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 حزب توده ايراناعالميه كميته مركزي 
ما هرگونه اقدامي در رابطه با حمله نظامي به 

 !ايران را محكوم مي كنيم
المللي و سخنان نگران كننـده   هاي بين گزارش رسانه
گذاريِ اسرائيل، آمريكا، و جـمـهـوري     سران سياست

گـيـريِ    اسالمي ايران، در دو هفته اخير، بيانگر شكل
وضعيت بسيار خطرناكي در ارتباط با كشورمان ايران 

ها اكنون صحبت از اين مي كنند  است. برخي محفل 
گراي صهيونيسـتـي، بـه       كه دولت تجاوزگر و راست

رهبري ناتانياهو، تصميم گرفته است در هفته هـاي    
آينده، و قبل از شروع انتخابات رياست جمهوري در   

اياالت متحده آمريكا، به ايران حمله نظامـي كـنـد.       
گرچه نخست وزير جنگ طلب اسرائيل مدعي شـده    

از “  به طـور مسـتـقـل      ” است كه اسرائيل قادر است 
اياالت متحده به ايران حمله كـنـد، امـا در مـورد           

هاي  هماهنگي ميان دولت ارتجاعي اسرائيل و محفل
حكومتي در اياالت متحده آمريكا در زمـيـنـه ايـن         

به كارگيريِ سياست تفكيك جـنـسـيـتـي در          
ها و مركزهاي آموزش عـالـي، در سـال         دانشگاه

تري يافتـه اسـت. بـر پـايـه              جاري، بعد گسترده
 36هاي رسمي، ظرفيت پذيرش دختران در  گزارش

رشته تحصيلي، حذف شده  77دانشگاه كشور و در 
مرداد ماه، در گـزارشـي      16است. خبرگزاري مهر،  

دانشـگـاه كشـور         36امسال   ” آماري اعالم كرد:  
ظرفيت پذيرش دختران را در برخي از رشته هـاي    

حذف  91دانشگاهي در دفترچه انتخاب رشته سال 
تنها دو رشته از    90اند و در حالي كه در سال  كرده

رشـتـه    77ظرفيت دختران حذف شده بود، امسال 
كارشناسي پذيرش دختران ندارند ... دامـنـه ايـن         

هايي كشيـده   حذف ظرفيت به تعداد زيادي از رشته
هايي همچون حسـابـداري، عـلـوم          شده ... رشته   

تربيتي و راهنمايي و مشاوره، مـرمـت بـنـاهـاي          
ها رشته ديـگـر از        تاريخي و شيمي محض ... ده   

 
 هم ميهنان گرامي!

هـاي     بيست و چهار سال پيش، در مـاه     
، يـكـي از        1367مرداد و شهريور سـال      

هاي سياسـي دهـه      ترين جنايت دهنده تكان
هاي اخير و تاريخ معاصر ميهن ما و جهـان،  

جـمـعـي       كشتار دسـتـه   “ فاجعه ملي” يعني 
زندانيان سياسي، به فرمان خميني و با تأييـد  

هاي  ديگر سران رژيم واليت فقيه، در زندان
 سراسر كشور به وقوع پيوست. 

رژيم واليت فقيه، درمانده در باتالقِ ادامه 
سوز، و شكست خورده در برابر  جنگ خانمان

هاي مردم براي صلح و    اراده و خواست توده
پايان دادن به جنگ، جـنـايـت بـزرگ و           

،  1367را، در    “ فاجعه ملي” فراموش نشدني 
گرايان از كشـتـار        سازمان داد. هدف واپس 

زندانيان سياسي، پراكندنِ هراس در جامعـه،  
و محروم كردن جنبش مردمي از رهبران و   

تجربه، آگاه، و فداكار خـود بـود.      كادرهاي با
مزدوران تاريك انديشي به زعـم خـود بـا        

جـمـعـي       دهيِ جنايت كشتار دسـتـه   سازمان
كردند تا آينده نظام  ، تالش مي“ فاجعه ملي” 

را مدت زماني طوالني تأمين و تضـمـيـن        
 كنند. 

ماه، با تشكيـل دادن     2در ظرف كمتر از 
كه  -اي دقيقه عقايد چند هاي تفتيش دادگاه بي

هزاران  -شدند به حق گروه مرگ خوانده مي
انسان شريف و ميهن دوست قرباني بـقـاي   
رژِيمي ضد مردمي و قرون وسطايي شـدنـد.   

هاي پيـشـيـن     قوانين حكومت، و حتي حكم
قضايي و شرعي صادر شده درباره زندانـيـان   

نيز ناديده گرفته شد، و شمار بسياري از زنان و   
مردان مبارزِ راه سعادت و سربلنـدي مـردم و       

 ميهن، به كام مرگ فرستاده شدند.
رژيم واليت فقيه تا بـه امـروز، در بـرابـر           

هاي قهرمانـان   خواست به حق و بديهي خانواده
هـا، و نـيـروهـاي          ،  حزب“ فاجعه ملي” شهيد 

مترقي كشور، از اعالم جزئيات، دامنه و عـلـت   
اين جنايت فراموش نشدني كه خميني و سران 

ورزد و      اند، امتناع مي رژيم در آن دخالت داشته
توطئه سكوت آن، همچنان ادامه دارد. رشـد و     

 بر نيروهاي سياسي، “ آلترناتيوسازي”اثرگذاريِ برنامه 
 8و  7وهدف جمهوري خواهي                                                        در صفحات 

 در اين شماره
مانورهاي ولي فقيه و مبارزه براي 

 4آزادي زندانيان سياسي!           در ص 
 10بذرهاي توفان سوريه                در ص 
در همبستگي با طبقه كارگر  آفريقاي 
 12جنوبي                                        در ص 
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 ادامه اعالميه كميته مركزي حزب ...

 هاي مشخصي در دست است. ماجراجويي نظامي، نشانه
از سوي ديگر، با گرم شدن تنور تبليغات جنگي، ارتجـاع حـاكـم كـه در           

بيـنـانـه و       هايي به طوركامل غيرواقع هاي اخير با دنبال كردن سياست سال
ماجراجويانه سهمي بزرگ در ايجاد اين تهديدهاي واقعي نسبت به استقالل 
و تماميت ارضي كشور داشته است، به دور جديدي از نمـايـش حـمـاقـت        

اي كارا در طرفداري مـردم و حـفـظ         سياسي و ندانستنِ الفباي ديپلوماسي
در    -ميهن درافكنده شده است. سخنان ابلهانه و تحريك آميز احمدي نژاد 

با مضمونِ تهديد مـجـدد    -مردادماه 26پيمايي روز قدس در روز  مراسم راه
اسرائيل به انهدام كامل، كه از سوي دبيركل سازمان ملل محكوم شـد، و      
تكرار اين سخنان از سوي رهبران ارگان هاي مختلف جمهوري اسالمي و   
نيز رهبران حزب اهللا لبنان، در عمل روي دادنِ همان امري است كـه مـا       

ايم. آنچه يك سال پيش در ليبـي اتـفـاق        درباره آن بارها اعالم خطر كرده
افتاد، و آنچه در حال حاضر در سوريه در حال رخ دادن است، مي بـايسـت     
سران مرتجع رژيم حاكم را به اين درك مي رسانيد كه در اوضاع و احـوال    

اي مي  هاي غيرمسئوالنه كنونيِ موازنه قدرت در منطقه و جهان، چنين گفته
 تواند تا چه حد براي منافع ملي كشور خطرناك باشد.  

حزب توده ايران، در سال هاي اخير، در باره ضرورت درپـيـش گـرفـتـنِ          
يي فعال كه افكار عمومي جهانيان را در كنار و حاميِ مردم ايران  ديپلوماسي

هاي رژيم حاكـم، بـرعـكـس،        دارد، بارها هشدار داده است. اما سياست  نگه
 طرزي مخاطره آميز در پهنه جهان منزوي كرده است.  كشور را به

مقام هاي رسمي كاخ سفيد و سفارت خانه هاي آمريكا در سراسر جهان، از   
ابراز نظر مستقيم و صريح درباره موضع اين كشور در برابر حمله نـظـامـي      
اسرائيل به ايران خودداري مي كنند؛ ميت رامني، كانديداي حزب جمهـوري  
خواه، با برافراشتن پرچم جنگ طلبي و حمايت از حمله نظامي بـه ايـران،       
درعمل، حمايت از تهاجم به كشورمان را به مسئله محوري كارزار انتخابـات  
رياست جمهوري آمريكا تبديل كرده است. با توجه به وجود فاصلـه انـدك      

هاي مشـخـصـي در         هاي دو كانديدا در انتخابات پيشِ رو، نشانه بين رأي
دست است كه پرزيدنت اوباما به منظور كسب حمايت البـي قـدرتـمـنـد          
طرفداران اسرائيل در آمريكا، در صورت اقدام نظامي اسرائيل بر ضد ايـران،  

مـونـتـرآل    ” به احتمال بسيار قوي از اين اقدام حمايت خواهد كرد.  نشريه    
ژوئيه)، فاش كرد كه، تام دونيلون، مشـاور بـاراك         29ماه(   مرداد 8، “ گازت

هاي امنيت ملي آمريكا، با بنيامين نتانياهو، نخـسـت وزيـر       اوباما در مسئله
اسرائيل، در باره نوع و بعد حمايت نظامي اياالت متحده از اسـرائـيـل در        

گويي مفصل و  و صورتي كه اين كشور به حمله به ايران تصميم بگيرد، گفت
 همراه با جزئيات داشته است.   

مردادماه، مارتين دمپسـي، رئـيـس سـتـاد           30به گزارش خبرگزاري مهر، 
هاي تبهكارانه سران دولت اسرائـيـل،    مشترك ارتش آمريكا، در توجيه گفته

اظهار داشته است كه: نگراني اين كشور[اسرائيل] از دستيـابـي ايـران بـه            
اي بسيار بيشتر از واشنگتن است، زيرا كه مـوجـوديـت ايـن        فناوري هسته

كشور در اين صورت به خطر مي افتد، در حالي كه آمريكايي هـا چـنـيـن       
 اي ايران ندارند.  يي براي توقف برنامه هسته يي نداشته و عجله نگراني

، شائول مفاذ، رهبر اپوزيسـيـون   “ هاآرتص” بر پايه گزارش روزنامه اسرائيلي 
يـي     آگوست)، در نامه  20مردادماه (   29در پارلمان اسرائيل، در روز دوشنبه 

يي درباره برنامه دولـت     به ناتانياهو، از او خواست كه بدون درنگ در جلسه
براي ورود به جنگ با ايران، توضيح دهد. بنابر گزارش ايستگـاه راديـويـي       
ارتش اسرائيل، شائول مفاذ خواهان پاسخ به برخي سئوال ها و از جـملـه       
درجه آمادگي اسرائيل براي آغاز جنگ با ايران و نيز روشنگـري در مـورد       
موضع رسمي دولت آمريكا در رابطه با حمله به ايران و ميزان هماهـنـگـي    
بين واشنگتن و اسرائيل در زمينه هاي اطالعات امنيتي، عمليات، اقتصاد، و 
عرصه سياسي شده است.  نيروهاي صلح طلب و ترقي خواه اسرائيل، و بـه   

يي نزديك و    كه رابطه -”هاداش“اسرائيل و جبهه  ”حزب كمونيست“ويژه 
هاي گذشته، به منظـور   در هفته -دارد ”حزب كمونيست“فعاليت مشترك با 

به نمايش گذاردنِ مخالفت بخش هاي وسيعي از مردم عادي، روشنفكـران،  
يـي، اقـدام هـاي           و هواداران صلح با شروع هرگونه جنگي و به هر بهانه

دادنِ  اسرائيل، كه روي“  حزب كمونيست“اعتراضي موثري را آغاز كرده اند.  
يي همه جانبه ارزيابـي كـرده اسـت،  تـمـامـي                جنگ با ايران را فاجعه

ساختارهاي حزبي و متحدان خود را به اولويت كامل دادن به مبارزه با خطرِ 

هاي ضد جـنـگ،      حمله نظامي به ايران و شدت بخشيدن و گستردنِ فعاليت
 فراخوانده است.  

حزب توده ايران، با تحليلِ وضعيت بسيار ملتهب و بحراني در خاورميـانـه، و     
هاي ماجراجويانه دولت اياالت متحده آمريكا و مـتـحـدان آن در             سياست

اي نظير عربستان سعودي و  قـطـر، و            و كشورهاي عربي  “ تحاديه اروپاا“
احوالي است كه مي تواند  و همچنين تركيه، به حق نگرانِ شكل گيري اوضاع 

مان ايران به خطر اندازد و تماميـت   را در منطقه و در ميهن“  امنيت” و  “ صلح” 
مان را آماج جنـگـي    ارضي آن را پايمال كند، و ديگربار مردم زحمتكش ميهن

انـد. حـزب تـوده ايـران               سازد كه هيچ نقشي در به وجود آمدن آن نداشته
داند، و اين  هاي اعالم شده از سوي بنيامين ناتانياهو را قوياٌ محكوم مي موضع

مي داند به  “ سازمان ملل متحد” امر كه نخست وزير كشوري كه خود را عضو 
قـوانـيـن    “و    “ سازمان مـلـل    “خود اجازه دهد چنين آشكارا به نقض منشور 

به بهانـه نـابـود كـردن         “  حمله پيشگيرانه” بپردازد و از تهديد به “  المللي بين
هاي استراتژيك نظامي ايران سخن بگويد را تقبـيـح    مركزهاي اتمي و امكان

مبتني بر سيـاسـت   “  اتحاديه اروپا“كند.  ما موضعِ اياالت متحده آمريكا و   مي
كنـيـم، و      سكوت تائيد آميز در ارتباط با عملكرد دولت اسرائيل را محكوم مي

هاي امپرياليسم آمريكا و متحدان اروپايي آن در مـورد       معتقديم كه، سياست
كشورهاي خاورميانه به رهبران اسرائيل چنان جرئتي بخشـيـده اسـت كـه         

يي را تبليغ و اعالم دارند كه پـيـامـد     هاي تجاوزگرانه توانند آشكارا سياست مي
در پهنه  “ صلح“آن به آتش كشانيده شدن سراسر خاورميانه و به خطر افتادن 

 جهان است.
ها، اظهار نـظـرهـا، سـخـنـان، و            حزب توده ايران، پيگيرانه تمامي سياست

هـاي رسـمـي         هـا و مـقـام        از سوي دولت “ طلبانه جنگ“هاي  گيري موضع
داند. ما پـيـگـيـرانـه بـر           كشورهاي منطقه را تقبيح كرده است و محكوم مي

نظرهاي موجود از    هاي حلِ اختالف ضرورت كوشش به منظور پيدا كردن راه
و    ”منشور سازمان مـلـل  “هاي مبتني بر صلح و بر پايه  گو و راه و طريق گفت

احترام به تماميت ارضي كشورها  موضع گيري كرده ايم، و همه نـيـروهـاي      
خوانيم تا از چنين موضعي حمـايـت    خواه جهان را فرا مي صلح دوست و ترقي

هاي آينده سـيـاسـي     كنند. حزب توده ايران معتقد است كه، جهت سيرِ تحول 
كشورمان امري است كه فقط به مردم ايران مربوط است، و تنها و تنها، بايـد  
از سوي مردم و نيروهاي سياسيِ ملي و دموكراتيك، و بر پايه احترام و بـاورِ    
ژرف به استقاللِ سياسي و اقتصادي كشور تعيين شود.  ما بار ديگـر، هـمـه       
نيروهاي مدافعِ آزادي، دموكراسي، عدالت اجتماعي، و صلح را فرا مي خوانيـم  

يي متحد به منظور رهانيدن كشور از خطر جنگ و پشتوانِ تحـولِ   تا در جبهه
 دموكراتيك و استقالل ميهن اقدام عاجل كنند.
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 ادامه در سايه تحريم هاي مداخله جويانه...

و  “بنيادها“تر شدن اين      ها، به فربه    سازي سريع در سايه تحريم       خصوصي
مرداد ماه، با تاكيد      11منجر شده است. براي نمونه، ايسنا،        “نهادهاي انگلي “

اقتصاد “در چارچوب     43بر سخنان ولي فقيه در خصوص اجراي ابالغيه اصل          
صاحبان هواپيماهاي شخصي مجوز تاسيس فرودگاه         “نوشت:    ،”مقاومتي

گيرند ... تاكنون در چادگان و چالوس مجوزهايي براي تاسيس فرودگاه                مي
 ”خصوصي داده شده است.

هاي   يي مانند مرغ صف     هاي اوليه   در كشوري كه مردم براي تهيه نيازمندي      
كشند، و كارگران و كارمندان با توجه به سطح دستمزد خود، قادر               طوالني مي 

شمار از    يي كوچك و اندك      به تأمين نيازهاي بديهي معيشتي نيستند، اليه        
هايِ همگاني، بر     سازيِ ثروت   جامعه، كه با توليد نيز بيگانه است، با خصوصي         

 كند.  افزايد و حتي فرودگاه خصوصي تاسيس مي ميزان قدرت و نفوذ خود مي
مردميِ رژيم واليت فقيه و اثرهاي فاجعه بار              چنين است ماهيت ضد     

 اجتماعي آن براي اكثر مردم ايران! -هاي اقتصادي برنامه
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 ادامه سياست ارتجاع حاكم ...

 “  ها هستند. جمله اين رشته
تفكيك جنسيتي تنها موضوع پر اهميت مرتـبـط بـا جـنـبـش           
دانشجويي در طول ماه هاي اخير نيست. همزمان و به موازات بـه     

ها و حذف ظرفيت پـذيـرش      كارگيري تبعيض جنسيتي در دانشگاه
هايي چون حذف، اصـالح، و       رشته، تصميم 77دختران در بيش از 

هاي دانشگاهي ويژه علوم اجـتـمـاعـي،      ها و درس تغيير برخي ماده
شدت بخشيدن به فشار به مبارزان جنبش دانشجويـي، احضـار و       

هاي پر شمار، و نيز مانورهاي فريبكارانه ولي فقيه در خـالل     اخراج
هاي دانشجويي وابسته بـه رژيـم،      سخنان اخير وي در جمع تشكل

هايي هدفمند در قبال جنبش دانشـجـويـي، را         زير عنوان سياست
توان تشخيص داد. بنابراين، موضوع تفكيك جـنـسـيـتـي در            مي

هاي سراسر كشور بخشي از زن    مركزهاي آموزش عالي و دانشگاه
ستيزانه و واپسگرايي ارتجاع حاكم است كه در عين حال هـدفـش   

جدا كردن فعـالـيـت مشـتـرك        
جنبش دانشجويي كشور اسـت.    
درخصــوص حــذف پــذيــرش      
دختران از رشته هاي گونـاگـون   
آموزش عالي، پـايـگـاه اطـالع       

مرداد مـاه، بـا      17رساني فرارو، 
اعتراف به اينكه چنين اقـدامـي     
نامي جز تفكيك جنسيتي نـدارد،  

 20سال گـذشـتـه      ” نويسد:   مي
دانشگاه پـذيـرش دخـتـران و         
پسران را جدا كردند. تـا حـدي      
سرو صدا به پا شـد ... امـا در            
نهايت نه آب از آب تكان خـورد  
و نه اتفاق خاصي افتاد. همـيـن    

دانشگاه ديگـر   40شد كه امسال 
هاي تـك     هم به جرگه پذيرش

جنسيتي پيوستند و شمارشان بـه  
دانشـگـاه رسـيـد.          60بيش از 

ترين قربانيان اين نحوه پذيرش بودند. به ايـن    امسال دختران اصلي
تنها دو رشته از ظرفيت دختران حذف شده بود،  90معنا كه در سال 

رشته كارشناسي از پذيرفتن دانشجوي  77دانشگاه در  36اما امسال 
 “دختر سرباز زدند.

در ادامه اين گزارش، ضمن اشاره غير مستقيم به برنامه اسالمـي  
دادهـاي     هاي مرتبط با روي ها به ويژه پس از تحول كردن دانشگاه

نـخـسـتـيـن      ” شـود:      (كودتاي انتخاباتي)، خاطر نشان مي   88سال 
ها با آغاز دولت نهم شكل گـرفـت.      سازي دانشگاه هاي پاك زمزمه

شد. اما ايـن      اتفاقي كه از آن با عنوان انقالب فرهنگي دوم ياد مي
انقالب، در سطح حرف باقي ماند تا نوبت به دولت دهم رسيد و بـار  

هـا بـه طـرق           ديگر از گوشه و كنار لزوم اسالمي شدن دانشگـاه 
مختلف، مطرح شد ... اين سياست هر نامي كه داشتـه بـاشـد در           

ها، ايـجـاد تـفـاوت و          نهايت به پديد آمدن محدوديت در دانشگاه
شـود.     ها ختـم مـي     تبعيض بين دختران و پسران و جدا سازي آن

رسد چندان هم بدون برنامه ريزي و اتفاقـي   سياستي كه به نظر مي
 “نباشد.

ريزي شـده بـا        نكته قابل تأمل اينكه، درباره اين سياست برنامه
وزارت “اندركـاران     محاسبه دقيق، از سوي اغلب مسئوالن و دست

شـود.     انكار يا سكوت مي ”شوراي عالي انقالب فرهنگي“و  “ علوم
حاشيه هاي ” مرداد ماه، گزارش داد:   19در اين باره، روزنامه اعتماد، 

كنكور امسال ادامه دارد. با وجود گذشت چند روز از انتشار دفترچـه   
رشـتـه دانشـگـاهـي،           76و حذف دختران از  91كنكور سراسري 

مسئوالن وزارت علوم و مجلس حاضر به ارايـه تـوضـيـح قـانـع           
كُد رشتـه   60يي در اين زمينه نيستند ... در حالي كه بيش از     كننده

تك جنسيتـي شـد،      91دانشگاه كشور در كنكور  60دانشگاهي در 
ها توجيهات خود را در اين زمينه دارند ... بر اسـاس      روساي دانشگاه

درصـد،     20اطالعات جمع آوري شده، در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حدود 
هـاي     درصد و زبان 34درصد، هنر  10درصد، علوم تجربي  30علوم انساني بيش از 

درصد كد رشته هاي دانشگاهي به صورت تفكيك شده براي دانشجويان  25خارجي 
پسر و دختر خواهد بود ... دانشگاه صنعت نفت هم اعالم كرده ديگر دانشجوي دختر    

 “كند. پذيرش نمي
اي در    ريزي جريان دارد، علي خامنه در حالي كه تفكيك جنسيتي با دقت و برنامه

هايـي   هاي وابسته به رژيم، بسيج دانشجويي، و تشكل جمع دانشجويان عضو تشكل
دوري از رفـتـار       ” تحمل و گذشت داشتن] و      “[ شرح صدر” از اين قبيل، ناگهان از 

در قبال اظهار نظـر  ” اي در اين ديدار از جمله گفت:   سخن گفت. خامنه “  پرخاشگرانه
احياناً قدري تند يك جوان دانشجو خيلي نبايد حساسيت وجود داشته باشد ... برخورد    

 “ها، نبايد خيلي برخورد خشن و تند ... باشد. با جوان
شود كه با هدايت و رهنمود او    گيري از سوي كسي صادر مي اين سخنان و موضع

هزاران جوان ميهن ما در جريان كودتاي انتخاباتي يا به خاك و خون كشيده شدنـد  
هاي مخوفي مانند كهريزك افتادند. اين مانور فريبكارانه بـخـشـي از          و يا به زندان

هاي كشور و بحران حاد سياسي كنوني است، و  سياست كلي ولي فقيه در حل مسئله
گرايان براي حذف جنبش دانشجويـي   در عين حال، از اجزاي سياست هدفمند واپس

آيد. اين مانور حساب شده بـراي      به شمار مي
آيـد.      فريب و صحنه سازي به اجرا در مـي     

هاي فريبكارانه خامنـه اي بـا        مقايسه موضع
ها و شدت پيـدا   رويدادهاي كنوني در دانشگاه

كردن سياست به كارگيري فشـار، پـيـگـرد،       
احضار، و اخراج مبارزان جنبش دانشـجـويـي،    

گرايان را بـه روشـنـي       هاي شوم واپس هدف
 سازد.   آشكار مي

اي از دوري جسـتـن از      در حالي كه خامنه
برخورد خشن و تند با جوانان دانشـجـو داد       

دهد، عالوه بر حضور عده زيادي  سخن در مي
هـاي     هاي كشور به اتـهـام   دانشجو در زندان

واهي و دروغين، روند اخراج و احضـارهـاي       
گسترده به كميته هاي انضـبـاطـي را نـيـز          

ماه گذشته برخي از    2شاهديم. فقط در طول  
فعاالن با سابقه و شناختـه شـده جـنـبـش          
دانشجويي مانند: علي عجمـي، دانشـجـوي       
دانشگاه تهران از طيف چپ، پيمان عارف، دانشجو و روزنامه نگار از طـيـف مـلـي،       
ميثاق افشار، دانشجوي دانشگاه ملي و عضو جمعيت مبارزه با تبعيض تحـصـيـلـي،     
احمد حسيني، دانشجوي دانشگاه اروميه، هاشم ميرزاده، از دانشگاه تبريز، در مـقـام     

انـد. بـه         فعاالن شناخته شده، از حق ادامه تحصيل محروم و از دانشگاه اخراج شده
هاي انضباطي فراخوانده شده و مـورد   ها دانشجو در سراسر كشور به كميته عالوه، ده

اند. اين پيگرد هدفمند از سوي ارتجاع، به منظور ضعيف   تهديد و بازجويي قرار گرفته
كردن جنبش دانشجويي و حذف فعاالن با سابقه و با تجربه صورت گرفته اسـت، و    

انديشان به وجود آوردن گسست ميان دانشجويان دوره جديد با فـعـاالن    قصد تاريك
با سابقه، و به طور كلي، مهار و كنترل جنبش دانشجويي تأثير گذار كشور در ايـن      
مقطع زماني حساس است. در نتيجه، با صراحت بايد تاكيد كرد كـه، مـانـورهـاي          

شده مبارزان جنبش دانشجويي، تالشي اسـت     ريزي فقيه، پيگرد هدفمند و برنامه ولي
 براي مهار و حذف جنبش دانشجويي ايران از صحنه سياسي كشور. 

هايي از جنبش دانشجويي را فـريـب        كوشد بخش ولي فقيه با مانورهاي خود مي
داده و در صف اين جنبش تفرقه بيفكند. همزمانيِ پيگرد فعاالن جنبش دانشجـويـي    
از سوي نهادهاي امنيتي، به قصد جدا ساختن فعاالن و مبارزان با تجربه از بـدنـه       

هـا و     گيرد، و به موازات آن، با اسالمي كردن دانشگاه جنبش دانشجويي صورت مي
تفكيك جنسيتي، ميزان توانايي و قدرت مانور جنبش دانشجويي ضعيـف و مـهـار        

شود.  هوشياري مبارزان جوان در مقابل اين سياست، و حفظ اتحـاد عـمـل در          مي
هاي جنبش دانشجويي، و پرده برداشتن از قصدهاي خائنانه ولي فقيه و ارتجاع  صف

 حاكم، وظيفه فوري در اين مرحله است.  
به خصوص مانـورهـاي    -هاي رژيم واليت فقيه متحد و يكپارچه در برابر سياست

 دولت ضد ملي احمدي نژاد، و سپاه پاسداران، بايد ايستادگي كرد.  -ولي فقيه
حذف جنبش دانشجويي، در چارچوب سياستي چند وجهي، بخشي از برنامه حـذف  
جنبش مردمي از صحنه سياسي كشور در اين مرحله حساس و سرنوشت ساز اسـت.  

 بايد اين سياست را افشا و خنثي كرد!  
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مانورهاي ولي فقيه و مبارزه بـراي آزادي      
 زندانيان سياسي!

اي از زندانيان سياسي و عقيدتي در صـدر   آزادي عده
ها در طول هفته هاي اخير قرار داشـت.     خبر و گزارش

آزادي گروهي از مبارزان و فعاالن گرفتارِ در بند رژيـم  
ها و نيـروهـاي    ضمن آنكه خشنودي و خرسندي حزب

سياسي را برانگيخت، در برگيرنده اين نكته مهم نـيـز     
بود كه اين اقدام، مانوري حساب شده از سوي ارتجـاع  

و       حاكم و شخص ولي فقيه بوده است و بـا كـنـش     
هاي صحـنـه سـيـاسـي كشـور و هـراس                 اكنش و

گرايان از اوضاع حساس كـنـونـي در ارتـبـاط           واپس
شـده و بـر پـايـه            ريزي تواند باشد. آزادي، برنامه  مي

يي دقيق، بخشي از راهبرد رژيم واليـت فـقـيـه        نقشه
براي غلبه بر بحران، سنجش جامـعـه و نـيـروهـاي          
مختلف سياسي، به ويژه اصالح طلبان، براي تعـيـيـن    

هاي مشخص در آستانه انتخابات آينده رياست  تاكتيك
تر از همه، ايجاد شكاف در جـنـبـش     جمهوري، و مهم

مردمي و جدا ساختن اصالح طلبان از ديگر نيروهـا و    
شدت بخشيدنِ فشار به جنبش مردمي و اصالح طلبان 
مقاوم است.  فهرست آزادشدگان بـه خـوبـي نشـان          

يي دقيق و شناختي كامـل   دهد كه، ارتجاع با برنامه مي
كند. با توجه   سياست آزاديِ كنترل شده خود را اجرا مي

نشست سران كشورهاي عضو جـنـبـش      “به برگزاري 
اي، و ديـگـر        هاي پرونده هسته معضل ،”غيرمتعهدها

هاي حاد داخلي، مرتجعان با اين اقدام از سويـي   مسئله
درصدد ايجاد شكاف در جنبش مردمـي و گسـتـرش        

كننـد   دامنه مانورهاي خودند، و از ديگر سو كوشش مي
المللي خود را مسلط بر اوضـاع     در افكار عمومي و بين

نشان دهند. ضمن استقبال از آزادي هر زنداني سياسي  
و عقيدتي، و خواست آزادي همه مبارزان در بند رژيـم،  

هاي ارتجاع به معناي پـايـان      بايد تاكيد كرد كه، اقدام
هاي خودسرانه، شكنجه، آزار، و صادر كـردن   دستگيري

 هاي ناعادالنه نيست. حكم
يي از زندانيان سياسي، فشار به  همزمان با آزادي عده

مبارزان دانشجويي، كارگري، زنان، و روزنامه نـگـاران   
يك از مبارزانِ سرشنـاس در     شدت يافته است، و هيچ

مذهبي، و اصالح طلب،  -زندان رژيم، اعم از ملي، ملي
ها قرار ندارد. در طول بيش از سـه    شده در ليست آزادي

دهه حيات رژيم واليت فقيه، مسئله زندانيان سيـاسـي   
هاي  هاي اساسي و مبرم مبارزه همواره يكي از مضمون

اجتماعي و سياسي بوده است. آزادي زندانيان سيـاسـي    
يكي از شعارها  و خواسته هاي مردمـي در جـريـان        
انقالب بهمن بود. اين خواست ملي و فراگير، با خيانت  

هـاي انـقـالب و           سران جمهوري اسالمي به آرمـان 
هـا و       سركوب و پيگرد عضوها و هواداران همه حزب

نيروهاي ميهن دوست، بار ديگر پيش كشيده شـد و      
ها در طول چند دهه اخير بوده  ترين مطالبه ازجمله مهم

است. در دهه خونين شصت خورشيدي، سران رژيم و    
هاي  ها و آرمان بيش از همه خميني، با خيانت به هدف

مردم، سركوبي بي سابقه و خونين را سازمان دادند كـه  
در خالل آن هزاران انسان ترقي خواه و انقالبي اعـدام  

هزار تن ديگر زنداني، شكـنـجـه، و آزار         ها شدند و ده

كمترين ترديد، روش  طلبانه و به بند كشيدن مخالفان و معترضان بي شدند. سركوب صداي حق 
هـاي     اصلي جمهوري اسالمي در تمام درازناي اين مدت زمان بوده است. عالوه بر جـنـايـت      

گرايان در برابر جنبش مردمـي   فراموش نشدني دهه شصت خورشيدي، به رفتار و سياست واپس
پس از كودتاي انتخاباتي بايد اشاره كرد. تعقيب، پيگرد، و بازداشت مبارزان و فعاالن سياسي و    

هاي مذهبي، بيش از پيش مسـئلـه    اجتماعي در كنارِ در تنگنا و فشار دادن دگرانديشان و اقليت
سـازد.     مبارزه براي آزادي و نجات جان زندانيان سياسي و عقيدتي را در اين مرحله برجسته مي

ها و هفته هاي اخير، شدت يافتنِ فشارها و انواع آزار و اذيت نسبت به زندانيان سياسي و  در ماه
 عقيدتي را شاهد هستيم.  
زنـدان  “مرداد ماه، همزمان با تغييـر رئـيـس        15  ،”كلمه“تحليلي  -به گزارش پايگاه خبري

 برخورد و آزار زندانيان سياسي افزايش يافته است. ،”اوين
اشرف رشيـدي بـر زنـدان         همزمان با آغاز رياست علي” در اين باره از جمله نوشت:   “ كلمه” 

اوين، برخوردهاي غير اخالقي با زندانيان افزايش يافته و شرايط را براي زندانيان سـيـاسـي و      
اي از اين برخوردها ضرب و شتم ابوالفضل قديـانـي عضـو       تر كرده است... نمونه    امنيتي سخت

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ... هنگام انتقال براي معاينه به خارج از زندان بود. همچنيـن      
وخامت بيماري برخي از زندانيان سياسي از جمله عبدالفتاح سلطاني باعث نگـرانـي بـيـشـتـر         

اوين به طـور كـامـل       350هاي بند  هاي گذشته تلفن هاي زندانيان شده است ... در ماه    خانواده
 “افزايد. ها مي قطع بوده و اين بي خبري از اوضاع زندانيان به خصوص در اين شرايط  بر نگراني

ماه،  نيز در گزارشي خاطر نشان ساختـه   مرداد12  ،”جرس“عالوه بر اين، پايگاه اطالع رساني 
اوين پس از آن شدت يافته است كـه ... ريـيـس              بدرفتاري با زندانيان سياسي در زندان“بود:  

هـاي   اوين منتقل شده است. پيش از اين گزارش  هاي كرمانشاه به تهران و زندان سازمان زندان
اشـرف     آباد كرمانشاه با زندانيان منتشر شده است ... علي    متعددي از بدرفتاري او در زندان ديزل

رشيدي سال گذشته، حضور نيروي انتظامي و يگان ويژه در زندان را نشانه زندانباني اسـالمـي     
يـي نـو يـا         هاي جمهوري اسالمي، پديده وجود چنين عنصرهايي در رأس زندان“   دانسته بود. 

اشاره كرد كـه   “ داوود رحماني“و  “ الجوردي“هايي چون  شگفت انگيز نيست. كافي است به نام 
گري آنان بر كسي پوشيده نيست. اصوالً در زماني كه دستگاه قضـايـي     كارنامه جنايت و وحشي

، ”رئـيـسـي   “، ”اي اژه“رژيم واليت فقيه از سوي عنصرهايي با سابقه جنايت و آدم كشي مانند:  
شود، روشن اسـت كـه مسـئـوالن          اداره و هدايت مي ”قاضي مغيسه“و  ،”رازيني“، ”مبشري“

 ها نيز چه كسي يا كساني خواهند بود.  زندان
نكته پراهميت در مسئله زندانيان سياسي عبارتست از اين واقعيت كه، زندانيان سيـاسـي در     

اند، و جان و زندگي آنان در معرض خطر دايـمـي      واقع نزد ارتجاع حاكم به گروگان گرفته شده
جمعي زندانيان سياسـي در     قرار دارد. تجربه دهه شصت خورشيدي، به ويژه تجربه كشتار دسته 

گواه روشن اين حقيقت است. در اين باره، بيانيه مشـتـرك خـانـم           -”فاجعه ملي“  -  67سال 
اي را كه در كـمـيـن       ژرفايِ خطر دايمي ”جامعه دفاع از حقوق بشر ايران“و  “ شيرين عبادي“

از جمله آمـده  “  بيانيه“سازد. در اين   زندانيان سياسي و عقيدتي ايران است، به روشني آشكار مي
شود. زندانيان سياسي و عقيدتـي در طـي         شرايط زندانيان در ايران روز به روز بدتر مي” است:  

گيرند، به وكيل و خانواده  هاي ديگر قرار مي بازداشت پيش از محاكمه مورد شكنجه و بدرفتاري
الـمـلـلـي        و امكانات قانوني دسترسي ندارند و در پي آن در شرايطي كه بسيار از موازين بـيـن  

هاي مربوط به حرفه، فعاليت حقوق بشري، آزادي    محاكمه عادالنه به دور است بر اساس اتهام
المـلـلـي حـقـوق         هاي بين بيان، گردهمايي و تشكل و ديگر حقوق قانوني خود كه در عهدنامه

گيرند. ... زندانيان سـيـاسـي پـس از              بشري به رسميت شناخته شده ... مورد محاكمه قرار مي   
اي دريـافـت    هاي به شدت ناعادالنه كشد، حكم هايي كه اغلب تنها چند دقيقه طول مي محاكمه

كنند كه گاهي حتي بر اساس قوانين پر نقض و ايراد ايران نيز غير قانوني است. يك مـثـال     مي
هاي دور افتاده است كه در هيچ يك از قوانين ايـران   در زندان“  زندان درتبعيد” شناخته شده آن 

سپس در ايـن    “  كند.  ها را مجازات مي هاي آن وجود ندارد و در عمل هم زندانيان و هم خانواده
هايي مشخص، سياست ضد انساني جمهوري اسالمي در قبـال   با آوردن نمونه ”بيانيه مشترك“

هاي رژيم  آميز سيستماتيك در زندان هاي خشن و توهين گردد. برخورد  زندانيان سياسي افشا مي
سياسي هـمـچـون بـه          شود. سران و گردانندگان حاكميت به زندانيان به روشني نشان داده مي

كمتـريـن    نگرند و جان هزاران انسان شريف در بند رژيم براي آنان بي شدگان مي گرفته گروگان
نـرگـس   “،   ”نسرين سـتـوده  “، ”ابوالفضل قدياني“ارزش و اعتبار است. برخورد با افرادي مانند  

، ”كـيـوان صـمـيـمـي        “،   ”بهمن احمدي امـويـي  “، ”رضا شهابي“، ”افشين اسالو“، ”محمدي
احـمـد   “،   ”شاهرخ زمـانـي    “، ”محمد صديق كبودوند“، ”زينب جالليان“، ”عبدالفتاح سلطاني“

كوشد با توجه بـه گسـتـرش       دهد كه، رژيم مي ها مبارز زنداني ديگر، نشان مي و ده ،”آبادي زيد
افكني در جنبش مردمي، فشار به زندانيان سياسي را    هاي اجتماعي و به منظور هراس نارضايتي

افزايش داده است تا از اين طريق بتواند به مقصدهاي ضد مردمي خود دست يابد. نمونه حصـرِ   
نـيـاز از        بهترين مثال و بـي    ،”مهدي كروبي“و  ،”زهرا رهنورد“، ”ميرحسين موسوي“خانگيِ 

هرگونه توضيح و تفسيري است. هدف رژيم اين است كه با درهم شكستنِ مقاومت مـبـارزان      
زنداني، انگيزه مبارزه و شجاعت ادامه پيكارشان را با ارتجاع نزد افكارعمومي متزلزل سازنـد و    

ها فعال سنديكايي، دانشجويـي، زنـان،      تخم نااميدي در جامعه بپراكنند. بي جهت نيست كه ده 
هاي مختلف سـراسـر كشـور بـه            طلب، هر روز در زندان هاي اصالح روزنامه نگاران، و چهره

گـيـرنـد. در ايـن زمـيـنـه،                  هاي گوناگون مورد آزار و اذيت و توهين و تحقير قرار مي شكل
با صراحت و بدرسـتـي، اعـالم       ،”بشر ايران هاي حقوق المللي جامعه رييسِ فدراسيون بين نايب“

وضعيت زندانيان سياسي در ايران نسبت به استانداردهاي (اصل مصوبه سـازمـان      ” كرده است:  
خواهند به تمام معنا مقاومت و استقامت زنـدانـي      ملل) بسيار بدتر از زندانيان عادي است ... مي    

سياسي را بشكنند. وقتي يك وكيل دادگستري تنها و تنها به خاطر انجام امور وكالتي موكالني  
توان به دامـنـه ايـن       شود، مي سال زندان محكوم مي 6يا  9، 13كه زنداني سياسي هستند، به 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ... ادامه تأملي بر رويدادهاي ايران

ارتجاع حاكم با به كارگيري فشار بر زنـدانـيـان سـيـاسـي قصـد            “   سياست و برنامه پي برد. 
 كند.  آفريني در جامعه و هراسان ساختن جنبش مردمي را دنبال مي وحشت

مبارزه براي آزادي و نجات جان همه زندانيان سياسي و عقيدتي، بدون استناء، از وظـيـفـه      
خواه كشور است. بايد بـا      ها و نيروهاي سياسي مترقي و آزادي عاجل و تأخير ناپذيرِ همه حزب

يافتنِ خواسـت   يي متحد، ارتجاع را وادار به عقب نشيني و سرانجام شكست كرد. واقعيت  مبارزه
 آزادي همه زندانيان سياسي، تنها در پرتو اتحاد عمل و كارزارِ مشترك امكان پذير خواهد بود!

 ادامه در همبستگي با مبارزات ...

به شكلي كامالً دمكراتيك بـركـنـار      “  ملي آفريقاي جنوبي
تواند هيچ كشوري را در  مي “ ارژنگ سياسي” كرد. آيا آقاي  

جهان نشان دهد كه چنين تغيير با اهميتي در آن با چنـيـن   
 شيوه دموكراتيكي ممكن باشد؟   

بـه او     “ ارژنگ سياسـي ” البته نقطه نظرهاي آنارشيستي 
بينانه به ارزيابي شرايط در آفريـقـاي    دهد كه واقع اجازه نمي

جنوبي بپردازد. او به عوض آن، در گوشه گوشه اين مقـالـه    
هـاي   طويل به فحاشي سياسي به حزب توده ايران و حزب

ها در ضـرورت حـاكـم       هاي آن كمونيست جهان و سياست
هـاي     شدن طبقه كارگر بر سرنوشت خود از طريق سازمان

پردازد. او بـه مـبـارزه        سياسي پيشاهنگ خود، مي -صنفي
طبق برنامه و هماهنگ با شرايط عيني و ذهنـي جـامـعـه       

هـا در       يي ندارد. او مخالف جدي نقش كمونيـسـت    عالقه
 دهي مبارزه است.  سازمان

 
 آفريقاي جنوبي در مسير گذار

البته نه حزب توده ايران و نه حزب حاكم و نـيـروهـاي      
مترقي در جامعه آفريقاي جنوبي معتقد نيسـتـنـد كـه در         

انقالب سوسياليستي صورت  1994آفريقاي جنوبي در سال 
گرفته است، و يا اينكه در اين كشور نظم سوسيالـيـسـتـي     
جاري است، و يا اينكه در اين كشور وسيع و پرجمعيت كـه  

پوستانش همچون بـردگـان و      ها با اكثريت سياه براي دهه
شد، بيكاري و بي سوادي  هاي درجه سوم برخورد مي انسان

در آن همه گير بود و ساختارهاي اجتماعـي آن در دوره        
به شدت آسيب ديده و بيمـار   1994رژيم آپارتايد و تا سال 

انـد.    اجتماعي حل شده -هاي اقتصادي بودند، تمامي معضل
كنگره ” گانه حاكم مركب از:   حقيقت اينست كه، ائتالف سه

، و   “ حزب كمونيست آفـريـقـاي جـنـوبـي        ” ، “ ملي آفريقا
يي مدون، براي تغيير ساختارهاي  ، همراه با برنامه“ كوساتو” 

گرانه دوره آپارتايد و مسلـط كـردن      استثمارگرانه و تبعيض
پوست بر سرنوشت خود از طريق سهيم  اكثريت مطلق سياه

اقتصادي كشور، در    -كردن واقعي آنان در مديريت سياسي
تالشند. حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در توضيـح رونـد      

مبارزه براي هژمونـي طـبـقـه كـارگـر،           ” گويد:   كنوني مي
جايگزيني (آلترناتيوي) در مقابل مشخصه ويـژه مـبـارزه          

هاي ديگر هم شـركـت    دموكراتيك ملي ما كه در آن طبقه
برد،  شرطي به منظور پيش دارند، نيست، بلكه برعكس، پيش

نـقـش بـرجسـتـه        “  تحكيم، و دفاع موفق از آن اسـت.      
اتحـاديـه   “هاي كارگري آفريقاي جنوبي، و به ويژه  اتحاديه

كه رهبران و كادرهاي بـرجسـتـه حـزب        “ ملي معدنچيان
كـنـفـدراسـيـون       ” اند، و يا    كمونيست از ميان آن برخاسته

(كوسـاتـو) كـه در          “  هاي كارگري آفريقاي جنوبي اتحاديه
پيوندي با حزب كمونيست آفريـقـاي جـنـوبـي بـراي            هم

كند، در اين مسير  سوسياليسم در آفريقاي جنوبي مبارزه مي
اهميت راهبردي(استراتژيك) دارند، و به همين سبب اسـت    

هاي انحصاري آفريقاي جنوبي، چپ افـراطـي،      كه كمپاني
 كنند. ها، در اتحادي نامقدس، برضد آن عمل مي آنارشيست

اجتماعـي    –هاي سياسي  براي مبارزاني كه در راه تحول
رزمند، بسيار اهميت دارد كـه     بنيادين در ميهن ما ايران مي

تجربه كشورهايي نظير آفريقاي جنوبي و روند بغرنج مبارزه  
برد جامعه در راستاي جامه عمل پوشاندن به ايده  براي پيش

هاي زحمتكش در آنجا را مطالعه كنند. جنبش   هاي توده آل
كارهاي مـوثـر بـه         مبارزاتي مردم ميهن ما در رابطه با راه

هاي مـتـحـد     دهِي زحمتكشان، برپاييِ جبهه منظور سازمان
هاي  ها، نقش حزب اي توده براي به جلو بردن مبارزه مرحله

هـاي   مترقي در ارائه طريق در اين مسير، به آموختن تجربه
هاي ديگر نيازمند است.  در اين راستا توجه و   مبارزاتي خلق

هايي از اين گونه، شناختن  فهمِ شرايط عيني و ذهنيِ جامعه
هـا،     بافت طبقاتي، تركيب اقتصادي، و تاريخ مبارزاتـي آن   

 اهميت فراواني دارد.   
 

واره  غرفه حزب توده ايران، در جشن
 “كمونيست“ساليانه 

با حضور فعاالن جنبش سنديكايي، نـهـادهـا، و      
هاي مردمي، همراه با فعاليت موثر سازمـان   انجمن

هاي  واره ساليانه كمونيست جوانان كمونيست، جشن
 18ماه (    مرداد 29و  28دانمارك، در طول روزهاي 

آگوست)، در قلب شهر كپنهاگ برگزار شـد.      19و 
شركت شماري از مبارزان سـرشـنـاس جـنـبـش         

واره امسال، از فعاليـت   سنديكايي دانمارك در جشن
در راه    “ حـزب كـمـونـيـسـت        “خستگي ناپذيـر    

ها و  دهيِ جنبش كارگري در مصاف با طرح سازمان
هاي رياضت اقتصادي ديكته شده از سـوي     برنامه

حكايت داشت. به عالوه، تعدادي از  “  اتحاديه اروپا“
و  ”جـنـگ  “ها و نهادهاي مردمي مخالـف     انجمن

و مدافعِ حقوق دمـكـراتـيـك، در        ،”اتحاديه اروپا“
فعاليت تبلـيـغـاتـي      ،”كمونيست“واره امسال  جشن

مبـارزان ضـد     “يي داشتند. انجمن مردمي   گسترده
، با تهيه پوسترها، و سخنرانيِ نماينده ايـن    “ جنگ

هـاي     واره، ضمن مخالفت با اقدام انجمن در جشن
دولـت[ كـه بـه         “  قانون ضد تروريستي” مرتبط با 

محدود شدن حقوق دمكراتيك در جامعه منـتـهـي    
شده اسـت، و بـيـش از هـمـه گـروهـي از                      

ها و فعاالن چپ را هدف قـرار داده       سنديكاليست
است]، خواستار برپايي كارزاري داخلي براي مبـارزه   

 با چنين قوانيني شدند.
سخنراني نمايندگان سنديكاهاي كارگري شركت 

هاي مراسـم   ترين بخش واره از مهم كننده در جشن
رو گرديد.  بود كه با استقبال بسيار پرشوري نيز روبه
اي، بـا       نماينده سنديكاي سراسري كارگران حرفه

اشاره به بحران اقتصـادي و ركـود، خـواسـتـار            
هـا در     همبستگي بيشتر سنديكاها و نقش موثر آن

هاي رياضتي شد. او اثرهاي بحـران    مقابله با برنامه
اقتصادي را در امنيت شغلي كارگـران و سـقـوط        

آميز خواند. عالوه بر ايـن،      سطح دستمزدها، فاجعه
دبيركل سنديكاي سراسريِ كـاركـنـان بـخـش        “

نيز با حملـه بـه در پـيـش گـرفـتـن                 ”خدمات
هاي اقتصادي، به ويژه طرح اصالح نـظـام    سياست

مالياتي از سوي دولت سوسيال دمكرات، يگانه راه   
تامين حقوق كارگران را مبارزه سـازمـان يـافـتـه        

واره    هاي جـالـب جشـن        دانست.  از ديگر برنامه 
جـوانـان      سازمان“سخنراني نماينده  ،”كمونيست“

بود. با توجه به سالگرد جـنـايـت        “ كمونيست نروژ
ها جوان به دسـت     و كشته شدن ده “ جزيره اوتايا“

يك راست گراي افراطي، بيشترين بخش سخنراني 
به تحليل  “ جوانان كمونيست نروژ سازمان“نماينده 
داد و زمينه هاي آن اختصاص يـافـت. بـه        اين رخ

گري، و خصومت بـا   تاكيد او، رشد فاشيسم، افراطي
هـاي جـنـگ         ها، با سيـاسـت   مهاجران و پناهنده

هاي امپرياليستي و رواج نوليبراليسم  افروزانه محفل
اقتصادي در ساليان اخير، ارتباط مستقيـم داشـتـه      

واره امسال، فعاليت تبـلـيـغـاتـي و         است. در جشن 

سازمان جوانان كمونيـسـت   ” ترويجي 
چشمگير بود. جلب و جـذب   “  دانمارك

جوانان، به ويژه جـوانـان كـارگـر و         
دانشجو، از محورهاي اصلي بـرنـامـه      

هاي جوان بود، كه با برپايي  كمونيست
واره در      يي اختصاصي در جشـن  غرفه

 كردند.  اين راستا كوشش  مي
واره    هـاي جشـن       از ديگر برنـامـه  

سخنراني سفير كوبا، و ابراز همبستگي 
حاضران با مردم و دولت ايـن كشـور     
بود. حزب تـوده ايـران، در كـنـار              

هاي برادر ديگر از جملـه حـزب      حزب
كمونيست عراق، حزب كمـونـيـسـت     
يونان و حزب كمونيـسـت نـروژ، از        

واره    شــركــت كــنــنــدگــان جشــن     
بود. غـرقـه حـزب بـا             “ كمونيست“

پوسترها و پالكاردهـاي پـرشـمـاري       
مانند: كارگران همه كشورها مـتـحـد       
شويد؛ با هم به سوي تشكيل جـبـهـه    
واحد ضد ديكتاتوري؛ آزادي براي همه 
زندانيان سياسي، تزئين شده بود كه از 

واره    سوي شركت كننـدگـان جشـن     
هاي حزب و شماره  استقبال شد. كتاب 

در غرقه بـه   “ نامه مردم“هاي مختلف 
 شدند.  بازديد كنندگان ارايه مي

هاي حزب در  اي، موضع رفقاي توده
هاي ايران و منـطـقـه،     خصوص تحول
جويـانـه، و      هاي مداخله مسئله تحريم

مبارزات پيگير كـارگـران، زنـان، و          
جوانان كشورمان براي دستيـابـي بـه      
حقـوق راسـتـيـن خـود، را بـراي               
بازديدكنندگان توضيح مـي دادنـنـد.        

 ،”بتي فرونتزبيارگ كـارسـون    “رفيق 
صدر حزب كمونيست دانمارك، و تني 
چند از رفقاي رهبـري حـزب بـرادر،        
ضمن بازديد از غرفه حزب و گفتگو با 
رفقاي حزبي، همبستگي خـود را بـا       
حزب توده ايران و مبارزات مردم ايران 

هـاي     برضد استبداد حاكم و تـوطـئـه   
امپرياليستي اعالم كـردنـد. نـكـتـه           
پـراهـمـيــت در جشــنـواره امســال           

عالوه بر حضور فعـاالن   ،”كمونيست“
سنديكايي و نمايندگان سنديـكـاهـاي    
كارگري پر نفوذ دانمارك، نـقـش و       
فعاليت جوانان كـمـونـيـسـت بـود؛           

هاي جوان با حضور پررنـگ   كمونيست
واره    خود شور و اميد زيادي در جشـن 

 پديد آورده بودند!
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هاي اخيـر،   خواهانه مردم، در سال گسترش جنبش دمكراتيك و آزادي
و لزوم رسيدگي به آن، به خواستي  “ فاجعه ملي” موجب شد تا مسئله 

هاي تكان دهنده اي از آن دسـت كـه در        همگاني بدل شود. فاجعه 
و ادامه روند سركوب و شكنـجـه در     روي داد “  كهريزك” بازداشتگاه 

،  88زندان هاي رژيم، به ويژه پس از تقلب و كودتاي انتخاباتي سال   
را برجستـه   “ فاجعه ملي” ضرورت پايان دادن به توطئه سكوت درباره 

ساخت، و آن را در زمره خواست هاي مهم جنبش مردمي قـرار داده    
دهد، ادامه و  هاي جمهوري اسالمي رخ مي آنچه امروز در زنداناست.  

جمعي سـال     امتداد جنايت و كشتار دهه خونين شصت و كشتار دسته
 است.   -“فاجعه ملي”يعني  - 67

گـري     هايي كه امروزه به حق با ستم ها، و محفل نيروها، شخصيت
توانند و نبايد فراموش كنـنـد    كنند، نمي هاي رژيم مبارزه مي در زندان

تر در دهه شصت خورشيـدي   كه وضعيتي به مراتب بدتر و ضدانساني
، همراه با قتل عام “ فاجعه ملي” ها حاكم بود كه سرانجام در  بر زندان

هـاي     ترين جنايت ترين و تكان دهنده زندانيان سياسي، يكي از بزرگ
 تاريخ معاصر ميهن ما را ثبت كرد. 

روي، مبارزه امروزه با خودكامگي، استبداد، و نقـض حـقـوق       ازاين
دمكراتيك به قصد آزادي همه زندانيان سياسي، پـايـان دادن بـه          

هاي دهـه   به فاجعههاي ناعادالنه، بدونِ رسيدگي  شكنجه، و محكمه
خورشيدي، و پايان دادن به تـوطـئـه     67سال  “ فاجعه ملي” شصت و 

رسد، و امـكـان تـكـرارِ            سكوت در اين باره، به نتيجه مطلوب نمي
جناياتي از اين دست از سوي رژيم در آينده وجود خـواهـد داشـت.        

هـا، و يـا          هاي حكومتي در زندان اينكه برخوردهاي امروزه دستگاه
دادهايـي رايـج در        ها و پيگردها در پهنه كشور به روي گري سركوب
امتداد كشتارهاي دهـه شـصـت،        اند، نتيجه و  مان تبديل شده جامعه

 بوده است و هنوز نيز هست! “اي هاي زنجيره قتل”، و “ملي فاجعه”
كه اجـازه  “  واليت فقيه” شيوه هاي حكومت مداري استبداد مطلقه 

داد تا يك تن، آيت اهللا خميني، برخالف قانون اساسي و حتي احكـام  
صادره شده از سوي بيدادگاه هاي قضايي رژيـم، احـكـام كشـتـار          
زندانيان سياسي ايران را صادر كند، هنوز پس از گذشت بـيـسـت و      
چهار سال در ميهن ما فاجعه مي آفريند و بايد هشدار جدي باشد بـه  
تمام كساني كه هنوز اميدوارند از درون چنين ساختارهاي ضد مردمي 

 حكومت مداري و با حفظ آن حقوق مردم ايران را احيا كنند.  
بنابراين، مبارزه براي پايان دادن به توطئه سكوت رژيم پـيـرامـون    

از پيكارِ كنوني براي آزادي همه زندانيان سـيـاسـي و       ،“ فاجعه ملي” 
هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي جـدا نـبـوده       تأمين حقوق و آزادي

هـاي     م   تواند باشد. در اين راه، ضروري است كه بـا گـا      است و نمي
مشترك و برپايي كارزارهايي با شركت همه نيروهاي انقالبي، مـلـي،   
ميهن دوست، و ترقي خواه كشور، با هدف روشن شدن بعدهاي ايـن  
جنايت فراموش نشدني، معرفي و مـجـازات دسـتـوردهـنـدگـان و            

هـاي     اجراكنندگان آن، و همچنين براي انتشار رسمي ليـسـت نـام     
هاي محاكمه يا محاكمـه   سپاري آنان، دليل شهداي مردم، محل خاك

هـاي اعـدام، بـه         باختگان، و علت صادر كردن حكم دوباره اين جان
فاجـعـه   “هاي قهرمانان شهيد  عالوه تأمين همه خواسته هاي خانواده

 يي پيگير را سازمان داد.  ، مبارزه“ملي
 ،“ فاجعه ملي” هاي دهه شصت و  گرايان جنايت نبايد گذاشت واپس

عالوه بـر    را با سكوت خود و مرور زمان به ورطه فراموشي بيفكنند.  
ها و نيروهاي سياسي ترقي خواه كه در اين فـاجـعـه     اين، ميان حزب

هـاي   اند بايد با خانواده اعضا، رهبران، و هواداران خود را از دست داده
هـا حـمـايـت          اي كه از اين خانواده باختگان و نهادهاي مردمي جان
كنند اتحاد عمل و هماهنگي به وجود آورده شود و در راه تقويـت   مي

هـاي در ابـهـام           اكنون كه خواست روشن شدن نكـتـه  آن كوشيد.  
هـاي   ها و دليل ها اشاره شد و همچنين زمينه يي كه در باال بدان مانده

 ،“ فاجعه مـلـي  ” ، يعني  67جمعي زندانيان سياسي در سال  كشتار دسته
به خواستي همگاني فرا روييده است، اهميت اين هماهنگي و كـارزار  

 گردد.   مشترك دو چندان مي
جمعي و گسترده زندانيان  برخالف ميل و اراده ارتجاع، كشتارِ دسته

هـاي     هاي مبارزه خلق نه تنها شعله 67سال  “فاجعه ملي“سياسي در 
ايران را خاموش نساخت، بلكه ايثار، فداكاري، و قـهـرمـانـي ايـن            

دهنـده نسـل نـو         بخش و الهام باخته مردم، اميد فرزندانِ دلير و جان

مبارزانِ راه رهايـي مـيـهـن و          ادامه  اعالميه كميته مركزي ...
هـاي مـحـروم         سعـادت تـوده    

ــه ــع ــان شــده اســت.         جــام م
وچـهـار      گراياني كه بيسـت  آرمان

هـاي رژيـم      سال پيش در دخمه
گراي واليت فقـيـه گـروه       واپس

گروه اعدام شدند، اينك در سرود 
و رزم نسل جوان ايـران حضـورِ     

 ويژه و ماندگار دارند. 
وچـهـار      پس از گذشت بيسـت 

“ فاجعه مـلـي    ” سال، اثرِ معنوي ژرف مبارزه قهرمانانه زنان و مردان كه در جريان 
همچنان با جنبش مردمي ما، در راه طرد استبداد و رژيم واليت فقيـه،   ،جان باختند

هـاي     در عزم و اراده و انديشه مبارزان نسل نو، آرمانهمراه است و مي توان آن را 
واالي انقالبي و انساني و مردميِ مشاهده كرد. آنان كه با ايثارِ هسـتـي خـود در         

عدالتي اسـتـوار و        انديشي و بي هاي طوالني استبداد در برابر تاريك ترين شب سياه
تسليم ناپذير ايستادند، امروز سرودخوانِ حماسه و مقاومت مردم دلير كشورمـان در    

 رويارويي با استبداد واليي اند. 
گروهي از رهبران، كادرهاي با تجربه، اعضا، و  ،“ فاجعه ملي” حزب ما، در جريان 

دوست و فاتحانِ جنگ بـا رژيـم      هواداران فداكار خود را از دست داد. افسران ميهن
هاي باتجربه و مبارز، انديشمندان برجسته، مبارزان آبـديـده، و      صدام، سنديكاليست
هاي رژيم سلطنتي، فعاالن و انقالبيان فداكارِ عرصه نبـرد بـا      گاه قهرمانان شكنجه

ديكتاتوريِ پهلوي در شرايط دشوارِ مبارزه زيرزميني و مخفي، در قساوت تاريـخـيِ   
 اند.   باختگان و شهداي حزب توده ايران در زمره جان 67جمعي سال  كشتار دسته

در سالگرد اين فاجعه ملي و فراموش نشدني، ضمن اداي احترام به ياد و خاطـره  
 ،“ فاجعه ملي” همه رزمندگان شهيد توده اي، حزب ما به خاطره و ياد همه شهداي 

فرستد و از آنان همچون فـرزنـدان      با هر تعلق سازماني و سياسي، درود پرشور مي
، شهداي خلق ايران و قهرمانان جاويد راه “ فاجعه ملي“كند. شهداي   خود تجليل مي

هاي محرومند. نام و خاطره آنان بر پرچم مبارزه در راه خـوشـبـخـتـي        رهايي توده
 درخشد! انسان همواره و هميشه ثبت است و مي

  
 كميته مركزي حزب توده ايران
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المللي ضد اسد دربردارنده همدستاني است كـه بـه ظـاهـر          ائتالف بين -و بريتانيا
هـاي     اي از اعتـراض   اينك با موج تازه آيد. عربستان سعودي، كه هم باورنكردني مي

مند  روست، به ديدنِ رژيمي دوست در سوريه سخت عالقه مردمي شيعيان خود روبه
است، تا به اين ترتيب نيز ايران را هم از متحدي كليدي مـحـروم كـنـد. دولـت           

و جلب  ”المسلمين اخوان” گراي تركيه مجدانه در پي نزديك شدن به رهبري  اسالم
ارتـش آزاد    ” ترين پشتيبانِ تداركاتي فرمـانـدهـي       نظر آن است، ضمن اينكه مهم

نيز است. عالوه بر اين، تركيه مايل است كه جنبش ملي كردهاي سوريه را   “ سوريه
اثر كند. اسرائيـل نـيـز        كه حامي اقليت كرد خود در تركيه بوده است، متوقف و بي

هايي از سوريه و لبنان را همچنان در اشغـال   هاي فلسطين، بخش عالوه بر سرزمين
هاي جوالن را به تصرّف  ، اسرائيل بلندي) 1967( 1346خود دارد. در پي جنگ سال  

هاي جـاسـوسـي     ترين فناوري خود درآورد، كه اكنون محل استقرارِ يكي از پيشرفته
كيلومتر است. روزنامه   70هاي جوالن كمتر از  اسرائيل است. فاصله دمشق تا بلندي 

ژوئيه)، در مصاحبه با يك افسر ارشد اطـالعـاتـي         17تيرماه (   27، “ ميامي هرالد” 
كـنـد كـه،         اسرائيل مستقر در نزديكي مرز اسرائيل با سوريه، از او نقل قول مـي   

هـاي جـاري        اسرائيل مشغول گردآوري اطالعات دقيق و حساس درباره درگيـري 
گذرد، حتي از نـام       ما از آنچه در سوريه مي” سوريه است. او در اين مصاحبه گفت:   

پيمانان مربوطه هـم     ها، باخبريم. ما اين اطالعات را در اختيار هم  فرماندهان گردان
اند، امـا   چه كساني“  پيمانان هم” شود حدس زد كه اين  البته فقط مي “ دهيم.  قرار مي

شود با اطمينان فرض كرد كه اين اطالعات نظامي حسـاس، مسـتـقـيـم يـا            مي
شود تا با استفاده از آن بـتـوانـنـد          نظاميان شورشي رسانده مي غيرمستقيم، به شبه

 شان را هماهنگ كنند. هاي حمله
هاي بريتانيا، هر انتقادي هم كه به دولت بشاراسد داشته باشند در ايـنـكـه         چپ

 شود نبايد توهمي داشته باشند. واقع به سود چه كساني تمام مي به “انقالب سوريه”
 
بـخـش روابـط      ” ، دبير    1990ساليان بسيار و تا اواخر دهه  ،“ قدري جميل]. ” 1[ 
بود و هم اكنون معاون نخست وزيـر و وزيـر        ”المللي حزب كمونيست سوريه بين

 تجارت اين كشور است. 

 ادامه  بذرهاي توفان سوريه  ...
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 8ادامه  در صفحه 

همراه با افزايش فشار كشورهاي امپرياليستي بر رژيم واليت فقـيـه،   
ها، با در اختيار داشـتـن    گرا و پشتيبانان خارجي آن اخيرا نيروهاي راست

“ آلـتـرنـاتـيـوسـازي      ” اي، برنامه هاي  هاي فراوان مادي و رسانه امكان
پرسرو صدا اما  ”برنامه هايبه راه انداخته اند. يكي از  اين   مشخصي را

در شرايط سركوب “( رهبر سازي” ها ، پروژه احياي سلطنت و  آن  توخالي
رضا پـهـلـوي     و ادامه حبس خانگي رهبران آن) از سوي  ”جنبش سبز“

 .است
هاي انتـقـام جـويـانـه،         “ تاريخ نويسي” هاي تكراريِ دايره وار،  بحث

دگرديسي و هويتي تازه به خود دادن، و مقايسه صوريِ درجه سيـاهـي،   
تباهي، و استبداد ميان دو رژيم سلطنتي و واليتي، در كناِر روضه خواني 

، سخن رايج اين محافل براي جذب كسـان  “ دموكراسي خواهي” درباره 
هـايـي بـا      “ كنـفـرانـس   “و ملحق شدن به اين كاروان است. برگزاريِ  

(بـرگـزاري    “  اتحاد براي دموكراسي در ايـران ” هايي پرطمراق مانند:   نام
هايي با همين نام در واشنگتن، استكهلم، و بروكسل). برخالف    كنفرانس

گـونـه تـاثـيـر           ها هيچ ها، آن تبليغات پرسروصدا پيرامون اين كنفرانس
هاي تعيين كننده كشورمان نداشته اند. اين گـونـه     چشمگيري در تحول

رد     “  اتحادي مصنوعـي ” حال به دليل تظاهر به  ها تابه گردهمايي بـر گـ
هاي انتزاعي درباره دموكراسي، و شركت ميهماناني ناشناخته و يـا   بحث

هاي عراق و ليبي)  كساني كه دموكراسي را همراه بمب و موشك (نمونه 
رو مي شوند. يـك    براي ايران تجويز مي كنند، بالفاصله با رسوايي روبه

ها همانا مـخـالـفـت قـاطـعـانـه و                دليل عمده ناكامي اين كنفرانس
هاي سـيـاسـي و         گيري اصولي بخش وسيع نيروها و شخصيت موضع

اي مـانـنـد     “ سازيآلترناتيو“هاي  اجتماعي درون جنبش مردمي با پروژه
“ دخالـت هـاي بشـر دوسـتـانـه            ” و يا “  احياي رژيم سلطنتي” كارزار 

 امپرياليسم در ميهن ماست.  
احـيـاي رژيـم      ” هاي كارزار كنوني پيرامون سناريـويِ     يكي از هدف

هـاي     ها و شخصـيـت   ، از سويي اثرگذاريِ مستقيم  بر جريان“ سلطنتي
معيني در اپوزيسيون است؛ از سويي ديگر، پراكندن روحيه سرخوردگـي  

زايي در بين  نسبت به تاريخ و پيشينه مبارزه با استبداد سلطنتي، اختالف
هاي مستقـيـم يـا غـيـر           نيروها و فعاالن سابقه دار، نيز يكي از هدف

مستقيم  پروژه احياي سلطنت، و طهارت تاريخ سياه و پليد رژيم شاه را 
گرفتن است، يا به عبارتي، به وجود آوردنِ پراكندگي، تشكل گريزي، و 

السـاعـه، در كـنـارِ            هاي سياسـي خـلـق      توليد انواع شعارها و جريان
هاي پرطمطراق كه با به اصطـالح گـرايـش بـه          هايي با نام كنفرانس

گـرايـيِ      شوند، و با تشـكـل     تكثرگرايي و تمرين دموكراسي توجيه مي
گردنـد.   يافته و رهبريِ منسجم و قوي جايگزين مي دموكراتيك سازمان

بر اين مبنا، هركس مي تواند در هر جمعي حاضر شود و بنـا بـر حـق        
هـايـي زودگـذر، ايـن            آزادي شخصي و يا براي به وجود آوردن پيوند

خـاطـره   ” ناهمگوني در رفتار سياسي را توجيه كند. بزرگ بـيـنـي در         
هاي شخصيِ  هاي همراه با ابراز سليقه  توليد انبوهه اي از مقاله ،”نويسي

گـريِ قـوي،        نامنسجم اينترنتي رنگ وارنگ، جايگزين فرايند تحليـل 
هاي رسمي حزبي مي شوند. به عبارت ديگر،   تبادل نظرها، و ارائه برنامه

هاي شناخته شده مبـارزاتـي    در مبارزه با ديكتاتوري حاكم، ابزار و تجربه
ها در جهت باال بـردن سـطـح         ها و سازمان براي انسجامِ دروني حزب

كـه     -ها  هاي رسمي آن ها و برنامه گيري بنديِ موضع تبادل نظر و جمع
هاي الزم در  در اوضاع و احوال كنوني مي بايد بستر سازِ مخرج مشترك

شوند. اين وضعيـت، فضـاي       كنار گذاشته مي -يي حداقلي باشند برنامه
“ احياي سلطنـت ” اي مانند  هاي آلترناتيوسازِ ارتجاعي تنفسي براي پروژه

هـا   “ پهلوي” آورد. دراين فرايند، وجود و عملكرد ديكتاتوري   را فراهم مي
به منظور حذف حافظه ملي، امـري ضـروري     “  تاريخ نويسي” به كمك 

توجيه مي گردد، و رويداد مردمي انقالب و مسئوليت به وجـود آمـدنِ       
استبداد واليي پس از آن به گردن نيروهاي چپ گذاشتـه مـي شـود.        
متاسفانه بايد پذيرفت كه اين بخش از اين پروژه ضد ملي توانسته است 

“ آلترناتيوسازي”اثرگذاريِ برنامه 
بر نيروهاي سياسي، وهدف 

 جمهوري خواهي                              
دارِ كشورمان رخنه  هاي كارنامه با موفقيت نسبي در بين برخي از فعاالن و سازمان

هـا و       ها، با پشتيباني مادي گسترده از سوي شـخـصـيـت       و اثر كند. اين تالش 
هـاي     هاي جدي و توهم هاي قدرتمند ايراني و خارجي، توانسته است كنش محفل

مخربي را بين برخي از نيروها در زمينه همكاري يا عدم همكاري بـه مـنـظـور         
دامن بزند. چنين روندي، بـه     “  رضا پهلوي” به سر كردگي “  احياي رژيم سلطنت” 

با كمك خارجـي و لـزوم        “  تغيير رژيم” ها پيرامون  لحاظ منطقي، طيفي از بحث
را به دنبال خـود  “  اتحاد” براي برپايي “   دموكراسي ساز” هاي  شركت در كنفرانس

 آورد. مي
در مقام يكي از نيروهاي مـتـرقـي چـپ        ،سازمان فدائيان خلق ايران(اكثريت)  

، “ آلترناتيوسـازي ”هاي  هاي مشخصي، هدف مجريان اين پروژه كشورمان، به دليل
هـاي     كنفرانـس ” ، و شركت در “ احياي رژيم سلطنت” از جمله كارزار كنوني براي 

هايي را در درون    بوده است. اين مسئله به طور طبيعي واكنش “  دموكراسي سازي
اي بـوده   ها به اندازه دامن زده است. حاد بودنِ اين واكنش “  سازمان“و بيرون اين 

اجرايي ايـن سـازمـان، تشـريـح           -است كه  بهروز خليق، مسئول هيئت سياسي
در مـورد شـركـت در           هاي رسمي سازمان فدائيان خلق ايران(اكثـريـت)     موضع

و رد همكاري رسمي با سلطنت طـلـبـان را از          “  دموكراسي ساز” هاي  كنفرانس
، ضروري  دانسـتـه   1391، مرداد ماه “ كار آنالين“طريق دو مصاحبه مشخص، در 

اجـرايـي      -ها، تائيد رسميِ اينكه هيچ عضوِ هيئت سياسـي  است. در اين مصاحبه 
شـركـت نـكـرده        “ كنفرانس استكهلم” يي از سوي آن در  سازمان و هيچ نماينده

، در حـكـم   “ احياي سلطنت” است، و همچنين رد قاطعانه وجود همكاري با پروژه 
موضعِ رسميِ سازمان در مصاحبه خليق، امري بسيار مهم و مثـبـت اسـت، امـا         

هايي كه در طول دهه گذشته به عملكرد ناهمگونِ برخي از اعضاي(از جملـه    علت
هاي مهم و مترقي ايران منجر مي شـونـد، بـه         در كادر رهبري) يكي از سازمان 
آيـد     تر اينكه، چرا اين ضرورت پيش مي اند. مهم  صورت شفاف توضيح داده نشده

كه مسئول يك سازمان چپ دموكراتيك مبارز و با سابقه، عدم همكاري و مـرز      
ترين نيروها را بايد به طور رسمـي   با يكي از ضد دموكراتيكسازمان خود را بندي 

تكذيب كند؟ دراين ارتباط،  بهروز خليق شرحي در مورد لـغـوِ سـانـتـرالـيـسـم             
هـا در سـازمـان         دموكراتيك، نحوه آزادي فعاليت، تنبيه انظباطي اعضا، و مشكل

هاي ناهمگونيِ عملكرد و اظـهـارنـظـرهـاي         متبوع خود، به منظور توضيح زمينه
متناقضِ اعضاي رسمي و كادر رهبري، ارائه مي دهد. به طور مسلـم شـكـل و         
) عملِ سازماني يك حزب سياسي مهم است، ولي مـحـتـوا و           (مكانيسمِ سازوكارِ

شـان در       ها، و به خصـوص بـازتـاب      ها و سازمان هاي نظري حزب مضمون پايه
ها، عامل تعيين كننده انسجام، تداوم، و سر انجام اثر گـذاري   هاي عملي آن برنامه

ها در پهنه جامعه است. به هر حال، مسئله نحوه مديريت رهبري و چگونـگـيِ     آن
يي داخلـي و     مسئله سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)،  انسجام نظري و دروني 

مربوط به رفقاي فدايي است، اما سرانجامِ عملكرد، بازده بيروني، و اثـر گـذاريِ       
 ها خواهد بود.  مثبت آن بر جنبش مردمي، مالك ارزيابي

 -هاي جنبي مسئول هيئت سياسـي  ها و يادداشت دو اشكال اساسي در مصاحبه 
اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) وجود دارد كه الزم به ارائـه پـاسـخ        

 رسمي از جانب حزب ما است.
نخست: بهروز خليق مي گويد كه هدف كليدي و شعار اصلي براي هـمـكـاري     

“ سكـوالريـزم  ” و “  جمهوري خواهي”نيروها در مبارزه با رژيم حاكم بايد بر مبناي 
انـد (يـا        هايي قول هاي جنبي ايشان دربردارنده نقل ها و توضيح باشد. دوم: مصاحبه

هاي حزب ما، كه در تـوجـيـه     غير منطبق با اصل و يا نا كامل) از شعارها و برنامه 
هـا، بـهـروز         گفته در باال مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مصاحبه  نكته پيش

، در حكمِ محورِ نظري سازمان “ جمهوري خواهي” خليق براي بازتاب دادن جريان 
بيند چنين ادعا كند كه برنامه كنگره آتـي (شـشـم)        الزم مي ،فداييان خلق ايران

ندارد يا اهميتي به شـكـل     “  فرداي پس از استبداد”حزب توده ايران طرحي براي 
ها و  دهد. در زير، با حفظ خط منطقي در مصاحبه  حكومت (جمهوري) در آينده نمي  

اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اكثـريـت)،      -هاي مسئول هيئت سياسي جواب
انـد، يـادآوري      كه تحريف شده“  طرح برنامه كنگره ششم“هاي مشخصي از  نكته
ها، حذف، يا بـي دقـتـي         شوند. براي رفع هرگونه ابهام  بايد گفت كه، اشتباه  مي

، به هردو نسخـه ايـن     ”طرح برنامه ششم“هاي اساسي  بهروز خليق در مورد نكته
شود. در اين نوشـتـار اشـاره بـه           (ويرايش اول و دوم) اين سند مرتبط مي”طرح“
است، كه دربردارنده نظرها و پيشنهادهاي رسيده است، و بـراي      “  ويرايش دوم“

بررسي، اصالح، و تصويب در اختيار نمايندگان ششمين كنگره حزب تـوده ايـران     
 گذاشته خواهد شد. 

حاكمـيـت   “  برنامه جديد حزب” ) مطرح مي شود:   9و  8.  در هر دو مصاحبه (  1
را به جاي رژيم واليت فقيه مطرح كرده “  ائتالفي -حكومت دمكراتيك” و “  مردم

در “  است. اما در برنامه حزب در مورد شكل حكومت سخني به ميان نيامده اسـت.   
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حـزب مـا، در          ”طرح برنامه كنگره ششم“  17صورتي كه در صفحه 
، گفته مي شـود:  “ ائتالفي -دموكراتيك” همان فصل مربوط به حكومت 

شكل آن بـه      حزب توده ايران،  درباره برنامه حكومت آينده ، كه ” 
، نظرهاي خود را به شرح زيـر در    نظر ما مي بايد جمهوري باشد

، ايـن     21تـا       18در صفحه هـاي    “  معرض افكار عمومي مي گذارد. 
، و دستور كار “ جمهوري” نظرها در باره شكلِ حكومت آينده، يعني  نقطه

 -الـف ” هاي  مشخص كليدي با اين تيترها آمده اسـت:      آن در عرصه
حقوق و آزادي هـاي   -ب” ؛ “ هاي حكومتي تحول در سازمان

؛ “ زنان -ت” ؛ “ مسئله ملي -پ” ؛ “ سياسي، فردي، و اجتماعي
هـاي اقـتـصـادي        هاي برنامه سرفصل -ج” ؛ “جوانان -ث”

چ” ؛ “ سياست خارجي -ح” ؛ “ بنيادي  مردمي، براي تغييرهاي
حتي نگاهي گذرا به اين سـنـد   “.  فرهنگ، شكوفاييِ علم و فن -

           نشان مي دهد كه حزب ما پيشنهاد خود در بـاره شـكـلِ حـكـومـت
پساديكتاتوري را در چارچوبِ جمهوري و دموكراتيزه كـردن روبـنـايِ        

طـرح  ” سياسي، به صورتي صريح مطرح كرده است. عالوه بـر ايـن،        
، به طور مشخص بـر لـزوم       “ مسئله ملي” ، در بخش مربوط به “ برنامه

). بنابر تـعـريـف ايـن           18كند(صفحه  استقرارِ حكومت فدرال تاكيد مي
اصطالح، و همچنين تجربه جهاني آن، حكومت فدرال، به طور عمـوم،  

 جمهوري و دموكراتيك است.   
ها را ارائه دادن،    قول .  متاسفانه بي دقتي و يا به طور گزينشي نقل 2

گذارد، بـه طـور      هاي زير، اثرهايي مخرب در خواننده به جا مي در جمله
ضرورت وحدت و همكـاري و هـمـيـاري         ” در برنامه حزب بر ” مثال:  

خواه كشور بـراي بـرپـائـي جـبـهـه واحـد                نيروهاي مترقي و آزادي
تاكيد شده است اما آدرس عمومي نيروهـاي سـيـاسـي       “  ضداستبدادي
داده شده است نـه آدرس    “  خواه نيروهاي مترقي و آزادي” تحت عنوان 

مشخص. معلوم نيست جبهه مورد نظر حزب چه نـيـروهـائـي را در            
طرح بـرنـامـه كـنـگـره         “   16در صورتي كه در  صفحه “   گيرد؟ برمي
براي وحدت عمل و آزاديِ ايـران    منشوري“با عنوان:     ،”ششم

، مسئله ايجاد جبهه واحد و وسيع براي برچـيـدن   “ از چنگال استبداد
اول: تركيـب و     ”  استبداد واليي مطرح گرديده است، و با اين تيتر:  

ها،  جبهه واحد ضد استبدادي، كليه آن حزب” آيد:   ، مي“ ساختار جبهه
هاي مترقي و آزادي خواه كشور را در بـر     ها، نيروها و شخصيت سازمان

كنند، و هـدفشـان    مي گيرد كه در راه طرد رژيم واليت فقيه مبارزه مي
استقرار آزادي، استقالل، صلح و عدالت اجتماعي است. جبهه واحـد در     

ها در مبارزه برضد استبداد، با توجه به شرايط و  مقام  ستاد مشترك توده
هاي مبارزه را بر اساس توافق مشترك نيروهـاي   ها، تاكتيك روند تحول

آيا بايد تصور كرد كـه مسـئـول        “  كند.  شركت كننده در آن، تعيين مي
طـرح  “اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران (اكـثـريـت)        -هيئت سياسي

هاي باال تـوجـه    حزب ما را آنچنان عجوالنه خوانده كه به نكته ”برنامه
 نكرده است؟   

ها و نشر گـاه بـه گـاه           مقصود ما از برپايي جبهه،  حضور در جلسه
هاي موقتي و زودگذر نيست. بنـابـرايـن،      هاي مشترك با جريان اعالميه

كه تعيين كننده خط مشي آينـده و     ،”كنگره“ارائه شده براي “  برنامه“
فعاليت هماهنگ اعضا و هواداران حـزب اسـت، جـاي ايـن گـونـه               

بـرنـامـه    “موقتي نمي تواند باشد. همان  بند پيش گفته    “  هاي آدرس” 
 ”احياي سلطنـت “دهد كه طرفداران  ، به روشني نشان مي“ كنگره ششم

نمي گنجنـد. امـا       ”جبهه واحد ضد استبداد“و نيروهاي وابسته بدان در 
در مقابل، از حزب مـا ايـن      ،”سازمان” اجرايي  -مسئول هيئت سياسي
آيا سلطنت طلبان و مشروطه طـلـبـان جـزو       ” كند:   سوال عجيب را مي

به حساب مي آيند و يا بيرون از جبهه قـرار  “  جبهه واحد ضداستبدادي” 
تر اينكه، مسئول هـيـئـت       تر و نگران كننده بسيار عجيب“[!]  گيرند؟ مي

در باره يكي از  ”(اكثريت)   سازمان فداييان خلق ايران“اجرايي  -سياسي
پـرسـد:    ترين نيروهاي درون جنبش مردمي از حزب ما بي مورد مي مهم

طرح برنامه كنگره حزب “  آيا اين جبهه اصالح طلبان را شامل ميشود؟” 
به نـقـش كـلـيـدي         ”نامه مردم“هاي  توده ايران و بسياري از سرمقاله

نيروهاي اصالح طلب در جبهه وسيع مردمي بر ضد استـبـداد حـاكـم،       
اند. اين گونه ابهام زايي، عملي اصولي از سوي يك نيـروي    اشاره داشته

معتقد به اتحاد نمي تواند باشد و قابل قبول نيست، زيرا شبهه انگـيـزي   

هايي از اين دست نه تنها در راستاي برپايي اتحاد و همكاري نيروها  نيست بلكـه  
تنها به سود نيروهايي است كه خواهان ادامه ديكتاتوري در ايران اند.  بايد يـادآور   

هـاي     حال از سوي سـايـت   هاي انحرافي و بي مورد تا به شد كه، اين چنين سوال
اند كه با طرفداري از  احمدي نژاد و ضـديـت    مشكوك چپ نمايي مطرح مي شده

با اصالح طلبان،  بدون پرده پوشي در راه برانگيختن اختالف در جنبش مـردمـي   
 تالش مي كنند.

اجرايي سازمان فدائيان خلق ايـران    -گي مسئول هئيت سياسي .  بي مالحظه 3
ها، به مخدوش نشان دادن اسناد كنوني حزب ما محدود  (اكثريت) در اين مصاحبه  

را  “ جبهه واحد ضـد ديـكـتـاتـوري         ” نمي شود. مصاحبه كننده براي اينكه شعارِ  
ناظر بر وضعيت امروز است و با فرداي طرد استبداد رابطـه بـرقـرار      ” كه “  سلبي” 

زند و مدعـي مـي      نشان دهد، همراه با كلي گويي، گريزي به تاريخ مي“  كند  نمي
جبهه واحـد ضـد       ” آقاي خميني كه همان مضمون “  همه با هم” شعار ”...  شود:  

اين جمله بسيار سوال برانگيز است و تـعـبـيـرهـاي          ...“   را داشت، “  ديكتاتوري
تواند داشته باشد. اگراشاره به ضعف و يا وجود يك برنامـه حـداقـل        گوناگوني مي

است و اينكه تنها با هدف سرنگونـي   1357بين نيروهاي مبارز براي برهه انقالب 
هاي بعدي نمي توان ادامه و مـوفـقـيـت      گرايي پيرامون مرحله ديكتاتور و با ذهني

ها را تامين كرد، كامال مورد قبول حزب ما است، و همان طور كه پيش از    انقالب
اين گفته شد، ايجاد جبهه وسيع برضد استبداد حاكم  هميشه بخشي از كل برنامه 
هاي حزب توده ايران (و از جمله در رابطه با روند انقالب ملي و دمـوكـراتـيـك        

) بوده است، و با توجه به اين تجربه، طرح برنامه كنگره ششم نـيـز      1357بهمن 
هـا      دقيقا بر همين مبنا تدوين شده است. سوال اين است كه، چرا در اين مصاحبه 

در خالء نشان داده مي شود؟  و در كنار آن و بـدور از         ”جبهه ضد ديكتاتوري” 
حزب ما در مورد شكل حكومت آينده  “ برنامه“واقعيت، چنين وانمود  مي شود كه 

هاي  مبهم است! در صورتي كه طرح برنامه كنگره ششم و همين طور بيشتر مقاله 
به لزوم ارائه شفاف برنامه پساديكتاتوري از جانب نيروهاي سيـاسـي    ”نامه مردم“

ها داشته و دارند. در اينجا مي تـوان بـهـروز        ها، اشاره براي تدوين مخرج مشترك
نامه مـردم،    “[ پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري ” خليق را به دو مقاله:  

مبارزه با ديكتاتوريِ واليـي گـذر بـه          ”  ] و  1391فروردين ماه  21، 892شماره 
] رجـوع     1391، اول خرداد ماه 895[نامه مردم، شماره  “  دموكراتيك -مرحله ملي

 .داد
جـبـهـه واحـد ضـد          ” زايي براي حذف  شـعـار        .  متاسفانه اين شكل ابهام 4

  يـي    هاي گوناگون  تكرار مي شـود. در اشـاره          با اصرار و به شكل“  ديكتاتوري
حزب توده ايران در برنامه جديدش كـه بـراي     ” اي، آقاي خليق مي گويد:   حاشيه

ارائه به كنگره آتي حزب تهيه شده است، به جاي ديكتاتوري واژه اسـتـبـداد را        
ها، و    در سندها، برنامه“  را طرح كرده است. “  جبهه واحد ضداستبدادي” گذاشته و 

هاي تحليلي، حزب ما از دو كلمه ديكتاتوري و استبداد بنا بر زمينـه بـحـث       مقاله
“ طرد رژيم واليت فقيـه ” كند، و در معنا، اين دو مفهوم معادلِ  مربوطه استفاده مي

ارگـان     ،“ نامـه مـردم    “و گذر به دموكراسي است. به عالوه، در پاي صفحه اول  
با هم به سـوي جـبـهـه واحـد ضـد             ” مركزي حزب، همواره و هنوز هم، شعار 

 رسد.  به صورتي نمايان به چاپ مي“ ديكتاتوري
گر ضمن اشاره به شعار محوري حزب  در بخش ديگري از اين مصاحبه، مصاحبه

آيا سازمان متبوع شما آمادگي اين را دارد كه با ديـگـر نـيـروهـاي        ” پرسد:   ما مي
سرنگوني طلب (جدا از آنان كه خواهان حمله نيروهاي نظامي كشورهاي ديگر به  

وارد گفتگو و تـعـامـل    “  جبهه واحد ضد ديكتاتوري” ايران هستند) در زمينه ايجاد  
 “سياسي شود؟

در عمل به معني آن بـود  “  همه با هم” شعار ” گويد:   بهروز خليق در ادامه مي  . 5
هـا،    كه همه زير رهبري و اتوريته روحانيت و آقاي خميني قرار گيرند. در آن سال 

نيروهاي سكوالر به فرداي انقالب توجه جدي نداشتند. در عمل ائتالف نيروهـاي   
مدرن و سكوالر با نيروهاي مدافع جمهوري اسالمي به داليل مختلف از جـملـه     
عدم روشنگري به نفع روحانيت و حكومت فقها تمام شد. ما ديگر حاضر به تكـرار   

نخست اينكه، حزب توده ايران در مقطع خيزش انقـالب  “  اين تجربه تلخ نيستيم. 
مشـخـص و      “ بـرنـامـه   ” دموكراتيك،  -، بر پايه نظريه گذار به مرحله ملي1357

جامعي در زمينه  جايگزينِ حكومت ديكتاتوري سلطنتي داشت كـه در پـلـنـوم         
پانزدهم كميته مركزي حزب توده ايران به تصويب رسيده بود. دوم اينـكـه، ايـن      

و تحليلِ حزب از شرايط، از سوي نيروهاي چپ رو [از جملـه سـازمـان        “ برنامه“
و آن هم فقط از راه مبارزه “  انقالب سوسياليستي” متبوع آقاي خليق كه به غير از 

به چيز ديگري قانع نبودند] در حكم سياستي راست گرايانه و در جهت  “  مسلحانه” 
آشتي طبقاتي دانسته و كوبيده و طرد مي شد! سوم اينكه، به انحـراف رفـتـن و         

جـبـهـه واحـد  ضـد            ” و يا “  همه با هم” شكست نهايي انقالب ربطي به شعارِ 
ها مي  ديگري، كه آقاي خليق از كنار آن“  داليل مختلف”  نداشت، و “  ديكتاتوري

  9ادامه  در صفحه 
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هاي كلـي از تـاريـخ،           هاي اصلي بودند. بايد مراقب بود كه اين نوع برداشت  گذرد، عامل
احـيـاي   ” و      ”سـازي آلترناتيـو ” ، مي تواند به پروژه “ داليل مختلف” همراه با ابراز نكردنِ 

دانـد و از         ي كمك كند كه سرنگون كردن ديكتاتوري  پهلوي را اشتبـاه مـي    “ سلطنت
 نيروهاي انقالبي خواهان تبري جستن، توبه، و دگرديسي است. 

و سرنگوني ديكتاتوري سلطنتـي   1357حزب توده ايران به نقش خود در انقالب بهمن 
رويِ انقالب به  مترقي به منظور ادامه پيش يي كند، زيرا حزب ما براساس برنامه  افتخار مي

كرد. انداختن گـنـاه     مرحله هاي مترقي اجتماعي و اقتصادي با از خود گذشتگي مبارزه مي
خيانت رهبري انقالب، از جمله شخص خميني به آرمان هاي مردمي انقالب و اعتـمـادي   
كه ميليون ايراني به او كردند، چيزي جز توبه شرمگينانه از پيروزي انـقـالب بـهـمـن و          
سرنگوني رژيم سلطنتي نمي تواند باشد. حزب ما در اين سال هاي ارزيابي هاي مشخصي  

و كاستي هايي كه در سياست حزب مـا  وجـود        57را از نقش حزب ما در انقالب بهمن 
اجـرايـي       -داشته است ارائه داده است ولي بر خالف لحن سخنان مسئول هيئت سياسـي 

سازمان فداييان خلق ايران(اكثريت) مسئوليت شكست انقالب و وضع بحرانـي كـنـونـي         
هـا، و       كشور ما به طور مستقيم بر عهده رهبري واليي، نيروهاي ارتجاعي همراه بـا آن   

 هاي امپرياليسم است. توطئه
اجرايي سازمان فداييان خلـق ايـران     -به نظر مي آيد كه تالش مسئول هيئت سياسي

و برجسته كـردن  “   جبهه واحد ضد ديكتاتوري” در راستاي حذف شعار محوري   (اكثريت)  
است. در اين دو مصاحبه، هسته اصلي كالم بدين صورت بـيـان    “  جمهوري خواهي” شعار 

به باور ما ابتدا بايد جمهوريخواهان دمكرات و سكوالر متـحـد شـونـد و در           ” مي گردد:  
صورت ضرور با هويت جمهوريخواهي وارد اين و يا آن همكاري موردي با ديگر نـيـروهـا    

جـبـهـه    ” ،   “ اتحاد بـراي دمـكـراسـي        ” ، “ جبهه واحد ضد ديكتاتوري” شوند. كساني كه  
 كنند، بايد جواب دهند كه جبهه مورد نظـر آن     را مطرح مي“  كنگره ملي” و يا “  دمكراسي

اشان مشخص است و يـا        گيرد؟ آيا شكل حكومت در برنامه  ها، چه نيروهائي را دربر مي
جبهـه  ” حزب ما و چگونگي استفاده از شعار  اگر طرح برنامه“  مسكوت گذاشته شده است؟

در آن به طور دقيق مطالعه و نقل قول مي شد، بهروز خليق به اين “  واحد ضد ديكتاتوري
رسـيـد. در         گذاشته شدن شكل حكومت آينده نمي“  مسكوت” نتيجه گيري غلط در مورد 

ايـران    سازمان فداييـان خـلـق     هاي آقاي خليق، ايشان نتوانستند زيرپايه نظري  مصاحبه
جبهـه  ” در مقابل “  خواهي جمهوري” هاي محوري كردن شعار  را در مورد مزيت ”(اكثريت)  

توضيح دهند. اتفاقا هدف ايشان در اين زمينه و برخي پاسخ هـاي     “  واحد ضد ديكتاتوري
ها و سوال هاي جدي تري دامن زده اسـت كـه در ايـن             ايشان در اين مورد، به مسئله

 مصاحبه ها مطرح نشده اند و مفيد خواهد بود در آينده به آنها  پرداخته شود. 
در خاتمه ضروري است تاكيد كنيم كه، خواست برپاييِ جمهوري دموكراتيك يـكـي از     

حداقلي از سوي نيروهاي چـپ   ييهاي مهمي است كه مي بايد در برنامه  مخرج مشترك
و مترقي پذيرفته و به ميان توده ها برده شود. آنچه كه هيچ كس در حال حاضر نمي داند  
اين است كه، فرايند گذار از ديكتاتوري واليي درعمل چگونه خواهد بود، چـقـدر طـول        

تر از همه، تركيب و توازن نيروها به چه صورت شكل خواهند گرفت،   خواهد كشيد، و مهم
بـا  “  تغييـر رژيـم    ” مگر آنكه قرار بر اين باشد كه بنابر سرمشقي از پيش تعيين شده براي 

هـاي     براي برپايي دموكراسيِ صوري به كمك قـدرت   “  اجراي انتخابات” هدف محوريِ 
عـمـل گـردد.       -احمد چلبي در عراق، در نظر داشت “ كنگره ملي” آن چنان كه  -خارجي

هـاي سـيـال و           درگذار از ديكتاتوري و در فردايِ پس از استبداد، كشور ما بـا مـرحلـه     
رو خواهد شد كه تناسب نيرو در آن حرف آخر را خـواهـد    ناپذير روبه هاي پيش بيني تحول

جبـهـه واحـد      ” هاي غير واقعي اين يا آن نيرو. بدين جهت، شعارِ   ”بايد” ها و  زد و نه شرط
حزب ما به قصد گذار از استبداد و بر پـايـيِ حـكـومـت ائـتـالفـي و               “  ضد ديكتاتوري

 -يي به مرحله ديگـر (مـلـي       كننده خروج و ورود از مرحله دموكراتيك، در حكمِ خط وصل
اي مانـنـد    حزب ما، كارسازهاي كليدي عملي دموكراتيك) است. براين اساس، طرح برنامه  

را براي انتقال به  حكومت جمهوري و دموكراتيك به تفـصـيـل درج      “  مجلس موسسان” 
كرده است. مطرح كردن شعارهاي انتزاعي و ذهني گرايانه، و از جمله جمهوري خـواهـي،    
در مقامِ اصلي محوري، هرگونه جبهه متحدي در مبارزه با ديكتاتوري حاكم را فاقد پـايـه   
نظري خواهد كرد، و نخواهد توانست توازن نيروي مادي الزم به قصد گذار از ديكتاتـوري  

بر اين باور است كه، در اين مرحله از مبارزه، شعـارِ   واليي را برقرار سازد. حزب توده ايران 
بايست پيـش كشـيـده       اي مي محوريِ تاكتيكيِ دقيق و منطبق با شرايط مشخص كنوني

هـاي الـگـوي         و مشخصـه  ”منشور آزادي“اي دربردارنده  شود، و همراه با برنامه حداقلي
ها در مـيـان    اي مترقي، اين شعار محوري را به منظور بسيجِ حداكثر نيرو، با توده اقتصادي

گذاشت. اين امرِ حياتي، تنها با كار صبورانه سازمان يافته در بين مردم به هدف باال بـردن   
ها، امكان پذير است.  به باور   سطح آگاهي طبقاتي، همراه با برجسته كردن مخرج مشترك

چنين پتانسيلي را دارد. اميد است كه بر مبناي ايـن   “  جبهه واحد ضد ديكتاتوري” ما، شعار 
تر سندهاي حزب ما، در آينده بتوان با سازمان فداييان خلق ايـران    تحليل و مطالعه دقيق

درمورد فرايند برپاييِ اتحـادهـاي وسـيـع در          پيرامون نظرهاي رسميِ سازمان ،(اكثريت)  
جنبش، با آماجِ  گذار از ديكتاتوري، و در مسيرِ شكل دادن به حـكـومـت جـمـهـمـوري          

 دموكراتيك، به تبادل نظرهاي سازنده تري نشست.

جويانه:  هايِ مداخله در سايه تحريم “...آلترناتيو سازي”ادامه  اثر گذاري برنامه 
 خصوصي سازيِ صنايع

در ميان صنعتگران و      ،”سازمان خصوصي سازي  “تغيير رييسِ   
رو شد. اين تغيير       فعاالن اقتصادي كشور با واكنش جدي روبه       

كه از سوي مسئوالن دولت ضد ملي احمدي نژاد انجام شد،               
“ مقررات زدايي “بيشتر و     “سازي  خصوصي“حركت به سمت     
 دانسته شده است. 

در شرايطي  ”مرداد ماه، گزارش داد:       10روزنامه دنياي اقتصاد،    
روز گذشته خبر تغيير رييس سازمان خصوصي سازي منتشر شد          

هاي   كه همزمان با اين رخداد جزيياتي هم از فهرست شركت            
در اختيار دنياي اقتصاد قرار گرفت. در         91قابل واگذاري در سال     

شركت دولتي از طرق مختلف قابل فروش و           340اين فهرست   
ماه   4واگذاري اعالم شده است. هر چند اين فهرست با بيش از            

ها همزمان با     شود، ولي شفاف شدن واگذاري       تأخير منتشر مي  
تواند يك پيام مهم داشته          سازي مي   تغيير رييس خصوصي   

جايي   ها از جابه    ها و خبرگزاري    باشد ... اخبار منتشره در سايت      
قدرت در سازمان خصوصي سازي حكايت دارد ... پيمان نوري            

كند.   پنجمين مديري است كه از اين سازمان خداحافظي مي            
سازي به دليل ... روند       خصوصي    عملكرد پيمان نوري در سازمان    

ترين   ها از طريق بازار سهام يكي از پرحاشيه         كُند انجام واگذاري  
 “رود. سازي به شمار مي هاي خصوصي دوره

شده در      هاي قرار داده    در ادامه گزارش، فهرست نام شركت      
ها و    ليست واگذاري منتشر شده است كه در آن به شركت              

نورد و پروفيل   “،  ”گروه صنعتي نقش ايران   “هايي مانند:     كارخانه
، ”ريخته گري ماشين سازي تبريز      “،  ”سيمان شمال “،  ”پارس

شركت ملي حفاري   “،  ”پتروشيمي باختر “،  ”پتروشيمي گلستان “
، ”شركت خدمات و ترابري و پشتيباني نفت           “،  ”نفت ايران 

، ”آبفا اردبيل “،  ”هاي آب و فاضالب آذربايجان شرقي        شركت“
پااليش گاز سرخون جزيره      “،  ”هاي صنعتي گيالن     شهرك“

ها،    ، و جز اين     ”آبفاكرمانشاه“،  ”پااليشگاه پارسيان “،  ”قشم
 اشاره كرد.  توان مي

در ادامه  “  سازي  خصوصي“جايي قدرت در سازمان        اين جابه 
هاي مهم در درون حاكميت و مناسبات سيال ميان           فعل و انفعال  

دهد كه،    گيرد، و نشان مي     هاي قدرت و ثروت انجام مي        كانون
جويانه    هاي مداخله     در اوضاع كنوني و زير سايه تحريم            

سازي و چوب حراج زدن به ثروت ملي با           امپرياليستي، خصوصي 
وسعت، قوت، و شدت جريان دارد. در همين حال، مركزهاي              

تعاون ناجا (نيروي انتظامي)    “،  ”بنياد تعاون سپاه  “بزرگي مانند:   
همراه با بنيادهاي انگلي، كماكان با        ،”االنبياء  قرارگاه خاتم “و    “

هاي مالياتي به چپاول ثروت ملي و تصاحب           استفاده از معافيت  
سازي قرار داده شده مشغولند.        هاي در ليست خصوصي      شركت

مرداد ماه، در گزارشي، با اشاره به                 11روزنامه اعتماد،     
 “اقتصاد مقاومتي “هاي بسيار سريع در چارچوب        سازي  خصوصي

چرا مراكز اقتصادي بزرگي مانند      ”مورد نظرِ ولي فقيه، نوشت:       
بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا و قرارگاه خاتم كه هم اكنون             

هاي عظيم را در دست دارند و داراي گردش مالي                   پروژه
العاده هستند ... [و] چرا بنيادهايي كه فعاليت فرهنگي دارند،            فوق

به جاي پرداخت ماليات و استفاده از بودجه عمومي، از معافيت             
مالياتي برخوردارند؟ نهادها و بنيادها هم مثل مردم ... ماليات             
بپردازند. ... بخش مهمي از اقتصاد ملي ما را نهادها و بنيادها               

هاي ذاتي خود، به        دهند كه عالوه بر مأموريت        تشكيل مي 
 “  پردازند. هاي اقتصادي و درآمد زا هم مي فعاليت

 2ادامه  در صفحه  
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 بذرهاي توفانِ سوريه
المللي حزب  شعبه روابط بين”[نوشته: كني كويل، دبير سابق 

 ] گر ، ژورناليست، و پژوهش“كمونيست بريتانيا

، اين طـور بـه     1970در سال  “ حافظ اسد“ها سال پس از به قدرت رسيدن  تا ده
آمد كه نظام سياسي و اقتصادي سوريه ضامن ثبات و استقالل كشور است.  نظر مي

دور نگـه   “ غرب” هاي  ، آن كشور را از گزند چنگال“ سوسياليسمِ عربي” نسخه بعثيِ 
اش، آن را به يك قدرت كليدي منطقه و كشـورهـاي      داشت؛ موضع ضد اسرائيلي

عربي ارتقا داد؛ و بخش دولتي آن، اين امكان را در اختيار كشور قرار داد كه بتوانـد  
شرايط زندگي بهتري را فراهم كند و امروزي شدن و نوگرايي (مدرنيزاسـيـون) را       

اتـحـاد   “، اسد پيوندهاي سـوريـه را بـا          1970هاي اول دهه  دنبال كند. در سال 
هـاي     ، او در كنار نيروهايي مثل سوسياليسـت 1972تقويت كرد. در سال   “ شوروي

را نـيـز وارد        “ حزب كمونيست سوريـه “گرا،  هاي ملي ها، و گروه عرب، ناصريست
تنها به گستـرده كـردن      ، اين اقدام نه“ حافظ اسد“كرد. از ديد  “  جبهه ملي پيشرو” 

يي نيز بود براي تبديل كردن منتقدانِ بالقوه  كرد، بلكه وسيله پايگاه رژيم كمك مي
كـرد از       ضمن اينكه تالش مـي  ”حزب كمونيست سوريه“بردار.   به متحدانِ فرمان

هاي اجتماعي استفاده كند، اما پذيرفتـن   موقعيت قانوني خود براي تعميقِ دگرگوني
فعاليت قانوني آن حزب، همچنين به اين معنا بود كه اين حزب مجبـور اسـت در       

 تعيين كرده بود. “حزب بعث“يي كار كند كه  درون چارچوب و محدوده
و ديگر كشورهاي عـرب بـهـبـود          “ غرب” روابط خود را با  “ حافظ اسد“اگرچه 

اي رقـيـب و          جز يك استثنا، كه آن هم عراقِ با حكومت جريان بعثي بخشيد (به 
اتـحـاد   “پيمان اصلي نظامي و متحد نزديك اقتصـادي سـوريـه،         دشمن)، اما هم 

گيـريِ   سمت” بود. كارشناسان شوروي، سوريه را يكي از كشورهاي داراي   “ شوروي
هاي  دموكرات” المللي  سوريه را بخشي از گرايش بين “ حزب بعث“و “  سوسياليستي

اند كه ميان آنچه در سـوريـه        دانستند. اين دو گزاره، نشان دهنده آن  مي“  انقالبي
دانستند،  ها آن را در حكم دولت سوسياليستي كامل مي وجود داشت و آنچه شوروي

هاي تمايز معين و مهمي وجود داشت. با وجود اين، فرض اين بود كه توسـعـه    وجه
سازِ رشد و توسعه سوسياليستي بود. رخدادهاي بـعـدي در         اجتماعي سوريه، زمينه

سوريه و كشورهاي ديگر (از جمله: مصر، الجزاير، و عراق، كه نويسندگان شـوروي    
كـرنـد)      بينانه مشابهي ياد مي هاي خوش ها با گزاره هاي گوناگون از آن به مناسبت

نشان داد كه معكوس كردن اين روند چه آسان بود. بعدهـا، هـمـيـن كشـورهـا            
هاي ارتجاعي و غيردموكراتيكي  داري را در پيش گرفتند و رژيم گيري سرمايه سمت
هاي منطقي  زمينه 1970و  1960هاي دهه  ها حاكم شد. با اين حال، در سال  در آن

 بيني وجود داشت. براي خوش
، اصالحات ارضي، 1960در دهه “: ” كنگره آمريكا“هاي  بر اساس يكي از گزارش

ملي كردن صنايع كليدي، و دگرسانيِ سوسياليستي در اقتصاد، بر آهنگ و گسـتـره   
هاي بـازار در     رشد اقتصادي تأثيرگذار بود. بر پايه معيار توليد ناخالص ملي و قيمت 

بـه طـور        1970، اقتصاد [اين كشورها] در دهه     1980هاي ثابت  مقايسه با قيمت
رغم كاركرد درخشان اين كشـورهـا در        به “ درصد رشد داشت.  9/7ميانگين سالي 

هاي هشدار دهنده  كم نشانه كم 1980هاي آغازين و ميانه دهه  ، در سال1970دهه 
داري در حـال         ظاهر شدند. به موازات بخش دولتي، شكل خاصي از رشد سرمايه 

هاي به دسـت آمـده از طـريـق              رشد بود كه از قراردادهايِ دولتيِ پرسود و پول
شد. اين دارودسـتـه       گرفت و تغذيه مي هاي بازارسياه مايه مي خواري و معامله رشوه

يـا   “ بورژوازي بوروكراتيـك ” ها با نام  داران، كه در ادبيات ماركسيستي از آن سرمايه
هاي سياسي  بازي هاي شخصي و پارتي شود، از رابطه نام برده مي “ بورژوازي انگلي” 

آفريقاي “هاي  “ كمونيست“كردند.   هاي هنگفت استفاده مي خود براي انباشت ثروت
انـد، ايـن قشـر         هم كه روندهاي مشابهي را در كشور خود مشاهده كرده“  جنوبي

خالد “اند.   نام نهاده [“ خوار رانت” [يا همان   “ مزايده -سوداگران مناقصه” اقتصادي را 
اوايل (   1984، در ماه ژوئن “ حزب كمونيست سوريه“، عضو هيئت سياسي “ حمامي

بررسي مـاركسـيـسـتـي      “) “ يو وي ورلد ماركسيست ري” در نشريه )،  1363تابستان 
بورژوازي انگلي در حال رشد است و فساد فـراگـيـر    ” ، نوشت كه در كشورش (“دنيا

هاي حكومتي نسبت به هرگونه اقدام يا فعاليت مستقل از سـوي   شده است. محفل 
، سردبير نشريه اقتصـادي  “ جاهد يازيغي“يي كه  مقاله “ مردم، مشكوك و هراسانند. 

تازگي نوشته است نيز بر همين نظر، منتها از ديدگاهي ديـگـر،    ، به“ گزارش سوريه” 
هاي بخـش دولـتـي       كند كه، در گذشته، پيشرفت تأكيد دارد. او چنين استدالل مي 

اعتبار زيادي براي دولت سوريه در چشم مردم معمولي بـه بـار آورده بـود، امـا             
سرخوردگي و دلسردي مردم از آن زمان و در پي سه دهه سلب اختيار از دولـت،    ” 
توجهي بـه     كردنِ بازرگاني [يعني خارج كردنِ بازرگاني از نظارت دولت]، بي  “  آزاد” 

هاي كشاورزي و روستايي، و اولويت دادن دولت به بخش خـدمـات، ادامـه       منطقه
بـراي گشـودن      “ بشار اسـد   “هاي  كند كه، تالش اش اشاره مي او در مقاله “ يافت. 

درهاي اقتصاد نيز تأثيري منفي بر اوضاع كشور داشته است، چرا كـه    
بـه ورود       ”هاي گمركي تعرفه“و كاهشِ  ”هاي تجارت آزاد توافقنامه“

هاي خارجي و ورشكستگيِ توليد كنندگان داخـلـي      آساي فرآورده سيل
هاي روستايي كه هـم دچـار      ويژه، دهقانان منطقه منجر شده است. به 

اند، لطمـه   شان را قطع كرده هاي دولتي اند و هم يارانه سالي شده خشك
كاهش سهم كشـاورزي در تـولـيـد         ” اش  اند، كه نتيجه سختي خورده

 “درصد در كمتر از ده سال بود. 19درصد به  25ناخالص ملي از 
هاي اقتصادي كنونيِ سوريه را بيشتر كرده است، رشد  آنچه دشواري

، “ بورژوازي انـگـلـي     ” انفجاري بخش خصوصيِ غيرتوليدي، يا همان 
“[قدري جميل“در باال به آن اشاره كرده بود.   “ خالد حمامي“است كه 

هاي بـه دسـت        كند كه، ثروت ]، اقتصاددان ماركسيست، برآورد مي 1
درصـد   40تا  20آمده ناشي از فساد گسترده در كشور، رقمي در حدود 

هـاي     ها از طريق مـعـاملـه      توليد ناخالصِ ملي كشور است. اين ثروت 
اي     دولتي و سوءاستفاده از منابع دولتي، از قبيل فروش كاالهاي يارانه

و خانـواده و     “ بشار اسد“ترديد  است، و بي  در بازار سياه، به دست آمده
انـد.     بهـره نـبـوده      وابستگان و آشنايان نزديك او نيز از اين خوان بي

 “ بشار اسـد   “، پسرخاله “ رامي مخلوف“ثروتمندترين فرد كشور به نام 
تـريـن      هايش از امالك و مستغالت گرفته تا بـزرگ    است، كه دارايي

شـود، و هـمـگـي جـزو               شركت تلفن موبايل كشور را شامل مـي   
 اند كه اساساً به امتياز و تأييديه دولتي نياز دارند. هايي بخش

ويژه در ميان جوانان، فقرِ فزاينـده، ظـهـور پـر          بيكاريِ فزاينده، به
وكار كه داراي پـيـونـدهـاي        دبدبه يك قشر از صاحبان كسب و كبكبه

هاي سـيـاسـي     اند، در كنارِ خواست مردم براي آزادي تنگاتنگ سياسي
انـد. امـا         هاي سـوريـه بـوده      هاي كليدي داخلي ناآرامي بيشتر، علت

و كشور به سـوي     “ حزب بعث“هايي كه در گذشته براي راندنِ  تالش
اصالحات سياسي داوطلبانه و خودخواسته و نيروي تازه دادن به اقتصاد 

بشـار  “اند. حكـومـت       ثمر بوده آيد كه بي اند ، به نظر مي صورت گرفته
، نسبـت  89اي در اواخر اسفند  فقط پس از خيزش اعتراضي توده “ اسد

 ها واكنش نشان داد، آن هم با اكراه و تأني. به اين تالش
خورد و مـبـارزه    و هاي مدني مردم به زد با تغيير مسير يافتن اعتراض
هاي بـرحـقِ مـردم در           ها و خواست نظامي، اينك ديگر به نارضايتي

بشـار  “شان، و نيز پيشنهادهاي ديرهنگـامِ خـود        هاي آغازين اعتراض
شود. در عوض، خطوط واقعي   براي انجام اصالحات، توجهي نمي“  اسد

شـود كـه        هايي كشانـده مـي     جبهه پيكار در سوريه اينك به موضوع
آمريكا بر مـنـطـقـه      “ تسلط“اي دارند. در ارتباط با    اهميت مبرمِ منطقه

و  ”اهللا لبنان حزب“، از آنجا كه سوريه پيوندهاي نزديكي با “ خاورميانه“
اي در مـنـطـقـه      دارد، اين كشور نقطه تعادل محوري و حياتي ”ايران“

هاي سياه تاريخ سياسـت خـارجـي       شود. البته نبايد نقطه  محسوب مي
)، در       1976(  1355در سـال      ،”حافظ اسد“پوشي كرد.   سوريه را پرده

گراي مـارونـي، بـرضـد          دوشِ نيروهاي راست جنگ داخلي لبنان، هم
سوريـه   2005ها و نيروهاي چپ لبنان وارد عمل شد. تا سال  فلسطيني

برادر ” بخش بزرگي از شمال لبنان را در اشغال خود داشت. دخالت اين  
اي گزاف شد كه هنوز هم  در لبنان، مايه رنجش و ناخشنودي “ تر بزرگ

(   1370  –  1369ادامه دارد. در نخستين جنگ خليج فارس در فاصله  
جنگ آمريكا و متحدانش با عراق، در پي اشغال كويـت  )[ 1991-1990

ماه طول كشيد]، سوريه از آمريكـا در      7از سوي عراق، كه نزديك به 
، “ جيمز بِيكـر “اش عراق حمايت كرد. در طول اين مدت،   برابر همسايه

كرد. با وجـود ايـن،       وزير امور خارجه آمريكا، مرتب به سوريه سفر مي
المللي دنبال كـرده     اي مستقل را در امور بين سوريه به طور كلي مشي

است. اما اكنون آمريكا فرصت را براي تغيير اين وضـع، و اسـتـقـرارِ          
بيند. در حـال        ، مناسب مي“ اسد بشار“دولتي وابسته در سوريه پس از 

حاضر راهبرد آمريكا پرهيز از مداخله مستقيم است، و در عـوضِ آن،      
دهد كه از نيروهاي غير براي پيشبرد مـقـصـدهـاي خـود           ترجيح مي

واشنگـتـن   ” ، از نويسندگان هميشگي “ ديويد ايگناتيوس“استفاده كند.  
سازمان سيا چندين هـفـتـه بـا       ” ژوئيه)، نوشت:    19تيرماه(  29، “ پست

كـرده اسـت.      هاي غيركُشتاري همكاري مي مخالفان سوريه در فعاليت
هاي مخالف را  دهد تا گروه اين همكاري به آمريكا فرصت و امكان مي

ها در امر فرماندهي و كنترل ياري رساند. شـمـار       ارزيابي كند و به آن
سروصدا در كنار مـرزهـاي      زيادي از افسران اطالعاتي اسرائيل نيز بي

هـايـي    چه فعاليت “ سازمان سيا“اينكه از نظر  “ كنند.  سوريه فعاليت مي
ويژه با تـوجـه بـه       اند، جاي بحث دارد، به كُشتاري و كدام غيركُشتاري

در  “ سازمان سـيـا    “هاي معتبري كه در باره مشاركت مستقيم  گزارش
 “ ارتش آزاد سـوريـه  ” نظاميان شورشي  هايي از شبه مسلح كردنِ دسته

منتشر شده است. غير از متهمـان   
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هـا و       بخش معدن در كشور ما كه در آن در دوران آپارتايد، جـنـگ    
اي امري روزمره بود. در مبارزه براي به دست آوردن      كشتارهاي قبيله

حقوق سنديكايي، فعاالن بسياري جان خود را از دست دادنـد. ايـن        
پذيرفتني نيست كه امروز براي مجبور كردن كارگـران مـعـدن بـه         
پيوستن به يك سنديكاي خاص، به زور توسل شود. كـارفـرمـايـان        

هايي كه به منظور ضعيف كـردن   ها به سبب همدستي در تالش معدن
صورت گرفت، و زمينـه را بـراي       “  كاران سنديكاي سراسري معدن” 

هاي خـود   ومرج فراهم آورد، مسئوليت پيامدهاي اقدام اغتشاش و هرج
را بايد به عهده بگيرند. اگـر كـارفـرمـايـان در چـارچـوب مـفـاد                   

هاي موجود صادقانه عمل كرده بودند، هرگز چنين اتفاقي  نامه موافقت
شان براي كسـب   وقفه افتاد. اين كارفرمايان حريص، در تالش بي  نمي

هاي مذاكرات جمـعـي عـمـل        نامه سود، در خارج از چارچوب موافقت
شان به خون  هاي جاي كسب پول بيشتر، دست كردند كه در نتيجه، به

آغشته شد. براي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي كامالً روشن اسـت    
هاي پنهاني در ضربه زدن به قدرت سياسي و تـوان   كساني كه انگيزه

دارند، دست به اين خشونت  “ كاران سنديكاي سراسري معدن” مذاكره 
و كشتار زدند تا اين سنديكا را ضعيف كنند. اين طور كه معلوم اسـت،   

انـد.     نهادهاي اجرا كننده قانون نيز تا حد زيادي مايل به اين كار بوده
است كه به منظور تأميـن  “  كاران سنديكاي سراسري معدن” بر عهده 

هاي بيشتري بردارد؛ در غير اين صورت، نقش  جاني اعضاي خود، گام
پرافتخار آن را با گلوله از ميان خواهند برد. حزب كمونيست آفريقـاي   

تر عمل كنند تا اوباشاني كه  خواهد كه هرچه سريع جنوبي از پليس مي
گلوله را جايگزين داللت و گفتگو كردند، مطابق قانـون بـه سـزاي        

 “شان برسند. اعمال
پايانـي    ، در بيانيه”كميته مركزي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي” 

هـاي   اوت)، خواهان رسيدگي مقام  19 ماه(  مرداد 29پلنوم خود، در روز 
اي كه فاجعه تيراندازي پليس  هاي پايه مسئول كشور در رابطه با عامل

به كارگران معدن را باعث شده است، خواستار شد. پلنـوم كـمـيـتـه         
مركزي با ابراز همدردي با تمام كساني كه عضوي از خانـواده و يـا       
همكاران خود را در حادثه غم بار ماريكانا از دست داده اند، از تصميـم  
رئيس جمهور زوما در رابطه با تشكيل كميسيون تحقيق استقبال مـي  
كند. مهم اين است كه دامنه تحقيق اين كميسيون گسترده و فرا گير  
باشد. حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در همين بيانيه تـالش هـاي      
كمپاني هاي اداره كننده معدن را براي نقض موافقت نامه هاي دست 
جمعي با سنديكاها در رابطه با دستمزد و شرايط كار مورد توجه قـرار    
داده  و اين سياست ها را از جمله عامل هاي فاجعه معدن ماريـكـانـا    
دانست. حزب كمونيست آفريقاي جنوبي در اين بيانيه به شـواهـدي      
اشاره مي كند كه نشان مي دهد كمپاني هاي اداره كنـنـده مـعـادن       
خواهان ايجاد تفرقه در صفوف سنديكاهاي كارگري و شكستن قدرت 

 هستند.“ يكپارچه سنديكاي سراسري معدنكاران”
 

تأملي بر برخي موضع گيري هاي ضد نيروهاي مترقـي  
 آفريقاي جنوبي!

داد بـا   طبيعي است كه نيروهاي سياسي كشورمان در قبال چنين رخ
اهميت و مهمي موضع گيري و اظهار نظر كنند.  حزب تـوده ايـران      
همدوش با رفقاي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي و زحـمـتـكـشـان      

دردي كـرده و در كـنـار             آفريقاي جنوبي با قريانيان اين فاجعه هم
هاي به حق  كارگران معدنچـي در     خواستار شدن رسيدگي به خواسته

رابطه با دستمزدهاي كافي و شرايط كاري و معيشتي مناسب خواهان 
هاي كارگري اسـت. امـا       زا در محيط هاي خشونت برچيده شدن عامل

هـاي     متأسفانه بايد گفت كه، فقر تئوريك، عدم آشنائي بـا تـحـول       
هاي اخير آفريقـاي   هاي سال المللي، و ضعف آشنائي با روند تحول بين

هاي نيروهاي رهبـري   جنوبي، ارزيابي غرض ورزانه از ماهيت سياست
اجتماعي در آفريقاي جنوبي، عـدم درك       -هاي سياسي كننده تحول

يي مانـنـد    ها در كشورهاي در حال توسعه ضرورت مرحله بندي تحول
آفريقاي جنوبي باعث گرديده است كه شاهد برخي نظرها باشيم كـه    

هـاي گـمـراه         اند، بلكه خطر انتـقـال درك     نه فقط به كلي نادرست
 يي را هم به جنبش كارگري كشورمان در خود دارند.    كننده

تالش در راه الغاي اين نظر كه در آفريقاي جنوبي دولـتـي ضـد        
كند و چشم بستن بر اين حقيقت كه دولت كنگره  مردمي حكومت مي

هـاي عـمـلـي          ملي آفريقاي جنوبي در واقع منعكس كننده سياست

هاي انقالبي اين كشور و از جمله حزب كمونيست آفريـقـاي جـنـوبـي و           بخش
است، در عمـل بـه     “  كوساتو” كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي 

كند كه در نظر  اند. اين امر به ويژه هنگامي موضوعيت پيدا مي  شدت گمراه كننده
بگيريم كه يك جنبه برجسته فعاليت نيروهاي مدافع  طبقه كارگر در ايـران در        

هاي كارگري، و به رسميت شناختن و به اجـرا گـذاشـتـن        راستاي ايجاد اتحاديه
المللي كار از سوي دولت، و به وجود آوردن    سازمان بين 98و  87هاي  مقاوله نامه

مند و مساعد براي فعاليت موثر و واقعي نيروهاي سياسي ترقي خواه،  شرايط قانون
چپ، و طرفدار سوسياليسم در ايران بوده است، كه از جـملـه دسـت آوردهـاي           

 نيروهاي كمونيست  و جنبش كارگري در آفريقاي جنوبي است.
يـي انـتـشـار          از تأسف بار ترين نمودهاي چنين برخورد مخرب و گمراه كننده

قتل عام كارگران معدن آفريقاي جنوبي ”  ،  با عنوان:  “ ارژنگ سياسي” يي از  مقاله
اخـبـار   ” در پايگاه اينترنـي    ”    2012  آگوست  –  1946دو نقطه عطف، آگوست  -

است.  نويسنده اين مقاله مفصل، نه فقط عدم درك صحيح و مبـتـنـي بـر        “  روز
هاي پر اهميت آفريقاي جنوبي در دو دهه اخير و ماهيت انـقـالب    حقايق از تحول

گـذارد،     دموكراتيك ملي آن كه به سقوط رژيم آپارتايد انجاميد را به نمايش مـي   
بلكه اساساً سعي دارد كه نقش نيروهاي آگاه، متشكل، و مترقي در چنين تحولـي  
را تخطئه كند. خواننده مقاله به عوض آگاهي پيدا كردن از نقش اسـتـراتـژيـك        

ها، در ايـنـكـه     هاي سياسي انقالبي و حمايت از آن سنديكاهاي كارگري در تحول
تواننـد مـدافـع       اصوالً آيا نيروهاي چپ و كمونيست و ساختارهاي سنديكايي مي

غـلـتـد.     هاي كارگران و زحمتكشان باشند به شك و ترديد درمي حقوق و خواسته
زحمتكشان را به اعتماد نكردن به سنديكاها و نـيـروهـاي     “ ارژنگ سياسي” مقاله 

هاي رهايـي بـخـش را         خواند، جنبش هاي مدون و علمي فرامي سياسي با برنامه
ها، نيروهاي ارتجاعي و معتقد به جادو و جنبل را در  كند، و به جاي آن تخطئه مي

 كند.  مقام منجي معرفي مي
اتحاديه انـجـمـن كـارگـران مـعـدن و                ” از تاكتيك هاي “  ارژنگ سياسي” 

(امكو)، (يك جريان ضد كمونيستي كه برپايه باورهاي واپسگرا شكـل     “  ساختمان
دادهاي تراژيك از جمله ايجاد درگيري با اعضـاي   گرفته است) در رابطه با اين رخ 

براي جلوگيري از حضور آنان در محل كار خود حمايـت  “  اتحاديه ملي معدنچيان” 
كند. او براي جا انداختن استدالل مخدوش خود در تعريف تركيب طـبـقـاتـي       مي

داري سياه پوست و رنگين پـوسـت و        جنبش ضد آپارتايد چنان نقشي به سرمايه
اند كه انقـالب   داري بوده دهد كه گويا اين طرفداران سرمايه حتي سفيد پوست مي

اند. او با ضد و نقيض گـويـي       كرده دموكراتيك ملي آفريقاي جنوبي را هدايت مي
داري بـوروكـراتـيـك        بخشي از جنبش ضد آپارتايد را سرمايه” شود كه  مدعي مي
داد. ولي اكثريت اعضاي جنبش عليه رژيم آپارتايـد را كـارگـران و            تشكيل مي

دادند كه در فقر و فالكت و تحقير بـه     دانشجويان و ديگر اقشار مردم تشكيل مي
داران بوروكراتيك را مديران و دانشجويان  بردند. ... بخش مهمي از سرمايه     سر مي

دهند كه از سرمايه مالـي چـنـدانـي بـرخـوردار            ها تشكيل مي و رهبران اتحاديه
هاي آشكـار در     تر، براي پوشاندن تناقض و آنگاه در يك پاراگراف پايين“  نيستند. 
تاييد اين بخش از سرمايه بر مبارزه ” شود كه گويا  هاي خود، مدعي مي بافي تئوري

صنفي و حق اتحاديه براي كارگران و دولتي كردن صنايع و نظير آن بخـشـي از     
اي است كه بر مبناي منافع دراز مدت آن بـنـا شـده اسـت.          نسخه پيش ساخته

ها براي بسيج طبـقـه    استفاده وسيع از ادبيات كمونيستي و چپ به دليل منافع اين
ها را از جـنـبـش         هاست كه تفكيك اين كارگر به عنوان سياهي لشكر خود سال

كمونيستي كارگران مشكل نموده است. حزب كمونيست آفريقاي جنوبي كه خـود   
باشد، نماينده ايـن بـخـش از سـرمـايـه                عضو كنگره ملي آفريقاي جنوبي مي

 “!!باشد. بوروكراتيك مي
اي از مـبـارزه      كه به نظر مي رسد درك واژگونه و آنارشيستي “ ارژنگ سياسي”

سـال   18يي به اين حقيقت ندارد كه آفريقاي جنوبي در طول  سياسي دارد، عالقه
هاي مهمي در راستاي فقرزدايي و تأمين عدالت اجتماعي برداشته اسـت   اخير گام

كه نه فقط تأييد و تحسين جنبش كمونيستي جهان را برانگيخته اسـت، بـلـكـه       
“ اجـتـمـاعـي     -اي نظير نهادهاي تخصصي اقتصادي المللي توجه ساختارهاي بين

ها به خود جـلـب كـرده         هاي عملي در اين زمينه را همچون نمونه“  سازمان ملل
است. اگر او آگاهي از شرايط دهشتناك و غير انساني زندگي ميليون هـا سـيـاه         

، يـكـي   “ سووتو” هاي قبل از سرنگوني آپارتايد، از جمله در شهرك  پوست در سال
از مركزهاي اصلي جنبش ضد نژاد پرستي، داشت بر دستاوردهاي ادامه يابنـده و    

كه فراهم كردن اشتغال، مسكن، امنيت، حق شـهـرونـدي،       -هاي اخير مهم سال
سـيـاسـي را         -مند اجتماعي حق تعيين سرنوشت كشور از طريق نهادهاي قانون

كشيد و از صـورت مسـئلـه حـذف            سره قلم نمي چنين يك -ممكن كرده است
 كرد.   نمي

آفريقاي جنوبي امروز كشوري است كه در آن رئيس جمهوري و رهبـر حـزب     
هاي  حاكم آن را مي توان به دليل حمايت از نوليبراليسم و پاسخ ندادن به خواسته

كنـگـره   ” برحق اقتصادي و اجتماعي زحمتكشان با راي ساختارهاي دموكراتيك، 

 ادامه  در همبستگي با طبقه كارگر  ...
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هـاي     در كشوري كه ساختارهاي سنديكايي و اتحاديـه  “ ماريكانا” معدن 
كنند به چنيـن   خواه نقش كليدي در جامعه ايفا مي كارگري معتبر و ترقي

هاي رسـمـي دولـت         يي بينجامد، به سرعت در دستور كار ارگان فاجعه
آفريقاي جنوبي و نيروهاي مختلف در اين كشورها و ديگر كشـورهـاي     

كه  ،“ كاران آفريقاي جنوبي سنديكاي سراسري معدن” جهان قرار گرفت.  
عضو دارد، و از قدرتمندترين ساختارهاي سنـديـكـايـي      33000بيش از 

هاي كـارگـري      كنفدراسيون اتحاديه” كشور است، در هماهنگي كامل با 
(كوساتو)، سازمان رهبري كننده جنبش سنديكايي ايـن    ”آفريقاي جنوبي

كشور، موج خشونت را محكوم كرد و تحقيق كـامـل در رابـطـه بـا              
 “ كـوسـاتـو   ” هاي به وجودآورنده اين فاجعه را خواستار گـرديـد.         عامل
است  “ لونمين” كه در كنترل كمپاني “  ناماريكا” دادهاي معدن پالتين  رخ
 دانست.  “ ويژه طبقه كارگر ضايعه بزرگي براي نوع بشر و به”را 

ها و دوستان همه آناني كه در اين خشونت جـان   به خانواده “ كوساتو” 
طلبد تا در  گويد و مجدداً از كارگران مي خود را از دست دادند تسليت مي

اي كه براي تفرقه انداختن در بين كارگران و ضعيف   برابر تالش وقيحانه
 گيرد، نهايت نظم و اتحاد را حفظ كنند. كردن آنان صورت مي

، رئـيـس     “ لـه    افراييم مفالـه ” ، اقدام “ كوساتو” كميته اجرايي مركزي 
) را در ايجاد تشكيالت انشعابي موسوم  SATAWU“ ( ساتاوو”پيشين 

كند. كميته اجرايي مـركـزي،     ) را محكوم ميNATAWU(  “ناتاوو”به
ويژه، استفاده اين سنديكاي انشعابي از ابزار خشـونـت و ارعـاب، و           به

به منظور ايـجـاد ايـن تصـور           “  كوساتو” استفاده غيرقانوني آن از آرم 
است، به شـدت    “  كوساتو” دروغين كه اين سنديكاي انشعابي وابسته به 

 كند.  محكوم مي
يي اضطـراري از رهـبـري         كميته اجرايي مركزي تصميم دارد جلسه

سنديكاها برگزار كند تا در آن درباره آنچه به صورت راهبردي سياسي و 
هاي منشعب و ايجاد تفـرقـه در     “ سنديكا” هماهنگ شده در مورد ايجاد 

جنبش سنديكايي، همراه با استفاده از ارعاب و خشونت، از سوي رهبران 
 پيشين ناراضي سنديكاها در پيش گرفته شده است، بحث و گفتگو كند.

خواهد كه در مقابله با اين چالـش، كـه      از همه كارگران مي “كوساتو”
هايي بـوده   ترين چالش در برابر قدرت و اتحاد كارگران در اين سال جدي

 ايم، هوشياري و آرامش خود را حفظ كنند. است كه پشت سر گذاشته
هايي كه در روز هاي قبل  ، در بيانيه“ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي” 

و بعد از اين فاجعه منتشر كرد، نقش نيروهاي وابسته به انـحـصـارهـاي     
ها، كه سعي دارند امـتـيـازهـايـي كـه            كننده معدن داريِ كنترل سرمايه

هاي اخـيـر    امان خود در سال دهي و مبارزه بي كارگران به بركت سازمان
ماه  مرداد 24اند پس بگيرند، مورد توجه قرار داد. بيانيه روز  به دست آورده

هـا و       دريافت گـزارش   ” كند:   اوت) حزب كمونيست خاطرنشان مي  14( 
تأثر و نگراني  “ لونمين” هاي معدن  خبرهاي مربوط به خشونت در كارگاه

شديد حزب كمونيست آفريقاي جنوبي را موجب شده است. به خـانـواده،    
هاي نـابـخـردانـه بـراي         دوستان، و خويشاونداني كه در اين موج حمله

ها در محل كار، عزيزان خود را از دسـت   اصطالح حل و فصل اختالف به
گوييم. اين درست نـيـسـت كـه در يـك                دادند، صميمانه تسليت مي

دموكراسي، كارگران آفريقاي جنوبي نتوانند آزادانه و بـدون تـرس و           
ويژه با توجه بـه تـاريـخ         هاي صنفي خود بپيوندند، به واهمه به سازمان
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 در همبستگي با طبقه كارگر آفريقاي جنوبي
ساده نگري، دشمني و حمله به نيروهاي مترقي در 

 آفريقاي جنوبي به نفع كدام نيروهاست؟

، واقـع در      “ روستنبـرگ ” ، در نزديكي “ ماريكانا” داد فاجعه بار معدن پالتين  رخ
آگـوسـت)،     16 ماه (  مرداد 26غرب آفريقاي جنوبي، در روز پنج شنبه،  استان شمال

هاي  معدنچي معترض از سوي پليس به قتل رسيدند، تحول 35كه در جريان آن 
اين كشور را در مركز توجه افكار عمومي جهان قرار داده است. در روزهاي قـبـل    
از واقعه تيراندازي نيروهاي پليس در رويارويي با يـورش هـزاران مـعـدنـچـي           
برافروخته و خشمگين، در نتيجه برخوردهاي خشونت بار در ميان گروه هايـي از    

 نفر و از جمله دو افسر پليس به قتل رسيده بودند.    10كارگران
هاي آفريقاي جنوبي، از تيرانـدازي افسـران پـلـيـس بـا              تلويزيون و روزنامه

هاي پرشمار معدنچيان اعتصابي كه قمه و نـيـزه بـه       هاي خودكار به صف سالح
دست داشتند و براي شكستن صف پليس كه مانع رسيدن آنان به مـركـز اداري     

يي را مخابره كـردنـد.      دهنده شدند هجوم آورده بودند، تصويرهاي تكان معدن مي
هاي پس از سقوط رژيم آپارتايد بي سابـقـه    ميزان تلفات جاني اين فاجعه در سال

بوده است. جاكوب زوما، رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي، جلسه خود بـا وزراي       
، كه در آن او قرار بود آنان را در     “ جامعه توسعه آفريقاي جنوبي“ هاي عضو دولت

جريان پيشرفت توافق سياسي جهاني در رابطه با زيمبابوه بگذارد، ناتمام گذاشـت  
هـمـه مـا از        ” و به كشور بازگشت. زوما در سخنان مهمي در اين ارتباط، گفت:   

هاي چند روز و چند ساعت گذشته در پيرامون معدن ماريكانا مـتـأثـر و        داد وير
ايـن    انگيز اسـت.   بار و غم جان باختن كارگران و نيروهاي پليس، تأسف .متأسفيم
اي  ها عادت كنيم و در دموكراسي دادها چيزي نيست كه ما بخواهيم به آن نوع رخ

پايبند به حاكميت قانون شاهد آن باشيم يعني در جايي كه ما براي فراهم آوردن   
 “كنيم. اي بهتر براي همه مردم تالش مي زندگي

  
 خواهان آفريقاي جنوبي موضع ترقي

 
جاكوب زوما در ادامه سخنراني خود در زمينه فاجعه معدن ماريكانا از جـملـه       

ويژه در كشـوري كـه در آن              ما وقوع چنين رويدادهايي را، آن هم به” گفت:  
يافتگي جنبش كارگري در سطحي بسيار باالست، تـوقـع نـداريـم. مـا            سازمان

دهي كارگران در چارچوب قوانين كـار كشـور،      سنديكاهايي داريم كه در سازمان
دادهاي چند روز گذشته را متأسفانه در كشوري شاهـد   رخ...    ها تجربه دارند.  سال
هـا و       ايم كه سخت در حال تالش براي از سر راه بـرداشـتـن دشـواري           بوده

هايي از قبيل فقر، بيكاري، و نابرابري است. ... ما اين تالش را در شـرايـط        چالش
 بريم. هاي كشورمان به پيش مي صلح و ثبات، و در همكاري با همه بخش

دهيم كه، براي تضمين اينـكـه    ويژه به مردم آفريقاي جنوبي اطمينان مي ما به
جو، باثبات، مولّد، و كوشنده باقي بماند، و بهـبـود    اين كشور و ملت همچنان صلح

ويژه تنگدستان و طبقه كارگر را در مركز توجه خود قـرار     كيفيت زندگي همه، به
توانيم به ضد هر نـهـادي اعـتـراض        .. ما مي  .دانيم  دهد، كامالً خود را متعهد مي

آميز كنيم. اين يكي از بنيادهاي دموكراسي ماست كه با دشواري آن را       مسالمت
يي است كه ما بايد حقيقت آنچه را در اينجا  زمينه ايم. در چنين پس  به دست آورده

ام كميسيون تحقيقي تشكيـل   رخ داد دريابيم. در همين ارتباط، من تصميم گرفته 
هاي الزم را از آن          داد پي ببريم و درس دهم تا بتوانيم به ريشه واقعي اين رخ

 “بگيريم.
هايي كه باعث شد حركت اعتراضي بخشي از معدنچيان فـقـرزده    بررسي عامل

11ادامه در صفحه   
 كمك مالي رسيده

 
 دالر      400سالگي حزب    از ونكوور كانادا       71به استقبال كنگره ششم و 


