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جنبش پرتوان دانشجويي ميهن ما كـه    
نقش بسيار با اهميت و ارزنده اي درمبارزه 
با كودتاي انتخاباتي برعهده داشته و دارد، 
درهفته هاي اخير به مـراتـب بـيـش از         
گذشته تحت پيگـرد و اعـمـال فشـار           

 . مرتجعان كودتاچي قرار گرفته است
سخنان ولي فقيه درديدار با جمـعـي از     
روساي دانشگاه ها و مراكز تحقـيـقـاتـي     

ارايـه  ”  شهريور ماه و تاكيد او بـر  8درروز 
كه به معناي تـدويـن   ”  نقشه جامع علمي
” انقـالب فـرهـنـگـي       “ برنامه اي مشابه 

درابتداي انقالب است، محتوي سيـاسـت   
هاي كودتاچيان عليه جنبش دانشجويي و 
ميزان هراس آنان از اين جنبش ريشه دار 
. و تاثير گذار را به خوبي آشكار مي سـازد 
: خامنه اي درديدار فوق از جمله گفته بـود 

برنامه ريزي كنـونـي دررشـتـه هـاي          “ 

 !مردم آگاه و مبارز
رژيم ضد مردمي و استبدادي واليت فقـيـه   
آخرين مراحل سركوب كامل و خشن جنبـش  
اعتراضي توده ها را  به سرعت تدارك ديده و 

سخنان تهديد آميـز   .  به مرحله اجرا مي گذارد
علي خامنه اي در نماز جمعه ايـن هـفـتـه         
تهران، در كنار اخبار رسيده مبني بر تصمـيـم   
گيري رژيم درباره دستـگـيـري كـروبـي و          
موسوي، تهديدات فرماندهان سپاه پاسـداران،  
يورش به دفتر كروبي و مهر و موم كردن آن 
توسط نيروهاي وزارت اطالعات و دستگيري 
مرتضي الويري، حمله به دفتـر مـوسـوي و        
دستگيري علي رضا بهشتي، سخنان تهـديـد   
آميز باهنر، نايب رئيس مجلس و از چـهـره       

هاي شاخص ارتجاع دربـاره كـروبـي، و        
مقاالت تحريك آميز دستگاه هاي تبليغاتي 
وابسته به دستگاه واليت و تاريك انديشي  
همگي نشانگر آماده شدن زمينه براي آغاز 
مرحله نهايي يورش دستگاه هاي سركـوب  
براي از بين بردن  رهـبـري جـنـبـش            
اصالحات، پايان دادن به نا آرامـي هـاي       
اجتماعي، نابودي جـمـهـوريـت و حـق            
حاكميت مردم، حتي در حد محدود آن  و   
حاكم كردن اختناق سياه قرون وسطايي در 

 .   ميهن ماست
ولي فقيه رژيم كه اين روزها بـيـش از     
پيش به عنوان يك فرد بي اعتبار، چـه از    

بزرگترين معامله تاريخ بورس 
ايران و تصاحب مخابرات 
 توسط سپاه پاسداران

 6در صفحه                                 

وزيري با ماموريت از پيش تعييـن  
شده، وزير جديد كار، وارث اليـحـه   
اي است كه كليات آن دردولت قبلـي  
به منظور اصالح قانون كار تصويـب  

 .شده است
 1388شهريور 10-ايلنا   

با راي اعتماد مجلس هشـتـم بـه وزيـر         

پيشنهادي كار در دولت كودتا، عـبـدالـرضـاشـيـخ         
االسالمي به عنوان وزيرجديد كار فعاليت هاي خـود  

 . را آغاز كرد
وي طي سخناني اولويت برنامه هاي  وزارت كار و 
-امور اجتماعي را درچارچوب سمت گيري اقتصـادي 
اجتماعي رژيم واليت فقيه برشمرد و برنكاتي چـون  

حزب توده ايران سخنان تهديد آميز علي خامنه اي، ولي فقيه 
رژيم،  تشديد حمالت دستگاه امنيتي ارتجاع  به رهبران جنبش 
اصالحات و دستگيري هاي روزهاي اخير را شديدا محكوم مي 
كند و معتقد است با هوشياري كامل بايد نيروهاي ملي و آزادي 
خواه كشور  را براي مقابله با آخرين تالش هاي رژيم استبدادي 

نمي توان و نبايد . براي سركوب كامل جنبش مردمي آماده كرد
روند حوادث و  . در برابر تهديدات تاريك انديشان حاكم ميدان مبارزه را ترك كرد

سياست هاي نابخرادنه ولي فقيه رژيم كشور را به سرعت  به سوي درگيري هاي وسيع 
 .اجتماعي  مي كشاند

وظايف دشوار جنبش 

 دانشجويي درمرحله كنوني
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اصالح قانون كار بدون اطالع و نظر شركاي اجـتـمـاعـي امـري        
محكوم است، گفت به يقين اين اصالح جز تضعيف مـوقـعـيـت و       

با توجه به تفكر حاكـم بـر     ...  امنيت شغلي كارگران بهره اي ندارد 
وزارت كار و امور اجتماعي طي چهار سال گذشته، اصالح قانون كار 

قانون كار است و مـوجـب      21از جنس اضافه كردن بند ز به ماده 
دغدغه خاطر بيشتر كارگران خواهد شد، اصالح قـانـون كـار بـه         

 ”.صورت محرمانه امري مذموم است
اصالح قانون كار به زيان طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان بخشي 
. از برنامه كودتاچيان و دولت برآمده از كودتا درمرحله كنوني اسـت 
درماه هاي اخير و پس از كودتاي انتخاباتي، مجموعه اي از طـرح    
ها و لوايح ضد كارگري از سوي دولت احمدي نژاد تهيه، تدوين و   
تصويب شده كه برخي براي تصويب نهايي به مـجـلـس ارسـال         

اليحه اصالح قانوني كار، طرح تغيير قـانـون بـيـمـه          .  گرديده اند
بيكاري، و جز اينها از زمره اقدامات مرتجعان حاكم به شمـار مـي     

 . آيند
هدف دولت كودتا تضعيف موقعيت كارگران و زحمـتـكـشـان و       

وزير جديد كار و .  جلوگيري از رشد و گسترش جنبش كارگري است
بطور كلي دولت برآمده از كودتا يكي از اولويت هاي خود را درحوزه 
مسايل كارگري تعريف و تعيين مي كنند، مهار اعتراضات، سركـوب  
مبارزات صنفي كارگري و ممانعت از تلفيق مبارزه صنفي با سياسي 
دركنار تضعيف جايگاه و موقعيت كارگران به لحـاظ حـقـوقـي و         
اقتصادي از اجزاي سياست كودتاچيان براي مقابلـه بـا جـنـبـش          

براي رويارويي با ارتجاع و تامين منافـع صـنـفـي       .   كارگري است
وسياسي، طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان مي بايـد دردو عـرصـه        
بسيار مهم مبارزه خود را گسترش داده و به لحاظ كيفي تـقـويـت      

سنديكايي براي مقابلـه بـا     -كنند، اول سازماندهي جنبش كارگري
طرح هاي ضد كارگري بويژه اصالح قانون كار برپايه مبارزه درراه   
احياي حقوق سنديكايي و دوم پيوند مبارزات كارگري با جـنـبـش      
سراسري ضد كودتاي انتخاباتي، بدون پيوند با اعتراضات همگاني و 
مقاومت در برابر كودتاي انتخاباتي و كودتاچيان مردم ستيز، جنبش 

 .كارگري قادر به تامين حقوق و منافع خود نخواهد شد
با سازماندهي جنبش اعتراضي، ارتقاء سطح همبستگي و پيوند با  

جنبش دمكراتيك و آزاديخواهانه سراسري توده ها برضد كـودتـاي   
انتخاباتي، ماموريت و هدف وزيركار دولت كودتا را عقيم و خـنـثـي    

 !سازيم
 

تقويت خصوصي سازي، اصالح قانون كار، تامين امنيت سرمايه، حـل  
مشكل بيكاري و اشتغال با آزاد سازي اقتصادي انگشت گذاشته، خاطر 

وزارت كار به تنهايي مسئول ايجاد شغل نيست بلـكـه   “ :  نشان ساخت
برنامه هاي مفـصـلـي    ...  مسئول سياست گذاري و برنامه ريزي است 

دراين زمينه ها دارم و اجراي موفقيت آميز آن برنامه ها با اراده مـردم  
اين برنامه هـاي بـه     ”  . و نظام نه امري محتمل بلكه دردسترس است

شامل دو موضوع پراهميـت و    ”  دردسترس“ قول وزيركار دولت كودتا 
كليدي مي گردد كه عبارتند از اصالح قانون كار و تقويـت و ارتـقـا        

 !خصوصي سازي
شهريور ماه درمـطـلـبـي      10درخصوص اين مسايل خبرگزاري ايلنا 

از جـملـه   ”  وزيري با ماموريت هاي از پيش تعيين شده“ تحت عنوان، 
با تصويب كـلـيـات    )  دولت نهم( هفته گذشته هيات دولت ...  “ :  نوشت

مربوط به اليحه اصالح قانون كار يكي از مهمترين برنامه هاي ايـن    
قانون كار كه موضوع اصلي آن تنطيـم  ...  را مشخص كرد)  جديد( وزير

روابط كارگر و كارفرماست، همواره در سي سال گذشته يكي از بحـث  
تصويب اليـحـه   .  برانگيزترين قوانين درحوزه اقتصاد كشور بوده است

اصالح قانون كار درحالي درآخرين روزهاي دولت نهم انجام شد كـه    
پيش تر رييس جمهور درمراسم تجليل از كارگران نمونه كشور به طور 

وزير جديد كـار  .  تلويحي از ضرورت اصالح قانون كار سخن گفته بود
وارث اليحه اي است كه كليات آن دردولت قبلي به منظـور اصـالح     

به عبارت دقيق تر وزيـر كـار دولـت        ”  . قانون كار تصويب شده است
كودتاي بايد يكي از مهمترين مسايل پيش روي رژيم درراستاي آزاد   
سازي اقتصادي و خصوصي سازي را حل كرده و تنطيم روابط مـيـان   
كارگر و كارفرما را باز تعريف كرده و منافع كالن سرمـايـه داران را       

اليحه اصالح قانون كار اوايل شهريور مـاه    .   حمايت و پشتيباني كند
دراين .  امسال دريكي از آخرين جلسات هيات وزيران به تصويب رسيد

وزارت كار از دو سال پيش به منظـور  “ :  باره وزير پيشين كار گفته بود
 ”.اصالح قانون فعلي كار جلساتي را با صاحب نظران برگزار كرده بود

حال دولت كودتا بايد اجراي اين اليحه را پس از تاييد و تصـويـب     
مجلس هشتم برعهده بگيرد و انتخاب شيخ االسالمي و رئوس برنامه 

 . هاي او نشان از عزم دولت كودتا دراين خصوص دارد
تصويب اليحه اصالح قانون كار از هم اكنون با واكنش جدي طبقه 

شهريور مـاه، از       7ايلنا، .  كارگر و ديگر زحمتكشان مواجه شده است
: قول يكي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد يـادآوري كـرد    

دربحران اقتصادي كنوني اصالح قانون كار مي تواند حكم  چـراغ      “ 
چنين پيداست كه حتي نهادهاي ....  سبز اخراج كارگران را داشته باشد 

بـحـران   .  كارگري مورد قبول دولت نيز درجريان اين مساله نبوده انـد 
توليد و اشتغال فعلي ريشه درمسايل ديگري چون واردات بـي رويـه،     

همچنـيـن   ”  . قوانين غلط پولي و مالي و تزريق بي رويه نقدينگي دارد
برخالف تصور شايع كه گمان مـي    “ :  شهريور ماه، گزارش داد 9ايلنا، 

كنند، اصالح قانون كار مي تواند به بهبود وضعيت اقتصادي مـنـجـر      
شود، دروضعيت ركود اقتصادي اجراي اين قانون ناممكن است و كـال  

 ”.اصالح قانون كار فاقد استدالل حقوقي دقيق است
از سوي ديگر برخي فعالين جنبش كارگـري اعـالم مـي دارنـد،           
دراوضاعي كه اغلب كارگران كشور قراردادي هستند و اين كارگران از 

درصد مفاد قانون كار بي بهره اند، ديگر جايي براي اصالح قانـون   80
بعالوه اينكه دراليحه اصالح قانون كار به هـيـچ     .  كار باقي نمي ماند

وجه از نظرات كارگران و تشكل هاي كارگري، حتي تشكيل هايي كه 
استفاده نشده و فقط نـظـرات     .  توسط رژيم تاييده و هدايت مي شوند

دولت ضد مردمي احمدي نژاد و باندهاي تاريك انديشي كـودتـاچـي      
نظـرات كـارگـران      “ :  شهريور نوشت 7ايلنا .  درآن گنجانده شده است

درباره اصالح قانون كار پرسيده نشده است و نظارت براجراي قـانـون   
عالوه براين ايلنا درگزارشي به تاريخ ”  . كار دركشور بسيار ضعيف است

يك فعال كارگري با بـيـان ايـنـكـه        “ : شهريور ماه تاكيد مي كند 10

 ...ادامه مأموريت وزير كار 
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گوناگون علمي از يك تقسيم عادالنه و منطبق با نياز كشور برخـوردار  
حدود ...  نيست و اين مشكل با ارايه نقشه جامع علمي قابل حل است 

در رشته هاي علوم انساني هستند، اين مسـالـه     ...  ميليون دانشجو  2
نگران كننده است زيرا توانايي مراكز علمي و دانشگاه ها درزمينه كـار  
بومي و تحقيقات اسالمي درعلوم انساني و همچنين تعداد اساتيد مبرز 
و معتقد به جهان بيني اسالمي رشته هاي علوم انساني درحـد ايـن       

مراكز تصميم گيري اعم از دولت، مجلـس و    . ... تعداد  دانشجو نيست
. شوراي عالي انقالب فرهنگي بايد موضوع را مورد توجه قرار دهـنـد    

) كودتاي مخملي(انتظار از اساتيد دانشگاه ها دراين جنگ و مبارزه نرم 
وظيفه اسـاتـيـد    ...  فراتر از انتظاري است كه از دانشجويان وجود دارد 

درجهت مخالف برنامه دشـمـن   ...  باال بردن قدرت تحليل دانشجويان 
 .“... نظام، تصميم برمجامله و گذشت ندارد . در دانشگاه ها است

پيش از ايراد اين سخنراني و اعالم رسمي تهيه برنامـه اي بـراي       
خاموش ساختن صداي دانشجويان و اساتيد مينهن دوست و مردمـي،  
غالم علي حداد درجريان همايش آموزشي ساليانه اتحاديـه جـامـعـه       

هدف دشمنان مـا ايـن اسـت كـه           “ :  اسالمي دانشجويان گفته بود
دانشجويان را براي مقابله با نظام تحريك كنند، اين مساله مـمـكـن      

مخـالـفـان    ( آنها . ...  است درماه هاي آينده ابعاد تازه اي به خود بگيرد
مي خواهند اينگونه وانمود كنند كه تحصيل كـرده  )  جمهوري اسالمي

 ”.مي باشند) حكومت(ها و دانشمندان خواهان جدايي دين از سياست 
دراين ميان مواضع نماينده ولي فقيه دردانشگاه هـا از صـراحـت          

وي با زبان تهديد آمـيـز اعـالم كـرده بـود،            .  بيشتري برخوردار بود
قطب نماي دلشـان    “ دانشجويان مخالف اقليتي از جوانان هستند كه، 

به سمت كاخ سفيد دراياالت متحده است آنها حقيرتر از آن هستند كه 
 ” .درمقابل نظام قدرت ايستادن داشته باشند

به موازات اين موضعگيري ها، خبر وجود طرحي در شوراي عـالـي     
انقالب فرهنگي مبني بر تعطيلي ترم پاييزه دانشگاه ها به صـفـحـات    

گرچه دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي وجـود    .  مطبوعات كشيد
 7چنين طرحي را انكار كرده و آن را شايعه ناميد، امـا ادوار نـيـوز            

برخي روساي دانشكده هاي دانشگاه تهـران  “ :  شهريور ماه گزارش داد
از جدي بودن طرح تعطيلي اين دانشگاه و زير فشار بودن مسـئـوالن   

 ”.آموزشي براي آمادگي دراين خصوص خبر داده اند
همه اين مسايل نشانگر آن است كه كودتاچيان به شدت از مبـارزه  
جوانان و دانشجويان و خيزش دانشگاه ها و سرايت آن به عرصـه ي    
جامعه نگران اند و با شتاب برنامه هاي مختلفي را تهيه ديده اند كـه    
زمينه چيني براي انقالب فرهنگي دوم، تعطيلي ترم ها و احضـار و        

 . تهديد دانشجويان از آن جمله مي باشند
بدون ترديد دولت برآمده از كودتا از روي يك برنامه حساب شده و   
چند وجهي با جنبش دانشجويي برخورد مي كند و هدف نهايي نـيـز     
سركوب و مهار مبارزه دانشجويي و ممانعت از سرايت اعتراضـات بـه     

كودتاچيان تاكنون براي مقابله با جنبش دانشجويـي بـه     .  جامعه است
ايجاد فضاي رعب و وحشت با فـعـال     :  اين روش ها متوسل شده اند

كردن كميته هاي انضباطي كه درهفته هاي اخير بـويـژه دربـرخـي         
دانشگاه هاي مانندعلم و صنعت تهران، فردوسي مشـهـد، هـمـدان         
ومازندران ده ها جوان را فراخوانده و مورد تهديد قرار داده اند، صـدور  
احضاريه هايي از سوي وزارت اطالعات و همچنين احضاريه از سـوي  
دادگاه انقالب اسالمي، دردانشگاه هاي اميركبيرتهران، شيراز و رشـت  
درروزهاي اخير وزارت اطالعات و دادگاه هاي انقالب اسالمي بـراي    
ترساندن دانشجويان بويژه دانشجويان سال اول، گروه قابل توجهي از 
افراد را احضار كرده و مورد پرس و جو و بازجويي گاه توام با تـهـديـد    
قرار داده وبه آنها اعالم كرده اند درصورت فعاليت سياسي بازداشت و   

دردانشگاه تهران اين احضـاريـه هـا رواج دارد،          .   اخراج خواهند شد
 50دانشجو و درمـرداد مـاه بـراي             14دراواخر تيرماه امسال براي 

دانشجوي دانشگاه تهران از سوي دادگاه انقالب اسالمـي احضـاريـه      

 . صادر شد
كه از آن بـه        ”  خاطي وخطرناك“ تهيه ليست افراد به اصطالح 
اين ليست نام افرادي را دربـرمـي     .  عنوان ليست سياه ياد مي شود

گيرد كه توسط بسيج دانشجويي، حـراسـت و مـامـوران وزارت             
توصيف مي شوند و بايد درصـورت لـزوم از       ”  خطرناك“ اطالعات 

نـفـره و        100دردانشگاه تهران لـيـسـتـي       .  دانشگاه اخراج شوند
نفـره تـهـيـه        70و  30دراصفهان، تبريز، اهواز و كرج ليست هايي 

عالوه بر اينها،دانشجويان دربند به عنـوان گـروگـان      . گرديده است
تحت انواع فشارهاي روحي و جسمي قرار دارند و سـپـاه و وزارت       
اطالعات درخصوص اين زندانيان سياسي شـايـعـات بسـيـاري را          
درمحيط هاي دانشجويي رواج مي دهند، كودتاچيان با اين جـنـگ     

تبليغاتي سعي درايجاد تفرقه درصفوف جنبش دانشـجـويـي      -رواني
با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، مي توان به اهميـت حضـور     .   دارند

فعال و كارساز جنبش دانشجويي درمبارزه سراسري عليه كـودتـاي   
 . انتخاباتي و بركناري دولت كودتا پي برد

جنبش دانشجويي بايد با صبر و هوشياري از دام هاي پيش روي   
نبايد گذاشت كودتاچيان با برانگيختن احساسـات  .  خود بر حذر باشد

يكي از طـرح    .  دانشجويان را وادار به عكس العمل زود هنگام كنند
هاي كودتاچيان كه ولي فقيه با موافقت خود، اجراي آن را خواستـار  
شده، به تحليل بردن نيروي جنبش دانشجويي درمنازعات فرعي و   

لبه تيز مبارزه دانشجويان درمرحله كنوني متـوجـه   .  غير واقعي است
بسيج دانشجويي وعناصر منفعل و حراست دانشگاه ها نيست، بـايـد   

مبـارزه امـروز     .  از افتادن دردام اين طرح خطرناك پيش گيري كرد
جنبش دانشجويي با اصل كودتاي انتخاباتي و دولت برآمده از آن     

بايد به هر شكل ممكن از تصادم فرساينده وخطرناك دانشجو .  است
بروز اين مساله درسطح دانشگاه ها يـعـنـي      .  با دانشجو پرهيز كرد

رودررويي با بسيج دانشجويي و تنزل مبارزه براي بركنـاري دولـت     
كودتا به مقابله با ارگان هاي وابسته به رژيم دردانشگاه ها به ايـن    
معنا خواهد بود كه مساله اصلي يعني اعتراض به كودتاي انتخاباتـي  

دراين بـاره    .  و كشتار و جنايات اخير به دست فراموشي سپرده شود
شهريور ماه درمطلبـي تـحـت       9خبري موج سبز -پايگاه اطالعاتي

ارزيابي استراتژي كودتاچيان بـراي مـهـار اعـتـراضـات             “عنوان، 
سخنان هفته گذشته “ :  از جمله نوشته بود”  دانشجويي دردانشگاه ها

دريك جمع دانشجويي دست چـيـن شـده و          )  ولي فقيه( رهبري 
را دربرخورد )  نظام( وابسته، راه سومي را ترسيم كرد كه هم هزينه ها

با اعتراضات دانشجويي كاهش مي دهد و هم دردراز مدت مـوجـب   
. تحليل رفتن توان دانشجويان در تاثيرگذاري پيراموني خواهد شـد   

دو راه ديگر سركوب شديد و تعـطـيـلـي دانشـگـاه         ( ازاين راه سوم 
. باعنوان استراتژي رودررو قراردادن دانشجويان نام برده ايم)  هستند

البته اين راه بي سابقه يا بديع نيست، اما به نظر مي رسد به شاهراه 
به طـور    .  كليدي براي به خاموشي كشاندن دانشگاه بدل شده است

ساده ماجرا از اين قرار است كه با تحريك و سازماندهي طيفـي از    
نيروهاي حامي حاكميت و به ويژه طرفداران رهبري و نـه الـزامـا        
هواداران دولت كودتا با اين دستاويز كه كشور و نظام در خطر است، 

با دولت را به مـنـازعـه      )  بخوان جنبش دانشجويي(منازعه دانشگاه 
دانشجو با دانشجو بدل مي شـود و دردرگـيـري هـاي مـداوم                
دانشجويان با هواداران وضع موجود در دانشگاه ها در دراز مدت بـه  

 ”.فرسايش و تحليل رفتن توان معترضان خواهد انجاميد
مبارزه با دولت برآمده از كودتا از راه هاي مختلف وظيفه اصـلـي   
همه گردان هاي جنبش مردمي از جمله جنبش تاثيرگذار دانشجويي 

نبايد لحظه اي اين وظيفه عاجل و مقدم به دست فرامـوشـي   .  است
درلحظه حساس كنوني وظايف دشـوار و خـطـيـري         .  سپرده شود

بايـد بـا     .  بردوش دانشجويان و فعاالن جنبش دانشجويي قرار دارد
هوشياري و درايت اين وظايف را انجام و كودتاچيان را بـه زانـو         

 !درآورد

 ...ادامه وظايف دشوار جنبش دانشجويي
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

با دروغ پردازي نمي توان 
 !برجنايات اخير سرپوش گذاشت

 
سخنان فرمانده كل سپاه پاسداران            
درخصوص حوادث پس از كودتاي انتخاباتي      
و ارايه آماري نادرست و ساختگي از سوي          
. او، با واكنش هاي متفاوتي روبرو گرديد          
بويژه آنكه با گذشت زمان برتعداد شهدا           
افزوده شده، ابعاد جنايت هاي اخير روشن تر        

 . مي گردد
پايگاه اطالع رساني نوروز چندي روز پيش     

شهيد را كه        72اسامي و مشخصات        
دراعتراضات خياباني و بازداشت هاي ها به         
قتل رسيدند، منتشر ساخت و دراين باره           

درروزهاي اخير آمار غيرواقعي       ... “: نوشت
فراواني از سوي مقامات رسمي و غير رسمي        
وابسته به كودتاگران درخصوص تعداد كشته      
شدگان حوادث اخير منتشر شده كه دراين         
زمينه مي توان به آخرين آمار يعني اظهارات        
فرمانده سپاه اشاره كرد، پايگاه اطالع رساني       
نوروز درپاسخ به اينگونه اظهارات بي پايه و         
اساس كه براي پاك كردن صورت مساله و         
منحرف كردن اذهان عمومي از جنايات           
انجام شده درحوادث پس از انتخابات بيان         
مي شود، اقدام به انتشار اسامي دقيق اين           
شهدا مي كند تا شايد وجدان هاي خفته            
بيدار شده و از كتمان حقايق روشن دست           
برداشته و از اعمال و جنايات انجام شده            
توسط زير مجموعه ها وعوامل كودتا را            
پذيرفته و سعي درسرپوش گذاشتن برجنايات  

 .”...نداشته باشند 
سپس اين پايگاه اطالع رساني اصالح          

تن را كه اغلب      72طلبان نام و مشخصات      
جوانان و نوجوانان، اين آينده سازان كشور را        

 . شامل مي شود، انتشار داده است
انكار جنايت هاي صورت پذيرفته و حتي        
تقدير از اعمال خشونت و وحشي گري            
توسط گارد شورش سپاه و اوباش بسيجي و         
. لباس شخصي امري شگفت آور نيست          
اصوال هيچيك از اقدامات كودتاچيان            
خودسرانه و تخطي از دستورات نبوده             

وهرعمل و اقدام انجام شده با تاييد و تشويق ستاد اصلي كودتا شامل ولي فقيه، فرماندهان                   
انكار اين جنايت ها به طرق گوناگون از جمله با            ! سپاه، شوراي نگهبان، و دولت بوده است       

مانورهاي فريبكارانه نظير محاكمه برخي مسئوالن بازداشتگاه كهريزك و جز اينها سياست               
رسمي كودتاچيان براي سرپوش نهادن بر فجايع اخير بوده و ذره اي از روي احساس                       

 . مسئوليت و عذاب وجدان نيست و نمي تواند باشد
اعمال سيستماتيك شكنجه و قتل درسياست كودتاچيان براي مقابله با جنبش گسترده مردم 

. وجود داشته و هنوزهم دارد    ” سياست پيروزي و برتري با ايجاد رعب و وحشت        “تحت عنوان   
بنابراين ضرور است، با سازماندهي اعتراضات به ارتجاع فشار آورد كه اسامي و محل شهادت                
و خاكسپاري كشته شدگان را اعالم كند، بعالوه مردم ما خواهان معرفي و مجازات مسئوالن                

مبارزه براي انتشار ليست تمامي شهدا      . اصلي و آمران و عامالن جنايت و فجايع اخير هستند          
رخدادهاي اخير بدون استثناء چه درجريان تظاهرات و چه در بازداشتگاه ها، و نيز معرفي و                   

نبايد اجازه  .محاكمه مسببان اين فجايع از خواست هاي جنبش مردمي دراوضاع كنوني است             
داد، كودتاچيان با دروغ پردازي و جعل و كتمان حقايق از زير بار مسئوليت قتل و جنايت شانه                  

 . خالي كنند

 
 

 !چرا كودتاچيان از انتشار جزييات قراردادهاي نفتي مي هراسند؟
 -دولت كودتا -همزمان با جلسات مجلس براي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت دهم            

شريك اروپايي انتشار يافت تا به اين وسيله          9گزارشاتي درخصوص قراردادهاي نفتي ايران با       
دولت نامشروع احمدي نژاد بزرگ نمايي و به رخ كشيد ه           ” توانايي“و  ” كارآمدي“به اصطالح   

هم اكنون مذاكرات نفتي و گازي ايران با        “: شهريور ماه اعالم داشت     6خبرگزاري مهر   .  شود
كشور اروپايي درحال انجام است كه بيشترين حجم قراردادهاي             90شركت از     30بيش از   

امضاء شده به فروش گاز، توسعه پارس جنوبي، ساخت واحدهاي پتروشيمي و توسعه ميادين               
باوجود افزايش تحريم هاي بين المللي و اعمال فشارهاي             . نفت و گازي اختصاص دارد      

سياسي از سوي دولتمردان غربي درسال هاي اخير، اما به نظر مي رسد كه وجود ميادين                     
بزرگ نفت، گاز و طرح هاي پااليشگاهي و پتروشيمي انگيزه شركت هاي اروپايي را براي                  

علي رغم  “اينگونه تبليغات و تاكيد بر         ” .امضا قرار دادهاي همكاري افزايش داده است          
آيا به اين معنا نيست كه رژيم واليت فقيه و دولت برآمده از كودتا براي                 ” فشارهاي سياسي 

 9درميان  .  تقويت موضع خود چوب حراج برثروت ملي و ذخاير نفت و گاز ايران زده اند                   
شريك اروپايي ادعايي كودتاچيان مي توان به نام شركت هايي چون برتيش پتروليوم، توتال،               

بطور مثال دررابطه با استات      .  ، رپسول و شل اشاره كرد      )اجيپ(استات اويل، گاز پروم، اني       
مسير همكاري مشترك با شركت هاي نروژي هموار شده است،           “: اويل نروژ تاكيد مي شود    

مذاكرات با استات اويل درخصوص بلوك نفتي اناران جريان دارد و درصورت نهايي شدن                  
ميليارد   8تا    6هزار بشكه نفت خام از اين بلوك با ذخيره             130مذاكرات امكان توليد روزانه     

 ”.بشكه فراهم مي شود
اخيرا شركت ايتاليايي اني    “: در مورد شركت هاي اني ايتاليا و توتال فرانسه نيز تصريح شده           

درصد قرارداد طرح درود را به صورت بيع متقابل و به             55درصد سهم و توتال فرانسه با      45با 
ميليون دالر بابت احداث كارخانجات جديد        38/ 7ميليون دالر به عالوه       540ارزش بيش از    

امضا كرده اند و مذاكره براي احداث شاه لوله گاز از پارس جنوبي              ) 3درود(فرآورش نفت خام    
ميليون متر مكعب گاز با اين دو شركت و همچنين            70تا    50به سمت اروپا با ظرفيت حداقل       
شركت هاي شل، توتال و برتيش پتروليوم و گاز پروم روسيه              . پترتيش پتروليوم ادامه دارد    

و مهمتر از همه فاز       2براي مشاركت درطرح هاي آزادگان، كيش كرخه و پااليشگاه بيد بلند             
دراين گزارش و   ” .پارس جنوبي آماده بوده و مذاكرات اوليه با موفقيت انجام گرفته است              12

ديگر گزارشات رسمي، هيچ اشاره اي به جزييات و مفاد قرار دادها و يا مذاكرات نشده و معلوم 
نيست آمادگي شركت هاي اروپايي براي همكاري و سرمايه گذاري درطرح هاي راهبردي                

مسعود ميركاظمي وزير   . نفت و گاز و پتروشيمي ميهن ما برچه اساس و توافقاتي استوار است             
نفت دولت كودتا درابتداي فعاليت خود ارايه تخفيف هاي ويژه به سرمايه گذاران خارجي                   
درصنايع نفت و گاز را اعالم كرده و از خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران حمايت كرده                   

آيا واگذاري مالكيت به شركت هاي خارجي بويژه انحصارات پرقدرتي چون توتال،                 . است
برتيش پتروليوم، شل و نيز گازپروم روسيه بخشي از علت تمايل و اعالم آمادگي اين شركت                 

و آيا دليل عدم انتشار جزييات و مفاد مذاكرات و قراردادهاي           ! ها براي فعاليت درايران نيست؟    
بايد با سازماندهي   ! نفتي به موضوع خصوصي سازي صنعت ملي نفت ايران مربوط نمي شود؟           
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 ...ادامه نگاهي به 

جنبش مردمي براي بركناري دولت برآمده از كودتا،             
جلوي تاراج نفت و گاز ايران، از طريق خصوصي سازي           

 .را قاطعانه گرفت
 

واردات بي رويه و منافع پايمال شده دهقانان 
 كشور

چندي پيش و در گرماگرم مبارزه توده هاي جان به             
سپاه پاسداران،  -لب رسيده با كودتاي انتخاباتي ولي فقيه      

آماري تكان دهنده از كاهش توليد داخلي بويژه توليدات          
بخش كشاورزي و افزايش واردات قاچاق خصوصا از            
. بنادر و اسكه هاي اختصاصي سپاه پاسداران انتشار يافت        
: دراين زمينه روزنامه دنياي اقتصاد گزارش داده بود            

داراي تراز مثبتي     1384بخش كشاورزي ايران درسال      “
در ( 1387ميليون دالر بود كه درسال           28به ميران    

به دليل واردات بي رويه و كاهش          ) دوران دولت نهم   
ميليارد دالري را     6توليدات داخلي اينك يك تراز منفي        

درادامه اين گزارش به واردات سيل        ”  .نشان مي دهد   
آساي شكر بويژه از انگلستان، برنج، چاي، ميوه، گندم            
خصوصا گندم آمريكايي اشاره گرديده و خانه خرابي ده           
.  ها هزار دهقان زحمتكش مورد تاكيد قرار گرفته است          
اين آمار و ارقام زماني انتشار يافت كه اغلب رسانه هاي            
بين المللي از جمهوري اسالمي به عنوان بزرگترين             

وضعيت حاكم  . خريدار گندم جهان نام برده و مي برند         
برروستاهاي كشور و زندگي ميليون ها روستايي طي            
ساليان اخير بويژه از زمان برگماري احمدي نژاد رو به             

آخرين آمار رسمي كه درسال        . وخامت گذاشته است   
از سوي مدير كل دفتر برنامه ريزي توسعه                  1387

روستايي وزارت جهاد كشاورزي ارايه گرديده، گوياي           
دراين برآورد  . واقعيت فقر و تيره روزي درروستاهاست       

روند مهاجرت روستا به شهرها روند       “: آماري آمده است  
قابل قبولي نيست و عمده ترين دليل مهاجرت دستيابي          
به اشتغال و درآمد باالتر است، شرايط كار و درآمد و حتا             
نوع مشاغلي كه درروستا وجود دارد، قابل پذيرش نيست          
و بطور كلي فرصت شغلي درروستا كم است، طبق آمار            

جمعيت ) خورشيدي(85تا      75رسمي درسال هاي        
بسياري به شهرها مهاجرت كرده است و روستاهاي             

 ”.زيادي از سكنه خالي شده اند
 10افزايش  “: درادامه اين برآورد رسمي تصريح شده       

درصدي روستاهاي خالي از سكنه، بيانگر گسترش ناامني 
شغلي و اقتصادي درروستاهاي سراسر ايران است، شرايط 
” ...كار و درآمد و فرصت شغلي درروستاها وجود ندارد             

دولت احمدي نژاد درچهار سال گذشته از عوامل اصلي           
بطور . اين اوضاع تلخ و نگران كننده محسوب مي گردد         

مثال روزنامه دنياي اقتصاد درخرداد ماه خاطر نشان             
رييس هيات مديره سنديكاي چاي شمال        “: ساخته بود 

اظهار داشته صدها تن چاي به كشور وارد شده درحاليكه          
چهار هزار تن چاي خشك از سال گذشته هنوز درانبارها           

هزار تن چاي خشك توليد       14باقي مانده است از حدود      
تن هنوز درانبارها     600هزار و     11شده در استان گيالن     

 .”....باقي مانده اما بازار از چاي خارجي اشباع شده 

دبير انجمن برنج ايران نيز با اعتراض به سياست دولت كه پيامد آن خانه خرابي 
با وجود آنكه مقادير قابل توجهي برنج از         “: كشاورزان برنج كار است تاكيد كرده     

سال گذشته درانبارها باقي مانده، تنها دردو ماهه اول سال جاري، دولت جمهوري             
 190هزار تن برنج به ارزش تقريبي           227اسالمي مبادرت به واردات بيش از         

 ”.ميليون دالر كرده است
ايران “: فروردين ماه امسال درخبري نوشت           29بعالوه روزنامه سرمايه       

بزرگترين وارد كننده گندم جهان، ايران ظرف چندماه اخير درواردات گندم، از                
مصر پيشي گرفته و تبديل به بزرگترين خريدار گندم جهان شده به نحوي كه                 

سال اقدام به خريد گندم از آمريكا كرده است، بنابر پيش بيني و                   26پس از   
ارزيابي وزارت كشاورزي اياالت متحده آمريكا، جمهوري اسالمي ايران درسال             

تا   2ميالدي، هشت و نيم ميليون تن گندم به ارزش تقريبي       2008-2009زراعي 
 .”...ميليارد دالر خريداري مي كند  2/ 5

يعني دولت  (مدعيان حمايت از مردم،     “: مرداد ماه گزارش داد     20همچنين ايلنا   
سال 4در. بازار كشور را برروي ميوه هاي خارجي باز كرده اند            ) برآمده از كودتا  

خارجيان، (ميليارد واردات ميوه داشتيم، با واردات ميوه اراضي ديگران              1گذشته  
درصد   173را آباد مي كنيم، سرانه واردات ميوه به كشور           ) اتحاديه اروپا و آمريكا   

 9براساس آمار و اطالعات ارايه شده از سوي گمرك ايران در              ” .افزايش يافته 
 430ميليون و     201تن انواع ميوه به ارزش        860هزار و     577،  1387ماهه سال   

 87و    86دولت احمدي نژاد درسال هاي        ... هزار دالر وارد كشور شده است         
درصد به صفر رساند تا دالالن و تجار عمده و               10عوارض واردات ميوه را از       

شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران با خيال آسوده به واردات كاال و محصوالت              
 . كشاورزي مشغول باشند

طبيعي است كه نتيجه اين اقدامات فقر روزافزون روستاييان و مهاجرت به                 
دولت ضد ملي احمدي نژاد در       . شهرها و شكل گيري حاشيه نشيني خواهد بود        

چهار سال گذشته از آنجا كه به واسطه درآمدهاي باالي نفتي با مشكل و                     
محدوديت ارزي مواجه نبود، با فراغ بال و درخدمت به منافع سرمايه بزرگ                   
تجاري حجم بزرگي از درآمدهاي ارزي را به جاي صرف امور زيربنايي و تقويت               
توليد، صرف واردات انواع محصوالت خارجي از جمله محصوالت كشاورزي كرد            

 . و حقوق و منافع دهقانان زحمتكش دراين ميان قرباني گرديد
اكنون نيز برنامه بنيادي دولت كودتا درمسايل كشاورزي، ادامه سياست هاي              
پيشين عنوان شده، صادق خليليان وزير جديد كشاورزي و جهاد سازندگي دولت              

بوده واز مدافعان    ” اوامر رييس جمهور   ”كودتا اعالم داشته اين وزارتخانه تابع        
عالوه بر اينها، شاهد دست اندازي و          ! اجراي طرح تحول اقتصادي مي باشد       

احجافات بي شمار بنيادهاي انگلي و سپاه پاسداران درحق دهقانان زحمتكش               
تن از كشاورزان شهرستان      500چندي پيش دراواسط مردادماه، بيش از        . هستيم

سرخس دراعتراض به حق كشي و تصاحب زمين هايشان توسط آستان قدس               
يكي از سياست هاي مخرب دولت      . رضوي درورودي اين شهرستان تجمع كردند     

احمدي نژاد واگذاري زمين هاي مرغوب به بنيادهاي انگلي و سپاه پاسداران است 
كه موجي از نارضايتي را دربرخي مناطق روستايي مانند استان خراسان شمالي،              

اين اقدامات درچارچوب اجراي     . مازندران، كرمانشاه و همدان برانگيخته است       
خبرگزاري كشاورزي ايران دربهمن    . صورت مي گيرد    44سياست هاي كلي اصل     

 44هيات نظارت برمقررات زدايي ابالغيه اصل       “: ماه سال پيش گزارش داده بود     
تشكيل شد، تشكيل اين هيات شرايط صدور مجوزها و پروانه هاي اقتصادي                

خريد گندم توسط بخش       . خصوصا دربخش كشاورزي را تسهيل مي كند            
خصوصي و شكستن انحصار حمل و نقل گندم توسط دولت و مشاركت بخش                
خصوصي در توليد محصوالت كشاورزي، از وظايف اوليه هيات نظارت برمقررات            

معضل كشاورزي ايران با توجه به سياست هاي         ” .هستند  44زدايي اجراي اصل    
كودتاچيان با برنامه هاي خود سبب نابودي          . دولت كودتا ژرفش خواهد يافت      

 .بيشتر توليد كشاورزي و درنتيجه فقر و تيره روزي دهقانان زحمتكش خواهند شد
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بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران و 

 تصاحب مخابرات توسط سپاه پاسداران 

در اوايل شهريور ماه امسال رسانه هاي همگاني به نقل از معـاون سـازمـان      
خصوصي سازي جمهوري اسالمي اعالم داشتند، جزييات بزرگتريـن مـعـاملـه       

درصد مخابرات اسـت، تشـريـح       51تاريخ بورس كه مربوط به واگذاري بلوك 
 . گرديد

معاون سـازمـان خصـوصـي       “ :  خبرگزاري فارس دوم شهريور ماه گزارش داد
ميليارد و    22درصد بعالوه يك سهم مخابرات معادل  50سازي واگذاري بلوك 

سهم را توضيح داد، با توجه به انحصاري بودن  827هزار و  827ميليون و  936
هـزار     79تومان و ارزش كل سـهـام      340سهام مخابرات قيمت هر سهم آن 

ميليارد ريال برآورد شده، تخفيف دراصل مبلغ معامله، كاهش كل سود فـروش    
اقساطي و افزايش طول مدت پرداخت اقساط تا چند سال بدون احتساب سـود    
فروش اقساطي از جمله اين تسهيالت و مشوق هاي مالي است كه در واگذاري 

درنخستين گزارش ها نـامـي از       ”  . وخصوصي سازي نصيب خريداران مي شود
درحقيقت برخي خبـرگـزاري هـا و        .  خريدار و يا خريداران به چشم نمي خورد

پايگاه اينترنتي كه توسط كودتاچيان اداره مي شوند، تعمدا از ذكر نام خـريـدار     
اما با گذشت چند روز نام بزرگترين شركت يا بنگاهي كه قرار . امتناع مي كردنند

است بزرگترين معامله تاريخ بورس را انجام دهد روشن گرديد، بنياد تعاون سپاه 
 !پاسداران

بنياد تـعـاون سـپـاه       “ :  شهريور ماه اعالم كرد 5تحليلي سالم -پايگاه خبري
 1+ 50پاسداران قصد دارد در يك معامله بزرگ با تشكيل كنسرسيومي سهـام    

بنياد تعاون سپاه مجموعـه اي از      ....  درصدي مخابرات ايران را خريداري كند 
موسسات مختلف اقتصادي و تجاري است كه از آن جمله مي توان به شـركـت   
مهندسي افق صابرين، موسسه مالي و اعتباري انصار، موج نصرگستر و ده هـا      

درصـد سـهـام         45اين بنياد نظامي همچنين . موسسه و شركت مشابه نام برد
درصد سهام پتروشيمي كرمانشاه را  25درصد سهام گروه سايپا و  4گروه بهمن، 

 ”.درماه هاي اخير خريداري كرده است
 44سپاه پاسداران براي تصاحب مخابرات ايران كه برپايه ابـالغـيـه اصـل         

صورت مي گيرد، با حمايت دولت ضد ملي احمدي نژاد از امكـانـات شـركـت       
بطور غير قانوني استفـاده مـي       -شستا-سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي

كنسرسيومي كه قرار است كه مخابرات ايران را درچنگ خـود بـگـيـرد         .  كند
-متشكل از بنياد تعاون سپاه، شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتـمـاعـي   

و چند شخص حقيقي خارجي است كه به عنوان سرمايه گذار مشاركـت    -شستا
 . فعالي درخريد مخابرات خواهد داشت

قبل از اين موضوع يعني واگذاري مخابرات ايران كه تشكيالتي حسـاس و      
حياتي دركشور محسوب مي گردد، سپاه پاسداران از طـريـق بـازار بـورس و           
حمايت ولي فقيه و دولت احمدي نژاد، تراكتور سازي تبريز و مجتمع صنـعـتـي    

اينك باواگذاري سهام شركت مخابرات ايران، همـه  .  صدرا را تصاحب كرده بود
،  ارتباطات ديتا و زير ساخـت  ) اپراتور اول( بخش هاي آن از تلفن ثابت، موبايل 

هاي صنعتي و فني آن از دولت به بخش خصوصي دالل و غير مولد يعني سپاه 
-پاسداران انتقال مي يابد و برتوان و امكانات مالي و فني اين ارگان نـظـامـي     

 . امنيتي افزوده مي گردد
بدون كمترين ترديد، سپاه پاسداران كه از طراحان و مـجـريـان كـودتـاي            
انتخاباتي و عامل سركوب و خون ريزي هاي اخير قلمداد مي شود، در دومـيـن   
دوره رياست جمهوري احمدي نژاد، با دست بازتري به غارت و چپـاول ثـروت     
ملي مبادرت كرده و بيش از پيش به مداخله درحيات سياسي و اقتصادي كشـور  

 .مي پردازد
 

كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي 
كارگري، ايران را بر سر حقوق 
 كارگران به شد ت مورد انتقاد 

 قرار مي دهد

 )سپتامبر  3(شهريور  12پنجشنبه، 
كنفدراسيون 
جهاني اتحاديه 
(هاي كارگري 
I T U C ( ،

اظهار نامه اي   
به يـك كـار       
  گروه بلند پايـه
سازمان مـلـل   
متحد تـقـديـم    
كرده است كـه  
در آن نـقـض     

پايه اي ترين حقوق كارگران ايراني به تفصيل بيـان  
هفتمين نشست كارگروه جهانـي بـررسـي       .  گرديده

ادواري سازمان ملل متحد درفوريه آينـده مـوضـوع      
 .ايران را به بحث خواهد گذاشت

اظهار نامه كنفدراسيون جهاني اتـحـاديـه هـاي         
كارگري، كه روز سه سنبه ارائه شد، فـهـرسـتـي از       
تخلفات جدي در رابطه با اين موازين بر مي شمـرد،  
و از ايران مي خواهد كه به تعهدات بين المللي خود، 
به  خصوص با توجه به بند هشتم ميثاق جهاني  در   
باره اقتصاد، فرهنگ و حقوق اجتـمـاعـي، احـتـرام        

بندهشتم در مورد حق تشـكـيـل دادن و          .  بگذارد
پيوستن به اتحاديه هاي كارگري، و حق اعـتـصـاب    

كنفدراسيون جهاني .  پيش بيني هاي الزم را مي كند
مـيـلـيـون        170اتحاديه هاي كارگري كه داراي     

نفرعضو است، مدت ها ست كه حكومت تهران را به 
احترام به حقوق دمكراتيك همه ايرانيان فرا خوانـده  
است و آزادي همه اعضاي زنداني سنديكا هـا، بـه     
رسميت شناختن همه تشكل هاي مستقل كارگـري،  
تاييد و احترام گذاشتن به كل جوهر موازين كـار و      
.  توقف سركوب سنديكا ها  را خواستار شـده اسـت    
كار گروه سازمان ملل متحد، كه از سـوي اجـالس     

داير شد، بررسي  2006عمومي سازمان ملل در سال 
 192هاي چهار ساالنه حقوق بشر در هر يـك از        

كشور عضو سازمان ملل را به مورد اجرا مي گذارد و 
گسترش ، ترويج و حفاظـت از حـقـوق        “به منظور 

 .  در نظر گرفته مي شود” بشر
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همبستگي  نيروهاي مترقي جهان با 
 مبارزات مردم ايران        

ساله اش    30رژيم جمهوري اسالمي براي اولين بار در تاريخ          
تضاد بزرگ  . با بحراني ژرف كه سابقه نداشته روبرو گرديده است 

موجود ميان تودة مردم و رژيم با شكاف بزرگ ديگري در داخل             
هر روز كه مي گذرد از حاميان        . حكومت  تشديد گرديده است     

دامنة حاميان رژيم روز به روز تنگ تر مي         . رژيم كاسته مي شود   
كودتاگران تصور مي كردند كه پس از تقلب در انتخابات            . گردد

اما .  به سادگي خواهند توانست اوضاع را تحت كنترل خود آورند         
تظاهرات گسترده، مسالمت آميز و پرتوان توده ها خيال خوش            

 . كودتاگران را به كابوسي براي آنان مبدل ساخت
در حال حاضر بويژه جوانان و زنان در رويارويي با رژيم پيكار             

بخش گسترده اي ازمردم هم     . قهرمانانه اي را به پيش مي برند      
در هفته هاي   .  اينك به نيروي متحد و بزرگ خود پي برده اند          

گذشته ده ها نفر ازتظاهر كنندگان به قتل رسيدند و بيش از                
در بارة ابعاد جنايت، شكنجه و تجاوز به . نفر دستگير شدند 4000

زندانيان مرد و زن در دخمه ها و شكنجه گاه هاي رژيم روزي               
اين براي اولين بار نيست كه رژيم           .  دنيا با خبر خواهد شد      

جمهوري اسالمي تظاهر كنندگان و دگر انديشان را به قتل مي            
اسالم “سال پيش از اين نيز، اين به اصطالح مدعيان          21. رساند
يكي از وحشيانه ترين جنايات سدة معاصر ايران را               ” رئوف

سال پيش از اين رژيم، در همين ايام، فاجعة            21. مرتكب شدند 
ملي قتل عام چندين هزار زنداني سياسي را بنا بر دستور مقامات            
. درجه اول آن و با برنامه ريزي قبلي به مرحلة اجرا گزارد                  

اين امر نشانگر آن است      . مخالفان تقلب هاي انتخاباتي هستيم     
حزب . كه ادامة حيات رژيم تنها با شكنجه و سركوب ميسر است       

تودة ايران و همة نيروهاي مترقي در ايران مخالف هر گونه               
دخالتي از خارج، چه به صورت نظامي و چه غير نظامي مي                 

آن چه كه مردم ايران در اين شرايط سخت به آن احتياج            . باشند
 . دارند يك همبستگي فعال است

 آزادي براي همة زندانيان سياسي در ايران
 ”زنده باد همبستگي بين المللي

 ”آوانته“غرفه نامه مردم در فستيوال 
پالتفرم كارزار : حزب كمونيست پرتغال

 !  انتخاباتي ما ارائه آلترناتيو چپ است
 

، نشريه حزب كمونيست پرتغال، در       ”آوانته”فستيوال با شكوه  
سپتامبر در شهر ستوبال، در نزديكي ليسبون،         6الي    4روز هاي   

امسال هم بيش از صدهزار نفر از       .  پايتخت اين كشور برگزار شد 

  8ادامه در صفحه 

شركت هواداران حزب در اتريش در جشن 
 ”صداي خلق“بزرگ 

امسال نيز جشن صداي خلق، جشن بزرگ حزب كمونيست اتريش             
مين بار در پارك پراتر در         63كه در هواي آزاد برگزار مي شود براي           

هواداران حزب  . سپتامبر برگزار گرديد    6و    5شهر وين و در روز هاي        
تودة ايران در اتريش امسال نيزهمانند سنت هر ساله در اين جشن                 
شركت كردند و به برپايي غرفة نامة مردم و حزب تودة ايران مبادرت               

در جشن امسال نيز نمايندگاني از جنبش جهاني كمونيستي و             . كردند
احزاب پيشرو و مترقي جهان شركت داشتند كه از جمله  مي توان از                 
كوبا، كلمبيا، تركيه، و همچنين حزب كمونيست عراق و سازمان فدائيان         

در خالل اين دو . و حزب دمكرات كردستان نام برد) اكثريت(خلق ايران 
روز دهها نفر از غرفة حزب ما بازديد و با نظرات حزب پيرامون مسائل               

در اين دو روز صدها اعالميه به زبان           . ايران و جهان آشنا گرديدند      
فارسي و آلماني پيرامون اوضاع سياسي ايران، سالگرد فاجعة ملي،               

و نامة رفيق دانش به آيت      ” يونگه ولت “مصاحبة رفيق خاوري با نشرية      
اله منتظري از زندان ميان بازديد كنندگان ايراني و اتريشي كه با عالقه             

فروش . مندي و نگراني مسائل ايران را پيگيري مي كردند پخش گرديد     
كتابهاي حزبي، با انتشار كتابهاي جديد در ماه هاي گذشته از سوي                
انتشارات حزب، رونقي دوباره گرفته است و كتابخوانان و پژوهشگران را        

عالوه بر اينها در اين دو روز رفقا به نمايش فيلم      . كوشش و جوششي نو
و سرود هايي در همبستگي با مبارزات جنبش مردمي در ايران پرداختند            
و با پخش فيلم بر روي پرده ديواري تالش كردند تا شركت كنندگان               
در جشن را از رخدادهاي هفته هاي گذشته و تظاهرات ميليوني و                  
مسالمت آميز مردم ايران كه توسط كودتاگران به خون كشيده شد آگاه             

آزادي براي همة زندانيان    “چادر هاي حزب با شعارهايي همانند        . سازند
همچنين به مناسبت همزماني اين      . تزئيين شده بود  ” سياسي در ايران  

جشن با بيست و يكمين سالگرد فاجعة ملي، پوسترها و عكس هاي                
رفقاي شهيدمان با شهداي امروز جنبش در كنار يكديگر همگان را به              
ياد جانهاي عزيزو گوهراني مي انداخت كه از چندين نسل و در ديروز و              
امروزِ جنبش و در راه نيل به آزادي و عدالت در ميهنمان توسط                     

چادر هاي حزب   . سوداگران مرگ و نيستي از صدف خلق ربوده شده اند         
براستي كه سه چادر حزب     . از حزبي آبديده و جنبشي آگاه خبر مي داد         

در اين دو روز به محلي صميمي جهت بحث و گفتگوي ايرانيان، با                 
نظرات مختلف و گرايشات گوناگون سياسي، پيرامون تحوالت و اوضاع          

 .سياسي درايران و همچنين مسائل جهاني بدل گشته بود
امر ديگري نيز كه جشن امسال را با جشن سالهاي پيش متمايز مي               
ساخت سخنراني نمايندة حزب بر روي سن اصلي جشن در دهكدة                

امسال . همبستگي براي صدها تن از شركت كنندگان در جشن بود              
حزب كمونيست اتريش به علت حساسيت تحوالت ايران و همچنين             
جهت ابراز همبستگي خود با مبارزات مردم ايران از حزب ما دعوت كرد             

 . تا پيرامون اوضاع ايران سخنراني كوتاهي ايراد نمايد
پيش از سخنراني نماينده حزب ما، رفيق ملينا كالوس، سخنگوي              

جشن صداي خلق يك    “ : حزب كمونيست اتريش از جمله اظهار داشت      
جشن انترناسيوناليستي نيز هست و از اين روي من و رفقا تصميم                  
گرفتيم تا زمان در نظر گرفته شده براي سخنراني من در جشن امسال              

نماينده حزب در    ”  .را در اختيار نماينده حزب تودة ايران قرار دهيم            
دنيا در هفته هاي گذشته تصاوير       “: سخنراني خود از جمله چنين گفت      

كشور ايران در حال دگرگوني       . ديگري از ايران را در رسانه ها ديد          
در بطن جامعة   . گسترده اي در عرصه هاي  اجتماعي و سياسي است           

ايران روند بازگشت ناپذيرنويني آغاز شده است كه ديگر نمي توان راه              
 .آن را سد كرد
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اعضا و هواداران حزب كمونيست و نيروهاي مترقي، از پير و            
جوان گرفته با پرچم هاي سرخ و سرودخوانان در اين                  

منطقه بين المللي   .  فرهنگي شركت كردند   -فستيوال سياسي 
در شهرك فستيوال يا غرفه هاي متعدد و رنگارنگ امسال             
هم از جمله اجزاء چشمگير و مورد توجه جشنواره و پيام آور              
جنبش مبارزات مردم جهان براي صلح، دموكراسي و                

حزب    42حضور نمايندگان     .  همبستگي بين المللي بود      
كمونيست و چپ و سازماندهي ده ها غرفه در فستيوال كه با             
پرچم ها و پالكاردهاي متنوع و رنگارنگ تزئين شده بودند،            

غرفه هاي همبستگي با     .  جلوه خاصي به فستيوال داده بود      
كوباي انقالبي، فلسطين و جمهوري صحرا و ده ها غرفه              
ديگر درر رابطه با حزب كمونيست آلمان، حزب كمونيست            
برزيل، حزب كمونيست يونان، حزب كمونيست هاي ايتاليا و          
ده ها كشور ديگر پيام مبارزات خلق هاي جهان را به مردم و              

 .زحمتكشان پرتغال منتقل مي كردند
به دعوت رهبري حزب كمونيست پرتغال هيئت نمايندگي          
حزب توده ايران براي دومين سال متوالي در فستيوال شركت          
و يك غرفه اطالعات و نشريات در رابطه با مسائل ايران در             

غرفه . اين جشنواره سياسي، فرهنگي و مبارزاتي داير كرد           
نشريه مختلف به     10با ارائه هزاران نسخه از        ” نامه مردم “

زبان انگليسي و از جمله مصاحبه رفيق خاوري با نشريه                
، ويژه  ”ايران امروز “و نشريه    ) دنياي جوان (” يونگه ولت “

تحوالت پس از انتخابات رياست جمهوري، در قلب محوطه           
اختصاص داده شده به جنبش هاي بين المللي پيام مبارزات            

، ”آوانته“برحق مردم ميهن را با كالمي رسا بر تارك جشنواره           
صدها بازديد كننده   .  نشريه حزب كمونيست پرتغال، حك كرد 

در طول سه روز فستيوال به غرقه نامه مردم كه با پرچم و                
شعار هاي حزب و تصاوير جنبش اعتراضي توده ها تزئين              
شده بود، مراجعه و در رابطه با تحوالت اخير ميهن مان با                

حضور . نمايندگان حزب توده ايران به بحث و گفتگو پرداختند        
نمايندگان هيئت هاي رهبري حزب كمونيست پرتغال، آكل          
فبرس، حزب كمونيست فدراسيون روسيه، جبهه خلق براي          

” نامه مردم“ آزادي فلسطين، سفير فلسطين در پرتغال از غرفه 
و گفتگو و تبادل نظر در رابطه با جنبش اعتراضي مردم و                
تحوالت  هفته هاي اخير  كشورمان از جنبه هاي برجسته              

جشنواره . فعاليت هيئت نمايندگي حزب توده ايران بود             
در عصرروز جمعه با سحنراني رفيق            ” آوانته“مبارزاتي   

، دبيركل حزب برادر، در ميان سرودخواني        ”جرومينو د سوزا  “
هزاران عضو سازمان جوانان كمونيست پرتغال كه سهم              

رفيق سوزا  .  كليدي در انجام كارهاي تداركاتي دارند آغاز شد       
در سخنان خود با اشاره به موقعيت معتبر حزب در جامعه و به             
ويژه در ميان زحمتكشان، فستيوال را شروع مرحله مهمي در           
كارزار انتخابات پارلماني پرتغال كه در نيمه اول مهرماه انجام          

ميهمانان بين المللي فستيوال در صبح روز       .  مي شود، دانست  
، در  ”باخيررو“دوم فستيوال مهمان شهردار شهر كارگري           

منطقه ليسبون بزرگ، كه حزب كمونيست كنترل شوراي            
در بازديد از مناطق مختلف     .  شهر آن را به دست دارد، بودند       

مسئوالن شهرداري در رابطه با سرمايه گزاري براي تقويت           
اقتصاد شهر كه در گذشته مركز مهم توليدات شيميايي               
صنعتي بوده است، و احياء تاسيسات رفاهي، فرهنگي براي            

در انتها هيئت هاي نمايندگي احراب        .  جوانان توضيح دادند  
برادر به دعوت شهردار در ضيافت نهاري به مناسبت جشنواره          

 .شركت كردند” آوانته“
در طول مدت فستيوال به درخواست رهبري حزب برادر            
جلسه مالقات و تبادل نظر در رابطه با تحوالت دو كشور و              
تحليل هاي دو حزب از اين تحوالت و ضرورت تعميق روابط           

در اين مالقات كه اعضاي هيئت سياسي          .  برادرانه في مابين برگزار شد      
حزب برادر در آن شركت داشتند، انتخابات اخير در ايران و جنبش اعتراضي              

در روز  .  مردمي و ضرورت حمايت بين المللي از آن مورد بحث قرار گرفت             
آخر نمايندگان احزاب برادرجلسه مالقات و گفتگوي جمعي با رهبري حزب             
كمونيست پرتغال و از جمله  رفيق سوزا، دبيركل حزب برادر، رفيق مانوئال               

، ”آوانته“برناردينو، دبير امور بين المللي حزب، و رفيق خوزه كاسانووا، سردبير    
پس از اين جلسه نمايندگان احزاب برادر به صرف .  ارگان حزب برادر، داشتند

نهار با هيئت دبيران حزب در محل مدرسه حزبي كه در منطقه فستيوال واقع        
هيئت نمايندگي حزب مان در اين مراسم گفتگو هائي با          . است، دعوت شدند  

در رابطه با تحوالت كشور انجام      ” برناردينو“و رفيق   ” جرومينو د سوزا  “رفيق  
دبير كل حزب برادر با قدرداني از شركت حزب توده ايران در فستيوال               . داد
حزب كمونيست پرتغال از مبارزات حزب توده          “اظهار داشت كه     ” آوانته“

 ”.ايران حمايت مي كند
، جرومينو د سوزا، دبيركل حزب          ”آوانته“در مراسم پاياني جشنواره        

نفر كه در     70/000كمونيست پرتغال، طي سخناني خطاب به نزديك به            
محوطه مركزي پارك محل برگزاري فستيوال جمع شده بودند اظهار داشت            

المللي   اين جشنواره، جشنواره فرهنگ، دوستي، برادري و همبستگي بين        “كه  
حزب ما هوادار   . است و خواهد بود، همان طور كه امسال هم شاهدش بوديم          

جدي همبستگي با همه آناني است كه در سراسر جهان و در شرايطي بسيار               
متفاوت درگير مبارزه در راه زندگي بهتر براي امروز و فرداي كارگران و                  

جا همبستگي قاطع      مايليم كه همين   . زحمتكشان و همه نوع بشر هستند       
هاي پرتغال را با همه احزاب كمونيست و مترقي كه امروز در اين                كمونيست

دهيم كه در مبارزات       به شما اطمينان مي    . گردهمايي حاضرند اعالم كنيم    
هاي امپرياليستي، حزب     كوچك و بزرگ شما عليه استثمار، سركوب و جنگ         

شك در مبارزه     ترديد در كنار شما خواهد ايستاد، و بي          كمونيست پرتغال بي  
داري و    شما براي بناي جايگزين ضروري و قابل تحقق براي سرمايه               

او در رابطه با      ”  .هاي آن، يعني سوسياليسم، شركت خواهد كرد            بحران
هر زمان و در صورتي كه مردم          “: انتخابات در پيش رو در پرتغال گفت         

هاي كنوني را     پرتغال بخواهند، و آنگاه كه اراده ملت توقف و تغيير سياست            
براي “او بر آمادگي حزب كمونيست پرتغال       ” .بطلبد، ما در دولت خواهيم بود     

همكاري با همه آنهايي كه به طور جدي خواهان فاصله گرفتن از                      
او اضافه كرد كه حزب كمونيست        . تأكيد كرد ” هاي راست هستند    سياست

پرتغال، به عنوان نيروي اپوزيسيون عمده در صحنه سياست كشور، قادر به              
ارتقاي مبارزه است و دوش به دوش صدها هزار تن از مردم پرتغال در                    

بيشتر از  . كند  سراسر كشور در اقدامات و تظاهرات اعتراضي شركت مي            
نتيجه اين انتخابات   . بيست و چند روز به انتخابات مجلس باقي نمانده است          

هاي آتي خواهد      اي بر وضعيت سياسي كشور در سال           تأثير تعيين كننده   
بياييد با اين باور محكم به مبارزه انتخاباتي برويم كه پس از نتايج                . داشت

انتخابات پارلمان اروپا كه منجر به برداشتن گام ديگري به جلو شد، اكنون               

 ...ادامه همبستگي پر شور  

  11ادامه در صفحه 
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نظر مذهبي و چه از نظر سياسي، تـنـهـا بـا        
حمايت بخش كوچكي از روحانيت و با اتكـاء   
به دستگاه ضد مردمي  سركوب  و گـروه        
هاي شديدا قشري اعوان و انصـارش بـه         
حيات سياسي خود ادامه مي دهد با سازمـان  

خرداد و  22دهي تقلبات بي سابقه انتخاباتي 
زير پا گذاشتن راي ميليون ها ايراني و فرمان 
يورش گسترده نظامي و امنيتي به نيروهـاي  
معترض، دستگيري هزاران فعـال جـنـبـش       
اجتماعي، كشتار ده ها تن از هم مـيـهـنـان     
آزادي خواه و سازمان دهي جنايـات تـكـان      
دهنده در زندان هاي و شكنجه گـاه هـاي       
سپاه و وزارت اطالعات، عمالً هرگـونـه راه     
حل مياني را اختالفات بي سابقه در درون و   
پيرامون حاكميت جمهوري اسالمي از بـيـن   

پيام كودتاچيان و سـركـوبـگـران     .  برده است
تسليم :  حقوق مردم به معترضان روشن است

شدن كامل و يا سركوب خشن و خـونـيـن،      
حضور در بيدادگاه هاي شـبـه نـظـامـي و           

آنچناني درباره هـمـكـاري بـا         ”   اعترافات“ 
انـقـالب   “ جهاني و سازمان دهي   ”  استكبار“ 

 .به فرمان آمريكا” رنگين
 

 !نيروهاي آزادي خواه، مردم آگاه و مبارز
مسئله اساسي امروز چگونگي مقـابلـه بـا      
برنامه هاي مخرب سران رژيـم جـهـل و          
جنايت و نجات كشور از فاجعه يي است كـه  

بـر اسـاس آخـريـن         .   در حال تكوين است
گزارش هاي رسيده و موضع گـيـري هـاي       
انجام شده در نماز جمعه هـاي شـهـرهـاي       
مختلف و سخنان علي خامنه اي، ولي فقيـه  
رژيم، سران استبداد تصميم نهايي خـود را      
مبني بر يورش خشن و گسترده براي نابودي 

رژيم بـا    . رهبري جنبش اصالحات گرفته اند
درك خطر بيش از پيش ريزش اجـتـمـاعـي     
پايگاه هاي سنتي اش، مخالفت روز افـزون    
بخش هاي پرنفوذي از روحانيت كه زمـانـي   

-بود به سمت نظـامـي  ”  استوانه حفظ نظام“ 
انتظامي كردن حيات كشور مي رود و تنها با 
تشديد سركوب خشن و خونـيـن جـنـبـش        
مردمي است كه مي تواند به حيات خود ادامه 

 .  دهد
به گمان ما در شرايط حساس و بـغـرنـج      
كنوني  بايد با اتكاء به خواست هاي مشترك 
جنبش بر ضرورت اتحاد عمل وسيع تـريـن     

امروز .  قشرها و نيروهاي اجتماعي تأكيد كرد
مسئله يي كه در مقابل جنبش قرار دارد ايـن  
است كه با توجه به بسته شدن همه راه هاي 
مخالفت و اعتراض مسالمت آميز، از جـملـه     
برگزاري راه پيمايي و همايش هاي اعتراضي 
و با توجه به نظامي شدن بيش از پيش حيات 

 ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 

جامعه چگونه مي توان اميد و تالش حكام جابر را براي خسته و نوميد ساختن معترضان فعـال  
به گمان ما بايد با واقع بيني و درك شرايط حسـاس    .   در عرصه مقاومت مردمي ناكام گذاشت

كنوني سياست هاي مبارزاتي را اتخاذ كرد كه وسيع ترين قشرهاي اجتماعي بتـوانـنـد در آن        
تحريم وسيع اجتماعي، سياسي و اقتصادي رژيم، از جمله  راه هاي برخورد فعـال  .  شركت كنند

.  با برنامه هاي رژيم براي تشديد جو اختناق و سركوب كامل و خشن جنبش مـردمـي اسـت       
مبارزه بر ضد استبداد از طريق تحريم اجتماعي، سياسي و اقتصادي حـكـومـت ريشـه هـاي          

تحـريـم اجـتـمـاعـي         .    نيرومندي در تاريخ مبارزات نيروهاي آزادي خواه جهان داشته و دارد
درجنبشي رهايي بخش هندوستان، به رهبري مهاتما گـانـدي     گسترده حكومت روشي بود كه 

همين شيوه مبارزه در جنبش ضـد نـژاد       .  براي استقالل هند از امپرياليسم بريتانيا استفاده شد
پرستي در آفريقاي جنوبي، و جنبش حقوق مدني آمريكا توانست دست آوردهاي مهمي را بـه      

 . دست بياورد
امروز ميهن ما بيش از هرزمان ديگري به همدلي و همكاري وسيع ترين قشـر نـيـروهـاي       

تنها در صورت عمل مشترك و سازمان يافته ماست كه مـي    .  سياسي و اجتماعي نيازمند است
صدور اعالميه مشترك از سوي مراجـع  .  توان برنامه هاي كودتاچيان را با شكست رو به رو كرد

تقليد مذهبي و منع كردن مردم از هرگونه همكاري با دستگاه هاي دولتي و حكومتي، همكاري 
نزديك نيروهاي اجتماعي، از جمله كارگران و زحمتكشان، با جنبش دانشجويي و مبارزات زنان 
و در مجموع سازمان دهي نافرماني مدني در وسيع ترين شكل ممكن و به چـالـش كشـيـدن       
امكان ادامه حاكميت زور و سر نيزه از جمله راهكارهاي ممكن براي مقابله با برنامه هاي رژيم 

 .  است
حزب توده ايران سخنان تهديد آميز علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم، و تشديد حمالت دستگاه 
امنيتي ارتجاع  به رهبران جنبش اصالحات و دستگيري هاي روزهاي اخير را شديدا مـحـكـوم    
مي كند و معتقد است با هوشياري كامل بايد نيروهاي ملي و آزادي خواه كشور  را براي مقابلـه  

نمي توان و .  با آخرين تالش هاي رژيم استبدادي براي سركوب كامل جنبش مردمي آماده كرد
روند حوادث و  سياست .  نبايد در برابر تهديدات تاريك انديشان حاكم ميدان مبارزه را ترك كرد

هاي نابخرادنه ولي فقيه رژيم كشور را به سرعت  به سوي درگيري هاي وسيع اجتماعي  مـي  
ميهن ما روزهاي حساس و سرنوشت سازي را از سر مي گذراند، موفقيت كودتاچيان در .  كشاند

اجراي برنامه هايشان اثرات عميقاً فاجعه باري براي مردم ما به همراه خواهد داشت بايد با تمام 
 . توان و با حركت و مبارزه مشترك برنامه هاي رژيم واليت فقيه را با شكست رو به رو كرد

 
 
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
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سال از آغاز جنگ  70

 خانمانسوز جهاني دوم گذشت

مـراسـم   )  شهريـور  10( شنبه اول سپتامبر امسال  3روز 
ور شدن جـنـگ    مين سالگرد شعله70اي به مناسبت  ويژه

مراسم به طور رسمـي  .  جهاني دوم در لهستان برگزار شد
صبح با شليك نمادين چند تيـر آغـاز      4:45رأس ساعت 

سال پيش در سال  70شد، يعني درست همان ساعتي كه 
هولشتايـن بـه يـك        -ناو جنگي آلماني شلزويگ 1939

پاسگاه نظامي لهستان در وسترپالته در حـومـه بـنـدر           
به فاصله اندكـي  .  گدانسك حمله و آن را گلوله باران كرد

نيروهاي نظامي آلمان وارد خاك لهستان شدند و جنگـي  
سال به درازا كشيد و پس از  6را آغاز كردند كه در حدود 

ميلـيـون    50ها كشور و گرفتن بيش از  ويراني گسترده ده
پس از فتـح آلـمـان      قرباني نظامي و غيرنظامي، در اروپا 

توسط ارتش شوروي و تسليم بي قيد و شرط اين كشـور    
پايان يافت، اما در آسيا و اقيانوس آرام  1945ماه مه  8در 

تا بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي توسط ارتش آمريكا 
 .ادامه داشت 1945سپتامبر  2و در نهايت تسليم ژاپن در 

در مراسم صبحگاهي امسال كه جمعي از بازمـانـدگـان    
قربانيان جنگ و نظاميان لهستاني حضور داشتند كـه در    
آن جنگ مهيب رزميده بودند، دولتمردان و نظـامـيـان و      

هـاي مـردم        رهبران مذهبي لهستان با يادآوري جانبازي
لهستان در برابر نيروهاي پرقدرت آلمان هـيـتـلـري، آن       

تـر در       مبارزه قهرمانانه نيروي ضعيف“مقاومت دفاعي را 
لخ كاژينسكي رئيس جمهـور  .  خواندند”  برابر نيروي قويتر

لهستان، كه به همراه دانلد تاسك نخست وزير اين كشور 
هايش گفت  ميزباني مراسم را به عهده داشت، در صحبت

اي    پـرسـتـي و روحـيـه            گواه مـيـهـن   “ كه وسترپالته 
و نخست وزير لهستان هشدار داد كه ”  ناپذير است شكست

. هاي آن جنگ خانمانسـوز از يـادهـا بـرود           نبايد درس
والديمير پوتين نخست وزير روسيه، برلوسكوني نخـسـت   
وزير ايتاليا، فرانسوا فيلون نخست وزير فرانسـه، ديـويـد      

بند وزير خارجه انگلستان، و آنگال مركل صدراعظـم   ميلي
آلمان، از جمله نمايندگان كشورهايي بودند كه در مراسـم  

در ايـن     .تر ديگري در طي روز شركت داشتـنـد   گسترده
ميان مقامات لهستاني كه آمريكا را بـه چشـم مـتـحـد          

كنند، از حضـور هـيـأت         تاريخي و نزديك خود نگاه مي
اي به سرپرستي جيمز جونز، مشاور امنيت ملـي   رتبه پائين

 .اوباما، چندان خشنود نبودند
موضوعي كه در اين سالگرد آغاز يك جنگ خانمانسـوز  

دوست و مترقي دنيا را به خود جـلـب    توجه نيروهاي صلح
هاي دنيا بر  كرد، آن بود كه به رغم آنكه امروزه همه ملت

ويرانگري جنگ و از جمله جنگ جهاني دوم تأكيد دارند، 
هاي سياسي در مورد ايـن   اما مراسم امسال در سايه تنش

مسئله برگزار شد كه چه كشوري، عـالوه بـر آلـمـان           
نخـسـت وزيـر      .  هيتلري، آغازكننده آن جنگ بوده است

هايش در مراسم صبحگاهي اشاره كرد  لهستان در صحبت
ايم تا به ياد داشته بـاشـيـم كـه        ما اينجا جمع شده“ :  كه

آغازگر اين جنگ كه بود، مقصر كه بود، مجري جنگ كه 
خـوب  ... بود، و چه كساني قربانيان اين جـنـگ بـودنـد        

دانيم آن كه اينها را از ياد ببرد، يا تاريخ را تـحـريـف       مي

كند، و اكنون يا در آينده صـاحـب   
قدرت باشد، بـاز هـم مـوجـب           
بدبختي و فالكت خواهد شد، مثل 

الزم بـه اشـاره       ”  . سال پيش 70
است كه چندي پيش، در قطعنامـه  
رسوا، ارتجاعي و نحريك كنـنـده   

اي كه همايش پارلماني سـازمـان    
همكاري و امنيت اروپا تصـويـب     

هر دو   ” استالينيزم“كرد، نازيسم و 
مسئول افروختـن آتـش جـنـگ         
. جهاني دوم شناخته شده بـودنـد    
اين ادعا بدرستي موجب واكـنـش   
شديد دولت روسيه شد و دميتـري  
مدودوف رئيس جمهور اين كشـور  

” تلويزيون روسـيـا  “ در مصاحبه با 
” يك دروغ تـمـام عـيـار        “ آن را 

: كشورهاي غربي خواند و گـفـت    
” . توانيد كسي را كه در مقام دفاع از خود برآمده است، متـجـاوز بـخـوانـيـد         نمي“ 

خواند و اضافه كرد كه ”  بزرگترين فاجعه قرن بيستم“ مددوف جنگ جهاني دوم را 
در نهـايـت اروپـا را        “ در واقع اين اتحاد شوروي بود كه در تحت رهبري استالين 

هايي متهم كرد  او همچنين كشورهاي غربي را به ناديده گرفتن تالش”  . نجات داد
در اوكرائين و كشورهاي بالتيـك  ”  ها همدستان پيشين نازي“ كه براي تبرئه كردن 

مدودوف اشاره كرد كه درك مشترك از ابعاد اخـالقـي جـنـگ         .  گيرد صورت مي
جهاني دوم ميان مسكو و كشورهاي غربي در دوران جنگ سرد خيلي بيشتر بود تا 

هـاي   مسكو كشورهاي غربي را به تحريف تاريخ و كوچك شمردن فداكاري.  امروز
اتحاد شوروي متهم كرده است كه در جنگ جهاني دوم عالوه بر آنكه متـحـمـل    
 27تخريب اساسي شهرها و روستاها، صنايع، و تأسيسات زيربنايي شد، در حـدود    

 .ميليون نفر نيز قرباني داد
در همين اثنا، روسيه نيز دست به انتشار مدارك و اسناد معتبري از آرشيو سازمان 
اطالعت و امنيت خارجي اين كشور زده است كه در آنها انگشت اتهام بـه سـوي     
لهستان به عنوان كشوري نشانه رفته است كه پيش از جنگ و از اواسـط دهـه         

هاي هيتلر عليه اتحاد شوروي بـوده اسـت، شـورش در             همدست توطئه 1930
اوكرائين، گرجستان و ديگر مناطق شوروي را برانگيخته، و در تجزيه چكسلواكـي  

اي از هرمان گـوريـنـگ       اين اسناد شامل نامه.  با آلمان نازي همدستي كرده است
دهد كه خطر واقعي كه لـهـسـتـان را        ها هشدار مي است كه در آن او به لهستاني

همچنيـن،  ”  . نه فقط بلشويسم، بلكه روسيه“ كند از سوي مسكو است، و  تهديد مي
از قول يك مأمور امنيتي شوروي ادعا شده است كه لهستان موافقت كـرده بـوده     

همانگـونـه كـه      .  طرف باقي بماند است كه در صورت حمله آلمان به شوروي، بي
نگاران لهستانـي را     آميز روزنامه انتظار مي رفت انتشار اين مدارك واكنش اعتراض

به دنبال داشت كه آن را تقلبي دانستند و محكوم كردند، و پژوهشگران لهستـانـي   
در همين احوال، والديمير پوتين نخست وزيـر    .  خواندند”  مهمل مطلق“ هم آن را 

مين سالگرد آغاز جنـگ جـهـانـي دوم در           70روسيه كه عازم شركت در مراسم 
ها كه درست پيش از سالگرد آغاز جنگ در يك  اي به لهستاني لهستان بود، در نامه

اي داشت، با اشاره به پيمـان عـدم      جويانه روزنامه لهستاني چاپ شد و لحن آشتي
ميان آلمان و شوروي  1339اوت  24ريبنتروپ كه در  –تجاوز موسوم به مولوتوف 

مبني بر آنكه در صورت حمله به يكي از اين دو از سوي كشـور سـوم،     ( بسته شد 
ترديد ايـن     بي“ :  خواند و نوشت” غير اخالقي“، آن را )ديگري دخالتي نخواهد كرد

در همين نامه، پوتين به نقش منفي فرانسه ”  . توان كامالً محكوم كرد پيمان را مي
امـكـان      1938كند كه با امضاي موافقتنامه مونيخ در سال  و بريتانيا نيز اشاره مي

در حالي كه روابط ميان .  ها به شرق و به سوي روسيه را تسهيل كردند حمله� نازي
همـدردي و بـخـشـش         “ روسيه و لهستان كماكان پرتنش است، پوتين خواستار 

روابط روسيه و لهستان روزي به سـطـح     “ شد و اظهار اميدواري كرد كه ”  طرفين
مشابه آنچه امروز بين روسيه و آلمـان وجـود     ”  باالي يك همكاري راستين برسد

 .دارد
در مراسم روز سه شنبه، آنگال مركل نيز طي سخناني ضمن استقبال از دعوتـي  

بين آلمان ”  جويي نشانه آشتي“ كه از او براي شركت در اين مراسم شده بود، آن را 
روز “ و لهستان خواند كه هر دو عضو اتحاديه اروپا هستند، و گفت اول سپتامـبـر     
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براي صاف كـردن    .  اصالح سياست هاي واقعي به كار گيريم
جاده جهت استقرار اصل اولويت مردم در يك ژاپن جديد، مـا    

در خـدمـت   ”  براي پايان دادن به سياست هاي قبل، كه صرفا
آمـريـكـا    -محافل سرمايه داري ژاپن و ائتالف نظامـي ژاپـن    

راي دهندگان در ايـن انـتـخـابـات          .   بودند، خواهيم كوشيد
كومي   –عمومي، حكمي سخت براي دولت ليبرال دمكراتيك 

صادر كردند؛ ولي نظر سنجي هاي عمومي مختلف نشان مـي  
دهند كه مردم به طور كامل پشت سـيـاسـت هـاي حـزب          

شهروندان به تحقيق خـود بـراي     .   دمكراتيك ژاپن نايستادند
يافتن مسير سياسي جديد ژاپن به عنوان جايگـزيـنـي بـراي       

كومي، ادامـه    -سياست هاي دولت ائتالفي ليبرال دمكراتيك 
ما سعي خواهيم كرد كه بخش هاي وسيع مـردم  .   خواهند داد

از طرح هاي پيشنهادي ما به عنوان شق ديگري براي تغيـيـر   
 .آگاه باشند

كارزار انتخاباتي به ما نشان داد كه ايجاد يـك حـزب       .   5
ما تمام سعي خود را كرده ايم تا قدرت .   قوي چقدر مهم است

خود را توسعه دهيم، تا حزب كمونيست ژاپن بتـوانـد تـحـت       
در حين اينكـه  .   هرگونه شرايط سياسي، به پيشرفت نائل شود

ميارزه خود را براي تحقق خواسته هاي عمومي توسـعـه داده     
ايم، زمينه را براي پيشرفت هاي جديد حزب كمونيست ژاپـن،  
از طريق كوشش سرتاسري براي تبليغ برنامه حزب، كه چشم 
انداز حزب در رابطه با آينده جامعه و كوشش اساسي براي باال 

 را نيز شامل ”  آكاهاتا“  بردن تعداد اعضاء و خوانندگان روزنامه
ولي كوشش ما فـقـط مـقـداري         .   مي شود، آماده كرده ايم

 .پيشرفت اوليه داشته است و در شرف توسعه بيشتري است
تحت شرايط جديد سياسي، نقش سرتاسري يي كه حـزب    
كمونيست ژاپن مي تواند بازي كند، مهم تـر از هـر زمـان          

ما به سعي خود براي ساختمـان حـزبـي      .   ديگري خواهد بود
قوي تر، هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي، براي ايفاي ايـن  

 .نقش ادامه خواهيم داد

 ...ادامه درباره نتايج عمومي انتخابات 

است كه آلمان نازي براي اروپا ”  سوگواري براي درد و رنجي
يادآور گناهي است كه آلـمـان مـرتـكـب        “ به ارمغان آورد و 

آن جنگي كه آلمان به پا كرد منجر به رنج غـيـرقـابـل     ... شد
ها محروميت از حقوق شد، و    شمار، و سال وصف مردمان بي

 ”...ها باقي هستند زخم...ويراني و خفت به همراه داشت
 6گفتني است كه ملت لهستان در جنگ جهاني دوم حدود 

ميليون تن از آنان از يهوديان آن  3ميليون تن قرباني داد كه 
همچنين در خاك اشغال شده� اين كشور چندين .  كشور بودند

  كشي نازي بنا شد، كه اردوگاه اردوگاه مرگ توسط ماشين آدم
دوسـت     مردم مترقي و صلح.  منفور آشويتس يكي از آنها بود

 70جهان با يادآوري لحظه تاريخي آغاز يك جنگ جهاني در 
سال پيش، به تالش خود براي جلوگيري از بـروز چـنـيـن         

دهند؛ فجايعي كه بـه دسـت نـيـروهـاي           فجايعي ادامه مي
هاي جهان تدارك ديده و اجـرا     امپرياليستي براي غارت ملت

هايي از آنـهـا در          هاي اخير شاهد نمونه شود، و در سال مي
مرتـجـعـان    .  ايم يوگسالوي و عراق و ايران و افغانستان بوده

بيننـد،   جنگ طلب نيز كه بقاي خود را در جنگ و نابودي مي
شوند، كـه   ها مي دانسته يا نادانسته موجب بروز و ادامه جنگ

به امـيـد     .  اي ندارد” برنده“ داند  هر انسان عاقل و منطقي مي
 .دنيايي فارغ از غارتگري و جنگ

 ...سال از آغاز   70ادامه 

 ...ادامه همبستگي پر شور  

جبهه وحدت  “شمار بسيار زيادتري از مردم پرتغال بر اهميت تقويت نقش            
] ، متشكل از  حزب كمونيست پرتغال و حزب سبزها          CDU[” دموكراتيك

. رأي دادند ” جبهه“دهنده جديد به      ها هزار رأي    در آن انتخابات ده   . اند  واقف
سياست و الگوي جايگزين براي راه رشد، و نيروي واقعي براي يافتن                  

آنهايي كه به اين سمت و سو گرايش دارند،          . هاي اجراي آن وجود دارد      راه
. آيند  گرد مي ” جبهه“نيروهاي چپ و هوادار سرسخت دموكراسي، حول           

سياست و الگوي جايگزين براي رشد همان است كه حزب كمونيست                
با توجه به همين    . اند  دوست به مردم كشور عرضه كرده       پرتغال و چپ ميهن   

گوييم كه جايگزين واقعي براي        واقعيت است كه ما امروز و در اينجا مي          
. جايگزيني كه زاييده اراده و خواست مردم است         . داري وجود دارد    سرمايه

جامعه جايگزيني كه به    . جايگزيني براي تضمين رشد، عدالت و همبستگي       
 . سوسياليسم: همت مردم و براي مردم ساخته خواهد شد

داري سر سازگاري ندارد و براي سطح         حزب ما حزبي است كه با سرمايه      
رزمد؛ حزبي است طبقاتي و حامل يك         واالتري از سازمان جامعه بشري مي     

حزب ما بر پايه اصولي استوار است كه زيربناي               . ايدئولوژي مشخص 
نظيري را براي عمل دموكراتيك و كارآمدي الزم به منظور حل كردن                بي

ها   مسائل پيش رو، به پيش بردن آمال مردمي، و اجراي تمام و كمال برنامه     
ما حزبي هستيم كه در شرايط      . هاي آن در اختيارش قرار داده است        و طرح 
عدالتي اجتماعي و افول وضعيت ملي كشور، به عنوان يك حزب ميهن               بي

كند، در عين اينكه به       دوست از منافع ملت و استقالل ملي كشور دفاع مي          
دانيم كه چه      ما مي . داند  شدت خود را پايبند اصول انترناسيوناليسم مي         

! يك حزب كمونيست، شايسته چنين نامي        –خواهيم    هستيم و چه مي    
. كنگره هجدهم حزب بر اين گزينه، اين هويت، و اين راه تأكيد كرد                   

 ”.كارگران، جوانان، و مردم به چنين نيرويي نياز دارند

حزب كمونيست ونزوئال سركوب فعاالن سياسي 
 !در ايران را محكوم مي كند

 
سپتامبر در حاشيه فستيوال اومانيته در پاريس مالقات رسمي  13در روز 

بين نمايندگان رهبري حزب كمونيست ونزوئال و حزب توده ايران براي با 
در اين نشست كه .  تبادل نظر در رابطه با تحوالت اخير دو كشور انجام شد

دقيقه طول كشيد، رفيـق دكـتـر       90برگزار شد و  » نامه مردم« در غرفه 
كارولوس ويمر، عضو هيئت سياسي،  نماينده پارلمان و مسئول روابط بين 
المللي حزب كمونيست ونزوئال اعالم كرد كه حزب كمونيسـت ونـزوئـال      
سركوب هاي اخير فعاالن سياسي در ايران را محكوم مي كند و در ايـن      

او اظهار داشت كه حزب كمـونـيـسـت     .   رابطه بيانيه اي صادر كرده است
ونزوئال تحوالت اخير را از نزديك دنبال مي كند و با تحليل هـاي حـزب     

او ضمن اظهار همـبـسـتـگـي بـا         .   توده ايران در اين رابطه موافق است
مبارزات حزب توده ايران اظهار داشت حزب كمونيست ونزوئال مـخـالـف      

گزارش كامل اين نشست در شـمـاره   .  حكومت مذهبي مي باشـد 
 .  بعد نامه مردم منتشر خواهد شد



به هـنـگـام مـبـارزه          
انتخاباتي كـار بسـيـار      
سختي را بـه پـيـش        
 .بردند، ابراز مي داريم

بعد از انتـخـابـات    .  3
انجمن حـومـه شـهـر       
توكيو، كميته اجـرائـي     
دائمي حزب كمونيسـت  
ژاپن، بيانيه اي با عنوان 

انتخابات عمومي آتـي  “ 
را به عنوان فـرصـتـي      
براي پايـان دادن بـه       
سياست هـاي دولـت       
 –ليبرال دمكراتـيـك     

كومي و انتخاب مسـيـر   
جديدي براي سيـاسـت   
، ” هاي ژاپن تبديل كنيد

ــرد    ــادر ك ــزب .   ص ح
كمونيست ژاپن مبارزه انتخاباتي خود را بر اساس محتـويـات ايـن      

 .بيانيه پيش برد
 –همانند اكثريت مردم، با انتقاد شديد از دولت ليبرال دمكراتيك 

كومي، به صراحت اعالم كرديم كه اين مبارزه انتخـابـاتـي را بـه         
عنوان فرصتي براي كشف مسيري كه ژاپن بايد در قرن بيسـت و    

به خصوص، اعالم اينكه هـدف    .   يكم در پيش گيرد، به كار برديم
مبارزه ما در وهله كنوني اين است كه متعاقب تشكيل يك دولـت    

“ يك حزب مخالف با عملكردي سازنده “  جديد بعد از انتخابات به 
ما معتقـديـم   .   تبديل شويم، باعث واكنش مساعد اكثريت مردم شد

كه اين خواسته انتخاباتي ما، توسط بخش هاي گسترده مـردم در      
حكم يك خواست مبتكرانه مورد قبول قرار گرفت، و بـه حـزب         

 .كمونيست ژاپن امكان داد كه مبارزه خوبي را پيش ببرد
همان طور كه نتايج انتخابات به صراحت نشان مـي دهـد،       .   4

حزب كمونيست ژاپن به عنوان يك حزب مخالف با عـمـلـكـردي     
براي تحقق بخشيدن به .   سازنده، نقش بسيار موثري خواهد داشت

برنامه كاري كارزارانتخاباتي، حزب كمونيست ژاپن تمام كـوشـش     
.  خود را در جهت تشريك مساعي با جنبش هاي خلقي خواهد كـرد 
موضع ما در رابطه با دولت حزب دمكراتيك ژاپن، همكاري  بـراي  

مـا  .   به پيش بردن سياست هائي در جهت منافع عمومي خواهد بود
.  هر گونه سياستي را كه مخالف منافع عمومي باشد، رد خواهيم كرد
براساس اين موضع، ما آماده ايم كه تمام نيـروي خـود را بـراي          
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، )اوت  31(شهريور  9كميته اجرائي دائمي حزب كمونيست ژاپن در 
شهريور مجلس نماينـدگـان    8بيانيه زير را در رابطه با نتايج انتخابات 

 :منتشر كرد
شهريور، ائتالف  8در انتخابات عمومي مجلس نمايندگان در روز .  1

، كه بخاطر نابود كـردن  ” كومي“ و ”  ليبرال دمكراتيك“  حاكم احزاب 
وسيله معاش مردم  و به تحليل بردن صلح، هدف انتقاد شديد مـردم    
بوده است، شكست خرد كننده اي را متحمل شد و مجبور به كـنـاره     

تعداد كرسي هاي  حزب ليبرال دمـكـراتـيـك     .  گيري از قدرت گرديد
عدد، يعني به يك سوم قدرت اين حزب در قبـل از     119به ) پ.د.ل(

بـه   31تعداد كرسي هاي  حزب كومي نيز از .  انتخابات، كاهش يافت
 .  عدد كاهش يافت 21

حزب كمونيست ژاپن در زمينه همه سياست هاي نـامـطـلـوب در       
مقـاومـت كـرده      ”  كومي  –ليبرال دمكراتيك “  مقابل دولت ائتالفي 

انتخاباتي، حزب كمونيست ژاپـن از      )  كمپين(در خالل مبارزه .  است
كـومـي     –حكومت ائتالف ليبرال دمكراتيـك    “ مردم خواست كه به 

حاال، حزب كمونيست ژاپن، به حكم انتخاباتي مردم بـه  ”  . پايان دهند
عنوان اولين گام عمده به جلو در سياست هاي ژاپن خوش آمد مـي    

 .گويد
كرسي خود را، كه متناسب با آراء  9حزب كمونيست ژاپن تعداد .   2

ميلـيـون،    9،44تعداد آراء حزب كمونيست ژاپن .   حزب اند، حفظ كرد
ميليون راُي حزب در انتخابات عمـومـي سـال       9،4  1يعني بيشتر از 

   7/   25است، گر چه سهم حزب كمونيست ژاپن از كلٌ آراء،  از  2005
درصد در انتخابات اين دوره، كاهش  7/  3درصد در انتخابات قبل، به  

بركنار كردن “  اكثريت راُي دهندگان در اين انتخابات، خواهان  . يافت
اين خواسته مردم ناشي از   .   بودند”  كومي  –دولت ليبرال دمكراتيك 

.  روند تدريجي تباهي سياست هاي حزب ليبرال دمكراتيك بوده است
اين روند به دستيابي به پيشرفت در سياست كمك كرده است ،هرچند  
اين خواسته در عين حال از طريق گرايش عمده به حمايت از حـزب    
دمكراتيك ، كه با كارزاري بزرگ حمايت و ترغيب شد مبني بر اينكه 

است، پاسخ ”  دو حزب عمده“  اين انتخابات انتخاب كردن دولتي بين 
اين گرايش در محل هائي كه مبارزه حزب كمونيست ژاپن .   داده شد

اين امر عمالً باال بردن تعداد راُي را بـراي  .   ضعيف بود موثر واقع شد
 .حزب كمونيست ژاپن مشكل كرد

       با در نظر گرفتن شرايط ناسازگار، حزب كمونيست ژاپـن مـبـارزه
خوبي را در حفاظت از تعداد كرسي هائي كه قبل از انتخابات داشت و 
باال بردن تعداد آرائي كه براي حزب به صندوق هاي راُي ريخته شد، 

ما قدرداني صميمانه خود را به تمام آنهائي كه به حزب .   به پيش برد
كمونيست ژاپن راُي دادند، به خصوص به هواداران حزب كمونيـسـت   

مـي  ”  انجمن هواداران حزب كمونيست ژاپـن “ ژاپن، كه شامل اعضاء 
شود، و همچنين اعضاء حزب كمونيست ژاپن كه با تحمل هواي گرم 
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 كمك  مالي رسيده

  يورو 300                                            طهمورث از رشت

     11ادامه در صفحه 

 در باره نتايج انتخابات عمومي 

 مجلس نمايندگان ژاپن


