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سياست هاي نادرست، : انتخابات مجلس هشتم

 تقلبات گسترده ارتجاع و پاسخ شايسته مردم

  6ادامه در صفحه    

 پنجمين سالگرد جنگ امپرياليستي و اشغال عراق 

 8ادامه در صفحه    

نمايش انتخابات مجلس هشتم به پايان 
رسيد و ارتجاع حاكم با بهره گـيـري از       
همه گونه امكانات، از جمله رد صالحيـت  
گسترده نامزدهاي اصالح طلب حكومتـي  
و چهره هاي مستقل و دگر انديش و نيـز  
تقلب برنامه ريزي شده، بر اكثريت قاطـع  

 .كرسي هاي قوه مقننه تكيه زد
از ماه ها  پيش مسئله  انـتـخـابـات،         
چگونگي تدارك و برگزاري آن و مسـئلـه   
شركت و يا عدم شركت در اين روند بـه    
يكي از بحث هاي اساسـي نـيـروهـا و         

اجتماعي ميهن ما -شخصيت هاي سياسي
روند تدارك اين انتخابـات،  .  بدل شده بود

همچون انتخابات مجلس هفـتـم جـاي      
شك و شبهه اي براي كسي باقي نـمـي   
گذاشت كه هدف ارتجاع جلوگيري قاطـع  

حـزب  .  از تكرار تجربه مجلس ششم است
ما از  مدتها پيش از برگزاري انتخابات، با 
تأكيد بر اين برنامه مستبدان حاكم، همـه  
نيروهاي ملي و آزادي خواه را به مبارزه و 
مقاومت مشترك بر ضد برنامه ارتجاع فرا 

با اعالم  رد صالحـيـت هـزاران      .   خواند
نامزد انتخاباتي، از جمله بخش وسيعي از   
نامزدهاي طيف اصالح طلبان، بـا وجـود     
تالش ها و رايزني هاي خاتمي و كروبي، 
و همچنين تدارك وسيع نيروهاي نظامـي  
و انتظامي براي دخالت وسيع در انتخابات 

روشن بود كه اوال ارتجاع اجازه نخواهـد  
داد تا امكان رقابت واقعي براي نيروهاي 
اصالح طلب و دگرانديش وجود داشـتـه   
باشد و ثانيا حتي اگر در مناطقي نـامـزد     
مستقل و اصالح طلبي توانسته باشـد از    
صافي شوراي نگهبان رد شده باشد نمي 
توان تضمين داد كه آراي مردم در هـم    
جا  محترم شمرده شده و  بـتـوانـد بـر       

حزب ما بـر    .  نتيجه انتخابات تأثير گذارد
اساس اين درك و همچنيـن تـجـربـه       
مجلس هفتم، كه بسيار شبيه به تجـربـه   
انتخابات اخير بود، شركت در اين نمايش 
را بي تأثير و در مجموع به ضرر جنبـش  
مردمي و  نيروهاي مدافـع اصـالحـات      

يادآوري تحليل هاي حزب .   ارزيابي كرد
ما به هنگام انتخابات هفـتـمـيـن دوره       
مجلس، كه به وقت خود از سوي شماري 
از نيروها مورد شماتت و حـملـه قـرار          
گرفت، و  آنچه پس از مجلس هـفـتـم      
شكل گرفت در ايـن زمـيـنـه بسـيـار           

 .  گوياست
كميته مركزي حزب ما  در اعالميه اي  

بـا عـنـوان       1382بهمن ماه  12كه در 
تحريم فعال و جلوگيري از انجام رونـد    “ 

انتخابات فرمايشي مرتجـعـان حـاكـم،       
منتشر كـرد  ”  وظيفه مهم جنبش مردمي

ضرورت حمايت از حقوق اقليت 

 هاي مذهبي كشور

بخشي از جامعه ايران، يعني هزاران تـن از     *
هم ميهنان زرتشتي، ارمني، آشوري، كـلـيـمـي،     
بهايي و اهل تسنن ما، براساس قوانين ارتجاعي 
رژيم واليت فقيه از يك تبعيض آشكار و خشـن    

ناديده انگاشتن حقـوق اسـاسـي      .  رنج مي برند
اقليت هاي قومي و مذهبي، معادل  و بـرابـر بـا      

 !پايمال ساختن حقوق همه مردم ايران است
هزاران سال است كه، ايرانيان با هر تعلق قومي و مذهبي 
در كنار هم زيسته و هويت و فرهنگ مشترك ايران را در     
.  طول تاريخ پر فراز و نشيب اين ميهن كهنسال آفريده انـد   
ايران و فرهنگ غني و پر آوازه آن ثمره تالش خسـتـگـي      
ناپذير همه ساكنان آن بدون استثناست، و آنـچـه امـروز          
 فرهنگ ملي، پيشينه تاريخي و هويت ملي ناميده مي شود،

دستاورد همه ايرانيان صرف نظر از تعلق قومي و مـذهـبـي    
شان است، همچنانكه افتخار و مباهات آن نيز متعـلـق بـه      

اين زيست و گذران مشترك اينك بـر اثـر       .  همه آنهاست
سياست هاي ضد انساني و تبعيض آميز رژيم واليت فقيه با 
چالش هاي جدي رو به رو گرديده و طي ساليان اخيـر بـه     
علت قوانين تبعيض آميز موجود و تفكر ارتجاعـي حـاكـم،      

حزب توده ايران هم زبان و هم دوش با مردم زحمتكش عراق خواهان استقرار صلح و حاكميت مردمي، ايجاد ثبات  
ما همچنين معتقد هستيم كه ادامه .  سياسي در عراق و پايان دادن به موج خونريزي ويرانگر در اين كشور همسايه است

اشغال نظامي عراق توسط نيروهاي نظامي امپرياليسم آمريكا و متحدان آن عامل  اصلي  در بي ثباتي، گسترش 
ما خواهان پايان اشغال نظامي عراق و خروج كامل نيروهاي نظامي .  خونريزي ها و ادامه درگيري ها در اين كشور است

 . آمريكا و متحدان آن از اين كشور هستيم

پنجمين سالروز تهاجم امپرياليسم آمريكا و   
متحدان آن به عراق و آغاز اشغال نظامي ايـن  
كشور،  با اوج گيري درگيري هاي خونيـن در    
.  كشور و به ويژه در بغداد و بصره مصادف بـود 
به اين مناسبت و در اعتراض به ادامه اشـغـال   
نظامي عراق، در بيشتر پايتخت ها و شهرهاي 
عمده ي جهان تظاهرات و راه پيمايي انـجـام   

 .   گرفت
گزارش هاي مطبوعات جهان در هفته هاي 

 با آغاز سال نو، گراني بيداد 

3در ص!  مي كند  

  2ادامه در صفحه    
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هزاران تن از هم ميهنان ما به علت تعلق مذهبي و قومي خود اجبارا كشور را تـرك    
درآستانه انقالب، بر اساس آمار رسمي، نزديك به نيم ميلـيـون زرتشـتـي،       .  كرده اند

مسيحي و كليمي در كشور زندگي مي كردند كه اينك اين آمار به شدت كاهش پيـدا  
قوانين نقض كننده حقوق اقليت هاي مذهبي چنان عرصه را بر زنـدگـي     .  كرده است

اقليت ها تنگ كرده كه بسياري از خانواده ها راه چاره را خروج از ايران و زندگـي در    
چندي پيش نماينده زرتشتيان در مجلس هفتم، كه براي دوره هشتم .  غربت مي بينند

اين مهاجرت ” : رد صالحيت شد به خبرنگاران در خصوص وضعيت زرتشتيان گفته بود
آرزو مي كنم همـه  .  يك مشكل بزرگ براي همه اقليت هاي غير مسلمان ايران است

سال  30به ايران برگردند، اما گمان مي كنم اين آرزو محقق نشود به نظر مي رسد در
 ”.آينده هيچ زرتشتي در كشور نماند

انـتـشـار       1386بر اساس گزارشي كه در رسانه هاي همگاني در اوايل بهمن ماه   
يافت، و با واكنش منفي جامعه و بسياري از كارشناسان امور اجتماعي رو به رو شـد،    
وزارت كشور تحت رياست پور محمدي طي بخشنامه اي بـه اسـتـانـداري هـا و              
فرمانداري ها خواسته است تمام فعاليت اقليت هاي مذهبي به ويژه اقليت بهايـي در    

 .امور مذهبي، مالي و خدماتي خاص آنها تحت كنترل و مراقبت قرار بگيرد
عالوه بر اين بخشنامه، بسياري از جوانان اقليت هاي مذهبي كشـور نسـبـت بـه         

سال گذشـتـه دولـت ضـد          2طي .  تبعيض در خصوص آموزش عالي اعتراض دارند
مردمي احمدي نژاد با برنامه اي حساب شده تعداد زيادي از جوانان زرتشتي، كليمـي،  
بهايي و مسيحي را صرفا به علت تعلق مذهبي از ورود به دانشگاه و مراكـز آمـوزش     

، در اوايل آبان ماه سـال گـذشـتـه،         ” سرمايه“ به گزارش روزنامه .  عالي محروم كرد
بسياري از اقليت هاي مذهبي معتقدند سال جديد تحصيلي در دانشگاه هاي ايران در   
حالي آغاز شد كه گروهي از جوانان به دليل تبعيض مذهبي امكان ورود به دانشگاه ها 

در كنار اين گونه تبعيض هاي ناروا و زشـت، دو      .  و موسسات آموزش عالي را ندارند
. قانون تبعيض آميز همواره مورد اعتراض جوامع زرتشتي، كليمي و مسيحي بوده است
نخست مسئله قصاص و قوانين ارتجاعي حاكم بر قوه قضاييه است كه بر مبناي آن   
اگر غير مسلماني به دست فرد مسلماني به قتل برسد از قصاص و مجازات مـعـمـول    
معاف است، و ديگر مربوط به وراثت است كه طبق آن اگر فردي از خـانـواده هـاي      
اقليت هاي مذهبي تغيير دين داده و دين رسمي را بپذيرد، تمام ارث خانواده بر پـايـه   

 .قانون بي كم و كاست به او واگذار مي شود
هر دوي اين قوانين به شدت به موقعيت اجتماعي اقليت هاي مذهبي كشور آسيـب  
وارد آورده و آنها را با دشواري هاي جدي رو به رو ساخته است، حتـي تـعـدادي از        
شخصيت هاي مذهبي ترقي خواه كشور با صراحت تمام تاكيد كرده اند كه ايـن دو      
قانون حرمت اقليت هاي مذهبي را از ميان برده و در سنت اسالمي ايران مبنايي براي 

اما با همه اينها،  قوه قضاييه بر اجراي آنها به ويژه قانون مربوط بـه    .  آن وجود ندارد
نقض حقوق اساسي اقليت هاي مذهبي و تضعيف كـمـي و     .  وراثت پافشاري مي كند

اقليت هـاي  .  كيفي اين گروه ها در جامعه ايران به هيچ رو به سود منافع كشور نيست
مذهبي در كشورمان،  به مثابه جزء جدايي ناپذير جامعه ايران، مي بايد در پناه قوانين 

به تحليل رفتن جـمـعـيـت     .  از حقوق مساوي با ديگر هم ميهنان خود برخوردار باشند
اقليت هاي مذهبي به معناي كاهش ظرفيت خالقه جامعه و لطمه اي به بنـيـادهـاي    
فرهنگي و تاريخي ميهن ماست كه رژيم واليت فقيه مسئول مستقيم و بي واسطه آن 

اقليت هاي مذهبي همواره در طول تاريخ ثابت كرده انـد كـه، در         .  به شمار مي آيد
تكامل مادي و معنوي نقش مثبت و با اهميت ايفا كرده و در تقويت بنيان هاي ملي و 
انسجام و يكپارچگي كشور با حد اعالي احساس مسئوليت ميهن دوستانه رفتار كـرده  

درحال حاضر نيز با وجود تبعيض ناروا و نقض خشن و آشكار حقوق اساسي شـان  .  اند
از سوي رژيم سركوب گر و تاريك انديش، در مقابل تبليغات تفرقه افكنـانـه قـدرت      
هاي استعماري و  وسوسه هاي مالي بيگانگان همراه و همدوش ديگر هم ميـهـنـان    
خود، در سنگر جانبداري و دفاع از ايران و سرنوشت حال و آينده آن استوار و مـغـرور   

اين جانبداري احترام برانگيز در پيوند با مخالفت صريح و قاطع شخصيـت  .  ايستاده اند
هاي با نفوذ و برجسته اقليت هاي مذهبي با سياست تشويق به مهاجـرت از داخـل       
ايران به خارج آن، نمونه ديگري از تعلق ژرف و ناگسستني آنان به سرزمـيـن شـان      

 .است
حزب توده ايران، همچنانكه تاريخ آن ثابت مي كند، همواره در راه تامين حـقـوق     
برابر و مساوي اقليت هاي مذهبي در جامعه ايران مبارزه كرده و گروهي از برجسـتـه   
. ترين و نام آور ترين مبارزان توده اي از فرزندان همين اقليت هاي مذهبي بوده انـد   
در دوران كنوني نيز حمايت از منافع و حقوق اقليت هاي مذهبي از اولـويـت هـاي        

 ...ادامه  ضرورت حمايت از  

 124شهر و راسـت      185»  چپ« با جمعيت بيش از سي هزار نفر، 
شهر را به دست آوردند و در  شهر هاي كوچكتر با جمعيتـي بـيـن      

تعلق گـرفـت     »  چپ« شهر به  350پانزده تا سي هزار نفر رهبري، 
در پـاريـس شـهـردار         ).     2001شهر در سـال         291در برابر (  

نـكـتـه    .  سوسياليست مجددأ و  با موقعيتي مستحكم تر انتخاب شد
دو (  جالبي كه بايد متذكر شد سرنوشت يك حزب دست راسـتـي     

است كه از انتخابات پارلماني به اين سـو،  )  قلوي سابق حزب حاكم
به علت نا كامي ها و خطر اضمحالل  شروع كرد به رقصيدن بيـن  

و اما در .  راست و چپ و سر انجام در اين انتخابات  بازنده اصلي بود
انتخابات شورا هاي مناطق نيز چپ ها برنده بودند و توانستـنـد در     

» چپ« در اينجا نيز.  هشت شهرستان تازه اكثريت را به دست آورند
را به دست آورد كه در گذشـتـه   »  متس« شهر هايي كمابيش مانند 

 .به طور سنتي  پايگاه راست ها بود
موقعيت حزب كمونيست  با موفقيت هايي همراه بود كه بنا به    

به عبارت ديگـر،  .  بود »  مقاومت« ارزيابي خود حزب، بيشتر از يك 
حزب كمونيست  پس از دو بار نتيجه نامطلوب  در انتخابات رياست 

، اين بار موقعيت خود را بـه    2007و 2001جمهوري سال هاي     
طور نسبتأ رضايت بخشي بهبود بخشيد و موفقيت هـاي جـالـبـي       

حـزب  .  كسب كردو جايگاه خود را در ميان احزاب چپ تقويت كـرد 
برنـده شـد بـه طـور           »   چپ« كمونيست در تمام شهر هايي كه 

متناسب نماينده خواهد داشت و بر شمار نمايندگان آن ده هـا تـن     
عالوه بر آن، در نود شهر با جمعيت بيش از سه هـزار    .   افزوده شد

و بيست و هشت شهر )    2001در مقابل هشتاد و شش در سال ( نفر
همچنين رياست .   با جمعيت بيش از سي هزار نفر حائز اكثريت شد

عالوه بـر آن، مـانـنـد         .  شورا هاي  دو شهرستان را به دست آورد
شهرداري ها، در تمام شورا ها ئي كه چپ برنده شد نمـايـنـدگـان     

 . حزب كمونيست نيز حضور خواهند داشت
نكته جالبي كه در اين انتخابات بايد به آن توجه كرد، كـوشـش     
نيرو هاي چپ در مجموع  مبتني  بر جلو گيري از تفرقه بـود، هـر     

ها  در پاره اي از شـهـر   »  سبز« ها و هم »سوسياليست «چند هم 
تك روي هـاي سـرشـتـي        )  غالبأ آشكارا به ضرر كمونيست ها(ها 

نكته جالب ديگر كشف تقلب آشكار در يكـي از    .  خويش را داشتند
شهر ها به نفع كانديداي اكثريت بود، به اين ترتيب كه در چـنـد       
حوزه راي گيري عده اي  از دست اندركاران حوزه ها مقداري پاكت 
حاوي آرا به نام كانديداي  حزب حاكم  را در جوراب خود پـنـهـان    
كرده و آنها را در موقع شمارش آرا با ورقه هاي ديگـر تـعـويـض       

اما حتي با بر مال شدن اين رسوايي، انتخابات باطل نگشت و ! كردند
 !   كانديداي  دولتي رسما برنده اعالم شد

با وجود  شكستي كه  نصيب  رئيس جمهور و دولـت  :  مطلب آخر
. او شد، آنان همچنان بر سياست ضد مردمي خود پاي مي فشـارنـد  

گوئي پيام خلق را دائر بر يك جهت يابي  سياسي و اجـتـمـاعـي          
مردمي و دموكراتيك  نشنيدند و در نيافتند و قصد دارند همچنان به 

پـس از دور دوم        .  سياست هاي ضد مردمي خويش ادامه دهـنـد  
،نخست وزير  با جمع كردن وزرا و نمايندگان پارلماني حزب حاكـم   
از آنها خواست تا صفوف خود را به دور رئيس جمهور فشرده سازنـد  

انتخابـات آيـنـده      (   2012و افزود اگر شما خواهان پيروزي در سال 
اصالحات را محكم در دست  »  جام« هستيد بايد )  رياست جمهوري
اين تجديد عهد زماني صورت مي گيرد كه حـتـي   !   خود نگاه داريد

.   در صفوف حزب حاكم نيز  صدا هاي نا موافق  به گوش مي رسـد 
آنچه كه مسلم اسـت  « : با اين همه رئيس جمهور به نوبه خود گفت 

و فقط (  اين است كه من  به آن سمتي ميروم كه پاره اي ابتكارات 
را براي دگرگوني هايي كه براي كشور الزم است بـكـار     )  ابتكارات

 ».برم
مردم و زحمتكشان فرانسه، اين فرزندان كمون پاريس  و مقاومت 

پاسخ شايسته خود را به متجاوزان حقوق خـويـش     ...  زمان جنگ و
 .خواهند داد

 

 ...ادامه  پيروزي چشمگير  
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با آغاز سال نو، گراني بيداد 

!مي كند  

عالوه بر اين، قيمت هر دانه تخم مرغ در روزهاي اخير و در آستانه ”  . داده ايم
در اين باره ” ايسنا“خبرگزاري . تومان افزايش پيدا كرد 150تا  120سال نو به 

ميزان تولـيـد بـه      ” :  از قول مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران گزارش داد
اندازه مورد نياز كشور بوده و گران فروشي و افزايش هزينه هاي واسطه اي و 

 ”.تقصير توليد كنندگان نيست] بخوان دخالت دالالن[توزيع 
اين اشاره آشكاري است كه نشان مي دهد، منشاء اصلي گرانـي هـا اوال       
عملكرد و سياست ضد مردمي دولت احمدي نژاد است و دوم اينكه سرمـايـه   
بزرگ تجاري زير چتر حمايت قانوني رژيم واليت فقيه با چنگ انـدازي در      
سيستم توزيع و در اختيار داشتن نبض بازرگاني خارجي و تنظيم بـازار بسـود     

در .   خود عامل اصلي گراني و خانه خرابي توده هاي وسيع مردم ميهن ماست
كنار افزايش قيمت برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، پوشاك، حمل و نـقـل،       
اجاره خانه و جز اينها، مطبوعات از افزايش شديد قيمت ميوه ها در شب عيـد  

 .خبر دادند
 1800تـا       1200، قيمت پرتغال در شهر اصفهان بـه    ”اعتماد“به گزارش 

. تومـان قـراردارد     2500تومان در هر كيلو رسيد و اين رقم در تهران در مرز 
قيمت هر كيلو سيب كه به دليل آب و هواي ميهن ما دراين فصل پر فـروش  

 2300تـا       2000ترين ميوه محسوب مي گردد، درآستانه نوروز به كيلويـي    
همچنين مديرعامل اتحاديه توليد كنندگـان مـاهـيـان       .  تومان افزايش يافت

يادآور شد كه، قيمت ماهي در آستانـه  ”  سرمايه“ گرمابي ايران نيز به خبرنگار 
درصد رشد داشتـه و بـرخـي         20تا  15ماهه اول سال،  6سال نو نسبت به 

ماهيان مخصوص نوروز با قيمت هاي سرسام آور در بازار سياه قابل خريداري 
” ايسنا“ خبرگزاري . دراين ميان افزايش نرخ نان موج گراني را كامل كرد.  است

درحالي كه دولت به نانوايي ها يارانه دولتي پرداخت مـي    ”  : دراين باره نوشت
كند و سازمان بازرگاني استان تهران افزايش قيمت نان را تكذيب مي كـنـد     

برابر قيمت رسمي به فروش مي رسد  4ولي گزارشات موثق حاكي است  نان 
 ”.و نارضايتي اقشار مختلف را برانگيخته

در اين زمينه وزير بازرگاني دولت احمدي نژاد، با چشم بستن بـرواقـعـيـت،     
” ايسنا“وي به . منكر افزايش قيمت ها شده و علت آن را تورم جهاني مي داند

آمارها نشان مي دهد كه مردم خريد خود را نسبت ” :  اسفند ماه اعالم كرد 22
به سال هاي قبل چند روز زودتر از سال هاي قبل شروع كرده اند و به همين 

درباره افزايش قيمـت نـان و بـرنـج           .  دليل در اين ايام تقاضا افزايش يافت
گزارشي دريافت نكرده ايم، بازار اشباع است و بسياري از صنايع بـايـد بـازار      

شايد يكي از داليل افـزايـش   .  فعال بازار كامال آرام است.  بيروني داشته باشند
تا  40قيمت ها تورم جهاني باشد، در امسال قيمت هاي جهاني مواد غذايي از 

. روغن، برنج، ذرت و جو افـزايـش داشـتـه        .  درصد افزايش يافته است 100
اين اثر برگشتي قيمت نفت است .  كشورهاي همسايه هم رشد تورم داشته اند

 ”.و برخي موارد ديگر
چنين موضع گيري و سخنان غير مسئوالنه اي درست در زماني كه بـيـداد   

مـعـنـاي آن      .  گراني سفره هاي نوروزي را تهي ساخته، چه معنايي مي دهـد 
ارتجاع حاكم و دولت كنوني اهميتي براي زندگي و سـرنـوشـت    .  روشن است

 !مردم كشور قايل نيستند
رشد قيمت ها و گراني سرسام آور، در مقايسه با ميزان درآمـد كـارگـران        
وزحمتكشان، دهقانان و قشرهاي ميانه حال، حاكي از كاهش چشمـگـيـر و      
شديد قدرت خريد اكثريت مردم ميهن ما به بهاي غارتگري مشـتـي كـالن      

 !سرمايه داراست

قيمت بسياري از كاالهاي اساسي در پايان سال گذشته و آغاز سال 
جديد، كه مردم در تدارك برگزاري آيين هاي نوروزي بودند، افزايـش  
سرسام آوري يافت و شادماني نوروزي را به كام توده هاي مردم تلـخ  

روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي در اواسط بهمـن  !  كرد
شـاخـص بـهـاي       ”  : ، در گزارشي از نرخ تورم اعالم داشت1386ماه 

 1386كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 
 20/ 2درصد و نسبت به ماه مشابه سال پيش  2/ 2نسبت به ماه قبل 

به اين ترتيب در آستانه نوروز، نرخ رسـمـي و     ”  . درصد افزايش يافت
قيمت كاالهاي مـورد نـيـاز      .  درصد گذشت 20حكومتي تورم از مرز 

مردم در اواسط اسفند ماه به حدي افزايش پيدا كرد كه، سـعـيـدلـو،       
معاون اجرايي رييس جمهور، از تشكيل ستادي در دولت براي تنظيـم  

وي در خصوص چگونگي فعاليت اين .  بازار و كنترل قيمت ها خبر داد
هـر  ”  : اسفند ماه، خاطر نشان سـاخـت   22، ” مهر“ ستاد به خبرگزاري 

دوروز يك بار جلساتي را برگزار مي كنيم تا هماهنگـي هـاي الزم       
اعضاي اين ستاد را . براي تامين مايحتاج مردم در ايام عيد فراهم شود

وزراي بازرگاني، جهاد كشاورزي، اقتصاد، صنايع و دادگسـتـري بـه        
ما تدابيري در باره توزيع گوشت قرمز، .  رياست بنده تشكيل مي دهند

تخم مرغ و گوشت مرغ اتخاذ كرده ايم و اميدواريم به ارزان شـدن      
 ”.قيمت ها در بازار بيانجامد

اين ستاد و تصميمات آن نه تنها مانع رشد قيمت هـا و گـرانـي          
وحشتناك نشد، بلكه برخي اقدامات آن نظير توزيع گوشت منـجـمـد،    
يك بازار سياه پديد آورده و به نوبه خود به افزايش قيمت هـا دامـن     

به اين ترتيب هنگاميكه مردم تدارك نوروزي مي ديدند، به .  زده است
هزار تومان  10ناگهان قيمت گوشت قرمز به رقم شگفت آور كيلويي 

بهاي گـوشـت بـا      ” :  اسفند ماه،  نوشت 23، ” سرمايه“ روزنامه .  رسيد
هـزار     10و    9500كيفيت در روزهاي اخير در تهران به قيمت هاي 

تومان رسيده، سئوالي است كه پاسخ مناسب و قانع كننده اي از سوي 
در روزهايي كه خبر از عـرضـه       .  مسئوالن دولتي و صنفي مي طلبد

وسيع گوشت قرمز و مرغ مي دهند چرا بايد قيمت ها همچنان بـاال    
گوشت گرم ”  : همين روزنامه در گزارش ديگري اعالم داشت”   باشد؟

تومان در قصابي هاي  8500تا  7500مخلوط با كيفيت بسيار پايين از 
 ” .جنوب شهر و محالت فقير به فروش مي رسد

از ديگر سو قيمت برنج به عنوان يكي از مواد غذايي اصلي مـردم    
كشور، در اواخر اسفند ماه و اوايل سال جديد بـه يـكـبـاره از هـر            

قـيـمـت    .   تومان رسيد 3500تا  2500تومان به  1500تا  1000كيلو
برنج زماني افزايش يافت كه دولت احمدي نژاد براي تامين مـنـافـع      
تجار بزرگ، تعرفه واردات برنج را حذف كرد و ايـن اقـدام مـورد            
اعتراض شديد شالي كاران شمال و ديگر مناطق كشت برنـج ايـران     
قرارگرفت و در مقابل تجار بزرگ و بنياد هاي انگلي با واردات و در     
عين حال احتكار،  قيمت برنج را تنها در عرض يك  مـاه بـه رقـم        

در اين خصوص دبير انجمن برنج ايران .  تومان رساندند 3500كيلويي 
 11براساس آمار رسمي گمرك طي “: يادآور شد” ايسنا“به خبرگزاري 
هزار تن برنج خـارحـي    900ميليون و  1بيش از  1386ماه اول سال 

هزار تن برنج اسـت كـه وزارت        400برابر  3وارد كشور شده و اين 
با اين واردات ما شـاهـد     .  كشاورزي براي نياز داخلي اعالم كرده بود

همزمان با برنج قيمت گـوشـت     ”  . ماراتن افزايش قيمت برنج هستيم
يـكـي از     .  تومان رسيد 3300تا  2700مرغ به رقم بي سابقه كيلويي 

اسفند ماه،  تاكيد  19، ”كارگزاران“فروشندگان گوشت مرغ به روزنامه 
به دليل افزايش ناگهاني قيمت ها و ناتواني مـردم در خـريـد        ” :  كرد

مايحتاج شان، ما و ديگر فروشندگان مشتري هاي خود را از دسـت      
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

شكنجه وحشيانه دانشجويان بـراي    
نمايش مشمئز كننـده  اعـتـرافـات         

 “! تلويزيوني
وزارت اطالعات جمهوري اسالمـي اخـيـرا      

سه دانشجو در بند دانشگاه ” اعترافات“فيلمي از 
تهـيـه و     ”   خط سياه“ امير كبير،  تحت عنوان 

دانشجويان چپ و مردمي نيز اينك .  پخش كرد
زير شكنجه شديد براي اعترافات تلـويـزيـونـي     

اين شگرد قديمي ارگان هاي امنـيـتـي    ! هستند
رژيم با موجي از تنفر در جامعه به ويژه از سوي 

در اين ميان .  دانشجويان، رو به رو گرديده است
دانشجوي آزاد شده دانشگاه امير كبير، نـامـه    3

اي سرگشاده  را منتشر و ضمن جعلي خوانـدن  
اعترافات ياران دربند خود، وزارت اطالعات را به 
اعمال شكنجه براي ضبط فيلم هاي تلويزيوني 

: در بخشي از اين نامه آمده است.  متهم ساختند
قبل از فيلم برداري، با هر كدام از ما در اتـاق    ”

هايي به صورت جداگانه صحبت شد و قرار بـر  
اين شد كه ما در جلسه فيلم بـرداري حـاضـر      
شويم و احسان منصوري به احمد قصـابـان و     
مجيد توكلي در مقابل ما اعتراف كنند و ما بعـد  
از شنيدن اين اعترافات آزاد شويـم و فضـاي       
دانشگاه را آرام كنيم و اعالم كنيم كه انـتـشـار    
نشريات موهن، كار همين سه دانشـجـو بـوده      

آن چه در فيلم از ما خواسته شد اين بـود  .  است
نشريه جعلي نوشته  4كه بيشتر به بيان آنچه در 

شده بپردازيم، از آنجا كه ما اساسا دخالتـي در    
انتشار اين نشريات نداشتيم، در بيان جزييات به 
صورت آشكار به مطالبي خالف واقع اشاره مـي  

سپس در ادامه نامه سرگشاده چـنـيـن    ”  .كرديم
ما در مقابل دوربين كنار آنها قـرار  ” :  آمده است

گرفتيم و نحوه بيان اعترافات آنها حاكي از اين 
بود كه تحت فشار شديد قرار داشتند، از سـوي  
ديگر تناقضات موجود در صحبت هايشان نشان 
مي داد كه اعترافات تحت فشار انجام گـرفـتـه    

همزمان با بخش اين نمايشات مشمـئـز   ”  . است
كننده تلويزيوني محمد علي دادخـواه وكـيـل        
مدافع دانشجويان شكنجه شده و در بـنـد بـا        

هيچ مدركي ” :  صراحت به خبرنگاران تاكيد كرد
اين سه .  عليه اين سه دانشجو دربند وجود ندارد

دانشجو در دادگاه انقالب اسالمي صراحتا اعالم 
كردند كه تحت شرايط نامناسب از آنها اقاريري 
گرفته اند و به همين علت دادگاه بعدي يعـنـي   

) فيلم اعـتـرافـات   ( دادگاه عمومي اصوال به آن 
اعتبار نداد، اعترافات تحت شكنـجـه اعـتـبـار        
قانوني ندارد، در قانون اساسي و اعالميه جهاني 
حقوق بشر نيز براين نكته پاي فشرده انـد كـه     
رسيدگي به پرونده نبايد مبتني بر جبر، فشار و   

 ”.شكنجه باشد
ــق        ــب ــالوه، ط ــه ع ب
گزارشات متعدد، در حـال    

اوين كه  209حاضر در بند 
اطالعات سپاه پاسداران و 
وزارت اطـالعـات آن را       
اداره مي كنند دانشجويـان  
دربند مدافع صلح و حقوق 

آذر  16مردم كه در آستانه 
سال گذشته بازداشت شده 
اند زير وحشيـانـه تـريـن       
شكنجه ها قرارگرفته و از   
آنها اعترافـات اجـبـاري،      
دروغين و ساختگي  بـراي  
پخش در تلويزيون گرفتـه  

اعمال شكنجه و !  مي شود
نمايش تلويزيوني اعترافات 

 !زندانيان سياسي شگرد كهنه و پوسيده اي است كه نزد مردم ميهن ما افشا و رسوا شده است
 

 حكم دادگاه انقالب اسالمي عليه خانم مرتاضي لنگرودي را محكوم مي كنيم 
چندي پيش دادگاه انقالب اسالمي تهران، در راستاي سياست كلي رژيم در اعمال فشار به جـنـبـش    

ضربه شالق، را براي خانم مرضيـه   10زنان، حكمي غير عادالنه و ضد انساني، شش ماه حبس وتحمل 
مذهبي ايران صـادر  -مرتاضي لنگرودي، از فعاالن جنبش زنان و چهره شناخته شده طيف نيروهاي ملي

اين حكم در واقع تشديد فشار بر ضد حركت حق طلبانه و مسالمت جويانه و قانوني زنـان مـبـارز      .  كرد
 .ميهن ماست كه در راه رفع تبعيض و تغيير قوانين قرون وسطايي رژيم به شكلي علني پيكار مي كنند

مذهبي، در واكنش به اين حكم غير انساني و ناعادالنه اطالعيه اي را منـتـشـر    -شوراي فعاالن ملي
مذهبي ضمن حمايت از حـركـت هـاي        -شوراي فعاالن ملي” :  ساختند كه در بخشي از آن آمده است

مسالمت جويانه زنان فعال ايران عليه تبعيضات و نابرابري در حقوق انساني آنان، حكم دادگاه انـقـالب     
عليه خانم مرتاضي را محكوم كرده واز نهادهاي حاكم مي خواهد كه با لغو اين حـكـم، بـه      )  اسالمي( 

بدون شك حكم زندان و شالق براي اين چهـره فـعـال      ”  . تحقير و اجحاف عليه زنان ايران پايان دهند
حقوق زنان بخشي از سياست مرعوب ساختن جنبش زنان، يكي از گردان هاي رزمنده جنبش مـردمـي   

حزب توده ايران اين حكم ضد انساني را همچون ديگر احكام بر ضد فعاالن جنبش زنان محكوم .  است
كرده و خواستار مبارزه متحد و يكپارچه همه گردان هاي جنبش مردمي بر ضد سياست ها و برنامه هاي 

حمايت و پشتيباني از فعاالن جنبش زنان از جمله خانم مرضيه مرتاضي لنـگـرودي،   .  ارتجاع حاكم است
 !وظيفه اي مهم و اساسي است كه نبايد به دست فراموشي سپرده شود

 
 ! فاجعه اي كه فقر عامل آن است

 25افـزايـش     ”  :  ،  در گزارشي تكان دهنده بـا عـنـوان     86اسفند ماه  2،  ” دنياي اقتصادي“ روزنامه 
از قول كارشناسان مستقل، پديده فقر و گستـرش آن در      ”در كشور ) صيغه(درصدي ازدواج هاي موقت

افزايش مشكل بيكاري، تورم، گراني ”  : جامعه را مورد ارزيابي قرار داده و در باره ازدواج موقت مي نويسد
سال قـبـل      10مسكن و افزايش بي رويه اجاره بها در شهرهاي بزرگ باعث شده سن ازدواج نسبت به 

 ”.افزايش پيدا كند و ناهنجاري هاي اجتماعي گسترش يابد
مشكالت اقتصادي و اجتماعي و ناتواني جوانان از پرداخت هزيـنـه   ”  : در ادامه گزارش افزوده مي شود

هاي زندگي باعث كاهش سن ازدواج موقت و افزايش سن ازدواج دايم گرديده، سن ازدواج در حـال        
نـيـز   )  صيغـه ( سال براي دختران است و در ازدواج موقت  30تا  24سال براي پسران و  35تا  25حاضر 

 ”.اقدام به ازدواج مي كنند) سالگي 24پايين تر از (جوانان پايين تر از اين سن 
سال، يك فاجـعـه    24درصدي آن در ميان جوانان كمتر از  25پديده زيان بار ازدواج موقت و افزايش 

 .به تمام معني اجتماعي با عواقب دردناك فرهنگي در دراز مدت و كوتاه مدت است
دختران جوان طبقات محروم بر اثر فقر و تنگدستي، وادار به تن دادن به اين نوع وصلت و رابطه شده 

بيشـتـريـن آمـار       .  و از بسياري جنبه ها، موقعيت اجتماعي و حقوقي و انساني خود را از دست مي دهند
مربوط به اين نوع ازدواج بر اثر فقر و بدبختي در حاشيه شهرها و مناطق روستايي و برخي شـهـرهـاي      

متخصصين علوم رفتاري و آسيب شناسي اجتماعي نسبت به افزايش درصد ازدواج   .  متوسط كشور است
هاي موقت و پيامدهاي حقوقي و اجتماعي ناگوار آن درآينده هشدار داده و خواستار برخورد مناسب بـه    

ازدواج هاي موقت و گسترش آن در مناطق محروم و عقب افتاده كشور، فاجعـه اي    .  اين پديده هستند
دردناك است كه فقر اقتصادي و فرهنگي  ناشي از عملكرد رژيم واليت فقيه عامل اصلي آن محسـوب  

 مي شود
 

 اخراج رانندگان زحمتكش شركت واحد اتوبوس راني تهران
درماه هاي پاياني سال گذشته، مسئوالن شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه بطور رسمي طـرح  
خصوصي سازي اين شركت و واگذاري كليه تجهيزات و منابع و نيروهاي آن را به بخـش خصـوصـي      
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

تعـديـل نـيـروي       “ يكي از اولين مراحل اين خصوصي سازي .  اعالم داشتند
و يا همان اخراج كاركنان اين واحد خدماتي مهم و با اهميت شـهـر   ”  انساني

به همين منظور در اوايل اسفند ماه سال گذشته ده ها كارگـر و    .  تهران است
راننده زحمتكش از كار اخراج شده و شايعات مختلفي درباره اخراج بـاز هـم     

 .بيشتر رانندگان رواج دارد
در اين خصوص سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تـهـران و       

ضمن دفاع از حـقـوق    86اسفند ماه  15حومه با انتشار اطالعيه اي به تاريخ 
طبق اخبار موثق رسيده ”  : زحمتكشان شاغل دراين شركت از جمله تاكيد كرد

ده ها نـفـر از      1386از مناطق مختلف شركت واحد در ماه هاي پاياني سال 
رانندگان شركت واحد به بهانه هاي جزيي و پيش پا افتاده گوناگون و در واقع 
به منظور گسترش احياي خصوصي سازي در شركت واحد از طرف كمـيـتـه    
انضباط كار مركز اخراج شده اند، بنابر شايعات گسترده اي كه در رسانه ها نيز 
بازتاب يافته، گفته مي شود تعداد رانندگان اخراجي به رقم غير قابل باور بيش 

مسئوالن شركت واحد تا به حال شايعه مذكـور را    .  نفر خواهيد رسيد 700از 
تكذيب نكرده و همين موضوع باعث تشويش، اضطراب و دلـهـره عـمـوم         

دربخش پاياني اين اطـالعـيـه    ”  . رانندگان و كارگران شركت واحد شده است
سنديكاي كارگران شركت واحد خواستار پايـان فـوري اخـراج        ”  : آمده است

رانندگان زحمتكش و اشتغال مجدد اخراج شدگان بوده و در اين راستا آمـاده  
 ”.كمك و مشاوره حقوقي به همكاران در مراجع اداره كار است

اخراج گسترده رانندگان زحمتكش آنهم در آستانه نوروز اقدامي حساب شده 
عليه زحمتكشاني است كه با حمايت خود از سنديكاي علني و قانوني خويش 

اين اقـدام    .  رفاهي كاركنان شركت واحد بودند  -خواستار تامين حقوق صنفي
در عين حال با توجه به زنداني بودن رييس هيات مديره سنديكاي كارگـران  
شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه آقاي منصور اسانلو، اعمـال فشـار     

بازگشت به كار اخراج شدگان و تامين امـنـيـت      .  بيشتر بر اين سنديكا  است
شغلي رانندگان شركت واحد مورد حمايت و پشتيباني هـمـه كـارگـران و           

 !زحمتكشان ايران است
 

 !جزييات قرارداد صادرات گاز به سوئيس را منتشر كنيد
اسفند ماه، پس از پايان انتخابات دوره هشتـم مـجـلـس        27روز دوشنبه 

شوراي اسالمي، منوچهر متكي، وزير خارجه جمهوري اسـالمـي، در يـك          
كنفرانس خبري مشترك با وزير خارجه كشور سوئيس اعالم داشـت، يـك       
قرارداد مهم صادرات گاز بين يك شركت سوئيسي و شركت ملي گاز ايـران    

 25،   ” مهـر “ پيش از اعالم رسمي اين خبر، خبرگزاري .  به امضا رسيده است
قايم مقام وزير نفـت بـا     ”  : اسفند ماه، در خبري ويژه  خاطر نشان ساخته بود

تاكيد بر آنكه قرار است درآينده بسيار نزديك يك قرارداد بـزرگ بـا يـك          
البته به لحاظ اهميت ايـن قـرارداد در         ”  :شركت غربي به امضا برسد، گفت

 22اين قرارداد كه ارزش آن ”  . سطح سران سياسي دو كشور امضا خواهد شد
ال با شركت ملي -جي-ميليارد يورو اعالم گرديده، ميان شركت سوئيسي اي

سال ساليانه  25گاز ايران منعقد شده و مطابق آن، ايران متعهد مي شود طي 
ميليارد متر مكعب گاز طبيعي خود را از طريق خط لوله ناباكـو كـه از        5/   5

خط ناباكو توسط انحصارات بـزرگ  .  مسير تركيه مي گذرد به اروپا صادر كند
امپرياليستي طراحي شده و عالوه بر ايران، گاز تركمنستـان و جـمـهـوري         

اين خط، موقعيـت   . آذربايجان نيز از طريق آن به اتحاديه اروپا صادر مي شود
ايران در تحوالت حوزه درياي خزر را تضعيف و موقعيت تركيه را تقويت مـي  

برخي گزارشات حاكي از آن است كه امضاء اين قرارداد، كه جزييات آن .  كند
انتشار نيافته، بخشي از بسته تشويقي اتحاديه اروپا به ايران در زمينه موضـوع  

نكته با اهميت در اين قرارداد جزييات .  مربوط به پرونده هسته اي ايران است
آن است كه تاكنون انتشار نيافته و نيروهاي ميهن دوست ايـران بـه حـق          

خط لوله نابـاكـو   .  خواستار روشن شدن مفاد اين قرارداد و جزييات آن هستند
كه قرار است از مسير تركيه گاز حوزه درياي خزر را به اروپا برساند در سـال    

 .ميالدي كامل شده  و به بهر برداري مي رسد 2010
ايران به علت موقعيت استراتژيك منحصر بفرد خود قابليت تاثيـر گـذاري     
جدي بر تحوالت و فعل و انفعاالت مربوط به مناطق با اهميت حوزه دريـاي  

نبايد گذاشت ارتجاع حاكم بطور پنهاني با عقد .  خزر و خليج فارس را داراست
 ! قراردادهايي نامشخص اين تاثير گذاري را پايمال سازد

پس از گذشت هشت ماه از انتخابات رياست جمهوري و انتخابـات  
مجلس در فرانسه و پيروزي طرفداران پرو پا قرص سـرمـايـه داري      
ليبرال، در انتخابات شهرداري ها و شوراهاي محلي و منطقه اي، كـه  

برگزار شد، نيروهاي راست شكست سختي را متحمل  86در اسفندماه 
رئـيـس جـمـهـور        .   پي بردن به علت آن، كار دشواري نيست. شدند

مافوق ليبرال،  نيكالساركوزي، و نخست وزير گوش به فرمانش بـه    
اتفاق نمايندگان حزب حاكم در پارلمان، پس از به دسـت گـرفـتـن       
قدرت در تمام جبهه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،  به يورشـي   

تاخت و تاز به تمام دسـت آورد    .   همه جانبه و بي رحمانه دست زدند
هاي مبارزات چند دهه  را با شتاب آغاز كردند و با شتاب ادامه مـي    

يكي از شاهكارهاي اينان افزايش ساعات كار به طرق مختلف .  دهند 
اگر پول بيشـتـر   « :  است،  از جمله با اجراي شعار انتخاباتي ساركوزي

و يا مجاز ساختن كار در فروشگـاه  »   مي خواهي بايد بيشتر كار كني
در گذشته حتي برده ها را هم  روز   ! ( هاي بزرگ در روزهاي يكشنبه
نه تنها در جبهه داخـلـي بـلـكـه در          )  يكشنبه به كار وا نمي داشتند

سياست خارجي نيز به سوي هم آوائي هر چه بيشتر با سياست مرتجع 
سيـاسـت   .   ترين عناصر و در راس آنها جورج بوش، به پيش مي رود

جنگ طلبانه و ماجراجويانه ساركوزي خطر بزرگي را براي جهانيان  و 
همين چند روز پيش او صريحأ اعالم كـرد  .   صلح جهاني در پي دارد

كه در صورت لزوم از به كار بردن سالح هاي هسته اي  نيز امتـنـاع   
ساركوزي هم  اكنون حتي خشن تر از بوش در كارزار از .  نخواهد كرد

پيش طراحي شده ضد چيني شركت كرده وبا لحني تهديد آمـيـز و       
خارج  از هر گونه نزاكت سياسي، چين را در حد يك اولتيماتوم مـورد  

، ايـن    » داالئي الما« عتاب و سر زنش قرار داد و به حمايت علني از 
عالوه بر اين فرانسه اعالم كرده است كه . آتش بيار معركه، بر خاست

براي نخستين بار اقدام به تاسيس يك پايگاه نظامي دائمي در خليـج  
 .فارس خواهد كرد

چنين سياست  خانمان بر انداز داخلي و ماجراجويانه خارجي نـمـي   
اعتراض ها، تظاهرات، اعتصاب ها و ديـگـر   .  توانست  بي پاسخ بماند

ساركوزي به سـرعـت   »  محبوبيت« اشكال مبارزه فراگير شد و ميزان
سير نزولي در پيش گرفت و به حدي رسيد كه تا كنون، در چـنـيـن      

 .مدت كوتاهي در مورد هيچ رئيس جمهور ديگر سابقه نداشته است
انتخابات اخير موقعيت مناسبي بود براي نشان دادن نا رضايتي هـا،  
و اين چنين بود كه مردم پاسخي روشن و بايسته  به مرتجعان دادنـد  

پـيـروزي   .  و شكست سختي را بـه آنـان تـحـمـيـل كـردنـد                     
در پـاره    ) سوسياليست ها، كمونيست ها، سبز ها و جز اينها( » چپ«

اي از شهرها  شگفت آور بود، مثأل در يكي از شهر هاي بزرگ، شهر 
كـه  )  1848هيچ اشتباهي نشده، از سال ( 1848كه از سال  » متس«

همواره يك پايگاه  راست ها بود، اينك  چپ ها اكثريت را  به دست 
 ). ماه  مارس 20اومانيته هفتگي، : به نقل از(آوردند 

شهر با جمعيتـي    39در هفت شهر و از »   چپ« از ده شهر بزرگ، 
شهر پيروز شد و در شهرهـاي   27در »  چپ« بيش از يكصد هزار نفر 

در انتخابات شهرداري » چپ «پيروزي چشمگير

 ها  و شوراهاي محلي و منطقه اي در فرانسه

 2ادامه در صفحه   
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پس از هفته ها مانورهاي گوناگون شوراي نگهبان ارتجاع، و “ :  از جمله نوشت
تالش مشترك خاتمي و كروبي براي جلوگيري از تشديد بحران سياسي كـه    
سرتا پاي رژيم را فرا گرفته است، جتني، سخنگوي  مرتجعان حاكم، با اعـالم  
رد صالحيت هزاران تن از نامزدهاي شركت در هفتمين دوره مجلس شورا، از 
جمله شمار زيادي از نمايندگان كنوني مجلس اراده تاريك انديشان حاكـم را    

اعالميه در نتيـجـه   ”  ... براي برگزاري يك انتخابات تماما فرمايشي اعالم كرد
يورش آشكار شوراي نگهبان “ :  گيري و توضيح اين حركت ارتجاع متذكر  شد

به روند برگزاري انتخابات با هماهنگي و توافق سران رژيم در عالـي تـريـن      
هدف از اين يورش يك سره كـردن  .  سطوح تدارك و سازمان دهي شده است

كار نيروهاي اصالح طلب، كه هنوز به مواضع خود پايبند هستند،  بركناري و   
يا وادار كردن دولت خاتمي به سازش كامل و بي چون و چـرا، و در واقـع           
تكميل كودتاي خزنده اي است كه از همان فرداي پيروزي بزرگ مـردم در      

بهمن ماه  15، 679، شماره ”نامه مردم“به نقل از (” .آغاز شد 1376دوم خرداد 
1382.( 

آنچه با تشكيل مجلس رخ داد و سپس انتخابات ريـاسـت جـمـهـوري و          
برگماري احمدي نژاد، با اتكاء به تقلبات وسيع نيروهاي سپاه و انـتـظـامـي         
. درستي ارزيابي حزب ما در زمينه هاي برنامه هاي ارتجاع به اثبـات رسـانـد     
تجربه انتخابات مجلس هفتم، همان طور كه شماري از اصالح طلبان نيز بـه    
آن معترفند نشان داد كه شركت در مجلسي كه تنها عده قليـلـي از اصـالح        
طلبان در آن حضور دارند نه تنها سودي براي جنبش مردمي و اصالح طلبـان  
ندارد بلكه تنها حربه اي است در دست ارتجاع براي پيشبرد برنامه هاي ضـد    

 . مردمي اش
بنابراين روشن است كه تكرار اين تجربه نمي توانست ثمر و نتيجه اي جـز  

بر هميـن  .  آنچه مردم با مجلس هفتم تجربه كرده بودند به همراه داشته باشد
اساس بود كه كميته مركزي حزب ما ضمن هشدار دادن به نيروهاي اصـالح  
طلب، و با اشاره به تجربه گذشته،  اصالح طلبان را از تكرار سيـاسـت هـاي      

بـه مـرگ     “ ارتجاع سياست “ :   نادرست گذشته بر حذر داشت و اعالم كرد كه
را دنبال مي كند و هدفش وادار كردن اصـالح    ”  گرفتن تا به تب راضي شدن

طلبان حكومتي به قبول شركت حداقلي در انتخابات است كه نـتـيـجـه آن         
تأثيري در توازن كنوني نيروها در مجلس نخواهد داشت و ارتجاع قادر خواهد 
بود به انحصار مخرب و فاجعه بار خود بر سه قوه مجريه، مقننه و قضايي ادامه 

به نظر مي رسد كه شايسته بود اصالح طلبان حكومتي و نـيـروهـاي      . ..  دهد
جبهه دوم خرداد متقابالً حضور و شركت خود در انتخابات را مشروط به منتفي 

حضور نمـايـنـدگـان از       . ...  و متوقف ساختن رد صالحيت هاي فله اي نمايند
صافي تعيين صالحيت گذشته در مجلس آينده فقط مي تواند تأمين نظرات و   
مصالح نيروهاي اجرايي را نمايندگي كند و جايي براي ايفاي نقـش مـردم و       
. نمايندگي اراده آنها در رد و يا قبول قوانين سرنوشت ساز باقي نـمـي گـذارد     

، شمـاره  ” نامه مردم“ از اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران، به نقل از (  “  
 )  1386بهمن ماه  13، 783

انتخابات مجلس هشتم در شرايطي برگزار شد كه اكثريت نيـرومـنـدي از      
مذهبي و طيف گسترده اي از نيروهاي اجتمـاعـي بـه      -نيروهاي سياسي ملي

درستي از شركت در آن و تن دادن به نمايش رژيم خودداري كردند البتـه در    
هـم شـركـت      “ :    زمينه شركت در انتخابات ما در ضمن شاهد مواضعي نظير

عدم موافقت ما با سياست تحريـم  “ ؛ و ” كردن غلط است و هم شركت نكردن
معناي ترغيب مردم به حمـايـت از      وجه به  هيچ انتخابات در شرايط كنوني به 

برعكس، در شرايط كنوني منافع مردم .  ليست انتخاباتي اين يا آن جناح نيست
هـاي     كند كه درگير اين كشـمـكـش    ويژه زحمتكشان ميهن ما حكم مي و به

و يا اينكه در انتخابات به نامزدهايي راي بدهيد كه طـرفـدار     ”   جناحي نشوند
، مـخـالـف      44مخالف دستبرد به  اصل   “ عدالت اجتماعي، ضد امپرياليست، 

اقتصـادي سـرمـايـه داري         -سياست هاي تعديل و نافي برنامه هاي سياسي
البته روشن نيست كه در مملكتي كه اصالح طلبان حكومتي كه (باشند ” كالن

بسياري از اين برنامه ها را هم قبول دارند اين گونه فله اي رد صالحيت مـي  
نيز بوديـم  !!!)   شوند چگونه مي توان نامزدهاي اين چنين راديكالي را پيدا كرد

كه بيش از يك موضع گيري جدي حاكي از آشفته انديشي سياسي و فـقـر       
 .نظري حامالن اين چنين نظراتي است

 ...ادامه  انتخابات مجلس هشتم 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

انتخابات هشتمين دوره مجلس همان طور كه حزب ما و بسيـاري از    
نيروهاي ديگر پيش بيني كرده بودند با تقلبات گسترده ارتجاع و پايمـال  

كـاهـش   .  شدن آراي مردمي كه در انتخابات شركت كردند، خاتمه يافت
درصـد     30چشمگير شركت كنندگان در انتخابات، كه در تهران به حد   

درصد آرا  نشان داد    6تنزل يافته بود و انتخاب نمايندگان تهران تنها با 
كه مردم با هوشياري تحسين برانگيزي به اين نمايش رژيم نه گفته انـد  
و مجلس هشتم نيز همانند مجلس هفتم، از  نظر بخش وسيعي از مردم 
و نيروهاي سياسي و اجتماعي كشور،  يك مجلس بي اعـتـبـار، ضـد         

تقلبات گسترده ارتجـاع  .   مردمي و دست نشانده ارتجاع ارزيابي مي شود
در تهران و حذف آراي نامزدهاي اصالح طلبان همچنين نشان داد كـه    

قوانيـن  “ خوش بيني هاي جبهه مشاركت و متحدان آن در زمينه رعايت 
از )   پس از رد صالحيت فله اي نامزدهاي جبهه مشـاركـت    ( ” انتخاباتي

سوي دولت احمدي نژاد، شوراي نگهبان ارتجاع و نيروهاي ذوب شـده    
در واليت، تكرار  سياست نادرستي بود كه اين نيروها قبال در جـريـان       
انتخابات مجلس هفتم و انتخابات رياست جمهوري نهم تجربه كردند و    

 .زيان آن را هم ديده بودند
انتخابات مجلس هشتم تمام شد و ارتجاع از هم اكنـون در تـدارك       
انتخابات رياست جمهوري آينده و برگماري مجدد احمدي نـژاد و يـا         

مبارزه با اين بـرنـامـه    .  نماينده ديگري بر كرسي رياست جمهوري است
ارتجاع همان طور كه تجربيات پي در پي جنبش مردمي نشان داده است 
نه از طريق مذاكرات و رايزني هاي مخفي با سران ارتجاع بلكه از طريق 
بسيج نيروهاي اجتماعي و مبارزه مشترك همه نيروهاي مـلـي، آزادي       

بدون اين تالش مشترك، بـدون    .  خواه و اصالح طلب امكان پذير است
برنامه حداقل مبارزاتي و بدون درگير كردن وسيع ترين قشرهاي مـردم    
در مبارزه،  ارتجاع خواهد توانست برنامه هاي خويش را به پيش ببرد و   
ميهن ما همچنان در چنگال استبداد قرون وسطايي، عـقـب مـانـدگـي        

 .اجتماعي و فقر و محروميت  اقتصادي باقي  خواهد ماند



 بيانيه حزب كمونيست عراق
 گيري خشونت در روزهاي اخير درباره اوج

ها و شهرهاي عراق اوج گرفته و مـوجـب    بار ديگر خشونت در بسياري از استان
ايـن وضـع     .  بهاي زيادي شـده اسـت     هاي گران ريزي و از دست رفتن جان خون

هايي شده است  صدمات سنگيني به مردم و ميهن ما وارد آورده است و مانع تالش
جويي وضعيت سياسي و بنا كردن دولتي با ثبات به منظور تـأمـيـن       كه براي چاره

توان گفـت كـه يـكـي از            به جرأت مي.  گيرد حقوق همه مردم عراق صورت مي
ضرورت تأمين و تضميـن  ]  ثبات[ يابي به اين هدف  هاي دست شرط ترين پيش مهم

نظرانه  حكومت قانون، و توسل به قانون و طرد كردن همه محاسبات سياسي تنگ
بينانه است تا بتوان قانون را بدون استثنا در مورد همگان به  هاي غيرواقع و گرايش

نظامي و ميليشيا بايد به طور كامل مـنـحـل     هاي شبه همچنين، گروه.  اجرا درآورد
فقط به اين طريق است كه .  شوند، و اسلحه و تسليحات فقط در دست دولت باشد

درپي پايان داده    هاي پي امنيت و ثبات واقعي براي مردم تأمين و به چرخه بحران
و هر كوششي در ايـن    دوستانه حزب ما همواره از هر گونه تالش ميهن. خواهد شد

راه به صراحت پشتيباني كرده و آمادگي خود را براي همكاري كامـل بـا تـمـام         
 .ها اعالم كرده است يابي به اين هدف نيروهاي ملي ديگر براي دست

كنيم، و    ما، در حزب كمونيست عراق، به لحاظ مسئوليت ميهني كه احساس مي
هـاي   مان براي نجات كشورمان از فجايع و مصيبت براساس خواست واقعي و قلبي

وگوهاي مستقيم سازنـده   ريزي و توسل به گفت بيشتر، خواهان پايان دادن به خون
هستيم كه در آن بيش و پيش از هر چيز بايد منافع عراق و مردم آن در نظر گرفته 

وگوها بايد بر مبناي مالحظاتي صورت گيرد كه واقعاً به اسـتـقـرار       اين گفت.  شود
كنند؛ حكومتي مدرن و دمـوكـراتـيـك كـه           حكومت قانون و مقررات كمك مي

 .كند آميزي تضمين مي مدني و صلح  هاي همه شهروندان را به شيوه آزادي
خوانيم كه نقشي مثبت در اين زمينه بازي كنـد   ما همچنين دولت ملي را فرا مي

يابي به  هاي عملي مشخصي در راه تضمين ايجاد جو مناسب به منظور دست و گام
ريزي پايان دهد و هم حقوق و  تواند به خون هاي سياسي بردارد، كه هم مي حل راه

ميهنان و نيروهاي مـلـي را فـرا           حزب ما، هم.  كند اختيار و اقتدار دولت را حفظ 
هاي خود با يكديگر متحد شوند و تا آنجا كه در قدرت دارند  خواند كه در تالش مي

وگو و توجـه   براي طرد زبان خشونت و اسلحه، و اعتالي نقش عقل و منطق، گفت
به مسائل مشترك، به منظور تقويت اتحاد ملي و موقعيت مردم و كشور در مقابـل  

 .هاي بزرگي كه پيش رو دارند، بكوشند چالش
 

 هيئت سياسي كميته مركزي
  87فروردين  7حزب كمونيست عراق 

1387فروردين  ماه   10شنبه     7   787شمارة  

صلح منوط است به بيرون رفتن كامل نيروهاي آمريكا و انگليـس  
هاي فلسطـيـن از سـوي         از عراق، پايان دادن به اشغال سرزمين

اسرائيل و دستيابي به يك توافق واقعي در آنجا، و وجـود يـك         
 .جنبش مردمي براي دموكراسي در سراسر منطقه

 
 Stop the War)” ائتالف جنـگ بـس اسـت       “     : سئوال

Coalition)  ترديد نقش مهم و چشمگيري در بسيج افكـار   بي
نقش و   .  عمومي جهان بر ضد جنگ و تجاوز به عراق داشته است

هاي بريتـانـيـا     تأثير اين ائتالف را در وجدان عمومي و در سياست
 بينيد؟ چگونه مي
تـريـن      ترين و باسابـقـه   قوي” ائتالف جنگ بس است“ :پاسخ

جنبش ضد جنگ در تاريخ بريتانياست، و در تغيير جهت دادن افكار 
عمومي بريتانيا به سوي مخالفت جدي با اشغال عراق نقش مهم و 

به رغم پشتيباني دو حزب سيـاسـي اصـلـي       .  عظيمي داشته است
بريتانيا از تجاوز به عراق، مبارزه پيگير ما اجازه نـداده اسـت كـه        

 .به دست فراموشي سپرده شود”  معضل جنگ“
 

اي در روزنـامـه           اواخر سال گذشته شما در مـقـالـه      : سئوال
را به بهانه حمايت سياسي از   ”  ائتالف“ اشاره كرديد كه ”  گاردين“ 

چه كساني اين ادعا را مطـرح  .  دهند رژيم ايران مورد حمله قرار مي
در كارزار مخالفتش با حمله به ايران بدون اينكه ”  ائتالف“ كردند و 

گر حـاكـم بـر ايـران          هاي رژيم سركوب به عنوان حامي سياست
 شناخته شود، چه روشي را در پيش گرفته است؟

مدعيان و منتقدان ما به طور عمده عـنـاصـر مـدافـع         : پاسخ
اند، كه خواهان و منتظـر   امپرياليسم در ميان نيروهاي ماوراي چپ

موضع مـا در مـورد       .  فرصتي براي ايجاد تفرقه در جنبش هستند
اين است   –همان گونه كه در مورد عراق و افغانستان بود   –ايران 

نمونـه  .  كه امر تغيير رژيم فقط مربوط به مردم خود آن كشور است
توان از خـارج     عراق شاهد بارز اين امر است كه دموكراسي را نمي

فقط آن تغييري ماندگار خواهد بود كه از متـن  .  وارد و تحميل كرد
طبيعي است كه جنبش ضد جنـگ از    .  مردم سرچشمه گرفته باشد

كـوشـنـد       همه آنهايي كه در داخل ايران در راه چنين تغييري مي
كند، ولي موضوع اصلي ما همانا جلوگيري از هرگـونـه    حمايت مي

توان گفت  ترديد مي اي كه تقريباً بي حمله به اين كشور است، حمله
ترين عناصر در    كه به هر صورتي كه باشد موجب تقويت ارتجاعي

 .درون اين رژيم خواهد شد
 

از زمان كنار رفتن توني بلر، آيا در موضع بريتانيـا در       : سئوال
هاي آمريكا در ارتباط با ايران تغييري صـورت   حمايتش از سياست

 گرفته است؟
كنم تغييري اساسي در بـرخـورد دولـت           من فكر نمي : پاسخ

به نظر من عدم استقبال . بريتانيا به اين موضوع صورت گرفته باشد
دولت كنونـي از يـك جـنـگ ديـگـر، صـرفـاً بـه دلـيـل                          

چـنـان      اما دولت انگليس آن.  هاي انتخاباتي است انديشي مصلحت
هاي جورج بوش در ارتباط با خاورميانـه   پيوندهاي ژرفي با سياست

دارد كه درگير نشدن در چنان جنگي براي دولت بسـيـار دشـوار        
وقفه براي بيرون  اين يكي از داليلي است كه چرا ما بي.  خواهد بود

 .آوريم بردن كامل نيروهاي بريتانيا از منطقه فشار مي
 

به نظر شما تحت چه شرايطي آمريكا ممكن است بـه     : سئوال
ايران حمله كند، و آيا دولت بريتانيا در اين ميان نقشي به عـهـده     

 توان از وقوع اين امر جلوگيري كرد؟ خواهد گرفت؟ چطور مي
تمام داليلي كه آمريكا براي توجيه حمله به ايران ارائـه   : پاسخ

امـا  .  انـد    داده و مطرح كرده است همگي كهنه و قديـمـي شـده     
از داخل خاك عراق يا شكـل  ”  ها تروريست“ به اصطالح ”  تعقيب“ 

هاي مرزي، زميني يا دريايي، خطـري واقـعـي       ديگري از تحريك
تواند منجر به باالگرفتن تنش شود كه نـاگـزيـر پـاي        است و مي

بـاز هـم     .  نيروهاي بريتانيايي را هم تا حدي به ميان خواهد كشيد

 ...ادامه  پنجمين سالگرد جنگ 
گيري از اين خطر، بيـرون بـردن كـامـل          كنم كه بهترين راه براي پيش تأكيد مي

هـاي     البته احتمال شكل.  است  –يعني عراق   –گر از همسايه ايران  نيروهاي اشغال
ديگري از حمله نيز هنوز وجود دارد، از جمله بمباران هوايـي تـوسـط نـيـروهـاي           

در صـورت    .  اي ايـران  آمريكايي و اسرائيلي با هدف تخريب تأسيسات نيروي هسته
افكار عمومي بريتانـيـا، كـه      .  اي، درگيري بريتانيا كمتر خواهد بود وقوع چنين حمله
هاي دولت در ارتباط با تجاوز به عراق آگاه است، به شدت مخـالـف    نسبت به دروغ

هرگونه حمله به ايران است و به احتمال قوي همين موضع را حفظ خـواهـد كـرد،      
 .ايران راه بيندازند” هاي تحريك“مگر آنكه جنگ را در لفافه واكنش به 

 
خواه كه در راه صلـح،   و نيروهاي ترقي”  نامه مردم“ آيا براي خوانندگان    : سئوال

 كوشند پيامي داريد؟ دموكراسي و پيشرفت در ايران مي
ام با حزب توده ايران و همه مبارزان  پيوندي و همكاري من هميشه به هم :پاسخ

اين ارتباط من به بيشتر از ربع قـرن  .  راه صلح و دموكراسي در ايران افتخار كرده ام
اي ساكن بريتانيا در پيشبرد جنبـش   من از سهمي كه رفقاي توده.  گردد پيش باز مي

اطمينان خـاطـر     ”  نامه مردم“ به خوانندگان .  اند بسيار خوشحالم ضد جنگ ما داشته
كوشند، از حمايـت   دهم كه همه آناني كه در راه ترقي اجتماعي در كشور تان مي مي

گيري از  هاي ما براي پيش ما اميدواريم كه تالش.  و همبستگي كامل ما برخوردارند
 .تر كند كشيده شدن جنگ به ايران بتواند شرايط را براي پيكار شما آسان

 



 
انداز رخدادهاي آينده خاورمـيـانـه را چـگـونـه            چشم  : سئوال

 بينيد؟ مي
كدام از مسائل مزمن و  آشكار است كه جنگ عراق هيچ : پاسخ

ها كماكان از سـركـوب    فلسطيني.  كهنه منطقه را حل نكرده است
آمـيـز مسـئلـه        برند، و به حل و فصل صلح تحمل رنج مي غيرقابل
بخش اعظم منـطـقـه در      .  ايم تر نشده فلسطين نزديك  –اسرائيل 

خـوانـي      استبدادي اسير است كـه هـم     هاي  چنگال انواع حكومت
خطر گسـتـرش     .  هاي آمريكا و انگليس دارند تنگاتنگي با سياست

تأمين .  هاي منطقه، خطري واقعي است جنگ عراق به ديگر بخش
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اخير دال بر اين است كه محافل نو ليبرال در دستگاه سياسـت گـذاري ايـاالت        
متحده قصد دارند كه از يك سو با افزايش نيروهاي نظامي خود به اشغال عـراق    
جنبه هميشگي بدهند، و از سوي ديگر سياست مخربي كه عدم كاركرد آن بار هـا  

 ،جـورج بـوش    .   از سوي تحليل گران مورد بحث قرار گرفته است، ادامه بدهـنـد  
به مناسبت پنجمين سالروز جنگ بر ضـد    خود  در سخنراني، رئيس جمهور آمريكا

هزينه هاي سنگيني كه اين كشور براي اين ماجراجويي فاجعه بار خـود     عراق به
تخمين زده مي شود كه اين هزينه ها تاكنون بالـغ  .   متحمل شده است اشاره كرد

در سخنراني بوش كامالٌ مشخص بود كه ايـاالت    .   تريليون دالر بوده است 3بر 
 مدعي شد كه استراتژيبوش .   آمادگي تغيير سياست خود را درعراق نداردمتحده 

به نـوعـي در        مستقر در عراق در سال گذشته نظامي آمريكائي افزايش نيروهاي
قصـد دارد       كاهش حمالت تروريستي و دامنه درگيري ها موثر بوده و اين كشور

سخنگويان جنبـش  .   سياست هاي خود درباره عراق را تا پيروزي نهايي ادامه دهد
وسيع ضد جنگ در آمريكا و در كشورهاي مختلف جهان در گردهمايي ها و راه     

 اين موضعـگـيـري   پيمايي هايي كه به مناسبت پنجمين سالروز جنگ برگزار شد، 
 .رئيس جمهور آمريكا را مورد انتقاد قرار داده و رد كردند

حزب توده ايران هم زبان و هم دوش با مردم زحمتكش عراق خواهان استقـرار  
صلح و حاكميت مردمي، ايجاد ثبات سياسي در كشور و پايـان دادن بـه مـوج          

ما همچنين معتقد هستيم كه ادامه .   خونريزي ويرانگر در اين كشور همسايه است
اشغال نظامي عراق توسط نيروهاي نظامي امپرياليسم آمريكا و متحدان آن عامل  
.  اصلي در بي ثباتي، گسترش خونريزي ها و ادامه درگيري ها در اين كشور اسـت 
ما خواهان پايان اشغال نظامي عراق و خروج كامل نيروهاي نظامي آمـريـكـا و        

 . متحدان آن از اين كشور هستيم
” نامـه مـردم    “ به مناسبت پنجمين سالگرد شروع جنگ و اشغال نظامي عراق، 

مصاحبه اي با رفيق آندرو موري، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان، در رابطـه بـا     
 .        اثرات و پيامد هاي اين ماجراجويي انجام داده است كه در ادامه مي آيد

 
 !ما مخالف جنگ در منطقه خاورميانه هستيم

 ، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان»آندرو موري«مصاحبه با
 

پنج سال از جنگ جنايتكارانه آمريكا برضد عراق و اشغال آن كشـور     : سئوال
انگيز در خاورميانه و در سراسر  همه ما از پيامدهاي اين ماجراجويي فاجعه. گذرد مي

به نظر شما داليل اصلي آمريكا براي در پيش گـرفـتـن چـنـيـن         .  جهان آگاهيم
 سياستي چه بود؟

نخستين دليل، كه بخشي از يك طرح جهاني بود، چيزي نـبـود جـز        :  پاسخ
. اي از كـره خـاكـي      تحميل سركردگي مستقيم يا غيرمستقيم آمريكا بر هر گوشه

دليل دوم، تأمين و تضمين برتري راهبردي آمريكا بر منابع و ذخاير مـنـطـقـه و       
تدارك و تأمين يك پايگاه دائمي براي آمريكا در ميان كشورهاي بزرگ تر جهان 

 .عرب و دليل سوم، تقويت موضع اسرائيل بود
 

 آيا اين داليل اكنون ديگر وجود ندارند؟ :سئوال
اي كه اين اشغال به بار آورد، و نيـز مـقـاومـت        روشن است كه فاجعه : پاسخ

با وجود اين، من . تر كرده است شجاعانه مردم عراق، وضعيت را براي آمريكا بغرنج
هاي راهبردي آمريكا تغييري صورت نگرفته است، حتي اگـر     معتقدم كه در هدف

هـاي     هاي موجود در درون دستگاه حكومتي آمريكا، ناشي از سياسـت  نظر اختالف
هـاي تـجـاوزكـارانـه           چني، منجر به آن شود كه اين قدرت به شـيـوه      –بوش 

 .هايش در آينده دست يازد تري براي پيگيري هدف غيرعلني

 7ادامه در صفحه   

 كمك هاي  مالي رسيده

 دالر  50به ياد رفيق صفر قهرماني، از كانادا                  

 ...ادامه پنجمين سالگرد جنگ 

ام با حزب توده ايران و همه  پيوندي و همكاري من هميشه به هم“
اين . مبارزان راه صلح و دموكراسي در ايران افتخار كرده ام

من از سهمي . گردد ارتباط من به بيشتر از ربع قرن پيش باز مي
اند بسيار  اي در پيشبرد جنبش ضد جنگ ما داشته كه رفقاي توده

دهم كه  اطمينان خاطر مي” نامه مردم“به خوانندگان . خوشحالم
كوشند، از  همه آناني كه در راه ترقي اجتماعي در كشور تان مي

 “   . حمايت و همبستگي كامل ما برخوردارند


