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 هايِ دمكراتيك:  ستيز با حقوق و آزادي
 فقيه  ويژگيِ سرشتيِ رژيم واليت

كننده زندانيان سـيـاسـي،       وضعيت نگران
 ،”ستار بهشتي“  شدت يافتن پيگردها، و قتل

ها را به مـوضـوع      نويس جوان، توجه وبالگ
است. ايـن    هاي دمكراتيك جلب كرده  آزادي

بـا     -بار نيست كه نهادهاي امنيتـي  نخستين
تـريـن    و با نقض بديهي -كمك قوه قضاييه

شده فردي و اجتماعي، جنايـت   حقوق شناخته
شـونـد.    نابخشودني و هولناكي را مرتكب مي

دلـيـل مـاهـيـت         فقيه به اصوالً رژيم واليت
ناپذير بـا     وسطايي خود، در تضاد آشتي قرون

هاي دمكراتـيـك فـردي و         حقوق و آزادي
اجتماعي قرار داشته است. در طول بيـش از     

دلـيـل      سه دهه اخير، مردم ميهن ما، بـه      
تريـن   سيطره ارتجاع بر سرنوشتش، از ابتدايي

ترين حقوق سياسي، اجتماعـي،   شده و شناخته
شده اسـت،   اقتصادي و فرهنگي خود محروم 

هاي متنوع زندگي شـخـصـي و       و در عرصه
هـاي     اجتماعي، فردي و جمعي، با دشـواري 

هاي غـيـرقـابـل قـبـول            شمار و مداخله بي
رويـنـد. نـقـضِ حـقـوق             گرايان روبه واپس

ها و تمامـي   دمكراتيك در كشور، همه عرصه
گيرد. كـارگـران و       زواياي جامعه را دربر مي

زحمتكشان ميهن مـا، از حـقِ تشـكـيـل            

سنديكاها و   
هاي  اتحاديه

صنفي خـود  
بـــرخـــوردار 
نــيــســتــنــد. 
حــــقــــوق 
سنديكـايـي   

مثابه حـق   به
نخستيـن و    
بديهي همـه  
زحمتكشـان  
ــري و     ــك ف

طور  يدي، به
شـود.     كامل ناديده گرفته شده و پـايـمـال مـي      

سرنوشت مبارزان شريف جنبش سنديكـايـي در     
درازناي سه دهه اخير بركسي پوشيده نـيـسـت.      

شـده از سـوي          زنان ايران از تبعيضي نهاديـنـه  
تـريـن    ترين و اصلي حاكميت در رنجند، و از مهم

حقوق خود مانند: حق انتخاب پـوشـش، شـغـل،        
] فرزند، و جز اين   ها،  حضانت [مراقبت و نگهداريِ

ها، آزادي بيان، عقـيـده و      محرومند. آزادي حزب 
ها، و آزادي قلم بـراي سـران      مذهب، گردهمايي

 6ادامه  در صفحه 

ادامه يافتن و گسترده شدنِ آلودگيِ 
 هايِ خاموش! هوا: افزايش مرگ

 2ادامه  در صفحه 

 9آذرماه                                 در صفحه  16اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت 
 10ترين معمار برزيل                                              در صفحه  ، برجسته“مايِر اُسكار ني”درگذشت 

 12با  رفيق صالح  عدلي دبيركل حزب كمونيست مصر             در صفحه “ نامه مردم”مصاحبه 

پديده آلودگي هوا در تهران و ديگر شـهـرهـاي    
دادي جديد و استثنايي نـيـسـت. در          ايران، روي

ها و خبرهايي منتـشـر    هاي اخير بارها گزارش سال
شدت نـگـران كـنـنـده         اند كه از وضعيت به شده

برانگـيـز    كنند. مسئله تأمل  آلودگيِ هوا حكايت مي
كـه     -اينكه، با وجود وضعيت بسيار هشدار دهنده

هاي رسمي حكومتي هم از كتمـان آن     حتي مقام
اي  گونه اقدام عملي و بايسته تاكنون هيچ -عاجزند

براي حل اين معضل صورت نگرفته و بعيد اسـت  
در آينده هم اقدامي موثر از سـوي مسـئـوالن          
حكومتي را در اين باره شاهد باشيم. سال گذشتـه   
هم همچون امسال كه مردم ايـران بـا پـديـده         

رو شدند، مسئوالن حكومتي نـه     آلودگي هوا روبه
تنها اقدامي در اين زمينه به عمل نياوردند، بلـكـه   
آن را كتمان نيز كردند. روزنـامـه وطـن امـروز،          

ماه سال گذشته، سخنان محـمـد جـواد       بهمن18
محمدي زاده، رئيس سازمان حفـاظـت مـحـيـط        
زيست، را منتشر كرد كه در اين ارتـبـاط اظـهـار       

برخي اطالعات كه در باره هوا بـه ويـژه     ” داشت:  
شود،  ها داده مي شهر تهران از سوي برخي دستگاه

او در ادامـه  “  كذب و بيشتر جنبه سياه نمايي دارد. 
برخي حتي به نامردي، باران و باد را عامل ” گفت:  

دانند و ايـن در       نجات هواي تهران از آلودگي مي
حالي است كه وضعيت هواي تهران در همه مؤلفه 
هاي آالينده به جز گرد و غبار از سال پيش و دو   
سال پيش بهتر شده و علت آن توليد بهتر خـودرو  

شركت نماينده كميته 
مركزي حزب توده ايران 

 در
نوزدهمين كنگره حزب 

 كمونيست پرتغال
نوزدهمين كـنـگـره حـزب         

از جمعـه تـا      ،كمونيست پرتغال
آذرمـاه،     12تـا       10يكشنبه،   

 درآلـمـادا،     درشهر كارگري   
پـايـتـخـت        ليسبون، نزديكي

پرتغـال، بـرگـزارشـد. مـحـلِ            
برگزاريِ كنگره پر اهميت حزب كمونيست پرتغال، استاديوم سرپوشيده مجتمع ورزشي بزرگ شهر آلمادا بود. 

هاي اين كـنـگـره، كـه در          از حزب كمونيست پرتغالند. بحث “  شوراي شهر آلمادا” شهردار و اكثر عضوهاي 
جانبه بعدهاي اثر و پيـامـدهـاي بـحـران         شرايط دشوار آشكار شدن همه

9ادامه در صفحه   

ما سياست هاي جنگ افروزانه 
امپرياليسم درباره سوريه را محكوم 

 3مي كنيم!      در صفحه 
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 ادامه  گسترده شدن آلودگي هوا ...

و سوخت و توسعه حمل و نقل عمومي و رعايت كردن بسياري از   
هـاي     ماه پس از اين گـفـتـه      9“  محيطي است. هاي زيست مؤلفه

مسئول حفظ محيط زيست ايران، وزير بهـداشـت ايـران دربـاره         
آلودگي اخير در شهر تهران خواستار آن شد كه مردم از  شـهـر         

آذرماه، به نقل از مرضيه وحـيـد     15، “ ابتكار” خارج شوند. روزنامه  
هاي معمولي تأثيري در جلوگيـري از     ماسك” دستجردي، نوشت:  

ورود ذرات گرد و غبار ندارد. الزم است مردم از ترددهـاي غـيـر       
هاي هوا در وضعـيـت    ضرور خودداري كنند. چرا كه اكنون آالينده 

ها امكان خروج از پايتخت را دارنـد،   ناسالم قرار دارد. ... اگر تهراني    
حـال  “  بهتر است در اين شرايط آب و هوايي از تهران خارج شوند. 

آيد كه، هشـدارهـاي    با توجه به اين اظهارات، اين سؤال پيش مي
وزير بهداشت بنابر گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيسـت در    

يي از واقعيتي اسـت   است يا تنها گوشه“  سياه نمايي” سال گذشته، 
بار و    اثري هالكت  مان ها نفر از هم ميهنان كه بر تندرستيِ ميليون

بسيار نگران كننده داشته است؟ موضوع غير قابل كتمان ديـگـر     
هـاي   اينكه، به دليل همين آلودگي خطرناك هواست كه خود مقام

دولتي دستور تعطيلي مركزهاي اداري، آموزشي، و توليدي را صادر 
كنند، و اين تعطيلي هم به شهر تهران منحصر نبود و چـنـد        مي

آذرماه، در سـه    14شهر ديگر را نيز شامل گرديد. خبرگزاري مهر،  
هاي كـرج خـبـر داد.         ها و اداره گزارش، از اعالم تعطيلي مدرسه

هاي شهر اراك نيز تعطيل اعالم شد.  ها و دانشگاه همچنين مدرسه
، “ ابـتـكـار   ” چنين وضعيتي در اصفهان نيز گزارش گرديد. روزنامه  

آذرماه، به نقل از مرتضي تمدن، استاندار تهران، آورده اسـت:      15
شود و حـاكـي    گزارشات لحظه به لحظه به استانداري مخابره مي” 

از آن است كه تاكنون شرايط هواي تهران از حالت ناسالم پايـيـن   
رسد وضعيت آلودگي هوا در تـهـران و        به نظر مي“  نيامده است. 

انـد كـه        ديگر شهرها حالتي آن چنان خطرناك به خود گـرفـتـه   
هاي دولتي نيز از كتمان آن عاجزند،  نژاد در ارگان منسوبان احمدي

هاي مرسوم مبتني بر دروغ گويي را ديگر كارآمد قـلـمـداد     و شيوه
آوري ايـن       آذرماه، بـا يـاد      14، “ تهران امروز” كنند. روزنامه   نمي

هزار نفر را راهـي گـورسـتـان           5موضوع كه آلودگي هوا ساالنه 
كند، و با استناد به سخنان رئيس پليس راهنمايي و رانـنـدگـي     مي

هاي تـهـران بـراي         تهران بزرگ، كه معتقد است ظرفيت خيابان
ميـلـيـون    5هزار خودرو مناسب است و هم اكنون  700مرور  و عبور

دهنـد و بـا        ميليون موتورسيكلت در تهران جوالن مي3خودرو و 
اشاره به افزايش معاينه فني خودروها از دو سال به پنج سال، بـه    
بررسي عملكرد محمد جواد محمدي زاده در سازمـان حـفـاظـت       
محيط زيست پرداخته است، و در بخشي از گـزارش خـود آورده       

خودروهاي فرسوده يكي از علل اصلي آلودگـي هـواي     ”...  است:  
تهران هستند. محمدي زاده در نهايت پيكان انتقادات را به سمـت   
نيروي انتظامي كشاند و اين نيرو را مقصر اصلي توصيف  قـانـون   
معاينه فني خودروها اعالم كرد تا نقص فني خودروها همـچـنـان    

جالـب تـوجـه      “ ترين علل آلودگي شهر تهران باشد. يكي از اصلي
هـزار  5اينكه بر اساس همين گزارش، محمدي زاده مرگ ساالنه   

نفر تهراني بر اثر آلودگي هوا را تكذيب كرد، و اعالم كـرد كـه،       
هيچ پژوهشي در اين رابطه وجود نداشته اسـت. ايـنـكـه ايـن             

هزار نفر منحصر باشد با توجه بـه     5هاي خاموش به همين  مرگ
توان در اين باره با اطميـنـان    سابقه رژيم در ارايه آمار صحيح نمي

سخن گفت، و احتمال اينكه آمار تعداد بيشتري را در بر بـگـيـرد      
وجود دارد، اما با اين وجود همين آمار ارايه شده خود گوياي هـزار  

داشتن آن شده اسـت.     نكته دردناك است كه سعي در پوشيده نگه
هاي شرح داده    اما براي بررسي بيشتر در باره اين مورد، به واقعيت

بـرانـگـيـز      آذرماه، تأمل19، “ تهران امروز“شده در گزارش روزنامه 
هشتمين “است. اين روزنامه در گزارشي به نقل از  پيام آزاده، دبير  

سال گذشته سرطان  30طي ” نويسد:   ، مي“ همايش ساالنه سرطان
 500در ايران با رشد وحشتناكي روبه رو بوده به طوري كه اكنون 

تهران امروز در ادامـه  “  هزار نفر در كشور به سرطان مبتال هستند. 
هزار نفر به بيماري سرطان مبتـال  90با اشاره به اينكه فقط امسال 

درصدي ابتال به سرطان را نسبت بـه  15تا 10كه رشدي  -اند شده
نويسـد:   باز از قول دكتر پيام آزاده، مي -دهد سال گذشته نشان مي

كـربـن در جـهـان در سـال                 اكسـيـد     سرانه توليد گـاز دي   ” 
تن بوده اسـت   7تن و در همان زمان در ايران  4 /6 ميالدي،2007

جـهـان   ” روزنامه “  هاي گذشته اين ميزان همواره سير افزايشي داشته است.  و طي سال
هزار نـفـر بـر اثـر         45در ايران ساالنه ” نويسد:   آذرماه، نيز در اين باره مي14، “ صنعت

نـفـر   152 هزارو ، هشت1382ميرند. مطابق گزارش بانك جهاني در سال   آلودگي هوا مي
 82هاي    اند به طوري كه فاصله سال تهراني به دليل آلودگي جان خود را از دست داده

، نه تنها از ميزان مرگ بر اثر آلودگي هوا در تهران كاسته نشده بلكه تنها در آبان 85تا 
“ قرباني داشته اسـت.   82، آلودگي هواي تهران به اندازه نيمي از تمام سال 85ماه سال 

درصد آلودگي هواي تهران ناشـي از    88اين روزنامه در ادامه با يادآوري اين مطلب كه 
هاي اخير هر گاه موضوع آلودگي هـوا   در سال” نويسد:   آاليندگي وسايل نقليه است، مي

اي تقصير را    به شرايط اضطرار و بحران رسيده است، مسئوالن با اظهار نظرهاي رسانه
از آلودگي هـوا و اشـاره ايـن            “  جهان صنعت” گزارش “  اند.  به گردن ديگري انداخته

دهـد   مان بوده است، نشان مي گير هم ميهنان هايي كه آلودگي هوا دامن گزارش به سال
شدني تنها در دوره دولت احمدي نژاد نبوده و از سـالـيـان قـبـل           كه اين معضل حل

گير مردم بوده است. اما واقعيت آن است كه موضوع آلودگي هوا در طول ساليـان    دامن
نژاد، شـدت   خصوص از هنگام تصدي رياست جمهوري از سوي محمود احمدي اخير، به

خود گرفته است. موضوع اصلي اين اسـت كـه،         اي به يافته و وضع بسيار نگران كننده
منظور حل اين مسـئلـه را      اي به بنابر ماهيت ضد مردمي رژيم واليت فقيه، عزم جدي

وجود آيد تا فشار افكار عمومي بتواند اين رژيـم   نبايد انتظار داشت، مگر اينكه ترتيبي به
هايي عملي موثر در اين ارتباط وادار كنند. يوسف رشيدي، مـديـر عـامـل           را به اقدام

مـاه     بهمـن 1، “ تهران امروز” شركت كنترل كيفيت هواي تهران، در مصاحبه با روزنامه 
 15نگران ميزان شيوع سرطان در پنج سال آينده هستيم. ...     ” ، در اين ارتباط گفت:  90

توان گـفـت هـمـه        سال پيش اين مركز شهر بود كه از همه جا آلوده تر بود. امروز مي 
ترين معضل اين است كه آلودگي هوا اولويـت اصـلـي       جاي تهران آلوده است. ... مهم    

كمتر از يك “  دولت و مجلس نيست و يك عزم ملي هم به شكل گسترده وجود ندارد. 
اكنون نه تنها شاهد آنيم كه آلودگـي هـوا در        سال از اين اظهارات گذشته است، و هم

سراسر پايتخت سايه مرگ را بر سر مردم گسترده است، بلكه فضاي ديگر شـهـرهـاي    
بزرگ و كوچك را هم فرا گرفته است، و اگر اين روند آلودگي همچنان ادامـه داشـتـه      
باشد بايد منتظر بود كه تقريباً در تمامي ايران مردم مجبور به استنشاق هـواي آلـوده       

اثري بر سالمت مردم خواهد داشـت     بار چنين وضعيتي چه  شوند. اينكه پيامدهاي زيان 
آذرماه، به نـقـل از       15، “ ابتكار” اند. روزنامه   هاي مجاز كمابيش روشن ساخته را رسانه

اولين مشكل اين است كه آلودگي ” نويسد:   مسعود قاسمي، متخصص قلب و عروق، مي
برد كه ممـكـن اسـت شـامـل           هوا استعداد بدن در تشكيل لخته در شريان را باال مي

هاي تحتاني مانند پاهـا شـود و احـتـمـال             هاي قلب، مغز يا انسداد وريد اندام شريان
هاي اينترنتي نيـز   هاي مجاز و يا سايت رسانه“ رود. هاي مغزي و قلبي هم باال مي سكته

كـنـنـد و آن،           هاي مشابهي را به خواننده ارايـه مـي       در رابطه با آلودگي هوا مطلب
اند در زمينه كمتر كردن خطرهاي ناشي از آلودگي هوا،  اي هاي بهداشتي و ايمني توصيه

هاي گرم و همچنين مراجعه فوري بـه     هايي به مصرف شير و نوشيدني از جمله توصيه
پزشك در صورت احساس درد در ناحيه سينه و بروز مشكل تنفسي، به خصـوص در      

هـاي     هاي مجاز به توضـيـح سـبـب       ها در اين رسانه بيماران و سالمندان. ديگر مطلب 
شود، كه هم اكنون كامالً محرز شده است كـه سـبـب، وجـود          آلودگي هوا مربوط مي

هـاي     خصوص خودروهاي فرسوده و غير استاندارد و سـوخـت     شمار، به خودروهاي بي
اند. تقريباً كمتر كسي است كه براي او هـنـوز عـلـت           تر از استانداردهاي جهاني پايين

ترين اقدامي در اين زمـيـنـه       ، كوچك آلودگي هوا مشخص نشده باشد، اما با وجود اين
حتي در حد حرف صورت نگرفته است، و هر سال، به طور متناوب و فزاينده، گستـرش  

يي نزديك، و حـتـي    طور مسلم، و متأسفانه، در آينده اين پديده خطرناك را شاهديم. به 
رو باشيـم   يي روبه شايد در همين چند هفته آينده بايد دوباره با چنين وضع نگران كننده

هاي معمول  هاي پزشكي و تعطيلي كه تنها اقدام به رفع آن، در نهايت، به همين توصيه
دهند كه،  هاي اصلي آلودگي هوا به خوبي نشان مي منحصر خواهد گرديد. بررسي عامل 

داشت، معضل آلودگي هوا حل شدني بود، و  چنانچه عزمي جدي در مسئوالن وجود مي
بار آن جلوگيري كرد. بـه دلـيـل        يا تا حدود زيادي امكان آن بود كه از پيامدهاي زيان

اي بـرخـورد نشـده       گاه با اين پديده خطرناك به طور ريشه هاي فاسد، هيچ وجود دولت
هاي انساني و مادي آن گـاهـي بـه مـرز          است، از همين روي و به همين دليل، زيان

اند. نيروهاي مترقي اگر بخواهند منتظر بمانند تا روزي كه ايـن      جبران ناپذيري رسيده
رژيم ضد مردمي سقوط كند و در فرداي پس از سرنگوني به اين معضل بپردازند، بايـد  

يي جز زندگي فرسودن در اين شرايط را  هاي خاموش مردمي باشند كه چاره شاهد مرگ
گـر   گران سركوب ندارند. بايد با انگشت گذاردن مستمر بر اين معضل گشودني، حكومت 

هـايـي      شان در تأمين سالمت مردم به چالش كشيد. تـجـربـه     را در رابطه با مسئوليت
اند كه، تمركز و فعاليت شديد تبليغي در موردهاي مشـابـه    مشخص به خوبي نشان داده

از سوي نيروهاي سياسي، توانسته است دستاوردهايي به نفع مردم دربر داشته باشـنـد.   
هاي مانور در مسير به تمـكـيـن     وجود آوردن زمينه در اين زمينه امكان بسترسازي و به

هاي عـيـنـي       هاي مردم، داراي زمينه واداشتن حاكمان فاسد به برآورده كردن خواست
تـوان   ست كه از آن بهره گيري الزم بايد كرد. با فشار افكارعمومي مي  بسيار نيرومندي

 هاي عملي در اين زمينه كرد.   رژيم را وادار به اقدام
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شوراي نگهبان ارتجاع و انتخابات رياست جمهوري 
 پيش رو
شده خود و به مـوازات     هاي شناخته شوراي نگهبانِ ارتجاع، در ادامه سياست

هاي صحنه سياسي كشور و كشـمـكـش       فقيه در قبال تحول هاي ولي سياست
هاي گوناگون، از زبان سخنگوي خود بار ديـگـر نسـبـت بـه           بندي ميان جناح

چگونگي رد يا تاييد صالحيت نامزدهاي انتخاباتي، بر روش نظارت استصوابـي  
طلبـان، بـا      وگويي در خصوص اصالح تاكيد كرد. عباسعلي كدخدايي، طي گفت 

اظـهـارات   ” آذرماه، در گزارشي باعنوان:    2گفت. روزنامه اعتماد،   صراحت سخن
، ازجـملـه     “ هـا    سخنگوي شوراي نگهبان درباره انتخابات و بررسي صالحيـت 

حاال در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري سخنـگـوي   ” نوشت:  
“ شـنـاسـيـم.        عنوان جريان انحرافي كسي را نـمـي   شوراي نگهبان گفته، ما به

نـژاد و       اي از دولت احمـدي  كدخدايي اين سخنان را همزمان با حمايت خامنه
كند. اين واقعيت دليل قاطعي برسياسـت    مخالفت با طرح سوال از او، عنوان مي

اي اسـت كـه رژيـم بـراي              هاي حكومتي و راهبردي فقيه در نزاع معين ولي
رفت از بحران عميق داخلي و خارجي براي خود تدوين و آماده سـاخـتـه       برون

هاي شوراي نگهبان، روزنامه اعـتـمـاد عـالوه          گيري است. درخصوص موضع  
سخنگوي شوراي نگـهـبـان    ”برآنچه مورد اشاره قرارگرفت، خاطرنشان ساخت: 

وگويي كه با مهر[خبرگزاري] داشت درباره موضوعات مـرتـبـط بـا            طي گفت
انتخابات ازجمله جريان مرسوم به انحرافي، شرايط تاييد صالحيت كانديداهـاي  

طرفي اعضاي شوراي نگهبان نسبت به كانديداها به  طلب و همچنين بي اصالح
اظهارنظر پرداخت. هرچند جريان موسوم به انحرفي براي كدخدايي جـريـانـي       

شده نيست اما وقتي از او درباره رد يا تاييد صالحيت احتمالـي افـرادي      شناخته
شد، گفـت، شـوراي      شوند، پرسيده قرمز رييس جمهور محسوب مي كه جزو خط

است و غيراز اينها خط قرمـز   نگهبان خط قرمزش قانون اساسي، رهبري و نظام
شناسد. كدخدايي گرچه گفت كه جريان موسوم به انـحـرافـي را          ديگري نمي

به اظهارنظر دقيقي پرداخت و حتي برائت ازآن را     “  فتنه”شناسد اما درباره  نمي
طلب موثردانست. وي همچنين بااشاره به   در تاييد صالحيت كانديداهاي اصالح

گـذاري آنـهـا         طلب گفت، شرط هاي اصالح اظهارات چندي پيش برخي چهره
هـاي آن       يي به نظام داشته و به آرمـان    معناست. هركسي كه عالقه  خيلي بي

تواند ورود كند تا باري از روي دوش نـظـام    اعتقاد داشته باشد در هر زماني مي
بردارد. اينكه هردفعه بخواهند شرطي را براي نظام بگذارند ما عطايش را بـه       

خودتان ندهيـد تـا      گوييم خداحافظ و زحمتي به آنها مي  بخشيم و به لقايش مي
 “.گذاري كنيد. . .  براي نظام شرط

هـاي     كند كه، درباره كانديدا شـدن چـهـره      حال، كدخدايي تاكيد مي درعين
منتسب به جريان اصالحات معيارهاي ما (يعني شوراي نگهبان) هيـچ فـرقـي        

چرخد كه تـاكـنـون     يي مي روي همان پاشنه است، و خالصه اينكه، در به نكرده
طلبان دربـاره     يكي از معيارها اعالم برائت از مواضع اصالح ...“است   چرخيده

 “و وقايع بعداز آن است. 88انتخابات سال 
اين ترتيب عباسعلي كدخدايي به نمايندگي از شوراي نگهبانِ ارتـجـاع و        به

ها و سيـاسـت ايـن       گيري مانده و زايد، موضع درمقام سخنگوي اين نهاد واپس
است. ايـن      تر از هميشه بيان كرده طلبان، را روشن ويژه در قبال اصالح نهاد، به
هـاي     فقيه و دعـوت او از جـنـاح          ها، دركنار مانورهاي اخير ولي گيري موضع

هـاي ارتـجـاع         دهنده سمت و سوي برنامه خوبي نشان حكومتي به آرامش، به
ها و اصطكاك منافع ميان آنان است! همچنين در    حاكم با وجود همه كشمكش

آذرماه، شوراي نگهبان اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات رياست جمـهـوري   13
هايي مانند جنتي، رئيسي، و محمـد يـزدي      كرد كه درميان آنان چهره  را اعالم

هـاي حـكـومـتـي           خورند. تغيير قانون انتخابات و مانورهاي جناح  چشم مي به
هاي آينده  ويژه بيت رهبري، در تحول گرايان، به پيرامون آن، نشانگر عزم واپس
ماندنِ تاييد صالحـيـت نـامـزدهـاي ريـاسـت             است. حذف شرط سني و باقي

جمهوري در انحصار شوراي نگهبان، از تداوم نظارت استـصـوابـي حـكـايـت         
طلبان درحكم بخشـي از     دهد كه، اصالح تجربه ساليان اخير نشان مي.  كند مي

جنبش مردمي برضد استبداد واليي، بدونِ پشتوانه مردمي و حمايت اجتماعـي،  
اند. بنابراين، با استـنـاد بـه        قادر به تأمين خواست ها و حقوق اوليه مردم نبوده

شك موضع رسـمـي ايـن       كه بي -هاي سخنگوي شوراي نگهبان گيري موضع
هاي ارتجـاع را     اكنون خطوط كلي سياست ازهم -شود نهاد ارتجاعي قلمداد مي

هاي مـردم و       توان تشخيص داد. پرواضح است كه، بدون توجه به خواست  مي
يي نه تنها خدمت به باال بردن  ها، هرگونه سياست و برنامه تكيه بر نيروي توده

سطحِ جنبش و تقويت نقش مردم نيست، بلكه در راستـاي حـفـظ نـظـام و            
 فقيه بوده و خواهدبود. هاي ولي سياست

ما سياست هاي جنگ افروزانه امپرياليسم 
 درباره سوريه را محكوم مي كنيم! 

حزب توده ايران با نگراني تحول هاي سياسي در رابـطـه بـا اوضـاع         
ماه برخـوردهـاي    21خاورميانه و شرايط سوريه را دنبال مي كند.  بدنبال  

خشونت بار كه به مرگ ده ها هزار تن انجاميده است، و به دليل مداخلـه  
امپرياليسم و اقدام هاي عامدانه در تخريب امكان در پيش گرفتن راه حل 
هاي سياسي و از طريق مذاكره، اكنون سوريه در آستانـه يـك جـنـگ         

 داخلي تمام عيار قرار دارد.  
برخوردهاي نظامي منجر به نابودي شهرهاي سوريه و صدمات جبـران  
ناپذير انساني و اقتصادي شده است.  سران پيمان ناتو اخيراٌ  اعالم كردند  
كه سامانه هاي موشكي پاتريوت در ماه آينده در مرز هاي تـركـيـه بـا         
سوريه استقرار خواهند يافت. اياالت متحده آمريكا و كشورهاي اصـلـي      
تشكيل دهنده پيمان ناتو بطور مشخص و غير مسئوالنه اي دامنه اقـدام  
هاي تجاوزگرانه و غير قانوني خود در رابطه با سوريه را گسترش داده اند. 

در دوحه، قطـر،    نشست مخالفين بشار اسدشركت مستقيم در سازماندهي 
سرهم كردن و سازمان دادن ائتالف ارتجاعي از نيروهاي وابسـتـه بـه       و

ائتالف ملي براي نيروهاي مخـالـف و     ” ها  در قالب امپرياليسم و سلفي 
نمايشگر نقش بالواسطه اياالت متحده در اقـدام بـراي       “  انقالب سوريه

سرنگوني رژيم حاكم در سوريه است.  به دنبال نشست دوحه كشورهـاي   
فرانسه، انگلستان، تركيه، قطر و عربستان سعودي و اياالت متحده يكـي  

را “  ائتالف ملي براي نيروهاي مخالف و انقالب سـوريـه  ” پس از ديگري 
 به مثابه نماينده مردم سوريه به رسميت شناختند.  

كشور جـهـان بـراي       60ژاپن ميزبان نمايندگان  پس از اجالس دوحه 
مذاكره پيرامون اعمال مجازات هاي اقتصادي برضد  حكومت سوريه بود.  

دوستـان  ” آذرماه، مراكش ميزبان كنفرانس  22و در روز چهارشنبه پيش، 
بود كه از سوي اياالت متحده و با شركت فعال انگـلـسـتـان و       “  سوريه

فرانسه پايه ريزي شده است و هدف آن ايجاد ابزار هاي مـوجـه بـراي        
سرازير كردن كمك هاي نظامي همه جانبه امپرياليسم به طرف نيروهاي 

و نيروهايي است كه وابسته به كشورهاي عضو نـاتـو و       اسالمگراي افراطي 
به دنبال برگزاري كنـفـرانـس       ديگر محافل ارتجاعي و راستگرا مي باشنـد.  

” ائتالف ملي ....         ” مراكش اعالم شد كه صد كشور جهان از ارتجاعيون 
ميليون دالر كمك مـالـي بـه       100حمايت مي كنند.  عربستان سعودي  

نيروهاي مخالف  دولت حاكم در سوريه اختصاص داده است.  گروه هاي  
بخش عمده سالح ها و تجهيزات نظامي خود را “  سلفيست ها” جهادي و 

از كشورهاي عضو ناتو همچون تركيه دريافت و از كمك هاي مشـاوران  
اقدام پيمان تجاوزگر ناتو به استقرار سامانـه  نظامي آنها بهرمند مي شوند.  

هاي موشك هاي پاتريوت در مرزهاي تركيه و سوريه را نمي توان جـز    
قدم اول در جهت اعمال مناطق ممنوعه براي پرواز هواپيما هاي سوريـه  
و به دنبال آن تشديد بمباران مناطق استراتژيك اين كشور دانست.  ايـن   
همان سناريويي است كه در مرحله اي در اقدام نظامي كشورهاي ناتو در 

بكار گرفته شد.   استقـرار سـامـانـه         2011جريان حمله به ليبي در سال 
هاي موشكي پاتريوت همچنين مي تواند در طرح هاي ديگر امپرياليسـم  
در خاورميانه و از جمله براي تهديد نظامي ايران به كار گرفته شود.  ايـن   
حقيقتي است كه اياالت متحده مي تواند در صورت وخيم تر شدن روابط 
اين كشور با ايران از اين تسليحات موشكي براي خنثي كردن سيـسـتـم    

 موشكي ايران استفاده كند.
حزب توده ايران بر اين باور است كه اقدام هاي مداخلـه جـويـانـه و         
تحريك آميز كشورهاي عضو ناتو و در راس آن ها اياالت متحده عـمـالٌ   
امكان هرگونه راه حل صلح آميزي براي تحول هاي سوريه را مسدود و   
خطر شعله ور شدن يك جنگ همه جانبه در خاورميانه را حتمـي كـرده     
است.  ادامه چنين شرايطي به نفع مبارزه خلق هاي منطقه، و از جـملـه      
سوريه، در طلب اصالحات عميق و گسترده سياسي، اجتمـاعـي تـرقـي       

 خواهانه نمي باشد.  
همراه با همصدا با مردم و نيروهاي آزادي خواه سوريه و ما 

تمامي نيروهاي صلح دوست و مترقي منطقه خاورميـانـه و     
جهان طرفدار خاتمه فوري برخوردهاي نطامي در سوريه و   
در پيش گيري راه حل هاي مبتني بر مذاكـره بـراي حـل        

 اجتماعي در اين كشور هستيم.  -بحران سياسي
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هاي امپرياليستي، آزادسازيِ  تحريم
 اقتصادي، و بحرانِ دارو

هاي پزشكي  چندماهي است كه كمبود دارو و امكان
است. از زمان   نگراني ژرف مردم ميهن ما را برانگيخته 

جـويـانـه       جانبه و مداخلـه  هاي يك شدت يافتن تحريم
آمريكا و اتحاديه اروپا، كمبود و بحران دارو به يكي از   

ها انسـان   هاي جدي بدل گرديده و جان ميليون معضل
است. سياسـت ضـدمـلـي و           را با خطر مواجه ساخته 

خصوص محورِ بيت رهبري فقيه، به خائنانه رژيم واليت
نـژاد، دركـنـارِ         دولـت احـمـدي        -سپاه پاسداران -

جويي امپرياليسم جهاني، ميـهـن    طلبي و مداخله توسعه
اسـت.     اي بزرگ قرارداده  ما را در آستانه فاجعه انساني
آذرمـاه، بـا انـتـشـار          19انجمن حمايت از كودكان،   

هاي اخير . . .      هاي ماه تحريم” كرد:   يي، اعالم  اطالعيه
اسـت   خطرانداخته  وطنان بيمار را به جان بسياري از هم

هاي بيمارستاني نـيـز افـزايـش        و ازطرف ديگر هزينه
است. ما شديداً نگران فرزندان بيـمـارِ     آور داشته سرسام
هايي هستيم كه شرايط مالي مناسبي ندارنـد و     خانواده

كنند . . .        روزهاي پراضطراب و پرماللي را سپري مي
اعضاي انجمن در بازديد از بيمارستان كودكان تـهـران   

هاي مستأصل و نيازمندي مواجه شدند كه در  با خانواده
شـان     كنار تحمل رنج بيماري و بستري بودن فرزندان

متأسفانه توانايي مالي تهيه دارو و هزينه بيمارستاني را   
براي فرزندان خود ندارند . . . انجمن حمايت از حقـوق     

الملـلـي مـرتـبـط مصـرانـه             كودكان از نهادهاي بين
هاي دارويي براي  خواهد سريعاً نسبت به لغو تحريم مي

 “كشورمان اقدام جدي بعمل آورند.
هاي همگاني، در اوايل آذرماه، از گسـتـرش        رسانه

يك فاجعه خـبـردادنـد.       بحران دارويي و تبديل آن به 
ريـيـس   ” داد:       روزنامه آرمان روابط عمومي، گـزارش   

هاي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران از نبود  داروخانه
عنوان  آبان به13واكسن هپاتيت و آنفلوآنزا در داروخانه 

 “است. هاي مرجع دولتي خبرداده يكي از داروخانه
كـرد:        همچنين رييس انجمن بيهوشي ايران اعالم

است. داروهاي بيهوشي   داروهاي بيهوشي كمياب شده” 
دليل كيفيت پايين از فهرست  كه در دو دهه گذشته به 

شـدن    دليل كمياب اكنون به  بود هم  دارويي حذف شده
است. داروي بيهوشي يك بحـث     داروها وارد بازار شده

استراتژيك است و وقتي دچار كمبود شـود عـوارض       
اي  گونه شود و وضعيت را به شديدي متوجه بيماران مي

است كه نگران كيفيت خدمات هستيم. استـفـاده     كرده 
تواند عوارض كـبـدي . . .            كيفيت مي از داروهاي بي

وضعيت وخيم دارو و درمان، يا بـه    “  باشد. درپي داشته 
هـاي     تر، بحرانِ دارو در كشور، به سيـاسـت   بيان دقيق
اسـت.   فقيه نيز مربوط  اجتماعي رژيم واليت -اقتصادي

كـارگـيـرِي       اين رژيم از سويي زمينـه را بـراي بـه         
آورده است، و ازديگرسـو   هاي امپرياليستي فراهم تحريم

فرمـان دسـتـورهـاي نـهـادهـاي             به اجراكننده گوش
و  ”المللي پـول  صندوق بين“داري جهاني مانند  سرمايه

هـاي     است، يعني نهادهايي كه نسخـه “  بانك جهاني“

پيامدهاي منفي و نـاگـوار بسـيـاري بـرجـاي              ،”ها هدفمندسازي يارانه“ها نظير  اقتصادي آن
هـا     اجراي قانون هدفمندسازي يارانه” آذرماه، نوشت:  4اند. دراين مورد خبرگزاري ايسنا،   گذاشته

است. معاون پارلماني    جاي كمك به نظام درماني و بهداشتي كشور به آن خسارت وارد كرده  به
ميليارد تومان هزينه 800شدن برق، آب و گاز  ها و گران  گويد هدفمندي يارانه وزير بهداشت مي

اضافه روي دست وزارت بهداشت گذاشت كه محل جبران آن مشخص نيست. ضمـن آنـكـه       
تورم قيمت دارو و تجهيزات پزشكي نيز مزيد براين مشكالت است. رديف اعتبارات كمك بـه     

طور كامل تأمين نشده و ازكل اعتبارات جاري وزارت بهداشت تا پـايـان    العالج به بيماران صعب
سابـقـه،    است . . . عالوه براين مشكالت بايد تورم و گراني بي    شده درصد تامين58ماه آبان فقط 

 “چندبرابري نرخ داروهاي وارداتي و تجهيزات پزشكي راهم در نظر گرفت.
نژاد درچند هفته گذشته براي مقابله با بحران دارو در كشـور،   تنها اقدام دولت ضدملي احمدي

است.   برداشتن و حذف تعرفه[حق گمركي كه بايد به خزانه دولت ريخته شود] واردات دارو بوده  
وسيله  كه به“  بنياد نور“خصوص  هاي وابسته به حاكميت، به ها، سودجويان و دالل با حذف تعرفه

گـيـري از اوضـاع         اند و با بهره دست گرفته شود، كنترل واردات دارو را به دوست اداره مي رفيق
 اند.  اندوزي مشغول شده سودجويي و ثروت ها به بحراني، به بهاي جان انسان

هاي امـروز   بحران دارو در كشور، پيامدهاي وخيمي براي سالمت جامعه، آينده كشور، و نسل
انـد، و       و فردا دربر دارد. مردم ميهن ما بينِ دو لبه قيچي ارتجاع و امپرياليسم گـرفـتـارشـده       

 رو است! اي روبه هاي جدي با مخاطره -ويژه كودكان به -ها انسان سرنوشت ميليون
 

 فقيه، و انحطاط فرهنگيِ جامعه رژيم واليت
هـاي قـرون        اخالقي جامعه كنوني، و سير قهقرايي آن با تحميل ديـدگـاه   -سقوط فرهنگي
فقيه در درازناي بيش از سه دهه بر ميهـن   ترين پيامدهاي سلطه رژيم واليت وسطايي، از نمايان

هاي حيات اجتماعي، سياسي، فرهنگي، و اقتصادي  ها و عرصه ماست. اين انحطاط، تمامي زاويه 
است. استـبـداد     افكنده  هاي آييني و مذهبي نيز سايه  را دربرگرفته است و حتي بر باورها و سنت

واليي براي حفظ موقعيت خود و تامين منافع كالن مالي ناشي از غارت ثروت ملي، مـروج و      
هـاي ايـن انـحـطـاط،           اخالقي و سير قهقرايي است. يكي از نمونه  -باني اين سقوط فرهنگي

كـه  “  مداحان” در جمهوري اسالمي است. اين  “  مداح” طلب زير نام  اندوزيِ مشتي  فرصت ثروت
اي    هاي وابسته به بيت رهبري،  سپاه پاسداران، و نهادهاي مـذهـبـي    همگي زير پوششِ شبكه

وابسته به مصباح يزدي، قراردارند از حمايت مالي و تداركاتـي   ”موسسه پژوهشي خميني“مانند 
مذهـبـي    -نژاد نيز برخوردارند، و ضمن سوء استفاده از مراسم آييني حد و حصر دولت احمدي بي

آذرمـاه، در    2اندوزي و چپاول ثروت ملي مشغولند.   خبرگزاري ايـلـنـا،          مردم كشور، به ثروت
گزارشي، از سودجويي مداحان حكومتي درماه اخير و مقارن با مراسم مذهبي ماه محرم، نوشت: 

شود . . . دراين ميان هستند مداحانـي كـه         بافرارسيدن ماه محرم . . . بازار مداحان نيز داغ مي   ” 
شود، از شبي چندصد هزارتومـان   آنها داده مي  يابند و مبالغي ميليوني به براي لحظاتي حضور مي

ها آنچنان هماهنگ نباشد . . .        رسد با فلسفه عزاداري نظرمي تا شبي چندميليون، مبالغي كه به 
است به تعدادي از  اند حاال ممكن  هزار مداح شناسايي شده52رييس كانون مداحان كشورگفت، 

توانند هرچه كه بخواهند بدهند . . . اگـر بـردهـان          شود . . . مردم مي    ها مبالغ ميليوني داده  آن
 “شود جبران كرد. [مداح] طال بريزيم ارزش دارد. چون كارش را با پول نمي

فقيه بـه   ريزيِ ولي هاي مداحيِ مرتبط با حكومت، با برنامه گيري وسيع و سرطاني شبكه شكل
طور عمده در نهادهايي چون سـپـاه،      طلب، كه به مورد اجرا درآمد، و اينك گروهي افراد فرصت

بسيج، كميته امداد خميني، و ازاين قبيل نهادها، عضويت و مشاركت دارند، ضمن تبليـغ رژيـم     
اندوزي مبـادرت   فقيه زير پوشش مراسم مذهبي، به سودجويي و ثروت فقيه و شخص ولي واليت

ايـجـاد   “  رشته تحصيلي مداحـي ” نژاد اعالم كرد:  كنند. سال گذشته وزير علوم دولت احمدي مي
هايي چون سپاه، بسيج، و حـراسـت      خواهد شد و به مداحان وابسته به حكومت، خصوصاً ارگان

 شود. مي  هاي دولتي كه دراين رشته تحصيل كنند، مدرك دانشگاهي داده اداره
ميليارد تومان براي مداحان حكومـتـي    1با اشاره بيت رهبري، درابتداي امسال، وامي به مبلغ 

ميليوني پرداخـت  5مداح وام  150تاكنون به ” بود:   اختصاص يافت. ايلنا در ابتداي امسال نوشته  
 1200ها تومان براي خريد و احـداث     در ادامه، گزارش ضمن اشاره به اينكه ميليون“  است.  شده

بـراي مـداحـان      “  الحسيـن  روضة” زهرا با عنوان قطعه  گورستان بهشت 301واحد قبر در قطعه 
ميليوني به مداحان با همياري شهرداري تهـران  5پرداخت وام ” گردد:   اختصاص يافته، تاكيد مي

ميليارد تومان اعتبار آغاز شد. مدير روابط عمومي خانـه مـداحـان        1ازچندي پيش با اختصاص 
ميليونـي  5ها مقامل كرديم تا وام  كشور در گفتگو باخبرنگار ايلنا دراين باره گفت، بايكي از بانك

همه مداحاني كه عضو خانه مداحان كشور هستند تعلق بگيرد. تاكـنـون بـه         درصد به4با بهره 
است . . . وي همچنين از ايجاد تعاوني مسكن مـداحـان        ميليوني پرداخت شده5مداح وام  150

اندازي  است در خاتمه با اعالم راه شده   واحد قبر كه به مداحان داده 1200خبرداد . . . عالوه بر    
 “شبكه راديويي براي مداحي گفت، راديو نوا فعال يك ساعت در روز به مداحي اختصاص دارد.

هاي فشار، يا همان چماقداران، هستند. درچند ماه   اين مداحان كه اغلب اعضاي بسيج و گروه
اند. بنابر اين طـرح، در بـعـضـي           را نيز يافته“  مسجد مهد“نام  اخير اجازه مداحي در طرحي به 

هاي وابستـه بـه مـركـز          يي مداح و طلبه (طلبه  ها مهدكودك تاسيس شده است و عده مسجد
پژوهشي خميني وابسته به مصباح يزدي) درآن به آموزش كودكان خواهنـد پـرداخـت. طـرح           

رو شده اسـت   با مخالفت جدي روحانيون غيرحكومتي و غير وابسته به رژيم روبه“  مسجد مهد” 
هاي كـالن   اند. دستمزدهاي ميليوني و ميلياردي فقط براي چند دقيقه، وام  و آن را محكوم كرده

هاي بالعوض به مداحان حكومتي، سيـاسـت هـدفـمـنـد رژيـم             هاي كم يا وام بانكي با بهره 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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منظور رواج خرافه در جامعه، و ثروت اندوزي و غارت،  فقيه به واليت
 دهد! پروري را نشان مي زير سايه اين خرافه

 
 بيمه كارگرانِ ساختماني، و مدعيات پوچ! 

در    ،”دولـت “و    “ مجلس“يافتن اختالف ميان   همزمان با شدت
ها در اجـراي     هاي مشخص، كليات طرح رفع مانع اقدامي با انگيزه

در صحن علني مجلس طرح شـد، و       ،”هاي اجتماعي قانون بيمه“
هايي كوتاه، مورد موافقت قـرارگـرفـت. بـايـد در              از مذاكره  پس

نظرداشت كه، موافقت با كليات اين طرح به معناي تصويب نهايـي  
آن نيست، و اين طرح بايد در جزييات نيز مورد مذاكره و تاييد قرار 

ماه، گـزارش داد:     آبان23،”ايسنا”خبرگزاري دانشجويان ايران گيرد. 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در صحن علني امروز مجلس با ” 

هاي اجتماعي كـارگـران      كليات طرح رفع موانع اجرايي قانون بيمه
راي 21راي مـوافـق،       166ساختماني و نحوه مجازات متخلفان، با 

راي مـوافـقـت كـردنـد.          234راي ممتنع از مجموع   13مخالف و 
درصورت تصويب نهايي جزييات اين طرح، سازمان تامين اجتماعي 

هـاي     شود كه با دريافت حق بيمه مقرر در قانون بيـمـه   مكلف مي
اجتماعي كارگران ساختماني، كليه كارگران شاغـل در كـارهـاي        

 “كند.  ساختماني را بيمه
شود، برخالف تبليـغـات پـرهـيـاهـويِ          مي  همان گونه كه ديده

 “ تصويب نهايي“فقيه، اين طرح به  هاي خبري رژيم واليت دستگاه
نرسيده است، و زمانِ بحث و بررسيِ نهايي درباره آن روشن نيست. 

ماه، نيز با اشاره به طرحِ مـذكـور نـوشـت:        آبان 23خبرگزاري ايلنا،
است . . . هـنـوز            طبقِ آماري كه وزارت تعاون و كار ارايه كرده” 

اند . . .عضـو          اي قرارنگرفته  كارگرانِ ساختماني تحت پوشش بيمه
كميسيونِ اجتماعيِ مجلس در ادامه به مخالفت دولـت و بـرخـي        

كرد و گفت، كميسيونِ بهداشت و ديگر كميسيـونِ    نمايندگان اشاره
 3قـانـون        5اين موضوع براي رفعِ موانع مالي به ماده  مربوطه به

 “اند تا موانعِ ماليِ اين قانون نيز برطرف شود. كرده تبصره اضافه
هاي جدي كارگران و  موضوع بيمه كارگرانِ ساختماني از خواست

جنبش سنديكايي زحمتكشانِ ميهنِ ما بوده و هست. تاكنون نـيـز      
مجلس و دولت، توأمان، با تصويب و اجراي اين طرح مخالفت و با 

اند. بـه      شدن كارگرانِ ساختماني جلوگيري كرده تراشي از بيمه  مانع
ياد بياوريم كه، چند سالِ پيش هنگامي كه طرحِ يك فوريـتـي بـا      

امضاء در خصوص بيمه كارگران ساختماني به هـيـئـت     30بيش از 
رييسه مجلس ارايه شد، علي الريجاني با عصبانيت خـطـاب بـه        

بود: طرحِ غيرعملي و بسيـار    طراحانِ بيمه كارگرانِ ساختماني گفته 
آفرين[ي] است و بارِمالي دارد. اين حركت رييس مجلس و       مشكل

اي داشت و بـرخـي        طوركلي مجلس درآن زمان بازتابِ گسترده به
خواران و    ها و زمين ها ازآن به عنوان حمايت مجلس از دالل سايت

ها ياد كردند. درحقيقت نيز منافع و زندگي كـارگـرانِ       بسازوبفروش
سـازهـا شـده       ها و برج دالل ساختماني قرباني آزمندي وسودجويي

است. حمايت ارتجاعِ حاكم ازاين اليه اجتماعي كوچك اما متمول،   
نيست. حال بايد پـرسـيـد:       هاي مسكن، بركسي پوشيده يعني دالل

داده است كه ناگهان مجلس و افرادي چون عـلـي       چه اتفاقي رخ
هاي اجتماعي  الريجاني با كليات طرحِ رفع موانع اجراي قانون بيمه

براي كارگرانِ ساختماني موافقت كرده و دست به مانورِ سـيـاسـي      
زنند؟ همان گونه كه در سطرهاي پيشين تاكيد كرديم، موافقـت   مي

معناي تصويب نهايي آن نيست؛ عالوه بـر ايـن،      با كليات طرح به 
زمانِ مشخصي هم براي بررسي و تصويب جزييات طـرح اعـالم       

شده تبليغاتي و    است. اين اقدام مجلس صرفاً  حركت حساب   نشده
يي درآستانه انتخابات رياست جمهوري و در رويارويي با   فريبانه عوام

توانند  نژاد است. كارگرانِ ساختماني زماني مي  دولت ضدملي احمدي
خواست به حقِ خود را عملي سازند كه درقالبِ سنديكاهاي مستقلِ 

دهيِ هزاران كـارگـر مـعـتـرض،           خود با فشارِ اجتماعي و سازمان
نشيني وادار سازند. برخورداري از بيمه حـقِ      عقب گرايان را به واپس

چون و چراي همه كارگران ازجمله كارگرانِ ساختمانـي   مسلم و بي
 است!

 ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران ...

 ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...

و نابخردانه آن استقالل ملي را با مخاطره رودررو كرده است. عملكرد دولـتـي بـي       
هاي يك تـن   ها و فرمان يي كه نيت كفايت، مجلسي گوش به فرمان، و قوه قضاييه

هـاي بـااليـي         در رأس رژيم را بر ضد منافع ملي و به نفع اقليتي كوچك در اليـه 
كند، زمينه هاي بروز نارضايتي هر چه بيـشـتـر را فـراهـم           حكومت نمايندگي مي

هاي اين نارضايتي  اند. آنچه مهم است اين است كه، تنها با وسعت يافتن دامنه  آورده
گر كنترل اوضاع را از دست بدهد، و  توان انتظار داشت كه رژيم سركوب فزاينده، نمي
مـان   ها، به استقرار دمكراسي و بر سر كار آمدن دولتي مردمي در ميهن برآيند تحول

هاي ديگر كشورها در منطقه كه با ديكتاتوري بـه مـبـارزه         منجر شود. تجربه خلق 
دست آوردند، نشـان داده اسـت كـه، بـا                هايي را نيز به پرداختند و حتي پيروزي

ها و آرزوهايشـان   هاي آشكار و پنهان امپرياليسم دست يافتن آنان به خواست دخالت
جويي از شرايط  رو گردد، و نيروهاي غيرمردمي، با بهره هايي روبه تواند با دشواري مي

دهـيِ     دست گيرند. به همين دليل، ضرورت سازمان  عيني و ذهني حاكم، قدرت را به
گردان هاي اجتماعي از جمله جنبش دانشجويي، در اين مقطع بايستي بيش از پيش 

خصوص در طول چند سال گذشتـه، بـا      مورد توجه قرار گيرد. رژيم واليت فقيه، به 
، شـرايـط     ”دفتر تحكيم وحـدت   “ها  هاي دانشجويي و در رأس آن سركوب تشكل

دشواري را به جنبش دانشجويي تحميل كرده است. بر جنبش دانشجويي مـيـهـن       
هاي غنـيِ چـنـديـن        است كه، در اين مقطع حساس و تاريخي، با استفاده از تجربه

اتحاد، مبارزه، “، يعني:  1332آذرماه سال 16اي و با شعار تاريخي دانشجويان در  دهه
، زمينه هاي عقب نشيني و شكست رژيم واليت فقيه در اين عرصه را بـار  ”پيروزي

ديگر به اثبات برساند، تا از اين رهگذر بتوان اميدوار بود كه در لحظه معين، با پيوند 
دادن اين جنبش با ديگر گردان هاي اجتماعي، مانند زنان و كارگران، بسـتـرهـاي      

هايشان، از پيـشِ   يابي توده هاي زحمتكش ميهن به خواست انحرافي در مسير دست
ونهمين سالروز جـنـبـش دانشـجـويـي          رو برداشته شوند. حزب توده ايران در پنجاه 

مـان، سـرعـت         هاي گذشته همگام با دانشجويان ميـهـن   مان، همچون سال ميهن
كنـد،   هاي اصلي خود قلمداد مي گيريِ چنين روندهايي را از وظيفه بخشيدن به شكل

 و با تمام توان در اين راه مبارزه خواهد كرد.
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 ادامه  پيام موج دوم انقالب مصر ...

اند. دعوت به گفتگو به دليل پذيـرفـتـه      المسلمين كنوني و ناراضي از عملكرد اخوان
المسلمين نـقـش      المسلمين به شكست انجاميد، چرا كه اخوان نشدن از سوي اخوان

  بيند. ارتش را در سياست فقط در حد يك ابزار مي
اندوزي از انقـالب ايـران پـي         ما در تحليل وضعيت انقالب مصر به لزوم تجربه

بهاي آن درس مي گيريم، همان گونه كه از تاريخچـه   هاي گران ايم و از تجربه برده
هـاي   گيري حكومت اسالمي در سودان مي آموزيم. به نظر ما، با وجود تشابه موضع 

نيروهاي فاشيستي اسالمي، اختالف وضعيت و تغيير شرايط زماني اثرهاي شگرفـي  
ارتـجـاع   ” هاي    گيري موج دادها مي گذارد. انقالب ايران در شرايط اوج  بر روند روي

و تهاجم آن به منطقه و جهان صورت گرفت. همزمان، تسلط جناح راست  “  اسالمي
داري جهاني را در آن دوره نبايد از نـظـر دور داشـت.         كار در نظام سرمايه محافظه

گـيـري    بر اثر اوج -كار انقالب در مصر در شرايط عقب نشينيِ جناح راست محافظه
بـخـش      هـاي آزادي      و آغاز موج جديدي از جنبش -سرمايه داري بحران در نظام

صورت مي گيرد.  به همين دليل، و نيز با توجه به رويدادهاي روزهاي اخير، به نظر  
در حد بااليي وجود دارد. عالوه  “  اخوان المسلمين” ما امكان شكست و عقب نشيني 
هاي خميني از هوش و ذكـاوت     ها] در حد و اندازه  بر اينكه، اينان[اخوان المسلميني 

در روزهـاي اخـيـر        “  اخوان المسلمين” مند نيستند. آزمون و خطاهاي   سياسي بهره
عاملي اساسي در وحدت نيروهاي اپوزيسيون بوده است. عالوه بر آن، جنون قـدرت   
وميل به تسلط بر تمامي نهادهاي جامعه، وابستگي و طرفداري از كارفـرمـايـان و      

هاي مردمي، همزمان با نداشتن كادرهاي سياسي ورزيده، جبهه  دالالن برضد طبقه
تر كرده است. به ويژه آنكه، ايـنـان[اخـوان       رودررويي با اين جماعت را هرچه وسيع

اند. به باور ما، رونـد      اي به قدرت رسيده ها] در پي يانقالبي وسيع و توده  المسلميني
هاي بسياري در پـيـش رو        انقالب كنوني روندي طوالني خواهد بود. فراز و نشيب 

داريم، اما در نهايت اثر شگرفي بر روند انقالبي در ديگر كشورهاي عربي بر جـاي    
به سرعت رو به زوال و “  المسلمين اخوان” خواهد گذاشت.  ما بر اين نكته كه سلطه  

شـرايـط نـاآرامـي و         تر از همه: انتـخـاب       كنيم. اما مهم  فروپاشي است تاكيد مي
مرج است و يا شرايطي است كه در خالل آن نيروهاي ملي و دمـكـراتـيـك        و هرج

پاسخ اين سوال را در   يي مدرن را بپيمايند؟   بتوانند راه نجات كشور به سوي جامعه
 هاي آينده انقالب مصر مي توان يافت.  تحول
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فقيـه   ناپذير بوده و هست، و اصوالً سرشت رژيم واليت رژيم تحمل
با اين حقوق ناسازگار است. وضعيت نهادهاي مردمي و اجتمـاعـي    

است كه به توضيح و تفسير نياز داشتـه بـاشـد.       تر از آن  نيز روشن
امـري تصـادفـي         ،”ستار بهشتـي “روي، جنايتي مانند مرگ  ازاين

اسالمي  نيست، و بنابر اين، در چارچوب قوانين و مناسبات جمهوري
داد    جهت نبود كه پـس از رخ      است. بي   نه يك استثنا، بلكه قاعده

نويسي جوان، دبيرخانه مـجـمـوعـه        شدن وبالگ اخير، يعني كشته
يي مطبوعاتي، اعـالم   فعاالن حقوق بشر در ايران، با انتشار اطالعيه

هاي ايران  مرگ مشكوك يك زنداني سياسي ديگر در زندان” كرد:  
توجهي حكومت ايران به معاهدات حقوق بشري و وجود  نشانگر بي

مصونيت قضايي عامالن دخيل در خشونت و بدرفتاري با زندانيـان  
عقيدتي است. . . اين مجموعه [فعاالن حقـوق بشـر در ايـران]              

هاي مشكوك زندانيان، بخصـوص   معتقداست تداوم اين قبيل مرگ
در خصوص آن دسته از زندانيان عقيدتي كه مورد غضب حكومـت  
ايران هستند، ناشي از رفتاري است كه در سايه مصونيت قضـايـي   

ترين اصول حقوق بشر هـمـچـون       توجهي به ابتدايي عامالن و بي
ممنوعيت اعمال شكنجه و نيز حق حيات . . . وسركوب منتقدان و     

همين دليل است  گيرد و به است، شكل مي دگرانديشان نهادينه شده
هاي مشكوك منتقدان حكومـت ايـران پـايـان          كه زنجيره مرگ

 “يابد. نمي
درخصوصِ ديدگاه، رفتار، و اساساً ماهيت تفكر حاكم بر دستگـاه  

هاي جمهوري اسالمي، بايد به نمونه اخير، يـعـنـي     قضايي و زندان
  هاي جمهوري اسـالمـي اشـاره      پيشنهادهاي رييس سازمان زندان

هـا   رئيس سازمان زندان“داد:    ماه، گزارش آبان22كرد. خبر آنالين،  
هـاي     تواند عالوه بر سختي است كه مي پيشنهادي به مجلس داده 

زندان، ابزار ديگري براي تنبيه زندانيان بـاشـد. غـالمـحـسـيـن             
هاي كشور در كميسيـون بـودجـه       اسماعيلي رييس سازمان زندان

پيشنهاد داد يارانه زندانيان براي انرژي و غذاي زندانيان هـزيـنـه      
است، پيشنهاد ما اين بود كه بـخـشـي از        شود . . . او اضافه كرده   

يارانه زندانيان بايد براي هزينه انرژي و غذا كسر و بـه سـازمـان        
هـا بـراي      ها پرداخت شود . . . اظهارات رييس سازمان زندان    زندان

دريافت ميزان يارانه زندانيان در شرايطي است كـه بـودجـه ايـن         
  برابـري داشـتـه      سازمان با تصويب مجلس در سال جاري رشد سه

ميليارد تومان رقمي است كه در اليحه 500كه حدود  است. بطوري  
  ها درنظر گـرفـتـه      عنوان بودجه مورد نياز سازمان زندان امسال، به

هاست  شده . . . تعداد زندانيان در كشور بسيار بيشتر از فضاي زندان   
ها بيش از سه برابر ظرفيت آن زنـدان،   طوري كه در بعضي زندان به

 “زنداني وجود دارد.
كند، ماهـيـت انسـان       عنوان مي“  ها سازمان زندان“آنچه رييس 

خوبـي آشـكـار       ستيز مسئوالن دستگاه قضايي و امنيتي رژيم را به
توان به اوضاع و احـوال   ها، مي همه اين مسئله  سازد. با توجه به  مي

حاكم بر حقوق شهروندان كشور و نقضِ پيوسـتـه آن از سـوي          
هاي دمكراتيك فردي و اجتماعـي،   برد. حقوق و آزادي  حاكميت پي

هـاي مـاهـانـه        شود. گزارش  شدت پايمال مي ها، به در همه عرصه
شيرين عبادي دراين زمينه گوياي وضعيت وخيم زندانيان سياسي و 

كـانـون   “هاي دمكراتيك است. پايگاه خـبـري       آزادي  نقضِ خشن
هاي ماهيانه شيرين  آذرماه، براساس گزارش2  ،”مدافعان حقوق بشر

يكي از موارد نقض حقوق بشر، تهديد و مـجـازات   ” عبادي، نوشت: 
اسـت كـه مـبـادرت بـه               غيرعادالنه بستگان زندانيان سياسي   

در “  انـد.     رساني در خصوص عضو زنداني خانواده خود كـرده  اطالع
اين گزارش، به موردهاي مشخص اين موضوع با صراحـت اشـاره     

علت شـرايـط    به ” كند:   است. گزارش همچنين يادآوري مي  گرديده 
بد اقتصادي و كمبود مواد اوليه . . . تعـداد زيـادي از كـارگـران              

ها دستمزد خود را دريافت كنند . . . وضعيت جسمي     اند ماه نتوانسته
است. ازجمله رضـا     كارگران زنداني همچنان نامناسب گزارش شده

شده تـوسـط    شهابي فعال كارگري با گذشت يك ماه از زمان تعيين

ــك   ادامه  ستيز با حقوق و آزادي هاي ... ــزشـ پـ
متخـصـص   
جــــهــــت 
ــه،   ــن ــاي ــع م
همـچـنـان    

 350دربند   
زندان اويـن  
و در انتظـار  
ــم    ــي ــم تص
دادستاني در 
اعزام وي به 
بيمارسـتـان   
بســـــــــر 

 “برد. مي
كارگيريِ سانسور شديد و پيگرد و بازداشت نويسندگان  ها، به دركنار رده اين مسئله

هاي مختلف، عـرصـه كـارِ       كرد. سانسور، به شكل   بايد اشاره نگاران نيز مي و روزنامه
است. در گـزارش بـاال،          تر كرده آفرينشگرانه نويسندگان و هنرمندان را هرچه تنگ

نازنين ديهيمي مترجم ادبيات كودك بـراي اجـراي     ” شده است:   دراين زمينه تصريح
ماهه خود . . . روانه زندان اوين شد . . . مجوز خبرگزاري وفا لغـوشـد . . .                 8حكم 

  نشريه دانشجويي آرمان در دانشگاه آزاد تهران توقيف و وسايل دفتر آن نشريه ضبط
يـي از       منظور واداركـردنِ عـده       فقيه به ها، به برنامه رژيم واليت عالوه براين“  شد. 

 -زندانيان سياسي به مصاحبه تلويزيوني بايد اشاره كرد. سعيد مدني، فـعـال مـلـي         
هاي مستقـل و شـجـاع،         مذهبي و از مبارزان راه عدالت اجتماعي، گروهي از وكيل

،    طلبانِ مقاوم زنداني يي از اصالح نگاران، و عده كارگران گرفتار در بند رژيم، روزنامه
براي واداشته شدن به مصاحبه اجباري زير فشارند. دراين زمينه، وضعيت ميرحسيـن   

اي    هاي جدي اند، نگراني موسوي، زهرا رهنورد، و مهدي كروبي، كه در حصرِ خانگي
يـي     وسـيلـه   گرايان به شان، از سوي واپس است. مسئله سالمت و تغذيه  را برانگيخته 

اسـت.     هاي آنان تبديل شده    كارگيريِ فشار برضد جنبش مردمي و خانواده براي به
سازمان مجاهديـن انـقـالب      “نامه ابوالفضل قدياني، زنداني سياسي و عضو رهبري 

كند كه،  است. او درنامه خود تاكيد مي   به صادق الريجاني، بسيار افشاگرانه ،”اسالمي
 گران ساواك شاه را سفيد كرده است. مفاسد بازجويان شما روي شكنجه

اين ترتيب،  زواياي گوناگون نقضِ حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي از سـوي   به
 توان مشاهده كرد. گرايان را مي واپس

هاي دمكراتيك، با مبارزه برضد ارتجاع و استبداد و حفـظ و     تامين حقوق و آزادي
 ناپذير دارد. ضمانت حقِ حاكميت و استقاللِ ملي كشور، ارتباط گسست

ها، علت وارد آوردن فشارها و محـدود كـردن      هراس ارتجاع حاكم از نيروي توده
است. سران و گـردانـنـدگـان       شده مردم ايران  هرچه بيشتر حقوق دمكراتيك شناخته

ويژه  هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي، به خوبي آگاهند كه، آزادي فقيه به رژيم واليت
هاي  ها، امكان ها، انتخابات، و جز اين هاي سياسي، آزادي بيان، قلم، گردهمايي آزادي

يـابـي      ها در عرصه آگاهي، آموزش سياسي، و تشكل و سـازمـان   اي به توده گسترده
وسـطـايـي       پرستي، و حكومت قرون كند، و ازاين روي، ديكتاتوري، خرافه عرضه مي

هاي دمكراتيك بيانگـر   ديگر دوام نخواهد آورد. نقضِ خشن و دايمي حقوق و آزادي 
ها و مشاركت فعـال آنـان در تـمـامـي             انديشان از نيروي توده هراسِ ژرف تاريك

 هاي حيات اجتماعي است. عرصه
اي    هاي سياسـي  منظور تضمين حقوق و آزادي دراوضاع كنوني ميهن ما، مبارزه به

هـا،     ها، اجتماعات، سنديكاها، رفع تبعيض جنسيتي در همه زمينـه  نظير آزادي حزب
حق انتخاب پوشش براي زنان، حق اعتصاب، آزادي بيان و قلم و مشـارك واقـعـي      

هاي مستقل و صنفي كارگران و زحمتكشان در اداره مـربـوط بـه كـار و              سازمان
شان، لغوِ مجازات اعدام، تضمين حق حيات، الغاي ستم ملي، و رفعِ تبعيض از  زندگي
هاي جنبش مردمي برضد استبداد واليـي   ترين آماج هاي مذهبي، از زمره اصلي اقليت

 و دستيابي به عدالت اجتماعي و آزادي است.
يي سياه و خونبار در خصـوص     دهه حيات جمهوري اسالمي، با كارنامه بيش از سه
هاي دمكراتيك، قانوني، مشروع، بديهي، و انساني، همراه بوده اسـت.   حقوق و آزادي
دليل سرشت و ماهيت خود، با موازين شناخته شده و نخستـيـنِ    فقيه، به رژيم واليت

 هاي سياسي و اجتماعي ناسازگار است! حقوق انساني و آزادي
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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت سالروز شانزدهم آذر، روز دانشجو 
 بزرگداشت شانزدهم آذر:كابوسي برايِ ديكتاتورها، و آزموني 

  در دستيابي به دمكراسي
شش دهه پس از شهادت سه فعال جنبش دانشجويي ميهن مان در   

به مثابه “  روز دانشجو” ، بزرگداشت 1332آذر ماه 16دانشگاه تهران، در 
نشانه اهميت مبارزه متحد جوانان و دانشجويان كشور با ديكتاتـوري و    
در پشتيباني از مبارزات مردمي، اهميت ويژه اي پيدا كرده است. يادبـود   
و گرامي داشت اين روز، به سان آزموني براي نمايش پايداريِ جـبـهـه    

هاي ملي و دموكراتيك در ايران، تجلي پيدا  خلق و مبارزه در راه تحول
كرده است. به مناسبت شانزدهم آذر و اهميت آن در پنجاه و نهـمـيـن     
سالگرد بزرگذاشتش از سوي نيروهاي سياسي، فعاالن مدني و حـقـوق   

هـا،     هاي فكري، فرهنگي، و كارگري، اعالمـيـه   بشري، و ديگر مسلك
هاي پرشماري منتشر شده است. در اهميت ايـن روز        ها، و مقاله بيانيه

نزد افكار عمومي همين بس كه، نيروهاي طرفدار رژيم جـنـايـتـكـار        
كنند، و يـا   داري مي پهلوي نيز در ارتباط با اين رويداد مهم سكوت معنا

بدون اشاره به نقش رژيم سلطنتي گذشته در اين جنايت، به مـنـظـور      
استتار چهره ضد ملي خود در طرفداري از ديكتاتوري پهلوي، مـاسـك   

زنند. شانزدهم آذر     حمايت از دانشجويان را بدين مناسبت بر صورت مي
مان ايران است كه پـس از       هايي در ميهن شمار مناسبت از جمله اندك

سپري شدن شش دهه از روي دادنِ آن، همچنـان از سـوي هـمـه           
يي ويژه گرامـي   خصوص نيروهاي مترقي، با توجه نيروهاي سياسي و به

شود. حفظ اين سنت پايدار و پيكارجويانه، كه مشخصه اصلي   داشته مي
آن مبارزه با ديكتاتوري و مقاومت متحدانه در كنار مردم و برضد دولت 

مردي و مـقـاومـت         كودتايي و وابسته به امپرياليسم بود، به دليل پاي
هاي خـود بـر        اش براي دستيابي به آرمان جنبش دانشجويي در مبارزه

هاي اين شش دهه، كابوسي هميشگي بـراي     رغم تمامي فراز و نشيب
مـان بـوده        در ميهن -چه قبل و چه بعد از انقالب -حاكمان ديكتاتور

آذر به واقع نماد مبارزه جويي خلقي است كه در راه دستيـابـي   16است.  
ها، و حقوق دموكراتيك، بيش از يـك قـرن        به صلح، استقالل، آزادي

 كند. است كه مبارزه مي
خواست تا پس از كودتاي  رژيم جنايت كار پهلوي، به خيال خود مي 

فرما كند، بـا   مان حكم سكوتي قبرستاني بر ميهن 1332مرداد 28ننگين 
به شهادت رساندن دو دانشجوي توده اي( رفيق مصطفي بزرگ نيـا و     
رفيق مهدي شريعت رضوي) و يك دانشجوي عضو جبهه ملي(احـمـد     

يـي مـتـحـد بـرضـد            قندچي)، كه شانه به شانه همديگر شعار مبارزه 
ديكتاتوري و رژيم كودتا را داده بودند، نه تنها برگي ديگر بر كـارنـامـه    

هايش افزود، بلكه سندي ماندگار بر ضرورت و امـكـانِ        ننگين جنايت
مبارزه نيروهاي چپ، دموكراتيك و ملي را در تاريخ مبارزات مـعـاصـر      

، همچنين به دليـل شـركـت      1332 آذر16مردم ميهن برجاي گذاشت.  
ترين نيروهاي جنبش مردمي در كارزاري متحد، نقطه عطفـي در     عمده

مبارزه جوانان و دانشجويان ميهن ما بود كه، نزديك به سي سال پيش 
از آن مقطع نيز، در مبارزه مردم برضد رژيم سلطنتي رضا شاه و محمـد  

آذر به بعد، صف جنبش دانشجويي بـه طـور     16 رضا شاه فعال بودند. از 
هاي ديگر گردان هاي جنبش مردمي، از  گسست ناپذيري در كنار صف

آذر، در   16جمله طبقه كارگر، در مبارزه با ديكتاتوري حاكم قرار گرفت.  
مبارزات جنبش جوانان و دانشجويان، در مقام گرداني سلحشور و مبتكر 

هاي ايران با ديكتاتوري و براي استقالل، عدالت،  در عرصه مبارزه خلق
هاي ايران نقش  و دموكراسي، نقطه عطف مهمي بوده است. كمونيست 

ــه                      ــت ــي داش ــخ ــاري ــول ت ــح ــن ت ــي در اي ــم ــه ــد.    م  ان
ها در دوران رضا خان در مركزهاي آموزشي، و آغـاز     فعاليت كمونيست

هاي سياسي در آن مقطع، و سپس تاسيس و فعاليت حزب  اولين فعاليت
چـنـان      آن”حزب كمونيـسـت ايـران     “دار  در مقام ميراث -توده ايران

هاي آموزشي ايران به وجود آورد كه حتي  هاي شگرفي در محيط تحول
كنند. بر بسـتـر     دشمنان حزب توده ايران هم به اين واقعيت اعتراف مي

چنين تجربه ارزشمندي كه حزب توده ايران نقشي انكار نـاپـذيـر در        
تكوين و پيشرفت آن ايفا كرد، جنبش دانشجويي عرصه دائميِ مبـارزه  

از مـقـطـع         -اي در ايـران  داد سياسي با ديكتاتوري گرديد. كمتر روي 
تـوان سـراغ        را مـي    -57 مرداد تا انقالب شكوهمند بهمن28كودتاي 

گرفت كه نقش و اثر دانشجويان و جـوانـان در آن ديـده نشـود.                 
هاي دانشجويي و آموزشي در دوران ديكتاتوري مـحـمـد رضـا        محيط

پهلوي، چه در داخل ايـران و    
چه در خارج از كشور، از چنـان  
پتانسيلي برخـوردار بـود كـه        
سركوب آن را براي رژيم وقت 

كـرد. پـس از         غير ممكن مي
، 1357پيروزي انقالب بهمن   

انقالبي كه دانشجويان نقشـي  
بسيار اثرگذار در پـيـروزي آن     
ايفا كرده بودند، رژيم واليـت    

هـاي     با خيانت به آرمـان  فقيه
منظور دست يافـتـن    انقالب به

به مقصدهاي ضد مردمي خود، 
دانست كه بدون سركوب و  مي

مسخ جنـبـش دانشـجـويـي        
مـان، رونـد تـثـبـيـت            ميهن

هـايـي      ديكتاتوري با مخاطـره 
رو خـواهـد شـد.           جدي روبه

كارنامه بيش از سي ساله رژيم 
ها، هراس حاكـمـان    هاي بي سابقه در دانشگاه وجود آوردن تنگنا واليت فقيه در به

انقـالب  “رساند. سازمان دهيِ   مستبد از جنبش دانشجويي را به خوبي به اثبات مي
ها به صحنه كشتار دانشجويان تبديل شـد و     ، كه در جريان آن دانشگاه”فرهنگي

به دنبال آن تصفيه و اخراج شمار بسيار زيادي از دانشجويان و استادان مترقـي از    
تيـرمـاه و      18صحنه دانشگاه گرفته تا فاجعه سركوب خونين قيام دانشجويان در 

هـاي     به گناه فعـالـيـت    -دستگيري، به زندان انداختن، شكنجه، و كشتار بسياري
نمـونـه    88دادهاي كودتاي انتخاباتي سال  كه در روي -شان آگاهي بخش مردمي
يي از آن را شاهد بوديم، سياست ثابت و دائمي رژيم كنونـي،   هاي تازه و ددمنشانه

مان اسـت، را گـواهـي           كه مبتني بر سركوب و فشار بر جنبش دانشجويي ميهن
مان، در سايه اتحاد عمل و تـقـويـت     دهد. بدون شك، جنبش دانشجويي ميهن  مي

پيوندهاي خود با ديگر گردان هاي جنبش مردمي و از جمله كـارگـران و زنـان،        
تواند شرايط پليسي و سركوب شديد را از سر بگذراند. حزب توده ايران اعتـقـاد     مي

مان، از    عميق دارد كه، با توجه به تجربه سه چهارم قرنيِ جنبش دانشجويي ميهن
اين آزمون تاريخي نيز پيروز و موفق بيرون خواهد آمد. در طول چند سال اخير، و    

هـا     هاي كشورهاي غربي و در رأس آن     خصوص با شدت يافتنِ دامنه اختالف به
شان نـزد     آمريكا با ايران بر سر برنامه هسته اي، نيروهايي كه ماهيت ضد مردمي

اند تا با سوء استفاده از اعتبار  افكار عمومي كامالً مشخص است، سعي فراوان كرده
جنبش دانشجويي و مخالفت آن با ديكتاتوري حاكم، مقصدهاي پليد خويش مبني 

مان را نزد افكار عمومي تئوريزه و عمـلـي كـنـنـد.         بر دخالت نظامي برضد ميهن
خوشبختانه اين ترفند نيروهاي وابسته به امپرياليسم، با هوشياري رهبري و بـدنـه   

شمار نيروهايي كـه   رو شده است، و اندك جنبش دانشجويي كشور، با شكست روبه
اند،  شان را مبني بر موافقت با دخالت نظامي در ايران بيان كرده به هر دليلي تمايل

دست آورند. بر بستر چنين   شان در اين باره توفيقي به اند در گسترش اوهام نتوانسته
شرايطي است كه ما هم اكنون در جنبش دانشجويي تبلور هوشمنـدانـه نـقـطـه        
نظرهايي را شاهديم كه خود نشان دهنده نگراني جنبش دانشجويي از وضـعـيـت    

مان است. به مدد تجربه گرانبارِ ساليان مبارزه، اين مـهـم     بحراني و حساس ميهن
تواند موفقيت آميز و  اثبات شده است كه، حركت جنبش دانشجويي در صورتي مي

هاي روزمره مردم و گردان هاي اجتماعي ديگر  كارآمد باشد كه در پيوند با خواست
هاي  قرار گيرد. هم اكنون عده زيادي از فعاالن شجاع جنبش دانشجويي در زندان 

مردانه به عهد خود به ايـن تـجـربـه          رژيم واليت فقيه، با مقاومتي ستودني، پاي
اند، و در برابرِ فشارهاي حاكمان سركوب گر سر تسليم فـرود     گرانقدر وفادار مانده

اند. اين سنت شايسته و دير پاي جنبش دانشجويي و فعاالنِ عـرصـه آن،       نياورده
هاي حساس، نقشِ بايستـه   غناي پايان ناپذيري در خويش نهفته دارد كه در مقطع

هـاي     يابي تحريم خود را به خوبي ايفا كرده است. هم اكنون كه ميهن ما با شدت 
رو شده است، جـنـبـش دانشـجـويـي،          هاي خارجي روبه اقتصادي و خطر مداخله

درستي، تنها راه رويارويي با چنين خطرهايي را اتحاد نـيـروهـاي مـتـرقـي و            به
دانـد،     دموكراتيك و شدت بخشيدن هر چه بيشتر مبارزه با ديكتاتوري حاكم مـي   

يعني رويارويي با ديكتاتوري حـاكـم در     
 5ادامه  در صفحه هاي ماجراجويانه  مقام نيرويي كه سياست
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 چپاولِ ثروت ملي از سوي سپاه پاسداران!

هـاي     هاي صحنه سياسي، كشمكش ميان جـنـاح     در گرماگرم تحول
جويانه آمـريـكـا و       هاي مداخله يافتن تحريم طيف ارتجاع حاكم، و شدت

 -اين نهاد نظـامـي    ها شركت وابسته به اتحاديه اروپا، سپاه پاسداران و ده
دهـنـد.      امنيتي، سيطره خود برحيات اقتصادي كشور را گسـتـرش مـي     

بـه قـرارگـاه      “  سـومـار  “كـه تـوسـعـه مـيـدان نـفـتـي                      هنگامي
، در اواخر مردادماه، “] االنبيا خاتم“[همزاد و همراه قرارگاه  “  االوصيا خاتم“

هاي وابسته بـه سـپـاه         واگذارشد، خبرهايي مبني بر تسلط ديگر شركت
ها درز پـيـدا كـرد.       هاي روزنامه پاسداران بر صنعت پتروشيمي به صفحه

ها در واحدها و صنايع پتروشيمـي ابـتـدا بـا          حضور گسترده اين شركت
االنـبـيـاء       سكوت توأم بود، ولي پس از چندي فرماندهان قرارگاه خـاتـم  

و “  توسعه پـتـروشـيـمـي     ” پردازي، علت اين امر را  پاسداران، با دروغ سپاه
عنوان كردند.  اينك با گـذشـت چـنـدمـاه روشـن            “  افزايش صادرات” 

آور بوده  خواري در بعدهايي شگفت است كه هدف، سودجويي و رانت شده
است، و نه تنها صنعت پتروشيمي توسعه نيافته است، بلكه بـه مـنـبـعِ         

اي براي سپاه پاسداران و ديگر بنيادهاي انگلي، هـمـچـون       خواري رانت
مـاه،     آبان18است. روزنامه دنياي اقتصاد،   بنياد مستضعفان، تبديل گرديده

، بـا اشـاره     “ ميلياردي در بازار پتروشيمي100رانت ” در گزارشي باعنوان:  
رييس كميته پتروشيمي ” غيرمستقيم به حضور بنيادها و نظاميان، نوشت:  

كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره افزايش قيـمـت مـحـصـوالت        
گـويـد،      پتروشيمي و عرضه خوراك واحدهاي پتروشيمي در بازار آزاد مي

براساس تحقيق و بررسي كميته پتروشيمي كميسيون صنايع و مـعـادن     
خواران محصوالت پتـروشـيـمـي روزانـه         شد كه رانت مجلس مشخص 

زنند. واحدهاي پتروشيمي خوراكشان را بـا      ميلياردتومان به جيب مي100
شان را در بورس با قيـمـت ارز      خرند و محصول نهايي نرخ ارز دولتي مي

هاي ميلياردي از صنايع پتروشيمي از سوي  خواري  رانت“  فروشند.  آزاد مي
پاسداران از زمان برگماري پاسدار قاسمي بـه     هاي وابسته به سپاه شركت

 دارد. وزارت نفت رواج يافته است و همچنان ادامه 
پاسداران، تنها به يك يا چند رشته خاص نـظـيـر       حضور ويرانگرِ سپاه

قرارگاه “خورشيدي، 70پتروشيمي محدود و وابسته نيست. از ابتداي دهه  
كه با مجوز و حمايت دولت رفسنجاني تـاسـيـس شـد و          ،”االنبيا خاتم

هاي مـهـمـي از         هاي اقتصادي خود را آغاز كرد تا امروز، بخش فعاليت
حيات اقتصادي كشور را به كنترل خود درآورده است. صدها پروژه نفـت،   

هـاي     سازي، احداث تونل، واردات و صادرات فرآورده گاز، پتروشيمي، راه
اند  اي هاي مختلف اقتصادي هاي، ازجمله عرصه نفتي و فلزي، و سدسازي

ها سيطـره يـافـتـه        برآن“  االنبيا قرارگاه خاتم“پاسداران ازطريق  كه سپاه
عمرانـي كشـور، زيـر نـام             است.  هرساله بخش چشمگيري از بودجه  

گـيـرد. دولـت          پاسـداران قـرار مـي        سازندگي و توسعه، در اختيار سپاه
نژاد، در تنظيم بودجه كل كشور، همواره سهم معين و مشخصـي   احمدي

دهد. بنابه تصريح فرمانـدهـان     را به سپاه و بنيادهاي انگلي اختصاص مي
پاسداران از بودجه عمراني كشور در سال  سهم سپاه ،”االنبيا قرارگاه خاتم“

است. البته    هزارميليارد تومان بوده3درصد، يعني معادل  8]،  1391كنوني[ 
درصد را  8هاي آماري رقمي بيش از  برآوردهاي دقيق اقتصادي و بررسي

، دراين زميـنـه گـزارش       آبان ماه18دهند. پايگاه خبري كلمه،   نشان مي
بنابه اعتراف [پاسدار] مظفري شمـس، فـرمـانـده قـرارگـاه             ” است:   داده
هزارميليارد تومان يعني رقمي معادل اختـالس  3االنبيا سپاه هرسال  خاتم

زند . . . ازسوي     تاريخي كشور از بودجه عمراني كل كشور را به جيب مي
درصدي سهم سپاه ازكل بودجه عمراني در مـقـايسـه بـا        8ديگر ميزان 

سهم سال گذشته اين ارگان نظامي بنا به اظهارات سال گذشته همـيـن   
درصدي سهم سپاه از بودجه عمرانـي كـل      3فرمانده، حكايت از افزايش

شده نيز قابل اعتماد نيست و در مـورد     كشور دارد. هرچند اين رقم اعالم 
كـنـد آمـار       هايي كه قرارگاه غصب مي اين سهم با توجه به حجم پروژه

هـاي     در ادامه، اين مطلب با تاكيد بر گـزارش “  شود.  باالتري نمايان مي
كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص جذب نشدن و عدم تحقـق  

نژاد بخـشـي از      دولت احمدي” شود:   بخشي از بودجه عمراني، يادآور مي
بودجه عمراني كشور را براي پرداخت يارانه نقدي بـرداشـت كـرده و          
ازسويي معضل كسري بودجه اين روزها اقتصاد كشور را با معضل جـدي  

اي كه به گفته نمايندگان مجـلـس بـا       است. كسري بودجه   مواجه كرده
است. جـالـب     هزارميليارد تومان همراه  54 هزارميليارد و 74اعداد و ارقام 

آنكه به گفته غالمرضا مصباحي مقدم رييس كميسيون برنامه و بـودجـه   

مجلس ازكل بودجه عمراني كشور درسال جاري با توجه به شـرايـط مـوجـود،         
هزارميليارد تومان ازكل بودجه عـمـرانـي       5شود تا پايان سال تنها  بيني مي پيش

شده  يابد كه دراين صورت سهم واقعي سپاه از بودجه عمراني محقق  كشور تحقق
بنا به اين برآوردها، با حمايت مستقيم دولـت ضـدمـلـي       “  رسد.  درصد مي 60به 

شده عمراني كشـور   درصد ازكل بودجه محقق 60نژاد و تاييد بيت رهبري،  احمدي
ايـن گـزارش           پاسداران است. نكته با اهميت ديگري كه بايد بـه   در اختيار سپاه

ويژه در امـور       نژاد، به پاسداران و دولت احمدي افزود، نوع و ماهيت مناسبات سپاه
كه به علت اجراي برنامه ضدمردمي آزادسازي اقتصادي و  است. درحالي  اقتصادي، 

هـاي     ها، و رشـتـه     هاي مهمي از صنايع، كارخانه هاي امپرياليستي بخش تحريم
اند، و بسياري از واحدها و   حساس صنعتي و بازرگاني كشور با كمبود بودجه مواجه

گيري آن قادر نيسـتـنـد،     هاي مالي كالني دارند و به بازپس مركزها از دولت طلب
االنبيا بدون هيچ مشكلي از بودجه هنگفت ميلياردي برخوردار اسـت،   قرارگاه خاتم

ها، و  هاي مرغوب، كارخانه هاي مختلف مانند: واگذاري زمين  و دولت نيز به شكل
پردازد. دراين زمـيـنـه،        هاي مالي آن را مي هاي دولتي، تمام طلب اموال و دارايي

االنبيا درواقع اعترافي به چپاولِ ثروت ملي از سـوي     سخنان فرمانده قرارگاه خاتم
هاي دولـت بـه      پاسداران است. پاسدار مظفري شمس، پيرامون ميزان بدهي  سپاه

دارد كه، درسال گذشتـه بـخـش اعـظـمـي            االنبيا سپاه، اعالم مي قرارگاه خاتم
االنـبـيـا]       صورت تهاتر و تملك دارايي به قرارگاه[خاتم  ها ازسوي دولت به ازبدهي

هاي خـود،   جاي طلب پاسداران به ها يعني اينكه: سپاه  است. تهاتر بدهي   واگذارشده
هاي بسيار مرغوب، و واحدها و مركزهاي سـودده صـنـعـتـي را           ها، زمين پروژه

اسـت:     مـاه، نـوشـتـه         آبان18كند. دراين مورد، پايگاه خبري كلمه،   تصاحب مي
اندازي سپاه بر اموال مردم از مسيري تحت عنوان تهاتر است كه طي آن،    دست” 

كند. نمونه آن واگذاري   هاي دولتي را تصاحب مي جاي مطالبات خود پروژه سپاه به
شود. اين سد   عنوان بلندترين سد بتني جهان ياد مي سد بختياري است كه ازآن به

بود و قـرار بـود شـركـت چـيـنـي                 تر [احداث آن] به چين واگذارشده    كه قبل
سايندهيدرو با دو ميليارد دالر اين پروژه را در ده سال اجراكند با مـجـوز تـرك        

االنبيـا   شود . . . قرارگاه خاتم    النبيا سپاه واگذارمي تشريفات مناقصه به قرارگاه خاتم
گيرد و وزارت نيرو از طريق فروش اموال و    تامين اعتبار اين پروژه را برعهده مي

كند. قبل از     ها به صورت تهاتري هزينه ساخت سد بختياري را دريافت مي دارايي
سازي و انتقال آب خزر به مناطق مركزي ايران به قـرارگـاه    اين نيز پروژه شيرين

االنبيا واگذارشد و دولت در ازاي اجراي آن دومـيـلـيـارد دالر از سـهـام                خاتم
اين را نـيـز     “  اين قرارگاه وابسته به سپاه واگذاركرد.   هاي پتروشيمي را به شركت

االنبيـا سـپـاه پـاسـداران           بايد بيفزاييم كه، در احداث سد بختياري، قرارگاه خاتم
شركت سازنده چيني را از مـيـدان     “  مجوز ترك تشريفات مناقصه” كه با  هنگامي

كرد كه، در ساخت اين سد به تكنولوژي و تـجـهـيـزات       پرده اعالم در كرد، بي به
كارشنـاسـان قـرارگـاه       ” است كه به وسيله  ويژه انگليس و آمريكا متكي  غربي به
هـا، و       نكته ديگر اينكه، اغلب سدها، تونـل “  است. االنبيا] بومي سازي شده [خاتم
انـد، زيـر        شده پاسداران ساخته  االنبيا سپاه هايي كه به وسيله قرارگاه خاتم مجتمع

هاي  است. رسانه   استاندارد هاي شناخته شده اند. چند نمونه دراين زمينه افشا شده 
تنها چـنـد     ” بودند:   اينترنتي از جمله پايگاه خبري كلمه، در ارديبهشت ماه، نوشته 

هاي يزد و كرمان، وقوع يك حادثه  روز پس از سه حادثه شكستگي سد در استان
گرفتگي در متروي تهران منجر شـد، ايـن بـار قـرارگـاه               تر كه به آب جنجالي

برداشتن از چهره نظامي خود و ورود مسـتـقـيـم بـه            االنبيا سپاه را به پرده خاتم
هـاي     كس در مطبوعات اجازه نيافت سازنده ديواره ها واداشت. هيچ  سانسور رسانه

ساخته مسيل آب را كه خرابي آنها علت مستقيم سرازيرشدن آب بـه خـط        پيش
سايت رسـمـي      االنبيا كه حتي در وب كند. قرارگاه خاتم  متروي تهران بود معرفي 

عنوان يكي از دستاوردهاي  خود نيز به پروژه تونل انتقال آب بين تهران و كرج به
در “  شـد.        كرده، مانع از فاش شدن متهم اصلي حادثه متروي تهـران  خود اشاره 

گرايـان، مـعـاون       جناحيِ واپس هاي درون گيري كشمكش هاي اخير و با اوج هفته
نقشِ مخربِ سپاه در مخابرات اعتراف كرد. روزنامه اعـتـمـاد،     رييس جمهوري به 

بخش ارتباطات را واگذار كرديم . . .   ” آذرماه، ازقول محمدرضا رحيمي، نوشت:  20
“ هرحال نوش جان آنهايي كه خريـدنـد.    با اينكه درآمد بسيار بااليي داشت، اما به

هـاي     اين را بايد بيفزاييم كه، هنگام واگذاري مخابرات به سپاه پاسداران، رسانـه 
ترين معامله تاريخ بـورس ايـران صـورت گـرفـت.             همگاني نوشتند كه، بزرگ

نقش سپاه در ميدان گاز پارسِ جنوبي اشاره كرد. بـه گـزارش         همچنين بايد به 
تـنـهـا     االنبيا سپاه نه سال، قرارگاه خاتم 6مطبوعات داخل كشور، با وجود گذشت 

برداري برسانـد، بـلـكـه        پارس جنوبي را به بهره 16و  15نتوانسته است فازهاي 
پاسداران  كاري را هم پرداخت نكرده است. حضور سپاه  هاي پيمان مطالبات شركت

در حيات اقتصادي كشور همراه با نفوذ آن درصحنه سياسي و سركوب هرصـداي  
واليت فقيه است. فعالـيـت سـپـاه          هاي اصلي تداوم و بقاي رژيم مخالف، از پايه

هاي اصلي رشد فساد مالي، تضعيف بنيه توليـدي   هاي اقتصادي از عامل درعرصه
پاسداران، با زور و سركوب، به چـپـاول      كشور، و فروپاشي اقتصادملي است. سپاه 

 است.  هاي صنعتي و مالي ميهن ما مشغول ثروت ملي و نابوديِ توان و امكان
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هاي اخير، برگزار مي شد، همگي  اقتصادي در زندگي زحمتكشان پرتغال در ماه
داري از مـنـظـر              هاي دولت سـرمـايـه      هاي مقابله با سياست به بررسي راه

پـرداخـت، و        مـي  “  اتحاديه اروپا” دهيِ مبارزه با راهكردهاي ويرانگر   سازمان
حزب كمـونـيـسـت و        58هاي نمايندگي  اهميتي استراتژيك بود. هيئت  داراي

خواه، در پاسخ به دعوت حزب كمونـيـسـت     هاي ترقي كارگري جهان و سازمان
 حـزب ترين هيئت نمايندگي از سوي  در كنگره شركت داشتند.  پرشمار  ،پرتغال

شركت كردند، و پنج نماينده را، كـه     در كنگره كمونيست جمهوري خلق چين
گـرفـت.     هاي حزبي و دولتي بودند، دربر مي ترين مسئوليت همگي  داراي عالي

نماينده كميته مركزي حزب توده ايران  نيز به دعوت رهبري حزب بـرادر در      
 كنگره نوزدهم شركت كرده بود. 

، دبيركل حزب “ جرونيمو دوسوسا” كنگره با سخنراني مفصل رفيق كارِ       
كمونيست پرتغال آغاز شد. او در سخنراني خود، همراه با تحليل شرايط سياسي  

وضـعـيـت    ” و اقتصادي موجود در جهان، درباره بحران كنوني از جمله گفت:     
المللي در حال حاضر، دو صفت عمده دارد.  يـكـي بـحـران سـاخـتـاريِ              بين
كشانه با هـدف از       آميز بهره داري است، كه تهاجم خشونت يابنده سرمايه عمق

ميان برداشتن تمامي دستاوردهايي كه مردم در طول قرن بيستم به آن دسـت  
اند، را به همراه داشته است، و دومي مقاومت قدرتمند و مبارزه متقـابـلـي     يافته

يـي كـه        ها درگير آنند، يعني: مـبـارزه      است كه كارگران و مردم در همه قاره
گيرِ عمده، براي ناديده گرفتن و سكوت در بـاره آن تـالش            هاي توده رسانه
اي دهيم، چرا كه  بايد پوشش رسانه ها به آن مي ورزند، و ما به بسياري دليل مي

كـنـد...        اين امر به تشويق مردم به پيوستن به مبارزه ما در پرتغال، خدمت مي
اين وضعيتي متناقض، بسيار پيچيده، و ناپايدار است كه در آن، خـطـر بـزرگ      

اندازي واقـعـي بـراي         گراييِ اجتماعي در بعدهاي جهاني همراه با چشم واپس
طورهمزمان وجود دارد. درپيش نويس قطعنامـه    تغييرهاي مترقيانه و انقالبي به

تهاجم امپـريـالـيـسـم دربـردارنـده          ” سياسي طرح شده در كنگره، آمده است:  
طورهمزمان، توسعه مبارزه، و گستـرش آگـاهـي       خطرهاي بزرگي است، اما به
كش، تـهـاجـمـي، و          داري درحكم سيستمي بهره درباره ماهيت واقعيِ سرمايه

منظور مقاومت در برابر امپريالـيـسـم و نـيـز           غارتگر، وجود پتانسيلِ واقعي به
داري از راه انقالب را بشارت مي  دار كردن مبارزه به هدف غلبه بر سرمايه دامنه
المللي در خالل چهار سال گذشتـه،   داده در وضعيت بين هاي روي تحول  “ دهد. 
هاي ارائه شده از سوي كنگره هجدهم [كنگره قبلي] ما را تاييـد     تحليل و تجزيه
آغاز شد، بـدون وجـود        2007داري كه از  هاي اَدواريِ سرمايه اند. بحران  كرده

اندازي براي پايان يافتن آن، همچنان ادامـه دارد. ايـن بـحـران،             هيچ چشم
اي از ركود اقتصادي و كساد  داري را در  دوره طوالني هاي بزرگ سرمايه قدرت

فرو برده است، و حتي در اياالت متحده آمريكا، تهديد انفـجـاري جـديـد در         
مقياس بزرگ، مطرح است. اين بحران، تصوير كننـده بـحـران عـمـيـق و              

اي است كه به سببِ غلبه بخش مالي بر اقتصاد و شـدت يـافـتـنِ          ساختاري
 “اي حاد و مخرب شده است. سوداگري مالي، به طرز ويژه

نماينده كميته مركزي حزب ما، در طول زمان برگزاري كنگره، با نماينـگـان   
المللي حزب كمونيست پرتغال مالقـات و     رهبري و مسئوالن بخش روابط بين

كميته مركـزي حـزب تـوده        “نماينده حزب ما پيام همبستگيِ گو كرد.   و گفت
بـه     ،را به مناسبت برگزاريِ نوزدهمين كنگره حزب كمونيست پرتـغـال  “  ايران
رئيسه كنگره تقديم داشت. در اين پيام، كميته مركزي حزب ما درودهاي   هيئت

برادرانه خود را به حزب كمونيست پرتغال به مناسبت تشكيل كنگره نـوزدهـم     
آن عرضه داشت. در اين پيام مفصل از جمله آمده بود: مـا آرزومـنـديـم كـه            

هاي حزبتان در جـهـت پـيـشـرفـت،          نوزدهمين كنگره شما در تدوين سياست
رو باشد. اين اعتقاد راسـخ      دموكراسي، و عدالت اجتماعي با موفقيت كامل روبه

ماست كه حزب كمونيست پرتغال، بر پايه آزمون پر بارش در طول نـود سـال     
اي بـراي       تواند در مـبـارزات تـوده      مبارزه انقالبي در راه صلح و پيشرفت، مي

وجود آوردن دگرگوني در شرايط سياسي، اقتصادي، و اجتمـاعـي پـرتـغـال،         به
كار ببرد. بحران اقتصادي كنوني، و ورشكستگـيِ    طورعملي به رهبري خود را به

يي كه كشـورهـاي      هاي پيچيده نيروهاي راست در ارائه راه حل در برابر چالش
شان در ارائه هرگونه راه حلي در ايـن   داري با آن درگيرند، بيانگر ناتواني سرمايه

 زمينه است.
اي كه فرا روي مردم و زحمتـكـشـان     هاي عمده پيام حزب ما، به معضلدر  

جهان، اروپا، خاورميانه، و ايران است، توجه شده است، و از جمله درباره شرايط 
آميز نيـسـت اگـر       اغراق” حساس و خطرناك منطقه خاورميانه، اشاره مي شود:  

هاي  سابقه است. از سويي پديداريِ جنبش  گفته شود كه اوضاع در خاورميانه بي
واقعيِ مردمي براي دموكراسي، اصالحات، و دگرگوني در كشـورهـاي داراي       

هـاي   حكومت
 -ديكتاتـوري 

كه بسياري از 
ها متحدان  آن

امپرياليسم ويا 
جزو ارتـجـاع   

انـد، را     منطقه
شاهديم، و از   
سوي ديـگـر   
ــالش  تــــــ

هاي مخـتـلـف سـعـي در           امپرياليسم و ارتجاع را شاهديم كه به صورت
ها  كوشند آن ها دارند، و مي چيني در رابطه با اين جنبش خرابكاري و توطئه

به مسيري سوق دهند تا اطمينان  -هاي ليبي و سوريه همچون نمونه -را 
 “حاصل كنند كه در حوزه نظارت و مهارشان قرار دارند.

اي دقيق با رهبري كميته مركزي حـزب     ريزي برگزاريِ كنگره با برنامه
هـاي حـزبـي         ها، و حوزه ها، سازمان كمونيست پرتغال  و مشاركت ارگان

دهي شده بود. شركت كنندگان در كنگره از سـه گـروه       تدارك و سازمان
شدند: نخست، نمايندگان اصلي كنگره  كه از سوي واحدها و     تشكيل مي

هـاي   هاي پايه حزب انتخاب شده بودند؛ دوم، مهماناني از سازمان سازمان
هاي كـارگـري،      دموكراتيك كشور، كه اينان نمايندگان و فعاالن اتحاديه

طورخـالـصـه     هاي دهقاني و به هاي جوانان و دانشجوئي، سازمان سازمان
نمايندگاني از تمامي زحمتكشان پرتغال، كه سكـوهـاي سـالـن مـحـل           

هـاي     هاي مهمان از حـزب  برگزاري كنگره را پر كرده بودند؛ سوم، هيئت
 كمونيست و كارگري جهان بودند. 

در روزِ نخست كارِ كنگره، به دعوت يكي از مسئوالن كميـتـه روابـط      
هـاي حـزب مـا دربـاره              منظور آشنائي بيشتر با نظرگاه المللي، و به بين

گويي با رفيق مسـئـول      و كشورمان ايران و همچنين منطقه، ديدار و گفت
گو، نماينده حزب مـا   و حزب كمونيست پرتغال صورت گرفت. در اين گفت 

هاي سياسي در ايران و خـاورمـيـانـه و        هاي متفاوت تحول در باره عرصه
هاي حـزب   هايي داد. او با استناد به تحليل  تحليل حزب توده ايران توضيح

توده ايران، درباره شرايط بسيار حساس و خطرناك منطقه، و بـه ويـژه         
سوريه، اشاره كرد كه، در سوريه هم قصد امپريالـيـسـم پـيـاده كـردن           

جويانه دولت تركيه، كـه     يِ ليبي است. او گفت كه، نقش مداخله “ سناريو” 
هاي مـنـطـقـه      ترين حكومت هاي مرتجع عضو ناتو است، همراه با دخالت

سعودي، و در مجموع، با هدايت و رهبـريِ آشـكـار       مانند قطر و عربستان
چين كردن دارودسته بازيگراني كـه قـرار        اياالت متحده آمريكا در دست

هاي آينده نـقـش ايـفـاء        است به نمايندگي از طرف امپرياليسم در تحول
 كنند، وخامت اوضاع را شدت بخشيده است.

در    -نماينده حزب ما گفت كه، حمله جنايتكارانه اسرائيل به نـوارِغـزه    
ملـل    بخش فلسطين در سازمان آستانه طرح درخواست تازه سازمان آزادي

كه به هدف جلوگيري از تصويب آن درخواست صورت گرفـت، و     -متحد
هاي اهريمـنـانـه     ترين اعتراضي به آن نشد، سياست از هيچ سوئي كوچك

 هاي منطقه را افشا كرد.  امپرياليسم جهاني در قبال خلق
نماينده حزب موقعيت بغرنج كنوني ايران را تشريح كرد و يادآور شـد     

هاي نابخردانـه رژيـم      طرز آشكاري خطرناك است.  سياست  كه، وضع  به
آميزش از سويي، از سـوي   واليت فقيه و ادعاهاي غالبأ جنجالي و تحريك

هاي فلـج   جويانه حكومت تجاوزكار اسرائيل، تحريم هاي جنگ ديگر تهديد
غايت خـطـرنـاك را در         طور دائم فزاينده اقتصادي، وضعي به كننده و به
ها، مدتي است كه سيـاسـت    وجود آورده است. به همراه همه اين منطقه به

اي در مورد ايران، مشابه با آنچه كه در ليبي و سـوريـه        سازي“ آلترناتيو” 
پياده شده است، از سوي آمريكا در حال پياده شدن است. چنين وضـعـي      

اي    تواند براي منطقه و حتي فراتر از آن، پيامدهاي پيش بيني نشدنـي  مي
 دربرداشته باشد.

آذرماه، با انتـخـاب   12نوزدهمين كنگره حزب كمونيست پرتغال، در روز 
كميته مركزي، هيئت اجرائي، و هيئت سياسي، و پس از سخنراني رفـيـق   

، كه در نخستين پلنوم كميته مركزي جديد پـيـش از     “ جرونيمو دوسوسا” 
 پايان كنگره به مقام دبيركلي حزب انتخاب شد، به كار خود پايان داد.      

 ادامه  شركت نماينده كميته مركزي حزب ...
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ترين  ، برجسته“مايِر اُسكار ني”درگذشت 
 معمار برزيل

ور كردن  غوطه
هنرش در 

دنياي منحني ”
، هدف “انيشتين

 عمده او بود
 

در شامگاه چـهـار   
آذر مـاه،    15شنبه،   
اُسـكـار   ” هاي  دست
، مـعـمـار      “ مايِـر  ني

(آرشيتكت) نـابـغـه      
هاي خالقانه هيچ گاه بازنايستاد، در لـحـظـه     برزيلي، كه در تحركش براي طراحي

ماير، صدر افـتـخـاريِ       اش نهاده شدند.  ني  بر روي سينه -سالگي104در  -مرگش
اش بـه مـبـارزه           بـنـدي     تا لحظه مرگ، به سببِ پاي“  حزب كمونيست برزيل“

پر صالبتش به ديكتاتوريِ نظامي، و خـالقـيـت        “  نه” زحمتكشان و مردم برزيل، 
 ترين جايگاه در افكارعمومي برزيل و جهان ارتقا يافت.  اش، به رفيع هنري

ماير، زندگـي   يي در بزرگداشت اُسكار ني ، در رساله“ حزب كمونيست برزيل” رهبر 
ساله او را به درختان ميوه پربرگي كه در اين كشور گرمسيري فراوانند تشبـيـه   104

مانند.  هاي باالي عمر نيز از شكوفه كردن و ميوه دادن بازنمي كرد، كه حتي در سن
اعتنا بود، اما نسبت به كيفيت ويژه كار خود، ابراز همبستگيِ نامحـدود   او به پول بي

كـردنـد، اعـتـنـا و           با رفقاي خود و همه كساني كه در يك مسير با او حركت مي
ِ    ِ مـعـمـاري        به سبب آفرينشِ سمفونـي “  ماير ني“شهرت  حساسيت بسيار داشت. 

هايي است كه براي پايتخت برزيل طـراحـي كـرد؛       كننده ساختمان همتا و خيره بي
به مردم عادي، مردم دور از قدرت، حالتي از شعـف  ” هايي كه او اميدوار بود:   عمارت

كمونيستي ديرپا بـود.    “  ماير اسكار ني““ و شادماني ببخشند. كار معمارها اين است.
داري و زاويـه     ماير از سرمايه ني” اش،  يي دوست اوروگوئه ،”ادواردو گاليانو“به گفته 
داري بكنيـم، امـا      زار است. شايد ما نتوانيم كار زيادي برضد سرمايه  گوشه بي راست

اين ستمكاره فضاي كار -گوشه انگيز او برضد زاويه راست معماريِ آزادانه و شگفت
 “مانند ابري، پيروزمندانه در فضا شناور است. -

هـاي راسـت و          گوشه، خط هاي راست زاويه” گفت:   ماير مي درست است كه ني
، اما موافق ايـن نـبـود كـه         “ ناپذير براي من جذابيت ندارند ناپذير و انعطاف خمش
بـه   1945داري بكند. براي همين هم او در سال   تواند كار زيادي برضد سرمايه نمي

ما خيلي زود فهميديم كه بايـد  ” پيوست. زماني گفته بود:   “  حزب كمونيست برزيل“
چيزهايي را تغيير دهيم. و گذرگاه اين تغيير، حزب كمونيست بود. من بـه حـزب         

هايي كه زندگي تحميل كرده است، عضـو آن     پيوستم و با وجود همه فراز و نشيب
ها، پيگرد و تبعيد بود، كه تنها عزم او را بـراي       و از جمله اين نشيب“  باقي ماندم. 

تر كرد. تعهد او با فروريختن سـوسـيـالـيـسـم           مبارزه در راه عدالت اجتماعي راسخ
، و در شرايط دشوارِ جهـانـي پـس از         1992دار نشد، و او، در سال  شوروي خدشه

سقوط سوسياليسم در اتحاد شوروي و كشورهـاي اروپـاي شـرقـي، در بـرابـر               
حـزب كـمـونـيـسـت         “  منظور پايان دادن به فعاليت طلبانه به هاي انحالل كوشش
صدر حزب كـمـونـيـسـت        “، مقاومت كرد و به پاسِ اين كوشش، به مقام “ برزيل
ترين ميراث و يـادگـار        انتخاب شد. شهر برازيليا، پايتخت برزيل، چشمگير “  برزيل

جمهـوري   ، رئيس“ جوسيلينو كوبيتسچك“خورشيدي)،  1335( 1956اوست. در سال  
، واقع در سـاحـل   “ ريودوژانيرو“خواه برزيل، تصميم گرفت پايتخت كشور را از  ترقي

اقيانوس اطلس، به فالت مركزي كشور منتقل كند تا توسعه اقتصـادي كشـور را       
 تر سازد.   متعادل

هـاي     ترين ساختـمـان   ماير، كه دوستش بود، خواست كه شماري از مهم او از ني
پايتخت جديد و از جمله كاخ رياست جمهوري، ساختمان كنگره، كاخ دادگسـتـري،   

ماير را با  كليساي جامع شهر، و چندين برج مسكوني را طراحي كند. هفته پيش، ني 
تشريفات كامل در همان كاخ رياست جمهوري كه خودش طراحي كرده بود دفـن    
كردند. شهرسازي نوين برازيليا در مدت زماني كوتاه ظرف چهارسال تكميل شـد.     

امروز ايـن شـهـر        
هـزار   200   و ميليون 2

نفر جمعيت دارد، و     
ترين شـهـري    بزرگ

است در دنيا  كه در   
آغاز قرن بـيـسـتـم     
ــي       ــارج ــود خ وج

 ،“ يونسكـو ” نداشت.  
اين شهر را درحكـم  

 ميراثي جهاني شناخته است.
خـورشـيـدي)، سـرنـوشـت          1343(   1964پس از كودتاي نظامي   

خوش تغيير شد. از آنجا كه كمونيستي آشـكـار و       هم دست“  ماير ني” 
صريح بود، به دفترهاي او حمله بردند و كارهاي او را متوقف كـردنـد.   
سال بعد، به تبعيد اجباري رفت و ساكن پاريس شد، جايي كه عـالوه    

“ دفتر مركزي حزب كمونيست فرانسه“بر كارهاي ديگرش، ساختمان 
، كه از سـوي    “ اومانيته” را هم طراحي كرد. او در گفتگويي با روزنامه  

هـاي     عدالـتـي   بي” شود، گفته بود:   حزب كمونيست فرانسه منتشر مي
زيادي وجود دارد. اما پيمان بستن با حزب كـمـونـيـسـت، امـيـد و             

دهد كه مبارزه جمـعـي بـراي       همبستگي و اين درك را به انسان مي
هايش در هنر مـعـمـاري در         كاميابي“  پذير است.  دنيايي بهتر، امكان

(1988در سـال      ،   “ مـايِـر     اُسكار نـي   ” سراسر عمرش ادامه يافت.  
يي در حد نوبل، اما در رشته   جايزه ،”پريتزكر“خورشيدي)، جايزه  1367

خورشيدي)، با طراحي   1382(   2003معماري، را دريافت كرد. در سال  
در لـنـدن هـمـه را           “  نگارخانه سرپنتيـن ” هاي موقتي  يكي از غرفه

مـعـجـزه    ” زده كرد. يكي از منتقدان هنر معماري، اين بنا را       شگفت
توصيف كرد. اين بنايِ ساخته شده از فوالد، بـتـن، و        “  انحناي زمان

شيشه، طوري طراحي شده بود كه با وجود داشتن حصاري از درختـان  
 انداز كاملي از پارك داشت. مجاور بر دور خود، تاالر برآمده آن چشم

، مورخ برجسته و جامعـه شـنـاس سـرشـنـاس           “ اريك هابسباوم” 
)، در باره  1382(   2003ماركسيست كه مدتي پيش درگذشت، در سال 

اين غير ممكن است كه برزيل قرن بيـسـتـم را      ”گفته بود: “ ماير ني“
توان در مورد مـعـمـاري      گونه كه نمي ماير متصور شد، همان بدون ني

مـنـظـور       دولت برزيل به“   (آرشيتكت) قرن بيستم بدون او فكر كرد.   
) را بـه مـنـاسـبـت             1386(   2007بزرگداشت اين چهره ملي، سال 

 نام گذاري كرد. “ مايِر اُسكار نيسال “صدسالگي او، 
در دفتر كارش كه به “  مايِر اُسكار ني“]،  2012تا اوايل همين امسال[ 

هاي جـديـد      ي ريودوژانيرو مشرف بود، روي پروژه“ كوپاكابانا” ساحل 
هاي سياسي و دوستاني  هاي هفتگي بحث كرد، و ميزبان جلسه كار مي

آمدند. حتي در بيمارستان هم مـهـنـدسـان بـه          بود كه به ديدنش مي
هاي در دست اجرا با او صحبت كننـد.   آمدند تا درباره طرح ديدنش مي

ساختمان را در سراسـر   600اش بيش از  در مجموع، او در طول زندگي
دنيا طراحي كرد [كه بخش بزرگي از ساختمان سازمان ملل مـتـحـد       

، رئيس جمهوري برزيل، در پـي      “ ديلما روسوف“هاست].    يكي از آن
هاي خود را از      برزيل يكي از نابغه” گفت:   ،“ مايِر اُسكار ني“درگذشت 

سرجيو كابرال، شـهـردار   “  دست داد. امروز روزي است براي گريستن.  
يي كه منتشر كرد، ضمن اعـالم سـه روز سـوگـواري            ريو، در بيانيه

او مردي موقر، با اعتقادي راسخ بود كه مـردم  ” عمومي، اظهار داشت:  
سرجيو ماگالياس، رئيس انستيتوي معـمـاران   “  برزيل دوستش داشتند. 

ماير مـردي     سواي معمار بودن، ني” گفت:  “  ماير ني“  برزيل، نيز درباره
بود جلوتر از زمان خودش، كه در كنار مردمي ايستاد كه او را چـنـان     

 “اند. دوست داشتند كه كمتر كسي را دوست داشته
است كـه در       ”لوسيا كابيرا“)،  1907-2012ماير (  همسر اسكار ني

، همسر اين نابغه برزيـلـي هـنـر       ”آنيتا“با او ازدواج كرد.   2006سال 
درگذشت. دختر   2004سال با او زندگي كرد، در سال  75معماري، كه 

، اوايل سال ميالدي جاري در سـن    “ آنّا ماريا“اين زن و شوهر به نام 
پنج نوه، سيزده نتـيـجـه، و      “  مايِر اُسكار ني“سالگي درگذشت. از   82

 هفت نبيره، به جا مانده است.
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اينكه جبهه نمايندگي رهبران سياسي موج دوم انقالب (موجي كه  در اعتراض  
ضد مردمي و مبارزه با اسـتـبـداد      “  قانون اساسي”و مخالفت با پروژه ارتجاعي 

هاي داخلي و مـردمـان      گيرد، اما رسانه راه افتاد) را دربرمي  به“  المسلمين اخوان”
را  “  جبهه نجات ملـي ” هاي عمومي،  ديگر، به خاطر دفاع از دموكراسي و آزادي

 كنند. رهبر اين مرحله از انقالب ارزيابي مي
اي شـامـل        هاي هماهنـگـي   ، كميته“ نجات ملي  جبهه”در عمل و همراه با 

هاي كارگري، و سياسي، امورِ مربوط بـه     هاي جوانان،  سازمان ها، جنبش حزب
دعوت، هماهنگي، و رهبري تظاهرات ميليوني را نه فقط به منظور شـكـسـت      

و سـلـطـه      “  مـرسـي  ” ، بلـكـه بـراي سـرنـگـونـيِ              “ قانون اساسي” پروژه 
بقاياي نظام سابق) كه پس از انـقـالب ژانـويـه          “( فلول“ ، و“ المسلمين اخوان” 

 برند. به پيش مي ،همچنان نهادهاي خود را حفظ كرده است
در دو زمينه مبارزات خود را به پـيـش     ،“ جبهه نجات ملي” هاي درون  جريان

برند. نيروهاي چپ و سوسياليست و خصوصاً حـزب مـا بـا راه انـدازي                 مي
ها به سمت سرنگوني نظام و دگرگوني آن،    هاي اجتماعي و هدايت آن اكسيون

كـنـنـد. از سـوي ديـگـر غـالـب رهـبـران                         به صورتي اساسي اقدام مـي 
گرا) بـا پـذيـرش مشـروعـيـت             هاي ملي ها، و حزب (بورژواها، ليبرال “  جبهه” 
هاي عمومي و خصوصي دارنـد. ايـنـان          ، سعي در مبارزه براي آزادي“ مرسي” 

گيرند، و از ژرفش انقالب و  هاي اجتماعي و اقتصادي مردم را نديده مي خواست
كه براي انقالب مبارزه مي   حضور كارگران و دهقانان و نمايندگان سياسي آنان

كنند، هراسانند. ما با درك حساسيت وضع بحراني فعلي، بر ضـرورت حـفـظ         
تاكيد داريم. به نظر ما مبارزه فعلي براي جريـان اسـالمِ      “  جبهه” وحدت عمل 

المسلمين، مبارزه مرگ و زندگي است. به همين دليل،   سياسي به رهبري اخوان
 گونه مشروعيتي به روند كنونـي  با وجود اعتقاد به تحريم رفراندوم و ندادنِ هيچ

اي ارتجاعي)، و نيز با وجود تاكيد بـر مـبـارزه          “ قانون اساسي” (يعني تصويب  
ها و روزنامه نگـاران و     هاي قاضي ها و در نظر گرفتن تحريم انقالبي در خيابان

منظور حفظ وحدت  گردن نهاديم و به“  جبهه” ديگر قشرهاي جامعه، به تصميم 
شركت خواهيم كرد. الزم  “  نه” ، در رفراندوم با رأيِ “ جبهه” هاي  در درون صف

دبيـرخـانـه    ” به يادآوري است كه، از نظر ما، تصميم به شركت در رفراندوم، در 
 اي غير دمكراتيك گرفته شد. ، به شيوه“دبيرخانه كل”و نه در “  عالي

هـاي نـيـروهـاي        گيري حزب ما در مبارزه خود براي وحدت عمل در موضع
هاي  مستقل جوانان و  ها در كنار جنبش سوسياليست و چپ  و شركت فعال آن

ورزد. ما معتقـديـم كـه،        تاكيد مي  ،“ جبهه نجات ملي” ديگر نيروهاي پيگير در 
زمان به نتيجه دست نخواهد يافت. مبارزات طبـقـاتـي و        مبارزه فعلي در كوتاه

اي براي حزب ما و ديگر نـيـروهـاي       هاي تازه انقالبي در آينده نزديكي امكان
چپ به وجود خواهد آورد. در اين ميان غالب نيروهاي وابستـه بـه بـورژوازي         

ناچار براي دستيابي به منافع خـود بـه نـوعـي          تواناييِ ادامه راه را ندارند، و به
 سازش زير نظر آمريكا و اروپا تن خواهند داد.

هاي غربي بدون ترديد خواهان حفظ نظام و ادامه وضع موجودند، امـا     رسانه
كار گرفته شده از سـوي     همزمان استبداد، سركوب، و ترور فكري و فيزيكي به

ها و نهادهاي حـقـوق    توانند ناديده بگيرند. سازمان  جريان اسالمِ سياسي را نمي
هاي غـربـي را بـراي جـلـوگـيـري از                 بشرِي وابسته به سازمان ملل، دولت

گذارند. به همين دليل، ضمن انتقاد بـه ايـن       كارگيريِ سركوب زير فشار مي به
هاي ليبرال مـانـنـد       نماييِ حضور شخصيت ، در بزرگ“] اسالمِ سياسي[”  جريان

و به حاشيه راندن نقش و اثر نيروها و فعـاالن در    “  عمرو موسي”و “ البرادعي”
سعـيِ بـلـيـغ        -هاي انقالبي خصوصاً نيروهاي سوسياليست و جنبش -انقالب
“ موسـي  عمرو” پيگيرتر از ديگران، و “  البرادعي” ها  در حقيقت، بين ليبرال دارند. 

بيش از ديگران خواهان جلوگيري از جنبش انقالبي و رسيدن “  السيدالبدوي” و 
اصرار و عناد مرسي از يك طرف، و باال گرفتن  اند.  “ مرسي” به نوعي سازش با 

و “  الـبـدوي  ” جنبش انقالبي از جانب ديگر، سبـب مـانـدن ايـن دو نـفـر[               
هاي انقالبي هيچ  هاي انقالبيون است. بدون ترديد توده  در صف“]  موسي عمرو” 

شخصيت يا جرياني را كه در اين مرحله به انقالب خيانت كند هرگز نخواهـنـد   
 بخشيد. 

  
: درباره حضور و مشاركت كارگران، دهقانان، و زحمتكـشـان در      نامه مردم

هـاي     در مورد فعالـيـت  “  مرسي”خصوصاً پس از بيانيه  عرصه مبارزات فعلي، به
 سنديكايي، نظرتان چيست؟

  
جنبش سنديكايي كارگري پس از انقـالب جـوالي[     رفيق صالح عدلي: 

شـد. ايـن       شناخته مي“  اتحاديه ملي سنديكاهاي كارگران مصر” با نام  ] 1952
بودند. اينان  “  مبارك” نهاد، تشكلي حكومتي و رهبران آن از طرفداران حكومت 

افرادي فاسد و به جاي طرفداري از كارگران طرفدار كارفرمايان بودند. هيـئـت    

هاي نظام بـا تـقـلـب در          مديره اين تشكل به كمك پليس و ديگر عامل
شدند. پس از   انتخابات و با حذف كردن رهبران شريف كارگران انتخاب مي

و با دستور قضايي، هيئت مـديـره ايـن      )  1389ماه بهمن5(ژانويه25انقالب 
، وزير نيروي كار، با صادر كردن حـكـمـي،      “ البرعي احمد” تشكل منحل و 

تشكيل دوباره آن را دستور داد. قانون آزادي تشكيل سنديكاهاي كارگـري   
، با اينكه قانون قبل از انقـالب  “ المسلمين اخوان” نيز تقديم مجلس گرديد.  

را پذيرفته بودند، اين بار با درنگ و تلف كردن وقت از تصويب قانون جديد 
سعـي كـردنـد      “  المسلمين اخوان” خودداري كردند. پس از موفقيت مرسي،  

كـرده، و امـوال       “  اخـوانـيـزه   ” و آن را “  احيا” تشكيالت قبل از انقالب را 
هـا و       ، بخش بزرگي از كارخانه“ تشكل” شمار آن را مصادره كنند. اين   بي

هـا   گيرد. كمونيست  هاي كارگري و عده زيادي از كارگران را دربرمي محيط
اماني را براي باطل كردن قانون جديد به  و نيروهاي سوسياليست مبارزه بي

برند. قانون جديد، تشكيل سنديكاهاي مستقل را ممنوع و اقـدام      پيش مي
اتحاديـه  [” داند. در كنار اين تشكل   به تشكيل سنديكاي مستقل را جرم مي

هاي آخر حـكـومـت مـبـارك،           ، در ماه“] ملي سنديكاهاي كارگران مصر
تشكيل گرديد. با وجود آنكه پـس از       “  اتحاديه مستقل سنديكاهاي مصر” 

انقالب صدها سنديكا در بخش خصوصي به راه افتاد، امـا مـتـاسـفـانـه           
دچار انشعاب شـد و در كـنـار آن،            “  اتحاديه مستقل سنديكاهاي مصر” 
پا به عرصه نهاد. در حال حاضـر مـا      “  اتحاديه كارگران مصر دموكراتيك” 

وجود آوريم و اثـرهـاي مـنـفـي           كنيم ميان دو تشكل وحدت به سعي مي
هـا در دور كـردن          هاي برخي از فرصت طلبان در درون اين تشكل اقدام

 رهبران انقالبي از صحنه را بزداييم. 
اتـحـاديـه    ” در خصوص مبارزه دهقانان پيشرفت چشمگيري را شاهديم.  

توانست موجوديت قانوني خود را بشناساند. اين تشكل بـه     “  دهقانان مصر
ها و  خورشيدي) به وسيله كمونيست 1327(  1948صورت غيرقانوني در سال

ها تاسيس گرديد و بارها زير ضربه قرار گرفت، اما روز به روز    سوسياليست
 شد. بر اهميت نقش آن افزوده مي
خصـوص     هاي صنفي، بـه  بر تشكل“  اخوان” بررغم تسلط طوالني مدت 

جنبش كمونيستي را زيـر     1970هاي  پس از آنكه با كمك سادات در سال
منظور  جلوگيـري   يي انقالبي به ضربه قرار دادند، اما با اينهمه، اينك مبارزه

ها را شاهديم. اين وضـعـيـت در        بر اين تشكل“  المسلمين اخوان” از سلطه 
ها، و آموزگاران كامالً مشهـود   مورد سنديكاهاي مهندسين، پزشكان، وكيل

تشكيـل  ” است. حزب كمونيست و برخي ديگر از نيروهاي سوسياليست، به  
هزار نـفـر را     80موفق گرديدند. اين سنديكا  “  سنديكاي مستقل آموزگاران

زير پوشش قرار داده است، و نخستين اعتصاب آموزگاران بـراي بـهـبـود       
طور خالصه، بـه     شرايط آموزشي و افزايش دستمزدشان را رهبري كرد. به 
ها خواهـيـم بـود.       نظر ما در اين مرحله شاهد باالرفتن سطح مبارزات توده

وجـود آوردن       خصوصيت منظم بودن اين مبارزات، به انقالب امكـان بـه    
تغييرهاي عميق خواهد داد. البته اين تغييرها به تالش و فعاليت حزب ما و  

 ها و قشرهاي مختلف وابسته است. ساير نيروهاي سوسياليست بين طبقه
  

نظر شما در باره اقدام اخير ارتش در دعوت به گـفـتـگـو       نامه مردم:  
 چبست؟ آينده انقالب را در شرايط متغير كنوني چگونه مي بينيد؟

  
هـا و       هاي وسيعي از موسـسـه   به نظر ما بخش رفيق صالح عدلي: 

كنـنـد. در       نهادهاي دولتي از رئيس جمهوري و دارودسته او پشتيباني نمي
“ قانـون اسـاسـي     ” اي كه به بيانيه  خالل موج دوم انقالب [موج اعتراضي 

المسلمين و جريان اسالِم سياسي به سبـب   مرسي برپا شد و به انفراد اخوان
تدوين آن منجر شد] آشكارا ديديم كه پليس به سركوب معترضان به نفـع   

طرفي قـرار     رئيس جمهوري تمايلي نداشت. ارتش نيز ظاهرا در موضع بي 
داشت. بخش بزرگي از روزنامه نگاران نيز پشتيبان مرسي نيـسـتـنـد. بـه          

المسلـمـيـن     همين دليل ما نيز مانند ديگران از شعار سرنگوني سلطه اخوان
كنيم. پس از نپذيرفتن دعوت مرسي براي گـقـتـگـو، ارتـش            حمايت مي

پيشنهاد گفتگو را مطرح كرد. ارتش با طرح اين پيشنهاد قصد تاكـيـد بـر       
حضور خود در صحنه سياسي را داشت. ارتش با طرح اين پيشنـهـاد، هـم       

نشدني در صحنه سياسـي مـعـرفـي كـرد، و هـم                حذف خود را نيرويي
، به آمريكا و اروپـا  “ آينده” اش را براي ايفاي نقش در هر توافقي در  آمادگي

المسلمين در پـايـان        رويدادهاي اخير واقعيت ناتواني اخواناعالم داشت.   
ها را آشكار كرد. فرماندهان ارتش خواهان ورود به صحنه   دادن به اعتراض
هاي خودرا در  المسلمين و نيروهاي مدني[اين نيروها قابليت  نبرد بين اخوان

اند] نيست. خاصه اينـكـه،      المسلمين در عمل اثبات كرده رويارويي با اخوان
هاي پايين و متوسط] اثرپذيرفـتـه از اوضـاع         بخش وسيعي از افسران[رده
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 ادامه  پيام موج دوم انقالب مصر ...



 910شمارة    1391آذرماه  27شنبه دو   12

 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           
 00 500 100كد بانك:                     

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

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

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
 “           http://www.tudehpartyiran.orgميل -اي“آدرس هاي اينترنت و  

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 910 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

17 December  2012 

 با رفيق صالح عدلي، دبيركل حزب كمونيست مصر“ نامه مردم”مصاحبه 
به “ نه” پيامِ موجِ دوم انقالبِ مردم مصر:

قانونِ ”به “ نه”، “المسلمين ديكتاتوريِ اخوان”
 “ اساسي ارتجاعي

هاي نـظـام      ) مردم مصر اگرچه پايه 1389ماه بهمن5(   2011ژانويه 25انقالبِ 
حاكم را به لرزه درآورد، و به سرنگوني رأس آن(حسني مبارك) موفق گـرديـد؛      

با امپرياليسم، و با پشتيبانـيِ  “  ها سلفي” و “  المسلمين اخوان” اما ائتالف ارتجاعي 
هاي كشورهاي عربي خليج فارس، انقالب را  ايِ قطر و ديگر دولت رسانه -مالي

برده در باال، در كـوتـاه كـردن دوره           از مسير خود منحرف ساخت. ائتالف نام 
انتقالي، اجراي سريعِ انتخابات پارلماني و رياست جمهوري پيش از تـدويـن و       

هاي نظام پيشين، تالش ورزيد.   و حفظ نهادها و ارگان ،”قانون اساسي“تصويبِ 
  هـا بـه     رأيدر نتيجه پشتيبانيِ مالي و خريد “  اسالم سياسي” پيروزي نيروهاي 

هاي حـكـومـت انـورسـادات،         ، در دوره“] اسالم سياسي” دست آمد. اين نيروها[  
مبارك، و حتي جمال عبدالناصر، از سركوب مصون مانـدنـد، و قـدرت         حسني

هاي مختلف اجتماعي حفظ كردند. نـيـروهـاي      تشكيالتي و نفوذ خود را در اليه
هاي ارتجاعـي كشـورهـاي       ، با پشتيباني كامل آمريكا و دولت“ اسالم سياسي” 

در “  مـحـمـد مـرسـي       ” حاشيه خليج فارس، پس از تصرف پارلمان و پيروزيِ   
اي بر جامعـه، و     منظور سلطه رسانه انتخابات رياست جمهوري، يورش خود را به

مصادره تمامي دستاوردهاي فرهنگي، هنري، و ادبي نويسندگان، هنرمنـدان، و    
 روشنفكران مصر، آغاز كردند.

هاي عـمـومـي و         با سركوب و ترور، آزادي ،”ها سلفي“و “  المسلمين اخوان” 
انقياد درآوردنِ ارتش، قوه قضائـيـه، و      منظور به خصوصي را محدود كردند، و به

مطبوعات، و نيز گستردن بساط تاريك انديشي و از بين بردن تمامي سرمايه و   
ساله اين سـرزمـيـن     از راه نفيِ تاريخ تمدن هزاران -ميراث فرهنگي مردم مصر

هاي نخستين خود را بـرداشـتـنـد. امـا نـظـم نـو مـورد نـظـرِ                          كهن، گام
هاي معيشتي مـردم، افـزايـش         اعتنايي به حلِ مشكل ، با بي“ المسلمين اخوان” 

هاي عمومي و خصوصي، فروپاشاندنِ خـدمـات      بيكاري، محدود ساختن آزادي
هـا بـه     “ تـوده ” ونقل، انگيزه    هاي آمورشي، بهداشتي، و حمل اجتماعي، سيستم

 پايداري و مبارزه به راه ادامه انقالب را سبب گرديد.
ماه)، و به دنبال صادر كردن بيانـيـه     (اواخر آبان 2012سرانجام در اواخر نوامبر 

، و اعطاي اختيارات نامحـدود بـه خـود[بـه          “ مرسي” از سوي “  قانون اساسي“
رياست جمهوري]، از جمله سلطه بر قواي مقننه و قضائيه، بار ديگر مـردم در       

گردهم آمدند و مبارزه خود را براي حفظ دستاوردهاي انقـالب  “  التحرير” ميدان 
 هاي آن، موج دوم انقالب را آغاز كردند.   و دستيابي كامل به هدف

گـيـري      در اين ميان، با استفاده از كـنـاره       ،”ها سلفي“و “  المسلمين اخوان” 
جمعيـت مـؤسـسِ      ” ها، مدعيان و فعاالن مدني، و نمايندگان كليساها از  ليبرال

قانوني ارتجاعي را تدوين و تسـلـيـم        “  نويس پيش“ ، به سرعت “ قانون اساسي
منظور تصويـبِ   رئيس جمهوري(مرسي) كردند. مرسي نيز، به اجراي رفراندوم به   

آذرمـاه)]،    25( 2012دسامبر15در عرض دو هفته[يعني در تاريخ  “  قانون اساسي“
تدوين شده، صرفاً به هدف تثبيـت حـكـومـت       “  قانون اساسيِ“تصميم گرفت.  

ها زير پوششِ اجراي قوانين اسالم، تقسيم مردم بر اسـاس   ديني، مصادره آزادي
اعتقادهاي مذهبي، ناديده گرفتنِ حقوق زنان، حذف نظارت نهادهاي قضـايـي،   

هاي صنفي، و لغوِ هر گونه حقوق مدني و شهروندي، طراحي  منعِ فعاليت تشكل
مـيـدان   “هاي مردم مصر اين بار عالوه بر تمامي شهرها و     “ توده” شده است.  

صدا  در قاهره، با محاصره كردن كاخ رياست جمهوري(االتحاديه)، يك  “  التحرير
 ”نه“ پاسخِ “  قانون اساسي ارتجاعي” و “ المسلمين ديكتاتوري اخوان”و متحد به 

  دادند.
هـاي ضـربـت         سركوب و كشتار تـظـاهـركـنـنـدگـان از سـوي گـروه                

، “ المسلمين اخوان” 
ــراهــي       از هــم

هــاي     رســانــه 
ــري،  ــويـــ تصـــ

هــا،      روزنــامــه 
ــي  ــاض ــا و       ق ه
ــل ــي ــا       وك ــا ب ه

تظاهركنندگـان و    
شان بـا   صدايي هم

گراهاي ارتجاعي در ادامـه، بـا      خاسته مانع نگرديد. دولت اسالم  پا مردم به
صادر شده از سوي مرسي، سعـي   ”شرايط ويژه اعالم“باطل دانستنِ بيانيه 

كرد ابتكارعمل را خود به دست گيرد، اما اين حربه نيز كارا نبـود. عـقـب       
تأخير رفراندوم را در پي نداشت، و  ،”قانون اساسي“نشينيِ مرسي از بيانيه 

بنابراين، از سوي اكثريت نيروهاي اپوزيسيون مردود اعالم شد. دولت بـا     
آذرماه، رفراندومي را كه در 25بسيج نيروهاي پليس و ارتش، در روز شنبه 

شود، آغاز كرد. نيروهاي ملي و مردمي، با مـتـحـد        طول دو روز انجام مي
، “) جبهه نـجـات مـلـي      ““( جبهه االنقاذ الوطني” هاي خود در  كردن صف

 ،”نامه مـردم “نشريه ، در رفراندوم شركت كردند.   “ نه” همراه با رأي 
آذر ماه (يك روز پيش از برگزاريِ رفراندوم) 24در روز جمعه 

هاي كليدي مطرح در اوضـاع در       ، در ارتباط با برخي مسئله
 ،”صالح عدلي“يي را با رفيق  حال تحول كنوني مصر، مصاحبه

داد. متن كامـل ايـن       ، انجام”حزب كمونيست مصر“دبيركل 
 آيد: مصاحبه در پي مي

كنـيـد؟ مـيـزان        را چگونه ارزيابي مي“  جبهه نجات ملي” نامه مردم:    
خواه و ملي در اين جبهه چه اندازه است؟ در    حضور و نقش نيروهاي ترقي

و برخي ديگر از بقاياي نظـام سـابـق      “  البرادعي” نماييِ حضورِ  باره بزرگ
از سوي رسانه هـاي  “  جبهه نجات ملي” و ديگران در “  موسي عمرو” مانند 

 غربي، نظرتان را بيان كنيد. 
     

ما ضمن آنكه انتقادهايي به چگونگي تشـكـيـل     رفيق صالح عدلي: 
و نحوه عمل آن داريم، اما معتقديم كه ايـن جـبـهـه       “  جبهه نجات ملي” 

تـوانسـت   )   1389مـاه    بهمـن 5( ژانويه25براي نخستين بار پس از انقالب 
اي متحد كند، واقـعـيـت       نيروهاي ملي و سوسياليستي را در اقدامي جبهه

المسلـمـيـن را بـه          هاي مخالف سلطه اخوان هاي توده ها و توانايي امكان
هـاي     نمايش بگذارد، و خود را در حكم آلترناتيوي قوي در برابر فريبكاري

جريان اسالمِ سياسي معرفي كند. اسالمِ سياسي پيش از اين خـود را در       
منظور كسب اكـثـريـت آرا در           ها به مقام تنها نيروي توانا به بسيج  توده

 كرد. هرگونه انتخابات و يا رفراندومي معرفي مي
عالي  از يك دبيرخانه“)  جبهه نجات ملي“(” جبهه االنقاذ الوطني” ساختار 

هـاي لـيـبـرال:          نماينده از حزب 8تشكيل شده است كه مركب است از 
و “)  الـمـؤتـمـرالـوطـنـي       ” ،   “ االجتماعي الديمقراطي”، “الوفد”، “الدستور(”

چـپ:     هـاي    و حـزب   “)  الـكـرامـه    حزب” ، “ التيارالشعبي(” ملي:   هاي حزب
، و دو شخصيت مستقل “) التجمع حزب” ، “ االشتراكي الشعبي التحالف حزب(” 

برده درباال و از جـملـه      هاي نام ملي، و يك دبيرخانه كل كه تمامي حزب
را “  حزب سـوسـيـالـيـسـت      ” ، و “ حزب ناصري” ،  “ كمونيست” هاي  حزب

 گيرد. چندين شخصيت مستقل ملي نيز در اين ساختار جاي دارند. دربرمي
، يك سخنگوي رسمي دارد. چهار كميته (سيـاسـي،     “ جبهه نجات ملي” 

اند. با وجود   اطالع رساني، مالي، و مردمي) نيز در درون جبهه تشكيل شده 

 11ادامه  در صفحه 


