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

  1391دي ماه    25،  912شماره 
 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

و تجربه فاجعه بار “  ولي فقيه”ادعاهاي 
 در ميهن ما!“ مهندسي انتخابات”

با نزديك تر شدن موعد انتخابات ريـاسـت   
، و ادامه و تشـديـد دشـواري      1392جمهوري 

هاي حكومت جمهوري اسالمي در عـرصـه       
هاي گوناگون، سران رژيم كـارزار گسـتـرده      
تيليغاتي اي را براي آماده كردن افكار عمومي 
براي برگزاري انتخـابـاتـي فـرمـايشـي  و             

 آغاز كردند.“ مهندسي شده”
رژيم در سخناني سراسـر دروغ    “  ولي فقيه” 

در ميهن ما در   “  انتخابات” در زمينه برگزاري 
معلوم اسـت  ” سال هاي اخير، از جمله گفت:  

كه انتخابات بايد آزاد باشد، مگر بيـش از    
سي انتخابات سه دهه اخيـر آزاد نـبـوده        
است؟ در كدام كشور انتخابات از ايـران      
آزادتر است؟ مراقب باشيد اين حـرفـهـاي    

“ شما مردم را از انتخابات مأيوس نكـنـد...     
در كدام كشور دربـاره  ” وي در ادامه افزود:  

ها، مـالحـظـات الزم اعـمـال           صالحيت
شود؟ چرا اينقدر بر اين مسئله تكيه و    نمي

تالش مي كنيد در ذهن مردم اين تصـور    
بوجود بيايد كه شركت در انتخابات فايـده  

 “ندارد؟
رژيم، كه “  ولي فقيه” در پي اين سخنان 

به روشني از نگراني سران ارتجاع در زميـنـه   
انتخابات مـجـلـس شـوراي         ” تكرار تجربه 

و شركت بسيار محدود مردم در آن “  اسالمي
حكايت مي كند، كارزار گسترده تبليغاتـي در    

آغاز شـد كـه در       “  رهبر” حمايت از سخنان 
عين حال نشانگر برنامه هاي ارتجـاع بـراي     

 انتخابات پيش روست.
، “ شوراي نگهبـان ” احمد جنتي، سخنگوي 

كـه     ، با بـيـان ايـن       “ نماز جمعه تهران” در 
انتخابات آزاد كليد واژه و رمز شورش شـده    ” 

است همان طور كه در گذشته تقـلـب رمـز      
هـا و       كلـه گـنـده     ” گـفـت:      “  شورش شد

هاي سياسي امروز از انتخابـات   خورده شكست
هـا كـه        كنند و يكي از آن   آزاد صحبت مي

ها قـبـل    تر از همه است از مدت گردن كلفت
اين موضوع را مطرح كرد و بقيه هم به دنبال 

كنند و در خارج هم  آن اين بحث را مطرح مي
ها، آمريكا و اسـرائـيـل     طلب منافقان، سلطنت

  “گويند... همان را مي
و “  ولـي فـقـيـه      ” برخالف ادعاهاي دروغين   

 6ادامه  در صفحه 

 بوسه
 

 گفتمش:
 »ترين آواز چيست؟ شيرين«ـ 

 رويم خيره ماند، چشم غمگينش به
 قطره اشكش از مژگان چكيد، قطره

 لرزه افتادش به گيسوي بلند،
 زير لب، غمناك خواند:

 »نالة زنجيرها بر دست من!«ـ 
 گفتمش: 
 ».آنگه كه از هم بگسلند . . «ـ 

 خندة تلخي به لب آورد و گفت:
 آرزويي دلكش است، اما دريغ«ـ 

 بخت شورم ره برين اميد بست!
 و آن طاليي زورق خورشيد را

 ».هاي ساحل مغرب شكست! . .  صخره
 خود لرزيدم از دردي كه تلخ من به 

 گريست. در دل من با دل او مي
 

 گفتمش:
 بنگر، درين درياي كور«ـ 

 »چشم هر اختر چراغ زورقي ست!
 سر به سوي آسمان برداشت، گفت:

 ست،  چشم هر اختر چراغ زورقي«ـ 
 ست ژرف! ليكن اين شب نيز دريايي
 راه اي دريغا شبروان! كز نيمه

 ».كشد افسونِ شب در خوابشان . .  مي
 گفتمش: 
 فانوس ماه«ـ 
 ».دهد از چشم بيداري نشان . .  مي

 گفت:
 گونه گُنگ اما، در شبي اين«ـ 

 ».گوش . .  آيد به هيچ آوايي نمي
 گفتمش: 
 تپد. اما دل من مي«ـ 

 »گوش كُن اينك صداي پاي دوست!
 گفت:

 اي افسوس! در اين دام مرگ«ـ 
 برند، اي را مي باز صيد تازه

 ».اين صداي پاي اوست . . 
 امان. اي افتاد در من بي گريه 

 ها، پرسيدمش: در ميان اشك
 »ترين لبخند چيست؟ خوش«ـ 

 اي در چشم تاريكش شكفت، شعله
 اش آتش فشاند، جوش خون در گونه

 گفت:
 لبخندي كه عشق سربلند«ـ 

 »وقت مردن بر لبِ مردان نشاند!
 من زجا برخاستم، 

 بوسيدمش.
 

  1334تهران، 
 هوشنگ ابتهاج (هـ . الف. سايه)

 »چند برگ از يلدا«از مجموعه 

 “ بهمن دومجنبشِ ”هاي  به آرمان 
  10وفادار بمانيم!              در صفحه 

منتشر 
 شد!

بررسي ” جزوه 
تاريخي نقـش  
ــوده    حــزب ت
ــران، در      ايـ
ــش   ــبـ ــنـ جـ
دانشجوييي و   
“ جوانان ميهن

به منـاسـبـت    
آذر، روز      16

دانشـــجـــو،  
 منتشر شد.

 9تا  7به ياد زورباي ايراني، رفيق محمد قاضي                                                        در صفحات 
المللي و همياريِ خارج: در خدمت يا خيانت به  ، همبستگيِ بين“هاي بشردوستانه دخالت”

 11 حق حاكميت ملي؟                                                                                                       در صفحه
 16سالگي حزب كمونيست شيلي   در صفحه  100كابوس  كودتاچيان شيلي: جشن شكوهمند 
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همبستگي بين المللي با 
 مبارزه كارگران ايران

هاي ترقي خواه و چپ در اروپـا   هاي روزنامه هاي خبري و صفحه سايت
هاي اخير، منعكس كننده اخبار همبسـتـگـي     و آمريكاي شمالي، در هفته

جهاني با مبارزه تحسين برانگيز كارگران ايران بر ضد سـيـاسـت هـاي         
هاي سركوب رژيـم بـوده      سركوبگرانه و استثمارگرانه كارفرمايان و ارگان

است. انتشار خبر اعتصاب غذاي رضا شهابي، عضو هيئت مديره سنديكاي 
منظور گرفتن مرخصي براي درمان جراحت هاي  كارگران شركت واحد، به

هاي اعـتـراضـي بـه        ناشي از شكنجه، در اواخر آذرماه،  به موجي از نامه
هـاي     نمايندگان ديپلوماتيك رژيم در كشورهاي جهان و انتشار مـقـالـه     
هـاي     افشاگرانه در همبستگي با كارگران مبارز ايران، دامـن زد. حـزب       

هاي كارگري كشورهاي اروپائي  هاي مترقي، و اتحاديه كمونيست، سازمان
و آمريكاي شمالي، آزادي اين فعال سنديكائي و تمامي زندانيان سياسي از 

هاي رژيم را خواستار شدند. اعضا و هواداران حزب توده ايـران،    سياهچال
همدوش ديگر فعاالن نيروهاي چپ، افكار عمومي جهان و نـيـروهـاي        
مترقي را به حمايت از مبارزه مردم براي صلح ، دموكراسـي، حـقـوق و        

 هاي دموكراتيك، و عدالت اجتماعي،  فرا خواندند. آزادي
نشريه هاي چپ، مستقل، و ترقي خواه، با انتشار خبرهاي مرتـبـط بـا      
اعتصاب غذاي رضا شهابي، تصويرهاي پالكاردها، و خبرهاي مربوط بـه    

هاي اعتراضي كارگران كارخانه قند اهواز، خبر تهيه طوماري بـا     آكسيون
اي    اي   هاي اقتصادي، اجتماعي، و حرفه هزارامضا در رابطه با مشكل سي

رويند، و ارائه آن به وزير كار و اجتماع اعتراضـي   ها روبه كه كارگران با آن
در مقابل مجلس و همچنين خبر محكوميت علي اكبر باغاني، دبـيـركـل    

سال تبعيد به 10كانون صنفي معلمان ايران، به يك سال حبس تعزيري و 
شهرستان زابل، خواستار گسترش جنبش همبستگي با مردم زحمـتـكـش    

 ايران شدند. 
هاي گذشته با موج تازه  ها افشا كردند كه، ايران در طول ماه اين نشريه

رو  اعتراض از سوي كارگران و قشرهاي زحمتكش، روبه  و گسترش يابنده
بوده است. هواداران حزب ما از طريق كارزارهاي همبستگي و از جـملـه      

، كه در اروپا و آمـريـكـاي        “ كودير” ، “ كميته دفاع از حقوق مردم ايران” 
هاي كارگري جهان را آگاه  كردند كه، همزمان  شمالي فعال است، محفل

هاي اقتصادي كشورهاي غربي برضد ايـران،   و به موازات گسترش تحريم
زندگي كارگران و زحمتكشان ميهن هر هفته و هر روز    1390از آبان ماه 

ها نه تنها كمبود كاالهـاي اسـاسـي و دارو،           دشوارتر شده است. تحريم 
اند، بلكه همچنين به ناياب  سابقه در كشور را باعث شده گراني، و تورم  بي

سابقه تعطيـلـي    شدن مواد اوليه صنعتي، وسايل يدكي ضروري، و موج بي
، “ كوديـر ” ها و واحدهاي توليدي انجاميده است. هواداران حزب و   كارخانه

ها و كارگران مبارز در واحدهاي تـولـيـدي،     در اين باره كه، سنديكاليست
يي گسترده برضد موج اخراج، تأخير طوالني زمـان در دريـافـت           مبارزه

ها و مركزهاي توليدي، را در پيش گرفـتـه    دستمزد، تعطيل كردن كارخانه
 رساني كردند.  اند، اطالع
هاي آخر آذر ماه و نيمه اول دي ماه، كه نگراني از بـه خـطـر       در هفته

افتادن جان سنديكاليست زنداني، رضا شهابي، افزايش يافت، بار ديـگـر     
ها و حقـوق   هاي دفاع از آزادي سياسي، سازمان هاي حزبابرازِ همبستگي 

هاي كارگري سراسر جهان بـا سـرنـوشـت          اجتماعي، و فعاالن اتحاديه
كارگران مبارز ايراني را موجب گرديد، و در كارزار برضد سركوب كارگران 

فـدراسـيـون    “، “ كودير“جديدي گشود.    از سوي رژيم واليت فقيه، عرصه
ث.ژ  “ (” اي فرانسه  كنفدراسيون اتحاديه“، “ الملي كارگران حمل و نقل بين
كنگره سنديكايي (“، و  CUPE)“  اتحاديه كاركنان دولت كانادا(“، “) ت

)، و  ITF“( فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل” )،  TUC)“  بريتانيا
چپ و كمونيست، هر كدام به سهم خود، در شكل دادن  هاي حزبتمامي 

و باال بردن سطح كارزار براي آزادي زندانيان سنديكاليست، از جمله رضـا  
 نحوي مؤثر فعاليت كردند.  شهابي، به

، در ارتباط با خواست آزادي زندانيان سنديكاليسـت، از    “ كودير“ 
دعوت به حمـايـت از     ” يي با عنوان:   جمله آقاي رضا شهابي، بيانيه

منتشر كرد كه در آن از جـملـه   “  فعال سنديكايي اعتصابي در ايران
رضا شهابي در اعتراض به رفتار سوء زنـدانـبـانـان و       ” آمده است:  

هاي قضايي از معالجه او به وسيله پزشك، از  همچنين ممانعت مقام
آذرماه]، دست به اعتصاب غذا زده  است.  وي      27ماه دسامبر[ 17

اعالم كرده است به واسطه ايـن رفـتـار، از        
يي تا دستـرسـي بـه       پيگيري هر نوع معالجه

كند. او دو     هاي ضروري خودداري مي مراقبت
سال پيش نيز در اعتراض به زنـدانـي شـدن      
خود دست به اعتصاب غذا زده بود. عالوه بـر   
اين، شهابي مورد ضرب و شتم و توهـيـن از     

در  “ كودير““  سوي زندانبانان قرارگرفته است. 
اين بيانيه مطبـوعـاتـي، كـه در روزنـامـه             

(چاپ لـنـدن) و نشـريـه           “  مورنينگ استار“
نشريه حزب كمونيست ايـاالت  “( جهانِ مردم” 

چاپ رسيد، اين مـوردهـا را      متحده آمريكا) به 
تمام زندانيان سياسي ايران فوراً ” خواستار شد:  

آزاد شوند؛ به نقض حقوق بشر پـايـان داده       
هاي ايراني قوانين سازمان جهـانـي    شود؛ مقام

هاي صنـفـي و      مبني بر حفظ آزادي و حقوق اتحاديه 98و  87هاي  كار و كنوانسيون
هاي حـقـوق      ها را به اجرا بگذارند؛ تظاهرات سازمان كارگري و آزادي عضويت در آن

بـا   “ كـوديـر  ““  ها  برضد رفتارهاي مستبدانه حكومت ايران آزاد شود.  بشري و اتحاديه
 برجسته كردن مورد رضا شهابي، خواستار آزادي او شد.

هرچند كه چندين سنديكاليست ايراني، ازجمله چندين تن از اعضاي سـنـديـكـاي     
المللي آزاد شدند، اما رضا شهابي در  شركت واحد اتوبوسراني، بعد از كارزار اتحاديه بين
ارديبهشت] محكوم   -[فروردين 2012زندان باقي ماند و به شش سال زندان در آوريل 

الملل با تمركز بر پرونده رضا شهابي و سـه     شد. در تابستان گذشته، سازمان عفو بين 
زنداني سنديكاليست ديگر، با برپا كردن كارزار ارسال كارت پستـال اعـتـراضـي در         

 انگليس و تركيه، فشار به جمهوري اسالمي را تشديد كرد.
، جنبش سنديكائي در كشورهاي جهان را “ كودير” جمشيد احمدي، معاون دبيركل  

المللي براي آزادي آقاي رضا شهابي، ديگر سنديكاليست هـا   فرا خواند تا از كارزار بين
 و فعاالن كارگري زنداني، و همه زندانيان سياسي، فعاالنه حمايت كنند. 

، دبير كل حزب كمونيست انگـلـسـتـان، در       “ رابرت گريفيث” از سوي ديگر، رفيق 
هاي رسمي جمهوري اسالمي  ماه] به مقام  دي 16[ 2013يي به تاريخ پنجم ژانويه  نامه

ايران، مراتب اعتراض شديد خود را به عدم تأمين امكان معالجه براي رضا شـهـابـي    
اين نامه با هدف ابراز نگراني عميق ما ” اعالم داشت. در اين نامه از جمله آمده است:   

در مورد عدم پذيرش حق معالجه آقاي رضا شهابي، يكي از اعضاي ارزنده سنديكـاي  
كاركنان شركت واحد اتوبوسراني كه هم اكنون در اوين زنداني است نـوشـتـه شـده       

هاي زندان با معالجه رضا شهابي، كه به همين دليل در اعتصـاب   است. مخالفت مقام 
المللي در ارتباط با رفتار با زندانيان  برد، نقض تمام قوانين و مقرارت بين غذا به سر مي

هايـي   است. در عين حال، حزب ما به مبارزه خود برضد تحريم اقتصادي و كليه اقدام 
كه به افزايش تنش و آغاز جنگ منجر شود ادامه مي دهد. چنين رفتارهاي نادرستـي   

رو خـواهـد        هايي جدي در اين مبارزه روبـه  با آقاي رضا شهابي، كار ما را با دشواري
فرانسيس “رهبر حزب كمونيست انگلستان، با ارسال رونوشت اين نامه به خانم  “ كرد. 

، از او خـواسـت تـا بـه         “ كنگره اتحاديه هاي كارگري انگلستان” ، دبيركل “ اوگرادي
صورت مقتضي مسئله اعتصاب غذاي رضا شهابي را به اطالع نهادهاي مربـوطـه در     

 ها را طلب كند.   المللي برساند و همبستگي آن سطح ملي و بين
فدراسيون بين المللي كاركنان حمل و نقل، كه رضا شهابي به آن تعلق دارد، بـراي  

الملـلـي    ، دبيركل فدراسيون بين“ ديويد كاكرفت“آزادي فوري وي فراخوان داد. آقاي  
رضا شهابي بايد هرچه زودتر آزاد شود و مورد معـالـجـه    ”كارگران حمل و نقل، گفت: 

او دستگيري و صدور حكم غيرعادالنه براي شهابي را شديدا مـحـكـوم      “  قرار گيرد. 
كرد، و خواستار توقف فوري آزار و اذيت كارگران فعال در ايران شد (بـه نـقـل از:           

 مورنينگ استار، روزنامه مترقي چاپ لندن).
به همراه چند تن ديگر از كاركنان شركـت واحـد      83رضا شهابي در زمستان سال 

اتوبوسراني تهران و حومه، سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
به عضويت هيئت مديره سنديكا انتخاب شـد.   1384را تأسيس كرد. شهابي در خرداد  

، شـركـت   1384اما در پي اعتصاب كاركنان شركت واحد اتوبوسراني در زمستان سال 
واحد تعدادي از اعضاي سنديكاي شركت واحد، از جمله آقاي رضا شهابي را اخـراج      

از سوي نيروهاي امنيـتـي بـازداشـت و          1388خرداد سال  22كرد. آقاي شهابي در  
سـال     5زنداني شد. وي به جرم تباني عليه امنيت كشور به شش سال حـبـس و          

ميليون تومان جريمه محكوم شـده     7هاي سنديكايي و پرداخت  ممنوعيت در فعاليت
 است.

و شتم قـرار گـرفـتـه و بـه             آقاي شهابي ضمن بازجويي، چندين بار مورد ضرب 
هاي جدي وارد شده است.  وي تابستان گذشتـه تـحـت عـمـل            اش آسيب سالمتي

جراحي بزرگي از ناحيه گردن و ستون فقرات قرارگرفت. دكتر وي اعالم كرده بود كه   
حداقل دو ماه استراحت در خانه بـراي وي      

 3ادامه  در صفحه قـادر بـه تـحـمـل دوران            ” ضروريست و 
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 ادامه  همبستگي بين المللي  ...

رغم اين هشدار، او را بـه       به “ محكوميت خويش نيست. 
در زندان اوين، كه بند زندانـيـان كـارگـري و          350بند 

 88فعاالن حقوق مدني و سياسي بعد از انتخابات سـال    
 است، بازگرداندند.  

آذرمـاه]،  بـه           27ماه دسامبـر[   17آقاي شهابي روز 
اعتصاب غذا دست زد. مأموران او را به بيمارستان بردنـد،   

او مانع شـدنـد و بـه سـلـولـش             “  آرآي ام“اما از انجام 
بازگردانده شد. آقاي شهابي در اعتراض به ايـن عـمـل       

ژانويـه   5مأموران زندان به اعتصاب غذا دست زد. در روز  
زنداني سياسي ديگر نـيـز بـه نشـانـه             5]،     ماه دي16[  

هاي وي مبني بر دسترسي داشـتـن      پشتيباني از خواست
هاي بهداشتي و درماني، به اعتـصـاب    مناسب به مراقبت

الملـلـي در      غذاي او پيوستند. در نتيجه برپايي كارزار بين 
حمايت از زندانيان سنديكاليست و سياسي، و فشـار بـر       
جمهوري اسالمي، بعد از سه هفته اعتـصـاب غـذا، در        
نهايت، رضا شهابي دوشنبه شب گذشته به طور موقت و   
با قيد كفالت آزاد شد. آقاي شهابي حدود ساعت ده و نيم  
شب بدون هيچ اطالعي از پيش از زندان اوين آزاد شـد.  
او ساعتي بعد كه به خانه خود رسيد، به اعتصاب غـذاي    

 2010بيست و سه روزه خود پايان داد. شهابي از تابستان  
المللي كارگران حـمـل و        در زندان است. فدراسيون بين 

المللـي كـارگـري و         هاي بين نقل، و بسياري از سازمان
آقاي شهابي نـبـايـد بـه       ” اند:   حقوق بشري، اعالم كرده

زندان بازگردانده شود. او يك سنديكالـيـسـت اسـت و          
مرتكب عمل خالفي نشده است، و فقط در راه دستيابـي  

 “به حقوق كارگران فعاليت كرده است.
 

 هاي عملي نشده! ، و وعده“مجتمع پتروشيمي”كارگرانِ 

هايي  مبارزه كارگران صنعت پتروشيمي كشور، درچندسال اخير، پردامنه شده است، و اعتصاب
  هـاي    در استان آذربايجان شرقي، و كارخانه ،”مجتمع پتروشيمي تبريز“نظير اعتصاب كارگران 

بندرماهشهر و بندرامام[بندرشاپور] در استان خوزستان، درحد معيني به باال بـردنِ       ”پتروشيمي“
هاي كارگري در  اند. اعتراض  سنديكايي موجود ياري رسانده -سطح پيكارجويي جنبش كارگري

طورِعمده براي لغو قراردادهاي موقت و تبديل قرارداد كارگران پيماني صـورت   پتروشيمي كه به
هـايـي      نشيني نژاد و مجموعه ارتجاع حاكم را به مانور و عقب بود، دولت ضدملي احمدي گرفته 

هاي كارگران پتروشيمي در بندرشاپور، ماهشهر، و تـبـريـز،         دنبال اعتصاب مقطعي واداشت. به 
كُشي از گسترش دامنـه   زعم خود، با وقت هاي آنان را داد، تا به دولت وعده عملي شدن خواست

هرروي، اينك باگذشت نزديك بـه   هاي كليدي، جلوگيري كند. به  ويژه در صنعت ها، به اعتراض
چنان در انتظار تحقق  اند، و هزاران كارگر هم هاي دولت عملي نشده يك از وعده سال هيچ يك 

 هاي خودند.   خواست
خبرگزاري ايلنا، دراين زمينه، پيرامون وضعيت كارگران پيماني پتروشيمي ماهشهر، نـوشـت:   

االجل مصوب هيات دولت مبني بر تـبـديـل قـرارداد        بعد از گذشت چندين ماه از پايان ضرب”
كارگران پيمانكاري دولت، نمايندگان كارگري كارخانه پتروشيمي شهيد تندگويان ازعدم اجراي 
اين طرح در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر خبر دادند... چندي پيش با دستور... مبني برتبـديـل         

شد تا بلكه تغييراتـي در     قرارداد پيمانكاري كاركنان دولت، شعله اميدي در دل كارگران روشن 
انعقاد قراردادها اتفاق بيافتد... متاسفانه... براي اجراي اين طرح ابتدا براساس مدارك تحصيـلـي   
اقدام به جذب نيرو كردند و چنان شرايط را سخت و پيچيده كردند كه عده كثيري از پرسـنـل   

كارند. قرارداد بين پرسنل جذب شده تـحـت       هنوز تحت قرارداد پيمانكار در سيستم مشغول به
اخراج كـارگـران    طرفه بوده و كارفرما تحت هر شرايط مختار به عنوان قرارداد موقت كامال يك

هاي پتروشيمي ماهشهر عبارتند  است... بخشي از مصائب[مطالبات] كارگران پيمانكاري كارخانه     
از عدم پرداخت بدي آب و هوا و حق جذب، نداشتن امكانات درماني، تصاعدي بـودن مـبـلـغ       

ها در نپرداختـن   همين رفع كوتاهي“  ماليات، نبود حق بازنشستگي و مواردي ازاين[دست] است.   
شود. كارگران پـيـمـانـي       مي  حقوق مسلم كارگران  در كارخانه پتروشيمي بندرشاپور نيز مطالبه

از بسـتـه شـدنِ        “  وزارت نـفـت  ” و  “ پيمانكار” هاي  “ شركت“ازهيچ حقي برخوردار نيستند، و 
 شوند. قراردادهاي دايمي مانع مي

ايجاد موانع جديد در راه تبديل قـرارداد    ” خبرگزاري ايلنا همچنين در گزارش ديگري با نام:  
كاران پتروشـيـمـي     رئيس انجمن صنفي كارگري پيمان” نويسد:   ، مي“ كارگران پتروشيمي تبريز
كردن مصوبه هـيـات دولـت       هاي مسئولين اين كارخانه مبني بر اجرايي تبريز با اشاره به وعده

هاي دولتي، استخدام پيمانكاري را از دستوركار خود حذف و    بود تا كليه شركت  گفت، مقررشده
دليل تخلف وزارت نفت دراين زمينه،  با كاركنان خود قرارداد مستقيم منعقد كنند كه متاسفانه به

است... وزارت نـفـت در           اين مصوبه تاكنون حداقل در كارخانه پتروشيمي تبريز اجرايي نشده 
اسـت مـبـنـي        دستورالعملي را صادر و براي مديريت كارخانه ارسال كرده1390اسفند 23تاريخ 

سال سابقه كار در صنـعـت   10براينكه تنها براي كاركناني كه عالوه بر مدرك تحصيلي ديپلم، 
نفت داشته و يا كساني كه عالوه برداشتن يك سال سابقه كار، حداقل مـدرك تـحـصـيـلـي         

كارگر پيمانكاري 1500اكنون بيش از  هم   شود...    باشند، قرارداد مستقيم منعقد مي كارداني داشته 
در كارخانه پتروشيمي تبريز منتظر اجراي مصوبه مذكور هستند... اگر قرار براجراي اين چنينـي     

درصد از نفرات شاغل در پتروشيمي تبريـز  70[مطابق دستوالعمل وزارت نفت] باشد، نزديك به   
 “شوند. شامل اين طرح نمي

شـده     هاي دولت تنها مانوري حسـاب  توان با قاطعيت گفت، وعده اين وضعيت مي باتوجه به 
هـرروي، تـبـديـلِ          اسـت. بـه        ها و فريب كارگران بوده  براي جلوگيري از گسترش اعتصاب

 “ پـتـروشـيـمـس     ” هاي    و كارخانه“  پتروشيمي تبريز  مجتمع” قراردادهاي كارگران پيماني در 
بندرشاپور] و منطقه ماهشهر به قراردادهاي مستقيم، عملي نگرديده اسـت، و رژيـم         بندرامام[ 
از    ،“ مدرك تحصيـلـي  ” هايي چون  طورِكامالً هدفمندانه، با پيش كشيدنِ مسئله فقيه، به واليت

 ”مدرك تـحـصـيـلـي     “ها موضوعيت  كدام از كارخانه ها  جلوگيري كرده است. در هيچ  اعتراض
طلبانه كارگـران   اين نكته، مبارزه حق  شود، و ارتجاع با علم به شامل حال اكثريت كارگران نمي

تـراشـيـده    “  اداري و قانونـي ” انداز انداخته است، و در برابر آن مانعي  را، به خيال خود، در دست
گـردد كـه، در          هاي ايلنا، بـا صـراحـت اعـالم مـي              دليل نيست كه، در گزارش است. بي  

شـده     اغلب كارگران شاغل فاقد شرايط تعـيـيـن   ” تبريز، بندرامام، و ماهشهر  هاي”پتروشيمي“
سال سابقه[دارند] و زيرديـپـلـم      10ديپلم به باال و ديپلم[،] كمتر از    ازجمله مدرك تحصيلي فوق

 “هستند.
هاي تبريز، ماهشهر، و بندرامام، نشـان مـي     “  پتروشيمي“تجربه دو اعتصاب بزرگ كارگران 

 ِ چاره: گسترشِ جنبش اعتراضي، و زنده كردنِ حقوق سنديكايي است! دهد كه راه
 

 ادامه  به آرمان هاي دوم بهمن ...

هـا را شـاهـد         انحراف كشاندن جنبش و ارتجاع براي به
ايم. قاسملو، در كتاب خود، در اين خصوص با استنـاد    بوده
دخالت امـپـريـالـيـزم      ” نويسد:   تاريخ مبارزه كردها، مي به 

اي نيسـت. ايـن       ي تازه درجنبش آزاديخواهانه ملي پديده
دخالت اقدامي است كه از ديرباز تاكنون جهت منـحـرف   

آن هنگـام لـزوم،      زدن از پشت به  ساختن مبارزه و ضربه
اند... مصالح جنبش آزاديخواهانه ملي كـرد        درپيش گرفته

]“ هيچگاه با مصالح امپرياليستها همخواني نخواهدداشـت 
 ].324-325، صصكردستان و كردقاسملو، 

در دوران بسيار حساس كنوني وظيـفـه نـخـسـت و          
ها و نيروهاي مدافع آزادي، عدالت، و  درنگ همه حزب بي

ملي، حركت به سمت تحكيم پيـونـد مـيـان        الغايِ ستمِ 
ملي با جنبش ضداسـتـبـدادي و        مبارزه براي الغاي ستم

تريـن، و     ترين، اصلي خواهانه كشور است. اين مهم  آزادي
بهمن كردستان براي دوران    ترين تجربه جنبش دوم مبرم

 است. كنوني 
مـثـابـه       بهمن را به حق جنبش دوم حزب توده ايران به

كند. حزب مـا از      بخشي از تاريخ پرافتخار خود قلمداد مي
امروز، با سـربـلـنـدي، بـراي           نخستين روز تاسيس تا به

هاي ساكن ايـران و     برقراري حقوق برابر و مساوي خلق
ملي پيگيرانه مبارزه كرده است، و بـرخـي از       الغايِ ستمِ
هاي كـرد و آذربـايـجـان          هاي خلق ترين چهره برجسته

اند. درسالگرد جنبش   فرزندان دالور حزب توده  ايران بوده
خاطره تابناك همه رزمندگان راه رهـايـي       بهمن، به دوم

باختگان در راه      ملي، از جمله جان مردم ايران و لغوِ ستمِ 
محمـد،   برپاييِ حكومت ملي و خودمختار كردستان: قاضي 

اي،    سيف قاضي، صدرقاضي، شيرزاد، فـاروقـي، نـقـده        
فرستـيـم.    ها و صدها مبارز ديگر درود مي شرفكندي و ده

 است! راه و آرمان دوم بهمن زنده 
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، شهرداري تهران، “ سرپرست خانوار” زنانِ 
 هاي ارتجاع و سياست

صـف     چندي است كه شهرداري تهران نـيـز بـه        
نهادهايي پيوسته است كه خود را نگران وضع معيشـت  

كـنـنـد.       معرفي مي “ سرپرست خانوار“و سالمت زنان 
از آنكه مركز امور زنـان و خـانـواده ريـاسـت               پس 

جمهوري، كميته امداد خميني، و وزارت كار، تعـاون و    
يي را پيرامون زنـدگـي      رفاه اجتماعي، تبليغات گسترده
راه انداختند،  هاي آنان به زنان سرپرست خانوار و خانواده

هـا     ايـن ارگـان       اينك شهرداري تهران نيز به صف   
، خود را “ توانمندسازي زنان” نام  پيوسته، و با طرحي به 

حامي منافع اين بخش محروم و زحمتكـش جـامـعـه       
ستـاد  ” نام  كند. مطابق اين طرح، ستادي به   معرفي مي

صـورت        تشكيل داده است و بـه  “ توانمندسازي زنان
ويژه آنچه  هاي آنان، به به زندگي و مشكل“  جانبه همه” 

مربوط به سالمتي و تندرستي زنان سرپرست خـانـوار     
 كند. است، رسيدگي مي

آذرمـاه، از قـول مـديـرسـتـاد             6خبرگزاري ايسنا، 
تست سالمت رايـگـان زنـان      ” داد:   گفته، گزارش پيش

زن 1800سرپرست خانوار تهراني... تاكنون سالمـتـي        
 11سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداري تهران در   

است... باهـمـكـاري         طور رايگان بررسي شده منطقه به
  گـانـه  22هاي منـاطـق      سازمان شهر سالم در كلينك

تهران، سالمت بانوان سرپرست خانوار شهـر تـهـران      
هاي روتـيـن      شود و آنان عالوه بر آزمايش بررسي مي

هايي مانند سوندگرافي، مـامـوگـرافـي،        تحت آزمايش
گيرند و از آنان نوار قلب نـيـز    تست پاپ اسمير قرارمي

بـاشـد بـراي         شود... اگر زني بيماري داشته    گرفته مي
درمان ازجمله جراحي به مراكز درمـانـي ارجـاع داده        

شود... با كمترين هزينه تـحـت عـمـل جـراحـي               مي 
 “گيرند. قرارمي

بنابه گفته مدير ستاد توانمندسازي شهرداري تهران، 
يي تا پايان امسال بايد  زنان سرپرست خانوار طي برنامه

تست سالمت شوند. البته تاكنون هيچ منبع موثقـي از     
هاي آن خـبـر و        چگونگي اين تست سالمت و هزينه

است. حضـور و تـبـلـيـغـات                گزارشي منتشر نكرده
هـاي     شهرداري تهران در خصوص رسيدگي به مسئله

زنان سرپرست خانوار، با فرارسيدن زمان انتخـابـات و     
ارتباط باشد. در مـوسـم       تواند بي تبليغات انتخاباتي نمي

انتخابات عالوه بر شهرداري تهران، مجلس نيز ناگهان 
افـتـد، و دولـت           ياد بيمه كارگران ساختماني مـي    به

نژاد نيز از بيمه و اشتغال زنان و رسيدگـي بـه      احمدي
هـاي     وضع روستاها داد سخن داده و مـرتـب وعـده       

شك نبايد برنامه توانـمـنـدسـازي      دهد. بي   دروغين مي
زنان سرپرست خانوار ساكن تهران را از اين مجمـوعـه   
مستثني دانست. نكته ديگر اينكه، شهـرداري تـهـران       
زماني به چنين تبليغاتي دست زده است كه بحران دارو 

اي سخـت فـروبـرده       در كشور اكثر مردم را در نگراني
است، و ناكارآمديِ نظام سالمت و بـهـداشـت رژيـم       

آور    هاي سـرسـام   واليت فقيه آشكار شده است. هزينه 

ها بـدان     دارو، پزشك، بيمارستان، و آزمايشگاه
منجر گرديده است كـه بسـيـاري از مـردم،           

هاي مـحـروم جـامـعـه، از             خصوص طبقه به
هـاي پـزشـكـي مـحـروم            دسترسي به امكان

اند. حال چگونه زنان سرپرست خانـوار در      مانده
گـانـه   22هاي  هاي) منطقه  ها (درمانگاه  كلينيك

طورِ رايگان تست سـالمـت    شهرداري تهران به
شوند؟ افزون بر اين، چرا تاكنون و در طـول   مي

چندسال اخير، همواره نسبت به وضـعـيـت و        
گذران اين زنان زحمتكش سكوت برقرار بـوده    

ها نظير بيـمـه، اشـتـغـال،         است و برخي وعده
بهداشت، و آموزش فـرزنـدان آنـان عـمـلـي           
نگرديده است، ولي اكنون، چند ماه مانـده بـه     

يـاد     انتخابات، همه ازجمله شهرداري تهران بـه 
زندگي و سرنوشت زنان سـرپـرسـت خـانـوار          

 اند؟ افتاده
تامين حقوق زنان سـرپـرسـت خـانـوار از            

هاي انكارناپذير در مبارزه برضد استبـداد   اولويت
ستـيـزانـه  و قـرون            هاي زن واليي، سياست

هـاي     پايه و اقدام وسطايي، و حركت به سمت نيل به آزادي و عدالت اجتماعي است. تبليغات بي 
 هاي زنان سرپرست خانوار نگشوده و نخواهد گشود! يي از مشكل بند و موسمي گره نيم

 
 يابد تداوم گراني: قيمت كاالهاي اساسي كاهش نمي

گـيـري نـارضـايـتـي            اندكي پس از لغو ممنوعيت واردات كاالهاي لوكس، و همزمان با اوج  
نژاد و برنامه بانك مركزي بـراي   هاي ارزي دولت ضدملي احمدي توليدكنندگان داخلي از سياست

جمهوري اسـالمـي، در        ”كنندگان سازمان حمايت از مصرف“مقابله با بحران ارزي، مدير عامل 
است، و كاالهاي اساسي ارزان نخواهـنـد    ها منطقي  نشستي خبري، اعالم كرد كه، افزايش قيمت

كـنـنـدگـان و          مديرعامل سازمان حمايـت از مصـرف      ” داد:   شد. ايلنا، دراين خصوص گزارش  
ها منطقي اسـت و       گونه كمبود كااليي در كشور نيست. افزايش قيمت  توليدكنندگان گفت، هيچ

كنند. كاالهاي اساسي و ضـروري مـردم        مردم بايد افزايش قيمت منطقي و غيرمنطقي را درك
 “سازي كاالهاي ضروري هستيم. ذخيره شده و ما امروز در شرايط بسيار خوبي در زمينه ذخيره

جويانه امپرياليستي، سودجويـيِ   هاي مداخله شد كه كشور براثر تحريم اين سخنان درحالي بيان 
هاي حكومتي، و بحرانِ دارو و كمبود كاالهاي مرتبط با درمان و بهداشت، جان هم ميهنان  دالل

آذرماه، در گزارشي مفصل از قيمت 12رو كرده است. خبرگزاري ايلنا،   ما را با خطرهاي جدي روبه
تومان طي يك مـاه     2700تومان به  3800كاهش دالر آزاد از ”كاالها، خاطرنشان ساخته است: 

كند... بـا      وجود نياورده و قيمت كاالها كاهش پيدانمي گذشته تغييري درقيمت كاالهاي اساسي به
افزايش قيمت ارز شاهد افزايش قيمت بسياري از كاالهاي اساسي بوديم... كاالها و خدماتي كـه     

ها، پوشاك و كفش،  ها، آشاميدني شدند عبارتند از: خوراكي   با رشد نرخ ارز با افزايش قيمت مواجه
مسكن، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده درخانه، حمل و نقل و ارتباطات و كاالها و خـدمـات   

هـاي     است كه شـوك    اند. اين درحالي  برابري همراه بوده2متفرقه... كه هركدام تقريباً با افزايش    
شدت يكديگر را تقويت كرده و تاثير مـنـفـي     ثباتي در اقتصاد طي چندسال گذشته به تورمي و بي

 “است. ها گذاشته گذاري بررشد حقيقي سرمايه
ها و روند افزايش قـيـمـت كـاالهـاي اسـاسـي، بـاوجـود                   آور شد كه، تداوم گراني بايد ياد
كـه قـيـمـت ارز            گيرد. درحالي  هاي بانك مركزي جمهوري اسالمي صورت مي گذاري سياست
خصـوص     ها همچنان ادامه دارد، و سفره مـردم، بـه       است، گراني اي با ثبات نسبي همراه  مبادله

عالوه، اين وضعيت نشـان   سازد. به  زحمتكشان، را هرروز بيشتر از مواد و كاالهاي ضرور تهي مي
دهد كه سياست ارزي بانك مركزي و برنامه دولت و مجلس فقط و فقط به تاجـران عـمـده       مي

رساند. درحقيقت، نـبـضِ بـازار و          براي واردات هرچه بيشتر كاالهاي اساسي، سود و منفعت مي
طورِكلي و در منظري عام، در چنـگ   ها، و به ها در دست تاجران، واردكنندگان، دالل تعيين قيمت

قيمـت   سرمايه بزرگ تجاري است كه باشبكه گسترده خود در بازرگاني خارجي و توزيع داخلي، به
 كند. سود و ثروت دست پيدا مي فقر مردم، به

ايـن روزهـا     ” ها، نـوشـت:       گراني در گزارشي با اعتراف به -وابسته به سپاه -خبرگزاري فارس
است. هرروز كه بـراي خـريـد كـااليـي بـه                يك پديده عادي تبديل شده ها به  افزايش قيمت

شـويـم و حـتـي            هاي جديد روبرو مـي    كنيم با قيمت هاي سطح شهر مراجعه مي فروشي خرده
كـنـنـد بـا          خريد كاال مي  كنند كه درهرنوبتي كه اقدام به فروشندگان اين كاالها هم اعالم مي

كنند در بسياري از كاالها قيمت  شوند. فروشندگان اذعان مي  درصدي مواجه مي50تا  30افزايش 
باشد بـا ايـن      شده  مصوبي وجود ندارد يا حتي اگر قيمتي هم از سوي دولت و تعزيرات مشخص 

 “كرد. توان كاال را خريد و عرضه ها نمي قيمت
هاي ضـروري اشـاره شـده         قيمت برخي كاالهاي اساسي و نيازمندي در ادامه اين گزارش به 

تومان، روغن نباتي در بـازار  3800تا  3700قيمت  برنج هندي به” نويسد:  است. اين خبرگزاري مي 
شود. قيمت روغـن يـك         مي  هزارتومان فروخته25تا  22كيلويي بين 5ناياب است. روغن نباتي  

شود. برنج ايرانـي    تومان فروخته مي 3800درصد افزايش يافته بيش از 80 (روغن مايع) ليتري الدن

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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هزارتومان، پودر شوينده افزايش قيمت هزارتوماني داشته است. قيمـت    6كيلويي
تومان و چـاي خشـك         5000تا  4600تومان، نخود 4000تا  3500عدس بين 

 “است.  هزارتوماني داشته4كيلويي افزايش  نيم
هـاي   فقيه، و دركنار آن، تحريم اجتماعي رژيم واليت -هاي اقتصادي باسياست

شود. رونـد      سياه گراني بر زندگي مردم ما گسترده مي  ويرانگر امپرياليستي، سايه
 ِرو بازهم ادامه خواهد داشت. ها درسال پيش افزايش قيمت

 
  :“نظامِ صنفي”قانون “92ماده ”تغييرِ 

 يورشي ديگر به منافع و حقوق كارگران و زحمتكشان!
 

يورش به منافع و حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما طي چند ماه 
 اي پيدا كرده است. سابقه اخير شدت بي

و دورخيز ارتجاع حاكم براي تغييـر   “ قانون تأمين اجتماعي“به موازات اصالحِ 
اتاق بازرگاني و صـنـايـع و        “داران،  به سود كالن سرمايه “قانون كار“و اصالحِ 

در رايزني و هماهنگي با مجلس شـوراي اسـالمـي، درصـدد انـجـام              ”معادن
نـظـام   “قـانـون      “ 92ماده “كشورند. اصالح   ”نظام صنفي“تغييرهايي در قانون 

شـود،     كه به استفاده كارگران صنوف از مزاياي بيمه رايگان مربوط مي ،”صنفي
 ها قرار گرفته است. در صدر اصالح

قانون نظام صـنـفـي       92با تغيير ماده ” ايلنا چندي پيش در اين زمينه نوشت:  
اي از  كه هنوز چند هفته يابد. درحالي  هاي اجتماعي از كارگران كاهش مي حمايت

اعالم تصميم سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اقدام براي بازنگري در قانـون  
گذرد، يك فعال كارگري در اسـتـان الـبـرز از آغـاز             فعلي تأمين اجتماعي نمي

هـاي تـابـع       تر شدن شرايط بيمه كارگران شاغل در كارگاه ها براي سخت رايزني
تازگي مطلع شديم كه برخـي از طـريـق         قانون نظام صنفي كشور خبر داد... به   

منـدي   مجلس در تالش هستند تا با اصالح قانون فعلي نظام صنفي شرايط بهره
اي از كارفرمايـان   كارگران صنوف از مزاياي بيمه اجباري را محدودتر كنند... عده   

مـنـظـور       نويس را به مطرح صنفي از طريق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، پيش
اند كه محدود كردن شـرايـط اسـتـفـاده         اصالح قانون نظام صنفي تدارك ديده

كارگران صنوف از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي ازجمله اين تغـيـيـرات اسـت...         
شود كه كارگران صـنـوف      كنوني [نظام صنفي] اضافه مي   92اي به ماده  تبصره

توانند براي شكايت [ازبيمه نشدن از طرف كارفـرمـا]     تنها براي مدت محدود مي
در بخش ديگر اين گـزارش، ايـلـنـا         “  به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه كنند. 

رسد كه مسئوالن تأمين اجتماعي به دليل كمبود منـابـع...      به نظر مي” افزايد:   مي
نـويـس اصـالح       درصدد اصالح قانون فعلي هستند و در مقابل نويسندگان پيش

قانون نظام صنفي باهدف نپرداختن حق بيمه كارگران صنوف درصـدد اصـالح     
اي و      قانون فعلي [نظام صنفي] هستند... با اين اصالحات خدمات كنوني بيمـه      

شدگان بايد مبلغ بيشتري را  درماني... از بسياري جهات محدود خواهد شد و بيمه   
بابت حق بيمه و هزينه خريد خدمات درماني رايگان پرداخت كنند. در صـورتـي    

نويـس   نويس پيشنهادي [پيش  قانون نظام صنفي كنوني مطابق پيش 92كه ماده 
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن] تغيير كند، درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي بـه   

 “ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت.
هـا   منديِ ميليون اين قانون، بهره 92و اصالح ماده  “ نظام صنفي“تغيير قانون 

سازد. مطابق آمار رسمي، بيش از     كارگر شاغل در صنوف به بيمه را ناممكن مي
نويس اتاق بـازرگـانـي،       ميليون كارگر ايراني در صنوف مشغول به كارند. پيش 8

كه بـا حـمـايـت          ،”نظام صنفي“صنايع و معادن پيرامون تغيير و اصالح قانون 
گيـرد   رو است، حقوق بديهي اين زحمتكشان را ناديده مي جانبه مجلس روبه همه

داران و      با فشار كالن سرمايه 1383خاطر داريم كه، در سال  سازد. به  و نابود مي
نظام “اي در قانون  تغييرهاي جدي “ اصالح ساختار اقتصادي” در چارچوب برنامه 

انجام گرفت، و استفاده كارگران صنوف از مزاياي بيمه اجـتـمـاعـي در       “  صنفي
اجـتـمـاعـي      -تر گرديد. همچنين در قالب راهبرد اقتصادي  مقايسه با قبل سخت

 189هاي  هاي كوچك و كشاورزي هم با استناد به ماده رژيم واليت فقيه، كارگاه
بار آن نـظـيـر       از شمول قانون كار خارج شدند كه اينك پيامدهاي فاجعه 191و 

هاي كوچك، قراردادهاي سپيد امضاء  كشي از كودكان كار در كارگاه افزايش بهره
طور آشكـار مشـاهـده       در صنوف، و دستمزد پايين زنان كار شاغل در صنوف، به

 شود. مي
تـأمـيـن    “به موازات اصالح قانون    ،”نظام صنفي“اينك نيز با تغيير در قانون 

بيمه اجتماعي و درمان براي كارگران، خصوصاً كارگران صنوف، بـه     ،”اجتماعي
شود. يگانه راه دفاع از منافع زحـمـتـكـشـان        امري غيرقابل دسترسي تبديل مي

 گسترش مبارزه و احياي حقوق سنديكايي است!

 كه كار آدمي برجاست گر جسمش ”
 “ فنا گردد

رفيق محمـد عـلـي       
ژانـويـه    8روزبهان، روز 

ــن         2013  82در س
سالگي، براي همـيـشـه    
چشم برجهان فاني فـرو  
بست و تا پايان هستـي،  
ديار خاكي را ترك نمود. 
رفيق روزبهان نـمـونـه      
يك انسان آ گاه، فداكار، 

با گذشت و شكيبا بود كه در سراسر حيات گوهر بار خود از منافع و حقوق 
كرد. رفيق روزبهان از همان آغاز جـوانـي،     اجتماعي  طبقات محروم دفاع

همراه ديگر ايرانيان آراديخواه و مبارز ميهن مان، به جنبش احـتـمـاعـي     
دوران خود پيوست وبه عضويت سازمان جوانان حزب  در آمد و سرنوشت 
خود را به حزب توده ايران  پيوند زد و تا پايان زندگي پر بار خود بر سـر    

اعتقاداتش پايبند ماند و نقش خود را بر پيشاني تاريخ حك كـرد. نـويـد        
آزادي و رهايي از زنجيرهاي استبداد، اميد روشن و دلگرمي بود كـه روح    
سركش و نا آرام او را بر آن مي داشت كه همراه ديگر پيش آهنگ هـاي  
جنبش اجتماعي ميهن مان در صف اول مبارزات مردم مان باشـد و بـا       
سالح آگاهي و شناخت، براي دگرگوني و تحول جامعه مان تالش نمايـد.  

، هنگامي كه نيروهاي استبداد گر زمينه ي   32مرداد  28پيش از كودتاي 
استيالي دوباره خود را بر كشور آماده مي كردند رفيق روزبهان به خـاطـر   
فعاليت هاي حزبيش، همراه ديگر مبارزان حزبي در شهر رشت دستگير و   

 به زندان افكنده شد.
، رفيق روزبهان به دليل فشار كودتاگران  32مرداد  28پس  از كودتاي 

و امكان دستگيري دوباره، مجبور به ترك شهر رشت شد و همراه خانواده 
اش به تهران كوچ نمود. وپس از مدتي به عنوان كارمند بـه اسـتـخـدام         
دانشگاه بزشكي تهران در آمد. در طي سال هاي خفقان دوران پـهـلـوي،     
رفيق روزبهان فعاالنه مسائل سياسي و اجتماعي جامعه مان را دنبال مـي  
كرد و ارتباط و تماس خود را با محفل هاي سياسي و اجتماعي ادامه داد   
و لحظه اي از پاشيدن بذر آگاهي در بين دانشجويان، محيط كار وزنـگـي   
اش كوتاهي ننمود. به پاس همين مبارزات آگاهانه و پيگيرانه بود كـه در     
جريان انقالب، هنگامي كه هنوز نيروهاي ارتجاعي و واپسگـرا هـجـوم      
گسترده خود را به دانشگاه و دانشجويان پيشرو آغاز نكرده بـودنـد، بـه        

نفره دانشگاه تهران انـتـخـاب     5عنوان يكي از اعضاي شوراي سرپرستي 
شد. پس از انقالب، با انجام سخنراني هاي متعدد و روشنگرانـه دربـيـن       
دانشجويان در دانشگاه تهران كوشش مي نمود در جهت تعميق انـقـالب   

بكوشد و به خطراتي كه آن را تهديد مي كرد بپـردازد و     57مردمي سال 
تجربه خرد را به دانشجويان جوان و جوياي آگاهي منتقل كند. پـس از       
تسلط نيروهاي واپسگراي مذهبي بر دانشگاه و ميهن مان، رفيق روزبهان 
كه  از سوي رژيم احساس خطر مي كرد مجبور به ترك دانشگاه شـد و    

 پس از چندي به كشور بلژيك مهاجرت نمود.
سال هاي مهاجرت و دوري از ميهن، سال هاي غم انـگـيـزي بـراي       
ايرانياني همانند رفيق روزبهان بود. ديگر اين خاك نه همان خاك، مـردم   
نه همان مردم، طلوع وغروب و گرماي خورشيد نه همان طلوع و غـروب  

ها همان ياد ها و خـاطـره هـا         و گرماي خورشيد بود ولي يادها و خاطره
بودند. هنوز هنگامي كه از سرزمين، اعتقاد و انديشه هايش صحبت مـي     

شد حرارت مي گرفت و دوباره احساس جواني  كرد درونش دوباره گرم مي
 و سر زندگي مي كرد.

اين چگونه آتش عشق، روشنايي و حقيقتي بود كه هرگز در او خاموش 
 نشد.

  راهش پررهرو و پايدار باد.

 ادامه  رويدادهاي ايران  ...
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مزدوران او، حداقل در چهار انتخاباتي كه در طي دهه اخير ميـهـن   
ما شاهد آن بوده است، يا حقوق مردم و آراي ميـلـيـون هـا راي         
دهنده با خشونت و دخالت نيروهاي سركوبگر لگدمال شده است و 

برگزار شده كه در آن تنها كارگـزاران  “  انتخابات” يا نمايشي به نام 
 و مزدوران ارتجاع اجازه شركت داشته اند.

، كه در آن بر اساس شواهد بسيـار  1388كودتاي انتخاباتي سال 
و حتي اعتراف شماري از وابستگان حكومت، راي ميليون ها ايراني 
براي روي كار آوردن احمدي نژاد، به عنوان گمارده ولـي فـقـيـه،       
پايمال شد، از جمله شواهد زنده در رد ادعاهاي درغين علي خامنـه  

، و پيـش  1388رياست جمهوري سال “  انتخابات” اي است. تجربه  
، نشان داد كه حتي اگر سـران    1384سال “ انتخابات”از آن تجربه 

رژيم زير فشار توده هاي مردم اجازه دهند تا نمايندگان دگرانديـش  
شركت نمـايـنـد،    “  انتخابات” و وابسته به جنبش اصالحات در روند 

ولي حاضر نيستند اجازه دهند تا راي مردم تعيين كننده نـتـيـجـه       
به سـر مـي       “  حصر خانگي” انتخابات باشد. مهدي كروبي، كه در  
شواهد جـالـبـي از       88و  84برد، در پي هر دو انتخابات سال هاي 

دخالت هاي علي خامنه اي و پسرش مجتبي، در هماهـنـگـي بـا       
نيروهاي سپاه، بسيج و وزارت اطالعات، براي تغيير نتيجه انتخابات 
و روي كار آوردن شخصي همچون احمدي نژاد ارائه كرد كه پـرده  

نظام ” در جمهوري اسالمي و “  انتخابات آزاد” از چگونگي برگزاري 
جهان بر مي دارد. از نابودي صدها صندوق واقعـي راي و       “  نمونه

جانشين كردن آنها با صندوق هاي راي هاي تقلبي تـدارك ديـده     
شده در مراكز سپاه، تا باطل كردن صندوق راي مـردم تـوسـط          
شوراي نگهبان و همچنين شمارش تقلبي راي در شماري از حـوزه  
هاي راي گيري به شكلي كه شمار راي دهندگان از شمار واجديـن  

از جمله برنـامـه   “  خريد راي” شرايط بيشتر گزارش شد و همچنين 
تأمين سـالمـت   ” هايي است كه دستگاه هاي زير نظر واليت براي 

 به مرحله اجرا درآوردند.  “ انتخابات
تجربه دو انتخابات رياست جمهوري گذشته نشان داد كه بـدون  
تغييرات جدي در شيوه برگزاري انتخابات و بدون كـوتـاه كـردن        

ارتجاع و همچنين جلوگيري از دخـالـت       “  شوراي نگهبان” دست 
نيروهاي سپاه و اطالعاتي در روند انتخابات نمي توان هيچـگـونـه    
خوشبيني درباره روند انتخاباتي كه سران ارتجاع تدارك آن را مـي  

نماينده ولي فقيـه  بينند داشت. در اين عرصه سخنان علي سعيدي،  
در سپاه پاسداران، بسيار گويا و افشاگرانه اسـت. سـعـيـدي، در            
مصاحبه با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سه   

دي ماه، ضمن اشاره به كودتاي انتخاباتي رژِيم در سـال     19شنبه 
و سركوب جنبش اعتراضي مردم در جريان آن و حمله شديد به  88

اختالفاتي كه وجـود    ” جريان اصالح طلبي در ايران از جمله گفت:  
اي و در اصل واليت فقيه و اختيـارات آن و       دارد، اختالفاتي ريشه

دانند و    جامعيت دين و حكومت ديني است. آنها دين را حداقلي مي 
پذيرند. ما اختيـارات    ولي فقيه را تنها در حد يك مقام تشريفاتي مي

دانـيـم و ايـن         اهللا و امام معصوم مي ولي را معادل اختيارات رسول
خواهند بدون پرداخت هزيـنـه و      همان سخن امام است. آقايان مي 

 “شود... اصالح گذشته بگويند انا شريك، ولي اين نمي
ادعاي دخالت سـپـاه در       ” نماينده ولي فقيه در سپاه با تاكيد بر اينكه 

مـن  ” ، تصـريـح كـرد:        “ هايي است كه سند نـدارد    انتخابات از آن حرف
اند تبرئه كنم، اما اين بـه     خواهم برخي را كه اشتباهاتي مرتكب شده نمي

معناي دخالت سپاه در انتخابات نيسـت. سـپـاه فـراتـر از احـزاب و                  
كند. سـپـاه       هاست و خود را براي حزب يا فرد خاصي هزينه نمي سازمان

كند و از اصولگرايي به عنوان يك تفكر و انديشـه و     معيارها را مطرح مي
 “كند. بازگشت به اسالم ناب و نه به عنوان حزب دفاع مي

سپاه هرگز بصورت مصداقي در انتخابـات  ” سعيدي با بيان اينكه 
ها و معيارهـا   سپاه تنها چارچوب” ، تاكيد كـرد:  “ شود وارد نمي

كند و اين به معناي دخالت در انتـخـابـات     را تبيين مي
مهندسي معقول و منطقـي  «نيست بلكه وظيفه ذاتي ما 

 است. »انتخابات
از مجموعه اين سخنان مي توان به روشني هدف رژيم و سـران  

فرمايشي البته با “  انتخابات” ارتجاع را دريافت. هدف، برگزاري يك  
كمك حضور مردم در صحنه است تا بتوان اين نمايش را به عنوان 

تبليغ كرد و كار تعيين جانشين براي دولت احمدي نـژاد  “  نظام” راي اعتماد مردم به  ادامه  ولي فقيه دروغگو ...
را با كمترين هزينه و درد سري به انجام رساند. رژيم در عين حال برنامه ديگري را    
نيز دنبال مي كند كه هدف آنرا بايد به ميدان كشيدن بخش هايـي از نـيـروهـاي         

 براي مقبوليت بخشيدن به روند انتخابات دانست.  “ اصالح طلب”
و با توجه به برخي اظهار نظرهاي كسـانـي     “  نامه مردم” هاي گذشته  ما در شماره

كه خود را وابسته به جنبش اصالح طلبي مي دانند، به نيروهاي اصـالح طـلـب و        
معتقد به آزادي هشدار داديم كه نبايد وارد بازي سران رژيم بـراي تـنـزل سـطـح          

“ انتخاباتـي ” مطالبات جنبش مردمي شد. بر همين اساس شركت در خيمه شب بازي 
را سپاه پاسداران و كسانـي هـمـچـون       “  سالمتش” كه ناظرش احمد جنتي است و 

 سعيدي تأمين مي كنند حاصل مثبتي براي جنبش مردمي به همراه نخواند داشت.
تن از برگماردگان خامنه اي كه كرسي هاي نمـايـنـدگـان مـردم در           219بيانيه 

در اين بيانيه كه يكشنـبـه   مجلس را اشغال كرده اند، در اين زمينه قابل تأمل است.  
به تمام چـهـره   ” ژانويه) در صحن علني مجلس خوانده شد، آمده است:    13دي (  24

زنند هشدار مي دهيم كـه از     ها و بلندگوهاي داخلي كه از لزوم انتخابات آزاد دم مي
عاقبت ديگر فتنه گران عبرت بگيرند كه ملت شهيد داده ايران اسالمي بـا هـيـچ        
احدي عقد اخوت نبسته و همچنين به تمام احزاب، گروه ها و جريانات و شخصـيـت   
ها و خواص يادآور مي شويم كه در برابر اين فتنه ها سكوت نكنند و از هم اكنون با 
حضور به هنگام و محكوم كردن خط فتنه جديد اجازه تجديد حيات را به فتنه گـران  

نگراني خامنه اي و مزدوران او همانطور كه در اين بيانيه نيز به آن اشـاره      “  ندهند. 
جنبش اعتراضـي و بـه چـالـش           “  تجديد حيات” و “  خط فتنه جديد” شده است، از

كشيدن برنامه هاي رژيم است. وضعيت بحراني رژيم، ورشكستگي اقتـصـادي كـه       
ها ايراني است در كنار تحريم هـاي بـيـن       نتيجه اش تشديد فشارها بر گرده ميليون

المللي، و همچنين ادامه درگيري ها و بي ثباتي سياسي رژيم از جمله زمينـه هـاي     
اساسي نگراني خامنه اي و ديگر سران ارتجاع از انتخابات پيش رو و برنامـه ريـزي     

كردن روند برگزاري و نتيجه آن است. بديهي است كه حوادث مـاه   “  مهندسي” براي 
هاي آينده و سطح فعاليت و جنب و جوش نيروهاي مردمي و تالش هاي مشتـرك  
همه آزادي خواهان ميهن ما مي تواند تأثير مهمي در مقابله با برنامـه هـاي رژيـم        

 فرمايشي به همراه داشته باشد. “ انتخابات”براي برگزاري يك 
راهكار عملي براي كساني كه نگران آينده ميهن و ادامه شيوه مخرب حـكـومـت    
مداري كنوني اند، همان بازسازي و سازمان دهي نيروهاي اجتماعي و مخـالـفـت و      
مقاومت مشترك با برنامه هاي رژيم استبدادي حاكم است. برخالف همه ادعـاهـاي    
سران استبداد، درباره قدرقدرتي رژيم، تجربه تاريخي به ما مي آموزد كـه جـنـبـش       
مردمي در صورت سازمان يافتگي و عمل مشترك مي تواند حكومت استبداي كنوني 

 را به چالش جدي كشانده و راهگشاي تحوالت جدي در ميهن ما باشد. 

 ادامه  دخالت هاي بشر دوستانه  ...

ايدئولوژيك خود در ازاي بهاي به رسميت شناخته شدن از سوي                      -سياسي
مردمي و امپرياليستي، سازمان مجاهدين خلق را از اوج                     هاي ضد     محفل
در   -طلبانه  جويانه مردمي، ضدامپرياليستي، و استقالل         هاي مبارزه   گيري  موضع
، به عملكرد همسو با ديكتاتوريِ صدام در مبارزه با                1350و    1340هاي    سال

خورشيدي كشانيد، و سپس به ورطه         60هاي دهه     ديكتاتوريِ رژيم واليي در سال    
هاي ارتجاعي و ضد      هاي راست و شخصيت     صدايي با هارترين محفل     همكاري و هم  

 دموكراتيك جهان و به ويژه اياالت متحده  درافكند.
در راستاي تداوم    “ رهبر”هاي مهم سران باندهاي قدرت و             يكي از اولويت    

ديكتاتوريِ واليي، جلوگيري از اتحاد نيروهاي اجتماعي و سد كردن راه روند بسيج و         
كارگيريِ   گريِ ديني، و به     هاي سياسي، خدعه    وحدت مردم است. آنان با انواع بندبازي      

هايي از طيف اصالح طلبان و مديريت         فشارهاي امنيتي، در صدد اثرگذاري بر بخش      
اند. همين طور از       فقيه  شان در برابر نقش محوريِ ولي        هدف تسليم شدن    ها به   آن

هدف   هايي از اپوزيسيون را، آشكارا به           سويي ديگر، نيروهاي خارجي بخش       
انواع شعارها و برپاييِ       “ابداعِ”اند.    برداري قرار داده     ، مورد بهره   “آلترناتيوسازي”

هاي   هايي با نام     دهيِ كنفرانس   الساعه، در كناِر سازمان      هاي سياسي خلق     جريان
هاي اين فرايندند، كه بي حمايت و دخالت نيروهاي             پرطمطراق، از جمله محصول   

اندازيِ نيروهاي    خارجي دوام نخواهند آورد. تداوم ديكتاتوريِ حاكم، و يا امكان دست          
خارجي، و در نتيجه اين هر دو، پايمال شدنِ حق حاكميت ملي، به حذف نقشِ                    
كليدي مردم، يعني: جلوگيري از برپاييِ جبهه وسيع ضد ديكتاتوري براي گذر از                 
استبداد حاكم و جهشِ كيفيِ كشور به مرحله ملي و دموكراتيك وابسته است. حزب               

دوست را    توده ايران بر اين پايه بار ديگر همه نيروهاي سياسي مترقي و ميهن                 
هاي شفاف، و عملكرد      گيري  خواند تا با تدوين و ارائه برنامه منسجم، موضع            فرامي

منظور اتحاد عمل و باالبردنِ سطحِ مبارزه  جنبش            هاي الزم به    يكپارچه خود، زمينه  
 مردمي با ديكتاتوري واليي را پديد آورند. 
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 زورباي ايراني به ياد 
 )1292 - 1376محمد قاضي (رفيق 

 روزي كه ترجمه نكنم، مرده ام
 عاشق و رند و نظر بازم و مي گويم فاش  

 تا بداني كه به چندين هنر آراسته ام 
 (حافظ)                                       

 
را تازه به فارسي برگـردانـده   آدم ها و خرچنگ ها رمان ستايش برانگيز 

براي پيوستـن بـه      دو كاسترو  دكتر خوزهبود كه نويسنده ي برزيلي اش 
) به تهران آمد: بهـانـه اي بـراي          1349(   سمينار جهان سوم در سال دو هزار

ديدار گرداننده و نيز نويسنده ي رماني آكنده از رنج هاي تهي دستان برزيـل.  
 دوكاسترواو برگردان (ترجمه ي) فارسي و پشت نويسي شده ي كتاب را به   

پيش كش مي كند و در پاسخ به انگيزه ي برگردان كتاب، درد همانند هـمـه   
مادام كه ساواك و زندان و رنج و ي فرهنگ سازان ايران را بر زبان مي آورد:  

شكنجه در كمين ما است چگونه مي توانيم از دردها و نابرابري هـاي مـردم     
خود بگوييم؟ از اين رو مي نشينيم و آفرينه ها (آثار) نويسندگان مردم انـگـار       

مشترك همه ي انسان ها را به پرهيب(تصوير) مي كشند بـه    جهان را كه رنج 
فارسي برمي گردانيم كه هم ناكامي هاي مردم خود را برتابيم و هم از پيگـرد  

 دستگاه سانسور و پيامدهاي جان آشوب آن بگريزيم.
 مي پرسد: شما كتاب هم مي نويسيد؟ كاسترو

وقتي مي شود از زبان نويسندگاني از گونه ي شما سخن گفت چرا بـايـد    -
 خطر كنيم و بنويسيم؟ 

را وارونـه دردسـت       آدم ها و خرچنگ ها كه اينك برگردان فارسي   خوزه
؟ آيا اين نام فـارسـي كـتـاب اسـت         گرفته و مات تيتر كتاب شده مي پرسد:  

او   وخواهش مي كنم آن را برايم بخوانيد كه بدانم فارسي آن چگونه اسـت!       
ديـدم  ” . و ناگهان مات تيتر كتاب مي شود:   آدم ها و خرچنگهاپاسخ مي دهد:  

و با شيرين زباني هميشگي اش به “  آدم ها را جدا نوشته و خرچنگها را سرهم! 
 مي گويد: كاسترو

را جـدا نـوشـتـه و            آدم هاخوش نويسي كه نام كتاب را طراحي كرده، 
 را سرهم: انتقادي نمادين از پراكندگي انسان ها در  خرچنگها

 برابر همبستگي خرچنگها.  
استاد مـحـمـد    از شيرين زباني گرداننده ي كتابش   خوزه دو كاسترو

 روده بر مي شود. و براي دقايقي، قاه قاه خنده ي اين هردو، در  قاضي
 1شليك مي شود. موزه ي ايران باستانتاالر گردهمايي هاي 

بي حنجره/ صداي خموشت/ رساتر است/ بي پنجره/ فضـاي      
زمين/ خوش نماتر است/ فرياد بي صداي تو از هر سـدا/ بـا          
داهـا     گوش هاي بسته ي من آشناتر است/ مكث تو از تمام سـ
سداتر است/ سنگين نشسته برف/ بربام/ اما درون خـانـه/ از         
آسمان و باغ خدا دل گشاتر است/ از خنده ي ستاره و گـل، بـا      
صفاتر است/ با تارهاي صوتي/ بانگ تو، نارسا بود/ اينك صداي    

 2)عمران صالحي.(تو در باد/ از گيسوان دلبر جانان رهاتر است
از كودكي تنگ دستانه و يتيمي جان آشوب آن تا استوره ي تـرجـمـه ي        

رفيـق مـحـمـد       ايران شدن، راهي دراز و خاراگين در پيش رو بود كه اما 
اين همه را با خردي شوخ و شاد و شكيبا كوبيد و پيمود و درنورديد. با   قاضي

(سال بازنشستگي) كارمند وزارت دارايي بـود    1355تا  1320آنكه از نيمه سال 
و اين، راه را بر آفرينندگي هاي بيشتر او مي بست اما تسليم زمان و زمـانـه       
نشد و با نوشتن و گرداندن بيش و كم هفتاد كتاب و ده ها جستار شيوانگارانـه  
(ادبي) نام خود را در كارنامه ي پركارترين مترجمان و نـويسـنـدگـان ايـران          

(امـام   عبدالخالق قاضـي   ميرزافرزند  استاد محمد قاضيجاودانه كرد.  
 1292مرداد  12جمعه ي مهاباد) و از خاندان قاضي هاي سربنام كردستان، در  

 آمـنـه  در مهاباد زاده شد. چهارساله بود كه پدرش درگذشت و سپس مادرش  
شـد و     - خسروي  محمود بيگ كي -نيز همسر يكي از خان هاي مهاباد

و    سريـل آبـاد    رفت. بدين گونه قاضي چهارساله يك چند در روستاهاي  
قاضـي  ي كردستان زيست و نه ساله كه شد به مهاباد بازگشت و چاغرلو
) حزب دمكرات كردستـان ايـران    (رهبر دانشور   قاضي محمد، پدر علي

دبستان را به پايان رسـانـد و      1307سرپرستي اش را به گردن گرفت. در  
دكتر ميـرزا  ) به ياري عموي خود  1308براي چندي آموزگار شد. آنگاه (  

مدرسه ي   از  1315(وكيل دادگستري) به تهران آمد. در    جواد قاضي 
دانشگاه دانش آموخته ي حقوق  1318ديپلم ادبي گرفت و در  دارالفنون

شد. سپس سربازي خود را با درجه ي ستوان دومـي در دادرسـي        تهران 
به استخدام وزارت دارايي درآمد. قاضي پس از   1320ارتش آغاز كرد و در 

كانون پرورش فكري كـودكـان و     بازنشستگي نيز بيكار ننشست و مترجم 
(ژاك ژرونـد)،      ماجراجويـي جـوان       (هكتور مالو)،   باخانمان شد:  نوجوانان 

(آنـا      پولينا چشم و چراغ كوهپـايـه  (نيكوس كازانتزاكيس)،   زورباي يوناني 
(چارلز چاپلين) و... برايند اين همـكـاري         داستان كودكي منماريا ماتونه)،  

 گـيـواز  است. رفيق محمد قاضي تازه دبستان را سپري كرده بود كه بـا     
آشنا شد و پيش زمينه هاي فرانسه را  گيل  عبدالرحمنو كردان عراق

از اين دو آموخت. او خود در اين باره نوشت كه در آن زمان، مردم چـنـان    
كهنه پرست بودند كه فراگيري زبان هاي نامسلمانان را بر نمي تافتند و او 

را بـپـردازد.        گـيـل  نيز نمي توانست ماهي پنج تومان دستمزد استادش 
سرانجام گويا خواهش هاي كودكانه ي قاضي دل استاد را نـرم كـرد و         
آموزش رايگان او را پذيرفت. شايد هم مي ترسيد كه اگـر دانـش آمـوز         
خردسال خود را واگذارد رفته رفته خود نيز فرانسه را فراموش كند. از ايـن   
پس اما زبان هاي فرانسه و انگليسي را خودانگيزانه آموخت و بـه جـايـي      

 رسيد كه بهترين فرانسه دان دانشگاه بود.  
از كودكي به جنبش هاي آزادي خـواهـانـه دل      رفيق محمد قاضي 

قاضي بست و بزرگتر كه شد خود را در سنگر رزم مردم يافت. با پيروزي    
كه از نزديكان او بود، سر از پا نمي شناخت و با شكـسـت دولـت      محمد 

خودگردان و پيشرو كردستان ايران و سهيستن (شهادت) قاضي محمـد و      
، حـزب    حزب توده ي ايرانياران او، آكنده از اندوه شد. سپس به راه  

طبقه ي كارگر ايران گام نهاد و تا درگذشتش يك تـوده اي فـداكـار و          
 مردمي باقي ماند. 

   در قلمرو ترجمه
را    ويكتورهوگو  كلود ولگردداستان  1317محمد قاضي نخست بار در 
دن پس از ترجمه ي فيلمـنـامـه ي         1318به فارسي برگرداند و در سال 

بـا   ) 1327تا  1326( ، سال ها سال از ترجمه دست كشيد. بار ديگر كيشوت
به قلمرو ترجمه بازگشت واين بـار جـايـزه ي         سروانتس  دن كيشوت

 1329را بدست آورد. سـپـس در            دانشگاه تهران بهترين گردانش سال 
را به بازار آورد كه تا سـه سـال     آناتول فرانس   يجزيره ي پنگوون ها

بعد ناشري براي چاپ آن پيدا نشد. در آن سال ها ترجمه هاي سخـت و     
دشوارياب برخي از داستان هاي اين نويسنده در انبارهاي ناشـران خـاك     
مي خوردند و خوانندگان نه تنها از اين برگردان ها كه از نـويسـنـده ي        
فرانسوي آن ها نيز روي گردان شده بودند. ترجمه ي روان و شـيـواي          

را از رده ي نويسندگان بي بازار ايران درآورد و  آناتول فرانسقاضي اما 
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او  رفيق مرتضا كيواناو را به جاي گاه راستين اش بازآورد. چندان كه  
مي خواند و گردانش كتاب هايش را پيشنـهـاد مـي       پادشاه نثر فرانسهرا 

در جستاري ستايش آمـيـز در        نجف دريابندريكرد. در همان روزها  
مترجمي كه آناتول فرانس ” از محمد قاضي همچون روزنامه ي اطالعات 

 ياد كرد. “ را نجات داد
از ويژگي هاي گردانش قاضي يكي هم رواني و شيوايي نوشته و نـيـز     
امانت داري و كاربست سبكي خورند واكشيا (فضاي) هـر آفـريـنـه ي             

آنتوان دوسنـت    شازده كوچولويداستاني بود. چندان كه برگردان او از  
محمد سيزده بار چاپ شد.   1333  -69در ميانه ي سال هاي اگزوپري 

 دن كيـشـوت  نويسنده ي نام آشنا درباره ي ترجمه ي  علي جمال زاده
فارسي هم مي دانست نمي توانست ايـن   سروانتساو گفته بود كه اگر 

كتاب را به خوبي قاضي بنويسد. شماري از پرآوازه ترين تـرجـمـه هـاي        
نـيـكـوس    (   آزادي يـا مـرگ      و      زورباي يـونـانـي   قاضي چنين اند:  
روبـرل  (   قلعه ي مالويل)،  ايوان واززوف( در زير يوغ )،  كزانتزاكيس

 آخرين روز يك)،  اينياتسيو سيلونه(   نان و شراب.  كمون پاريس)،  مرل
بـردگـان   )،    والديمير پوزنـر (   اياالت نامتحد)،  ويكتور هوگو( محكوم 

در )،    هاروي واسـرمـن    ( تاريخ مردمي آمريكا .  تاريخ ارمنستان.  سياه
 3سرمايه داري وحشيانه در آمريكـا )،  جان اشتين بك(   نبردي مشكوك

 كرد و كـردسـتـان       .  فاجعه ي سرخپوستان آمريكا)،  ماريان دو بوزي( 
 كـلـيـم سـامـگـيـن         )،    رومن روالن( گاندي )،  واسيلي نيكي تين( 
كـورش  )،    كري ولـف (   درباره ي مفهوم انجيل ها)،  گوركي  ماكسيم( 

)، بـرگـردان      احمد قاضي(با همكاري   درد ملت)،  آلبر شاندوز(   بزرگ
 و...بيست كشور آمريكاي التين )، ابراهيم احمد( ژاني گلرمان كردي 

رفيق قاضي همچنين شعر مي سرود و داستان و يادمانده مي نـوشـت:     
و...      عشق چوپـان ، زارا، سرگذشت ترجمه هاي من، خاطرات يك مترجم

 بخشي از نوشته هاي او هستند.  
 از نگاه ديگران 

دانشگـاه  شيوانويس، شاعر و استاد برجسته ي  دكتر شفيعي كدكني
 “نويسنده، شاعر، و اديب بـزرگ   ” در بزرگداشت محمد قاضي او را  تهران

بزرگـوار، شـعـري      “ ارادت...به پيشگاه آن استاد”زمانه بر شمرده و با ابراز 
 پيشكش او كرده بود كه مي خوانيم:  

قاضيا! نادره مردا و بزرگا رادا!/ سال هشتاد و يكم بـر تـو        
مبارك بادا!/ شادي مردم ايران چو بود شادي تو/ بو كه بينـم     
همه ايام به كامت شادا/ پير ديري چو تو در دهر نبينم امروز/  
از در بلخ گزين تا به در بغدادا/ شمع كرداني و كـردان دل       
ايران شهرند/ اي تو شمع دل ما پرتوت افزون بادا/ مايـه و      
دايه پروردن ايران مهين/ بود آيين مهابادي و ملـك مـادا/      
فخر تاريخ و تبار همه ي ماست ز كُرد/ شيخ اشراق و نظامي  
دو تن از اكرادا/... عمري اي دوست به فرهنگ وطـن جـان         
بخشيد/ قلمت، صاعقه ي هر بد و هر بيدادا/ همچنين شاد و   
هشيوار و سخن پيشه بزي/ نيز هشتاد دگر بـر سـر ايـن         

 4.هشتادا
نخستيـن كـتـاب      مترجم تواناي ايران نيز مي گويد:   عبداله كوثري
) را در يازده سالگي خواندم و يقين دارم يكي از  1317قاضي كلود ولگرد ( 

كارهايي است كه مرا به رمان و ادبيات ترجمه تشويق كرد. بسـيـاري از      
نويسندگان و مترجمان نسل من نيزهمين خاطره را از قاضـي دارنـد. از        
مهم ترين كارهاي قاضي اين بود كه چندين نسل را كتاب خوان كرد. او    
به آساني حال و هواي متن اصلي كتاب را در مي يافت و به فارسي بازمي 
گرداند. اين در حالي بود كه در زمان قاضي از نقد ترجمه و شيـوه هـا و        
تيوري هاي ترجمه خبري نبود. او ولي با شمي كه داشت به خوبـي مـي      
توانست زبان ترجمه را پيدا كند. علت جذب خواننده به تـرجـمـه هـاي          

 قاضي، همخواني زبان او با متن كتاب بود. 
جدا از شيوايي و فاخري ترجمه او نه تنها زبان فارسي را خـوب مـي         
دانست كه شم نويسندگي هم داشت. زبان او زبان آفرينش بـود، خشـك      
نبود و به آساني خود را از تاثير نحو زبان مبداء، رها مي كرد و فارسي مـي  

  شد.

اثر آن را خـوانـده مـي         45كه از هفتاد آفرينه ي قاضي  عبداهللا كوثري
قاضي آگاهانه و نا آگاهانه بر مترجمان پس از خود تاثيـر گـذاشـت.       افزايد كه

سالگي ترجمه هاي خوب را از بد در مي يافتـم و     16خوشبختم كه بگويم در 
بود. قاضي هرگز بـه سـفـارش        به آذينو  قاضياين به بركت ترجمه هاي 

 ناشر كار نمي كرد و خود كتاب ها را بر مي گزيد.
روزنامه ي اطالعـات در    نوشت:  خاطرات يك مترجم دراين باره در قاضي 
بر آن شد كه هر ماه يك كتاب از نويسندگان بزرگ جـهـان    1345اوايل سال 

چاپ كند و نخستين كسي كه براي اين كار بر گزيده شد من بـودم. آن هـا        
را براي ترجمه به من دادند. داستاني عاشقانه دربـاره   ديده رو كتاب مومنه ي 

ي يك راهبه ي زيبا كه دو راهب دير عاشقش مي شوند و...من گفتم اين بـه     
نـان و       -درد فارسي زبانان نمي خورد، من گرم ترجمه ي كتابي بسيار عالي 

صدر حـاج سـيـد      ام وآن را تا ماه ديگر به شما مي رسانم. آقاي  -شراب 
مدير انتشارات اطالعات پيشنهاد مرا به شرط آن كه كتاب مـخـالـف    جوادي 

رژيم سلطنتي نباشد پذيرفت. دستگاه سانسور اما مانع چاپ كتاب شده بود كـه   
و جايگزيني واژه هاي آس خاج بـه     سناتور عباس مسعوديبا پادرمياني 

 بار باز چاپ شده است. 15اين كتاب بيش از جاي شاه خاج، كتاب چاپ شد. 
نيز به چيرگي قاضي بـر زبـان فـارسـي          مهدي غبراييمترجمي ديگر، 

قاضي اگر كاستي اي هم در درك مفهوم زبان خارجـي  پرداخته و گفته بود كه 
داشت آن را با زبان خود مي پوشاند. او بيش تر به سراغ نويسندگاني با سبـك   

مارگريـت  رفته است. از جمله چيزي از    -و نه به شيوه ي رمان نو  -روايي 
كه در داستان هاشان به پيرنگ اهميـتـي نـمـي        آلن رب گريهيا دوراس 

دهند و تنها به رنگ آميزي واژگان مي پردازند نرفته است. مي خواستم سپـيـد   
را دوباره ترجمه كنم كه ديدم قاضي آن را چنـان روان و      جك لندن دندان 

 شيوا برگردانده كه نيازي به اين كار نيست.
 مترجم پركارمان بشنويم كه گفتـه بـود:     رضا سيد حسينياين را هم از 

برگردان قاضي از شازده كوچولو در اوج امانت داري و مفهوم رسانـي، بسـيـار      
از متن اصلي فـرانسـه   ” روان و ساده است. در برخي فرازها چنين مي نمايد كه  

 “ سليس تر نگاشته شده است.
 از صداي سخن عشق

رفيق محمد قاضي طنزپردازي بود شوخ و شيرين سخن. چندان كـه اگـر        
توانايي هايش را تنها در قلمرو طنزنويسي به كار مي گرفت،از بزرگترين هـاي  
اين گونه ي ادبي مي شد. وي در يادمانده هايش به آزمـون سـال پـنـجـم             

مي پردازد و با قلمي شيرين و شورآفرين مي نويسد كـه در    معرفت   دبيرستان
هردو ناكـام شـدنـد.       گودرزلوآزمون هندسه ي رقومي مدرسه او و دوستش 

دبيرستان اما با اين پيش شرط آن ها را به كالس ششم فرسـتـاد كـه درس        
هندسه را در سه ماهه آغاز سال بعد پاس كنند. برخي از دانش آموزان اما بـه     

نزديك به وسـط    ” آن ها پشت گرمي داده بودند كه آزموني در كار نيست! اما:   
هاي سال بود كه روزي يقه ي من و رفيقم را گرفتند... تا درس تجديدي... را         
امتحان بدهيم... ما نمره ي قبولي نياورديم. وقتي سه روز بعد من و رفيقـم را        
به كالس پنجم برگرداندند ديديم اوضاع شوخي نبوده...من شعري... به صورت       
مخمس مستزاد خطاب به آقاي علي اصغر حكمت وزير وقت ساختم و در آن...   
ستم ها و بي انصافي هاي را كه در حق ما كرده بودند... بيـان كـردم و داد            

 خواستم...: 
حضرت حكمت اگر نامه ي من برخواني/ شـرح احـوال دو          
بيچاره ي مضطر خاني/ داستان دو ستم ديده ي ابتر خواني/ پس   
از آن، قصه ي جور دو ستمگر خواني/... اول مهر چو تعطيل بـه        
پايان برسيد/هر دو بوديم سر درس رقومي تجديد/ ليك از بعـد    
هزاران قسم و وعد و وعيد/ التزامي بگرفتند زما با تشديـد/ تـا       
برفتيم كالس ششم سال جديد/شد مقرر كه به ماه آذر/ امتحـان    
دگري گيرد سر/ امتحان، آخر دي، از من و او چـون كـردنـد/         
امتحاني نه به انصاف و به قانون كردند/ دل ما را به يكي نمره ي  

خون كردند/ نقشه ي آتيه ما همه وارون كـردنـد/ ايـن         “ شش” 
  .“ستم ها كه به ما شد نه به مجنون كردند...

را بي پـايـه و        “ ستم ديدگان” سرانجام اما بازرسي آمد و شكوائيه باال بلند 
در بازگشت به كالس پنجم، ما ديگر ” اساس دانست و رفت. قاضي مي افزايد:   

دو شاگرد جدي و درس خوان نبوديم... به سيم آخر زديم. دو هوچـي شـريـر          
شديم كه گروهي از لشوش (لش هاي) ته كالس را نيز با خود همراه كرديم و   
آسايش از معلمان ربوديم... چه بازي ها كه در مي آورديم و تازه شرح آن بازي    

 ادامه  به ياد زورباي ايراني ...
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ها را به شعر در مي آوردم و در كالس با صداي بلند مي خواندم و هـمـه   
را غش غش مي خنداندم و به خنده مي انداختم. فريبرز صداي هـدهـد      
درمي آورد! عدالت صداي بزغاله، خسرو كبوتر زير لباسش قايم مي كـرد   
و در سر كالس مي پراند. آن وقت ما بيعاران ته كالس... يك دفـعـه از         
پشت ميزها به هوا مي جستيم ومي خواستيم حيـوان زبـان بسـتـه را           
بگيريم... تنها معلمي كه بسيارجدي و موقر و به راستي هـم مـحـبـوب          

دكتر ومحترم بود و هيچ كس در سر كالسش شلوغ نمي كرد، شادروان 
معلم فيزيك و مبارز مشهور بود. دكتر اراني آن قدر فضل و     تقي اراني

دانش داشت كه هم درس هايش قابل استفاده بود و هم صحبت هـاي...    
شيرين و جذاب از شگفتي هاي جهان دانش و از اوضاع و احوال اجتمـاع  
كه بچه ها حاضر بودند ساعت ها بنشينند و گوش بدهند و هيچ دلشـان    

  .“نمي خواست ساعت درس او به آخر برسد...
را شوراي نويسندگان و هنرمنـدان    كه پس از انقالب،  محمد قاضي

 تنها نمي گذاشت يك بار در پاسخ به پرسشي در باره ي 
بـه  و   ابراهيم يونسـي    اش با   كنسرت سه نفره داستان طنزآميز 

 گفت كه قرار بوده در اين كنسرت به آذين با دست مصنوعي اش  آذين 
ساز بزند، يونسي با يك پاي بريده اش برخسد (برقصد) و من با گلويي   

 آواهايش را از دست داده آواز بخوانم! (هرهر   -كه تار
 خنده!). 

دچار سرطان حنجره شد و هنگامي براي درمـان   1354قاضي در سال 
خود به آلمان رفت كه بيماري سرطان تارهاي صـوتـي و نـاي او را              

آواهايش را از دست  -درنورديده بود. او پس از كارد درماني (جراحي)، تار   
 داد و ناگزير از كاربرد يك دستگاه كوچك آوا رسان شد. 

 مـادر بـرگـردان     نشر ميتـرا    زماني كه رفيق قاضي با پا فشاري مدير 
عـلـي    -را به گردن گرفت (سال ها پيش آن را دوست قاضي  گوركي 

مـادر  ” برگردانده بود) شايعه اي برزبان هـا افـتـاد:           - اصغر سروش
ماكسيم گوركي از علي اصغر سروش طالق گرفته و زن محمد قـاضـي     

 مـادر در همين حال قاضي با اشاره به ترجمه ي ديگرش از      5“ شده...!    
(نويسنده ي آمريكايي) مي نويسد كه برخي از نـاشـران      پرل اس باك

در دنيا تنها محمد قاضي است كـه دو      ” براي او دست گرفته بودند كه:  
حاال او آمريكايي است  “ مادر دارد. يك مادر آمريكايي و يك مادر روسي!  

بايد ديد از سينه ي كدام يك از اين دو ” ؟ و در پاسخ مي گفتند:  يا روسي
 (هر و كر خنده)! 6!“مادر بيشتر شير خورده است

در سفر به تهران شكـوه سـر      - رشيد خان -يكبار هم كه برادرش 
داده بود كه زمين هاي كشاورزي اش را در روستا از او گرفته اند و بـه      
جاي آن بهايي ناچيز پيشنهاد كرده اند، قاضي مي گويد كـه بـاز جـاي        

آن   “ بهايي ولو ناچيز به شما بپردازنـد ” شكرش باقي است كه مي خواهند 
رشـيـد   ها زمين هاي مرا هم باال كشيده اند و ديناري به من نداده انـد!     

مگر شما هم زمين داشتـيـد و مـا نـمـي            ” خان شگفت زده مي پرسد:  
بله! زمين زياد هم داشتم و شما هـم مـي        ” قاضي مي گويد:  “  دانستيم؟

دانستيد!... در كرد و كردستان، در جزيره ي پنگون هـا، در قـلـعـه ي               
مالويل... در سمرقند كه هنوز به ثبت نرسيده، در... زورباي يونـانـي... در          
خاك يونان، در كمون پاريس در خاك فرانسه... كم كم دارم بـه روزي         

و رشيد خان از خنده روده   “ مي افتم كه... بايد قلمم را بشكنم و بميرم...!
بر مي شود. منظور قاضي از زمين هاي تاراج شده ي او كتاب هايي است  

  7كه نام شان در اين واگويه آمده است.
سرانجام اين را هم از استاد قاضي شنيده باشيم كـه پـس از مـرگ          

ازدواج كرد و در پاسخ به كسانـي   - ايران -همسرش با خواهر زن خود 
بـراي  ” كه مي گفتند چه را باز هم از همين خانواده زن گرفتي مي گفت:  

 !“  صرفه جويي در مادر زن
 زورباي ايراني  

محمد قاضي در گردانش آفرينه هاي كه برمي گـزيـد از سـنـجـار            
(معياري) نيك خواهانه بهره مي گرفت: مردم باوري و برابري خواهي و      
روشنگري. آشنا سازي توده ها با انديشه هاي نوين و سازنده، و ستيز بـا     
خرافه و ناداني و خودكامگي و سرانجـام كـاربسـت جـامـعـه نـويـن               

، حـزب  حزب توده ي ايرانشهري اين جهاني كه  -سوسياليستي. آرمان  
سياسي محمد قاضي در پيشبرد آن هزاران سهيستا (شـهـيـد) بـرجـاي          

 گذاشته است. 

قاضي در نگهداشت سبك هر نويسنده چندان امانت دار بود كه هيچ يك از   
دو آفرينه اش را به يك شيوه برنمي گرداند. كاري دشوار و توان شكن. بـراي      

شوخ سرشت و شيريـن   كازانتزاكيسنمونه واكشيا (فضاي) ترجمه هايش از   
تا شگفـتـي    اگزوپريخشك و جدي و از شاعرانگي رومن روالن سخن تا 
زورباي دگرگون مي شد. با اين همه او همواره يك   آناتول فرانسهاي قلم 

باقي ماند: پرتالش و سرزنده، و فروتن و باگذشت. در پايان ديباچه اش      ايراني
زوربـاي  نوشت بهتر اين بود كه در پشت جلد كتاب به جاي   زورباي يوناني بر 

زورباي يوناني تـرجـمـه ي زوربـاي         ” برگردان محمد قاضي آمده بود:   يوناني
ماه نامه ي دنـيـاي   و به راستي نيز او چنين بود. يك بار كه منتقدي در  “ايراني
خرده گرفته بود، قاضي فروتنانه پاسخ داده بود  پاريس  سقوطاز گردانش  سخن

كه او فرانسه را نزد خود آموخته و بر اين زبان چندان كه بايد چيـره نـيـسـت!       
بود و همچون او رندي شوخ و شنگ. پـيـش    حافظ قاضي همچنين شيفته ي 

تر از آنكه ترجمه كند شعر مي سرود و بسيار هم روان و شيوا. با ايـن هـمـه         
اين احساس به من دست داده بود كه هرچه شعر بـگـويـم...        ...” روزي نوشت:  

بد   مترجم خوب و بنام بودن را بر شاعر” از اين رو  .“ شاعرتر از اول نخواهم شد
   8.“حتا متوسط ترجيح مي دادم و

 بخش هايي از يك قصيده ي ميهني قاضي شاعر را با هم بازخواني كنيم: 
ما خود، همه پامال جفاكاري خويشيم/ بيهوده چه ناليم ز خـون   
خواري دشمن؟/ ما قدر بزرگان وطن را نشناسيم/ ما پاس نداريم   
دل مردم ذي فن/... بيماري تزوير و تظاهر همه را كشت/ فريـاد       
از اين ناخوشي مرگ پراكن/... با اين همه نوميد نبـايـد شـدن          
امروز/ كاين مام پسر مرده نبوده است سترون/ يـك رسـتـم          
دستان دگر باز بزايد/ تا از بن اين چاه، برون آرد بيژن/ ما مـلـت     
آزاد جهانيم و نميريم/ اين نكته ز تاريخ شود بر تو مبرهن/ ايـن      
خطه همان زادگه شيردالن است/ اين ملك همـان اسـت كـه         
پرورده تهمتن/ يك روز برون آورد اين ملت مغرور/ اين صفـحـه     
ي تاريك ز تاريخ مدون/ تا بر وزد از دشت و دمن باد بهاري/ تـا    
بر دمد از باغ و چمن الله و سوسن/ پاينده بود ميهن فردوسي و    

مـهـر      23(سروده ي      سعدي/ جاويد زيد كشور كي خسرو و بهمن.  
1320.( 

 
 آخر شاهنامه

رفيق بزرگ منش ما محمد قاضي كه هيچ گاه خنديدن و خنداندن را در غبار 
سال قلـم زنـي و شـورآفـريـنـي و                50فراموشي نگذاشت سرانجام پس از 

 بيمارستـان دي   سالگي) در  85(1376دي  24شيوانگاشتي در بامداد چهارشنبه 
 سدا و سيماي مركز مهابـاد تهران آرام گرفت. پيش از آن در گفت و شنودي با  

گفته بود كه به كرد بودن خود مي بالد و آرزو مي كند پس از مرگش در مهاباد 
به خاك سپرده شود كه چنين نيز شد. در روز خاك سپاري اش انبوه دوستداران  
او كالبدش را تا آرامگاه شاعران مهاباد (مقبره الشعراي مهاباد) بدرقه كردنـد و      

در آغـوش       مامليو   خاله مين ، هيمن، هه ژاردر كنار استاداني همچون 
) از تنديس چهارمتري او در كـوي   86خاك گذاشتند. دو سال بعد نيز (فروردين   

رفت اما شـخـصـيـت     استاد محمد قاضي پرده برداري شد.   دانشگاه مهاباد
شيواي او همچون استوره اي شكست ناپذير و شورآفرين قامت كشيد و بـراي    

 هميشه زنده ماند. 
 !  ياد و نامش جاودانه باد

 پي نوشت
نيز خاطرات مـحـمـد     9-288، ص1380) ماهنامه ي چيستا، دي و بهمن  1

 . 274قاضي، ص 
كه سرطان، توانايي سخن گفتن را از قاضي گرفت، عمران  1354) در سال  2

 ايستگاه بين راه صالحي اين شعر را براي قاضي سرود. نگا: دفتر شعر 
دستگاه سانسور صفت وحشيانه را توهين به دولت آمريكـا   1352) در سال  3

 دانست و آن را از تيتر كتاب در آورد: كاسه داغ تر از آش! 
   2-291) چيستا، پيشين، ص4
  289) پيشين، ص 5
  462و  457) سرگذشت ترجمه هاي من، ص 6
  292) چيستا، پيشين، ص 7
  287، نيز چيستا، پيشين، ص 274) خاطرات يك مترجم، ص 8
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“ بهمن دومجنبشِ ”هاي  به آرمان
 وفادار بمانيم

بهمن و حكومت ملي و خودمختارِ كردستـان، يـكـي از         جنبشِ دوم 
صدسال گـذشـتـه     خواهانه مهم كشورمان در  هاي مردمي و ترقي جنبش

تنها براي مردم كـرد   هاي اين جنبش نه ها، و مبارزه ها، درس است. تجربه  
دوست و مترقي كشـور   هاي ملي، بلكه براي تمام نيروهاي ميهن و حزب

ها در دوران      از اهميت جدي برخوردار بوده است، و كاربست اين تجربه
خواهانـه مـردم      حساس كنوني و در مجموعه جنبش دمكراتيك و آزادي

 تواند مفيد و ارزشمند باشد. ايران مي
بهمن كردستان گرچه در محدوده معين جغرافيايـي و در       جنبش دوم

ترديد دستاوردهاي آن به هـمـه      ِ ملي پديدآمد، اما بي راستاي الغاي ستم
ست كه آن را  در          هاي ساكن ايران داشته و دارد، و اين واقعيتي خلق

، “ دمكراسي براي ايران، خودمختاري براي كردستـان ” اش:   شعار تاريخي
بهمـن و حـكـومـت مـلـي              خوبي مشاهده كرد. جنبش دوم توان به مي

صدر آن بود، ازسويـي  “  قاضي محمد“ياد رفيق شهيد  كردستان، كه زنده
ها و آرزوهاي خلق كرد بود و ازديگرسو به جنبـش   بازتاب دهنده خواست

سراسري مردم ايران متكي و با آن پيوند سرشتي داشت. اصول بنياديـن   
شـد، و       هاي آن دركدام چارچوب تعريف مـي  بود؟ هدف  اين جنبش چه

تر از همه، اين جنبش تاريخي و دستاوردهايـش دربـردارنـده چـه          مهم
اند؟ با بررسـي تـاريـخ فشـرده          هاي ارزشمندي براي حال و آينده درس

هايي از آن دست كه در بـاال آمـده      بهمن، و پاسخ به پرسش جنبش دوم
ملي، و پيونـد   توان و بايد درجهت تجهيز مبارزه مردمي با ستمِ  است، مي

پيش گـام     اين مبارزه با پيكار سراسري ضداستبدادي و ضداستعماري، به
 برداشت.

 ، سرآغازِ تحولي تاريخي در كردستان“بهمن جنبشِ دوم”
، در شـهـر مـهـابـاد، در              1324بهمـن سـال        كه در دوم هنگامي 
هزارنفري، كه به ابتكار حـزب دمـكـرات كـردسـتـان           20 اي گردهمايي
يي حكومت خودمختار كردسـتـان    نامه بود، با صادر كردن قطع برگزارشده

گرديد، كمتـر كسـي تصـور         در چارچوب ميهن واحد، يعني ايران، اعالم
داد به سرآغازِ تحولي كيفي در تاريخ مردم كردسـتـان    كرد كه اين رخ مي

بـويـژه   ” اسـت:         تبديل شود. رفيق شهيد علي گالويژ دراين باره نوشته 
كساني كه با تاريخ گذشته خلق كرد آشنـايـي دارنـد و بـه روشـنـي               

بهمن با ايجاد... چرخشي در سرنوشت كردستـان     2برند كه جنبش  مي پي
  ترين خدمت را بـه      ريزي اصول عمده جنبش معاصر كرد بزرگ و با پي

است. حكومت ملي كردستان گرچه بيش از يـازده      خلق كرد انجام داده 
ماه نپاييد و با تهاجم مشترك ارتجاع ايران و امپرياليـسـم آمـريـكـا و          
انگليس سرنگون گرديد، ولي بدون بيم از مبالغه بايد اين واقـعـيـت را        

اين دورانِ كوتاه با روح دمكراتيك، محتواي انقالبـي، و     تكراركنيم كه، 
هاي امروز و آينده خلق كرد يگانـه راه     نسل گيريِ درست خود... به    سمت

]. چنين تحولِ كيفي و بـا    95 ، صفحهها اسناد و ديدگاه[   داد آزادي را نشان
شـود، و از         بهمن كردستان ناشـي مـي     اهميتي، از ماهيت جنبش دوم

هـاي     هاي اين جنبش است. اين جنبش، برخالف ديگر نهـضـت    ويژگي
وجود آمد.  پيشين در كردستان، زير رهبري حزبي انقالبي و دمكراتيك به

 -روي، براي نخستين بار به سلطه سنتي و انحصاريِ طبقه فئـودال  ازاين
عشاير بر مبارزه مردم كرد پايان داد، و نمايندگان خلق را به صف مقـدم  

هاي مـاهـوي    ترين ويژگي ترين و اصلي مبارزه وارد كرد. يكي از برجسته 
بهمن و حكومت خودمختار كردستان، پيوند ژرف و مستحكم  جنبش دوم

ايـران، بـود.         خصوص حزب توده آن با نيروهاي ملي و مترقي ايران، به
درعرصه خارجي نيز اين جنبش به نيروهاي مدافـع صـلـح، آزادي، و          

هاي خلقي و ضدامپرياليستي آن دوران  سوسياليسم تكيه داشت، و جنبش
 گرفت. ها قرارمي كرد، و در كنار آن را پشتيبان قطعيِ خود ارزيابي مي

بهمن مسئله ملي خلق كرد را همچون بخشي از    عالوه، جنبش دوم به
جنبش انقالبي و دمكراتيك مردم سراسر ايران و تابعي از اين جنبش و   

ِ مـلـي را در        دانست، و حلِ مسئله ملي و الغايِ ستم منافع عمده آن مي
ديد و به آن پايبند بود. اين امر، دستاوردهاي   درونِ مبارزات سراسري مي

اش را سبـب   ساله حكومت ملي كردستان طي حيات يك  ماندگار تاريخي
را نيز بايد افـزود كـه، جـنـبـش           ها، اين  گرديد. دركنارِ همه اين مسئله 

هاي مـحـروم      سود توده بهمن دارايِ برنامه اصالحات دمكراتيكي به دوم
بهمن با نـيـروهـاي       بود. برپايه همين برنامه و به دليلِ پيوند جنبش دوم 

خواه و انقالبي ايران،  حكومت خودمختار كردستان در طـول مـوجـوديـت        ترقي
هـاي بـرخـي         داد. زمـيـن      سود مردم انجام  هاي بسياري به  اش اقدام ماهه يازده

رعيتـي   -منظور رهايي دهقانان از يوغ مناسبات ارباب ها مصادره شد، و به فئودال
سود دهقانان تجديد نظر شد، نقشـه نـخـسـتـيـن          در نسبت تقسيم محصول به

هاي صنعتي در كردستان تدوين و مقدمات اجرايي گرديدنِ آن  فـراهـم    مؤسسه
هاي آموزش و بهداشت مجاني را بـراي     آورده شد. حكومت ملي نخستين كانون   

داد. كتاب و نشريه به زبان كردي نشر يافت، و چاپخانـه     هاي مردم سازمان توده
بـنـاي      كار انداخته شد، سنـگ  داير گرديد. اولين ايستگاه راديويي كردستان را به 

هاي اجتماعي مردمي نظير سازمـان جـوانـان،       تئاترِ ملي را گذاشته شد، سازمان
ريزي گرديد، و براي زنان در جامعه و خـانـواده    زنان، و انجمن نويسندگان را پايه
 گرديد.  حقوقي مساوي با مردان تامين

بهمن همگام و هـمـدوش بـا       عالوه براين دستاوردهاي پراهميت، جنبش دوم
دوست، و انقالبي ايران  گاه نيروهاي ملي، ميهن آذر در آذربايجان، تكيه21جنبش 

گرديد، و راه را براي تعميم حقوق دمكراتيك و دمكراسي در سرتاسر ايران درحد 
تاريخيِ آن دوران گشود. تمامي آنچه مورد اشاره قرارگرفت، نشانگر مـاهـيـت     توان و موقعيت 

بهمن و اصول بنيادين مبارزات مردم كرد در اين جنبش  طورِعمده خلقي و دمكراتيك جنبش دوم به
 است.

كند كه هرگاه مبارزه مردم كردستان در  هاي تاريخي پرشماري ثابت مي تجربه
هـا   بهمن بوده و اين آرمان هاي دوم ِ ملي در راستا و چارچوب آرمان راه الغايِ ستم

هاي پرثمري داشـتـه و        اند، مبارزه دستاوردها و نتيجه چراغ راهنماي پيكار بوده
اند،  شده بهمن ناديده گرفته  هاي دوم ها، و آماج ها، آرمان هر دليل، سنت  هرگاه، به

تـريـن و        اند. يكي از مهـم   مردم كردستان و نيز سراسر ايران لطمه و زيان ديده
گونه كه در سطرهاي پيشين نـيـز      بهمن، همان هاي جنبش دوم ترين جنبه اصلي
ها اشاره شد، پيوند سرشتيِ اين جنبش با مبارزات سراسري مردم بوده است.  بدان

هـاي     هرگونه خلل دراين رابطه عضوي و ارگانيك، به ركود مبارزه و انـحـراف    
ياد قاسملو دركتاب خود بـه   بار گوناگون منجر شده است. درهمين باره، زنده  زيان
درسـتـي    به ]مساله كرد در عصرحاضر[” فصل دوازدهم  كردستان و كرد،نام:  

تاوقتي امپرياليسم همچنان بر امور كشورهايي كه كـردهـا   ” سازد:   خاطرنشان مي
رهايي خلق كرد و هيچـيـك    باشد، اميدي به  كنند تسلط داشته  درآنها زندگي مي
ملي به مبارزه بـرخـيـزد و         رود... اگر خلق كرد تنها عليه ستمِ     از ملل ديگر نمي

گردد و    باشد، اين مبارزه دچار انزوا مي  توجهي به مبارزه ضد امپرياليستي نداشته
امكان پيروزي نخواهد داشت. چراكه سلطه امپرياليزم از سياست (تفرقه بيانداز و     
حكومت كن) استفاده كرده و ازنهضت ملي كرد در جهـت سـركـوب مـبـارزه           

، اپـيـك،      1996   [چـاپ اول،    ”گـيـرد     هاي ديگر بهره مـي  ي ملت آزاديخواهانه
 ].307 - 306هاي  صفحه

كـن، درسـالـيـان اخـيـر، در راهـبـرد                   بينداز و حكومت اين سياست تفرقه 
  خـوبـي مشـاهـده       طلبانه امپرياليسم درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا به توسعه
آفرين استبداد حاكم، تـالش   هاي فاجعه شود. درميهن ما نيز عالوه بر سياست  مي

را شاهديـم،  “  آلترناتيوسازي” آموزِ آن براي  هاي مرتجع دست امپرياليسم و محفل
در شهرهـاي اروپـا نـمـونـه آن اسـت. درايـن                   “  كنفرانس“كه تشكيل چند 

هاي امپرياليستي، منافع مردم ايران، از جمله منافع مردم كردستان،  آلترناتيوسازي
ترين اهميتي نداشته و ندارد! فراموش نكنيم كه، مداخلـه اسـتـعـمـاري در            كم

يي ناشناخته و تـازه نـيـسـت.          هاي مختلف و كشورهاي گوناگون پديده جنبش
ويژه در تـاريـخ مـبـارزات مـردم               به

 3ادامه  در صفحه هاي مكرر امپرياليسـم   كردستان، دخالت
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ما عده تلفات ”در شرحِ عمليات موسوم به شوك و ترس: 
 “[!] شماريم ها را اصوالً نمي غيرنظامي

 
يي در كشور ما بدون       حقيقت اين است كه، هيچ تحولِ كليدي و تعيين كننده         

گيريِ نيروها و توازنِ       طورِ كامل مستقل از جهت       تأثيرپذيري از خارج، و به     
هاي   ها در پهنه جهاني، نبوده است و نخواهد بود. كنش                 موجود بين آن   

هاي   هاي سياسي مطرح در كشور نيز خارج از اين قاعده نيست، و نتيجه              جريان
ها و پيوندهايي      گيري  هايي گوناگون، داراي موضع      ها، به شكل     اين كنش 

هاي قدرت در جهان خواهند بود.        هاي محفل   ها و ايدئولوژي    مشخص با سياست  
تنهايي وجود رابطه و يا حتي درجه نزديكي اين              بنابراين، مسئله كليدي، به    

هاي سياسي داخلي با خارج نيست، بلكه مهم اين است كه،             پيوندها بين جريان  
پذير است و در       اين رابطه چگونه در چارچوب دفاع از حاكميت ملي توجيه             

ها و قشرها اثر خواهد گذاشت، و         هاي سياسي و اقتصادي، بر كدام طبقه        عرصه
خصوص در برقراريِ رابطه با نهادهاي         چگونه اثري خواهد داشت. اين امر، به       

اي   ها، بعدهاي ويژه    هاي آن   هاي دولت   حكومتيِ خارجي و استفاده از امكان      
اند، منافع    مند، همگي داراي ايدئولوژي      هاي قدرت   گيرد. حكومت   خود مي   به

اقتصادي و سياسي مشخصي دارند، و نيز اينكه پشتيبانيِ معنوي و سياسي، و               
دستياريِ مادي به نيروهاي سياسيِ ديگر كشورها در راستاي گسترش                  

شدني و معمول است. اما در زمينه         بيني  ها باشد، امري كامالً پيش      ايدئولوژي آن 
اي مفروض و برقراريِ رابطه و كسبِ حمايت از               داري از ايدئولوژي     جانب

شوند، از    اي بسيار مهم مطرح مي      هاي كليدي   نهادهاي سرمايه و قدرت، سئوال    
هاي اقتصاد سياسيِ آن به دنبال چيست؟  آيا           جمله: اين ايدئولوژي معين و پايه     

گيرد؟ آيا در ازاء اين رابطه،          ها آشكارا صورت مي      ها و دستياري    اين حمايت 
گر خواهان منافعي مادي است؟ و اين منافع چگونه بايد             قدرت خارجيِ حمايت  

تأمين گردد؟ و در نهايت اينكه، حمايت از نيروهاي سياسيِ خاصي از جانب                 
خارج، چه اثري بر فرآيند مبارزه براي آزادي، دموكراسي، و عدالت اجتماعي               

 خواهد داشت؟
هاي   هاي آشكار و نهان قدرت      تاريخ صد سال گذشته آكنده است از دخالت        

ها از    هايي كه از راه حمايت اين قدرت         بزرگ در امور داخلي كشورمان، دخالت     
هاي روسيه تزاري،      اند: دخالت   نيروهايي خاص عملي شدند، و از آن جمله          

هايي تعيين    مان عامل   هاي تاريخ ميهن    انگليس، و آمريكا، كه در پيچ وخم        
ترين قشرها مانند     اند. نگاهي گذرا به فرايند حمايت از ارتجاعي            كننده بوده 

منظور درهم شكستن انقالب مشروطه و تحميلِ            ها به   ها و فئودال     مالك
ديكتاتوري رضاشاه و پشتيباني از آن، يا به سقوط كشاندنِ دولت مصدق و به                

دهد كه منافعِ     ، نشان مي  1332قدرت رساندن شاه در كودتاي خونين مرداد          
هاي   هاي دولت   ها و دخالت    ملي و حق حاكميت مردم ما از اين گونه پشتيباني          

شدت لطمه خوردند. تجربه تاريخي در عرصه جهاني نيز نشان              امپرياليستي به 
هاي امپرياليسم در كشورها با اهميت            دهد كه: درجه تمركز دخالت         مي

كشورها، و وجود منابع        استراتژيك موقعيت ژئوپوليتيكي(جغرافياي سياسي) آن    
دست آوردن سود سرشار      شان كه عرصه سوداگري و به       مادي طبيعي و انساني   

است، نسبت مستقيم دارد. اگر در دوره هاي مشخصي از تاريخ تحولِ                     
ها و    داري، بهره برداري استثماري از اين منابع از طريق ايجاد مستعمره             سرمايه

اي از    هاي پيچيده   هاي بعدي شكل    هاي دست نشانده بود، در برهه       يا حكومت 
ها بر اساس حمايت از  نيروهايي خاص، شيوه غالب دستيابي به اين                   دخالت

داري براي جلوگيري از      منابع پرسود شده است. در قرن بيستم، مبارزه سرمايه         
، “جنگ سرد ”رشد نفوذ نيروهاي طرفدار سوسياليسم در چارچوب به اصطالح           

حتي حمايت مستقيم امپرياليسم از رژيم نژادپرست آپارتايد آفريقاي جنوبي،              
هاي   كودتاهاي ضد خلقي در ايران، گواتماال، شيلي، و در هم كوبيدن جنبش             

هاي خونين ضد انساني ويتنام را توجيه كرد. حمايت            بخش تا حد جنگ     رهايي
يي از نيروهاي     شاهي و سركوب شديد طيف گسترده       مستقيم از ديكتاتوري ستم   

لحاظ ديدگاه و عملكرد        خواه در كشورمان، نمونه بارزي به          سياسي آزادي 
امپرياليسم است كه در طول يك قرن گذشته در شماري از كشورهاي جهان از              

ترين نوع    هاي خونين و تجاوز نظامي تكرار شده است، و خشن                راه كودتا 
سياسي انحصارهاي    -منظور تضمين منافع اقتصادي     هاي استبدادي را به     رژيم

ها تحميل كرده است. البته          هاي عظيمي از انسان       داري به توده     سرمايه
پردازهاي نوليبرالي چون صادق زيباكالم در كشور ما معتقدند كه، اين                نظريه

ها عامل تعيين كننده نبودند و اصوالً چيزي به عنوان            ها و پشتيباني    نوع دخالت 

امپرياليسم وجود ندارد! برخي نيروهاي سابقاً چپ  نيز براي توجيه                   
شان، وجود    دگرديسي و يا چرخش به راست خود در توبه از گذشته                

 كنند.   امپرياليسم و لزوم مبارزه با آن را در عمل انكار مي
روشن است كه در دوران كنوني، دستاويزها و شكل حمايت از نيروهاي            

ها از سوي     سياسي كشورمان و نحوه بهره برداري از برقراريِ رابطه با آن           
خود   تري به   هاي پيچيده   اند و شكل    هاي امپرياليستي تغيير كرده      محفل
اند، زيرا    ها در مجموع تغيير نيافته         اند. ولي مضمون و هدف         گرفته

داري هنوز هم بر محور            اقتصادسياسي كشورهاي قدرتمند سرمايه      
ويژه انرژي)، نيروي كار       اندازيِ انحصارگرايانه بر منابع طبيعي (به         چنگ

گردد. از اين      مي“ آفريني  ثروت”ارزان، و بازارهاي پرسود سوداگري و          
بايد شكل و مضمون روند       روي، در وضعيت حساس كنوني كشورمان، مي      

هاي به هم پيوسته       اثرگذاري بر نيروهاي سياسي از خارج را در زمينه           
سياسي و اقتصادي به دقت بررسي كرد. رژيم واليي برخالف ادعاهاي              

اش، دستاورد ارزشمند احياي حق حاكميت ملي را، كه برآمده             گرانه  خدعه
بود، در عمل نتوانسته است حفظ كند. رژيم             1357از انقالب مردميِ     

اي   واليي، در دو دهه گذشته، با برپاداشتنِ اقتصاد دالليِ غيرتوليدي              
موازات آن،    و به  “المللي پول   صندوق بين ”هاي  بر اساس نسخه    -وابسته

اصطالح   ماجراجويانه و غيرعقاليي و به        اي  درپيش گرفتنِ سياست خارجي   
مان را در برابر كشورهاي امپرياليستي در         ، سرانجام ميهن  “ضد استكباري ”

اقتصادي قرار داده است. در اين        -لحاظ سياسي   موقعيتي بسيار ضعيف به   
جويانه نيروهاي خارجي، با برقراريِ        شرايط مسلماً فضاي عملكرد دخالت     

هاي سياسي معيني، گسترده شده است كه بايد توجه               روابط با جريان   
دوست را برانگيزد. آمادگيِ نظري و          خواه، ملي، و ميهن      نيروهاي آزادي 

هاي اخير، براي     عملي بخشي از اپوزيسيون و فعاالن سياسي، در سال           
هايي مانند    شكنانه را در كنفرانس     هاي استقالل   پاسخ مثبت دادن به طرح    

هاي برگزار    كنفرانسِ واشنگتن، استكهلم، و پراگ، و همچنين در مصاحبه        
 “افق”توان ديد. در اين باره، مصاحبه برنامه           ها مي   كنندگان اين نشست  

، با شهريار آهي(كار شناس امور          91ماه    آبان5شبكه صداي آمريكا،      
اكثريت)، پس    -المللي) و فريدون احمدي(عضو سازمان فدائيان خلق         بين

يي جالب    ، نمونه “اپوزيسيون و كمك خارجي   ”از كنفرانس پراگ، در مورد      
پروايي،   شونده، با بي    برانگيز است. در اين برنامه، هر دو مصاحبه           و توجه 

هاي فراوان دولت آمريكا از سوي اپوزيسيونِ         مسئله لزوم استفاده از امكان    
هايي مانند  “ابتكار”كنند.    دانند و توجيه مي     رژيم ايران را امري الزم مي      

هاي   اند كه به شكل       اي متعلق   هاي آلترناتيوسازي   كنفرانس پراگ به پروژه   
دهند.   مختلف نيروهاي سياسي كشورمان را هدف اثرگذاريِ خود قرار مي          

اكثريت، در    -براي مثال،  فريدون احمدي، عضو سازمان فدائيان خلق           
هاي   مقام يكي از گردانندگان كنفرانس پراگ، در اين مصاحبه، گفته              

شهريار آهي درباره لزومِ دريافت كمك از نهادهاي دولت آمريكا را                  
زمان، رهبريِ سازمان فدائيان خلق       كه هم   طورِتلويحي تائيد كرد. درحالي     به

وحدت ”اكثريت، در صدد است تا پروژه ديگري با هدف برپاييِ                -ايران
آور شد كه، پايه نظريِ          را پيش ببرد و اجرايي كند. بايد ياد            “ چپ

همايش اتحاد  ”هايي چون پراگ و همين طور           برگزاركنندگان كنفرانس 
سياسي، گرايش به راست و         -، به لحاظ اقتصادي     “جمهوري خواهان 

بازار است. به عبارت ديگر،        -باورمند به الگوي نوليبراليستي دموكراسي     
زمان، در دو      اكثريت، به طورِ هم      -رهبريِ سازمان فدائيان خلق ايران      

عرصه نظريِ در ظاهر كامالً متضاد فعال است. اين نوع سرگيجه و خط               
آميز(التقاطي) در صف برخي از نيروهاي چپ بسيار                   مشيِ درهم  

برانگيز است، زيرا اوضاع داخل كشور نشان دهنده گسترش شرايط              تأمل
عيني مبارزه با ديكتاتوريِ حاكم پيرامون خواست عدالت اجتماعي در               

 زمينه اقتصادي، و ضرورت تلفيقِ آن با  مبارزه براي دموكراسي است.   
همين طور به تالشِ نيروهاي خارجي از راه حمايت و اثرگذاري بر                 

هاي   هايي با خط مشيِ مبارزه براي حقوق ملي خلق            ها و سازمان    حزب
طورِمثال، لغزشِ حزب دموكرات          كشورمان نيز بايد اشاره كرد. به          

ترين نيروهاي سياسيِ ملي، در زمينه خواست          كردستان، يكي از با سابقه    
هاي بارزي    ، يكي از نمونه    “منطقه پرواز ممنوع  ”آن براي برقرار كردن      

تواند به همراه داشته      است كه به خطر انداختنِ تماميت ارضي ايران را مي         
نيروهاي “ هاي  حمايت”هاي بغايت ويرانگرِ اين گونه           باشد. آيا تجربه   

، در  “دفاع از غيرنظاميان  ”و به بهانه    “ المللي  جامعه بين ”، كه به نام     “ناتو“
هزار انسان،    يوگسالوي سابق، عراق، و ليبي، كه كشته شدن صدها             

هاي   خصوص كودكان و زنان، و ويرانيِ روستاها، شهرها، و  زيرساخت             به
حد كافي آموزنده نيستند؟      حياتيِ زندگي روزمره مردم را به همراه داشت به        

هاي عريان و ملموس هنوز در بخشي از               چرا رودررويِ اين واقعيت     
شوند؟ آيا    هايي از اين دست پيش كشيده مي        اپوزيسيون كشورمان خواست  

ها   صدايي  ها، هم   اين گونه لغزش  
هاي تجاوزكارانه        با برنامه   

المللي  ، همبستگيِ بين“هاي بشردوستانه دخالت”
و همياريِ خارج: در خدمت يا خيانت به حق 
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هاي گوناگون، را      ها، به شكل     كشورهاي امپرياليستي، و ادامه دادن به آن         
حمايت و دخالت    ”توان دانست؟ و يا اينكه عامل            هاي تصادفي مي     اشتباه
 ها است؟  نوايي در اينجا سرحلقه اين هم“ خارجي

هاي آمريكا،    توان ديد كه دولت     بارِ سوريه، هم اكنون مي      در متنِ اوضاع فاجعه   
هزار تن در   60با دستاويز قرار دادنِ كشته شدن بيش از             -انگليس، و فرانسه  

وجود آوردن امكانِ افزايش حمايت و           براي به   -هاي اين كشور     درگيري
ياد   هاي مستقيم و غير مستقيم نظامي بر ضد رژيم اسد در تالشند. به                دخالت

تجاوزگرانه به سرزمين       داشته باشيم كه، آمريكا و انگليس، در طول زمانِ حمله         
گاه شمارِ    )، هيچ 2003مارس      (ماه“ شوك و ترس  ”و مردم عراق، موسوم به       

كردند، و در شرحِ جزئيات عمليات نظامي         را اعالم نمي      شدگان غيرنظامي   كشته
كه   ، درحالي “[!]شماريم  ها را اصوالً نمي     ما عده تلفات غيرنظامي   ”گفتند:    خود مي 

شان كه با     كارانه  در همان سال عده تلفات غيرنظاميان عراق در عمليات جنايت         
نجات ”هاي كشتار جمعي و يا         اي مانند از بين بردن سالح        دستاويزهاي واهي 

هزار تن تخمين زده       از شرِ صدام حسين انجام شد، در حد صدها           “ ها  عراقي
دموكراتيك ”هاي آمريكا براي       ها و حمايت     شد. در حال حاضر، كمك        مي

نهايت   هاي به   رژيم در سوريه، با ارسالِ اسلحه سنگين از مسير رژيم            “ كردنِ
براي نيروهاي  “ ناتو“غيردموكراتيك عربستان سعودي، قطر، و تركيه عضوِ           

يعني نيروهايي كه اصوالً دموكراسي و آزادي  را            -گرا  غايت ارتجاعيِ اسالم    به
 رسد. انجام مي ، به-دانند امري كفرآميز مي

از افغانستان و يوگسالوي گرفته تا عراق و ليبي، در طول سه دهه گذشته،                
كشورهاي امپرياليستي از نيروهاي    “ حمايت و پشتيبانيِ  ”كارگيريِ اين گونه      به

در عراق]، و هم اكنون با نام:           “[چلبي سازي ”سياسيِ خاص، با نام: پروژه        
وجود   ، به “برنامه“در ايران]، معروف شده است. بخشي از اين          “[آلترناتيوسازي”

هاي مردمي بوده است، و        ها و سازمان    آوردنِ سردرگمي در خط مشيِ حزب      
هايي براي    ها به جاده صاف كن       ها و سازمان    هدف از آن، تبديلِ اين حزب      

هاي بعدي دخالت مستقيم كشورهاي امپرياليستي است. توجيه اين                مرحله
فرمولِ تجاوزگري، بر القاي تصورِ ناتوانيِ مردم در مبارزه با ديكتاتوريِ حاكم و             

بنا شده است. در اين فرايند،  بمب و          “ دخالت بشردوستانه ”درنگ    ضرورت بي 
نيابت از    به  -از باال “ دموكراسي سازي ”بارانِ شهرها و روستاها در راه          موشك
مورد قبولِ    “آلترناتيوِ”گيريِ    و در جهت قدرت      -“المللي  جامعه بين ”سويِ  

شود. پيامدهاي اين نوع        پاريس تبليغ، توجيه، و تقديس مي        -لندن  -واشنگتن
طورِمشابه، دربردارنده:    ، در تمام اين كشورها، به       “ها  ها و پشتيباني     حمايت”

ها، شدت بخشيدن به       ساخت  كشتارِ وسيع، خرابيِ گسترده ساختارها و زير         
رفت روابط    هاي قومي و مذهبي، رواجِ فساد مالي و اقتصادي، پس               اختالف

اجتماعي و فرهنگي و فرمانبرداري كشور بوده است. تنها ارمغان ناچيزي كه               
دخالت ”هاي    گذاران و تبليغات هوادارانِ دوآتشه اين گونه سياست             سياست

انتخابات ”توانند بر آن پافشاري كنند و بدان ببالند، اجرايِ                مي“ بشردوستانه
اند، و در همه موردها، سهم        است، كه در عمل انتخاباتي سطحي و صوري       “ آزاد

ها بسيار محدود بوده است. بايد پرسيد          موثر نيروهاي مترقي و مردمي در آن       
هايي از اپوزيسيون     هاي بسيار بديهي براي بخش      هاي اين واقعيت    كدام قسمت 

ها از    كشور ما مبهم و اثبات نشده است كه هنوز هم درك ناقص آن                     
هاي   هايِ مادي دولت    متوجه استفاده از نهادها و امكان      “المللي  همبستگيِ بين ”

 امپرياليستي است.  
توان ديد، كه     هاي مردمي  مصر مي      شكلي ديگر، در خيزش     اين فرايند را، به   

تا لحظه آخر، قبل از قطعي بودن سقوط ديكتاتوريِ حسني مبارك، آمريكا و                
كردند. ولي در برابر گسترش خيزش         طورِمستقيم حمايت مي    انگليس از او به   

درنگ به سوي      بي“ ها  حمايت”مردمي با قطعي شدن سقوط ديكتاتور، اين           
منظورِ جلوگيري از امكان      ترين  نيروهاي سياسي مصر، به        مانده  يكي از عقب  

نيز، همراه با     “اخوان مسلمين “جهشِ كيفيِ جامعه،  تغيير جهت داد. زيرا             
حاميان جديد خود، خواهانِ تغييرهاي محدود تك بعدي در روبنايِ سياسي و بر           

هاي موجود ميان     و واكنش     بودند. با وجود كنش   “ انتخابات آزاد ”اساسِ شعار   
ها  در مورد حذف نقشِ مردم و           هردو آن   ،”اخوان مسلمين “و  “ سران ارتش “

اند. تغيير قانون اساسي      سخن  صدا و هم    نيروهاي مترقي  از روند تغييرها، هم       
انجام شد، كه با گرايش آشكار به سوي         “ انتخابات آزاد ”مصر نيز بنا بر قاعده      

بايد   گرد مي   را عقب     ، آن “اسالمِ سياسي ”نقش محوريِ دين و اقتدارگراييِ        
ها[با مصر] را در زمينه         توان برخي شباهت     ارزيابي كرد. در اينجا نيز مي        

طورِمثال: وجود اصل پنجم       كشورمان (به  “قانون اساسي ”تضادهاي موجود در    
هاي قانون    در باره حكومت واليت فقيه) مشاهده كرد. در مصر نيز از اين بخش          

توانند در جهت خنثي كردن       غيردموكراتيك، مي “ قانونيِ”اساسي، در حكمِ ابزار     
 هاي قانون اساسي، بهره برداري كنند.  حقِ حاكميت مردم و ديگر بخش

در    »انتخابات آزاد واقعي  «  از اينرو در مورد خواست و شعار بسيار مهم           
كشور ما مي بايد بسيار با احتياط عمل نمود و امكان هاي عيني برگزاري آنرا                 

و منافع حياتي جناح هاي پرنفوذ دقيقا بررسي         “ ولي فقيه ”با وجود اقتدار    
كرد. قابل توجه است كه مصطفي تاجزاده در پيام اخير خود از زندان يه                

و تضاد آشتي    همراه دفاع از اصل انتخابات آزاد به اين واقعيت بديهي              
اما متأسفانه رابطه اقتدارگرايی و ”اشاره مي نمايد:       ناپذير نيز 

  .“انتخابات آزاد مانند رابطه جن و بسم هللا است
و سران   “محمد مرسي “هاي مشترك     هاي مطبوعاتي و بيانيه     كنفرانس

ديپلماسيِ آمريكا و دولت انگلستان آناني را كه روياي حمايت نهادهاي              
براي گذار از      “اتحاديه اروپا  “و    “اياالت متحده آمريكا    “وابسته به     

حال   به  بايد تا   پرورانند مي   ديكتاتوريِ مذهبي به دموكراسيِ واقعي در سر مي   
المللي و همياري از       خود آورده باشد.  روشن است كه همبستگي بين            به

هاي مشخصي، در     خارج از سوي نيروهاي مترقي و پيشرو، در چارچوب          
  تواند موثر باشد. نمونه      پيروزي مبارزه جنبش مردمي با ديكتاتوري مي        

مشخصِ اين مورد،  پشتيباني كشورهاي سوسياليستي از نيروهاي مبارز بر           
و همياريِ مستقيم با اين نيروها، و همچنين همبستگي            “ آپارتايد“ضد  

رژيم “نيروهاي مترقي جهان با مبارزان ضد آپارتايد از راه تحريم                   
آوري است كه، در برابر اين           بود. الزم به ياد   “ نژادپرست آفريقاي جنوبي  

دوستانه و بي شائبه، انگليس و آمريكا در جهت            المللي انسان   همياري بين 
 -هاي خصوصي آمريكايي    ها و سود سرشار شركت       حفظ منافع سرمايه  

طورِمستقيم و فعاالنه براي دوام و تحكيم اين رژيم                     انگليسي، به  
كردند، و در طول اين دوره، با تأييد آمريكا           فاشيستي نژاد پرست تالش مي

اي دست يافت!      آوريِ سالح هسته     و انگليس، رژيم آپارتايد به فن         
گفته از سوي صداي آمريكا با           برانگيز آنكه، در مصاحبه پيش         توجه

، كه آشكارا از حمايت مادي دولت آمريكا          “كنفرانس پراگ “گردانندگان  
كنگره ”هاي خود را با مبارزه         كردند، مصاحبه شوندگان فعاليت      دفاع مي 

كردند. گردانندگان جريان      در آفريقاي جنوبي مقايسه مي      “ ملي آفريقا 
گيري از اعتبار جنبش ضد آپارتايد، حتي مدعي كسب            منظور وام   پراگ، به 

دروغ ادعا كردند كه،      تجربه از اين سازمان مردمي بودند. آنان وقيحانه و به         
حزب ”يعني سازماني كه همراه با            -“كنگره ملي آفريقاي جنوبي      ”

در مبارزه با رژيم آپارتايد نه تنها مورد حمايت          “كمونيست آفريقاي جنوبي  
 -شد  آمريكا نبود بلكه دشمن استراتژيك منافع امپرياليسم  دانسته مي             

هاي بي شائبه     شان در مبارزه با رژيم جمهوري اسالمي است. كمك          الگوي
ميالدي، مثال بارز ديگري      1980كوبا به دولت انقالبي آنگوال، در دهه          

و “ يونيتا”است. كوبا با اعزام نيروي نظامي به شكست گروه شبه نظامي             
، و  “رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي     ”حامي آن يعني ارتش تجاوزگرِ         

ها از آنگوال، منجر شد. در طول جنگ داخلي آنگوال نيز               بيرون راندن آن  
“ يونيتا”گرايِ    داري حامي نيروي سياسي واپس      كشورهاي پرقدرت سرمايه  

كدام از    و عمليات نظامي دولت نژاد پرست آفريقاي جنوبي بودند. درهيچ           
المللي  كشورهاي سوسياليستي با نيروهاي         ها همبستگي بين    اين نمونه 

هاي نظامي    مردمي به كسبِ منافع مادي مشروط نبود و به ايجاد پايگاه            
شد، بلكه اين همبستگي در خدمت دفاع از استقالل                    منتهي نمي 

كشورهايي بود كه از سوي نيروهاي ارتجاعي در معرض تجاوز خارجي              
تر از همه اينكه، كشورهاي سوسياليستي هميشه در          قرار گرفته بودند. مهم   

داريِ آشكار    بخش جانب   هاي رهايي   طرف مترقي قرار داشتند و از جنبش       
ها، در مبارزه ايدئولوژيك با       داري  ها از اين جانب     كردند، و تنها نفعِ آن      مي

توانست باشد. همبستگي انترناسيوناليستي بين       داري مي   كشورهاي سرمايه 
هاي كمونيستي و كارگري نيز دقيقاً بر همين مبناي             ها و سازمان    حزب

هاي مردمي در سراسر جهان و همياريِ بي شائبه با               حمايت از جنبش  
ها به منظور هموار كردن مسير ترقيِ جامعه  قرار داشته  است. هر چند                 آن

طورِطبيعي دچار نقصان و افت و خيز           عمالً در زندگي گاه اين روابط به       
المللي   گاه اين همبستگيِ بين     گردند، اما به لحاظ نظري و عملي هيچ          مي

كشي به منظورِ سوداگري و يا به زنجير اسارت               مترقي در جهت بهره    
سياسي و اقتصادي كشيدنِ هيچ خلقي نبوده، نيست، و نخواهد بود. هم              
اكنون نيروهاي مترقيِ كشور ما، و از جمله حزب توده ايران، در سراسر                

اند همبستگيِ نهادهاي پيشرو،      هاي گوناگون، توانسته    جهان و در عرصه   
هاي معتبر و اثرگذار، و افكارِ عمومي را به             هاي كارگري، نشريه    اتحاديه

هاي ارتجاعي رژيم واليي،       دفاع از حقوق مردم ايران و افشايِ سياست         
دهيِ اين گونه همبستگيِ واقعي و پشتيبانيِ بي          جلب كنند. جلب و سازمان    
هاي انسان دوست و مترقي، با جلبِ حمايت و             شائبه نيروها و شخصيت   

كه ماهيت      -هاي خارجي تجاوزگر       هاي دولت     استفاده از امكان    
شان در تهاجم به نيروهاي مردمي و دموكراسي              هاي داخلي   سياست

شان نيز كارنامه سياهي      طورِكامل افشا شده است و در سياست خارجي          به
طورِبنيادين فرق دارد. در اين       به  -ثبت است “ هاي بشردوستانه   دخالت”از  

بسيار آموزنده است.    “سازمان مجاهدين خلق  ”باره  توجه به سرنوشت        
سياست استقبال از هرگونه         

، و تسليمِ هويت         “ حمايتي” 

 ادامه  دخالت هاي بشر دوستانه...

 6ادامه  در صفحه 
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جنبش ”هاي مبارزه  كارها و اولويت راه
 در وضعيت كنوني ،“كارگري و سنديكايي

شدن به پايانِ سال، بحث پيرامون ميزان دستمزدها به يـكـي از         با نزديك
هاي جنبش كارگري و سنديكايي زحمتكشان تـبـديـل     محورهاي عمده مباحثه

گردد. چگونگيِ تعيين سطح دستمزد كارگران براي سال آينده، ايـنـك از         مي
ويژه آنكه، اين امر بـا     ست، به ها برانگيزترين مسئله ها و چالش ترين موضوع داغ

جـمـهـوري       سياسي كشور مرتبط است و با انتخابات رياست  هاي صحنه تحول
 ”اصالح قانون كار“زمان شده است. درعين حال به اهميت اليحه   آينده نيز هم

ژرفش بحرانِ اقتـصـادي    ها نيز بايد اشاره كرد! باتوجه به   اين مباحثه  در عرصه
هـدفـمـنـديِ     “  يعني همان برنـامـه   -”آزادسازي اقتصادي“براثر اجراي برنامه 

جويانه امپرياليستي، امسال طـبـقـه     هاي مداخله يافتن تحريم و شدت -”ها يارانه
مان، با پوست و گوشت خود اهميت برخورداري  كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن

از دستمزدي متناسب با نرخ واقعيِ تورم را بيش از پيش احساس كردند و بـه      
هاي بازارِ ارز و سقوط فاحش ارزش پـول مـلـي،         تجربه دريافتند. براثر نوسان 

هـاي     ها و اليـه    هاي گذشته، كارگران و زحمتكشان بيش از ديگر طبقه درماه
رو شدنـد كـه      اجتماعي با پايين آمدنِ سطح زندگي و كاهش قدرت خريد روبه

دنبال داشت. حركت كارگران در ارائـه    هايي را نيز دراين زمينه به رشته اعتراض
داده شـد.       گرفت و نشـان      هزار امضايي بربستر اين وضعيت شكل20توماري 

تـريـن مـحـورهـاي           ترين و مـنـاسـب    مبارزه براي افزايش دستمزدها از مهم
گردد. و بـا تـوجـه بـه           هاي پراكنده كارگري ارزيابي مي دهيِ اعتراض سازمان

  شان، و مسئله نارضايتي ژرف زحمتكشان از وضع موجود و نابوديِ امنيت شغلي
يك معضلي بسـيـار حـاد بـراي            ويژه دستمزدهاي معوقه كه به دستمزدها، به
شده است، در طول چندماه اخير، خواست افزايش دستـمـزدهـا و       كارگران بدل

ها بـيـان    گردند و در اعتراض تورم، مطرح مي ترميم شكاف مزد با باالرفتن نرخِ 
هاي نرخِ ارز، در ابـتـداي پـايـيـز           شوند. خبرگزاري ايلنا، همزمان با نوسان  مي

باتوجه به شرايط خاصي كه در بازار بوجود آمده و تـاثـيـري    ” بود:   امسال، نوشته
كه افزايش نرخ ارز بر رشد قيمت تمام شده بسياري از كاالها و خدمات داشتـه  

است اعضاي شوراي عالي كار برداشت مثبتي از قانون تعيـيـن حـداقـل        الزم 
باشند... نرخ تورم نسبت به روزهاي پاياني سال گـذشـتـه كـه           دستمزد داشته 

شد، به شدت افزايش يافته بنابرايـن مـوضـوع       حداقل دستمزد كارگران تعيين 
بررسي دوباره افزايش دستمزد بنابه درخواست كارگران، بايد در دستور شـوراي  

هاست كمك هزينه مسكن كارگران ثابت مـانـده و      عالي كار قرار گيرد... سال   
درهمين زمينه، يعني دستـمـزدهـا و خـواسـت          “  هيچ افزايشي نداشته[است].   

افزايش آن، عالوه بر دولت ضدمليِ احمدي نژاد، مجلس شوراي اسالمي، و نيز 
، نهادهـاي مـخـتـلـف        “ كانون عالي شوراهاي اسالمي كار“هايي مانند  تشكل

كنـنـد و      باهرگونه افزايش دستمزد مخالفت مي -درائتالفي نانوشته -حكومتي
و  -پشتوانه دهند. اين گونه تبليغات بي  نشان مي“  زا تورم” اين خواست را اقدامي 

يي كـه در ارتـبـاط بـا            شود. نكته مي  علت خاصي رواج داده به -البته هدفمند
موضوع تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده نبايد از نظر دور داشت، 

انـد.   “ قانون تـامـيـن اجـتـمـاعـي           اصالح “و  “ اصالح قانون كار“هاي  اليحه
اجتمـاعـي    -، كه در دلِ راهبرد اقتصادي“ اصالح قانون كار“درچارچوب اليحه 

هـا   پذيرد، افزايش دستمزدها به تابعي از اراده دولت فقيه صورت مي رژيم واليت
قانون كار، يكي از  “    41ماده “گردد. تغييرِ   داران تبديل مي و منافع كالن سرمايه

 ”   41مـاده    ”آيد. مطابق  شمار مي هاي اصالحي در قانون كار به ترين ماده اصلي
موظف است هرساله حـداقـل دسـتـمـزد         “ شوراي عالي كار“قانون كار فعلي، 

كارگران را براساس دو معيار تعيين و اعالم كند: نخست، نرخ تورم كه از سوي  
شود، و دوم، سبدهزينه خانوار، يعني اينكـه، افـزايـش       بانك مركزي اعالم مي

يي را كه تعداد ميانـگـيـن آن از         دستمزد بايد درحدي باشد كه زندگي خانواده
گردد، تأمين و پشتوان شود. تمام تالش ارتجاع حاكم،   ها تعيين مي سوي مرجع

نژاد، حذف الزم بودنِ تعيينِ دستمزدها بـراسـاس    ويژه دولت ضدملي احمدي به
است. درايـن      ”شوراي عالي كار“هزينه سبد خانوار از سوي  نرخ تورم و تأمين 

لحـاظ  ” است:   خصوص، خبرگزاري ايلنا، ازقول يك پژوهشگر قانون كار، نوشته 
است. اضافه كردن   كردن شرايط اقتصادي در تعيين دستمزد كارگران خطرناك 

قانون كار كه شرايط تعيين حداقل دستمـزد   41ماده  شرايط اقتصادي كشور به 
لحاظ قانوني اشكال دارد... نرخ تورم و هـزيـنـه        كند به كارگران را مشخص مي

خـوبـي    است به شده  قانون كار آورده  41سبد خانوار كه پيش ازاين درمتن ماده 
دهد ولي  شرايط اقتصادي كشور را درتعيين حداقل دستمزد كارگران دخالت مي

شود ممكـن اسـت      مي اين ماده اضافه  زماني كه شرايط اقتصادي كشور نيز به 

شود كشور  گفته 
ــل      ــه داليـ بـ
ــص در     ــخ مش
ــت    ــيـ ــعـ وضـ
ــادي   ــصـ ــتـ اقـ

سـر     مناسبي بـه 
برد و مسايل  نمي

بعدي آن[عـدم     
ــزايـــــش  افـــ
دستـمـزدهـا و      
حتـي كـاهـش      
مزدهـا] پـيـش       

بيايد كه اين بسيارخطرناك است... تعريف حداقل دستمزد كارگران بـايـد      
دهد... امروزه ديگـر خـوراك و           اي باشد كه نيازهاي آنها را پاسخ  گونه به

اي    شود، بلكه وسـيلـه     پوشاك جزو نيازهاي اوليه كارگران محسوب نمي
اي است و كـااليـي      همچون يخچال نيز جزو نيازهاي ضرور هر خانواده

اين ترتيب، موضوع دستمزدها و افزايش آن    به“  آيد.  حساب نمي لوكس به
دلـيـل      بـي ارتباط دارد.   ”اصالح قانون كار“براي سال آينده، با چگونگيِ 

آن آغـاز     زني درباره  اكنون بحث تعيين دستمزدها و گمانه نيست كه ازهم
جـزئـيـات    “ماه، در گزارشي با عنوان:     آبان22است. خبرگزاري مهر،    شده

، “ 92  هـاي مـزد       هزار توماني كارگران/ اولـويـت   700پيشنهاد دستمزد 
هزارتوماني كـارگـران، افـزايـش       700جزئيات پيشنهاد دستمزد  ” نوشت:  

درصدي ارزش درآمـد  50درصدي هزينه سبد معيشت كارگران، افت 100
نيروي كار، جهش قيمتي در بازار و آشفتگي در قيمت ارز دركنار اختـالف  

هاي بسـتـه    هاي منطقي، ويژگي بسيار زياد حداقل دستمزد فعلي با حداقل
است... طي ساليـان      هاي قبل متفاوت كرده  ] را نسبت به دوره  13[ 92مزد 

متمادي روش تعيين حداقل دستمزد برمبناي تامين معيشت خانوار و نـرخ  
تورم اعالمي بانك مركزي توسط نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت 
بررسي و در نهايت با تعيين درصدي رشد، مصوبه جديد دستـمـزد ارايـه      

شود... اما در نهايت اين كارفرمايان و دولت هستند كه نفوذ بيشـتـري       مي
ها در بازار بويـژه در     را در تعيين درصد نهايي خواهند داشت... رشد قيمت   

  درصدي ارزش درآمد كارگران شـده   50اقالم مصرفي خانوار، باعث افت 
دليل مشكالت نقدينگي و تامين مالي، در بسيـاري از     اكنون به است. هم 

هاي دولـتـي      است و بعضاً در دستگاه  ها كاهش يافته كاري ها اضافه بنگاه
است... با توجه به نوسانات شـديـد         شده  نيز پرداخت آن به آينده موكول 

ها را نيز حذف  اند تا حق شيفت گرفته  ها تصميم قيمت ارز، بخشي از بنگاه
تر شـدن مسـايـل كـارگـران در               كنند وهمه اين مسايل باعث سخت 

شـده     شود... بصورت كلي بين حداقل دستمزد تعيين    هاي كاري مي محيط
درشوراي عالي كار براي سال جاري و حداقل دستمزد واقعي، بـيـش از       

اين گـزارش در ادامـه،         “  است.   درصد اختالف و شكاف ايجاد شده100
كانون عالي شوراهاي اسالمـي كـار     “ازقول يكي از اعضاي هيت مديره 

هاي ارتـجـاع حـاكـم          يعني تشكلي كه درخدمت هدف -”استان تهران
رييس جمهور امسال در مورد بازنشستگـان اعـالم     ” نويسد:   مي -قراردارد

هزارتومان باشد، بنابراين شايـد  700كرد كه ميزان حداقل حقوق آنها بايد  
بتوان انتظار داشت كه كارگران و مشموالن قانون كار نيز بايد در هميـن  

“ كننـد.    دريافت 92هزارتومان حداقل دستمزد در سال 700ميزان  حد و به
باهدفي معين اعالم و تـبـلـيـغ        هزار تومان]،  700]”رقمي“اعالم چنين 

اي نـظـيـر         شود، و اين اعالم، سياست فقط جريان زرد و ارتجـاعـي   مي
نيست، بلكه سياست و مانـورِ ارتـجـاعِ       “ كانون عالي شوراهاي اسالمي“

حاكم در رويارويي با جنبش كارگري و سنديكايي را بايـد در آن ديـد.         
هرروي، مسئله دستمزدها از چنان اهمـيـتـي بـرخـوردار اسـت كـه               به

كشاندن مبارزه در راه  انحراف  اكنون براي مهار و به گرايان نيز از هم واپس
هاي خود را بـه   ند و امكان ا افزايش دستمزدها، مانورهاي خود را آغاز كرده

هـاي     كند كه، اعتـراض  هاي گذشته ثابت مي اند. تجربه سال  ميدان آورده
فقيه در خصوص تـعـيـيـن      پراكنده براي رويارويي با سياست رژيم واليت

ميزان حداقل دستمزدها كافي نبوده است و كارآمدي ندارد. ازآنـجـا كـه       
هـاي اخـيـر در         سياسي و تحرك هاي صحنه موضوع دستمزدها با تحول

زمـان     درون جنبش سنديكايي زحمتكشان ارتباط داشته اسـت و هـم        
گونه امـكـانـي،     هاي مستقل با استفاده از همه اند، سنديكاها و تشكل  شده

ضمن حفظ استقالل عملِ سنديكايي و ماهيت و سرشت طبقاتـي خـود،     
سـمـت      ضروري است كه بـه    

 15ادامه  در صفحه هـاي     دهـِي اعـتـراض      سازمان
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درست همان موقع كه ديويد كامرون براي دفاعش از چنگ انـداخـتـن بـر       
مانند سرزميني مستعمره به مخمصه افتاده است، روزنـامـه      به ”جزيره فالكلند“
شود و وضع را از آنچـه   هم وارد صحنه مي -متعلق به روپرت مورداك - “ سان” 

 كند. تر مي كه هست، وخيم
، كه در يك صفحه كـامـل   “ ها كوتاه دست” با عنوان:   “ سان” آگهي جنجالي 
زبانِ بوئنوس آيرس (در آرژانتين) به چاپ رسيد،    هاي انگليسي در يكي از نشريه

وجه نخواهد توانست حتّي يك آرژانتيني را هم متقاعد كند كـه مـالـك       هيچ به
  “ مالـويـنـاس   ” ها را در سراسر آمريكا التين با نام  كه آن -ها قانوني اين جزيره

پاره جنجاليِ مـورداك    بريتانياست. مردم آرژانيتن صفحه اول ورق  -شناسند مي
اند كه بـا عـنـوان بـزرگ          را فراموش نكرده 1982در ماه مي  ]“ سان“[يعني  

گرانه خودش هـم فـراتـر         نگاري هوچي ، پا را از حد و مرز روزنامه“ گرفتمت! ” 
ناوي[سرباز نيروي دريايي] به علت غـرق       323مورد  گذاشت تا كشته شدن بي

ا   “  ژنرال بالگرانو” شدن ناو آرژانتيني  در حمله ناوگان بريتانيا را جشن بگيرد. امـ
يـكـي از      “ سـان ” كه روزنامه    “ نيوز اينترنشنال” آساي  مورداك و شركت غول

هـاي جـنـجـالـي           محصوالتش است، نگران اين وجه قضيه نيستند. عـنـوان   
اند كه تـا چـه حـد از           تا كنون بارها نشان داده“  نيوز اينترنشنال” هاي  نشريه

 “ سان” دورند. بايد گفت كه، اقدام   معيارهاي معمول درستكاري و راستگويي به
تـوان آن را         گفته، بيشتر مصرف داخلي دارد، و نـمـي         در چاپ آگهيِ پيش

 بحث دانست. رسان و قابل آگاهي
خورد، اطـالعـيـه       كه بيشتر به درد خودش مي“  سان”برخالف آگهي نشريه 

جمهوري آرژانتين، كه در دو روزنامـه   ، رئيس“ كريستينا فرناندز د كيرچنر“خانم 
انگليسي منتشر شد، متعادل و دربردارنده اطالعاتي مبتني بر واقعيـت بـود، و       

 كرد. ها دعوت مي گو درباره اين جزيره و لندن و بوئنوس آيرس را به گفت
كند كه، مجمع عمومي  ، در اين اطالعيه، اشاره مي”فرناندز د كيرچنر“خانم  

يي را بـدون حـتّـي يـك          ) قطعنامه 1344(   1965سازمان ملل متحد در سال 
هاي مورد بحث را در حكم قـلـمـرو     صداي مخالف به تصويب رساند كه جزيره

مستعمراتي بريتانيا شناخت و از بريتانيا و آرژانتـيـن خـواسـت تـا در مـورد               
استعمارزدايي از آن مذاكره كنند. بايد گفت كه رئيس جمهوري كنوني آرژانتين  

 1982از جنس خونتاي نظامي فاشيستي سابق آرژانتين نيست كـه در سـال         
خواست از راه ماجراجويي نظامي و پياده كردن نـيـروهـاي نـظـامـي در              مي

هاي مورد مناقشه، حمايت مردم را جلب كند. او سياستمداري جدي است   جزيره
كه كمك كرده است كشورش از فقر و فالكت ناشي از تسليم شدن رهـبـران     

هاي نوليبراليستي نجات يابد. او بـا مـوفـقـيـت در بـرابـر                  سابق به سياست
 NML” (”ان ال ام كاپيـتـال  ”گذاري الشخورصفتي مثل هاي سرمايه شركت

Capital  (“ هاي آرژانتيـنـي را در        ايستاده است. اين شركت يكي از كشتي
كشور غنا به گروگان گرفته بود تا از اين راه بتواند دولت آرژانتين را مجبور كند 

افتاده خود را به طور كامل به اين شـركـت بـپـردازد. بـا              هاي عقب“  بدهي” 
 رو شد. خواهي با شكست روبه هاي دولت آرژانتين، اين باج تالش

 
كه موضع ديكتاتوري نظامي شـيـلـي بـه رهـبـري              1982برخالف سال 

هـا، در حـمـايـت از دولـت               در مورد مالكيت اين جزيره “ آگوستينو پينوشه“
كشورهاي همسايه آرژانـتـيـن از        بود، امروز همه “ مارگارت تاچر“كار  محافظه

طور  كنند. درست همان  هاي فالكلند حمايت مي موضع اين كشور در مورد جزيره
وزير بريتانيا  كه خانم فرناندز قصد تكرار تاريخ را ندارد، شايسته است كه نخست

سـال     30هم همين راه را دنبال كند. اكنون روشن شده است كه حتّي همان    
آمريكـا    هاي اطالعاتي و جاسوسي پيش هم رونالد ريگان مردد بود كه آيا منبع

كار بريتانيايي خود، مارگارت تاچر، قرار دهد يا نه. و     را در اختيار متحد محافظه
هاست. اين كشور تالش دارد نـفـوذ     امروز قدرت آمريكا بسيار كمتر از آن سال

هـاي   خود را در نيمكره غربي حفظ كند، يعني در جايي كه انتخاب پياپي دولت
اي را تقويت كرده و امـكـان دخـالـت           مترقي ضدامپرياليستي، وحدت منطقه

 مستقيم آمريكا را در امور كشورهاي اين منطقه كاهش داده است.
شكست ميت رامني، نامزد انتخابات رياست جمهوري آمـريـكـا از حـزب           

در انتخابات دو ماه پيش، شكـسـت نـيـروهـاي         ”خواه جمهوري“كار  محافظه
) تـنـظـيـم      1“( مونرو“كه دكترين  1823يي بود كه رويكردشان از سال  سياسي

هاي بـاراك اوبـامـا در         شد، تا كنون تغييري نكرده است. نارضايتي از سياست

بهبود نبخشيدن به روابط آمريكا با كوبا و ونزوئال نبايد باعث شـود ايـن       
نكته مهم ناديده گرفته شود كه ميان رويكرد آمريكا در دوره ريـاسـت         
جمهوري اوباما، با رويكردي كه ممكن بود در صورت پيروز شدن رامـنـي   

 درپيش گرفته شود، تفاوت زيادي دارد.
تقريباً دو سال پيش بود كه هيالري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكـا،  

گري به آن كشور دعـوت   به دعوت رئيس جمهوري آرژانتين براي ميانجي
صراحت گفـت:   گري نكرد، ولي به شد. البته كلينتون خود را درگير ميانجي 

ما دوست داريم ببينيم كه آرژانتين و بريتانيا دور يك ميز بنشـيـنـنـد و       ” 
او اضـافـه      “ آميز و سازنده حل كنند.  مسائل ميان خود را به طور مسالمت

گو در سر ميز مذاكره، ادامه  و ما به ترغيب دو طرف براي انجام گفت” كرد:  
 “خواهيم داد.

هاي كهنه و از كارافتاده گوردون براون  وار فرمول تكرار خشك و طوطي
از سوي ديويد كامرون در مورد اينكه مسئله اساسي عـبـارت اسـت از          

كـنـد.      زند و متقاعد نمـي  نشينان، كسي را گول نمي جزيره “ خودمختاري” 
ها را حدود  وجود ندارد. جمعيت كنوني اين جزيره  “ فالكلندي” ملّيتي به نام 

هزار كيلومتر از سرزمين مادري خود دورنـد   13مهاجر بريتانيايي كه  3000
در ميان “  خودمختاري” پرسي در مورد  دهد. فكر برگزاري همه  تشكيل مي

غير از تعداد بسيار كمي از آنان، بقيه متولد بريتانيايند،  اين مهاجران، كه به
اعتنا خـواهـد    فكر مضحكي است، و افكار عمومي جهاني نسبت به آن بي

اعتنا  مĤبانه ديويد كامرون بي طور كه نسبت به اين توصيه رئيس بود، همان
گـردن  ” پـرسـي        گويد تا به نتيجه همه خواهد بود كه به خانم فرناندز مي

 .“بگذارد
در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تـا   1965گيري سال  از زمان رأي

كنون، توجه دولت بريتانيا بر دو موضوع متمركز بوده است؛ يكي جـنـگ     
با آرژانتين، و ديگري كشف اخير منابع احتمالي نفـت و گـاز در          1982
 هاي فالكلند. فالكلند شمالي واقع در شمال جزيره  حوضه

سخـتـي    گذرد، اكنون به پس از آنچه در عراق و افغانستان گذشت و مي
توان باور كرد كه دولت بريتانيا بتواند مردم را به دخالت نظامي ديگري  مي

شهروند بريتانيا در برافـراشـتـن     3000متقاعد كند، آن هم در دفاع از حق 
تر از سـرزمـيـن مـادري.        هزاركيلومتر آن طرف 13پرچم دولت فخيمه، و 

ويژه كه مردم شك خواهند كرد كه چنان جنگي به تحريك و خواسـت   به
شود. اكتشاف   هاي نفتي فراملي مستقر در بريتانيا به راه انداخته مي شركت

هاي فالكند را فقط با همكـاري   هاي معدني پيرامون جزيره اقتصادي ثروت
توان و بايد به پيش برد، نه با رودررويي بـا آرژانـتـيـن و            اي مي  منطقه

كنـنـد    هاي ديويد كامرون كه فكر مي حزبي اش.البته هم  اي  متحدان منطقه
هنوز ملكه ويكتوريا بر تخت سلطنت نشسته است، و يـا آرزوي آن را          

ها براي “ فالكلندي” او از حق  “ حمايت صددرصدي” دارند، ممكن است از 
خشنود باشند. اما اين امر براي آناني كه درگيـر    “ باقي ماندن جزو بريتانيا” 

اند، هيچ سودي ندارد. دولت بريتانيا بايد غرور امپراتوري خود را     اين قضيه
حلي سودمند به حال هـر دو طـرف،          فراموش كند، و به هدف يافتن راه

براي مسئله پيش آمده به خاطر حفظ اين يادگارهاي دوران امـپـراتـوري      
 گو توافق كند. و مستعمراتي، با گفت

 
، پنجمين رئيس جمهوري آمريكا، كه خواهان حفـظ  “ جيمز مونرو” -)1(

قاره آمريكا در دايره نفوذ اياالت متحد آمريكا بود، و هـرگـونـه دخـالـت        
هـاي     كرد. جـنـبـش     كشورهاي قدرتمند اروپايي را اعالم جنگ تلقي مي

قـاره آمـريـكـا بـراي          ” مترقي آمريكاي التين، چكيده اين سياست را     
 دانند. مي “ها! آمريكايي

طلبيِ استعماري انگلستان، در  توسعه
 آمريكاي التين

، عضوهيئت سياسي حزب كمونيست “جان هايلت”نوشته: رفيق 
  “ مورنينگ استار”بريتانيا، و سردبير سياسي روزنامه 
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گزارش شد، در انتخابات محلي شيلي نمايندگان حزب كمونيست توانستند بـا  
هاي شيلي  هايي باال پيروز شوند.  كمونيست  رأي

، مبـارزه  “ وحدت خلقي” با تجربه اندوزي از دوره 
سياسي خود براي ايجاد تغييرهاي اقتصـادي و    

حـزب  ” اجتماعي از طريق ائتالف انتخاباتي  با   
 دنبال مي كنند.“ حزب راديكال”و  “دموكراتيك

جشن صدمين سالگرد پايـه گـذاري حـزب        
آذرمـاه، در    18كمونيست شيلي در روز شنـبـه     

استاديوم ملي شيلي، با كنسرت با شكوهـي بـا     
هزار عضو و هـوادار حـزب بـا             شركت هفتاد

انگيز به پـايـان      شكوهي ويژه و در جوي خاطره
رسيد.  پس از خاتمه حكوت ديكتاتوري نظامـي   
و اعاده دموكراسي، دولت شيـلـي فـدراسـيـون        
جهاني فوتبال را متقاعد كرد كـه بـخـشـي از         
سكوهاي جايگاه تماشاگران اين استاديوم را كـه  
پس از كودتا محل نگهداري، شكنجه، و اعـدام    
قربانيان بود، را به همان صورت قديمي حـفـظ     

هاي فروزان در  كنند. در طول مدت جشن مشعل 
باختگان حـزب     اين بخش استاديوم خاطره جان

كمونيست و خلق شيلي را در ايـن مـراسـم            
 تاريخي گرامي مي داشت.   

هنر و فرهنگ سهم بزرگي در زندگي حـزب    
كمونيست شيلي دارد، و نسل جوان كمونيست  با تعصب فـراوان آن را بـه         

تـريـن      آميز حزب تبديل كرده است. برخي از معـروف   پرچم بازسازي موفقيت
هاي حـزب     شاعران و هنرمندان شيلي نظير پابلو نرودا و ويكتور خارا، از صف

اند. در بخشي از برنامه كنسرت، خواننـده مـعـروف        كمونيست شيلي برخاسته
يي با ويـكـتـور     المللي دارد، و در دوره كوبائي، سيلويو رودريگز، كه شهرت بين

هاي مشترك هنري داشت،  هنرنمائي كرد. در دوره ديكتـاتـوري     خارا فعاليت
هاي رودريگز در شيلي ممنوع االنتشار بود. او ترانه معرف خود به   نظامي، ترانه

ياد ويكتور خارا را در اين كنسرت اجرا كرد. نكته مهم كه بايد به آن اشـاره       
شود اينكه، در هفته گذشته دادگاه عالي شيلي در پاسخ به كارزار موفق حـزب  

نفر از نظاميان اين كشور را    8كمونيست شيلي و نيروهاي مترقي اين كشور، 
 كه در شكنجه و اعدام ويكتور خارا دست داشتند، به دادگاه عدالت سپرد.      

كه از سوي رهبر  درحالي ،“ گيلرمو تيلير” صدر حزب كمونيست شيلي، رفيق 
، و دبيـركـل حـزب،      “ كرول كاريوال” سازمان جوانان كمونيست شيلي, رفيق  

شد، در مراسم جشن صدمين سـالـگـرد     همراهي مي“  الاو تارو كارمونا” رفيق 
سخنراني كرد. او در سخنراني خود به اهميت برگزاري جشن صدمين سالگرد  
حيات حزب كمونيست در استاديوم ملي اشاره كرد، و گفت كه، اين نمـايشـي   

خواستند اين محل را به بازداشتگـاه   از اين حقيقت است كه نقشه آناني كه مي
اي عادالنه تـر و     زندانيان سياسي براي شكنجه و اعدام بسياري كه به شيلي

جهاني متحد اعتقاد داشتند، تبديل كنند، شكست خورده است. او در بـخـش      
اين روشن است كه آناني كه حامالن نفـرت و    ” هائي از سخنراني خود گفت:  

استبداد بودند در نقشه خود شكست خوردند، چرا كه ما دوباره بـا آوازهـا و         
مان اينجـا   مان، و با اعتقاد مان به راه مان،  با شادماني و شور و شوق شعارهاي

هستيم... ما، فرزندان لوئيس اميليو ركابارن[سياستمدار مشهور شيليائي كه در       
خدمت به جنبش كارگري مبارزه كرد] دوباره اينجا هسـتـيـم، ثـابـت قـدم            

ايم، ديگربار اينجاييم، سالوادور آلنده! ما دوباره اينجاييم! همه آناني كه    ايستاده
از دموكراسي دفاع كردند و در راه آن رزميدند، ما معتقديم كه اينجا هستـيـم،   

ايم. و اين ممكن است... همه آنـانـي        اي نو كامالٌ معتقد و آماده ما براي شيلي
ايم و خواهان آنيم كه مس، ايتيم، و ديگر منابع طبـيـعـي     كه اينجا جمع شده

براي استفاده و بهره گيري هميشگي همه مردم شيلي است و نه تنها بـراي    
انـد و بـه          انحصارها... ما حزبي هستيم كه طبقه كارگر و كارگران برپا كرده   

مبارزه اجتماعي، دموكراسي، و سوسياليسم معتقد است... ما اين ارثيه لوئيـس     
گاه كنار نخواهيم گذاشت و ترك نخواهيم كـرد... مـا           اميليو ركابارن را هيچ

ايـم، مـا        مان غني شده حزبي هستيم كه با واقعيت اجتماعي و مبارزات مردم
اين تجلي واقعيِ جـوانـان      -ايم، كه به سازمان جوانان كمونيست حزب آينده

شيلي، نيازها و مبارزات آنان افتخار مي كند، ما از آنـان رهـبـران جـديـد              
سازيم، سازمان جوانان كمونيست مهد تربيت و پرورش مبارزان كمونيست  مي

 است.�  

دهيِ  پردازاني كه در سازمان او در پايان سخنان خود، از همه هنرمندان و صحنه ادامه  كابوس كودتاچيان شيلي  ...
اين جشن كمك كرده بودند تشكر كرد، و براي حسنِ ختامِ مراسم، خطـاب بـه     

گفت: اين هنرنمايي شما، سيلويو، مربوط به  سيلويو رودريگز، هنرمند كوبايي، 
اي كه مطمئنيم براي مـدت     هاي ما است، همبستگي همبستگي بين خلق

طوالني ادامه خواهد داشت. شيلي به تحسين تو ادامه خواهد داد و تـو را     
هـاي   هاي تو و آهنگ دوست خواهد داشت. ما مطمئنيم كه شعرها و ترانه 

هاي آمريكاي التين مانند ايـن     خلقديگر پابلو نرودا و ويكتور خارا در مبارزه 
 داد. رزهاي سرخ شكوفه خواهند 

 
به مناسبت صدمين سالگرد حزب كمونيست شيلي، كميتـه  
مركزي حزب توده ايران پيام تبريك و همبستگي مفصلي به 
رفقاي شيليائي تقديم كرد.  در اين پيام پيوندهاي مبارزاتـي   
بين دو حزب در كارزارهاي دشوارشان عليه ديكتاتوري مورد 
تاكيد قرار گرفته و بر ادامه ضرورت تبادل تجربـه در ايـن       

 زمينه تصريح شده است.  
 

 ادامه راه كارها و اولويت  ...

پراكنده حركت كنند، و موضوع دستمزدها را در قالـب مـخـالـفـت بـا           
فقيه ابراز و اعـالم دارنـد.          اجتماعي رژيم واليت -هاي اقتصادي برنامه

هـاي     مبارزه براي افزايش سطح دستمزدها، از پيكار و مخالفت با برنامه
هـاي     اقتصادي ضدمردميِ جمهوري اسالمي جدا نيست. تقويت صـف    

جنبش سنديكايي زحمتكشان، يگانه سالح مؤثر در تأمـيـن حـقـوق و         
اي مانند افزايش دستمزدهاست. نكته پراهميت ديگر،   هاي صنفي خواست

وجود آوردن پـيـونـد         مبارزه آگاهانه و هوشيارانه توأم با ظرافت براي به
هاي زحمتكشان و مبارزه جنبش كارگـري بـا      هرچه بيشتر بين اعتراض

جنبش مردمي برضد استبداد و ارتجاع است. كارگران و زحـمـتـكـشـان       
هاي جـنـاحـي، و       مان، با توجه به اوضاع سياسي حاكم، كشمكش ميهن
هاي صحنه سياسي، درصورت تحكيم رابطه خـود بـا جـنـبـش           تحول

تر منافع صنفي و نيز سياسي خـود   توانند بهتر و مطمئن ضداستبدادي مي
دهيِ مبارزات پراكنده و تبديل كردنِ نارضايتي و    كنند. سازمان  را تأمين 
هاي سياسي كنوني كشـور، در     نيرويي چشمگير در معادله  ها به اعتراض

مقصد بـهـبـود زنـدگـي         مان به برابر جنبش كارگري و سنديكايي ميهن
دادهـاي     هاي آيـنـده از رخ       گشايد. ماه  اي را مي هاي تازه كارگران افق

نـيـرويـي        تواند و بايد به پراهميت مملو خواهد بود. جنبش كارگري مي 
 فعل درآورد! اثرگذار فرارويد و توانِ خود را از قوه به 
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 كابوس كودتاچيان در شيلي
سالگي حزب  100جشن شكوهمند 

 كمونيست شيلي
، “ويكتور خارا”دادگاه عالي شيلي، براي نظاميان قاتلِ 

شكنِ  گيتاريست كمونيست، آوازخوانِ نامدار، و مبارز شب
 يلدايِ كودتايي شيلي، حكمِ دستگيري صادر كرد! 

باختگان، حزبِ پـايـداري در        حزب كمونيست قهرمان شيلي، حزبِ جان
، صدمين سالـگـرد   “ وحدت خلقي” انگيز كودتا، حزبِ  هاي سياه و خوف شب

هاي دموكراسـي،   ترين تجلي هاي شيليايي در راه عالي آغاز مبارزه كمونيست
 -ترقي، و صلح را در گستره شادمانه جشني بزرگ، در استاديوم ملي شيلـي 

گـذاري     آذرماه، برگزار كرد. جشن صدمين سال بنيان  18تا  15سانتياگو، از 
هـاي     حزب در همان استاديومي برگزار شد كه در روزهاي استيالي ژنـرال 

جنون و خونريزي بر سرنوشت مردم شيلي، پس از كودتاي شهريـور سـال     
ها  بـه دسـت        گاه، و ميدان اعدام كمونيست ، به بازداشتگاه، شكنجه 1973

ستيـز!   بندان مردم آموزِ تاريخ به قداره كودتاچيان تبديل شده بود: كنايه عبرت 
ويكتور خارا، گيتاريست وخواننده كمونيست، در اين استاديوم شكـنـجـه و      
اعدام شد. هفتاد هزار تن از اعضا و هواداران حزب كمونيست شيلي در ايـن   

 مراسم شركت كردند.  
اي  حزب كمونيست شيلي با همان طراوت، اميد به آينده، و روحيه انقالبي

خورشيدي) فعاليت خـود را        1291  خردادماه 14 ( 1912ژوئن  12كه در روز 
 10هاي شيلي  آغاز كرد،  صدمين سالگشت خود را جشن گرفت. كمونيست 

 ،”حزب كارگران سوسيالـيـسـت   “سال نخست پس از اين تاريخ را زير نام 
1922ژانـويـه     2براي تغييرهاي بنيادي در شيلي مبارزه كـردنـد، و در           

، با پيوستن بـه انـتـرنـاسـيـونـال          “ رانكاگوآ” )، در كنگره  1301ماه  دي12 ( 
 به مبارزه خود ادامه دادند.  “ حزب كمونيست شيلي“كمونيستي، زير نام 

حزب كمونيست شيلي، همدوش با ديگر نيروهاي سياسي، در به قـدرت    
)،  1973  -1970رسيدن و مبارزه قهرمانانه و با شكوه دولت وحدت مردمـي(  

به رهبري سالوادور آلنده، رئيس جمهوري فقيد شيلي،  سهيـم بـود. ايـن         
دهـيِ     هاي مبارزه طبقاتي، و باالترين درجه سازمان ها، حادترين تجلي سال

پرولتاريا و ديگر قشرهاي اجتماعي را در شيلي به نمايش گذاشت. به دنبـال   
كودتاي نظامي در شيلي به وسيله ژنرال آگوستو پينوشه، حزب كمونيـسـت   
شيلي بار ديگر مبارزه و قيام مردم شيلي بر ضد ديكتاتوري را رهبري كـرد.  

هاي شيلي بود. هزاران نفـر از      اين دوره، دوره دشوارترين تجربه كمونيست
رهبران و اعضاي حزب را كودتاچيان وابسته به آمريكا به قتل رساندنـد، و    
بسياري ديگر مجبور به تبعيد و دوري از ميهن شدند. اما اين شرايط، صداي  
آناني را كه در قامت حزب كمونيست شيلي، نقش پيشاهنگيِ خلـق را بـر       

هاي جاودان تاريخ مبارزاتي  عهده گرفته بودند، نتوانست خاموش كند. چهره 
طبقه كارگر شيلي: پابلو نرودا، ويكتور خارا، گالديس مارتين، و لوديا تيـتـل    
بوئيم، در اين مبارزه مرگ و زندگي، نمايندگي مردم زحمتكش شـيـلـي را      

ها و آوارگي و مهاجرت،   پذيرفتند، و به بهاي جان و هستي خود و محروميت
مبارزه زحمتكشان شيلي را هدايت كردند. مبارزه در راه عدالت اجتماعـي و     

 برابري ادامه يافت. 
به مناسبت صدمين سالگرد حزب كمونيست شيلي، حزبي كه از احترام و   

اعتباري فراوان بين نيروهاي چپ آمريكاي التين برخوردار است ، كلـمـات   
هاي حزب را به ياد مي آوريم كه گفت:  ، يكي از دبير كل“ ريكاردو فونسكا” 

حزب كمونيست فناناپذير است، چرا كه وجود آن در خدمت منافع، نيازها، و   
 مبارزات طبقه كارگر است.    

گذاريِ حزب كـمـونـيـسـت       مراسم جشن سراسري صدمين سالگرد بنيان
شده از سـوي حـزب      هاي برادر دعوت شيلي دو بخش بود. نمايندگان حزب 

تا جمعـه   15كمونيست شيلي براي شركت در مراسم در روزهاي چهارشنبه 
هاي اصلي مبارزه حزب كمونيست  آذرماه، در سميناري در رابطه با عرصه17

هـاي     شنبه، از منطقه شركت كردند.  شركت كنندگان دربعداز ظهر روز پنج 
شهرسانتياگو، پايتخت شيلي، بازديد كردند، و با نمايندگـان و     مختلف كالن

گو كـردنـد.      و فعاالن حزب و اعضاي سازمان جوانان كمونيست شيلي گفت
محل برگزاري سمينار تاالر اصلي ساختمان سناي شيلي در سانتيگـو بـود.     

در زمان رياستش بر مجلس سنا  “ سالوادور آلنده“اين همان تاالري بود كه 
كرد. برخي از شركت كننـدگـان در       ها را در آن برگزار و هدايت مي اجالس

كـه آلـنـده          ، زماني1960هاي پاياني دهه  هاي خود از سال سمينار، خاطره
رياست سنا را برعهده داشت، سخن گفتند. سمينار پيرامـون پـنـج پـانـل           

. حـزب   2. تاريخ حزب كمونيست شيلي،  1جداگانه با موضوع هاي محوري:  
 “وحدت ملي”. ارزيابي تجربه 4. حزب و جوانان، 3و اتحاديه هاي كارگري، 

دهي شده بـود و در هـر پـانـل                . تصاحب قدرت، سازمان 5و اتحاد ها، 
هاي رهبري حزب، و ساختارهاي جنبش هاي اجتمـاعـي شـيـلـي،         نماينده

 شركت داشتند.   
هاي پس از سقوط ديكتاتوري نظامي، بـا     حزب كمونيست شيلي در سال

دهه مهاجرت و مبارزه در شرايط 2دهه مبارزه و 8شده از  هاي اندوخته تجربه
هاي انساني و مـبـارزاتـي     دهيِ تمامي امكان مخفي، توانسته است با سازمان

آميزي تجديد سازمـان كـنـد. ايـن           طورِموفقيت خود، تشكيالت حزب را به
ناپذير در طول دو دهه اخير، به اعاده نقش برجسته حزب در    مبارزه خستگي

هـاي   كه رهبري آن در دست كمونيست -جنبش دانشجويي و جوانان شيلي
گيري پايگاهي محكم و قابل اتكا در جنبـش   و همچنين شكل -جوان است

 907، شـمـاره       “ نامه مـردم ” سنديكائي، انجاميده است. همان گونه كه در  
 15ادامه  در صفحه 

 كمك مالي رسيده
 كرون  150روبين از يوته بوري                                                    


