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 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

حزب تودة ايران مرگ اكبر محمدي، دانشجوي مبارز و آزادي 
 خواه را در زندان هاي رژيم واليت فقيه به شدت محكوم مي كند

بار ديگر پاسداران ارتجاع و تاريك انديشي         
در سياه چال هاي شكنجه و اعدام فاجعه                   
آفريدند و جان انساني آزادي خواه فداي حفظ          

آزار، شكنجه و   . منافع ارتجاع و استبداد گرديد     
كشتار آزادي خواهان و دگرانديشان  پديده تازه  

در طول  . اي در حيات رژيم واليت فقيه نيست        
حداقل دودهه گذشته هزاران مبارزه راه آزادي         

جهان تنها به دليل    » نظام نمونه «در زندان هاي    
دگرانديشي و تالش در راه تحقق آرمان هاي           
واالي آزادي، دموكراسي و تحقق حقوق و            
آزادي هاي دموكراتيك مردم به قتل رسيده اند 
و به گواهي سازمان هاي مختلف حقوق بشر            
رژيم ايران پرونده سنگين و سياهي را در اين            

جنايت هولناك كشتار   . زمينه به دوش مي كشد

بي اعتنائي به پرستاري، بي اعتـنـاعـي بـه       «
اين جـملـه يـكـي از           »سالمت جامعه است

دهها خواسته و شعارهائي بود كه در تـحـصـن    
هاي مسالمت آميز پرستاران در سالهاي اخـيـر   
بكرات و با خطي قرمز و بزرگ ديده شـده و    
طبق معمول در اغلب خواسته ها  با بي اعتنائي 
و بي تفاوتي دست اندركـاران رژيـم روبـرو        
شده است و در بهترين حالت اين تحصن هـا    

به واقـعـيـت بـه         !  به وعده هائي كه قرار است
پيوندد مثل قول سي و پـنـج درصـد اضـافـه          
كردن حقوق و يا پرداخت ارتقاي شغـلـي بـه      
شصت و پنج درصد نيروي كـار پـرسـتـاري         
منجر شده است كه اين نيز موفقـيـتـي اسـت       
براي اين قشر زحمتكـش و آسـيـب پـذيـر            
كشورمان كه بدرستي سربازان سالمتي جامعه 

 .نام گرفته اند
پرستاران در كشورما، كـه بـيـش از نـود             
درصد آنان را زنان تشكيل مي دهند، نه فقـط  
بعنوان زن در جامعه زن ستيز مـورد سـتـم و          
تحقير قرار دارنـد، بـلـكـه بـعـنـوان قشـري               
زحمتكش كه در يكي از حسـاس تـريـن و          
سخت ترين مشاغل كه بـا زنـدگـي هـزاران         
بيمار پيوند دارد و بخشي از درمـان بـه آنـان          
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 ارگان مركزي حزب تودة ايران

حذف خصوصي سازي و لغو 
قراردادهاي موقت كار خواسته 

 هاي برحق پرستاران ايران 

 5در ص   فرخنده باد يك صدمين سال روز انقالب مشروطيت

تجاوز نظامي همه جانبه اسراييل به خـاك    
تيرماه، به بهانه بـه اسـارت        21لبنان، در روز 

گرفته شدن دو سرباز ايـن كشـور تـوسـط           
، بـار    «حزب اهللا لـبـنـان   »نيروهاي وابسته به 

ديگر منطقه خاور ميانه را در آتش درگيـري    
لبنـان در    .  فاجعه بار و خونيني فرو برده است

سه هفته اخير زير آتش نيـروهـاي هـوايـي،       
دريايي، زميني و توپخانه ارتش اسرائيل قرار 

جنگ ويرانگر و مـهـلـك بـه           .  داشته است
مرگ صدها نفر، زخمي شدن هزاران و بـي    

تن لبناني منـجـر    750000خانماني نزديك به 
نابودي خـانـه هـاي مسـكـونـي،           .  شده است

بيمارستان ها، كارخانه توليد شير،  سـيـسـتـم     
هاي حمل و نقل و ارتباطات راه دور و شبكه 
انتقال برق  اوضاع دهشتناكي را پديد آورده   
و زندگي عادي در اين كشور كـه در ربـع         

سـال تـحـت اشـغـال           18قرن اخير به مدت  
اسرائيل قرار داشت، بار ديگر مخـتـل شـده      

لبنان در چنگال يك بحران همه جانبه .   است
 . و فاجعه بار انساني فرو رفته است

در تازه ترين نـمـايـش خشـونـت ارتـش           
اسرائيل، كه توسط آمريكا به جديد ترين و   
مهلك ترين سالح هاي  پيشرفته مجهز شـده  

شهروند عادي لبناني و از      60است، بيش از 
كودك در حمله هوايي بامداد روز  37جمله 

مرداد ماه به منطقه قانـا بـه قـتـل          8يك شنبه 
ابعاد اين فاجعه چنان وسيع بود كـه    .  رسيدند

حتي حاميان سنتي اسرائيل نيز مـجـبـور بـه         

محكوم كردن آن شـدنـد و فشـار بـه             
دولت اين كشور براي اعالم آتش بـس    

دولـت   . فوري گسترش بيشتري يـافـت    
لبنان در اعتراض به كشـتـار وحشـيـانـه          

كودك و زن لبـنـانـي در       60نزديك به 
ي قـانـا اعـالم كـرد كـه تـمـام                   منطقه
وگوها با نمايندگان دولت آمريكـا   گفت

فـواد  .  بر سر بحران را متوقف مي كـنـد    
: سنيوره، نـخـسـت وزيـر اعـالم كـرد              

پيـش از اعـالم       .  وگو بس است گفت«
آتش بس فوري و توقف كامل حمـالت  
اسراييل به لبنان، دولت لبنان هـر گـونـه      

او  ». وگويي را متوقف مي كنـد     گفت
ي    اشاره كرد كـه حـمـالت وحشـيـانـه          

ي قانا و كشتـار دسـتـه       اسراييل به منطقه
جمعي زنان و كودكان اين منطقه كامـال  

 . به صورت عمدي انجام گرفته است
اميل لحود، رئيس جمهور ي لبنان نيـز  
ايـن حــمــالت را مــحــكـوم كــرد و              
كشورهاي بزرگ را مسئول كـمـك بـه      

ي كشـتـارهـايـش          اسراييل براي ادامـه   
لحود در سخنان خود در رابطـه  .    دانست

مـا ايـن     «:   با جنايت قانا اظهـار داشـت    
حمالت را كه به منظور نابودي لبـنـان و     

كـنـيـم و         كشتار مردم است محكوم مي
بس فـوري در مـنـطـقـه             خواهان آتش



مربوط مي شود، نيز در حرفه خـود مـورد       
اجحاف و تحقير واقع شـده و عـلـيـرغـم            
تحصيل و توانمندي هايشان  جايگاه آنـان    
در جامعه ودر مدبريت اين رشـتـه نـاديـده       

با وجودي كـه بـيـش از        . گرفته شده است
نود درصد كار پرستـاري بـر دوش زنـان          
است  اما در حوزه مديريت هـا و بـرنـامـه         

ايـن  ..  ريزي و حتي آموزش پـرسـتـاري و     
مردان هستند كه در راس اند و براي آنـان    

به همين دليل مطالـبـات   .  تصميم مي گيرند
آنان از ديرباز همچنان در دستور روز قـرار    
داشته و بعالوه خواسته هاي مبرم ديـگـري     
بدانها اضافه شده است كـه بـه آن اشـاره          

عدم تحقـق خـواسـتـه هـاي          . خواهيم كرد
پرستاران را آقاي محمد شريفي دبـيـركـل      

توجه كنيد كه حتي در راس     ( خانه پرستار 
سازمانهاي صنفي آنان نـيـز مـردان قـرار           

دلـيـل   «اينگونه توضيح مـي دهـد       ) دارند
عمده مشكالت پرستاران نداشتن مـتـولـي      
بوده كه دلسوزانه از حقوق آنها دفاع كـنـد   
ودر تمام اين سالها افرادي متولي پرستـاران  
بوده اند كه هيچ اطالعي از علم پـرسـتـاري    

و غضنفر ميرزابيگي، رئـيـس      »نداشته اند
كل نظام پرستاري كشور با اشاره به مهـلـت   
دوماهه سازمان به دسـتـگـاهـهـاي ذيـربـط          
جهت ارائه حسن نيت و تسريـع در رونـد       
اداري احقاق حقوق پرستاري به خبرنـگـار   

) بيست و يك شهريور هشـتـاد وسـه     (  ايلنا 
تمامي همكاران در سـرتـاسـر       «مي گويد 

ميهن اسالمي بدانند، مديران منتخب ايشان 
در سازمان نظام پرستاري، در طول سـالـيـان    
دراز از نزديك با مشكالت و مـعـضـالت        
صنفي آشنا بوده و از دور دستي بـر آتـش     
نداشته اند و به هيچ عنوان مصالح و مـنـافـع    
گروه پرستاري را مورد معاملـه يـا تسـامـع         

 »قرار نخواهند داد 
آيا براستي اين گونه كه ايشان ميگويـنـد   

از دور دسـتـي بـر        )  آقايان(بوده و مديران 
آتش نداشته اند و مشكالت پرسـتـاران را     
حل كرده اند و اصـوال بـا سـيـاسـتـهـاي                
ضدمردمي اقتصادي و سياسي رژيم واليت 
فقيه مشكالت اين قشر زحمـتـكـش مـثـل        
ديگر زحمتكشان حل شدني است؟ اگر تـا  
ديروز محوري ترين خواسته هاي صـنـفـي    
پرستاران افزايش دستمزدها و اضافه كاري 
ها و مزايا و حق شرايط سخت كاري بود و   
هست ، امروزه لغو قراردادهاي موقت كـار    
و حذف خصوصي سازي و عـدم تـامـيـن         
امنيت شغلي كه زندگي هزاران پرستار و به 
تبع آن هزاران بيمار را تهديد مي كند نـيـز   

زيرا كه سياسـت هـاي     .  بدانها اضافه شده است
ضد مردمي رژيم كه ديكته شـده نـهـاد هـاي           
غارتگربين المللي است در خـدمـت سـرمـايـه        
داران و دسترسي داشتن آنان بـه نـيـروي كـار         
ارزان و موقت اسـت كـه اثـرات مـخـرب و                
خانمانسوز خود را بر زنـدگـي زحـمـتـكـشـان          
وبويژه زنان مي گذارد و در اين رابطه با تعديـل  
نيروي انساني در بخش درمان هزاران پرستار را   

و بـا  .  بيكار يا در معرض بيكاري قرار داده است
وجود نياز مبرم مراكز درماني بـه پـرسـتـاران ،         
نهادهاي دولتي در وزارت بهداشت و درمـان ،      
بعلت كمبود بودجه از بكارگيري و اسـتـخـدام      

بـه ايـن تـرتـيـب          .  رسمي آنان سرباز مي زننـد 
كاستن يا قطع بودجه هاي دولـتـي در عـرصـه         
بهداشت و درمان ، سياستي كه امروزه جـهـانـي    
شدن به كشورها تحميل كرده و مي كند يعـنـي   
تعديل نيروي انسانـي و پـديـده قـراردادهـاي            
موقت كار ، در كشور ما نيز اثرات مخرب خود 
را آشكار ساخته است كه نتايج زيـانـبـارآن در      
بخش بهداشت و درمان  زندگي  بـيـمـاران را        

بنـا  .  به آمارها مراجعه مي كنيم.  تهديد مي كند 
به آمارهاي رسمي حدود هفتاد هزار پرستار در   
ايران مشغول به كارند  در حاليكه مـي بـايسـت      
. دويست هزار پرستار در كشور خدمت كـنـنـد     

بخشي از بيمارستان بـا      «گزارش هائي از قبيل 
بيمار تنها با يك پـرسـتـار اداره مـي              38-37
ا مري تقريبا عادي است و ايـن كـمـبـود       »شود

نيرو سبب شده است كه ساعات كار پرسـتـاران   
بـه  .  ساعت افزايش يـابـد    192ساعت به 172از 

اين ترتيب در بسياري موارد يك پرستار مجبور 
است به اندازه سه پرستار كار كند تا هم كمبـود  
نيرو جبران شود و هم بـتـوانـد خـرج خـود و            
خانواده اش را تامين كند و اين امر نه فقط توان 
جسمي و روحي پرستاران را در معرض آسيـب  
قرار داده است، بلـكـه سـبـب مـي شـود كـه                
پرستاران از تامين نيازهاي ابتدائي بيماران غافل 
و روي كيفيت كار آنان اثر نامطلوب و حـتـي       

در نتيجه هم پرستار وهم .  غيرقابل جبران گذارد
بيمار بايد تاوان اين سياست هاي ضـدمـردمـي      

 . رژيم را به شكلي سنگين بپردازند
هم اكنون در بسياري از بيمارسـتـانـهـا رونـد        
خصوصي سازي در حال پياده شـدن اسـت و         
چون اين امر با اعتراض وسيع پرستاران روبـرو    

طـرح     «ميشود اسـم خصـوصـي سـازي را               
. ناميـده انـد      »طرح نمونه سازي «يا  »پايلوت

در ايـن       »نقد نـو  «يكي از پرستاران در مجله 
با خصوصي سـازي و      «:  رابطه چنين مي گويد

تعديل نيروي انساني ، عالوه بر بيكاري تعدادي 
از پرستاران ، بقيه پرستاران شاغل بايد سـاعـات   
بيشتري در بيمارستان كـاركـنـنـد و بـا طـرح               
پايلوت در واقع عملـكـرد پـرسـتـاران بشـدت           

كنترل و در چك ليست هائي ثبت مي شود وبـر  
و ... مبناي آن پرستاران حقوق دريافت مي كنند 

بدنبال آن سيستم رقابتي در كار است كه ديـگـر   
بيمار محور نيست بلكه پرستار بـدنـبـال  چـك         

وي اضافه مـي كـنـد       »كردن ليست خود است 
قراردادهاي موقت كار را طوري تنظيـم كـرده     «

اند كه بتوانند هرماهه با پرستاران تازه اسـتـخـدام    
يعني حتي اگر هـمـان مـاه      .  تسويه حساب كنند 

هم او را اخراج كنند ، نميتوانند هيچ مطالـبـاتـي    
داشته باشند چرا كه مي گويند حقوق و مـزايـاي   
شما بر اساس  چك ليست  حساب و پـرداخـت     

 )11شماره   »نقد نو«(   ». شده است
در رابطه با مشكالت پرستاران در بخش هـاي    
مختلف پرستاري كشور ، بايد اذعان داشت كـه    
پرستاران بخش هاي خصوصي در مـقـايسـه بـا         
بخش دولتي از هيچگونه امنيت شغلي برخوردار 
نبوده و مجبورند بخاطر عدم اخراج بيشتر از حـد  
معمول كار كنند و نيز پرستاران بيمارسـتـانـهـاي     
تامين اجتماعي بدليل شرايط سـخـت كـاري و        
كمبود چشمگير كادر پرستاري ، بيش از سـايـر     

بويژه در   .  بخشهاي دولتي تحت فشار قرار دارند 
بيمارستانهاي تامين اجتماعي كـمـبـود پـرسـنـل         
درماني و از جمله پرستاران ، سبب مرگ و مـيـر   
بيماران كه اغلب نيز از بخشهاي متوسط و پائيـن  
جامعه هستند مي شود كه در هـيـچ آمـاري در          

به همين دليل لغو قراردادهاي .  ايران جاي ندارند
موقت كارو مستثني كردن شغـل پـرسـتـاري از         
عدم استخدام و لغو خصوصي سـازي خـدمـات      
پرستاري و قرارداد با شركت هاي خصوصي كـه  
امروزه برخي از بيمارستـانـهـا آنـرا بـه بـخـش              
خصوصي واگذار مي كنند به خواسته هاي مبرم 

پرسـتـاران   . و محوري پرستاران تبديل شده است
بويژه پرستاران بـخـش اورژانـس در مـعـرض              

شدت .  سرايت انواع بيماريها و بويژه ايدز هستند
كار تا آنجاست كه حتي فـرصـت اسـتـفـاده از          

پـرسـتـاران    .  دستكش براي پرستار وجود نـدارد   
خواستار آنند كه مانند ديگر كشورها پرسـتـاري   
جزو كارهاي سخـت درجـه بـنـدي شـده واز              

از مـعـضـالت      .   مزاياي كار سخت استفاده كنند
ديگر پرستاران ، نداشتن مهد كودك ها و حـق    

 . شير ميباشد
بگفته پرستاران با اينكه كارت شير در مجلـس  
تصويب شده است اما پرستاران امكان استفاده از 

پرستاري كه بچه دار مـيـشـود اگـر         . آنرا ندارند
فرزندش مريض شد حق ندارد مرخصي ساعتـي  

بجز چند بيـمـارسـتـان بـزرگ  اغـلـب              .  بگيرد
نداشتـن  .  بيمارستانها فاقد سرويس رفت و آمدند

سرويس رفت و آمد بويژه براي شـيـفـت هـاي         
ديروقت يا صبح زود از مشكـالتـي اسـت كـه         
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پائـيـن بـودن      .  اغلب پرستاران با آن دست بگريبانند
دستمزد ها با توجه به نـرخ وحشـتـنـاك تـورم از              

بسيـاري از پـرسـتـاران         .  معضالت ديگر آنان است 
بخاطر پائين بودن دستمزد مجبورند دو تا سه شيفـتـه   

ساعت كار كنند و آنچه در پـايـان روز          18يعني تا
باقي ميماند فشار فيزيكي و روحي است كه آنـان و    

به شيـفـت شـب      .  خانواده هايشان را تهديد مي كند
هيچ مزايائي تعلق نمي گيرد در حاليكه در اغـلـب       

موارد فـوق  .كشورها شيفت شب شامل مزايا مي شود
نه تنها خواسته هاي پرستاران بلكه خـواسـتـه هـاي         
بهياران وديگر زحمتكشان بخش درمان و بهـداشـت   

پرستاران ايران خواستار آنند كه حق حـكـم     .   است
چـرا كـه بـا وجـود           . كارشناسي به آنان تعلق گيرد 

تحصيالت دانشگاهي و ليسانس بعنوان كـارشـنـاس      
 ...شناخته نمي شوند

وموارد فوق برخي از مهمـتـريـن خـواسـتـه هـاو            
خواسته هـاي پـرسـتـاران         .   مطالبات پرستاران است

اغلب در تحصن ها و اعتراض هاي سالـهـاي اخـيـر       
بارها مطرح شده اما در رژيم واليت فـقـيـه بـعـلـت         
ماهيت ضد مردمي آن بودجه ها بسـمـت ديـگـري         
هدايت مي شوند و گوش شنوا براي خواستـه هـاي     

هرچند كه آنان با اعتراضات خود .  آنان وجود ندارد
موفقيت هائي هرچند جزئي داشته و تشـكـل هـاي        
پرستاران برخي از حركات و  اعتراض ها را سازمـان  

تشكلهاي پرستاري شامل انجمن پرستـاري  ( داده اند 
اتحاديه كاركنان بيمـارسـتـانـهـا و مـراكـز              –ايران 

امـا  ..)  خانه پرستار و جعيت پرستـاري و        –درماني 
هنوز از يك تشكل قدرتمند  صـنـفـي و مسـتـقـل           

در اين رابطه متشكـل شـدن     .  پرستاران فاصله دارند
هر چه   بيشتر آنان در سازمانهاي صنفي و مسـتـقـل      
خويش و فعاليت پيگيرانه زنان پرستار درراس ايـن      
سازمانهاو مبارزه در جهت استيفاي حقـوق پـايـمـال       
شده ،عمده ترين  راهي است كه براي پرسـتـاران و     
ديگر كاركنان و زحمتكشان بيمـارسـتـانـهـا وجـود         

آگاهي دادن به جامعه، اين استفاده كنندگـان  .  دارد 
از خدمات پرستاري و درمان در رابطه با مشكالت و   
معضالت آنان و متشكل شدن اين قشـر عـظـيـم و           
زحمتكش در سازمانهاي صنفي خويش وظيـفـه اي     
است درنگ ناپذير كه بايد در اين راه تالش نمود و   
وظيفه نيروهاي مترقي جنـبـش مـثـل كـارگـران ،             
دانشجويان وزنان وسازمانهاي صنفي آنان  است كـه  
. از حركت هاي اعتراضي پرستاران حمايت كـنـنـد     

پيروزي در گروي مبارزه دسته جمـعـي و سـازمـان         
 .  يافته  است

  »آروس«بدرود رفيق 
به ياد ميارزي آزادي خواه، 

 صلح دوست و توده اي

و خـانـواده،     »  آروس« رفـيـق     
هنگامي كه او دو مـاهـه بـود، از        

) بـابـلـسـر    ( ارمنستـان بـه ايـران          
سيـزده سـالـه      .  مهاجرت مي كنند

بود كه پدر، مادر و خـواهـرش را     
از دست مي دهد و بـا بـرادرش         

» آروس« رفيق   .  زندگي مي كند
ــان           ــرم ــه ــق ق ــي ــرادرش، رف وب

به صـفـوف حـزب         1320، با تاسيس حزب تودة ايران، در سال »گالوست زاخاريان«
پيوستند و هر دو تا پايان عمر پر بارشان فداكارانه  در راه اهداف واالي حزب كارگـران  

 .و زحمتكشان به مبارزه خود ادامه دادند
شـهـريـور مـاه          4، در     1332مرداد  28، پس از كودتاي »گالوست زاخاريان«رفيق 
رفـيـق   .  دستگير و پس از شكنجه هاي  وحشيانه به جوخه  اعدام سپرده مي شـود    1332

مرداد دستگير و روانه شكنجه گاه هـاي رژيـم سـتـم          28نيز در پي كودتاي » آروس«
قهرمانانه در مقابل شكنجه گران مقاومت مـي كـنـد و        » آروس«رفيق . شاهي مي شود

حتي به عضويت خود در حزب تودة ايران نيز اعتراف نمي كند و سرانجـام در پـايـان        
پس از آزادي از زندان همچنان بـه    » آروس«رفيق  .از زندان آزاد مي شود 1333سال 

مبارزات خود ادامه داده و دمي از ياري و تالش در تهيه امكانات و وسـايـل زنـدگـي           
در زندان شجاعانه پـنـاه دخـتـران و         »  آروس« رفيق . براي رفقاي حزبي باز نمي ايستد

حتي زنان زنداني غير سياسي نيز به او احترام مي گـذاشـتـنـد و از او           . زنان زنداني بود
و آزادي از     »  گـالـوسـت   « در پي اعدام بـرادرش    » آروس«رفيق . ياري مي طلبيدند

زندان با دوزندگي و تهيه كارهاي دستي به زندگي و هم چنان فعالـيـت و مـبـارزه در           
رفيق در اين دوران كمك هاي جدي در  تهيه مخفي گـاه بـه       . صفوف حزب ادامه داد

ديگر رفقاي توده اي  مي كرد و از طريق فروش كارهاي دستي به حـزب و خـانـواده          
 .هاي زندانيان سياسي كمك مي كرد

، فعـالـيـت عـلـنـي خـود را در                1357پس از پيروزي انقالب بهمن » آروس«رفيق 
آذر در تهران از    16كساني كه پس از انقالب بهمن از خيابان . صفوف حزب آغاز كرد

كنار دفتر حزب گذر مي كردند و يا به دفتر حزب مي رفتند، مـي تـوانسـتـنـد رفـيـق              
را ببينند كه در كمال فروتني و انسانيت به كارها و فعاليت هـاي گـونـاگـون       » آروس«

بـا هـمـه      »  آروس« پس از هجوم مزدوران رژيم واليت فقيه، رفيق   .  حزبي مشغول بود
خطرات به فعاليت ها و ياري رساندن به رفقاي حزبي ادامه داد و باز با تهيه كار دستي و   

انسـانـي واال     »  آروس« رفيق .  فروش آنها به ياري خانواده هاي زندانيان سياسي شتافت
بود كه افزون بر فعاليت و مبارزه حزبي همواره حتي در سخت تـريـن شـرايـط آمـاده             

كمك به  خانواده هاي جنگ زده در دوران جـنـگ       .  ياري رساندن به هم وطنانش بود
ايران و عراق و تالش براي ياري رساندن به زلزله زدگان بم از جمله نمونه هاي جـالـب     

سال هاي انـتـهـايـي  زنـدگـي  رفـيـق                 .  است«  آروس«اين خصايل انساني در رفيق 
. با دشواري و بيماري و دست و پنجه نرم كردن با سرطان بـه پـايـان رسـيـد           » آروس«

نمونه يك انسان توده اي، مبارز و زني مهربان، فداكار، انسان دوسـت،  »  آروس« رفيق 
حـزب تـودة ايـران        .  شاد و تا پايان عمر متعهد به آرمان هاي واالي زحمتـكـشـان بـود      

را به همه رفقا و هوادران حزب تودة ايـران تسـلـيـت مـي            » آروس«درگذشت رفيق 
 .گويد

 .يادش پايدار و راهش پر رهرو باد
آزادي براي همه 

 !زندانيان سياسي ايران
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ژاپـن  «معنا و ساختگي تبديل اقتصاد ايـران بـه        شود، از جمله شعار بي سران حكومت، شنيده مي
خاورميانه كه مدتي است در ميان چهرهاي از مقامات دولتي مـد شـده اسـت، چـيـزي             »اسالمي

 »ژاپن اسالمي«زيرا رسيدن به . كشان نيست جز خدمت به سرمايه و خيانت به كارگران و زحمت
نهادن به دستورات و تمهيدات سرمايه و نظام  سازي هرچه بيشتر و گردن  خاورميانه يعني خصوصي

ويژه كارگران و    رويه مردم و به سازي بي در اين ميان بازندگان اصلي روند خصوصي. داري سرمايه
كردن پست در ايران، كدام يـك از        بايد ديد كه پس از خصوصي.   كشان ميهن ما هستند زحمت

 .هاي اقتصادي در معرض اين تهديد قرار خواهد گرفت ديگر رشته
 

 هاي جامعه نظامي كردن هرچه بيشتر عرصه* 
بيني در جـامـعـه، از           هاي اخير موضوع امنيت و امكان بروز حوادث غير قابل پيش در طي هفته

سـال از     27اين كه چرا بعد از گذشت . چنين مقامات رژيم بود موضوعات مركزي مطبوعات و هم
آور مبلغان آن، مبني بر ايجاد جامعه عدل اسـالمـي و        استقرار جمهوري اسالمي و تبليغات سرسام

از مسـايـل   )  درواقع بايد گفت عدم امنيت شهروندان( امت اسالمي هنوز موضوع امنيت شهروندان 
گريبان هستند، بحثي است كه بايد روي آن تـامـل          جدي اجتماعي است كه مردم با آن دست به

هاي رژيم در اين زمينه با شكست كامل روبرو شـده اسـت      خصوص از اين زاويه كه تالش به. كرد
چنين مـعـضـالت       اين موضوع عدم امنيت و هم عالوه بر.  و جز شعارهاي توخالي چيزي نبوده است

) چه از نوع شرعي و چه غير شـرعـي آن    ( اعتياد روزافزون، گشترش فحشاء :  ديگر اجتماعي مانند
ربايي، ايجاد باندهاي مافيايي اقتصادي و غيره از موضوعاتي هستند كه درصـد رشـد      سرقت و آدم

مـنـتـهـا رژيـم        .  هاي خود رژيم نيز، تعقيب كـرد    توان حتي در صفحه حوادث روزنامه ها را مي آن
اي بـا هـريـك از ايـن            اي ريشه گونه جاي آنكه به واليت فقيه بر طبق ماهيت ضد مردمي خود، به

هـاي     گرانه و راه معضالت اجتماعي برخورد كند، سعي دارد كه تنها از طرق برخوردهاي سركوب
اي تبليغاتي و گذرا هـرازگـاهـي در         نظامي كه چيزي نيست جز فشار بيشتر به شهروندان، به گونه

كه رژيم در روزهاي اخير انديشيده اسـت، و      �  تدبيري� براي نمونه . هاي تبليغاتي خود بدمد بوغ
در ايـن بـاره       .  مزين كرده است، گوياي اين مطلب است »ديدارهاي مردمي«را با نام فريبنده  آن

كافي است به يكي از اين ديدارها اشاره شود كه اعترافات مطرح شده در آن خود به اندازه كـافـي   
درحـالـي   .  اي بر پايه عدل اسالمي برپا كند افشا گر چهره رژيمي است كه وعده داده بود كه جامعه

. كه جز سركوب و نقض خشن حقوق مردم و پايمال كردن قوانين كارنامه ديگري نداشـتـه اسـت     
فرمانده نظامي تهران بزرگ فردي است به نام سردار مرتضي طاليي كه در هفته گذشته به تقليد از 

بـاشـد، هـر       به قصد تبليغات هيستريك مي »مردمي ديدارهاي«نژاد كه مدام مشغول انجام  احمدي
سـردار طـاليـي      .  نشيند وگو مي اصطالح با ساكنين محالت به گفت روز در يكي از مناطق تهران به

تهران كه خـبـر آن در          »خوش«منطقه  »آقا مجد«خود در مسجد  »ديدار مردمي«در آخرين 
كـنـيـم،       هايي از آن را به نقل از خبرگزاري ايسنا، نقـل مـي     ها درج شده است، و ما بخش روزنامه

هـمـه افـراد      .  هـا اسـت       ذهني و رواني خانواده ، دغدغه«امنيت»در حال حاضر «: گويد چنين مي
هـا و       خواهان آن هستند كه در امنيت مطلوب، بدون نگراني بتوانند زندگي كـرده و بـه آرمـان         

توان با سردار طاليي، فـرمـانـده     جاي سخنان نمي قطعاً تا اين  ».  هاي خود دست پيدا كنند خواسته
ها و پيشنـهـاد وي اسـت كـه            نظامي تهران بزرگ، مخالفت كرد ولي نگراني مردم در ادامه گفته

آل كه دلخواه مردم باشـد، بـايـد تـهـران           براي ايجاد امنيت مطلوب و ايده«:  كند چنين مطرح مي
.  هايي هستند كه با هم در ارتباطـنـد   ها همان محله هايي تقسيم كنيم كه اين سلول بزرگ را به سلول
زا    كه بتوانيم از كاركردهاي مساجد به نحو احسن استفاده كنيم، به امـنـيـت درون      تنها در صورتي

ها ايجاد خواهد شد كـه بـه      زا در محله به اين ترتيب با اين نگاه، امنيت درون.  دست خواهيم يافت
بنابر اين امنـيـت اجـتـمـاعـي از             ».هستند «هميار پليس»دنبال آن، مردم، خود در ايجاد امنيت 

هاي نظامي و پليسـي شـدن      ديدگاه اين فرمانده نظامي، تنها از طريق افزايش حضور بسيج و ارگان
هـاي درازي اسـت كـه در               موضوعي كه اينك سـال .  هرچه بيشتر چهره جامعه قابل تصور است

كند و آن      كار تنها يك هدف را دنبال مي اين راه.  جمهوري اسالمي بدون نتيجه تجربه شده است
چـرا كـه     .  ايجاد رعب و وحشت، سركوب مردم و تضمين ادامه حيات استبداد در ميهن ما اسـت   

. هاي سركوب آن از جمله نهادهاي اصلي ايجاد بحران امنيت در جامعه هستنـد  خود رژيم و ارگان
اي و ديـگـر مـوارد           هاي زنجيره عام زندانيان سياسي، قتل پرسند، مگر فاجعه قتل مردم از خود مي

مگر تعقيب، سركوب و به زنـدان  .  هاي رژيم تدارك و اجرا نشد مشابه آن توسط مقامات و ارگان
انداختن مداوم كارگران، زنان و دانشجويان يا توقيف مطبوعـات غـيـرخـودي بـه يـاري لـبـاس                 

 گيرد؟   هاي رژيم صورت نمي ها و بسيج و ديگر ارگان شخصي
  

 اندر حكايت اليحه نظام جامع انتخابات كشور* 
برخوردهاي جناحي و سياسي و كشمكش براي تحميل كانديداهاي جناحي، همواره يـكـي از       

اين امر بويژه هر بـار خـود را در آسـتـانـه              . موارد عمده انتخابات در جمهوري اسالمي بوده است

 سازي  شتاب در روند خصوصي* 
طرح خصـوصـي سـازي و سـپـردن              

داران    هاي ملي و دولتي به سرمـايـه   بخش
بزرگ كه نمايندگـان رژيـم بـراي آن          

انتقال سـرمـايـه بـه         «عنوان عوام فريبانه 
را انتخـاب كـرده انـد، بـا            »دست مردم

آخرين خبر واگذاري .  سرعت ادامه دارد
هاي بزرگ اقتصادي در هفته اخيـر   بخش

مربوط است به طرح خصـوصـي سـازي        
گيري يك كـمـيـتـه ويـژه         پست و شكل

براي نظارت بر اين امـر تـوسـط سـران           
در ايـن ارتـبـاط مـحـمـود           .  دولت است

خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات و 
وگـو بـا خـبـرنـگـار              ارتباطات درگفت

اي      خبرگزاري كار اعالم كرد كه كميتـه 
به منظور چارچوبي براي كار مـطـالـعـه و       
تحقيقات خصـوصـي سـازي در پسـت           

وي اعـالم كـرد كـه        .  تشكيل شده است
قـانـون      44هـاي اصـل          براساس سياست

غير از زيرساخت اصلي و توزيع     اساسي ،
هاي شركت پسـت       مبادالت، ساير بخش

مـحـمـود    .  شـود      به بـورس واگـذار مـي       
خسروي از برگـزاري جـلـسـاتـي بـراي           
اجراي اين طرح خبر داد و اعالم كرد كه 

هايي براي تهيه مقـدمـات    تا كنون نشست
كار با پژوهشكـده مـركـز تـحـقـيـقـات             

سـازي     مخابرات ايران، جهت خصوصـي 
البـتـه ريـيـس       . است پست صورت گرفته

سازمان تنظيم مقررات و ارتـبـاطـات در        
گو بيان كرد كه در ابـتـداي        و اين گفت

ــم                 ــي تصــمــي ــم و ل ــرار داري كــار ق
سازي شـركـت پسـت جـدي          خصوصي

شكي نيست كه يـكـي از اولـيـن         .  است
سازي بـه مسـئلـه         هاي امر خصوصي قدم

كاهش تعـداد كـاركـنـان و شـاغـلـيـن               
يعني اولين قربانيان موسسات .  گردد برمي

هايي كه به بـخـش خصـوصـي        و شركت
شوند، كارگران و كاركنان اين  سپرده مي

زيـرا ايـن رونـد        .  ها هستند گونه شركت
ناگذير سياست نئوليبراليستي اسـت كـه       
تجربه ديگر كشورها كه با بحران بيكاري 
و اشتغال روبرو هستند، اين امر را نشـان      

هايي كه در سخنان برخي   فرمول.  دهد مي

 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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كـه     قانون اسـاسـي و ايـن          115در رابطه با اصل «: كند كه اعتراف مي
شرايطي به اين اصل اضافه شود يا خير، بايد بحث كرد اما در مـجـمـوع    
وضعيتي كه براي انتخابات مجلس و رياست جمهوري داشتيم وضعيـت  
مطلوب نظام نبود و اگر ضعفي وجود داشته باشد بـايـد بـراي حـل آن           

اگر الزم باشد از طـريـق مـجـلـس حـل               . دنبال راهكارهاي قانوني بود
شود و اگر نشد از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام امـكـان حـل       مي

 ».آن وجود دارد
ي مراجعي كه بايد براي صـالحـيـت افـراد          كدخدايي، درباره درباره

شـرايـط   .  مـا مـراجـع چـهـارگـانـه داريـم              «: گويد اظهارنظر كنند، مي
مواردي از جملـه  .  شوندگان هم در قانون انتخابات مشخص است انتخاب

محكوميت قضايي، وضعيت سياسي، امنيتي، وضعيت اخالقـي، حسـن     
بـرخـي از ايـن        .  هاي تحصيلي در اين رابطه مهم هستنـد  شهرت و رتبه

شرايط قابل استعالم از مراجع چهارگانه هستند، اما حسن شهرت از چـه    
توان به دست آيد؟ يا مدير و مدبر بـودن را از چـه طـريـق              طريقي مي

هـاي     قانون انتخابات مـجـلـس، هـيـات        50ي  توان احراز كرد؟ ماده مي
توانـد از ايـن        اجرايي را به تحقيقات محلي ملزم كرده است و شورا مي

خوب است كه   ».طريق نسبت به داوطلبان تحقيقات خود را انجام دهد
. اشاره شود كه در اليحه اين تحقيقات چگونه توضيح داده شـده اسـت    

در اين مورد بايد نقل قولي از معاون سياسى وزير كشور بـه نـام عـلـي           
در اليحه جديـد در    «:  گويد جنتي، آورد كه به خبرنگار ايسنا چنين مي

بحث تاييد صالحيت ها، بررسى گزارش هاى مردمى در مورد افراد بـه    
يك نهاد قابل قبول مثل بسيج داده شده تا اين گزارش هاى مـردمـى را     

با توجه بـه     ». مورد ارزيابى قرار دهد و بعد به شوراى نگهبان اعالم كند
توان چنين نتيجه گرفت كه از اين به بعد در    آن چه در باال آمد، تنها مي

زيرا كه گذشتـن  .  ميهن ما نه انتخابات بلكه فقط انتسابات خواهيم داشت
اي كه به جهت ثبت نام در انتخابات در مقابـل نـامـزدهـا        از موارد عديده

پـيـام ايـن      .  قرار دارد، از عبور از هفت خوان رستم نيز دشوارتـر اسـت    
چـون     همه كانديداها بايد پيـرو بـي    :  تواند باشد اليحه فقط يك چيز مي

 .وچراي استبداد حاكم و مريدان چشم و گوش بسته ولي فقيه باشند
  

 معين و انتقاد از روند تشكيل جبهه دموكراسى و حقوق بشر* 
اي كه گذشت مصطفى معين،  نامزد اصالح طلبان در  نهميـن   در هفته 

دوره انتخابات رياست جمهورى، كه در جـريـان انـتـخـابـات  مسـألـه               
ضرورت  تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر را به عنـوان يـكـي از        
كار پايه هاي انتخاباتي خود اعالم كرد در سخنراني يي انتقـادات خـود     

نـامـه ايـن         گيري و تاخير در اعالم برنامه و نـظـام   را نسبت به روند شكل
كاري و كار شكني برخي از نيروها، عـلـنـاً       جبهه، به داليلي از جمله كم

 . مطرح كرد
معين در ديداري با اعضاى شوراى شاخه جوانان حـزب مشـاركـت،        

ويژه موضوع تشكيل جـبـهـه     نظرات خود را پيرامون موضوعات روز و به
وي در ارزيابي از جريان تشـكـيـل    .  دموكراسي و حقوق بشر اعالم كرد
من از روند طـى شـده بـراى          »گويد جبهه دموكراسي و حقوق بشر مي

مـبـاحـث نـظـرى        .  جبهه دموكراسى خواهى هم راضى ام و هم ناراضي
در اين مورد، بيش از همه من در مـعـرض سـئـوال و           .  زمان زيادى برد

مراجعه بودم و هميشه اولين سئوالى كه از من مى شود، در مورد تشكيـل  
جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر است و من نمـى دانـم چـگـونـه          

كـه   وى با اشاره به اين «.مسئله طوالنى شدن تشكيل جبهه را توجيه كنم
به تشـكـيـل       او در طي اين مدت هميشه از جانب نيروهاي مختلف راجع

تاكيد نمود كه بايد اين راه را ادامـه    .  جبهه مورد سوال قرار گرفته است
معين با لحنـي انـتـقـادي چـنـيـن ادامـه               . داده و جريان را شتاب بخشيد

اگر به من باشد به جاى دو هفته يك جلسـه، هـفـتـه اى دو           »:  دهد مي
منشور اين جبهه بايد سه ماهه آماده مى شـد نـه       .  جلسه برگزار مى كنم

اما به هر حال اميدوارم كه اين منشور تا پايان تابستان اعالم و   .  يك ساله

هاي مـجـمـوعـه        تالش.  وضوح نشان داده است برگزاري انتخابات به
هاي دروني و حـل   رژيم هم، براي دور نگه داشتن مردم، از درگيري

هـا، تـا كـنـون            هاي بر سر تقسيم كـرسـي     داخلي قضايا ميان جناح
ترين اين مورد بحث پـيـرامـون انـتـخـابـات           تازه.  نتيجه بوده است بي

. آبان برگزار گـردد  26خبرگان رهبري است، كه قرار است در روز 
نظرات سران و سخنگويان حاكم پيرامون اين انتخابات از چند منظـر  

يـا   »صالحيـت «يكي، نحوه ارايه ليست و تاييد . باشد قابل توجه مي
عدم صالحيت كانديداها براي انتخابات آتي و بگو مگو هاي پشـت    

دوم، موضوع تغيير اليحه انتخابات و در واقع هرچه بيشتر .  پرده است
نظامي كردن نحوه اجرا و برگزاري انتخابات در رژيم واليت فـقـيـه      

هاي نـظـامـي ديـگـر         در اين ميان مسئله دخالت بسيج و ارگان. است
زمـان   و باالخره مورد سوم كه قصد برگزاري هم.  كند جلب توجه مي

باشد كه در واقع از دو سنـخ   انتخابات خبرگان و انتخابات شوراها مي
چرا كه رژيم با برگزاري همزمان اين دو انتخابات بـا  .  مختلف هستند

خواهد سوءاستفاده كرده و احـتـمـاالً بـا نـمـايـش                 كاري مي فريب
لشگر، چنين وانمود كند كه مردم ايران با حضور خود در پاي  سياهي
بـا  .  انـد    هاي راي از انتخابات خبرگان رهبري استقبال كـرده  صندوق

اين وجود گويا آش آنقدر شور شده است كه صداي برخي از آشپز 
زيـرا در طـي روزهـاي          .  هاي هوادار واليت فقيه نيز بلند شده است

هاي مقامات و نهـادهـاي دولـتـي در          اخير موارد متعددي از واكنش
هـا رسـوا گـر           مقابل يكديگر بروز كرده كه توجه به بخشي از آن    

از مصاديق اين امر سخنان اخيـر جـنـتـي دبـيـر           .  اهداف رژيم است
هاي گذشتـه گـول      گويد ما در انتخابات شوراي نگهبان است كه مي

در نتيجه بايد در بـرخـي مـوارد      .  ها را خورديم و ضرر كرديم توصيه
هايي  اين برخي موارد آن چيزهايي است كه گوشه.  تجديدنظر كنيم

ركـن  .  شـود    ارايه شده ديده مـي    »اليحه جامع انتخاباتي«از آن در 
اصلي اين اليحه نيز چيز ديگري نيست جز امكان افزايش دخـالـت     

هاي اطالعاتي و خبر چيني توسط بسيج مستقر در مسـاجـد و        ارگان
هـاي جـنـتـي كـه مسـئـولـيـت                 پس از انعكاس گفته. محالت است

. هايي روبرو شـد    نگهبان را بر عهده دارد، اين شورا با پرسش شوراي
باالخره شوراي نگهبان با فرستادن عباسعلي كدخدايي سـخـنـگـوي       
خود به يك نشست خبري سعي كرد كـه از ادامـه ايـن بـحـث و                

سخنگوي شوراي نگهبان، براي سـلـب     .  تاثيرات آن جلوگيري كند
نظام جـامـع      مسئوليت از شوراي نگهبان اعالم كرد كه در تهيه اليحه

وي در مقابـل ايـن پـرسـش كـه            .  انتخاباتي مشاركت فعال نداشتيم
هاي گذشته  كه در انتخابات اهللا جنتي، مبني بر اين اظهارات اخير آيت

توانيد مصاديق آن را      ها را خورديم و ضرر كرديم، مي گول توصيه
خواهيد نبش قبر  چرا مي «:  گويد عنوان كنيد، با واكنشي عصبي مي

ها را رها كنيد، چرا به مسائلـي كـه مـربـوط بـه حـريـم                 كنيد؟ اين
اي بود كه اتفاق افتـاد و     خصوصي افراد است ورود پيدا كنيم، مساله

اين كه اعترافات جنتي به عنوان   ».  اميدواريم كه ديگر اتفاق نيفتد
هـاي     هاي گذشته و افـتـضـاح      دبير شوراي نگهبان پيرامون انتخابات

يـك  .  ها را حريم خصوصي افراد تعريف كـنـيـم      پيش آمده در آن
زيرا كه انتخـابـات بـه هـمـه          .  لوحانه است اقدام توجيه گرانه و ساده

شود و سالم يا غير سالـم بـرگـزار كـردن آن            آحاد مردم مربوط مي
 .شود ربطي به حريم خصوصي افراد نمي

كـه  »اليحه جامع انتخابـات «سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با 
بـيـش از ايـن        «گويـد،     باعث ايجاد سرو صداهايي شده است، مي

جـامـع بـراي         كنم، اما ضرورت وجـود يـك اليـحـه         اظهارنظر نمي
هاي مخـتـلـف     وضعيتي كه در انتخابات.  كرديم انتخابات را حس مي

اليـحـه      داشتيم اين الزام را براي ما ايجاد كرده بود كه درصدد تهيـه 
وقتي اين اليحه در دستور كار مـجـلـس قـرار       .  جامع انتخابات باشيم

با اين حال وي   ».توان در رابطه با آن صحبت كرد گرفت بيشتر مي
 7ادامه در صفحه   

 ...ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران
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شرف تشكيل بود و يكي از نشانه هاي رشد سرمايه داري               
است، بيش از پيش معطوف به تقاضاي بازار جهاني مي                 

همه اين عوامل در روند انباشت اوليه سرمايه موثر                . شود
واقع مي شود، سرمايه تجاري و بالنتيجه بورژوازي                     

بيشتر و سريع تر از سرمايه صنعتي و               ) دالل(كمپرادور   
رشته هايي از      . بالنتيجه بورژوازي ملي رشد مي كند             

رشد مي كنند كه       ) تهيه مواد خام    (كشاورزي و صنايع       
محصوالتشان براي سرمايه انحصاري امپرياليستي ضروري         

در مقابل از رشد صنايع مستقل ملي و مادر جلوگيري         . است
مي شود، خالصه آن كه گسترش روابط سرمايه داري و                
شكل گرفتن بورژوازي در ايران يك جانبه، غير عادي،               

اين نكته فوق العاده      »...مسخ شده و به كندي پيش مي رود        
پر اهميت، يكي از داليل ناكامي انقالب مشروطيت و كليد           
درك ناكامي و شكست شمار قابل توجهي از جنبش هايي            
است كه در سده بيستم در ميهن ما شكل گرفتند و به                     

 !رويارويي با استعمار و ارتجاع و استبداد برخاستند 
تاريخ ايران و خصوصا مبارزات پر شوري كه، به انقالب            
مشروطيت فراروييد در سده بيستم، مضمون واحدي را نشان   
مي دهد كه مي بايد ضمن گراميداشت صد سالگي                    
مشروطيت و با هدف تجربه آموزي از گذشته، بدان توجه             
جدي داشت، اين مضمون واحد و بسيار مهم را زنده ياد                

تاريخ ايران در     «: احسان طبري چنين بازگو كرده است         
قرون نوزدهم و بيستم تاريخ بهم بسته و بهم پيوسته اي است       
كه در روند آن مضمون واحدي وجود دارد و آن مضمون              

 –عبارت است از زوال تدريجي جامعه سنتي فئودال                   
پاترياركال و استقرار كند و دردناك جامعه سرمايه داري،            
اين روند، در جامعه ايران، درعين حال خود درهمه عرصه             
ها، چنان برتري بي چون و چراي خويش را براي كسي كه           
با آن از دور و نزديك آشنا مي شد، بر مقررات و نظامات                 
فرتوت و فرسوده آسيايي ما، به آساني اثبات مي كرد كه                
احساس دردناك غبطه و عبرت و حسرت را بيدار مي                  

اقتصادي و شيوه    –اين دگرگوني نظام اجتماعي       ...ساخت
زندگي سنتي كه محتوي واحد روند پر فراز و نشيب تاريخ             
سرشار از حادثه معاصر ايران است، صحنه ها وعرصه هاي             
شگرف و رجال بزرگ يا كوچك، منفي و يا مثبت بسياري        
پديد آورده است كه كمتر دوراني از تاريخ ديرنده كشور             

 »....ما از اين باره با آن در خور قياس است
انقالب مشروطيت يك سده پيش، تحولي رژف در اين            
گذار كند و دردناك جامعه ما بود و جان سختي و دير پايي         
عناصر كهنه باعث گرديده تا به امروز بسياري از هدف هاي       
آن كماكان مطرح باشند، انقالب مشروطه، يك انقالب              
بغرنج بود، وعناصر تشكيل دهنده آن، متنوع، ناهمگون،             

اين انقالب در شرايطي وقوع يافت       . متضاد و گسترده است   
كه ايران يك كشور فئودالي و اسير چنگال امپرياليسم و               

ماهيت يك انقالب در چنين       . نفوذ رو به گسترش آن بود       
وضعيتي الزاما خصلت ضد فئودالي و استعمار ستيز دارد، اما    
انقالب مشروطه در نيمه راه ناكام ماند و عليرغم پيروزي                
نظامي و سياسي قادر به سرنگوني فئوداليسم و ريشه كني               

علت آن همانگونه كه در سطور پيشين         . امپرياليسم نگرديد 
بدان اشاره رفت، شكل و مضمون رشد تاريخي و چگونگي     

در اين خصوص كه،     . گذار به نظام سرمايه داري مي باشد        
چرا انقالب نتوانست فئوداليسم را به گور سپرده و دست               
امپرياليسم را از حيات كشور كوتاه كند، رفيق رحمان                 

ناكامي (دليل اين امر    «: هاتفي به درستي چنين نگاشته است  

يك سده از آن تحول تاريخي كه با همت و مبارزه دليرانه و خستگي ناپذير                   
توده ها، ميهن كهنسال ما را به شاهراه تمدن بشري رهنمون ساخت و جامعه                      
سنتي سائيده و فرسوده اي را كه در كنج عزلت تاريخي رو به قهقرا مي رفت، از        

انقالب مشروطيت اين آغازگر    .خواب و رخوت قرون رهايي بخشيد، مي گذرد        
امسال مردم و احزاب و سازمان هاي        ! عصر نو در تاريخ ايران، يك صد ساله شد  

ميهن پرست و ترقي خواه در يك اوضاع دشوار و حساس تاريخي با شور و                        
شعف بسيار به استقبال صد سالگي بزرگترين و ژرف ترين رويداد تاريخ معاصر        

سرچشمه تاريخ معاصر    «ايران و يا به بيان وموشكاف زنده ياد رحمان هاتفي                
در واقع نيز هنوز بسياري از آرمان ها، آماج ها و آرزوهاي                   . رفته اند   »ايران

سترگي كه براي تحقق آنها، انقالب مشروطيت شكل گرفت و به ثمر رسيد، در           
جامعه امروزي ايران موضوعيت داشته و از زمره خواستهاي بنيادين نيروهاي ملي        

به هر روي سال روز اين انقالب دوران ساز اما نا تمام،        . و مترقي به شمار مي آيند
فرصتي است كه مردم ميهن ما بار ديگر به گذشته انقالبي و افتخار آميز خويش              
نظر افكنند و براي باز ستاندن آرمان هايي چون پيشرفت و ترقي، قانون گرايي،                
آزادي و عدالت اجتماعي و استقالل كه ارتجاع و استبداد در جامه رژيم واليت              
! فقيه از كف آنان ربوده تالش و مبارزه نوين و گسترده اي را سازمان دهند                      

انقالب مشروطيت از ژرفاي زندگي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران سرچشمه 
گرفت و بر زمينه تضادهاي دروني كه مهمترين آنها تضاد نيروهاي بالنده و نو                   
آن روز، سرمايه داري ملي، خرده بورژوازي، دهقانان و كارگران با فئوداليسم و               
سرمايه داري طفيلي وابسته به امپرياليسم و از ديگر سو تضاد بين سياست                        
دولتهاي امپرياليستي و استعمار گران و خواست مردم ايران براي حفظ استقالل               

در آستانه انقالب، منابع    ! سياسي و اقتصادي كشور بود، شكل گرفته، قوام يافت        
عمده بازار ايران در دست امپرياليسم بويژه انگلستان و روسيه تزاري قرار داشت،    
سلطنت به مثابه شكل حكومتي كه به فئودال ها متكي و حكومتي استبدادي را بر     
سرنوشت مردم مسلط ساخته بود، تماما در چنگ استعمار گران روس و انگليس           
حكم يك ابزار بي اراده را داشت و مروج جهل و خرافه و فقر و بي قانوني مطلق       

به موازات اين، هجوم كاالهاي خارجي، به زوال مراكز صنعتي          . محسوب مي شد
قديمي و كسادي كار پيشه وران و صنايع داخلي منجر مي شد و در نتيجه مانع از          

پژوهش هاي  . تكامل و سير طبيعي رشد سرمايه داري ملي ايران مي گرديد                 
تاريخي نشان مي دهد، دوران گذار جامعه ما از مناسبات اجتماعي ارباب رعيتي             
يعني فئوداليسم به مناسبات اجتماعي سرمايه داري با اواخر سده نوزدهم واوايل               
سده بيستم مصادف است و اين همان دوراني است كه سرمايه داري رشد يافته                  

تمركز توليد و    . رفته رفته به واپسين مرحله خود يعني امپرياليسم گام مي نهد               
سرمايه و پيدايش انحصارها در مقياس جهاني، صدور سرمايه به دنبال و در                      
تكميل صدور كاال و سرانجام سياست استعماري و مداخله جويانه امپرياليسم                 
تاثير شديد دو جانبه اي بر روند تاريخي گذار جامعه ما از نظام فئودالي به نظام                    

زنده ياد رفيق شهيد عبدالحسين آگاهي در اين           . سرمايه داري باقي مي گذارد     
حضور ونفوذ امپرياليسم در بازار       «: زمينه با دقت علمي ويژه خود نوشته است          

ايران تاثير شديد بر گذار تاريخي جامعه ايران داشت، اين تاثير متضاد، گسترش   
مناسبات اجتماعي سرمايه داري وشكل گرفتن بورژوازي ايران را از مسير                    

همه اجزاي اصلي رشد مستقل اقتصاد سرمايه        . معمولي تاريخي منحرف مي كند  
كااليي و محدود شدن اقتصاد جنسي ،توسعه            –گسترش روابط پولي      (داري  

اقتصاد روستايي تجاري ،تبديل نيروي كار به كاال و گسترش كارمزدي در شهر             
، پيدايش صنايع جديد بزرگ و ماشيني        )مانوفاكتور(و ده و تقويت صنايع دستي 

تحت تاثير جدي و متضاد سرمايه         ) از بطن صنايع كوچك پيشه وري و غيره           
انحصاري امپرياليستي قرار مي گيرد، سمت فعاليت بازار واحد داخلي كه، در                

 7ادامه در صفحه   

 فرخنده باد يك صدمين سال روز انقالب مشروطيت
 مشروطيت آغازگر عصر نو 
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را نخست بايد در ضعف نسبي بورژوازي ملي ايران و سستي نهادهاي                    ) انقالب
در كنار بورژوازي     . اساسي آن جست،بورژوازي ايران هويت كاملي نداشت             

اين كمبود كه خود      .جاي بورژوازي صنعتگر خالي مانده بود         ) تجاري(بازرگان  
محصول يك رشته حوادث تاريخي بود، به نوبه خود باعث وارد آمدن زخم                       
عميقي بر بدن انقالب شد و ضعف ناشي از اين خون ريزي طبقه الهام بخش و                       
رهبري كننده انقالب را به تعديل خويش و سازش باخصم دو گانه اش امپرياليسم و   

 »....فئوداليسم واداشت
به اين ترتيب انقالب مشروطيت گر چه تحولي ژرف و بنيادين پديد آورد و                     
ضربات جانانه اي بر پيكر نظام فرتوت سنتي و فئوداليسم وارد ساخت، اما سيماي                  

مشروطيت راه  .بارز يك انقالب بورژوايي را نداشت و الجرم نا تمام باقي ماند                   
گشاي ميهن ما به دوران نوين است و آن شالوده اي است كه جنبش ها و خيزش                     

به بيان روشن، مي توان بر  .هاي يك صد سال اخير ايران بر پايه آن شكل گرفته اند
اساس اسلوب علمي اعالم داشت، انقالب مشروطيت د رتاريخ كهن ايران فصل                 

اين انقالب  . تازه اي گشود و تمام بنيادهاي سياسي گذشته را مورد بازبيني قرار داد          
پس از سده ها ركود و رخوت و پوسيدگي، تكاني انقالبي به جامعه داد وتوده هاي           
عظيمي از زحمتكشان شهرها و روستاها را به حركت در آورد و بخش قابل توجه                   
اي از آنان را به حيات سياسي جلب نمود، در اثر فعاليت خستگي ناپذير اجتماعيون        

عاميون كه نخستين دوره جنبش كارگري را در ايران تشكيل مي دهند و سلف                  –
حزب كمونيست ايران وحزب توده ايران به شمار مي آيند و با توجه به زمينه هاي                   
عيني، انقالب مشروطيت در مسيرخود از چارچوب شعارهاي ليبرالي خارج و در                 

 –بعالوه اجتماعيون    . آن عناصر دموكراتيسم، مردم گرايي انقالبي پيدا مي شود            
عاميون بويژه فعال ترين هسته آن يعني مركز غيبي تبريز با مسئوليت انقالبي نامدار              
علي مسيور حيدر خان، تعدادي از رهبران بر جسته همچون ستارخان و باقرخان را                 

و نيز براي اولين بار پس از دهه ها ركود موجب حضور                 . تقديم جنبش مي كند    
زنان در حيات سياسي، اجتماعي كشور مي شود، نقش زنان بويژه در جريان دفاع                  
قهرمانانه تبريز براي حفظ انقالب ومبارزه دوشادوش آنان همراه با مردان بر ضد                  

 .نيروهاي استبداد،طليعه آغاز فصل نويني در زندگي اجتماعي زنان ميهن ما بود                
همچنين انقالب مشروطيت باهمه كاستي هاي خود، مفهوم هويت ملي راتقويت                

سياسي مردم را باال برد و امكان رواج وگسترش            –كرده و سطح آگاهي اجتماعي       
انديشه هاي نو از جمله انديشه سوسياليسم علمي را فراهم آورد و بر تفكرات                       
پوسيده و سنتي حاكم و جهان بيني قرون وسطايي كه عنودانه در برابر تحول تاريخ             

ضربات جدي و قاطع وارد     ) و هنوز مي كند (و پيشرفت ونوگرايي مقاومت مي كرد 
انقالب مشروطه در اين عرصه، بعالوه سبب رشد چشمگير انتشار روزنامه و                . نمود

كتاب و پديد آمدن نسل نويني از روزنامه نگاران و نويسندگان و روشنفكراني شد             
 ).صوراسرافيل و دهخدا از نخستين نمونه هاي آن هستند)كه جهانگيرخان شيرازي،

انقالب مشروطيت حلقه اي از زنجيره حوادث و انقالبات بزرگ تاريخ سده                    
بيستم است و در متن اين رويدادهاي جهاني زايش يافت و تبديل به برجسته ترين                 

بي جهت نيست رفيق فقيد،      . خيزش انقالبي ابتداي سده گذشته در قاره آسيا شد           
با سربلندي  «: احسان طبري انقالب مشروطيت را چنين با ستايش معرفي مي كند              

تمام مي توان گفت كه جنبش مشروطيت ايران در ميان همه خيزش هاي آسيا در                  
اين . آغاز قرن بيستم از جهت خصلت خلقي و دامنه وسيع آن جاي برجسته اي دارد  

انقالبي است ضد فئودالي و ضد امپرياليستي كه يك مسير اعتاليي را طي مي كند           
واز چارچوب شعارهاي ليبرالي خارج مي شود و در آن عناصر دمكراتيسم و                       

 ».راديكاليسم انقالبي بويژه از مرحله قيام تبريز به بعد پديد مي آيد
انقالب مشروطيت گر چه به فرجام نهايي نرسيد از سير و رشد طبيعي خود دور                   

افتاد و نيروهاي راستين انقالبي سركوب شدند و زير فشار استعمار و استبداد و                     
سازشكاري بخشي از جريانات حاضر در صف مبارزه، انقالب در مجراي برخي                 
تغييرات سطحي منحرف گرديد، خواست هاي دهقانان وتهيدستان وفقراي شهري            
و طبقه نو ظهور كارگر حل نشده باقي ماند، ولي به هر جهت اين حادثه مرز بزرگ             
و پر رنگ در تاريخ ايران و سرنوشت تكامل كند پو و دردناك نظام سرمايه داري                

هنوز پس از يك سده پر فراز و نشيب و توفاني، آرمان هاي                    . قلمداد مي شود     
 !انقالب مشروطيت زنده و راه گشاي جامعه ايران است 

 ...ادامه  انقالب مشروطيت 

بايد نظرات و پيشنهادهاى .  به نظرخواهى گذاشته شود
تمامى نخبگان و صاحب نظران را جمع كنيم و پـس      
از آن در يك ضرب االجل يك ماهه اساسنامه نهايـى  

در اين ديدار از معين در پـاسـخ بـه         «. را اعالم كنيم
انتقادات مطرح شده در مورد عدم موضع گيرى جبهـه  

به نظر مـن    »:  دموكراسي در مسائل جهانى اعالم نمود
چنين نهادى هم مى تواند و هم بايد در مورد مسـائـل     
جهانى موضع گيرى و با نهادهاى جهانى ارتباط داشته 

هنگامى يك نهاد مى تـوانـد در سـطـح مـلـى             . باشد
تاثيرگذار باشد كه در سطح جهانـى فـعـال بـاشـد و            

اما در اين مورد تنها نظر من مالك نيسـت و    . بالعكس
معين با انتقاد از برخى مـوضـع    «. بايد به اجماع برسيم

بـرخـى بـه      »:  گيرى ها در مورد دموكراسـى گـفـت     
صراحت در سخنرانى هاى خود دموكراسى و حقـوق  

اما برداشت ما از دين اين .  بشر را معادل كفر مى دانند
است كه دموكراسى جزء مكتب ماست و حقوق بشـر  

ايـن از افـتـخـارات         . ريشه در فرهنگ و آئين ما دارد
سـال     2500ماست كه اولين عهدنامه حقوق بشر را ما 

وى در پـايـان       .  ايـم    پيش در كشورمان اعـالم كـرده    
بايد مفاهيم حقوق بشر و دموكـراسـى مـدام      »:  گفت

تـكـرار ايـن      .  تكرار شوند تا در جامعه تاثير بگذارنـد 
مفاهيم چه در جامـعـه و چـه در تصـمـيـم گـيـرى                   

  ».سياستمداران موثر است
در مورد جريان انتخابات رياست جـمـهـوري نـيـز          
مصطفي معين يك سال بعد از اين رخداد، مسايلي را   

تواند به روشـن شـدن        عنوان كرد كه توجه به آن مي
براي نمونه معين بـا ذكـر     .  برخي از وقايع  كمك كند

اين نكته كه شكست در انتخابـات بـه مـا تـحـمـيـل              
چه در انتخابات رياست جـمـهـورى      »: گرديد، گفت

نهم و چه در انتخابات مجلس هفتم سازماندهـى هـاى     
خاص و دخالت هايى صورت گرفت كه سـرنـوشـت      

اگر اين نوع مداخلـه هـا نـبـود         .  كشور را عوض كرد
امروز ايران در شرايطى قرار نداشت كه اين گونه در   

وى همچنين بـا اشـاره بـه         «.معرض خطر قرار بگيرد
الـبـتـه    »:  فعالينى كه انتخابات را تحريم كردند، گفت

آنهايى هم كه انتخابات را با تحليلى غـلـط تـحـريـم          
كردند، به مردم و كشور بدهكار هسـتـنـد، چـرا كـه          

معين درمـورد   «.استفاده مثبت از حق ملت را وانهادند
دور دوم انتخابات، بدون اشاره به جريـان يـا نـيـروي         

طلبي، فقط با انتقاد از بـرخـي بـرخـوردهـاى             اصالح
هـاي بـعـدي،         صورت گرفته در آن دوران و تحلـيـل  

در زمانى كه نتيجه دور اول انتخابـات اعـالم     »:  گفت
شد، من اعتقاد نداشتم كه تا بررسى قانـونـى و هـمـه         

نـظـر   .  جانبه انتخابات بايد در مرحله دوم شركت كنيم
. من اين بود كه انتخابات دور اول مخدوش بوده اسـت 

ما بايد اول تكليف آن را روشن كنيم و سپس به سراغ 
همان داليلى كه در مرحله اول آن     .  مرحله بعد برويم

نتايج را به بار آورد، در دور دوم و با شدت بيشـتـر بـه      
رغم احساس خطـر و مشـاركـت اكـثـر فـعـاالن و                  

  » .روشنفكران كشور نتيجه انتخابات را رقم زد

 ...ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران



حمايت از اسراييل از سوي برخـي كشـورهـاي بـزرگ         .   هستيم
مـا  .  ي اين جنايات شـده اسـت       موجب تشويق اين دولت به ادامه

نهيم چرا كه از نظر ما مقاومت لـبـنـان امـروز          مقاومت را ارج مي
سهم بزرگي در نـجـات كشـور دارد و هـمـواره در راسـتـاي                      

رئيس جمهور   ». نهادن به منافع لبناني ها قدم برداشته است ارزش
لبنان در اشاره اي به سياست هاي آمريكا در مـنـطـقـه كـه زيـر               

آيـا  «:  صورت مي گيرد گـفـت   «گسترش دموكراسي»پوشش 
اي از دموكراسي شماست؟ آيا اين احترام شمـا   اين كشتارها نمونه

ي ننـگـي بـراي       ي قانا را لكه هاي انساني است؟ ما حادثه به ارزش
  ». دانيم اسراييل مي

به دنبال انتشار خبر كشتار در منطقه قانا، مردم خشـمـگـيـن در         
ها ريختند و دفتر سازمان ملل در بيروت را اشغـال   بيروت به خيابان

به دنبال اعتراض دولت لبنان و بحراني شدن شرايط امنيتي . كردند
در اين كشور رسانه هاي خبري از لغو سفر رايس به لبـنـان خـبـر       

اكثر كشورهاي جهان اين جنـايـت دولـت اسـرائـيـل را             .   دادند
محكوم كردند و بسياري از شخصيت هاي برجسته جهان خواهـان  

دولت اسرائيل در عـمـل هـيـچ       .  اعالم آتش بس در جنگ شدند
وقعي به اين درخواست ها نگذاشت و اصرار ورزيد كه عملـيـات   
نظامي را تا حصول اهداف كليدي اعالم شده آن ادامـه خـواهـد        

 .  داد
 !»آتش بس»داليل مخالفت امپرياليسم با 

دولت اسرائيل با سرسختي تمام و با بي اعتنايي به افكار عمومي 
جهان و سازمان ملل كه خواهان قطع عمليات نظامي انـد، مـدعـي       
است كه حق دارد تا حصول نتايج مورد نظر خود، كه به صـورت    

، خلع سالح آن و   «حزب اهللا لبنان»رسمي شامل شكست نظامي 
ايجاد حاشيه امنيتي به موازات مرزهاي شمالي خود با لبنان اعـالم    

سياست هاي اتـخـاذ شـده از سـوي             .   شده، جنگ را ادامه دهد
دولت اسرائيل شباهت روشني  با عملكرد اياالت متحده در دوره   

اتـخـاذ سـيـاسـت هـاي           :   رياست جمهوري جورج بوش يـعـنـي   
يكجانبه، استفاده وسيع از نيروي نظامي، تنبيه جمعي مردم بي گناه 
كه هيچ نقشي در درگيري ها ندارند، و بر خـورد خصـمـانـه بـا            
ديپلوماسي، چند جانبه گرائي و قوانين و نهاد هاي بيـن الـمـلـلـي        

 .دارد
سياست نظامي و خشونت بار دولت اسرائيل در لـبـنـان مـورد           
.  حمايت علني و صريح اياالت متحده و انگلستان قرار داشته است

جان بولتون نماينده جنگ طلب اياالت متحده در سازمـان مـلـل،      
كه سخنگوي نظرات جناح افراطي محافـظـه كـاران حـاكـم در            

هدف،  برقراري يك آتش «: واشنگتن است، هفته گذشته گفت 
فقط اگر ما با ريشه مشكل يـعـنـي حـزب اهللا،         .  بس با دوام است

يك سازمان تروريستي، مقابله كنيم،  مي توان به آتـش بـس بـا        
كاندليزا رايس، وزير امور خارجه امريـكـا،      ».دوام دست يافت

مردادماه اصرار ورزيد كه واشنگتن بـه جـاي يـك         2نيز در روز 
او در   .   آتش بس فوري  در لينان خواهان يك صلح با دوام است

جريان ديدار خود با اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، گـفـت   
خـانـم   .  فرا رسيده است »يك خاور ميانه جديد«كه  زمان براي  

زمان آن رسيده  است تا به آنهايي كـه خـواهـان        «: رايس گفت 
 ». خاورميانه متفاوت  نيستند،  بگوئيم ما پيروز خواهيم شد نه آنها

او دو باره  موضع آمريكا را تكـرار كـرد و گـفـت كـه پـايـان                  
زيرا اگر پس از گـذشـت    .  درگيري ها در لبنان بايد مشروط باشد

راه ديـگـري بـراي درهـم            »تروريست ها«چندين هفته يا ماه   
 »هيچ گونه تمايلي«شكستن صلح پيدا كنند، مقامات آمريكائي 

 . براي بازگشت ندارند
كنفرانس رم، كه به ابتكار دولت ائتالفي جديد ايتاليا كه حـزب  

كمونيست و نيروهاي چپ در آن شركت دارند، و زيـر فشـار افـكـار           
عمومي جهان براي توقف درگيري ها در هفته اول مرداد سازمان دهـي    
شده بود،  با اصرار اياالت متحده و انگلستان در نـمـايـنـدگـي كـردن              

كاندا ليـزا  .  نظرات اسرائيل شكست خورد و مصوبه قابل توجهي نداشت
كه ايران و سوريه به ايـن كـنـفـرانـس          (رايس در جريان اين كنفرانس 

سياست مشخص دولت بوش در حمايت همه جانبـه  )   دعوت نشده بودند
او شديداٌ در مقابل خواست يكپـارچـه   .  از اسرائيل را به نمايش گذاشت

ديگر كشورهاي شركت كننده در كنفرانس براي اتخاذ قـطـعـنـامـه اي        
كاندا ليزارايـس در    . مبني بر توقف تمامي عمليات نظامي، مقاومت كرد

آتـش بـس     «دفاع از موضع اياالت متحده در مردود شمردن خواسـت    
تاكيد كرد كه  بوش اوضاع لبنان را نه  فقط يك بحران، بـلـكـه     »فوري

با ريشه كن كردن حزب  «خاورميانه نوين»فرصتي براي ساختمان يك 
اهللا و گسترش حيطه عمل و قدرت يك دولت مركزي طرفدار ايـاالت    

شكست محتوم و قابل پيش بيني كنفرانس رم   .  متحده در لبنان، مي بيند
به گـفـتـه حـايـم          . پيام مشخصي را براي دولت اسرائيل به همراه داشت

ما ديروز در كنفرانس رم از جهـان   «:   رامون، وزير دادگستري اسرائيل
اجازه دريافت كرديم كه به اين عمليات ، به اين جنگ تا زمانيكه حزب 
اهللا در لبنان استقرار نداشته باشد، و تا هنگاميكه اين حزب خلـع سـالح     

 ». شود، ادامه بدهيم
 چرا جنگ؟

در تحليل داليل حمله اسرائيل به لبنان برخي از محافل به شـبـيـخـون       
به نيرو هاي اسرائيلي و بـه       «حزب اهللا لبنان»تحريك كننده نيرو هاي 

ايـن بـرخـورد      .   اسارت گرفته شدن دو سرباز اسرائيلي اشاره مي كننـد 
بيشتر در سطح مي غلطد و به برخي روند هاي كـلـيـدي در تـحـوالت          

حقيقت اينست كه سير تحوالت نه در ماه گذشته .   منطقه بي توجه است
در همين رابطه نبايد بحـران سـال     .   بلكه از مدت ها قبل آغاز شده است

به وجود آمد و مـنـجـر بـه           «حريري»گذشته در لبنان كه بدنبال قتل 
تشكيل دولت جديد متمايل به آمريكا، خروج نيروهاي سوريه از لبنـان،  

حزب اهللا   »شوراي امنيت در رابطه با خلع سالح  1559و صدور قطعنامه 
كه دقيقاً بـا   1559اجراي قطعنامه .  گرديد، را از نظر دور نداشت «لبنان

طـرح  »مالحظه سياست هاي كالن اياالت متحده در منطقه و از جـملـه     
تنظيم شده بود، با توجه به موازنه نيروها در لبنان نيـاز   «خاورميانه بزرگ

به يك عامل موثر خارجي داشت كه اكنون با تحوالت خـونـيـن اخـيـر        
توجه به اظهارات حساب شـده جـورج     .  زمينه هاي آن فراهم شده است

بوش، كانديليزا رايس و توني بلير، نخست وزير انگلستان، در هفته هاي 
خـاورمـيـانـه     »اخير در رابطه با تحوالت لبنان و ضرورت پيش برد طرح 

جـورج بـوش در       .   آمـوزنـده اسـت      «خاورميانه نويـن »و يا  «بزرگ
 6كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با توني بلير، در واشنگتن در روز       

مردادماه در بيان مخالفت خود با يك آتش بـس فـوري، بـا اشـاره بـه              
هدف ما اين است كه ايـن     «: درگيري هاي نظامي در لبنان گفت

درگيري را به فرصت و تالشي براي تغييرات وسيع در منطقه 
توني بلير در همين كنفرانس مطبوعاتي مسئله استقرار   ».تبديل كنيم

جـلـوگـيـري از       «نيروهاي چند مليتي در لبنان را به مثابه راه حلي براي 
 .       در آينده مطرح كرد »تكرار درگيري ها

آنچه مشخص است اينكه اسرائيل از ماه ها قبل در هماهنگي كامل بـا  
شواهدي در دست اسـت    .   اياالت متحده تدارك اين حمله را ديده بود

كه در جريان مسافرت دو ماه قبل نخست وزير اسرائيل به اياالت متحده 
كه همچنين مصادف با حضور توني بلير، نخست وزير انـگـلـسـتـان در        
واشنگتن بود، مذاكرات عمدتاً بر سر اتخاذ يك استـراتـژي مشـتـرك       

و نـقـش اسـرائـيـل در ايـن                «خاورميانه بـزرگ   »براي پيشبرد طرح 
در حقيقت حمله نظامي همه جانبه، حسـاب   . چارچوب قرار داشته است

شده و برنامه ريزي شده اسرائيل به غزه و سپس به جنوب لبنان به فاصلـه  
دو هفته كوششي هدفمند از يكسو براي نابود كـردن حـكـومـت خـود          
گردان فلسطيني و از سوي ديگر نابودي كشور لبنان به مثابه يك كشـور  

1385مرداد   12پنجشنبه   8   744شمارة  

 ...»خاورميانه بزرگ«ادامه امپرياليسم، 

 9ادامه در صفحه   



دولت اسرائيل از دو سال پيش مصمم بودن خـود    .   مستقل است
را به تحميل سياست هاي يك جانبه در رابطه با تعيين مـرزهـاي     
اين كشور با حكومت خود گردان،  به رغم موافـقـتـنـامـه هـاي         
امضاء شده با رهبران فلسطيني و يا قطعنامه هاي سـازمـان مـلـل،       

ايجاد ديوار نژاد پرستانه حائل، تخليه نوار غـزه    .   اعالم كرده بود
و سازماندهي و گسترش شهرك هاي يهودي نشيـن در كـرانـه        
غربي، در عمل با هدف دائمي كردن اشغال اراضي فلسـطـيـنـي     

سياست مورد عمل دولت اسرائيل در اين راستا .   صورت گرفت
نسخ برداري روشن از عملكرد آمريكا مبني بر بي تـوجـهـي بـه       
افكار بين المللي پيشبرد و  طرح ها  و سياست هاي مورد نظر بـه    

آنچه اهمـيـت دارد ايـن اسـت كـه اقـدام                 .   زور اسلحه است
تجاوزكارانه اسراييل را نبايد فقط در مـحـدوده رخـداد هـاي             
محدود به لبنان فلسطين بررسي كرد، بلكه بايد پذيرفت كه ايـن  
جنگ مرحله تازه اي از استراتژي امپرياليسم آمريكا را رقم مـي  
زند كه پس از  اشغال عراق گام به گام و بـا دقـت طـراحـي و           

سخنان كاندو ليزا رايس وزير خارجـه  !   تدارك ديده شده است
آمريكا در آستانه سفر خود به منطقه در ابتداي مردادماه گـويـاي   
تمامي ابعاد وسيع اين تهاجم است، او با صراحت خـاطـر نشـان        

بحران اخير و جنگ اسراييل وحزب اهللا لـبـنـان درد          «: ساخت
 ». زايمان تولد خاور ميانه جديدي است

مانع تراشي و فشار شديد كاخ سفيد در مقابل تمامي اقدامـات  
سازمان ملل مبني بر برقراري آتش بس فـوري، خـروج كـامـل         
ارتش اسراييل از خاك لبنان و مبادله اسرا نشانگر اين واقـعـيـت    
است كه فاجعه  لبنان نقطه آغاز مرحله جديد طرح خاور مـيـانـه      
. بزرگ براي تسلط بي چون و چراي امپرياليسم بر منطقه اسـت   

از هم اكنون معادالت سياسي و توازن قوا در سـطـح مـنـطـقـه             
دستخوش تغيير مهمي گرديده و ما شاهد صف بندي هاي نويـن  
و سيال در منطقه هستيم كه همچنين به طور فزاينده اي مـتـوجـه      

 . تحميل انزوايي همه جانبه به ايران است
 استقرار ناتو در جنوب لبنان؟

، به «آمريكايي -انستيتوي عرب»به نظر جيمز زوگبي، رئيس 
نظر مي رسد كه وقايع لبنان پس از عقب گرد هاي ساليان اخـيـر   
در عراق و افغانستان جان دوباره اي به جـنـاح هـار و افـراطـي            

به بـاور آنـان       .   جمهوري خواهان حاكم در واشنگتن داده است
اسرائيل در لبنان آن كاري را مي كند كه آمريكا مـي بـايسـت        

وارد كردن يك ضربه تعيين كننده و بدون هـيـچ     :  انجام مي داد
تحميل اين نقطه نظر كه دولت كنوني لبنان قادر بـه    .  مصالحه اي

در اين كشور البته با فرمـول   «تغيير رژيم»عمل مستقل نيست و 
مورد نظر اياالت متحده و متحدان اسرائيلـي آن و در جـهـت            
تضمين منافع آنان ضرورت پيدا كرده است، عمالً لبـنـان را بـه        

تحميل شـرط  .   تبديل خواهد كرد «تحت الحمايه»يك كشور 
در لبـنـان و تـعـيـيـن            »چند مليتي تثبيت گر«حضور نيروهاي 

سياست در رابطه با تركيب نيروهاي سياسي لبنان اكنون به مسئله 
يـكـي از     .  كليدي در رابطه با آينده سياسي لبنان بدل شده است

شرايط اعالم شده براي خاتمه دادن به تجاوز نظامي اسرائيـل بـه     
لبنان استقرار نيروهاي نظامي قدرتمندي در لـبـنـان در جـهـت            

امير پرتز، وزير .   تضمين امنيت مرز هاي شمالي اين كشور است
تيرماه  اعالم كـرد كـه دولـت وي بـا              31دفاع اسرائيل در روز

ارسال نيروهاي ناتو به جنوب لبنان  براي دور نگهداشتن حـزب    
ما مي خواهيم كـه    «:  وي گفت.  اهللا از مرز اسرائبل موافق است

ارتش لبنان به مرزهاي اسرائيل گسيل شود،  ولي مي دانيـم كـه     
داريم از ارتشي ضعيف صحبت مي كنيم و بعد از مدتي اسرائيل 

پرتز پيشنهاد كـرد      ».بايد حضور نيروهاي چند مليتي را بپذيرد
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جالب است خاطر نشان سـازيـم   .  كه ناتو رهبري نيروها را به عهده داشته باشد
كه در گذشته، مقامات اسرائيلي با حضور نيروهاي بين المـلـلـي، بـه دلـيـل           

 . ضعيف بودن و عدم تاثيرگذاري،  مخالفت كردند
 حمايت جهاني از مردم لبنان 

از همان اولين لحظات شروع تجاوز نظامي اسرائيل به نـوار غـزه، افـكـار           
عمومي جهان به طور يكپارچه از مردم لبنان و فلسطين و مقاومت آنان دفـاع    

برگزاري صدها تظـاهـرات   .   و جنايات ارتش اسرائيل را محكوم كرده است
در شهرهاي عمده جهان كه در آن زنان، جوانان و كـارگـران حضـور پـر             
رنگي داشته اند، تاثير به سزايي در موضع گيري دولت ها در فاصله گيري از 
سياست هاي جنايتكارانه اسرائيل و حاميان آمريكائي و اروپايي آن داشـتـه       

يكي از برجسته ترين جنبه هاي تحوالت اخير خـاورمـيـانـه مـوضـع           .   است
گيري هاي فعال احزاب كمونبيست كارگري جهان بوده است كه بـر راس      
اعتراضات مردمي در كشورهاي مختلف در سراسر جهان، جنبش همبستگي 

صدور بيانيه هاي هـمـه جـانـبـه          .   فعالي را با مردم لبنان سازماندهي كرده اند
رسمي احزاب كمونيست كه به موازات توضيح اصلي تـريـن جـنـبـه هـاي           
تحوالت و محكوم كردن تجاوز نظامي اسرائيل و حاميان امپرياليستي آن در   
آمريكا و اتحاديه اروپا، شعار صلح و آتش بس فوري را در همـاهـنـگـي بـا        
مبارزان لبناني مطرح كرده اند، نقش عمده اي در گسترش جنبش همبستگي 

انتشار بيانيه هاي متعدد، صريح و افشاء گر حـزب    .   با مردم لبنان داشته است
تـجـاوز ارتـش صـهـيـونـيـسـتـي و                 «كمونيست اسرائيل در محكوم كردن 

، نشانگر خصلت هاي انترناسيونالـيـسـتـي     »همبستگي با مردم فلسطين و لبنان
گسيل هيئت هاي نـمـايـنـدگـي        .   جنبش كمونيستي و كارگري جهان است

 –مركب از رهبران جنبش كمونيستي و نمايندگان احـزاب كـمـونـيـسـت           
كارگري در پارلمان هاي ملي و يا اتحاديه اروپا به فلـسـطـيـن و لـبـنـان در              
لحظات اوج حمالت نظامي ارتش اسرائيل تجـلـي عـالـي تـريـن اشـكـال               

 -حـزب كـمـونـيـسـت           65بيانيه مشترك .   همبستگي بين المللي بوده است
كارگري جهان با برجسته كردن عمده ترين جوانب حمله اسرائيل به لبنان به 
صراحت راه هاي برون رفت از اين بحران و تثبيت صلح پايدار در خاورميانه 
را توضيح داده و خواهان گسترش جنبش همبستگي با مردم فلسطين و لبنـان  

 .  مي شود
بر صدر اين فعاليت هاي هدفمند مي بايست از نـقـش بـرجسـتـه حـزب             
كمونيست لبنان در توضيح تحوالت طوفاني منطقه، ايستادگـي در مـقـابـل         
دشمن و سعي به ايجاد و تقويت جنبش مقاومت ملي در شرايط بغرنج حاكم 

بـخـشـي از طـرح         «رفقاي لبناني به درستي اين تجـاوز را      .  ياد آوري كرد
اي قلمداد  دانسته، و اقدام تجاوزكارانه »آمريكايي براي منطقه  -صهيونيستي

المللي، به ويژه از طرف ايـاالت مـتـحـده،        مجوز و پوشش بين«كردند كه با 
كه از شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان ابزاري جهت اعمال فشار و كنتـرل  

در يكي از اولين بيـانـيـه هـاي حـزب           ».شود كند، پيش برده مي استفاده مي
و ايـن   »هاي كشورهاي عربي رژيم«كمونيست لبنان،به نقش منفي و مخرب 

، »از جو جاري اختالف سياسي در داخل لبـنـان  »حقيقت كه سعي مي شود  
تحليل حزب برادر از لبنان به درستي بر ايـن  .   استفاده شود،  اشاره شده است

برقراري آتش بس به سود مـقـاومـت بـوده و بـراي            «نكته اشارت دارد كه 
اسرائيل كه آماده تحمل چنين چيزي نيست، يك نوع شكسـت مـحـسـوب       

توانـد   از اينرو، ما معتقديم عمليات نظامي نسبتاً طوالني خواهد بود و مي. شود
كه در اين صورت ما با تحوالت   -به خارج از مرزهاي لبنان نيز گسترش يابد

بينـي   توان آن را پيش و مسير كامالً متفاوتي روبرو خواهيم بود كه اكنون نمي
ژوئيه، كشور وارد مرحله كـامـالً جـديـدي          12در هر صورت، بعد از .  كرد

.    شده است كه سمت و سوي آن را نتايج اين جنگ تعـيـيـن خـواهـد كـرد          
براساس اين ارزيابي و با توجه به ضـرورت دفـاع از كشـورمـان، مـا              ........  

جانبه و با يك موضع منسجم ميهني، با ايـن   معتقديم وظيفه اصلي، مقابله همه
 ».موضعي كه موجب تقويت وحدت ملي شود -تجاوز است

 ايران در معرض تهديد
يكي از برجسته ترين جوانب تحوالت خاورميانه در هفته هاي اخير فشـار    
فزاينده اي است كه  از سوي افراطي ترين محافل اسرائيلي و اياالت متحـده  

 10ادامه در صفحه   

 ...»خاورميانه بزرگ«ادامه امپرياليسم، 
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 ...ادامه حزب تودة ايران 
، 1367هزاران زنداني سياسي در تابستان       

كه بزودي هجدهمين سالروز آن فرا مي         
رسد، و در جريان آن هزاران انسان              
آزادي خواه از جمله  شماري از برجسته          
ترين متفكران، نويسندگان، فعاالن            
جنبش كارگري، دانشجويي و افسران         
ارتش، حتي بر خالف احكام صادره از          
سوي دستگاه قضايي رژيم، در طول چند   
روز به جوخه هاي مرگ سپرده شدند            
نمونه روشني از تفكر ضد انساني و               
جنايتكارانه حاكم بر دستگاه هاي امنيتي       

 .و حاكميت رژيم واليت فقيه است
مرگ مشكوك اكبر محمدي در            
زندان اوين، در پي اعتصاب غذاي              
شجاعانه او،  در عين حال يادآور                  
خشونت و ابعاد سركوبگري است كه           
رژيم در سال هاي اخير بر ضد جنبش            
دانشجويي و دانشجويان مبارز كشور روا       

اكبر محمدي    »  جرم« .  داشته است   
 18شركت در اعتراض هاي دانشجويي        

تير ماه،  بر ضد سبعيت مزدوران و                 
ولي فقيه در يورش به كوي           » انصار»

دانشگاه تهران و تهاجم به حقوق انساني         
اكبر محمدي تنها  . شهروندان ميهن ما بود

به اعدام و سپس به       » جرم«به دليل اين   
حبس ابد محكوم شد و شكنجه گران           
اوين و دستگاه ظلم و جور قضايي                 
سرانجام در هفتمين سال زندانش به             
 .شكلي حكم اعدام او را تحقق بخشيدند

حزب تودة ايران ضمن ابراز همدردي       
با خانواده اكبر محمدي و همگام با همه           
نيروها و شخصيت هاي اجتماعي و              
آزادي خواه كشور ضمن محكوم كردن       
اين جنايت رژيم بار ديگر تأكيد مي كند 
كه بايد تالش مشترك و سازمان يافته را         
براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط            
.  همه زندانياني سياسي كشور تشديد كرد  

تالش براي تحميل رسيدگي مستقل براي 
روشن شدن علت مرگ مشكوك اكبر        
محمدي و همچنين رسيدگي به وضعيت       
دهشتناك زندانيان سياسي كشور گام         
نخست در مبارزه يي است كه بايد                
سرانجام به رهايي همه زندانيان سياسي         
در بند از چنگال دژخيمان رژيم منجر           

 .گردد

نيـوت  .   در جهت كشاندن مسئله درگيري هاي كنوني در غزه و لبنان به ايران و سوريه اعمال مي شود
گينگريچ، رهبر پيشين كنگره آمريكا، و ويليام كريستول، سردبير مجله دست راستي استاندارد، بطور 
پيگير از ضرورت يك حمله وسيع همه جانبه براي تغيير نقشه سياسي خاورميانه به نـفـع آمـريـكـا را          

رخدادهاي لبنان و جهت مشخص تحوالت سياسي كنوني در سطح خـاورمـيـانـه و         .  مطرح مي كنند
در درجه نخست بايد به اين مسـالـه   .  حوزه خليج فارس به شكل مستقيم بر ميهن ما تاثير گذاشته است

مهم اشاره كرد كه،آمريكا تالش مي كند رژيم حاكم بر ميهن مان را به نوعي  با بحران لبنان مرتـبـط   
كند و اهرم فشار نيرومندي براي مقابله با ايران چه در زمينه سياسي و چه در ديگر زمينـه هـا فـراهـم         

و اين نيز حقيقتي است كه جهت تحوالت در لبنان و به تبع آن در منطقه، قدرت مانور ايران را .  آورد
بـحـران كـنـونـي بـه            . در برخورد با آمريكا و اتحاديه اروپا محدود و به شدت تضعيف ساخته است

وضوح نشان داده است كه چگونه در اثر سياست هاي نادرست و مغاير با منافع مـلـي كـه از سـوي             
رژيم واليت فقيه، و بويژه دولت فعلي، دنبال شده، در يكي از حساس ترين مقاطع تاريـخ مـنـطـقـه،        
ايران، قدرتمند ترين كشور خاورميانه، نه فقط قادر به تاثير گزاري بر تحوالت كليدي نيست، بـلـكـه    

از مهم ترين نشست هاي بين المللي كنار گـذاشـتـه مـي        «كشور ياغي»علناٌ و عامدانه در مقام يك 
 «واليت فقيه»موقعيت استراتژيك ايران به دليل موضع گيري هاي غير مسئوالنه سران رژيم .   شود

.  در رابطه با اسرائيل، جنگ در لبنان و آينده تحوالت در منطقه در مـخـاطـره قـرار گـرفـتـه اسـت                
امپرياليسم آمريكا كه در جريان جنگ و اشغال عراق و روندهاي پس از آن در سال هـاي اخـيـر بـه         
داليل مختلف امكان آن را نداشت يك درگيري جديد با حضور مستقيم نيروهاي نظـامـي خـود بـا         

است كه، با تمسـك بـه بـحـران          »تاريخي«ايران را سازمان دهد، اينك  در پي كسب اين فرصت 
موجود و برجسته كردن نقش ايران، هرگونه برخورد با كشور  را در نزد افكار عمومي جهان تـوجـيـه    

امـكـانـات    «: سخنان رايس، وزير خارجه آمريكا، در حاشيه كنفرانس رم مبني بر اينكه   .   پذير سازد
را نـمـي      ». نه تنها لبنان بلكه كل منطقه را تهديد مي كنـد )  جمهوري اسالمي(اعمال نفوذ اين دولت 

واقعيت اين است كه ايران بر اثر سـيـاسـت هـاي رژيـم            .   توان بي اهميت و يا بي دليل قلمداد كرد
بر طبل ماجراجويـي كـوبـيـدن در         .   در موضعي دشوار و خطرناك قرار گرفته است «واليت فقيه»

چنين شرايط حساسي تنها به نفع منافع محافل جنگ طلب در هيات هاي حاكمه آمريكا و اسـرائـيـل      
ايـن جـنـگ،      «: مرداد ماه،  نوشت 3روزنامه كيهان در يادداشت روز خود، به تاريخ سه شنبه .    است

جنگ ماست، اين حقيقي است كه همه طرفها به خوبي به آن واقفند و به ميزاني كه بـتـوانـنـد عـمـق         
ومعناي آن را دريابند و با آن ارتباط برقرار كنند، خواهند توانست دراين بحـران بـه ايـفـاي نـقـش             

اين ديدگاه ارتجـاعـي هـم بـه          ».جنوب لبنان بايد تبديل به بك جبهه بين المللي شود.... بپردازند و 
مدافعان چنين نظري ثابت كرده اند چگونه بـا شـعـارهـاي         .  زيان ايران و هم به زيان مردم لبنان است

بعالوه پديد آمدن چنيـن  .  پوچ و تو خالي مي توانند سرنوشت تلخ و دردناكي را براي مردم رقم بزنند
وضعيتي كه قدرت امپرياليسم را در منطقه تقويت مي كند خود نتيجه سياست هايي است كه امـثـال     

در حال حاضر مبارزه براي صلح و تـوقـف       .  در آن سهيم هستند «كيهان»دست اندركاران روزنامه 
تجاوزات اسراييل و مبارزه بر ضد سياست هاي امپرياليسم آن اولويت انكار ناپذيري است كه هـمـه     
نيروهاي ترقي خواه و ملي مي توانند با طرح آن در جبهه اي گسترده در برابر برنامه امپريـالـيـسـم بـه        

 . مقابله برخيزند
بايد قاطعانه برنامه امپرياليسم، به ويژه امپرياليسم آمريكا، را افشاء و مقاومت آگاهانه تـوده اي را         

، در چارچوب مبارزه اي اسـت بـراي         »خاورميانه بزرگ«مخالفت با طرح .  در برابر آن سازمان داد
همه نيروهاي معـتـقـد بـه       .  تامين صلح، امنيت و احترام به استقالل و تماميت ارضي كشورهاي منطقه

استقالل و حفظ حق حاكميت ملي قاطعانه با هر گونه مداخله نظامي تحت هر پـوشـش و نـامـي بـه              
. شدت مخالفت كرده و خواستار برقراري صلح پايدار و عادالنه ميان همه كشورهاي منطـقـه بـاشـنـد       

 «جـنـگ عـلـيـه تـروريسـم           »تالش امپرياليسم براي برقراري نظم مورد نظر خود كه با نام دروغين 
 !  صورت مي گيرد، ناقض حق حاكميت ملي كشورها و سبب ناامني و بي ثباتي منطقه است 

مشكالت عمده مردم كشورهاي منطقه در درجه اول محصول سياست هاي امپريالـيـسـم بـه ويـژه          
امريكاست كه، با توسل به انواع ترفندها و تحت نام و پوشش هاي فريبكارانه،گاه به شكـل مـداخلـه      
مستقيم نظامي و اشغال كشورها نظير افغانستان و عراق و گاه به شكل تقويت و همـكـاري بـا دولـت         
هاي مرتجع و سركوب گر و زماني نيز به صورت جايگزين سازي و سازماندهي نيروهاي معـيـنـي بـا       

امـا  .  هدف كسب قدرت و مشروعيت بخشيدن به نفوذ توسعه طلبانه امپرياليسم جلوه گـر مـي شـود         
محتوي واقعي اين سياست، چيزي نيست جز چپاول و غارت ملتها و ممانعت از بازسـازي و تـوسـعـه         
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، و تحكيم موقعيت آمريكا بر منابع سرشار نفـت و گـاز و راه           

 »خاور ميانه بـزرگ   «اجراي طرح !  انتقال آن و نيز حفظ برتري نظامي، اقتصادي و سياسي بر جهان
كه ،با جنگ و خون ريزي در فلسطين و لبنان وارد مرحله تازه اي گرديده، صلح ،پيشرفت و ترقي و   

ضرورت دارد كه نيروهاي ترقّي خواه منطقه با قاطـعـيـت    .  حقوق ملتهاي خاور ميانه را تهديد مي كند
 !و هوشمندي به مقابله با اين طرح خطرناك برخيزند

 ...»خاورميانه بزرگ«ادامه امپرياليسم، 
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 حزب كمونيست بريتانيا
 حزب كمونيست جديد بريتانيا

 حزب كمونيست كارگري بوسني و هرزگوين
 حزب كمونيست بلغارستان

حزب كمونيست بلغارستان (حزب كمونيست هاي بلغارستان 
 )سابق »گئوركي ديميتروف«

 حزب كمونيست كانادا
 حزب كمونيست شيلي
 حزب كمونيست كوبا

 حزب كمونيست بوهميا و موراوي
 آكل، حزب زحمتكشان مترقي قبرس

 حزب كمونيست در دانمارك
 حزب كمونيست دانمارك
 حزب كمونيست اكوادور

 حزب كمونيست مصر
 حزب كمونيست استوني
 حزب كمونيست فنالند

 حزب كمونيست مقدونيه
 حزب كمونيست متحد گرجستان

 حزب كمونيست آلمان
 حزب كمونيست يونان

 حزب كارگران كمونيست مجارستان
 حزب كمونيست هند

 حزب تودة ايران
 حزب كمونيست ايرلند
 حزب كارگران ايرلند

 حزب كمونيست اسراييل
 حزب كمونيست اردن
 حزب سوسياليت لتوني
 حزب كمونيست لبنان

 حزب سوسياليت ليتواني
 حزب كمونيست لوگزامبورگ

 حزب كمونيست مالت
 حزب كمونيست هاي مكزيك

 حزب سوسياليست خلقي مكزيك
 حزب كمونيست جديد هلند

 حزب كمونيست نروژ
 حزب كمونيست پاراگوئه

 حزب مردم فلسطين
 )1930 -.پ.ك.پ(حزب كمونيست فيليپين 
 حزب كمونيست لهستان
 حزب كمونيست پرتغال
 حزب كمونيست روماني

 حزب كمونيست فدراسيون روسيه
 حزب كمونيست اتحاد شوروي

 حزب كمونيست كارگري روسيه ـ حزب كمونيست هاي روسيه
 حزب كمونيست جديد يوگسالوي

 حزب كمونيست اسلواكي
 حزب كمونيست اسپانيا

 حزب كمونيست مردم اسپانيا
 حزب كمونيست سودان
 .)ب.خ(حزب كمونيست سوريه 
 حزب كمونيست سوريه
 حزب كمونيست تركيه

 حزب كار تركيه
 حزب كمونيست اوكرايين

 اتحاديه كمونيست هاي اوكرايين
 حزب كمونيست آمريكا
 حزب كمونيست ونزوئال

ما تمامي اقدام هاي تجاوزكارانة ارتش اسراييل به لبنان و غـزه را كـه           
پيامدهاي فاجعه باري نه تنها براي مردم فلسطين، لبنان و اسراييل بلكه براي 

مـا   .مردم ديگر كشورها به بار آورده است، به شدت محكوم مـي كـنـيـم      
تهديدها و ايراد گيري هاي دولت هاي آمريكا و اسراييل برضد سـوريـه،     

ايـن  .  ايران و ديگر كشورهاي منطقه را مردود شمرده و محكوم مي كنـيـم  
حمالت و تهديدها نشانگر آنند كه نيروي توسعه طلب و متجـاوز در ايـن       

ما به سياست هاي آمريكا كه مشوق و ترغيب كنندة .  منطقه، اسراييل است
ما رياكاري رهبران گروه . تجاوزگري اسراييل است، اعتراض شديد داريم

را كه از سوي نيروهاي معيـنـي دنـبـال مـي           »فاصلة مساوي«و سياست  8
ما به شدت نگران خطر گسترش فراگـيـر بـحـران در         .   شود، رد مي كنيم

خاورميانه، خطر شعله ور شدن يك جنگ داخلي تازه، وخـطـر مـداخـلـة        
 »اقدام براي برقراري صلـح «امپرياليستي همه جانبه در لبنان تحت پوشش 

بمباران لـبـنـان    .  هستيم و نسبت به واقعي بودن اين خطرها هشدار مي دهيم
در پي تجاوز وحشيانه به نوار غزه، ربودن شخصيت هاي سياسي فلسطينـي،  

، ويران كـردن  »دولت خودگردان ملي فلسطين«تالش براي از ميان بردن 
زيرساختار و فرو بردن جامعة فلسطين به هرج و مرج و نابسامـانـي صـورت      

تهاجم به غزه و لبنان گام تازه اي است در راستاي تحقق هـدف    .  مي گيرد
در سياست هاي آمريكا و ناتو، كـه بـرضـد حـقـوق           »خاورميانة بزرگ«

برحق مردم، مقاومت مردمي، و نيروهاي صلح دوست و متـرقـي طـراحـي       
.شده است دولت اسراييل كه تنها قدرت نظامي صاحب سالح هاي هستـه   

اي در اين منطقه است، آشكارا قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمـان مـلـل      
متحد را ناديده مي گيرد، موافقت نامه هايش را با سازمـان آزادي بـخـش        
فلسطين نقض مي كند، از موافقت نامه هايي كه با سازمان هاي فلسطـيـنـي    
در ارتباط با ايجاد يك دولت مستقل فلسطيني در كنار اسـرايـيـل امضـاء         

اقدام . كرده است، تخطي مي كند، و پيشنهاد هاي آتش بس را رد مي كند
هاي اسراييل نقض كنوانسيون چهارم ژنو است، كه قانوني بين المللي است 

، و ويران كردن زير ساختـار  »هدفمند«كه مجازات جمعي، ترور و كشتار 
ــد                           ــع مـــي كـــنـ ــرزمـــيـــن اشـــغـــال شـــده را مـــنـ  . يـــك سـ

ما همة نيروهاي صلح دوست را فرا مي خوانيم تا همبستگي شان را با مردم 
فلسطين و لبنان، و با نيروهاي مترقي اسراييل كه براي صلـح مـي رزمـنـد         
تحكيم كنند، و پيكار براي رسيدن به يك راه حل سياسي بر مبناي اصـول  

 :زير را تشديد كنند
 توقف فوري حمله هاي نظامي و بيرون رفتن ارتش اسراييل

احترام به استقالل ملي و تماميت ارضي در برابر هرگونه مداخلة نظـامـي   
 تحت هر پوششي

 آزادي فوري زندانيان سياسي
برچيدن كامل شهرك هاي يهودي نشين اسرايـيـلـي و خـروج ارتـش            

 1967اسراييل از سرزمين هاي اشغال شده در سال 
با پايتختـي در    ) در نوار غزه و كرانة غربي(برقراري يك دولت فلسطيني 
 اورشليم شرقي، در كنار اسراييل
 حل كردن مسأله پناهندگان

مجمع عـمـومـي     194بازگشت همة پناهندگان فلسطيني بر مبناي قطعنامة 
 .سـازمــان مــلــل مــتــحـد و ديـگــر قـطــعــنـامــه هـاي ايــن ســازمــان                         

فقط خروج سربازان اسراييل از غزه و لبنان و يك صلح پايدار و عـادالنـه       
مي تواند نقطة پاياني بر خون ريزي ها بـگـذارد و امـنـيـت هـمـة مـردم                   

 .خاورميانه را تضمين كند
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 حزب كمونيست آلباني 
 حزب كمونيست آرژانتين
 حزب كمونيست استراليا

 حزب كمونيست بنگالدش
 حزب كمونيست بالروس
 حزب كارگران بلژيك
 حزب كمونيست برزيل

بيانية مشترك احزاب كمونيستي و كارگري جهان در 
 همبستگي با مردم لبنان و فلسطين



بيش از شش هزار نفر از اعضا *  
و طرفداران حزب اسـتـاديـوم      

، واقـع در غـرب         »پوليـدرو «
كاراكاس را پر كرده بودند و بـا  
غريو شادي  پذيراي نمايندگـان  

حزب كمونيست و كـارگـري    35
 .از سراسر جهان شدند

خورخه وينسنت رانگل، معاون رئيس 
جمهوري ونزوئال،  خطاب به كـنـگـره      
حزب كمونيست، كه سه سنبه گذشـتـه   
برگزار شد، تاكيد كرد كه سوسياليسـم  

 –در قرن بيست و يكم غـيـر از ضـد          
. امپرياليسم بودن انتخاب ديگري ندارد

نمي توان بدون روياروئي  «:  او گفت 
و شكست امپرياليسم به سوسـيـالـيـسـم      

خـورخـه رانـگـل در            ».دست يافت
اولين روز برگزاري  دوازدهمين كنگره 
حزب كه در ميان شور و شعف فـراوان  
و با سرود هاي انقالبي از سوي جمعيت 
همراه بود، خواهان بسيج، تشـكـل  و         
اتحاد مردمي براي عميق تـر كـردن و       

او در .  شد »انقالب بوليواري«دفاع از 
حاليكه پيراهن سرخ رنگي به تن داشت 
از حزب كمونيست ونزوئال بـه عـنـوان      

كـه     »شكـسـت نـاپـذيـر       «يك حزب 
همواره به زحمتكشـان كشـور و امـر          
انقالب سوسياليـسـتـي وفـادار بـوده ،            

او بـه حضـار پـرچـم           .   قدرداني كرد
رئـيـس   «:  بدست در استاديوم گـفـت    

جـمـهــوري چـاوز و مـن بـه حــزب                
، و   »كمونيست ونزوئال ايـمـان داريـم     

يادآور شد كه آنها مسئـولـيـت سـنـگـيـن          
پيشبرد انقالب بوليواري را با هـم بـدوش       

و در عـيـن حـال هشـدار داد كـه              . دارند
كارزار بـراي  انـتـخـاب دوبـاره رئـيـس                

دسامبر سال جـاري،     3جمهوري چاوز در 
 .مي تواند كارزار سختي باشد

او پيش بيني كـرد كـه اپـوزسـيـون بـا               
پشتيباني آمريكا، با وجود عدم يكپارچگي 
فعلي، سعي خواهد كرد تا با بـي اعـتـبـار         
ساختن روند انتخابات ثابت كند كه دولت 

او .   و كشور از ثبات برخوردار نـيـسـتـنـد       
مـيـلـيـون راي          10ما بايد با «: اعالن كرد

برنده بشويم تا بتوانيم پشت آمريكا را بـر      
خاك بكوبيم در غير ايـن صـورت رونـد        

دبـيـر      ». انقالبي به عقب رانده خواهد شد
كل حزب  و اسكار فيگورا،نماينده اجالس 

 1100ملي حزب كمونيست ونـزوئـال بـه        
نماينده حاضر گفتند كه كنگره حـزب در    

لحظه اي تاريخـي بـراي مـردم ونـزوئـال،             
ما در لـحـظـه    «:  او گفت .برگزار مي شود

 75اي به سر مي بريم  كه حزب كمونيست 
ما «: او افزود ».سال براي آن كوشش كرد

براي ساليان دراز در راه  جامعه اي بر پايـه  
عدالت اجتماعي كه بـتـوانـد راهـگـشـاي           
سوساليسم باشد؛ ميارزه كرده ايم، و اكنون 
تحت رهبري هوگو چاوز، اين اصول  زيـر  
بناي قانون اساسي كشور را تشـكـيـل مـي       

او خواهان اتحاد در راه  ادامـه            ».دهند
هـدفـي كـه در          –ساختن قدرت مردمـي    

قانون اساسي جديد صريحاً مشخص شد ه   
حـزب  .  و پيشبرد روند انقالبي شد  –است 

كمونيست در كنگره خود انقالب بوليواري را 
كه  »يك انقالب رهائي بخش ملي«به مثابه 

انحصاري، ضـد    -دمكراتيك، مردمي، ضد «
 -اليگارشي، آمريـكـاي التـيـنـي و ضـد                 -

انقالبي كـه  .  توصيف كرد »امپرياليستي است
،    »دمكراتيك ترين مشاركت و حضـور   «با 

راهـگـشـاي مسـيـر سـاخـتـمـان              «مي تواند   
 ».سوساليسم باشد

حزب خواهان ائتالف گسـتـرده نـيـروهـاي        
دمكراتيك، مردمي و ميهن پرست به رهبـري  

اما، .  طبقه كارگر و تمام اقشار ستمديده است
هم اكنون  رشد قدرت بسيج كننده حـزب و    
تاثير آن، خشم آشكار مطبوعات دست راستي 

در هفته گـذشـتـه،       .كشور را برانگيخته است
ماركس حزب  –هنگامي كه انستيتوي بوليوار 

سميناري را با عنوان سوسياليسم علمـي بـراي     
حـزب     26قرن بيست  و يكم ، بـا حضـور           

كمونيستي و كارگري برگزار مي كـرد، ايـن     
ايـن سـمـيـنـار در          .  خشم به انفجار انجامـيـد  

دانشگاه بوليواري پايتخت برگزار شد، جائيكه 
قبال اداره مركزي شركت نفت ونزوئال بود و   

انقالبي آن به دليل فلج  –مديران فاسد و ضد 
در روز بازگشائي .  كردن توليد، اخراج شدند

كنگره، يك گروه تظاهر كننده ، كنسولگري 
اسرائيل در شرق كاراكاس را به اشغال خـود    

تظاهر كنـنـد گـان بـه رهـبـري              .در آوردند
سنديكاهاي كارگري و هيئت هاي زيادي از   

كمونيست ها، كارگران خدمـات پـزشـكـي،        
لبناني و فلسطيني هاي مقيـم كشـور، حـملـه         

! قـاتـلـيـن       «اسرائيل به لبنان را با فرياد هـاي    
 . محكوم كردند  »!قاتلين

اين گزارش توسط رفيق رابرت 
گريقيث، دبير كل حزب كمونيست 
انگلستان، كه در كنگره شركت داشت، 
 .تهيه شده است

1385مرداد   12پنجشنبه   12  744شمارة  

 :حساب بانكي ما
 .IRANe.Vنام                               

 790020580شمارة حساب          

 10050000كد بانك                

 Berliner Sparkasseبانك     

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

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

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 744 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

3 August 2006   

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
3241627 

گزارشي از كنگره حزب :در راه ساختن سوسياليسمِ
 كمونيست ونزوئال


