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نامه كميته مركزي حزب توده 
ايران خطاب به دبير كل 

 2در صفحه سازمان ملل    

در ميهن ما ابهت، شكست ناپذيري و “
تقدس قدرت حكومت مذهبي واليت فقيه 

مردم ميهن . شكاف هاي جدي برداشته است
ما اين واقعيت را به خوبي درك كرده اند كه از 
جنبش و حركت آن هاست كه آينده آنان شكل 
خواهد گرفت و با شيوه هاي ابتكاري و خالق 
خودشان اين پيكار دشوار و نابرابر را به پيش 

 “. مي برند

    8، و 7،  6ادامه در صفحات 

درس ها و تجربيات تاريخي 

 مرداد 28كودتاي 
مبارزه براي ملي كردن صنعت نفت كه 

انگلـيـسـي    -سرانجام با كودتاي آمريكايي
مرداد سركوب و درخون غرق شد، از    28

صفحات پراهميت تاريخ معاصر ايران بـه    
آن سال ها و حكومت ملـي  .  شمار مي آيد

دكتر محمد مصـدق دوران حسـاس و         
سرنوشت ساز تاريخي قلمداد مي شوند كه 
با گذشت زمان درس ها و تـجـربـيـات         
ارزشمند آن در پيكار با استبداد، ارتجاع و   
امپرياليسم موضوعيت و فعليت خود را از   

امـروزه بـكـار      .  دست نداده و نمي دهنـد 
گيري تجربيات ناشي از كودتاي ننگـيـن   

مرداد در اوضاعي كه مردم ميهن مـا     28
درگير نبردي نابرابر و سرنوشت سـاز بـا       
رژيم واليت فقيه و كودتاي انتـخـابـاتـي     
. هستند، اهميتي دو چندان كسب مي كند
مروري برحوادث جنبش ملي شدن صنعت 
نفت و نقش و تاثير طبقات اجتمـاعـي و     
نيروهاي سياسي دراين رخ داد تاريخي و   

مرداد و داليل پـيـروزي    28علت كودتاي 
ارتجاع و امپرياليسم، بـي شـك حـاوي        
نكات و درس هاي گرانبهايي اسـت كـه     
بايد ره توشه نسل نو مبارزان راه آزادي و   

تجربيات تاريخ .  عدالت اجتماعي قرار گيرد

تاريخ جنبش هاي مردمي را در سنگـر  
در كوچه ها و خيابان هـا، در    :  هاي نبرد

كارخانه ها، در مدارس و دانشگاه هـا و    
هـا بـراي      مراكز كار، يعني آنجا كه توده

ايجاد تغيير و دفاع از عدالت، دموكراسي 
شـونـد،  مـي         و حقوق شان بسيج مي

امروز در ايران تاريخ در حـال    .   نويسند
نوشته شدن است و رژيم واليت فقيه بـا  
شكنجه، محاكمات فرمايشي و سركـوب  
خونين و خشن جنبش مردمي نمي تواند 
روند تاريخي يي كه در ميـهـن مـا در        

ايـن آغـاز     .  جريان است را متوقف كند
پايان رژيمي است كه بي شك محكـوم  

 .تاريخي اين نبرد خواهد بود
 

انتشار نامه افشاء گرانه مهدي كروبي در رابطـه  
با جنايات نيروهاي امنيتي و انتظامي تحت فرمان 

، در زندان ها، و تبعات پـردامـنـه آن      ” ولي فقيه“ 
موج قدرتمند ديگري از مخالفت هاي گسـتـرده     
داخلي و بين المللي را نسبت به عملكرد رژيم بـر  

اين افشاگري ها در شرايطي صـورت    .   انگيخت
مي گيرد كه محاكمات نمايشي گروهي از رهبران 
جنبش اصالحات و فعاالن تظاهرات خـيـابـانـي     
بازداشت شده در دو هفته اخير نيز نه تـوانسـتـه      
است، آن طور كه سران رژيم انتظار داشتند، بـه    

ايـن  .   تثبيت شرايط سياسي كشور كمك كـنـد    

محاكمات و به ويژه نمايش اعترافات قربانيـان  
شكنجه هاي جسمي و رواني هم در ايـران و    

اي    هم در سراسر جهان بـه طـور گسـتـرده        
سازمان ملل نيـز    در هفته گذشته.  محكوم شد

خواهان رسيدگي به موارد اتهامي شكنجه  در   
گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايـن    .  ايران شد

رابطه اظهار داشته است كه دولت ايران به او   
  .اجازه نداده است تا از ايـران بـازديـد كـنـد         

حرمتي نسبت به سازمان ملل و خـواسـت      بي
اش هـنـوز        الملل كه نماينده سازمان عفو بين

حتي پاسخي درباره فرستادن نـاظـران ايـن        
هاي مذكور دريافت نكـرده   سازمان به محاكمه

است، شيوه برخورد و موضع ترتيب دهنـدگـان   
ها را نسبت به افكار عمومـي بـه      اين محاكمه

 .دهد روشني نشان مي
كينه و خصومتي كه رژيم نسبت به افـكـار     

دهـد، آيـنـه         مترقي ايران و جهان نشان مـي 
توجهي آن به ضوابط  حرمتي و بي نماي بي تمام

دهنـده   و معيارهاي زندگي دموكراتيك و نشان
سابقه ديرين اين رژيم در زمينه نقض حـقـوق   

 .بشر مردم ايران است
از روزي كه عوامل رژِيم و ارگـان هـاي         

 40نظامي آن نتيجه انتخابات و آرا       -امنيتي
ميليوني مردم را وقيحانه جابـجـا كـردنـد و         

از ”  پيروز انتخـابـات  “ احمدي نژاد را به عنوان 
تـن     100صندوق ها بيرون آوردند، نزديك به 
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نامه كميته مركزي حزب توده ايران 
 خطاب به دبير كل سازمان ملل 

ــد                     ــن ــر ك ــش ــت ــن ــا را م ــراژدي ه ــن ت  . اي
امكان حضور نماينگان كميسيون حقوق بشر سازمان   -

ملل در جلسات دادگاه و مالقات آزادانه بـا بـازداشـت      
 .شدگان و وكالي مـدافـع آنـان را فـراهـم كـنـد               

در چارچوب ميثاق هاي بين المللي و منشور جهانـي    -
حقوق بشر و در چارچوب تعهدات بين المللي رژيم، از   
مقامات رسمي رژيم خواهان تضمين سالمت، برخـورد  
انساني و قانوني با بازداشت شده گان دو ماهـه اخـيـر      

 .بشود
تضمين هاي الزم براي دسترسي بازداشت شدگان   -

 .به وكيل مدافع و امكـان دفـاع آزادانـه داده شـود            
براي آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسـي ،      -

اعاده حيثيت از همه بازداشت شدگان و معرفي شكنجه 
 . گران اقدام گردد

حزب توده ايران پيشاپيش از بذل توجه عاجل شما 
 .در رابطه با اين امر تشكر مي نمايد

 
 كميته مركزي حزب توده ايران

  2009اوت  9
 

 :رونوشت به
 ژنـو   -كميسيون حقـوق بشـر سـازمـان مـلـل              -
 سازمان عفو بين الملل -

 مون، دبيركل محترم سازمان ملل-جناب آقاي بان كي
 

همانگونه كه مستحضر هستيد نزديك به دو ماه پس از برگزاري انتخابات رياست 
تظاهرات گسترده مردم ايران در اعتراض به  2009ژوئن  12جمهوري ايران در 

بر اساس . عملكرد غيرقانوني رژيم در دستكاري در نتيجه انتخابات هنوز ادامه دارد
اطالعات موثق ارگان هاي امنيتي و انتظامي رژيم در طول اين مدت با اتخاذ 

راهكرد هاي غيرقانوني و سركوبگرانه بيش از هزار تن از فعاالن و رهبران جنبش 
اعتراضي صلح آميز را دستگير، ده ها تن را در خيابان ها با تيراندازي به صفوف 

تظاهرات و يا در شكنجه گاه هاي رژيم به قتل رسانده و شرايط نامناسبي را براي 
 .اكثريت مردم ايران ايجاد كرده اند

باور عمومي در ايران و نظر حقوقدانان برجسته كشور بر اين است كه بـازداشـت   
هاي صورت گرفته مغاير با نص صريح قانون اساسي و اعالميه جهاني حقوق بشـر  

در هفته هاي اخير اطالعات نگران كننده اي از شيوه هاي برخورد با دستگير .  است
شدگان رويدادهاي اخير و به ويژه سران سرشناس جنبش اصالح طلبي منتشر شده 
است، كه نمي تواند نگراني عميق نيروهاي سياسي ايران و دوستداران حقوق بشر و 
ــيــزد                               ــانــگ ــان را بــر نــي ــه ــدالــت در ج ــراســي و ع ــوك  . دم
از هفته گذشته جلسه دادگاه شخصيت هاي سرشناس جنبش اصالحـات كـه در       

آنچه .  ميان آن برخي از مقامات عالي رسمي پيشين كشور قرار دارند آغاز شده است
در اين دادگاه و روند رسيدگي به پرونده متهمان صورت مي گيرد، كمترين شباهتي 
به يك دادرسي قانوني و مدرن و مرسوم ندارد و در حقيقت نمايش مشمئز كنـنـده   

متن كيفر خـواسـت مـدعـي       .  اعترافات اجباري انسان هاي شكنجه شده مي باشد
العموم نيز چيزي جداي ازتبليغات و پرونده سازي غيرقانوني سران رژيم ندارد و بـا    
يك سند حقوقي قابل طرح در دادگاه آن هم به عنوان كيفرخواست در مـغـايـرت      

اكنون مشخص شده است كه در مراحل بازجـوئـي و جـلـسـات          .  كامل قرار دارد
محاكمه بازداشت شدگان تظاهرات هفته هاي اخير هيچ يك از موازين معمول بين 
 . المللي و قانوني در رابـطـه بـا رونـد دادرسـي رعـايـت نـگـرديـده اسـت                           
گزارش هاي واصله از ايران از اعمال سيستماتيك شكنجه هاي فيزيكي و روانـي    

، ”برنامه ريزي اقدامات غـيـرقـانـونـي       “براي مجبور كردن قربانيان به اعتراف به 
ارتباط با كشورهاي بيگانه و محافل خارج از   “و يا ”كوشش براي انقالب مخملي“

متن كيفرخواست رژيم، اتهامات وارده، ايراد فشـار هـمـه      .  سخن مي گويند”كشور
جانبه فيزيكي و رواني در شرايط انزواي كامل همگي تصويرگر ابعاد خطراتي اسـت  

 1360حزب توده ايران كه در اوايل دهـه    .  كه جان اين قربانيان را تهديد مي كند
قرباني توطئه پليد و حساب شده مشابهي شد كه در جريان آن بسياري از كادرها و   
فعالين آن اعدام و يا در زير شكنجه به قتل رسيدند، نسبت به برنامه هاي حسـاب    

ما نگران هستيم كه سران رژيم براي غلبه بر .  شده رژيم حاكم اعالم خطر مي كند
مرتكب شدند، با 1367بحران سياسي عميق حاكم بر كشور مشابه آنچه كه در سال 

 .قتل عام زندانيان سياسي سعي بـر تـثـبـيـت حـاكـمـيـت خـود بـنـمـايـنـد                       
افكار عمومي ايران اعترافات مشمئز كننده و دروغ در جريان جلسات دادگاه هـاي    
اخير را فاقد هر گونه ارزش و اصالت دانسته و آن را دستاويزي از سوي رژيم بـراي  

 .سركوب مخالفان سياسي خود مي داند
سالمت و امنيت جاني اين فعاالن سياسي و همه بازداشت شدگان هفتـه هـاي     

حزب توده ايران از سازمان ملل متـحـد   .  اخيرنگراني وسيعي را به وجود آورده است
 :مي خواهد كه

از مقامات حكومتي ايران خواهان انتشار ليست نام تمامي بازداشت شـدگـان،       -
 اتهام آنان و محل نگهداري آن ها بشود

از دولت جمهوري اسالمي ايران بخواهد كه ليست اسامي تمامي كشته شدگان  -
رخدادهاي اخير چه در جريان تظاهرات و چه در بازداشتگاه ها، شرايط و مسـبـبـان    

 ...ادامه بهداشت، نبرد سخت 

اين راستا تا كنون يك ميليون نامه و پيام الكتروني از   
كـار  .  سوي راي دهندگان براي سناتور ها فرستاده شـد 

زار به سنديكاي پرستاران كه در حال از دسـت دادن      
اعتراض ها در تله . بيمه هايشان هستند، نيزكشيده شد 

شنـبـه اول اوت در         .  ويزيون ها هم منعكس ميشود
ده ها سازمان، .  جلوي سنا  يك گردهمايي انجام گرفت
به ويـژه زنـان       ( انجمن، سنديكاليست ها، فمنينستها  

سياه و دو رگه كه از بـيـش ديـگـران در مـعـرض             
گردهم ائي ها براي ياد بـود    . بسيج شدند )  خطرهستند

بنيان گزاري جنبش در پنجاه وسه شهر بر گزار خواهـد  
موسـسـه    ”اكنون چهل و چهار سال از ايجاد اولين. شد

دي “  سپاه سناتور .  نبرد فشرده است   .  ميگذرد” كمك
ازهمان نخستين روز مباحثـات هـزار نـفـر از           ” مينت

نمايندگان صاحبان منابع  و موسسات بهداشـت را در      
ها كه ” البيست“ .  جمع كرد” كاپيتول هيل“  داالن هاي 

دسته چك هايشان  داور ميدان معركه خـواهـد بـود،      
رفورمي راكه مي بايد  يك پوشش پزشـكـي  بـراي        
بيست ودو ميليون از چهل و هفت ميليون نياز منـد را     

 . در بر بگيرد، مورد شك و سئوال قرار ميدهند
 Blue“   يك گروه از     ” واترلو“ و در اين نبرد      
Dogs  يعني يك جمع چهل نفري از “ سگ هاي آبي

نمايندگان دموكرات  كه به صف دشمن پيوسته اند كه 
” و” كسـر بـودجـه     “  با اصالحات پيشنهادي، درلباس   

آن “ دي ميـنـت     “  كه  براي ” احترام به آزادي انتخاب
با آن كه همه كوشش .  همه عزيز است ،مخالفت كنند 

اوباما بر اين قرار داشت كه اليحه اصالحات سيسـتـم   
طب ملي پيش از تعطيالت تابستان به تصويب بـرسـد   
ولي گويا اين مبارزه زود تر از پائيز به نتيجه نـخـواهـد    

 . رسيد
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اگر درست بكار گرفته شوند، همواره عاملي موثر درارتقا و تـقـويـت        
 .جنبش هاي مردمي محسوب مي گردند

اجتماعي معينـي  -مرداد ماه درچارچوب و زمينه تاريخي 28كودتاي 
 . رخ داد

درآستانه ملي شدن صنعت نفت، بورژوازي ملي ايران بـه صـورت       
فعال وارد مبارزه شد و بخش اعظم قشرهاي بيـنـابـيـنـي و خـرده           

سرمايه داري مـلـي بـا      .  بورژوازي شهري را تحت هدايت خود داشت
هدف كسب قدرت حاكمه كه، زمينه هاي عيني و ذهني آن نيز فراهم 
بود درجنبش ملي حضور يافته و با شعار استيفاي حقوق مردم ايران از 

درعين حال . نفت، لبه تيز حمله را متوجه امپرياليسم انگلستان مي كرد
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان نيز بر بستر تضـاد بـيـن خـلـق و              
امپرياليسم و نيز تضاد ميان مردم و دولت بزرگ مالكان و بـورژوازي    
بزرگ، نقش پررنگ و بسيار فعالي در جنبش همگاني مردم برعـهـده   

آينده جنبش و ميزان كاميابي آن به اتحاد و همـكـاري ايـن      .  داشتند
طبقات اجتماعي و نمايندگان سياسي آن بستگي مي يافت، امري كـه  
به ارزيابي صحيح نيروهاي اجتماعي باز مي گشت، ولي مـتـاسـفـانـه      
دراين زمينه فوق العاده حياتي از هر دو سو اشتباهاتـي رخ داد كـه         

 .درسطور آينده به آن خواهيم پرداخت
جنبش ملي كردن صنعت نفت كه درحقيقت به قول زنده ياد رفيـق  

منظر گاهي از يك انقالب ملي “   -حيدر مهرگان-شهيد رحمان هاتفي
، بود شامل سه مرحلـه مـي     ” و دمكراتيك، آغشته به بوي شديد نفت

گردد، مرحله اول دوران تشديد مبارزه براي رد قرارداد الحاقي اسـت،    
كه درسراسر كشور گسترش مي يافت و گام به گام شعار ملي كـردن    

مرحله دوم، با تصويب ملـي  .  صنعت نفت را در دستور كار قرار مي داد
شدن نفت و با روي كار آمدن حكومت ملي دكتر محمد مصدق همراه 

دراين دوره، در نتيجه مبارزات قهرمانانه مردم دولـت مصـدق       .  است
تشكيل مي شود و ضربات جدي بردربار، امپرياليسـم و نـيـروهـاي         

مرحله سوم كه مي توان مبداء آن را رخ داد         .  ارتجاعي وارد مي آيد
دانست، مرحله اي است كـه نـيـروهـاي          1331تاريخي سي تيرماه 

مرتجع شامل دربار و دارودسته آيت اهللا كاشاني با پشت كـردن بـه       
خواست توده ها با همدستي امپرياليسم به فعاليت براي سـرنـگـونـي     
دولت ملي و قانوني مصدق مشغول مي شوند و سرانجام با كـودتـاي     

يك ديكتاتوري فاسد و وابسته را به كشور تحـمـيـل     1332مرداد  28
 . مي كنند

حزب -مناسبات ميان نيروهاي عمده جنبش يعني حزب طبقه كارگر
توده ايران از يك سو و ديگر جريانات به ويژه نمايندگـان سـيـاسـي       

سرمايه داري ملي يعني جبهه ملي ايران دراين سه مرحله با تفـاوت  
هايي همراه است كه بازتاب آن عامل بنيادين درموفقيت كـودتـاي   

 ! تفرقه و پراكندگي. مرداد قلمداد مي شود 28
حزب توده ايران به عنوان نيروي متشكل و سازمـانـگـر كشـور،       
بسيج نيروهاي ضد امپرياليستي را دراولويت سياسـت هـاي خـود        

حزب دراين مسير به فعاليت گسترده و بسيار جدي پرداخـت  .  داشت
زيرا بـخـشـي از      ( و با وجود تجربه ناكافي و تركيب ناقص رهبري 

بـهـمـن بـه اجـبـار              15رهبري با تجربه تر حزب پس از توطئه 
. به موفقيت هاي بزرگـي دسـت يـافـت        )  درمهاجرت بسر مي برد

درعين حال حزب ما با كم بها دادن به نقش و نيروي سرمايه داري 
 . ملي و نمايندگان سياسي آن دچار اشتباهاتي شد

درمقابل نيز سكوت، مماشات و عدم تحرك الزم درلحظه هـاي    
حساس از سوي دولت مصدق وعدم درك صـحـيـح از ضـرورت         
همكاري با حزب توده ايران و اصوال لزوم وحدت همه نـيـروهـاي      

 28ميهن دوست، به كاميابي دشمنان مردم ايران و موفقيت كودتاي 
به عبارت ديگر موضعگيري نـادرسـت حـزب      .  مرداد منتهي گرديد

درقبال دولت مصدق طي دوره اي كوتاه و ماهيت متزلزل سرمـايـه   
داري ملي و دولت مصدق سبب گرديد، جبهه واحد نيروهـاي ضـد     
استبداد تشكيل نشود و درنبود اين صف واحد مردمي و ملي، ارتجاع 

مرداد، مسير طبيعي تاريخي كشور  28و امپرياليسم با انجام كودتاي 
را ما را مختل كرده و ديكتاتوري خونين را كه بسياري از حـوادث      
. بعدي تاريخ ايران ناشي از آن است به ميهن ما تحمـيـل كـردنـد      

مرداد و پيامد هاي آن هرگز از حافظه تاريخـي مـردم      28كودتاي 
مـرداد،     28درس بزرگ و تجربه تاريخـي    .  ايران پاك نخواهد شد

اين !  درك ضرورت اتحاد درمبارزه با استبداد، استعمار و ارتجاع است
درس گرانبها هم اكنون درمبارزه سرنوشت ساز با رژيم واليت فقيه 

 . فراروي جنبش قرار دارد
اين تجربيات مي آموزنند كه از تفرقه و پراكندگي فاصله بگيريـم،  
ارزيابي صحيح از توان خود، متحدان و مخالفان و دشمنان داشـتـه   
باشيم و بي وقفه و علي رغم ناماليمات براي همكاري و اتـحـاد       

باهرگونـه  .  همواره و هميشه برمردم متكي باشيم.  عمل مبارزه كنيم
. اقدام، شعار و سياست تفرقه آفرين باهر عنوان و نيت مقابله كنـيـم  

مـرداد،     28تجـربـه     “ :  حيدر مهرگان-بقول زنده ياد رحمان هاتفي
اين تجربه غني كه خاكسـتـر   .  بهاي رودها خون و درياها رنج است

آرزوهاي مردمي سلحشور ومجروح درآن مدفون است، امـروز هـم     
 “... مثل ديروز به اعجاز اتحاد اشاره مي كند 

مرداد براي شناخت دوست و دشـمـن      28بنابراين بايد از تجربه 
درجنبش اعتراضي امروز پند گرفت و ماهيت واقعي همه نيروهـا را    
به درستي باز شناخت و با قاطعيت درراه نزديكي و اتحاد عمل همه 
نيروهاي راستين هوادار آزادي تالش كرده و درپيكار با استـبـداد و     

 !واپس گرايي به نيروي فنا ناپذير توده ها وفادار بود

 ...مرداد  28ادامه تجربه تاريخي 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

اعمال فشار هدفمند بـرجـنـبـش     
 دانشجويي كشور

كودتاچيان با آگاهي از نقش و جـايـگـاه      
جوانان و جنبش دانشجـويـي درتـحـوالت       
كشور و حضور موثر و ارزنده آنان درمـبـارزه   
سراسري عليه كودتاي انتخاباتي، با نزديـك  
شدن زمان گشايش دانشگاه ها و مـراكـز       
آموزش عالي بر شدت اعمـال فشـار خـود        

درحاليكه ده .   برجنبش دانشجويي افزوده اند
ها دانشجوي عدالت جو و ميـهـن دوسـت      
دروقايع اخير دستگير و درزندان بسـر مـي       
برنند و از سرنوشت برخي از آنان اطـالعـي   

موج صدور احكام انضباطـي  .  دردست نيست
. دانشگاه هاي سراسر كشور را فراگرفته است
دردانشگاه تهران، شيراز، مشهـد، هـمـدان،      

و دانشگاه ) اميركبير(تربيت معلم، پلي تكنيك
صنعت نفت اهواز، بسياري از دانشجويان بـه  
كميته هاي انضباطي فراخوانده شده و مـورد  

دراين باره خـبـرنـامـه     .  تهديد قرار گرفته اند
مرداد ماه درگزارشي از جـملـه      14اميركبير 
در دانشگاه تربيت مـعـلـم، صـدور       “ :  نوشت

احكام انضباطي براي دانشجويـان پـس از       
پـس از مـوج       .  احضارهاي اوليه آغاز شـد   

گسترده احضارها به كميته انضـبـاطـي در        
دانشگاه  تربيت معلم و درحالي كه كماكـان  
به تعداد احضار شدگان بـه كـمـيـتـه ي            
انضباطي افزوده مي شود، دو دانشجـو ايـن     
دانشگاه به محروميت از ترم هاي تحصيلـي  

 ”.محكوم شدند
عالوه براين دردانشگاه تهران تـاكـنـون      
حداقل بيست دانشجو به كـمـيـتـه هـاي          
انضباطي معرفي و مورد تهديد قرار گـرفـتـه    

به اين دانشجويان گفته شده درصـورت    .  اند
خـبـرنـامـه     .  ادامه فعاليت اخراج خواهندشـد 

از “ :  مـرداد مـاه گـزارش داد          13اميركبير 
دانشگاه صنعت نفت اهواز نيز طي هـفـتـه      

دانشجو به  10هاي پس از انتخابات بيش از 
دليل اعتراض به نتايج انتخابات بـازداشـت     

اكثر اين دانشجويان بـه درخـواسـت      .  شدند
درروزهاي اخير نـيـز   .  سپاه بازداشت شده اند

حداقل چهار دانشجو از سـوي كـمـيـتـه            

 ” .انضباطي بازجويي شده اند
درحال حاضر ده ها دانشجو دردانشگاه هاي مشهد و شيراز احكام احضاريه بـه كـمـيـتـه          

خطر اخراج و محروميت از تحصيل برخي از آنان را تهـديـد مـي      .  انضباطي دريافت كرده اند
بازداشت، تعليق ترم تحصيلي و اخراج از دانشگاه به عنوان اهرم فشار از سوي كودتاچيان . كند

مرتجعان با نزديك شدن زمان .  و ارتجاع حاكم عليه جنبش دانشجويي به كار گرفته مي شود
بازگشايي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، از مبارزه دانشجويان و گسترش آن به جـامـعـه      
نگران هستند و از اين رو از هم اكنون با اعمال فشار هدفمند سعي در مهار جنبش دانشجويي 

هراس ارتجاع تبديل دانشگاه به مركزي براي مبارزه عليه كودتاي انتخاباتي پس از آغاز . دارند
حفظ وحدت درصفوف جنبـش دانشـجـويـي و         .  به كار دولت ضد مردمي احمدي نژاد است

برخورد و عمل سنجيده و حساب شده و تشديد اعتراضات درپيوند با پيكار همگاني توده هـا،    
 !مي تواند توطئه كودتاچيان را عقيم بگذارد

 
 

 !وقتي شكنجه گر در نقش وكيل و قاضي ظاهر مي شود
برگزاري دادگاه نمايشي كه طي آن اعترافات اجباري برخي از اصالح طلبان پـخـش شـد،      
بارديگر موضوع شكنجه در رژيم واليت فقيه و برپايي نمايشات مشمئز كننده اعترافات را بـه  

دراين ميان موضعگيري ارگان هاي تبليغاتي كودتـاچـيـان    .  صدر اخبار و گزارشات تبديل كرد
نظير كيهان، رجانيوز، عدالتخانه، ثانيه نيوز و خبرگزاري فارس بسيار قابل توجه و افشـاگـرانـه    

اين رسانه ها با وقاحت تمام از شكنجه و كشتار در زندان ها و نمايشات زشت و . بوده و هست
منزجركننده اعترافات دفاع كرده و آن را نشانه توانايي و درايت رژيم دربرابر مخالـفـان خـود      

بهترين شيوه انتقال واقعيت ها “  :  مردادماه نوشت 11مثالً خبرگزاري فارس .  ارزيابي مي كنند
اظهار نظر مستقيم متهمان است، با توجه به ضرورت اطالع رساني به افكار عمومي بهتر است 
اين اطالعات از زبان خود متهمان بيان شود تا اينكه مسئوالن امنيتي آن را براي مردم بيـان  

اما اين فقط خبرگزاري فارس نيست كه با اين بي آبرويي از شكنجـه و اعـتـراف        .  ” ... كنند 
گيري حمايت مي كند، حسين شريعتمداري شكنجه گر سپاه زماني كه اعترافات ابطحـي بـه     
نمايش گذاشته شد، به زعم خود با نام بردن از زنده ياد رفيق طبري، به مقايسه علت مشترك 

مردادماه در سـتـون        12اعتراف اصالح طلبان و رهبران شهيد حزب ما پرداخته و در كيهان 
... اعترافات تكان دهنده متهمان آشوب هاي اخير در دادگاه علني روز شنـبـه     ”  : نكته، نوشت

همانگونه كه انتظار مي رفت اردوگاه فتنه انگيزان را با شوك شديدي روبرو كـرد، چـرا كـه        
اعترافات و اسناد منتشرشده از چنان استحكامي برخوردار است كه نفي و انكار آن براي سران 

 ”.فتنه امكان پذير نيست
كيهان سپس با نام بردن از زنده ياد رفيق احسان طبري به زعم خود دليل اعـتـرافـات را        

عـنـوان   ” منطق قوي جمهوري اسالمي در مقابل مخالفان “  و ”  استحكام استدالل بازجويان“ 
پر واضح است سند و دليل مورد ادعاي شريعتمداري سخنان شخص شكنجه شـده  .  مي سازد

فقط و فقط در رژيـم    ”  منطقي“ چنين .  دربرابر دوربين تلويزيون و يا هر تريبون ديگري است
در دهه خونين شصت، بسياري از بازجويان و شكنجه گـران در      .  واليت فقيه يافت مي شود
تعدادي از بازجويان شعبه هاي دادستاني انقالب اسالمي تـهـران،   .  عين حال قاضي نيز بودند

نظير شعب پنج، شش و هفت برخي روزها با كابل، دستبند قپاني و ديگر انواع شكنجه هـاي    
جسمي و روحي از زندانيان بازجويي كرده و آنها را وادار به اعترافات ساختگي مي كـردنـد و     
روزهاي ديگري را به امر قضاوت مي پرداختند و زندانيان را در دادسراي انـقـالب اسـالمـي       

صحنه اين گـونـه   .  بدون وكيل محاكمه كرده و براي آنان حكم هاي مختلف صادر مي كردند
دادگاه ها را زنده ياد دكتر احمد دانش عضو كميته مركزي حزب توده ايران و از زمره شهداي 

درنامه دكتر احمد .  فاجعه ملي در نامه تاريخي خود به آيت اهللا منتظري به تصوير كشيده است
باري، بالخره پس از بيش از دو سال زنداني بودن و در     ...  ” :دانش دراين خصوص آمده است

شرايط سخت و بالتكليفي، يك روز صبح زود مرا صدا كردند، مانند هميشه با چشـم هـاي       
درآنجا براي اولين باراجازه .  بسته از سلول بيرون آمدم و توسط مامورين به اطاقي هدايت شدم

روحاني جواني پشت يك ميز تحرير نشسته بود و شـروع      .  يافتم كه چشم بند خود را بردارم
كرد از داخل پرونده اي كه در مقابلش بود، سئوال مطرح كردن، كه به آنها جواب داده شد و   
. من فكر كردم اين جلسه ادامه بازجويي هاي سابق و براي جمع و جور كردن پرونـده اسـت    
زيرا همان سئوال هاي دوران بازجويي هاي كذايي مطرح بود و از جمله سئوال ها اينكه آيـا    
شما هنوز برسر عقايد خود باقي هستيد؟ ظاهر جلسه هيچگونه نشانه و اثري از يك جـلـسـه    

زيرا تنهـا  .  دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم كه اين جلسه مي بايست جلسه دادگاه باشد
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جلوه اي از همبستگي نيروهاي چپ و : جشنواره كمونيست
 ترقي خواه با جنبش مردم ايران

بتي فرونـتـزبـيـارگ     * 
كــارســون، صــدرحــزب   
كمونيست و از شخصيت هاي 
سرشناس جنبش كارگري و   

كمونيـسـت   :  زنان دانمارك
هاي دانمارك قاطعانـه از    
مبارزه كنوني مردم ايـران  
عليه رژيم استبدادي حمايت 
كرده و همبستگي خود را بـا  
اين جنبش اصيل مردمي و   
نيروهاي ميـهـن دوسـت      
ايراني، بويژه حزب تـوده    

 .ايران اعالم مي كنند
فرانك آون، كمونيسـت  * 

پرسابقه و نماينده پارلـمـان   
وعضو كميسيون خـارجـي   

 :پارلمان دانمارك
مبارزه مردم ايران، مبارزه اي براي رهايي از چنگال يك ديكتاتوري قرون وسطايي است كه درعين حال 

 . با سياست هاي مداخله جويانه و جنگ طلبانه امپرياليسم مقابله مي كند
 :سورن سوناگورد نماينده پارلمان اروپا از جنبش خلق دانمارك برضد اتحاديه اروپا* 

 .ماهمبستگي با مردم ايران و جنبش كنوني را درسياست هاي خود منظور مي كنيم
سال جاري ميالدي جشنواره كمونيست به رسم همه ساله )  88مرداد  25و  24( ماه آگوست  16و  15روزهاي 

درجشنواره امسال همبستگي با مبارزات مردم ايران و حمايـت  .  درقلب شهر كپنهاگ پايتخت دانمارك برگزار شد
از جنبش كنوني آزاديخواهانه ميهن ما دركنار مسايلي چون، مبارزه براي تامين امنيت شغلـي زحـمـتـكـشـان،         
زحمتكشان نبايد بهاي بحران اقتصادي را بپردازند، خروج نيروهاي نظامي دانمارك از افغانستان و مـبـارزه بـا        

رفـيـق بـتـي       .  اتحاديه اروپا و مصوبات ضدكارگري و ضد كمونيستي آن دربرنامه هاي اصلي گنجانده شده بود
فرونتزبيارگ كارسون صدر حزب كمونيست دردانمارك طي سخنراني خود ضمن اشاره به مبارزه حق طـلـبـانـه     
مردم ميهن ما، حمايت قاطع و همبستگي همه جانبه كمونيست هاي دانمارك با پيكار مردم ايران عليه كودتـاي  

مبارزه دليرانه و ستايش برانگيز مردم ايران برضد حكومت استـبـدادي و     ” : انتخاباتي را اعالم داشت و تاكيد كرد
قرون وسطايي از حمايت جدي وهمه جانبه ما كمونيست هاي دانمارك برخوردار است و ما به مردم ايران درود   

درجشنواره امسال بخشي از برنامه اصلي به سخنراني رفيق فرانك آون كمونيست پـر سـابـقـه        ”  . مي فرستيم
وسردبير پيشين ارگان مركزي حزب كه اكنون نماينده و عضو كميسيون خارجي پارلمان دانمارك است و نـيـز     

 . سورن سوناگورد نماينده پارلمان اروپا از جنبش خلق دانمارك برضد اتحاديه اروپا اختصاص داشت
جنبش خلق برضد اتحاديه اروپا، ائتالف گسترده نيروهاي چپ و مترقي دانمارك است كه حزب كمونيـسـت   ( 

) درانتخابات امسال پارلمان اروپا، اين ائتالف صاحب يك كرسي در پارلمان اروپا گـرديـد    .  نيز درآن حضور دارد
عالوه بر اين محور عمده جشنواره به موضوع سازماندهي جنبش كارگري و مقابله با پيامدهاي بحران اقتصـادي  

حزب توده ايران دراين جشنواره شركت فعال و موثري براي جلب حمايت از جنبش مردم ايـران  .  مربوط مي شد
غرفه حزب، با شعارها، پالكاردها و پوسترهاي متعددي از جمله پوسـتـرهـايـي     .   برضد كودتاي انتخاباتي داشت

مربوط به مبارزات اخير داخل كشور همراه با عكس هايي از ندا و سهراب و اعالميه ها و اسناد حزب بـه زبـان     
هاي فارسي، دانماركي و آلماني تزيين شده بود كه با استقبال شركت كنندگان به ويژه جوانان دانماركي مـواجـه   

رفقاي توده اي درطول برگزاري جشنواره ضمن مالقات با نمايندگان و مسئوالن انجمن ها و نهـادهـاي   .  گرديد
مردمي و سنديكاهاي كارگري حاضر درجشنواره كمونيست، مواضع حزب درخصوص رويدادهاي كشور و جنبش 
اعتراضي مردم را توضيح داده و براهميت همبستگي نيروهاي چپ و ترقي خواه با اين جنبش اصيـل مـلـي و        

عالوه برصدر حزب كمونيست دردانمارك، ديگر رهبران و مسئوالن حزب برادر نـيـز     .   مردمي تاكيد مي كردند
درجلسات متعدد جشنواره پيرامون مسايل ايران، كودتاي انتخاباتي، اعترافات اجباري، زندانيان سياسي و محكوم 

 .ساختن دادگاه هاي نمايشي سخنراني كرده و به حمايت از مبارزه مردم ايران پرداختند
جشنواره ساالنه كمونيست كه اين بار استقبال مردم از آن بسيار بيشتر از ساليان قبل بـود و بـرگـزاري آن          
درديگر رسانه هاي همگاني دانمارك بازتاب يافت، با موفقيت ودرفضايي سرشار از اميد به آينده به كـار خـود       

جشنواره امسال كمونيست جلوه اي بود از همبستگي برادرانه  كمونيست ها با مبارزه مردم ايـران بـر     .  پايان داد
 !ضد كودتاي انتخاباتي و رژيم واليت فقيه

ادامه نگاهي به 

من بودم و آقاي روحانـي  
. كه پشت ميز نشسته بود
ايشان هم سئـوال مـي     
كرد و هـم خـود مـي          

اگر درست باشـد  .  نوشت
كه آن جلسـه، جـلـسـه       
دادگاه بوده است، ايشـان  
هم رييس دادگـاه، هـم     
دادستان، هـم هـيـات        

هم نـمـايـنـده          منصفه
منافع مـتـهـم دريـك         

ايـن  .  شخص بوده اسـت 
جلسه كه مـي بـايسـت      
درآن درباره سـرنـوشـت    
يك حزب سيـاسـي بـا      
چهل سال سابقه فعاليـت  
ضد امپرياليستي و درباره 
سرنوشت يـك انسـان       
تصميم گيري شود، چنـد  
دقيقه بـيـشـتـر طـول          

از دسـتـگـاه    .  ”....نكشيد 
قضايي و تاميني چنـيـن   
رژيمي البته نبايد بيشـتـر   
از آنچه شريعمتـداري و    
شريعتمـداري هـا مـي        
گويند انتظـار داشـت و       
شگفت آور نيـسـت كـه      
بازجو و شكنجـه گـري     
مانند حسين شريعتمداري 
و نظاير او وكيل و قاضي 
متهمـان و زنـدانـيـان         
سياسي بي پناه هم باشند 
و براي تاييد اعترافات، به 
دروغ هاي زشت و عـوام  
فريبي مشـمـئـزكـنـنـده       

دربـاره    . متوسل شـونـد    
اصالح طلبان و ديـگـر       
زندانيان حوادث اخير نيـز  

بايد .  اين امر صادق است
تاكيد كنيـم اصـوالً در       
رژيم واليت فقيه شكنجه 
گر درعين حال وكيـل و    

سـي  .  قاضي نيز هسـت   
سال جنايت و كشتـار و    
بي رحمي در زندان هـا    
گواه روشن ايـن مـدعـا      

 !است
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 رفيق علي خاوري مصاحبه 
 آلمان) يونگه ولت(” دنياي جوان“با نشريه 

  ””اين آغاز پايان رژيم استاين آغاز پايان رژيم است““

، 2005محمود احمدي نژاد در انتخابات سال :  سئوال
آيا .  بخصوص به كمك آراء جمعيت فقير مردم پيروز شد

اين مردم از سياست هاي او در چهار سال اخير نفع برده 
 اند؟
 

سـال دوره اول ريـاسـت             4احمدي نژاد در :  جواب
جمهوري خود از همه امكانات تبليغاتي به نفـع تـدارك     

صدا و سـيـمـاي        .  انتخاب مجدد خود بهره گرفته است
در اخـتـيـار    )  راديو و تلويزيون دولتي( جمهوري اسالمي 

سـفـرهـاي صـرفـاٌ        .  تبليغات عوام فريبانه او بوده است
تبليغاتي او به استان هاي كشور و دادن وعـده هـاي         
سرخرمن و اغلب بي محتوي به مردم محـل، تـظـاهـر       
شديد به قشريت مذهبي، هزينه كردن ميلياردها دالر در   
راه تدارك شوهاي پرهزينه تبليغاتي و تحريك احساسات 
ملي و مذهبي مردم، استفاده از پشتيباني ارتجاعي تريـن  
بخش روحانيت و شخص خامنه اي، تغذيه و فربه كردن 

امنيتي مانند سپاه و بسيچ از طـريـق       -نهادهاي نظامي
دادن منافع مالي و امتيازات مهم به اين نهادها، و پيونـد  
دادن بخش هاي مهمي از آن ها به عرابه دولت خود از   
جمله راه كارهاي مورد استفاده احمدي نژاد در هـمـوار     

بـه  .  كردن راه دوره دوم رياست جمهوري او بوده اسـت   
اين مقدمه نه چندان كوتاه، بايد تقلب مـيـلـيـونـي در          
جابجائي آراء مردم معترض و مخالف را هم نيز اضـافـه     
كرد، چيزي كه موضوع جدي اعتراضات امروز مـردم در    

بايد گفت كه با توجه به همين عمـلـكـرد    .  كشور ماست
منفي و ضد مردمي حكومت احمدي نژاد چه در سـاحـه   
اقتصادي و چه در ساحه آزادي هاي فردي و اجتماعي و 
چه در روابط و سياست خارجي كشور بود كه اكـثـريـت    
مردم ميهن ما در اين انتخابات آگاهانه به پاي صـنـدوق   

پس از خاتمه راُي گيري در ظرف فقـط  .  هاي راُي رفتند
ميليون آراء ريخته شده به  40چند ساعت نتيجه شمارش 

اين امر و شواهد و اسناد فـراوان    .  صندوق ها اعالم شد
منتشر شده پس از آن تقلب آشكار حكومتيان را به خوبي 

اين تقلب و اين خيانت به آراء مردم ميهن .  بر مال ساخت
ما خشم همگاني آنان را بر انگيخت و اعتماد مـردم را      
 .نسبت به حكومت رسمي كشـور در هـم شـكـسـت           
علت آنچه در اين روزهاي پس از انتخابات انجام شـده    
است، و آنچه كه در آينده انتظار مي رود كه انجام بشـود  
را بايد در اين بحران عميق و شكاف غير قابل تـرمـيـم    

اكـثـريـت    .  بين حكومت استبدادي و مردم جستجو كـرد 
مردم ميهن ما آخرين باور خود را به رژيم سـركـوب و       
استبداد از دست داده است و عصر اعتراضات پيگـيـر و     
فزاينده چه در سطح جامعه و چه در اعماق آن آغاز شـده  
است و اين آغاز پايان رژيم استبداد و عوام فريبي قـرون  

 .وسطايي در ميهن ماست
 

بعد از انتخابات رياست جـمـهـوري دوازدهـم       :  سئوال
، جنبش اعتراضي ايـران مسـئلـه        ) خرداد ماه 22( ژوئن 

بسيار مهمي در اخبار جهاني بوده است و هواداران بسيار 
چـه  .  زيادي را در نقاط مختلف جهان بدست آورده است

گروه هاي اجتماعي اي بخش هاي مختلف اين جنبـش  

يونگـه  “به پيشنهاد و دعوت هيئت تحريريه روزنامه چپ گراي 
از رهبري حزب توده ايران، خبرنـگـار ايـن      )  دنياي جوان(   ”ولت

نشريه آقاي پيتر اشتاينيگر، مصاحبه مفصلي در رابطه با تحـوالت  
اخير كشور، درباره انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، جنبش 
اعتراضي مردم ميهن، سياست هاي رژيم حاكم و تحليـل حـزب     

ايـن  .  توده ايران در اين زمينه با رفيق علي خاوري انـجـام داد      
يـونـگـه    “نشـريـه        2009اوت  8مصاحبه در شماره روز شنبه 

 . منتشر شده است”ولت
 

و سرنگونـي شـاه      1979رفيق خاوري، حزب شما در انقالب اسالمي :  سئوال
رژيم ماليان بطور وحشيانه اي حزب را سركوب و  1983در سال .  شركت داشت
حزب توده ايران امروزه .  امروزه، حزب صرفاٌ در تبعيد فعاليت دارد.  غيرقانوني كرد

تحت چه شرايطي فعاليت ميكند و اعضاء آن در ايران با چه نوع مشكـالتـي و     
 سركوبي هائي روبرو هستند؟

 
با صميمانه ترين درودهاي رفيقانه به هيئت تحريريه و خـوانـنـدگـان       :  جواب
با تغيير كوچكي در سئوال اول، كه زياد هم كوچك نيست،  ”يونگه ولت“نشريه 

، بـايـد     ” ... امروزه حزب شما صرفاٌ در تبعيد فعاليت دارد  ...  “ آنجا كه مي پرسيد 
بـه  .  گفت كه حزب توده ايران اساساٌ در تبعيد اما نه صرفاٌ در تبعيد فعاليـت دارد   

ويژه اينكه بهره گيري از امكان ارتباطي الكترونيك فعاليت هر سازمان و حـزب  
. در موقعيت اپوزيسيون رژيم پليسي و سانسور واليت فقيه را دگرگون كرده است
حزب هرگونه فعاليت مبارزاتي بيروني خود را به قصد تاُثير گذاري بـر حـوادث       
درون كشور و شركت هرچه فعالتر در روند مبارزات سياسي كارگري و تـوده اي    

اين گونه تنظيم حركت حزب فقط مي توانـد مـعـنـا و         .  كشور به پيش مي برد
سال تاريخ پيكـار بسـيـار مـوثـر در             70محتواي يك حزب داراي نزديك به 

هر گـوشـه زنـدگـي       .  سرنوشت ميهن ما را تعيين كند كه همين طور هم هست
سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه متنوع ما متاُثر از اين فعاليت و پيكار خستگي 

 . ناپذير حزب بوده است
رژيم هاي دوگانه پيش و پس از انقالب حاكم بر كشور همواره حـزب تـوده       
. ايران را جدي ترين و موثر ترين نيروهاي اپوزيسيون خود مي ديده و مي بيـنـد  
دالئل اين واقعيت و ريشه هاي آن را در مبارزه پيگير و دشوار حزب با استـبـداد   
سلطنتي و سرسپردگي رژيم پادشاهي و مبارزه با رژيم واليت فقيه كه با يـورش  

اجتماعي و فرهنـگـي مـردم        –به همه نهادهاي دموكراتيك و مردمي، سياسي 
ميهن ما، به اهداف انقالب كه اساساٌ آزادي، عدالت و استقالل بود، خيانت كـرده  

 .  است، بايد ديد
كه اين روزها حوادث ايـران  ”يونگ ولت“براي دوستان خواننده آلماني نشريه 

را دنبال مي كنند، ميزان مقايسه مناسبي در دسترس است تا ببينند رژيمي كـه    
اعتراض مسالمت آميز و آرام شهروندهاي خود را به انتخابات رياست جمـهـوري   
اين چنين به آتش و خون مي كشد، با فعاليت و حضور يك حزب فعال در عرصه 

حزب .  مقابله و نفي و طرد رژيم واليت فقيه چه گونه رفتار مي كند و كرده است
توده ايران طرد رژيم استبدادي واليت فقيه را مي خواهد و رژيـم اسـتـبـدادي       
نابودي حزب را رژيم وااليي با تمام ابزار سركوب، تبليغات و فـريـب كـاري و        

 .تزويرش اين مقصد پليد خود را دنبال مي كند

  7ادامه در صفحه 
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اعتراضي را تشكيل ميدهند؟ نفوذ نيروهاي سياسي چپ در بين جـنـبـش    
 اعتراضي را شما چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 
. جنبش اعتراضي مردم همه اقشار جامعه ما را فرا گرفتـه اسـت    :  جواب

آنها هر يك به نحوي خود را در معرض خطر سياست هاي اكـثـراٌ غـيـر       
كارشناشانه و اراده گرايانه، عوام فريبانه و ماجراجويانه حكومت مي بينند و 

جا دارد همين جا از خـوانـنـدگـان     .  نگران وضع آينده خود و كشور هستند
از اين بظاهر كلي گويي عذر بخواهم، ولي در همين جـا     .”يونگ ولت“

بايد اضافه كنم كه هر كدام از اين نسبت ها كه به حكومت احمدي نـژاد    
داده شده است، دقيقاٌ انتخاب شده است و داليل و آمار روشن خود را دارد 
كه در صورت پرداختن به آن وقت و فرصت به مراتب بيشـتـري طـلـب       

بي ترديد نيروهاي چپ با اعتقادشان به توده هاي زحمتـكـش و     .  ميشود
اهميت و ارزش آزادي و دمكراسي در لحظه به لحظه مبارزات مردم ميهن 
ما همواره و از جمله در اين خيزش بزرگ مردمي شركت و حضور فـعـال     

حزب ما قبل و در جريان انتـخـابـات    .  تبليغاتي و روشنگري داشته و دارند
مزبور و جنبش مردمي به وجود آمده مردمي در كنار مردم و همراه آنـهـا     

 .بوده است
 

به غير از سرنگون كردن رژيم، گروههاي مخالف چه نوع اهداف : سئوال
 سياسي مشتركي دارند؟

 
گروه هاي شركت كننده در تظاهرات و اعتراضات مردمـي بـه      :  جواب

روند و نتيجه انتخابات همه خواهان سرنگوني نظام موجـود حـكـومـتـي        
قانون اساسي موجود پايه هاي حكومتي را اساساٌ بـر دو اصـل         .  نيستند

رژيم استبدادي روز به روز به ضـرر    .  جمهوريت و اسالميت گذاشته است
اصل جمهوريت و ضرر حضور و مشاركت آزاد مردم در اداره كشور عـمـل   

اينك اكثريت مردم كشور به اين دستبرد به حق حاكميت .  كرده و مي كند
دعواي جدي بين رهبري روحانيت شـديـداٌ   .  خود به اعتراض بر خاسته اند

ارتجاعي و نيروهاي حكومتي پشتيبان آن از طرفي و عموم مردم در دفـاع  
از حق انتخاب و اراده خود بر نحوه و چگونگي اداره كشور در جريان است 
 .كه محتوي اصلي و بالواسطه اين جنـبـش را تشـكـيـل مـي دهـد               

 
او در زمـان      .  مير حسين موسوي به دستگاه حاكمه تعلق دارد  :  سئوال

امـروزه،  .  نخست وزير بـود  1989سركوبي كمونيست ها در ايران، تا سال 
 آيا اين دو متناقض يكديگر نيستنـد؟ .  حزب توده ايران از او حمايت ميكند

 
اين درست است كه ميرحسين موسوي در سال هاي يورش بـه    :  جواب

حزب نخست وزير كشور بود و اين هم درست است كه به ويـژه در آن        
سال ها تعيين كننده بالمعارض سياست هاي كالن كشور شخص خميني 

هم چنانكه اين روزها هم خامنه اي اين و ظيفه را متعلق به خود مي .  بود
از آنجـا  .  شمارد و قانون اساسي موجود اين حق ارتجاعي را به او مي دهد

كه حزب ما در لحظات حساس خيزش و اعتراض سرتاسري نسـبـت بـه      
پليسي وامنيتي حاكم رژيم، خود را در كنار و همراه و تـا    -وضع استبدادي

حدي پيشاپيش اعتراضات مردم مي داند، از طرح هرگونه مساله اي كه به 
وحدت و يك پارچگي حركت وسيع مردمي لطمه بزند به درسـتـي خـود      

حزب توده ايران و همه نيروها و افراد مترقي ميهن ما كـه  .  داري مي كند
در گذشته و اكنون قرباني هموار كردن راه حكومت فقها و اعوان و انصـار  
آنها در نيروهاي سركوب مردم كشور بوده اند، صورت حساب تاريخي خود 
را داشته و دارند كه به موجب آن همه آمران و عامالن آن جنايت بزرگ و 
ديگر جنايت هاي ضدمردمي رژيم بايد به مردم ايران حساب جنايات خود 

 .را پس بدهند

شخص ميرحسين موسوي با آنچه گفته شد و با برنامه هـاي    ...ادامه مصاحبه با رفيق علي خاوري 
ارائه شده از طرف او و مواضع تا كنوني خود عليه حكومت دروغ 
و بيدادگري و استبداد موجود تا كنون در كنار جنبش و با جنبش 

اين همان چيزي است كه موجب شده اسـت  .  مردمي بوده است
مردم معترض ميهن ما با توجه به همه محدوديت هاي مـوجـود   

 . نقش رهبري او را به پذيرند
 

در مبارزه بر ضد رژيم، كدام نيروهائي را، بهيچ وجـه،    :  سئوال
 شما نميتوانيد بعنوان متحدين حزب توده ايران بشمار بيـĤوريـد؟  

 
هر نيرويي كه انگيزه مبارزه اش عليه رژيم مغـايـر بـا      :  جواب

مصالح و منافع مردم و مصالح ملي كشور باشد، در اين فهرسـت  
اتحاد عمل با نيروهاي طرفدار بازگشت رژيم مطـرود  .  مي گنجد

به هـيـچ      1979و به تاريخ سپرده گذشته پيش از انقالب بهمن 
ــد                     ــاشـ ــرح بـ ــطـ ــد مـ ــوانـ ــي تـ ــمـ ــه نـ  .وجـ

 
شما حمايت كشورهاي غـربـي از اعـتـراضـات را،              :  سئوال

بخصوص بخش امريكائي آنرا، چگونه ارزيابي ميكنيد؟ آيا امكان 
اين را ميبينيد كه از اعتراضات در راستاي منافع بين الـمـلـلـي       

سـازمـان   )  مخملـيـن  ( رنگين ”انقالب “استفاده بكنند؟ آيا خطر 
 جاسوسي سيا وجود دارد؟

 
حزب توده ايران از حمايت توده هاي مردم و احزاب و   :  جواب

نيروهاي چپ و دمكراتيك كشورهاي غرب نسبت به اعتراضـات  
اين حمايت مايه دلگرمي و تقويت .  مردم كشور استقبال مي كند

و امـا  .  حركت مردمي در راه تحقق حقوق پايمال شده آنان است
موضع گيري دولت هائي كه در تقابل با حكومت كشور هستـنـد   
نه تنها در شرايط كنوني نمي تواند كمكي بـه نـفـع حـركـت          
معترضين در جنبش مردمي باشد، بلكه مي تواند مورد استـفـاده   
رژيم و حتي بهانه اي براي رويارويي با اين جنبش عنوان شـود،  

آنچه مربوط به تـالش هـاي       .  چنانكه اين كار انجام شده است
نهادهاي اطالعاتي و امنيتي برخي كشورها در تدارك و فـراهـم   
ساختن زمينه نارضايي و اعتراض مردم نسبت به رژيم حاكم در   

از اين بهانه و دستاويز عليه جنبش .  كشور است، نيز واقعيت دارد
مردمي و رهبران آن توسط رژيم حاكم سوء استفاده همه جانبـه  

ولي قاطعانه بايد تاكيد كرد كـه جـنـبـش         .  به عمل آمده است
مردمي و رهبري آن تنها و تنها با انگيزه هاي آزاديخواهانه، ملي 
و كامالٌ خود جوش و با اتكاء كامل به نيروي خـود وارد ايـن         

ايـن  .  عرصه دشوار و نابرابر مبارزه با رژيم استبدادي شده اسـت 
تحريك و پرووكاسيون مزورانه رژيم استبدادي حاكم بر ميهن ما 
ــه افشــاء كــرد                   ــبــه و قــاطــعــان ــايــد هــمــه جــان  .را ب

 
به رغم قوانين بين المللي، جهان غرب ميخواهد ايـران  : سئوال

آنها حتي تهديـد بـه     .  را از استفاده از انرژي هسته ائي منع بكند
نظر جنبش اعتراضي در رابطـه  .  استفاده از نيروي نظامي ميكنند

با مسئله جنگ و صلح چيست؟ آيا تعويض رژيم از خارج، مـثـل   
عراق، براي شما قابل قبول است؟ نظر حزب توده ايران در مورد 

چيست؟ آيـا  ) بين آمريكا و جمهوري اسالمي(مشاجره هسته ائي 
فكر ميكنيد كه قول دادن ايران به محدود كردن كـوشـش بـه      

 دستيابي به انرژي هسته ائي صرف، قابل اعتماد است؟

  8ادامه در صفحه 
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حزب توده ايران و همه نيروهاي مردمي ميهن ما خواهان حـق    :  جواب

برخورداري صلح آميز از منافع انرژي هسته اي و تكنولوژي ايـن رشـتـه      
حزب ما و ديگر نيروهاي شركت كننـده درجـنـبـش       .  مهم حياتي هستند

مردمي مخالف هرگونه مداخله خارجي، چه نظامي و چه غير نظـامـي، در     
خصلت صلح جويانه اين نيروها از ماهيت مردمـي  .  امور ميهن خود هستند

تعويض رژيم با مـداخلـه نـيـروهـاي        .  و دموكراتيك آنها منشاء مي گيرد
خارجي، مانند آنچه در عراق انجام شد، براي كشوري مانـنـد ايـران نـه         

هر نيروي خارجي كه دست بـه  .  ممكن است و نه به هيچ وجه قابل قبول
چنين پرووكاسيون خطرناكي بزند، دست خود و منطقه را به آتش خواهـد  
كشيد و صلح جهاني را به شدت در خطر مي اندازد و پيش بيني عـواقـب   

و اما اينكه آيا قـول رژيـم در       .  خطرناك آن بطور كامل غير ممكن است
استفاده از نيروي هسته اي صرفاٌ در محدوده استفاده صلح آمـيـز قـابـل       
اعتماد است يا نه، بايد گفت با وجود هرگونه احتمالي حق مـلـت هـا و          
كشورها براي دستيابي به انرژي و تكنولژي هسته اي استثناء بردار نيست 
و راه جلوگيري از هر احتمال منفي اعتماد سازي بين ايران و كشـورهـاي   
نگران از دستيابي ايران به اين انرژي است و به خاطر چنين احتمالي، كـه  
مي تواند شامل هر كشوري بشود، نمي توان كشوري را از حق طبيعـي و    

 .قانوني آن محروم ساخت
 

احمدي نژاد ، به خاطر مسائلي كه در بحث و جدلش در مـبـارزه   :  سئوال
. خود با اسرائيل مطرح مي كند، متهم به ضد يهودي بـودن شـده اسـت       

) هوالكاست( مردم در ايران سخنان او در رابطه با كشتار همگاني يهوديان 
 را چگونه تعبير مي كنند؟

 
قاطبه مردم ميهن ما، همه احزاب و نيروهاي چپ و مـتـرقـي        :  جواب

واقعيت قتل عام يهوديان را در آلمان نازي واقعيتي تاريخي شناخته و مـي  
ولي رژيمي كه بر اصول زور و سركوب و عوام فريبـي مـتـكـي       .  شناسند

. است، نيازمند دست آويزهايي براي پيشبرد چنين سياست هـائـي اسـت     
همبستگي مذهبي مردم ايران با مردم فلسطين و اعمال سيـاسـت هـاي      
ظالمانه و تجاوزگرانه از طرف اسرائيل نسبت به مردم فـلـسـطـيـن ايـن         

اكثريت مردم ميهن ما و همه . دستاويز را به رژيم حاكم بر ايران داده است
نيروهاي مترقي و دمكراتيك آن اصل احترام به توافق و حل معضل جدي 
و خطرناك مناقشه اعراب و اسرائيل را به خوبي درك مي كنند و خواهان 
حل نهايي آن از طريق مسالمت آميز با رعايت حقوق از دست رفته مـردم  
 .فلسطين و برقراري صلحي پايدار در منطقه و بين نيروهاي درگير هستند

 
از ديد اسرائيل و امريكا، ايران مخالف اصلي آنها در خاورميـانـه   :  سئوال
كشورهاي جهان سوم و دولت هاي چپ، در مقابله با امپرياليسـم  .  ميباشد

از نظر عيني، آيا سياست خارجي ايـران    .  با ايران اظهار همبستگي ميكنند
 يك جهت ضد امپرياليستي دارد؟

 
به اعتقاد حزب توده ايران براي رژيم ايران مسئله مـبـارزه بـا        :  جواب

امپرياليسم آن معنا و محتوايي كه اين مبـارزه بـراي نـيـروهـاي چـپ             
ايـران     1979انـقـالب     .  دمكراتيك و مترقي جهان داشته و دارد، نـدارد 

امتيازات منحصر به فرد كشورهاي امپرياليستي و به ويژه و در درجه اول   
اياالت متحده آمريكا را در ايران از آن ها سلب كرد و تقابل و تعارض بين 
دولت اياالت متحده آمريكا كه رژيم بر آمده از انقالب را نمي توانست بـه  
پذيرد و نه پذيرفت، عمده ترين و اصلي ترين مبناي تعيـيـن سـيـاسـت        

اين امرحتي در سياسـت  .  خارجي ايران با جهان خارج و آمريكا قرار گرفت
اين اختالف را بـه نـام     .  هاي داخلي كشور تاُثير پا برجايي از خود گذاشت

. مبارزه ضد امپرياليستي ناميدن بي مسماست و موضوعيت ندارد
رژيم واليت فقـيـه در     ”مبارزه ضد امپرياليستي“نوع اختالف و 

ايران با امپرياليسم از همان نوع مبارزه طالبان در افغانسـتـان و     
اگر مي توان به آن نام مبارزه .  القاعده و بن الدن با آمريكا است

ضد امپرياليستي داد، به اين هم مي توان اين عنـوان را اهـداء       
 .كرد

انـگـيـزه    :  با در نظر گرفتن پاسخ شما به سئوال باال:  سئوال
هاي رژيم در ايران در حمايتش از حزب اهللا در لبنان، يا جنبـش  

 مقاومت در فلسطين چيست؟
 

با توجه به ادامه سياست زور وپ تجاوز اسـرائـيـل در      :  جواب
سرزمين فلسطيني ها از طرفي و توجه به همبستگي ديني اقشار 
وسيع كشور ما با مردم فلسطين از طرف ديگر، بايد گفـت ايـن     
پروسه دردناك به وسيله حساس و تاُثير گـذار بـر افـكـار و             
احساسات مردم، و به ابزار موثري در تبليغات و سيـاسـت ورزي     
رژيم حاكم بر ايران تبديل شده است، كه تا كنون از آن هـمـه     

نيروهاي مترقي كشـور و از        .  گونه استفاده به عمل آمده است
جمله حزب توده ايران بر آن هستند كه تـوافـق بـيـن مـردم            
فلسطين و مردم اسرائيل بر صلحي عادالنه مطلوب تـريـن راه       
 .حل مسـئلـه و شـايـد تـنـهـاتـريـن راه حـل آن اسـت                         
حمايت از حزب اهللا و مبارزه مردم فلسطين براي رژيم كـنـونـي    
حاكم بر كشور، هم استفاده ابزاري از اين حمايت را دنبـال مـي     
كند، و هم پاسخ مثبت به احساسات مذهبي پايگاه اجـتـمـاعـي     

ضمن اينكه نبايد فراموش كرد تحريـكـات و     .  رژيم حاكم است
تهديدات دولت هاي گذشته آمريكا عليه ايران و در دستـور روز    
داشتن امكان استفاده از مداخله نظامي در ايران رژيم حاكم بـر    
ايران را بر آن داشته است كه سياستي را در منطقه و جـهـان       
دنبال نمايد كه براي جلوگيري از تحقق چنين خطري هـزيـنـه      
. وقوع احتمالي آنرا تا مي تواند براي متجاوز فرضي افزايش دهـد 
جستجوي متحدان در منطقه و در جهان و هزينه كـردن هـاي     
جدي در اين راه را بايد در رابطه با احتمال چنين خطري از نظـر  

 .رژيم حاكم بر ايران تلقي كرد
 

تظاهرات بزرگ روزهاي اول جنبش اعتراضي شكست :  سئوال
آيا جنبش تسلـيـم شـده      .  خورده اند، اعتراضات آرام تر شده اند

 است؟ نظر شما در لحظه كنوني چيست؟
 

تظاهرات ضد رژيم نمي توانست با آن ابعاد گسـتـرده     :  جواب
آنچه انجام گرفـت آغـاز پـر        .  نخستين روزهاي خود ادامه يابد

شكوه يكي از حماسه هاي قرن است كه ايران و مردم آن را بـه  
در ميهن .  آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي رهنمون خواهد شد

ما ابهت، شكست ناپذيري و تقدس قدرت حكومـت مـذهـبـي       
مردم ميهن ما اين .  واليت فقيه شكاف هاي جدي برداشته است

واقعيت را به خوبي درك كرده اند كه از جنبش و حـركـت آن       
هاست كه آينده آنان شكل خواهد گرفت و با شيوه هاي ابتكاري 

و . و خالق خودشان اين پيكار دشوار و نابرابر را به پيش مي برند
جالب اينكه در اين پيكار بغرنج مردم معترض رهبران خود را بـه  

سال خفقان، عوام فريبـي و     30پس از .  نحوي رهبري مي كنند
استبداد و خود سري حاكم بر ميهن ما بار ديگر افق هاي روشـن  
فرداهاي آزادي و عدالت اجتماعي دل ميليون ها مردم ستمديـده  

جامعه پر تب وتاب ميـهـن مـا      .  ما را ماالمال از اميد كرده است
 .آبستن حوادث بزرگ و دورانساز است

 

 ...ادامه مصاحبه با رفيق علي خاوري 
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هاي مسلحانه نيروهاي امنيتي و نظامي جان خود را از  از معترضان بر اثر حمله
اند و صد ها نفر نيز در زنـدان هـاي        اند، و هزاران تن زنداني شده دست داده

بـر  .  انـد    گوناگون رژيم و در اسارت نيروهاي امنيتي مورد شكنجه قرار گرفته
هاي تأييد شده، شمار زيادي از دستگيرشدگان زن و مرد مـورد   اساس گزارش
ابعاد رسـوايـي رژيـم        .   اند حد و حصر و تجاوز جنسي قرار گرفته خشونت بي

آنچنان است كه شماري از چهره هاي سرشناس رژيم نيز از اين عملكرد هـا    
ابراز انزجار كرده اند و انگشت اتهام همه به سوي علي خامنه اي و مـحـمـود    

 .   انتظامي آنان متوجه است -احمدي نژاد و سر سپردگان امنيتي
امروز ابعاد بحران مشروعيت رژيم آنچنان است كه حـتـي بـحـشـي از            
روحانيون و دولتمردان بلندمرتبه نيز ترديد و دودلي خود را نسبت به امكان و   

 . كنند عقالئي بودن ادامه اين سياست ها بيان مي
بررسي اين وضعيت در عين حال ياد آور شباهت هاي ناگزيربين شـرايـط     
كنوني و بحراني است كه در آخرين سال هاي رژيم پادشاهي لحظه به لحظه 
اعتبار اخالقي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن را در بر گرفت و سرانجام بـه  

در افكار عمومي مردم ايران و جهان، عملكرد هفته هاي . فروپاشي آن انجاميد
رحمانه توده هاي عـظـيـم       اخير سران ارتجاع از جمله خشونت و سركوب بي

معترض به تقلبات آشكار انتخاباتي، نشانه دست و پا زدن رژيمي مستأصل و   
هـاي خـونـيـن          درمانده براي بقاي خود و چنگ انداختن به قدرت با پنجـه 

 . شود محسوب مي
سياست تبليغاتي رژيم، از جمله شعارهاي توخالي ضد اسـرائـيـلـي، ضـد         

آمريكايي و ضد انگليسي رژيم، صرفاً هياهو و پرده استتاري است به منـظـور   
پنهان كردن ذات و ماهيت اساساً ضد دموكراتيك آن و منحرف كردن توجـه  
افكار عمومي در جامعه اي كه سخت از افشاء گري هاي هفته هـاي اخـيـر      

اكنون به وضوح مي توان ديد كه بخش هاي وسيـعـي از     .   منقلب شده است
جامعه ايران به طور فعالي خواهان پايان حيات رژيم استبدادي در ميهـن مـا     

 . هستند
در كوچه ها و خيابان هـا،  :  تاريخ جنبش هاي مردمي را در سنگر هاي نبرد

هـا     در كارخانه ها، در مدارس و دانشگاه ها و مراكز كار، يعني آنجا كه تـوده 
شـونـد،     براي ايجاد تغيير و دفاع از عدالت، دموكراسي و حقوق شان بسيج مي

امروز در ايران تاريخ در حال نوشته شدن است و رژيـم واليـت     .   مي نويسند
فقيه با شكنجه، محاكمات فرمايشي و سركوب خونين و خشن جنبش مردمي 

اين .  نمي تواند روند تاريخي يي كه در ميهن ما در جريان است را متوقف كند
 .آغاز پايان رژيمي است كه بي شك محكوم تاريخي اين نبرد خواهد بود

گسترش بحران كنوني همچنين موجب پيدايش شكاف بي سابقـه اي در      
به عنوان نمونه، آقـاي  .  شده است” خودي“ درون رژيم و حتي در ميان محافل 

اي به رفسنجاني، رئيس مجلـس   كروبي رئيس پيشين مجلس اسالمي در نامه
خبرگان و شوراي تشخيص مصلحت رژيم و رئيس جمهور سابق، نگراني خود 

هـا     را نسبت به افشاي شواهد شكنجه و تجاوز به زندانيان سياسي در زنـدان 
حتي اگر يك مورد نيز صدق داشـتـه بـاشـد،       “ :  بيان كرد، و گفت

اظهار چنين مطالبي از سوي ”  . اي است براي جمهوري اسالمي فاجعه
طلب كه نقش موثري در حيات رژيم در سـه دهـه        يكي از روحانيون اصالح

گدشته داشته است به روشني انشقاق و شكاف تعميق يابنده در رژيم را نشان 
جمعي از علـمـا و     “ در روزهاي اخير نيز نامه اي افشاكننده با امضاء .   دهد مي

منتشر شده است كه ضمـن  “  فضالي حوزه هاي علميه قم، اصفهان و مشهد
بررسي حوادث روزهاي اخير به صراحت مسئله عدم صالحيت علي خامنه اي 

اعالم كرده است و از مجلس خبرگان خواسـتـار   ”  رهبري نظام“ را براي ادامه 
در عين حال جنبش اعتراضي   . رژيم شده است”  رهبري“ رسيدگي به وضعيت 

تظاهرات گسـتـرده     .   مردم به شيوه هاي دموكراتيك و ممكن نيز ادامه دارد
مردم در روز برگزاري مراسم تحليف احمدي نژاد و در شرايطي كه بـيـش از     

نيروي امنيتي و انتظامي ساختمان مجلس در ميدان بـهـارسـتـان را          5000
در هراس از واكنش انـتـخـاب      ” منتخب“ محاصره كرده بود، و رئيس جمهور 

كنندگان معترض مجبور به استفاده از هليكوپتر براي آمدن به مراسـم شـده     
بود، خود نمايش اين واقعيت است، كه بحران سياسي حاكـمـيـت بـاز هـم          

تن از نمايندگان مجـلـس،    50اين حقيقت كه بيش از .  گسترش خواهد يافت
كانديداهاي معترض به نتيجه آرا، دو رئيس جمهور پيشين و اعضاي خانـواده  

خميني، بنيانگذار جمهوري اسالمي، و برخي روحانيون سـرشـنـاس از       ...ادامه رسوايي و محكوميت 
حضور در مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري امتناع كردند، نيز نماد 

 .  ديگري از بحران فزاينده ولي فقيه و متحدان آن است
ادامه مقاومت ميرحسين موسوي و نيروهاي اصالح طلب در مقـابـل   
كودتاي رژيم و تدبيرانديشي براي سازمان دهي جنبش اعتراضي مردم 

اظـهـارات و     .   نيز در ادامه و تعميق بحران رژيم كم تاثير نبوده اسـت 
موضع گيري هاي دقيق  و پيگير موسوي، كه در چهارچـوب قـانـون      
اساسي رژيم صورت مي گيرد، قدم به قدم زمينه هاي تشكـيـل يـك      
جبهه وسيع توده اي براي مقاومت مدني در مقابل تعرضات رژيـم را      

حضور پر شور و شجاعانه ميليون ها تن از مردم كشـور  .   ايجاد مي كند
در تظاهرات خياباني و مقابله با گزمگان رژيم به موسوي و طرفدارانش 
اين پشتوانه حمايتي را داده است كه بتوانند حضور پر رنـگ و قـابـل        

 .  تائيدي را در جنبش مقاومت توده اي داشته باشند
موضع گيري شجاعانه مهـدي كـروبـي در        در همين راستا بايد به 

افشاي تجاوز جنسي وحشيانه به زندانيان سياسي و همچنين انـتـقـاد      
انـتـقـاد    .   صريح او از سكوت پر معناي برخي سران رژيم اشـاره كـرد    

كروبي از اينكه علي الريجاني، رييس مجلس، و عالءالدين بـروجـردي   
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس هشتم، كه رييس كميته پيگـيـري   
وضعيت آسيب ديدگان حوادث اخير است، بدون هيچ پشتوانه تحقيقاتي 
مسايل مطرح شده در نامه او به رفسنجاني را تـكـذيـب كـرده انـد،           
.  نمايشي از ابعاد شكافي است كه سرتا پاي رژيم را فرا گرفـتـه اسـت     

آخر چطور مي شود كه بدون آنكه تحقيقي “ كروبي پس از اظهار اينكه 
صورت گيرد و جلسه اي تشكيل شود مي گوييد اين ماجرا كذب محض 

به نكته كليدي اي اشاره مي كند كه توجه بـه آن بـراي       ”  بوده است
مـن احسـاس     “ :  كروبي مي گويد.  تحليل شرايط كنوني ضروري است

صـورت     تحت فشارمي كنم كه اين موضع گيري هاي شتاب زده   
گرفته است زيرا اين بزرگواران نگران آن هستند كه به سرنوشت ديگـر  

چرا كه آقاي الريجاني نگـران آن    .  دوستان خود در گذشته دچار شوند
و يا اينكـه آقـاي      رياست مجلس حذف كننداو را از ...  است كه 

بروجردي نگران تكرار سرنوشت ديگر دوستانش چون آقاي افـروغ در    
مجلس هفتم است كه او را از رياست كميسيون حذف كـردنـد و يـا        

در ”   .سرنوشت مجيد انصاري و محتشمي پور در مجلس ششم هستنـد 
واقع كروبي با انگشت گذاردن بر مسئله فشار براي بيعت گـرفـتـن از      
مهره هاي معترض رژيم با دولت احمدي نژاد، به روندي توجه مي دهد 
كه رژيم براي حفظ حيات خود و پايان دادن به بحران با ابعاد گستـرده  

حاصل اساسي اين فشارها جدا شدن بيش از پـيـش   .  يي دنبال مي كند
بخش هايي از حاكميت از آن و محدود شدن پايگاه سران ارتجاع حتي 

 .   در نهاد هاي مذهبي است
عملكرد رژيم واليت فقيه در هفته هاي اخير، از تقلبات گستـرده در    
نابودي راي ميليون ها ايراني، تا سركوب خشن و خونين جنبش مردمي 
بي شك به  بي اعتباري بيش از پيش رژيم استبدادي در افكار عمومي 

حاميان آزادي، دموكراسي و استـقـالل   .  ايران و جهان منجر شده است
طـرفـدار   “ مردم ايران در سراسر جهان مشخصه هاي جعلي و دروغين 

نژاد و پشتيبانـان او     احمدي”مخالفت با امپرياليسم“و ”زحمتكشان بودن
هاي غيرقانوني بـودن   شواهد و نشانه.  شمارند را درك كرده و مردود مي

هاي تهران و در رنج و عذاب مخالفان  توان در خيابان رژيم حاكم را مي
هاي نظامي  گاه ها و شكنجه رژيم در بيدادگاه هاي قرون وسطائي، زندان

 .يافت
از ديد نيروهاي دموكرات و مترقي ايران و جهان، تنها راه درسـت و    
اصيل، حمايت از مبارزه برحق مردم ايران، و منـزوي كـردن هـرچـه         

توان فقط بـه   نمي.  گسترده تر رژيم شكنجه، ترور و اعدام درايران است
تحقيق كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آزار و اذيـت    

شدگان اكتفا كرد؛ پايان دادن به وحشيگري رژيم چالشي جدي  بازداشت
است كه در برابر همه نيروهاي دموكراتيك ايران و جهان قرار دارد و     
نيازمند مبارزه گسترده و مشترك نيروهاي آزادي خـواه مـيـهـن و             

 .همبستگي قدرتمند جهاني است
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 ارتجاع حاكم و طرح تشكيل 
 نهادهاي كارگري

دراوضاع حساس و دشوار حاكم برميهن ما و به مـوازات اعـتـراضـات         
گسترده توده ها برضد كودتاي انتخاباتي، زمزمه هايي از لزوم ايجاد تشكل 

مواضع . هاي كارگري از سوي محافل معيني در حاكميت به گوش مي رسد
درباره ايجاد تشكل هاي كارگري و نقشي كه مي بايد برعهده داشته باشند، 
نمي تواند بي ارتباط با وضعيت كنوني كشور و جدا از ديگر برنـامـه هـاي      

دراين خصوص محمد جهـرمـي،   .  سياسي رژيم واليت فقيه باشد-اقتصادي
وزير كار دولت نهم، دراوايل مردادماه، درحاشيه مراسم تجليل ازمربيـان و    
روساي نمونه مراكز دولتي و آزاد آموزشگاه هاي فني و حـرفـه اي بـه            

در وزارت كار راهبردهايي براساس اهداف و نـيـازهـا    “ :  خبرنگاران گفته بود
تنظيم شده كه اميدواريم به فاز اجرا و عملياتي نيز برسد، درمـورد اصـالح     

به فاصله ”  . قانون كار نيز كميسيون مربوطه وظايف خود را انجام داده است
چند روز پس از سخنان وزير كار و تاكيد او بـر لـزوم اجـرايـي شـدن                

مـرداد مـاه      10راهبردهاي تدوين شده دروزارت كار و امور اجتماعي، ايلنا 
گزارش داد، عده اي از نمايندگان مجلس با حمايت هيات رييسه چگونگـي  
تهيه و تصويب قوانيني براي تشكيل نهادهاي كارگري و كارفرمايي مستقل 

اين خبرگزاري از قول عضو كميسيون برنامه و بـودجـه   . را بررسي مي كنند
فراكسيـون كـارگـري مـجـلـس و             “ : مجلس هشتم، خاطر نشان ساخت

كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون تخصصي بايد آمادگي داشته باشند، 
قوانيني را به تصويب برساند تا تشكيالت كارگري و كارفرمايي مستقل تراز 
گذشته فعاليت كنند، كارگران و كارفرمايان درانتخاب نمايندگان خـود آزاد    

درهـمـه   .  هستند، با اين وجود دولت هم نظارت خود را اعمال مـي كـنـد     
كشورها ضوابطي براي تشكيل نهادهاي كارگري و كـارفـرمـايـي وجـود        

 ”....دارد 
درهمين كشاكش هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسالمي كار اعـالم  
كرد بنابه تصميم اكثريت اعضاي هيات مديره براي رفع مشكالت كارگري 
و چالش هاي عمده اي كه كارگران با آن روبرو هستند، فعاليت كانون عالي 
شوراهاي اسالمي كار گسترش خواهد يافت و اين نهاد فعال تـر خـود را       

تحلـيـلـي    -درگير مسايل كارگري كرده و  درگام اول نيز يك پايگاه خبري
 . روزانه راه اندازي مي شود

علت چنين تصميمي را نايب رييس هيات مديره كانون عالي شـوراهـاي   
اسالمي كار، تاكيد دوباره برجايگاه اين كانون درميان نهادهـاي صـنـفـي       

كلي و سربسته بـه    :  اين اقدام به قول خبرگزاري ايلنا.  كارگري عنوان كرد
شوراهاي اسـالمـي و     .  معناي تحرك بيشتر اين نهاد دراوضاع كنوني است

كانون عالي شوراهاي اسالمي كار از سوي كارگران كشور طرد شده تلقـي  
مي گردند و تالش براي گسترش فعاليت آن با توجه به طرح هاي وزارت   

مـرداد     5خبرگزاري ايلنا .  كار و بررسي هاي اخير مجلس صورت مي گيرد
ماه با ابراز نگراني از انزواي روزافزون كانون عالي شـوراهـاي اسـالمـي         
درمحيط هاي كارگري و واكنش خشم آلود زحمتكشان نسبـت بـه ايـن        

پرواضح اسـت كـه       “ :  تشكل ارتجاعي، به مسئوالن اين كانون هشدار داد
بحران هاي كارگري ايران اگر درچند سال اخير بدتر نشده باشد، بهترنشـده  
است به ويژه آنكه بحران اخير اقتصادي دردنيا و كمبود نقدينگي درايـران    
امروز همچنان از عوامل تشديد كننده مشكالت كارگري هستنـد، هـيـات      
مديره كانون عالي شوراهاي اسالمي كار بدون هرگونه وعده دادن و كـلـي   

شـايـد   .  گويي بايد پاسخگوي كارگران و يا به عبارتي موكالن خود بـاشـد  
” قاچ زين را بچسب، اسب سواري پيـشـكـش   “ درست دراينجاست كه مثل 

 “... دركنار مثل ها و عبارات مصطلحي از اين دست معني پيدا مي كند 
اما مساله لزوم تشكيل نهادهاي كارگري از سوي محافل مـرتـبـط بـا         

بعد از آنكه جمهوري اسـالمـي   .  حاكميت به همين جا خاتمه پيدا نمي كند
نتوانست رياست دوره اي اجالس سازمان بين المللي كار را به دست بياورد 

بارديگر مساله تشكل هاي كارگري .  و از اجالس دوره اي كناره گيري كرد
: مرداد ماه گزارش داد 10ايلنا .  درصدر خبرهاي مجلس و دولت قرار گرفت

عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس اعالم كرد كه ايران يكي از “ 

. آزادترين كشورها درزمينه انتخاب نمايندگان كارگري و كارفرمايي اسـت 
اگر سازمان هاي نظارتي مانع از كانديدا شدن افراد داراي پرونـده بـراي     
عضويت درتشكالت كارگري مي شوند، اين موضوعي است كه درهـمـه   

معتقدم كه قانون اساسي كشور حق هرگونه اعتـراض  .  كشورها وجود دارد
ومطالبه به حق را به افراد داده است، بنابر اين اعتصاب به معني آنـچـه     

حضورنماينده . دربرخي كشورها اتفاق مي افتد دركشور ما موضوعيت ندارد
كارفرما دربرخي تشكالت كارگري نمي تواند مانعي براي احقاق مطالبات 

 ”.كارگران شود
موضع گيري فوق به طور شفاف تري محتوي نهادهاي كارگـري كـه     

به عبارت دقيق تـر  .  قرار است تقويت و يا تشكيل شوند را نشان مي دهد
با حمايت دولت نماينده كارفرما مي تواند درتشكيالت صنفي كـارگـري     
حضور يابد و اين مغاير قانون نيست و مانعي در احقاق حقوق زحمتكشان 
ايجاد نمي كند و نيز اعتصاب درجمهوري اسالمي موضوعيت ندارد يعنـي  

 . قانوني قلمداد نمي گردد
درماه هاي گذشته، بويژه با طرح تحول اقتصادي و هدفمـنـد سـازي      
يارانه ها درمجلس و تاكيد علي الريجاني رييس مجلس بر تصويب ايـن  
طرح ها، جريان شناخته شده اي كه ماهيت شديدا ضد كارگري دارد، آرام 
آرام موضوع چگونگي فعاليت تشكل هاي مستقل كارگري و انطباق ايـن  

اين برنامـه بـا     .  نهادهاي صنفي با اهداف ارتجاع حاكم را دنبال مي كند
كودتاي انتخاباتي و اوجگيري جنبش اعتراضي به شكل جدي تـر پـي       
گرفته شده و مهار جنبش كارگري و جلوگيري از اعتصابات به آن افـزوده  
گرديده است و عالوه بر مجلس شوراي اسالمي، وزارت كشور، وزارت كار 
و دادگاه انقالب اسالمي، پايگاه هاي بسيج كارخانجات هم درخدمت آن   

بي جهت نبود، هيات رييسه مجلس و كميسيون اجتماعي .   قرار گرفته اند
آن برضرورت اصالح قوانين و ايجاد تشكل ها و تقويت نهادهاي كارگري 

اصل روابط كار دركشور حـل    “ :  موجود پافشاري كرده و يادآور مي شوند
 ”.مسالمت آميز مسايل و منافع مشترك كارگران و كارفرمايان است

دراين زمينه دولت احمدي نژاد نقش اصلي را برعهده دارد و بي شـك  
دولت برآمده از كودتا سعي خواهد كرد اين طرح را با اعمال زور و فشـار    

طرح ايجاد تشكل هاي كارگري بخـش جـدايـي      .  به مرحله اجرا درآورد
ناپذير طرح اصالح قانون كار به سود كالن سرمايه داران و بـه زيـان         

دراين زمينه دولت كودتا، بازوي اجرايي اين .   كارگران و زحمتكشان است
طرح قلمداد مي شود كه براي نخستين بار دراتاق بازرگاني تهيه و تدوين 
شد و پس از آن واپس گرا ترين و سياه ترين، جناح هـا و نـيـروهـاي           
حاكميت مانند باندهاي هوادار احمدي نژاد يعني كودتاچيان و نيز هـيـات   

 .هاي موتلفه با پشتيباني خود از آن، خواستار اجراي سريع طرح گرديدند
: ايلنا اول مرداد ماه از قول مسئوالن وزارت كـار گـزارش داده بـود         

دراصالح قانون كار، ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري درنظر گـرفـتـه    “ 
شده و دراين خصوص با مجلس مشورت هايي مفيد صورت پذيرفته است 

 ”.كه درآينده نتايج آن روشن مي گردد
تبليغات پر سرو صداي اخير از سوي كانون شوراهاي اسـالمـي كـار،      

بحث ايجاد تشكل هاي مسـتـقـل      “ انجمن هاي اسالمي و جز اينها كه 
، تشكيل نهادهاي مستقل ” اسم تشكل اهميت چنداني ندارد“ ، ” مفيد است

باعث بهتر شدن معيشت مي شود و نبايد كارگران نگران اصالح قـانـون   
همگي درراستاي اجراي طرح فوق العاده خطـرنـاك و ضـد        ”  كار باشند

هدف عمده اين طرح . كارگري ارتجاع حاكم و دولت برآمده از كودتا است
همچنانكه درسطور پيشين اشاره شد، انطباق فعاليت تشكل هاي كارگري 

اجتماعي رژيم واليت فقيه و جلوگيري از رشد و -با سمت گيري اقتصادي
گسترش اعتراض و اعتصابات كارگري و پيوند آن با جنبـش سـراسـري      

 . دمكراتيك و آزاديخواهانه مردم ايران است
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ما بايد هوشيارانه وبا ظرافت و قاطعيت 
با برنامه هاي ضد كارگري رژيم مبارزه كرده و با پيوند اعتراضات خود بـا  
جنبش همگاني مردم عليه كودتاي انتخاباتي، هم به تقويت و استحـكـام   
جنبش مردمي ياري رسانند وهم دررويارويي براي حقوق و دستاوردهـاي  

 . خود با ارتجاع حاكم تكيه گاه مطمئن داشته باشند
كارگران و زحمتكشان درمقابل توطئه مرتجعان كودتاچي سكوت نكرده 

 !و نخواهند كرد
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با اعالم نتايج كنگره سازمان الفتح كه در هفته دوم مـردادمـاه در       
برگزار شد، مشخص است كه رهبري اين عمـده تـريـن      ” اللحم بيت“

جريان سياسي فلسطين به نسلي جوان كه در جريان مبارزات دو دهـه  
تحليل گران مطلع معتقدند .    اخير پرورش يافته اند، منتقل شده است

كه اين تغييرات منشا ايجاد تحرّك بيشتر در جنبش آزادي بخش ملي 
فلسطين و مبارزات آن در راستاي احقاق حقوق مردم فلسطين خواهـد  

 . بود
مردادماه در جريان انـتـخـابـات      19بر اساس ليست اعالم شده روز 

براي تعيين تركيب كميته مركزي جديد، در كنگره اخير الفـتـح، كـه      
، 1989براي اولين بار پس از پنجمين كنفرانس آن، در تونس در سال 

برگزار مي شد، مروان برغوتي، دبير كل محبوب الفتح در كرانه غربي، 
نفري ايـن سـازمـان       18از جمله انتخاب شدگان به نهاد اداره كننده 

انتفاضه “ مروان برغوتي زماني كه قيام مردم فلسطين در جريان .  است
را بـه    ” تنظيم“ آغاز شد، رهبري شاخه پيكارگر  2000در سپتامبر ” دوم

رهبر محبوب و سرشناس جنبش مردم فلسطين بر ضـد  .  عهده داشت
توسط نيروهاي اسرائيلي دستگير شد و در      2002اشغالگران در سال 

در يك دادگاه اسرائيلي و در جريان محـاكـمـه سـئـوال         2004سال 
دست داشتن در پنج مورد حمله منجر بـه مـرگ     “ برانگيزي به اتهام 

او .   مجرم شناخته شد و به پنج بار حبس ابد محكوم شـد ” غيرنظاميان
همواره اين اتهام را ناروا دانسته و خود را از هرگونه جنايتي مبرا اعالم 

 .    كرده است
محمد دحالن، شخصيت پراقتدار پيشين الفتح در نوار غزه كـه در      
اين انتخابات به كادر رهبري برگزيده شد، بر اين نظر است كـه ايـن     

اي نوين براي جنبش و دوران دمـوكـراتـيـك      آغازگر آينده“  انتخابات
اما در اين انتخابات همه كادرهاي اوليه و هـمـراهـان      ”   . نويني است

ها كـرسـي خـود در         سه تن از قديمي.  ياسر عرفات جايگزين نشدند
گذاران اردنـي   شوراي عالي را حفظ كردند، و سليم زنون، يكي از بنيان

الفتح كه نمونه نسل پيشين مورد حمايت محمود عباس است، توانست 
يكي از پيĤمدهاي قابل توجه كنگره الفتح و .  به كميته مركزي راه يابد

به قدرت رسيدن رهبري جديد در اين سازمان را بايـد در تـبـريـك         
محمود ظهار، رهبر حماس، عنوان كرد كـه    .   حماس به آن تلقي كرد

نتيجه انتخابات گشوده شدن راهي را براي گفتگو بيـن دو جـريـان        
قدرتمند فلسطيني كه براي مدت طوالني در گيري داشته اند، بشـارت  

 .  مي دهد
 

 يك رهبر جديد؟
بسياري از مردم فلسطين مروان برغوتي را يك رهبر آينده جنـبـش   

نتايج يك نظر سنجي عمومي كه امسـال    .   فلسطين قلمداد مي كنند
انجام گرديد نشان داد كه در صورت برگزاري يك انتخابات ريـاسـت     
جمهوري در فلسطين برغوتي هم رهبر حماس، اسماعيل هانيه، و هم 
محمود عباس، رئيس جمهور كنوني فلسطين را به سادگي شـكـسـت    

 .  خواهد داد
برغوتي كه براي دهه ها از طراحان و رهبران جـنـبـش مـردمـي          

به جرم سازمانـدهـي حـملـه بـه           1970فلسطين بود، در اواخر دهه 
و پـس از         1994او در سـال    . اسرائيل دستگير و به اردن تبعيد شد

امضاي توافقتنامه اسلو بين اسرائيل و سازمان آزاديبخش فلسطين، به 
محبوبيت مردمي او عمدتاٌ ريشه در نـقـش     .   خاك فلسطين بازگشت
و در زماني كه او شهردار رامـلـلـه    ” انتفاضه دوم“ رهبري او در جريان 

در ” سند زندانـيـان  “ او همچنين يكي از طراحان اصلي .   بود، مي باشد
اين سند كه خواستار تشكيل يك دولت مسـتـقـل    .   است 2006سال 

كنگره سازمان الفتح راه گشاي حل مسئله 
 فلسطين؟  

فلسطيني در   
مـــحـــدوده  
مرزهاي قبـل  

و    1967از   
هــمــچــنــيــن 

ــق “  حـــــــ
براي ” بازگشت

پناهـنـدگـان    
فلسطيني بود، 
توسط هـمـه   

زندانيان فلسطيني كه همه جناح هاي اصلي جنبش فلسطين و از     
 .  جمله حماس را نمايندگي مي كردند، به امضاء رسيد

مروان برغوتي از منتقدان سياسـت هـاي رهـبـري سـازمـان             
مـا  “ :  او معتقد است.   آزاديبخش فلسطين در دو دهه اخير مي باشد

.  هفت سال در جريان انتفاضه بدون هيچ مذاكره اي مبارزه كرديـم 
سال مذاكره كرديم بدون اينكه هيچ انتفاضه اي در برنامه  7و آنگاه 
اكنون شايد زمان آن رسيده است كه به طور همزمان هم .   ما باشد

 ”.مذاكره و هم انتفاضه را جلو ببريم
انتخاب مروان برغوتي به كميته مركزي الفتح، بحث هاي جـدي  

تعدادي از وزراي .   را در ميان سياستمداران اسرائيلي دامن زده است
دولت اسرائيل و اعضاي كنست، پارلمان اسرائيل، در رابطه با امكان 
گنجاندن برغوتي در ليست تعويض زندانيان از دو طرف، و اينـكـه   
برغوتي در مقابل آزادي گيالد شاليت، نظامي اسرائـيـلـي كـه در         

به چنگ نيروهاي حماس افتاد، سخـن   2006جريان درگيري هاي 
 .گفته اند
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در طول دو دهه گذشته و در جريان سال هائي كه الفتح نـقـش     
برجسته در مذاكرات صلح و اداره حكومت خودگردان فلسطينـي را    
داشته، شهرت و محبوبيت آن بر اثر شواهد فساد گسترده، عدم بـه  
كارگيري نيروهاي مستعد و متخصص در اداره امور، غافـلـگـيـري     

و شكست در برابر  حماس، و    2006افتضاح آميز در انتخابات سال 
هـا     عدم موفقيت در برپايي يك دولت مستقل فلسطيني به رغم ده

پيشرفت اقتصادي اخـيـر   .  سال مذاكره، به شدت ضربه خورده است
در كرانه غربي، كه تا حدي ناشي از تصميم بنجامين نـتـانـيـاهـو        

هاي اعمـال شـده بـر         نخست وزير اسرائيل در كاهش محدوديت
صـلـح   “ مناطق فلسطين نشين به عنوان بـخـشـي از بـرنـامـه             

اما در چشم بيشتر .  اش بود، بخت و اقبال الفتح را باز كرد ” اقتصادي
ها اين بهبود وضع، در برابر مسئله مهـمـتـر حـركـت و           فلسطيني

پيشرفت به سوي استقرار يك دولت مستقل، دستاوردي بسيار ناچيز 
كنگره الفتح اگرچه روند راكد صلح با اسرائيل را تأييد كـرد،    .  است
را نيز براي خود محفوظ نـگـه   ”حق مقاومت در برابر اشغالگران“اما 

 .داشت
صائب عريقات ديگر عضو جديد كميته مركزي الفتح، تأكيد كـرد  

هاي اشغالي در جريان جنـگ شـش      كه اسرائيل بايد تمام سرزمين
جنبش الفتح صلـح  “ :  به گفته صائب عريقات.  روزه را باز پس بدهد

خواهد، اما دستيابي به صلح بدون عقب رفتـن اسـرائـيـل تـا           مي
و استقرار يك دولت فلـسـطـيـنـي در درون          1967مرزهاي سال 

 ”.پذير نيست ، به پايتختي اورشيلم شرقي، امكان1967مرزهاي 
مرداد آويگدور ليبرمن وزير خارجه اسرائـيـل در      19روز دوشنبه 

ديدار با نمايندگان دموكرات اياالت متحد آمريكا اظهار داشت كه به 
نهاد فلسطيـنـي   ” حماس در نوار غزه و الفتح در كرانه غربي“ غير از 

 .آويو وجود ندارد ديگري براي مذاكره با تل
 



در بحث هاي مـربـوط بـه      )  مجلس كنگره آمريكا( ” كاپيتول هيل“ 
در .  رفورم سيستم بهداشت ملي در باره آن توجهي مبـذول شـود       

آن را    ”  جيم دي مـيـنـت   ” آنجا اما بحث بر سر آن چيزي است كه
مي نامد و اين امريعني دخالت دولـت اوبـامـا از        ”  آزادي انتخاب“ 

طريق اين اصالحات، بنظر او مترادف  با سوسياليسـم  و حـتـي          
! چه وقاحتـي    .  كمونيسم مي باشد، كه گويا با آزادي، سازگار نيست

سخنگويان انحصارات داروئي و خدمات پزشكي مي گـويـنـد ايـن       
بوروكرات ها و دولتمردان نيستند كه بايد به سالخوردگان تـجـويـز    

به نظر آنان هر كسي .  كنند كه چه قرصي را مصرف بكنند يا نكنند
بايد حق انتخاب داشته باشد، حق انتخاب بيمه خودرا، پزشك خـود  

البته انتخابي كه در حقيقت توسط بيمـه  ...   را، بيمارستان خود را و 
هاي خصوصي، بر اساس قيد وشرط هاي فراوان آنها وهمچـنـيـن    
پروتكل ها تحميلي آنها  به پرسنل هاي پزشكي، به سـاخـتـارهـا       
وصنايع  بيمارستاني بر اساس تصميم  موسسات و كار خانـه هـاي     

و هـمـان     (  داروئي كه فرآورده هاي خود به بهاي گزاف ميفروشند 
تـحـت   .  تحميل مي شود)  دارو ها در كانا دا ارزان تر فروخته ميشود

نام حمايت از رقابت آزاد و فارغ از مداخلـه تـوسـط دولـت، ايـن            
سپاهيان رژيم پيشين، بر مسيرجنگ عليه رفورمي كه مسلمأ قصد ا 
يجاد يك تأمين اجتماعي فراگير براي همگان، ان طوري كـه در      
فرانسه ويا ديگر كشورهاي اروپائي وجود دارد  نيست،  به پا خاستـه  

 . اند
سنديكا ها، سازمان ها و جمعيت هاي ترقي خواه و بـخـشـي از      

.  بيمه مي باشـنـد  ”  سيستم پرداخت واحد” پزشكان حامي و خواستار 
قول داده بود كه به اين سيستمي كـه     2001سناتور اوباما  در سال 

اياالت متحده رابه كشوري مبدل كرده كه در آن هزينه هـاي در      
ماني از همه جاي دنيا باالتر است، كشوري كه  در آن در نتـيـجـه    
پائين بودن سطح درمان ونارسائي آن، ميزان طول عمر بر اسـاس    

در مـيـان كشـور      )     OMS( طبقه بندي سازمان جهاني بهداشت 
.  هاي پيشرفته، به رده بيست و چهارم نزول كرده است، خاتمه دهد
آمريكا از لحاظ مرگ و مير اطفال بعد از كوبا و در رده هشـتـم در     

امر بـهـداشـت     ” مهد آزادي سرمايه“ در اين كشور .   جهان قرار دارد
هر سال بيشتر زير سلطه بازارقرار ميگيرد و هر چه بيشتر به سـوي  

 .بخش خصوصي هدايت شود 
برنامه اصالح سيستم بيمه هاي اجتماعي و درماني داراي سابقـه  
طوالني است كه توسط روساي جمهور دموكرات پيشين و از جملـه  

 .كندي،جانسون، كارترو كلينتون  دنبال مي شد
واين بار، اوباما بر اساس  شيوه اي كه معتقد بود بايـد يـك راه       
حلي را كه كه مورد قبول اكثريت نمايندگان و از هر دو حزب باشـد   

و خود نيـز بـراي قـانـع         .  پيداكند، آنها را به كاخ سفيد دعوت كرد
كردنشان به كنگره خواهد رفت و بدون شك به دور از هرنوع خيال 

در .   پردازي نگران نتيجه انتخابات ميان دوره اي هم خواهـد بـود    
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گفته مـي  .  تهديد مي شود)  مانند جنگ واترلو( اوباما با نبرد سختي  
شود كه اگر پروژه اصالحات پوشش پزشكي پيشنهـادي پـرزيـدنـت       
اوباما  به تصويب كنگره آمريكا نرسد، اين امر شكستي بزرگ براي او 

جيـم  “  اولين كسي كه چوب تكفير را عليه اوباما بلند كرد .  خواهد بود
با كـمـي   .   ، سناتور جمهوريخواه از كاروليناي جنوبي است” دي مينت

تقريب، در تازه ترين نظر سنجي هاي منتشر شده، اكنون نگرانـي از    
اين وجود دارد كه اوباما در آوردگاهي كه  در دوره مبارزات انتخاباتـي  
اش اولويت نخست در ميان اولويت هايش را داشت، ممكن است در   

و آن عبارت است از رفورم يـك سـيـسـتـم          .  آستانه شكست  باشد
نادرست بيمه هاي درماني كه چهل و هفت ميليون امريكائي را بـه      
خاطر فقدان توانائي در پرداخت اقساط بيمه هايشان از اين  مراقـبـت   

شش ماه پس از راه يافتن به  كاخ سفيد به يقين  .  ها محروم مي كند
ماه عسل پايان يافته است ولي بديهي است هـرگـزهـيـچ رئـيـس           

 .جمهوري چنين اكثريتي را حائز تبوده است
بهر حال، بر اساس برآورد موسسه گالوپ، از ماه سپتامبر گـذشـتـه    

تا كنون پنج ميليون نفر بيمه هايشان را از دست دادنـد،    )  شهريورماه( 
خواه براي اينكه بيكار شده  و خواه براي اين كه قرباني پائين آمـدن    
ارزش خانه هايشان شده اند، ارزشي كه مبناي پرداخت وام بانكي بـه  

بيمه هاي بيماري و بازنشستگي در قـرار داد هـاي           . ... . آنان بود 
كارگر و كار فرما هر يك بخشي را مـي    .  موسسات منظور شده است

پردازند، اما در زمان رياست جمهوري بوش سهم كار فرما تحت بهانه 
 .كاهش هزينه توليد و باال بردن امكان رقابت كاهش بزرگي پيدا كرد

تاپايان سال جاري ميالدي ميتوان انتظار داشت پنجاه ميليون نـفـر   
بـيـمـه    :  زير پوشش بيمه نباشند و آنگاه تنها يك امكان باقي ميمانـد 

 .هاي پر هزينه خصوصي كه عمأل براي زحمتكشان غير ممكن است
 

 بيش از سه ميليون كودك دچار سوء تغذيه هستند
در عرض يك سال ثبت نام  ” وال استريت ژورنال“ بنا به  نوشته     

بيست وسه ”  فقير ترين ها“براي درخواست كمك درسرويس امداد به 
براي كسانـي  ” بن غذايي“  و در خواست .  در صد  افزايش داشته است

در پس .  كه هيچ چيز براي خوردن ندارند، نوزده در صد باال رفته است
اين ارقام، بايد مصيبت خانواده هاي كامل، شامل سه ميليون ونـيـم     

رقمي بيـش از    ( كودك كمتر از پنج سال كه دچار سوء تغذيه هستند 
اينان بخشي از ميليون هـا آمـريـكـائـي        . ديده ميشود ) هفده در صد

قـرار  )  دالر براي چـهـار نـفـر      15700( هستند كه زير خط فقر فدرال 
براي آن كه كودكان مصون بمانند، اوباما قانوني را به تصويب .  دارند 

رساند كه بر طبق آن سر پرستي محروم ترين كودكان برايگـان بـه     
وراي آمار رسمي، محروماني هستند، كه با اين .  عهده گرفته مي شود

كه زير خط فقر قرار ندارند  ولي در وضعي نيستند كه بتوانند هزيـنـه   
اما اين آن امري نيست كه در .  قرارداد هاي بيمه خود را پرداخت كنند

Monday 17 August 2009 
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