
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 “واليت فقيه!”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

   1390بهمن ماه  10،  887شماره 

 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

 6ادامه در صفحه 

هاي پيگيرِ جنبشِ كارگري، در مقطعِ  تأملي بر وظيفه
 زمانيِ حساس كنوني

با اجراي سياست هاي اقتصادي رژيـم  
آزاد سـازي    ”واليت فقيه، به ويژه برنامه 

، طبـقـه كـارگـر و ديـگـر             “ اقتصادي
كشان ميهن ما با دشواري هاي به  زحمت

مراتب جدي تر از گذشته در زنـدگـي و     
كار خود مواجه گرديده اند. پيش نـويـس    

كه در چـارچـوب     “  اصالحيه قانون كار” 
تنظيم شده اسـت،  “  آزادسازي اقتصادي” 

بسياري از حقوق شناخته شده كارگران و 
كند و امـنـيـت     كشان را نقض مي زحمت

شغلي و حقوق سنديكايي آنان را ناديـده  
گيرد و پايمال مي سازد. به جرات مي   مي

توان تاكيد كرد كه، طي حداقل نيم سده 
كشان ايران با چنين يورشي  اخير، زحمت

رو نـبـوده    گسترده، هدفمند، و خشن روبه
اند. ارتجاع حاكم مي كوشد از دشـواري     
هاي عيني و ذهني جنبش كارگـري در    
مرحله كنوني سوء استفاده كند و ميل و   
اراده كالن سرمايه داران را بـه آنـان         
تحميل كند و جنبش كارگري كشـور را    
در شرايط كنوني در مـوضـعِ ضـعـف           
قراردهد. برنامه وسياست هاي مختـلـف    
جمهوري اسالمي در خصـوص حـقـوق      

بنيادين كار با اين هدف صورت گرفته و مي 
هاي كارگري  گيرد. رويدادها در زمينه مسئله 

كشور، در ماه ها و هفته هاي اخير، گـويـاي   
ژرفش بحران در اين عرصه و وخيم تر شدن 
وضعيت گذرانِ زندگي و امنـيـت شـغـلـي        

 كشان در سراسر كشور است.  زحمت
كـه از    “  اصالحيه قانون كار” پيش نويس 

سوي دولت ضد ملي احمدي نژاد و در بطن 
تدوين و تهيـه  “  آزاد سازي اقتصادي” برنامه 

شده است، بررغم مخالفت گسترده و جـدي  
كشان، براي تصويب به مجلس ارسال  زحمت

دي ماه، گزارش داده بود:  21مي شود. ايلنا،  
اليحه پيش نويس اصالح قانون كار بـدون  ”

ارايه نظرات كارگران و كارفرمايان تا پـايـان   
سال جاري در مجلس مورد بررسي قرار مـي  
گيرد ... نمايندگان كارگري و كارفرمايي در      
رابطه با پيش نويس فعلي اصالح قانون كـار  
تا پايان سال جاري به اجماع نخواهند رسيد. 
با توجه به اين كه طبق سياست هاي برنامه 
پنجم توسعه، قانون كار بايد در سـال اول      
برنامه مورد بازنگري قرار گيرد، از ايـن رو      

 3و  2ادامه  در صفحات 

شكل، “: بي.بي.سي”
 محتوا و رسالت تاريخي

دورِ تازه پيگرد، سركوب، و 
 گرفتنِ فضاي امنيتي شدت

آماده شده ارتجاع براي 
 فرمايشي  “ انتخابات”برگزاري

  7ادامه در صفحه  

مبارزه حزب توده ايران و ترقي خواهان جهان براي صلح و بر 
 9و  8ضد ماجراجويي نظامي در خليج فارس   در صفحات 

سفيد، يا خاكسـتـري؟    سفيد  سياه سياه،” نويسنده مقاله:  
خدمت يا خيانت؟ نگاهي به تاريخچه و عملكرد حزب توده 

، در مقدمه مقاله “ گوياخبرنامه ” ، در پايگاه اينترنتي “ ايران
اين روزها بازار انتقاد و حمله بـه حـزب       ” نويسد:   خود مي

توده ايران در نشريات اپوزيسيون و از جمله در وب سايـت  
سئوالي كه نويسنده ايـن  ...“  بي بي سي فارسي داغ است.  

كرد اين بود كه چرا  مقاله قاعدتاً بايد از خوانندگان خود مي
ي آغاز »حزب«چنين كارزار گسترده اي به ناگهان درباره 

شده است كه به ادعاي بسياري از نويسندگان اين مطالب 
دارد و “  نه تأثيري” و سازمان دهندگانِ اين كارزار تبليغاتي 

هـاسـت كـه         بيروني، و مـدت   “  نمادي” نه 
سياسـي   -و تأثير گذاريِ معنوي“  موضوعيت” 

 خود را از دست داده است. 
ها مقاله و مطلب، و بـرنـامـه       انتشار ده آيا

تلويزيوني درباره حزب توده ايران از سوي اين 
ها از سرِ دلسوزي و به قصد روشن كردن  گروه
تـريـن    روشنِ تاريخ راستينِ كهن هاي نا گوشه

دهيِ اين  حزب سياسي ايران است؟ آيا سازمان

بـه  “  واليت فقيه” بحران سياسي رژيم ورشكسته 
رغم همه تالش ها و كارزار تبليغاتي سران ارتجـاع  

نشان دادن اوضاع كشور هر روز ابعاد “  عادي” براي 
تازه اي به خود مي گـيـرد. رسـوايـي سـيـاسـت             
ماجراجويانه و تحريك آميز رژيم در عرصـه بـيـن      

، “ تنگه هرمز” المللي، از جمله تهديد در زمينه بستن 
و عدم استقبال گسترده و بي سابقه نيروهاي سياسي 

“ انـتـخـابـات    ” و اجتماعي كشور از برگزاري نمايش 
فرمايشي چالش هاي جديدي را براي سران ارتجاع 

 پديد آورده است. 
باالخره پس از هفته ها كارزار تبليغاتي براي ايجاد 

اصـالح  ” تفرقه و اين توهم كه شمـار زيـادي از         
در انتخابات شركت خواهند كرد. الريجانـي،   “  طلبان

نمي ” رئيس مجلس فرمايشي شوراي اسالمي گفت:  
دانم چرا اصالح طلبان در انتخابات نـام نـويسـي        

به نظر مي رسد كه با گسترش بحران و   “  نكردند...   
اصـول  ” تشديد اختالف ها حتي در درون گروه هاي 

رژِيم و سيـاسـت   “  رهبري” و نگراني ها درباره “  گرا
اجتماعـي، از    -هاي نابخردانه اعمال شده اقتصادي

“ هدفمند كردن يـارانـه هـا     ” جمله عواقب سياست 
براي اكثريت مردم و سقوط بي سابقه ارزش پـولـي   
كشور در مقابل دالر، سران ارتجاع هراسناك از اوج 
گيري مجدد اعتراض هاي گستـرده تـوده اي در         

فرمايشي تدابير امنيتـي  “  انتخابات” جريان برگزاري 
گسترده يي را آغاز كرده اند و ما دور جـديـد بـه          



1390بهمن ماه  10شنبه  دو   2   887شمارة  

 شكل ...“: بي بي سي”ادامه 

 3ادامه در صفحه 

كارزار با همكاري و به دست شماري از وازدگان از صـفـوف حـزب،      
يي كه كـارنـامـه بـدون         “ خبرپراكني” اي، و نهادهاي  مخالفانِ حرفه

ابهامي در ضديت با منافع ملي ميهن مان و رسالتي تاريخي  و معيـن  
 تواند اتفاقي باشد؟   در همكاري با ارتجاع  داشته و دارند مي

ما به اين سئوال ها روشن است. حمله به حزب تـوده ايـران       پاسخ
پديده تازه و تعجب برانگيزي براي ما نيست. در طول هفـتـاد سـال       

هاي سهمناك دسـتـگـاه هـاي          گذشته حزب ما در خط اول يورش
      تبليغاتي ارتجاع و امپرياليسم بوده است و اين روند تا ادامـه حـيـات
حزب توده ايران و تأثير گذاريِ آن بر روند رويدادهاي ميهن ما ادامـه  

تبليغاتيِ دستگاه هاي امـنـيـتـي رژيـم        گسترده خواهد يافت. يورش  
جمهوري اسالمي، پس از حمله به حزب توده ايران در بهـمـن مـاه      

هاي مشمئز كننده تلويزيونيِ  ، از نمايش1362ماه  و ارديبهشت   1361
ها كتاب، نشريه، خاطرات، و مصـاحـبـه،     قربانيان شكنجه تا انتشار ده

تنها و تنها هدفش نابوديِ اعتبار معنوي و سياسي حزبي بود كه ريشه 
اش،  اش، و نظرات و برنامه هاي پيشرو و مردمي هاي عميق اجتماعي

ترين چالش ها را بر سر راه منافع ارتجـاع   در درازاي هفتاد سال بزرگ
و امپرياليسم در ميهن ما پديد آورد. با وجود دستگيري هزاران تـوده     
اي و كشتار صدها تن از اعضاء و هواداران حزب ما در زندان، از جمله 

تن از اعضاي كميته مركزي، هيئت سياسي، و دبيران حـزب مـا،      39
ارتجاع و امپرياليسم خيلي زود دريافتند كه دستگاه هاي سركوب رژيم 

اش،    سلف شـاهـنـشـاهـي       “  ساواك”جمهوري اسالمي نيز همچون 
اش    نتوانسته است رسالت نابوديِ حزب توده را به سرانجام مـنـاسـب   

برسانند، و از اين روي بايد كارزارِ قطع ناشدنيِ دروغ پراكني به منظور 
بي اعتباركردنِ حزب، تالش براي انفجارِ آن از درون، و مـحـاصـره      

 تبليغاتي آن همچنان ادامه يابد!
هاي بريتانيا، آمريكا، و سازمـان دهـنـدگـانِ        به اسناد دولت نگاهي

مان، نـيـز گـواه         ها مداخله مستقيم و غير مستقيم در امور كشور دهه
  بي بـي    ”  -بريتانيا“  خبر پراكنيِ” روشني ست بر اين ادعا. نقشِ بنگاه

جويانه آن  در كارزارِ توده اي ستيزي، و نقشِ تاريخي و مداخله  -“ سي
مان،  نه اتفاقي است و نـه از سـرِ دل          در رويدادهاي تاريخيِ ميهن

 اش.  هاي مردمي سوزي براي تاريخِ ايران و حزب
مرداد،  28سالگرد كودتاي  ها پيش، به مناسبت پنجاه و دومين مدت
)،  2005( 1384مـرداد       31راديو بي بي سي، دوشنبه شب    4شبكه 

گزارش مستندي در باره عملكرد سرويس جهاني راديو بي بي سي و   
در ايران پخش كرد، كه بسيار گويا و جالـب   1332مرداد  28كودتاي 

برنامه، با استناد به سندهايِ تازه منتشر شـده سـازمـان        در اين  بود. 
، گفته شد كه مديران بخشِ جهـانـي   “ سيا” اطالعات مركزي آمريكا، 

بي بي سي از سياست خصمانه دولت وقت بريتانيا نسبت به بـرنـامـه    
ملي كردن صنعت نفت ايران از سوي دكتر محمد مصدق حـمـايـت      

كردند. بر اساس همين گزارش، در يكي از بـرنـامـه هـاي ايـن            مي
سرويس به زبان انگليسي، پيام رمزي براي شاه ايران ارسال شد كـه    
 حاكي از حمايت بريتانيا از كودتايي برضد دولت دكتر مصـدق بـود.      

هـا     و يا انتشارِ سندهاي محرمانه آن سـال دولت بريتانيا از اظهارِ نظر 
كند. ولي رئيس كنونيِ   خودداري ميهمچنان مرداد  28درباره كودتاي 

سرويس جهاني بي بي سي، در جريان پخشِ اين برنامه، گفـت كـه،     
شد اكنون چنـيـن    هايي دنبال مي سال پيش چنين سياست 60اگر در 

اعمالي غير قابل تصور است. تذكر اين نكته نيز ضروري است كه بـر   
بود كـه بـا       “  بي بي سي” اساس سندهاي تاريخيِ موجود، اين راديو 

، فرمان آغازِ كـودتـاي   “ اكنون دقيقاً نيمه شب است” پخش پيامِ رمز:  
 مرداد را صادر كرد. 28

سال دفاعِ پيگير از رژيم استبـدادي   25در “  بي بي سي” نقشِ  البته
خواهانه مـردم     هاي آزادي و وابسته شاه، و تبليغِ مداوم بر ضد حركت

ميهن مان، و همچنين نقشِ برجسته آن در كارزارِ ضد كمونـيـسـتـيِ     
، حمايت آن    “ جنگ سرد” هاي  كشورهاي امپرياليستي در تمامي سال

(طالبان) در افغانستان بر ضد نيـروهـاي     “  مجاهدين افغاني” از كارزارِ  

هـاي     مترقي، دروغ پراكني و نقشِ مخربِ آن به منظور پرده پوشي درباره جنايت
ميالدي،   70و  1960هاي  امپرياليسم در جنگ آمريكا بر ضد مردم ويتنام در دهه

هـاي     كارزارِ تبليغاتي بر ضد رهبران جنبش كارگري بريتانيا در دوران اعتـصـاب  
حكومت مارگـارت تـاچـر،      ن گسترده كارگران معدن زغال سنگ بريتانيا، در دورا

حمايت اين موسسه از يورش امپرياليستي و تجاوزگرانه دولت تاچر بـه جـزايـر        
بر ضد انـقـالب     “  بي بي سي” مالويناس آرژانتين در دهه هشتاد ميالدي، كارزارِ 

خـطـر   ” هاي نخست پس از پيروزيِ انقالب در عمده كـردنِ       در سال 57بهمن 
و تبليغات گسترده بر ضد حزب توده ايران، و باالخره، نقـش آن، در      “  كمونيسم

هاي اخير، در دروغ پراكني و تبليغ در جهت بسيجِ افكار عموميِ بريتانـيـا و      سال
جهان به حمايت از تجاوزِ وحشيانه نظامي امپرياليسم بر ضد عراق، نادرست بودنِ 

 كند.  را آشكار مي“ بي بي سي”مدعيات رئيس كنوني سرويس جهاني 
، مصاحبه گر مشهور انگليسي  و ارائه دهنده برنامه تلويزيوني “ پكسمن جرمي” 

و “  بـوش ” ها پس از يورشِ حكـومـت      ، سال“2اخبار شب در كانال بي بي سي ”
آيا ژورناليسـم در    ” با عنوان:  “  كاونتري” يي با دانشگاه  به عراق، در مصاحبه“  بلر” 

، ضمن اشاره به نقشِ دستگاه هاي خبري در همراهي بـا جـنـگ      “ بحران است؟
يي كه خود او مسئول ارائه آن بـود، از         امپرياليسم بر ضد عراق، در مورد برنامه

واقعيت اين است كه ما زير تأثير دستگاه تبليغاتي دولـت آمـريـكـا       ” جمله گفت:  
 جـرمـي  ” همچنين نگاه كنيد به: مقاله  “( بند به چشم به استقبالِ جنگ رفتيم چشم

 ). 2010نوامبر  13، در روزنامه گاردين، “پكسمن
هاي اخير چگونگيِ عملكرد بنگاه هاي خـبـري      همه كساني كه در سال براي

و بنگاه هاي مشابه آن در آمريكا هـمـچـون    “  بي بي سي” بزرگ جهان از جمله  
هاي نظامي گرايانه امپرياليـسـم    را در قبال سياست“   فاكس نيوز”و “ سي ان ان”

تبليغاتي و خـبـر         اند، روشن است كه بخش وسيعي از امكان جهاني دنبال كرده
، “ توني بلر” و “  جورج بوش” هاي دولت  رساني اين بنگاه ها در راستاي تأييد دروغ

حمله به مخالفانِ جنگ، و تالش براي همراه كردنِ افكار عمومي جهان با جنگي 
 گناه عراق تمام شد. نفرت انگيز بود كه به بهايِ خون صدها هزار تن از مردم بي

بايد دستگاه مستقلِ خبر  مي“  بي بي سي” هاي قانوني  بر اساس چارچوب اگرچه
كـنـد،      كار خود را اداره و تنظيم مي“  فرماني سلطنتي” يي باشد كه برپايه  پراكني

هاي اخير سندهاي بي شماري درباره نقش و تأثيرِ دسـتـگـاه هـاي        ولي در سال
هاي امنيتي بريتانيا، در اداره امورِ اين بنگاه وسيع خـبـر    دولتي، و خصوصاً سازمان

ميليارد پوند بودجه، منتشر شده است. در  4/5هزار كارمند و  23پراكني، با بيش از 
 The)“ ( تاريخ جاسوسي” يي كه كانال چهارم تلويزيوني بريتانيا با عنوان:   برنامه

History of Surveillance ،12  پخش كرد، بـه نـقـل از        2001اوت ،
روابطي ” ، كنترل كننده سابق بي بي سي، از  جمله مطرح شد كه:  “استوارت هود”

داشـت.     افراد وجـود   بين بي بي سي و دستگاه امنيتي بر سر انتخاب و استخدام 
هـا را     بايست آن فهرست كساني را داشت كه بي بي سي نمي“  5 آي.  ام. ” دستگاه 

 “استخدام كند.
ژوئـيـه      2،   “ ديلي تلگـراف ”   همچنين بر اساس گزارش روزنامه دست راستي

بريتانيا هزاران تن از متقاضيان كـار در    “  5 ام.آي.  ” ، دستگاه ضد جاسوسي 2006
كرده است. بر اساس همـيـن     امنيتي بررسي مي -را از نظر سياسي“  بي بي سي” 

متقاضيان كار در بـي   5728) بيش از  1362( 1983گزارش، به طور مثال در سال 
 امنيتي شدند.   -بي سي از سوي دستگاه امنيتي بريتانيا بررسي سياسي

هاي اخير، گسترش زيادي يافته اسـت و     سال در، “ بي بي سي” بخش فارسي 
كار آن از پخش برنامه هاي راديويي، به پخش برنامه هاي تلويزيوني و پـايـگـاه    

همـواره  “  بي بي سي” اينترنتي بسط يافته است. برنامه پردازان و تنظيم كنندگان  
و اجازه دادن بـه    “  مستقل” تالشش ارائه برنامه هاي “  بي بي سي” اند كه  مدعي

شان است. اخيراً نيز به مناسبت فرا رسيدن   براي پخش نظرات“  موافق و مخالف” 
يي از    فارسي مجموعه“  بي بي سي” هفتادمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران، 

ها و  برنامه تلويزيوني را تهيه و منتشر كرده است كه گواه روشني دال بـر       مقاله
 شكل، محتوا، و رسالت تاريخي اين بنگاه خبر پراكني است.

به هفتادمين سالگرد تأسيـس  “  بي بي سي” در بخشي كه در پايگاه اينترنتي  ما
 بينيم: حزب توده ايران اختصاص داده شده است اين مطالب را مي

 -، نوشته محمد رضـا نـيـكـفـر          “ سختي قضاوت درباره حزب توده ايران”  .1
 محتواي مطلب: ضد توده اي؛

محـتـواي    -، نوشته مهدي خلجي“ نبرد روحانيت و حزب بر سر توده مردم”  . 2
 مطلب: ضد توده اي؛
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محتواي  -، نوشته شيوا فرهمند راد “زندگي پشت ديوارهاي آهنين” .3
 مطلب: ضد توده اي؛

، نوشته مـحـمـد    “ اپريم اسحق، از حزب استعفا داد و از ايران رفت” .4
يي درباره يكي از انشعاب كنندگان از حـزب تـوده      علي كاتوزيان، نوشته

 ايران؛ 
، نوشته علي اميني نجفـي  “ سه جريان و دو سياست در يك حزب”  . 5

 محتواي مطلب: ضد توده اي؛ -
مـحـتـواي     -، نوشته حشمت حكمت “ حزب توده و مسئله خيانت”  . 6

 مطلب: ضد توده اي؛
، “ احسان طبري، متفكري خالق يا نظريه پرداز باورهاي جـزمـي    ”  . 7

 محتواي مطلب: ضد توده اي.   -نوشته فرج سركوهي
   

هـاي     اينجاست كه، با وجود اينكه هزاران سند رسمي و مقـالـه   جالب
بسيار به قلم رهبران و پژوهشگران حزب ما درباره تاريخ و پيكارِ توده اي 
ها در هفتاد سال گذشته ارائه شده و به نگارش درآمده است، بـه نـظـر      

ها حتي يك مطلب رسمي حزب توده  رسد تنظيم كنندگان اين صفحه مي
ايران را كه الاقل در مقابل هفت نظر مخالف برداشت ديگري را ارائـه      

هاي اين صفحـه ويـژه كـه بـه            اند بيابند و در بين مقاله دهد نتوانسته
مناسبت هفتادمين سالگرد تأسيس حزب توده ايران داير گرديـده اسـت     

“ عدالـت ” يي است  از  بگنجانند. اين هم بي شك نمونه جالب و تاريخي 
هاي  ، و برخورد به دور از غرض ورزي به واقعيت“ بي طرفي” مطبوعاتي، 

 تاريخي ميهن ما.
بهمن مـاه، نـيـز       3، دوشنبه “ پرگار” افزون بر اين، برنامه تلويزيوني  

بحثي را درباره حزب توده ايران سازمان دهي كرده بـود كـه شـركـت         
هاي اصلي) اخراج شده ها از حزب توده  كنندگان در آن (در مقام سخنران

يـي چـگـونـه          ايران بودند. بر اين اساس، روشن است كه چنين برنامه 
و بدون كينه ورزي و غرض ورزي درباره تاريخ “  مستقل” تواند نظري  مي

 حزب توده ايران ارائه دهد؟
هاي اخـيـر،    اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه، حزب ما، در سال

هايي كه بـه   براي شركت در برنامه“  بي بي سي” در پاسخ به چند دعوت 
و نه بر اساسِ عـمـلـكـرد     “  با شكل و محتوايِ جديد” گفته مجريانِ آن 

تنظيم شده بود، پاسخ مثبت داد، و تجربه كسـب    “  بي بي سي” تاريخيِ 
شده از اين برخوردها تأييد اين واقعيت بود كه در همچنان بـر هـمـان      

از تـنـظـيـم چـنـيـن            “  بي بي سـي ” اندركاران  گردد و دست پاشنه مي
هايي هيچ هدفي را به جز ضربه زدن به حزب توده ايران دنـبـال      برنامه

دربـاره  “  بي بي سـي   ” كنند (از جمله به برنامه تنظيم شده   نكرده و نمي
توان اشاره كرد، كه با وجود مصاحبه طوالني با نماينـده   انقالب ايران مي

حزب توده ايران درباره نقش حزب در انقالب، اكثريت قاطع وقت برنامه 
به اظهار نظر مخالفان حزب، از جمله بابك امير خسروي، اختصاص داده 
شده بود، و از مصاحبه طوالني نماينده حزب تنها ايـن مـوضـوع كـه:         

هايي بوده اسـت،     سياست حزب توده ايران پس از انقالب داراي كاستي
 پخش گرديد).

بي بي ” در ارزيابيِ شكل، محتوا، و رسالت تاريخيِ بنگاه سخن پراكني 
بي بي ” براي ما اين موضوع روشن شده است كه به لحاظ ديدگاه، “  سي
ها،  يك پايگاه خبري ضد كمونيستي است كه با وجود برخي نوسان“  سي

ها و عملكرد سرمايه داري جـهـانـي     در مجموع در راستاي تأييد سياست
كند، و بنابراين روشِ برخورد آن با مسايل مختلف جهـان در     حركت مي

گردد. اينكه حتي يك نوشته و يـا        مجموع در چنين راستايي تنظيم مي
ها محاصره انقالب مردم كوبا از سوي  برنامه مستند در بيان واقعيات دهه

هاي مخرب اين كشور در خاورميانه در ميان  امپرياليسم آمريكا، و سياست
 توان يافت، از سرِ اتفاق است؟  نمي“ بي بي سي”مطالب 

از ديد حزب توده ايران و بخش وسيعي از نيروهاي مترقي جهان، اين 
ها را ارتجاعي و    هايي كه ما مجموعاً آن با سياست  هاي نظري همسويي

كنيم، نه تنها اتفاقي نيست، بلكه بيانگر محتوا و    ضد مردمي ارزيابي مي
در طول بيش از هفتاد سال دنبال كـرده    “  بي بي سي” رسالتي است كه 

 شكل،  ...“: بي بي سي”ادامه  

يي (البته تا آنجايي كه مـنـافـع        است. اگرچه در كارنامه هر بنگاه خبر پراكني 
هايـي را يـافـت كـه            ديدگاه غالب را تهديد نكند) ممكن است بتوان برنامه 

ها بـه     محتواي عيني و جالبي داشته باشند، ولي آنچه تاريخِ عملكرد اين بنگاه
آموزد اين است كه خط سيرِ اساسي حركت اين ماشين عظيم تبليغاتـي،   ما مي

كه كشورهاي امپرياليستي براي حفظ و بسط آن ميلياردها پـونـد سـرمـايـه        
هـاي     ترين مقاطع جهتي جز راستايِ سياسـت  تواند در حساس اند، نمي گذاشته

 اين كشورها داشته باشد.
نكته ديگري كه در انتها اشاره به آن ضروري است، پاسخ به اين سـئـوال     
است كه: چرا ماشين تبليغاتي عظيم ارتجاع و امپرياليسم، در داخل و خارج از    

اند كـه هـم      اي را سازمان دهي كرده كشور، كارزارِ گسترده ضد توده ايِ تازه
ها و هم راه كارهاي پيشنهادي حزب توده ايران را هـدف   تاريخ و هم سياست

      گرفته است؟ پاسخِ اين سئوال در اين واقعيت نهفته است كه، ادامـه حـيـات
نظـريِ   -هاي سياسي مند حزب توده ايران، و نفوذ گسترش يابنده ارزيابي توان

آن در جنبش مردمي مردم ميهن ما، و اعتبار روز افزون جهاني آن در مـقـام     
هـاي     يك حزب داراي شناسنامه معتبر، ماندگار، تاريخي و تاثيرگذار، نگرانـي 

يي را براي ارتجاع و امپرياليسم بر انگيخته است. اعالميه كميته مركزي   جدي
نـويسـد:      حزب  به مناسبت هفتادمين سالگرد تأسيس حزب در اين زمينه مي

ها و ترفنـد   شكست ارتجاع در نابوديِ حزب توده ايران به مفهوم پايان توطئه” 
هايِ رژيم نيست. رژيم استبدادي حاكم همچنان حزب توده ايران را دشـمـن    

داند و هـمـچـنـان هـمـه          اصلي برنامه هاي ضد ملي و ضد مردمي خود مي
ها و امكانات خود را به منظور ضربه زدن به صفوف حزب ما بـه كـار        تالش

هاي اجتماعي،  برد. كشتار صدها تن از كادرهاي برجسته، رهبران، شخصيت مي
سياسي، و فرهنگي حزب ما در جريان فاجعه ملي، كه در جريان آن هـزاران      
زنداني سياسي جان باختند، در كنار توطئه حزب سازي و تـالش بـه قصـد          
پراكنده كردن اعضا و هواداران و شكافته شدن صفوف حزب، بخشي از تالش 

حزب از جامعه بوده است كه تـا بـه       “  كندن ريشه هاي”  حاكميت به منظور 
قربانيان شـكـنـجـه     “ شوهاي تلويزيوني”امروز نيز ادامه دارد. از سازمان دهيِ 

براي بي اعتبار كردن تاريخ و مبارزات حزب توده ايران، تا خاطره نويسي هاي 
با نظارت شكنجه گران، برپايي دستگاه هاي عريض و طويل تبليغاتـي بـراي     

سازي دسـتـگـاه هـاي       “  رهبر” مبارزاتي حزب ما، و  -حمله به برنامه سياسي
هايي كه بر سـر راه       ها، با وجود همه دشواري امنيتي، هيچ كدام از اين توطئه

اند پيكار حزب توده ايران در راه    فعاليت حزب ما پديد آورده است، اما نتوانسته
هاي واالي طبقه كارگر ايران را متوقف كند. انتشار منظم  دست يافتن به آرمان

، ارگان مركزي حزب توده ايران، برگزاري كـنـگـره    “ نامه مردم” و وقفه ناپذير 
هاي سوم، چهارم، و پنجم حزب، در دشوارترين شرايط، و نفـوذ گسـتـرده و        

ها و برنامه هاي مبارزاتي حزب ما در بين نيروهاي اجتماعي و    فزاينده انديشه
ها و شكست برنامه هاي  گرِ ادامه حيات پر ثمر حزب توده سياسي كشور، نشان

مهر مـاه   4، 878، شماره »نامه مردم«(به نقل از: “ ارتجاع و امپرياليسم است
1390.( 

زمينه هاي اصلي كارزارِ تبليغاتي گسترده  اخير بر ضد حزب توده ايـران را    
 نيز بايد در همين راستا ديد. 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

هاي  تحريم هايِ مداخله جويانه، سياست
اقتصاديِ رژيم واليت فقيه، و منافع توليـد  

 كنندگان و سازندگان
 

با گسترش تحريم ها برضد ايران، بخـش هـاي     
رو  يي روبه مختلف صنعت كشور با چالش هاي جدي

هـا و       شده اند. توليد كنندگان و سازندگان قطـعـه   
تجهيزات صنعتي، به ويژه در صنايع نفـت، خـودرو     
سازي، ماشين سازي، و لوازم خانگي، بيـشـتـريـن     
آسيب ها و خسارات را متحمل شده و مي شـونـد.     
چندي پيش سازندگان تجهيزات صنايع نفت، گاز، و 
پتروشيمي، دراعتراض به پيامدهاي حذف يارانه هـا  

حامل هاي انرژي و نيـز سـقـوط        و افزايش قيمت
ارزش پول ملي، ضمن مخالفت بـا ادامـه اجـراي        

اعالم داشتـنـد كـه،      “  آزادسازي اقتصادي“برنامه 
هاي صنعتي را    ديگر توان ساخت تجهيزات و قطعه

دي ماه، به نقل از  20ندارند! پايگاه اينترنتي امروز،  
عضو انجمن سازندگان تجهيزات ” ايلنا، گزارش داد:  

صنعت نفت گفت، با واردات گسترده تجهيزات نفت 
استفاده از توليدات داخلي كم رنگ تر شده است ...   
وابستگي ما به تجهيزات خارجي صنعت نفـت بـه     
قوت خود باقي مانده و كماكان  عدد بااليي را بـه    
خود اختصاص داده است، چـرا كـه در بـخـش             
اكتشاف، استخراج و پااليش بخش عـمـده اي از       
تجهيزات مورد استفاده از كشورهاي ديگر وارد مـي  

در ادامه گزارش خاطر نشـان مـي شـود:          “  شود. 
تجهيزات حفاري، ساخت توربين و كمپـرسـور از     ” 

مواردي است كه صنعت نفت وابسته به تـولـيـدات    
خارج كشور است ... كشورهايي كه تجهيزات نفـت     
ايران وابسته به توليدات آن هاست چين و ژاپـن،      
برخي كشورهاي اروپايي مثل آلمان، اسپانيا، ايتاليا و 
فرانسه هستند كه برخي به صورت مسـتـقـيـم در       
قراردادهايي كه با ايران دارند و برخـي ديـگـر از        
طريق امارات (دوبي) اين تجهيزات صنعت نفت را     
به كشور وارد مي كنند ... نكته مهم اين است كـه       
سازندگان (ايراني) توان مـالـي سـاخـت بـرخـي             
تجهيزات را ندارند ... سازندگان تجهيزات نـفـتـي         

 “ديگر توان ساخت تجهيزات را ندارند.
توليدكنندگان، از جمله سازندگان تجـهـيـزات و      

آزاد “هاي صنعتي، نخستين قربانيان برنامـه     قطعه
كارگيريِ تحـريـم هـاي       و نيز به“  سازي اقتصادي
در “  خصوصي سازي“اند. به عالوه،   ويرانگر خارجي

ها و انگيزه توليد  صنعت ملي نفت ايران توان، امكان
كنندگان داخلي را از ميان برده و نابود مـي سـازد.     
ماجراي افزايش سرسام آور قيمت ارز و سـكـه در     

يي داللِ وابسته به حكومت  بازار و رانت خواري عده
از اين آشفته بازار، در ماه هاي اخير، تـنـگـنـاهـاي      
جدي ديگري را براي توليد كنندگان و صنعت گران 
كشور پديد آورده است. بي جهت نبود كـه اغـلـب       
توليد كنندگان داخلي، سياست اخير بانك مـركـزي   

در خصوص بحران ارز و سكه را به نـفـع     
تجار عمده و به ضرر صنعت گران ارزيابـي  

دي مـاه،   19كردند. روزنامه دنياي اقتصاد،  
در اين باره به نقل از دبير انجمن قـطـعـه    

اعمال محدوديت هاي بين ” سازان، نوشت:  
المللي عليه كشور موجب شده تا نـقـل و     
انتقال پول به مشكل بخش صنعت تبديـل  
شود ... هم اكنون صنعتگران بـا مشـكـل         
كمبود نقدينگي ريالي مواجه هسـتـنـد ...        
براساس بخشنامه بـانـك مـركـزي ارز           
نامحدود با نرخ مرجع بانك مركزي ... در      
اختيار وارد كنندگان نيز قرار خواهد گرفـت  
كه با اين شرايط توليد كنندگان با اجـراي    
اين بخشنامه متضرر خـواهـنـد شـد، ارز         
نامحدود به نفع وارد كنندگان [بخون دالل  
ها و تاجرهاي عمده و شركت هاي وابسته 
به سپاه و بنيادهاي انگلـي] و بـه ضـرر           

 “صنعت است.
به اين ترتيب، تحريـم هـاي مـداخلـه         
جويانه از سويي، و سياست هاي ضد ملـي  
رژيم واليت فقيه در عرصه اقتـصـادي از     
ديگر سو، همچون دو لبه تـيـز قـيـچـي،        

اند و منافع آنان را تهديد مي كنند. ازاين وضعـيـت     صنعتگران و توليد كنندگان را  در ميان گرفته 
نابسامان و ناگوار فقط و فقط اليه هاي انگلي طبقه سرمايه دار ايران، كه تكيه گاه رژيم واليـت    

 اند، سود و منفعت مي برند! فقيه
 

 سيستم دور كاري، منافع كارمندان كشور، و اعمال تبعيض جنسيتي
 

، از “ بانك جهاني“و “ صندوق بين المللي پول“دولت احمدي نژاد در راستاي اجراي دستورهاي 
يي را زير نام دور كاري در ادارات، وزارتخانه ها و    ، برنامه“ كاهش هزينه ها” مدتي قبل، به منظور 

شركت هاي مختلف دولتي و خصوصي تدوين كرده و به مورد اجرا گذاشته است. مطابق اين طرح، 
يي از كارمندان، البته به طورعمده كارمندان زن، زير پوشش دور كاري، ديگر در محل كار خود  عده

شان وظيفه اداري و سازماني خود را انجام خواهند داد.  شوند و از خانه و يا محل زندگي حاضر نمي
اين طرح كه در مرحله اول آن تعداد زيادي كارمند از كار اخراج و تعدادي هم  با كاهش سـطـح     

هايي جدي در برخي وزارتخانه ها پديد آورد، و اكنون قرار است فـاز   دستمزد روبه رو شدند، مشكل
فاز جديد دور كـاري  ” دي ماه، در گزارشي با عنوان:   22دوم آن پياده شود. روزنامه دنياي اقتصاد،  
فاز جديد دور كاري كارمندان آغاز ”از جمله مي نويسد: “ كليد خورد. اصرار دولت، نگراني كارمندان

شد و اين بار اين زنان هستند كه قرار است براي سبك سازي دولت اداره ها و مراكز دولـتـي را       
ترك كنند. عبدالرضا شيخ االسالمي، وزير كار و رفاه اجتماعي درحالي از اجراي فاز جـديـد دور        
كاري خبر داد كه به نظر مي رسد تاكيد مسئوالن بيشتر براجراي اين طرح با اولويت زنان شاغـل  
است. آن طور كه متوليان اجراي طرح مي گويند دور كاري زنان باهدف استحكام بنيان خانواده و    
حضور بيشتر زنان در خانه انجام مي شود، اما اين درحالي است كه بسياري، از مداخله ديدگاه هاي 
جنسيتي دراين طرح انتقاد دارند و حتي نگران كاهش حضور زنان در جامعه اند ... كارمنداني كـه       
دور كار مي شوند اغلب حضور چندان موثري در محل كار ندارند و اين نگراني بجاست كـه دور      

 “ كاري مقدمه خروج كارمندان (زن و مرد) از چرخه كار است.
هزار كارمـنـد    3، تاكنون “ معاونت توسعه و مديريت منابع انساني استانداري تهران” مطابق آمار 

اند و بسياري از آنان با كاهش سطح دستمزد مواجه شده اند. همچنين هزار   وادار به دور كاري شده
اداره، نهاد، و دستگاه اجرايي استان تهـران   68كارمند ديگر در ليست دور كاري قرار دارند و حدود 

اداره تاكنون در خصوص اجراي اين طـرح و وادار       36اند كه از اين تعداد  مشمول طرح دوركاري
 ساختن كارمندان به اجبار، براي دور كاري اقدام كرده اند.

يي كه دولت ضد ملي احمدي نژاد با حرارات بسيار درصدد اجراي ضربتي آن    سيستم دور كاري
شود، يكي از جنبه هاي شناخته شده طرح  در كشور و در  مرحله نخست در استان تهران انجام مي

است. اين طرح از آن روي براي رژيم واليت فقـيـه از اهـمـيـت           “  بانك جهاني” هاي نوليبرالي 
برخوردار است كه نخست به كاهش سطح دستمزد كارمندان شاغل منجر مي شود، و دوم اينـكـه   

ها و نهادها دور مي سازد و به اين ترتيب ارتجاع، بـه   كارمندان و به طور كلي نيروي كار را از اداره
ها در محيط هاي كارمندي مي شود، و سوم اينكه فـرصـت      زعم خود، مانع شكل گيري اعتراض

 آيد.  كارگيريِ سياست تبعيض جنسيتي برضد زنان شاغل به دست مي مناسبي براي به
يعني پارسال با مصوبه  1389طرح دور كاري همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در 

 هيات وزيران اجرايي شد.
در خصوص مخالفت كارمندان به طور كلي، و زنان كارمند به طور خاص، با اين طرح، روزنامـه  

دولت در اجراي طرح دور كاري كارمندان نوعـي نـگـاه      ” دي ماه، گزارش داد:   22دنياي اقتصاد، 
جنسيتي را دنبال مي كند ... زنان نيز به عنوان سرمايه هاي اجتماعي بايد در جامعه حضور داشتـه     
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باشند و وظايف اجتماعي خود را نيز انجام دهند ... دوركـاري كـه          
تاكنون اجرا شده است، چندان موفق نبوده، نبود زير ساخـت هـاي     
الزم اين طرح از جمله اينترنت مهيا نيست و در اين شرايط امـكـان   
حضور موثر كارمندان چندان فراهم نيست ... مشكالت زير ساخـتـي    
كشور و مشكالت ارتباطات مجازي دور كاري كارمنـدان را غـيـر        

اجراي سيستم دوركاري به شكلي كه در جمهوري “  ممكن مي كند. 
اسالمي به اجرا گذاشته است تاكنون سبب اخراج و كاهش سـطـح     

هاي مختلف دولتي گرديده اسـت.   دستمزد بسياري از كارمندان اداره
 اند! كارمندان بحق خواستار توقف اين طرح و تامين منافع خود

 
مركزهاي نگهداري از معلـوالن،  “  خصوصي سازيِ” به 

 پايان دهيد!
 

لگام گسيختـه  “  خصوصي سازيِ“و “  آزاد سازي اقتصادي” برنامه 
همه عرصه هاي اجتماعي را به چالش طلبيده است و هيچ طـبـقـه،    
گروه، و قشري از جامعه نيست كه از آسيب هاي دهشتـنـاك ايـن      

مـركـزهـا و      “  خصوصي سازيِ“برنامه در امان مانده باشد. سياست  
هاي فاجعه باري بـه   كانون هاي نگهداري از معلوالن تاكنون نتيجه

همراه داشته و سبب افزايش مرگ معلوالن در ردهاي سني مختلف 
شده است. يكي از آخرين نمونه ها، آتش سوزي مركز نگهـداري از     

كودك معلول و بي پنـاه   5معلوالن درشهر بوشهر است كه به مرگ 
مدير انجمن حـمـايـت از        ” دي ماه، گزارش داد:   21انجاميد. ايلنا،  

حقوق معلوالن، از واگذاري مراكز نگهداري معلـوالن بـه بـخـش         
خصوصي انتقاد كرد. علي همت محمود نژاد در واكنش بـه آتـش        
سوزي مركز نگهداري معلوالن بوشهر و مرگ پنج كـودك گـفـت،      
كارفرمايان با گرفتن اين مراكز به دنبال كسب سود هستند ... نبايـد     
معلوالن محل سود آوري گروهي يا فردي بـاشـنـد ... سـازمـان               
“ بهزيستي بايد واگذاري اين مراكز [خصوصي سازي] را لغـو كـنـد.        

اجتماعي جمهوري اسـالمـي،    -اكنون در چارچوب راهبرد اقتصادي
بسياري از كانون ها ومركزهاي نگهداري از معلـوالن در سـراسـر        

اند و وضعيت زندگي ساكـنـان    كشور به بخش خصوصي واگذار شده
اين مركزها نسبت به قبل، بيش از پيش رو به وخامت گذاشته است. 
درعين حال، سازمان بهزيستي و ديگر نهـادهـا، بـر مـركـزهـاي           

گـونـه      خصوصي نگهداري از معلوالن به ويژه كودكان معلول هيـچ 
 نظارتي ندارند. 

گزارش ها نشان مي دهند كه، با خصوصي سازي اين مـركـزهـا،    
شان در تمامي زمينه ها از جمله رسيدگي پزشـكـي،    وضعيت ساكنان

دارو، بهداشت، تغذيه، امور مددياري، و بازآوري به شدت خراب شده 
است و آمار مرگ معلوالن افزايش يافته است. در همين زمينه بايـد   

هايي  متذكر شد كه، سازمان بهزيستي اعتراف مي كند كه آمار حادثه
نظير آتش سوزي، خفگي به داليل مختلف، برق گرفتگي، و از ايـن  
قبيل، در مركزهاي خصوصي نگهداري از معلوالن در مقايسه با سال 

 هاي گذشته به طورنگراني آوري افزايش يافته اند.
حادثه آتش سوزي مركز نگهداري از معلوالن دربندر بـوشـهـر و      

كودك فقط يكي از ده ها حادثه جانگذار طي ماه هاي اخير  5مرگ 
ها نشـان مـي      است. واكنش وزارت كار، رفاه اجتماعي به اين حادثه 

دهد كه به طور اصولي معلوالن، زندگي، و سرنوشـت آنـان بـراي        
رييس ” دي ماه، نوشت:   21مسئوالن حاكميت بي ارزش است. ايلنا،  

انجمن حمايت از معلوالن با تاكيد برپيگيري مقصران حادثه بـنـدر     
بوشهر گفت، ما خواهان واكنش وزير رفاه به اين اتفاق بوديم ولـي    

 “متاسفانه ايشان نسبت به اين موضوع واكنش نشان ندادند.
، “ بخش خصـوصـي  “واگذاري مركزهاي نگهداري از معلوالن به 

يي ضد انساني و در نقطه مقابل حقوق شناخته شده معلـوالن   برنامه
 كشور است. 

مركزهاي نـگـهـداري از        “  خصوصي سازيِ“خواست لغو برنامه 
معلوالن مورد پشتيباني همه نيروهاي ترقي خـواه كشـور بـوده و          

مركزهاي نگهداري از معلـوالن  “  خصوصي سازيِ“هست. به برنامه  
 پايان دهيد!

بهمن ماه سالگرد شهادت دكتر تقي اراني و  14 رويدادهاي ايران ... ادامه 
 روز شهداي حزب توده ايران

 1390بـهـمـن مـاه          14
مصادف است با هـفـتـاد و        
دومين سالگرد دكـتـر تـقـي       
اراني است. هفتاد و دو سـال     
پيش، گزمـگـان حـكـومـت        
ديــكــتــاتــوري رضــا شــاه،     
انديشمند فرزانه، كمونيـسـت   
مبارز و معلم انقالبي ميهن ما 
را در سياه چال هاي استبـداد  
به قتل رساندند تا صداي رسا 
و اوج گيرنده جنبش كارگري 
و كمونيستي ايران را خاموش 
سازند. ولي مبارزه ارانـي بـا        
قتل او خاتمه نيافت و انديشه 
هاي دوران ساز او براي بـنـا   
كردن ايراني آباد، آزاد و رها از 
بندهاي استعمار، استثـمـار و     

استبداد، آنچنان نيروي عظيمي را در جامعه ما بسيج كرد و به حركت درآورد كه 
تا به امروز همچنان به راه پر فراز و نشيب خود ادامه مي دهد.  پـرچـم رزم          
اراني، نو آوري هاي او در بردن آگاهي به درون جامعه عقب مانده ايـران آن      

آموزش دهـنـده     “  دنيا” دوران و انتشار آثار علمي،  از جمله بنياد گذاري مجله 
نسل هاي پي در پي اي از انقالبيون برجسته همچون روزبه ها، سيامـك هـا،     
مبشري ها، وارطان ها، كيوان ها، حكمت جوها، تيزابي ها، افضلي ها، هاتـفـي   
ها و كي منش ها بود كه تاريخ واقعي مبارزات مردم، كارگران و زحمتـكـشـان    

 ميهن ما را با فداكاري هاي خود نگاشتند. 
زنده ياد رفيق احسان طبري در ستايش دكتر اراني، خدمـات ارزنـده او و          

 پيكاري دوران سازي كه اراني نماينده آن بود از جمله مي نويسد: 
ساليان دراز از شهادت اراني مي گذرد ولي زمانه كمكاكان بر آن محور مي ”  

چرخد كه جان بي تاب و جوينده اش مي چرخيد... نبرد طبقاتي، رشد نيرومـنـد      
نيروهاي مولده، در اين عصر انقالب علمي و فني، و تحول شـگـرف فـكـري       
انسان بيش از پيش تحقق آرمان هاي اراني را به دستور روز بدل مي كند. اراني 
سوار بر سمند انديشه انقالبي و علمي كمكاكان به سوي پيروزي مي تـازد و      

 “پرچم سرخش در بادهاي توفنده عصر ما در اهتزاز است....
بهمن ماه همچنين روز شهداي حزب توده ايران و  روز تجديد عهـد بـا      14

آرمان هاي واالي جنبش كارگري و كمونيستي ميهن ما و تجديـد عـهـد بـا         
خاطره كاروان عظيم ده ها هزار شهيد توده اي است كه جان خـود را بـراي       

از تمـام  ” بهروزي توده هاي ستم ديده كار و زحمت فدا كردند. به قول بالزاك:   
بذرهايي كه بر زمين افشانده مي شود خون قربانيان ستم است كه غني تـريـن   

 “ محصول را به بار مي آورد.
نزديك به هفت دهه پس از “ با اراني بوده ايم، با اراني هستيم و خواهيم بود”

شهادت دكتر تقي اراني فرزاندن و ادامه دهندگان راه او، اعضـاء و هـواداران       
حزب توده ايران، به رغم همه پيگردها و سركوب هاي خونين و پـي در پـي       
رژيم هاي استبدادي حاكم بر ميهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه مي دهند و 
تا تحقق  آرمان ها واالي انساني كه اراني به خاطر پايبندي به آنها جان باخت،  

 از پاي نخواهند نشست.
 

درود آتشين به خاطره تابناك همه شهداي توده اي و همه رزمندگان راه   
 آزادي و عدالت اجتماعي!
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وزير پيش نويس تدويني وزارت كار را تا پايان اسفنـد مـاه     
 “سال جاري به مجلس ارايه مي دهد.

اين خبرها زماني انتشار مي يابد كه با نزديك شـدن بـه     
پايان سال جاري خورشيدي موضوعِ حساس و حياتي تعيين 

هايي چون عـيـدي و پـاداش           حداقل دستمزدها و مسئله
گردد و از اين جهت فضاي محيط هـاي   كارگران مطرح مي

آزاد سـازي    “كارگري ملتهب است. در چارچوب بـرنـامـه      
و “  صندوق بين المللي پول“مطابق دستورهاي   -“ اقتصادي

ها و تبصره هاي قانون هـدفـمـنـد      و ماده  -“ بانك جهاني“
سازي يارانه ها، دستمزدهاي ساليانه بر پايه نرخ واقعيِ تورم 
محاسبه و افزايش نخواهند يافت. از ايـن روي، ارتـجـاع         
حاكم، با كمك نهادها و تشكل هاي زرد و ارتجاعي وابسته 
به خود، از هم اكنون مي كوشد چنان فضايي را پديد آورد تا 

كشان را به پذيرش عدم افزايش دستمزدها و كاهش  زحمت
دي    19عيدي و پاداش ساليانه وادار كند. خبرگزاري ايرنا،    

سمينار قانون كار و قوانين جديد عيدي و ” ماه، گزارش داد:  
بهمن ماه در هتل صحراي تهران از  25پاداش كارگران روز 

سوي جمعي از كارشناسان حوزه كار، برگزار مي شود ... بـا    
توجه به اينكه قانون كار هم اكنون يكي از موضـوع هـاي     
مهم درحوزه كار است و همچنين نزديك شـدن بـه ايـام        
نوروز كه موضوع دستمزد و عيدي كارگران ... مورد بحث و    
بررسي است، سمينار ياد شده مي تواند مورد توجه فـعـاالن   

دي ماه، خـبـر از        25همچنين ايلنا، “  اين حوزه قرار گيرد. 
“ شوراهاي اسالمي كار استان تـهـران  ” تشكيل جلسه ويژه 

در ” داده است و از قول دبيركانون شوراي اسالمي، نوشت:    
اين همايش ... در مورد موضوعاتي از قبيل اصالح قـانـون      
كار، تعيين مصوبه مزدي كارگران و اصالح قانون تـامـيـن    

 “اجتماعي به بحث و تبادل نظر خواهيم پرداخت.
ريزي  قبلي و با محاسبه دقيق  همه اين اقدام ها با برنامه

و هدفمند صورت مي گيرد. امسال موضوع دستـمـزدهـا و       
چگونگيِ تعيين آن، با برگزاري انتخابات مجـلـس آيـنـده       
همزمان است. يعني همزمان با برگزاري نخستين انتخابـات   
در جمهوري اسالمي پس از خيزشِ مردمي در برابر كودتاي 

، و از اين روي، ارتجاع حاكـم تـمـام      1388انتخاباتي سال 
كاري و مهارِ جنبش اعـتـراضـي       تالش خود را براي فريب

كشان، در مقياسي بي سابقه، به كار گرفته  كارگران و زحمت
است. هدف واپس گرايان حاكم، جلوگيـري از گسـتـرش         

هاي كارگري و ارتقاء سطح آن، و نيز جلوگيري از    اعتراض
هاي سياسيِ پر اهميت هفتـه   ها با تحول پيوند اين اعتراض
 هاي آينده است. 

در اين خصوص رژيم واليت فقيه از يك سياست چـنـد     
وجهي به ضد جنبش كارگري استفاده مي كند: نـخـسـت       
شدت بخشيدن به جو ارعاب و سركوب و پيگرد، و بازداشت 

كارگيريِ فشار كنترل شده بر بخش  فعاالن سنديكايي، و به
هاي معين جنبش كارگري، به ويژه سنديكاهاي مسـتـقـل    
موجود. مزدورانِ تاريك انديشي تالش دارند تا بـا شـديـد       
كردنِ سركوب، از گستردگي و ژرفاي تاثير گذاري فـعـاالن   
سنديكايي و سنديكاهاي مستقل بر مجـمـوعـه جـنـبـش         
اعتراضي بكاهند و تا آنجا كه مي توانـنـد مـانـع از ايـن            
تاثيرگذاري شوند. دستگيري هاي اخير، و به بند كشـيـدنِ      
مبارزان جنبش سنديكايي، و افزودن بر فشارهاي روحـي و    
جسميِ كارگران گرفتار در بند، دراين راستـا صـورت مـي        
گيرد. دومين نكته عبارتست از: به انـحـراف كشـانـدن و           

كه در ماه هـاي     -عمل ساختنِ جنبش اعتراضي موجود بي

اخير دامنه وسيع تر از قبل يافته است، اما كماكان در موضع دفاعي قرار داشـتـه      ادامه  تأملي بر وظيفه پيگير ...
است و از سطح همبستگي و سازمان دهيِ مناسب برخوردار نبـوده اسـت. دادنِ        
وعده هاي پوچ، برانگيختنِ طمع در برخي از معترضان فعال و يا تهديـد بـرخـي      

هاي مختلف و با شدت در محيط هاي كارگري، كارخانـه هـا، و        ديگر، در شكل
خدماتي، طي چند هفته اخير، جريان داشته اسـت. جـنـبـش         -واحدهاي توليدي

اعتراضي موجود، با همه ضعف هاي خود، از اين توان و قابليت كه به جـنـبـشـي     
گر و رهبري  اعتراضيِ سراسري و تاثيرگذار بدل شود برخوردار است. نيرويِ هدايت

ها، چشم اسفنديار و نقطه ضعف اساسي آن محسوب مي شود.  كننده اين اعتراض
و سـيـاسـت      “  خانه كارگر“در اينجا نمي توان به نقشِ منفي تشكل هايي چون 

دنباله روي از جناح هاي حكومت و ويژگي سنديكا ستيزانه آن اشاره نكرد. مـهـارِ    
عملي كشاندنِ آن اكنون در كـانـون    كشان و به بي جنبش اعتراضي موجود زحمت

هـاي     اطالعاتي قرار دارد. به دليلِ تحـول   -برنامه هاي ارتجاع و نهادهاي امنيتي
صحنه سياسي و رويدادها و روندهاي فوق العاده پر اهميت داخلي و خـارجـي، از     
جمله تاثير ويرانگر تحريم ها بر زندگي توده هاي وسيع مردم به ويژه كارگران و   

كشان، سران و مسئوالن درجه اول رژيم خصوصاً ولي فقيه، فـرمـانـدهـان      زحمت
سپاه، و دولت احمدي نژاد از جنبش اعتراضي زحمتكشان به شدت هراس دارنـد.  
امسال همزمانيِ مطرح شدنِ موضوع تعيين حداقل دستمزدهـا و بـه تصـويـب           

همراه با زمينه سازي براي اجراي فـاز  “  اصالحيه قانون كار“رساندنِ پيش نويس 
 -دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها با روندهاي مربوط به انتخابات مجلس آينـده 

نگراني جدي سران رژيم را برانگيـخـتـه     -هاي صحنه سياسي داخلي يعني تحول
است. از اين روي، سومين نكته در سياست چند وجهي به ضد جنبش كـارگـري،    

هـاي      جلوگيري از هرگونه حركت، اقدام، و فعاليت براي پيوند مـيـان اعـتـراض      
كارگري موجود با نارضايتي عميق اجتماعي و جنبش مردمي است. به بيان دقيـق   
تر، ولي فقيه، دولت ضد ملي احمدي نژاد، سپاه پاسداران، و ديگر جناح هاي رژيم 
واليت فقيه، در راستاي برنامه حذف جنبش مردمي از صحنه سيـاسـي، امسـال      
تالش خود را به كار مي برند تا از پيوند، رابطه، و اتصال جنبش اعتراضي كارگري 

مـاه   بهمن 3با مبارزه سراسري ضد استبدادي مانع شوند. با تحريم نفت، در جلسه  
گفته در باال، بيش از پيش در كانون توجه  وزراي خارجه اتحاديه اروپا، برنامه پيش

 ارتجاع قرار گرفته است. 
كشان ايران و مبارزان صديق و آگاه كارگري و سنديكايي بـه   كارگران و زحمت

خوبي مي دانند كه با ادامه وضع موجود، زندگي آنان بيش از پيش به ورطه فقر و 
تباهي كشانده مي شود. براي مقابله با يورش هاي ارتجاع و تغيير در وضع زندگي  

جز مبارزه آگاهانه، با برنامه و سازمان يـافـتـه،       و معيشت و امنيت شغلي، راهي به
وجود ندارد! كوشش تشكل هاي وابسته به حكومت براي تبديل جنبش اعتراضـي  
كارگران به زائده درگيري هاي جناحي، بايد افشا و خنثي شود. ضمن استفـاده از     

ها، روزنه ها، و فرصت هاي موجود كنوني، بايد بيشترين سعي را در      همه امكان
ها به كار برد. جنبش كارگري   ها و ارتقاء سطح همبستگي آن دهيِ اعتراض سازمان

هاي پر افتخار و تجربه هاي ارزنده تاريخي خود، مي بـايـد    ايران، با تكيه بر سنت
رفاهي و احيا و ايجاد سنديكاهاي مستقل و رزمجو  -ضمن تاكيد بر حقوق صنفي

و به طور كلي احياي حقوق سنديكايي خود، توان تاريخي و طبقاتي خويش را در   
اش نيز به كار گيرد. اين امر بدون حضور فعال در صحنـه    راه تأمين منافع سياسي

سياسي و هماهنگي، انطباق، و پيوند با جنبش همگاني و سراسري ضد استبدادي 
شدني نخواهد بود. سرنوشت حال و آينده جنبش كارگري ميهن ما در گروِ تحكيم  

خواهانه كنوني مردم ايران با استبداد واليـي،   رابطه با مبارزات دمكراتيك و آزادي
 دولت احمدي نژاد، و رژيم واليت فقيه است. 

هـا و       تلفيق مبارزه صنفي با پيكارِ سياسي، استفاده هوشيارانه از همه امـكـان    
فرصت ها، و برقراري و تحكيم رابطه با پيكار سراسري برضد ديـكـتـاتـوري، و       
مخالفت قاطع با تهديد و تجاوزِ امپرياليستي و تحريم هاي مداخله جويانه، اولويت 

 هاي جنبش كارگري ايران در لحظه حساس و سرنوشت سازِ كنوني است. 
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كارگيري سركوب از سوي رژيم واليت فقيه را، طي هفته هاي اخير، شاهد 
هستيم. بازداشت و تهديد فعاالن سياسي، اجتماعي، و فرهنگي ابعاد نگران  

اند، و روزي نيست كه خبري در خصوص پيگرد و    كننده اي به خود گرفته 
دستگيري فعاالن كارگري، روزنامه نگاران، مبارزان جنبش دانشجويـي، و    

دي    19مذهبي،  -زنان انتشار پيدا نكند. پايگاه اطالع رساني نيروهاي ملي
در] دور تازه بازداشت فعاالن سياسي و روزنامه نگـاران،   ”[ ماه، گزارش داد:  

محمود دردكشان، احسان هوشمند و فاطمه خردمند ... درشهرهاي تهران و    
قم بازداشت شدند ... ماموران امنيتي با مراجعه به منزل محمود دردكشـان،     
پس از تفتيش منزل و توقيف رايانه شخصي، او را بازداشت كـردنـد. ايـن       
فعال سياسي نزديك به بيت آيت اهللا منتظري پيش از اين، پنج بازداشت و 

 5زنداني طوالني مدت را پشت سرگذاشته كه از جمله مي توان به تحمل   
-اشاره كرد ... همچنين احسان هوشمند فعال ملـي     70سال حبس در دهه 

مذهبي ... به دنبال مراجعه شش مامور به اسم مامور مبارزه با مواد مخدر به 
منزل شخصي وي در تهران دستگير شده است ... به گزارش خانه حـقـوق      
بشر ايران، ماموران امنيتي همچنين با مراجعه به منزل فاطمه خردمند پس 
از تفتيش و بازرسي، او را بازداشت كرده و به زندان اوين منتقل كردنـد ...      

در همين حال سعيد مدني، از اعضـاي    “  فاطمه خردمند روزنامه نگار است. 
مذهبي، نيز از سوي ماموران وزارت  -شوراي مركزي ائتالف نيروهاي ملي
 اطالعات دستگير و روانه زندان شد. 

فعاالن جنبش كارگري و مبارزان سنديكاليست نيز از جمله در مـعـرض     
اند. شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيـا،    تهديد، آزار، و دستگيري قرار داشته

از فعاالن كارگري، در اواخر دي ماه در شهر سنندج بازداشت شدند و پـس  
از مدتي با قيد وثيقه آزاد گرديدند. به عالوه، محمد حسينـي، از فـعـاالن         
شناخته شده جنبش كارگري در شهر فيروزكوه دستگير و به زندان انتـقـال   
داده شد. مطابق گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر، ماموران امنيتي ميثم  
نجاتي عارف، دانشجوي دانشگاه آزاد و فعال كارگري شركت سايپا، را در     

دي ماه دستگير كردند و به محل نامعلومي انتقال دادند. بـراسـاس     13روز 
گزارش هاي منتشر شده، ماموران وزارت اطالعات بعد از دستگيري، او را با 

اند، و با توهين و اذيت و آزار اعضـاي خـانـواده،           دستبند به منزلش برده
كامپيوتر و مقداري از وسايل شخصي وي را ضبط كرده و با خود مي برنـد.  
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه نيز اعالم كرد 
كه، دو تن از اعضاي اين سنديكا به نام هاي علي اكبر نظري و مـرتضـي     
كمساري از طرف شعبه دوم امنيت مستقر در اوين احضار شدند و پـس از    

 مدت كوتاهي بازداشت با قيد كفالت آزاد شدند. 
اين فعاالن كارگري عالوه بر اين، طبق حكم دادگاه ويژه كاركنان دولت، 

ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شدند. حكم جزاي نقدي در مـورد         3به 
كارگران، اقدامي هدفمند به منظور به تسليم واداشتن فعاالن سنديـكـايـي    
است، زيرا كارگران كه  توان مالي پرداخت اين جزاي نقدي را ندارند، بـار    

 سنگين مالي آن بردوش خانواده هاي آنان مي افتد. 
دي ماه، اعضاي دو تشكل صنفـي   20برپايه گزارش پايگاه خبري كلمه، 

معلمان كشور، يعني سازمان و كانون صنفي معلمان ايران، با موج جديـدي  
اطالعاتي مواجه شـده انـد.      -از تهديد و بازداشت از سوي نيروهاي امنيتي

تعدادي از معلمان و فعاالن آموزشي كشور طي چند ” مطابق گزارش كلمه:  
اطالعاتي احضار و مورد تهديد و بازحويي  -روز اخير توسط نهادهاي امنيتي

قرار گرفتند. اين معلمان كه بيشترشان از اعضاي دو تشكل مهم صـنـفـي     
معلمان ايران ... هستند به علت تشكيل جلسات صنفي و خبر گـرفـتـن از         
همكاران در بندشان توسط اين نهادها (وزارت اطالعات و شعبه اطالعـات   
سپاه پاسداران) بازجويي و تهديد شده اند، وزارت اطالعات در جـلـسـات         
بازجويي به اين معلمان فعال كشور گفتند كه حق برگزاري هيچ گونه جلسه 
يا گردهمايي را قبل از انتخابات مجلس كه در اسفند ماه سال جاري برگزار 
مي شود، ندارند ... همچنين به برخي از فعاالن و اعضاي سازمان معلـمـان      
ايران در جلسات بازجويي گفته شد كه در صورت بي تـوجـهـي بـه ايـن          
تهديدها، پرونده هاي مفتوح آنان به دادگاه انقالب (اسالمي) ارسال خواهد   

 “شد.
اعضـاي كـانـون      “دي ماه، درگزارشي نـوشـت:         22خبرگزاري هرانا، 

فرهنگيان يزد از سوي شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي يزد بـه حـبـس        
براساس حكم صادره حسن شـيـرازي،     ” هرانا مي نويسد:   ”محكوم شدند. 

منصور ميرزايي، محمد جواد حسامي، احمد چنگيزي، محمد علي شاهـدي،  
رمضان علي نجاتي، محمد مهدي صديقي، محمد حسين دهقان پور و علي 

قوچاني به اتهام تبليغ عليه نظام، فعاليت غير قانوني از طريق سخـنـرانـي و      
تشكيل جلسه، تجمع و صدور بيانيه و تحريك معلمان به اعتـصـاب غـذا و        

سـال   5تعطيلي كالس به زندان محكوم شدند. حكم زندان اين افراد به مدت  
بر پايه گزارش هايي كه در روزها و هفته گذشته منـتـشـر    “  تعليق شده است. 

اند، مرضيه رسولي روزنامه نگار، پرستو دوكوهكي فعال اجتماعي، سـهـام    شده
الدين بورقاني عكاس و خبرنگار، محمد سليماني نيا مترجم و روزنامه نـگـار،     
دستگير و روانه زندان شده اند. به عالوه، تعدادي از فعاالن و مبارزان جنبـش   
كارگري به نام هاي: ساسان واهبي وش، محمد جراحي، مهدي فرحي شانديز، 
نيما يعقوب پور، و شاهرخ زماني از سوي ماموران وزارت اطالعات بـازداشـت   

يي از فعاالن سياسي و روزنامه  گرديده اند. همچنين در دور تازه سركوب، عده 
نگاران در استان هاي: خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، مازندران، و فـارس   

ها، خبرهاي نگران كننـده   ها و سركوب اند. به همه اين بازداشت  بازداشت شده
 از درون زندان ها و شدت گرفتنِ فشار بر زندانيان سياسي را بايد افزود.

كارگيريِ فشار و سركوب در برابر فـعـاالن    شدت يافتن  فضاي امنيتي و به
سياسي، روزنامه نگاران، فعاالن اجتماعي، كارگري، زنان، و معلمان، بـرنـامـه    

يي است برضد جنبش مردمي، و به منظور حـذف و مـهـارِ آن           حساب شده
اند. رژيم واليت فقيه مي كوشد با دستاويز قرار دادن خطـر    درپيش گرفته شده

خارجي و تهديد و تحريم هاي خارجي جنبش مـردمـي را سـركـوب و از             
اي از سركوب را در  هاي سياسي كشور حذف كند. به اين جهت دورِ تازه معادله

جامعه شاهديم كه لبه تيز هجوم آن متوجه گردان هاي تاثير گذار اجتماعي به 
 ويژه جنبش كارگري است. 

دربرابر اين سياست مي بايد درصفي واحد و با اتحاد عملي گسترده به مقابله 
برخاست، و توطئه ارتجاع حاكم را خنثي ساخت. آينده ميهن ما در گروِ تقويت  

 نقشِ جنبش مردمي در صحنه سياسي كشور است!

 دور تازه پيگرد، سركوب و شدت گرفتن ... ادامه 

 ادامه  مبارزه حزب توده ايران و ترقي  ...

كنند چنين تـحـريـم     اخير ديگر نفت مورد نياز خود را از خاورميانه تأمين نمي
تواند بدون ايجاد محدوديتي براي آنها به اجرا درآيد. خريداران عمـده    نفتي مي

تـر دو     نفت ايران از كشورهاي اتحاديه اروپا، يونان و پس از آن به نسبت كم
كشور اسپانيا و ايتاليا هستند. بازار اصلي صادرات نفت ايران جنوب و شـرق       
اسيا است كه بطور عمده كشورهاي چين، هندوستان، كره جنوبي و ژاپن را در 

اي پيش از اين كه چنيـن   برمي گيرد. اما اين كشورها با دورانديشي محتاطانه 
كننده نفت را بقصد همسويي با طرح اتحاديه اروپا رها كنند عمل خواهند  تهيه
افزار اتمي خود، راي مردم دنيا  در مورد هندوستان كه براي توسعه جنگ كرد.  

تواند بر اساس  كند حتا از نظر وجداني هم نمي را نديده گرفت منطق حكم مي
افزار اتمي است به يك مـوضـع    پايه كه ايران درگير ساختن جنگ اتهامات بي

خصمانه عليه ايران كشيده شود... بايد با اين مسئله با هوشياري برخورد كـرد.     
افزارهاي اتمي نيست بلكه تغـيـيـر     هدف عمده آنها مخالفت با گسترش جنگ

پيمانش سوريه است. نشريه مورنينگ ستار هـيـچ       رژيم در ايران و كشور هم
توهمي در نبود آزادي ها و كمبودهاي حقوق دمكراتيك در ايـن دو كشـور       

پيمان غربي هيچگاه در مناسبات گرم و دوستـانـه بـا       ندارد اما كشورهاي هم
هاي ددمنش عربستان سعودي، يمن، مصر در زمان حسني مبارك  ديكتاتوري

اند.  نشينان در خليج فارس از خود شرمسار نبوده و حاكميت موروثي فاسد شيخ
دشمني غرب از خودداري تهران و دمشق در پذيرفتن تسلط اياالت متحده در 

اش  منطقه و پشتيباني از سياست كشتار قومي اسراييل و تازش استعمارگرايانه
گيرد. چوب الي چرخ گذاشتـن بـراي       در كرانه رود غربي اردن سرچشمه مي

افزايش تنش در منطقه خليج هيچ سودي براي نيروهاي سـركـوب شـده و        
تواند اسراييل را در    دمكراتيك ايران و مردم انگليس ندارد. چنين اقداماتي مي 

اي ايـران بـا      گيرانه به تسهيالت صنعت هسته دست زدن به يك حمله پيش
بار غيرقابل تصوري برانگيزد. نيروهاي دمكراتيك ايـران از        پيامدهاي فاجعه

ها مخالف هستنـد زيـرا ايـن         جمله حزب توده ايران با افزايش بيشتر تحريم
انجامد و دستـĤورد   ها به بدتر شدن بيشتر زندگي روزمره زحمتكشان مي تحريم

تبليغاتي ارزشمندي است براي ديكتاتوري مذهبي حاكم در وانمود كردن بـه    
افزايش ناگزير قيمت نفت خام به سبب آشفتگـي  “.  ضد امپرياليستي” مقاومت 

 موجود در منطقه مهار ركود اقتصاد جهاني را دشوارتر كرده است.
درگير كردن كشور ما (انگليس) به دست دولت ائتالفي كنـونـي در يـك          

تواند به بدتر  رويارويي نظامي به سركردگي اياالت متحده خطري است كه مي
 شدن شرايط موجود با بهاي گزاف منجر شود.

 2012ژانويه  25
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مبارزه حزب توده ايران و ترقي 
خواهان جهان بر ضد ماجراجويي 

 نظامي در خليج فارس

 9ادامه در صفحه 

همزمان با تشديد تنش ميان جمهوري اسالمي و اياالت متحده و 
متحدان آن، حزب توده ايران كارزار گسترده يي را در جهت هشدار 
باش بر ضد جنگ و بسيج افكار عمومي جهان در دستور كار خـود    
قرار داده است. انتشار ده ها مقاله، بيانيه و تحليل از سوي نيروهاي  
چپ، روزنامه هاي ترقي خواه و سازمان هاي همبستگي و نهاد هاي 

 مدافع صلح در جهان از جمله ثمرات اين فعاليت ها است.
 
(كودير) كه شعـبـات آن در كشـورهـاي             “  كميته دفاع از حقوق مردم ايران” 

انگليسي زبان فعاليت هاي متنوعي را در بسيج افكار عمومي اين كشورها داشتـه  

اند،  با فعاليت هاي تبليغاتي نظر نيروهاي مترقي، چپ و اتحاديه هاي كارگري را 
نسبت به افزايش بي سابقه تهديد جنگ جلب كرد. انتشار مقاالت، بيانـيـه هـاي       

چاپ لندن و “  مورنينگ استار” در روزنامه هاي “  كودير” مطبوعاتي و تحليل هاي 
در اياالت متحده و ايستگاه هاي راديويي و رسانه هاي عمومي در   “ جهان مردم”

پيوستن  كانادا از ثمرات اين فعاليت ها بوده است.  از ديگر نتايج مثبت اين كارزار 
اتحاديه هاي كارگري چپ به جنبش مخالفت با جنگ و دفاع از مـبـارزه مـردم      

 ايران براي صلح، دموكراسي و پيشرفت مي باشد.
در ماه هاي اخير بار ها مخالفت خود با جنگ و اقـدام   شوراي جهاني صلح

نظامي بر ضد ايران را مورد تاكيد قرار داده است.  نهاد همـاهـنـگـي مـبـارزان          
ترقيخواه صلح جهان در آذرماه جاري در مصوبه خود در رابطه با تحوالت منطقـه  

ما از مبارزه پيچيده مردم ايران براي صلح ، دموكراسي و عـدالـت   ” اعالم داشت:  
اجتماعي پشتيباني مي كنيم، و هر گونه دخالت خارجي در امور داخلي ايران به هر 
بهانه اي را مردود مي شماريم. شوراي جهاني صلح بر اين باور است كه اين حـق  
ايران مي باشد، كه مانند همه كشورهاي ديگر جهان، در زمينه استفاده و توسـعـه   
فن آوري هسته اي براي كاربردهاي صلح آميز اقدام نمايد. شوراي جهاني صلـح   
تهديد حمله نظامي بر ضد ايران و تحميل تحريم هاي تنبيهي اقتصادي عليه آن   
كشور را تقبيح مي كند. سرنوشت آينده تحوالت ايران، موضوعي است كه با اراده  
و خواست مردم ايران رقم زده خواهد شد و هيچ نيروي خارجي تحت هيچ بهـانـه   

 “اي حق مداخله در امور داخلي اين كشور را ندارد.
 

 فراخوان حزب كمونيست آمريكا براي 
 آميز توقف تحركات تحريك

حزب كـمـونـيـسـت      
آمريكا تأسف خود را از   

يابـنـده    هاي شتاب تنش
بين ايران از يك سو و   
اسراييل، اياالت متحـده  
و انگليس از سوي ديگر 

دارد. ايـن        اعالم مـي   
يافتگي تهـديـدي    شتاب

براي صلح جهانـي بـه     
رود. سـخـنـان      شمار مي

اي كـه از     غير مسئوالنه
ســوي نــمــايــنــدگــان   
گوناگون احـزاب چـون     
نيوت گينگريچ، نـامـزد     
رياست جمهوري آمريكا، 

خواه، و افراد گوناگوني در دولت اسراييل، كه آشكارا از  از حزب جمهوري
برند، بدون تـرديـد    اقدامات ضربتي بر ضد تسهيالت اتمي ايران نام مي

 ي اعالم جنگ تلقي شود. مي تواند به منزله
ايران چندي پيش رزمايش دريايي خود را كـه شـامـل آزمـايـش            

هاي دوربرد در خليج فارس بود،  به پايان رسانيد و تهديد كرده  موشك
ها بـه   است كه اگر مورد حمله نظامي قرار گيرد از ورود و خروج كشتي

ي هرمز جلوگيري خواهد كرد. واكنش آمريكا و اسراييل نيز اعالم   تنگه
برگزاري رزمايش مشترك دريايي بين اين دو كشور در همان منطـقـه   
بود (اكنون اين مانور به داليلي كه هنوز روشن نيست از سوي امريـكـا    

 به تعويق افتاده است).
دهـي     هاي اياالت متحده براي سازمان اين رويدادها همراه با تالش

خريد نفت از ايران و همچنين منع معامالت مالـي بـا بـانـك           تحريم
مركزي اين كشور، كه در ظاهر مقابله با اقدام ايران در زمينه گستـرش  

هاي عمـده در ايـن        گر تشديد تنش غني سازي اورانيوم است، نمايان
 منطقه است....  

رژيم كنوني ايران نيستم كه به سركوب طبقـه كـارگـر و          حاميما 
اي  پردازد و به شكل فزاينده نيروهاي چپ از جمله حزب توده ايران مي

هاي اقتصاد نوليبرالي، كه زنـدگـي مـردم دنـيـا را             از همان سياست
نمايد.  اما بر اين باوريم كه دخالت  دستخوش مصيبت ساخته پيروي مي

خارجي و تحريكاتي كه از سوي اسراييل، امريكا، انگليـس و ديـگـر        
هاي مـردم ايـران       رسان توده گيرند به هيچوجه ياري ها انجام مي دولت

نخواهد بود. نيروهاي مترقي ايران نيز به درستي، در عين انـتـقـاد بـه        
عملكرد دولت كشورشان با صراحت با مداخالت خـارجـي، از جـملـه         

هايي كه اكنون از سوي اياالت متحده و متحدينش بـه پـيـش       تحريم
شوند و پيĤمدهاي مخرب آن كه افزون بر افـزايـش دشـواري       برده مي

گيرد مـخـالـفـت        برداري رژيم نيز قرار مي براي مردم عادي مورد بهره
اي از سـوي   آمد يا حركت غير مسئوالنه اند. افزون بر آن، هر پيش  كرده

تواند به يك رويارويي نظامي  منجر شود كه اثـر     يكي از دو طرف مي
ويرانگري در اقتصاد جهاني بويژه كشورهاي فقيري كـه بـراي بـقـاء         

 خودشان به شدت به نفت ايران نيازمندند خواهد داشت. 
تر از افغانستان است و    يافته تر از عراق و توسعه ايران به مراتب بزرگ

بنابراين اگر اياالت متحده درگير جنگي با ايران شود براي همگي نتايج 
اسفناكي دربر خواهد داشت. تن دادن به اين درگيري جز فاجعه چـيـز      

 ديگري به همراه نخواهد داشت.
ها و ترفندهاي گوناگوني در كارند كه بحران كنـونـي را      امروز بازي

دهند. در روند انتخابات مجلس در ايران كه در پيش  تحت تأثير قرار مي
گرا تر در كشور، به رهبـري   نژاد با حمالت نيروهاي واپس است احمدي

اي روبرو است. دولت اسراييـل    بنيادگرايان شوراي نگهبان و علي خامنه
هاي اقتصـادي   از سوي بسياري از شهروندانش به سبب اجراي سياست

تر شدن شكاف بين دارندگان ثروت و فرودستـان   ورشكسته كه به ژرف
هاي تنـد و     انجاميده است در معرض انتقاد شديدي قرار دارد. خصومت 

اند. و البته بايد بـه انـتـخـابـات          ور شده تيز بين ايران و عربستان شعله
رياست جمهوري آتي ما كه در آستانه آن قرار داريم اشاره نيز اشاره كه 

خواه در كارزار فشار هميشگي خود تـالش   در اين راستا حزب جمهوري
در رويارويـي بـا     “  ماليم” ورزد كه دولت اوباما را به داشتن برخورد  مي
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 ادامه  مبارزه حزب توده ايران ...

ها گرايش به سمـت يـك      دشمنان كشور متهم كند. همگي اين پديده 
 دهند. درگيري نظامي پر خطري را افزايش مي

هـا و       حزب كمونيست آمريكا خواستار پايان دادن بـه دسـيـسـه        
تحريكاتي است كه از سوي اسراييل، انگليس و دولت امريكا و محافل 

گيرد. ما فشار براي حمله نظـامـي بـه        سياسي وابسته به آن انجام مي
كنيم. بايد بياد داشته باشيـم كـه      ايران از سوي اسراييل را محكوم مي

اي بـرخـوردار        اسراييل تنها دولتي در منطقه است كه از سالح هسته
و ديگـر  “  ستنيس” خواهيم كه ناو هواپيمابر  است. ما از دولت اوباما مي 

هاي جنگي را بجاي به  واحدهاي دريايي را از منطقه فراخواند و تمرين
تعويق انداختن متوقف سازد. ما كشتار دانشمندان ايراني را به مـثـابـه      

كنيم. ما دوبـاره تـأكـيـد           كارانه تروريستي محكوم مي فعاليت جنايت
گيري براي تـعـيـيـن نـوع           كنيم كه فقط مردم ايران حق تصميم مي

تغـيـيـر    ” حكومتشان را دارند. ما با هر گونه دخالت خارجي در راستاي  
در ايران مخالف هستيم. ما خواستار ادامه گفتگوها به مثابه تنها  “  رژيم

 20راه عملي براي كاهش تنش در منطقه خليج [فارس] هستيم.            
 2012ژانويه 

 
بيانيه مطبـوعـاتـي    
حزب كمـونـيـسـت     

 يونان
تصميم اتحاديـه اروپـا     
مبني بر تحميل تـحـريـم    

گر يـك   نفتي ايران، نشان
حركت بشدت تجاوزكارانه 
است. اين عـمـل بـراي       
اتحاديه اروپا، كه شمـاري  
از كشورهاي عضو آن از   

افـزارهـاي اتـمـي        جنگ
دولت   برخوردار هستند،  و

آمريكا، كـه  بـرنـامـه           
هـاي   تحقيقات اتمي ايران را دستاويزي براي تـحـمـيـل خـواسـت          

 نهايت گستاخانه است.  امپرياليستي قرار دهد بي
تواند جز حـمـايـت آشـكـار از           ها نمي توافق دولت يونان با تحريم

هاي تعرضانه اتحاديه اروپا عليه مردم ايران بـاشـد و بـازتـات            طرح
هاي امپرياليستي است.  ها و جنگ تر اين كشور در رقابت درگيري عميق

افزون بر آن همكاري نظامي يونان با دولت تجاوزگر اسـرايـيـل كـه       
باپشتيباني اياالت متحده و اعضـاي اتـحـاديـه اروپـا از داشـتـن                  

 گردد. مند است تقويت مي اي بهره افزارهاي هسته جنگ
آميز اتحاديه اروپا و موضع دولت يونان را    مردم بايد حركات تحريك

محكوم نمايند. بايد پيكار مردم بر ضد اقدامات ددمنشـانـه دولـت و         
(كميسيون اروپا كه با نقش مستقيم بانك مركـزي اروپـا و        “  ترويكا” 

المللي پول نجات مالي كشورهاي يونان، ايرلند و پرتغال را  صندوق بين
ترتيب دادند) با مبارزه در راستاي رهايـي كشـور از سـاخـتـارهـاي              

ها و مشاركت در ماجراجـويـي هـاي نـظـامـي            امپرياليستي و دخالت
وران،  امپرياليستي آميخته شود. حزب كمونيست يونان كارگران، پيـشـه   

اي بـا     هـاي تـوده     خواند كه در گردهـمـايـي    جوانان و زنان را فرا مي
 شعارهاي زير شركت كنند: 

 به قرباني كردن ها در راه تأمين منافع انحصار ها پايان دهيد!
مردم نبايد در جنگ هاي امپرياليستي قرباني كننده و يـا قـربـانـي       

 شوند!
 2012ژانويه  23آتن، 

 دفتر مطبوعاتي كميته مركزي حزب كمونيست يونان
 

كمونيست هاي بريتانيا گسترش و تشديد تمهيد هاي 
 نظامي دولت عليه ايران را محكوم مي كنند!

 بيانيه در محكوميت اقدامات دولت انگليس در مورد ايران
حزب كمونيست بريتانيا تصميم دولت اين كشور مبني بر اعزام كشتي 

، براي پيوستن به نيروهاي نظامي اياالت “اچ.ام.اس. آرگايل”جنگي 
 متحده و فرانسه در خليج فارس را محكوم كرد.

حزب كمونيست بريتانيا در بيانيه اي خواستار حمايت مـردم و شـركـت در           
بهمن ماه شـد،     8تظاهرات مخالفت با جنگ افروزي در لندن در تاريخ روز شنبه

سازمان دهي شده است. دولت بريتـانـيـا     “  ائتالف براي توقف جنگ” كه از سوي 
نقش به شدت غيرمسئوالنه و خطرناكي در به پيش راندن سياست جديد اتحاديه 
اروپا براي تحميل تحريم كامل صادرات نفت از ايران از تيرماه جاري ( ابـتـداي      

) ايفا كرده است،  اين امر از سوي ايران به مثابه حمله مستقيـم بـه      2012ژوئيه 
حق حاكميت اين كشور تلقي خواهد شد. اقدام اتحاديه اروپا مسيري را باز كـرده   
است كه مي تواند مستقيماٌ به ماجراجوئي عمده نظامي منجر شـود كـه هـيـچ         

 كشوري از صدمات آن مصون نخواهد ماند.
جنبه حماقت آميز اين سياست وقتي روشن مي گردد كه توجه كنيم كـه در       

گزارش اخيرموسسه علوم و امنيت بين المللي اياالت متحده اعالم شده است كـه  
ايران فاقد منابع براي ساخت يك بمب هسته اي است... در چنين شـرايـطـي ،         
تشديد دائمي تنش، همراه با چالش هاي نظامي مستقيم از سوي اياالت متحده ، 
انگليس ، اسرائيل و متحدان آنها ، تنها در خدمت بيشتر كشاندن خاورميانـه بـه     
آستانه جنگي با ابعاد ويرانگرانه مي باشد. مداخالت فعلي توسط اياالت متحده و    
بريتانيا به وضوح با انگيزه تسلط اقتصادي بر منطقه و جلب رضايت و دلجويي از   
متحدان كليدي منطقه اي خود، همچون عربستان سعودي و اسرائيل صورت مي 
گيرد.  عالوه بر اين ، تهديد به مداخله خارجي امپرياليستي ارتجاعي ترين بخـش   
رژيم ايران را تقويت كرده و  تحكيم كنترل سركوبگرانه ش بر كشور را ممـكـن   

 مي كند.
 حزب كمونيست بريتانيا:

تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران را به عنوان اقدامي تنبيهي براي كل مـردم   -
 ايــران و تــقــويــت دســت رژيــم ديــن ســاالر مــحــكــوم مــي كــنــد؛                   

 اقدامات نظامي را شديداٌ تحريك آميز و خطرناك دانسته و محكوم مي كند؛ -
خواستار از سر گرفته شدن مذاكرات بين المللي تحت حمايت سازمـان مـلـل       -

 متحد با دولت ايران است؛ 
همبستگي خود را با حزب توده ايران و همه آناني كه در ايـران بـراي اعـاده         -

دموكراسي و عليه سركوب اتحاديه هاي كارگري و حقوق مدني مبارزه مي كنند،  
 اعالم مي دارد.

 2012ژانويه  27
 

 سر مقاله روزنامه مورنينگ استار: جنون جنگ

در پي تالش اخير ويلـيـام   
هيگ براي بـرانـگـيـخـتـن       
احساسات ضد ايراني، وزيـر    
دفاع انگليس در سخناني كه 
قدرت نظامي اين كشور را به 

كشيد تهديد به ارسال  رخ مي
نيروي كمك نظامي به خليج 
فـارس كـرد. وزيـر دفــاع           
انگليس گفت تصميم دولـت  

اس  ام اچ” در گسيل نـاوچـه     
كه بخشي از گـروه    “  آرگايل

المللـي   شناورهاي جنگي بين
ي  فرستاده شده بـه تـنـگـه      

هرمز در روز يكشنبه گذشتـه  
 رود. به تهران به شمار مي“ هشدار صريحي”باشد  مي

اين سخنان جز بازگويي همان تهديدات امپرياليستي شناخته شده انگليـس در    
هايي از دورويي ليبرالي به  ثباتي كه با وصله راستاي جنگ رواني، ايجاد ترس و بي

اند نيست. وزير امور خارجه با اشاره پيوسته به راي همگاني مـردم      هم بافته شده
ايـش   و در مورد برنامه هسته“  به سر عقل بيايد” كند كه  دنيا به تهران توصيه مي

رسد روسيه و چين نيز با اين تصمـيـم اقـلـيـت         به گفتگو بنشيند...  به نظر نمي   
گر جهاني براي تحميل منع صادرات نفت ايران هـمـگـام شـونـد. بـراي             سلطه

هـاي   انگليس، فرانسه، هلند و آلمان كه در سـال   
 7ادامه در صفحه 
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   :“همايشِ نيروهاي چپ عرب”برگزاريِ سومين 
 مبارزه براي دگرگوني هاي دموكراتيك

به سوي يـك جـبـهـه       ”   : با عنـوان “  همايش نيروهاي چپ عرب” سومين 
هـاي   مقاومت ملي عرب براي مقابله با امپرياليسم و در راه دگرگوني

ژانـويـه      15تا  13( 1390دي ماه  25تا  23در روزهاي “ اي  دموكراتيك ريشه
 11حزب از      22) در بيروت، پايتخت لبنان، برگزار شد كه در آن نمايندگان  2012

گيري بسيـج جـهـانـي بـرضـد            كشور شركت داشتند. اين همايش در شرايط اوج 
هاي عرب در راه دستيابي به آزادي  داري، و در كنار آن، بيداري انقالبي ملت سرمايه

اقـتـصـادي       -در دو بخشِ سياسي و اجتماعي“  همايش”و دموكراسي، برگزار شد. 
 ريزي شده بود. برنامه

اي     هاي دموكراتيك ريشه ، به موضوع مبارزه در راه دگرگونيسياسيدر بخش 
در پيوند مبارزه با امپرياليسم، پرداخته شد. در اين بخش همچنين بر اهميت مقابلـه   

و اينكه هدف از آن تأمين و حفظ “  خاورميانه جديد” اصطالح  با طرح امپرياليستي به
هاي پيشين است، آن  ها بر منطقه از راه تجديد سازمان طرح سركردگيِ امپرياليست

در ارتباط بـا مسـئلـه       ،”همايش” هم با اتكا به نيروهاي اسالم سياسي، تأكيد شد.  
فلسطين،  بر اولويت آرمان فلسطين و برجستگي و اهميت پيكار اعراب و اسرائيل از 

هاي اين پيكار، حقِ  يك سو، و اعراب و امپرياليسم از سوي ديگر، تأكيد كرد. هدف 
تعيينِ سرنوشت، حق بازگشت پناهندگان، حق تشكيلِ دولتي كامـالً مسـتـقـل و         

گيرد  كه از راه ايجاد يك جنبش مقاومت  خودمختار به پايتختي اورشليم را دربرمي
هاي مقاومت به مـنـظـور آزادسـازي          عرب و فلسطيني و با استفاده از همه شكل

، اهميت هماهنگي و هـمـكـاري    “ همايش” شده، تأمين خواهد شد.   فلسطين اشغال
در هر يـك   جبهه دموكراتيك مليهاي آن  در راه ايجاد يك  ميان همه گردان

 از كشورهاي عرب و نيز در سطح كل منطقه عرب را حائز اهميت دانست.
هايي از قبيل:  وابستگي،  ، در موضوع“همايش” اقتصادي -اجتماعيدر بخشِ 

هاي ايجاد شده در ساختار اجـتـمـاعـي      نيروهاي اسالمِ سياسي و اقتصاد، دگرگوني
كشورهاي عرب، و اهميت مبارزه در راه يك انقالب دموكراتيك ملي، و پيكار براي 
تدوين يك برنامه  جامعِ توسعه ، در حكم تنها گزينه در برابر وابستگي، بـحـث و       

هاي اين بخش، پيرامون نقش نيروهاي چپ در شـكـل دادن و        گفتگو شد. بحث 
هاي عرب با توجه به ظهور نيروهاي اسالمِ سياسي و بـه قـدرت          تقويت انقالب

 زد. ها با پشتيباني امپرياليسم، دور مي رسيدنِ آن
 اعالم شد.“ الياسريه”ايِ چپ   ، آغاز به كار كانال ماهواره“همايش“در اين 

، بنـدهـاي زيـر بـه         “ همايش“كنندگان در اين  پس از بحث و گفتگوي شركت
 تصويب رسيدند:

هاي عرب، و به همه آناني كـه در       ها و انقالب به شهيدان خيزش“  همايش”    . 1
ويژه زندانيان فلـسـطـيـنـي و عـرب در              اند، به و عربي زنداني“ غرب”هاي  زندان
جبهـه  “ها، و در پيشاپيش همه، رفيق احمد سادات، دبيركل  هاي صهيونيست زندان

تصويب كرد كه، كـارزاري    “  همايش” فرستد.  ، درود مي“خلق براي آزادي فلسطين
 دهي شود؛ المللي به منظور آزادي زندانيان سياسي سازمان بين
كند كه، شعارهاي مـطـرح شـده از سـويِ              بر اين امر تأكيد مي“  همايش”    .2
هاي عرب، هميشه موضوع پيكار طوالني نيروهاي چپ بوده است، كه در صدر  توده
هاي  ها تقويت دموكراسي در تمام ابعاد آن قرار دارد، از جمله آزاديِ تشكيل حزب آن

هاي سياسي، آزاديِ تشكيل سنديكاها و فعاليت سنديكايي،  سياسي و آزاديِ فعاليت
و آزاديِ انديشه، عقيده، و بيان. اين بدان معناست كه رخدادهاي اخير و جـاري در     

مطلوبي است كه نيروهاي چپ، با تأكـيـد بـر        دنياي عرب، همسو با روند تاريخي
اي     هاي دموكراتيك ريشه پيوند ميانِ مبارزه با امپرياليسم و مبارزه در راه دگرگوني

اندازِ سوسياليستي، بايد از آن سـود   به منظور تحققِ انقالب دموكراتيك ملي با چشم
 ببرند؛
تـأكـيـد    “  خاورميانه جـديـد  ” بر اهميت مقابله با طرح امپرياليستي “  همايش”    . 3
ها بر منـطـقـه از راه         كند كه هدف از آن تأمين و حفظ سركردگيِ امپرياليست مي

هايِ پيشين است، آن هم با اتكا به نيروهاي اسالمِ سياسي (به   تجديد سازمان طرح
كنند)، تـا از        شكلي كه تركيه، عربستان سعودي، و قطر آن را ترويج و حمايت مي

تر و بر اساس معـيـارهـاي     اين طريق، جهان عرب را به كشورهايي باز هم كوچك
و قومي، تقسيم كنند. نابوديِ آرمان فلسطين و تشـكـيـل يـك           ،، مذهبياي  فرقه

بـرنـد.      حكومت يهودي خالص در سرزمين فلسطين را نيز از همين راه به پيش مي
قاطع خود را با ادامه و تشديد نظامي شدنِ كل منطقه عربي در  تمخالف“  همايش” 

هاي تسليحاتي و انبار كردن تسليحات در مـنـطـقـه، اعـالم         نتيجه افزايش معامله

هـاي     همگان را به مبارزه در راه برچيدنِ پايـگـاه  “  همايش” كند.   مي
 خواند؛ از سراسر منطقه عربي فرا مي“ ناتو”نظامي آمريكا و 

بر اولويت آرمان فلسطين و برجستگي و اهميت پيكار “ همايش”  .4
اعراب و اسرائيل از يك سو، و اعراب و امپرياليسم از سـوي ديـگـر      

هاي اين پيكار، حقِ تعييـنِ سـرنـوشـت، حـق           كند. هدف  تأكيد مي
بازگشت پناهندگان، حق تشكيلِ يك دولـت كـامـالً مسـتـقـل و             

گيرد كه از راه ايجاد يـك     خودمختار به پايتختي اورشليم را دربر مي
هـاي     جنبش مقاومت عرب و فلسطيني و با استفاده از همه شـكـل    

 شده، تأمين خواهد شد؛ مقاومت، به منظور آزادسازيِ فلسطين اشغال
بر اين نظر است كه، نقشِ نيروهاي چپ در مقابله با “  همايش”    . 5

گر ارتجاعـي، و در عـمـق           هاي سركوب امپرياليسم، مقابله با رژيم
هاي عرب، فقط از راه افـزايـش هـمـكـاري و           بخشيدن به انقالب

هماهنگي مؤثر ميان همه اعضا، به منظور ايـجـاد يـك جـبـهـه             
دموكراتيك ملي در سطح هر كشور عرب و در سطح كل مـنـطـقـه     

يي براي ايجاد تغييـر،   تواند واقعيت يابد. برنامه چنين جبهه  عربي، مي
بخـش   اي از براي تشكيل يك جنبش آزادي طوري بايد باشد كه پايه

 عرب نوين قرار گيرد؛
بر اهميت پيكارِ انديشگي (ايدئولوژيك) و اهـمـيـت        “  همايش”  .6

بـر  “  هـمـايـش   ” ،   اي اذعان دارد. در اين ارتباط   تبليغات و كار رسانه
اهميت تكميل و تقويت ابزارهاي موجودي كه در اختيار نـيـروهـاي      
چپ است و نيز ايجاد ابزارهاي جديد، تأكيد دارد. اين ابزارها به ترويج 

هـاي     پراكنـي  هاي عرب و افشايِ دروغ هاي چپ در ميان توده برنامه
 كند؛ هاي بورژوازي كمك مي رسانه
ايِ   اندازي كانال ماهواره هاي كميته مسئول راه تالش“  همايش”    . 7
ستايد، و به كار افتادن  اين كانال را دستاوردي  را مي“  الياسريه” چپ 

هـاي     ، اين كانال، در ميان رسانه“ همايش” داند. به نظر   پراهميت مي
هاي  عربي ابزاري اساسي خواهد بود كه هدف آن، پخش كردن برنامه

 است؛“ همايش نيروهاي چپ عرب”سياسي 
اقتصادي زيـر تـأكـيـد        -بر اهميت مسائل اجتماعي“  همايش”    . 8
 كند: مي

داري جهاني، و پذيرش اين  پايان دادن به وابستگي به نظامِ سرمايه
يـي اسـت كـه           هاي اقتصـادي  امر كه اين نظام علت بيشتر بحران

 رويند...؛  كشورهاي ما با آن روبه
مبارزه در راه انقالب دموكراتيك ملي و پيكار براي تـدويـن يـك      

توسعه در حكم تنها گزينه در برابر وابستگي، و همچـون    برنامه جامع
اقتصادي و بـازپـخـشِ    -يي براي دست يافتن به رشد اجتماعي وسيله

 درآمدها و ثروت؛
يـي كـه        آشكار كردن ماهيت طبقاتي مبارزه، با استفاده از برنامـه 

هاي زير گرد  بتواند كارگران، كارمندان، و دهقانان را پيرامون موضوع
 آورد و بسيج كند:

هـاي     رشد و توسعه و اصالحِ بخش دولتي، و طرد همـه شـكـل     
 سازي؛ خصوصي

هاي اشتـغـال و امـر تـوزيـعِ ثـروت در                  تنظيمِ مجدد سياست
هاي خدمات  هاي مالياتي و بودجه ويژه سياست هاي دولتي، به سياست

 اجتماعي همگاني؛
هاي توليدي، اصالحِ دستمزدها و تقويـت خـدمـات       تشويقِ بخش

 11ادامه در صفحه 
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پاكستان به يك مدعي بالفعل تبديل شده است كه در هـر      “  عالي ديوان” 
كوشد دولت غيرنظامي را مورد سـؤال   يي كه بتواند، مي وضعيتي و به هر بهانه

قرار دهد و به محاكمه بكشاند، تا به هر قيمتي شده اين نهاد غيرنظـامـي را     
كشور، در ارتباط با آنچه به “  عالي ديوان“تضعيف كند. جالب است كه همين  

كُشـي در       شود، يا در رابطه با عمليات نظامي و نسـل  منافع مردم مربوط مي
گيرد، و همچنين در مورد ناپديد شدن هـزاران تـن از        قرار مي“  بلوچستان“

سـازمـان   “آميز آنان، و دخالت بيجـاي     فعاالن سياسي و سپس كشتار فاجعه
كشور در امور سياسي دولت، كامالً كور و كر است. وضـع   “  امنيت و اطالعات

به قدري خراب است كه بسياري از آگاهان سياسي پاكستان، افتخار محـمـد   
“ نايب ژنرال افتخار محمد چـاودري ” كشور، را “  عالي ديوان“چاودري، رئيس 

 خوانند. مي
يي است از ناتـوانـي سـيـاسـي         كه ملقمه -شيوه كشورداري دولت كنوني

هـاي مـهـم         محض، فساد، پارتي بازي، و منصوب كردن نزديكان در شغل
هاي نهادهاي امپرياليستي و اقتصادي جـهـان      عالوه اجراي فرمان دولتي، به

آور تورم شده است، كه به نـوبـه خـود       موجب افزايش سرسام -داري سرمايه
هاي خدماتي و توليدي را به دنبـال داشـتـه       آميز در بخش هاي فاجعه بحران
 است.

خـواه     شود، نيروهاي كمونيست و ترقي هر بار و هر وقت دولتي انتخاب مي
كنند تا از آن راه دولت را بـه   چپ راهبردهاي مبارزاتي مشتركي را تدوين مي

هايي را نيز  مشاركت دموكراتيك قدرت ترغيب كنند و وادارند، ضمن اينكه راه
به منظور كاهش فشار نهادهاي اقتصادي امپرياليستي و نهادهاي نظامي بـر    

نشيند و براي توطئه برضد  زمان، دستگاه ارتش نيز بيكار نمي دولت بيابند. هم 
كـنـد. در چـنـيـن            چيني مي سازي و زمينه دولت و سرنگون كردن آن بهانه
بايست از فشار خود بر دولت بكاهند و هرچـه   موردهايي، نيروهاي مردمي مي

در توان دارند براي محافظت از دولت منتخب آراي مردم به كار گيرند. اگـر     
دولت پيش از پايان يافتن دوره حكومتش سرنگون شود، آنـگـاه وظـيـفـه          

خواه و چپ اين است كه دو گام از جبهه مبارزه طبقاتي به پس  نيروهاي ترقي
بنشينند و مبارزه با ديكتاتوري را در مركز توجه خود قرار دهند، حـتـي اگـر        

رغم تمايل خود با طبقه حاكم متحد شوند. عـلـت درپـيـش         مجبور باشند به
فـقـط حـقـوق          هاي ديكتاتوري نه گرفتن چنين تاكتيكي اين است كه رژيم

يابـيِ   كنند، بلكه با فراهم آوردن شرايط سازمان دموكراتيك مردم را ضايع مي
“ جـهـاد  ” هاي ويرانگـر     انديش، به فعاليت ي و تاريك“جهاد”مجدد نيروهاي 

شود. از ديد   گرايي مذهبي مي دهند چندان كه كلِ جامعه درگير فرقه رونق مي
ما، بايد اجازه داد كه حزب و نيروهاي حاكم، دوره حكومت خود را ادامه دهند 
و به پايان برسانند. بركنار كردن دولت از قدرت بايد در اختيار مردم باشد، چه  

ها. در   گيري و انتخابات، چه از راه اعتراض، تظاهرات، و جز اين از طريق رأي
كند،  فقط خطري اساسي دولت منتخب را تهديد مي وضعيت بحراني كنوني، نه
روي    اصطالح نيروهاي مـيـانـه    هم آوردن همه به بلكه ارتش نيز سرگرم گرد

، و در     “ خان عمران“انديشان افراطي)، به زيرِ رهبري   مذهبي (بخوان: تاريك  
زمان با اين رخدادها، فعـالـيـت     پوششِ ايجاد تغيير است. از سوي ديگر و هم 

گرا و منادي اصلـي   كه مركز نيروهاي راست -(لشكرالطيبه)  “  الدعوه جماعت“
 -است“  شوراي دفاع پاكستان” به نام “  جهاد” هاي سياسي  وحدت همه شاخه

يي نه چندان دور به تبديل پاكستان به كشوري با حكومت مذهـبـي    در آينده
قرون وسطايي منجرخواهد شد. نتيجه اينكه، در داخل كشور، زندگي و فعاليت 

خواه و دموكراتيك به شدت در خطر خواهد افتاد. عالوه بر آن،   نيروهاي ترقي
گرانه نيروهاي مذهبي در منطقه افزايش خواهد يافت كه نتيجه  فعاليت مداخله

هاي مذهبي ويرانگـر   آن چيزي نخواهد بود جز آنكه پاكستان به كانون جنگ
گـرا،     تبديل شود. در حال حاضر در پاكستان نيروهاي ناسيوناليست چپ، چپ 

هاي مذهبي، از دولت كنوني پشـتـيـبـانـي       چپ ميانه، شيعيان، و ديگر اقليت
تر بـه     هاي روشني است كه پيش كنند. اين پشتنيباني فقط به همان دليل  مي

ها خواست مشترك خود را نيز مبني بـر بـرگـزاري         آن اشاره شد، گرچه آن
كنند. در شرايط كنوني، ايـن      انتخابات در موعد مقرر با صداي رسا اعالم مي

آميز و سركوب از سـوي     نيروها زيرِ فشار، تهديد، ارعاب، اذيت و آزار خشونت
نيروهاي افراطي مذهبي قرار دارند. از طرفي يك نهاد نظامي مسلـح، و در       

ي را داريم، كه مورد حمايـت  “ جهاد” كنارِ آن، دار و دسته تا بنِ دندان مسلح 

اند، و از سوي ديگر نيروهاي دمـوكـراتـيـك      پاكستان“  عالي ديوان“كامل 
خواه را داريم كه به قدرت آرايِ مردم اعتـقـاد دارنـد. ايـن           سكوالرِ ترقي

هـاي     سرعت در حال تشديد است. به علت سـيـاسـت       برخورد و تقابل به
اقتصادي ورشكسته دولت انتخابي، نيروهاي حامي دموكراسي در موقعيـت  

 يي قرار دارند. نااستوار و لغزنده
هاي مردمي واقـعـي،      تري به گردان در چنين موقعيتي، ما به طور جدي

آوريم كـه   يعني به سنديكاها، جنبش دهقاني، زنان، و دانشجويان روي مي
ها، به منظور مقابله و مبارزه با آن نيروهاي فاشيسـتـي و      دهيِ آن سازمان
هاي  ها، با توجه به شرايط و امكان خو، ضرورتي مبرم دارد. كمونيست  درنده

دهي كنند و خـود را در         هاي گوناگون خود را سازمان موجود، بايد گردان
ها، بـر     حكم يك گزينه سياسيِ بديل در جامعه، آماده و معرفي كنند؛ چپ

هـاي كـارگـري و         پايه يك برنامه حداقل و به منظور برگزاري كنفرانس
هاي دانشجويان، جوانان و زنان، با هدف بـرجسـتـه       دهقاني و گردهمايي

كردن مبارزه براي حقوق آنان، بايد با يكديگر متحد شوند. اين امر بـايـد      
هدف عمده فرهنگ سياسي و در صدر برنامه كار نيروهاي مترقي سياسـي  

 پاكستان باشد.
نيروهاي چپ براي نشان دادن توان و قدرت خود بايد ميـان خـود، و       
همچنين با ديگر نيروهاي دموكراتيك سكوالر كشور، روابط كاري برقـرار  
كنند و نظام انتخاباتي را به سوي نظامي دموكراتيك و پايدارِ مشـاركـتـي    

 برانند تا بتوان از اين راه صلح را در منطقه و وراي آن تأمين و حفظ كرد.

 با رفيق امداد قاضي   ...“ نامه مردم”ادامه مصاحبه 

ويژه در زمينـه   هاي شغلي متناسب با نيروي كار، به اجتماعي؛ ايجاد فرصت
 شوند؛ تأمين كار براي جواناني كه تازه وارد بازار كار مي

 مبارزه براي آموزش همگاني رايگان براي همه در تمام سطوح؛
هاي تأمين اجتماعي، شامل صندوق بازنشستگـي، بـيـمـه        ايجاد شبكه

بيكاري، و خدمات بهداشتي و درماني، و منظور كردنِ مبارزه با فقر و فساد 
 هاي درازمدت (راهبرديِ) توسعه اجتماعي؛ در برنامه

هاي كشاورزي و تأكيد بر اهميت اين بخش در تـأمـيـن         تدوينِ برنامه
امنيت غذايي، و در توسعه نواحي روستايي، و در نتيجه، كاهش مهاجرت به 

زيست و پـايـان دادن بـه         هاي حفاظت از محيط شهرها. تدوينِ سياست 
حتي به بهاي  -يي كه فقط در پي كسبِ حداكثر سود هاي سوداگرانه پروژه

 هستند؛ -زيست ويراني محيط
هاي توليدي؛ بهبود پيوند ميـان اجـزاي ايـن         بهبود توان رقابت بخش
هـاي تـولـيـدي ديـگـر              پيوندي آن با بخش بخش، و همسازي و درهم

 كشورهاي عرب؛
پيوندي انقالب فناوري و ارتباطات در درون هر كشور عرب بـا   بهبود هم

 خدمات اجتماعي در آن كشور؛
هاي عرب قائل  ، ارزش زيادي براي مبارزه زنان در انقالب“ همايش”    . 9

ناپذيـري از     كند كه پيكار براي رهايي زنان بخش جدايي است و تأكيد مي
بر اهميت مـبـارزه     “  همايش” است.  “  همايش نيروهاي چپ عرب” برنامه 

هاي تبعيض برضـد زنـان تـأكـيـد دارد.             براي از ميان بردن همه شكل
هرگونه تالش براي بازپس گرفتن دستاوردهاي زنـان را كـه       “  همايش” 

 كند؛ ها پيكار براي رهايي و برابري است، محكوم مي نتيجه سال
هـاي عـرب درود          كننده در انقـالب  به جوانان شركت“  همايش”    . 10

هـمـايـش    ” يي كه در نخستيـن     هاي عمده فرستد و بر اهميت تصميم مي
 ) برگزار شد، تأكيد دارد؛2011(سپتامبر  89در شهريور“ جوانان چپ عرب

كنندگان در اين نشست تصميم گرفـتـنـد كـه در آيـنـده              شركت  .11
هاي منظمي برگزار كنند، و پذيراي هر نيروي چپ عربي باشند كه  نشست

است. ايـن مـوارد در         “ همايش نيروهاي چپ عرب”خواهان پيوستن به 
 هاي آتي مورد بحث قرار خواهد گرفت. همايش
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كـنـد    دنبال مي
كه همخوان و 
هماهنـگ بـا     
سياست آمريكا 
در اين زميـنـه   

 است؛
در عـيـن     . 4

حال، تقابـل و    
تضاد جدي و   
عميقـي نـيـز      
ميان نظاميـان  
ــت       و دولــ
غيرنظامي بـر    
سر رابطـه بـا     

سازي روابط با هندوستـان   هندوستان وجود دارد. دولت تمايل به عادي
هـا   ها قرار دارد. ژنرال  دارد كه در نقطه مقابل خط مشي اساسي ژنرال

در پي آنند كه مسئله كشمير و تهديد امنيـتـي دروغـيـن از سـوي            
هندوستان را به هر قيمتي شده زنده نگاه دارند تا از اين طريق نياز به 

رويه بودجه نظامي و تقويت پرسنـلـي ارتـش را         افزايش مداوم و بي
توجيه كنند. در نظر آنان، تنها از طريق تقويت نقش نهادهاي نظامـي   

 توان امنيت و موقعيت پاكستان را تأمين و تضمين كرد؛ است كه مي
اختالف اساسي ديگري كه ميان دولت غيرنظامـي و ارتـش         . 5    

هاي پنتاگون و جمهوري خواهان آمريكا در    وجود دارد، بر سر سياست
برابر ايران است. به نظر ما در آمريكا دو مركز قدرت وجود دارد: يكـي    
كاخ سفيد است و  ديگري پنتاگون. به همين ترتيب، در پاكستان نيـز   

دو مركز قدرت شكل گرفته است: يكي رياست جـمـهـوري اسـت،                
 -خـواه، و لـيـبـرال           كه  از سوي مجلس نمايندگان، نيروهاي ترقي

هاست، كه  شود؛ و ديگري ستاد ژنرال هاي جامعه حمايت مي دموكرات
هاي بـنـيـادگـراي        عالي پاكستان) و گروه  از سوي قوه قضاييه (ديوان 

شود، و مركز تجمـع نـيـروهـاي        مذهبي به طور گسترده حمايت  مي
 گراي كشور است.  راست

گفته در ميان اين مركزهاي قدرت، اكنون به اوج  هاي پيش اختالف
تر شـدنِ آن مـوجـب شـده اسـت كـه                  خود رسيده است و عميق

در شرايط معيني، در    -يكي از دو مركز قدرت در آمريكا -”پنتاگون“
صورت اقدام نظامي احتماليِ آمريكا بر ضد ايران، پشتيبانيِ تداركاتي و 
كمك ارتش پاكستان را خواستار باشد. اين در حالي است كـه دولـت      
غيرنظامي پاكستان تالش دارد با مانورهاي حساب شده و محتاطـانـه   

، از تجاوز نظامي احتماليِ آمريكا بـرضـد ايـران        “ كاخ سفيد“دربرابر 
هاي درازمدت پاكستان  پيشگيري كند. در همين حال، شكست سياست

تري كه هندوستان به عهده گرفته  در ارتباط با افغانستان و نقش بزرگ
شدت نسـبـت بـه       هاي پاكستاني به است، موجب شده است كه ژنرال

معترض شوند. در همين جا بايد گفت كه، از لحاظ دنبال  “  كاخ سفيد“
المللي  صندوق بين“هاي اقتصادي امپرياليستيِ  كردن و اجراي سياست

يي تفاوت ميان ارتش و دولت غيرنظامـي   ، ذره“ بانك جهاني“و “  پول
 پاكستان وجود ندارد.

1390بهمن ماه  10شنبه  دو   12  887شمارة   

 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           

 00 500 100كد بانك:                     

 790020580شماره حساب:              
IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80 
BIC: BELADEBEXXX  

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 

 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

Nameh Mardom  No. 887 
Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

باري  بحران سياسي كنوني پاكستان به مرحله خطرناك و فاجعه
كنـد،   تنها ثبات سياسي كشور را تهديد مي رسيده است، و اين نه

بلكه در رخدادهاي جنوب آسيا و كشورهاي همسايه، از جـملـه       
يـي خـواهـد         ايران، افغانستان، و چين پيامدهاي ناگوار گسترده

داشت. درچارچوب تبادل نظرهاي انجام شده بين حـزب تـوده        
ايران و حزب هاي كمونيست و ترقي خواه كشورهاي همـسـايـه،    
رفيق امداد قاضي، دبير كل حزب كمونيست پاكستان، در پاسخ به 

هايي كه از سوي نمايندگان حزب توده ايران در  ها و موضوع سؤال
رابطه با تحول هاي سياسي ماه هاي اخيـر در ايـن كشـور و            

يي از وضـعـيـت     ها مطرح شد، ارزيابي فشرده يابي هاي آن ريشه
نامه “بحراني كنوني پاكستان ارائه داد، كه براي اطالع خوانندگان 

 آيد:  ، در زير مي“مردم
ترين كشمكشي است كه تا كنون در  بحران سياسي كنوني پاكستان، سهمناك

هـايـي      بسـت    ميان نهادهاي حكومت وجود داشته، و به مرور زمان به ايجاد بن
هاي بنيادي اين  جدي در اداره امور كشور منجر شده است. براي فهمِ بهتر علت 

 دقت تحليل و ارزيابي كنيم. هاي آن را به بحران، الزم است كه شرايط و زمينه
ارتش پاكستان ديگر صرفاً يك نهاد انتظامي و امنيتي نيست، بلكه به يـك    . 1

شركت اقتصادي و صنعتي به معناي واقعي تبديل شده است. موقعيت اقتصـادي   
وكار آنان چندين بـرابـرِ      هاي ارتش طوري است كه ميزان كسب و كاري ژنرال
وكارهاي غيرنظاميان است. به دليل همين منافع اقتصادي است كه   ميزان كسب

هـاي قـدرت        حقوق و امتيازهاي ويژه سياسي، و حفظ قدرت و تسلط بر شاخه
دولتي اكنون براي آنان در حكم هوايي است كه براي زنده ماندن به آن نـيـاز       

توانند زير  وجه نمي دارند. بنابراين، ارتش، و نظاميان، به عنوان يك طبقه، به هيچ 
بار اين اين امر بروند كه دولتي غيرنظامي بخواهد مستقل از نظر موافق و مساعد 

 نيروهاي مسلح، امور كشور را در دست بگيرد؛
وكارهاي فراوان ارتش، غير از صادرات و واردات و صـنـايـع     در ميان كسب  .2

هاي سودآوري است كـه طـي      ترين عرصه هم يكي از اساسي“  جهاد”گوناگون، 
سال گذشته) زير چتر حمايتي امـپـريـالـيـسـم         40هاي دراز فعاليت (حدود   سال

آمريكا، حيطه كار خود را به ميزان زيادي گسترش داده و رشد يافته اسـت. در       
اند، و  ستاره در مدت زمان كوتاهي ميلياردر شده هاي پنج نتيجه، تقريباً همه ژنرال

 اند؛ تر افسري هم تقريباً همه در مدتي كوتاه ميليونر شده هاي پايين در رده
اوباما مايل است بـراي حـل و       “  حزب دموكرات”آيد كه دولت  به نظر مي  .3

آور خود را در  هاي سرسام فصل مسئله افغانستان راهي بيابد تا شايد بتواند هزينه
ها بسيار اميدوار بودند كه با نصب يك دولت دوسـت   آنجا كاهش دهد. آمريكايي 

گر در كابل بتوانند در اين كار موفق شوند. در اين صورت اين بـديـن     و مصالحه
“ جـهـاد  ” هاي پاكستاني سودهاي سرشاري را كه از جريـان     معنا بود كه ژنرال

يـي مـتـوسـل          ها به هر وسيله بردند، از دست بدهند. در نتيجه، اينك ژنرال  مي
شوند تا وضعيت سابق را در افغانستان حفظ كنند تا سوداگـري حـاصـل از         مي
را بتوانند ادامه دهند. دولت كنوني پاكستان، تا حد زيادي، سياسـتـي را      “  جهاد” 
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 رفيق امداد قاضي، دبير كل حزب با “ نامه مردم”مصاحبه 
 كمونيست پاكستان، 
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