
شماره  667،  دوره  هشتم
سال  بیستم، 28 مرداد  1382

کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

اعالمیه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت پانزدهمین سالگرد فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی

فاجعۀ ملی کشتار زندانیان سیاسی: جنایت هولناک تاریخی و فاجعه محروم کردن
ایران از شماربزرگی از برجسته ترین مبارزان راه آزادی، متفکران ، نویسندگان،

هنرمندان، اندیشمندان فرهیخته و کوشندگان راه رهایی میهن!
هم میهنان شریف!

ـبا ـفرا رسـیدن ـمرداد و شـهرـیور 1382، پاـنزده سال از فاـجعه قتل ـعام
ـهزاران زـنداـنی ـسـیاـسی در ـسـیاه چال ـهای رژـیم والـیت فـقیه ـمی گذرد.
اـست ار شکـست ـسـی رو رـیـخـتن آوار ـخـفت ـب زده ـسال پـیش، در پی ـف پاـن
م، و ـبه ر سـر سـران رژـی روزی» ـب ا پـی اد ده «ـجنگ، ـجنگ ـت رـب ران ـب اـی
ـمـنـظور ـجـلوگـیری از اوج گـیری ـجـنـبش اـعـتراـضی ـتوده ـها، ـبرای اـیـجاد
رـعب و وـحـشت  و ـهـمزـمان ـبا آن ـبرای ـنـجات ـمـیراث ـخواران اـسـتـبداد
دـینی و ـتاریک اـندـیـشی ـبـعد از ـخـمـیـنی، از ـجـمعی از پیگـیرـترـین، اسـتوار
اـعی اـسی، و اـجـتـم رـهنگی، ـسـی ای ـف رـین ـشـخـصـیت ـه دـت اورـمـن رـین، ـب ـت
زرگ رتکب یکی از ـب ردـمی، ـجالدان رژـیم والـیت ـفـقـیه ـم رـقی و ـم ـمـت
ران ال پـیش ـس زده ـس د. پاـن دـن ا ـش ارـیخ ـمـیـهن ـم اـسی ـت ات ـسـی اـی رـین ـجـن ـت
ان از راـس د، ـه ودـن ان» ـب وـنه ـجـه ـم ام ـن ـظ ا کردن «ـن ـن دـعی ـب رژـیـمی که ـم
اـندـیـشه ـهای ـتارـیخ ـساز آزادی و رـهاـیی ـمـیـهن از چنگال ـجنگ، ـجـهل
ز ـی ود را ـن ضـاـیی ـخ ای ـق دادگاه ـه ـی واـنـین و احکام ـب اـیت، ـحـتی ـق و ـجـن
ـبالً ـمحـاکـمه و ـبه یـاـسی را که ـق لگدمـال کردنـد و هـزاران زنـداـنی ـس
د، در گروه ـهای ـبزرگ ودـن زـندان ـهای ـطوـیل اـلـمدت ـمحکوم ـشده ـب
ـجـمـعی ـبه ـجوـخه ـهای اـعدام سپردـند و سپس ـهراـسـناک از ـخـشم ـخـلق
ار ـت د. کـش ان خـاوران ـبه خـاک سپردـن ـت ـس در گورهـای ـجـمـعی در گـل
زـنداـنـیان ـسـیاـسی در سکوت کاـمل ـخـبری، ـبی اـطالـعی ـهزاران ـخاـنواده
د ـشان در ـطی چـن زدیکاـن دان، ـهـمـسران و ـن رزـن ر ـضد ـف اـتی که ـب اـی از ـجـن

واـفـقت ا اـطالع و ـم د و ـب راء درآـم دـهی و ـبه اـج اـن ازـم ا ـس دان ـه ـهـفـته در زـن
کاـمل رـهـبران درـجه اول رژـیم از ـجـمـله ـخـمـیـنی، رـفـسـنـجاـنی و ـخاـمـنه ای و
ـنـاـیـات ـظـری ـبـا اـین ـج ـت ـن دیگران ـصـورت گرـفت. ـمـخـاـلـفت آـیت اهللا ـم
اـمه اـفـشاگراـنه و اـعـتراـضی او ـبه ـخـمـیـنی یگاـنه ـنـموـنه ـمـخاـلـفت ـهوـلـناک و ـن
اـیـتی ـبود که دـستگاه رـهـبری رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبر ـضد ـمـیـهن ا ـجـن دروـنی ـب
ـیه ران، در اـعالـم ودۀ اـی رکزی حـزب ـت ـته ـم ـی دارک و اجـرا کرد. کـم ا ـت ـم
مهمی که آذرماه 1367 صادر کرد، درباره جنایت رژیم از جمله نوشت:
«خـبرـهاى ـتازه اى که در ـبارۀ ـکشـتار جمـعى زـندانـیان ـسـیاـسى در ـسـیاه چال
اـفت ران درـی ور و ـبه ویژ ه در ـتـه ر ـکـش راـس ورى اـسالـمى در ـس اى ـجـمـه ـه
اـجـعۀ اـجـعۀ ـمـلى اـست. اـین ـف ـکرده اـیم، ـحاـکى از ـبه وـقوع  پـیوـسـتن ـیک ـف
ـمـصـیـبت ـبار اـبـعاد ـبـسـیار وـسیع، ـهوـلـناک و ـتـکان دـهـنده دارد. ـحرف ـبر ـسر
ـکـشـتار ـصدـها ـتن از ـکادرـها و اـعـضاى ـبرـجـسـتۀ ـحزب ـتودۀ اـیران و دیگر
ا ـیک ـسازـمان ـها و ـنـیروـهاى اـنـقالـبى و ـترـقى ـخواه ـمـخاـلف رژـیم اـست. ـب
ار رژـیم در وـنـب اـنى) ـخ اـنه ـتـک د  گـفت ـکه  پس از (ـخ اـی ا درـیغ و درد ـب دـنـی
ا، ـجـمـعى دـخـمه ـهاى دوزـخى ـخود، ـخـلق اـیران و ـجـنـبش اـنـقالـبى ـمـیـهن ـم
از آگاه ترین، آزموده ترین و فداکارترین فرزندان خود را از دست داده
اـست. ـتـبـهـکارى ـهاى اـخـیر ر ژـیم ـخودـکاـمۀ ـخـمـیـنى، ـبه ویژه ـفاـقد ـهرگوـنه
 پشتوانۀ قانونى، حقوقى، مدنى، اخالقى و انسانى و یادآور اقدامات جنون

آمیز فاشیست هاى هیتلرى در اردوگاه هاى مرگ  است...»

ادامه در صفحه 10

به مناسبت پنجاهمین سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد
ارتجاع همیار و زمینه ساز دخالت  خارجی، پراکندگی نیروها، 

و تجربه های تاریخی که باید از آن بهره جست 
ادامه در صفحه 4

ویژه سالگرد فاجعه ملی

ریکاـیی 28 ای آـم اه ـسال از کودـت رداد 1382، پـنـج را رـسـیدن 28 ـم ا ـف ـب
ـمرداد و ـسرنگوـنی حکوـمت ـمـلی دکـتر ـمـحـمد ـمـصدق و روی کار آـمدن
رـین اجـراـت اه ـمی گذرد. دـهه 1330 یکی از پرـم ـسـته ـش ـسی و واـب ـی رژـیم پـل
رـبوط ـبه ـجـنـبش اـیع ـم اره وـق ا اـست. درـب ورـم اـصر کـش ارـیخ ـمـع ای ـت دوره ـه
رداد سـال 1332، و در پی آن، حکوـمت ای 28 ـم ـمـلی شـدن ـنـفت، کودـت
راواـنی اد ـف اـتوری ـشاه  ـمـقاالت، کـتب و اـسـن اـله رژـیم دیکـت ـبـیـست و پـنج ـس
اـنده که ـهـنوز از اـقی ـم ارـیخ ـب ـمـنـتـشر ـشده اـست و کـمـتر گوـشه ـیی از اـین ـت
اـنـیت و وـجـیه ـحـق رای ـت ا ـب شـده اـست. حکوـمت کودـت ام خـارج ـن پرده اـبـه
ارـیـخی و اـیق ـت رـیف ـحـق رای ـتـح رده ـیی را ـب ود ـتالش گـسـت روـعـیت ـخ ـش ـم

«سیر سقوط و اضمحالل»
ارتجاع                       در صفحه 2

به یاد سرود خوانان آزادی 
                                   در صفحه 6

زدوخورد خونین مردم با
نیروهای انتظامی     در صفحه 2



شماره 2667    سه شنبه 28 مرداد ماه 1382

ر ـت رکزی دـف ر ، شـورای ـم ـی ر کـب ـی ری اـم ر اسـاس گزارش پایگاه ـخـب ـب
اره ـتـحوالت اـیـنه ـیی ـنـظرات اـین ـشورا را درـب ا اـنـتـشار ـبـی ـتحکـیم وـحدت ـب
ات اـجـم دگان» و اداـمه ـتـه ر ـش اری از دـستگـی ور و  «آزادی ـشـم ر کـش اـخـی
ـمـله ـمی ـیه از ـج ـیـاـن ـیه رژـیم اـعالم کرد. در اـین ـب ضـاـئ ـیـدادگر ـق تگاه ـب دـس
ان ـعـلـیه دارگراـی از ـهـجـمه ـسنگـین اـقـت اه از آـغ واـنـیم: «پس از ـحدود 2 ـم ـخ
داـنشـجوـیان و دـستگـیری و ـبازگـشت گـسـترده اـعـضاء دـفـتر تحـکـیم وـحدت
ده در اـن اـقی ـم ا ـنـهادـهای ـب وان ـتـنـه ان، ـبه ـعـن ـشـجوـی و اـنـجـمـنـهای اـسالـمی داـن
رـیت ظـرات اکـث دگی ـن مـاـیـن وان ـن ران ـکه ـت شگاـهی اـی رـصه جـاـمـعه داـن ـع
داـنشـجوـیان را دارا ـهـسـتـند و در ـحاـلـیکه ـطی اـین ـمدت اـخـبار نگران ـکـنـنده
ای از ـمـناـبع ـمـخـتـلف ـمـبـنی ـبر اـعـمال ـفـشارـهای ـغـیر ـقاـنوـنی و ـغـیر اـنـساـنی ـبر
اـعـضاء دستگـیر ـشده دفـتر تـحکیم به گوش ـمـیرسـید، ـسرانـجام ـشاـهد ـبودیم
ـکه روـند آزادی داـنـشـجوـیان زـنداـنی آـغاز ـشد و اـین در ـحاـلـیـست ـکه پس
ر ـت دادی ازاـعضـای دـف ان ـتـع وع ـهمچـن وـض از گذـشت ـیک ـهـفـته از اـین ـم
رـند ـبی آـنـکه دان ـبه ـسر ـمی ـب وارـهای زـن ـتحکـیم وـحدت در آن ـسوی دـی
ان از ازداـشت آـن ا دالـیل اداـمه ـب ون وـضـعـیت آزادی و ـی راـم وـضـیـحی پـی ـت
ـسوی ـمـناـبع ـقـضاـیی اراـئه گردد.... ـهر چـند ـکه روـند دـستگـیری و ـبرـخورد
ـبرآـمده از ذـهـنـهای ـمـحدود و ـتاریک اـندـیش اـقـتدارگراـیان ـتـنـها ـبه ـفـعاـلـین
وـنت ـش د که ـخ ودـن د ـب اـه د و در اداـمه ـهمگان ـش ـش دود ـن وـیی ـمـح ـشـج داـن
ر ای اـخـی ا آراـمـیـه ده از ـن رآـم ـبـهم ـب اده از ـفضـای ـم ـتـف ا اـس اـکم ـب ان ـح ـب ـطـل
هـمانگونه که دفتر تحکیم پیش از این نـیز در بیانیه های ـخود هشدار داده
ای رـصه ـه اضـر در ـع اـلـین ـح ـیه ـفـع ازی ـعـل ده ـس ازداـشت و پروـن ود، ـبه ـب ـب
اـلـین ـمـلی  ـمذـهـبی پرداـخـتـند. اـین ز ـفـع رـهنگی و ـنـی اـتی و ـف وـع ـمـخـتـلف ـمـطـب
اـتوم و ا اـسـلـحه و ـب ا ـتـهدـید ـب ا که چه ـبه ـلـحاظ ـنـحوه آن که ـب دـستگـیری ـه
وده و اده از گاز ـبـیـهوش کـنـنده ـهـمراه ـب ـضرب و ـشـتم و در ـمواردی اـسـتـف
چه ـبه ـلـحاظ گـسـتردگی ـحـجم ـبازداـشت اـعـضاء دـفـتر ـتـحـکـیم وـحدت که
زدـیک ـبه 50 ـتن از ز ـن زی و ـنـی رـک ورای ـم ای ـش اـمی اـعـض ر ـتـم ـشـتـمل ـب ـم
وده اـبـقه ـب د، ـبی ـس ور ـمی ـش ـش ر ـک راـس وـمی آن در ـس ورای ـعـم اء ـش اـعـض
د: ـس وـی ر ـمی ـن ای اـخـی اه ـه ری از حـوادث ـم ـیـجه گـی ـت ـیه در ـن اـن ـی اـست...» ـب
ا راضـات و ـن د که : اـعـت اـن ان ـمی رـس ـیـجه ـم ـت دـین ـن «گاـهی اـین حـوادث ـب
رـصه اضـران در ـع درت و ـح ان ـق اـب ای آـنـکه ارـب ر، ـبه ـج ای اـخـی آراـمی ـه
ـمـهـوری اـسالـمی را ـبه ـبـازاـنـدیــشی و اـصالح م گـیـری ـج ـی ـم ـص ـکالن ـت
ـتـصـمـیـمات ـغـلط و ـفرـصت ـسوزـشان و ـتوـجه ـبه ـخواـست ـمردم در ـجـهت
ـنهـا ـبه ـبهـاـنه ای در دـست ران وادارد ـت سـامـان امـروز اـی اـب اـصالح وـضع ـن
اـقـتدار گراـیان ـحاـکم ـجـهت ادامه روـند ـسرـکوب و ـحذف ـنـهادـهای ـمدـنی
و پاـفـشاری ـبر ـبرـخوردـهای ـکـیـنه ـتوزاـنه و ـغـیر اـنـساـنی ـبا ـتـماـمی ـکـساـنی ـکه
د، ـبدل ا ـتـکـیه ـبر اراده ـمـلت دارـن دل ـبه اـصالح وـضع ـموـجود از درون و ـب
ر چه ودن ـه ود را در پـیـم زم ـخ ران، ـع روز اـی داران اـم درـتـم د. گوـیی ـق ـش
ارـیخ و ـسرـیـعـتر ـمـسـیر ـسـقوط و اـضـمـحالل آنچـنان ـجزم کرده اـند که از ـت
ـسرـنوـشت ـحـکوـمت ـهای ـمـسـتـبد و ـخودـکاـمه دور و ـنزدـیک ـنـمی آـموزـند
و از حـکم عـقل ـنـیز بـهره ـنـمی ـجوـیـند ـتا ـبداـنـند که ـهر چه ـحـکوـمـتی ـصـلـبـتر
و اـصالح ـناپذـیرـتر ـبر ـعدم ـتـمـکـین در ـبراـبر ـخواـست و اراده ـشـهروـنداـنش
داـنه ـمـشـکالت ا راه را ـبر ـتـغـیـیر ـمـساـلـمت آـمـیز و ـحل ـخردـمـن پاـفـشارد، ـتـنـه
ـمی ـبـندد و ـمردم را در پی گـیری ـمـطاـلـباـتـشان ـبه ـهر ـقـیـمت و وـسیـله ـمـمـکن

ـمـصـمم ـتر ـمـیـسازد و اـین واـقـعـیـتی اـست که اگر اـصـحاب حکوـمت اـمروز
ـتاب تحـمل آن را نداـشته ـباشـند ـفردا روزی سرـنوشت ـتـمامی آـنانی را که
د ـسـته اـن ای ـنـخبگان ـب دـه ردم و ـنـق ای ـم واـست ـه ر ـخ اـنه چـشم ـب ـن ـی کوـته ـب

همچون اسالفشان در تمامی طول تاریخ رقم خواهد زد. ...»
اـنـیه دـفـتر ـتحکـیم وـحدت ـضـمن پاـفـشاری ـبر پاـیـبـندی اـین ـتشکل ـبر ـبـی
ـبه آن، خـواهـان آزادی ـمه جـاـن درت و ـنقـد ـه ارهـای ـق ـت دوری از سـاـخ
اـسی ان ـسـی داـنـی ر زـن اـی داـنی و ـس ان زـن وـی ـشـج د ـشرط داـن دون ـقـی وری و ـب ـف
دود از ر آزادی ـتـنی ـمـح ر ـتحکـیم وـحدت و ـخـب ـیه دـفـت اـن ـی د اـست. ـب درـبـن
اـنـبوه دـستگـیر ـشدگان در ـشراـیـطی اـنـتـشار ـمی ـیاـبد که اـخـبار نگران کـنـنده
پـیراـمون اداـمه ـفـشارـهای ـشدـید ـبر داـنشـجوـیان اـسـیر ـبرای اـعـتراف گـیری و
راه اـندازی ـشوـهای ـتـلوـیزـیوـنی و ـهمچـنـین آـماده ـساـخـتن پروـنده ـها ـبرای
دادگاـهی کردن شـمار دیگری از دانشـجوـیان در بـند از درون زندان ـهای
و و دگر ـشـج ا داـن دـه ا ـص ـستگی ـب د. ـهـمـب دا ـمی کـن رون درز پـی رژـیم ـبه ـبـی
ـیه رط کـل د و ـش ـی دون ـق رای آزادی ـب د ـتالش ـب دـی ـش داـنی و ـت دـیش زـن اـن
زـنداـنـیان ـسـیاـسی، ـهمچـنان ـبـخش ـمـهـمی از وـظاـیف ـعـمده ـجـنـبش ـمردـمی

در مصاف با ارتجاع حاکم است.

«سیر سقوط و اضمحالل» ارتجاع

همبستگی اتحادیه جهانی دانشجویان
با مبارزات دانشجویان ایران!

«اـتـحادـیه داـنـشـجوـیان جـهان» (آی.ـیو.اس.)، که 152 ـسازـمان ـمـلی
د، در اـجالس اـیـندگی ـمی کـن داـنـشـجوـیی در 114 کـشور ـجـهان را ـنـم
اه رداد ـم ای 15 اـلی 18 ـم ود که در روزـه رکزی ـخ ورای ـم االـنه ـش ـس
ان ـشجـوـی ارزات داـن ـب د، ـم رگزار ـش ادا ـب رال کاـن ـت وـن ر ـم اری در ـشـه ـج
داـنشگاه های ایران را تحت ـبررسی قرار داد و با ـتصویب قطعـنامه یی
ی اـعالم کرد. ــشجــویــان ایــراـن بــارزه داـن ت خــود را از ـم حـمــاـی
«آی.ـیو.اس.» ـبزرگـترـین ـسازـمان داـنشـجوـیی جـهان اـست و نـقش ویژه
ان ازـم اور ـس ـش وـیت ـم ای ـعـض ا اـعـط د ـب ان ـمـلل ـمـتـح ازـم وـسط ـس آن ـت

یونسکو به آن، مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته است.  
ـیه ـراـئ ـئت اـج ـی ـزاـبت کارالـیل، عــضـو ـه ـی م اـل ـاـن ـار ـخ ـبق اـظـه ـط
«آی.ـیو.اس.» و ـمسـئول ـمالی اـین ـسازـمان ـمـعتـبر، پرـساـبقه و ـترـقی ـخواه
ـجـهاـنی که دـفـتر ـمرکزی آن در پراگ ـقرار دارد، ـنـماـیـندگان ـسازـمان
ای ررـسی گزارش ـه ا ـب ان ـب ـشـجوـیی کـشورـهای ـمـخـتـلف ـجـه ای داـن ـه
ا ـتـظاـهرات اـعـتراض آـمـیز داـنـشـجوـیان داـنشگاه ـمـنـتـشر ـشده در راـبـطه ـب
اـنه اـین اـبتکارات ـمـساـلـمت آـمـیز ـتوـسط ـهای اـیران و ـسرکوب وـحـشـی
درت، اـفل ـق ـسـته ـبه ـمـح دار واـب اـق اش چـم ـنـیـتی رژـیم و اوـب ای اـم روـه ـی ـن
د ـی اـئ ود و ـت راـنی ـخ ران اـی واـه رادران و ـخ ا ـب ـستگی ـب ـضـمن اـعالم ـهـمـب
مـبارزه ـبرحق آنان، ـخواسـتار آزادی فوری ـتمامی داـنشـجویان دستگـیر
شده و رهبران زندانی شده سازمان دانشجویی «دفتر تحکیم وحدت»

شدند. 
اـمه ـمـصوـبه ـشورای ـمرکزی «آی.ـیو.اس.» که در ـمـتن کاـمل ـقـطـعـن
اع ـشده ـشر دـف وکراـسی و ـحـقوق ـب رای دـم ران ـب ردم اـی ارزه ـم آن از ـمـب
د.     د رـسـی واـه ردم ـبه چاپ ـخ اـمه ـم ده ـن ـن ای آـی اره ـه اـست، در ـشـم
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بدرود رفیق انصاری
رـفـیق ـصادق اـنـصاری، از کادرـهای ـقدـیـمی
ـبه ارـشـن ران، روز چـه وده اـی زب ـت ـسـته ـح رـج و ـب
تـاد و چهـار ـش 15 مـردادمـاه 1382،  در ـسن ـه
ان ان چـشم از ـجـه رـلـین آـلـم ر ـب الگی ، در ـشـه ـس
صـاری در  ـبـهـمن 1298 در ـیق اـن ـست. رـف روـب ـف
ـشـهر اراک ـبه دـنـیا آـمد و تـحـصـیالت ـخودرا در
د. ان رسـاـن شـاورزی کـرج ـبه پاـی ـشکـده ـک داـن
رـفیق اـنـصاری از ـجمـله رـفـقاـیی ـبود که در آـغاز
ال 1320، ـبه ران، در ـس وده اـی أـسـیس ـحزب ـت ـت
صـفوف ـحزب ـتوده اـیران پـیوـست  و ـتا آـخر به
آرـمان ـهای ـحزب ـتوده اـیران پاـیـبـند ـماـند. رـفـیق
ان 1326 ـبه ـعـضوـیت ـکـمـیـته ـسـت اـب اـنـصاری در ـت
د، و در ران درآـم وده اـی زب ـت ران ـح اـلـتی ـتـه اـی
ـکنگره دوم آن ـحزب در زـمره ـمـشاوران ـکـمـیـته
ـال 1335 ـد، و در ـس ـده ـش ـرگزـی ـزی ـب ـرـک ـم
داـنی ـشد. رـفـیق اـنـصاری پس از ازداـشت و زـن ـب
ـمه فــشـارـهـا و رـهـاـیی از زـنـدان، ـبـا وـجـود ـه
ـمـحدودـیت ـها ـبه ـفـعاـلـیت ـهای ـخود اداـمه داد و
ـتـاـبـهـای پژوهــشی ـته ـک ـمه ـیک رـش ـکـار ـتـرـج
ـتارـیـخی را آـغاز کرد ـکه ـتا ـساـلـها اداـمه ـیاـفت و
اـنـتـشار پی در پی ـمـجـلدات آن ـبا اـقـبال گـسـترده
د: ـمـله اـن نـدان روـبه رو شـد که از آن ـج ـم ـعالـق
ان» اـسـت ارـیخ ـجـهان ـب ارـیخ ـقرون وـسـطی» و «ـت «ـت

مشتمل بر سه جلد: شرق و یونان و روم.
هـمـن 1357 رفــیق ـبــا پـیــروزی اـنـقالب ـب
صـاری ـبه ـفعـاـلـیت خـود در ـصفـوف حـزب اـن
ـتوده اـیران ادامه داد، و در شـعبه ـمـسایل دهـقاـنی
ار ـش ـت اد رـفـیق ـنیک آـئـین ـبه اـن ده ـی ا زـن زب ـب ـح
ـاـئل ـنه ـمــس ـی ی در زـم ـب ـاـل ی و ـج ـم ـاالت ـعـل ـمـق
اـمه اـهـن ار ـم ـش ان دـست زد. اـنـت اـن ا و دـهـق اـه روـسـت
اـمه ار ـهـفـته ـن ـش ـت ران» ، اـن اورزی اـی ـش اـئل ـک ـس «ـم
شـار ـت سـاـئل دـهقـانـان ، اـن ـنه ـم ـی «جـرس» در زـم
ـماـهـنامه «دهـقاـنان اـیران»  ـثـمره تالش ـهای رـفـیق
ب ـصـاری در اـین ـعـرـصه اـست. ـمـقـاـله  ـجـاـل اـن
اب ا» درکـت اـنی و ـنـقش آـنـه ای دـهـق ادـیه ـه «اـتـح
ران در اـنـتـظار ـتـحول»، اـهای اـی ارزـشـمـند «روـسـت
ن، دیگر ـی یک آـئ ـیق ـن م رـف ـل که از جــمـله ـبه ـق
ده ان، نگاـشـته ـش دس پـیـم زـبی و ـمـهـن ای ـح رـفـق
اـست ـیادگار دیگری از ـفـعاـلـیت ـهای ارزـشـمـند
ـرزگر» ـبه ـام «ا.ـب ـصـاری اـست که ـبه ـن ـیق اـن رـف
م ـین رژـی یـده اـست.  بـا یـورش خـوـن چاپ رـس
زاران ران و دـستگـیری ـه وده اـی ا ـبه ـحزب ـت ـفـقـه
ـتوده ای رـفـیق اـنـصاری ـتن به ـمـهاـجرت اـجـباری

ق انــــصـــــاری در داد. رـفـــی
ـمـهاـجرت ـنـیز از ـفـعاـلـیت دـست
ـیـد که از یـد و دـیـری نپاـی نکـش
ـته ـمـرکزی ـحـزب ـی ـسـوی کـم
ـمـسـئوـلـیت اـنـتـشار ـمـجـله آرـمان،
ارگان ســازمــان جــوانــان و
داـنـشـجوـیان دـموکرات اـیران به
او سپرده ـشد. آـغاز ـمـجدد کار
ال 1363 اه ـس ان، در آذرـم آرـم
اره اـین ـمـجـله ار 30 ـشـم ـش ـت و اـن
واـنـست ـنـقش ارزـشـمـندی در ـت
ات رژـیم والـیت اـی ای ـجـن ـش اـف
ـفـقـیه ایـفا کـند. رـفـیق اـنـصاری به
ن ت چـهل و پـنجـمــی ـنــاســب ـم
وده زب ـت أـسـیس ـح الگرد ـت ـس
ال زوه «چـهل وپـنج ـس ران ـج اـی
ـکـار در راه ـسـازـمـاـنـدـهی و پـی
ـران» را ـان اـی ـاـن ـق ی دـه ـاـی رـه
ــرجــمه ه ـت ــز ـب ــوشـت و نــی ـن
ـتـاـبـهـاـیی چون «ـسـرـنـوـشت ـک
ســرمــاـیه داری در خــاور» و
ـا ـا ـت ـسـم از روـی ـی ـاـل ـی «ســوـس
وـسط واـقـعـیت» پرداـخت ـکه ـت
ا وده اـیران ـب اـنـتـشارات ـحزب ـت
ار ـش ـت رزگر» اـن ار «ا. ـب ـسـتـع ام ـم ـن
ـیاـفـتـند. رـفـیق اـنـصاری ـتا اـنـتـهای
ـعـمر پرـبارش ـهـمواره ـبه آرـمان
هــای حــزب تــوده ایــران و
ـبـقه کارگر اـیـران ـبـارزات ـط ـم
وـفادار ـماند. ـحزب ـتوده اـیران،
درگذـشت رـفـیق اـنـصاری را ـبه
مـاـمی خـانـواده، نـزدیکان و ـت
ی ت ـم ـی ی ـتــسـل ـزـب ـای ـح رـفـق
ـی و گویــــد. یــــادش گراـم

ماندگار باد !

نامه مردم در جشنواره کمونیست
نـواره ـمه سـاـله، جــش در روزهـای 16 و 17 اوت ـبه رـسم ـه
کـموـنـیـست، ـنـشریه ارگان ـمرکزی ـحزب کـموـنـیـست داـنـمارک،
وده واداران ـحزب ـت ا و ـه د. اـعـض رگزار ـش اگ ـب ر کپـنـه در ـشـه
ات و رـی ـش واره ـن ـشـن ردم در اـین ـج اـمه ـم رـفه ـن رپاـیی ـغ ا ـب ران ـب اـی
ـمـطـبوـعات ـحزـبی را ـبه ـشرکت کـنـندگان ارایه کرده و در ـطول
روزـهای ـبرگزاری ـمراـسم، ـنـظرـیات ـحزب در ارـتـباط ـبا ـمـساـیل
اـمه رـفه ـن رـیق ـغ ران را در ـسـطـحی وـسـیع از ـط ـطـقه و اـی ان، ـمـن ـجـه
ـمردم ـبه اـطالع ـشرکت کـنـندگان و ـنـیز اـحزاب ـبرادر ـحاـضر در
وـنـیـست ا، ـحزب کـم وـنـیـست کوـب واره از ـجـمـله ـحزب کـم ـجـشـن
ردم ا ـم ـستگی ـب د. ـهـمـب دـن اـن روژ رـس وـنـیـست ـن راق، ـحزب کـم ـع
عراق و همبستگی با کوبای سوسیالیستی در این جشنواره جای

ویژه یی را به خود اختصاص داده بود.

استاد حسین فکری، پدر فوتبال ایران
درگذشت

وـتـبال اـیران ، ـمرـبی ـخوش فکر ، اـسـتاد ـحـسـین فکری، پدر ـف
ـبــال اـیــران ، در سـن 80 ـســالگی م ـبــزرگ و آگاه ـفــوـت ـعـل ـم
ران ال اـی ـب وـت ـیم ـمـلی ـف ان ـت ـت اد فکری اوـلـین کاپـی درگذـشت. اـسـت
دـست ر ـب ود ، ـعالوه ـب رـفه ای ـخ اـلـیت ـح ال ـفـع ود، و ـطی 60 ـس ـب
آوردن اـفتـخارات ـفراوان ـبه ـهـمراه ـتـیم ـمـلی ـفوـتـبال ، چـندـین ـنسل

از بهترین فوتبالیست های ایران را نیز تربیت کرد.
ر ـعـضوـیت در ود ، ـعالوه ـب اـلـیت ورزـشی ـخ او در دوران ـفـع
ای رـبی ـتـیم ـه رـم ران ، ـس ور و ـتـیم ـمـلی اـی زرگ کـش ای ـب ـتـیم ـه
ـبزرگ کـشور ، از ـجمـله: پرسپوـلـیس ، ـعـقاب ، داراـیی ، ـشاـهـین ،
اری ـسـی اـنی و ـب راـس ـسـلم ـخ وـم ازی ، اـب اـشـین ـس ازی ، ـم ور ـس راکـت ـت
ا دـید ال را و ـبه ـطور کـلی ورزش را ـهـمـیـشه ـب وـتـب دیگر ـبود . او ـف
وـصـیه او اـیج ـعـمده اـجـتـماـعی ـمی نگرـیـست و ـت ـعـلـمی و دارای ـنـت
به سایر مربیان و دست اندرکاران ورزشی نیز این بود که ورزش
را به ـعـنوان یک عـلم ـبررـسی کـنـند . در ـهـمین راـبطه و ـبا اـحـساس
ـمـسـئوـلـیت در ـبراـبر ـجاـمـعه ورزـشی اـیران ـبود که پس از اـنـقالب ،
ـشر کرد . او در ام «ورزش» ـمـنـت ـسـتـقل ورزـشی ـبه ـن ـشرـیه ـم اوـلـین ـن
ا ا ـنـمی کرد ، ـبلکه ـب ا ـبه درج ـخـبر و گزارش اکـتـف ـشرـیه ـتـنـه اـین ـن
م و ـوان یک ـعـل ـن ـیل ورزش ـبه ـع ـاراـنـش ، ـبه ـتـحـل مکاری ـی ـه

شرایط پیشرفت آن بر اساس داده های علمی می پرداخت.
ای اـیی ـه واـن ا و ـت ا ـبه دـلـیل آگاـهی ـه ـنـه اد فکری ـت رام ـبه اـسـت اـحـت
رـقی اـنی آگاه و ـمـت ـس وان اـن ر ـبه ـعـن ـشـت ود ، ـبلکه او ـبـی ورزـشی او ـنـب
ـمورد ـتوـجه و اـحـترام ـبود . ـسـجاـیای اـخالـقی او ـبر آـمده از ـتفکر

انسانی و انسان دوستانه او بود.
رای ورزش و اـیـعه ـیی ـجدی ـب زرگ ، ـض اد ـب دان اـین اـسـت ـفـق
ورزش دوـسـتان و ـجاـمـعه روـشـنفکری اـیران اـست . ـما اـین ـضاـیـعه
داران ورزش ـت مـام دوـس ـسـین فکری و ـت اد ـح ـت واده اـس را ـبه خـاـن

ایران تسلیت می گوییم. یادش گرامی باد.
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پاـشاـندن ـبذر نـفاق و ـبدـبیـنی به کار گرفت و واـقعـیت ـتاریـخی این اـست که در
د. اـب ز دـست ـی اـیی ـنـی وـفـقـیت ـه دت، ـبه ـم اه ـم د کوـت رچـن ـست، ـه واـن اـین زـمـنـیه ـت
ا، ـخصـوصـاً اـتی دـستگاه حکوـمت کودـت ـیـغ ـبـل ات ـت وـب روز ـهـمـین رـس اداـمه و ـب
اـنـتـشارات ـساواک  و ـسازـمان ـسـیا در ـمـیان ـبرـخی از مـقاالت و ـنوـشته ـهاـیی که
د ـبـیش از آنکه ده ـمی ـشوـن ر کـشـی رداد ـبه رـشـته ـتـحرـی اره 28 ـم ا درـب اـین روزـه
اشـد حـاکی از دگان آن داـشـته ـب ـسـن وـی ا ـبی اـطالـعی ـن اآگاـهی و ـی شـان از ـن ـن
پاـفـشاری ـعـنوداـنه ـبر ـتارـیخ ـتـحرـیف ـشده ـیی اـست که کوچکـترـین ـهـمـخواـنی
ال اً در ـس وـص ال گذـشـته و ـخـص اه ـس دارد. در اـین زـمـیـنه  ـطی پـنـج ا ـحـقـیـقت ـن ـب
ـهای اـخـیر اـسـناد ـجاـلب، گوـیا و اـفـشاگراـنۀ ـبـسـیاری اـنـتـشار ـیاـفـته اـست که اـشاره

یی هرچند گذرا به آنها می تواند یادآور واقعیات باشد.

28 مرداد به روایت اسناد تاریخی
اـلـبی از وـعه ـج رداد ـمـجـم ای 28 ـم ای واـقـعی کودـت اره ـعـلل و زـمـیـنه ـه درـب
اـسـناد وـجود دارد که از ـجـمـله آـنـها اـظـهار ـنـظرـهای ـمـسـتـقـیم ـسردـمداران وـقت
ر ـخارـجه وـقت وـنی اـیدن، وزـی ریکا و انگـلـیس اـست. آـنـت اـلـیـسـتی آـم دول امپرـی
انگلیس، در این زمینه در ـخاطرات خود نوـشته است: «هنگامی که من در 27
م ـت بـر 1951 (آـبـان 1330)  پـست وزارت اـمـور ـخـارـجه را ـبه ـعـهـده گرـف اکـت
ا از ود. ـم دم چـنـین ـب ـش دـی اره آن ـمی اـن ده ـیی که ـمن درـب ای نگران کـنـن دورـنـم
اـیران ـخارج ـشده ـبودـیم. ـما آـبادان را از دـست داده ـبودـیم و ـقدرت و ـحـیـثـیت
ـصـمـیم ـمی د ـت اـی ود... ـمن ـب ده ـب زل ـش زـل اـنه ـبه ـشدت ـمـت ـی اورـم ر ـخ راـس ا در ـس ـم
ا اـین وـضع ـباـید روـبه رو ـشد... ـمن فکر ـمی کردم که اگر گرـفـتم که چگوـنه ـب
اـقل ـتری بگـیرد ـمـصدق ـسـقوط کـند کاـمالً ـمـتـحـمل اـست ـجای او را دوـلت ـع

که انعقاد قرار داد رضایت بخشی را ممکن سازد...»  
دوم راـن رگزاری رـف ریکا، در پی ـب وری وـقت آـم اور، رـئـیس ـجـمـه زـنـه آـی
رداد ارـیخ 14 اوت 1953 (24 ـم ار، در ـت ر ـمـصدق و اـنـحالل ـمـجـلس درـب دکـت
رای آمـریکا ـمـله گـفت: «اـین امـر ـب اره وـضـعـیت ایـران از ـج مـاه 1332)، درـب
ار ـسـی وـجب نگراـنی ـب ا ـم ـسم در آـسـی وـنـی وـسـعه کـم ر دارد. ـت اـقـبت ـشوـمی در ـب ـع
ر ر ـمـصدق ـنـخـست وزـی د که دکـت دـی واـن ا ـخ اـمه ـه روز در روزـن اـست. ـصـبح اـم
اـیران ـسرانـجام ـتواـنـست ـخود را از زـیر ـبار اـنتـقادات مـجـلس اـیران خالص کـند
و آن را ـمنحل ـساخت. وی اـلبته ـبرای رـسـیدن به مـقـصود از کموـنـیست ـها ـمدد
وـسـعه ـنـفوذ کـموـنـیـسم رای ـجـلوگـیری از ـت ریکا ـب گرـفت. الزم اـست دوـلت آـم
ا ـمـنـجـمـله اـیران اـقداـمات الزم را ـبه ـعـمل آورد. ـهم اکـنون در کـشورـهای آـسـی
ـتـصـمـیـماـتی اـتـخاذ ـشده اـست. دـیر ـیا زود ـباـید راه ـتوـسـعه کـموـنـیـسم در آـسـیا را

مسدود کرد. ما به این کار مصمم هستیم.» 
درـباره چگونگی ـسازـمان دـهی کودـتا ـنـیز در ـسال ـهای اـخـیر اـسـناد ـجاـلـبی
مـنـتـشر ـشده اـست. در سـندی که در ـماه ـمارس 1954 (ـفروردین ـماه 1333)، به
ـقـلم دانـلد وـیـلـبر، از ـطراـحان کودـتا در ـسازـمان ـجاـسوـسی ـسـیا ـنوـشته ـشده اـست
و در 5 اکـتـبر ـسال 1997 (1376) ـیـعـنی پس از گذـشت 44 ـسال از ـطـبقه ـبـندی
ا در أـموران ـسـی ا ـخارج ـشده اـست، ـمی ـخواـنـیم: «ـم اـنه ـسازـمان ـسـی اد ـمـحرـم اـسـن
ـسازـماـندـهی کودـتای اـیران، ـمـستـقیـماً ـبا اـفـسران سـلـطـنت طـلب اـیران ـفـعالـیت ـمی
کردـند، ـجاـنـشـین ـنـخـست وزـیر [دکـتر ـمـصدق] را ـبر گزـیدـند،  ـفرـسـتادگان را
وـیت دـهـند و اراده اش را ـتـق اد ـبه ـنـفس ـب ا ـبه او اـعـتـم اه گـسـیل داـشـتـند ـت زد ـش ـن
کـنـند، یک ـعـمـلـیات ـبـمب گذاری را ـهداـیت کـنـند که ـتوـسط اـیراـنی ـها اـنـجام
د و مـود ـمی کردـن وده واـن ـست ـت ـی ضـای حـزب کمـوـن شـد که خـود را از اـع
د ـبه ـی د...» (نگاه کـن ا جـا ـمی دادـن اـمه ـه اـیی در روزـن ورـه االت و کاریکاـت ـمـق

روردـین 1379 (آورـیل 2000). در ز، 28 ـف اـیـم ورک ـت وـی ـی اـمه ـن روزـن
ـهـمـین ـشـماره ـنـیوـیورک ـتاـیـمز ـبا اـسـتـناد ـبه ـهـمـین اـسـناد رـسـمی دوـلت
آـمریکا اـفزوده ـشده است که: «آلن دبـلـیو داـلس، رـئـیس ـسازـمان سـیا،
ـیـون دالر ـل ـی در چـهـارم آورـیل 1953 (ـفـروردـین 1332)، ـبـا یک ـم
ـصـدق، ـبـا ـهـر روش ـممکن، ط کردن دوـلت ـم ـنه،  ـبـرای ـسـاـق ـهـزـی
د ـبه واـن ـت ود که ـب دن دوـلـتی ـب اـن درت رـس دف: «ـبه ـق واـفـقت کرد. ـه ـم
ادر سـازد از ران را ـق رسـد. اـی ورد ـنـفت ـب ول در ـم یک راه ـحل ـمـعـق
دـهی ادر ـبه پرداـخت ـب اـلی ـق اظ ـم ات و از ـلـح ا ـثـب اظ اـقـتصـادی ـب ـلـح
ـهاـیش ـشود و ـبـتواـند ـحزب کـموـنـیـست را که ـبه نـحو ـخـطرـناکی ـقوی

است مورد تعقیب شدید قرار دهد...»
از این گونه اسـناد همچـنین می ـتوان اـشاره کرد به گزارش سفـیر
ا، در اـیران، که در ـمـجـموـعه اـسـناد رـسـمی دوـلت اـنـی رـیـت وـقت دوـلت ـب
برـیناـنیا از ـطبقه بـندی سری ـخارج ـشده است، و در آن دولت ـبریـتانـیا
ر ـمصـدق، رنگوـنی دوـلت ـمـلی دکـت رای ـس ریکا ـب ا آـم ـبه ـهمکاری ـب
روی کار آوردن یک دولت مـقتدر و سرکوب خشن و ـقاطع حزب

توده [ایران] تشویق و ترغیت سده است.

حقایق و تجربیات تاریخی
نـاد تـارـیـخی روـشن ـمی گردد اـین بـوـهه اـس آنچه از پس اـین اـن
ـحـقـیـقت اـست که دوـلت ـهای اـسـتـعـماری ـبرای ـسرکوب نـهـضت ـمـلی
ران، ـیـعـنی ردن ـحزب ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـشان اـی ران و از ـبـین ـب اـی
ـحزب ـتوده اـیران، کودـتای 28 ـمرداد را ـسازـماـندـهی و اـجرا کردـند.
ورژوازی ـمـلی ارـیـخی ـب زـلزل ـت رـقی، ـت ـعدم اـتـحاد ـنـیروـهای ـمـلی و ـمـت
ای چپ، روـه ـی ا ـن راس از اـتحـاد ـب ری ـجـبـهه ـمـلی، و ـه ران، ـبه رـهـب اـی
ریکا و ر ـمصـدق ـبه دوـلت آـم ادرـست دکـت ـیـنی ـن اد و خـوش ـب ـم ـت اـع
ـهمچـنـین ـهم راه ـشدن ـبـخش ـهاـیی از رـهـبران ـمذـهـبی، از ـجـمله آـیت
ـنه هـای شکـست ـجـنـبش و فـاـجـعه ـی ا کودتـا گران زـم اهللا کاشـاـنی ـب
راـهم ران ـف اه را، ـبه اـی ـسـته ـش ـسی و واـب ال حکوـمت پـلـی ـتـحـمـیل 25 ـس
شـان داد که ارـتجـاع داـخـلی در ان ـن آورد. ـتجـرـبه 28 مـرداد ـهمچـن
اـهای دروـغـین «وـطن پرـسـتی» ررـغم ـهـمه ادـع اگوـنش و ـب اشکال گوـن
در اـنـتـها اـبزار دـست و زـمـیـنه ـساز دـخاـلت  ـنـیروـهای ـخارـجی در اـمور
ی ـیـهن ـمـاـست. اگرچه از کودـتـای 28 ـمـرداد 50 ـسـال ـم داـخـلی ـم
رـقی روهـای ـت ـی رای ـن روز ـب ان اـم گذرد، وـلی درس هـای آن ـهمچـن

ادامه به مناسبت پنجاهمین سالگرد کودتای 28 مرداد ...

ادامه در صفحه 5



شماره 5667    سه شنبه 28 مرداد ماه 1382

ـخواه و آزادی طـلب ـمـهم و ـضروری اـست.
ـشـان داد که آـفت پراکـنـدگی 28 ـمـرداد ـن
ـنـیروـها و ـعدم اـتـحاد ـهـمه ـمداـفـعان آزادی و
روزی از پـی ـنه ـس رـین زـمـی اـفع ـمـیـهن ـمـهم ـت ـمـن
اـست و ان آزادی و اـسـتـقالل ـمـیـهن ـم دـشـمـن

ادامه به مناسبت پنجاهمین سالگرد

دانلد ویلبر جاسوس سیا و از
طراحان کودتا

سـاس و ارـیـخی در اوضـاع ـح اـین ـتجـرـبه ـت
اـید ـمورد ـتوـجه ـمـهم کـنوـنی ـبـیش از پـیش ـب
ـقرار گـیرد. 28 ـمرداد ـهمچـنان ـنـشان داد که
ر ـتهـاـجمـات ارـتجـاع و راـب وان درـب ـمی ـت ـن
ش بـا تـزلـزل، نـاپیگیـری و ـنـب نـان ـج ـم دـش
ـش را در ـب ـمــود و جــن ـمــاـشــات راه پـی ـم
رـسـیم اع ـت ر کرد که ارـتـج اـیی اـسـی ارـه ـحـص

کننده خطوط آن بوده است. 
نکـته ـجاـلب دیگر ـقـضاوت ـتارـیـخی ـیی
اـست که افکار ـعـموـمی ـمـیـهن ـما درـباره 28
ـجــام داده اسـت. ـمــرداد و ـعــاـمالن آن اـن
ام کـساـنی ـهمچون زاـهدی، ـمـحـمد روز ـن اـم
ا در ان ـبی ـمخ ـه واـنش، ـشـعـب اه و اـع ا ـش رـض
ارـیخ اـیتکاران ـت ان ـلـعـنت شـدگان و ـجـن ـی ـم
مچون ی ـه ـرۀ دالوراـن ـاـط ـبت اـست و ـخ ـث
ـسـیامک ـها، ـمـبـشری ـها، وکـیـلی ـها، وارـطان
ال ود ـس ا وـج ا ـب اـطـمی ـه ا و ـف ا، روزـبه ـه ـه
ـهای ـطوالـنی ـتبـلیـغات ـضد واـقـعیت ـساواک
در ـقـلب ـتارـیخ ـمردم و ـمـیـهن ـما ـهمچـنان ـبه
دان رزـن ارزان راـسـتـین آزادی و ـف وان ـمـب ـعـن
وم گراـمی داـشـته ـمی رز و ـب ـسـته اـین ـم شـاـی
شـود.  و اـین درـسی اـست که ـبـیش از هـر
کس ـتاریک اـندـیـشان و ـمرتجـعان ـحاکم ـبر

میهن ما باید از آن عبرت بگیرند.

زدوخورد خونین مردم با نیروهای انتظامی در سمیرم 
و ادامه اعتراض های کارگری

بر اـساس گزارش خـبرگزاری ایـسنا، ـتظاـهرات ـمردم شـهرسـتان سمـیرم، در اسـتان اصفـهان، با ـیورش
ـمأـموران اـنـتـظاـمی ـمـنـجر ـبه کـشـته و زـخـمی ـشدن ـتـعدادی از ـمردم ـشد. اـین ـتـظاـهرات که از ـبـعداز ـظـهر
واـبع از ـشد در اـعـتراض ـبه ـتـصـمـیم وزارت کـشور در اـنـتـقال ـمـنـطـقه وردـشت از ـت اه آـغ ـشـنـبه 25 ـمرداد ـم
اـین ـشـهرـسـتان ـبه ـحوزه اداری ـشـهرـسـتان ـتازه ـتأـسـیس دـهاـقان ـصورت گرـفت. گزارـشـها ـحاکی از اـین
اـست که تـعدادی از ـمردم که معـترض به اـین ـتـصمـیم ـبودـند در شـهر ـسمـیرم اـقدام به ـتـظاـهرات کردـند و
به آتش زدن تـعدادی از خودروها، منازل و شکستن شیشه مغازه ها و ساختمانهای دولتی دست زدند.
د. ـبه اـمـی ده ـیی اـنـج ری و کـشـته و زـخـمی ـشدن ـع اـمی ـبه درگـی ـظ وران اـنـت أـم اـلت ـم ا دـخ رات ـب اـه ـظ اـین ـت

گزارش خبرگزاری فارس شش نفر از مردم و چندتن از مأموران نیروی انتظامی کشته شده اند. 
* بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران جمعی از کارکنان بازخریدی شرکت مخابرات ایران با
ـتـحـصن در ـمـقاـبل ـمـجـلس ـشورای اـسالـمی ـخواـهان ـبازگـشت ـبه ـکار و ـیا پرداـخت ـحـقوق ـقاـنوـنی ـخود
ـشدـند.ـبر اـساس ـهـمـین گزارش در ـمراـسـمی ـکه ـتوـسط اـنـجـمن ـکارـکـنان ـبازـخرـیدی ـشرـکت ـمـخاـبرات
ـبرگزار ـشده ـبود، ده ـها ـتن از ـکارـکـنان ـبازـخرـیدی ـشرـکت مـخاـبرات اـیران ـنـسـبت به ـنـحوه ـبرـخورد اـین
ـشرـکت اـعـتراض ـکردـند.ـیـکی از ـتـحـصن ـکـنـندگان ـبه ـخـبرنگار اـیـلـنا گـفت: «ـشرـکت ـمـخاـبرات ـبا زـمـیـنه
ـسازی و ـتـبـلـیغ ـکاذب ـکارـکـنان دیپـلـمه و زـیر دیپـلم را مـجـبور ـبه ـبازـخرـیدی ـکرد. آنـها ـبرای اـین ـمـنـظور
زود: ازـخرـیدی  ـشوـیم.وی اـف ان ـمـجـبور ـبه ـب ا ـخودـم ا ـمـشاـغل رده پاـیـین دادـند ـت اداراـتی را ـمـنـحل و ـبه ـم
ـهـمان مـیزاـنی را که ـقرار ـبود ـبابت ـبازـخرـیدی ـبدـهـند، ـندادـند ـیا به ـصورت وام پرداـخت ـکردـند.اـین ـفرد
ـمدـعی ـشد ـکه ـبـعد از تـعدیل آـنان ـحـقوق ـکارـکـنان دیگر ـتا ـسه ـبراـبر اـفزاـیش ـیاـفـته اـست.» داود رـضاـیی
اـبل ـمـجـلس، ـبه ده ـتـحـصن ـکـنـندگان در ـمـق اـیـن رات و ـنـم اـب دان پـست و ـمـخ ازـخرـی اـنه، رـئـیس اـنـجـمن ـب اـبـی
ا گـفت: «ـحدود ـیک ـهزار ـتن از ـکارـکـنان پـست و ـمـخاـبرات در ـسال ـخـبرنگار ـسروـیس ـکارگری اـیـلـن
1374 ـعـلـیرـغم اـعـتراض ـهای ـبـعـمل آـمده ـبازـخرـید ـشدـند. اـین اـفراد ـحق و ـحـقوق ـخود را ـبه ـطور ـکاـمل
درـیاـفت ـنـکرده اـند و ـتا زـماـنی ـکه اـین ـموـضوع ـحل ـنـشود، اـعـتراض ـها ادامه ـخواـهد ـیاـفت.» وی در ادامه
گـفت: «ـماـهانه 30 درـصد حـقوق درـیاـفـتی ـکارـکـنان ـبازـخرـیدی در ـصـندوق ـبازـنـشـستگی ـشرـکت ذـخـیره
ـمی ـشده و ـبه ـهنگام ـبازـخرـیدی و ـتـسویه ـحـساب ـمی ـباـیـست حق و حـقوق آـنان ـبر اـساس ـضواـبط ـکاـمل
ا ـعدم ده و ـب اـن اـقی ـم ان در ـصـندوق ـمذـکور ـب اـلـیـکه ـبـخـشی از سپرده ـهای ـکارـکـن پرداـخت ـمی ـشد در ـح
ان ـجزء ا ـتـحـصن ـکـنـندگان ـهمچـن ا ـقـطع ـنـشده و ـبه ـنـظر ـم رـم ارـف ـسوـیه اـین ـصـندوق راـبـطه ـکارگر و ـک ـت

کارکنان شرکت مخابرات محسوب می شوند.»
رـخی ر ـب ده کـارگران گـیالن» از ـبحـران حـاـکم ـب ـن مـاـی ا  «ـن ـن ر اسـاس گزارش هـای اـیـل ـهمچـنـین ـب
ـکارـخانه ـهای این اـستان اظـهار نگراـنی کرد و گـفت: «ـکارگران واحدـهای بـحران زده گیالن از 2 ـتا 24
د.» ـسـتـن ود ـه ـشـکالت ـخ ؤوالن ـبه ـم ـس دگی ـم ار رـسـی ـظ ـت ان در اـن د و ـهمچـن رده اـن اـفت ـنـک وق درـی اه ـحـق ـم
ـمـحـمد یـعـقوـبی، دـبـیر اـجراـیی ـخاـنه ـکارگر ـتـشـکـیالت گیالن در گـفت و گو ـبا ـسروـیس ـکارگری اـیـلـنا،
ران ـکـنف، ـسه گـیالن، اـی از، گـیالن پاـکت، ـکـی ای ـنخ ـت رـکت ـه ان را ـش ـشـکل دار اـین اـسـت ای ـم دـه واـح
دگی ـسـن ر، رـی ـنه گـسـت ـی د ارک، گـیالن پوـش ال، ـشـه رگ، پالـسـتـیک ـشـم ران ـب اـیع چوب رـشت، اـی ـصـن
اـیع ول، ـصـن اـشـین ـت ش، اسپارک ـم اـیع پوـش دل، کـاـشی گـیالن، چـیـنی گـیالن، ـصـن ـی ران ـن ات، اـی ـن وـم ـف
رد و گـفت: «در اـین رچ اـعالم ـک زان اـسـت اروـنی و ـخ اـک ران ـم وه، اـی ر ـک اوـنی ـقـیـص رـکت ـتـع ـشم، ـش رـی اـب
ود رـیت، ـکـمـب دـی وء ـم ارگری ـس ده ـک اـیـن د.اـین ـنـم ـسـتـن ار ـه ول ـبه ـک ـشـغ ارگر ـم ر 4600 ـک اـلغ ـب ا ـب دـه واـح
اـشـین آالت را از ودگی ـم رـس روش ـمـحـصوالت و ـف دم ـف دـینگی، واگذاری ـبه ـبـخش ـخـصوـصی، ـع ـنـق

مهمترین مشکالت فرا روی این واحدها دانست.»

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران
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ـحاکـمـیت ـبرآـمده از اـنـقالب در ـسـیر اـنـحـطاـطی ـخود، ـیـعـنی پـشت کردن
ود ردم ـب اگون ـم رـهای گوـن ـش ـبه اـهداف اـنـقالب و ـخواـست ـهای ـطـبـقات و ـق
که ـبه رژـیم والـیت ـفـقـیه روـیـید، ـیـعـنی رژـیـمی ـبی اـعـتـناء به ـمـشروـعـیت ـمردـمی
ر اـب ورژوازی دالل، و ـبـن ـشر ـب اـفع ـق ده در ـجـهت ـحـفظ ـمـن ازـن ردم، و ـت و آراء ـم
چـنـین ـخصـلـتی، رژـیم در ـبرـخورد ـبا ـمـعضالت ـسـیاـسی، اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی،
از ـجمله ـبرـخورد ـبا اپوزـیـسـیون، ـحـتی در ـبرـخورد ـبا ـمـسایل اـخالـقی، ـترـبـیـتی و
اـنی و راف ـسـت رکوب، شکـنـجه، اـعـت زار ـس واره ـبه اـب ز، ـهـم ـی وی جـاـمـعه ـن ـمـعـن
ار، ـبه ـلـحاظ ذات زوـنی ـبی اـعـتـب وـی راژیک - کـمدی رادـیو ـتـل اـیی ـت ـنـماـیش ـه
رانگـیز در ـمـنـظری که رو ـبه ـسوی ـمردم و ـجاـمـعه اـین ـنـماـیـشات، و اـشـمـئزاز ـب
داـشت، ـمـتوـسل ـشده و ـمی ـشود. ـنـیاز ـتوـسل ـبه چـنـین ـشـیوه ـهاـیی، رژـیم را ـبه
دام در ـحال ـبـحران ـمـبدل کرده اـست. ـحاکـمـیت رژـیم ـحاکـمـیت و دوـلـتی ـم
والـیت ـفـقیه، گام به گام ـحـیات ـخود را در ـجـست و ـجوی ـنـشاـنه ـها و آـثاری
ازد و در ـس اـعی و اـخالـقی ـب اـسی، اـجـتـم ا ـبـحران ـهای ـسـی ا از آـنـه وده اـست ـت ـب
آـشوب و ـغـبار ـمرگـبار چـنین بـحرانی ـهاـیی، ـخود و ـحامـیانش، ـبه ـغارت ـمردم
ادامه دـهـند، و در پس پردۀ وـحـشت ـبرـخاـسته از اـین آـشوب و ـمرگ پراکـنی
وار دت اـسـت د ـم اکـمـیـتی اـب رای ـح ود- از ـب دی - ـبه زـعم ـخ اـظی اـب سپر و ـحـف
ای ـعـفرـیت ـمرگ، ا گام ـه دارد. حکوـمت والـیت ـفـقـیه گام ـهای ـخود را ـب ـب
ـنـیـسـتی، ـنـفرت، نکـبت، ـجـهل و ـخراـفه ـمـیزان کرده اـست و ـهمچـنان ـمی کـند.
پس از آنکه ـخون ـجواـنان ـمیـهن- ـفرو ریـخـته ـبر ـمـیدان ـهای «ـجنگ ـجنگ ـتا
اـهـتی را ـلـباـلب از زـهر کرد، رژـیم پـیروزی» - ـجام حکوـمت واپس گرای ـفـق
ـین و ده شـده، پوزۀ خـوـن ده از اوج دروـغـین فـرو افکـن ـی یـات چـش زهـر واـقـع
زـهرآگـین را به ـسوی دگراـندـیـشان ـمـبارز و درـبـند چرـخاـنـید. ـمـبارزاـنی که تـنـها
اـئل ـس ارۀ ـم ا درـب ا والـیت ـفـقـیـهی ـه اوت ـب ان داـشـتن ـنـظر و نگاـهی ـمـتـف اه ـش گـن

دا و اـساس، ـبی ود، و ـخود در اـبـت دـیشگی ـب اـعی و اـن اـسی و اـجـتـم ـسـی
ـهیچ ـتوـجیه ـقاـنوـنی و ـبـشری، دـستگـیر و شکنـجه ـشدـند و اـنواع اـهاـنت
ـها و ـساـلـیان زـندگی در ـسـیاه چال ـهای رژـیم را ـمـتـحـمل ـشده ـبودـند.
ـتیغ خون ریز تک آوای آـمرانۀ وـلی امر و ولی فقیه ـبر حنـجره سرود
ان ـصـمـیـمی اـن ان آزادی و کوـشـندگان ـبـهروزی ـمـیـهن و ـهم پـیـم ـخواـن
ان اکـم د ـح ردادـن روزی ـس و پـی رـی د! پس آن گاه ـغ ده ـش ردم کـشـی ـم
ا اـعی، ـهـمراه ـب ده در ـعرـصه ـهای اـجـتـم اـن شکـست ـخورده و واپس ـم
ر و ـشه کن شـدن کـف ان شـان که اـینک! رـی ـم صـار دژـخـی وان و اـن اـع
صـر ـبه بـر زانکه اـین «ـن اـلحـاد و زنـدـقه! اـینک! پیـروزی ـحق! ـبی ـخ
ام ـشب مـاـمی ـن ـین را مـردم ـبه درـسـتی و ـبه ـت ـشت و خـوـن رـعب» پـل
ون اکـن دۀ - و ـت ر کاروان پوـیـن د که ـب ـسـتـن رواـنی ـمی داـن ان و ـشـب زـن راـه
ـنـیز پوـیان- آزادی ـخواـهی، ـعداـلت ـطـلـبی و ـهم پـیـماـنی ـبا ـمردم ـسـتم
ام ـشب پـلـشت و ـخوـنـین دیگری ـنـیز، ا ـن اـخـته ـبودـند. ـب کـشـیدۀ ـمـیـهن ـت
ون یگاـنه، ـسـت اـمل ـب اظ ـع اـلب اـلـف ر، در ـق ده ـت ر آـیـن در ـهنگاـمه ـیی دـی
ـشـجـوـیـان دالور زادۀ زـمـاـنـۀ پـنـجم و ـمـزد بگـیـران آـمـریکا، ـبـر داـن
ده و ـبه ـقـتل و ون ـغـلـتـی ده، در ـخ وـهـین ـش ورده و ـت اـنـقالب، کتک ـخ
ـمـحـبس در افکـنده ـشده ـتاـخـتـند، و پـیش و ـهم زـمان و پس از آن ـنـیز

به یاد سرود خوانان آزادی
آخر این صبحدم خون آلود
آمد آن خنجر بیداد فرو
سایه

* مستبد و دیکتاتور، استبداد و دیکتاتوری، بر سراشیب مسیر
فنای تاریخی خود در می غلتد، هر چند که در زمان تقویمی به کام
است، اما در زمان تاریخی محکوم به فنا و لعنت جاویدان است. از
سنگ شمارهای بشارت دهندۀ سراشیب پایانی طرد و فنای رژیِم
شوم و منفور والیت فقیه بی تردید یکی همین هنگامۀ قتل عام
دگراندیشان، هنگامۀ فاجعه ملی، هنگامۀ قتل میهن، ریختن خون

ایران در مسلخ رژیم والیت فقیه است!

گلستان خاوران و گورهای جمعی شهدای خلق
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ادامه به یاد سرود خوانان آزادی  ...

زد بگـیری از ان و ـم ـشوـیش اذـه اد و ـت دن ـلـباس اـلـح اـن ا پوـش ـب
دان، ـن رـم ـن دگان، ـه ـسـن وـی اـمه نگاران، ـن ر پیکر روزـن یگاـنه ـب ـب
اـخت ان ـت ر آـن اور ـب دان دـین ـب ـشـمـن دـی ا، اـن ادان داـنشگاه ـه اـسـت
آوردند، شکنجه کردند و در حبس انداختند. آتش ویرانگر
استـبداد، این بار از ـنوع والیت فـقیهی آن در ـمیهن ـما، از این
ـیـد ـنـدگان، ـتـأـی ـفـراـتـر ـمی رـفت و ـحـتی ـخـرـمن ـشـادی کـن
کـنـندگان و سکوت کـنـندگان در ـبراـبر ـفاـجـعۀ ـمـلی را ـنـیز ـمی
ا و دردا که در ار دیگر - و درـیـغ ـسوزاـنـیدو اـین ـحـقـیـقت را ـب
ـاـخت که آزادی و ی ـس ن - آشکار ـم ـی ـوـن ـای ـخ ـرـبه ـه ـتـج
ـتضمـین حقوق و ـشأن اـنساـنیٍ آدمـیان یا ـبرای همگان و آـحاد

مردم هست یا برای هیچ کس نیست.
و ـخون ـجواـنان ـخـفـته ـبر ـخاک ـشور ـمـیدان ـهای «ـجنگ
اـمه دگان، روزـن ـسـن وـی ران و ـن اـع ون ـش روزی»، ـخ ا پـی ـجنگ ـت
ـبـقه ش، خـون پیکار گران راه ـط دـی ارزان دگراـن ـب نگاران و ـم
ان، دگان زـحـمتکـش اـیـن ـشرو و ـنـم کارگر، کارگران آگاه و پـی
ـخون ـقرـباـنـیان ـقـتل ـهای زـنـجـیره ـیی، ـخون داـنشـجوـیان، زـنان،
ـمردان، زـحـمتکـشان ـمـبارز، ـخون ـبر کف شکـنـجه گاه رـیـخـته
ـصـیت هـای ـشه، خـون ـشـخ یـان آزاد انـدـی یـان ـب شـدۀ زنـداـن
ا اب»ی  ـب اـسی، ـهمچون «ـشط ـجـلـیل پر ـمـهـت اـعی و ـسـی ـم اـجـت
ـخروش زـحـمتکـشان! اـندـیـشـمـندان! ـمـیـهن دوـسـتان! گرـسنگی
کـشـیدگان! ـتـحـقـیر و پاـمال ـشدگان ـمـتـحد ـشوـید! در ـسراـسر

میهن تلخ و تیره در جریان است.
ـیـهن، دـیش ـم ارزان دگراـن ـب راه دیگر ـم ادوش و ـهـم دوـش
ضـاء تـا بـری، کادرهـا، اـع ضـای رـه رـفقـای تـوده ای، از اـع
ـهواداران ـحزب، ـقـندی ـها، ـبیژـنی ـها، ـجالـلی ـها، ـمـحـمد زاده
ا، وـطن ا، دـلـیـلی ـه ا، ـحاج ـملکی ـه ا، ـقـنـبری ـه ا، ـمـحـبوب ـه ـه
ـخواه ـها، ـحـجری ـها، ـنیک آـئـین ـها، و ـبـسـیار چـهرۀ ـجاودان
ول رـفـیق ا ـبه ـق د ـت ـتـن اـجـعه ـمـلی رـف ـسـلخ ـف اد دیگر ـبه ـم ام و ـی ـن

شهید مرتضی کیوان، زندگی دیگری با رفقا آغاز کنند.
ـمـسـتـبد و دیکـتاـتور، اـسـتـبداد و دیکـتاـتوری، ـبر ـسراـشـیب
ـمـسـیر ـفـنای ـتارـیـخی ـخود در ـمی ـغـلـتد، ـهر چـند که در زـمان
ا و ارـیـخی ـمحکوم ـبه ـفـن ان ـت ا در زـم ـتـقوـیـمی ـبه کام اـست، اـم
دۀ ارت دـهـن ـش ای ـب ارـه دان اـست. از ـسنگ ـشـم اوـی ـلـعـنت ـج
ـسراـشـیب پاـیاـنی ـطرد و ـفـنای رژیِـم ـشوم و ـمنـفور والـیت ـفـقـیه
ـبی ـتردـید یکی ـهـمـین ـهنگاـمۀ ـقتل ـعام دگراـندـیـشان، ـهنگاـمۀ
ـفاـجـعه ـمـلی، ـهنگاـمۀ ـقـتل ـمـیـهن، رـیـخـتن ـخون اـیران در ـمـسـلخ
ا آنکه ـسروـقاـمت ـشان را ـتـبر زدـند رژـیم والـیت ـفـقـیه اـست! ـب
ا پیکرۀ د، اـم دـن اـن ـت ان در ـغـل رو گوـنه ـش ز و ـس ون ـسـب و در ـخ
دۀ ـمـیـهن آزاد در ـمـنـظر ان ـساروج ـبـنای آـیـن ـجان و ـمـعـنای آـن
شـر اـین ـب ان ـم اـست. آـن دۀ ـم ا دـی ردم ـبالـه ای پاک ـم آرزوـه
ا داـشـتن ا ـب ردم ـم د که، ـم روزـن اـنی اـم ـس ۀ اـن اـمـع واـقـعـیت ـبه ـج
ده و اـنی، اـینک از مـردمـان زـن مـاـن دان و ـهم پـی رزـن ـین ـف چـن
ـاد و ـر ـی ـراـب ت. در ـب م اـس ـتالـط ن کرۀ خــاکی ـم ـای اـی پوـی

یادگارشان به پاخیزیم و سر تعظیم فرود آوریم!

ناتو کنترل افغانستان را به عهده می گیرد!
«ـناـتو» ـبرای اوـلـین ـبار در ـتاریخ 54 ـساـله اش نـخـستـین ـماـموریت رـسـمی و علـنی
ود. ـبه رـغم ده دار ـمی ـش ان، ـعـه ـسـت اـن ای اروپا را، در اـفـغ رز ـه ارج از ـم ود در ـخ ـخ
ـسـقوط رژـیم ـطاـلـبان ـنزدیک به ـبـیـست ـماه پـیش ـبا وـعده «اـیـجاد ـثـبات»  و «آزادی»
ـست صـاـبی آن، ـتـحت ـنـخ ـت ریکا و دوـلت  اـن ظـاـمی آـم ای ـن روـه ـی ان، ـن ـسـت اـن در اـفـغ
وزـیری کرزای، نه تنـها نـتوانـسته است ثـباتی در این کـشور ایـجاد کند، بلکه در ـماه
ران ـمـنـطـقه ـیی، اکـنون ا اوج ـمشکالت ـجدـید و از ـجـمـله ـشورش رـهـب ر ـب ـهای اـخـی
درت گرـفـتن ال ـق اره در ـح ان دوـب ـب اـل ای ـط روـه ـی ود دارد که ـن دی وـج د ـج واـه ـش

هستند. 
ـحـضورـناـتو در اـفـغاـنـسـتان ـتـغـیـیری ـماـهوی در ـحـضور ـنـیروـهای اـشـغالگر در اـین
کـشور اـست و پـیاـمد ـهای آن ـحـضور ـفرـماـندـهی ـنـظاـمی ـثاـبت و تـهاـجـمی ـتر ـبر ـضد
ـمـقاوـمت ـقـبایل مـخـتلف در ـمـقاـبل دوـلت ـسرسپرده ـحـمـید کرزای و تـقوـیت رـهـبران
ـمـنطقه ـیی ـمطـلوب امپرـیاـلـیـسم ـخواـهد ـبود. ـتا ـقبل از مـحول کردن ـمسـئوـلیت کـنـترل
ر کـشوری که و» پـیش از اـین ـه اـت ان ـبه «ـن ـسـت اـن اـمی اـفـغ ـظ دـهی ـن اـن ازـم یکپارچه و ـس
اه اـین وـظـیـفه را ـبه ا ـشش ـم د، ـت ان ـمی ـش ـسـت اـن اـمی در اـفـغ ـظ دـهی ـن اـن رـم ده دارـف ـعـه
د و اـب ان ـمی ـی وـبـتی پاـی ورـیت ـن اـم و اـین ـم اـت ا ـحضـور ـن ا ـب ده ـمی گرـفت.  اـم ـعـه

فرماندهی نامحدوی به ناتو واگذار می شود. 
پس از ـمشـخص ـشدن ـعدم ـموـفـقـیت ـطرح ـهای گذـشـته امپرـیاـلـیـسم ـبرای ایـجاد
ـثـبات اـمـنـیـتی- ـنـظاـمی در اـفـغاـنـسـتان، ـجورج راـبرـتـسون دـبـیر کل ـسازـمان آـتالـنـتیک
و اـت ال کرد وگـفت “ ـن ان اـسـتـقـب ـسـت اـن اـتو در اـفـغ اـندـهی ـجدـید ـن رـم و، ازـف اـت اـلی، ـن ـشـم
ـناچار اـست ـتا در اـفـغاـنـسـتان به ـموـفـقـیت دـست ـبـیاـبد و ـمـصـمم اـست ـتا اـین وـظیـفه را

به انجام برساند.” (بی بی سی 12 اوت 2003)
ـبی ـبی ـسی ـهمچـنـین اـضاـفه کرد که ـناـتو ـتـماـیل ـخود را ـبا ـبرـخورد ـبا ـخـشوـنت
ـهاـیی که ـمـنـشا آنـها ـفرـماـندـهان ـمحـلی ـهـسـتـند و ـنـیز ـبا ـنـیرو ـهای ـطاـلـبان در ـخارج از

پایتخت، نشان داده است .
ـیغـات فـراواـنی از ـبـل تـان، ـت ـس پس از روی کار آمـدن دوـلت کرزای در اـفغـاـن
ا ـثـبات” در اـفـغاـنـسـتان ـصورت ـسوی رـساـنه ـهای ـغرـبی در ـمورد اـیـجاد کـشوری “ـب
ا ان ـمی دـهد که ـنه ـتـنـه ـش ود ـن وـج واـهد ـم ود و ـش وـج ا اـطالـعات ـعـیـنی ـم گرـفت. اـم
ـتـغـیـیر ـخاـصی در ـمورد اـیـجاد اـمـنـیت و ـثـبات در اـین کـشور ـصورت نگرـفـته ، ـبلکه
ره گرـفـتن از ا ـبـه ز ـب ان ـنـی اـلـب روـهای ـط اـفـته اـست و ـنـی زاـیش ـی ـشورش ـهای ـمـحـلی اـف

عدم کار آیی دولت کرزای، دوباره در حال احیا شدن و قدرت گرفتن هستند.
ـسازـمان ـهای ـبـین اـلملـلی ـناـظر ـبر حـقوق ـبـشر در آـخرـین گزارش ـهای ـخود در
ـمورد اـفـغاـنـسـتان ، ـبه ـعـلت ـعدم اـمـنـیت در اـین کـشور، از کـشورـهای ـغرـبی ـخواـسـته
است تا پناهندگان افغانی را به افغانستان باز نگردانند، چراکه آنها در بازگشت به
اـفـغاـنـسـتان ـمورد پیگرد ـقاـنوـنی ـقرار ـمی گـیرـند. اـین ـسازـمان ـها اـظـهار ـمی دارـند «ـبا
اـین که ـبرـخی از دوـلت ـهای ـغرـبی اـفـغاـنـسـتان را پس از ـسرنگوـنی ـطاـلـبان اـمن ـمی
داـنـند ، اـما ـبـسـیاری از پـناـهـنده ـها که از اـیران و پاکـسـتان ـبه افـغاـنـسـتان ـباز گـشته اـند،
راد وأل اـف ان ـمـعـم اـجـم د.» ـمـه ـته اـن رار گرـف ـسی ـق اوز ـجـن رـقت و ـتـج ورد ـحـمـله، ـس ـم
وـفادار به ـفرـماـندـهان ـمحـلی، ـسرـبازان دوـلـتی و ـنـیروی پـلـیس ـهـسـتـند.  ـهمچـنـین دـفـتر
ر آورد رـسـمی ازـمان ـمـلل ـمـتـحد ـنـیز در آـخرـین ـب زهکاری ـس واد ـمـخدر و ـب اـمور ـم
صـرف مـواد ـمخـدر در کاـبل رو ـبه تـان، اـعالم کرده اـست که ـم ـس خـود از اـفغـاـن
اـفزاـیش اـست و اـینکه زـنان ـبـیش از یک ـسوم ـتـعداد ـمـعـتادان را ـتشکـیل ـمی دـهـند.
ر راـب دـین ـب ان ـبه چـن ـسـت اـن در در اـفـغ واد ـمـخ د ـم وـلـی ان ،ـحـجم ـت ـب اـل وط ـط پس از ـسـق
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اـسـتـقالل کـشور ـخوـیش ـبر ـخاـسـتـند.   اپوزـیـسـیون ـتـصـمـیم ـبه ـبرآـشـفـتن ـنـظم ـعـموـمی گرـفت. کـساـنی را که
ود ا ـتـحریک کـنـند و از آب گل آـل رار دادـند ـت ودـند ـمورد ـضرب وـشـتم آشکار ـق ـحاـضر ـبه اـعـتـصاب ـنـب
د. در اـین روز ـتخـاب کردـن ـئهً کـثـیف خـود اـن رای تـوـط االخـره روز 11 آورـیل را ـب د و ـب مـاـهی بگیـرـن
دگان را ـبـسوی کاخ اـهر کـنـن راـنی ـهای پر ـشور ـتـظ ان داد و ـبـعد از ـسـخـن ازـم راـتی را ـس اـه ـسـیون ـتـظ اپوزـی
رـیاـست ـجـمـهوری که در ـجـلوی آن دـهـها ـهزار ـنـفر از ـطرـفداران اـنـقالب ـجـمع آـمده ـبودـند، رواـنه کرد.
ان اگـه د. ـن ادـن ـسـت اـلـفـین اـنـقالب رو در روی ـهم اـی داران وـمـخ رـف ر از ـط زار ـنـف ا ـه د که دـهـه وـلی نکـشـی ـط
ـتـیراـندازی ـشروع ـشد. 13 ـنـفر در ـخون ـخود ـغـلـتـیدـند و ـبـیش از 100 ـنـفر زـخـمی ـشدـند. اکـنون ـمی داـنـیم
ای دـست چپی و دـست راـسـتی راـطـیـه د اـنـقالب واـف وف ـض ـسـلح در ـصـف راد ـم وی اـف دازی از ـس راـن ـی که ـت
اـنـخراش ـصورت گرـفـته اـست. ـبـیش از 90 در اـنـهای آـسـم اـخـتـم ر ـسـقف ـس ا) ـموـضع گرـفـته ـب درا روـج اـن (ـب
ـصد ـقرـباـنـیان این ـتـیراـندازی را ـطرـفداران «چاوز» ـتشکیل ـمی دادـند. ولی کـسی در پی ـیاـفتن مـقـصر اصـلی
ادـثهً ده از ـح د: ـفـیـلـمی دـستکاری ـش اـنه را داـشـتـن ون ـبـه اـنه الزم داـشـتـند و اکـن واـمل ـضد اـنـقالب ـبـه ود. ـع ـنـب
ای ال ـه ان از ـهـمه کاـن زـم ود ـهـم ده ـب وی «ـسی. ان. ان» ـتـهـیه ـش ودـی ان آن که در اـسـت ـی اـن رـب دازی و ـق راـن ـتـی
ـتـلوـیزـیوـنی پـخش گردـید، ـفرـیاد ـحـضرات ـبر آـسـمان ـبر ـخاـست:   «چاوز ـمردم ـبی ـسالح و  ـبـیدـفاع را ـبه

گلوله بسته است. »
ر اـی ور از ـس زـب د و ـضـمن پـخش ـفـیـلم ـم ال کردـن ون دوـلـتی را اـشـغ زـی وـی ا ـتـل ران کودـت ـس گروـهی از اـف
اـفـسران، درـجه داران و ـسرـبازان ارـتش ـخواـسـتـند که به کودـتا بپـیوـندـند. در اـین ـهنگام ـتانک ـهای کودـتا
کاخ رـیاـست ـجـمـهوری را ـمـحاـصره کردـند و ـهـلیکوپـترـها ـبرای ـبـمـباران کاخ ـبه پرواز در آـمدـند. اـفـسران
کودـتا وارد کاخ رـیاـست جمـهوری ـشدـند و از او ـخواسـتـند که استـعـفا ـبدـهد. چاوز ـحاـضر ـبه استـعـفا ـنـشد.
اد آور آخـرـین ـلـحظـات د که ـی دـن راد حکوـمت اـنـقالـبی در کاخ ـمی گذراـن زی را اـف ـلـحظـات ـغم انگـی
ـساـلوادور آـلـنده ـبود. آـنـها ـتـصـمـیم گرـفـته ـبودـند ـهـمراه ـبا رـئـیس ـجـمـهور در کاخ ـبـماـنـند و ـبـمـباران ـشوـند،
وم اـت ـتـیـم ام اوـل راـنـجام  یک ـساـعت ـقـبل از اـتـم ـسـلـیم ـشوـند. و ـس و در آـیـند و ـت زاـن د، ـبی آنکه ـب کـشـته ـشوـن
ـحاـضر ـشدـند که کاخ رـیاست ـجمـهوری را ـترک کنـند. چاوز و ـبـسـیاری از وزرا، شـهرداران و ـطرـفداران
دیکای ا رـئـیس ـسـن اچی ـه د. کودـت دـن داـنی ـش ا»  زـن وـن رـته ـتـی وـی اـمی «ـف ـظ ازداـشت و در پایگاه ـن اـنـقالب ـب
ا »  را ـبه ـعـنوان رـئـیس ـجـمـهور ـموـقت اـعالم کردـند. ـسـخنگوی ـجورج ـبوش کارـفرـماـیان « پدرو کارـموـن
ا پرداـخت و رژـیم اـنـقالـبی وـجـیه کودـت اـجـلی ـبه ـت اـتی ـع وـع ـطـب راـنس ـم ریکا) ـطی کـنـف ور اـم (رـئـیس ـجـمـه
زوـئال ـلیکن از ـتجـرـبهً ردم وـن ر ـمـتـهم کرد. ـم ر و زـخـمی کردن ـبـیش از 100 ـنـف زوـئال را ـبه ـقـتل 13 ـنـف وـن
ـشـیـلی آـموـخـته ـبودـند. وـنزوـئال ـنـمی ـباـیـست ـشـیـلی دیگری ـباـشد، چرا که ـخون آ ـلـنده چراغ راه رـهرواـنی
اـست که ـبر رد پای او پـیش ـمی اـیـند. اـقـشار زـحـمتکش ـجاـمـعه ـبـیدرنگ بپا ـخاـسـتـند. آـنـها ـحاـضر ـنـبودـند

دستاوردهای انقالب بولیواری را بدون مقاومت از دست بدهند.
ـخـیاـباـنـهای اـصـلی ـشـهر ـبه اشـغال ـمردم در آـمدـند. زـندان « ـفوـیرته ـتـیوـنا» ـتوـسط ـتوده ـهای ـعـظـیم ـمردم
ـمـحاـصره ـشد. ـجـشن پـیروزی الـشـخورـها در کاخ رـیاـست ـجـمـهوری ـبـهم رـیـخت. کودـتاچی ـها ـلرزان از
ـخـشم ـخلق ـخـشمگـین که ـبـیش از 20000 ـسرـباز از واـحدـهای مـخـتلف ارـتش را به ـهـمراه داـشت، پا بـفرار
رحکوـمت د.  ـعـم دـن داـنی ـش رزـمـین کاخ زـن ر و در زـی اچی دـستگـی ان کودـت اـی دادی از آـق د و ـتـع گذاـشـتـن
اـمهً کوـباـیی « گراـنـما » ـنوـشت:   اـنی گرـفت. روزـن ا ـبـیش از 48 ـساـعت ـنـشد وـلی ـبـیش از 40 ـنـفر ـقرـب کودـت
اع از دـف ردم ـب رـحـله ـیی که ـم د. ـم دـن راز آـم ریکای الـتـین ـف ارـیخ اـم رـحـلهً ـجدـیدی در ـت زوـئال ـبه ـم ردم وـن ـم
و در ـمی آورد. اـین ـهم ون شکن را ـبه زاـن اـن اگران ـحـلـقه بگوش ـق زد و کودـت ر ـمی ـخـی ود ـب وـشت ـخ رـن ـس
ورد وان ـم را ـمی ـت وان درس گرـفت و آـن ود. از آن ـمی ـت ا ـب ارـیخ خـوـنـین ـخـلق ـه دی در ـت ـتجـرـبهً جـدـی
ردم وی ـم اده اـست که از ـس ـسـتی ـنـه وکراـسی پا ـبه ـه وـیـنی از دـم زوـئال شکل ـن رار داد. در وـن ـشق ـق رـم ـس
اـعـمال ـمـیـشود و ـبه ـهنگام ـخـطر ـمورد ـمداـفـعهً ـتوده ـیی ـقرار ـمی گـیرد.    ـفردای اـنـقالب ـبوـلـیواری وـنزوـئال
را ـنـمی ـشود پـیشگوـیی کرد. ـمسـلم اـست که ـضد اـنقالب ـبرای ـسرنگوـنی حکوـمت انقالـبی ـهـمهً امکاـنات
د ا چه ـح واری ـت وـلـی د که چاوز و رژـیم ـب د دـی اـی ون ـب د گرـفت. اکـن واـه ودی و ـبیگاـنه را ـبه ـخدـمت ـخ ـخ
دی ـشـعـله ور و ـقـلـبی ـبی آرام در ا اـمـی ا ـب د. ـم وردـن اـعی واـقـعی را درـن وار اـنـقالب اـجـتـم د، راه دـش اده اـن آـم

سنگر مردم ونزوئال خواهیم ماند و برای شان در نبرد دشوار پیگیری و هشیاری آرزو خواهیم کرد.   

ادامه هدف وحدت قبرس ...ادامه  انقالب، ضد انقالب و تجربه تازه ونزوئال ...
اـنـیان یک ـترک ـقـبرـسی (1963)، یکی از ـقرـب

بود و دیگری یک یونانی قبرسی.
س- ـنـظر ـشـما در راـبـطه ـبا پـیوـسـتن ـترکـیه
ضـوـیت تـرکـیه در اـین ـبه اـتحـادـیه اروپا و ـع

اتحادیه چیست؟ 
ـرکـیه ـبه ن ـت ـت ـوـس ـاـلف پـی ج- آکل ـمـخ
ا فکر رعکس ـم ـست، ـبلکه ـب ـی اـتحـادـیه اروپا ـن
ـیم که بـا پیـوـسـتن تـرکـیه ـبه اـتحـادـیه ـمی کـن
اروپا ـسـیاـست ـهای اـین کـشور ـتـغـیـیر ـخواـهـند

کرد و بسیاری از مشکالت حل بشوند.
ان، ـبلکه وـن رکـیه و ـی ا رواـبط ـبـین ـت ـنـه ـنه ـت
ر ـخواـهد رواـبط ـبـین دو ـبـخش ـقـبرس ـهم ـبـهـت
د که ـبه د ـش واـهـن ور ـخ ا ـمـجـب د.  و ـترک ـه ـش
ـشـر در کـشـور ـخـود اـجـرای ـمـفـاد ـحـقـوق ـب

(ترکیه) بهبود ببخشند.
ن ـبه ـت ـوـس ی، از پـی ـقــطه ـنـظــر حــزـب از ـن
اـتـحادـیه اروپا راـضی ـنـیـسـتـیم، اـما ـما ـمـجـبورـیم
از آن ـحـماـیت کـنـیم، زـیرا در ـغـیر اـیـنـصورت
ردم دگی ـم راـیط زـن ر کردن ـش ا امکان ـبـهـت ـم

زحمتکش کشورمان را نخواهیم داشت.
س- ـبا وـجودیکه ـنرخ ـبیکاری در ـقـبرس
ز اچـی وادی ـن ـس ـی ـست، ـب ـی ر ـن ـشـت ـی از 4 درصـد ـب
ر ـخط داد کسـاـنی که زـی اـست، ـهمچـنـین ـتـع
ـفـقر زـندگی ـمی کـنـند، ـمـتوـسط ـطول ـعـمر ـباال
رای هـر د ـب زـن د (دو ـف رخ زاد و وـل اـست و ـن
ـمادر) ـبرای کـشوری ـماـنـند ـقـبرس ـمـناـسب ـمی
ود دارد که ز دیگری ـهم وـج ا چـی د.  آـی اـش ـب

اساساٌ شما از آن ناراضی باشید؟
اـمه رـن اـمه دوـلت را از ـب رـن د ـب اـی ا ـب ج- ـم
ـایــد ـبه ت مــا ـب م.  در دوـل ـی آکل جــدا کـن
ن م، ـبـر رـغم اـی ـی ـصـاـلـحه ـهـاـیی ـتن در دـه ـم
ـسـتم ان یک ـسـی واـه اٌ ـخ ـت ـیـع ا ـطـب ـحـقـیـقت که ـم
ـیم.  وـلی اـین امکان که ـت ـس ـسـتی ـه ـی اـل ـی سـوـس
رـسـماٌ ـبه دـنـبال اـین ـهدف ـباـشـیم وـجود ـندارد
و همه این مساله را قبول دارند.  شرایط عینی
دارد. ود ـن رای آن وـج ـمـلـلی ـب داـخـلی و ـبـین اـل
ا وـجودی که ـمـیانگـین دـسـتـمزد در اـبراـین، ـب ـبـن
راـیط ود ـش ا در راه ـبـهـب االـست، اـم ا ـب ور ـم کـش
زـندگی اجـتـماـعی، ـسـیـستم ـبـهداـشت و درـمان،
ا ـتالش ـمی ـسـته ـه ـش ازـن دگی ـب وزش و زـن آـم
ـسم ورـی ـسـته ـبه ـصـنـعت ـت ا واـب ور ـم کـنـیم.  کـش
م و ـبه ـی ـت ـنه ـفـعـال هــس ـی اـست و ـمـا در اـین زـم
م از ـهـر ـی ی کـن ـوان یک ـهـدف ـتالش ـم ـن ـع
اـبه آن در اـین ـش ز ـم رچـی ا ـه ار و ـی گوـنه اـسـتـثـم
ـصـنـعت ـجـلوگـیری کـنـیم. ـبـطور ـخالـصه از ـهر
امکانی استفاده می کنیم تا استاندارد زندگی
باالئی را که داریم بازهم بیشتر ارتقاء دهیم.



* ـبا ـبـسـتن ـقراردادـهاـیی دوـلت ـهای ـمـنطـقهً « کاراـئـیب» و از آـنـجـمـله کوـبا
ازار ـجـهاـنی ر از ـقـیـمت ـب ازـلـت اـیی ـن زوـئال را ـبه ـقـیـمت ـه واـنـند ـنـفت وـن ـمی ـت

دریافت کنند. 
ا ارسـال اـبت خـریـد ـنـفت ـب د ـبه جـای پرداـخت ارز ـب ا ـمی تـواـن * کوـب
زوـئال داـشـتی وـن اک ـبـه ود وـضع اـسـفـن دادگران دیگر ـبه ـبـهـب پزشک و اـم

کمک کند. 
ـمـلـلی ـبه ـحمـاـیت آشکار از ـین اـل ـسهـای ـب * « هـوگو چاوز » در کـنفـراـن
ـمواضع دوـسـتش «ـفـیدل کاـسـترو» ـبرـخاـست و « ـنو ـلـیـبراـلـیـسم»  و ـغارت ـبی

بند و بار کشورهای در حال رشد را مورد حمله قرار داد. 
ادی وـلـیواری ـخـصـلت پارـلـماـنی کـشور را ـبه ـطور ـبـنـی اـنون اـساـسی ـب ـق
رورت اـمـعه ـض وح ـج د که در ـهـمهً  ـسـط دـی ات ـج اـب ـتـخ دگرگون کرد. اـن
ون ـسـی اـفت. اپوزـی ال 2000 ـمـیالدی اـنـجام ـی ز ـس ان و پاـیـی ـسـت اـب داـشت، درـت
م کرد و ـبـا ـتـخـاب ـمـجـدد «ـهـوگو چاوز» ـقـد ـعـل ـبـورژواـیی ـبـر ـضـد اـن
ـاس ـد. «آرـی ـاس» ـبه ـصحــنه آـم ـن ـاس کاردـی ـدای خــود «آرـی ـدـی کاـن
ال وـفق ـس اـم اـمی ـن ـظ ای ـن ا « چاوز» در کودـت ود که ـب اس» کـسی ـب کاردـیـن
ا طـرح ـشعـارهـای   ضـد ود و اکنـون ـب ـیالدی ـهمکاری کرده ـب 1992 ـم
امپریالـیستی   پر زرق و برق می خواست از موضع چپ  «چاوز» را مورد
حمـله ـقرار دـهد و او را از ـسر راه ـبردارد.  اـین ـخدـعۀ ـبورژوازی نـیز ـمثـمر
ـثـمر ـنـشد. «چاوز» ـبا دو ـسوم کل آراء ـمـجددا ـبه ـعـنوان رـئـیس ـجـمـهوری
ر د در ـمـجـلس ـمـلی و در اکـث ـن ـسـت واـن داران «چاوز» ـت ـتخـاب شـد. طـرـف اـن

شهرها و روستاها اکثریت آراء را به خود اختصاص دهند.
ـنـد که ـتی ـمی گوـی ـیـواری» ـحق دارنـد، وـق ـطـرفـداران «اـنـقالب ـبـوـل
ا اتکاء ا رـئـیس ـجـمـهوری اـست در ـتـمام ـجـهان، که ـب «چاوز» اـحـتـماال ـتـنـه

به حداکثر آراء عمومی روی کار آمده است.  
«انقالب ـبولـیواری» نمی ـتواـنست ـتنها ـبه عرـصهً سـیاسی مـحدود بـماـند
و ـناگزـیر ـبود که ـعرـصه ـهای اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی ـجامعه را ـفرا   بگـیرد.
«انقالب بولیواری» وظایف دشواری را در برابرداشت و خواهد داشت:
* 80 در صد مردم ونزوئال قبل از روی کار آمدن «چاوز» در فقر مطلق

بسر می بردند.
* بخش اعظم معادن و صنایع تحت مالکیت بیگانگان قرار داشتند.

* زـمـیـنـهای کـشاورزی ـعـمدـتا در ـمالکـیت زـمـیـنداران ـبزرگ  ـقرار داـشـتـند
و اغلب زیر کشت نمی رفتند.

مـاـعی ـت د ـبه ـعـلل اـج ـن ـت ـس واـن ـمی ـت زوـئالـیی ـن * صـدهـا هـزار کودک وـن
بمدرسه بروند و خواندن و نوشتن یاد بگیرند.

دولت «چاوز» مبارزه علیه این وضع را آغاز کرد:
صـوـیب «قـانـون جـدیـد یـر در سـواـحل ونـزوـئال بـا ـت یگیـران ـفـق *مـا ـه
ـماـهیگـیری» در مـقابل کـنـسرنـهای ـبـین اـلملـلی ـماهیگـیری (که ـبا ـماـهیگـیری
ـشاـندـند و ـتـعادل اه ـمی ـن اـهیگـیر ـفـقـیر را ـبه ـخاک ـسـی «اـنـبوه » دـهـها ـهزار ـم
رار ـتی ـق ورد ـحمـا ـیت دوـل د) ـم ـن ـت اهـا را ـبـهم ـمی رـیـخ وژیک درـی اکوـل

گرفتند.
* با تصویب «قوانین ارضی» مبارزه علیه زمینداران بزرگ آغاز شد.

ا زـمـین ـهاـیی که ـتوـسط کارـمـندان ـبـلـند پاـیهً دوـلـتی ـغـصب ـشده ـبود، * ـب
خلع ید و در اختیار دهقانان بی زمین قرار داده شد.

* معادن کشور به ویژه نفت ملی اعالم شد.
*ـبا ـطرح ـبرـنامهً آـموزـشی وسیع ـهزاران ـمدرسه ـبرای بـیش از یک میـلـیون

کودک ونزوئال یی ساخته شدند.
اـبل زان ـق ـی ـم ر کودکان ـب ـی رگ و ـم زان ـم ـی راکز پزشکی ـم اـًسـیس ـم ا ـت * ـب

توجهی کاهش داده شد.
* دوـلت اـنـقالـبی دـست ـبه ـتـصوـیهً اداری ـشرکت نـفت زد که ـساـلـهای ـسال
ـیـاری از ـس ـشغـول کار بـود. ـب ـتی در درون دوـلت ونـزوـیال ـم ثـاـبه دوـل ـبه ـم
ـمدـیران ـفاـسد ـشرکت نـفت اـخراج و ـتـعدادی از آـنـها  ـمـشـمول ـبازـنـشـستگی

قبل از موعد شدند.
ـبـقهً اوـمت ـط ات اـنـقالـبی ـمـق داـم ـست اگر اـین اـق ذا اـین ـتـعـجب آور ـنـی ـل
زد. از آـنجـا که احـزاب ر انگـی د را ـب ـمـن درـت صـادی ـق ـت ر اـق ـظ وز ـهم از ـن ـهـن
ـتن اهـرـمهـای اـف د، ضـد اـنـقالب در پی ـی ودـن ده ـب ـی رو پاـش دـیـمی ـعـمال ـف ـق

دیگری بر آمد:
د، ودـن اکان در دـست ـبـخش ـخصـوـصی ـب ای گروـهی که کـم * رسـاـنه ـه

برای ضد انقالب مائده یی آسمانی محسوب می شدند :
 oروزنامهً «ال اونیورسال»

 oروزنامه «ال ناسیونال»
 oکلیهً کانالهای تلویزیونی بجز تلویزیون دولتی (و.ت.و)

ا ـمـشاورت ـعواـمل ـسازـمان ـجاـسوـسی ـسـیا آـغاز ـتوـطـئهً ـهـمه ـجاـنـبه ـیی ـب
اـنه روزی، ـمـسـموم کردن افکار ـعـموـمی و ـتـحریک ـشد: دروغ پراکـنی ـشـب
ـمردم ـعـلـیه حکوـمت اـنـقالـبی ـبه وـظـیـفهً اـساـسی ژورـناـلـیـست ـهای  ـباـصـطالح
ـبـیـطرف ـتـبدـیل ـشد. اـنـجـمن کارـفرـماـیان و ـسران ـفاـسد ـسـندیکاـها (س. ت.
و) ـبا کبکبه و دـبدبه به مـیدان آـمدـند. اـقـشار باالـیی کلـیـسای کاـتولیک وارد
ـصـفوف ـمـقاوـمت ـباـصـطالح دـموکراـتیک ـشدـند و «چاوز»  مـعتـقد ـبه کـلـیـسا
ا را را ـبر آن داـشـتـند که بگوـید:   «اـین ـقـشر ـمذـهـبی ـغدهً ـسرـطاـنی ـجاـمـعهً ـم

تشکیل می دهد. »
ز حکوـمت اـلـمت آـمـی ـس رنگوـنی ـم ون دـست راـسـتی که از ـس ـسـی اپوزـی
انـقالـبی ـنا اـمـید ـشده ـبود، ـبـیش از پـیش به ارـتش روی آورد. در ـمـطـبوـعات
وـنزوئالـیی و اـمریکایی ـلجن پراکـنی آشکار و ـبی پرده ـشروع ـشد. «چاوز»
واـمل د. ـع داد کردـن رو  ـقـلـم اـمل ـفـیدل کاـسـت دهً ـجدـید و ـع وان آـلـن را  ـبه ـعـن
ـسازمان ـجاسوـسی سیا وارد تـماس ـبا افسران ـفاسد  ارـتش شدـند و سرانـجام
ور رنگوـنی حکوـمت اـنـقالـبی در دـسـت وـطـئهً ـس ال 2002 ـت در 11 آورـیل ـس
روز ـقرار گرـفت: اـنـجـمن کارـفرـماـیان و ـسران ـفاـسد ـسـندیکاـها (س. ت. و)
ـمردم را ـبه اـعـتـصاب 24 ـساـعتهً  ـسراـسری ـعـموـمی ـفرا ـخواـندـند وبـعد آـنرا ـتا
ـمدت ـناـمـحدودی ـتـمدـید کردـند. اـنـتـظارات ـحـضرات از اـعـتـصاب ـعـموـمی
اء و ـش وـمی را اـف ردم اـعـتصـاب ـعـم د ـم د.  ـبـیش از 80 در ـص ـش ر آورده ـن ـب
ور ـبه ال» ـمـجـب وـن ـی اـس اـمهً دـست راـسـتی «ال  ـن د. ـحـتی روزـن ـمحکوم کردـن
د. اری دـست ـبه اـعـتـصاب زده اـن داد انگـشت ـشـم د که ـفـقط ـتـع راف ـش اـعـت
اران ا »  در 11 آورـیل ـنوـشت:   اول ـصـبح ـعـلـیرـغم ـب ـسـی وـتـی اـمهً «اـلـتـیـما ـن روزـن
د که راـهی ـمـحل کار و دـن ده ـمی ـش ا دـی اـنـه اـب ادی در ـخـی راد زـی د اـف دـی ـش
ول در راه ور ـمـعـم ـط وـمی ـب اـیل ـحـمل و ـنـقل ـعـم د. وـس ودـن ود ـب شکده ـخ داـن
صـاب ـعمـوـمی ـنه طـور.    از اـعـت ـن ـی ـم تـروی « کاراکاس » ـهم ـه د وـم ودـن ـب
داـنـشـجوـیان و ـنه کارـمـندان دوـلـتی اـسـتـقـبال کردـند. در ـشـهر ـهای دیگر ـنـیز

زندگی روال عادی خود را داشت.
ای وـطـئهً دـست راـسـتی ـه زوـئال » اـعالم کرد:   ـت ـست وـن وـنـی زب کـم «ـح
ردم ر ـم اپذـی ا اراده ـخـلل ـن رای ـسرنگوـنی دوـلت ـمـنـتـخب ـمردم ـب اـشـیـست ـب ـف
اع ازـحـقوق ـخود و زوـئال ـبه دـف ردم وـن رـیت ـعـظـیم ـم ر آب ـشد. اکـث ـنـقش ـب
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ان ـی اـن رـب ار ـق اره ـشـم ـطـعی ـیی درـب ار ـق وز آـم روز ـهـن ا ـبه اـم اگرچه ـت
شـر ـتعـداد ـست، امـا سـازمـان هـای ـحقـوق ـب ـی فـاـجـعه ـمـلی در دـست ـن
زـنداـنـیان ـسـیاـسی ـقـتل ـعام ـشده در ـسـیاه چال ـهای رژـیم را ـبـیش از پـنج
ـهزار ـنـفر ـتـخـمـین زده اـند.  ـشـیوه ـسازـماـندـهی اـین ـجـناـیت ـهوـلـناک، در
اـبه دادگاه ـش واالت ـم ـیـقه ـیی و ـسـئ د دـق ای» چـن رگزاری «دادگاه ـه پی ـب
ـهای تـفـتـیش عـقاـید ـقرون وـسـطاـیی درـباره «اسالم آوردن» اـسـیران ـخلق،
ـمـاری ی و فکری ـش تگی اـخالـق ن ـحـال ـنــشـانگر اوج ورشکـس ـی در ـع
جـنایتکار اـست که ملـبس به ـلـباس «روـحانیت»  ـتنـها سالح ـشان در ـبراـبر
ـنـاب دار اـست. سکوت پاـنـزده ش و ـط ـطق ـشالق، داغ، درـف ـن فکر و ـم
ـساـله ـسران رژـیم درـباره اـین ـجـناـیت و اداـمه ـهـمان روش ـها و ـشـیوه ـها
اپذـیر اـست که ـحـیات در زـندان ـهای رژـیم ـنـشانگر اـین واـقـعـیت انکار ـن
رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبا ـجـناـیت و ـسرکوب آزادی و آزادی ـخواـهان گره
ای وه ـه ات آن اداـمه ـهـمـین ـشـی رار و ـثـب ورده اـست و یگاـنه راه اـسـتـم ـخ

ضد مردمی است.
هم میهنان آگاه و مبارز!

ـحزب ـما در ـجرـیان اـین ـفاـجعه ـمـلی، ـبـیش از ـسـیـصد ـتن از رـهـبران،
رـجـسـته و اـعـضاء و ـهواداران ـخود را از دـست داد. در ـمـیان کادرـهای ـب
ای وره ـه اری از اـسـط ا ـشـم ده ـحزب ـم ام ـش ای ـقـتل ـع ران و کادرـه رـهـب
ال از اـنی که ـبـیش از ـبـیـست و پـنج ـس اـهی، کـس داری دوران ـسـتم ـش پاـی
ـعـمر ـخود را  در زـندان ـهای رژـیم ـشاه سپری کرده ـبودـند، و ـتـعدادی
رـجمـان ـت دگان، و ـم ـسـن وـی ـنفکران، ـن ـتفکران، روـش رـین ـم ـسـته ـت رـج از ـب
ـبرـجـسـته، ـهـنرـمـندان ـبـنام، اـفـسران ـشـجاع ـنـیروـهای ـمـسـلح، ـسـندیکاـلـیـست
دگان کارگران و زـحـمتکـشان ـبه چـشم ـمی ـخورد. اـیـن ارز و ـنـم ای ـمـب ـه
ا روـشن ـشدن و د که ـت اـنی و اـنـقالـبی ـخود ـمی داـن ـس ا وـظـیـفه اـن ـحزب ـم
ـمـحاکـمه ـمـسـبـبـین اـین ـجـناـیات ـهوـلـناک ـهمچـنان پیگـیراـنه ـبه تالش ـهای
اً پس از ر، ـخـصوـص ا در ـسال ـهای اـخـی ـخود در اـین زـمـنـیه اداـمه دـهد. ـم
ـمـد ـیـد ـمـح پـیـروزی دوم ـخـرداد 1376، و روی کار آـمـدن دوـلت ـس
ـاـجـعه ن ـف ـاره اـی م که سکوت درـب ـده اـی ـاد آور ـش ی، مکرراً ـی ـم ـاـت ـخ
رای اـیتکاران ـب از گذاـشـتن دـست ـجـن زـله ـب ا ـبه ـمـن ـنـه ارـیـخی ـت وـلـناک ـت ـه
ـمه ـتالش هـای ـته ـبـررـغم ـه ـنـاـیت اـست. در شـش سـال گذـش اداـمه ـج
اـمه نگاری هـا و ـمه ـن ررـغم ـه یـان فـاـجـعه ـمـلی، ـب اـن وداه هـای قـرـب خـاـن
ـطوـمارـها، و ـبا وـجود ـقول ـهای داده ـشده ـهیچ گامی، ـهرچـند کوچک،
ـنه روـشن شـدن ـحقـاـیق و اـبعـاد اـین فـاـجـعه تـارـیـخی صـورت ـی در زـم
نگرـفته اـست. اداـمه آزار و اذـیت دگراـندـیـشان و شکـنـجه ـهای وـحـشـیاـنه
اری، ا، ـمـخـت رـه روـه ره ـیی ـف ای زـنـجـی ای رژـیم، ـقـتل ـه اه چال ـه در ـسـی
پوـیـنده، اداـمه اـعدام ـهای ـمـخـفـیاـنه، ـجـناـیت در ـجرـیان ـحـمـله ـبه داـنشگاه
های کشور و قتل اخیر زهرا کاظمی، به دست شکنجه گران دادستانی
ـشجـوی ا داـن ا  جـان صـدـه راـتی که اـین روزـه ـط ران، و ـهمچـنـین ـخ ـتـه
زـنداـنی و ـشـماری از ـشـخـصـیت ـهای ـمـلی - ـمذـهـبی را ـتـهدـید ـمی کـند،
ا اـید ـب اـست سکوت اـست که ـب ـسـتـقـیم  ـهـمـین ـسـی ر ـم ـسـتـقـیم و ـغـی ـثـمره ـم

تمام توان با آن مبارزه کرد.
صـوصـاً کسـاـنی که امـروز مـدـعی دفـاع از ش مـردـمی و ـخ ـجـنـب
اـجـعه ـمـلی اره اـین ـف د درـب ـن واـن د ـنـمی ـت اـصالحـات و جـاـمـعه مـدـنی اـن
ده اـین از کردن پروـن رای ـب شـار ـب ارزه و ـف ـب د ـم شـدـی د. ـت ـن سکوت کـن
ـجـناـیت و ـتالش در راه روـشن کردن ـهـمه اـبـعاد گوـناگون آن ـبی شک
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رایادامه «منشور آزادی»، جبهه واحد ... ا ـب روز در ـمـیـهن ـم ارزه ـیی دارد که اـم ده در ـمـب ـنـقش ـمـهم و ـتـعـیـین کـنـن
ان اـست. رـی اـعی در ـج داـلت اـجـتـم وکراـسی و ـع اـبی ـبه آزادی، دـم دـست ـی
وظـیفه اخالـقی، اـنـساـنی و ـتارـیخی ـهمه ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه و ـمدافع آزادی
ـته ـی د. کـم د کـنـن دـی ـش رای ـتـحـقق اـین ـمـهم ـت ود را ـب ای ـخ اـست که ـتالش ـه
ار ـت ـمـین سـالگرد فـاـجـعه ـمـلی کـش زدـه ران، در پاـن ودۀ اـی مـرکزی حـزب ـت
اـبـناک و اـسـطوره ای اـین ـفرزـندان داـنـیان ـسـیاـسی ـمـیـهن ـمان، ـبه ـخاـطره ـت زـن
دان دور،  در روز رداـیی ـنه چـن د. ـبی شک در ـف رـسـت ر ـخـلق درود ـمی ـف دـلـی
اکم، ـخـلق آن ان ـح ـش دـی اریک اـن تکاران و ـت اـی اـیی ـمـیـهن از چنگال ـجـن رـه
ـطور که ـشاـیـسـته و ـباـیـسـته اـست ـیاد ـفرزـندان راـسـتـین ـخود را گراـمی ـخواـهد

داشت.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
25 مرداد ماه 1382

ادامه ناتو کنترل افغانستان را ...

وـمـیـست» در اوـلـین ـشـماره ا ـبه گزارش ـمـجـله «اکوـن اـفـته اـست و ـبـن اـفزاـیش ـی
ان در اک ـجـه رـی وع ـت ارم ـمـجـم ر ـسه چـه اـض ال ـح اه اوت 2003 ، «در ـح ـم
اـفـغاـنـسـتان ـتوـلـید ـمی ـشود ..... به عالوه در پاـیان ـسال 2002 در اـمد ـحاـصـله

از تریاک در این کشور بالغ بر 1/2 میلیارد دالر بود.»
ر روی کار آمـدن دوـلت کرزای  و ـطی اـست که پس از ـب اـین شـراـی
ـحـضور ـنـظاـمی آـمریکا و ـمتـحداـنش در افـغاـنـسـتان وـجود دارد. ـنا اـمـنی ، ـبی
ر رل ـب دم کـنـت اد و ـع ـی ـت اد و اـع ـس د ـف ور ، رـش دگی کـش اـتی ، از ـهم پاـشـی ـب ـث

مناطق گوناگون کشور از طرف «حکومت» مرکزی . 
ـبـان ـبـاآگاـهی از و اـین در ـحـاـلی اـست که ـفـرـمـاـنـدـهـان ارـشـد ـطـاـل
ـنارـضاـیـتی ـعـموـمی ، ـبا ـتجـهـیز ـنـیروـهای واـبـسته ـبه ـخود و ـبا پـشـتـیـباـنی گرـفـتن
ا ای اـین کشـور ـب رزـه ای ـمجـاور ـم ان ـه رـین خـود در اـسـت ـتحـدان دـی از ـم

پاکستان ، در حال قدرت گرفتن هستند.
اوضاع افغانستان به روشنی بیانگر تبعات واقعی و اصلی مداخله گری
اـلـیـسـتی اـست که ـتـحت ـشـعار ـهای «اـسـتـقرار دمکراـسی» ، « آزادی»، « امپرـی
رای رـین ـجدـید آن ـب ر پاـیه دکـت رورـیـسم» ، و ـب ا ـت ارزه ـب اـیـجاد ـثـبات» و « ـمـب
ور ا را ـبه دـسـت اـمی ـبه کـشور ـه ـظ ال ـن اـنی،  ـحـمـله و اـشـغ وـنی ـجـه ـتـثـبـیت هژـم
ان گوـنه که ـتجـرـبه ـسـتی ـهـم ـی اـل داـخـله امپرـی دل کرده اـست. ـم ود ـب روز ـخ
شـان داده اـست، ـهیچ گاه ـبه راق ـن ر در ـع ای اـخـی ان و در ـهـفـته ـه ـسـت اـن اـفـغ
ا ا ، ـن د  ـبلکه ـبه ـعوض آـنـه اـمـی د اـنـج واـه وکراـسی و آزادی ـنـخ رار دـم اـسـتـق
تـر را ـبه وجـود ـمی آورد. ـش ـی نگی ، ـفقـر و اسـارت ـب تـر ، گرـس ـش ـی ـنی ـب اـم
ای ورـه اـیشگر اـین واـقـعـیت اـست که کـش ان ـهمچـنـین ـنـم ـسـت اـن ـتـحوالت اـفـغ
امپرـیاـلـیـسـتی در اـین کـشور ـبا ـمشکالت ـجدی روـبروـیـند و ـنـمی ـتواـنـند ـطـبق
اـمی، ـظ ای ـن اـمه ـه رـن ر ـب ـسـی دـیی ـیی در ـم اـنع ـج اـیی که ـهیچ گوـنه ـم رح ـه ـط
ـسـیاـسی و اـقـتـصادی ـشان ـقرار دـهد، اـین کـشور را ـتـحت کـنـترل در آورـند.
أ ـنـیز در ا اـین ـمـعـضالت رو ـبه روـیـند وـطـبـیـعـت ز ـب ـهـمان گوـنه که در ـعراق ـنـی
د، دچار ـن رخـورد کـن یـوه ـب ـمـین ـش ا ـه ا آن ـب ز که ـب ـی هـر کشـور دیگری ـن
ور ـیـقـین ز ـبه ـط ـی و ـن اـت ای ـن روـه ـی ور ـن ود . ـحـض د ـب واـهـن اـبه ـخ ـش ـمشکالت ـم

خشونت و کشتار بیشتری را در افغانستان به همراه خواهد داشت. 
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« هدف، وحدت قبرس است! »
ج- زیرا در کشور ما رئیس جمهوری دولت را اداره می کند، ما نخست وزیر نداریم. 

س- از چه پست های کلیدی یی در کابینه رئیس جمهور صحبت می کنید؟
ـیق زن د از: وزارت ـبهـداری که یک رـف ـن ارـت ـب ار دارـیم ـع ـی ـت ج- چهـار کرـسی وزارـتی که در اـخ
ازرگاـنی و وزارت راه. اـیع و ـب وـلوژی در راس آن ـقرار دارد، وزارت کـشور، وزارت ـصـن ـمـتـخـصص ـبـی
دون اٌ ـخوب و ـب ـت ـسـب ا اـعـضای ـجـبـهه اـئـتالـفی ـن واـنـیم بگوـئـیم که ـهمکاری ـب اه ـمی ـت د از گذـشت دوـم ـبـع

مشکل بوده است.
س- اعضای جبهه ائتالفی چه نیروهایی هستند؟

اـلـیـست، ـحزب ج- ـحزب دـموکراـتیک (که ـصدر آن رـئـیس ـجـمـهور ـقـبرس اـست)، ـحزب ـسوـسـی
ـسـبزـها و چـند ـشـخـصـیت ـمـسـتـقل.  ـهمکاری ـما از زـمان اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی ـشروع ـشد، اـما ـتـنـها از زـمان

انتخابات ریاست جمهوری است که مسئولیت مشترکی را برای اداره کشور به عهده گرفتیم.
س- آـیا فکر ـمی کـنـید که دوـلت ـجدـید ـبـتواـند ـبر رواـبط ـمـتـشـنج ـبـین ـقـبرـسی ـهای ـترک و ـیوـناـنی

تاثیر بگذارد و به کاهش تشنج کمک کند؟
ج- ـقـبل از ـهر چـیز الزم اـست ـتاکـید کـنم که ـتا ـسال 1974 ـقـبرـسی ـهای ـترک و ـیوـناـنی در کـمال

صلح با همدیگر زندگی می کردند.
وـجود ا در ـسال 1963، ـسه ـسال پس از اـسـتـقالل ، درگـیری و اـخـتالف ـبـین گروه ـهای ـقوـمی ـب وـلی آـی

نیامد؟
ج- آری، ولی جزیره قبرس تا سال 1974 تجزیه نشده بود. در آن سال یونانی ها و ترک ها باید

به بخش های خود باز می گشتند زیرا که همزیستی دیگر امکان پذیر نبود.  
و در ـسال 1983 رـئوف دنکـتاش ـتاـسـیس به اـصطالح « ـجمـهوری ـترک» را در ـشـمال ـقـبرس اـعالم

کرد.  
سـاـله اـین ا اـین ـم اـخت.  اـم ـشـن وری را ـبه رـسـمـیت ـن رکـیه اـین ـجـمـه ر از ـت که ـهیچ کشـوری ـبه ـغـی
ـحقیـقت را تـغیـیر نـمی دـهد که ـبرای ـمدت ـسی ـسال هیچ کس از ـمردم ـما ـنـتواـنـست از به اـصطالح «ـخط
ـیل د، اـین ـبه دـل ـی سـاس ـمی کـن ـسـبی (رـفع ـتـنش) را اـح وـعی آراـمش ـن د. و اگر ـشمـا ـن ور کـن ز» ـعـب ـسـب
ـتـظاـهرات ـعـموـمی در ـشـمال قـبرس ـعلیه ادامه روـند تـجزیه ـجزـیره است.  ـتـظاـهر کـنـندگان از رهـبران ـهر
ان، دـبـیر کل ـسازـمان ـمـلل، ـجـهت ـبـحث و ـشـنـهادی کوـفی ـعـن دو ـطرف ـخواـسـتـند که ـبر اـساس ـطرح پـی
ـحل ـمشکل ـقـبرس ـبر ـسر ـمـیز ـمذاکره ـبـنـشـیـنـند. اـین ـطرح ـطرـفدار یکی از ـطرـفـین ـعـلـیه دیگری ـنـیـست و
ـمی ـتواـند زـمـیـنه ـیی ـباـشد ـبرای ـحل کل ـمشکل ـقـبرس.  15- 10 روز ـبـعد از ـتـظاـهرات، دنکـتاش، رـهـبر
ـبـخش ـترک ـنـشـین ـجزـیره، اـعالم کرد که «ـمرز» ـباز اـست و ـمی ـتوان آزاداـنه از آن ـعـبور کرد.  اـما اـین
آزادی ـبـسـیار ـتـشرـیـفاـتی اـست، به اـین ـصورت که ـعـبورکـنـنده ـباـید ـقـبل از ـنـیـمه ـشب ـهـمان روز ـبرگردد
و ـیوـنانی ـهای ـقـبرس ـبرای ورود به ـبـخش ـترک ـباـید پاسپورت و ـمدارک ـمـساـفرتی ـمعـتـبر داـشته ـباـشـند،

و این به معنای به رسمیت شناختن «دولت  » تشریفاتی دنکتاش می باشد.
ره اـست، زـی ول وـحدت ـج رای ـقـب اـضر ـب ـشـین ـح ری ـبـخش ـترک ـن ار اـینکه رـهـب راـین اـنـتـظ اـب ـن س- ـب

متاسفانه واقع گرایانه نیست؟
ـیت ـم ـنـاـنه اـست.  و ـعالوه ـبـر آن درـخـواـست ـبه رـس ـی ـب ـیـر واـقـع ج- کاـمالٌ ـصـحـیح اـست، کاـمالٌ ـغ
ـشـناـخـتن یک دوـلت ـمـسـتقل در بـخش ـترک ـهمچـنان وـجود دارد.  اـما ـمردم ـشـمال ـقـبرس چـنـین چـیزی
اـیل ا ـم ا ـنـخواـهد داـشت. آن ـه را ـنـمی ـخواـهـند و ـبـخوـبی ـمی داـنـند که اـهـمـیت ویژه ـیی ـهم ـبرای آن ـه

هستند که بهم پیوستن دو بخش قبرس، هم زمان با پیوستن به اتحادیه اروپا باشد.
راز ات اـب اـب د داـشت که ـنـقـطه ـنـظرات ـخود را در اـنـتـخ واـهـن ا اـین امکان را ـخ اـنی آن ـه س- چه زـم

کنند؟
روـهای ـمـترـقی اه دـساـمـبر ـبرگزار ـخواـهد ـشد، ـتـمام ـنـی ج- اـنـتـخاـبات در ـبـخش ـشـماـلی ـقـبرس در ـم
اد یک اـئـتالف وـسـیع رای اـیـج ر ـب زدیکـت ر و ـن ـشـت ـی رچه ـب اش، در ـتالش ـهمکاری ـه اـلف رژـیم دنکـت ـمـخ

هستند.
س- آیا سازمان های حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) در این روند نقشی دارند؟

اٌ ـغـیرـممکن اـست، ـهر اـقداـمی در اـین ـجـهت ـمی ـتواـند از ـطرف دنکـتاش ـمورد ـسوء ج- اـین ـتـقرـیـب
اـستـفاده ـقرار بگـیرد و به کل پروژه ـصدمه ـبزـند. اـما، ـمـطـمـئـناٌ اـفرادی در شـمال قـبرس ـهـسـتـند که ـمایـلـند ـبا
ـما ـهمکاری کـنـند، و ـهـمـیـشه چـنـین ـنـیروـهاـیی وـجود داـشـته اـند. در درکـیری ـهاـیی که ـبه آن اـشاره ـشد

ای ـست ـه وـنـی رس، کـم ال پس از اـسـتـقالل ـقـب 43 ـس
ـقـبرس ـمواـضع ـقدرـتـمـندی را در رـهـبری ـسـیاـسی کـشور
ـوـفق ـحـزب ـد و ـم ـن ـم ـدـف ـارزه ـه ـب ـد.  ـم در دـست دارـن
بـرس (آکل) در طـول 29 سـال تـرـقی ـق تکشـان ـم زـحـم
ی 1974 که ه، از زـمــان کودـتــای دسـت راســت گذشــت
ـمـتـعاـقب و ـبه ـبـهاـنه آن ارـتش ـترکـیه- ـعـضو ـناـتو- ـبـخش
ره ـقـبرس را ال در آورد و ـجزـی اـلی کـشور را ـبه اـشـغ ـشـم
ـتـجزـیه کرد، ـهم در ـعرـصه داـخـلی و ـهم در ـصـحـنه ـبـین
ارزه ـب شـاـنی داـشـته اـست.  ـم ای درـخ روزی ـه ـمـلـلی پـی اـل
ـسـته واـن رـسی در کـشوری کوچک ـت وـنـیـست ـهای ـقـب کـم
ـای راـست و ـروـه ـی ـزوی کردن ـن ـن ـوازات ـم اـست ـبه ـم
ا ـطه ـب ـمـلـلی در راـب ـین اـل ارـتجـاـعی در ـصـحـنه داـخـلی و ـب
اـبه ـث رس را ـبه ـم اـلی کشـور، ـنـقش ـقـب ال ـبـخش ـشـم اـشـغ
شـرـفت در عـرـصه ـبـهه ـصـلح و پـی صـری ـفعـال در ـج ـن ـع
ر ـمـتن گـفتگوـیی اـست اـحـبه زـی اـنی ـتـثـبـیت کـند. ـمـص ـجـه
ـته مـرکزی ـی ر کـم ـی وس، دـب وس زاـنه ـت زـیـل ـی ـیق وـن که رـف
ـحزب زـحـمتکـشان ـمـترـقی ـقـبرس (آکل)، در ـسـفر اـخـیر
ـاـمه ـحـزب ـاـنـوچ، از روزـن ـا راـمـون ـی ـخـود ـبه پراگ ـب
وری چک) داـشـته وراوی (ـجـمـه وـهم و ـم ـست ـب وـنـی کـم

است.  
ـبه ـبه مـوـفـقـیت حـزب زـحـمتکشـان صـاـح در اـین ـم
مـترقی قبرس  در انتـخابات اخـیر رئیس جمـهوری، طرح
اره ـبـخش ـشمـاـلی اـین رای وحـدت دوـب ان ـب ـن کوـفی ـع
کـشور- که از 29 ـسال ـقـبل در اـشـغال ـترکـیه ـبوده اـست
اـهرات در ـمـنـطـقه ـترک ـبه ـخاک ـجـمـهوری ـقـبرس، ـتـظ
د وحـدت ر روـن ر آن ـب ـی اـث رس و ـت ـشـین در ـشمـال ـقـب ـن
د ا روـن ـطه ـب وـضع اـعـضای ـترک در راـب رس، ـم ارـضی ـقـب
ـبـرس در اـتـحـادـیه اروپا، و ـتـاکـتیک ـهـا و ـضـوـیت ـق ـع
اـسـتراتژی ـحزب در دوره ـحاـضر که در دوـلت ـشرکت

دارد، پرداخته شده است.

ما برنامه حزب را از برنامه دولت
جدا می کنیم!

س- ـموـقـعـیت ـحزب ـشـما پس از ـموـفـقـیت ـتارـیـخی
ال 1380( 2001) اـنی ـس ات پارـلـم اـب آن در آـخرـین اـنـتـخ

چیست؟
ج- ـمـوـقـعـیت ـحـزب ـمـا واـقـعـاٌ ویژه اـست، اـمـا در
د از ارـیخ را ـبـع ـسی ـت وـی ازـن ا ـب د گـفت که ـم اـی ـحـقـیـقت ـب
آـخرـین اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری ـسه ـماه ـقـبل ـشروع
کردـیم. در کـشور ـما اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجمـهوری ـبـسـیار
ات اـب ـتـخ ا در اـن اـنی اـست.  ـم ـم ات پارـل اـب ـتـخ ر از اـن ـمـهم ـت
راول ـی دـیم و دـب ده ـش رـن ا 34/7 درصـد آرا ـب اـنی ـب ـم پارـل
وان ـن اس» ـبه ـع ـی وـف ـسـت روس کرـی ـمـت ا رـفـیق «دـی حـزب ـم
رـئـیس مجـلس انـتـخاب ـشد و ـبدـنـبال آن ـبا پـیروزی ـجبهه
اـئـتالـفی ـمـترـقی در اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری، ـما ـبرای
ـشی از دوـلت ارـیخ 75 سـاـله حـزب، ـبـخ ار در ـت اوـلـین ـب
ـهـسـتـیم.  در ـحال ـحاـضر 4 کرـسی ـنـسـبـتاٌ کـلـیدی از ـیازده

کرسی وزارت را در اختیار داریم.
اـست ات رـی ـتخـاـب س- ـشمـا اـهـمـیت ویژه ـیی ـبه اـن

ادامه در صفحه 8جمهوری می دهید؟
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انقالب ، ضد انقالب و تجربۀ تازۀ ونزوئال
درس هایی از تجربه مردم و زحمتکشان ونزوئال، در

مقابله با توطئه نیروهای راست و طرفداران امپریالیسم!
* در ونزوئال رئیس جمهوری با بسیج مردم در صحنه به مبارزه یی موفق با

کودتا چیان راست پرداخته است.
* روزنامه کوبایی گرانما: «این هم تجربهً جدیدی در تاریخ خونین خلق ها بود.
از آن می توان درس گرفت و آنرا می توان مورد سرمشق قرار داد. در ونزوئال

شکل نوینی از دموکراسی پا به هستی نهاده است که از سوی مردم اعمال 
می شود و به هنگام خطر مورد دفاع توده ها قرار می گیرد.»

وگو چاوز » روان « ـه ری ـس ر رـهـب زوـئال  زـی ازان ارـتش وـن رـب ورـیهً 1992 ـمـیالدی ـس وـقـتی در ـف
ـبرای ـسرنگوـنی حکوـمت ـفاـسد وـنزوئال به کودـتای ـنـظاـمی ـناـموفـقی دـست زدـند، خـیلی از ـحـضرات
ریکای الـتـین اـهای ـنـظاـمی راـیج  در اـم اـسی کـشور فکر کردـند که اـیـنـهم یکی از کودـت ـمـحاـفل ـسـی
ـتی که او شـش سـال ـبعـد در سـال 1998 ـخـود را ـبه ـبـرای پـست ریـاـست س. وـق ـبـوده اـست و ـب
ـجمـهوری کاـندـید کرد، اـحـتـماال اـین «ـنـخبگان» ـسـیاـسی ـمی پـنداـشـتـند که « ـهوگو چاوز» را ـساـلـهای
اـنس رـین ـش وگو چاوز » کـمـت رای « ـه ا ـب ر ـعـقل آورده  و رام کرده اـست. آـنـه دان  ـس ـشـقت زـن پر ـم
پـیروزی در اـنـتـخاـبات ـنـمی دـیدـند. وـلی آنچه ـمـحال پـنداـشـته ـمی ـشد، ـتـحـقق ـیاـفت: « ـهوگو چاوز »
ـبا ـحـماـیت گـسـترده کـلـیۀ ـسازـمان ـهای ـمـترـقی وـنزوئال ـبا 60 در ـصد آراء به ـعـنوان رـیـیس ـجمـهوری
وکرات وکرات و ـحزب دـم ال دـم وـسـی زوـئال (ـحزب ـس دـیـمی وـن د. اگرچه دو ـحزب ـق اـنـتـخاب ـش
د، در اـلی ـبه یکدیگر پاس ـمی دادـن ـب وـت وپ ـف اـسی را ـمـثل ـت درت ـسـی ال ـق ای ـس اـلـه ـسـیـحی) که ـس ـم

آخرین لحظات کاندیدای مشترکی اعالم کرده بودند.
ـمـحافل ـسـیاـسی وـنزوـئال و اـمریکا اـمـید داـشـتـند که « ـهوگو چاوز » ـنـیز ـمـثل دیگر ـشارالـتان ـهای
اره د. وـلی ـحضـرات دو ـب اـی ـی ـین از کار در ـب ریکای الـت ای اـم ر کشـورـه الـشخـور ـمـعمـول در اکـث
زوـئال « ام رـیـیس ـجـمـهوری وـن از ـسال 1999 ـمـیالدی در ـمـق د. « ـهوگو چاوز » در آـغ رـشدـن اـفلگـی ـغ

انقالب بولیواری» اعالم کرد.
« انقالب بولیواری» برای مردم ونزوئال مفهوم تاریخی خاصی داشت:

* با نام بولیوار استقالل ونزوئال پیوند خورده بود.
* با نام بولیوار لغو برده داری عجین شده بود.

* ـنام ـبولـیوار (در نیمهً اول ـقرن ـنوزدهم) یاد آور مـقاومت آـشتی ناپذـیر در ـبرابر ـسیاست ـسلطه
گرانهً ایاالت متحدهً امریکا بود.

اـعالم « اـنـقالب ـبوـلـیواری» از ـسوی رـئـیس ـجـمـهور ـبـمـعـنی اـتـخاذ ـسـیاـست ـخارـجی ـمـسـتـقـلی
ـبرای وـنزوـئال ـبود: چـند روز ـبـعد ـهـمهً راـهـهای ـهواـیی وـنزوـئال ـبروی ـهواپـیـماـهای ـنـظاـمی اـمریکا که
در ـصدد ـسرکوب ـجـنـبش انـقالبی کـلـمبـیا ـبودـند، ـبسته ـشد. اکـنون دیگر کـسی شک ـنداـشت که در
وـنزوئال  سـیسـتم ـسـیاـسی ـفرـتوت دـیروز ـفروپاشـیده اـست. رئـیس جمـهور اعالم کرد که  ـبرای ایـجاد
نظم نوینی در جامعه  تصویب قانون اساسی جدیدی ضرورت دارد و این خواست خود را به راًی
ـعـموـمی گذاـشت. اـین اوـلـین رـفراـندوم ـعـموـمی در ـسراـسر ـتارـیخ وـنزوـئال ـبود. رـفراـندوم  ـبا ـبـیش از

ـسه چـهارم کل آراء داده ـشده ـخواـسـتار ـتشکـیل
مـجـلس ـتدوـین ـقاـنون اـساـسی ـشد.  چـند ـماه ـبـعد،
ـتخــاب ـیالدی اـن ـان ســال 1999 ـم ـســت ـاـب در ـت
ـنـماـیـندگان اـین ـمـجـلس ـصورت گرـفت. ـبـیش از
80 در صد کرسی های مجلس در اختیار رئیس
ـجمـهور (ـجـنـبش ـجمـهوری پنـجم ) و ـسازـمانـهای
ـمـترـقی دیگر: ـحزب « ـمـیـهن ـبرای ـهمه ـمردم »، «
ـست ـی وـن ـسـتی» و « حـزب کـم ـی اـل ـی ـجـنـبش سـوـس

ونزوئال »  قرار گرفت. 
ون اسـاـسی در عـرض مـدت کوتـاـهی قـاـن
ری دوـین شـد و در ـطی یک راًی گـی د ـت جـدـی
ت ـرـی ـا اکـث ـردم کـشـور ـب ی از ـسـوی ـم ـمـوـم ـع
چشمگـیر آراء به ـتـصوـیب رـسـید. ـبرای اولـین ـبار

در تاریخ  ونزویال 
اـسی ون اـس اـن ور در ـق وـمی کـش ردم ـب وق ـم * ـحـق

تبیین یافت، 
* ـخـصوـصی کردن اسـتـخراج نـفت ـممـنوع اعالم

شد، 
* ـمـبارزه عـلـیه فـقر وـظـیفه اصـلی دوـلت ـمـحـسوب

گردید و 
ـمـهـوری ـدی گرـفت: « ـج ـام ـجـدـی * کـشـور ـن

بولیواری ونزوئال ».
ـطح زوـئال » در ـس واری وـن ـی وـل وری ـب « ـجـمـه

جهانی نیز جلب توجه کرد:


