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 6ادامه در صفحه 

خطر ماجراجويي نظامي و عواقب وخيم آن 
 براي منطقه و جنبش مردمي

رژيم حاكم بر ايران، با قابـلـيـت    ” 
هسته اي، كه ثابـت كـرده اسـت        
نسبت به خواست جامعه جهاني بـه  
كلي بي اعتنا است، تهديدي واقعـي  
به شمار مي آيد... با وجودي كه مـا       
مي خواهيم كه اين مـوضـوع را از       
طريق راه حل هاي مبتني بر گفت و   
گو حل كنيم ... دولت بريتانيا هـيـچ        

 “گزينه اي را كنار نخواهد گذاشت..
 نيك كلگ، معاون نخست وزير انگلستان

 
اخبار و تحليل هاي منتشر شده در رسانـه  
هاي جهان در هفته هاي اخير نشانگر تشديد 
بحران و تنش سياسي ميان دولت آمريكا و   
كشورهاي اروپايي با جمهوري اسالمي ايران 

در شهر  “ 20گروه ” است. اجالس كشورهاي  
فرانسه و همچنين نشـسـت اخـيـر          “ كان” 

در رابـطـه بـا         “ جامعه عـرب  ” كشورهاي 
تحوالت سياسي در سوريه هر دو به صحنـه  
بحث هاي مهم در رابطه با آينده ميهن مان 
تبديل شدند.  به موازات بحث هاي ايـن دو    
نشست  اظهارات تحريك آميز سران دولـت  
اسرائيل در رابطه با ضرورت اقدام نظامي بـر  
ضد ايران و خطر حمله نظامي به تاسيسـات  
اتمي كشورمان در صدر اخبار رسانـه هـاي     

 بين المللي قرار گرفت.  
گرچه در سال هاي اخير معدود هفتـه اي    

بوده است كه در آن شواهدي از درگيري هـاي    
لفظي و تهديد هاي متداول بين اياالت متحده و 
متحد استراتژيك آن اسرائيل از يكسو و سـران    
رژيم واليت فقيه از سوي ديگر وجود نـداشـتـه    
است، اما نيروهاي سياسي ميهن دوست و ترقـي  
خواه كشور نمي توانند در قبال تهديدهاي جدي 
و گسترش يابنده دوره اخير كه در شرايط جديـد  
منطقه اي و جهاني كنوني صورت مي گيرند، بي 

 تفاوت باشند. 
علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه جمهوري  

اسالمي، با قبول تلويحي اين تهديدات هـفـتـه      
گذشته از اين سخن گفت كه جمهوري اسالمي 

آماده كرده است. “  بدترين وضعيت” خود را براي 
فيروز آبادي، رييس ستاد كل نيروهاي مسـلـح     
رژيم نيز در سخناني در اين زمينه از جمله گفت: 

ما به عنوان دستگاه هاي نظامي تهديد را هـر    ” 
چند با احتمال كم و دور باشد، تهديد قطعي مـي  

محافل صلح طلب جهان در روزهـاي  “.   دانيم...   
اخير نسبت به تحوالت شديداٌ اظهار نـگـرانـي      

نوامبر)  5آبان ماه (  14كرده اند.  دولت چين روز 
در موضع گيري  پيرامون تحوالت شتاب گيرنده 
منطقه مخالفت خود را با هرگونه عمليات نظامي 

 بر ضد ايران اعالم كرد. 
حزب توده ايران در سال هاي اخير به دفعـات  
اعالم كرده است كه با هرگونه مداخله خارجي و 
ماجراجويي نظامي كشورهاي امپرياليـسـتـي و      

 2ادامه در صفحه  

 تالش ولي فقيه رژيم براي استقرار كامل 
 “خليفه گري اسالمي”

سيستمِ درماني، بيمارِ در 
 حالِ احتضار

هايِ اكتبر، و سيماي  تجربه
 9امروزِ جهان             در صفحه 

  3ادامه در صفحه  

مواضع رسمي شوراي نگهبان در خصوص لزوم ايجـاد  
تغييراتي، در ساختار سياسي نظام نشانگر اين واقـعـيـت    
است كه بحث ضرورت تغيير در ساز و كارهاي سياسـي  

 حاكميت در عالي ترين سطوح جريان دارد.
پس از حمايت مستقيم علي الريجاني رييس مجلـس  
شوراي اسالمي از طرح حذف نهاد رياست جمهوري كـه  
ولي فقيه اعالم داشته بود، عباسعلي كدخدايي سخنگوي 
شوراي نگهبان نيز در اظهار نظر رسمي پيرامون تغيـيـر   
نظام سياسي با تاكيد يادآوري كـرد، حـذف ريـاسـت           
جمهوري مغايرتي با ماهيت جمهوري اسالمي و قـانـون   

تغيير نظام ريـاسـتـي بـه       ” اساسي آن ندارد. وي گفت:   
پارلماني هيچگونه خللي به جمهوريت نظام وارد نـمـي     

 “كند.

مواضع ولي فقيه و حمايت نهادهـايـي چـون      
شوراي نگهبان و ريـاسـت مـجـلـس از آن              
درخصوص تغييرات در نظام سياسي درعين حـال  
نشانگر آن است كه با توجه به تحوالت پرشتـاب  
كشور و منطقه، آينده و سرنوشت رژيـم واليـت     
فقيه به كانون اصلي بحث ميان جناح هاي رژيم 
تبديل شده است. علي خامنه اي لزوم تغييرات در  
ساختار سياسي نظام را در حالي چندي قبل بيـان  
داشت كه پيش از اين در محافل نزديك به بيـت  
رهبري و سپاه تبليغات حساب شـده اي بـراي       
احياي مجدد مقام نخست وزيري صورت گرفتـه  

هـا     از آغاز اجراي طرح هدفمـنـدي يـارانـه          
هـاي زنـدگـي         يي از عـرصـه   تاكنون، كمتر عرصه

هـاي     ها و اليـه  هاي ميليوني به خصوص طبقه توده
توان سراغ گرفت كه اين  محروم و آسيب پذير را مي

ها اثرهاي مخربي برجاي نگذاشته باشـد.   طرح بر آن
با اينكه مدت چندان زيادي از اجراي اين طرح ضـد  

گذرد، اما اين اثرهاي مـخـرب چـنـان        مردمي نمي
فاجعه بار بوده اند كه گاهي حتي حاميان اين طرح را 

هاي متعددي روبـه رو كـرده اسـت.             نيز با سوال
هاي گوناگون  وضعيت غير قابل تحملي كه در عرصه

آثار آن هر روز نسبت به روز پيش بيشـتـر آشـكـار       
شود، عالوه بر وارد آوردن فشارهاي مالي كـمـر    مي

شكن، باعث تلفات جاني به صورت مستقيم و غـيـر   
هـاي     مستقيم نيز گرديده است. يكي از اين عرصـه  

مهم و حياتي، به سيستم درماني مـيـهـن مـربـوط        
شود كه هم اكنون با بحران جدي و عميقي روبه  مي

هاي محروم تـمـام    رو گرديده است كه به ضرر توده
شود. اعتراف مرضيه وحيد دسـتـجـردي، وزيـر         مي

بهداشت، در اين باره قابل توجه است. بـه گـزارش      
مهرماه، وي با اعتراف به ايـن   22خبرگزاري فارس، 
هـا بـر      بار ناشي از هدفمندي يارانه” موضوع گفت:  
اين گزارش به  “ كند.  ها سنگيني مي دوش بيمارستان

هـاي     نقل از وي همچنين به فرسودگي بيمارستـان 
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بود. حدود يك ماه پيش حميد رضا كاتوزيان نماينده رژيم در مجلس 
شوراي اسالمي طي مصاحبه با رسانه هاي همگاني با تاكيد خـاطـر   

اخيرا نظريه اي بين صاحب نظران سياسي مطرح ” نشان ساخته بود:  
شده است مبني براينكه كشور ما با توجه به اينكه از نعمت واليـت    
فقيه و رهبر معظم انقالب برخوردار است، نيازي به وجـود ريـيـس      
جمهور در كشور نيست ... كشور مي تواند به عنوان عالي ترين مقـام  
“ اجرايي نخست وزير داشته باشد كه توسط مجلس انتخـاب شـود.     

شوراي نگهبان نيز در واكنش برنامه ريزي شده اي به اين اظهـارات  
اعالم داشت احياي نخست وزيري و حذف رياست جمهوري مستلزم 

 اصالح قانون اساسي است. 
سخنان صريح خامنه اي هنگام سفر به كرمانشاه و تاكيد او بـر      
ايجاد تغييرات در ساز و كار فعلي نظام در واقع تاييد نظريـه حـذف     

“ انتخابـات ” رياست جمهوري و خالص شدن رژيم از روند برگزاري 
رياست جمهوري است كه در ده سال گذشته با حضور گسترده مردم 
به رفراندوم مداومي بر ضد رژيم و حاكميت ولي فقيه تبديـل شـده     
است. حذف نهاد رياست جمهوري در عين حال به معناي انـحـصـار     

سياسي در دست ولي فقيه و برگمـارده  -بيش از پيش قدرت اجرايي 
 گان و نزديكان اوست  

از هنگام خيزش توده ها عليه كودتاي انتخاباتي با تغييرات ناشـي  
از مبارزه جنبش مردمي بر ضد استبداد واليي يا به عبـارت ديـگـر      
حضور مردم و تقويت عامل مردم و نيروهاي سياسي مخـتـلـف در      
صحنه سياسي، واپس گرايان بويژه سازمان دهـنـدگـان كـودتـاي        
انتخاباتي در فكر چاره جويي و ترميم روبناي سياسي در راسـتـاي       
تضعيف و حذف عامل مردم بوده اند. دقيقا يك سال پيش از ايـن       
براي نخستين بار فاطمه رجبي در گفت و گو با ماهنامه همشهري با 
صراحت از لزوم تغييرات در ساختار سياسي و جايگزيني حـكـومـت      
اسالمي به جاي جمهوري اسالمي سخن به ميان آورده بـود. بـي        
جهت نيست، خامنه اي هنگام بيان طرح تغيير ساز و كار فعلي نظـام  
سياسي و حذف رياست جمهوري به تبيين جايگاه واليت فقـيـه در     
نظام سياسي كشور پرداخت و كوشيد تصويري غير واقعي از نـقـش   

 اين نهاد و شخص خود در اذهان عمومي ترسيم كند. 
اعالم امكان ايجاد تغييرات در نظام سياسي و احياي مقام نخست 
وزيري را بايد حركتي هدفمند از سوي ارتجاع حاكم براي تحـكـيـم    
موقعيت خود ارزيابي كرد و از اين رو به هيچ وجه اقـدامـي دور از       
انتظار يا مانوري غافلگير كننده نبوده و نيست. دو سـال پـس از            
كودتاي انتخاباتي و پيدايش و استمرار جنبش مردمي عليه استـبـداد   
حاكم و با تقويت عامل نيروي توده ها در صحنه سياسي و معادالت 
ميهن ما و نيز با توجه به تحوالت فوق العاده مهم در مـنـطـقـه و       
جهان، سران رژيم واليت فقيه در پي ترميم و بازسازي امكانـات و    
جايگاه خود بوده و هست. طرح پيشنهادي خامنه اي ناظر بر چنـيـن    
سياستي قلمداد مي شود. ارتجاع حاكم مي كوشد با حذف ريـاسـت      
جمهوري چالش هاي فرا روي خود را حل نمايد. از آنجا كه بـراثـر      
حضور عامل مردم در معادالت سياسي وضعيت كشور به هيچ وجـه    

باز نخواهد گشت و اين واقعيت را خامنه اي و    88به پيش از خرداد 
ديگر واپس گرايان مردم ستيز به خوبي دريافته اند، حـذف نـهـاد        
رياست جمهوري طرح و با جديت تعقيب مي شود. ناگفته پيداست با  
حذف رياست جمهوري ضمن آنكه رژيم گريبان خـود را از يـك         
انتخابات همواره چالش برانگيز نجات مي دهد، نقش و موقعيت ولي 

 فقيه بيش از پيش تحكيم مي يابد. 
در نظام سياسي جايگزين مورد نظر تاريك انديشان براي انتخابات 
مجلس، شوراي نگهبان فهرستي از نامزدهاي نمايندگي مورد تايـيـد   

ارايه مي كند و در انتخاباتي نمايشي تعدادي از   “  مردم”ارتجاع را به 
اين تاييدشدگان به مجلس راه مي يابند و براساس نظام سـيـاسـي      

رييس قوه مجريه را برمي گزيند و به هيـات وزيـران راي       “  جديد” 
 اعتماد مي دهند. 

اين در حاليست كه با مصوبه اخير كه در تاريخ نظام پارلماني بـي  
سابقه است، كليه نمايندگان در دوران نمايندگي كامال تحت نظـارت  
و كنترل قرار داشته و در حقيقت مطيع شوراي نگهبان و ولي فقـيـه   

 هستند.

شوراي نگهبـان  
نيز مطابق قانـون  
تركيب دستچـيـن   
شده اي از گروهي 
تاريـك انـديـش      
است كه شش نفر 
آنها مسـتـقـيـمـا      
توسط ولي فقيه و 
شش نفر ديـگـر     
توسط رييس قـوه  
قضاييه منـصـوب   
ولي فقيه برگزيـده  

 مي شوند. 
به اين ترتـيـب   

در نظام سياسي مورد نظر خامنه اي و اعوان و انصارش تمام قدرت به ولي فـقـيـه      
منتهي مي شود. اين به معناي يك ديكتاتوري فردي لگام گسيخته، و بازگشت بـه     

است كه يك نفر بر تمامي نهادها ارگان هاي نظام كـنـتـرل    “   خليفه گري” دوران 
بالمنازع دارد. فراموش نكنيم مصوبه اخير مجلس براي نظارت و اخراج نماينـدگـان    
مجلس در درجه اول با پيشنهاد مشخص خامنه اي صورت گرفت. به اين ترتيب مـا   
با نظامي سرو كار خواهيم داشت كه تمامي نهادهاي آن توسط يك شخـص ولـي     
فقيه گزينش و تاييد مي شوند. رييس قوه قضاييه، رييس و اعضاي مجمع تشخيص  
مصلحت، فرماندهان نظامي و انتظامي، رياست صدا و سيما همگي مستقيما توسـط  
ولي فقيه برگزيده مي شوند. با حذف رياست جمهوري، نخست وزير و هيات وزيران  
هم اگر نه مستقيم بصورت غير مستقيم و توسط مجلس فرمايشي كـه از صـافـي        
شوراي نگهبان گذشته انتخاب مي شود. آيا مي توان چنين نظام سياسي را جمهوري 
خواند؟! درعين حال بايد تاكيد كرد چنين نظامي عالوه براينكه حق حـاكـمـيـت و        
اعمال اراده مردم در تعيين سرنوشت خويش را نقض مي كند، با تضعيف نقش توده 
ها در شكل گيري قوه مجريه يكپارچگي، تماميت ارضي، استقالل و حق حاكميـت  
ملي ايران را نيز در معرض مداخله، تهاجم و آسيب پذيري جدي از سوي امپرياليسم 

 قرار مي دهد. 
عالوه بر اين، اقدام و مانورهاي ارتجاع حاكم بويژه ولي فقيه به داليل متعدد نـه  
تنها در مسير گشايش فضا براي جنبش مردمي نيست. بلكه مانوري حسـاب شـده      
براي حذف عامل مردم از صحنه سياسي با هدف حفظ نظام است. حذف جـنـبـش      
مردمي و حضور توده ها، از صحنه سياسي خواست مشترك ارتجاع و امپرياليسم در   
اوضاع كنوني ميهن ماست. بنابر اين سياست تغيير ساز و كار نظام سياسي كـه از       
سوي ولي فقيه و اعوان و انصارش طرح و تبليغ مي شود. به هيچ وجه نمي تـوانـد      
حامل بار مثبت و در جهت مردم ساالري تلقي شود. عمده كردن خطر خارجي و بـر   
آن اساس دفاع مستقيم و غير مستقيم از سياست هاي ارتجاع و اميد بستن بـه آن    
براي مقابله با مداخله امپرياليستي به همان اندازه زيان بار و فاجعه آفرين است كه با 

امپرياليسم چشم اميد داشـتـن!   “  همكاري و حمايت” عمده ساختن قدرت ارتجاع به 
ارتجاع حاكم خصم آشتي ناپذير مردم و هر نوع تحول مردمي در كشور ماست كافي 

نظري انداخت تـا پـوچ      1390آبان  9است به يادداشت روز كيهان ارگان ولي فقيه 
بودن هر گونه پندار واهي درخصوص محتوي مثبت مانورهاي واپس گرايان روشـن  
و اثبات شود. كيهان شريعتمداري با ارايه اتهامات سخيف بـه هـمـه نـيـروهـا و              

آيا از هـمـيـن        ” روشنفكران مترقي و آزاديخواه  دراين مطلب از جمله مي نويسد:  
طوايف داعيه دار روشنفكري كه طي چند دهه گذشته به پاريس و لندن و ... رفـتـه      
اند تا مثال مبارزه كنند ... كساني پيدا مي شوند كه غير از كوبيدن در سرويس هـاي     
اطالعاتي فرانسه و انگليس و يا وزارت خارجه آنها، سري هم به خيابان و مـردم ...      
بزنند خانم هيالري ... چهارشنبه گذشته از پنجره تلويزيون بي بـي سـي هـم از             

 ...“ جانبداري دولت متبوعش نسبت به اپوزيسيون جمهوري اسالمي سخن گفت 
به اين ترتيب كيهان به عنوان بلندگوي ولي فقيه با صراحت ضمن ايراد اتهام بـه  

كساني كه مـانـورهـاي    “  خوش بيني” همه حزب ها و نيروهاي سياسي، جايي براي 
 ارتجاع را در مسير مثبت ارزيابي مي كنند باقي نمي گذارد. 

حزب توده ايران معتقد است كه تنها با ايجاد تغييرات كيفي در شيوه حـكـومـت      
مداري كنوني و از جمله طرد رژيم ولي فقيه است كه مي توان به ايجاد سـاخـتـار      
حكومتي كه در آن حقوق و آراء توده ها حفظ گردد.  حركت خامنه اي و نيـروهـاي    

نشانه بارزي از ادامه بحران “  خليفه گري اسالمي” وابسته به او براي ايجاد حكومت 
شديد حاكميت كنوني و عدم توان و قابليت رژيم استبدادي كنوني بـراي تـحـمـل       

اقتـصـادي در     -در تصميم گيري هاي كالن سياسي“  دوگانگي” هرگونه مخالفت و 
 كشور است. 

 ادامه تالش ولي فقيه رژيم ...
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هـاي     هاي حـامـل   موجود، كمبود كادر بيمارستاني، افزايش هزينه
ها از ايـن     ها و كسري بودجه بيمارستان انرژي ناشي از طرح يارانه
هاي موجود براي سيستم درمـانـي ذكـر         بابت را، از جمله چالش

ها در عرصه سيستم درمـانـي    ها و معضل كند. اينكه اين چالش  مي
 20ميهن چه پيامدهايي در بر داشته است را، جـوان آنـاليـن،            

شهريورماه، تا حدودي روشن كرده است. بـنـابـر ايـن گـزارش،           
هاي خصوصي به صورت كامال خودسر، از پذيرش بيمـه   بيمارستان

اند. نتيجه اين تصميم افزايش نرخ تعرفـه    تكميلي درمان سرباز زده
بوده است. اين گزارش براي نمونه به نرخ عـمـل       خدمات درماني 

بوده است و هم اكنون با  سزارين كه قبال يك و نيم ميليون تومان 
اين افزايش به دو ميليون و دويست هزار تومان رسيده است، اشاره 

شهريورماه، در گـزارشـي بـا           5كرده است. روزنامه وطن امروز،  
، از قول رئيس “ هاي سالمت بر دوش مردم سنگيني هزينه” عنوان:  

هاي درمانـي هـنـوز       بيمه” كل سازمان نظام پزشكي آورده است:  
 89ها و مراكز درماني را تا پايان سال  ها، مطب مطالبات بيمارستان

 90مـاه از سـال            6اند و اين در حالي است كه    پرداخت نكرده
ماه، در گزارشي مـرتـبـط بـا        مرداد 14خبرگزاري مهر،  “ گذرد.  مي

هاي كشور نوشت كه، قدمت سـاخـت بـرخـي        وضعيت بيمارستان
سال است و بر همين اسـاس     80تا  50هاي كشور بين  بيمارستان

ها در دستور كار وزارت بـهـداشـت     موضوع مقاوم سازي بيمارستان
هـيـچ      90شود دولت در اليحه بـودجـه      قرار گرفته اما گفته مي

اعتباري به اين امر اختصاص نداده است. الزم به تذكر است كه از  
نژاد به رياست جمهوري از سوي سيد عـلـي      آغاز انتصاب احمدي

اي، تاكنون ايران موفق گرديده از بابت فـروش نـفـت بـه          خامنه
ها هـيـچ    هاي باال، به درآمدهاي نجومي برسد اما اين درآمد قيمت

گونه تاثيري در بهبود زندگي مردم تاكنون نداشته است. در هميـن   
ماه، به نقل از سخنگوي كميسيون بهداشت در    آبان 8ارتباط، ايلنا، 

رقمي افزون بر سـه     90مجلس، نوشت كه، در اليحه بودجه سال 
ميليارد دالر براي كمك به بخش بيـمـارهـاي سـخـت درمـان           

توجهي بـه     اختصاص پيدا كرد كه تاكنون پرداخت نشده است. بي 
سيستم درماني در سطح كشور و شانه خالي كردن دولـت از بـه       
ها  عهده گرفتن تامين سالمت مردم، هم باعث افزايش مرگ و مير

به خصوص پس از  -هاي كمر شكن آن گرديده و هم اينكه هزينه
قشرهاي محروم جامعه را بـه سـوي      -ها اجراي طرح حذف يارانه

دهد. دكتر محـمـد ضـابـطـي          ورطه فقر و نيستي بيشتر سوق مي
مهرماه، در  25طرقي، عضو كميسيون بهداشت، در گفتگو با فرآرو، 

شود تا  باال رفتن هزينه درماني باعث مي” اين ارتباط اظهار داشت:  
زماني كه بيماري به اوج خود نرسيده باشد مردم به پزشك مراجعه 

هاي صعب العـالج، العـالج و        نكنند. همين باعث ايجاد بيماري 
مـردادمـاه، در      13فرآرو،  “ شود.  مشكالت ديگري براي جامعه مي

هاي سـخـت در ايـران         گزارشي، به افزايش نگران كننده بيماري
ها شدت  يابند و نگراني ها افزايش مي بيماري” نويسد:   پرداخته و مي

اي    كنند و عـده    كنند. برخي امواج و تشعشات را متهم مي  پيدا مي
دانند. تعدادي بر اين باورند   تغيير سبك زندگي ايرانيان را مقصر مي

ها، دست به گريبانند.  كه امروزه تمام دنيا با معضل افزايش بيماري
ها، حقيقت اين است كه انـواع     ها و نبايد ها و بايد گذشته از هشدار

ها كاهش يـافـتـه     ها در كشور رشد كرده و سن ابتال به آن بيماري
هـاي سـرطـان،         در ادامه اين گزارش به گسترش بيماري “ است. 

هاي قلبي، اعصاب، سـوء تـغـذيـه، ديـابـت و                سكته و بيماري
هـا،   هاي آميزشي اشاره شده است. نگاهي به همين بيماري  بيماري

كشاند، نبود يك سيستم  كه هر روز تعداد زيادي را به كام مرگ مي
هاي نام بـرده     كند. تمام بيماري  درماني كارآ را در ميهن اثبات مي

نهايت هم قابل درمان صد در صد نباشند، امـا      شده در باال اگر در 
در صورت وجود يك سيستم درماني بهينه، ميزان آمار باالي مرگ 

تواند به نحو قابل محسوسي كاهش پـيـدا    ها مي و مير ناشي از آن
تـوانـد      ارتباط نمـي  هاي درماني بي كند. اين فاجعه با تامين هزينه 

نباشد. با توجه به درآمدهاي پايين اكثريت مـردم، تـامـيـن ايـن           

ها براي مردم عـادي   هزينه ادامه سيستم درماني...
تـريـن      اگر در خوشبينـانـه  

حالت غير ممكن نـبـاشـد،    
توان گفت بسيارمشكـل   مي

 9است. به گزارش اعتماد،    
مردادماه، شهـاب الـديـن      
صدر، رئيس سازمان نظـام  
پزشكي، در جريان همايش 
عدالت در سـالمـت، بـه        

هاي درمـانـي    تشريح هزينه
پرداخت و در اين ارتـبـاط     

عدالت در سـالمـت   ” گفت:  
در ايران هنوز محقق نشده و در حالي كه طي شش سال گذشته، دولت موظف بـوده  

هاي درمان را بـه     با تخصيص اعتبارات بيشتر به بخش سالمت سهم مردم از هزينه
 24درصد است و دولت فقط  60درصد كاهش دهد اما هنوز اين سهم نزديك به  30

خردادماه، نيـز   12هفته نامه يالثارات،  “هاي سالمت را تقبل كرده است. درصد هزينه
در همين زمينه و با ذكر آماري مشابه با همين، با اين توضيح كه در شرايط كنوني از 

هزار ميليارد تومان كه  14هزار ميليارد تومان گردش مالي ساليانه نظام سالمت،  24
شـود،   هاي درماني كشور است، از سوي مردم پرداخت مي درصد كل هزينه 60حدود 
هاي زيادي هستند كه با يك بار پرداخت هزينه بستري و جراحي،  خانواده”نويسد:  مي

درصد مـردم     5/5تا  5دهد  ها نشان مي كنند. چنانچه آمار  به زير خط فقر سقوط مي
 “ گيرند. كشور در اين وضعيت قرار مي

هـا     البته اين تمام قضيه نيست و كساني كه سروكارشان با پزشكان و بيمارستـان 
هاي رسمي، مبلغ چشمگيري پول به طـور     افتد مجبورند عالوه بر پرداخت هزينه مي

غير رسمي نيز پرداخت كنند. پديده پول زير ميزي هم اكنون دامن تمامي قشرهـاي   
جامعه را كه با مراكز درماني سر و كار دارند گرفته، و دولت در واكنش به پيامدهـاي  

كند. به گـزارش وطـن         هاي فزاينده، به هشدارهاي توخالي بسنده مي اين نارضايتي
پزشكان زير ميزي بگير در بخش دولتـي از    ” تيرماه، وزير بهداشت گفت:   22امروز، 

وي در ادامه، حل اين معضل را بسته به پرداخت بمـوقـع   “  شوند. محل كار اخراج مي
تـيـرمـاه،       18هاي پزشكي دانست. به گزارش ايسـنـا،       ها و واقعي شدن تعرفه بيمه

اقـدام  ” محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت مجلس، نيز در همين ارتباط گفت:    
هاي دولتي خالف اخالق پزشكي و قانـون اسـت امـا         به چنين كاري در بيمارستان

هـاي دولـتـي         توان آن را در بيمارستان ها نمي متاسفانه به دليل واقعي نبودن تعرفه
نژاد براي فرار از مسئوليتي كه دقيقا به عهده دولـت وي     دولت احمدي “ كتمان كرد. 
نهايت فشار را يا به بيمـاران مـنـتـقـل          گذارد كه در  هايي را به اجراء مي است، طرح

سازد. اظهارات وزير بهداشت و     كند و يا پزشكان را به اعتراض و مقابله وادار مي مي
ها قابل بررسي است. از يـك      عضو كميسيون مجلس دقيقا در جهت همين سياست

دفاع را مجبور بـه     شود و از طرف ديگر بيماران بي طرف به پزشكان خُرده گرفته مي
كنند بدون آنكه صحبتي از نقش و مسئوليت دولـت در     هاي درماني مي تامين هزينه

تيرماه، شهاب الـديـن    6اين زمينه سخني به ميان بيايد. به گزارش خبرگزاري مهر،  
هاي درماني ابالغ شده از سوي  صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي، در اشاره به تعرفه

ها واقعي نيست اما چون به تصـويـب    شناسي اين تعرفه دولت گفت كه، به لحاظ كار
 4دولت رسيده قانوني است و جامعه پزشكي ملزم به رعايت آن است. كمي بيش از    

مـاه، از       آبـان    10ماه پس از اين سخنان رئيس نظام پزشكي كشور، خبرآناليـن،    
هاي درمان را    حسنعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت، علت باطل شدن تعرفه

شود يك سيسـتـم را      بدون تعرفه كه نمي” گويد:   كند كه وي در جواب مي سوال مي
هايي كه اعالم شد از نظر ما جايگاه قانوني نداشت، چـون شـوراي      اداره كرد. تعرفه 

مردان مفروض داشتـنـد    عالي بيمه سالمت تشكيل نشد تا تعرفه گذاري كند و دولت
هاي لجام  با اين حساب ما بايد شاهد افزايش هزينه “توانند تعرفه گذاري كنند. كه مي

نژاد كه  گسيخته درماني بر دوش زحمتكشان ميهن باشيم. دولت ضد مردمي احمدي 
شود نه تنها در مسير حل اين معـضـل     هر روز اخبار فساد و اختالس در آن افشا مي

دارد، بلكه با ترفندهاي فوق العاده نگران كننده، مصمم است با دستبرد  قدمي بر نمي
به امكانات زحمتكشان مقداري از مشكالت دولت خود را حل كند. يـكـي از ايـن         

ها، جدا كردن بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و الحـاق آن بـه وزارت          ترفند
ها در حالي قرار است به مرحله عملي درآيند كه همين هفته  بهداشت است. اين ترفند

گذشته خبر اختالس يك هزار ميليارد توماني در سازمان بازنشستگي و شسـتـا كـه      
نژاد نـه   قاعدتا بايد متعلق به كارگران و زحمتكشان باشد، انتشار يافت. دولت احمدي 

كند، بلكه با انواع و اقسام حيله  هاي نجومي نفت را براي مردم هزينه نمي تنها ثروت

 6ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

، و منـافـع   “ سازمان تامين اجتماعي” 
 كارگران و بازنشستگان كشور

هايي از كارگران  اعتراض هاي گوناگون گروه
و بازنشستگان كشور به نديده گـرفـتـه شـدنِ       

سازمان تامـيـن   “حقوق خود از سوي مسئوالن 
و اصوال وضعيت حـاكـم بـر ايـن          “ اجتماعي

اي    سازمانِ متعلق به زحمتكشان، جاي برجسته
هاي گذشته به  ها و گزارش هاي هفته را در خبر

 خود اختصاص داده بود. 

مهر ماه، در گزارشي بـا     26خبرگزاري ايلنا، 
اشاره به عدم پرداخت سود شركـت سـرمـايـه       
گذاري تامين اجتماعي (شسـتـا) و اعـتـراض           
كارگران و بازنشستـگـان بـه ايـن مسـالـه،             

هاي شستا متعلق بـه   تمامي سرمايه” نويسد:   مي
كارگران و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي 
است، بنابراين انتظار پرداخت سود در مـوعـد       
مقرر و مقدار مشخص و معتدل توقع زيادي از   
مسئوالن شستا نيست... اميدواريم با دخـالـت        

تـر   وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرچه سريع
سود شستا به سازمان تامين اجتماعي پرداخـت  

ميليون نفري تـحـت      30شود چرا كه جمعيت 
پوشش تاميـن اجـتـمـاعـي حـق دارنـد از                

با سپري شدن  “ هاي خود استفاده كنند.  اندوخته
زماني كوتاه، وزير تعاون، كار و رفاه اجتمـاعـي   

نژاد با مردود شـمـردنِ      دولت ضد ملي احمدي
تقاضاي كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي 
اعالم داشت كه، از موضوع عدم پرداخت سـود  
شستا به سازمان تامين اجتماعي اطالع داشته و 

داند. ايلنـا    اين امر را غير قانوني و يا تخلف نمي
شيخ االسـالمـي در       ”در اين باره گزارش داد: 

پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني براينكه چرا با 
ماه از سال شستا هنوز سـودي   7وجود گذشت 

را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نـكـرده     
است، گفت، فرمول خاصي در پـرداخـت سـود      
شستا به تامين اجتماعي نداريم و بنده نـيـز از     

كنم مشكـل   اين موضوع اطالع دارم... فكر نمي 
خاصي در اين زمينه وجود داشته باشد، به هـر    

ها با مصلحت انديشي پيـش خـواهـد       حال كار
 “ رفت.

البته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولـت    
در  “ مصلحت انديشي“كودتا به اين موضوع كه 

گيرد و چـرا     قبال منافعِ چه كساني صورت مي
اين امر منافعِ كارگران و بازنشستگان را دربـر    

 كند!  اي نمي گيرد، اشاره نمي

هاي سازمان تامين  غارت و دستبرد به سرمايه
اجتماعي تنها به نمونه عدم پرداخت سود شستا 

هـاي     گردد. اكنون مجموعه بدهـي   محدود نمي
هزار ميليارد  30دولت به تامين اجتماعي بالغ بر 

تومان است. و اين درحالي است كه مـرتـب از      
هاي اجتماعـي وديـگـر       امكانات و كارايي بيمه

مزاياي بازنشستگان تامين اجتمـاعـي و نـيـز         
كارگران كاسته شده و در واقع منابع مـالـي و       
درآمدهاي هنگفت ايـن سـازمـان از سـوي             

هاي انگلي سرمايه داري ايران زير حمايـت   اليه
رود. درايـن        نژاد به يـغـمـا مـي       دولت احمدي
مهر ماه، در مطلبي افشـاگـر      27خصوص ايلنا، 

ضمن اشاره به پيامدهاي فاجعه بار برنامـه آزاد    
ها بر سازمان تـامـيـن     سازيِ اقتصادي و اثر آن

طـي يـك     ” نويسد:   اجتماعي و عملكرد آن، مي
دهه اخير بويژه چند سال گذشته، رقباي بخـش  
سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستـا)   

باشند براي  كه غالبا نهادي، بنيادي و نظامي مي
به در بردن رقيب از بازار سرمايه به جو سازي و 

شانتاژ عليه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي پرداخته و آنرا دولتي و شـبـه دولـتـي       
تـر     فرض و با اين محمل، مانع از وصول مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت با تهـا 

گردند. درحالي كه سازمان تامين اجتماعي و شركت سرمايه گذاري تاميـن    سهام دولتي مي
ها در تجارت و اقتصاد بوده و در كل يـك شـركـت         ترين بخش اجتماعي يكي از عمومي

ميليون نفر دارند و هرگونه پرداخت بدهـي   40سهامي عام هستند كه سهامداراني درحدود 
دولت در قالب واگذاري سهام به سازمان تامين اجتماعي، يك نوع واگذاري امور به مـردم  

شـود)     (كه در واقع استيفاي حقوق را تمام تعهد و تكليف و بازپرداخت بدهي هم تلقي مي 
هزار ميليـارد   70ها هزار ميليارد تومان (بالغ بر   باشد... مخلص كالم اينكه دولتي كه ده    مي

ميليـارد تـومـان)       40ها هزار ميليارد تومان (بالغ بر   هاي زود بازده، ده تومان) صرف بنگاه 
ها هزار ميليارد تومان صرف واگذاري سهام عدالت و پرداخت سـود   صرف مسكن مهر و ده

هزار ميليارد تومان بدهي خود به كارگران (مستمـري    30آن و.... نموده است چرا نبايستي     
 “ بگيران و بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي) را بپردازد؟

در حقيقت حقوق و  “ سازمان تامين اجتماعي“ها و منابع ماليِ  ارتجاع با دستبرد به درآمد
هاي كارگري را به سود كالن سرمايه داران به ويـژه   ميليون نفر به ويژه خانواده 40منافع 
 كند!  هاي انگلي ودالل، چپاول مي اليه

 
 فشارد گري گلويِ صنعت ملي نفت را مي داللي و واسطه

هايـي   هاي مداخله جويانه به ضد مردم و ميهن ما كه به آسيب همزمان با تشديد تحريم
جدي به صنايع و بنيه توليدي كشور منجر شده اند، مسئوالن وزارت نفت كـمـاكـان بـا         

هـا     ها باعث بكارگيري توان داخلي در اجراي پـروژه  تحريم” كنند:   ادعاهايي پوچ اعالم مي
هاي همگاني خصوصا  يي در رسانه روزي نيست كه چنين تبليغات فاقد پشتوانه “ شده است. 

 صدا و سيما پخش نشوند. 

اما واقعيت موجود برخالف اين گونه تبليغات عوام فريبانه حاكي از وضعيت دشوار صنايع 
به ويژه صنعت ملي نفت ايران در مقام شاهرگ درآمد ارزي كشور است. ايـن وضـعـيـت        

هاي وابسته به سپاه پاسداران و بنيادهاي انگلي با خريد تجهيـزات   سبب گرديده تا شركت
گـري در       هاي بين المللي و يا كشورهاي ثالث، باعث رواج واسـطـه     صنايع نفت از دالل

مهر ماه، در گزارشي بـا عـنـوان:       26صنعت ملي نفت ايران شوند. روزنامه دنياي اقتصاد،  
هاي داخلـيِ فـعـال در         ، به رواج داللي از سوي شركت“ ها در صنعت نفت عصر واسطه” 

ترين مشكلي كه فعاالن صنعت نفت از  مهم” نويسد:   عرصه نفت و گاز پرداخته است، و مي
كـنـنـد واردات         ها از آن ياد مي هاي (تحريم) بين المللي در اجراي پروژه    تاثير محدوديت

هـاي     قطعات حساس صنعت نفت به كشور است. معضلي كه باعث شده راه براي شركـت  
 “ اي به صنعت نفت كشور باز شود. واسطه

هستند، به طور عمده به نهادهاي نظامي “  دالل“اي كه در واقع  هاي واسطه اين شركت
بنياد آستان قـدس    “، “ بنياد مستضعفان“يي نظير  به ويژه سپاه پاسداران و بنيادهاي انگلي

 وابسته اند. “ كميته امداد خميني“، و “رضوي

قطعات حساس صنعت نفت و وارد كردن آن  “ تجارت” ها شركت از اين نوع به  اكنون ده
ها دالر از درآمد ملي، سودهـاي   ها به داخل كشور مشغولند و به بهاي حيف و ميل ميليون

مـحـسـوب     “ نعمت الهـي ” ها يك  ها براي اين گونه شركت زنند. تحريم  كالن به جيب مي
 شود.  مي

هاي به كار رفته در ميدان نفـتـي    توربين” افزايد:   دنياي اقتصاد در ادامه گزارش خود مي
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 ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران ...

 ادامه سيستم درماني...

مارون توليد كشور انگليس و كمپرسورهاي آن آمـريـكـايـي     
هاي بين المللي امكان تعويض  است، اما با توجه به محدوديت

دالر از      5اي كه زمـانـي      اين تجهيزات وجود ندارد... قطعه   
شد، به دليل افـزايـش    كشورهاي اروپايي و آمريكايي وارد مي

دالر از كشـورهـاي    100هاي بين المللي با قيمت  محدوديت
 “ شود. اي تهيه مي هاي واسطه عربي و شركت

توان علت اشتياق بـرخـي مـحـافـل و           به اين ترتيب مي
هـا   هاي ثروت و قدرت به تنش آفريني و تشديد تحريم كانون

 را دريافت. 

نـژاد، و     در پس شعارهاي عوام فريبانه سپاه، دولت احمدي
ها، به ويژه در صـنـايـع         ولي فقيه مبني بر دور زدنِ تحريم

يي مانند نفت و گاز، منافع مـيـلـيـاردي نـاشـي از              كليدي
هـا     ترينِ اين شـركـت     هاي داللي نهفته است. بزرگ  فعاليت

قرارگاه سـازنـدگـي خـاتـم          “مجموعه  متعلق به سپاه و زير
اند كه با حضور خود در صنايع نفت، گاز، و پتروشيمي  “ االنبياء

ضمن طراحي و تدارك برنامه خصوصي سازي صنعت مـلـي   
نفت ايران به بهاي پايمال شدن منافع ملي و حقوق مردم، از 

 كنند!   ها سودهاي ميلياردي كسب مي تشديد تحريم

 
 وضعيت ناگوارِ كودكانِ كار
اجتـمـاعـي     -هاي اقتصادي كودكانِ كار، قربانيان سياست

 رژيمِ واليت فقيه 
با تشديد بحران اقتصادي، افزايش سرسـام آور قـيـمـت         

هـاي     ها، و خدمات عمومي، كودكانِ كار يكي از گـروه    كاال
يي اند كه به شدت آسيب ديده اند و وضعيت زندگي  اجتماعي

 شود.  تر مي آنان هر روز وخيم

، مسـئـوالن   “ هفته جهاني كودك“چندي پيش به مناسبت 
سازمان بهزيستي به ويژه دفتر آسيب ديدگان اجتماعي ايـن    
سازمان، اعالم كردند كه قرار است ستادي مخصوص سامان 
دهي كودكان كار در وزارت تعاون، كار و رفـاه اجـتـمـاعـي        
تشكيل شود. ايجاد اين ستاد در حالي در دستـور كـار قـرار         
گرفته است كه معاون امور اجتماعي سازمـان بـهـزيسـتـي،        
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، و نيز كـمـيـسـيـون      
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي از ميزان آمار و تعداد واقعيِ 

 كنند.  اطالعي مي كودكان كار اظهار بي

 27مسئوالن دفتر آسيب ديدگان بهزيستي به خبرنگار ايلنا، 
آماري دقيق در دسـت      ” اند:   مهر ماه، با صراحت اعالم كرده

 “ نداريم.

وضعيت كودكان كار كه متاسفانه آمار آنان دائما افـزايـش     
يابد طي دو سال اخير رو به وخامت جدي گذاشته اسـت.     مي

مهر مـاه، از قـول عضـو             30دراين زمينه روزنامه اعتماد، 
كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران، گزارش داد كـه، در    

 65برخي منطقه هاي تهران، پايتخت جمهوري اسـالمـي،       
اند، و آمار كودكـان كـار بـه         درصد كودكان دچار فقر غذايي

عضو ” سرعت رو به افزايش است. در اين گزارش آمده است:   
كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران گفت، صورت مسـالـه   

هاي اجتماعي به اين دليل روشـن     در معضالتي مانند آسيب
كنند و  هاي مسئول، آمار واقعي را ارايه نمي نيست كه دستگاه

گـو     و   هميشه در فضايي مبهم در باره اين مسـايـل گـفـت      
شود... آمار كودكان كار نيز، آمار بااليي است. اين كودكان      مي

از حقوقي كم برخوردارند و به دليل ناتواني در دفاع از حق و   
حقوق خود در برابر كارفرما، مـورد سـوء اسـتـفـاده قـرار               

هاي مخفي به كار گرفـتـه    گيرند... اين كودكان در كارگاه    مي
هايش بيشتر است. بـيـن       شوند، جايي كه عوارض و زيان مي

سال و كودكان  18تا  6آمار دانش آموزاني كه در حال تحصيل هستند يعني 
و نوجواناني كه دراين سن هستند، اختالف وجود دارد و اين اختالف ناشي از 

 “ همين تعداد باالي كودكان كار است.

براساس گزارش پژوهشي كه بـه    ” درادامه گزارش تصريح گرديده است:  
تازگي منتشر شده است در برخي مناطق جنوبي تهران كودكان ما دچار فقر 

 65است كه آمار  19شديد غذايي هستند... ركورد دار اين فقر غذايي منطقه    
درصدي كودكان دچار فقر غذايي را به خود اختصاص داده است... اين فقـر     

 “ غذايي حتي در بهترين مناطق تهران نيز وجود دارد.

هـزار     6از ” مهر ماه، گزارش داده بود:   20از طرف ديگر خبرگزاري ايلنا، 
هزار نفر غيرايراني بودند و تـعـداد      2نفر كودك سامان دهي شده خياباني، 

 1400هزار نفر) است كه     6هزار نفر (دربين   2كودكان ترك تحصيل كرده 
 “ سواد هستند. ها بي نفر آن

 اين ارقام به نوبه خود گوياي وضعيت دردناك و ناگوار كودكان كار است. 

اجتمـاعـي دو      -هاي اقتصادي پديده كودكان كار ارتباط مستقيم با برنامه
هاي ديكته شده از سـوي       دهه اخير رژيم واليت فقيه دارد. اجراي سياست 

صندوق بين المللي پول و بانك جهاني سبب گرديده كه فـقـر در كشـور        
هاي اجتماعي و فرهنگي رواج  گسترش يابد و به موازات آن انواع ناهنجاري

پـنـاه      پيدا كند. پديده كودكان كار و زندگي تلخ اين كودكان معصوم و بـي    
ناشي از شكاف طبقاتي و توزيع ناعادالنه درآمد ملي در كشـور اسـت كـه        
     سران رژيم واليت فقيه طراحان و نفع بركنندگان آن بوده و هستـنـد. بـه      

ميزاني كه فرماندهان سپاه، ولي فقيه و اعوان و انصارش، و سـران ارشـد       
دواير كشوري و لشگري از جمله مسئوالنِ معمم ومكَال به ثروت رسيـده و    

همان ميزان اكثريت مردم ميهن ما، كارگران، زحمتكـشـان      اند، به فربه شده
شهر و روستا، حقوق بگيران، و قشرهاي ميانه حال فقير، به لحاظ اقتصادي 

اند: كودكانِ كار و ريشه اين پديده شـوم را        و  مالي ناتوان و نحيف گرديده
بايد دراين واقعيت جستجو كرد. حمايت از كودكان كار و تامين زنـدگـي و      
آينده آنان از وظايف تاخير ناپذير همه مدافعان عدالت اجتمـاعـي و آزادي       

 ايران است! 

ها دست بردهايي با رقم هاي نجومي به اموال آنان را نيز از راه هاي مختلف انجام 
هايي  داده است، كه با توجه به شكاف و تضادهاي كنوني حكومتيان، هر روز قسمتي

شود. حاال عالوه بر اين دستبردهاي ميلياردي، تصرف امـوال    كوچك از آن افشا مي
تيرماه، در ايـن ارتـبـاط       8غيرمنقول زحمتكشان نيز به آن اضافه شده است. ايلنا،  

هاي وزارت بهداشت در سراسر كشـور     واقعيت اين است كه بيمارستان” نويسد:   مي
هاي سازمان تامين اجتماعي غالبا نـوسـاز و      اند و بيمارستان فرسوده و قديمي شده

 “ مجهز هستند و حاال دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصـاحـب آن هسـتـنـد.          
شناسان عقيده  برخي كار” نويسد:   تيرماه، نيز در همين ارتباط مي 31خبرگزاري مهر، 

دارند، هنگامي كه وزارت بهداشت هنوز نتوانسته مشكالت درمان و سالمت كشـور  
توان بخش جديدي را به وظايف ايـن وزارتـخـانـه        را حل كند بنابراين چگونه مي

كفايتي وزارت بهداشت براي تامين يك سيستم درماني حداقلـي   در بي “ منتقل كرد.
تيرماه، كه در آن به تنها بيمارستان مـاهشـهـر     25استناد به گزارش روزنامه شرق، 
باورش شايد كمي سخت باشد اما اينكه تنها ” نويسد:   پرداخته، جالب است. شرق مي 

بيمارستان ماهشهر را حاجي ابراهيم معرفي ساخته و نه وزارت بـهـداشـت، يـك         
هزار نفـر را در       360بر طبق اين گزارش، ماهشهر جمعيتي بالغ بر  “ واقعيت است. 

خود جاي داده است. تجربه وحشتناكي كه زحمتكشان از هنـگـام اجـراي طـرح          
اند، به طور حتم و يقين پيامدهاي بسـيـار      ها تاكنون از سر گذرانده هدفمندي يارانه

ها  وخيم تري در آينده براي آنان دربر خواهد داشت. عالوه بر طرح هدفمندي يارانه 
كه تمام هم و غمش چپاول هر چه بيشتر از كيسه مردم به نفع  -كفايتي دولت و بي

هاي اعـمـال      مسئله تشديد تحريم -است ”نظام نمونه اسالمي” مقامات همگام با 
شده بر ضد ايران، همگي نشان از دوران بسيار سختي دارد كه در پيش روي مـردم  

تـوان سـيـسـتـم         قرار خواهد گرفت. در صورت وجود دولت و حكومتي مردمي مي 
درماني رايگاني را برپا داشت كه در پرتو آن برنامه تامين بهداشت براي تـمـامـي      

 قشرهاي جامعه، را تا حد استانداردهاي بين المللي باال برد.
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نيروهاي وابسته به آن در امور كشور ما، تحت هر عنواني، شديداٌ 
مخالف است و معتقد است كه سرنوشت ميهن ما و مبارزه بـراي  
تحقق آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي تنها به اراده و خواست 

 خلق هاي ميهن ما وابسته است.  
حزب ما همچنين بار ها اعالم كرده است كه سياست خارجـي  
نابخردانه و ماجراجويانه رژيم عمالٌ نه تنها ميهن ما را در صحنه 
جهاني منزوي كرده بلكه شرايط مناسبي را براي كوشش هـاي    
امپرياليسم و ارتجاع منطقه براي ايجاد يك اجماع بين المـلـلـي    
براي تهاجم نظامي به ايران فراهم آورده است.  ما بـار هـا بـه         
تفصيل در باره اينكه چگونه ديپلماسي رژيم به دليل ارتـجـاعـي    
بودن و متناقض بودن آن سترون و بي اثر است افشاءگري كرده 
ايم.    از سوي ديگر سياست هاي سركوبگرانـه رژيـم بـرضـد          
نيروهاي مردمي هرگونه امكاني را براي اينكه يـك جـنـبـش         
مردمي ضد تجاوز خارجي در داخل كشور پاي بگيرد، را غـيـر       
ممكن كرده است.   چگونه مي توان تصور كرد كه در حالـيـكـه     
نيروهاي ترقي خواه، اتحاديه هاي كارگري، جنبش هاي جوانان، 
دانشجويان و زنان  در زير تيغ سركوب خشن رژيم قرار دارند، و   
نيروهاي سركوبگر و امنيتي رژيم نقش اصلي خود را ممانعت از   
تشكل و سازماندهي آنان قرار داده اند، در ايران يـك جـنـبـش       
پوينده توده اي براي دفاع از تماميت ارضي و حق حاكميت ملـي  
كشور شكل خواهد گرفت؟  مي بايست اذعان داشت كه در چنين 
شرايطي است كه كشورهاي امپرياليستي نير مترصـدنـد تـا بـا         

هـاي دسـت      “ آلترناتيـو ” استفاده از امكانات مالي و تبليغي خود 
 8كه احمد چلبي، مزدور سـيـا،     “  كنگره ملي” نشانده از قماش  

 سال پيش در عراق پايه گذاري كرد، ايجاد كنند. 
تحوالت و ديپلماسي بين المللي معموالٌ قانونمندي هاي خـود  
را دارند و  توازن قواي بين المللي و منطقه اي نقش بسيار مهمي 
در جهت گيري اين تحوالت بازي مي كنند. نمونه تحوالت ليبي، 
و درگير شدن كشورهاي ناتو در عمليات نظامي بـر ضـد ايـن        
كشور، در حالي كه دولت هاي بريتانيا و آمريكا روابط گسترده يي 
را با رژيم قذافي داشتند از تجربيات آموزنده اي است كه بايد بـه  
آن توجه كرد.  تحوالت سريع و رشد جنبش هاي آزادي خواهانه  
در تونس ومصر و در ديگر كشورهاي خاورميانه و  احتمال ايجاد 
شرايطي كه  ديگر دولت هاي ديكتاتوري منطقه، كـه عـمـدتـاٌ       
وابسته به امپرياليسم و مجري سياست هاي آن هستند، سـقـوط   
كنند، اياالت متحده و كشورهاي اتحاديه اروپا را به چاره جويـي  
براي حفظ منافع غارتگرانه شان واداشت.  اقدام نظامي از طريـق   

در  “ شوراي همكـاري خـلـيـج      ” عربستان سعودي و كشورهاي 
بحرين، تشويق دولت اردن به انجام برخي اصالحات سطحي و   
ناپايدار، و كوشش براي كنترل و تغيير سمت و سوي تحوالت در 
مصر را بايد در اين راستا قلمداد كرد.  عملكرد دولت هاي ليبي و  
سوريه در مقابله سركوبگرانه و تحريك آميز با جـنـبـش هـاي       
دموكراسي خواهانه در اين كشورها، از سوي محافل امپرياليستي 
به مثابه بهانه اي براي مداخله جويي و در رابطه با ليبي به حمله 

ماه  7نظامي همه جانبه به اين كشور منجر شد كه براي بيش از 
متوالي ادامه يافت.  سقوط دولت ديكتاتوري معمر قذافي توسـط   
نيروهاي وابسته به پيمان ناتو، در آبان ماه سال جاري در شرايـط  
-موجود خاورميانه، الگوي رفتار متفاوتي از ماجراجويي نـظـامـي   

سياسي كشورهاي امپرياليستي (الگويي متفاوت از لشكر كشـي     
گسترده و اشغال كشورهاي منطقه يعني همان سياستي كـه در    

 افغانستان و عراق دنبال شد) را به نمايش گذاشت. 
به نظر مي رسد كه پس از گذشت هشت سـال از تـهـاجـم         

 “ تغيير رژيـم   ” جنايتكارانه امپرياليسم به عراق بار ديگر سياست 
تحت لواي اجراي قوانين بين المللي در دستور كار اياالت متحده 

 و هم پيمانان اروپايي آن قرار گرفته است.  

باراك اوباما، رئيس جمـهـور ايـاالت         ادامه خطر ماجراجويي نظامي...
متحده، در جريان كنفرانس مطبوعاتي در   

كشـور كـه در        “20گروه ”شروع اجالس 
در  “ كـان ” نوامبر در شهـر     4و  3روزهاي 

فرانسه و با حضور نيـكـالي سـاركـوزي،       
همتاي فرانسوي اش، بـرگـزار شـد از            
ضرورت تشديد فشار هاي بين المللي بـر    
جمهوري اسالمي در رابطه با برنامه هسته 
اي آن سخن گفت.  مطمئناٌ  اين امـر را       
نمي توان تصادفي دانست آنهم در شرايطي 
كه بحران همه جانبه اقتصادي اتـحـاديـه    
اروپا را فرا گرفته است.  اين موضع گيـري   

اوباما در ادامه موضعگيري هاي شديداٌ تهديد آميز هفته هاي اخير ديويد كامرون، نخست 
وزير، و ويليام هيگ، وزير خارجه انگلستان، در رابطه با ايران است.  نيك كلگ، مـعـاون    

رژيم حاكم بر ايران بـا  ” از جمله گفت:  “  خطر ايران” نخست وزير انگلستان، نيز در زمينه 
قابليت هسته اي، كه ثابت كرده است نسبت به خواست جامعه جهاني به كلي بي اعتـنـا   
است، تهديدي واقعي به شمار مي آيد... با وجودي كه ما مي خواهيم كه اين موضوع را از 
طريق راه حل هاي مبتني بر گفت و گو حل كنيم ... دولت بريتانيا هيچ گزينه اي را كنار    

 “.  نخواهد گذاشت
روزنامه گاردين نيز هفته پيش از برنامه هاي وزارت دفاع بريتانيا در پشـتـيـبـانـي از        

موشكي آمريكا در داخل خاك ايران پرده برداشت. تماس هـا و      -عمليات نظامي هوايي
مالقات هاي رسمي هاي محافل سياسي و نظامي انگلستان و اسرائيل (از جمله رئـيـس    
ستاد ارتش بريتانيا و وزير دفاع اسرائيل) در هفته هاي اخير را نمي توان از نـظـر دور          

از سوي ديگر كوشش هاي ديگري از طرف كشورهاي مرتجع عربي در جـريـان    داشت. 
است كه به نوعي ايران را به مثابه هدف بعدي تهاجم و سـيـاسـت هـاي بـرانـدازانـه            

 كشورهاي امپرياليستي قرار دهد. 
عربستان سعودي و قطر به مثابه صحنه گردانان اين بحث ها سعي كرده اند كه رئيس 
جمهور سوريه را به جدا كردن سرنوشت خود از آينده رژيم واليت فقيه مجاب نمايند.  به  
گزارش مطبوعات و رسانه هاي منطقه خاورميانه اين كوشش ها با موفقيت هائي روبـرو    
بوده است.  هر دوي اين كشور ها كه در رابطه با تحوالت ماه هاي اخير در بحـريـن و      
ليبي براي توجيه سياست هاي مداخله گرانه امپرياليسم بطور فعال عمل كـرده انـد در       
رابطه با جمهوري اسالمي مواضع خصمانه اي داشته اند.  به گزارش روزنامـه الـقـدس       
العربي كشورهاي عربي تضمين كرده اند كه مخارج عمليات نظامي بر ضد ايـران را از      

 تريليون دالر مي باشد، بپردازند.  2/5محل ذخيره هاي ارزي خود كه بالغ بر 
موضع نيروهاي سياسي ميهن دوست، دموكراتيك و ترقي خواه در رابطه با تـحـوالت   
كنوني ايران و منطقه كامالٌ روشن است.  ما صلح طلبيم و با هرگونه اقدام نـظـامـي از       
سوي كشورهاي امپرياليستي و متحدان استراتژيك آن ها بر ضد ايران قوياٌ مخالفيم.  ما  
معتقديم كه چنين اقدامي بر ضد منافع مردم ميهن مان و در راستاي توجيه سياست هاي 

 سركوبگرانه رژيم حاكم خواهد بود.  
حزب توده ايران، همـراه بـا     همانگونه كه در سال هاي اخير به كرات اعالم كرده ايم 

نيروهاي مترقي و ميهن دوست كشور، ضمن مخالفت قاطع با تحريم هاي امپرياليستي و 
مداخله خارجي به هر شكل، سياست هاي نيرو هاي تماميت خواه در دولت ضـد مـلـي      
احمدي نژاد، بيت رهبري، و سپاه پاسداران را در راستاي دامن زدن به تنش ها و ايـجـاد   
توجيه براي سياست هاي امپرياليستي تشديد تحريم هاي ويرانگر و حتي حمله نظامي به 

 كشور  ارزيابي مي كند. 
حزب ما تاكيد مي كند كه، مبارزه با استبداد و ديكتاتوري جدا از مبارزه براي دفـاع از    
صلح و براي تامين منافع ملي، حقوق راستين مردم ايران، و تامين حاكمـيـت مـلـي و         

 استقالل كشور نيست.
رژيم واپس گراي واليت فقيه و امپرياليسم جهاني هر دو به لحاظ ماهيت در تـقـابـل    
بنيادي با منافع، حقوق و خواسته هاي جنبش مردمي ميهن ما قرار دارند. استبداد حاكـم   

نشان داد با سياست و برنامه هاي خود  88همچنانكه در حوادث پس از كودتاي انتخاباتي 
از عامل هاي اصلي افزايش خطر مداخله امپرياليستي و مورد تهديد قرار گرفتن مـنـافـع    

 ملي ايران است.
جنبش مردمي براي نيل به آزادي، عدالت اجتماعي، تامين حق حاكميت مردم تضمين 
استقالل ملي در تقابل و رويارويي با دو عامل عمده مخالف تحول و پيشرفت اجتمـاعـي   

 ايران يعني استبداد و امپرياليسم قرار دارد.
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 تنِ زندگي رويين پويانِ  ره
اي افسران قهرمان توده به ياد 

رفقاي شهيد ما در بازجويي و دادرسي و به ويژه در بازپسين مرحله 
حيات و در آستانه اعدام قهرماني شگرفي از خود بروز دادند. ايران از  
اين قهرماني تكان خورد. جهان از اين قهرماني آگاه شد. فـرزنـدان       

اوغلي و اراني، نشان دادند كه روح مقاومت  عمو مزدك و بابك، حيدر
و عناد انقالبي در ايران نمرده است، كماكان در پرتويي نيرومنـد در    

اي از جانبازان حقيقت و    هاي تازه تجلي است... و مايه پرورشِ نسل   
، احسـان    “ خواه اعدام افسران آزادي” ، ها اسناد و ديدگاه[  عدالت شد 
 ].347طبري،  ص

 
مهر و آبان هر سال يادآور خاطره دالوراني است كه با ايثار جـان    

هاي ايمان و اميد را فروزان نگه داشته و نامي درخشان از  خود شعله
اعـدام   1333هاي مهر و آبان از ماه خود در دل تاريخ باقي گذاشتند.  

سه گروه از افسران عضو سازمان نظامي حزب توده ايـران، و بـه         
اي، آغاز گرديد، و به فاصله چند  همراه آنان مرتضي كيوان شاعر توده
مـرداد     26اي شامل شش تن در    ماه بعد گروه چهارم افسران توده

افسر و يك تن شاعر جـوان   26نيز تيرباران شدند. درمجموع   1334
به دستور شاه خائن و به دلخواه ارتجاع و امپرياليسم به جرم ميـهـن   
پرستي، آرمان گرايي، و عدالت جويي جان گرامي خود را از دسـت      

تـريـن،      ترين، نخـبـه   اي همگي از زمره برجسته افسران توده دادند.  
ترين افسران وقت ارتش ايران بـودنـد و        ترين، و ميهن پرست پاك

 دوست و دشمن بر اين امر گواهي داده است. 

مرداد و كشـف سـازمـان           28اي به دنبال كودتاي  افسران توده
نظامي حزب بازداشت شدند و مورد شكنجه قرار گرفتنـد. دربـار و        

كوشيدند رژيم كودتا را تثبيت كنند، و ضمن برقـراري   اربابان آن مي
آرامش گورستاني در جامعه از مردم انتقام بگيرند. اعدام افسران عضو 
سازمان نظامي حزب در حقيقت براي درهم كوبيدن جنبش مردمـي  

دليل نبود كه همزمان با اعدام اين رادمردان دالور  صورت گرفت. بي 
غارتگـر   “ كنسرسيوم“با  ”رژيم سلطنتي كودتايي“قرارداد نفت ميان 

نظير  اي و شجاعت بي نفت امضا شد. مقاومت و پايداري افسران توده 
هاي دفتـر پـيـكـار        ترين برگ آنان در برابر جوخه اعدام از درخشان

هاي زحمتكش ايران در تاريخ ميهن ماست. دراين   رهايي بخش توده
هاي بسياري وجود دارد. به عنوان مـثـال، در       زمينه اسناد و گزارش

در باره لحظه اعدام رفقاي قهرمان مـا،     ايران بين دو انقالب،كتاب 
خبرنگاران غربي كه شاهد مراسـم اعـدام     ” چنين نوشته شده است:  

بودند، به سازمان سيا گفتند كه افسران جسورانه با سردادن شعارهاي 
حزب توده (ايران) به سوي مرگ رفتند و فرمانده جوخه آتش مجبور   
شد كار را با تيرخالص تمام كند، زيرا جوخه چهل نفره بـه سـبـب      
ناراحتي عصبي يا همدردي با قربانيان حضور نداشت. سيا گزارش داد 

هاي زيادي از مردم به دليل جسارت و شـهـامـتـي كـه             كه گروه
 ] “ اي) از خود نشان دادند، به شدت متاثرنـد   محكومان (افسران توده 

، يـروانـد     ايران بين دو انقالب، از مشروطه تا انـقـالب اسـالمـي        
 ]. 307آبراهاميان، چاپ پنجم، نشر مركز، صفحه 

)،  1333همان سال (      چاپ“  اطالعات“همچنين خبرنگار روزنامه 
اين سروان ” زاده نوشته بود:   درپاي عكس رفيق شهيد سروان محقق

زاده است، در همين لحظه او را از اتاق شكنجه بـه سـلـول         محقق
سرهنگ سيامك نيـز   “ اند، خنده او اعجاب برانگيز است.  زندان آورده

آدم وقتـي قـرار     ” رودرروي شكنجه گران خود با استواري گفته بود:  
او در آستانه اعدام بـانـگ     “  است بميرد، چرا خوب و با شكوه نميرد. 

همان اسـت       اگر بهشتي در دنيا وجود داشته باشد، راه” برآورده بود:  
سرهنگ مبشري نيز در لحظه ميعاد با  “خواستيم طي كنيم. كه ما مي

من جز سعادت و خوشبختي مردم عزيز ايـران  ” مرگ، اعالم داشت:  
شوم. ايـن     هيچ سودا و آرزويي در سر نداشتم و در اين راه كشته مي

و سرگرد بهزاد در آستـانـه مـرگ،       “ مرگ، مرگي شرافتمندانه است. 
يك ساعت ديگر من، مختاري، ” روي يك برگ كاغذ سيگار نوشت:  

زاده و سروشيان تيرباران خواهيم شد. پيـروز    نصيري، مرزوان، محقق

باد ملت... افتخار دارم كه به خاطر ملت ايران و در راه پرافتخار حزب توده ايران و 
 “ دفاع از حزب محبوبم، محكوم و تيرباران شوم.

اين قهرمانان با نثار جان خويش بذرهاي اميد و ايمان را بر ميهن ما افشاندند و 
گـيـرنـد.       هاي نو مبارزان راه سعادت مردم ايران از آنان الهام گرفته و مـي    نسل

همرزمان و ياران اين رفقاي قهرمان، مبارزان شكست ناپذيري چون حـجـري،     
نژاد نيز در جنايت هاي گسترده فاجعه  ذوالقدر، باقرزاده، كي منش، شلتوكي، قربان

، به پيمان خـود وفـادار      1367جمعي زندانيان سياسي در سال  ملي كشتار دست
نام و خاطره افسران  ها را ادامه دادند.  ها، و وكيلي ها، مبشري ماندند و راه سيامك

 هاي ايران و جهان زنده است.  اي براي هميشه در تاريخ مبارزات خلق دالور توده

فدراسيون سراسـري دانشـجـويـان       ” سخنگوي تمام دانشجويان سراسر كشور و 
) نيز باشم. حقانيتي كه هم دانشجويان و هم شهروندان عادي confec) “شيلي

دهد كه توسـل بـه      روشني نشان مي اند، به اعتقاد من، به هاي من داده به تالش
هاي زشت و نـاشـي از      هايي چيزي نيست جز استفاده از شيوه زني  چنين برچسب

اند  طور كه پيش تر گفتم، نتوانسته درماندگي و استيصال از سوي كساني كه همان
 ها پيروز شوند. در نبرد آراء و انديشه

آيا تصميم داريد در كشوري كه فاقد رهبران جوان است، در  -س
 آينده نيز به عنوان يك رهبر به فعاليت ادامه دهيد؟

هاي همگاني به طور عمـده از     در كشورهايي مثل شيلي كه در آن رسانه -ج
هاي اجـتـمـاعـي و        كنند كه جنبش شود، تالش مي سوي قدرتمندان هدايت مي

طور كه در مكزيك كردند. امـا جـنـبـش         اعتبار كنند، همان رهبران آن ها را بي
هاي تحقيرآميز  رغمِ تالش قدري گسترده است كه به در شيلي به ”آموزش“كنوني 
تر از پيش به حمايت خود از آرمان اين جـنـبـش     ها، مردم راسخ بارِ رسانه و اهانت
هـا   هاي مختلف به رسانه دهند. اما در مورد آينده من، بارها و در مناسبت  ادامه مي

ام دارم؛    هاي تحصيلي شخصي خـودم را بـراي آيـنـده             ام كه من برنامه گفته
ام را ادامه دهم. من موقعيت فعلي  خواهم درسم را بخوانم و آن مسير تحصيلي مي

دانم نه يـك امـتـيـاز؛        خودم را به عنوان نماينده يك جنبش، يك مسئوليت مي
توانم بگويم كه نمايندگي مـردم را       بنابراين، از پيش و بدون فكر و بررسي نمي

 ادامه خواهم داد.
 كنيد؟ اين مسئوليت را چگونه ارزيابي مي -س
به نظر من، همه آناني كه در اين جنبش درگـيـرنـد، امـيـدوارنـد كـه               -ج

هاي آن، از دست نخواهد رفت و رهـا       دستاوردهاي اين جنبش، و نيز مسئوليت
هايي، شخص من مظهر اين جـنـبـش     نخواهد شد. اگر هم در موردهايي يا زمان 

ام، با وجود اين، براي همه ما روشن است كه دستاوردهـاي جـنـبـش        تلقي شده
 حاصلِ كار جمعي ما بوده است.

ايم، و    ايم و پيش برده من ترديدي ندارم كه ما كارها را خيلي خوب انجام داده
گذرد، دليل  همين حمايت باورنكردنيِ مردمي پس از سه ماه كه از بسيج اوليه مي

هايـش   بيند كه خواست و شاهد آن است. اگر در اين مرحله از حركت، جنبش مي 
ناپذيري دولت  هنوز برآورده نشده است، بايد گفت كه علت آن، كارشكني و آشتي

و راست گراهاي شيلي و خيانت آن ها به مردم است، يعني چيزي كه ما حاضر به 
 تحمل آن نيستيم.

 ادامه مصاحبه با كاميال واليو...
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 هايِ اجتماعي اعتبار كردنِ جنبش ها، در بي تالش رسانه
  

كاميال واليو، از فعاالن شناخته شده دانشجويي شيلي و از مخالـفـانِ   
، رئيس جمهـوري  “ را نيه سباستيان پي” هاي نوليبراليِ  سرسخت سياست

هـا   شيلي، است. اكنون نه تنها جنبشِ دانشجويي، بلكه استادان دانشگاه 
هـايِ   هاي ناراضي در بـيـن اليـه        و كارگران و هزاران تن از شيليايي

هـا بـلـنـد        مختلف مردم، صداي اعتراض خود را به ضد اين سيـاسـت  
 اند. كرده

كاميال، پرورده پدر و مادري كمونيست، دانشجوي كارشناسيِ ارشد در 
، و رئيس انجمن دانشـجـويـان ايـن       “ دانشگاه شيلي” رشته جغرافياي 

دانشگاه، از نسلي از رهبران اجتماعي است كه سختي دورانِ مـوحـش     
باكانه در برابر حاكماني قد علم  اند، ولي بي ديكتاتوري پينوشه را نكشيده

اند كه سه برابر آنان سن دارند. دفاع اين رهبران نسل نـويـن از         كرده
هـاي   شان در برابر مجلس نمايندگان شيـلـي، در بـرنـامـه          هاي آرمان

 برانگيز است. هاي اجتماعي اينترنتي، تحسين تلويزيوني، و شبكه
شيلي كشوري است كه در آن آموزش، و نيز ديگر خدمات اجتماعـي  

يي مثل بهداشت و درمان و مسكن، بسيار گران است، و بنـابـرايـن     پايه
دسترسي به اين خدمات و با كيفيت خوب آن، محدود به كساني اسـت  

را، امـر آمـوزش        نـيـه   ها را دارند.  پي  كه توان ماليِ پرداخت هزينه آن
آمـوزان   هاي اصلي دانشجويان و دانـش      رايگان را كه يكي از خواست

ها به آرژانتيـن،   است قاطعانه رد كرده است.  امروزه بسياري از شيليايي 
رونـد.   كه تحصيل در آنجا بسيار ارزان تر است، براي تـحـصـيـل مـي       

هـاي آرژانـتـيـن        جوان در دانشگاه 5000تا  4500اكنون در حدود  هم
مايه و عـلـت        مشغول تحصيلند. وضعيت كنوني آموزش در شيلي، بن 

يي است كه در حال حـاضـر در        يي و گسترده اصلي پيكار جنبش توده
“ براي آموزش رايگان و با كيفيت خوب بـراي هـمـه     ” شيلي با عنوان 

 Pagina  ”جريان دارد. در ادامه مطلب، مصاحبه روزنامه آرژانتيـنـي  
 خوانيد. را با كاميلو واليو، درباره جنبش دانشجويي شيلي مي “12
 

اتحاد و همبستگي جنبش در بـرابـر فشـارهـاي        -س
سياسي، چه از جانب نيروهاي راست گرا و چه از جـانـب     

 دولت، در چه حدي است؟
هاي زيادي دارد، از جمله: گستـردگـي     جنبش كنوني نقطه قوت -ج

آن، كه بسيار فراتر از دانشجويان است و آن را به يك جنبش اجتماعي 
هاي گوناگون عرصه آموزش و پرورش كه  فرارويانده است؛ اتحاد بخش

اند نيروهاي خود را، بـا هـدف ارائـه         پس از يك روند طوالني توانسته
در نظر داشتن نظريات و آراي عـامـه       هايي متحد، يكي كنند؛  خواست

نظرهايـي بـه      مردم در روندي دموكراتيك، كه در خالل بحث و تبادل
منظور تعيين بهترين راهبردهاي قابل استفاده، شكل گرفت؛ و سرانجام، 

هاي گونـاگـونِ    اين مزيت كه جنبش كنوني ما از تجربه تاريخي جنبش
[اشاره به رنگ سياه و  “جنبش پنگوئن”برَد، از جمله  پيش از ما بهره مي

شكل گرفت  2006آموزان]ـ  كه در سال  سفيد لباس متحدالشكل دانش
جمهوري وقت شيلي، را زير ضربه گـرفـت، امـا       و ميشل باشله، رئيس
هايي كه براي ايجاد تغيير در نظام آموزشي داده بود  باالخره هم به قول

 “راست گراها”عمل نكرد. جنبش كنوني ما براي رويارويي با ترفندهاي 
ايـم   و دولت، از همه اين منابع بهره خواهد گرفت. تا اين لحظه، توانسته 

 در برابر اين ترفندها از خود دفاع كنيم.
نظرتان درباره شيوه برخورد دولت چيست؟ دولت تا  -س

هاي شما نداده، توجه كمـي بـه      كنون پاسخي به خواست
موضوع نشان داده است، و تالش كرده اسـت كـه راه         

 آميز جلوه دهد. هاي شما را خشونت پيمايي
دهد، و اين نشانـگـر    دولت به حرف شهروندان كشور گوش نمي -ج

آن است كه دولت آماده است با ادامه دفاع سرسخـتـانـه از الـگـويِ          
هاي توده مردم در سه مـاه     آموزشي خود، هزينه ناديده گرفتن خواست

گذشته را بپـردازد. دولـت و        
ي شيـلـي بـا      “ راست گراها” 

گيري كامـل از تـمـام         بهره
هايي كه در اختيار دارند وسيله

هاي ارتبـاطـي و      از رسانه -
پليس و نيروهـاي نـظـامـي       

هاي  گرفته تا پشتيباني شركت
و بـا تـكـيـه بـه               -بزرگ
هـاي   پردازي و شـيـوه       دروغ
يـي   اعتبار كردن جنبش دارند. حاصل فشار اجتماعـي   فريبانه، تالش در بي عوام

را ماهيت دولتش را برمال كـنـد، و      نيه كه جنبش به وجود آورد اين بود كه پي
نشان دهد كه حاضر است كدام يك از معيارهاي دموكراسي را نديده بگيرد، و 

كند. نتيجه اين وضع، بيزاري و ناخشنـودي    در واقع چه كساني را نمايندگي مي
كه خود دولت نيـز   -ها ترين نظرسنجي گسترده مردم از دولت او بود كه در تازه

 ديده شد. -نتايج آن را تأييد كرد
زيرِ سؤال بردنِ ناتواني دولت در عملي كردنِ خواست آموزش هـمـگـانـي       

يي مواجه شد كه از هر حد و مرز  سابقه رايگان و با كيفيت خوب، با سركوب بي
هاي اعـتـراض، مـا       تحملي در يك حكومت قانون فراتر رفت. در اين ماه  قابل

هاي صادره از سـوي     العاده نيروهاي پليس، و در پي آن، دستور بدرفتاري فوق
، وزير كشور و امنيت ملي، را شاهد بوديم كه هفته پيش با “ رودريگو هينزپيتر” 

 ترين نقطه خود رسيد. مرگ يك دانشجو به بحراني
 دانيد؟ حمايت مردم را ناشي از چه عواملي مي -س
؛ 1990اين جنبش از هر جنبش ديگري كه از زمان اعاده دموكراسي (   -ج

تر است. درصد بزرگـي از      تر و گسترده يي ايم، توده زمان بركناري پينوشه) ديده 
اند كه هدف ايـن جـنـبـش،        را بودند، متوجه شده نيه آناني كه زماني حامي پي

به موقعيت آنان نيست، بلكه حمله به آن الگويي است كـه آمـوزش و          حمله
داند و نه يك حق؛ حمله به نظام دموكراتيكي است كه  پرورش را يك كاال مي

شمول نيست. زيرِ سؤال بردنِ نقش دولت از سوي شهرونداني كه زمانـي    مردم
روشني از درك اين مطلب حـكـايـت       اند، به جمهوري كنوني بوده حامي رئيس

بريم، براي دست يافتن به حق آموزش  يي كه ما به پيش مي كند كه مبارزه مي
و ايجاد چنان تغييري در نظام است كه به سود همه جامعه و پيشرفت شيـلـي   

 خواهد بود، و مزاياي آن به بخش سياسي خاصي محدود نخواهد بود.
 آيا جنبش قطبي شده است؟ -س
براي شناخت اين رويارويي، بايد آن را از دو زاويه تحليل كرد. نخسـت    -ج

بايد به اين واقعيت توجه داشت كه مسئله آموزش، معضل همه مردم در سراسر 
ها و  يي از جنبش، از سوي بخش كشور است، و همين امر موجد پشتيباني توده

اندركاران امر آموزش، بوده است. اما از طـرف      قشرهاي گوناگون و همه دست
هاي حاكم وجود دارد كه  ديگر، يك اليه ايدئولوژيكي اقليت هم در درون طبقه

به ايجاد تغيير در امر نظام آموزشي تمايلي ندارد، هم به اين دليل كـه سـود       
رود، و هم به اين دليل كه  مادي نظام كنوني به طور مستقيم به جيب آنان مي

سواد است. اين واقعيت كه دو گزينـه   يي كم حافظ موقعيت ممتاز آنان در جامعه
آموزشي مذكور در دو نقطه يا قطب مقابل يكديگر قرار دارند، حاصل سرسختي 

يي است كه به آن اشاره شد. منظور ايـن اسـت       ناپذيري اليه حكومتي و آشتي
كه توانسته است اتحاد را در    -كه، قطبي شدن نه در درون جنبش دانشجويي

بلكه نـاشـي از      -اولويت كار خود قرار دهد و در مشاركت با ديگران عمل كند
تضاد عميقي است كه بين ايجاد تغييرهايي كه شهروندان عادي كشور خواستار 

جمهوري منافع آنان  گراست كه رئيس كار و كهنه آنند، و موقعيت اقليتي محافظه
 كند. را نمايندگي مي

ايد. چه احساسي   ها و انتقادهايي نيز بوده شما هدف حمله -س
دست و مهره حزب كمونيسـت   گويند كه شما آلت داريد وقتي مي

 هستيد؟
البته من عضو سازمان جوانان كمونيست شيلي هستم، امري كه نه فقط  -ج

كنم، چرا كه  ام، بلكه برعكس، به آن بسيار افتخار مي هرگز آن را پنهان نداشته
يي بسيار عالي است كه به من امكان داده است از لحاظ سياسي رشـد     مدرسه

توانند با معضلي  رفت كه در شرايط كنوني، آناني كه نمي كنم. انتظار آن هم مي 
كه پيش آمده است درست برخورد كنند، براي حمله، آن هم نه فقط به شخص 

 من بلكه به همه رهبران جنبش، دنبال ابزارهايي اين چنيني بگردند.
اما آنچه روشن است اين است كه، در حال حاضر من نه فقط دانشـجـويـان    

كنم، بلكه از من خواسته شـده اسـت كـه           را نمايندگي مي “ دانشگاه شيلي” 

 دانشجويي شيلي ِ، از رهبران جنبش“كاميال واليو”مصاحبه با 

 مبارزه جوانان شيلي بر ضد نوليبراليسم

  7ادامه در صفحه  
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 جهاني آن  -انقالب اكتبر، و اهميت تاريخي

 هايِ اكتبر، و سيماي امروزِ جهان تجربه

يادكرد انقالب كبير سوسياليستي اكتبر در دهه دوم سده بيست و يكم، در   
هاي كليدي همراه شده اسـت. ايـن         ترين موضوع پيوند با يك رشته از مهم

تواند باشد، زيرا از هنگـامـي    هيچ روي امري تصادفي نمي نكته پراهميت به 
كه انقالب اكتبر به پيروزي رسيد تاريخ پرفراز و نشيب بشريت با تغـيـيـري    

يي نو شد. تاثير رهگشا و دوران ساز اين كاميابي بشـريـت     كيفي وارد مرحله
هاي موجود و عقب گردهـاي   ترقي خواه مضمون عصر ما را به رغم دشواري

دهد. زنده ياد احسان طبري، در توصيف اهميت انقـالب    تاريخي تشكيل مي
با انقالب اكتـبـر بشـر      ” اكتبر و نتايج شگرف آن، خاطر نشان ساخته است:  

شروع كرد به دوران جبرِ اجتماعي خاتمه دادن، حكم معروفي است: اختـيـار،    
جبرِ شناخته شده است... با انقالب اكتبر بشر دست به تغيير نظام اجتماعي و    

هاي ديرينه بشري و آرزوهـاي     آفرينش آگاهانه جامعه نويني زد كه با آرمان
). با چنين درك صحيح و متكي براين حـقـيـقـت       1(  “ امروزي او توافق دارد

است كه گرامي داشت سالگرد انقالب اكتبر در پيوند و ارتباط تنگاتنـگ بـا     
هاي بشريت مترقي در دوره كـنـونـي       ها، و آرمان ها، آرزو ها، خواسته موضوع
گيرد. با انقالب اكتبر اين انديشه كارل ماركس جامه عمل به خـود      قرار مي

كردند و اينك بايد دست بـه   پوشيد كه، فالسفه تاكنون جهان را توصيف مي
تغيير آن زنند. در واقع اكتبر به يك معنا پيروزي عظيم دانـش و بـيـنـش          

لنينيسم، و رخدادي نمـونـه وار در        -انقالبي، جهان بيني علمي ماركسيسم
 بشر بود.  “سرگذشت پرهيجان”سراسر 

پيروزي انقالب اكتبر بر افسانه ابدي بودنِ نظام طبقاتي و شيـوه تـولـيـد       
سرمايه داري خط بطالن كشيد و براي نخستين بار قدرت حاكمه را از چنگ 

كش خارج كرد و در اختيار نيروهاي نو و پيش رونده  هاي ميرنده و بهره طبقه
ها يعني طبقه كارگر و متحدان آن قرارداد و بـديـن    ترين طبقه تاريخ و بالنده

يي نو وعاري از ستم طبقاتـي گشـوده      سان مسير پايه گذاري و ايجاد جامعه
سال اخير و با دستاويز قرار دادن فرو پاشـي اتـحـاد شـوروي          20شد. طي  

تبليغات هدفمند و زهرآگيني درخصوص ماهيت و چارچوب تاريخي و جهاني 
هاي جنبش  انقالب اكتبر از سوي امپرياليسم و نيز فرصت طلبان و رفرميست

گيرد. نكته محوري و كانونِ اين تبليغ عبارتست   كارگري صورت گرفته و مي
از اينكه، انقالب اكتبر يك انقالب و رويداد صرفا محلي و مربوط به روسيـه  
بوده و فاقد اهميت تاريخي و تاثير جهاني است. هدف اين گونه تبـلـيـغـات      

ها تن از زحمتكشان فكري و يدي و  منحرف ساختن ذهن جستجوگر ميليون
 به ويژه نسل جديد است. 

هـاي دهـه        آيا امروزه، درپرتو مبارزه پرشوري كه اكنون در نخستين سال
دوم سده بيست و يكم با سرمايه داري و نظم ناعادالنه آن جـريـان دارد و       

، قلب امپرياليسم آمريكا، را نشانه رفته و نيز شكست سياسـت  “ وال استريت” 
 -هاي سرمايه داري نوليبرال باز هم بر حقيقت آشكار اهميت و تاثير تاريخي

توان چشم فروبست؟! انقالب اكتبر نقطه تحولي در تـاريـخ       جهاني اكتبر مي
يي از    آيد كه با آن بشريت نظم سرمايه داري را در گوشه جهان به شمار مي

هاي محروم چهارگوشه گيتي  جهان برچيد و دنيايي نو را در افق زندگي توده
جهت نبود كه لنين در خصوص اهميت تاريخي و دوران ساز اكتبر  گشود. بي 

درك اهميت بين المللي به مفهوم اعتبار بيـن الـمـلـلـي يـا           ” نوشته است:  
ناگزيري تاريخي تكرار آن چيزي در مقياس بين المللي كه در كشور مـا رخ    
داده است، بايد چنين اهميتي را براي برخي از خصايص بنيادي انقـالب مـا     

“ پايان تـاريـخ  ” ). شكست انديشه نوليبرال در عصري كه به آن   2(  “ پذيرفت
يي اسـت كـه        نام داده بودند، نمايانگر صحت آن موضوع كليدي و مركزي

جهاني انقالب اكتبر مورد تاكيد قرار داده است.  -لنين درباره اهميت تاريخي
به عالوه، با انقالب كبير اكتبر فصل نويني در تاريخ كشورهاي آسيا، آفريقـا،  
و آمريكاي التين گشوده شد. فقط و فقط در پرتو اين انقالب و مبارزه مولود  

ها و ملل اسير و مستعمره فراهم آمد وسيستـم   آن بود كه امكان رهايي خلق
مستعمراتي درهم شكست و امپرياليسم بسياري از موضع هاي مسلط خود در 

را از دست داد. پيش از پيروزي اكتبر كشورهاي جهان بـه دو      “ جهان سوم” 

گروه عمده تـقـسـيـم     
شدند. كشـورهـاي     مي

مستعمره و كشورهاي 
استعمارگر! روند مسلط  
آن زمــان تــبــديــلِ     
كشورهاي وابسته بـه    
مستعمره و مـبـارزه       
براي تقسيـم ديـگـر      

هـا بـيـن         مستعمـره 
ــدرت ــاي      قــ هــ

. اكتبر   امپرياليستي بود
كبير بـه ايـن دوران       
پــايــان داد و نــوع        
جديدي از مناسبات را 
به جهانـيـان ارزانـي      

داشت. لنين طي سخنراني مشهور خود به مناسبت چـهـارمـيـن      
هاي  سالگشت انقالب اكتبر در بيان اين موضوع و سرنوشت خلق

هاي امپريالـيـسـتـي و آن          مساله جنگ” اسير، اعالم كرده بود: 
سياست بين المللي سرمايه مالي كه اكنون در همه جهان استيال 

هاي امپرياليستي جـديـد و تشـديـد          دارد و ناگزير موجد جنگ
هـاي نـاتـوان       سابقه ستم ملي و غارت و تاراج و اختناق خلق بي

اسـت. ...       ” راقيـه     “ وعقب مانده و كوچك توسط مشتي از دول
انقالب اكتبر ما در اين مساله هم دوران جديد تاريخ جهانـي را    

 ). 3( “افتتاح كرده است

هاي اسير و دربند  انقالب اكتبر به مثابه محركي نيرومند، خلق
ها براي رهايي را مورد حمايت هـمـه      را بيدار ساخت و پيكار آن

جانبه قرارداد. در اين ميان، بايد به سرنوشت ميهن خـود نـيـز         
هـاي     يي كنيم. ايران كه در آستانه انقالب اكتبربه منطقـه   اشاره

نفوذ روسيه و انگليس تقسيم شده بود، با نسيم زندگي بـخـش     
انقالب اكتبر ازخطر نابودي و اضمالل نجات يافت و تـوانسـت     

 استقالل خود را حفظ كند. 

توان به ترسيم و ارزيابي سيماي جهان امروزين نشست و  نمي
تاثيرات شگرف وژرف انقالب اكتبر را به حساب نيـاورد. درهـم      

هاي بغرنج امروزي جهان، از مبارزه پر شـور بـراي      تنيدگيِ روند
عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه ثروت در آمريكا واروپا تا مبارزه 

ها براي حق تعيين سرنوشت خويش و نيز تالش  و مقاومت خلق
ها در جهت برپا داشتن  ها و خلق ستايش برانگيز شماري از كشور

تاريخي انقـالب   -ساختمان سوسياليسم، همگي، تاثيرات جهاني
سازند. درعين حال، جنـگ و تـجـاوزگـري           اكتبر را نمايان مي

امپرياليستي و بحران نظام سرمـايـه داري بـيـش از پـيـش               
هاي انقالب اكتـبـر يـعـنـي         خصوصيت اصلي و بنيادين انديشه

ضرورت تغيير جهان به سود نيروهاي پيش رونده، بالنده، و نو را 
 رساند.  به اثبات مي

اي كه امروز در سراسر جهان با نظام سـتـمـگـر، ضـد         مبارزه
انساني، وغارتگر سرمايه داري جريان دارد، با هـمـه تـنـوع و           

هـاي     رنگارنگي خود، حضور زنده و پوياييِ اكـتـبـر وانـديشـه       
 دهد.  شمول آن را نشان داده و مي جهان

عصري كه با طنين عدالت طلبانه اكتبر در تاريخ بشر آغاز شد، 
ها به مسير خـود   ها، و ناكامي ها، شكست با وجود همه عقب گرد

 دهد!  ادامه مي

، احسان طبري، سخنراني اختتامي در انقالب اكتبر و ايران.  1 
  .“انقالب اكتبر و ايران”سيمنار علمي 

، بيماري كودكي چپ گرايي در كمـونـيـسـم    ، منتخب آثار.  2 
 .785لنين، صفحه 

به مناسبت چهارمين سالگـشـت انـقـالب       ” ، منتخب آثار.  3 
 .910، لنين، صحفه “اكتبر
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با رفيق عبدلعزيز “ نامه مردم” مصاحبه
 تونس“ التجديد” جنبشمساعودي، عضو رهبري 

اكتبر اولين انتخابات سراسري در تونس  27روز پنج شنبه 
در دوره، پس از سرنگوني حكومت ديكتاتوري زين عابديـن  
بن علي برگزار شد.   به گزارش رسانه هاي جهـان حـزب      

كرسـي   217كرسي از  90با تصاحب “  نهضت” اسالمگراي 
پارلماني در اين انتخابات پيروز شد.  نامه مردم در رابطه بـا   
شرايط برگزاري اين انتخابات و نتايج آن در رابـطـه بـا            

عـبـدلـغـزيـز      ” نيروهاي چپ تونس، مصاحبه اي با رفيـق    
انجام “  جنبش اتجديد” ، عضو هيئت سياسي و مسئول شعبه روابط بين المللي “ مساعودي

 .داده است، كه مشروح آن در ادامه منتشر مي شود
هاي اول پيروزي جنبـش مـردم      يي كه در هفته : رفيق گرامي در مصاحبه نامه مردم

تونس با شما داشتيم، در رابطه با شرايطي كه به جنبش قدرتمند مردم منجر شد، در باره 
نيروهاي شركت كننده در جنبش ضد ديكتاتوري و نقش نيروهاي متـرقـي واز جـملـه         

ماه پس از پيروزي جنبش مـردم در رابـطـه بـا              9صحبت كرديم.   “ التجديد“جنبش 
دستاوردهاي جنبش مردمي براي خوانندگان ما بگوئيد. آيا زحمتكشان و كـارگـران از          

 دستاوردهاي جنبش و سر نگوني ديكتاتور راضي اند؟ 
 

ژانويه، مردم تونس در شرايطـي دشـوار      14ماه پس از انقالب  9:  رفيق مساعودي
هـا و       يي سخت ورويارويي با نيروهاي ضد انقالب به بسياري از هدف توانستند با مبارزه

هاي بر حقشان كه طرد ديكتاتوري و گسترش عدالت بود دست يابند. حزب حاكم  خواسته
قبلي (ار سي دي) منحل شد، تعدادي از سران و مسئوالني كه در فساد ورشـوه خـواري       
وسوء استفاده از قدرت دست داشتند از طرف دادگستري مورد تعقيب قرار گرفتنـد و در      
انتظار محاكمه به زندان افتادند. اعضاي خانواده ديكتاتور مخلوع وهمچنيـن دارودسـتـه       

ها همچنين مسئوالن  اند. اين دادرسي  هاي بزرگ در زندان همسرش به دليل ارتكاب جرم
عالي رتبه دولت و دستگاه اداري كه در راستاي منافع شخصي و نيز منافـع نـزديـكـان       

گيرد. دادگاه موقت بايد به اعمال همه كسـانـي كـه          اند را دربر مي ديكتاتور عمل كرده
 اند نيز رسيدگي كند.   شان شده مرتكب جرايم سنگين خالف قانون و خالف وظيفه

هاي منقول وغير منقول حاكمان سابق، كه  دولت موقت در خواست باز گرداندن دارائي 
شود و بايد به خزانه دولت وارزيز گردد، را تهيه كرده و    به چندين ميليون دالر برآورد مي

اين امر مورد پشتيباني چندين دولت اروپائي و بنيادهاي مالي بين المللي نيز قرار گرفـتـه   
است. در مورد مسائل اقتصادي، به دليل عدم ثبات سياسي، عمليات خرابكارانه، و تعطيل  

ها هزار كارگر تونسي از ليبي، پـس از     هاي اقتصادي همراه با باز گشت ده كردن موسسه
 تر شده است.  آغاز انقالب در اين كشور همسايه، اوضاع به شكل محسوسي سخت

هاي محروم را  افزايش يافته واين مسئله شرايط زندگي طبقه  50%تعداد بيكاران حدود 
 تر از قبل كرده است.  به مراتب وخيم

هاي موثـر بـراي      دولت موقت به دليل نداشتن مشروعيت كافي، امكان گرفتن تصميم
بهبود اين اوضاع را نيافت. با اين وجود، بايد به موارد افزايش استخدام كارمندان دولت، و  
جلب رضايت بسياري از مزد بگيران كه دست به اعتصاب و تظاهرات مكرر به مـنـظـور    

هايشان زده بودند نيز اشاره كرد. در مورد برنامه سياسي كارهاي زيـادي در      بيان خواسته
هـاي     ها، سازمـان  هاي انقالب انجام شده است: برقراري آزادي براي انجمن  مسير هدف

هاي همگـانـي، انـحـالل        سياسي واجتماعي، آزادي بيان، آزادي تظاهرات، آزادي رسانه
خصوص تدارك تهيه  بنيادهاي قانون گذاري رژيم گذشته (پارلمان، مجلس مشاوران) و به

قانون انتخاباتي براي انتخابات مجلس موسسان قانون اساسي و بنياد يك نهـاد عـالـي      
 شد.  مستقل مجري انتخابات كه قبال از سوي وزارت كشور انجام مي

: روز يكشنبه انتخابات مجلس موسسان برگزار شد. در اين انتخابات حزب   نامه مردم
كنيـد؟ آيـا      دست آورد. نتيجه انتخابات را چگونه ارزيابي مي  ترين آراء را به ، باال“ نهضت“

هاي  طور خالصه، سياست دست خواهند گرفت؟ به نيروهاي اسالم گرا كنترل سياسي را به
 كنيد؟  عمده نيروهاي اسالمي را چگونه ارزيابي مي

انـجـام   2011اكـتـبـر         11: انتخابات در شرايط نسبتاً مناسبي در  رفيق مساعودي
 “ نهـضـت  “خصوص از طرف حزب  هاي قابل تاسفي كه به پذيرفت، اگر چه بايد انحراف

هاي مذهبي، بـدون   مشاهده شده است را ياد آوري كرد از قبيل استفاده از مذهب و مركز
هيچ گذشت ومراعات اصول اوليه براي تبليغات انتخاباتي، خريد راي، سوء اسـتـفـاده از      

هـا، بـه مـنـظـور           دست آوردن منافع سياسي، وجز اين هاي خير خواهانه براي به فعاليت
هاي شان. بدين طريـق    كشاندن راي دهندگان به پاي صندوق هاي راي به سود كانديدا

 ) ومقام اول را كسب كند.  40دست آورد (حدود  توانست راي باالئي به “نهضت“حزب 
: نتايج ودستاوردهاي كارزار انتخاباتي نيروهاي چپ و مـتـرقـي در ايـن          نامه مردم

ها توانستند نمايندگاني بـه مـجـلـس        انتخابات چه بود؟ آيا آن
 موسسان بفرستند؟ 

: نيروهاي دمكراتيك و پيـشـرو كـه در         رفيق مساعودي
هاي پراكنده، وهر يك با برنامه ويژه خود، شـركـت كـره       صف

رفت، و نيز نسبت به  بودند، نتايجي بس كمتر از آنچه انتظار مي
، “ التجديد“دست آوردند. جنبش ما،   طرفداران شان در جامعه، به

مـنـظـور       همان ابتدا پيشنهاد اتحاد نيروهاي پيشـرو را بـه         از
هاي ضد انقالب ونيروهـاي واپـس گـرا و           جلوگيري از اقدام

 3هاي انقالب، مطرح كـرد.        ها وآرمان ها وارزش پيروزي هدف
انجمن متشكل از شهروندان و تـعـدادي از        5حزب كوچك و 

پيوستند و قـطـب        “ التجديد“هاي مستقل به جنبش  شخصيت
ام)، يگانه اتحاد چپ، را تشكيل دادند.  دمكراتيك ونوگرا (پي دي

هاي انتخاباتي پـر تـحـرك، بـه          اين اتحاديه در نتيجه فعاليت
كـرسـي      4ناحيه تونس بزرگ نائل شـد و      5هائي در  موفقيت

دست آورد. بخش بزرگي از نـخـبـگـان         مجلس موسسان را به
ام) پشتيبـانـي     روشنفكر (هنرمندان، اديبان، پزشكان) از (پي دي   

كردند. متاسفانه برخي مسائل، نمود وحضور مـا را در كـارزار          
ام)،     انتخاباتي محدود كرد: همچون تاخير در تاسيس (پـي دي     

ستيزه جوئي اسالم گرايان با جهت گيري وبرنامه ما (تا آنجا كه  
خواندند)، و ضعف امكانـات و     “  دين بي” ها كانديداهاي ما را  آن

هاي سياسي بزرگ. ولي اين  تجهيزات مورد نياز، برعكس تشكل
گيـرد   ها را در بر مي ها و پيشرو عدم موفقيت، مجموعه دمكرات

هاي مجلس موسسان را نصيب خـود   كه كمتر از نيمي از كرسي
 كردند. 

 كنيد؟ : تحوالت آينده را چگونه پيش بيني مينامه مردم
از ايـن     “ نهضـت “: خالصه اينكه، حزب  رفيق مساعودي

انتخابات به عنوان اولين نيروي سياسي بيرون آمـد، و حـزب       
ديگري با مرام اسالمي، و اين بار با گفتمانـي كـامـال مـردم         

هـا بـه حـزب           فريبانه، در مقام دوم قرار گرفت. تعداد كرسـي  
دهد كه به تنهائي حكومت كند. زير فشـار      اجازه نمي “ نهضت“

ام)، حـزب        نيروهاي دمكراتيك و نوگرا، به ويـژه (پـي دي         
در حال حاضر گفتماني معتدل وآزاد انديش دارد، بـا      “  نهضت“

ادعاي اينكه حزبي است نوگرا، هر گونه عزم بازگشت از دسـت  
كند، به ويژه خصوصيـت   آوردهاي نوگرايانه در تونس را نفي مي

غير مذهبي بودنِ دولت و احترام به منزلت فرد در تونس، كه از 
ترين قوانين در بين كشورهاي عرب ومسلمـان جـهـان       مترقي

 “نهضت“رود. ولي بايد هشيار بود، زيرا رهبران حزب  شمار مي به
ها آنان را  گرا بودن معروفند، و اين مختصه به گفتاردوگانه وعمل

 كند تا بادر نظر گرفتن تناسب قوا وارد عمل شوند.  وادار مي
امروز نيروهاي دمكراتيك وپيشرو بايد متوجه شوند كه هيـچ   

هـا و       ترين اتحاد، وتجهيز طبـقـه   جز وسيع به راهي وجود ندارد 
منظور رويارويي با هر گونه تمايل در جهت به  قشرهاي جامعه به

زير سوال بردنِ دستاوردهاي مردم و براي قرار دادن كشـور در    
مسير پيشرفت دمكراتيك و مـتـرقـي و وفـادار بـه اصـول               

بـراي آزادي و         2011ژانويه    14هاي بنيادي انقالب  وارزش
 منزلت انساني.
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 ادامه پيام هاي شادباش احزاب كارگري...

هاي اياالت متحد آمريكا و وابستگان و نوكرانش هشيار باشند  همه اين نقشه
ها را عقيم سازند. ما اطمينان داريم كه حزب توده ايران آن طـور كـه         و آن

مردم ايران از آن انتظار دارند در عمل سربلند خواهد بود، و در برابـر تـمـام      
 هاي حاكم و امپرياليسم مقاومت خواهد كرد.  هاي طبقه تالش

به مناسبت فرخنده هفتادمين سالگرد تشكيل حزب توده ايران، ما بار ديگر 
كنيم كـه حـزب        كنيم و تصريح مي بر همبستگي خود با آن حزب تأكيد مي

كمونيست هندوستان (ماركسيست) در پيكار حزب توده ايران با امپرياليسم و   
 ايستد.  كشي، شانه به شانه آن حزب مي ها از بهره ر در راه برقراري يك جامعه 

 
 كميته مركزي حزب كمونيست هند (ماركسيست) 
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پيام حزب كمونيسـت آفـريـقـاي        

جنوبي به حزب توده ايران، به مناسبت 
 مين سالگي حزبهفتاد
 

 رفقاي گرامي،
از جانب كميته مركزي حزب كـمـونـيـسـت      

مين سـال پـرافـتـخـار        هفتادآفريقاي جنوبي، 
بنيادگذاري حزب توده ايران را به شما تبـريـك   

گوييم. حزب توده، از همان نخستين روزهاي تأسيس، نقش سياسي بسيار   مي
بنيادي و مستقلي را در مبارزات طبقه كارگر ايران بـه عـهـده داشـت، و             

هاي مردمي آزادي، دموكراسي، و سوسياليـسـم    اتكاءترين نماينده آرمان قابل
شان بـه     يي كه مبارزان حزبي در فعاليت سياسي رغم خطرهاي واقعي بود. به 

هاي تحقيركننده، بازداشت و    رو بودند، از جمله شكنجه طور روزانه با آن روبه
ها، حزب شما در برابـر خـودكـامـگـي بـظـاهـر              زندان، و كشتار كمونيست

 ناپذير، هرگز موضع طبقاتي خود را رها نكرد. تزلزل
لنينيست مـا را       -هاي پيشگامان ماركسيست حزب توده ايران راه و سنت

پيگيرانه ادامه داد، و خط مشي نظري روشني درباره وضعيت انقالبي در ايران 
انداز سياسي مـتـرقـي     ارائه داد كه بعدها محور مبارزاتي قرار گرفت كه چشم

باختگـانـي    ايران را شكل داد. به مناسبت اين سالگرد، ما به عده پرشمار جان 
هـاي   تزلزل جان خود را در راه رسيدن به هـدف    كنيم كه بي اداي احترام مي

 آزادي، دموكراسي، و سوسياليسم فدا كردند.
مايه دلگرمي ماست كه حضورِ هزاران فعال كمونيست و فعاليت فـزايـنـده    

ها و مبارزات مردميِ ملتـي را شـاهـد         آنان در سطح جامعه، در ميان جنبش
داري ايران و مخالفت ظاهري و صـوري آن بـا        هستيم كه با طبقه سرمايه

رويارويي  -شود هاي ضدمردمي متوسل مي ضمن اينكه به شيوه -امپرياليسم
داري، ما از يكـي   هاي چندجانبه و ژرف سرمايه در اين دوران بحرانكنند.   مي

سالگردها نـمـاد   ” كنيم كه گفت:   ياد مي “ جو سلوو” مان، از  از رهبران پيشين
هاي متنوع مبارزه ما، و نـيـروهـاي         هاي اوليه، استراتژي هاي مقاومت سنت

اجتماعي عمده در اردوي انقالبي است: يعني كارگران و زنـان و جـوانـان           
 “يافته. سازمان

يي بـراي رشـد        مايه ما اعتقاد راسخ داريم كه مناسبت و لحظه كنوني، بن
نامحدود حزب شما به يك نيروي سياسي قدرتمندتر براي هفتاد سال ديگـر،  

دستان خواهد  يي قاطع در راه منافع زحتمكشان و تنگ براي پيش بردن مبارزه
بود. حزب ما همكاري با حزب توده ايران را تقويت خواهد كرد و خـواهـان      

 روابط متقابل مستحكم بين دو حزب است.
 داشت انقالبي هفتاد سالگي حزب را داريم. بار ديگر، آرزوي بزرگ
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 پيام شادباش حزب كمونيست سوئد

 
حزب كمونيست سوئد بهترين درودهاي رفـيـقـانـه     

گذاري حزب  خود را به مناسبت هفتادمين سالگرد پايه
 كند. توده ايران ارسال و تقديم مي

درود ما بر همه رفقاي حزب برادر در مبارزه پيوسته و پيگيرشان بـراي    
دستيابي به صلح، سوسياليسم، و دموكراسي، و بر ضد نيروهاي ارتجـاعـي   

داري، امپريالـيـسـم، فـاشـيـسـم،           زير هر نقاب و عنوان، از جمله سرمايه
 ناسيوناليسم، نوليبراليسم، با يا بدون خط فكري مذهبي.

دهي و هدايت مردم ايران در    ما براي حزب توده ايران، در مقام سازمان
كشي و سركوب،  پيكارشان در راه استقالل و خودمختاري و رهايي از بهره

 آرزوي موفقيت تمام و كمال داريم.
طبقه، كه در آن مـردم       پيش به سوي دموكراسي راستين در جامعه بي

 كنند و به آينده اميدوارند. احساس امنيت و آرامش مي
 پيش به سوي تحكيم روابط دوستانه ميان دو حزب.

 
 با بهترين درودهاي رفيقانه، حزب كمونيست سوئد

 استكهلم، سوئد
  1390مهرماه  

 
 پيام حزب كمونيست مكزيك

 رفقا،

تـريـن    حزب كمونيسـت مـكـزيـك، گـرم         
هاي خود را به حزب توده ايران تقديم  شادباش

هاي كمونيسـتـي    دارد. از نظر ما همه حزب  مي
كه در طول تاريخ يا در مسيرعمل خود مـورد    

انـد   رحمانه دشمن طبقاتي قرار گرفتـه  حمله بي
هـايـي    همواره شايسته تقدير و توجه اند. حزب توده ايران از زمره حـزب     

هاي ماركسيسم ـ  لنينيسم را در رهيافت خـود   است كه هيچ گاه رهنمون
به منظور رهايي طبقه زحمتكش، حتي در دشوارترين شرايط ، مورد ترديد 

 قرار نداده است.

دهي حزب و ايـجـاد        تصميم رفقاي حزب توده ايران در ادامه سازمان
حـزب  ” گسستگي در زنجيره امپرياليسم پس از غيرقانوني اعالم شـدن      

، براي ما يـكـي از فـرازهـاي           )   1312(1933در سال  “ايرانكمونيست 
ما همچنين اراده حزب شما را در      رود. درخشان رزمندگي آن به شمار مي

تداوم مبارزه، با وجود منع دوباره فعاليت آن از سوي رژيـم وابسـتـه بـه         
امپرياليسم شاه، و پس از بازداشت هزاران تن، و اعدام هـا در جـريـان          

دهيم. و بـاز      ، مورد ستايش قرار مي) 1332مرداد  28( 1953كودتاي سال 
اين حزب توده ايران است كه فراسوي دستگيري هزاران رفيق، شكنـجـه   

عضو كميته مركزي،  38صدها نفر، و اعدام كادرهاي حزبي و در بين آنان 
) ، بـا       1362(   1983و ممنوعيت دوباره از سوي رژيم مذهبي در سـال    
وقـفـه خـود بـراي          شايستگي ويژه توانست با عزمي راسخ به پيكار بـي   

 پويندگي طبقه كارگر ادامه دهد. 

حزب كمونيست مكزيك، يقين دارد كه حزب شما در رويكرد خود بـه    
يي كه كانون كشمكش و نـاسـازگـاري        توده طبقه زحمتكش، در منطقه

كند. رفقاي توده اي بدون ايـنـكـه       است،  با صداقت و شفافيت عمل مي
دهيِ مردم و طبقه  ترديدي به خود راه دهند، با پرچمي افراشته، در سازمان

گرا، كه از هيچ گونه تهديـد   انديش و واپس كارگر در برابر نيروهاي تاريك
كنند، و هـمـان سـان بـا            يا افترايي ابايي ندارند، نقشي برجسته ايفا مي

جويانه امپرياليسم دست  هاي مداخله هوشياري انقالبي، به افشاگري توطئه
به امپرياليسم نبايد اعتماد كرد حتي ” گوارا گفت  گونه كه چه زنند. همان  مي

هاي منطقه، حزب  ما بر اين باوريم كه، در كشمكش  ،“ به مقدار بسيار كم
 هاي مردم خواهد داشت. توده ايران نقش اثرگذاري به سود توده
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گذاري شد، ادامه دهنـده راه     پايه 1320حزب توده كه در سال 
 1313حزب كمونيست ايران است كه از سوي رضاشاه در سـال    
هـاي   غيرقانوني اعالم شد. حزب توده، با وفاداري بـه انـديشـه        

لنينيسم، پيگيرانه و با عزمي راسخ در راه عملي شدن  -ماركسيسم
كند. حـزب تـوده در مـبـارزه بـا                حقوق مردم ايران مبارزه مي

امپرياليسم و نظارت آن بر صنعت نفت، و نيـز بـر ضـد هـمـه            
زدني داشـتـه      هاي ارتجاع در جامعه، نقشي برجسته و مثال شكل

تحليل مشخـص از    ” است. حزب توده با به كار بردن اصل لنيني  
در عمل، براي نخستين بار فراخوان تشـكـيـل       “شرايط مشخص

كشي را داد    يك جبهه متحد در راه مبارزه بر ضد سركوب و بهره
يي از جامعه بـه حـزب جـذب         هاي گسترده كه در نتيجه، بخش

هـا، هـنـرمـنـدان،         شدند، از جمله كارگران، زنان، شـخـصـيـت      
نويسندگان، شاعران و روشنفكران. همين افزايش محبوبيت حزب  
بود كه موجب ترس و وحشت طبقه حاكم در ايران شد؛ در نتيجه، 

تريـن   حزب را غيرقانوني و ممنوع اعالم كردند و يكي از وحشيانه
هاي تاريخ را بر ضد حزب اعمال كردند. شايان ستـايـش     سركوب

از رهبران حزب و هزاران  رغم كشتار وحشيانه بسياري  است كه به
تن از اعضاي آن و غيرقانوني اعالم كردن آن، حزب همچنان بـه  

دهد. همين عملكرد دليـرانـه و       كار در ميان مردم ايران ادامه مي
 -ها و فشارهـا  رغم تمام سركوب به -ناپذير حزب توده ايران تسليم

 هاي دنياست.  بخش كمونيست است كه الهام

در اوضاع كنوني جهان، در شرايطي كه امپرياليسم به مـنـظـور    
حفظ مهار خود بر منطقه غني از ذخاير طبيعي آسـيـاي غـربـي       

هاي شريـرانـه و      سخت در تالش است، مبارزه برضد چنين نقشه
ويژه در دوران بحران اقتصادي  يابد، به پليدي، اهميت بيشتري مي

كنـد. نـيـروهـاي         يي كه اينك اقتصاد جهان را تهديد مي جهاني
امپرياليستي، به سركردگي امپرياليسم آمريكا، به بهانه اطمينان از 

هـايـي    يي نخواهد ساخت، تـحـريـم    هاي هسته اينكه ايران سالح
موارد ديگـر، در     اند. مثل همه   غيرانساني را بر ايران تحميل كرده

هـاي حـاكـم       ها به عوض آنكه براي طبقـه  اينجا نيز اين تحريم
تـر و     فقط زندگي مردم عادي ايران را دشوار آفرين باشند،  مشكل
 اند.  تر كرده وخيم

هايي كه امروزه كشورهاي مختلف منطقه را در بر  موج اعتراض
گرفته است، تحول مثبتي است كه بايد از آن استقبال كـرد. در       

هـا   عين حال، امپرياليسم نيز در تالش است تا از همين اعتـراض 
تغـيـيـر    ” براي مداخله در امور داخلي كشورهاي منطقه و تحميل 

برداري كند. نبايد اجازه داد چنين شود. فقط بـه خـود        بهره “ رژيم
ها مربوط است كه در مورد اينكه چگونه دولـتـي در        مردم كشور

خواهند، تصميم بگيرند. مردم منطقه بايد نسبت بـه    كشورشان مي
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 پيام شادباش حزب كمونيست پرتغال
 به كميته مركزي حزب توده ايران

 رفقاي گرامي

هـاي خـود بـه           حزب كمونيست پرتغال شادبـاش 
مناسبت جشن هفتادمين سالگشت پايه گذاري حزب توده ايران را به شمـا تـقـديـم       

هاي ميهنمان را با پـيـكـار طـوالنـي و دالورانـه                كند، و همبستگي كمونيست مي
هاي ايراني در راه آزادي، استقالل، و خودگرداني كشورتان، و نـيـز بـراي         كمونيست

 دارد.  پيشرفت و عدالت اجتماعي به سود مردم زحمتكش ايران، اعالم مي

ما به تاريخ مبارزه حزب توده ايران، حزبي كه همواره براي به سامان رساندن اتحاد 
هايشان كوشـيـده     هاي ايران براي دستيابي به بِه روزي و آرمان ميان كارگران و خلق

هاي مهم تـاريـخـي در         نگريم، حزبي كه در لحظه است، با نگاهي ستايش آميز مي
همان حال توانسته است در بـرابـر شـرايـط            كشورتان نقشي قاطع داشته است و در

گري سياسي، مانند دوران دشوار كنوني فعاليت مخفي، استوار  گوناگون سركوب و ستم
 باقي بماند. 

سالگرد پايه گذاري حزب شما در برهه پراهميت و سرنوشت سازي در پيكار بـراي    
شود. اوضاع و احوال جهاني در حال حـاضـر كـه        ها برگزار مي رهايي كارگران و توده

هاي ژرف را    بحران شديد ساختاري سرمايه داري سراپاي دنياي دستخوش دگرگوني
هاي بغرنج و به شدت تـوان   شان را نيز با چالش ها و مبارزه فرا گرفته است، كمونيست
 فرسا روبه رو ساخته است. 

شرايطي كه در ميهن شما حاكم است نمودار واقعي اين بغرنجي است. اما ما يقيـن   
ها در كنـار كـارگـران و         هاي حساس تاريخي، كمونيست داريم كه مانند ديگر لحظه

اثر ساختن شگردهاي نابكارانه امپرياليسم در مداخله، چيرگـي، و     ها، از عهده بي توده
تازش برخواهد آمد، و پيش آهنگ پيكار براي حقوق كارگران، دمكراسي، پيـشـرفـت    

 اجتماعي، و سوسياليسم خواهند بود. 

ترين يورش بر ضد حقوق مردم، دستاوردهاي انـقـالب    ما در كشور پرتغال با شديد
آوريل و خودگراني و استقالل ميهنمان روبه روايم. ولي به شـمـا     25ملي دمكراتيك 

ها دست به گريبانيم، فرارويي  دهيم كه با وجود همه تهديدهايي كه با آن اطمينان مي
هاي موجود در پيكار نيروهاي چپ و ميهن پرست پرتغالي در دست يافتن بـه     توانايي

 دانيم.  دمكراسي و سوسياليسمي پيشرفته را نيز گزينه يي مسلم مي

با تقديم درودهاي برادرانه، ما بار ديگر تمايل خود را براي ژرفش بيشتر دوستـي و    
 كنيم.  همكاري ميان دو حزبمان را اعالم مي

 كميته مركزي حزب كمونيست پرتغال
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پيام شادباش حزب كمـونـيـسـت هـنـد        

 (ماركسيست)
حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست) هفتادمـيـن     
سالگرد بنيادگذاري حزب توده ايران را بـه آن حـزب       

گويد. ما اين مناسبت پراهميت را به رهبري   شادباش مي
گوييم و بـار ديـگـر           و تمام اعضاي حزب تبريك مي

 كنيم.  همبستگي قلبي خود را با شما تجديد مي

7 November 2011  

 11ادامه در صفحه 

پيام هاي تبريك احزاب كارگري و كمونيستي جهان 
 به مناسبت هفتادمين سالگرد تأسيس 

 حزب توده ايران

 كمك هاي  مالي رسيده
به مناسبت هفتادمين سالگرد تولد حزب و به ياد قهرمانان جان 

 يورو 477                                    از فرانكفورت باخته حزب
رفيقي از     به مناسبت هفتادمين سالگرد حزب توده ها

 يورو  100                                                       هامبورك
  -كمك به جشن حزب در لندن 

 پوند250تعدادي از رفقاي اتريش و سوئد                             


