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 6ادامه در صفحه 

سياست هاي ضد ملي و ماجراجويي هاي خطرناك 
 رژيم واليت فقيه 

ما در هفته هاي اخير ضمن بر شـمـردن     
خطرات جديي كه ميهن ما را تهديد مي كند 
همواره بر اين امر تأكيد كرده ايم كه تشديد 
تشنج در منطقه نه تنها بر ضد منافع مـلـي     
كشور ماست بلكه مي تواند زمـيـنـه سـاز         
تحوالت جدي و خطرناك در حد درگـيـري   
هاي نظامي و فاجعه بار بر ضد ميـهـن مـا      
باشد. حركت تحريك آميز نيروهاي وابسـتـه    
به ارگان هاي امنيتي رژيم و يـورش بـه         
سفارت انگليس و اشغال موقت آن در تهران، 

در فضاي شديداً امنيـتـي   تصور كرد كه بايد 
كنوني، بدون چراغ سبز ولي فقيه رژيم غيـر  
ممكن بود نه تنها محكـومـيـت گسـتـرده        
حكومت ايران در سراسر جهان را برانگيخت 
بلكه به سلسله تنش هاي خطرنـاك بـيـن      
المللي منجر شد كه عواقب آن مـي تـوانـد      

 براي ميهن ما بسيار خطرناك باشد.
اين عمل ماجراجويانه و تحريك كـنـنـده    
وابستگان ولي فقيه رژيم در شرايطي صورت 
گرفت كه پس از تصويب قطع نامه شـوراي  
حكام آژانس انرژي اتمي برضد فعاليت هاي 
هسته اي جمهوري اسـالمـي، كشـورهـاي       
كانادا و انگليس تحريم هاي تازه اي را بـه    
منظور مقابله با ايران تصويب كردنـد، و در      
همان حال، كاخ سفيد نيز تـحـريـم هـاي         
گسترده تري در مورد صـنـايـع نـفـت و            
پتروشيمي ايران اعـالم كـرد. نـيـكـالي             

يي خصـمـانـه     گيري ساركوزي نيز در موضع
خواستار توقف خريد نفت ايـران از سـوي         
كشورهاي اتحاديه اروپا و متحدان آن شـد.    

تحريم بانك مركزي از طرف برخي كشورها، و   
ديگر تحريم ها عالوه بر تاثير مستقيم و ويرانگر 

 -ها بر زندگي توده هاي مردم و بنيه توليـدي  آن
صنعتي كشور، به عاملي مـوثـر در مـعـادالت         

 سياسي ايران بدل شده اند.
در سال هاي اخير اتخاذ اين چنين سـيـاسـت    
هاي تحريك آميز و ماجراجويانه يي همـواره از    
سوي نهادهاي وابسته به ولي فقيـه رژيـم بـه        
عنوان حربه يي براي از ميدان كردن رقـيـبـان      
سياسي و تسويه حساب هاي داخلي مورد بهـره  
برداري قرار گرفته و اتخاذ چنين سياست هـاي    
در شرايطي كه بحران بي اعتباري و اخـتـالف،     

اقتصادي سرتاسر رژيم را   -ورشكستگي سياسي
فرا گرفته است و سران ارتجاع خود را براي يك 

نمايشي آماده مي كنند، نمي تواند به “  انتخابات” 
تالش هاي رژيم براي تشديد جو فشار و اختناق 

 بر ضد جنبش مردمي ميهن ما مرتبط نباشد. 
همزمان با اعمال فشارهاي خارجي از سـوي    
آمريكا، اتحاديه اروپا، و تصويب تحـريـم هـاي      

هاي صـريـح    جديد، وزير اطالعات با بيان موضع
هسته اصلي حاكميت و در راس آن ولي فقيه در 
خصوص مسايل سياسي كشور، برنـامـه رژيـم      
پيرامون چگونگي برخورد با تحـوالت حـال و       
آينده را بازگو كرد. سخنـان وزيـر اطـالعـات          
همسويي هدف هاي ارتجاع و امپريـالـيـسـم و       

ها را، در زمينه حذف جـنـبـش     سياست هاي آن
مان، به خوبـي   مردمي از معادالت سياسي ميهن

دهد. وزير اطالعات درهمايش موسـوم    نشان مي

 2ادامه در صفحه 

اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت 
 آذرماه 16فرا رسيدن 

پيكار جنبش دانشجويي بر ضد رژِيم 
 واليت فقيه همچنان ادامه دارد!

آمار بيكاري، با “ كاهش”
 ترفندهايِ كهنه و نو

   در اين شماره در اين شماره در اين شماره 
پيگرد و تشديد اعمال فشار بر فعاالن 

 2جنبش كارگري                                  ص 
واپس گرايي، و پايمال كردنِ حقوق 

 9اقليت هاي مذهبي كشور                 ص 
فدراسيون جهاني جوانان ”همبستگيِ 
 10ص ، با جوانانِ ايران!           “دمكرات

  7ادامه در صفحه  

 دانشجويان مبارز و آگاه! 
آذر، روز دانشجو، روز بزرگداشت دهـه هـا      16بار ديگر 

مبارزه تاريخي جنبش دانشجويي كشور بر ضد استبـداد و    
امپرياليسم، روز حركت واحد دانشجويان مبارز و آگـاه بـا       
انديشه هاي متفاوت و تعلقات سازماني گوناگون، روز تولـد  

 فرا مي رسد. “ اتحاد، مبارزه، پيروزي”شعار 
سال از روزي كه گزمگان رژيم وابسته و ضـد   58امسال 

انتشار اخير آمار از سوي مركز آمار ايران كه در   
آن به كاهش نرخ بيكاري اشاره گرديده است، بـار  
ديگر بحث هاي مختلفي را در محافل كـارگـري     
كشور دامن زده است. بر اساس گزارش مركز آمـار   
ايران، نرخ بيكاري با دو  و نيم درصد كاهـش بـه     

درصد رسيده است.  حتي استنـاد    11كمي بيش از 
به همين آمار غير قابل اطمينان، وضعيت بحـرانـي   
اشتغال در ميهن را به خوبي نشان مي دهـد. امـا      
واقعيت هاي آماري در ايران، به خصوص در دوران 
احمدي نژاد، آن چنان با دستكاري و ترفـنـدهـاي    
گوناگون اعالم مي شوند كه كمتر آگاه بـه امـور       
سياسي و اقتصادي و حتي مردم عادي را مي توان 

ها ترغيب كـرد. روزنـامـه          در جهت اعتماد به آن
آذرماه، در اشاره به آمار جديد بيكـاران،   8خراسان، 
تعريف شاغل چنانكه پيش از اين اعالم “مي نويسد:

شده و البته از سوي بسياري از صاحبنطران مـورد    

 10در ص “    21ماركسيسم قرن ”حزب توده ايران، در كنفرانس بين المللي 



1390آذر ماه   14شنبه  دو   2   883شمارة  

آذر،    16مردمي شاه به دانشجويان مبارزه يورش بردند مي گـذرد.     
نماد درخشان مبارزه دانشجويان بر ضد دخالت هاي امپـريـالـيـسـم      

 16، اسـت.     1332مرداد  28پس از كودتاي ننگين  ،آمريكا در ايران
دانشجويان دانشگاه تـهـران شـركـت خـود را در               1332آذرماه  

اعتراضات مردم تهران عليه تجديد روابط ديپلماتيك با بريتـانـيـا و      
دعوت ريچارد نيكسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريـكـا،   
اعالم داشتند. حكومت كودتا براي جلوگيري از اين اعتراضات عـده     
اي از نظاميان خود را براي اشغال دانشگاه فرسـتـاد. آنـهـا بـراي           
دستگيري دو تن از دانشجويان دانشكده فني مستقيما بـه كـالس       
درس رفتند. اعتراض استاد و دانشجويان به اين عمل وحشيانـه بـا      
تهديد مسلحانه نظاميان روبرو شد. استاد و دانشجويان بـه عـنـوان       
اعتراض كالس درس را ترك گفتند و رئيس دانشكده فني پـس از    
اين عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصـل اسـتـقـالل و         
حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشكده را اعالم داشت. موجي از خشـم       

دست نظاميان از دانشگاه ” خروشان دانشكده فني را فراگرفت. فرياد  
اتـحـاد مـبـارزه       ” ،   “ درود بر مصدق نخست وزير قانـونـي  ”، “كوتاه

از هر گوشه طنين افكند و سرتاسر فضاي دانشگاه را به لرزه “ پيروزي
درآورد. در اين هنگام رگبار مسلسل ها دانشجويان آزادي خـواه و       
مبارز را هدف قرار داد و سه تن از دانشجويان دلير مصطفي بزرگ نيا 
(عضو رهبري سازمان جوانان توده ايران)، مهدي شريعـت رضـوي       
(عضو سازمان جوانان توده ايران) و احمد قندچي (عضو جبهه مـلـي      
ايران) به ضرب گلوله و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند.  
در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از دانشجويان زخمي و يا 

آذر مـردم تـهـران       18و  17دستگير شدند. متعاقب آن در روزهاي  
همراه با شركت وسيع دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان ها، بـه    
روابط ديپلماتيك با بريتانيا، بازديد نيكسـون و بـه ويـژه يـورش             
ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشـجـوي آزادي خـواه        

سال گذشته انبوهي از نـوشـتـه هـاي        58در طول اعتراض كردند.  
آذر به رشته تحرير درآمده است كه گهـگـاه در      16گوناگون درباره 

عمده ترين خطوط به تحريف نقش نيروهاي چپ و خصوصاٌ نـقـش   
واقعيت اين است كه جنبش توده اي ها در اين تاريخ پرداخته است.  

دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است و بحق مي توان ادعـا  
كرد كه اين جنبش در خالل سالهاي طوالني مبارزه همواره فريادگر 
صادق خواستهاي خلقهاي ميهنمان بوده است. جنبش دانشـجـوئـي     
ايران در سده گذشته ودرجريان مبارزات خلقهاي ايران براي نيل بـه  
استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي داراي جايگاه ويژه اي است. ايـن   
جنبش ريشه در سنن درخشان نشات گرفته از مـبـارزان انـقـالب         
مشروطيت، مبارزه شورانگيز حيدر عمو اوغلي و نبرد جانانه و دليرانـه  
دكتر اراني و يارانش با ديكتاتوري رضاخاني و ارتباط نزديـك ايـن     
 مبارزه با نيروهاي مردمي بويژه دانشجويان و روشـنـفـكـران دارد.        
جنبش دانشجويي از جمله گردان هاي اجتماعي يي بود كه نـقـش     

ايفـاء   57برجسته يي در به پيروزي رساندن انقالب شكوهمند بهمن 
كرد و متاسفانه خيلي زود پس از پيروزي انقـالب مـورد تـهـاجـم          

نيروهاي ارتجاعي قرار گرفت كه بـه پـاكسـازي      “ انقالب فرهنگي” 
گسترده دانشگاه هاي كشور از دانشجويان و كادرهاي دانشـگـاهـي    
مبارز و آگاه منجر شد.  با وجود همه فشارها و تهاجم قطع ناشـدنـي    
نيروهاي ارتجاعي بر ضد جنبش دانشجويي كشور،  دانشـجـويـان        
مبارزه كشور در طول بيش از سه دهه پس از پيروزي انقالب بهمـن  

، همواره نقش فعال و برجسته يي در حـوادث و رويـدادهـاي            57
سياسي كشور داشته اند و استبداد و ارتجاع حاكم با علم به اين نقش 
جدي و موثر است كه در سال هاي اخير انواع توطئه ها را بـرضـد       

 جوانان مبارز و جنبش دانشجويي طراحي و پياده كرده است. 
درطول سال هاي اخير ارتجاع حاكـم بـا اعـمـال فشـارهـاي             
سيستماتيك و با استفاده از روش هاي گوناگون از جمله احضار بـه    
كميته هاي انظباطي، اعزام نيروهاي امنيتي به دانشگاه ها، زير نـام    

،  محروميت از ادامه تحصيل فعاالن دانشجويـي،  “ بسيج دانشجويي” 
نصب دوربين هاي مدار بسته در دانشگاه ها، نصـب دروازه هـاي         
امنيتي در ورودي اصلي دانشگاه تهران، اخراج و تعليق تـرم هـاي       

فعاالن دانشجويي، جدا سازي جنسيتي، “  ستاره دار كردن” تحصيلي، 

دستگيري، محاكمه،  زندان، شكنجه و ايجاد تفرقه درصفوف جنبش دانشـجـويـي،    
سعي كرده است اين جنبش موثر اجتماعي را با دشواري هاي روز افزونـي مـواجـه      
ساخته و سرانجام به زعم خود نابود سازد.  رژيم واليت فقيه كه تاثير جدي جنبـش   
دانشجويي را در حوادث اخير كشور به ويژه رخداد بزرگ دوم خـرداد و شـكـسـت         

و “ جنـبـش سـبـز      ” نماينده ارتجاع، و در پي آن شركت گسترده وتعين كننده آن در 
حمايت از موسوي و كروبي،  را تجربه كرده، با روي كار آوردن دولت ضـد مـلـي        
احمدي نژاد و اتخاذ سياست هاي ضد دانشجويي كوشيده و مي كـوشـد جـنـبـش        
دانشجويي را به انزوا كشانده و پيوند آن را با ديگر گردان هاي اجتمـاعـي نـظـيـر        
جنبش كارگري و زنان  تضعيف و از ميزان تاثير گذاري آن درجامعه و مبارزات ضـد  
استبدادي كنوني بكاهد. اگرچه ضربات پي در پي نيروهاي امنيتي رزيم تـوانسـتـه       
است فعاليت گسترده فعاالن دانشجويي را در دانشگاه هاي كشور مـحـدود و پـر          
مخاطره سازد ولي با وجود همه اين فشارها مبارزه جنبش دانشجويي كشور بر ضـد  

 ارتجاع حاكم و سياست هاي ضد ملي آن همچنان ادامه دارد.
 

 جوانان و دانشجويان!
در اوضاع كنوني و با توجه به صحنه بغرنج سياسي و تشنج روز افزون بين المللي 
در پيرامون كشورمان، به دليل سياست هاي ماجراجويانه و ضد ملي رژيـم واليـت     
فقيه، نقش و تأثير جنبش دانشجويي كشور به عنوان يكي از گردان هاي رزمـنـده     
جنبش مردمي بر ضد استبداد بسيار حياتي است. رژيم واپس مانده واليت فقيه مـي   
كوشد توان و نيروي جنبش دانشجويي را به تحليل برده و مانع حضور فـعـال آن       
درتحوالت كشور گردد از  اين رو حفظ هوشياري، تقويت روحـيـه رزمـنـدگـي و          
ايستادگي متناسب با توان و ظرفيت جنبش دانشجويي و تحكيم پيوند آن با مبارزات 
سراسري و پرهيز از تفرقه و پراكندگي از زمره اولويت هاي اصلي در لحظه دشـوار    

 كنوني محسوب مي شوند.
در سال هاي اخير با رشد كيفي جنبش دانشجويي، بر ميزان و سطح همبستـگـي   
آن با ديگر گردان هاي جنبش مردمي به ويژه جنبش كارگري و زنان افزوده شد و   
در نتيجه در صورت پيدايي روزنه هاي جديد مبارزاتي جنبش دانشجويي كشور مـي  
تواند نقش موثر تري را در جنبش مردمي سراسري ايفاء كند. رويكرد به سـنـن و        
سابقه و تاريخ جنبش دانشجويي به ويژه طي چند سال گذشته از ديگر مواردي است 
كه مي توان بر آن انگشت نهاد و به عنوان شاخص فوق العاده پر اهميتي در ارتقـاء  

 سطح جنبش دانشجويي بر آن تاكيد كرد.
در اوضاع فوق العاده حساس كنوني تحكيم پيوند مبارزات جوانان و دانشجويان با 
مبارزه كارگران و زحمتكشان و تقويت جنبش دمكراتيك و آزاديـخـواه مـردم در          
راستاي مقابله با ماجراجويي هاي رژيم واليت فقيه و بهانه جويي هاي امپرياليـسـم   
كه خطرات بزرگي را براي آينده و سرنوشت كشور پديد آورده اند، حائـز اهـمـيـت       

 فراوان است.  
جنبش دانشجويي با توجه به نقش موثر آن در تحوالت مي بايد از سـويـي بـه        
تقويت و تحكيم سازماني خود بپردازد و از ديگر سو با درك واقع بينانه از وضعـيـت   
موجود و آرايش سياسي در كنار نيروهاي ملي، مترقي و آزادي خواه كشـور در راه      
خنثي سازي ماجراجويي هاي رژيم ضد مردمي واليت فقيه  و تهديدات امپرياليسـم  
مبارزه كند. نا گفته پيداست، ارتجاع مي كوشد جنبش دانشجـويـي را عـالوه بـر            
سركوب، به بيراهه كشانده و نيرو، استعداد و توان آن را به هرز برده و در مسـيـر         

بايد با هوشياري و درايت از چنين دام هايي پـرهـيـز كـرد!       انحرافي خاموش سازد.  
حمايت و همبستگي دانشجويان از منافع زحمتكشان خاري است در چشمان ارتجاع 
حاكم و خطري جدي براي منافع طوالني مدت آن و از اين روست كه ارتجاع حاكم 
جنبش دانشجويي كشور و خصوصاً دانشجويان پيشرو، و چپ را از جمله خـطـرات     
جدي براي منافع خود ارزيابي كرده و توطئه هاي گوناگوني را براي نابود جـنـبـش    

 دانشجويي كشور به مرحله اجراء در آورده است. 
روز دانشجو-آذر 16كميته مركزي حزب توده ايران ضمن تبريك و گرامي داشت 

روز مبارزه براي صلح، مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي، اتحاد وسيع بر ضـد   -
امپرياليسم و استبداد و ارتجاع و روز مبارزه براي پيروزي مردم و نيل به استقالل و   
تامين حاكميت ملي در رويارويي با رژيم واليت فقيه، همه توده اي ها و مـبـارزان     
راستين راه آزادي و استقالل كشور را به اتحاد عمل و تجهيز گردان هاي اجتماعـي  
براي مبارزه دشوار پيش رو بر ضد رژيم عميقاً ضد مردمي، ضد مـنـافـع مـلـي و          

 استبدادي حاكم فرا مي خواند.
 آذر، روز گرامي داشت پيكار تاريخي جنبش دانشجويي كشور!  16فرخنده باد روز 

درود بر دانشجويان مبارزي كه در شكنجه گاه هاي رژيم فقها در راه آرمان هـاي  
 واالي آزادي و عدالت اجتماعي مي رزمند!

 
 كميته مركزي حزب توده ايران

 1390آذرماه  14

 ادامه اعالميه كميته مركزي حزب...
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پيگرد و تشديد اعمال فشار بر فعاالن 
 جنبش كارگري

 ادامه كاهش آمار بيكاري ...

داشته است. به همين دليل، به جاي درپيش گرفتن سياستي واقع  
بينانه و مردمي و مبتني بر منافع ملي، ما آمارهايي را شاهديم كه 

هـا افشـاگـري       حتي دست اندركاران مسئول در گذشته درباره آن
آذرماه، خليل سعيدي، قـائـم      8اند. به گزارش سايت آفتاب،   كرده

مقام سابق مركز آمار ايران، با اشاره به دخالت مسـئـوالن ارشـد      
من در دوران مسئوليتم در ”دولتي در آمارهاي كالن كشور، گفت: 

مركز آمار ايران موارد متعددي از اين گونه فشارها را شاهد بـودم،  
براي مثال در زمان دولت نهم مركز آمار ايران نرخ بـيـكـاري را      
توليد كرده بود و قصد داشت آن را ارايه كند ولي زماني كه معاون 
اول وقت رئيس جمهور از نرخ بيكاري كه نسبت به دوره هـاي      
قبل افزايش يافته بود مطلع شد به صراحت اعالم كرد كـه آمـار     

از پيامدهاي منفي بحران اشتغال مي توان به تاثـيـر   ”اصالح شود.
آن بر مشاركت زنان در عرصه اقتصادي نيز اشاره كرد. كـاهـش      
مشاركت زنان در عين حال كه بايد با نگراني آن را ارزيابي كـرد،  
اما به نظر مي رسد كه براي مسئوالن حـكـومـتـي نـه تـنـهـا             

يي ايجاد نكرده است، بلكه به طور تـلـويـحـي از آن          دلمشغولي
 10استقبال هم شده است. به گزارش روزنامه جهان صـنـعـت،       

آذرماه، پايين آمدن نرخ مشاركت زنان اگر چه به نظر وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي مسئله نگران كننده اي نيست، اما از آنجايـي  
كه زنان در جامعه امروزي ما بخشي از بار زندگي را به دوش مي 
كشند اين مسئله قطعاً نگران كننده است. جهان صنعت در ايـن     

آمار باالي نرخ بيكاري زنان نسبت به مـردان و    “ باره مي نويسد: 
همچنين كاهش نرخ مشاركت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان 
در يكسال گذشته حاكي از آن است كه بازار كار ايران به طور عام 
مردانه است و هنوز نتواسته است خود را بـراي پـذيـرش زنـان         

جهان صنعت به نقل از شيخ االسالمـي، در ايـن       “ منطبق سازد. 
اولويت مسئوالن حوزه كار، ايجاد اشتـغـال در     “ارتباط مي نويسد:

كشور است و كاهش نرخ مشاركت اقتصادي نگراني عـمـده اي     
ايجاد نمي كند. در صورتي كه بخواهيم بـيـن نـرخ مشـاركـت           
اقتصادي يا ايجاد اشتغال يكي را انتخاب كنيم بي درنگ توسعه و 

بنابراين، به روشـنـي     “ ايجاد اشتغال، انتخاب اصلي ما خواهد بود. 
مشخص است كه در جهت به اجرا درآمدن اين سيـاسـت زنـان      
بايستي در صف مقدم قربانيان آن قرار گيرند. سخنانـي چـنـيـن        
مشمئز كننده در ارتباط با زنان از سوي وزير منصوب احمدي نژاد 
در حالي بيان مي شود كه در آستانه انتخابات مجلس و قـبـل از     
آن، وي سعي داشت با چند انتصاب نمـاديـن، از جـملـه وزيـر            
بهداشت، چهره يي حامي زنان در اذهان عمومـي بـه تصـويـر         
بكشاند. اما هنگام به چالش طلبيدن يكي از حياتي ترين عـرصـه    
هاي اجتماعي و به منظور تامين منافع غارتگرانه، سياست هـايـي   

يي در خانواده ها  درپيش گرفته مي شود كه اثرهاي عميق و منفي
گذارد. ارايه آمار جديد بيكاران، و نگاهـي دوبـاره بـه          برجاي مي

بررسي هاي آمده در باال، به روشني نشان مي دهد كه هيـاهـوي   
بسيار براي هيچ، روش مستمر و هميشگي دولت احـمـدي نـژاد      

هاي جدايي ناپذير سياست هـاي     براي تحميق توده ها و از اصل
اجرايي اوست. در وضعيتي كه نرخ مشاركت زنـان در عـرصـه           
اقتصادي به طور عمدي كاهش مي يابد، مراكز توليدي در آستانه 

درصـد   30تعطليلي قرار گرفته اند، ظرفيت هاي توليدي در حدود 
برآورد مي شود، و واردات بي رويه براي كسب سودجويي، موريانه 
درخت توليد گرديده است، جرياني كه بخواهد اين آمار را قـبـول   
داشته باشد يا ساده انگار است و يا درهم تنيدگي منافعش با ايـن  

 دهد. ها را نمي آمار اجازه رد آن
  

طي هفته هاي 
اخير به مـوازات    
طرح و ارايه پيش 
نـويـس اصـالح      
قانون كـار بـه       
مجـلـس بـراي      
تصويب نهـايـي،   
نهادهاي امنيتي و 
دادگــاه هــاي     
انقالب اسـالمـي   
اعمال فشـار بـر     
فعاالن سنديكايي 

و كارگري را افزايش داده اند. در اين رابطه تعدادي از مبارزان شناخته شده جـنـبـش     
سنديكايي زحمتكشان مورد پيگرد و بازداشت قرار گرفته اند. فعاالن كارگري در بنـد   
نيز به اشكال مختلف مورد آزار و اذيت و شكنجه هاي روحي و جسمـي قـرار مـي        

 گيرند.  
علي نجاتي از اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپـه مـجـددا      
توسط دادسراي انقالب اسالمي بازداشت و به زندان انتقال داده شد. او در حـالـي          
بازداشت مي شود كه به تازگي از عمل جراحي قلب مرخص گرديده بود. همسر وي    

 نيز به فاصله اندكي توسط ماموران امنيتي دستگير شد.
دادگاه انقالب اسالمي تبريز در اقدامي هماهنگ با وزارت اطالعات حكم بيست و   
دو سال و شش ماه حبس براي فعاالن كارگري و دانشجويي شهر تبريز را تاييد كرد. 
شاهرخ زماني عضو هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش از جمله افرادي اسـت    
كه در تبريز به حبس محكوم گرديد. بعالوه چندي پيش بهنام ابراهيم زاده از فعاالن  
سنديكايي به پنچ سال حبس تعزيري محكوم شده بود. احكام ناعادالنـه مـحـاكـم        
قضايي جمهوري اسالمي در حالي عليه كارگران شريف و مبارز كشور صادر مي شود 
كه وضعيت كارگران زنداني وخيم گزارش شده است. رضا شهابي عضو هيات مديـره   
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني با وجود بيماري هاي سخت از هـفـت     
روز پيش در اعتراض به رفتار بازجوها و مسئولين زندان اوين، دست به اعتصاب غـذا  
زده است. اين فعال سنديكايي بيش از هفده ماه بالتكليف در زندان بسر مـي بـرد.        

 اكنون جان رضا شهابي در خطر است!
افشين اسالو از فعاالن كارگري نيز براثر شكنجه هاي مختلف در زنـدان شـرايـط      

 جسمي وخيمي دارد.
عالوه بر اينها در روزها و هفته هاي اخير اغلب مراكز كـارگـري و واحـدهـا و             

توليدي كشور شاهد تشديد فضاي امنيتي و پليسي بـوده اسـت.     -كارخانجات صنعتي
جنبش اعتراضي رو به گسترش كارگران بويژه اعتراض به اصالحيه قانـون كـار در       
چارچوب طرح ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي هراس ارتجاع حاكم را برانگـيـخـتـه     

سنديكايي و صدور احكام سنگيـن و    -است.  افزايش فشار بر فعالين جنبش كارگري 
ناعادالنه براي مبارزان سنديكايي در ارتباط مستقيم با مسايل سياسي كشـور قـرار       

 داشته و دارد.
حزب توده ايران ضمن حمايت قاطع از جنبش سنديكايي زحمتكشان، خـواسـتـار      

سنديكايي زحمتكشان -توقف پيگرد و سركوب فعالين كارگري و تامين حقوق صنفي
كشور است. حزب ما در اين زمينه مانند هميشه همراه و همدوش جنبش سنديكايـي   

 كارگران مبارزه كرده و خواهد كرد. 
 

 كارگران زنداني را آزاد كنيد!
 به پيگرد فعاالن سنديكايي پايان دهيد!
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

هاي خصوصي از سـوي   تاسيس مدرسه
 حوزه هاي علميه، و شهريه هاي ميليوني!

 
سازمان آموزش و پرورش تهران به طور رسـمـي   
اعالم كرد كه، امكانات خود را در اختيار حوزه هاي 

مـدرسـه راهـنـمـايـي            17علميه جهت تاسيس   
آبـان     18ودبيرستان قرار داده است. روزنامه شرق،  

حوزه هاي علميه اقدام به تاسيس ”ماه، گزارش داد: 
مدرسه راهنمايي ودبيرستان در شهـر تـهـران       17

كرده اند، مساله اي كه با توجه به دومين تـفـاهـم    
نامه به امضاء رسيده ميان حوزه هاي عـلـمـيـه و       
آموزش و پرورش هر روز بر تعداد آنها افزوده مـي    
شود ... معلمان و مديران اين مدارس از بين حـدود     

همچنين از ابـتـداي   “ روحاني گزينش شده اند.  300
سال تحصيلي جديد والدين دانش آموزان از رواج     
شهريه هاي سنگين زبان به اعتراض گشـوده انـد.     

امسـال اخـذ     ” مهرماه، گزارش داده بـود:      5ايسنا، 
شهريه هاي سنگين در مدارس به يك روال عادي 
تبديل شده است و والدين دانـش آمـوزان را بـا          
مشكالت جدي روبرو ساخته است. دريافت شهريـه   
در مدارس دولتي تحت عناوين مختلف از جـملـه     

دريـافـت   “ هزينه هاي تحصيلي صورت مي گـيـرد.   
شهريه هاي سنگين از خانواده ها در حالي انـجـام     
مي شود كه با اجراي قانون هدفمندي يـارانـه هـا      

هاي زنـدگـي بـراي         تامين ابتدايي ترين نيازمندي
اكثريت مردم ميهن ما دشوارتر از پيش شده اسـت،  
و اين امر سبب ترك تحصيل بسياري از فـرزنـدان   
خانواده هاي طبقه هاي محروم جامعه گرديده و به 
همراه خود افت تحصيلي را نيز بـيـش از پـيـش         

 گسترش داده است.
يـي     از ديگر سو، سال تحصيلي كنوني با برنامـه 

يي كه بازتابي وسيـع   آغاز شده است، برنامه“  جديد” 
بين فرهنگيان شريف و متعهد كشور داشته است و   
خشم  و اعتراض آنان را بر انگيختـه اسـت؛ ايـن        

آمـوزش ضـمـنِ      “برنامـه عـبـارت اسـت از:              
فرهنگيان سراسر كشور از سوي طـالب و    ”خدمت

روحانيون وابسته به مراكزي نظير موسسه آموزشـي  
 9خميني وابسته به مصباح يزدي! روزنامه اعتمـاد،    

مشاور وزيرآموزش ” مهرماه، دراين باره گزارش داد:  
و پرورش گفت، آموزش ضمن خدمت فرهنـگـيـان    
سراسر كشور از سوي روحانيون در دستور كار قـرار  
گرفته است. بهره گيري از روحانيون در آمـوزش و     
پرورش در حال افزايش است. براساس تفاهم نامـه   
اي كه بين وزارت آموزش و پرورش و حوزه علميـه  
منعقد شد، روحانيون در آموزش فرهنگيان، دانـش    
آموزان و والدين آنها مشاركت حداكثري خـواهـنـد    

ميليون دانش آموز  13تا  12ميليون معلم،  1داشت، 
ميليون از والدين آنها زيـر پـوشـش آمـوزش          2و 

در ادامه اين گـزارش  “ روحانيون قرار خواهند گرفت. 
برگزاري سه هزار جلسه تفسير ”يادآوري شده است: 

قرآن ... شيوه نامه جامع واليي براي برگزاري مـراسـم        
مذهبي همچون والدت و شهادت ائمه، دهه فجر، دهـه  

 “كرامت و ... در برنامه ها گنجانده شده است.
مـاه، تـاسـيـس          آبان 18بنابر گزارش روزنامه شرق، 

هاي خصوصي از سوي حوزه هاي علميه بيشتر به  مدرسه
وابسته بـه مصـبـاح      “ موسسه پژوهشي خميني“وسيله  
كه از بـودجـه     “ معاونت تبليغ حوزه هاي علميه“يزدي، 

صـورت  “ دفتر تبليغات اسالمي“دولتي تغذيه مي كند، و 
گرفته و مي گيرد. دولت احمدي نژاد بودجه كالني را زير 

تعليم و تربيت اسالمي، امتزاج هر چه بـيـشـتـر     ” عنوان 
واليت فقيه و مردم ساالري ديني با فعاليت مـدارس و      

در اختيار حوزه هاي عـلـمـيـه و         “ ايجاد سالمت رواني
و “ موسسه پژوهشي خمينـي “يي نظير  هاي ديني موسسه

قرار داده است. معلمان و مديـران   “ آستان قدس رضوي“
ايِ مدارس وابسته به حوزه هاي علميه، دستـمـزد    عمامه

ثابت و باالتري از معلمان و دبيران عـادي آمـوزش و         
 پرورش دريافت مي كنند. 

 

 “عدالت”كارگرانِ فصلي و ساختماني، و سهام 
، دولت عوام فريب و كارگـر سـتـيـز       “ اصالحِ قانون كار“هاي كارگران به  همزمان با اعتراض 

و پرداخت آن به كارگران خصوصا كارگران فصلـي و    “ سهام عدالت” احمدي نژاد بار ديگر موضوع 
آبـان مـاه،        22پردازد. خبرگزاري مهر،     ساختماني را پيش كشيده است و به تبليغ  درباره آن مي

هزار نفر از كارگران فصلي و ساختماني براي دريافت سهام عدالت در اداره كـل   447”گزارش داد: 
تعاون، كار ورفاه اجتماعي استان تهران ثبت نام شدند ... مدير كل تعاون، كار و رفاه اجـتـمـاعـي        
استان تهران اظهار داشت به منظور بهره مندي كارگران فصلي و ساختماني از برنامه دولت عدالت 
گستر جهت سهام عدالت كارگران كه اولين مرحله آن كوشش براي بهره مند شـدن كـارگـران        

 “فصلي و ساختماني از سهام عدالت است، خوشبختانه با استقبال بي نظير كارگران مواجه شد.
 اقدامي حساب شده و فريبكارانـه بـراي     “ بهره مند شدن كارگران فصلي از سهام عدالت” ترفند

هاي روبه گسترش كارگران و زحمتكشان به اصالحيه قانون كار و بـه طـور      رويارويي با اعتراض
اجتماعي رژيم واليت فقييه در اوضاع بسيار حساس كنونـي اسـت.      -كلي سياست هاي اقتصادي
، “ سهام عدالـت “دولت ضد ملي احمدي نژاد فقط در  يِ”عدالت گستر“پرسش اينجاست كه: چرا  

آن هم دراين مقطع زماني، خود را نشان مي دهد؟ مگر دولت و مجلس، هماهنگ و يـك صـدا،     
بـراي  ”بيمه خدمات درماني“مخالفت خود را با بيمه كارگران ساختماني اعالم نكرده اند؟ موضوع 

كه با دروغ و تـزويـر          -كارگران ساختماني از اهميت درجه اول برخوردار است، اما دولت كودتا 
به نام افزايش هزينه هاي كارفرمايان و در دلواپسي نسبـت بـه      -معرفي مي شود “ عدالت گستر” 

فرمان  اسالمي، با آن مخالفت كرد. اكـنـون در       به منافع كارفرمايان، دركنار مجلس شوراي گوش
آستانه انتخابات مجلس دراسفند ماه سال جاري، به يكباره دولت به يـاد كـارگـران فصـلـي و            

كند، و البته روشن نيست  ثبت نام مي”سهام عدالت“ساختماني افتاده است و از آنان براي دريافت 
به كارگران پرداخت شود! تبليغات فريبكارانه پيرامون سـهـام      “ سهام عدالت“چه زماني قرار است 

عدالت و منافع كارگران درحالي با آب و تاب فراوان در رسانه ها بازتاب مي يابد كه كـارگـران و     
زحمتكشان به حق نسبت به عملي نشدن وعده هاي دولت كارگر ستيز احمـدي نـژاد خشـم و          

 اعتراض خود را آشكار مي سازند. 
در اوايل سال جاري اعالم شده بود كه، با توجه به حذف يارانه ها و افزايش قيمت كـاالهـا و       

ماه از    20خدمات عمومي كارت اعتباريِ خريد به كارگران كشور تعلق مي گيرد. اينك با گذشت  
آبـان مـاه،        23اين وعده سرخرمن، هنوز از كارت اعتباري خبري نيست! روزنامه دنياي اقتصاد،    

 5/1ماه از مصوبه واگذاري كارت اعـتـبـاري       20فراموشي كارت اعتباري كارگران؛ ” گزارش داد:  
ميليون توماني خريد كارگران در شوراي عالي اشتغال، مي گذرد، اما تاكنون غير از واگذاري نمادين 

نفر در ارديبهشت ماه امسال، هيچ گونه اقدام ديگري صورت نگرفتـه اسـت ...          13اين كارت به 
ماه از علني شدن مصوبه شوراي عالي اشتغال ... اميدي به استـفـاده از         20امروز كارگران پس از 

 “اين امكان و افزايش قدرت خريد خود ندارند.
ميليون ها تن از كارگران و زحمتكشان ميهن ما، به ويژه كارگران ساختماني، خواستار تـامـيـن    

اند. ثبـت نـام بـراي          “ لغو قراردادهاي موقت“و “ بيمه هاي خدمات درماني“حقوق خود از جمله 
نمي تواند و نخواهد توانست زحمتكشان را از مبارزه براي دست يابـي بـه     “ سهام عدالت“دريافت 

براي كارگران فصلي و ساختماني “سهام عدالت“مندي از  حقوق خود باز دارد يا آنان را بفريبد. بهره
 مبتال خواهد شد!“كارت اعتباري خريد كارگران“به سرنوشت 

 

 پيگرد فعاالن دانشجويي، و برنامه تغيير رشته هاي علومِ انساني
دانشگاه ها با سخنان سخنگوي كميسيون آموزش مـجـلـس شـوراي         “ اسالمي كردن” برنامه 

گروه ويژه جهت تغييرهاي جدي در  اسالمي وارد مرحله جديدي شد. مرتجعان حاكم با تشكيل كار 
دهي كرده اند. دراين رابـطـه،     درس ها و رشته هاي علوم انساني، اقدام هاي هماهنگي را سازمان

سخنگوي كميسيون آموزش و تـحـقـيـقـات          ” آبان ماه، درگزارشي اعالم كرد:   27دانشجو نيوز، 
مجلس، از كارگروه هاي ويژه و كميته هاي متعدد در وزارت علوم براي تغيير در رشته هاي علـوم  
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با “ اين تحوالت” انساني سخن به ميان آورده و با تاكيد براينكه 
مواد درسي انـجـام      380رشته تحصيلي و  38اولويت تغيير در 

در علوم انسـانـي در     “ تحول” خواهد شد، اضافه نموده است كه 
وزارت علوم همراه با كارگروه ويژه و كميته هاي متعددي با بـه  

 “كارگيري ظرفيت هاي موجود دردانشگاه ها آغاز شده است.
گرا نظير مصباح يزدي و آيـت اهللا         برخي چهره هاي واپس

اسالمي ” يزدي، به صراحت تعيين بودجه الزم به منظور  برنامه 
دانشگاه ها را خواستار شده اند. مصباح يـزدي بـرنـامـه        “كردن

دانشگاه ها را از جنگ هشت ساله سخـت تـر     “ اسالمي كردن” 
گيري ها، پـاسـدار رحـيـم        توصيف كرد. همزمان با اين موضع 

صفوي، مشاور عالي ولي فقيه، طي سخناني در حاشيه چهل و   
دومين نشست معاونان آموزشي دانشگاه ها و موسـسـه هـاي      
آموزش عالي، كه در دانشگاه كرمان برگزار شد، از اجباري شدن 

سخنـان صـفـوي،       خبر داد. بنابر “ آشنايي با دفاع مقدس” درس 
درس مذكور در دو قالب علمي و پژوهشي ارايـه مـي شـود.          

رحيم صفـوي  ” ماه، دراين باره نوشته بود:   آبان 20دانشجو نيوز، 
گفت، با تدبير وزير علوم و معاون آموزشي و شـوراي بـرنـامـه       
ريزي، درس آشنايي با دفاع مقدس كه مصوب شوراي عـالـي     
انقالب فرهنگي و اسالمي شدن دانشگاه هاست، براي مقـطـع   

 “كارشناسي به تصويب رسيده است.
تبليغ گسترده و همه جانبه پيرامون برنامه اسـالمـي كـردن      
دانشگاه ها، در اين لحظه زماني ومقطع معين، نشـانـگـر ايـن       
 -واقعيت است كه ارتجاع مي كوشد همزمان با شانـزدهـم آذر    

جنبش دانشجويي را با اقدام هاي چند وجهي خود  -روز دانشجو
در موضع تدافعي قرار دهد، و ابتكار عمل را در رويـارويـي بـا      

 ها و نارضايتي هاي ژرف در دانشگاه ها به دست گيرد.  اعتراض
رژيم واليت فقيه با توجه به حسـاسـيـت وضـع كشـور و            
رويدادهاي منطقه، از شكل گيري و وقوع هـر گـونـه اقـدام           
اعتراضي به شدت هراس دارد. بي جهت نيست كه عـالوه بـر      
اعالم موضوع تغيير رشته هاي علوم انساني و تبليغ مرتـب آن    
در رسانه هاي همگاني و در سطح دانشگاه ها، پيگرد، بازداشت، 
و نيز احضار فعاالن دانشجويي شدت يافته  اسـت. در اواسـط        

دانشگاه “آبان ماه، ماموران امنيتي سه تن از فعاالن دانشجويي 
را پس از تفتيش خانه هايشان دستگير و روانـه زنـدان       “ تبريز

دانشـگـاه   “كردند. در همين حال، دو فـعـال دانشـجـويـي             
نيز به وزارت اطالعات احضار شدند و مورد تهديد قرار “ اصفهان

نيز كمـيـتـه هـاي       ”دانشگاه علم و صنعت تهران“گرفتند. در  
اند و تاكنون عده زيادي از دانشجويان  انضباطي بسيار فعال شده

 را احضار كردند و به آنان اخطار دادند. 
گيرد. پايگاه خبري   دامنه فشارها برخي استادان را نيز دربر مي

آبان ماه، اعالم داشت كه، مسعود سپهر،  استاد علوم  24جرس، 
سياسي، در منزل خود بازداشت شده است. از ديگر سو، نهادهاي 
امنيتي و دادگاه هاي انقالب اسالمي نيز برشدت فشارهاي خود 
به جنبش دانشجويي و فعاالن شناخته شده آن افـزوده انـد.         

آبان ماه، متهم كردنِ سعيد نعيمي، عضو شـوراي     24ادوارنيوز، 
گذاري سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تـحـكـيـم       سياست

هاي بي  را با صراحت رد كرد. ايراد اتهام“ جاسوسي”وحدت)، به 
با هدف ايجاد رعب در جنبش دانشجويي، “ جاسوسي” پايه نظير 

ها به ويژه در  و به خيال ارتجاع حاكم، باال بردن هزينه اعتراض
، انجام گرفته و مي گيرد. تمامي اين اقدام ها بـا   “ روز دانشجو“

هدف تضعيف و به تسليم وادار ساختن جنبش دانشجويي و مهار 
ها است. جنبش دانشجويي از توان و ظرفيتي برخـوردار    اعتراض

است كه با هوشياري اين توطئه ها را خنثي سـازد و نـقـش          
تاريخي خود را در مبارزات ضد استبدادي و ضد استعماري ايفـا  

 كند!
 

 بيمه زنان خانه دار:
 كمبود اعتبار، يا و عده هاي پوچ؟

سال پس از تصويب قانون بيمه زنان خانه دار، اين قـانـون    9

كش در انتظار عـمـلـي       كماكان روي كاغذ رسميت داشته است، و ميليون ها زن زحمت
شدن آن به سر مي برند. بنابرآمار ارايه شده از سوي رييس مركز امور زنان و خـانـواده        

ميليون نفر از كل جمعيت كشور را دربر مي گيـرنـد.    18رياست جمهوري، زنان خانه دار 
 -هاي اجرايي نشدنِ قانون بيمه زنان خانه دار، سياست هـاي اقـتـصـادي         يكي از دليل

اجتماعي دولت هاي نهم و دهم است. يعني از زمان برگماريِ دولت احـمـدي نـژاد در         
هاي متعددي تراشيـده شـده اسـت.         اجراي اين قانون از سوي مسئوالن اقتصادي مانع

آبان ماه، در گزارشي پيرامون قانون بيمه زنان خانه دار، نـوشـت:        22خبرگزاري فارس، 
ساله شد اما همچنان در هفت خوان اجرا گرفتار است  9طرح بيمه زنان خانه دار امسال ” 

به گونه اي كه زنان خانه دار ديگر عطاي آن را به لقايش بخشيدند و مركز امور زنان در   
 “اظهار نظري جديد اجراي اين طرح را تا پايان سال قطعي دانست.

طبق اين قانون، كه تاكنون فقط روي كاغذ باقي مانده است، زنان خانه دار، با پرداخت 
هزار تومان، خود را بيمه مي كنند كه نيمي از اين مبلغ را سازمان بهزيستي و  10ماهيانه 

سـال از       20نيم ديگر را خود زنان خانه دار پرداخت مي كنند، و آنان مي توانند پس از   
مزاياي بيمه بهره مند شوند. در دولت ضد ملي احمدي نژاد، پيش از ادغام وزارتخانه هـا،   
وزارت رفاه كه وزير آن پاسدارِ ميليارد صادق محصولي بود، مسئوليت اجراي قانون بيمـه  
زنان خانه دار را برعهده گرفت. اما اين مسئوليت هرگز عملي نشد و سـرانـجـام وزارت         

كار دشواري است و به جاي آن بايد بيمـه  “ زنان خانه دار” سابق رفاه اعالم كرد كه، بيمه 
سال زنان خانـه   9اجرايي شود! به هر روي، اكنون پس از گذشت  “ زنان خانه دارِ نيازمند“

دار كماكان براي دست يافتن به حقوق خود، يعني بيمه زنان خانه دار، در انتظارند. دولـت   
احمدي نژاد در همفكري با اتاق بازرگاني طرحي را براي مشاركت بيمه هاي خصوصي در 
اجراي قانون بيمه زنان خانه دار تهيه كرده است كه در صورت عملي شدن، هم منافع و   
حقوق زنان خانه دار و هم نقش سازمان بهزيستي و سازمان تامين اجتماعي بر اثـرِ آن      
آسيب هاي جدي خواهند ديد. بر پايه آمار رسمي، از جمله برآوردهاي شوراي فرهنگي و    

هـزار   600اجتماعي زنان جمهوري اسالمي، سهم زنان خانه دار در توليد، ماهانه  بالغ بر 
عضو شوراي فـرهـنـگـي و         ” آبان ماه، گزارش داد:   22تومان است.  خبرگزاري فارس،  

اجتماعي زنان در گفت و گو با خبرگزاري زنان باشگاه خبري فارس (توانا) در اين زميـنـه    
مي گويد، براساس يك پژوهش بر روي زنان خانه دار تهراني، مشخص شد هر زن خانـه  

 “هزار تومان ارزش افزوده اقتصادي توليد مي كند. 640دار در ماه 
سال اكنون مسئوالن رژيم، به ويژه مسئوالن دولت ضد ملي احمـدي نـژاد،      9پس از 

عدم اجراي قانون بيمه زنان خانه دار را ناشي از كمبود اعتبار مي دانند. مركز امور زنان و  
خانواده رياست جمهوري رسما اعالم كرده است كه، كمبود اعتبارات و منابع مالي مـانـع   
اصلي اجرا نشدن طرح بيمه زنان خانه دار است.  خانه داري يك شغل محسوب مي شود  
و بنابر اين، بيمه حقِ مسلمِ زنان خانه دار است. تامين اين خواست بدون مبارزه و تـوجـه    

 هاي محروم، امكان پذير نيست! جدي به منافع زنان طبقه

 رويدادهاي ايران ... ادامه 

حاكي از آن است كه، پيروان اهل حق صرفاً به علت اعتقادهاي خود از حـق كـار و           
تحصيل محروم شده اند. در تابستان امسال نيز ماموران نيروي انتظامي و بسيج در استان  

هـا را       هاي مذهبي پيروان اهل حق حمله بردند، و برخي از آن مكان كرمانشاه به مكان
نيروهاي امنيتي ... سـاخـتـمـان        ” تيرماه، نوشته بود:   29تخريب كردند. خبرگزاري هرانا،  

همزمان با حمله “ زيارتگاه سيد فرخ از اماكن زيارتي اهل حق (يارسان) را تخريب كردند.   
 23اوباش بسيج به هم ميهنان پيرو آيين اهل حق، دادگاه انقالب اسالمي كرمانشاه، در   

آبان ماه، هشت تن از فعاالن ادبي و فرهنگي شهر گيالن غـرب، واقـع  در اسـتـان             
 سال حبس تعليقي و تعزيري محكوم كرد.  13كرمانشاه، را در مجموع به 

آذر ماه، نيروي انتظامي استان  3ها،  همچنين طبق گزارش هاي منتشره شده در رسانه
يي رسمي به رياست مجمع صنفي اين استان، خواستار شناسايي كامـل   كرمانشاه در نامه

 اقليت هاي مذهبي موجود در اصناف اين استان و معرفي آنان به پليس شده است. 
تبعيض، پيگرد، و پايمال كردن حقوق اقليت هاي مذهبي، سياست رسمي رژيم واليت 
             فقيه در طول حياتش تا اكنون، بوده است. اخيراً دامنه اين تبعيـض بـه مـمـنـوعـيـت

وزارت “هاي فرهنگي و انتشاراتي اقليت هاي مذهبي نيز كشانده  شـده اسـت.         فعاليت
ممانعت مي كنـد.  “ غيرِ اديانِ توحيدي” دولت كودتا از فعاليت ناشران و نويسندگان “ ارشاد
آبان ماه، از قول معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد دولت ضد ملي احمدي نژاد،  25ايرنا، 

گزارش داد كه، تعداد ناشران اقليت هاي ديني در كشور كم است و وزارت ارشاد از نقش 
فرهيختگان اديان توحيدي حمايت مي كند! عرصه فرهنگ و نشر، و همچنين فعـالـيـت     
هاي فرهنگي و هنري را به اعتقادهاي مذهبي و ديني وابسته ساختن، عملي است كامال 

 گريِ كور و فاجعه بار!  ست از قشري تبعيض آميز و نشانه روشني
نقض حقوق اقليت هاي مذهبي و شدت بخشيدن به سياست هاي تبعيض آميز، ارتباط 

 مستقيم با ماهيت واپس مانده رژيم واليت فقيه دارد. 

 نقض حقوق اقليت هاي مذهبي ... ادامه 
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آذر مـاه، اعـالم داشـت:           2، “ انسجام داخلي اقتدار جهاني” به 
مساله انتخابات به عنوان يكي از چالش هاي پيش روي نـظـام   ” 

است. اين امر مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز قـرار دارد ...           
دشمنان به دنبال اين هستند ... بحران ها را به سـمـت ايـران           
هدايت كنند. دشمنان جمهوري اسالمي براي رسيدن به اهـداف   
خود در صدد مشغول ساختن ايران درون مرزهاي خود هستند ...   
در طول دو سال گذشته نيز فتنه گران فعال بوده اند اما مـقـابلـه    
شديد مانع از بروز آنها در اجتماع شد ضمن اينكه نقشـه ديـگـر      

است ... آنها با پيش بينـي      88دشمنان، ادامه طرح براندازي سال 
نسبت به مشاركت پايين يا باالي مردم در انتخابات مجلس براي 
هر يك از اين شرايط، نقشه هايي از جمله ايجاد تشكيك نسبت 
به سالمت انتخابات و طرح مساله تقلب يا تحريم و مشاركت را   

 “در نظر دارند.
آنچه عالي ترين مقام امنيتي رژيم واليت فقيه بـازگـو كـرده      

رساند كه رژيـم بـا بـحـران            است اين واقعيت را به اثبات مي
گاه اصلي آن به  يي دست به گريبان است و تكيه مشروعيت جدي

نيروهاي امنيتي و نظامي، به ويژه سپاه پاسداران، و بخش هايـي  
 شود.  از روحانيون حكومتي محدود مي

خـطـر   ” ولي فقيه و اعوان وانصارش با دستـاويـز قـراردادن        
و تحريم هاي مداخله جويانه، درصدد تحكيم موقـعـيـت    “ خارجي

خود و حذف هرگونه مخالفت از فضاي سياسي كشـورنـد. بـي         
 -فرمانده سپاه پاسداران تهران    -جهت نبود كه پاسدار همداني 

در اواخر آبان ماه، با خط و نشان كشيدن براي مردم و نيروهـاي  
مخالف استبداد حاكم، خاطر نشان مي سازد كه سپاه براي مـاه    
اسفند همزمان با انتخابات مجلس عمليات بزرگي را تدارك ديده 

فرمانـده سـپـاه      ” آبان ماه، گزارش داد:   30است. روزنامه شرق،  
تهران گفت، ما در اسفند ماه سال جاري يك عملـيـات بـزرگ      
درپيش داريم و با همان روحيه اي كه دردفاع مقدس داشتيم در   
عرصه سياسي هم عمل خواهيم كرد، چون عرصه سيـاسـت بـا      
عرصه دفاع مقدس فرق نمي كند ... موفقيت عمليات سپاه ... در       
اسفند ماه سال جاري با شركت عظيم مردم در انتخابات مجلـس  
است و همه تالش بسيج اين است كـه مشـاركـت مـردم در           
انتخابات را افزايش دهد ... ضمن اينكه شرايط انتخابات امسـال     

 “ نيز با انتخابات سال هاي گذشته متفاوت است.
برگماري اژه اي و ذوالقدر از سوي رييس قوه قضاييه در مقـام  

هاي انـتـخـابـاتـي         گيري از وقوع جرم مسئوالن ستاد ويژه پيش
مجلس شوراي اسالمي نيز بخشي از همين برنامه ارتـجـاع در       
زمينه چگونگيِ برخورد با تحوالت سياسي حال و آينده مـيـهـن    

 ماست. 
بنابراين، ارتجاع با دستاويز قراردادن خطر ناشـي از اعـمـال        
فشارهاي خارجي و با بهره گيري از سياست هاي مداخله جويانه 
امپرياليسم، سياست معيني كه عبارتست از: سركوب هر صـداي     

را تعقيب مي كند، و “ بيعت با رهبري” به مخالف و تنزل انتخابات 
 مي كوشد موقعيت و جايگاه خود را حفظ و تحكيم سازد.

اين فقط ارتجاع حاكم نيست كه دشمنِ اصلي و عمده خود را   
ارزيابي مي كند. داده هاي تاريخ معاصر ميهـن   “  جنبش مردمي” 

امپرياليسم جهاني نـيـز   ما همچنان نشانگر اين واقعيت است كه 
براي دخالت، تاثيرگذاري، و سمت دهيِ تحوالت كشور ما عامـلِ  

آورد و لذا همسو  را  مانع به شمار مي“  نيروي توده ها” و “  مردم” 
با نيروهاي ارتجاع داخلي و واپس گرايان در جهت حذف و مهـار  

 آن اقدام، حركت، و برنامه ريزي كرده ومي كند.
در چنين اوضاعي وظيفه مبرم، فوري، و اصلي همه نيـروهـاي   

خواه، انقالبي، و ميهن پرست كشـور تـالش      ملي، مترقي، آزادي
خستگي ناپذير براي سازمان دهيِ وسيع ترين اتحادها بر پـايـه     
تأمين حق حاكميت مردم، عدالت اجتماعي، صلح، و اسـتـقـالل      

ها و سياست هايي كه مستقيم و غير مستقيم، و  ملي است. برنامه 
هاي تاريخ مـعـاصـر     با بي توجهيِ فاجعه برانگيز نسبت به تجربه

ايران و جهان، درپي كسب حمايت قدرت هاي خارجي و مـدافـعِ   
اند، نمي توانند نيروهاي جـدي  “ مداخله بشردوستانه” به اصطالح 

خواه  هاي سالم و آزادي مخالف استبداد و مدافعِ حقوق مردم قلمداد شوند و درقالب جريان ماجراجويي هاي خطرناك ... ادامه 
گنجانده شوند. در وضعيت حساس كنوني مي بايد با اتحاد عمل گسترده از سـويـي بـا         
ارتجاع و استبداد حاكم مبارزه كرد، توطئه هاي آن را خنثي و جايگاه جنبش مردمـي را    
تقويت كرد، و از ديگر سو با قاطعيت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مـداخلـه     

مقابله و  -يي  به هر شكل و هر بهانه -خارجي و تهديد استقالل و تماميت ارضي كشور 
 آفريني همواره سود مي برد.  مخالفت كرد. ارتجاع از بحران سازي و تنش
اي فقط و فقط در پي تأمين منـافـع خـود و         دراين واقعيت كه قدرت هاي فرا منطقه

يـي     انحصارهاي فراملي و سرمايه مالي مخرب و جنگ طلب اند، نبايد و نمي توان ذره  
ترديد روا داشت. براي آمريكا و قدرت هاي اصلي اتحاديه اروپا يك ايرانِ ضعيف و لـه       

كـه درآن       -شده زير بارِ تحريم هاي ويرانگر به مراتب بر يك ايرانِ مترقي و مستقل   
رجحان دارد. ايران، بـنـابـه        -آزادي، حق حاكميت مردم، وعدالت اجتماعي برقرار است 

اش،    اش، سابقه تاريـخـي   سياسي (ژئوپلتيك)، جايگاه فرهنگي و تمدن   موقعيت جغرافيايِ
اش، از تاثيرگذارترين كشورهاي منطقه و قاره آسيـاسـت كـه در         منابع طبيعي و انساني

صورت آزاد شدن اين توان و ظرفيت نهفته آن در راستاي صلح، دمكراسي، و احترام بـه    
حق حاكميت ملي كشورها، عالوه بر اينكه نيروهاي ارتجاع، استبداد، تاريك انديشـي، و    
واپس گرايي جاي خود را تنگ ديده و از آينده خود احساس خطر مي كنند، امپرياليسم و 
 –استعمار نيز موقعيت خود را از دست رفته به حساب خواهنـد آورد. امـپـريـالـيـسـم               

با يك ايرانِ دمـكـرات،    -كه تجربه انقالبِ شكست خورده بهمن ثابت مي كند  همچنان
مستقل، صلح جو، و نيرومند به لحاظ اقتصادي و پيشرفته از نظر اجتماعي، مخالف بوده و 
هست. به بيان دقيق تر، امپرياليسم در خاور ميانه، شمال آفريقا، حوزه خليج فارس، وحوزه 
درياي خزر، در روياروييِ سرشتي با صلح و پيشرفت اجتماعي خلق ها قرار دارد.  آمريكا و 
متحدان آن تنها در صورتي حاضر به تغيير رژيم واليت فقيه خواهند شـد كـه نـيـروي         
 مطمئن و قابل اعتماد، مطيع، دست آموز، و وابسته به خود را آماده و تجهيز كرده باشند.

گيرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه كند و آني  جنبش مردمي ضمن آنكه بايد پي
از اهميت اين مبارزه غفلت نورزد، مي بايد پيكار به منظور حفظ، تامين، و تضمينِ منافـع  
ملي و حقوق مردم ايران و استقالل كشور را همواره مورد تاكيد و پافشاري قـرار دهـد.       

تعيين مي كنند. اين اصلِ خدشه ناپذيـرِ   “  مردم ايران” را فقط  “  ايران” سرنوشت و آينده  
همه باورمندان به سعادت مردم به ويژه توده هاي محروم جامعه وسربلندي واسـتـقـاللِ    

 .ميهن ماست

 ... ادامه هجدهمين كنگره فدراسيون جهاني جوانان دموكرات

مستقيم مانند دستگيري، كشتن، پيگرد، تهديد، يورش به فعاالن و چه غيرمستقيم ماننـد  
يابـيِ دانشـجـويـان و          جلوگيري و يا دخالت در راهكارهاي مشاركت مردمي و سازمان

ها، تشديد گردند. در اين مورد مصوبة اجـالس، هـم در         و جز اين هاي كارگري اتحاديه
ها صراحـت دارد،     ها و مبارزه با آن تحليل و هم در نياز به ادامة محكوم كردن اين حمله

كارگيري همان حقوقي باشد كه از ما دريغ  كه در بسياري از موردها ممكن است صرفاً به
هراسيم و ايـنـكـه     تواند باشد كه ما از هيچ تمهيدي نمي دهنده اين مي دارند، و نشان مي

بدون توجه به ترفندهاي امپرياليسم براي خفه كردن نداي مردم، سرانجام پيروزي با مـا  
 خواهد بود.

در دوره “ فدراسيون” تصميم اجالس در مورد ديدگاه راهبردي در فعاليت مه مردم:  نا
 آتي چه بود؟

همان طور كه قبالً صحبت شد، هدفي كه بنا كرديم ادامة مـبـارزه    كارينا كاسترو: 
هايي كه ما هدف آنيم ، اين حتي يك گزيـنـه هـم       است، هميشه و در همه جا. با حمله 

المللي، سه هدف  نيست بلكه نيازِ زمان است. صلح، دگرگونيِ اجتماعي، و همبستگيِ بين 
ها بنا شده است، و بـه     بر اساس آن“ فدراسيون جهاني جوانان دمكرات” يي اند كه  اصلي

هاي اعتراضي بسياري را در حمايت از مـبـارزات    هاي پيشِ رو جنبش طور يقين در سال
عدالتي سازمـان   هاي استبداد، ديكتاتوري، و بي مردم و جوانان تمامي جهان با همه شكل

 خواهد داد.

در پايان، آيا براي جوانان و دانشجويان ايراني كه در دشوارترين شرايـط  مه مردم:  نا
برايِ صلح، ضد تهديد دخالت امپرياليستي، دربرابرِ ديكتاتوري، و در راه دمـكـراسـي و        

 كنند، پيامي داريد؟ عدالت اجتماعي مبارزه مي

فـدراسـيـون    ” همان طوري كه در اجالس به تصويب رسيده است،  كارينا كاسترو: 
همبستگيِ خود را با مردم و “سازمان جوانان كمونيست پرتغال”و “جهاني جوانان دمكرات
كننده در شرايطي بس پيچيده كه شما  كنند. ما از خطرهاي نگران  جوانان ايران اعالم مي

يي همـراه بـا       هايي كه از خارج و داخل در بنايِ آينده رو هستيد و نيز دشواري با آن روبه
ايد مطلعيم، اما اطمينان داريـم كـه        ها مواجه صلح، همبستگي، و عدالت اجتماعي با آن

جوانان و مردم ايران پيروز خواهند شد. در پرتغال، ما هم به نوبه خود به مـبـارزه ادامـه       
دهيم تا كشوري بسازيم كه بتواند زندگي آبرومندي را براي مردمش تأمين كـنـد و      مي

 هاي امپرياليستي برهاند. اتحاد ما، پيروزيِ ماست! خود را از همكاري با قدرت
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انتقاد قرار گرفته بود، شامل هر فردي مي شود كه در  بـررسـي     
مركز آمار ايران حداقل يك ساعت در هفته به كار اشتغال داشته 

ترفند جديد ديگر براي كاهش نرخ بيكاري، قرار دادن افراد “باشد.
ها است. گزارش روزنامـه خـراسـان،        جوياي كار در صف شاغل

جمعيت فعال اقتصادي نيز شامل كليه افرادي اسـت  “ آورده است: 
كه آمادگي اشتغال دارند. به عبارت ديگر مي توان گفت: جمعيت   
فعال اقتصادي مساوي است با جمعيت اشتغال به اضافه جمعيت 

اما كمدي ترين قسمت در ارايه اين آمار به “ بيكار متقاضي شغل. 
شود كه پس از ناكامي در يافتـن شـغـل، از         افرادي مربوط مي

جستجو دست كشيده اند. اين افراد بيكار كه ديگر جويـاي كـار      
ها اضافه شده اند. خراسان در اين مورد   نيستند نيز به جمع شاغل

گزارش مركز آمار نشان مي دهد نرخ بيكاري كاهش “ مي نويسد: 
يافته است ولي نه صرفا به اين دليل كه بخشي از بيكاران شاغل 
شده اند، بلكه برخي افراد از جمع بيكاران به جمع افرادي كه بـا  

 “وجود بيكاري متقاضي شغل نيستند اضافه شده اند.
خراسان معتقد است اين پديده زماني اتفاق مي افتد كه بخشي 
از افراد جامعه كه توان كار دارند، به داليلي همچون نا اميدي از 
پيدا كردن شغل و يا در مورد زنان، تكيه بر شغل شوهر و يـا در    
مورد مناطق روستايي تكيه بر يارانه هاي  نقدي، از جستجو براي 

نظر كنند. گذشته از اين شيوه نـو و ابـداعـي          يافتن شغل صرف
آماري ، واقعيت هاي موجود در كشور تصويري كامال متفاوت از 

 وضعيت اشتغال را ارايه مي دهد. 
آذرماه، اسماعيل حق پرستي، دبير اجـرايـي    5به گزارش ايلنا، 

خانه كارگر استان تهران، با اعالم اينكه نرخ بيكاري در تهران به 
نرخ اشتغال در استان “ صورت روزانه در حال افزايش است، گقت: 

درصد منفي برآورد مي شود. ... به دليل افزايش تـعـداد        5تهران 
واحدهاي بحراني نرخ بيكاري در استان تهران به صورت روزانـه  
در حال افزايش است. ... به رغم آمار اعالمي در خصوص فرصت 
هاي شغلي ايجاد شده نرخ بيكاري همچنان در حـال افـزايـش      

آذرماه، در گفت و گو با نصراله رضازاده،  5خبرگزاري ايلنا، “ است. 
رئيس هيات مديره تشكل هاي صنعت پتروشيمي، در اشاره بـه    
وضعيت واحدهاي توليدي پس از اجراي طرح هدفمندي يـارانـه   

در بحث هدفمندي يارانه ها بعد از “ ها، به نقل از وي مي نويسد: 
اينكه آزاد سازي قيمت ها صورت گرفت صنايع پايين دستي بـا    

وي در جاي ديگر با تاكيد بـر    “ مشكالت عديده اي روبرو شدند. 
اينكه ادامه اين وضع براي واحدهاي توليدي توجيه اقـتـصـادي    

واحدهاي توليدي يكي پـس از ديـگـري        “ دهد:  ندارد، ادامه مي
واحدهاي خود را تعطيل مي كنند چرا كه كار توليدي كـار پـر       
دردسري است كه نمي توان از سود آن اطـمـيـنـان حـاصـل           

بحران در مراكز توليدي و پوشيده نگه داشتن آن از سـوي  “ كرد. 
دولت، مربوط به چند روز گذشته نيست، بلكه واقعيت آشـكـاري   
است كه كتمان آن حتي براي دولت احمدي نژاد نيـز مشـكـل      

ماه، يعني چندين هـفـتـه       آبان 2گرديده است. به گزارش فرآرو،  
قبل از ارايه آمار جديد بيكاري، حسين راغفر، در ارابطه با بحران 

قرباني اصلي سياست هاي اقتـصـادي   “ توليد در كشور، مي گويد: 
در كشور بخش توليد بوده است. بنيان هاي توليد در شش سـال   
گذشته آسيب هاي به شدت سنگيني خورده كـه جـبـران آن          
نيازمند سرمايه گذاري خيلي گسترده مي باشد و احتماال چنديـن  

 “دهه به طول بيانجامد.
شهريورماه، در گزارشي در ارتباط با مشكـالت   2سايت آفتاب، 

كارخانه هاي فرآوري شير كه در آستانه تعطيلي قرار گرفته انـد،  
وعده و وعيدهاي مكرر و بدقولي مسئوالن در تحقق “ مي نويسد: 

آنها در خصوص پرداخت بدهي يارانه شير به كـارخـانـه داران        

موجب شده است تا بسـيـاري از       
كارخانه هاي فـرآوري شـيـر در        
استان قم در شرف تعطيلـي قـرار     

اين بحران در توليد محـدود  “گيرند.
به اين مورد نيست، و هميـن امـر     
باعث گرديده است كـه حـقـوق        
كارگران كه شاغل واقعي اند نيز با 
عدم پرداخت مواجه گردد. آفتاب در 
ادامه به نقل از اسماعيـل بـيـك،      
رئيس هيات مديره دامداري هـاي  
مجتمع لبن، در همين ارتباط مـي    

اغلب كارگران كـارخـانـه    “نويسد:  
هاي شير چندين ماه اسـت كـه       

عـدم  “ حقوق دريافت نكـرده انـد.     
اجراي تعهدات دولت نسبت به پرداخت هايش به مراكز توليدي و اقتصادي به همـيـن   

هزار نفر از  10تيرماه،  در گزارشي به خطر بيكاري 22يك مورد محدود نمي شود. ايلنا، 
كاركنان برق استان تهران اشاره مي كند، و به نقل از بهروز كاظمي، مسئول انجـمـن   

طلب هاي ثبت شده “ صنفي پيمانكاران ساختمان و تاسيسات استان تهران، آورده است: 
ميليارد تومان و طلب هاي ثبت نشده آنـان نـيـز       100پيمانكاران استان تهران حدود 

مردادماه، نيز در ارتباط با بحران توليد  11روزنامه شرق، “ ميليارد تومان است.  50حدود 
به بررسي اين موضوع پرداخته است كه به خوبي نشان مي دهد آن چـيـزي كـه در        
ارتباط با كاهش آمار بيكاران انتشار يافته است ياوه بافي هايي بيش نيسـت. گـزارش      
شرق به نقل از علي اصغر يوسف نژاد، عضو كميسيـون صـنـايـع و مـعـادن، مـي                

 گردش پولي در نظام توليد بسيار سخت و مشكل شده است. “نويسد:
تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين منابع مالي براي توسعه واحدهاي 

يوسف نژاد در ادامـه بـه وضـعـيـت          “  توليدي نيز با چالش هاي بسياري روبرو است. 
واحدهاي توليدي اشاره مي كند كه تا حدود زيادي واقعيت هاي موجود در اين عرصـه  

درصد واحدهاي  40تا  30در حال حاضر تنها “را به خوبي نشان مي دهد. وي مي گويد:
توليدي در شهرك هاي صنعتي فعال هستند و آنهايي كه فعاليت مي كنند نيز تنها بـا    

دولتي ها سـعـي     “ گزارش در پايان مي نويسد: “ درصد ظرفيت خود توليد مي كنند.  30
دارند آمارهاي راضي كننده اي از اقتصاد كشور را به نمايش بگذارند و حتي مـحـمـود    

درصد باشد پس  10احمدي نژاد معتقد است وقتي شاخص ها در صنايع مختلف باالي 
درصد است. توليد حال و روز خوبي ندارد تا جايي كه بدهي هاي   10رشد اقتصادي نيز 

بانكي توليد كنندگان به قانون بدل مي شود و در حكم دستورالعمل به بانك ها ابـالغ    
مي شود تا كمي از نگراني بخش توليد را در راستاي بدهي هاي بـانـكـي كـاهـش          

آذرماه، باز هم به نقل از اسماعيل حق پرستي، دبير اجرايي خانه كـارگـر      9ايلنا، “ دهد.
اگر اين همه شغل ايجاد شده، پس اين همه بيكار از كـجـا     “ استان تهران، مي نويسد: 

آمده اند. نمونه بارز واحدهاي بحران زده سال هاي اخير پارس الكتريك، ارج، ايـران       
پويا، و ده ها شركت ديگر است كه گواهي مي دهند وضعيت اشتغال و توليد رضـايـت   

 “ بخش نيست.
هزار كارخانـه تـولـيـدي در          20” شهريورماه، در گزارشي با عنوان:   8سايت فرآرو، 

، به موضوع واردات و تاثير آن بر توليد پرداخته و در اين ارتباط گفت و گويي را   “ ركود
با دكتر حسين قاسمي، استاد دانشگاه، انجام داده است. قاسمي با اين تـوضـيـح كـه          
واردات في نفسه در رشد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي بي تاثير نيست و ذاتاً مـنـفـي    

شما وقتي كااليي را “ محسوب نمي شود، در خصوص پيامدهاي واردات بي رويه، گفت: 
در كشور توليد مي كنيد با واردات همان كاال با قيمت ارزان تر طبيعي است كه تولـيـد   
كننده واقعي نخواهد توانست رقابت كند و ناگزير خواهد بود كه جنسش را با قـيـمـت    

كساني كه مسايل روز ايران “ كمتري بفروشد و اين فرآيند ريزش نيروي كار خواهد بود. 
را حتي به طور سطحي و زود گذر دنبال مي كنند به خوبي واقف انـد كـه در طـول          

كه در ارتباط با سودجويي محافل  -ساليان اخير واردات كاالهاي خارجي به بازار ايران 
يي را نصيب  قدرتمند در حاكميت برنامه ريزي گرديده و از اين بابت ثروت هاي نجومي

عالوه بر اينكه باعث هدر دادن منابع ارزي كشور گـرديـده اسـت،       -آنان كرده است 
پيامدهاي مخربي براي مراكز  توليدي و در نهايت زحمتكشان ميهن و خانواده هايشان 
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ما بايد متحد شويم، كارگران را سازمان دهي كنـيـم، و     
مند سازيـم.  ايـن راه           آنان را با اصولِ ماركسيسم توان

 .سرنگونيِ سرمايه داري است
، در قلب منطقه تاريخي لندن، در روز هـاي  “ بيشاپ گيت“انستيتوي 

آذرماه، ميزبان كنفرانس بسيار موفقي بود كه به ابتـكـار حـزب       6و  5
هـاي     كمونيست انگلستان، و با شركت هيئت هاي نماينـدگـي حـزب     

كمونيست هند (ماركسيست)، حزب كمونيست فدراسيون روسيه، حـزب    
كمونيست يونان، حزب كمونيست ايرلند، حزب كمونيست سـودان، و      
حزب توده ايران برگزارشد. در طول دو روز تمام، بحث هاي پرمحتوايي  
در رابطه با جنبه هاي مختلف ماركسيسم و مبارزه براي سوسياليسم در 

، در كالس هايي ويژه و با شركت و هدايت رهبران حزب هاي 21قرن 
برادر شركت كننده، در جريان بود. در طي اين دو روز، با حضور هـمـه     

هاي مطرح در صـحـنـه       شركت كنندگان كنفرانس، در زمينه مضمون
سياسي كنوني جهان چندين جلسه عمومي برگزار شد. در پايان روز اول 

مـايـه      يي، كـه بـا درون       كنفرانس، در گردهمايي عمومي بين المللي
و به رياست نماينده كميـتـه   “ 21سرنگون كردنِ سرمايه داري در قرن ”

دبـيـركـل    ، “ پراكاش كارات” مركزي حزب توده ايران برگزار شد، رفقا:  
، نماينده رهـبـري   “ يوري امليانوف” حزب كمونيست هند (ماركسيست)،  
، دبيركل حزب “ ايوجين مك كارتن” حزب كمونيست فدراسيون روسيه، 

 كمونيست ايرلند، و نماينده حزب توده ايران، سخنراني كردند.  
در سخنان خود در حمله به سيستم سـرمـايـه    “ پراكاش كارات” رفيق 

داري و در توضيحِ بي آتيه بودن اين سيستم، از جمله به وضعيت تـوده  
امروزه در بخش هاي بزرگي ”هاي ميليوني دهقانان اشاره كرد، و گفت: 

از جهان دهقان ها در تالطم اند و زمين و معيشت خود را در مـعـرض   
او گفت كه، اين امر در سراسر جهان، از هند گرفته تا “ دستبرد مي بينند. 

آمريكاي التين، در حال رخ دادن است؛ او كمونيست ها را فرا خواند تـا  
هاي روستايي را به صحنه مبارزه با نو ليبـرالـيـسـم      پرولتارياي منطقه” 

 “    بكشانند.
طبقه كارگر در سراسر جهـان  ” در ادامه اظهار داشت:  “ پراكاش”رفيق 

نيروي پيشرو در مبارزه با سرمايه داري است.  اما اين وظيفه كمونيست  
شان  ها است كه براي ارتباط گروه هاي مختلف كارگران و تبديل اتحاد

به نيرويي توانا در برابر امپرياليسم راه هاي جديدي پيدا كنند. ما بـراي   
هاي روسـتـايـي در       هاي شهري و منطقه ارتباط دادن مبارزه در منطقه
ها در ورايِ مرز هاي ملي را خواهانيم. و     تالشيم و مرتبط كردنِ مبارزه

اينجا است كه انترناسيوناليسم مطرح مي شود. ما هنوز از آن سـطـح        
ها را در سطح جهاني به هم پيوند دهد  يي كه بتواند مبارزه سازمان دهي

 “برخوردار نيستيم.
هـاي     نماينده حزب توده ايران با تشكر از ابراز همبسـتـگـيِ حـزب      

 30كمونيست و جنبش كارگري جهان با مبارزه مردم ايران در طـول      
احوالي كه  و سال گذشته، از بحران كنوني سرمايه داري جهاني و اوضاع

زمينه آن در جريان است، تحليلي ارائه داد. او   مبارزه مردم ايران در پس
با تاكيد بر اينكه بحران حاضر جدي ترين چالش سيستم سرمايه داري   

اكـنـون      -رهبر جهانِ سـرمـايـه داري         -آمريكا ” است، متذكر شد:  
ترين بدهكار نيز است. اين بحران، كشورهاي بزرگي نظير يونـان    بزرگ

و ايتاليا را به مرز ورشكستگي و وابستگي كشانده اسـت. هـجـوم و           
دستبرد به دستاوردهاي طبقه كارگر در اين كشور ها و دست يازيدن به 

ها دوباره به  جنگ در خارج، پاسخِ سرمايه داري است. در حالي كه بانك 
انـد،     گستراندنِ حيطه عمل و افزايشِ سودهاي نجومي خود آغاز كـرده 

هاي اقتصادي و    كشان در سراسر جهان به منظورغلبه بر مشكل زحمت
مقاومت در برابر يورش سرمايه داري به حقوق و مزاياي كاريِ خود در   

نماينده حزب مان در قسمتي ديگر از سخنراني خـود بـه شـرايـط         “ اند.  تالش
مان و طبقه كارگر ايران در آن جريان دارد     دشواري اشاره كرد كه مبارزه مردم

و ياد آور شد كه حزب توده ايران در وضعيت پيگرد پليسي و خفقان ناشـي از    
آن، با قصد روشنگري و گسترش شناخت درباره سرمايه داري و شيـوه هـاي     

ما در ايران شاهد ” موثر مبارزه با آن، در تالش است و عمل مي كند. او گفت:   
 21اين تناقضيم كه به رغمِ آنكه از طريق ثروت نفت مي توانـيـم در قـرن          

مند در جهان باشيم، سر و كارمان با رژيمي است كه ايده هـاي     صدايي قدرت
      رهبرانش نشان از تفكراتي قرون وسطائي دارند. ايران، با توجه به مـوقـعـيـت

اش، اين قابليت را دارد كه به نيروئي مثبت در روند  راهبرديِ جغرافياي سياسي
صلح خاورميانه تبديل شود، اما سران جمهوري اسالمي براي ايفـايِ چـنـيـن       

هايِ تحـريـك    گيري موضع“او در ادامه گفت:  “يي ندارند. نقشي هيچ استراتژي
آميزِ مستمر از سوي سران رژيم و  دولت احمدي نژاد، ايران را نزد كشورهـاي  

اند، به هدفي آسان تبـديـل    يي كه به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه غربي
كرده است.  تهديد مداخله از خارج، به نوبه خود ، به سران جمهوري اسالمـي   
اجازه مي دهد تا زير پوشش ايجاد وحدت در برابر تهديد خارجي ، به مـنـظـور    

آمده بهره گـيـرنـد.        وجود  احوال به  و  توجيه سركوبِ مخالفان داخلي از اوضاع
نقض حقوق بشر همچنان در ايران گسترده است، ولي همين طور هم مخالفت 

( ژوئـن     1388با رژيم، به ويژه پس از تقلب در انتخابات رياست جمهوري در   
)، به طرزي وسيع در جامعه شايع بوده است. مردم همچنان به سياسـت     2009

دهـيِ   هاي رژيم اعتراض مي كنند، اتحاديه هاي كارگري همچنان به سازمان
عبادي، برنده جايـزه   مخفيانه ادامه مي دهند، فعاالن صلح همانند خانم شيرين

صلح نوبل، درباره تهديدهايي كه صلح در كشور را تهديد مي كند همـچـنـان    
مـان   مان در مورد تجاوز به ميهن نماينده حزب “ دهند. شان را سر مي فريادهاي
هجوم نظامي به ايران از سوي اياالت متحده و يا اسرائيل، بـدون  ”   هشدار داد: 

شك به جنگي فاجعه بار منجر خواهد شد... دولت آمريكا كـه در عـراق و              
افغانستان سياست تغيير رژيم را پيش برد اكنون سعي مي كند كه گسـتـرش     
چنين سياستي را در سراسر خاورميانه نيز زير پوشش جنگ به اصطالح برضـد  

شـود و       خواهي توجيه كند.... در ايران حقوق بشر نقض مـي      ترور و دمكراسي
گردند. قـدرت نـمـائـيِ          اتحاديه هاي كارگري به طرزي گسترده سركوب مي

اياالت متحده آمريكا به رژيم ارتجاعي ايران اين فرصت را مي دهـد تـا بـا        
تظاهر به درپيش گرفتنِ سياست دفاع از تماميت كشور، به سركوب نيـروهـاي   

گـاه     مترقي، دموكرات، و دگرانديش شدت بخشد.... بنيادگرايي اسالمي هـيـچ      
هاي برحق مردم و يا در مـقـام دفـاع از         درحكم پاسخي درخور براي خواست

 “ست با چهره شرقي. حقوق آنان نيست... اين همان سرمايه داري
در سخنراني خود سياست هاي اتحاديه اروپا را به “ايوجين مك كارتن”رفيق 

اتحاديه اروپا سرمـايـه   ” طور گسترده اي مورد انتقاد قرار داد.  او اظهار داشت:   
داري را يك نظم طبيعي قلمداد مي كند، اما در حال حاضر [با توجه به بحران  

يي كه قبالٌ هم  ها و تفرقه منطقه يورو] به نظر نمي آيد كه چنين باشد. اختالف  
وجود داشت،  دوباره ظاهر مي شوند.  نظم كهني كه فرانسه و آلمـان در آن       
مسلط بودند، اكنون به نظمي با تسلط آلمان بر آن تغيير يافته است. بـحـران      

حزب توده ايران، در كنفرانس بين 
 “21ماركسيسم قرن ”المللي 
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واپس گرايي، و پايمال كردنِ حقوق 
 اقليت هاي مذهبي كشور

*ارتجاعِ حاكم، با اعمال سياست هاي تبعيض آميز، ضمن پايمـال   
ساختنِ حقوق مسلمِ اقليت هاي مذهبي، مسير رشـد و اعـتـاليِ          
اجتماعي كشور كه اقليت هاي مذهبي نقشِ قطعي در آن دارند، سـد  

اندازِ آيـنـده      در چشم اي نيـز كرده است، و چالش هاي نگران كننده 
 ميهن ما پديد آورده است!

مخالفت و اعتراض گروهي از هم ميهنان اهل سنت در استـان سـيـسـتـان و          
بلوچستان به اقدام هاي مداخله جويانه نمايندگي هاي ولي فقيه در امور مـذهـبـي    
آنان، بار ديگر مساله حقوق اقليت هاي مذهبي كشور و برخورد جمهوري اسالمي با 

 هاي سياسي و اجتماعي مناقشه برانگيز قرار داده است.  آن را در صدر موضوع
رژيم واليت فقيه در راستاي سياست مداخله جويانه و تبعيض آميز خود در امـور    

طرح سامانـدهـي مـدارس      ” فرهنگي و ديني اقليت هاي مذهبي، طرحي را به نام 
تدوين كرده كه در خالل هفته هاي اخير مقدمات اجرايي آن را     “ ديني اهل سنت

فراهم آورده است. درخصوص محتوايِ اين طرح وديدگاه رهبرانِ مذهبي اهل تسن  
به گزارش پـايـگـاه      ” آبان ماه، گزارش داد:   24نسبت به آن، پايگاه خبري جرس، 

اطالع رساني سني آنالين، ائمه جمعه اهل سنت استان سيستان و بلوچستان طـرح  
ساماندهي مدارس ديني اهل سنت كه اخيرا به شوراي برنامه ريزي مدارس ديـنـي   
اهل سنت تغيير نام يافته است را نوعي دخالت صريح در امور مذهبي و تعليمي اهل 
سنت كشور عنوان كرده و عملي شدن آن را غير ممكن دانستند ... مـوالنـا عـبـد          
الحميد جهانديده از علماي اهل سنت در اين مورد گفت، مـجـددا هـمـان طـرح          
ساماندهي با تغيير عبارات با عنوان شوراي برنامه ريزي مدارس ديني اهل سـنـت     
مطرح شده است كه اكثريت اعضاي اين طرح به اصطالح شوراي برنامه ريـزي را    
علماي شيعه تشكيل مي دهند ... اين نوع مداخله ها كه موجب نگراني جامعه اهـل  

 “سنت شده است، باعث رنجش دل ها و ايجاد تفرقه مي شود.
درامتداد اين گونه سياست هاي تبعيض آميز و نابخردانه، كه ژرفاي تفكر قشـري  
گردانندگان رژيم را آشكار مي سازد، امسال وزارت اطالعات از سفـر گـروهـي از        

آبان ماه، در اين  11رهبران مذهبي اهل تسنن به مراسم حج جلوگيري كرد. هرانا،  
نيروهاي امنيتي از سفر مفتي محمد قاسم  قاسمي ومـوالنـا   ” باره گزارش داده بود:  

احمد نارويي دو تن از شخصيت هاي ... اهل سنت ايران براي حج ... جـلـوگـيـري         
كردند. پيش تر چند تن از شخصيت هاي مهم اهل سنت از سفر بـه كشـورهـاي       

وزارت “و “شعبه اطالعات سپاه پاسداران“در همين رابطه، “همسايه منع شده بودند.
در تهران، اصفهان، و چند شهر ديگر كشور، امسال مانـع از بـرگـزاري        “ اطالعات

مراسم نماز عيد قربان پيروان اهل سنت شدند. دراستان كردستان نيز سياست هاي  
تبعيض آميز، قشري گري، و تعصب كورِ مذهبي ارتجاعِ حاكم، فضايي از تـنـش و     

 ناآرامي پديد آورده است.
تن از مبـلـغـان     56قوه قضاييه و دادگاه هاي انقالب اسالمي، در اواخر مهر ماه، 

مذهبي اهل سنت را در شهرهاي سقز، سردشت، مهاباد، بوكان، سنندج، جـوانـرود،   
سال حبس محكوم كردند. چندي پيش نيـز    164پيرانشهر، و اشنويه در مجموع به 

آبان ماه، اعالم داشت كه، هژار علي پور صرفا به علت شركت  17خبرگزاري هرانا، 
هاي مذهبي اهل سنت در شهر سردشت بازداشت و سـپـس در دادگـاه         در جلسه

سال زندان محكوم گرديد. شدت يافتن  فشار به پيروان اهـل    6انقالب اسالمي به 
هاي منفي و ارتجاعي شده است، و ايـن     سنت در مناطق قومي، سبب رشد گرايش

گرايش ها درخالء ناشي از سركوب حزب هاي مترقي و مردمـي، چـالـش هـاي         
خطرناكي را براي مردم كردستان و سراسر ايران پديد آورده و مي آورد. سـيـاسـت     

شود. تـمـامـي      هاي تبعيض آميز فقط  به  پيروان اهل سنت در كشور منحصر نمي
گري مذهبيِ حاكميت را در  اقليت هاي مذهبي ايران فشار ناشي از تبعيض و قشري

زندگي روزانه خود مشاهده مي كنند. هم ميهنان بهايي ازجـملـه اقـلـيـت هـاي            
يي اند كه به شدت مورد پيگرد و آزار قرار دارند و حقوق آنان به خشن ترين  مذهبي

هاي متعدد، خانواده هاي بهايي در خالل  شكل ممكن پايمال مي شود. بنابر گزارش 
ماه هاي اخير در شهرهاي شيراز، تبريز، سمنان، ساري، تهران، و سنندج مورد آزار   
ماموران امنيتي قرار گرفته اند. گروهي از هم ميهنان بهايي در اواخر مهـرمـاه بـه       

دادگاه انقالب اسالمي بـه ريـاسـت       28هايي واهي و دروغين از سوي شعبه  اتهام
 25سال حبس تعزيري محكوم شدند. خبرگزاري هرانـا،      30قاضي مقيسه جمعاً به 

هفت تن از مسئوالن و مرتبطين با دانشـگـاه   “ مهر ماه، دراين باره گزارش داده بود: 
سال حـبـس تـعـزيـري         30آنالين بهاييان ايران (موسسه علمي آزاد) مجموعاً به   

عضويـت  ” محكوم شدند... محاكمه اين افراد طي سه هفته ... به اتهام   
در گروه هاي غير قانوني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنـيـت مـلـي       

همچنين در طول هفته هـاي اخـيـر در        “ انجام پذيرفته است. “ كشور
شهرهاي ساري، قايم شهر، اروميه، و رشت تعدادي از پيروان آيـيـن     
بهايي به وزارت اطالعات احضار شدند و مورد بازجويي و تهديد قـرار    
گرفته اند. نكته پراهميت ديگر در خصوص شدت پيدا كـردن فشـار        

نقش بهاييت در فـتـنـه      ” برهم ميهنان بهايي، انتشار كتابي با عنوان:  
است. اين كتابِ سراسر دروغ، بخشي از سياست كلي ارتجاع حاكم “88

برده، بـر اسـاس      به منظور رويارويي با جنبش مردمي است. كتاب نام 
(عـاشـوراي سـال        88دي ماه  6از دستگير شدگان روز   گيري اعتراف
) تنظيم شده و فاقد كم ترين سنديت است. در پايـگـاه اطـالع       1388
، در باره اين كتاب از جمله نوشته “مركز اسناد انقالب اسالمي“رساني 

حوادث بعد از انتخابات و اغتشاشات سران فتنه باعث شد ” شده است:  
كه گروه كوچك بهاييان نيز به گروه هاي آشوبگر بپيوندند ودر خيابان 
ها با نيروهاي امنيتي درگير شدند ... با دستگيري برخي از شـركـت          
كنندگان بهايي در اغتشاشات و اعترافات آنان نيت پليد اين فرقـه در    

 “ضربه زدن به نظام اسالمي مشخص گرديد.
هاي نفرت انگيزي از سوي هـمـه      چنين جوآفريني و پرونده سازي

انسان هاي شرافتمند و آزاده، و همچنين نيروهاي ترقي خواه، محكوم 
است. نفرت پراكنيِ مذهبي بخش جدايي ناپـذيـر مـاهـيـت سـران            
ومسئوالن رژيم واليت فقيه به ويژه دولت ضد ملي احمدي نژاد است. 
به عالوه، ذكر اين نكته ظريف نيز خالي از فايده نيست كـه، بـنـابـر       

، ظاهرا اقليت هاي مذهبي از اين “ مركز اسناد انقالب اسالمي“نوشته 
حق برخوردار نيستند كه مانند ديگر هم ميهنان خود در امور سياسي و 
اجتماعي حضور داشته باشند، و مانند ديگر آحاد ملت بـه سـركـوب،        
جنايت ارتجاع، و دولت كودتاچي احمدي نژاد اعتراض كنند. چـنـيـن      

 است منطق قشري و قرون وسطايي رژيم واليت فقيه!
درماه هاي اخير مشابه همين توطئه نفرت انگيز، از سوي نهادهـاي  

برضد هم مـيـهـنـان       “ شعبه اطالعات سپاه پاسداران“امنيتي به ويژه 
زرتشتي جريان داشته است. نسبت دادنِ جامعه زرتشتيان ايـران بـه        

يي است كـه بـا جـديـت از سـوي               ، نقشه“ جريان انحرافي دولت” 
هاي ارتجاعي و واپس گرا دنبال مي شود. زرتشتيان نيز مانـنـد     جريان

ديگر اقليت هاي مذهبي از اعمال فشارهاي پيدا و پنهان ارتجاع حاكم 
رنج مي برند، و از آزادي كامل در برگزاري آيـيـن هـا، مـراسـم، و            
گردهمايي هاي فرهنگي خود محرومند. به عالوه، هم ميهنان آشوري، 
ارمني، و كليمي نيز از گزند سياست هاي تبعيض آميز در امان نبوده و 

 نيستند.  
محدود ساختن فعاليت هاي فرهنگي، ورزشي، هنري، و مذهبي اين 
گروه از هم ميهنان ما سببِ مهاجرت گسترده بسياري از خانواده هاي 
ارمني، كليمي، و آشوري به خارج از كشور شده و به اين ترتيب ميهن 
ما بخشي از نيروي سازنده وخالق خود را از دست داده اسـت. ايـن        

يي بر محيط اجتماعـي و     مهاجرت وسيع تاثير نامطلوب و بسيار منفي
 فرهنگ ملي ايران داشته است و به سادگي جبران پذير نيست.

هنگام بحث پيرامون حقوق اقليت هاي مذهبي نمي تـوان فشـار       
فزاينده ارتجاع حاكم در مورد دراويش كشور را ناديده گرفت. پيـگـرد،    
بازداشت، و اعمال فشار بر دراويش طي ماه هاي اخير به شدت جريان 

بـراي  ” آبان مـاه، گـزارش داد:             26داشته و دارد. خبرگزاري هرانا،  
پنجمين بار در يك ماه گذشته دراويش گنابادي شهرستـان كـوار از       
توابع استان فارس توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند ... مـدتـي          
است جو امنيتي در شهرستان كوار وجود داشته و تاكنون تـعـدادي از     

 “ساكنان كوار بازداشت و به زندان شيراز منتقل شده اند.
دامنه تبعيض و اعمال فشار بر اقليت هاي مذهبي چنان گسـتـرده     

توان آن را مشـاهـده        است كه در تمامي زواياي زندگي اجتماعي مي
هاي گوناگون و اقليت هاي مذهبـي، عـالوه بـر         كرد. پيروان مذهب 

فشارهاي گوناگون به دليل اعتقادهاي خاص مذهبي شان، در معـرض  
ها و سازمان هاي دولـتـي    اخراجِ از كار و عدم امكانِ استخدام در اداره

اند. گزارشگران حقوق بشر، در اوايل امسال، گزارش دادند كه، دو تـن   
كرمـانشـاه، بـه      “ شركت ريسندگي كرپ“از كارگران و تكنسين هاي 

و “ حـراسـت  “دليل داشتن عقايد آيين اهل حق (يارسان)، از سـوي        
هاي متـعـددي    از كار اخراج شدند. در طي سال جاري گزارش “ بسيج“
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 “فدراسيونِ جهانيِ جوانان دموكرات“هجدهمين كنگره 

، با “فدراسيون جهاني جوانان دمكرات”همبستگيِ 
 مردم و جوانانِ ايران!

، در   “) ف. ج. ج. د         (” هجدهمين كنگره فدراسيونِ جهانيِ جوانان دموكرات   
سومين هفته آبان ماه، در شهر ليسبون، پايتخت پرتغال، برگزار گرديد. در طـول       

كـه   -هاي كنگره فدراسيون جوانان ترقي خواه و كمونيست جهان  چهار روز بحث
از كشورهاي “ سازمان جوانان“  82نمايندگان  -شود  سال يك بار برگزار مي 4هر 

هاي زندگي فدراسيـون   مختلف جهان، به دقت و با حساسيتي خاص تمامي عرصه
هاي كنگره را بـه   ها، و قطعنامه را مورد بحث و بررسي قرار دادند، و اسناد، گزارش

المللي و با اهميت جوانان كمونيست و دموكرات،  تصويب رساندند. اين اجالس بين 
را مـورد    “ فدراسيون جهاني جوانان دمـوكـرات  “بار ديگر، هويت ضد امپرياليستيِ 

تائيد و تاكيد قرار داد، و بر مبارزه جوانان در كنار و همدوشِ كارگران در هر كشور، 
در حكم تنها راه سرنگون كردن نظم مسلط امپرياليستي جهان، تاكيد ورزيـد. در     

سـازمـان   “، “ف. ج. ج. د”هاي  انتخاباتي به منظور تعيين رهبريِ دوره آتي فعاليت
هاي فدراسيون را به عهده داشـتـه    سال هدايت فعاليت 8كه مدت “ جوانان پرتغال

هاي رهبري را دو دوره چهار  است، طبق اساسنامه كه حداكثر مدت تصدي كرسي
ساله تعيين كرده است، جاي خود را به رفقاي كمونيست قبرسي داد. هجدهمـيـن    

سازمان “(ادون”، عضو رهبريِ “ديميتريس پالميريس“، رفيق “ف. ج. ج. د”كنگره 
، “ هنوي سـانـچـز     “جوانان مترقي قبرس) را به سمت رئيس (پرزيدنت)، و رفيق    

 [”فـدراسـيـون   ” ، را به سمت دبيركل  “ اتحاديه جوانان كمونيست كوبا“نماينده 
 ]،  انتخاب كرد. ”ف. ج. ج. د“

، مسئول هيئت اجـرائـيـه      “ كارينا كاسترو” با رفيق “ نامه مردم” در پايانِ كنگره، 
، سازماني كه ميزباني اين كنگره موفق را بـه    “ سازمان جوانان كمونيست پرتغال” 

 خوانيد.  عهده داشت، مصاحبه كوتاهي انجام داد. متن اين مصاحبه را در زير مي
 *   *   * 

در ليسبون برگزار “ فدراسيون جهاني جوانان دمكرات” اخيراً كنگره  مه مردم: نا
ميزبان اين اجالس بود. بـراي شـمـا         “ سازمان جوانان كمونيست پرتغال” گرديد.  
 ها بودند؟ هاي برجستة اين اجالس كدام نكته

تريـن   اجالس در كليت خود موفقيت بزرگي بود. براي ما مهم  كارينا كاسترو: 
تر بيرون آمد  ازآن تحكيم يافته“فدراسيون جهاني جوانان دمكرات”نكته آن بود كه 

و همه چيز به خوبي برگزار گرديد وهمه نمايندگان شركت كننده در كـنـگـره از      
موقعيتي كه ما توانستيم مهيا سازيم خشنود بودند. هرچند ما در قـدرت[دولـتـي]        
نيستيم، اما توانستيم نشان دهيم كه در پرتغال، چون بسياري نقاط ديگر در جهان، 

يي بزرگ را ترتيب دهد؛ و ديـگـر     جنبش ضدامپرياليستي توان آن را دارد كه واقعه
اينكه رفقاي ما از اين اجالس چه توانستند بياموزند براي ما بسيار پراهميت است. 

سازمان جهاني در پيونـدي   100آيد كه سازمان ما بتواند با بيش از  كمتر پيش مي
هاي برجستـه اجـالس را        ترين نكته نزديك قرار گيرد! اگر بخواهيم يكي از مهم 

انتخاب كنيم، اين نكته مراسم پاياني اجالس است كه دربردارنده برنـامـه هـاي      
، “ فـدراسـيـون   ” هاي رهبر جـديـد      گسترده سياسي و فرهنگي همراه با سخنراني

 ، و دبير كل حزب ما بود.“سازمان جوانان كمونيست پرتغال”

در اين اجالس چند سازمان جوانان حضور داشـتـنـد؟ پـوشـش          مه مردم:  نا
 اي) چگونه بود؟ اي و منطقه جغرافيايي (از جهت قاره

عضو فدراسيون جهاني جوانان دمكرات به عـالوه   82در كل  كارينا كاسترو: 
فدراسـيـون   ” و “ شوراي جهاني صلح(” دو سازمان دوست و دو سازمان بين المللي 

ها از آفريقا، آسيا، اروپا،  حضور داشتند. اين سازمان  (“ جهاني اتحاديه هاي كارگري
 خاورميانه و آمريكاي شمالي و جنوبي به اين اجالس آمده بودند.

بنديِ اجالس در مورد اثرگذاريِ بحران كـنـونـي       ترين جمع مهممه مردم:  نا
هاي عمده مبارزه  اقتصادي جهان در زندگي جوانان چه بود؟ در اين شرايط، عرصه

 جوانان دنيا كدامند؟

ترين جمع بندي آن بود كه، اين بحـرانِ   به طور خالصه، مهم كارينا كاسترو: 
است و مردم بايد با مقاومت آن را بـه شـكـسـت          -نظام سرمايه داري  -نظام 

هاي حـاكـم بـر       بكشانند، تا بتوانند از دشوارتر شدنِ شرايط زندگي خود، كه طبقه
كنند، چيره گردند. اجالس خاطر نشان كـرد    مردم و به ويژه بر جوانان تحميل مي
تر از كـارگـران، و          كشيِ سرتاسريِ افزون كه برآمد مشترك بحران در كل، بهره

نابوديِ حقوق اجتماعي مردم به طور عموم و جوانان به طور ويژه اسـت. روشـن      
است كه تنها با مبارزه سازمان يافته در محل كار و مدرسه و دانشگاه اسـت كـه     

دست يافت و امپرياليسم را شكست داد، كه اين نكته ما را به  به پيروزي توان  مي
شود، و آن اينست كه، بيش از هميشه مهم است كـه   يي رهنمون مي مسئلة عمده

جوانـان   مبارزه
ادامه يـابـد و     

تر گـردد،   ژرف
كه اين تنـهـا   
راهي است كه 
در برابر ما قرار 

 دارد!

ــا ــه نـ مـ
مــــــردم: 

ــازمـــان  ”  سـ
ــان   ــوانــ جــ
[اجـالس   2011را تا اجـالس    “  فدراسيون” رياست “  كمونيست پرتغال

سازمان جوانان متحـد دمـكـرات      ” بر عهده داشت كه آن را به  كنوني]
در بـيـن دو       “  فدراسـيـون  ” آوردهاي عمده  واگذار كرد. دست “  قبرس

 اجالس چه بوده است؟

فدراسيون بين المللي جوانان ”ما بر آنيم كه فعاليت  كارينا كاسترو:
هاي اخير بهبود يافته است.  بيان آن در چند كـلـمـه        در سال“ دمكرات

دشوار است، اما اگر يك عرصه را انتخاب كنيم، بهبود كارِ جمـعـي در     
گيريم، چه نه  ما اين را در نظر مي دهيم.  بدان نام مي“  فدراسيون” درون 

سال گذشته، بـر   12تنها از زمان اجالس پيشين تاكنون، بلكه در طول 
افزوده شده است، كه به “فدراسيون”هاي شركت كننده در  تعداد سازمان

اند و    ها شركت كرده هاي بيشتري در جلسه معناي آن است كه سازمان
تـوانـد      اند و تنها همين هـم مـي     هاي روزمره را بر دوش گرفته وظيفه

را “ فـدراسـيـون   ” تـر و       خوشايند باشد، چرا كه دامنه كار ما را گسترده
 سازد. قدرتمندتر مي

فدراسـيـون   ” هاي  تغييرهاي عمده در ساختار و سياستمه مردم:  نا
 كه به تصويب اجالس رسيدند كدامند؟“جهاني جوانان دمكرات

رهبري، به ويژه نمايندگان در بوداپست (اعضـاي      كارينا كاسترو: 
اند، و رئيس و نائب رئيس جديدي انـتـخـاب     كميته مركزي) تغيير يافته 

شان  اند نمايندگان هايي كه داراي مسئوليت شده اند. همين طور سازمان 
ها دشوار است كه از تغييرهـاي قـابـل       اند. در مورد سياست  تغيير يافته

سـال     4اي سخن گفته شود. البته تحليل شرايط (اجالس گذشته    توجه
ي نيرومندتر تحليـل  “ فدراسيون” پيش برگزار شده بود) روزامد شد، و با  

پذير است. اما در ماهيت ساختار تغيير مهمي صـورت      تري امكان عميق
نگرفت: ادامه مقابله با امپرياليسم به عنوان دشمن درجه يك جوانان در  

 سرتاسر جهان.

و “ فـدراسـيـون   ” لطفاً كمي در مورد رهبـري جـديـد        مه مردم:  نا
 ِ رو صحبت كنيد. شان براي دوره پيش برنامه

، به ويـژه    “ فدراسيون” چون هميشه رهبري جديد  كارينا كاسترو: 
دفتـر  ” و “ كميته مركزي” هايي كه براي نمايندگي تمام وقت در  سازمان
شوند بايد برنامه عمل به مصوبه در اجالس را دنبال  انتخاب مي“مركزي

كنند، دشوار است كه به نمايندگي از آنان صحبت كنيم و بگوييم كـه    
هاي بسياري در  دقيقأ چه صورت خواهد گرفت، اما به طور يقين كوشش

هاي موضوعي (در مورد كارگـران جـوان، بـرضـد           پياده كردن برنامه
گري، پيرامون حق محيط و آب همگاني) به كار بسته خـواهـد       نظامي

سال آينده گرفته شده اسـت.   4ها در طول  شد، كه تصميم به انجام آن
ها در هر ناحيه جداگانه حتماً توجه خواهد شد (مثـأل    همچنين به فعاليت

اي در اواخر فوريـه خـواهـنـد        يي منطقه  اروپا و آمريكاي شمالي جلسه
هـجـدمـيـن     اي چون  هاي جهاني گسترده دهيِ برنامه داشت) و سازمان 

 پيگيري خواهد شد.“فستيوال جوانان و دانشجويان”

همان گونه كه اطالع داريـد، در سـرتـاسـر دنـيـا               مه مردم:  نا
اي را به حقوق  هاي ددمنشانه هاي ارتجاعي حمله ها و دولت امپرياليست

اند و حقوق دمكراتيك را هدف قـرار     مستمندان و محرومان آغاز كرده
ها هستند.  ها هدف عمده اين حمله اند. جوانان و دانشجويان دانشگاه داده

 ها را به بحث گذاشت؟ آيا اجالس ليسبون دفاع از اين حقوق و آزادي

بله، و طبيعتاً اين موضوع همواره موضوع روز است.  كارينا كاسترو: 
كشي از كارگران و جوانان هميشه حمله به حقوق  هاي بهره يكي از پايه

و اكنـون بـه خـاطـر          -ها بوده است. روشن است  دمكراتيك و آزادي
خـوانـي    ها با حقوق دمكراتيك هم كه تهاجم -بحران بيشتر از هميشه 
ها، چه با سركـوب   اي طبيعي است كه اين حمله ندارند، بنابراين به گونه

 6ادامه در صفحه 
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 ادامه چپ ها و پيكار اجتماعي...

پيرامون انجام اصالحات در جمهوري دموكراتيك آلمان و بـرقـراري يـك        
هدف اين ” گويد:   پيمان مشاركت و همكاري با آلمان غربي تنظيم كرد. او مي 

بود كه هم از بروز كشمكش در درون كشور جلوگيري شود، و هم از مداخلـه  
 “خارجي در امور داخلي كشور.

بتواند با مردم بر سر مصالح كشور به توافق برسـد،  “ شرق” اما اين اميد كه 
ثباتـيِ   بي“ مودرو“خيلي زود و كيلومترها دورتر، در اتحاد شوروي، بر باد رفت. 

كرد، و وقتي نخست وزيـر   فزاينده در شوروي دوران گورباچف را احساس مي
كنند بـهـتـر اسـت        شوروي اعالم كرد كه كشورهايي كه با روبل معامله مي

اقتصاد خود را دالري كنند، او دانست كه اين به معناي پايان كار جمـهـوري   
من آن موقع به اين نتيجه رسيدم كه براي دفاع از ” دموكراتيك آلمان است:  

منافع مردم آلمان دموكراتيك در صورت يكي شدن دو آلمان، بايد هرچه در   
 “توان داشت انجام داد.

كند و دربـاره يـك      با رهبر شوروي ديدار مي 1990ژانويه  30روز “مودرو”
پردازد كه به برآورد   ايِ ادغامِ دو آلمان، به بحث و گفتگو مي  فرآيند سه مرحله

اساس كار من بر اين استوار بود كه آلـمـان     ” كشيد.   او، سه سال به درازا مي
اما آمريكا خواهـان يـك     “ طرف نظامي باقي بماند.  متحد بايد يك منطقه بي

اين ” يي بود، و گورباچف هم خيلي زود به اين خواست تن درداد.  “ ناتو” آلمان 
گونه بود كه گورباچف زمينه را براي ورود ناتو به شرق فراهم كرد. من آناني  

گويند گورباچف يك خـائـن بـود، خـوب درك              را كه امروز در روسيه مي
 “كنم. مي

كننده بود. خيلي زودتـر از       نشيني سياسي اتحاد شوروي خيره سرعت عقب
در نظر داشت، يعني در كمتر از يك سال، آلمان غربـي  “ مودرو“سه سالي كه 

سلطه خود را بر جمهوري دموكراتيك آلمان تكميل كرد. وقتي در انتخابـات   
گرا در شـرق بـه پـيـروزي          هاي راست دموكرات مسيحي 1990ماه مارس 

گيري سرتاسري در آلمان در ماه دسامبر فراهم  رسيدند، زمينه براي يك رأي
هاي هلموت كُهل بـه قـدرت      شد. در آن انتخابات هم باز دموكرات مسيحي 

رسيدند. دولت كُهل سازماني را ايجاد كرد كه وظيفه به حراج گـذاشـتـن و       
تـمـام   “ غـرب ” را به عهـده داشـت.        “ شرق” هاي دولتي  فروش تمام دارايي

ويژه در برلين،  ، به“شرق”هاي دولتي  هاي برنده را در دست داشت. خانه كارت
هاي پولدار فروخته شد، و دستمزدها و حقوق بازنشستگي بسـيـار      “ غربي”به 

تعيين شد. در همين دوره و در  “ شرق” براي اهالي “ غرب” تري نسبت به  پايين
) از بـقـايـاي         PDS)“ حزب سوسياليسم دموكراتيـك ”بود كه  1990سال 

سابق شكل گرفت. در همان انتخابات دسـامـبـر      “حزب متحد سوسياليستي”
بـود  “ حزب سوسياليسم دموكراتيـك ” نماينده  17جزو يكي از “مودرو“، 1990

كه به نمايندگي مجلس انتخاب شد و راهي شهر بن گرديد تا در مقام يكي از 
در مجلس حاضـر  “غرب”سياستمداران جمهوري سابق آلمان دموكراتيك، در 

، اگرچه اين حزب در شـرايـط       “ حزب سوسياليسم دموكراتيك” شود. حضور  
سختي به وجود آمده بود، از همان زمان تا كنون به زايش يك نيروي چـپ    
نوين در سراسر آلمان كمك كرده است كه از آن خيلي سـاده بـا عـنـوان         

كـه     -هاي اين ائتالف درباره چالش“ مودرو“برند. اما   لينكه] نام مي “[ ها چپ” 
 -تر غرب را نيز جذب خود كرده اسـت  هاي كوچك فعاالن سنديكايي و حزب

كند. ميانگين سن اعضا در شـرق    با صراحت و بدون رودربايستي صحبت مي
سـال     50سال است، در حالي كه همين رقم در غرب، زير  65كشور باالي 
شود  گرايشي كه در ميان بسياري از جوانان آلمان ديده مي”گويد:  است. او مي

او “ شـونـد.      اند، اما عضو هيچ حزبي نمي اين است كه، گرچه در سياست فعال
هـا و       عضو، در دانشگـاه  4000، در حدود “ حزب چپ” پذيرد كه جوانان  مي
اند، ولي دامنه تماس و نفوذ آنان در ميان جوانان طبقه كـارگـر      ها فعال كالج

معتقد است كه اين حزب در زنده نـگـاه     “ مودرو“محدود است. با همه اينها،  
داشتن راه حل سوسياليستي در سطح ملي نقشي حياتي داشـتـه اسـت. او           

مادام كه اين حزب صرفاً با هدف كسب پذيرش بيشتر در مـيـان     ” گويد:   مي
تـوانـد بـه         هاي سياسي، مرتكب اشتباه چرخش به راست نشود، مي سازمان

ايفاي اين نقش خود ادامه دهد... آلمان در حال حاضر يك حزب سـوسـيـال       
دموكرات دارد، و دو حزب سوسيال دموكرات الزم ندارد. به محض ايـنـكـه       
حزب چپ به يك حزب سوسيال دموكرات تبديل شود، همان بـهـتـر كـه         

 “خودش را منحل كند.
گيري چـنـد      پذيرد كه در حالي كه آراي حزب نسبت به آخرين رأي او مي

درصد افت كرده است، سال آينده حزب با پيكار انتخاباتي سختي روبـه رو      
ما در درون حـزب بـه     ” خواهد بود. اما او براي همكارانش چند توصيه دارد:   

اتحاد بيشتري ميان شرق و غرب، و به يك فرهنگ واحد، نياز داريم. ما بـه     

شود  ايم، اما اين برنامه بايد در عمل پياده شود. نمي  يك برنامه واحد رسيده
فقط آن را در باال تصويب كرد. اعضاي حزب بايد فعاالنه مدافع آن باشند.  

 “پس هنوز خيلي كار مانده كه بايد انجام داد.
يـي كـه        هاي راستگرايانه معتقد است كه سياست“ مودرو“با وجود اين 

هـاي     خصـوص سـيـاسـت         كـنـنـد، و بـه           هاي سنّتي دنبال مي حزب
خودبرگزيده اروپا خانم آنگال مركل، فرصت خوبي را براي فعالـيـت   “رهبر”

هاي اجتماعي در اروپـا   تنش” كند.   چپ در راه پيشرفت اجتماعي ايجاد مي
هـاي     طوري از ميان نخواهد رفت. و آلمان نيز فارغ از اين تـنـش      همين

رسند كـه     تدريج به اين نتيجه مي اجتماعي نيست... سنديكاهاي آلمان به   
تواند فرصتي بـاشـد بـراي         مقاومت اجتماعي الزم است. اين شرايط مي 

 “كه خود را نشان دهند.“ها چپ”
 

او در   “ امپرياليستي منجر خواهد شـد.     اقتصادي كنوني به رقابت هاي بين
در رابطه با بحران جاري سران اتحاديه اروپا  و كشـورهـاي   ” ادامه گفت:  

مالقات و گفتگو مي كنند. آنان فقط يك پاسـخ دارنـد و آن           20گروه 
زور به مردم تحميل كنند.  ها را به هاي كمپاني اينكه، هزينه پرداخت بدهي

بحران رو به رشد يورو، بدون راه حل است.  ثروت از كشورهاي حاشيه به 
مركز اتحاديه اروپا كشيده مي شود. آلمان از طريق بانك مركزي اروپا به  

هـاي     ها كاهشِ مستمرِ هزينه دنبالِ نظارت بر بودجه هاي ملي است. آن 
عمومي، كه تنها بر زندگي مردم فقير و كارگران اثر منفي دارد، هدف خود 

نبايد در اين كه اتحاديه ”رفيق ايرلندي در انتها اضافه كرد: “ قرار داده اند.
اروپا يك تجربه بزرگ دموكراتيك است هيچ توهمي داشت... واضح است  

 “ست. كه اين اتحاديه كلوپ انحصارها
، عضو آكادمي علوم اجتمـاعـي روسـيـه، بـه          “ يوري اميالنوف” رفيق 

نمايندگي از حزب كمونيست فدراسيون روسيه ، با طرح اين سؤال كه، آيا 
يي دارد؟ سخنان خود را آغاز كرد. او خود در پاسخ اين   سرمايه داري آينده
شايد داشته باشد، اما اگر سرمايه داري آينده بشريت ” سؤال اظهار داشت:  

يي براي مردم   را از آنِ خود كند و يا آن را در مهار خود داشته باشد، فاجعه
شما مي توانيد خودتان تاريخ را مـطـالـعـه     “او در ادامه گفت:  “ خواهد بود. 

ترين  ميالدي برخي از بزرگ 1980و  1970كنيد. در سال هاي دهه هاي 
در حكم زماني كه ديگر از گرسنگي، جنايت ، فقر ،  21دانشمندان به قرن 

نگريستند. اين يـك    بيماري يا آلودگي محيط زيست اثري نخواهد بود مي
تخيلي نبود.   آنان مي دانستند كه چنين امـري قـابـلِ        -داستان علمي 

شدن است. توان و نيرويِ نهفته فوق العاده اي از منابع و فن آوري وجود  
هـاي فـرامـلـي و          داشت.  آنان اما به اين امر پي نبرده بودند كه شركت

ها نه براي منافع بشر، بلكه بـه   آوري منابع و فن  سرمايه داران از همه اين
 “كنند. نفع اقليت معدودي استفاده مي

اما اكنون ما چـه  “نماينده حزب كمونيست فدراسيون روسيه يادآور شد:  
اند و يـك       ميليارد نفر فاقد آب آشاميدني 1/  2مي بينيم؟ در حال حاضر 

ميليارد نفر در آستانه گرسنگي زندگي مي كنند. جرم و جنايت، و به ويـژه   
يابد، خارج از كنترل  مصرف مواد مخدري كه در سراسر جهان افزايش مي

و در حال گسترش است. در روسيه اكنون ما مي دانيم كه سرمايـه داري    
چه مي تواند انجام دهد: سرمايه داري فرهنگ ما، و بافت اخالقي جامعـه   

 “ را به موازات صنعت و علوم  نابود كرد و منابع ما را از بين برد.
آيا مي توان سرمايه داري را متوقف كـرد؟ اتـحـاد      ” او در ادامه گفت:   

جماهير شوروي سابق ثابت كرد كه شكست قدرت سرمايه داري ممكـن  
است. گرچه اين تجربه ادامه نيافت، اما ثابت كرد كه اين امـر شـدنـي         
است... ما بايد ماركسيسم را به درون مردم ببريم اما نه بـا روش هـاي          
مكانيكي، ما بايد از ايده هاي جديد براي ايجاد يك نيروي سياسي بهـره  

دهي كنيم و آنان را  برداري كنيم. ما بايد متحد شويم، كارگران را سازمان 
 “ داري است. مند سازيم. اين راه سرنگوني سرمايه با اصولِ ماركسيسم توان

 

 ادامه حزب توده ايران  در كنفرانس ...



خواهند براي رسيدن به چـيـزي      ولي جوانان مي” كند:   اضافه مي
 “خواهند براي رسيدن به چيزي تازه تالش كنند. تكاپو كنند؛ مي

اما حزب متحد سوسياليستي حاكم، خيلي دير متوجه اين نكتـه  
شد. به گفته هانس مودرو، تظاهركنندگاني كه به نفع آخرين رهبر  

روشني به رهبران فهماندند.  دادند، اين نكته را به شوروي شعار مي
]، در تظاهرات بـرلـيـن،     1368[   1989در پاييز سال ” گويد:   او مي

گورباچف] شعـار   “[ گوربي” جوانان آلمان دموكراتيك به طرفداري 
دادند، نه براي اريش هونكر كه رئيـس جـمـهـوري كشـور           مي

، جوانان دست ياري و دوسـتـي بـه      1949خودشان بود. در سال  
، جـوانـان     1989سوي رئيس جمهوري دراز كردند، اما در سال   

كسي را نداشتند كه بتوانند با او ارتباط برقرار كنند و به او متوسل 
يي بود كـه بـه هـانـس مـودرو             در چنين توفان سياسي“ شوند. 

مسئوليت مهمي داده شد. هانس كه در آن زمان عضو كـمـيـتـه      
بود كـه ديـدم      1989در ميانه سال ” گويد:   مركزي حزب بود، مي

هايي صورت گيرد. ديگر در جمهوري دموكراتـيـك     بايد دگرگوني
به گـفـتـه    “  شد.  يي ديده نمي آلمان هيچ پويايي يا تحول و توسعه

هانس، در آن زمان اجازه هيچ بحث و گفـتـگـويـي راجـع بـه           
شد. حتـي    هاي معترضان داده نمي هاي فزاينده و خواست اعتراض

اكتبر موجد هـيـچ تـغـيـيـر            18ساله در روز  77تعويض هونكر 
ترين اشتباه آن روز اين فكر بود كـه بـا        بزرگ” يي نشد.    اساسي

رفتن هونكر، و با آمدن يك دبيركل تازه، مسائل حل خواهد شد...   
من خواستار يك بحث عمومي درباره وضعيت كشور بـودم، كـه     
نشد. اكثريت بزرگي از كميته مركزي با ايـن درخـواسـت مـن          

اين تغيير و تحول از باال، عمالً يك خأل قـدرت    “ مخالفت كردند. 
و اين در زماني بود كه هر روز، ” يي در كشور ايجاد كرد  پنج هفته

در اين “ تعيين كننده بود. هر ماه به اندازه يك سال اهميت داشت.  
اوضاع و احوال، و در حالي كه انبوهي از مردم در پي يك اعـالن  
اتفاقي در كنار مرزها گرد آمده بودند، بدون اينكه هيـچ دسـتـور      

يي صادر شده باشد، ناگهان مرزهاي كشور با آلمان غربـي   رسمي
شانسي كه ما در اين وضع آورديم ايـن بـود كـه          ” گشوده شد.  

نگهبانان مرزها [در سمت شرق] وقتي ديدند كه جمعيت انبوهـي    
ها را بـاز       ها را به عالمت تسليم باال بردند و دروازه آيد، دست مي

 “كردند.
، جانشين هونـكـر،   ”ايگون كرِنز“هنوز چند روز نگذشته بود كه 

را در مقام جايگزين او “ هانس مودرو“استعفا داد و پارلمان كشور، 
يي را  نوامبر، مودرو برنامه 17انتخاب كرد. چهار روز بعد، يعني روز 
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) خود را براي برگـزاري جشـن      1368(   1989جمهوري دموكراتيك آلمان در سال 
كرد. اما   مهر) آماده مي  15اكتبر (  7گيري اين جمهوري در روز  چهلمين سالگرد شكل

سال نرسيد. جمهوري دموكراتيـك فـروريـخـت، و           41عمر اين جمهوري هرگز به 
دست يافت؛ در اين راه، “  آلمان شرقي” به آرزوي ديرينه خود رسيد و به “ آلمان غربي” 

در هم ريخت و نابود شد، اقـتـصـاد دولـتـي آن            “ شرق” تمام ساختارهاي اجتماعي 
فروپاشيد و نيست و نابود شد، و زندگي در آن به قهقرا رفت. اكنون بيست و دو سـال   

همچنان ويرانه و   “ شرق” گذرد و  آلمان مي“ شرق” بر “ غرب” از پنجه انداختن و تسلط 
در مقايسه با زمان تسخير آن بـه دسـت     “ شرق” عقب نگه داشته شده است. جمعيت  

كنند، اكنون دو ميلـيـون    ياد مي“نقطه عطف”، كه به اصطالح از آن به عنوان “غرب”
اند، و در خيلي از روستاها هيچ زن  كل از سكنه خالي كمتر است. بسياري از روستاها به 

تـر   پايين“  شرق” شود. دستمزدها در   جوان، يا اصالً به طور كلي سكنه جوان ديده نمي
 ، اما ميزان بيكاري بيشتر است.“غرب”از 

، زماني كه جوانان در سرتاسـر جـمـهـوري       1989بيست و دو سال پيش، در سال 
ها آمدند و خواستار  دموكراتيك آلمان در چهلمين سالگرد بنيادگذاري كشور به خيابان

كردند كه نتيجه ايـن اقـدام      وجه تصور اين را هم نمي هيچ تغيير و دگرگوني شدند، به
، آخرين رهبر سوسياليست كشوري كه اكنـون  ”هانس مودرو” آنان چه خواهد بود. اما  

پيمايي كردند. در آن زمان،  داند كه آن روز جوانان چرا راه ديگر وجود خارجي ندارد، مي
او يكي از رهبران حزبي در درِسدن، سومين شهر بزرگ در شرق آلمان بود؛ شـهـري   

 كه در زمان جنگ جهاني دوم با خاك يكسان شده بود.
در شهر لندن، انگلستان، محصور در انبوهي از “ يادبود ماركس” هانس، در كتابخانه 

توان يافت، هم ايجاد جمهوري  ها مي نظير كه در فرهنگنامه اسناد تاريخي، با دقتي بي
هايي را    اش در زمان جنگ، و هم رخدادها و شكست دموكراتيك به دست نسل قبلي

آورد. برخالف آناني كـه پـس از           كه به فروپاشي اين جمهوري منجر شد به ياد مي
 83داران، خود را از صحنه كنار كشيدند،  او در    افتادن دوباره قدرت به دست سرمايه

سالگي هنوز يك سوسياليست فعال سياسي و بسيار تيزبين است. وقتي كه جمهـوري   
به علت آنچه در جنگ بـر  ” گويد:   ساله بود. مي  21دموكراتيك آلمان شكل گرفت، او 

مان كامالً روشن بود كه ديگر هرگز نبايد جنگ درگيرد و هرگز  سرمان آمده بود، براي
) در  1328مهر  18(   1949اكتبر  10او تظاهرات عظيم روز “ نبايد فاشيسم دركار باشد. 

در مقام رئيس جمهوري و تـولـد   “ ويلهلم پيك“برلين را به ياد دارد كه در آن انتخاب 
فقط آناني كه وضعيت پس از جـنـگ را در آن         ” گرفتند:   يك كشور نو را جشن مي
كنند... كمي پيش از آن، اُتـو            اند، اين حالت را درك مي بخش از آلمان تجربه كرده

ول، نخست وزير جديد، گفته بود كه جوانان هنوز بين دو جهان سـرگـردانـنـد؛      گروته
اند، و از طرفي، هنوز با آلمان نـو هـم        هنوز گريبان خود را از شر فاشيسم رها نكرده

 “اند. ارتباط برقرار نكرده و خو نگرفته
هاي اين نسل بنيادگذار آلمان دموكراتيك،  گويد كه، حاصل تجربه هانس مودرو مي

اينكه اين كشور بايد ضدفاشيـسـت و     ” بنمايِ عمده در كشور نوبنياد بود:   دو اصل راه
پـذيـر      دموكراتيك باشد، و اينكه تحقق اين امر فقط به وسيله سوسياليسـم امـكـان     

آنچه ما خيلي دير به آن توجه كرديم، اين بود كه نسلـي  ” كند:   اما او اضافه مي“ است. 
آنـان در       -كه بعد از تشكيل جمهوري به دنيا آمده بود، آن تجربه گذشته را نداشت

سوسياليسم به دنيا آمده بودند... اشتباه ما در اين بود كه متوجه اين نكته نشديم كـه       
هانس از اين طرز فكر يـاد    “ يي بودند.  نيز [مثل ما] دنبال چيز تازه   1980جوانان دهه 

بـودنـد، و        كند كه مردم خانه خوب و زندگي باثباتي داشتند، پس بايد راضي مـي  مي

5 December 2011  

 11ادامه در صفحه 

، و پيكار اجتماعي در “ها چپ”
 آلمان واحد

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

 يورو 1500              رفقاي برلين    به خون خفته حزب
 يورو 200                                   به ياد احمد محمود

 يورو 100                      البيسا به ياد گيتا عليشاهي    
 يورو 50ع.ا. نقاش از برلين          سالگي 70به مناسبت  

 سالگي حزب توده ايران   70به مناسبت 
 دالر      150از تورنتو                                                


