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مبارزه جنبش كارگري 

” حداقل دستمزد“براي 

 واقعي

 ايران سي و يك سال پس از انقالب مردمي بهمن
شعارها و تجربيات انقالب بهمن و اهميت آن براي مبارزه كنوني 

 جنبش ضد استبدادي

 شصت و هفتمين سالگرد تشكيالت دمكراتيك زنان ايران فرخنده باد

 7و  6حمايت بين المللي نيروهاي ترقي خواه و كمونيست ها از جنبش مردم ايران    ص 

تشكيالت دمكراتيك زنان، بزرگ ترين تشكل صنفي سياسي زنان 
ايران، كه نقش چشمگير و اثرگذار در تاريخ مبارزات حق طلبانه زنان 

بهـمـن مـاه       18در “  تشكيالت زنان“ميهن ما ايفا كرد، ابتدا با نام 
،  توسط عده اي از زنان پيشرو كه خودعضو حزب توده ايـران  1321

حزب توده ايران از همان ابتداي بنيانـگـذاري   .  بودند پايه گذاري شد
خود تنها نيروي سياسي يي بود كه اعتقاد داشت زنان يكي از اجزاي 
تشكيل دهنده جنبش مردمي هستند و به كار در ميان زنان اهميـت  

شعار برابري كامل زن ومرد در خانواده و در كليه عـرصـه     .  ويژه داد
هاي حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي از شعارهاي اساسي حـزب  

 :آمده بود 6در اولين مرامنامه آن در بخش. بود

با نزديك شدن به آخر سـال و     همه ساله
شروع سال جديد بحث حداقـل دسـتـمـزد       
كارگران مورد توجه محـافـل كـارگـري و         

. فعاالن سياسي مرتبط با آن قرار مي گـيـرد  
اخيرا در اين زمينه بحث ها و به تـبـع آن       
نگراني هاي برحق زحمتكشان بار ديگر آغاز 

به دليل تنش هاي سـيـاسـي،      .   شده است
موضوع برنامه اتمي و به تبع آن تحريم هاي 
اقتصادي و همچنين اجراي سياسـت هـاي     
خانمان برانداز رژيم در عرصه اقتصـادي، و    
همچنين تصويب اجراي طرح به اصـطـالح   
هدفمند كردن يارانه ها كه پيش بيني مـي    
شود باعث هر چه گران تر شدن مايـحـتـاج    
اصلي زحمتكشان ميهنمان شود، مـوضـوع     
حداقل دستمزد كارگران امسـال اهـمـيـت       

 . بيشتري پيدا كرده است

با فرا رسيدن بيست و دوم 
بهمن، مردم ميهن ما سي و 
يكمين سالگـرد يـكـي از        
بزرگترين رخ دادهاي تاريـخ  
سده بيستم، كه در سرنوشت 
ايران نقش تعيين كننده اي   
ايفا كرده و مي كند، گرامـي  

 . مي دارند
سالگرد انقالب بـهـمـن      
امسال مصادف بـا مـبـارزه      
نيرومند اجتماعي يي اسـت    
كه اركان نظام واپس گـراي  
واليت فقيـه را بـه لـرزه          
انداخته و افق هاي نـويـنـي    
دربرابر آينده كشور گشـوده    

 !است
امروزه در پرتـو مـبـارزه      
دليرانه تـوده هـا بـرضـد           
استبداد، بحث و كـنـكـاش      
پيرامون انقالب، مـاهـيـت،    

مضمون، نيروهاي محركه و رهبري سيـاسـي آن     
بويژه درميان نسل جوان كه حضور موثر و برجسته 
اي در پيكار بر ضد دولت كودتا و استبداد واليـي    
دارند، جريان دارد و از اين رو اشاره اي هر چـنـد     
فشرده دررابطه با مفاهيم و مقوالت مورد بـحـث     
حائز اهميت بوده و درشناخت ماهـيـت انـقـالب       
مردمي، ضد استبدادي و ضد امپرياليستي مـفـيـد      

 . شمرده مي شود

 
زمينه تاريخي پيدايش و نيـروهـاي   

 : محركه انقالب بهمن
انقالب بهمن مانند تـمـامـي انـقـالبـات           
كالسيك جهان، به يكباره و يا برپايه تمايل و   
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 ابعاد بحران اعتياد 

 !در ايران

درصد كودكـان   9/1درصد كودكان مورد مطالعه مصرف سيگار و16/    1است،
در همين گزارش آورده شده است كه كودكان ”  . مصرف مواد مخدر داشته اند

 .مبتال به اعتياد ، مورد سوء استفاده جنسي نيز قرار مي گيرند
آمارها و اظهارات باال به تنهايي بازگو كننده عمق فاجعه اعتياد در ميهنمان 
است، اما اظهارات عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در رابطـه بـا     

كريمـي  . توزيع و استعما ل مواد مخدر در بين دانش آموزا ن  قابل تامل است
در اين باره، در حالي كه سعي دارد وضعيت بحراني آن  را كتمان كند، مـي    

پيشگيري از اعتياد در مدارس كشور نياز به يك عزم ملي دارد، اگر چه ” : گويد
درصد  از معتادان كشور را شـامـل مـي         2/0خوشبختانه دانش آموزان تنها 

شوند كه آمار خيلي بااليي نيست ولي همين اندازه هم نگران كننده است و   
 26ايسـنـا،     ( ” موضوع اعتياد دانش آموزان بايد جدي گرفته شـود .  نبايد باشد

اگر اين ادعاي واهي مبني بر اينكه تعداد دانش آموزان معتاد در سطـح  ).  دي
بااليي نيستند را قبول كنيم، اين سوال مطرح مي شود كه درخواست بـراي    
عزم ملي از طرف اين عضو مجلس چه ضرورتي دارد؟ آيا همين تناقـض در    
حرف و آمار نشان نمي دهد كه كتمان اين واقعيت اسف بار را هيچ كس نمي 

 تواند باور كند؟
اما ارايه همين اطالعات با آمارهاي دروغين، با حساسيت بسيار بااليـي از    
سوي مسئوالن درجه اول مواجه مي شود كه ناشي ار هراس آنان در ارتبـاط  

حاجي بابايي وزير جديد آموزش و پرورش با انـتـقـاد از      .  با اين مسايل است
آمارهاي ارايه شده در مورد اعتياد در مدارس، اين آمار را دروغ و بـه ضـرر       

ما مي دانيم، بررسي مي كنيم اما آمـار    ”  : تعليم و تربيت كشور خواند و افزود
حاجي بابايي در ادامه در هـراس  ). 29ايلنا ،( ” دقيقي از اعتياد در مدارس نداريم

نيسـت،  ”  نظام نمونه اسالمي“ از افشاگري هاي اين چنيني كه قاعدتا زيبنده 
ارايه اين آمار مستلزم بـررسـي   .  اين حرف را من اصال قبول ندارم”  : ادامه داد

 ”.بسيار دقيق است
اين سخنان حاجي بابايي در حالي بيان مي شود كـه يـكـي ديـگـر از              
نمايندگان مجلس به نام علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آمـوزش  

دي ماه، آن را مخابره كرد نـيـز      23و تحقيقات مجلس، در خبري كه ايسنا ،
وي بـا    .  نسبت به وجود اعتياد در بين دانش آموزان اظهار نگراني مي كـنـد  

تاكيد بر اينكه بايد دقت الزم را انجام داد تا دچار معضل اعتياد در سيـسـتـم    
خوشبختانه اين مسئله هنوز به مرحله ”  : آموش و پرورش كشور نشويم، گفت

بحراني نرسيده و قابل كنترل است اما با هجمه اي كه در اين راستا به سمت 
كشور صورت مي گيرد و نوجوانان و جوانان كشور را هدف قرار مي دهنـد و    
همچنين تنوع مواد مخدر در قرص هاي شيميايي، روانگردان و مواد مـخـدر   
صنعتي، خانواده ها بايد بيش از پيش از فرزندانشان مراقبت كنند و حتما آنهـا  

 ”.را در خانه زير نظر داشته باشند
دانـش آمـوز        2400نكته جالب اينكه در گزارش ايسنا آمده است كه تنها 

معتاد در كشور وجود دارد، اما عباسپور تهراني فرد از دولت مي خـواهـد كـه      
وي اظهار داشـت    .  بودجه اي را براي جلوگيري از اين وضعيت در نظر بگيرد

ميليارد تومان پـول     50تا  40كه براي مبارزه با اعتياد در مدارس رقمي بين 
بر اساس اظهارات باال، كه مطمئنا دروغين است، اگر رقم دانـش  .  الزم است

نفر باشد، پس درخواست چنين بودجه اي    2400آموزان معتاد كم و يا حدود 
كالن چه لزومي دارد؟ آيا درخواست چنين بودجه كالني خود نشان از عمـق  

 فاجعه ندارد؟
به نظر مي رسد ارگان هاي رسمي و مقامات مسئول به دليـل گسـتـرش      
اعتياد در جامعه شيوه كتمان آن را بي فايده قلمداد كرده و به شيوه اي جديد 

اين شيوه جديد وضعـيـتـي    .  براي گمراه كردن افكار عمومي متوسل شده اند
است كه وزير جديد آموزش و پرورش هنوز فرصت همخواني با آن را پـيـدا     

ارگان سپاه سركوب گر پاسداران، بـه  ”  صبح صادق“ هفته نامه .   نكرده است
دي ماه  گزارشي در رابطه با اعتياد و مواد مخدر دارد كه نشـان از     21تاريخ 

در اين گـزارش آمـاري در       .  ابعاد وحشتناك آن در سطح بسيار گسترده دارد
نكته قابل توجه كه در اين گـزارش    .  رابطه با مصرف كنندگان ارايه مي دهد

آمده و اخيرا در ديگر گزارشات شاهد آن هستيم، پـيـدايـش انـواع جـديـد           

مسئله اعتياد به مواد مخدر، توزيع و اشاعه آن و ناهنجاري 
هاي اجتماعي در رابطه با آن، در دوران اخير، قدمتي همسان 

. با موجوديت جمهوري اسالمي از شروع انقالب تاكنون دارد  
اين پديده خطرناك و خانمان برانداز و ويرانگر، به خصـوص    
در دهه اخير ابعاد وحشتناك و غير قابل جبراني بـه هـمـراه      
داشته كه پيامدهاي آن را گه گاه ازالبه الي گزارشات رسمي 

جـمـهـوري    .  و غير رسمي مي توان مورد ارزيابي قـرار داد     
اسالمي ازبدو تاسيس تاكنون با ابداع شيوه هاي به اصطـالح  
انقالبي وادعا هاي دهان پركن هر چند وقت يكبار دست بـه  
اقداماتي پوچ و توخالي براي مبارزه با اين معضل اجتـمـاعـي    
زده و مي زند كه در نهايت، همان طور كه تاكنون شاهد آن   
بوده ايم، نه تنها نتايج مثبتي به همراه نداشته است، بـلـكـه      
روندهاي بعدي نشان داده كه اين اقدامات به تشـديـد ايـن      

خشن ترين شيوه اي   .  معضل اجتماعي نيز كمك كرده است
كه رژيم واليت فقيه براي به اصطالح مبارزه با اين پـديـده     
خطرناك اتخاذ كرده است، اعدام افرادي است كه گاه و بيگاه 
و در مقاطع مختلف با شدت زياد و كم به مورد اجراء درآمـده  
و هم اكنون نيز اخبار آن راگاهي در جرايد و رسـانـه هـاي        

به جرات مي توان گفت پس از . جمهوري اسالمي مي خوانيم
اعدام زندانيان سياسي، بيشترين خشونت اعمال شده در مورد 
ديگر زندانيان عادي در باره معتادان و قاچاقچيان مواد مخـدر  

اقداماتي كه بنا بر شواهد آشكار و عيان هيچ گونه .  بوده است
در .  راه گشايي يي براي حل اين معضل اجتماعي نكرده است

واقع امر رژيم واليت فقيه و مسئوالن دست اندركار به خوبي 
واقف هستند كه، اقدامات خشونت باري كه تاكنون در مـورد  
اين معضل اجتماعي صورت گرفته است برخورد با معلول هـا  
بوده و در حقيقت نوعي سلب مسئوليت وآدرس عوضي دادن 
براي حل  مشكلي است كه گريبان جامـعـه را بـه نـحـو            
وحشتناكي گرفته و ريشه در اتخاذ سياست هايي دارد كه فقر 
و بيكاري را براي ميليون ها نفر از زحمتكشان ميهنمان بـه    

اتخاذ سياست هاي ضد فرهنگي و مـحـدود       .  بارآورده است
كردن فعاليت هايي كه در رشد و اعتالي جامعه تاثير بسزايي 

 .دارد نيز مزيد بر علت گرديده است
آمار ارايه شده اخير توسط ارگان هاي رسمي و غير رسمـي  

بنا بـر    . بار ديگر نشان از حاد بودن اين معضل در جامعه دارد
دي ماه، آن را مخابره كرد، به نقل از    23گزارشي كه ايسنا، 

روابط  عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، فقط در آذر مـاه        
نفر با خط ملي مشاوره اعـتـيـاد       549هزار و  34سال جاري 

درصـد   15تماس داشته اند كه نسبت به آبان ماه، نزديك به 
نكته جالب اينكه بر طبق همين گزارش .  افزايش داشته است

 .درصد تماس گيرندگان زن بوده اند 70
دي ماه، در گزارشي ديگر به بررسي اعتـيـاد در      21ايسنا، 

ميان زنان پرداخته و از قول يك آسيب شناس اجـتـمـاعـي،     
نسبت به توزيع مواد محرك در برخي آرايشگاه هاي زنـانـه     

 . ابراز نگراني گرديده است
آمار تكان دهنده ”  آذر، در گزارشي با عنوان 29سايت فردا، 

كـودك     87از   ”  : ، آورده اسـت   ” اعتياد در ميان كودكان كار
  5ادامه در صفحه سـال بـوده      11خياباني مورد مطالعه كه ميانگين سني شان 
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كاهش داد وباعث شد حداقل 
مزد مصوب شـوراي عـالـي      

 21ايلـنـا ،    ( كاهش پيدا كند 
چنين تـرفـنـدي هـم       ).  دي

اكنون بار ديگر از سوي بانك 
مركزي به مورد اجرا در آمده 
و اخيرا اعالم گرديده كـه از    

. ميزان تورم كاسته شده است
بهمني، رئيس بانك مركزي، 

ايـن  ”  : در اين ارتباط گـفـت  
براي اولين بار است كـه در    

سال گذشته بانـك   30طول 
مركزي توانسته است ظـرف  

مـاه تـورم را         3يك سال و 
درصد كـاهـش      16الي  15

). دي 30دنياي اقتصاد ،(”دهد
مسلما ارائه چنين آمارهاي پوچ را هيچ كس با توجه به واقعيت هاي عيني نمي توانـد  
باور كند، اما همين امر اثرات مخربي بر زندگي زحمتكشان خواهد داشت كه نمونه آن 

آن چيزي كه مشخص اسـت    .  تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم بانك مركزي است
اين است كه با توجه به شرايط فعلي نمي توان انتظار داشت دولت ضد كارگري حاكم 
،بررغم شعارهاي توخالي حمايت از محرومان، به اقدامي شايسته در جهـت مـنـافـع       

به همين دليل بود كه اكبريان ، نماينده كرج و اشتـهـارد، بـا      .  زحمتكشان دست بزند
اگر چه ايـن  ”  : هزار توماني منطقي نيست، اما در ادامه گفت 263اعالم اينكه دستمزد 

مبلغ به هيچ عنوان منطقي و انساني نيست اما موقعيت اقتصادي و اشتغال كشور بـه    
 ). بهمن 1ايلنا ،(”گونه اي شده كه كارگران به كمتر از اينها نيز تن مي دهند

ايـن بـه     .  از اين روشن تر نمي توان وضعيت آتي كارگران ميهن را پيش بيني كرد
اصطالح نماينده با صراحت عنوان مي كند كه كارگران به اين كمـتـر هـم راضـي         
هستند، يعني بر اساس چنين ديدگاهي نه اينكه كارگران به دستمزد باال و واقع بينانه 
نخواهند رسيد، بلكه چنانچه حداقل دستمزد كاهش هم پيدا كند نبـايـد اعـتـراضـي        

جالب اينكه اكبريان در ادامه در جايي ديگر مي گويد كـه، دسـتـمـزد       .  صورت بگيرد
ميليون بيكار در كشور وجـود   4هزار تومان باشد اما چون  500كارگران نبايد كمتر از 

دارد كارگر حاضر مي شود با هر دستمزدي و تحت هر شرايطي  كار كند تا شب دست 
 .خالي به خانه اش نرود

به نظر مي رسد موضوع تعيين حداقل دستمزد براي كارگران آن چـنـان حسـاس      
گرديده كه اظهار نظر در باره آن حتي در چارچوب هاي خود رژيم هم بايد با احتيـاط  

به دلـيـل   ”  : در همين زمينه سيد علي مير خليلي، نماينده ميناب، مي گويد.  ابراز گردد
آنكه اظهار نظر نماينده مردم در تعيين حداقل دستمزد بار رواني خاص در جامعه ايجاد 

هزار  263مي كند از اعالم مبلغ حداقل دستمزد خودداري مي كنم  اما اعتقاد دارم كه 
 ).دي 28ايلنا ،(”تومان به هيچ وجه با واقعيت هاي فعلي كشور همخواني ندارد

اما نكته مهم ديگري كه بر اين نگراني ها افزوده  تركيب افرادي است كـه قـرار       
عيوضي، عضو هيات مديره .  است در شوراي عالي كار در اين باره تصميم گيري كنند
به جز آقاي صالحـي، دو    ”  : كانون شوراهاي اسالمي كار تهران، در اين باره مي گويد
همين جا اعالم مي كـنـم   .  نماينده ديگر كارگران را در شوراي عالي كار نمي شناسم

اگر نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار با كسي تعارف دارند از مقام خود استعـفـا   
دهند تا كانون عالي افراد ديگري را جايگزين آنها كنند زيرا تعيين حداقل مزد بـراي    

 ).دي 21ايلنا ،(”كارگران اولويت اساسي دارد
در هر صورت، با اينكه هنوز چندين هفته ديگر تا تعيين حداقل دستمزد كـارگـران   
باقي مانده است اما با استناد به همين اخبار و ديگر اخبار جسته و گريخته بايد انتظـار  

وضعيت موجـود بـراي     .  اين را داشت كه فشار بر كارگران ميهن رو به افزايش گذارد
كارگران ميهن آن چنان وخيم است كه پيگيري خواسته هايشان حتي در چـارچـوب     

وقتي قـرار    .   تشكل هاي موجود و قانوني با مشكالت عديده اي مواجه گرديده است
است براي ميليون ها نفر از زحمتكشان ميهنمان جلسه اي تشكيل بشود و در آن بـه  
موضوع تعيين حداقل دستمزدها بپردازند و در آن هيچ نماينده اي از كارگران شركـت  

در هر صورت، وظيفه .  نكند، نتايج چنين تصميم گيري از قبل كامال روشن خواهد بود
فعاالن كارگري و حتي ديگر جنبش هاي اجتماعي است كه با نشان دادن حساسيـت  
نسبت به اين موضوع نگذارند حاكمان كنوني تصميمات ضد كارگري خودشان را بـه    

 .زحمتكشان ميهن تحميل كنند

قبل از اينكه به بحث حداقل دستمزد كارگران ميهن بپردازيم، به 
دي آن رامنتـشـر    27گزارشي كه روزنامه اعتماد در تاريخ يكشنبه 

” روزنامه اعتماد به نقل از هفـتـه نـامـه      .   كرد، نگاهي مي اندازيم
، متعلق به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبـردي دولـت     ” برنامه

هزار نفر بر جمعيت فقير كشور افـزوده شـده      400مي نويسد كه، 
اين گزارش در ادامه با آمارهايي كه مربوط به يـك سـال       .  است

پيش تر بوده است نشان مي دهد كه فقر در بين آحاد مـخـتـلـف     
البته اين تنها يك نمونه از آمارهاي .  جامعه تا چه حد گسترده است

موجود است، چه كه ما هر روز مطالب مشابهي را به طور متنـاوب  
در هـر صـورت ،         . در رسانه هاي داخلي و مجازي شاهد هستيم

چنانچه به تفاوت قيمت ها از يك سال پيش تاكنون  و به وضعيت 
دستمزدها در وهله كنوني نگاهي بيندازيم ميزان فقر و فشـار بـه     

 . زحمتكشان ميهنمان به طور طبيعي بسيار باالتر رفته است
موضوع دستمزد كارگران در رژيم واليت فقيه در هيـچ بـرهـه      
زماني با واقعيت هاي زندگي زحمتكشان ميهنمـان هـمـخـوانـي        
نداشته و همين امر به طور مداوم و پيوسته مشكالت اقتصـادي و    

در ايـن    .   اجتماعي عديده اي را به كارگران تحميل كرده اسـت   
زمينه حتي علي اصغر يوسف نژاد، نماينده ساري در مجلس، مـي    

در حال حاضر حداقل دستمزد كارگران با واقـعـيـت هـاي       ” : گويد
اينكه در قالب تورم حداقل دستمزد تعييـن  .  موجود همخواني ندارد

شود منطقي به نظر نمي رسد زيرا آنچه به عنوان ميزان تـورم از      
سوي مراجع آماري بانك مركزي اعالم مي شود با تورم و گرانـي  

: وي در ادامه مي افزايد). بهمن ماه 9ايلنا ،( ”  موجود همخواني ندارد
هزار تومان حقوق تعيين كنيـم   263اگر قرار است براي كارگران ” 

كساني كه در اين مورد تصميم مي گيرند خواه نماينده كارگر باشند 
يا نماينده كارفرما و دولت، بايد بتوانند با همين مبلغ دستمزد، يـك  
سال زندگي كنند نه آنكه خودشان حقوق هاي ميليوني بگيرنـد و    

” . هزار توماني براي كارگر تعيـيـن كـنـنـد        200بخواهند دستمزد 
يوسف نژاد در قسمتي ديگر از سخنانش به نكته اي اشاره مي كند 
كه نشان دهنده ديدگاه هاي دولت فعلي در رابـطـه بـا حـقـوق          

در حال حاضر دولـت  ”  : وي در اين ارتباط مي گويد.  كارگران است
كارفرمايي بزرگ است و در تعيين دستمزد با كارفرمايان هماهنگ 
تر است به همين دليل حقوقي كه تصويب مي شود با واقعيت هاي 

صحبت هاي يوسف نژاد در رابطه با نـرخ  ”  . جامعه همخواني ندارد
تورم از سوي بانك مركزي از آن رو قابل تامل است كه مـيـزان     
حداقل دستمزد كارگران حتي بر اساس همين آمارهاي دروغـيـن     

اما آن قسمت از سـخـنـان    .  هم هميشه پايين تر اعالم شده است
يوسف نژاد كه حكايت از نزديكي بيشتر دولت با كارفرمايان دارد،   
به خوبي نشان مي دهد كه قاعدتا در تعـيـيـن دوبـاره حـداقـل           
دستمزدها براي سال آينده وضعيت براي كارگران باز بـر هـمـان      

حسن صادقي ، معاون امور استـان هـاي     .  سياق سابق خواهد بود
، ميزان حداقل دستمزد كارگران در سـال جـاري را       ”خانه كارگر“

اگر هميـن مـبـلـغ را         ).  دي 30ايلنا ،(هزارتومان اعالم كرد  263
بخواهيم مبنايي براي دستمزدهاي سال آينده قرار بدهيم مشخص 
خواهد گرديد كه چه وضعيت اسف باري را كارگران ميهنمـان در    

سخنان رئيس شوراي اسالمي كار شركت .   پيش رو خواهند داشت
وي در رابطه با هزينه .  كارتن ايران در اين زمينه جالب توجه است
هزينه ماهـانـه يـك      ”  : هاي ماهيانه يك خانوار كارگري مي گويد

البته اين ارقام مربـوط بـه     .  هزار تومان است 600خانوار كارگري 
زمان حاضر است و طبيعي است كه اگر هدفمند كردن يارانـه هـا     
اجرا شود گراني بيشتر و هزينه خانوارهاي كارگري نيز افزايش مي 

ستاري ، عضو هيئت رئيسه كانون شوراهـاي  ).  بهمن 3ايلنا ،( ” يابد
 88پيشكش، در مورد مزد    89اسالمي كار، با ذكر اينكه مزد سال 

در روزهـاي    ”  : هنوز نظرات كارگران تامين نشده است، مي گويـد 
درصـد     5يك شبه بانك مركزي ميزان تورم را      87پاياني سال 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

احكام اعدام براي ايجاد فضـاي    
 رعب و وحشت

  
پس از رخ دادهاي روز عاشورا و در آستـانـه   
بيست و دوم بهمن، دو تـن از زنـدانـيـان         

دادسـراي  .  سياسي در تهران اعـدام شـدنـد     
پنجشنبـه  -عمومي و انقالب اسالمي تهران 

با انتشار اطـالعـيـه اي          -هشتم بهمن ماه
اعالم داشت با راي دادگاه تجـديـد نـظـر،       
احكام اعدام آرش رحماني پور و محمد رضـا  
علي زماني به اجرا درآمد و اين دو سحرگـاه  

ــد              ــدنـ ــه شـ ــتـ ــخـ ــه دار آويـ  .بـ
در اين اطالعيه با زبان تهديد آميـز افـزوده     
مي شود، دادسراي عمومي انقالب اسالمـي،  
احكام نه نفر ديگر از زندانيان سـيـاسـي در      
مرحله تجديد نظر خواهـي اسـت كـه در          

 .صورت قطعيت اجرا خواهد شد
اجراي حكم ضد انسـانـي اعـدام بـدون         
تشريفات قانوني و به صورت مخفيـانـه، در     
آستانه بيست و دوم بهمن ماه يعني سالگـرد  
انقالب هراس عميق كودتـاچـيـان تـحـت        
فرمان ولي فقيه از تكرار عاشوراي امسال را   

اين احكـام صـرفـا      .  به وضوح نشان ميدهد
براي ترساندن توده ها و ايجاد فضاي امنيتي 

دو زندانـي  .  و رعب و وحشت در جامعه است
سياسي كه امروز به ناحـق، و بـه دلـيـل           
محاسبات سياسي ارتـجـاع حـاكـم اعـدام          
گرديدند، پيش از رخدادهـاي مـربـوط بـه         
كودتاي انتخاباتي بازداشت شده بـودنـد و       
وكيل مدافع آرش رحماني پور با صراحت و   

دقيقه بـا وي       15ضمن تاكيد براينكه فقط 
مالقات داشته و اجازه شركت در جـلـسـات    
دادگاه ها را نيزنداشته، بـه رسـانـه هـاي           

حقايق بسيار “ :  همگاني يادآوري نموده است
تكان دهنده اي در پرونده آرش رحماني پور

اول ايـنـكـه      .  وجود دارد)  جوان نوزده ساله( 
ايشان درفروردين ماه بازداشت شده انـد و      
هيچ ربطي به انتخابات و وقـايـع بـعـد از         

آرش رحماني پور با توجـه  ...  انتخابات ندارند
به وعده هايي كه درباره آزادي و تخفيف در 
مجازات در صورت اعتراف و همـكـاري بـا      
ماموران، به او داده بودند به كارهاي نكـرده  

در عين حال فـرامـوش   ”  . اعتراف كرده است
نكرده ايم، در طرح كودتاچيان و بـرپـايـي        

دادگاه هاي نمايشي و اعترافات دروغين طي تابستان امسال، يعني در طرح و سناريـوي كـه     
 -سعيـد مـرتضـوي     -ولي فقيه، سپاه پاسداران و دستگاه قضايي بويژه دادستان پيشين تهران

تدارك ديده بودند، اعترافات جوان نوزده ساله آرش رحماني پور يكي از بخش هاي مهم بـه    
پيش از اعـدام      .  به اثبات برسد” كودتاي مخملي“شمار مي رفت تا براساس آن ادعاي كذب 

تبليغاتي هدفمند و حساب شده اي عليـه جـنـبـش       -اين دو زنداني سياسي، موج جنگ رواني
مردمي با هدف ايجاد هراس و سپس مهار وسركوب آن به راه افتاده كـه دروغ پـراكـنـي،           
اختالف افكني، شايعه سازي و بازداشت هاي گسترده بخش هايي از اين برنامه تلـقـي مـي      

 . شوند
در اين تبليغات لبه تيز حمالت كودتاچيان متوجه حضور پرشور و موثر توده ها در صـحـنـه    

درست يك روز پيش از اجراي احكام اعدام، معاون وزير اطالعـات در    .  سياسي بوده و هست
جمع خبرنگاران در خصوص رخ دادهاي عاشورا، بار ديگر مستقيما ميرحسين موسوي را مـورد  

در واقع اعدام دو .  خبر داد”  جاسوسي“ حمله قرارداد و از دستگيري يكي از مشاوران او به جرم 
زنداني سياسي در سحرگاه امروز ادامه سياست و برنامه ارتجاع براي مقابله با جنبش مـردمـي   
است و بي ترديد در روزهاي آينده خصوصا با نزديكي بيست و دوم بهمن ماه، شاهد اجـراي    

تمام هدف كودتاچيان و در راس آنها علي خامنه اي.  بخش هاي ديگر اين برنامه خواهيم بود
مهار اعتراضات مردمي و نا اميد ساختن توده ها از ادامه مبارزه اسـت، پـرونـده        -ولي فقيه-

، شايعه پراكني، دستگيري انسان هاي حـق    ) عليه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي( سازي 
طلب و آزاديخواه، ترور افراد، صدور احكام سنگين و ناعادالنه، ادامه دستگيري ها و تـهـديـد    

نظامي و قضايي و مواضع مرتجعان حاكم در مورد -دايمي از سوي مقامات و مسئوالن امنيتي
احتمال ترور چهره هاي مخالف انتخابات همگي اجزاي به هم پيوسته برنامه كودتاچـيـان در     
برابر جنبش مردمي و حضور تعيين كننده مردم در ميدان مبارزه با استبداد و دولت برآمـده از    

 !كودتاست
حزب توده ايران صدور و اجراي احكام اعدام را به شدت محكوم كرده و بار ديگر براهميـت  
مبارزه مشترك و متحد برضد كودتاچيان و دفاع از جان زندانيان سياسي تاكيد و پافشاري مي 

صدور احكام اعدام بيش از هر چيزي، وحشت ارتجاع از جنبش دليرانه و پرتوان توده هـا  .  كند
 .را به نمايش مي گذارد

 
 !هيات نظارت برمطبوعات و تشديد خفقان و سانسور

درحالي كه ده ها روزنامه نگار و خبرنگار به اتهامات ساختگي و دروغين درزندان بسر مـي    
برند و كودتاچيان بيش از هرزمان ديگري فشار برمطبوعات و روزنامه ها را افزايش داده و بـه  
صورت دايمي نويسندگان و روزنامه نگاران را تهديد مي كنند و حتي خانواده هاي روزنـامـه     
نگاران در بند مانند كيوان مهرگان، عبدالرضا تاجيك، مهسا حكمت، نسرين وزيري، بدرالسات 
مفيدي، بهمن احمدي امويي و ساسان آقايي و ديگران از وضعيت آنان درزنـدان اطـالعـي        

قانون مطبوعات مصوبه سـال   1اصالح ماده   -محمود احمدي نژاد-رييس دولت كودتا.  ندارند
و اصالحات بعدي آن را كه در جلسات علني مجلس به تصـويـب رسـيـده بـود بـه              1364

وزارتخانه هاي دادگستري و ارشاد اسالمي رسما ابالغ كرد، و به اين ترتيـب ارتـجـاع گـام         
 . ديگري درتحديد آزادي بيان و انديشه واعمال فشار به روزنامه نگاران برداشت

رييس دولت درنامه اي به “ :  دي ماه، دراين باره گزارش داد 26پايگاه اينترنتي پارلمان نيوز ،
... وزارتخانه هاي دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسالمي قانون اصالح مطبوعات را ابالغ كرد   

 ”.اين اصالحيه مرجع نظارت برخبرگزاري ها را، هيات نظارت برمطبوعات معرفي كرده است
مطابق تبصره چهار ماده اول اين اصالحيه، خبرگزاري هاي كشور درانتشار اخبار و گزارشات 
داخلي و خارجي با محدوديت مواجه خواهند شد و مديرعامل و نويسندگان، روزنامه نـگـاران     
وخبرنگاران و به طور كلي دست اندر كاران خبرگزاري ها حسب مورد داراي همان مسئوليـت  

اعمال فشـار  .   هايي هستند كه براي مدير مسئول ونويسندگان مطبوعات منظور گرديده است
به مطبوعات وخبرگزاري ها آن هم درچارچوب اصالحيه قوانين از روش هاي شناختـه شـده     
ارتجاع حاكم درساليان اخير قلمداد مي گردد كه اكنون كودتاچيان با توسل به آن مي كوشنـد  

عـهـده دار شـدن        .   سانسور وخفقان را گسترش داده و مانع از اطالع رساني به جامعه شوند
مسئوليت نظارت برخبرگزاري ها مانند مطبوعات توسط هيات نظارت برمطبوعات اقدامي هـم  

ايـن  .  جهت و هماهنگ با محدود كردن اطالع رساني و خبر درشبكه هاي اينترنـتـي اسـت     
اصالحيه مكمل قانون جرايم اينترنتي و حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي درفضاي مـجـازي   

 . براي اعمال سانسور است
برخورداري از حق انتشار آزادانه اخبار و گزارشات توسط روزنامه ها و خبرگزاري ها از زمـره  
خواست هايي است كه بسياري از روزنامه نگاران شجاع ومستقل كشور براي آن مبارزه كـرده  

حمايت از اين خواست وحقوق روزنامه نگاران و تامين امنيت شغلي آنان ازوظايف .  و مي كنند
 !همه احزاب و نيروهاي مترقي، انقالبي و آزادي خواه ايران است
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مخدرهايي است كه با عنوان مخدرهاي صنعتي و روانگردان از آن هـا    
در اين گزارش اثرات مخرب روحي و رواني كـه بـه     .  نام برده مي شود

دنبال استعمال اين مواد دچار استفاده كنندگان كه متاسفانه بـر طـبـق      
همين گزارش اكثريت آنان را افرادي با سنين پايين تشكيل مي دهنـد،  

انتشار چنين گزارشي در ارگان سپاه پـاسـداران بـه      .  تكان دهنده است
خوبي نشان مي دهد كه ديگر دوران بازي با آمارهاي دروغين و كتمان 

سعي دارد با شگردي جديـد، ايـن     ”  صبح صادق“ اما .  آنها گذشته است
دروغ بزرگ را به مردم بقبوالند و آن اينكه،  صهيونيست هـا مسـبـب      

با طرح اين سوال كه پشـت ايـن     ”  صبح صادق” . چنين وضعيتي هستند
بيشتر فعاالن عرصه مبارزه ” : تجارت سياه چه كساني هستند، مي نويسد

با تجارت مواد مخدر انگشت اتهام را به سوي صهيونيست ها نشانه مي 
روند كه پيش از اين هم در بازار تجارت و صنعت پورنو دست داشتـه و    
پس از رشد صنعت پورنوگرافي در بخش هاي رسانه اي كه براي آنـهـا   
بسيار پولساز هم بوده است، همزمان به تجارت مواد مخدر هـم روي      

اين در حالي است كه صهيونيست ها از اين ابزار كثيف كسب .  آورده اند
 ”.درآمد، تواماً براي مقاصد سياسي خود هم سود مي برند

چنين ادعاهاي پوچ و توخالي يي كه همه مصايـب ، مشـكـالت و          
نارسايي ها را متوجه اسراييل، آمريكا و ديگر كشورهاي غربي مي كنـد  

نيست و قبال هماهنگي هاي الزم در اين باره ”  صبح صادق“ منحصر به 
صورت گرفته است كه نشان مي دهد براي خنثي كردن انتقادها نسبـت  
به رژيم واليت فقيه، با اين حيله و تزوير جديد قرار اسـت از شـدت         

در همين رابطه قائم مقام ستاد مبارزه بـا مـواد     .   فشارها بر خود بكاهند
مواد مخدر حاصل تروريسم، شرارت و همكاري كشورهاي ” :مخدر گفت

ايسـنـا   ( ”آمريكا، انگليس و كانادا با گردش اين چرخه در افغانستان است
 ).دي ماه 22،

دي ماه، سردار حسين آبادي رئيس پليس مبارزه  22به گزارش ايسنا، 
براي ما جاي تعجب اسـت كـه نـيـروهـاي            ” : با مواد مخدر نيز گفت

آمريكايي و انگليسي كه مي توانند يك خانه را در يك روستاي بسـيـار   
كوچك به بهانه شناسايي چهار القاعده اي منفجر كنند، چطـور نـمـي      

البراتوار مواد مخدر را بدون اينكه خسارت جاني وارد شـود،   300توانند 
 ”.از بين ببرند تا مسئله هروئين به طور كامل منتفي شود

تمامي اين اظهارات باال كه از طرف ارگان ها و مقامات رسمي بـيـان   
شده، اساساً سعي دارد اين باور را در اذهان عمومي بقبوالند كه اعتياد و 
معضالت مربوط به آن ربطي به سياست هاي رژيم واليت فقيه ندارد و 
آمريكا و همپيمانانش در افغانستان از طريق توزيع مواد مخدر سعي در   

 .مقابله با رژيم سركوبگر واليت فقيه دارند
به طور حتم و يقين اگر اعتياد در جامعه به نقطه بحراني نرسيده بـود  
طبعاً شاهد حساسيت هاي كمتري از طرف سركوب گران مي بوديم، اما 
ما هيچ گونه شكي نداريم كه سرشت و ماهيت اين رژيم و به تبـع آن    
اتخاذ سياست هاي خاص اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مسبب اصلـي  
اين بحران است نه عوامل صهيونيست و آمريكا و كـانـادا و ديـگـر           

نزديك به بيش از سه دهه از برپايي رژيم جمـهـوري   .  كشورهاي غربي
بر خالف آرمان ها و آرزوهايي كه ميليون ها نفر را   .  اسالمي مي گذرد

به خيابان كشاند تا تخت و تاج سلطنتي را به زير بكشانند و از پرتو آن   
استقالل، آزادي ، رشد و شكوفايي براي ميليون ها ايراني و نسـلـهـاي    
آينده مهيا شود، رژيم واليت فقيه با خيانت بـه آرمـان هـاي واالي            
انقالب، فجايع بي شماري را به ميهن و نسل هاي آينده ساز آن تحميل 

مسئله اعتياد و مواد مخدر براي اولين بار نيست كـه مـورد     .  كرده است
توجه عمومي قرار مي گيرد، اما متاسفانه هر سال كه مي گذرد نه تنهـا  
اين معضل حل ناشده بر جا مي ماند، بلكه ابعاد آن نسبت به سال هاي 

افشـاگـري   .  قبل بزرگ تر، وحشتناك تر و غير قابل جبران ترمي گـردد 
هاي مستمر در اين ارتباط نياز مبرمي است كه وظيفه تمامي نيروهـاي  

 . طرفدار استقالل، آزادي و بهروزي ايران است

بهمن روز شهادت دكتر تقي اراني و  14 ...ادامه ابعاد بحران اعتياد 

 روز شهداي حزب توده ايران

 36هنگامي كه چشم از جهان مي بست . سخت پركار بود“
يعني در جواني شهيد شد ولي تا آن هنگام . سال داشت

كتاب هاي علمي متعدد و قطور و مقاالت سياسي و حتي آثار 
به سبب شوق متنوعي كه در . ادبي گوناگون نوشته بود

از رياضي و : فرهنگ انساني داشت، بسياز چيزها مي دانست
فيزيك و شيمي گرفته تا فلسفه و روانشاسي و زبان و 

و در همه اين گستره ها مردي ژرف انديش و پر ! ادبيات
زندگي را رسالتي . مي انديشيد، مي كوشيد: خوانده بود

احسان ”   ...دشوار و پر مسئوليت براي انسان مي دانست
 طبري

بهمن ماه امسال مصادف است با هفتادمين سالگرد شهادت دكـتـر    14
دكتر اراني، انديشمند فرزانه، .  تقي اراني به دست دژخيمان رژيم رضا خان

كمونيست مبارز و معلم انقالبي ميهن ما را در سياه چال هاي استبداد بـه  
قتل رساندند تا صداي رسا و اوج گيرنده جنبش كارگري و كمونيـسـتـي    

ولي مبارزه اراني با قتل او خاتمه نيافت و انديشـه  .  ايران را خاموش سازند
هاي دوران ساز او براي بنا كردن ايراني آباد، آزاد و رهـا از بـنـدهـاي         
استعمار، استثمار و استبداد، آنچنان نيروي عظيمي را در جامعه ما بسـيـج   
كرد و به حركت درآورد كه تا به امروز همچنان به راه پر فراز و نشـيـب     

پرچم رزم اراني، نو آوري هاي او در بردن آگاهي به .   خود ادامه مي دهد
درون جامعه عقب مانده ايران آن دوران و انتشار آثار علمي،  از جمله بنياد 

آموزش دهنده نسل هاي پي در پي اي از انقالبيـون  ”  دنيا“ گذاري مجله 
برجسته همچون روزبه ها، سيامك ها، مبشري ها، وارطان ها، كيوان ها، 
حكمت جوها، تيزابي ها، افضلي ها، هاتفي ها و كي منش ها بـود كـه       
تاريخ واقعي مبارزات مردم، كارگران و زحمتكشان ميهن ما را با فداكاري 

بهمن همچنين روز شهداي حزب توده ايـران و      14.   هاي خود نگاشتند
روز تجديد عهد با آرمان هاي واالي جنبش كارگري و كمونيستي ميهـن  
ما و تجديد عهد با خاطره كاروان عظيم ده ها هزار شهيد توده اي اسـت  
كه جان خود را براي بهروزي توده هاي ستم ديده كار و زحـمـت فـدا        

از تمام بذرهايي كه بر زمين افشانده مـي شـود     “ :  به قول بالزاك.  كردند
 ” .خون قربانيان ستم است كه غني ترين محصول را به بار مي آورد

هفت دهـه پـس از       ”  با اراني بوده ايم، با اراني هستيم و خواهيم بود“ 
شهادت دكتر تقي اراني فرزاندن و ادامه دهـنـدگـان راه او، اعضـاء و             
هواداران حزب توده ايران، به رغم همه پيگردها و سركوب هاي خونين و 
پي در پي رژيم هاي استبدادي حاكم بر ميهن ما همچنان به مبارزه خود 
ادامه مي دهند و تا تحقق  آرمان ها واالي انساني كه اراني بـه خـاطـر      

 .پايبندي به آنها جان باخت،  از پاي نخواهند نشست
درود آتشين به خاطره تابناك همه شهداي توده اي و همه رزمندگان 
 !راه آزادي و عدالت اجتماعي
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پيام  همبستگي فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان در پاسخ به كـارزار    *  
 افشاگرانه تشكيالت دموكراتيك زنان ايران

كارگري جهان در اعـتـراض بـه          -حزب كمونيست 50بيانيه مشترك *  
اقدامات سركوبگرانه رژيم، و از جمله دستگيري تظاهركنندگان روز عاشورا و 

 صدور احكام اعدام، و  در همبستگي با مبارزات زحمتكشان ميهن ما  
، در رابطه با تـحـوالت   ) آكل( بيانيه آكل، حزب زحمتكشان مترقي قبرس *  

ژانويـه   1اين بيانيه در روز .   اخير ايران و همبستگي با نيروهاي مترقي ايران
، ارگان مركزي آكل و اكثر رسانه هاي جمعي قـبـرس     ” هارواگي“ در روزنامه 
 .  منتشر شد

 
نمايش همبستگي قدرتمند نيرو هاي دموكرات، احزاب كمونيست و ترقي خواهان جهان بـا  
مبارزات مردم ايران در هفته هاي پس از شروع موج جديد سركوب پليسي توسط رژيم واليت 

سفارت هاي جمهوري اسالمي در آسيا و اروپا هزاران نامه .  فقيه ابعاد گسترده اي گرفته است
و تلگرام اعتراضي از طرف اتحاديه هاي كارگري در محكوم كردن دسـتـگـيـري هـزاران          
تظاهركننده و موج بگير و ببند و تهديد اعدام دستگير شدگان تظاهرات عاشورا  دريافت كرده 

نيروهاي دموكرات جهان در مراجعات اعتراضي خود خواستار آزادي فوري همه دستگيـر  .   اند
هاي خبري، و دسترسي آزادنه  ها؛ لغو سريع سانسور اعمال شده بر رسانه شدگان؛  توقف اعدام

 در نامه اعتراضي اتحاديه هاي كـارگـري اقـدام     .   به شبكه اينترنت و وسايل ارتباطاتي شدند
رژيم به راه اندازي موج جديدي از ترور و وحشت در ايران به منظور اعاده كنترل استبدادي، و 

 .هاي تهران و شهرستان ها خاتمه دادن به تظاهرات اعتراضي در خيابان
 

 بيانيه همبستگي فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان
 

در رابطه با مـاهـيـت      ”  تشكيالت دموكراتيك زنان ايران“ در ادامه فعاليت هاي افشاگرانه 
واقعي تحوالت اخير سياسي در ايران و سياست هاي سركوبگرانـه رژيـم واليـت فـقـيـه،              

ژانويه بيانيه مهمي در رابطه با همبستگي بـا   26فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان در تاريخ 
خانم مارسيا كامپوس، پرزيدنت فدراسيون، در پيامي خطاب بـه  .   مبارزه مردم ايران صادر كرد

از مبـارزات  ”  . ز. د. ج. ف“ همبستگي و حمايت تداوم يابنده ”  تشكيالت دموكراتيك زنان ايران“ 
 .  زنان ايران را اعالم كرد

 
 همبستگي با مبارزه مردم ايران  

 
(فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان 

WIDF ( همبستگي خود را با زنان و
همه مردم ايران، كه در راه دستيابي به 
آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي، 
عليه رژيم تئوكراتيك ديكتاتوري آن 

كنند؛ رژيمي  كشور قهرمانانه پيكار مي
كه در پي سركوب خونين اين جنبش 

. كند مردمي است، اعالم مي
صدا  با مردم ايران هم” فدراسيون“

ما حمايت قاطعانه خود را از . است
مبارزان جنبش زنان، از تظاهرات آنها، 

اند  و از آنها كه بازداشت و زنداني شده
ترين  بر اساس تازه. كنيم اعالم مي

ها، زنان زنداني در معرض  گزارش
 .خشونت غيرقابل وصفي از سوي رژيم قرار دارند و زندگي رهبران جنبش زنان در خطر است

. آميز بـوده اسـت     پرتالطم و خشونت 88خرداد  22انگيز  رخدادهاي پس از انتخابات بحث
آميز  اند و با واكنش خشونت ها كشانده امروز اكثريت عظيمي از مردم ايران مبارزه را به خيابان

هاي اخير در صفوف بورژوازي و رژيـم   شكاف هائي كه در سال.  رويند نيروهاي سركوبگر روبه

حمايت بين المللي نيروهاي ترقي خواه و 
 كمونيست ها از جنبش مردم ايران 

تواند فرصتي باشد براي مـردم     حاكم ايجاد شده است، مي
آور موجود رها كـنـنـد و       ايران تا خود را از سركوب خفقان

راهگشاي مسير نويني براي كشور به منظـور تـأمـيـن و         
هاي سيـاسـي و      تضمين استقالل ملي، دموكراسي، آزادي

در عين . سنديكايي، و بهبود سطح زندگي زحمتكشان باشند
حال، مردم مبارز ايران مصممند تا از هـرگـونـه تـالش           

زنان ايـران،    .  گرانه مراكز امپرياليستي ممانعت كنند مداخله
ها و شركت در  ويژه، داليل بيشتري براي آمدن به خيابان به

زنان ايران در اساس هنوز از حقـوق بشـر     .  تظاهرات دارند
. محرومند، به اين بهانه كه مخالف قوانين اسالمي هستنـد 

هاي گذشته زنان نيز از آنها گرفتـه   حتي دستاوردهاي سال
به سرعت به دست فراموشي  57هاي انقالب  شده و آرمان

زنان در ايران حق طـالق گـرفـتـن از         .  سپرده شده است
همسر، حق سرپرستي فرزندان، يا حق سفر بـدون اجـازه       

همچنين، زنان اجازه ندارنـد قـاضـي      .  شوهرشان را ندارند
 .دادگاه بشوند

در ايران مجازات اعدام حتي در مورد افـراد زيـر سـن        
شود، و مجازات قرون وسطايي سنگسار  قانوني هم اجرا مي

ايران، در كـنـار     .  شود كردن تا حد مرگ نيز هنوز اجرا مي
سودان و سومالي، يكي از سه كشور اسالمي است كـه از      
امضاي پيمان حذف همه اشكال تبعيض عليه زنان سر بـاز  

زند، و مصرّانه زنان كشور را شهروندان درجـه دو بـه        مي
ها يا نشر مطالب اينترنتي كـه   انتشار كتاب.  آورد حساب مي

پاسخ رژيم بـه  .  شان مسائل زنان باشد ممنوع است موضوع
هاي زنان، خشونت وحشيانه  هاي بسيج كننده جنبش تالش

فدراسيون جهاني دموكراتيك زنـان    .  و شكنجه بوده است
ما از دولت ايران .  كند اين اعمال دولت ايران را محكوم مي

ها، آزاد كردن بدون قيد و شرط  خواستار توقف فوري اعدام
همه تظاهركنندگان دستگير شده، و رفع محدوديت كامـل  

 .از نشر و مـبـادـلـه اخـبـار و اطـالعـات هسـتـيـم                       
فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان همه زنان جهان را فـرا  

بار مقامات ايراني  خواند كه خودكامگي و اعمال خشونت مي
 .را محكوم كنند

 
 فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان

 2010ژانويه 
 

بيانيه كميته مركزي  حزب مترقي زحمتكشان 
 درباره تحوالت ايران)  آكل(قبرس 

 
، نسـبـت بـه        ) حزب مترقي زحمتكشان قـبـرس  ( آكل 

هاي گسترده و تـرور   رخدادهاي اخير ايران كه با دستگيري
و به قتل رساندن تظاهركنندگان اپوزيسيون همـراه بـوده     

    7ادامه در صفحه 
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 ...ادامه حمايت بين المللي نيروهاي مترقي 

 .است، نگراني شديد خود را اعالم مي دارد
كنيم و از  هاي گسترده شهروندان مخالف دولت را محكوم مي ما ترورها و دستگيري

در عين حال، ما . درنگ به اعمال خشونت پايان دهند خواهيم كه بي هاي كشور مي مقام
ويـژه   مخالفت خود را با هر شكلي از مداخله كشورهاي خارجي در امور داخلي ايران، به

ثبات چند ماه اخير و تالش به منظور تأمين مـنـافـع     برداري از شرايط بي با هدف بهره
 .كنيم خاص اين كشورها، اعالم مي

ويژه حـزب تـوده      ما همچنين، همبستگي خود را با نيروهاي مترقي چپ ايران، و به
مـا  .  كه همين االن و ساليان است كه مورد سركوب قرار داشته اعالم مي كنيم]  ايران[

ها در آن كشور، و نيز  با مبارزه اين نيروها براي تأمين فعاليت سياسي آزادانه كمونيست
هاي سياسي و سنديكايي در ايران،  با پيكارشان در راه اعاده حقوق دموكراتيك و آزادي

 .همبسته باقي مي مانيم
سرانجام، ما آرزوي خود را كه مردم ايران، بدون دخالت خارجي، نهايتاً مسير خود را   
در راه صلح پايدار، دموكراسي و پيشرفت اجتماعي در كشور پيدا خواهد كرد، بيان مـي  

 .داريم
 

 دايره مطبوعاتي كميته مركزي آكل
 
 

 بيانيه مشترك احزاب كارگري و كمونيستي جهان
 در همبستگي با پيكار زحمتكشان ايران

 
هاي اخير را از نزديك و بـا نـگـرانـي دنـبـال            ما رخدادهاي پراهميت ايران در ماه

ها، اعضا و ياران حزب توده ايران، و زحمتكشان كـه بـراي        ما با كمونيست.  كنيم مي
حقوق اجتماعي و دموكراتيك مردم و براي دموكراسي و پيشرفت اجتماعـي پـيـكـار       

 .كنيم كنند، اعالم همبستگي مي مي
هاي امنيتي  اي كه به مسئوليت دولت ايران و مقام ها و اعمال سركوبگرانه ما سياست

تن و دستگيري بيش از هزار تن از رزمندگـان جـنـبـش        8كم  است و به مرگ دست
هايي وجود دارند حاكي از آنـكـه        گزارش.  كنيم مردمي منجر شده است ، محكوم مي

در ميان اين .  شماري از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضي اخير قرار است اعدام شوند
بازداشت شدگان، فعاالن شناخته شده جنبش زنان، دانشجويـان و كـارگـران ديـده           

 .شوند مي
ما توقف اعدام زندانيان سياسي، و آزادي فوري بازداشت شدگان و به طور كلي همه 

 .كنند،خوا هانيم زندانيان سياسي يي كه در راه منافع مردم مبارزه مي
گيري از اين وضعيت به منظور تشديد مداخله  در عين حال، ما هرگونه تالش در بهره

در هر حال، اين فـقـط   .  كنيم امپرياليستي در اين منطقه را به صراحت رد و محكوم مي
 .مردم ايران هستند كه حق تعيين مسير آتي تحوالت كشورشان را دارند

رشد مبارزه ضد امپرياليستي در منطقه همراه با حضور جنـبـش   
كارگري در صف اول آن،شرط الزم براي دفـعِ نـقـشـه هـاي            
امپرياليستي وهرگونه تالش نيروهاي سرمايه داري به مـنـظـور      

 .دستكاري در به وجود آوردنِ تغييرات مثبت به نفع مردم،است
 

 
 حزب دموكراسي و سوسياليسم الجزاير –الجزاير  .1
 حزب كمونيست اروگوئه –اروگوئه  .2
 حزب كمونيست اردن -اردن  .3
 حزب كمونيست اوكرائين  -اوكرائين  .4
 حزب كمونيست آلمان –آلمان  .5
 هاي اسپانيا حزب كمونيست خلق -اسپانيا  .6
 حزب كمونيست استراليا -استراليا .7
 حزب كمونيست استوني -استوني  .8
 حزب كمونيست اسرائيل -اسرائيل .9

 حزب كمونيست آفريقاي جنوبي -آفريقاي جنوبي  .10
 حزب كمونيست بريتانيا -انگلستان  .11
حزب كمونيست اياالت مـتـحـد      -اياالت متحده آمريكا   .12

 آمريكا
 حزب توده ايران –ايران  .13
 حزب كمونيست ايرلند -ايرلند  .14
 مجمع ترقيخواهان دموكراتيك بحرين -بحرين .15
 حزب كمونيست بنگالدش -بنگالدش  .16
 حزب كارگران بنگالدش –بنگالدش  .17
 حزب كارگران بلژيك  -بلژيك  .18
 حرب كمونيست هاي بلغارستان –بلغارستان  .19
 حزب كمونيست بوليوي –بوليوي  .20
 حزب كمونيست كارگري—بوسني هرزگوين .21
 حزب كمونيست پاكستان -پاكستان  .22
 حزب كمونيست پرتغال –پرتغال  .23
 بلوك مليون گاليسيا -)گاليسيا(پرتغال   .24
 حزب كمونيست تركيه -تركيه  .25
 حزب كمونيست فدراسيون روسيه  -روسيه  .26
 حزب كمونيست در دانمارك –دانمارك  .27
 حزب كمونيست كانادا –كانادا  .28
 حزب كمونيست كلمبيا –كلمبيا  .29
 حزب كمونيست كارگري كرواسي –كرواسي  .30
 حزب كمونيست متحد گرجستان –گرجستان   .31
 حزب كمونيست سودان -سودان   .32
 )SKP(حزب كمونيست سوئد  -سوئد   .33
 حزب كمونيست فنالند -فنالند   .34
 )آكل(حزب مترقي زحمتكشان قبرس –قبرس   .35
 حزب كمونيست عراق -عراق  .36
 حزب كمونيست لبنان –لبنان   .37
 حزب كمونيست لوكزامبورگ -لوكزامبورگ   .38
 حزب كمونيست لهستان –لهستان   .39
 حزب كمونيست مالت -مالت  .40
 حزب كمونيست كارگران مجارستان –مجارستان   .41
 هاي مكزيك حزب كمونيست –مكزيك   .42
 حزب سوسياليسم مردمي مكزيك –مكزيك   .43
 قطب رنسانس كمونيستي فرانسه –فرانسه  .44
 حزب مردم فلسطين –فلسطين  .45
 )1930. پ.ك.پ( -حزب كمونيست فيليپين –فيليپين  .46
 حزب كمونيست جديد هلند –هلند  .47
 حزب كمونيست هند -هندوستان  .48
 )ماركسيست(حزب كمونيست هندو -هندوستان  .49
 حزب كمونيست يونان -يونان   .50
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 ...ادامه  شصت و هفتمين سالگرد 

كوشش در توسعه  حقوق اجتماعي و برقراري حقوق زنان، حـق     .1
انتخاب شدن و انتخاب كردن در مجلس مقننه و انجمـن هـاي     

 2ايالتي و بلدي؛ 
 بهبود اوضاع مادي و تامين استقالل اقتصادي زنان؛  .2
 تاسيس و افزايش موسسات حمايت مادران وكودكان بي بضاعت؛  .3
 تساوي حقوق زوجبن و تجديد نظر در قوانين زناشويي وطالق  .4
 و در بخش كارگران تساوي دستمزد زن ومرد .5
واستفاده زنان كارگرحداقل سه ماه از مرخصي با دريافت حقوق در  .6

 .دوره وضع حمل بود
با توجه به مسايل فوق، زنان پيشرو جذب حزب شدند وعالوه برآن، 
در پلنوم ها و جلسات تصميم گيري و كنگره هم شركت داشتـنـد و     

سـال     67انتخاب هم مي شدند، مسئله اي كه امروز پس از گذشـت 
با بنيانگذاري تشكيالت زنان مبارزه در ايـن    .  شايد امري عادي باشد

عرصه مهم و حياتي به عهده زنان گذاشته شد و تشـكـيـالت زنـان       
توانست با استفاده از كادرهاي خود در مدت زمان كوتاهي به يكي از   

 .سياسي آن روز ميدل شود  -بزرگ ترين سازمان هاي صنفي 
با نگاهي به فعاليت ها ي تشكيالت زنان و تـالش در جـهـت            
سازماندهي و ارتقا ي سطح آگاهي زنان با استفاده از كارزارها و شيوه 
هاي متنوع مبارزاتي مانند ايجاد تشكل هاي دمكراتيك و مـدنـي ،       
شيوه هائي كه امروزه نيز جنبش مستقل زنان با جديت آن را دنـبـال   

پشتوانه غني مبارزاتـي   “تشكيالت دمكراتيك زنان ايران  “مي كند، 
يي در روند مبارزات حق طلبانه زنان ميهن ما برجاي گذاشت كه بـا    

 .سركوب و زندان و غيرقانوني كردن نمي توان آن را از بين برد
تشكيالت زنان در شرايطي اعالم موجوديت كرد كه تقريبا سه دهه 
از نهضت بيداري زنان كه از زمان مشروطيت آغاز شـده بـود مـي          

پيشگامان اوليه نهضت زنان مبارزه براي كسب سـوادآمـوزي   .  گذشت
دختران را با وجود همه مخالفت هاي ارتجاع حاكم تا حدي نهاديـنـه   

اما در جامعه سنتي و مردساالر آن روز كه بيسوادي بيداد .  كرده بودند
مي كرد و زنان در بي حقوقي كامل بسر مي بردند و فاشيسم نيز در   

. جهان بر طبل جنگ مي كوبيد كاردرميان زنان چندان آسـان نـبـود     
تشكيالت زنان با جذب زنان پيشرو در صفوف خود مـبـارزه بـراي        
خواست هاي برحق زنان را در برنامه مدون خود آورد كه مبارزه براي 
حقوق اوليه زنان مانند حق راي و مبارزه براي برابري زن ومرد و لغـو  
قوانبن ارتجاعي، مبارزه براي حفظ صلح درجـهـان، مـبـارزه بـراي          
دستمزد برابردر مقابل كار برابر و درصـدر آن هـا تـالش بـراي               
سوادآموزي و ارتقائ سطح آگاهي جنسيتي در جامـعـه از خـطـوط         

كار گسترده و خستگي ناپذير در بين توده زنـان بـا       .  پررنگ آن بود
ايجاد كالس هاي مختلف آموزشي، از سوادآموزي گرفته تا خياطي ،   
بهداشت، كمك رساني به مناطق محروم ، كار در تشكل هائي ماننـد  
شوراي مادران، جمعيت هواداران صلح، جمعيت حـمـايـت كـودك،         
اتحاديه زنان زحمتكش ، در كنار انتشار مجالت و نشريات مخصوص 

تساوي حقوق ”  ارگان تشكيالت زنان  با شعار”   بيداري ما“ زنان مثل 
جـهـان   “ ، و نـيـز     ” جهان تابان“  و پس از توقيف آن ”  زنان با مردان

كه هركدام درسازمان دهي و آگاهي بخشي جنسيتي در جامعه ”  زنان
سهم بسزايي داشتند،فعاليت پيگير اعضاي تشكيالت زنان را در بر مي 

از فعاليت هاي مبتكرانه تشكيالت دمـكـراتـيـك زنـان در           .  گرفت
برگزاري كارزارهاي وسيع مبارزاتي، از جمله در بحبوحه تجديد نظر در 
قانون انتخابات، كه بي شباهت به مبارزات امروز زنان ايران نيـسـت،   

تشكيالت عالوه بر چاپ و پـخـش   .  مي توان به عنوان نمونه نام برد
روزانه روزنامه اي در يك صفحه، با برگزاري ميتينگ هاي محلـي و    
نبز با جمع آوري امضاء در پاي فرم هائي كه رودررو در اختيار مـردم    

” جهان زنان”  28در شماره (  قرار مي داد و خود به نوعي رفراندوم بود
امضاء جـمـع آوري      65360عالم شد كه تا آن روز تعداد1331خرداد

،يا با ارسال نامه هائي به رجال سرشناس كشـور مـثـل        )  شده است
بـه  ”  كـانـون بـانـوان      ”  دهخدا و نيز به سازمان هاي زنـان مـثـل       

ايـن  .   طورپيگيربراي  حق شركت زنان در انتخابات مبارزه مي كـرد   

تشكيالت زنان بـا  .  حق حتي با تصويب قانون جديد دوباره از زنان سلب شده بود 
ارسال تلگرافي به سازمان ملل اعتراض خود را نسبت به قانون جديد انتخابات بـا  

امـا ايـن     .  استناد به منشور ملل متحد و اعالميه جهاني حقوق بشر اعالم داشـت 
“ مبارزات سبب شد كه سال ها بعد رژيم شاه عقب نشيني كند و تحت عـنـوان       

 .اين حق زنان را به رسميت شناسد” انقالب سفيد
تشكيالت زنان در طول فعاليت خود همواره با سركوب و غيرقانوني شدن مواجه 

نيز غيرقانونـي   1327در سال . فعاالن آن بشدت مضروب و دستگير مي شدند. بود
. فعاليت خود را ادامـه داد       ”  سازمان زنان ايران“ اما چندي بعد با نام .  اعالم شد 

بـرگـزاري   .  سازمان زنان در تهران و بسياري از شهرها كلوپ خود را دايـركـرد      
تحت پوشش عروسي اولين  1332سمينارها و كنفرانس هاي محلي و نيز در سال 

كنگره سراسري خود را با شركت صدها نفربرگزار كرد كه مسائل مربوط به حقوق 
قطعنامه اي   .  مدني و سياسي و اقتصادي زنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

نيز صادر شد كه مهم ترين بخش آن تامين حق  انتخاب كردن و انتخاب شـدن    
ضمنا اين كنگره نمايندگاني را انتخاب كرد تا در كنگره جهاني زنان در   .  زنان بود
تـرتـيـب    “  فدراسيون بين المللي دمكراتيك زنان ”  ، كه به ابتكار) 1954( كپنهاك 

بـه     1326تشكيالت دمكراتيك زنان ايران از سـال     .  داده شده بود شركت كنند
برگزاري باشكوه جشـن هـاي هشـت        .  عضويت اين سازمان جهاني انتخاب شد

مارس چه در شرايط علني يا مخفي هرساله اين امكان را فراهم مي ساخت تا يك 
در جشـن هشـت     .  بار ديگر خواسته هاي برحق زنان در سطح جامعه مطرح شود 

در تهران كه هزاران زن و دختردر تظاهرا ت خياباني شركت داشتنـد  1331مارس 
 “اجتماع پنج هزار زن با پالكا رت ها و شعـارهـائـي      “خبرگزاري يونايتدپرس از 

و كودكان با هـمـراه   ”  مادراني كه زندگي مي بخشند بايد از آنان دفاع كرد”  مانند
” ما نان و بهداشت مي خـواهـيـم     –مادر از من دفاع كن “ داشتن شعارهائي مانند 

كه احزاب و سازمان هـاي مـتـرقـي         32مرداد  28با كودتاي ننگين . گزارش داد
سركوب شدند تشكيالت دمكراتيك زنان ايران نيز غيرقانوني اعالم شد و بسياري 
از كادرها و فعاالن آن راهي زندان ها شدند و برخي نيز مجبور به مهاجرت اجباري 
گرديدند كه در مهاجرت نيز مبارزه خود را به اشكال ديگر و با شركت در كنفرانس 

 .ها ي جهاني و افشاي رژيم زن ستيزشاه ادامه دادند
بعد ازپيروزي انقالب تشكيالت دمكراتيك زنان ايران توانسـت بـا بـازسـازي         
سازمان هاي خود به مبارزه علني و پيگيرانه خود ادامه داده و با استفاده از تجارب 
ارزشمند گذشته با برگزاري سمينارها و كالس هاي آموزشي وبهداشتي، آمـوزش    
حقوق زنان در عرصه اجتماع و خانواده، كمك به مناطق محروم و جنـگ زده و      

با اين وجود نمي . هزاران نفر را به صفوف خود جذب كند ... اعزام پزشك و پرستار 
توان از كم رنگ شدن برخي از خواسته هاي صنفي در شرايط پيچيـده بـعـد از        
انقالب در مقابل مبارزه ضدامپرياليستي سخن نگفت ، اما تشكيالت دمكراتـيـك   

بـه  )  كم تر از چهارسال( زنان با كار شبانه روزي خود در مدت كوتاه فعاليت علني 
.  چنان نيروي سازمان يافته اي تبديل شد كه ارتجاع زن ستيز را به هراس انداخت

استبداد هميشه تالش داشته و دارد كه اجازه ندهد يك جنبش سازمان يافـتـه و     
منسجم حول خواسته هاي حق طلبانه زنان پا بگيرد، ودر نتيجه ،بـه سـركـوب        

هم تشكيـالت   1362در سال .  سازمان هاي صنفي سياسي زنان مبادرت مي كند
دفاتر آن در تـهـران و         .  دمكراتيك زنان توسط رژيم زن ستيز فقها سركوب شد

.  شهرستان ها بسته و بسياري از فعاالن آن دستگير و راهي شكنجه گاه ها شدنـد 
تا جائي كـه  .  اما مبارزه زنان به اشكال ديگر ادامه يافت.  توقيف شد “جهان زنان“

زنان قهرمان ايران بازهم حماسه آفريدند ودر فضائي كه خود در 1376خرداد  2در 
 -به وجودآوردن آن نقش مهم داشتند،  توانستند با ايجاد سازمان هاي صـنـفـي      

اجتماعي و كار عظيم فرهنگي در باالبردن آگاهي جنسيتي جامعه نقش فراوان ايفا 
امروزه جنبش مستقل و حق طلبانه زنان كه در كوره مبارزات يكصدسـالـه   .   كنند

خود آبديده شده است به چنان نيروي اثر گذار و مهم در جنبش مردمي مبدل شده 
زنان هم اكنون نيز در جنبش مردمي ايـران در    .  كه نمي توان آن را ناديده گرفت

صفوف اول نبرد جاي دارند و شجاعت و دالوري آنان سبب شگفتي افكار عمومي 
 .جهان شده است

تاريخ پرافتخار تشكيالت دمكراتيك زنان ايران كه تاثير كيفي عـمـيـقـي بـر        
سياسي زنان ايران و استفاده از اشكال مبتكرانه و     -سازمان دهي مبارزات صنفي 

سودمند مبارزاتي درشرابط مختلف برجاي گذاشت، بخشي از تاريـخ درخشـان و       
سراسر مبارزه زنان قهرمان و پيكارجوي ايران است كه امروزه دوشادوش با سايـر  
نيروهاي مترقي پايه هاي رژيم زن ستيز واليت فقيه راسخت به لرزه درآورده و تا 

 .  رسيدن به آزادي و برابري و عدالت جنسي و طبقاتي از پاي نخواهد نشست
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مـعـجـزه    “ اراده اين يا آن شخص و نيروي سياسي و يا به مثابه يك   
 .آنگونه كه مرتجعان حاكم بر ميهن ما مدعي اند، پديد نيامد” غيبي

به داليل عـيـنـي و ذهـنـي              50و  40جامعه ايران دردهه هاي 
مشخصي كه ناشي از بسط مناسبات سرمايه داري بـا هـدف رشـد          
سرمايه داري وابسته به امپرياليسم دركشور بـود، بـا بـحـران ژرف           

به موازات رشد سرمايه داري بـزرگ و رسـوخ         .  ساختاري مواجه شد
فزاينده سرمايه هاي امپرياليستي دراقتصاد ايران، زمينه ورشكستـگـي   

اقتصادي اليـه هـايـي از        -خرده بورژوازي و تضعيف مواضع سياسي
طبقه كارگر دراثر روند بغرنج و متـضـاد   .  سرمايه داري ملي فراهم آمد

بسط مناسبات سرمايه داري وابسته از رشد كمي و كيفي قابل مالحظه 
اي برخوردار شده بود كه به آن وزن اجتماعي مهمي درساختار طبقاتي 
مي بخشيد، اما اين طبقه درزير اعمال فشار سيستماتيك قرار داشت و 
به همراه دهقانان و اليه هاي تهيدست جامعه از استبداد سـلـطـنـتـي      

بـه  .  صنفي آن ناديده و پايمال مي گرديد  -لطمه ديده و منافع سياسي
اين ترتيب رشد سرمايه داري وابسته شكاف ژرف بين رژيـم شـاه و       
طبقات و قشرهاي دمكراتيك جامعه را فزوني بخشيده و ادامه حـيـات   
رژيم وابسته پهلوي را درگرو تشديد سياست ترور و اختناق قـرار مـي     

بر بستر اين بحران فراگير بود كه جنبش انقالبي مردم ايران گـام  .  داد
انـقـالب   .  شـد  57به گام اوج گرفت و منجر به پيروزي انقالب بهمن 

بهمن با شركت گسترده توده هاي ميليوني مردم از كارگران، دهقانان، 
خرده بورژوازي شهري گرفته تا اليه هايي از بـورژوازي كـوچـك و        

طبقه كارگر ايران توانسته بود به لحاظ عيني .  متوسط به پيروزي رسيد
درانقالب نقش تعيين كننده ايفا نمايد، ولي به دليل فقدان تشكل هاي 
صنفي و پيوند با حزب سياسي خود قادر نگرديد رهبري جنبش را بـه    

، 57درآستانه انقالب بهمـن    .  دست گرفته يا درآن سهمي بدست آورد
خرده بورژوازي و قشرهاي بينابيني وتهيدستان حاشيه شهرها اكثريـت   
جامعه شهري را تشكيل مي دادند و نقش مهمي را در جنبش انقالبـي  

 .  و سرنگوني رژيم ضد ملي شاه ايفا كردند
 

 :شكل، مضمون و رهبري سياسي انقالب بهمن
برخالف تبليغات دروغين رژيم واليت فقيه، انقالب بـهـمـن داراي      
مضمون اجتماعي و طبقاتي بود كه در بطن آن كوتاه ساختـن دسـت     
انحصارهاي امپرياليستي، تامين استقالل اقتصادي و سياسـي ايـران،     
برچيدن بقاياي نظامات ما قبل سرمايه داري، دمكراتيك ساختن حيات 
سياسي و فرهنگي كشور، تامين عدالت اجتـمـاعـي و آزادي هـاي           

 . دمكراتيك فردي و اجتماعي و حق حاكميت مردم قرار داشت
اين انقالب ملي و دمكراتيك بنا به داليل معين شكل مذهبـي بـه     

حزب ما ازهمان آغاز جنبش انقالبي مردم به اين واقعيت، .  خود گرفت
كه جنبش بطور عمده رنگ و شكل مذهبي دارد توجه و به ارزيابي آن 

مرداد تا مقطع  28انگليسي-سال از كودتاي آمريكايي 25طي . پرداخت
انقالب روحانيون تنها گروهي بودند كه با استفاده از امكاناتي مـانـنـد    
مساجد، تكايا، جلسات مذهبي و برخي نهادهاي رسمي حكومتي ماننـد  
انجمن سلطنتي فلسفه به ترويج و تبليغ افكار و نـظـرات خـود مـي         
پرداختند و اين درحالي بود كه حزب ما، فداييان خلق، مجاهدين خلـق  
و جبهه ملي درزير فشار ساواك قرار داشتند و امكان تماس مستقيم و   

اين امر درتقويت نـقـش     .  بي واسطه با توده ها برايشان وجود نداشت
بدينسان از خـالء  .  رهبري خميني و نيروهاي هوادار او بسيار موثر افتاد

سياسي ناشي از سركوب شديد ساواك و نيز ضعف و پراكندگي احزاب 
و سازمان هاي شركت كننده درانقالب، روحانيون به رهبري خميني به 

با پيروزي انقالب كـلـيـه    .  نفع تحكيم مواضع خود بهره برداري كردند
جناح هاي هيات حاكمه سابق بركنار و قدرت سياسي به طيف گسترده 
نمايندگان خرده بورژوازي، اليه هاي بينابيني، سرمايه داري تجاري و   

حاكميت جديد دراوضاع ادامه مبارزه دروني . كالن زمينداران منتقل شد
و فرمانروايي جو انقالبي برجامعه دست به يك رشته اقـدام هـا در         

ذكر اين نكته حائز اهميت اسـت    .  راستاي اهداف ملي و دمكراتيك زد

تنها نيروهايي كه از همان آغاز كوچكترين نقشي درحاكميت نداشتنـد طـبـقـه       
 . كارگر، زحمتكشان شهر و روستا و نمايندگان سياسي آنها بودند

خميني و اطرافيان او از موضع سرنگوني شاه يعني شعار محـوري جـنـبـش       
حركت كردند و با مانورهايي كه هدف آن تحكيم موقعيت نيروهاي مذهبـي در    
مقابل نيروهاي چپ، مترقي و ملي بود، وعده مبارزه با امپرياليسم، آزادي هـاي    
دمكراتيك و عدالت اجتماعي البته در چارچوب ديدگاه هاي حكومت اسـالمـي     
مي دادند و به اين ترتيب آنان  توانستند در مقام بالمنازع رهبري انقالب قـرار    

 بگيرند، 
همين امر در انتها در شكل گيري رژيمي متكي بر عقايد قرون وسطـايـي و     

 .استبدادي و  مغاير با اهداف و آرمان هاي انقالب نقش اساسي يي داشت
 

 :حزب ما و انقالب بهمن
در خصوص نقش و جايگاه حزب توده ايران در انقالب و سال هاي نخـسـت   
پس از پيروزي آن مطالب نادرست و مغرضانه بسياري بويژه از سوي نيـروهـاي   
مرتجع و راست گرا و وابستگان سياسي امپرياليسم گفته و نوشته شـده و مـي       

حزب توده ايران يگانه سازمان سياسي بود كه با تحليل علمي وضـعـيـت    !  شود
سياسي كشور، مرحله انقالب و آماج هاي آن را تعييـن و    -اجتماعي و اقتصادي

حزب ما، شرايط عمده سرنگوني .   برنامه حكومت ملي و دمكراتيك را ارايه كرد
شاه و پيروزي انقالب را در گرو تشكيل جبهه متحد ضد ديكتاتوري مي دانست 

. و با اين استراتژي و تاكتيك درانقالب بهمن فعاالنه و موثر شـركـت جسـت       
 .پيروزي انقالب و خصلت آن صحت ارزيابي هاي حزب را به ثبوت رساند

در پي سرنگوني رژيم ستم شاهي حزب توده ايران ادامه و تعميق انقـالب را    
در گروي تشكيل جبهه واحدي از همه نيروهاي معتقد به انقالب مي دانست كه 
اين جبهه به داليل معيني از جمله مواضع انحصار طلبانه و قشري اطـرافـيـان      
خميني و تفرقه وچند دستگي ميان نيروهاي ملي و آزاديخواه،  ايجاد نـگـرديـد،    
درچنين وضعيت بغرنجي حزب توده ايران مي بايست تاكتيك مناسب و اصولـي  

رهبري وقت حزب اين تاكتيك را با درنظر گـرفـتـن    .  مبارزه را انتخاب مي كرد
حمايت اكثريت قاطع توده ها از خميني برپايه باورهاي مذهبي و نيز وعده هايي 
كه خميني و پيروانش درزمينه تحقق آماج هاي مردمي انقالب مي دادند، تنظيم 

 . مي ساخت
حزب ضمن حمايت درست و اصولي از تدابير شوراي انقالب در سـال هـاي     
نخست انقالب و تالش در زمينه برجسته ساختن و مطالبه اجراي وعـده هـاي     
حاكميت جديد به مردم كه تاكتيك صحيح و اصولي بود، زير تاثير سياست اتحاد 
و حمايت يك جانبه از خميني، جنبه برخورد انـتـقـادي الزم را نسـبـت بـه               

. خودكامگي هاي رژيم و اختناق روز افزون دركشور نمي توانست اعمال كـنـد    
حزب ما با صراحت در اسناد رسمي مصوب خود از جمله نامه سرگشاده سوم آذر 

. ، با رد اصل واليت فقيه تصريح مي كرد كه مبنا حاكميت خلق اسـت 1358ماه 
تمام قوا از آن مردم است و مردم برمقدرات كشور و مقدرات خود حـاكـم انـد،      
تصويب و گنجاندن اين اصل ارتجاعي در قانون اساسي و اجراي آن در عـمـل     
زمينه ساز و پايه گذار انحرافي ماهيتا ضد دمكراتيك، ضد ملي و ضد مـردمـي     
گرديد كه سرنوشت انقالبي اصيل و مردمي و ضد استبدادي را با اصل ارتجاعي 
واليت فقيه از نظارت و حمايت توده هاي عظيم ميليوني محروم و در اخـتـيـار    

 . اراده خودكامه يك فرد قرار داد
حزب ما در دوران بسيار دشوار سنگين شدن سايه ديكتاتوري واليت فقيه در   

اقتصادي آن   -به درستي سرنوشت انقالب را در گرو نظام اجتماعي 1361سال 
سياسي از راه دگرگوني در اداره     -مي دانست و متذكر مي شد، تحول اجتماعي

كشور برپايه اصول دمكراتيك و ايجاد امكان همه جانبه براي فعـالـيـت هـاي       
سازمان هاي انقالبي و مدافع انقالب  ميسر است كه اين امر به معناي تامـيـن   

اقتـصـادي از راه       -حقوق و آزادي هاي دمكراتيك در جامعه و تحول اجتماعي
دگرگوني بنيادين درزير بناي اقتصادي با هدف تامين عدالت اجتماعي، ممـكـن   
است و درغير اين صورت مسير انقالب منحرف شده و با شكست مواجـه مـي     

 . گردد
 :مبارزه براي تامين حق حاكميت مردم

مبارزه و مقاومت تحسين برانگيز توده هاي وسيع مردم شامـل طـبـقـات و         
قشرهاي اجتماعي گوناگون دربرابر كودتاي انتخاباتي يكي از مهمترين و اساسي 
ترين تجربيات انقالب شكست خورده بهمن را سرلوحه فعاليت همه مـدافـعـان    

 ...ادامه ايران سي و يك سال پس از  

     11ادامه در صفحه 
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تهاجم رژيم بر ضد حقوق 

 كارمندان
همزمان با تاييد طرح اليحه هدفمند سازي يارانه ها در شوراي نگهـبـان،   

. برنامه پنجم توسعه نيز توسط محمود احمدي نژاد به مجلـس ارايـه شـد       
خبرگزاري ها و مطبوعات وابسته و درخدمت كودتاچيان نظير خـبـرگـزاري      
فارس، وطن امروز و رجانيوز و جز اينها، با تبليغات گسترده تدوين و ارايـه      
برنامه پنجم توسعه به مجلس و نهايي شدن اجراي برنامه هدفمـنـدسـازي    

دولـت احـمـدي نـژاد          ”  موفقيت آميـز “ و ”  سنجيده“ يارانه ها را گام هاي 
درايـن خصـوص     .  اجتماعي معرفي مـي سـازنـد     -درعرصه هاي اقتصادي

دي ماه، يك سلسله گزارشات اختصاصي را بـا هـدف      22خبرگزاري فارس،
گـزارش  :  تبليغ برنامه هاي دولت ضد ملي احمدي نـژاد تـحـت عـنـوان           

منتشر ساخت كـه جـزيـيـات         ”  اختصاصي فارس از جزييات برنامه پنجم“ 
در بخـش  .  مختلف برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي را توضيح مي دهد

نخست اين سلسله گزارشات به تشريح ضوابط جديد پرداخت حقوق، عيـدي  
و پاداش كارمندان و بازنشستگان دولت براساس قانون مديريـت خـدمـات      

متن و مـحـتـوي ايـن       .  كشوري در اليحه برنامه پنجم، پرداخته شده است
بخش اليحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ،در كنار و بـه هـمـراه      
اليحه هدفمند سازي يارانه ها، به خوبي چگونگي نگاه و بـرخـورد دولـت        
برآمده از كودتا در خصوص زندگي و امنيت شغلي ميليـون هـا كـارمـنـد،          
متخصص، آموزگار و دبير و به طور كلي قشرهاي ميانه حال را در مـعـرض   

 . داوري قرار داده و عيار تبليغات دروغين آن را آشكار مي سازد
فصل چهارم اليحه برنامه پنجم توسعه به بخش نظام اداري پرداخته و در 
آن به دفعات از ضرورت صرفه جويي برپايه تعديل نيروي انساني سخن بـه  

به عالوه، در خصوص دستمزد و چگونگي محاسبه آن حتي .  ميان آمده است
اشاره اي به لزوم تعيين ميزان دستمزد كارمندان با نرخ واقعي تـورم نشـده     
است و با كلي گويي هاي بي خاصيت موضوع پراهميت دستمزد كارمندان با 
توجه به اينكه با اجراي اليحه هدفمند سازي يارانه ها بايد منتظر افـزايـش   

 . جهش تورم بود، مسكوت گذاشته مي شود
تنها به تعيين موارد و سقف كـمـك هـاي       55در فصل چهارم و در ماده 

رفاهي مستقيم و غير مستقيم به كارمندان اشاره گرديده و بدون مشـخـص   
كردن مكانيزم افزايش حقوق و مزاياي كاركنان اعم از كارمندان سـاده يـا     

از بودجه عمومي دولـت  “ :  متخصصان رشته هاي مختلف، تاكيد مي شود كه
همچنين تحت عبـارت  .  استفاده مي گردد“ و ساير منابع براي افزايش حقوق 

هيات وزيران به عنوان مرجع تصويب افـزايـش سـاالنـه       “ :  كلي و نامفهوم
، بـه    ” ضريب حقوق كاركنان مشمول و غير مشمول قانون خدمات كشوري

هيچ وجه حتي اشاره اي به ضرورت افزايش حقوق كارمندان برپـايـه نـرخ      
واقعي تورم و تطبيق دستمزدها با نرخ تورم و با هدف رشد قـدرت خـريـد        

در مورد قراردادهاي موقت اما متن .  ميليون ها كارمند و متخصص نمي شود
اليحه از صراحت برخوردار بوده و با دقت و به دور از كلي گويي بـر وجـود     

، يادآوري شده “و“ذيل بخش -55ماده .  قراردادهاي موقت تاكيد شده است
براي )  موقت( كه، به كارگيري افراد در قالب قراردادهاي مشخص يا ساعتي 

اجراي وظايف پست هاي سازماني صرفا در سقف مقرر در قانون مـديـريـت    
فصل چهارم نيروهـاي انسـانـي       56خدمات كشوري مجاز است و در ماده 

كـار  )  موقـت ( شاغل بر حسب نوع قرارداد تقسيم و با عناوين رسمي، پيماني 
” قانـونـيـت   “ معين، ساعتي و عناوين مشابه معرفي شده اند و اين به معناي 

بخشيدن به قراردادهاي موقت بوده كه مورد مخالفت تمامي مزد بـگـيـران    
 .كشور از جمله كارمندان است

از ديگر نكات اليحه برنامه پنجم توسعه كه توسط دولت ضـد مـردمـي      
احمدي نژاد تهيه شده، مي توان به تعديل نيروي انساني، و يا بـه عـبـارت      

، 56ماده   .  دقيق تر، اخراج ها و بازخريدهاي اجباري و تحميلي اشاره داشت
، با تاكيد بر اصالح ساختاري و صرفه جويي هـزيـنـه هـا       “هـ“ذيل بخش 

اخراج و بازخريد كارمندان مورد تاكيد قرار گرفته است و تـعـديـل نـيـروي        
 . انساني الزمه اصالحات ساختاري و تشكيالتي شمرده شده است

به اين ترتيب در سال هاي پيش روي و با توجه به اجـراي اليـحـه      
هدفمند سازي يارانه ها، بسياري از كارمندان، آموزگاران و دبـيـران و       
متخصصان شاغل در ادارات و دواير دولتي و خصوصي بايد در انتـظـار   

 . كاهش قدرت خريد و تنزل سطح زندگي خود و خانواده هايشان باشند
در اوايل بهار امسال، پيش از كودتاي انتخاباتي، هنگام بحث در بـاره  
پيامدهاي اليحه هدفمند سازي يارانه ها، يكي از اعضاي كميـسـيـون    

هـزيـنـه    ” :  اجتماعي مجلس، با ارايه آمار و ارقام خاطر نشان ساخته بود
هاي زندگي در استان تهران هنگفت است و تمامي كارمندان، معلمان و 
گروه بزرگي از مهندسان و پزشكان با توجه به هزينه ها، فقط زنـدگـي   

درآمـد  ...  با شرايط موجود و هزينه هاي مسكن، آمـوزش و     .  مي كنند
كارمندان فقط كفاف خوراك و هزينه هاي اوليه زندگي آنـهـا را مـي        

در آبان ماه امسال خبرگزاري ايسنا در گزارشي از هزينه هـاي  ”  ... . دهد
هزار  500درصد از كل كارمندان كشور كمتر از  40“ :  زندگي نوشته بود

هزار تومان و  700 -600با تعيين خط فقر بين . تومان دريافت مي كنند
هزار تومان در استان تهران مي توان ارزيابي كرد چه تعـدادي از     800

معلمان، فرهنگيان، كارمندان ادارات و حقوق بگيران كشور زير خط فقر 
 ”.هستند، بنابر اين بايد به فكر چاره بود

هـزار تـومـان         500در حالي كه كارمندان كشور دستمزدي درحد   
دريافت مي كنند، رشد سرسام آور تورم سبب شده دسترسي به بسياري 

ايلنا در اوايـل آذرمـاه امسـال        .  از كاالها براي آنان امكان پذير نباشد
آخرين گزارش بانك مركزي پيرامون تحوالت شاخص كاالها و خدمات 

قـيـمـت گـروه       “ :  در اين گزارش قيد گرديده. مصرفي را منتشر ساخت
درصد رشد كرد و قيمت گروه  1/5درصدي  57كاالها با ضريب اهميت 

درصد رشـد داشـتـه         14/2درصدي،  43خدمات نيز با ضريب اهميت 
 ”.است

در آخرين برآورد آماري، كميسيون اجتماعي مجلس مدعي گـرديـده   
هزار تومان تعيين مي كنـد و     700خط فقر دركشور را درآمد كم تر از 

اين آمـار  .  درآمدهاي پايين تر از اين مبلغ در زيرخط فقر قرار مي گيرند
به اين معناست كه اكثريت كارمندان سراسر كشور زيرخط فقر زنـدگـي   

حال با جهش قيمت ها و كاهش دستمزد ها كه اولين اثـرات  .  مي كنند
اجراي اليحه هدفمند سازي يارانه ها محسوب مي شوند سـرنـوشـت      
مزدبگيران و از جمله قشر وسيع كارمندان چه خواهد بود؟ و بدتر آنكـه  
در اليحه برنامه پنجم توسعه نيز در خصوص دستمزد آنان هيچ ماده و   

تنها اقدام بـه اصـطـالح      !  تبصره مشخص حمايتي گنجانده نشده است
كه ابدا نبايد نام برنامه حمايتي برآن نهاد، ذخـيـره سـازي        ”  حمايتي“ 

در شهريورماه . گسترده كاالهاي اساسي از چند ماه قبل به اين سو است
امسال طي همايش تخصصي بازرسي و نظارت صنوف درتهران، معاون 

ذخـيـره سـازي      “ :  وزير بازرگاني دولت ضد ملي كودتا اعـالم داشـت    
بـخـش   !  خوب دقت كنيد( كاالهاي استراتژيك توسط بخش خصوصي 

و با تسهيالت دولتي در راستاي اجراي برنامه هدفمند كردن )  خصوصي
يارانه ها آغاز شده و هدف مقابله با آثار تورمي ناشي از اجراي هدفمنـد  
كردن يارانه هاست، وزارت بازرگاني به بخش خصوصي اعتماد دارد و با 
اين برنامه اگر قيمت ها در زمان اجراي طرح از حد معقول و متـعـارف   

با اين توضيح وزير ”  ... . خود باالتر رود، اين ذخاير در بازار آزاد مي شود
دولت كودتا در قبال جـهـش   ”  حمايتي“ بازرگاني پيداست كه تنها اقدام 

كارمندان از زمره اليه هاي اجتماعي يي هستند كـه    !  قيمت ها چيست
بيشترين صدمات را از اجراي طرح تحول اقتصادي و نيز تصـويـب و       

برنـامـه و     .  اجراي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي خواهند خورد
اجتماعي ارتجاع حاكم به سود و در خدمت قشرهاي -سياست اقتصادي

ميانه حال جامعه نيست و اين قشروسيع كه در سال هاي اخـيـر وزن       
اجتماعي قابل اعتنايي هم يافته مانند كارگران و زحمتكشان بيشتـريـن   

روند كـنـونـي    .  خسارت ها را از عملكرد واپس گرايان متحمل شده اند
سقوط سطح زندگي كارمندان جامعه، نتيجه عملكرد رژيم واليت فقيه و 

. خصوصا سياست هاي مخرب دولت ضد مردمي احمدي نـژاد اسـت      
اجتماعي رژيم و بـه سـود مـنـافـع            -مبارزه با سمت گيري اقتصادي

زحمتكشان و كارمندان يگانه راه برون رفت از اوضاع بحراني كـنـونـي    
 !است
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كرزاي هنوز نتوانسته است نيمي از كابينه خود را انتخاب 
انتصاب چهره هاي سركوبگر، باندباز و فـاسـد بـه      .  كند

پست هاي كليدي يي نظير وزارت كشور و وزارت دفـاع،  
برگماري محمد قاسم فهيم و كريم هليـلـي، دوتـن از        
سران جنايتكار مجاهدين افغان به مقام مـعـاون هـاي        
رئيس جمهور و ادامه سياست هاي ارتجاعي در قـبـال       
زنان و جوانان و طرح هاي بازسازي اجتماعي و فرهنگي 

 .   اشارت بر ادامه بحران در افغانستان دارند
سخنگويان دولت افغانستان خود در جريان كنفرانس از 
ضرورت تغييرات اساسي استراتژي به كار گرفته شده در   

.  اين كشور براي موفقيت برنامه گذار سـخـن گـفـتـنـد        
نمايندگي خبري پژواك افغانستان گزارش داد كه نـايـب   
وزير آموزش و پرورش كشور، محمد سلمان ككر، اصـرار  

روي خواسته هاي واقعـي  “ ورزيد كه كنفرانس لندن بايد 
كمك مالي كه به “ :  او اضافه كرد”    . مردم متمركز بشود

افغانستان داده ميشود، بايد براي امـور رفـاهـي مـردم         
مصرف بشود، نه لزوما مطابق سياست هاي كشـورهـاي   

 ”.غربي
وزير امور مالي افغانستان، حضرت عمر زاخلوال، نـيـز     

اين اختـيـار داده     “ تاُكيد كرد كه بايد به دولت افغانستان 
كمك مالي دريافتي را، به ”  شود كه حد اقٌل پنجاه درصد

جاي بيست درصدي كه در حال حاضر نيروهاي اشغالگر 
تحت رهبري امريكا اجازه مي دهند، صرف هزينه طـرح  

 .هاي عمراني مورد نظر كنند
 

 مذاكره با طالبان
كنفرانش لندن قبول شكست استراتژي مسلط شدن بر 
افغانستان به طريق نظامي، و نمايشگر عدم مشروعـيـت   
دولت سرسپرده حميد كرزاي كه توسط اياالت متحده به 
قدرت رسيد، و اعالم رسمي و تصويب استراتژي مذاكـره  

 .  با طالبان است
افشاي خبر مالقات نماينده ويژه سازمان ملل در امـور  
افغانستان، كاي آيدي، با فرماندهان محلي طالبان در روز 
قبل از كنفرانس لندن منعكس كننده اين واقعيت بود كه 
سران كشورهاي عضو پيمان ناتو در رابطه با افغانستان و 
منطقه بر سر دستور كار مشخصي از قبـل بـه تـوافـق         

رابرت گيت، وزير دفاع آمريكا، در هفته قبـل  .   رسيده اند
از برگزاري كنفرانس لندن اظهار داشت كـه، طـالـبـان       

وزيـر امـور     .  بخشي از بافت سياسي افغانستان هستـنـد  
: خارجه فرانسه، برنارد كوشنر، در كنفرانس اعـالم كـرد    

راه حل هر جنگي هميشه مذاكره با دشمنان بوده است، “ 
ولي اين شـامـل   ...  مگر اينكه يكي از طرفين پيروز بشود

 ”.حال اين مورد نمي شود
چند روز قبل از برگزاري كنفرانس لندن ژنرال استانلي 

كريستال، فرمانده آمريكائي نيروهـاي نـاتـو در          -مك
افغانستان، نيز اشاره اي به نظر خود كرد، مبني بر اينكـه  
    چهار سال جنگ سخت با طالبان نهايتا با يك مـعـاملـه

كريستال، در     -ژنرال مك .   سياسي خاتمه خواهد يافت
اظهارات خود رسماٌ مسئله شركت نيروهاي ارتـجـاعـي      

 .طالبان در قدرت دولتي را مطرح كرده بود
در مقام “ :  گفت”  تايمز مالي“ كريستال به   -ژنرال مك

يك نظامي، نظر شخصي من اين است كه بـه انـدازه       
نظري كـه شـب پـيـش از           ”   . كافي جنگ شده است

كنفرانس توسط وزير امور خارجه آمـريـكـا، هـيـالري          

 . كلينتون، نيز مورد تائيد قرار گرفت
بر اساس اخبار موثق و تائيد شده توسط مقامات رسمي سازمان مـلـل در مـالقـات بـا            

دي ماه در دوبي انجام گرديد،  18كه در روز ” شوراي كويته“فرماندهان منطقه اي طالبان در 
نماينده سازمان ملل در رابطه با تضمين هائي براي امنيت نمايندگان عاليرتبه طالبـان بـراي     

بر .   شركت در هرگونه مذاكره با دولت مركزي و متحدان ناتويي آن به توافق هائي رسيده اند
اساس طرح مورد بحث و مصوبه كنفرانس لندن، دوره گذار در برگيرنده يك طرح صلـح دو    
مرحله اي است كه در مرحله اول آن نيروهاي تحت فرمان طالبان با وعـده كـار، حـقـوق         
بازنشستگي و توسعه اقتصادي و رفاهي مناطق روستايي به كنار گذاشتن سالح هـاي خـود     

در مرحله بعدي سران اصلي طالبان به گفتگوهاي مستقيم بـراي صـلـح        .  تشويق مي شوند
مسئله كليدي اينست كه آيا طالبان حاضر به قبول هيچ نقشي براي كرزاي .   دعوت مي شوند

در آينده افغانستان و پس از خروج نيروهاي آمريكائي و ناتو خواهند بود و همچنين رئـيـس     
جمهور فرمايشي و بي اختيار دولت مستقر در كابل هنوز بايد توضيح بدهد كه طرح پيشنهادي 

رد كرده و ” حيله“طالبان از پيش طرح كرزاي را به عنوان يك .  اش چگونه عمل خواهد كرد
 .قلمداد كرده است” اتالف وقت“در تارنگاشت خود كنفرانس لندن را 

، عنوان مورد استفاده دولت طالبان ”امارت اسالمي افغانستان“ طالبان در بيانيه اي با امضاء 
” و سقوط دولت آن، اعالم كرد كه كنفرانس لنـدن  2001قبل از حمله نظامي امريكا در سال 

 ”.سعي اوباما و براون براي گريز از فشارخشم مردم خود ميباشد
اگـر  ” : منتشر شد، اعالم كـرد ”  صداي جهاد“  رهبري طالبان در بيانيه اي كه در تارنگاشت 

مهاجمين مي خواهند خود را از خسارات مالي و جاني بيشتر نجات بدهند، نبايد مردم خود را با 
طرح ها و استراتژي هاي گمراه كننده فريب بدهند؛ و اينكه وقت در اين مورد تلف نكنند، و   

پويـش  “  :  بيانيه مزبور اضافه كرد”   .يا اينكه مردم ما را با رنج و مشكالت بيشتر روبرو نكنند
هاي وسيع تبليغات رسانه اي و كنفرانس ها با هزينه هاي گزاف، براي افغانسـتـان مـفـيـد        

 ”.نيستند
مذاكرات كنفرانس لندن و برنامه گذار مورد توافق آن را بايد پرده برداري از استراتژي جديد 

بر اساس اين استراتژي، مسئله اسـتـقـرار دمـوكـراسـي در           .   آمريكا دانست  -و كليدي ناتو
يكي از اهداف كليدي خـود بـراي        2001افغانستان، امري كه اياالت متحده آن را در سال 

.  لشگركشي به افغانستان اعالم كرده بود، عمالٌ غيرممكن اعالم شده و كنار گذاشته مي شود
استراتژي جديد اياالت متحده همچنين با قبول مذاكره با طالبان و شركـت دادن آنـان در         

را كه تحت پوشش  آن نزديك به يـك دهـه     ”  جنگ با تروريسم“ قدرت دولتي، عمالٌ شعار 
اين .  امواج خون و آتش را در كشور هاي خاورميانه و آفريقا به راه انداخته بود، كنار مي گذارد

پيامي است چند باره براي به خود آمدن آن دسته از نيروهائي كه در مبارزه براي دموكراسي و 
 .    مردم ساالري چشم به واشنگتن و لندن دارند

 

 ...ادامه كنفرانس لندن 

سربلندي و سعادت كشور و مردم قرار داده است و آن عبارت است از مبارزه پيگيرانه و متحد 
 !براي تامين حق حاكميت مردم

طي سه دهه اخير، هرگز تا به اين پايه اهميت اعمال اراده توده ها در برابر استبداد واليت 
. فقيه كه مشروعيت خود را ناشي از خواست، نظر و اراده مردم نمي داند، برجسته نبوده است

نزديك به هشت ماه مبارزه دليرانه مردم، ولي فقيه، كودتاچيان و بطور كلي طيف ارتـجـاع     
حاكم را در وحشت و هراس فرو برده است و از اين رو تمام تالش كودتاچيان خانه نشـيـن     

مانورهاي فريبكارانه ولـي فـقـيـه و         . ساختن مردم بويژه درآستانه بيست و دوم بهمن است
مـردم  .  انصارش به قصد شكستن اراده ميليون ها مردم معترض ميهن ما راه بجايي نمي برد

ميهن ما را پس از دست يابي به مشعل آگاهي ديگر نمي توان به ظلمات تاريك انـديشـي     
 .قرون وسطايي به زنجير كشيد

بي شك توده هاي آگاه با درايت از همه امكانات و روزنه هاي موجود براي ادامه مبـارزه   
اهميت مبارزه امروز مردم با استبداد واليي كه ظرافت، تـدبـيـر،      .  كنوني بهره حواهند جست

موقع شناسي، پيشروي سنجيده و عقب نشيني و انعطاف حساب شده و مدبرانه الزمـه آن      
در اين راه  دشوار و پرسنگالخ، . است، براي آينده و سرنوشت ميهن ما بركسي پوشيده نيست

بدون ترديد آرمان ها، تجربيات و نيز آرزوهاي غرق به خون نسل آرمان گراي انـقـالب، ره     
توشه گرانبهاي پيكار با ارتجاع و استبداد براي نيل به آزادي، حق حاكميت مردم و عـدالـت   

جنبش كنوني ضد استبدادي تبلور خواست ها و آرمان هاي انقالب شكسـت  .  اجتماعي است
  !خورده بهمن است كه در زير استبداد واليي مدفون شده است

 ...ادامه ايران سي و يك سال پس از  



جايگزين اقتصادي يي براي آنهائي كه هيچ راه ديـگـري نـدارنـد       
 ”.تامين كند

بر اساس برنامه گذار، در سال اول نيروهاي تحت كنترل دولـت  
مسئوليت كلي را براي ايجاد امنيت در حداقل پنج استان افغانستان 

در گـام  .   كه شرايط در آن ها آرام تر است بر عهده خواهند گرفت
بعدي قرار است كه نيروهاي نظامي وابسته به دولت نقش اصلي را 
در ايجاد امنيت در استان هائي كه ميزان خشونت و درگيري هـاي  

و نهايتاٌ در پايان پنج سال، مسئوليت .   نظامي بيشتر است، ايفا كنند
همه جانبه ايجاد امنيت در تمامي خاك افغانستان به عهده دولـت    

در صورت موفقيت اين برنامـه گـذار آنـگـاه         .   مركزي قرار گيرد
 . نيروهاي خارجي از افغانستان خارج خواهند شد

همان گونه كه از قبل از كنفرانس پيش بيني مي شـد مـلـك        
عبداهللا شاه عربستان سعودي تعهد كرد كه در رابطه با ايجاد پـل    

اين .   هاي ارتباطي براي مذاكره با طالبان اقدام موثر به عمل آورد
كشور كه از شروع جهاد نامقدس نيروهاي وابسته به امپريالـيـسـم    

سـال   30و  1979برضد دولت مردمي حاكم وقت در كابل در سال 
گذشته يكي از اصلي ترين منابع مالي مجاهدين اسالمي افغانستان 
و جنبش القاعده به رهبري بن الدن بوده است، چند مـاه قـبـل        
ميزبان گفتگوهاي ناموفقي بين نمايندگان دولت كرزاي و طالـبـان   

 .  بود
شاه محمود قريشي، وزير خارجه پاكستان نيز در كنفرانس اعالم 

مـيـالدي   90و    1980كرد كه پاكستان، كشوري كه در دهه هاي 
نقش استراتژيك در رابطه با جنگ محافل ارتجاعي اسالمي بر ضد 

دولت قانوني وقت افغانستان، و ايجاد جنبش طالبان داشته اسـت،     
آماده و قادر به ميانجي گري در رابطه با گفتگو و مذاكره بين دولت 

 .     سرسپرده كرزاي و ارتجاعيون طالبان است
 

 دولت بي اعتبار
يكي از مهم ترين مشكالت بر سر راه موفقيت برنامـه گـذار و       
طرح اياالت متحده براي پايان درگيري ها اينـسـت كـه دولـت         
مركزي مستقر در كابل عمالٌ اعتباري در انظار مردم افـغـانسـتـان     

دولت حميد كرزاي در طول هشت سال حكمروائي خود در   .   ندارد
افغانستان نمايشگر فساد، عدم قابليت، دسته بندي هاي طايفه اي   
و قومي و دست يازيدن به هر فضاحتي براي باقي ماندن در قدرت 

پس از افتضاح انتخابات رياست جمهوري كه گستردگي .  بوده است
تقلب و راي سازي در آن چنان بود كه صداي متحدان ناتوئي پـرو  
پا قرص كرزاي را باال آورد، و دور دوم آن با پا در ميانـي ايـاالت     
متحده، و تعهد كرزاي به تشكيل يك دولت كارآمد و كناره گيـري  
وزيرخارجه پيشين افغانستان، دكتر عبداهللا عبداهللا، منتفي گـرديـد،   
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سال پس از كنفرانس بين المللي يي كه متعاقب شكست و سرنـگـونـي رژيِـم       8
طالبان در شهر بن آلمان براي ايجاد يك دولت دست نشانده در كابل به رهـبـري     

بهمن ماه  8حميد كرزاي تشكيل شد، كنفرانس بين المللي جديدي در لندن در روز 
 . عمالٌ خواستار بازگشت طالبان به قدرت گرديد

كنفرانس لندن و سياست هاي كنوني اياالت متحده و متحدان ناتوئي آن عـمـالٌ   
قبول اين واقعيت است كه هدف اعالم شده قبلي مبني بر خارج كردن طالـبـان از     

در دو سال گذشته به وضوح آشكار .   صحنه سياسي افغانستان شكست خورده است
شده است كه سياست هاي جنايتكارانه نيروهاي تجاوزگر نه فقط نتوانسته صلح و   
آرامش و دموكراسي را براي مردم زجر ديده افغانستان به ارمغان بياورد، بلكه عمـالٌ  
كمك كرده است كه ارتجاعيون طالبان بخش هاي عمده اي از خاك اين كشور را 
دوباره تحت كنترل بگيرند، هزاران غيرنظامي كشته شوند، كشور به ويرانه اي بـدل  

 . شود، و القاعده در تمامي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مستقر بشود
كشور جهان بـه مـيـزبـانـي         70كنفرانس بين المللي لندن كه در آن نمايندگان 

مشترك گوردون براون، نخست وزير انگلستان، و حميد كرزاي، رئيـس جـمـهـور       
افغانستان، شركت داشتند، دستور كار خود را گره گشايي در رابطه با وضعيت بحراني 
در افغانستان و ايجاد دورنمايي براي خاتمه عمليات جنگي پر هزينه اي كه ايـاالت  
متحده و انگلستان و كشور هاي عضو پيمان ناتو را سال هاست درگير كرده اسـت،  

حضور نمايندگان سازمان ملل، اياالت متحده، عربستان سعـودي،  .   اعالم كرده بود
پاكستان، فرانسه، آلمان، كه مستقيماٌ در درگيري هاي افغانستان در سه دهه گذشته 

 . نقش پررنگ و مستقيمي داشته اند، نمايشگر اهميت مذاكرات كنفرانس لندن است
كنفرانس لندن با بحث و موافقت بر سر رئوس يك برنامه زمان بندي شده گـذار  
پنج ساله، هدف هاي دوگانه خود را استقرار يك دولت باثبات در كابل با شـركـت     
طالبان و منتفي شدن نياز به حضور مستقيم و عملياتي نيروهاي نظامي خارجي در   

بر طبق اين برنامه گذار پنج ساله، قرار اسـت كـه دولـت          .   افغانستان اعالم كرد
افغانستان از طريق اجراي طرح هاي اقتصادي، اجتماعي و رفاهي، كه بـا كـمـك      
مالي بين المللي انجام خواهد گرفت و همچنين گشايش درهاي گفتگو و مذاكره ،   
نيروهاي مخاصم طالبان را متقاعد به كنار گذاشتن اسلحه هاي خود، ودر  عـوض    

 .آن، شركت در دولت متقاعد بكند
خـود در    )  ژانـويـه     28( بهمن مـاه     8گوردون براون در سخنراني روز پنجشنبه 

به عـنـوان     “ :  كنفرانس لندن، در رابطه با منابع الزم مالي براي موفقيت طرح گفت
جامعه بين المللي، امروز ما در پاسخ به ابتكار رئيس جمهور كرزاي، يك صـنـدوق     
بين المللي براي تاُمين بودجه طرح صلح و برنامه همگرائي را تاُسيس مي كنيم تـا  

Monday 1 February 2010  

كنفرانس لندن، آينده افغانستان، و طرح 
 ! آشتي با طالبان

  11ادامه در صفحه 
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