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كهن سال ايران است كه حكام كـنـونـي    
 .همواره با آن دشمني آشكار داشته و دارند

 1387ميهن ما در شرايطي به استقبال 
مي رود كه سياست هـاي حـاكـمـيـت          
يكدست شده مرتجعان و مـزدوران ذوب    

و اسـتـبـداد در        ”  واليت فقيـه “ شده در 
مجموع بر دشواري هـاي اجـتـمـاعـي،        
. اقتصادي و سياسي كشور افـزوده اسـت    

تشديد فقر و محروميت مـيـلـيـون هـا          

شهروند زحمتكش، بـيـكـاري مـزمـن،        
تخريب زير ساختار توليدي كشور، به نفع 
سرمايه داري كالن تجاري و واردات بي  
رويه كاالهاي خارجي، تشديد ناهنجاري 
هاي اجتماعي، خصوصاً در ميان جوانـان  
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هـــــــــاي 
ماجراجويـانـه   
بين المللي و   
تشـديــد جــو    
فشار و خفقان و گسترش تـهـاجـم بـه       
جنبش كارگري، دانشجويان آزادي خـواه  
و زنان مبارز كشور تنها گوشه هايـي از    
مجموعه سياست هايي است كه حـيـات    
كشور را با دشواري ها و مـخـاطـرات        

 .زيادي رو به رو كرده است
 !هم ميهنان گرامي

اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به 
 مناسبت درگذشت رفيق مريم فيروز

  5در صفحه 

 !هم ميهنان عزيز
باالخره پس از ماه ها مانور و تـنـش هـاي      
سياسي، انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي 

اسفند ماه در شـرايـطـي     24اسالمي روز جمعه 
برگزار مي شود كه بار ديگر شوراي نـگـهـبـان     
ارتجاع و تاريك انديشان حاكم بر هيات هـاي    

”  جـرم “ نظارت هزاران نامزد انتخاباتي را بـه      
عدم التزام به استبداد مطلقه واليت فقيه و بـه    
خاطر دگر انديشي، از شركت در انـتـخـابـات         

حزب ما به هـمـراه ديـگـر         .  محروم كرده اند
نيروهاي ملي و آزادي خواه كشور، از هفته هـا    
پيش اعالم كرده بود كه ارتجاع حاكم مترصـد  
است تا با پاكسازي وسيع نامزدهاي دگر انديش 

جلو برگزاري يك انتخابات رقابتي حتي در چـارچـوب       
محدود رژيم كنوني را سد كند و اجازه ندهد تا تـجـربـه    
دوم خرداد و پس از آن تجربيات نخستين انـتـخـابـات     
شوراهاي شهر و روستا و سپس انتخابات ششمين دوره   

 .مجلس شوراي اسالمي تكرار شود
با وجود همه مانور ها و رايزني هاي كساني همچـون  
رفسنجاني و كروبي، براي تعديل سـيـاسـت شـوراي         
نگهبان و ارتجاع حاكم و  كسب اجازه بـراي شـركـت      
بخش هايي از اصالح طلبان حكومتي در انـتـخـابـات،     
ارتجاع حاكم به رهبري خامنه اي و با پشتوانه سپـاه و    
ديگر نيروهاي انتظامي و سركوبگر اعالم كردند كه بـه    
هيچ وجه اجازه نخواهند داد تا تجربه مجلس ششم ديگر 

كردن نمايندگان پيشـيـن   ”  توبه“خواست . بار تكرار شود
مجلس ششم، كه در جريان تحصن مجلس و يا حمايت 
از آن شركت كرده بودند، مالك عبور بخشي از اصـالح  

 .طلبان حكومتي از صافي شوراي نگهبان ارتجاع بود
پيش رو آن     ”  انتخابات“ بي حاصلي و نمايشي بودن 

 نـوروز جـاودان 
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-بسياري از زنان كارگر ميهن ما كه در مراكز مختلف صـنـعـتـي     *
خدماتي مشغول به كار هستند، از بديهي ترين حقوق شناخته شـده از      
قبيل بيمه درماني، حق بازنشستگي، دستمزد مساوي با مردان و ساعات 
كار مشخص همراه با تعطيلي آخر هفته محروم بوده و مشمول قوانيـن  

 !حمايتي نيستند
 

برپايه آمار انتشار يافته در خصوص بيكاري و اخراج كارگران در چنـد  
سال اخير، زنان كارگر از نخستين و اصلي ترين قربانيان اين مسئله بـه  

ركود و تعطيلي واحدهاي صنعتي و خدماتي كـه درپـي     .  شمار مي آيند
خود اخراج و پبكاري هزاران كارگر را درپي داشته، به ويژه امنيت شغلي 
زنان كارگر را به چالش گرفته و منافع و حقوق آنـان را در مـعـرض          

بخش بزرگي از زنان كـارگـر بـا رواج          .  نابودي كامل قرار داده است
دهه اخير امنيت شغلي خود رااز دست داده و    2قراردادهاي موقت طي 

وادار به عقد قراردادهاي سفيد و يا حتي پرداخت سفته براي استـخـدام   
پـايـگـاه خـبـري        .  نمونه ها دراين زمينه فـراوان اسـت    .  مجدد شدند

سوءاستفاده از فـقـر       “ بهمن ماه،  در گزارشي با عنوان  27، ” دسترنج“ 
پرنخ  –مديريت كارخانه نگين ريس درخشان ” :  يادآور شد”  زنان كارگر

فرار از پـرداخـت   .  تسويه حساب كرد)  زنان كارگر( با تمامي كارگران   -
مطالباتي چون حق سنوات و حق طبقه بندي مشاغل از انگيـزه هـاي     

به جاي اين كارگران، عده اي از     .   اصلي مديريت كارخانه پر نخ است
زنان سرپرست خانوار كه در فقر و تهيدستي زندگي مي كنند به عنـوان  
كارگر آن هم به صورت موقت استخدام شدندكه حـق بـيـمـه، حـق          
بازنشستگي طبقه بندي مشاغل و ديگر مزايا شامل حال آنان نمي گردد 
و كارفرمايان هر گاه مايل بودند آنها را اخراج و افـراد جـديـدي را            

 ”.استخدام كنند
زنان سرپرست خانوار از روي     ” :  در ادامه اين گزارش تاكيد مي شود

اجبار و به دليل فشار اقتصادي، چشم پوشي ازتضييع حقوق قانوني خود 
. را به محروم شدن از دستمزدي در حد زنده ماندن ترجيح مي دهـنـد    

سال سابـقـه كـار در         13تا  10با داشتن )  زنان كارگر(كارگران سابق 
استخدام دائم كارخانه بودند كه مديريت با ترفندهاي خـاص درسـال       

 ”.هاي گذشته با آنها تسويه حساب و بصورت موقت همكاري داشت
سوء استفاده از فقر زنان كارگر و تحميل شرايط غير انساني به آنـهـا   
. فقط از سوي عده اي كالن سرمايه دار و دالل صورت نـمـي گـيـرد      

سياست دولت ضد ملي احمدي نژاد و برنامه هاي وزارت كار و امـور      
اجتماعي سرپرستي محمد جهرمي، كامال در جهت پوشش قانوني دادن 

درست زماني كه زنان كارگر با سـوابـق   .   است”  سو استفاده ها“ به اين 
سال به باال اخراج و سپس به اجبار با قرارداد موقت مجددا به  10كاري 

موضوع ” :  كار گرفته مي شوند، محمد جهرمي، وزير كار، اعالم مي كند
وي در جـريـان       ”  . قراردادهاي موقت را نمي توان با قانون حل كـرد   

سومين همايش مديران، معاونان و روساي روابط كار سراسر كشور در   
: ارتباط با مسايل روابط كار در واحدهاي اقتصادي خاطرنشان سـاخـت    

نمي توان با قانون و تكليف، موضوع قراردادهاي موقت را حل كـرد،    ” 
بلكه وقتي كارگري آموزش و مهارت كسب كند براي كارفرما به صرفه 

چنـيـن   ”   . است كه در حفظ آن كارگر در آن واحد اقتصادي كوشا باشد
دفاع گستاخانه اي از قراردادهاي موقت و منافع مشتي دالل و كـالن    
سرمايه دار ضمن اينكه كم سابقه است، عزم دولت احمدي نژاد را در     
.  حمايت از منافع اليه هاي انگلي سرمايه داري ايران ثابت مـي كـنـد     

سال سابقه كار مهارت الزم و مفـيـد    10پرسش اينجاست مگر حداقل 
براي يك زن كارگر محسوب نمي شود كه كارفرما بدون كوچك ترين 

آيـا  !  دليل ابتدا او را اخراج و سپس با قرارداد موقت استخدام مي كنـد؟ 
كارگر اخراج شده و پي پناه كه فقر و گرسنگي گلوي خانواده او را مـي  
فشارد با امضاي قرارداد سفيد و موقت به يكبار، صاحب مـهـارت مـي      

واقعيت اينست كه، مسئله مهارت و آموزش و جز اينها بـهـانـه      !  شود؟

 !هايي بيش براي دفاع از منافع كالن سرمايه داران نيست
بهمن ماه،  گـزارشـي را      23، ” سرمايه“ درارتباط با وضعيت زنان كارگر، روزنامه 

منتشر ساخت كه ابعاد فاجعه بار زندگي ده ها هزار زن كارگر و بي قانوني در حـق  
زنان نيمي از كارگران كوره پزخانـه  ” :  اين گزارش با عنوان!  آنها را بازتاب مي دهد

قـرارداد  ( درصد كارگران كوره پزخانه ها دايمـي     30” :  از جمله مي نويسد”  هستند
كارگران موقت، هزاري خشت مـي    .  هستند)  موقت( درصد آنان فصلي  70و )  دايم

تـا  .  زنند، يعني هر يك هزار خشت كه تحويل كارفرما مي دهند دستمزد مي گيرند
هزار تومان به كارگـران مـي      5سال گذشته كارفرمايان براي هر هزار خشت آجر 

هـر  .  هزار تومان هم رسيد 9دادند اما امسال با گران شدن آجر اين دستمزد تا مرز 
كيلوگرم است اما به دليل اين كه كار فرماها آجرها را تني مي فروشند  2خشت آجر 

پيمـان دسـتـه      .  كارگران را مجبور مي كنند كه هر خشت را دو كيلو و نيم بگيرند
جمعي كارگران كوره پزخانه كه در قالب فصل هفتم قانون كار با حضور نمايندگان 
كارگري، كارفرمايي و مسئوالن وزارت كار تدوين شده، كارفرمايان را مجاب كرده 
كه از هر چهار نفر كارگري كه به خدمت مي گيرند يك نفر آنان زن بـاشـد، امـا      

 ”.كارگر كوره پزخانه يك نفر آن زن است 2درحال حاضر از هر 
” : در ادامه  با اشاره به وضعيت ناگوار كار و ساعات طوالني آن تاكيد مي كـنـد    

زنان تنها مي توانند بار جمع كن ]  پيمان به اصطالح دسته جمعي[ طبق اين پيمان 
باشند اما درحال حاضر به جز گل ساز، زنان در مشاغل قالب كشي و قالب داري نيز 

سـاعـت و        16حداكثر   )  كه اغلب زن هستند( قالب دارها.  به كار گرفته مي شوند
در هر حال كارگران زن در اين كوره ها مشـغـول   .  ساعت بايد كار كنند 12حداقل 

بكار مي شوند اما زمان حضور بازرسان سازمان تامين اجتماعي تنـهـا نـام عـده         
به گفته ريـيـس     .  محدودي از آنان در فهرست بيمه اي اين سازمان قرار مي گيرد

انجمن هاي صنفي كارگران كارخانجات آجر سازي، زماني كه بازرسان اين سازمان 
براي بازرسي مراجعه مي كنند  برخي كارفرمايان كارگران را مجبور كرده اند كه از 

 ”.چشم بازرسان پنهان شوند در غير اين صورت اين كارگران اخراج مي شوند
عالوه بر اين در گزارش مذكور بر شرايط نامناسب و خطرناك محيط كاري تاكيد 

اغلب كارگران فصلي و موقت با خانواده هاي خـود در      ” :  مي گردد، از جمله اينكه
و بيشتر فرزندان زنان كارگر هم بكار مشغول مي .  كوره پز خانه ها زندگي مي كنند

. نفر از هر خانواده بيمه مي شـود    1شوند اما در فهرست بيمه تامين اجتماعي تنها 
دقـيـقـه       20ساعت و  7طبق قرارداد با وزارت كار، كارگران كوره پز خانه ها بايد 

. ساعت كاركـنـنـد    16كاركنند، اما درحال حاضر پير، جوان و كودك بايد حداقل تا 
نفر  4براساس مفاد پيمان دسته جمعي كارگران كوره پزخانه، كارفرما بايد براي هر 

درحال حاضر دولت . نفره يك آشپزخانه بدهد 4متري و به هر خانواده  12يك اتاق 
نظارتي اعمال نمي كند و تهيه آشپزخانه وحمام از محل زندگي كارگران حذف شده 

شرايط به گونه اي است  كه سرويس هاي بهداشتي و حمام نه تنهـا بـراي     .  است
كارگران احداث نشده، بلكه شرايط اوايل انقالب نيز حفظ نشده و وضع روزبه روز   

 ”.بدتر مي شود
همچنين بايد به دستمزدهاي بسيار پايين زنان كارگر شاغل دركوره پزخانه هـا    

درصد بابت بيمه بيكاري كسـر   3اشاره كرد، درحالي كه به طور رسمي از كارگران 
. اما تاكنون هيچ يك از زنان كارگر از مزاياي اين بيمه استفاده نكرده انـد .  مي شود

هر ” :  ، درباره دستمزد اين زحمتكشان چنين آمده است” سرمايه“ در گزارش روزنامه 
ساله دو نوع دستمزد يكي از طرف شوراي عالي كار و يكي نيز از طـرف شـوراي     
عالي تامين اجتماعي و مجمع امور صنفي اعالم مي شود كه كارفرمايان دستـمـزد   
مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و مجمع امور صنفي را به كارگران پـرداخـت     
مي كنند و زماني كه بازرسان اداره ماليات به كارگاه ها مـراجـعـه مـي كـنـنـد،            

مسـئـوالن   .  كارفرمايان دستمزد شوراي عالي كار را به عنوان سند ارايه مي دهنـد 
وزارت كار نيز به جاي آنكه براي كارگران وضعيت را بهبود دهند، مانع جديدي را   

 ”.ايجاد مي كنند كه به سود كارفرمايان است
آنچه در گزارش آمده، آيينه تمام نماي زندگي دردناك كارگران و به ويژه هزاران 
زن كارگر است كه مجبورند ساعات طوالني با دستمزد كمتر از معـيـار قـانـونـي        

 . جمهوري اسالمي كار كنند تا زندگي خود و خانواده هايشان را تامين كنند
با سياست هاي كنوني وزارت كار و امور اجتماعي دولت احمدي نژاد در خصوص 
مسايل كارگري و حمايت بي دريغ و قاطع آن از منافع كـالن سـرمـايـه داران،           
وضعيت زندگي و امنيت شغلي زنان كارگر ميهن ما در گرداب فقر و بي قانوني قرار 

فعاالن سنديكايي به درستي اين پرسش را مطرح مي كنند كه، آيا در   .  گرفته است
و اصوال حقوق قانونـي  !  جمهوري اسالمي زنان كارگر داراي حق و حقوقي هستند؟

 !آنان چيست؟

حقوق قانوني زنان كارگر 

! چيست؟  
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عالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت هشتم مارس، روز جهاني زنا  

 پيروز باد مبارزه زنان ايران در راه رهايي از بندهاي ارتجاع و استثمار

فعاليت هاي مبتكرانه و تحسين برانگـيـز زنـان      .   در اين زمينه دوچندان كرد
بر ضد تـبـعـيـض جـنـسـي،           ”  يك ميليون امضاء“ ميهن ما، از جمله كارزار 

همبستگي با جنبش دانشجويي و كارگري و مبارزه بر ضد نقض آشكار حقوق 
بشر و دفاع از قربانيان اين كارزار، آن گونه موثر بوده اند كه نه تنها به ايجـاد  
پل هاي ارتباطي بين گردان هاي مبارزاتي جنبش مردمي و از جمله كارگران 
و دانشجويان ياري رسانده است، بلكه شخصيت هاي برجسته اجتماعي يي را 
به ميهن ما اهدا كرده است كه مبارزه و فعاليت هاي آنان براي تحقق حقـوق  
بشر و صلح در ايران در حد اهداي جايزه صلح نوبل مورد تحسين جهاني قرار 

 .  گرفته است
امسال زنان ميهن ما در شرايطي به استقبال روز جهاني زن مي روند كـه     

سياست هاي سركوبگرانه و زن ستيزانه رژيم  واپس گراي حاكم نـه تـنـهـا       
در ابـتـداي قـرن        .   كاهش نيافته بلكه در ابعاد مشخصي شدت  يافته است

بيست و يكم ميالدي كمتر حكومتي را مي توان در جهان يافت كه چنين در   
تقابل با علم و فرهنگ به تحميل سياست هاي ارتجاعي، مرد ساالرانه و زن   

رژيم در سال هاي اخير وحشت خود را از اينكه زنان .   ستيزانه كمر بسته باشد
سياسي به شكلي شايسته و در جهت ايفـاي    -ميهن در عرصه هاي اجتماعي

.  نقش برحق خود شركت و مداخله داشته باشند به صراحت نشان داده اسـت   
حمله عوامل چماق بدست و قداره كش رژيم در سال هـاي گـذشـتـه بـه            

مارس، روز جهاني زن، و بازداشت گسترده فعاالن  8اجتماعات زنان و مراسم 
حاصل سركوب و عملكرد رژيم در سال .  زن در واقع افشاگر اين وحشت است

گذشته در برابر به مبارزات زنان از جمله كشتن زنان جوان و تحصيل كرده در 
بازداشتگاه هاي رژيم در زير شكنجه، دستگيري هاي وسيع فـعـاالن زن و       
احكام سنگين زندان و محروميت اجتماعي به خاطر فعاليت هاي قـانـونـي و      
شركت در اجتماعات، جلوگيري از انتشار نشريات زنان، و ممانعت از مسافـرت  

 .  فعاالن زن به خارج از كشور بوده است
اينكه در دو سال گدشته همواره تعدادي از فعاالن و دست اندركاران جنبش 
زنان ميهن ما يا در مراحل مختلف دادرسي در بيدادگاه هاي رژيم به افشاگري 
در مورد نقض سيستماتيك حقوق زنان و كودكان مشغول بودند، و يا در زندان 
هاي رژيم تاوان حق طلبي و مبارزه جويي خود را پس مي دادند، گوياي نقش 

حضـور  .   برجسته زنان در صحنه مبارزه براي تغييرات بنيادين در كشور اسـت 
زنان در صفوف اول مبارزه براي صلح، از جمله ابتكار جالب و ستودني ايـجـاد   

كه يكي از بنيان گذاران و سخنگوي آن اخيرا بـه  ” مادران براي صلح“جنبش 
دليل مبارزات شجاعانه اش به زندان و  ده ضربه شالق محكوم شـد،  بـه         
جنبش مقاومت مردمي در مقابله با بحران آفريني و سركوبگري رژيـم تـوان     

 .     ويژه اي داده است
آنچه در سال هاي اخير و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسيده  

اين است كه جنبش مستقل زنان در همبستگي و هم پـيـونـدي بـا ديـگـر           
نيروهاي رزمنده اجتماعي همچون كارگران و زحمتكشان و دانشـجـويـان و      
جوانان در كنار هم و در صورت سازمان يافتگي مي تواند راه گشاي تحـوالت  

بـايـد در     .  جدي به سمت تحقق آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي بـاشـد  
 .سازمان دهي اين امر مهم همه امكانات را به كار گرفت

 
كميته مركزي حزب توده ايران،  بار ديگر ضمن تجديد عهد با آرمان هـاي  
واالي جنبش جهاني زنان براي رهايي از ستم جنسي و طبقاتي و براي دست 
يابي به برابري، همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه را فرا مي خواند تا دسـت    

سوي تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوري بـراي    در دست هم،  به 
دستيابي به آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي و طرد رژيـم    

 .   تالش هاي خود را تشديد كنندواليت فقيه 
 
 

فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگي رزمجويانه با پيكار زنان سـراسـر     
 !جهان

 !درود آتشين به زندانيان سياسي زن و همه زندانيان سياسي
 كميته مركزي حزب توده ايران
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 !زنان آگاه و شجاع
كميته مركزي حزب توده ايران فرارسيدن روز هشتم مارس را، روز 
همبستگي با مبارزات همه زنان جهان، در راه رهايي از بندهاي ستـم  
طبقاتي و جنسي، به شما تبريك مي گويد و اطمينان دارد كه پيـكـار   
دشوار و پرفراز و نشيب زنان جهان، در راه دست يابي بـه بـرابـري        
اجتماعي، اقتصادي و سياسي، همچنان كه تجربيات غني سده گذشته 

نزديك بـه    .   نشان داده است به سرانجام پيروزمند خود خواهد رسيد
يك قرن پس از تصميم گيري كنفرانس بين المللي سوسياليست هـا،   

،  و پيشنهاد كالرا تستكين براي نام گذاري اين روز به 1910در سال 
عنوان روز همبستگي با مبارزه زنان جهان، مبارزه براي رفع تبعـيـض   
جنسي و برابري واقعي مراحل گوناگوني را پشت سر گذاشته و دسـت  

توفيق در باال بـردن سـطـح        .  آورد هاي مهمي را كسب كرده است
آگاهي عمومي در رابطه با نقش زنان در جامعه و بـه دسـت آوردن       
حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي در بسياري از كشورهاي جـهـان   
.  توانسته است كه شرايط مبارزه براي عدالت جنسي را دگرگون كـنـد  

نقش قاطع و تعيين كننده زنان در جنبش هاي جهاني براي ارتـقـاء     
حقوق زحمتكشان، دستيابي به صلح و حفظ محيط زيست، از جـملـه   
دست آوردهاي ارزشمندي است كه جنبش جهاني زنان به آن مـي      

 . بالد
 

 !زنان مبارز ايران
اسفندماه  17از برگزاري نخستين جشن روز جهاني زن در ايران، در 

انجمـن پـيـك      “ ، به ابتكار زنان پيشرو ميهن ما در 1301)  مارس 8(
سال با وجـود     85در طول اين .   سال مي گذرد 85، ” سعادت نسوان

همه دشواري ها و سياست هاي سركوبگرانه رژيم هاي حـاكـم بـر      
.  كشور، اين جشن خجسته همواره در ابعاد گوناگون برگزار شده اسـت 

مارس همه ساله عرصه ارزيابي دستاوردهاي جـنـبـش     8جشن هاي 
مبارزاتي زنان، بررسي شرايط عيني و ذهني مبارزه در پـيـش رو، و       
تجديد عهد براي تالش بيشتر براي غلبه بر موانع و دشـواري هـاي     

صفحات تاريخ معاصر ميهن مان بـه حـق     .   اجتماعي پيش رو  است
مشحون از مبارزات تحسين برانگيز زنان كشور در مقاطع تعيين كننده 
اي همچون جنبش تنباكو، انقالب مشروطه، جنبش ملي شدن صنايع 
نفت كشور، مبارزات انقالبي بر ضد رژيم ديكتاتوري شـاه، انـقـالب      

، مبارزه براي صلح و  براي خاتمه جنگ هشـت سـالـه      1357بهمن 
واليـت  “ عراق، و مبارزه بر ضد سياست هاي ارتجاعي رژيـم      -ايران
سركوب خشن حقوق زنان  نزديك به سه دهه گذشـتـه   .  است”  فقيه

همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتكرانه زنان ميهن ما رو به رو بـوده    
پيكار حماسي زندانيان سياسي زن، از جمله قهرماناني همچون  .   است

رفيق شهيد فاطمه مدرسي،  در زندان هاي قرون وسطايي و در مقابله 
با شكنجه هاي ضد انساني دژخيمان رژيم، از صـفـحـات درخشـان       
جنبش رهايي بخش مردم ميهن ما در پيكار بر ضد استبـداد حـاكـم      

 . است
زنان ميهن ما ده سال پيش،  و در شرايطي كه نيروهـاي مـدافـع      
اصالحات با شعار هاي ايجاد جامعه مدني، گسترش دمـوكـراسـي و      
احترام به حقوق انساني و اجتماعي زنان در عرصه مبارزات سـيـاسـي    
كشور ظاهر شدند، و در همكاري پيگير و ستودني با جوانان، توانستند 

شكسـت  .   صفحه درخشان ديگري در تاريخ معاصر كشور ايجاد كنند
،  به ميزان قابـل  1376خرداد  2 نماينده رژيم واليت فقيه در رفراندم

 .   توجهي محصول كار و فعاليت زنان، جوانان و دانشجويان بود
جنبش مستقل زنان ميهن ما در سال هاي اخير دست آورد هـاي      

ايجاد شمار زيادي از تشكـل هـاي     .   ارزنده اي به همراه داشته است
صنفي و اجتماعي، تالش تحسين برانگيز در زمينه باال بردن آگـاهـي   
اجتماعي، خصوصاً در ميان زنان زحمتكش، در كنار كـار گسـتـرده        
فرهنگي و اجتماعي بي شك نقش موثري در زمينه سـازمـان دهـي      
جنبش مستقل زنان ميهن ما داشته و خواهد داشت و بايد تالش ها را 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

سابقه در همبستگي با  يك اقدام بي* 
 كشان ايران كارگران و زحمت

المللي همبستگي كارگران جهان با       كارزار بين 
كشان ايران و نمايندگان        كارگران و زحمت   

اي به خود     زنداني آنان، اين همبستگي ابعاد تازه     
ها   ده) اسفند ماه   15(روز ششم مارس   .  گيرد مي

كشور در پنج قاره، با         41اتحاديه كارگري، از     
ها خواهان آزادي     برپايي ميتينگ و گردهمايي    

منصور اسانلو و ساير كارگران زنداني در              
ابتكار اين اقدام از     . هاي رژيم شدند    گاه  اسارت

سوي فدراسيون بين المللي كارگران حمل و          
نقل، كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي           

و دليل  . كارگري و سازمان عفو بين الملل بود       
اصلي آن بازداشت و محكوميت منصور اسانلو         
دبير هيئت مديره سنديكاي كاركنان شركت         

وي كه براي چندمين    . واحد تهران و حومه بود    
بار به اتهامات واهي از        شود، اين   بار زنداني مي  

تبليغات بر  “و  ” اقدام بر ضد امنيت ملي     “جمله  
به پنج سال زندان محكوم شده         ”  ضد نظام 

سر   ها است كه در زندان به         است و اينك ماه    
هاي كارگري در اين رابطه          اتحاديه. برد  مي

اقدامات جالبي مانند تظاهرات در مقابل             
هاي رژيم، نوشتن     خانه    ها و سفارت    نمايندگي

هاي اعتراضي و حضور در بندر          نامه و كارت   
هاي بارگيري و مسير حمل و نقل قطارهاي           
اروپايي پشتيباني خود را از مبارزات طبقه كارگر        

در اين ميان چاپ و پخش        . ايران ابراز كردند  
اي   هاي همبستگي جاي ويژه     ها و بيانيه    اعالميه
اين روز اعتراضي يك بار ديگر توجه          . داشت

افكار عمومي را به وضعيت كارگران ميهن ما          
كه در شرايط دشواري از نظر حقوق انساني و           

خصوص از  به. برند، جلب كرد سر مي اجتماعي به
اين زاويه كه خواست ايجاد سنديكاهاي مستقل   

رسميت شناخته شدن حقوق          كارگران و به    
سنديكايي يكي از شعارهاي برجسته در اين روز    

 . بود
هاي    بار است كه تالش          اين چندمين  

هاي كارگري در بسياري از كشورها           اتحاديه
براي آزادي رهبران سنديكايي دستگير شده         
توجه محافل كارگري را به خود جلب كرده            

گرمي   اين پشتيباني بدون شك مايه دل      . است
. بيش از پيش كارگران و زحمتكشان ايران است

المللي كارگران    اين اقدامات و همبستگي بين      
دهنده اين مهم است كه         بار ديگر نشان     يك

كشان و كارگران سالحي جز وحدت و           زحمت
همبستگي چه در صحنه كشوري و چه در             

گونه   بنابر اين بايد اين     . عرصه جهاني ندارند   
اقدامات را به فال نيك گرفت و آن را تقويت و           

 . پشتيباني كرد
 

 گيرانه رژيم براي مقابله با مردم در آستانه سال نو تدابير پيش* 
به قضات تاكيد كرديم كه اگر كسي از شادي مردم، سوءاستفاده و به اخالل در نظم مردم اقدام كرد                   “

و اين موضوع توسط نيروي انتظامي و ضابطان گزارش شد، حتما تا نيمه دوم فروردين، آن فرد را در                      
هاي ديگري آزاد     شوند با تامين    بازداشت نگه دارند و اجازه ندهند افرادي كه در اين ايام دستگير مي               

اين بخشي از سخنان دادستان عمومي و انقالب تهران سعيد مرتضوي است كه در ارتباط با                   ”  .شوند
گويي كه در     و  وي در گفت  . فرارسيدن عيد نوروز و استقبال مردم از مراسم پيش از نوروز بيان شده است             

جا كه    از آن [ كه چهارشنبه هفته آينده، آخرين چهارشنبه سال است    ها انعكاس يافت با اشاره به اين رسانه
وي مانند ساير رهبران ارتجاعي حكومت با هرگونه سنت غيراسالمي مخالف است، از بردن نام جشن                  

كند كه رژيم تداركات الزم را براي مقابله  اكنون مردم را تهديد مي از هم.] رود چهارشنبه سوري طفره مي
شكي نيست كه رژيم نگران از آن است كه مردم در آستانه سال نو با                 . با هرگونه اتفاقي را ديده است     

انديشي   شادي و برگزاري باشكوه نوروز و مراسم مرتبط با آن به نحوي اعتراض و نفرت خود را از تاريك
عالوه بر اين نيروهاي امنيتي و نظامي ارتجاع حاكم از هرگونه تجمع و گردهمايي مردم                  . نشان دهند 

دهند كه مردم     زيرا كه از درصد باالي نفرت مردم ميهن ما باخبرند و اين احتمال را مي               . بيمناك هستند 
سوري استفاده كرده و خشم و        هايي چون برگزاري مراسمي مانند چهارشنبه       ويژه جوانان از فرصت     و به 

هاي گذشته نيز در      بايد عنوان كرد كه در سال      . نفرت خود را نسبت به حكومت استبدادي نشان دهند         
بسياري از شهرهاي كشور ما شاهد مقابله و جنگ و گريز نيروهاي امنيتي رژيم در آستانه نوروز با مردم                   

سوري و مراسم سيزده بدر هر سال شدت بيشتري             گرانه رژيم در چهارشنبه     اقدامات سركوب . ايم  بوده
. كشد  اكنون خط و نشان مي      درست به همين جهت است كه دادستان عمومي تهران از هم           . يافته است 

هاي الزم براي چهارشنبه آخر سال انجام شده و اقدامات            بيني پيش“: دهد وي در همين زمينه هشدار مي
پيشگيرانه نيز صورت گرفته است؛ اگر افرادي بخواهند هنجارشكني كنند از شادي مردم سوءاستفاده                 

با اين وجود بايد اشاره كرد كه تجربه          ” .شود  كنند و نظم عمومي را مختل كنند با آنها برخورد مي             
گذارند و از هر امكاني       گونه تهديدها وقعي نمي     هاي گذشته نشان داده است كه مردم ديگر به اين            سال

 .كنند براي شادي و سرزندگي و مقابله با رژيم استفاده مي
 
 از سياست حذف كانديداها تا حمله و ارعاب توسط گروه هاي فشار* 
 

را   در رژيم واليت فقيه، كه مردم به درستي نام آن            ” انتخابات“در هفته جاري، در جريان نمايش         
هاي گوناگون نيروهاي ارتجاع كه از         اند، در كنار توطئه     و انتصابات گذاشته  ” بازي انتخابات   شب  خيمه“

شده بود، اكنون نوبت حضور گروه هاي فشار كه همان               ها قبل براي حذف رقباي خود تدارك ديده         ماه
هاي فشار نسبت     با اين تفاوت كه اين گروه     . داران و فاالنژهاي بعد از انقالب هستند، رسيده است          چماق

كنند و در سايه حكومت ديكتاتوري، سازماندهي شده عمل              به قبل ديگر ماهيت خود را پنهان نمي         
هاي اخير در سركوب تجمعات جنبش دانشجويي و جنبش            ها را در سال     ما رد پاي اين گروه    . كنند  مي

خواهند اين گونه     ها مي   جا است كه آن     كاري مقامات و مسئولين دولتي در اين        فريب.  ايم  زنان بارها ديده  
ها در واقع بخشي از مردم هستند كه به دفاع از نظام و اسالم به وظيفه شرعي خود                     وانمود كنند كه اين   

 .كنند مي عمل
ها   ها انداخته، اقدامات و حمالت آن       اما آنچه كه اين روزها فعاليت اين گروه هاي فشار را بر سر زبان              

ها و  دار به سازمان در ارتباط با انتخابات مجلس است كه بسياري از مردم را به ياد حمله گروه هاي چماق
گروه هاي موسوم به لباس      ” نوروز“براي مثال طبق گزارش سايت       . اندازد  احزاب پس از انقالب مي     

ها كه همان گروه هاي فشار هستند، در روز چهارشنبه به ستاد انتخاباتي اصالح طلبان و جبهه                    شخصي
مشاركت در نازي آباد، در جنوب تهران، حمله كرده و به تخريب و پاره كردن پوسترها و پالكاردهاي                     

هاي خاتمي را     ويژه هركجا كه عكس     ها به   گونه كه گزارش شده است، اين گروه        آن. پرداختند    اين مكان 
در پايان اين عمليات اين افراد با نوشتن شعار از           . پرداختند  ديدند به پاره كردن و آتش زدن آن مي           مي

گويا كه از   . اصطالح اتمام حجت كردند     و تهديد مخالفان با دگرانديشان به     ”  !خاتمي خائن است  “جمله  
منظر هواداران ذوب در واليت بيرون راندن و حذف رقباي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان و مجريان                  
انتخاباتي كافي نيست و بايد با وسايل ديگر از جمله مداخله باندهاي فشار آنچه را كه مطلوب ولي فقيه                    

ها تن از اعضاي ستاد ائتالف         در اقدام ديگري، بيش از ده      . هاي انتخاباتي بيرون آورد     است از صندوق  
اصالح طلبان كه در ميادين و خيابان هاي تهران در حال پخش اقالم تبليغاتي اين ائتالف بودند توسط                  

بر اساس گزارش   . نيروي انتظامي به داليل نامشخص دستگير شده و به مكان نامعلومي روانه گرديدند             
هاي مسئولين اين جريان براي رهايي اين تعداد از هوادران خود        طلب تالش هاي موسوم به اصالح رسانه

كم يك تن از      هاي فشار محرك آن بودند دست       در حمله ديگري كه گروه    . نتيجه مانده است    تا كنون بي  
از ساير شهرهاي ديگر نيز      . اعضاي شاخه جوانان جبهه مشاركت مجروح و روانه بيمارستان گرديد             

گر انعكاس يافته است كه همه به قصد مرعوب           اي مبني بر حضور نيروهاي سركوب       هاي مشابه   گزارش
بدون شك حضور اين نيروها در ميادين و مراكز اصلي شهرها دليل              . كردن مردم صورت گرفته است     

به لب رسيده ميهن ما        ديگري نيز دارد و آن نگراني رژيم استبدادي از اعتراضات احتمالي مردم جان               
جا است كه بخشي از نيروهاي هوادار خاتمي به چه اميدي    با توجه به آن چه كه گذشت سوال اين. است

طلبان نيز خط     اصالح“كه    اينو  ” هيزم انتخاباتي نخواهيم شد   “هاي خود مانند اين كه ما         برخالف وعده 
رفته رفته تن به شركت در اين نمايش كه همه اجزاء آن از پيش تعين شده است، دادند؟                      ” قرمز دارند 

 طلبان اين است كه پس خط قرمز شما كجا است؟ امروز سوال مردم از اصالح
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اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به 
چنان است كه حتي جبهه مشاركت، در بيانيه تحليلـي خـود در        مناسبت درگذشت رفيق مريم فيروز

واقعيت اين است كـه دايـره     “ :  زمينه انتخابات، اشاره مي كند كه
رو    طلبي در انتخابات مهندسي و مديريت شده پيـش  عمل اصالح

بسيار محدود و تنگ شده و درست است كه اكثريت چهره هـاي    
طلب در انتخابات آينده به تيغ نـاصـواب نـظـارت        مشهور اصالح

و در هـمـيـن        ”  ... انـد  استصوابي شوراي نگهبان قلع و قمع شده
آنـان كسـانـي را        “ :  اعالميه در جاي ديگري مي خوانـيـم كـه     

ورزي قانوني و مدني با تكيـه بـر      خواهند كه به جاي سياست مي
هاي نظامي و امنيتي، قدرت يكپارچه را چنانكه خـود   دهي سازمان

ها حتي نمي خـواهـنـد       آن... گويند به انحصار كامل در آورند  مي
كساني به مجلس راه پيدا كنند كه سكوت كنند بلكه مي خواهنـد  
تنها كساني در صحنه باشند كه بطور مطلق از هر چه و هر كـه    

 “. جريان يكپارچه قدرت مي خواهد حمايت كنند
و محمد رضا خاتمي در پاسخ به اينكه چرا بايد با توجه به همه 

با توجه به شرايط “: اين مسايل در انتخابات شركت كرد، مي گويد
با توجه به ...   ايران تنها راهي كه وجود دارد حضور در قدرت است

وضعيتي كه همه با آن آشنا هستند كنار كشيدن از چنين عـرصـه   
هايي به نوعي مرگ سياسي است و ما سرنوشت گروه هايي كـه    

 “. به اين سمت رفته اند را ديده ايم
حزب توده ايران، در هفته هاي اخير ضمن هشـدار بـاش بـه        
نيروهاي اصالح طلب در زمينه همكاري با برنامه هاي ارتـجـاع     
براي برگزاري يك انتخابات نمايشي، اعالم كرده بود  كـه ايـن     
همكاري تنها به از بين رفتن بيش از پيش اعتـبـار و پـايـگـاه          

با توجه به موضع گـيـري   .   اجتماعي اين نيروها منجر خواهد شد
هاي روزهاي اخير بايد گفت كه رهبري اين نيروها، هـمـچـون      
گذشته، نه تنها از تجربيات تلخ سياست مماشات و تن دادن بـه      

، كـه    ” حفظ نـظـام و اسـالم         “ خواست هاي ارتجاع، زير لواي 
سرانجامش شكست برنامه ها و قول هاي دولت خاتمي و مجلس 
ششم و همچنين تسليم شدن اين نيروها  به تقلبات وسيع رژيـم    

انتظامي آن و برگماري احمدي -واليت فقيه و ارگان هاي نظامي
نژاد به عنوان رئيس جمهور بود، درس نگرفته است بلكه همچنان 
بر آزمودن سياست هاي نادرست گذشته پا مي فشارد و بـديـن       
ترتيب عمال به چرخ ارابه برنامه هاي ارتجاع حاكم در شـرايـط       

بي منطقي و نادرستي ادعاي اينكـه عـدم     .   كنوني بدل مي شود
شركت در انتخابات در شرايط كنوني، كه اكثريت قاطع مـردم و      
نيروهاي ملي و مردم كشور انتخابات را بي ثمر و نمايشي و براي 
تأييد مهره هاي دست چين شده ارتجاع مي دانـنـد، خـودكشـي       
سياسي است و گويا شركت در انتخابات تنها راه ماندگاري سياسي 
است،  بيش از هر امري نشانگر بي اعتقادي اين نيروها به مردم و 

واقعيت اين است كـه، پشـت     .  خواست هاي جنبش مردمي است
پرده اين ادعاها نگراني رهبري اصالح طلبان حكومتي از كـنـار     

و هـراس    ”  دايره خودي هاي نـظـام  “ از  آنهاگذاشته شدن كامل 
خط قرمز التزام به واليت مطلقـه  “ عميق اين نيروها براي عبور از 

 . و استبداد عنان گسيخته است” فقيه
ايران همكاري و تن دادن بـه سـيـاسـت هـاي          ”  راه نجات“ 

بايد به .  ماجراجويانه، استبدادي و خانمان برانداز رژيم حاكم نيست
جبهه مشاركت و همراهان آن  ياد آوري كرد كه اتفاقا در ايـن      
انتخابات اكثريت قاطع جنبش مردمي و نيروهاي ملـي و آزادي      

گفـتـه   ”  نه“ خواه كشور با قاطعيت تمام به نمايش انتخاباتي رژيم 
اند و كساني كه در مقابل اين خواست عمال در جبهه واحدي بـا    
انحصار طلبان و تاريك انديشان حاكم قرار گرفته انـد كـارشـان      
خودكشي سياسي و از بين رفتن بيش از پيش پايگاه اجتـمـاعـي    

 .شان است
حزب توده ايران، در كنار اكثريت قـاطـع مـردم، نـيـروهـاي           

كارگران و زحمتكشان، زنان مبارز و دانشجويان آزادي   :  اجتماعي
خواه و همه نيروهاي ملي و آزادي خواه كشـور، بـه نـمـايـش          

مي گويد و آن را نمايشي تـكـراري از     ”  نه“ انتخاباتي رژيم فقيه 
 .انتصابات حكومتي به جاي انتخابات مردمي مي شمارد
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 ...ادامه اعالميه كميته مركزي 

رفيق مريم فيروز، پس از سال ها مبارزه در 
راه آزادي ميهن و تالش براي رهايي زنان از 
چنگال ارتجاع، ستم جنسي و طبقاتي، در سن 

رفـيـق   .   سالگي چشم از جهان فرو بست 94
متولد شد  و در شـرايـط    1292مريم در سال 

اوج گيري نهضت ملي و ضد استعماري ميهن 
به صفوف حـزب تـوده         1323ما، در سال 

ايران پيوست و  تا پايان عمر به اعـتـقـادات      
 .  خود وفادار ماند

، با هجوم رژيـم  1327رفيق مريم  از سال 
شاه  به حزب،  به زندگي مخفي روي آورد، و 

مرداد در مهاجرتي ناخواسته  28درپي كودتاي 
راهي اتحاد شوروي و سـپـس جـمـهـوري          

رفيق مريم در آلمان مدرك دكتراي زبان فرانسه را اخـذ    .   دموكراتيك آلمان  شد
مـريـم   .   كرد و در يكي از دانشگاه هاي اين كشور به تدريس زبان فرانسه پرداخت

فيروز در دوران مهاجرت فعاليت هاي سياسي خود را پي گرفت و اوقات فـراغـت     
از رفيق مريم نوشته هاي گوناگونـي در    .  خود را نيز به ترجمه و نوشتن مي گذراند

گفتاري چند از بزرگان درباره “ نشريات حزبي، از جمله دنيا و همچنين كتاب  هاي 
 . به جاي مانده است” چهره هاي درخشان“، و كتاب خاطراتش به عنوان ”زن

با اوج گيري مبارزات تاريخي مردم ميهن ما بر ضد رژيم شاهنشاهي و تشديد و   
، به عضويت كميته مركزي 1357گسترش فعاليت هاي حزب، رفيق مريم، در سال 

،  پس از  پيروزي انقالب بهمـن،  بـه       1358حزب انتخاب شد  و در اوايل  سال 
 .  ايران بازگشت

مريم فيروز  پس از بازگشت به ميهن از سوي حزب مسئول احياء و گسـتـرش     
گرديد و  در شرايط حسـاس و        ” تشكيالت دموكراتيك زنان ايران“ فعاليت هاي 

پيچيده سال هاي نخستين پس از پيروزي انقالب نقش موثري در فعاليت هـا و      
مبارزات  حزبي و خصوصا در  عرصه تشكل، سازماندهي و آشنا كـردن زنـان بـا        
قوانين دست و پا گير و زن ستيز جمهوري اسالمي و راهنمايي آنان براي مـبـارزه   

تشـكـيـالت    “ اي كارآ براي احقاق حقوقشان، ايفاء كرد و رهبري فـعـال بـراي          
رفيق مريم فيروز در جريان پلنوم هفدهـم كـمـيـتـه        . بود” دموكراتيك زنان ايران

مركزي حزب توده ايران به عضويت هيئت سياسي كميته مركزي حزب انـتـخـاب    
 .شد

با خيانت سران رژيم به جنبش مردمي و هجوم ددمنشانه مزدوران رژيم واليـت  
فقيه  به حزب توده ايران، رفيق مريم فيروز و همسرش، رفيق نورالدين كيـانـوري    

دژخيمان استبداد  . دستگير و روانه شكنجه گاه هاي رژيم شدند  1361در بهمن ماه 
ساله شان را هم به بـنـد    9براي فشار به رفيق مريم و همسرش حتي  دختر و نوه 

مزدوران رژيم براي لطمه زدن به اعتبار و  تـاريـخ   .   كشيدند و مورد آزار قرار دادند
درخشان مبارزات طبقه كارگر ايران همه امكانات خود را براي درهم شـكـسـتـن       
انسان هاي مبارزي كه عمر خود را در راه مبارزه براي  اعتقادات شان  سپري كرده 

 .  بودند، به كار گرفتند
از زندان آزاد شد و در تهران، به همراه رفـيـق      1369رفيق مريم فيروز در سال 

مريـم  .  كيانوري، در خانه اي كه زير نظر نيروهاي امنيتي رژيم بود، زندگي مي كرد
 .فيروز بخش اساسي زندگيش را در مبارزه، غربت، و در زندان سپري كرد

سرانجام رفيق مريم فيروز، مبارز راه صلح، آزادي و حقوق زنان، با دسـت هـاي     
پنهان از همه آشنـايـان و      ”  واليت فقيه“ خونين جالدان رژيم  عميقاً ضد مردمي 

 .يارانش در گور نهاده شد
 

 !يادش گرامي باد
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، شاهد برگزاري 1387ما در آستانه فرا رسيدن سال 
نمايش هاي رسواي  مرتـجـعـان حـاكـم بـه نـام              

سـالـه رژيـم       29بوديم كه حتي در تاريخ ”  انتخابات“
 . واليت فقيه كم سابقه است

عالوه بر رد صالحـيـت   ”  انتخاباتي“ در اين نمايش 
هزاران نامزد مستقل، دگر انديش و مخالف اسـتـبـداد    
مطلقه،  روند برگزاري انتخابات، تقلبـات و دخـالـت        
گسترده نيروهاي انتظامي و نظامي، دسـتـگـيـري و       
ضرب و شتم ناظران بي طرف و حتي اخراج روزنـامـه   
نگاران مستقل از وزارت كشور و همچـنـيـن نـحـوه        

جاي شك ” انتخابات“مشكوك شمارش و اعالم نتايج 
و شبهه اي درباره اعتبار اين نمايش مفتضح مرتجعان 

هاشمي رفسنجاني در نـمـاز       .  حاكم باقي نمي گذارد
با اعتراف ضمني بـه    ”   انتخابات“ جمعه روز برگزاري 

عدم استقبال گسترده مردم از نمايـش انـتـخـابـاتـي         
را خـود    ”  انتخابات“مرتجعان حاكم شركت نكردن در 

زني و بي حاصل دانست و مدعي شد كه مردم بايد از   
البته رفسنجـانـي اشـاره      .  حق راي خود استفاده كنند

نكرد در حالي كه مرتجعان حاكم جلو شركت هـزاران  
نامزد مستقل در انتخابات  را گرفته اند مردم چگـونـه   
مي توانند از حق خود براي انتخاب نمـايـنـدگـانشـان      

 . استفاده كنند
گزارش هاي رسيده حاكي از پاسخ شايسته مردم به 
اين خيمه شب بازي ارتجاع و بي اعتنايي كامل آنها به 
روندي است كه حاصل اش بي شك شكـل گـيـري      
مجلسي است كه در اساس با مهره چيـنـي ارتـجـاع       
تشكيل مي شود و هدف اساسي اش نيز خدمـت بـه     

واقعيت امروزين كشور . برنامه هاي استبداد حاكم است
-ما نشانگر جامعه اي است كه در بحران سـيـاسـي      

اقتصادي دست و پا مي زند و  نيازمند تغييرات اساسي 
تجربه سـال    .   در شيوه و اساس حكومت مداري است

هاي اخير، از جمله تالش هشت ساله براي اصالحات 
از درون نشان مي دهد كه بدون مبارزه سازمان يافتـه  
و هماهنگ همه گردان هاي اجتماعي و نيروهاي ملي 
و آزادي خواه كشور، حول يك برنامه حداقل مشترك، 
نمي توان ارتجاع حاكم و برنامه هاي آن را با شكست 

بايد همه تالش ها را براي غلبه بر اين .   رو به رو كرد
 .ضعف اساسي جنبش مردمي ميهن به كار گرفت

كميته مركزي حزب توده ايران ضـمـن شـادبـاش       
، اميدوار است 1387مجدد فرا رسيدن سال نو و نوروز 

كه سال نو سال اعتالي جنبش مردمي، سال برداشتن 
گام هاي بلند در راه اتحاد نيروهاي ملي و آزادي خواه 
و سال تشديد مبارزه بر ضد استبداد حاكم و طرد رژيم 
واليت فقيه به عنوان سد اساسي تحوالت پـايـه اي،     

 .دموكراتيك و پايدار در ميهن ما باشد
 !نوروز تان پيروز باد

 
با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد 

 ديكتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت 

 »!واليت فقيه«اجتماعى و طرد رژيم 
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 ...ادامه  شاد باش نوروزي 

آزادي براي همه زندانيان سياسي 
 !ايران

آوري ثروت مشغول هستند، يكي از پايه هاي اصلي رژيم خود كامه و واپس مانده واليت فقيه 
 . را تشكيل مي دهد

در سال هاي اخير، با افزايش درآمدهاي نفت، اين قشر فوقاني كارمندان و كـارگـزاران در       
خدمت رژيم با برداشت هاي غير قانوني و فرا قانوني خود از درآمدهاي ملي، بر ميزان ثروت و 

 . به موازات آن نفوذ خود در حاكميت افزوده است
و خصوصي سازي صنايع كليدي و مادر، امكان تازه اي را براي غارتگـري   44ابالغيه اصل 

 . در اختيار اين اليه طفيلي قرارداده است
و اعالم اينكـه   1387افزايش بودجه شركت هاي دولتي و شبه دولتي در اليحه بودجه سال 

بخش اعظم اين شركت ها قرار است بر اساس ابالغيه مذكور به بخش خصوصي واگذار شود، 
سبب گرديده از هم اكنون مديران ارشد و كارمندان عالي رتبه تدارك الزم را براي اين انتقـال  

 .با كسب رشوه و مبالغ كالن ببيند
به عالوه طرح اصالح ساختار اقتصادي در دولت كنوني به تثبيت موقعيت اين اليه و ثـروت  

چندي پيش، همزمان با انتشار نامه مظاهري رييس بـانـك   .  اندوزي آن كمك موثري مي كند
مركزي جمهوري اسالمي در باره آمار وحشتناك ايجاد اشتغال در استان قم طبق طرح بنـگـاه   
هاي زود بازده، پاسدار عباس محتاج از استانداري قم به معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور 

بر پايه آمار رييس بانك مركزي ميلياردها تومان منابع مالي كه بـراي طـرح       .  انتقال داده شد
هاي عمراني و تقويت بنگاه هاي زود بازده اختصاص داده شده بود، در استان قم ناپديد و يـا    

بررسي بودجـه هـاي     ”  : در نامه رييس بانك مركزي آمده بود.  خالف واقعيت گزارش شده اند
درصد از طـرح     46نشان مي دهد كه )  استان قم( كالن براي اشتغال زايي تنها در يك استان 

 ” .هاي زود بازده كه موفق به دريافت وام شده اند، اصال وجود خارجي ندارند
منابع آگاه اعتقاد دارند ”  : بهمن ماه  نوشت 10در خصوص اين خبر  ”  دسترنج“ پايگاه خبري 

كه نامه طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي در باره آمار وحشتناك طرح هاي مربوط 
پاسدار و از فرمانـدهـان   ( به ايجاد اشتغال در استان قم، يكي از داليل جابجايي عباس محتاج 

 ”.بوده است) اصلي سپاه، كه در يك دوره هم فرمانده نيروي دريايي
به عالوه رييس بانك مركزي در اوايل اسفند ماه در جمع اعضاي اتاق بازرگاني در خصوص 

چالش جـديـدي در     ” :  حيف و ميل و دزدي هاي كالن از درآمد كشور رسما اعتراف كرده بود
اقتصاد ايران تحت عنوان سيري ناپذيري شكل گرفته است كه مي توان آن را بـه بـيـمـاري       

بيماري استسقاء مرضي است كه موجب مي شود آب در انساج شكم جمع ( استسقاء تشبيه كرد 
ميليارد دالر هم تزريق مي  40ميليارد دالر تزريق مي كرديم و اكنون كه  17تا 14زماني ) شود

كنيم، هنوز اين عطش وجود دارد، افزايش تزريق پول به سرمايه گذاري و توليد منجر نشده و   
 ”.به رشد تورم انجاميده است

سرمايه داري بوروكراتيك در كنار و با هم دستي سرمايه داري تجاري تصاحب كنندگان اين 
سـرمـايـه داري      .  ميليارد ها و مبتاليان به بيماري مورد اشاره رييس بانك مركزي هستند 40

بوروكراتيك از لحاظ تاريخي در راستاي تكامل سرمايه داري وابسته گام بر مي دارد و بـراي    
اين بورژوازي طفيلي، نيروي .  حفظ مقام و موقعيت و منافع خود به مصالح ملي خيانت مي كند

ذخيره ارتجاع و امپرياليسم در ميهن ماست و با هرگونه تحول بنيادي و تغييرات دمكراتيك در 
 .جامعه به شدت مخالفت مي ورزد

سرمايه داري بوروكراتيك به عنوان نيروي ذخيره ارتجاع و متحد كنوني سـرمـايـه داري        
تجاري از عوامل اصلي سد راه تكامل ايران محسوب مي شود و در عين حال همراه با سرمايه 

 . داري تجاري دو ستون اصلي رژيم واليت فقيه در لحظه تاريخي فعلي را تشكيل مي دهند
تحديد و سپس از بين بردن نقش سرمايه داري بوروكراتيك نوين در حـيـات سـيـاسـي،          
اجتماعي و اقتصادي از مهم ترين اهداف مبارزاتي جنبش ملي و دمكراتيك ايران به شمار مي 

بدون از ميان برداشتن اين اليه طفيلي از حيات جامعه، هرگونه تحول مترقي و مـردمـي     .  آيد
 !امكان ناپذير مي گردد

 

 ...ادامه  سرمايه داري بوروكراتيك 
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 درود بر كارگران مبارز نورد و پروفيل ساوه
 

صدها كارگر كارخانه هاي نورد و پروفيل ساوه از اواسط اسفند ماه در   
اعتراض به پرداخت نامنظم دستمزد، اخراج هاي پي در پي، طبقه بـنـدي   
مشاغل، مخالفت با خصوصي سازي و خواست تشـكـيـل سـنـديـكـاي          
كارگري، در محوطه اين مجتمع بزرگ تجمع و اعالم اعتصاب نامحـدود  

اين اعتصاب كه با همبستگي عميق كارگران همراه بود به برخـي  .  كردند
 .پيروزي ها نيز رسيد

برخي رسانه هاي همگاني با درج خبر اين اقدام، امكان گسترش ايـن    
 .اعتصاب به ديگر مراكز كارگري مجاور را پيش بيني كرده بوند

اسفند ماه،  با انتشار خبر اين اعـتـصـاب       14، ” دسترنج“ پايگاه خبري 
تن از كارگران واحد بـزرگ     400بيش از ”  : نامحدود از جمله گزارش داد

توليدي نورد و پرفيل ساوه به اعتصاب نامحدود دست زده و نمايـنـدگـان    
آنها تاكيد دارند كه در صورتيكه كارفرما به خواسته هاي شان توجه نكند، 

طبق اخبار شـنـيـده      .  به اعتصاب تا حصول نتيجه الزم ادامه خواهند داد
با حضور و استقرار در اطراف كارخانه از )  و بسيج( شده، نيروهاي انتظامي 

خروج كارگران و كشيده شدن دامنه اعتراضات بـه بـيـرون كـارخـانـه           
همچنين نيروهاي امنيتي با استفاده از چترهاي ويـژه  .  جلوگيري كرده اند

كه باعث كور شدن تلفن هاي همراه مي شود، مانع از ارتباط كارگران بـا  
 ”.بيرون از مجموعه كارخانجات شده اند

يـكـي از     ” : در ادامه گزارش خود مي افـزايـد    ”  دسترنج“ پايگاه خبري 
نمايندگان كارگران تاكيد داشت، كارفرماي اين مجتمع عظيم صنعتي از   
نيروهاي انتظامي خواسته است كه در صورت خروج كارگران به شدت بـا  

مسئوالن اداره كارو امور اجتماعي شهرستان ساوه كـه  .   آنان برخورد شود
در ميان كارگران حاضر شده بودند نيز با حمايت از كارفـرمـا خـواسـتـار        

 ”.بازگشت كارگران به كار شدند
اعتصاب نامحدود كارگران جان به لب رسيده در آستانه اعالم مـيـزان     
حداقل دستمزدها براي سال آينده ، خط بطالني است بر تبليـغـات پـوچ      
وزارت كار و شخص وزير كار كه تاكيد كرده و مي كند كه سياست هاي 

 .شده است” بحران هاي كارگري“ دولت نهم سبب كاهش چشمگير 
درعين حال طبقه كارگر هوشيار ايران با اعتراضات خود نظير اعتصـاب  
نامحدود كارخانجات بزرگ نورد و پروفيل ساوه، نارضايتي و مـخـالـفـت     
قاطع خود را با برنامه و سياست هاي ارتجاع حاكم در همه عـرصـه هـا      

 !اعالم مي دارد
 
 

هزاران كارگر مجتمع نيشكر هفت تپه دست به اعتـصـاب   
 !زدند

اسفند ماه هزاران كارگر مجتمع بزرگ نيشكر هفت تپه  15از بامداد روز 
واقع در استان خوزستان، در اعتراض به دستمزدهاي معوقـه، پـرداخـت      
نشدن دو ماه حقوق و پاداش و عيدي ساليانه و خواست جـلـوگـيـري از       
ورشكستگي و تعطيلي اين مجتمع عظيم صنعتي كشور، دسـت از كـار       

تـن از       3500در اين اعتصاب بيش از    . كشيده و اعالم اعتصاب كردند
كارگران به صورت متحد و يكپارچه شركت كرده و در اولين اقدام بـطـور   

ورشكستگي و .  دست جمعي در برابر در ورودي اين مجتمع تحصن كردند
كشاورزي كشور، كه در نوع خود در   -ركود اين مركز استراتژيك صنعتي

خاورميانه بي همتاست، از مدتي پيش با واردات بي رويه شكر از خـارج      
اين ركود بي سابقه منجر به اخراج هاي گسترده، عدم پرداخـت  .  آغاز شد

. بموقع دستمزد ها و زمزمه خصوصي سازي اين واحد بزرگ گرديده است

از مبارزات قهرمانانه 

 كارگران كشور 

بـار در     10در طول سال گذشته، كارگران قهرمان اين واحد توليدي بيش از 
اعتراض به ركود در كارخانه و طرح خصوصي سازي دست به اعتصاب زدند و 

 . خواستار حل مسايل و تامين امنيت شغلي خود شدند
مبارزه كارگران در اوضاعي صورت مي گيرد كه با طرح دولت ضد مـلـي     
احمدي نژاد، هزاران تن شكر توسط تجار عمده معروف به مافياي شكرازخارج 

كارخانه توليد قند و شكر در ايـران را         40وارد كشور شده وعمال قريب به 
 .ورشكسته ساخته است

اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه بازتاب وسيعي در ميان زحـمـتـكـشـان      
كشور به ويژه دراستان خوزستان داشته و مقامات رژيم واليت فـقـيـه مـي       

پايگـاه  .  كوشند به هر شكل ممكن مانع از گسترش دامنه اين اعتصاب گردند
،  در گزارشي پيرامون اين اعتصاب بـزرگ از جـملـه          ” شهاب نيوز“ خبري 
اين اعتصابات كه ابتدا اعتراضي صنفي بود عمال اكنـون بـه يـك        ”  : نوشت

تا آنجا كه اين كارخانه توليدي را به .  امنيتي تبديل شده است-مسئله سياسي
اين براي نخستيـن بـار     ”  . يك كارخانه خبر سازي سياسي تبديل كرده است

نيست كه ارگان ها و رسانه هاي در خدمت ارتجاع حاكم و وابسته به رژيـم    
معرفي مـي    ”  برون مرز“ و مرتبط با ”  امنيتي“ مبارزات به حق زحمتكشان را 

زحمتكشان كشور از جمله كارگران نيشكر هفت تپه به حق و به شكل .  سازند
اين مبارزات را   .  قانوني و علني حقوق صنفي و سياسي خود را طلب مي كنند

 !نمي توان با برچسب زني ناديده گرفت و يا نابود ساخت
 
 

 !آيا عيدي بازنشستگان پرداخت خواهد شد؟
در آستانه نوروز، ميليون ها تن از بازنشستگان كشور در انتـظـار دريـافـت       
عيدي خود هستند، اما تاكنون به داليل نامشخصي ميزان و زمان پـرداخـت     

 .عيدي قانوني آنها اعالم نشده است
در اوايل اسفند ماه مدير كل امور فرهنگي و اجتماعي بـازنشـسـتـگـان و        
مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي، در گفت و گويي با رسـانـه هـاي      

تا ميانه اسفند ماه عيدي به بـازنشـسـتـگـان        ”  : همگاني ياد آوري كرده بود
 !!!”.پرداخت خواهد شد، اما از ميزان دقيق آن اطالعي ندارم

از سوي ديگر رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تاميـن  
هزار تـومـان بـاشـد،        200حداقل عيدي بايد بيش از ”  :  اجتماعي تاكيد كرد

هـزار     75بعالوه ما منتظر پرداخت اين بن معيشتي بازنشستگان كه بالغ بر   
 ”.تومان است، همراه با عيدي هستيم

به هر جهت برخالف رسم معمول و مدت زمان قانوني، درآستـانـه نـوروز      
ريال هم به عنوان عيدي به بازنشستگان ومستمري بگيران تـعـلـق       1حتي 

” اسفند ماه،  در گزارشي با نام 14، ”مهر“در اين باره خبرگزاري . نگرفته است
” هزار تومان، شايد وقتي ديگر 200عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي، شايد 

ضمن اعالم نارضايتي گسترده بازنشستگان و خانواده هاي آنـان و هشـدار       
باوجود ”  : نسبت به پيامدهاي اجتماعي اين مسئله از جمله خاطر نشان ساخت

آنكه مسئوالن سازمان تامين اجتماعي وعـده داده بـودنـد كـه عـيـدي                 
اسفند ماه پرداخت مي شود، اين امـر   7بازنشستگان تامين اجتماعي نهايت تا 

محقق نشده است، پرداخت عيدي بازنشستگان همواره با وعده و عيدهـايـي   
همراه بوده است و آنان هر سال تا زمان واريز عيدي ناچيز پايان سال لحظـه  

پدر بزرگ و مادر بزرگ هايي كه بي شك بيش از سـايـر   .   شماري مي كنند
اقشار جامعه به عيدي پايان سال نيازمندند، ولي تاكنون به داليل نامشخـص  
هنوز ميزان دقيق عيدي روشن نيست و حتي زمان پرداخت آن نيز در هـالـه   

 ”.اي از ابهام است
به اين ترتيب، بازنشستگان و مستمري بگيران نيز به صف ميـلـيـون هـا       
كارگر، كارمند و مزد بگير كشور پيوستند كه دولت ضد ملي احمدي نـژاد بـا     

سال اخير، حاضر نيست، حقوق و منافع  2وجود درآمدهاي هنگفت ارزي طي 
 .آنان را تامين و حق قانوني آنها را در نظر آورده و عملي سازد

درحالي بازنشستگان از عيدي ناچيز محروم مي شوند كه مديران بلند پايه، 
گردانندگان بنيادهاي انگلي و مقامات ارشد و وزيران معم و مـكـالي رژيـم      
واليت فقيه عالوه بر در آمدهاي هنگفت و حقوق و دستمزد آنچناني، ميليون 

 !ها ريال به عنوان پاداش و عيدي در آستانه نوروز دريافت كرده اند
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شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده 

حزب كمونيست آلمان 18ايران دركنگره   

 9ادامه در صفحه   

، در   ” والـدورف –موئـرفـلـدن      “ اسفند ماه، شهر  5تا   3در فاصله روزهاي 
نزديكي فرانكفورت، در قلب آلمان، مهماندار اجالس هجدهميـن كـنـگـره       

حـزب     30نمايندگان نزديـك بـه       .   ، بود) پ. كا. د( حزب كمونيست آلمان، 
كمونيست از كشورهاي مختلف جهان و از جمله هيئت نمايندگي كـمـيـتـه     

به عنوان ميهمانان بين المللـي  )  پ. كا. د( مركزي حزب توده ايران، به دعوت 
به ابتكار حزب برادر، روز پيش از افتتاح كنگره .  در اين كنگره شركت داشتند

در بـاره    “ كارگري تحت عـنـوان       -به سمينار بين المللي احزاب كمونيست
همكاري بين المللي بر ضد جنگ و در دفـاع از حـقـوق اجـتـمـاعـي و                

نمايندگان احزاب برادر از آمريكاي التيـن،  .  اختصاص پيدا كرد ” دموكراتيك
آمريكاي شمالي، اروپا، و خاورميانه در محيطي رفيقانه با ارائه نقطه نـظـرات   
خود در رابطه با اين موضوع با اهميت براي جنبش كارگري جهان به بحـث  

 .  و تبادل نظر پرداختند
در شروع سمينار با سخنراني همه جانبه ) پ.كا.د(، صدر ”هاينس اشتر“رفيق 

اي اهميت همكاري بين المللي بين احزاب كمونيست را مورد توجه و تاكيـد  
براي دستبرد  ” اتحاديه اروپا“ او با اشاره به تهاجم برنامه ريزي شده .  قرار داد

زدن به دستاورد هاي طبقه كارگر،  به مبارزه حـزب و ضـرورت تـالش            
روابـط  “ كارگري اروپا بر ضد طرح اوليه قانون    -هماهنگ احزاب كمونيست

امنيت نيـروي    –انعطاف “ و مصوبه اتحاديه اروپا در رابطه با طرح ”  كارگري
كارزاري براي جمع آوري امضـاء در مـورد        ” . پ. كا. د“ ، اعالم كرد كه ” كار

خواست برگزاري رفراندوم در مورد قانون اساسي اتحاديه اروپا به راه خواهـد  
رهبر حزب كمونيست آلمان، در ادامه در رابـطـه بـا  مـظـاهـر             .   انداخت

نظاميگري اياالت متحده و قصد آمريكا براي استقرار سيستم هاي رادار ضد 
در نظـر دارد    ”  . پ. كا. د“ موشكي در لهستان و جمهوري چك اشاره كرد كه 

كه به رشد و پا گيري شبكه هائي از اتحاديه هاي كارگري و هـم چـنـيـن       
او در ادامه در رابطه با اهميت بـرخـي     .    جنبش هاي ضد جنگ كمك كند

كشورها براي سياست هاي حاكم در آلمان، عرصه هاي مشخصي از مبـارزه  
را مورد توجه قرار داد و اشاره كرد كه در آينده نزديك براي ايـجـاد روابـط      
نزديك تر و پربار تر با احزاب كمونيست به آفريقاي جنوبي و هند مسافـرت  

او همچنين به ضرورت توجه ويژه جنبش كـمـونـيـسـتـي بـه          .  خواهد كرد
 .  رخدادهاي بغرنج خاورميانه اشاره كرد

در جريان اين سمينار دو قطعنامه يكي خطاب به رفيق فيدل كـاسـتـرو و        
قدرداني از مبارزه درخشان او در هدايت انقالب كوبا براي پنج دهـه و در        
شرايط دشوار تهاجم بي وقفه امپرياليسم و  همچنين درايت او در جـهـت       
انتقال منظم  و برنامه ريزي شده رهبري كشور به رفقاي جوان تر و انتقـال  
تجربيات بين نسل هاي متفاوت، و ديگري دررابطه با كارزار ضد كمونيستي 

عضو پارلمان منطـقـه   ”  كريستل وگنر“ مطبوعات آلمان براي فشار به رفيق 
 .، به تصويب رسيد)ساكسوني سفال(” لوئر ساكسوني“

در پايان سمينار، رفقاي نماينده كنگره در جريان سه جلسه ويژه در رابطه بـا  
كارزار هاي جنبش كارگري در اتحاديه اروپا، آمريكاي التين و در خاورميانه 
به بحث و گفتگو با هيئت هاي نمايندگي ميهمان از احزاب برادر حاضـر در    

در جلسه مربوط به خاورميانه نمايندگان حزب توده ايران و   .  كنگره پرداختند
حزب كمونيست عراق درباره شرايط مبارزه كنوني خود به بحث پرداختند و   

 .     به پرسش هاي نمايندگان پاسخ دادند
 

 آلمان” چپ“كنگره تدارك مبارزه متحد 
هجدهمين كنگره حزب كه در چهلمين سالگرد تاسيس حزب  كمونـيـسـت    

، )  د.پ.كا(، نودمين سالگرد تشكيل حزب  كمونيست آلمان، ) پ.كا.د(آلمان، 
آلمان، انجام مي گرفت با سخنراني و  1918و نود سال پس از انقالب نوامبر 

–مـوئـرفـلـدن       “ ، شهردار شهر   ” هاينس پيتر بكر“ خوش آمد گويي آقاي 
شهردار كه خود عضو حـزب  .  ، شهرمحل برگزاري كنگره، آغاز شد” والدورف

سوسيال دموكرات آلمان است، در سخنان خود به سنت هـاي مـبـارزاتـي         
.  كه در مبارزات مردم منطقه حضور دير پايي داشته است اشاره كرد” پ.كا.د“

–مـوئـرفـلـدن       ” حمايت انتخاباتي از كانديداهاي حزب كمونيست آلمان در
 . قابل توجه است و اعضاء حزب در شوراي شهر حضور دارند ”والدورف

تركيب نمايندگان كنگره به لحاظ شغلي و سني و جنسي، نمايشگر ساختاري 
نماينده از سازمان هاي پايـه   174.   زنده و فعال و مرتبط با جامعه آلمان بود

.  حزب كمونيست آلمان شركت داشتند 18و ساختار هاي حزبي در كنگره 
درصد عضو سنديكاهـاي كـارگـري      84درصد نمايندگان كنگره زن و 36

تـن   11تن از نمايندگان كنگره كارگر و كارمند،  100حدود .   آلمان بودند
يكي از ويژگي هاي چشمگير ايـن  .  نفر بازنشسته بودند 24كارگر بيكار و 

كنگره حزب كمونيست آلمان، حضور محسوس كمونيست هـاي جـوان      
اين خود انعكاسي از اين حقيقت اسـت كـه در         .   آلمان در بحث ها بود

فاصله بين دو كنگره اخير حزب، متوسط سن نمايندگان كنگره پنج سـال  
 .    كاهش يافته است

حضور پررنگ چندين رسانه خبري و تلويزيون منطقه اي در مـراسـم         
افتتاحيه و بحث هاي روز شروع كنگره، به خوبي نمايشگر اهميت فزاينده 
فعاليت هاي حزب كمونيست آلمان، و توجه ويژه افكار عمومي اين كشور 
. به شروع دور جديدي از مبارزات مبتكرانه كمونيست هاي آلماني اسـت   

البته بخشي از اين توجه رسانه هاي خبري در رابطـه بـا كـارزار ضـد           
كمونيستي محافل راست كشور براي غيرممكن كردن ادامـه فـعـالـيـت        

، عضو حزب كمونيست، كه در چـارچـوب   ” كريستل وگنر“ پارلماني رفيق 
به پارلمان منطقه اي    ” لوئر ساكسوني“ در منطقه ”  چپ“ ليست انتخاباتي 

رسانه هاي خبري راست آلمان در بهمن ماه كـارزار    .  راه يافته است، بود
به خاطر مواضع پيگيرش در دفاع از  ”وگنر“بي شرمانه اي را بر ضد رفيق 

كنگره با قدرداني و تجليـل از    .  تاريخ جنبش كمونيستي آلمان دامن زدند
. ايستادگي اصولي رفيق، بر لزوم دفاع از اصول مبارزاتي حزب تاكيد كـرد 

اين براي اولين بار در پنجاه سال اخير است كـه نـمـايـنـدگـان حـزب            
 .  كمونيست آلمان به پارلمان هاي اين كشور راه مي يابند

حزب كمونيست آلمان، اتحاد گـردان هـاي      18مضمون محوري كنگره 
مختلف جنبش چپ ماركسيستي آلمان، و به ويژه بحث در مورد چگونگي 

آلـمـان    ” چـپ “ و ابعاد همكاري و اتحاد انتخاباتي با حزب جديدالتاسيس 
مـي تـوان در         ” همكاري فعال چپ“ تصميم كنگره را در رابطه با .   بود

فقـط  “ به گفته صدر حزب، .   اساس نتيجه محوري اين كنگره قلمداد كرد
از طريق عمل مشترك و همكاري همه نيروهاي چپ مي توان هژمونـي  

تصريح كـرد كـه،      )  پ.كا.د(  18كنگره “ .  نو ليبراليسم را درهم شكست
بدون اتحاد هاي وسيع اجتماعي هيچ تغييري ممكن نيست، بدون جنبش 
هاي اجتماعي خارج از پارلماني، بدون فعاليت بر ضد  سيـاسـت جـنـگ       
طلبانه اي كه در صدد است  بساط دموكراسي را تا آنجا كه ممكن اسـت  

 .    برچيند، هيچ پيشرفتي در كشور ممكن نخواهد شد
، صدر حزب كمونيست آلمان، در سخنراني با اهميت ” هاينس اشتر“ رفيق 

خود در مراسم شروع كنگره، با اشاره به كالسيك هاي ماركسـيـسـتـي،     
را  ” چـپ روي   “ ضرورت گسترش مبارزه متحد نيروهاي چپ و پرهيز از 

مانيـفـسـت    “ او در شروع سخنان خود با نقل قول از .  مورد تاكيد قرار داد
به اهميت توجه به شرايط عيني جامعه، به تغييراتي كـه  ”  حزب كمونيست

در شرايط مبارزه صورت مي گيرد و به لزوم انعكاس دادن اين تغييرات در 
تاكتيك ها و شعار هاي مبارزاتي حزب و اجتناب از برخوردهاي ذهني بـا  

او گفت  امروز نيروهاي چپ در حال قدرت گرفتن و .    تحوالت توجه داد
مطرح شدن هستند، در حالي كه نيروهاي نو ليبرال به خاطر جنگ طلبي 
شان، به خاطر حرص و آزشان، فسادشان، و عملكرد انحصارهاي چـنـد     

 .     مليتي شان، مشروعيت خود را از دست داده اند
بايستي گـرايـش   “: رفيق اشتر در بخشي از سخنراني خويش اظهار داشت

به راست را متوقف ساخت، بر ضد سياست هاي نظامي گري و بـر ضـد     
سياست هاي نابود سازي دستاوردهاي اجتماعي و دموكراتيك مبارزه كرد 
تا بتوان با تغيير در سياست هاي حاكم، رفورم هاي واقعي در جامـعـه را     
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بايستي بتوانيم مردم را  اقناع كـنـيـم كـه       .   ممكن ساخت
سرمايه داري قادر به حل تضادها كه همواره عميق تر مـي    
شوند نيست و پاسخي به چالش هاي آينده كه  بتواند مدافع 

نه تنها تضـادهـاي     .   منافع اكثريت مردم جامعه باشد ندارد
اقتصادي و اجتماعي و غيره گسترش مي يابند، بلكه طبيعي 

جايگزيـن  .  ترين حقوق زندگي نيز در معرض خطر قرار دارد
: همانطوري كه در فرمول بندي روزا لوكزامبورگ آمده است،

براي اينكه بتوان در     .” سوسياليسم در مقابل بربريت است“ 
دراز مدت جايگزين سوسياليستي را غالب ساخت مي بايست 
از جنبش هاي مختلف اجتماعي، و قبل از همه فعاليت هاي 

 ”.خارج از پارلمان سود جست
ما مي بايست در فعاليت هاي ضد جنگ بيشتر از قبـل بـه     

بر ضد جنگ در افغانستان و عراق و يا .   روشنگري بپردازيم
اگر چنانچه مقاومت بـر ضـد     .   در ديگر مناطق مبارزه كنيم

جنگ گسترش نيابد، ارتش آلمان مي تواند از ابتدا در جنگ 
 .  هاي احتمالي در خاورميانه ، بر ضد ايران شركت جويد

دولت ها و ساير ساختار هاي قدرت منطقه اي و بين المللي 
در آمريكا، اروپا و ژاپن خود را در خدمت كنسرن هـا كـه       

گسـتـرش   .   نقش تعيين كننده اي دارند، قرار مـي دهـنـد     
سركوب و كنترل شهروندان قبل از هر چيز بر ضد كسـانـي   
به كار برده مي شود كه در حال حاضـر و آيـنـده بـراي           
دموكراسي و تعميق دستاوردهاي اجتماعي و با  سـيـاسـت      

كنسرن ها بر ضد هـركسـي   .   جنگ طلبانه مبارزه مي كنند
. كه در مقابل منافع آنان بايستند، ترور و زور را بكار مي برند

جنـگ بـر     “ قوانين اتحاديه اروپا و تدابيري كه در چارچوب 
بكار گرفته مي شود، منجر بـه تـغـيـيـرات         ” ضد تروريسم

مخربي در روابط بين المللي و ملي مي شود و اين به مثابـه  
بيان خشن و ديكتاتور منشانه براي تامين منافع كنسرن هـا  

 ”.است
رفيق اشتر در باره در هم تنيدگي شركت هاي فراملي و بين 
المللي شدن حق تملك و عواقب آن از جمله تاثير بـحـران   
اقتصادي كنوني آمريكا در آلمان سخن گفـت و ضـرورت       
مبارزه بين المللي طبقه كارگر و متحدان آن را در جـهـان       

 .كنوني ياد آور گرديد
رفيق اشتر در سخنان خويش به تغييرات سياسي در جامعـه  
آلمان از جمله در باره علل ظهور حزب چپ و نوع و شـيـوه   
. برخورد حزب كمونيست آلمان نسبت به آن تـوضـيـح داد     

حزب چپ را نمي توان از صحنه سياسي جامـعـه آلـمـان       “ 
حزب در جائي كه سياست اپوزيسيوني را دنبـال  .   حذف كرد

رفيق اشتر ضمن اشاره بـه قـوي       .   مي كند، رشد مي يابد
شدن چپ در آلمان افزود كه مدافـعـان سـيـاسـت هـاي           
نوليبرالي مشروعيت خود را از دست مي دهند، سـيـسـتـم       
سرمايه داري و روش اداره سياسي جامعه حزب كمونيـسـت   

احزاب و   .   آلمان را ملزم به انتقاد بيشتر از سيستم مي سازد
سازمان هاي بزرگ در آلمان ديگر قادر نيستند كه نـظـرات   

 .متقابل را خنثي سازند، امري كه تاكنون ممكن بوده است
در سخنراني رفيق اشتر اهميت ويژه اي به كار در اتحـاديـه   
هاي كارگري و توجه به گستره و شعار هاي فعاليت اتحاديه 
اي و از جمله درباره مبارزه براي حداقل دستمزد، دفـاع از      
شرايط كاري و حفظ مشاغل و در عين حال در باره وظايـف  
حزب و اعضاي آن در رابطه با اتـحـاديـه هـاي آلـمـان             

رفيق در مورد اتـحـاديـه هـا       .   توضيحات مفصلي داده شد
اتحاديه ها زماني مي توانند داراي چشم انداز  باشنـد  :  افزود

 .كه بتوانند مدافع پيگير و روشن منافع طبقاتي باشند
رفيق اشتر در سخنراني خويش به پيوند ناگسستنـي بـيـن      
سيستم سرمايه داري و نابرابري اجتماعي و بي عدالـتـي و     

او .   تحديد حقوق اوليه دموكراتيك و اجتماعي تاكيـد كـرد    
ضرورت مبارزه در ساير عرصه ها و از جمله مبـارزه بـراي     

رفيق به نـقـش حـزب      .   حفظ محيط زيست را گوشزد كرد
كمونيست آلمان در جا انداختن ديدگاه هاي ضد سـرمـايـه      

داري در       
جنبش هـاي    
ضد جـهـانـي    
سازي، ماننـد  

ــك”  در     ” ات
مورد موضـوع  
مالـكـيـت و      
فرمول بنـدي  
ســـيـــاســـت 
اتحاديه اي در 
ــرات    ــاظ ــن م
ــي   ــمــاع اجــت

رفيق همچنين در باره مشكالت حزب سخن گفت و راه حل هايي به كنگره .   يادآور گرديد
 . ارائه كرد

كنگره در ادامه كار خود پس از دو روز بحث و مداقه قطعنامه هاي مطرح در رابطه با برنامه 
مبارزاتي كمونيست هاي آلمان در دو سال آينده و همچنين پالتفرم مبارزاتي در كارزارهاي 

. نفره بـه كـار خـود پـايـان داد                34انتخاباتي اين كشور، با انتخاب يك كميته مركزي 
براي يك دوره ديگر از سوي كنگره به سمت صدر حـزب انـتـخـاب        ” هاينس اشتر” رفيق
حزب كمونيست آلمان و سمينار بين المللي احزاب بـرادر در       18حضور در كنگره .   گرديد

جنب آن فرصتي مناسب براي تبادل نظر با احزاب برادر درباره تحوالت سريع در جهـان و    
منطقه خاورميانه و مطالعه امكانات مختلف براي گسترش همكاري ها و عمل مشترك در   
سطوح منطقه اي و بين المللي در عرصه هاي مبارزه براي صلح، دموكراسي و سوسياليسـم  

حزب كمونيست آلـمـان، در        18هيئت نمايندگي حزب توده ايران در كنگره .   فراهم آورد
ديدارهاي دوجانبه و چند جانبه با هيئت هاي نمايندگي احزاب برادر حاضر در كنگره، آن ها 

هيئت نمايندگي حزب ما در .   را در جريان تحوالت اخير كشور و تحليل هاي حزب قرار داد
 .  طول كنگره با صدر و معاون صدر حزب كمونيست آلمان مالقات كرد

 
بخش هايي از سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در سمينار 

 كارگري، -احزاب كمونيست
 

 رفقاي گرامي
 

اجازه بدهيد از طرف كميته مركزي حزب توده ايران از حزب كمونيست آلمان براي دعـوت  
نشست امروز ما در زماني ... دهي اين سمينار تشكر كنم  ما به اين كنگره مهم  و نيز سازمان

شود كه خطر بر ضد صلح جهاني، دموكراسي، استقالل ملي، و تهديد نسبت بـه     برگزار مي
ها  شناسيم، نه فقط براي ما كمونيست هاي سال آن را مي طور كه سال هاي فردي، آن آزادي

 .كه براي شهروندان عادي جامعه امروزي هم به روشني آشكار شده است
مردم خاورميانه امروز در معرض تهديد واقعي و جدي ماجراجويي نظامي عمده ديگري قرار 

اياالت متحد آمريكا اهدافش را براي تأمين برتري بالمنازع بر منطقه استراتـژيـكـي    .  دارند
هاي بيشتر بـر   هم تحريم)  سازمان ملل متحد( كند، و شوراي امنيت  خليج فارس پنهان نمي

اياالت متحده آمريكا متحدانش را در منطقه  به ايـجـاد   .  ضد ايران را در دست بررسي دارد
انگيزد تا بتواند از آنها به عنوان بهانه و  هايي ساختگي برمي ها و مناقشه ها، بحران كشمكش

برداري كند، و طرحي را كه با تجاوز  اي براي به راه انداختن يك ماجراجويي تازه بهره زمينه
در دو دهه گذشتـه  .  به افغانستان و سپس جنگ و اشغال عراق آغاز كرد، به سرانجام برساند

هـايـي      پاشيدگي كشورهاي مستقل و ايـجـاد دولـت          هايي در اروپا، ازهم ما شاهد جنگ
آمريكا و بـرخـي از كشـورهـاي عضـو اتـحـاديـه اروپـا بـه                           .   ايم نشانده بوده دست
المللي،  اند كه برخالف همه معيارهاي بين هايشان در كوزوو چراغ سبز نشان داده نشانده دست

جزيره بالكان و در واقع اروپا را در بـحـران و        طرفه اعالم استقالل كنند و شبه به طور يك
 .ثباتي فرو ببرند بي

اي تصويب نشود، كه بـه   گذرد كه به بهانه مبارزه با  تهديد تروريسم،  قانون تازه روزي نمي
هاي فردي به  كند كه در آنها آزادي هايي پليسي تبديل مي راستي كشورهاي اروپا را به دولت

حق گردهمايي و تشكل، حق آزادي بيان، حق داشتن مطـبـوعـات    .  شوند شدت محدود مي
آزاد، حق اعتراض بر ضد دولت، و حق اظهارنظر از طريق رأي دادن در انتخـابـات آزاد و       

 .شود عادالنه، دانسته و به طرزي خشن نقض و منكوب مي
شونـد   داري پيشرفته هر روز قوانين محدود كننده بيشتري تصويب مي در كشورهاي سرمايه

هـدف  .  كننـد  هاي فردي را هرچه بيشتر محدود و حقوق اساسي بشر را تهديد مي كه آزادي
ها چيزي نيست جز ضعيف كردن جنبش طبقه كارگر در مسير پيـكـارش در راه        اين اقدام

 ” ...صلح، شرايط كار و دستمزد بهتر، و پيشرفت اجتماعي
اين واقـعـيـت كـه       “ :  المللي اشاره كرد نماينده حزب مان در رابطه با ضرورت همكاري بين

داري توانسته اند به آساني بار اين بـحـران عـمـومـي را بـه دوش                  اقتصادهاي سرمايه

 ...ادامه  شركت نمايندگي حزب 

 10ادامه در صفحه   
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هـا     كشان بيندازند، موضوعي است كه ما كمونيسـت  زحمت
ها ميليون تـن از       امروزه ده...  بايد با آن به مقابله برخيزيم 
داري پـي       ثمري نظام سرمايـه  مردم جهان به تجربه به بي

. شونـد  مي اي وارد عرصه پيكار  امروزه نيروهاي تازه.  اند برده
وظيفه ما پيوند دادن اين نيروها و جلب كردن آنها به موضع 
ضد امپرياليستي پايدار و استوار مان است، كه پيوند مـيـان     
استثمار اقتصادي، حرص و آز امپرياليسم براي كسب سـود    

هـاي تـجـاوزكـارانـه         سرشار، ويراني محيط زيست و جنگ
مـا بـايـد      .  سازد دهد و آشكار مي امپرياليستي را توضيح مي

طلبي را قانع كنـيـم كـه مـيـان اشـتـهـاي                جنبش صلح
داري به سودهاي كالن و سرشار از يك سو و جنگ  سرمايه

ما بايد آنهايي را   .  از سوي ديگر، پيوندي ماهوي وجود دارد
كه آرزوي پايان دادن به جنگ را دارند متقاعد كنـيـم كـه      

به موضوع صلح راه كـرد    ) پاسيفيستي(گرايانه  رويكرد آشتي
اي بر  ما بايد ضرورت ايجاد يك جنبش توده.  مناسبي نيست

ضد جنگ و امپرياليسم و براي پيشرفت اجتمـاعـي را بـه        
المللي كمونيستي و طبقه  اگر جنبش بين...  روشني بيان كنيم

المللي  هاي مناسبي براي همكاري بين كارگر نتواند به شكل
دست يابد، دچار ضعف و كمبود جدي در واكنش به وضـع    

تر به تجـربـه    در اين زمينه، نگاهي دقيق.  موجود خواهد شد
. موفق جنبش در آمريكاي التين حـائـز اهـمـيـت اسـت          

هاي نوليبرالي  اي از كشورهايي كه سياست گيري دسته شكل
اند و در برابر رفتار آمريكا كه آنها را بـه     را به چالش كشيده

كـنـنـد،     كند مقاومت مي چشم حياط خلوت خودش نگاه مي
هاي  نمونه آموزنده مشخصي است در پيش روي همه جنبش

كنيم كه مـبـارزه    ما ادعا نمي.  خواهانه در سراسر جهان ترقي
ها موفق بوده است يا همه  در آمريكاي التين در همه زمينه

هاي زيادي بـر   هنوز چالش!  خير.  چيز خوب و درخشان است
اما نكته اينجاست كه بذر يـك پـيـكـار       .  سر راه قرار دارند

هاي يك زندگي نويـن   پيروزمندانه كاشته شده است و جوانه
انـد و در       مردم اعتماد به نفس بيشتري يافته.  سر زده است

ها و  منابع، مهارت.  كنند شان شركت مي ساختمان جامعه تازه
. گـذارنـد   هايشان را در مقياسي جهاني به شراكت مي توانايي

هـاي     تمايل اين كشورها به توسعه همكاري در زمـيـنـه       
ها، رشد اقتصادي و منابع انرژي اميد هايي  ارتباطات و رسانه

 .را براي ادامه و تعميق اين تجربه برانگيخته است
تـوانـنـد       هـا مـي     هاي زيادي هستند كه كمونيست موضوع

اما رفقـا، ايـن امـر        .  پيرامون آنها با يكديگر همكاري كنند
هايي كه احتمـاالً   از اشتباه  اهميت دارد كه ما نگذاريم ترس

جنبش در گذشته مرتكب آنها شده است دست و پاي ما را   
ببندد، يا به علت گوناگوني ملي ميان خود موانعي را بر سـر    
راه خود قرار دهيم كـه نـيـروي مـا را در راه انـجـام                   

مبارزه بر ضد هر ...  مان تحليل ببرند المللي هاي بين مسئوليت
افزون . هاي ما باشد گري بايد يكي از اولويت شكلي از نظامي

 –هـاي نـظـامـي          بر اين، با توجه به تهديد دوباره مجتمع
اي، مبـارزه   صنعتي آمريكا به تشديد مسابقه تسليحات هسته

 .اي يافته است اي نيز اهميت تازه ما براي خلع سالح هسته
كارزار تقويت و تحكيم سازمان ملل متحد و نيز دموكراتيك 
كردن ساختارها و سازوكارهاي اداره اين سازمـان عـرصـه      

توانيم و نبايد آن را  مهمي از عمل هماهنگ است كه ما نمي
هـاي     هاي نويـن نـيـز فـرصـت          فن آوري.  ناديده بگيريم

دهد، اما  چشمگيري را در اختيار آزاد سازي نوع بشر قرار مي
به شرط آنكه اين دسـتـاوردهـاي نـويـن در انـحـصـار               

هاي فرامـلـي بـاقـي        ام و ديگر غول.بي.مايكروسافت و آي
انقالب جاري در فن آوري ارتباطـات و اطـالعـات        .  نماند

اي را براي مبادله اطالعات و بسيج نيروها و  هاي تازه فرصت
مان ايجاد كرده و در اختيار جنبش مـا قـرار داده          متحدان

هـاي     ها نيز بايد جزو اولـويـت   استفاده از اين فرصت.  است
 ”.اصلي ما قرار بگيرد

سرمايه داري بوروكراتيك، كار گزار ارتجاع و  ...ادامه  شركت نمايندگي حزب 

!امپرياليسم  

مبارزه ميان جناح هاي درون و پيرامون حاكميت، به ويژه بر سر مسايل اقـتـصـادي،    
وارد مرحله جديدي شده است، توجه و ارزيابي دقيق و واقع بينانه از اين رويارويي كـه    
بازتاب تصادم منافع اليه هاي مختلف طبقه سرمايه دار ايران اسـت، بـراي ارزيـابـي         
صحيح صحنه سياسي و صف بندي هاي سيال درون حكومت ونيز تحوالت چند وجهي 
ناشي از آن با هدف ارايه تحليل طبقاتي و تعيين سياست هاي كوتاه مدت و بلند مـدت  

لذا بايد به نحوي موشكافانه و سنجيده جايگاه، !  اصولي از اهميت بنيادين برخوردار است
نقش و ميزان تاثير اين اليه ها و همچنين موقعيت و نفوذ نمايندگان سياسي آنـهـا را       

در ميان اليه بندي طبقه سرمايه دار، حضـور  .  شناخت و از آن تصويري واقعي ارايه كرد
سرمايه داري بوروكراتيك نوين ايران قابل توجه و نقش به غايت زيان با رو مخرب آن 

 . در تحوالت كشور چشمگير است
حاكميت برآمده از انقالب شكوهمند بهمن به لحاظ طبقاتي نخواست و نـتـوانسـت      
دگرگوني ضرور و مطابق با آرمان هاي انقالب را در دستگاه عريض و طـويـل اداري       

خودداري جمهوري اسالمي از دگرگوني دستگاه اداري، زمينه حفظ و سپس .  فراهم آورد
 .رشد و گسترش اين اليه سرمايه داري گرديد

اين سرمايه داري طفيلي خيلي زود و با سرعت از حوادث سال هاي نخست انـقـالب   
استفاده و موقعيت خود را در ارتباط با سرمايه بزرگ تجاري تقويت كرده و بـه يـك         

به عبارت دقيق تر با تحوالتي كه انقالب پـديـد   .  شريك قدرتمند در حاكميت فرا روئيد
آورد، سرمايه داري ايران دچار دگرگوني هاي كيفي قابل مالحظه و ژرفـي شـد كـه          
سرمايه داري تجاري و سرمايه داري بوروكراتيك نوين برندگان اصلي در اين حـوادث    

تشكيل بنيادهاي انگلي و فعاليت فزاينده آنها در اقتصاد كشور خـون    .  قلمداد مي شوند
تازه اي به رگ هاي سرمايه داري ديوان ساالر كه محصول حيف و ميل اموال دولـتـي   
وعمومي، رشوه و ارتشاء است، روان ساخت و از هر حيث موجبات تقويت و رشد آن را     

 .فراهم كرد
گر چه پس از انقالب اين اليه سرمايه داري رشد سرطاني كرد و به مواضع كلـيـدي   
هم دوش با سرمايه بزرگ تجاري چه در عرصه اقتصادي و چه عرصه سياسـي دسـت     

نقش آگـاهـانـه    .  پيدا كرد، اما زمينه و ريشه آن به مناسبات قبل از انقالب باز مي گردد
رژيم واژگون شده سلطنتي در تقويت سرمايه داران بزرگ و ايجاد عوامل انحصاري  به 
مثابه يكي از ويژگي هاي اساسي رشد سرمايه داري در ايران و شكل گيري دسـتـگـاه    
بوروكراتيك در خدمت اميال و اهداف دربار و انحصارات امپرياليستي، عوامـل عـيـنـي       
تقويت و تحكيم موقعيت سرمايه داري بوروكراتيك ايران و ريشه تاريـخـي رشـد آن        

سرمايه داري بوروكراتيك به چـنـان       50در سال هاي مياني دهه .  محسوب مي شوند
توان و قدرتي دست يافته بود كه در خصوص طرح و حل مسايل اقتصادي و مالي بـه    
سود دربار و منافع انحصارات امپرياليستي حتي در مقابل كالن سرمايـه داران عـرض       

در رژيم ضد ملي شاه پس از درآمدهاي هنگفت نفت، موقعيت اين اليـه  .  اندام مي كرد
سرمايه داري به علت جوش خوردن و پيوند دستگاه اداري رژيم با منافع صـاحـبـان و      
مديران واحد هاي بزرگ صنعتي از راه تصدي پست هاي حساس دولتي وابستگان ايـن  
سرمايه داران، بيش از پيش تقويت گرديد و گروهي از مديران ارشد و مقامات عالي رتبه 
با در دست داشتن مسئوليت هاي حساس اقتصادي و مالي دولت در عين حال به فعاليت 

اين پديده،  همچنانكه در سطور پيش اشاره شـد، بـا     .  هاي اقتصادي نيز مشغول بودند
خودداري از دگرگوني دستگاه اداري در جهت آرمان هاي انقالب به حيات خود ادامه داد 

هـم اكـنـون      .  و با بهره گيري از حوادث به شريك پر قدرت در حاكميت بدل گـرديـد  
سرمايه داري بوروكراتيك كه نسل جديد آن شامل مديران ارشد، فرمانـدهـان سـپـاه       
پاسداران، گردانندگان بنيادهاي انگلي، كارمندان بلند پايه كشوري و لشگري و اردوي     
ده ها هزار نفري روحانيون در پست هاي حساس و كليدي وزارتخانه ها و دادگاه هـاي  
شرع و قوه قضاييه مي شود، با حيف و ميل اموال دولتي، چنگ انداختن به بودجه هـاي  
كالن بنيادها و شهرداري ها، در اختيار گرفتن طرح هاي مختلف عـمـرانـي، ضـمـن          
جايگزين كردن روابط به جاي ضوابط با رشوه و ارتشاء و فساد مالي با سوء استفـاده از    

موقعيت سياسي و سازماني و نظامي خود بـه گـرد     

  6ادامه در صفحه    
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ميليون نفر در سراسـر كشـور بـه پـاي            80حدود 
 .هاي رأي رفتند صندوق

چندي پس از انتخابات و در پي گفتگـوهـايـي در      
مورد دو موضوع عمده آينده قضات ديوان عـالـي و     

اسفند  19تركيب دولت ائتالفي آينده، يكشنبه گذشته 
ماه، رهبران دو حزب اصلي پيروز انتخابات اعالمـيـه   
مشتركي را مبني بر توافق براي تشـكـيـل دولـت         

و در مركز، بـه    )  از جمله پنجاب(ها  ائتالفي در استان
رهبران دو .  رهبري حزب مردم پاكستان، امضا كردند
در    ” مـري “ حزب در يك كنفرانس خبري در شهـر    

ايالت پنجاب به موضوع اعالم نامزد پست نـخـسـت    
كه بيشـتـريـن تـعـداد        ( وزيري از سوي حزب مردم 

و به كـار    )  نمايندگان را در مجمع ملي خواهد داشت
بازگرداندن قضات ديوان عالي كشور، از جمله قاضـي  

روز پس از تشكيل دولت ائتالفي  30افتخار چاودري، 
ها، پرويز مشرف  طبق اخبار رسانه.  فدرال اشاره كردند

 27نمايندگان منتخب را فراخوانده است كه در روز     
 .اسفند مجمع ملي را به طور رسمي تشكيل دهند
هاي  اگرچه پيشتر نواز شريف در يكي از گردهمايي

پس از انتخابات در الهور گفته بود كه بهـتـر اسـت      
مشرف نداي حكم و رأي مردم را بشنود و از قـدرت    

گيري كند، و نيز از احزاب سياسي خواسته بـود     كناره
براي خالص شدن از ديكتاتوري با هم همكاري “ كه 
، ولي اين بار در كنفرانس خبري رهـبـران در     ” كنند

نمايندگـان دو    . مورد بركناري مشرف حرفي زده نشد
حزب مخالف كه به همراه يكديگر كنترل مـجـلـس    
آينده را در دست خواهند داشت، اگر بتوانند حمـايـت   
نامزدهاي مستقل و احزاب كوچكتر را كسب كـنـنـد    
خواهند توانست به حد نصاب دو سوم كل آرا دسـت    
يابند كه شرط الزم براي استيضاح و بركناري رئيـس  

در همين حال تظاهركنـنـدگـان در      .  جمهوري است
شهرهاي مخلتف براي آزادي زندانيان سـيـاسـي، از      

نگاران، و ابقاي قضـات   جمله وكال و قضات و روزنامه
در كراچي هـزاران    .  ها ريختند ديوان عالي به خيابان

مـا آزادي    “ تظاهركننده با سردادن شعارهايي مثـل    
خواستار كنار رفتن پرويز ”  مشرف برو“ و ”  خواهيم مي

 .مشرف شدند
هاي اسـاسـي در      مردم پاكستان خواستار دگرگوني

كشور در راه تأمين نيـازهـاي اسـاسـي، صـلـح و             
هاي دو حـزب     چگونگي همكاري. دموكراسي هستند

پيروز در انتخابات با يكديگر و با رئيس جمهوري در   
هاي آينده، موضوعي است كه هم مورد  ها و ماه هفته

المللي قرار دارد و    توجه محافل سياسي داخلي و بين
با توجـه  .  هم از نزديك توسط مردم دنبال خواهد شد

به سابقه و كارپايه سياسي و اجتماعي دو حزب مردم 
و مسلم ليگ و رهبران آنها، و تأثير عواملي از قبـيـل   

اش در صـحـنـه         حضور پرويز مشرف و دار و دسته
هاي غير مستقـيـم    سياسي و اقتصادي كشور، دخالت

هاي ناشي از فعـالـيـت     خارجي اروپا و آمريكا، ناآرامي
هايي مثل طالبان و مجاهدين افغـان و روابـط        گروه

پاكستان با همسايگان و به ويـژه افـغـانسـتـان و            
هندوستان و ايران، رويدادهاي آتي پاكستان نه تنـهـا   

هاي منطقه نيز  براي مردم اين كشور، بلكه براي ملت
 .از اهميت زيادي برخوردار است

!دامن زدن به يك بحران در آمريكاي التين بود” رائول ري يس“هدف از قتل  ...مردم پاكستان ” نه“ادامه    

با دبير كل حزب كمو نيست آرژانتين ”  اومانيته“مصاحبه روزنامه     

، دبيركل حزب كمونيست آرژانتين، انگيزه هاي  دولت ”پاتريسيو چه گاراي“
 . را افشا مي كند” رائول ري يس“كلمبيا و متحد واشنگتني اش در قتل 

 
در بـاره چـه     .  مالقاتي داشت باشيد”  رائول ري يس” اين روزها قرار بود كه شما با  –اومانيته

 چيزي بايست  مذاكره مي كرديد؟
مسلمأ در .ما مي بايست  كال به وضعيت آمريكاي التين مي پرداختيم  -پاتريسيو چه گاراي

  -روزاريـو –باره كلمبيا وهمچنين در باره سا لروز تولد  چه گوارا كه قرار است  در شهر زاد گاهش 
هم عضو آن است و همچنين در بـاره  ”  فارك“ كه ”  سائو پائولو“ بر گزار شود،  نيز در باره اجالس 

 .گروگان ها
 

 نيز نقشي داريد؟) كشورتان (در اين اموري كه بر شمرديد آيا شما و   -اوما نيته
چندين كشور در اين امور سهيم هستند و من بايد نسبت به مجاهدات  -پاتريسيو چه گاراي

 .كشورم در اين باره سپاسگزار باشم 
 

 را خوب مي شناختيد؟“ رائول ري يس “آيا شما   -اومانيته
دفعه آخر حدود يك سـال ونـيـم      .  من او را به دفعات مالقات كردم  -پاتريسيو چه گاراي

 . پيش بود
 

 چطور؟) فرمانده فارك(” مارو الندا“با   –اومانيته
بود،  طـي      1998-1997نخستين بار سال  .  او را نيز مالقات كردم  -پاتريسيو چه گاراي

 .سفري پر ماجرا در ميان جنگل ها كه سه ماه به  طول انجاميد
 

 .پاره اي از منابع و روزنامه ها اعالم مي دارند ،اكنون مدت ها ست كه او مرده  –اومانيته
بر اساس تازه ترين خبرهايي كه دراختيار ماست او در سالمت كـامـل    -پاتريسيوچه گاراي

 .بسر مي برد 
 

 را هم مي شناسيد؟”  رائول ري يس“آيا شما جانشين   –اومانيته
ايـن  .  ناميده مي شود و فرمانده جبهه جنوب اسـت ”  خواكين گومز” او -پاتريسيو چه گاراي

فرمانده پنجاه ساله امروزين از صفوف جوانان كمونيست كلمبيا بر خاسته و در رشته دامپـزشـكـي     
” ري يـس   “ هم او بود كه باتفاق    .  داشگاه پاتريس لومبا درس خواند و عضو رهبري فارك است

او روشنفكري است كه از لحاظ سياسي  بـه خـوبـي      .  داد”  ماروالندا”  ترتيب  اولين مالقات مرا با
 .خواهد بود” ري يس“او يك جانشين شايسته . تربيت يافته

 
 را چگونه تحليل مي كنيد؟“ ري يس “مرگ   –اومانيته

رئيس جمهوري كلمبيا به قصد ايجاد  ”  اريب“ اين قتلي بود كه توسط   -پاتريسيو چه گاراي
. يك جنگ منطقه اي كه جورج بوش آرزوي  شعله ور شدن آنرا در سر مي پرو راند انجام گرفت 

بر اساس  نقشه واشنگتن،  كلمبيا  مي بايست پيش قراول تهاجم  به ونزوئال باشد همچنـان كـه     
چنين تحريكاتي مي بايست . هندو راس  اين نقش را در كار زار آمريكا بر ضد نيكاراگوئه بازي كرد

سر آغاز يك جنگ تمام عيار  با  ونزوئال  باشد و نيز با اين هدف كه هر گونه مبادله گروگان ها و 
را  در اين ميان  مورد ”  فارك“  من بايد نقش شايسته و در خور ستايش .زندانيان را  نا ممكن سازد

تا كنون چندين گروگان را آزاد  ساخته و آماده است  كه ايـن كـار را        “  فارك “ .  تاكيد قرار دهم 
 .بدون  چشم داشت  عمل متقابل  از آن سو ، باز هم ادامه دهد

 
به اعتقاد رييس جمهوري اكوآدر قرار بود در زمان كوتاهي گروهي از گروگان ها از     -اومانيته

 چه بود؟” ري  يس“از كشتن “ الوارو اريب “آزاد شوند ، پس هدف  ” بتان كورت“جمله 
او مي خواهد روند انسان دوستانه تبادل گروگان ها را كامأل تخـريـب    -پاتريسيو چه گاراي

از آنها  چهره  فارك را در صحنه جهاني تيره سازد و نـيـز از         )  احتمالي پاره اي( كند تا با مرگ 
 .به عنوان رقيب احتمالي بسيار نيرومندش در انتخابات آينده رها گردد” اينگريد بتانكورت” “شر“

  



نيروهاي نظامي پاكستان با نيروهاي طالبان و القاعده  بوده است، نقش 
اين در حالي است كـه  .  شان را در اين منطقه از دست دادند كننده كنترل

” مردم“ ها و حزب  پشتون”  حزب عوامي ملي“ نيروهاي غيرمذهبي مثل 
. كرسي را در مجلس اين استان به دسـت آوردنـد       20و  46به ترتيب 

دولت جديد كار زيادي براي اعاده صلح و حقوق ضايع شـده زنـان و       
در پيش خـواهـنـد    ”  مجلس متحد عمل“ هنرمندان در دوران حاكميت 

 .داشت
به رهبري آصف علـي  ”  مردم پاكستان“ در مجموع، دو حزب مخالف 

به رهـبـري   ” )نواز(مسلم ليگ پاكستان “نظير بوتو، و  زرداري همسر بي
در .  محمد نواز شريف، برندگان عمده انتخابات استاني و فدرال بـودنـد    

كرسي  59كرسي از  23شامل (كرسي  120انتخابات فدرال حزب مردم 
و  )  هاي مـذهـبـي    كرسي مختص اقليت 10كرسي از  4مختص زنان و 

كرسي  3كرسي مختص زنان و  17شامل (كرسي  90) نواز(مسلم ليگ 
را به خود اختصاص ”  مجمع ملي“ كرسي  342از كل )  ها مختص اقليت

كرسي به دست آورد كه به معنـاي   51حزب حاكم فقط توانست .  دادند
كاهش كنترل و نفوذ مشرف و هوادارانش در مجلس و دولـت فـدرال     

شماري از احزاب كوچك تر و نامزدهـاي مسـتـقـل       .  آينده خواهد بود
مانده را از آن خود كردند، از جمله جنبش متحده قومي  هاي باقي كرسي

در انتخابات استاني، مسلم ليگ .  كرسي را از آن خود كرد 25كه )  ملي( 
بيشترين تعداد كرسي را در استان پنجاب از آن خود كرد در حالي )  نواز( 

هاي  به ترتيب بيشترين آرا در استان) قاعد(كه حزب مردم و مسلم ليگ 
هـا در       هاي خبرگزاري طبق گزارش.  سند و بلوچستان به دست آوردند
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مردم پاكستان به حكومت ” نه“

 نظامي پرويز مشرف

هاي اجتماعي و سياسي يك سـال     در پي نارضايتي گسترده مردم و ناآرامي
اخير در پاكستان، كه خلع افتخار چاودري رئيس ديوان عالي كشور جرقه آغـاز  
آن را يك سال پيش زد و سپس با محدود شدن آزادي مطبوعـات، زنـدانـي      
شدن فعاالن سياسي، اعالم حكومت نظامي در آبان ماه، و سرانجام تـرور و      

حـزب مـردم     “ نظير بوتو نخست وزير اسبق پاكستان و رهبـر     كشته شدن بي
و ”  مجمـع مـلـي     “ دي ماه اوج گرفت، سرانجام انتخابات  6در روز ”  پاكستان

مجمع ملي يا مـجـلـس      . هاي استاني در اين كشور برگزار شد انتخابات دولت
ي ” مجلس شورا“ عوام، همراه با مجلس سنا، دو نهاد تشكيل دهنده پارلمان يا 

انتخابات سراسري كه قرار بود در اوايل دي ماه برگزار شود، . اين كشور هستند
با چند هفته تأخير و با شركت شماري از احزاب بزرگ و كوچك و نامزدهـاي  

به گزارش ناظران اتـحـاديـه اروپـا،       .  بهمن ماه برگزار شد 29مستقل در روز 
هاي همگاني تحت كنترل دولت به طور  اگرچه ميدان تبليغات، و به ويژه رسانه

عمده در اختيار و به نفع حزب حاكم بود، و نيز به رغـم بـروز خشـونـت و           
هايي در برخي از مناطق و احتمال مواردي از تخلف، در مجموع رونـد     ناآرامي

با در نظر گرفتن شرايـط  .  هاي انتخاباتي مثبت ارزيابي شد در حوزه  رأي گيري
سركوب و اختناق حاكم بر پاكستان پس از روي كار آمدن ژنرال پرويز مشرف 

،  پس از كودتاي نظامي او بر ضد نواز شريف، تحميل برگزاري 1999در سال 
اين انتخابات از سوي نيروهاي اجتماعي به حاكمان نظامي، و حضور احـزاب    
مخالف و نامزدهاي مستقل در انتخابات، خود گام مهمي به جلو در راه استقرار 

ها حكومت نظاميان در اين كشـور صـاحـب       يك حاكميت مدني پس از سال
هاي اخير اتحاد نـزديـكـي بـا        شود كه در سال اي محسوب مي فناوري هسته

البته بايد ديد كه .  اياالت متحده آمريكا در اين منطقه حساس آسيا داشته است
هاي اقتصـادي   گوي خواست دولت فدرال آينده تا چه حد خواهد توانست پاسخ

هاي  ديده پاكستان باشد، و نسبت به همكاري سياسي مردم رنج  –اجتماعي   –
اي  ، كه موج ضدآمريكايي گسترده” مبارزه با ترور“ نزديك مشرف با آمريكا در 

 .را در ميان مردم پاكستان دامن زده است، چه موضع و برخوردي خواهد داشت
و ديـگـر احـزاب      ”  ) قاعد اعظم( مسلم ليگ “ در اين انتخابات، حزب حاكم 

سياسي هوادار و متحد پرويز مشرف شكست سختي را متحمل شـدنـد، بـه        
شان را  هاي آهن، كرسي طوري كه صدر حزب حاكم، وزير امورخارجه و وزير راه

در پنجاب از دست دادند، و سرنوشت آينده خود پرويز مشرف نيز زيـر سـؤال     
دهنده نارضايتي شديد مردم پاكستـان   اين شكست پيش از هر چيز نشان.  رفت

از وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاكم بر كشور در دوران حـكـومـت      
نظامي پرويز مشرف است، به طوري كه مطبوعات پاكستاني آن را رفراندومـي  

شماري از احزاب مذهبي نيز بسيـاري از    .  هاي مشرف خواندند بر ضد سياست
براي نمونه، ائـتـالف عـمـده         .  شان را در انتخابات از دست دادند هاي كرسي

كرسي در مجمع ملي به دست آورد، در حالي كه  6فقط ”  مجلس متحد عمل“ 
 5نيروهاي اسالمي با كسب فقط حـدود      .  نماينده داشت 63در مجلس قبلي 

اي    هاي قبيله و سرزمين” شمال غربي مرزي“در استان ) كرسي 14(درصد آرا 
هاي اخير محل عمده درگـيـري      نيمه خودمختار در مرز افغانستان، كه در ماه

 11ادامه در صفحه   

 كمك هاي  مالي رسيده

 كرون 180كامي از سوئد                                            
 دالر 200آرش چمني به ياد رفيق روزبه                           
 كرون 500سيامك از سوئد                                          


