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استبداد به ضرر ” انتخاباتي“شركت در خيمه شب بازي 

 جنبش مردمي و به نفع مرتجعان حاكم است

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

  6ادامه در صفحه    

رژيم واليت فقيه، خصوصي 

 سازي و جهاني شدن

دي ماه، محمود احـمـدي نـژاد،         17روز دوشنبه، 
اليحه بودجه سال آينده كل كشور را به مجلس ارايـه  

به شكل يك ماده واحـده و       1387بودجه سال .  كرد
بدون تبصره تدوين گرديده و احمدي نـژاد هـنـگـام       
تقديم آن به مجلس اعالم كرد كه، علت تهيه بودجـه  
بدون تبصره و با يك ماده واحده اينست كه نمايندگان 

 !بتوانند به سادگي اجزاي آن را بررسي كنند
ارايه چنين بودجه اي از سـوي دولـت ارتـجـاع             
درگرماگرم تشديد كشمكش و رويارويي ميان جـنـاح     
هاي درون و پيرامون حاكميت برسر چگونگي اجـراي  
برنامه اصالح ساختار اقتصادي، به نوبه خود درگيـري  
در ميان جناح ها و نيز برخوردهاي حاد درون جناحـي  
طيف ارتجاع حاكم را ژرف تر كرده وبه آن ابعاد تـازه    

پيش از ارايه بودجه سال آينده بـه    .  اي بخشيده است
مجلس، معاون وزير امور اقتصاد و دارايي در گفتگو يي 

: دي ماه، تاكـيـد كـرده بـود         4، ” مهر“ با خبرگزاري 

 فرهنگيان و نظام آموزشي جمهوري اسالمي

 3ادامه در صفحه    

 2ادامه در صفحه   

حزب توده ايران در هفته هاي پيش از   
بررسي صالحيت نامزدهاي انتـخـابـاتـي     
براي هشتمين دوره انتخابات مـحـلـس      
شوراي اسالمي، پيش بيـنـي كـرد كـه         
ارتجاع حاكم مصمم است تا از تـكـرار       
تجربه مجلس ششم و به دست گـرفـتـن    
مجلس توسط اصالح طلبان حـكـومـتـي     

برنامه همان طور كه پيش .  جلوگيري كند
به مرگ گرفتن تـا  “ بيني مي شد سياست 

بود و ما در روزهـاي  ”  به تب راضي شدن
اخير شاهد پياده شدن ابعاد گوناگون ايـن  

 .   برنامه هاي ارتجاع هستيم
زاده، رئيس ستاد انتخابـات   مصطفي تاج

وگو بـا     كشور در دوره اصالحات، در گفت
: از جمله گـفـت  ”   بهارستان ايران“ سايت 

روز گذشتـه   10آنچه شوراي نگهبان در “ 
دستي افشاشده است بـه   انجام داد يك تر

هـاي اجـرايـي         اين معني كه ابتدا هيأت
منتخب دولت نهم صـالحـيـت درصـد         

طـلـب و        عظيمي از نامزدهاي اصـالح   
اي كه بـراي     مستقل را رد كردند به گونه

كرسي  96طلبان تنها  ستاد ائتالف اصالح
در  .رقابتي به استثناي تهران باقي مـانـد    

مرحله دوم هيأت مركزي نـظـارت بـا        
مسئوليت آقاي جنتي صالحيت تـعـداد     

طلب يـا     زياد ديگري از داوطلبان اصالح
هاي اجرايي تأييد  مستقل را كه در هيأت

شده بودند رد كرد به طوري كـه بـراي     
كرسـي   24ستاد ما تنها امكان رقابت در 
تاج زاده   ”   .به استثناي تهران باقي ماند

در مرحله سوم آقـاي  “ :   سپس مي افزايد
جنتي با تبليغات وسيع صـدا و سـيـمـا         
صالحيت تـعـداد زيـادي داوطـلـبـان           
غيرمشهور و تعداد محدودي از داوطلبان 
مشهور را تـأيـيـد كـرد و وضـعـيـت              

طلبان را به مرحله اول يـعـنـي         اصالح
داوطلبان تأييد صـالحـيـت شـده در           

به اين ترتـيـب   .  هاي اجرايي رساند هيأت
هيأت مركزي ( آقاي جنتي در مرحله دوم 

خود به رد صـالحـيـت وسـيـع        )  نظارت
داوطلبان پرداخت و سپس بـه هـمـان        
ميزان كه خود رد كرده بود صـالحـيـت    
تعدادي از داوطلبان معروف را در مرحلـه  
سوم تأييد كرد تا انتخابات هـمـچـنـان       

به كميته مركزي حزب كمونيست كوبا     
 6در ص 

پيروزي تاريخي كمونيست ها در قبرس   
 8در ص 

در حالي كه هيچ شانس و امكان واقعي اي  براي تغيير توازن كنوني * 
مجلس، در كنترل كارگزاران ارتجاع و تاريك انديشان ذوب شده در 
واليت،  به نفع نيروهاي اصالح طلب و دگر انديش وجود ندارد شركت 

 در روند انتخابات تن دادن به برنامه هاي ارتجاع است 

در نظام آموزشي سالم و شكوفا، آموزگاران و 
دانـش و    .  دبيران جايگاه برجسته اي دارنـد     

مهارت آموزشي آنان پايه هاي ترقي علمي و   
امـا در    .  فني جوامع انساني را ايجاد مي كـنـد  

نظام آموزشي رژيم واليت فقـيـه از هـمـان         
نخستين روزها، فرهنگيان متعهد با پاكسـازي،  
اخراج هاي گسترده و دسته جمعي و سركـوب  

 .و اعمال فشار روبرو بوده و هستند
هر گونه صداي اعتراض به عملكرد مخـرب  
رژيم در نظام آموزشي و خواست هاي به حـق  
صنفي با سركوب و برخورد نارواي جمـهـوري   
اسالمي مواجه گرديده ، درخواست هـاي بـه     
حق صنفي نظير، افزايش دستمزد مطابـق بـا     
نرخ واقعي تورم، تشكيل سنديكاي مسـتـقـل      
معلمان، تامين امنيت شغلي، لغو قـراردادهـاي   
موقت و پرداخت به موقع دستمزد ها و تضمين 

جايگاه و اعتبار معلم در نظام آموزشي تا به امروز بـا    
چندي . دستگيري، تبعيد و اخراج پاسخ داده شده است

سـال زنـدان      3پيش دادگاه تجديد نظر تهران حكم 
براي عليرضا هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران را 

اين فعال صنفي و مدافـع حـقـوق      ”  جرم” . تاييد كرد
فرهنگيان، سازمان دهي اعتراض مسالـمـت آمـيـز       
فرهنگيان كشور در مقابل مجلس شوراي اسالمي در 

 .است 1385اسفند ماه سال 
دبير كل سازمان معلمان در خصوص بـرخـورد بـا      

برخوردهايي كـه بـا     ” :  فرهنگيان از جمله ياد آور شد
من و تعداد زيادي از همكارانم انجام گرفته به هـيـچ   

از تغيير مـحـل   .  عنوان منطقي و قابل پذيرش نيست
خدمت،انفصال موقت، قطع حقوق و احكـام دادگـاه     

و اين درحاليست كه حركت اعتراضـي  ...  هاي انقالب
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دولت براي تحول اقتصادي كشور و زير ساخت ها عزم جدي دارد و     “ 
 44بخش خصوصي نيز بايد با حضور در صحنه برنامه هاي كالن اصل 

اليحه توانمند سازي بخش خصوصي كه .  قانون اساسي را عملياتي كند
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در شوراي نگهبان و مجـلـس در     
دست بررسي است، بستر ساز حضور موثر بخش خصوصي در پـيـكـره    

 ”.اقتصادي كشور است
اين عزم دولت براي تحول اقتصادي و توانمنـد سـازي     
بخش خصوصي البته چيزي نيست جز همان سـيـاسـت      
اصالحات اقتصادي براي انطباق با جهاني شدن و پيوستن 

در اين خصوص رژيم واليت فـقـيـه      !  به سازمان تجارت جهاني
همايش بين المللي جهاني شدن، خصوصي سازي “اجالسي را با عنوان 
روز، با همكاري مـركـز    3دي ماه، به مدت  16، در ” و عدالت اقتصادي

ملي مطالعات جهاني شدن، اتاق بازرگاني و سازمان خصوصـي سـازي     
روز اين همايش پيرامون مسايلي از  3در .  جمهوري اسالمي برگزار كرد

قبيل، اثرات جهاني شدن در رشد اقتصادي كشورها، خصوصي سازي و 
عدالت اقتصادي، رقابتي شدن و عدالت اقتصادي، تعامل دولت و بنگـاه  
. ها در فرآيند جهاني شدن و جز اينها، بحث و بررسي صورت گـرفـت    

برگزاري چنين همايشي در اوضاع كنوني كشور و حضـور گسـتـرده          
نمايندگان طيف ارتجاع و بقيه هواداران و مدافعان برنامه هاي نوليبرالي 
از جناح هاي مختلف درون و پيرامون حاكميت، و تاكيد جدي بـرخـي     
چهره هاي اصلي  و موثر طيف ارتجاع حاكم بر انطباق و هماهـنـگـي    
سريع جمهوري اسالمي با روند جهاني شدن و تبليغ در خصوص اينكـه  
سياست هاي عام جهاني شدن و ملزومات آن، از جمله خصوصي سازي 
و آزاد سازي اقتصادي مورد توافق باالترين مقامات رژيم است، بـدون    

 .دليل و يا تصادفي نبوده و نيست
اين اقدام ارتجاع حاكم، آن هم در لحظه كنوني، با توجه به حساسيت 
وضعيت سياسي كشور در آستانه انتخابات مجلس هشتم ونيز نوع رابطه 
و تعامل رژيم واليت فقيه با امپرياليسم و سرمايه داري جهانـي، داراي    

 !پيامي روشن و بسيار گوياست
در نخستين روز همايش مذكور، اسفنديار رحيم مشايي، مشاور رييس 
جمهور و رييس جديد مركز ملي مطالعات جهاني شدن، از جمله خاطـر  

جمهوري اسالمي ايران آماده مشاركت جدي در تبييـن  ”  : نشان ساخت
جهاني شدن به عنوان يك روند طبيعـي  ....  منطق حركت جهاني است 

امر اجتناب ناپذير و و مقطعي است كه مقتضاي آن عدالت در آفرينـش  
فارغ از دغـدغـه هـاي        ]  براي نظام[ فرصت هاي جهاني شدن .  است

] منظور سياست آمريكا و اروپـا [ طبيعي، سياسي، اقتصادي و فشارهايي 
 ”.است كه درحال حاضر براي نظام وجود دارد

به دنبال وي، ابتدا محمد نهاونديان، رييس اتـاق بـازرگـانـي، بـه            
سخنراني پرداخت و در تاييد و تمجيد از جهاني شدن و لزوم گسـتـرش   

جهاني شدن امكان حضور براي كوچك ترها را ” :بخش خصوصي گفت
فراهم كرده و گسترش ارتباطات تنها مختص به دولت ها نيست، بلكـه  

اگـر  .  ميان ملت ها و بنگاه هاي بزرگ و كوچك نيز شكل گرفته اسـت 
در زمان قاجار ايستادگي در خصوص موضوع تنباكو وظيفه اصلي بود در 

بـخـوان   [ حال حاضر بايد باهمان غيرت و منطق ازحق ارتباط اقتصادي 
] رابطه با انحصارات امپرياليستي[ با خارج ]  پيوستن به ارابه جهاني شدن

تغيير برخي نگـاه هـاي     ” : رييس اتاق بازرگاني سپس افزود”  . دفاع كرد
دولت ساالرانه تغيير جايگاه دولت از داور به عنوان مربي، زمينه اجـراي  

انـقـالب   “ قانون اساسي كه از آن به عـنـوان        44سياست هاي اصل 
قواعد بازي در بخـش  .  ياد مي شود را فراهم مي كند”   اقتصادي ايران

هاي مختلف اقتصادي بايد مورد بازبيني قرار گيرد، همانگونه كه انرژي 
هسته اي حق مسلم ماست و يك شعار ملي است و پيشرفت اقتصادي 

تعامل موثـر بـا     .  نيز بايد جزو حقوق مسلم كشور محسوب شود]  خصوصي سازي[ 
 ”.ساله ضروري است 20اقتصاد جهاني به استناد سند سياست هاي كلي چشم انداز 

حـداد  .  اما مهم ترين سخنراني اين همايش، به رييس مجلس اختصاص داشـت 
جهاني شدن كه براي ما و كشورهاي ديگر يك چالش است و   “ :  عادل اعالم كرد

عناصر اساسي در اداره ...  خصوصي سازي كه در دستور جدي و فوري ما قرار دارد 
 ”.كشور و بر قراري رابطه با جهانيان است

تاكيد رييس مجلس و چهره با نفوذ طيف ارتجاع حاكم بر جـهـانـي شـدن و           
خصوصي سازي به عنوان عناصر اساسي برقراري رابطه با جهانيان، اشاره آشكاري 

حداد .  به برنامه رژيم در آينده نزديك و مناسبات در حال تغيير درون حكومتي است
امروز با ” :عادل، در ادامه، موضع رژيم را دقيق تر توضيح داده و خاطر نشان ساخت

گسترش فناوري اطالعات زمينه جهاني شدن فراهم آمده و بارز تريـن وجـه آن       
قانون اساسي  44جهاني شدن اقتصاد است و اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 

و نزديكي به تحقق خصوصي سازي در كشورمان در پرتو نگاه جهاني شدن رنـگ  
امروز تفكري كه تاكيد داشت عدالت و مالكيت خصوصـي  . خاصي به خود مي گيرد

هرگز قابل جمع نيستند و شرط تامين هر نوع عدالت رانقض مالكيت خصوصـي و    
ايجاد اقتصاد متمركز دولتي ميدانست با فروپاشي شوروي و ماركسيسم در دنـيـا       

اين مرحله را پشت سـر گـذاشـتـه       ]  با روند جهاني شدن[ شكست خورده و جهان 
 ”.است

در ايران اسالمي، “ :  رييس مجلس شوراي اسالمي با صراحت در ادامه تاكيد كرد
امروزه از افكار مبتني بر غير قابل جمع و ناسازگار دانستن مالكيت خصـوصـي و       
عدالت فاصله گرفته شده و فعاالن بخش خصوصي اگر خواهان اصالح فرهنگ و   
توجه به كار آفريني و قوانين ذيربط هستند بايد مسئوليت خود را بر عهده بگيرند و 

 ”.آماده خطر كردن باشند و عجله نكنند
به اين ترتيب، عناصر اساسي و شالوده سياست رژيم واليت فقيه، با تـوجـه بـه      
تغييرات در موازنه قوا در حاكميت از زبان رييس مجلس و يكي از مـهـره هـاي        
ارتجاع حاكم بيان شد و جاي هيچ گونه ترديدي را نسبت به مقاصد مـرتـجـعـان       

 .حاكم در رويارويي با تحوالت آينده باقي نمي گذارد
نشان مي دهد كـه،  ”  جهاني شدن، خصوصي سازي و عدالت اقتصادي“ همايش 

رژيم واليت فقيه براي حفظ بقاء خود و تضمين آينده بيش از هر چيز بر تغيـيـرات   
گسترده و ژرف منطبق با نسخه ها و دستورات صندوق بين المللي پول و بـانـك     

 .جهاني تاكيد و برنامه ريزي كرده است
بي دليل نبود كه به موازات و همزمان با اين همايش، جشنواره بيـن الـمـلـلـي        
اقتصاد سبز با حضور رفسنجاني و شماري از شخصيت هاي جناح ديـگـر طـيـف       

 .ارتجاع حاكم برگزار شد
جالب اينجاست كه، همايش جهاني شدن، خصوصي سازي و عدالت اقتـصـادي   

و از طريق ويدئو با شركـت بـرخـي      ]  آسيايي و اروپايي[ باحضور ميهمانان خارجي 
مديران انحصارات فراملي و نخست وزير سابق مالزي برگزار شد، و جشنواره بـيـن   
المللي اقتصاد سبز نيز باحضور سفير عراق در تهران و نمايندگان شـركـت هـاي        

 .اروپايي مستقر در ايران و سفرا و كارداران خارجي افتتاح گرديده و ادامه يافت
رفسنجاني در جريان جشنواره مذكور ضمن تاكيد بر جهاني شدن و پـيـوسـتـن       

ساله مديريت اقتصادي كشور بـه ايـن        25با تجربه ”  : كشور به روند موجود گفت
نتيجه رسيديم كه بايد قابليت هاي بخش خصوصي را براي رونق اقتصادي جـدي  

باز است و توصيـه   44ميدان فعاليت بخش خصوصي در صدر و ذيل اصل .  بگيريم
هاي رهبري و مصوبات مجمع باعث حضور بيشتر و تاثير گذار بخش خصوصي در 

خامنه اي در   [ جامعه خواهد شد، وظيفه همگان است كه در اجراي منويات ايشان 
 ”.كه اجراي آن يك انقالب اقتصادي است، اقدام كنند] 44خصوص اصل 

درآستانه انتخابات مجلس هشتم، درگيري حاد بر سر چگونگي اجراي بـرنـامـه      
هاي اقتصادي تشديد شده و جناح هاي گوناگون دريك رقابت فشرده براي نشـان  
دادن پايبندي واقعي به خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه از هـيـچ اقـدام          

اجتماعي مي توان -آيا با چنين سياست هاي اقتصادي.  تبليغاتي فرو گذار نمي كنند
بحران ژرف موجود را به سود برقراري آزادي، عدالت اجتماعي و شكوفايي اقتصـاد  

 !ملي حل كرد؟

 ...ادامه رژيم واليت فقيه و  
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ما براي بهبود وضعيت معيشتي همه فرهنگيان بود ولي دادگـاه هـاي     
انقالب اسالمي و مسئوالن امنيتي ما را به ارتباط با خارج و يا مخالفان 

 ”.دولت مرتبط مي كنند كه اين پرونده سازي است و واقعيت ندارد
اكنون هزاران آموزگار حق التدريسي كه سال هـاسـت خـواسـتـار          
استخدام دائم هستند  از سوي دولت ضد ملي احمدي نژاد با بي اعتنايي 
روبرو ميشوند و در همان حال با حكم همين دولت قرار شـده مـجـوز      

هزار مربي پرورشي از مراكزي مانند بسيج و حـوزه هـاي        5استخدام 
هزار نفر به استـخـدام    5علميه صادر شود و درابتداي مهر ماه همه اين 

درحال حاضر طبق گزارش روزنامـه  .  رسمي آموزش و پرورش در بيايند
بهمن ماه، مراحل نهايي استخدام اينان به اتمام رسيده و    17، ” اعتماد“ 

پس از طي مراحل اداري، دوره هايي برايشان گذاشته مي شود تـا در      
علـي احـمـدي      .   مدارس به عنوان مربي پرورشي مشغول به كار شوند

وزير جديد آموزش و پرورش مدعي است كه ميانگين ميـزان حـقـوق      
 . هزار تومان در ماه رسيده است 427به  1386فرهنگيان در سال 

مـديـران و     ”  : بهمن ماه،  در گزارشي نوشـت  17، “ اعتماد “ روزنامه 
معلمان مدارس به آمارهاي سرپرست آموزش و پرورش درباره حقوق و 
مزاياي خود اعتراض كردند، يكي از معلمان تاكيد كرد، از فروردين مـاه  

يك ريال بابت سرانه دانش آموزي به مديران مدارس )  ماه 10( تاكنون 
داده نشده است و معلمان به سختي و از جيب خود مدارس را اداره مـي  
كنند در حالي كه آقاي احمدي از سرانه ميليوني دانش آموزان صحبـت  

سال سابقه كار و خدمت دو شيفت مدرسه باز هم حقوقم  17با . مي كند
كمتر از چيزي است كه آقاي احمدي اعالم مي كند و ايـن درسـت         
نيست كه به مردم در مورد مزايا و حقوق ما اطالعات نادرست داده مي 
شود از فروردين ماه تاكنون بابت كار در شيفت دوم مدرسه هيچ حقوقي 

 ”.نگرفته ام
هـزار     410مدير يك مدرسه راهنمايي دخترانه نيز فيش حـقـوقـي      

فـوق  ( توماني خود را درازاي دو شيفت كار با مدرك كارشناسي ارشـد    
: به سرپرست وزارت آموزش و پرورش نشـان داد و گـفـت         )  ليسانس

 ”.اظهارات اعالم شده در مورد افزايش حقوق فرهنگيان واقعيت ندارد”
 
ترك تحصيل دانش آموزان، افت تحصيلي و واپـس       *

 :ماندگي سطح علمي
فرايندي كه به آن اشاره كرديم، با افزايش چشمگير شـمـار دانـش      
. آموزان ترك تحصيل كرده و افت تحصيلي مدارس تكميل مـي شـود    

ميليون كودك باز مانده از تحصيل حكـايـت    5برخي امار غير رسمي از 
آذر ماه،  در گزارشي به نقل از مـعـاون    29،  ” اعتماد“ روزنامه .  مي كند

آموزشي و پژوهش عمومي وزارت آموزش و پرورش از ترك تحصـيـل   
) 1386( هزار دانش آموز مقطع دبستان در سال تحصيلي جـديـد      115

هزار دانـش آمـوز        400تعداد  1385مطابق اين آمار در سال .  خبر داد
 دوره ابتدايي و راهنمايي ترك تحصيل كرده اند 

آذر ماه همايشي را بـا     14هم چنين انجمن جامعه شناسي ايران روز 
بـرگـزار كـرد،      ”  هم انديشي در زمينه حقوق و مسايل كودكان“ عنوان 

ميلـيـون    3سال گذشته  4دراين همايش رسما اعالم شد كه فقط طي 
 .كودك ايراني ترك تحصيل كرده اند

مدير كل دفتر آمـوزش از راه      ”  : بهمن ماه نوشت 10روزنامه اعتماد 
هـزار     400ميليون و    2دور چندي پيش اعالم كرد كه در سال جاري 

اين آمار از سوي يك مركز رسمي ”  . دانش آموز ترك تحصيل كرده اند
دولت اعالم مي شود و ژرفاي فاجعه نظام آموزشي جمهوري اسالمي را 

اكثريت مطلق كودكان، نوجوانان و جوانان بازمانده از   .  آشكار مي سازد
پرسش اينجاست كه، با .  تحصيل فرزندان طبقات محروم جامعه هستند

خصوصي شدن نظام آموزشي آن گونه كه وزير جديد وزارت آموزش و   
درصد آموزش خصوصي گردد،  كدام  100پرورش اعالم مي كند يعني 

بهاي خصوصي سـازي  !  طبقات اجتماعي بيشترين لطمه را خواهند ديد؟
سيستم آموزشي را طبقات محروم جامعه پرداخت مي كنند، نتيجه نـيـز   
چيزي جز طبقاتي شدن آموزش و آينده نا معلوم ميلـيـون هـا جـوان         

 .نيست
نتيجه عملكرد رژيم واپس مانده واليت فقيه و نظام آمـوزشـي ايـن      
رژيم عبارتست از آموزش طبقاتي و بي عدالتي در دسترسي به امكانات 
تحصيلي، مرگ خالقيت و استعداد هاي علمي و واپس ماندگي سـطـح   

 ! علمي كشور در دنياي پر حادثه امروز

 ...ادامه فرهنگيان و نظام آموزشي 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

بسيج حمايت توده اي و موفقيت سياست ائتالفي آكل در دور دوم انتخابات 
يكي از موفق ترين تاكتيك هاي آكل در فاصله بين مرحله اول و   .   داشت

دوم انتخابات توضيح موضع گيري هاي حزب در قبال كانديدا هاي رقيـب  
در دور اول انتخابات، و به ويژه تاسوس پاپادوپولوس، و ضرورت اتـحـاد و     

 .  ائتالف نيروهاي چپ و ميانه براي مقابله با نيروهاي راست و نوليبرال بود
تشكيل ائتالف موفق چپ در روز اول اسفند جبهه راسـت را شـديـداً          

به ميدان آمدن كليساي ارتدكس و اسقف ها و كشيش هـا  .   خشمگين كرد
به عرصه مبارزات انتخاباتي با پرچم هاي عيان و علني مبارزه با كمونيسم و 
آكل، كوشش براي بسيج طرفداران فوتبال و  وازدگان سياسي براي تبلـيـغ   
.  بر ضد  رفيق ديميتريس كريستوفياس شرايط ويژه اي را بـه وجـود آورد      

يـوحـنـا    “ كمپاني كوكاكوال در قبرس در روزنامه ها تبليغ كرده بود كه به   
اين كمپاني كه بازيهاي فوتبال ليگ برتر باشگـاه  .   راي دهند”  كاسوليديس

هاي قبرس را برگزار مي كند، اكثريت قريب به اتفاق تيم هاي فوتبـال را    
در سايت هـاي    .   وادار كرد كه به نفع كاسواليديس اعالميه حمايت بدهند

اينترنتي با هدف تخريب شخصيت رفيق كريستوفياس عكس هاي موهـن  
در مراحل نهايي دور دوم احزاب موتلف با آكل، و بـه ويـژه     .  منتشر كردند

حزب سوسياليست و حزب دموكراتيك، به كارزار تبليغاتي به نفع كانديـداي  
به ميدان آمدن علني كلـيـسـا بـر ضـد كـانـديـداتـوري                .   چپ پيوستند

كريستوفياس صف ائتالف چپ را براي مهار كردن تبليغات ضد كمونيستي 
در آخرين شب كارزار انتخاباتي، و در جريـان  .   نيروهاي راست تحكيم كرد

مناظره دو كانديدا، رفيق كريستوفياس همه مدارك را در مقابل چشم مردم 
 . بينندگان قرار داد و شكوه و شكايت به نزد توده هاي مردم برد
نـتـيـجـه     .   او با ارائه مدارك، تبليغات ضد كمونيستي را فاشيستي خواند

مردم قبرس در حالـيـكـه    .   انتخابات جهان را به حيرت و ستايش وا داشت
را بـه    ”  ارنستو چه گوارا“ پرچم هاي قبرس و پالكاردهاي مزين به تصوير 

اهتزاز در آورده بودند، تا صبح در خيابان ها به پايكوبي و جشـن و سـرور       
آمار رسانه هاي قبرس حاكي از گرايش بي سابقه جـوانـان بـه      .   پرداختند

رهبر حزب كمونيست هاي .  حمايت از آكل و رفيق كريستوفياس مي باشند
قبرس، حزبي كه با وجود  قدرت تشكيالتي هيچگاه مستقيماٌ هيـچ عضـو     
خود را در انتخابات رياست جمهوري كانديدا نكرده بود، فرزند صادق، آگاه و 
انقالبي طبقه كارگر قبرس، رفيق ديمتريس كريستوفياس، با كسب نزديك 

 .  درصد آرا به كاخ رياست جمهوري  گام نهاد54به 
 
 

پيام شادباش كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت 
 پيروزي آكل در انتخابات رياست جمهوري قبرس 

 
 رفيق گرامي ديميتريس كريستوفياس

 رفيق گرامي آندروس كيپريانو
 آكل -رفقاي كميته مركزي حزب زحمتكشان مترقي قبرس 

 
در پي دريافت خبر پيروزي تاريخي رفيق كريستوفـيـاس در دور دوم         
انتخابات رياست جمهوري، ما نيز همراه  با مردم قبرس اين پـيـروزي پـر      

و حـاصـل           اين موفقيت،  دستاورد شايسـتـه  .   گيريم اهميت را جشن مي
خواهانه شما در راه پيشرفت اجتماعي  ناپذير و آرمان كوشش و پيكار خستگي

 ...ادامه  راي قاطع مردم قبرس 

 5ادامه در صفحه   
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 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

احكام غير انساني بـراي فـعـاالن      
 كارگري

 
ده تن از فعاالن كارگري استان كردستان بـه  
دليل شركت در اعتراضي مسالـمـت آمـيـز و         
قانوني،  از سوي دادگاه انقالب اسالمي سنندج،  
با تاييد دادگاه تجديد نظر استان بـه پـرداخـت      

ضـربـه شـالق       10هزار توماني و  200جريمه 
محكوم شدند كه حكم فوق براي چند تـن از      

 !آنان به اجرا گذاشته شد
اين احكام غير انساني موجي از تنفر در ميان 

سنديكـايـي و مـردم        -فعاالن جنبش كارگري
 .سراسر كشور پديد آورد

يكي از فعاالن كارگري استان كردستـان در    
بهمـن   30، ” دسترنج“ اين باره به پايگاه خبري 
اين كارگران در روز   ”  : ماه،  خاطر نشان ساخت

جهاني اول ماه مه امسال تنها به دليل شركـت  
در راهپيمايي و حق خواهي دستگير شـدنـد و     
عده اي با وارد آوردن اتهامـاتـي چـون ضـد         
انقالب و ضد نظام سعي در انـحـراف افـكـار       
. عمومي از حركت حق طلبانه كارگـران دارنـد    

بازگشت به كار كارگران اخراجي و پـرداخـت       
حقوق معوقه كارگران از جمله خواسـت هـاي     
كارگران باز داشتي بوده كه باعث بازداشـت و    
صدور احكامي چون شالق بـراي آنـان شـده        

 ”.است
از ديگر سو يكي از وكالي مدافـع فـعـاالن      
صنفي كارگري در خصوص اجراي حكم شالق 
: براي يك كارگر با تأكيد به خبرنگاران گـفـت    

سابقه صدور مجازات شالق براي پرونده هاي ” 
) فعاالن جنبـش زنـان    ( مربوط به مسايل زنان 

وجود دارد اما اين اولين بار است كه براي يـك  
پرونده صنفي كارگري مجازات شالق صادر مي 

معتقدم نبايد براي پرونده هـاي فـعـاالن      .  شود
كارگري اينقدر سختگيري شود زيرا اين پرونده 
ها ماهيت صنفي و غير سياسي دارنـد و ايـن       

 ”.قبيل سخت گيري ها نتيجه مثبتي ندارد
اقدام دادگاه انقالب اسالمي شهر سنندج بـا    
هدف ارعاب زحمتكشان در اوضـاع حسـاس       
كنوني صورت گرفته و  از رشته اقدامات ضـد    
انساني اخير رژيم مانند احكام سنگسار، قـطـع     
عضو، پرتاب از بلندي و جز اينها،  براي ايـجـاد   

 .فضاي رعب و وحشت در جامعه است
مرتجعان حاكم به عبث مي پندارند كـه بـا       
چنين رفتار و عملكرد وحشيانه و ضد انسـانـي     
مي توانند صداي اعتراضـات حـق طـلـبـانـه           

مبارزه بر حق كارگران كشـور در    .  زحمتكشان را خاموش و فضاي آكنده از وحشت و خفقان پديد آورند
 !راه احياي حقوق سنديكايي با زندان، شكنجه ، شالق و زنجير متوقف نخواهد شد

حزب توده ايران، ضمن محكوم كردن احكام ضد انساني نظير مجازات شالق براي فعاالن كارگـري،  
بارديگر بر انسجام و وحدت در صفوف جنبش سنديكايي زحمتكشان براي مقابله با يورش ارتجـاع بـه     

 .سياسي آنان تاكيد مي كند-حقوق و منافع صنفي
 

 ورشكستگي صنعت و توليد ملي
 

سال از اجراي برنامه تعديل اقتصادي، صنايع كشور در بحران عميق به سر مي  10با گذشت بيش از 
رشته هاي گوناگون صنعت ايـران،   .  برد  و هر روزه بر تعداد واحدهاي صنعتي ورشكسته افزوده مي شود

. با توجه به عملكرد دولت احمدي نژاد و واردات لگام گسيخته در آستانه نابودي كامل قرار گرفتـه انـد    
بهمن ماه، در گزارشي به ورشكستگي واحدهاي توليد كننده كودشيميايي، تاخيـر   24، ” سرمايه“ روزنامه 

در پرداخت اعتبارات بانكي براي توسعه صنعت گاز و ورشكستگي صنعت برق ايران اشاره كـرده و از        
دبير سنديكاي صنعت برق در گفت و گو با سرمايه گفت بخش برق وزارت نيرو قـادر  ” :  جمله مي نويسد

به تسويه بدهي هاي خود نيست و شركت هاي فعال در صنعت برق به خاطر بدهي ها واز دست دادن   
صنعت برق طي سنوات اخير تـوانـايـي    .  اعتبار خود نزد بانك ها ادامه حيات برايشان امكان پذير نيست

خدمت رساني در داخل كشور را از دست داده و به زودي كشور به وارده كننده تجهيزات صنعـت بـرق     
 ”.تبديل خواهد شد

ميليـون دالر     500از ديگر سو مدير عامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران اعالم كرد كه، اعطاي 
اعتبار از محل منابع بانك مركزي براي توسعه صنعت گاز كشور به  تاخير افتاده و صنعت استراتـژيـك   

درصورت عدم اعطاي اين اعتبارات نه تنها صنايع گاز ورشكسته .  گاز با مشكالت جدي روبرو شده است
به عالوه،  بر پايه برنامه پيوستن به سـازمـان     .  مي شود  بلكه هزاران كارگر و كارمند بيكار خواهند شد

واحد توليدي و    300تجارت جهاني، اختصاص يارانه به توليد كنندگان كود شيميايي متوقف و در نتيجه 
با قطع يارانه به توليد كنندگان از ايـن پـس         .  كارخانه توليد كود شيميايي به طور كامل تعطيل گرديد

محصوالت خارجي با قيمتي به مراتب ارزانتر از توليد داخلي وارد كشور شده و صنايع كشاورزي ايران به 
با تعطيلي .  ويژه كشت محصوالت استراتژيك به لحاظ كود و سم به تكنولوژي خارجي وابسته مي گردد

نابودي صنايع . هزار كارگر بيكار واين صنعت ملي از ميان برداشته مي شود 15واحد نزديك به  300اين 
ملي و ورشكستگي توليدكنندگان داخلي نتيجه مستقيم سياست اصالح ساختار اقتصادي براي پيوستن به 

 !سازمان تجارت جهاني و هماهنگي با سياست هاي جهاني سازي امپرياليستي است
  

 دولت احمدي نژاد و احتكار كاالهاي مصرفي 
 

هزاران تن كاال توسط گروهي از تجار عمده و بنيادهاي انگلي در بنادر اصلي كشور احتكار شـده و      
محتكران همزمان با نوسانات بازارو افزايش سرسام آور قيمت ها، به شكل تنظيم شده و با استـفـاده از     

دولت ميزان معيني از كاالهاي انبار شده را به بازار تزريق و به اين ترتيب نـبـض   ”  قانوني“ چتر حمايت 
 .بازار و نوسانات آن را به سود خود و به زيان توده هاي مردم در دست گرفته اند

هزار كانتينر در بـنـدر      85هم اكنون بيش از ” :  بهمن ماه،  در گزارشي نوشت 28، “ مهر “ خبرگزاري 
هزار كانتينر بيش از ظرفيت اين بندر است و اين مسئله منجر به رسوب  25شهيد رجايي وجود دارد كه 

درصد از كانتينرهاي كشور از طريـق   90واردات بيش از .  كاال و تاخير زياد در حمل و نقل بار شده است
 ”.هزار كانتينر را دارا است 105بندر شهيد رجايي انجام مي شود و اين بندر ظرفيت نگهداري حدود 

اين احتكار عظيم چنان است كه هيئت مديره امور بندري مناطق سازمان بنادر و كشـتـي رانـي بـا         
ما پيشنهاد جريمه هاي سنگيـن بـراي احـتـكـار          ” :  بهمن ماه،  گفت 28، ” ايسنا“ صراحت به خبرنگار 

كنندگان كاال را داده ايم ولي تا به امروز خبري از آن به دست ما نرسيده است، سازمان بنادر موظف بـه  
) توجه كنيد كـلـيـه   ( پذيرش كاال است اما خروج كاال به سازمان هاي مختلفي مربوط مي شود كه كليه 

 ”.اين سازمان ها تحت نظارت سازمان بنادر و كشتي راني نيستند
به بيان دقيق تر، بخش خصوصي غيرمولد، تجار عمده و بنيادهاي انگلي وارد كننـدگـان كـاالهـاي       
احتكار شده در بنادر كشور هستند و سازمان هاي دولتي، از جمله سازمان بنادر و كشتي راني، قـادر بـه     

 .اعمال فشار به آنها براي حمل كاالهاي احتكار شده نيستند و كنترل و نظارتي بر آنان ندارند
طبق قـوانـيـن    ”  : در اين زمينه مدير كل سازمان بنادر و كشتي راني استان هرمزگان اعتراف مي كند

روز اقدام به خروج كاالهاي خود از انبارها كنند،  10تا  3بنادر در ساير كشورها صاحبان كاال بايد ظرف 
در غير اينصورت مشمول جريمه هاي سنگين مي شوند اما در ايران اين قانون اعمال نـمـي شـود و          

ماه با تعرفه هاي بسيار پايين قادر به استفاده از انبارهاي بنادر هستند و هيچ  8تا  4صاحبان كاالها بين 
 ”.عجله اي هم براي خروج كاالهاي خود نشان نمي دهند

هزار كانتينر  با ميليون ها تن كاال را كه اغلب مصرفي و بسياري نـيـز بـنـجـل         85با ورود بيش از 
هستند، توسط تجار عمده و بنيادهاي غارتگر به اهرمي در جهت كنترل بازار با ايجاد كمبود و به دنبـال  
آن افزايش قيمت تبديل شده و سود و ثروت افسانه اي به قيمت فقر و بدبختي مردم، نصيـب مشـتـي      
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كالن سرمايه دار و ارگان هاي انگلي مي كنند، دولت نيز با جديت تمام از اين اقدام حمـايـت   
 !مي كند” قانوني“

 
 !ميليون حاشيه نشين محروم  10
 

دهه گذشته در ميهن ما، پديده حاشيه نشـيـنـي در         3يكي از پديده هاي رواج يافته طي 
گسترش فقر در شهرها و روستاهاي كشور و مهاجرت وسيع روستاييان .  شهرهاي بزرگ است

فقير و گرسنه، منجر به شكل گيري مراكزي در حاشيه شهرهاي بزرگ از جمله تهران، مشهد، 
شيراز، اصفهان و تبريز گرديده كه زندگي در اين حاشيه ها با فقر مطلق و ناهنجـاري هـاي     

 4براساس آخرين آمار رسمي شهرداري تهران،  فقط در تـهـران     .  عميق اجتماعي توام است
برخي كارشناسان مستقل، جمعيت حاشيه نشين تهران را ( ميليون نفر حاشيه نشين وجود دارد 

ميليون حاشيه نشين در ميان  3تا  2، در مشهد و شيراز سخن از) ميليون ارزيابي مي كنند 7تا 
در اين مراكز نه تنها بيكاري رواج گسترده دارد بلكه هيچگونه سيستم و سرويس رفاهي . است

و خدماتي نيز به چشم نمي خورد چندي پيش يك عضو كميسيون بهداشت مجلس هفتم طي 
مصاحبه اي با خبرگزاري فارس در اوايل بهمن ماه، ضمن ابراز نگراني از گسترش و شـيـوع     
انواع بيماري ها از جمله بيماري هاي واگيردار در حاشيه شهرها، خواستار رسيدگي به مسـئلـه   

. ميليون نفر برآورد كرده، شـد  10سالمت و بهداشت حاشيه نشينان كه وي رقم آنان را حدود 
به طور كلي اعتبارات فصل سالمت در اليحه بودجه ” :در اين مورد نوشت” فارس“خبرگزاري 

درصد افزايش يافته در حالي كه براساس محاسبه بانك مركزي تـورم در     6سال آينده حدود 
درصد پيش بيني شده و اگر حتي اين تورم رسمي را هم بپذيريم بخش سالمـت   17/ 5حدود 

درصد پس رفت مالي نسبت به امسال مواجـه مـي      11/   5و بهداشت درسال آينده با حداقل 
شود، و معادل همين رتبه كيفيت و كميت خدمات بهداشتي و درماني كشور تنزل پـيـدا مـي      

 ”.كند
خدمات بيمه پايه درمـانـي را        1386دولت بر اساس قانون بودجه سال ”  : وي سپس افزود

تعريف كرده و با وجود اين الزام، دولت هنوز هيچ گزارشي به مجلس و كميسيون بهداشت و   
ميليون نفر درحاشيـه   10درمان ارائه نكرده است، با وجود بيمه هاي پايه درماني كشور حدود 

 ”.شهرها تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند
ميليون حاشيه نشين محروم، كه حتي نمي توانند كوچكترين احتياج درمانـي خـود را        10

 ! نمودي از عدالت محوري و مهرورزي دولت احمدي نژاد اند؟. برطرف كنند
 
 

كاهش صادرات ايران به كشورهاي همسايه و افزايش صادرات آمريكا بـه  
 ايران
 

بهمن ماه،   از رشد مبادالت تجاري ايران و آمريكا و كاهـش   27، ” دنياي اقتصاد“ روزنامه 
اين روزنامه  بـه      .   چشمگير صادرات ايران به كشورهاي همسايه گزارشاتي را منتشر ساخت

 2007مبادالت تجاري اين كشور با ايران در سـال        :   نوشت كه”   دفتر آمار آمريكا“ نقل از 
 . درصد افزايش نسبت به سال قبل رشد داشته است 31ميالدي با 

صادرات آمريكـا  .  اين رشد ناشي از افزايش صادرات آمريكا به ايران در اين مدت بوده است
 70با رشـد     2007ميليون دالر اعالم شده بود اين رقم در سال  86،  2006به ايران در سال 

اتاق بازرگاني و تجار عمده ايران با استقبـال  .  ميليون دالر رسيد 145درصدي مواجه شد و به 
. از افزايش صادرات آمريكا به ايران خواستار افزايش اين صادرات در سال هاي آينده هستـنـد  

در همين حال رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق خاطر نشان ساخت كه، آمار صادرات ايـران    
ماه نخست سال جاري نشانگر كاهش چشمگير در مقايسه با مدت مشـابـه      10به عراق طي 

به عالوه، صادرات ايران به ديگر كشورهاي همسايه از جـملـه تـركـيـه،        .  سال گذشته است
تركمنستان و ارمنستان نيز با كاهش جدي روبرو گرديده و بسياري از بازارهاي صادراتي ايران 
در عراق، تركمنستان و حوزه خليج فارس توسط تركيه، عربستان سعودي، اردن و سـوريـه و     

 .اتحاديه اروپا و آمريكا تسخير شده است
از دست دادن بازار صادراتي كشورهاي همسايه سبب تراز منفي بازرگاني خارجي كشور شده 
و بسياري از محصوالت توليدي ايران در زمينه صنعتي و كشاورزي بدون خـريـدار درحـال        

كاهش صادرات كاالهاي ايراني در كنار سيل بـنـيـان كـن واردات           .  فرسوده شدن هستند
كاالهاي خارجي، اقتصاد ملي را به ورطه نابودي كشانده و از اين نظر موقعيت ميهن مـا در      

 ! امنيتي و اقتصادي منطقه با چالش روبرو گرديده است -معادالت سياسي

 ...ادامه نگاهي به رويداد هاي ايران 

ما ترديد نداريم كه دولت جديد به رهبـري  .  قبرس است
رفيق كريستوفياس راه كردي عادالنه بـراي مسـئلـه        
جدايي جمعيت قبرس خواهد يافت، جزيره زيباي شما را 
متحد خواهد كرد، و پيشاهنگ پيكاري سازنـده در راه      
صلح، ترقي و سعادت همه مـردم قـبـرس، يـونـانـي           

هاي قبرسي، در شمال و در جـنـوب،        ها و ترك االصل
با توجه به اين امر مهم،  كه يـك قـبـرس      .  خواهد بود

دوست و مترقي نيرويي مثبت و مفيد در خاورميانـه   صلح
. گـيـريـم      خواهد بود، ما اين پيروزي بزرگ را جشن مي

كميته مركزي حزب توده ايران از اين فرصت استـفـاده   
كند و بار ديگر بر رابطه برادرانه نزديك و تـاريـخـي     مي

ما آرزومنـد و    .  كند مان تأكيد و تصريح مي بين دو حزب
تر بـيـن دو حـزب         هاي هرچه نزديك مشتاق همكاري

 .  هستيم
خواه با حاكميت  حزب برادر، حزب  براي قبرسي ترقي

آكل، آرزوي صلح و كاميابي  -زحمتكشان مترقي قبرس 
 .داريم

پيروزي نهايي از آن پيكار گران استوار راه سوسياليسم 
 .است

 هاي رفيقانه با احترام
 كميته مركزي حزب توده ايران

 )2008فوريه  24( 1386اسفند ماه  5
 
 

پاسخ آكل به پيام شادباش كميته مركزي 
 حزب توده ايران 

 
 )2008فوريه  26( 1386اسفند ماه  7

 شعبه روابط بين المللي
 كميته مركزي حزب توده ايران

 رفقاي عزيز
 

.  ما بدين وسيله از پيام بسيار گرم شما تشكر مي كنيم
ما از اظهار حمايت شما، كه براي ما اهميت ويـژه اي      

نتيجه اين انتخابات براي آينـده  .  دارد، قدرداني مي كنيم
قبرس بسيار مهم است،  و ثمره تالش و فعاليت شديـد  

ما اكنون با دور نماي اعاده وحدت قبرس، بـراي  .  ما بود
تبديل آن به موطني سعادت مند  براي همه ساكنان آن، 
قبرسي هاي يوناني االصل، ترك هاي قبرسي، ارامنه و   
. مارونيت ها تبديل كنيم، حركت مان را ادامه مي دهيـم 

ما مايليم كه روابط برادرانه بين دو حزب مان را كـه در    
آينده گسترش بيشتري خواهد يافت، مورد تاكيـد قـرار     

 .دهيم
 .ما بار ديگر از حمايت شما تشكر مي كنيم

 با درودهاي رفيقانه
  دفتر روابط بين المللي كميته مركزي آكل

 

 ...ادامه  راي قاطع مردم قبرس 
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 ”.غيررقابتي بماند اما اصولگرايان شوراي نگهبان را فرشته نجات بخوانند
البته تنها اصول گرايان نبودند كه از اين مانورهاي شوراي نگهبان استقبال كردند، 
هاشمي رفسنجاني نيز در سخناني ضمن اشاره به اهميت انتخابات هشتميـن دوره    
مجلس و ضوروت شركت وسيع مردم در آن در زمينه فعاليت شوراي نگـهـبـان از      

طور قطع شوراي نگهبان با حركتي كه آغاز كرده و بـنـده نـيـز از          به“ :  جمله گفت
اهللا با رفتار خـود      كنم به اين نكته توجه دارد كه انشاء حركت تعديلي آنها تشكر مي

پروسه انتخابات را به خصوص با مسائلي كه رهبر معظم انقالب اسالمي در اين باره 
 ”.فرمودند تكميل خواهد كرد

بر خالف نظريه اي كه برخورد گروه هاي اصالح طلب با ذوب شدگان در واليت 
ارزيابي كرده و مي كند همه حوادث و رويدادهاي سال هاي اخير ”  جنگ زرگري“را 

و خصوصاً دوران  پس از پايان دولت خاتمي و روي كار آمدن دولـت بـرگـمـارده         
احمدي نژاد  نشانگر آن است كه مرتجعان حاكم مصمم اند تا تمام امكانات خود را   
براي جلوگيري از تكرار تجربه روي كار آمدن اصالح طلبان حكومتي به كـار بـه       

سران ارتجاع در سال هاي اخير مرتباً از تجربه دوم خرداد به عـنـوان يـك      .  گيرند
” نظـام “ اشتباه فاحش تاريخي ياد  كرده اند و معتقدند كه اين روند اصالحات حيات 

تجربه انتخابات رياست جمهوري نهم، كه در آن   .  را با خطرات جديي رو به رو كرد
به همراهي سپاه و نيروهاي امنيتي و سركوبگر براي )  و حتي پسر او( دفتر خامنه اي 

روي كار آوردن احمدي نژاد، علنا به دخالت و سازمان دهي تـقـلـبـات گسـتـرده           
انتخاباتي روي آوردند نشانگر همين عزم حزم ارتجاع براي قبضه كردن كليه اهـرم  
هاي جكومتي بود و كنار گذاشتن قاطع اصالح طلبان حكومتي از هرگونه امكانـات  

 .دولتي و يا قانون گذاري بود
آنچه مسلم اسـت كـه     .  در هفته هاي اخير نيز ما شاهد ادامه همين روند هستيم
كـردن اصـالح     ”  توبـه “ ارتجاع حاكم، به رهبري ولي فقيه رژيم به چيزي كمتر از 
درز پيدا كردن خبر برخـي  .  طلبان حكومتي از اعمال گذشته خود، راضي نخواهد بود

تماس هاي انجام گرفته از سوي رد صالحيت شدگان با دفتر خامنه اي و اعـالم        
نامزدهاي رد صالحيت ”  انزجار“ خواست دفتر خامنه اي و ديگر مرتجعان براي  ابراز 

، به انـدازه كـافـي      ” بست نشستن در مجلس“ شده  از اعمال گذشته خود، خصوصاً 
 .گوياست

افزون بر اين خامنه اي و سردار جعفري، سر دسته سپاه پاسـداران، در روزهـاي       
اخير با دخالت آشكار در روند انتخابات نه تنها حمايت خود را از حركات انـحـصـار      
طلبانه شوراي نگهبان اعالم كرده اند بلكه تلويحاً نيز به اصالح طلبان حـكـومـتـي     
درباره تن دادن به خواست هاي ارتجاع و يا حذف كامل از صحنه سياسـي كشـور      

 .اولتيماتم داده اند
: به نقل از جعفري،  فرمانده كل سپاه پاسداران، مـي نـويسـد     ”   سرمايه“ روزنامه 

اصولگرايي ولي نه معنـي  .  سپاه قطعا اصولگراست و در كنار اصولگرايان خواهد بود“ 
حزب آن، اصولگرا به معناي اعتقاد قلبي و التزام عملي به اسالم، انقالب و امـام و    

گيرد، با ماست و ما بـا او     هر كس در اين تعريف قرار مي.  مقام معظم رهبري است
توان پاسدار يك انقالب با همه بار سياسي آن بود ولي سيـاسـي    چطور مي...  هستيم

عقيدتي وارد سپاه شديم و همه بنيانگذاران سپاه   –اصال ما به داليل سياسي ...  نبود
 ”.سياسي به سپاه آمدند و آمديم – و فرماندهان سپاه، با انگيزه انقالبي و جهاد ديني

اين سخنان جعفري با توجه به سخنان سيد حسن خميني، و سپس سخنراني آيت 
اهللا توسلي، در مجلس خبرگان، كه به سكته قلبي وي انجاميد، و همچنين سكوت و 
سپس دفاع قاطع خامنه اي از دولت احمدي نژاد و سپاه و مجلس هفتم نشانگر عزم 

  . جزم رژيم بر تثبيت و تحكيم پايه هاي سلطه بالمنازع ازتجاع حاكم  است
بدين ترتيب روشن است كه ارتجاع حاكم  تنها حضور نمايشي اصالح طلبان در   
انتخابات را خواهان است و در حالي كه هيچ شانس و امكان واقعي اي  براي تغييـر  
توازن كنوني مجلس، در كنترل كارگزاران ارتجاع و تاريك انديشان ذوب شـده در    
واليت،  به نفع نيروهاي اصالح طلب وجود ندارد شركت در روند انتخابات تن دادن 

ما قبالً در زمينه اتخاذ سياست هاي سازش كارانه  و   .   به برنامه هاي ارتجاع است
مماشات گرايانه، براي كسب معدودي از كرسي هاي مجلس، هشدار داده بوديـم و    
تكرار مي كنيم كه اتخاذ اين سياست لطمه شديد و جدي بر اعتبار و سابقه سياسـي  

 .اصالح طلبان حكومتي و نيروهاي وابسته به آنان خواهد زد
مردم ميهن ما  طي سال هاي اخير هر آنگاه كه احساس كرده اند مي تواننـد بـا     
حضور خود در صحنه هاي راي گيري بر تحوالت و روندهاي سياسي كشور تأثـيـر   
گذاري كنند با هوشياري و درايت از اين امكان استفاده كرده اند و امروز نيز حاضـر  
نخواهند شد در خيمه شب بازي حضور يابند كه در اكثريت قاطع حوزه هـاي راي      
گيري تنها حق انتخاب ميان نامزدهاي دست چين شده شوراي نگهبـان ارتـجـاع      

 .    است
 

  ...ادامه  شركت در خيمه شب  
 به كميته مركزي حزب كمونيست كوبا 

 به كميته مركزي حزب كمونيست كوبا
 كوبا-هاوانا

 رفقاي گرامي
آگاهي يافتيم رفيق فيدل كاسترو، رهبر بالمنازع پنج دهه انقـالب  
تاريخي و ماندگار كوبا، وظائف اجرائي اش را به ديگر رفقاي همـرزم  

نقش برجسته و ويژه رفيق كاسترو، .  و انقالبي اش واگذار كرده است
به همراه همراهان فداكار و وفادارش، در پايه ريزي و بـه پـيـروزي      
رساندن جنبش رهايي بخش مردم كوبا، كه نمونه درخشاني از عشق 
به رهايي انسان ها از ظلم و ستم استثمار، جهل و واپس مـانـدگـي    
اجتماعي است  بر تارك تاريخ مبـارزات آزادي بـخـش مـلـي و              

 .  سوسياليستي ماندگار  خواهد ماند
 50با نگاهي ژرف بر شرايط حاكم بر كوبا و محاصره همه جانبه   

و توجه به آثار و     -ساله اين جزيره آزادي از سوي امپرياليسم جهاني
عواقب صدمات و لطماتي اين عقب نشيني موقت سوسياليسم با خود 
به همراه آورد، مي توان به نيروي زندگي بخش پايداري، قـدرت و      

كوبا در اين محاصره وحشيانه، و .   پايگاه مردمي انقالب كوبا پي برد
عقب نشيني موقت سوسياليسم، با حفظ اصول و شئون آرمان هـاي  
انقالبي به رهبري رفيق كاسترو، قهرمانانه بر جاي ماند، تا به تاريـخ   
آينده نشان دهد كه انقالب و مبارزه متكي بر مردم، براي تـحـقـق      
آرمان هاي مردمي، هماره در صحنه تاريخ شكست ناپذير و پـايـدار     

كوباي سوسياليستي همه اين سال ها نه تـنـهـا در        .  خواهد ايستاد
انديشه بهزيستي مردم خود كه نگران و انديشناك سرنوشت و حـال  
كشورهاي در حال توسعه، رزم و پيكار آنان بر ضد جنگ، بـاليـاي     

مردم و حزب كمونيست كوبا .   طبيعي، فقر، استثمار و استعمار نيز بود
در تمامي اين سال ها و با وجود همه دشواري ها و روابـط رايـج         
رسمي  ميان دولت ها همواره از مبارزه مردم ميهن ما براي آزادي،   
استقالل و عدالت اجتماعي دفاع كرده اند و در اينجا  ما مـوقـع را       
مغتنم مي شماريم و از مردم كوبا، حزب كمونيست كوبا ، و رفـيـق     

ما  اميدواريم كـه    .   ارجمند كاسترو به اين خاطر  قدرداني مي كنيم
خلق كوبا، به رهبري حزب كمونيست آن كشور، بـا وجـود هـمـه         
دشواري هاي پيش رو،  و بر بنيان تجربه گرانبهاي پنج دهه مبـارزه  
در بر پايي ساختارهاي شورايي در اين كشور در راه تعميق دست آورد 

 .هاي سوسياليستي در اين كشور به پيروزي نايل آيند
حزب توده ايران بار ديگر درودهاي انقالبي خود را به رفيق فيـدل  
كاسترو كه نزديك به پنج دهه مركز فرماندهي انقالب كوبا را بـراي  
ساختمان جامعه عادالنه و انساني و در مبارزه عليه انواع دشواري هـا  

 . و كار شكني هاي امپرياليستي رهبري كرد، تقديم مي دارد
 

 با درود هاي انقالبي                      
 كميته مركزي حزب توده ايران



1386اسفند ماه   11شنبه     7   785شمارة  

روشن و برنامه اي عملي و توده اي احياي وحدت دوباره قـبـرس را در       
 . راس فهرست  اهداف كارزار انتخاباتي خود قرار داده بود

 
 كمونيست هاي قبرس و مبارزه براي استقالل و دموكراسي

،  و قبل از   ) 1941تاسيس ( -آكل -” حزب زحمتكشان مترقي قبرس“
سال است كـه     80بيش از   -) 1924تاسيس ( آن حزب كمونيست قبرس 

در راه استقالل، آزادي و آرمان هاي سوسياليستي و براي دفاع از منـافـع   
آكـل از    .   كارگران و توده هاي زحمتكش در اين كشور مبارزه مي كنـد 

اولين احزاب سياسي قبرس بود كه براي استقالل كشور از يوغ استعـمـار   
انگليس دست به مبارزه زد و پيش آهنگ مبارزه ضد استعـمـاري مـردم      

اين مبارزات منجر به استقالل جـزيـره      1960در سال . قبرس بوده است
قبرس از يوغ استعمار انگليس گرديد و آكل يكي از محبوب ترين احـزاب  

فاشيـسـتـي در        -كه نيروهاي نظامي 1973در سال .   سياسي كشور شد
يونان به قدرت رسيدند، با تحريك و دخالت مستقيم حكومت سرهنگـان  
در يونان و عناصر ارتجاعي در داخل كشور، نيروهاي مدافع دولت ملي و   

با فـاجـعـه      .   در راس آن آكل مورد آزار، ترور و تعقيب شديد قرار گرفتند
، آكـل در    1974اشغال بخش شمالي قبرس توسط ارتش تركيه در سال 

اتحاد با نيروهاي ملي و دموكراتيك و سازماندهي مبارزه توده ها، پـرچـم   
مبارزه .   مبارزه اي همه جانبه براي وحدت دوباره كشور را به دست گرفت

اي كه در اشكال متنوع تا امروز ادامه داشته است و مهمتريـن مـوضـع      
 .گيري هاي سياسي آكل از آن متاثر بوده است

آكل فراگيرترين و توده اي ترين حزب سياسي كشور است و به جرئـت  
مي توان گفت كه هيچ تشكل دموكراتيك و توده اي در قـبـرس وجـود      
ندارد كه حركت و فعاليت آن متاثر از ديدگاه ها و فعاليت هاي اعضـا و      

فـدراسـيـون    “ اتحاديه كارگري چپ قبـرس،    .  سازمان هاي حزب نباشد
درصد كارگـران قـبـرس را         80، كه نزديك به ” كارگران سراسر قبرس

متشكل مي كند و تشكل هاي زنان، جوانان و دانش آموزان، همگـي در    
اتحاد با آكل، مبارزه براي  استحكام و حفظ دموكراسي و گسـتـرش و       

 .تعميق عدالت اجتماعي را پيش مي برند
رفيق ديمتريس كريستوفياس عالوه بر اينكه دبيركل آكل است يـك    

 43،  در    1991او در سال .  شخصيت محبوب و ملي در اين كشور است
سالگي، و در شرايط دشوار سال هاي فروپاشي سوسياليسـم در اروپـاي       

در دوره رهبـري  .   شرقي و اتحاد شوروي سابق به اين سمت انتخاب شد
رفيق كريستوفياس، آكل به يك حزب فراگير و اولين حزب قـدرتـمـنـد       

رهبر كمونيست هاي قبرس به پشتيباني بيش از يـك      .   قبرس بدل شد
به مـقـام    2006و  2001سوم از آراء مردم در دو دوره پياپي پنج ساله در 

 .    رئيس پارلمان كشور انتخاب شد
   
 

 فصلي نوين در تاريخ جزيره قبرس 2008انتخابات فوريه 
مسئله چگونگي روابط ميان جوامع قومي گوناگون يوناني، ترك، ارمني  

و مارونيت در كل، و تنظيم نظم سياسي اي كه در آن هر دو جـامـعـه        
قبرسي هاي يوناني تبار و ترك هاي قبرسي نقش فراخور  خود داشـتـه     
باشند،  به ويژه  از مسائل كليدي تحوالت سياسي قبرس در طول پـنـج     

مروري بر تاريخ معاصر قبرس و سـيـر   .   دهه حيات مستقل آن بوده است
تحول دو پديده پر اهميت تاريخي يعني، اشغال جزيره و جدائي ساكـنـان   
يوناني و ترك آن و روند انتخابات رياست جمهوري و تركيب ائتالف ها و 
آماج هاي مبارزات انتخاباتي، شكست و پيروزي كانديداها، بسيار آموزنـده  

در همه انتخابات هاي اين دوره، در همه ائتالف ها و در همه گسست . اند
: هاي سياسي در اين پنج دهه همواره دو عنصر ثابت وجود داشته اسـت   

يكي اولويت مذاكرات و كيفيت آن براي يكپارچگي مجدد جزيره و خاتمه 
اشغال آن  و ديگري ويژگي، توانائي و صداقت مذاكره كنندگان و برنامـه  

اجتماعي آن براي حل اين مهم ترين معضل سيـاسـي كشـور        -سياسي

و اين امر نه فقط در يكسوي مرز مناطق اشغالي بلكه در هـر دو        .   است
همانگونه كه تفاوت نسبي اما روشـنـي     .   سوي آن موضوعيت داشته است

رهبران سياسي مـنـطـقـه       ( بين ديدگاه هاي دنكتاش و محمد علي طلعت 
نيروهاي راست و نو ليبرال تمام تـالش شـان     .   وجود)  شمالي ترك نشين

متوجه وحدت مجدد جزيره قبرس با اين هدف است كه بتوانند در آن زمين 
بكر نهال هاي مسموم سود ورزي خود را بكارند، بازار مصرف جديدي پيـدا  
كنند، و امكان سرمايه گذاري امني را به وجود آورند، از كـارگـر ارزانـتـر         
استفاده كنند، زمينها و دارايي هاي مفت آنجا را تصاحب كنـنـد و بسـاط        

براي آن ها سرنوشت چهل هزار نـفـر كـه در        .   چپاول خود را بگسترانند
جريان اشغال نيمه شمالي جزيره خانه و كاشانه اشان را از دست داده اند و   
سالها به عنوان مهاجر و پناهنده در اردوگاه ها رنج و فالكت كشيـده انـد،     

همان گونه كه براي نظاميان متجاوز نيز، كه نمايـنـده   .   هيچ اهميتي ندارد
طبقات استثمارگر و وابسته تركيه بودند و همچنان هستند،  فرقي نمي كرد 
و نمي كند كه جنگ و اشغال و خونريزي چه بالئي بر سر اكثريـت مـردم     

 .  محروم مي آورد
به همان دليل طبقاتي بود كه نيروهاي راست، در رفراندوم ارديبهشت ماه 

) دبيركل وقت سازمان ملل( ، به طرح كوفي عنان ) 2004آپريل  24(   1383
با وجود دو عيب و نارسايي بزرگش، يكي نحوه خاتمه اشغال و خارج شـدن  
نيروهاي نظامي تركيه از جزيره، و ديگري چگونگي بازگشت پناهـنـدگـان    
 يوناني نيمه شمالي، به راحتي آب خوردن آري گفتند، به همان دليل نـيـز    

آنها هر دو دو روي . به اين طرح نه گفت) رئيس جمهور سابق(پاپادوپولوس 
يك سكه اند، يكي به دليل اينكه ماهيت نوليبرالي بازار مصرف و زمـيـن       
مفت و كارگر ارزان مي خواهد و ديگري به خاطر ماهيت خرده بـورژوائـي     
ميانه اش در همين نصفه كشور هم نمي تواند سرمايه كوچكش را بي خطر 
بچرخاند تا چه رسد به اينكه نيمه ديگر هم به آن اضافه شود و هزار جـور    
رقيب ديگر برايش پيدا شوند و عرصه را از اين هم كه هست برايش تنگتر 

 .كنند
 

 پيروزي بر گرايش فاشيستي
رفيق كريستوفياس در مناظره تلويزيوني خود، در جريان انتخـابـات، در     
مورد پاپادوپولوس به وضوح عنوان كرد كه او در جهت كور كـردن روزنـه     

او با نقل قول از يك شخصـيـت   .    مذاكرات همه تالش خود را كرده است
برجسته دست اندركار در مذاكرات فاش كرد كه پاپادوپولوس قبل از رفتـن  

من براي تخريب همه چيز “ :   به مذاكرات به شخص منبع خبر گفته بود كه
پاپادوپولوس به جاي باز كـردن راه      ”   . مي روم و به حمايت شما نياز دارم

رفيق .  مذاكرات اتحاد دو بخش جزيره بر سر راه آن مانع تراشي كرده است
كريستوفياس همچنان طرح عنان را بدون تغييرات اساسي در دو زمـيـنـه      
مهاجرين جنگي و نيز خاتمه اشغال توسط ارتش تركيه غير قابل بـررسـي     

 . خواند
رفيق كريستوفياس در مناظره تلويزيوني عنوان كرد كه در جريان تدارك 

او پيشنهاد يكماه تاخير انداختن رفراندوم را جهت راه جوئي و  2004رفراندم 
مطالعه بيشتر و بررسي همه جوانب موضوع با پاپادوپولوس مـطـرح كـرده      
است، اما او با وجود موافقت اوليه با اين نظر  بعدا  از آن عدول كرد و عمال 

 .  باعث از هم پاشيدن دولت ائتالفي شد
در پايان دور اول انتخابات و با شكست پاپادوپولوس، حزب سوسياليسـت  

EDEK      به رهبري ياناگيس اوميرو  بدون كمترين وقفه اي به ائـتـالف
اين سرعت عمل در اساس در كمك به مـوضـع     .   پيشنهادي آكل پيوست
بسيار موثر بود زيرا احتمال پـيـوسـتـن         DIKOگيري حزب دموكراتيك

در نهايت به رغـم  .   طرفداران پاپادوپولوس به ائتالف راست بسيار قوي بود
پيشنهاد هيئت دبيران حزب دموكراتيك مبني بر حمايـت از كـانـديـداي         

از  50به  112بهمن ماه، كنگره اضطراري اين حزب با آراء  30راست،  روز 
 .  ائتالف پيشنهادي آكل حمايت كرد

تهييجي آكل، ابتكار عمل رهبـران    -توضيحي  -فعاليت بي وقفه تبليغاتي
آكل و برخورد هاي اصولي و همزمان همراه با انعطاف نمايندگان آكل و به 
ويژه سخنگوي محبوب حزب، رفيق آندروس كيپريانو، نقش فـراوانـي در       

 3ادامه در صفحه   

 ...ادامه  راي قاطع مردم قبرس 



درصدي ترك قبرس استقالل فرهنگي و مذهبـي و     18تصويب رسيد به جمعيت 
 .حق مشاركت قابل توجهي در حكومت به تناسب جمعيت آن اعطا گرديد

كوشش هاي راه گشايانه رئيس جمهوري وقت قبرس، اسقف مـاكـاريـوس، در      
، براي اصالح برخي از موارد متناقض و ناروشن قانون اساسي، كه در   1963نوامبر 

عمل از همان آغاز حيات مستقل، بحران سياسي اي را در كشور حاكم كرده بـود،    
زمينه ساز موضع گيري مداخله جويانه كشور تركيه و باعث بـحـران در روابـط          

تركهاي قبرس متعاقب اين بحران،  مشـاركـت   .   ساكنان ترك و يوناني جزيره شد
در حكومت و نمايندگي مجلس را ترك كردند و به كمك نيروهاي نظامي تركـيـه   

 .بخشي از نيكوزيا و ديگر مناطق شمالي را به اشغال خود در آوردند
تالشهاي دولت قبرس براي مصالحه با جدائي طلبان ترك به رهـبـري رئـوف      

در .   بي نتيجه ماند 1973تا سال  1964دنكتاش و با حمايت نظامي تركيه از سال 
كودتاي نظامي عليه اسقف ماكاريوس، توسـط حـكـومـت        1974پانزدهم جوالي 

، رسـمـا    1974جوالي  20تركيه پنج روز بعد،  يعني در .   سرهنگان، به اجرا در آمد
 15بخش شمالي قبرس را به اشغال خود در آورد كه شامل كريدوري به عـمـق       

تركيه بي توجه به در خواست شوراي امنيت براي آتش بس و نشـسـت   .   مايل بود
هاي اول و دوم ژنو، پس از رد اولتيماتومي كه در آن از دولت تركيه مي خواست تا 

مجددا  به قبرس حمله  1974آگوست  14بخشهاي شمالي را تخليه كند، در تاريخ 
درصد از مناطق شمالي را به تصرف در آورد و ساكنان يوناني مـنـاطـق     37كرد و 

 .  شمالي را مجبور به مهاجرت اجباري و ترك آب و خاك خود  كرد
در مناطق شمالي قبرس حكومت فدرال اعالم كـرد كـه        1975تركيه در سال 

بـا تـوجـه بـه         .   همزمان توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد محكوم گرديد
گذشت نزديك به چهل سال از اشغال بخش شمالي و جدائي دو جامعه يونانـي و    
ترك قبرس، اين طبيعي است كه اتحاد مجدد دو جامعه يوناني و تـرك و رفـع         
اشغال و بازگشت آناني كه از سرزمين خود رانده شده اند، به مهمترين و عـاجـل       

مردم قبرس در انتخـابـات ريـاسـت       .   ترين شعار انتخاباتي اين كشور تبديل شود
جمهوري اخير به نيروي سياسي اي راي دادند كه با كارنامه اي افتخـار آمـيـز و        
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راي قاطع مردم قبرس در انتخابات 

 رياست جمهوري 

 پيروزي تاريخي كمونيستها

حزب زحمتكشان مترقـي  « رفيق ديمتريس كريستوفياس، دبيركل 
اسـفـنـدمـاه، بـا           5روز  -) حزب كمونيست قبرس(آكل  -»قبرس

در .   اكثريت قابل توجه آراء مردم، رئيس جمهوري كشور قبرس شـد 
مرحله اول اين انتخابات، كه در دو مرحله صورت گرفت، رقابت  بين 
سه كانديداي اصلي بود كه در نتيجه آن رئيس جمهور وقت قبـرس،  
تاسوس پاپادوپولوس، كه از سوي حزب دموكراتيك حمايت مي شد، 

اين مهم است كه توجه شود  رئيس جمهوري قبـلـي،   .   حذف گرديد
تاسوس پاپادوپولوس، نيز در دوره پيش با حمايت آكل، براي مـدت    

،  در راس يك دولت ائتالفي انتخاب شده ) 2003  -2008( پنج سال 
 .  بود

انتخاب رفيق ديميتريس كريستوفياس به رياست جمهوري، از آنجا 
كه قبرس عضو اتحاديه اروپا است  از اهمـيـت فـوق الـعـاده اي            

براي درك ريشه اي روند سياسي اي كه منجر بـه    .   برخوردار است
قدرت رسيدن كمونيست ها در قبرس شد،  پاسخ به سـه سـئـوال        

 : اساسي زير ضروري است
چرا رئيس جمهور تاسوس پاپادوپولوس  در همان دور اول     –الف 

 حذف شد؟ 
در »  يوحنا كـاسـولـيـدس      « چرا كانديداي نيروهاي راست،   –ب 

نا موفق ماند  و نتوانست ” ميانه رو“جهت ائتالف با نيروهاي سياسي 
با وجود  همه تبليغات ضد كمونيستي توسط كليـسـاي ارتـدكـس،       
اتحاديه سرمايه داران نو ليبرال و اكثر باشگاه هاي فوتبال متعلق بـه  
نيروهاي راست،  بخش شكننده اي از آراء سرگردان ائتالف شكست 

 خورده پاپادوپولوس، در دور اول،  را نصيب خود كند؟ 
چرا حزب كمونيست، و به طور مشخص رهبر آكل، رفـيـق       –پ 

ديميتريس كريستوفياس، با همه حساسيتي كه وجود داشت، توانست  
پيروز نهايي انتخاباتي   گردد و توجه جهانيان را بـه ايـن جـزيـره         

 كوچك درياي مديترانه جلب كند؟
پاسخ به اين پرسش ها بدون بررسي طبقات و  قشرهايي كه سـه  
جريان فوق نمايندگان سياسي آن هستند و نيز مبارزه ضد استعماري، 
ضد امپرياليستي و طبقاتي مردم قبرس،  و خارج از بستر تـاريـخـي      

 .تحوالت قبرس ممكن نيست
 

 استقالل قبرس و مبارزه براي دموكراسي
مبارزات ضد استعماري مردم قبرس با امضاء موافقتـنـامـه هـاي       

لندن ميان  كشورهاي بريتانيا، يونان و تركيه،  در سـال          -زوريخ 
درباره  استقالل كشور و تشكيل جمهوري قبرس به پيـروزي   1959
 7ادامه در صفحه   بـه     1960بر اساس مواد قانون اساسي كشور،  كه در سال   .   رسيد

رفيق ديمتريس كريستوفياس و رفيق آليكا پاپاريگا، دبير كل زب كمونيست يونان، 
 در صف نخست تظاهرات بر ضد جنگ عراق جلوي سفارت آمريكا در نيكوزيا


