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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت انتخابات رياست جمهوري

ضرورت همكاري و مبارزه مشترك نيروهاي مدافع 
اصالحات،  آزادي، و عدالت اجتماعي براي شكست 
 نامزدهاي  انتخاباتي ولي فقيه و واپس گرايان حاكم

 !��ر��ان �� ���ر	 ���� ��ی� 

   3ادامه در صفحه 

 مبارزه براي تامين حقوق و آزادي هاي دمكراتيك

بايد با تمام توان با توطئه 

هاي ارتجاع براي پايمال 

كردن راي مردم  و دخالت 

 !در انتخابات مقابله كرد

حوادث آخرين روزهاي كارزار انتخاباتي به 
حق نگراني هاي وسيع مردم و نيروهاي ملي 
. و آزادي خواه كشور را برانگيـخـتـه اسـت      
حمالت گروه هاي مزدور و وابسـتـه بـه          
نيروهاي سپاه و بسيج به هـمـايـش هـاي       
انتخاباتي نيروهاي اصالح طلـب و تـالش       
براي تشديد درگيري ها و به وجـود آوردن      
حالت فوق العاده، كه مي تواند بهـانـه يـي      
براي دخالت آشكار سپاه و نيروهاي انتظامي 
در انتخابات و مخدوش كردن آراي مـردم      
باشد، در كنار گزارش هاي رسيده از جلـسـه   
ناظران شوراي نگهبان در اصفهـان، بـراي     
توجيه آنها در دفاع از احـمـدي نـژاد، و            
همچنين تداركات گسترده نيروهاي سـپـاه     
براي دخالت در روز رآي گيري، از جـملـه       
مجموعه خبري است كه نمي توان از كـنـار   

 .آن به سادگي گذشت
اخبار دخالت هاي برنـامـه ريـزي شـده         
آنچنان نگران كننده است كه مـيـرحسـيـن     
موسوي، يكي از نامزدهاي اصالح طلبان بـا  
ارسال نامه اي به خامنه اي در اين زمـيـنـه    

ز آنجا كه ا“: هشدار داد و از جمله اعالم كرد
رود در واكنـش بـه اقـبـال          احتمال مي

سازي و ارعاب  مردمي امواج جديد پرونده
مردم و ايجاد تهديد و جوسازي عـلـيـه      

    5ادامه در صفحه 

 !هم ميهنان گرامي
دهمين دوره  انتخابات رياست جمـهـوري،   
در روزهاي آينده، در شرايط حساسي برگـزار  

چهار سال پس از روي كار آمـدن    .  مي شود
دولت ضد مردمي و عميـقـا واپـس گـراي         
احمدي نژاد، رئيس جمهور برگـمـارده ولـي      
فقيه و نماينده مستقيم نيروهاي نـظـامـي ـ      
انتظامي كشور، اكثريـت قـاطـع مـردم در           
شرايطي به مراتب وخيم تر از پيش از روي     
كار آمدن اين دولت و در حـالـي كـه بـا             
فشارهاي كمر شكن اقتصادي، محـرومـيـت    
شديد و فقر رو به رويند به پاي صندوق هاي 

سياست هاي مخرب اقتصادي .  راي مي روند
كه موجب ورشكستگي بخش توليدي كشور، 
رشد فزاينده بيكاري و تورم افسار گسيخـتـه   

گرديده است، در كنار حيف و ميل بي سابقه درآمـد    
نجومي نفت، در چهار سال گذشته، توسط نهادهـاي  
انگلي، وابستگان سران رژيم و دستگاه هاي نظامـي  

انتظامي، و همچنين گسترش جو اختناق و ترور و   -
حمالت مداوم بر ضد جنبش كارگري، زنان و جوانان 
و دانشجويان كشور، و تشديد فشار بر اقليـت هـاي     
ملي و مذهبي، در مجموع نارضايتي بسيار گسترده و 
عميقي را بر ضد رژيم واليت فقيه و دولت برگمارده 

ادعاي بي پايه اي نيسـت اگـر     .   آن دامن زده است
بگوييم دولت محمود احمدي نژاد از جمله ارتجاعـي  
ترين دولت هاي تاريخ سي سال رژيم جـمـهـوري      

 . اسالمي بوده است
 

تفاوت هاي دهمين دوره انتخـابـات بـا      
 1384انتخابات رياست جمهوري در سال 

نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايـران در    
، در شرايط بسيار متفـاوتـي از اوضـاع        1384سال 

كمبودهاي جدي دوران هشـت    .   كنوني برگزار شد
ساله دولت خاتمي، عدم توانايي اين دولت در تحقق 
قول هاي داده شده و پيشبرد امر اصـالحـات، بـي      
عملي در زمينه رسيدگي به وضـعـيـت قشـرهـاي        
محروم، خصوصا كارگران و زحمتكشان، سبب شـد    
كه بخش هاي وسيعي از نيروهاي اجتماعي دلسرد و 

   6ادامه در صفحه 

يكي از خواست هاي اساسي جنبش مردمي در 
پيكار بر ضد رژيم واليت فقيه، تامين و تضميـن  
حقوق و آزادي هاي دمـكـراتـيـك فـردي و            

در اوضاع كنوني خواست هـاي    .  اجتماعي است
عام دمكراتيك يكي از مهمترين عرصـه هـاي     
مبارزه قلمداد مي گردد و بنابراين امكان تجهيـز  
و سازماندهي جنبش بر پايه اين امر بـه داليـل     

 .متعدد عيني و ذهني وجود داشته و دارد
همين واقعيت در كارزار انتخابات دهمين دوره 
رياست جمهوري بار ديگر به وضـوح خـود را         
نشان داد و شاهد آن هستيم كه تاكيد بر تضمين 
حقوق دمكراتيك، حق شهروندي، رعايت حرمت 
انسان و خواست هاي مشخصـي چـون آزادي       
زندانيان سياسي، برچيدن گشت هاي ارشـاد و      
پايان دادن به مداخله در زندگي خصـوصـي و       
اجتماعي افراد و نيز آزادي اجتـمـاعـات، آزادي      

بيان، انديشه و احزاب و مخالفت با سانسور و مميزي به 
انواع مختلف و در اشكال گوناگون در تبليغات انتخاباتي 

در واقع موج نيرومند نـارضـايـتـي       .   به چشم مي خورد
اجتماعي از سياست هاي رژيم واليت فقيه و عمـلـكـرد    
ارتجاع حاكم، نامزدهاي اين دوره انتخابات را وادار بـه    
مانور بر روي اين خواست هاي عام كرده كه به نـوبـه     
خود نشانگر اهميت فوق العاده تامـيـن حـقـوق عـام          

انتشار منشور حقـوق  .   دمكراتيك در اوضاع كنوني است
بشر ميرحسين موسوي و بيانيه او در مورد اقوام ايراني و 
توسعه متوازن اقتصادي و اجتماعي در مناطق قومـي و    
مرزي، تاكيد بر قانون گرايي و مبارزه با همه مـظـاهـر      
قانون گريزي و بي اعتنايي و پايمال ساختن حقوق افراد 
جامعه در كنار شعارهاي تبليغاتي مهـدي كـروبـي در        



1388خرداد ماه   18شنبه  دو  2  818شمارة  

خواهد، بلكه ناشي  آفريقاي جنوبي خواهد بود، و اين صرفاً به اين دليل نيست كه حزب كمونيست چنين مي
طلبد، و نيز اينكه به دليل تضادهاي موجـود   اي را مي از شرايط مادي و عيني موجود است كه چنين رهبري

 .تواند چنين مسئوليتي را به پيش ببرد ديگر كنگره ملي نمي
اگر منظورتان را درست متوجه شده باشم، شما معتقديد كه وظيفه تاريخي بـه سـرانـجـام        : نامه مردم

 همين طور است؟. رساندن انقالب دموكراتيك ملي بر عهده كنگره ملي آفريقاست
اما .   براي حزب و از لحاظ ديگر نيرو ها در جنبش درست همين طور است كه گفتيد : كريس ماتلهاكو

ما اين رابطه .  هاي ماوراي چپ درك رابطه ميان حزب كمونيست و كنگره ملي بسيار دشوار است براي گروه
به سوسياليـسـم   )  آينده( فردا “ شعار محوري ما اينست كه .  دانيم را راه مستقيم خود به سوي سوسياليسم مي

اين شعار به ما در ساختن عناصر سوسياليسم و بناي يك نظم سوسياليستي .. ” .امروز آن را بساز.  تعلق دارد
به اين ترتيب، چالش و وظـيـفـه هـمـه          .  كند در آفريقاي جنوبي همين حاال و در همين شرايط كمك مي

نيروهاي پيشرو اين است كه اطمينان حاصل كنند كه كنگره ملي به وظيفه تاريخي خودش عمل خـواهـد     
بينيم كه  نيز به عقب بازگرديم، مي 1996اش، حتي اگر تا سال  هاي راهبردي كنگره ملي در خط مشي.  كرد

تـريـن      اين امر را مورد توجه قرار داده است و بر موضوعيت و اهميت تاريخي سوسياليسم به عنوان عادالنه
 .پردازد نظام اجتماعي تأكيد كرده است؛ نظامي كه به مسئله استثمار انسان از انسان و از ميان بردن آن مي

در مورد استقرار سوسياليسم در آينده و اينكه حزب نقش خود را در به ثمـر رسـانـدن آن         : نامه مردم
كـه     1994سؤالي كه در اينجا مايلم از شما بپرسم اين است كه از سـال    .  اي داشتيد بيند، اشاره چگونه مي

هايـش، چـه از        اش را دوباره آغاز كرد، حزب براي گسترش و بهبود عملكرد و فعاليت حزب فعاليت قانوني
لحاظ عضوگيري و افزايش قدرت تشكيالتي و بدنه حزب، و چه از لحاظ نفوذ سياسي در جامعه آفـريـقـاي    

 جنوبي، چه اقداماتي كرده است؟
اي در ميان نيروهاي مترقي  حزب هميشه جايگاه برجسته 1994ببينيد، پيش از سال  : كريس ماتلهاكو

تـريـن    اي برجسته چه در داخل كشور و چه در تبعيد داشت، چرا كه كادرهاي حزب از لحاظ نظري و انديشه
شدند، و همچنين به اين دليل كه حزب اين وظيفه را در برابر خـودش قـرار      نيروهاي سياسي محسوب مي

بخش مـلـي هـمـواره        اي در نهضت آزادي داده بود كه كادرهايي تربيت كند كه براي انجام هرگونه وظيفه
براي نمونه، كادرهايي داشتيم كه جزو افسران و فرماندهان و كادرهاي رهبري .  جلودار و در صف اول باشند

ها و وجوه سازماني  رهبران حزب تقريباً در همه رده.  شوراي نظامي انقالبي در بطن كنگره ملي آفريقا بودند
اي    در داخل كشور نيز حزب هميشه از اعتباري واال و آوازه.  كنگره ملي آفريقا در تبعيد شركت فعال داشتند

، 94به همين سبب، در پي لغو غيرقانوني بودن حزب و آغاز فعاليت قانوني آن در سـال      .  بلند برخوردار بود
زماني رسيد كه شمار اعضاي حزب در حدود  نود تا صد  هـزار نـفـر        .  شمار زيادي از مردم به آن پيوستند

اي كه اندكي بعد تشكيل شد، حزب پاسخگويي به يك مسئله بسيار مهـم و     در كنگره.  تخمين زده مي شد
راهبردي را ضروري تشخيص و در دستور كار كنگره قرار داد، و آن اينكه آيا حزب بايد يك حـزب هـمـه      

هاي كنگره منجر به اين نتيجه شد كه حزب  بحث. اي باشد يا يك حزب پيشاهنگ طبقه كارگر خلقي و توده
داند، كه از يك سو قائل به شـركـت در      اي پيشاهنگ مي كمونيست آفريقاي جنوبي خود را يك حزب توده

مبارزه مردم عادي كشور است، ولي از سوي ديگر هم بايد وظيفه حزب پيشاهنگ طبقه كـارگـر و هـمـه         
رساني سياسي بـه كـل        بنابراين، حزب نه فقط مسئوليت آگاهي.  زحمتكشان را به عهده بگيرد و پيش ببرد

طبقه كارگر و زحمتكشان را دارد، بلكه وظيفه دارد كه يك برنامه دراز مدت براي طبقه كارگر فرمولبـنـدي   
هايي گـرفـت و اقـدامـاتـي را             به اين ترتيب بود كه حزب براي تأمين رشد كنترل شده خود تصميم.  كند

در .  هزار نفر بود 45، تعداد اعضاي حزب بالغ بر 2002در سال  11تا زمان برگزاري كنگره . ريزي كرد برنامه
هايمان اعالم كرديم به طوري كه تـا كـنـگـره        آن كنگره ما عزم راسخ و قاطع خود را براي تشديد فعاليت

طـبـق   .  هزار رسـيـد   75كردند به  ، شمار اعضاي حزب كه حق عضويت پرداخت مي12بعدي، يعني كنگره 
وظيفه ديگري كه ما در برابر خود قرار داديم، معيـن  .  هزار نفر است 80ترين آمارها، تعداد اعضاي حزب  تازه

بر اين اساس، اعضاي حزب بايد داراي ايـن      .  مان از حزب و حزبي بودن و فعاليت حزبي بود كردن تعريف
ها  شود كه عضو فعال حزب باشد و در تمام حوزه پيوندد متعهد مي شخصي كه به حزب مي: مشخصات باشند

هـاي   هاي تشكيالتي شركت كند؛ حق عضويت خود را به طور مرتب و بدون وقفه بپردازد؛ در برنامه و جلسه
ايـنـهـا    .  المللي شركـت كـنـد      هاي همبستگي بين كنگره ملي آفريقا و كنفدراسيون سنديكاها، و نيز فعاليت

اين اعضا و افراد حزبي هستند كه كارهاي روزانه حزب را به پيـش  .  مشخصات يك عضو كامل حزبي است
ميليون اعضاي كـنـفـدراسـيـون       3حزب در ميان .  رود اما حيطه نفوذ حزب از اعضاي آن فراتر مي.  برند مي

هايش بخش بزرگي از طبقه كارگر آفريقاي جنوبي را نيز در    سنديكاها نيز نفوذ دارد، و به اين ترتيب فعاليت
روند ديگري كه اين روزها توجه ما را به خود جلب كرده است، گرايش كارگران سفيدپوست بـه  .  گيرد بر مي

به نظر ما اين تحول بسيار مثبتي است و بـه مـا امـكـان         .  حزب كمونيست، و نه كنگره ملي آفريقا، است
دهد كه نقش پيشاهنگ تمام مردم را به عهده بگيريم، صرف نظر از اينكه طبقه كارگر در كجاي كشـور   مي

اين نقش ما و گستره نفوذ ما مرزهاي نژادي، عقيدتي و رنگ پوسـت را    .  و در چه بخش نژادي جامعه باشد
هايش را بـه كـار          كند و تجربه هايي هستند كه حزب در آنها شركت مي اينها همه آزمون.  نوردد نيز در مي

در يكي دو سال گذشته مـا    .  تشكيالت حزبي نيز در نظر ما از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.  گيرد مي
ايم و شور و اشتياق و آگاهي سياسي را بـه حـد        توجه زيادي به تشكيالت و مسائل تشكيالتي حزب كرده

توانـد   ايم كادرهايي قوي تربيت كنيم كه حزب مي در نتيجه اين تالش ما توانسته.  ايم بسيار بااليي ارتقا داده
به اعتقاد ما، اگر بدترين حالت را هم در نظر بگيريم و با حمله به . روي آنها حساب كند و به آنها متكي باشد

رو بشويم، همين اعضاي حزب در خط مقدم دفـاع از تشـكـيـالت و              حزب و كشتار ضدكمونيستي روبه
كند، و دفاع از كمونيسم به طور كلي، قرار  هايي كه حزب براي آن مبارزه مي يكپارچگي حزب، دفاع از آرمان

 .خواهند گرفت
 .به خاطر وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد متشكريم  :نامه مردم

 26علي اصغر بنايي معروف به اصغر آقا در   
در شهر بهشهر در يك خانـواده   1311آذر ماه 

 .كارگري و پر اوالد بدنيا آمد 
وي در خانواده اي كارگر متولد شـد و بـا         

در سـال    .  مشقت هاي كارگري روزگار گذراند
پس از روشنگري دروني بـه سـازمـان       1327

جوانان حزب توده پيوست و فعـالـيـت هـاي       
سياسي خود را آغاز كرد با ادامه فعاليت هـاي    

براي معالجه بيماري ريوي  1329خود در سال 
به تهران آمده و در بيمارستان نيز به فعالـيـت   
هاي سياسي خود ادامه مي دهد ، تا جائي كـه  
يكي از بيماران بستري در اتاق وي گرايش به 
عقايد آزادي طلبي كرد و پس از مرخصـي از    

 1331در سـال      .  بيمارستان به حزب پيوست
پس از دو سال بيماري و بستـري بـودن در       
بيمارستان به زادگاه خود بازگشت  و فعالـيـت   

در جريان كـودتـاي   .  هاي خود را از سر گرفت
عده اي از نظاميان بـه     1332مرداد سال  28

خانه پدري اش حمله كرده و با اعمال خشونت 
او كـه در      .  پدرش را وادار به اقرار كـردنـد     

نزديكي بهشهر نزد خاله خود مخفي شده بـود  
توسط نظاميان و يك جاسوس دستگير و در     

 .حياط خانه خود شكنجه شد
فعاليتـهـاي عـلـنـي         1357پس از انقالب 

سياسي وي آغاز گرديد ، كه وي بـه عـنـوان      
مسئول بهشهر و مسئول ايـالـتـي مـازنـدران        

به  1360در سال .   فعاليت خود را از سر گرفت
جرم عدالت خواهي از كار اخراج و از شهر خود 

نامبـرده نـامـزد دور اول          .   جالي وطن كرد
مجلس شوراي ملي شد و به همين خاطر تـا    

 10همين اواخر تحت تعقيب بود و به مـدت      
سال دور از خانواده و محروم از ديدار آنها بـه    
كار نقاشي ساختمان و كارگري در قسمتـهـاي   

 .  مختلف پرداخت
در طي اين سالها از مطالعه و تكامل فكـري  

به لحاظ شخصيتي دقـيـق ،     . دست برنداشت 
متفكر ، انديشمند ، و داراي انـديشـه اي             
پوالدين و غير قابل نفوذ بود ، اما در تـمـامـي    
مراحل زندگي  هر نوع قشر  و هر گروهي  بـا  
او احساس راحتي مي كردند ثبات عقيده داشت 

و .  و براي همه ارزش و احتـرام قـائـل بـود        
بـا     1388ارديبهشت سـال       19سرانجام در 

لبخندي بر لب و آرزوي آزادي بـراي هـمـه        
امـا يـادش     .  چشمانش را بر روي دنيا بست   

 .همواره با ماست و كالمش ظهور بيدادگري

 ...” نامه مردم“ادامه مصاحبه  بدرود رفيق بنايي
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خصوص رعايت حقوق اقوام ايراني و تغيير قانون مميزي و جزاينها، همگـي از    
وجود موج نيرومند براي تامين خواست هاي دمكراتيك توده هاي ويسع مـردم  

 .حكايت مي كند
اعمال سياست هاي واپس گرايانه و سركوب كليه حقوق دمكراتيك طي سه 
دهه اخير توسط رژيم واليت فقيه، آنچنان وضعيتي را پديد آورده كه تـامـيـن      
آزادي هاي دمكراتيك يكي از الويت ها ي مبارزه در راه طرد رژيم استـبـدادي   
كنوني و حركت به سمت ايجاد تحوالت بسود توده هاي محروم جامعه است و 
به همين علت مبارزه با كنترل پليسي جامعه، سركوب آزادي هاي دمكراتيـك،  
پايمال كردن حقوق مردم و پيگرد و بازداشت و شكنجه و قتل و اعدام و اعمال 
ستم ملي بر خلق ها، زير پاگذاردن حقوق سياسي و اجتماعي زنان، تـبـعـيـض     
جنسيتي بر نيمي از مردم كشور، پايمال كردن حقوق كارگران و دهـقـانـان و      
جلوگيري از تشكل صنفي آزادانه آنها در سنديكاها و اتحاديـه هـا، سـانسـور         
وحشتناك و فرهنگ ستيزي، در وضعيت فعلي يك وظيفه عاجل و غير قـابـل     
چشم پوشي است كه درعين حال داراي ماهيتي ضداستبدادي به معناي دقيـق  

 . دمكراتيك به شمار مي آيد –كلمه درچارچوب هدف هاي مرحله ملي 
به عبارت ديگر تامين آزادي و حقوق دمكراتيك ارتباط گسست ناپـذيـر بـا      
سازماندهي توده هاي وسيع مردم و در راس آنها زحمتكشان براي مبارزه براي 

ما بارها تاكيد كرده ايم، فقط با نيروي مـتـشـكـل و       .   تحوالت در جامعه دارد
سازمان يافته توده هاي ميليوني مي توان بر استبداد و ارتجاع حاكم غلبه كرد و 
!  براي سازماندهي مردم نيز تامين خواست هاي عام دمكراتيك ضروري اسـت   
به خودي خود پيدا است كه مبارزه در اين عرصه از چه اهميتي برخوردار بوده و 
اين خواست هاي عام منافع طيف گسترده اي از نيروهاي اجتماعي را دربر مي 
گيرد كه مي توان و بايد با الويت قراردادن آنها، پايه هاي نزديكي و اتحاد عمل 

 .را در پيكار با استبداد و ارتجاع فراهم ساخت
در ماه هاي اخير و طي كارزار انتخابات دوره دهم رياست جمهوري بخشي از 
نيروهاي سياسي زير پوشش دفاع از حقوق مردم از برنامه اي حمايت مي كنند 
كه تامين خواست هاي مردم را در پيوند با خصوصي سازي، مقررات زدايي و به 
ويژه خصوصي سازي و تغيير مالكيت در صنعت ملي نفت ارزيابي و معرفي مي 

صـرف  .   به گمان ما چنين ديد و برداشتي كامالٌ غلط و غير علمي است.   سازد
نظر از جريانات سياسي كه نماينده اليه هايي از سرمايه داري ايران محـسـوب   
مي شوند و از چنين برنامه اي با انگيزه و منافع طبقاتي خود پشتيـبـانـي مـي       
كنند، حمايت ساير جريانات از چنين برنامه هايي به سود مبارزه بر ضد استبـداد  
و براي تامين آزادي و حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي نيست و نمي تـوانـد   

تحليلي رستاك كه به هواداران و مدافـعـان    –دراين زمينه پايگاه خبري .  باشد
اقتصاد دولـتـي   “  نظريه هاي نوليبرالي در ايران تعلق دارد، در مطلبي با عنوان 

ارديبهشت ماه امسـال از جـملـه           20به تاريخ ”  سد راه انتخابات آزاد و سالم
يكي از بازدارنده ترين و سترگ ترين سدهاي پيش روي انتخابات . . .  ”  : نوشت

اقتصاد دولتي به طور . . . آزاد و سالم، حاكميت اقتصاد دولتي در جامعه ها است 
سپس در ادامه مطلب با تاكيد براينكـه در    .  ” ذاتي با انتخابات آزاد تناقض دارد
رفتار كانديداها براي تصـدي يـك مـقـام         “  نظام هاي مبتني بر اقتصاد آزاد، 

سياسي از راه انتخابات، تا حدودي شبيه به عرضه كنندگان كاالهاي خصوصي 
كانديداهاي تصدي يك منصب سياسي در جامعه هاي بـا    ”  : ، مي افزايد” است

اقتصاد آزاد هرگز جرات نمي كنند بدون اينكه زمينه  آماده باشد، وعده اي بـه    
در جامعه . . . راي دهندگان بدهند و آنها را در گرداب هيجان و التهاب بكشانند 

بدون واهمه و مطالـعـه، وعـده هـاي         . . .  هاي با اقتصاد دولتي اما كانديداها 
سياسي و اقتصادي هيجان انگيز داده و ذهنيت راي دهندگان را تخريـب مـي     

در آخر هم نتيجه مي گيرد راه تامين يك انتخابات آزاد و سالم در .   “ . . .  كنند 
 !!!است 44جمهوري اسالمي، خصوصي سازي بر پايه ابالغيه اصل 

همچنين در پشتيباني از طرح مهدي كروبي براي خصوصي سازي صـنـعـت    
مادام كه شاهرگ حيات دولت و شـرط دوام      ”  : ملي نفت ايران اعالم مي شود

تا مالكيـت  .   نيرومندش همين نفت باشد، دمكراسي در ايران افسانه خواهد بود
نفت حل نشود و موجوديت دولت از مالكيت انحصاري بر نفت مرتفـع نشـود،     

اصالٌ نبايد گفت كه نفت مـلـي   .   انتظار دمكراسي و دولت دمكراتيك بيجاست
 .“. . . شود ) بخوان خصوصي (حاال بايد ملي سهامي ! بوده، دولتي بوده

چنين ديدگاه و برداشتي از برقراري دمكراسي و تامين حقوق و آزادي هـاي    

دمكراتيك به شدت با سرشت و مفهوم دمكراسي و آزادي در تقابل قرار  ...ادامه  مبارزه براي تأمين حقوق 
 .دارد

دررابطه با علت ارايه برنامه هايي از اين دست، و همچنين پيشنـهـاد   
تقسيم درآمد نفت ميان مردم، كه از سوي احمدي نژاد  مـطـرح شـده      
است، توضيح كوتاهي ضروري است، زيرا بدون درك از ريشه و عـلـت   
ارايه چنين برنامه هايي، نمي توان ماهيت واقعي اينگونه تـبـلـيـغـات        
انتخاباتي را افشا كرد و افكار عمومي به ويژه توده هاي محروم جامعـه  

 .را از خطرات اين برنامه ها آگاه ساخت
خصوصي سازي صنعت ملي نفت با عنوان تقسيم درآمدهاي نـفـتـي    
ميان مردم و يا انتشار اوراق مشاركت براي توزيع سود نـفـت مـيـان         
ايرانيان كه اخيراٌ توسط دولت ضدملي احمدي نـژاد طـرح گـرديـده،         

به اين معنا كه ايـن  .    تاريخي مشخصي قرار دارد  –درچارچوب زماني 
و مقررات زدايي و شعار استقـالل   44برنامه ها در پيوند با ابالغيه اصل 

بانك مركزي معنا داده و معطوف به تالش اليه هاي معيني از سرمايه 
در دهه چهارم حيات رژيم واليت فقيه با تـوجـه بـه      . داري ايران است

اجتماعي رژيم،   –تسلط نظريه هاي نوليبرالي در سمت گيري اقتصادي 
موفقيت اجراي اين سمت گيري براي پيوستن به ارابه جهـانـي شـدن      
سرمايه داري مستلزم اصالحات سياسي و تعريف مجدد بسياري از حوزه 

طرح شعارهايي مانـنـد   .   هاي سياسي و قوانين جمهوري اسالمي است
خصوصي سازي صنعت نفت و استقالل بانك مركزي، بخشي از برنامه 
كلي نوليبرالي براي گسترش و ژرفش ارزش ها و قوانيـن انضـبـاطـي       
.  تخطي ناپذير مبني بر اقتصاد بازار آزاد در تمامي اركان جامعـه اسـت    

تقسيم درآمد نفت يا اوراق مشاركت براي توزيع سود نفت بين مـردم،     
 –در واقع ايجاد رابطه ي نوين در چارچوب سمت گيري اقـتـصـادي      

اجتماعي در ساختار حاكميت است و به شدت امكانات دمكراتـيـك را     
نوليبراليسم با اين برنامه ها و در پشت ماسك تاميـن  .   تضعيف مي كند

چارچوبي قانوني و حقوقي براي بازتوليد دايم خود ”  آزادي و دمكراسي“  
با ايـن    .   يعني بازاري كردن و مصرف گرا ساختن جامعه پديد مي آورد

چنين برنامه هايي، نهادها و ارگان هايي به لحاظ قانوني تقويـت مـي     
شوند كه اوالٌ دسترسي ناپذيرند و به دور از حوزه تصميم گيري و تاثيـر  
گذاري توده هاي وسيع مردم قرار مي گيرند و ثانياٌ جز تشديد نابرابـري  
و بي عدالتي و تحديد حقوق و آزادي هاي دمكراتيك بويژه براي تـوده  

 .هاي محروم جامعه، نتيجه اي به بار نخواهدآورد
بنابراين خصوصي سازي صنعت نفت نه تنها راه چاره نيست، بـلـكـه    
درتضاد با ارزش هاي دمكراتيك و حقوق مردم در تعيين سـرنـوشـت      

اين سياست، برخالف تبليغات پرسـروصـدا، بـازتـاب       .   خويش قراردارد
دهنده منافع قشرهاي ميانه حال جامعه نيز نيست، زيرا مـحـدودشـدن      
حقوق دمكراتيك در جامعه كه از پيامدهاي اين برنامـه اسـت، فشـار        
مضاعفي را بر قشرهاي ميانه حال وارد ساخته و باعث پايـمـال شـدن      

تامين حقوق و آزادي هاي دمكراتيك به .   منافع و حقوق آنها مي گردد
عنوان يك الويت تكرار مي كنيم يك الويت در مبارزات كنوني مـردم،    
نه از مسير خصوصي سازي و چوب حراج بر ثروت ملي، بلكه بر پـايـه     
اصالح و تغيير ساختار سياسي مبتني بر استبداد و خودكامگي در لبـاس  
واليت فقيه به عنوان سد اسياسي راه تكامل و پيشرفت جامعه امـكـان   

با حفظ چنين ساختار پوسيده و به شدت ضد مردمي و ضـد  .   پذير است
دمكراتيك، خصوصي سازي صنايع كليدي و مادر مانند صنعـت مـلـي      
نفت ايران، به تشديد ديكتاتوري، محدود شدن آزادي هاي اسـاسـي و     

 .نابودي حق حاكميت ملي منجر خواهد شد
به باور ما،  سازماندهي سياسي جامعه به قصد دمكراسي و اعـمـال       
حاكميت واقعي مردم و تامين حقوق عام دمكراتيك بـه ويـژه بـراي        
زحمتكشان و توده هاي محروم جامعه، زميـنـه هـاي ضـرور بـراي            
دگرگوني هاي بنيادين به شمار مي آيد و در خدمت آماج هاي مـرحلـه   

دمكراتيك قرار دارد و اين مهم با حراج ثـروت مـلـي،        –انقالب ملي 
شكل گيري نهادهاي غير دمكراتيك ناشي از خصوصي سازي صنـايـع   
مادر و راهبردي، به ويژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و نـامـمـكـن       

 ! است
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 !جان منصور اسانلو در خطر است
بنا به گزارش هاي موثق از جـملـه اعـالم          
رسمي خانواده منصور اسانلو رهبر زنداني هيـات  
مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتـوبـوس   
راني تهران و حومه، جان وي در زندان اوين بـا    

خانواده ايـن فـعـال      .  خطرات جدي روبرو است
سنديكايي كه جرمي جز دفاع از حقوق صنـفـي   
كارگران ندارد، از وكالي اسانلو خـواسـتـه انـد       
نسبت به اوضاع نا امني كه در سلول هاي زندان 
براي او ايجاد شده، واكنش بـه خـرج داده و           
حداقل مرخصي و آزادي مشروط وي را طـلـب     

همسر اسانلو خاطرنشان ساخته، چـنـدي     .  كنند
پيش در داخل محوطه زندان افراد ناشناسي بـه    
منصور اسانلو حمله كرده و او را مورد ضـرب و    
شتم قرارداده انـد و مـامـوران و مسـئـوالن              
بازداشتگاه نيز در برابر اعتراضات هيچ عـكـس     

عالوه بر حملـه عـنـاصـر       .  العملي نشان ندادند
ناشناس و خطرات ناشي از تكرار چنين صحـنـه   
هايي كه به هيچ وجه بعيد نيسـت، پـزشـكـان       
نسبت به سالمتي اين فعال سنديكايي با تـوجـه   

درطي چند مـاه  .  به وضعيت زندان نگران هستند
اخير، براي سومين بار پزشك قانوني رسماٌ عـدم  
توانايي جسماني منصور اسانلو بـراي تـحـمـل       
حبس و زندان را مورد تاكيد قرارداد و بـاز هـم     
مسئولين دادستاني و اوين با بي توجهي عمـدي  

منصور .  از اين هشدار پزشكي چشم پوشي كردند
اسانلو از فعالين جنبش سنديكايي زحمتـكـشـان    
ميهن ما است كه از سوي دادگاه انقالب اسالمي 

سال زندان محكوم شده كـه   5به اتهام واهي به 
سه سال آن با بدون يك روز مرخصي پشت سر 

 .گذاشته است
برخورد با اسانلو و ادامه بازداشت او، بخشي از 
سياست كلي رژيم برضد جنبش كارگري كشـور  

در واقع رهبر سنديكاي كارگران شركـت  .   است

واحد گروگان ارتـجـاع   
حاكم محسـوب مـي     

ما دركنار خانواده .  شود
و ديگر بستگان منصور 
اسانلو و نيز سنديكـاي  
كارگران شركت واحـد  
و ديگـر نـهـادهـا و         
نيروهاي صـنـفـي و        
سياسي كشور نسـبـت   
به خطراتي كـه جـان     
وي را در زندان تهديد 
مي كند ابراز نگـرانـي   
كرده و آزادي فوري و 
بي قيد و شرط اسانلـو  

 !را خواستاريم
 

وقتي سـروش  
 . . .سخن مي گويد 

پس از سخنان محمود دولت آبادي نويسنده شهير ميهن ما دريك نشست انتخابـاتـي حـامـيـان        
ميرحسين موسوي و تاكيد او بر آزادي بيان و انديشه، عبدالكريم سروش دريك واكنش خشم آلود و 

پي بردن بـه عـلـت      .   طي يك نامه سراسر توهين، افترا و تهمت دولت آبادي را مورد حمله قرارداد
چنين برخورد توهين آميزي از سوي سروش چندان دشوار نيست و اصوالٌ عبارات به كار گرفته شده 

 .از سوي او عليه دولت آبادي تازگي ندارد و باعث شگفتي نمي شود
مـن  . . .  ”  : محمود دولت آبادي در سخناني كه سروش به آن واكنش نشان داده از جمله گفته بود

فقط مي خواهم مروري داشته باشم بـر    . . .  نيامده ام براي كسي تبليغ كنم چراكه اين كاره نيستم 
مـن  . . .  دوراني كه در آن به طرز مضاعفي پير شديم، يعني ما را پير كردند و خواستند كه بميرانند   

از نظر من انقالب فرهنگي اقدامي غيرقانوني بوده است و به هـيـچ     .   نويسنده مملكت ايران هستم
. . . آن انقالب فرهنگي باعث شد تا جامعه فرهنگي ايران از مغز تهي شود . . .  وجه مشروعيت ندارد

انقالب فرهنگي كه شيخ آن دكتر سروش بود تقليدي مضحك از امري سخيف بودكه در چين انجام 
آقاي سروش، شما علمدار رفتار شنيـعـي   “  اين سخنراني عالوه تذكر به سروش كه .  “ . . .  شده بود 

ظاهرا براي ستاد انـتـخـابـاتـي      “  . . .  شديد كه باعث شد بهترين فرزندان اين مملكت بگذارند بروند
مهدي كروبي و شخص سروش گران تمام شد و آنها وادار به واكنش توام با توهين، افترا و نـاسـزا     

ارديبهشت ماه، در صفحه اول دركنار پاسخ سروش و نـامـه        28روزنامه اعتماد ملي دوشنبه، .  كرد
توهين آميز او، كاريكاتور دولت آبادي و سروش را نيز منتشر ساخت كه درآن دولت آبادي بر آشفتـه  

درنامه !  و پريشان ترسيم شده و سروشِ آراسته سيما با نگاهي تيز به مردي آشفته و نگران مي نگرد
“ ،   ”  دغل كار و متكبـر “ ، بي ادب با سخافت و شناعت، ” خفته اي در غار“سروش، دولت آبادي به 

سـروش  .   متهم شده و به باد بدترين دشنام ها گرفته شده اسـت ”  گالدياتور“ ، ”  ياوه گو و گزافه گو
باري شيخ ستاد بودن نه حسن است، نه عيب، آنكه عيب اسـت    ”  : خطاب به دولت آبادي مي نويسد

دروغ زني و دريوزگي و چاپلوسي كردن و سابقه استاليني داشتن و فرصت طلـبـانـه ژسـت آزادي         
 .”. . .خواهي گرفتن است 

موضع گيري سروش و جمالت به كار گرفته شده در نامه توهين آميز او ماهيت واقعي افـكـار و     
” آزادي خـواه ”  درپس ظاهر.   انديشه او را به عنوان مروج و پيرو راستين كارل پوپر بر مال مي سازد

سرشت ستيزه جو و ويرانگري نهفته است كه با آزادي واقعي انسان در تضـاد    ”  جامعه باز“  مدافعان 
به عالوه نوع فرهنگ به كار برده شده درنامه سروش، فرهنگ غالب در رژيم واليت فقيه .  قرار دارد

نظريه پردازان ديروز و امروز جمـهـوري   ”  اخالق“  و ”  تقوا“  است و او دراين زمينه آيينه تمام نماي 
در ادبيات غني ايران، ضرب المثل جالبي وجود داردكه اشاره بر اصالت و سـالمـت     !   اسالمي است

 :نفس مي كند
 از خرد بد گهر نگيرد فر كي شود سنگ بدگهر، گوهر    

“ آزاد انديشي   “  و “  آزادي خواهي “  درعين حال واكنش سروش و مقايسه آن با 
 :ادعايي وي يادآور اين سخن حكيم فرزانه توس فردوسي است

 گرش بر نشاني به باغ بهشت  درختي كه تلخست ويرا سرشت 
 به پا انگبين ريزي و شهد ناب  و راز جوي خلدش به هنگام آب

 همان ميوه تلخ بار آورد               سرانجام هركو به بار آورد
 

 پرداخت پول براي خريد راي
دولت نهم تمامي نيرو و امكانات خود را براي پيروزي محمود احمـدي نـژاد در       
انتخابات بسيج كرده است و در اين راه ثروت ملي و منابع عمومي را بر خالف قانون 

هـزارو   76درآخرين روزهاي ارديبهشت ماه اعالم شد، پرداخت سود .  هزينه مي كند
توماني سهام عدالت آغاز گرديده و سود اين سهام به گروه كثيري تعلق خواهد  300

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند



1388خرداد ماه   184شنبه  دو   5   818شمارة  

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

دراين باره دبيرخانه هيات  واگذاري سهام عدالت اعالم .  گرفت
هـزار     600ميليون و  4كرد، در برنامه نخست و در اولين پله، 

نفر از روستاييان و عشاير كشور سود سهام دريافت خواهند كرد 
ميليارد تومان بوده و از طريق بـانـك      420كه اين مبلغ حدود 

.  هاي صادرات، كشاورزي سپه و پست بانك پرداخت مي شـود 
پس از پرداخت سود به روستاييان و عشاير، سود سهام حـدود    

هزار نفر از كاركنان دولتي، بازنشـسـتـگـان      500ميليون و  12
كشوري و لشگري شروع مي شود و بانك هاي سپه، صـادرات  

 .آمادگي كامل براي ارايه پول به واجدين شرايط را دارند. . . و 
ميليون نفر ديگر از روستاييان بـعـالوه      1در سومين مرحله 

ميليون تن از افراد تحت پوشش بهزيستي، كميته امداد  4حدود 
آغـاز  .  و اعضاي بسيج سپاه پاسداران سود دريافت خواهند كرد

پرداخت سود سهام عدالت و اعالم مراحل آن در زمان برگزاري 
انتخابات نشان مي دهد، هدف دولت خريد راي مردم و ابقـاي  

 .احمدي نژاد در كرسي رياست قوه مجريه است
 28عالوه براين، به گزارش پايگاه اينترنـتـي اصـالحـات         

ارديبهشت ماه اعضاي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد در شهرستان 
هزارتوماني تـوزيـع مـي         50ها، ميان مردم تراول چك هاي 

در شهرستان هاي پل دختر، ساوه، ايذه، كازرون، ماسال، .  كنند
. بناب، منجيل پول ميان بخشي اهالي تقـسـيـم شـده اسـت         

اعضاي ستاد احمدي نژاد، خانـه  ”  : اصالحات در اين باره نوشت
به خانه مي روند و به ساكنين آن مي گويند كه شما نامـه بـه     

 50آقاي احمدي نژاد داده بوديد؟  سـپـس تـراول چـك               
اعضاي ستاد احمدي نژاد .  هزارتوماني به آنها تحويل مي دهند

هزارتوماني، به خانواده هـا مـي      50ضمن تحويل تراول چك 
هزارتومان هم بعد از انتخابات به در خانه آنها آورده  80گويند، 
 .”مي شود

ارديبهشت ماه گـزارش     29از سوي ديگر خبرگزاري آفتاب 
دختران كوي فاطميه شب يكشنبه، يك به يك به دفـتـر   ”  : داد

كوي فراخوانده شدند و با پاكتي سفيد رنگ در دست به اتـاق    
 2هاي خود بازگشتند، درب اين پاكت ها بسته بود و ضخامت   

ميلي متري آنها خبر از هديه ديگري داشت، هديه اي كه بـه    
گفته معاون دانشجويي دانشگاه تهران از سوي رييس جمـهـور   
به دانشجويان اهدا شده است، اين هديه ها عبارت بـودنـد از،     

هزارتومان كه در پاكـت   50يك سيبا كارت بانك ملي به مبلغ 
هديـه نـهـاد ريـاسـت          “ سفيد رنگي قرار داشت كه روي آن 

همچنين به دانشجويان پسر دانشگاه ” .درج شده بود” جمهوري
 .ارسال شد ه شامل بن خريد كتاب بود“ هدايايي “ تهران هم 

رياست جمهـوري  ” هداياي“ خبرگزاري آفتاب تاكيد كرد كه 
.  بوسيله بسيج دانشجويي و مسئوالن دانشگاه توزيع شده اسـت 
آيا اين گونه اقدامات جز خريد راي و عوام فريبي نام ديـگـري   
دارد؟ حيف و ميل امكانات عمومي و ثروت ملي براي خـريـد     

 !راي در انتخابات
 

ايجاد وحشت در جامعه با اجراي طرح انضـبـاط     
 اجتماعي

در هفته هاي منتهي به بيست و دوم خرداد يـعـنـي زمـان       
برگزاري انتخابات ارتجاع حاكم براي تاثير گـذاري بـر رونـد        

يكي از ايـن  .   انتخابات، دست به مانورهاي گوناگون زده است
برنامه ها، اجراي مرحله ديگري از طرح انضباط اجتماعـي بـا     
عنوان طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران و شـهـرهـاي      

به گزارش خبر گزاري جمهوري اسالمي ايرنا، در .   بزرگ است
قالب اين طرح ماموران يگان ويژه پليس با استقرار در مـحـل     

كه از قبل شناسايي ”  افراد شرور و اراذل و اوباش“  هاي تجمع 
 .گرديده، مبادرت به جمع آوري و دستگيري اين افراد مي كنند
 4مطابق اين طرح يگان هاي ضربتي نيروهاي انتظامي در   

منطقه تهران مستقر و عمليات سراسري را طي بيست و چهـار  

بازرسي خانه ها، توقف خودروها و بـازرسـي       .   ساعت در كليه نقاط شهر انجام مي دهند
 . بدني عابران پياده و جز اينها در عمليات فوق صورت مي گيرد

ارديبهشت ماه، پاسدار رجب زاده فـرمـانـده نـيـروهـاي          26همچنين به گزارش ايسنا 
انتظامي تهران بزرگ اعالم كرده، واحدهاي ضربت فرماندهي نيروهاي انتظامي تهران از   

پـرسـش   .   سه ماه پيش براي چنين عملياتي در سطح تهران خود را آمـاده كـرده انـد         
اينجاست، چرا واحدهاي ضربت نيروي انتظامي كه هسته هاي بسيج سپاه آنها را همراهي 

آيا ميان اين عمليات گستـرده بـا     !  مي كنند، اين تاريخ و زمان معين را انتخاب كرده اند؟
برگزاري انتخابات رياست جمهوري ارتباطي وجود ندارد؟ حضور واحدهاي ضربت با لباس 
هاي سياه مخصوص كماندويي كه شامل نقاب بر صورت ماموران نيز مي شود در خيابان 
هاي شهر بصورت بيست و چهار ساعته و بازديد خودروها، بازرسي  بدني عابران و حملـه  

 !به خانه هاي مسكوني آيا معنايي جز وحشت آفريني با مقاصد سياسي مشخص دارد؟
اين عمليات زماني به اجرا گذاشته شده كه رييس پليس امنيت تهران نـيـز يـادآوري        

بـه ايـن     .  كرده، گشت هاي ارشاد با تغييرات اساسي نسبت به گذشته فعاليت خواهندكرد
ترتيب با افزايش حضور پليس، بسيج و ماموران امنيتي در شهرهاي بزرگ بويـژه شـهـر      

ايجـاد جـو وحشـت        .   تهران، ارتجاع حاكم فضاي انتخاباتي را تحت تاثير قرار مي دهد
پيام اين طرح در آستانه انتخابات ريـاسـت   .   هدفي جز جنبش مردمي و سركوب آن ندارد

 !جمهوري كامالٌ روشن است
 

 ...ادامه بايد با تمام توان با توطئه هاي 

خـواهـم بـه       از جنابعالي مي.  فعاالن و طرفداران اينجانب در دستور كار قرار گيرد
اعتبار مصلحت جمهوري اسالمي ايران اوامر الزم را جهت جلوگيري از فضاي ياد 

 ”.شده اعالم تا هوشياري الزم در نهادهاي مسوول بوجود آيد
در كنار اين هشدار باش هاي موسوي و همچنين كارزار انتخاباتي كروبي، انتشار نامـه  
سرگشاده جمعي از كاركنان وزارت كشور درباره برنامه مزدوران ارتجاع براي تغـيـيـر و      

در ايـن    .  دستكاري آرا مردم در ستاد انتخابات كشور در اين زمينه بسيار افشاگرانه است
نامه كه رونوشت آن به رياست مجلس خبرگان، رياست مجلس شوراي اسالمي، رياست 
قوه قضائيه، رياست كميته صيانت ار آرا مردم، مسئول بازرسي دفتر خامنه اي، ريـاسـت     
سازمان بازرسي كل كشور وكانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ارسـال    

اينجانبان از كاركنان متعهد ، متخصص و ايثارگر وزارت كشور، “ :  شده از جمله آمده است
با سابقه كارشناسي و مديريتي در برگزاري انتخابات متعدد، بعضا از دوره هاي آيـت اهللا    
خامنه اي، آيت اهللا هاشمي رفسنجاني و حجت االسالم و المسلمين خاتمي اعالم مـي    
نماييم؛ از سالمت انتخابات كنوني به داليلي كه شرح خواهيم داد ، احساس خطـر مـي     

اهداف و برنامه ريزي در ستاد انتخابات كشور، به طور آشكار و متقني به سـمـت     .  كنيم
پيش نمي رود ، اين موضوع نيز  88خرداد  22صيانت و سالمت از آراء مردم در انتخابات 

 86اسفند    24در برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسالمي در روز جمعه 
به نحوي شاهد آن يوده ايم، اما از بيم و هراس آينده شغلي خود دم فرو بستيم ، وليكـن  
دچار عذاب وجداني شده ايم كه هنوز ادامه دارد، هم اكنون آن شرايط و فضاي ناسالم به 
وضوح قابل درك، مشاهده و به مراتب بدتر از آن زمان است و اين مشكل اسـاسـي را     
تعدادي از كارشناسان اصيل و باوجدان وزارت كشور در ستاد انتخـابـات كشـور و يـا           
وزارتخانه فعال هستند ، بدان اذعان دارند ، اما متاسفانه با دلي پرخون جز اطالع رسانـي  

 ”.پر بيم و هراس، كاري از دستشان بر نمي آيد
مورد مشخص برنامه ريزي شده براي تقلب در انتخابات اشاره مي كند و    10بيانيه به 

بـنـا بـه رويـت         .  ميليون تعرفه اضافي قابل تامل اسـت  12چاپ “ :  از جمله مي نويسد
هزار واجد  200ميليون و  46ميليون تعرفه براي  58صورتجلسه اي ديگر، اكنون بيش از 

شرايط چاپ رسيده است، در حالي كه رييس ستاد انتخابات كشور در گفت و گو با رسانه 
ميليون برگ راي براي برگـزاري   57حدود :  اعالم كرد 88خرداد  6هاي جمعي در تاريخ 

براين اساس، اگر حتي اسناد موجود را مالك .  انتخابات رياست جمهوري چاپ شده است
براي بيش از يك ميليون ) مجري و امانتدار انتخابات(قرار دهيم، در اين بخش از نامبرده 

درصد از كل واجدين شرايط  5/38بدين ترتيب براي معادل . تعرفه دورغ گفته شده است 
 ”.تعرفه اضافي چاپ شده است

بر اين مجموعه خبري بايد فعاليت گسترده در پادگان هاي نظامي براي جـمـع آوري     
راي و همچنين هزاران صندوق سيار آرا را افزود تا روشن شود كه چگونه مزدوران دولت 

 .احمدي نژاد در تالشند تا آزاري مردم را مخدوش و پايمال كنند
ما در هفته هاي اخير ضمن هوشدار درباره ترفند ها و برنامه هاي مرتجعـان حـاكـم      
براي ضربه زدن به روند انتخابات تأكيد كرده و مي كنيم كه تنها با حضور نيـرومـنـد و      

” ذوب شدگان“ ميليوني توده ها و اعمال اراده و نظارت آنهاست كه مي توان توطئه هاي 
حركت هاي اعتراضي سراسري، حضور .  در واليت را با شكست تاريخي يي رو به رو كرد

نيرومند مردمي در حوزه هاي رآي گيري و موضع گيري قاطع نامزدهاي اصالح طلب در 
مقابل برنامه هاي احمدي نژاد و متحداني نظامي او يگانه راه تأمين منافع و رآي توده ها 

 .در انتخابات پيش روست
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انشقاق مخرب .  مأيوس از روند اصالحات از شركت در انتخابات خودداري كنند
در صفوف  اصالح طلب حكومتي و تحريم انتخابات از سـوي بـخـش هـاي         
وسيعي از نيروهاي دگرانديش و آزادي خواه،  اين امكان را به ارتجاع داد تا بـا  
سازمان دهي گسترده همه امكانات خود و با به ميدان آوردن نيروهاي نظامي و 
انتظامي مناسبترين مهره براي انجام برنامه هاي خود را از صندوق هـاي راي    

 .   بيرون آورد
پس از گذشت چهار سال از دولت احمدي نژاد بخش هاي وسيعي از مـردم،  
نيروهاي اجتماعي، و نيروهاي دگرانديش و آزادي خواه جامعه با ديد متفاوتي از 

،  و با  تجربه سياست هاي مخرب اين دولت و اثرات مستقيم و غيـر  84خرداد 
مستقيم آن بر زندگي روزمره شان به استقبال انتخابات مي روند و نشانه هـاي  
موجود حاكي از خواست عمومي  مردم براي شركت در انتخابات و رهايي يافتن 

اين خواست را بايد در روزهاي اخير بـه نـيـروي        .  از  دولت احمدي نژاد است
 . گسترده اجتماعي حاضر در پاي صندوق هاي راي تبديل كرد

 
 امكانات، دشواري ها و بغرنجي هاي پيش رو 

روند انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با ورود ميرحسين مـوسـوي و     
خروج نابهنگام خاتمي، كه بي شك به خاطر موضع گيري هاي مستقيم و غيـر  
مستقيم ولي فقيه صورت گرفت با دشواري ها و بغرنجي هاي جدي رو بـه رو    

ما در هفته هاي پيش ضمن انتقاد به روشن نبودن سياسـت هـاي     .  بوده است
انتخاباتي نامزدهاي نيروهاي اصالح طلب خواهان روشن شدن مواضع  ايـن      

 .  نامزدها شديم
در مقابل  نامزدهاي اصالح طلبان، محمود احمدي نژاد، به عنوان نمـايـنـده    

انتظامي و نزديك به خامنه اي و محسن رضايي، به عنوان -بخش هاي نظامي
نامزد بخش هايي از  نيروهاي اصول گراي مخالف احمدي نژاد، كه معتقـدنـد   
چهار سال دولت احمدي نژاد و شيوه عميقاً انحصار طلبانه آن به منافع آنها نيـز  

ذوب “ ضربه زده است، و در شرايط اختالف نظرهاي جدي در صفوف نيروهاي 
مبني بر بي كفايتي دولت احمدي نژاد در صحنه انتـخـابـاتـي     ”  شده در واليت
 . حضور دارند

آنچه مسلم است اين واقعيت است كه اگر انتخابات بدون دخالت هاي وسيع 
و تقلبات گسترده نيروهاي وابسته به سپاه، بسيج و گروه هاي قداره بند وابستـه  
به دفتر ولي فقيه برگزار شود، افرادي نظير احمدي نژاد و رضايي با شـكـسـت    

تمام شواهد و گزارش هاي رسيده حاكي از آن     .  سنگيني رو به رو خواهند بود
است كه سران ارتجاع با علم به اين واقعيت مترصدند تا با سازمان دهي تقلبات 

شـكـسـت    .  گسترده يكي از نامزدهاي خود را از صندوق هاي راي بيرون آورند
اين برنامه تنها و تنها با حضور نيرومند، گسترده و ميليوني توده هـا در پـاي         

 . صندوق هاي راي و تحميل نظارت مردمي بر انتخابات امكان پذير است
اينك با توجه به تجربه چهار سال گذشته، واقعيات عيني و ذهني جامعه مـا،  
سطح سازمان يافتگي نيروهاي اجتماعي و نقش و توانمندي نيروهاي سياسـي  
كشور نمي توان با برداشت هاي غير واقع بينانه با راي به عـدم شـركـت در        

بي طرف ماندن و نظاره گر حـوادث  .  انتخابات در مقابل تحوالت بي طرف ماند
بودن در اوضاع كنوني تنها به نفع سياست هاي از هر جهت بحران زاي دولـت  

مبارزه انتخاباتي، عرصه مهم مبارزه سياسي بر ضـد رژيـم       .  احمدي نژاد است
واليت فقيه و افشاي كارنامه ضد مردمي رژيم و دولت برگمارده آن در زمنـيـه   

در عين حال انتخابات فرصتي است براي بسيج نيروهـاي  .  هاي گوناگون است
اجتماعي كشور، براي همكاري و تالش مشترك نيروهاي مترقي و آزادي خواه، 
و همچنين براي بسيج و سازمان دهي نيرو و گسترش امكانات جنبـش بـراي     

تشويق مردم به خانه نشيني و تحريم انتخابات، به .  مقابله با برنامه هاي ارتجاع
به رژيم واليت فقيه،  نه تنهـا مـعـضـلـي را از            ”  مشروعيت بخشيدن“ بهانه 

معضالت كنوني برطرف نمي كند بلكه در راستاي سياست ارتجاع براي كنترل 
عدم شركت در انتخابات تنها در صورتي توجيه پذير بـود  .  نتيجه انتخابات است

بـهـره   .  كه مي توانست سالحي برنده در نفي رژيم واليت فقيه تبـديـل شـود     
برداري از امكانات محدود كنوني براي سازمان دهي نيروهاي اجتماعي و تالش 
براي تحميل خواست هاي مردمي به نامزدهاي اصالح طلبان حكومتي گـامـي   
در راه احياي روحيه مبارزه طلبي و فايق شدن بر عقب گردهاي ناشي از نتايـج  

 . انتخابات گذشته و روي كار آمدن دولت احمدي نژاد است
 

 نامزدهاي انتخاباتي و حزب ما ...ادامه اعالميه كميته مركزي 
ما از همان فرداي روشن شدن نهايي شركت دو نامزد گـروه هـاي       
اصالح طلبان حكومتي بر ضرورت روشن شدن مواضع و سياست هـاي   

در هفته هاي اخير هر دو نمايـنـده گـروه هـاي         .  آنان تأكيد كرده ايم
اصالح طلب در موضع گيري هاي متفاوتي نظرات خود را در زمـيـنـه      

حزب مـا ضـمـن      .   هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اعالم كرده اند
بررسي برنامه هاي اعالم شده از سوي نامزدهاي  اصـالح طـلـبـان         
حكومتي، و همچنين بررسي كارنامه عملكرد گذشته مير حسين موسوي 
و كروبي معتقد است كه توان اين نامزدها، حتي در صورت پايبنديشـان  
به قول ها و برنامه هاي اعالم شده  مي تواند در سطحي محـدود بـه     

تجربه هشت سال دولت خـاتـمـي    .   احياي روند اصالحات ياري رساند
نشان داد كه حفظ ساختارهاي قدرت در ايران، مماشات و تمكـيـن در     
مقابل رژيم واليت فقيه و عدم اتكاء به توده هاي مردم، سدي جدي در 

مسئله تأمين آزادي ها و حقـوق  .  مقابل تحوالت مثبت در جامعه ماست
مردم، و گام گذاشتن در راه تحوالت بنيادين و دموكراتيك، در كشوري 
كه قانون و دستگاه هاي اجرايي آن و نيروهاي نظامي و انتظامـي، بـه     
صورت انحصاري، در دست يك نفر، ولي فقيه، تمركز يـافـتـه اسـت،       
امكان پذير نيست و تنها با طرد چنين ساختار حكومتي است كـه مـي     

روند اصالحات تنها ايجاد فـرصـت   .  توان به چنين تغييراتي دست يافت
براي سازمان دهي و رشد جنبش مردمي و تجهيز آنـچـنـان نـيـروي        
اجتماعي است كه بتواند سرانجام اراده توده ها را به مرتجعان حـاكـم     

بر اين اساس حزب ما  روند انتخابات كنونـي را نـه در         .  تحميل كند
چارچوب راي دادن به موسوي يا كروبي، بلكه تجهـيـز نـيـرو بـراي          
شكست محمود احمدي نژاد و محس رضايي، به عنوان نامزدهاي رژيم 

راي دادن به نامزدهاي اصالح طلبان در شـرايـط   .  واليت فقيه مي داند
موجود راي منفي دادن به رژيم واليت فقيه و نامزدهاي آن در انتخابات 

ما اطمينان داريم كه مردم با هوشياري اين مهم را بـه انـجـام        .  است
 . خواهند رساند

كميته مركزي حزب توده ايران  مردم آگاه ميهن و همه نـيـروهـاي    
مدافع اصالحات، آزادي و عدالت را به تالش و مبارزه مشترك  بـراي    
شكست دادن نامزد هاي ارتجاع، يعني محمود احمدي نژاد  و محسـن  

تحقق چنين امري گامي هر چنـد كـوچـك در        .  رضايي فرا مي خواند
تخفيف فشارهاي كنوني و حركت به سمت احياي روند اصـالحـات و     
بازسازي نيروهاي اجتماعي براي  مبارزه سرنوشت ساز آينده در راه طرد 

در چنين شرايطي ارتجاع حاكم با تمام امكانات .  رژيم واليت فقيه است
مرتجـعـان   .  خود خواهد كوشيد تا جلوي اعمال اراده توده ها را سد كند

حاكم با توجه به تجربه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري خـوب    
مي دانند كه اگر موفق شوند با اعمال فشارها، كارزار تبليغاتي حسـاب    
شده جلوي شركت بخش وسيعي از شهروندان، نيروهاي سـيـاسـي و        
اجتماعي ميهن ما را در انتخابات بگيرند و همچنين دخـالـت وسـيـع         
نيروهاي سركوبگر، از جمله بسيج را در انتخابات تأمين كنند، خواهـنـد   
توانست مجدداً احمدي نژاد و احمدي نژاد ديگري را از صنـدوق هـاي     

تنها راه مقابله با اين ترفندهاي رژيم حضور نيرومند و .  رآي بيرون آورند
ميليوني توده ها در پاي صندوق هاي رأي و سازمان دهي كـارزارهـاي   
اعتراضي بر ضد تقلبات و مداخالت نيروهاي وابسته به ولي فقـيـه در     

وحدت اراده و عمل توده هاي مـيـلـيـونـي راي        .   روند انتخابات است
دهنده،  در اين حساس ترين دوره انتخابات كشور مي تواند نقشي موثر 
به نفع مصالح ملي و حل معضالت جدي اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي 

زمان و شرايط در خانه نشستن و صندوق هاي راي را   .  كشور ايفاء كند
جاي خالي ميليون .  انحصارا به اعوان و انصار ولي فقيه واگذاشتن نيست

ها راي توده ها با راي هاي فرمايشي و ساختگي انحصار گران حكومتي 
 !و اين چنين مباد. پر خواهد شد
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دور از مناطق و مراكز شهري از قبيل مراكز اداري و تجاري و اقتصادي، زنـدگـي   
كيلومتري مراكز شهري و محل كـار     10يا  5هاي فقيرنشين در  شهرك.  كنند مي

شان، بايد مسافت زيادي را  مردم قرار دارند، و مردم براي آمد و شد به كار و منزل
اين در حالي است كه محل سكونت سفيدپوستان به طـور عـمـده در        .  طي كنند

اين وضـع نـه     .  هاي نزديك به شهر، و خيلي نزديك به مراكز شهري است حومه
فقط بار اقتصادي اضافي بر دوش سياهان است، بلكه تجمع موضعي سياهپوستان 

علت هم اين است كـه مـردم     .  بخشد، كه هنوز هم شاهد آن هستيم را تداوم مي
اند، در حالي كه سفيدپوستان طبـقـه    ها و دور از شهرها ساكن ” گتو“تر در  تهيدست

از يـك    .  كننـد  متوسط و باال در خود شهرها يا خيلي نزديك به شهرها زندگي مي
سو، تغييراتي كه در خدمات اجتماعي كشور ايجاد شده، منجر به بروز مشكـالتـي   

براي مثال، فقط كساني به مـدارس    .  هم شده است و نژادگرايي تداوم يافته است
خصوصي دسترسي دارند كه بضاعتش را دارند، و آنها كه بضاعت استفاده از ايـن    

البته شماري از سياهپوستان نيز كـه  .  مدارس را دارند، غالباً از سفيدپوستان هستند
اند، ايـن   نشين مهاجرت كرده از مناطق خارج شهر به شهرها و مناطق سفيدپوست

. اند كه بتوانند فرزندانشان را به اين مدارس خصوصي بفرستنـد  امكان را پيدا كرده
به همين دليـل،  .  كيفيت آموزش و تدريس در مدارس خصوصي معموالً بهتر است

هاي اطراف به درون شهرها مهاجرت كنند، اكنون به  اند از شهرك آنها كه توانسته
در حالي كه اكثريت آنهايي كه قـادر بـه     .  اند امكانات آموزشي بهتري دست يافته

هـاي اطـراف        اند، كماكان در فقر و نداري در شهرك كوچ به داخل شهرها نبوده
. است...  هاي اجتماعي و  ها و ناهنجاري زنند؛ جايي كه مركز بيماري دست و پا مي

 .بينيم نژادگرايي و تبعيض نژادي تداوم دارد به اين ترتيب است كه مي
هـاي     از آنجا كه رسـانـه  .  بينيم هاي كشور مي وضعيت مشابهي را نيز در رسانه

كشور كماكان در مالكيت خصوصي هستند، همواره نگاهشان به سوي غرب است، 
هاي فرهنگـي و     و همواره و به طرق مختلف در كار انعكاس و رواج دادن گرايش

هايي كه بـراي   در نتيجه، در تالش.  غيره از غرب به جامعه آفريقاي جنوبي هستند
گيرد تا روبنايي ايجاد شـود كـه در تـمـام            ساختن يك ملت مستقل صورت مي

هاي  ها متعلق به كل آفريقاي جنوبي باشد، از زبان گرفته تا مذهب و ويژگي زمينه
هـاي     هايي هستند كه در زمينه اينها چالش.  شود ، خدشه ايجاد مي... جغرافيايي و 

اگرچه تبعيض نژادي از لحاظ قانوني الغا شده .  مختلف و به طور جدي وجود دارند
كـنـد،      تر مي تر و وخيم آنچه وضع را بغرنج.  است، اما هنوز شاهد ادامه آن هستيم

جو عـلـيـه       حمالتي است كه هر از گاهي از سوي چند سفيدپوست ناآرام و ستيزه
دغـدغـه بـه سـراغ            اين عده خيلي راحت و بـي   .  گيرد سياهپوستان صورت مي

روشن است كه اين امر مـوجـب تـداوم      .  كشند روند و آنها را مي سياهپوستان مي
اي است كه بايد با قاطعيت با آن برخـورد   به نظر ما اين مسئله.  شود نژادگرايي مي

 .شود
پرسش بعدي در مورد رهبري جديد كنگره ملي آفريقا و دولت آن  : نامه مردم

بـيـنـي حـزب          هايي دارد كه موجب خـوش    دولت جديد چه ويژگي.  كشور است
 هاي آتي است؟ كمونيست آفريقاي جنوبي نسبت به وضعيت موجود و دگرگوني

برداشت روشني كه ما از رهبري جديد كنگره ملي داريـم     : كريس ماتلهاكو
اين است كه اين رهبري فكر بازي نسبت به مسايل دارد، و ائتالف تاريخي ميـان  
(حزب كمونيست آفريقاي جنوبي و كنگره سنديكاهـاي آفـريـقـاي جـنـوبـي              

COSATU  (در گذشته، اين ائتـالف را    .  گذارد كند و به آن ارج مي را درك مي
گرفتند و حتي برخي از اعضاي رهبري پيشين كنگره ملي بيـن حـزب      جدي نمي

كردند تا بتوانند مقاصد  افكني مي كمونيست و كنگره سنديكاها و كنگره ملي تفرقه
سياسي خود را پياده كنند و قصد خود براي در كنترل گرفتن كنگره ملي آفريقا و   

 .تبديل آن به يك جريان مدافع سوسيال دموكراسي را به اجرا بگذارند
اما اين بار كنگره ملي آفريقا به رهبري جِيكوب زوما، نسبت به حفـظ رابـطـه      

اين بدان معناست كه .  آميز و سازنده ميان اعضاي ائتالف بسيار متعهد است احترام
اي است با گرايش  بخش ملي گسترده كنگره ملي آفريقاي جنوبي كه نهضت آزادي

اندازهاي حزب كمونيـسـت    دستان، از نظريات و چشم به سمت طبقه كارگر و تهي
آفريقاي جنوبي و كنگره سنديكاهاي آفريقاي جنوبي برخوردار خواهـد بـود كـه        

كنند، نيروهايي كه به پيش برنده تغييـر و     نيروهاي مترقي چپگرا را نمايندگي مي
بنـابـرايـن    .  دگرگوني در انقالب آفريقاي جنوبي هستند و بسيار به آينده اميدوارند

تواند مهر خود را بر رهبري كنـگـره    نيروي مترقي و پيش برنده در كنگره ملي مي
دستان را در  هاي طبقه كارگر و زحمتكشان و تهي ملي بزند، و برنامه كار و خواست

اي كه اين نـيـروهـا در         از لحاظ تاريخي، تنها وسيله.  اين چارچوب به پيش ببرد
 .بخش ملي مترقي، يعني كنگره ملي آفريقا است اختيار دارند، همين نهضت آزادي

شما در آينده كنگره . گانه بپرسم اجازه بدهيد درباره اين ائتالف سه :نامه مردم
ملي آفريقا، براي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي و كنگره سنديكاهاي آفريـقـاي   

شوند، چه نقشي قـائـل      گانه محسوب مي جنوبي كه دو مؤلفه چپگراي ائتالف سه

هستيد؟ هر كدام از اعضاي ائتالف چه نقش يا تأثير عمده يا تـعـيـيـن        ...” نامه مردم“ادامه مصاحبه 
 اي در اين ائتالف دارند؟ كننده

به نظر ما در مبارزه كنوني نقش نيروهاي چـپ     : كريس ماتلهاكو
مؤتلف كنگره ملي آفريقا حائز اهميت زيادي براي نيروهاي حـاكـم در     

افزايش نابرابري و بيكاري در آفريقاي جنوبي . آفريقاي جنوبي خواهد بود
اين امر مهمي است كه .  چالش بزرگ و مهمي براي حزب بوده و هست
كنند و چه واكـنـشـي       احزاب در مقابل اين وضع چه موضعي اتخاذ مي

، توانست با توجه بـه    12كنگره اخير حزب، يعني كنگره .  دهند نشان مي
راه ويژه آفريقاي جنوبي به سوي سوسياليسم، به درستي نسبت به ايـن    

نماد و نهـاد قـدرت را        5در اين كنگره، حزب .  گيري كند مسئله موضع
مشخص كرد و برشمرد كه حزب تالش خواهد كرد رهبري آنها را بـه      

دولت، به عنوان متمركزترين قدرت سياسي كشور، يكـي از    .  دست آورد
اين نهادهاي كليدي مبارزه براي كسب قدرت است و حـزب در ايـن         

حزب اكنون در حال تدقيق تعريف آن .  مبارزه فعاالنه شركت خواهد كرد
 .چيزي است كه از يك ائتالف انتظار دارد

مبتني بر مشاركت هر يك از اعضـا در         1994ائتالف پيش از سال 
شـرايـط   .  بـود    1994هاي پيش از  مبارزه در شرايط متفاوت همان سال

بسيار متفاوت است و اكنون نگاه متفـاوتـي بـه       1994هاي پس از  سال
كه كنگره ملي آفريقا حـزب   1994به نظر ما پس از .  طلبد ائتالف را مي

حاكم بر كشور شد، حزب كمونيست آفريقاي جنوبي نيز حيطـه قـدرت     
بايست نه  اين حوزه قدرت و فعاليت مي. خودش را مشخص و روشن كرد

تنها در متن و بطن ائتالف و چارچوب كنگره ملي آفريقا، بلكه با عنايـت  
 12كاري كه كنگره .  شد هاي دولتي نيز تعريف مي به ساختارها و دستگاه

حزب كرد آن بود كه خواهان بازنگري و تحول در اتحاد و ائتالف ميـان  
هم اكنون برخي از عناصر و وجوه اين ائـتـالف   .  حزب و كنگره ملي شد

بازسازي و بازتعريف شده، خود را در شرايط متفاوت كنوني ائتالف نشان 
كنگره خواهان آن شد كه حزب نامزدهاي مستقل خودش را،   .  دهند مي

به نام نامزدهاي حزب كمونيست، براي نمايندگي مجلس مقننه كشـور    
حـزب  .  اين نمايندگان در برابر حزب پاسخگو خواهند بـود   .   معرفي كند

همچنين مسئوليت خاصي را به عهده اين نامزدها خواهد گذاشـت كـه     
عبارت است از حصول اطمينان از آنكه كنگره ملي به وظيفه تـاريـخـي    
خود در مورد حل و فصل و رسيدگي به مسائل تاريخي و سنتي بازمانـده  

بازنگري در ماهيت ائـتـالف   .  كند از استعمار در آفريقاي جنوبي عمل مي
اين ائتـالف  .  فقط يك وجه قضيه در ارتباط با تعريف مجدد ائتالف است

نه فقط براي كنگره ملي و حزب كمونيست و كنگـره سـنـديـكـاهـاي         
آفريقاي جنوبي اهميت بسياري دارد، بلكه به واقع بـراي اجـراي يـك        
وظيفه تاريخي ديگر نيز حائز اهميت است، كه همانا انقالب دموكراتيك 

 !بعدي در آفريقاي جنوبي است
در ارتباط با موضوع بازنگري و بازسازي ائتالف كه بـه     : نامه مردم

كنيد در آينده ممكن است وضعي پيش بيايد  آن اشاره كرديد، آيا فكر مي
كه حزب كمونيست در انتخابات و براي كسب قدرت دولتي در بـرابـر       

 كنگره ملي آفريقا قرار بگيرد؟
كاركرد ائتـالف  .  اتفاقاً واقعيت برعكس اين است : كريس ماتلهاكو

ما كه متشكل از سه ركن در اجراي انقالب دموكراتيك ملي اسـت، در    
واقع در سيري طبيعي و طوالني مدت و در جريان مبارزه حود به خود به 

بـخـش خـواهـد        انحالل كنگره ملي آفريقا به عنوان يك نهضت آزادي
انجاميد و اين در زماني خواهد بود كه تضادهاي طبقاتي تشديد شـده و    

به باور ما در آن مرحله كنگره ملي آفريـقـا بـه      .  به مرحله خاصي برسد
اش گذاشته شده، عمل كرده و در واقـع       اي كه به عهده وظيفه تاريخي

ايـن يـك فـرايـنـد          .  نقش تاريخي آن انجام شده و پايان يافته اسـت 
اعتال و حركت مثبت جنبش به پيش در ارتـبـاط بـا        .   ديالكتيكي است

وظايف مربوط به انقالب دموكراتيك ملي شرايطي را ايجاد خواهد كـرد  
در چنين روندي و   .  كه موضوعيت كنگره ملي آفريقا از بين خواهد رفت

دهي دوباره ائتالف  عمالٌ رهـبـري      به صورتي طبيعي و قانونمند سامان
جنبش مردمي را به حزب كمونيست آفريقا محول خواهد كرد چـرا كـه     
شرايط طوري خواهد بود كه تضادهاي طبقاتي در آفريقاي جنوبي وسعت 

اين بدان معناست كه وظايف و چالش هاي در پـيـش روي     .  يافته است
ائتالف، كه در حال حاضر تحت رهبري كنگره ملي آفريقا مي باشـد، از    
مسئله نابرابري نژادي و مسئله تضادهاي موجود در شرايـط تـاريـخـي       

و به جايي مي رسد كه تضادهاي طبقاتي آن .... كنوني پيش تر رفته است
چنان حاد و مطرح خواهند شد كه نقش رهبري و پيشاهنگي طبقه كارگر 

به عهده حزب كمونيسـت  
    2ادامه در صفحه 



شود بايد هـمـراه      گذاشته مي
بـاشـد بـا ايـجـاد كـار و               

هاي شغلي تـا مـردم      فرصت
درآمد داشته باشند و بتوانـنـد   

شان را باال ببرند  سطح زندگي
هايشان را  انداز و دارايي و پس

به نظر ما ايـن  .  افزايش دهند
 .امر بسيار مهمي است

به عالوه، پيشنهادهايي كه 
ما درباره راهبردهاي اجتماعي 

كنيم هدف ديگري  مطرح مي
كـنـد و آن        را نيز دنبال مي

اينكه بتوان سطـح زنـدگـي      
مردم را در هـمـه مـنـاطـق        
آفريقاي جنوبي باال برد و نـه  

مـا  .  فقط در مناطقي خـاص   
ايم كه مردم از مناطق فقيرتر و كمتر  اي بوده شاهد وضعيت هشدار دهنده

اند و در نتيجه بـا مسـئلـه         توسعه يافته به مناطق شهري مهاجرت كرده
اگـرچـه   .  ايـم    رو شـده  هاي اجتماعي روبه افزايش جرم و ديگر ناهنجاري

راهبرد صنعتي شايد پاسخگوي همه مشكالت و مسائل ما نباشد، اما بـه    
همچنين، با توجه به بحران مالـي  .  نظر ما امر تعيين كننده و مهمي است

هـاي   جهاني كنوني، ضروري است كه آفريقاي جنوبي خودش را از آسيب
اش را  اين بحران مصون نگاه دارد تا در درجه نخست بتواند تعهد و وظيفه

ها شركت كردند ادا  نسبت به مردمي كه در جريان انتخابات در رأي گيري
 .نمايندگان مردم در برابر مردم و انتخاب كنندگان مسئول هستند. كند

سال اخـيـر      14هاي كنگره ملي آفريقا در  شما به تالش : نامه مردم
اما آيا به نظر شما امروز آفـريـقـاي      .  براي زدودن نژادگرايي اشاره كرديد

هايي منتشر شده است كه  جنوبي از برابري نژادي برخوردار است؟ گزارش
حاكي از ادامه تقسيم نژادي در آفريقاي جنوبي است، و برخي نيز معتقدند 

و سؤال ديگـر  .  است تر هم شده كه اين شكاف از برخي لحاظ حتي عميق
اينكه آيا امروز در آفريقاي جنوبي عدالت و مساوات بـرقـرار اسـت؟ بـه         
عبارت ديگر، آيا ثروت اقتصادي كشور بين مردم به طور مساوي تـوزيـع   

شود يا نه؟ برخي معتقدند كه جامعه آفريقاي جنوبي امروز بـه شـدت      مي
نظر شما در ايـن      .  نابرابر است و اختالف درآمدها در آن بسيار زياد است

 مورد چيست؟
واقعيت اين است كه در ميان كشورهاي با درآمـد   : كريس ماتلهاكو

درسـت  .  متوسط، آفريقاي جنوبي پس از برزيل نابرابرترين جامعـه اسـت    
است كه نژادگرايي در آفريقاي جنوبي رسماً لغو شده است؛ يك چارچـوب  

هاي قضايي وجـود   و نظام حقوقي معين در كشور برقرار شده است؛ دادگاه
دارند؛ قانون وجود دارد؛ و همه كس به خدمات اجتماعي دسترسي دارد، و 

اما در عمل هنوز نژادگرايي نامحسوسي در جامعه وجود دارد كه در ... غيره
ببينيد، نظام مسكن و اسكان سابق كـه    .  اساس يك مسئله تاريخي است

توسعه مناطق زيستي هنوز به طور .  مبتني بر نژاد بود هنوز هم وجود دارد
بينيم كه مردم فقيرتر در مناطقي بسـيـار      هنوز مي.  گيرد برابر صورت نمي
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در چارچوب مالقات هيئت هاي نمايندگي حزب توده ايـران و حـزب          
مصاحبه مفصلي يي را  بـا رفـيـق      ”  نامه مردم“ كمونيست آفريقاي جنوبي، 

كريس ماتلهاكو، اقتصاد دان و مسئول امور بين المللي حزب آفريقاي جنوبي 
در اين مصاحبه مسايل متعددي و ازجمله روند شكل گيري جناح .  انجام داد

ساله ريـاسـت      8، نتايج ” .آ.م.ك“ مدافع نوليبراليسم در  كنگره ملي آفريقا، 
جمهوري تابو مبكي، رابطه بغرنج، سيستماتيك و ديالتيكـي بـيـن حـزب         

و همچنين روند مبارزه براي به انزوا ”  . آ. م. ك“  كمونيست آفريقاي جنوبي و 
كشيدن تابو مبكي و مدافعان نوليبراليسم در آفريقاي جنوبـي و نـهـايـتـاٌ          
بركناري رئيس جمهور در شهريور گذشته و انتخابات اخير مطرح و مـورد      

در ادامه بخش هائي از اين مصاحبه در رابطه با تحوالت .   بحث قرار گرفت
 منشر مي شود” نامه مردم“اخير آفريقاي جنوبي براي اطالع خوانندگان 

كنند كه  طرفداران و مدافعان دولت آفريقاي جنوبي ادعا مي : نامه مردم
ويژه تنگدستان  تغييراتي كه در كشور رخ داده است، به سود طبقه كارگر و به

نظر شما در اين مورد اين ادعا چيسـت؟ در مـورد       .  سياهپوست بوده است
هـاي     ها سياهپوست و آنهايي كه در شهرك چگونگي شرايط زندگي ميليون
به اميد تغيير به پـاي     1994كردند، و در سال  سياهپوست نشين زندگي مي

 هاي رأي رفتند، نظرتان چيست؟ صندوق
به نظر ما در حزب كمونيست آفريـقـاي جـنـوبـي،         : كريس ماتلهاكو
ها شركت كننده در نخستين انتخابات دموكراتيك براي  انتظاراتي كه ميليون

ايجاد يك تغيير پايه اي و دموكراتيك در آفريقاي جنوبي داشتند، بـرآورده    
در .  نشده است و تغيير چشمگيري در بهبود زندگي مردم ما رخ نداده اسـت   

ايم اقتصاد آفريقاي جنوبي را چنان رونقي  زمينه اقتصادي، اصوالً ما نتوانسته
طبق آمـار مـوجـود، نـرخ         .  بدهيم كه بتوانيم نرخ بيكاري را كاهش دهيم

درصد است، ولـي اگـر      23بيكاري اعالم شده در آفريقاي جنوبي در حدود 
هاي پنهان را نيز به حساب آوريـم، نـرخ      بيكارها و نيز بيكاري مجموع نيمه

درصد خواهد بود كه به معناي وجود تعداد بسيار زيادي  46بيكاري در حدود 
به اين ترتيب، به نظر ما مهمترين چـالـش انـقـالب       .  بيكار در كشور است

در حالي .  هاي بنيادي در اقتصاد كشور است آفريقاي جنوبي، ايجاد دگرگوني
كه قبالً مركز توجه كنگره ملي آفريقا زدودن نژادگرايي در اقتصـاد كشـور     
بود، اما اعتقاد ما امروز اينست كه بايد به دگرگون كردن بنيادي اقـتـصـاد      

ايم  ما در حزب كمونيست آفريقاي جنوبي خواستار آن شده.  اهميت داده شود
كه سياست صنعتي معيني براي كمك به افزايش ظرفيت صنعتي اقـتـصـاد    
كشور، افزايش ظرفيت توليد در اقتصاد، و در نتيجه بهبود وضع اقـتـصـادي    
مردم تدوين شود، به طوري كه بتوانيم وضعيت زندگي و ميزان نقديـنـگـي    

نقض غرض خواهد بود اگر دولت به مردم .  مردم كشورمان را بهبود بخشيم
كشي نداشته باشند يا پول نداشته باشنـد غـذا      خانه بدهد ولي آنها پول برق

اي را به شخصـي داده     ايم كه دولت خانه ما شاهد موارد زيادي بوده.  بخرند
است، ولي آن شخص يا خانه را به اجاره داده است يا آن را فروختـه و در      
نقطه ديگري از شهر آلونكي براي خودش دست و پا كرده است، چرا كه به 

ما بايد كـاري    .  پول نياز داشته است تا غذا و ديگر مايحتاج زندگي را بخرد
امكانات اجتماعي كه در اختـيـار مـردم      .  كنيم كه اين دور باطل را بشكنيم

با رفيق كريس ماتلهاكو، عضو رهبري حزب كمونيست ” نامه مردم“مصاحبه 
 آفريقاي جنوبي
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