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 3ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 4ده دسامبر روز جهاني حقوق بشر        در ص
 5آذر                   در ص  21به مناسبت سالروز 

 منافع چه كساني “ پي ير جميل”ترور 
 7را تأمين مي كند                  در ص                   

شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب 
 8تودة ايران در كنفرانس پراگ            در ص 

!جنبش سنديكايي كارگران دربرابر آزموني دشوار  

آذر   16اعتراض هاي پر شور دانشجويي در        
، يعني چهار ماه پس از كودتاي ننگين           1332

مرداد،كه متوجه همة جنبه هاي ادارة كشور  28
توسط كودتاچيان براريكة قدرت تكيه زده           
بود، همچون آذرخشي غران زندگي اجتماعي  

سياسي به سكون و سكوت كشانده شدة             –
ميهن را به تكان واداشت، و در هنگامة خونين   

مصطفي بزرگ نيا  : آن سه تن دانشجوي دلير     
عضو كميتة مركزي سازمان جوانان تودة             (

، )هوادار دكتر مصدق (، احمد قندچي ) ايران 
عضو سازمان جوانان   ( و مهدي شريعت رضوي 

توسط رژيم كودتايي كشته شدند  ) تودة ايران 
و بسياري از دانشجويان ديگر زخمي و                 

اين رويداد مهم، چه از منظر        . بازداشت شدند 

تاريخ جنبش دانشجويي و چه از 
لحاظ تاريخ جنبش مردمي           
ايران، در رويارويي با                  
خودكامگي، وابستگي، بي          
عدالتي و فساد حاكم بر دستگاه    
هاي كشوري و لشكري رژيم         
شاهنشاهي، و ميراث خجسته اين 
رويداد در مبارزة با استبداد            
واليت فقيه كنوني حاكم بر           
سرنوشت مردم ميهن ما، داراي       

 . ويژگي هاي ماندگار است
از جملة اين ويژگي ها               

گرايش هاي متفاوت       “ اتحاد”
سياسي و اجتماعي در امر مبارزة 
مشترك با استبداد شاهنشاهي        
بود، كه در آن دوران با كودتاي 
سازمان يافته از سوي دربار و          
سازمان هاي جاسوسي آمريكا و 
انگليس نخست وزير قانوني را       
به زير كشيده ، به حزب تودة           
ايران يعني تشكل سياسي              
زحمتكشان و روشنفكران ايران     

 6ادامه در صفحه   

 2ادامه در صفحه    
واگذاري سهام به قشرهاي كم 

از ادعا تا واقعيت:  درآمد  
يكي از مهمتريـن بـرنـامـه هـاي دولـت             
احمدي نژاد كه، بحث هاي فراواني را در     
ميان محافل درون و پيـرامـون حـاكـمـيـت         
برانگيخته، موضوع واگذاري سهام عدالـت  

تبلـيـغـات    . به توده هاي محروم جامعه است
مرتجعان حاكم در اين خصوص نـاظـر بـر      
اين امر است كه با واگذاري سهام عدالـت  
و مشاركت وسيع مردم به ويژه طبقات كـم  
درآمد وتهيدست، مسئله برابري و عـدالـت   

 .اجتماعي حل شده و يا حل مي شود
روزي نيست كـه در ايـن بـاره شـاهـد              
ادعاهاي گوناگون نباشيم، يكي از آخريـن  
نمونه هاي چنين مدعياتي، سخنان مصطفي 

. پور محمدي وزير كشور دولت نهم اسـت 
توجه به اين موضع گيري به داليل مختلف 
حائز اهميت فراوان بوده و نشانگر واقعـيـت   

مسئله تامين پول : خاموشي رييس اتاق بازرگاني ايران* 
براي اجراي پروژه ها نيست، بلكه بايد مشكالت مربوط به 

را بر طرف كنيم، بازار ] بخوان قانون كار[تنظيم بازار كار 
 .سرمايه گذاري خارجي به سوي ايران بازاست

در فقر زندگي مي كنيم و مي خواهند ما : يك كارگر**
را به قعر فقر و فالكت بكشانند، آيا اين است مفهوم عدالت 

 ؟!به كجا پناه ببريم ومهرورزي، 
 
هنگامي كه گروه بزرگي از كارگران و زحمتكشان               

ميهن ما در اعتراض به سياست هاي ضد كارگري دولت              
ارتجاع كه به وسيله وزارت كار در حال پياده شدن است،              
تظاهراتي را در برابر مجلس شوراي اسالمي برپا كرده                
بودند، غالم علي حدادعادل رييس مجلس طي يك                  
مصاحبه مطبوعاتي و در پاسخ به پرسشي در باره طرح                  

اصالح قانون كا رو نقش نمايندگان        
مجلس در آن، با صراحت خاطر             

موضوع اصالح قانون    “ :نشان ساخت 
كار را نبايد كساني كه ذي نفع                
هستند، تبليغاتي و سياسي كنند، قانون 
كا رفعلي قطعا مثل هر قانوني ديگر          
بعد از گذشت بيست و چند سال نياز         
به اصالح دارد، قانون كار همواره از         
موارد بحث برانگيز در كشور ما              
درطول سالهاي گذشته بوده است          
وخيلي ها معتقدند قانون كار فعلي           



است و دست و پاي سرمايه       ] به خوان كار فرمايان   [ ضد كار آفريني    
 “....گذاري كارفرما را مي بندد

اين سخنان نشانگر عزم جدي ارتجاع حاكم درارتباط با مسئله                
حقوق كارگران و سياست اصالح قانون كار به سود كالن سرمايه               
داران و قطعي بودن اجراي آن  به هر قيمت به معني سياست جذب                
سرمايه خارجي به بهاي نابودي امنيت شغلي زحمتكشان قلمداد مي            

اندكي پس از اين موضعگيري بود كه محمد جهرمي، وزير             . گردد
قانون اساسي    44كار، در جمع خبرنگاران درباره اجراي بند ج اصل       

خصوصي ”: و واگذاري سهام شركت هاي دولتي اعالم داشت               
سازي را درجهت افزايش راندمان توليد و گسترش كار و اشتغال                
تعريف كرده ايم و اگر واحدهاي صنعتي نيازمند اصالح ساختار               

مشكل بيكاري براي   ... هستند با چتر حمايتي صندوق بيمه بيكاري و      
وزارت كار  ” :وي سپس ادامه داد   .“كارگران را نيز حل خواهيم كرد

در راستاي خصوصي سازي، پيش نويس دوم اصالح قانون كار را با         
كمك كارگران و كارفرمايان تهيه كرده كه تفاوت هاي بسيار                  
زيادي با پيش نويس اول دارد و اين پيش نويس را دوباره در اختيار             
تشكل هاي كارگري و كارفرمايي وكارشناسان حقوق كار و اقتصاد       
قرار داده ايم، در حال حاضر نيز اين پيش نويس دوم اصالح قانون                
كار در اختيار شوراي عالي كار قرار گرفته و در دست بررسي                     

آنچه محمد جهرمي بدان اشاره مي كند، البته چيز تازه اي             “ ....است
اوال وزير كار بر پيش     . نيست، دراينجا ما با نوعي فريب روبرو هستيم 

اين اصطالح دوم، پرده      . نويس دوم اصالح قانون كار تاكيد دارد         
استتار مقاصد شوم ارتجاع است، زيرا پيش نويس دوم در ارتباط با               

شخص وزير به اعتبار اين     . طرح مشهور به رفع موانع توليد قرار دارد        
مثل كه دروغگو كم حافظه است، در همان مصاحبه اي كه در باال                 

درجلسه كميسيون صنايع و معادن،      ”: آورده شد، يادآوري مي كند     
بحث هاي كارشناسي را در باره رفع موانع توليد ارايه دادم كه اين                 

وزارت كار در اين زمينه نظرات       . موانع تنها به مقررات مربوط نيست  
به اين    “.خود را به صورت مكتوب به مجلس ارايه كرده است                 

ترتيب بدون هيچ شك و شبهه اي اين به اصطالح پيش نويس دوم               
چيزي جز طرح هاي قبلي با اندك تفاوت هاي ظاهري نمي تواند                

و دوم اينكه ادعاي وزير كار مبني بر تهيه پيش نويس دوم با                 . باشد
كمك كارگران و كارفرمايان و مشورت با تشكل هاي كارگري و              
كارفرمايي، پس از انحالل كانون عالي كارفرمايان و نبود                        
سنديكاهاي واقعي و مستقل كارگري فقط وفقط يك اقدام پوچ و              

كدام كارگران و كدام تشكل هاي مستقل            .  نمايشي بيش نيست   
كارگري طرف مشورت وزارت كار هستند و در عين حال چه دسته          
و كدام گروه از كارفرمايان دراين رابطه با جهرمي و وزارت متبوع               

 !وي تماس دارند؟
پس از انتشار فراخوان       دولت ارتجاع در يك اقدام حساب شده،       

هيئت موسسان سنديكاهاي كارگري در خصوص اتحاد عمل گروه          
هاي مستقل كارگري كشور براي نقد و بررسي اليحه وزارت كار               
پيرامون اصالح قانون كار، فعاالن شناخته شده جنبش سنديكايي از            
جمله منصور اسانلو، رييس هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت   
واحد، را دستگير و فشار بر آنها را به نحوي كم سابقه افزايش داده                 

اين اعمال فشار و تضيقات دقيقا در ارتباط با مقاومت و مبارزه        . است

كارگران بر ضد برنامه هاي ضد كارگري ارتجاع به ويژه طرح اصالح               
قانون كار است، و باز با وجود اين واقعيت، وزير كار از مشورت با                       

قاعدتا تشكل هاي به اصطالح       ! تشكل هاي كارگري سخن مي گويد        
كارگري نظير جامعه اسالمي كارگران مد نظر است، تشكل و تشكل                
هايي كه نه پايه و نه نفوذ در ميان زحمتكشان دارند و ساخته و پرداخته                   

وضعيت در اين زمينه چنان وخيم است كه       . دستگاه هاي امنيتي رژيم اند
حتي خبرگزاري كار ايران ايلنا كه يك نهاد وابسته به حكومت قلمداد               
مي گردد، از سوي دولت احمدي نژاد و وزارت كار آن تحت فشار قرار     

در اين خصوص چند رخداد مشت ارتجاع را باز و سيماي                      .  دارد
رييس سابق كانون عالي شوراهاي        . فريبكارانه آن را افشاء مي سازد         

آبان ماه امسال اعالم داشت،        1اسالمي وابسته به خانه كارگر در تاريخ          
وزارت كار مستقيما شوراهاي جديد و كانون هاي جديد به نام كارگران        

عوامل وزارت كار با حمايت هاي ديوان        ”: او تاكيد كرد  . ايجاد مي كند  
عدالت اداري در انتخابات كانون شوراهاي اسالمي كار استان گيالن                

اقدام اخير اداره كل كار استان گيالن در خصوص           . مداخله كرده است  
تشكيل كانون جديد هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان نشانه نقض            
. و دخالت آشكار دولت در امور داخلي تشكل هاي كارگري است                  

هيئت مديره فعلي كانون شوراهاي اسالمي گيالن قصد دارد از اداره كل    
كار استان گيالن به ديوان عدالت اداري شكايت كند، اما مشكل اصلي              

 “....كارگران نفوذ شخص وزير كار در ديوان عدالت اداري است
آبان ماه سال جاري  خبرگزاري ايلنا خبري           5و از ديگر سو در تاريخ    

وزارت كار ايلنا را تحت فشار قرار مي دهد تا واقعيت             ”را تحت عنوان    
از قول يكي از مسئوالن خانه كارگر وابسته به جناح هاي           “ها بيان نگردد

وزارت كار و امور        “:حكومتي مخالف احمدي نژاد يادآوري كرد           
اجتماعي مي خواهد با تحت فشار گذاشتن خبرگزاري كار ايران، مانع از 

همه آنچه  “ .اطالع رساني اين رسانه و هوشياري جامعه كارگري شود             
مورد اشاره قرار گرفت به خوبي نشان مي دهد كه محتوي پيش نويس                 
دوم اصالح قانون كار چيست و كدام تشكل ها طرف مشورت آن                     

اصالح قانون كار در راستاي جذب سرمايه گذاري خارجي و               ! هستند
. تامين امنيت سرمايه يك سياست راهبردي در رژيم واليت فقيه است              

دولت بر گمارده ارتجاع مي كوشد اين هدف راهبردي را به هر صورت        
ممكن اجرا كرده وزمينه پيوستن جمهوري اسالمي به سازمان تجارت               

بي دليل نبود كه علي نقي خاموشي        . جهاني را هر چه زودتر فراهم كند       
رييس اتاق بازرگاني ايران در جريان سي و ششمين جلسه هيئت                      
نمايندگان اتاق بازرگاني كه با حضور مسعود مير كاظمي، وزير                      
بازرگاني دولت احمدي نژاد برگزار شد، ضمن ارايه گزارش از اعزام               

 80پس از    “:هيئت تجاري اتاق بازرگاني به انگلستان خاطر نشان ساخت         
سال بخش خصوصي اجازه ورود به صنايع مادر و انحصاري پيدا كرده                

قانون اساسي به دستور ولي       44اشاره به اصالح و تغيير بند ج اصل [است 
پس بايد تالش كنيم تا حق خود را بگيريم، برخورد سرمايه                     ] فقيه

بسيار مثبت بود و ايشان آمادگي           44گذاران انگليسي با ابالغيه اصل        
خود را براي حضور در بازار ايران اعالم كردند، مسئله، تامين پول براي               
اجراي پروژه ها نيست، بلكه بايد مشكالت مربوط به تنظيم كار را بر                   

“ ....طرف كنيم ، بازار سرمايه گذاري خارجي به سوي ايران باز است                
اين سخنان واقعيت عريان سياست راهبردي اصالح قانون كار را به                   

دولت احمدي نژاد و وزارت كار        !  نحوي قاطع بيان و بر مال مي سازد          
تحت سرپرستي محمد جهرمي وظيفه اجراي اين سياست را بر عهده                 

با در نظر گرفتن اين مسئله بسيار مهم و فوق العاده خطير، بايد                   . دارند
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پس پرده نمايشات به اصطالح عدالت جويانه واپس گـرايـان   
پورمحمدي در جريان همايش استانداران و مـعـاونـان      .  است

عمراني استانداري هاي سراسر كشور در پاسخ به انتقادات از   
دولت در حال اجـراي  ”  :دولت با صراحت خاطر نشان ساخت

يك بازي بزرگ در داخل و خـارج كشـور اسـت و لـذا                 
عالقمند نيست درگير بحث هايي شود كه برخـي در افـكـار        

دولت مصم است برنامه هاي مصوب .  عمومي راه مي اندازند
را براي تحقق اهداف و آرمان هاي امام، انقالب و رهـبـري       
تعقيب كند،آهنگ حركتي مجموعه دولت نهم سرعت بيشتـر  

اولويـت مـا جـبـران عـقـب             .  براي پيشبرد اهداف نظام است
ماندگي دهك هاي پايين جامعه است و بايد كـاسـتـي هـاي       
انباشته شده در طبقات پايين را كه بر وسعت آنان نيز افـزوده    

 7-به نقل از خبرگزاري آفـتـاب  ( “ ...شده است، برطرف كنيم
يكي از مشخصه ها و يا ويژگـي هـاي ايـن بـازي           ).   آذرماه

بزرگ در داخل كشور تبليغات پر سرو صدا پيرامـون سـهـام      
 .عدالت است

محمود احمدي نژاد در جريان چهارمين كنفرانـس خـبـري      
 “ : خود در اواخر آبان ماه امسال، در باره سهام عدالت گفـت 

تصدي گري هاي دولت را كاهش مي ] سهام عدالت[اين كار 
دهد، كوچك كردن دولت، خروج دولت از تصدي گري و   
اقدام مستقيم در اقتصاد و رقابت كردن بـا مـردم، كـوچـك         
كردن بخش اقتصادي دولت از شعارهـاي هـمـه دولـت هـا            

مجموعه واگذاري هـاي     84تا  72از سال . تاكنون بوده است
دولت در بخش اقتصادي كمتر از سه هزار ميليارد تومان بود، 
اما طي يك سال اخير و چها رماه بعد از موافقت مقام معـظـم   

ميليارد تومان از    300رهبري، دولت در اولين گام دو هزار و 
تصدي گري هاي اقتصادي خود را در قالب سهام عدالت بـه    

توزيع سهام عدالت از پايين ترين طبقـات  .   مردم واگذار كرد
هزار نفـر   600ميليون و  4درآمدي كار شروع شده و تا امروز 

اولين بخش سهام خود را دريافت كرده اند، هر عضو خانواده 
. ميليون تومان خواهد رسيد 2هزار تومان كه به  500 البـتـه    “ ..

بايد تاكيد كنيم، اين برنامه ابتكار دولت احمدي نژاد و ناشي 
در جريان انـتـخـابـات ريـاسـت         .  از عدالت خواهي آن نيست

جمهوري نهم اين طرح تحت نام ديگري كه در واقع هـمـان     
توسط هاشمي رفسنجاني به عـنـوان     .  طرح سازمان بورس بود

يكي از مهمترين و شايد اصلي ترين بخش برنامه وي مـورد      
با شكست رفسنجاني و بـه قـدرت     .  تبليغ گسترده قرار گرفت

رسيدن احمدي نژاد، همان طرح با نام و روش ديگري به اجرا 
 .گذاشته شده است

پيش از اين طرحي از سوي سازمان بورس و اوراق بـهـادار   
ارايه شده بود كه طرح سهام عدالت بر اساس آن كپي برداري 

هزار ميليـارد تـومـان از سـهـام             140شده و قرار بود بيش از 
ميليون خانوار ايرانـي قـرار      14شركت ها ي دولتي در اختيار 

سال  10بگيرد و كل ارزش سهام از محل سود سهام در مدت 
الزم است متذكر شويم كه، هميـن  . به دولت بازپرداخت شود

طرح بالفاصله پس از فروپاشي سوسياليسمِ در اروپاي شرقي و عقـب  
سده بيستم، در آن كشورها با توصيه صـنـدوق    90گرد تاريخي دهه 

در اروپاي . بين المللي پول و بانك جهاني به مرحله اجرا گذاشته شد
شرقي، دولت هاي جديد كوشيدند تا مردم سهام شركت هـا را بـه         

ايـن بـرنـامـه فـقـط در             . خريداري كنند) كوپن(صورت كاال برگ 
خدمت خصوصي سازي لگام گسيخته قرار گـرفـت و بـه تـوزيـع              

انجاميد كه اثرات دامنـه دار و         ناعادالنه ثروت در ابعادي بي سابقه
در كشورهاي . فرهنگي باقي گذاشت –بسيار تلخ و ناگوار اجتماعي 

شرق اروپا، اين طرح منجر به آن شد كه موسسات و شـركـت هـاي      
بزرگ و كالن سرمايه داران مرتبط با انحصارات فراملي، سهام هـاي  
كوچك را به چنگ خود در آورند و يك اليه تازه اي از اليگارشي 

سرانجام طرح به اصطالح سهام عدالت . بر بازار سرمايه مسلط گرديد
گفتني است دولت ارتجاع پنهان نمي سـازد  .  نيز جز اين نخواهد بود

كه خانواده هاي سپاه و بسيج، وابستگان ريز و درشت مدافع دولـت    
احمدي نژاد، هيئت هاي مذهبي كه به وسيله پاسداران و بسـيـجـيـان     
اداره مي شوند و همه اين گونه اشخاص و نهادها در اولويت دريافت 

ارتجاع حاكم تمام نيرو و امكانات خـود را    . سهام عدالت قرار دارند
در خدمت تحكيم و تثبيت موقعيت و جايگاه خـويـش و ايـجـاد و           

آري، ايـن    . تقويت يك پايگاه اجتماعي قابل اتكاء قـرارداده اسـت      
است واقعيت بازي بزرگ واپس گرايان كه در راه حفظ نظام انجـام  

 .مي گيرد

 ...ادامه  واگذاري سهام به  

 ...ادامه  جنبش سنديكايي در برابر 

گفت كه جنبش سنديكايي زحمتكشان ميهن ما در اوضاع كنوني براي               
دفاع از منافع بحق كارگران و مجموعه مزد بگيران در برابر آزموني دشوار        

درست به اين دليل است كه بايد از اتحاد عمل گروه               ! قرار گرفته است  
هاي مستقل كارگري كشور استقبال كرد و در جهت ايجاد يك صف                  

اتحاد و هماهنگي و اشتراك عملي       . متحد و مشترك تالش و مبارزه كرد       
كه در درجه نخست معطوف به تامين ودفاع از حقوق بر حق و مشروع                    
كارگران و زحمتكشان باشد و به موازات آن استقالل عمل جنبش                      

محور اين اتحاد عمل بدون ترديد   . سنديكايي را حفظ كرده و تقويت كند
ارتجاع مي كوشد به هر شكل و         . احياء حقوق سنديكايي كارگران است     

نحوي نيروي پرتوان مقاومت و مبارزه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را              
بنابر اين وسيع ترين اتحاد عمل ممكن در جنبش          .  فرسوده  و بي اثر سازد   

اختالفات .   سنديكايي كارگران يك ضرورت مبرم تاريخي است                
 هرگز مانع  سياسي موجود ميان گروه هاي زحمتكشان           –ايدئولوژيك  

ما بارها گفته ايم و      . غلبه ناپذير در راه اين اتحاد عمل نيست و نبايد باشد             
باز تاكيد مي كنيم كه، وجود يك سازمان سنديكايي نيرومند، مردمي،                
متشكل، كه درهايش به روي همه مزد بگيران باز باشد ضرورت داشته و                
دارد تا براي تحقق خواست هاي فوري و دفاع از حقوق زحمتكشان و                   

اين وظيفه  . حركت در راستاي احياء حقوق سنديكايي عمل و اقدام كند            
اي دشوار در اوضاعي بس نامساعد است، اما غير واقع بينانه و غير عملي                  

جنبش سنديكايي كارگران و زحمتكشان ايران در لحظه كنوني به         . نيست
اين يك وظيفه تاخير    . يك تالش فراگير و اتحاد عمل وسيع نيازمند است    
  ! ناپذير تاريخي است كه بايد به آن پاسخ شايسته داد
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 5ادامه در صفحه   

“ تـريـن     آزاد ترين و اسالمي” حقوق بشر، به موضوع مجازات غيرانساني به نام سنگسار و اجراي آن در 
حكم سنگسار در واقع جزئي از اليحه قصاص رژيم واليت فقيـه  . كشور جهان اشاره اي كوتاه مي كنيم

ها اسـت   و اكنون سال.  دهد شود و بخشي از قوانين جزايي حكومت اسالمي را تشكيل مي محسوب مي
چنان ضد انساني است كه در صـدر لـيـسـت        گونه مجازات آن اين.  گيرد كه در ايران مورد اجرا قرار مي

هاي گذشته نير بارها مورد اجـرا قـرار      حكم سنگسار در طي سال.  ها در جهان قرار دارد بدترين مجازات
در فهرست محكوم شدگان به سنگسار قـرار  )  ده زن و دو مرد( تن  12اينك نيز تعداد  و هم. گرفته است

درنتيجه خـطـر اجـراي        .  برند اي به سر مي هاي مختلف كشور در شرايط نگران كننده دارند و در زندان
 . كند ها را تهديد مي حكم سنگسار هر روز حيات آن

ها و كارزارهاي جدي تحت عنوان دادخواست براي حذف مـجـازات      خوشبختانه در حال حاضر تالش
در اين ميان تالش زنـان    .  يابد سنگسار از قوانين كشور در جريان است كه هر روز دامنه آن وسعت مي

ايـن  .  دهند اي از فعالين اين كارزارها را زنان تشكيل مي زيرا بخش عمده.  گير است ميهن ما بسيار چشم
آوري امضا و نوشتن نامه سرگشاده به مقامات و سران رژيم را شـامـل    كارزارها از اعتراض گرفته تا جمع

آوردهاي اوليه اين اقدامات مطرح شدن حكم ضد انساني سنگـسـار و حسـاس         يكي از دست.  شود مي
با وجود سـانسـور حـاكـم بـر            .  كردن افكار عمومي جامعه به موضوع نقض حقوق بشر در ايران است

بار صدا و سيماي رژيم در اين زمينه، اين كارزار و مبارزات در سطح  ها و سكوت مرگ مطبوعات و رسانه
هاي گوناگون پژواك داشته و دامنه آن روبـه گسـتـرش         هاي نهادهاي مدني و سايت وسيعي در رسانه

آوري    كه قصد آن جـمـع      “  كمپين قانون بي سنگسار”براي مثال كارزاري درجريان است به نام . است
در بخشي از اين دادخـواسـت كـه در        .  حذف مجازات سنگسار از قوانين كيفري كشور استامضا براي 
مجازات سنگسار در دنياي امروز آنچنان غـيـر     ” :   هاي خبري انتشار يافته، چنين آمده است اغلب سايت

است كه حتي حكومت گران نيز از افشاي آن شرمگين بوده و اجراي آن را      انساني و غير قابل پذيرش
چنان بخشي از قوانين كيفري ايران را بـه خـود      با اين همه، اين مجازات هم.  كنند در ايران تكذيب مي

ما امضا كنـنـدگـان    .  اختصاص داده و اجراي آن بي هيچ تضمين جدي همواره در معرض بروز قرار دارد
با اينكـه  .  زير به شدت نگران اجراي حكم سنگسار به عنوان يك مجازات در نظام حقوقي ايران هستيم

صادر كردند؛ اما اجراي سنگسار مـتـوقـف       1381مقامات قضايي دستور توقف سنگسار را در بهمن ماه 
در مشـهـد      . و عباس ح. يك زن و يك مرد به نام هاي محبوبه م 1385در ارديبهشت ماه . نشده است

پيش از سنگسار با اين محكومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنـهـايشـان در مـرده         . سنگسار شده اند
محبوبه تا شـانـه، و       .  شويخانه بر اساس موازين اسالمي غسل داده شد و سپس در كفن پيچانده شدند

اين دو سپس از سوي جمعيتي كه براي كشـتـن تـدريـجـي آنـان           . عباس تا كمر، در خاك دفن شدند
داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند در حالي كه حتي خبر سنگسار آنان در رسانه هـاي    

ما امضا كنندگان زير ضمن تاكـيـد   :  در پايان اين دادخواست آمده است. داخلي با عنوان اعدام منتشر شد
بر لزوم تغيير تمام قوانين خالف حقوق بشر و تبعيض آميز، براين باوريم كه هيـچ جـرمـي مسـتـحـق           

 “.لغو اين مجازات غيرانساني را خواستاريم  مجازات سنگسار نيست و بدينوسيله
ها و اعتراضات گسترده جهت منع سنگسار، بايد يادآوري كرد كـه اخـيـراً حـتـي           در ارتباط با واكنش

برخي از مقامات قضايي ايران منكر وجود سنگسار هستند و معتقدند كه چنين حكمي در ايـران صـادر     
سخنگوي قـوه قضـايـيـه         راد،  هاي جمال كريمي توان به گفته ها مي گيري از جمله اين موضع. شود نمي

آبان در يك نشست خبري از سوي قوه قضاييه به انكار مجازات سـنـگـسـار      30اشاره كرد كه به تاريخ 
در “  . حكم سنگسار تاكنون در ايران اجرا نشده اسـت   ” وي در اين نشست خبري ادعا كرد كه .  پرداخت

هاي آشكار سخنگوي قوه قضاييه است كه فعاالن كمپين قـانـون    گويي پاسخ به اين ادعا و درواقع دروغ
عليرغـم انـكـار      ”  :  نويسند مي“ قضاييه درباره اظهارات سخنگوي قوه”بي سنگسار در واكنشي با عنوان 

مقامات قضايي و پارلماني ايران مبني بر اجراي مجازات سنگسار در ايران، شواهد و اسناد غـيـرقـابـل       
هـاي     دو نفر به نـام   )  امسال(  1385ارديبشهت  17انكاري در دست است كه نشان مي دهد صبح روز 

همچنين زني به نام معصومه، محكـوم  . در بهشت رضاي مشهد سنگسار شده اند. و عباس ح. محبوبه م
به رجم، مرداد ماه امسال پس از انتقال از زندان رجايي شهر به زندان اوين، در يك اتاق در بسته حـلـق   

زن ديگري نيز در اسفند ماه سال گذشته به جرم زناي محصنه در قزوين در مالء عـام    .  آويز شده است
مقامات قضايي ايران نيك مي دانند كه طبق قواعد فقهي حاكم بر قـوانـيـن      .  به دار آويخته شده است

مجازات ايران، تبديل حدود به مجازاتهاي ديگر جايز نيست و عمل مقامات اجراي احكام در اعدام زنـان  
عالوه براين، مطلب مورد اشاره در انتها بـا    “  . به جاي جاري كردن حكم رجم، خالف مسلم قانون است

: كـنـد     شود و چنين مطـرح مـي     گويي مقامات و سران رژيم مي هاي بجايي خواهان پاسخ طرح پرسش
سال گذشته كه چـنـيـن       28صرفنظر از وجود شواهد غير قابل انكار از اجراي احكام سنگسار در طول ” 

ادعايي را غير قابل باور مي سازد، نخستين پرسش هر شنونده اي در قبال چنين جمله اي اين خـواهـد     
اگر بپذيريم كه حكم سنگسار تاكنون در ايران اجرا نشده است، پس چرا بر وجود اين مـجـازات در     :  بود

سال است كه مجازاتي كه نه تنها در اليـحـه حـدود و             28قوانين چنين اصرار ورزيده مي شود؟ اگر 
كه در مرداد ماه امسال )  آزمايشي( 1375بلكه در قانون مجازات اسالمي مصوب  1362قصاص مصوب 

مجددا براي يك سال ديگر تمديد شده است مفصال و مشروحا ذكر شده بلكه در آييـن نـامـه اجـراي         

ده دسامبر، روز جهاني حقوق * 
 بشر، و جنايتي به نام سنگسار

آذرماه بـه نـام روز        19ده دسامبر برابر با 
در .  گذاري شده اسـت    جهاني حقوق بشر نام

در چنين روزي اعالميه جهـانـي     1948سال 
حقوق بشر به تصويب رسيد و بـه هـمـيـن         
خاطر اين تاريخ به روز جهاني حقوق بشـر و    

در حال حـاضـر     .  پاسداشت آن تبديل گرديد
المللـي قـرار      اين منشور در رديف قوانين بين

دارد و از ديدگاه آن همه افراد بشـر از هـر         
جنس و نژاد، در هركجا كه هستند، از حقـوق  

نيروهاي تـرقـي خـواه و          .  برابر برخوردارند
دوست سراسر جهان در اين روز يـك     انسان

شـمـول      بار ديگر همبستگي خود را با جهان
بودن حقوق بشر اعالم كرده و براي اجـراي    

ويژه در آن دسته از كشـورهـايـي     مواد آن، به
گـردد، گـام        كه حقوق شهروندان نقض مي

واقعيت ايـن اسـت كـه بـراي           .  دارند برمي
نيروهاي انسان دوست، موضوع حقوق بشـر    

سران رژيم آنجا كه پاي .   تقسيم ناپذير است
شان در ميان است، حقوق بشر را ترفند  منافع

اين درحالي است كه گـاه از    .  غرب مي دانند
جنبه تبليغاتي براي كشورهاي ديگـر اشـك     
تمساح ريخته و نقض حقوق شهروندان آنهـا  

كننـد، درحـالـي كـه مـردم             را محكوم مي
گـونـه    زجرديده و تحت ستم ميهن ما از هيچ

و حـقـوق   .  حقوق شهروندي برخوردار نيستند
. شود ها نقض مي ها در تمام عرصه انساني آن

در اين ارتباط براي نمونه هم كه شده بايد به 
نژاد به مـردم   اي كه اخيراً محمود احمدي نامه

آمريكا نوشته و مواردي را ازجـملـه نـقـض       
. حقوق بشر يادآور شده اسـت، اشـاره كـرد       

كه در بسياري از كشورهـاي   نظر از اين صرف
جهان از جمله در آمريكا حـقـوق اسـاسـي         

شود، ولي نـامـه    شهروندان زير پا گذاشته مي
نژاد به مردم آمريكا، با تـوجـه    نوشتن احمدي
انگيز حقوق مردم ميهن مـا و     به وضعيت غم

نقض مداوم و همه جانبه آن در رژيم واليت 
فقيه، را بايد عوام فريبي بزرگ بـه حسـاب       

 . آورد
در اين باره بايد يادآور شد كـه مـوضـوع        
نقض حقوق بشر در رژيم استبداد زده حاكـم  

. گيـرد  اي را در بر مي بر كشور ما موارد عديده
دسامبر، روز جهاني دفاع از  10ما به مناسبت 

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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تدريس زبان آذري همراه با زبان فارسي در مدارس ،در مدت بسيار كوتاهي ، 
آنچنان آذربايجان را دگرگون كرد و آوازه ي اين اقدامات ملي و مـتـرقـي        
آنچنان ايران را فرا گرفت كه ارتجاع حاكم و اربابان امپرياليستي آن سخـت  

 .از عواقب كار به هراس افتادند
حكومت ملي آذربايجان براي نخستين بار در ايران و منطقه  نشان داد كه 
، در چارچوب حكومت مركزي و با خودگرداني سياسي ، مي توان تـحـوالت   
عميق اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي را به وجود آورد و به هميـن  

رژيـم  .  دليل مورد خشم ارتجاع حاكم و حاميان امپرياليستي آن قرار گـرفـت  
شاه با هراس از اشاعه ي تحوالت آذربايجان در سراسر كشور، و خطر از هـم  
پاشيدن رژيم پوسيده ي خود، با همكاري امپرياليسم، تبليغات وسيعي  تحـت  

را برضد حكومت جوان و نـوپـاي       “  تجزيه طلبي” و “ وطن فروشي”عنوان 
 .آذربايجان آغاز كرد

رژيم شاه با زير پا قرار دادن تمامي معاهده ها و توافق نامه هايي كـه بـا     
دولت آذربايجان و در پي به رسميت شناختن دولت آذربايجان داشت، يـك    
سال پس از تاسيس حكومت ملي، به آذربايجان لشكر كشي كرد و به يكـي  
از فجيع ترين جنايت هاي تاريخ معاصر كشور دست زد كه به جـرات آن را      

 .يك خلق ناميد“  نسل كشي”مي توان 
جنايات فرماندهان ارتش شاه آنچنان فجيع بود كه حتي فرستاده ي ويـژه  

نيز تحت تاثير آن قرار گرفته و     -“ قاضي داگالس”   -دولت آمريكا در ايران 
ارتش ايران در مسير خـود  ”  :  در گزارش خود از سفرش به آذربايجان نوشت 

ريش دهقانان را آتش زدند، به ناموس زنـان  .  آثار بسيار برجاي گذاشته است 
. و دختران آنان تجاوز كردند، خانه ها را به غارت بردند ، دام ها را دزديدنـد  . .

چوبه هـاي دار و اعـدام           .  زندان ها مملو از آذربايجاني هاي بي گناه است
مال و حيثيت مـا را    : يك دهقان پير آذربايجاني به ما گفت .... فراوان است 

پايمال كردند ، آثار اين حوادث جگر سوز هرگز از خاطر آذربايجاني ها زدوده   
 “.نخواهد شد

حكومت ملي آذربايجان نشان داد كه مي توان با اتكا به توده ها و برنامـه  
هاي مترقي و دموكراتيك ، اصالحات چشمگير و درخشاني را در راه تحقـق  

 .منافع توده هاي زحمتكش انجام داد
حكومت شاه ، با دستياري و دستور اربابان امپرياليست خـود، از هـراس         
گسترش اين تحوالت به سراسر كشور، آنچنان كه در كردستان روي داد، بـا  
يورشي دد منشانه به آذربايجان و سپس به كردستان و در پي آن توطئه ي   
غير قانوني كردن حزب توده ايران، يگانه حزبي كه از هـمـان اولـيـن روز         
تشكيل حكومت هاي ملي در آذربايجان و كردستان به پشتيباني و همكاري 
با آنها پرداخت و دوشادوش آنها در مبارزات شان جنگيد، توطئه ي وسـيـع       
خود براي سركوب جنبش رو به رشد كشور و آماده كردن شرايط براي غارت 

 .كشور را، تكميل كرده و به انجام رسانيد
مرداد و حاكم شـدن جـو        28پس از اين سركوب و به دنبال آن كودتاي 

خفقان و ترور در كشور، دستگاه هاي تبليغاتي شاه با پشـتـيـبـانـي اربـابـان          
خارجي خود ، تمام توان خود را به كار بردند تا با تبليغات وسيع و با ارايـه ي    
مشتي تحريف و دروغ ، واقعيت هاي اين جنبش عظيم و مردمي را وارونـه    
جلوه دهند و متاسفانه هنوز برخي ، به رغم افشاي حقـايـق در مـورد ايـن           
جنبش ، همچنان تحريف هاي دستگاه ارتجاعي و جنايت كار شاه را ، بـه        

 .عنوان شاهد براي محكوم كردن اين جنبش ، به كار مي گيرند
اما با وجود تمامي اين تحريف ها، دروغ ها و لجن پراكني ها، حـكـومـت      
ملي آذربايجان يكي از نمونه هاي درخشان و فراموش نشدني مبارزات خلق 
هاي ايران در راه دست يابي به حقوق خود و برپايي ايراني آزاد، دموكراتيـك  

مشعلي كه نهضت ملي آذربايجان شصت سال پـيـش در       .  و مستقل است 
قلب ميليون ها هموطن آذري و ساير خلق هاي ايران بر افروخـت ، امـروز       

 . همچنان در دستور كار نيروهاي ملي و دموكراتيك ميهن مان قرار دارد
 

احكام اعدام، قصاص، صلب و رجم نيز جزيات اجرايي آن آمده است اجرا 
نشده است، چه لزومي دارد چنين قانون متروك و منسوخي كـه هـمـه        
مقامات ايراني از صدر تا ذيل سعي در انكار و پنهان نـگـه داشـتـن آن         

ماده از قوانين جزايي ايران را به خـود اخـتـصـاص          42دارند، همچنان 
هايي است كه برخي از مقامات قوه قضايـيـه    اين از نمونه پرسش“   دهد؟

گويي و انكار قوانين جاري خـود واداشـتـه         رژيم واليت فقيه را به دروغ
اهللا    هـاي آيـت       در همين ارتباط الزم است كه به بخشي از گفتـه . است

منتظري اشاره كرد كه اخيراً درباره موضوع سنگسار درپاسخ بـه بـرخـي      
ايـن  .  منـعـكـس شـده اسـت         “  روز” ها عنوان كرده و در سايت  پرسش
هـاي     گو در ارتباط با كارزار منع و لغو حكم سنگسار و فـعـالـيـت       و گفت

منـتـظـري در      .  احزاب، و نيروهاي سياسي اجتماعي صورت گرفته است
اقرار شرعي بايـد تـحـت      ” :  دهد مخالفت با حكم سنگسار چنين نظر مي

شرايطي از جمله آزادي و اختيار كامل اقرار كننده و بدون ارعاب و تـرس  
و در شرايط طبيعي بوده باشد و اساسا اقرار در زندان و يا تـحـت فشـار        
موضوعيت ندارد و اگر بعد از چهار مرتبه اقرار، انكار كرد رجم اجرا نـمـي   

 “.شود
مجازات رجم در زماني تشريع گرديد كـه    ” :  به گفته آيت اهللا منتظري

در عرف زمان، مجازاتي خشن و دور از كرامت ذاتي انسان تلقـي نـمـي      
.  شد . هدف از رجم ، در فرض اقرار، كشتن و اعدام مجرميـن بـه ايـن        .

شكل نبوده است، بلكه هدف فقط شروع به اجرا اين حد براي تـحـقـيـر     
مجرم بوده است به شكلي كه امكان فرار براي آن ها وجود داشته باشـد  

نبايد مـجـددا    -در موردي كه با اقرار ثابت شده باشد  -و در صورت فرار 
اهللا منتظري به اندازه كافي گوياي  هاي آيت گفته“  . دستگير و كشته شوند

 .ابعاد ضد انساني حكم سنگسار در جمهوري اسالمي است
 

آذر، تبلور خواست هاي مردم ايران در  21
 آذربايجان

 
آذر ، خلق آذربايجـان، در يـك حـركـت            21سال پيش ، در روز  61

انقالبي و تاريخي، با در اختيار گرفتن قدرت حكومتي در آذربـايـجـان،        
راه ” فصل نويني را در تاريخ معاصر ايران رقم زدند و نشان دادنـد كـه       

ميليون نفر از مردم آذربايجـان، در     2.5بيش از . نيز وجود دارد“  ديگري
“ كنگـره ي مـلـي       ” اين روز تاريخي به پاي صندوق هاي راي رفتند و 

 .آذربايجان را براي تشكيل حكومت ملي آذربايجان فراخواندند
تشكيل حكومت ملي آذربايجان ، به رهبري سيد جعفر پيشـه وري ،      
صدر فرقه ي دموكرات آذربايجان، نخستين بخش از تالش هاي خـلـق   
هاي محروم و ستم ديده ي ميهن ما در تشـكـيـل يـك حـكـومـت                

 .دموكراتيك و مردمي ، با هدف اصالحات عميقا مردمي بود
حكومت ملي آذربايجان با اصالحات عميقا مردمي خـود، خـواسـتـار         
چيرگي بر واپس ماندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگـي آذربـايـجـان،        
تامين حقوق دموكراتيك مردم ، نه تنها در آذربايجان ، بلكه در سـراسـر     

حكومت ملي آذربايجان در طول يك سال حيات خـود،  بـه       .  ايران بود
اصالحات وسيع و گسترده ي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنـگـي   
. اي زد كه نه تنها در آذربايجان ، بلكه در سراسر كشور بي سابـقـه بـود     

اصالحات ارضي سراسري از طريق تقسيم رايگان اراضي متعلق به دولت 
و امالك مالكين ميان يك ميليون خانوار از روستاييان آذربايجان ، بـاز      
سازي و راه اندازي كارخانه هاي قديمي ، برنامه ي وسيع براي تاسـيـس   
كارخانه ها و واحد هاي توليدي جديد، اقدامات گسترده و چشم گـيـر در     
راه پيشرفت فرهنگ ، بهداشت و آموزش و پرورش ، تاسيس دانشگـاه ،    

، “  هـنـرهـاي زيـبـا       ” توسعه ي مطبوعات، ايجاد راديو، تشكيل اداره ي 
تاسيس تئاتر دولتي، ايجاد جمعيت شاعران و اديبان آذربايجان و اركستـر  

براي انتخاب كـردن و      (  فيالرمونيك، در كنار شركت زنان در انتخابات 
مبارزه ي وسيع بـا بـيـسـوادي و         )  انتخاب شدن ، با راي برابر با مردان

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

 ...ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران 
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به طرز ددمنشانه اي هجوم آورده و بدين سان پنج سال پس از تصويب 
اعالمية جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل موازين قانوني 
و حقوقي و اخالقي آزادي بيان و مطبوعات و فعاليت هاي مدني را                 
نقض كرده بودند و حكومتي مستبد و بي اعتنا حتي به همان قانون                  

سالروز اين رويداد مهم در      . اساسي  مشروطه را تحكيم بخشيده بود        
حالي  گرامي داشته مي شود          
كه كالً اوضاع و احوال پر             
تنشي بر جامعة ما مستولي است  
و فعاالن دانشجويي در تالش        
پيوند بيشتر با جنبش سراسري       
مردم و حركت هاي كارگران،      

 . زنان، و روشنفكران است
يك سال و نيم پس از                
برگماري  رئيس جمهوري          

با حمايت ولي فقيه    ( جديد كه 
برنامة كاري اش ) و قواي ديگر 

در امور داخلي سردادن               
شعارهاي پوپوليستي و وعده        

هاي بي پشتوانه در زمينة اقتصاد و رفاه حال محرومان از يك سو ، و               
سركوب دانشجويان ، سنديكاي مستقل كارگري ، تعطيل روزنامه ها و 
اعمال سانسور شديد بر نشريات و كتاب ، فيلتر گداري سايت هاي                 
اينترنتي ، و باز گذاردن دست انگل هاي  اقتصادي و اجتماعي ، و در       
نتيجه  گراني و فقر روز افزون از سوي ديگر، و سياست استقبال از                   
بحران و گسترش دادن هر چه بيشتر آن در عرصة بين المللي  است مي 

چنين سياست هايي  بي ترديد  به منظور بهره برداري  از جنجال . گذرد
هاي  حاصل از آنها در پوشيده نگهداشتن  چپاول منابع مردم و سرازير 
كردن شان  به كيسه  نهادهاي انگلي و ايجاد بستري مطمئن براي اين           
چپاول ها ، كه  لزوماً با سركوب  هر گونه بيان معترض يا انتقاد گري        

يكي از چشمه هاي جوشان بيان معترض وانتقادگري            . همراه است    
 . همواره دانشجويان و محيط هاي دانشجويي بوده است

آشكار است كه فشارهاي همه جانبه اي به منظور سركوب                       
دانشجويان آگاه و حاضر در عرصة اعتراض و انتقاد ، و از ريشه كندن 
كل حركت دانشجويي، و تبديل دانشگاه ها به پرورشگاه  موجوداتي          

اين تدارك در اقدامات و       . از سنخ بسيجي تدارك ديده شده است         
تصميم هايي كه به ويژه در ماه هاي اخير از سوي كميته هاي انضباطي 
براي محروم كردن دانشجويان از تحصيل ، ممنوع الورود كردن آنان             
به دانشگاه ها ، كتك زدن ها ، اهانت ها ، چاقو و چماق كشي ها، كه 
ديگر جزو رفتارهاي معمول نسبت به دانشجويان شده است ، مشاهده          

ماجراي ستاره دار كردن دانشجويان ، با وجود صالحيت             .مي شوند 
علمي شان، ممانعت از ادامة تحصيل آنان، و فاجعه بارتر از همة اينها ، 
به قتل رساندن آنان توسط چاقو كشان مزدور يا در زندان ها با ترفند           

به موازات اينها،   . . . ) . اكبر محمدي ها و     ( هاي زندان باني و امنيتي  
باز نشسته كردن استاداني كه با سليقة حاكمان دمساز نيستند، و تاثير               
چنين اقدام هايي بر روند علمي و اجتماعي  دانشجويان ، همه حكايت  

انقالب ”هر چند كه     .ديگر دارد    “ انقالب فرهنگي ”از تدارك يك     

كذايي رسماً مدت هاست پايان يافته ، اما ظواهر            “ فرهنگي ...آذر 16ادامه  سالروز رويداد تاريخي 
امر چنين نشان مي دهد كه همچنان در شكل هاي گوناگوني 
از تصفيه و حذف  به روند خود ادامه مي دهد و از اين به                  

بعد دشواري هايي در برابر تحصيل و فعاليت هاي اجتماعي            
گزارش تشكل مستقل    . دانشجويان  به وجود خواهد آورد       

، كه وضعيت  حقوق      ) در ايران (كانون مدافعان حقوق بشر     
بشر در ايران  در شش ماهة گذشته  سال جاري را بررسي                

مورد   130بيش از       ”كرده است به      
احضار دانشجويان در كميته هاي           

و احضار اين . . . انضباطي دانشگاه ها 
دانشجويان به مجتمع هاي قضايي و         

و محروميت  بيش   ”  محكوميت آنان 
دانشجو از تحصيل اشاره مي         50از  

نقش ) . مهر   30بي بي سي،     (كند   
دانشجويان در پيروزي انقالب بهمن       
و حضور فعال آنان در عرصه هاي           
خطير زندگي جامعه ، اين حقيقت          
تاريخي را كه مهر تجربه بر آن                
خورده است به روشني بيان مي دارد        
كه نيروي دانشجويي بخش جدايي نا    
پذيري از نيروي مردمي است، مردمي كه خواهان عدالت             

دانشجويان در هر اوضاع و احوال         . اجتماعي و آزادي اند    
حساس و سرنوشت سازي متحد طبيعي توده هاي زحمت اند 
، و بي دليل نبود و نيست كه هم در رژيم شاه و هم در رژيم 
واليت فقيه سركوب مي شوند ، اهانت مي بينند، از آنان به           

نام مي برند ، شكنجه مي شوند، به         “  اراذل و اوباش”عنوان 
قتل مي رسند، چرا كه حركت آنان آهنگ نبض جنبش را             

بي ترديد  .  تندتر مي كند و به  پويايي  آن ياري مي رساند          
نيروي نو انديش، بالنده و جوان دانشجويي با اتحاد خود با             
ديگر نيروهاي خواستار عدالت اجتماعي، با نيروي                     
زحمتكشان، زنان، جوانان، و روشنفكران بر سرنوشت جنبش 

 .عدالت جويانه ميهن ما تاثير قاطع خواهد داشت
جنبش دانشجويي ميهن در شرايط دشوار كنوني با آزموني 

ارتجاع حاكم همه      . دشوار و پر اهميت رو به روست               
ابزارهاي خود را براي درهم شكستن جنبش سازمان يافته             
دانشجويي به كار انداخته است و تنها با اتحاد عمل،                     
هماهنگي و كار مشترك با ديگر نيروهاي اجتماعي است كه 

. مي توان توطئه هاي ارتجاع را با شكست روبه رو كرد                 
تاريخ پر شور مبارزات جنبش دانشجويي كشور حاكي از              
استواري و توان آن در مقابل تهاجمات دشمنان مردم ميهن            

اين بار نيز بي شك به ياري و با همبستگي همه                  . ماست
نيروهاي مترقي و آزادي خواه ميهن جنبش دلير دانشجويي           
كشور بر دشواري هاي پيش رو غلبه خواهد كرد و از آزمون 

 . كنوني سربلند بيرون خواهد آمد
آذر سالروز تولد جنبش دانشجويي و شعار      16فرخنده باد 

باهم در راه طرد رژيم واليت فقيه و          . اتحاد، مبارز، پيروزي  
 .استقرار آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي
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خـبـرنـگـار روزنـامـه ي مـتـرقـي                .  گفتـگـو كـردنـد      
روزنامه ي چـپ نـزديـك بـه حـزب                [ “  هالونوويني”

در روز اول كنفرانس مصاحبه ]  كمونيست چك و موراوي 
ي مشروحي با نماينده ي حزب ما انـجـام داد كـه در            

جلسات كنفـرانـس     . صفحه ي اول اين روزنامه چاپ شد 
بـراي  .  تئوريك بااليي برخـوردار بـود      –از غناي سياسي 

موضوع تـاكـيـد      آشنايي خوانندگان تنها به چند مورد كه 
 :بيشتر سخنرانان بود ، به اختصار اشاره مي كنيم

اليگارشي مالي بازيرپاگذاشتن حق حاكميت ملت هـا،   -
 قدرت سياسي اش را هم جهاني مي كند؛

جهاني سازي سرمايه داري حق تصـمـيـم گـيـري           -
اكثريت قاطع انسان ها در باره ي مسائل مهم زندگيشـان  
را سلب مي كند وتوده هاي ميلياردي را به فقر وفـالكـت   

  دچار مي كند ؛
زحمتكشان امروز حتي گاه در شرايطـي بـد تـر از           -

سـرمـايـه داري      .  پرولتارياي قرن نوزدهم به سر مي برند
 ميليون

ها انسان را فقط براي چند روزويا حتي چند ساعت بـه    
 برده داري در هزاره ي سوم؛. كار مي گيرد 

انـحـصـاري     “ جنگ بر ضد تـروريسـم  ” هدف اصلي  -
كردن سلطه ي امپرياليسم بر منابع طبيعي جهـان اسـت     

     ؛
مخالفت قاطعانه ي شركت كنندگان در كـنـفـرانـس         
نسبت به تروريست خواندن نيروهايي كه به خاطر حقـوق  

 ملي و اجتماعي خود مبارزه مي كنند؛
شركت كنندگان در كنفرانس در پايان دو قطعنامـه ي    

يكي در اعتراض به ممنوع كردن اتـحـاديـه ي          –مهم 
كه ما در شمارة قبـل  (جوانان كمونيست در جمهوري چك 

و )  نامه مردم بيانيه مشابهـي را بـه چـاپ رسـانـديـم              
در محكوميت توطئه هاي خشونت بـار جـهـت         ديگري

را به اتـفـاق آرا          –كوسوو از جنوب صربستان   جداسازي
  .به تصويب رساندند

كمونيست ها و ساير نيروهاي ” در قطعنامه ي كنفرانس 
فعاالنه بر ضـد    –دموكرات براي حقوق بشر و دموكراسي 

در مخالفت با  تغييـر خشـونـت آمـيـز          “   آنتي كمونيسم
 :آمده است مرزهاي كشوري در بالكان،اروپا و جهان

احزاب كمونيست و دموكرات شـركـت كـنـنـده در           ” 
نوامـبـر در      26و  25كنفرانس بين المللي كه در روزهاي 

پراگ بر گزار شد ، مخالفت خود را با تغييرات خشونت بـار  
مرزهاي كشوري در بالكان ، اروپا و ساير مناطق جـهـان     

 1975اعالم، و خواهان رعايت مفاد بيـانـيـه ي سـال           
در انطباق با روح اين قطعـنـامـه ،      .  هلسينكي مي باشند 

شركت كنندگان مخالف جـداكـردن بـخـش جـنـوبـي              
كشـور  ” كوسوو ، و اعالم آن بـه عـنـوان            –صربستان 

شركت كننـدگـان در كـنـفـرانـس           .   مي باشند“ مستقل
خواهان احترام و رعايت كامل منشور سازمان ملل متـحـد   
و موازين حقوق بين الملل در دفـاع از هـم گـرايـي و             

 “.استقالل كشورهاي عضو سازمان ملل متحد هستند
نمايندگان هنگام خروج از محل كنفرانس اين نكتـه را    

شكست تهاجم به عـراق و      ”  :  در ذهن تكرار مي كردند 
افغانستان و آبروريزي اسرائيل در لبنان، پيروزي چپ هـا    

در چند كشور آمريكاي التين وده ها واقـعـه ي ديـگـر          
نيز قـادر  “   پيروزمندان در جنگ سرد”  نشان مي دهد كه 

مسيـر     متوقف كردن آن ها و بازگشت به   . مطلق نيستند
تحول و ترقي هدف درجه ي اول كمونيست ها و همه ي 

نكته اي كه همه دقايقي پيش با : نيروهاي دموكرات است
  .آن توافق كرده بودند

 ، منافع چه كساني را تامين  مي كند؟“ پي ير جميل”ترور  ...ادامه  نمايندگي كميتة مركزي حزب 
 آبان ، در شرق بيروت به دسـت    30پي ير جميل، وزير صنايع دولت لبنان ، در روز سه شنبه 

اين خبري بود كه خبر گزاري هاي جهان ، در ايـن روز بـا       .  ، به قتل رسيدافراد مسلح ناشناس
پوششي وسيع آن را منتشر كردند و به طور غير مسئوالنه و سئوال برانگيزي مسئوليت اين تـرور  

رييس فراكسيون اكثريت در   “  سعد حريري”. مشكوك را به دوش مقامات دولت سوريه انداختند
پارلمان لبنان، بالفاصله پس از وقوع قتل، انگشت اتهام خود را به سوي سوريه نشانـه رفـت و       

 ).1385آبان  30بي بي سي، (“ دولت بشار اسد را مسئول قتل پي ير جميل دانست
آمريكا از استـقـالل   ” :   جرج بوش نيز روز بعد از ترور، ضمن متهم كردن ايران و سوريه گفت 

سـايـر   ). 1385آذر  1آسوشيتد پرس (لبنان در برابر دست اندازي ايران و سوريه دفاع خواهد كرد 
پـي يـر     ” رسانه هاي انگليسي و آمريكايي نيز با برجسته كردن  مواضع سياسي ضد سـوري       

اما بايد ديد در شرايط بـغـرنـج و        .   ، تالش كردند تا سوريه را عامل ترور معرفي كنند “  جميل
بحراني لبنان و منطقه، اين اقدام تروريستي منافع چه كساني را تامين مي كند و چرا در چنـيـن   

.  در سال گذشته اسـت “  رفيق حريري” شرايطي صورت مي گيرد؟ اين چندمين ترور پس از قتل 
اقـدام     24پس از تـرور آقـاي حـريـري،           ” ،  1385آبان  30بنا به گزارش بي بي سي در روز

“  حـريـري  ” اين ترورها ، به ويژه پس از تـرور    .  تروريستي ديگر نيز در لبنان صورت گرفته است
ترور هاي حساب شده و دقيقي به نظر مي رسند كه به سرعت توانسته اند جو ضد سوري را در   

، دولـت    “ حريري” پس از قتل .   لبنان افزايش و نفوذ سنتي سوريه در اين كشور را كاهش دهند
سوريه تحت فشار جدي بين المللي قرار گرفت و مجبور شد تا نيروهاي خود را از لبـنـان خـارج      
سازد، هرچند كه در آن زمان نيز دولت سوريه هرگونه ارتباطي را با اين قتل انكار كرد، امـا بـا       

در شرايط كنوني نـيـز،     .  اين حال فشار زيادي از سوي آمريكا و اسراييل ، بر اين كشور وارد شد
در زماني كه نوك تيز حمالت آمريكا و اسراييل بر ضد سوريه متوجه است، احتمال سازماندهـي  
و يا دخالت سوريه در چنين ماجراجويي اي، تا حدود زيادي غير منطقي و غـيـر ضـروري مـي         

اين شرايط موقعيت بسيار دشواري را براي سوريه فراهم آورده است و به سختي مي توان .  نمايد
عالوه بر اين هـا بـايـد      .  بر اين باور بود كه چنين خطاي فاحشي از سوي سران سوريه سر بزند

ديد كه سوريه با چنين تروري چه چيزي را به دست مي آورد؟ آيا اين حركت سـودي را بـراي       
سوريه در بر خواهد داشت  يا منبع فشار هاي بيشتري از سوي آمريكا و اسراييل خـواهـد شـد؟      

،  نمايان گر شده ، جو كامأل متشنج و بـحـرانـي      “ جميل”آنچه در اين مدت كوتاه ، پس از قتل 
“ تايمز خليـج “  بنا به گزارش.  است كه بر لبنان حاكم شده و افزايش اختالفات درون دولت است

ترور پي ير جميل، لبنان را قدم ديگري به سوي شرايط سياسي خـطـرنـاك    ”  ، 1385آذر  2در  
كشتار ، آشكارا بخشي از روند ايجاد عدم ثبات اسـت    ...  مي برد، آنچه كه مدتي است آغاز شده 

به طور يقين نيروهايي ، چه در داخـل    “  .كه با ترور نخست وزير سابق، رفيق حريري ، آغاز شد
و چه در خارج از لبنان وجود دارند كه مايل نيستند مشكالت مصنوعي ايجاد شده بين سوريه و   

 .لبنان حل شود و مايلند اين دو كشور هرچه بيشتر روابط تيره و پر جنجال خود را ادامه دهند
خاور ميانه ، به ويژه عراق ، در شرايط بحراني و سختي به سر مي برد، در گيري ها و كشتـار  
مردم در عراق رو به فزوني است و در چند هفته اخير صحبت از فشار به آمريكا براي مذاكره بـا  

 . ايران و سوريه در مورد حل مسئله ي عراق بوده است
دولت بوش كه پس از اشغال عراق ، عمده ترين داليل نا آرامي ها در اين كشور را دخـالـت       

با كشـتـه شـدن      . هاي ايران و سوريه اعالم كرده است، قاعدتاٌ تمايلي به چنين مذاكراتي ندارد 
است، تمام توجهات به سوي سوريه ، بـه    ”  ضد سوري ” يكي از اعضاي دولت لبنان، كه شديدأ 

معطوف شده است و اين فرصتي مناسب براي بوش است تا از مـذاكـره بـا      “ عامل ترور”عنوان 
از سوي ديـگـر، چـنـيـن          . سوريه طفره برود و شرايط عراق را آنگونه كه مايل است، حفظ كند

حركتي وضعيت متشنجي را در لبنان بوجود مي آورد و هرگونه خواست منطقي و منطـبـق بـر      
.  جلوه خواهد داد   “ اقدامي كودتايي” قانون اساسي كشور براي تشكيل يك دولت ائتالف ملي را 
مردمي لبنان براي غلبه بر بـحـران       -و اين در شرايطي است كه مردم و نيروهاي سياسي ملي

موجود و ايجاد ثبات در كشور نياز به آرامش و حركتي قانونمند در جهت اجراي قانون اسـاسـي     
عدم ثبات در لبنان ، دولت اين كشور را در موضع ضعف در برابر نيروهاي خـارجـي، بـه        .  دارند

ويژه اسراييل، قرار مي دهد، يعني كشوري كه در تابستان امسال، در تجاوزي جنايـت كـارانـه،      
بخش وسيعي از كشور و پايتخت آن را ويران كرد و صدها هزار تن از مردم لبنـان را كشـتـه،        

ادامه چنين شرايطي توان حركت و تعيين موضع دولت لبنـان را از بـيـن          .   زخمي و آواره كرد
خواهد برد و در اين ميان اسراييل، كماكان، با بهره جويي از اين موقعيت ، شرايط خـود را بـه       

 .لبنان تحميل خواهد كرد و راه گشاي سياست هاي كلي اياالت متحده در منطقه خواهد بود



به دعوت حزب كمونيست چك ومـوراوي،   
) نـوامـبـر    26و 25(آذر ماه   5و  4در روزهاي

سـايـر    كمونيست ها و  ” كنفرانس بين المللي 
نيروهاي دموكرات بـراي حـقـوق بشـر و             

فعاالنه بر ضـد      –دموكراسي در اروپا وجهان 
حزب كمونيست  42با شركت  “آنتي كمونيسم

و چپ از سي كشورجهان در پراگ ، پايتخـت  
نماينـده ي    .  زيباي جمهوري چك برگزار شد 

كميته مركزي حزب توده ي ايـران نـيـز از          
شركت كنندگان فعال اين گرد هم آيي مـهـم   

 .   بين المللي بود
در پيام گشايش كنفرانس، رفيـق شـارفـو،      
مسئول امور بين المللي حزب كمونيست چـك  

فراهم آوردن   ”  و موراوي ،هدف كنفرانس را 
امكان تبادل نظر متقابل و رد وبـدل كـردن       
اطالعات براي هماهنگي فعاليت كمونيـسـت   
ها و نيروهاي مترقي و دموكرات در مبارزه ي 

.  دانسـت “  مشترك بر ضد آنتي كمـونـيـسـم    
رفيق فيليپ، رهبر حزب كمونيست چك طـي  
سخنراني مبسوطي تاكيد كرد كه حقوق بشـر،  
همبستگي، زندگي بهتـر، حـقـوق بـرابـر و            

ناپذيـر     پيشرفت و ترقي از آغاز اجزاي جدايي
وي با اشاره به رونـد  .  جنبش كمونيستي بودند

اوج گيري گرايشات ضد كمونيستي بـعـد از       
و موانع و مشكالتـي كـه بـراي         1989سال

كمونيست ها ايجاد مي شود ، نسـبـت بـه          
 .  گرايشات فاشيستي قدرتمندان هشدار داد

نكـتـه ي     
برجسـتـه در     
ــان   ــريــ جــ
كـنــفــرانــس،  
همبسـتـگـي    
پرشور كـلـيـه    
ي شــركــت    
كنندگـان بـا     
اتحـاديـه ي     
ــان   ــوانــ جــ
كمونيست بود 
كـه چـنــدي     
ــا       ــش ب ــي پ
تصميم غـيـر   
قانوني و غيـر  

دموكراتيك وزارت كشور جـمـهـوري چـك         
نماينده ي حزب مـا در      .  منحل اعالم گرديد

سخنراني خود ضمن ابراز همبستگي حـزب تـوده     
ي ايران و كمونيست هاي ايراني با اتحـاديـه ي     

آزادي ،   ”  :  جوانان كمونيست اظـهـار داشـت          
دموكراسي و حقوق بشر در ايران به شدت لـگـد     

تريـن   ايران هم اكنون يكي از سياه.  مال مي شود
دخالت .  دوران هاي تاريخ خود را از سر مي گذراند

رژيم اسالمي نه تنها عرصه ي اجتماعي كه حتـي  
كوچك ترين زواياي زندگي خصوصي شهرونـدان  

ايـن  .  را در حد غير قابل تحملي در بر مي گيـرد    
حزب .  روند به سوي وخيم تر شدن پيش مي رود 

توده ي ايران مبارزه براي رعايت حقوق بشـر را      
بسيار با اهميت و كليدي ، هم در راه گسـتـرش       
دموكراسي و هم براي برقراري عدالت اجتمـاعـي   

و به همين خاطر كليـه ي    .  در ميهن ما، مي داند 
نيروهاي چپ و دموكرات و ترقي خواه را صـرف    
نظر از ايدئولوژي و تعلق سازماني ، به مبـارزه ي    
مشترك براي رعايت حقوق بشر در ايـران ، فـرا       

: وي در بخش ديگري تاكيد كـرد    “   . مي خواند 
كه آمريكا    ي“ حقوق بشر”و “  دموكراسي”آن  “

و متحدانش در ناتو با توپ و تانـك و بـمـب و          
موشك به ارمغان مي آورند را قاطعـانـه رد مـي        

ما به شدت با اين دروغ بزرگ كه آمريـكـا   .  كنيم 
حامل دموكراسي و حقوق بشر است مخالفيم و بـا  

 ”.تمام توان آن را افشاء مي كنيم 
نماينده حزب ما در جاي ديگري از سخنانش به 
تشديد  كارزار ضد كمونيستي سرمايه داري اشـاره  

آنتي كمونيسم در اصـل بـازتـاب      ”    : كرد و گفت
مبارزه ي طـبـقـاتـي     

با گستـرش و    .  است
ژرفش بحران سرمايه 
داري و حادتر شـدن    
مبارزه طبقاتي، آ نتي 
كمونيسم هم شـدت    
مي گيرد و در اشكال 
متفاوتي بـروز مـي       

قابل توجه است .  كند
كه هميشه مي تـوان  

ــوع       ــي  ” دو ن ــت آن
و  “ كمونيسم آ گاهانه

آنتي كمونيسم نـا     ” 
را همـراه و     “ آگاهانه

در كنار يـكـديـگـر       
ابـزار  “   آنتي كمونيسم آگاهـانـه   ” .  مشاهده كنيم

ايديولوژيك بورژوازي در مبارزه با طبقه ي كارگـر و    
آنتي كمونيسم نـا  ” .  ايدولوژي سوسياليسمِ علمي است

محصول عدم آگاهي طبقاتي، عدم آگـاهـي      “ آگاهانه
اجتماعي و نيز به ميزان قابل مالحظه به خاطر تاثـيـر   

 .تبليغات بورژوازي است
كمونيست ها در تمام دوران تاريخ مبارزاتشـان نـه     

آتشبار مستقيم بلكه همزمان تـحـت فشـار         تنها زير
اين فشار رواني بـعـد   . رواني دشمن طبقاتي قرار دارند

پـيـدايـش    .  از فرو پاشي ابعاد گسترده تـري يـافـت       
 “چپ مدرن”، “دولت بدون ايديولوژي”نظرياتي مانند 

حذف كلمه ي كمونيست از نام احزاب و يا حتي ايـن  
روند جهاني شدن در برگيرنده ي مـنـافـع        ” ادعا كه 

نتيجه ي نا ميـمـون ايـن      “   مشترك همه ي ماست
كمونيست هـا در سـراسـر          . جنگ هاي رواني است

. جهان سرنوشت مشتركي داشته و دارند . به افسانـه    .
هايي كه بورژوازي درگوش ما زمزمه مي كنـد مـي     
توانيم گوش كنيم، ولي باوركردنشان زيانـي جـبـران      

اين افسانه هـا بـراي خـواب        . ناپذير به بار مي آورد 
  .كردن ماست

 “.زنده باد سوسياليسمِ
در جريان كنفرانس گروه زيادي از نـمـايـنـدگـان        
احزاب و برخي از شخصيت هاي سـيـاسـي كشـور         
ميزبان با نماينده ي حزب توده ي ايـران ديـدار و           
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 شركت هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران 
كمونيست ها و ساير نيروهاي دموكرات براي  ”در كنفرانس بين المللي 

 “فعاالنه برضد آنتي كمونيسم -حقوق بشر و دموكراسي در اروپا و جهان

 7ادامه در صفحه   

 كمك هاي مالي رسيده
يورو 100به ياد رفيق شهيد معلم از فرانكفورت        

مين سالگرد حزب    65به مناسبت   
دالر 1000فرامرز از شرق                                        

دالر كانادا 100به ياد رفيق صفر قهرماني                  


