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  1392مهرماه   1،  930شماره 
 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

به مناسبت هفتادودومين  ،اعالمية كميتة مركزي حزب تودة ايران
 سالگرد تأسيس حزب تودة ايران

و دومين سالگرد  فرخنده باد هفتاد 
حزب كارگران و زحمتكشان،  گذاريِ پايه

حزب پيكارگران ضد استبداد، حزب 
مدافعانِ برابريِ حقوق زنان و مردان، 

هاي  تحققِ حقوق خلقراه حزب مبارزانِ 
زير ستم، حزب تالش گرانِ دگرگونيِ 

و حزب مناديانِ  ،اجتماعي -فرهنگي
اتحاد و همبستگي همه نيروهاي ملي و 

خواه براي استقرارِ آزادي،  آزادي
 و عدالت اجتماعي!  ،استقالل

 
 هم ميهنان گرامي!

، هفتاد و دو     1392با فرا رسيدن دهم مهرماه        
گذاريِ حزب توده ايران، حزب كارگران        سال از پايه  

و زحمتكشان، حزب پيكارگرانِ ضد استبداد، حزب        
حزب مبارزانِ   ،مدافعانِ برابريِ حقوق زنان و مردان     

   هاي زير ستم، حزب          تحققِ حقوق خلق    راه
و حزب   ،اجتماعي  -دگرگوني فرهنگي   گرانِ  تالش

مناديانِ اتحاد و همبستگي همه نيروهاي ملي و           
و عدالت   ،خواه براي استقرارِ آزادي، استقالل       آزادي

اجتماعي مي گذرد. تأسيس حزب توده ايران، در           
ميهن ما مصادف بود با دوران تاريخي رشد طبقه           

خواه بر ضد      كارگر، پيكارِ جهاني نيروهاي ترقي      

 7و  6ادامه  در صفحات 

 و راهكارها ها اولويت :مبارزه در راه تأمينِ حقوقِ سنديكايي

 يي براي تشديد تالش براي آزادي  رهايي شمار اندكي از زندانيان سياسي انگيزه
 3همة زندانيان سياسي و عقيدتي ايران                                                                                    در صفحه 

 12ها برضد دولت ائتالفي سالوادور آلنده گذشت       در صفحه  چهل سال از كودتايِ خونينِ ژنرال

  2ادامه  در صفحه 

يـي     كارگران و زحمتكشان ميهن ما درگير مبـارزه       
هاي ديكته شده از سـوي        ها و برنامه    دشوار با سياست  

ايـن     انـد.     المللي پول و بانك جـهـانـي         صندوق بين 
ها كه تاكنون به نابودي اقتصاد و توليد مـلـي،              برنامه

 و رواج اقتصاد غيـرمـولـد        ،افزايش بيكاري، رشد تورم   
هاي دولـت      اينك در اولويت برنامه     منجر شده است،  

حسن روحاني نيز قرار دارد. طبقه كـارگـر و ديـگـر               
بـا اجـراي چـنـيـن             ،ساليان اخيـر    ، در زحمتكشان

هايي شاهد نابودي امنيت شغلي، پايمال شـدن       برنامه
بوده اند. در       گري  و سركوب   ،خشنِ حقوق سنديكايي  

زحمتكشان ايـران در        ،اوضاع حساس كنوني  
هـاي اجـتـمـاعـيِ           ها و اليه  كنار ديگر طبقه  

هـاي اقـتـصـادي         استبداد و برنامه  با  مخالف  
آزادسازي اقـتـصـادي و         ي همچون بار  فاجعه

در راه تأمينِ حـقـوق      اند،    بودهخصوصي سازي   
هاي مستـقـل      سنديكايي و حق برپايي تشكل    

ميـان تـأمـيـنِ         ،كنند. در حقيقت     كوشش مي 
 ،امنيت شغلي و تضمينِ حقوق سـنـديـكـايـي         
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از شمول قانون كار و تأمين اجتماعي خارج است، مبلغي به عنـوان حـقـوق و                   
اي كارگـاه نـيـز واقـع          هاي بيمه گيرد، و شامل پوشش   دستمزد به او تعلق نمي    

اين طرح حتي اعتراض     “ جيره مواجب است.     شود. يعني به نوعي كارآموزِ بي        نمي
است. كـارگـران       برانگيختههاي كارگري وابسته به حاكميت را نيز          شديد تشكل 

شبهه بازتوليد نظـام    ” شاگردي را     -در شكايت خود به ديوان عدالت، طرح استاد       
توصيف كـردنـد.       ”در ادوار سياه و منحط تاريخ گذشته      “  رعيتي  -منسوخ ارباب 

 -نظام اسـتـاد     يِوگو با ايلنا، احيا  در گفت   كاظم فرج اللهي،  ،  ماهشهريور  18روز  
هاي حقوق بنيادين كار، اصول قانون اساسـي و            مقاوله نامه ”شاگردي را مغاير با   

. شـرح داد   بار اين طرح را       دانسته و ابعاد فاجعه     ”مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر    
 “ شاگرد” به   “ كارگر“اين طرح ضد كارگري و بغايت ارتجاعي، با تبديل تعريف           

با حذف تـمـامـي    ” كند؛  اثر مي تمامي مواد حمايتي قانون كار از نيروي كار را بي 
در ” دهـد؛       مي “ حقوق بنيادين كار... هزينه توليد را به نفع سوداگران كاهش...               

اي مورد نياز در بازار كار، تمام حقوق          هاي حرفه   اين قانون به نام آموزش مهارت     
اجراي ” ؛  “ انساني و مادي نيروي انساني به نفع صاحب سرمايه حذف شده است           

شاگردي به منزله كاهش ضريب امنيت شغلي كارگران به بـهـانـة               -نظام استاد 
شـاگـردي نسـخـة         -ها است... نظام استاد        زايي و آموزش مهارت به آن       اشتغال

نفر از شمول قانون كار است... نظام استاد            10هاي زير     جديد طرح خروج كارگاه   
]  شاگردي  - شـاگـردي كـارِ         -؛ اجراي قانون اسـتـاد     “ عهد قاجاري است    [نظامِ

 .“ شـود    هدف حذف قانون كـار اجـرا مـي           ” كند؛ و با      مي “ قانوني” كودكان را   
بسـيـار     هايهاي كارگري و اثر     هايي از ديدگاه    شد، نمونه   نقل قول كه    نظرهايي

در آن را    “ توسعة” است كه آقاي ربيعي       اي  مخرب طرح ارتجاعي و ضد كارگري     
/ 4نرخِ تورم روستايي مـرداد را      ” خبرگزاري مهر     ماه،شهريور  23. روز    نظر دارد 

ايسنا، بـانـك      ماه خبرگزاريِ شهريور  16و بنا به گزارش       ،اعالم كرد  “ درصد    41
 هـمـيـن   درصد اعالم كرده بـود. در            39مركزي نرخ تورم مرداد ماه امسال را        

 2012بنا به گزارش مجمع جهاني اقتصاد، در سـال     ،گزارش اشاره شده بود كه    
كشور دنيا داشته است. واقـعـيـت ايـن         148ايران باالترين نرخ تورم را در بين    

جـز ادامـة هـمـان           به يي  و وزير كار آن، برنامه “ تدبير و اميد”دولت  ،است كه 
المللي پول و بـانـك        صندوق بين   از سوي هاي خانمان برانداز ديكته شده        برنامه

جهاني ندارند. ويرانيِ صنايع ملي، بسته شدنِ هزاران كارگاه توليدي، بـيـكـاريِ               
هـايِ    ها كودك خانواده    معيشتيِ ميليون هاي    امكاناز بين رفتن      ،ها كارگر   ميليون

هـا)، و        كـوبـي     اخيـراً شـالـي     و  هاي مهم كشاورزي (      كارگري، نابوديِ بخش  
جويـانـه     هاي مداخله   ، به اضافة تحريم   “ هاي جدي به بخش حمل و نقل        آسيب” 

حاكمـيـت ولـي        درونِكشورهاي امپرياليستي، نتيجة مستقيم فساد گسترده در        
هستند. كـارگـزاران دولـت        “  ها  هدفمندي يارانه ”   زيرِ نام ها،    فقيه و حذف يارانه   

هـا     اجرايِ فاز اول هدفمندي يـارانـه       به  نظر    ،اند كه   يازدهم و خود ربيعي گفته    
آقاي ربيعي، به علـت       باز هم خود    گفتة  درحالي كه به    . است “ قانون” دارند، چون   

را  “ هـاي    هدفمندي يارانه ” ها دولت دهم اجراي فاز دوم         ترس از افزايش قيمت   
، “ شاگردي  -استاد” طرحِ    بههاي كارگري     به اعتراض   عالوه،  بهبه عقب انداخت.     
ازجـملـه      -هاي گستردة كارگـري  اشاره كرد. اعتراض   بايد  نيز    ،در روزهاي اخير  

  16،بـه گـزارش ايـلـنـا         اند.    داشته  ادامه  همچنان  -اعتراض كارگران كيان تاير   
، متعاقب عمل نكردن مدير عامل شركت آلومينيوم الـمـهـدي روي              ماهشهريور

درصدي حقوق كارگران، روز اول و دوم مـرداد مـاه              20توافق خود به افزايش     
هاي هيئت مديـره و     نهايت با پيگيري” نفر از كارگران تحصن كردند و در  500

مـرداد مـاه، فـرمـانـدار            7، مدير عامل عزل شد. روز        “ اي  تنظيم صورت جلسه  
فـرمـانـدار طـي يـك          ” بندرعباس به همراه مدير عامل به كارخانه رفتند و            

 5تشبيه كرد... و     88سخنراني... كارگران را به معترضان به نتايج انتخابات سال             
نفر هم به ستاد خبـري نـيـروي         10نفر از كارگران... بازداشت شدند... و حدود              

سرشت ضـد    و  گرايانه،    قوانين بسيار واپس    دليل وجود   به “ انتظامي احضار شدند.   
 بـرابـر  توان انتـظـار داشـت كـه رژيـم در                   ، نمي رژيم واليت فقيه    كارگري
 العمل بماند. هاي كارگري بدون عكس اعتراض

دهيِ كارگران استفاده كرد. بـايـد از             بايد از هر روزنه و امكاني براي سازمان       
ها   هايي كه ده    مجرب كارگري و سنديكاليست     فعاالنقدر    هاي بسيار گران    تجربه

طبقاتي، مبارزة كـارگـران را رهـبـري             هاي درست   گيري  موضعسال بر اساس    
درخشانـي    هاي  نتيجهها    كردند، استفاده كرد. حتي در بدترين شرايط، اين مبارزه         

. مبارزه در راه تأمين امنيت شـغـلـي از             ندها در اين زمينه فراوان      اند. نمونه    داشته
هـاي     تالش براي تضمين حقوق سنديكايي جدا نيست. اين مهم از اولـويـت               

هاي جـنـبـش مـوجـود            شود. بايد صف     كنوني جنبش سنديكايي محسوب مي    
هـاي     اعتراضدهيِ    سنديكايي زحمتكشان را هرچه متحدتر ساخت و با سازمان        

 ،در پيوند با جنبش سـراسـري         ،سياسي  با مبارزة   پراكنده و تلفيقِ مبارزه صنفي    
 گام به پيش برداشت. ،راهكاري موثر همچون

يي ارگانيك و سرشتي برقرار است. جنبش سنديـكـايـي مـوجـود                  رابطه
بدون كه  دريافته است   خوبي    بهبر اثر تجربه روزمره       ،زحمتكشان ميهن ما  

 -باشندكه بر پايه صحيح طبقاتي شكل گرفته          -وجود سنديكاهاي واقعي  
پيكار براي تأمين امنيت شغلي و جلوگـيـري از خصـوصـي سـازي و               

هـا و       رسد. مجموعة برنامـه  آزادسازي اقتصادي به سرانجام مطلوب نمي 
ي جـديـد    هاي  نكتههايي كه تاكنون وزارت كار ارايه كرده است،           سياست

راهبرد   ،تر  عبارت دقيق   يا به   ،هاي پيشين   و خطوط اصلي برنامه     دربر ندارد، 
مشاهده كرد. در    توان  مياجتماعي رژيم واليت فقيه را در آن     -اقتصادي

هـاي سـازمـان جـهـانـي كـار،                نامه  مقاوله  ،خصوص حقوق سنديكايي  
حق كـارگـران بـراي         بر، با صراحت تمام     98و    87  هاي  مادهخصوص    به

دسته جمعي با كارفرمايـان بـراي        “      هاي مستقل و مذاكره     تشكل  برپايي
كند. با وصف اينكه جمهـوري اسـالمـي ايـن             تعيين دستمزد، تأكيد مي   

ها را امضاء كرده اسـت، دولـت ضـدمـلـي احـمـدي نـژاد                       نامه  مقاوله
كـه تـمـام         يي  يعني اصالحيهقانون كار را،  يِ“ اصالحيه” ترين    ارتجاعي

كند و به قراردادهاي      ترين وضعي ضايع مي     حقوق طبقة كارگر را به فجيع     
بخشد، به مجلس سرسپردگان به واليت فرستاد.         موقت رسميت كامل مي   

تدوين اصالحيه قانون كار بدون حضورِ سنديكاهاي مستقل و نمايندگـان       
نقضِ خشن حقوق سنديكايي و نـاديـده انـگـاشـتـن                  ،واقعيِ كارگران 

المللي كار و نيز منشـور جـهـانـي حـقـوق                 هاي سازمان بين    نامه  مقاوله
شود. در منشور جهاني حقوق سنديكايـي، مصـوب             سنديكايي قلمداد مي  

كارگران حق دارنـد     ”   : آمده است   ،فدراسيون جهاني سنديكاهاي كارگري   
سنديكاهاي كارگري تشكيل دهند، به سنديكاهاي موجود بپيوندند و بـي           
آنكه اجازه يا نظارت مقامات دولتي يا كارفرمايان الزم بـاشـد، در هـر                  

 ، وزير كار،  ، آقاي ربيعي  ماهمرداد  19روز   “ فعاليت سنديكايي شركت كنند.    
مهندسي از نوع   ” هاي كارگري نياز به       تشكل  ،كه  گفت  ،خبري  يدر نشست 
تعبير باغباني را از مقام معظم رهـبـري   ”   ،دارند؛ و اضافه كرد كه “ باغباني

برنامه ربيـعـي بـراي       همچنين  و    ها،  گيري  موضع.  ستا  گرفته   “ به عاريه 
مانورهـاي   چارچوبدر  ،گرايِ او   طرح سه جانبه  نيز  هاي كارگري و      تشكل

هـا     اين طرح   ،حال  . درعين  دارد  رژيم براي خلع سالح جنبش مردمي قرار      
 در تضاد آشكار با روحِ منشور جهاني حقوق سنديكايي است.

هـاي     ، محمد عطاريان، دبيركل كانون عالي انجـمـن        ماهمرداد  21روز  
هاي پيشنهاديِ آقـاي       صنفي كارفرمايي كشور، با اظهار رضايت از برنامه       

هـا    با] چراغ سبز نمايندگان مجلس اين وعده       [ اميدوارم كه   ” :  گفت  ،ربيعي
مرداد ماه، معاون روابط كار اداره كل      30در مقابل آن، روز      “ محقق شوند.  

درصد شكـايـات      100”   : گفت  ،تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان      
مطرح شده از سوي كارگران بوده است و تنها يك مورد شكايت كارفرمـا      

عبارتي ديگر، كارفرمـايـان از فضـاي            به “ از كارگر به ثبت رسيده است.      
هاي پيشنهادي آقاي ربيعي رضايت كـامـل دارنـد و           موجود و از برنامه  

هـا    وعده” مجلس سرسپردگان به واليت نيز، آن        “ چراغ سبز ” اميدوارند با   
در خـود        در مراسم معارفه    آقاي ربيعي، ،  ماهمرداد  29روز   .“ محقق شوند 

در وزارت كار و رفاه اجتماعي آرامش زمانـي         ”   : وزير جديد كار، گفت     مقام
بـا   “ حاكم است كه منافع كارگري و كارفرمايي همزمان حـاصـل شـود.              

بانك جهاني و صـنـدوق    از سويهاي اقتصادي ديكته شده       اجراي برنامه 
كه به قولِ احـمـدي      -خصوص در هشت سال گذشته  المللي پول، به    بين

ها را بهتـريـن    المللي پول، روش ايراني هدفمندي يارانه  صندوق بين ” نژاد  
حاكميت   زير  -“ روش معرفي و به ديگر كشورها اجراي آن را توصيه كرد          

داري انگـلـي ايـران،         بغايت ارتجاعي و ضد كارگري ولي فقيه و سرمايه        
اند. در كشوري با ساختار اقتصادي كـالن      برآورده نشده  “ منافع كارگري ” 

مـقـام   ” داري انگلي، صحبت وزير كارِ تابعِ         داري تجاري و سرمايه     سرمايه
، حرفيِ پوچ و بيهوده بيش نـيـسـت.           “ منافع كارگري ” از   “ معظم رهبري 

كارفرمايان رضايت كامل از برنامة پيـشـنـهـادي         كه  حالينمونه، در   براي
استفاده بيشتر از   ” ،  اش  در برنامة پيشنهادي    آقاي ربيعي   ،آقاي ربيعي دارند  

هاي مهارتي... و توسعه نظام استاد          توان بخش خصوصي در ارايه آموزش     
 داد.   مژدهرا به كارگران  “شاگردي -

 14با    1391كه در شهريورماه    [ “ شاگردي  -استاد” طرح كامالً ارتجاعي    
االسالمي، وزير وقت تعـاون، كـار و رفـاه               عبدالرضا شيخ از سوي   ماده  

ايجاد رونق و بهبود در فضاي كسب و كار و افزايـش            ” اجتماعي، با بهانة    
در دو مـاه        ] ابالغ شـد    براي اجراهاي مربوطه  به سازمان ،“ زايي  اشتغال
است. بر اسـاس ايـن           رو شده   روبههاي شديد كارگري      اعتراض  با  اخير،

در اين مـدت    ” و    ،كند  طرح، شاگرد به مدت دو سال در كنار استاد كار مي          

 ادامه  مبارزه در راه تأمين حقوق ...
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ها، چهارشنبه هفتة پيش، آزاد شدن چند تن از زندانيان سياسي و               رسانه
عـمـده در پـي           طورِ  عقيدتي از زندان اوين را خبر دادند، زندانياني كه به         

هاي مردمي چهار سال پيش نسبت به كودتاي انتخاباتي رژيم و               اعتراض
نژاد دستگير و زنداني شده بودند. در بيـن            دوبارة محمود احمدي  “  انتخاب” 

نگاران، و فعاالن سيـاسـي و اجـتـمـاعـي                اين عده نام وكيالن، روزنامه    
نگار، كه همـسـر او مسـعـود           (روزنامه   يي مثل مهسا امرآبادي     شده  شناخته

(فعال حـقـوق       شهر است)، نسرين ستوده      باستاني همچنان در زندان رجايي    
(از اعضاي شوراي مركـزي    سرخي اهللا عرب  بشر و وكيل دادگستري)، فيض     

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و معاون وزير بازرگاني دولت خاتمـي)،            
(عضو جبهه مشاركت ايران اسالمي و معاون وزيرخارجـه   محسن امين زاده 

(عضو كمپين يك مليون امضا و از اعضاي           دولت خاتمي)، و محبوبه كرمي     
هـا حـبـس         شود، كه هر يك از اينان به سـال    جبهه مشاركت) ديده مي   

قانون مجازات اسالمي، تأديب      16تعزير، طبق مادة    ) “ تعزيري” اصطالح    به
يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشـده و بـه نـظـر                       

واگذار شده است و قابل خريد نيست)، محروميت از وكـالـت يـا                    حاكم
استخدام دولتي، ممنوعيت خروج از كشور، جريمة نقدي، تبعـيـد، و جـز                

اقدام ” عمده  طورِ هاي اين زندانيان هم به    “ جرم” ها، محكوم شده بودند.        اين
، و در مـورد خـانـم سـتـوده،             “ عليه امنيت ملي، تباني و تبليغ عليه نظام       

نيز بوده است! اگرچه اعتراض به       “  عضويت در كانون مدافعان حقوق بشر     ” 
دستگيري و زنداني كردن اين عده و صدها و بلكه هزاران زنداني ديـگـر             

هاي اصلي كارزارهاي اعتراضي عمده در ايـران           همچنان يكي از موضوع   
استبداد زده است، اما از آنجا كه خواست آزاديِ زندانيان سياسي هـمـواره               

خواه و دموكرات ايـران   هاي اساسي و جديِ نيروهاي ترقي     يكي از خواست  
و جهان و از جمله حزب ما بوده و هست، طبيعي است كه از آزاد شـدنِ                   
همين عدة اندك زنداني سياسي نيز خوشحال باشيم، بـا ايـنـهـمـه، مـا              

طورِسيستماتيك در امـر آزاديِ        هاي بسياري كه به     همچنان به محدوديت  
شوند، و همچنين به پيـگـرد     كار برده مي    ها به   ها، و تشكل    بيان، گردهمايي 

بربرمنشانه و بازداشت دگرانديشان در ايران اعتراض داريم، و آزادي همـة            
هاي ايران را قاطعانه خواستاريم. ايـن           زندانيان سياسي و عقيدتي از زندان     

بـايسـت      اند كه اساساً نـمـي        هاي شرافتمندي   زندانيانِ آزاده، نمونة انسان   
آمـيـز و       هاي انتقاد   گيري  هاي اجتماعي يا سياسي يا موضع       سببِ فعاليت   به

شدنـد.   ناحق و ناعادالنه دستگير و زنداني مي شان اين گونه به     دگراندايشانه
وگـويـي بـا         خانم نسرين ستوده نيز پس از دريافت خبر آزادي، در گفـت           

كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران، ضمنِ اشاره به هميـن مـوضـوع،              
خواهيم همگي آزاد شوند، چون زنداني شدن آنها نتيجة آن             ما مي ” گفت:   

فضاي سنگين سياسي بوده است، بدون ترديد... طبـق هـمـه مـوازيـن                    
شان مصون هستند و اين اصـلـي           المللي، وكال در انجام وظيفه شغلي       بين

كلي زير پا گذاشته شده و نقـض شـده      است كه در مورد وكال در ايران به       
تـرديـد مـتـأثـر از            بايد گفت كه، آزادي اين زندانيان سياسي، بي       “  است. 

هاي اجتماعي و حقوق      هاي سياسي، و تشكل     ها و حزب    كارزارهاي سازمان 
هاي زجركشيده اما صبور و پيگير و مبـارز   تر، خانواده بشري، و از همه مهم    

هـاي     هاست با كاربست شـيـوه        هايي كه سال    زندانيان بوده است، خانواده   
غيرانساني، سركوبگرانه، و استبدادي از سوي رژيم واليـي جـمـهـوري               

هـاي     عبارتي، با شيوه    كنند، يا به    اسالمي نسبت به دگرانديشان، مبارزه مي     
كنند كه، از پيگرد، آزار،        اي مبارزه مي    غيرانساني، سركوبگرانه، و استبدادي   

هاي شغلي و تحصيلي گرفته تا حصرِ خانگي، زندان، شكنـجـه،              محدوديت
از جـملـه        -آميز، و كشتارِ جمـعـي     هايِ توطئه   گيري اجباري، قتل    اعتراف

را در      -1367فاجعة ملّي كشتارِ هزاران زنداني سياسي در تـابسـتـان               
 گيرد.   برمي
الملل در امور ايران، اخـيـراً         ، كارشناس سازمان عفو بين    “ دروري دايك ” 

 -“ ايـران امـروز    ” زبانِ     يي با نشرية انگليسي     ) در مصاحبه   92(شهريورماه   
دربـارة وضـعـيـت         -“ كودير” وابسته به كميتة دفاع از حقوق مردم ايران         

وضعيت حقوق بشر در سه دهة گذشته بسيـار         ” حقوق بشر در ايران گفت:       
جـمـهـوري       برانگيز رياسـت    وخيم بوده است، اما در آستانة انتخابات سؤال       

تر شد. در چهار   اي وخيم طورِفزاينده و پس از آن اين وضع  به 1388خرداد  
هاي بـيـشـتـري        نژاد حتي اعدام    جمهوري محمود احمدي    سال دوم رياست  

رهايي شمار اندكي از زندانيان سياسي 
يي براي تشديد تالش براي آزادي  انگيزه

 همة زندانيان سياسي و عقيدتي ايران

تن اعدام شدند. در هـمـان         600بيش از     2012صورت گرفت. فقط در سال       
دوره، دربارة بدرفتاري با زندانيان و شكنجة آنان در مرحلة نخست بازداشت و              
پيش از محاكمه، و منع دسترسي كامل به وكيل از هـنـگـامِ دسـتـگـيـري،                    

 “هاي مستمري منتشر شد. گزارش
هرچند زمانِ آزاد كردن اين زندانيان در آستانـة سـفـر حسـن روحـانـي،                    

جمهوري جديد، به نيويورك براي شركت در مجمع عمومـي سـازمـان                رئيس
حـال،    هر  ملل متحد، حاكي از مانورهاي رژيم در عرصه بين المللي، است اما به            

رها شدنِ همين عدة اندك هم خود گامي است كه بايـد از آن بـراي وارد                     
آوردنِ فشار هرچه بيشتر به رژيم واليي ايران براي آزاد كردنِ همة زندانـيـان               
سياسي، از جمله پايان دادن به حصرِ خانم زهرا رهنورد، و آقايان مـوسـوي و                 

ايـنـكـه    ” گفته:     در مصاحبة پيش   ”دروري دايك “گفتة    كروبي، استفاده كرد. به    
دولت آقاي روحاني چه برخورد و تعاملي با گزارشگر ويژة سازمان ملل در امـر               

الملل [كه از سـال          هايي مثل عفو بين     وضعيت حقوق بشر در ايران و سازمان      
تا كنون امكان تحقيق(ميداني) در ايران نداشته است] خواهـد داشـت،                  1357

او، “  آزمون روشنگر مهمي براي مسير آيندة حقوق بشر در ايران خواهد بـود.              
هاي پيش رويِ دولـت حسـن          اش، دربارة چالش    در بخش ديگري از مصاحبه    

بايد در مسيرِ بـهـبـود        اي كه دولتش مي     هاي كليدي و فوري     روحاني و تصميم  
جمهور روحاني پيش و پـس        رئيس” وضعيت حقوق بشر در ايران بگيرد، گفت:         
هاي آموزشي انتقاد كرده است و بـر     از انتخابش از تفكيك جنسيتي در مؤسسه      

هاي اينترنتي و اجازة انتـقـاد بـه       اهميت آزادي بيان و از جمله رفع محدوديت  
منشور حـقـوق     ” دولت با هدف پيشرفت واقعي، تأكيد كرده است. او از تدوينِ  

اي صحبت كرده است كه برابريِ شهروندان بدون تبـعـيـضِ نـژادي،                “ مدني
هاي سياسي و     مذهبي و جنسيتي را خواهان است، و آزاديِ بيشترِ فعاليت حزب          

ها، تأمينِ حق محاكمة عادالنه، آزاديِ تجمع و محافظت قانوني بـراي               اقليت
يكـي    ها را طورِجدي اين مسئله همه را نيز خواستار شده است... اگر دولت او به  

وفصل كند، عالمت تغييري گسترده در شيوة عمل دولـت خـواهـد           يكي حل 
 “ بود.

يي   يي مثل آزاد كردنِ عده      هاي پراكنده   آنچه مسلّم است اين است كه، اقدام      
اما هنوز نشـانـة    -اگرچه در جاي خود امري مطلوب است -از زندانيان سياسي  

تغييرِ بنيادي در روية حكومت و حاكميت نيست، و نيروهاي راستين دموكرات             
يي از جانب رژيـم      شده  بسا حساب   هايِ چه   توانند به چنين اقدام     خواه نمي   و ترقي 

 واليي، بسنده كنند.
اش نشان داده است كه حقـوق         رژيم واليي ايران در سراسر دورة موجوديت      

انديشانة آن نـدارد،      هاي دموكراتيك جايي در قاموس تاريك       اجتماعي و آزادي  
گري، و كشتار، هرگونه صداي مخالفي را          و تا جايي كه بتواند، با زور، سركوب       

ن، چـه از لـحـاظ                        خفه مي  كند. با وجود اين، در شرايطي مشخص و مـعـيـ
شود كه بايد از      هايي مي   نشيني  المللي و چه از لحاظ داخلي، مجبور به عقب          بين
خواهانه سود برد. كميتة دفاع از حقـوق مـردم              ها براي پيشبرد پيكار آزادي      آن

يي در همين ارتباط منتشر كرد.        شهريورماه بيانيه   28، پنجشنبه   “] كودير” ايران[ 
در اين بيانيه، از جمله از جمشيد احمدي، معاون دبيركل اين كميته، نقل شـده             

يي مغتنم است، اما بايد گفت كـه بـا             روشن است كه آزادي هر زنداني     ” است:   
هـاي     ها هنوز پشـت مـيلـه          شود. شمار زيادتري از زنداني       يك گل بهار نمي   

آنان دفاع از حقوق بشر، حقـوق زنـان، و            “  جرم” اند، زندانياني كه تنها       زندان
تشكلِ سنديكايي بوده است.  ما هنوز آزاديِ رضا شهابي (رهبر سنديكـايـي)،                 

هاي بسيـار ديـگـري را انـتـظـار                بهاره هدايت (رهبر دانشجويي)، و زنداني       
سـر     هاي ايـران بـه     كشيم. اين زندانيان در وضعيتي بسيار دشوار در زندان   مي
برند... ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم و فشاري را كه منجر بـه آزادي                      مي

اين زندانيان شده است بر رژيم ايران افزايش دهيم، و دولت ايران را واداريـم             
 “انجامد دست بردارد. هايي مي عدالتي هايي كه به چنين بي تا از سياست

هاي گـونـاگـون، در         عقيدتي ديگر، با گرايش     -هنوز هزاران زنداني سياسي   
تر آنـان      اند كه بايد آزاد شوند و براي آزادي هرچه سريع           ايران گرفتارِ بند رژيم   

عـدالـتـي       بايد كوشيد، و از هر امكاني در داخل و خارج ايران براي افشاي بي             
شان، و زيرِ فشار قرار       ترين حقوق اجتماعي    تحميل شده به آنان و نقض طبيعي      

بايد كـرد. آزاديِ زنـدانـيـانِ              دادنِ حكومت ايران بدين منظور، كوتاهي نمي      
هاي قومي و مذهبـي،   سياسي و عقيدتي، و از جمله بهاييان و دراويش و اقليت    

يكي از اجزاي اصليِ مبارزة عمومي بـراي كـوتـاه كـردنِ شـرِ اسـتـبـداد                       
انديشان واليي از سر ملّت ايران، استقرارِ دموكـراسـي و              وسطايي تاريك   قرون

وجود آوردنِ فضاي كنشِ اجتماعي و سيـاسـي           عدالت اجتماعي در ايران، و به     
روزيِ مردم است. حزب تودة ايـران، كـه خـود از                   براي همة دوستداران به   

ديدگان بربرمنشيِ رژيم واليي بوده است، از هيچ كوششي در            قربانيان و آسيب  
اين راه دريغ نخواهد كرد، و دست همة كوشندگان و پويندگانِ اين مسـيـر را       

 فشارد. گرمي مي تر در اين عرصه به منظور همكاري گسترده به
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   هايِ آنان خواستفرهنگيانِ كشور و 
با آغاز سال تحصيلي جديد و نواخته شـدن زنـگ             

بار ديگر زندگي و معيشت فرهنگيان كشور به          ،مدارس
و در صـدر      شـود      مي  تبديلجدي    هاي  موضوع بحث 

 گيرد. هاي همگاني قرار مي رسانه هاي و گزارش هاخبر
، سـرپـرسـت وزارت       جديد  در آستانه سال تحصيلي   

آموزش و پرورش از ساماندهي نيروي انسـانـي ايـن             
براي بـازگشـايـي        ،وزارتخانه خبر داد. او اعالم داشت      

تر مدارس در ابتداي مهرمـاه، تـمـامـي             هرچه باشكوه 
و    ،هاي مربوط به ساماندهي معلمان، دبـيـران          فعاليت

شهريور ماه انجام شده      20اندركاران بايد تا      ديگر دست 
 باشد.

نارضايتي فرهنگيان از نظام پوسـيـدة         ،از سوي ديگر  
كه در دوران دولـت قـبـلـي             -آموزشي و سند تحول   

بزرگ فراروي وزارت      يبه چالش   -استتدوين گرديده   
شده اسـت.     تبديلآموزش و پرورش و مسئوالن رژيم    

تدوين سند  ” گزارش داد:      ،مردادماه  25  ،خبرگزاري مهر 
بسـت     تحول هم نتوانست آموزش و پرورش را از بـن       

هـاي سـنـد،         زده بـرنـامـه       خارج كند و اجراي شتاب    
مشكالت اين وزارتخانه را بـيـشـتـر كـرده اسـت...                 

اي از ابهام     بندي معلمان نيز در هاله      سرنوشت نظام رتبه  
 “است.

وضعيت زندگي و امنيت شغلي فرهنگيان فقـط بـه           
شـود.     اثرهاي ناگوار اجراي سند تحول محدود نـمـي         

گـونـة مـدارس         سازيِ آموزش و رشد قـارچ       خصوصي
ها در سـالـيـان        از آن   چشمگيريكه بخش     -خصوصي

 -شونـد   مذهبي داير و اداره مي      مركزهاي  از سوي اخير  
سطح پايين دستمزدها، قراردادهاي مـوقـت، حضـور           

هـاي     مانند بسيج و طلبه     اي  نهادهاي مذهبي و امنيتي   
هايي چون موسسه خميني وابسته به        وابسته به مؤسسه  

مصباح يزدي در سيستم آموزشي مدارس، جلوگيري از        
هاي مستقل صنفي معلمان و بازداشـت،         فعاليت تشكل 

از    ،هـا    و تهديد فرهنگيان فعال در اين تشكـل    ،اخراج
كه فرهنگيان متعهد و مترقي با آن          اند  هايي  موردزمره  

 ،در گزارشـي    ،شهريورماه  13  ،مخالفت قاطع دارند. ايلنا    
يك فعال صنفي معلمان با اشاره به اسـتـقـرار    ” نوشت:  

هايي شـد كـه         دولت يازدهم، خواستار رفع محدوديت    
سال گذشته براي فعاالن صنفي و مـنـتـقـدان            8طي  

وجود آمده است... دولـت آقـاي              آموزش و پرورش به   
نژاد از همان ابتداي كار نتـوانسـت انـتـقـادات              احمدي
هاي صنفي از آموزش و پـرورش را بـرتـابـد،                تشكل

بنابراين به برخوردهاي قضايي با منتقدان و فـعـاالن            
هاي صنفي از    هاي تشكل  صنفي روي آورد. محدوديت    

به اوج خود رسيد و از  86شروع شد و در سال  85سال  
ها عمالً بـه مـحـاق رفـتـنـد...                 آن برهه، اين تشكل   

صالحيت بسياري از معلمان بـراي مـعـاونـت يـك               
شد و فرهنگيـان شـايسـتـه           آموزشگاه ساده تاييد نمي   

هـاي مـديـريـتـي و حـتـي                 زيادي از گرفتن پست   

 “غيرمديريتي محروم شدند.
سطح دستـمـزدهـا،       ها،  عالوه بر اين  

مسئله بـيـمـه و صـنـدوق ذخـيـره               
شمـار    به  هايي  مسئلهاز ديگر     ،فرهنگيان

و آمـوزگـاران        فرهنگيـان كه    آيند  مي
هـا هسـتـنـد.          كشور خواستار حل آن   

بـا     ،طورِكلي فرهنگيان   و به   ،آموزگاران
زمـرة     در  ،توجه به رشـد نـرخ تـورم         

مـحـسـوب       اي   هاي اجتـمـاعـي      اليه
گردند كه قدرت خريـد و سـطـح             مي

شدت كاهش و تـنـزل          شان به   زندگي
دسـتـمـزد    آنان  روي،    يافته است. ازاين   

را متناسب بـا نـرخ واقـعـي تـورم               
 خواستارند.   
قرون وسطـايـي و        آموزشيسيستم  

معيوبِ جمهوري اسالمي نيز عرصه را       
فرهنگيان گرانة    آفرينشبر كار خالق و     

تنگ و محدود ساخته است. اصـالح و         
كـارگـيـري       تغيير نظام آموزشي و بـه      

دستاوردهاي علمي و تمدنـي جـهـان         
هاي اساسيِ فرهنگيان     خواستاز    ،امروز
 است.

اجـتـمـاعـي        -هاي اقتـصـادي     حقوق و منافع آموزگاران و دبيران كشور بر اثر اجراي سياست          
و در      ،گـردد   طورِپيوسته پايمال مي    المللي پول و بانك جهاني به       شده از سوي صندوق بين      ديكته

گراي حاكم بر نظام آموزشي رژيم واليت فقيه فعاليت فرهنگيان را             تفكر قشري و واپس     ،كنارِ آن 
ديـگـر    سو با هم  ،چالش كشيده و سبب سقوط سطح علمي مدارس كشور شده است. فرهنگيان     به

 بـرپـايـيِ   بايد از حقِ    آنان    . كنند  مبارزه مي   شان  حق  هاي به   تخواسدستيابي به   در راه     ،زحمتكشان
 برخوردار باشند! -سنديكاي معلمان -شان صنفيتشكلِ 

 
 شاگردي، و افزايشِ شمارِ كودكان كار -وسطاييِ استاد  اجراي قانون قرون

شاگردي به دستور وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعـي، امـنـيـت                 -از زمان اجراي قانون استاد    
وخامت بيشتري روي نهاده      هاي مختلف] به     شغلي هزاران تن از كارگران شاغل در صنوف [صنف         

شاگردي در     -هايي مبني بر گسترش برنامه استاد       هاي اخير، با انتشار گزارش      است. در خالل ماه      
كارگيري اين قانون ارتجـاعـي از سـوي             هاي كارگري كوچك و متوسط و به        ها و محيط    كارگاه

كشـيِ     است كه افزايش شمارِ كودكانِ كار، و بهره           كارفرمايان در سراسر كشور، مشخص گرديده     
-است. در واقع، با اجرايِ قانون استاد           وحشيانه از كودكان و نوجوانان، رواجِ چشمگيري پيدا كرده        

كارند، كودكان و نوجوانـان       شاگردي، كارفرمايان، با اخراج كارگراني كه اكنون نزد آنان مشغول به          
 كنند. جاي كارگران اخراجي استخدام مي به“ شاگرد“را درحكم 

قانوني شدنِ كار كودكـان. وزيـر       ” مردادماه، در گزارشي با نام:         28خبرگزاري كار ايران( ايلنا)،       
سال از     حدود يك ” ، ازجمله خاطرنشان ساخت:      “ كند  شاگردي را متوقف      -كار اجراي قانون استاد   

گذرد. بـه       اي كشور مي    اجراي فراگير قانون استاد و شاگردي توسط سازمان آموزش فني و حرفه           
توانند افراد مختلف را از سنين كودكي تا كهنسالي بدون رعايـت     موجب اين قانون كارفرمايان مي      

عنوان كارآموز استخدام كنند... به موجب اين قانون اشتغال كـودكـان                 حقوق قانوني نيروي كار به    
كند... كارفرمايان براي فـرار از             نامه والدين جنبه قانوني پيدا مي       سال نيز با ارايه رضايت      15زير  

بندي مشاغل و... جاي كارگران خـود      تعهدات مختلفي چون دستمزد قانوني، بيمه، مرخصي، طبقه    
 “كنند. را با شاگرد كارآموز عوض مي

فـقـيـه       اجتماعي رژيم واليـت  -ناپذيرِ راهبرد اقتصادي   شاگردي از اجزاي جدايي     -قانون استاد 
ها (يا آزادسازيِ اقتصادي)، طرح منسوخ و           است. همزمان با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه         

توان   صراحت مي   شاگردي، همراه با اصالحيه قانون كار، تدوين و ارايه شد. به             -ضدكارگري استاد 
هاي رژيم در مسـيـر        سازي شاگردي، بخشي از زمينه -گفت كه، تصويبِ اين قانون، يعني استاد 

داران و به زيان طبقـه كـارگـر و ديـگـر                  سود كالن سرمايه    اصالح و تغيير نهايي قانون كار به      
هاي همگاني انتشار يافت، با مخالفت        كه اين قانون طرح شد و در رسانه           زحمتكشان است. زماني   

رو شد. اينك بـا گـذشـت           جدي و گسترده كارگران و زحمتكشان و نيز سنديكاهاي مستقل روبه          
شود. نابوديِ امنـيـت شـغـلـي كـارگـران،                 ها آشكار مي    اندك مدت زماني، درستيِ اين مخالفت     

هاي مختلف، و افـزايـش         ويژه در صنف    خصوص كارگران صنوف، كاهشِ سطح دستمزدها، به        به
شود، و در واقع كارگـران        كشي مي   رحمانه از آنان بهره     شمارِ كودكان و نوجوانان كه وحشيانه و بي       

شاگردي است. دراين زميـنـه         -شوند، از پيامدهاي اجراي قانون استاد       جيره و مواجب تلقي مي      بي
شـاگـردي كـودكـان و            -شهريورماه، گزارش داد كه، براساس قانون استـاد     1خبرگزاري ايسنا،   

هايشان در تعطيـالت      هاي محروم جامعه كه براي كمك به معيشت خود و خانواده            نوجوانان طبقه 
اند. ايسـنـا در ادامـه            كننده مواجه شده    تابستاني مجبور به كار هستند با وضعيتي سخت و نگران         

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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هـا بـراي        كودكان و نوجواناني كه بصورت موقت در كارگـاه        ” نوشت:   
شوند   كنند حتي از حقوق و دستمزد سابق برخوردار نمي          تابستان كار مي  

 “آيند. حساب مي و همگي شاگرد كارآموز به
هـاي     طورِكامل و اساسي، از خـواسـت        شاگردي به   -لغوِ قانونِ استاد  

يي يكپارچه، دولت جديد و وزارت          جنبش سنديكايي است. بايد با مبارزه      
كار را به الغايِ اين قانون قرون وسطايي وادار كرد. دراين زمينه نقـش               

 سنديكاهاي مستقل بسيار جدي و اثرگذار است!
 

 هاي محروم بها، و منافع توده معضلِ مسكن، نرخِ اجاره
اثـر رشـد        هاي اخير، بر    ، در سال  كاهشِ قدرت خريد مردم     همراه با 

 اي    اجتمـاعـي   سرپناهي به مشكلِ    آور تورم، معضلِ مسكن و بي       سرسام
شده است. وزير راه و شهرسازي دولت روحـانـي             تبديلجدي و فراگير    

درصد افزايش پايه پولـي كشـور          40بيش از   ”   : اعالم كرد   چندي پيش 
درصد تورم نـاشـي از         40ناشي از طرح مسكن مهر است، يعني حدود         

 “اين حوزه است.
نـرخ رهـن و         به  ،در گزارشي   ،شهريورماه  13  ،روزنامه دنياي اقتصاد  

سو نرخ پيشنهادي اجاره باال است و         از يك ” اجاره بها پرداخته و نوشت:       
از طرف ديگر بازار خريد و فروش واحدها راكد است... تعداد اندكـي از                  

ميزان جزئي كاهـش      اند تا نرخ پيشنهادي اجاره را به        مالكان راضي شده  
گـيـر      دهند. همان معضلي كه در بازار اجاره واحدهاي مسكوني گريبان      
كـنـد      مستأجران است در بازار اجاره واحدهاي اداري هم خودنمايي مي       

شود و مـوجـران         هاي دلخواه مالكان مي     كه اين مسئله مربوط به نرخ     
شوند تا ميزان اجاره بها را منصفانه و حتي طبق عرف تعيين              راضي نمي 

 [مسـكـن]   بها و رهـنِ        در همين گزارش در خصوص نرخِ اجاره       “ كنند. 
 120طورِمثال در خيابان ستارخان يك واحد مسـكـونـي       به : آمده است 

شود. يا در تـهـران پـارس            ميليون تومان رهن مي     70متري به قيمت    
هـزار     500ميليون و      2متري به قيمت      120يك آپارتمان     بهاي  اجاره

 70تومان است. حتي در مناطق جنوبي شهر قيمت اجاره آپـارتـمـان                 
 شود. هزار تومان تعيين مي 700تا  600متري به قيمت 

مسكن مـهـر   ” گزارش داد:   ،شهريورماه 13  ،همچنين خبرگزاري مهر  
ها نداشت، بلكه بازار مسكن را براي متقاضـيـان            در كنترل قيمت    ينقش

تر كرد و اجاره بها را به تبع تورم افزايش داد. بر اسـاس گـزارش               ناامن
خوابه همراه پاركينگ و       1متري و     62ميداني خبرنگار مهر، يك واحد      

رسـد... در          ميليون تومان در جيحون به فروش مي        375انباري با نرخ    
ساله و تـمـامـي          5متري با عمر      62جيحون مرتضوي يك آپارتمان     

گذاري شده است. در فرجام (نارمك)          ميليون تومان قيمت    180امكانات  
ميلـيـون تـومـان بـه فـروش               340متري با پاركينگ      64يك واحد   

 “رسد. مي
ها و بـرآوردهـاي       شود كه مطابق گزارش     اين آمار در حالي منتشر مي     

يعني شكاف هزينه درآمد در        ،اختالف دستمزد كارگران با تورم      ،رسمي
 11  ،مهـر   خبرگزاريدرصد است.      20ترين حالت،     بينانه  بهترين و خوش  

درصدي حـداقـل مـزد       25با وجود افزايش ” اعالم داشت:   ماه،شهريور
هـاي     امسال مشموالن قانون كار، ادامه روند افزايش نرخ تورم در مـاه           
ها بـه      اخير باعث شده تا فاصله بين دريافتي كارگران و افزايش قيمت          

ماه اول سـال جـاري،           5باالترين حد ممكن برسد و ركورد بزند. در          
درصد رسـيـده كـه در           20فاصله نرخ تورم با دستمزد تعيين شده به    

 “سابقه است. هاي گذشته وقوع چنين شكافي بي سال
همين مسئله در مورد دستمزد كارمندان، آموزگاران و فرهـنـگـيـان،             

شكافـي ژرف      . كند  صدق مي   ،و مجموعه زحمتكشان كشور     ،پرستاران
هاي زندگي پديد آمده است. مقايسه آمارهـاي           و هزينه   آنانميان درآمد   

بها با سطح دستمزدها و مـيـزان            مربوط به قيمت مسكن و نرخ اجاره      
نشانگر اين واقعيت است كه دسترسي بـه مسـكـن             ،درآمد اكثر مردم  

فقيـه   هاي اقتصادي رژيم واليت در اثر سياست   ،مناسب و داشتن سرپناه   
وزيـر راه و         ،شود. عـبـاس آخـونـدي          هر روز دشوارتر از گذشته مي     

در تهـران قـيـمـت        ” كند:     اعتراف مي   ،شهرسازي دولت حسن روحاني   
درصد و قيمت مسكن نيز حـدود     800سال گذشته بيش از  8زمين در  

 “درصد رشد داشت. 500
ها، سودهاي كالن بـه جـيـب            اين افزايش قيمت  كه  پرواضح است   

و    ،داري انگلي و بنيادهاي رنگارنگ وابسته به حكومت سـرازيـر كـرده               سرمايه ادامه  رويدادهاي ايران ...
گـرديـده اسـت. حـل          را موجب   خانماني اكثريت جامعه      فقر و بي    ،حال  درهمان

اجتماعي كنوني رژيم امكـان       -معضل مسكن تنها با تغييرجدي راهبرد اقتصادي      
پذير است و اين امر مجتاج تالش مشترك همه نيروهاي مترقي و اصالح طلب              

 ميهن ماست.
 

 سازيِ صنعت ملي نفت گام به سوي خصوصي گام به
جويانه امپرياليستي تأثيري مخرب بر صنعت مـلـي نـفـت           هاي مداخله   تحريم

تنها توليد و صدور نفت و گاز از سـوي      ها نه   ايران باقي گذارده است. اين تحريم      
بـرنـامـه    است تا    بلكه سبب شده      ،ميهن ما را كاهش داده و دشوار ساخته است        

 ييسازي با شتاب بيشتري در صنايع كليدي نفت و گاز پتروشيمي اجرا             خصوصي
 شود.

ويژه در دوران پاسدار قـاسـمـي در            و به   -نژاد  در دوران دولت ضدملي احمدي    
سازي همزمان با قانون هدفمندي       رئوس كلي و چارچوب خصوصي      -وزارت نفت 

و مقدمات آن فراهم آمد. اينك بـا         گرديد  تهيه    –آزادسازي اقتصادي     –ها    يارانه
و در بطـن راهـبـرد          ،وزير نفت دولت يازدهم     مقام    انتخاب بيژن نامدار زنگنه به    

سازي صنـعـت      حركت به سمت خصوصي     ،فقيه  اجتماعي رژيم واليت    -اقتصادي
معيني براي اجراي اين هـدف      هاي    امكانو  است،  ملي نفت ايران سرعت گرفته      

هاي وزير نفـت جـديـد،          يكي از نخستين اقدام     ،گردد. در اين خصوص      مهيا مي 
انـحـصـارهـاي     ها و     بازنگري و تغيير قراردادهاي نفتي بر اساس خواست شركت        

 فراملي بود.
وزير نفت دستور بازنگري در قراردادهاي نفتـي        ” شهريورماه نوشت:      11  ،ايسنا

ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران گفت، وزير      كشور را صادر كرد... مدير برنامه        
اي براي پيگيري اصالح ساختار قراردادهاي نفتي در كشور بـا              نفت دستور ويژه  

هاي معتبر نفتي داخلـي و     جلب همكاري همه صاحب نظران و دعوت از شركت      
 “خارجي... صادر كرده است.

ربط ازجملـه   هاي ذي هايي از سازمان گروه: ” است  در ادامه گزارش افزوده شده    
هاي توسعه دهنده مأمور شدند تا با اسـتـفـاده از نـظـر                    امور حقوقي و شركت   
نظران داخلي و خارجي باهدف افزايش جذابيت قراردادهاي          كارشناسان و صاحب  

گذاران خارجي به ايـن       نفتي اين قراردادها را بازنگري كنند تا زمينه ورود سرمايه         
 “صنعت تسهيل شود.

براي نخستين  ” گزارش داده بود:       ،شهريورماه  8  ،خبرگزاري مهر   ،عالوه بر اين  
 [هـا]  نژاد] پيشنهادهايي به برخي شـركـت         دولت ضدملي احمدي  [ بار دولت دهم    

منظور توسعه برخي از ميادين نفت و گاز فرا ساحلي ايران در قالب قراردادهاي                به
و    ،فراملي در توليد، صـدور       انحصارهايشريك شدنِ     : يعني[ مشاركت در توليد    

هـاي     هاي نفت و گاز] ارائه كرد... وزارت نفت دولت جديد برنامه                مالكيت ميدان 
منظور افزايش جذابيت قراردادهاي نفتي ايران... در دستور كار قـرار               جديدي را به  

هاي بزرگ خارجي را بـراي ورود بـه            داده تا بلكه با اين تغييرات پاي شركت    
صنعت نفت ايران باز كند... برخي كارشناسان معتقدند ايـران بـايـد الـگـوي                      
قراردادهاي جمهوري آذربايجان را براي توسعه ميادين نفت و گاز اجرايي كنـد...               

امتيازاتي] كه بـايـد بـه        : خوب توجه كنيد[ وزير نفت با بيان اينكه نوع امتيازاتي     
پيمانكاران در ميادين نفت و گاز مناطق مختلف كشور داده قطعاً تفاوت خـواهـد               

 “كرد.
نوع قراردادهايي كه دولت باكو در زمينه نفت و گـاز             ،الزم به توضيح است كه    

امضـا     -ويژه بريتيش پتروليـوم     به  -هاي خارجي   فراملي و شركت  انحصارهاي  با  
طرفه و سودآور بـراي       كارشناسان به قراردادهاي يك     بيندر جهان و      است،  كرده

 دارد. شهرت“ گذاران سرمايه”
دربـارة  تحليل نشريه اقتصادي اكونوميست را در اين بـاره و             كه  جالب است   

 ،نقل از خبرگزاري ايسنـا      به  -هايي نظير اصالحِ ساختار قراردادهاي نفتي       سياست
نوشت:   ،مورد توجه قرار دهيم. ايسنا با ترجمه مقاله اكونوميست           -شهريورماه  11

ايران همانند مكزيك صاحب رييس جمهور جديد... شده كه خواهان كـاهـش              ” 
هـاي بـخـش         سلطه شركت ملي نفت روي ذخاير عظيم نفتي و جلب سرمايـه           

خصوصي براي افزايش توليد نفت است... شركت ملي نفـت ايـران احـتـمـاالً                     
هاي پرريسك در مرز ايران و        قراردادهاي مشاركت در توليد را براي برخي پروژه       

پيمانكاران سهمي از     ،عراق پيشنهاد خواهد داد. در قراردادهاي مشاركت در توليد         
 “دارند. توليد را برمي

بازنگري و تغيير قراردادهاي نفتي حركتي به سمت خصوصي سازيِ صنـعـت             
اصلِ استقالل مـلـي و       نقض كنندة ملي نفت ايران است. خصوصي سازيِ نفت         

 شود! حق حاكميت ملي ايران قلمداد مي



 929شمارة   1392مهرماه   1شنبه دو   6 

بود  يو از همين رو     ،هاي سوسياليستي   و رشد انديشه   ،فاشيسم
كه حزب توانست در كوتاه زماني به حزب پرنفوذ و پيشاهنگ              

شود. پس از گذشت هفتاد      تبديل نما  بخش ميهن   مبارزات رهايي 
ييِ ارتجاع و     در  هاي پي   يورش   سببِ  و دو سال، و از جمله به          

هاي   و سلبِ امكان فعاليت علني از حزب، و دشواري          ،امپرياليسم
فعاليت مخفي، تاريخِ راستينِ زندگي و رزم حزب ما متكي بر               

به رشته تحرير كشيده نشده     هنوز  هاي تاريخي     و واقعيت  سندها
دور از    تاريخ نويسان معاصر ميهن ما و آنان كه به              اما ،است
 هاي  تحولدربارة هفت دهه     داوريو   پژوهشبه   ها  ورزي  غرض
 ،كه داستانند     اين نكته هم    درمعاصر ايران پرداخته اند        تاريخ

دوراني كه  در  ، يعني   1320پيداييِ حزب توده ايران، در مهرماه        
هاي استعماري و      قدرت گستردة هاي  مداخله ايران در چنگال   

يي بزرگ بود كه      زد، واقعه   حاكميت ارتجاع داخلي دست و پا مي      
   و فرهنگي در      ،مهم اجتماعي، سياسي     هاي   دگرگونيمنشاء
 شد.    نكشورما

  
 تأثيرهاي شگرف فعاليت حزب بر حيات كشور ما

با تأسيس حزب توده ايران، فصل جديدي در تاريخ مبارزات             
كارگران و زحمتكشان ميهن ما گشوده شد. براي نخستين بار             

پا به عرصه مبارزه اجتماعي كشور ما نهاد كه          اي  سازمان سياسي 
 هاي محروم، رهاييِ جامعه از      ققِ حقوق توده  حپرچمِ مبارزه اش ت   

بندهاي استعمار، برابريِ حقوق زنان، و دگرگون كردنِ حيات             
ها در ايران     اي  سياسي ايران بود. آغازِ فعاليت توده         -اقتصادي

عرصه حيات نهادنِ       هاي اجتماعي، پا به     همراه بود با رشد جنبش    
و جوانان. در مدت زمان        ،، زنان انهاي مستقل كارگر     تشكل

هاي اجتماعيِ    اين جنبش  هاي  صفكوتاهي صدها هزار تن در       
 يپيشرو و مترقي، زير رهبري حزب توده ايران گرد آمدند و خطر          

 جدي براي ادامه حيات ارتجاع و امپرياليسم پديد آوردند.
 وهاي متنوع،      نشريهانتشار صدها كتاب و جزوة علمي،            

و فرهنگي، نشرِ گستردة     ،پرمحتوايِ سياسي، اجتماعي   هاي  مجله
لنينيسم در جامعه، طرحِ        -سازِ ماركسيسم   هاي دوران   انديشه
حقوق  شناخته شدنِ رسميت    و مبارزه براي به    ،هاي انقالبي   برنامه

كارگران و تصويب قانون كار، مبارزه براي تحقق اصالحات              
مند شدنِ زنان از حق انتخاب شدن و          ارضي به نفع دهقانان، بهره    

انتخاب كردن، بهداشت و آموزش رايگان براي همه، تقسيمِ              
 عمل در آمدنِ    به  عدالت اجتماعي،    دستيابي به و   ،عادالنة ثروت 

در چارچوب ايراني    براي همه خلق هاي كشور      حق خودمختاري 
نظرها و  هاي صنفي، از جمله        و جمعيت  ها  حزبآزاد، و آزاديِ     

حزب ما   از سوي  دوران سازي بودند كه نخستين بار     رويكردهاي  
از سوي همة    شكل گسترده ترين   به ومطرح شد،    ندر كشورما 

    .شد استقبال ها از آن قشرهاي جامعه
هاي   پيروزي :است از  ماالمال ،تاريخ هفتاد و دو سالة حزب ما       

و ادامة پيكار در زير      ،هاي دشوار   ها و آزمون    بزرگ، و نيز ناكامي   
قطع ناشدني مزدوران ارتجاع و امپرياليسم. حزب توده         هاي  حمله

تنها در دوران بسيار       ،ايران، در طول بيش از هفت دهه گذشته        
 دست يافتنِ  فعاليت علني داشته باشد و در راه       ت  توانس كوتاهي
 شان  هاي  به خواست  جوانان، و دانشجويان   ،زحمتكشان ،كارگران

و همچنين رهايي زنان از زنجيرهاي روابط و قوانين متكي بر              
پيِ   در  هاي پي   تهاجم دليلِهاي قرون وسطايي تالش كند.        انديشه

هاي   ها از بنيان    ارتجاع و امپرياليسم بر ضد حزب ما هراس آن          
هاي نوآورانة حزب و  نيز توانِ آن در                  فكري و سياست   

هاي محروم بوده و هست. از           دهيِ كارگران و توده       سازمان
هاي واال و رزمندگان       كه انسان  -مزدوران رژيم وابسته پهلوي    

همچون روزبه، سيامك، مبشري، و كيوان... را به جوخه          يقهرمان
كه در   -تا مزدوران رژيم واليت فقيه    گرفته   -هاي اعدام سپردند  

، هزاران زنداني سياسي را، از       نما  ترين كشتار سياسي تاريخ ميهن       بزرگ ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...
هاي پايداري    ترين زندانيان سياسي جهان، اسطوره      قديمي  جمله شماري از  

هاي شاه و رژيم واليت فقيه، كه بيش از سه دهه از عمر خود را                    زندان
هاي طبقه كارگر و آزادي ميهن در شكنجه گاه            خاطر پايبندي به آرمان     به

و   -هاي شاه و رژيم جمهوري اسالمي سپري كرده بودند، قتل عام كردند           
جلوگيري از   شان  تالش ،ارتجاع داخلي  گرفته تا امپرياليسم   همچنين از 

 فعاليت سياسي و تشكيالتي حزب توده ايران بوده و هست. 
مرداد و    28سالگرد كودتاي آمريكايي      در شصتمين بنا بر سندهايي كه     

 اند،  تاكنون افشا شده    هكه در اين زمين    سندهاي ديگري    انبوه   همچنين
كودتاي  هاي  هدفترين    جرات مدعي شد كه يكي از مهم           توان به   مي

دولت ملي دكتر مصدق و        سرنگوني كه به  -1332مرداد    28آمريكايي  
نابوديِ كاملِ حزب توده      -سركوب خونين جنبش ملي ايران منجر شد         

توان آن براي ادامه فعاليت بوده است. رژيم وابسته            از بين بردنِ    ايران و 
خود و   ،تالش كرد سال    25براي نابودي حزب توده ايران           ،پهلوي

ها در آن     اي  به دست تواناي انقالب مردم ميهن ما، كه توده               سرانجام
، سرنگون شد. رژيم واليت فقيه نيز خيلي زود          داشتندنقش مهم و فعالي     

گفتة   بنا به و   ،  پي گرفت   60هاي دهه     نيمه تمام رژيم شاه را در سال        كارِ
تر از پيروزي در       ، سركوب حزب توده ايران را مهم         1361در   شسران
. هراس ارتجاع و دشمنان مردم و ميهن        ديدهاي جنگ ايران و عراق   جبهه

در تدوين و تنظيم مباني       ما از حزب توده ايران به سبب نقش مهم حزب          
و فرهنگي كشور    ،و سازمانگري مبارزات  سياسي، اجتماعي      ،عملي ،نظري

 بوده و هست. 
  

 هم ميهنان مبارز!
رسد   حزب توده ايران درحالي فرا مي     گذاريِ    بنيانهفتاد و دومين سالگرد     

بار هشت سال رياست جمهوري محمود          دوران فاجعه   كه ايران پس از    
سران   كه با زور سرنيزه و تقلب از سوي ولي فقيه رژيم و              -احمدي نژاد 

با بحران   -ارتجاع و فرماندهان سپاه بر ميهن ما تحميل شده بود                 
ناگوار اجتماعي آن دست و پنجه       پيامدهاي ورشكستگي كامل اقتصادي و   

كند. انتخاب روحاني در جريان انتخابات مهندسي شده اي كه حتي             نرم مي 
اي را بر كرسي        و كسي كه  خامنه       “ يارِ امام ” -هاشمي رفسنجاني 

تغيير   در آن اجازه شركت نيافت، تالش روشن رژيم براي         -نشاند“ واليت”
العاده بحراني كشور، عادي سازيِ روابط با غرب و كشورهاي            وضعيت فوق 

و همچنين آرام كردن جو      ،هاي مخرب   امپرياليستي، پايان دادن به تحريم    
 بود.   92ملتهب جامعه ما در آستانه انتخابات 

را “ نرمش قهرمانانه ”اي در روزهاي اخير در زمينه          سخنان علي خامنه  
بايد زمينه سازيِ رژيم پيش از ديدار حسن روحاني با سران كشورهاي                

هاي آمريكا و كشورهاي       عقب نشيني در مقابل خواست      منظور  بهغربي،  
و در همان دوراني     ،در تمامي هشت سال گذشته     ،غربي دانست. حزب ما   

زدند،   به آمريكا مي  “ تودهني زدن ”اي و  دولت برگمارده او دم از           كه خامنه 
آميز و    هاي تحريك   همواره بر اين نظر بود كه بايد با پرهيز از سياست             

به كشورهاي امپرياليستي اجازه نداد تا ميهن ما را هدف                    ،زا   تنش
و ماجراجويانه   ،بار، نابخردانه   هاي فاجعه   قرار دهند. سياست   هايشان  مداخله

توانست عاقبتي جز همين ذلت امروزي            نمي ،هشت سال اخير رژيم     
دردناكي كه گريبان اكثريت مردم محروم        تنگناهايو  “ نرمش قهرمانانه ”

 همراه داشته باشد.    ما را گرفته است به 
بر خالف   ،ها ايراني در انتخابات رياست جمهوري اخير          شركت ميليون 

همه تبليغات رژيم و گروه اندكي از سياسيون وازده و مبلغان شرمگين                
 يا  و -تأييد استبداد حاكم بر ميهن ما      معناي  به  تنها    رژيم واليت فقيه، نه     

و در  “ تقلب انتخاباتي ”پاك كردن ادعاي     -اند  آن طور كه شماري مدعي    
نبود، بلكه در نبود      88واقع زدودن خاطره كودتاي خونين انتخاباتي خرداد        

هايي از    ي به مخالفت با ادامه دولت      أطلبي، ر   هيچ نامزد مستقل و اصالح    
زور سرنيزه ولي فقيه و فرماندهان سپاه بر            انژاد بود كه ب      نوع احمدي 

 ،تنها در دوران كارزار انتخاباتي      ميهن ما تحميل شده بود. آقاي روحاني نه       
بلكه پس از آن هم مدعي نبوده و نيست كه اصالح طلب و خواهان ادامة                

خود را دولت اعتدال براي آشتي      او دولت    .روند اصالحات در ميهن ماست    
داند. حزب ما همواره       واليت با مردم مي    

 7ادامه  در صفحه بايد  ،بوده و همچنان معتقد است كه       معتقد
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هايي كه در زمينه      قول عملي كردنِ با بسيج نيرو در جامعه دولت آقاي روحاني را به            
بر خالف نظر    ،بهبود وضعيت اقتصادي به نفع مردم داده است وادار كرد. به گمان ما            

هاي گذشته    نمي توان با بزك كردن سياست        ،پردازان نوليبرال دولت جديد      نظريه
جنبش مردمي بايد    ،وضعيت فاجعه بار كنوني را عالج كرد. ما همچنين معتقديم كه           

. ما  گماردهمت   شدهيِ مستقل   به سازمان  همچنانهاي اخير     گيري از سال    با درس 
سازمان يافته و مجهز به برنامه         اي  بدون جنبش مردمي    ،عميقاً اعتقاد داريم كه    

 جدي در اوضاع اسفناك كنوني كشور اميدوار بود.         تغييرهاي  توان به     نمي ،مبارزاتي
دهندگان به حسن      مردم شركت كننده در انتخابات و راي          هاي  يكي از خواست   

عقيدتي و همچنين     -روحاني، آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي          
پايان دادن به حصرِ آقايان موسوي، كروبي و خانم رهنورد بوده است. اگرجه در                   
روزهاي اخير سران رژيم به منظور آماده كردن شرايط براي مذاكرات روحاني با                  
غرب، شمار اندكي از زندانيان سياسي را رها كرده اند ولي در اين زمينه بايد همچنان                

 رژيم را وادار به عقب نشيني كرد.   ،با ادامه و تشديد فشارها
   

 رزمندگان توده اي! اعضا و هواداران حزب 
ما در شرايطي هفتاد و دومين سالگرد حزب را جشن مي گيريم كه حزب ما امسال                

تبليغاتي دستگاه امنيتي و كارگزاران       -ششمين كنگره خود را با وجود جنگ رواني         
با موفقيت  كامل برگزار كرد. برگزاري ششمين كنگره حزب، در يكي از                      ،آن

ترين دوران تاريخ حزب ما، تصويب برنامه جديد و سند مهم بررسي يورش                 حساس
كشور،  رويدادهايسياسي بررسي     ، در كنارِ سند   به حزب ما    رژيم جمهوري اسالمي  

اي در پيكار دشوارمان بر ضد رژيم         اي براي همه رزمندگان توده      شك سالح برنده    بي
كارگري و   حزب 50استبدادي واليت فقيه در ميهن ماست. پيام هاي بيش از                 

تنها از اعتبار حزب ما در عرصه           نه ،كمونيستي جهان به ششمين كنگره حزب ما        
بلكه طنين پرشكوه انترناسيوناليسم پرولتري و همبستگي پرشورِ         ،داردحكايت  جهاني  
 ها  اي  ها رزمنده راه كارگران و زحمتكشان در جهان با مبارزات قهرمانانه توده              ميليون

 در دشوارترين شرايط پيگرد و سركوب خونين است. 
بدون پيكار خستگي ناپذير و        ،ادامه حيات هفتاد و دو ساله حزب توده ايران             

در  ،و دو سال گذشته    اد  قهرمانانة شما ميسر نبوده و نيست. فرزندان حزب در هفت            
 ،هاي واال و انساني حزب طبقه كارگر ايران         ها، وفادار به آرمان     ترين آزمون   سهمگين

شان و نبرد تاريخي طبقه كارگر و زحمتكشان را در اهتزاز نگاه              پرچم پر افتخار حزب   
 ،هاي غدارانه ارتجاع    تنيِ حزب ماست، كه بررغمِ همه تالش        و اين رازِ روئين    ،داشتند

طور كه    همچنان استوار و نيرومند در عرصه مبارزات سياسي كشور حضور دارد. همان           
كند، از آغاز     ششمين كنگره حزب با اتكاء به شواهد انكارناپذير افشا مي             سندهاي

، براي نابودي و     1361هاي امنيتي رژيم واليت فقيه، در بهمن ماه              تهاجم ارگان 
رژيم واليت   ،سال  31امروز، يعني نزديك به       حزب توده ايران تا به     كن كردنِ   ريشه

را، از كشاندن قربانيان شكنجه به صفحه تلويزيون،         اش  گستردههاي    امكانفقيه همه   
فرمانِ شورش بر ضد رهبري حزب صادر كردن تا            ،، سند سازي  “خاطرات نويسي ”

حزب سازي و تالش براي انشقاق و انفجارِ حزب از درون، به كار گرفته است و                     
دهد. هوشياري و آگاهي تحسين برانگيز اعضا و           ها ادامه مي    همچنان به اين تالش   

هاي رنگارنگ رژيم، و كليد پيروزي حزب         سد اساسي در برابر توطئه     ،هوادارانِ حزب 
 در اين نبرد نابرابر بوده است. 

باختگانِ قهرماني كه     با تجديد عهد با انبوه جان      ،كميته مركزي حزب توده ايران     
همچنين با  و   اند،  نوشتهتاريخ حزب طبقه كارگر و زحمتكشان ايران را با خون خود              

ناپذير حزب ما را به        بار ديگر اعتقاد عميق و خلل          ،باختگانِ راه آزادي    همه جان 
اش  براي رهايي ايران از چنگال استبداد و استقرار آزادي، استقالل                رسالت تاريخي 

 و عدالت اجتماعي، اعالم مي كند.   ،واقعي
 باختگانِ  راه آزادي  درود آتشين به خاطره تابناك همه جان 

 باختگان توده اي! و همه جان
 هاي شهدا و زندانيان سياسي درود به زندانيان سياسي و همه خانواده

 خواه براي طرد رژيم واليت فقيه! پيروز باد مبارزه مشترك همه نيروهاي آزادي
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برخي از سياستمداران حزب دموكرات مسيحـي و       برضدنيز  
كردند تشـكـيـل     نگاران كه به كودتا كمك        برخي از روزنامه  

هـاي     . در عرصة اقتصادي، ژنـرال       ندا  در دست اقدام  شده و   
و فقط مخالف     ،يي براي ادارة كشور نداشتند      كودتاچي برنامه 

ا دوسـتـان          “ سوسياليسمسوي  شيلي به     حركت”  بودند. امـ
آمـدنـد.     يـاري آنـان      بهآمريكايي يا تربيت شده در آمريكا،       

“ هاي شيكـاگـو     بچه” را كه     يگروهي از اقتصاددانان    بنابراين،
، براي پياده كردن الگويي تازه براي اقتصاد شيلي         ناميدند  مي

وزيـر امـور       پشت سر هم    آنانبه كمك فرستادند. دو تن از        
هـاي     بـچـه  “شمار زيادي از اين گروه       دارايي شيلي شدند.     

هاي دانشگاه شيكاگو زير      خوانده  شيليايي و از درس    ”شيكاگو
بـازار  “نظارت ميلتون فريدمن و ديگر هواداران سرسـخـت           

تنفر از سوسياليسم و       شان،  هاي اشتراك   و نقطه بودند،   “ آزاد
بود. الـگـوي      “ اقتصاد بازار آزاد  ” خدشه به بنيادهاي      تعهد بي 

و    -ارائه كـردنـد     براي اين سياست اقتصادي     آنان  يي كه نو
چنان پيامـدهـاي دردنـاكـي          -بعدها نوليبراليسم نام گرفت   

دانستنـد كـه       خود نيز مي  ارائه دهندگان اين الگو     داشت كه   
با حـمـايـت يـك           تنهاپياده كردن آن براي نخستين بار،       

ديكتاتوري نظامي ممكن خواهد بود. آنـچـه در پـي آن                 
سال پيش در شيلي پـيـاده شـد، بـه                40كودتاي خونينِ   

تجاوزي گسترده و جهاني به حقوق كارگران و زحمتكشـان          
اجـمـاع   ”   : هاي گـونـاگـونـي مـثـل           عنوانشد كه با      منجر

از آن نام بـرده       “ تاچريسم” ، يا   “ اقتصاد ريگاني ” ،  “ واشنگتن
   شود. نام برده ميو هنوز هم  شد

در دورة حكومت نظاميان در شيلي، نوليبراليسم و اصالـت          
پول، حرف اول را زد. هرچه كه دولتي بود، از بـهـداشـت و       
درمان گرفته تا آمـوزش و پـرورش، خصـوصـي شـد.                  

هاي موجود براي واردات برداشته شد و سـيـل              محدوديت
كاالهاي وارداتي، توليد ملّي را به خاك سياه نشاند. اشتغـال            

مـدت     بخش بزرگي از كارگران به صورت قراردادي و كوتاه        
بدون تعطيليِ با حقوق يا حقِ زايمان و مرخصي پس          -درآمد

توانستـنـد كـاري       كه مي آنانيهاي كار روزانة     از آن. ساعت   
ِ   پيدا كنند، بسيار طوالني شد. ايمني و بهداشت كار در محل           

شـدت كـاهـش        هاي دولتي به    كار ناديده گرفته شد. بودجه     
هاي نظامي و امـنـيـتـي.          يا قطع شد، مگر در هزينه       يافت و 

هـاي خـارجـي و           آوري رسيد. سرمايه     تورم به مرز سرسام   
هـاي     هاي تجاري و مالي سودها و ثـروت          صاحبان شركت 

كالني را به جيب زدند. ثروتمندان ثروتمـنـدتـر شـدنـد و                 
زحمتكشاني كه در دوران آلنده آتية خوبي را براي داشـتـن             

و روزي افتادند؛ ،       داشتند، به تيره    رو  شايسته پيشِ   اي  زندگي
در   آن را كه شخصاً     -ميلتون فريدمن  “ شوك درمانيِ ” خنجرِ  

ضربة نهايي را بر قلب اقتصاد شيلـي          -كرد  ميشيلي هدايت   
 فرود آورد.

چند ماه ديگر انتخابات رياست جمهوري در شيلي برگـزار          
خانم ميشل باشلت كه در دورة قبل و تـا سـه                . خواهد شد 

شيلي بود، بـار ديـگـر نـامـزد              يسال پيش رئيس جمهور   
انتخابات شده است. خانم باشلت كه خود و مادرش هـر دو              

پدرش در دورة     ،اند  كشيده  ندر زمان ديكتاتوري پينوشه زندا    
، عضو حزب سوسيال دموكـرات      ه است ديكتاتوري كشته شد  

. حـزب     اسـت چپِ ميـانـه        شهاي  و ديدگاه  “ سوسياليست” 
سال پس از كودتاي خـونـيـن       40كمونيست شيلي نيز، كه  

در صحنة سياسـت   اي ويژهها همچنان از وزن و اعتبار   ژنرال
و فعاليت سياسي شيلي برخوردار است، اعالم كرده است كه          

 وجـود آوردن      بـه در راه   ”به خانم باشلت رأي خواهد داد و  
تالش خواهد كرد تا الگوي نوليبراليـسـم و           “ نوين  ياكثريت

هاي ديكتـاتـوري را        ارث رسيده از سال     نهادهاي سياسيِ به  
را جايگزين قـانـون        اي  تازهو قانون اساسي      فروريزنددرهم  

 ،اساسي دورة پينوشه كنند. به عقيدة بسياري از تحليلـگـران           
تـوان بـه        مردمي مي   يتنها با برخورداري از حمايت اكثريت     

 هاي انقالبي اميد داشت. دگرگوني وجود آوردنِ به
 

 ادامه چهل سال از كودتاي   ...
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مجريِ پانل    آغاز،در  
به خصوصيت جنـايـت     
كشتار زندانيان سياسي   

در مـيـان       67در سال   
ديـگـر      هـاي    جنايـت 

رهبران و گرداننـدگـان     
جمـهـوري اسـالمـي       

ضمن آن  و    ،اشاره كرد 
 ،خاطر نشان ساخت كه   

 67كشته شدگان سال    
تر و     جز زندگي انساني  

بهتر براي مردم ايـران     
 ديگر در سـر      سودايي
در    واقـع،   بهو    ،نداشتند

اسارت و مظـلـومـانـه       
 كشته شدند. 

سپس آقاي ابوبـكـر     
جمهوري اسـالمـي از احـزاب و           اندركاران    دستچگونگيِ آموختن     بارةدر

بند كشيدنِ اعضا و       ها در به    از اين آموزه    آنانهاي سياسي و استفاده       سازمان
شـرايـط زنـدگـي زنـان و              بارةها سخن گفت. خانم مريم در        نآهواداران  
سخن گـفـت و در          60هاي جمهوري اسالمي در دهه   ها در زندان    خانواده

به مردم ايران را قرائـت كـرد. آقـاي          “مادر لطفي”پايان سخنان خود نامة  
هـاي زنـدانـيـان          هاي رژيم در استفاده از خانـواده        تاكتيك  بارةسعيد نيز در  

گـروه     پس از آن،    شوم خود صحبت كرد.     هاي  هدفسياسي براي پيشبرد    
هنرمندان مركب از خانم گالويژ و آقايان قيدرپور و صابـونـي بـه اجـراي                  

 اين گردهمايي قطعنامة    ،شعر و موسيقي ايراني پرداختند. در پايان       از  قطعاتي  
حاضـران در مـراسـم        استقبال    بادوست عزيز ارشد قرائت شد كه         وسيلة  به

 :هايي از قطعنامه آمده است  شد. در بخش رو روبه
 

همراه با بازماندگانِ فاجعة      ،ها و احزاب امضاكننده     ما سازمان 
 ،هاي مدافع حقوق بشر     و گروه   ،باختگان  هاي جان   ملي، خانواده 

   :كنيم مان را به صورت زير طرح مي هاي  تخواس
هاي مستقل براي بررسي ابعاد فاجعه كشتار         تشكيل گروه � 

 ؛67جمعي سال 
 ؛اجازه برگزاري مراسم براي خانواده هاي بازماندگان

اعالم اسامي و محل دفن تمامي اعدام شدگان و دادن            � 
 ؛هايشان هاي آنان به خانواده وصيت نامه

هـاي     هاي وارده به خـانـواده       ها و آسيب    بررسي مصيبت � 
 ؛باختگان جان
 ؛هاي بازماندگان اجازه گذاشتن سنگ قبر به خانواده� 

پايان دادن به آزار و اذيت مادران و بستگان قربانبـان ايـن      
 ؛فاجعه
 ؛هاي قربانيان خانواده به رويگشودن درهاي خاوران � 
 ؛67محاكمه آمران و عامالن فاجعة كشتار سال �

 ؛لغوِ اعدام و شكنجه در ايران�  
بـود كـه     [مرگ]     نفرة  مصطفي پورمحمدي جزو هيئت سه      

هـاي مـرگ        به جوخه   67هزاران زنداني سياسي را در سال       
ما نسبت به معرفي يك جنايتكار بـه عـنـوان وزيـر               . سپرد

خواهيم كه حسن روحاني معـرفـي         و مي   ،دادگستري معترضيم 
  ؛مصطفي پورمحمدي به عنوان وزير دادگستري را پس بگيرد

وبند تمامي زندانيان سياسي و        آزاديِ فوري و بدون قيد     �  
 .عقيدتي

مردم ايران براي رهايي از شرايط مخوف موجود راهي جـز             ،كهحقيقت اين  
تواند تغييرات بـنـيـادي در           مبارزه ندارند. تنها نيروي متحد مردم ايران مي        

و برگزاري مشـتـرك ايـن چـنـيـن                ،اوضاع دهشتناك كنوني ايجاد كند    
 هايي قدمي است در ايجاد نيروي متحد مردم ايران. گردهمايي

 

حزب دمكرات كردستان ايران[كميتة شرق كانـادا]؛ حـزب            
آمريكاي شمالـي]؛      -كومله كردستان ايران[كميتة خارج كشور     

حزب تودة ايران[ واحد كانادا]؛ سازمان فدائيان خلـق ايـران              
 كانادا] برگزار كردند -(اكثريت) [تورنتو

 
كاريِ كشتار زندانيان سـيـاسـي،         جنايت و تبه    وپنجمين سالگرد   در بيست  

سپتامبر)، از سوي چهار حزب و سازمان سياسـي در              7شهريورماه(   16شنبه  
گفـتـن   پس از     شهر تورنتو(كانادا) مراسمي برگزار شد. در آغازِ اين مراسم، و            

به زبان كُـردي و فـارسـي،             مراسمبرنامة    خواندنو    به حاضران،   خوشامد
شـد.  اعالم   يك دقيقه سكوت      ،67سال  كشتار  باختگان    ياد جان   احترام و   به

گـردهـمـايـي        برگزاركنندة ايـن  مشترك چهار حزب و سازمانِ        پيامسپس  
 خوانيم: هايي از اين پيام چنين مي شد. در بخش خوانده

بيست و پنج سال پيش در چنين روزهايي رژيم جمهوري اسالمي فاجعة            ” 
، در   انسانيِ عظيم ديگري را به مردم ايران تحميل كرد. جنايتكاران رژيـم             

از فرزندان رشيد مردم ايـران را       تنهزاران  زماني كمتر از چند هفته،      مدت  
سـر     بـه هـاي رژيـم          در زنـدان    شان  به سپري كردنِ مدت محكوميت    كه  
اخـيـراً     كهجنايتي در نوع خود بي نظير         دار آويختند، هاي    بردند، به چوبه    مي

نـام   ”جنايت عليه بشـريـت    “عنوان    اباز آن   در مجلس نمايندگان كانادا نيز      
 “به رسميت شناخته شد.بردند و 

 آيد: چنين ميپيام و در ادامه 
اي و چـه   المللي و منطقه    شرايط خطير و پرتحول كنوني، چه در ابعاد بين        ” 

و    ،نيرومندي و اثرگذاريِ نيـروهـاي مـلـي، دمـكـرات               به  ،در بعد داخلي  
بـا  و اتحاد ايـن نـيـروهـا             شدن  است. بدون نزديك   نيازمند  خواه    جمهوري
هاي بـنـيـادي در         دهيِ مردم در جهت دگرگوني      و بسيچ و سازمان   يكديگر،  

هـاي     انحصار قدرت در دسـت   توجه به با  -حيات سياسي و اجتماعي ايران  
سـت.  اامكان بروز فاجعه در اشكال مختلف باقي          -نيروهاي ارتجاعي كنوني  

شايسته زندگي بهتـر      شان،  و مذهبي   ،مردم ايران در تنوع نژادي، ملي، قومي      
 “تري هستند. و انساني

نمايندة مجلس ايالتي در اسـتـان           ،پس از قرائت پيام، آقاي رضا مريدي      
 طـرح چـگـونـگـيِ         بارةدر  ،انتاريو و وزير تحقيقات و نوآوري در اين استان        

مـثـابـة       در ايران به    67رسميت شناختنِ كشتار زندانيان سياسي در سال          به” 
پـرداخـت.      به ايراد سخنراني    ،در مجلس فدرال كانادا    “ عليه بشريت   جنايت

خـود   هاي  و تالش   ”كشتار...   ”   رسميت شناختنِ   بهپروسة    شان  وي در سخنان  
هاي سـيـاسـي در         و همكاري احزاب و سازمان      داد،  را توضيح در اين زمينه    

 ستود. را برگزاري اين گردهمايي 
هـنـرمـنـدان        ،خانم گالويژ و آقايان قيدرپور و صابونـي         ،در ادامه برنامه  

ـ           ،شناخته شدة شهر تورنتو و كانادا       يبا اجراي برنامه موسيقي و سـرودهـاي
 قرار گرفتند. حاضران گستردةمورد تشويق  ،بسيار زيبا

فيلمي در زمينه روند و چگونگيِ كشتـار زنـدانـيـان               ،بعد از برنامه هنري   
 67هاي كشتار سال      ريشه  ،نمايش درآمد. در اين فيلم       به  67سياسي در سال    

پروسه اين  سرانجام  و  بود  پيگيري شده     57از اوائل پيروزي انقالب در سال       
در مصاحبه با شاهدان زنده و عيني به تصـويـر             ،جزئيات آن همراه با   كشتار  
 بود. 67بود. اين فيلم نمايش پرقدرتي از ريشه يابي كشتارهاي سال  درآمده

در محكوميت     برنامه مجريِ  ،و در شروع قسمت دوم برنامه       پس از تنفس  
اشرف در عراق و كشتار جمع كـثـيـري از اعضـاي                 قرارگاهحمله رژيم به    

هاي بـرگـزار      از ديد احزاب و سازمان      قرارگاهسازمان مجاهدين خلق در اين      
كشتار در بيست   ”   . او از جمله گفت:      ايراد كرد   ، سخناني كننده اين گردهمايي  

دهد نيروئي كه در      گيرد و نشان مي     و پنجمين سالگرد فاجعه ملي صورت مي      
چنان زنده است و در پي فرصـت          به آن جنايت دست يازيد، هم       1367سال  

 “  براي كشتارهاي ديگر است.
سپس آقاي محسن جمال يكي از اشعار خود را كه در رابطه با فـاجـعـه                  

. در ادامه قسمـت دوم        خواندكشتار زندانيان سياسي سروده بود براي حضار        
 هـاي   آنان تجربه   ،پانلي متشكل از سه نفر از زندانيان دهه شصت        در    ،برنامه
 .بازگو كردندهاي جمهوري اسالمي  از زندانرا خود 

باختگانِ كشتار زندانيانِ  داشت جان گرامي
وپنجمين سالگرد  ، در بيست67سياسي در سال 

 اين جنايت
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در جشن “ نامه مردم”غرفه 
 “ اومانيته”پرشكوه  

ميهن مهـاجـر      * صدها هم   
ساكن فرانسه و كشورهاي    
مجاور، در بازديد از غـرفـة       

، ارگان مركزي   “ نامة مردم “
حزب تودة ايران، با فعاالن     
و رفقاي حـزبـي دربـارة         

هاي سياسي اخير در      تحول
وگـو     بحث و گفت    ميهن به 

 پرداختند.    
هـاي    * بازديد رسميِ هيئت    

هاي برادر از     نمايدگي حزب 
كشورهاي فرانسه، برزيـل،    
هـنــدوســتــان، قــبــرس،    
افغانستان، لبنـان، عـراق،      

 “  نامة مردم”بريتانيا، ايرلند، فلسطين، و تونس از غرفة 
هاي چپ اپوزيسيون، و      * نمايندگان و اعضاي رهبريِ سازمان      

اكثريت، و سازمان اتحـاد       -از جمله سازمان فدائيان خلق ايران     
بازديد و با مسـئـوالن دربـارة           “ نامة مردم “فدائيان، از غرفة    

 مان تبادل نظر كردند. اوضاع منطقه خاورميانه و ميهن
 

هاي شديد، در طول مدت زمـان دو روز             باوجود باران   ،”اومانيته“جشنوارة  
هزار تن از مردم و نـيـروهـاي         470اول جشنواره، با شكوه تمام برگزار شد.  

ها و كارنامة دولت فـرانسـوا         هايي گره كرده، ناراضي از سياست       مبارز، با مشت  
وگـو     بحث وگفت   اوالند، و مصمم به اتحاد، در فضائي مملو از اميد و نشاط به            

 ترين جشنوارة چپ در اروپا، فعاالنه شركت كردند. نشستند، و دراين بزرگ
در جـلـسـة       ،”اومانيته“، سردبير و مسئول روزنامه      “ پاتريك هياريك “رفيق  

سپتامبر) 14شهريورماه (    23گشايشِ جشنواره در دهكدة جهاني، در روز شنبه         
ها   هاي پيشرو از ده     هاي كمونيست و جنبش     ، همراه با حضور نمايندگان حزب     

كشور جهان، و در برابر سران كشورهاي سوسياليستي و مترقي، چنين اظهـار             
من هم چون شما هراس داشتم كه امروز وقتي با هـم صـحـبـت                  “داشت:   

هاي ويرانگر بر سر مردم سوريه فرود آيد وبه انفجار منطقـه              كنيم، موشك   مي
وگو ميان روسيه و آمريكا استقـبـال كـرد، و               او از آغاز روند گفت     “ بيانجامد. 

اكنون آشـكـارا       -كه بر خالف مسيري كه تا كنون پيموده         -دولت فرانسه را  
پرچمدار جنگ شده است، به پشتيباني از صلح و راه حل سياسي فـراخـوانـد.                

كه عضو پارلمان اروپا نيز است، در ارتباط با خلق قهرمـان              ،”اومانيته“سردبير  
اش نيز سخن گفت، و از تـدارك كـارزاري بـراي آزادي                  فلسطين و مبارزه  

خواه و مـحـبـوب         رهبرِ ترقي ،”مروان برقوتي“زندانيان فلسطيني و از جمله      
بخش فلسطين، خبر داد. رفيـق پـاتـريـك در ادامـه                  الفتح و سازمان آزادي   

داري    سابقة اقتصادي بر كشورهاي سـرمـايـه         سخنانش، از سيطرة بحرانِ بي    
گفت، و از مبارزة دشوار كارگران و زحمتكشان اروپا حمايت كرد. نـمـايـنـدة                  
رهبري حزب توده ايران، در حاشية جلسه گشايشِ جشنواره، با رفيق هياريك            

 وگو كرد. آميزِ جشنواره با او گفت ديدار و دربارة اهميت و برگزاري موفقيت
در قلـب   “ نامه مردم“هاي اخير، امسال هم غرفة  بنابر سنت پاگرفته در دهه 

، به مركزي تبديل شد بـراي:        “ اومانيته” شكوه    جشنوارة با دهكده جهاني، در    
هاي سياسي كشور، بحث و تبـادل         ارائة اطالعات و تحليل در ارتباط با تحول       

كه در ميان آنان مسافرانـي       -ميهنان خارج از كشور     نظر، ديدار و آشنائي با هم     
از ايران نيز حضور داشتند. رفقا و هواداران حزب در طول سه روزِ بـرگـزاريِ                  

كـه بـا        -ناپذيري در غـرفـه   طورِخستگي به شهريورماه]،  24تا  22جشنواره [  
هاي سياسـي كشـور      پوسترهاي گويايِ كارزارهاي عمده مرحله كنوني تحول 

از ديداركنندگان با غذاهاي ايراني كباب، آش رشتـه، شـلـه               -تزئين شده بود  
نوشت بزرگي    كردند. در يك سويِ ديوارة غرفه، پارچه         زرد، و چاي پذيرائي مي    

قيدوشرط همه زندانيان سياسي را خواستار بود، و بخـش            درنگ و بي    آزاديِ بي 
بزرگي از ديوارة ديگر غرفه به پوسترهايِ گويا و افشاگري در زمينة فـاجـعـه                

] 1988[ 1367ملي كشتار جمعي بيش از پنج هزار زنداني سياسي در سـال                

يي نيز با تصويرِ حلقة طـنـاب داري، را               اختصاص داشت. پوستر جداگانه    
گفت و مخالـفـت حـزب          داد و از شمارِ باالي اعدام در رژيم مي          نشان مي 

كرد. پوستر ديگري مخالفت حزب        توده ايران با مجازات اعدام را اعالم مي       
توده ايران با جنگ و دخالت نيروهاي خارجي در رويدادهاي داخلي سوريه            

هـاي     تابيد. چهار پوستر بزرگ، زيبا و بسيار مبتكرانه بـه زبـان                را باز مي  
فرانسه و انگليسي كه ديوارة باالي ميزكتاب را پوشانده بودنـد، اثـرهـاي               

هـاي     كردند، و لغوِ همه تحريم      كننده را افشا مي     هاي اقتصادي فلج    تحريم
هـا و       مان را خواهان بودند. مـيـز نشـريـه              اقتصادي بر ضد مردم ميهن    

هاي انگليسي و     هاي حزب توده ايران به زبان       هاي حزبي كه اعالميه     كتاب
رو شـد.       فرانسه نيز بر آن چيده شده بود، با استقبال ديداركنندگان روبـه            

هـاي   در جشنوارة اومانيته ديدارِ رسمي هيئت  “ نامة مردم ” امسال هم غرفة    
هاي برادر از كشورهاي فرانسه، برزيل، پرتغال، هندوستـان،           نمايدگي حزب 

قبرس، افغانستان، عراق، بريتانيا، ايرلند، فلسطين، و تونس را شاهد بود. در             
وگو و تـبـادل نـظـر           جريان اين بازديدها، رفقا با نمايندگان حزب به گفت        

مان را مـورد      پرداختند و همبستگي خود با مبارزه مردم و زحمتكشان ميهن         
تائيد دوباره قرار دادند. در طول سه روز برگزاريِ جشنواره، نماينـدگـان و                

هاي چپ اپوزيسيون و از جمله سازمان فـدائـيـان             اعضاي رهبري سازمان  
نـامـة   “اكثريت و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، از غرفة             -خلق ايران 

ديدار كردند و با مسئوالن غرفه دربارة اوضاع منطقه خاورميـانـه و     “ مردم
مان به تبادل نظر پرداختند. مسئلة مهمِ اتحاد عمل، و ضرورت دفـاع       ميهن
مان پيرامون شعارهاي: صلح، دموكـراسـي،          جانبه از مبارزه مردم ميهن      همه

هاي رژيم واليت فقيه، از مـحـورهـاي           عدالت اجتماعي، و افشايِ سياست    
 وگوها بود.    عمدة اين گفت

 
 !مبارزة زحمتكشان ادامه دارد

هـا و مـيـزگـردهـاي            هاي پرشمار جشنواره اومانيته صحنه بحث       غرفه
سابقه اقتصادي اروپا و پيامدهاي آن در زندگي و           متفاوتي دربارة بحران بي   

پـاتـريـك    “ها، رفيـق       مبارزه زحمتكشان بود. در جريان يكي از اين بحث         
انـد    اي كه كارشان را از دست داده        با كارگران يوناني و اسپانيايي     “ هياريك

اي از كشورشان تا بروكسل، محل اسـتـقـرار             دهيِ راه پيمايي    و با سازمان  
وگو و با آنان ابـراز         اند، گفت   را پياده آمده      پارلمان اروپا، براي تظاهرات راه    

، دبير ملي حزب كمونيست فرانسه، در ايـن    “لوران ير پي“همبستگي كرد.  
تواند به تمام اروپا نيز گسترش        گذرد مي   آنچه بر آنان مي   “باره چنين گفت:     

فرانسه و رئـيـس         ”س ژ ت  “دربارة اين اروپا، دبير كل سنديكاي         ”يابد. 
وگو پرداختند. حضور رئـيـس     بحث و گفت كنفدراسيون سنديكاهاي اروپا به 

كنفدراسيون سنديكاهاي اروپا در جشنوارة اومانيته رويداد مهمي است. امـا            
ها و تلويزيون فرانسه در ارتباط با آن به توطئة سكوت دست زدند،               روزنامه

و در مقابل، به حزب راست افراطي و سخنان نخست وزير سابق دربارة آن              
هاي چشمگير و حيرت برانگيز در جشـنـواره امسـال،                پرداختند. از نكته   

شركت نكردن هيچ كدام از وزيران دولت فرانسه در آن بود. در اين بـاره                 
دبير ملي سابق و رهبر پيشين حزب كمونيسـت           ،”ماري جورج بوفه  “خانم  

آسـانـي      هاي كارفرمايان بـه      در نشست   آنان” طنز چنين گفت:       فرانسه، به 
كنند، ولي گوش دادن به مطالبي كه در اين جشنواره مـطـرح                شركت مي 

 ”شود چيز ديگري ست. ... مي
در   ، رهبر حزب كمونيست فرانسه“ير لوران پي”* متن سخنراني رفيق  

 فستيوال اومانيته در سايت حزب به چاپ رسيده است.

 رهبر حزب كمونيست برزيل و عضو رهبري آكل- قبرس در غرفه نامه مردم
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 ادامه  آينده تحول هاي سياسي در تونس...

 ها استفاده كردند. بودند كه رهبران ملي در زمان مناسب از آن اي كمكي
شديد، دو اردوگاه را از همـان سـپـيـده دمِ                يطورِخاص، نبرد   در تونس، به  

يـري  گـ    مـاهـيـت دولـت و جـهـت            لحاظ    به  ؛استقالل در برابر هم قرار داد     
پسااستعماري، اين نيروهاي نوگرا و ليبرال بودند كه بـا شـروع اصـالحـات                  

رسمـيـت     تصويبِ قانون پيشروِ به     شرع،هاي    گسترده (لغوِ چندهمسري و دادگاه     
حداقـلِ سـن     تعيينِ شناختن حقوق زنان در انتخاب شوهر و درخواست طالق،  

آنچـه    ها)  جز اين وهمگان، ازدواج، نوسازي و گسترش آموزش و پرورش براي     
 چالش كشيدند. داد، به هاي جامعه سنتي را تشكيل مي كه پايه

حاكميت فردي  بروزِ  با بهره گيري از ركود در حركت اصالحيِ رژيم بورقيبه (           
دانشجـويـان   تظاهرات دانشجوئي     در جريان رويارويي با   رفت دمكراسي)      و پس 

 ،1970در ميـانـة دهـة           ماركسيستي و ملي گرائي پيشرو،    هاي    داراي گرايش 
رژيم مستبد    دورةدر    هاي دموكراسي   تزلزل پايه جاني تازه يافت.     اسالم سياسي   

از پيروزي انقالب اسالمي     “ بيداريِ اسالمي ” علي به اوج خود رسيد.         و فاسد بن  
مقاومت مسـلـحـانـه       “  هاي پيروزي”   ،در ايران خورشيدي)  1357( 1979سال  
از آن در       پسو    ،هاي جهادي در برابر اشغال خارجي در افغانستان، لبنان          گروه

 خـاسـتـگـاه      شك  بينيز بهره برد.       ،در عراق   مسلح  هاي  حركت گروه و    ،بوسني
هـاي     كارتريـن بـخـش       محافظه  طورِعمده در   بههاي اسالمي     اجتماعيِ جنبش 

از دسـت دادن هـويـت زنـدگـي             در برابر     است. آنان  اصلي جامعه   هاي    اليه
 . انـد    دراضـطـراب  داري  شدنِ سرمايه   مدرنيته و جهاني    بر اثر نفوذ    شان  ومذهب

و فعاالن جنبش اسالمي در دوران رژيـم        ها    مقامزيادي از     شمارسركوب خشن   
در    آنـان كه به صداقت       ، چندان شدرا باعث   سابق، همدردي بخشي از جامعه      

اداره امور كشور باور كردند. تكه تكه شدن نيروهاي مترقي، و شركت پراكنـده               
 ،گرديـد را باعث   ها    دلسردي راي دهندگان بالقوه آن      ،ها در انتخابات گذشته     نآ

و نتيجه انتخابات به نفع اسالمگرايان تمام شد. ولي تجربـه مـفـتـضـحـانـه                    
 آنان  شان نسبت   به نااميدي بخشي از راي دهندگان       ادارة دولت در    اسالمگرايان

 كنند. مي نيز اين را تأييداخير  يها تمامي نظرسنجي ، ومنجر شد
 

ـ هـا    چه دليل هنامه مردم: نيروهاي مخالف دولت با استناد ب         ي ي
اند كه مدعي است به صورت دمكراتيـك          خواهان بركناري دولتي  

 انتخاب شده است؟
 ،دولت، اگرچه به صورت دموكراتيك انتخاب شده باشـد   :  رفيق مساعودي 

كـه    اي  جدي  هاي  مشكلدر حل     اش  تواناييمديريت امور كشور و       با نحوة ولي  
شود. پـس از دو           اند قضاوت مي    مردم در اين دوران بحراني با آن مواجه         اكثر

 هـمـة  و درمـقـابـل،          ،سال حكومت، وضعيت هيچ گونه بهبودي نيافته است       
 اند. و امنيتي به خط قرمز رسيده ،هاي اقتصادي، اجتماعي شاخص

نقطه عطفـي     ،دولت  مخالفترورِ سياسي دو شخصيت مترقي و دموكراتيك        
از اين اوضاع بود. فراخوانِ تغيير دولت، در تظاهرات بزرگ سازمان يافـتـه                  در

و جامعه مدنـي در روزهـاي        [اپوزيسيون]  دموكراتيك مخالف  هاي  حزب  سوي
 -در هفت سپتامبـر     و همچنين اخيراً    ،وبيست وجهارم ماه اوت     ،ششم، سيزدهم 

مـردمـي      حمـايـت وسـيـع      از    -براهيميبه مناسبت چهلمين روز قتل محمد       
  برخوردار شد. 

 
و    (جبهه مـردمـي)       “ الشعبيه“جنبش    بارةنامه مردم: لطفاً در    

 .توضيح دهيد  روابطشانو  ها گيري موضع ،”الشعب“حركت 
راديكال بـا     هاي حزباتحادي است از  ،“جبهه مردمي: ”رفيق مساعودي 

بـا     ،هاي مختلف: حزب كارگران (حزب كارگر كمونيست تونس سابـق             نگرش
 هـاي    حـزب هاي كوچك با نگرش تروتسكيستـي،          نگرش مائوئيستي) وگروه   

به رهبري محمد ابـراهـيـمـي و حـزب           “ جنبش مردمي” چون هم  ييگرا  ملي
ولـي از       ،هنوز برنامه خود را اعـالم نـكـرده اسـت             “ جبهه مردمي ”   .“ بعث“

، ملـي كـردن بـرخـي از            پيداست كه   تا كنون آن  برخي از رهبران      هاي  گفته
 تحـمـيـل   هاي    بدهيها، توزيع مجدد زمين به كشاورزان، عدم پرداخت           شركت

 است. هاي آن  از جمله برنامه ،رژيم سابق از سويشده 
سـازمـان      اخـيـراً  نامه مردم: با توجه به اينكه دولت تونس           

ده است، لطـفـاً     متهم كر هاي سياسي     را به قتل   “ انصارالشريعه“
 -انگيزة قتل رهبران و فعاالن سياسي چپ سـرشـنـاس            بارة  در
، و همچنين و آمـران ايـن         وشكري بلعيد   براهيميمحمد    ويژه  به

 .توضيح دهيد ها، قتل
ــان          رفيق مساعودي  ــي ام ــ ح ن و روا ــ پي ) عه  شري رال صا زمان ان سا  :

است كـه ظـهـورِ         جهاديشريعت وقوانين اسالمي) يك سازمان سلفي        
 ”كنـد. يـا        را ترويج مي    احكام اسالم   بر مبناي و زندگي    “ اسالمي  امارت
 يها  با همان تفكر زمان پيامبر، براي رسيدن به هدف          ،تر  دقيقعبارتي    به

(سـيـاسـتـمـداران،       ثر   ؤهاي م   سازمان، به حذف فيزيكي كلية شخصيت     
 ،ها مخـالـفـنـد       كه با برنامه آن     ، و جز اينان)    روشنفكران، روزنامه نگاران  

 گيرد. ميتصميم 
 

نامه مردم: آيا در طيف اسالم سياسي تونـس نـيـروهـا               
 در مسيرِ   آناني وجود دارند كه شما بتوانيد با        يها  وشخصيت

بـه نـفـع         يحداقل يي منافع ملي و به اجرا گذاشتن برنامه     
 زحمتكشان وطبقه كارگر همكاريِ مستقيم داشته باشيد؟

متاسفانه جواب منفي است. دو جريان اصلـي در           :  رفيق مساعودي 
ها كـه از عـربسـتـان            : يكي وهابي   اند  حال حاضر مدعي اسالم سياسي    

و ديگـري     ،پذيرند  ميسعودي وبرخي ازسلطان نشينان خليج فارس تاثير        
و    وجود آمـد    بهدر مصر       1930دهة    ميانةالمسلمين كه در      جريان اخوان 

 ،چند كشور عرب و مسلمان گسترش يافت. اين دو جـريـان                درپس  س
ها با استفاده از اصول و قواعـد قـرن هـفـتـم                  نآ.  ندكار  اساساً محافظه 

در ياي بازسازي شكوه و عظمت تمدن اسالمي آن دوران را           ؤميالدي، ر 
و راه      ،بـدورنـد  كامالً  هاي امروز     ها از واقعيت    اين جريان پرورند.     سر مي 

و پيچيـدة كـنـونـي ارائـه             پرشمار  هاي  مشكلنادرست براي     يهاي  حل
مسـيـحـيـت       سير تحولِ نظير    هايي  سير تحول   ،دهند. اسالم سياسي     مي

خواهي در آمريكاي التين را       سياسي (دمكرات مسيحي در اروپا) و آزادي        
انديش و همگام بـا        كه خواهانِ اسالمِ آزاد     هايي  شخصيتنپيموده است.    

جهت   برتاثيرگذاري  از  جهان امروز باشند بسيار نادرند و         هاي  سير تحول 
 ي كه از پشتيبانـي    يها  جنبش، يعني   كار  هاي اسالمي محافظه    كلي جنبش 

الـمـلـلـي        بـيـن     قـدرت عظيم سلطان نشينان خليج فـارس و             ماليِ
   ، ناتوانند.بر خوردارند المسلمين اخوان
 
( 1979نامه مردم: آيا از تجربة  شكست انقالب مردمي            

سياسي، نيروهاي مـتـرقـي     اسالمايران به رهبري  ) 1357
  اند؟   هايي گرفته درستونس 

هاي اسالمـي     جنبشهاي    تجربهنظر من، تمام      به:  رفيق مساعودي 
شكست منجر شده است.      به  ،قدرت  زمان زمامداري و در دست داشتن       در

در    اسالم سـيـاسـي       و پاكستان، حضور    ،در سودان، سومالي، افغانستان   
شـيـوة      بـه   سركوبگريهاي فردي و جمعي و   دولت به محدوديت آزادي   

 وضعيتتر شدن     فرهنگي و وخيم    تنزلو همچنين     سپري شده   هاي  قرن
المسلمين با    پس از يك سال حكومت، اخوان       ،گرديد. در مصر   منجر  زنان  

اسـالمـگـرايـان        ،نظير مردمي سرنگون شد. در تونس   جنبش بي نيروي  
با جـنـبـش اعـتـراضـي             ،در حكومت   وهميارانشان“  النهضت“جنبش  
دمـكـرات      مخـالـفـان   همان گونه كه      زودي،  بهو  اي رودررويند     گسترده

 و  -و بدون وابسـتـگـي سـيـاسـي            -ملي  قابل و خواهان آنند، با دولتي     
 جايگزين خواهد شد. ،مستقل يرياست فرد به

 ؛: ايران وتركيـه  است  يي دو مورد خاص شايستة تحليل ويژه     ،حال  بااين
كـه     دو كشـوري   نـيـرومـنـد،         اي  دو كشور بزرگ با حكومت مركزي     

اند. هر دو كشور در حـال           قوي داشته   اي  هاي مركزي   طورِسنتي دولت   به
شوند. حكـومـت       ي با مرجع اسالمي اداره مي     يها  حكومت  وسيلة  بهحاضر  

در    انـد  توانستهسال  10تركيه بيش از حكومت سال و  30ايران بيش از  
هايش،   مختصه  همةبا    ،باقي بمانند. در ايران، اسالم سياسيِ شيعه         قدرت
اي [كه در آن رهبران مذهبي نقش مهـمـي          انقالب بزرگ مردمي    در پيِ 

تـوانسـت   سلطنت خانوادة پهلوي مستبد و فـاسـد،         اند] برضد    ايفا كرده 
آمـيـز،      هاي تحريـك    بدست آورد. روند هژمونيك، سخنراني       حكومت را 

 يـن تـر    كـه كـم       در داخل غيردمكراتيك    سياستي  همرا ه با سركوب و    
اين كشـور     ندارد،گستردة مردمي  قشرهايسرنوشت    دلواپسي نسبت به  

قـرار داده       ي، در وضعيت بسيار دشوار    اش  را با وجود ثروت انبوه طبيعي     
هاي رونق و توسعه اقتصـادي        پس از سال    ،طورِمشابه، در تركيه    است. به  

اي و      هـاي فـرقـه        بر پايه گـزيـنـه       همسايهپايدار، خصومت با كشورِ     
ي را  افزايش  هاي روبه   نارضايتي  ،جامعه  بر  تمايل به سروري  ايدئولوژيك و   

آميز با پليس در استانـبـول و           هاي خشونت   گرديده است. درگيري     باعث
، “ عدالت و تـوسـعـه     ” ها است. حزب       گواه اين نارضايتي    ،چند شهر ديگر  

در شرايط بدي قرار گرفته است و شكست او           ،المسلمين  نزديك به اخوان  
 در انتخابات آينده زياد شگفت انگيز نخواهد بود. 
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  ،سياسي هايِ تحولآيندة 
 در تونس

نقطة شروع و زادگاه بهار       )، 2011ژانويه  (   1389ماه    بهمن  -ديدر    تونس،
گران سياسي گذارِ دموكراتيـك در         عربي بود، كشوري كه بسياري از تحليل      

در طـول       امـا دانستند.    يهاي مصري و يمني آن م       تر از نمونه    آن را محتمل  
قـتـلِ دو     در نـتـيـجـه،         و      ،تونس صحنة  ترور سـيـاسـي         ،سال گذشته 

همزمان بـا    ، و   “ محمد براهيمي “و   “ شكري بلعيد “رهبراپوزيسيونِ سكوالر،   
دولـت اسـالمـگـرايـان           بـا مخالفت رشديابنده و قدرتـمـنـد مـردم            آن،  

، گرفـتـنـد]    قدرت را به دست     دنبال بهارعربي     و به   2011كه در   [ “  النهضت“
بوده است. همه شواهد دال بر اينست كه دولت با بحران مشروعيت واقـعـي               

در كوشش براي “  نامه مردم”   آيد،  مي  زير  وگويي كه در    گفتاست. در      رو  روبه
 هـا    اي كه مردم تونس با آن       كليدي  هاي  مسئلهواقعي    بعدهايتصوير كردنِ   

از رهبران برجسته جنـبـش      يكي  ،  “ عبدالعزيز مساعودي “با رفيق     رويند،  روبه
بحران سياسي اين كشور مطرح       بارة  هاي مشخصي را در     چپ تونس، سئوال  

 :كند مي
 

دولـت حـزب        بـه مـردم    هاي    اعتراضنامه مردم: سطحِ     
تظاهرات خياباني و      شكل  به  در جند هفتة گذشته،     ،”النهضت“

ايـن  زمـيـنـة         پيش ازگسترش يافته است. لطفاً  ها،  اعتصاب
 روشِو      هـا،    آن   كـنـنـدگـان در         بافت شركت   ها،  حركت
علي، نقـش     . دوسال پس از سقوط بن      بگوييد  شان  دهي  سازمان

 وهاي اساسي مـردم        تنيروهاي اسالمي تونس دربرابر خواس    
چگونه بوده است؟ آيا نـيـروهـاي          باره  شان در اين    گيري  موضع

هـائـي    و شخصيت ،”النهضت”اسالم سياسي، مخصوصاً حزب  
هاي سـيـاسـي، عـدالـت            در زمينه   ،”راشد الغنوشي “مانند  

دستاوردهـاي    اند  ، توانسته وحق حاكميت ملي تونس     ،اجتماعي
 داشته باشند؟ اي مردمي و مترقي

ر            رفيق مساعودي  ــ (اكتب ز انقالب  س ا پ دا،  بت ز همان ا ن ا حرا : ب
دولت اسالمي بروز كرد. در واقع با تـوجـه بـه                ) و اولين انتخابات، در     2011

، كـتـبـي     يسياسي در سـنـد   هاي حزبرسمي    وتعهدهايفراخوان انتخابات   
 ظرفسسان (اي ان سي)، تنظيم قانون اساسي كشور        ؤرسالت مجلس ملي م   

بايست در     تنظيم قانون اساسي مي     ،يك سال مقرر شده بود. بدين معني كه        
پايان رسد. ولي در همان اولين هفته كار مـجـلـس      به 2012ااكتبر  12تاريخ  
از    پيمـانـش،  نمايندگان حزب النهضت و دو حزب ديگر هم           ،سسانؤملي م 
بـه  در باال   تعهدهايي كه   مهلت نهائي براي پايان كار مجلس، با وجود           تعيين
 ، خودداردي كردند.كردم ها اشاره آن

سسان مستقل است و وظايـف      ؤاعالم كردند مجلس ملي م      آنان  ،برعكس
قوه مقننه و كنترل دولت به عهده اين مجلس است. بديـن جـهـت بـراي                  

بـاقـي   [براي اين مجلس]      تنظيم قانون اساسي وقت زيادي        كارِ  پيشرفت در 
يعني بدون هـيـچ     ( “  كاغذ سفيد” ماند، به ويژه با روش كاري نا مناسب           نمي

 ).براي تنظيم قانون اساسيطرح اوليه 
     ناتوانيِ كامل خـود را در           ،سلطة اسالمگرايان   زيرِدر همين حال، دولت
بـدون بـرنـامـه، سـوء            كفايت  بي  يرانوزدولتي با   رهبري كشور نشان داد (     

 آشـكـار شـدنـد:      ها    در همه زمينه    كاري). خطا   ها  جز اين و    ،استفاده از قدرت  
مـحـلـي    هاي    مقامبراي قدرت و براي ماندن در قدرت، انتصاب           آزحرص و   

بين وفاداران به حزب النهضت. مسئـوالن ارشـد           از  (فرمانداران، نمايندگان)     
نـيـز بـر         امنيتينهادهاي    مسئوالن  همچنين  و  ،دولتي  يها  دولت وشركت 

 انتخاب شدند. روالهمين 
و   -هايِ دولت اسالمي، جنبش سلفي راديكال       در نتيجة عملكرد و سياست    

از آزاديِ عمـل بـر       -گرفتند مي كار بهاز جمله كساني كه خشونت و جهاد را     
هاي آموزشي كاربرد اسلحه، نگهداري سالح و مهمات،          خوردار شدند: اردوگاه   

براي ترور رهبران سياسي اپوزيسيون دمـوكـراتـيـك و               ها  كه سپس از آن   
 ارتش و نيروهاي امنيتي استفاده شد.   بهمرگبار  هاي حمله
هـاي     و شـيـوه    هـا       اقدام  بارةهشدارهاي مكرر اپوزيسيون به دولت در      

هـاي     گـروه    گرانـة   توطئه
نتيجه ماند و     بي  ،تروريستي

هـاي  بـرخـورد  دولت بـه      
هـا    جويانه با اين گروه     آشتي

ادامه داد. حـتـي پـس از           
[نسبـت   نگرشِ دولت    تغيير
 تـروريسـتـي]      هاي  گروه  به

 محمد براهيمي، ترورِ    بر اثرِ 
 3نماينده مـجـلـس، در         

)2013ژوئيه    25مردادماه (  
تروريستي   هاي  حمله، موج   

 ،رهـبـران سـيـاســي         بـه 
و فعاالنِ جامـعـة       ،سربازان

مدني در مـنـطـقـة كـوه          
كـنـتـرل       دركه   [   شامبي

است]  اسالمگرايان افراطي 
 ، گسترش يافت.

بـه    انصـارالشـريـعـة،    ” تروريستي     سازماندستگيري بسياري از رهبران     
كه سرنگونيِ حكومت فـعـلـي و          انجاميد    آنانهاي مخرب     افشاي برنامه 

]    امارت” برقراريِ حكومت    بر پاية احـكـام شـريـعـت        “  اسالمي [فرمانرواييِ
و رهبرِ آن    انصارالشريعة  ” همچنين مشخص شد كه سازمان        ؛بودهدفشان  

 كنند. اطاعت مي  آندستورهاي و از  برند فرمان مي ”القاعده“ از
 

در مصر و   “  تمرد“جنبشِ    مياني  يها  نامه مردم: چه شباهت    
 مشاهده كـرد؟   توان    تونس مي در  هاي مردميِ كنوني      حركت
چـگـونـه       بارهنيروهاي نظامي تونس را در اين         گيريِ  موضع

  كنيد؟   ارزيابي مي
وضعيت سياسي فعلي در تونـس        ميانتنها شباهت   :  رفيق مساعودي 

كه در     ، يعني در وضعيتي است    مرحلة گذارشان به دمكراسي است      ،و مصر 
مردمي و واكنش اجتناب نـاپـذيـر بـه سـوء                گستردةهاي    اعتراض  كآن

است: بدتر شـدن    وجود آمده ها به منطقهو در همه     ها  سطح  همةمديريت در 
گـذاري،     شرايط اقتصادي و اجتماعي (ركود اقتصادي، كاهشِ سـرمـايـه            

 قشرهايكه  مردم  قدرت خريد     چشمگيرِو كاهشِ     ،افزايشِ تورم و بيكاري   
هاي اسالم سيـاسـي       شرايطي كه جنبش  يعني  گيرد.     متوسط را نيز دربر مي    
 وجـود    بـه المسلمين در اين دو كشـور          المللي اخوان   متعلق به سازمان بين   

 .آوردند)
هاي سلفيِ راديـكـال،       ويژه از جانب گروه     به  ،افزايشِ خشونت   در تونس، 
گـيـري     با بهره   -شان  اي و مذهبي    هاي فرقه   ديدگاه  كارگيريِ  بهكه در مورد    

ترور سيـاسـي   همچنين و  اند، بوده  مصمم  -حكومت اسالمي   هاي  محفلاز  
در شـش مـاه          ،دو تن از رهبران سياسي اپوزيسيون دموكراتيـك         برضد

 گذشته به اوج خود رسيد. 
شرايط الزم براي رسيدن به نقطة انفجارِ اجتمـاعـي          همة    ،طورِخالصه  به

 فـراهـم    ،اسالمگرايان به قدرت    دست يافتنِ كوتاه پس از      يي  در طول دوره  
 شده بود.

سياسي اخير نداشته     رويدادهايدر    چشمگيريارتش تا كنون هيچ نقشِ      
رويـدادهـا   رهبريِ  در  كه    اش  يبر خالف همتاي مصر     ،است. ارتش تونس   

دخالت در امور سياسي كشور نـدارد.        اي در   تاريخيسنت     ، هيچ نقش داشت 
وظيفه دفاع از كشور را       ارتشنيروهاي دموكراتيك تونس خواهان آنند كه       

 .كندو از هرگونه دخالت در امور سياسي و حزبي خود داري  دهدانجام 
 

اسـالمِ     -علـي   بعد از سقوط بن     -نامه مردم: چرا وچگونه      
سياسي در تونس نيز همانند مصر طي فرايند انـتـخـابـات              

يا اسالمِ سياسي در تونس     آ؟  گيرد  دست  بهتوانست قدرت را    
قدرت   بههست كه   يا  بوده و     اي  چنان پايگاه اجتماعي    داراي آن 

 ؟رسيدنِ آن را در چنين مدت زماني كوتاه توجيه كند
عرب مسلمان، اسـالم سـيـاسـي            هاي  جامعهدر  :  رفيق مساعودي  

طور در مصر، مـبـارزه بـراي           هميشه حضور داشته است. در تونس وهمين       
بـر پـايـة        شان، كه   پرچم ناسيوناليسم و به رهبري نخبگان       زيرِملي    يِرهاي

پـس از قـرون       مفهـومِ رايـجِ آن         به اصول ليبرال غربي به      اصولي كه   
هـاي    انجام پذيرفت. نهادها و جنبش       ،بود  بيشتر نزديك روشنگري در اروپا    

اند، اما تـنـهـا نـيـروهـاي              اسالم سنتي قطعاً نقشي در اين مبارزه داشته       
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كـارانـة      جنايـت  اقدامتنها يادآورِ  سپتامبر] امسال نه   11بيستم شهريورماه[  
كه موجـي   [ حمله تروريستي به دو برج مركز تجارت جهاني در نيويورك بود          

رد        و  ورزانه  طلبانه و جنگ    هاي توسعه   از سياست  در را     آن  تقويت و پـيـشـبـ
اكنـون    تا هم   وشد    را موجب   اش  دستگاه حكومتي آمريكا و متحدان اروپايي     

تـريـن      ترين و ضددمـوكـراتـيـك        يادآورِ يكي از خشن     بلكه،  ] نيز ادامه دارد  
كودتاهاي سازمان سيا و امپرياليسم آمريكا در زمان ريـاسـت جـمـهـوري                

گيريِ چپ و سوسياليـسـتـي         دولتي ائتالفي با سمت     برضدريچارد نيكسون،   
استيـاليِ  فاشيستي و  اي نظامي و   ديكتاتوري  بود كه به استقرار حكومت    نيز  

سپتـامـبـر      11سال پيش، در      40شد.   منجر  تروريسم دولتي در كشور شيلي      
)، پس از كشتاري عظيم از مردم و نيـروهـاي            1352  ماهشهريور  20(   1973

دسـت     بـه   ،به رياست سالوادور آلنده     ،“ اتحاد مردمي ” مترقي، دولت ائتالفيِ    
ريزي و حمايت مالي و تداركاتي سـازمـان           نيروهاي نظامي شيلي و با برنامه     

مشاور امنيت ملي نيكـسـون،        ،ي آمريكا، زير نظارت هنري كيسينجر      “ سيا” 
حكومت نـظـامـي ژنـرال          را  مسند رياست جمهوري شيلي   و    ،سرنگون شد 

، بر سر كـار    1372سال، تا سال  17كه به مدت   اشغال كرد آگوستو پينوشه   
با بمباران كاخ رياست جمهوري آغاز شد، و چنـد            و  پيش از ظهر    ،بود. كودتا  

در همان كاخ جـان       ،رئيس جمهوري وقت شيلي     ،ساعت بعد، سالوادور آلنده   
رتبة ارتـش      قيام افسران عالي  به  خود را از دست داد. او كه همان روز صبح            

نطقي راديويي، كه آخرين نطق او هم بـود،     در  بود،    پي برده دولت او     برضد
زور دارند و خواهند توانست بر ما چـيـره            آنان” خطاب به مردم شيلي گفت:       

تـوان مـتـوقـف        شوند. اما پيشرفت اجتماعي را نه با جنايت و نه با زور نمي     
سالوادور آلنده انسـان     “ سازند.   كرد... تاريخ از آنِ ماست و مردم تاريخ را مي            

يي بود كه عمر خود را وقف مبارزه براي دموكراسي و عدالت اجتماعي               آزاده
 هاي خود گذاشت. كرد و جان بر سر آرمان

در يـك كشـور       ماركسيـسـت       يسالوادور آلنده نخستين رئيس جمهور    
بـه مـقـام      ]  1349در سـال     [ عمومي    يانتخابات  دربود كه     آمريكاي التين 

صـورت  هايي كه به تحريك مخالفان        رغم تالش   رياست جمهوري رسيد. به    
، آلـنـده رئـيـس         شود  جلوگيريكنگرة شيلي   او از سوي    از تأييد     گرفت تا 
، اعتقـاد  و تكيه بر آن شرايط ويژة شيلي نظرداشتشد. او با       ي شيلي جمهور

در شيلي ايجاد تغييرهاي ساختاريِ بـنـيـاديـن            ،راسخ به اين امر داشت كه     
 ايِ   پـايـه  هـاي       و دگرگوني   ،براي رسيدن به دموكراسي، عدالت اجتماعي     

پذير است، اما براي ايـن         اقتصادي و اجتماعي از درون دستگاه حاكم امكان       
نياز اسـت.      اي  توده  اي  به اتحاد محكم چپ، با پشتيباني جنبش مردمي         ،كار

رسـيـده بـود.        مشابه  اي  گيري  در همان دوره، حزب كمونيست نيز به نتيجه       
كـرد،   تالش زيادي آلنده براي رفع تفرقة موجود در ميان حزب سوسياليست 

اين حزب، در برقراري اتحاد ميـان ايـن            در ميان   و پس از بازسازيِ وحدت    
داشت. همـيـن اتـحـاد و           نيز نقش مهمي      حزب با حزب كمونيست شيلي    

ها سال مبارزة اجتماعـي   همكاري نزديك بود كه سرانجام آلنده را پس از ده    
 .بركشيدو سياسي به رياست جمهوري شيلي 

و دو      ،ها  ها، سوسياليست   كمونيستاز  او ائتالفي   “  وحدت مردمي ” دولت  
سـطـحِ   باال بـردن        مسيرِ  يي در   بود، همراه با برنامه     گرا  حزب مسيحي چپ  

مثل ملّي كردن صنعت      اي  اقتصاديهاي    زندگي زحمتكشان از راه دگرگوني    
دسـتـان      و تأمين حقوق اجتماعي و اقتصادي تهـي         ،اصالحات ارضي   ،مس

ها فعاليت مشترك دو حزب كمونيسـت و           برآمد سال   ،روستايي. اين ائتالف   
بتوانند دولتي را بـه حـكـومـت            وسيلة آن     بهسوسياليست در شيلي بود تا      

حزب كمونيـسـت در        نقشِنمايندة زحمتكشان باشد.       حقيقت  برسانند كه به  

هـايـي     تدوين سياست 
مترقي و مردمـي در      

ــت  دوران     ــاسـ ريـ
آلــنــده،    جــمــهــوري

انكارناپذير است. بـه      
همين دليل، مخالفـت    
با دولت ائتـالفـي از       
همان سالي كه بر سر     
كار آمد شـروع شـد.       

هاي فرامـلّـي      شركت
مس، مالكان زمـيـن،     

از سركردگانِ مخالـفـان       ،و حزب دموكرات مسيحي     ،راستي  هاي دست   رسانه
هـاي    طرحاجراي    كارِ  به  دست  كارِ دولت ائتالفي،    ها از همان آغاز به      . آن  بودند

وجه حاضر    هيچ  . دولت آمريكا هم به     اوضاع شدند ثبات كنندة     خرابكارانه و بي  
كـمـونـيـسـتـي       “ -عالوه بر كوبا  -نبود بگذارد كشور ديگري در قارة آمريكا      

و    گـري هـاي كـودتـا       كودتاي ضدمردمي در شيلي، دنبالة سياست     .  “ بشود
 28كودتاي     اش  برجسته  هاي  نمونهنخستين  از جمله   يي بود كه      سركوبگرانه

، كشـتـار  ،   1332و سرنگون كردن دولت دكتر محمد مصدق در سال         [ مرداد
و محروميت وسيع اجتماعي و سياسي نيروهاي ملـي           ،تبعيدشكنجه، زندان،   

تنها   بود، نه ]  ها  اي  توده  حزب توده ايران و شمار بسياري از      و مترقي، از جمله     
هاي دموكراتيـك   فضاي سياسي و اجتماعي كشور را تنگ و تاريك و آزادي         

فرسايي محدود كرد، بلكه پيامدهاي اقتصادي وخيمي نـيـز             را تا حد طاقت   
كمونيست و     هاي  حزبشد.     را موجب   روزي مردم شيلي    داشت كه تيره  دربر  

هاي سنديكايي درهم كوبيده شـدنـد،          شدت سركوب شدند، سازمان     چپ به 
پناهنـدگـان     موجشد.     متوقفكنگره تعطيل شد، و خالصه آنكه دموكراسي        

راه افتاد. هزاران تـن       پيگرد به خارج از شيلي به       زيراجباري و تبعيد نيروهاي     
 بند كشـيـده     بهرا كه در استاديوم شهر        بازداشتي در سانتياگو[پايتخت شيلي]     

دنـد.  نـهـا  هاي آتش      جوخه  برابر  در  شان  كردنآزار و شكنجه    پس از   بودند،  
يكي از     ،خواه شيليايي   و خوانندة ترقي    گيتاريست،  ،دان  ويكتور خارا، موسيقي  

هاي دست او را شكستـنـد     بود كه در همان استاديوم انگشت       بازداشتياناين  
از پـاي درآوردنـد.         او را    گلولـه   44تا نتواند گيتار بنوازد و سپس با شليك     

خواه را بر خود دارد. پـابـلـو         استاديوم شهر سانتياگو امروز نام اين مبارز ترقي       
) و يار وفادار     1971شاعر كمونيست شيلي و برندة جايزة نوبل ادبيات (           ،نرودا

نيز چند روز پس از كودتا به مرگي مشكوك جـان بـاخـت.                 ،سالوادور آلنده 
 ،اعـدام   ،تروريسم دولتي حكومت نظامي پينوشه، صدها هزار قربانِي شكنجه        

جاي گذاشت كه آثار آن هـنـوز در جـان و دل                   خانمان به   و بي   ،“ مفقود” 
هاي زندانيان مفـقـود       خانواده” است. هنوز هم       مانده   ها شيليايي باقي    ميليون
سرسختانه در پي يافتن و بـه دسـت           زندانيان سياسي اعدام شدة   ” و   شدة

سـال     چهـل آن فاجعه بزرگ      ا كنندة جراكه باني و      اند  آنانيعدالت سپردنِ   
هاي امنيتي پينوشـه و        و تا كنون چندين تن از سران دستگاه         اند،  بوده  پيش

هاي چـنـد       هاي سريع در دادگاه     اعدام  ا كنندة جراشماري از نظامياني را كه      
هـايـي    و به زندان بفرستند. پرونده   دستگير كنند   اند  توانسته  ،اند  بوده  اي  دقيقه

ها برضد  چهل سال از كودتايِ خونينِ ژنرال
 دولت ائتالفي سالوادور آلنده گذشت
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