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بسوى ايجاد تشكل سراسرى كارگران!

«آزادى، برابرى، سوسياليسم يا بربريت؟»

«آزادى، برابرى، سوسياليسم يا بربريت»، يكى از شعارهاى دانش جويان دانشگاه 
تهران در گرامى داشت 16 آذر بود. دانش جويان چپ و سوسياليست، اين شعار و 
ده ها شعار ديگر سياسى _ طبقاتى، فرياد زدند. آنان با عزم و اراده قوى و متحدانه 
مطالبات و خواست ها و شعارهاى خود را با جديت پيگيرى مى كنند.     در صفحه5  

سالح صلح در دست كدامين نيرو؟

نامى كه  يادآور مرگ و نفرت بود
مرگ محتوم ديكتاتورها جبرى است ناگزير. پينوشه  با ننگ و نفرت 
رفت و به  گله  ديكتاتورهاى قبل از خود پيوست. اين همان سرنوشتى 
است كه  امروز در انتظار جنايتكاران جمهورى اسالمى است، آنهائى 
كه  دهها برابر پينوشه  خون مردم آزاديخواه  و عدالت جوى مبارز را 
ريخته اند و كشتارهاى مبهوت كننده  و ماندگارى را در كارنامه  سياه  

خود برجاى گذاشته اند.      در صفحه 11

منصور اسانلو دوباره از زندان آزاد شد!

در صفحه  10 

در صفحه 3

محكوميت جمهورى اسالمى
 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد

گزارش برگزارى
 پلنوم كميته مركزى حزب كمونيست ايران

هشتم  كنگره  منتخت  مركزى  كميته  پنجم  پلنوم  كه  مى رسانيم  اطالع  به 
حزب كمونيست ايران، با  شركت اعضاى كميته مركزى حزب و  اكثريت 
رفقاى كميته مركزى كومه له كه بعنوان ناظر به پلنوم دعوت شده بودند، در 
تاريخ 16 و17دسامبر 2006 برابر با 25 و 26 آذر ماه 1385 برگزار شد. در اين 
پلنوم ابتدا كميته اجرايى گزارش سياسى و تشكيالتى را در فاصله دو پلنوم 
ارائه داد به دنبال گزارش، به تفكيك روى بخش سياسى و سپس تشكيالتى 

بحث و گفتگو شد.
پلنوم در بحث اوضاع سياسى ايران بر اين واقعيت تاكيد كرد كه تالش هاى 
در  ايران  اقتصاد  كامل  ادغام  استراتژى  پيگيرى  براى  احمدى نژاد  دولت 
بازار جهانى سرمايه دارى بر متن بحران اقتصادى كنونى باز هم بر وخامت 
وضعيت طبقه كارگر و اقشار پايين جامعه مى افزايد. دولت موانع سر راه اين 
روند  و تأمين نياز سرمايه دارى ايران را بر سر طبقه كارگر و اقشار تهيدست 
هزينه هاى  آور  سرسام  گرانى  و  صدى  در   16 تورم  مى كند.  خراب  جامعه 
زندگى بيش از همه زندگى طبقه كارگر و اقشار تهيدست جامعه را در چنگ 
خود مى فشارد. افزايش هزينه 53 در صدى سر پا نگاه داشتن دستگاه عظيم 
درآمد  بر  بستن  ماليات  و  سوبسيدها  حذف  با  دولتى  ادارات  و  وزارت خانه ها 
توده هاى  زندگى  هم  باز  پديده  اين  كه  مى شود  تامين  جامعه  پايين  اقشار 
وسيع ترى را به پايين تر از خط فقر سوق مى دهد، و باز اين طبقه كارگر 
است كه با تحمل اخراج هاى دسته جمعى بايد تاوان سود ده نبودن كارخانه ها 
را بپردازد. اصالحيه هاى همين قانون كار ارتجاعى آخرين زوائد دست و پا 
گير از سر راه اخراج كارگران را بر مى دارد و بستن قرار دادهاى موقت بدون 
تامين هيچ مزايايى را به نرم عادى در مناسبات كار و سرمايه تبديل مى كند. 
در چنين شرايطى است كه وعده هاى دولت احمدى نژاد براى بهبود اوضاع 
اقشار كم درآمد همگى پوچ از آب در مى آيند. بر اساس آمارها و محاسبات تا 
پايان دوره رياست جمهورى احمدى نژاد 9 ميليون نفر از جمعيت جوان ايران 
وارد بازار كار مى شوند كه اقتصاد بحران زده ايران توان جذب آن را ندارد و 

اين باز هم بر ابعاد وخامت اوضاع مى افزايد. 
بر بستر اين بحران اقتصادى و تالش بخش هاى مختلف بورژوازى ايران براى 
برون رفت از آن و تامين توسعه اقتصادى از يك طرف و رشد جنبش هاى 
اجتماعى و اعتراضات توده اى است كه صف بندى نيروهاى درون حاكميت 

مى رود تا آرايش سياسى جديدى بخود بگيرد.
سپاه پاسداران كه در طى بيش از دو دهه گذشته در پشت صحنه در يك 
محافظه كار بسر مى برد با  جناح  عملى با  رسمى، اما  غير  ناگفته و  ائتالف 
شكست اصالح طلبان حكومتى و جدى تر شدن خطر خيزش هاى توده اى 
زمينه را براى به ميدان آمدن خود به جلو صحنه سياسى ايران آماده يافت. 
اكنون يك سال و نيم بعد از "انتخابات" دوره نهم رياست جمهورى بنظر 
مى رسد كه ماه عسل طوالنى سپاه پاسداران با جناح محافظه كار به پايان 
خود نزديك مى شود و رهبرى سپاه پاسداران تالش خواهد كرد تا با رؤيه 
مستقل ترى از جناح محافظه كار در صحنه سياسى و در جدال جناح ها ظاهر 

شود. 
كسب  براى  آشكار  رقابت  عرصه  به  پاسداران  سپاه  شدن  وارد  با 
اهرم هاى قدرت سياسى و اجرائى كشور و روياروئى آن با طيفى از 
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محافظه كاران روند شكاف در جناح محافظه 
كار شروع شده است. سمت گيرى بخشى از 
رانده  اصالح طلبان  سوى  به  محافظه كاران 
از قدرت بيانگر اين واقعيت است كه در دل بحران 
گرو  در  را  اسالمى  جمهورى  بقاى  اين ها  كنونى 
اتكاى هر چه بيشتر رژيم به طبقه سرمايه دار ايران، 
ايران  بورژوازى  مختلف  بخش هاى  دادن  شركت 
است  زاويه  همين  از  و  مى بينند  سياسى  قدرت  در 
كه افراط و تفريط هاى دولت احمدى نژاد بويژه در 
عرصه سياست خارجى را با ديده انتقاد مى نگرند. در 
اين ميان آنچه براى سپاه پاسداران اهميت دارد اين 
است كه اين روندها تحت هدايت و كنترل رهبرى 
بدون  برود،  پيش  پاسداران  سپاه  اجرائى  و  سياسى 

آنكه به منابع قدرت سپاه پاسداران آسيبى وارد آيد.
در مورد بن بست سياسى و نظامى آمريكا در عراق 
پلنوم بر اين نكته تاكيد كرد كه شكست آمريكا در 
خواهان  جمهورى  شكست  در  آن  بازتاب  و  عراق 
اگر  آمريكا  نمايندگان  و  سنا  مجلس  انتخابات  در 
در  آمريكا  سياست هاى  و  استراتژى  بازنگرى  چه 
منطقه را ضرورى ساخته است، اما اين بمعناى پايان 
سياست ميليتاريستى آمريكا در منطقه و يا در سطح 
تناقضات  از  آمريكا  ميليتاريسم  بود.  نخواهد  جهان 
پايه اى ترى ناشى مى شود. افول قدرت اقتصادى 
و  امپرياليستى  رقيب  بلوک هاى  مقابل  در  آمريكا 
قدرت  با  كشور  اين  اقتصادى  قدرت  ناهمخوانى 
داشت  آن  بر  را  آمريكا  سياست گذاران  آن  نظامى 
بر  را  خود  رهبرى  نظامى  قدرقدرتى  به  اتكا  با  كه 
هژمونى  اين  كنند.  تامين  سرد  جنگ  از  بعد  جهان 
طلبى و تالش براى شكل دادن به جهان يك قطبى 
به رهبرى آمريكا  قبل از لشكركشى به عراق هم، 
خود  امتحان  منطقه اى  بحران هاى  با  روياروئى  در 
نتيجه  در  بود.  شده  روبرو  ناكامى  با  و  داده  پس  را 
همين واقعيت است كه هم اكنون نشانه هاى عقب 
نشينى آمريكا در مقابل رقباى جهانى و تالش براى 
سهيم كردن آنها در حل بحران هاى منطقه اى را مى 
بينيم. با اين همه واقعيت اين است كه فاصله گرفتن 
قطعى  پذيرش  و  افراطى  نئوليبرال هاى  سياست  از 
اين موقعيت جديد براى دستگاه رهبرى آمريكا هنوز 
امكان  هنوز  بنابراين  و  دارد  نياز  بيشترى  زمان  به 
بروز ماجراجويى هاى نظامى از جانب آمريكا را نبايد 

ناديده گرفت.
اين روند و موقعيتى كه در عراق براى آمريكا پيش 
آمده است اگرچه احتمال لشكركشى آمريكا به ايران 
فشار  اينحال  با  است،  كرده  تر  ضعيف  هم  باز  را 
آمريكا بر رژيم جمهورى اسالمى ادامه خواهد داشت. 
اكنون همه نشانه ها حاكى از آن است كه محاصره 
اقتصادى ايران قطعى است. اگر چه سران جمهورى 
اقتصادى  محاصره  اين  كه  مى كنند  ادعا  اسالمى 
حقيقت  اين  اما  ندارد،  ايران  اقتصاد  بر  تاثيرى  هيچ 
ندارد. آثار روانى و عملى آن بسيار فراتر از بندهايى 
است كه بعنوان مجازات در قطعنامه تحريم گنجانده 
مى شود. ايجاد محيط ناامن و بى ثبات، به كاهش 

سرمايه هاى  بيشتر  فرار  و  خارجى  سرمايه گذارى 
داخلى منجر مى شود و حاصل آن گسترش بيكارى 
و رشد شتابان تورم و گرانى ناشى از آن خواهد بود 
را  جامعه  پايين  اقشار  همه  از  قبل  اين ها  همه  كه 

تحت فشار قرار مى دهد.
دولت احمدى نژاد كه با اتكا به نيروى سازمان يافته 
سپاه پاسداران و بسيج و اراذل و اوباش جيره خوار 
رژيم به قدرت رسيد. در طول يك سال و نيم گذشته 
عليرغم تشديد فضاى سركوب و اختناق در سراسر 
ايران، دستگيرى، محاكمه و به بند كشيدن فعالين و 
پيشروان جنبش كارگرى، زندانى كردن و اعدام زنان 
جان به لب رسيده، اعمال كنترل شديدتر بر محيط 
دانشگاهها، تشديد سركوب در كردستان براه انداختن 
موج اعدام ها در مالءعام نتوانسته است جنبش هاى 

اجتماعى در ايران را از پيشروى باز دارد.
در مورد جنبش كارگرى دولت احمدى نژاد نتوانسته 
است با تشديد فشارهاى خود جلو روند پيشروى اين 
كارگر  طبقه  كند.  سد  را  اخير  سال هاى  در  جنبش 
ايران در شرايط دشوار و فالكت بار اقتصادى و در دل 
خفقان سياسى به مبارزات خود ادامه داده است. اگر چه 
مضمون مطالبات كارگران در اين مبارزات همچنان 
از  تعرضى ترى  اشكال  كارگران  اما  هستند،  دفاعى 
مبارزه  ضرورت  درک  گرفته اند.  پيش  در  را  مبارزه 
تشكل هاى  پايى  بر  به  نياز  بر  آگاهى  و  متحدانه 
به  اجتماعى  ابعادى  در  كارگران  اى  توده  و  طبقاتى 
يك نيروى مادى براى پيشروى طبقه كارگر تبديل 
قرار  تعرضى  موقعيت  در  را  كارگرى  جنبش  و  شده 
براى  پيگيرى  كميته  آمدن  صحنه  به  است.  داده 
براى  هماهنگى  كميته  كارگرى،  آزاد  تشكل  ايجاد 
ايجاد تشكل كارگرى، اتحاد كميته هاى كارگرى و 
سنديكاى كارگران شركت واحد با اهدافى كه پيش 
دوره  اين  محصول  و  دستاورد  نهاده اند  خود  پاى 
و  فعالين  هستند.  كارگرى  جنبش  پيشروى هاى  از 
و  دستاوردهايشان  به  اتكا  با  جنبش  اين  پيشروان 
درس گرفتن از تجارب تاكنونى مى روند تا اين دوره 
گذار و مسير پر از سنگالخ بسوى ايجاد تشكل هاى 

طبقاتى و توده اى كارگران را طى كنند.
از  جديدى  طيف  توجه  رابطه  همين  در  پلنوم 
به  كارگرى  جنبش  سوسياليست  پيشروان  و  فعالين 
سياست ها و مواضع حزب كمونيست ايران و تالش 
صميمانه آنها را براى دخيل شدن در حيات سياسى و 
سرنوشت حزب را تحولى ارزنده ارزيابى كرد و بر اين 
امر تاكيد كرد كه در جهت رفع كمبودها و انتقاداتى 
كه اين رفقا بر آن انگشت گذاشته اند تالش جدى 

بعمل آيد.
بيانگر  اوضاع  همه  دانشجويى  جنبش  مورد  در 
نقش  تا  مى رود  جنبش  اين  كه  است  واقعيت  اين 
برجسته ترى در جنبش آزادى خواهانه مردم ايران ايفا 
مبارزات  از  دانشجويان  گسترده  نسبتا  حمايت  كند. 
گذشته،  سال  ماه  بهمن  در  واحد  شركت  كارگران 
مبارزه براى آزادى دانشجويان در بند، مبارزه براى بر 
چيدن بساط نهادهاى مذهبى و نيروهاى سركوبگر 

از محيط دانشگاه، مبارزه براى آزادى بى قيد و شرط 
سايت  صدها  و  نشريه  چندين  وجود  عقيده،  و  بيان 
و وبالگ دانشجويى كه بخش چپ و سوسياليست 
حضور  مى كنند،  نمايندگى  را  دانشجويى  جنبش 
شعارهاى  دانشجويى با  جنبش  قدرتمند بخش چپ 
همگى  امسال  آذر   16 در  سوسياليستى  و  راديكال 
دانشجويى  جنبش  كه  است  واقعيت  اين  نشانگر 
محدوده مبارزات صرفا صنفى را پشت سر گذاشته، 
ديگر  و  وحدت  تحكيم  سازمان  نفوذ  زير  از  را  خود 
جريان اصالح طلب و ليبرال بيرون كشيده و مى رود 
تا با زنده كردن سنت سوسياليستى و ديرينه جنبش 
دانشجويى و تالش در جهت پيوند با جنبش كارگرى 
مردم  آزاديخواهانه  جنبش  در  را  خود  واقعى  جايگاه 

ايران باز يابد.
در مورد جنبش زنان پلنوم تاكيد كرد كه اين جنبش 
داشته  قرار  آن  در  كه  دشوارى  شرايط  عليرغم 
سال هاى  در  ما  است.  داده  ادامه  خود  پيشروى  به 
اخير  در جوار تالش فعالين جنبش زنان براى ايجاد 
آنان  گرفتن  بكار  و  مختلف  نهادهاى  و  سازمان ها 
شاهد  زنان  سازماندهى  و  آموزش  ظرف  بعنوان 
برگزارى مراسم و اكسيون هاى 8 مارس و تجمعات 
ستيز  زن  قوانين  و  بى حقوقى ها  عليه  اعتراضى 
جمهورى اسالمى بوده ايم و از طرف ديگر گسترش 
گستردگى  و  پيشرو  هنرى  و  اجتماعى  فعاليت هاى 
فعاليت مطبوعاتى فعالين اين جنبش حضور و اهميت 
جنبش زنان در صحنه سياسى ايران را به يك واقعيت 

انكار ناپذير تبديل كرده است.
از  هنوز  پيش روى ها  اين  عليرغم  زنان  جنبش  اما 
ضعف هاى اساسى رنج مى برد. اين جنبش هنوز به 
يك جنبش فراگير اجتماعى كه توده زنان كارگر و 
تبديل نشده است. اين  زحمتكش را به ميدان آورد 
جنبش به همان ميزان كه توجه نخبگان و روشنفكران 
جامعه را به خود معطوف كرده و به حركت در آورده 
است به اعماق جامعه نرفته و زنان كارگر و فقير و 
در  است.  نياورده  در  حركت  به  را  جامعه  تهيدست 
چنين شرايطى ضرورى است كه فعالين سوسياليست 
جنبش زنان زبان، راه و روش و اشكال مناسب ابراز 
در  كه  است  اين  واقعيت  كنند.  پيدا  را  علنى  وجود 
هاى  چهره  اين  سوسياليست  فعالين  حضور  غياب 
ليبرال جنبش زنان هستند كه به عنوان سخنگويان 

اين جنبش در داخل كشور ظاهر مى شوند. 
پلنوم  ايران  كردستان  در  سياسى  اوضاع  مورد  در 
تاكيد كرد  كه استراتژى احزاب و جريانات بورژوائى 
و ناسيوناليست كه بويژه در آستانه لشكركشى آمريكا 
مسير  از  را  كردستان  ملى  جنبش  منافع  عراق  به 
همگرايى با سياست ها و استراتژى آمريكا در منطقه 

تعقيب مى كردند، با شكست مواجه شده است.
اين نيروها با اميد مداخله و يورش آمريكا به ايران  
به  ايران  در  عراق  بار  مصيبت  سناريوى  تكرار  و 
بهترين  در  يا  و  خود  براى  موقعيتى  كسب  منظور 

در  امتيازاتى  آوردن  بدست  هدف  با  حالت 
آمريكا  سياست هاى  با  ملى  مسئله  زمينه 
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فعالين  اتفاق  به  قريب  اكثريت  ميان  در  امروزه   
تشكل  وجود  ضرورت  بر  ايران  در  كارگرى 
تشكلى  كارگران،  اى  توده  و  طبقاتى  سراسرى، 
نظر  اتفاق  باشد،  كارگران  عموم  منافع  مدافع  كه 
ضرورت  بر  نظر  اتفاق  همين  دارد.  وجود  عمومى 
وجود تشكل سراسرى كارگران هر چند كلى باشد  
در  اما  كنند،  نمايندگى  را  متفاوتى  ديدگاههاى  و 
ماهيت خود داراى ارزشى است كه بايد آنرا پاس 

داشت. 
اما پاس داشتن يك ارزش به تنهايى كافى نيست 
راه  و  نمى دهد   پاسخ  را  سئواالت  از  بسيارى  و 
تشكل  به  ايران  كارگران  شدن  مسلح  عملى 
سراسرى خود را بدون جواب مى گذارد. يك فعال 
عليرغم تشكيل  كارگرى مى تواند سئوال كند كه 
كميته هاى مختلفى كه رسالت خود را كمك به 
تشكيل تشكل سراسرى كارگران تعريف كرده اند 
و از مدت زمان تشكيل اين كميته ها نظير كميته 
كميته  و  كارگرى  تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى 
پيگيرى ايجاد تشكل هاى آزاد كارگرى قريب دو 
سال مى گذرد، چه گام هاى علنى و عملى در همان 

راستا برداشته شده است؟  
ترديدى نيست كه فعالين كارگرى در تالش هاى 
باز  كارگران  سراسرى  تشكل  ايجاد  براى  خود 
چگونگى  مورد  در  عينى  شواهد  اما  اند،   نايستاده 
تشكيل تشكل سراسرى دال بر اين واقعيت است  
وجود  ناروشنى هايى  و  ابهامات  زمينه  اين  در  كه 
جهت  بازدارنده  عوامل  بعنوان  كه  ابهاماتى  دارد.  
كرده  عمل  كارگران  سراسرى  تشكل  تشكيل 

است. 
اين سطور سعى خود را بر اين گذاشته تا پيشنهادات 
خود را براى تشكيل تشكل سراسرى كارگران با 
فعالين كارگرى در ميان بگذارد.                        

براى انجام هر كارى به طرح و نقشه نياز هست. 
كار  آن  انجام  نقشه  و  طرح  كار  موضوع  به  بسته 
مى تواند  در سطح كالن باشد يا خرد. اگر كسى 
بايد  چيز  هر  از  قبل  بسازد،  ساختمانى  بخواهد 
كروكى   رسم  به  سپس  باشد،  داشته  را  زمينش 
ساختمان بپردازد كه در آن حتى پله ها و دربها هم 
به تصوير كشيده مى شوند. معمار ساختمان آنوقت 
و  ساختمان  آن  نهادن  بنا  كه  كند  برآورد  ميتواند 
تمام كردن آن ، اگر 10 نفر در ساختن آن دخيل 
مدت  چه  در  و   ساختمانى  مصالح  چه  به  باشند 
زمانى آن ساختمان تمام شده و براى استفاده آماده 

مى شود. 
بحث ايجاد تشكل سراسرى كارگران از يك زاويه 
و نه بيشتر، به اين مثال فرضى در مورد ساختمان 
و  طرح  وجود  در  موضوع   شباهت  دارد.   شباهت 

نقشه اين كار است  كه  بايد  داشت. براى اينكه  
در موضوع  سوء تفاهمى بوجود نيايد شايد بى مورد  
علوم   و  طبيعى  علوم  مابين  تفاوت  به  كه  نباشد 
بعضا  طبيعى  علوم  در  آنچه  داشت.  اشاره  انسانى 
مسايلى  در  عينا   است،  بينى  پيش  و  برآورد  قابل 
كه مربوط به انسان و اجتماع انسانى است، روى 
ندهد. چون انسان و جامعه انسانى موضوعى متغير 
تحليل  در  دليل  همين  به  حركتند.   حال   در  و 
آنچه مربوط  به جوامع انسانى باشد بيشتر كسب 
شناخت و سپس نشان دادن جهت ها و روندهايى 
كه در نتيجه يك شرايط مشخص بيشتر محتملند، 

از اعتبار بيشترى برخوردار  خواهند بود. 
ايران،  كارگران  سراسرى  تشكل  ايجاد  موضوع 
تشكل   است.  كالن  موضوع  يك  چيز  هر  از  قبل 
از   كه   است   ظرفى   آن   كارگران  سراسرى 
ميليونى  هفتاد  جامعه  يك   در  كارگران  حقوق 
دفاع مى كند و آنان  در برابر كارفرمايان  و دولت  
آنان نمايندگى مى كند.  چنين تشكلى  بايد داراى 
ويژگى ها  و  خصلت هاى عمومى باشد كه  بتواند 
كارگران ايران را اعم  از كرد، ترک ، فارس، عرب و 
... در يك مقياس سراسرى در مقابل سرمايه داران 
نمايندگى كند و براى  جمهورى اسالمى  و دولت 
متنوعى  ليست  خود   كه  كارگران  حقوق  كسب 
است، كارفرما و دولت سرمايه داران  را به مصاف 
مى طلبد. چنين  تشكلى در جامعه  ايران از  اين  
ظرفيت برخودار  خواهد  بود  كه  بسرعت توده اى 
اعضاى  ليست  كه  معنا  اين  به  شود.   اجتماعى  و 
آن نه با رقم هزار، بلكه صدها هزار و ميليون قابل 
توصيف باشد. اين ادعا  را  مى توان  با نشان  دادن 
نيازها و شرايط اقتصادى ، سياسى و اجتماعى  كه  

طبقه كارگر در آن قرار  دارد به اثبات رساند. 
عدم وجود تشكل سراسرى كارگران ايران خالئى 
است در جنبش كارگرى و جامعه  ايران ، كه تنها با 
بوجود آمدن اين تشكل، آن خالء مى تواند پر شود.  
آيد؟   مى  بوجود  چگونه  سراسرى  تشكل  اين  اما 
تشكل  آن  كارگران  سر  باالى   از   توان   مى  آيا 
را  درست كرد ؟ يا اينكه اين تشكل برخاسته  از 

نمايندگان تشكل هاى كارگرى از پايين  باشد؟ 
كه  مى كند  دفاع   گرايش   اين  از  مطلب   اين 
معتقد است  بايد  تشكل  سراسرى كارگران ايران 
برخاسته  از نمايندگان منتخب در مجامع عمومى  
محل  در  كارگران  خود  كه   كارگرى  تشكل هاى 
فرضى  مثال   بحث  به  باشد.  اند  ساخته  آنرا  كار  
رسم  به  سراسرى  تشكل  ايجاد  براى  برگرديم. 
كروكى آن  نياز هست. اينست كه  در اين شرايط 

تشكل  ايجاد  براى  كار   پروسه  در  و 
چند  كارگرى  فعالين  وظايف  سراسرى 

بهروز ناصرى

! گر ا سر  ل سر جا تش بسو 
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سطح  در  نيروها  اين  شدند.  همراه  منطقه  در 
سراسرى هم آينده خود را در رشد حركت هاى 
ساكن  ستم  تحت  مليت هاى  ميان  در  ناسيوناليستى 
ايران مى بيند و مى كوشند با به هم پيوند دادن احزاب و 
سازمان هاى كارتونى در تبعيد منتسب به اين مليت ها، 
جبهه سراسرى مورد نظر خود و گوش به فرمان آمريكا 
را به وجود بياورند. اين استراتژى با شكست مواجه شده 
زمينه  در  آنها  امروز  شعارهاى  بست  بن  و  ركود  است. 
جبهه سراسرى و جبهه كردستانى ناشى از اين واقعيت 
است كه سياست هاى آمريكا در خاورميانه به طور كلى و 
در مورد ايران به طور اخص در آن جهتى نيست كه اين 

گروه به آن اميد بسته بودند. 
و  كردستان  در  اجتماعى  راديكاليزاسيون  روند  پلنوم 
اصلى  عامل  را  نيروها  اين  سياسى  استراتژى  شكست 
فائق  در  ايران  كردستان  دمكرات  حزب  رهبرى  ناتوانى 
آمدن بر بحران تشكيالتى و انشعاب در اين حزب ارزيابى 
كرد و تشتت و نابسامانى در صفوف ديگر نيروهاى اين 

جبهه را بر بستر اين اوضاع توصيح داد.
كومه له  ساز  سرنوشت  نقش  بر  پلنوم  رابطه  اين  در 
دار  پرچم  كه  كومه له  كرد.  تاكيد  كردستان  جنبش  در 
و  است  كردستان  جنبش  در  سوسياليستى  استراتژى 
دوران سخت و پر تحولى را با سرافرازى و پيروزمندانه 
پشت سر گذاشته است با درک وظايف خطيرى كه در 
اين دوره بر دوش دارد مسئوالنه تالش خواهد كرد كه 
مبارزه  صف  ناسيوناليست  نيروهاى  صفوف  در  تشتت 
يكپارچه توده هاى مردم كردستان عليه رژيم جمهورى 

اسالمى در كردستان را تضعيف نكند.
در بخش مباحث تشكيالتى پلنوم بر بهبود و ارتقا كيفيت 
تاكيد  حزبى  فعاليت  محتلف  عرصه هاى  بيشتر  چه  هر 

كرد.
حزب  نهم  كنگره  برگزارى  امر  بعدى  جلسه  دستور 
كمونيست ايران در تابستان سال آينده بود. در اين بخش 
تدارک سياسى اين  راستاى  به دنبال بحث هايى كه در 
كنگره صورت گرفت، كميسيونى پنج نفره از بين رفقاى 
كميته مركزى انتخاب شد، كه اين كميسيون قرار است در 
راستاى تدارک سياسى براى كنگره اقدامات نقشه مندى 
را در دستور كار خود قرار دهد. پلنوم همچنين تاكيد نمود 
كه كميته اجرائى حزب نحوه دخالت دادن آن طيف از 
فعالين و پيشروان كارگرى را كه مى خواهند در مباحثات 

كنگره نقش داشته باشند، را مورد بررسى قرار دهد. 
كميته  درونى  آرايش  پلنوم  پايانى  و  سوم  جلسه  دستور 
فعاليت هاى  و  كارها  پبشبرد  و  هدايت  براى  مركزى 
تدقيق  ضمن  بخش  اين  در  بود.  آتى  دور  در  تشكيالت 
يك  مركزى،  كميته  درون  سازماندهى  و  كار  تقسيم 
كميته اجرايى مركب از 5 نفر براى هدايت و فعاليت هاى 

كميته مركزى تا پلنوم بعدى انتخاب گرديد.
كميته اجرايى حزب كمونيست ايران

22 دسامبر  2006
1 دى ماه 1385
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صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9

75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

برابر مى شود.  
موضوع را از زاويه پراتيكى مسئله در نظر بگيريم، آيا رفقاى فعال كارگرى برآورد 
آمارى تقريبى از تعداد شركت ها، كارخانه ها و كارگاه ها در شهرهاى ايران و تعداد كارگران  
در هر كدام از اين محل هاى كار در اختيار دارند ؟ آيا  رفقاى فعال كارگرى اين برآورد 

تقريبى را دارند  كه در كدام محل كار تشكل كارگرى وجود دارد؟ 
تشكل  سراسرى كارگران از آسمان  نازل نمى شود، بلكه خود كارگران و نمايندگان منتخب 

آنان  در مجامع عمومى بايد آنرا  بسازند. 
پيش شرط ايجاد تشكل سراسرى كارگران ايران، بوجود آمدن تعداد زيادى  از تشكل هاى 
كارگرى كوچك تر  در محل هاى كار است. تشكل سراسرى كارگران بمثابه چترى خواهد 
عمل  سراسرى  تشكل  بناى  زير  تشكل  بعنوان  كه  ديگرى  تشكل هاى  همه  براى  بود 
مى كنند. به همين اعتبار نكته مهم اينست  كه كارگران در مرحله اول تشكل محل كار 
خود را  ايجاد نمايند.  رفقاى فعال كارگرى با تجربه، رفقاى كميته هاى تشكيل شده كنونى 

بايد همت بيشترى بخرج دهند  كه اين مهم  برآورده شود. 
گام هاى  موجود  اقتصادى  و  سياسى  شرايط  درک  با  كارگرى  فعالين  تا  است  ضرورى 
بردارند  مختلف  شهرهاى  در  كارگران  و  خود  بين  روابط  گسترش  براى  را  آگاهانه ترى 
تا در هر شهرى به مجموعه اى  از شبكه هاى  ارتباطاتى ميان كارگران برخورد كنيم. 
شبكه هاى كارگرى كه كمك كننده و يارى دهنده اصلى ايجاد تشكل هاى كارگرى در 

محل  كار خواهند بود. 
را  فراوانى  مصاف هاى  و  مبارزاتى  هاى  دوره  اخير  ساله  چند  در  ايران  كارگرى  جنبش 
با  توان  مى  كه  مى دهد  نشان  واحد  شركت  كارگران  تجارب  است.  گذاشته  سر  پشت 
را   آنان  و  گرفت  چالش  به  را  كارفرمايان  و  اسالمى  دولت  كارگران،  يكپارچگى  و  اتحاد 
به عقب نشينى واداشت. بويژه اينكه  در سطح بين المللى جنبش كارگرى ايران  بيش از 
گذشته به چهره مبارزاتى تبديل و شناخته شده است. جمهورى اسالمى هر چند هم كه 
تالش  كند  تا فضاى سركوب و رعب  را  در جامعه گسترش دهد و فعالين كارگرى را 
طبقاتى كارگران  در داخل ايران و  بياندازد ولى  در  مقابل وحدت وسيع و  به زندان ها 

همبستگى جهانى از كارگران ايران نمى تواند عقب نشينى نكند.  

در باره شوراى همكارى
 فعالين جنبش كارگرى

شوراى  تشكيل  براى  كارگرى  جنبش  فعالين  از  دعوت  از  پس 
و  تشكالت  از  بعضى  بالفاصله  كارگرى  جنبش  فعالين  همكارى 
فعالين به اين دعوت نامه پاسخ گفتند، از جمله كميته هماهنگى 
... و كميته پيگيرى ... به اين دعوت نامه جواب مثبت داده و از 

آن استقبال كردند. 
تشكل  يك  ايجاد  يعنى  بالقوه  هدف  مورد  در  فعالين  از  تعدادى 
توان  مى  كه  رسيد  مى  نظرشان  به  نكاتى  و  پيشنهادات  فراگير 
همه آنها را در شوراى همكارى ... به بحث گذاشت. اما براى آنكه 
ابتدا به ساكن شوراى همكارى شكل بگيرد و راه را هموار نمايد 
ضرورى است بر اساس هدف بالفعل آن يعنى مبرمترين مطالبات 
شغلى،  امنيت  مثل:  داريم  توافق  همه بر آن  كارگرى كه  جنبش 
حق آزادى تشكل و بويژه خنثى كردن تهاجم به فعالين جنبش 
كارگرى آغاز نماييم و شورايمان را ايجاد نماييم. بنابراين شوراى 
ضمن  و  شد  خواهد  ايجاد  شرطى  پيش  هيچ  بدون   ... همكارى 
تشكل  بحث  آن  كنار  در  تواند  مى  بالفعلش  هدف  به  پرداختن 

فراگير را به تبادل نظر بگذارد.
ايجاد شوراى همكارى فعالين جنبش كارگرى، گامى است به جلو 
براى ايستادگى محكمتر در مقابل تهاجمات سرمايه دارى و بر اين 
مبنا مجددا از فعالين ديگر جنبش كارگرى براى شركت در اين 

شورا دعوت به عمل مى آوريم.
                                      

اتحاد كميته هاى كارگرى
15/9/85
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بشر سازمان ملل، تقريبا هر سال با صدور قطعنامه اى جمهورى اسالمى را محكوم 
كرده است.

حكومت جمهورى اسالمى، همواره به دليل اعمال سانسور و اختناق، سركوب و 
كشتار، شكنجه و اعدام و ترور، از سوى سازمان ملل و سازمان هاى مدافع حقوق 

بشر مورد سرزنش قرار گرفته است.
اما اين قطعنامه ها، با توجه به اين كه در خارج از شوراى امنيت تصويب مى شوند، 
ضمانت اجرايى ندارند. تنها شوراى امنيت است كه به عنوان قدرت اجرايى سازمان 
پيگيرى  را  خود  قطعنامه هاى  دولت ها،  بر  فشار  اعمال  طريق  از  مى تواند  ملل 
خود  سياسى  و  اقتصادى  منافع  همواره  هم  امنيت  شوراى  اعضاى  بعالوه  كند. 
بنابراين،  مى دهند.  ترجيح  ديگر  جاى  هر  يا  ايران  در  بشر  حقوق  رعايت  بر  را 
الزامى  اجرايى  لحاظ  به  بشرى،  حقوق  نهادهاى  و  عمومى  مجمع  قطعنامه هاى 
نيستند، فقط اعتبارشان در افشاى حكومت جمهورى اسالمى، در نزد افكار عمومى 

بين المللى معنى و مفهوم پيدا مى كند. 
جمهورى  رسانه هاى  ملل،  سازمان  عمومى  مجمع  قطعنامه  انتشار  با  هم زمان 
اسالمى، خبر اعدام 5 نفر در شهرهاى بم و رفسنجان و 3 نفر در خوزستان و 6 

نفر در زندان اوين را اعدام كردند.
صداى انقالب ايران (راديو كومه له))

ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

محكوميت جمهورى اسالمى
 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد

مجمع عمومى سازمان ملل متحد «نگرانى جدى» خود را نسبت به آنچه نقض 
گسترده حقوق بشر در ايران خوانده ابراز كرده و از جمهورى اسالمى خواسته 

است از اين پس اين حقوق را كامال محترم بشمارد.
مجمع عمومى سازمان ملل كه 192 عضو دارد با 72 راى مثبت، 50 راى منفى 
و 55 راى ممتنع، ايران را به خاطر كارنامه اش در زمينه حقوق بشر سرزنش 

كرد.
و  سركوب  گسترده  موارد  به  ملل،  سازمان  عمومى  مجمع  قطعنامه  اين  در 
اختناق اشاره شده است. اين قطعنامه حكومت جمهورى اسالمى ايران را به 
خاطر «آزار، ارعاب و سركوب، مدافعان حقوق بشر، ناراضيان سياسى، ناراضيان 
سازمان هاى  و  اتحاديه ها  اعضاى  دانشگاهيان،  نگاران،  روزنامه  مذهبى، 

كارگرى»، محكوم كرد.
اين قطعنامه نسبت به «ادامه استفاده از شكنجه و رفتار بى رحمانه، غيرانسانى 

يا تحقيرآميز يا مجازات هايى چون شالق و قطع عضو» ابراز نگرانى كرد.
مجمع عمومى، نسبت به «ادامه خشونت و تبعيض عليه زنان و دختران چه 
نقض  موارد  ساير  و  تبعيض  همچنين «افزايش  و  عمل»  در  چه  و  قانون  در 
حقوق بشر»، عليه اعضاى اقليت هاى ملى و مذهبى، از جمله اعراب، آذرى ها، 
بهائيت  فرقه  اعضاى  و  سنى  مسلمانان  يهوديان،  مسيحيان،  كردها،  بلوچ ها، 

ابراز داشت.
كليه  به  كه  است  خواسته  ايران،  اسالمى  جمهورى  حكومت  از  قطعنامه،  اين 
چنين  كه  است  بار  چهارمين  اين  دهد.  پايان  ستم  و  سركوب  و  ارعاب  اين 
قطعنامه اى در مجمع عمومى مطرح و تصويب مى شود. البته كميسيون حقوق 

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز
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      بهرام رحمانى
«آزادى، برابرى، سوسياليسم يا بربريت؟»

از  يكى  بربريت»،  يا  سوسياليسم  برابرى،  «آزادى، 
شعارهاى دانش جويان دانشگاه تهران در گرامى داشت 
سوسياليست،  و  چپ  دانش جويان  بود.  آذر   16
طبقاتى،   _ سياسى  ديگر  شعار  ده ها  و  شعار  اين 
آپارتايد  گردد؛  بايد  ملغى  جنسيتى  تبعيض  همچون 
جنسى، اين تحقير انسان است؛ آزادى زن، هميشه 
هميشه؛ رهايى جامعه، رهايى زنان است؛ مردم نان 
بمب  نه  مى خواهيم  جنگ  نه  بمب؛  نه  مى خواهند 
اتم، يك زندگى بهتر مى خواهيم براى مردم؛ جنبش 
زنان؛  جنبش  و  كارگرى  جنبش  متحد  دانش جويى 
از  بيش تر  بد  زندگى  از  كه  است  اين  بر  ما  تصميم 
مرگ بهراسيم و غيره را در دانشگاه هاى كشور فرياد 
مطالبات  متحدانه  و  قوى  اراده  و  عزم  با  آنان  زدند. 
پيگيرى  جديت  با  را  خود  شعارهاى  و  خواست ها  و 
مى كنند. بنابراين، واقعيت ها و شواهد نشان مى دهند 
كه توازن قوا در دانشگاه ها، به سوى گرايش چپ و 

سوسياليستى و عدالت خواهى چرخيده است. 
گرايش سوسياليستى، در مراسم گرامى داشت 16 آذر 
امسال دانشگاه ها، به حدى با شكوه و قدرتمند بود 
نيز  غيره  و  رسانه ها  و  بورژوايى  گرايشات  حتى  كه 

نتوانستند آن را پرده پوشى كنند.
خمينى، در اوايل انقالب 1367 مردم ايران، در يكى از 
سخنرانى هايش گفته بود كه طرفداران من در قنداق 
هستند. خمينى، با اين حرف مى خواست نشان دهد 
جهان  به  چشم  اسالمى،  جمهورى  در  كه  كودكانى 
شده  بزرگ  اسالمى  آموزش  و  تربيت  با  مى گشايند 
و طرفدار سيستم بورژوايى اسالمى خواهند شد. اما 
برخالف پيش بينى خمينى، اين دانش جويانى كه در 
حاكميت خونين جمهورى اسالمى، در زير زور و ستم 
شده اند  بزرگ  اقتصادى  فالكت  و  فقر  و  اختناق  و 
اكنون، با شهامت بى نظيرى پرچم آزادى و برابرى 
به  كشور  سراسر  دانشگاه هاى  در  را  سوسياليسم  و 
عنوان  با  حتى  اسالمى،  جمهورى  درآوده اند.  اهتزاز 
«انقالب ضدفرهنگ» برابرى طلبانه و آزادى خواهانه 
در دانشگاه ها را حدود سه سال بست تا دانش جويان 
از  را  سوسياليست  و  چپ  و  سكوالر  استادان  و 
دانشگاه ها تصفيه كند. فراتر از ان سهم بيش ترى به 
نيروهاى سپاه و  بسيج و خانواده شهدا و حزب الهى 
از  تا  كرد  برقرار  مذهبى  آموزش  داد،  اختصاص 
سياست هاى  و  موازين  با  را  دانشگاه ها  طريق  اين 
ضدانسانى جمهورى اسالمى منطبق سازد. اما همه 
مواجه  شكست  با  ديگرى  از  پس  يكى  طرح ها  اين 
شد. قرار بود دختران خانه نشين شوند اما اكنون بيش 
دانش جويان  را  كشور  دانش جويان  درصد  شصت  از 
اگر  شرايطى،  چنين  در  مى دهند.  تشكيل  دختر 
و  سياسى  آگاهى  از  سطح  اين  و  بود  زنده  خمينى، 
دانش جويان  شكوه  با  حركت  و  طبقاتى  و  اجتماعى 

را مى ديد، اجبارا بار ديگر جام زهر را سر مى كشيد.
ناسيوناليست  و  راست  گرايشات  كه  بود  سالى  چند 
ملى  جبهه  از  راست  اپوزيسيون  و  حاكم  مذهبى  و 
دانش جويان  مبارزه  سر  بر  سلطنت طلبان،  طيف  تا 
حساب پس انداز سياسى باز كرده بودند. اما 16 آذر 
امسال غالب تحليل ها و حساب و كتاب هايشان زير و 
رو شد. زيرا گرايش چپ و سوسياليستى دانش جويان 
در همه دانشگاه هاى سراسر كشور، با طرح شعارها 
تصويب  و  تظاهرات  و  تحصن  و  سخن رانى ها  و 
و  اجتماعى تر  دانش جو،  روز  در  خود  قطعنامه هاى 
قدرتمندتر از هر زمان ديگر ظاهر شد. اگر مضمون 
و محتواى شعارها و سخن رانى ها و قطعنامه هاى 16 
آذر امسال دانش جويان را مورد تجزيه و تحليل قرار 
دهيم، به اين نتيجه مى رسيم كه جنبش دانشجويى 
جمهورى  كليت  و  جناح ها  همه  عليه  بر  تنها  نه 
و  ليبرالى  و  راست  گرايشات  عليه  بر  بلكه  اسالمى، 
امپرياليستى نيز موضع صريح گرفته است. اين يك 
كمونيستى  كارگرى  جنبش  براى  بزرگى  دستاورد 

ايران است. از اين رو بايد آن را ارج نهاد.
صدها  سوسياليست  و  چپ  دانش جويان  تاكنون 
مشمول  يا  كه  كرده اند  تاسيس  وب الگ  و  نشريه 
دست اندركاران  يا  و  است  شده  سانسور  برنده  تيغ 
آن ها با در آگاهى به همه خطرات احتمالى، هم چنان 
با شهامت و جسارت بى نظيرى به مبارزه بر حق و 
ادامه  خود  اجتماعى  و  سياسى  و  فرهنگى  عادالنه 

مى دهند.
به  كه  كشور  سراسر  دانش جويان  اعتراضات 
تشديد  دانش جو  روز  اذر،  گرامى داشت 16  مناسبت 
خيزش  براين،  بنا  دارد.  ادامه  هم چنان  است،  شده 
آمده  پديد  كشور  سراسر  دانشگاه هاى  در  جديدى 
دانشگاه  دانش جويان  شديد  اعتراض  با  كه  است 
اين  در  احمدى ئژاد  حضور  به  اميركبير (پلى تكنيك) 
در  عكس هايش  سوزاندن  و  كردن  هو  با  دانشگاه، 
مقابل جشمان از حدقه در رفته و ناباور او و صدها 
نيروى امنيتى و بسيجى و دانش جويان دانشگاه هاى 
اين  به  فضا  كنترل  و  امنيتى  هدف هاى  با  كه  سپاه 
كرده  پيدا  تازه اى  ابعاد  بودند،  شده  آورده  دانشگاه 

است. 
بدين ترتيب، دانشگاه هاى سراسر ايران، به مناسبت 
به  مهم  حركت  يك  شاهد  ديگر  بار  دانش جو،  روز 
جنبش  نشيب  و  فراز  پر  تاريخ  در  محتوايى  لحاظ 
نيروهاى  كليه  كه  حالى  در  بود.  ايران  دانش جويى 
جمهورى اسالمى، بسيج شده و در مقابل دانشگاه ها 
حال  به  دانشگاه ها  به  نزديك  نظامى  مراكز  و 
آماده باش درآمده بودند، دانش جويان سراسر كشور، 
با برگزارى تجمعات و راهپيمايى به استقبال اين روز 

شتافتند و خواست ها و مطالبات خود را فرياد زدند.

آذر   16 گرامى داشت  كه  است  يادآورى  به  الزرم 
با  دانشگاه ها  مسئولين  طرف  از  همواره  امسال، 
ممانعت هاى مختلف روبرو مى شد. اما با اين وجود 
گرامى  را  روز  اين  مختلف  روزهاى  در  دانش جويان 
داشتند. در اين جا به نمونه هايى از گرامى داشت روز 

16 آذر در چند دانشگاه اشاره مى كنيم.

واقعه 16 آذر 1332
و  حمايت  با  شاه  ارتش   1332 سال  كودتاى  با 
اياالت  ويژه  به  امپرياليستى  دولت هاى  پشتيبانى 
اين  مقابل  در  دانش جويان  ويژه  به  آمريكا،  متحده 
اين  با  زدند.  مقاومت  به  دست  كودتاگران  و  كودتا 
كودتا حكومت پهلوى جرات و جسارتى  پيدا كرد تا 
دوباره جنبش هاى اجتماعى را سركوب كند و اختناق 
مطلق حاكم نمايد. حدود سه ماه از گذشت كودتا و 
هم زمان با ورود نيكسون به ايران، دانش جويان به 

عناوين مختلف اعتراضات خود را گسترش دادند. 
روز 18 آذرماه 1332،  قرار بود ريچارد نيكسون، معاون 
رئيس جمهور وقت اياالت متحد، به ايران بيايد. روز 
14 آذر ماه، دانش جويان دانشگاه تهران، در اعتراض 
به مسافرت نيكسون و ورود دنيس رايت، كاردار جديد 
سفارت انگليس به ايران، دست به تظاهرات مى زنند. 
روز 15 آذرماه، اين تظاهرات بدون مجوز از دانشگاه 
نظامى  حكومت  نيروهاى  شد.  كشيده  خيابان ها  به 
معترض  دانش جويان  به  شاه،  طرفدار  چاقوكشان  و 
مامورين  آذر،   16 يعنى  روز،  آن  فرداى  كرد.  حمله 
حكومت نظامى، در اطراف دانشگاه مستقر گرديدند. 
حكومت  مامورين  از  عده اى  صبح،  ده  ساعت  در 
وارد  معترض،  دانش جويان  دستگيرى  براى  نظامى 
دانشكده فنى مى شوند. در اين ساعت، دانش جويان 
سر كالس هاى درس بودند. نظاميان با گستاخى وارد 
كه  را  دانش جويانى  تا  مى شدند  درس  كالس هاى 
برابر  در  دانش جويان  كنند.  دستگير  بود  مدنظرشان 
ريختند  دانشگاه  محوطه  به  نظاميان،  گستاخى  اين 
نيروهاى  موقع  اين  در  زدند.  اعتراض  به  دست  و 
و  بستند  گلوله  به  را  دانش جويان  نظامى،  حكومت 
سه دانش جوى معترض به نام هاى شريعت رضِوى، 
تعداى  و  رساندند  قتل  به  را  قندچى  و   نيا  بزرگ 
ديگرى را نيز زخمى و دستگير كردند. بدين ترتيب، 
دانش جويان رسالت خود در دفاع از آزادى و رفاه و 
عدالت اجتماعى را به كودتاگران وحشى به رهبرى 
محمدرضا شاه و حاميان امپرياليستى او نشان دادند. 
از آن تاريخ، روز 16 آذر به روز گرامى داشت اين سه 

دانش جوى جان باخته و روز دانش جو ناميده شد.  
حريم  به  شاه،  نظامى  حكومت  مامورين  حمله 

صدر  در  دانش جويان،  كشتار  و  دانشگاه 
قرار  دوره  آن  جهانى  رسانه هاى  گزارش 
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جهانى  شاه  حكومت  رسوايى  و  گرفت 
جنايت  اين  از  پس  شاه،  حكومت  شد. 
تاريخى اش، هرگز نتوانست پايگاهى براى 
خود در دانشگاه هاى كشور دست و پا كند. از اين 
رو، فضاى حاكم بر دانشگاه از همان تاريخ كشتار 
ديكتاتورى  حكومت  سرنگونى  تا  دانش جويان 

پهلوى، فضاى چپ و راديكال بود.
چركين  دل  از  كه  نيز  اسالمى  جمهورى  حكومت 
حكومت سلطنتى و با حمايت و پشتيبانى بورژوازى 

مردم  انقالب  و  گرفت  قدرت  بين المللى  و  داخلى 
ايران را به خونين ترين شكلى سركوب كرد نيز فقط 
با بستن دانشگاه ها تحت عنوان «انقالب فرهنگى»، 
فرهنگ ارتجاعى و عقب مانده خرافات مذهبى را با 
تصفيه دانش جويان و استادان چپ و سوسياليست و 
سكوالر تحميل كرد كه آن هم سرانجام با مبارزه و 
جانفشانى و جسارت و شهامت دانش جويان معترض 
عدالت خواه  و  برابرى طلب  و  راديكال  و  پيشرو 

شكست خورد. 
دانشگاه تهران

بنا به گزارش هاى منتشر شده از مراسم روز دانش جو 
در دانشگاه تهران، نيروهاى سركوبگر، روز چهارشنبه 
15 آذر، تمام در هاى دانشگاه را قفل و زنجير كرده 
بودند و اجازه ورود و خروج به دانش جويان نمى دادند. 
به مراجعين مى گفتند دانشگاه تا شنبه تعطيل است. 
مامورين يازده دستگاه اتوبوس شركت واحد را پشت 
سر هم در مقابل در اصلى دانشگاه قرار داده بودند تا 
مردم وقايع دانشگاه را نبينند. اما مردم هم شعارهاى 
كه  شعارهايى  هم  و  پالكاردها  روى  بر  شده  نوشته 
دنبال  حساسيت  با  را  مى هزدند  فرياد  دانش جويان 

مى كردند.
شدند  موفق  كه  آن  از  پس  دانش جويان  سرانجام 
دانشگاه  بيرون  دانش جويانى كه در  ديگر  به كمك 
به  راهپيمايى  با  بشكنند  را  آذر   16 در  داشتند  قرار 
رفتند.  تهران  دانشگاه  فنى  دانشكده  در  سر  سمت 
هزار  دو  از  بيش  بر  بالغ  دانش جويان،  اين  جمعيت 
نفر تخمين زده شده است. دانش جويان معترض در 
جمله  از  فنى  دانشكده  در  تجمع  و  راهپيمايى  حين 
شعار مى دادند: دانش جوى مى ميرد ذلت نمى پذيرد؛ 
وزير بى كفايت استعفا استعفا؛ آزادى مساوات تحريم 
انتخابات؛ مرگ بر ديكتاتور؛ مرگ بر استبداد؛ كارگر، 
دانش جو، اتحاد اتحاد؛ زندانى سياسى آزاد بايد گردد؛ 
اسانلو، زرافشان آزاد بايد گردند؛ توپ، تانك، بسيجى 
ديگر اثر ندارد؛ محمود احمدى نژاد، عامل تبعيض و 
فساد؛ بسيجى حيا كن دانشگاه رو رها كن؛ برپاخيز، 

از جا كن، بناى كاخ دشمن؛ و... 
فنى  دانشكده  اصلى  در  سر  مقابل  در  دانش جويان 
افزوده   آن ها  تعداد  بر  لحظه  هر  و  كردند  تجمع 
سخن رانى  دانش جويى  فعالين  از  تن  چند  و  مى شد 

براى تجمع كنندگان سخن رانى كردند.
فعالين  طرف  از  را  بيانيه اى  باقرى،  بهزاد  جمله  از 
«چپ راديكال» دانشگاه هاى تهران خواند كه در آن 
ضمن حمايت از خواست دانش جويان مبنى بر حق 

آزادى بيان و حق تشكل هاى مستقل دانش جويى به 
تفكيك  خصوصا  دانشگاه  سياسى  ـ  صنفى  مسائل 
شده  اشاره  است  دانشجو  زنان  به  ظلم  كه  جنسيتى 
بر  بيانيه،  اين  از  ديگرى  بخش  در  همچنين  بود. 
لزوم اتحاد استراتژيك بين جنبش هاى دانش جويى 
در  همچنين  بود.  شده  صحبت  زنان  و  كارگرى  ـ 
اين بيانه تاكيد شده بود كه تمامى زندانيان سياسى 
خصوصا ناصر زرافشان، وكيل خانواده هاى قربانيان 
هيات  رئيس  اسانلو،  منصور  و  زنجيره اى  قتل هاى 
در  و  شوند.  آزاد  بايد  كارگرى،  سنديكاى  مديره 
برابرى طلبانه  و  آزادى خواهانه  مبارزات  از  نهايت 
جنبش  و  كارگر  طبقه  جنبش  دانش جويى،  جنبش 

زنان حمايت شده بود. 
دانش جو  شد:  داده  سر  زمان  اين  در  كه  شعارهايى 
مى ميرد ذلت نمى پذيرد؛ مرگ بر استبداد؛ مرگ بر 
ديكتاتور؛ ستاره دانش جو مدال افتخار است؛ آزادى 
بايد  آزاد  زرافشان  اسانلو  انتخابات؛  تحريم  مساوات 
گردد؛ زندانى سياسى آزاد بايد گردد؛ دانش جو كارگر 

اتحاد اتحاد؛ و... 
دست  در  دانش جويان  كه  پالكاردهايى  روى  بر 
آزادى،  بود:  شده  نوشته  زير  شعارهاى  بودند  گرفته 
اسالنو  ـ  زرافشان  بربريت؛  يا  -سوسياليسم  برابرى 
قتل  يك  مرگ  دو  خودكشى  سه  گردد؛  بايد  آزاد 
مستقل؛  تشكل  و  بيان  آزادى  دانشگاه؛  است  اين 
جامعه  رهايى  ريخت؛  خواهد  فرو  استبداد  ديوارهاى 
گرد؛  بايد  ايجاد  كارگرى  تشكل  است؛  زنان  رهايى 
حمايت  واحد  شركت  سنديكا  كارگران  مبارزات  از 
مى كنيم؛ ستاره ها را به آسمان باز گردانيد نه كارنامه 
جنبش  متحد  دانش جويى  جنبش  دانش جويان؛ 
جنسى ملغى  تبعيض  جنبش زنان است؛  كارگرى و 
سر  تعيين  در  خارجي  دخالت  گونه  هر  گردد؛  بايد 
نوشت مردم ايران محكوم است؛ تصميم ما بر اين 
بهراسيم؛ ما  است كه از زندگى بد بيش تر از مرگ 
از مبارزات و مطالبات طبقه كارگر حمايت مى كنيم؛ 

كشتار در كردستان محكوم بايد گردد؛...
زرافشان،  ناصر  دكتر  پيام  مراسم،  اين  ادامه  در 
به  خطاب  زنجيره اى  قتل هاى  خانواده هاى  وكيل 
دانش جويان قرائت شد. زرافشان، در پايان پيام خود، 
با بيان اين كه با شما يك سينه سخن دارم، نوشته 
بود: «اما در شرايطى كه ممنوع المالقات بوده و حتى 
از ديدار خانواده نيز محرومم، ارتباط با شما و سخن 

گفتن با شما برايم ممكن نيست.»
در پايان، پيام ابراهيم يزدى، دبيركل نهضت آزادى را 

مى خواستند بخوانند كه با اعتراض 
حاضر  دانش جويان  تمامى  شديد 
در تجمع روبرو شد. دانش جويان 
راديكال   چپ  طيف  از  تبعيت  به 
اعتراض  و  شعار  دادن  سر  با 
نهضت  دبيركل  پيام  ندادند  اجازه 
نماينده اين  خوانده شود و  آزادى 
جريان را با شعارهاى «مزدور برو 
سرانجام  كردند.  محكوم  بيرون» 

پيام يزدى نيمه تمام قطع شد. 
توسط  نيز  مراسمى  شده،  منتشر  گزارشات  به  بنا 
دانشگاه  اسالمى  انجمن  فعالين  جانب  از  بسيجى ها 
تهران و علوم پزشكى تهران (طيف سنتى، ائتالفى از 
جبهه مشاركت و نهادهاى امنيتى)، در تاالر فردوسى 
دانشكده ادبيات  برگزار شده بود كه در آن حميدرضا 
جاليى پور و مصطفى تاجزاده سخن ران بودند حدود 

30 - 20 تن از دانش جويان در آن حضور داشتند.
تهران،  دانشگاه  دانش جويان  تجمع  در  همچنين 
فعالين ليبرال و دوم خردادى چندين بار شعار «شركت 
در انتخابات خبرگان و شوراهاى اسالمى» سر دادند 
كه با مخالفت شديد و هو كردن دانش جويان روبرو 
تحريم  مساوات،  «آزادى،  شعار  متقابال  و  گرديد 
از  يكى  براين،  عالوه  شد.  داده  سر  انتخابات» 
در  «شركت  نوعى  به  كه  هنگامى  نيز  سخن رانان 
انتخابات» را تبليغ مى كرد، به دليل مخالفت شديد 
شد  ناچار  و  گرديد  قطع  او  سخن رانى  دانش جويان 

موضوع صحبت خود را تغيير دهد.  
بعد از پايان سخن رانى ها، دانش جويان در حالى كه 
اصلى  سردر  سمت  به  بودند،  برده  باال  را  پالكاردها 

دانشگاه تهران راهپيمايى كردند. 
اصلى  تجمع در پشت سر در  دانش جويان در زمان 
دانشگاه تهران، بر عليه نيروهاى سركوبگر انتظامى 
انتظامى  نيروى  مى دادند:  شعار  جمله  از  امنيتى   -
حكومت  نمى خوايم  مزدور  پليس  خجالت؛  خجالت 
زور نمى خوايم؛ كارگر، دانش جو اتحاد اتحاد؛ زندانى 

سياسى آزاد بايد گردد؛ و... 
صورت  به  دانشگاه  در  وقت  دير  تا  دانش جويان 
پراكنده حضور داشتند تا فضاى امنيتى خارج دانشگاه 
اصول  رعايت  با  و  احتياط  با  سپس  و  شود  تعديل 

امنيتى دانشگاه را ترک كردند.

دانشگاه سهند تبريز
دانشگاه  دانش جويان   ،1385 آذر   14 سه شنبه  روز 
دانشگاه  اين  علنى  صحن  در  تبريز،  سهند  صنعتى 
دانش جو  روز  بزرگ داشت  تا  كردند  تجمع  صنعتى، 
ساعات  بين  كه  مراسم  اين  در  بدارند.  گرامى  را 
دانش جويان  گسترده  حضور  شد،  برگزار   14 تا   12
پايمال  حقوق  از  حمايت  در  پالكاردهايى  وجود  و 
مراسم  اين  به  خاصى  برحسته  جامعه  و  خود  شده 
خيز؛  پا  به  دانش جو  است؛  زنده  دانشگاه  بود.  داده 

مى كنيم؛  محكوم  را  دوم  فرهنگى  انقالب 
يار دبستانى ستاره بر سينه ات چه مى كند؛ 
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قتل، مرگ و اخراج دانش جويان را محكوم 
بايد  آزاد  زندانى  دانش جوى  مى كنيم؛ 
و  شعارها  و...  برابرى؛  آزادى  اتحاد  گردد؛ 
پالكاردهايى بود كه در تجمع گسترده دانش جويان 

تبريز به چشم مى خورد.  
درباره  دانش جويان،  از  تعدادى  مراسم  اين  در 
موضوعاتى چون عدم حق برگزارى مراسم حتى در 
روز دانش جو، وجود فشار و اختناق در جامعه، تفتيش 
شخصى  حريم  به  تجاوز  و  مشاهده  طريق  از  عقايد 
دانش جويان در سايت كامپيوتر، حيف و ميل بودجه 
عمومى توسط بسيج، اعتراض به سلب آزادى بيان 
انديشه و اقدامات مسئولين دانشگاه، اقدامات معاونت 
جنسيتى  تفكيك  راستاى  در  دانش جويى  جديد 
و  قطعنامه  قرائت  با  تجمع،  كردند.  سخن رانى  و...، 
هم خوانى سرود يار دبستانى به پايان رسيد. قطعنامه 
تجمع دانش جويان دانشگاه سهند تبريز بدين شرح 
است: «سكوت آغاز نيستى است اما زننده تر از آن، 
انفعال است. انسان منفعل، خود مرگ است. تالش 
حكومت هاى مستبد همواره در جهت منفعل كردن 
دانش جو است و در اين راه از هيچ ابزارى فروگذار 
نمى كند. اما جنبش دانش جويى نشان داده كه همواره 
در برابر ظلم، بيداد، استبداد و استثمار سكوت نخواهد 
را  ظلم  و  استبداد  پايه هاى  تفكر،  اسلحه  با  و  كرد 
در خواهد نورديد. جنبش دانش جويى با دو خاصيت 
اصلى خود، يعنى آرمان خواهى و استقالل از قدرت، 
و  كشانده  چالش  به  را  مستبد  حكومت هاى  همواره 

سايه هاى ترس را از حريم جامعه زدوده است.
جنبش  زنده ترين  عنوان  به  دانش جويى  جنبش 
موجود در ايران، كه بيش از نيم قرن از حيات خويش 
را پشت سر گذاشته، اسير سياست بازى نمى شود و 
بزرگ ترين  سوى  به  برنامه  با  و  هدفمند  صورت  به 
حركت  جامعه اند،  متن  نيازهاى  كه  خود،  شعارهاى 
مى كند. مبارزه با فقر، تالش براى آزادى، عدالت و 
برابرى، همواره در متن حركات فعاالن دانش جويى 

بوده و خواهد بود. 
آزادى،  نيز  سهند  صنعتى  دانشگاه  دانش جويان  ما 
حمايت  ضمن  و  مى زنيم  فرياد  را  برابرى  و  عدالت 
دانشگاه  مقابل  در  آذر)  چهارشنبه (15  روز  تجمع  از 
گسترده  شركت  براى  همگان  از  دعوت  و  تهران 
مسئولين  و  نظام  تماميت خواه  مسئولين  به  آن،  در 
شعله  كه  مى دهيم  هشدار  صدايى  تك  دانشگاه 
هيچ گاه  تنها  نه  دانش جويى  جنبش  خاموشى ناپذير 
حكومت  پايه هاى  همواره  بلكه  نمى شود،  خاموش 
آزادى،  باد  زنده  نورديد.  خواهد  در  را  جور  و  ظلم 
زنده باد برابرى دانشگاه صنعتى سهند تبريز، 14 آذر 
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دانشگاه فردوسى مشهد
كانون  تئاتر  آمفى  در   12 ساعت  از  آزادى  تريبون 
سخن رانان  شد.  برگزار  فردوسى  دانشگاه  فرهنگى 
در اين تجمع كه تا ساعت 14 ادامه داشت مسائل 
دانش جويان،  با  انتظامات  برخورد  جمله  از  مختلفى 

در  انتظامات  دخالت  و  خوابگاه ها  نامناسب  وضعيت 
اتحاد  پوشش،  آزادى  دانش جوها،  خصوصى  روابط 
دانش جويان با جنبش كارگرى، جنبش زنان و آزادى 

مطبوعات صحبت كردند.
انتظامات  با  مختصر  درگيرى  آزاد،  تريبون  اين  ابتدا 
را  پسر  و  دختر  دانش جويان  جداسازى  قصد  كه 
مقاومت  با  انتظامى،  مامورين  كه  شد  ايجاد  داشت 
حدود  شدند.  عقب نشينى  به  مجبور  دانش جويان 
400 نفرى كه در اين تجمع شركت كرده بودند با  
آزادى،  چون  مختلف  پالكاردهاى  داشتن  دست  در 
بر  مرگ  انتخابات؛  تحريم  مساوات  آزادى  برابرى؛ 
جنبش  شوند؛  آزاد  بايد  زرافشان  و  اسانلو  استبداد،؛ 
اتحاد  دانش جويى  جنبش  كارگرى،  جنبش  زنان، 

اتحاد؛ دانشگاه پادگان نيست؛ و... 
در پايان اين اين تجمع، بيانيه دانش جويان دانشگاه 
قرائت  دانش جو  روز  مناسبت  به  مشهد،  فردوسى 
«جنبش هاى  مى خوانيم:  بيانيه  مقدمه  در  گرديد. 
هر  از  پيش  را  خود  پيروزمندى هاى  جهان،   بزرگ 
مى كنند  كسب  تجربه اى  نقادانه  درک  از  ديگر،   امر 
كه در تاريخ زنده مبارزه شان، هر لحظه آن را پشت 

سر ميگذارند. 
مسير  به  ايران  دانش جويى  جنبش  بازگشت  انتظار 
پاكوفته  «اصالحات»  و تكرار پروژه شكست خورده 
نفى  قدرت»،   مراجع  به  اميدواران  از  دنباله روى   »
مغرضانه و آگاهانه تك تك امكانات نويافته پيروزى 
اين جنبش در حركت به سوى خواسته هاى بر حق 

آن است...
و  پوينده  عضو  او  كه  حقيقت  اين  از  جنبش  آگاهى 
جامعه  رشد  به  رو  ( ارگانيسم)   اندام واره  از  متكاملى 
هم سرنوشتى  و  ارتباط  در  اين رو  از  و  بوده  ايران 
ارگانيك با ديگر جنبش هاى مترقى اين جامعه است، 
تنگ  قالب  از  را  دانش جويان  و  دانشگاه   هم اكنون 
يك صنف سياسى معترض به در آورده و آن را به 
پيگير  مبارزات  ناگزير  همبسته  و  اجتماعى  جنبشى 
كارگران،  زنان، جوانان و ديگر گروه ها و اقشار تحت 
ستم جامعه تبديل كرده است. سياسى گرى امروزى 
از  مى بايست  سبب  همين  به  دانش جويى،   جنبش 
عضويت اكتيو اجتماعى و دخالت گرى پيگيرانه او در 

هر امر كوچك و بزرگ جامعه ايران نشأت گيرد. 
سراسر  دانشگاه هاى  كه  روزى ست  آذر   16 امسال 
كشور رو به جامعه ايستاده و تداوم مبارزه شان براى 
دست يابى به جامعهاى آزاد و برابر براى همگان را 
به يكايك مردم اعالم مى كنند. تجربه كنونى جنبش 
دانش جويى،  در كنار تجربه مبارزات سرسختانه طبقه 
محصول  ايران،   زنان  آزاديخواهانه  جنبش  و  كارگر 
آگاهى اين جنبشها از اين حقيقت است كه « دست 
يابى به مطالبات بر حق مردم تنها به نيروى اتحاد 
مردمى و بريدن قاطعانه از هرگونه دخالت از باال و يا 

از خارج ممكن است.» 
با در نظر گرفتن چنين حقايقى ست كه امروز جنبش 
دانش جويى اعالم مى كند كه خواسته هاى خود را نه 
از طريق متوسل شدن به درگاه مراجع قدرت داخلى 

و خارجى،  بلكه با اصرار قاطعانه دانش جويان بر اتكا 
به نيرو و اراده آگاهانه خود مردم ايران به شرح زير 
دنبال مى كند...» دانش جويان اين دانشگاه، مطالبات 
و خواست هاى خود را زير بيانيه فوق، در هشت بند 

فرموله كرده  بودند.

دانشگاه مازندران
مركزى  پرديس  در  دانش جو،  روز  گرامى داشت 
سرود  خواندن  با  (بابلسر)،  مازندران  دانشگاه 
با  و  گرديد  آغاز  سياسى   - صنفى  شعارهاى  و 
و  انسانى  علوم  دانشكده  در  سوى  به  راهپيمايى، 
تعدادى  يافت.  ادامه  آزادى  تريبون  با  اجتماعى 
به  تجمع  اين  پالكاردهاى  روى  كه  شعارهايى  از 
چشم مى خورد عبارت بود از: دانش جو مى ميرد ذلت 
نمى پذيرد؛ مرگ سه دانش جو در سه هفته شرمتان 
كجا رفته؛ يك زمين يك نژاد؛ آزادى برابرى براى 
جزاى  اعدام  است؛  جامعه  رهايى  زن  رهايى  همه، 
اتحاد،  اتحاد  كارگر  دانش جو  نيست؛  گناهى  هيچ 
زندانى سياسى آزاد بايد گردد؛ ما در راه رهايى چيزى 
جز زنجيرهايمان براى از دست دادن نداريم و ... در 
اين تجمع با شكوه ، حدود 700 نفر از فعالين دانشگاه 
مازندران (بابل، بابلسر، سارى) شركت كردند. فضاى 
حاكم بر اين تجمع نيز مانند دانشگاه تهران، مشهد، 

تبريز و...، فضاى چپ بود. 
اسالمى  جمهورى  كار  خبرگزارى  گزارش  به  بنا 
آذر،   14 سه  شنبه  روز  كه  مراسم  اين  «در  «ايلنا» 
حضور  شد،  برگزار  دانش جو  از 700  بيش  حضور  با 
نيروهاى انتظامات به طرز چشم گيرى افزايش يافته 
بود و اين نيروها كارت برخى دانش جويان را ضبط 

كردند.»
و  حراست  نيروهاى  دخالت  با  لحظاتى  تجمع،  اين 
در  شد.  كشيده  تشنج  به  سخن رانان  از  فيلم  بردارى 
حراست  مى دادند:  شعار  دانش جويان  لحضات،  اين 
حيا كن دانشگاه را رها كن؛ دانش جو مى ميرد ذلت 
نمى پذيرد؛ به حضور نيروهاى حراست و فيلم بردارى 

از سخن رانان اعتراض كردند. 

دانشگاه آزاد سنندج
روز  گرامى داشت  سنندج،  آزاد  دانشگاه  دانش جويان 
دانش جو را روز پنج شنبه 23 آذر ماه، يعنى يك روز 
روستا،  و  شهر  شوراهاى  انتخابات  مضحكه  از  قبل 
شوراى  مجلس  دوره اى  ميان  و  خبرگان  مجلس 
برگزار  دانشگاه،  اين  اصلى  محوطه  در  اسالمى، 
همانند  سنندج  ازاد  دانشگاه   مسئولين  زيرا  كردند. 
بودند  نداده  اجازه  دانش جويان  به  دانشگاه ها،  ديگر 

كه مراسم خود را روز 16 آذر برگزار كنند. 
با  صبح،   11 ساعت  را  خود  مراسم  دانش جويان، 
مرگ  هم چون  عناوينى  با  پالكاردهايى  افراشتن  بر 
برابرى؛  آزادى،  استبداد؛  بر  مرگ  ديكتاتور؛  بر 
را  خود  سرنوشت  تعيين  در  خارجى  دخالت  هرگونه 

محكوم مى كنيم و دانش جو مى ميرد ذلت 
نمى پذيرد، آغاز كردند.
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كه  دانشگاه  بسيج  و  حراست  نيروهاى 
داشتند  را  تجمع  اين  جلوگيرى  قصد 
بازداشت  و  پالكاردها  جمع آورى  به  اقدام 
حامالن پالكاردها كردند. در اين لحظه دانش جويان 
عوامل  با  مقابله  و  اعتراض  اين  از  حمايت  به  ديگر 
معترض  دانش جويان  صف  به  و  پرداختند  حراست 
بود،  نفر   300 بر  بالغ  دانش جويان  تعداد  پيوستند. 
ديكتاتور؛  مرگ بر  هم چون   شعارهايى  دادن  با سر 
مى ميرد  دانش جو  برابرى؛  آزادى  استبداد؛  بر  مرگ 
حمايت  حمايت  دانش جو  دانش جو  نمى پذيرد؛  ذلت 
حمايت؛ به حركت اعتراض خود ادامه دادند. نيروهاى 
لباس شخصى و اطالعاتى اقدام به عكس بردارى از 
دانش جويان  بى توجهى  با  كه  مى كردند  متحصنين 

روبرو شدند.
اعتراض  در  دانش جو،  چندين  حركت،  اين  طول  در 
به سياست هاى سركوب گرانه رژيم سخن رانى كردند 

و سرود خواندند.
در پايان بيانيه تشكل دانش جويى «هاورى» كه از 
چند روز قبل در «نشريه هاورى» منتشر شده بود، 
خوانده شد و با استقبال گسترده دانش جويان روبرو 
با  و  اعتراض  ساعت  يك  از  پس  دانش جويان  شد. 

طرح خواست هاى خود به اعتراض پايان دادند
به  سنندج،  آزاد  دانشگاه  دانش جويان  تجمع  بيانيه 
شرح زير است: «آذر فرا رسيد. امسال در حالى اين 
به  استبداد  و  سركوب  كه  مى داريم  گرامى  را  روز 
خواست هاى  تمام  برابر  در  و  كرده  علم  قد  تمامى 

انسانى جامعه قرار گرفته است.
امروز بار ديگر شاهد هجوم سركوب ها و دستگيرى ها 
كه با تفسير غلط برخى از مسئولين ناآگاه به وقايع 
اين  نيز  گذشته  در  هم چنان  كه  مى باشيم،  امروز 
گسترده  اعتراضات  شاهد  است،  بوده  معمول  امر 
كه  هستيم  دانش جويان  زنده  هميشه  فريادهاى 
هيچ گاه از مبارزه در راه آزادى و برابرى باز نخواهد 

ايستاد.
خود  مبارزاتى  تاريخ  در  و  است  زنده  دانشگاه  امروز 
ديگر  است.  رسيده  كننده اى  تعين  عطف  نقطه  به 
بشر  حقوق  سركوبگران  كه  است  رسيده  آن  زمان 
گلو  در  فريادهاى  كه  ببرند  پى  واقعيت  اين  به  بايد 
نخواهد  خفه  هيچ گاه  جامعه  بيدار  قشر  اين  خفته 
مبارزه  برابر  و  آزاد  جامعه اى  براى  همواره  و  شد 
هاورى  دانش جويى  تشكل  و  نام  با  نيز  ما  مى كند. 
از  نه  را  خود  خواسته هاى  سنندج،  آزاد  دانشگاه 
داخلى  قدرت  مراجع  درگاه  به  شدن  متوسل  طريق 
و  نيرو  به  اتكا  و  قاطعانه  اصرار  با  بلكه  خارجى،  و 
مى داريم:  اعالم  زير  شرح  به  خود  آگاهانه  اراده 
تبعيض  هرگونه  بدون  و  برابر  و  آزاد  جامعه اى   -
قومى، نژادى، طبقاتى و جنسى؛ _ پا فشارى به حق 
آزادى   - مطبوعات؛  و  انديشه  بيان،  آزادى  بديهى 
دانش جويى  مستقل  نشريات  و  تشكل ها  فعاليت 
مصون از هرگونه تيغ سانسور و سركوب؛ - حمايت 
از دانش جويان ستاره دار و خواستار لغو احكام صادر 
شده براى آن ها؛ خواستار آزادى بى قيد و شرط تمامى 

دانش جوى  قتل  كردن  محكوم  سياسى؛ -  زندانيان 
محكوم   - آن؛  عامالن  محاكمه  و  سبزوار  دانشگاه 
كردن اخراج و بازداشت فعالين كارگرى؛ - محكوم 
كردن و لغو احكام صادره براى فعالين دانش جويى و 

حمايت از آنان.» 

هو كردن احمدى نژاد در تهران 
محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسالمى، صبح 
تدابير  ميان  در  دسامبر،  با 11  برابر  آذر  دوشنبه 20 
شديد امنيتى و با حضور تعداد زيادى بسيجى، به قصد 
يافت.  حضور  تكنيك،  پلى  دانشگاه  در  سخن رانى 
همچنين با برنامه ريزى هاى قبلى نهادهاى امنيتى، 
دانش جويان  توسط  سالن  گرفتن  اختيار  در  براى 
كه  سپاه)  به  وابسته  (دانشگاه  حسين  امام  دانشگاه 
صبح دوشنبه با اتوبوس به اين دانشگاه منتقل شده 

بودند.
برنامه با نوحه خوانى و سينه زنى بسيجيان آغاز شد، 
رو به اغتشاش رفت. دانش جويان جسور و معترض 
رييس  رهايى،  دكتر  به  سخن رانى  اجازه  ابتدا  در 
گرفتن  قرار  با  و  ندادند  كبير  امير  دانشگاه  انتصابى 

احمدى نژاد در پشت تريبون، وى را هو كردند. 
فعاالن  بين  فيزيكى  شديد  درگيرى  ميان  اين  در 
اين  بسيجى  دانش جويان  و  تكنيك  پلى  انجمن 
دانشگاه، رخ داد. اوضاع در سالن محل سخن رانى به 
حدى متشنج شد كه با شروع سخن رانى احمدى نژاد، 
بر  «مرگ  شعارهاى:  دادن  سر  با  دانش جويان 
ديكتاتور»، «مرگ بر استبداد»،  «دانش جو مى ميرد 
ذلت نمى پذيرد»، «دروغگو برو گمشو» و «محمود 
احمدى نژاد، عامل تبعيض و فساد»، «نظامى حيا كن 
در  وى  حضور  به  نسبت  و...،  كن»  رها  را  دانشگاه 
دانشگاه شديدا اعتراض كردند. دانش جويان، عكس 
احمدى نژاد را در سالن به آتش كشيدند. چند بار در 
و  شد  منفجر  ترقه  سالن  در  پشت  و  سالن  انتهاى 
احمدى نژاد، در حالى كه برآشفته شده و كنترل خود 
را از دست داد بود، گفت: توپ، تانك، مسلسل ديگر 
اثر ندارد، و اگر هزار بار هم عكس من را آتش بزنيد، 

من به راه خودم ادامه مى دهم... 
همچنين احمدى نژاد، در خصوص دانش جويان سه 
مى دهم  دستور  گفت:  تمسخرآميزى  لحن  با  ستاره 
به دانش جويان سه ستاره درجه ستوانى بدهند؟! كه 
اميركبير  دانش جويان  شديد  اعتراض  با  مسئله  اين 
بيش تر  را  جمهور  رئيس  دانش جويان  و  شد  مواجه 
هو كردند. اين مسئله با اعتراض شديد احمدى نژاد، 
مواجه شد. وى، دانش جويان معترض را عامل آمريكا 
متهم  بيگانگان  از  پول  گرفتن  به  را  آن ها  و  خواند 
دوست  را  آن ها  همه  كرد  نشان  خاطر  اما  كرده 
وى،  كرد.  خواهد  «مهرورزى؟!»  آن ها  با  و  دارد 
همچنين دانش جويان را به بى حيا بودن متهم كرد. 
احمدى نژاد، گفت: شما به من توهين مى كنيد اما من 
جواب شما را با آرامش خواهم داد! سرانجام در ادامه 
احمدى نژاد، كنترل خود را از دست داد و با خشونت 
تهديد كرد كه دانش جونماها را به صالبه مى كشيم.

متشنج  فضاى  تاثير  تحت  احمدى نژاد،  سخن رانى 
سالن و همچنين درگيرى هاى شديد فيزيكى ميان 
بسيجى  دانش جويان  و  سالن  از  خارج  دانش جويان 

چندين بار قطع شد.
اخبار اين واقعه در بخش هاى مختلف خبرى تلويزيون 
جمهورى اسالمى، بدون اين كه تصويرى از سالن را 
نشان دهد با عنوان دروغ و غيرواقعى «ديدار صميمى 
رئيس جمهور با دانش جويان»، پخش شد. فقط در 
يك بخش خبرى كانال 2، فيلم صحنه كوتاهى از 
آتش زدن عكس احمدى نژاد و تشنج در گوشه اى از 
سالن نيز پخش شد. اما تصاوير زيادى از صحنه هاى 
با  درگيرى  و  احمدى نژاد  عكس هاى  زدن  آتش 

بسيجى ها در سايت هاى اينترنتى متشر شده است.
اعتراض دانش جويان هنگامى باال گرفت كه محمود 
احمدى نژاد، هيچ پاسخى به سئواالت دانش جويان 
درباره حقوق بشر، آزادى بيان و حق تحصيل و اخراج 

برخى دانش جويان نداد.
احمدى نژاد  محمود  رسيدن  قدرت  به  زمان  از 
كه  است  بار  اولين  اين  گذشته،  سال  تابستان  در 
حاضرين  شديد  و  علنى  اعتراض  با  وى  سخن رانى 

به هم مى خورد.
كشور  وزير  شيراز،  دانشگاه  دانش جويان  همچنين 
كرده  سخن رانى  دانشگاه  اين  در  كه  را  احمدى نژاد 

بود، هنگام جواب دادن به سئواالت هو كردند. 
دانش جويان دانشگاه صنعتى اميركبير  (پلى  تكنيك)، 
پس از واقعه روز دوشنبه 20 آذر نيز نامه سرگشاده اى 
روز  آنان  همچنين  نوشتند.  احمدى نژاد  به  خطاب 
پنج شنبه 23 آذر، به ديدار با رئيس جمهورى دعوت 
خوددارى  جلسه  اين  در  حضور  از  كه  بودند  شده 
كردند. «نگار زمان فر» از دانش جويان اين دانشگاه 
در گفتگو با خبرنگار آفتاب، در اين باره گفت: «روزى 
آوردند  تشريف  ما  دانشگاه  به  احمدى نژاد  آقاى  كه 
مشخص نبود به دعوت چه كسى در دانشگاه حضور 
شده  تحميل  دعوت  يك  اين  من  اعتقاد  به  يافتند 

بود.» 
رئيس جمهور، به دانش جويان  گفت: «آقاى  زمان فر 
مى خواهند  ما  از  بعد  و  مى كنند  توهين  پلى تكنيك 
در يك جلسه عمومى حضور بيائيم. به همين دليل 
امروز هيچ دانش جويى از اين دانشگاه به ديدار رئيس 
جمهور نرفته است و اگر كسى به عنوان دانش جويى 
ما  بچه هاى  از  كند،  صحبت  آن جا  در  پلى تكنيك 

نيست.»
هم چنان  اميركبير،  دانشگاه  دانش جويان  اعتراض 
ادامه دارد. آنان،  روز دوشنبه 28 آذر، در مراسمى كه 
با عنوان سوگ  شعور برگزار شد، در صحن دانشگاه 
اين  در  دانش جويى  فعال  يك  كردند.  روشن  شمع 
باره به خبرنگاران گفت: پيش از اين شوراى صنفى، 
به  را  نمادين  مراسم  اين  برگزارى  مجوز  درخواست 
دانشگاه داده بود اما با اين برنامه موافقت نشد و در 
اين بين دانش جويان آمدن احمدى نژاد و سخن رانى 

دانشگاه،  اين  در  گذشته  هفته   در  نيز،  وى 
در  مى دانستند،  دانش جويان  به  توهين 
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بدين  كردند.  روشن  شمع  دانشگاه،  صحن 
پلى تكنيك،  دانش جويان  اعتراض  ترتيب، 
بر عليه احمدى نژاد، به عناوين مختلف ادامه 

دارد.
مجلس  و  شوراها  انتخابات  آستانه  در  احمدى نژاد، 
كه  انتخابات  اين  گرمى  بازار  براى  خبرگان، 
دانش جويان در مراسم هاى 16 آذر خود شعار تحريم 
را فرياد زده بودند و از سوى ديگر با هدف مرعوب 
كردن دانش جويان آزادى خواه و چپ و سوسياليست 
و روحيه دادن به دانش جويان حزب الهى، به دانشگاه 
پلى تكنيك رفت، اما  به اصطالح دست از پا درازتر 

دانشگاه را ترک كرد.
جمع بندى

آزادى خواه  دانش جويان  كه  دهه  است   5 از  بيش 
عليه  عمومى  اعتراض  به  را  آذر   16 روز  چپ  و 
ديكتاتورى حكومت سلطنتى و جمهورى اسالمى و 
روز  اين  در  كرده اند.  تبديل  امپرياليستى  مداخالت 
اختناق  عليه  دانش جويان  حق  بر  اعتراض  فرياد 
در  سرمايه دارى،  سيستم  استثمار  و  سانسور  و 

دانشگاه هاى سراسر ايران طنين انداز است.
امروز جنبش دانش جويى با صداى بلند اعالم كرده 
متوسل  طريق  از  نه  را  خود  خواسته هاى  كه  است 
نه  و  اسالمى  جمهورى  جناح  آن  يا  و  اين  به  شدن 
آگاهانه  اراده  و  نيرو  به  اتكا  با  بلكه  خارجى،   قدرت 
خود در پيوند و همبستگى با جنبش كارگرى دنبال 
مى كند.  بنابراين، دانشگاه  هاى كشور به سنت ديرينه 
خود كه سنت آزادى خواهى و چپ و سنگر آزادى و 

برابر و روشنگرى است برگشته اند.
جمهورى  ايران،  مردم   1357 انقالب  از  پس 

اسالمى تحت نام «انقالب فرهنگى» كه جز تصفيه 
و  سكوالر  استادان  و  دانش جويان  از  دانشگاه ها 
و  ارتجاعى  خرافات  برقرارى  و  سوسياليست  و  چپ 
دوره اى  نبود،  ديگرى  چيز  كهنه  و  مذهبى  پوسيده 
توانستند گرايش چپ دانشگاه ها ر ا به حاشيه برانند. 
با ظهور جناح «دوم خرداد» جمهورى اسالمى، دفتر 
كردند. اما به  وحدت را بر دانشگاه ها غالب  تحكيم 
جمهورى  سركوبگر  نيروهاى  وحشيانه  هجوم  دنبال 
اسالمى، نيمه شب 18 تير به خوابگاه دانش جويان 
دانش جويان،  وحشيانه  سركوب  و  تهران  دانشگاه 
انگيزه مهمى شد كه دانش جويان در سطح وسيعى 
حركت  اين  كه  چند  هر  بزنند.  اعتراض  به  دست 
و  شد  سركوب  شكلى  وحشيانه ترين  به  اجتماعى، 
احمد  چون  آزادى حواهى  دانش جويان  هم  هنوز 
را  محمدى  اكبر  يا  مى برند  سر  به  زندان  در  باطبى 
به طرز مشكوكى در زندان به قتل رساندند، شكاف 
آن  و  داد.  روى  دانش جويى  جنبش  در  عظيمى 
در  سوسياليستى  گرايش  افتخارآميز  كردن  سربلند 
سال  جنبش  اين  است.  كشور  سراسر  دانشگاه هاى 
گرايشات  از  را  شعارهايش  و  خود  صف  سال  به 
ليبرالى و رفرميستى تمايز كرده و به پيوند با جنبش 
كارگرى و جنبش زنان تاكيد دارد. زيرا دانش جويان 
سوسياليست نيك مى دانند كه تنها با تقويت جنبش 
كارگرى و سرنگونى سرمايه دارى و حكومت حامى 
سرمايه مى توان به يك جامعه انسانى آزاد و برابر در 
همه عرصه هاى اقتصادى، ملى و جنسى دست پيدا 
كرد و به استثمار انسان از انسان پايان داد. با چنين 
تحوالت و دستاوردهايى جنبش  دانش جويى در راه 

اعتال و تحول طبقاتى گام نهاده است. 

در چنين شرايطى، همه ارگان ها سركوبگر جمهورى 
كميته هاى  دانش جوئى،  بسيج  هم چون  اسالمى، 
انضباطى و نمايند گان ولى فقيه و غيره در دانشگاه ها 
سياست هاى  تا  مى كنند  ايجاد  وحشت  و  رعب 
غيرانسانى خود را پيش ببرند. وزارت علوم جمهورى 
در  پليسى،  سياست هاى  راستاى  در  نيز  اسالمى 
اخراج  دانش جوئى،  نشريات  و  تشكل ها  تعطيلى 
دانش جويان از دانشگاه و معرفى دانش جويان فعال 
سياسى معترض به ارگان هاى امنيتى فعال است. اما 
دانش جويان آزادى خواه و برابرى طلب و سوسياليست 
در مقابل اين همه وحشى گرى ارگان هاى سركوبگر 
حكومت مقاومت كرده و به مبارزه برحق خود ادامه 

مى دهند. 
آذر   16 از  ايران،  دانش جويى  جنبش  ترتيب،  بدين 
سر  پشت  را  بسيارى  نشيب هاى  و  فراز  تاكنون   32
اگر  است.  كرده  كسب  فراوانى  تجارب  و  گذاشته 
جمهورى اسالمى، و يا قبل از آن حكومت شاه، تمام 
تالش هاى ارتجاعى و سياست هاى سركوبگرانه خود 
سياست هاى  با  يا  را  دانشگاه ها  تا  گرفت  كار  به  را 
هم گام  خود  مذهبى  و  ملى  ارتجاعى  و  ديكتاتورى 
سازد، يا با توطئه و سركوب دانش جويان را مرعوب 
كند، اما اين جنبش هر بار كه سركوب شده و زمين 
افتاده دوباره برخاسته و قوى تر و محكم تر به جايگاه 
خود  سوسياليستى  و  چپ  آزادى خواهانه  سنگر  و 
برگشته است. اكنون نسيم آزادى و برابرى و پيوند 
جنبش دانش جويى با جنبش كارگرى و جنبش زنان 
از  ايران،  ستم  تحت  مردم  حق طلب  جنبش هاى  و 
بوى  كه  نسيمى  است.  وزيده  كشور  دانشگاه هاى 

سراسر  فضاى  زود  يا  دير  آن،  ايران را خوش 
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انتشار اسناد پليس آمريكا درباره جان لنون
تحت  مربوط به  پرونده هاى  نهايى  اسناد  آمريكا، «اف بى آى»،  فدرال  پليس   
نظر گرفتن جان لنون، ستاره گروه موسيقى بيتل ها را بر روى يك محقق يك 
دانشگاه باز كرد. اين استاد دانشگاه، به مدت 25 سال براى دست يافتن به اين 
پرونده ها تالش كرده بود. اين اسناد نشان مى دهند كه جان لنون، از سوى اين 

سازمان تحت نظر بوده است.
جان وينر، تاريخ نگارى كه به اين اسناد دسترسى پيدا كرده، به روزنامه لس آنجلس 
تايمز گفته است: اين اسناد 10 صفحه اى شامل جزئيات گزارش هاى مربوط به 
گرايشات لنون، در اوايل دهه 1970، به سازمان هاى چپگرا و ضد جنگ در اوايل 

دهه 70  در لندن است.
در سال 1972، لنون كارزارى براى صلح را با شعار مشهور«ماندن توى رختخواب» 

رهبرى كرد كه عليه جنگ ويتنام بود.
چهار ترانه جان لنون كه منتقدان فرهنگ موزيك پاپ، آن ها را بزرگ ترين تبليغ 
چيزى  همه  از: «عشق  عبارتند  مى  كنند،  توصيف  جهان  سراسر  در  صلح  براى 
است كه به آن نياز داريم»   Love is All You Need «كريسمس مبارک، اگر 
بخواهى جنگ تمام شده»، Imagine يا «تصور كن» و «به صلح يك شانس 

 .Give Peace A Chance«ديگر بدهيم
اما ترانه «تصور كن» اكنون به ويژه با حمالت آمريكا و متحدانش به افغانستان 
«تصور  است:  كرده  پيدا  جهانى  ابعاد  ضدجنگ،  جنبش  افتادن  راه  و  عراق  و 
كن كه بهشتى وجود ندارد، سخت نيست اگر تصورش را بكنى. تصور كن كه 

فقط  هم  سرمان  باالى  و  نيست،  ما  پاى  زير  جهنمى 
براى  فقط  انسان ها  همه  كه  كن  تصور  است.  آسمان 
ندارد.  وجود  مالكيتى  كن  تصور  مى  كنند.  زندگى  امروز 
تعجب مى كنم اگر بتوانى. نيازى به حرص يا گرسنگى 

نيست.»
برابر  و  آزاد  انسانى  دنياى  لئون  جان  ترتيب،  بدين 
خود  شعر  اين  در  وجهى  زيباترين  به  را  سوسياليسم 

توصيف كرده است.
در  او،   آمد.  دنيا  به  انگلستان،  ليورپول  در  سال 1940،  اكتبر   9 در  لنون  جان 
سال 1957 يك گروه موسيقى تاسيس كرد كه سپس به تدريج اعضاى گروه 
«بيتل ها» به آن پيوستند. در سال 1960 گروه بيتل ها در آمريكا و انگلستان به 
شهرتى عظيم دست يافت و در سال 1966 كه جمالت تكان دهنده  جان لنون 
كه گروه خود را مشهورتر از عيسى مسيح خوانده بود، گروه هاى مذهبى آمريكا را 

چنان خشمگين كرد كه آن ها صفحه هاى موسيقى بيتل ها را سوزاندند. 
موسيقى  عرصه  در  بسيارى  موفقيت هاى  و  محبوبيت  مرگش  هنگام  تا  لنون، 
آهنگ سازان  و  خوانندگان  پرفروش ترين  فهرست  در  نامش  بارها  و  كرد  كسب 

جهان قرار گرفت.
در روز هشتم دسامبر سال 1980، جان لنون، تنها 40 سال داشت، در حالى كه 
همراه با همسرش يوكو به آپارتمان خود در شهر نيويورک باز مى گشت به دست 

فردى به نام «مارک ديويد چنتنن»، به ضرب سه گلوله كشته شد.  
                برگرفته از بخش تقسير سياسى هفته، تلويزيون كومه له
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سالح صلح 
در دست

 كدامين نيرو؟
                                         عرفان مروت جو

و  آمريكا  حاكمه  هيئت  براى  سپتامبر   11 وقايع 
كه  دارى  سرمايه  عظيم  كارتل هاى  آن  رأس  در 
تا  شد  وسيله اى  هستند،  مملكت  اين  قانون گذاران 
خود  لشكركشى هاى  تروريسم   با  مبارزه  بهانه  به 
جنگ  تحميل  حاصلش  كه  جهان،  مختلف  نقاط  به 
ويرانگر به ملت هاى افغانستان و عراق بود را بوجود 
در  كه  ميليونى  و  گسترده  اعتراضات  عليرغم  آورند. 
سراسر جهان عليه جنگ افروزى آمريكا و متحدينش 
روى داد ، جنگ ويرانگر توسط آمريكا و موئتلفينش 
به افغانستان و بعدها به عراق تحميل شد. طالبان، 
قدرت  خرافه،  و  جهل  و  توحش  مافوق  نيروى  اين 
نشانده  دست  دولتى  و  رها  افغانستان  در  را  سياسى 
سازمان  به  وابسته  هاى  مهره  مشاركت  با  آمريكا 
كه  اسالمى  ديگر  دستجات  و  طالبان  بقاياى  و  سيا 
نماينده عشاير موجود مى باشند، با همان افكار سياه 
گرديد.  حكمفرما  افغانستان  بر  و  تشكيل  مذهبى 
مشخص  اهداف  تنها   نه  تحميلى  و  ويرانگر  جنگ 
بلكه   نساخت،  متحقق  را  آمريكا   جويانه  سلطه  و 
تروريست  اسالمى  گروه هاى  افزايش  و  رشد  باعث 

در منطقه گرديد.
اگر در زمان طالبان مردم سخت تحت فشار قوانين 
عقب افتاده مذهبى بودند، اگر زنان در زمان طالبان 
زمان  در  اگر  داشتند،  را  بربريت  دوران  سخت ترين 
اگر  شدند،  منع  مدرسه  به  رفتن  از  دختران  طالبان 
زندان و اعدام در اين دوران پديده اى عادى بود و 
زندگى  طالبان  زمان  در  نوع   اين  از  اگرهائى  و  اگر 
را بر مردم افغانستان سخت تر نمود، بى گمان جنگ 
افروزى آمريكا و موئتلفينش كه حامل دمكراسى و 
نتوانست  تنها  نه  است،  خودشان  بخصوص  آزادى 
صلح  و  تغيير  را  طالبان  دوران  در  موجود  اگرهاى 
و آرامش را براى مردم افغانستان به ارمغان بيآورد، 
و  آوارگى  و  كشتار  بيكارى،  و  فقر  برعكس  بلكه 
افغانستان  مردم  هاى  توده  براى  را  بيشترى  ناامنى 

به ثمر آورد. 
امروز نه تنها دولت دست نشانده آمريكا در افغانستان 
نتوانسته مشكالت سياسى و اقتصادى جامعه را رفع 
نمايد، بلكه فقر و تنگدستى توده هاى محروم جامعه 
از  گرفتن  بهره  با  طالبان  نيروهاى  تا  شده  باعث 
پرداختن  با  و  محروم  توده هاى  فرودست  موقعيت 

حقوق به كسانى كه به آنها ملحق مى شوند، توده ها 
لبه  به  را  آنها  و  درآورده  خود  مجدد  انقياد  به  را 
كشتار ببرند. نقش گروه هاى اسالمى تندرو و دولت 
پاكستان و ايران را صد البته نبايد مزيد بر اين شرايط 
در تقويت طالبان و ديگر گروه هاى اسالمى را نبايد 
ناديده گرفت.  اين روند نيروهاى اشغالگر آمريكايى و 
متحدينش را در افغانستان با چالش هاى جدى روبرو 
ساخته است و استقرار طوالنى مدت نيروهايشان را 

موجب گريده است. 
كه  بود،  باقى  خود  بحال  افغانستان  سناريو  هنوز 
ديگر  بار  متحدينش  و  آمريكا  لشكرگشائى  سياست 
سراسر  در  ميليونى  توده هاى  مخالفت هاى  عليرغم 
جهان، جامه عمل پوشيد و اينبار عراق را هدف آماج 
خود قرار دادند . اينبار نيز، به بهانه مقابله با تروريسم 
هزاران  كشتارجمعى،  سالح هاى  ساخت  با  مقابله  و 
ريختند.  فرو  عراق  بى دفاع  مردم  سر  بر  بمب  تن 
اكنون، سه سال از اين فاجعه مى گذرد، اما كماكان 
و هر روز قربانيان بيشترى به كام اين جهنم آفريده 
تروريست  نيروهاى  و  اشغالگر  نيروهاى  توسط  شده 
مذهبى فرو مى روند. در اين مدت نزديك به هفتصد 
هزار نفركشته و زخمى شده اند و هزاران نفر ديگر 
داخلى  جنگى  شده اند.  آواره  نفر  ميليون ها  و  معلول 
عراق  ناامنى  اش  نتيجه  كه  است  جريان  در  عمال 
و سيه روزى ميليون ها نفر از توده هاى محروم اين 

جامعه مى باشد. 
آمريكا و موئتلفينش امروز با شكست روبرو شده اند. 
سياست مقابله با تروريسم و سالح هاى كشتارجمعى 
تنها بهانه اى براى بنمايش گذاشتن قدرقدرتى آمريكا 
و تالش براى اعاده تسلط سياسى و اقتصادى اش  بر 
جهان بيش نبود. رشد بى سابقه گروه ها و دستجات 
اسالمى تندرو زير چتر حمايتى كشورهاى اسالمى از 
جمله ايران توانسته امنيت منطقه را بيش از بيش با 

مخاطره روبرو سازد. 
با  ايران  دولت  كه  نيست  پوشيده  بركسى  امروز 
كمك هايش  به گروه هاى اسالمى در گوشه و كنار 
جهان، پايه هاى تروريسم اسالمى را بهمراه آمريكا 
تقويت نمود . كمك هاى مالى به گروه هائى همچون 
حماس و حزب اهللا لبنان _ عليرغم اينكه تماما حلقه 
به گوش رژيم ايران نباشند_ توانسته اين گروه ها را 
در سطح سياسى مطرح و خطرى براى امنيت منطقه 
گوناگون  اسالمى  دستجات  تقويت  و  كمك  شوند. 
زده  دامن  مذهبى  و  فرقه اى  جنگ هاى  به  عمال 
منطقه  و  عراق  نمودن  ناامن  اعتبار   اين  به  است. 
و  سوريه  و  ايران  دولت هاى  هاى  سياست  از  تابعى 
آمريكا و متحدانش است. فراخواندن دولت هاى ايران 
و سوريه جهت كمك به روند صلح در عراق نشانى 
ديگر براى شكست آمريكا در پيشبرد سياست هايش 

در منطقه است. 
سوريه همچون ايران در تقويت تروريسم و گروه هاى 
در  خود  كه  دولت  اين  دارد.  باالئى  دست  اسالمى 
سركوب مردم كردستان اين كشور نهايت قصاوت را 

بخرج داده  و هر نداى آزاديخواهى را همانند دولت 
ايران تنها با شكنجه و اعدام و گلوله پاسخ مى دهد،  
جهت  وسيله اى  و  صلح  حافظين  بعنوان  اكنون 

برقرارى صلح در عراق از آنان استفاده مى شود! 
حاكميت   دهه  سه  با  نيز  اسالمى  جمهورى  رژيم 
ننگيش بر مردم ايران كه باعث  سيه روزى عميق 
توده هاى محروم جامعه شده و با كشتار و به كشتن 
دادن صدهاهزار نفر از كارگران و توده هاى جامعه 
در ميدان هاى جنگ ارتجاعى هشت  ساله و جنگ 
پرونده  داشتن  با  كردستان،  انقالبى  جنبش  عليه 
كشتار هزاران زندانى سياسى و سركوب جنبش هاى 
كارگرى، جوانان، دانشجويان، معلمان، زنان، سنگسار، 
قصاص و شكنجه و . . . بعنوان دولتى جنايتكار شناخته 
شده است. با اين حال اگر دولت هايى همچون ايران، 
رفت،  آن  ذكر  كه  پرونده  هايى  با  آمريكا  و  سوريه 
امروز سالح صلح در منطقه را در دست دارند، گوياى 
چهره كريه و دروغين آنهاست، براى استقرار صلح و  

آزادى و دمكراسى بورژوايى مورد نظرشان! 
دولت هاى ايران و سوريه و نيز آمريكا و موئتلفينش 
هيچگاه نمى توانند داعيه صلح و آرامش در منطقه را 
و  دولتى  تروريسم  بانيان  بعنوان  اينان  باشند.  داشته 
مذهبى بايستى در جامعه بين الملل محاكمه گردند. 
امروز جامعه بشريت آزاد انديش بخوبى مى داند كه 
تنها راه حل صلح و آرامش در منطقه ، خروج نيروهاى 
اشغالگر از مناطق اشغالى، مشاركت مستقيم مردم در 
سياست گذارى، خلع سالح گروه هاى تروريست پرور 
و اسالمى  و از بين بردن سالح هاى كشتار جمعى 
است. بنابراين نه دولت هاى ايران، سوريه و آمريكا 
آن  رأس  در  و  متمدن  بشريت  نيروى  تنها،  بلكه 
و  صلح  كه  است  زحمتكشان  و  كارگران  نيروى 
تنها  سوسياليسم  و  رسانند  بثمر  ميتوانند  را  آرامش 
راه نجات بشريت از يوغ استثمار و بردگى و استقرار 

صلح و آرامش و آزادى و برابرى در جهان است. 
                    دسامبر 2006

 

از سايت هاى
حزب كمونيست ايران و كومه له 

ديدن كنيد.
سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

www.cpiran.org

www.komala.tv

www.komalah.org
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سپتامبر  دهم  روز 
مطبوعات و رسانه هاى 
جهانى خبر مرگ پينوشه ، ديكتاتور 91 ساله  شيليائى 
خبر  اين  دادند.  قرار  خود  وسيع  پوشش  تحت  را 
جهانى  سطح  در  را  شگرفى  بخش  شادى  بازتاب 
چنگال  از  خورده   زخم  كشورهاى  در  شد.  موجب 
فاشيسم دولتى، همچون آرژانتين، اسپانيا، دومينيكن، 
كشورهاى امريكاى التين و مخصوصا در خود شيلى 
انبوه  مردمانى را شادى كنان به  خيابان ها كشاند كه  
و  داشتند  دل  در  سال ها  را  ديكتاتور  مرگ  آرزوى 
پرداخت  را  گزافى  بهاى  نبردكنان  آن  تحقق  براى 

كرده  بودند.
رهبرى   1973 سال  در  شيلى  ديكتاتور  پينوشه  
كودتاى خونينى را عليه  حكومت منتخب و مردمى 
آلنده  برعهده  داشت. شدت عملى را كه  در سركوب 
از  يكى  زمره   در  را  او  داد،  به خرج  آزاديخواه   مردم 
از  بعد  نسل  ديكتاتورهاى  خشن ترين  و  قهارترين 
جنگ دوم جهانى قرارداد.  در رديف فاشيست هائى 
همچون فرانكو در اسپانيا، سوهارتو در اندونزى، شاه  
در ايران و «خونتا»هاى نظامى در امريكاى التين. 
مستقيما  كه   فرمانروائى  سال   17 طى  در  پينوشه  
جلودار حكومت نظامى بود كشور را گرفتار يكى از 
خونين ترين ديكتاتورى هاى نظامى آمريكاى التين 
كرد و در فاصله  آن ده ها هزار انسان آزادى خواه  و 
پيكارگر را از دم تيغ گذرانيده  شدند و يا به  زندان هاى 

مخوف و شكنجه گاه هاى وحشتناک افتادند.
سرودخوان  برانگيزاننده  «ويكتورخارا»  صداى  هنوز 
بخونش  آلوده   و  شكسته   گيتار  و  رهائى  و  آزادى 
در  سانتياگو  ورزشى  استاديوم  مرگ آلود  فصاى  در 
گوش و خاطره  تاريخ طنين انداز است. هنوز چشم 
و  كودتا  پى  از  وحشيانه   كشتارهاى  تاريخ  بيناى 
درنده خوئى هاى بوقوع پيوسته  در زندان هاى مخوف 
و  مرگ  يادآور  اينها  همه   مى بيند.  جان  بديده   را 
نفرتى هستند كه  بذر آن را پينوشه  و ژنرال هاى هم 
پالگى اش با كمك كاخ سفيد، كنسرن و انحصارات 
بين المللى و سازمان سياه  در كشور محنت زده  شيلى 
پاشيدند و از آن حكومت وحشت و ترورى روئيد كه  
تباهى  و  سياهى  به   را  كشور  سراسر  دهه   دو  حدود 

كشاند.
ساله    91 فرتوت  ديكتاتور  مرگ  از  عمومى  شادى 
غيرانسانى  رفتار  و  جنايتكارانه   اعمال  همين  از 
حكومتى فاشيستى برخاسته  است كه  پينوشه  مجرى 
جهنمى  دستگاه هاى  توان  تمام  ديكتاتور  بود.  آن 
صداى  تا  انداخت  بكار  را  حكومتى  امكانات  همه   و 

محو  آزاديخواهى 
نداى  تا  شود، 
طنين  عدالتخواهى 
انداز نباشد، تا دست 
خود و كمپانى هاى 
سى  پو ختا ا
آمريكائى و اروپائى 
غارتگرى  براى 

«آلنده »  اينان  بماند.  باز  عمومى  ثروت  چپاول  و 
بند  نيم  حتى  برنامه هاى  اجراى  و  طرح  بجرم  را 
فجيع ترين  به   مردم،  توده هاى  نفع  به   اصالحى اش 
را  گيتارش  حتى  و  ويكتورخارا  بدن  كشتند.  شيوه  
كردند.  لورده   و  له   انقالب  براى  سرودخوانى  بجرم 
«رودريگز روخاس» و هزاران پيكارگر كمونيست و 
آزاديخواه  را بجرم سازماندادن تشكالت كارگرى و 
سنديكائى سر به  نيست كردند و دهها هزار ديگر را 
به  سياه چال ها انداختند. اما اين همه  سعى كردن ها 
و سنگ اندازى ها نتوانست چرخ پيشروى جامعه  را از 
حركت باز ايستاند. پيكارگران به  جاودانگى در قلب 
تاريخ و نسل هاى متمادى جاى گرفتند و ديكتاتور 

قبل از مرگ خود مرد. 
بازماندگان قربانيان پس از فروپاشى اركان فرمانروئى 
پينوشه  تمام جهد خود را براى به  محاكمه  كشانيدن 
تالش ها  اين  متاسفانه   اما  دادند.  بخرج  ديكتاتور 
بيرون  دست هاى  كه   زيرا  بنشيند،  بار  به   نتوانست 
كه   آنهائى  انگلستان،  و  سفيد  كاخ  آستين  از  آمده  
فلك  گوش  ديكتاتورى شان  ضد  دروغين  هياهوى 
را كر كرده  است، از اجرا و عملى شدن آن هر بار 
مرگ  روز  آخرين  تا  و  كردند  جلوگيرى  بهانه اى  به  
ديكتاتور وفادارانه  اجازه  ندادند اين پيكره  فرتوت و 
سمبل خونخوارگى به  روى ميز محاكمه  قرار بگيرد.

از  پس    2004 سال  نوامبر   28 در  شيلى  دولت    

ندادن  پس  اطالعات  و  جان سختى  زياد  سال هاى 
به  مردم، سرانجام بر اثر پايدارى فشار افكار عمومى 
دوران  فجايع  در  ارتش  دخالت  مسئوليت  شد  ناچار 
پينوشه  را بپذيرد و در طى گزارشى كه  هنوز افكار 
عمومى آنرا ناكافى مى خواند به  سه  هزار فقره  قتل 
است.  شده   اقرار  انسان  هزار  پنج  و  سى  شكنجه   و 
نام بيست و هشت هزار قربانى 
درج  جرايد  در  سال ها  اين 
گرديده   است و همچنين پرده  از 
اسامى  و  بازداشتگاه   روى 800 
بكارگرفتن  و  شكنجه گر   3500
زندانيان  به   تجاوز  شيوه هاى 
نام  دريا  به   قربانيان  انداختن  و 

برده  شده  است.
 با اين  وجود هنوز هم مقاومت هاى بسيارى بعمل 
مى آيد تا  فجايع دوران ديكتاتورى پينوشه  فاش نگردد 
و همگان را به  فراموش كردن آن و گذاشتنش در 
تاقچه  تاريخ فرا مى خوانند. بدتر از آن اكنون شركاى 
نام  به   دموكراسى  سيرک  در  پينوشه   جنايت  اصلى 
«سربازان ميهن» در جامعه  و مراكز قدرت با فراغ 
بال مى لولند و وقيحانه  از انجام وظايف سربازى خود 
به   مى گويند،  سخن  كمونيسم  و  سوسياليسم  عليه  
اين ترتيب سعى در انداختن پرده اى بر روى اعمال 
برافراشتن پرچم شيلى  جنايتكارانه  خود دارند. نيمه  
در پادگان ها و سربازخانه ها به  مناسبت مرگ پينوشه  
عمل وقيحانه اى بود در انجام اين مقصد. اين اهانتى 
زير  كه   دوران  اين  جنايات  قربانيان  به   آشكار  است 
سكاندارى  به   ژنرال ها  نظامى  حكومت  چرخ هاى 

پينوشه  له  شدند. 
است  جبرى  ديكتاتورها  محتوم  مرگ  باشد  هرچه  
گله   به   و  رفت  نفرت  و  ننگ  با  پينوشه   ناگزير. 
همان  اين  پيوست.  خود  از  قبل  ديكتاتورهاى 
جنايتكاران  انتظار  در  امروز  كه   است  سرنوشتى 
برابر  دهها  كه   آنهائى  است،  اسالمى  جمهورى 
پينوشه  خون مردم آزاديخواه  و عدالت جوى مبارز را 
ريخته اند و كشتارهاى مبهوت كننده  و ماندگارى را 

در كارنامه  سياه  خود برجاى گذاشته اند.
                       2006/12/21

ناصر امين نژادنامى كه  يادآور مرگ و نفرت بود
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شده  خرد  گيتار  روى  داد  مى  فشارش  سرش  روى  و  بود  گذاشته  را  پايش   ...
را  اش  شكسته  دست هاى  مرد  بخون"  تونى  مى  اگه  "حاال   : زد  مى  فرياد  و 
كشيد و گذاشت روى گيتار خرد شده .... شروع كرد به خواندن. انگار صداى 
همه شيلى توى سينه اش جمع شده باشد . مرد نظامى داد زد : "جوخه .آماده!"  
خورشيد داشت  بيرون مى آمد. استاديوم صد هزار نفرى سانتياگو كم كم داشت 
گرم مى شد ... مرد همينطور داشت مى خواند ... "جوخه. هدف!"   آفتاب اولين 
پرتو نور خودش را به چهره خون آلود مرد رساند ... "جوخه. آتش!" . مرد هنوز 
باشد.  شده  جمع  سينه اش  توى  شيلى  همه  صداى  انگار   ... خواند  مى  داشت 

صداى گلوله ديگر هيچ چيز را نمى توانست خفه كند ... .

بر  موسيقى  پيروزى  اسطوره  خارا  ويكتور 
از  فقيرى  نواز  گيتار  و  خواننده   ... ديكتاتورى 
پينوشه   كودتاى  از  بعد  كه  بود  شيلى  اهالى 
دستگير شد . او را به استاديوم شهر سانتياگو 
بردند. "خارا" آخرين سرودش را خواند. وقتى او 
را تيرباران مى كردند چند هزار جوان بازداشت 
شده در استاديوم يك صدا با او مى خواندند ...
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شماره حساب جهان  امروز

* جهان امروز تنها مطالبى كه 
ارسال  نشريه  اين  براى  صرفا 

شده باشد را چاپ مى كند.
*استفاده از مطالب جهان امروز 

با ذكر ماخذ آزاد است.
*مسئوليت مطالب جهان   امروز  
تنها  و  است  آن  نويسندگان  با 
امروز  جهان  نام  با  كه  مطالبى 
امضا شده باشد، موضع رسمى 

نشريه است.
و  ويرايش  در  امروز  جهان   *
كوتاه كردن مطالب رسيده آزاد 
است. اين امر قبل از چاپ به 

اطالع نويسنده مى رسد.
* مطالب جهان امروز با برنامه 
"ورد فارسى"  تاِيپ مى شود و 
ارسالى  مطالب  سقف  حداكثر 
 14 سايز  با  آ4  صفحه  سه 

است.

ha@cpiran.org

15 روز يكبار منتشر مى شود

جهان امروز

اين شماره جهان امروز
به جاى 8 صفحه در 12 صفحه منتشر مى شود.      

منصور اسانلو
 دوباره از زندان آزاد شد!

مديره  هيئت  رئيس  اسانلو  منصور 
واحد  شركت  كارگران  سنديكاى 
اتوبوسرانى تهران امروز سه شنبه 28 آذر 
زندان  از  دوباره  دسامبر   19 با  برابر  ماه 
ماه  دى  در  كه  اسانلو  منصور  شد.   آزاد 
 8 حدود  از  پس  و  دستگير  گذشته  سال 
ماه زندان و بدنبال اعتراضات گسترده در 

داخل و خارج كشور  با قرار وثيقه 150 ميليون تومانى  آزاد شده بود يك ماه 
پيش مجددا توسط ماموران وزارت اطالعات رژيم بازداشت شد.

دستگيرى و بازداشت مجدد اسانلو در 28 آبان ماه با اعتراض و واكنش سريع 
فعالين و نهادهاى كارگرى در داخل كشور روبرو شد. سنديكاى كارگران شركت 
واحد، كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى، اتحاد كميته هاى كارخانه 
و ديگر جمع ها و نهادهاى كارگرى دستگيرى وضرب و شتم اسانلو را محكوم 
كردند و خواهان آزادى وى شدند. آزادى اسانلو به يكى از مطالبات بخش چپ 

در  اعتراضات  اين  با  همزمان  شد.  تبديل  امسال  آذر  در 16  دانشجويى  جنبش 
داخل، با همكارى كميته ها و انجمن هاى همبستگى با كارگران ايران و اتحاد 
بين المللى حمايت از كارگران ايران و با حمايت و پشتيبانى احزاب و سازمانهاى 
سوسياليست و چپ در خارج كشور  كمپينى بين المللى براى آزادى منصور اسانلو 
براه افتاد كه در نتيجه آن بسيارى از سازمانهاى كارگرى در كشورهاى مختلف 
در نامه هائى به سران جمهورى اسالمى دستگيرى اسانلو را مورد اعتراض قرار 

دادند و خواهان آزادى فورى او شدند. 
زندان  از  دوباره  اسانلو  ماه  يك  از  بعد  متحدانه  مبارزه  و  همبستگى  نيروى  با 
آزاد شد، اما تهديد و دستگيرى فعالين كارگرى ادامه دارد. حكم زندان محمود 
جنبش  رهبران  و  ها  چهره  ديگر  از  حكيمى  محسن  و  حسينى  جالل  صالحى، 
كارگرى  هنوز لغو نشده است. ده ها نفر از فعالين كارگرى در شركت واحد و در 
ساير مراكز كارگرى ايران به دليل فعاليت هاى كارگرى از كار اخراج شده اند. 
بايد از پا ننشست و با نيرو و همبستگى صد چندان اين مبارزه را ادامه داد و رژيم 

جمهورى اسالمى را از تعرض به فعالين كارگرى به عقب راند.
حزب كمونيست ايران آزادى منصور اسانلو را به خانواده اش، به كارگران شركت 

واحد و به همه كارگران و مردم آزاديخواه ايران تبريك مى گويد.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

28 آذر 1385

صداى كومه له، 
راديوى ماهواره اى 24 ساعته
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