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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

تالش  ها،و حزب“ تقويت”،“مطالبات”تنزل سطح 
 ها! براي كاناليزه كردن اختالف

 2ادامه  در صفحه  

نقش جنبش كارگري در 
مبارزه با استبداد، و 

 تضمين حق حاكميت ملي

 6ادامه  در صفحه 

با اينكه تا انتخابات رياست جمـهـوري سـال      
آينده هنوز نزديك به يك سال ديگر زمان باقي 

هاي انتخاباتي، بالفاصله  است، اما جنب و جوش
پس از انتخابات فرمايشي و مـهـنـدسـي شـده        

هـاي     مجلس شروع گرديده است كـه جـنـبـه      
گوناگوني دارد.  حدس و گمان در رابـطـه بـا           
انتخابات رياست جمهوري حتي تا آنجا پـيـش     
رفته است كه در باره احتمال رويكردهايـي كـه     
راه را براي حضور اصالح طلبان مهيا كند، گمانه 

هائي را موجب شده است. اينكه رژيم واليت   زني
 88و خـرداد       76فقيه بعد از تجربه دوم خرداد 

اجازه بدهد كه دوباره چنان شرايطي را شـاهـد     
هاي صادق زيبا كالم (كـه از        باشيم را از گفته

نيروهاي نزديك به هاشمي رفسنجاني اسـت و    
معموال سخنگوي غير رسمي اين جـريـان در       
حاكميت است) شايد بتوان ارزيابي كـرد. زيـبـا        

تيرماه، گفته  7كالم كه به نوشته روزنامه ابتكار، 
در شرايط كنوني محمد باقر قاليباف بهـتـر   ”بود: 

از يك رئيس جمهور اصالح طلب مي تواند بـه    
، “ هاي اصالح طلبان جامه عمل بپوشانـد  خواسته

تـيـرمـاه، در       13در مصاحبه با خبرگزاري آريا، 
سخناني متفاوت، از ناطق نوري حمايت كـرد و    

به نظر من اصالح طلبان نيـز بـايـد از        ” گفت:  
شخصي چون ناطق نوري حمايت كنـنـد زيـرا      
فردي مثل ايشان مي تواند وحدت را به جامـعـه   
بازگرداند. البته اگر ناطق نوري حتي نتـوانـد در      
ايجاد وحدت موفق شود حداقل خواهد توانسـت  

هاي موجود در جـامـعـه را       ها و كينه ابعاد بغض
كاهش دهد و به نوعي نقش پدرخـوانـدگـي را      

هاي سياسي مـا ايـفـاء         براي گروهها و جريان
 “ كند.

تأملي بر اين اظهار نظرها از يـك سـو         
نشانگر  آن است كه ميدان مانور بـرخـي از     
نيروهاي اصالح طلب كه انتظار شركـت در    
انتخابات آينده را داشتند بسيار محدود اسـت  
و از سوي ديگر نشانگر تالش آگاهـانـه اي     
است براي تنزل سطح مطالبات اين نيروها و 
تحميل اين نظرات به جامعه جان بـه لـب       
آمده از ظلم، استبداد و فشارهاي كمر شكـن  

 اقتصادي.  
مسئله قابل توجه ديگر آن است كه ادامـه  

و تشديد سياست هاي ضد ملي و مـخـرب      
دولت برگمارده دردوره دوم رياست جمهوري 
احمدي نژاد مجموعه رژيم واليت فقيه را بـا  
چالش هاي رو به رشدي رو بـه رو كـرده       

هاي پرقدرت رژيم را به  است و برخي محفل
اين باور رسانده است كه ادامه چنين رونـدي  

وجه  منافع آتـي سـركـوب       در آينده به هيچ
گران را تامين نـخـواهـد كـرد، و ادامـه              

هـاي     هاي موجود بـيـن جـنـاح         كشمكش
حكومتي تضعيف هر چه بيشتر كل رژيم را   
به همراه خواهد داشت. به همين دليـل بـه      
نظر مي رسد براي اجتناب از شرايطي نظيـر  

، راه كارهاي جديدي در 88و  76دوم خرداد 
زني شود،  هاي حكومتي مطالعه و راي محفل

بي شك با نزديك تر شدن به انـتـخـابـات       
رياست جهموري برنامه ها و راه كـارهـاي       
رژيم براي تدوام بقاي رژيم واليت فـقـيـه      
بيشتر روشن خواهد شـد.  بـرخـي از راه             
كارهايي كه در حال حاضر مـورد بـررسـي        

هزار نكته باريكتر از ”با 
يك گره كور “ مو

 نسازيم!

 گزنفون...“ بگذار تاريخ خود سخن بگويد ”
 ها تأملي بر تاريخ نويسي رژيم واليت فقيه و حكومت هاي سركوبگر: شيوه ها و هدف

 10، و 9، 8، 7محمد اميدوار                   در صفحات 

بانك مركزي، با توجه به رخدادهاي پراهميت و   
اي در داخل كشـور   حساس منطقه، بازتاب جدي

و اثرگذاري بر زندگي روزمره مـردم داشـت و       
سريع تر از آنچه گمان مي رفت صحنه سياسـي  
و كشمكش هاي درون جناحي حاكميت را زيـر    
تاثيرخود قرار داد. همزمان با شروع دور جـديـد      

ها در سـطـح كـارشـنـاسـي          تحريم ها، مذاكره
و جـمـهـوري اسـالمـي در           1+    5كشورهاي 

استانبول نيز با توافق برسربرگزاري نشست ميان 

هزار نكته باريكـتـر از     ” يي با عنوان:   اخيرا مقاله
، به قلم آقاي رجبعلي مزروعي، منتشر گرديـده  “ مو

هاي مختلف قابل بررسي اسـت.     است كه از جانب
هايي پرابهام و ناهنجـار،   در اين مقاله با كلي گويي

هاي بسيار  فاحش، در رابـطـه بـا        و تناقض گويي
هاي بي پـايـه    ،  اتهام“ دخالت خارجي” مسئله مهم 

بسياري به حزب توده ايران وارد مي شود. الـبـتـه        
آقاي مزروعي در مقاله ديگري، كه آن هم اخـيـرا     

، “ بازي با اسـتـقـالل   ” منتشر شده است، با عنوان:   
تري با تيتر مقاله دارد،  كه موضوع آن تناسب دقيق

نيز در رابطه با مداخله خارجي اظهار نـظـر كـرده      
بـه  “  بازي بـا اسـتـقـالل      ” است.  ايشان در مقاله  

صورت بسيار صريح تر و منسجم تر و بدون تهمت 
زدن به ديگران به مسئله استفالل ملي و جلوگيري 

  1+    5از جنگ را پيرامون  مذاكرات هسـتـه اي       
آقاي مزروعي “  بازي با استقالل” پرداخته است. در  

هاي مرتبط با دخالت بشر دوستانه در بـرابـر    مسئله
استقالل ملي را كه نيروهاي سياسي مترقي، و از     
جمله  حزب ما نيز، در برابر آن ها موضع اصـولـي   
دارند بدرستي مطرح مي كند. ولي دو هفته بعد، در  

، در ارتـبـاط بـا          “ هزار نكته باريكتر از مو” مقاله 
موضوع اصلي مقاله تنها به اين جمله  بسنده مـي    

آنچه راهنماي عمل دولت هاي قدرتـمـنـد    ” شود:   
است منافع ملي شان است و آنها هيـچ عـمـل و        
اقدامي را بيرون از اين چارچوب انجام نمي دهند و 
اين ساده لوحي است كه ما تصور كنيم في المـثـل   
آنها براي نجات مردم ديگر كشورها از يوغ استبداد 

آغاز دور جديد تحريم هاي مداخله جويانه آمريـكـا و     
اتحاديه اروپا برضد ايران به ويژه تحريم خريد نـفـت و     

 3ادامه  در صفحه  
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 معاون ارشد كاترين اشتون و معاون دبيرشوراي عالي امنيت ملي به پايان رسيد. 
پيش از آن شاهد تبليغات عوام فريبانه به منظور فريب افكار عـمـومـي داخـل       
كشور از سوي ارتجاع حاكم در خصوص تحريم ها و مقابله با آن بوديـم. مـانـور       
موشكي سپاه پاسداران و جمع آوري امضا در مجلس براي بستن تنگه هـرمـز دو     
نمونه از اين تبليغات واقدام هاي فريبكارانه بود. تغيير و تحول هاي بسيار جـدي     
در منطقه و بحران مزمن در كشور كه تحريم هاي يك جانبه امپرياليستي بردامنه 

ها مي افزايد، رژيم واليت فقيه را كه براي ادامه حيات خود ضمن تالش بـراي   آن
بند و بست با آمريكا و اتحاديه اروپا كماكان برسركوب خشن تكيه دارد، با چالـش  

رو ساخته است. باال گرفتن اختالف برسرمنافع سرشار مالـي    هاي بسيار و حاد روبه
ها در مقطع زماني كنوني، يكي از چالش هاي مهم ولـي     و اقتصادي و تقسيم آن

فقيه و اعوان و انصارش به شمار مي آيد كه براي تمركز هرچه بيشتـر قـدرت و       
تر ساختن آن برنامه ريزي كرده است. در چنين اوضاعي، تاثير ويرانـگـر     انحصاري

تحريم هاي مداخله جويانه، زندگي اكثر مردم ميهن مـا را بـا دشـواري هـاي             
روزافزون مواجه ساخته، و نارضايتي ژرف اجتماعي از سياست، برنامه، و عملـكـرد   

ها را نـبـايـد از         رژيم واليت فقيه را پديد آورده است. تحريم ها و تاثير منفي آن 
اجتماعي حاكميت جدا ساخت. وضعـيـت دشـوار        -اجراي سياست هاي اقتصادي

كنوني نتيجه سياست هاي ضد مردمي ارتجاع حاكم و پيروي آن از دسـتـورات       
است. تحريم ها اين وضعيت را حـاد     “  بانك جهاني“و “  صندوق بين المللي پول“

كرده، و بر بعد و گستردگي آن افزوده است. طيف وسيعي از اليه ها و طبقه هـاي   
اجتماعي از سياست تحريم هاي مداخله جويانه و برنامه هاي ضدمردمي اقتصادي

اند و با آن در تضاد و تقابل قرار دارند. اين   اجتماعي رژيم واليت فقيه زيان ديده -
هاي سـركـوب بـه         امر، استبداد حاكم را كه درسه سال اخير با خشن ترين شكل

مقابله با مردم برخاسته است، بيش از پيش منزوي ساخته و مي سازد و فـعـل و       
 هاي مهمي را در صف بندي جناح هاي حاكميت شكل مي دهد. انفعال

اش، هـر چـه        رژيم واليت فقيه، ناتوان از احياي پايگاه اجتماعي از دست رفته
بيشتر به سمت سركوب و حذف عامل مردم يعني جنبش مـردمـي، بـه مـوازات         

با آمريكا و اتحاديه اروپا حركت مـي  “  توافق”و “ حل و فصل مسايل”تالش براي 
كند و دراين مسير، نسبت به منافع ملي، حقوق مردم، وسـرنـوشـت كشـور، بـه          

 طوركامل بي اعتنا است.
مساله تحريم ها و سياست ارتجاع حاكم درقبال آن، بهتريـن نـمـونـه بـراي          

هاي رژيم، و پي بردن به ماهيت انگلي و واپس مـانـده    سنجش عيار واقعي موضع
 -آن است. در حالي كه فشار ناشي از تحريم ها در پيوند با برنامه هاي اقتـصـادي   

اجتماعي ضد مردمي مانند حذف يارانه ها، زندگي را به كام مردم تلخ و عـرصـه     
زندگي را برآنان تنگ و دشوار ساخته، كانون هاي قدرت و ثروت با تـكـيـه بـر         
سركوب سيستماتيك، از رواج اقتصاد داللي و غير مولد سودهاي كالن به جـيـب   
مي زنند. فروش نفت، از طريق دالل هاي بين المللي از سـوي شـركـت هـاي          
خصوصي وابسته به سپاه پاسداران و زير حمايت ولي فقيه و بنيادهاي غـارتـگـر      
انگلي، براي تامين منافع سرمايه داري بزرگ كشور، فقط يك نمونه از سودجويـي  

 و ثروت اندوزي به بهاي نابودي كشور و فقر فزاينده مردم است.  
تيرماه، توجـه   14ست كه به مصاحبه وزير سابق نفت با ايلنا،  در اين زمينه كافي

شود. او در اين مصاحبه اعتراف مي كند كه فروش نفت ايران با قيمت پايين تر از  
سوي شركت هاي خصوصي به دالل هاي بين المللي جريان دارد. وضعيت كنوني  
اين واقعيت را اثبات مي كند كه، درمرحله كنوني مبارزه با استبداد حاكم از پيـكـار   
براي تضمين و حفظ حق حاكميت ملي و مخالفت قاطع با تحـريـم و مـداخلـه         
خارجي جدا نيست. همزمان با تشديد تحريم ها نبايـد از فـعـالـيـت و تـالش                
امپرياليسم براي آلترناتيو سازي غافل ماند. در واقع اين آلترناتيوسازي به موازات و  

ها و عملكرد رژيم واليت فقيه قرار دارد. در اين رابطه مي بايد بـه    در امتداد موضع
هاي اخير زير نام هاي مختلف در برخي از شهرهاي اروپا اشاره داشت، يعني  جلسه

نشست هايي كه در آن از شدت يافتن تحريم و تجاوز و مداخله نظامي حـمـايـت    
ها و هدف هـاي   مي شود، منافع ملي، خواست و حقوق مردم ايران قرباني گرايش

امپرياليسم مي گردد. هم سياست ارتجاع حاكم، به ويژه ولي فقيه، و هم سياسـت   
و برنامه امپرياليسم، در نقطه مقابل خواست و اراده مردم ميهن مـا قـرار دارنـد.        
نگاهي به آمارهاي منتشر شده در خصوص وضعيت زندگي و مـعـيـشـت مـردم        
خصوصا كارگران و زحمتكشان، ماهيت سياست تحريم هاي امپرياليستي و تاثـيـر   

ها را به خوبي نشان مي دهد. بديهي است كه در چـنـيـن اوضـاعـي،          ويرانگر آن
نيروها و حزب هاي سياسي و جنبش هاي اجتماعي مردمي كه از برنـامـه هـاي      

بينند، به طور مـنـطـقـي در جـهـت            ارتجاع و سياست هاي امپرياليسم زيان مي

 همكاري و يافتن فصل مشترك ها در مبارزه حركت كنند. 
در اين ميان طبقه كارگر و به طور كلي جنبش كارگري كشـور مـا،     
نقش و وظيفه خطيري برعهده دارد. جنبش كارگري ايران، ضمن آنكه  

هاي مـوجـود تـوان و         تالش مي كند تا با توسل به روزنه ها و امكان
مانند: اعتصاب هاي پراكـنـده      –قدرت مانور خود را احيا و تقويت كند 

در روزهاي اخير همچون اعتصاب در سيمان سپاهان، برخورد كارگـران  
با مسئوالن رژيم در منطقه عسلويه، و موردهايي از اين قبيل، و نيز بـه  
ويژه مخالفت قاطع طبقه كارگر با برنامه آزادسازي اقتصادي و اصـالح  

درعين حال به خوبي آگاه است كه آينده و سرنوشتش بـا     -قانون كار 
مسير مبارزه سراسري برضد استبداد، ارتجاع، و مداخله خارجـي، گـره     
خورده است و جداي از آن نيست. بنابراين، جنبش كارگـري در حـد        

هاي خود، مي بايد پيشقدم مبارزه اي شجـاعـانـه بـراي        توان و امكان
يافتن فصل مشترك ها ميان طبقه ها و اليه هاي اجتماعي مـخـالـف    
استبداد و تحريم هاي ويرانگر باشد، و از اين نقطه به باال بردن سطـح  
سازمان يافتگي جنبش مردمي ياري رساند. گذار از ديكتاتوري و بـه       

يي  دمكراتيك، نياز مبرم جنبش كارگري  وجود آوردن چارچوب و زمينه
 ميهن ماست.  

تحريم هاي مداخله جويانه امپرياليستي دقيقا مانند برنامه هاي ضـد  
مردمي ارتجاع و سركوب سيستماتيك، موقعيت و منافع طبقه كارگر و   
ديگر زحمتكشان فكري و يدي را به شدت محدود و ضعيف مي سازد. 
جنبش كارگري پرسابقه ايران در مرحله كنوني به فضاي الزم بـراي      

 تنفس و احياي اندام هاي آسيب ديده خود نيازمند است.  
برنامه امپرياليسم و تحريم هاي مداخله جويانه به همراه سـركـوب     
خشن رژيم واليت فقيه از مانع هاي عمده براي دستيـابـي بـه ايـن         

اند. از اين روي، جنبش كارگري ميهن ما مدافع استوار و   فضاي تنفسي
دهي توده ها  بوده و هست و با هرگونه  خستگي ناپذير بسيج و سازمان

آلترناتيو سازي امپرياليستي، و مانورهاي فريبكارانه رژيم واليت فقـيـه،   
در رويارويي سرشتي قرار دارد. جنبش كارگري در عين حال به لـحـاظ    
منافع طبقاتي، و از نقطه نظر منافع مشترك با ديگر اليه ها و طـبـقـه    
هاي اجتماعي ناراضي از استبداد واليي، از حاميان اصـلـي و جـدي          
تشكيل جبهه گسترده ضد ديكتاتوري براي عملي ساختن گذر كشـور    

دمكراتيك است. منافع آني و آتي جنبش كارگـري،    -ما به مرحله ملي
يي قرار دارد. جنبش كـارگـري     همسو و در پيوند با تشكيل چنين جبهه

ايران مي تواند در اين مرحله حساس و بغرنج از مناديان موثر بسـيـج     
همه نيروهاي اجتماعي برضد استبداد حاكم و مداخله خارجـي بـاشـد.      
بايد تصريح كرد كه، مداخله خارجي همواره و هميشه به شكل تـجـاوز   
نظامي بروز نمي كند. تحريم هاي كنوني آن چـنـان خـطـرنـاك و             
ويرانگرند كه امكان تقويت نقش و تاثيرگذاري امپرياليسم در حـيـات     

 اقتصادي و اجتماعي كشور را به طور جدي افزايش مي دهند. -سياسي
بنابراين، جنبش كارگري با همه گونه مظاهر وشيوه هاي مداخلـه و    
نقض حق حاكميت ملي در ستيز قرار دارد. دراين مبارزه بسيار جدي و    

هاي گوناگون و دوري گـزيـدن از      حاد، جنبش كارگري با درك مرحله
گرايي و اراده گرايي، پرچمدار اتحاد عمل، تشـريـك مسـاعـي،        ذهني

 وحركت به سمت تشكيل جبهه ضد استبدادي فراگير است.  
هايي بر منافع، انگيزه طبقاتـي، و احسـاس        چنين سياست و موضع

 مسئوليت جنبش كارگري در قبال حال و آينده ميهن، اتكا دارد.   

 ... ادامه نقش جنبش كارگري 
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 ...ادامه با هزار نكته باريكتر از مو 

و حكومتهاي خودكامه و برقراري دموكراسي و دفاع از حقوق بشـر  
و... به مداخله و حمله نظامي دست مي زنند. تاريخ معاصر كشورمـا  

هزار نـكـتـه      ” اينكه چرا در مقاله “   بهترين شاهد براين مدعاست. 
يكباره، آن هم به صورتي آشفته وخصمانه، و خالـي  “  باريكتر از مو

ها، با لحني مرعـوب   از سند و مدرك معتبر، همراه با سيلي از اتهام
كننده از خواننده خواسته مي شود  كه، حزب توده ايران را در حكم 

عـبـرت   ” كه بايد از آن     “   منفي” و “  ويرانگر” يك جريان سياسي 
در ذهن خويش نقاشي كند، سوال بر انگيز اسـت. جـواب      “  گرفت

هاي واهي تكرار امري عبث اسـت،   دادن به يك به يك اين تهمت
ها پيش از اين بارها جـواب داده       چرا كه به  تمام اين گونه تهمت

شده است. در اينجا بايد آقاي مزروعي را مطلع كنيم كه، با تـوجـه    
سال حيات و فعاليت حزب توده ايران، منقدها و سنـدهـاي    70به  

تري در رابطه با كارنامه، تاريخ، و عمـلـكـرد     بسيار معتبرتر و جالب
“ هزار نكته باريكتر از مـو ” حزب ما موجود است كه جايي در مقاله 

 نيافته اند.
مي توان ديد كه آقاي مزروعي در مقاله خود دو اصل در ظـاهـر   

روشنگري و  درس آمـوزي   -نامربوط به هم را دنبال مي كند: الف 
به  نسل جوان مبارزان كنوني در مورد چگونگي مطالعه و برداشـت  

لزوم سازش ها و تـعـامـل در       -؛   ب“ عبرت گيري” از  تاريخ  و 
سياست خارجي و تلفيق  آن با مسئله دفاع ازاستقالل و جلوگيـري  

از جنگ در كنش هاي رژيم حاكم با كشور هاي غربـي. بـخـش        
به نكته اول پرداخته اسـت،  “  هزار نكته باريكتر از مو” اعظم  مقاله 

هاي شخصي نويسنده  از تاريخ، زمينه و  كه  بر اساس نتيجه گيري
چارچوبي  براي نكته دوم مي سازد. جاي تاسف است كـه آقـاي        

هزار نكتـه  ” مزروعي مسئله استقالل ملي و بحران بين الملي را در 
بدين صورت نامتعارف و بر پايه بحثي يك جـانـبـه    “  باريكتر از مو

هاي اشتراكي با ايشان  در اين مسئلـه   مطرح كرده است. زيرا نقطه 
حياتي در سطح جنبش و نيروهاي ميهن دوست و مترقي، از جملـه  
حزب ما، وجود دارند كه مي توانند پيش زمينه مناسبي به منـظـور   
ديالوگ و تبادل نظر سازنده  قرار گيرند. براي مثال، حزب ما نيز با  

هاي ماجراجويانه، رجزخواني، و دشمن تـراشـي از نـوع           سياست
هاي احمدي نژاد و برخي سران سپاه مخالف است. مـا در      سياست

مقام حزبي با تجربه، همچنين اهميت لـزوم درپـيـش گـرفـتـن           
هاي مناسب و منعطف  را در ديپلماسي بين الـمـلـلـي در        تاكتيك
هاي مشخص و با در نظر گرفتن توازن نيرو براي منافع ملي  مقطع

حياتي  درك مي كنيم. اما اينكه انعطاف و تعامل در كجا و بر سـر   
اي ممكن است، مي تواند با ديگر نظرهـا   المللي هاي بين چه چالش

و از جمله نظر آقاي مزروعي  داراي تفاوت هايي باشد. براي مثال،  
اي بسيار فشرده و  در دو مقاله پيش گفته، آقاي مزروعي در ارزيابي

از زاويه انتقادشان، به سياست عدم سازش دكتر مصدق با انگليـس   
اشاره مي كند. اين نكته مي تواند قابل بحث باشد. به هـر حـال         

ضـروري  “  هزار نكته باريكتر از مو” هاي مقاله  كاويدن برخي زاويه
است، زيرا هدف ايشان در آموزش اسلوب  تاريخ و عبرت گيري به 
نسل كنوني مبارزان جنبش، براساس برخورد سلبي و گزينشي بـا    
تاريخ  كشورمان، اشتباه است. ولي نقطه اشتراك ما دفاع از اصـل     

هاي انقالب است كه تعهد بدان،  حاكميت ملي ايران برمبناي هدف
 بيان گشته است.    “ بازي با استقالل”در مقاله 

، برخورد به تاريخ، از هـمـان     “ هزار نكته باريكتر از مو” در مقاله 
هـاي     ابتداي مطلب به صورتي صريح متناقص و بر خالف توصيه

منطقي نويسنده است. آقاي مزروعي براي مراجعه صحيح به تاريخ  
 و سندها، درباره دشواري ها و خطر نتيجه گيري از رخدادهايي كه:

از البـالي نـوشـتـه هـا و              ”  ، “ ها] ... حضور نداريم     ما[ در آن ” 
غرض ورزي   ” ، وجود ”   آشفته بازارتاريخ و تاريخ نويسيها...     روايت

تـذكـر مـي دهـد.              “ و منفعت طلبي تاريخ نويسان و روايتگران...   
، بر خالف تذكرهاي مشخص خود “ هزار نكته باريكتر از مو” مقاله 

آقاي مزروعي در مورد توجه به سالمت انبـوهـي از سـنـدهـاي          
تاريخي و چند جانبه بودن رخدادهاي تاريخي، تنها بر محور يـك    

، “ خاطرات نورالدين كـيـانـوري     نقدي بر“كتاب نگاشته شده است:  
نوشته بابك اميرخسروي، [منتشر شده در تـهـران]، مـوسـسـه              

بي پروا تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، وابسته به انتشارات اطالعات. آقاي مزروعي   
حكم مي دهد كه با مطالعه  اين كتاب مي توان  دليل هاي الزم براي نفي مطلـق  
تاريخ  حزب توده ايران را يافت! سخاوتمندي آقاي مزروعي  در معرفي  واعـتـبـار     
دهي كاذب  به نويسنده و كتاب او قابل توجه است. براي مثال، بر خـالف تصـور      

“ كنار گرفـتـه  ” آقاي مزروعي،  بابك امير خسروي يك عضو اخراجي از حزب و نه 
از آن است. به خواننده گفته نمي شود كه بابك امير خسروي  بعد از اخراج  نه تنها  
از سياست بازنشسته نشد، بلكه بالفاصله  در تالش براي رقابت مستقيم  با حـزب    
ما سعي در ايجاد يك جريان سياسي ديگر كرد. بر اين اساس كه تضعيف و نـفـي    
حزب توده ايران به منظور جذب نيرو در دستور كار  بابك امير خسروي بوده است، 
به طور طبيعي و به طور قابل توجهي او را  در كوشش  براي نابودي و جايگزينـي  
حزب ما داراي نفع مي كند. شايان تذكر است كه، تالش امير خسروي براي درهم  
شكستن انسجام صفوف حزب توده ايران در كوتاه زماني پس از دستگيري رهبري 

گيري بـه مـنـظـور        حزب در ضربه رژيم واليي، و آغاز شوهاي تلويزيوني، اعتراف
حزب ما آغاز گرديد. دراين صورت چگونه نظرهاي بابك  “  انحالل و نابودي” اعالم 

بدون غرض ورزي و منفـعـت   ” امير خسروي  مي تواند در مقام يك  تاريخ نويس 
در مورد حزب توده ايران تلقي شود؟ به عقيده آقاي مزروعي، محور اصلـيِ  “  طلبي

 است. اين سنـد   “  خاطرات كيانوري” اعتبار  كتاب امير خسروي رجوع  آن به  سند
و كتاب  كه در ايران و زير سايه استبداد و از سوي ارگان هاي وابسته بـه وزارت      
اطالعات و امنيت رژيم  چاپ و تكثير شده است، چگونه مي تواند اعتبـار داشـتـه      

در آزادي كامل خاطره نويسي كـرده  “  خاطرات” باشد؟ آيا نويسنده به اصطالح اين 
است؟ و يا اساساً در  كشور ما براي يك زنداني سياسي آزادي بيان جايي دارد؟ آيـا  
نشر چنين كتابي مي توانسته است بدون اجازه دستگاه امنيتي كه به شكل خونيني 
حزب ما را زير ضربه برد و اعضاي رهبري آن را به طرزي فجيع شكنـجـه داد و       
اعدام كرد انجام  گردد؟ رژيم واليي حزب ما را دشمن خود مي داند، پس بدرستـي  

ابزاري بوده است براي ادامه حملـه و    “  خاطرات كيانوري” مي توان گفت كه  سند 
ضربه زدن به منظور نابودي حزب توده ايران. آيا آقاي مزروعي  كتابي سياسي  و    

هاي رسمي  و بـه   سند حساسي را سراغ دارند كه بدون اجازه و بر خالف نظر مقام
خرج رژيم حاكم منتشر بشود؟ و آيا ايشان كتابي  از يك توده اي سراغ دارند كـه    

اشاره به فاجعه ملي و ضربه مرگبار به حزب ما چـاپ  ” آزادانه در رابطه با حزب و با 
اي وجود داشـت كـه        اگر در آن دوران در كشور ما اين چنين آزادي؟ ”شده  باشد

دبير اول حزب ما بتواند خاطرات  خود را بنويسد و منتشر كـنـد، چـرا آيـت اهللا           
منتظري در همان زمان در حصر بود؟ تا آنجا كه به هدف آموزش از تاريخ و منطقِ 

كـنـد، تـنـهـا         در باره حزب ما ربط پيدا مي“  هزار نكته باريكتر از مو” درون  مقاله 
بابك امير خسروي] مـورد     ]”تاريخ نويس“مورد استفاده نويسنده مقاله و  ”مدرك“

انـد. آقـاي مـزروعـي چـرا از                مراجعه اين  نوشتار، به طور كامل فاقد صالحيت
توليدهاي كامال بي اعتبار همان دستگاه مخوف امنيتي استبداد حاكم  استفاده مـي  

هـزار نـكـتـه       ” كند كه در حال حاضر دگرانديشان و اصالح طلباني چون نويسنده 
را با مدرك سازي، اعتراف گيري، و شكنجه، ترور شخـصـيـتـي و       “  باريكتر از مو
 كند؟   سياسي مي

و حذف حـزب مـا،      “  نفي مطلق” تالش پيگير در سرتاسر اين  مقاله به منظور  
اي  دارد كه تسليم خواننده را به نتيجـه   نشانه هايي از ذهنيت تعصب آميز و جزمي

گيري قطعي نظر  نويسنده خواستار است. متاسفانه درجه اين تعصب تا جايي است  
كه براي نفي حزب توده ايران حتي از  شيوه نامطلوب مالمت و منـكـوب كـردن      
قرباني به دليل  ظلمي كه  بر آن رفته است، استفاده مي كند. در ايـن مـقـالـه،            

بـه طـور        1332مرداد  28گري خونين رژيم كودتايي شاه بعد از كودتاي  سركوب
صريح به گردن حزب مي افتد. جالب توجه است كه آقاي مزروعي از حـملـه بـه       

ميالدي به حزب ما هـيـچ    60مراتب  خونبار تر و وحشيانه تر رژيم واليي در دهه 
ها  آن چنان نتيجـه گـيـري       سخني به ميان نمي آورد. اين مقاله در برخي قسمت 

يي از تاريخ  مي كند كه براي خواننده جوان و ناآشنا به تاريـخ ايـران ايـن         وارونه
شود كه گويا  حزب توده ايران در مقام قدرت اجرايي كشور و تاثير  شبهه ايجاد مي

گذاري مستقيم بوده است. برخورد عبدالكريم سروش نيزبه حزب مـا هـمـراه بـا          
هاي از پيش تعيين شده  است. آيا وجود اين اطمينان خـاطـر در       زني و حكم اتهام
هاي آقاي مزروعي و سروش در داوري نسبت به حزب ما برآمده از هـمـان        ذهن
اي اعضاي حزب ما و شوهاي تلويزيوني چـنـدش      هاي فرمايشي چند دقيقه دادگاه

گيري از سوي رژيم واليي است؟  براي مثال، آقـاي سـروش   در              آور اعتراف
، در كنار تشريح نظر خـود در      “ اسالم و چالش ليبراليسم”سخنراني خود با عنوان: 

بگذريم از اين كه پس از انقالب، توده ايهـا  ” مورد آزادي، بي پروا مدعي مي شود:  
هاي بسياري كه به ايران و ايرانيان كردند همين بود كه لفظ ليبـرال   از خيانت  يكي

آيا آقاي سروش واقعا تصور مي كند كه يك رابـطـه   “  را بدل به يك دشنام كردند. 
شبان و رمه در صحنه سياست كشور ما بر قرار بوده است و مخالفت با ليبراليـسـم   

 12ادامه  در صفحه  
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 موج جديد سركوب و اعدام در اهواز
در اوضاع و احوال گسترش فقر، گراني، وبيكاري، و   
همچنين در حالي كه مردم رنجديده عرب در اهـواز و    

هاي عرب نشينِ خوزستان در ميان گرد و    ديگر منطقه
غبار ريزگردها و گرماي طاقت فرسا به سختي نـفـس     

سازمان عـفـو     ” هاي حقوق بشري،  مي كشند، سازمان
، “ بان حقوق بشـر    سازمان ديده” ، وهمچنين “ الملل بين

هاي عبـاس، طـه، و        از اعدام چهار جوان عرب به نام
عبدالرحمان حيدريان(سه برادر از يك خانواده)، و علـي    

هـاي     نعامي شريفي، خبر دادند. پس از پخش اعتـراف  
پرس تـي  ” نمايشي اين چهار جوان از كانال تلويزيوني 

، وابسته به رژيم واليي كه از لندن پـخـش مـي      ”وي
شود، قربانيان به طناب دار سپرده شدند. ايـن چـهـار       

، واقع در حـاشـيـه    “ مالشيه” جوان در كوي فقير نشين 
شهر اهواز و در نزديكي كارخانه نورد و لوله اهواز، زاده 
شده و ساكن بودند. آنان پس از شركت در تظـاهـرات    

(در مناسبت سـالـگـرد        90مسالمت آميز فروردين ماه 
خوزستان) دستگيـر و روانـه        1384هاي سال  اعتراض

هايي چند  ، پس از محاكمه 91زندان شدند. در خردا ماه  
اي و محروم بودن از دسترسي به وكيل و حـق       دقيقه

دفاع از خود، در دادگاهي علني به اعدام محكوم شدند. 
  ارتجاع حاكم حتي از تحويل جسدهاي به دار آويخـتـه  

شان  خودداري كرد، و  شدگان به خانواده هاي داغديده
گـونـه      ازمحل دفن و چگونگي اعدام آنان نيـز هـيـچ     

سـت كـه        شان نداد. اين در حالي  اطالعي به بستگان
هاي فعاالن حقوق بشري از ليسـت طـوالنـي       گزارش

محكومان به اعدام در شهرهاي ديگر خـوزسـتـان از        
جمله در شهر رامشير (خلف آباد سابق)، حكايـت مـي       

 كند.
هاي جنايتكـارانـه رژيـم در         حزب توده ايران، اقدام
كنـد، و از       مان را محكوم مي سركوب هموطنان عرب

هاي سياسـي مـبـارز و         خواهان و سازمان همه آزادي
كند تا در اقدامي هماهنگ، ضمـن   دموكرات دعوت مي

هـايـي، بـه يـاري            افشا و محكوم كردن چنين اقدام
 مان همت گمارند. هموطنان ستم كشيده عرب

 
شدت بخشيدن به فشار بـر زنـدانـيـان       

 سياسي و عقيدتي
همزمان با بحران فزاينده اقتصادي و چالـش هـاي     
سياسي رژيم واليت فقيه و فشارهاي ناشي از تحـريـم   

اي از بازداشت هـا   هاي مداخله جويانه خارجي، دورِ تازه
و شدت بخشيدن به  فشار در زندان هـاي كشـور را       
شاهديم. بنابه گزارش هاي منتشر شده، ابـوالـفـضـل        
قدياني، از اعضاي رهبري مجاهدين انقالب اسـالمـي،   
براي پنجمين بار در دوران بازداشت خود به دادسـراي    

هـاي     اوين احضار و از سوي بازجويان و قاضي اتـهـام  
 جديد ساختگي در پرونده  وي گنجانده شد. 

تبليغ عليه نـظـام بـه نـفـع          ” قدياني “  جديد” اتهام 
است. پايگاه اطالع رساني كـلـمـه در ايـن          “  معاندان

اين زنداني سياسي كه در دو سـال      ” خصوص نوشت:  

گذشته تا به حال به دليل انتشار نامه هـا و      
گفت و گوهاي انتقادي از عملكرد رهبري بـه  
پنج سال حبس تعزيري محكوم شده اسـت،    
اين بار در دادگاه ضمن تاكيد برانتقادات خـود  
از رهبري [بخوان ولي فقـيـه] اعـالم كـرد           
صالحيت دادگاه انقالب (اسالمي) و دادسراي   

پيش از ايـن    “  آن را به رسميت نمي شناسد. 
سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي، و 
جعفري دولت آبادي، دادستان تـهـران، بـه        

هايي واهي از ابوالفضل قدياني شكايـت   دليل
كرده بودند. در همين حال در اقدامي حسـاب   
شده و با برنامه ريزي هدفمند، رييس سازمان 
زندان هاي جمهوري اسالمي ضمن تهـديـد   
زندانيان سياسي و عقيدتي اعالم كـرد كـه،     
بيانيه هايي كه به نام برخي زندانيان امنيـتـي   
منتشر مي شود، به وسيله خودشان نـوشـتـه      
نشده و از خارج از زندان و به نام آنان منتشـر  

گيري، اقدامي در راستاي  مي شود. اين موضع 
شدت بخشيدن به فشار در زندان هاي كشور 

است. سخنان رييس زندان هاي جمهوري اسالمي در حاشيه همايش سراسري قوه قضاييه، جو  
 اي خطرناك برضد فعاالن و مبارزان گرفتار دربند رژيم تلقي مي شود. سازي و پرونده سازي

مذهبي گرفتار در بند رژيم اشاره كرد.  -عالوه بر اين، بايد به نامه نرگس محمدي، فعال ملي
من در زندان به بيـمـاري سـخـت       ” او در خصوص وضعيت خود در زندان زنجان نوشته است:  

روز    12قرص و پـس از       18اعصاب و روان دچار شدم. زني سالم بودم ولي با مصرف روزانه  
بستري شدن در بيمارستان به زندگي با فرزندانم بازگشتم اما افسوس عمر بودن با فرزندان كـم  
بود ... من با هزاران اميد از چهار ديوار زندان اين نامه را نوشتم تا شايد به زودي زود ... در ايـن        

 “ سرزمين و درهر سرزميني ديگر در اين كره خاكي اين رنج پايان پذيرد.
همچنين وضعيت محمد صديق كبودوند بسيار نگران كننده گزارش شده است. در هفته هاي  
اخير و در ادامه سياست تهديد و ارعاب و به كارگيري فشار نسبت به زنـدانـيـان سـيـاسـي و           
عقيدتي، مسئوالن زندان اوين عبدالفتاح سلطاني، وكيل و از فعاالن ملي، را در معرض تهـديـد   

تيرماه، اين وكـيـل و مـبـارز مـلـي و                10قرار دادند. به گزارش پايگاه اطالع رساني كلمه،  
ماه است كه در زندان به سر مي برد، در هفته هاي اخير به دليـل   10خواه، كه نزديك به  آزادي

نياز به درمان در خارج از زندان بايد به بيمارستان منتقل مي شد، به دليل اصرار مسئوالن زندان 
برانتقال او همراه با دستبند و پابند، و تن ندادن او به اين خواست زندانبانان، اين انتقال صـورت  
نگرفت ... فرزند اين فعال حقوق بشر ... مي گويد كه، خانواده اش نگران وضعيـت سـالمـتـي             
پدرش هستند. عبدالفتاح سلطاني كه وكالت بسياري از فعاالن سياسي، مطبوعاتي، و مـدنـي را      

تبليغ عليه نظام، تشكيل كانون مدافعان حقوق بشر و اجماع و تـبـانـي    ” برعهده داشته است، به 
متهم شده است.  وضعيت سالمت منيژه نجم عراقي، فريبرز رييس دانا، بـهـنـام     “  عليه نظام....    

ابراهيم زاده، بهاره هدايت، رضا شهابي، مصطفي تاج زاده، هنرور شجاعـي، كـه از فـعـاالن           
ند، نگراني خانـواده هـاي آنـان را           سياسي، كارگري، و مبارزان دانشجويي و مخالفان استبداد

برانگيخته است. وضعيت سالمت جسمي و رواني زندانيان سياسي و عقيدتي در حالي خـانـواده    
آنان و نيروهاي ميهن دوست كشور را نگران كرده است كه موج جديدي از اعدام ها ، به هدف 
وحشت آفريني، از سوي دادگاه هاي انقالب اسالمي و نهادهاي امنيتي در كشور به راه افـتـاده   
است. بي خبري از وضعيت بهمن احمدي امويي، روزنامه نگار دربند رژيم، و انتقال او به سلـول   

عـقـيـدتـي     -يي از روش و ترفند ارتجاع حاكم در مقابله با زندانيان سياسي هاي انفرادي، نمونه
است. ده ها تن از هم ميهنان بهايي، اهل حق (يارسان)، و ديگر اقليت هاي مذهبي، به بهـانـه      

اند و در زندان بسر مي برند. برخورد با اين گـروه از زنـدانـيـان           هاي واهي پيگرد قضايي شده
عقيدتي به شدت ضد انساني است. مبارزه پيگير و خستگي ناپذير براي نجات جان زنـدانـيـان       

هـاي     سياسي و عقيدتي، و آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه آنان بدون استثناء، از وظيـفـه  
خواه مترقي، انقالبي، و ملي ميهن ماست. به فشار و تـهـديـد        اصلي حزب ها و نيروهاي آزادي

نسبت به زندانيان سياسي و عقيدتي پايان دهيد! آزادي براي همه زندانيان سياسي و عقـيـدتـي     
 ايران!

 واگذاري پايانه هاي گمركي به بخش خصوصي
در حالي كه تحريم هاي خارجي شدت يافته است، برنامه خصوصي سـازي در چـارچـوب          
آزادسازي اقتصادي از سوي ارتجاع حاكم با سرعت در حال پياده شدن است. پس از واگـذاري     
واحدهاي توليدي به بخش خصوصي غير مولد و شركت هاي وابسته به سـپـاه پـاسـداران و         
بنيادهاي انگلي، اينك نوبت به گمرك هاي كشور رسيده است تا سرمايه داري دالل و سودجـو  

ها دندان تيز كنند. طرح واگذاري پايانه هاي گمركي در سـراسـر كشـور بـا           براي تصاحب آن
استقبال پرمعناي اتاق بازرگاني و نمايندگان سرمايه بزرگ تجاري روبه رو گرديده و تاجـرهـاي   
عمده از هم اكنون براي اين واگذاري به صف شده اند. حركت بخش خصوصي غير مـولـد و        
دالل و نيز شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران به سمت تصاحب شركت هاي بيمه، بانك ها، 
و گمرك هاي كشور، به هيچ روي دور از انتظار نبود. مفاد برنامه پنجم تـوسـعـه جـمـهـوري          

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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اسالمي و برنامه هدفمندي يارانـه هـا بـه لـحـاظ            
اين امكان را براي كـالن سـرمـايـه داري         “ قانوني”

فراهم آورده اند. خصوصي سازي پايانه هاي گمركـي   
به معناي آزادي بيشتر سرمايه بزرگ تـجـاري بـراي      
واردات سيل آسا به كشور به بهاي نـابـودي بـنـيـه          

 24صنعتي است. روزنامه دنيـاي اقـتـصـاد،        -توليدي
پايانه هاي گمركـي  ” خرداد ماه، در گزارشي با عنوان:  
، چنين مي نويسد: “ به بخش خصوصي واگذارمي شود

براساس برنامه پنجم توسعه كه افزايش بهـره وري    ” 
گمرك ها را به عنوان يكي از دستاوردهاي كار تكليف 
كرده است، به زودي سرنوشت گمرك ها ... مشخص    
مي شود ... تاكيد بخش خصوصي نيز اين اسـت كـه        

درصـدي     30براساس وعده دولت، همزمان با تعديل 
گمرك هاي كشور از سوي دولت، اين بخش از پايانه 
هاي گمركي به بخش خصوصي سپرده شود تا رونـد    

در بـخـش ديـگـر ايـن            “  امورگمركي تسهيل شود.
گزارش، ضمن اشاره به برنامه مـقـررات زدايـي در          

صندوق بين الـمـلـلـي     “راستاي عمل به نسخه هاي 
يكـي از    ” يادآوري مي گردد:   ،”بانك جهاني“و  ”پول

مواردي كه بخش خصوصي همواره برآن تاكيد دارد،   
واگذاري مسئوليت گمرك به اين بـخـش اسـت ...          
اعضاي بخش خصوصي بهتر و بيشتر از دولتي هـا از    
چالش هاي كنوني گمرك مطلع هستند ... مسـعـود          
دانشمند رييس كميسيون ترانزيت و گـمـرك اتـاق        
بازرگاني ... با اشاره به وعده دولت مبني بـرواگـذاري        

درصدي مبادي گمرك به بخش خصوصـي مـي      30
گويد، درحقيقت براثر تغييراتي در قـانـون نـظـام و           
مقررات گمركي كه براساس نظام تحول اداري ايجـاد  

درصد مـبـادي      30خواهد شد، گمرك مكلف است تا 
ورودي وخروجي گمرك هاي كم فعال خود را تعديـل  
و به بخش خصوصي واگذار كند ... بخش خصـوصـي      
قادر خواهد بود بخشي از فعاليت هاي گـمـركـي را        
برعهده گيرد كه اين فرايند به تسـهـيـل امـور مـي          

خصوصي سازي گمرك و مقررات زدايي بـه  “  انجامد. 
همراه خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها، از اجـزاي    

اند.  اجتماعي رژيم واليت فقيه -سمت گيري اقتصادي
اين برنامه ها تنها و تنها به سود منافـع اليـه هـاي        
مسلط سرمايه داري ايران به ويژه سـرمـايـه بـزرگ       
تجاري است. خصوصي سازي پايانه هاي گمركي بـه   
هيچ روي به نفع مردم و شكوفايي اقتـصـادي مـلـي       
نيست، و تنها در خدمت نفع و بر مـيـل غـارتـگـران        

يـي مـانـنـد          اقتصادي و نهادهاي زايد و واپس مانده
بنيادهاي انگلي و شركت هاي وابسـتـه بـه سـپـاه          

 پاسداران است!
 

كارگران از دسترسي به مسكن منـاسـب   
 محرومند!

درميان معضل هاي بي شمار در زندگي كارگران و   
زحمتكشان، مشكل مسكن و يافتن سرپناهي مناسـب  

يي رايج بدل شـده     يي كارگري به پديده براي خانواده
است. از زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانـه هـا،      
يعني حذف يارانه ها و آزادسازي اقتصادي به دسـتـور   

، افزايـش  “ بانك جهاني“و “  صندوق بين المللي پول“
پيوسته نرخ مسكن و اجاره بها زندگي ميـلـيـون هـا       
خانواده كارگري در سراسر كشور را بيش از پيـش بـا     

تيـر   10دشواري مواجه ساخته است.  خبرگزاري مهر،  
ماه، در يك گزارش خبري پيرامون معضـل مسـكـن      

در كنار تعيين حداقل دستمـزدهـاي   ” كارگران نوشت:  
ساليانه ميليون ها كارگر و مشمول قانـون كـار كـه        

معموال در واپسين روزهاي هر سال انجام مي شود، ميزان حق بن سال جديد كارگران و نـحـوه      در حاشيه رويدادهاي ايران ... ادامه 
پرداخت آن به صورت نقدي و يا غير نقدي، حق اوالد، حق مسكن، پايه سـنـواتـي رده هـاي           
مختلف شغلي و برخي موضوعات ديگر مانند وضعيت افزايش حقوق هاي مربوط به ساير سطـوح  
مزدي نيز مشخص مي شود ... متاسفانه مسكن به عنوان مهم ترين و پرهزينه ترين بخش سبـد     

سال پيش تاكنون شاهد هـيـچـگـونـه         5معيشت خانوار كارگري، در سال هاي اخير و حداقل از 
هزار تومان در هر ماه مـتـوقـف     10افزايشي در بخش كمك هزينه ها نبوده و اين مبلغ به ميزان 

هزار تومان براي هر ماه اشتغال افراد در واحدها و بنگاه هـا   10شده است ... مي توان گفت مبلغ    
به منظور حق مسكن آنقدر ناچيز است كه حتي حذف آن نيز هيچگونه تاثيري در وضعيت زندگي 
و مخارج ... نخواهد داشت ... كارگران بخش زيادي از دريافتي هاي ماهيانه خود را بـه مسـكـن         
اختصاص مي دهند كه به گفته مسئوالن كارگري درصد بااليي از اين هزينه هـا بـابـت اجـاره         

بـرآورد  ” در بخش ديگري از اين گزارش با صراحت تمام اعتراف مي شود:  “  مسكن است تا خريد. 
درصد كل كارگران كشور فاقد مسكن باشند و از خانه هـاي اسـتـيـجـاري           70مي شود حداقل 

استفاده [مي كنند]. با اين حال آن بخشي از نيروي كار هم [كه] توانسته اند از مسـكـن مـهـر              
 “برخوردار شوند، هم اكنون به بانك ها بدهكار هستند.

طي چند سال اخير ارتجاع حاكم و دولت ضد ملي احمدي نژاد با تدوين و اجراي طرح هـايـي     
مانند مسكن مهر نه تنها معضل مسكن به ويژه براي كارگران را حل نكردند، بلكه باعث فربه تـر  
شدن سرمايه هاي غير مولد گرديده و بحران بي سابقه اي را در زمينه مسكن ايـجـاد كـردنـد.         
مطابق گزارش هاي رسمي، بخش اعظم نقدينگي صندوق هاي قرض الحسنه كه به طور عمـده  

سال گذشته به سـمـت      2اند، در طول  وابسته به سپاه، بسيج، وزارت اطالعات، و بنيادهاي انگلي
تيرماه، در بخش نگاه اقتصادي خـود، از     11مستغالت و داللي سرايز شده است. روزنامه اعتماد،  

وضعيت بخش مسكن نابسامان است و يـك    ” قول يك كارشناس اقتصادي خاطر نشان ساخت:  
برابر درآمد ساالنه اش را هزينه كند ... دولت تعداد زيـادي واحـد           10خانوار براي خريد آن بايد 

مسكوني مهر ساخته كه خالي هستند و بدون سنجش، سرمايه بسياري را صرف اين بخش كـرده  
با توجه به اين آمار و مقايسه ميزان دستمزد كارگران با نرخ واقعي تـورم،  “  كه نوعي احتكار است. 

يك خانواده كارگري چگونه مي تواند صاحب مسكن شده و حتي يك خانه و يا آپارتمـان اجـاره     
تير مـاه،     10اي براي گذران خود دست و پا كند؟ بي جهت نبود كه در گزارش خبر گزاري مهر، 

با اينكه دولت مدعي ايجاد مسكن مهر براي اقشار كم درآمد است ... اما هيـچ     ” اعالم شده است:  
آماري از تعداد كارگراني كه توانسته اند از مزاياي مسكن مهر برخوردار شوند وجود ندارد و حـتـي   

 “ما نمي دانيم هم اكنون چه تعداد كارگر در كشور داراي مسكن شخصي هستند.
اجتماعي به ويژه برنامه حذف يارانه ها يا هـمـان      -اجراي سياست هاي ضد مردمي اقتصادي

آزاد سازي اقتصادي، وضعيت زندگي ميليون ها كارگر ايراني را به وخامت كشانده است. معـضـل    
مسكن و عدم دست يابي خانواده هاي كارگري به سرپناه مناسب نتيجه سمت گيري رژيم واليت 
فقيه به سود كالن سرمايه داري و به زيان حقوق ومنافع اكثر مردم به خصوص طبقه كـارگـر و     

 ديگر زحمتكشان است!  
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هاي كليدي  هاي شماري از مقام سران رژيم است را مي توان در گفته
يي از    تيرماه، در مقاله 13رژيم، مشاهده كرد. از جمله روزنامه آرمان،  

سالهاست كه يكي از مباحـث اسـاسـي،      ” كمال اطهاري مي نويسد:  
بحث تشكيل و تقويت احزاب است. بحثي كه ناديده گرفته مي شد يا  
با مخالفت مواجه مي شد. امروز اما اصولگرايان در اظهار نظرهايي بر  
لزوم تقويت احزاب تاكيد دارند. اين تغيير رويكرد در جناح اصولگرا [را   

ساله آنها در مديريت اجرايي بر پـايـه فضـاي         7بايد]حاصل تجربه  
محفلي و در نبود احزاب قوي دانست.... در يك فضـاي سـيـاسـي             
مساعد، در درون و بين طبقات و گروه هاي اجتماعي بحـث هـايـي      
شكل مي گيرد و به وسيله احزاب در سازوكار نهادهايي چون مجلس 
تبديل به قانون مي شود. ... در چنين شرايطي هر چند جناح رقيب به     
ضرورت تشكيل و تقويت احزاب براي برون رفت از وضعيت فـعـلـي    
پي برده اما بايد به اين مساله نيز واقف باشد كه احزاب در صـورتـي     
مي توانند تاثير مثبت خود را نشان دهند كه قواعد بازي حزبي بي كم 
و كاست و يكسان رعايت شود، وگرنه نتيجه نهايي از پيش مـعـلـوم    

ها، بـه دنـبـال         مقاله روزنامه آرمان در رابطه با تقويت حزب“  است. 
سخنان ديگر سران رژيم از جمله علي الريجاني، صفار هـرنـدي، و     

تـيـرمـاه،       4ديگران، به رشته تحرير در آمد. پايگاه اينترنتي مشرق،  
يي با صفار هرندي انجام داد، و ضمن آن از وي در مـورد         مصاحبه

نحوه ورود به انتخابات رياست جمهوري سوال كرد. هرندي گـفـت:      
دوره انتخابات رياست جمهوري و ساير انتـخـابـات در       10برگزاري ”

سال گذشته به قدر كافي به ما فرصت تجربـه انـدوزي و        33طول 
عبرت آموزي را داده است. در واقع ما اآلن اين توانايي را داريم كه با  
تجربيات گذشته در برگزاري انتخابات و نوع ورود به فضـاي آنـهـا        

صـفـار   “ سازوكارهايي را در پيش بگيريم كه بهترين نوع فرآيند باشد.
هاي به وجود آمده تاكنوني، در ادامـه   يي از معضل هرندي با ذكر پاره

من معتقد هستم كه بخش قابل توجهي از اين اشكاالتي كـه  ” گفت:  
در انتخابات هاي ما بروز مي كند به دليل نداشتـن تشـكـل هـاي         
مناسب براي ورود به عرصه سياست است. ... بايد با صراحت بگويـم      
هر كسي كه انتخابات را به اشخاص و كانديداي احتمالي بند كـنـد،     
مي خواهد سر مردم كاله بگذارد. ...بند شدن انتخاب بزرگ مردم بـه      

صفار هرندي در تشريح بيشتر اين رويكـرد،  “  اشخاص صحيح نيست. 
با توضيح اين موضوع كه اشخاص نبايد اولين نقطه براي آغاز حركت 
باشند، در اشاره به ديگر كشورها گفت كه، در آن كشورها فرآيندهاي 

هاي مشخص برسند، و بـه مـورد        مختلفي طي مي شود تا به گزينه
مثال در آمريكا باالخره ثابت مي شود كـه  ” آمريكا اشاره كرد و گفت:  

در جمهوري خواه ها، كسي مثل رامني، بيشترين ظرفيـت بـرآوردن     
خواسته ها و تمناهاي برزمين مانده جمهوري خواهان را دارد. و ايـن   
يعني آنكه معلوم است در آنجا يكسري برنامه مـد نـظـر اسـت و             

 “ موضوعاتي را مورد انتظار قرار داده اند.
هاي صفار هرندي نشان مي دهد كه حاكميت به اين نتيـجـه    گفته

رسيده است كه بايد روندي را به مرحله اجرا درآورد كـه شـخـص          
يي را به اجرا در بياورد  انتخاب شده براي مثال رياست جمهوري برنامه

هاي غالب در حاكـمـيـت     هاي جناح كه حاصل جمع نظرها و خواسته
هاي شخصي اجازه عملي شدن پيدا نكند. خـبـرگـزاري      باشد و تمايل

بدون كار حزبـي نـمـي      ” تيرماه، در گزارشي خبري با عنوان:   9مهر، 
، سخنان علي الريجاني، رئيس مجلـس، در    “ توان كشور را اداره كرد

دهمين كنگره سراسري جامعه اسالمي مهندسين را نقل كـرده كـه     
مردم ساالري نياز به ملزوماتي دارد كه بـرخـورداري از       ” مي گويد:  

و در ادامه اظـهـار   “  تشكيالت موقر و مسلكي يكي از لوازم آن است. 
در شرايط فعلي هم شاهديم برخي اصوال با كار تشكيالتـي  “  دارد:  مي

مخالفند و با فخر مي گويند كه ما جزو حزبي نيستيم كه بايد خطـاب  
به آنها گفت كه اگر عضو حزبي نيستيد حداقل بگوييد چه برنامه اي   

تيرماه، محمد حسـن ذاكـري، عضـو         17به گزارش فارس، “  داريد؟
در شرايط فعـلـي كشـور،      ” موتلفه اسالمي، در سخناني مشابه گفت:  

تشكيل يك حزب فراگير با يك نگاه و تفكر اسالمي به طور حـتـم     
كشور را از معضالت بسياري نجات خواهد داد و اگر مـبـنـاي ايـن         
احزاب آموزه هاي اسالمي باشد اين موضوع چند برابر خواهد شـد و    

 “  كشور در مسيري ديگر قرار مي گيرد.
تيرماه، خبري در رابطه با تالش نزديكان مصباح بـراي     17آرمان، 

هنوز يكسال از تشـكـيـل    ” تشكيل حزب را آورده است و مي نويسد:  

جبهه پايداري نگذشته است، جبهه اي كه به گفته آيت اهللا مصبـاح يـزدي، پـدر         ادامه  تنزل سطح مطالبات ...
معنوي آن، اصال قرار نبود تبديل به حزب سياسي شود و از مدل هاي اين چنيـنـي   
براي سياست ورزي استفاده كند. با اين حال به نظر مي رسد فراگير شدن گفتمـان   
تحزب و تالش اصولگرايان براي تشكيل احزاب جديد و تقويت احزاب قـديـمـي،      
اعضاي جبهه پايداري را نيز كه تا ديروز در نفي حزب حرف مي زدند مجـبـور بـه      
پذيرش اين واقعيت كرده است كه بدون احزاب و تشكل هـاي سـيـاسـي، افـراد          
مجبورند به صورت پراكنده فعاليت كنند. از همين رو قاسم روانبخش،  خبر داد كـه   

روزنـامـه   “  جبهه پايداري در صدد است نمونه اي از حزب اسالمي در كشور باشـد.  
تيرماه، در گزارشي خبر داد كه، محمد رضا باهنر، دبير كـل  جـامـعـه          13اعتماد، 

اسالمي مهندسين، طي سخناني از تبديل شدن تشكل متبوعش بـه يـك حـزب        
اصالح ” فراگير سياسي استقبال كرد. داريوش قنبري، نماينده سابق مجلس از طيف  

ماه، آن را منتـشـر كـرد، بـا          ارديبهشت 28يي كه روزنامه اعتماد،  ، در مقاله“ طلب
هاي علي الريجاني در مورد تحزب، معتقد است كه هنوز كليـت   استقبال از صحبت
هاي موجود در كشـور و       يي به حزب ندارد، و با اشاره به مشكل اصولگرايي عقيده

اينكه اداره كشورها آن قدر پيچيده شده اند كه از عهده يك فرد بـر نـمـي آيـد،         
در كشور، ساختار تشكل محور نداريم و ساختار فرد محور را فـعـال     “ ...  نويسد:  مي

كرده ايم. دولت و مجلس فرد محورند و تشكل محور نشده اند و تا زمـانـي كـه         
تشكل محوري در اين كشور شكل نگيرد، وضع نابسامان شايد در مقطعي بـهـبـود    

يـي بـه ايـن         محمد صادق جوادي حصار، در مقاله“  پيدا كند اما درمان نمي شود. 
موضوع پرداخته كه آيا گرايش به اين رويكرد مشكل اصولگرايان را حل مي كند، و 

چنين طرح ها و پروژه هايي مشكل چنداني از اصولگرايان “ ...  در جواب مي نويسد: 
را برطرف نخواهد كرد. ... مشكل اصولگرايان،  پافشاري براي ماندگاري در قـدرت      
با توسل به روش هايي است كه تاريخ مصرف آن چند دهه پيش به پايان رسـيـده   
است. به بيان ديگر اصولگرايان در استراتژي خود دچار مشكل هسـتـنـد نـه در            
تاكتيك ها. استراتژي كه نگاه منتقد و نيروي خارج از محدوده فكري آنهـا در آن       
جايي ندارد و اتحاد و ائتالف به معناي نزديك شدن ديگر نيروها به آنهاست. بدون  

همان طور كه قـبـال     “  آنكه خود آنها قدمي براي نزديك شدن به ديگران بردارند. 
ها و اينجا و آنـجـا بـوده       نوشته شد، رويكرد عملي به اين گرايش تاكنون در حرف

است و در عرصه عمل  اتفاقي چشمگير روي نداده است، اما حتـي اگـر چـنـيـن          
ها در سطح  رويكردي نيز به مرحله اجرا دربيايد به معني آن نيست كه فعاليت حزب

گسترده صورت تحقق به خود مي گيرد، بلكه به طور حتم و يقين سازو كـارهـايـي    
“ دمـكـراسـي   ” شود  تا در پرتو آن همچون  خواهد بود كه به حكومتيان محدود مي

هاي غربي موجوديت خويش را حفظ كنند. مسعود نيلي، كه در زمان رفسنجاني و    
تيـرمـاه،    19خاتمي معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه بود، در مصاحبه با اعتماد، 

هـاي     هاي اين نوع رويكرد مي پردازد. وي با وارد شدن به موضوع  به تشريح فايده
هاي گوناگون، رويكردهاي اقتصادي تضاد منافع  اقتصادي، معتقد است كه در مقطع

ها مي شود و تجميع اين تضادها باعث مـي   به وجود مي آورد  كه باعث صف بندي
ايـن  ” شود كه سياستمدار يك گروه را نمايندگي كند. و در نتيجه گيري مي گويد:     

سيري كه براي شما توضيح دادم، در دنيا تبديل به حزب شده است. بـه عـبـارت         
ديگر سياستمداري كه گروهي از جريان ها را نمايندگي مي كـنـد، در مـقـابـل            
سياستمداري كه نمايندگي گروه ديگري از جريان ها را بر عهده دارد، دو حـزب را    

نيلي، با طرح اين سوال كه اين همه تنوع در تضاد مـنـافـع در      “  تشكيل مي دهند.
در اينجا يك نكته مـهـمـي    ” جامعه چطور در دو حزب خالصه مي شود، مي گويد:  

وجود دارد و آن اين است كه گذر جوامع در طول زمان از دوران هاي مختلف، يك 
يادگيري را ايجاد كرده كه باعث شده اين سرفصل ها به دو دسته تقسـيـم شـود،      
سرفصل هايي كه قواعد ثابت و پايدار الزم براي بهره مندي هر كدام از ايـن دو      
گروه است. در واقع قواعد زيرين و پايه به عنوان قواعد بازي بايد براي هر دو گروه  

موضوعي كه نيـلـي   “  گذاشته شود كه آنها ديگر وارد عرصه تضاد منافع نمي شوند. 
مطرح مي كند مشابه وضعيتي است كه ما هم اكنون در كشورهاي غربي زير نـام    

خـواه در       دمكراسي شاهد آنيم. جابجايي قدرت بين حزب دمكرات و جـمـهـوري      
دموكرات در  آمريكا، كارگر و محافظه كار در انگلستان، دمكرات مسيحي و سوسيال

ها، به طور عمده منافع نخبگان را در حاكميت تامين مي كـنـد و        آلمان، و جز اين
اي را به نام دمكراسي به توده ها تحميل كرده است. تجربه سـي    چهره  بزك كرده

و چند سال گذشته رژيم واليت فقيه به روشني نشان داده است كه حذف نيروها و   
كنشگران سياسي رويكردي ثابت و مستمر بوده است و دايره نيروهاي خودي را هر 

تر كرده است، و  طرح هميـن مسـئلـه بـه          تر و تنگ روز نسبت به روز پيش تنگ
گران حاكم  ناپذير سركوب هاي پايان ها و كشمكش خودي خود نشان دهنده درگيري

در كشوري “  احزاب” براي تسلط بر منابع ملي است. شعارهاي توخالي براي تشكيل  
كه حتي شماري از رهبران مذهبي و رهبران سياسي ديروزين آن در زندان و حصـر  
خانگي هستند از حد سخنراني هاي سران ارتجاع فراتر نخواهد رفت. بـر احـزابـي       
ساختگي و بدون پشتوانه اجتماعي يي كه رژيم در آينده به مـيـدان آورد هـمـان         

 خواهد رفت كه بر حزب جمهوري اسالمي رفت. انحالل و بدنامي تاريخي!               
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 پيش درآمد
هاي تبليغـاتـي،    هدف از اين نوشته كوتاه، تأملي است بر فعاليت

رژيم حاكم بر ميهن ما دربارة حـزب  “  تاريخ نويسي” سند سازي، و 
توده ايران در دهه هاي اخير. البته اين تنها حزب توده ايران نبـوده   
و نيست كه دستگاه هاي امنيتي رژيم واليت فقيه براي آن سـنـد   

اند، اين برنامة هدفمند و جنگ رواني كرده“  تاريخ نويسي” سازي و 
تبليغاتي كم و بيش دامن همه نيروهايي را كه درگير نـبـرد بـا       -

اند و هستند را گرفته اسـت. شـيـوة مـذمـوم              استبداد حاكم بوده
ها  هاي مستقر در شكنجه گاه كشاندن قربانيان شكنجه جلو دوربين

ترين  مبارزاتي شماري از برجسته -به منظور نفيِ شخصيت تاريخي
هـا   يي كه در مورد توده اي شيوه -كوشندگان و متفكران راه آزادي

را    -بيش از ساير نيروهاي سياسي ايران به كار گرفته شده اسـت   
“ تاريخ سازي” هاي رژيم واليت فقيه براي  نيز در كنارِ ساير تالش

 هاي سياسي ايران بايد ارزيابي كرد.  ها و سازمان براي حزب
هنري بـنـامـش      -در كشوري كه نويسندگان و آفرينندگان ادبي

توانند شماري از آثار خود را به چاپ برسانند و در اختيار نسـل     نمي
جوان و شيفتگان آموزش و پژوهش قرار دهند، دسـتـگـاه هـاي         

 -مطالعاتي” هاي  “ موسسه” و يا “  وزارت ارشاد” تبليغاتي  -انتشاراتي
نويسندگان و سربازان گـمـنـام امـام       ” رژيمش زير نظر “  پژوهشي

تـر     ، و يا روشن“ خاطرات” ، “ اسناد” يي از  با دستي باز انبوهه“  زمان
ها، را بـه     ويراستاري شده، و جز اين “  بازجويي” هاي  بگوييم، برگ
رسانند. براي همه كساني كه كم و بيـش بـا       اند و مي چاپ رسانده

 -اوضاع سياسي ايران و چگونگي عملكرد دستگاه هاي امنيـتـي     
اطالعاتي رژيم آشنايي دارند اين سئوال ساده مطرح اسـت كـه،       
چگونه در كشوري كه حتي شماري از رهبران سابق آن، از جملـه:  

توانند نظرات  ش نمي“ مراجع تقليد” نخست وزير، رئيس مجلس و  
خود را آزادانه مطرح كنند، و حتي تاريخ رسمي حكومت جمهـوري  

خوش سانسور خشـن مـركـزهـاي          اسالمي و رهبرانش نيز دست
، و يا رهبران سـيـاسـي سـابـق        “ پژوهشگر” امنيتي است، گروهي 

ايـن  “  تـاريـخ  ” تواننـد آزادانـه        هاي سياسي مي ها و حزب سازمان
ها را به رشته تحرير درآورند و ثمره كارشـان در     ها و سازمان حزب

چنين گستردگي در اختيار همگان قرار گيرد؟ آيا اين پـديـده بـه        
نـويسـنـدگـان و       “  زرنگي” دستگاه هاي امنيتي، و “  غفلت” سبب 

هاي ديگـري دارد؟  آيـا          پژوهشگران مورد بحث است و يا دليل
اصوالً چنين شيوه هاي مذمومي تنها مختص رژيم واليت فـقـيـه    

 تر از آن دارد؟ يي طوالني است و يا پيشينه
  

) بررسي، و پيشينة   “تاريخ سازي”شيوة (متدولوژيِ
 

اي    در ميهن ما و جهان پـديـده تـازه       “  تاريخ سازي” متأسفانه 
، نخست وزير محافظه كار “ چرچيل” يي ديرينه دارد.   نيست و ريشه

تاريخ توسط فاتحـان  ” بريتانيا، در جريان جنگ جهاني دوم نوشت:  
و در همان دوران جنگ بـود كـه شـمـاري از            1 “ شود.  نوشته مي

، وزير مخابرات و تبلـيـغـات    “ ژوزف گوبلز” محققان اين گفته را به 
اگـر دروغ    ” گـفـت:       دهند كه مي آلمان در دوران هيتلر، نسبت مي

بزرگ را به دفعات تكرار كنـي، مـردم     
  2 “باالخره آن را باور خواهند كرد.

تاريخ معاصر ميهن ما نيز پر است از   
، و يـا اگـر         “ فاتـحـان  ” تاريخ نويسي 
تـاريـخ   ” تر بـگـويـيـم،        بخواهيم دقيق

هاي استبـدادي و ضـد        رژيم“  نويسيِ
تـريـن      شان در عمـده  مردمي كه هدف

خطوط آن، پـوشـانـدن خـطـاهـا و             
هـايـي بـود كـه در طـول                 جنايـت 
شان مرتكب شده بودند. تنـهـا     حكومت

دوران كوتاهي در تاريخ معاصر ميهن ما 
توان سراغ گرفت كه پژوهشگران  را مي

نويسان توانسته باشند به دور از    و تاريخ
هراس تيغ سانسور و آزار سانسورگـران  
به كار خالق و علـمـي بـپـردازنـد و          

هايي از تاريخ واقعي مردم ميهـن   گوشه
ما را به رشته تحرير در آورند. در اين زمينه هنوز كاري سترگ و مدوام در ميهنـي   

 رها از زنجيرهاي استبداد الزم است. 
، درباره تاريخ، سرنوشت، و نقش “ هجدهم برومر لويي بناپارت” ماركس در جزوه 

نـويسـد:      انسان در آن، با اشاره به گفتة هگل در زمينه تكرارِ تاريخ، از جمله مـي   
ها خود سازندگان تاريخ خويشند، ولي نه طبق دلخواه خود و در اوضـاع و       انسان” 

اند، بلكه در اوضاع و احوال موجودي كه از گذشته بـه   احوالي كه خود انتخاب كرده
هاي مرده چون  ارث رسيده است و مستقيماً با آن روبرو هستند. شعائر و سنن نسل 

و اين تاريخ طوالني استبداد شـرقـي و         3 “ آورند....     كوهي بر مغز زندگان فشار مي
اثرهاي ديرپاي آن همچنان بر حيات و روند پيشرفت جامعه ما سايه سنگيني دارد، 
و همه نيروهاي سياسي و اجتماعي ميهن ما نيز كم و بيش بدان آلوده شده و از     

برند، و آن استبداد زدگي و واپس ماندگي ديروزين است كه همچـنـان    آن رنج مي
كند و سد راه پيشرفت فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و اقـتـصـادي       جاني مي سخت

ها نه تـنـهـا       ميهن ماست. تاريخ نويسيِ مستبدان حاكم و مزدوران مطبوعاتي آن 
سندهاي معتبري در توضيح و تشريح تاريخ معاصر و مبارزات رهايي بخش ميهـن  
ما نيستند، بلكه حتي از نظر متوديك بررسي علمي، يعني پژوهـش و مـطـالـعـه          

الي    هاي گوناگون، فاكتوگرافي رويدادها، غربال كردن حـقـيـقـت از البـه          منبع
هـا و شـرايـط           هاي پديـده  ها و علت ها، و بررسي ريشه ها و غرض ورزي تهمت

ها با يك بررسي مسـتـدل و        ها، فرسنگ اقتصادي حاكم بر اين پديده -اجتماعي
هـا،  “ گفته” ِ  ،  نقل قول“ ها اعتراف” علمي فاصله دارند، و در بهترين حالت، گزارش 

ها به قبولِ اعمـال   ترين شكنجه هايي است كه زير وحشيانه و خاطره نويسي انسان
سراسر دروغ و ساخته و پرداخته دستگاه تبـلـيـغـاتـي      “  تاريخي” ناكرده و پذيرفتن 

 اند.  استبداد حاكم  وادار شده
يي از آفرينش علمي و نظري،  هايي فرهيخته با انبوهه چگونه ممكن است انسان

كـژ  ” شان در تاريخ معاصر ميهن ما كمياب است، از آن اوج به حضيـض     كه نمونه
سقوط كنند و اعتقادهاي يك عمر زندگي و تالش خود را نفي كنند؟ نفـي   4 “ راهه

اش ننگ تاريخي شكنجه گران و آمراني است كه  ها تنها ثمره واقعيت 5 “ گاليله وارِ” 
چنان پوك و بي مايه است كه براي پوشـانـدن    شان آن هاي نظري و اعتقادي بنياد

هـاي بـزرگ        يي جز درهم شكستن شخصيت تاريخـي انسـان     سفلگي خود چاره
بينند. به قول زنده ياد رفيق شهيد فرج اهللا ميزاني (جوانشيـر)، در        ديدند و نمي نمي

با تاريخ معاصر نهضت كارگران و زحمتكشان ايران زيـر    : ” مرداد 28مقدمه كتاب 
هاي خلـقـي و      رهبري حزب توده ايران همان رفته است كه با تاريخ همه نهضت

هاي زحمتكشان و ستم ديدگان ايران از جنبش مزدكي تا به امروز. خداونـدان    قيام
هـا پـيـروز         زر و زور هر بار كه به ضرب شمشير و تازيانه و تزوير بر اين جنبـش 

اند تـا   فروخته را در كنار جوي خون مبارزان نشانده اند مشتي كاتب ديوان خود  شده
بنويسند؛ تاريخ را به سود ستم گران پيروز تحريف كنند و چهره هـاي    “  فتح نامه” 

درخشان ستم ديدگان به پا خاسته تاريخ ساز را با دروغ و بهتان بيااليند. در ايـن       

 گزنفون...“ بگذار تاريخ خود سخن بگويد ”
 ها تأملي بر تاريخ نويسي رژيم واليت فقيه و حكومت هاي سركوبگر: شيوه ها و هدف

 محمد اميدوار

با دبيرخانه كميته مركزي  و “ آرش”در پي تماس سردبير مجله 
درخواست مقاله يي در زمينه نظرات حزب ما پيرامون سند 

رژيم واليت فقيه بر ضد احزاب و سازمان “ تاريخ نويسي”سازي و 
هاي سياسي كشور، مقاله زير پس از بررسي و تصويب هيئت 

سياسي كميته مركزي براي اين مجله ارسال شد. اين مقاله در 
 نشريه آرش منتشر شده است.  108شماره 

 8ادامه  در صفحه 



 899شمارة   1391تير ماه  26شنبه دو   8 

لـقـب دارنـد و        “  عـادل ” تاريخ تحريف شدة پردروغ قلتشن ديوانان 
ها، اراني ها و    ولي مزدك“.  آريامهر” الخلقه تاريخ  كوتوله هاي ناقص

 6“ ها به هزار عيب و علت متهم اند.... روزبه
  

 رژيم كودتا“ سازمان امنيت”مرداد، و تاريخ نويسيِ  28
  

از    1332مـرداد     28تا كودتاي  1320هاي  اشاره مختصر به سال
دهد چگونـه شـيـوه هـاي          اين نظر حائز اهميت است كه نشان مي

از سوي رژيم واليت فقيـه  “  جعل تاريخ” و “  سند سازي” اعمال شده 
و دستگاه هاي امنيتي آن بر ضد مبارزان راه آزادي، بـا عـمـلـكـرد        
دستگاه هاي تبليغاتي امپرياليسم و رژيم سرسپرده شاه و دسـتـگـاه      

 هاي انكار ناپذيري دارد.    ، شباهت“ساواك”سركوب آن، يعني 
توان بـه   ، در تاريخ معاصر ميهن ما را مي1332تا  1320سال هاي

فرهنگي ميهن مان تلقي كرد كه در  -روايتي دوران رنسانس سياسي
طول آن، به ابتكار حزب توده ايران و همچنين نـيـروهـاي مـلـي،          

هاي شگرفي در جامعه بـه وجـود آمـد. از پـديـد آمـدن                     تحول
هـاي   “ سـازمـان  ” هاي كارگري و     “ سنديكا” هاي صنفي تا  “ انجمن”

منـدي از     زنان، جوانان و دانشجويان تا پيدايي نسل پراستعداد و توان
گران ادبي و هنري در كنارِ رشد مبارزه طبقاتي و نهضت ضد  آفرينش

ترين كشورهاي منطقه تبـديـل    استعماري، ايران را به يكي از متحول
كرد، و هراس عميق ارتجاع و امپرياليسم را كه منافع دراز مدت خود، 

مان و منطقه را در خـطـر      خصوصاً كنترل و غارت ثروت نفتي ميهن
ديدند، برانگيخت. در همين بالش فكري، فرهنگي، اجتمـاعـي و       مي

سياسي ميهن ماست كه اثرهاي تاريخي جالبي دربـاره رويـدادهـاي      
يابد، و انديشه هاي مترقي و خصـوصـاً        مان انتشار مي معاصر ميهن

شوند. دامنة گستـرش ايـن       اي روبه رو مي چپ، با استقبال بي سابقه
تـوان سـراغ      ها را حتي در شماري از كشورهاي منطقه نيز مي تحول

هاي انديشه هاي نو و مترقي، نيروي  گرفت. اين استقبال، و اثرگذاري 
بالقوه عظيمي را در جامعه براي تغييرهاي بنيادين به حركت در آورد   

يي رو به رو سـاخـت.    كه بنياد استبداد و استعمار را با خطرهاي جدي
سد كردن اين نيرو و درهم شكستن اراده ملتي به پا خاسـتـه بـراي      

يابي به آزادي و عدالت اجتماعي، تنها از مسير سركـوب   رشد و دست
يي ممكن بود كه موتور محركه ايـن جـنـبـش           انديشه هاي مترقي

ها  داد. بسيج نيروي عظيم تبليغاتي و انتشار ده  اجتماعي را تشكيل مي
مجله و روزنامه به قصد تخريب نيروهاي مترقي و ملـي و ايـجـاد        
چنددستگي در صفوف جنبش، و در واقع به راه انداختن يك جـنـگ   

تبليغاتي تمام عيار، بخشي از ابزار كاري امپرياليسم و ارتجـاع  -رواني
براي سد كردن پيشرفت جامعه ما و حاكم كردن حكومـت وابسـتـه      

خـطـر   ” ايران از   “  نجات” مرداد، زير پوشش  28پهلوي بود. كودتاي  
، به دست ارتجاع داخلي و مزدوران سيا در ايران تـحـقـق    “ كمونيسم

سال زندان براي توجيه خيانت  8700حكم اعدام و بيش از  74يافت.  
، اگرچه تـوانسـت   1332مرداد  28كودتاي  .7 رژيم شاه ضرورت داشت

حكومت مصدق را سرنگون كند، اما كار اساسي از ديـد ارتـجـاع و        
امپرياليسم تخريب و نابودي انديشه هاي مترقي و دوران سازي بـود  
كه جامعه ايرانِ آن دوران را به حركت درآورده بـود. دسـتـگـيـري           
هزاران توده اي و ديگر مبارزان راه آزادي، شكنجه و اعدام افسـران    
دالور سازمان نظامي حزب توده ايران، و تالش به مـنـظـور درهـم       

از حزب تـوده  “  ابراز تنفر” شان به  شكستن دستگير شدگان و واداشتن
، 1362ايران و تاريخِ آن، سناريويي است كه بعدها در ايران، در سال 

 نيز از جانب رژيم واليت فقيه به كار گرفته شد.
تبليغاتي رژيم پس از پيروزي كودتـاي   -هدف از ادامه جنگ رواني

مرداد، خيلي روشن بود: نابودي معنويِ حزب توده ايران و انديشه   28
سال حكومت پهلوي در ايران، بـيـش     25هاي آن. در طول بيش از  

، افزون بـر انـبـوهـي از            8 جلد كتاب و جزوه به زبان فارسي 100از 
هاي داخل و خارج از كشور انتشار يافت كه هـمـه      ها در نشريه مقاله
ها از جمله عبارت از  كردند. اين هدف  هاي  واحدي را دنبال مي هدف

ايراني نيست و    -اين بودند كه، اوالً حزب توده ايران يك حزب ملي
گروهي است وابسته به اتحاد شوروي، و ثانياً اينكه حزب توده ايـران  

مرداد و سـركـوب    28مقصر اصلي وضعيت فاجعه بار پس از كودتاي 
نهضت ملي شدن نفت است. بدين ترتيب رژيم ارتجاعي و وابسـتـه      

شاه، امپرياليسم، و نيروهاي ارتجاعي، از جمله بخشي از رهبري مذهبي آن روز،     
ها،  شدند، و توده اي همگي از هرگونه مسئوليتي درباره اين فاجعه تاريخي بري مي

هاي رژيم سـپـري    هاي طوالني عمر خود را در زندان كه شمار زيادي از آنان سال
هاي دشمنان و دوستان ناآگاه و نيروهاي سـيـاسـي     ها و دشنام كردند، هدف تهمت

كشور قرار گرفتند. حزب ما تنها سازمان سياسي آن دوران بود كه ضمن اشاره بـه   
هايش در دوران دولت دكتر مصدق و همچنيـن چـگـونـگـي         هاي سياست كاستي

ها پرداخت، و همراه با اشاره  مقابله با كودتا، به بررسيِ انتقاديِ رويدادهاي آن سال
هاي جدي  ها و محدوديت به اين حقيقت كه فعاليت توده اي ها همواره با دشواري

هـا ارائـه        بينانه از حوادث آن سال يي واقع رو بوده است، تالش كرد تا ارزيابي به رو
 دهد.

بـد  “  رژيم شاهنشاهـي ” و “  رژيم واليت فقيه” براي روشن شدن عملكرد مشابه 
رژيـم شـاه نـيـز در           “  سـازمـان امـنـيـت       ” نيست باز اشـاره كـنـيـم كـه،              

 -مـطـالـعـاتـي     ” هـاي     “ مـوسـسـه   ” يـي مشـابـه بـا            “ تحقيقاتـي “ هاي “ مركز” 
هـا، و       هـا، جـزوه       هاي اطالعاتي رژيم واليي، انبوهي از كتـاب  ارگان“ پژوهشيِ

توان به اين  هاي قربانيان شكنجه را چاپ و منتشر كرد. در اين ميان مي  “ تنفرنامه” 
، “ 1336تا فروردين  1320سير كمونيسم در ايران، از شهريور ” ها اشاره كرد:   كتاب
، با مقـدمـه تـيـمـور        “ كتاب سياه درباره سازمان افسران حزب توده” ؛  1336چاپ 

، “ ها در ايـران      كمونيزم در ايران يا تاريخ مختصر كمونيست” ؛ 1334بختيار، چاپ 
منتسب به سرهنگ علي زيبايي، شكنجه گر و جنايت كار معروف سـاواك، چـاپ     

هاي نادمان و قربانيـان شـكـنـجـه         “ توبه نامه”(كه  “عبرت”؛  و دورة مجله 1344
تاريـخ  ” كرد). بر اين اساس، روشن است كه در عرصه    ساواك را چاپ و منتشر مي

رژيم شاه بوده “  ساواك” همسان روش  نيز تكيه و شيوة رژيم واليت فقيه “  نويسي
 و هست.

  
 تاريخ نويسي و سند سازي، در رژيم واليت فقيه

 
ها، و كارزار جـهـانـي       بختيارها، زيبايي“  سند سازي” و “  تاريخ نويسي” سال  25

تبليغاتي امپرياليسم، اگر چه بر نسل جوان، جويا، و تشنه انديشه هـاي مـتـرقـي         
يي برجاي گذاشت، ولي نتوانست حـزب تـوده ايـران و           تأثيرهاي منفي و جدي

و تأثـيـر    57انديشه هاي آن را در جامعه ما نابود كند. وزش طوفان انقالب بهمن  
ها و نظرهاي حزب توده ايران در اين جنبش عظيم مردمـي، اصـل      عميق انديشه

هـا و اظـهـار           انكار ناپذيري است كه حتي سران جمهوري اسالمي نيز در نوشته
 اند.  نظرهاي گوناگون خود به آن اعتراف كرده

، و درهم شكسته شدن ديوار سانسور و اختناق، يعنـي  “ بهار آزادي” دوران كوتاه 
، با استقبال پـرشـور     1332تا  1320، نيز همچون دوران 1360تا  1357هاي  سال

هـا و       جامعه از انديشه هاي پيشرو و چپ، و روي آوري گسترده مردم به حـزب   
هاي سياسي، خصوصاً حزب توده ايران، سازمان فدائـيـان خـلـق ايـران،           سازمان

نيروهاي ملي، و سازمان مجاهدين خلق ايران همراه بود. اين استقبال، در كـنـارِ        
رشد انديشه هاي مترقي در زمينه حقوق دموكراتيك و حركت به سمـت عـدالـت      
اجتماعي، بار ديگر نيروي عظيمي را در جامعه به حركت درآورد و خار چشمي شـد  

و بردن ايـران بـه       “  امپراتوري اسالمي” شان بنا كردن  در چشم كساني كه هدف
مانده در قرون وسطا بود. شدت پـيـدا     يي استبداد زده با روبنايي واپس سمت جامعه

هاي مستقيم و غير مستقيم امپرياليسم براي بـه   كردن اين تضادها، در كنارِ دخالت
ترين جنبش اجتماعي معاصر منطقه خاورميانه، سرانجام به  شكست كشاندن بزرگ

نيروهاي ارتجاعي و سركوب خشن و خونين نـيـروهـاي مـتـرقـي و           “  كودتاي” 
 مان منجر گرديد.  خواه ميهن آزادي

اش، تنها دستگيري هزاران تـوده   براي رژيم ارتجاعي، همچون سلف شاهنشاهي
اي كافي نبود و بايد اعتبار و نفوذ گسترده معنوي حزب توده ايران را در جـامـعـه      

كـنـنـد و         متهم مـي   “  بزرگ بيني” كرد. براي كساني كه حزب ما را به   نابود مي
معتقدند كه حزب توده ايران در جامعه آن روز ايران تأثيري نداشت و حريف جدي 

شد، توجه به برخي اظهار نـظـرهـاي     و خطرناكي براي ارتجاع حاكم محسوب نمي
سران رژيم در آن روزهاي دشوار يورش رژيم به حزب ما، روشنگر هراس عمـيـق   

كـه در    “  پيام مهمـي ” و توده اي هاست. خميني، در  “  خطر حزب توده” ارتجاع از 
روزنامه هاي آن روز ايران به چاپ رسيد، حمله و دستگيري شماري از سران حزب 

                   9 را پيروزي دانست.

هاي تبريك و تأيـيـد    در همين روزنامه هاي مجاز كشور، ما شمار زيادي تلگرام
در زمينه حمله به حزب را شاهد هستيم؛ تمامي نمازهاي جمعه كشور، در مـقـطـع    

، بـه تشـريـح        1362، يعني ارديبهشـت مـاه       “ انحالل حزب توده ايران” اعالم 
ها اختصاص دارد (از جمله نگاه   و تشريح خطرهاي ناشي از آن“  هاي حزب خيانت” 

ارديبهـشـت مـاه       16كنيد به: سخنراني مهدوي كني، در نماز جمعه تهران، جمعه 
، كه مـدعـي   1362ارديبهشت ماه  16سخنراني جنتي، در نماز جمعه قم،   10 ؛1362
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دستگيري و اعترافات صريح سران حزب توده فتح مبين بود كه ” شد:  
 -).  بخش ديگري از جنگ تمام عيار تبليغاتـي    11 “ نصيب ملت ما شد

رواني رژيم براي درهم كوبيدن حزب توده ايران و نـابـودي تـوان        
مشمئز كـنـنـده    “  شو هاي” سياسي و تشكيالتي آن به سازمان دهي 

تلويزيوني شماري از رهبران وقت حزب كه زير شكنجه هاي شديد و 
وحشيانه مزدوران رژيم درهم شكسته شده بودند و توده اي ها را بـه  

 12كردند، اختصاص داشت. تسليم و جدا شدن از حزب تشويق مي

نمايش پي در پي شماري از قربانيان شكنجه، رهبران وقت حـزب،  
 28همچون كارزار ساواك و امپرياليسم خبري در فرداي كـودتـاي       

كـرد. اثـبـات          ، نيز هدف مشابه و مشتركي را دنبال مي1332مرداد 
وابستگي حزب به اتحاد شوروي و نابودي تاريخ پيكار قهرمانانه توده 

ها براي رهايي ايران از چنگال استعمار و استبداد. رژيـم واليـت       اي
فقيه مصمم بود با يادگيري از تجربه شكست خورده رژيـم شـاه در       

واقعـيـت   “.  به سرانجام برساند” زمينه نابودي حزب توده ايران، كار را 
اين است كه، از فرداي دستگيري بيش از هزاران توده اي تـا بـه         

تبليغاتي رژيم واليت فقيه و همچنين دستـگـاه    -امروز، جنگ رواني
هاي خبر پراكني امپرياليسم در ايران (از جمله بـي.بـي.سـي، راديـو          

يي  ها) بر ضد حزب توده ايران لحظه  آمريكا، راديو اسرائيل، و جز اين
هاي مختلف، ولي با  قطع نشده است، و تا به امروز همچنان به شكل

تشكيالتي حزب ما و از  -هدفي واحد، به منظور نابوديِ توانِ سياسي
بين بردن تأثير عميق سياسي آن بر جامعه مان ادامه يافـتـه اسـت.      
تالش براي به وجود آوردن پراكندگي در ميان صفـوف حـزب، راه       

هاي مشكوك، حزب سازي و رهبر تراشي (نگاه كنيـد    انداختن نشريه
هاي منتشرشـده در     به: نظرها و اعالميه هاي كميته مركزي و مقاله 

راه ” هاي ضد توده اي جرياني بـه نـام          درباره فعاليت“  نامه مردم” 
، از جملـه  13 و خاطره نويسي پر از دروغ و مغرضانه اين جريان) “  توده

“ خاطره نـويسـي  ” ها اشاره كرد.   توان به آن هايي است كه مي فعاليت
شماري از قربانيان شكنجه و رهبران وقت حزب توده ايران، يـكـي     

توان در جامعه  اش را مي هايي است كه هنوز تأثير منفي ديگر از پديده
ما حس كرد و تأملي و توضيحي كوتاه درباره آن ضروري است. براي  

هايي كه در اين عرصه در شمارگاني بسـيـار    نمونه، از نخستين كتاب
اي توزيع شد و بازتـاب   زياد  در ايران به چاپ رسيد و به طور گسترده

، دبيـر اول وقـت       “ خاطرات نورالدين كيانوري” وسيعي يافت، كتاب 
اسـت.  “  موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگـاه ” حزب توده ايران، كار 

روبـه  “  نويسـنـده  ” يي با دست خط  خواننده در ابتداي كتاب با مقدمه
دهد، و بقيه كتـاب   روست كه ضرورت انتشار اين كتاب را توضيح مي

هايي است  است، و يا بهتر گفته باشيم، شرح بازجويي“  گفت و گويي” 
 اند.  خود تنظيم و جمع آوري كرده“ خانه امن”كه مأموران امنيتي در 

توجه كنيد كه هدف، همان طور كه در باال اشاره شد، روشن است: 
اثبات ملي نبودن و وابستگي جنبش كمونيستي ايران، و حزب تـوده    
ايران به شوروي، و تنزل تاريخ هفتاد سال پيكار يك حزب رزمنده به 

و “  هاي حسود، بي سواد و پـر از غـرض ورزي         آدم” تاريخ گروهي 
خارجي. بديهي است كه براي قـبـوالنـدن چـنـيـن            “  حقوق بگير” 

يـي     ها را همچون معجوني با حقايق و اظهار نظرها نظرهايي بايد آن
درآميخت تا شايد خـوانـنـده بـه         “  دفاع از حقانيت حزب” مبتني بر 

هاي مختلفـي   هاي مورد نظر بازجو برسد. براي نمونه، به بخش  نتيجه
 ويراستاري شده رجوع كنيم: “ بازجويي”از اين 
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 توده ايران: 
 -حزب عدالت شاخه اي از حزب سوسيال دموكرات روسـيـه  ”      

اين موضوع درست است كه كامبخش از ” ؛ 14 “ بود....     -جناح بلشويك
العـاده مـورد      دوران جواني عضو حزب كمونيست شوروي بود و فوق

اعتماد حزب كمونيست شوروي، بيش از هركس ديگر، بود. در ايـن     
ماند عضويـت كـامـبـخـش در           پس مي” بازجو:  “  ترديدي نيست....    

ببينيد! حزب كمونيست شـوروي   ” پاسخ:  “  سازمان اطالعاتي شوروي! 
هـا     ها در تماس بود و بـه آن    در تمام احزاب افرادي داشت كه با آن

اعتماد زياد داشت. اين در تمام احزاب كمونيست هست. اين رابطه را   
نبايد با كا.گ.ب مخلوط كرد. كا.گ.ب يك سازمان مجـري بـود و        

شان افسر بـودنـد، چـون       اعضاي آن فقط اتباع شوروي بودند و همه

ايـن  ” پـاسـخ:      “  منظور رابطه اطالعاتي اسـت.  ”بازجو: “ يك سازمان نظامي است.
گـرفـت.      روابط همه از طريق كميته مركزي حزب كمونيست شوروي انجام مـي   

 15  “ رابطه هميشه با كميته مركزي حزب كمونيست شوروي، به طور مستقيم بـود.    

شود كه برنامه و عملكرد اوليه  در واقع از گفته هاي شما چنين استنباط مي” بازجو:  
) و يـا بـه قـول شـمـا               1935حزب در چارچوب تزهاي كنگره هفتم كمينترن ( 

درباره كشورهاي دنياي سوم ” پاسخ:  “   بوده است....     1936رهنمودهاي استالين در 
ها به جاي تشكيل مستقيم حزب كمونـيـسـت     اين نظر به وجود آمد كه كمونيست

بهتر است در جبهه اي از نيروهاي ضد استعماري و آزادي خواه با تمايـالت چـپ     
اين تـوصـيـه       1320شركت بكنند... بر همين اساس هم در ايران پس از شهريور    

مطرح شد كه به جاي حزب كمونيست يك حزب چپ با شركت عناصر كمونيست 
ايـن پـيـشـنـهـاد         ” بازجو:  “  و غير كمونيست ولي آزادي خواه ملي تشكيل شود....    

اطالع نـدارم.    ” پاسخ:  “  ها به تأسيس حزب توده از چه طريقي اعالم شد؟ شوروي
 16 “كنم از راه سفارت شوروي در ايران. خيال مي

 
هاي ملي، خصوصاً نهضت ملي آذربايجان بـه     . وابستگي نهضت 2

 ها: آن“ تجزيه طلبي”شوروي و 
اين درست است كه فرقه هيچ گاه رسماً مسئله استقالل آذربايجان ” بازجو:       

“ ولي عمل چيز ديگـري بـود....        “  خودمختاري بود” را مطرح نكرد و تنها شعارش 
در جريان اين يكي دو سال دو سياست بر فرقه حكمفرما بود. يـكـي بـه         ” پاسخ:  

شد و ديگري جريـان   اوف و دولت آن زمان آذربايجان شوروي دنبال مي وسيله باقر
  17 “حزب كمونيست شوروي بود....

همچنين بر اساس مندرجات اين كتاب، كار اداره تشكيالت حـزب و راه             
هـا   اندازي آن و حتي عزل و نصب كردن دبير اول حزب با نظر و به دست شوروي

  19و  18گرفته است.  صورت مي

هـا     و باالخره مسئله اساسي، يعني جاسوسي نظامي مستقيم براي شوروي      
(مسئله اي كه رفيق شهيد و قهرمان، ناخدا بهرام افضلي، در بيدادگاه هاي رژيـم     

 منكر آن شد): 
ترين اقدامات غير قانوني حزب توده ارتـبـاط و ارائـه         يكي از مهم” بازجو:       

اطالعات نظامي به سرويس اطالعات نظامي شوروي (جي.آر.يو) بود. در اين بـاره       
ترين اشتباه سياسي زندگي من پذيرش درخواست  بله! بزرگ ” پاسخ:  “  توضيح دهيد! 

 20 “مقامات شوروي در اين زمينه است....
ها در  .   چاشني قبول جاسوسي و وابستگي كامل به شوروي و اجراي اوامر آن 3

ها، نـيـز درهـم       بر حزب توده“  باند بازي” ها، و حاكميت روابط ناسالم و  اكثر زمينه
شكستن چهره شماري از رهبران سرشناس حزب و جنبش كارگري است كـه در      

تـروريسـت   ” توان يافت (از جمله تهمـت      ها مي هاي گوناگون اين بازجويي صفحه
به خسرو روزبه، قهرمان ملي ايران، پرخاش به طبري، جودت، پورهرمزان و “  بودن

ديگران، ضعيف و دنباله رو خواندنِ بخش بزرگي از رهبري حزب، و هـمـچـنـيـن      
  21 ها با فرقه دموكرات آذربايجان ). تالش در دامن زدن به اختالف

هاي ويراستاري شده شماري از رهبران وقـت حـزب بـا           مقايسه اين بازجويي
هـاي گـونـاگـون،        ها پيش از دستگيري درباره مسئله ها و مصاحبه هاي آن نوشته

تواند تنها به يك نتيجه منطقي برساند و آن اين است كه، در زنـدان   خواننده را مي
چيزي نيست جز شكنجه هاي وحشيانه “  معجزه” يي رخ داده است، و آن  “ معجزه” 

 شان درهم شكستن اسيران زنداني بود.  شبانه روزي جنايتكاراني كه وظيفه
اش در مـجـلـس، در       زنده ياد مهندس مهدي بازرگان، در آخرين روز نمايندگي

، و قاعدتاً با مشاهده توحشي كه بر ضد رهبران و زندانيـان تـوده اي       1363سال 
تـا دو    ”...  اعمال شده بود، در سخنراني خداحافظي خود از مجلس، از جمله گفت:  

روز ديگر عمر نخستين مجلس شوراي اسالمي كه اين جانب عضو آن بودم و از     
رسد. از   مزاياي اين عضويت، از جمله مصونيت پارلماني برخوردار بودم به پايان مي

فردا من نيز مانند بقيه موكّلينم قابل تعقيب و بازداشت و تأديب هسـتـم. بـه          پس
انـد     همين دليل نيز با استفاده از فرصتي كه رئيس مجلس در اختيار بنده گذاشتـه 

خواهم به اطّالع برسانم كه اگر در روزهاي بعد شاهد گرديديد كـه بـنـده را           مي
بازداشت كردند و بعد با تبليغات و سر و صدا اعالم نمودند كه بنده جهت بـعـضـي    
توضيحات و روشن نمودن حقايق در تلويزيون ظاهر خواهم شد و در صورتي كـه    

زند و مثل طـوطـي      هايي غير از سخنان ديروز و امروز مي ديديد آن شخص حرف
كند، بدانيد و آگاه باشيد كـه آن فـرد مـهـدي بـازرگـان                  مطالبي را تكرار مي

 22 “نيست....
هاي اخير همچنين شاهد انتشـار و     ها، ما در سال“ خاطرات نويسي” در كنار اين 

كتابـچـه   ” ، و مطالبي از اين دست همچون “ داستان” ، “ مقاله” ، “ سند” ها  پخش ده
حزب توده از شكل گـيـري تـا        ” اي  صفحه 1200ايم. انتشار كتاب   بوده“  حقيقت

موسـسـه   ” از سوي “  جمعي از پژوهشگران” به كوشش “  1368  -  1320فروپاشي، 
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هـاي  “ بـازجـو  ” را بايد كار تكميلي   “  هاي سياسي مطالعات و پژوهش
دستگير شدگان دانست. درباره شيـوه   “  پس از تخليه اطالعاتي” رژيم 

پژوهشگـران و سـربـازان        ” به كارگرفته شده از سوي اين “  علمي” 
و ميزان اعتبار اين گونه تاريخ نويسيِ مرتـجـعـان    “  گمنام امام زمان

حاكم خواننده كافي است به مقدمه كتاب رجوع كند. در مـقـدمـه،         
مبناي كار بـر بـيـان      ” خوانيم:   درباره چگونگي جمع آوري كتاب، مي

ها و ارايه اسناد تازه و منتشر نشده است. در اين بخش، به طور   ناگفته
مبناي تحـلـيـل     1362هاي سران حزب توده در سال  عمده بازجويي

قرار گرفته و در هر زمينه به دست نوشته هاي فعالين درجه اول آن   
 23“ عرصه استناد گرديده است....

هاي گرفـتـه    مستند بر اعتراف“  علمي” نكته جالب در اين پژوهش 
هـا بـا        ها و نوشته شده در زير شكنجه هاي وحشيانه، همسانيِ گفته

ي است كه جداگانه منتشر شده است (از جمله نگاه كنيـد    “ خاطرات” 
، و مقايسه آن با  89به: شرح چگونگي تأسيس حزب توده ايران، ص  

 “) . خاطرات نورالدين كيانوري”كتاب 
فروپاشـي حـزب     ” در بخش “  حزب توده از شكل گيري...    ” كتاب 

، ضمن اشاره به عمليات نظامي رژيم كه شباهت زيـادي بـه     “ توده...
و به گمان نگارنده دم خروس  -تصوير كردن صحنه هاي جنگ دارد

 -كـنـد     درگير كار تهيه كتاب را نيز آشكـار مـي    “  پژوهشگرانِ” نوع 
در ساعات اوليه بامداد همان روز بخش مهمي از مراكـز  ” نويسد:    مي

پنهاني حزب توده به تصرف پاسداران انقالب اسالمي درآمد و حـدود  
تن از مهره هاي برجسته حزب توده و عناصر كليـدي شـبـكـه        40

جاسوسي شوروي در ايران دستگير شدند... در پي دستگـيـري ايـن         
عناصر، بالفاصله تخليه اطالعاتي با طبقه بندي حفاظتي بـاال آغـاز     

 24 “شد....

درس ” بخش بعدي اين كتاب، متن مصاحبه قربانيان شكنجـه و      
ايـن نسـل از       “  نجات” و تالش براي “  نسل جوان” به “  ها دادن آن

خـواهـم      امـروز مـي    ” گمراهيِ رفتن به راه حزب توده ايران است:    
كوشش بكنم با پوزش و شرمندگي در مقابل ايشان [امام] تخلفاتي را   
كه حزب ما در اين چهار سال فعاليت در جمهوري اسـالمـي ايـران      
انجام داده آن طور كه هست بيان كنيم و اين تخلفات درسي بـاشـد   
براي نسل جوان ما كه راه درست خودشان را از راه گمراهي كه مـا    

و جمع بندي مهم و علت اساسي اين جـنـگ      25 “ رفتيم جدا بكنند....
توان در اين نقل قول كتاب خالصه كرد:  رواني و تبليغاتي رژيم را مي

هـايـي      آيا اعترافات تكان دهنده اي چون عضويـت در سـازمـان       ” 
هـا،     هاي جاسوسي به نفع آن همچون كا.گ.ب و نظاير آن و فعاليت  

كند؟ بلي به گمان مـن     عمق وابستگي حزب را به شوروي بيان نمي
ها گوشه اي از طـبـيـعـت        ها گفته شد  و هر يك از اين گفته گفتني

سياست و عملكرد حزب را عيان ساخته است. بيان گذشته حـزب از     
زبان مسئوالن آن، آن هم اين چنين صريح و آشكار تنها نـيـازمـنـد     

كنـم كـه بـراي         شنيدن و بالفاصله نتيجه گيري است. من فكر مي 
كساني كه شاهد اين مصاحبه هستند، نتايج الزم بـه دسـت آمـده        

 26 “است....

  
 مؤخره

رفيق قهرمان، رحمان هاتفي (حيدر مهرگان)، كه زير شكنجه هاي   
حزب توده ايـران    “  تاريخ” ان “ ويراستار” ها و “ بازجو” وحشيانه همين 

به شهادت رسيد، پاسخش به خواست شكنجه گران روشن و قـاطـع   
ها پيش، و شايد با علم به  او سال“  راه همان است كه من رفتم. ” بود:  

هـا     بار تاريخ حزب تـوده    اينكه ممكن است زماني فرا رسد كه ديگر
خوش يورش مزدوران و كاتبان ارتجاع قرار گيرد، در مـقـدمـه       دست
ها: حزب توده ايران از آغاز پيدايي تا انـقـالب       اسناد و ديدگاه” كتاب 
هايي كه رژيم واليت فـقـيـه، و         ، در رد همين تهمت“ 1357بهمن 

زنند، نوشته بـود:   تاريخ نويس اش بر ضد حزب ما مي“  پژوهشگران” 
گويد، نه بـه زبـان      اينك تاريخ حزب توده ايران است كه سخن مي” 

نويسان، بلكه با زبان بي شبهه عمل و انديشه خـود.   مورخان و تذكره
“ گزنفـون ” در اين چهره هيچ مشاطه گري دست نبرده است. به قول  

بگذار تاريخ خود لب بگشايد. اشباح گذشته، بيشتر از راويـان امـروز،      
خوش مهر و كين اند، از رازهاي گذشته آگاهند... اين روايت     كه دست

تريـن   و رايت ماست. در طنين اين روايت و در اهتزاز اين رايت بزرگ 

درخشد روش انقالبي، خرد جمعي، خصلت تكامل يابنده حزب توده  حقيقتي كه مي
ايران در آميزش سرشتي با سازش ناپذيري او در مبارزه با فئوداليسم، سرمايه داري 
وابسته، استبداد سلطنتي و امپرياليسم است. هر مسئله ديگري تنها در متـن ايـن      

 27 “ماهيت و اين روند عام قابل طرح، ارزيابي و قضاوت جدي است.
خـاطـره   ” و   “  تـاريـخ نـويسـي      ” بي شك زماني فرا خواهد رسيد كه پرده شوم 

هاي سازمان داده شده از سوي شكنجه گران رژيم تاريك انديشي و جهل  “ نويسي
اش  دريده خواهد شد، و بر اين رژيم نيز همان خواهد رفت كه بر سلف شاهنشاهي

هاي سياسـي   رفت. آنچه مايه تأسف است سوء استفاده شماري از فعاالن و سازمان 
شكنجه گران به منظور حمله به “  ويراستاري شده” هاي  و گزارش“  اسناد” از همين 

حزب توده ايران و خدشه دار كردن پيكار هزاران توده اي است كه در طول بيـش  
از هفت دهة گذشته نقش عميقاً مؤثري در پيشبرد انـديشـه هـاي مـتـرقـي و             

خـواهـانـه در         اند، و بسياري از انديشه هاي ترقي جويانه در ميهن ما داشته عدالت
هـا و       جامعه ما كه امروز پرچم نبرد آزادي خواهان است، از جمله تحـقـق آزادي    

ها، نتيجه كـار     حقوق دموكراتيك، حقوق زنان، كارگران، و حق خود مختاري خلق
 پرثمر توده اي ها در ميهن ماست.

آن، همچـون  “  نويسان تاريخ” خالصه كنيم: تالش رژيم واليت فقيه و كاتبان و  
ها، نفيِ پيكار رهايي بخش آزادي خواهان ميهن، از جـملـه        مستبدان پيش از آن

بر سر نسل جوان، و اثبات نظرهاي پوسيده و ضـد      “  كاله گذاشتن” توده اي ها، 
مردمي يي است كه ارزش و اعتباري ندارند. به كارگيري اين گونه شـيـوه هـاي        

هاي اخير آن چنان رسوا و ناپسنـد   در تمامي سال“  سند سازي”  و “  تاريخ نويسي” 
هـا   مردان پيشين رژيم نيز از استناد به آن شناخته شده اند كه حتي شماري از دولت

“ واليـت فـقـيـه      ” شرمگينند، و اين باز كاري نيست كه كوتوله هاي فكري رژيم 
توانسته باشند در آن نوآوري كرده باشند. رفيق قهرمان، هوشنگ تيزابي، كـه در       

هـا پـيـش در         به دست جالدان رژيم شاه به قتل رسيد، سال 1353تيرماه  7روز 
و در پاسخ به مستبدان حاكم و مسـتـبـدانـي كـه        “  به سوي حزب” نشريه مخفي 

به ما تزريق كرده بـودنـد كـه        ” ممكن بود پس از آن بر سر كار آيند، نوشته بود:  
مشت سـيـاهـي    ” ها به وجود آمده و يك  حزب توده ايران با اشاره انگشت خارجي

ها، به  به جاي شناسنامه تمام عيار يك حزب كبير، حزب شهدا و قهرمان“  لشگر را
ما قالب كرده بودند... اما وقتي خودمان را از دست رسوبات تبليغاتـي، كـه ذهـن           
جامعه روشنفكري را پر كرده بود، رهانديم، روزبه و سيامك و وارطان و شوشتـري  
و آرسن را يافتيم. مبشري و وكيلي و محقق زاده و هزاران قهرمان گمنام را كشف  

لنينيسم را كه با تار و پود ميهن مـا     -كرديم. ميراث جاوداني از تعاليم ماركسيسم 
آميخته و هزاران هزار آتش زير خاكستر به جاي گذاشته بازيافتيم و در چـهـره         

هاي خود را شناختيم... آنگاه از قضاوت خـود شـرمسـار          حزب، چهره قهرمان خلق
   28“شديم....
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از زمان برگماري پرحاشيه سعيد مرتضوي به مـديـر عـامـلـي          
فعاليت، عملكرد، و نقش اين نهاد تاثيـر   ،”سازمان تامين اجتماعي“

گذار سمت و سوي معيني يافته است كه نمي توان نسبت بـه آن    
بي اعتنا بود. نقش اين سازمان با مديريت مرتضوي و شركـا، بـه      
ويژه پس از تعليق طرح بيمه كارگران ساختماني، تـوجـه جـدي        
رسانه هاي خبري و نيز فعاالن جنبش كارگري را به خود جـلـب     

 كرده است. 
مديريت سازمان تامين اجتماعي، و به خصوص سعيد مرتضـوي،  

اي كامل با كليه اقدام هاي ضد كارگري اخير دولت و  در هماهنگي
مجلس عمل مي كنند، كه نمونه بارز آن در جريان تـوقـف طـرح      
بيمه كارگران ساختماني در مجلس شوراي اسالمي خود نـمـايـي      

مصوبه مجـلـس   ” خرداد ماه، گزارش داد:   25كرد. خبرگزاري ايلنا،  
دست آويز دولت براي توقف بيمه كارگران ساختماني شد ... دست    
آويزي كه مجلس به سازمان تامين اجتماعي داد باعث شـد ايـن       
سازمان تنها چند ساعت سايت خود را جهت ثبت نـام كـارگـران        

قانون اساسي  29ساختماني باز نگه دارد، در صورتي كه طبق اصل 
اين كار مي بايست بي وقفه ادامه داشته باشد ... طـبـق گـزارش         
هاي اصناف كارگري، سازمان تامين اجتماعي سال گذشتـه هـزار     
ميليارد تومان (ميزان دريافتي حق بيمه كارگران ساختماني) از ايـن    
راه پول به دست آورده است كه سازمان با اين رقـم مـي تـوانـد         

 “تمامي كارگران ساختماني را بيمه كند.
نقشي كه سازمان تامين اجتماعي در موضوع توقف طرح بيـمـه   
كارگران ساختماني بازي كرد، سمت، هدف ها، و انگـيـزه مـديـر       
عامل آن يعني مرتضوي و نيز علت برگماري او را به خوبي آشكـار  

تيرماه، از قول عضـو هـيـات         9مي سازد. در همين رابطه ايسنا،  
مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور گزارش داد:   

هزار كارگر ساخـتـمـانـي      400آمار تامين اجتماعي در مورد بيمه ” 
محل ترديد است. متاسفانه بين آماري كه سازمان تامين اجتماعـي   
ارائه مي دهد و آماري كه ما در اختيار داريم شك و شبهـه وجـود     

هـزار كـارگـر         400دارد. سازمان تامين اجتماعي مدعي است كه  
ساختماني را تحت پوشش بيمه قرار داده در حالي كه معتقديـم از    

هزار نفري كه بايد ساالنه بيمه شوند كمتـر از     200همان سهميه 
درصد محقق شده است ... پس از آنكه مجلس تعيين ضرايـب      70

بيمه هاي كارگران ساختماني را در قانون بيمه هاي اجـتـمـاعـي       
كارگران ساختماني تغيير داد و ضرايب بيمه كارگران را بـاال بـرد،     

 “ طرح توسط سازمان تامين اجتماعي به تعليق درآمد.
اين اقدام، عملكرد سازمان تامين اجتماعي در اوضاع جاري، و در 
واقع انتصاب سعيد مرتضوي به رياست اين سازمان با هدف انطباق 

دهد.  جايگاه آن با برنامه آزاد سازي اقتصادي را، به خوبي نشان مي
عدم ثابت” درخصوص تغيير مديريت اين سازمان ايلنا گزارش داد:  

[ثبات] مديريتي در تامين اجتماعي بيمه شدگان را مـتـضـرر مـي         
كند ... سازمان تامين اجتماعي به علت بحران هاي مالي و عـدم         
ثبات مديريتي در پرداخت مستمري و بيمه بيكاري با مشـكـالت     

طي دو دهه گذشته يكي از خـواسـتـه      “  مالي فراواني مواجه است. 
هاي كارگران ميهن ما و سنديكاها و تشكل هاي مستقل كارگري 

يي از كارگران در مديريت تامين اجتـمـاعـي بـوده        حضور نماينده
يي كه همواره يا با سكوت از جانب ارتجـاع حـاكـم       است، خواسته

مواجه گرديده يا اگر از سوي فعاالن سنديكايي و نـمـايـنـدگـان        
سنديكاهاي مستقل بيان شده است، با داغ و درفش و زندان پاسـخ  

سـازمـان تـامـيـن        ”داده شده است. چندي پيش ايلنا گزارش داد: 
ميليون بيمه شده و كارگر دارد كه عضويت يك نـفـر    30اجتماعي 

كارگر يا بازنشسته در هيات مديره اين سازمان خواسـتـه زيـاد و        
نامعقولي نيست ... اگر نماينده كارگران و بازنشستگان در هـيـات        
مديره سازمان تامين اجتماعي و شستا حضور داشته بـاشـد ايـن        

همچنين اعالم شد كـه،  “  موضوع مي تواند براي كشور مفيد باشد. 
شيوه تعيين مدير عامل تامين اجتماعي بايد تغيير كند، زيرا سياست 

هاي تعيين مدير عامل سازمان تامين اجتماعي بدون به كار بردن نظـر شـركـاي      
اجتماعي موجب شده است كه كارگران ساليان سال به سـيـاسـت دولـت هـاي          

 جمهوري اسالمي معترض باشند.
پيش از معرفي سعيد مرتضوي و كشمكش ها برسراين موضوع، دولت احـمـدي   
نژاد مدير عامل تامين اجتماعي را بركنار و سرپرست موقت براي آن تعيين كـرد.    

دلـيـل   ” خبرگزاري ايلنا علت اين اقدام را در گزارشي چنين خاطر نشان سـاخـت:      
بركناري رحمت اهللا حافظي عدم اجراي طرح هاي پرهزينه اي همچون معافـيـت   
بيمه كارفرمايان ... است كه بارمالي آنها توسط دولت تامين نشده است، اما با ايـن     
حال دولت انتظار داشته حافظي (مدير عامل سابق) اين قوانين را با اسـتـفـاده از          
منابع موجود سازمان تامين اجتماعي اجرا كند ... دولت عالوه بر عـدم پـرداخـت           
بدهي خود به تامين اجتماعي با محول كردن بار مالي طرح ها و قـوانـيـن الزم        

چنين تـغـيـيـرهـاي      “  االجرا، باعث كاهش شديد منابع تامين اجتماعي شده است. 
مديريتي در سازمان تامين اجتماعي بدون توجه به راي و خواسته صاحبان اصـلـي   
اين سازمان پرنفوذ و تاثيرگذار صورت مي گيرد. با آنكه كارگران با پرداخـت حـق      
بيمه بيشترين سهم را در سازمان تامين اجتماعي دارند، اما در همان حال كمتريـن  
نقش و تاثير را در سياست ها و تصيم گيري هاي آن دارند. اما درك اينكـه چـرا      
ارتجاع حاكم و جناح بندي هاي آن با شدت و حرارات مي كوشند سازمان تامـيـن   
اجتماعي را ضعيف كنند، و در نهايت، صاحب آن شوند، چندان دشوار نـيـسـت. از       

ميليون نفر را تحت پوشش دارد  33سويي سازمان تامين اجتماعي جمعيتي بالغ بر 
و به اين لحاظ از با نفوذترين و اثرگذارترين نهادهاي كنوني كشور اسـت.  و از         

يي بلغ بر بيـش از     ديگر سو شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) سرمايه  
هزار ميليارد دارد كه در رشته هاي مختلف به كار گرفته شده و سـود قـابـل         39

توجهي كسب مي كند. در عين حال ميزان بدهي دولت هاي جمهوري اسالمي به  
هزار ميليارد ريال بود كه پس از برگماري سـعـيـد     30سازمان تامين اجتماعي بالغ 

 مرتضوي ادعا مي شود اين بدهكاري پرداخت شده است.  
نحوه بازپرداخت اين بدهي ها، زمان آن، و نقش مرتضوي دراين مساله، قـابـل     

يي از چپاول بي شرمانه دارايي هاي كارگران ميهن ماسـت. ايـلـنـا،         تامل و نشانه
همزمان با روز جهاني كارگر امسال، در گزارشي با تاكيد بر نقش مخرب سـعـيـد      

دولت مدعي تسويه بـدهـي     ” مرتضوي و حاميان قدرتمند او، خاطر نشان ساخت:  
هزار ميلياردي خود به تامين اجتماعي شد ... با ابالغ مصوبه جـديـد هـيـات           350

وزيران، سازمان خصوصي سازي موظف شد واگذاري سهام دولت در شركت هـاي  
 350گانه را متوقف و باقي مانده سهام دولت در اين شركت ها را بـه ارزش       22

هزار ميليارد ريال مستقيما به تامين اجتماعي منتقل كند ... بنا بر ادعاي صـنـدوق      
تامين اجتماعي، با اجراي اين مصوبه كليه تضمين ها و تعهدات دولت به صنـدوق  
تامين اجتماعي تسويه شده و دولت در حال حاضر هيچگونه بدهي و تعهـدي بـه     

 “ اين صندوق ندارد.
اين گونه بازپرداخت و تسويه حساب چه معنايي دارد و در باره آن چگونـه مـي     
توان قضاوت كرد؟ همه اين مسايل اشتهاي سيري ناپذير سرمايـه داري بـزرگ       
تجاري و متحدان آن براي تصاحب ثروت هاي عمومي كشور و غارت دارايي هاي 

 زحمتكشان را اثبات مي كند. 
مطابق نظام تامين اجتماعي كنوني، صندوق تامين اجتماعي از جايگـاه بسـيـار      

 اي برخوردار است و ميليون ها تن از زحمتكشان ايراني را پوشش مي دهد. برجسته
هـزار نـفـر         600ميليون و      1اين صندوق عالوه بر پوشش دادن به بيش از 

اداره كل تامين اجـتـمـاعـي      33ميليون واحد كارفرمايي،  1مستمري بگير، شامل 
شـعـبـه تـامـيـن            450مديريت درمان استان (بيمه اي)،      33استاني (بيمه اي)،   

دفتر رسيـدگـي بـه       33درمانگاه،  268كلينك،  7بيمارستان ملكي،  68اجتماعي، 
واحد طرف قـرارداد اعـم از        47228اسناد پزشكي در حوزه درمان غير مستقيم با 

بيمارستان، داروخانه، آزمايشگاه، مراكز تصوير بـرداري (راديـولـوژي)، پـزشـك،            
شعبه بانك رفاه كارگران است. عالوه براين، شركـت سـرمـايـه         700دانپزشك و 

گذاري تامين اجتماعي (شسشتا)، همان گونه كه قـبـال اشـاره گـرديـد، داراي                
 هزار ميليارد است.  39يي بالغ بر  سرمايه

بودجه صندوق تامين اجتماعي، بنابه برآوردهاي رسمي منتشر شـده در سـال         
هزار ميليارد ريال بود. بي جـهـت نـيـسـت كـه             189گذشته خورشيدي، بالغ بر 

مرتضوي در يكي از نخستين اقدام هاي خود اعالم كرد كه بيمارستـان مـلـكـي       
تامين اجتماعي را واگذار مي كند و اين سازمان همسو با برنامه خصوصي سـازي    

 عمل خواهد كرد. 
تيرماه، پيش بيني مي شود بودجه صـنـدوق تـامـيـن           8مطابق گزارش ايسنا، 

اجتماعي نسبت به قبل افزايش يابد. به اين ترتيب دارايي زحمتكشان به غارت مي  
و ”  تصـاحـب     ” رود و برگماري امثال مرتضوي در تامين اجتماعي معنايـي جـز       

آن ندارد. در اواخر سال گذشته، ايلنا با بازتاب دادن نارضايتي كارگران از  “  تسخير” 

 تأملي برعملكرد سازمان 
 تأمين اجتماعي 

 12ادامه  در صفحه 
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اكـثـر   ” يورش ارتجاع  به سازمان تامين اجتماعي نـوشـت:      
افرادي كه مديريت اين سازمان را برعهده داشته اند از حوزه 
سياسي ابقا شده و تخصصي نداشته اند. سازمانـي بـا ايـن         
عريض و طويلي قادر به پرداخت حقوق بازنشستگـان خـود     
نيست ... سخن و اعتراض (كارگران) براي تاريخ اسـت ...             
چرا كه هر كاري كه نياز باشد مسئولين انجام مي دهـنـد و     
سخن واعتراض افراد دلسوز هيچ وقت به جايي نمي رسد ...   

ميليارد تومان درآمد دارد    1500سازماني كه هر ماه بيش از 
 “سال هفت مدير عامل عوض كند. 7مگر مي تواند در طي 

ها و دشواري هاي تامين اجتـمـاعـي صـرفـا بـه            معضل
شود. برخورد ارتجاع حاكم به   تغييرهاي مديريتي محدود نمي

ويژه دولت ضد ملي احمدي نژاد با سازمان تامين اجتمـاعـي   
اجـتـمـاعـي ضـد         -متناسب با اجراي برنامه هاي اقتصادي

مردمي به خصوص برنامه آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه 
يي مستقيم ميان اجراي قانون هدفمند  هاست. در واقع رابطه 

سازي يارانه ها و يورش مرتجعان به سازمان تامين اجتماعي 
وجود دارد. در خصوص هدف هاي ارتجاع براي قلب ماهيت  
سازمان تامين اجتماعي، ايلنا در سال گذشته در مطلبـي بـه     

طـي  ”  قلم يكي از كارشناسان تامين اجتماعي نوشته بـود:     
يك دهه اخير بويژه چند سال گذشته، رقباي بخش سرمايـه  
گذاري سازمان تامين اجتماعي كه غالبا نهادي، بنـيـادي و     
نظامي مي باشند براي به در بردن رقيب از بازار سرمايه بـه    
جوسازي و شانتاژ عليه شركت سرمـايـه گـذاري تـامـيـن           

 “اجتماعي پرداخته (اند).
بايد تصريح كرد كه، تحميل عنصرهايي چـون سـعـيـد         
مرتضوي به مدير عاملي سازمان تامين اجتماعـي ادامـه و       

بـراي  “  نهادي، بنيادي و نـظـامـي       ” امتداد سياست رقباي 
هاي  تسخير آن است. مرتضوي مامور اجراي هدف ها و نيت 

 اين رقباست.
فراموش نكنيم كه وي در يكي از نخستين سخنراني هاي 
خود هنگام تصدي پست مدير عاملي تامين اجتـمـاعـي بـا       
صراحت از فروش شركت هاي سرمايه گذاري اين سـازمـان   
به بخش خصوصي يعني به شركت هاي وابسته به سپـاه و    
بنيادهاي انگلي سخن به ميان آورد. به عالوه، خـبـرگـزاري     

تير ماه، خبر داد كه، بانك رفاه كارگران به دسـتـور    18ايلنا، 
 مرتضوي به بخش خصوص واگذار مي شود. 

عملكرد كنوني سازمان تامين اجتماعي نظيـر آنـچـه در        
موضوع توقف طرح بيمه كارگران ساختماني رخ داد، نشـان    
مي دهد كه برگماري مرتضوي با هدف و برنـامـه مـعـيـن        
صورت گرفت. نكته پر اهميت در اين است كه بـا اجـراي        
برنامه حذف يارانه ها ( گرچه اجراي فاز دوم فعال به دلـيـل    
فشارهاي ناشي از تحريم ها به ويژه تحريم نفت و بـانـك       
مركزي به حالت تعليق در آمده) امكان و زمـيـنـه حضـور          
شركت هاي بيمه خصوصي در كشور فراهم شده و مي شود. 
در عرصه بيمه، سازمان تامين اجتماعي يك رقيب پر سابقه، 
توانا، و با نفوذ براي شركت هاي بيمه خصوصي داخـلـي و     

 بين المللي است. بنابر اين بايد از سر راه كنار گذاشته شود. 
دولت ضد ملي احمدي نژاد در چارچوب سـمـت گـيـري       

اجتماعي رژيم واليت فقيه و در مـقـام مـدافـع        -اقتصادي
كالن سرمايه داري به ويژه اليه هاي انگلي و غيـر مـولـد،      
تمام نيروي خود را براي تضعيف سازمان تامين اجتماعي بـه  
كار برده و خواهد برد. سازمان تامين اجتمـاعـي يـكـي از          
دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر ايران است و مـي بـايـد        
متشكل و قاطع از اين دستاورد تاريخي در مقـابـل يـورش      
ارتجاع حاكم به دفاع برخاست. بخشي از مبارزه كارگـران و     
زحمتكشان براي تامين منافع صنفي و سياسي خود معطـوف  
به حفظ و ارتقاء سازمان تامين اجتماعي و محافظت از آن در 

 برابر دستبردهاي رژيم واليت فقيه در مرحله كنوني است!

فقط به خاطر مخالفت حزب ما با آن بود و هيچ ربطي به سياست هاي اين جريان سياسي در   
حيات جامعه پس از انقالب بهمن نداشت؟ بگذريم از اينكه مي توان آثار ادامه اين رابطه شبان 

شان از حزب ما را از      و رمه را هنوز در  لحن  آقاي سروش  و شيوه مرعوب ساختن مخاطبان
نمونه ديگر اين كلي گويي ها و بي اعتنايي به شعور مردم  را   سه دهه پيش و هم اكنون ديد.  

با خواندن يك  كتاب بخوبـي مـي     ” نيز  مي توان يافت:   “  هزار نكته باريكتر از مو” در  مقاله 
توان دريافت كه چرا ذهنيت عامه مردم ايران و غالب تحصيلكردگان و روشنفكران نسبت بـه    
فعاليت حزبي و تشكيالتي منفي شده، و به رغم انقالب و تغيير و تحوالت بعدي هـمـچـنـان     

براساس كدام آمارگيري و مدرك معتبري آقاي مزروعي از كميت بسـيـار     “  منفي مانده است. 
مطلع است؟ قطعا يك كتاب نمي تواند چـنـيـن مـالكـي بـاشـد.            “  ذهنيت عامه مردم”مهم 
هاي ساواك و يا كارزارهاي به طور گسترده سازمان يافته دستگاه ديكتاتوري حاكم، و    مدرك

ذهـنـيـت عـامـه         ”بي بي سي فارسي و صداي آمريكا را نمي توان معياري براي اندازه گيري 
سال فعاليت ارگانيك و پر انعكاس حزب توده ايران تابه حـال،  بـا        70دانست. تداوم  “  مردم

ها بازتولـيـد  و        وجود دو ضربه بسيار سنگين از سوي رژيم هاي شاهي و واليي و بررغم آن
ادامه رسوخ نظرهاي مترقي  و پيوند آن با جامعه، حكايت از واقعيت ديگري خالف عـقـيـده      

 آقايان  مزروعي و سروش   دارد. 
برخورد مي كـنـد، و      1332مرداد  28مقاله آقاي مزروعي بسيار گذرا و مغشوش به كودتاي 

سريع و به طور تلويحي نتيجه گيري مي كند كه سازش نكردن دولت مصدق با انگلـيـس در     
هاي اساسي پـيـش    كنار توجه نكردن به نقش مياني آمريكا و تندروي حزب توده ايران، عامل

ترين خطاي نـيـروهـاي       زمينه همداستاني انگليس و آمريكا در اجراي كودتا بود. ولي به مهم 
سياسي در برهه  كودتا، يعني بدبيني و پيشداوري مخرب ميان نيروهاي ملي و چپ كـه بـه        
ضعف عمده جنبش مردمي در ايجاد اتحادها  و جبهه وسيع منجر شد، اشاره اي نمـي شـود.      
درس گيري از اين  اشتباه كه حزب ما نيز در دوره كوتاهي دچار آن شده بود  بـه شـرايـط          

هـاي     كنوني مبارزه براي گذر از ديكتاتوري مي تواند ياري رساند. اين، براي ارزيابي مـوضـع     
، معيار مـنـاسـب    1332 – 1331حزب ما  و تالش آن  براي اصالح خطاي خود در سال هاي 

حتي به وسيله  يكي از اين هزار نكـتـه   “   هزار نكته باريكتر از مو” تري است. اينكه چرا مقاله  
، بـه عـمـلـكـرد،          “ عبرت گرفت” ها  تر از مويي كه آقاي مزروعي مي گويد  بايد از آن باريك

 –ها و  نيروهاي مذهبي در قبل و بعد از كودتاي آمريكايـي     هاي شخصيت پيوندها،  و موضع
ترين اشاره اي ندارد، بسيار سوال برانگيز است.  اين نحوه نتيجه گيري   انگليسي حتي  كوچك
از  رخدادهاي  تاريـخ، نـقـش نـيـروهـا، و             “  هزار نكته باريكتر از مو” هاي گزينشيِ   مقاله 

ها بين برداشـت    نيز فاقد اعتبار است. تشابه  1332مرداد  28هاي تعيين كننده در كودتاي  عامل
هاي  رسمي و معيوب  رژيـم واليـي از        آقاي مزروعي از تاريخ و قرائت تاريخ به زعم مدرك

 ديده مي شوند. “ هزار نكته باريكتر از مو”، به صورت بارزي در مقاله  1332رخدادهاي كودتاي 
تاربخ حزب توده ايران متعلق به مردم كشورمان است، زيرا حزب توده ايران در حكم يـك    
جربان سياسي مترقي و پر دوام  در پهنه جامعه وجود داشته است.  در هر مرحله حسـاسـي از      

ها را بـاال زده و         سال گذشته، رهبري و بدنه  حزب ما  آستين 70حيات كشورمان در طول  
عمل در راه آزادي و ايجاد دموكراسي و ترقي ميهن بيشترين  تالش خود را  كرده و مـي       در

هـاي   هاي سرزنده، به همراه نكته كنند. از اين روي، همچون عنصري  پويا و متشكل از انسان 
مثبت، خطاهايي را نيز دربرداشته و خواهد داشت، و طبعاً مورد نظر و انتقاد هم خـواهـد بـود.      
حزب ما با  دقت و حساسيت،  عملكرد و تجربه خود در رابطه با  دو مقطع تاريـخـي بسـيـار       

را  بررسي كرده است و در آينده نـيـز      1357و انقالب  1332مان، يعني كودتاي  كليدي تاريخ
مان و  هاي منفي و مثبت  تاريخ پر ثمر حزب هم بررسي خواهد كرد.  ما از بحث و تحليل نكته 

امتداد تكاملي آن به مقطع مشخص كنوني، يعني به  مرحله مسئله اتحاد ها، استـقـبـال مـي       
كنيم. بسته به  اينكه اين تحليل  نه در خالء  و نه بر مبناي  تاريخِ نگارش شـده در وزارت         

ها و تحليل هاي مـنـتـقـدان        هاي شخصي،   بلكه  شامل مدرك امنيت رژيم  و نتيجه گيري
معتبر و در رابطه با نقش  و كنش ديگر نيروها نيز  باشد. مسلما در اينجا صحبـت از تـاريـخ         

، بلكه هدف اين پـيـگـيـري، كـاوش          نويسي و خاطره نويسي براي سرگرمي شخصي نيست
اگـر آقـاي      تاريخي و بحث هاي سيستماتيك و در راستاي ارتقاء جنبش بايد باشد.  -منطقي 

مزروعي و سروش  يا ديگر نظريه پردازان واقعا الزم مي دانند كه براي تبيين  واثبات  نقـطـه   
ها را  بر پايه انتقاد از حزب توده ايران انجام دهند،  بسيار مفيدتر خواهد بـود     نظرهاي خود آن

اش مورد بررسي انتقادي قرار  “ هاي كنوني تحليل ها، برنامه، و موضع” كه حزب ما را بر مبناي 
دهند. البته در ابتداء الزم است روشن كنند كه چرا هسته بحث و يا پايه تـئـوريـك نـقـطـه            

 پذير نيستند. شان به تنهايي، و بدون انتقاد به حزب ما، تبيين نظرهاي
ها  ما معتقديم كه،  تبادل نظر و رسيدن به حداقلي ازدرك  مشترك بر اساس بررسي  موضع

هاي كنوني نيروهاي سياسي و بدور از پيشداوري،  يك  روند گريز ناپذيـر فـرا روي        و برنامه
هزار نكته باريكتر از   ” هايي همچون  نيروهاي سياسي ميهن دوست و مترقي است. شيوه مقاله 

، از همان  ابتدا، با  صادر كردن حكم هاي بدون پشتوانه،  با برداشت  متحجرانه از  تاريخ، “ مو
برد مـبـارزه    زند، و  امكان بحث هاي سازنده را مسدود مي كند. اين،  به پيش  حرف آخر را مي

 به منظور  گذر از ديكتاتوري كمكي نمي كند. 

 “...با هزار نكته باريك تر از مو”ادامه  ادامه  تأملي بر عملكرد سازمان ...
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 قطعنامة سياسي حزب كمونيست اسپانيا:
ها، مردم و خدمات  جاي بانك به

 دولتي را نجات دهيد!
كنيم  يي از بحران ساختاري زندگي مي ما در دوره

كه برآمد آن هنوز نامشخص است. به علـت رونـد      
يي پرتالطم و    آشفته و نابسامان اين بحران، لحظه

 گذرانيم: خطرناك از زمان را مي
تنهـا   اقتصاد جهان در حالتي ايستا قرار دارد؛ و نه

در منطقه يوروي اروپا، بلكه در آمريكا، و اينك در   
 چين هم همين وضعيت وجود دارد.

هاي ناشي از اين بحران، امپرياليسم از    وفصل دشواري براي مديريت و حل
هـا و       هاي گوناگون با هدف مهار ذخـيـره   روي استيصال به جنگ و مناقشه

 شود. هاي راهبردي دنيا متوسل مي منبع
هـاي     يي براي تحميل و گسترش سـيـاسـت    المللي به وسيله نهادهاي بين

سـازمـان تـجـارت       “و “  المللي پول صندوق بين“اند:   امپرياليستي تبديل شده
 در عرصه سياسي.“ سازمان ملل متحد“در عرصه اقتصادي، و “ جهاني

زند (كـه مـا از         وپا مي اتحاديه اروپا در تضادهاي الگوي خاص خود  دست
تنهـا   تر، آن را محكوم كرديم) و نه  خورشيدي] و حتي پيش  1371[ 1992سال 
المللي بـازي كـنـد، بـلـكـه از راه                  تواند نقشي در برقراري توازن بين نمي

 كند. هاي خود را به بقية دنيا هم صادر مي سازي مالي، دشواري جهاني
تنها در حال ويران كردن دستاوردهاي اجتماعي اسـت،   در اسپانيا، بحران نه

داري را نيز كه از دوران انـتـقـال بـه            بلكه بنيادهاي الگوي انباشت سرمايه
 كند. دموكراسي (پس از سرنگوني فرانكو) به ارث مانده است، نابود مي

انقـالب  ” اصطالح  اي كه پس از به داري اينك با عقيم ماندن الگوي سرمايه
آورد كه بـتـوان    ثباتي كنوني اين فرصت را فراهم مي ايجاد شد، بي“  نولييرالي

 مناسبات اجتماعي را از ريشه متحول كرد.
حـل مـمـكـن و          . تنها راه سوسياليسم يا نوفئوداليسم و بربريسم

تر كردن مناسبات تـولـيـدي     گراتر) و دموكراتيك  تر (مردم  قبول، اجتماعي قابل
هايي كـه در آن       جهاني است. نمونة آمريكاي التين، و حتي با وجود تناقض 

گيري اقـتـصـادي در         دهد: تغيير سمت  شود، راه به جلو را نشان مي ديده مي
يي به عنوان بديل  راستاي برآوردن نيازهاي مردم، همكاري و همراهي منطقه

امپرياليسم، و دموكراتيك كردن ساختارهاي سياسي به منظور افزايش نـفـوذ     
 كشي شده. هاي محروم و بهره توده

 در مورد اسپانيا، بايد به اين موردها توجه داشته باشيم:
جا مـانـده از دورة          اقتصادي به-عقيم ماندن نظام اجتماعي

ي “ اروپـا ” اندركاران اقتصادي اسپانيا با وعدة يكپارچـگـي در        . دست انتقال
ها غلبه كنند و خـود را از         متحد توانستند با يك موفقيت موقتي بر دشواري

گيري  ها در وهلة اول با بهره بيرون بكشند. آن  1970داري دهة  بحران سرمايه
هاي اروپايـي،   هاي عظيم مستقيم و غيرمستقيم از سوي منبع گذاري از سرمايه

يي كه موجب ايجاد حباب مسـكـن      بهره هاي كم و سپس با سود بردن از وام
پيوستن به اتـحـاديـة اروپـا         “  مزاياي” شد، با تبليغ در مورد اينكه همگان از 

برخوردار خواهند شد، نظر عموم مردم را جلب كردند. زير پوشش اين تبليغات  
بود كه ويران شدن بخش توليد، و حتي بدتر از آن، ويران شدن يك جامـعـة   
توليد كننده را از مردم پنهان كردند. اينك، همان سردمـداران از بـيـكـاريِ          
ساختاري و نبود امنيت شغلي سيستماتيك به عنوان ابزاري براي به تسـلـيـم    

كنند. در پايان اين مرحله، وضعيت كشور به يك   واداشتن كارگران استفاده مي
عيار با بيكاري گستـرده و از دسـت رفـتـن هـمـة                  وضعيت بحراني تمام

دستاوردهاي اجتماعي تغيير خواهد كرد، كه از ديد عموم مـردم، نـاشـي از          
است. اما نكتة مهم ديگري كـه ايـنـك       “  الگوي اجتماعي اروپايي” پيروي از 

آشكار است، اين است كه، پايگاه اقتصادي قدرت بورژوازي اسپانيا نـيـز بـه        
بست برخورده است كه از جمله دربرگيرنده� امـور مـالـي، بـخـش امـور              بن

ترين خدمات اجتماعي دولتي و بـه طـور      سازي، مهم ها و ساختمان شهرداري
دهـي در آن دارد و             اي است كه دولت نقش سامان كلي هر زمينة فعاليتي

 ضامن سودآوري آن بوده است.
بست  الگوي نوليبرالي يكپارچگي اروپا، و در نتيجه يورو، به بن

. از يك سو، بورژوازي كشورهاي اروپـايـي از هـمـان اوان            رسيده است
اروپا، يك هدف را دنبال كرده اسـت،  “  اتحادية اقتصادي و پولي” گيري  شكل

سـال     150يعني از ميان بردن كامل دستاوردهاي اجتماعي كه حاصل   
مـوسـوم   “  دولـت رفـاه    ” هايي بوده است كه به    مبارزه و استقرار دولت

هايي كه به دليل شرايط تاريـخـي    اند. دقيقاً همان كشورها و منطقه  بوده
انـد، ايـنـك هـدف            برد اين دستاوردها جلوتر رفـتـه   ويژه در امر پيش

هاي رياضت اقتصادي قرار دارنـد. از سـوي ديـگـر، مـيـان                 سياست
هايي كه در صددند عرصة نفوذ خود را در كشور و دولت خـود     بورژوازي

توان در مـيـزان    حفظ كنند، تضاد شديدي وجود دارد. اين تضادها را مي 
تـر، در مـنـاسـبـات             موازنة تجاري ميان كشورها، و به طور مشخص

رحمانة مالي مبتني بر بدهي متقابل ديد كه در نتيجـة آن، سـقـوط         بي
تواند موجب فروپاشي كل سيستم شود. ايـن    ترين حلقة زنجير مي ضعيف

دوگانگي به يك ساختار اروپايي معيوب و ناكارآ منجر شده اسـت كـه       
هاي مالي مشترك و هماهنگ يا سطح پايين يكپـارچـگـي     نبود سياست

تواند تا ابـد ايـن طـور در             سياسي گوياي آن است. اتحادية اروپا نمي 
خوبـي   روست، به هايي كه يورو با آن روبه بست بماند، چرا كه دشواري بن

دهد. دير يا زود اين وضع بايد يا به سوي   ضعف اين سيستم را نشان مي
 يكپارچگيِ واقعي پيش رود يا به سوي فروپاشيِ كامل اتحادية اروپا.

وفصل اين بحران ساختاري نياز بـه   دست آخر اينكه، حل
در مورد اسپانيا، انـجـام      يك تحول و دگرديسي ساختاري دارد. 

اين تحول مستلزم بحث و گفتگويي مفصل پيرامون سه زمينة مشخص 
اند: دموكراسي،   است كه به علت ماهيت بحران عميقاً به يكديگر وابسته

توليد، و توزيع؛ به عبارت ديگر، مسئلة قدرت اقتصادي. پس از آنـكـه        
هاي گذشته زدوده شد، آنگاه ارتباط ميان تخصصي شدن نـيـروي    توهم

هـا،     مند است)، مديريت (بـانـك     كار (كه براي محيط زيست بسيار زيان 
ها بـا   سازي، توزيع، و خدمات خصوصي)، و رابطة آن  مهندسي، ساختمان

روندة توليد و توزيع  رژيم سلطنتي پس از ديكتاتوري فرانكو و روابط پس
 شود. نمودار مي

فصل مشترك وضعيت در اسپانيا و در اروپـا از لـحـاظ        
. نوليبراليسم به طـور كـلـي       سياسي، سركوب دموكراسي است

موجب تضعيف دموكراسي انتخابي شده است (بـر خـالف رنسـانـس            
آمريكاي التين كه در واقع گسترش روند دموكراتيك بر اسـاس يـك       

آيد، امروزه اروپا  دموكراسي مشاركتي است). اين طور كه از شواهد بر مي  
هاي رياضت اقتصادي و تجديد سازمان سرمايه  از طريق اجراي سياست

خواهد چرخشي در وضعيت اقتصادي بـه وجـود آورد:        در پهنة قاره، مي
هاي ملـي   پيمان يورو، اصالحات قانون اساسي، نظارت مركزي بر بودجه

هـاي تـكـنـوكـرات          كشورها، و بدتر از همه، بر سر كار آوردن دولـت   
گانه [متشكل از كمـيـسـيـون       ساالر] و اختيار دادن به كميسيون سه  [فن 

المـلـلـي پـول، كـه وام بـه                اروپا، بانك مركزي اروپا، و صندوق بين
دهـد]. اروپـا راهـبـردي            كشورهاي در حال ورشكستگي را سامان مي

يعني بانـك   -تر كند كه از سوي نهادي عالي غيردموكراتيك را دنبال مي
آن فقـط بـه مـنـظـور          “  خودمختاري” ترسيم شده است، كه  -مركزي

حفاظت از منافع سرماية مالي و مصون نگاه داشـتـن آن از تـأثـيـر              
 هاي طبقاتي، طراحي شده است. مبارزه

. بنابراين، ما نخست بايد دموكراسي را احـيـا كـنـيـم         
هاي پايينـي   دموكراسي به مفهوم وجود امكان اثرگذاري كارگران و اليه

اجتماع بر نهادهاي قدرت است. پس براي كسب مـوفـقـيـت در ايـن           
شـود،     داده مـي “  بازار” عرصه، ما بايد اولويتي را كه به ضرر كارگران به 

معكوس كنيم و با مجبور كردن بخش مالي اسپانيا به پرداختن بـهـاي     
 -هـاي خـودش       اشتباه

 14ادامه  در صفحه از    -مثل نمونة ايسلنـد 
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اين فريبكاري جلوگيري كنيم. اكنون روشن شده است كه الـگـوي      
جا مانده از دوران انتقال (پس از ديكـتـاتـوري      دموكراسي انتخابي به

فرانكو) براي رسيدن به اين هدف كافي نيست، و بنابراين ما بـايـد      
براي ايجاد تغيير در دولت، و قرار دادن آن زير نظارت شـهـرونـدان،    
مبارزه كنيم و فضا را براي دموكراسي مستقيم و مشاركتي باز كنيـم  

تواند خدمات همگاني و دولتي را از سلطة بازار مصون نـگـه      كه مي
خـواهـان هـم         هاي جمهوري ها و طرح دارد. در اين زمينه، خواست 

هاي دولتي خدمات  دربرگيرنده مقاومت در برابر قطع و كاهش بودجه
اي       هـاي جـنـبـش تـوده            همگاني است و هم توجه به خواسـت 

[كه خواهان دموكراسي مستقـيـم و      “  درنگ!  دموكراسي واقعي، بي” 
 مشاركتي است].

هـاي     مسئلة يكپارچگي اروپا، با اسـتـقـرار دولـت        
هايي قادر بـه     . اين چنين دولت شود تر مي دموكراتيك پيچيده

جـانـبـه و       اثرگذاري خواهند بود، چرا كه اين قدرت را دارند كه يك
مستقالنه عمل كنند، بدون اينكه نگران اين باشند كـه تصـمـيـم         

) اسپانيا در نپرداختنِ بدهي   ها چه پيامدهايي در كـل     مستقالنة (مثالً
يي رخ ندهد (كه البته احتـمـال     اقتصاد اروپا خواهد داشت. اگر فاجعه 

آن هست كه رخ بدهد)، دير يا زود سـازوكـاري بـراي تـعـديـل              
ها در داخل اروپا و نيز نهادهاي ضرور براي مديريـت ايـن      نابرابري

هاي كنوني آلمان در اين راستاست، و  روند ايجاد خواهد شد. خواست 
به همين دليل است كه آنگال مركل خواستار يكپارچگي مالي بيشتـر  

 و تأمين مالي بيشتر است.
ما بايد در برابر اين يكپارچگيِ غيردمـوكـراتـيـك و       
نوليبرالي، يك طرح يكپارچگيِ دموكراتيك و مبتني بـر    

. اگر به دولت فرصت و آزادي عـمـل داده          همياري ارائه دهيم
هاي رياضت اقتصـادي و     هاي مقاومت در برابر سياست شود، و گروه

توانيم  راهكردهاي نوليبرالي شكل بگيرند و تقويت شوند، آنگاه ما مي
مثل نمونة كشورهاي آمريكاي التين، يك فرايند يكپارچگي مبتنـي  

ريـزي     ها به صورت برنـامـه   بر همياري ايجاد كنيم كه در آن مبادله
اي برقرار اسـت كـه زيـر         گيرد و نظام پولي و مالي شده صورت مي

 نظارت دموكراتيك قرار دارد.
براي حل بحران اجتماعي در اسپانيا و اروپا، بـه يـك     

اولويت حزب كمونيست اسپـانـيـا      . جبهة دموكراتيك نياز است
شكل دادنِ ائتالفي اجتماعي است كه بتواند با ارجحيـت دادن بـه       

حلي دموكراتيك بـراي   ها، راه نجات مردم و خدمات دولتي و نه بانك
هـاي     بحران موجود بيابد. اين ائتالف در برابر مداخلة بالقوة قـدرت    

و چه “  دولت نجات ملي” اقتصادي اروپا در كشور ما، چه زير پوشش 
از طريق يك ديكتاتوري تكنوكرات مطلق، خواهد ايستاد. همچنيـن،   

يي ايستادگي خواهد كرد كـه     در برابر سازوكارهاي قانوني و نهادينه
پيمـان  ” هاي رياضت اقتصادي را مثالً در قالب  امكان اجراي سياست

[كه اول سال ميالدي آينده به اجرا در خواهـد آمـد] و         “ ثبات مالي
كنند، قوانيني مثـل آزادي     ديگر قوانين بازي اتحادية اروپا فراهم مي

جايي سرمايه، اجازه ندادن به بانك مركزي اروپا بـراي   حركت و جابه
ها]  ها [و در عوض كمك مالي مستقيم به بانك  كمك مالي به دولت

 و غيره.
حزب كمونيست اسپانيا براي نجات مردم و خـدمـات   

هفت اقـدام     -ها به عوض نجات بانك -همگاني دولتي
زير را به عنوان نقطة شروع براي تشكيل ائتالف مذكـور  

هـا و       توان آن را بـه بـخـش      كند كه مي پيشنهاد مي
 هاي ديگر هم گسترش داد: عرصه

هـا   ها و عدم بازپرداخت آن بخشي از بدهي بررسي دقيق بدهي  . 1
كه با كسري بودجة ناشي از خدمات دولتي و تأمـيـن اجـتـمـاعـي         

 همخوان نيست؛
گذاري دولت در  اصالح قانون اساسي و اولويت دادن به سرمايه  . 2

صندوق بازنشستگي، بيمة بيكاري، و خدمات دولتي ضروري. متوقف  
 ها؛ كردن اصالح بازار كار و اصالح يارانه

انجام اصالحات در نظام مالياتي و تشديد مبارزه بـا تـقـلـب           . 3
 ها) و فساد؛ مالياتي (شركت

طور كه اطالع داريد، برخي از واالترين فرزندان مبارز خلق كرد در    ماست. همان 
كردستان ايران، در صفوف حزب تودة ايران پرورش يافتند و رشد كـردنـد. مـا         
همواره زندگي و مبارزة رهبران و كادرهاي كرد و از جمله آناني را كه از اعضا و   

 داريم. هواداران حزب تودة ايران بودند، گرامي مي
 رفقاي گرامي،

هاي اجتماعي، اقتصـادي و     ما مبارزة پيچيدة حزب شما را در راه غلبه بر مانع
ايم. ما بر اين   سياسي در كردستان عراق هميشه از نزديك و با عالقه دنبال كرده

ها در راه دموكراسي و    خواه در كردستان عراق كه دهه باوريم كه نيروهاي ترقي
اند، براي پيشبرد اين  صلح، و بهروزي و پيشرفت و عدالت اجتماعي جانانه رزميده

مبارزه تا رسيدن به نتيجة نهايي اراده و قدرت سياسي الزم را دارند. به اعتقاد ما،  
كاميابي شما در ساختمان يك كردستان مدرن، دموكراتيك، سكوالر و شـكـوفـا    
عامل مهمي براي موفقيت مبارزة عمومي مردم عراق در راه استقرار يك عـراق    
متحد، فدرال، دموكراتيك و مدرن خواهد بود، عراقي كه در آن هـمـة مـردم          

يـي، از صـلـح و             هاي قومي و قبيله نظر از نژاد، مليت، دين و وابستگي صرف
پيشرفت و شكوفايي كشور برخوردار خواهند بود. پيروزي مبارزة شما همچنـيـن    

هاي ملي ساكن كشورهاي ديگر خاورميانـه، از     هاي پراهميتي براي اقليت درس
 جمله ايران، تركيه، سوريه و پاكستان خواهد داشت.

هاي كـردسـتـان و دولـت فـدرال عـراق و                    هاي ميان مقام ما از اختالف
قانون  140هاي موجود در ارتباط با شماري از مسائل مهم، از قبيل ماده  دشواري

هاي الحاقي، آگاهـي   ها و نيز سرزمين اساسي، قانون نفت و گاز، مسئلة پيشمرگه
يي و اصولي بـراي     هاي ريشه حل داريم. ما از خط مشي شما مبتني بر يافتن راه 

اين مسائل از طريق گفتگوهاي جدي و منطبق و متكي بر  قـانـون اسـاسـي،         
 كنيم... حمايت مي

 رفقاي گرامي،
ما بر پيمان خود براي تعميق و گسترش روابط برادرانة خود با حزب كمونيست 
كردستان عراق پايبند هستيم، و اميدواريم كه اين رابطه بتواند در خدمت مبـارزة  

آميز و دموكراتيـك قـرار      يي شكوفا، صلح مردم كرد در ايران و عراق براي آينده
هـاي     تان و تنظيم سـيـاسـت    گيرد. براي شما در برگزاري پنجمين كنگره حزب 

خواه در كردستان، در راه از مـيـان        ضرور در راه ايجاد يك دولت متحد و ترقي
يي كه در آن حـقـوق و      ماندگي، و در راه استقرار جامعه بردن فقر، فساد، و عقب

منافع زحمتكشان تأمين و تضمين شود، آرزوي موفقيت كامل داريم. ما اطمينان  
داريم كه يك حزب كمونيست پرقدرت در كردستان عراق ، متحد و همـيـار بـا      

تـر بـراي مـردم           يي روشن حزب برادر كمونيست عراق، پيشاهنگ طلوع آينده
 هاي عراق خواهد بود. كردستان و ديگر منطقه

به نظر حزب تودة ايران، فقط از راه استقرار يك عراق آزاد، دمـوكـراتـيـك،         
هـاي قـومـي،         نظر از وابستگي فدرال، و متحد كه در آن همة شهروندان صرف

مذهبي، سياسي و انديشگي در برابر قانون برابرند، مردم عراق و از جمله مـردم    
 هاي خود را تحقق بخشند. غيور و دالور كردستان خواهند توانست آرمان

كنيم تا بر تعهد خود بر استمرار و تعميق و    بار ديگر از اين فرصت استفاده مي
 گسترش روابط برادرانه با حزب كمونيست كردستان عراق تأكيد كنيم.

 فرستيم. تان در راه صلح، ترقي و پيشرفت اجتماعي درود مي به شما در مبارزه
 پيروز باشيد!

 كميته مركزي حزب توده ايران

 ادامه  فرازهايي از پيام كميته مركزي حزب...

 كنند؛ هاي دولتي براي بيكاراني كه بيمة بيكاري دريافت نمي تنظيم برنامه  .4 ادامه قطعنامه سياسي حزب كمونيست...
هايي براي كـمـك بـه       احترام به حق برخورداري از مسكن و اجراي اقدام  . 5

هاي مسكن معوقه، تعليق فوري احكام تخـلـيـه، و       ها در بازپرداخت وام خانواده
 هاي مسكن به اجارة اجتماعي؛ تبديل وام

هاي معـمـولـي (بـه         ايجاد يك نظام بانكي دولتي كه همان وظيفه بانك  . 6
هاي توسعة اقتصادي (براي كمـك بـه       هاي ذخيرة پولي)، بانك  عنوان صندوق

هاي دولـت) را      هاي مركزي (تنظيم بدهي  تجديد سازمان الگوي توليد)، و بانك 
 انجام دهد؛

 نظارت مردمي و شهروندان بر مديريت بودجه و ادارة كشور.  .7
 

هاي ممكن، در راه گستـرش   حزب كمونيست اسپانيا با استفاده از همة وسيله
ها  هاي سياسي، سازمان ويژه با حزب اتحاد و همياري همگاني در سراسر اروپا، به

 خواهد كوشيد.“ اي  كشورهاي حاشيه”هاي  و جنبش
 ] 1391تيرماه  3[ 2012ژوئن  23مادريد، 
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خود استقالل تام داشته كه شرايط كردستان را مدنظر دارد.  با هماهنـگـي    
كميته مركزي هر دو حزب براي شركت در كنـگـره و رهـبـري حـزب            

جوينـد   كمونيست عراق نمايندگانى از حزب كمونيست كردستان شركت مي
(تعدادى از اعضاي كميته مركزي حزب كمونيست عراق از نـمـايـنـدگـان       

 انتخاب شده حزب كمونيست كردستان اند).
شعارهاي اصلي و هدف نهايي حزب كمونيست كردستان     نامه مردم: 
 عراق چيست؟

ابو تارا: همان شعارهاي اصلي حزب كمونـيـسـت عـراق         
ها و شعارهاي اصلي حزب كمونيست كردسـتـان نـيـز        هدف

هست كه عبارتند از : ميهني آزاد و مردمي سـعـادتـمـنـد و         
دمكراسي براي عراق و حق تعيين سرنوشت براى ملت كرد و 

هاي جـهـان    تر از همه شعار انترناسيوناليستى كمونيست مهم
هميشه بر صـفـحـه اول      “  كارگران جهان متحد شويد” يعنى 

راه كردستان ) نقش  “( ريگاى كوردستان” ارگان مركزي حزب 
 بسته است .
حزب شما در آينده نزديك كنگره پنجم خود را برگزار مي   نامه مردم: 

 دستور كار اصلي كنگره چيست؟ كند. 
دستور كار كنگره عبارت است از: ارزيابي و تحليـل بـرنـامـه         ابو تارا : 

ميالدي برگزار گرديد و همچـنـيـن     2008كنگره چهارم حزب كه در سال 
اجتمـاعـي     –تحليل شرايط كنونى و تحليل بحران عميق و بغرنج سياسي 

موجود در عراق و ارائه راهكار براي خروج از اين بحـران و پـيـشـرفـت          
دموكراسي و سيستم اتحاد فدرالي در عراق  و تدوين برنـامـه مـبـارزاتـي        
متناسب با اين شرايط از اهم كارهاى كنگره است. بازنگري و احـتـمـاال         

هاي برنامه كـنـگـره       برخى تغييرها در برنامه و اساسنامه حزب از سرفصل
است كه البته اين تغييرها شامل انتخاب اعضاي جديد كميته مـركـزى و       

شود كه بنا به اصول با شركت دبيـركـل كـمـيـتـه          كادر رهبري حزب مي
مركزي حزب كمونيست عراق و برخى از اعضاي هيئت سياسي و كميـتـه   

 مركزي حزب كمونيست عراق انجام خواهد شد.  
اقتصادي كـردسـتـان       -لطفاٌ در رابطه با شرايط اجتماعينامه مردم:   

 عراق براي مان بگوئيد؟
توان تنها بـه چـنـد       رفيق گرامي، براي پاسخ اين پرسش نمي ابو تارا: 

كنم كه متن كامل گزارش سياسي  جمله اكتفا كرد. بدين جهت پيشنهاد مي 
و اجتماعي و اقتصادى كنگره پنجم حزب پس از تصويب در كنگره پنجـم  

 مورد توجه قرار بگيرد.
ها در كردستـان عـراق را چـگـونـه مـي                جهت تحول  نامه مردم: 

نظر حزب شما در رابطه با مداخله كشورهاي همسايه مانند تركيه و  بينيد؟ 
 ايران در اوضاع كردستان عراق چيست؟

گمان كشورهاي ياد شده در جهت مـنـافـع سـيـاسـي و            : بي  ابو تارا
كنند كه بسياري اوقات باهم در تضـادنـد وايـن         اقتصادي خود تالش مي

تقابل  و تضاد منافع بر روند رويدادهاي داخلي عراق و كردستان تاثير دارد. 
بررغم اين تضاد منافع وجه مشترك كشورهاي همجوار ايران ، تركـيـه و     

خواهى مردمان منطقه و بـه خصـوص      سوريه دشمنى با دمكراسى و آزادي
خواهانه مردم كردستان است كه بركسى پوشيده نيـسـت.    هاي آزادي مبارزه

البته منافع بازرگاني اين كشورها در كردستان عراق بررغم كاستـي هـاي     
هـاي      هاي مثبت نيز داشته اسـت كـه در تـحـول             فراوان، برخي جانب

 شوند. اقتصادى، اجتماعي و فرهنگي منعكس مي
هاي سياسي كردستان عـراق در     روابط شما با ديگر حزبنامه مردم:   

 آيا شما در دولت كردستان عراق شركت داريد؟ چه سطحي است؟ 
هاي سياسى كردستان ريشه در    بدون شك روابط ما با حزب ابو تارا :  

هـاي     اكنون نيز برخى هـدف    هاى پيشين دارد كه هم مبارزه مشترك سال
اساسى و مشترك در روند مبارزاتى كنونى  ما را به هـم نـزديـك كـرده         

سازد. آزادى وسعادت مردم عراق و كردستان از جـملـه ايـن            وهمراه مي
ميالدى تا كنون به  1990هاي دهه  هاي مشترك است. بعد از تحول  هدف

طور مستمـر در     با ...“ نامه مردم”ادامه مصاحبه 
پــارلــمــان و      
حكومت شركـت  
داشته و داريم، و   
مصرانه خواست و 

هاي خود را  هدف
در پـارلـمـان و        
حكـومـت ارائـه      

 كنيم. مي
  نامه مـردم: 

آيا پيامي براي رفقاي ايراني خود در حزب توده ايران و جنبش مردمي ايران 
 داريد؟ 

جـانـب بـه       با درود و سالم به رفقا و همفكران ايراني.  پيام اين  ابو تارا:
 طور مختصر اين است:  

پيشرفت در زمان حال نيازمند بررسي و ارزيابي جسورانه رويـدادهـاي       . 1
هاي خود راه به سوي  پيشين است.  به ويژه رفقاي توده اي با ارزيابي مبارزه 

 آينده بگشايند.
خواه و دموكـراسـي طـلـب و          كوشش در جهت اتحاد نيروهاى آزادي  . 2

ها  تالش براي دست يابي مليت هاي ساكن در ايران به حقوق خود كه قرن
اند، به ويـژه     است از حقوق سياسي و اجتماعي و فرهنگي خود محروم بوده

رحمانه قرباني سياست حكومت هاي مركزگـرا شـده انـد.         ملت كرد كه بي
جويي در عرصه اقتـصـاد و      خواهى وعدالت گمان جوهر ماركسيسم آزادي بي

جامعه است كه قبول و اجراي حق تعيين سرنوشت خلق ها نه تنها يكى از   
بنيادهاي فكرى ماركسيسم است، بلكه اكنون به يكي از قوانـيـن اسـاسـي       

 حقوق بشر و حقوق بين الملل تبديل شده است 
هاي ايران به آزادى و دمكراسي و صـلـح      در پايان آرزومندم كه خلق   . 3

 دست يابند.
 

فرازهايي از پيام تبريك كميتة مركزي حزب تودة 
ايران به مناسبت برگزاري پنجمين كنگره حزب 

 كمونيست كردستان عراق
 
 

 رفقاي گرامي،
ترين درودهاي برادرانة خـود را بـة        كميتة مركزي حزب تودة ايران گرم

مناسبت پنجمين كنگره حزب كمونيست كردستان عراق تقديم نمايندگان و 
 كند و براي شما آرزوي موفقيت دارد. كنندگان كنفرانس مي شركت

كنگره شما در نوزدهمين سالگرد تأسيس حزب كمونيست كردستان عراق 
شود. به خاطر دستاوردهاي مهمي كـه آن حـزب        برگزار مي 1993در سال 

هاي بيشتري را بـراي     گوييم و موفقيت برادر داشته است به شما تبريك مي
 شما آرزو داريم.

كنيم كه پـنـجـمـيـن       كنيم و صميمانه آرزو مي از اين فرصت استفاده مي
هاي مهمي كه مردم كردسـتـان    كنگره حزب شما در تجزيه و تحليل چالش

عراق با آن روبه رويند موفقيت كامل داشته باشد. اميدواريم كه پنـجـمـيـن      
كنگره شما فرصت الزم را براي آن حزب برادر فراهم سـازد تـا مـبـارزة           

يي  هاي كشور عراق را در راه آينده پراهميت مردم كرد در اتحاد با ديگر خلق
 شكوفا و يك عراق متحد، فدرال، و دموكراتيك راهبري كند و به پيش برد.

كنيم تا بر اهميتي كه حزب ما بـراي     همچنين، از اين فرصت استفاده مي
خواه كرد هم در عراق و هم در ايران قائل است تأكيـد   مبارزة نيروهاي ترقي

طور كه مطلع هستيد، حزب ما در سراسر تاريخ خود، بـه طـور        كنيم. همان 
ها و شعارهاي شوونيستي، از هر جا كـه نشـأت        ناپذيري با سياست خستگي

ايم كه چه در ايران و    گرفته باشند، مبارزه كرده است. ما همواره معتقد بوده 
يي كه در آن دموكراسي، حقوق بشـر و عـدالـت         چه در عراق، تحقق آينده

اجتماعي در چارچوب يك ساختار فدرال تأمين و تضمين شـود، مسـتـلـزم       
مبارزة متحد همة نيروهاي مترقي در كشورهاي چندمليتي و چـنـدقـومـي       

14ادامه در صفحه   



مقام ارگان مركزي و بازتاب دهـنـده     
هاي اين سازمان ايالتى  عقايد و انديشه

انتشار يافت (اولين شمـاره روزنـامـه       
آزادى ارگان شاخه كردستان در مـاه      

با هدايت رفيـق فـهـد       1944نيسان 
منتشر شد). سير رويدادهاي سياسي و   

هاي ملي گـرايـانـه       اجتماعي و تحول
مردم كردستان به درازاي نيـمـه دوم     
سده بيستم كه سازمان ايالتي حزب و   
رهبري حزب كمونيست عراق نـقـش   

هاي سيـاسـي و      مهمي در اين مبارزه
ميالدى در جهان و   1990هاي  هاي سال نظامى داشته وهمچنين تحول

تر از همه قـيـام مـردمـى        هاي منطقه و عراق و مهم به خصوص تحول
خورشيدي] و به ويژي قيام ملت كـرد      1370[   1991سرتاسري در سال 

سبب گرديد كه سازمان ايالتي كردستان حزب كمونـيـسـت عـراق در         
خورشيدي] و بـا مـوافـقـت           1372[   1993دومين كنگره خود در سال 

اصولي هيئت سياسي و كميته مركزي حزب كمونيست عراق  تاسـيـس   
گمان ادامه حيـات   حزب كمونيست كردستان عراق را اعالم بدارد كه بي

 همان سازمان ايالتى حزب كمونيست عراق بود.
طبق اطالع ما، حزب شما در گذشته همچـون شـاخـه       نامه مردم: 

كردستان حزب كمونيست عراق فعاليت مي كرد. دليل اينكه اكنـون در     
 مقام يك حزب مستقل در كردستان فعاليت مي كند چيست؟

دليل اساسي اين اعالم موجوديت موافقـت كـادررهـبـري        ابو تارا : 
حزب كمونيست عراق براي تبديل شاخه ايالتى به حزبي تمام عيـار بـا     
مسئوليت كامل در قبال مسائل و رويدادهاي كامال نو و بي هـمـتـا در      
كردستان عراق است كه تاسيس حكومت اقليم كردستان با تشكـيـالت   
دولتي حكومت، پارلمان و سيستم قضايي خاص خود را به وجـود آورده    

 بود .
رابطه شما با حزب كمونيست عراق چگونه تنظيم مـي     نامه مردم: 

 آيا اعضاي شما عضو حزب كمونيست عراق هم هستند؟ شود؟ 
هاي سياسي و اداري كنـونـى عـراق در         بدون شك تحول ابو تارا: 

پيوند هر دوحزب تاثير داشته است، هم اكنون سيستم سياسـي اتـحـاد      
ادارى كشور عراق است و بـر ايـن         –فدرالى حاكم بر وضعيت سياسي 

اساس روابط حزب كمونيست عراق و حزب كمونيست كردستان عـراق    
بر پايه منافع مشترك طبقاتى و ميهنى و خاستگاه و رسالت فـكـرى و       
عقيدتى مشترك و جوهر انترناسيوناليستى اين عقايد و همچنين مـبـارزه   

ريزي شـده.  الـبـتـه حـزب                مشترك و برنامه همسوى مبارزاتى پايه
كمونيست كردستان در تدوين برنامه و اساسنامه و خط مشى مبـارزاتـى   
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 عراق: -با رهبر حزب كمونيست كردستان“  نامه مردم”مصاحبه 

مبارزه براي خودمختاري در كردستان و 
 دموكراسي در عراق 

كنگره پنجم حزب كمونيست كردستان عراق در شـامـگـاه روز      
ژوئيه در اربيل آغاز شد.  در جلسه افتتاحيه كنـگـره     11چهارشنبه 

رفيق حميد مجيد موسي، دبير حزب كمونيست عراق، رفيق شاكـر  
كمال، دبير كميته مركزي حزب كمونيست كردستان عراق، و رفيـق  
عزيز محمد، دبير كل سابق حزب كمونيست عراق بين سال هـاي    

و از شخصيت هاي برجسته خلق كردستان عـراق،   1964  -1993
سخنراني كردند.  كنگره در طول سه روز بحث هاي خود كه در روز  
شنبه به پايان رسيد سندهاي برنامه، اساسنامه و گزارش كميـتـه   

عضو،  25مركزي را به تصويب رساند و كميته مركزي اي مركب از 
 رفيق زن را انتخاب كرد.  4شامل 

به دعوت رهبري حزب برادر كه رابطه ارگانيك و ويـژه اي بـا       
حزب كمونيست عراق دارد، و در ادامه روابط نزديك و متقابـل دو    
حزب در دو دهه گذشته، كميته مركزي حزب توده ايـران پـيـام        
تبريكي به مناسبت برگزاري كنگره به رهبري حزب كمـونـيـسـت     
كردستان عراق ارسال داشت.  در اين رابطه و بـراي آشـنـائـي          
خوانندگان نامه مردم با تاريخچه و فعاليت هاي حزب كمونيـسـت   

تيرماه و در آستانه برگزاري كـنـگـره       18كردستان عراق، در روز 
مصاحبه كوتاهي با رفيق ابو تارا، عضو هيئت سياسي و مسـئـول       
روابط بين المللي حزب كمونيست كردستان عراق مقدور گرديد كه 

هـا و نـتـيـجـه           در ادامه منتشر مي شود.  گزارش تصميم گيري 
منتشر خـواهـد     “  نامه مردم” هاي آينده  هاي كنگره در شماره بحث
 شد.

رفيق ابو تارا در ابتدا به طور مختصـر از تـاريـخـچـه حـزب               نامه مردم: 
 عراق براي خوانندگان ما بگوئيد. -كمونيست كردستان

حزب كمونيست كردستان عراق به طور كلي در نتيجه رشد آگـاهـي    ابو تارا: 
سياسي و طبقاتى مردم كردستان و به ويژه رشد آگاهي سياسـي و طـبـقـاتـى          
كارگران و زحمتكشان كردستان، به سان ضرورتى ملي و طبقاتى در جـهـت بـه      

هاي ملي وطبقاتى تاسيس  كارگيري نقش و اراده كارگران و زحمتكشان در مبارزه
شد.  بايد به ياد داشت كه نطفه بندى اين رويداد به اولـيـن كـنـگـره حـزب              

گردد، كه بـاتـوجـه بـه        خورشيدي] بازمي  1324[ 1945كمونيست عراق در سال 
تاسـيـس   “  رفيق فهد” ويژگى ملي كردستان، در حزب شاخه كردستان به رهبري 

خورشيـدي] اولـيـن        1345[   1966  گرديد، و اين شاخه كردستاني در اوايل سال
[  1967كنفرانس ويژه خود را برپا كرد، و پس از مـدتـي، يـعـنـى در سـال                 

خورشيدي] در كنفرانس سوم حزب شاخه كردستان حزب كمونيست عـراق   1346
تبديل شـد، و در      “  اى) كردستان حزب كمونيست عراق  سازمان ايالتي(منطقه “ به

خورشيدي] اولين كنگره خود را برگزار كرد و اولين برنامـه و      1348[   1969سال 
در “  آزادى” پالتفورم ملي و دموكراتيك ويژه كردستان را طراحى كرد و روزنامه   

11ادامه در صفحه   

 كمك مالي رسيده
 دالر 300                        از نيوجرسي  كمك به زندانيان سياسي 

  دالر 500    از طرف چمني                به ياد رفيق هوشنگ تيزابي


