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 6ادامه در صفحه 

فرمايشي و بي اعتباري رأي مردم “ انتخابات”
 در چارچوب رژيم واليت فقيه

فـرمـايشـي    “  انتـخـابـات   ” بازار بي رونق 
هـاي حـاكـم بـراي          مجلس و تالش جناح
هايـي از نـيـروهـاي          كشاندن حداقل جناح

آينـده  “  انتخابات” اصالح طلب به شركت در 
مجلسي كه قرار است تابع كامل ولي فقيه و 
اوامر او باشد، نشانگر بي اعتباري بـيـش از     
پيش ساختار حاكميت سيـاسـي و شـيـوه         
حكومت مداري است كه نه به رأي مـردم      
اعتقادي دارد و نه آماده است انتخابـاتـي را     
برگزار كند كه در آن نمايندگان دگرانديش و 

در واليت بتوانـد در    “  ذوب نشده” مستقل و 
 آن شركت كنند. 

واعظ طبسي، نماينده ولـي فـقـيـه در           
خراسان، و از جمله چهره هاي سـرشـنـاس    
ارتجاع حاكم بر ميهن ما، در سخـنـانـي در      

“  طالب و علماي حوزه علميه خراسان” جمع 
آينده درباره شروط بـراي    “  انتخابات” درباره 

كـه   كساني” شركت كنندگان از جمله گفت:  
هاي انحرافي و فتنـه زاويـه      امروز از جريان

توانند نمايندگان ما در مجلس  اند، نمي نگرفته
در انـتـخـابـات       ” وي سپس افزود:    “  باشند.
هايي مـانـنـد       رو صرف نظر از شاخص پيش

ايمان، علم و ارتباط خوب با نظـام، قـانـون      
تـريـن      اساسي و واليت مطلقه فقيه مـهـم    

شاخص اين است كه نگاه فرد بـه جـريـان      
وي “  بسيار مهم اسـت...      88انحرافي و فتنه 

در ادامه همين سخنان با اشاره به خـطـرات   
جدي يي كه از سوي جنبش مردمي رژيم را 

كند بر اين نكته تأكيد كـرد كـه         تهديد مي

را نخواهد داد  88رژيم اجازه تكرار حوادث خرداد 
در اين سه دهه انقالب حوادثي كه بـا  ” و افزود:  

هدف تضعيف و يا براندازي نظام اتفاق افتاد كـم  
خصوصيـاتـي    88نبود اما جريان هشتم دي ماه 

اي حتـي در جـريـان         داشت كه در هيچ پديده
صدر، دولت موقت و منـافـقـان هـم ايـن           بني

(بـه نـقـل از         “  شـد...       پيچيدگي احساس نمي
 دي ماه). 7خبرگزاري فارس   چهارشنبه 

 در هفته هاي اخير طيف گسـتـرده يـي از         
هـاي   نيروهاي اصالح طلب در برخورد به تالش

رژيم براي سازمان دهي خـيـمـه شـب بـازي          
انتخابات به صـراحـت از عـدم شـركـت در              

 اند.  آينده سخن گفته“ انتخابات”
جبهة مشاركت “  نوروز”بر اساس پايگاه خبري 

ايران اسالمي در تبيين وضعيت موجود و اعـالم  

 7و  3،  2ادامه  در صفحات 

نفي ديكتاتوري، و مشكل پيدا كردن 
 در ايران !“ ديكتاتور”

مبارزه با سياست هاي 
اقتصاديِ نوليبرالي، وظيفه 

 مبرمِ جنبش مردمي

 شادباش سال نو ميالدي!
فرا رسيد سال “ نامه مردم”هئيت تحريريه 

ميالدي را به همه هم ميهنان مسيحي  2012
سالي  2012تبريك گفته و اميداور است سال 

سرشار از موفقيت و پيروزي براي مردم 
ميهن ما در پيكار بر ضد رژيم استبدادي 

 حاكم بر ميهن ما باشد.

  9ادامه در صفحه  

، 341، شماره   “ راه توده” نشريه ضد توده اي 
جبهـه  ” ، در مطلبي با عنوان 1390آبان ماه  30

واحد ضد ديكتاتوري واقـعـاً، شـعـار روز در             
ضمن حملـه  “  تواند باشد؟ جمهوري اسالمي مي

به شعار حزب توده ايران مبتني بـر ضـرورت       
اتحاد عمل همه نيروهاي مخالف استـبـداد در     
جبهه يي واحد بر ضد ديكتاتوري حـاكـم بـر        

كـنـد      ميهن ما از جمله اين نظريه را مطرح مي
بايد به صراحت و به روشني معلـوم شـود     ” كه:  

كه: منشأ ديكتاتوري كيست و در مقابل با چـه     
كساني قرار است جبهه ضد ديكتاتوري تشكيـل  

و بيت رهبري است؟   اي شود؟ ديكتاتور علي خامنه
احمدي نژاد و دولت اوست؟ قوه قضاييه يا مجلـس  
است؟ نظاميان هستند؟ حزب موتلفه است؟ يا جبهه 

گرايان يا جبهه پايداري؟ يا همه ايـنـهـا بـا        اصول
اي    اند؟ اگر يكي از اينهاست مثالً علي خـامـنـه    هم

ديكتاتور يا منشأ ديكتاتوري اسـت در آنصـورت         
اي جبهه  خواهيم مثال با احمدي نژاد عليه خامنه مي

ضد ديكتاتوري تشكيل دهيم؟ و اگر همه اينها بـا    
خواهيم جبهه تشكـيـل    هم اند پس با چه كسي مي

و سـپـس     ”  دهيم؟ فقط خودمان و اصالح طلبـان؟ 

با گذشت يك سال از به اجرا گذاشتنِ طرح مورد 
 “ بانك جهـانـي  ” و  “ صندوق بين المللي پول” نظر 

براي حذف يارانه ها از سوي دولت كودتا، كـمـتـر    
نوشته و تحليلي را مي توان مشاهده كرد كه در آن 
از اثرهاي مخرب اين طرح بر اقتصاد به شدت بيمار 
و بحران زده ايران، و در پيِ آن، بر زندگـي مـردم     
عادي، اشاره يي نشده باشد. اين موضع گيري هـا     
منحصر به مخالفان دولت و يا مخالفان برنامه هاي 
نوليبرالي نيست، بلكه حتي در بين حاميان سابق و   

كه اصوال با خـود ايـن      -فعلي دولت احمدي نژاد 
طرح مشكلي ندارند بلكه بـر نـحـوه اجـرايِ آن           

 بدرود رفيق منصوري 
10در صفحه   



1390آذر ماه   28شنبه  دو   2   885شمارة  

 ادامه نفي ديكتاتوري و مشكل...

 3ادامه در صفحه 

جبهه واحد ضد ديكتاتوري از سوي يك جـريـان   ” دهد:   ادامه مي
توانند بالفعل يا  جدي سياسي يعني تعيين كردن نيروهايي كه مي

بالقوه عضو اين جبهه باشند و اين كار در شرايط كنونـي ايـران     
ما نيز قادر عملي نيست. زيرا حاكميت در ايران يكپارچه نيست و  

و مـنـشـأ      “  ديـكـتـاتـور    ” به تعيين يك نيروي معين به عنوان   
 از ماست)  (تأكيد...“  .ديكتاتوري نيستيم
رسد كـه    ، در اين نشريه،  به نظر مي“ نظريه” پس از طرح اين 

با اعتراض خوانندگان خود روبه رو شدند و “ راه توده”گردانندگان 
اند كه با انتشار مطالب ديگري به توضـيـح    از اين رو الزم دانسته

، خود، 345بيشتر اين نظرات خود بپردازند.  اين نشريه در شماره  
خود در بـاره طـرح     “  بي باكي”، ضمن اشاره به 1390آذرماه  28

بـحـث در بـاره        ” دهـد كـه:            اين مسئله از جمله توضيح مي
ديكتاتوري در جمهوري اسالمي بسيار دقيق و در عين حال مهم 

جرئت زيادي الزم نيست و يا حداقل ما نيازمـنـد   و پيچيده است.  
آن نيستيم كه بگوئيم: در جمهوري اسالمي هنوز ديـكـتـاتـوري      
نهادينه نشده است. آنچنان كه در زمان رضا شاه شده بود و در      

تا رسيدن به انقالب نهاديـنـه    1340زمان شاه سابق نيز در دهه 
و “  شـد كشـيـد....            شد. يعني سلطه رژيمي كه در آن نفس نمي 

اند جنايت هرچه بيشتر  عده اي تصور كرده” كند:   سپس اضافه مي
باشد، ديكتاتوري استوارتر و نهادينه تـر شـده اسـت. بـرخـي             

شود. مثـال    هاي احساساتي در اين مورد موجب خنده مي استدالل
نويسند حكومتي كه ندا و نداها را در خيابان كشته ديكتاتوري  مي

توانند تفاوت ميان جنايتـكـار بـودن يـك          است! اين گروه نمي 
كوشد خود را    حكومت، به ويژه حكومتي كه با تشديد جنايت مي

اش را مستقر سازد، با حـكـومـتـي را كـه             تثبيت و ديكتاتوري
و سپس به اين نتيـجـه   “  اش مستقر شده درك كنند...  ديكتاتوري

گيري مهم مي رسد كه به خاطر مسايل گوناگوني از جمله تغيير 
هـا     اوضاع جهاني و وجود اينترنت و تلويزيون [!] و جـز ايـن           

بنابراين، بحث ما بـر    ” ديكتاتوري در ايران نهادينه نشده است و 
آنهم آلوده به خرافـات و      –سر اين نيست كه استبداد و سركوب 

وجود ندارد. خير! وجود دارد و بسيار هم نـفـرت      -ارتجاع مذهبي
انگيز وجود دارد، اما، براي تدوين شعار و تاكتيك سياسي، بحـث  

شود كه هنوز خودكامگي به دليل چنددستگي در  از اينجا آغاز مي
حاكميت، تغيير اوضاع جهاني، وجود وسائل ارتباط جمعي (ماننـد   

ها و ... كه در زمان شاه نبود)، ادامه حـيـات          اينترنت و تلويزيون
شعارهاي انقالب در ميان مردم، (مانند آزادي كه حكومت هنـوز   
نتوانسته خود را از چنگ آن رها كند) و... نتوانسـتـه نـهـاديـنـه           

 ...“   شود
، گردانندگان اين نشريه برخي پـايـه     346و باالخره در شماره 

هاي نظري خود را توضيح مي دهند و ضمن پرخاش به منتقدان 
اند و همچـنـيـن    “ [!]  دم خروس” و كساني كه دنبال پيدا كردن 

راه توده روي شعور مخاطبان و خوانندگان ”تأكيد بر اين نكته كه 
كند، نه روي عدم شعور و بـازي بـا        و هواداران خود حساب مي

مشكل بنظر ما در اينجاست كـه  ” نويسند:   ، مي“ احساسات انان...   
رژيم يـا  ” با ماهيت “  جامعه ايران” توانند ميان ماهيت  برخي نمي

تفكيك قايل شوند. اين دو پديده يكي نيستـنـد،    “  حكومت ايران
گوييم جامعه ايـران يـك      ارتباط هم نيستند. ما مي  ولي با هم بي

جامعه ديكتاتوري نيست و بنابراين، تالش رژيم كنـونـي بـراي      
ايجاد ديكتاتوري ناكام و محكوم به شكست است.... اين وضع در 

و نـه      –زمان رژيم شاه وجود نداشت. در آن زمان جامعه ايران    
يك جامعه ديكتاتوري بود. مردم در زيـر بـار       -فقط رژيم ايران 

ديكتاتوري و استبداد بودند بدون آنكه بتوانند در برابر آن مقاومت 
موثري انجام دهند يا ابزارها و نهادهايي براي چنين مقاومتي در   
اختيار آنان باشد. در آن شرايط اين رژيم ديكتاتـوري بـود كـه         

داد و از جامعه مـا يـك        ماهيت خود را به كل جامعه تعميم مي
دي ماه  5، 346(راه توده شماره “  ساخت.... جامعه ديكتاتوري مي

1390( 
پيش از پرداختن به اين مجموعه درهم ريخته از نظرات، تذكر اين نكته نيز 

، بـه  “ واليت فقيه” ضروري است كه در سرتاسر اين مطلب ها نه اشاره يي به 
عنوان شيوه حكومت مداري حاكمان كنوني  شده است و نه تحليلي طبقاتي از 
حاكميت ارائه گرديده و نه روشن شده است كه مرحله كنوني تحوالت ميهـن  

 تواند اتفاقي باشد. ما چيست كه البته اين خالها نيز نمي
ي مطرح شده در اين نشريه اين موضوع “ نظريه” يكي از نكته هاي اساسي 

تـريـن سـطـح          عالـي ما امروز بايد مقاومت ضد ديكتاتوري را در ” است كه:  
در سطح انتخابات عمومي، در سطح مجلس، رياست جـمـهـوري،      حكومتي، 

شوراها، مطبوعات، نهادهاي مدني و سنديكايي و ... دنبال كنيم و بكوشيم در    
آنجا متبلور كنيم و نه آنكه سي سال به عقب باز گرديم و تـازه بـخـواهـيـم        

اه ها از مـاسـت] (ر       [تأكيد ...“    تشكيل دهيم. “  هسته ضدديكتاتوري در پائين”
).  البته صرف نظر از اين نـكـتـه  كـه             1390دي ماه  5، 346توده، شماره 

نظرهاي ارائه شده در همين دو سه جمله نه تنها با هم متناقض انـد بـلـكـه       
نشانگر اساساً درك سطحي نويسندگان اين مطالب از مبارزه اجتماعي، تفاوت 
ميان حاكميت و نهادهاي مدني و بي توجهي به ساختار حاكميت سياسـي در    

هـاسـت      ميهن ما است و همچنين بازتاب دهنده خط قرمزي است كه سـال   
توان ديد و آن جا انداختن  مي“  راه توده” وجود آن را در نوشته ها و آراء نشريه 

تـوان     مـي حاكميت كنوني   “  ترين سطوح عالي” اين نظريه است كه از درون 
رسيد و ايـران را از      “  اتحاد” نيروهاي ضد ديكتاتوري را پيدا كرد و با آنها به 

“ عقب گـرد ” ديكتاتوري نجات داد. پيش كشيدن مسئله  “  نهادينه شدن” خطر 
كه در جمله هاي باال آورده شده نه تنـهـا   “  هسته ضدديكتاتوري در پائين” به 

سفسطه كاري آشكار در زمينه شعار جبهه واحد ضد ديكتاتوري است كـه از      
ارائه شد بلكه با جمله قبلي آن درباره ضـرورت     1354سوي حزب ما در سال 

نيز “  نهاد هاي مدني و سنديكايي” در “  مقاومت ضد ديكتاتوري” دنبال كردن 
“ جبهه”در تناقض است. اين جمله در حالي كه نشان دهنده عدم درك تشكيل

به مثابه يكي از ابزار موثر مبارزه سياسي است، در عين حال بـي اعـتـقـادي       
اندركاران اين نشريه به توان و نقش اساسي و تعيين كننده نـيـروهـاي       دست

اجتماعي در پيش برد امر مبارزه بر ضد استبداد به منظور دست يـافـتـن بـه       
 آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي در ميهن ماست.  

كه گويا نظريه حزب توده ايـران،    “  راه توده” نخست در پاسخ به اين دروغ 
تشكـيـل   ” درباره تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوري، پيش از پيروزي انقالب، 

بوده است، توجه خوانندگان را به مقاله زنـده    “  هسته ضد ديكتاتوري از پايين
، در پاسـخ  1355، آذر ماه 10، شماره “دنيا”ياد رفيق منوچهر بهزادي در مجله 

كنيم كه از جمله تاكـيـد    به منتقدان شعار جبهه واحد ضد ديكتاتوري جلب مي
حزب توده ايران در تحليل خود از جبهه واحد ضد ديكتاتوري متذكر ” كند:   مي

شده است كه عالوه بر كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي و بورژوازي مـلـي،   
هايي از طبقه حاكمـه هـم كـه         تمامي عناصر و قشرهاي ديگر و حتي گروه

يعني “.   توانند در اين جبهه شركت كنند...    مخالف رژيم استبدادي شاه اند، مي
ها تشكيل جبهه را با توجه به مرحله انـقـالب در        اينكه حزب ما در آن سال

كرد بلـكـه    ترين طيف نيروها و طبقات اجتماعي مطرح مي ميهن ما با گسترده
اند بر ضد ديـكـتـاتـوري        هايي از طبقه حاكم نيز آماده معتقد بود كه اگر گروه

توانند در اين جبهه شركت كنند.  حزب توده ايران در هفتاد   كنند مي مبارزه مي
سال گذشته و در مرحله هاي گوناگوني از تاريخ خود همواره بر اتحاد نيروهاي 
مترقي و آزادي خواه تأكيد كرده است و متناسب با مرحله رشد جـامـعـه مـا،       
توازن نيروهاي سياسي، ماهيت طبقاتي حاكميت شعارهاي مناسب در زميـنـه   
چگونگي اين اتحادها را پيش كشيده است و توضيح داده است. انتخاب نـوع     
جبهه و تركيب نيروهاي شركت كننده در آن ارتباط مستقيم با مرحله انقـالب  
و تحوالت اجتماعي در شرايط مشخص تاريخي دارد و عدم درك درست ايـن  

هاي اصولي و اتخاذ شعارهاي تاكتيكي و استراتژيك  شرايط مانع اتخاذ سياست
هاي اخير نيز با تجزيه و تحلـيـل    صحيح خواهد شد. حزب توده ايران در سال 

شرايط كنوني كشور و با توجه به توازن نيرو بين نيروهاي مترقي و حاكميـت  
رژيم استبدادي واليت فقيه مرحله تحول جامعه مـا را مـرحلـه مـلـي و                
دموكراتيك و خصلت اساسي مبارزه كنوني را پيكار در راه استقرار حـقـوق و     

هاي دموكراتيك ارزيابي كرده است. در اسناد چهارمين و پـنـجـمـيـن        آزادي
كنگره حزب توده ايران نيز بر همين خصلت و همچنين گستـردگـي طـيـف        

سياسي شركت كننده در جـبـهـه واحـد ضـد            -طبقات و نيروهاي اجتماعي
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 ديكتاتوري تأكيد شده است. 
نشدن ديكتاتـوري در    “  نهادينه” در توجيه نظريه “  راه توده” نشريه 

و بي سر و ته عدم درك تـفـاوت بـيـن       “ من درآوردي”ايران نظريه 
و ايـنـكـه      “  ماهيت جامعه ايران با ماهيت رژيم يا حكومت ايـران   ” 
كـنـد. اوالً       را مطرح مي” جامعه ايران يك جامعه ديكتاتوري نيست ”

به چه معناست؟ و   “  ماهيت جامعه” روشن نيست كه در اين جمله ها 
بكر دست يـافـتـه    “  نظريه” به اين “  راه توده” رسد كه  ثانياً به نظر مي

سلطه رژيمي كه در آن   ” است كه گويا چون در دوران رژيم سلطنتي 
حاكم بود و امروز چنين وضعيتي وجود ندارد (و    “  شد كشيد نفس نمي

البته اين نظر هم با آوردن جمله هاي بعدي در همين مقالـه دربـاره     
هاي دموكراتيك در شـرايـط      سركوب خونين و شديد حقوق و آزادي

كنوني جامعه مان متناقض است) مردم ايران ديكتاتوري را پذيرفـتـه    
جامعـه  ” بودند و بدين ترتيب جامعه ايران در دوران رژيم گذشته يك 

 بود. “ [!] ديكتاتوري
چنين نظريه هاي مغشوشي نه تنها در چارچوب اصول ماركسيستي

لنينيستي شناخت جامعه، مرحله رشد آن، و مبارزه اجتماعي كه حزب -
سياسـي خـود     -ما همواره بر آن تأكيد داشته و آن را ابزار كار نظري

گنجد بلكه در عين حال نشان دهـنـده سـطـح         دانسته است نمي مي
درك بسيار نازل نويسندگان اين نشريه در زمينه شناخت جامعه مـان  
در گذشته و حال ست. بررسي مبارزات قهرمانانـه مـردم ايـران در           

هـاي     هاي حكومت رژيم استبدادي پهلوي كه از اواسـط سـال     سال
به اوج تازه اي رسيد نشان از تسليم نشدن غرور آميـز مـردم      1350

ميهن مان و تن ندادن شان به ديكتاتوري رژيم مستبد و وابسته شـاه  
يكسال ” است.  مطالعه مقاله تاريخي زنده ياد داوود نوروزي، با عنوان  

) كه در آن مسـئلـه    1341(مجله دنيا، بهار سال “ حكومت دكتر اميني
رژيم شاه حالجي شده اسـت  “  عقب نشيني براي جلوگيري از سقوط” 

و  “  قشرها و طبقات مختلف جـامـعـه ايـران        ” و از اوج گيري مبارزه 
رود و همين طور مقاله تاريخي رفـيـق      تنگناي رژيم كودتا سخن مي
تـثـبـيـت ارتـجـاعـي يـا تـحـول                 ” فقيد احسان طبري با عنوان   

) به روشني بر اين نكته تـأكـيـد       1441(مجله دنيا، تابستان “ انقالبي
رژيم كودتا نتوانست از راه ترور و ارعاب مردم ايران را به ”كند كه:  مي

اين امـر دربـاره شـرايـط         “.  تسليم وادارد و اراده آنان را درهم شكند
كنوني جامعه ما نيز صادق است. رژيم جنايتكار واليت فـقـيـه نـيـز         
نتوانسته است اراده مردم ميهن ما را درهم بشكند و از اين روي است 
كه مبارزه ضد استبدادي در ميهن ما همچنان ادامه يافته و تـا طـرد     
اين رژيم منفور و ضد مردمي نيز ادامه خواهد يافت. نكتـه اسـاسـي       

تواند نشانـه يـا      اينست كه جاري بودن اين مبارزه در جامعه مان نمي
 بهانه يي در نفي وجود رژيم استبدادي حاكم باشد.     

رسد توضيح مختصر آن در اينجا مفيد  مسئله ديگري كه به نظر مي
باشد ماهيت طبقاتي رژيم كنوني و شيوه حكومتي آن است. حزب مـا   

هاي گوناگون خود ضمن بررسي تـحـول    هاي اخير در تحليل در سال
هاي طبقاتي جامعه و همچنين تغييرهاي انجام شـده در مـاهـيـت         

روي كـار آمـد و          1357طبقاتي حكومتي كه پس از انقالب بهمن 
سنجش آن با ماهيت طبقاتي رژيمي كه امروز بر ميهن مـا حـاكـم        
است، به منظور اتخاذ شعارهاي تاكتيكي و استراتژيك خود، نظرهـاي  
مشخصي را مطرح كرده است. ما رژيم استبدادي كنوني را نمـايـنـده     

دانـيـم.    كالن سرمايه داري تجاري و بورژوازي بوروكراتيك نوين مي
هاي در پيش گرفته شده از سوي اين حاكميت نيـز   مجموعه سياست

اين برداشت ما را تأييد مي كند. در چارچوب برنامه اقتصادي اعـمـال    
المللي پول و    هاي نو ليبرالي ديكته شده از سوي صندوق بين سياست

بانك جهاني، تالش در گسترش خصوصي سازي، تعـديـل نـيـروي       
انساني كار، حراج منابع ملي، و رشد نقدينگي بخش خصـوصـي بـه      
ابعادي كه در تاريخ كشور ما بي سابقه بوده اسـت افـزون بـر آن            
حاكميت مافيايي همين طبقات سرمايه داري بر همه امور اقتـصـادي   

هايي است كـه در راسـتـاي         كشور ما همگي نشانگر اجراي سياست
منافع كالن سرمايه داري تجاري و بورژوازي بوروكراتـيـك نـويـن       

ها ميليون ايراني در زير استاندارهاي تعريف شده بـراي   باشد. زندگي ده  مي
فقر در جمهوري اسالمي، گسترش بي سابقه دره ژرف ميان فقر و ثـروت    
به طرزي بي سابقه و رشد هرچه بيشتر ناهنجارهاي اجتماعي بيانگر روشن 
زيربنا و نظام سرمايه داري بيمار حاكم بر ميهن ماست. ما هـمـچـنـيـن         

ايم كه در جمهوري اسالمي، روبناي سياسـي   معتقديم و مكرراً توضيح داده
با مضمون ديكتاتوري مذهبي حكم فرماست. اصل واليت فقيه با پي آمـد   

دهد. نظريه سران رژيـم      هاي مخرب آن محتواي اين روبنا را تشكيل مي
نظام واليت ” اند كه محور  كنوني و متحدان آن نيز روشن است. آنها مدعي 

نماينده خـدا در روي        “  ولي فقيه” است و اساس اين ساختار يعني “  فقيه
، كه در حال “ نماينده خدا”زمين است. بر اساس همين نظر بايد تابع همين 

حاضر علي خامنه اي است، بود و به اوامر او گردن نهاد. يك فرد به عنوان  
انـد   ها ايراني به آن راي داده تواند قانون اساسي را كه ميليون ولي فقيه مي

نقض كند، مجلس را كه قاعدتاً بايد برگزيده مردم باشد منحل سازد، رئيس 
قوه قضائيه را خود برگمارد و تمامي نيروهاي نظامي و انتظامي را بـدون      

پردازان آن در  هيچ نظارتي در كنترل خود داشته باشد. سران رژيم و نظريه 
اند كه ابزار هاي پيش بيني شـده در قـانـون         هاي اخير پنهان نكرده سال

اساسي ميهن ما براي اعمال حاكميت مردم، از ديد آنها، تنها به مـنـظـور      
رژيم است و مشروعيت آن ربـطـي بـه راي و            “  مقبوليت” اندازه گيري 

 خواست مردم ندارد. 
هاي اخير ميهن ما از كشتار هزاران زنداني سياسي، بـر     رويدادهاي سال

خالف حتي راي دادگاه هاي و حاكمان شرع رژيم و بنا به دسـتـور ولـي      
فقيه، منع مجلس نمايندگان مجلس (در دوران حاكميت اصالح طلبان بـر   
مجلس و دولت) از بررسي طرح اليحه قانون مطبوعات تا سركوب خشن و 
خونين اعتراض هاي دانشجويي و كارگري و باالخره كودتاي انتخـابـاتـي    

هاي راي مردم به دستور ولي فقيه پايمال شـد و     ، كه ميليون1388خرداد 
در پي آن اعتراض هاي گسترده مردمي به شديدترين شكلـي سـركـوب      
گرديد نشان دهنده ماهيت عميقاً ضد مردمي ديكتاتوري حاكم بر ميـهـن   
ماست. بنابراين مردم ميهن ما، نيروهاي سياسي مترقي و آزادي خواه آن و  
حتي طيف گسترده يي از دولتمردان گذشته آن با شناخت ديكتـاتـوري و     
ديكتاتور در ايران مشكلي ندارند و آن را در عرصه هاي گوناگون حـيـات     

 اند. سياسي، اقتصادي و اجتماعي ميهن ما تجربه كرده
اندركاران اين نشريه ضد تـوده     البته اين نخستين باري نيست كه دست

اي با پيدا كردن ديكتاتور و مبارزه ضد ديكتاتوري در ايران مسئلـه پـيـدا      
كنند. همين نشريه در گذشته نه چندان دوري توده اي ها را به قيام و     مي

خوانـد و     فرا مي“  سوز طرد رژيم واليت فقيه شعار خانمان” شورش بر ضد 
معتقد بود كه در ايران ديكتاتوري وجود ندارد. (نگاه كنيد به راه توده شماره 

در راه جـمـهـوري        “  راه تـوده ” ، و نيز نگاه كنيد به پاسخ ما با عنوان 24
 ).  1373شهريور ماه  22، 436شماره “ نامه مردم”اسالمي، 

اندركاران نشريه  در پايان الزم است به اين نكته نيز اشاره شود كه دست
“ عدم شعور و بـازي بـا احسـاسـات...           ” به جاي نگراني درباره “  راه توده”

خوانندگان اين نشريه بايد نگران حافظه تاريخي آنها و بـه يـاد آوردن           
هاي اين نشريه در چند سال گـذشـتـه دربـاره       “  نصيحت” ها و “  تحليل” 

مبارزه بر ضد رژيم ديكتاتوري! در ايران باشند. چند نمونه   “  ارتقاء” ضرورت 
 را براي يادآوري در زير مي آوريم [تأكيدها همه جا از ماست].

نه بازگشت به سلطنت پهلوي و نه قـبـول   ” مطلبي با عنوان 
 “ حاكميت فاشيستي ج. ا

حاكـمـيـت و        –كه از داخل  در شرايط به غايت بغرنج ايران، كشوري” 
در مـحـاصـره انـواع            -امريكا و متحدان آن -و خارج -هاي آن سياست
ها قرار گرفته، با دو انديشه و تصور خام قاطعانه بايد مقابله كرده و    بحران

 آن را رسوا ساخت.
هـاي آن را ضـد            . آن انديشه اي كه دولت احمدي نژاد و سياسـت  1

هـاي     تصور كرده و دسـت     -“  انقالبي” بارتر از آن  و فاجعه -امپرياليستي
آشكار و پنهان حاكميت و رسانه هاي تبليغي امريكا و غرب نيز سـرگـرم     

 .دامن زدن به آن هستند
 -كوشد آب تربت بر سر نظام پهـلـوي   . انديشه مخرب ديگري كه مي 2

ديكتاتوري حـاكـم در     ريخته و با نشان دادن جنايات و  -پدر و پسر

 7ادامه در صفحه 

 ادامه نفي ديكتاتوري و مشكل...
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

    حقوقِ پايمال شده زنانِ سـرپـرسـت
 خانوار
 

گزارش هاي متعدد از وخامت زنـدگـي زنـان      
ويـژه     سرپرست خانوار در سـراسـر كشـور بـه          

كند. اجراي قانون   هاي محروم حكايت مي منطقه
هدفمند سازي يارانه ها تاثير مستقيم و مـنـفـي      

يي بر زندگي اين گروه اجتماعي باقي  بسيار جدي
 گذارده است. 

افزايش قيمت ها و گراني اوج گيرنده ماه هاي 
اخير، اين زنان محروم و زحمتكش و خـانـواده       
هاي زير سرپرستيِ آنان را بـا دشـواري هـاي        

رو ساخته است و دسترسيِ آنان را  به  فراوان روبه
غذاي مناسب، مسكن مـنـاسـب، آمـوزش، و           
بهداشت مشكل تر از پيش كرده است. چـنـدي      
قبل يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلـس  
شوراي اسالمي، در مصاحبه با خبرگزاري هـاي    
داخلي، در خصوص زنان سرپرست خـانـوار زيـرِ      
پوشش سازمان بهزيستي، خاطر نشان كرده بـود:  

مهم ترين اقدام قابل توجه مـجـلـس شـوراي       ” 
اسالمي در رابطه با حمايت از زنان سـرپـرسـت      
خانوار، قانوني بود كه در چارچوب برنامه پنـجـم   
تصويب وابالغ شده است ... البته اين مسالـه بـا        
توجه به مساله ادغام هاي اخير در وزارتخانه هـا    
به تاخير افتاده است ... واقعيت ايـن اسـت كـه           
سازمان بهزيستي كل كشور هنوز امكان ايـنـكـه    
بتواند تمامي مراجعين واجد شـرايـط را تـحـت         
پوشش قراردهد، (خصوصا زنان سرپرست خانوار)  
ندارد و بايد براي رفع اين معضل راه كارهايي را   

 60يا    50، 40انديشيد ... اين سازمان تنها ماهي  
هزار تومان بدهد در وضعيت فعلي اقتـصـادي و     

اغلـب زنـان     “  تورم، مشكلي را حل نخواهد كرد. 
سرپرست خانوار زيرِ پوشش سازمان بهزيسـتـي،   

هـزار تـومـان       50تا  40اي بين  مستمري ماهانه
گويِ حـتـي      دريافت مي كنند كه اين مبلغ پاسخ

نيازهاي روزانه يك خانواده چهار نفره نيز نيست. 
وضعيت زنان سرپرست خانوار زيرِ پوشش كميتـه  
امداد خميني، به مراتب بدتر و وخيم تـر اسـت.       

هـزار زنِ       38مطابق آمار، در مقطع كنوني فقط 
سرپرست خانوار در نوبت دريافت خدمات از جمله 
مستمري سازمان بهزيستي اند. از ديـگـر سـو،         
رييس سازمان بهزيستي، در حاشيه همايش روزِ   

تـمـام   ” مليِ خانواده، با صراحت اعتراف مي كند:  
زنان سرپرست خانوار و ساير متقاضيان از سـايـر   
گروه هاي جامعه هدف مي توانند در بهزيسـتـي   
تشكيل پرونده بدهند اما خدمات مستمر به آنها بر 
اساس اعتبارات بهزيستي، اولويت بـنـدي مـي        

معناي اين سخنان نبود اعتبارهاي الزم و   “  شود. 

كافي براي حمايت از افراد زير پـوشـش     
ويژه زنانِ سرپرست خـانـوار      بهزيستي به
آذر ماه، بـا اشـاره بـه           27است! ايسنا، 

وضعيت ناگوار گروه هاي اجتماعي زيـرِ    
يـي مـانـنـد          پوشش نهادهاي حمايتـي 

اعتبارات وتسهـيـالت   ” بهزيستي، نوشت:  
اختصاص يافته به سازمان بهزيستـي بـا     
نيازهاي گروه هاي تحت پوشش مانـنـد   
مستمري بگيران اين سازمان همخواني و 

 “ مطابقت ندارد.
ويژه زنان زيـر   زنان سرپرست خانوار به

پوشش سازمان بهزيستي و ديگر نهادها، 
زندگي سختي را مي گذرانند. فقر سـايـه    
شوم خود را بر زندگي زنان سـرپـرسـت      
خانوار گسترانده است و رژيم واليت فقيه 
با عملكرد خود حمايت موثـري از ايـن       

 گروه اجتماعي نمي كند!
 
 

برنامه اشتغال زاييِ دولـت، يـا     
غارت ثـروت مـلـي از سـوي           

 بنيادهاي انگلي؟
 

يكي از برنامه هايي كه دولت ضد ملي احمدي نژاد پيرامون آن به تبليغاتي گسترده دسـت    
زده است، برنامه به اصطالح اشتغال زايي و تحققِ دو و نيم ميليون فرصت شغلي تا پايان سال 

، 90ماه از سـال     10خورشيدي است! تاكنون و با گذشت نزديك به   1390كنوني يعني سال 
جزييات طرح مذكور به طور كامال شفاف براي افكار عمومي توضيح داده نشده است و فـقـط   

هاي شوراي عالي اشتغال، تبليغات عوام فريبانه احـمـدي نـژاد، و الـبـتـه                برگزاريِ جلسه
يي مانند بـنـيـاد نـور،        گيري هاي تاييد آميزِ شماري از نهادهاي زايد و بنيادهاي انگلي موضع

 ايم.  كميته امداد خميني، و آستان قدس رضوي را شاهد بوده
مرداد ماه، از قول يكي از اعضاي شوراي عالي اشتغال، گزارش داده بود كه، ميليارد  23ايلنا، 

 58اختصاص ” ميليون نفر در نظر گرفته شده است. ايلنا با عنوان:   2/5ها تومان براي اشتغال  
شوراي عالي اشتغال  ”نوشته بود:  ،”هزار ميليارد تومان براي اشتغال زايي دو و نيم ميليون نفر

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اشتغال زايي و منابع و اعتبارات اين كار مقرر شـد كـه     
ميليون فرصت شغلي در سـال جـاري         2/5هزار ميليارد تومان براي ايجاد  58بانك مركزي 
 “اختصاص دهد.

اين مبلغ كالن، آن هم براي فقط شش ماه دوم سال جاري، براي همه بنيادهاي انگلـي و    
شركت هاي وابسته به سپاه بسيار اشتها آور بود و به سرعت واكنش آن ها را برانگيخـت. در     
اين زمينه كميته امداد خميني خواستار مشاركت فعال[!!] و همه جانبه با دولت احمـدي نـژاد         
براي ايجاد فرصت هاي شغلي شده است. در حقيقت اين نهاد زايد، انگلي، و فاسد، به لـحـاظ    

 هزار ميليارد تومان دندان تيز كرده است.  58مالي براي به چنگ آوردن سهمي از مبلغ 
جلسه شوراي عالي اشتغال، به رياست معاون اول رييس ” شهريور ماه، گزارش داد:   3ايسنا، 

جمهوري [يعني محمد رضا رحيمي كه از فاسدترين مديران ارشد رژيم واليت فقيه به شـمـار    
اش هنوز مختومه اعالم نگرديده است] و به ميزباني كميته   مي آيد و پرونده اختالس ميلياردي

امداد ... خميني برگزار شد. محمد رضا رحيمي در اين جلسه با تقدير از تالش هاي كـمـيـتـه         
امداد ... خميني و مشاركت سازنده نظام بانكي كشور براي ايجاد اشتغال بر لزوم حضور جـدي     
تر و گسترده تر همه بخش ها بويژه نظام بانكي كشور دراين حوزه تاكيد كرد ... رييس كميته    
امداد خميني نيز گزارشي از فعاليت هاي انجام شده و برنامه هاي اين سازمان براي مشاركـت  

 “در ايجاد دو ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي در سال جاري ارايه كرد.
در خصوص برنامه اشتغال زاييِ دولت ضد ملي احمدي نژاد، اين پرسش مهم نيـز مـطـرح      

كه   است كه چرا دولت چرا به فكر حمايت از توان توليدي داخلي و واحدهاي توليدي و صنعتي
خدماتي در حال ورشكستگي اند  -صدها واحد توليديدر بحران جدي به سر مي برند، نيست؟ 

و روزانه ده ها كارگر و كارمند و مهندس و تكنسين در سراسر كشور كار خـود را از دسـت         
دهند و بيكار مي شوند. اما دولت كودتا براي رسيدگي به اين وضعيت فاجعه بار اقتصادي و  مي

هـا     مهارِ بيكاري حاضر نيست اين واحدها را حمايت كند و از سيستم بانكي اعتبارهايي به آن
اختصاص دهد! در مقابل، كميته امداد خميني كه از غارتگرترين و سودجوترين بنيادهاي انگلي 
جمهوري اسالمي است و ساليانه ميلياردها تومان از بودجه كل كشور در اختيار آن قـرار مـي     
گيرد، به نام مشاركت فعال[!!] سهم عمده اي از منابع كالن برنامه اشتغال زايي را به جـيـب         
مي زند. عالوه بر كميته امداد خميني، قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران، بنياد شهيد، و بنياد  
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آستانِ قدس رضوي، از مشاركت كنندگان فعال[!] بـرنـامـه         
اشتغال زايي دولت كودتايند! به اين ترتيب، بايد گـفـت كـه       
طرح اشتغال زايي نامِ رمزِ غارت ميلياردها تومان ثروت ملـي  
از سوي وابستگانِ رژيم، آقازاده ها، و بنيادهاي غـارتـگـر و      

 فاسد جمهوري اسالمي است.
 

تخريب محيط زيست كشور، و پيامدهايِ ناگوار 
 آن

مراتع، جنگـل  “سازمان  “ امور منابع جنگلي”مدير كل دفتر
، در جريان همايش ملي جنگل هـاي  “ ها و آبخيزداري كشور

ما امروز بـا مـرگ     ” زاگرس، در اوايل آذر ماه، اعالم داشت:  
اكوسيستم جنگلي روبه رو هستيم. وضعيت جـنـگـل هـاي        

اين هشدار زماني در رسانـه هـاي     “  كشورمان خوب نيست. 
همگاني بازتاب مي يابد كه عالوه بر جنگل هـاي كشـور،       

ها، دشت ها، و انـواع گـونـه هـايِ          درياچه ها، رودها، مرتع
حيواني و گياهي ايران، در معرض نابودي قرار گرفـتـه انـد.      
تخريب جنگل هاي كشور كه در ساليان اخير دامنه و وسعت 
فاجعه باري پيدا كرده است، و بروز برخي بالهاي طـبـيـعـي     
نظير انتشار ريزگردهاي مخرب، سيل، و فرو نشست زمين را 

 است.   سبب گرديده
آذر ماه، در خصوص جنگل هاي رو بـه   2خبرگزاري مهر، 

وضعيت جنگل هاي كشـور بـد     ” نابودي كشور، گزارش داد:  
است و همه آنها در معرض خشك شدن قرار دارند ... منابـع     
جنگلي استان هاي غربي از جمله لرستان، كردستان، ايـالم،  
كرمانشاه، چهار محال و بختياري، بادام زارهاي استان بوشهر 
در اثر تغييرات اقليمي و خشكسالي در حال خشك شدن و از 

مـيـلـيـون     4/2بين رفتن است ... مساحت جنگل هاي ايران    
 “هكتار است.

دراين گزارش به نابودي درختان بلوط رشته كـوه هـاي       
اند، اشاره گـرديـده    زاگرس كه به لحاظ اكولوژيك پر اهميت

امروز ما تنها با مرگ درختان بلـوط  ” است و اعالم مي شود:  
مواجه نيستيم بلكه با مرگ جنگل ها و اكوسيستم جنـگـلـي    
روبه رو شده ايم و اين وضعيت نقاط ديگر را هم در بر خواهد 
گرفت. ريزگرد هاي كشورهاي عربي (گـرد و غـبـارهـاي           
صحراهاي عراق، عربستان و سوريه) باعث ضعـيـف شـدن       

 “ گياهان شده و روند فتو سنتز آنها را مختل كرده است.
فاجعه زيست محيطي كشور و روند نابودي جنگل هـا و      

ها، با بي اعتنايي كامل رژيم واليت فقيه و بي توجهـي   مرتع
دولت مواجه است. هيچ گونه اعتبار الزم مالي براي نـجـات    

 محيط زيست كشور در نظر گرفته نشده است. 
بار و نـيـز        نتيجه اين برخورد، بروز تغييرهاي منفي، زيان

بالهاي طبيعي در گوشه و كنار كشور است. خبرگزاري مهر،  
آذر ماه، در گزارشي با اشاره به روند سريع تخريب محيـط   7

برابري فرو نشست زمـيـن در      2افزايش ” زيست، با عنوان:  
نرخ فرو نشسـت زمـيـن در         1385در سال ”، نوشت:”ايران

سانتي متر در سال بود، در سال جاري اين نـرخ   17كشور ما 
سانتي متر در سال افزايش پيدا كرده اسـت. طـبـق          36به 

ميلـي مـتـر در         4معيارهاي بين المللي فرو نشست ساليانه 
كشورهاي پيشترفته بحراني قلمداد مي شود ... با فرو نشست    
زمين بايد نسبت به اتمام ذخاير آب هاي زيرزميني و پيدايش 

 “بحران آب هشدار داد.
آذر مـاه، اعـالم داشـت:           8در يك گزارش ديگر، ايسنا، 

تبعات ناشي از نابودي جنگل ها، درياچه ها و تـغـيـيـرات       ” 
اقليمي بصورت فرو نشست دشت هاي ايران، تخريب و فـرو  
ريختن سازه هاي شهري و افزايش سيل خود را نشان مـي    
دهد. از بين رفتن پوشش هاي گياهي و تخريب جنگل هـا     

 “صدمه زيادي به همه عرصه هاي زندگي حال و آينده كشور وارد مي سازد.
با گذشت بيش از سه دهه از حيات جمهوري اسالمي، مي توان با قاطعيت گـفـت     
كه، عملكرد و سياست هاي اين رژيم قرون وسطايي و تاريك انديش از عامل هـاي  
اصلي تخريب محيط زيست كشور و تهديد آينده و سرنوشت نسل هـاي امـروز و         

 فرداي ميهن ماست!
 

 پديده گرد و غبار سالمتي مردم كشور را تهديد مي كند
استان خوزستان به عنوان يكي از قطب هاي اصلي صنعت و كشاورزي ايران طـي  

جدي و دشواري هايي مواجه گرديده است كه مي توانـنـد    هايساليان اخير با معضل
يي براي كشور باشند. مسئوالن وزارت بهداشت،   منشاء خطرهاي غير قابل پيش بيني

وزارت كشور، و نمايندگان خوزستان در مجلس اعالم كرده اند كه، بيمـاري هـايـي      
مهلك نظير انواع سرطان ها، بيماري هاي حاد ريوي، بيماري هاي ناشناخته پوستي، 

 27به شكل نگران كننده در استان خوزستان گسترش پيدا كرده اند. خبرگزاري مهر،  
بروز بـيـمـاري    “آبان ماه، از قول يكي از نمايندگان خوزستان در مجلس، زير عنوان:  

اين روزهـا در     ”، گزارش داد: ”هاي صعب العالج در خوزستان، به واسطه گرد و غبار
بيمارستان هاي خوزستان بيماري هاي جديد و صعب العالج در بين مردم و به تعـداد  

 “ فراوان شايع شده است كه اين موضوع براي مردم خطر آفرين است.
تاكنون وزارت بهداشت دولت ضد ملي احمدي نژاد اقدام عاجلي براي مقابله با بروز 
اين نوع بيماري ها در استان خوزستان انجام نداده است، و مدير كل بـهـداشـت و        
سالمت اين وزارتخانه در واكنش به درخواست مداخله سريع براي مقابله و حل ايـن    

بـودجـه   ” معضل كه جان ساكنان اين استان را تهديد مي كند، خاطر نشان ساخـت:     
طور عمده به  بروز بيماري هاي مهلك و كشنده در استان خوزستان به“  كافي نداريم. 

گرد ريزه هاي پرحجم و گرد و غبارهاي فصلي نسبت داده مي شود. پديده گرد ريزه  
چند سالي است محيط زندگي و فعاليت هاي كشاورزي را دركشورهاي ايران، سوريه، 
عراق و افغانستان به شدت تحت تاثير خود قرار داده است. سال گذشته كارشنـاسـان    
محيط زيست ايران اين نظر دولت عراق را كه منشاء اصلي اين گرد ريـزه هـا سـد        
سازي هاي تركيه است، تاييد كردند. سدها سازي هاي تركيه طي دو دهـه اخـيـر         
موجب كم آبي رودهاي دجله و فرات درعراق و سوريه شده است و خشكي و كم آبي 
در كنار نابودي زير ساخت هاي عراق در اثر تجاوز نظامي آمريكا و پيمان نـاتـو، و       
خشكسالي در منطقه، بروز پديده به شدت خطرناك گرد ريزه را امكان پذير ساخـتـه   
است. گرد ريزه ها از صحراي خشك و بي آب و علف عراق و سوريه و نيز عربستـان   
سعودي به سمت ايران، افغانستان و آسياي ميانه حركت مي كنند. تاكنون جمهـوري   
اسالمي حاضر نشده است همراه با عراق و سوريه نسبت به پيدايـش ايـن پـديـده         
ويرانگر از تركيه به مجامع بين المللي شكايت كند. دولت عراق پس از ناكامي گفت و 
گو ميان بغداد و آنكارا در اين زمينه، خواستار معرفي تركيه به مجامع بين المللي براي 
مقابله با پديده گرد ريزه است. جمهوري اسالمي عالوه بر ضعف در زمينه ديپلماسي،  
پيگيرِ اين موضوع هم نيست، زيرا سپاه پاسداران نيز مانند دولت تركيه با سد سـازي  
هاي بي رويه و غير استاندارد از متهمان اصلي پيدايش پديـده گـرد ريـزه اسـت:           

هـاي كـم      سدسازي هاي بي رويه بر روي رودهاي كارون، كرخه، و جراحي از عامل
آبي و خشكي استان خوزستان و بروز بيماري هاي صعب العالج اند. خبرگزاري مهـر،   

نماينده مردم اهواز در مجلس خطاب به الريـجـانـي    ” آبان ماه، گزارش مي دهد:   27
گفت مشكل انتقال آب از سرشاخه هاي كارون كه زندگي و حيات اقتصادي، صنعتي 
و كشاورزي استان خوزستان به وجود آن بسته است از اين قبيـل طـرح هـاي بـه           

دولت است كه بي شك باعث نابودي استان خـوزسـتـان    “  كارشناسي شده” اصطالح 
مي شود ... بيماري هاي جديد و صعب العالج در استان شيوع يافته، گـرد و غـبـار           

اگر طرح انتقال آب از سرشاخه كـارون    ” وي همچنين تاكيد كرد:  “  قرباني مي گيرد. 
اجرا شود ... بي شك جلگه خوزستان به كوير تبديل مي شود. اين به دور از انصـاف        

 “است كه چشم بيناي خوزستان را براي چشم نابيناي كوير از حدقه در بياوريم.
طرح انتقالِ آب از سرشاخه كارون و سدسازي، از جمله طرح هاي پرسودي اسـت    

 كه سپاه پاسداران در آن سهم اصلي را دارد.
اينك مردم ايران و سالمتي و زندگي آنان قرباني سودجويي نهادهاي انـگـلـي و      

ويژه سپاه پاسداران مي شود، و هيچ گوش شنوايي نيز در حاكميت حاضر به  نظامي به 
شنيدن صداي مردم، خصوصا مردم خوزستان و آذربايجان غربي، نيـسـت، زيـرا بـا         
خشكيدن درياچه اروميه، بيماري هاي كشنده در آذربايجان غربي نيز مي تواند چـون  

 خوزستان بروز مي كند. 

 رويدادهاي ايران ... ادامه 
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موضع در قبال انتخابات نهمين دورة مجلس بيانيه اي صادر كرد 
جبهه مشاركت ايران اسالمي در   ” كه در آن از جمله آمده است:  

بندي خود به اين نتيجه رسيده است كه با كمال تأسف اراده  جمع
حاكميت، برگزاري انتخابات نمايشي است كه حاصل آن مجلسي 
فرمايشي خواهد بود كه جايگاه آن به مراتب از مجلس هشـتـم     

تر است. ما بر اين عقيده هستيم در انتخاباتي كه در فضـاي    نازل
آزاد برگزار نشود، نامزدهاي مردمي اجازه ورود و رقابت نداشـتـه   

تـوان     انگاشته شود نمـي   تر رأي مردم به هيچ باشند و از آن مهم
شركت كرد و به همين دليل تصميم خود مبني بر عدم شركت در 

“ رسـانـيـم.       انتخابات مجلس را به اطالع عموم ملت ايران مـي 
سـازمـان   “  نـوروز ” همچنين بر اساس گزارش پايگاه اينترنتـي    

مجاهدين انقالب اسالمي همزمان با آغاز ثبت نام نـامـزدهـاي      
انتخابات نهم مجلس با صدوربيانيه به تشريح مواضع خود نسبت 
به اين انتخابات پرداخت. اين سازمان در بيانيه خود اعالم كـرد     
كه در شبه انتخابات فرمايشي براي بناي مجلسـي گـوش بـه        
فرمان حاكميت ، اصالح طلبان نه نامزد خواهند شد و نه شركت 

مصطفي تاج زاده نيز در موضوع گيري يي كـه   ...“  .خواهند نمود
با تشكر از كساني   منعكس شده است“  جرس” در پايگاه اينترنتي 

اگـر  ” انـد، گـفـت:          كه در انتخابات مجلس نهم ثبت نام نكرده
شد همه ما با كمال ميل در آن شـركـت    انتخابات آزاد برگزار مي

كرديم اما شركت در انتخابات رسوا برازنده هيچ اصالح طلبي  مي
 “نيست.

هاي اخير به دفعات درباره بي اعتباري  حزب توده ايران در سال
رأي مردم در دستگاه فكري مرتجعان حاكم بر ميهن ما اظـهـار   

هاي اخير، خصوصاً در دوران پـس   نظر كرده است. تجربيات سال 
از رياست جمهوري خاتمي همگي نشانگر اين واقعيت دردنـاك    
است كه در ايران زير زنجيرهاي استبداد قرون وسطايي واليـت    

از ديد مرتجعان حاكم تنها نـمـايشـي    “  انتخابات” فقيه، برگزاري 
ساختار عميـق ضـد     “  مقبوليت” بوده است به منظور نشان دادن 

مردمي حاكميت سياسي در ايران. تجربيات برگزاري انتـخـابـات     
و هـمـچـنـيـن           1388، و 1384هاي  رياست جمهوري در سال

تجربيات برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمـي  
ها رأي به  نشان داد كه حتي با وجود شركت مردم و دادن ميليون

گونه پشتوانه قانـونـي اي      نامزدهاي مخالف استبداد مطلقه هيچ
براي حفاظت از آراي مردم وجود ندارد و رژيم آمـاده اسـت و         

ها رأي داده شـده را بـاطـل         تواند به اشاره ولي فقيه ميليون مي
اعالم كند و نامزد شكست خورده را به عنوان برنده انـتـخـابـات     

در واقع تنهـا بـزك     “  انتخابات” اعالم نمايد. اين شيوه برگزاري  
كردن روند برگماري اعوان و انصار ولي فقيه بر مسـنـد هـاي        

اجرايي گوناگون است و لذا از هيچ اعتبار مردمي برخوردار -قانوني
 نيست.

هاي وابسته به ولي فقيه در هفته هاي اخـيـر از      سران جريان
اند كه اين طور القاء كنند كه اوالً اصـالح       يك سو تالش كرده

طلبان در انتخابات مجلس شركت خواهند كرد و اين امر مسلمـاً  
خواهد بود كه بي شك بخش “  انتخاباتي” براي بازار گرمي براي 

عظيمي از مردم ميهن ما در آن شركت نخواهد كرد و از سـوي    
ديگر مترصدند تا با تشديد فشار بر روي نيروهاي اصالح طلب در 
صورت امكان در طيف گسترده اين نيروها شكاف پديـد آورنـد.     

دانستن كروبي و موسوي كه اين روزها به عنوان “  بيگانه” عامل 
زير تهاجم تبليغاتي گسترده همه نهادها و رسـانـه     “  سران فتنه” 

هاي گروهي زير كنترل رژيم قرار دارند بدون حساب و اتـفـاقـي    
خبرگـزاري فـارس،      تواند باشد. به عنوان نمونه و به گزارش  نمي

حميدرضا ترقي، از سخنگويان مرتجعان حاكم در مـجـلـس و        
در مراسم بزرگداشت  الملل حزب مؤتلفه اسالمي، معاون امور بين

هيئت رزمندگان اسالم و جـبـهـه    ” دي در سبزوار كه از سوي  9
حـمـايـت    ”تشكيل شده بود، ضمن اشاره به “ گرايان متحد اصول

از جـملـه اظـهـار داشـت:          “  آمريكا و انگليس از اصالح طلبان
خواهد فضاي آرام سياسي كشور را ملتهب و زمينه را  دشمن مي” 

 فرمايشي ...“ انتخابات”ادامه 
هر كس و هر جرياني كـه     براي درگيري و چالش در انتخابات آينده فراهم كند، بنابراين

بخواهد آرامش كشور را در آستانه انتخابات به هم بزند بدانيد كه در خط دشمن عـمـل     
ها و خدمات دولت در توسعه و پيشرفت كشـور را       تالش” وي همچنين افزود:  “  كند.  مي

انصافانه اين خدمات را زير سؤال ببرد و نه كسـي مـجـاز         نبايد كسي ناديده بگيرد و بي
ها و    ها كه بر اساس اخالص و تصميم سازي همه دستگاه است، از اين خدمات و تالش

 “برداري انتخاباتي كند. گانه به ويژه دستگاه اجرايي كشور انجام شده بهره قواي سه
حزب توده ايران در شرايط كنوني معتقد است كه شركت در خـيـمـه شـب بـازي              

سازمان يافته از سوي ولي فقيه و فرماندهان سپاه رأي دادن به اسـتـبـداد و      “ انتخاباتي” 
 ها و حقوق دموكراتيك مردم ميهن ماست.  ادامه سركوب خشن و خونين  آزادي

گسترده نيروهـاي انـتـظـامـي و           يها هاي واقعي جلوگيري از تقلب بدون وجود اهرم
سركوبگر بسيج و سپاه، بدون لغو اختيارات نامحدود شوراي نگهـبـان ارتـجـاع در رد           

توان حتي به برگزاري يـك انـتـخـابـات           صالحيت نامزدهاي انتخاباتي دگرانديش نمي
بين بود.  اضافه كردن شرط ضرورت   نيز خوش“  در چارچوب نظام” به نيروهاي “  محدود” 
نامد بيـانـگـر ايـن        مي“  1388فتنه سال ” نامزدهاي انتخاباتي با آنچه رژيم “  مرزبندي” 

تواند محل گردهمايي كارگـزاران مـطـيـع        واقعيت است كه مجلس آينده تنها و تنها مي
 ارتجاع و واليت مطلقه فقيه باشد و نه جاي نمايندگان واقعي مردم ايران.

بيـش  “  انتخابات” تر شدن به موعد  فشارهاي شديد امنيتي رژيم كه بي شك با نزديك
از پيش خواهد شد فضاي دشواري را براي مبارزه و افشاگري نيروهاي مترقي، دگرانديش 

“ آرامش”را با “ انتخابات”و اصالح طلبان فراهم آورده است. هدف رژيم نيز اين است كه 
“ حماسه پـر شـور    ” كامل برگزار كند و سپس دستگاه تبليغاتي و دروغ پردازي آن خبر از 

مردم در حمايت از ولي فقيه بدهد. بايد با استفاده از همه امكانات برنامه هاي تبليغـاتـي    
نـمـايشـي    “  انتـخـابـات   ” رژيم را خنثي كرد و مردم را به مخالفت فعال با روند برگزاري 

فراخواند. اتحاد عمل همه نيروهاي ضد استبداد و مخالف ادامه رژيم خودكامـه و ضـد        
خيمه شـب    ” هاي جنبش مردمي براي مقابله با  مردمي واليت فقيه كليد موفقيت تالش

 انتخاباتي رژيم است. “ بازي

 كنيم. است، قاطعانه محكوم مي“ خاورميانه بزرگ
باوريم كه اين حق خود مردم ايران است كه مسير تحوالت آينده كشور خود  ما بر اين

 براي دستيابي به صلح، آزادي و پيشرفت اجتماعي را تعيين كنند. 
 اسامي حزب هاي حمايت كننده از قطعنامه به شرح زير است:  

 ) حـزب    3(    -) حزب دموكراسي و سوسياليسم الجزاير 2( -حزب كمونيست آلباني (1)
(   -) حزب كمونيست بنگالدش 5(  -) حزب كمونيست استراليا 4(  -كمونيست آذربايجان

) 9(  -) حزب كمونيست برزيل 8(  -) حزب كارگر بلژيك 7(  -) حزب كارگران بنگالدش 6
) حزب كمونيـسـت نـويـن       11( -) حزب كمونيست بريتانيا10( -حزب كمونيست برزيل

) حـزب     14(    -) حزب كمونيست كانـادا  13(  -) حزب كمونيست بلغارستان 12(  -بريتانيا
) حزب زحمتكشان مترقي 16( -) حزب كمونيست كوبا15( -كارگر سوسياليستي كرواسي

) حزب كمونيست دانمارك 18( -) حزب كمونيست موراوي و بوهمي17( -قبرس (آكل) 
) حـزب     21(    -) حزب كمـونـيـسـت مصـر        20( -) حزب كمونيست در دانمارك19( -

) 24(  -) حزب كمونيست مقدونيه  23(  -) حزب كمونيست فرانسه22( -كمونيست فنالند
حزب ترقي مـردمـي     )  26(   -حزب كمونيست آلمان)  25(  -حزب كمونيست متحد گرجستان

حزب كمونيست )  29(   -حزب كمونيست هند )  28(   -  حزب كمونيست يونان)  27(  -گويان 
حـزب  )  32(   -  حزب كمونيست ايرلـنـد  )  31(  -حزب توده ايران )  30(  -هند (ماركسيست)   

(  -  حزب احياء كمونيست ايتاليا)  34(   -  هاي ايتاليا حزب كمونيست)  33(   -  كارگران ايرلند
جـبـهـه مـردمـي        )  37(   -  حزب كمونيسـت لـبـنـان      )  36(   -  حزب كمونيست اردن)  35

 -حزب كمونيست مالت )  39( - حزب كمونيست لوكزامبورگ) 38( - سوسياليستي ليتواني
حزب كمونيست )  42(   -  حزب كمونيست نوين هلند)  41(   - حزب كمونيست مكزيك) 40(

حـزب  )  45(   -  حزب مـردم فـلـسـطـيـن          )  44(   -  حزب كمونيست فلسطين)  43( - نروژ
حزب كمونيست پرو (حـزب     )  47(   -  حزب كمونيست پاراگوئه)  46( - كمونيست پاكستان

حـزب  )  50(   -  ) 1930حزب كمونيست فيليپين ( )  49(   -  حزب كمونيست پرو)  48( - سرخ)
)  53(   -  حزب كمونيست روماني)  52(   -  حزب كمونيست پرتغال)  51(   -  كمونيست لهستان

حـزب  )  55(   -  حزب كمونيست فدراسيون روسـيـه  )  54(   -  حزب كمونيست اتحاد شوروي
هـاي   حزب كمونيست) 56( -حزب كمونيست انقالبي روسيه  -كمونيست كارگري روسيه

حزب كمونيسـت آفـريـقـاي       )  58( - حزب كمونيست نوين يوگسالوي) 57( - صربستان
) 61(    -هاي اسپـانـيـا       حزب كمونيست خلق)  60(  -حزب كمونيست اسپانيا  )  59( - جنوبي

حـزب  )  63(   -النكا    حزب كمونيست سري)  62( - هاي كاتالوني (اسپانيا) حزب كمونيست
) 66(   -  حزب كمونيست سـوريـه    )  65(  - حزب كمونيست سوئد) 64( - كمونيست سودان

حـزب  )  68(    -حزب كمونيست سوريه (متـحـد)         ) 67( حزب كمونيست كارگري مجارستان 
هاي اوكراين  اتحاديه كمونيست)  70(   -حزب كمونيست اوكراين )  69(   -  كمونيست تركيه

 حزب كمونيست ونزوئال) 72( - حزب كمونيست اياالت متحده) 71( -
  

 سيزدهمين اجالس احزاب  ... ادامه 
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جاده را براي بازگشت آن ديگري كه با انقالب سقـوط  جمهوري اسالمي 
 ) 1386مرداد  29دوشنبه ، 145شماره “ راه توده“ (”كرده هموار كند...

مدافعان حاكميت جمهوري اسالمي تا كـدام  ” مطلبي با عنوان 
 “مانند مرز در آن جبهه مي

انـد و     در مجموع، چه آنها كه به لحاظ عقيدتي در صف حكومتي ايستاده”
اند، آنچـنـان    هاي مالي سرسپرده حكومت شده چه آنها كه به جهت وابستگي

اند كه تحت هيچ شرايـطـي    در محاصره افكار عمومي جنبش سبز قرار گرفته
كنند، مگر در    در زندگي روزمره، توان و جسارت دفاع از حكومت را پيدا نمي

هاي فرمايشي و در سايه نيروهاي امنيتي و نظامي بتوانند خودي نشان  تجمع
 دهند.

جبهه جنبش سبز كه در فقدان احزاب سياسي و نهادهاي مدنـي شـكـل      
باشد. امر مشترك   اجتماعي، بسيار متكثر مي -گرفته است، به لحاظ اقتصادي

اين طيف، خالصي و گذر از سد عظيم استبدادي و ديكتاتوري لجام گسيخته 
 )1390فروردين ماه  22، 310شماره “ راه توده...“ (”باشد.  مي

جنبش عليه ديكتاتوري است (!!!)       ” و باالخره مطلبي با عنوان 
(در توضيـح نـادرسـت       حاكميت دنبال سرنگوني جمهوري اسالمي 

 بودن شعار سرنگوني جمهوري اسالمي به جاي سرنگوني ديكتاتوري!!!)
جنبش سبز مردم ما جريان دارد بر سر آنسـت   نبردي كه ميان حكومت و”

هستند. نتيجـه ايـن       57كه كداميك نماد جمهوري اسالمي و وارث انقالب 
نبرد سرنوشت حكومت و جنبش سبز را مشخص خواهد كرد. جنبش سـبـز      
مردم در حال حاضر دست باال را نسبت به حكومت پيدا كرده و جامعه بيـش  
از آنكه علي خامنه اي و احمدي نژاد و امثال جنتي و احمد خاتمي و روح اهللا 
حسينيان را نماينده جمهوري اسالمي بداند، رهبران و همراهان جنبش سبـز  

شعار سـرنـگـونـي     داند. به همين دليل   را نماينده جمهوري اسالمي مي
يعني كمـك بـه     جمهوري اسالمي به جاي سرنگوني ديكتاتوري، 

حاكميت براي فرار از بن بست و ادامه حيات حاكميتي كه خود يعني انحالل 
شعار سرنگونـي جـمـهـوري       ...  57جمهوري اسالمي بيرون آمده از انقالب 

تغيير خواست پايان بن بست طبقه حاكم. زيرا   اسالمي در عين حال يعني
و شعار مردم از سرنگوني ديكتاتوري حاكم به سـرنـگـونـي       

يعني اجازه دادن به طبقه حاكم كه خود، كار سرنگوني  جمهوري اسالمي
جمهوري اسالمي اوليه را تام كند و حاكميت خويش را از چنگال جـنـبـش      

 21، دوشنبه 251شماره ، “راه توده“ (”انقالبي و سبز مردم ايران نجات دهد...
 )1388دي ماه 

  
مردم و نيروهاي سياسي مترقي و آزادي خـواه ايـران، دربـاره وجـود               
ديكتاتوري در ايران و شناخت ساختار و عنصرهاي اساسي و تعيين كننده آن 

هاي اخير، خصوصاً كودتاي ننگين  هيچ گونه توهمي ندارند. تجربه هاي سال 
هـا     و پايمال كردن راي ميلـيـون  1388و خشن ولي فقيه رژيم در خرداد ماه 

ايراني، در جريان برگماري احمدي نژاد به منصب رياست جـمـهـوري، بـا         
امنيتي و سپاه پاسداران، نه تنها ماهيت عـنـان   -استفاده از نهادهاي انتظامي

استبداد لجام گسيخته و ماهيت عميقاً ديكتاتوري رژيم كنوني را به نمـايـش   
گذاشت بلكه مسئله ضرورت مبارزه در راه طرد رژيم واليت فقيه را به مثابـه  
سد اساسي استبداد در برابر تحول هاي بنيادي در ميهن ما بيش از پيش در   

مبارزه پيش رو، پيكار وسيع نيـروهـاي    دستور كار نيروهاي سياسي قرار داد. 
اجتماعي از كارگران و زحمتكشان تا زنان، جوانان و دانشجويـان و طـيـف        
وسيع همه نيروهاي ضد استبدادي و ضد ديكتاتوري است. جنبش بزرگي كه  

هـاي كشـور بـر ضـد            ها در خيابان خرداد ماه براي ماه 22پس از كودتاي 
نيروهاي سركوبگر ولي فقيه و متحدانش، با وجـود خشـونـت و كشـتـار،             
ايستادگي كرد و تا به امروز به مبارزه خود ادامه داده است جنبش افراد و يـا    
نيروهاي بي اطالع و بي شناخت از وجود ديكتاتوري و يا ديكتاتور در ايـران  
نيست اين جنبش پيكار ضد استبدادي و ضد ديكتاتوري توده هاي محروم و 
ستم كشيده ميهن ماست كه تا پيروزي نهايي و استقرار حكومتي مـلـي و       

 دموكراتيك ادامه خواهد يافت.
  
  

 ادامه ضرورت مبارزه با سياست هاي...
اين وضعيت محدود بـه بـودجـه هـاي         “  درصد هم نرسيده است. 30

عمراني نيست، و كش و قوس براي دريافت كمك مستقيم و غـيـر       
مستقيم به صنايع، بين دولت و توليدكنندگان نيز در جريان است. بـه     

ماه، غضنفري، وزير صنعت و معـدن، در     آذر22گزارش جهان صنعت، 
اراده مسـئـوالن   ” پاسخ به چراييِ عدمِ پرداخت يارانه به صنعت، گفت:  

“ براي كمك به توليد باالست ولي محدوديت منابـع مـالـي داريـم.         
موضوع اصلي و مهم در اينجا اينست كه، به هر حـال قـانـونـي بـه          
تصويب رسيده و قرار بوده بودجه هايي به امور توليدي و عمراني نـيـز   
اختصاص يابد. مشكل اصلي اينجا ست كه بنا بر سندهاي ارائه شـده     

هايي تاكنون پرداخت نگرديده است. سوال اساسـي    در باال، چنين مبلغ
هاي ذكر شده در اختيار كدام نهاد و ارگاني قرار  اين است كه اين مبلغ

محدوديت مـنـابـع مـالـي        ” دارد؟ وقتي غضنفري اعالم مي دارد كه 
،  قاعدتاً  بايد به اين نتيجه رسيد كه دولت در طول يك سـال    “ داريم

جا كردن بودجه هاي اختصاص يافته، توانستـه اسـت      گذشته با جا به 
يارانه هاي نقدي را پرداخت كند. اما با توجه به اينكه اين شيوه بـراي   
درازمدت نمي تواند ادامه داشته باشد، پروژه هاي از قبل برنامه ريـزي  

ها اشاره كرديم.  شده را رو نمايي مي كند كه ما با ذكر موردهايي به آن
زودي به مـرحلـه اجـرا       از آنجا كه قرار است مرحله دوم اين طرح به 
هاي رشد قيمت ها، رشد  درآيد، قاعدتا بايستي انعكاس آن را در شوك

بيكاري، ضربه بيش از پيش روند توليد، و تورمِ لجام گسيخته، كه هم 
درصد رسيده است و در همين حد هم فشار بزرگي را  25اكنون به مرز 

بر مردم وارد مي سازد، شاهد باشيم. احمدي نژاد بعد از يك سال قـرار  
ميليون نفر را از پروژه دريافت نقدي يارانه ها حـذف كـنـد.        15است 

سوال اساسي اين است كه در پايان سال دوم چند نفر ديگر قرار اسـت  
به اين جمع بپيوندند؟ و يا چند سال ديگر طول مي كشد تا ما اصـوال    
چيزي به نام پرداخت يارانه هاي نقدي نداشته باشيم؟ موضوع مهم و   

خصوص از سـوي   قابل ذكر در اين ميان، نوع برخورد با اين فرآيند، به
نيروهاي سياسي مخالف حاكميت، است. به نظر مي رسد كه جـريـان    
  هاي سياسي مشخصي در اين ارتباط با انگشت گذاشتن بر مشكـالت
اقتصادي موجود، سعي در القاي اين موضوع  دارند كـه روي دادنِ        
روندهاي موجود نه ناشي از اجراي سياست هاي اقتصاديِ ضد مردمي، 
بلكه به دليلِ بي كفايتيِ دولت احمدي نژاد است. اگر از منظرِ نـحـوه      

به اين قضيه نگاه كنيم، “  صندوق بين المللي پول” اجراي برنامه هاي 
بايد اذعان كرد كه اتفاقا احمدي نژاد و همفكرانش تمام تالش خود را 
براي اجراي اين برنامه هاي و البته به قيمت فقر و فالكت ميليون هـا  

 ايراني به كار گرفته اند. 
چنين برنامه هايي كه در ديگر كشورها از سوي كارگـزاران كـالن     

هاي مشابه بـه هـمـراه         اند نتيجه سرمايه داري به مرحله اجرا درآمده
داشته اند. بايد يادآوري كرد كه، در دوران رفسنجاني و محمد خاتمي،  
نيز به دليلِ ادامه سياست هاي اقتصادي مشابه، اقتـصـاد كشـور بـا         

درصد)، بيكـاري،    50هايي همچون تورم(در زمان رفسنجاني تا   معضل
تعطيلي گسترده مراكز توليدي، افزايش نرخ ارز، و بدهي هاي سنگيـن  

خصوص در دوران هاشمي رفسنجاني، مواجه بود.  استفاده از  خارجي به
در سفره مردم، “  پول نفت” شعار پوپوليستي برقراري عدالت و گذاشتن 

، نيز با توجه به اين ضعف آشكار 1384در جريان كارزار انتخاباتي سال 
سياست هاي دولت خاتمي و نارضايتي مردم از بي عدالتي ها در جامعه 
ما بود. تجربه شش ساله گذشته و سياست هاي اعمال شده از سـوي     
دولت احمدي نژاد به روشني نشانگر اين واقعيت است كه اين سياست 

صندوق بين الـمـلـلـي     ” ها منطبق بر نسخه هاي ديكته شده از سوي 
در راستاي منافع كالن سرمايه داري كشور و با “ بانك جهاني”و “ پول

هدف اجراي تشديد روند خصوصي سازي و آزاد گذاشتن دست سرمايه 
داري بزرگ براي غارت بيش از پيش منابع ملي ميهن ما تنظيم شـده  
است. حاصل اين سياست هاي مخرب و ضد ملي در ميهن ما تشديـد   
فقر و محروميت، راندن ميليون انسان به صف بيكاران، تـورم لـجـام      
گسيخته و نابودي زيرساختار توليدي كشور است. بـر ايـن اسـاس           
مخالفت با سياست هاي نوليبرالي دولت كودتا جدايِ از مبارزه سياسي 
براي طرد رژيم واليت فقيه نيست، بلكه داراي ارتباط تنـگـاتـنـگ و       

 پيوستگي با آن است. 

 ادامه نفي ديكتاتوري و ...
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سيزدهمين اجالس جهاني حزب هاي كمونيست نقطه عطفي در 
مبارزه زحمتكشان جهان در راه مبارزه براي صلح، دموكراسي، 

 پيشرفت و سوسياليسم!

 6ادامه در صفحه 

آذرمـاه در     20تا  18كارگري جهان در روزهاي  -نشست تاريخي حزب هاي كمونيست
هـاي     آتن، پايتخت يونان را بايد از چندين جنبه نقطه عطفي در حيات و مبارزه كمونيست

 جهان براي صلح، پيشرفت و سوسياليسم قلمداد كرد.  
هـاي پـس از          در شرايط دشوار سـال    1998ها كه براي اولين بار در سال  نشست اين

شكست سوسياليسم در اتحاد شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي و كوشش اياالت متحـده  
هـاي     براي تثبيت هژموني بي رقيب خود برگزار شد، هدف خود را هماهنگ كردن فعاليت

هاي كمونيست در سراسر جهان و حمايت از بازسازي جنبش مبارزه جويانه و اصـيـل    حزب
طبقه كارگر تعيين كرده بود.  حزب توده ايران از همان آغاز در اين ابتكار شركت عملي و    

ها در هر پنج قاره جهان و از جملـه   موثر داشت. پس از برگزاري نوبتي و منظم اين نشست 
در كشور هاي يونان، پرتغال، بالروس، برزيل، هند، آفريقاي جنوبي، امسال ميزبـانـي آن     
دوباره به عهده حزب كمونيست يونان گذاشته شده بود كه يكي از پايه گذاران اصلي ايـن  

 ابتكار تاريخي بود.
اجالس با توجه به ادامه و تعميق بحران بي سابقه سرمايه داري جهانـي در     سيزدهمين

، به دليل ضرورت ارائه تحليلي همه جانبه و 2011هاي اخير و شدت يافتن آن در سال  سال
هاي كمونيست جهان در رابطه با اين بحران  اهمـيـت ويـژه اي         مشترك از سوي حزب

داشت.  در اجالس امسال عالوه بر اينكه تعداد حزب هاي شركت كننده به باالترين حـد     
حزب رسيد، همچنين شركت سازماندهي شده حزب ها و سطح جدي بـودن   78خود يعني 

هاي اين نشست از كيفيت نويي برخوردار بود كه نمايش دهنده تحول ماهـوي ايـن      بحث
 ها است. نشست

كمونيست جهان بر پايه شرايط مشخص حيات مبارزاتي خود، در رابطـه بـا      حزب هاي
، به توضيح موضع هاي سياسـي  “ سوسياليسم تعلق دارد آينده به” مايه اصليِ اجالس،  درون

هاي مشخص نقشه راه مـبـارزاتـي شـان          و تشريح ظرافتدر رابطه با مبارزه جاري خود 
مبارزه زحمتكشان و طبقه كـارگـر كشـورهـاي        مراحل مشخصپرداختند.  بحث در رابطه با  

و كـارا       اتحادهاي وسيع و عمليكنند، ضرورت امر    گوناگون كه در شرايط متفاوتي مبارزه مي
ها در شرايط مشخص اين كشورها مورد توجه ويـژه اي قـرار گـرفـت.              براي پيشبرد مبارزه خلق

هاي جامع خـود   هاي كمونيست شركت كننده در سيزدهمين اجالس، بر پايه تحليل نمايندگان حزب
هاي بنيانيِ مبارزه در وضعيت ويژه كشورهـاي   مند حاضر، خط از سيستم سرمايه داري، و بحرانِ نظام

        دگرگون كردن نظم حاكم و نقشـه راه آيـنـده ن مبارزه در راهخود را، به منظورِ تدارك و پيش برد
سوسياليستي مورد بررسي قرار دادند.  بسياري از اين حزب ها و از جمله حزب هاي كمونيست هنـد،   
آفريقاي جنوبي، پرتغال، آكل [قبرس] به مبارزه براي هدف هاي مرحله اي و ضرورت اتـحـادهـاي      

مسئله هاي مهم ديگري كه در اجالس مورد توجه قرار گرفت، اهميت  ازوسيع اعتقاد داشتند 
و تحليل در رابطه با اهـمـيـت تضـاد بـيـن كشـورهـاي                هاي موجود در جهان گروه بندي

(برزيل، روسيـه،   “  بريك” امپرياليستي و يا بين امپرياليسم و پيمان شانگهاي و يا كشورهاي عضو 
چين و آفريقاي جنوبي) براي مبارزاتي كه در سطح جهان و در كشـورهـاي           هندوستان،

جهان سوم در جريان است، بود.  در رابطه با همه اين مسائل سيزدهمين اجالس با دقت و  
حساسيت ويژه اي اهميت در پيش گرفتن مواضعي بر پايه ماركسيسم لنينيسم خالق و بـر  

راسـت روانـه و        هاي برداشتكنار ماندن از مواضع خشك و انعطاف ناپذير چپ روانه و يا 
 رفورميستي را مورد تاكيد قرار داد.  

ها در راه دمـوكـراسـي و حـقـوق و               ها به مبارزه خلق توجه ويژه كمونيست ضرورت
هاي ايراد شده در اجالس، بـلـكـه       هاي دموكراتيك نه فقط در بسياري از سخنراني آزادي

همچنين در قطعنامه نهايي نشست نيز كه متن كامل آن در شماره قبل نامه مردم منتشـر  
افزايش حمله به حقـوق  ” شد، بازتاب يافت.  در راستاي چنين برخورد خالقي توجه ويژه به  

هاي سيـاسـي در      دمكراتيك و حق حاكميت در بسياري كشورها، واپس گرا تر شدن نظام
برخي از كشورها، رشد و قوت گيري كمونيسم ستيزي و عموميت پـيـدا كـردن ايـجـاد          

هاي كمونيست و كارگري، بر ضد اتـحـاديـه هـاي        تنگناهاي قانوني بر ضد فعاليت حزب
 در بيانيه پاياني اجالس بر جسته بود.“ هاي سياسي و دمكراتيك كارگري، بر ضد آزادي

نهايي اجالس كه مورد حمايت همه حزب هاي شركت كننده قرار گرفت همچنين  بيانيه
هاي مردم و كـارگـران بـراي حـقـوق           ما بر مبارزات گسترده و خيزش” شود:    متذكر مي

هاي ضد مردمي در خاورميانه و شـمـال      دمكراتيك، سياسي، و اجتماعي خود بر ضد رژيم
شـونـد، ايـن       فرستيم. با وجود تضادهايي كه در شرايط كنوني ديده مي  آفريقا ..... درود مي     

آزمون چشم گيري است كه جنبش كمونيستي بايد آن را مورد ارزيابي قرار دهد و از آن       
در رابطه با شرايط بغرنج سياسي در ميهن مان ايران بيانيه با اتخاذ موضعـي  “   بهره جويد. 

ما هرگـونـه مـداخـلـة        ”شود:  كه در راستاي برداشت حزب توده ايران قرار دارد متذكر مي
خارجي زير هر گونه بهانه بر ضد ايران را حمله به منافعِ كارگران ايران، و مبـارزات آنـان     

 “كنيم. هاي اجتماعي خود ارزيابي مي براي حقوق دمكراتيك، عدالت اجتماعي، و آزادي
يك پارچه حزب هاي شركت كننده در اجالس از بيانيه بسيار مهمي در رابطه با  حمايت

حـزب     72هاي سياسي در ميهن مان ايران را بايد در اين راستا ارزيابـي كـرد.            تحول

هـاي   كمونيست حمايت كننده از اين بيانيه تاريخي كه  حزب
با نفوذ و قدرتمند جهان و از جمله حزب كمونيـسـت كـوبـا،       
حزب كمونيست فدراسيون روسيه، حزب كمونيست آفريـقـاي   
جنوبي، حزب كمونيست هندوستان (ماركسـيـسـت)، حـزب         
كمونيست يونان و حزب كمونيست برزيل را شامل مي شوند، 

طلبانه بر ضد ايـران، از سـوي ايـاالت           موضع گيري جنگ
متحده، اتحاديه اروپا و اسرائيل را محكوم كردند و نـگـرانـي    

هاي آتي در ايران را ابراز داشتند.   جدي خود در رابطه با تحول
همبستـگـي   ” اجالس پر اهميت حزب هاي كمونيست جهان 

خود با طبقه كارگر ايران در مبارزه بغرنج خود براي صلح، حق 
حاكميت، دموكراسي و عدالت اجتماعي اعالم و اخطار كردنـد  

تهديد به مداخله خارجي فقط در خدمت كمك كردن بـه  ” كه 
در ادامه مـتـن     رژيم حاكم است.   “  هاي ترين بخش ارتجاعي

هاي كمونيست جهان  حزببيانيه مصوب سيزدهمين اجالس 
امضاء كننده اين بيانيـه مـنـتـشـر         هاي همراه با ليست حزب

 گردد. مي
 

در مخالفت با  متن بيانيه مصوب سيزدهمين اجالس
 تهديدهاي مداخله گرايانه نظامي در ايران

 
هـاي     سيزدهمين نشست جهـانـي حـزب     شركت كنندگان در 

آذرماه در آتن برگـزار  20تا  18 كارگري و كمونيستي، كه در روزهاي
شد، پشتيباني خود از پيكار بغرنج طبقه كارگر ايران بـراي صـلـح،        

 دارند. استقالل، دمكراسي، و عدالت اجتماعي را اعالم مي
نيروهاي ناتو (سـازمـان پـيـمـان            هاي ما با نگراني اقدام

آتالنتيك شمالي)، پس از دخالت در ليبي، بـراي گسـتـرش       
ها در سراسر منطقه خاورميانه را شـاهـديـم.     برنامه تغيير رژيم

ها و اقدامات مشخص اتخاذ شده در منطقـه   ها، بيانيه سياست
گـر     از سوي آمريكا، اتحاديه اروپا، و اسراييل، همگي نشـان   

كوششي هدفمند براي تغيير توازن قدرت در سرتاسر منطـقـه   
ها بر اين باورنـد   خاورميانه به نفع امپرياليسم است. كمونيست 

هاي امپرياليستي در خاورميانه براي تضمين تسلط  كه سياست
بر منابعِ سرشار انرژي و بهره برداري از بـازارهـاي دسـت          
نخورده اين منطقه مهم استراتژيكي بـراي انـحـصـارهـا و          

 شود. هاي فراملي نفتي طرح ريزي مي شركت
اخير در رابطه با ايران، پس از تـهـديـد     هاي افزايش تشنج

اسراييل براي حمله اتمي به ايران، انتشار گـزارش مـنـفـي         
آژانس انرژي اتمي جهاني در مورد برنامه هسته اي ايـران،      
اقدامات تحميلي جديد مالي و اقتصادي مصـوب از سـوي         
انگلستان، كانادا، امريكا، و متحدانشان در اتـحـاديـه اروپـا،         
فراخواندن اعضاي سفارت انگلستان از سوي دولت اين كشور 

هاي شديدي را  و اخراج اعضاي سفارت ايران از لندن، نگراني
 آورد. در رابطه با رويدادهاي آينده در ايران به وجود مي

مخالفت خود با هر گونه مداخله اي بر ضـد     ما بار ديگر بر
كنيم و آن را نقض مـنـشـور     حاكميت ملي كشورها تأكيد مي

ها بر اين باورند كه اين حـق   دانيم. كمونيست  سازمان ملل مي
هاي آينده كشورشان را  خود مردم ايران است كه راه دگرگوني

 رقم زنند و به صلح، دمكراسي و پيشرفـت دسـت يـابـنـد.         
تـريـن      تهديدهاي خارجي مداخله گرايانه، تحكيم ارتجـاعـي  

 آورد. هاي طبقه حاكم را به ارمغان مي بخش
هـا   مداخله كشورهاي امپرياليستي و حاميان آنما هر گونه 

” را در ايران كه درصدد پيشبرد برنامه خود براي تشكيل يك 
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 7ادامه در صفحه 

 ادامه مبارزه با سياست هاي نوليبرالي...

تـوان     هم چنين برداشت ها و ارزيابي هايي را مي -اختالف نظر دارند
مشاهده كرد. با اينكه قرار است در مرحله دوم اين طرح، عـده قـابـل       
توجهي از مردم از روند دريافت يارانه هاي نقدي حـذف گـردنـد[كـه        
همين امرنشان دهنده دشواري هاي فزاينده در پيش بردن اين طـرح    
است] هنوز هيچ گونه نشانه يي در مورد توقف يا بازبينـي كـردن در        
ادامه اين طرح، از طرف دولت مشاهده نمي شود. محمود احمدي نـژاد   

اي كه به هـمـيـن       در گردهمايي -و همچنين همفكرانش در دولت -
ماه، نيز گـزارش آن را       آذر 30مناسبت برگزار گرديد و دنياي اقتصاد، 

منتشر كرد، در همين ارتباط به دفاع از اين طرح پرداخـت و ضـمـن        
بـيـش از     ” اينكه اين طرح را تاكنون موفقيت آميز قلمداد كرد، گفت:    

كشور در مراودات و رفت و آمدها تقاضاي نظر مشورتي در ايـن     100
ارتباط از ما كردند و خيلي ها از ما خواستند كه بـه بـرنـامـه ريـزي          
اقتصادي آنها با توجه به اين تجربه كمك كنيم و ايـن طـرح را در         

در پاسخ به احمدي نژاد بايد گفت كه بـيـشـتـر     “  كشورشان اجرا كنيم.
كشورهاي در حال رشد به تبعيت از صندوق بين المللي پول اين برنامه 
را مدت ها پيش به مرحله اجرا گذاشتند و حاصل آن بحران عـمـيـق      
سرمايه داري است كه بدون استثنا گريبانگير تمامي اين كشـورهـاي      
گرديده است. سخنان عوام فريبانه احمدي نژاد در اين گردهمايي بيش  
از آنكه بتواند كسي را فريب دهد بار ديگر تأييدي است بر رياكاري او   

 و دولت كودتا. 
 80فرزين، دبير ستاد هدفمند سازي يارانه ها، ادعا كرد كه، وضـع      

درصد مردم پس از اجراي اين طرح بهتر شده است. جمشيد پـژويـان،    
تئوريسين اقتصادي دولت، در سخنان خويش تصريح كرد كه، اجـراي    
قانون يارانه ها موجب بهبود توزيع درآمد شده و اختالف بين شهـر و    
روستا را كاهش داده است، و به عبارتي ديگر، هزينه هاي فقرا تـنـهـا    

درصد افزايش يافته است. پژويان در سخنراني خويش الاقـل      8حدود 
وجود دارند، اما احمدي نـژاد    “  فقرا” اذعان كرده است كه در كشور ما 

همين چندي پيش ادعا كرده بود كه در ايران يك فقير هم پيدا نـمـي   
شود. حسيني، وزير اقتصاد، از ديگر سخنرانان اين نمايش، افـاضـاتـي     

 6پيش بيني مي شد وضـع      ” همسو با ديگر همفكرانش كرد و گفت:  
دهك جامعه بهتر شود كه عملكرد يكساله هدفمندي يارانه ها نشـان    

دهك درآمدي جامعه بهتر شـده اسـت و          8داد در حال حاضر وضع 
منطق اقتصادي نشان مي دهد رشد هزينه ها بين طبقات فقير كمتر از 

 “ رشد هزينه ها در طبقه ثروتمند جامعه بوده است.
البته در اينجا روشن نيست منظور وزير اقتصاد دولت احمـدي نـژاد     
واقعاً رشد پايين هزينه هاي در ميان محرومان است و يا كاهش قدرت 
خريد آنها. روشن است كه وقتي قدرت خريد مردم كاهش مي يـابـد،      

اين قشرها تأثير مستقيم “  رشد هزينه هاي” اين كاهش قدرت خريد بر 
هـاي     خواهد داشت. به نظر مي رسد اين عدم امكان خريد نيازمـنـدي   

عمومي را، وزير اقتصاد به حساب كاهش هزينه هاي طبقات مـحـروم   
گذاشته است! اما نگاهي به آمارها و داده هاي اقتصادي در  هـمـيـن       
چندين هفته گذشته به خوبي نشان مي دهد كه تمامي اين ادعـاهـاي   

بـيـنـي     بينانه فقط هياهوي تبليغي براي طرحي است كه پيش غير واقع
پيامدهاي آن از همان اول در مورد بدتر كردنِ وضعيت اقتصادي   درباره

كشور و مردم، روشن بود. هفته گذشته گزارشي از عملكرد و تـأثـيـر         
برنامه چهارم در مجلس قرائت شد كه بيانگر واقعيت هاي اقـتـصـادي    

برنامه چـهـارم     ” دي ماه،  5مان است. به گزارش روزنامه شرق،   ميهن
حاوي نكات تامل پذيري از جمله افزايش بيكاري، كاهش نـرخ رشـد     

برابري كسـري بـودجـه،         9اقتصادي، روند نزولي رشد صنعتي، رشد 
كاهش تشكيل سرمايه ناخالص، كاهش سرمايه گذاري و ... است كـه     

اگر بنا باشد فقط بـه مـوضـوع       “   نياز به هيچ توضيح اضافه اي ندارد. 
برابري  كسري بودجه اشاره داشته باشيم، استناد بـه گـزارش      9رشد 

آذرماه، جالب و قابل تامل است. اين گزارش با ارايه   20روزنامه آرمان، 
آمار، درآمدهاي دولت در طول بيش از شش سال گذشته كه درآمدهاي 
حاصل از فروش نفت، خصوصي سازي شركت هاي دولـتـي، فـروش      

هـا را       اوراق مشاركت و درآمدهاي مالياتي را شامل مي شود، رقم آن
ميليارد دالر گزارش كرده است. نياز به توضيح نيست كـه ايـن         720

چنين درآمدي در كشور، در هيچ مقطع تاريخي، تا بدين انـدازه بـاال       

نبوده است. به عبارتي ديگر، دولت احمدي  
نژاد در بين تمامي دولت هايِ تاكنوني، چه 
قبل و چه بعد از انقالب، از ثروتمندتـريـن   

ها بوده است، و نسبت درآمد هاي ايـن     آن
دولت به دولت هاي پيشين بسـيـار زيـاد      
است. حذف يارانه ها نيز قاعدتاً بايستي بـا   
نگاهي بدبينانه، هزينـه هـاي دولـت را          
كاهش و با نگاهي خوشبينانه، درآمـدهـاي   
آن را افزايش داده باشد. ماحصل چـنـيـن     
فرآيندي، چه دسـتـاوردي بـراي مـردم،         

خصوص در طول يك سـال گـذشـتـه،        به
 داشته است؟ 

 5به گزارش روزنامه دنياي اقـتـصـاد،        
ماه، با استناد به گزارش اخير مركز آمار ايران كه نرخ تورم را در دوازده مـاه       دي

بـررسـي   ” درصد اعالم كرده است، مي نويسد:     25ماه، نزديك به  منتهي به آبان
كه  1389تا سال  1382وضعيت تورمي دهك هاي مختلف جامعه طي سال هاي 

براي اولين بار صورت گرفته است، نشان مي دهد تورم دهكي در ميـان دهـك     
پايين درآمدي به مراتب بيشتر از دهك هاي باال بوده است. به عنوان نمونه طـي   
اين سال ها، دهك اول با وجود آنكه كمترين سهم از درآمد ملـي را دارد، امـا         

 “ بيشترين تورم را در كشور متحمل شده است.
تر به آن اشاره شد، مقايسه كنيم تا  حال اين آمار را با ادعاهاي فرزين، كه پيش

به دروغ بافي هاي دولتمردان حاكم بيشتر پي ببريم. مسئله بسيار جـدي تـر و        
نگران گننده تر اين است كه قرار شده بنا به گفته فرزين، دبير ستاد هدفمـنـدي،   

ماه)، و به گفته آقا محمدي، مـعـاون       دي 6نزديك به ده ميليون نفر (خبرآنالين، 
ماه)، از   دي 8ميليون نفر (جهان صنعت،  15اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري، 

هاي نقدي محروم شوند. سيد رضا عظيمي، مدير كل دفتر تحقيقات   دريافت يارانه
و سياست هاي پولي وزارت اقتصاد و دارايي، درآمدهاي اين جمعيت ده تا پانـزده  

ميليون تومان ارزيابي كرده است. با اينكه آمـار دقـيـق و            3ميليون نفري را تا 
خصوص در طول چند سال گذشته، انتشـار   جامعي به طور عمد از سوي دولت، به

ميليون نفر در ايران درآمدي در حدود سه ميليـون  15نيافته است، اما اينكه حدود 
تومان در ماه داشته باشند را كمتر كسي است كه بتواند قبول داشته باشد، اما اگر 

شود كه، بنـابـرايـن     نگاه خوشبينانه به اين آمار داشته باشيم اين سوال مطرح مي
بقيه جمعيت ايران در چه وضعيتي قرار دارند؟ بنا بر آخرين سرشماري مركز آمـار  

ميليون نفر اعالم گرديده است. آيا  75ايران در سال جاري، جمعيت ايران بيش از 
ميليون نفر از جمعيت ايران جزو دهك هاي پايـيـن   60اين بدين معني نيست كه 

ميـلـيـون    30جامعه قرار دارند؟ جمعيت كارگري ايران با خانواده هايشان جمعيتي 
هزار توماني، اين جـمـعـيـت       330نفري را تشكيل مي دهند. با توجه به دستمزد  

ميليوني جزو پايين ترين دهك هاي جامعه محسوب مي شوند. بقيه نـيـز در      30
بايستي قرار بگيرند. با يك حسـاب    6تا  3خوشبينانه ترين حالت بين دهك هاي 

هاي حكومتي، مي توان به عـمـق      سرانگشتي و باال و پايين كردن سخنان مقام
 خوبي پي برد.  فاجعه اي كه بر مردم ايران وارد مي شود  به

ستاد بسيج اقتصادي در آسـتـانـه    ” ماه، در خبري با عنوانِ  دي 6روزنامه شرق، 
بعد از اينكه مدت ها از اعالم كاالهاي كاال برگي خبري نبود و ”، نوشت: “تعطيلي

اين كاالها ديگر جايي در سبد خانوارها نداشت، خبرهاي رسيده از برچيده شـدن    
بساط ستاد بسيج اقتصادي در وزارت صنعت، معدن و تجارت در آينده اي نزديك 

روزنامه “  حكايت دارد، گويا ديگر بايد واقعا با كاالهاي كاال برگي خداحافظي كرد.
درصـد     10از روز گذشته قيمت شير و لبنيـات    ” ماه، نوشت:   دي4جهان صنعت، 

درصدي را تجربه كرده  28ماه، افزايش  9ديگر هم گران شد تا اين محصول در 
دي ماه، از قول ابوالفضل صومعلو، معاون وزيـر راه و        1خبرگزاري مهر، “  باشد. 

درصدي مواجه بوده 18شهرسازي، خبر داد كه تابستان امسال اجاره بها با افزايش 
ها، در مصاحبه با عـلـي    است. ايلنا، در رابطه با يك سالگي طرح هدفمندي يارانه 

افزايش ” قنبري به نقل از وي در مورد تاثيرات آن بر جامعه كارگري، مي نويسد:  
سطح عمومي قيمت ها در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موجب شـد كـه     

بـه  “  كارگران و كارمندان از قربانيان اصلي اجراي اين قانون در كشور بـاشـنـد.      
ماه، عضو كميسيون عمران مجلس به خبرگزاري فارس گفت  دي6گزارش شرق، 

درصد بودجه عمراني براي پرداخت يارانه ها هزيـنـه شـده اسـت.         45كه،  تنها 
گـزارش  ”...  نصراله كماليان، عضو كميسيون عمران، نيز در همين ارتباط گفت:    

هايي كه از مناطق كشور مي رسد، نشان مي دهد اختصاص بودجه عمرانـي تـا     
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 بدرود رفيق منصوري 
)1390 – 1303 (  

 نغمه اي هست كه كيهان بر آن مي گردد 
 ُاورفيسم                                        

پرويز منصوري هم رفت. و به همين سادگي! نكيسا واره مردي كه   
بيش از نيم سده از زندگي اش را به پاي موسيقي ملي ميهـن اش    
ريخته بود سرانجام در بيمارستان لينزشهر وين كليد سل زنـدگـي     
اش را به دست انبوه شاگردان و دوست داران اش سپرد و خود آرام 

 گرفت.
و چه كسي مي تواند باور كند كه آن فرهيخته مرد سوخته دل و وارسته ديگر در  

 ميان ما نيست؟
رفيق پرويز منصوري نيزهم چون انبوهي ديگر از شيفتگان عـدالـت و         

 آزادي يگانه راه كاربست ايده هاي انساني 
خود را در تار و پود حزب توده ي ايران يافت و به آن پيوست. شبح شوم كـودتـا    
اما سايه به سايه اش آمد و پوييد و سر انجام به كام اش كشيد. بـا ايـن هـمـه            
هشياري و پنهان كاري حزبي رفيق ارجمند ما به داد ش رسيد و كودتا نـتـوانسـت    
بيش از يك سال او را به زنجير كشد. از اين پس اما رفيق دانش ور ما در عين پاي 
بندي به آرمان هاي حزبي اش، به ياري خانواده هاي زندانيان سياسي مي شتافت و 

 نيز به آموزش موسيقي ايراني و غربي مي پرداخت.
رفيق پرويز منصوري تا واپسين لحظات زندگي اش همواره يك توده اي آرمـان  

شماره به شماره همراه با ديگر نشريات حـزبـي بـه      نامه ي مردم  خواه باقي ماند.  
دست اش مي رسيد و او با هر آن چه در توان داشت به حزب اش كمك مالي مـي  
كرد. بدين گونه او توده اي ماند و توده اي زيست و در زدودن نغمه ي ننگين چـپ   
ستيزي كه در اركستر رنگارنگ اما پلي فونيك امپرياليسم و ارتجاع و در گوشه ي   

 نواخته مي شود نقشي ارزنده بر عهده گرفت. “ سرمايه”
پرويز منصوري در همدان زاده شد، سال هاي دبستان و نيمي از دبيرستان را در   
تهران و دو سال پاياني آن را در اصفهان گذراند و همزمان  به فراگيـري ويـلـون      
پرداخت. وي پس از دريافت ديپلم طبيعي يك سره به سال چهـارم هـنـرسـتـان         
موسيقي ايران راه يافت. موسيقي را نزد موسي ني داوود آموخت و ويـلـون را از          
روبيك گريگوريان و حشمت سنجري فرا گرفت. نيز به فرا گيري آهنگ سازي نزد  
حسين ناصحي و هايمو تويبر موسيقي دان اتريشي پرداخت و رشته ي ويـلـون و       
موسيقي كالسيك اروپايي را در دوره ي عالي هنرستان موسيقي به پايان بـرد. آن     
گاه راهي اتريش شد و در آكادمي موسيقي و هنر هاي تجسمي به فراگيري آهنگ 
سازي پرداخت. سپس در رشته ي سازهاي كوبه اي آموزش ديد و در فرجام ايـن     

با همسرش به ايران بازگشت اما به خاطر پيشينه ي سـيـاسـي    1348دوره در سال 
اش چندين سال بي كار ماند. سرانجام چند سال  پيش از انقالب بود كه تـدريـس    
موسيقي را در هنرستان هاي عالي موسيقي، موسيقي ملي دانشـگـاه تـهـران و           

 57هنرستان آواز تاالر رودكي آغاز كرد. هنوز چهار سالي از ناكامي انقالب بهمـن     
نگذشته بود كه به اتريش بازگشت و بيش تر وقت خود را با نگارش و ترجـمـه ي     

 كتاب هاي آموزشي و درسي موسيقي گذراند.
 1371كتاب بر گزيده ي سـال         –تئوري بنيادي موسيقي  –نخستين كتاب او 

شناخته شد و آوازه ي او را فرا تر برد. در سال هاي زندگي در وين يازده كتـاب و     
چندين جستار آموزشي در زمينه ي موسيقي نوشت و گرم ترجمه ي كتابي تازه از   

 انگليسي به فارسي بود كه مرگ از راه رسيد:
كاوشي در قلمرو موسيقي ايراني / چگونه از موسيقي لذت ببريم؟ /  
دعوت به شنيدن / هارموني تحليلي /سازشناسي / اصول ساز بنـدي     
اركستر / آموزش هارموني / چگونه خوب بشنويم  / آموزش و برنامه    
نويسي براي دروس موسيقي در هنرستان ها و دانشـگـاه هـا /            
جستارهاي فني و آموزشي در نشريه هاي موسيقي، موزيك ايران و   

 ماهنامه ي رودكي  
 و ... از جمله كتاب ها و جستارهايي هستند كه در همين سال ها نوشته شدند.

استاد پرويز منصوري يكي از قديمي ترين مدرسان و پيشكسوتان موسيقي ايراني 
و اروپايي در ايران بود و بيش از پنجاه سال از زندگي خود را صـرف تـدريـس و        
آموزش موسيقي كرد. سيد محمد مير زماني آهنگ ساز و مدير كل دفتر موسيـقـي    

معاونت هنري وزارت ارشاد اسالمي در بزرگداشت او از جمله گـفـت   
كه بيش تر موسيقي دان ها و نوازندگان بر جسته ي امروز ايـران از    
شاگردان منصوري بودند. نوشته هاي موسيقايي وي نـه تـنـهـا راه          
گشاي فرهنگ و هنر نوين ايران بودند كه هم چنين بستر سـاز نـو       
آوري هاي مردمي و پي گيرنده ي راه جهاني شدن موسيقـي مـلـي      

 كشورش به شمار مي روند. 
استاد منصوري در گفت و گوي بلند خود با ماه نامه ي موسـيـقـي    

و فـرورديـن        1382، اسفند   5و  4قرن بيست و يكم (شماره هاي  
وقتي از اصالت (موسيقي) صحبـت    ” ) در اين زمينه گفته است:   1383

مي كنيم خود به خود مقوله ي نو آوري نيز مطرح مي شود. ايـن دو     
مانند دو روي يك سكه اند. در گذشته آهنگ سازاني مانند حسـيـن      
دهلوي، حسين ناصحي، حسين عليزاده، ثمين باغچه بـان، مـرتضـا      
حنانه و ديگران دست به نو آوري هاي چشم گير زدند امـا سـنـت        
گروان (طرف داران اصالت) به اين بهانه كه موسيقي آن هـا فـاقـد        
رنگ و بوي ايراني است آفرينه هاي اين استادان را بـي اصـالـت          
شناختند و آن ها را سنت ستيز خواندند. در همان زمان من به اصالت  
باوران مي گفتم نبايد آن قدر ها هم سخت گرفت. زيرا اگر موسيقـي   
ما هم چنان در قالب هاي سنتي خود بماند و در جا بزند رفته رفـتـه     
جاي خود را به موسيقي مبتذل و سطحي بازاري خواهد داد ... تئوري    
موسيقي وحي منزل نيست. اگر انسان ها اين يا آن تئوري و آموزه را  
خلق كرده اند، پس ديگران هم مي توانند ... آن را تغيير يا تـكـامـل       
دهند. بنا بر اين اصالت، اصالت  چيزي جز دگماتيسم و جزم انديشـي   

 ...“.نيست 
 آهنگي در دستگاه همايون  
پرويز منصوري خود آهنگي بود در دستگاه همايون زندگي كه در    

يك اركستراسيون مردمي نواخته شد و با نگاهي نو آورانه به تكامل و 
فراز پويي موسيقي سنتي ايران پرداخت. رفيق منصوري انسان فروتن  
زمانه هنگامي به خاموشي گراييد كه بسياري از شاگردان ديروز او به 
استادان و موسيقي دان هاي بزرگ امروز ايران تبديل شده و راه وي   

 را در پيشبرد موسيقي ميهن مان پي گرفته اند. 
وي سرانجام پس از چندين هفته بستري در بيمارستان هاي شهـر  

) در  2011دسامبر  14(برابر با  1390آذر  23وين، در چهار شنبه شب 
سـال     87بيمارستان لينزشهر وين، موسيقي زندگي اش را پـس از      

اجراي استادانه ناتمام گذاشت و رفت. رفيق بزرگوار ما پرويز منصوري 
آرزو داشت كه كالبد اش در ايران به خاك سپرده شود و چنين نـيـز     

 شد.
صـبـح   10پيكرپرويز منصوري استاد موسيقي كشورمان در ساعت   

دي ماه با حضور بستگان، دوست داران و شـمـاري از          6سه شنبه 
اهالي و دست اندركاران موسيقي ايران از برابر تاالر وحدت تهران  به 
سوي قطعه هنرمندان  بهشت زهراي تهران بدرقه و به خاك سپـرده  

 شد. 
 

  نام اش بلند و يادش جاودان باد   



1390آذر ماه   28شنبه  دو   11   885شمارة  

 متخصص است و از اعضاي رژيم سابق به حساب مي آيد.
شركت بزرگ، سهامي عام، با شرايطي به  4در زماني كه او مصدر كار بود، 

بخشِ خصوصي فروخته شدند، كه پس از انقالب اين اقدام او مورد اعتـراض  
 7هاي مذكور به دولت بازگردانده شدند. او همچـنـيـن        قرار گرفت و شركت

نفـع  ” تزريق كرد بي آنكه از اين پروژه “  توشكي” ميليارد لير مصري به پروژه 
يي عايد كشور گردد. و بنا به گفته خود جنزوري پس از گـذشـت        “ اقتصادي

مدت زماني، اجراي اين پروژه صرفا به منظور ارضاي تمايل رئيس جمهوري، 
 حسني مبارك، بوده است.

را نـبـايـد    “  ضد انقالب”و “انقالب”هاي جنزوري درباره  اظهارات و واكنش
جدي گرفت، زيرا در نهايت كسي او را جزو اردوگاه انقالب به شمـار نـمـي      

در جهت بقا و ادامه نظام سابـق، بـا هـمـان         “  ارتش“ آورد. تمام تالش او و 
 ها،  است. خصوصيت

بر پايه تحول هاي اخير، آيا اين برداشت درست اسـت كـه     
سياسي مصر، و در راسِ آنان فرمـانـدهـي ارتـش،         “ نخبگان”

خواستار بازگشت مردم به خانه هايشان و خاتمه حضور توده ها 
 در ميدان تحرير اند؟

پرسيِ ماه مارس، برگزاري انتخـابـات    سناريويِ طراحي شده بر اساسِ همه
يي صد نفره از مـيـان        بود كه پس از آن، اين پارلمان بتواند كميته  پارلماني

اخـوان  “برگزيند. فرض بر اين بود و  “  قانون اساسي” اعضاي آن براي تنظيم 
هاي سياسـي فـرصـت       نيز خود خوب مي دانستند كه ديگر جريان“  مسلمين

دهي را تاكنون نداشته اند. اين سناريو با پشتيبـانـيِ مـالـيِ         تشكل و سازمان
هـا   پيش برده شد. ارقام حكايت از صرف ميليون“ قطر”و  “عربستان سعودي”

دالر و استفاده مفرط از شعارهاي ديني دارد. به نظر من اينان خواهند توانست 
 اكثريت عددي در پارلمان را به دست آورند، و  پس از آن، به تنهايي در جهت

يي كه دولتي ديني را پايه ريزي كند، حركت خواهنـد   “ قانون اساسي“تدوينِ 
كرد. بي گمان اين سمت گيري آغازِ مجدد مبارزه و مرزبندي طـبـقـاتـي و        
سياسي با استفاده از ديناميسم انقالبي را سبب خواهـد شـد. در راسـتـايِ            

از دولـت    “  اخوان المـسـلـمـيـن     ” يي كه در باال بدان اشاره شد،  گيري موضع
تا زماني كه سناريويِ برنامه ريزي شده مورد توافق كه در خدمت “  جنزوري” 

 است تهديد نكند، حمايت خواهد كرد.“ ديني”عملي كردنِ پروژه دولت 
 

كرد نيروهاي منسـوب بـه      رفيق يسري لطفاٌ در رابطه با عمل
در جريان تحول هاي يك سال اخير، توضيح  “ اخوان المسلمين” 

 بدهيد.
نسبت به حكومت فعلي، نياز به اين  “ اخوان المسلمين” در خصوص موضع 

توضيح است كه، اينان در ابتدا مشاركت در تظاهرات اوليه بـرضـد حسـنـي       
ژانويه را رد كردند، و سپس در نتيجه تنگناي سياسي و فشـار     25مبارك در 

شان به صورت نمادين در تظاهرات شركت كـردنـد.      جوانان، بدنه تشكيالت
هـمـراه بـا       “ اخوان المسلمين” ژانويه،  28پس از تحوالت بعدي، و دقيقا در 

شـان     ها حاضر بودند و جـوانـان   ها و خيابان ها تظاهر كننده در ميدان ميليون
ها مشاركت داشتند، اما نبايد از نظر دور داشت كه اكثريت  فعاالنه در اعتراض

يي بودند كـه     شركت كنندگان در تظاهرات، جوانان و توده هاي مردم عادي
 چه بسا براي اولين بار در چنين تظاهراتي شركت مي كردند.

، در هـنـگـامـه تـحـصـن در                “ حسني مبارك” چند روز پيش از سقوط 
، مـعـاون و       “ عمر سليـمـان  ” با “  اخوان المسلمين” ، رهبران “ التحرير“ ميدان

كسي بـود     “ عمر سليمان” مسئول دستگاه امنيتي رژيم مبارك، ديدار كردند.  
كه همه نيروهاي سياسي حاضر در صحنه انقالب از ديدار و مذاكـره بـا او       

اصرار داشتـنـد.   “  مبارك” خودداري مي كردند. همه نيروها بر سرنگوني رژيم  
بـا رهـبـرانِ       “ عمر سليمان” ديدار  “  راز” سرنگون شد، اما   “ حسني مبارك” 
اخـوان  ” تاكنون ناگشوده مانده اسـت. دربـاره تـوافـق            “  اخوان المسلمين” 

بر سر شرايط كنوني اطالعاتي وجود دارد. بـه        “مبارك”و رژيم  “ المسلمين
هاي ديني در پشتيباني از  و بقيه جريان“  اخوان المسلمين” همين دليل موضع 

هايي دارنـد، امـا      قابل درك است. اينان باهمديگر اختالف  “ شوراي نظامي“
 هرگز كارشان به درگيري با هم نخواهد كشيد.

گزارش هايي در هفته هاي اخير از شركت گسترده زنـان در    
دهند.  صحنه هاي تعرض خشونت آميـز    جنبشِ مردمي خبر مي

پليس و نيروهاي نظامي نسبت به زنان، اعتراض افكار عمومـي  
جهان را برانگيخت.  سهمِ زنان در اين جنبش را چگونه ارزيابي 

 مي كنيد؟  خواسته هاي آنان چيست؟
در خصوص حضور زنان در تظاهرات و خواسته هاي مشخص زنان، نـمـي   

توان خواسته هاي زنان را از مطالبات و خواسته ديگر قشرهاي جامعه جدا 
شـوراي  ” روي ساختمـان     هاي روبه دانست، اما آنچه در تحصن و اعتراض

روي داد، از نشانه گيري سركوب و خشونت به سمت عده يي از    “ وزيران
هـاي صـورت        مورد قتل 17فعاالن و از آن جمله زنان حكايت داشت. از  

مورد قتلِ عمد ثابت شده است. دختران و زنـان    5گرفته در آن روز، الاقل 
مورد ضرب و شكنجه قرار گرفتند. مشهورترين نمونه همان است كه   8در 

همگان بر صفحه تلويزيون ديدند، يعني صحنه يي كه باعث شد هـزاران    
ها در اعتراض به خشونت نسبت به زنان به  هزار زن از همه قشرها و گروه

ترين تظاهرات زنان در مصر و جـهـان       خيابان بيايند. اين تظاهرات گستره 
 تاكنون بوده است. 1919عرب از 

شرايط فعاليت، و وزنه جنبش سنديكايي در جنبش كنونـي  
سياسـي   -مردم مصر براي ايجاد تحول هاي عميق اجتماعي

 چگونه بوده است؟
قـرن     60هاي دهـه     هاي جنبش سنديكايي به سال مشكالت و ضعف

گذشته و دوره جمال عبدالناصر مربوط مي شود. در آن هنگام تشكـيـالت    
ها بـه     هاي دولتي ادغام گرديد، و بررغم مبارزات چپ كارگري در سازمان

ها به طور خاص، و فداكاري آنان، به گواه تاريـخ،   صورت عام و كمونيست
متاسفانه در چارچوب مقررات و قوانين حكومتي باقي ماند. اينك و پس از   
انقالب، اتحاديه دولتي سابق منحل گرديد و اين امر به خودي خود و بـه    
خواست حكومت صورت نگرفت، بلكه بر اثر فشار كارگران و به دليلِ تقلب 

 در انتخابات، اين مهم به انجام رسيد.
نيروهاي چپ با مبارزات پيگير موفق به كسب حقوق قانوني خود بـراي  
تشكيل سنديكاي مستقل خويش گرديدند. پس از آن اتحاديه مستقل ملي  
محل تجمع اين سنديكاها شد، در پيروي از اين امر، هر روز شاهد تشكيل 
كميته هايي در اين يا آن كارخانه هستيم. نيازي نمي بينيم كـه نـقـشِ         

ها ياد آوري كنيم، هر چند كه بايستي در ايـن       مان را در اين تشكل حزب
 خصوص به تالش هاي مستقل كارگران نيز اعتراف كنيم.

رفيق يسري، لطفاٌ در رابطه با شرايط فـعـالـيـت حـزب          
كمونيست مصر و چالش هاي مشخصي كه حزب در حـال      

رو است، در حد امكان براي خواننـدگـان    حاضر با آن ها روبه
 نامه مردم توضيح دهيد.

رو است بايد بگويم كـه،   هايي كه حزب ما با آن روبه در خصوص چالش
رو اسـت.     تر از گذشته روبه هايي به مراتب بيشتر و بزرگ حزب ما با چالش

يـي     هاي سازماني و تشكيالتي همين جا اضافه كنم كه، منظور من چالش
روييم. حزب ما، حزب كمونيست مصـر،    است كه در درون حزب با آن روبه

پيش از انقالب يكي از نيروهاي اصلي در همه مبارزات سياسي و اقتصادي 
بوده است، و به صورت موثر و فعال در آماده سازي شرايـط بـراي ايـن        
انقالب در صحنه حضور داشته است. كادرهاي حزبي در اغلب مـنـاطـق       

هايي عددي در اين يا آن منطقه، اما با حجمي مـوثـر و        كشور، با تفاوت
هاي روشن و آگاهي سياسي باال، نقشِ به سزايي در انقالب  داشتنِ ديدگاه

داشتند. ما همان گونه كه در قبل از انقالب با طرح اشكال مختلف فعاليت  
“ هـاي مـلـي      جبهه متحدي از نيروهاي سياسي و شخصيت” بر چارچوب 

يي چه به صورت كميتـه   تاكيد داشتيم، هم اكنون نيز بر چنين اتحاد عملي
هـاي     و يا هم پيماني در چارچوب جنبش چپ و يا جـنـبـش     “  كار” هاي 

ها، تالش مي كنيم. اما در   و جز اين“  جمعيت ملي براي تغيير” اعتراضي و 
تشكيالتي، هم اكنون و در      -مورد مشكالت، منظورم مشكالت سازماني

شرايط فعاليت علني، شرايط متفاوتي پيش روي ماست. در هنگامه فعاليت  
ها، يا دفترهاي علنـي  “ مقر” انتظار مي رود نسبت به ايجاد “  حزب“ علني از

اقدام كند. ايجاد اين مقرها نياز به امكانات مالي دارد كه در حال حـاضـر      
بيش از توان ماست. اضافه بر آن، انتظار مي رود كه عضويـت در حـزب        

هـاي     براي همگان ميسر باشد، همزمان با آن، پايـبـنـدي بـه مـوضـع          
 ها مي افزايد. ايدئولوژيك و بسياري مسائل ديگر بر چالش

و طبقه كارگر ايران “  نامه مردم” چه پيامي براي خوانندگان 
 داريد؟

هاي  در پايان و بدون هيچ گونه تعارفي بايد بگويم كه، با توجه به تجربه
شخصي ام در مورد مبارزات كمونيست هاي ايران در زمان حكومت شاه و 

هاي مشهور  هاي كارگري، خصوصا اعتصاب فداكاري هاي آنان و اعتصاب
كارگران صنعت نفت ، شنيده ها و مطالعات ما حـكـايـت از قسـاوت و           
سركوب و حشيانه پليس ساواك در برخورد با اين مبارزات داشته است. اين 

هـا و       امر همواره تحسين ما را بر مي انگيخت. بـا تـوجـه بـه آرمـان            
مان، باور داريم كه طبقه كارگر و عناصر آگاه آن با پي بردن بـه     اعتقادات

منافع اساسي خود و با پيوند با نيروها و نمايندگان واقعي خود، راه خـود را    
 به سوي عدالت اجتماعي و روشنگري خواهد پيمود.

 با رفيق   ...“ نامه مردم”ادامه مصاحبه 



شمار مي آيد، در رده   
ــرار دارد       ــوم ق   -س

بــررغــم آنــكــه       
هاي به دسـت   كرسي

آمده براي اين نـيـرو   
بسيار كمتر از پـيـش   
بيني ها بود. آنچه بايد  
بدان اشاره كنم ايـن    
نكته است كه، تكميل 
نشدنِ اين انتخابات و 

يا اعتراف به قانوني نبودنِ آن از سوي نيروهاي انـقـالبـي، بسـيـار          
 محتمل است.

ساختارِ حاكميت فعلي چيست؟ حاكمان نماينده كـدام    
هاي اجتماعي اند؟ چرا پس از پيروزيِ جنـبـش در      گروه

كشور شما و سرنگونيِ حسني مبـارك، ايـن نـيـروهـا          
توانستند بر مسند قدرت قرار گيرند؟ به نظر مـي رسـد     

هـا     نيروهايِ دست راستي از همان ابتدا با آمـريـكـايـي    
هماهنگي و همكاري داشتند، آيا اين درست اسـت كـه       

هاي آمريكا در مـنـطـقـه        ها و هدف ارتشِ مصر با برنامه
 طور هماهنگ عمل مي كند؟ به

شدند، و  “ حسني مبارك” هنگامي كه مردم خواستار سرنگونيِ رژِيم 
به اين مهم دست يافتند، بـه   “ حسني مبارك” پس از آنكه با استعفايِ 

حسـنـي   ” سرعت به عدمِ فروپاشيِ نظام پي بردند. اگرچه محاكـمـه      
يي مهم و بي سابقه است، اما ساختارِ نظـام او     حادثه تاريخي “ مبارك

يـابـي بـه         همچنان پابرجاست. به همين دليل انقالب بـراي دسـت     
اش  همچنان به راه خود ادامه مي دهد. جوهرِ مبـارزه    هاي اوليه هدف

گرايان به لحاظ طبقاتـي، كـه در        كنوني ميان مردم و اردوگاه راست
ها زير فشارِ مبارزات مردم تن به اصالحاتي صـوري مـي      برخي مورد

دهد، در همين جاست. ما نيروهايِ اسالمِ سياسي را به همين دليل در  
اين اردوگاه به حساب مي آوريم، چرا كه منافع طبقاتي اينان با منافـع  

خـواه و       طبقاتي نظامِ سابق يكسان است. در مقابل، نيروهاي تـرقـي   
هاي مدني در راه ايجاد تغييرهاي عميق و ماهوي بـر اسـاس      تشكل

 كوشند. تحولي دمكراتيك به منظورِ ساختنِ دولتي مدرن و ملي مي
در خصوص هماهنگي ميان ارتش مصر و اياالت متحده آمـريـكـا،    
بايد بگويم بدونِ شك اياالت متحده بازيگري اسـاسـي در حـوادث        

هاي  منطقه است. آمريكا به منظور ايجاد نظامي جديد در مصر از اهرم 
فشار خاصي استفاده مي كند. اما اين امر نيز به نوبه خود نوعي ديگـر   

دهد كه بايستي به آن دسـت     از مبارزه را پيش روي حزب ما قرار مي
 يازد.

تظاهرات مردمي در ماه گذشته به استعفايِ كابيـنـه و     
تشكيلِ دولت جديدي به رهبري كمال جنزوري در مـقـام   
نخست وزير، منجر گرديد، سابقه سياسي او چيست؟ او   

ضـد  ” اخيراٌ در اظهاراتي، تظاهركنندگانِ ميدان تحرير را 
 خواند. اشاره او به چه نيروهايي بود؟   “انقالب

به حساب “ حسني مبارك”يكي از كارگزاران رژيم  “كمال جنزوري”
آيد، هر چند كه آن رژيم، پس از اختالف او با حسني مبارك او را    مي

 4براي مدت    1997در سال  “ جنزوري” خيلي زود از كار بركنار كرد.  
سال به مقام نخست وزيري انتخاب شد. پيش از آن، او مدتي طوالني  

سـاالر(تـكـنـوكـرات) و           وزير برنامه ريزي بود. او بدون شك يك فن 
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اخيراٌ در رابطه با اوج گيريِ دوباره جنبش مردمي مصر، كه با شـعـار هـاي        
مشخص براي ادامه روند اصالحات عميق اجتماعي در كشور همراه بود، مـيـان   

، عضوِ با سابقه “ ذكي يسري” كميته مركزي حزب توده ايران و رفيق “  نماينده“
رهبريِ حزب كمونيست مصر، و نماينده كمونيست هاي مصري در اجالس هاي 

هاي برادر در نشست هاي بين المللي و منطقه اي در يك دهـه اخـيـر،         حزب
ديداري به منظور تبادلِ نظر انجام شد.  در اين ديدار، به موازات تبادلِ نظـر در     

هـاي     باره تحول هاي پردامنه و خطرناك سياسي در خاورميانه، درباره مسـئلـه  
گو شد. در حاشيه ايـن      و مرتبط با تظاهرات مردمي در مصر و دورنمايِ آن گفت

در  “ ذكي يسـري   ” مصاحبه كوتاهي را با رفيق “  نامه مردم” گوها،  و ديدار و گفت
رابطه با جنيش جاريِ مردم مصر براي ادامه تحول هاي سياسي در اين كشـور    

 آيد:  در زير مي“ نامه مردم”انجام داد، كه متن آن براي اطالع خوانندگان 
هـا و       رفيق ذكي يسري عزيز، مجدداٌ حضور مردم در خيابـان 

را شاهد هستيم. شعارها نشان از رويارويي مردم  “  التحرير“ ميدان
با نظام فعلي دارد. اخيرا انتخاباتي در مصر برگزار گرديد، نتيـجـه    
اين انتخابات چه بود؟ سمت و سوي تحوالت را در مصر چگـونـه   

 مي بينيد؟
ها متوقف نشـده   تاكنون، تظاهرات و اعتصاب“  حسني مبارك” از زمان سقوط 

اند. مردم تاكنون موفق شده اند دو دولت (دو كابينه) را به زير كشـنـد، و هـم           
اكنون سقوط سومين دولت را خواستارند. در حال حاضر و پس از آنكه ارتش بـا   

ماه تاكنون به قتل  آبان 27نفر را از  55خشونت تظاهرات مردم را سركوب كرد و 
 شـود. در خصـوص           حاكم سر داده مـي  “ شوراي نظامي” رساند، شعارها برضد

هـاي     ها و تشكل انتخابات  نكته يي را بايد توضيح دهم: حزب ما از جمله حزب 
خواستـار  “  مجلس موسسان” را از طريق “  قانون اساسي” يي بود كه تدوينِ  مدني

شد. ما معتقديم كه، قانون اساسي بايد بر اساسِ توافقي عام در درون جـامـعـه       
و برخي ديگر از  “ اخوان المسلمين” تدوين گردد. در مقابلِ اين خواست، ارتش و  

ي “ مجلـس ” گرايان همراه با بقاياي نظام سرنگون شده، در جهت انتخابِ  اسالم
 را تدوين كند.   “قانون اساسي”حركت مي كنند كه در نهايت 

ايم. اين اقدام باعث ايجـاد    ما بارها نسبت به چنين اقدام خطرناكي هشدار داده
شود، و سبب خواهد گرديد تا نيروي سياسي معيـنـي بـه       اختالف بين مردم مي

آينده را تدويـن  “  قانون اساسي” تنهايي در مورد سرنوشت مردم تصميم بگيرد و 
كند. به نظر ما پارلمان انتخابي فعلي نمي تواند نماينده مردم انقالبي در مـرحلـه   

پرسيِ ماه مارس كه در آن نيروهاي اسالم سياسي بـا     كنوني باشد. پس از همه 
ها و امكانات ديگر به مقصود خود رسيـدنـد و      هايي مانند مسجد استفاده از اهرم

اندازد كه در  يي كه در كشور شما انجام شد مي پرسي اين رويداد ما را به ياد همه
بر اساسِ آن پايه ريزي گرديد. به اين   “جمهوري اسالمي”هاي  نتيجه آن شالوده

 دليل حزب ما تصميم به تحريم انتخابات گرفت. 
اما بررغم انتقاد برخي از نيروها به اين تصميم، حوادث بعدي كه در شـرايـط     

گرايان رخ داد، نشان داد كه اين  فقدان امنيت و توطئه نظاميان با همكاري اسالم
يي غير از به شكست كشاندن و به حاشيه رانـدنِ   نتيجه -انتخابات زودرس -امر

انقالب و خواسته هاي مردم در بر نخواهد داشت. ما بر اين اعتقاديم كه، بحران  
كنوني در جامعه نتيجه مستقيمِ چنين انتخاباتي بود. اما در مورد نتايج انتخابـات،   

درصـد شـركـت         50گرايان به نسبت    برآوردهاي اوليه نشان از پيروزي اسالم
ها در مرتبه دوم، و چپ ميانه، كه در واقع نيروي سوم بـه     كنندگان دارد. ليبرال 
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