالب در مركز شهر بغداد برگزار شد  هاي توده پيمايي راه
شـتـاب   .  ها آورد، تأثير سياسـي زيـادي داشـت        و هزاران تن را به خيابان

بست سياسي كنوني و اقدام فـوري بـراي      رفت از بن بخشيدن به امر برون
حل مسئله كمبود شديد برق و وخامت فزاينده خـدمـات اجـتـمـاعـي، از           

ها با برگزاري كنفرانس سراسـري   اين تالش.  ها بود هاي اين تجمع خواسته
 .هاي دموكراتيك در آينده نزديك دنبال خواهد شد جريان

 ...ادامه بحران سياسي در عراق 



رحمانه  امان و بي جنگ بي
بر سر تصـاحـب قـدرت      

هـاي     سياسي، اخـتـالف  
هاي سـيـاسـي     ميان گروه

عمده را نيز بـر مـال و         
تعميق كرده است، حـتـي   

هاي  در درون خود ائتالف
ــد       ــح ــت ــر م ــاه ــه ظ  .ب

بسـت     در شرايط ادامه بن
سياسي در كشور، احتمال 
تشكيل يك دولت وحدت 
ملي كه بتواند پاسخ گويِ 
نيازهاي ضروري و مبـرم  
مردم باشد، روز بـه روز      

حـزب مـا     .  شود كمتر مي
اخيراً بـه عـنـوان يـك         
راهكار جايگـزيـن بـراي      

قانون اساسي، پيـشـنـهـاد      64بست، بر اساس اصل  رفت از اين بن برون
اين .  انحالل مجلس و برگزاري يك انتخابات جديد را مطرح كرده است

گزينه، مردم و كشور را از شر پيامدهاي وخيم و ناگوار تداوم خأل سياسي 
 .رهاند در كشور مي

 
بست كنوني، آيا ايـن     به نظر شما در صورت ادامه بن.   2

شدني است كه سازمان ملل متحد در روند تشكيل دولـت    
آمد هـاي آن بـراي        آينده درگير شود؟ اگر چنين شود، پي

 اســتـــقــالل عــراق چـــه خـــواهــد بـــود؟                
. تا كنون كه نقش سازمان ملل متحد يك نقش مشورتي بـوده اسـت      

شان،  برخي از رهبران سياسي عراق به عنوان بخشي از مانورهاي سياسي
منشور سازمان ملل، خواستار دخالت مسـتـقـيـم        7و با استناد به فصل 

اما به عهده گـرفـتـن    .  اند سازمان ملل متحد در روند تشكيل دولت شده
منشـور   7فصل .  چنان نقشي از سوي سازمان ملل شدني و عملي نيست

كه از زمان حمله صدام به كويت هنـوز در مـورد         -سازمان ملل متحد
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اوضاع پيچيده سياسي در عراق در ماه هاي اخير و متعاقب انتخابات پارلمانـي  
اسفندماه،  نه فقط بهبود نيافته،  بلكه در هفته هاي اخيـر بـا      16اين كشور، در 

يك عامل مـهـم   .   وسعت گيري حمالت تروريستي ابعاد تازه اي پيدا كرده است
در تشديد بمب گذاري هاي خونين اخير بن بست سياسي ناشـي از نـتـيـجـه          

عملياتي اياالت متحده از   -انتخابات،  و همچنين اعالم خروج واحدهاي نظامي 
عراق و واگذاري كنترل امنيت  داخلي اين كشور عمدتاٌ به نيروهاي نظامي عراق 

هيچ كدام از سه بلوك اصلي فعال در عراق نتوانستند اكثريت الزم بـراي  .   است
شواهد بسياري بـر دخـالـت هـاي وسـيـع             .   تشكيل دولت را به دست  آورند

كشورهاي همسايه عراق در تحوالت ماه هاي اخير و روند انتخابات و داد و ستد 
شش ماه پـس از پـايـان        .   هاي سياسي براي تشكيل دولت جديد اشارت دارد

به گـفـتـه      .   انتخابات هنوز رئيس جمهور و نخست وزير جديد انتخاب نشده اند
برخي تحليل گران آگاه،  ايران و عربستان سعودي براي بـه قـدرت رسـانـدن         
نيروهاي سياسي مورد نظر خود  و ايجاد جاي پائي مطمئن در رابطه با تحـوالت  

 .  عراق پس از خروج نيروهاي نظامي آمريكا،  ميليون ها دالر هزينه كرده اند
با توجه به اهميت تحوالت عراق براي روند تحوالت در ميهن مـان، مـدتـي      
پيش در جريان مالقاتي با نمايندگان رهبري حزب برادر، مصاحبه اي با رفـيـق     
سالم علي، مسئول شعبه روابط بين المللي حزب كمونيست عراق، انجام داديـم    

 .منتشر مي شود ”نامه مردم“كه مشروح آن در ادامه براي اطالع خوانندگان 
 
 
تقريباً شش ماه از انتخابات مجلس در عراق گذشتـه ولـي     .   1

. هنوز دولت جديدي كه در خدمت مردم باشد تشكيل نشده اسـت 
هاي اوضاع سـيـاسـي       رسد كه آن انتخابات پيچيدگي به نظر مي

 ارزيابي شما از اين وضع چـيـسـت؟     .  عراق را آشكار كرده است
عدم تشكيل دولت جديد بحراني ژرف با پيامدهايي ناگوار براي مردم عراق ايجاد 

هاي سياسي، اقـتـصـادي و         هاي از قبل موجود در زمينه كرده است كه بحران
بست سياسي ناشـي از نـتـايـج          بن.  تر كرده است امنيتي را نيز تشديد و پيچيده

ائـتـالف      4يـك از         كه در آن هيـچ )  88اسفند  16( 2010مارس  7انتخابات 
انتخاباتي نتوانستند اكثريت مطلق را به دست آورند، منجر به ناخشنودي و خشم 

تر كـرده   خأل سياسي در كشور اوضاع امنيتي را وخيم.  فزاينده عمومي شده است
تـر     است، و اين در حالي است كه كيفيت خدمات اساسي هم روز به روز خـراب 

درجه تابستان مردم فقط روزي چند سـاعـت    53در گرماي (كمبود برق . شود مي
اعتراض مردم در چندين استان كشور را به )  آن هم در فواصل مختلف برق دارند

آميز ميان پليس و مردم منـجـر    در بصره، برخوردهاي خشونت. دنبال داشته است
 .به استعفاي وزير برق شد

خشم عمومي به طور عمده متوجه نيروهاي سياسي مسلطي بوده اسـت كـه     
نيروي محـركـه ايـن      .  جنگند رحمانه بر سر كسب و حفظ قدرت و ثروت مي بي

نظرانه  سياسي و حزبي آنها و همچنين سعي آنها در راه حفـظ   نيروها منافع تنگ
عالوه بر اين، و به رغم .  شان در دولت است امتيازهاي هنگفت و مقام و موقعيت

هاي انتخاباتي براي به دور ريختن نـظـام    وعده و وعيدهاي آنها در جريان كارزار
قومي، همه آنها سرسختانه در راه حفظ آن نظـام    -اي مطرود تقسيم قدرت فرقه

به رهـبـري    حكومت قانون( مانورهاي سياسي هر يك از سه ائتالف .  كوشند مي
به طور )  به رهبري الحكيم ائتالف ملي، به رهبري اياد عالوي، و العراقيهمالكي، 

 .عمده حول كسب مقام نخست وزيري و كنار زدن رقيبان متمركز بـوده اسـت      

13 September 2010  

 ادامه بحران سياسي در عراق
 با رفيق سالم علي،  نماينده رهبري حزب كمونيست عراق   ” نامه مردم“مصاحبه 

         به ياد جانباختگان توده اي در فاجعه ملي
 هزار تومان  200      آيدا از ايران                                          

  كرون  300                     از دانمارك  به ياد رفيق جعفر جاويدفر
 كرون 300                                  ودود به ياد رحيمي رخيشاوه 

 دالر 500                               رفيق پايا به حزب اراني از اتريش

 كمك هاي مالي رسيده 

     15ادامه در صفحه 


