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 6ادامه در صفحه 

مقابله كارگران با ادامه سياست 
 هاي ضد كارگري

 شادباش نوروزي كميته مركزي حزب توده ايران
رزم تان بر ضد استبداد و ارتجاع پيروز و نوروزتان 

 مبارك باد!

 هم ميهنان گرامي!
كميته مركزي حزب توده ايران، فـرا  

را به همـه   1390رسيدن نوروز و سال 
شما تبريك مي گويد و اميدوار اسـت    
كه سال نو سال ادامه و گسترش پيكار 
مردمي بر ضد استبداد و زميـنـه سـاز      
رهايي ميهن از چنگال رژيم ستم كـار  

 واليت فقيه باشد.
نوروز، جشن باستاني ايرانيان، و نماد 
تاريخي فرا رسـيـدن دورانـي نـو و           
پيروزي نيكي بر پليدي و كـهـنـگـي       
است. حفظ اين سنت خـجـسـتـه در        
دوران حاكميت رژيم واپس گرا و ضـد  
مردمي واليت فقيه، خود از عـرصـه       
هاي مبارزه مردم بـر ضـد  وارثـان          
ضحاك و ستم كاران حاكم بر كشـور    

 ما بوده و خواهد بود.
امسال سال نو در شرايطي فرا مـي    
رسد كه كشورهاي منطقه خاورميـانـه   
دستخوش تحوالتي تاريخي بوده اند و 
زمين لرزه خيزش هاي انقالبي مـردم  
جان به لب رسيده و محـروم طـومـار      
شماري از رژيم هاي ديكتـاتـوري در     
منطقه را درهم نورديده است. پيام اين  
خيزش هاي انقالبي كه ريشـه هـاي     
عميق آن را مـي تـوان در مـبـارزه           
كارگران، زحمتكشان و مـحـرومـان        
جامعه در كنار روشنفكران مبارز، زنـان  
و جوانان آزادي خواه يـافـت، روشـن      

است: مردم خواهان عدالت اجتماعي و تحقق حقوق و  
 آزادي هاي دموكراتيك شان هستند. 

رژيم ديكتاتوري حاكم بـر ايـران، ضـمـن دادن           
شعارهاي عوام فريبانه در زمينه دفاع از مبارزات مـردم  
منطقه، هراسناك از تكرار حوادث منطقه در ايران و با 
درك توان و امكانات بالقوه جنبش مردمي ميهن ما با 

رخدادهاي اخير ميهن ما و سركوب خشن مردم 
نظامي سيماي عـريـان      -توسط نيروهاي امنيتي

رژيم واليت فقيه و دولت نامشروع كودتا را بيـش  
از پيش در افكار عمومي ايران و جهان رسـوا و      
افشا ساخته است. با دور تازه تظاهرات و تجـمـع    

بهمن مـاه آغـاز شـد،           25هاي خياباني كه از 
دستگاه سركوب بر شدت عمل خود افزوده و بـه    

 2ادامه در صفحه 

 يكي دو روز ديگر از پگاه 
 چو چشم باز مي كني 

 زمانه زير و رو
 زمينه پرنگار مي شود

 
 زمين شكاف مي خورد
 به دشت سبزه مي زند 

 هر آن چه مانده بود زيرخاك 
 هر آن چه خفته بود زير برف 

 جوان و شسته رفته آشكار مي شود 
 

 به تاج كوه 
 زگرمي نگاه آفتاب 

 بلور برف آب مي شود 
 دهان دره ها پراز سرود چشمه سار مي شود 

 
 نسيم هرزه پو 

 به روي الله هاي كوه 
 كنار النه هاي كبك 

 فراز خارهاي هفت رنگ 
 نفس زنان و خسته مي رسد 
 غريق موج كشتزار مي شود

  
 در آسمان 

 گروه گله هاي ابر
 زهركناره مي رسد 

 به هر كرانه مي دود 
 به روي جلگه ها غبار مي شود

 
 دراين بهار ... آه 

 ادها يچه 
 چه حرف هاي ناتمام 

 دل پر آرزو
 چو شاخ پرشكوفه باردار مي شود

 
 نگار من 

 اميد نو بهار من 
 لبي به خنده باز كن 
 ببين چگونه از گلي 

 خزان باغ ما بهار مي شود 
                                              
 سياوش كسرايي

   بهار مي شودبهار مي شودبهار مي شود

قوه قضاييه در نقش نهادي 
 مردمي ستيز و سركوبگر 

مجتـمـع   ” خبر پايان گرفتن اعتصاب كارگران پيماني 
و قبول خواست كارگـران از سـوي        “ پتروشيمي تبريز

استانداري آذربايجان شرقـي و وزارت كـار و امـور              
اجتماعي، در هفته گذشته، بيشترين حجم خـبـرهـاي      
كارگري را به خود اختصاص داد. حذف پيمانكار، بستـن   
قرارداد كاري به طور مستقيم با اين واحد توليدي، و نيز 
برخوردارشدن از حقوق و مزايايي  كه براي كـارگـران     
رسمي در نظر گرفته مي شـود، خـواسـت كـارگـران          

اسفند، يكـي از     18اعتصابي بود. به گزارش راديو فردا،  
كارگران در ارتباط با اين اعتصاب اظهار داشـت كـه،       

با سابـقـه    “ مجتمع پتروشيمي تبريز” كارگران شاغل در 

 3ادامه در صفحه 

 5بدرود رفيق بلوريان   ص 



1389اسفند  ماه   23شنبه  دو   2   864شمارة  

مقابله با خواست و اراده ميليون ها ايراني برخاسته است. بيداد و سركوبگـري   
حاميان و مزدوران استبداد واليي با تكيه به اهرم هاي معين صـورت مـي       
گيرد، و قوه قضاييه با عدول از جايگاه خود به يكي از زايده هاي دسـتـگـاه      
سركوب تنزل مقام داده است. در واقع در بررسي رويدادهاي كشور نمي توان  
به نقش فوق العاده منفي و مخرب سيستم قضايي و مسئوالن ارشد آن اشاره 

 يي نكرد  و عملكرد آن ها را از ديده پنهان داشت. 
در پي اعمال فشار و محدوديت هاي امنيتي و سرانجام بازداشت ميرحسين 
موسوي، زهرا رهنورد، مهدي كروبي و فاطمه كروبي، مسئوالن قضايـي بـا     
ظاهر شدن در قامت ماموران امنيتي به خط و نشان كشيدن براي جنبـش و    
معترضان پرداختند. غالم حسين اژه اي، دادستان كل جمهوري اسـالمـي و      
سخنگوي قوه قضاييه، در جريان نهمين نشست خبري خود با رسانـه هـاي     

اسفند ماه، در خصوص چگونگي برخورد با رهبران جنـبـش از      19همگاني، 
فتنه زماني است كه قضايا مبهم باشد و مرزها روشن و   ” جمله اعالم داشت:  

شفاف نباشد. امروزه قضايا روشن شده است، تحريكات بيگانگـان، اجـانـب       
واضح و روشن است و اكنون ضد انقالب به صورت عريان به ميدان آمده و   
“ طبيعي است كه از اين به بعد سياست برخورد با آنها نيز متفاوت خواهد بود. 

چنين موضع گيري يي پس از سخنان مشمئز كننده حيدر مصلـحـي، وزيـر      
اطالعات، گوياي چه واقعيتي است؟ اين تشابه و همساني در موضع گـيـري   
يك مقام قضايي كه بايد مدافع حقوق و قانونيت در كشور بـاشـد بـا وزيـر         

 اطالعات و دستگاه امنيتي به چه معناست؟
اژه اي همچون يك مقام امنيتي از تهديد و پرونده سازي بر ضد ميرحسين 
موسوي و كروبي فراتر رفته و در نشست خبري خود به تـهـديـد فـعـاالن           
سياسي خارج از مرزهاي كشور نيز مي پردازد. سخنگوي قوه قضاييه درايـن     

كساني كه مرتكب جرم شده و تبعه ايران هستند حتي اگـر    ” باره تاكيد كرد:  
درخارج از كشور باشند و عليه ايران مرتكب جرم شوند، اين موضـوع قـابـل      
پيگيري است و اقدام نيز خواهد شد و اين روسياهي است كه براي آنان باقي 
مي ماند ... حتما براي اين افراد [نظير خانم شيرين عبادي] پرونده تشـكـيـل     
خواهد شد و آنها بايد تعقيب شوند و اگر به ايران نيز بيايند محاكمه خواهـنـد   

در حقيقت قوه قضاييه و مسئوالن ارشد آن يعني عنصرهـايـي چـون       ”شد. 
صادق الريجاني، اژه اي، رييسي و رازيني، بر اقدام هاي سركوبگرانه و غـيـر   
قانوني مانند پرونده سازي، شايعه پردازي و دروغ پراكني سـرويـس هـاي        
امينتي جامه قانوني مي پوشانند. با تكيه بر قوه قضاييه و همدستـي بـا آن        
است كه ماموران امنيتي در كمال آزادي حقوق مردم را پايمال و تجمع هاي 

 قانوني و هرگونه صداي مخالف را سركوب مي كنند. 
ابعاد و دامنه اقدام هاي قانون شكنانه قوه قضاييه از محاكمات فرمايشي تا 
اعدام هاي وحشيانه گسترش يافته است. طي دو ماه گـذشـتـه، كـمـيـتـه             
دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي استمداد دو زنداني سياسي بي گناه را كـه  
به اعدام در مال عام محكوم شده اند بازتاب داد. به گزارش ايـن كـمـيـتـه:         

لقمان مرادي و زانيار مرادي، زندانيان سياسي محكوم به اعـدام در مـال         ” 
عام ... اعالم كردند كه كليه اعترافات اخذ شده در ارتباط با فعاليت مسلحانـه     
آنها و قتل فرزند امام جمعه مريوان در سال گذشته تحت شكنجـه صـورت     

دادگاه انقالب  15گرفته و آنها هيچ دخالتي در اين اقدام نداشته اند. ... شعبه     
دي ماه اعالم كرده بود كه زانيار مـرادي و       7اسالمي تهران روز سه شنبه 

به اعدام در مـال عـام     “  مفسدفي االرض”و “ محاربه”لقمان مرادي به اتهام 
اين اخبار در حالي انتشار مي يابد كه ده ها تن در زنـدان    “  محكوم شده اند. 

هاي مختلف كشور از جمله مشهد، اروميه و تهران به اتهامات گوناگون اعدام 
گرديده اند. تمامي اين احكام از اعدام تا زندان هـاي طـويـل الـمـدت و               
محروميت از كار و فعاليت حرفه اي، به موازات و همگام با سياست رسـمـي   

امنيتي صورت گرفته و مي گيرد. براي آنكه ژرفاي بـي      -ارگان هاي نظامي
قانوني و عدم استقالل قوه قضاييه در دوره كنوني به خوبي نـمـايـان شـود،       
كافي است يك مقايسه ساده ميان مواضع ارگان هاي اطالعاتي و امنيتي بـا  

 مسئوالن دستگاه  قضايي انجام داد.
قوه قضاييه رژيم واليت فقيه همواره زايده يي از ماشين جمعي سـركـوب   
طي سه دهه اخير بوده است. اين واقعيت در جريان كودتاي انتخاباتي بيش از 
هر زمان ديگري خود را آشكار ساخت.  صادق الريجاني، رييس بـرگـمـارده     
ولي فقيه بر راس دستگاه قضايي جمهوري اسالمي، دراواخر آذر ماه، درجلسه 

در جريان فتنه بعد از انتخابات ديديم كـه    ” مسئوالن عالي قضايي گفته بود:  
كساني شبيه به بني اميه عمل كردند ... و در روز عاشورا بر تنها حـكـومـت         
شيعه جهان شوريدند و از ولي زمانه سرپيچيدند و جريان منافقـانـه اي راه       

انداختند ... با همه فرصت و مجالي كه به آنها داده شد اما بـاز هـم در          
اشتباه خود باقي ماندند و هر روز بيانيه دادند و هنوز نيز بر عصبيت خـود    

 “باقي هستند.
كه برخالف قانون اصل را برمجرم بـودن     -پس از رييس قوه قضاييه 

افراد مي گذارد و اصل برائت و يكسان بودن در برابر قانون را آشـكـارا       
دادستان كل جمهوري اسالمي و سخنگوي قوه قضاييه  -نقض مي كند 

بنده [دادستان ”در جريان ششمين نشست خبري خود خاطر نشان ساخت: 
كل كشور] اين افراد [موسوي، رهنورد و كروبي] را مجرم مـي دانـم و          
معتقدم اين افراد به نظام و مردم ظلم فراواني كردند و اين عدالت نيسـت  

دقيقا بر پايه ايـن    ...“  كه آنها تحت پيگرد قرار نگيرند و مجازات نشوند.  
ديدگاه است كه ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد، مهدي كروبي و فاطمه 

 كروبي بازداشت و راهي زندان شدند. 
همچنان كه خانم شيرين عبادي، حقوق دان، به درستي در نامه خـود    
خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد و كميسرعالي  حـقـوق بشـر آن          
سازمان تصريح كرده، بازداشت رهبران جنبش مصداق روشن بـازداشـت   
هاي غير قانوني و خودسرانه است. روشي كه طي سه دهـه گـذشـتـه          
دستگاه هاي امنيتي با همدستي و مشاركت قوه قضاييه رژيم واليت فقيه 

 انجام داده و مي دهند. 
از كودتاي انتخاباتي به اين سو دادگاه هاي انقالب اسالمي همـچـون   

، نظير خدمتگزاران بي چون و چراي ماموران امـنـيـتـي      60دهه خونين 
اسفند مـاه، در       7عمل كرده و مي كنند. در آخرين نمونه، دانشجو نيوز،  

دستور وزارت اطالعات به قاضي مقيـسـه بـراي      ” گزارشي اعالم داشت:  
فشار بيشتر به توكلي، هدايت و گلرو، تهديد به صدور مـجـدد احـكـام         
سنگين حبس و تبعيد. درپي ناكامي وزارت اطالعات درتغيـيـر مـواضـع        
فعاالن دانشجويي تحت فشار، پرونده جديدي براي اين سه نفر در شعبـه  

فرمـانـبـرداري از دسـتـورات          “  دادگاه انقالب اسالمي تشكيل شد.  28
نظامي از ويژگي هاي بارز سيستم قضايي جـمـهـوري     -مسئوالن امنيتي

اسالمي و قضات دادگاه هاي انقالب اسالمي است. مطابق  خـبـرهـاي        
منتشر شده، از جمله در پايگاه اطالع رساني جرس، در مساله بـازداشـت     
ميرحسين موسوي و كروبي نيز قوه قضاييه و شخص صادق الريجاني به 

ولي فقيه، مجتبي خامنه اي، و مسئـوالن  “ بيت رهبري”دستورات و اوامر 
 امنيتي گردن گذاشته، و هيچ استقالل رايي از خود نشان نداده اند.

سيستم قضايي جمهوري اسالمي فاقد هر گونه استقالل بوده و اكنـون  
به نهادي مردم سيتز، قانون شكن و سركوبگر بدل شده و زايده يـي از      

 نظامي رژيم واليت فقيه به شمار مي آيد. -دستگاه امنيتي

 ادامه قوه قضائيه ...

مسئوالن دولت احمدي نژادي با اين ترفند كه مشكل مسئله بـيـكـاري      
است، سعي دارند به كارگران بقبوالنند كه در وضعيت  حاضر آنان چـاره    
يي بجز كنار آمدن با شرايط فعلي را ندارند. در اين رابـطـه، سـخـنـان         
رحيمي، معاون احمدي نژاد، شارالتان بازي هاي اين چنيني شان را بـه    

دي ماه،  از قول وي مـي     15خوبي آشكار مي سازد. خبرگزاري فارس،  
امسال بيش از يك ميليون و پانصد هزار شغل در كشور ايـجـاد   “  نويسد: 

اگر اين اظهارات رحيمي را بخواهيم باور كنيم و صـحـبـت      “ شده است.
هاي وزير كار در رابطه با عرضه و تقاضا را هم قبول كنيم، بايد به ايـن    
نتيجه رسيد كه دستمزدهاي كارگران بايد روند افزايشي داشتـه بـاشـد.      
ايجاد بيش از يك و نيم ميليون شغل كفه ترازو را بايستي به سود نيروي 

بر خالف اظـهـارات       –كار سنگين تر كرده باشد. اما اظهارات وزير كار  
نشان مي دهد كه روند بيكاري رو به افزايش است.  -معاون احمدي نژاد 

در اين صورت بايد به اين نتيجه رسيد كه صحبت هاي رحيمي پـوچ و      
توخالي است. واقعيت اين است كه بر فرض محال هم كه ما هيچ گونـه   
بيكاري در جامعه نداشته باشيم، با توجه به سياست هاي اعمال شده و يا 
در حال اجرا، نبايد هيچ گونه توهمي نسبت به اين موضوع داشـت كـه       
بهبودي در شرايط كارگران در چارچوب هاي موجود صـورت بـگـيـرد.       
سياست هاي رژيم واليت فقيه در زمينه مسائل كارگري مبتني بر بـهـره   
كشي  شديد از كارگران و دادن حداقل امكانات و مزايا به آنـان اسـت.       

شركت “و  “ قراردادهاي موقت“اظهارات اخير مقامات دولتي در رابطه با 
واكنشي ست در برابر  نارضايتي وسيع كارگران  ايـران    ”هاي پيمانكاري

 كه رو به نضج گيري است. 
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سال كار، بررغم انجام كارهايي مشابه با كار شـاغـالن      17تا  15يي بين 
رسمي، و حتي طاقت فرساتر از آن، از مزايا و امكانات مساوي بـرخـوردار     
نيستند و در شرايط دشوارتري هم كار مي كنند. كارگر مزبور در اين بـاره     

هزار تومان در مـاه   400يك كارگر پيماني دستمزدي در حدود ” مي گويد:  
دريافت مي كند كه اين مبلغ در صورت پرداخت اضافه كاري بـه او بـه       

هزار تومان در ماه مي رسد و اين در حالي است كه شرايط كار  500حدود 
اين كارگران بسيار سخت است و به طور مدام با مواد شيميايي كـار مـي     

 “كنند.
مربوط “  مجتمع پتروشيمي تبريز“مسئله كارگران قراردادي و پيماني به 

و منحصر نمي گردد . اين معضل و در واقع بليه ، به خصوص در طول چند 
سال گذشته دامن همه زحمتكشان را گرفته و آسيب هايي جدي به منافـع  
پايه اي شان در عرصه كاري و به سالمت آنان در زندگي روزمـره  زده         
است. اما موضوعي كه در اين ميان توجه برانگيز است  نقش شركت هاي  
واسطه گر است كه در مقام  پيمانكار وظيفه تامين نـيـروي كـار بـراي           
واحدهاي صنعتي را به عهده گرفته اند. بدون هيچ  ترديدي  اين شـركـت    
هاي پيمانكاري با توافق مقامات دولتي و صد در صد از سوي  افراد وابسته 
به خود اين  مقامات  به فعاليت مشغولند. نمـونـه ايـن شـركـت هـاي              
پيمانكاري حتي در كشورهاي پيشرفته غربي هم نارضايتي هاي  گستـرده  
اي به  وجود آورده اند كه در مقطع هاي گوناگون اتحاديه هاي كارگري و 
فعاالن آن ها، افشاگري هاي تكان دهنده اي در رابطه با اين پديـده بـه     
شدت پليد بهره كشانه  به عمل آورده اند. هدف اين شركت هـاي مـورد      
حمايت و به طور تنگاتنگ مرتبط با مقامات حكومتي، در دسـت داشـتـن      
مهار بازار نيروي كار و كسب درآمد و سوداگري با  دسترنج زحمتكشان بي 
هيچ گونه فعاليتي است. از آنجا كه اين شركت ها هماهنگ با واحـدهـاي    
توليدي عمل مي كنند، يافتن هر نوع شغلي در واحدهاي توليـدي بـدون     
تاييد اين شركت هاي واسطه گر عمال ناممكن است ، در نتيجه ، مـبـلـغ    
قابل توجه اي از دستمزد ناچيز كارگران از شكم گرسنه آنان به شكم فربه 
اين شركت ها سرازير مي شود. اين شيوه به اصطالح اسـتـخـدامـي كـه         

به آن نام داده اند، در اين چارچوب  ”برده داري نوين ”كارگران به درستي
متوقف نمي شود و كارگران بايد همزمان با چالش هاي ديگري دستـه و    
پنجه نرم كنند كه در صورت مقابله با آن ها به راحتي از كار اخـراج مـي     
شوند. همان طور كه در اظهارات كارگر مصاحبه شونده با راديو فـردا بـه      
خوبي مشاهده مي شود، امكانات و مزاياي برابر از اين كارگران سلب شده، 
و عالوه بر آن، در جريان كار، حداقل هاي مورد نياز هم به اين كـارگـران   
داده نمي شود. رشد قراردادهاي موقت و توقف هرگونه استخدام رسمي از    
سوي  مراكز اداري و توليدي ، پروسه هايي اند كه با كپي برداري از ديگر 

 كشورها به نحو مشمئز كننده اي در ايران به اجرا درآمده اند.
قـرارداد مـوقـت،      “خبرگزاري مهر، اول مرداد ماه، در گزارشي با عنوان 

درصد قراردادها بين كارگر  85، اذعان مي دارد كه ”وصله ناجور قانون كار
درصد آن ها به صورت قرار داد استخـدام   15و كارفرما موقت بوده و فقط 
مرداد ماه ، از قول مازيار گيالني نژاد، فعال  9رسمي بسته مي شوند. ايلنا،  
و پنجاه شمسي اتحاديـه هـاي      40در دهه “  كارگري فلز كار، مي نويسد: 

كارگري وقت در مبارزه اي نفس گير توانستند، به حق استخدام رسـمـي     
كارگران در كارخانجات، كارگاه ها و ادارات دست يابند كه در نـوع خـود     

وي با بيان اينكه استخدام هاي موقت و  ”پيروزي بزرگ محسوب مي شد.
آغاز شد، اين دستاورد بزرگ را بر بـاد داد، در        1370پيماني كه از سال 

نمايندگان مجلس چگونه در مقابل سوء استفاده كارفرمايان از “  ادامه گفت:
قراردادهاي موقت كار كه  باعث رواج برده داري نوين شده است سكـوت  

 “اختيار كرده اند؟
مرداد ماه، در گزارشي در باره قراردادهاي سـفـيـد       22خبرگزاري مهر، 
برخي فعاالن بازار كار عدم نظارت و بـازرسـي هـاي        ” امضاء مي نويسد:  

ادواري از سوي مراجع ذيصالح مانند وزارت كار كه وظيفه تنظيم روابـط    
كار را بين كارگر و كارفرما بر عهده دارد را از مهم ترين داليل افزايش اين 

 “نوع قراردادهاي سليقه اي و با هدف استثمار نيروي كار مي دانند.
نكته جالب توجه در اين مجادالت، ديگر نه در باره استخدام هاي دايـم  
بلكه در ارتباط با نحوه اجراي همين قراردادهاي موقت است.  يك  جريان  
فكري  معتقد است كه اگر قرار است استخدام رسمي ديگر به مرحله اجـرا  
در نيايد، سامان دهي و نظارت بر قراردادها و نحوه عملكرد كـارفـرمـاهـا     
حداقلي است كه بايد به اجرا دربيايد،  اما فعاالن ضد كارگري هـمـچـون    

عباس وطن پرور، از نزديكان و همفكران  توكلي، نماينده مجلس، در اين باره 
  203قرارداد موقت كار قانوني نيست و چيزي تحت اين عنوان در “  مي گويد: 

ماده اين قانون كار وجود ندارد. در شرايط فعلي اصالح و ترميم قـراردادهـاي    
مرداد ماه). منـظـور      1خبرگزاري مهر، “( موقت به هيچ عنوان مورد نياز نيست

در شـرايـط     “  وطن پرور موقعي روشن تر مي شود كه وي در ادامه مي گويد:
فعلي اصالح و ترميم قراردادهاي موقت به هيچ عنوان مورد نياز نيست چـون  
كارگران و كارفرمايان در يك عقل جمعي به اين نتيجه رسيده اند كه بايد بـا  
كمك هم به معيشت و امنيت شغلي برسند و بحث قانون كار و سهم خواهـي  

موضوعي كه وطن پرور مطرح مي كند نتيجه اش دقيقا همان “  مطرح نيست. 
بـا آن بـه مـقـابلـه            “  مجتمع پتروشيمي تبريز“وضعيتي است كه كارگران 

برخاستند. لُبِ كالم جريان هاي ضدكارگري حاكم در كشور اين است كه: در   
مورد رابطه كارگر و كارفرما اصوال قانوني نبايد وجود داشته باشد، و هر آنچـه  

كارگر و كارفرمـا صـورت      “ توافق” كه قرار است به مرحله عمل درآيد بايد با 
بگيرد. صحبتي كه وطن پرور بيان داشته يك واقعيت تلخ را در خود دارد و      
آن اين است كه، ما چنين شيوه هاي سبعانه اي را در رابطه با جنبش كارگري 

اسفند ماه ، وزير امور اقتصـادي و     16واقعاً و عمالً شاهديم. به گزارش ايرنا،  
دارايي ، در سخناني كه در رابطه با تعيين دستمزدهاي سال آينده كـارگـران     
ايراد كرد ، به موردي اشاره كرد كه روح سخنان وطن پرورها و هم سنخ ها و 

اقدامي كه هر ساله براي تعيين “  همفكران شان در آن نهفته است. وي گفت:  
دستمزد ها صورت مي گيرد، محدود به تعيين حداقل دستمزد است نه تثبيـت  

 80دستمزد، و ممكن است شما به عنوان يك نيروي كار بگويي كه روزانه با 
هزار تومان حاضر به كار هستيد،  و ما با توافق بين كارگر و كـارفـرمـا     20يا 

وي تفاهم كارگر و كارفرما و شرايط بازار كار را نكات اصلي “  مشكلي نداريم. 
سخنان قبلي خود در مورد دستمزد اعالم كرد. اين جـريـان فـكـري ضـد             

استخـدام هـاي     “كارگري، گام به گام و به صورت خزنده، اول  نابود سازي 
را جايگزين آن كرد، و  “قراردادهاي موقت“را به مرحله اجرا درآورد و  “رسمي

و پيماني  ”قراردادهاي موقت“سپس، يعني هم اكنون،  در صدد است همين  
را هم به طور كلي حذف كرده و تمامي اختيارات را به دست كـارفـرمـايـان       
بسپارد تا هرآنچه  آنان  صالح ديدند در باره دستمزد و شرايط كاري كارگران 
تصميم بگيرند. بيات ، سخنگوي كميته كارگران قراردادي، در اين باره اظهـار   

به دليل پرداخت دستمزدهاي پايين و كمتر از حداقلِ مصوبه شـوراي  “  داشت: 
عالي كار انعقاد قراردادهاي موقت و پيماني، انعقاد قراردادهاي سفيد امضاء و   
بدون تاريخ، امنيت شغلي بخش بزرگي از نيروي كار كشـور تـهـديـد مـي          

اسفند ماه،  در گزارشـي مـي      27بهمن ماه). خبرگزاري مهر،    25ايلنا، “( شود
هزار توماني و استثمار نيـروي كـار      250تا  80پرداخت حقوق هاي “  نويسد: 

واقعيتي است كه دولت را برآن داشته تا موضوع حذف شركت هاي پيمانكار و 
اين گـزارش در ادامـه مـي            “ دالالن نيروي انساني را با جديت دنبال كند. 

شايع ترين مسايلي كه در اين بخش نيروي كار شاغل در پيمانكاري “  نويسد: 
با آن مواجه هستند مربوط به عدم عقد قرارداد، بيمه نبودن كارگـران، عـدم     
اجراي مفاد قانون كار در مورد آنها، پايين بودن امنيت شغلي و اخراج از كـار،  
دولت را برآن داشت تا براي جلوگيري از ادامه روند فعالـيـت نـاعـادالنـه و          
سودجويانه پيمانكاران تامين نيروي انساني، موضوع حذف آنها را در دسـتـور     

عزم شخـص  “  خبرگزاري مهر از قول وزير كار ادامه مي دهد: “  كار قرار دهد. 
رئيس جمهور و هيئت دولت براي جمع كردن بساط فعاليت هاي پيمانكـاري  

 “جدي است.
اينكه اين افاضات وزير كارگر ستيز كار را بتوان باور كرد نياز به تـفـسـيـر     
ندارد. موقعي كه وزير امور اقتصاد و دارايي، همان طور كه در باال به آن اشاره  
شد، به تعيين حداقل دستمزد اعتقادي ندارد، در حالي كه تمامي شواهد نشان 
مي دهد  در سال آينده كارگران بايستي در خوشبينانه ترين حـالـت شـاهـد       
افزايش بسيار اندك دستمزد باشند، چنين افاضه هايي را بايد نوعي تـبـلـيـغ       
مزورانه به قصد كاهش فشار از سوي جنبش كارگري ارزيـابـي كـرد. ايـن          
دروغگويي وقتي بيشتر آشكار مي شود كه وي در اظـهـاراتـي ديـگـر كـه           

يكي از زميـنـه   “  بهمن ماه،  آن را منتشر كرد، مي گويد:  29خبرگزاري مهر، 
هاي افزايش قراردادهاي سليقه اي احتمال توافق نيروي كار با كارفـرمـا در     
شرايط عدم تعادل عرضه و تقاضا مي باشد. ممكن است در مـواقـعـي خـود        
نيروي كار براي از دست ندادن شغل با كارفرما براي نحوه دريافت حقـوق و    

وزير كار در اين سخنان به روشني “  مزايا حتي كمتر از حداقل نيز توافق كند. 
اعتراف مي كند كه با وجود مصوبه يي قانوني كه حداقل دستمزد را مـعـيـن    
كرده اما اين حداقل هاي تصويب شده فقط بر روي كاغذ ند. قسمت قـابـل      
تامل تر سخنان وزير كار اما به بحث عرضه و تقاضا مـربـوط مـي شـود.           

 ادامه مقابله كارگران ...
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

صنعت و توليد، زير منگنه آزاد سـازي  
 اقتصادي

با توجه به گذشت نزديك به سه ماه از  اجراي 
هدفمند سازي يارانه ها، هيچ كدام از قـول و        
قرارهاي دولت احمدي نژاد براي حمايت از توليد 
داخلي و صنعتگران كشور عملي نشـده اسـت.       
صنايع توليدي با حذف يارانه ها و آزاد سـازي      
اقتصادي زير فشارهاي سخت مالي قرار گرفته و 
بسياري از واحد ها در آستانه ورشكسـتـگـي و      
تعطيلي اند.  دراين زمينه روزنامه دنياي اقتصـاد،   

صنعتگـران،  ” اسفند ماه، در گزارشي با عنوان:   7
، به نـارضـايـتـي       “وام انرژي هنوز نرسيده است

” عميق توليد كنندگان اشاره كرده و مي نويسد:  
با وجود اينكه دو ماه از اجراي قانون هدفمنـدي  
يارانه ها مي گذرد و قبوض برق و گاز به دسـت  
صنعتگران رسيده است، اما هنوز وامـي تـحـت      

انـرژي دسـت     “  تسـهـيـالت ارزان     ”  عنـوان    
صنعتگران را نگرفته است ... تاثير هزينه هـاي       
برق و گاز و هزينه هاي حمل و نقـل مـوجـب      
نگراني صنعتگران به ويژه ريخته گران كـه در      
اول صف دريافت وام قرار دارند، شده است، بـه    
شكلي كه اين را به صراحت اعالم مي كنند ...     
دبير انجمن صنايع ريخته گري گفته، با قبـوض  
جديد برق، هزينه واحدها افزايش يافته اسـت و    
بهاي تمام شده به تبع رشد داشـتـه اسـت ...            
صنايع ريخته گري، صنايع تاثير پذير و آسـيـب     
پذيري درمقابل افزايش انرژي هستند. قرار براين 
بود كه تمام مابه التفاوت قيمت انرژي با كارمزد 
سه درصد براي جبران افزايش قيمت هـزيـنـه      
توليد (از سوي دولت) به بنگاه ها پرداخت شـود،    
اما وام هاي در نظر گرفته شده معادل اخـتـالف   
قيمت ها نيست و احتماال يك سوم مابه التفاوت 
پرداخت خواهد شد ... به گمان من بودجه تامين    
نشده است. قيمت حمل و نقل نيز تثبيت نشـده     
است و در عمل بيشتر از ميزان پيش بيني دولت 

 “بوده است.
درهمين گزارش، رييس انجمن صنايع سـرب  
ايران نيز با انتقاد از آزاد سـازي اقـتـصـادي و         
پيامدهاي منفي آن براي توليد كنندگان داخلـي،  

واحدها و كارخانجات توليد ” خاطر نشان ساخت:  
كننده و صنايع سرب زير فشار افزايش هـزيـنـه    
انرژي هستند. تعطيل نشدنشان به اين مـعـنـي       
نيست كه فعاليت آنها اكـنـون داراي صـرفـه         
اقتصادي است. اگر تعطيلي صـورت بـگـيـرد،          

كارگران زيادي بيكار خواهـنـد   
شد. وام هاي انـرژي دولـت،        
فقط يك مسكن اسـت و در      
وضعيت فعلي تغييرات اساسـي  

 “ايجاد نخواهد كرد.
صنايع پوالد و نورد نيـز بـا     
دشواري هاي مشابهي دست و 
پنجه نرم مي كنند. افـزايـش      
هزينه انرژي و حمـل ونـقـل،      
صنعت پوالد و لوله سـازي و      
نورد ايران را در آستانه ركود و   
تعطيلي قرار داده اسـت. بـه          
همين علت ايران در تـولـيـد        
پوالد خام در خاور مـيـانـه و        
شمال آفريقا مكان نخست را از 
دست داد، و تركيه با گاز ارزان 
ايران و بخشش هـاي مـالـي      
كالن رژيم واليت فقـيـه بـه      
جاي ايران در مكان نـخـسـت    

 جاي گرفت. 
همچنين رييس اتـحـاديـه      
دامداران و دبير صنايع لـبـنـي    
كشور، با انتقاد از برنـامـه آزاد     
سازي اقتصادي اعالم داشتنـد  
كه، واحدهاي صنايع توليد شير 

و فرآورده هاي شيري در بحران جدي قرار داشته و خطر ورشكستگي اين صنايع را تهديد مي كـنـد.     
با اعالم قطع يارانه شير به كارخانجات لبني، صاحبان صنايع لبني بـا    ” اسفند ماه، گزارش داد:   4ايلنا، 

افزايش هزينه ها و كمبود نقدينگي روبرو شده اند. سوء مديريت وعدم برنامه ريزي منسجـم و دراز       
مدت باعث شده تا نحوه اجراي هفدمند سازي يارانه ها [بخوان آزاد  سازي اقتصادي] در واحـدهـاي       

 “دامداري و صنايع لبني با مشكل مواجه شود و ايجاد بحران گردد.
اكنون در آستانه نوروزاغلب رشته هاي صنعتي و توليد كنندگان داخلي در اثر حذف يارانه ها و آزاد   
سازي اقتصادي با بحران جدي و همه جانبه مواجه اند وخطر ورشكستگي صنعت كشور را تهديد مـي  

 كند!
 

 ترك تحصيل دانش آموزان دختر به دليل فقر، و تن به ازدواج دادن پيش هنگام 
 

گسترش پديده فقر طي ساليان اخير پيامدهاي مختلفي در جامعه به دنبال داشته است. افزايش آمار  
دانش آموزان ترك تحصيل كرده يكي از اين نتايج ناگوار به شمار مي آيد كه به ويژه خانـواده هـاي     
طبقات محروم با آن دست به گريبانند. اما نكته يي كه در برآورد هاي جديد از آمار نوجوانان و جوانان  
ترك تحصيل كرده خودنمايي مي كند، افزايش ترك تحصيل در ميان دانش آموزان دختر خصـوصـا     

 درشهرهاي بزرگ و كوچك و مناطق گوناگون كشور است. 
بهمن ماه، در گزارشي، با اشاره به افزايش آمار دختران دانش آمـوز   27، “ تغيير براي برابري“پايگاه 

 25برپايه تازه ترين يافته هاي پژوهشي از وضعيت دانش آموزان، ساالنه ”ترك تحصيل كرده، نوشت: 
درصد دانش آموزان يعني يك چهارم آنها ترك تحصيل مي كنند. تعداد دانش آمـوزان دخـتـر كـه          
تحصيالت را در مقاطع دبستان و دبيرستان ترك مي كنند، روبه افزايش است. فقر، ازدواج هـاي زود     
رس براي دختران ... اختالفات خانوادگي از جمله عوامل عمده در مساله ترك تحصيل دانش آمـوزان     

در همين گزارش تاكيد مي شود كه، فقر مالي كودكان و نوجوانان را مجبور بـه    “  محسوب مي شوند. 
ترك تحصيل و تن دادن به اشتغال مي كند و معلوم نيست سرنوشت اين دانش آموزان كه چـنـديـن    

 برابر پيش از ديگران در معرض تهديدهاي اجتماعي اند، چه خواهد شد.
به عالوه،  آمارهاي منتشره نشانگر آن است كه دختران روستايي بيش از ساير گروه هاي اجتماعـي  

 از دسترسي به امكانات آموزشي محروم بوده و قادر به تحصيل درمقاطع مختلف نيستند. 
آنچه وضعيت دانش آموزان دختر را نسبت به ديگر دانش آموزان (پسران) دشوارتر مي سازد، قوانين   
تبعيض آميزي است كه از سوي رژيم واليت فقيه به جامعه تحميل شده اند، و تبعيض جـنـسـيـتـي        
دهشتناكي را پديد آورده است. بي عدالتي اجتماعي، گسترش فقر، ژرفش شكاف طبقاتي و تبـعـيـض     

 جنسيتي مانع هاي شكوفايي شخصيت و استعداد ميليون ها زن و دختر ميهن ما قلمداد مي گردند.
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 بدرود رفيق بلوريان   

رفيق غني بـلـوريـان،      
مبارز خستگـي نـاپـذيـر       
جنبش خلق هاي ايـران،    
چهره برجسته مـبـارزات     
رهايي بخش خلق كرد بر 
ضد ستم مـلـي، در پـي        
سكته مغزي در آلـمـان       

 درگذشت.
رفيق غني بلوريـان، از    
چهره هـاي سـرشـنـاس       
جنبش خلق كرد است كه 
بيش از دو دهه عمر خـود  
را در زندان هاي رژيم شاه 
گذراند و از نـمـاد هـاي        
برجسته مقاومت و پايداري 

زندانيان سياسي در زمان حكومت پليسي رژيم شاه بود. رفيق بلـوريـان    
دوران طوالني زندان رژيم شاه را در كنار جمعي از رفقـاي تـوده اي       

 گذراند و پيوندي نزديك، پويا و استوار با آنها برقرار كرد. 
، از زندان آزاد   1357رفيق غني بلوريان با پيروزي انقالب، در بهمن 

شد و هنگام ورود به كردستان با استقبال باشكوه مردم مهاباد روبـه رو    
گرديد. رفيق بلوريان همچون بسياري از چهره هاي برجسته جـنـبـش     
خلق كرد چه در زندان و چه بعدها پس از رهايي از زندان خود را بخش 
جدا ناپذيري از مبارزات طبقه كارگران ايران و حزب آن، حـزب تـوده     
ايران مي دانست. پس از پيروزي انقالب رفيق بلوريان به كـردسـتـان       
رفت و نقش برجسته اي در رهبري جنبش ملي خلق كرد بـه عـهـده      
گرفت. رفيق بلوريان در جريان يورش نظامي نخستين دولت برآمده از    
انقالب بر ضد خلق كرد تالش هاي زيادي را در راه جلوگيري از خـون  
ريزي و پايان دادن به برخوردهاي نظامي به كار برد كه متأسفانـه بـه     

،  1359نتيجه نرسيد. اختالف نظر با دكتر قاسملو در آن دوران، در سال  
سرانجام به انشعاب در حزب دموكرات كردستان انجاميد. رفيق بلوريان   
كميته مركزي حزب دموكرات كردستان (طرفداران كنگره چهارم) را در   
اعتراض به آنچه او  جدايي دكتر قاسلمو از خط حـزب مـي دانسـت          

 تأسيس كرد. 
با تشديد فشارهاي ارتجاع و سرانجام سركوب خونـيـن نـيـروهـاي        
سياسي شركت كننده در انقالب، توسط رژيم خميني، و يورش دستگـاه  

، رفـيـق غـنـي         1361هاي امنيتي رژيم به حزب توده ايران، در سال 
بلوريان از ايران خارج شد و به چكسلواكي رفت و در كنار ديگر رفقـاي  
حزبي خود به فعاليت در راه بازسازي حزب و رهبري آن كمـر هـمـت      

) بـه   1364بست. رفيق غني بلوريان در كنفرانس ملي حزب توده ايران(  
عضويت در كميته مركزي و سپس هيات سياسي حـزب تـوده ايـران        

 انتخاب شد.
اگرچه رفيق بلوريان در پي فروپاشي كشورهاي سوسياليستي و اتحاد 
شوروي و مهاجرت ناخواسته از اروپاي شرقي به آلمان از رهبري حـزب  
توده ايران كناره گيري كرد ولي تا پايان عمر به آرمان هـاي رهـايـي      

 طبقه كارگر ايران و خلق كرد پايبند ماند.
حزب توده ايران درگذشت رفيق غني بلوريان، را به خانواده و دوستان 

 او، به مبارزان خلق كرد و همه رفقاي حزبي تسليت مي گويد.
 

 يادش گرامي و راهش پر رهرو باد!
   

برگزاري پرشور جشن هشتم مارس، با شركت 
نمايندگان زنان ترقي خواه جهان، از جمله سفير 
 كوبا و نماينده تشكيالت دموكراتيك زنان ايران 

مارس، به دعـوت     12روز 
كميته ي هماهنگ كـنـنـده     
احــزاب كــمــونــيــســت در     
انگليـس، جـلـسـه ي بـا            
شكوهي به مناسبت صدمين 
سالگرد روز جهاني زن، در     
كتابخانه تاريخي ماركس در   
لندن،  برگزار شد. در ايـن       
جلسه كه توسط رفيق لـيـز     
پين، عضو هيئت سـيـاسـي      
حزب كمونيست بريتانيا اداره 
مي شد، خانم اسـتـر آرمـا        
تروس كارمـروس، سـفـيـر       
جديد كوبا در انـگـلـيـس،         
نمايندگان ليگ زنان عراقي، 
تشكيالت دمكراتيك زنـان    

ايران، حزب كمونيست سودان، حزب كمونيست بنگالدش و انـجـمـن      
زنان كمونيست هند در سخنراني هاي خود از شرايط زنان در كشورهاي 

خانم كارمروس ضمن اشاره بـه دسـت آوردهـاي            خود سخن گفتند. 
انقالب كوبا براي زنان گفت كه انقالب كوبا با همه دشواري هـا و بـا       
وجود محاصره اقتصادي امپرياليسم آمريكا، به راه خود ادامه مي دهد و   
بر خالف تبليغات مخالفان، برنامه اصالحات كنوني كوبا را بـه سـمـت      
تحكيم سوسياليسم و نه سرمايه داري به جلو مي برد. رفيق كـارمـروس    

% تمـام   46اشاره كرد كه در مقايسه با دوران پيش از انقالب امروز زنان 
% پيش از انقالب) تشكيل مي دهند و   13كارمندان و كارگران دولتي را ( 

% فارغ التحصيالن دانشگاه ها را زنان و دختران تشكيل مـي     67امروز 
 % كارمندان رشته هاي پزشكي زنانند.70دهند و 

نماينده تشكيالت دموكراتيك زنان ايران ضمن اشاره به تاريـخ صـد     
ساله مبارزات قهرمانانه زنان ايران براي تحقق حقوق شان در جامعه يي 

مـيـن سـالـگـرد        -68عقب مانده اشاره كرد كه امسال مصادف است با 
بنيادگذاري تشكيالت دموكراتيك زنان ايران و زنان پيشروي كشور ما با 
وجود همه دشواري ها و شرايط سختي كه رژيم ارتجاعي حـمـهـوري      
اسالمي تحميل كرده است به مبارزات خود، از جمله براي الغاي تمامـي  
قوانين زن ستيزانه مصوب دستگاه قانون گذاري جمهـوري اسـالمـي،      
ادامه مي دهند.  نماينده تشكيالت دموكراتيك زنان ايران ضمن اشـاره     

، “ مادران زندانيان سياسي” به مبارزات دليرانه زنان ايران، از جمله مبارزه 
و همچنين نقش تعيين كننده زنان در انتخابات ريـاسـت   “  مادران صلح” 

كه به پيروزي مـحـمـد خـاتـمـي          1384تا  1376جمهوري سال هاي 
انجاميد گفت كه از جمله كارزارهاي مبارزاتي جالب زنان در سال هـاي    

براي تغيير قوانين تبعيض آميز بر ضـد  “  يك ميليون امضاء” اخير كارزار 
 زنان است.

نماينده تشكيالت دموكراتيك زنان ايران در انتها ضمن اشاره به ادامه 
مبارزات مردم ميهن ما و خصوصاً زنان بر ضد رژيم استبدادي حاكـم و    
ضمن تشكر از حمايت بين المللي نيروهاي مترقي، از همه نـيـروهـاي      
آزادي خواه خواست تا تالش هاي خود را براي رهايي زندانيان سياسـي  

 ايران تشديد نمايند.
نمايندگان زنان مترقي عراق، سودان، هند و بنگالدش نيز به نوبه خود 
از مبارزات دشوار زنان در كشور هايشان بر ضد سياست هاي ارتجاعي و 

 واپس ماندگي اجتماعي سخن گفتند. 
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به خيابان آوردن چاقو كشان و مزدوران مسلح سپاه و بسيج مترصد 
است تا فرا رسيدن سقوط ناگريز استبداد در كشورما را هر چند مـي  

 تواند به تأخير بياندازد. 
با وجود همه تالش هاي كارگزاران استبداد، با وجود همه ترفنـد  
ها، دستگيري ها، آزار و شكنجه مبارزان دگرانديش و به رغم همـه  
تهاجمات تبليغاتي رژيم و  متهم كردن جنبش مردمي به وابستگـي  

، سال ادامـه مـبـارزه      1389، سال “ استكبار جهاني” به نقشه هاي 
مردمي و پايداري نيروها و رهبران جنبش بر ضد يورش هاي رژيم 

 واليت فقيه بود. 
گسترش و تعميق شكاف در صفوف نيروهاي حـامـي رژيـم و        
حركت خامنه اي و انصارش به سمت انحصار بيش از پيش قـدرت  

اقتصادي در دست گروه اندكي از خانواده و نزديكان ولـي    -سياسي
فقيه و  ارتجاع و همچنين فرماندهان سپاه، بسيـج و نـيـروهـاي         
انتظامي به حاكميت كنوني شكلي بيش از پيش نظامي داده اسـت.  

اجتماعي اعمال شده و سمت گيري دولـت  -سياست هاي اقتصادي
كنوني كه عمدتاً بيانگر منافع بورژوازي بوروكراتيك نـويـن رشـد      
يافته در دستگاه هاي دولتي و بخش هايي از كالن سرمايـه داري    
تجاري كشور است وضعيت بسيار دشواري را براي ميـلـيـون هـا       
خانواده ايراني پديد آورده است. بيكاري مزمن و رشد يابنده كه بـر     

ميـلـيـون     3درصد رسيده است و بيش از  13اساس آمار رسمي به 
ايراني را به صفوف بيكاران رانده است، در كنار فقر و محـرومـيـت    
روز افزون ده ها ميليون شهروند و همچنين نابودي بنيه تـولـيـدي    
كشور در مجموع شرايط بسيار دشواري را براي مردم ما پديد آورده 

، سال ادامه سياست هاي نوليبرالـي اقـتـصـادي       1389است. سال  
دولت كودتا و حركت بيش از پيش به سمت خصوصـي سـازي و       
همچنين تعديل نيروي انساني در باقي مانده بخش هاي تولـيـدي   
كشور بود. آزاد سازي يكباره قيمت ها در مقياس باور نكردني، كـه   

از “  هدفمند كردن يارانه هـا   ” نتيجه مستقيم به اجرا گذاشتن طرح 
سوي دولت كودتا در واپسين روزهاي آذرماه بود، مردم زحمتكش و 
كارگران يدي و فكري درگير در فالكتي كه سرمايه داري آزمند و   
نوكيسه سپاه پاسداران و غارتگران فاسد بنياد هاي انگليِ النه كرده 
در بيت واليت فقيه بر سرشان آورده است، با دشواري هـاي روز      
افزوني براي تأمين يك زندگي حداقل رو به رو كرده است. شرايـط   
بسيار دشوار اقتصادي و رشد بي سابقه فقر و محروميت همچنـيـن   
زمنيه ساز رشد بي سابقه ناهنجاري هاي اجتماعي، از جمله اعتيـاد،  

 فحشاء و بزهكاري بوده است.
همچنين سال تشديد فشار و خفقان دستگـاه هـاي      1389سال 

سركوب رژيم براي خاموش كردن و درهم كوبيدن جنبش اعتراضي 
و برگماري دولت منفور احـمـدي      1388بر ضد كودتاي انتخاباتي 

نژاد بوده است. دستگيري صدها تن از فعاالن اجتماعي، از كادرها و 
فعاالن كارگري تا مبارزان جنبش زنان و همچنين صدهـا تـن از       
جوانان و دانشجويان كه در جنبش هاي اعتراضي سال گـذشـتـه      
شركت كرده بودند ايران را به زنداني بزرگ براي همه دگرانديشان 
و مبارزان راه آزادي و عدالت اجتماعي تبديل كرده است. تشـديـد      
خفقان و سركوب و گستره آن آنچنان بوده است كه حتي بـخـش     
عمده مراجع تقليد در قم، مشهد و اصفهان و شيراز نيز عـمـالً در     
حبس خانگي به سر مي برند و با تهديدات روز افزون چماق داران   
و قمه كشان ولي فقيه رو به رو هستند. درگذشت آيت اهللا منتظري، 
در سال گذشته و بزرگداشت خاطره او توسط ميليون ها ايـرانـي و     
تقدير آنها از ياد و پايداري او در مقابل رژيم استبدادي حاكم پـيـام   
روشن توده ها به سران رژيمي بود كه ادامه حياتش تنها با تـكـيـه    

 بيش از پيش بر سرنيزه و سركوب امكان پذير است.
انحصار قدرت سياسي و شيوه جديد حكـومـت مـداري سـران         
ارتجاع كه مي توان آن را به نوعي حكومت خليفه گري شبه نظامي 
تشبيه كرد آنچنان است كه حتي بخش هاي عمده اي از سران و   
رهبران نيروهاي اسالمي شركت كننده در انقالب، كساني همچون 

سـردار  ” و   “  ستون نـظـام  ”هاشمي رفسنجاني كه زماني به او لقب 
را مي دادند از نهادهاي حاكميت پاكسازي شده اند و بـا  “  سازندگي

فشار روز افزون دستگاه هاي امنيتي براي تمكين كردن كامل بـه    

خواست هاي ولي فقيه رو به رويند. يورش دستگاه هاي امنيتي رژيم و گـروگـان       ادامه شادباش نوروزي كميته مركزي ...
گيري رهبران جنبش اعتراضي، آقايان موسوي و كروبي، در هفته هاي آخر سـال  

، كه با اعتراض گسترده نيروهاي آزادي خواه در ايران و جهان رو به رو شد 1389
نشانگر برنامه هاي رژيم براي خنثي كردن هرگونه حركت مردمي بر ضـد رژيـم     
استبدادي حاكم است. ولي همان طور كه حوادث دو سال گذشته نشان داده است  
جنبش ضد استبدادي همچنان نيرومند به حيات خود ادامه مي دهد و مـنـتـظـر       
فرصت و روزنه هاي مناسب براي شكوفايي دوباره است. نيروهاي مردمي و آزادي  
خواه كشور تجربيات گرانبهايي را در طول مبارزه سال هاي اخير آموخته اند كـه    
مي تواند راه گشاي مبارزات آتي مردم ما باشد. هماهنگي و اتحاد بيش از پـيـش    
نيروهاي اجتماعي و پيوند زدن مبارزات پراكنده كارگري به اعتراضات جنبش زنان 
و جوانان و دانشجويان كشور، حركت به سمت ايجاد ستاد مبارزاتي واحد و برنامـه  
مشترك بر ضد رژيم و تدارك با حوصله و دقيق حركت هاي گوناگون اعتـراضـي   

اجتماعي از تظاهرات تا اعتصاب از جمله ابزاري است كه در صورت به كار -مدني 
 گيري درست و دقيق مي تواند نتايج مورد نظر جنبش را به همراه داشته باشد.

خيزش هاي انقالبي كشورهاي ديكتاتور زده منطقه خاورميانه در مـاه هـاي         
گذشته نشان داد كه مي توان با اتحاد عمل و پايداري و پيگـيـري در مـقـابـل          
سركوبگران تا بن دندان مسلح ايستاد و جنبش را به پيش برد. حزب توده ايران به  
عنوان بخشي از جنبش عظيم ضد استبداي ميهن ما همه توان و امكانات خود را   
در تحقق آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي به كار خواهد گرفت و اطمينان دارد   
كه آينده يي روشن و فردايي نو و رها از استبداد در انتظار ميهن ماست. اين فردا را 

 بايد از هم اكنون و دست در دست هم بنا كرد.  
 كميته مركزي حزب توده ايران
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در يوگسالوي صورت  90و آمريكا، بسيار شبيه به عملياتي است كه در اوايل دهه 
هاي  گرفت و منجر به تجزيه آن كشور به چندين كشور جداگانه شد. اگرچه رسانه 

اند تا نشان بدهند كه مخالفـان رژيـم      اي كرده تالش جانبدارانه“  غرب” همگاني 
توانـنـد    اند، و نمي هاي نظامي ، آموزشي و اطالعاتي خارجي قذافي خواهان كمك

تنهايي رژيم را سرنگون كنند، اما بسياري از نمايندگان جنبش مردمي ليبي بـا     به
اند كه قاطعانه مخالف دخالت نظامي در امور داخلي ليبي اند ،  صراحت اعالم كرده

چرا كه معتقدند تحوالت كنوني، مسئله داخلي ليبي است و بايد به دسـت خـود       
مردم كشور حل و فصل شوند. اين نمايندگان جنبش مردمي ، تجربه افغانستان و  

هـاي واهـي      عراق و يوگسالوي را نيز پيش رو دارند، كه دخالت نظامي به بهانه
يي جز ويراني و نـابـودي         جلوگيري از ديكتاتوري و برقراري دموكراسي، نتيجه

اجتماعي براي اين كشور ها و ملت ها ي شان به بار نياورده اسـت.     -اقتصادي 
عالوه بر تدارك و احتمال دخالت نظامي در ليبي، مسئله تحريم اقتصادي اعمـال  
شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز موجـب نـگـرانـي مـردم و            

يي   در بيانيه“شوراي جهاني صلح  “خواه ليبي و جهان شده است.   نيروهاي ترقي
مخالفت قاطـع خـود را بـا           ”كه در ارتباط با رخدادهاي اخير ليبي منتشر كرده 

هرگونه دخالت نظامي خارجي از سوي آمريكا، ناتو يا اتحاديه اروپا، و زيـر هـر       
مـا بـر حـق         ” اعالم كرده است، و متذكر شده است كـه    “  يي  پوشش و بهانه

خودمختاري مردم ليبي براي تعيين مسير آينده سياسي در كشـورشـان تـأكـيـد        
هاي چندمليتي و سرمـايـه    ها، كه در خدمت منافع شركت كنيم. ... امپرياليست     مي

جهاني اند، در پي فرصتند تا كنترل بيشتري بر منابع نفت و گاز ليبي بـه دسـت     
نظر از اينكه نسبت بـه رژيـم        آورند و دايره نفوذ خود را گسترش دهند. ... صرف    

هاي اخير، چه  ويژه در سال هاي آن در سياست خارجي، به ها و تعهد ليبي و اولويت
نظري داشته باشيم، اين فقط حق و وظيفه خود مردم ليبي اسـت كـه  بـدون          
هرگونه دخالت نظامي و سياسي از سوي خارجي، هر تغييري را كه الزم بـدانـنـد    

ما مخالفت خـود  ” در پايان اين بيانيه آمده است:   “ خود در كشور خود اعمال كنند.
هاي اعمال شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحـد را اعـالم        با تحريم

 “زنند. ها به طور عمده به مردم ليبي صدمه مي كنيم. اين تحريم مي
هاي مشابه در امور داخلي كشورها، نشانگر مقصد هـا و     سابقه تاريخي دخالت

هاي امپرياليستي است و بس، و تـنـهـا       هدف هاي غيرانساني و غارتگرانه قدرت
مورد نظر نـيـسـت، و       “ دوستانه انسان” اصطالح  هاي به چيزي كه در اين دخالت

شود، همانا منافع ملي كشورها و شرايط انسـانـي زنـدگـي          رحمانه قرباني مي بي
هاست. حزب توده ايران، همزمان با اعالم همبستگي خود با مبارزات مـردم      ملت

ليبي در راه  دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي، همگام و همزبان با ديگـر  
طلب دنيا، مخالفت صريح و قاطع خود را با هـرگـونـه     خواه و صلح نيروهاي ترقي

 دخالت خارجي، نظامي و جز اين ها، در امور داخلي ليبي، اعالم مي دارد.

 ادامه حزب توده ايران با دخالت  ...
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آزاد سازي اقتصادي يا تحميل 
 فقر به كارگران 

 دولت كودتا مانع از افزايش عادالنه دستمزدها شد

درصدي كه حـتـي از      9فريبكارانه از سياست معيني پيروي كرد. افزايش  
درصد بانك مركزي در بهمن ماه نيز پاييـن تـر      11/  6نرخ تورم ساختگي

است فقط و فقط خريدن زمان براي تغيير و اصالح قانون كار بسود كـالن  
سرمايه داران است. اين دولت نمي توانست آنگونه كه تمايل داشت مـانـع    

قانون كار به قـوت   41توقف كامل افزايش دستمزدها شود، زيرا هنوز ماده 
خود باقي است و امكان حقوقي دور زدن اين قانون واصوال قوانين كنونـي  
كار با توجه به كشمكش جناح هاي حكومتي و حضور جنبش مردمـي در    
صحنه براي دولت احمدي نژاد پر هزينه بود. بنابر اين ضمن آنكه زميـنـه    

درصـدي     9عدم افزايش عادالنه دستمزدها را با اعالم افزايش فرماليتـه    
فراهم ساخت، چارچوب ومحورهاي آزادسازي اقتصادي بر پايه فـرامـيـن      
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را نيز رعايت و به زعم خود تثبيـت  

 نمود.
درصدي تنها حركتي با انگيزه هاي معين سـيـاسـي     9بنابر اين افزايش 

قلمداد مي شود. از ديگر سو انتخاب زمان اعالم مصوبه شوراي عالي كـار   
نشان ميدهد، آخرين هفته سال به اين علت برگزيده شده است كه طبـقـه   
كارگر و ديگر زحمتكشان به واسطه تعطيالت نوروزي نتوانـنـد خشـم و        
نارضايتي خود را با برپايي اعتصاب و تحصن و نظاير آن  بـه نـمـايـش         
بگذارند. در واقع به اين ترتيب دولت ضد ملي احمدي نژاد كوشيده اسـت     
امكان مانور و توان اعتراضي زحمتكشان را مهار و قدرت تاثيري گـذاري    
اجتماعي آن هر چند موقت را بويژه در اوضاع سياسي كنوني خنثي نمايـد.  
بي جهت نبود وزير كار به عنوان رييس شوراي عالي كار با عـدم حضـور     

مـي  “  وقت كشي” خود در برخي جلسات مهم اين شورا در هفته هاي قبل 
 كرد. 

 9به هر روي مصوبه شوراي عالي كار و افزايش فرماليته و نـمـايشـي      
درصد به حداقل دستمزدها به معناي تحميل فقر به ميليون ها كـارگـر و     

اسفند ماه يعني ساعاتي پـس از اعـالم        23خانواده هاي آنان است. ايلنا  
درصد افزايش  9عدد ” گزارش داد:   1390رسمي حداقل دستمزدهاي سال 

مزد با چه روشي محاسبه شده است ... پيش بيني مي شود تورم سال آينده 
تهي تر از سال جاري خـواهـد    90درصد باشد. سفره كارگران در سال   25
نكته پر اهميتي كه دراين گزارش به روي آن تاكيد شده چنين است: “  بود. 
حداقل دستمزد كارگران به جايي رسيده كه ديگر دو رقمي هـم افـزوده     ” 

درصدي حقوق بازنشستگان درسال جاري، دولت وقتي  6نمي شد. افزايش  
درصدي حقوق بازنشستگان) هيچ اتـفـاقـي        6كه ديد با اين كار(افزايش  

مطابق آخـريـن     “  درصد افزايش داد.  9نيفتاد حداقل حقوق كارگران راهم 
برآوردهاي رسمي بانك مركزي جمهوري اسالمي، هزينه هر خانوار ايراني 

تومان اسـت كـه در        500هزار و  59ميليون و  1در سال گذشته برابر با 
درصـد را نشـان          10/  1مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايشي برابر   

درصد جمعيت شهري ايـران   50ميدهد. از سوي ديگر با توجه به خط فقر، 
زير خط فقر زندگي مي كنند. خط فقر برپايه پـژوهـش هـاي رسـمـي             

 650هزار تومان و در شهرهاي ديـگـر      813جمهوري اسالمي در تهران 
هزار تومان است و درآمدي كمتر از اين مقدار يعني زندگي زير خط فـقـر     

 شديد!
گزارش نتايج بررسي بودجه خانوارهاي شهري ايران نـيـز حـاكـي از           

 افزايش هزينه ها و كاهش سطح زندگي و قدرت خريد مردم است!
درصدي حقوق ماهيانه وتعيين دسـتـمـزدي مـعـادل         9حال با افزايش 

تومان كارگران و خانواده هاي آنان چگونه بايد مـخـارج      300هزار و 330
 زندگي خود را تامين كنند؟!

 كوتاه سخن:  
دولت كودتا در چارچوب آزادسازي اقتصادي مانع از افزايش دستمـزدهـا   
مطابق نرخ واقعي تورم شد. طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما راهي  
جز تشديد مبارزه، تقويت صفوف جنبش سنديكايي در وسيع ترين شـكـل   
ممكن و سازماندهي مطلوب اعتصابات و در تحليل آخر تحكيم و تقـويـت   

) سـال     1390پيوند با جنبش سراسري آزاديخواهانه ندارند. سال آيـنـده (      
چـاره  ” دشواري براي زحمتكشان خواهد بود. براي غلبه بر دشـواري هـا        

 “!زحمتكشان وحدت و تشكيالت است
از هم اكنون بايد براي مبارزه اي تعيين كننده و حساس كسب آمادگـي  

 كرد!

سرانجام شوراي عالي كار پس از برگزاري جلسات متعدد و تـحـت فشـار      
دولت ضد ملي احمدي نژاد با پايمال ساختن حقوق بديهي زحـمـتـكـشـان،        

هزار  330درصدي،  9با احتساب افزايش  1390حداقل دستمزد را براي سال 
 تومان تصويب و اعالم داشت. 300و 

اين مصوبه به هيچ رو دور از انتظار نبود. از مدتي قبل مسئوالن بلند پـايـه    
دولت ضد ملي احمدي نژاد از جمله وزيران كار و امور اقتـصـادي بـا دروغ        
پردازي مدعي شده بودند از آنجا كه با اجراي برنامه هدفمند سازي يارانه ها، 
مبالغي به عنوان يارانه نقدي به خانوارها اختصاص يافته، ديگر ضرورتي براي 

 افزايش ساليانه حداقل دستمزدها نيست.
وزير كار كه درعين حال رييس شوراي عالي كار نيز هست، طي سخنـانـي   
خاطر نشان ساخته بود، دولت درصدد پيشنهاد جايگـزيـن بـراي افـزايـش          

هر ساله به بهانـه  ” است. وزير اقتصاد نيز گفته بود:    1390دستمزدها در سال 
تورم نرخ دستمزد و حقوق افزايش مي يابد ... افزايش ساالنه نرخ دستمزد و      
حقوق كارگران ديري نمي پايد كه تبديل به موج افزايش قيمت و تورم مـي    
شود. آنچه مد نظر است با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و توزيع يـارانـه      
نقدي كه هزينه خانوارها را بيشتر جبران مي كند، اين يارانه هـا فـراتـر از          

با چنين سياست و برنامه اي بـود كـه       “  افزايش دستمزد اثر خواهد گذاشت. 
اسفند ماه در چارچوب راهبرد اقتصادي رژيم  23شوراي عالي كار روز دوشنبه 

درصـدي حـداقـل         9واليت فقيه يعني آزاد سازي اقتصادي با افـزايـش       
 300هـزار و         330دستمزدها، ميزان حقوق كارگران مشمول قانون كار را   

 تومان تعيين و رسما اعالم داشت. 
در حقيقت امسال موضوع حياتي دستمزد كارگران و زحمتكشان در بـطـن   
برنامه آزادسازي اقتصادي طرح و از سوي دولت، نمايندگان كالن سـرمـايـه    
داران و تشكل هاي ارتجاعي نظير شوراهاي اسالمي كار پيگيري شد. پيـش   
از اين مصوبه تمهيدات گوناگوني از سوي واپس گرايان خصوصا وزارت كار و 
امور اجتماعي تدارك ديده شده بود كه از مهمترين آنها مي توان به تـغـيـيـر     
تركيب شوراي عالي كار  تبديل آن به يك شوراي تشريفاتي اشـاره نـمـود.      
تغيير آيين نامه تشكيل جلسات شوراي عالي كار به نحوي كه سهم و راي     
دولت احمدي نژاد افزايش يافته و نمانيدگان دولت كودتا بتوانند خواسته ها و 
منويات خود را به شورا تحميل كنند آغازگر برنامه مخالفت و مـمـانـعـت از       
افزايش حداقل دستمزدها در چارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي و حـذف      
يارانه ها بود. بي دليل نبود معاون وزير صنايع و معادن و نيز رييس سـازمـان    
سرمايه گذاري جمهوري اسالمي با برنامه اي حساب شده همزمان با تشكيل 

در راستاي اجراي قانون هـدفـمـنـد     ”جلسات شوراي عالي كار اعالم داشتند: 
سازي يارانه ها، پرداخت مستقيم به خانوارها انجام مي شد و ديگر ضـرورت    

و “  ندارد مبلغ ديگري بابت تورم براي افزايش دستمزدها در نظر گرفته شـود.  
قانون كار بايد مورد بازنگري قرار بگيرد تا فضاي كسب و كـار در    ” يا اينكه:  

 “كشور بهبود يابد.
به اين ترتيب همانگونه كه انتظار مي رفت، موضوع حساس چـگـونـگـي       
تعيين حداقل دستمزد ها در چارچوب برنامه تحول اقتصادي قرار گـرفـت و     
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان اين بار شفاف تر و دقيق تر از قبل اثـرات و    
پيامدهاي برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي را بر زندگي خود مشـاهـده   

اسفـنـد مـاه       23مي كنند. نظر دولت كودتا كه طبق گزارش خبرگزاري مهر  
درصـد   9كمتر از مصوبه اخير است، مويد اين واقعيت مي باشد. اما اينكه چرا  

بـراي   1389به حداقل دستمزدها افزوده شده و به چه دليل هفته پاياني سال 
اعالم مصوبه شوراي عالي كار انتخاب گرديده پرسش هايي است كه پاسخ به 
آنها براي افشاي ماهيت كارگر ستيز رژيم واليت فقيه و دولت نامشروع كودتا 

 فوق العاده ضرور است.
دولت كودتا در خصوص موضوع افزايش دستمزدها با انجام مـانـورهـايـي     
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حزب توده ايران  با دخالت نظامي 
 امپرياليسم در ليبي قاطعانه مخالف است

در همبستگي با: مبارزه مردم ليبي در راه دموكراسي،  
 عدالت اجتماعي و حق تعيين سرنوشت

 
طلبانه در خاورميانه و  خواهانه و عدالت هاي مردمي آزادي خيزش

هـاي     آفريقاي شمالي همچنان ادامه دارد. به همان اندازه كه ملت 
سختي كشيده، و از جمله ملت ايران، مصرانه و مشتاقانه صـداي    

كنند و در پي تأمين منافع ملـي خـود و        اعتراض خود را بلند مي
احقاق حقوق از دست رفته و سركوب شده خود ند، به همان اندازه 

دقـت     هم نيروهاي ارتجاعي و امپرياليست هاي غارتگر  نيـز بـه    
مراقب رخدادهايي اند كه در اين كشورها جريان دارد، و با نگرانـي  

ها از  كنند تا مبادا در اين ميان منافعي را كه سال آن ها را دنبال مي
 اند، از دست بدهند. آن ها برخوردار بوده

يكي از اين كشورهايي كه اين روزها مركز توجه همگان قـرار    
گرفته است، ليبي است. در همان روزهايي كه جنبش هاي مردمي  

يعني مصر در شرق، و تـونـس    -در همسايگي ديوار به ديوار ليبي 
هايي در ساقط كردن حكام خودكامه دسـت   به پيروزي -در غرب 

يافتند، تظاهرات اعتراضي براي ايجاد تغييرهاي دموكراتيك در  مي
اي  كننده ليبي نيز شكل گرفت. اما در روزهاي اخير خبرهاي  نگران

از روند رخدادها در ليبي منتشر شده است كه از كشت و كشـتـار     
گسترده غيرنظاميان در نتيجه  گشودن آتش از زمين و هـوا بـه       
روي مردم از سوي دولت در شهرهاي گوناگون اين كشور حكايت 

خواه دنيـا،   مي كند. حزب توده ايران، همراه با ديگر نيروهاي ترقي 
كشتار شهروندان غيرنظامي از سوي  نيروهاي دولتي ليبي را بـه      

كند و خواهان پايان دادن به آن است. اين حـق    شدت محكوم مي
طبيعي مردم ليبي است  كه بتوانند در رابطه با مسيـر تـحـوالت      

 آينده كشور خود آزادانه تصميم بگيرند. 
تحوالت جاري در ليبي از پيچيدگي خاصي برخوردار اسـت و      

توان  آن را با آنچه در تونس و مصر رخ داد به سادگي مقايسه  نمي
هاي رسيـده، نـيـروهـاي        كرد و مشابه دانست . بر اساس گزارش 

ويژه در شرق اين كشور و در اطـراف       معترض در اين كشور، و به
دست  ها يك شهر بنغازي، به لحاظ گرايش هاي سياسي و خواست

كنند. عالوه بر مردم جان  هاي يكساني را دنبال نمي نيستند و هدف
ويژه جوانان خشمگين معترض در شـهـرهـاي       به لب رسيده و به 

هاي دمـوكـراتـيـك و عـدالـت            مختلف ليبي، كه خواهان آزادي
هاي خارجـي و     اجتماعي اند ، نيروهاي ارتجاعي وابسته به قدرت

هاي منطقه، وابستگان به رژيم پادشاهي گذشتـه (مـلـك        فئودال
اي مخالف با قذافي نيز در بـيـن    ادريس) و برخي عنصرهاي قبيله 

شوند كه هدف ها و منافعي متفاوت بـا   اعتراض كنندگان  ديده مي
توده هاي مردم قيام كننده دارند. رژيم سرهنگ معمر قذافي، كـه    

به ضد رژيم سلطنتـي مـلـك       1969در پي كودتاي نظامي سال 
هاي نخست حكومـت خـود بـه         ادريس، بر سر كار آمد، در سال

هاي آموزش و پـرورش،     اصالحاتي اجتماعي و اقتصادي در زمينه
بهداشت و درمان، ايجاد زمينه جهت شكل گيري رفاه اجتماعي، و 
ملي كردن صنعت نفت، دست زد.  دولت ليبي در اين سال ها، بـر   
پايه مدلي غير متعارف ، كه  دربردارنده  مجموعه يي از رهنـمـود   
هاي سئوال برانگيز در رابطه با: شكل ساختار دولتي، تعريف بافـت   

طبقاتي جامعه، محدوده فعاليت نيروهاي سيـاسـي، و      -اجتماعي 
ندادن  اجازه فعاليت به هيچ حزب سياسي در كشـور، سـيـاسـت       
داخلي و خارجي خود را به پيش برد.  يكي از مشخصه هاي ويـژه   
سياست دولت ليبي، عملكرد تند و تناقض آميز آن در عرصه بيـن  
المللي بوده است.  اين به ويژه در رابطه با جنبش هاي مـلـي و        

مـيـالدي نـمـود        1980مردمي منطقه خاورميانه و آفريقا از دهه 
مشخص و گاهي دخالت جويانه و منفي داشته اسـت.  از دهـه          

ميالدي و به دنبال اعمال تحريم هاي گسترده كشورهـاي   1990
در رابطه با متهم گرديدن دولت ليـبـي    -امپرياليستي در باره ليبي 

كه منجر به سقوط آن بر فـراز شـهـر      “  پان آمريكن” به بمب گذاري در هواپيماي 
دولت ليبي قبـول    -و كشته شدن همه مسافران و خدمه هواپيما گرديد “  الكربي” 

كرد كه سياست خارجي خود را به صورتي آشكار تغيير دهد.  رژيم قذافي در پـي       
ها و فشارهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي سرمايه داري غربي، داوطلبانـه   تحريم

اش را نابود كند، و ضمن بستن پيمـان بـا      “  هاي كشتار جمعي سالح” پذيرفت كه 
، سـيـاسـتـي      “ غربي” هاي امپرياليستي  اياالت متحد آمريكا و بريتانيا و ديگر قدرت

بغايت  ضد دموكراتيك در كشور پيش گرفت كه اين سياست در درجه نخست  در   
هاي عظيم چند مليتي بوده اند.  شواهـدي   المللي و شركت خدمت منافع سرمايه بين

در دست است كه، به دنبال برقراري موافقتنامه يي ميان قذافي و توني بلير، نخست 
“ جنگ بر ضد تـروريسـم  ” ، و در رابطه با برنامه 2004وزير وقت انگلستان در سال 

كه از سوي جورج بوش، رئيس جمهوري جنگ طلب آمريكا، اعالم شده بود، ليبـي  
كشورهاي غربي همكاري هاي مشخصي داشـتـه      ”نيروهاي امنيتي“و  ”سيا“با 

فدراسيـون جـهـانـي        “هاي اخير،  است.  در ارتباط با اوضاع داخلي ليبي و خيزش 
پيكار به ضد  رژيـم  ” يي  منتشر كرده است كه در آن آمده است:    بيانيه ”سنديكاها

هاي اين رژيم، برضد بـهـره كشـي         يي است با سياست  ديكتاتوري قذافي، مبارزه
هاي  هاي دموكراتيك، و به ضد مداخله نظامي و توطئه رحمانه، برضد نبود آزادي بي

 “بورژوازي.
هـاي     حزب توده ايران، با نيروهاي مردمي يي  كه در راه حـقـوق و آزادي            

  كنند، همبستگي خود را اعالم مي دموكراتيك و عدالت اجتماعي در ليبي مبارزه مي
دارد. اما آنچه در اين ميان نگراني جهانيان را برانگيخته و هشـيـاري نـيـروهـاي         

هايي است كـه در جـهـت            سازي طلبد، زمينه جوي جهان را مي خواه و صلح ترقي
گيرد. بر اساس خبرهاي منتـشـر     تدارك دخالت احتمالي نظامي در ليبي صورت مي

هاي مردمي در ليبي، رزمناوهاي سراپـا مسـلـح       ها، در آستانه خيزش شده در رسانه
المللي پيرامون لـيـبـي، در دريـاي            آمريكا و پيمان تجاوزگر ناتو به آب هاي بين

 “مشاوران”اند، و شمار زيادي از نيروهاي ويژه و  مديترانه و كانال سوئز، گسيل شده
اند. طبـق    نظامي آمريكايي و انگليسي و كانادايي و جز اين ها، وارد خاك ليبي شده

هايي از شورشيان مستقر در  ها، اين كارشناسان ديدارهايي با بخش برخي از گزارش
اند. شناسايي و دستگيري  اند و به آنان اسلحه و آموزش نظامي داده شرق ليبي داشته

هشت تن از مأموران امنيتي و كماندوهاي نيروهاي هوايي ويژه انگلستان در بنغازي 
را بـرمـال كـرده         “ غربي” از سوي  نيروهاي مردمي، اين گونه عمليات كشورهاي 

وزير و    كه با اطالع نخست -چاپ لندن، اين عده  “ ساندي تايمز” است. به گزارش  
ادعا  -كوپتر و به طور غيرقانوني وارد ليبي شده بودند  وزير خارجه انگلستان، با هلي

بررسي نيازهاي براي تماس با مخالفان، ” كردند كه با همراهي تعدادي ديپلمات 
به منطقه رفـتـه بـودنـد. در ايـن زمـيـنـه،                  “  رساني به آنان شان، و كمك

هاي برخي از مقامات بلندپايه كشورهاي غربي نيز بسيار نگران كننـده   گيري موضع
است. هيالري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا، در اينجا و آنجا در ارتباط با اوضاع  

دولـت اوبـامـا      ” ، و اينكه “ يي كنار گذاشته نمي شود  گزينه  هيچ” ليبي گفته است:  
هايي است كه خواهان سرنگون كردن معمـر   به ليبيايي هرگونه كمكآماده دادن 

حاضر و   ايم ... و     ها [در شرق] بوده   قذافي اند .... ما در تماس با بسياري از ليبيايي    
آماده براي دادن هرگونه كمكي به هر كسي هستيم كه از آمـريـكـا      

، از جمله كانادا، فرانسه، بريتانيا و   “ غربي” بسياري از كشورهاي .“  كمك بخواهد
آلمان، بهانه حضور تجهيزات و نيروهاي نظامي خود در پيرامون و درون  ليـبـي را     

، و از جمله انتقال پناهندگان  “ كُشي  جلوگيري از نسل” يا  “ هاي بشردوستانه كمك” 
هاي اين كشورها نيز بدون تأكيد بر ماهيت  به بيرون از ليبي، اعالم داشته اند. رسانه 

اي    كنند تا به اين عمليات نظامي جـلـوه   هاي گسيل شده ، سعي مي نظامي كشتي
هـاي     كـمـك  ” دوستانه بدهند. اما آنچه جاي سؤال دارد اين است كه، براي   انسان 

چه ضرورتي به گسيل رزمناو و هواپيماهاي جنگنده اسـت؟ و چـه          “ بشردوستانه
هاي همـگـانـي     نيازي به نيروهاي نظامي ويژه است؟ موضوع ديگري كه در رسانه

بـر  “  منطقه پرواز ممنـوع ” شود، اعمال مقررات  بسيار درباره آن صحبت مي “ غرب” 
هاي ليبيايي و آتش گشـودن   فراز ليبي است، و بهانه آن، جلوگيري از پرواز جنگنده

بر روي مردم اعالم مي گردد. به گفته كارشناسان نظامي، و حتي به بيـان رابـرت      
گيتس، وزير دفاع آمريكا، در يك مصاحبه تلويزيوني، اين اقدام [اعمـال مـقـررات       

مستلزم بمباران تأسيسات دفاع [ ضد هوايي] ليـبـي      نخستمنطقه پرواز ممنوع ]  
است؛ كه جز دخالت و تجاوز آشكار نظامي به خاك ليبي معناي ديگري نـدارد. بـا      

درصد ذخاير نفتي دنيا را شامـل   3/5توجه به منابع غني نفت و گاز ليبي، كه حدود 
شود (تقريباً دو برابر ذخاير نفتي آمريكا)، و اينكه بخش اعظم آن در شرق ليبـي     مي

آيد كه اقدامات كشورهاي غربي متوجه دستيابي به اين منابـع   قرار دارد، به نظر مي
هايي از خاك ليبـي از     انرژي در شمال آفريقاست، حتي اگر به بهاي تجزيه  بخش

نظران، عمليات جاري نيروهاي ناتو  اين كشور تمام بشود. به عقيده برخي از صاحب 
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 در راه ساختمان يك تونس دموكراتيك
با رفيق عبدلعزيز “ نامه مردم”مصاحبه 

 “التجديد”مساعودي، عضو رهبري جنبش 

ژانويه) كه رئيس جمهوري ديكتاتور تونس  14دي ماه (  24از روز 
در زير فشار تظاهرات اعتراضي زحمتكشان و اعتصاب يـكـپـارچـه     
اتحاديه هاي كارگري استعفا داد و مخفيانه از كشور فرار كرد، تونس 
در جريان تغييرات پردامنه اي قرار داشته است.  ارثيه شوم دهه هـا   
حكومت پليسي و سركوب نيروهاي مردمي شرايطي را عـمـالً بـه      
وجود آورده است كه سازمان دهيِ ساختمان يك جامعه دموكراتيك، 
نو و پيشرو با بسياري مشكالت ويژه روبه رو است. در شرايط كنوني  
تونس مسابقه يي حاد و حياتي بين نيروهاي ترقي خواه و مخالفـان  
ارتجاعي آن ها به هدف تاثير گذاري بر جهت تحوالت كشـور در      
جريان است. در جريان گفتگو ها و تبادل نظر ميان نمايندگان حزب  
توده ايران و رفيق عبدلعزيز مساعودي، عضو رهـبـري جـنـبـش          

تونس، اوايل اسفند ماه، مصاحبه يي با ايشان براي انتشار  “ التجديد” 
 انجام گرديد، كه متن آن در ادامه منتشر مي شود.   “نامه مردم”در 

در  شهر فاكس تونس متولد شد. او  1952در  عبدالعزيز مساعودي
به عضويت حزب كمونيست در آمد. رفيق مسـاعـودي از       1972در 

مسئوليت سازمان دانشجويان كمونيست تونس را بر  1977تا  1975
در 1983عهده داشت. او تحصيالت خود در رشته دندانپزشكي را در  
رفـيـق   انستيتوي پزشكي و دندانپزشكي مسكو به پايان رسانيـد.        

در سنديكـاي    2007نپزشكي و از ندامساعودي عضو شوراي نظام د
پزشكان ودندانپزشكان، كه يكي از سنديكاهاي عضو سـنـديـكـاي     

است، عضـو بـوده     )  UGTTعمومي اتحاديه هاي كارگري تونس( 
 است.  

 “ التجديـد ” ،عضو هيئت سياسي جنبش 2001رفيق مساعودي از 
 ، مسئوليت روابط بين المللي را بر عهده دارد.2007بوده است و از 

در جريان اجالس كنگـره حـزب      1993كه در “  التجديد”جنبش 
براي ساختمان سوسياليسـم   تاسيس شد، (PCT)كمونيست تونس

 .  در تونس مبارزه مي كند
 
با سقوط بن علي، تونس وارد مرحله تازه يـي از       .  1

تاريخ معاصر خود مي شود .آن عامل هاي اساسي يـي     
سر منشاء تحول پر معناي اوضاع تونس طي مـاه       كه

 هاي دسامبر و ژانويه شد كدامند؟ 
 
سرمنشاء رويداد ها كه آغازگرانقـالب    عبدالعزيز مساعودي:-
) شد رفتارنا عادالنه و تحقير آميزي بود  2011ژانويه 14دي ماه ( 24

كه مامورين شهرداري محلي نسبت  به يك سبزي فروش دوره گرد 
اعمال شد وكاالهايش يعني تنها وسيله امرارمـعـا ش او ضـبـط            

اين مرد جوان كه در مراجعه به ماموران  “ محمد بوعزيز” گرديد .  
محلي براي باز پس گرفتن اجناس خود  واز سرگيري كار خويش ،از 
رفتارتحقير آميزآنان به ستوه آمده بود جلوي ساختمان فـرمـانـداري    
خود را به آتش كشيد . بالفاصله، اين حادثه سبب چندين حـركـت      

سيدي بـوز    “ اعتراصي شد كه تعداد بسياري ازجوانان بيكار شهر
به حركت درآورد  و بسيج كرد .   را  محل اين  حادثه غم انگيز،، “ يد

مـركـزي  تـونـس كـه             -اين شهري است واقع در بخش غربي
مشكالت توسعه نا يا فتگي شديدي را متحمل شده است (همراه بـا   
زير ساختاراقتصادي ابتدائي و فقدان محض موسسات صنعتي يي كه  
قادر به ايجاد پست هاي استخدامي باشند ، با كشاورزي يي مبتنـي  
بربهره برداري هاي كوچك ويا متوسط  فاميلي ) ونرخ بسياربـاالي   

در صد جوانان داراي تحصيالت عالي در     50بيكاري ( نزديك  به  
 كشور).

اعتراضات به سرعت درد يگربخش هاي اين فرمانداري وسـپـس   
درفرما نداري هاي مجاوردرغرب و جنوب كه نسبت بـه مـنـاطـق       

ساحلي مشرق،جائي كه فعالـيـت   
هاي اساسي اقتصادي كشوردرآن 
جا متمركز است مناطق عـقـب     
مانده تر محسوب مـي شـونـد،      
گسترش  مي يابد . اعتراض هـا   
شتاب و وسعت مي يابد، شعار ها 
كه درابتدا جنبه مطالباتي داشـت  
در مقابل خشونت و سـركـوب       
پليس كه قصد مهار جنـبـش را     
داشت وموفق نشد ، راد يكال تر 
شد. اولين قربانيـان بـه خـاك         
افتادند، ولي  بسيج عمومـي نـه     

تنها كاهش نيافت بلكه گسترده ترنيز شد و تقريبأ سر تا سر كشور را فـراگـرفـت.     
شعارهاي آهنگين تظاهر كنندگان كه فساد افراد خانواده فـرمـانـروا را كـه بـه            
طورغيرقانوني بربخش عظيمي ازاقتصاد كشوردست انداخته و ثروت وحتي ميـراث  
فرهنگي كشور را به غارت برده بود را افشا مي كردند . سركوب و خشـونـت بـه       

ژانـويـه    9و  8درروزهاي آخرهفته  “  كاسرين“ حدي وحشيانه مي شود كه درناحيه
تعداد كشته شدگان به سي نفر مي رسد . سرانجام راه پيمائي ها وتظـاهـرات بـه       
پايتخت كشيده مي شود و از دهم ژانويه مركز سنديكائي كه از همان ابتدا از مطـا  
لبا ت مربوط به اشتغا ل و توسعه  متوازن مناطق محروم  غرب كشور و در عـيـن   
حال با احتراز از دادن شعار هاي سياسي، پشتيباني مي كرد، سرانجام بر اثرفشار از 
پائين  به مبارزات  جهت تغييرات سياسي راديكال كشيده مي شود.نخبگان كشـور   
(فرهنگيان، هنرمندان،  وكال ،قضات و جز اينان)   نيز به اعتراضـات خـيـابـانـي          
پيوستند و خشونت را تحمل كرده  و ناديده گرفتند. مركزسنديكائي تصمـيـم بـه       
اعتصاب نوبتي در تمام مناطق مي گيرد، جوانان  با جمعيت هاي صد هـا هـزار       
نفري در سراسرجمهوري رژه مي روند و رفتن ديكـتـاتـور وسـرنـگـونـي رزيـم             

ژانويه  ديكتاتور كه ترس برش داشتـه   14استبداديش  را خواستارمي شوند . شب  
بود فرار مي كند ، در حالي كه  كشور را در وضعيت نا مطلوبي رهـا مـي سـازد:         
كشوري كه همچون طعمه يي است از براي  چپاول گران  وايجاد  هراس از سوي  
گارد رياست جمهوري  و با ند هاي مسلح به منظور ايجاد فضاي نا امن  و هـرج    
ومرج براي  مساعد كردن زمينه باز گشت ديكتاتور و قبضه كردن قدرت از سـوي  
ارتش و حتي  احتمال دخالتي خارجي از جانب  همسايه شرقي كه رهبرش ازسـتـا   
يش ديكتاتور، با بيان اينكه او بهترين رئيس جمهوري يي است كه تـونـس مـي      

 تواند داشته باشد، حتي در روزفرارش هم ترديد نكرد.
 
 . نقش نيروهاي چپ و راديكال دراين تحوالت چيست؟  2
 
جنبش ما(التجديد)هميشه همراه بـا مـجـمـوعـه            عبدالعزيز مساعودي: -

نيروهاي دموكراتيك براي شكست سياست استبدادي و فاسد ديكتاتورمبارزه كرده 
است. ما كوششش كرده ايم كه بااستفاد ه از تمام امكانات موجود اما بسيارمحـدود  

يم منحط را ژي كه باقي مانده وديكتاتورمجبور به واگذاري آن بوده ، پوچي يك  ر
درپـي يـك        1987به توده ها نشان دهيم ،يعني رژيم بن علي را كه درسـال      

نوامبر   7”  بسيار ليبرال  “ مانيفست “وبرپايه يك“ كودتاي منطبق برقانون اساسي”
و با دادن وعده اصالحات سياسي دموكراتيك به مردم كه سريعأ ازآن رو    ”   1987

گردانيد ، قدرت رابه دست گرفت وخصلت سركوب گرانه و مستبدانه رژيم قبلي را   
تقويت كرد و فساد را به حد بي سابقه اي گسترش داد. ما همچنين كوشش هـاي   
فراواني براي اتحاد نيروهاي دموكراتيك وپيشرو وبه شكست كشاندن  هـر نـوع       

و ديـگـرگـرايـش      “ انهدا ” جايگزين هاي ارتجاعي  و واپسگرا كه از سوي حركت 
هاي اسالم سياسي در تونس يدك كشيده مي شوند مبذول داشته ايم . مـا بـه          

“ ابتكار دموكراتك” اتفاق شخصيت هاي مستقل جامعه مدني  موفق شديم  اتحاد 
را بنيان گذاريم كه براي نخستين بار دركشو ما  موفق شد در انتخابات ريـاسـت     

محمدعلي حلواني، رئيس سابق شوراي مـلـي جـنـبـش             2004جمهوري سال
التجديد، را به عنوان كانديداي واحد چپ ، معرفي كند. فعاليت هاي مشترك نيـرو   
هاي چپ دموكراتيك ،پيشرو و تجدد طلب با الحاق سازمان هاي سياسي ديـگـر     
توسعه يافته است تا آن جا كه يك اتحاد سياسي بسيار وسيع، درآخرين انتخابـات  

رفيق احمـد  ما ، يعني  جنبش، ازكانديداي   2009رياست جمهوري  در نوامبر 
حمايت كردند. همچنين ما در راه اتحـاد نـيـرو       ، “ التجديد”  دبير اول  ابراهيم،

بـا     -فقط چند ماه پيش از سقوط ديكتاتور    -  2010هاي دموكراتيك  در نوامبر
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، گـام    “ اتحادشهروندي و برابري” ايجاد يك اتحا د سياسي نو موسوم به 
، يـك     ” التجديـد    ” تازه ديگري  برداشتيم . اين اتحاد عالوه بر جنبش  

،  ” اجالس دمكراتيك كار و آزادي   ” حزب رسمي(قانوني) ديگرموسوم به  
حزب دموكراتيـك و وطـن       ” يك حزب  غير رسمي(غير قانوني)  به نام   

،يك گروه سياسي اصالح طلب، و مبارزان مستقل  جـامـعـه    ” دوست كار 
 مدني ، شامل مي گردد.

اين اتحاد برنامه عمل وسيعي برمحورخوا سته هائي كه بايد فعـالـيـت    
سياسي خود را براي برنامه آينده تنظيم كند ، تدوين كرد. ايـن بـرنـامـه       

و       2010اجرايش را درهفته ها وروزهائي كه حوادث انقالبي دسا مبـر    
 را در پي داشت ، آغاز كرد  2011ژانويه
 
. مواضع حزب شما، جنبش التجديد، در باره تـحـوالت      3

يك دولت موقت بـراي    پس از سقوط بن علي   تازه چيست؟
اداره امور كشور تشكيل شد.  دبير كل حزب شما و رهبـران   
پاره يي از نيرو هاي مخالف دعوت شد ند  تا دراين دولـت    
شركت كنند . اعتراضات مشخصي در باره  تركيب  و هـدف   
هاي دولت موقت ابراز شد . تحليل شما  در ايـن رابـطـه         
چيست، و موضع تان  در باره شركت در اين دولت چگـونـه   

 بود ؟ 
 
پس از سرنگوني رژيم جابر و فا سد و فرار  عبدالعزيز مساعودي: -

شرم آورديكتاتور كه چند ساعت قبل از عزيمتش انحالل دولت را اعـالم  
كرده بود ، كشور در يك وضعيت خطرناك ناشي از عدم وجود يك قدرت 
اجرائي و آشفتگي ارگان هاي امنيتي غوطه ورشد كه زمـيـنـه را بـراي         
گسترش موجي ازبي نظمي ، غارت و  وحشت، در نخستيـن روز هـاي       
انقالب  مساعد ساخت . انتصاب  فواد مباضع، رئيس مجلس  در مـقـام      
رئيس جمهوري موقت، امكان يافتن يك راه حل  منطبـق بـر قـانـون         
اساسي و  تضمين  ادامه كار دولت و پيمودن راه رفورم عميق سياسـي و    
قانون اساسي در يك دوره قابل قبول انتقالي و استقـرار يـك قـد رت          
دموكراتيك كه مشروعيت خود را از ابراز آزادانه  اراده خلـق از طـريـق        
انتخابات شرافتمندانه و معتبر منطبق با استاندارد هاي بين المـلـلـي  را        

 فراهم آورد .
جنبش ما درجلسات مشورتي براي تشكيل دولت موقت شركت نـكـرد؛   
همراه با ديگرنيروهاي دموكراتيك و شخصيت هاي مستقل و معتبر قبول 
كرد كه در دولت شركت كند به شرط عدم شركت كـلـيـه نـمـاد هـا             
وعنصرهاي  فاسد رژيم گذشته، وتشكيل دو كميسيون مستقل تحقـيـق،   
يكي براي رسيدگي به تجاوزاتي كه از سوي  نيرو هاي انتظامي انـجـام     
شدند و بر روي تظاهرات مسالمت جويانه با گلوله هاي حقـيـقـي آتـش       
گشودند و نيز در باره فساد و بدرفتاري هاي دولـت، و ديـگـري يـك           
كميسون عالي براي رفورم سياسي  كه ماموريتش تـنـظـيـم قـوانـيـن          
دموكراتيك جهت مسجل  كردن اهداف و اصول انقالب بـايـد بـاشـد.          
بديهي است كه  در مقابل اين دولت انتقالي اپوزيسيوني هم وجود داشت.  
اين ها  دو نوع بودند.   يكي  آناني بودند  كه با شعارهاي انقالبـي خـود      
نمائي مي كردند  وخواستار پاكسازي دولت و تمام وزيراني بودند كـه بـا     
رژيم سرنگون شده كار كرده اند ( به نظر آن ها  فقط  سه نفر تكنوكرات  
با دست هاي پاك به حساب مي آمدند ) تا استعفاي بي چـون وچـراي        
دولت موقت و نيزتشكيل شوراي عالي محافظت از انقالب با دارا بـودن      
حقوقي كه آن را مافوق دولت قرارمي دادند. اين آخرين پيشنهاد از سـوي   
گروه هاي بي بنياد و بي هويتي از سنديكاليست هاي آنارشيست، بـعـثـي    
ها، مائوئيست هاي قديمي مطرح مي شد  كه از حمايت جنبش تمامـيـت   

بر خورداربودند  . نوع دوم مخالفان ، بيشتر آب زير كـاه و       “ َ انٌهدا“ گراي
موذي، عبارت بودند از نيروهاي وابسته به رژيم سرنگون شـده كـه يـا        
امتيازات شان براثر انقالب حذف شده بود  ويا خطر حذفشان در آيـنـده     

 وجود داشت .
دولت موقت تصميماتي گرفت و تدابيري اتخاذ كرد كه داراي اهمـيـت   
تاريخي بودند: عفو عمومي براي تمام زندانيان سياسي، شناسائـي تـمـام       

احزابي كه آن را خواستار مي شدند، ضبط اموال منقول و غير منقول، دارائي 
هاي بانكي ديكتاتورسرنگون شده و بستگا نش، توقيف دارائي هاي با نكـي  
حزب در قدرت سابق و خلع و تعويض تمام فرمانداراني كه در خدمت رژيـم  
سابق بودند، انتصاب مديران جديد به جاي مديران فاسد گذشته در شـركـت   
هاي عمومي(دولتي)، پاك سازي وسيع نهاد هاي امنيتي، پرداخت غرامت به   
خانواده هاي شهيدان و زخمي شدگان انقالب، افزايش كمك هـزيـنـه بـه       
خانواده هاي كم درآمد، دادن كمك هزينه به فارغ التحيصالن بيكار آموزش 
عالي، تنظيم و اجراي  پروژه هاي بزرگ براي استان هاي محروم غـرب ،      
جائي كه شعله هاي انقالب از آن جا زبانه كشيد، و جز اين ها. دو تد بـيـر      

فوريه) اتخاذ   26واپسين ديگر و داراي اهميت استثنائي كه به تازگي (قبل از  
شده بودند عبارت بودند از: منع فعاليت حزب سابق در قدرت  و در انـتـظـار     
يك تصميم قضائي كه، مي توانست اعالم ممنوعيت آن بـاشـد، و دومـي        

 مربوط بود به در خواست رسمي استرداد ديكتاتور سرنگون شده. 
جنبش التجديد با وجود اينكه در دولت موقت شركت داشت، آزادي عقيده 
و عمل خود را به طور  كامل حفظ كرده  و با اين حـكـومـت مـوافـقـتـي          
هوشيارانه و دقيق را قبول كرده بود. هرگاه موضع گيري هاي دولت به نظـر   
نا درست و يا مغاير با منافع انقالب مي رسيد  از انتقاد نسبت به آنها تـرديـد   
نكرد . همچنان كه در مورد ارائه ليست فرمانداران از جانب دولت موقت، كه  

 اكثريت آن ها به رژيم سابق وابستگي داشتند، اين كار را كرد .
موفقيت دولت در تحقق اهداف دموكراتيك  دوره گذار تعيين كننده بـود.     
دولت موقت  زمان زيادي نداشت. بايد موفق مي شد . نيايد اشـتـبـاه مـي         
كرد .چالش ها عظيم اند . كوشش براي بي ثبات كردن اوضاع  فراواننـد و      
فقط از جانب دشمنان انقالب اعمال نمي شوند. باخصلت مطـالـبـاتـي ، و          
تحصن هائي كه از جانب پاره ئي ازكارگران درمحل هاي كارمشاهده مـي    
شد ، گاهي خود جوش ولي غالبأ غيرموجه، و به تحريك كادرهاي سنديـكـا   
ها ، متوقف كردن توليد يا قطع خدمات كه ايجاد مزاحمت مي كـرد، جـز       
پيچيده تر كردن وضع دشوار اقتصادي كه از رژيم گذشته به ارث مانده و بر 
اثر تالطم ها و تحركات سياسي و اجتماعي ازهمان ابتداي درگيري هـا و      

، آسيب پذيرشده بود ، كار ديگري نمي كرد. تامين  2010حوادث ماه دسامبر 
مطالبات به حق، وحتي پاره يي از آن ها بسيار مبرم كارگـران ،تـخـفـيـف        
بيكاري، بهبود شرايط زندگي تمام تونسي ها به ويژه در نواحي كم درآمد تر، 

ژانـويـه       14خالصه پاسخ به كليه انتظارات و آرزو هاي جوشيده از انقالب 
مستلزم نگرش نويني نسبت به كار بود،  ونيز از خود گذشتگي موقت اندكي 
از كارگران پاره يي از مناطق را نسبت به مناطق ديگر كه نيازشان بيـشـتـر    
است ايجاب مي كرد،  واين همان همبستگي ملي بود، همان چيزي بود كـه  

 -و قـويـأ       -ما سعي مي كرديم به شهروندان توضيح دهيم  . خوشبختانه  
ابتكارهاي  بسيار تشويق كننده اي در چندين موسسه و شركت ها مشاهـده  
شد كه اعالم كرده بودند  يك روز ازحقوقشان را به انقالب اختصاص مـي    
دهند، و حتي در ديگر موسسات  كارگران تصميم گرفتند كه بـه مـنـظـور       
جبران كمبود هائي كه  دوران هاي اخير به علت پائين آمدن ريـتـم كـار        
حاصل شده بود ،به طور رايگان  اضافه كاري كنند . خواست ها ي دارطلبانه  
اي در راستاي اينكه كارگران  به ميل خودشان براي مـدتـي مـحـدود از         
درخواست هاي مربوط به دستمزد ها خودداري كنند افزايش مـي يـافـت.        
شهروندان بيش از پيش آگاه مي شدند كه بهبود وضع آنان نسبت به گذشته 

 نا گزير از طريق رونق اقتصادي  و به شتاب ريتم رونق آن وا بسته است .
وزراي دولت موقت هرروزبا انبوهي ازشهروندان مواجه بودند كه هيـجـان   
زده از شرايط انقالبي، بي صبرانه خواهان آن بودند كه آرزوهايشان هر چـه    
زودتر بر آورده شوند .آنان وقت الزم براي پاكسازي سـريـع وزارت خـانـه          
هايشان ازعنصرهاي ناباب رژيم سابق را كه اكثراً به پست هاي كـلـيـدي      
گمارده شده بودند پيدا نكرده بودند، و اين چيزي بود  كه سـبـب كـاهـش       
مشكالت نمي شد . بخش اداره اطالعات  توسط عنصرها يي با گـذشـتـه       
مشكوك اشغال شده، كامأل در هم ريخته بود و اينان از آزادي كامل بـيـان   
براي بي اعتباركردن دولت كه خيلي كم دررسانه ها حضورداشت استفاده مي 
كردند. بايد سريعأ براي رهايي از اين اوضاع عجيب در هم ريخته و زيان آور  
براي حكومت چاره اي جسته مي شد  تا دولت بتواند ابتكـار را در دسـت         
بگيرد  و به نحو شايسته اي هدف هاي دوره گذار را محقق سازد . رفتار نيرو 
هاي انقالبي واقعي، در روزها و هفته هائي كه در پيش رو داشتـيـم بـراي      
آينده تعيين كننده بود . آنچه كه مربوط به جنبش التجديد مي شد ازهـيـچ      

 11ادامه در صفحه 
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روز زندگي مي كنند، و اين در حالي است كه بخشي از جمعيت طبقات باال ماهانه 
ده ها هزار دالر در آمد كسب مي كنند. .رفيق عدلي اضافه كرد كه، انقالب مصر   
گام هاي بعدي خود را نيز به جلو بر خواهد داشت ودر آينده نيز خبر هاي جديدي 
از مصر شنيده خواهد شد.  سخنراني نماينده حزب توده ايران در كنفرانس مـورد     
توجه حاضران قرار گرفت.  نماينده حزب توده ايران در سخنراني خود پشتيبـانـي    
عميق حزب را از مبارزات مردم و نيروهاي مترقي فلسطين اعالم كرد و سياسـت  
هاي تجاوز كارانه دولت اسرائيل را به شدت محكوم كرد. او اعالم كرد كه، حزب  
توده ايران از تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني با پايتختي  بيـت الـمـقـدس       
شرقي و طبق مصوبات مشخص سازمان ملل پشتيباني مي كند. نماينـده حـزب      
توده ايران در اين گردهمايي، مبارزات دمكراتيك مردم ايران و شرايط بـغـرنـج      
مبارزه يي را كه در كشور جريان دارد براي نماينده هاي حاضر توضـيـح داد، و       
همچنين سياست هاي نو ليبرالي اقتصادي رژيم واليت فقيه وپيروي آن از بـر        
نامه هاي  اقتصادي بانك جهاني  وصندوق بين المللي پول و همچنين خصوصي 
سازي هاي افراطي كه بخش وسيعي از اموال دولتي را در دسـت بـورژوازي           
بوروكراتيك قرار داده است، را تشريح كرد.  نماينده حزب توده ايران در سخنراني  
خود ضمن دفاع از مبارزات مردم  ايران در رابطه با هر گونه  دخالت خارجي با هر 

 دستاويزي  هشدار داد .
در روز اول كنفرانس وبعد از افتتاح آن، به ابتكار آكل نمايندگـان حـاضـر در        
گردهمايي در كاخ رياست جمهوري با رئيس حمهوري كشور قـبـرس، رفـيـق         
دميتري كريستو فياس، مالقات كردند. در اين ديدار رفتار فروتنانه و سخنراني يي  
سرشار از احساس هاي  انساني رفيق كريستو فياس مورد توجه حـاضـران قـرار      
گرفت . او از مبارزات مردم فلسطين پشتيباني كرد واين پشتيباني را جزو سياست  
هاي سنتي مردم و دولت قبرس دانست. در بخش ديگري از سخـنـرانـي خـود،        

در صد از خاك كشـور كـه در سـال           38رئيس جمهوري قبرس درباره  اشغال 
از سوي دولت تركيه  صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد صـحـبـت      1974

كرد.  او گفت كه مردم يوناني قبرس با هموطنان ترك خود هيچ مشكلي ندارند و  
حاضرند كه در يك فدراسيون تر ك و يوناني و برابر حقوق زندگي كنند.  ولـي       

هزار نفر را از كشور تركيه به جزيـره آورده  و         250دولت تركيه پس از اشغال، 
اسكان داده است تا تركيب جمعيتي را به طور مصنو عي تغيير دهد، واين قـابـل     

 قبول نيست.
در اين گردهمايي، به ابتكار حزب توده ايران و حمايت همـه جـانـبـه آكـل،           
قطعنامه يي نيز به منظور  اعالم همبستگي با مبارزات دمـكـراتـيـك و ضـد            
استبدادي مردم ايران ارائه شد،  كه تمامي حزب هاي  شركت كنننده آن را امضاء 

) منتشر گرديـد.    863كردند. متن اين قطعنامه در شماره قبل نامه مردم ( شماره   
نماينده حزب مان در حاشيه كنفرانس همچنين مالقات هايي با نمايندگان حـزب  
هاي  كمونيست مصر، تونس، سودان، قبرس، عراق، يونان، بريتانيا و فدراسـيـون   
روسيه ، و همچنين حزب كمونيست اسرائيل داشت، كه در جريان آن در مورد او   
ضاع سياسي اين كشورها بحث و گفت و گو هايي صورت گرفت.  احزاب برادر در 
كنفرانس نسبت به همبستگي و رابطه عميق خود با حزب توده ايـران تـاكـيـد         
ورزيدند. در جريان كنفرانس مالقاتي ميان رفيق آندره كليچ كوف، نماينده حـزب   
كمونيست فدرا تيو روسيه، و نماينده حزب مان برگزار شد كه  طـي آن روابـط       
تاريخي و عميق بين دو حزب برادر و همچنين فعاليت هاي سياسي دو حـزب و    
آينده تحوالت  در ايران مورد توجه قرار گرفت. رفيق كليچ كوف كه از قطعنـامـه   
همبستگي با مردم ايران حمايت كرده بود، در رابطه با عالقه حزب خود به توسعه 
روابط دوجانبه ، از ضرورت تبادل نظر ميان  دو حزب برادر سخن گفت.  حـزب      
كمونيست فدراتيو روسيه قصد دارد مجله يي الكترونيكي در سطح بين المللي راه 
اندازي كند. كنفرانس حزب هاي  كمونيست و چپ در نيكوزيا  دو قطعنـامـه در      
رابطه با حمايت از تشكيل دولت مستقل فلسطيني و همچنيـن در رابـطـه بـا           
تحوالت اخير منطقه خاورميانه تصويب كرد كه مورد حمايت حزب تـوده ايـران     

 قرار گرفت.   
اجالس بـيـن     ” در بند اول قطعنامه در رابطه با تحوالت خاورميانه آمده است:  

المللي نيكوزيا .... پس از بحث در رابطه با تحوالت چندين كشور جهان عـرب و     
همبستگي خود را با مبارزات و قيـام هـاي     ” منطقه خاورميانه در هفته هاي اخير 

مردمي در كشورهاي مهتلف جهان عرب و خاورميانه، براي آزادي هاي سياسي و 
حقوق دموكراتيك، براي حق اشتغال، براي استاندارهاي بهتر زندگي، براي حقوق 
اجتماعي و كاري اعالم مي دارد و به شهداي قيام هاي مردمي اخـيـر در ايـن        

اجالس سركوب جنـبـش هـاي مـردمـي در            “   كشورها اداي احترام مي كند. 
كشورهايي مانند ليبي ، يمن ، بحرين ، الجزاير ، سودان ، عراق و ايران محـكـوم   

 .مي كند

 ادامه گرد همايي بين المللي ...

كوششي درسطح انتظار و آرمان هاي مردم كشورمان و اداي احترام بـه  
 شهدا فروگذار نمي كرد.

 
4      تحوالت اخير اوضاع منجربه استعفاي دولت مـوقـت .

 تحوالت چيست ؟ گذار شد . به نظر شما دالئل واقعي اين
 
درست است. ائتالف نيروهاي مـخـالـف      عبدالعزيز مساعودي:  -

دولت موقت گذار با پشتيباني مديريت سنديكاي مركزي كه در كشـور      
بانفوذ است ، توانست دولت را به  شدت متزلزل سازد . به ويژه بـرخـورد    
هاي شديد با نيروهاي انتظامي وعمليات تخرببي بسيار زيـان بـار روز       

فوريه) در مركز پايـتـخـت از سـوي           27و  26اسفند ماه (  8و  7هاي 
عنصرهاي مشكو كي كه توانستند در ميان تظاهر كندگان نفوذ كنند، به 
اين امر كمك كرد . استعفاي نخست وزير، استعفاي دو وزير د يگررا كه  
با او در خدمت رژيم گذشته بودند، به همراه داشت. و درمورد دو وزيـري   

بـودنـد،    ”دموكراتيك پيشرو“و حزب  ”التجديد“كه نمايندگان جنبش 
استعفاي آنان از يك سو به اين دليل بود كه نخست وزيرجديد عضويـت  
شان را دركابينه اش مشروط به عدم  شركت آنان در انتخابات آينده كرد 
ودليل ديگر به نا كارآئي دولت قبلي مربوط مي شد، كه به خاطـر عـدم     
هماهنگي  و عدم تمركز بين اعضاي دولت، اشتباهات خـطـرنـاكـي را       
مرتكب شده بود كه آثاري منفي براعتبارش داشت وبه اعتـمـاد مـردم      
نسبت به ظرفيتش دربريدن كامل از رژيم ديكتاتوري گذشـه، آسـيـب      
رساند. جنبش ما همچنين به اين نتيجه رسيد كه ازاين پس همكاريـش   
درخارج ازدولت بيشتر موثرخواهد بود ، و مي تواند با نيروي بيشتري  به 
تقويت تشكيالت خود وفعاليت ها يش در تماس با توده ها بـپـردازد و     
بهتر بتواند برنامه سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود براي دوران آيـنـده   
(به مردم) بشناساند و خود را براي انتخابات آينده آمـاده سـازد. دولـت         

ژوئيه) را براي انتخابات شوراي قـانـون        24(   1390مرداد ماه  2جديد  
اساسي ( مجلس مؤسسان ) كه وظيفه اصليش تهيه و تصـويـب يـك        
قانون اساسي جديد است كه پا سخگوي  انتظارات خلق باشد، تعـيـيـن    
كرده است . جنبش ما مصمم است كه با  همكاري تمام نـيـرو هـاي          
دموكراتيك و پيشرو به اين امر ياري رساند تا تالش ها بـراي بـريـدن      
كامل از نظام استبدادي گذشته با تخريب كامل سيستم استبدادي و بـه  
ويژه سازمان امنيت دولتي و پليس سياسي، يعني نماد هاي شكنجـه و    
سركوب در رژيم سرنگون شده، و با بنيان گذاريِ نـهـادهـاي واقـعـأ          
دموكراتيك ونزديك به مردم، به سرانجام رسد .محور ديگري كه بـراي   
فعاليت دولت جهت موفقيت در دوره گذار داراي اهميت و به همان اندازه 

ا قتـصـادي    -داراي فوريت فوق العاده است، حل معضل هاي اجتماعي 
حادي ست كه به ساكنان مناطق محروم غرب و جنوب كشور تحمـيـل   
شده است. براي چنين امري اجراي يك برنامه بلند پروازانه و هدفمـنـد    

ژانـويـه      14اقتصادي،  و نيز ارتقاء اجتماعي منطقه يي كه مهد انقالب 
بوده است، مورد نياز است. مرحله بعدي عبارت خواهد بود از نـبـردي        
شديد  ميان  نيروهاي انقالبي و ترقي خواه و نيرو هاي ضد انـقـالب و     
مرتجع. ما به بلوغ سياسي خلق و قاطعيت شان در مبارزه تا به آخر براي  
به پيروزي رساندن انقالب دموكراتيك شان و آماده كردن زمينه بـراي    

 اقتصادي ترقي خواهانه اطمينان داريم.  -دگرگوني عميق اجتماعي
 

 داريد؟“ نامه مردم“آيا پيامي براي خوانندگان 
 
من از اين موقعيت استفاده مي كنم وگرم  عبدالعزيز مساعودي: -

، به رهبـري و بـه       ”نامه مردم“ترين سالم هاي خود را به خوانندگان 
اعضاي حزب افتخارآميزبرادر، حزب توده ايران، كه با شهامت و به بهاي 
هزينه هاي سنگين وازخود گذ شتگي سالـيـان دراز بـا رژيـم هـاي              
ديكتاتورو تئوكرات مبارزه مي كند، تقديم مي دارم . ما ايمان داريم كـه   
ملت بزرگ شما در آينده يي نزديك موفق خواهد شد آزادي اش را بـه    
دست آورد و با كمك حزب شما راه ساختن  جامعه يي مرفه بـر پـايـه      

 ارزش هاي دموكراتيك و عدالت اجتماعي  به پيش ببرد.

 ادامه در راه ساختمان يك تونس ...



سياست اشغال اراضي ساحل باختري رود اردن و بيت المـقـدس   
شرقي وساير نقاط بدون توقف  ادامه دارد. رفـقـاي سـخـنـران         
فلسطيني با اشاره به نقشه ها و ارائه اطالعات مـوثـق، ضـمـن       
تحليل سياست ادامه ساخت شهرك هاي يهودي نشين در قلـب  
سرزمين هاي فلسطيني كه عمالٌ با هدف تكه تكه كـردن ايـن     
سر زمين ها و پراكندن ساكنان عرب آن ها به صورت جـزيـره     
هاي جدا از هم ، تصريح كردند كه ادامه اين سياست ايجاد يك 
دولت فلسطيني را در عمل با دشواري ها ي زيادي مواجه مـي    
سازد.   نمايندگان همه  حزب هاي شركت كـنـنـده در ايـن            
گردهمايي ، از جمله حزب توده ايران،  به بررسي در باره زواياي 
مختلف سياست تجاوز كارانه دولت اسرائيل پرداخته  و آن را       
محكوم كردند. آنان از تشكيل يك دولت مستقل فلسطينـي بـا      
پايتختي بيت المقدس شرقي  وبر مبناي مصوبات سازمان ملل و 

حمايت خـود را      1967در محدوده  مرزهاي قبل از جنگ ژوئن 
 اعالم كردند. 

جلسه گردهمايي حزب هاي كمونيست و چپ تا حدود زيـادي  
زير تاثير جنبش هاي آزادي خواهانه يي بود كه در شمال آفريقـا  
وخاور ميانه در جريان است.  نمايندگان حزب هاي كمونـيـسـت     
تونس، مصر، اردن، سودان وحزب توده ايران، هر يك،  تحلـيـل   
خود از روند مبارزه  توده  مردم  كشـورهـاي خـود  در راه                
دمكراسي و پيشرفت اجتماعي به حاضران جلسه ارائه دادند كـه  
به شدت بر گردهمايي گذاشت. جلسه فوق العاده اي نيـز بـراي      
سخن راني و ارائه اطالعات از سوي نـمـايـنـده هـاي حـزب           
كمونيست مصر و تونس در نظر گرفته شده بود.  رفيق عبدالعزيز  

تونس، در سخنراني بسيار  ”آلتجديد“مساعودي، نماينده جنبش 
جامع خود سياست اقتصادي نو ليبرالي را كه براي مردم تـونـس   
فاجعه بار بوده است مورد حمله قرار داد، و چگونگي روند  ايجـاد  
فاصله  طبقاتي و بيكاري گسترده را بين جوانـان و مـردم در          
نتيجه ادامه اين سياست، تشريح كرد. رفيق مسـاعـودي ابـراز         
عقيده  كرد كه پشتيباني ظاهري كشور هاي كاپيتاليـسـتـي از      
جنبش مردمي بر ضد ديكتاتوري را پشتيباني يي صادقانه نـمـي   
داند. او مطرح كرد كه اين پشتيباني به منظور نـفـوذ در ايـن           
حركت ها و به دست گرفتن مهار آن ها صورت مي گيرد. رفيـق   
تونسي همچنين نقش طبقه كارگر تونس و اتـحـاديـه هـاي           
كارگري را در پيشبرد اين مبارزات و سقوط ديكتاتـوري بسـيـار      
موثر و كارآ ارزيابي كرد و اعالم كرد كه، بعـيـد نـيـسـت كـه           

در يك دولت ائتالفي ملي شركت كند، و همچنـيـن   “   التجديد“
به منظور  پي گيري و تعميق حركت هاي توده اي همچنان بـه  
صورت يك حزب اپوزيسيونِ دولت عمل كند. رفـيـق صـالح         
عدلي، عضو رهبري حزب كمونيست مصر،  نيز در اين جـلـسـه    
ويژه سخنراني كرد.  او مرحله انقالب در مصر را مرحلـه مـلـي       
ودمكراتيك ارزيابي كرد،  و در ادامه سخنراني خود،  سـيـاسـت    
هاي اقتصادي نوليبرالي رژيم مبارك را به شدت مورد انتقاد قرار 
داد.  او اعالم كرد كه،  فاصله طبقاتي در مصر بسيار فاجعه بـار     
است و بخش عظيمي از جمعيت كشور با در آمد يـك دالر در      
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 7الـي       6به ابتكار و پشتيباني آكل، حزب كمونيست هاي قبرس، در روز هاي   
فوريه) گردهمايي احزاب كمونيست وچپ منطقه خـاورمـيـانـه،         26و 25اسفندماه ( 

جنوب مديترانه، و شمال آفريقا، در نيكوزيا پايتخت كشور قبرس، بر گزار شد . هدف  
اصلي از اين گردهمايي،  پشتيباني از مبارزه  مردم فلسطين، و در كنار آن، بحث و   
تبادل نظر در رابطه با تحوالت هفته هاي اخير در كشورهاي منطقه و به خصـوص  
مصر و تونس بود. آكل قدرتمندترين حزب قبرس است كه در انتخابات پارلماني در    
دوره قبل و در انتخابات رياست جمهوري توا نست حزب هاي  راست را شـكـسـت    

كه شـخـصـيـتـي       -دبير كل حزب  -دهد، و بنابراين، رفيق ديمتري كريستوفياس 
محبوب در بين مردم اين كشور است، با راي قابل توجه مردم، به رياست جمهـوري  
كشور انتخاب شد.  قابل توجه است كه اين اولين بار نبود  كه گردهمايـي احـزاب      
كمونيست وچپ منطقه خاورميانه و حوضه مديترانه ، به منظور پشتيباني از مـبـارزه    

 مردم فلسطين، به ميز باني آكل در اين كشور  بر گزار مي شد.
اسفند ماه، با سخنراني ياناكيس كولوكاسيـديـس، عضـو       6اين كنفرانس در روز 

در غياب رفيق آندروس گيپريانو  كه بـه     -هيئت اجرائيه و دفتر سياسي حزب آكل 
در مقام صدر كنفرانس قرار داشت ، آغـاز    –دليل بيماري در بيمارستان بستري بود 

گرديد. رفيق كولوكاسيديس در سخنراني بسيار جامع خود ريشه هـاي مشـكـالت       
سياسي خاورميانه و از جمله مسئله فلسطين را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.  رفيق  
يورگو  لوكايديس، دبير روابط بين المللي آكل، سخنران بعدي اجالس بود.  رفـيـق    
لوكايديس در سخنراني خود پشتيباني عميق آكل قبرس را از مبارزات قهـرمـانـانـه     
مردم فلسطين اعالم كرد، و ادامه سياست هاي تجاوز كارانه دولت اسـرائـيـل در        
چارچوب تصرف هر چه بيشتر سر زمين هاي مردم فلسطين وايجاد شهـرك هـاي     
يهودي نشين در مناطق اشغالي را به شدت تقبيح كرد و خواهان تو قف اين سياست 
ها گرديد. او همچنين از تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني براسـاس مصـوبـات       
سازمان ملل حمايت كرد. در ادامه اين سخنراني مبارزات مردم شمال آفريقا و خـاور   
ميانه مورد توجه اين عضو برجسته آكل قرار گرفت.  در تحليل ارائه شده از سـوي     
رفيق لوكايديس، سياست هاي اقتصادي نوليبرالي وامپرياليستي وفاصله طـبـقـاتـي     
عميق، رشد فقر وپائين بودن سطح زندگي بخش عظيمي از جمعيت كشـور هـاي       
مورد نظر را  زمينه عيني اين جنبش هاي اجتماعي دانست. نماينده رهبري آكل در    
ادامه سخنراني خود سياست هاي اتحاديه اروپا را در رابطه با كشورهاي شمال آفريقا 
و حوضه درياي مديترانه مورد بررسي و انتقاد قرار داد و خواهان  برقراري  روابـط       

 برابر حقوق بين همه كشور ها در اين منطقه شد. 
در اين گردهمايي،  پنج حزب وسازمان سياسي از فلسطين شركت داشتنند.  رفيق  
حنا اميره ، عضو هيئت سياسي حزب مردم فلسطين و از اعضاي هيئـت اجـرائـيـه       
سازمان آزادي بخش فلسطين، و سفير فلسطين در قبرس، در كنار هيئت رئـيـسـه      
كنفرانس جاي داده شده بودند. سخنران هاي بعدي نماينده هاي حزب ها وسازمان  
هاي مردم فلسطين بودند.  تمامي سخنران ها اعتراض خود را بـه ادامـه اشـغـال          
سرزمين هاي فلسطيني و ايجاد شهرك هاي يهودي نشين اعالم كردند.  نمايـنـده    
حزب مردم فلسطين و ساير نماينده هاي  ديگر حزب ها و نـيـروهـاي سـيـاسـي         
فلسطيني، با فراهم كردن نقشه واساليد وفيلم، ونمايش آن ها به شركت كننـدگـان    
گردهمايي، توضيح دادند كه چگونه سياست هاي اشغال گرانه  اسرائيل، از جـملـه      

14 March 2011  

گردهمايي بين المللي در همبستگي با 
 مبارزه مردم فلسطين 

با حضور حزب هاي كمونيست و چپ خاورميانه، جنوب مديترانه، 
 قبرس  -و شمال آفريقا در نيكوزيا 

     11ادامه در صفحه 

 كمك مالي رسيده
يورو  50به ياد رفقاي شهيد حزب توده ايران    از برلين            


