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وظايف دشوار و  تاريخي جنبش 
 دانشجويي در شرايط بغرنج كنوني

استوار باد پيوند جنبش دانشجويي با جنبش كارگري و 
 !مبارزات قهرمانانه زنان ميهن 

  6ادامه در صفحه    

تالش ارتجاع براي گسترش شكاف  در جبهه ضد 

استبداد  و  ضرورت  هوشياري و مقابله با اين توطئه  

امسال دانشجويان مبارز و آزادي خـواه  
 16كشور در حالي به استقبال برگـزاري    

آذر مي روند كه جنبش دانشجويي ميهـن  
ما سال دشواري را در شرايط فشـارهـاي   

سركوب گرانه رژيم ارتجاع پشـت سـر       
گذاشت و دراين مصاف نابرابر تجربـيـات   

 . خود را غني تر ساخت
هر سالـه يـاد     )  آذر ماه 16(روز دانشجو

آور مبارزات خستگي ناپذير جوانان پرشور 
و آرمان خواهي است كه درطول هشـت    

دهه گذشته تاريخ معاصر ايـران نـقـش      
قاطع وموثري درتحوالت برعهده داشتـه  

 . اند
با تاسيس و گسترش دانشگاه هـا و      

مراكز آموزش عالي، كـه خـود ثـمـره         
مستقيم انقالب مشروطيت به شمار مـي  

جنبش دانشجويي پا گرفـت و بـه       .  آيد
مثابه يك جنبش اجتماعي ترقـي خـواه     

  2ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

 به نام كارگران، به 

 كام كالن سرمايه داران

دراوايل آبان ماه سال جاري   يكي از اعضاي شـوراي  
عالي تامين اجتماعي درمورد بدهي هاي دولـت بـه       
سازمان تامين اجتماعي درمصاحبه اي با خبرنگاران از 
وضعيت فوق العاده وخيم اين سازمان پرده برداشت و   

هزار ميليارد تومـان  10اعالم كرد، دولت درحال حاضر 
 !به تامين اجتماعي بدهكار است

آبان مـاه   14پس از اين موضع گيري، خبرگزاري ايلنا 
گزارش نشست مسئوالن خانه كـارگـر و اتـحـاديـه          

درايـن گـزارش     .  پيشكسوتان كارگري را انتشـار داد   
معاون دبير كل خانه كارگر يعني تشكل وابسـتـه بـه      

دررابطه با “ :  رژيم واليت فقيه درسخناني يادآوري كرد
مطالبات تامين اجتماعي از دولت، هر وقت خـواسـتـار    

حـتـي   !  اين مطالبات شديم دولت اعالم كرد نـداريـم    
دالر هم شد، دولت حرف خـود   140وقتي قيمت نفت 

هزار ميليـارد  10را تكرار كرد، چگونه دولت از پرداخت 
تومان مطالبات تامين اجتماعي امتناع مي كند و حاضر 
نيست تعهدات خود را نسبت به اين صندوق عملياتـي  
كند تا اين صندوق نيز بتواند همانند سايـر صـنـدوق      
هاي برخوردار از منافع سـرشـار نـفـتـي، حـقـوق              

 ”.بازنشستگان تامين اجتماعي را افزايش دهد
درحال حاضر كليه كارشناسان ونيز فعاالن جـنـبـش      
سنديكايي، اعالم مي كنند وضعيت سازمان تـامـيـن      

 .اجتماعي بحراني و صندوق آن تهي است
دراين زمينه معاون پيشين حقوقي و امـورمـجـلـس        

  3ادامه در صفحه    

 . دامن مي زنند
اين نوع جو سازي آن هم دراوضاع فوق العـاده  
حساس و بغرنج حاكم بر ميهن ما كه نـيـازهـاي    
واقعي جنبش ضرورت نزديكي هر چه بـيـشـتـر       
احزاب، سازمان ها و نيروهاي معتقد به آزادي و     
عدالت اجتماعي و تامين منافع ملي را بـرجسـتـه    

حـداقـل از سـوي بـرخـي            .  ساخته و مي سازد
جريانات، نشريات و محافل معين نـمـي تـوانـد         

چندي است برخي پايگاه هاي خـبـري و       
هماهنگ با آنها تعدادي از مطبوعات داخل و 
خارج كشور دربه اصطالح بحـث وبـررسـي      
هاي خود از حوادث تاريخي از جمله كودتـاي  

مرداد و ارزيابي نقـش   28انگليسي -آمريكايي
و جايگاه نيروها و احزاب سياسي مـخـتـلـف     
دراين حوادث، برطبل تفرقه و جـدايـي مـي      
كوبند و با عمده ساختن مسايل فرعي و غيـر  
عمده خواسته يا ناخواسته به جو بي اعتمادي 
و فضاي آلوده به پيش داوري هـاي ذهـنـي      
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تامين اجتماعي درجريان نشست تخصصي اين موسسه دين 
: و اقتصاد جمهوري اسالمي دريك سخنراني يادآوري كـرد 

دركشورهايي كه به دنبال اجراي سياست تعديل و حـذف    “ 
منظور طرح تحول اقتصادي دولت احـمـدي     ( يارانه هستند 

سعي مي گردد قبل از اجراي اين سيـاسـت هـا      ) نژاد است
نظام تامين اجتماعي كارآمدي داشته باشند تا تور ايـمـنـي      
براي طبقاتي كه دراثراجراي اين سياست ها آسـيـب مـي      
بينند ايجاد كنند ولي درحال حاضر نظام تامين اجتـمـاعـي    
درمقطع كنوني به هيچ عنوان قادر به تحمل اجراي اينگونه 
سياست ها نبوده و درحالي كه هنوزشوك قيمتي ناشـي از    
حذف يارانه ها ايجاد نشده است، نظام هاي بيـمـه اي از       
جمله سازمان تامين اجتماعي دروضعيت مخاطره آمـيـزي     

 ”.قرار گرفته است
نكته اي كه نبايد از آن چشم پوشي كرد، عبارت اسـت از      
اينكه دولت مدعي عدالت محوري با وجود علم به وضعيـت  
مخاطره آميز تامين اجتماعي درست درجهت منافع كـالن    
سرمايه داران در موارد متعدد به بخشودگي سهم حق بيمـه  
كارفرمايان مبادرت كرده است و درعين حال بـدهـكـاري      
كارفرمايان را نيز دراين مورد ناديده گرفته و يا با تصـويـب   
موادي آن را بخشيده، ولي درهمان حال ميليون ها كـارگـر   
نه تنها سهم بيمه خود را مرتب پرداخت كرده اند، بلكه بـا    
وجود اين از مزاياي بيمه اي تامين اجـتـمـاعـي و حـق            

 64براساس آمار بـيـش از         ! بازنشستگي محروم مانده اند
درصد جمعيت كل كشور تحت  43درصد جمعيت شهري و 

 . پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند
اين سازمان دربرابر حق بيمه اي كه دريافت مي كند، بيش 

نوع خدمت ارايه مي دهد كه مهمترين آنها عبارتـنـد    20از 
پرداخت مستمري بازنشستگان، از كار افتادگي، خدمـات  :  از

درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، غرامت دستمزد ايـام    
 .بارداري، غرامت نقض عضو، غرامت فوت و كمك ازدواج

آبان ماه امسال درگزارشي از  6عالوه براين روزنامه سرمايه 
 80تـا       70“ :  وضعيت تامين اجتماعي خاطر نشان ساخـت 

درصد مستمري بگيران صندوق هاي بيمه و بازنشستـگـي   
سازمان تامين اجتماعي زير خط فقر هستند و با مستـمـري   
محدود كنوني قادر به تامين هزينه هـاي زنـدگـي خـود           

درصد مستمري بگيـران سـازمـان       80تا 70وجود .  نيستند
تامين اجتماعي درزير خط فقر درحالي است كه اين سازمان 

درصد جمعيت شهري را زير پوشش خود دارد و  63بيش از 
 450را   )  غيراز تهـران ( آمارهاي رسمي نيز خط فقر شهري 

 ”.هزار تومان اعالم كرده اند
دراين ميان ذكر اين مساله نيز حائز اهميت فراوان است كه 
با برنامه هاي دولت ضد مردمي احمدي نژاد نـظـيـر رواج      
قراردادهاي موقت و تزريق منابع مالي به طرح كارگاه هاي 

در  1387زود بازده، تعداد بيمه شدگان و بيمه پردازان سال 
استان كشور كاهش يافت، عالوه براين سازمان تاميـن   26

اجتماعي به علت فشار دولت نهم از وظيفه قانـونـي خـود      
يعني افزايش مستمري ها مطابق نرخ تورم كوتاهي كرده و 
اين امر اعتراضات بسياري را ميان زحمتكشان، بازنشستگان 

 .و مستمري بگيران موجب گرديده است
همچنانكه قبال نيز اشاره كرديم يكي از داليل بحران فـوق  

العاده جدي در سازمان تامين اجتماعي و درهمين رابطه پايمال شدن حـقـوق     
ميليون ها كارگر ميهن ما، بدهي كالن كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعـي  

بيش از    1387برآوردهاي رسمي حاكي است، كارفرمايان تا پايان سال .   است
هزار ميليارد ريال بابت حق بيمه كارگاه هاي خود به سـازمـان تـأمـيـن           16

اجتماعي بدهكارند وعلي رغم بخشودگي خسارات، زمان بندي و بخـشـودگـي    
درصدي بدهي، هيچ اشتياقي براي بازپرداخت بدهي خود نشان نمـي   50حتي 

دهند و تحت حمايت اتاق بازرگاني و وزارت كار و اموراجتـمـاعـي صـراحـتـا         
 .خواستار حذف كامل حق بيمه كارفرما از قوانين هستند

يكي از محورهاي اصلي برنامه مقررات زدايي و اصالح و تغيير قـانـون كـار        
درچارچوب برنامه تحول اقتصادي وحذف يارانه ها، همين حذف و لغو مـواد و    
قوانين مربوط به بيمه اجباري و اجباري بودن بيمه ها است كه با مـخـالـفـت     

دراين مـورد، خصـوصـي        .  شديد و جدي زحمتكشان روبرو بوده و خواهد بود
سازي بيمارستان ها و درمانگاه هاي سازمان تامين اجتماعي مثالي گويا و بـه    

دولت احمدي نژاد درچارچوب برنامه خصـوصـي   .  اندازه كافي روشنگر مي باشد
سازي از طريق وزارت كار طرح به اصطالح هيات مديره اي شدن بيمارستـان  

وزير كـار  .  ها و مراكز درماني تامين اجتماعي را تهيه و درصدد اجراي آن است
در جلسه نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت كه دراواسط آبان ماه امسـال    

 18ايلنا   .  دربندر انزلي برگزار شد، اين مساله را با تاكيد مورد پشتيباني قرار داد
نظر كـارگـران   “ :  آبان ماه ضمن درج گزارش اين جلسه از قول كارگران نوشت

درمورد طرح هيات مديره اي شدن بيمارستان ها كه همان خصوصـي سـازي     
هيات مديره اي شدن بيمارستـان هـا بـاعـث         .  است، درنظر گرفته نمي شود

چون اداره هيات مديره اي براساس قـانـون   .  كاهش خدمات درماني خواهد شد
 ”.تجارت است و دراين قانون سود مهم است

سازمان تامين اجتماعي با توجه به برنامه تحول اقتصادي و خصوصي سازي و   
مقررات زدايي، بيش از پيش هويت و جايگاه خود را از دست خـواهـد داد و         
دراين بين كارگران و زحمتكشان و ميليون ها زحمتكش بازنشستـه خسـارات     

برنامه هاي رژيم واليت فقيه و بويـژه دولـت     .  جبران ناپذير متحمل مي شوند
ارتجاعي و كارگر ستيز احمدي نژاد درخصوص نظام تامين اجتماعي وعملكـرد  
سازمان تامين اجتماعي به شدت به زيان زحمتكشان است و فقط و فقط منافع 

 .كالن سرمايه داران و اليه هاي انگلي جامعه را تامين مي كند
 

 ...ادامه به نام كارگران  
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بويژه آنـكـه بـه      .  تصادفي وبدون هدف و برنامه قبلي ارزيابي شود
موازات تشديد رويارويي درحاكميت و ژرفش شكاف ميـان جـنـاح      
هاي مختلف طيف ارتجاع حاكم و ناتواني مجموعه رژيـم واليـت     

. فقيه، شاهد افزايش اين اقدامات تفرقه آفرين هدفمنـد هسـتـيـم      
آلودن فضاي سياسي موجود و رودررو قراردادن احزاب و سـازمـان     
هاي ملي و ميهن دوست و مترقي و ايجاد جو بدبيـنـي خصـوصـا       
توسط نشريات و پايگاه هاي اينترنتي و خبرگزاري هاي خـارج از      

 .كشور درهفته هاي گذشته رواج چشم گير يافته است
مرداد يكي از    28بطور مثال با دستاويز قراردادن كودتاي ننگين 

بـه  ”  چـپ “ نشريات اينترنتي خارج از كشور با مـاسـك دفـاع از          
مدعيـانـي   “ نيروهاي ملي حمله كرده و با تيترسازي جنجالي آنها را 

خوانده است كه پس از گذشت چندين دهه كـمـاكـان    ”  بنام مليون
درمقابل نشريه و خبرگزاري ديگـري بـا     .  واقعيت را انكار مي كنند

به زعم خود به بررسي علل حمله به نيروهاي ملـي از    ”  ملي” ظاهر
سوي جريانات ديگر پرداخته و به جاي ارايه تحلـيـل، بـا زبـانـي          

مذهبي و بويـژه جـنـاح      -ناشايست حزب توده ايران، نيروهاي ملي
اين .  گرفته است”  انتقاد“ مذهبي را به باد -چپ طيف نيروهاي ملي

نوع تبليغات غير مسئوالنه و كامال بي پايه و صرفا تفرقه آفـريـن،     
همسو با اقدامات تبليغاتي است كه از مدتي قـبـل درجـمـهـوري          
اسالمي از سوي نهادها و محافل شناخته شده اي دردفاع از قـوام    
السطنه، آيت اهللا كاشاني، انجمن حجتيه و جز اينها آغاز شده و بـه  

يك نمونه گوياي آن مقاله اي اسـت    .  انحاء مختلف بيان مي گردد
آبـان مـاه        11كه دربخش تاريخ ايران هفته نامه اعتماد به تاريخ 

امسال انتشار يافته و با استناد به خاطرات چهره هاي مرتجعي چون 
مركـز اسـنـاد انـقـالب          “ آيت اهللا خزعلي، فلسفي وبرخي جزوات 

، حزب ما و دكتر محمد مصدق را نسبت به رژيم سلطنتي ” اسالمي
معرفي ساخته و نتيجه مي گـيـرد كـه دفـاع           ”  فاسد“ به ”  افسد“ 

مرداد به اين دليل بود كـه مصـدق      28روحانيت از شاه و كودتاي 
دنباله روي حزب توده ايران شده بود و به همين دليل حمـايـت از     

مصدق، شاه و حـزب      “ دراين مقاله كه با نام !  شاه ضرورت داشت
درجريان وقايع مربوط “ :  منتشر شده از جمله مي خوانيم”  توده ايران

به دوره نخست وزيري مصدق، موضع گيري آيت اهللا بـروجـردي     
حزب ( دردوره مصدق، دشمني قوي تر از شاه .  ويژگي خاصي داشت

اگر تنها شاه وجود مي داشـت،  .  براي دين و علما وجود داشت) توده
يعني درواقع شاه مثل مترسكي بـود  . ايشان تنها دشمن شاه مي شد

نـظـر آيـت اهللا        .  كه با وجودش توده اي ها شكسته مي شـدنـد    
بعد ...  بروجردي اين بود كه بايد اول حزب توده از صحنه محو شود

از كودتا، آيت اهللا العظمي بروجردي تلگرافي به شاه فرستاد و ايـن    
كار نه به دليل عالقه به شاه بلكه به سبب كينه نسبت بـه حـزب     

حزب توده درحال اوج گيري بود و شاه به خاطر دشمني با .  توده بود
هـم دربـاره     )  ره( امام   .  حزب توده مي توانست جلوي آن را بگيرد

عده اي مي گفتند ما با حـزب  .  حزب توده چنين تحليلي به كار برد
توده همراه و همسو باشيم چون آنها هم درفكر برانداختن رژيم شاه 
هستند اما امام درجواب كساني كه اين حرف هـا را مـي زدنـد،            

چي، ما با توده اي ها همسو و هـم  :  واكنش تندي نشان داد و گفت
هدف باشيم، اگر اين كار را بكنيم با شاه هم دست شويم، بـهـتـر      

 ”.....است آقاي بروجردي هم همين هدف را دنبال مي كرد
آبان مـاه   21هم چنين درادامه چنين تبليغاتي، روزنامه كارگزاران 

درمصاحبه اي با محمد مهدي عبد خدايي از مريدان نواب صفـوي،  
دكتر مصدق دست توده اي و كمونيست باز گذاشته و   “ :  مي نويسد

آنها به همراه جبهه ملي در روزنامه هاي خود به مقدسـات ديـنـي      

اگر در آن دوران آيت اهللا كاشاني نبود، ايران امروز ..... توهين مي كردند ...ادامه  تالش ارتجاع براي   
دكتر فاطمي خيلي راحت با توده اي ها همكـاري مـي     .  گرجستان بود

او حتي درمنزل سروان محسني كه از توده اي هاي به نـام بـود     .  كرد
دستگير شد و در زمان دستگيري طبق اسناد موجود يك تراول چـك    

 .هزار دالري و دو فرستنده همراه داشت 30
عالوه براين و همزمان با چنين تبليغات حسـاب شـده اي، قـوام            

مي شود و درمقايسه با مصـدق فـردي     ”  قهرمان ملي“ السطنه ناگهان 
دراين خصوص چندي پيش پايگاه !  خوشنام و كامياب معرفي مي گردد

مذهبي ضمن دفاع از حقـانـيـت مصـدق       -اطالع رساني نيروهاي ملي
: دربرابر اشخاصي چون قوام با انتقاد از اينگونه تاريخ سازي ها نوشـت 

ابـعـاد   ..... طي ماه گذشته بحث درگرفته درمورد مقايسه قوام، مصـدق “ 
گوناگون يافت، تا جايي كه برخي از روزنامه نگاران و طرفداران نهضت 

به نظر مي رسـد كـه     .  ملي را به قضاوت برتري قوام برمصدق كشانيد
 ”......اين گونه برتري دادن قوام برمصدق جاي مالحظه فراوان دارد

وابسته به هيات هاي موتلفه ”  شما“ درست درهمين رابطه نيز نشريه 
طي چند رشته مصاحبه و مقاله به تحريف تاريخ و سابقـه مـبـارزاتـي       
نيروهاي ملي و وارونه جلوه دادن جايگاه تاريخي شخصيت هايي چون 

-آيت اهللا طالقاني پرداخته است كه برخي فعالين سرشناس طيف ملـي 
يـاد  ”  تهمت وافترا زدن آن هم بـه دروغ     “ مذهبي از آن تحت عنوان 

 .كردند
بنابراين نمي توان ميان اينگونه تبليغات درداخل كشور با جـوسـازي   
وتفرقه افكني حساب شده برخي جريانات، محافل و نشريات و پايـگـاه   

صورت مـي    ”  چپ“ و يا ”  ملي“ هاي اينترنتي خارج كشور كه با ظاهر 
دراوضاع كـنـونـي حـفـظ        . گيرد ارتباط و پيوند موجود را ناديده گرفت

تبليغاتي ارتـجـاع از       -هوشياري و پرهيز از افتادن به دام جنگ رواني
بدون ترديد ميان نظرات و ديـدگـاه     .  اهميت دو چندان برخوردار است

هاي حزب ما و نيروهاي مختلف ملي نظير جبهه ملي ايـران، طـيـف      
مذهبي، حزب ملت ايران و جز اينها تفاوت هايي جـدي  -نيروهاي ملي

اما تفاوت و اختالف درديدگاه و بينش نمي تواند ونبايد مانع .  وجود دارد
عالوه بـرايـن بـا وجـود           .  مبارزه مشترك براي اهداف مشترك شود

اختالف دربينش، نقاط اشتراك و آماج هاي يكسان درصحنه سيـاسـي   
امروز ميان ما وجود دارد كه با احساس مسئوليت درقبال آينده مـيـهـن    

ارتجاع حاكـم  .  مي توان با تاكيد برآنها درمسير اتحاد عمل گام گذاشت
و جريانات غير مسئول و بعضا تفرقه افكن دراوضاعي برطبل نفـاق و    
پراكندگي مي كوبند كه بيش از هر زمان ديگري به اتحاد و نزديـكـي   

 .نياز است
بـه طـور     .  زمينه هاي عيني و ذهني اين نياز تاريخي نيز كم نيستند

آبان ماه سالروز تيرباران زنده ياد حسين فاطمي شـخـصـيـت      19مثال 
آن جنايتكاراني كه به دستور امپـريـالـيـسـم      .  برجسته ملي كشور است

وارتجاع سينه روزبه ها، سيامك ها، كيوان ها و فاطمي هـا را آمـاج         
 . گلوله قرار دادند از اهداف مشترك آنها هراس داشتند

بجاست از درس هاي تاريخ بياموزيم و براي امر خطيـر اسـتـقـالل       
نبايد گذاشـت  .  ميهن و آزادي مردم از تفرقه و پراكندگي فاصله بگيريم

ارتجاع حاكم ونيروهاي ضد مردمي و مخالف استقالل و پـيـشـرفـت       
كشور، با جو سازي و دروغ پردازي عامل تفرقه و پراكندگي را تقـويـت   
وصفوف جنبش دمكراتيك و آزاديخواهانه مردم ايران را مـتـفـرق و        

 .ضعيف سازنند
اتحاد عامل پيروزي و كاميابي درمبارزه برضد ارتجاع واستبداد اسـت  
و به همان ميزان تفرقه واقدامات تبليغي تفرقه آفرين مـوجـب ادامـه      

 !حيات استبداد وخودكامگي مي گردد
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

محكوميت به دليل شركت 
درمراسم بيستمين سالگرد فاجعه 

 ملي 
 

دادگاه هاي انقالب اسـالمـي و ديـگـر         
محاكم قضايي رژيم واليت فـقـيـه درپـي         
تشديد فشارهاي خود برجنبش مـردمـي و       
فعاالن سياسي، حكم ناعادالنه اي را بـراي    
دو تن از دستگير شدگان مراسم بيستـمـيـن    

 .سالگرد فاجعه ملي صادر كردند
به گزارش پايگاه خبري كانون زنان ايراني 

آبان ماه، خانم سولماز ايـگـدر      14سه شنبه 
دانشجو و از فعاالن اجتماعي و مدافع حقوق 
كودك و زنان و نيز آقاي اميـر امـيـرقـلـي        
دانشجوي دانشگاه قزوين هر دو از سـوي      
دادگاه انقالب اسالمي به تحمل شش مـاه    

 .حبس تعزيري محكوم شده اند
سولماز ايگدر با توجه به نحوه ابالغ حكـم  

از آنجا كه حكـم مـرا     “  :  به او اعالم داشت
شفاهي به من ابالغ كردند من نيز از امضاي 
برگه اي كه به من ارايه دادنـد، خـودداري       
كردم و منتظر مي مانم تا حكم به صـورت    
كتبي ابالغ شود، چرا كه اگر حكم كـتـبـي      
دراختيار ما قرار نگيرد فرصـت درخـواسـت      

 ”.دادگاه تجديد نظر از ما گرفته مي شود
درخصوص احكام ناعادالنه براي دو تن از 
شركت كنندگان جوان در بيستمين مـراسـم   
فاجعه ملي، پايگاه خبري كانون زنان ايرانـي  

سولماز ايگدر براساس احضاريه “ :  گزارش داد
كتبي كه به وي ابالغ شده روز شنبه بيسـت  

شـهـر ري        31و چهارم مهر ماه به شعبه   
دردادگاه انقالب اسالمي مراجعه كـرد امـا       
مسئوالن دادگاه از ارايه حكم كتبي بـه او      
خودداري كردند و حكم شش مـاه حـبـس      

. تعزيري را به صورت شفاهي ابالغ كـردنـد    
سولماز ايگدر روز جمعه نهم شهـريـور مـاه      
همزمان با بيستمين سالگرد كشتار زندانيـان  
سياسي درمقابل گورستان خاوران بـازداشـت   
شد و روز نوزدهم شهريور ماه با تامين وثيقه 
يكصد ميليون توماني از زندان انفرادي آزاد   

حــكــم امــيــر   .  شــد
اميرقلـي از ديـگـر        
دستگير شدگان آن   
روز نيز بـه مـانـنـد       
ايگـدر شـش مـاه        
حبس تعزيري اسـت  
كه آن هم به صورت 
شفاهي بـه اوابـالغ     

 ”.شد
صدور چنين احكام 
ناعادالنه اي ادامـه    
سياست ايجاد رعـب  
و وحشت و افزايـش  
اعــمــال فشــار بــر     

فعـاالن و مـبـارزان        
جنبش مردمي اسـت    

احـكـام   .  كه درعين حال هراس ارتجاع از رشد اعتراضات مردمي را نيز به نمايش مي گذارد
ناعادالنه درحق دو جوان مردمي و ميهن دوست دركنار احكام غير انسانـي بـراي تـعـداد         
ديگري از دستگير شدگان مراسم فاجعه ملي درسال گذشته كه اينك هر يك به زندان هاي 

سال محكوم شده اند، از سوي همه احزاب وسازمان هاي ملي و مـتـرقـي مـردود          7تا  1
 !بايد براي آزادي اين زندانيان سياسي تالش را بايد تشديد كرد. شمرده و محكوم مي شود

 
 ! بار اصلي بحران بر دوش كارگران است 
 

وخامت اوضاع اقتصادي كشور و افزايش سرسام آور بهاي كاالها و خدمات مصـرفـي در     
كنار ركود و تعطيلي كارخانه ها  و مراكز توليدي و صنعتي، وضعيت دشواري را بويژه بـراي  

يكي از اين معضالت بيكاري گسترده مزدبگـيـران   .  كارگران و زحمتكشان پديد آورده است
 .دراثر سياست هاي ضد مردمي ارتجاع حاكم مي باشد

مهرماه امسال درگزارشي از قول وزيركار دولت احمدي نژاد  28-ايلنا-خبرگزاري كار ايران
وزيركار و امور اجتماعي بـا تـاكـيـد         “ :  ايلنا نوشت.  به رشد نرخ بيكاري دركشور اشاره كرد

براينكه با توجه به روند موجود قطعا نرخ بيكاري درسال جاري تك رقمي نـخـواهـد بـود،       
تصريح كرد، حاصل اين اتفاقات موجب شده كه نه تنها امسال نرخ بيكاري تـك رقـمـي        
نشود، بلكه به دليل افزايش بيكاري و ورود نيروهاي جديد به بازار نرخ بيكـاري بـاز هـم        

 ”.افزايش يابد
درادامه اين گزارش تاكيد گرديده، مشكالت بسياري براي توليد، كارگران و به خصـوص    
سرمايه درگزارش واحدهاي توليدي هست به طوري كه براساس آخرين آمارهاي منـتـشـره    

هزار نفر از كارگران بيكار شده اند، اين آمـار     250درشش ماهه نخست سال جاري بيش از 
جدا از آمار مربوط به بيكاري بخشي از كشاورزان است كه به دليل خشكسالي سال جـاري    

 !اتفاق افتاده است
هم اكنون بسياري از كارخانه ها و واحدهاي توليدي و صنعتي زير ظرفيت واقـعـي خـود      
فعاليت مي كنند و آن دسته از كارگراني كه هنوز به صف بيكاران رانده نشده اند، در بيم و   

درچنين اوضاعي گـروهـي از كـالن          .  هراس از پايمال شدن امنيت شغلي خود قرار دارند
سرمايه داران با حمايت آشكار دولت احمدي نژاد به نام نوسازي و افزايش توليد، كارگران با 

 .سابقه را اخراج و سپس آنها را بصورت موقت و قراردادي استخدام مي كنند
بار اصلي بحران اقتصادي موجود كه بخش مهمي از آن ناشي از سياست ها و بـرنـامـه        
دولت احمدي نژاد نظير واردات بي رويه، حمايت از بنگاه هاي زود بازده ونظاير آن بـوده،      

بعالوه با كاهش قيمت نفـت  .  بردوش ميليون ها كارگر و خانواده هاي آنان قرار گرفته است
دربازار جهاني و به همراه آن كاهش درآمدهاي ارزي، بيش از پيش زنـدگـي كـارگـران و         
زحمتكشان با دشواري روبرو شده و قدرت خريد و سطح زندگي آنها بيشتر از قبل سـقـوط     

 !خواهد كرد
 

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

 ! چرا آموزش و پرورش با كسري بودجه مواجه است؟
 

در اوايل آبان ماه امسال، هنگاميكه آمار مربوط به افزايش جمعيت بي سواد دركشـور  
انتشار مي يافت، علي احمدي وزير آموزش و پرورش دولت احمدي نژاد درپـاسـخ بـه      

هم اكنون دربخش بودجه جاري “ :  انتقاد از وضعيت حاكم براين وزارتخانه اعالم داشت
هـزار   60درهفت ماهه اول امسال .  درصدي مواجه هستيم 80اين وزارتخانه با كسري 

 ”.ميليارد ريال كسري داريم
كسري بودجه هنگفت اين بزرگترين وزارتخانه جمهوري اسالمي، كه طـبـق آمـار        

هزار كارمند غير رسمـي   100هزار كارمند استخدامي رسمي و  100ميليون و  1رسمي 
آن چنان شديد گزارش شده كه به گـزارش بـرخـي      .  مانند معلمان حق التدريسي دارد

مطبوعات از جمله اعتماد، اين وزارتخانه نه تنها قادر به پرداخت دستمزد به كارمـنـدان   
خود نيست، بلكه بسياري از مدارس را درشهرها و روستاها بويژه مناطق روستـايـي و     

آبان ماه امسـال   11روزنامه سرمايه .  عشاير تعطيل كرده و يا درصدد تعطيلي آنها است
با اشاره به كسري بودجه درنظام آموزشي و پيامدهاي ناگوار آن خصوصـا رشـد بـي        

بودجه آموزش و پـرورش   1370درسال “: سوادي و كم سوادي دركشور از جمله نوشت
درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي داد و با وجود رشد جمعيت  19بيش از 

درصد نيز تقليل پـيـدا    11سال گذشته اين بودجه نه تنها افزايش نيافته، بلكه به  18در
هزار ميليارد ريالي وقتي بيشتر معنادار مـي شـود كـه           60كرده است، كسري بودجه 

مـيـلـيـارد      6700دربرابر كل بودجه سال جاري همين وزارتخانه قرار بگيرد كه معادل 
درصد بودجه ساالنه موجود فقط صرف حقوق كـاركـنـان     95جالب اينكه .  تومان است

مـي  ...  درصد آن صرف تجهيز مدارس و نوآوري هاي آموزشـي و       5مي شود و تنها 
 ”.گردد

عالوه براين معاون وزير آموزش و پرورش نيز اعتراف كرد، درهيات دولت و مجلـس  
به تقاضاي اختصاص اعتبار مالي براي جبران كسري بودجه پاسخ منـفـي داده شـده        
است، دقيقا همزمان با پاسخ منفي دولت و مجلس براي جبران كسري بودجه آمـوزش  
و پرورش، معاون رييس جمهور اعالم داشت، جاده واليت درداخل كشور احـداث مـي     

دولـت  .  ميليون تومان براي تحقيقات دراين زمينه اختصاص يافته است 60شود و فقط 
احمدي نژاد با همدستي برخي بنيادهاي انگلي چند صد ميلياردتومان براي طرحي بنام 
جاده واليت درنظر گرفته است كه مسير عبور امام هشتم شيعيان از عراق كنونـي بـه     
سمت شهر مشهد مي باشد، قرار است مكان هايي به نام قدم گـاه دراسـتـان هـاي         

رحيم مشايي دراين زمينـه بـه     .  خوزستان، فارس، سمنان، يزد و خراسان تاسيس شود
مسير هجرت از مديـنـه تـا      “ :  آبان ماه خاطر نشان ساخت 11روزنامه نگاران درتاريخ 

خراسان تحت عنوان جاده واليت مورد مطالعه قرار گرفته و اعتبار طرح براي انـجـام     
ميليون تومان بود، به طوركامل پرداخت شده است و  60مطالعات علمي احداث آن كه 

 ”.بودجه احداث آن نيز آماده پرداخت است
احداث اين جاده تحت عنوان واليت كه فقط به سود ثروت اندوزي بنيادهاي انگلـي  

ولـي وزارت آمـوزش و         .  مي باشد با كسري بودجه ونبود اعتبارات مالي روبرو نيست
با كسري .  پرورش كه بايد آينده علمي و ارتقاء سطح آموزشي كشور را پايه ريزي نمايد

 .بودجه هنگفت دست به گريبان است
ارتجاع با چنين اقداماتي آينده ميهن ما را به چالش گرفته و موجب عقب مـانـدگـي    

 !علمي و فرهنگي كشور مي شود
 

 
 ! نفر چه كساني هستند؟ 55اين 

 
با سياست دولت احمدي نژاد در زمينه واردات بـي    
رويه كاال بويژه كاالهاي لوكس مصـرفـي، درسـال      

شخصيت حقيقي و حقوقي به ثروت هاي  55گذشته 
 .افسانه اي دست پيدا كرده اند

آبان ماه درگزارشي با عـنـوان،    19روزنامه سرمايه 
، آمارهاي ”نفر 55ميليارد دالري توسط  5/ 3واردات “

رسمي گمرك جمهوري اسالمي درايـن رابـطـه را        
آمارهـاي رسـمـي      “ :  منتشر ساخت و از جمله نوشت

گمرك حاكي است واردات خودرو، آهن آالت، شكـر،  
 5، با رقمي حدود   1386پارچه و تلفن همراه درسال 

شـخـصـيـت        55ميليون دالر دراختيار 327ميليارد و 
آمارهاي رسمي گمرك حـاكـي   . حقيقي وحقوقي است

واردات پنج قلـم   1386نفر درسال  55ازاين است كه 
 ”.كاال را به خود اختصاص داده بودند

طبق اين گزارش مبتني به آمارهاي رسمي گمرك 
ميليون دالر    395جمهوري اسالمي واردات خودرو با 

نفر، واردات    15نفر، واردات شكر دراختيار  10توسط 
 10ميليارد دالر بوسيله  2آهن آالت به ارزش بيش از 

نفر و واردات پـارچـه بـه       10نفر، تلفن همراه توسط 
نفـر،   10هزار دالر بوسيله  914ميليون و  196ارزش 

 55صورت پذيرفته اين ارقام بدون محاسبه سود اين 
 .شخصيت حقيقي و حقوقي اعالم شده است

درگزارش گمرك ايران درخصوص واردات آهـن      
ارزش كل واردات آهن آالت، چدن “: آالت آمده است
مـيـلـيـارد        754هزار و  84به  1386و پوالد درسال 

. ميليـون دالر رسـيـد        126ميليارد و  9ريال، معادل 
 10هر يك از      1386آمارها حاكي است كه درسال 

وارد كننده آهن آالت، چدن و پوالد، به طور متوسـط  
ميليون دالر از ارزش واردات اين اقـالم را     228/   15

 ”.به خود اختصاص دادند
به اين ترتيب دولت مدعي عدالت محوري، دولتـي  
كه با وعده مبارزه با چپاول برسركار گـمـارده شـده      

خود را فـقـط   ”  عدالت محوري“ و ”  مهرورزي“ است، 
شامل حال عده معدودي تاجر بزرگ و آزمند كرده و   
بهاي آن نيز فقر و تيره روزي مردم و در راس آنـهـا   

شخصيت حقيقي و    55.  كارگران و زحمتكشان است
حقوقي بي شك وابستگان رژيم، آقازاده ها، شـركـت   
هاي سپاه پاسداران و بنيادهاي انگلـي و غـارتـگـر         
هستند كه درسايه سياست هاي ارتجاع حـاكـم بـه        
ثروت هاي باد آورده وافسانه اي رسيده اند و درمقابل 
توليد ملي نابود شده و ميليون ها ايراني درچنگال فقر 

اين  نتيجه ودسـتـاورد دولـت ضـد         .  گرفتار هستند
 !مردمي احمدي نژاد است

آزادي براي همه زندانيان  
 !سياسي ايران
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دركنار مردم قرار گرفت و تا به امروز از گردان هاي اصلي جنبش هاي آزادي   
يـكـي از     .  خواهانه ملي و دمكراتيك مردم ايران محسوب شده و مـي شـود      

مهمترين ويژگي هاي جنبش دانشجويي كشور ما، پيـونـد آن بـا مـبـارزات            
دانشجويان در فراز و فرودهاي مبارزاتي مردم بـه طـور       .  سراسري مردم است

 . مستقيم و غير مستقيم نقش و حضور داشته اند
، ” اتحاد، مبارزه، پيروزي“ آذر به نام روز دانشجو و طنين شعار  16نام گذاري 

به عنوان ندايي براي اتحاد عمل همه نيروهاي آزادي خواه ميهن، خود بهترين 
 !گواه بر اين پيوند و ارتباط سرشتي و ناگسستني است

مرداد،  دانشجويان دراعـتـراض بـه       28انگليسي -در پي كودتاي آمريكايي
تجديد روابط ايران با امپرياليسم انگليس، روابطي كه دردوران حكومت مـلـي     
دكتر محمد مصدق و با اعالم قانون ملي شدن صنعت نفت ايـران از سـوي         
اكثريت قاطع مردم ايران رد و طرد شده بود، و نيز سفر ريچارد نيكـسـون بـه      
تهران ومحاكمه غير قانوني مصدق، باخواست آزادي زندانيان سياسي، دست به 

مـرگ بـر     “ آذر دانشجويان با شعارهاي    16و  15در  روزهاي  .  اعتصاب زدند
و شعار تاريخي ”   مرگ بر استعمار و آزادي براي زندانيان سياسي“ ، ” ديكتاتوري
صداي اعتراض خود را بر ضد رژيم كودتـا  ”   اتحاد، مبارزه، پيروزي“ و با ارزش 
 .بلند كردند

همزمان با اعتصاب، نظاميان كه به دستور حكومت نظامـي، دانشـگـاه را         
اشغال كرده بودند، به روي دانشجويان آتش گشودند، سه تن از آنـان، رفـيـق      
مصطفي بزرگ نيا عضو كميته مركزي سازمان جوانان حزب توده ايران، رفيـق  
مهدي شريعت رضوي عضو سازمان جوانان حزب توده ايران و احمد قـنـدچـي    

آذر با خون  16بدين سان . دانشجوي هوادار جبهه ملي ايران به شهادت رسيدند
سه دانشجوي رزمنده و از پيوند مبارزه دانشجويان با پيكـار سـراسـري ضـد         
ديكتاتوري و ضد امپرياليستي و در امتداد اتحاد و همبستگي و زير شعار اتحـاد،  

 .مبارزه، پيروزي، روز دانشجو نام گذاري گرديد
جنبش دانشجويي كشور نقش مهمي را در مبارزات انقالبي مردم ميهن ما در 

در پي پـيـروزي   .  ايفاء كرد 1357و سرانجام پيروزي انقالب بهمن  1350دهه 
انقالب و با وجود همه فشارهاي نيروهاي ارتجاعي براي از ميدان بدر كـردن    
دانشجويان، جنبش دانشجويي با پايبندي به سنن مبارزاتي خود درمـبـارزه بـا      

نقش فـعـال و     .  استبداد حاكم نقش بسيار فعالي بردوش داشته و همچنان دارد
تحسين برانگيز جنبش دانشجويي كشور در جريان انتخابات رياست جمهـوري  

، و شكست سنگين ناطق نوري، به عنوان نماينده مستقيم 1376دوم خرداد ماه 
خامنه اي، ار جمله دست آوردهاي دهه هاي اخير جنبش دانشجـويـي كشـور      

، در مخالفت و مقابله با تعرضات نيروهـاي  1378تيرماه سال  18خيزش .  است
ارتجاعي به روزنامه هاي منتقد كشور، كه با سركوب خونين مزدوران و انصـار    

سياسيي جنبش دانشجويي كشور و -ولي فقيه رو به رو شد، نشانگر رشد كيفي 
. توان اين نيروي اجتماعي براي مبارزه با برنامه هاي تاريك انديشان حاكم بود

دقيقا به دليل اين توان جنبش دانشجويي بود كه با روي كار آمدن دولت ضـد    
مردمي احمدي نژاد، ارتجاع حاكم تمام كوشش و نيروي خود را براي مـهـار،     

 . خنثي سازي و در انتها نابودي جنبش دانشجويي به كار گرفت
سال اخير، ارتجاع با اعمال فشارهاي سيستماتيك و هدفمند و بـا     2درطول

احضار به كميتـه هـاي انضـبـاطـي،            :  استفاده از روش هاي گوناگون از جمله
محروميت از ادامه تحصيل فعاالن دانشجويي،  نصب دوربين هاي مدار بسـتـه   
در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، نصب درواز هاي امنيتي در جلوي ورودي 
اصلي دانشگاه تهران، اخراج و تعليق ترم هاي تحصيلي، جدا سازي جنسيـتـي،   
سهميه بندي قومي درآزمون سراسري، دستگيري، محاكمه و زندان وشكنـجـه   
دانشجويان، و ايجاد تفرقه درصفوف دانشجويان، تالش كرده ايـن جـنـبـش         
پرتوان را كه نقش با اهميتي درجنبش سراسري مردمي بردوش دارد، به زانـو    

يكي . درآورده و به انفعال و پراكندگي و درمرحله آخر به زعم خويش نابود نمايد
از آخرين ترفندهاي رژيم واليت فقيه كه دولت ضد مردمي احمدي نژاد مجري 
آن قلمداد مي شود، تبليغات زهرآگين وسم پاشي به نام مراجع مذهبي بر ضـد  

شـهـاب   “ به عنوان نمونه پايگاه خبري   .  دانشگاه ها و جنبش دانشجويي است
عـلـم فـعـلـي        “ :  آبان ماه، از قول يكي از روحانيون حكومتي نوشت 15، ” نيوز

شهاب نيوز از قول جوادي آمـلـي     ”  دانشگاه ها يك الشه مرده وسكوالر است
الشه مرده اي است كه .  علمي كه دردانشگاه ها تدريس مي شود“ :  گزارش داد

قابل اسالمي شدن  ...ادامه وظايف دشوار و تاريخي 
دانشـگـاه   .  نيسـت 

وقتي اسالمي است 
ــش آن        ــه دان ك
اسالمي باشد، علم 
سكوالر، دانشجوي 
سكوالر تربيت مي 

 ” .كند
چنين ديـدگـاه     
واپس مـانـده اي     
درصدد اسـت بـا       
ــه     ــت ريش ــون خش
ــي     ــوي ــارزه ج مــب
جنبش دانشجويـي  

 . كشور را بخشكاند
دردوره كنوني با 
توجه به صـحـنـه    
بغرنـج سـيـاسـي       
كشــور و يــورش     
هاي سازمان يافته 

پي درپي نيروهاي انتظامي و ارتجاع به جنبـش دانشـجـويـي، حـفـظ           
هوشياري و گريز از دام ها و توطئه ارتجاع حاكم يك ضـرورت انـكـار      

رژيم واليت فقيه مي كوشد، توان ونيروي جنبش . ناپذير به شمار مي آيد
دانشجويي را به تحليل برده و مانع حضور آن در تحوالت مهم سياسـي  

تالش براي منزوي ساختن، تشتت و انشقاق در اين جنـبـش   .  آينده شود
جـنـبـش    .  موثر اجتماعي از از جمله برنامه هاي ارتجاع حـاكـم اسـت     

دانشجويي زماني مي تواند نيرو و امكانات خود را دربرابر اعمـال فشـار     
هدفمند ارتجاع حاكم حفظ نمايد كه از مجموعه جنبش دمكراتـيـك و     

جدا ساختن دانشجويان از مسير مبارزه و قطـع  .  سراسري مردم جدا نماند
پيوند آن با جنبش مردمي از هدف هاي اصلي مرتجعان است كه بايد بـا  

 . درايت و تيزبيني خنثي شود
جنبش دانشجويي همواره بخشي از مبارزات همگاني وسراسري مردم 
ما قلمداد مي شود كه مي تواند بنابر ماهيت و توانش وظايف معينـي را    

اين جنبش از مبارزات سراسري تغذيه مي كند، مسـايـل   .  بردوش بگيرد
ويژه خود را فراموش نمي كند و به نوبه خود درتقويت جنبش سراسـري  

 . برضد ديكتاتوري نقش ايفا مي كند
دراين زمينه، به ويژه مبارزان جوان چپ  بايد بـا تـقـويـت روحـيـه           
رزمندگي، ايستادگي ومبارزه خستگي ناپذير جنبش دانشجويي وتحكـيـم   
پيوند آن با مبارزات سراسري نقش مهمي را در جنبش دانشجويي ايفـاء  

مبارزه براي اتحاد جنبش دانشجويي ضمن حفظ نظرات و ديدگـاه  .  كنند
هاي مختلف اعم از ملي، مذهبي و چپ يك الويت غير قـابـل چشـم        

 .پوشي است، كه شعار اتحاد، مبارزه، پيروزي برآن داللت مي كند
درافق سياسي ميهن ما از هم اكنون تحوالت و تغييرات پرمـعـنـايـي     
نمايان شده كه وظايف دشوار وتاريخي را بردوش جنبـش مـردمـي و        

مـي  .  جنبش دانشجويي به عنوان بخش جدايي ناپذير آن قرار مي دهـد 
بايد نيرو، امكانات و توان خود را براي رويارويي با اين تحـوالت مـهـم      

حزب ما براي نقش جنبش دانشجويي درتـحـوالت   .  حفظ و تجهيز كنيم
حال و آينده ميهن اهميت فراواني قايل است و به مبارزه قـهـرمـانـانـه      

 . ودالورانه دختران و پسران دانشجو به ديده تحسين مي نگردد
اوضاع كنوني وظايف خطيري را بردوش جوانان ودانشجويان، خصوصا 
دانشجويان مردمي و چپ اين فرزندان برومند توده هاي محروم جامعـه  

جنبش دانشجويي درمبارزه سرنوشت ساز برضد ارتـجـاع     . قرارداده است
واستبداد وبراي آزادي، عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فقيـه يـك     
نيروي موثر، كارآمد و پرتوان انقالبي است، ارزش و اعتبار آن را چـون      

 !مردمك چشم حفظ كنيم ومانع تضعيف و پراكندگي آن شويم
 !آذر روز دانشجو 16فرخنده باد 

 !درود پر شور به جنبش دانشجويي قهرمان ايران
 ! افتخار جاويد به شهداي جنبش دانشجويي ايران
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داري، يعني جنگ و ركود اقتصادي، كـه   بحران سرمايه
رئيس جمهور جديد در روزهاي آغاز كار خود با آنـهـا     

اي در  دست به گريبان خواهد بود نيز نقش تعيين كننده
در واقع، اين عوامل بر روي تمام .  آينده سياسي او دارند

هاي سياست مؤثر خواهند بود، از جمله بر روي    عرصه
بـنـابـرايـن،     .  شرايط فعاليت جـنـبـش ضـد جـنـگ          

يـعـنـي فـروريـزي          -هاي چند ماه اخـيـر      دگرگوني
بست شدت يابنده جنگ امپريـالـيـسـم      نوليبراليسم، بن

همگي نگاهي تـازه را بـه         –آمريكا، و انتخاب اوباما 
لزومي ندارد كـه  .  طلبند نحوه كار جنبش ضد جنگ مي

در       جنـگ .  هاي مركزي و اصلي ما تغيير كند خواسته
عراق و افغانستان ادامه دارد، و خطر گسترش آن بـه      

استراتژي كلي ما .  سوريه، پاكستان يا ايران روشن است
هاي گوناگون نـيـز    هاي مردم به شكل براي بسيج توده

موضوع اين اسـت كـه     .  الزم نيست كنار گذاشته شود
عالوه بر وضعيتي كه در نتيجه مقاومت در برابر اشغال 
در اين كشورها شكل گرفت، بسيج مردمي نيز به عقب 

طلبان كـمـك كـرده       نشيني گام به گام سياسي جنگ
هـاي     ها در ميان تـوده  اما اكنون با تغيير اولويت.  است

ميليوني مردم و بسياري از نيروهاي چپ در ارتباط بـا    
شوند، و    مسائل اقتصادي كه بيش از پيش برجسته مي

نيز با توجه به درك و احساس متفاوت مردم آمريكا در 
دوره رياست جمهور جديد، ما هم بايد عملكردمـان را    

 .دوباره ارزيابي كنيم
به اين ترتيب، پيشنهاد من اين است كـه در وهلـه       
نخست، جنبش ضد جنگ بايد امر ضرورت پايان دادن 
به جنگ را هر چه بيشتر به راهكردهاي حل و فصـل    

آور  بحران اقتصادي پيوند بزند، و نه فقط هزينه سرسام
ها  ها را برجسته كند، آن هم در زماني كه ميليون اشغال

شـان   با از دست دادن كارشان يا مسكن”  در وطن“ تن 
به علت نـاتـوانـي نـظـام        )  ضبط توسط وام دهندگان( 

كنند، بلكه بـر ايـن      داري دست و پنجه نرم مي سرمايه
امر نيز تأكيد كند كه چگونه جنبه سـيـاسـي كسـادي       
اقتصادي منجر به رقابت شديدتر بر سر كسب بـازار و    

 .شود المللي منجر مي سود، و در نتيجه مناقشات بين
مـان را بـا          عالوه بر اين، ما بايد جنبش ضد جنگ

هاي ميليوني مـردم در پـي          اميدي كه در ميان توده
تـرديـد      بـي .  انتخاب اوباما پيدا شده است همساز كنيم

برخي از اين اميدها توهم از كار خواهند درآمد، و هيـچ  
ضرري ندارد كه همين حاال توجه مردم را به اين خطر 

 .جلب كنيم
اما قطع اميد كردن از اوباما پيش از اين كه پا به كاخ 

هاي سوسياليستـي، ايـن      سفيد بگذارد، آن هم به بهانه
هاي زندگي سياسي  خطر را دارد كه جنبش را از واقعيت

از پالكاردها و   ”  بوش“ صرفاً حذف كردن .  كند دور مي
 .، شوخي گرفتن كار است”اوباما“جايگزين كردن آن با 

فقط آن مردمي كه هفته پيش در سراسر دنيا هلهلـه  
توانند در مسئله صلح و    و شادماني كردند در نهايت مي

به همين دليل است كه بايـد  .  جنگ تعيين كننده باشند
گـر، امـيـدهـاي        اي بسيج هاي توده اندازي جنبش با راه

پيش از هر .  مردم را به انرژي بالنده سياسي تبديل كرد
 .چيز، اين است وظيفه جنبش ضد جنگ

 ...ادامه فقط ما مي توانيم  

گشت هاي عملياتي و پست هاي بازرسي سپاه و بسيج كه چندي پـيـش   
درشهرهاي بزرگ و اصلي كشور برچيده شده بود با سازمـانـدهـي جـديـد        
منطقه اي سپاه پاسداران و درآستانه انتخابات دوره دهم رياست جمـهـوري   
دوباره آغاز گرديد و به اين ترتيب سپاه و بسيج به عـنـوان ارگـان هـاي         
سركوبگر رژيم واليت فقيه با ايجاد جو رعب و وحشت و پايمال سـاخـتـن    
حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي افراد به شكل آشكارتري حضور خـود    
درصحنه سياسي كشور به سود استبداد و ارتجاع حاكم وبه زيان توده هـاي  

 .وسيع مردم را برمال مي سازند
فرمانـده سـپـاه      “ :  آبان ماه اعالم داشت 10دراين باره خبرگزاري فارس 

محمد رسول اهللا تهران بزرگ از آغاز كار گشت هاي عمليـاتـي درسـطـح       
ماه قبـل بـه      3تهران بزرگ خبرداد، سردار عبداهللا عراقي اظهار داشت، از 

با بررسي معايب و محاسن و جمـع  ...... انجام آزمايش اين طرح اقدام كرديم
بندي كامل آن، دستورالعمل نهايي گشت هاي عملياتي بسيـج، روز سـه       

 ”.شنبه، هفتم آبان ماه به تمام رده ها ابالغ شد
اين طرح بنابـه دسـتـور      “ :  وي سپس به خبرگزاري فارس تاكيد مي كند

نيروهاي بسيج با همكاري نيروهاي .  است)  علي خامنه اي( فرمانده كل قوا 
انتظامي، سركالنتري ها و مقامات قضايي، امنيت را درمحله هـاي شـهـر      

با اجراي اين طرح درهر محله، چند تن از نيروهـاي  .  تهران ارتقا خواهندداد
 ”.....بسيج درساعات پاياني شب به گشت زني خواهند پرداخت

درعين حال خبرگزاري ايسنا نيز گزارش داد، فرمانده نيـروهـاي بسـيـج       
صبح درمرحلـه   6شب تا  12يادآور شده گشت هاي امنيتي بسيج از ساعت 

صبح درسطح محـالت فـعـال       6شب تا  10اول و درصورت نياز از ساعت 
گشت هاي مذكور بطور دايم فعال باقي خواهند ماند و پسـت    .  خواهند بود

هاي ايست وبازرسي نيز داير شده و خصوصا درموارد بحراني با تجهـيـزات   
 . كامل برقرار مي شود

بازگشت اوباشان بسيجي به صورت گشت هاي امنيتي درسطح شهرهاي 
بزرگ بويژه تهران كامال مفهوم سياسي وامنيتي داشته و برخالف تبليغـات  
فرماندهان سپاه كه اين گشت ها براي تامين امنيت اجتماعي و مبـارزه بـا     
جرايم و قاچاق مواد مخدر است، درخدمت اهداف ارتجاع حاكم و به منظور 
ايجاد رعب ووحشت وتاثيرگذاري بر روندهاي سياسي كشور سازمـان داده    

 !شده است
ارتجاع حاكم درهراس از گسترش نارضايتي اجتماعي و خواست تغـيـيـر    
اوضاع كه درجامعه ايران درلحظه كنوني فوق العاده قوي است، با بـه راه      
اندازي گشت هاي امنيتي بسيج براي مردم ونيروهاي سياسي آزاديـخـواه     

امنيتي ساختن فضاي جامعه با نصب .  وخواستار تحول خط ونشان مي كشد
دوربين هاي مدار بسته كه جانشين فرمانده نيروي انتظامي درمصاحبه اي   

مهرماه راه اندازي آنها درخيابان هاي تهران وديگر شهـرهـاي    27به تاريخ 
بزرگ رااعالم كرده بود و آغاز فعاليت گشت هاي امنيتي بسيج بـا هـدف       

مرتجعان حاكم و ارگان هاي سركوبگـر  .  سياسي مشخص صورت مي گيرد
و ضد مردمي مانند سپاه و بسيج از آنجا كه قادر به تحقق وعده هاي خـود  
به مردم نيستند و دولت برگمارده آنها، دولت ضد ملي احمدي نژاد دركلـيـه   
عرصه ها ناتواني و ضعف خود را آشكار ساختـه و درصـد هسـتـنـد بـا               
ماجراجويي و ايجاد فضاي رعب و وحشت نظير رزمايش نيروهاي انتظامـي  
درشهر تهران كه طي آن هزاران پليس آموزش ديده آمادگي براي سركوب 

. را كسب مي كنند، جنبش مردمي را درموضع تدافعي و ضعف قرار دهـنـد    
اقدامات اخير سپاه، بسيج و نيروي هاي انتظامي خصوصا رزمايش شـهـري   
يگان هاي ضد شورش درتهران، كامال درراستاي اهداف ارتجاع حاكم است 
و يگانه راه مقابله با چنين اقداماتي، مبارزه مشترك، متحد وافشاي پيگيرانه 
ترفند هاي ارتجاع با استفاده از همه گونه امكانات درچارچـوب وضـعـيـت       

 !موجود است

سپاه، بسيج و نيروي انتظامي براي سركوب 

 آماده مي شوند



برد سياست عدم تـوجـه     
مطلق به منافع ديـگـران     
اينك هر چه مـحـدودتـر    

 .شده است
ميزان و حـد و حـدود       
قدرت آمريكا در جـريـان     
بحران گرجستان معـلـوم   

ها اين رويداد را  خيلي.  شد
تـك  “ نشانگر پايان دوران 

دانستند؛ دوراني در ” قطبي
المللي كه در    سياست بين

آن ابـرقـدرت آمـريـكـا        
شرمانه و بدون هـيـچ      بي

اي به همه جـاي   مالحظه
نهاد و حاكمان واشنگتن در هر جـاي ديـگـري كـه          كره زمين قدم مي

اگر بگوييم كـه  .  زدند شان بود دست مي خواستند به هر كاري كه ميل مي
گـرايـي      جـانـبـه    مقاومت در عراق نقطه آغازي بر پايان تاخت و تاز يك

شود گفت كه جنگ منطقه قفقاز به روشني محدوديـت   متكبرانه بود، مي
 .اين رويكرد را نشان داد

اگر پرزيدنت اوباما بخواهد جنـگـي   .  البته اين فقط تغييري نسبي است
اگرچه بحران بودجـه  .  راه بيندازد، فاقد وسايل الزم براي آن نخواهد بود

هاي پنتاگون را محدود كرده است، امـا هـنـوز پـول          ميزان خرج كردن
زيادي براي يك بمباران اينجا و يك نيمچه اشغال آنجا بـاقـي مـانـده       

تواند چندقطبي باشـد، و آن حـد          البته دنيا هم فقط تا حدي مي.  است
يابد ولي باز هـم بـه پـاي         آنجاست كه مخارج نظامي همه افزايش مي

 .رسد ميزان دالرهاي مصروف در ماشين جنگي آمريكا نمي
با وجود اين، اولويت سياسي اصلي اوباما ناگزير رسيدگي به مـعـضـل      

هـا رأي       ميـلـيـون   .  كسادي اقتصادي يا تالش در آن جهت خواهد بود
ها را در مـوقـعـيـت        اي كه او را به كاخ سفيد رساندند و دموكرات دهنده

كنترل قاطع هر دو مجلس كنگره آمريكا قرار دادند، به آساني تـن بـه       
سياستي نخواهند داد كه اسلحه را مقدم بر نان بداند، و دور نگاه داشتـن  

جنبش عظيم .  روسيه از كريمه را مقدم بر سرپا نگه داشتن جنرال موتورز
ضد جنگ در آمريكا نقش مركزي در تعيين اين امر خواهد داشت كه آيا 
اوباما اميدي را كه مردم در ارتباط با نقش آمريكا در جهان به او دارنـد،    

فشار توده مردم براي مطرح نگاه داشتن اموري .  برآورده خواهد كرد يا نه
اما زوج كـريـه   .  پردازد، ادامه خواهد يافت كه سياست متعارف به آن نمي
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ترين رئيس جمـهـوري كـه       بر همگان روشن است كه ليبرال
سال گذشته برگزيده است، زماني زمام امور را بـه   30آمريكا در 
اي آمريكا و جهان را در      گيرد كه بحران تشديد يابنده دست مي

كفايـتـش نـه       باراك اوباما از سلف متجاوز و بي.  بر گرفته است
 .برد و نه رونق و شكوفايي صلح به ارث مي

آنچه تعيين كننده عملكرد دولت اوباما خواهد بـود، خـط و         
خطوط نقشه اقتصادي و سياسي در حال تغيير جهان، و در كنـار  

هايي مشخص و گاهي مبهم از جانب او در      آن، اعالم سياست
سردمداران رده باالي امپرياليسـم  .  المللي است ارتباط با امور بين

 .اند آمريكا به خوبي به اين امر واقف
اگرچه شايد بتوان گفت نامزدي اوباما به شكل نوعي تـمـرّد     

اي با جـنـگ    عليه واشنگتن، و به ويژه تظاهري از مخالفت توده
ها از آسياب افتاد، اين تـحـرك    عراق آغاز شد، اما زماني كه آب

هاي حساس دستگاه گرداننده كشور تحت كنـتـرل    توسط بخش
دانند كـه او عـالوه بـر شـمـاري از                   همه مي.  در آمده بود

خواه، از حمايت نخستين وزيـر     هاي برجسته جمهوري شخصيت
خارجه بوش، كالين پاول، نيز برخوردار شد؛ مردي كه از او براي 

برد تـجـاوز    هميشه به عنوان كسي ياد خواهد شد كه براي پيش
درك .   عليه عراق، ادعاهاي دروغيني را در سازمان ملل ارائه داد

دانند كـه     آنها مي.  ها هم چندان دشوار نيست دليل اين پشتيباني
نخبگان و گردانندگان آمريكا اگر بخواهند به تأمين و تضمـيـن   
مقاصدشان در خاورميانه و نقاط ديگر دنيا اميدي داشته بـاشـد،     

هر چه باشـد،  .  تر به جهان نشان دهند اي مقبول بايست چهره مي
اگر قرار شود كه براي تأمين منافع دستگاه حاكـم آمـريـكـا و         
اسرائيل به ايران حمله شود، چه كسي بهتر از يك رئيس جمهور 

هاي خانگي و جهـانـي    جديد با انباني از سرمايه سياسي در بانك
از ايـن لـحـاظ،،        .  براي تصميم گيري در اين مورد و اعالم آن

 .تواند تجسم خطري تازه باشد چهره تازه كاخ سفيد خود مي
حتي پيش از آغاز بحران اقتصادي هم نياز به كمي تغيير ديده 

هميلتون در مورد عراق، كه -دو سال پيش، گزارش بيكر.  شد مي
اش گرفت، حاكي از آن بـود كـه      جورج بوش به طور كلي نايده

كم بخشي از دستگاه دولتي واشنگتن به طـور جـدي در        دست
پـرواي     جـانـبـه و بـي           مورد رويكرد و طرز بـرخـورد يـك       

امروز، در حالي كـه بـحـران      .  كاران ترديدهايي دارند نومحافظه
اي دنيا را در بر گرفته است كه به طور عـمـده ريشـه در         مالي
داري آمريكـا دارد،     ناپذير سرمايه خواهي و سودطلبي سيري زياده

اي  توانيم آينده فقط ما مي

 عادالنه را رقم بزنيم
”به جنگ پايان دهيد“نوشته اندرو موري، صدر ائتالف   

 كمك  مالي رسيده

 كرون 500به ياد رفيق افضلي از ايران                                       
 كرون 1000به ياد رفيق شهيد مرتضي كيوان                               

  7ادامه در صفحه    


