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 16در صفحه “                كنگره ملي كرد”مبارزه براي رفع ستم ملي در كردستان: تأملي بر 

و    هـا    سرانجام پـس از بـحـث        
ها، مجلس شوراي اسالمي      زني  گمانه

به پانزده وزير پيشنهاديِ دولت حسن      
و بـديـن        ،روحاني راي اعتماد داد    

 اش   رسمـي   كارِترتيب دولت يازدهم    
 را آغاز كرد. 

نكته جالب در بحث هاي مجلـس       
براي دادن راي اعتمـاد بـه دولـت           
روحاني از جمله اين بود كـه حـتـي           
توبه برخي از نامزدهـاي وزارت، از         

در ” جمله نجفي، در مورد نقش شان       
يعني اجراي اوامر ولي فقيه     “  88فتنه  

“ عذر خواهي از مردم   ” رژيم در زمينه    
نيز نتوانست براي آن راي اعـتـمـاد          
بخرد. روشن شدن اين موضوع هـم         
كه ليست وزراي دولت روحـانـي از         

قبل در اختيار وزارت اطالعات رژيـم        
قرار گرفته بود تا اين وزارت خـانـه           
درباره آن اظهار نظر كند،  بر نگراني        
هاي جدي پيرامون سير تـحـوالت        
آتي و بي پاسخ ماندن ميليون هـاي         

بـه    92ايراني كه در جريان انتخابات      
روشني خواست خود را براي تغيير در       
شيوه هاي حكومت مـداري اعـالم         

 كرده بودند، مي افزايد.
هـا در       اين تحـول    زمينهآنچه در   

هاي همگاني و تبليغات رسمي       رسانه
 اشـاره بـدان      طورِعـمـد      بهحكومتي  

 هـايِ   خواست، نقش مردم و     شود  نمي
هـاي     عـرصـه  ن در     شا  شده  انباشته

ان! ی ا یا یان  دا تار ز ی  ه م د  ن سال ت و پ ه    و

2ادامه در صفحه   
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شـده فـردي و اجـتـمـاعـي               هاي شناخته   خصوصاً حقوق و آزادي   و  اجتماعي  
هـاي     و كشمكـش جـنـاح      ها    اختالف،  كه  دمكراتيك باشد. نبايد فراموش كرد     

تغييريابـنـده ايـن        طورِدائم  بهو نيز روابط سيال و        ها  حاكميت و فراز و فرود آن     
سـيـاسـي       -برآمده از روياروييِ جدي و ژرف ميان منافعِ اقتـصـادي            ،مناسبات
 هاي كالن است. هاي پرنفوذ قدرت متصل به سرمايه كانون

جمهور تنظيـم     انتظارات خود را با رييس    ”   : چونهم  هاييبا طرح نظر    ،بنابراين
  در واقـع چشـم        ،“ مطالباتمان را طوري دنبال كنيم كه كسي نترسد       ” يا  “  كنيم

و    ،هاي حاد طبقـاتـي      نديدنِ رويارويي و  كشور  بستن بر واقعيت صحنه سياسي      
 -تريـن حـالـت       يا در بهترين و خوشبينانه      -فدا كردنِ منافع مردم     ،دريك كالم 

هاي قدرت و ثـروت اسـت. در ايـن                حقوق مردم در برابر كانون    نكردنِ  درك  
هـاي     ي روشن از ترسِ از مردم و جنبش       ي  سخنان صادق زيباكالم نمونه     ،زمينه

 :صادق زيباكـالم  ” داد:     گزارش  ماه،مرداد  20  ،اجتماعي است. پايگاه خبري كلمه     
 ...اسـت كـه       خيلي مـهـم      ... مطالباتمان را طوري دنبال كنيم كه كسي نترسد       

را تحريك نكنند. بايـد        جز اينان]  و    ،فقيه  گرايان، سپاه، ولي    اصول[ شان    مخالفان
دشـمـن مـا         ... كم متوجه شوند كه     ها زمان داد تا كم      آن  با آنها مدارا كرد و به       

صـورتـي    و كروبي] را به    ،رهنورد، موسوي [ ها    نيست. نبايد خواسته رفع حصر آن      
اند و زمـام امـور از           گرايان احساس كنند شكست خورده      كنيم كه اصول    مطرح  

است. بايد بگذاريم هر وقت كه خودشان احساس كردند كه               دستشان خارج شده  
كـار كـرديـم؟           چه  ... بعداز دوم خرداد فضا باز شد       ... بهتر است رفع حصر شود    

خرداد و فتح خـرمشـهـر      فقيه بحث كنيم، جنگ بعد از سوم   گفتيم درباره واليت  
ببينيد اگر اين دفعه هم دچار همين خطا          ... درست نبوده، قصاص اينگونه است.       

بود كـه اوال       ام اين  از ابتدايي كه قطار انتخابات راه افتاد، شعار اصلي   . ... شويم
كنيم، دوم اينكه دنبال يك كانديـداي           باهمه وجود بايد در اين انتخابات شركت      

من اگر روحـانـي      ... نوري گفتم برويم دنبال ناطق طلب نباشيم. مي  خيلي اصالح 
 “دادم. واليتي راي مي هنبود حتماً ب

كردن منافع مردم در پاي قدرت استبدادي و          قرباني  هايي،  گيري  موضعچنين  
حـتـي   نه  ها نه از حكومت استبدادي و         هاي ثروت است. نگراني زيباكالم       كانون

از نيرويِ مردم و نـقـشِ         اينان  ، بلكه هراسِ    ستتوجه موشكافانه به توازنِ قوا    
ي يـ    سعيد حجاريان نيز در مصاحبـه  ،. عالوه براينهاست توده اثرگذار و تاريخيِ 

و    88سـال      رويدادهايدر خصوص     ،مردادماه  20  ،مفصل با خبرگزاري تسنيم   
ام كه بحث ما اين نـيـسـت     بنده چند بار گفته” ازجمله گفت:    ،كودتاي انتخاباتي 

است كه اسم آن      اي اتفاق افتاده      نظرمن واقعه   است. به    كه تخلف و يا تقلب شده       
و معنايِ فريـبـكـاري         به  ، اصطالح حقوقي،  [تدليس  “ تدليس سيستماتيك است  

جـاي كـاالي مـرغـوب            كار بردن نيرنگ در معامله : كاالي نامرغوب را به      به
سنخِ سياسـي و     فكري    آموزهگيريِ حجاريان و      موضع  همهالبته اين   .  ] فروختن

كه مشروح آن را  ،ي با روزنامه بهار   ي  مصاحبه  او در او نيست.    به  نزديك  اجتماعيِ  
معتقدم ” كند:   با صراحت اعالم مي كرد، منتشر ،مردادماه 16  ،پايگاه خبري امروز  

دوره    ... كـرديـم        در دوران اصالحات از بخش اقتصادي جامعه مدني غفـلـت          
هايش در زمينه اقتصادي ازيك كار ناتوان بود و آن              اصالحات باهمه پيشرفت  

اي مـدون بـود. بسـيـاري از             سازي) با برنامه  سازي (و نه اختصاصي     خصوصي
شان بسيار با     سازي  سازي رفتند سازمان خصوصي     دنبال خصوصي   كشورها كه به    

كيفيت، علمي، روزآمد و با تكيه بر تجارب جهاني و با نگاه به مـزيـت نسـبـي            
جـهـانـي و       در نتيجه نخستين وظيفه ما جلب توجه بانك         ... است    خودشان بوده 
اكنـون دولـت       هم  ... گذاري در ايران است     المللي پول براي سرمايه     صندوق بين 

بسيار آماس كرده و چاالك نيست بايد هرچه زودتر فكري كند تا سهم بودجـه               
يـعـنـي    [ كردن دولت حجيم فعلي        كار جز با كوچك       عمراني را باال ببرد و اين       

 “نيست. جهاني] ممكن نسخه بانك بنابرسازي  خصوصي
سخنان غالمحسين كرباسـچـي دبـيـركـل            ها،  گيري  موضعو    هابه اين نظر  

هـاي     جانبه از سـيـاسـت      ديدي همه افزود تا به   بايد  كارگزاران سازندگي را نيز     
از    روي بـرتـافـتـن      فـقـيـه و           قـدرت ولـي      ر آستانِ بسايي    و جبهه كُرنش  
بينانه درخصوص مبارزه با استبـداد و تـامـيـن          صحيح و واقع   هاي  گيري  موضع

نـوشـت:      ،مـردادمـاه    17  ،يافت. روزنامه اعتماد     آزادي و عدالت اجتماعي دست      
التحصيـالن عضـو انـجـمـن            غالمحسين كرباسچي در مراسم افطاري فارغ     ” 

رو از      كرد كـه در دوره پـيـشِ             اسالمي دانشگاه اميركبير گفت، بايد تالش       
چـنـيـن    “  كـرد.     گـرفـت خـودداري              هايي كه در گذشته صـورت        تندروي
جنبش مردمي    مبارزه  ايِ  هاي مرحله   به سود هدف    يرو  هيچ  به  هايي  گيري  موضع

و عدالت اجـتـمـاعـي         ،گرايي  ملي، قانون   سود آزادي، تامين منافع     و به   ،استبداد  با
هـاي     مگر اجـراي سـيـاسـت          كه،  تواند باشد. پرسش اينجاست      نيست و نمي  

 ،المللي پـول    شده ازسوي بانك جهاني و صندوق بين        اجتماعي ديكته   -اقتصادي
و    ،شكاف طبقـاتـي     ،سببِ گسترشِ فقر، نابرابريِ اجتماعي      ،اين يا آن شيوه       به

ي انگـلـي و      ي  گيريِ اليه   شكل  همچنين

ترين شـكـلِ      واضح  هاي اخير به    ماه  دركه    ،گوناگون است. خواست تغيير    
 ، خـواسـتـي     تاثير خود قـرار داد       زيرممكن فضاي سياسي ميهن ما را       

هـاي     ها و شـيـوه      به تغييرِ برخي روش     تنهاو سطحي كه      ،، گذرا موقت
ها بخشـي از       نيست. گرچه تغييرِ روش      ،شود  مداري محدود مي    حكومت

امـا     اسـت، پرست     خواست كلي و فوري مردم و نيروهاي ملي و ميهن         
 در دايـره     مردمايِ    مرحله  درنگ  بيها و نيازهاي      تخواس  كردنِ  محدود

چشـم  جنبـش مـردمـي و            ضعيف كردنِ منزله    ها، به   اين تغيير روش  
هـاي     طيف وسيع مردم از قشرها و طـبـقـه          هايِ  خواست  پوشاندن بر 

اجتماعي مختلف خواهد بود. از فردايِ برگزاري انـتـخـابـات ريـاسـت                 
سـپـاه و        -فقيه  و شكست سياست خائنانه ولي      ،جمهوري دوره يازدهم  

انـد از     هاي موثرِ آن كوشيده    فقيه و جناح    نژاد، رژيم واليت    دولت احمدي 
و بازسازيِ بدنه اجتماعـي جـنـبـش مـردمـي              ها    اعتراضگيري    شكل

در همچنيـن    و  ،هنگام معرفيِ وزيران دولت يازدهم در  .  جلوگيري كنند 
 سابقـه ها و     پيشنهادي و برنامه    وزيرانهاي مجلس پيرامون      خاللِ بحث 

 -ترين مـركـزِ قـدرت        اصليسوي  هدفمند از     يفشاركارگيريِ    به،  آنان
كنـتـرل و       منظور  بههاي مختلف     و شيوه   ها  شكل  به  -يعني بيت رهبري  

 بوديم. افكندن بين آنان را شاهدطلبان و تفرقه  هدايت اصالح
نشـيـنـي واداركـردن          هدف چنين اقدامي در درجه نخست به عقب       

كـنـتـرل     طورِكلي بهو   ،طلبانِ مقاوم   ساختن اصالح   طلبان، منزوي   اصالح
هاي نماينـدگـان      است. بحث    فقيه و نظام      در مجرايِ مورد نظر ولي      آنان

و    ،“ منتسب به فتنـه  ” هاي مختلف مجلس در خصوص افراد         فراكسيون
هنـگـام راي     در جوسازي و تهديدهاي آشكار و پنهانِ نهادهاي امنيتي  

 گـرفـت. در        ي صـورت مـي      ي  دقيقاً با چنين برنامه     ،اعتماد به وزيران  
از وابسـتـگـانِ        ،جهانگيري  اسحاقها بود كه      اين جوسازي   رويارويي با 

در نخستـيـن روز       ،رفسنجاني كه اينك معاون اول حسن روحاني است       
 20  ،بحث مجلس پيرامون وزيران دولت يازدهم به خبـرگـزاري مـهـر         

دولت آقاي روحاني دريك شرايط خاص مسـئـولـيـت         : ” گفت  ،مردادماه
اداره كشور را برعهده گرفت، براي اينكه اين شرايط خاص مورد توجـه             

 ...قرار گيرد، در ابعاد داخلي و خارجي نيازمند تفاهم همگاني هسـتـيـم              
شـده   همه قوانين كشور تن داده   رييس جمهور با وزرا شرط كرده كه به  

كـه     وزيراني]  [ باشند، برخي كساني      فقيه التزام عملي داشته       واليت  و به   
كنيد كساني بودند كه در جلسه با رييس جمـهـور             آنها انتقاد مي    شما به   

اي در دل نسبت به حضور آنها در كـابـيـنـه           گفتند اگر رهبري حتي ذره    
 “ارد كابينه نخواهند شد.وناراضي باشند، هرگز 

 اي در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهـوري         خامنهكه،  فراموش نكنيم   
آزمـوده  ” ، روحاني فردي     كه  كرد    باصراحت خاطر نشان    حسن روحاني، 

است و هـمـه     “  شده و جزو عناصر و خدمتگزاران قديمي نظام اسالمي  
اين دولت كمك كنند. همچنين روزنـامـه     به  “ جريانات و عناصر متنفذ  ” 

در مطـلـبـي بـا نـامِ             ،پس از راي اعتماد مجلس      ،مردادماه  26  ،شرق
تاييد تمام وزراي اقتصـادي و       ” ازجمله نوشت:      ،“ واكاويِ راي مجلس  ” 

قـوه  [كـه]      بود    آنان نيز حاوي اين پيام          آراي نسبتاً باالي نمايندگان به    
داند. راي   هاي اقتصادي را ضرور مي گيري تغيير ريلِ تصميم  ... مقننه هم 

هاي علوم و آموزش و پـرورش دو               نامزدهاي وزارت   منفي مجلس به    
اي كه برخي اصولگرايان خواهش سياسي از آنها دارند، بيانگر            وزارتخانه

هاي ديپلماسي و اقتصاد، اين جناح        واقعيت است كه برخالف بخش        اين
 ،عـالوه    بـه  .“ ... اعتقاد چنداني به گشايش در حوزه سـيـاسـت نـدارد             

 يها  بندي  در مجموعه صف    هادرطيف اصولگرايان و تغيير     ها  وانفعال  فعل
 مـاه، مـرداد    28  ،. روزنامـه بـهـار       كردمشاهده  توان    را نيز مي  حكومت  
را    خواهند دوباره خود را پيدا كننـد. ايـن              اصولگرايان مي ” داد:     گزارش

سفيدان ايـن      توان از البالي گفتگوها و اظهارنظرهاي ريش        بخوبي مي 
تـجـديـد    ” بود:        روزنامه درگزارش ديگري نوشته       همين “ جريان يافت.  

كاري   كار جداكردن خرج محافظه     شرط اين     ؛كاران سنتي   حيات محافظه 
از تندروها و تعيين سياست مستقل اين نيروهاي سـنـتـي بـا دولـت                 
فراجناحي روحاني است كه از قضا رييس اين دولت خود سابقه قوي در             

ها و مـنـاسـبـات           اين واقعيت     باتوجه به “  ميان اين جريان اصيل دارد.     
پس از راي اعتماد مجلس به پانزده         ويژه  به  -هاي حكومتي   كنونيِ جناح 

هـاي     گيريِ شماري از افراد و جـنـاح   موضع -دولت حسن روحاني وزير  
تواند در راسـتـاي         مردمي، نمي   يها  تخصوص طرحِ خواس    درسياسي  

هاي معـيـشـتـي و          مردمي در زمينه    هاي  مطالبهتحقق خواست تغيير و     

 “ ...توبه”ادامه  بازار گرم عذر خواهي و 

17ادامه در صفحه   



 928شمارة   1392شهريورماه  4شنبه  دو   3 

  اعالمية كميته مركزي حزب توده ايران:
شصت سال از كودتايِ ننگينِ امپرياليسم 

آمريكا و انگليس بر ضد نهضت ملي شدنِ 
 مان سپري شد! ميهن  نفت و جنبشِ مردمي

هـاي     ، شصت سال از كودتـاي سـازمـان     1392ماه  مرداد 28با فرارسيدنِ  
بخشِ مردم ايران و حكومـت        اطالعاتي آمريكا و بريتانيا بر ضد جنبشِ آزادي       

سـازِ سـركـوب       مرداد، زمينه 28ملي دكتر محمد مصدق سپري شد. كودتايِ  
دنـبـال      مان بود، و به     اي نوپا و رشديابنده در ميهن       خشن و خونين دموكراسي   

  سال بركشورمان حاكم شـد.        25مدت    آن، حكومتي وابسته و ضد مردمي به      
هـاي     خصـوص دخـالـت        هاي خارجي، بـه  بردن به ماهيت واقعي دخالت     پي

يي است كه درك اهمـيـت آن ايـن              امپرياليسم در كشورهاي جهان، مسئله    
خواه كشورمان را     روزها بيش از پيش بايد توجه همه نيروهاي مترقي و آزادي          

 برانگيزد.
مـردادمـاه     28دربارة رويدادهاي مرتبط با جنبشِ ملي شدن نفت، كودتايِ           

، و در پيِ آن، حكومت بيست و پنج سالة رژيم ديكتاتوريِ شـاه،               1332سال  
يـاريِ    به  -اند. حكومت كودتا     هاي فراواني منتشر شده     ها، و سند    ها، كتاب   مقاله

هـا، در       در طول تمامي اين سـال        -ثناگويان و ستايندگانِ استبداد سلطنتي    
مـان، بـا تـحـريـف             اش به منافع ملي ميـهـن        توجيه سرسپردگي و خيانت   

اي    افكني، و پاشاندن بذرِ بدبيني تالش گسترده        هاي تاريخي، اختالف    حقيقت
كار برد. پس از گذشت شصت سال و انتشارِ انبوهي از سندهاي رسمـي و                   به

مرداد و آشكار شدن اين حقيقت كه       28دهيِ كودتاي     غيررسمي درباره سازمان  
هاي اصليِ كودتا سركوب نيروهاي ملي و مـتـرقـي كشـور و                  يكي از هدف  

هايي سياسي، هنوز بـا   سازها و جريان فروپاشاندنِ حزب تودة ايران بود، مطلب    
كنند، و    هايشان را متوجه حزب ما مي       هاي تاريخي، لبة تيز حمله      انكار واقعيت 

منظور ادامه يـافـتـنِ        هاي ارتجاع و امپرياليسم به      در نتيجة آن، تنها به برنامه     
 رسانـنـد.    مان، ياري مي    ها و گسست بين نيروهاي ملي و مترقي ميهن          جدايي

يي از سـنـدهـا و           حزب تودة ايران، در خالل شصت سال گذشته، مجموعه        
مرداد را منتشر كـرده     28هاي واقعيِ كودتاي  ها و زمينه ها دربارة علت    ارزيابي

هاي تاريخي و اظهار نـظـرهـاي دسـت             طورِعمده بر اساس داده     است كه به  
اندركاران كودتا بوده است. براي نمونه، آنتوني ايـدن، وزيـرخـارجـة وقـت                  

هنگامي كه مـن در      ” باره، در [كتاب]خاطراتش، نوشته است:           انگليس، در اين  
عهده گـرفـتـم       ) پست وزارت امور خارجه را به       1330ماه    (آبان  1951اكتبر    27

انديشدم چنين بود: ما از ايـران          اي كه من درباره آن مي       كننده  دورنمايِ نگران 
خارج شده بوديم؛ ما آبادان را از دست داده بوديم، و قدرت و حيثيت مـا در                   

گرفتم كه بـا      شدت متزلزل شده بود... من بايد تصميم مي            سراسر خاورميانه به  
كردم كه اگر مصدق سـقـوط         اين وضع چگونه بايد رودررو شد... من فكر مي           

تري بگيرد، [دولتي] كـه          طورِكامل احتمال دارد جايِ او را دولت عاقل         كند به 
ــازد...                          ــكــن س ــم ــخــشــي را م ــت ب ــرار داد رضــاي ــاد ق ــق ــع  “ان

دادة جالب تاريخي ديگر، اظهارنظرِ آيزنهاور، رئيس جمهوري وقت آمريكا، در           
پيِ برگزاريِ رفراندوم از سوي دكتر مصدق، و مـنـحـل كـردن مـجـلـسِ                    

)، دربارة وضـعـيـت       1332مردادماه  24(  1953اوت    14دربارساخته، در تاريخ    
اين امر براي آمريكا عاقبت شومي دربر دارد.         “ايران است. او از جمله گفت:         

هـا   توسعة كمونيسم در آسيا موجب نگرانيِ بسيار است. صبح امروز در روزنامه       
خوانديد كه دكتر مصدق نخست وزير ايران سرانجام توانست خود را از زيـر               
بار انتقادات مجلس ايران خالص كند و آن را منحل ساخت. او[مصدق] البته                

ها مدد گرفت. الزم است دولت آمريـكـا            براي رسيدن به مقصود از كمونيست     
براي جلوگيري از توسعة نفوذ كمونيسم در كشورهاي آسيا از جـملـه ايـران،         

هايي گرفته شده است. دير يا         هاي الزم را انجام دهد. هم اكنون تصميم          اقدام
زود راه توسعة كمونيسم در آسيا را بايد مسدود كرد. ما به انجـام ايـن كـار                     

 ”مصمم هستيم. ...
، امسـال    1332مـرداد      28سال از انجام كودتاي       60پس از سپري شدن     

، همزمان با سـالـروز ايـن         (”سيا“)باالخره آژانس اطالعات مركزي آمريكا      
ريزي و انجام اين كودتا كه به بركنـاري           اش در برنامه    واقعة تاريخي، به نقش   

محمدمصدق، نخست وزير وقت ايران، و سركوب خونيـن جـنـبـش آزادي                
خواهي منجر شد، اعتراف كرد، و سندهاي مرتبط بـا ايـن مـداخلـه را در                  

سايت آرشيو ملي آمريكا قرار داد. در اين سندها آمده است: كـودتـايِ         وب
اي كه مصدق و كابينه جبهة ملي او را برانداخت، با هدايت سيا در                نظامي

تـي پـي     ” حكم اقدامي [مرتبط با] سياست خارجي آمريكا انجام گرفت.             
اسم رمز سيا براي توطئه سرنگونيِ مصدق بود، كه موفقيت آن          “  آژاكس

هاي اجراي آن، مـتـكـي بـود.            بر نيروهاي وابستة محلي در تمام مرحله      
گرفت كه عبارتند از: استـفـاده          كودتاي سيا چند عنصرِ اساسي را دربر مي       

از تبليغات منفي براي تضعيف سياسي مصدق، رشوه دادن بـه اعضـاي               
عـمـومـي.         اندازيِ تظاهرات   دهيِ نيروهاي امنيتي، و راه      پارلمان، سازمان 

رو شد، اما پـس از       مرداد] در واقع با شكست روبه        25تالش مقدماتي[در    
تالش زياد، نيروهاي كودتا كنارِ هم جمع شدند و براي دوميـن بـار در                 

ــخ      ــاريـ ــد.              28اوت (        19تـ ــردنـ ــال كـ ــقـ ــرداد) تـ  مـ
دربارة چگونگيِ سازمان دهيِ كودتا، البته سندهاي جالب ديگري نيز در            

 1954اند. در سندي كـه در مـاه مـارس                   هاي اخير منتشر شده     سال
)، به قلم دانلد ويلبر، از طراحان كودتـا در سـازمـان         1333ماه  (فروردين 
) 1376(  1997اكتبـر سـال         5، نوشته شده است، و در       ”سيا“جاسوسي  

 ”سيا“بنديِ اسناد محرمانه سازمان  سال از طبقه 44يعني پس از گذشت 
دهـيِ كـودتـايِ ايـران،           مأموران سيا در سازمان   “خوانيم:     خارج شد، مي  

كردند؛ جانشيـنِ     طلب ايران همكاري مي     طورِمستقيم با افسران سلطنت     به
[دكتر مصدق] را برگزيدند؛ فرستادگان[ي] نزد شاه گسـيـل         نخست وزير 

اش را تقويت كنند، عملـيـات         نفس بدهند و اراده     داشتند تا به او اعتماد به     
هايي انجام شـد كـه         اي را هدايت كردند كه از سوي ايراني         بمب گذاري 

خود را از اعضاي حزب كمونيست توده[حـزب تـودة ايـران] وانـمـود                    
(نگاه  “  گنجاندند...     ها مي   ها و كاريكاتورهايي در روزنامه      كردند؛ و مقاله    مي

آوريـل سـال        - 1379ماه    فروردين  28كنيد به: روزنامه نيويورك تايمز،       
). در همين شماره نيويورك تايمز، با استناد به همين سـنـدهـاي                 2000

آلن دبليو دالس، رئيس سازمـان      “رسميِ دولت آمريكا، افزوده شده است:        
)، با يك ميـلـيـون دالر          1332ماه    (فروردين  1953سيا، در چهارم آوريل     

هزينه، براي ساقط كردن دولت مصدق، با هر روش ممكن، مـوافـقـت               
كرد. هدف: به قدرت رساندنِ دولتي بود كه بتواند به راه حلي معقول در                 
مورد نفت برسد[و] ايران را قادر سازد تا از لحاظ اقتصادي با ثبات [شود]                 

هايش را پرداخت شـود و بـتـوانـد حـزب                 و از لحاظ مالي بتواند بدهي     
نحو خطرناكي قوي اسـت مـورد           كمونيست[ حزب تودة ايران] را كه به        

ــد...              ــرار ده ــد ق ــدي ــب ش ــي ــق ــع ــاســت).        “  ت ــا از م ــده ــي ــأك  (ت
نكته ديگري كه يادآوري آن در اينجا ضروري است، و در سـنـدهـاي                 
منتشرشده نيز به آن اشاره شده است، نقش گسترده، مهم، و مـخـرب                

پراكني و تبليغاتيِ امپرياليسم و كارگزارانِ داخلي آن بر           هاي سخن   دستگاه
خواهانة مردم ميهن ما است. كارزار گستردة تبلـيـغـات              ضد جنبش آزادي  

و “  سـي   بي  بي” پراكني امپرياليستي همچون      هاي سخن   اي كه بنگاه    منفي
وِ             ها و قلم به     شماري از روزنامه   دستان داخلي براي مستولـي كـردن جـ

خصـوص     بـه    -چنددستگي و تفرقه بر فضاي سياسي و اجتماعي كشور        
هـايـش در        هـا، و هـدف         پراكني دربارة حزب تودة ايران، مبارزه       دروغ
وجود آوردن     در به   -دهي كردند   ها را سازمان    مان كه با موفقيت آن      ميهن

كردن، زميـنـه        مترقي و سرانجام آماده     -سردرگمي در بين نيروهاي ملي    
مرداد نقش مهمي داشتند. اين عملكرد و           28سازي، و موفقيت كودتاي     

مان همچنان تا امروزهم ادامه دارد.        كارزار ضد منافع مردمي و ملي ميهن      
مـرداد،     28دومين سالگرد كودتاي       و  مناسبت پنجاه   پيش، به     هشت سال 
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مبـارزه  و راهكارهاي     ميهن ما، جنبش زنان   
 تبعيض و نابرابريبا 

يـكـي از        ، در مـرتـبـه       جنبش زنان ميـهـن مـا       
بـا     مان،  ميهن  هاي جنبش مردمي    تاثيرگذارترين بخش 

هاي صحنـه     و تحول   (يازدهم)،  آغاز فعاليت دولت جديد   
سياسي كشور، درپي بازسازي و احـيـاي مـبـارزات              

جـنـبـش      گران  كنش  ،است. دراين زمينه     اش  جانبه  همه
انـد.     هاي مختـلـفـي را سـازمـان داده              زنان فعاليت 

طـرح و پـيـگـيـري             مـنـظـور      به  ،انديشيِ زنان   هم
و پس از يازدهمـيـن دوره          پيشكه    شان،  هاي  خواست

بـنـدي     انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، با تقسيم      
 هـاي    خواستهايي نظير     گوناگون، عرصه هاي    موضوع

فضاي امنيتـي و       دادن به     عام دمكراتيك ازجمله پايان   
 ويـژه    بـه اجتماعـي      -هاي اقتصادي   تسركوب، خواس 

ِ از ميان     خواستو نيز     ،حقوق زنان زحمتكش و محروم    
هـاي     اولـويـت     در حكـم  تبعيض جنسيتي را      برداشتنِ

 .كردطرح م زنان  همبارز
 ،جنبش زنان، روزنامه شـرق      هاي  خواستدرخصوص  

بـهـانـه       ها بـه     در نهاد دانشگاه  ” نوشت:     ،مردادماه  13
هـايـي از        تفكيك جنسيتي يا تعريف جنسيتي از رشته   

هـا، يـا        علوم، حضور زنان از تحصيل در برخي رشتـه        
دركـنـار هـمـه ايـن             ... شد  حداقل رسانده   حذف يا به  

هـاي     ميزان استـخـدام     ] جنسيتي[ هاي جنسي     تبعيض
درصد بسـيـار      رسمي و دولتي زنان نسبت به مردان به         

شد. درحالي كه عمالً از بـازوي كـار                 پاييني رسانده 
دختران و زنان در بسياري از نهادها و موسسات دولتـي    

هاي خصوصي يـا وابسـتـه،         و غيردولتي مانند شركت  
هاي كاري    ها و بسياري ديگر از حوزه       ها، فروشگاه   بانك

اي بسيار باالتر از پسـران و مـردان صـورت                استفاده
ايـن شـرايـط آقـاي           گيرد. باتوجه به       گرفت و مي    مي

هاي انتخاباتي و پـس از         روحاني، در برخي سخنراني 
هايـي كـالن درمـورد حضـور زنـان در                  آن، وعده 

هاي عمومي و دانشگاهي و همچنين در كسـب           عرصه
است چنيـن     اند. بديهي      حقوق برابر و عادالنه آنان، داده     

رودربـايسـتـي،       هايي، بدون شك و بـي       ها و قول    وعده
مسئوليتي بسيار سنگين و جـدي بـر دوش ايشـان               

 “گذارد. مي
  با اشاره بـه      ،مردادماه  3  ،خبرگزاري مهر   ،ازديگر سو 

 ،جنبش زنـان     فعاالن  تالشزنان و     هاي  خواستطرح  
قانون تفكيـك جـنـسـيـتـي در            ” ساخت:     خاطرنشان  

هـا بـراي        ها و ممنوعيت انتخاب برخي رشته       دانشگاه
محدوديت [و]    آميز است،     زنان بخشي از قوانين تبعيض    

انداز براي فرزندان و حق برداشـت         گشايش حساب پس  
توسط مادران و عدم اظهارنظر در هـنـگـام عـمـل                
(جراحي) توسط مادران و پذيرفتن تنها رضايت پدر در            

هاي (جراحي) خاص بـخـشـي ديـگـر از ايـن                عمل
  وقـت    برخي قوانين مربوط به نيـمـه        ... ها است   تبعيض

كردن كار زنان و دوركاري و مـرخصـي، ايـنـگـونـه                
 “انجامد. نشيني زنان مي امتيازات فريبنده به خانه

روي كـار     -كنونيجنبش زنان ميهن ما در اوضاع    
 يـش، هـا    تضمن طرح خـواسـ       -آمدن دولت جديد  

هاي خـود     انسجام صف   بادقت و هوشياري به     بايد    مي
كـه،  و تقويت آن بپردازد. فرامـوش نـبـايـد كـرد                 

هاي سياسي و نظري مختلفي در جنبش زنـان           ديدگاه
 ،اتـحـادعـمـل       ،بنابرايـن   . كند  مي    و عمل دارد  وجود  

 عـالوه،   به.  استي اساسي   ي  وظيفه  ،همكاري تنگاتنگ 
هايي نـظـيـر       تدر كنار خواس    ها،  خواستهنگام طرح   

 برابريِ حقـوق،  طرح تفكيك جنسيتي،      پايان دادن به  
به مـنـافـع و         بايد  ميمهم،    دست موردهاي    ايناز  و  

هاي محروم جامـعـه تـوجـه           هاي زنان طبقه    تخواس
زحمتـكـش و     و در راه جذبِ اين زنان         ،جدي داشت 

شان به مبارزه و جلب آنـان         نصيب از حقوق طبيعي     بي
هـاي     د. حضور زنان طـبـقـه        كركوشش    ،به جنبش 
 باال بردن سطح  به تقويت و    در عرصه مبارزه،    محروم  

يـاري خـواهـد رسـانـد.             ازهرجـهـت  جنبش زنان   
ضـرورت     ،كنوني  بندهيا  در اوضاع تحول    ،حال  درعين

و    ،جـوانـان     ،سـنـديـكـايـي       ،جنبش كارگري ويژه    و به هاي جنبش مردمي      پيوند با ديگر گردان   
زنـان    كه،  كند  . تجربه ساليان اخير ثابت مي      است  نشدني    پوشي  كماكان اولويتي چشم    ،دانشجويان

و طـرح       ،مـوجـود  هـاي       امكاناستفاده از همه    ،  يافته  ي سازمان ي  ميهن ما فقط و فقط با مبازره      
 شده  تحميل  انگيزِ جنسيتيِ   به تبعيض نفرت    توانست  خواهند  شان،هاي  تبينانه خواس   شجاعانه و واقع  

 دهند! ارتجاع پايان از سوي 
 

هـاي    ، و منافعِ توده   جديد[روحاني]    ، سياست دولت  “ ها  هدفمنديِ يارانه ” برنامه  
 محروم

در آغاز كارِ دولت حسن روحاني، سياست اين دولت در             انگيز  هاي بحث   نكتهترين    يكي از مهم  
قدرت خريد و سطح زندگي و معيشـت          خصوص  بهاجتماعي مردم،     -اقتصادي  هاي  خواست  زمينه

و توليدكنندگان خُرد و متـوسـط اسـت.            ،حال  كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، قشرهاي ميانه      
با جديت در دولت جريان      “ ها  هدفمندي يارانه ” برنامه    دادن به   هاي ادامه   اينك بحث درباره روش   
 ،“ هـا    هدفمنديِ يـارانـه    ”   زير نام“  بانك جهاني“  و برنامه با اجرايِ طرح ،دارد. از چند سال پيش  

شده و بنيه توليدي كشور      هاي مختلف با ركود مواجه        توليد كشور در بخش   عرصه  تنها صنايع و      نه
هاي وسيع مردم نيز با كاهش و          است، بلكه سطح زندگي و قدرت خريد توده           آسيب اساسي ديده  

يكي از    ،است. بنابراين      گرديده و فقر و فالكت در سراسر كشور افزايش يافته           رو  روبهتنزل فاحش   
از اين برنامه    يافتن دادن و يا ادامه   كنوني بحث درباره پايان برانگيز هاي چالش موضوعترين    مهم
محـتـوايِ اصـلـي و         كه، است  ها حاكي از آن     دولت روحاني است. تمامي خبرها و گزارش         سوي
هاي پيشين    دولتاساسي و جدي با       يتفاوت  ،اجتماعي دولت يازدهم    -برنامه اقتصادي   گيريِ  سمت

نشان  كشور، اقتصادويژه در مديريت  به  ،برگزيده وزيرانو   ،شده  هاي اعالم   نخواهد داشت. سياست   
ديگـر    يهاي  هايي نظير آزادسازيِ اقتصادي را با روش        ها و برنامه    دولت كنوني سياست  كه  دهد    مي

مراسم تنفيذ حكـم ريـاسـت        برگزاري  يعني روز     ،مردادماه  12  ،ادامه خواهد داد. خبرگزاري ايسنا     
دولـت     ؛سرنوشت مبهم جراحي بزرگ اقـتـصـادي     ” درگزارشي نوشت:     ،جمهوري حسن روحاني  

اقتصادي خود بـا ايـن جـراحـي          بايد ديد دولت آينده با تيم...  دهد؟ كار را تغيير مي  يازدهم شيوه 
دهد؟ و يا     كند؟ شيوه كار را تغيير مي       خواهد كرد؟ براي مدتي رهايش مي         ها] چه    هدفمنديِ يارانه [ 

 “را پيش خواهد برد؟ به روش دولت دهم آن 
گزينـه روحـانـي بـراي          ،نيا مجلس، علي طيب پس از معرفي وزيران به      اندك زماني فاصله    به

: ، گفـت  در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم        ،تصدي سمت وزير امور اقتصاد و دارايي      
شود. تغييـرات      ها بايد فراهم      شرايط كالن و نهادي الزم براي آغاز فاز دوم هدفمند سازي يارانه           ” 

ايجاد اين تـغـيـيـرات ازجـملـه             ...  ها صورت بگيرد    متعددي بايد در مورد قانون هدفمندي يارانه      
ها است كه بايد در مسيـر         هاي دولت يازدهم براي اجراي كارآمد قانون هدفمندسازي يارانه          برنامه
بنابراين دولت يازدهم قصـد دارد بـا          ...  شود  رويِ خود براي اجراي درست اين قانون انجام           پيش

هايي از اين قانون بـعـمـل آورد و               همفكري و كمك مجلس محترم، ابتدا اصالحاتي در بخش        
اصـلِ بـرنـامـه          ،ترتيـب   اين  به“  كند.     زمان را براي آغاز اجراي فاز دوم آن تعيين            سپس بهترين 

. يـافـت   ادامه خواهد   ،“ جهاني  بانك“و   “ المللي پول   صندوق بين “آزادسازيِ اقتصادي برپايه نسخه     
اجتـمـاعـي دولـت         -يهاي اقتصاد   برنامه  اجراكنندگانكنندگان و     تدوينكه،  كرد    نبايد فراموش   
  . بـرنـامـه      انـد    ِ ساختار اقتصـادي     هاي تعديل و اصالح     از مدافعان سياست    همگيحسن روحاني،   

متفـاوت از      يي    نتيجه  ،باهر روش و شيوه ديگري      -ها  هدفمندي يارانه   يعني  -آزادسازيِ اقتصادي 
 ، نخواهد داشت.داده استآنچه تا كنون 

را در      و آن      اند  مخالف اين برنامه بوده     ،هاي محروم جامعه    تودهطورِعمده    و به مردم ميهن ما،    
سبب رشد فقـر و     ،ها هايي مانند قانون حذف يارانه كنند. برنامه  نقطه مقابل منافع خود ارزيابي مي  

 نهادنخواهان    مان  هاي محروم جامعه    شوند. توده    و مي   اند  تضعيف بنيه توليدي و اقتصاد ملي شده      
 !اند هاي ضدمردمي بر اجراي اين گونه برنامه  ينقطه پايان

 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم



 928شمارة   1392شهريورماه  4شنبه دو   5 

 
و زنـدگـيِ دشـوار        “  تامين اجـتـمـاعـي،      ” قانونِ    اصالحِ

 بازنشستگان
ها تن از بازنشـسـتـگـان كشـور بـا اجـراي                   زندگي و معيشت ميليون   

با وخامت بـيـشـتـري           ،”تامين اجتماعي “قانونِ    اصالحِ  هايي نظير   سياست
در گـزارشـي نـوشـت:            ،مـردادمـاه   2  ،خواهد شد. خبرگزاري ايلنا  رو  روبه

 ...ترين دغدغه كارگران در دوران بازنشستگي، يافتن شغل جديد است           مهم” 
هـاي جـاري        كارگران بازنشسته تامين اجتماعي براي جبران تامين هزينه       

يافتن شغل جديـد هسـتـنـد. زنـدگـي             سال كار ناچار به   زندگي بعد از سي   
هاي جاري با حقوق حداقلي تامـيـن          بازنشستگان با توجه به افزايش هزينه     

مستمري بازنشستگان تناسبي با نرخ واقعي تورم و حتي رسمـي           ...  شود  نمي
 “تورم ندارد.

بـا    زمان  ، هم كه حسن روحاني    يابند  ميها درحالي انتشار      نوع گزارش     اين
قـانـون   “هايي نظـيـر        برنامه  پيدا كردن   از ادامه   ،آغاز فعاليت دولت يازدهم   

جـداي از      دولت او اجتماعي    -راهبرد اقتصادي اينكه  و   “ ها  هدفمندي يارانه 
. است  ميان آورده     صراحت سخن به    ، به هاي پيشين نيست    ها و برنامه    سياست

از زمان اجراي مـرحلـه اول          ويژه  بهموضوع زندگي و معيشت بازنشستگان      
اجتماعي قرار    هاي  معضلها) در كانونِ       هدفمنديِ يارانه ( آزادسازي اقتصادي 

در ها و      پيامدهاي منفيِ اجراي حذف يارانه    عالوه بر   . علت آن نيز      ندا  داشته
مـنـجـر    ها كه به كاهش قدرت خريد زحمتكشان           افزايش قيمت نتيجه آن   

 “ تامين اجتماعـي  “و  “  كار“  هاي  قانوندر  هايي  تغييرتحميل  ،  است  گرديده
كـه     مـوردهـاسـت   هاي اجتماعي يكي از اين         گام بيمه   به  است. حذف گام   

خواهـد داد. درايـن         “ قانوني” آن جنبه     اصالحيه قانون تامين اجتماعي به      
براساس قانونِ الزام، تـامـيـن        : ” ي نوشت گزارشدر    ،تيرماه  31  ،ايلنا  ،زمينه

صـورت     شدگـان را بـه        اجتماعي مكلف است تمامي نيازهاي درماني بيمه      
بـگـيـران و         رايگان برطرف كند. ماهانه مبلغ معيني از حقوق مسـتـمـري          

حساب بـيـمـه       شود و ازطريق كانون بازنشستگان به       گان كسر مي    بازنشسته
هـاي    گام جايگزين بيمه    به  گامدر روندي   كه    اي  خصوصي  بيمهشركت  [ دي  

شود، ولي بازنشستگان از نحوه ارايه خـدمـات            شود] واريز مي     اجتماعي مي 
سازيِ بيمه    خصوصي“  كنند.   گر ابراز نارضايتي مي     درماني] اين شركت بيمه    [ 

هاي اصلي بـرنـامـه آزادسـازي            از هدف   ،صنعت بيمه كشور    طورِكلي  بهو  
نژاد آغازگر آن بود و اينك دولـت          اقتصادي است كه دولت ضدملي احمدي     

و پـيـگـيـري     دهد  ميهمان سياست را ادامه      [دولت حسن روحاني]      يازدهم
هـايـي از حـقـوق قـانـونـي                حتي بخش   ،است كه   كند. و اين درحالي      مي

بسياري از    ،تيرماه  11  ،گزارش ايلنا   شود. به    بازنشستگان با تاخير پرداخت مي    
تا   ،گذشت سه ماه از سال    وجود  با    ،مختلف ايران   هاي  نقطهبازنشستگان در   

درصدي كارگـران    7. سهمِ    اند  نكرده  را دريافت   شان  كنون افزايشِ مستمري  
نوعي از حـقـوق       بههم    كه آن   -درصدي كارفرمايان   23از حق بيمه و سهمِ      

شود و صرفاً براي جلوگيري از بار تورمي تنهـا بـه نـام                  كارگران كسر مي  
ي است كه بازنشستگان در مـدت زمـان          ي  هزينه  -شود  كارفرمايان ثبت مي  

شان براي دريافت خدمات از سازمان تامين اجتـمـاعـي پـرداخـت                 اشتغال
دار كردن پرداخت     رفتار مسئوالن سازمان تامين اجتماعي در كش        ... اند  كرده
با وجـود     ،بيش از سه ماه     مدت زماني   به  92هاي سال     التفاوت مستمري   مابه

تر شدن بنيه اقتـصـادي        تنها ضعيف   نه  ،سابقه نرخ كاالهاي مصرفي     رشد بي 
اسـت،        خود گرفتـه  بههم آميز  بلكه شكلي توهين ،است شده   را باعث آنان  

سال كار، هـرمـاه بـخـشـي از              30طوري كه براي كارگراني كه درطول       
اند، تداعي كننده پرداخت      گذاري كرده   دستمزدشان را دراين صندوق سرمايه    

 “ تامين اجتماعـي  “قانون      اصالحِ  ،است. باتوجه به چنين وضعيتي      “ صدقه” 
هاي نخست اجرايِ     مرحلهو    شده  برنامه آزادسازيِ اقتصادي تهيه     دلِكه در   

چه آسيب بـزرگـي بـه زنـدگـي              مشخص است كه  ،  است  آمده  آن فراهم   
كه از سـوي       اي  آمار رسمي   بنابربازنشستگان و سالمندان وارد خواهد آورد.        

درصـد    25بيش از   است،  دبيرخانه شوراي ملي سالمندان ايران انتشار يافته        
 [آمـار]،   . برپايه همين گـزارش    نداز كلِ سالمندان سراسر كشور زيرِ خط فقر    

اكـثـر   و      انـد،    پوشش بيمه تكميلي    زيرِدرصد از سالمندان كشور       30تنها  
 به خدمات پزشكي دسترسي ندارند. سالمندان ايران

علت اين وضعـيـت       ،اجتماعي ضدمردمي   -هاي اقتصادي   اجرايِ سياست 
تـامـيـن    “اصالحِ قانـونِ       ويژه  به  ،ها  وخيم و ناگوار است. ادامه اين سياست       

، و نخواهـد    نيستاست،  نبوده    يديسود زحمتكشانِ فكري و       به  ،”اجتماعي
 .بود

 “كمونيست” ساالنهجشنواره  ادامه  رويدادهاي ايران ...
 “كمونيست”در جشنوار  ،غرفه حزب توده ايران

  26در روزهاي     ،ساله  رسم همه   به  ،هاي دانمارك   كمونيست  ساالنهجشنواره  
هاي مركزي شـهـر      كي از پاركپاردر )،ماه آگوست 17تا  16ماه (مرداد 27تا  

ها بر انتـخـابـات        برگزار شد. در جشنواره امسال، تبليغات كمونيست         ،كپنهاگ
كه چند ماه ديگر در كشور دانمارك انجام خواهد شد، متمـركـز     ،ها  شهرداري

 ويژه به  ،و شهرها  ها  منطقهدر برخي   كه  بود. ليست انتخاباتي حزب كمونيست       
هايي چون تاميـن      برنامه  منتشر و توزيع شد،       -كپنهاگ  -پايتخت اين كشور  
كـه بـه كـاهـش           اي  جويي  صرفه    ، مخالفت با برنامه   گاناجتماعي براي هم  

هايي چون آموزش، بـهـداشـت، حـفـاظـت از                 خدمات اجتماعي در عرصه   
ازجمله شـعـارهـا و         است،گرديده    منجرو حقوق بازنشستگان      ،زيست  محيط
 .  اند هاي انتخاباتي آماج

 -مشـتـرك     يكـارزار    داشـتـن  براي بـرپـا   و تالش   مبارزه    ،عالوه براين 
و  “ اتـحـاديـه اروپـا      “  بـرضـد    -همه نيروهاي چپ و مـتـرقـي          دربردارنده
هـاي     يكي از برنامـه   شده ازسوي كميسيون اتحاديه اروپا        هاي ديكته   سياست

نماينده پارلـمـان      ،سورن سوناگورد   ارتباط،بود. در اين       اصلي جشنواره امسال  
يكي از سخنرانـان اصـلـي          ،اتحاديه اروپا   برضداروپا از جبهه خلق دانمارك      

هـاي ريـاضـت       با اشاره به تحميل سياست در اين سخنراني  او .جشنواره بود 
زحمتكشان كشورهاي عضـو اتـحـاديـه اروپـا،               ويژه  به  ،مردم  اقتصادي به   

هاي   ها و سياست    برنامه  برضد  خواه اين كشور    هماهنگيِ بيشتر نيروهاي ترقي   
 . اروپا را خواستار شدكميسيون 

از ميـهـمـانـان و        كه    نيز،“  تري اف “يكي از رهبران سنديكاي سراسري      
تر جنبش سـنـديـكـايـي در          اهميت حضور جدي    به  بود،  سخنرانان جشنواره   

، سـفـيـر      “ كمونيسـت “د. درجشنواره امسال     كراتحاديه اروپا تاكيد      بامبارزه  
همبستگيِ حزب كمونيست و       اني كه ايراد كرد،   سخندر  كوباي سوسياليستي   

و   ،داري، جنگ   سرمايه  برضدكارگران و مردم دانمارك       هبا مبارز را  مردم كوبا   
انترناسيـونـالـيـسـتـي       و همبستگيِ داشت، و حمايت      نابرابري اجتماعي اعالم  

عـمـيـقـاً     و      ستـود خواهان دانمارك و جهان از كوبا را          ها و ترقي    كمونيست
   گزاري كرد. سپاس

كـه    بـود    برپـاشـده     ايران    غرفه حزب توده    ،“ كمونيست” درقلب جشنواره   
دربردارنده   كه از جمله    مان را،   حزب  هاي منتشرشده از سوي     كتابو  ها    نشريه
شده اخـيـر ريـاسـت          حزب در ارتباط با انتخابات مهندسي     هاي  گيري  موضع

حزب كمـونـيـسـت در        “. سفير كوبا، دبير كل       كرد  بودند، ارايه مي    جمهوري
با حضور در غـرفـه        ،برادر  هاي  المللي حزب   روابط بين   مسئوالنو    ،”دانمارك

هـاي حـزب مـا           ايران و سيـاسـت      وضعيت  بارهاي در   با رفقاي توده    ،حزب
 .كردند و تبادل نظر وگو گفت

كارزار جـوانـان كـمـونـيـسـت             ،”كمونيست“هاي جشنواره     ازديگر برنامه 
سازمان جـوانـان    “هاي دولت اين كشور بود. نماينده          سياست  برضددانماركي  

سياست دولت درخصـوص كـاهـش         اي، سخنرانيدر   ،”كمونيست دانمارك 
و بـيـكـاريِ         ،سازي بيشتر سيستم آموزشـي      هاي آموزشي، خصوصي    هزينه

و چنين  ،باد انتقاد گرفت را به   ،كارگران جوان   ويژه  به  ،گسترده در ميان جوانان   
.  دانسـت   مغايـر   -كارگران جوان خصوص به  -منافع جوانانبا هايي را     سياست
دو    در خالل ايـن   ،ازجمله سه گروه مشهور موسيقي ،هاي متعدد هنري  گروه
كـه    هايي  ، برنامه متنوعي را اجرا كردند   و موسيقايي   هاي فرهنگي     برنامه  ،روز
 بخشيد. اميد و نشاط مي ”كمونيست“فضاي جشنواره   به

رهـبـر حـزب        ،سخنرانِ پاياني جشنواره رفيق بتي فرونتز بيارگ كارسون       
 يِبود كه با اشاره به ژرفشِ شكاف طبقاتي و نابرابـر            ،كمونيست در دانمارك  

هـاي ريـاضـت         سـيـاسـت   با  مبارزه    شدت بخشيدن به  اجتماعي در جامعه،    
 رويارويـي امور اجتماعي را يگانه راه        اب  مرتبطهاي    اقتصادي و كاهش بودجه   

ارزيابي   ،كارگران و زحمتكشان    ويژه  به  ،داري به حقوق مردم     سرمايه  هجومبا  
 “ نـاتـو  “كرد. او به سياست خارجي دانمارك در پيروي كوركورانه از پيمان              

و مبارزه در راه صلح را واجد اهميت اساسي در دوران كـنـونـي                  ،كرد    حمله
 دانست.
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 ميهنان گرامي! هم
 

رحمانة هزاران زندانـيِ      ، از كشتارِ بي   1392با فرارسيدنِ مرداد و شهريور    
دسـت رژيـم        روزيِ ميهن، بـه     سياسي، مبارزانِ راستين راه آزادي و به      

عـامِ هـزاران        پنج سال مي گذرد. قـتـل         و  جنايتكار واليت فقيه، بيست   
درسـتـي     فرمان مستقيمِ خميني، كه حزب ما آن را به          زنداني سياسي، به  

هـاي سـيـاسـي         ترين جنايت   ناميد، يكي از تكان دهنده    “   فاجعة ملي ” 
شرحي از مـاهـيـت و شـيـوة              تاريخِ معاصر ايران، و نماد گويا و بدونِ       

هـاي اخـيـر،         عملكرد رژيم استبدادي حاكم بر ميهن ماست. در سال         
هـا و      هاي سران رژيم براي پنهان نگاه داشتن علت         رغم همه تالش    به

رسمي   هاي اين جنايت هولناك، انبوهي از سندهاي رسمي و نيمه           عامل
هايي از اين فاجعـة در سـطـح         ها، گوشه منتشر شده است كه بنابر آن     

كند. با اينهمه اما، هنوز و با سپري شدنِ بيش از               بشريت، را آشكار مي   
تـنـهـا سـران رژيـم             سال از ارتكاب اين جنايت تكان دهنده، نه         25

اند، بلكه شاهد آنيـم كـه بـا             دار نبوده   هاي داغ   گوي انبوه خانواده    پاسخ
عامِ سياسي، امـروز بـر        شرميِ تمام يكي از مجريان اصلي اين قتل      بي

آقـاي  “  مـردم سـاالري    ” و   “  اعتدال” كرسي وزارت دادگستريِ دولت     
 روحاني نشانده شده است.

هاي گوناگـون در خـاطـره           همه سندهاي موجود، و همچنين اشاره     
هاي شماري از سران و مسئوالن رژيم، حكايت از آن دارد كـه،               نگاشت
ده    بارِ سياست ايران بـربـاد       وپنج سال پيش، در پيِ شكست خفت        بيست

كه باوجود مخالفت اكثر مردم و نيـروهـاي          -“ جنگ، جنگ تا پيروزي   ” 
و   -خواه، از سوي سران رژيم به ميهن ما تحميل شده بود            ملي و آزادي  

از سوي خمـيـنـي بـه مـنـظـور            “  جام زهر صلح  ” نيز در پيِ نوشيدنِ     
ها، جالدان رژيم واليـت       جلوگيري از اوج گرفتنِ جنبش اعتراضيِ توده      

فقيه بر آن شدند تا با قتلِ هزاران مبارزِ راه آزادي و بخش بـزرگـي از                  
كه نقـش     -هاي سياسي   ها و سازمان    رهبران و كادرهاي برجستة حزب    

و درنتيجه، گستردنِ جوِ رعب       -مهمي در پيروزي انقالب بهمن داشتند     
خـوارانِ     سكوت و تسليم بكشانند. مـيـراث          و اختناق، مردم ايران را به     

هـاي     استبداد واليت فقيه: خامنه اي، رفسنجاني، جنتي، و ديگر مهـره           
شـان پـس از          رژيم جهل و استبداد كه نسبت به ادامة حيات سياسي         

دادنِ اين كشتار همگاني، جـمـعـي از              خميني نگران بودند، با سازمان    
هاي فرهنگي، سياسـي،      پيگيرترين، استوارترين، باورمندترين شخصيت   

اجتماعي، مترقي، و مردمي را به قتل رساندند تا پشتوانِ آيندة سياسـي             
 و ادامة حكومت جهل و جنـايـت بـراي دورانـي طـوالنـي گـردد.                     

هـاي     هراسان از انـديشـه        -“ نظامِ نمونة جهان  ” مدعيانِ برپا داشتنِ    
 -ساز مدافعان آزادي، دموكراسي، عدالت و پيشرفت اجـتـمـاعـي             تاريخ

هاي قضايي خودشان را       هاي صادر شده از بيدادگاه      حتي قوانين و حكم   
نيز لگدمال كردند، و هزاران زندانيِ سياسي را كه پيش از آن محاكمـه              

دار    هاي طوالني زمان محكوم كرده بودند، گروه گـروه بـه             و به زندان  
 -آويختند، و هراسناك از خشمِ خلق، پيكرهاي برومندشان را در گـور            

زير خاك درافكنـدنـد.       هايي، اكنون گلستانِ خاوران، دستجمعي به       كانال
هـاي تـاريـك         پنج سال هنوز گوشه و امروز پس از سپري شدن بيست     

هاي رژيم استيـال      اوضاع دهشتناكي كه در آن روزهاي خونبار بر زندان        
داشت و در آن، زندانيان را دسته دسته وچشمبند بسته به آستانِ هيئـت      

دار كشيده    و يا به  “  توبه كنند ” جالدانِ رژيم واليت فقيه مي بردند تا يا         
شوند، همگي در دست نيست. كشتارِ زندانيانِ سياسي در سكوت كاملِ            

شان، در خـالل چـنـد          ها از وضعيت عزيزان     اطالعيِ خانواده   خبري، بي 
دهي شد، و با اطالع و مـوافـقـت          هايِ فروبسته سازمان    هفته در زندان  

اي، و     كاملِ رهبران درجة اول رژيم از جمله خميني، رفسنجاني، خامنه         
اهللا منتظري در برابـر ايـن          ياد آيت   اجرا درآمد. مخالفت زنده      ديگران، به 

اش به خميني، يگانه نمونة       جنايت هولناك و نامة افشاگرانه و اعتراضي      
مخالفت دروني حاكميت با جنايتي بود كه دستگاه رهبريِ رژيم واليت           

  فقيه بر ضد ميهن ما تدارك ديد و اجرا كرد.

 سالگرد فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي ايران پنجميناعالميه كميته مركزي حزب تودة ايران به مناسبت بيست و 
مبارزه براي افشاي بعدهاي گوناگون فاجعه كشتار زندانيان سياسي، معرفي و 

 مجازات سازمان دهندگان اين جنايت هولناك همچنان ادامه دارد!

صادر كرد،    1367كميتة مركزي حزب تودة ايران، در اعالمية مهمي كه آذرماه           
بـار     اين فاجعة مصيبت” خواند، و نوشت:    “  فاجعة ملي ” دهنده را     عامِ تكان   اين قتل 

دهنده دارد. حرف بر سر كشتار صدهـا تـن از                ابعاد بسيار وسيع، هولناك و تكان     
ها و نيروهاى انقالبـى       كادرها و اعضاى برجستة حزب تودة ايران و ديگر سازمان         

خانه ” خواه مخالف رژيم است. با يك دنيا دريغ و درد بايد گفت كه پس از         و ترقى 
هاى دوزخىِ خود، خلق ايران و جنبـشِ انـقـالبـى               خونبارِ رژيم در دخمه   “  تكانىِ

ميهن ما، جمعى از آگاه ترين، آزموده ترين، و فداكارترين فرزندان خود را از دست         
ويژه فاقد هرگونه پشتوانة      هاىِ اخير رژيم خودكامة خمينى، به       داده است. تبهكارى   

قانونى، حقوقى، مدنى، اخالقى، و انسانى و يادآورِ اقدامات جنون آميز فاشيـسـت              
 ...“هاى هيتلرى در اردوگاه هاى مرگ است. 

هاي قربانيان فاجعة مـلـي        پنج سال پس از اين جنايت هولناك، خانواده         و  بيست
خـاك     طور كه شايسته و بايسته است به        اند عزيزان خود را آن      هنوز حتي نتوانسته  

بسپارند. رفسنجاني و ديگر سران رژيم در آن دوران براي سر پوش گذاشتن بـر                 
ها خـبـر دادنـد، در           در زندان “  تروريست” اين جنايت هولناك از اعدام معدودي       

عام شده را بيش      هاي حقوق بشري شمار زندانيان سياسي قتل        صورتي كه سازمان  
دهيِ اين جنايت هولـنـاك، كـه از             اند. شيوة سازمان     از پنج هزار نفر تخمين زده     

هايي كه گاليلـه در        هاي قرون وسطايي تفتيشِ عقايد، يعني از سنخِ دادگاه          دادگاه
، نمونـه بـرداري      “ كرد  اقرار مي ” بايست به مسطح بودنِ كرة زمين         ها مي   برابرِ آن 

حال، نشانگر اوج ورشكستگيِ اخالقي و فـكـري شـمـاري                 شده بود، و درعين   
شان در برابر فكر و       اند، و تنها سالح     ملبس“  روحانيت” جنايتكار است كه به لباس      

 منطق، شالق، داغ، درفش، و طنابِ دار است.
 هم ميهنان آگاه و مبارز!

حزب ما در جريان فاجعة ملي، صدها تن از رهبران، كادرهاي برجسته، اعضا، و              
عام شـدة حـزب مـا،           هوادارانش را از دست داد. در بين رهبران و كادرهايِ قتل           

هاي پايداري دوران سـتـم         شماري از اسطوره  
 7ادامه  در صفحه وپنج سـال      شاهي، مبارزاني كه بيش از بيست     
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هاي رژيم شاه سـپـري كـرده            از عمرشان را در زندان    
ترين متفكران، روشنفكـران،      يي از برجسته    بودند، و عده  

نويسندگان، و مترجمان پركار، هنرمندان بنام، افسـران         
هـاي مـبـارز، و          شجاع نيروهاي مسلح، سنديكاليست   

نمايندگان كارگران و زحمتـكـشـان، جـان بـر سـر                
خواه،   شان نهادند. حزب ما و ديگر نيروهاي آزادي          پيمان

ملي، و دموكراتيك كشور، وظيفة انساني و انقالبيِ خود         
اندركاران ايـن     دانند كه تا شناساييِ كاملِ همة دست        مي

آنان، همچنان و پيگيرانه به       جنايت هولناك، و محاكمة     
در زمينه پرده دري از اين توطئة شـوم تـاريـخ                 تالش
 مان، ادامه دهند. هاي اخير ميهن سال

حزب ما در دوران حكومت دولت سيد محمد خاتمي،         
مكرراً ياد آور شد كه، سكوت دربارة اين فاجعة هولناك          

منزله باز گذاشتن دست جنايتكاران براي        تاريخي تنها به  
ادامه جنايت است. در ايـن دوران بـا وجـود هـمـه                   

هاي قربانيان فاجعة ملـي، بـاوجـود           هاي خانوداه   تالش
هاي   ها، و با وجود قول      ها و طومارنوشتن    نگاري  همه نامه 

بسياري كه داده شده، هيچ گامي، هرچند كوچـك، در           
ها و گسترة دامنه اين فاجعـة         زمينة روشن شدن حقيقت   

تاريخي، برداشته نشد. ادامـه آزار دگـرانـديشـان و                
هـاي    هاي رژيم، قتل    چال  هاي وحشيانه در سياه     شكنجه
هاي مخفيانه، جنايت در جـريـان        اي، ادامة اعدام    زنجيره

، و   1378تيـرمـاه       18هاي كشور در      حمله به دانشگاه  
سپس تدوام آن در جريان سركوب خونـيـن جـنـبـش              

ها در كودتاي نظامي ولي فقيه رژيـم در            اعتراضي توده 
هـاي سـريـالـي          چنان دادگـاه  ، و برگزاري آن 88سال  

فرمايشي، براي شماري از رهبران جنبش اصالح طلبي        
و قربانيان شكـنـجـه، تـاوانِ سـكـوت مـخـرب و                   
غيرمسئوالنه در اين عرصه است. ادامه اين سياسـت و            

هاي امنيتي و سركوبگرِ آن،        عملكرد حكومت و دستگاه   
حال، بيانگر اين واقعيت مهم است كه سـرشـت        درعين

رژيم واليت فقيه، سرشتي ضدمردمي است كه بـدونِ          
با شركت همـه نـيـروهـاي           -مبارزة گستردة اجتماعي  

خواه و ميهن دوست و از جمله نيروهاي اصـالح             آزادي
توان آن را تغييـر      نمي  -اند  خواهي  طلبي كه مدعي آزادي   

هايي در آينـده      داد تا از روي دادنِ دوبارة  چنين جنايت        
 جلوگيري كرد.

ها را براي شكستنِ توطئة سـكـوت در بـارة               تالش
فاجعة ملي بايد شدت بخشيد. ادامة مبارزه و فشار براي           
گشودنِ پرونده اين جنايت، و تـالش در راه روشـن              
كردن بعدهاي گوناگون آن، رسيـدگـي بـه خـواسـت            

شك نقـش     هاي قربانيان اين فاجعة هولناك، بي       خانواده
يي دارد كه در ميهـن مـا         مهم و تعيين كننده در مبارزه     

براي دست يابي به آزادي، دمـوكـراسـي و عـدالـت                
اجتماعي در جريان است. وظيفة اخالقي، انسـانـي، و             

خواه و مدافع آزادي اسـت         تاريخي همه نيروهاي ترقي   
شان را براي تحقق ايـن مـهـم شـدت          هاي  كه تالش 
 ببخشند.

 
درود آتشين به خاطره تابناك مبارزات دليرانه       
ــق!            ــل ــوش خ ــام ــان خ ــان ــرم ــه  ق

باختگانِ فاجعـة     هاي همه جان    درود بر خانواده  
 ملي كشتارِ زندانيان سياسي كشور!

ننگ و نفرت بر آمران و سازمان دهنـدگـان     
روزيِ    عامِ مبارزان راستين راه آزادي و به        قتل

 ميهن!
 
 كميتة مركزي حزب تودة ايران
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 ادامه  اعالميه كميته مركزي ...

 
 آه مادر! پي گورم مگرد                        نقش خون دارد نشان گور من

 آن شقايق رسته در دامان دشت              گوش كن تا با تو گويد سرگذشت
 ابر آن باران كه بر صحرا گريست            با تو مي گويد كه اين گرينده كيست

 گرنه كامي از جواني رانده ام                  با جوانان چون جواني مانده ام
 نغمه ناخوانده را دادم به رود                   تا بخواند با جوانان اين سرود
 چشمه اي در كوه مي جوشد: منم            كز درون سنگ بيرون مي زنم
 قطره در شيشه مانده تنگ و تار               آب روشن شد، روان در جويبار

 از نگاه آب تابيدم به گل                        وز رخ خود رنگ بخشيدم به گل
 پر زدم از گل به خوناب شفق                  ناله گشتم در گلوي مرغ حق
 پر شدم از خون بلبل لب به لب               رفتم از جام شفق در كام شب
 آذرخش از سينه من روشن است              تندر توفنده فرياد من است
 هر كجا مشتي گره شد، مشت من            زخمي هر تازيانه، پشت من

 هر كجا فرياد آزادي منم                       من در اين فريادها دم مي زنم
 در دل شب، گوش دار از پشت در             مي شناسي بانگ پاي رهگذر
 گوش با آن گام نرم آواز كن                   آن منم، در مي زنم، در باز كن
 چون گريزد در تو آن آهو نگاه                 در پناهش گير از سگ هاي راه
 در نگاه او سالمت مي كنم                     با سالمش احترامت مي كنم

 از درون چشم او مي بينمت                   بوسه ها از روي و مو مي چينمت         
 خون من در گونه گلگون اوست               آتش سوزان من در خون اوست

 آتش من در دل او روشن است                در نفس هايش نفس هاي من است
 تا نفس با همدالن آميختم                     صد بهارم، گر چه چون گل ريختم...

 عاشقان در خون خود غلطيده  اند             زندگي را زندگي بخشيده اند
 زندگي زيباست اي زيبا پسند                  زنده انديشان به زيبائي رسند

 آنچنان زيباست اين بي بازگشت              كز برايش مي توان از جان گذشت
 
 ه. ا. سايه

 آه مادر ! پي گورم مگرد!
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ديداري دوباره با اسطوره هاي 
 پيكار و پايداري

تخت سمت چپ قرار دادند. از پي آنان مردي كـوتـاه قـامـت                 
ودرشت هيكل كه صورتش را با نقاب همچون كوكلس كـالن           
ها پوشانده بود وارد شد و با صدايي خشن وعصبي كه ته لهجه             
اصفهاني آن كامال مشهود بود، خطاب به پاسداران و مسئوليـن           
بهداري زندان گفت كه فرد مجروح بايد تحت مراقـبـت ويـژه             
درماني قرار داده شود و حتما تا جائي  كه ممـكـن اسـت بـه                   
سرعت بهبود يابد. مسئولين بهداري نيز دستور او را اجرا كردند،            

 و هرآنچه ضرور بود با سرعت و دقت به عمل آوردند.
يك روز گذشته بود و زنداني هنوز به هوش نـيـامـده بـود.                
زنداني مجروح، مردي سپيد مو و الغر اندام بـود. بـه رفـيـق                  

 بــايــد از رهــبــران حــزب بــاشــد.           -قــاضــي گــفــتــم:      
حسين به سختي بر روي تخت خود نيم خيز شـد تـا چـهـره                  
پيرمرد را ببيند. ناگهان با تبسمي بر لب گفت: مي شناسـمـش،               

 آره از رهبران حزبه. او قهرمان زندان هاي شاه، عباس حجريه.
نام حجري را شنيده بودم و مي دانستم از افسران تـوده اي              

سال در زندان هاي شاه به سر برده، ولي چهره او       25است كه   
را نديده و نمي شناختم. به ويژه حاال كه بر اثر فشار شكنـجـه                
تكيده و استخواني شده بود، اگر او را چند بار هم ديـده بـودم            
حتما نمي شناختم. حسين توده اي نبود ولي با چنـان احـتـرام                
خاصي نام حجري را مي برد كه باعث تعجب من شـده بـود.                
درباره حجري از او پرسيدم. حسين قاضي خاطرات زندان شيراز           
و ... را برايم تعريف كرد. ديگر شب شده بود و رفيق حـجـري          
هنوز بي هوش. پاي او باند پيچي بود و نشان مي داد كه چـه                 
وحشيانه كابل به كار رفته است. كبودي هايي هم در سـر و                 
صورتش ديده مي شد. نزديكي هاي سحر رفيق حجـري آرام             
آرام به هوش آمد. در ساعت هاي اول حالت نيمه بي هـوشـي      
نيمه بيداري داشت. ولي پس از آن كامـال بـه حـال عـادي                   
بازگشت. نخست آهسته و بريده بريده شروع به صحبت كرد. با             
خويشتن داري ستايش برانگيزي سعي در مهار درد پـاي خـود            
داشت. نگاهش حتي در آن لحظات ابهتي خـاص داشـت، از          
چشمانش جرقه مي باريد. سالم كرد و رفيق قاضي بـا دسـت               

 بوسه اي را همراه سالم برايش فرستاد.
دوسه روزي سـپـري      
شد. ديگر من شيفته اين  

درجريان فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي، حزب توده ايران صدها تن           
از فرزندان خود، اعضاي رهبري، كادرهاي برجسته، سنديكاليسـت هـاي            
نامدار، نويستدگان و مترجمان برجسته و مبارزان راه رهايي مـيـهـن از                
بندهاي استبداد را از دست داد. به تحرير در آوردن حماسه شـورانـگـيـز                 
زندگي و پيكار اين قهرمانان خاموش حزب ما نيازمند كار تحقيقي وسيع با             
اتكاء به انبوه اسناد و مداركي است كه در اين زمينه جمع آوري شـده و                  
هنوز بايد جمع آوري شود. آنچه در اين مطلب كوتاه آمده است تنها نمونـه           
كوچكي است از حماسه اي عظيم كه قهرمانان توده اي در زنـدان رژيـم                

 جنايتكار واليت فقيه خلق كردند.
 

عضو هيئت سياسي كميته مركزي حـزب،         -رفيق شهيد ابوتراب باقرزاده   
 قهرمان شكنجه گاه هاي شاه و خميني

 زندان كميته مشترك -1362سال 
در راهرو با چشماني بسته نشسته ام، راهرو مملو از زنداني است. سلول ها و اتـاق                    ”...  

هاي زندان گنجايش اين همه زنداني را ندارد. رو به رويم يك سلول انفرادي است. يـك                    
رفيق حزبي و به گمانم يكي از رفقاي كميته مركزي در آن جاي دارد. فشار زيادي بـه او                     
وارد مي آورند. فشار براي گرفتن مصاحبه هاي دروغين است. هنوز از هويت او بـا خـبـر                      
نيستم. يك روز صبح حوالي ساعت شش، درب سلول او باز مي شود و چند پاسدار، زنداني                  
ر از                        را با برانكارد به بيرون مي برند، پاسداران عجله دارند. با لگد و توهين در راهـروي پـ
آدم، راه خود را براي سريع رفتن مي گشايند. چند روز مي گذرد و يك شـب بـار ديـگـر                      
زنداني فوق را پيچيده در يك پتوي سربازي به سلول باز مي گردانند. شخصي كه احتمـاالً                 

ديگر مراقبت ويـژه    “ بازجوست، پس از بستن درب سلول خطاب به پاسداران بند مي گويد:              
الزم نيست، حاضر به هيچ همكاري نيست، از آن جان سخت هـاسـت. حـاضـر اسـت                       
خودكشي كند اما حرف نزند و يك فحش آبدار نثار وي مي كند... فعالً به حـال خـودش        

 و بازجو از بند مي رود.” رهايش كنيد.
چندين روز مي گذرد. پاهاي من مجروح است. روزي براي رفتن به بهداري زندان، هـم                  
زمان، فرد زنداني در آن سلول و من را فرا مي خوانند. تازه در بهداري فهميدم او رفـيـق                       

 ”ابوتراب باقرزاده است. او مقاومتي حماسه اي در زندان كميـتـه مشـتـرك كـرده بـود.                      
از فرصتي كم نظير كه پيش آمد و لحظاتي نزديك او قرار گرفتم. در برابـر اشـاره و                      ”...  

حالت شديداً كنجكاو من كه چرائي جراحات صورتش را پرسيدم، با دست اشاره كرد كه بـا                 
يك چيز برنده صورت خود را زخمي كرده تا نتوانند او را به جلوي دوربـيـن تـلـويـزيـون                       
بكشند... وسايلي كه بعد از اعدام رفيق تحويل داده بودند. چند پيراهن و يك جفت كفـش                     
و يك عدد عينك بود، كه در يك صفحه اين عينك، سيم خاردار حك شده بود و در ديگر                   
صفحه آن گل حزب حكاكي شده بود. اين گوشه كوچكي از زندگي و مبارزه يكي از مردان            

 “بزرگ و قهرمان حزب هست...
 

 عضو هيئت سياسي كميته مركزي حـزب،          -رفيق شهيد عباس حجري     
  پوالد مردي كه اسطوره شد 

ديري نپائيد كه با يورش ارگان هاي سركوبگر جمهوري اسالمي با هـم يـاري دسـت                   
پروردگان سازمان هاي جاسوسي امپرياليستي به حزب توده ايران، بار ديگر رفيق حـجـري            
به جرم پيكار آشتي ناپذير با ارتجاع وامپرياليسم دستگير و اين بار راهي شكنجه گاه هـا و     
دخمه هاي جهنمي رژيم جمهوري اسالمي شد. رفيق حجري تحت وحشـيـانـه تـريـن                    
شكنجه هاي جسمي و روحي قرار گرفت. ماهها و ماهها زير داغ و درفش، شالق و مشـت                
و لگد و سيل ناسزا و تهمت جالدان قرار داشت. رژيم نسبت به رفيق به عنوان فاتح زندان                   
ها و شكنجه گاه هاي شاه حساسيت ويژه اي نشان مي داد. آنها او را در دوران بازجـويـي                     
هزار بار كشتند و زنده كردند. او را به موجود نيمه جان تبديل مي كردند و چون بر پا نمـي                      
توانست بايستد، پاسداران او را بر پتويي مي انداختند و به سلول مي بردند. قامت ستـبـر و                
 پهلواني حجري چون شمع آب مي شد ولي شكنجه هاي غيرانساني را پـايـانـي نـبـود...                     

بود. تازه دستگير شده بودم و با پاي مجروح از ضربات كابل در بهـداري اويـن       62سال ”  
و ”  راه كـارگـر    “ بستري. روي تخت سمت راست من رفيق شهيد حسين قاضي، از رفقاي              

فاتح زندان هاي شاه و خميني با تني مجروح بستري بود. تخت سمت چپ روز گـذشـتـه            
خالي شده بود. دم دماي سحر، در اتاق با صدايي خشك بازشد و چهـار پـاسـدار، مـبـارز             
  9ادامه در صفحه شكنجه شده اي را كه به سختي مجروح شده بود با برانكارد به داخل اتاق آوردنـد و بـر                      
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 10ادامه  در صفحه 

رزمنده سپيد موي شده بودم و حاال مي فهميدم چرا رفيق حسين با چـنـان                 
 احترامي از او نام مي برد.

روز پنجم بود كه حجري در اتاق ما به سر مي برد. روز از نيمه گذشته بود                  
و نيم روز گرم رفته رفته جاي خود را به بعد از ظهر خـنـك دامـنـه هـاي                       

مي داد. يكباره در اتاق به تندي باز شد و چند پاسدار بـه                ”  اوين” كوهستاني  
سرعت پا بدرون گذاردند و به دنبال آنها الجوردي با آن چـهـره كـريـه و                    
تيرگون كه گويي نشان از قلب سياهش داشت و با آن عينك كه به او قيافـه           
جغدي شوم را مي داد وارد شد. طبق عادتش با متلك پراني آغاز به سـخـن                  

خوش مي گذرد. بد كه نيست. برادران ما بهتر از بيرون پرستاري مـي                ” كرد:   
به به! آقاي حـجـري! سـال           ” آنگاه رو به رفيق حجري كرد و گفت:          ”  كنند. 

 ”هاست نديده بودمتان...
و رفيق حجري با نگاهي نافذ كه در آن آتش زبانه مي كشيد به الجوردي               

شمـا  ” خيره شده بود و با وقاري شكوهمند و بياني محكم خطاب به او گفت:               
خود زنداني بوده اي و مي داني كابل و شكنجه چيست و حاال بذله گـويـي                  

 “  مي كنيد!! جرم شما به مراتب سنگين تر از ساير همدستانتان است.
سكوتي  سنگين فضاي اتاق را پر كرد. الجوردي و پاسداران در جاي خود               
ميخكوب شده بودند و تازيانه كلمات شير توده اي گويي بر اسـتـخـوانشـان                

آقاي الجوردي كساني كه از تـاريـخ     ” فرود مي آمد. رفيق حجري ادامه داد:      
درس نمي گيرند، سرنوشتي چون شاه خواهند داشت. به شما اطمينـان مـي                
دهم با اين نمايشات و فشارها و شالق ها حزب توده ايران نابود نمي شـود.             

 ”اگر شما از شاه هم نيرومند تر بشويد، باز هـم از مـردم نـاتـوان تـريـد.                     
چهره سياه الجوردي از عصبانيت سياه تر شده بود. كلمات آتشـيـن رفـيـق                  
حجري تحقير او و رژيمش بود. سر را به زير انداخت و از اتاق خارج شـد. و                     
رفيق قاضي مي خنديد و مشت خود را بلند كرده بود و من سـيـل اشـك،                    

  “اشك غرور، اشك شوق و اشك افتخار و... از چشمانم سرازير بود...
 

 عضو مشاور كميته مركزي -رفيق شهيد فاطمه مدرسي 
 شيرزني از تبار اسطوره ها 

بايد چكامه يي بسراييم از سنگ، از زمردهاي سبز، چكامه يي از نـيـروي                
جادويي خورشيد و سالح بامداد كه بر كرانه هاي تاريكي و تـلـخـي مـي                    
درخشد. اينجا آوردگاه مهيبي است. در يك سو شكنجه گران جـان و روان                  
آدميزاد،و درسوي ديگر، انساني با جسمي نحيف، خصالي واال و سراسر شـور             

  و عشق. انساني، به بلنداي تاريخ پرشكوه نبرد بشريت برضد ظلم و جور.
خـدا  ” كه به فرمان نمايندگـان        “ گمنامي“مزدوران پليد ارتجاع، سربازان     

، چنين مرزهاي شرارت، رذالت و جنايت را درهـم نـورديـده           “ برروي زمين 
ماه ها اورا مدام شكنجه كردند. بدنـش          “ سيمين” بودند، براي درهم شكستن     

آن چنان شكسته و تكه تكه بود، كه رويش پتو مي انداختند و آنگـاه بـراي                  
آزار روانش اورا به سلولش مي بردند كه درآن دخترك كوچك چندماهه اش              

چشم انتظار مادربود. جالدان درآرزوي آهي و ناله يي كشيك مـي               ”نازلي“
با چهره يي خندان به نازلي اش مي رسيد و عشـق              ”سيمين“كشيدند ولي   

سوزانش مرهم دردهاي بي شمار جسمش بود. مقاومت اسطوره ايش زبانـزد             
، درمـدت كـوتـاهـي        «تعزيز“همه زندانيان سياسي بود. دراثر دفعات بسيار         

كاهش وزن شديدي پيدا كرده بود. از بيماري هاي كليوي و ريوي رنج مـي        
برد. شكنجه گران مجال بهبود و ترميم پاهاي اورا به وي نمي دادند و هربار                
روي زخم هاي باند پيچي شده اش، اورا شالق مي زدند. مقاومت اعـجـاب                 
انگيز او حتي شكنجه گران را به تحسين او واداشته بود. روزي درپشـت در                  
اطاق بازجويي صداي يكي از بازجوها شنيده مي شد كه به ديـگـري مـي                  

اين سيمين هم عجب موجود عجيبي است! حيـف كـه تـوده اي                  “گفت:   
 ...“است 

هيچ يك از قرارهاي حزبي از طريق سيمين فـاش نشـد. وي هـمـه                      
اطالعاتش را چون گنجي گرانبها درسينه حفظ كرد. گاه دربـرخـي مـوارد،                 
شكنجه گران، جهت فاش كردن قراري اورا زير شكنجه مي بردند، درحـالـي              
كه فرد مورد نظر قرار درهمان زمان دركميته بود وازقبل دستگير شده بـود.               
همه زندانيان سياسي، به خصوص رفقاي توده اي به او احترام خاصـي مـي                

شكنجه گران از انواع حيله ها وابزارها براي درهم شكستن روحيـه             گذاشتند. 
بهره جستند. يكي از نمونه هاي اين ترفندها، استفاده از             “  سيمين” مقاومت  

  برخي از افراد مسئول بود كه زير شكنجه درهم شكسته شده بودند.
، وقتي بازجوها، و از آنجمله ماموران آمـوزش         1362دراواخر خردادماه سال    

ديده ساواك شاه، دربند مشترك، براي درهم شكستن روحيه او، يكي از ايـن              

افراد درهم شكسته و بريده حزب را، در شكنجه گاه، به بـاالي سـرش                 
مقاومت نكن، بي فايده است. همه       ” بردند، تا سيمين را نصيحت كند كه:         

ماخيانت كار هستيم. من وظيفه خود مي دانم به تو بگويم كـه مـا راه                    
 “ اشتباه رفته ايم.

رفيق سيمين با تني رنجور و زخمي از درد تازيانه، ولي بـا اراده يـي                   
هردوي ما به وظيفه خودمان عمل مي كنيم.        ” پوالدين، پاسخ داد:     

من به وظيفه خودم كه رازداري و وفاداري است و تـو بـه                
وظيفه خودت كه خيانتكاري است. من بهتـر از هـركـس               

 “ديگري به وظايف خودم آشنا هستم.
 

 رفيق شهيد پاسدار ابوالفضل پور حبيب
  خوشا بهار برآيندگان و گلچينان

“  پسر ت ماركسيست بود و ما او را كشـتـيـم.            ” به پدر كارگرش گفتند:      
دسـتـتـان درد      ” پدر لحظاتي سكوت كرد، سپس با طنزي گزنده گفت:            

لباس ها و وسائلش را تحويل خانواده اش دادنـد. از دفـتـرچـه                   ”  نكند. 
يادداشت او تنها يك جلد و سه برگ سفيد در ميان وسائلش يـافـتـنـد.                  
دستي با كينه اي حيواني يادداشت هاي اين قهرمان توده اي را از ميـان               
دفترش به بيرون كشيده بود. البد اين يادداشت ها نيز نبايد بـه دسـت                  

  مي افتاد.” نامحرم“
تا هنـگـام      66از رفيق قهرمان رفيق ابوالفضل پور حبيب كه از آذر ماه            

اعدام در سلول مرگ به سر مي برد وصيت نامه پرشوري به جـا مـانـده                  
 است كه در آن مي خوانيم:

 ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم      موجيم كه آسودگي ما عدم ماست                 “ 
با درودهاي گرم و آتشين به خانواده مهر پرورم. پدر، خواهر، برادر گرامي،              
سال هاست جدا از شما عزيزانم در بازداشت و زنـدان زيـر فشـارهـاي                  
جسمي و روحي دژخيم، اسير مرگ شده ام و با چشماني باز و آگاه خـودم              
را آماده چنين روزي كرده بودم. عزيزانم مرگ واقعيتي اسـت كـه هـر                
انسان آزاده و مبارز راه توده اي بهاء سنگين زندگيش را در راه آرمان هـا                
و عقايد بشر دوستانه اش گذاشته است. بر مرگ من تاسف نخوريد، تاريخ        
حزبم اين لوح خونين افتخار را بر پيشانيم نصب كرده اسـت. راه حـزب                  
توده ايران، راه عدالت و آزادگي توده هاست. من اين راه را با آغوش بـاز           
پذيرفتم و بر شماست كه بينديشيد و همواره راه حزبم را ادامه دهيد. مـا                 
راه روزبه ها را مي رويم كه جهان در صلح و امنيت باشد. ما راه حكمـت                  
جوها را مي رويم كه استبداد را در ميهن مان ريشه كن كنيم. ما راه توده                 
اي ها را مي رويم، كه عدالت و آزادي خواهي بر مشعل سرخ حـزبـمـان،        
 حــزب تــوده ايــران پــرفــروغ تــر بــاقــي بــمــانــد.                           

 خوشا بهار بر آيندگان و گلچينان                                
 نصيب ماست اگر خوشه هاي خون چيدن

 زنده باد حزب توده ايران
  ”1366مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع       امضاء آذر 

 
عضو مشاور كميته  -رفيق شهيد ابوالحسن خطيب  

 مركزي حزب
 ”من پذيرا مي شوم اين مرگ خونين را“

در حـيـن     ”  رحمـت “ ، حدود يك سال پيش از يورش اول، 60زمستان  
انجام يك ماموريت حزبي بازداشت شد. رژيم كه دريافته بـود يـاقـوت                 
 درخشاني به طور اتفاقي به چنگش افتاده است، ديگر او را رها نسـاخـت.              

در زندان بود كه رفيق خطيب پرشورترين و حماسي ترين صحنه زندگـي             
” رحـمـت  “ سياسي اش را به نمايش گذارد. دشمن براي به زانو در آوردن             

كه با سالح شكست ناپذير ايمان به خلق و آرمان هاي حزب، به آوردگـاه   
آمده بود، به وحشيانه ترين شكنجه هاي جسمي و روحي متوسـل شـد.               
شكنجه گران تهي مغز مي پنداشتند كه هر قدر آتش شكنجه را تـيـزتـر                
كنند، زودتر خواهند توانست سرو قامت او را در هم بشكنند، غافل از آنكه              
كوره پرآتش تر، پوالد اراده و ايمانش را آبديده تر مي ساخت. در خبـرهـا             
وگزارش هايي كه رفقاي حزبي پيرامون وضع توده اي هاي دربند بـراي     

 از جمله مي خـوانـيـم:       ”  رحمت“ رهبري حزب ارسال مي داشتند، درباره       
 ”يكي از چـهـره هـاي اسـتـوار زنـدان اسـت.                    ”   رحمت“ رفيق  “   -
رفيق ابوالحسن خطيب بيش از پنج سال است كه در سـلـول هـاي        “   -

انفرادي اوين به سر مي برد. دژخيمان از اعمال هيچ شكنجه اي نسـبـت                

 ادامه  ديداري دوباره با اسطوره هاي ...
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 ”به او كوتاهي نكرده انـد... از جـملـه او را از پـا آويـزان كـرده انـد.                                
پس از گذشت بيش از پنج سال كه در سلول انفرادي بسر برد، او را بـه بـنـد                     
عمومي منتقل كردند. در بند عمومي به چهره اي تبديل شد محبوب و مـورد                 
احترام و عالقه نه تنها رفقاي توده اي خود، بلكه حتي غيـر تـوده اي هـا.                     
برخوردهاي جسورانه اش با زندانبانان به ديگر هم بندانش روحيـه مـي داد؛                
روحيه رزمجويي و پايداري در برابر خصم. پس از اعتصاب غذاي زنـدانـيـان                 
سياسي، به عنوان يكي از سازمان گران اعتصاب، بار ديگر راهي سلول انفراي             

نيز يكي از جلوه هاي درخشاني اسـت كـه       ”  شرع“ حضور او در بيدادگاه   شد. 
گوهر ايمان او را به نمايش گذارد. به گفته يك رفيق غير توده اي كه مدتي با                  
او هم بند بوده است، بيدادگاه او چند دقيقه بيشتر به طول نيانجامـيـد. او در                    
آنجا يكبار ديگر بر درستي راه پرافتخاري كه در زندگي در راه خـدمـت بـه                    
ــت:                    ــف ــا گ ــح ــرد وصــري ــد ك ــي ــاك ــوده، ت ــم ــي ــان پ ــش ــك ــت ــم  زح

توده هاي محروم ميهن ستمديده ما وقتي رنگ خوشبختي را خواهند ديد كه             “ 
ــود.                          ــاده شـ ــيـ ــران پـ ــزب درايـ ــاي حـ ــه هـ ــامـ ــرنـ  ”بـ

 به حزبش را، پس از حضور در دادگاه چـنـيـن آورد:             ”  رحمت“ و عزيزي پيام      
از من خواسته اند كه نسبت به كرده هاي خود اظهار پشيماني كنم. به آنـهـا                  “ 

گفتم كه من تا به حال يك لحظه از عمرم را درراه منافع شخصي خودم كـار                
نكرده ام و قدمي برنداشته ام. تمام كارهايي را كه تا به حال انجام داده ام در                   
راه مردم و براي مردم بوده است. نه تنها از راهي كه رفته ام پشيمان نيسـتـم،     
بلكه به آن ايمان داشته و دارم، زيرا اين راه، راه خدمت به مردم ستم كشـيـده     

 ”ما و راه رهايي زحمتكشان از استثمار است.
 

 رفيق شهيد فرزاد دادگر
 پيمانه ام بلورين، پيمان زسنگ خارا“

  ”اين بشكند بسازيم وآن تا ابد بماند
پس از پيروزي انقالب و آغاز فعاليت علني حزب، فرزاد كه در سـال هـاي                 
دشوار مبارزه چهره فداكار و پاكبازش را نشان داده بود، به عنـوان يـكـي از                   
كادرهاي برجسته حزب در شعبه تشكيالت سرگرم فعاليـت شـد. تـحـرك،                  
كارداني و كاربري، جسارت و مسئوليت شناسي از ويژگـي هـاي بـرجسـتـه                  
شخصيتي فرزاد بود. پيك آتش پاي حزب بود. فرزاد در جريان يورش اول، در                

، دستگير و راهي شكنجه گاه ها و دخمه هاي جهنمي خميـنـي              61بهمن    17
ماه در تنگناي فشارنده سلول هاي تاريك         33شد. اين فرزند پاكباز خلق مدت        

 و نمناك انفرادي، زير بازجويي و شكنجه قرار داشت.  
در نوشته هاي رفيق فرزاد از داخل زندان، شعرهاي زير و مطالبي كه بـراي               
سالگرد حزب وفرزندان و همسرش نوشته به چشم مي خورد و در عين حـال                
باور او را در دشوارترين لحظات زندگيش به راه و آرمان هـاي حـزبـش بـا                     

 احساس ژرف و شورانگيز بيان مي كند:
 گفتند شب پرستان، ديگر سحر نيايد              ”

 وان رانده ز آشيانه،  باز از سفر نيايد
 

 گفتم كه من به عشقش، پيمان زجان نهادم         
 شب عاقبت سرآيد، پيمان به سرنيايد!

 سرّبقاي ما را گر محتسب بداند                        
 بشكستن پياله، برما فنانخواند

 پيمانه مان بلورين، پيمان زسنگ خارا           
 اين بشكند بسازيم و آن تا ابدبماند!
مرا از تو جدا كردن  شايد شور و عشـق           ”  و براي سالروز تولد حزب نوشت:        

تو فراموشم شود ليكن، نمي دانند عشق تو زاعماق وجودم مي دمد هر دم، مرا               
در تگنا ي تيره و تاريك اين دخمه رها كردند و  پندارند مي ميرد دلـم امـا،                     
نمي دانند شور زندگي مي جوشد از آتشگه قلبم، چه مي خواهند اينان، توبه از               
آزادگي، شرمم اگر يكدم ، بود باز آمدن از نور سوي ظلمت شبگير آهنگم، بگو               
با خصم كج انديش كاين دلدادگان وادي اميد را نشناختي كانها، زعشق تـوده               

  ”لبريز و به پيمانش وفادارند تا عالم بود عالم.
 

 رفيق كسري اكبري كردستاني
 قهرماني از تبار آرش ها

، كسري، به اتفاق تني چند از رفقايش به حزب تـوده ايـران               1360در سال   
پيوست. در اولين يورش رژيم به حزب، كسري به تور پليس نيفتـاد. در ايـن                   
مقطع، او از ذره، ذره وجود و استعداد خود براي ادامه مبارزه مايه مي گذاشـت.                

چون مادري كه فرزندان خود را در خطر ببيند. پي جـوي آن بـود كـه                       ادامه  ديداري دوباره با اسطوره هاي ...
رفقايش را از زير ضربه خارج سازد. در اين راه شب و روز و خستگي نمـي                  
شناخت و از خود شجاعت، اعتماد به نفس و هشياري كم نظيـري نشـان                
مي داد. او با آن كه براي ماموران امنيتي چهره اي شناخته شده بود، ولـي                 
پيش از آن كه به فكر خود باشد، به نجات رفقايش كه پاره هاي تن خـود                 
ــرد.                        ــي كــ ــر مــ ــكــ ــان فــ ــشــ ــتــ ــي دانســ  مــ

در خيابان شناسايي و دستگير شـد. بـه         1362بهمن  24اما سرانجام روز    
هنگام انتقال به اوين، خود را از ماشين به بيرون پرت كـرد. و در پـي                      
تيراندازي پاسداران از پشت زخمي و با پيكري غرقه به خون و بي هـوش                
به بيمارستان اوين منتقل شد. دو روز در حالت اغما بسر برد. دنده هـايـش       
شكسته، شش هايش سوراخ و سرش به شدت آسيب ديده بود. او را بـه                  
بيمارستان قلب منتقل مي كنند. جالدان تالش زيادي براي زنـده نـگـه                 
داشتن او بكار مي بندند. پس از ماه ها بستري بـودن بـه روي تـخـت                      
 بيمارستان، تن رنجور و زخميش را به درون سلول پرتـاب مـي كـنـنـد.                  

دوران بازجويي، شكنجه و مصاف نابرابر آغاز مي شود. آتش شكنجه داغ و              
داغ تر مي شود ولي روح او تسخير ناپذير باقي مي ماند. شكنـجـه گـران                   
حتي يك كلمه از زبانش نمي شنوند. دو سال تمام او را بازجويي مي كنند.                
او در دوره دو ساله بازجويي، دو سالي كه پيكر زخم دارش مرتب در كـوره                
تب مي سوزد، جز با زبان سكوت با بازجويان سخن نمي گويد. آن هـايـي                 
كه در زندان بوده اند و طعم خون و تحقير و شكنجه ها ي وحشيانه را مي              
دانند، معني ي اين جمالت را مي فهمند. وي در بيدادگاه شـجـاعـانـه از                   

كسري چون صخره   ” ديگري در باره ي اوگفته بود:         آرمانش دفاع مي كند.    
اوين جزو ثابت قـدم تـريـن       3بود، زيبا، محكم، پرغرور و استوار. درسالن         

كمونيست ها بود. وجودش در كنار ما به ما آرامش مي بخشيد. سيمـايـش                
آميزه اي از آرامش، مهر، صميميت و اعتقاد بود. در چشمانش روح زندگـي              

در كليه حركت هاي اعتراضي و اعتصابي زندانيان سيـاسـي    “  مي درخشيد.  
يكي از سازمان گران اصـلـي    66شركت فعال داشت. در اعتصاب آبان ماه         

 به شمار مي رفت. و براي همين دوبـاره بـه زيـر شـكـنـجـه رفـت.                         
پيكر نحيف كسري زير شالق و مشت و لگد قرار مي گيرد... رقص شـوم                  
شالق تنها لحظه اي قطع مي شود كه ديگر او با پيكـري يـك پـارچـه                    
آماس، زخم و خون، به حال اغما، فرو مي رود. آن زمان است كـه او را                     

به هم بندانش به درون بند پرتاب مي كـنـنـد.         “  درس عبرت دادن  ” براي  
پس از آن كه به حال مي آيد. در آن هنگامه اي كه درد و تـب و سـوز                      
پيكرش را به آتش مي كشيد. باز هم عظمت روحي خود را بـه نـمـايـش            

در ” گذارد. در نامه اي كه در اين روزها نوشته است، از جمله مي خوانيـم،             
درونم بيدادي است. بيداد عشق، شعله اي زبانه مي كشد بر ساقه خشكيده              
 ام... نمي دانم بـي فـدا كـردن چـگـونـه مـي تـوان زنـده بـود؟                                

دادگاه مرگ رژيم، كسري را فراخواند. پيش از           67در روز نهم شهريور ماه      
 رفتن به دادگاه، او نيك مي دانست كه ديگر بازگشتي در كار نخواهد بود.

من سر موضع خود هستم و از حـزب و      ” از اين رو و به رفقايش گفت:         
آرمانم جانانه دفاع خواهم كرد! من به آنها تسليم نخواهم شد. شما هم هر                

 “كدام تصميم خودتان را بگيريد. ما را به پاي چوبه دار مي برند.
 

 عضو كميته مركزي حزب  -رفيق شهيد دكتر احمد دانش 
  مغرور و سربلند در آستانه تاريخ

 ”بودن يا نبودن؟ بحث در اين نيست وسوسه اين است.“
ها كه نيستند و ”بوده“اما بودن چيست؟ ونبودن چيست؟ بسيار 

 ها كه هستند. پس، مساله چگونه بودن مطرح است.” نبوده”بسيار
سخن از مردي است وارسته، دانش آراسته، انسان دوست به تمام معني، 

 پايمرد، انقالبي. سخن از يك انسان است، يك انسان كامل.
رفيق دانش، عضو كميته مركزي حزب توده ايران، در عرصـه مـبـارزه               
سياسي هيچگاه از پاي ننشست. او چه پيش و چه پس از انـقـالب، درراه                  
بردن آرمان هاي انقالبي اش به ميان مردم بيشترين تالش را مي كرد. او               

وابسته به حزب تـوده      ”  صداي مردم “ كار انتشار نشريه      1357در تابستان   
ايران را آغاز كرد. سپس با علني شدن فعاليت هاي حزب، بـه ويـژه در                    
عرصه فعاليت هاي توده اي مسئوليت هاي سنگيني به عهده داشـت. تـا                

، روز يورش سراسري بـه حـزب          62آنكه سحرگاه شوم هفتم ارديبهشت      
 توده ايران فرا رسيد. او نيز در شمار كساني بود كه به بند كشـيـده شـد.                    

آري ، مساله چگونه بودن مطرح است. بودن آنگونه كه رفيق دانش زيست              
 يا بودن آنگونه كه سياهكاران حـاكـم بـر جـامـعـه مـا مـي زيـنـد؟                         

 11ادامه  در صفحه 
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زدن و آزار زنداني به دور از رفتار اسالمي است، از دست هـمـان زبـان،               
بدون كوچكترين مجوزي كتك خورده ام و شاهد كتك خـوردن و آزار               
                   زندانيان ديگر بوده ام. بدون اينكه حداقل اين حق ساده و ايـن اجـازه
طبيعي را داشته باشم كه چشم در چشم شكنجه گر خود بياندازم. قلم من               
كه تحمل بار بيان اين همه زشتي و پليدي را ندارد، ولي نمي دانم شـمـا                 
كه خود مدتي گرفتار ددمنشان رژيم طاغوت و زنداني بوده ايد، آيـا مـي                
توانيد حال انساني را نزد خود مجسم كنيد كه اغلب در نيمه هاي شب بـا                
چشماني بسته و در گوشه هاي خلوت و تاريك زندان، با اين احساس كه              
تنهاي تنهاست، كوچكترين حقي ندارد و هيچكس به فريادش نمي رسد،           
بايد انواع شكنجه هاي رواني و جسمي را تحمل مي كردم. در حالـيـكـه                 
بارها و بارها شنيده و در قانون اساسي جمهوري اسالمي خوانده بودم كـه            
شكنجه ممنوع است، خود شكنجه شده و بارها و بارها شاهد شـكـنـجـه                
هاي بيرحمانه انسان هاي ديگر بوده ام. انسان هايي كه صـداي خـش                 
خش خزيدن پيكر عليل آنها را شنيده و از زير چشم بند ديده ام كه چون                
در اثر شكنجه قادر به راه رفتن نبوده اند و براي نقل مكان بر روي پـاي          
خود مي خزيدند و من با ديدن اين صحنه ها، درد خود را فرامـوش مـي                  
كردم و با خود فكر مي كردم اين كيست؟ و جواب مي دادم مهم نيـسـت             
كه اسمش چيست و عقيده اش كدام است. اين ديگر يك فـرد و يـك                   
انسان نيست، همه انسانيت و همه بشريت است كه چنين ذليل و بيچـاره              
بر روي زمين مي خزد. انسان هايي را ديده ام كه در اثـر زخـم هـا و                   
دردهاي ناشي از شكنجه استفراغ مي كردند و در نتيجه آنـقـدر آب از                  
دست مي دادند كه پوستشان خشك مي شد و خطر مرگ تهديدشان مي             
كرد و براي نجات جانشان كه اكثريت خواهان اين نبودند، مي بايست بـه            
تزريق سرم متوسل شد. انسان هايي را ديده ام كه از شدت ضربه هـاي                 
شالق خون ادرار مي كردند و به علت از كار افتادن كليه ها مي بـايسـت                 

گـذاشـتـه    ”  تعزيـر “ دياليز شوند. البته از حق نگذريم كه نام اين اعمال را             
                     بودند. و باالخره در حاليكه بارها و بارها از زبان مسئولين بـلـنـد پـايـه
جمهوري اسالمي ايران شنيده ايم كه در جمهوري اسالمي ايران كسـي             

 -را به خاطر عقيده زنداني نمي كنند و قانون اساسي جمهوري ايران هم              
بر اين مسـاٌـلـه        -كه شما در تدوين و تصويب آن نقش عمده داشته ايد            

صراحت دارد، مورد مشخص من كه بدون شك تنها مورد نيست، بهترين            
گواه نادرست بودن اين ادعاست. كار به جايي رسيده بود كه استـنـاد بـه               
قانون اساسي در جريان به اصطالح بازجويي ها با مسخره كردن و ضرب             
و شتم همراه مي شد. ولي تاسف آورتر اينكه كار تجاوز و بي اعتنايي بـه                 
حقوق انسان و اصول قانون اساسي تا بدان حد رسيده است كه افرادي در              
اين جمهوري به خود جرات داده اند كه بدون كوچكترين بيم و هراس از         

ضـديـت      -با صراحتي اعجاب برانگيز       -عاقبت قانون شكني هاي خود      
خودشان با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را نشان داده ا نـد، يـا                
همان هايي كه بايد حافظ قانون اساسي باشند، با خيره سري خاصي، آن              
ــد.                             ــرار داده انـــ ــاوز قـــ ــجـــ ــورد تـــ  را مـــ

              در كيفر خواستي كه براي من تدوين شده است، ضمن شمردن تاريخچـه
تا كنون، در بند آخر به عنوان يكـي از             1329زندگي سياسي من از سال      

نامبرده بر سر اعتقادات خود   “ موارد جرم اينطور مطرح شده است كه چون         
و عجـيـب    ”  باقي است، براي وي تقاضاي مجازات شديد شرعي مي شود         

تر اينكه همين سئوال در دادگاه هم مطرح شده است. در موارد عـديـده                 
شاهد بوده ام و شاهد هستم كه انسان ها را فقط و فقط  به خاطر داشتن                 

خيلـي   -كه چه با آن موافق يا مخالف باشم  -عقيده و آن هم عقيده اي     
ساده و بي آاليش طرفدار اجراي عدالت اجتماعي است و نه هيـچـچـيـز                

در زندان نگه داشته اند واز قرار معلوم هيچمقامـي هـم، بـراي                  -ديگر  
رسيدگي به اين موارد و جلوگيري از قانون شكن ها، خودسري ها و احيانا              
خرابكاري و اقدام دشمنانه براي بد نام كردن هر چه بيشتر و بـيـشـتـر                   
انقالب، وجود ندارد. هم اكنون انسان هايي از گروه هاي مختلف سياسـي       
در زندان به سر مي برند كه اصال حكمي نگرفته اند. زيـرا مـحـتـويـات                   
پرونده آنها قابليت صدور هيچگونه حكمي را ندارد و آزادي آنها مـوكـول              

و ابراز تنفر و در واقع فحاشي به خودشان شـده اسـت و                 ”  مصاحبه“ به  
هستند تعداد زيادي كه حكم آنها به پايان رسيده و با وجودي كـه دوران                
زنداني آنها به پايان رسيده است، (شايد با اين اصطالح زندانيـان كـه از              

مي كـنـنـد.     ”  ملي كشي “ زمان طاغوت مانده است شما هم آشنا هستيد)          
يعني حاضر شـدن پشـت دور بـيـن              ”  مصاحبه“ آزادي آنها موكول به     

 فيلمبرداري و به خود فحش دادن و خود را بي آبرو كردن شده است....

 12ادامه  در صفحه 

نامه سرگشاده اي به آيـت اهللا     1366رفيق دكتر دانش از زندان اوين در سال  
منتظري نوشت. پس از پخش و انتشار نامه رفيق، نمي شد پيش بيني كرد كه                
چه پيش خواهد آمد. اما هرچه پيش آمد، در يك امر ترديد نبود: رفيق دانـش              
همراه با بسياري از هم رزمان خود مغرور و سربلند به تاريخ افتخارات حزب ما               

 كه هم زاد تاريخ نبرد توده ها در پنجاه سال اخير است پا مي نهاد.
اين يادداشت با جمالتي از يكي از نامه هاي او به دخترانش ميـتـرا و نـدا           

راستي يادتان هست كه شب ها برايتان داستان اسپارتـاكـوس        ” پايان مي يابد:     
را مي خواندم؟ اين كتاب را تهيه كنيد. آن را بخوانيد كه در اينجا اسپارتاكوس                
زياد داريم. يك مساله را مي خواهم برايتان صادقانه اعتراف كنم. علـي رغـم              
خونسردي ظاهري در ته وجودم آتشي از احساسات بـرپـا بـوده و هسـت.                    
همانطور كه مي دانيد، كوهستان را با همه پستي و بلندي هايـش بـيـش از                   
دشت هموار، و درياي توفاني و خروشان را با موج هاي كوبنده اش، بيـش از                 
درياي آرام دوست داشته ام و دارم. من زندگي را هميشه چنين خواسـتـه ام.                   
زندگي آرام و بي سروصدا و بدون فرازونشيب مرا خسته و ملـول مـي كـرد.                   
پايان اين خط چه باشد، نمي دانم. هنوز معلوم نيست. ولي يك چيـز مسـلـم                    

 “است و آن اين كه هرچه پيش آيد سربلند و مغرورم...
 

نامه تاريخي  رفيق احمد دانش، عضو كميته مركزي حزب 
توده ايران به آيت اهللا منتظري:  كوشش براي تغيير عقيده از 

 طريق اعمال فشار و زور بيهوده است
 

حضرت آيت اهللا العظمي منتظري! پس از سالم و اداي احترام، اين نامه را                ”   
با ترديد و نوعي احساس شك و بدبيني نسبت به اجراي قـانـون و رعـايـت                 
عدالت در جمهوري اسالمي ايران برايتان مي نويسم. اميدوارم مرا خـواهـيـد                
بخشيد كه چنين صريح و بي تكلف صحبت مي كنم. آنقدر درد در سـيـنـه و         
زخم در پيكر دارم كه بيان آنها در چارچوب تنگ گفتار و نوشتار پر تكلف و پر                 
تعارف نمي گنجد. آنقدر بي تفاوتي و از آن بدتر خصومت نسبت به سرنوشـت                
انسان ها ديده ام كه در باره موثر بودن و نتيجه دادن هر گونـه اعـتـراض و              
شكايت عميقا بدبينم. حتما سئوال خواهيد كرد كه علت اين هـمـه شـك و                   
ترديد چيست و چرا من كه اينقدر بدبينم، اقدام به نوشتن اين نامه كـرده ام؟                 
در جواب سئوال اول بايد بگويم، اكنون پنجمين سال است كه در زندان به سر          
مي برم و با وجودي كه به عنوان يك پزشك جراح هر كمكي كه از دستم بـر      
مي آمده است بر طبق سوگندي كه براي حفاظت از زندگي و كاستي از درد                 
بيماران ياد كرده ام، انجام داده ام و در نتيجه تعداد زيادي از مقامات دادستاني               
و زندان مرا شخصا مي شناسند، و عليرغم اين كه در تمام پرونده من حـتـي                  
يك مورد خطا كه به استناد آن حتي بتوان كسي را به بازجويي دعـوت كـرد،              
وجود ندارد، و باوجودي كه بسياري از مقامات به خوبي مي دانند كـه تـمـام            
زندگي من وقف خدمت به اين مردم و اين آب و خاك شده است، همـچـنـان      
بالتكليف و در شرايط سخت زنداني هستم. اين تنها من نيستم كه دچار چنين             
وضعي هستم. عده زيادي از كم ساالن و جوانان و پيران، از زن و مـرد و از                     
گروه هاي مختلف سياسي و يا طيف عقايد كامال متفاوت و از جملـه تـعـداد                  
زيادي از رفقاي من، به اين وضع دچارند كه به جاي رسيدگي به وضع حقوقي               
و قضايي آنها، تحت انواع فشارها براي پذيرفتن موقعيت و وضعيتي بـه نـام                 

قرار دارند. در چنين       -بخوانيد تن دادن به ريا و تزوير و نفاق واقعي             -”  تواب“ 
شرايطي كه بايد تعجب كرد كه در زندان هاي جمهوري اسالمي ايـران بـه                 

نه تنها در داخل زندان ها كه در جامعـه و در               -كارخانه هاي ناراضي تراشي     
بين خانواده ها و بستگان زندانيان، به مزارع پرورش ميوه هاي مسموم و ريا و               

به جز شكاف عميق بين گفتار و كردار نديده ام    -تزوير و نفاق تبديل شده اند    
و اين عمده ترين علت ايجاد شك و ترديد و بي اعتمادي در مـن اسـت. در                
حاليكه از زباني مي شنيدم كه فحش دادن با اخالق اسالمي مغاير اسـت، از                 
همان زبان فحش هاي ركيك شنيده ام، در حاليكه از زباني مي شنيـدم كـه                 
تهمت زدن و كوشش براي هتك آبرو و حيثيت افراد از گناهان كبيره اسـت،                
مورد شديدترين تهمت ها و افتراهاي سياسي و ناموسي قرار گرفته ام. تهمـت               
زدن و بي آبرو كردن ديگران جزئي از زندگي روزانه شده است. در حالي كـه                  
شما در يكي از پيام هايتان گفته بوديد كه كسي كه به ديگران تهمت بزند و                 
بكوشد تا با فشار و ارعاب متهم را مجبور به قبول تهمت نمايد، گناهش ماننـد    
كسي است كه در خانه كعبه با مادر خود زنا كند. بارها و بارهاشاهد ارتـكـاب                   
چنين گناهي از سوي عده اي كه خود را مسلمان مي نامند و من به نوبه خود                  
آنها را مسلمان نما، مي نامم، بوده ام. در حاليكه از زباني مي شنيدم كه كتـك                  

 ادامه  ديداري دوباره با اسطوره هاي ...
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زمان رضاخان و پسرش زنداني و در بسياري موارد هم بند و هم زنجير نيروهاي               
انقالبي مذهبي بوده اند، در جمهوري اسالمي ايران و در شرايطي بـه مـراتـب               

 سخت تر از آن زمان ها، زنداني باشند؟
ابهام اين عالمت هاي سئوال آن وقت بيشتر مي شود، وقتي كه توجه كنيـم                

كه اوال اين بار هم آنها در واقع به جرم دفاع بيدريغ از انقالب مورد هجوم قـرار         
ي بعضي از اعضاي كادر رهبري حـزب، در         ”  اعتراف ها “ گرفته اند و ثانيا تمام      

، براندازي و جمـع     ” كودتا“ و مساٌله   ” جاسوسي“ ، چون مساٌله    ” بازجوئي ها “ جريان  
طبق قوانين اساسي جمهوري اسالمي ايران و طـبـق هـمـه                -”  اسلحه“ كردن  

قضايي است، زيـرا تـحـت          -قوانين جوامع بشري، فاقد ارزش و اعتبار تاريخي         
ــد.                     ــه شــده ان ــت ــحــمــل انســان گــرف ــافــوق ت ــجــه هــاي م  شــكــن

               عليرغم جو مسمومي كه عليه جنبش كارگري ايران ايجاد كرده اند، من به نوبـه
خود، چون با مطالعه دقيق و با چشم هاي باز و كامال آگاهانه راه مبارزه عـلـيـه           
امپرياليسم و استثمار سرمايه داري را برگزيده ام، همه برنامه ها وتصميماتـي را               
كه در جلسات رسمي حزب چون كنگره ها، كنفرانس ها و پلنوم هاي حزبي بـه                 
تصويب رسيده اند و بنابراين تصميم جمعي اند و نه اقدام فـردي ايـن يـا آن                     
شخص، بدون چون و چرا تاييد و جمله به جمله آنها را امضاء مي كنم و حاضرم                 
در هر هنگامي و در هر دادگاهي از آنها دفاع كنم و هرگونه مسئوليت ناشـي از                  
آنها را به عهده بگيرم. ولي اگر شخص يا اشخاصي مـدعـي اعـمـال خـالف،                     
خودسرانه و فردي اند و چنانچه در يك دادگاه علني به آنها اعتراف كنند، بـايـد                 
شخصا جوابگوي افعال و اعمال خود باشند. منظور من از نوشتن اين واقعيت ها،                
تطهير خود و خطا ناپذير جلوه دادن حزب توده ايران نيست. بدون شك ما هـم                  
به مانند همه گروه ها و احزاب ديگر در محاسبات و برداشت هاي خود از مسائل                
اجتماعي، اينجا و آنجا دچار اشتباه شده ايم. نه آن كه هيچگونه تعصبي در خطـا                 
ناپذير جلوه دادن خود نداريم، كه قبل و بيش ازهمه نيروهاي ديگر عالقمند بـه     
شناختن اشتباهات خود، رفع كردن آنها و درس گرفتن از آنها براي آينده هستيم.              
آنچه كه در اين نامه به روي آن تاييد خاص دارم، دفاع از آبرو و حيثيت خـود و                 
همه انسان هايي است كه جان بركف و با پشت پا زدن به رفاه فردي و زندگـي                  
مادي، بيش از نيم قرن است كه همراه با ساير نيروهاي انقالبي پرچم مـبـارزه                 
عليه امپرياليسم و پرچم مبارزه عليه غارتگري سرمايه داري و هرگـونـه بـهـره                 
كشي انسان از انسان را به دوش كشيده اند و با وجود زخم هاي عميق و مهلك                 
كه بر تن دارند، هرگز اين پرچم را به زمين نخواهند انداخت. دفـاع از آبـرو و                      
حيثيت خود، چون دفاع از جان و ناموس، حق هر انسان زنده و آزاده اسـت. در                   
اينجا اجازه بدهيد مختصري در باره پرونده خود برايتان بنويسم كه دوست دارم              
                اين اظهارات نه به عنوان دفاع شخصي بلكه فقط به عنوان كوشش براي ارائـه
نمونه مشخص براي بررسي دقيق تر و درك بهتر يك مساٌله عام، مساٌله مربوط              
به يك جريان سياسي و مربوط به سرنوشت هزاران انساني كه نمونه هـايـي از                 
 آنها را شـمـا در زنـدان هـاي شـاه شـنـاخـتـه ايـد، تـلـقـي كـنـيـد.                                   

عده اي جوان مسلح بـه        1362نمونه مشخص: در سحرگاه هفتم ارديبهشت ماه         
خانه شخصي من حمله كردند و پس از ايجاد رعب و وحشت بـراي زن و دو                    
دخترم و در هم ريختن خانه، چشم هايم را بسته و با خود بردند. من تـنـهـا بـا                       
چشم بسته و در گوشه يك راهرو افتاده بودم. بدون آن كه بدانم و يا خانواده ام                   
بداند كه من كجا هستم. در اين مدت بارها و بارها به بهانه كج شدن چشم بنـد،          
حتي در خواب، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و يا شاهد ضرب و شتم ديـگـران                  
بودم. ماه ها از هر گونه تماس با محيط و حتي به دست آوردن كوچـك تـريـن       
خبر از وضع خانواده خود محروم بودم. تماس من با محيط از حد چشم بندي كه                 
جهان خارج و حتي قطع رابطه با وجود خودم بيش از هر چيز ديگري آزارم مـي                
داد. پس از چند ماه اجازه يافتم هر دو هفته يكبار و گاهي هم ماهي يكبار تلفني                  
با خانواده خود تماس بگيرم. آن هم فقط براي چند دقيقه با چشم هاي بستـه و              
در حالي كه مامور به گفتگوي تلفني من و زنم و من و بچه هايم كـه شـريـف                     
ترين و با احساس ترين ارتباطي است كه هر انسان در زندگي خود برقرار  مـي                  
كند و بايد از چشم و گوش اغيار درامان بماند، گوش مي داد. از آنچـه كـه در                      

گذشته است، مي گذرم. بيشتر جلسات، شكنجه        ”  بازجوئي ها “ هنگام به اصطالح    
رواني و جسمي بود تا جلسه بازجويي. در همه اين جلسات متهم با چشم بسـتـه                  
شركت مي كرد و همه آنها با فحاشي شديد و كتك همراه بود. بيش از يكسـال                  
و نيم از هرگونه مالقات با خانواده خود محروم بودم و چون تماس تلفني هم بعد              
از مدتي قطع شد، خانواده من ماهها نمي دانست كه چه باليي به سر من آمـده                  

دقيقه مالقات دارم، ايـن  10-15است. از زماني كه هر دو هفته يكبار براي مدت            
و از طريـق گـوشـي        ”  آكواريوم“ مالقات از پشت شيشه هاي به قول زنداني ها          

تلفن انجام مي شود. حدود دو سا ل و نيم را در سلول هاي انفرادي و گاهي در                    
 شرايط بدتر از سلول انفرادي گذرانده ام.

براي رفع ظلم و خلع يد از آنهايي كه موقعيت و مقام خود را وسيلـه                
اي براي زورگويي و تجاوز به جان و ناموس مردم و مال اندوزي قـرار               
داده اند و من بر اثر تصادفي كه به يك شوخي تاريخ شبيه است با عده     
اي از آنها هم بند بوده ام و در نتيجه به كار آنها آشنا شـده ام، اقـدام        
كنيد. حضرت آيت اهللا، زماني كه سفيد پوستان مهاجر اروپايي قدم بـه              
قاره آمريكا گذاشتند و دست به كشتار جمعي سرخپوستان زدنـد و در               
صدد براندازي نسل آنها برآمدند، در مقابل اعتراض هاي بين المللي و             
اعتراض به آنهائي كه هنوز ذره اي حس انسان دوستي و اعتـقـاد بـه                 
رعايت موازين قانوني در مغزشان باقي مانده  بود، اين شعار را مـطـرح               

” يك سرخ پوست خـوب، سـرخ پـوسـت مـرده اسـت.                  “ كردند كه   
منظورشان اين بود كه هر سرخ پوستي را بدون توجه به خصـوصـيـات              
شخصي وي و بدون تحقيق در باره اينكه آيا گناهي مرتكب شده است             
يا نه، مي توان كشت و يا چون حيوان  داخل اردوگاه هاي مخصـوص               

بد جنس و خبيث است، پس تنها مـرده         ”  ذاتا“ راند و چون سرخ پوست      
او بي ضرر و در نتيجه خوب است. و اين شعار تبديل به قانون شـد و       
خوب مي دانيم كه چه جنايت هاي مهيب و وحشتناك با تكيه به ايـن               
شعار در حق سرخ پوستان و از آن گذشته در حق انسان هايي كـه از                  
نظر نژاد و عقيده با سفيد پوستان اروپايي فرق داشتند و حتي در حـق                
دگرانديشان سفيد پوست و سفيد پوستاني كه با اين شعار هولـنـاك و               
ضد بشري مخالف بودند، بوقوع پيوست و به عنوان لكه ننگي بر دامـن          
همه بشريت نشست. به اين مساٌله تاريخي، كه هنوز آثار شـوم آن از                 
بين نرفته است، بدين جهت اشاره كردم كه احساس مي كنم امروز در              

يك توده اي خوب، تـوده اي مـرده            “ جمهوري اسالمي ايران، شعار     
از جانب پاره اي محافل و قشرهاي اجتماعي كه اقليت نـاچـيـز              ”  است

ولي از نظر اقتصادي گروه پر قدرتي را تشكيل مي دهند و بـحـث در                 
باره آنها از حوصله اين نوشته خارج است، به ميان كشيده شـد، و بـه                  
قانون نوشته نشده اي كه متاسفانه فرا گير شده، تبديل گرديده اسـت.              
طبيعي است وقتي كه چنين شعاري نزد كساني كه بر سرنوشت انسـان             
ها حاكمند، به يك اصل فكري تبديل گشت، ديگر هر گونه شكـايـت،              
هر گونه استدالل در باره بيگناه بودن  اين يا آن فرد و اين يا آن گروه                 
اجتماعي و خواست هرگونه اجراي قانون  و رعايت اصول  عدالت، بيجا          
و بي مورد است. زيرا وقتي اصل برگناه جمعي قرار گرفت و اين يا آن                 
گروه اجتماعي، با هو و جنجال و تبليغات كر و كور كنـنـده و حـتـي                    
پژوهش هاي شبه علمي گناهكار جلوه داده شد، ديگر جـايـي بـراي                
 اجــراي قــانــون و رعــايــت عــدالــت بــاقــي نــمــي مــانــد....                   

اين همه را به خاطر مسائل شخصي و براي رهايي فردي، از ظلمي كه              
بدان دچار شده ام، برايتان نمي نويسم. نه طالب عفوم و نـه در پـي                    
برانگيختن احساس ترحم ديگران. آنچه مي خواهم احقاق حـق بـراي            
همه و احترام گذاشتن به حقوق تك تك افراد جامعه، رفع ظلم و ستـم           
و از بين بردن هر گونه تعرض به جان و ناموس و عقايد افراد و آزادي             
همه كساني است كه بيگناه در بندند. صحبت بر سر شـيـوه زنـدگـي                  
سياسي به طور كلي و صحبت بر سر يك جريان سياسـي در ايـران،                 
صحبت در باره حقوق عام انسان ها و صحبت بر سر آن انسان هـايـي                
است كه همه چيز خود را وقف بهروزي و سعـادت بـه قـول شـمـا                     

” قشرهاي محروم و زحمتكـش جـامـعـه         “ و به قول ما     ”  مستضعفين“ 
ايران، چون كارگران و دهقانان و اجراي عدالت اجتماعي كرده اند واز             
همه مهمتر صحبت برسر انقالبي ست كه اگر به شعار عمـومـي خـود       
 عـــمـــل نـــكـــنـــد از داخـــل خـــواهـــد پـــوســـيـــد....                   

در حاليكه تعقيب و كشتار و زنداني كردن پويندگان راه طبقه كارگـر و         
طرفداران جدي و پيگير اجراي عدالت اجتماعي در دو رژيم طـاغـوتـي              
رضاخان و پسر منفورش، عكس العملي از طرف نيروهاي ارتـجـاعـي              
             جامعه براي جلوگيري از تحول انقالبي و براي حفظ منافع غارتگـرانـه
آنها و اربابانشان و در نتيجه كامال طبيعي و قابل فهم بود، تعقـيـب و                 

الاقـل از      -آزار اين گروه پس از انقالب و در جمهوري اسالمي ايران            
نظر ظاهر قضيه و تا موقعي كه همه اسناد و مدارك مربوط بـه ايـن                  
فاجعه تاريخي دقيقا مورد بررسي علمي قرار نگيرد، نامفهوم مي نمايد و         

 سئوال برانگيز است.
راستي چرا؟ چرا در اين مورد ويژه جمهوري اسالمي ايران راه رژيـم             
هاي سلطنتي را ادامه داده است؟ و راستي چرا امروز بايد افرادي كه در              

 ادامه  ديداري دوباره با اسطوره هاي ...

13ادامه در صفحه   
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حضرت آيت اهللا! نه قلم من قادر است آنچه را كه در اين مدت بر من و رفـقـاي               
من رفته است بازگو كند و نه مايلم وقت شما را با طرح جزئيات بگيرم، هميـنـقـدر                   
مي گويم كه آن شرايط را براي دشمنان خودم هم آرزو نمي كنم. باري، بـاالخـره                  
پس از بيش از دو سال زنداني بودن در شرايط سخت و بالتكليفي، يك روز صـبـح         
زود مرا صدا كردند، مانند هميشه با چشم هاي بسته از سلول بيرون آمدم و توسـط                 
مامورين به اطاقي هدايت شدم. در آنجا براي اولين باراجازه يافتم كه چشم بند خود              
را بردارم. روحاني جواني پشت يك ميز تحرير نشسته بود و شروع كـرد از داخـل                    
پرونده اي كه در مقابلش بود سئوال مطرح كردن، كه به آنها جواب داده شد و مـن                
فكر كردم اين جلسه ادامه بازجوييهاي سابق و براي جمع و جور كـردن پـرونـده                   
است. زيرا همان سئوال هاي دوران بازجوئي هاي كذايي مطرح بود و از جـملـه                    
سئوال ها اينكه آيا شما هنوز بر سر عقايد خود باقي هستيد؟ ظاهرجلسه هيچگونـه               
نشانه و اثري از يك جلسه دادگاه نداشت و من بعد ها متوجه شدم كه اين جلـسـه                   
مي بايست جلسه دادگاه باشد. زيرا تنها من بودم و آقاي روحاني كه پشـت مـيـز                     
نشسته بود. ايشان هم سئوال مي كرد و هم خود مي نوشت. اگر درست باشد كـه                    
آن جلسه، جلسه دادگاه بوده است، ايشان هم رئيس دادگاه، هـم دادسـتـان، هـم                   
هيئت منصفه و هم نماينده منافع متهم در يك شخص بوده است. اين جلسه كـه                  
مي بايست در آن درباره سرنوشت يك حزب سياسي با چهل سال سابقه فعـالـيـت                 
ضد امپرياليستي و درباره سرنوشت يك انسان تصميم گيري شود، چند دقيقه بيشتر             
طول نكشيد و من چقدر خوشحال بودم كه جلسه خيلي سريع خاتمه يافت و مـن       
اجازه داشتم دوباره به چارديوار سلول خود بازگردم. زيرا تنها در سـلـول احسـاس                   
امنيت مي كردم. نمي دانم مي توانيد جو آن روز  زندان را از اين واقعيت كه زنداني                   
از بازگشتن به سلول خود خوشحال مي شد، پهلوي خود مجسم كنيد؟ اكـنـون دو                 
سال از تاريخ آن جلسه كه فكر مي كنم دادگاه من بوده است، مي گذردو من هنوز                 
بالتكليف در زندانم. بيش از اين سرتان را درد نمي آورم و فكر مي كنم هرچـه در             
اينجا درباره وضع خود در زندان و وضع پرونده خود و صدها انسان ديگر بـرايـتـان                  
                 من را به عنوان نمونه و يا هر پـرونـده بگويم، زياده گويي است. بهتر است پرونده
ديگري از رفقاي من و يا ساير زندانيان سياسي را بخواهيد و مطالعه كنيد. هـمـان        
طوري كه در باال اشاره كردم در پرونده من و با جرات مي توانم ادعا كنم كـه در                     
پرونده اكثريت قريب باتفاق رفقاي من كه امروز در زندان هستند، حتي يك مـورد              
خطا كه به استناد آن حتي بتوان كسي را به بازجويي دعوت كرد وجود نـدارد، چـه         
                   رسد به دستگيري و زنداني كردن. آنچه كه به عنوان جزء كوچكي از يك فـاجـعـه

گذشته اي بسيار تـلـخ اسـت كـه            -بزرگ تاريخي در باال آمد مربوط به گذشته       
عوارض آن هنوز ادامه دارد ولي سئوال عمده اين است كه با اين حادثه تـاريـخـي                  
اسفناك ووضعي كه ايجاد شده است چه مي شود كرد؟ به عقيده من براي حل اين                

 مسئله دو راه وجود دارد:
1-   توسط هيئتي بي طـرف  ”  حزب توده ايران“ تجديد بررسي اين پرونده، پرونده

يك توده اي خوب تـوده اي مـرده            “ و به خصوص  هيئتي كه گرفتار پيشداوري         
نباشد. آزادي فوري همه افرادي كه جرمي ندارند و به عقيده من اكـثـريـت      ” است

قريب به اتفاق اعضاي رهبري و كادرهاي حزبي جزء اين گروهند.با توجه بايـنـكـه          
همه افرادي كه امروز در زندان به سر مي برند در يك حزب قانوني و داراي فعاليت              
علني عضويت داشته اند، طبق هيچقانوني نمي توان آنها را به جرم عضـويـت در                  

 چنين حزبي محاكمه و يا محكوم كرد.
ولي چنانچه مقامات قضائي جمهوري اسالمي ايران واقعا فكر مي كنند كـه                -2

در اين پرونده و پرونده هاي افراد، مسائل قابل طرح در يك دادگاه وجـود دارنـد،                 
همانطوريكه بارها و بارها قول داده اند، جلسات علني دادگاه را در شـرايـط عـادي                 
(امكان خواندن و بررسي پرونده توسط متهمين و ايجـاد امـكـانـات الزم بـراي                     
دسترسي داشتن به اسناد و مداركي كه براي دفاع از خود الزم است) براي بررسـي                 
عادالنه پرونده اي كه داراي ابعاد تاريخي وسيع و ابعاد جهاني است، تشكيل دهنـد.    
                  اگر واقعا خواهان رفع ظلم و اجراي عدالت هستيد، تجديد نظر سريع در پـرونـده
همه افرادي كه به جرم سياسي در زندان به سر مي برند ضرورت حيـاتـي دارد و                    

 كوشش براي تغيير عقيده افراد از طريق اعمال فشار و زور بيهوده است.
در پايان با تشكر از حوصله شما و با پوزش از اينكه نامه به درازا كشيد، يادآور 
مي شوم كه محتويات اين نامه نظريات شخصي من است و هيچكس به جز خودم 
 و هيچارگاني مسئوليتي درباره مسائل ذكر شده در اين نامه را ندارد.

 
 باسالم و اداي احترام مجدد

 1366/2/16   -زندان اوين  -دكتر احمد دانش تهران  
 

 ما خاوريان چه خونينيم امروز ادامه  ديداري دوباره با اسطوره هاي ...
ارمغاني به همرزمان مصري مان، همزمان با بيست و پنجمين 

 سالگرد فاجعه ملي
 

 آه مصر! چه خونيني
 و زخم هاي كهنه ات بيرون جهيده اند ديگربار،

 زخم هاي پارينه
 زخم هاي نابسته.

 و دشمنانت
 كه ابوالهوالن جهل را

 در شاهراه نيل گون جهان
 كشتي ران مي خواهند

 بر دردهايت خرافه هاي شور مي پاشند
 پشتاپشت.             

 
 ايران فردا! مصر!

 تو و من سده هاست مي دانيم
 آسياب خرافه

 با خون و جهل مي چرخد
 و زمين“ آسمان”و زراندوزان 
 به گاه نياز

 تندتر مي چرخانندش:
 خليفه هاي بازاري

 خليفه هاي نامصري
 خليفه هاي انيراني

 نوخليفه هاي استعماري.
 

 اكنون كه برخاستي
 دلير باش در روشنگري
 پيگير باش در دادخواهي

 استوار باش در خودباوري.
 

 آري،
 ما خاوريان خونينيم امروز

 و زخم هاي كهنه ي مان بيرون جهيده اند ديگربار
 اما

 خواهيم بست زخم ها را
 خواهيم شكست بت ها را

 خواهيم سوزاند آسياب ها را
 خواهيم برافراشت بادبان ها را

 اگر كه هم بنديم  
 اگر كه نو گرديم.  
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، به موضـوع    بي بي سيِ فارسي، در هفته گذشته        “ 2صفحه  ” برنامه  
وزير ارشاد در      -، و عطااهللا مهاجراني   مصر پرداخت   هاي اخير در    تحول

بـود.    از جمله شركت كنندگان در ايـن بـرنـامـه               -دوران اصالحات 
 برانـگـيـز     تامل  هايي  نكته  دربردارندهمهاجراني در اين برنامه       هاي  گفته
 ،مهم، حساس هاي  تحولبا    ارتباطدر    خصوص  به  ها،  كه بررسي آن  بود  

رسـد. هـدف از ايـن             نظر مي   ضروري به   ن،ما  و سرنوشت ساز ميهن   
چرا كه در ايـن صـورت        ،بررسي برخورد شخصي با مهاجراني نيست     

 سـخـنـان   بود.     مي منتفي  خود به به وارد شدن در اين بحث خود    ينياز
و    آمـوزه نمايـنـده       ايشان  ،كه  شود  مين منظر بررسي    ايمهاجراني از   
در   ،مردمهاي    اعتراضاست كه با سوار شدن بر موج          اي  جريان فكري 

و    ،دانـد    خود را نماينده و كـارگـردان آن مـي               ،قالب جنبش سبز  
هايي خـاص     تا از اين جنبش به نفع جناح كند ميتالش  ،حال  درهمان

هاي   امكانبرداري كند. اين نحله فكري با استفاده از            در حاكميت بهره  
هـاي     اي و همسو با اين جريان در رسـانـه             هاي حرفه  “ ژورناليست” 

از يـك طـرف ادعـاي             ،همچون بي بي سيِ فـارسـي        اي  پربيننده
و از طرف ديگـر بـه چشـم         ،مي كند طلبي و آزادي   خواهي  دمكراسي

   پاشد. خاك ميجنبش مردم 
اخيـر و      رويدادهايبا توجه به      ،اين سوال كه    پاسخ به مهاجراني در   

آيا راه نجاتي براي دمـكـراسـي مصـر        [در مصر] كشته شدن هزار نفر 
ما در عمل شاهد بوديم كه در كـمـتـر از دو               ” مي گويد:      ؟وجود دارد 

سالي كه گذشت در واقع در انقالب مصر سه اتفـاق مـهـم رخ داد.                 
مبارك بركنار شد طنطاوي آمد. يك سال هم مرسي بود و سـيـسـي              

باشد دوران بسيار بسـيـار        آمد. در اين مقطع سوم كه دوران سيسي مي         
سخت براي مصر پيش آمده بدين معني كه در هيچ كجـاي جـهـان                

خواهند تظاهراتي را متفرق بكننـد   اين جور نبوده كه وقتي مي     حال  تابه
از گلوله مستقيم به سرها و سينه ها استفاده كننـد. حـاال مـاشـيـن                    

جاي خود، حتي اگر گـلـوـلـه      جاي خود، گلوله پالستيكي به  پاش به   آب
زدند، اين جور نبود كه مستقيـمـاً      كردند به پا مي     واقعي هم استفاده مي   

نگراني خود را     ،مردمي  يدر مقام حزب    ،حزب توده ايران  “   شليك كنند.  
زيـادي از       عـده و كشته شـدنِ        ،هاي مصر ابراز كرده است      از تحول 

ارزيـابـي      [مصـر]   اخيرهاي    در تحول منفي    ينيروهاي درگير را برآمد   
طرحِ اين ادعا از سوي آقاي مهاجراني كه كشـتـه شـدنِ                اماكند.     مي

اخير مصر استثنايي بوده  كه در هيچ كجـاي            رويدادهايصدها نفر در    
رويدادها ما اتفاقا از اين نمونه       برانگيز است.    ملأت  اين جور نبوده،  جهان  

در دوران جمهوري اسالمي فراوان داريم. آقاي مهاجراني بـه دلـيـل               
 داشـت، موقعيت و مقامي كه در دوره رياست جمهوري رفسنـجـانـي             

مـردم در    كـه از سـوي           در جريان تظاهـراتـي    كه    داند  ميخوبي    به
گـرِ    هاي سركوب نيرو  برپا شد، و چندين شهر ديگر       ،شهر، قزوين   اسالم

بالگردها و از آسـمـان بـه      از درون   با شليكرژيم در مواردي مردم را    
 88گلوله بستند و به خاك و خون كشيدند. در تـظـاهـرات سـال                     

داد گـزمـگـان       فضاي مجازي انتشار يافت كه نشان مي        درويديوهايي  
تـظـاهـر       هـا]     بـام  ا [و همچنين از پشت طورِعمد و آشكار وليِ فقيه به 

 اي   ددمنشانههاي  اقدام  تنها به بستند. ما اينجا       كنندگان را به گلوله مي    
سالح با خـودروهـاي نـيـروي           همچون زير گرفتن تظاهركنندگان بي    

ـ   و جنايت   ،ها  ها و بلندي    پلفراز  از    شان  پرتاب كردن   ،انتظامي ي از   هاي
آقاي مهاجراني گذريم.   كنيم و مي يي بسنده مي   اشاره  به  ،كهريزك  سنخ

پـس از ايـن         ،گيري مي كند كه     در قسمتي ديگر از سخنانش نتيجه     
، دمكراسي بيرون نخواهد آمد و مصر در آستانه فروپاشي قرار           رويدادها

ـ  خواهد گرفت. مهاجراني  در تشريح دوگانگيِ سياست    يهاي كشورهاي
اين موضوع را كه كشـور قـطـر          در منطقه،   همچون عربستان و قطر     

بـه     چشـمـگـيـري    هاي     پيش و پس از روي كارآمدن مرسي كمك       
كند. مهاجراني با انتقاد از كشورهـاي      المسلمين كرده را قبول مي      اخوان

كـنـد      اخير مصر اين سوال را مطرح مي        رويدادهايبا    ارتباطغربي در   
 ؟شود در مقابل يك كودتاي نـظـامـي سـاكـت بـود                  چطور مي   ،كه

، ينـگـار     از روزنامـه    ينقل قول آوردن  با    ،مهاجراني در ادامه سخنانش   
مرسي را مورد شك و تـرديـد قـرار               ضدها مصري بر    حضور ميليون 

 هـاي  ميدانميدان تحرير و ديگر     ،گويد كه   مي    اوو به نقل از       ،دهد  مي

و نتيجه مي گيـرد       ،عظيمي را ندارند    جمعيتمهم در ديگر شهرها گنجايش چنين       
   اند. كه طرفدران مرسي هم جمعيت قابل توجهي

دولت قطـر     ازهاي هنگفتي را      آقاي مهاجراني قبول دارد كه دولت مرسي كمك       
همراه داشـتـه اسـت.         هاي ضمني عربستان را هم به       و حمايت است  دريافت كرده   

هاي   هاي دولت   برنامه  اجرا كننده دهد كه دولت مرسي در واقع         همين امر نشان مي   
“ آزادي و دمكراسـي ” همچون قطر بوده است. البته كشورهاي طرفدار       اي  ارتجاعي

ها دقيقاً هـمـسـو بـا           و اين سياست    ،اند  در غرب هم مشكلي در اين رابطه نداشته       
دولت مرسي در طول يك سال زمـامـداري نـه              اند.   اجرا درآمده   ها به   آن  هاي  هدف

بـلـكـه در صـدد بـرآمـد                ،مردم و انقالب توجهي نـكـرد      ي  ها  تنها به خواست  
هـاي سـيـاسـي و            نهادهاي مدني و جنبش     برايهاي بسيار بيشتري      محدوديت
. در دوران مرسي ميزان فقر و بيكاري و بـدهـي خـارجـي             وجود آورد   بهاجتماعي  

تـا  درصدد برآمد     ششدت افزايش يافت. دولت مرسي در طول يك سال حكومت            به
قوانين ارتجاعي و قرون وسطايـي        ،تر  روشن  يو يا به عبارت     ،اجراي قوانين شريعت  

را به مردم مصر تحميل كند. ما بر خالف نظر آقاي مهاجراني كه معتقد است هـم                  
معتقديم كه اتفاقا اين دوران سخت از          ،اكنون دوران سختي براي مصر پيش آمده      

و مردم مصر بـا       ،ها پيش و از هنگام رياست جمهوري مرسي شروع شده بود            مدت
هوشياري  در تالشند كه اين مرحله خطرناك را از سر بگذرانند. آقاي مهاجـرانـي                 

كـنـنـدگـان در          شـركـت    عدههاي بزرگ مصر      گيري ميدان   با اندازه   كند  سعي مي 
امـا     ،بنـامـد  “  مغلطه” مرسي را محاسبه كند و آن را غلو آميز و يا              ضدتظاهرات بر 

 هـاي امضـا كـنـنـدگـان]             [همراه با شماره شناسنامـه     ميليون امضا     22از    يادي
مهاجراني بخواهيم به انقالب دوم مصر نگـاه          چشم. اگر از     كند  شده نمي   آوري  جمع

كه  در مقطع سرنگوني حسني مـبـارك اصـوال               مرسي  ميبيندازيم به اين نتيجه     
چـون مـيـدان تـحـريـر             ،خواست سرنگوني  مورد حمايت اكثر مردم نبوده است        

نظر اكثر مردم مصر      دهنده  بازتابگنجايش ميليوني نداشته و بنابراين نمي توانسته        
ـ              “  مشروعيـت ” بوده باشد. البته موضوع       و “  آزاد”   يمـرسـي كـه در انـتـخـابـات

به مدد دالرهاي نفتيِ قطر و بازوي تبليغاتيِ نيروهـاي ارتـجـاعـي               “  دمكراتيك” 
الجزيره به مسند رياست جمهوري نشست به آقاي مهـاجـرانـي و                رسانه  همچون

در طول چـنـد        مكرررا    باره  تبليغات گسترده در اين     . شود  نمي  منحصرهمفكرانش  
اذعـان    بپذيريم،ايم. حال اگر بخواهيم اين استدالل بي پايه را             هفته گذشته شنيده  

موسوليني و هيتلـر هـم اشـتـبـاه بـزرگ             برضد  جهانيهمداستانيِ    كهكرد  بايد  
. موسوليني و هيتلر هـم      مرتكب شد “  دمكراسي”   نسبت به   بشربود كه     اي  تاريخي

دنيا را آتـش زدنـد. بـر           پس از آن    و    ،آزاد و بدون تقلب پيروز شدند       يدر انتخابات 
هاي   هاي فاشيست   براي حفظ اصول دمكراسي  نبايد جنايت        بشراساس اين تفكر،    

 .كشانيد ميحاكم در آلمان و ايتاليا را به چالش 
و فـايـل        ،در لندن داشـت     90سال    ماه  كه در اسفند    اي  مهاجراني در سخنراني  

كـه در       گفتبرانگيزي    بحث  سخنان  ،يوتيوپ موجود است    در سايت ويديويي آن   
مهاجراني در آن سخنراني      . ايران  هاي  تحولبا انقالب مصر بود و هم با          هم  ارتباط

را با    ش ا  و سخنراني ا  . در واقع هراس خويش و همفكرانش را از انقالب بيان داشت          
“ كنيـم؟  بر سر دوراهي انقالب و اصالح كدام را انتخاب مي  : ” اين مقدمه آغاز كرد   

انتخاب اين جنبش انـتـخـاب       كه،  گفت    ،با اشاره به منشور جنبش سبز       ،در ادامه   و
در دنـبـال     ايشان  طوالني است     يكه راه اصالحي راه     كردو اذعان     ،اصالح است 

روز    18اگر در مصر انقالب در عـرض           ،سخنانش درصدد القاء اين باور برآمد كه      
پيروز شد اين امر در ايران به دليل مختصات و شرايط كشور قابل تحقق نيست. او                 

وابستگيِ دولت مصر به قدرت خارجي و استقاللِ دولت           ،خويش  نظردر توجيه اين    
هاي انقالب مصـر      اينكه شعله احتمال  ايران را دليل آورد. مهاجراني در آن زمان از           

به   گرددمبادا دامن رژيم واليت فقيه را بگيرد و باعث فروپاشي اين رژيم جنايتكار              
اي    حال اگر بخواهيم يك مـقـايسـه       ” و گفت:      ،اي پرداخت   دفاع از سيدعلي خامنه   

اهللا    بكنيم و از آنجا كه خود من از آغاز در مجلس بودم، در دولت بـودم و آيـت              
كنم يك نقطه خـاكسـتـري          عنوان منتقد ايشان اقرار مي      شناسم به   اي را مي    خامنه

و “  توان پيدا كـرد.     حتي نه تاريك در زندگي اقتصادي ايشان و خانواده ايشان نمي    
شرايط ايران را نبايد مصري كرد. در زمـان             ،كه  به اينجا رسيد  اش    گيري  در نتيجه 

هـاي     دولت قذافي هنوز سقوط نكرده بود و دخـالـت دولـت             ،سخنراني مهاجراني 
تجاوزگر گسترده نشده بود. مهاجراني با اشاره به اينكه مردم ليبي خواستار دخالـت               

به تبيين سياست جنبش سبز پرداخت و گـفـت كـه       ،خارجي در كشورشان نيستند 
استقالل ارضي و تماميت ارضي اهميتش كمتر از جنبش سبز نيـسـت. الزم بـه                   

ميرحسين موسوي و مهدي كروبي بعد از اينكـه مـردم را بـه                   ،توضيح است كه  
بـازداشـت و حـبـس           ،تظاهرات در پشتباني از مردم تونس و مصر دعوت كردند         

خانگي شدند. سخنراني مهاجراني مخالفت آشكار اين جريان فكري با اين اقـدام               
. جالب اينكه اين جريان راستگرا براي كسب اعتبار از اين دو             بودموسوي و كروبي    

 برداري مي كند. شخصيت بهره
وجـود آورد كـه نـگـاه             مخالفت با دخالت خارجي ممكن است اين توهم را به         

. امـا     اسـت هاي تجـاوزگـرانـه         مخالفت با سياست    سخنانمهاجراني از بيان اين     
 15ادامه  در صفحه 

ودو هوايِ اصالح طلبانِ   سياست يك بام
 حكومتي، در نگاه به رويدادهاي اخير مصر
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 دهـد،    مـي   نشانرا    آنخالف    آمده است،   در باال كه    هاي ايشان   گفته
اذعان مي دارد كه دولت قطر به مرسي كمك كـرده              مهاجرانيچون  
اساسي  سئوال  داند.   را منتخب مردم مي     او مرسي   ،حال  و درهمان   ،است

هـاي     امـكـان  اگر كمك كشوري چون قطر نـبـود و              ،اين است كه  
با توجـه     -شد  هاي وسيع هم در اختيار او گذاشته نمي         اي و تقلب    رسانه

طـورِحـتـم      هاي فراوان براي خريد راي مردم به        به اينكه از اين كمك    
الـمـسـمـيـن        آيا رياست جمهوري مرسي و اخوان       -استفاده شده است  

 ،شد؟ از هر منظري كه به رويدادهاي مصر نـگـاه كـنـيـم                 مي  ممكن
تغـيـيـري    هم  دخالت خارجي در آن محرز بوده است و در اصل قضيه            

جـريـان ارتـجـاعـي        دولـت    اما از نظر و ديد مهاجرانـي           ،نمي دهد 
. حتي اگر بخواهيم از ديد و منظـر      استمشروع    يالمسلمين دولت   اخوان

خود مهاجراني به موضوع نگاه كنيم باز هم در اصل قضيه تغـيـيـري                
. چون جريان فكري وابسته به مهاجراني نشان داده است           شود  پيدا نمي 

 گرنـه و  [در امورشان] است،    ، دخالت واقعي مردم     اش  كه دغدغه فكري  
 هـا]    [مهاجراني هاي آنان   با خواست   چه  چناندخالت نيروهاي تجاوزگر    

كه اتفـاقـا      ،جميله كديور   ، خانم نمونه  براياشكالي ندارد.      ،باشدهمسو  
نـظـر      راه و هـم      و از نظر فكري هم با ايشان هم         ،همسر ايشان است  

در سايـت     ،“ انتخابات ليبي، سالم برآينده   ” :  با عنوان   يي  مقالهدر    است،
قرن گـذشـتـه       اولين انتخابات آزاد نيم   ” نوشت:     ،  91تيرماه    27،  جرس

شنبه هفت جوالي در شهرهاي مختلف ليبي برگزار شد. اين انتخابات            
نخستين گام از راه پرفراز و نشيبي است كه مردم و دولت آيـنـده در                 
پيش رو دارند. ... مضمون و محتـواي اكـثـر شـعـارهـاي احـزاب                        

كننده در انتخابات، مشابه هم بود. عدالت اجـتـمـاعـي، رفـع                   شركت
بر سر هر كوچه و خـيـابـانـي،            احياي قوانين اسالمي  تبعيضات سابق،   

جميله كديور در ادامه به بـررسـي           خانم“  ديوارها را مزين كرده است.     
و ائتالف نـيـروهـاي         زد،پردا  مي]  [در انتخابات  كننده  شركت  هاي  حزب
مي     ، حزب الوطن را با قانون شريعتگرا را طرفدار   ملي ، گرايش اسال

تدل  حزب سكوالر ملي  را تشكلي كه معتقد است ليبي يك كشور              مع
ــوع            اسالمي جم ز م شكلي ا ت ا  ر شروي ملي  پي حزب  ست و  ا

ـ           سـلـفـي      ينيروهاي اسالمي و سكوالر و حزب االصالـه را حـزب
رفي    اسالمي ع د  ميم رو،   هاي پيشِ   كديور با توضيح چالش     خانم.  كن

هاي سال سـرنـوشـت قـذافـي         بي ترديد تا سال” نويسد:   در پايان مي  
انگيزي براي همه در داخل و خارج لـيـبـي اسـت. ...                      تابلوي عبرت 

انتخابات ليبي نشاني از وداع گذشته تاريك اين كشور و آغازي روشن            
“ هـا اسـت.        براي ورود به دوراني جديد و پشت سرگذاشتن چـالـش       

بـر  در واقـع        ،كند با مداخله خارجي مخالف است       تفكري كه ادعا مي   
و بـرآمـدنِ مشـتـي           ،گذارد  صحه مي  ”ناتو“دخالت نيروي تجاوزگر    

. بـراي     پـنـدارد    براي كشور ليبي مي   “  آغازي روشن ” انديش را     تاريك
 28گزارش خبر آنالين،      ببريم،  در حال پي  “  آينده روشن ” اين  به  اينكه  
فـرانسـوي      يـي    جالب است. اين گزارش به نقل از روزنامه          ماه،مرداد
هاي تنفسي اقتصاد ليبي      مثابه شش   بخش نفت ليبي كه به    ” نويسد:     مي

هاي مخالف و مسلح شـاهـد          هاي گروه   كند، متاثر از فعاليت     عمل مي 
 ،خبرآنالين به نقل از نخست وزيـر لـيـبـي           “  كاهش توليد بوده است.    

يك گروه از نگهبانان و محافظان تاسيسات نفتي كـه در            ” نويسد:     مي
جنگ و تضاد با دولت هستند، تصميم دارند با گرفتن كشتي، دست به             

طـورِمـداوم     صادرات براي خود بزنند. ... گروه محافظان و نگهبانان به             
س الئوف و صـدرا را مـي          أهاي نفتي در البريقه، زويتيينه، ر       ترمينال

 زآغـا ” ايـن    “  ها بارگيري كنـنـد.       شوند كه قايق    بندند و مانع از آن مي     
چيزي جز فقر و بدبختي براي مردم و غارت و چپاول مـنـابـع       “  روشن

همراه نداشته است. البته اين تيپ از          ملي دستاوردي ديگري تاكنون به    
رسـد هـر       نظر مي   و به شود،    منحصر نمي اظهارات به همين يك مورد      

تـر     ، پـر رنـگ     ها  تحولكجا كه قرار است مردم  نقش خويش را، در           
 خـانـم  نمـونـه،       براي  انگيزد.   ميرا بر بكنند، واكنش اين طيف فكري      

كـه در       ،تونس هاي  تحولديگر در رابطه با       يي  جميله كديور در مقاله   
و بعيـد     اند  شدهوادار    يهاي  آن نيروهاي مرتجع اسالمي به عقب نشيني      
نـويسـد:    سازد، مي رو روبهنيست دولت اسالمي حاكم را با خطر سقوط        

كرد، آيا مي تـوانـد       “  صادر” را به مصر    “  انقالب” تونس كشوري كه    ” 
اعتراضات منجر به كودتاي نظاميان عليه نهادهاي منتخب مردم را از     

المسلمين در    كند؟ آيا النهضه در تونس به سرنوشت اخوان       “  وارد” مصر  
مهمي كه ذهن بسياري      سئوالدرحال حاضر،     مصر گرفتار خواهد شد؟   

را بخود مشغول كرده است، چرايي اين اتفاقـات در مصـر و پـس از آن در                         
هـاي     اين طيف فكري از قدرت اليـزال تـوده          [ كشورهايي همچون تونس است   
اگر سه سال پيش توجيه قابل قـبـولـي بـراي        ]. ميليوني دچار سرگيجه شده است 

هاي اعتراضي مردم در اين مناطق بخاطر فساد گسترده روساي جـمـهـور                 حركت
لحاظ سياسي و اقتصادي، وابستگي خارجي، سركـوب و اسـتـبـداد                 مادام العمر به  

ها در نـهـادهـاي جـديـد و               حاكمان وقت وجود داشت، آيا اكنون كه اين ضعف        
منتخبين آنها وجود ندارد و يا به ميزان بسيار كمتـري وجـود دارد، نـارضـايـي                     

ها كه به داليل مختلفي در فـرايـنـد              هايي از مردم(عمدتا سكوالرها و چپ        طيف
هـاي     اند) مجوز حـركـت       دمكراتيك انتخابات قادر به جلب راي و نظر مردم نشده         

هاي منبعث از راي مردم، ولو بـا           ها و پارلمان    خياباني و تالش براي انحالل دولت     
ها و انتقادات زياد و مجوزي براي تمرد، شورش، كودتا و حـركـت هـاي                     ضعف

كه تقريبا امري جهاني است و         آيا نارضايي قشرهاي مختلف مردم    تخريبي است؟   
هاي مبتني بر عرف و خرد عمومي براي حل اين اخـتـالفـات و                   معموال مكانيزم 

هاي سياسي و عـامـه مـردم( در               اعتراضات در نقاط مختلف مورد پذيرش طرف      
چارچوب فرايندهاي دمكراتيك و انتخابات ) قرار گرفته است، در كشورهايي چون             

اين سوال ها، پرسش هاي بسيار اسـاسـي    محلي از اعراب دارد؟مصر و تونس و...       
 .)ماهمرداد9جرس، “(ها توجه شوند است كه الزمست بدان

يكي ديگر از نمايندگان      مقامدر    -كديورخانم    سخنانبيان شده در      هاي  مطلب 
هاي مردمـي     و در آن مخالفت با حركت       ،نيازمند توضيح نيست    -اين جريان فكري  

مشاهده كرد. مهاجرانـي در دوران ريـاسـت جـمـهـوري                    به خوبي   مي توان را  
اما بـراي      ،باقي بماند   يالعمر رئيس جمهور    ماداماو  رفسنجاني خواستار آن شد كه      

اظهـاراتـش    ارائه كرد،  ايشانهاي امروزي   تر از ديدگاه    دقيق  اي  اينكه بتوان ارزيابي  
كننده است. مهاجرانـي        در مصاحبه با بي بي سي در ارتباط با كابينه روحاني كمك           

آيد براي داوري كردن بـه مـا      نظر مي كه به ندر گام نخستي: ” گفتدر اين ارتباط    
نظر من ايشان بسيار موفق فهـرسـت          كند فهرست كابينه است. به       كمك بسيار مي  

اي است كه افراد      شود گفت كه كابينه     كابينه خودش را تنظيم كرده است. يعني مي        
بسيار شاخص اهل دانش و دانايي در حوزه خودشان هستـنـد. ... هـمـه آنـهـا                          

اي هستند و نكته مشترك همان شيوه اعتدال و پرهـيـز            هاي تجربه شده    شخصيت
مهاجراني در رابطه با همكاري مجلس با دولـت گـفـت:             “  از افراط و تفريط است.     

كنم اكثريت قاطع مجلس همكاري خواهند كرد. ... من فـكـر                   بيني مي   من پيش ” 
كنم با سخنراني كه مقام رهبري كردند بويژه متني كه در تنفيذ حكم ريـاسـت                  مي

جمهوري دكتر روحاني نوشته بودند و اينكه پيشاني دكتر روحاني را بوسـه زدنـد،                
توان انتظار داشت كه همچنان كه ايشان هم گفتـنـد             هايي است كه مي     اينها نشانه 

كنم اين دولت در مجلس بـا مشـكـل              همه به دولت كمك كنند و من فكر نمي        
 “جدي مواجه شود.

اي بـر       غم بوسه خامنه  برر  ،بينيِ مهاجراني در رابطه با راي اعتماد مجلس         پيش
 بـاوجـود  معرفي شـده     وزيرانو سه نفر از  ،درست از آب در نيامد     ،پيشاني روحاني 

، رأي اعـتـمـاد        سخنان ذلت باري كه در مجلس براي راي اعتماد ايراد كـردنـد            
شده و يكي از مجريان اصـلـي    كارِ شناخته  جنايت  ،پورمحمدي  جاي آن،   به  نگرفتند. 

تكـيـه زد.     دادگستري در كابينه روحاني بر صندلي وزارت    ،1367فاجعه ملي سال    
 ضـد هـاي ارتـش بـر          سركـوب   سبب  را به كه كشورهاي غربي      مهاجراني درحالي 

ها مي خواهد در مقابل كودتاچيان سكـوت   كند و از آن المسلمين سرزنش مي   اخوان
كار و    كه اعضاي آن را مشتي جنايت     پردازد پردازد     مي  يي  نكنند، به تمجيد از كابينه    

و اقتصادي ارمـغـانـي        ،هاي فرهنگي، سياسي    دهند كه در زمينه     افردي تشكيل مي  
همراه نخواهند آورد. مـهـاجـرانـي درحـالـي از                 و بدبختي به    ،جز سركوب، فقر    به

 ،كشورهاي غربي به دليل سكوتشان در مقابل انقالب دوم مصر شكايت مي كـنـد              
ها نفر از فرزندان شـجـاع ايـن       كه ده كه خود وي در اوج جنبش مردمي و درحالي     

 زيـر ميهن در راه مبارزه با رژيم واليت فقيه به زندان افكنـده شـده بـودنـد و                       
به تطهير و منزه كردن ولي فقيه رژيم درآمد. مردم             ،شديدترين فشارها قرار داشتند   

 سـپـري  شجاع و آگاه مصر در طول چند سال گذشته دوران پر فراز و نشيبـي را            
دسـت   به هاي نتيجهرو خواهند داشت.   طورِحتم دوران دشواري را در پيشِ      كرده و به  

ـ     اين كشور با گـام       ،است كه   وجود آورده   بهآمده تاكنوني، اين اميدواري را        يهـاي
هـاي     به خـواسـت     ،با پشتيباني نيروهاي اجتماعي   همراه    ،مرحله به مرحله    ،استوار

. بركنار كردن دولت ضد مردمي و فاشيـسـتـي            دست خواهد يافت    اش  شده  سركوب
. بـايـد      اسـت مرحله از اين راه پر فراز و نشيب       نخستين  ،المسلمين  مرسي و اخوان  

گيري از انقـالب اول و دوم         مردم شجاع و آگاه ايران نيز با درس      كه  اميدوار بود   
طـرد     ،. الزمه ايـن مـهـم        برداردبه پيش     يهاي استوار   در چنين راهي گام     ،مصر

جنبـش مـردمـي اسـت.         هاي  صفاعتقاد به مردم از  طلب و بي   نيروهاي مماشات 
هاي اخير    در طول سال    است،كه مهاجراني يكي از نمايندگان آن         اي  جريان فكري 

 بيـن تفرقه افكندن و با    ،در صدد بوده كه پتانسيل جنبش مردمي را به تحليل برده          
 وظيفـه انـحـصـاري      مربوط به ميهن را       هاي  مسئلهحل و فصل      ،نيروهاي مترقي 

بـا  تـا    زعماي رژيم واليي و غارتگران حاكم بر ميهن بداند. زمان آن رسـيـده                   
 .  دهيمصحيح قرار  مسيريمردم را در  هاي خواستافشاگري اين نحله فكري، 

 

 ادامه  سياست يك بام و دو هواي  ...



 928شمارة    1392شهريورماه  4شنبه  دو   16 

كه سياست سركوبِ خلق كرد از سوي نيروهاي نظـامـي و               درحالي
خـون   يي نيست كه از به يابد، و هفته   امنيتي رژيم واليت فقيه ادامه مي     

درغلتيدن مبارزي كرد و يا دستگيري و تعقيب فعـاالن سـيـاسـي و                 
ها مبارزة سيـاسـي       صنفي كردستان خبري منتشر نشود، و پس از سال        

هاي پراهميتي در كردستان ايران و همچنـيـن           اين مردم مبارز، تحول   
هاي گذشته، جـريـان داشـتـه اسـت.               كشورهاي همجوار آن، در ماه    

خـواه مـردم       هاي ترقي   هايي مهم ميان حزب     موازات برگزاريِ جلسه    به
كه در جريان آن پيشبرد مبارزه در مسيرِ پايـان دادن بـه                 -كردستان

هاي زحمتكش    هاي خلق   ترين خواست   گويي به عمده    ستمِ ملي و پاسخ   
تدارك كنگرة ملي كُرد، كه از ديربـاز و     -اند در مركزِ توجه قرار گرفته   

از قريب چهار دهه پيش در حكم يكي از عنصرهاي عمدة حلِ مسئله             
 هاي نهاييِ روند خود رسيده است.   خلق كُرد مطرح بوده، به مرحله

حزب دموكرات كردستـان    “گذاري    ماه امسال، سالگرد پايه     مرداد  25
وسيلة قاضي محمد،  رهبر سـرشـنـاس و             سال پيش به    68در  “  ايران

خواهانـه،   هاي ترقي مردمي خلق كرد، از سوي نيروهاي وفادار به سنت    
طلبانه اين حزب در سراسركردستان ايران و در           مبارزه جويانه، و اتحاد   

در كشورهاي همجوار، با شكوه بيشتري جشن گرفتـه             هاي آن   قرارگاه
شد. شركت هيئت نمايندگي حزب دموكرات كردستان ايران در مراسم           

بـه    -هفتمين سالروز تأسيس حزب دموكرات كردستان (عراق)          و  شصت
و ديدارِ مصطفي هجري، دبير كـل حـزب             -دعوت رسمي اين حزب   

دموكرات كردستان ايران، با مسعود بارزاني، هيئت سياسي حزب حاكم          
هاي دولتي و سياسي حاضـر در مـراسـم،              در كردستان عراق، و مقام    

طورِگسترده در كردستان بازتاب پيدا كرده است. انتشارِ خـبـرهـاي                به
 وگوهايي مهم بين حزب دموكرات كردستان ايران        ديدار و انجام گفت   

وگـو    كردستان سوريه، و همچنين گفت    “  اتحاديه دموكراتيك ” و حزب   
با  حزب كمونيست كردستان عراق در وضعيت كنوني منطـقـه و در                
شرايطي كه مسئلة اتحاد عمل و هماهنگيِ نيروهاي مبارز خلق كُـرد             
در چهار كشور ايران، عراق، تركيه، و سوريه در دستور كار مبارزانِ اين             

دهـنـدة      گران آگـاه، بـازتـاب        از ديد تحليل    -عرصه قرار گرفته است   
هـا، در       اي در منطقه است.  ايـن تـحـول               هاي تعيين كننده    تحول
هاي اخير در منطقه، گسترش جنگ خـونـيـن              احوالِ ويژة ماه    و  اوضاع

هـاي كُـردي        داخلي در سوريه، برپايي منطقة خودگردان در منطـقـه         
سوريه، و همچنين امضاي موافقتنامه ميان حزب كارگران كردسـتـان           

بـس مـيـان         ] و دولت اردوغان بر پاية اعالم آتـش            ك  ك  تركيه [پ  
هاي مشخصي را در زمينة در دستور         نيروهاي كُرد و ارتش تركيه، پيام     

كار بودنِ مسئله كردستان در خود دارد. در كردستان تركيه، جـنـبـشِ               
يي حسـاس     خلق كُرد همچنان درحالِ گسترش است، و گام در مرحله         

وگوهايي ميـان     نهاده است، كه در آن، به منظور حلِ مسئله كرد، گفت          
ك) درحالِ انـجـام     ك دولت تركيه و رهبر حزب كارگران كردستان (پ       

، در نوروز امسـال     “ ك  ك  پ” است. آقاي عبداهللا اوجاالن، رهبرِ زنداني        
يي را خطاب به نيروهاي كُرد در هر چهار كشور محل زنـدگـي                 بيانيه

كُردها صادر كرد و از آنان خواست تا در راستاي حل مسئلة خلق كُـرد               
دار هـمـراه بـا         در كشورهاي منطقه، براي تشكيل اجالسي صالحيت      

 ها تشديد شود.  شركت نمايندگان همه كُردها، كوشش
هـاي   يي، و به دنبال سه نشست تداركاتي در ماه    زمينه  در چنين پيش  

فروردين تا خرداد امسال در دياربكر، استانبول، و بـروكسـل، بـراي                
دهي و     منظور سازمان   نخستين بار در تاريخ نوين كردستان اجالسي به       

، به رياست مسـعـود بـارزانـي، رئـيـس             “ كنگرة مليِ كُرد” برگزاريِ  
عراق، و با حضور نماينـدگـان         -جمهوري منطقه خودگردان كردستان   

هاي سياسي از هر چهار كردستانِ منـطـقـه، در روز                ها و گروه    حزب
تيرماه، در شهر اربيل، برگزار شـد. در ايـن  اجـالس،                    31دوشنبه  

، كه در طول بيش “ كنگرة مليِ كُرد” و توافق دربارة برگزاريِ  وگو    گفت
از سه دهه از آرزوهاي خلق كُرد بوده است، دستورِ كار قرار داده شـده               
بود. كميتة برگزار كننده اين اجالس، پذيرفته است كه كنفرانسي سـه             

    هـاي سـيـاسـي و            نماينده از سازمـان     600تا    500روزه، با شركت

ــز         ــي ــي، و ن ــاع ــم ــت اج
هاي كُرد از چهار      شخصيت

كشور محل زندگي خـلـق      
كرد، در شهريورماه امسـال     
برگزار شود. در اين جلسـه،       

ابتكار و با فـراخـوانِ        كه به 
آقاي مسعود بارزاني، و بـا       
حمايت جالل طـالـبـانـي        

(رهبر جبهة ميهني كردستان عراق) و عبداهللا اوجاالن (رهـبـر حـزب كـارگـران              
، “ كنگرة مـلـيِ كُـرد      ” كردستان تركيه) برگزار شد، همراه با توافق بر سر تشكيلِ            

ها از    ها و گروه    عضو، انتخاب شد، كه اكثر حزب       21اي دربردارندة     كميتة  تداركاتي  
هاي تركيه، ايران، عراق، و سـوريـه، در      هر چهار كردستانِ منطقه، يعني كردستان     

 آن عضويت داشتند.   
اي كه وظيفة آن هم فراهم كردن نيازهاي فني و لجستيكـي           در كميته تداركاتي  

هـاي كـنـگـره          از جمله تهيه سندهاي الزم كه در جريان بحـث           -و هم سياسي  
هاي سياسي كردستان ايران پـنـج       از حزب   -موشكافي و سپس تصويب خواهد شد     

نماينده،  از كردهاي ساكن تركيه شش نماينده، از كردهاي عراق پنج نماينده، و از         
كردهاي ساكن سوريه چهار نماينده، شركت خواهند داشت.  يك نماينده هـم از                 

 كردهاي ساكن اروپا در كميته تدارك عضويت خواهد داشت.
هـاي خـود ايـن          ، و هم جلسه   “ كنگرة مليِ كُرد  ” هاي تدارك     مطمئناٌ هم بحث  

هاي ايدئولوژيك و سياسيِ نيروهاي فعـال در           كنگرة بسيار مهم، صحنه رويارويي    
حيات سياسي كردستان خواهد بود. در كنار نيروهاي تندرو، همـچـنـيـن بـرخـي                   

ويژه عراق، سعي خـواهـنـد         هاي كردستان و به     هاي اسالمي از ديگر منطقه      جريان
اي كه تدوين خواهند شد تاثير بگذارند. از رونـد               اي  كرد بر محتواي سندهاي پايه    

طورِكامل خـود را     ها تاكنون به وگوها و مانورهاي عياني كه در جريان نشست   گفت
آيد كه رقابتي مشخص ميان دو جريان عمدة موجـود در              اند چنين برمي    نشان داده 

مبارزات خلق كرد براي اعمال رهبري مسعود بارزاني و عبداهللا اوجاالن بـر رونـد                
هاي كنگره در جريان است. همچنين كشورهاي اروپايي و تركـيـه            اجالس و بحث  

گيريِ اين ارگان بالقوه نيرومند[كنـگـره] در             كنند مسيرِ شكل    به ويژه، كوشش مي   
ها در رابطه بـا        هاي استراتژيك آن    هاي كردنشين، از سياست     حيات سياسي منطقه  

هاي گذشته سعي كـرده        منطقه اثر بپذيرد. جمهوري اسالمي ايران نيز كه در دهه          
هاي چهارگانه كردستان را تابعـي از مـنـافـع و                 است مبارزة خلق كرد در منطقه     

 حركت ننشسته است.    نيازهاي استراتژيك خود بداند، بي
هـاي دولـت ايـران           بهرام ولدبيگي، رئيس انستيتوي كرد در تهران، از مقام    

خواسته است كه در رابطه با ارسال هيئت نمايندگي به كنـفـرانـس مـلـي كُـرد                     
، كه قرار است در شهريورماه برگزارشود، اقدام كند. قرارِ قبلـي             “] كنگرة مليِ كُرد  [” 

هايي بـه تـاريـخ          دليل  شهريورماه برگزار شود، كه به      2اين بود كه كنگره در روز       
هاي خبري در اربيل، ولدبيـگـي    گزارش آژانس ديگري در شهريورماه واگذار شد. به  

هاي دولت دربارة اهميت كنفرانس ملي        اظهار داشته است كه، ما در مذاكره با مقام        
هـاي سـيـاسـي         ايم. او با اشاره به شركت حزب         كُرد و شركت در آن گوشزد كرده      

كردستان در تدارك و برگزاري كنگره[مليِ كُرد] و نيز اعزام نماينده، مدعي شـده                 
نمايندگان نيروهايي صحبت خـواهـنـد    “]   كنگرة مليِ كُرد” است كه، در كنفرانس[    

 كرد كه نماينده همه كردها نيستند.   
جالل   -ولدبيگي گفت كه، او و دو نماينده كردستان در مجلس شوراي اسالمي             

يي رسمي به حسن روحاني، رئيس جمهوري جديد ايـران،             نامه  -جاللي و قديري  
از سـوي ايـران       “  دو هيئت نمايندگي به كنـگـره      ” اند و خواستار شركت       فرستاده

هاي كُرد و ديگـري هـيـئـتـي         ها گويا شامل شخصيت اند. يكي از اين هيئت      شده
كنـگـرة   ” رسمي و دولتي خواهد بود. نمايندگان دولت ايران از اينكه اين كنفرانس[             

شـود،     كار دولت حسن روحاني برگزار مي       در ماه هاي نخست شروع به     “]  مليِ كُرد 
ها هنوز    اند كه، سياستگذاري دولت در برخي مسئله        اند و گفته    ابراز ناخشنودي كرده  

 تدوين و نهايي نشده است.
خواه فعال در كـردسـتـان     گيريِ نيروهاي سياسي چپ و ترقي   در ارتباط با موضع   

ها مي توان اظهار داشت آن اسـت          هاي رسمي آن    ايران، آنچه بر پاية ديدگاه ارگان     
كه، هم حزب دموكرات كردستان ايران (حدكا) و هم حزب دمكرات كردستان، بـه                
رهبري ماموستا عبداهللا حسن زاده، و همچنين  حزب كومله و دو حزب منشعب از               

و تدارك آن شركت خواهند داشت.  مصطفي هـجـري،            “  كنگرة مليِ كُرد  ” آن، در   
يي بـا روزنـامـه         دبيركل حزب دموكرات كردستان ايران (حدكا)، اخيراٌ در مصاحبه          

از نظر مـا، بـرگـزاري         ” گفت:     -كه در كردستان عراق منتشر مي شود        -“ ئاوينه” 
كنگره ملي كُرد، در اين برهه، بسيار جدي مي باشد. زيرا وضعيت خلـق كُـرد در               

هاي كردستان به استثناي استان كردستان ايران دستخوش تغييراتـي شـده              بخش

مبارزه در راه پايان دادن به ستمِ ملي در 
 كردستان

 “كنگره ملي كرد”تأملي بر تشكيل 
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ها سـاكـن      است. ايجاد برخي تغييرات در مناطقي كه ملت كُرد، در آن           
ي خاورميانه ناآرام است و        هستند، دور از انتظار نيست. وضعيت منطقه       

هاي گوناگون مـوجـود، وقـوع          وجوش  رغم برخي تغييرات و جنب      علي
برخي تغييرات ديگر نيز غيرمنتظره نخواهد بود. با در نظر گرفتن تمام             
اين موارد، زمان مناسبي است كه تشكيل و برگزاري كنگرة ملي كُـرد             
مورد بحث و بررسي قرار گيرد و ملت كُرد بتواند در وضعيت كـنـونـي                

ي خاورميانه، با اتحاد و يكپارچگي هرچه بيشتر مـطـالـبـات و                 منطقه
ممكن اسـت  ” او در ادامه اضافه كرد:  “  هاي خود را مطرح كند.       خواست

نحو احسن پيش برود، ما هم بـه عـنـوان               كه اگر كنگره ملي كُرد به     
كُردهاي كردستان ايران، از مزايا و منافع آن بي بهره نباشيم و مسئلـه              

هاي كنـگـره      اي فعاالنه در نشست     كُرد در كردستان ايران هم به شيوه      
 “   مورد بررسي قرار گيرد.

مثابة نيروئي كه در طول حيات        سهم خود و به     حزب توده ايران، به      
طورِپيگير در جهت دستيابـيِ   اش، به اش و بر پايه برنامه سياسي     سياسي
شـان، مـبـارزه         ويژه خلق كُرد، به حقوق راستين       هاي ايران، و به     خلق

كنـگـرة   ” ها در پيوند با تشكيل        كرده است، با دقت و حساسيت، تحول      
هايي كه منافع خلق كُـرد را          را دنبال مي كند. ما از راه حل        “  مليِ كُرد 

هاي قـدرتـمـنـد در          اندازيِ محفل حال از دست    تضمين كند و درعين   
، تركيه، و كشورهاي مرتجع منطقه، به حقوق و منابـع           “ اتحاديه اروپا “

كنيـم. دربـارة        هاي منطقه، مانع شود، حمايت مي       اوليه متعلق به خلق   
هاي آينده در كردستان، حزب توده ايران بر اين باور است كـه،                تحول

اقـتـصـادي،       -مبارزه� مردم ميهن ما در مسيرِ استقاللِ واقعيِ سياسي        
هـاي وابسـتـه،         دموكراسي، آزادي، و عدالت اجتماعي، و برضد رژيم       

ديكتاتوري، و سركوبگر در صد سال اخير، و از جمله بـر ضـد رژيـم                  
هاي ستـمـديـده       ارتجاعي واليت فقيه در سه دهة اخير، با مبارزة خلق         

وجود آوردنِ شرايـطـي كـه          منظور جلوگيري از بسط ستم ملي و به         به
شان   هاي ملي   واحدهاي ملي ساكنِ كشورمان بتوانند آزادانه به خواست       

دست يابند، گره خورده است. بنابر چنين باوري است كه حـزب تـوده       
، پـس از بـررسـي          1391مـاه      ايران در كنگرة ششم خود در بهمن      

هاي ستمديـده     ها و خلق    مسئله راه گشايي براي مبارزه توده     جانبة    همه
هاي ملي و دموكراتيك ايران،     اش را براي تحول    “  برنامه نوين ”   كشور،

مسئلـه تـأمـيـن       به تصويب رساند. در كنگرة ششم حزب تودة ايران،           
ويژه مبارزه خلق كُرد بـراي        هاي چندگانه ميهن و به      هاي خلق   خواست

قرار داشت. كنگره، سـنـد       ها    در مركز بحث  خودمختاري و دموكراسي،    
اي حزب در زمينة ضرورت درپيش گرفتن راه حل فـدرالـي بـر                 برنامه

هاي فرهنگ، آموزش، اقتصاد، ادارة محلـي         پاية تمركززدائي در عرصه   
حـق     هـاي بـه       ها، را براي تامين خواسـت    خدمات عمومي، و جز اين    

پايه تحليل شرايط كشور    هاي ميهن، به تصويب رساند. كنگره بر           خلق
هـاي     آمده در درازنايِ تاريخ  مبارزات خلـق    دست  هاي غنيِ به    و تجربه 

ترين شيوه ادارة كشورِ واحد، پهناور،        جهان، سيستم فدراليسم را مناسب    
يي، در مبارزه خلـق       مان دانست. ما در راستاي چنين برنامه         و كثيرالملله 

 دانيم. كُرد در راه پايان دادن به ستم ملي، خود را سهيم مي

 مرداد ... 28ادامه  اعالميه كميته مركزي درباره  ادامه  مبارزه براي رفع ستم ملي ...

)،  2005(اوت    1384مردادمـاه      31شبكة چهار راديو بي بي سي، دوشنبه شب         
 28گزارش مستندي دربارة عملكرد سرويس جهاني راديو بي بي سي و كودتاي       

در ايران پخش كرد كه بسيار گويا و جالب بود. در اين برنامـه، بـا       1332مرداد  
گـفـتـه    “)  سيا(” استناد به سندهاي منتشرشدة سازمان اطالعات مركزي آمريكا         

شد كه: مديران بخش جهاني بي بي سي از سياست خصمـانـة دولـت وقـت                    
بريتانيا نسبت به برنامه ملي كردن صنعت نفت ايران از سوي دكتـر مـحـمـد                   

هاي ايـن      كردند. بر اساس همين گزارش، در يكي از برنامه           مصدق، حمايت مي  
براي شاه ايـران ارسـال شـد كـه                -به زبان انگليسي    -سرويس، پيام رمزي  

دربردارنده� حمايت بريتانيا از كودتايي برضد دولت دكتر مصدق بود. بـر اسـاس            
بود كه با پخشِ پـيـامِ رمـز           “  بي بي سي  ” سندهاي تاريخي موجود اين راديو      

 مرداد را صـادر كـرد.          28، فرمان آغاز كودتاي     “ اكنون دقيقاً نيمه شب است    ” 
گردد اين حقيـقـت اسـت       يي از سندهاي تاريخي روشن مي  آنچه از پسِ انبوهه   

منظور سركوبِ نهضت ملي ايران و از بيـن بـردنِ              هاي استعماري به    كه، دولت 
 28حزب طبقه كارگر و زحمتكشان ايران، يعني حزب تودة ايـران، كـودتـايِ                 

دهي و اجرا كردند. نبود اتحاد بين نيروهاي ملي و مـتـرقـي،                   مرداد را سازمان  
تزلزلِ تاريخيِ بورژوازي ملي ايران و هراس از اتحاد با نيروهايِ چپ، اعتماد و               

راه شـدنِ       خوش بينيِ نادرست دكتر مصدق به دولت آمريكا، و همچنين هـم            
هايي از رهبرانِ مذهبي، از جمله آيت اهللا كـاشـانـي، بـا كـودتـاگـران،                      بخش
سال حكومت پليسي و وابسـتـه         25هاي شكست جنبش و فاجعه تحميلِ         زمينه

مرداد همچنان نشان داد كـه ارتـجـاعِ             28شاه بر ايران را فراهم آورد. تجربه         
وطن “اش به     اش و بررغم همة ادعاهاي دروغين       هاي گوناگون   داخلي، در شكل  

سازِ دخالت نيروهاي خارجي در امـور         ، در فرجام كار، ابزارِ دست و زمينه       ”پرستي
گـذرد، امـا        مرداد شصت سال مـي       28داخليِ ميهن ماست. اگرچه از كودتايِ        

طـلـب      خواه و آزادي هايِ اين رويداد تاريخي امروز هم نزد نيروهاي ترقي        درس
 مهم و ضروري است.

هـا تـن از          مرداد، اعدام ده     28ها پس از كودتاي       اي  سركوبِ خونين توده   
هـا،     ها، كـيـوان   ها، روزبه ها، مبشري اي، سيامك افسران قهرمان و مبارزان توده   

ها بردن هزاران تن از اعضـا و هـواداران               گاه  ها و شكنجه    ها، به زندان    وارطان
يي كه پـس از         ، يعني تجربه  “ كمونيسم در ايران  ” كنيِ    حزب ما، با هدف ريشه    

پنج سال فاصلة زماني در كارزار ننگينِ كشتارِ هزاران زندانـي سـيـاسـي                 و  چهل
وسيله حكومت جمهوري اسالمي نيز تكرار گرديد، نشان داد كه امپرياليسم و              به

ها، دشمن اصلـي   ارتجاع، در سيمايِ زحمتكشان و طبقه كارگر ايران و حزب آن         
بيند، و از اين روي، اتفاقي نيست كه حزب تـوده ايـران در طـول                     خود را مي  

هاي مداوم و خونين ارتجاع و امپريالـيـسـم قـرار               چنين مورد حمله    حياتش اين 
هـاي     اي از سياست    مرداد، نمونه روشن و تكان دهنده       28گرفته است. كودتاي     

ويژه امپرياليسم آمـريـكـا، در           نواستعماري و ضد مردمي امپرياليسم جهاني، به      
روشني نشان داد كه      مرداد، اين واقعيت را به      28منطقه خاورميانه است. كودتاي      

هرگونه مداخله امپرياليسم جهاني در امور داخلي كشورهاي منطـقـه، بـه هـر               
اش از بين رفتن استقاللِ ملي، ويراني اقتصادي و فرهنگي و روي               بهانه، نتيجه 

هاي گوناگون امپرياليسم     هاي وابسته و استبداي است. توطئه        كار آمدنِ حكومت  
بـرخـالف هـمـه          -بخش در منطقه و سراسر جهـان        هاي رهايي   برضد جنبش 

تنهـا پـايـان       نه -داري جهاني ِ سرمايه هاي خبرپراكني  تبليغات كر كننده دستگاه   
پـيِ     در   هاي پـي     هايي ديگر همچنان ادامه دارند. توطئه        اند، بلكه با شيوه     نيافته

انقالبي كه سرانجام دولـت بـرآمـده از           -57امپرياليسم بر ضد انقالب بهمن  
مرداد طراحي شده از سوي سازمان سيا در مـيـهـن مـا را                   28كودتاي ننگين   

بار به منطقه خاورميانه، سـيـاسـت           تحميلِ چندين جنگ فاجعه     -سرنگون كرد 
بارِ اشغال افغانستان و عراق، سركوبِ خونين و ضدانساني حـقـوق مـردم                 فاجعه

هاي مخرب بر ضد مردم ميهن ما، و همـچـنـيـن               كارگيريِ تحريم   فلسطين، به 
خـواهـانـه در         هاي آزادي    منظور درهم شكستنِ جنبش     هاي گوناگون به    توطئه

كشورهاي عربي كه از جمله به فاجعه انساني در ليبي و سوريه مـنـجـر شـده                   
است، همگي نشانگر اين واقعيت است كه، ماهيت و عملكرد امپرياليسم جهاني            

وسيلة   سركوِب خونين جنبش مردمي ميهن ما به         گونه تغييري نكرده است.      هيچ
مرداد همچنين نشان داد كه، آفت پراكندگيِ نيروها و            28كودتاي امپرياليستي   

سازِ پيروزيِ    ترين زمينه   نبود اتحاد ميان همة مدافعانِ آزادي و منافع ميهن، مهم         
ارتجاع داخلي و دشمنان آزادي و استقالل ميهن ماست. و اين تجربة تاريخـي،               
در اوضاع حساس و مهم كنوني، بيش از پيش بايد توجه نيروهاي مـتـرقـي و                  

  را برانگيزد. مدافعانِ آزادي و منافع ميهن 
 كميتة مركزي حزب تودة ايران

  1392مردادماه  28

 “ ...توبه”ادامه  بازار گرم عذر خواهي و 

شود؟ استـبـداد در      نمي منجر-كه اتفاقاً سركوبگر هم هست   -غيرمولد
هـاي    ميهن ما ارتباط عضوي و سرشتي با زيربناي اقتصادي و سرمايه          

مبارزه با  منظور    بههنگام ارايه راهكار    به  مهم را   نكته  و اين     ؛كالن دارد 
ايِ   هاي مرحله   تبرخي خواس   يافتن به     دستو    ،خواري  فساد مالي، رانت  
. راهكارِ مبارزه در اوضاع كنوني،       گرفتناديده  توان    نميجنبش مردمي   

و مناسبات و توازنِ قواي طبقاتي     كشور  ارزيابيِ صحيح صحنه سياسي     
و    -هـاي حـكـومـتـي          چه در سطح اجتماعي و چه در ميان جناح       -

هـاي     تخـواسـ   يابي به دستمبارزه براي  شدت بخشيدن به همچنين  
گسترده است. فقط بـا        يبرپاييِ اتحادعمل و    مردم  اقتصادي و اجتماعي  

نيروي اجتماعي و بازسازيِ بدنه اجتماعيِ جنـبـش مـردمـي               رب  تكيه
هايي نظير آزادي و عدالت اجتماعـي         تخواس  رسيدن به توان در راه      مي

 گذاشت. گام 
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پرده دودي بر  :جانبه هايِ يك گزارش
 واقعيت رويدادهايِ خونين مصر

ارتش مصر در ماه گذشته، و پس      از سوي بركناريِ دولت محمد مرسي     
هاي خونبار نيروي انتظامي براي برهم زدن سنـگـرهـا و               از آن، حمله  

هـاي    المسلمين در قاهره، احساسات و واكنش       هاي خياباني اخوان    تجمع
ضد و نقيضي را نسبت به اوضاع مصر برانگيخـت. نـفـيِ انـتـخـاب                    

ها، در ظاهر، و تلفات جاني عظيم در رخـدادهـاي              دموكراتيك مصري 
كه رويـدادهـاي      آنانيبسياري از     تاپس از بركناري مرسي، موجب شد       

كنند، آنچه را كه اتفاق افتاد، كودتاي ارتش و سپـس             مصر را دنبال مي   
 ارتش بدانند. [مردم از سوي] سركوب

) چپِ مصر ارزيابي متفاوتي از اوضـاع              اما نيروهاي سكوالرِ (غيرمذهبيِ
و بسـيـاري از          ،سـيـاسـي     هاي  حزبدارند، و سنديكاهاي كارگري،     

جـمـهـوري       از بركنار كردنِ مرسي از مقام رياسـت         ،هاي ديگر   سازمان
كنند. از اساس، پـيـرامـون      مصر يك سال پس از انتخابش، حمايت مي 

سالمت و قانونيت روندي كه موجبِ به قدرت رسيدن نـامـزد مـورد                
. در    ، شك و ترديدهاي زيادي وجـود دارد   المسلمين شد  حمايت اخوان 

دور اول انتخابات، اعالم شد كه احمد شفيق، فرمانده نيروي هوايي و             
وزير در زمان حسني مبارك، ديكتاتور سرنگـون شـده مصـر،                نخست

را شكست    -از نيروهاي مترقي ناصريست     -رقيب خود حمدين صباحي   
داده و او را به رده سوم رانده است. در نتيجه، در دور دوم انتـخـابـات،                   
رقابت ميان مرسي و شفيق بود، كه در آن، حاميانِ انقالبـي كـه بـه                  

مجبور شدند يا از رأي دادن خودداري     ،شده بود منجر  سرنگوني مبارك   
المسلمين رأي بدهـنـد.    كنند يا دندان به جگر بگذارند و به نامزد اخوان       

اما در نهايت آنچه انگيزه پايين كشيدن مرسي و دولتش از قدرت شد،              
 ها بود. كارنامه عمل آن

هاي سـيـاسـي داشـت و هـم               از كار بركنار كردن مرسي، هم علت      
هاي اقتصادي، از جمله اُفت شديد سطح زندگي زحمتـكـشـان و              علت
بـه تـدويـن قـانـون            يجمهور  سرانه رئيس   دستان، و اصرار خيره     تهي

المسلمين از قانون شريعت اسالمي.       ي مبتني بر برداشت اخوان    ا  اساسي
از    -تصميم مرسي در اواسط ماه ژوئن به منصوب كردن عادل الخياط          

نيز مـوجـب خشـم         ،به استانداري األقصر    -االسالميه  اعضاي جماعت 
در    1997مردم شد، چرا كه همين گروه بود كه كشتار جمعي سـال               

دهي كرده بود كه به كشته شدن         تفريحگاهي در اين منطقه را سازمان     
شد. پس از انتصاب الخـيـاط بـه           منجر    ،توريست  58تن، از جمله      62

از سـمـت        -وزير گردشگري مصر    -استانداري األقصر، هشام زعزوع   
ترور و     خود استعفا داد، كه يادآوري هشدارآميزي براي مردم از كارنامه   

. شـيـوه عـمـل تـروريسـتـي از سـوي                   بود  المسلمين  كشتار اخوان 
هاي گذشته و از جمله به عمليات سوءقصد بـه            المسلمين به سال    اخوان

گردد. هميـن تـالش         بازمي  ،جان جمال عبدالناصر، قهرمان ملّي مصر     
در    المسلمين  اخوانبراي كشتن ناصر بود كه به ممنوعيت فعاليت           آنان

ميليون نفر با ثبت شماره  22كم   شد. زماني كه دست    منجر    1954سال  
رسـي امضـا                شناسنامه شان طوماري را در مخالفت با ادامه حكومت مـ

(نافرماني) تهيه و پخش شـده بـود،            “ تمرّد” كارزارِ    وسيله  بهكردند كه   
الوقوع و حتمي رژيم مرسي آشكار شده بود. هـمـان              ديگر سقوط قريب  

ها آمدند، كـه       ها ميليون تن از مردم به خيابان        ده  ژوئن،  30، روز   موقع
 2011انقالب دوم مصر پس از سرنگون كردن مـبـارك در سـال                  

 برضـد شد. مرسي سعي كرد نشان دهد كه از تهديدي كه    محسوب مي 
ژوييه، نيروهاي مسلّح به      3شود هراسي ندارد، اما در روز         حكومتش مي 

ي مردم پاسخ مثبت دادند و او را از قـدرت           ا  اين نمايش قدرت توده   
بركنار كردند. اين دومين بار در يك قرن گذشته است كه ارتـش بـه                 

بود كـه     1952اين صورت وارد عمل شده است. نخستين بار، در سال       
يـي از       بركنار شد و راه بـراي دوره         [از سوي ارتش]      سلطان فاروق   

المسلمين   استقالل كشور در زمان حاكميت ناصر باز شد. واكنش اخوان          
هاي خياباني و سنگربندي و سـد  “تحصن”به بركناري مرسي، اقدام به  

آنـان كه در ظـاهـر      ،رابعه و النهضة در پايتخت بودمعبر در دو منطقه   
كـودتـاي     در برابرِ   جو    مسالمت  كنندگانِ  اعتراض  همچونرا    ها]   [اخواني 

ها را به بازديد از ايـن    نماياند. خبرنگاران و گزارشگران رسانه       نظامي مي 
ها يا چادرهايي محصور در مـيـان           ها [كه به صورت اردوگاه     “ تحصن” 

هاي شـن بـود]         هاي سيماني و كيسه     سنگرهاي ساخته شده از بلوك    

فقـط دمـوكـراسـي       ” المسلمين    گفتند كه هواداران اخوان     مي  آنانو به     ،بردند  مي
هـاي افـراد مسـتـقـر در ايـن                 درباره حمله   ،هاي غربي   در رسانه  .“ خواهند  مي

هاي بازرسيِ غـيـرقـانـونـي         ، استقرارِ پستپيرامونهاي  ها به محله  گاه  “ تحصن” 
المسلمين، مجبور كردنِ زنان به پوشاندن سر و مـو، ربـودن و                   اخوان  وسيله  به

كمتر المسلمين    اخوان  از سوي شكنجه دادن و كشتنِ هواداران دولت موقت جديد         
 ه است.ديده شد گزارشي

[رفيق معتَز الحـفـنـاوي، عضـو          معتَز الحفناوي، از رهبران حزب كمونيست مصر      
 هيئت سياسي و مسئول شعبه روابط خارجي حزب كمونـيـسـت مصـر اسـت]،                  

آمـيـز      حلي مسـالـمـت      و يافتنِ راه    وگو  گفتهاي زيادي براي      گويد كه تالش    مي
[نماينده عالي اتحاديه اروپا در سياست خـارجـي،            با واسطه حتّي  ”   : صورت گرفت 

المسلمـيـن بـر ادامـه          هاي مذهبيِ محلي، اما اخوان كاترين] اشتون و شخصيت 
 .“ندپافشاري كرد يجمهور رئيس در مقامهاي خود تا بازگرداندن مرسي  اقدام

هـاي خـود را بـه             اگر هواداران مرسـي واكـنـش         ،الحفناوي معتقد است كه   
ن   ” توانستند به    آميز محدود كرده بودند، مي   هاي مسالمت   اعتراض هـاي  “ تـحـصـ

را در    مردمبه مردم حمله كردند،     آناناما  ” كند:     خودشان ادامه دهند، و اضافه مي     
را    آنانيو به قتل رساندند؛ هم مخالفان را و هم            ،هاي خود شكنجه دادند     ارودگاه
آنـان خواستند آنجا را تـرك كـنـنـد...                 خواستند در ارودگاه بمانند و مي       كه نمي 
 “سپر انساني استفاده كردند. همچونگناه  از كودكان و زنان بي ها] [اخواني

اقلـيـت شـيـعـه و            برضدالمسلمين به تهاجم و تجاوز        زمان، هواداران اخوان    هم
زدند، و از جمله چندين كليسا را بـه آتـش كشـيـدنـد.                  دست  مسيحيان قبطي   

ن   ” هيچ دولتي در دنيا اجازه چنيـن         ” گويد:     الحفناوي در ادامه مي    هـاي   “ تـحـصـ
ها، عامالنِ خشونت به انـبـار         كه در آن    هايي]   ، [تحصن  دهد  آميزي را نمي    خشونت

بزنند، مخالفان را شكنجه دهند و بكشند، و با وجود اين، در               دستكردن اسلحه   
هاي مسكوني پايتخت پرجمعيتي مثل قاهره، از هر گزنـدي مصـون               وسط محله 

هايي مبني بر آنكه هواداران مرسي قصـد داشـتـنـد               در پي نشرِ گزارش   “  بمانند. 
خواستار آن شد كه به      “ تمرّد” هايي در سراسر كشور برگزار كنند، كارزارِ          پيمايي  راه

ها   هايي در محله    هاي مردم و مسجدها و كليساها، نگهباني        منظور حفاظت از خانه   
هـا در       حضور گسـتـرده تـوده        ،گفت كه   ،“ تمرّد” شود. عبدالعزيز، بنيادگذارِ       برپا

 از سـوي   ها كـه       وآمد و خاموشي در شب      ها، البته ضمن رعايت منع رفت       خيابان
مخالفت كامـل ” برقرار شده است، نشانگر  -موقت يجمهور  رئيس  -عدلي منصور 

در امور داخلـي مصـر      “ با مداخله آشكار خارجي ” و  “ با تروريسم داخلي ها]  [توده 
كند كه از صبر و شكـيـبـايـي            المسلمين را متهم مي     اخوان  ،. معتز الحفناوي   است

را در سراسر كشور افـزايـش          ش  ا  هاي تروريستي   دولت سوءاستفاده كرده و حمله    
 هـا]    آنان[اخوانـي  ” گويد:     جزيره سينا و مصر عليا. او مي         ويژه در شبه    داده است، به  

كنند؛ با وجود ايـن،        اند؛ گاهي از مذهب و گاهي از سياست استفاده مي           تروريست
 آنـان از حمايت خارجي برخوردارند... همكاريِ         ،در ازايِ زير پا گذاشتن منافع ملّي      

با حماس در غزه، با تركيه، با سودان، و البته با آمريكا، در راستاي منافـع مـلّـي                    
نيروي انتظامي همچنان به پيـگـرد نـيـروهـاي             “ مصر و ملَت مصر نبوده است.      

دهد، و تا كنون عده زيـادي         ها ادامه مي    فشار بر آن    كارگيريِ  بهالمسلمين و     اخوان
ديـع، رهـبـر مـعـنـوي                         ها]   [از اخواني   را دستگير كرده است، كه مـحـمـد بـ

هـا،     . با وجود همه اين     ندنآنادر ميان     ،المسلمين، و معاون او، خيرَت الشاطر       اخوان
كند كه امكان فعاليت سياسي براي        دولت موقت همچنان بر اين امر پافشاري مي       

وجود دارد، به شرط آنكـه        هنوزالمسلمين    اخوان“  حزب آزادي و عدالت   ” هواداران  
ريـزي و       از خشونت روي برگردانند. اگرچه دشوار بتوان تصور كرد كـه خـون               

 100از جـملـه          -اند  نفر در آن كشته شده      1000كشتاري كه تا كنون بيش از       
زودي پايان يابد، اما به اعتقاد الحفناوي، به پشتوانه مخالـفـت              به  -پليس و سرباز  

مردمي و پيگرد و فشار نيروهاي انتظامي، مقاومت همراه با خشونت در آيـنـده                 
باالخره خواهند فهميـد      ها]   آنان[اخواني ” گويد:     نزديك فروكش خواهد كرد. او مي      

را در قدرت ببينند... بهترين كاري           ها]   آنان[اخواني خواهند    ها ديگر نمي    كه مصري 
توانند بكنند اين است كه از گذشته درس بگيـرنـد و ديـن و                    مي  ها  اخوانيكه  

بايد از سوءاستفاده از مردم عـادي و           ها  اخوانيحكومت را از يكديگر جدا كنند...          
شان دسـت      المللي  گرايانه بين   اسالم  هاي  مقصدنهاد مذهبي براي رسيدن به        پاك

فهم و درك رويدادهاي هفته پيش در مصر          ،كند كه   الحفناوي تأييد مي  “  بردارند. 
ويژه با توجه به تهاجـم        و دوردست دشوار است، به     “ غرب” براي مردم كشورهاي    

اند، و صـرفـاً       المسلمين را ناديده گرفته     ها كه رويكرد دوگانه اخوان      تبليغاتي رسانه 
 ،از انقالب مصـر     “ گشايي  گره” اصطالح      و به   ،ارتش  گريِ  در مورد كودتا، سركوب   

 اند. هياهو به پا كرده
و جهان بـه       ،همه نيروهاي سياسي در بريتانيا، اروپا     ” اما او خواستار آن است كه       

اسـتـبـدادي، و         يحكومتسلطه  سال در زير      40صداي ملّتي گوش فرادهند كه      
افـزايـد:      ، و مـي “ فاشيستي رنج كشيده است     اي  سپس يك سال در رژيم مذهبي     

 “اند. اند و صداي اعتراض خود را بلند كرده پا خاسته مردم به”
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ما بر سه مورد نفي و يـك          گيري  تر آن را توضيح دادم. اين موضع         پيش
حلِ نظامي كه رژيم حاكم آن را دنبال  به راه “ نه” بود:  مبتني مورد تأييد   

ي كه از سوي برخي از مخـالـفـان          ا  به جنگ داخلي فرقه   “  نه”   ؛كند  مي
بـه   “ آري” و      ؛به هرگونه مداخله خـارجـي     “  نه”   ؛شود  سلَفي دنبال مي  

 ي.ا داخلي بر پايه انجام تغييرهاي بنيادي و ريشه اي حل سياسي راه
حلِ داخلي در سوريه بدون دخالت خارجي صحبت          ما وقتي درباره راه   

و هم  مخالفيماهللا  دخالت حزب با  كنيم، معنايش اين است كه ما هم          مي
دخالت نيروهاي سياسي لبنان كه در اين امر با آمريكا و عـربسـتـان               با  

وزير پيشين لبنان     ها، سعيد حريري، نخست     سعودي متحدند (و رهبر آن     
ما تـأمـيـن    ، 1380. به همين دليل است كه از اوايل سال  مخالفيم  بود) 

شديم تا جـلـو     را خواستار   امنيت لبنان و حمايت سياسي از ارتش لبنان         
قاچاق اسلحه به شورشـيـان در          منظور  بهاستفاده از مرزهاي كشورمان     

 :سوريه را بگيرد. ما تنها حزب سياسي كشور بوديم كه اعالم كـرديـم               
به   تنهادولت   “ طرفيِ  بي” هاي سياسي و مذهبي، سياست        تفرقه  سببِ  به
 خواهد شد. منجر ،بست در مناقشه در لبنان بن وجود آمدنِ به

 
ي بر لـبـنـان      ا  بحران سوريه چه تأثيرهاي عمده      سئوال: 

وفصل مسئله    داشته است؟ حزب كمونيست لبنان براي حل      
 برد؟ يي به كار مي تفرقه اجتماعي در لبنان، چه شيوه

گـيـري و        با توجه به روند شكل      : الدبس  -رفيق ماري ناصيف  
گرايانه، كه همـيـشـه ريشـه           هاي فرقه   ادامه مناقشه در سوريه و تفرقه     

 -هاي لبنان نيز بوده است و امروزه به سوي بـرخـورد سـنّـي                 دشواري
بلكه ايران نيز به آن دامـن     ،تنها عربستان سعودي   رود (كه نه     شيعه مي 

ي ا   لبنان در معرض تهديد جنگ فـرقـه          ،زند)، ما بر اين باوريم كه        مي
كـه     -هاي گوناگون بورژوازيِ لبنان     قرار دارد كه از سوي جناح       يي    تازه

 -انـد    ي استوار كردها هاي فرقه بندي را بر پايه سهميه     شان  رژيم سياسي 
شود. خبرهايي كه درباره انفجارهاي نظامي گاهي در            به پيش رانده مي   

خـوانـيـم، يـا          طرابلُس، گاهي در البقاع، و گاهي در جنوب لبنان مـي          
هاي كار گـذاشـتـه شـده در             خبرهاي مربوط به موج تازه انفجار بمب      

لحاظ است كـه       همين  است. به  مرتبط  ي  ا  همان جنگ فرقه    باخودروها،  
هايي  گروه اند جملهاين از  و  ،  شاهديمنيز  را  هاي سلفي     گيريِ گروه   شكل

گـروه     : اند (مـثـل    وجود آمده هاي پناهندگان فلسطيني به كه در اردوگاه  
ها بايد صدهـا      كه گروهي نزديك به القاعده است). به همه اين            ،النُصرَه

طورِقانوني يا غيرقـانـونـي بـه          هزار پناهنده سوري را اضافه كرد كه به       
ارتش آزاد   ” هايي هم به      وابستگي  آناناند (كه بعضي از        لبنان وارد شده  

هاي نظامي و اجتماعي      دارند). ورود اين عده به لبنان  دشواري          “ سوريه
كـه بـا        ،وجود آورد   به  تواند  ميفراواني را در كشور كوچكي مثل لبنان        

فلسطيني، جمعيتش فقط چهار و نيم ميليـون        هزار    400  شمار آوردن   به
 نفر است.

با توجه به اين وضع تهيه شده اسـت. مـا               ،طرح پيشنهاديِ حزب ما   
حفظ صلح و آرامـشِ         : زير شعار   اي  همايش سياسي و اجتماعي     برپاييِ

خواستـار    ، را تغييرهاي دموكراتيك   وجود آوردنِ   بهمدني و تالش در راه      
كنفرانـس مـلـي      ” ايم. گام نخست در اين راه، تشكيل و برگزاري             شده

است. هدف از برگزاري اين كنفرانس، زير سؤال بـردنِ      “ قانون اساسي 
محور و ارائه پيشنهاد براي تدوين اصولي         خود اصول نظام سياسيِ فرقه    

نوين بر پايه اصول دموكراسي و برابري است. نخستين اقدام، تـغـيـيـر             
محورِ خاص در قوانين مدني، و هدف نهـايـي هـم               دادن مقررات فرقه  

 اصالح قانون اساسي است.
شما خودتان چطور شد كه وارد حزب كمونيست          سئوال: 
 شديد؟

ام را در        من فعاليت اجتـمـاعـي       : الدبس  -رفيق ماري ناصيف  
شانزده سالگي آغاز كردم، يعني وقتي كه مطالعه ماركسيسـم را آغـاز            

اسـم دارد          عـدالـتـي،     فقر و بي    برضدكردم. فهميدم كه عصيان من       
توان از راه كار و فعاليـت سـيـاسـي،            [ماركسيسم]، و بر اساس آن، مي       

جامعه بشري را تغيير داد. اين شد كه مطالعه را آغاز كردم و ادامه دادم،                
گذشت كنكاش    اما در عين حال درباره آنچه در لبنان و دنياي عرب مي           

 يـي]   پرداختم، [يعني مسئله   هاي مذهبي     كردم و به تحليل مسئله تفرقه     
هـاي كـالس درس و            ويژه در ساعت    داد، به   كه هميشه مرا رنج مي    

هاي مذهبي (مسيحي) كه مسلمانان اجازه شـركـت در        پرسش و پاسخ  
 آن را نداشتند.

، من به حزب كمونيسـت لـبـنـان          1346دو سال بعد، يعني در سال       

يـاد   “ نبـرد كـنـگـره دوم        ” ما از آن به نام      كه  با آنچه   [اين زمان]     پيوستم كه    ادامه  گفت و گو با رفيق ماري ناصيف  الدبس...
 بـه براي بازگرداندن حزب كمونيست لبنـان     [يعني] نبرد ، مصادف بود كنيم  مي

سال بود كه رهبريِ حـزب بـرگـزاريِ             25دموكراتيك، چرا كه      يمسير تغيير 
يي بود كـه      انداخته بود. كنگره دوم كنگره       عقبو به     معلق نگه داشته  كنگره را   
ي به بدن كمونيسم در لبنان و در منطقه دميد. ما توانستيـم مسـيـر                  ا  جان تازه 

و آن را در جايـگـاه وحـدت مـبـارزه           ،حزب كمونيست لبنان را تصحيح كنيم  
طبقاتي و مبارزه براي رهايي ملي بنشانيم، كه در آن، پيش از هر چيز، مسـئلـه           

 .استبخش عرب  فلسطين مسئله مركزي و محوري جنبش رهايي
در عرصه سياست لبنان و در         چقدر  ،جنبشِ كمونيستي   سئوال: 

 جنبش كارگري لبنان قدرت و نفوذ دارد؟
بنياد جنبش سنديكايي     ،جنبش كمونيستي   : الدبس  -رفيق ماري ناصيف  

لبنان بوده و است. از زمان جنگ جهاني دوم تا كنون، فعاالن كارگري حـزب                 
هاي   اند كه در عرصه     بودههايي    اصالحبنيادگذار و مشوق همه       ،كمونيست لبنان 

)، تأمينِ اجتماعي و پزشكـي (        1327اجتماعي صورت گرفته است: قانونِ كار (        
عالوه، اين فعاالن كمونيست بودنـد        . به  ها  اين)، قانونِ بازنشستگي، و جز       1342

گـذاري كـردنـد.         را پايه   آموزگارانجنبش سنديكاييِ     1350كه در اوايل دهه     
سال است كه ما براي تغيير دادن مقررات خدمات و نهادهاي مدني،              30اكنون  

كنيم. و البته نبـايـد نـقـش             هاي سنديكايي، مبارزه مي     تر آزادي   و از همه مهم   
را در مـيـان كـارگـران              آنانها را در بخش كشاورزي، و فعاليت          كمونيست

 دست فراموش كرد. كشاورزي و دهقانان تهي
حزب كمونيست لبنان موقعيت و جايگاه مناسبي در طبقه كارگر لبنـان دارد.     
حزب ما پيشاهنگ مبارزه براي بهبود شرايط در روستاها بود. حزب ما تنها، يـا            

گـرايـانـه       تنها حزبي است كه بر پايه حقوق اجتماعي غيرفرقـه           ،يقين  قريب به 
ها دارد.    توده  بين  چشمگيري، حزب ما نفوذ     ها  دليلكند. به همه اين        فعاليت مي 

درصد آراي انتخـابـاتـي را داريـم،          12بر اساس آمار موجود، ما كمي كمتر از  
بندي نمـايـنـدگـان        محور (سهميه    همه، به علت وجود نظام انتخاباتي فرقه        بااين

] كه بورژوازي لبنـان بـه      اي انتخاباتي  [يعني نظام  -هاي مذهبي)    برحسب فرقه 
هـيـچ     -منظور حفظ و ادامه انحصار قدرت خود در لبنان تدوين كـرده اسـت           

تـر   طور كه پيش يي در پارلمان نداريم. به همين دليل است كه ما، همان          نماينده
كـه     ، [نـظـامـي]      محور را برگزيديم    گفتم، راه الغاي كامل نظام انتخاباتي فرقه      

كـنـد     كند. بورژوازي هربار كه احساس مي        بورژوازي خود را پشت آن پنهان مي      
 بـيـن  تـفـرقـه        وجود آوردن   بهشود، از اين وضع براي        نظام قدرتش تهديد مي   

 كند. هاي مردم استفاده مي كارگران و توده
بـا ديـگـر         قـيـاس  در  ،وضعيت حقوقِ زنان در لبنان     سئوال: 

 چگونه است؟ ،كشورهاي عرب
از همان آغازِ كار حزب كمونيست لبنـان،          : الدبس  -رفيق ماري ناصيف  

هاي برجسته حزب بود. عالوه بر ايـن،          مبارزه در راه حقوق زنان يكي از اولويت       
ها در جهان عرب اسـت. زنـان            ترين جنبش   جنبش زنان لبنان يكي از پرسابقه     

لبناني يكي از نخستين زنان دنيا بودند كه حقِ انتخاب كردن و انتخاب شـدن                
 ).1332(در سال  آوردنددست  را براي خود به

ـ    مرتـبـط  اختيارها و حقوق قانونيِ     به معضلِ واگذاريِ  اما رژيم لبنان هنوز       اب
. بـه     مبتـالـسـت   هاي گوناگون     موقعيت سياسي و خاص خود به رهبرانِ فرقه       

ي در كشور ماست. اين درست است        ا  همين دليل، تبعيض همچنان عامل عمده     
يي كه با هدف تغيير دادن قوانيـن          سال گذشته حزب ما از راه مبارزه        12كه در   

انجام داده است، گام بزرگي به جلو برداشته است، اما براي برقـراريِ بـرابـري             
متناسب براي زنان در نهادهاي قـدرت،     يحقوق زنان در جامعه و گرفتنِ سهم      

نـمـايـنـده،      128ما هنوز راه درازي در پيش داريم (در پارلمان كنوني، در ميان     
 نماينده زن حضور دارد). 4فقط 

هاي   چه اميدهايي براي جنبش كمونيستي لبنان در سال         سئوال: 
 آتي داريد؟

وجـود     بـه ما اميدواريم كه بتوانيم در راه          : الدبس  -رفيق ماري ناصيف  
هايي به دست آوريم تـا        ي در لبنان موفقيت   ا  تغييرهاي دموكراتيك ريشه    آوردن

رژيمي سكوالر بر اساس حقوق مدني در كشور برقرار شود. همـچـنـيـن، مـا                   
 اي   مان براي جلوگيري از غلتيدنِ لبنان در جنگ داخـلـي             اميدواريم در تالش  

مانده سرزمين لبـنـان       موفق شويم، و باالخره اينكه اميدواريم باقي      بتوانيم  ديگر  
آزاد كنيم. در اين ميان يك هـدف هـنـوز       ،را كه هنوز در اشغال اسرائيل است 

كه اكنون سه سال اسـت بـراي            ،ماند: اتحاد ميان جنبش چپ عرب        باقي مي 
و    هـا،    ذخـيـره    هـا،    منبعوسيله بتوانيم     كنيم، تا بدين    رسيدن به آن تالش مي    

و پـيـشـرفـت اجـتـمـاعـي              ،ها درآوريم   مان را از چنگ امپرياليست      هاي  ثروت
 مان را در مسير رسيدن به سوسياليسم تأمين كنيم. هاي ملّت
 

 )2013( ژوييه 1392، مردادماه بيروت
 به نقل از سايت حزب كمونيست لبنان



 928شمارة    1392شهريورماه  4شنبه دو   20

 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           
 00 500 100كد بانك:                     

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

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

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

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 928 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

26th  August 2013 

ريشه و سـرچشـمـه        ،از ديد حزب كمونيست لبنان      سئوال: 
 هاي سوريه در كجاست؟ ناآرامي

براي درك بحران سوريه، الزم اسـت          : الدبس  -رفيق ماري ناصيف  
هايي نيز كـه از زمـان            كه همزمان به وضعيت داخلي آن كشور و ناآرامي        

توجه  منطقه را به جوش و خروش درآورده است   2003اشغال عراق در سال     
ها سال است كـه   اكنون ده ،. واقعيت اوضاع داخلي سوريه اين است كه   كنيم

، اما مخـالـفـان      روست  روبههاي حزب حاكم بعث با مخالفت مردمي          سياست
هـاي     ها و گـروه     ها با يكديگر متحد نيستند. نخست، دموكرات         اين سياست 

در تا   اند  ها، هميشه تالش كرده   دنشها و زنداني      رغم سركوب   كه به   اند  چپ
، سوءاستفـاده از قـدرت،       [سوريه] هاي موروثيِ حكومت با سياست  رويارويي

 طـورِعـمـده     بهكه اقتصاد سوريه و       اي  هاي نوليبرالي   ويژه سياست   فساد، و به  
و صدها هزار تن از مردم سـوريـه را              ي كشانده نابود  بهكشاورزي كشور را    

 ،بيكار كرده است، جنبشي را به منظور انجام اصالحات اقتصادي، اجتماعـي           
 انـد    هاي اسالمگراي مخالف ها، گروه و سياسي به وجود آورند. عالوه بر اين    

مخالفان سعي دارنـد بـا     [گروه از]   دارند. اين  را ها اكثريت  ها سنّي كه در آن  
از راه گرفتن قدرت از دست اقليت علَوي، خود        ،استفاده از مذهب، يا در واقع     

 به قدرت برسند.
ثباتي افزوده شد كـه       چندين عامل خارجي نيز به چنين وضعيت داخليِ بي        

شكستن ائتالف ميان سـوريـه،        هاي آمريكا براي درهم     ها، تالش   يكي از آن  
و برقراريِ   “ خاورميانه جديد ” پيشبرد طرح     بود، كه هدف آن   و روسيه     ،ايران

كنترل كامل بر يك منطقه جغرافياييِ راهبرديِ بسيـار مـهـم از لـحـاظ                   
عـالوه بـر        ،هـا    داراي منابع نفت و گاز غني است. اين تالش           واقتصادي  

برخورداري از حمايت اسرائيل، از حمايت و همكاري نيروهـاي فـئـودالـي               
وجه حاضر نـيـسـتـنـد قـدرت و               هيچ  كشورهاي حاشيه خليج فارس كه به     

وجـود     در بـه     ،هـا   . همه اين   نيز برخوردارند   ،حكومت خود را از دست بدهند     
كمك كردند كه اينك در سـراسـر            اي  هاي اسالمگرا و سلَفي     گروه  آوردنِ

دنياي عرب حضور دارند. در اين ارتباط، مطالعه و بررسيِ دقيق رهنمودهاي             
نـوشـتـه    “  صفحه شطرنج بـزرگ   ” كه در كتاب      -سياست خارجي واشنگتن  

و سرچشمه تنظيم سـيـاسـت خـارجـي         اند زبيگنيو برژينسكي توصيف شده  
 .كند ضرورت پيدا مي -تركيه نيز بوده است
اينك، دو سال پس از آغـاز بـحـران در سـوريـه،                  ،البته بايد گفت كه   

تـري    رنگ  نقش غالب و پر     ،داخلي  هاي  عامل  در قياس با    ،خارجي  هاي  عامل
شود گفت كه در حال حاضر، مـنـاقشـه در سـوريـه                   دارند، و بنابراين مي   

 اي  جنگ داخلي   رويدادهاي كنوني، به لحاظ       المللي شده است، و ناآرامي      بين
تـا     1354هـاي       هاي داخلي در لبنان در فاصله سال        ي، يادآورِ جنگ  ا  فرقه

درازمدت و ويـرانـگـر         يجنگ  ،است. در شرايط كنوني، چنين جنگي        1369
 به فروپاشي سوريه منجر خواهد شد. تنهاكه  ،خواهد بود

هاي پـادشـاهـي        گراييِ مذهبي و حكومت     آيا افراط   سئوال: 
فئوداليِ كشورهاي حاشيه خليج فارس اكنون در دنياي عـرب           

خـواه خـواهـنـد        يا اينكه نيروهاي ترقي   ،استيالي كامل دارند  
 برسند؟ پيروزيمدت به  توانست در ميانْ

گذرد اندكـي     آنچه اكنون در سوريه مي      : الدبس  -رفيق ماري ناصيف  
با وضعيت ديگر كشورهاي عرب، از جمله مصر و تونس، متفاوت است. هـر               

را تجربه كردند، و بنيـاد كـار           يانقالب  ،از هر لحاظ    ،دو كشور مصر و تونس    
يي واقعي براي تغيير      اي كه موجب اين انقالب بودند، برنامه        نيروهاي مردمي 

 ها بود. در تمام عرصه
درست اسـت كـه ايـن دو           

 وسـيلـه     بـه انقالب براي مدتي     
و ديـگـر     “  المسلـمـيـن     اخوان” 

نيروهاي سياسي اسالمگرا كه از     
سوي قطر و عربستان سـعـودي       

شوند به انحراف     حمايت مالي مي  
كشيده شدند، اما ادامه خـيـزش       
         مردمي در مصر (زير شعار طـرد
حكومت بر اسـاس شـريـعـت          

 ياسالمي) و تـدارك خـيـزشـ          
در تونس، نشان از آن        آن مشابه

دارد كه نـيـروهـاي سـيـاسـي           
خـواه در       دموكراتيك و تـرقـي    

جنبش مردمي جايگاه مـؤثـري       
توانند به پيـروزي بـرسـنـد، و             ، و در نتيجه مي    اند  توجهي  دارند و وزنه قابل   

ويژه در مصر، مسلماً در بـه حـركـت درآوردن ديـگـر                    ها، به   پيروزي آن 
تأثير نخواهد بود. به همين دليل است كه مـا             كشورهاي عربي خاورميانه بي   

هاي عربستان سعودي و       و پول   ،هاي جديد آمريكا    تالش  ،بر اين باوريم كه   
توانست مانع چنين روند      نخواهند  ،ميليارد دالر)    12از    بيش( [به مصر]   كويت  

و رسيدن بـه   هايش شرط  دست يافتن بهكه تا   شوند، [يعني روندي]    تغييري  
 هدفش ادامه خواهد يافت.

اهللا و     نظر حزب كمونيست لبنان درباره حضور حزب        سئوال: 
 درگير بودنِ آن در رخدادهاي سوريه چيست؟

حزب كمونيست لبنان از همـان آغـازِ           : الدبس  -رفيق ماري ناصيف  
را دنبال كرده كه بر پايه تحليلي اسـت كـه               اي  گيري  موضعبحران سوريه   

 ،الدبس -ماري ناصيفرفيق  :با وگو گفت
 معاون دبيركل حزب كمونيست لبنان

 19ادامه  در صفحه 
 ما تهديد به جنگي تازه در خاورميانه را محكوم مي كنيم!

 
هاي سياسي روزهاي اخير در خاورميانه، به ويژه          حزب توده ايران، تحول   

دنبال  هاي خونين داخليِ سوريه، را با نگراني          رويدادهاي مرتبط با درگيري   
 30هاي شيميايي در بامداد روز چهـارشـنـبـه              كند. ما استفاده از سالح       مي

مردادماه، را كه بر اثر آن عدة زيادي از شهروندان غيرنظامي در حـومـه                 
هـاي     يك از طـرف     نظر از اينكه مقصر آن كدام       دمشق كشته شدند، صرف   

همزمـان،   طورِ كنيم. حزب توده ايران، به  شدت محكوم مي درگيري است، به  
هاي امپرياليستي    سخنان تحريك آميز، غيرمسئوالنه، و جنگ طلبانة دولت       

شـدت مـحـكـوم          مبني بر تدارك تهاجم نظامي برضد كشور سوريه را به      
كند. اين سخنان عمال خاورميانه را در جنگ تـازة ويـرانـگـري كـه                     مي

نخستين قربانيان آن شهروندانِ سوري و آيندة دمـوكـراسـي و عـدالـت                 
بحران سـوريـه راه        اجتماعي در اين كشور خواهد بود، درگير خواهد كرد.   

حلِ نظامي ندارد. حزب توده ايران، هر گونه مداخلة نظامـي خـارجـي و                  
صلح   هاي    كند، و از راه حل      هاي درگيري را محكوم مي      مسلح كردنِ طرف  

 كند.   وگوهاي مشترك حمايت مي مبتني بر گفتطلبانه 
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