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مذهبي و دبـيـركـل      -رهبري اتئالف نيروهاي ملي
جنبش مسلمانان مبارز از جمله نـمـود هـاي ايـن         

تصويب كليات اليحه هدفمندسازي يارانه  
ها و سپس جزييات اين طرح در مـجـلـس،      
زندگي و امنيت شغلي ميليـون هـا تـن از          
كارگران و زحمتكشان كشور را بـا تـهـديـد       

از هم اكنون نـتـايـج    .  جدي روبرو كرده است
اين برنامه كه براي مجموعه مزدبگيران و در 
راس آنها كارگران، بيكاري، سقوط سطـح و    
ميزان دستمزدها، رواج قراردادهاي موقـت و    
جز اينها بوده و خواهد بود، خود را نمايان مي 

مهرماه در اين بـاره   27خبرگزاري ايلنا .  سازد
به نقل از برخي فعاالن جنبش سنـديـكـايـي     
مانند فعاالن سنديكاي كارگران مـجـتـمـع       
نيشكر هفت تپه و شركت واحد اتوبوس راني 

بدون شـك در      “: تهران و حومه گزارش داد
جريان هدفمندسازي يارانه ها كه چيزي جـز  
جريان آزاد سازي اقتصادي نيست، دستـمـزد   
كارگران و حقوق بگيران ثابت مانده و نسبت 
به نرخ تورم سقوط مي كند و در نتـيـجـه از      
قدرت خريد اين اقشار كم خـواهـد شـد و          
همينطور بدون ترديد پس از هدفمند سـازي    
يارانه ها به دليل سخت تر شدن شرايط براي 
توليد كنندگان داخلي بايـد شـاهـد ريـزش         

آبان ماه عـلـي    12با وجود تهديدهاي روز 
خامنه اي، ولي فقيه رژيم، و استقرار هـزاران  

، سپاه، وزارت   ” ضد شورش“ تن از نيروهاي 
اطالعات و بسيج در خيابان هاي تـهـران و     
شهرهاي عمده كشور حضور پر شـور و بـا       
شكوه ده ها هزار تن از مردم در تـهـران و     
ديگر شهرها از جمله تـبـريـز، اصـفـهـان،         
كرمانشاه، شيراز، زاهـدان، اراك، قـزويـن،        
رشت و مشهد گواه روشـن ادامـه مـبـارزه         
قهرمانانه مردم ميهن ما براي  تامين آزادي، 
عدالت اجتماعي و  طرد رژيم ضـد مـلـي        

 .واليت فقيه بود
سران رژيم هراسناك از ادامه مبارزه تـوده  
ها در شرايط بسيار دشوار و بغرنج كنوني از   
همان نخستين لحظه هاي آغاز تـظـاهـرات    
دست به خشونت بي سابقه اي زده و بـه        

در اين حـمـالت   .  مردم بي دفاع حمله بردند
گروهي مجروح و تعداد زيادي بـازداشـت و     

يورش سازمان يـافـتـه    .  روانه زندان گرديدند
قمه كشان ولي فقيه بـه اعـتـراض هـاي         

، ايـن بـار       1388آبان مـاه     13مردمي در 
شماري از رهبران و شخصيت هاي اجتماعي 

 . جنبش را نيز هدف قرار داده بود
حمله به مهدي كروبي با گاز اشك آور كه 
منجر به مجروح شـدن او و شـمـاري از            
همراهانش شد در كنـار ضـرب و شـتـم           
وحشيانه دكتر حبيب اهللا پيمان عضو شوراي 

پيروزي انقالب اكتبر سرآغاز يك تحول بنيادين در تـاريـخ بشـر        
ميالدي كه كارگران و دهقانـان   1917از اكتبر سال .  قلمداد مي شود

روسيه قدرت را به دست گرفتند تا به امروز و با وجود آنكه مولود بـي  
واسطه اين انقالب در حيات نيست، هيچ رخداد مهم و تاريخي بر كنار 

زنده ياد احسان طبري در توصيف اهميـت  .  از تاثير آن نبوده و نيست
انقالب اكتبر و تاثير رهايي بخش آن بر زندگي بشريت مترقي گفـتـه   

انقالب اكتبر فصلي است از تاريخ جهان، فصلي است از تاريخ “ :  است
 ”.هر كشور جداگانه، سرآغاز يك انسانيت نوين است

سازمان تامين اجتماعي، 

هدفمند سازي يارانه ها و 

 منافع زحمتكشان 
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 ” .نيروي انساني يعني اخراج و بيكاري بيشتر باشيم
اليحه هدفمند سازي يارانه ها يا همان طرح تحول اقتصادي برپايه 
نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهـانـي در حـالـي از           
تصويب مجلس گذشته و آماده اجرا مي گردد كه، طبقه كارگر و ديگر 
زحمتكشان با يك معضل بزرگ ديگر، يعني وضعيت سازمان تامـيـن   

چندي پيش و به دنبال اعتـراضـات   .  اجتماعي دست به گريبان هستند
گسترده كارگران به اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي كه توسط 
دولت كودتا تهيه و به اين نهاد تحميل گرديده، گروهي از زحمتكشان 

خـبـرگـزاري    .  خواستار تحصن در مقابل مجلس شوراي اسالمي شدند
سازمان تامين اجتماعي “: ايلنا با بازتاب اين خواست از جمله نوشته بود

در وضعيت بغرنجي قرار دارد و امروز كساني كه بر اين سازمان حاكـم  
با دسترنج كارگران براي افـراد غـيـر      ...  هستند، شناختي از آن ندارند

دست و دل بازي مي كـنـنـد امـا       )  در سازمان تامين اجتماعي( كارگر 
اين اعتراضـي  ” .براي بيمه كارگران ساختماني اشكال تراشي مي كنند

به جا به سياست دولت كودتا است كه سازمان تامين اجتماعي را بـه    
بعالوه بايد به طرح ضد كارگري ديگري . سمت فروپاشي كشانده است

كه رابطه مستقيم با منافع كارگران در سازمان تامين اجتمـاعـي دارد     
آن دسـت     8طرح رفع برخي موانع توليد كه براساس ماده .  اشاره كرد

كالن سرمايه داران و شركت هاي وابسته به سپاه و بنيادهاي انگلـي  
را براي پرداخت نكردن سهم بيمه كارگران باز گذاشته به اين معنا كه 
پيمانكاران از پرداخت ضريب حق بيمه پيمان هاي خود كه يك نـوع    
ماليات اجتماعي است بكلي معاف شده اند و به اين ترتيب حـقـوق و     

اما موضوع بسـيـار     .  منافع آني و آتي زحمتكشان پايمال گرديده است
مهمي كه در اين ميان نبايد به دست فراموشي سپرده شود دور خـيـز   
دولت احمدي نژاد و يا بهتر گفته باشيم دولت نامشروع كودتـا بـراي     

 . تصاحب دارايي هاي هنگفت سازمان تامين اجتماعي است
هنگاميكه در اوايل ارديبهشت ماه امسـال كـارگـران دسـت بـه            
اعتراضات گسترده در مخالفت با اساسنامه جديد سـازمـان تـامـيـن          
اجتماعي زدند، روزنامه سرمايه در يك گزارش مستند با ارايه آمـار و      

در )  احمـدي نـژاد    ( دولت “: ارقام از قول برخي فعاالن كارگري نوشت
تالش است كه سازمان تامين اجتماعي را كامال در اختيار خود بگيـرد  

 ”.و اين مساله داليل سياسي و همچنين مالي دارد
برپايه گزارشات رسمي بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي اكنـون  

كارگران معتقدند يكي از علـل  .  هزار ميليارد تومان رسيده است 12به 
برنامه ريزي دولت براي تصاحب سازمان تامين اجتمـاعـي هـمـيـن        

ايلنا در اواخر ارديبهشت مـاه در    .  هزار ميليارد تومان است 12موضوع 
خطر ناك ترين و هشـدار دهـنـده      “ :  گزارشي خاطر نشان ساخته بود

ترين بند تيپ قراردادهاي جديد وزارت كار و امور اجتماعي مربوط بـه  
قسمتي است كه عبارت بيمه تامين اجتماعي و ساير بيمه ها قيد شده 

به نظر مي رسد يكي از اهداف اين نوع قراردادها همان بـدهـي   . است
ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي باشد، زيرا در غيـر   12

اين صورت لفظ بيمه تامين اجتماعي و ساير بيمه ها در قـراردادهـاي   
 ”...جديد كار درج نمي شد

در حال حاضر نارضايتي ژرف و بسيار گسترده اي از سياست هـاي    
دولت كودتا در قبال سازمان تامين اجتماعي در بين كارگران و خانواده 

با توجه به اين نارضايتي جدي، ايلنا چهارم مهـر  .  هاي آنان وجود دارد
ماه امسال از قول يكي از نمايندگان شوراي عالي تامين اجـتـمـاعـي     

كه رياسـت  )  احمدي نژاد(به نظر مي رسد رييس جمهوري “: يادآورشد
شوراي عالي تامين اجتماعي را نيز عهده دار است از تشكيـل نشـدن     

طبق آيين نامه داخلي شوراي عالـي  .  جلسات اين شورا ناراضي نيست
تامين اجتماعي هر ماه بايد جلسات اين شورا تشكيل شود، اما چنديـن  

 ...ادامه سازمان تأمين اجتماعي

ماه است كه جلسات برگزار نمي شود و خيلي ها بدشان نمي آيـد  
اين شورا تشكيل جلسه ندهد، چون آن را مزاحم كار خـود مـي       

هيات مديره و مديرعامل فعلي تامين اجتماعي توسط نـهـاد   .  داند
رياست جمهوري تعيين شدند، بنابراين كار غير قانوني بوده و بايد 

 ”.اصالح شود
همچنين نماينده بيمه شدگان دولتي در شوراي عالي تـامـيـن      

مهر ماه، ضـمـن اشـاره بـه          5اجتماعي طي مصاحبه اي با ايلنا 
مخالفت كارگران و زحمتكشان با تغيير ماهيت سازمان تـامـيـن      

شوراي عالي تامين ...  نمايندگان كارگري“: اجتماعي اعالم داشـت
فكر . اجتماعي به انتصاب مدير عامل از سوي دولت اعتراض دارند

قبل از اساسنـامـه اي كـه        ( مي كنم بازگشت به اساسنامه قبلي 
يـا اصـالح     )  دولت احمدي نژاد به اين سازمان تحمـيـل كـرده     

 ”.اساسنامه فعلي ضروري است
تغيير ماهيت سازمان تامين اجتماعي و تصاحب آن توسط دولت 
كودتا، يكي از دستاوردهاي تاريخي طبـقـه كـارگـر و ديـگـر             

دولت ضد مردمي احمـدي  .  زحمتكشان ميهن ما را نابود مي سازد
نژاد با دست اندازي به صندوق سازمان تامين اجتماعي از يك سو 
مي كوشد منابع و ثروت عظيم متعلق به اين سازمان را به غـارت  
برده و از امكانات آن براي تقويت موضع خود سود بجويـد و از      

. نمايـد ”  تصفيه“ ديگر سو بدهي هاي هنگفت خود را به اصطالح 
كارگران و زحمتكشان با زحمت و عرق جبين خود سرمايه هـاي    
تامين اجتماعي را پديد آورده اند و ثروت اين سازمان در درجـه      

مبارزه متشكل و سازمان يافته . نخست متعلق به زحمتكشان است
با سياست هاي دولت ضد كارگري برآمده از كودتا بويژه برنـامـه   
تحول اقتصادي و تغيير و تصاحب سازمان تامين اجتمـاعـي، آن     
واقعيت انكار ناپذيري است كه جنبش كارگري ميهن ما به خوبي 

رمز موفقيت در اين مبارزه عـالوه بـر       .  بدان واقف بوده و هست
تشكيالت سنديكايي، ارتقاء سطح همبستگي و به عبارت دقيق تر 
سازمان دهي توده هاي وسيع زحمتكشان، تالش خستگي ناپذيـر  
براي پيوند با پيكار سراسري توده هاي مردم بـرضـد كـودتـاي         

اهميت اين مساله نبايد لحظـه اي بـه دسـت          !  انتخاباتي است
تامين منافع و حقوق صنفي و سياسي طبقه .  فراموشي سپرده شود

كارگر و ديگر زحمتكشان در گرو كاميابي جنبش ضد استـبـدادي   
 !كنوني براي بركناري دولت نامشروع كودتا است
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در حقيقت نيز انقالب كبيرسوسياليستي اكتبر با تغيير سيماي جهان فصل نويني در تاريخ كشـورهـاي   
تاثيرات ژرف و انكار ناپذير اين رويداد سترگ را بـرسـرنـوشـت       -ايران  -از جمله ميهن ما.  جهان گشود

به گواهي تاريخ، انقالب اكتبر و پيدايش حكومت شورايي در روسيه استقالل .  خويش فراموش نمي كند
و حق حاكميت ملي ايران را كه در معرض خطر جدي قرار داشت تامين و تضمين نمود و مانـع از آن      

در آن دوران هنـوز  (بود ” قدر قدرت”گرديد، تا امپرياليسم خصوصا امپرياليسم انگلستان كه در آن روزگار
ميهن كهنسال ما را به )  امپرياليسم آمريكا نقش درجه اول و تجاوزكارانه كنوني خود را كسب نكرده بود

در يكي از تاريك ترين فصول تاريخ پرفراز و نشيب ايران، پيروزي انـقـالب     .   مستعمره خود بدل سازد
اكتبر و حكومت زحمتكشان در روسيه، بسان اخگري تابان شام سياه ميهن را روشنايي بخشيد و ايران از 

انديشمند .   سقوط كامل و قطعي به چنگ آزمند امپرياليسم، تجزيه و چند پارچگي و بندگي رهايي يافت
ناگهان تاريخ نيرنـگ  “ :  بزرگ احسان طبري در اين خصوص با قلم گيراي خود خاطر نشان ساخته است
امپراتوري روس ابـتـدا   .  باز پديده اي از بطون رازناك خود بيرون كشيد كه براي بسياري غير مترقبه بود

 1917سقوط كرد و سپس در اثر انقالب كبير سوسياليستي اكتبر در  1917در اثر انقالب بورژوايي فوريه 
به يك حكومت شوروي مبدل گرديد و اين حادثه ورق بازيگران سياست را به هم ريخت و نـاگـهـان        

انقالب سوسياليستي اكـتـبـر از      ...  مسيري ديگر در پيش پاي بشريت و از آن جمله خلق ايران گذاشت
در خطابيه اي از جانب شوراي كميسارياي خلق روسيه شوروي به تـمـام     )  1917دسامبر  3همان آغاز 

زحمتكشان مسلمان روسيه و خاور زمين، تخليه ايران را از نيروهاي روسيه به محض خاتمـه يـافـتـن       
عمليات جنگي، الغاء قروض و قرار دادهاي اسارت بار، و هرگونه پشتيباني در مبـارزه عـادالنـه بـراي         

در زير آسمان دود آلود جنگ، اين نغمه اي شگرف و مـطـبـوع و      .   استقالل و آزادي ايران را وعده داد
. سخت بيگانه بود، كه با شگرد خون آلود زمانه و شعبده جنايت بار دولت هاي بزرگ ابدا شباهت نداشت

ايـن  .  ، دولت شوروي طي يادداشتي، بي اعتباري قرارداد تقسيم ايران را اعالم نـمـود  1918ژانويه  14در
مـردم بـا     .  اقدام حكومت شوروي در افكار عمومي تاثيري شگرف بخشيد و هيجاني عظيم ايجاد كـرد   
شـخـص   ”  ... براوين، نماينده دولت انقالبي روس، در كوچه و بازار مانند فرشته رحمت رفتار مي كـردنـد  

براي من به هيـچ  “ :  براوين به عنوان نماينده لنين در گزارش سياسي خود به دولت جوان شوراها نوشت
...) ميان روسيه تزاري و انگلستـان  1907لغو قرارداد ( وجه ممكن نيست شرح دهم كه اعالم اين خبرها 

همينقدر مي گويم كه تهران از فرط هيجان و شادي عمومي بـه  .  چه تاثيري در ايرانيان باقي مي گذارد
 ”....حتي در خيابان ها به افتخار من به شادماني كف مي زنند... لرزه درآمده است

در اين ايام امپرياليسم انگلستان كه در جنگ برآلمان غلبه يافته بود در فكر تحميل قرار داد اسـارت    
بوسيله وثوق الدوـلـه عـامـل رسـواي           1919قرارداد خائنانه . باري به ايران افتاد و آن را عملي ساخت

بـه  .  مطابق اين قرارداد ايران رسما تحت الحمايه سلطنت انگليس قرار مي گـرفـت    . انگليس امضاء شد
به انگلستان حق داده مي شد كه با خرج ايران، مستشاران نـظـامـي را بـا          1919موجب قراردادننگين 

ارتش، گمركات، امورمالي، اقـتـصـاد و        .  اختيارات وسيع به كليه ادارات و وزارتخانه هاي ايران بفرستد
بازرگاني و بطور كلي تمام شئون عمده زندگي سياسي و اقتصادي و دفاعي ايران تحت كنترل، انگليـس  

بطور مثال امورمالي و اقتصادي ايران تحت نظر رييس كل دارايي كه حتما بايد انگليسي . قرار مي گرفت
باشد، قرار داده مي شد و يا در ارتش تشكيل و سازماندهي واحدهاي نظامي و نيز تامين هر نوع اسلحـه  
و جنگ افزار با حساب ايران فقط با صالحديد و نظر مقامات انگلستان آن هم فقط از آن كشور تهيه مي 

در همان ايام ژنرال ديكسن انگليسي كه به منظور تجديد سازمان ارتش ايران در تهران به سـر    .  گرديد
در چنين اوضـاعـي،   !  مي برد اعالم داشت افسران ارتش ايران از سروان به باال فقط بايد انگليسي باشند

جنبش شيخ محمد خيابـانـي   . مقاومت شديد ملي عليه اين قرارداد نگين در نقاط مختلف كشور پديد شد
در آذربايجان، نهضت جنگل در گيالن و خيزش كلنل محمدتقي خان پسيان در خراسان از آن جمله بـه  

اين جنبش ها بـا  .  شمار مي آيند كه همه آنها زير تاثير جاذبه رهايي بخش انقالب كبير اكتبر قرار دارند
آنكه سركوب گرديده و به خون كشيده شدند اما ثابت كردند امپرياليست هاي انگلستان ديگر نمي توانند 

پيدايـش  .  را نگاه داشته و چون يوغي بر گردن ايران تحميل كنند 1919قرارداد منعقده با وثوق الدوله در
جنبش هاي انقالبي و استقالل طلب در برابر مداخله امپرياليسم بدون كمترين ترديد از ثمرات انـقـالب   

همين جنبش ها در حركت تاريخي جامعه ايران به سوي . اكتبر و تاثير آن در ميهن ما محسوب مي شود
در واقع انقالب اكتبر و تحول پيروزمند آن وضعيت نوينـي را    .  پيشرفت و آزادي نقش درجه اول داشتند

بوجود آورد كه در آن جنبش هاي رهايي بخش ملي كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكايي التين نه تنـهـا   
امكانات گسترده اي براي رشد و گسترش يافتند، بلكه تحول كيفي پيدا نموده و به مرحله عالـي تـري     

 . پيدايش و كاميابي و مبارزه رهايي بخش مردم ميهن ما نيز در اين چارچوب تاريخي مي گنجد. رسيدند
به اين ترتيب مي توان با ياد كرد از انقالب اكتبر برنقش موثر، عميق و غير قابل انكار آن در تامين و 

 !تضمين استقالل و حاكميت ملي ايران انگشت گذاشته و به گراميداشت آن نشست
در همان ابتداي پيروزي انقالب اكتبر ملك الشعراي بهار، سخن سراي نامدار ما با يك غزل دلنشيـن  

 : به استقبال آن رفته بود، كه بخشي از آن چنين است
 آن چـه شعله اسـت كزان راهگذر مي آيـد         
 يا چـه برقـي است كه دايم بنظـر مي آيـــد        
 زاده فكرمن است اينكه پس ازچندين قرن         
 بسفــر رفتـه و اكنـون ز سفــر مــي آيــــد         
 ديده بگشاي و در آغوش بگيرش كز مهـــر         
 .....پسـري بـر سـر باليـن پـدر مـي آيــد         

اين غزل زبان گوياي نسلي است كه تضمين استقالل ايران با پيروزي انقالب اكتبر را با شـادمـانـي      
 !وصف ناپذير گرامي مي داشت

 ...ادامه به مناسبت انقالب اكتبر 

به گزارش رسانه هاي همگاني، محيط زيست 
متنوع و منحصر بفرد ميهن ما در آستانـه يـك     

بسياري از تـاالب  .  فاجعه جبران ناپذير قرار دارد
هاي ايران در خطر نابودي قطعي هستند و هـر    
روز خبر خشك شدن و يا انهدام يكي از تـاالب  
ها به دست مشتي مرتجع و دالل به گوش مـي  

برپايه آخرين اخبار منتشره، فعاليت شركت .   رسد
هاي پيمانكار وابسته به سـپـاه پـاسـداران و           
بنيادهاي انگلي بويژه در امور مانند سد سازي و   
احداث جاده و بزرگراه سبب خشك شدن درياچه 
. هاي پريشان، مهار لو و ارژن گـرديـده اسـت       

بعالوه سياست گذاري غلط و غير علمي درزاينده 
رود و اعمال نظرهاي غير علمي بـاعـث شـد،        
تاالب زيباي گاوخوني آسيب جدي ديـده و در      

 . آستانه خشك شدن قرار بگيرد
مهر ماه، از قول اسـتـاد      29روزنامه سرمايه، 

دانشكده محيط زيست دانشگاه تربيـت مـدرس     
عالوه بر جاده سازي و جـز  “ :  تهران گزارش داد

اينها دليل ديگر نابودي تاالب ها ورود آاليـنـده   
هاي صنعتي و خانگي است، اين آالينده ها بـه    
دليل دارا بودن مواد ازته و فسفر باعث افـزايـش   
جگن، ني  و تبديل آنها به نيزار يا گور آب مـي    
شوند، همچنين صدور مجوز احـداث جـاده و         
احداث كارخانه پتروشيمي به معـنـاي نـابـودي       

مي دانيد نتيجه دوستي كـالغ و    .   تاالب هاست
مترسك چه مي شود؟ ويراني مزرعه، اين اتفـاق  

 ” .دقيقا در ايران در حال وقوع است
از سوي ديگر يكي از متخصصـان مـحـيـط       
زيست كشور با اعتراض به عملكرد فاجعه آفرين 
دولت در خصوص مراكز محـيـط زيسـت بـه         

كشور ما به دليل ويژگـي  “ :  خبرنگاران يادآور شد
هاي جغرافيايي و تاثير عوامل اقليمي كه سبـب  
شده تا جزو مناطق خشك جهان محسوب شود، 
بايد سياست واقع بينانه اي را براي حفظ محيـط  
زيست دارا باشد، اما متاسفانه با سياسـت هـاي     
كنوني و باز بودن دست شركت هاي پيمانكـاري  
روند تخريب و انهدام منابع طبيعي و مـحـيـط        
زيست از چنان رشدي برخوردار گـرديـده كـه        
بزودي با يك فاجعه اكو سيستمي و ژنـتـيـكـي     

همين نـابـودي   ...  جبران ناپذير مواجه مي شويم
تاالب هورالعظيم در مجـاورت خـوزسـتـان و         
خشكي آن باعث پديد آمدن ذرات معلق شده كه 

ايـن  .  ميكرومتر اسـت    2/   5اندازه برخي از آنها 
ذرات در فضاي آزاد و به ريه و مجاري تنفـسـي   
انسان ها نفوذ مي كنند كـه بـيـمـاري هـاي          

 ” .خطرناك واگيردار و سرطان حاصل آن است
تخريب و نابودي محيط زيست در كشور مـا    
ارتباط مستقيم و ناگسستني با رواج و گسـتـرش   

طراحي و احداث جاده هـا و    .  اقتصاد داللي دارد
سدهايي كه از توجيه و ارزيابي عـلـمـي الزم        
برخوردار نيستند به عاملي مهم در نابودي محيط 

 !زيست متنوع ايران بدل گرديده است
دولت ضد مردمي احمدي نژاد بي توجـه بـه     
سرنوشت نسل كنوني و نسل هاي آينده كشـور    
اصلي ترين عامل تخريب محيط زيست به شمار 

 !مي آيد

فاجعه زيست محيطي 
 درايران 
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

آزادي زندانيان سياسي و پايان دادن   
 به اقدامات غير قانوني در زندان ها 

 
در هفته هاي اخير بار ديگر قوه قضاييه رژيـم  
واليت فقيه با اعالم احكامي ناعادالنه و فـاقـد     
وجاهت قانوني، نشـان داد بـه رغـم ادعـاي             
تغييرات، كماكان چون ابزاري در خدمت استبداد 

احكامي بدوي حبـس  .  و مقاصد كودتاچيان است
براي شماري از دستگيرشدگان حوادث پـس از    
انتخابات كه به حق از سوي وكالي مدافع آنان، 
غير عادالنه ناميده شد، نيات اصلي مرتـجـعـان    
حاكم را برمال و ضرورت دفاع قاطع از حـقـوق     
زندانيان سياسي و خواست آزادي فوري و بـدون  

بـه  .  و قيد و شرط آنها را برجستـه مـي سـازد       
مهر ماه ،دادستانـي انـقـالب       30گزارش ايسنا 

تـن از       12اسالمي و عمومي تهران پـرونـده     
زنداني را با صدور كيفرخواسـت  ”  متهمان اصلي“

 . به دادگاه انقالب اسالمي تهران ارسال كرد
در همين حال يكـي از وكـالي مسـتـقـل            
دادگستري اعالم داشت اين نوع رفتار و اصـوال    
صدور احكام نامتناسب با اتهام، بي اعـتـمـادي      

در .  مردم به قوه قضاييه را بيش از پيش مي كند
حال حاضرگروهي از زندانـيـان سـيـاسـي در          
. وضعيتي مبهم و نگران كننده بسر مـي بـرنـد     

وضعيت جسمي و نيز پرونده تعـدادي از افـراد       
بازداشت شده همانند محمد مـلـكـي، احـمـد          

... زيدآبادي، كيوان صميمي، پيـمـان عـارف و       
روشن نيست و مقامات دادستاني از تـوضـيـح        

در .  پيرامون شرايط اين اشخاص امتناع مي كنند
مذهـبـي در     -اين خصوص شوراي فعاالن ملي

مهر ماه ضمـن تـاكـيـد        29بيانيه اي به تاريخ 
: برخواست آزادي زندانيان سياسي اعالم مي دارد

در روند بازداشت هاي غير قانوني پـس از      ...  “ 
انتخابات، برخي از روشنفكران و شخصيت هـاي  
سياسي و آزاديخواه به جرم عقيده و انتـقـاد بـه      
وضع موجود زنداني شدند و ماه هاست كـه در      
سلول هاي انفرادي تحت فشارهاي گـونـاگـون    

از جمله روشنفكران آزاديخواه آقـايـان   .  قراردارند
دكتر محمد ملكي، مهندس كيوان صميـمـي و     
دكتر احمد زيد آبادي، با نقض صريـح حـقـوق      
اساسي و مدني، بازداشت شدند و با گذشت مـاه  
ها، همچنان در بازداشت غير قانوني به سر مـي  

اكنون كه بازجويي زندانيـان حـتـي بـا         ...  برند
سناريوهاي طراحي شده، به پايان رسيده، تحـت  

فشار نگه داشتن زندانياني كه كل روند دادرسي شان خالف مفاد قانون اساسي، آيـيـن دادرسـي و          
 .”...اعالميه جهاني حقوق بشر بوده، فاقد توجيه حقوقي و قانوني مي باشد

اكنون ماه هاست گروهي از فعاالن سياسي و مبارزان راه آزادي در زندان و بازداشتگاه هاي مختلف 
پايان دادن به اينگونه اقدامات ضد انسانـي و    .  تحت اعمال انواع فشارهاي روحي و جسمي قرار دارند

آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي بدون استثناء خواست همه نيروهاي مـلـي و       
 !ميهن دوست كشور و جنبش همگاني برضد كودتاي انتخاباتي است

 
 حركت هاي اعتراضي دانشجويان 

 
جنبش دانشجويي با بهره گيري از امكانات موجود و به رغم تالش ارگان هاي امنيتي رژيـم، بـه       

مبارزه تاثير گـذار خـود     
عليه دولت كودتا ادامـه    

در آسـتـانـه      .  مي دهـد 
سيزدهم آبان، در كلـيـه   
دانشگاه هـا و مـراكـز        
آموزش عالي، حـركـت     
هاي اعتراضي صـورت    
ــاالن        ــع ــت و ف ــرف گ
دانشجويي در اقدامـاتـي   
ــالق         ــوع و خ ــن ــت م
دانشجويان و جوانان را   
به حضور گسـتـرده در       
مبارزه بـا اسـتـبـداد و         
مراسم سيزدهم آبان فرا 

به گـزارش  .  مي خواندند
خبرنامه اميركـبـيـر، در      
دانشگاه تربيت مـعـلـم      
تهران، دانشجـويـان در     

حركتي هماهنگ اقدام به شعار نويسي در سراسر دانشگاه كردند و با شعارهايي كه اغلب با رنگ سبـز  
” آبان 13وعده ما “ و ”  ما پيروزيم“ ، ” ما بيشماريم“ ، ” مرگ بر ديكتاتور“ برديوارها نوشته مي شد، مانند 
در دانشگاه اهواز، هنگاميكه حميد رسايي نماينده ارتجاع در مجلس و از .  به مصاف با كودتاچيان رفتند

مدافعان كودتاي انتخاباتي قصد سخنراني داشت، صدها دانشجوي دختر و پسر به شعار دادن پرداخته و 
تعدادي از اين دانشـجـويـان    . به استقبال وي رفتند” همه ما سبز هستيم“، ”مرگ بر ديكتاتور“با شعار 

در دانشگاه خواجه نصير طوسي، هر .  توسط حراست و بسيج دانشجويي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
در .  روز در سلف سرويس و هنگام غذاخوري، دانشجويان شعارهايي عليه دولت كودتا سر مي دهـنـد    

دانشگاه علم و صنعت تهران در مقطع سيزدهم آبان، شعارهايي با رنگ سبز بر در و ديـوار دانشـگـاه      
 . نقش بست كه در آن دعوت به حضور فعال در سيزدهم آبان به چشم مي خورد

در دانشگاه هاي تبريز و شيراز، تظاهرات دانشجويي با برخورد خشن بسيج دانشجويي و نيـروهـاي   
با مداخله و پيشنهاد حراست، ليستي از شركت كنندگان در تظاهرات عليه دولت .  انتظامي روبرو گرديد

در .   كودتا در اين دو دانشگاه تهيه شده كه براي ترساندن جوانان و جلوگيري از ادامه اعتراضات است
همين زمان، ماموران وزارت اطالعات و سپاه پاسداران به منظور جلوگيري از بـازتـاب اعـتـراضـات        

) پلي تكنيـك ( دانشجويي، در اقدامي برنامه ريزي شده، به پايگاه خبري دانشجويان دانشگاه اميركبير  
در اينترنت حمله كرده و سبب آن شدند كه اين پايگاه اطالع رسـانـي از         -سايت خبرنامه اميركبير-

از ابتداي هفته گذشتـه  “ :  مسئوالن خبرنامه اميركبير در اين باره نوشتند.   دسترس بينندگان خارج شود
ايـن  ...  سايت خبرنامه اميركبير مورد حمله هاي اينترنتي قرار گرفته و از دسترس خارج شـده اسـت      

آبان بي ارتباط نيست، هـمـزمـان بـا        13حمالت اينترنتي كه به نظر مي رسد با نزديك شدن به روز 
 ”....گسترش اعتراض هاي دانشجويي در دانشگاه هاي مختلف كشور صورت گرفته است

عالوه بر اينها در دانشگاه رازي كرمانشاه، ارگان هاي امنيتي براي مهار اعـتـراضـات روز افـزون         
به گزارش خبرنامه اميركبير، اين .  دانشجويان اين دانشگاه يكي از فعاالن دانشجويي را بازداشت كردند

در دانشـگـاه     .  فعال شناخته شده دانشجويي توسط وزارت اطالعات دستگير و به زندان منتقـل شـد    
آبان ماه در آمفي تئاتر دانشگاه دست به تجمع زده و با  5صنعتي نو شيرواني بابل، صدها دانشجو روز 

به سمت مـحـوطـه دانشـگـاه        ”  يا حسين ميرحسين“ و ”  مرگ برديكتاتور” سر دادن شعارهايي چون 
دانشجويان در  اين اقدام اعتراضي با هوشياري از درگيري با بسيج دانشجويي پـرهـيـز    .  حركت كردند

روز جمعه .  كرده و اقدامات تحريك آميز حراست و اوباش بسيجي را با خونسردي و متانت پاسخ دادند
از  خوابگاه هاي دانشـگـاه     (   3آبان ماه نيز تعداد قابل توجهي از دانشجويان ساكن خوابگاه طرشت  8

صداي رساي جنبش دانشجويـي  ”  مرگ برديكتاتور“ با سردادن شعارهايي چون )  صنعتي شريف تهران
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 ...ادامه نگاهي به 

همچنين بـايـد بـه مـبـارزات            .  را به گوش مردم رساندند
اعتراضي دانشجويان دانشگاه آزاد در  شهرهاي تهران، كرج 

جنبش دانشجويي ميهن ما از گـردان      .  و قزوين اشاره كرد
هاي موثر و كارآمد جنبش مردمي در مبارزه با استـبـداد و     

تحكيم و تقويت رابـطـه ايـن        .  دولت برآمده از كودتا است
جنبش با توده هاي وسيع مردم وظيفه اي مبرم در لحـظـه   

بايد با تداوم مبارزه و بكار گيري اشكال و شيوه . كنوني است
هاي مناسب و تاثيرگذار، مبارزه دانشجويان در محيط هـاي  
دانشگاهي را با پيكار سراسري توده ها و زنـدگـي روزمـره      

 . مردم پيوند زد
 

 رژيم واليت فقيه عامل رواج اعتياد در كشور
 

با انتشار آخرين گزارش سازمان ملل متحد در خصـوص    
ميزان مصرف، توليد و رواج مواد مخدر در جهان، جمهـوري  
اسالمي به عنوان بزرگترين مصرف كننده مواد مخدر معرفي 

طي “: در گزارش سازمان ملل در اين باره آمده است.  گرديد
تن ترياك توليد شده در  450تن هرويين و  14، 2008سال 

افغانستان در ايران به مصرف رسيده است كه اين كشور را   
به صدر فهرست بزرگترين مصرف كننده مواد مخدر جهـان  

 4جمعيت روسيه بيـش از      .  همراه با روسيه قرار داده است
اين ميزان حيرت آور مصرف مواد ...  برابر جمعيت ايران است

مخدر، ايران را به يكي از كشورهايي كه با جـدي تـريـن        
بيش از ...  مشكل اعتياد در جهان رو به رو هستند بدل كرده

ميليون نفر در جهان به مواد مخدر معتاد هستند و از كل  15
درصد در ايران و روسـيـه    17مواد مخدر توليدي نزديك به 

اين آمار نشانگر يك فاجعه جبران ناپذير ”  . مصرف مي گردد
سياست هاي قرون وسطايي رژيم واليـت    .  در ميهن ماست

فقيه، محدود ساختن امكانات اجتماعي، نقض خشن حقوق و 
آزادي هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي، تحميل خفقان و   
تاريك انديشي به جامعه، بي عدالتي، بـيـكـاري، تـورم و         
تبعيض و در كل رواج خرافه و ستيز  با تمام مظاهر پيشرفت 

موجب گرديده ايران بـه  ”  قوانين شرعي“ و ترقي زير عنوان 
وجود .  بزرگترين كشور مصرف كننده مواد مخدر تبديل شود

قوانين ارتجاعي و بازداشت و اعدام معتادان كه قـربـانـيـان     
اوضاع اجتماعي هستند در  سال هاي اخير سياست رسمـي  
ارتجاع حاكم براي مقابله با قاچاق و رواج اعتياد در كشـور    
بوده كه در عمل نه تنها كار ساز نبوده، بلكه زمينه فـاجـعـه    

 . امروزين را نيز فراهم نموده است
در اين زمينه حتي معاون دادستان كل جمهوري اسالمـي  

بايد “ :  به شكست برنامه رژيم اعتراف كرده، متذكر مي شود
در قوانين مواد مخدر بازنگري شود، ما با فقدان ساز و كـار    
الزم براي مهار و جلوگيري از رواج و مصرف مواد مخدر در 

 ” .قوانين موجود روبرو هستيم
مصرف باالي مواد مخدر در ايران كه بـنـابـه گـزارش         
سازمان ملل، كشور ما را در صدر ليست مصرف مواد مخـدر  
در جهان قرار داده، مساله يي نيست كه بتوان بدون نگرانـي  

پرسش هاي بي شماري كه اغلب .  عميق از كنار آن گذشت

نيز بي پاسخ مانده در اين خصوص مطرح است، چرا مواد مخدر با اين ابعاد عظـيـم در     
كشور مصرف مي شود؟ و چرا جوانان اين آينده سازان ميهن با اين وسعت در دام آن     

 !گرفتارند؟
برنامه مشخص دولت و ديگر نهادهاي رسمي رژيم واليت فقيه براي مقابله بـا ايـن     

چرا پس از گذشت سه دهه هنوز از قوانيني مدون و !  بالي خانمانسور اجتماعي چيست؟
آيا مي توان گروه هاي ذي نفوذي در رژيم را از   !   كار ساز در اين عرصه خبري نيست؟

و ده ها پرسـش  !  سود هنگفت مالي قاچاق و مصرف مواد مخدر در كشور مستثني كرد؟
بالي اعتياد جامعه امروز و فرداي ايران را تهديد مي كند، ريشـه ايـن     !   بي پاسخ ديگر

 !معضل دهشتناك را بايد در  سياست، عملكرد و ماهيت رژيم واليت فقيه جستجو نمود
 

 ايجاد فضاي امنيتي در مدارس و دبيرستان ها
 

ارتجاع حاكم كه از نخستين روز بازگشايي مدارس در اول مهر ماه در نگراني بسر مي 
برد، در هفته هاي اخير بردامنه اقدامات خود براي مهار اعتراضات فرهنگيان و دانـش      

بنا به دستور العمل كودتاچيان، مديران مدارس .  آموزان به نحو چشم گيري افزوده است
و دبيرستان ها موظف هستند در جلسات شوراي دبيران تاكيد نمايند، هرگونه بـحـث و     
بررسي مسايل سياسي و اجتماعي بويژه موضوع انتخابات رياست جمهوري در كـالس    
.  هاي درس و دفاتر مدارس ممنوع بوده و عدم رعايت آن موجب پيگرد قانوني مي شود

همچنين بسيج دانش آموزي در مدارس تقويت گرديده و وظيفه حفظ آرامش در فضاي 
مهر ماه، مراسم توديع  20به گزارش خبرگزاري ايسنا.  تحصيلي به آنان واگذار شده است

و معارفه فرماندهان پيشين و جديد بسيج دانش آموزي و بسيج فرهنگيان استان تهـران  
با حضور فرمانده سپاه رسول اهللا تهران كه مسئول سركوب مردم تهران است، بـرگـزار   
شد و طي آن پاسدار عراقي فرمانده لشگر مستقر در تهران زبان به تهديد فرهنگيـان و    
دانش آموزان گشود و اعالم داشت در برابر هر گونه نارضايتي و اعتراض در مدارس بـا  

االن در دنيا طوري تبليغ مـي    “ :  وي از جمله خاطر نشان كرد. شدت برخورد خواهد شد
... كنند كه بسيج و سپاه آمدند و گرفتند و زدند و كشتند و توانستند جامعه را آرام كنـنـد  

آبان، دانشگاه ها و  13هر روز آمار خود را ارايه مي دهند و مي خواهند اين اتفاقات را به 
ساير مناسب هايي كه داريم متصل كنند، براساس اسناد اثبات شده پشت اين حـركـت،   

ما امروز به ايجاد وحدت در جامعه نياز داريم و بايد چهره بسيج را ...  دگرانديشان هستند
آبان و هفته بسيج دانش آمـوزي     13بازسازي كنيم و اين امر مي تواند در هفته بسيج، 

 .“... صورت پذيرد
سازماندهي واحد هاي بسيج دانش آموزي و مانور هر روزه اين واحدها در مـدارس      
بطور كلي فضاي حاكم در مدارس و دبيرستان ها را به شدت امنيتي كـرده و مسـالـه        

 13در عين حال در آستانـه    .  تحصيل و سواد آموزي را تحت شعاع خود قرار داده است
آبان تهديد فرهنگيان ابعاد گسترده اي پيدا كرده و بسياري از آموزگاران و دبيران تلفـن  
هاي تهديدآميز داشته و حتي برخي فعاالن صنفي نيز از سوي دادگاه انقالب اسالمي و 

در برخي از مدارس، تـعـدادي از       .  وزارت اطالعات احضار و مورد بازجويي قرار گرفتند
آموزگاران و دبيران از سوي وزارت آموزش و پرورش به مصاحبه فراخوانده شده و طـي  
آن به آنان اخطار گرديده از بحث سياسي و حمايت از جنبش مردمي خودداري كنند، در 

 . غير اين صورت شغل خود را از دست خواهند داد
از موارد ديگر، اعزام گروه هايي از طلبه ها و هيات هاي قرآن خواني به مـدارس از      

وظيفه اين هيات ها شستشوي مغزي نوجوانان و تـبـلـيـغ     .  سوي نهادهاي معيني است
هرگونه مخالفت فرهنگيان آگاه و متعهد به ايـن  .  آشكار به سود دولت احمدي نژاد است

 . قبيل اقدامات با واكنش شديد مسئوالن آموزش و پرورش روبرو مي شود
در يك كالم، ارتجاع در هراس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در دبيرستان هـا و    

در مـقـابـل      .  مدارس، فضايي از رعب و وحشت و خرافه پرستي به راه انداختـه اسـت    
فرهنگيان شجاع و متعهد و دانش آموزان آگاه با استفاده از هر امكاني به مبـارزه خـود     

 . ادامه مي دهند
 !اين مبارزه اي است به حق و مرتبط با جنبش سراسري ضد كودتاي انتخاباتي

 

!آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران   



1388آبان ماه   18   6   829شمارة  

 آبان 13اعالميه كميته مركزي درباره 
آبان را به نمايش توان جنبش مردمي  13

 ! تبديل كنيم

آبان ماه، در سي و يكمين سالگرد حمله گزمگان  13روز دانش آموز، 
، امسال در حالي فـرا    1357رژيم ستم شاهي، در آستانه انقالب بهمن 

مي رسد كه بحراني همه جانبه اركان رژيم واليت فقيه را فرا گرفـتـه   
نزديك به پنج ماه پس از كودتاي انتخاباتي و عـقـيـم كـردن       .   است

تالش هاي مردم براي انتخاب يك گزينه اصالح طلب، و بـه رغـم       
امنيتي براي سـركـوب هـرگـونـه صـداي             -بسيج همه توان نظامي

سـاخـتـه و      ”  عادي“ اعتراضي، رژيم هنوز نتوانسته است كه اوضاع را 
 .  ابتكار عمل را از دست نيروهاي اپوزيسيون بگيرد

ادامه اعتراض هاي مردمي، با يافتن كوچكترين فرصتي براي ابـراز    
آن، نشان مي دهد كه با وجود همه اقدامات سركوبگرانه، كشتار، زندان 
و محاكمات فرمايشي، اكثريت قاطع مردم ميهن ما حاضر به تمكين در 
مقابل حكومت كودتا نيستند و به پيكار خود بر ضد استبداد ادامه مـي    

از هم اكنون روشن است كه جنبش اعتراضي مصمم است كـه    .  دهد
 1357آبان ماه  13مراسم راه پيمايي سنتي يادمان به خون غلطيدگان 

را به نمايش قدرتمندي از مخالفت مردم با استبداد مذهبـي و دولـت       
از جانب ديگر بـرنـامـه ريـزي رژيـم بـراي             .   غيرقانوني تبديل كند

دستگيري رهبري جنبش اصالح طلبي، و تشديد جو فشار نشانگر ايـن  
واقعيت است كه ارتجاع با توجه به متزلزل شدن بيش از پيش پـايـه     
هاي حاكميتش مصمم است تا با تشديد سركوب اوضاع را آرام و بـه    

 .كنترل خود درآورد
دموكراتيك، ضد استبدادي و با شكوه  مـردم  بـا           –جنبش ملي 

،  با استفـاده از    ” راي ما كجاست؟“  ،  و ” مرگ بر ديكتاتور“ شعارهاي 
شيوه هاي مبتكرانه و توده اي و مسالمت آميز توانسته است رژيم را به 
ستوه بياورد و حربه هاي نظامي، امنيتي و تبليغاتي آن را عقيم و كـم    

هاي مصرح در  جنبش  مخالفت توده اي با تاكيد بر آزادي.   تاثير نمايد
قانون اساسي همچون آزادي بيان و آزادي اجتماعات سعي دارد كـه      
.  مانع به كار گيري خشونت از سوي گزمگان مسلح  ولي فقـيـه شـود     

افكار عمومي جهان با تحسين به ابعاد گسترده، شيوه هاي مسـالـمـت    
گردهمايي ها و .   آميز و موثر جنبش مي نگرد و از آن حمايت مي كند

تظاهرات اعتراضي ماه هاي اخير نشان داده است كه هر جا جمعيـتـي   
باشد اعتراض به رژيم و دولت برگمارده آن نيز حضور نيرومندي خواهد 

 . داشت
آبان مـاه امسـال، هـمـچـون           13اين حقيقتي است كه در مراسم 

هفته پيش تر از آن، مردم با بهره گـيـري از      6”  روز قدس“ تظاهرات 
اينكه ارگان هاي سركوب رژيم قادر به غيرقـانـونـي اعـالم كـردن          
گردهمايي و تظاهرات آن ها نخواهد بود، بار ديگر در صفوف ميليونـي  

رژيم واليت فقيه كه از هرگـونـه حضـور      .  خود به خيابان ها مي آيند
وسيع مردم در خيابان ها در هراس است از هم اكنون سعي دارد كه با 
بسيج نيروهاي وفادار به خود و تهديد به سركوب، تحوالت را كنـتـرل   

از سوي ديگرهواداران جنبش اعتراضي مدت هاست كه با به كار .   كند
گيري همه روش هاي ممكن براي دعوت معترضان، در تدارك بـراي  
حضور مسالمت آميز و حق طلبانه گسترده طرفداران خود در راهپيمايي 

حزب توده ايران همه قشر هاي مردم زحمتـكـش و     .  آبان هستند 13
نيروهاي دموكرات، مترقي و مردمي ميهن را فرا مي خواند كه در روز   

آبان ماه در اين نمايش توان و گستردگي پايگاه اجتماعي و مردمي  13
جنبش مخالفت و طرد رژيم واليت فقيه در تظاهرات هواداران جنبش 

شعار هاي متحد و پر طنين مـردم در ايـن         .   اعتراضي شركت كنند
تظاهرات مي بايست حول طرد استبداد حكومتي،  قطع سركوب دولتي 
بر ضد مردم، آزادي زندانيان سياسي، احترام به راي مردم و ابـطـال       

 .خرداد ماه باشد 22نتايج مخدوش انتخابات 
 

 !پيروز باد جنبش دموكراتيك و ضد استبدادي مردم ايران
 !زنده باد مبارزه مردم براي طرد رژيم واليت فقيه

 !زنده باد مبارزه براي صلح، آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي
 كميته مركزي حزب توده ايران
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 .سياست مزدوران رژيم بود
حوادث هفته هاي اخير و تشديد خشونت و تهديدهاي ولي فقيه رژيم بر ضـد  
جنبش مردمي نشانگر آگاهي و وحشت رژيم از ريشه هاي نيرومند اجـتـمـاعـي     
جنبش ضد استبدادي در ايران است كه با درس گيري از تجربيات ناكام گذشته 
و بهره جويي از تاكتيك هاي جالب مبارزاتي حكومت تاريك انديشان حاكم را   

 .به چالش جدي كشيده است
آزمون بزرگ جنبش مردمي براي بسيج نيرو، حضور در صحنه  1388آبان  13

نگاهي گـذرا  .  و  مقابله و ايستادگي با تهديد هاي دستگاه هاي امنيتي رژيم بود
نشانگر اين تـالش    )  ” رجا نيوز“ از جمله ( به پايگاه هاي خبري مزدوران ارتجاع 

مذبوحانه بلندگوهاي تبليغاتي كودتاچيان در زمينه القاي اين نـظـر اسـت كـه         
پخش دروغ و .  جنبش مردمي در حال از جوشش افتادن و از پاي در آمدن است

تالش در راه تبليع اين نظر كه تنها گروه انگشت شماري از مردم به راه پيمايـي  
مبارزه اي   .  اعتراضي پرداختند، هدفي ندارد جز تضعيف روحيه مبارزاتي توده ها

كه روز به روز حقانيت و مردمي بودنش افكار و عقايد و موضعگيري توده هـاي  
آثار و عـواقـب     .  هر چه بيشتر مردم از هر قشر و طبقه اجتماعي را فرا مي گيرد

ابان نه از تاريـخ   13توحش گزمگان رژيم واليت فقيه در تظاهرات روز قدس و 
. زدودني است و نه از حافظه ميليون ها توده هاي معترض به حكومـت كـودتـا     

ضربات باتوم چماق داران واليت فقيه و خون هاي ريخته شده، شكاف پيدا شده 
بين رژيم كودتا و مردم به ستوه آمده از استبداد را عميقتر مي كند و اين همـان  
هزينه سنگيني است كه به سهم خود مردم معترض بر رژيم لگام گسـيـخـتـه       

 .واليت فقيه تحميل مي كند
شركت سازمان يافته مردم در حركت هاي اعتراضي شهرهاي گوناگون كشور 
نشانگر درايت و هوشياري و در عين حال اراده نيرومند جنبش مـردمـي بـراي      

 . ادامه  مبارزه بر ضد شيوه حكومت مداري ولي فقيه و انصار اوست
تدوام اين مبارزه و تقويت آن در گرو، هوشياري، تيزبيني و موقـع شـنـاسـي       

بي ترديد كودتاچيان دست از تالش خود براي مهار و سـركـوب       .  جنبش است
بايد منتظر بكارگيري سياست هاي چند وجـهـي از       .  مبارزات برنخواهند داشت

سوي مرتجعان بود كه از سويي به مانورهاي فريبكارانه مبادرت خواهند كرد و از 
مـي  .  ديگر سو ماشين جهنمي سركوب را همچنان مورد استفاده قرار مي دهنـد 

بايد ضمن استفاده دقيق، موثر و هوشيارانه از امكانات و فعاليت و مبارزه بر پايـه  
ظرفيت و توان جنبش، با تشديد مبارزه فريب دام هاي ولي فقيه و مانورهاي آن 

نبايد فراموش كرد، عامل اصلي و هدايت كننده واقعي كودتا و جنايت .  را نخورد
كسي نيست جز شخص ولي فقيه و اصوال لبه تيز مبارزه را به سمت دولت كودتا 

 . و استبداد واليي نشانه گرفت
در عين حال نشان داد كه علي خامنه اي، به عنوان ولي فقيه  1388آبان  13

رژيم، بيش از پيش اعتبار خود را از دست داده است و رهبري مخرب و خودكامه 
او هر روز بيش از پيش حتي از سوي شماري از نيروهاي خودي، زير عـالمـت     

حوادث جهار ماه گذشته نشان داده است كه اين سياست هـاي    .  سئوال مي رود
مخرب و تحميل خشونت بار فرماندهي يك نفر بر حيات ميليون هاي ايراني چه 

 . ثمرات فاجعه باري مي تواند داشته باشد
امروز جنبش مبارزاتي مردم ميهن ما به درستي نقطه حساس و كـلـيـدي را      

-همه فجايع سال هاي اخير، از بحران فزاينده اقـتـصـادي     .  نشانه گرفته است
اجتماعي، و كشاندن ميليون ها ايراني به زير خط فقر، تا سركوب و حشيـانـه و     
اعمال خشونت بر ضد شهروندان و همچنين ادامه سياست هاي ماجراجـويـانـه    
مخرب در منطقه، عمدتاً نتيجه تصميم گيري هاي يك فرد، يعني ولي فـقـيـه      

ادامه چنين شيوه حكومتي، بدون توجه به اينكه چه كسي در ايـن      .  رژيم است
از اين رو مبـارزه  .  مقام قرار بگيرد نتيجه اي جز فاجعه كنوني به بار نخواهد آورد

براي طرد اين شيوه حكومت مداري و جانشين كردن آن بـا يـك حـكـومـت          
دموكراتيك و متكي بر آراي مردم و  ائتالف ملي همه نيروهـاي آزادي خـواه       
كشور، راه گذار جامعه ما از بحران فزاينده كنوني و حركت به سمت تـحـوالت     
بنيادين سياسي و اجتماعي و رهايي از زنجيرهاي استبداد و تـاريـك انـديشـي       

 .قرون وسطايي است

 ...1388آبان  13ادامه 
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در ”  تركيه اخيرا

پاسخ به اصـرار  
آذربايجان براي 
افزايش قيمـت  
گاز صـادراتـي   
اش، خريد گـاز  
از اين كشور را 
معوق گذاشـت  

و به ايران روي آورد و ترجيح داد بـا دولـت ضـعـيـف          
كودتايي احمدي نژاد، كه به دليل عدم مقبوليت اش از     

در نـتـيـجـه     .  سوي مردم طرد شده است، قرار داد بست
قيمت فروش توافق شده براي گاز ايران را از پيش مـي    

 .توان حدس زد
به منظور فروش گـاز    ”  سام پترول“ شركت تركيه اي 

ايران، شركت جديدي ايجاد خواهد كرد كـه بـا يـك          
. شركت خصوصي ايراني فعاليت مشترك خـواهـد كـرد     

كارشناسان اعتقاد دارند كه اين شركت خصوصي ايرانـي  
وابسته به سپاه پاسداران است و زير نظارت آن است و در 

تركيـه  .   زمينه لوله كشي نفت و دكل سازي فعاليت دارد
با اين قرار داد به دالل بزرگ فروش گاز ايران تبديل مي 
شود و عالوه بر نفع اقتصادي منافع سياسي ويژه اي را از 

دولت احمدي نژاد در سال گذشـتـه   .  آن خود خواهد كرد
تصميم گرفت كه وظيفه فروش و بازار يابي نفت را بـه    
بنياد مستضعفان واگذار كند، و اكنون داللي فروش گاز را 

تا كـو  :  نيز بخش ديگري از ارگان نظامي واگذار مي كند
كشتي رهزنان، گوهر و گنج /  توال قلعه زبارو فتاده است 

الزم است اشاره شود كه به موجب اين قـرارداد  .  مي برند
 30ها، حجم مبادالت بازرگاني ميان ايران و تركيه بـر      

احمدي نژاد در راسـتـاي       .   ميليارد دالر بالغ خواهد شد
حفظ و تضمين منافع كالن تجار بازار ، بر آن است تا در 
صورت تشديد محاصره اقتصادي غرب آنهـا بـتـوانـنـد        
كاالهاي خود را از طريق تركيه وارد ايران كننـد و يـا       
سرداران و فرماندهان سپاه، كه اكنون در بخش تجـارت  
فعال مايشاء هستند، بتوانند از طريق خاك اين كشور بـه  

فروش نفت و گـاز     -سوداگري و قاچاق كاال ادامه دهند
.  با داللي و ورود و فروش كاالهاي مصرفي بـا داللـي      

دولت كودتا در عمل نشان داده است كه هيچ عالقه اي   
وابستگي رژيم بـه    .  به راه و روش پر درد سر توليد ندارد

.  داللي و واسطه گري ريشه اي و سـاخـتـاري اسـت          
فاتحه كارخانـه  .  كارخانه ها يك به يك تعطيل مي شوند

هاي پارچه بافي، قديمي ترين بخش توليدي كشـور، در    
چهار سال گذشته خوانده شد، در عوض آن، به يمن بازار 
بزرگ ايران، كارخانه هاي پارچه بافي تركيه پـر رونـق       

در حالي كه سطح زندگي توده .   شدند و تنورشان داغ شد
ها و طبقه كارگر ايران از نظر كمي و كيفي هر چه بيشتر 
سقوط مي كند،  احمدي نژاد ضمن حذف يارانه هـا، و      
سرازير كردن كاالهاي وارداتي، بنجل، و قاچاق شده بـه  
قيمت بازار اروپا و شايد باالتر، به بازار، در صدد است تـا  
تمامي درآمد نفت، گاز، معادن و ديگر منابع ملي در ايـن  
سرزمين را، يك جا و بي كم و كسر به جيب كالن تجار 
بازار، سرداران، فرماندهان نـظـامـي و آقـازاده هـاي              

 .روحانيون وابسته به بيت ولي فقيه سرازير كند
 

 كشتي رهزنان، گوهر و گنج مي برند

   رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، اخيراً همراه با يك هياُت بلند پـايـه
در اين سفر، قراردادهاي اقتصادي و سياسي .  سياسي و اقتصادي وارد تهران شد

. فراواني ميان دو كشور به امضاء رسيد و يا زمينه امضاي آن ها فراهم گـرديـد    
 30حجم قراردادهاي اقتصادي ايران و تركيه قرار است ساالنه تا رقم نجومـي    

اجراي اين قرارداد مي تواند وضعيت تركـيـه را كـه        .  ميليارد دالر افزايش يابد
ايـجـاد   .  سياست هاي جديدي در منطقه دنبال مي كند، از اين رو به آن رو كند

فصل جديد روابط نزديك ديپلماتيك تركيه ي عضو ناتو و جمهوري اسـالمـي     
سياسي جـنـاح هـاي        -متأثر از عوامل متعددي است كه تأمين منافع اقتصادي

 .قدرتمند ارتجاعي و نيروهاي وابسته به امپرياليسم از عمده ترين آن مي باشد
تركيه سال هاست تالش مي كند تا وارد اتحاديه اروپا شود و اين تـالش تـا     

مشـكـالت   :  داليل اين ناكامي متعدد و از آن جمله انـد .  كنون ناكام مانده است
اقتصادي، پائين بودن استاندارد دمكراسي، اشغال بخشي از كشـور قـبـرس و        
استقرار نيرو در آن جزيره، مشكل رابطه با جمهوري ارمنستان، و بـرخـوردهـاي    

 .خشن با اقليت هاي قومي و مذهبي در كشور
سياست هاي منطقه اي تركيه به چه سمت و سويي گـرايـش دارد؟ سـران        
دولت كنوني تركيه ظرفيت هاي  ژئوپلتيك سياست خارجي خود را خوب درك   
كرده اند، و سرمايه داران تازه به دوران رسيده تركيه اي و نمايندگان سيـاسـي   

از نظر مـذهـبـي،      .  آن ها قصد دارند از اين ظرفيت ها حداكثر استفاده را بكنند
دولت هاي گوناگون .   تركيه يك كشور مسلمان است و از نظر زبان، ترك زبان

تركيه، چه ناسيوناليست راستگرا و چه سرمايه داري اسالمي، در دو دهه گذشته، 
سياست پان تركيسم را پيشه كرده بودند، و در نتيجه چنين سياستي، اين كشور 
توانست به جمهوري هاي شوروي  سابق، كه با ايران رابطه فرهنگي نزديـكـي   
داشتند، نفوذ پيدا كند، و آلترناتيو جذاب و موثر تري براي ارتباط با آمـريـكـا و      
اتحاديه اروپا از خود ارائه دهد، با جمهوري آذربايجان قرارداد نفت و گاز انعـقـاد   

ولي اكنون تركيـه بـه     .   كند و در بازار كاالي آسياي ميانه از ايران پيشي گيرد
موازات سياست گذشته، با حسابگري ويژه اي، بر آن است تا به طور فزاينده اي 

دولتمردان تركيه، فقط در سـال      .  نقش يك كشور مسلمان معتدل را بازي كند
.  سفر ديپلماتيك به ايران، عربستان سعودي و سوريه انجام داده انـد      9گذشته،

سياستمداران تركيه طي چهار سال گذشته از سياست هاي ماجراجويانـه ايـران     
آنها خوب مي دانند كه چگونه از آبي كه احـمـدي   .   حداكثر استفاده را كرده اند

ساير ظرفيت هاي ژئوپلتيك تركيه در   .   نژاد گل آلود مي كند، ماهي صيد كنند
ايـن مـوضـوع      .   چيست؟  تركيه مهم ترين گذرگاه ارتباط بين اروپا و آسياست

وقتي قرار باشد بخشي از نفت و گاز روسيه، آسياي .   داراي سابقه تاريخي است
مركزي، جمهوري آذربايجان، نفت و گاز عراق و گاز ايران از طريق زميني بـه    
اروپاي غربي و مركزي صادر شود، آن گاه منطقي ترين و عملي تريـن راه از      

تركيه امتياز دو قرارداد به منظـور  .   نظر امكانات طبيعي، مسير خاك تركيه است
از طريق خاك خـود  )  باكو و ناباگو   -جيحان(  عبور لوله هاي بزرگ نفت و گاز 

عراق يك لوله ترانزيت نفت از طريق خاك تركيه دارد، .   را به دست آورده است
بايد توجه داشـت كـه     .  و ايران يك لوله گاز به درون خاك تركيه كشيده است

عمده ترين ذخاير گاز جهان در ايران، روسيه، آسياي مركزي، آذربـايـجـان و        
درياي خزر قرار دارد، و تركيه تنگه هرمز ديگري براي عبور گاز اين منطقه بـه  

 .  اروپا شده يا خواهد شد
ايران .   اما باج دهي دولت احمدي نژاد به تركيه اي ها بسيار تحقير آميز است

طي قرار داد هاي اخير خود، در مورد سرمايه گذاري چهار  ميليـارد دالري در      
پارس جنوبي توسط تركيه، و صدور گاز توليدي اين منطقه از طريق لوـلـه بـه      

نصف اين گاز در تركيه مصرف خـواهـد شـد، و        . تركيه، به توافق رسيده است
تـركـيـه    .  نصف ديگر آن توسط تركيه در بازارهاي جهاني بازاريابي خواهد شـد 

اما قيمت هاي خريدهاي قـبـلـي      .   قيمت خريد گاز ايران را اعالم نكرده است
تا  400اين كشور گاز روسيه از : از اين قرارند) براي هر هزار متر مكعب ( تركيه 
دالر، گاز جمهوري آذربايجـان در حـدود        350تا  300دالر، گاز الجزاير از 450



از مالقات با آنها، از   
“ اين كشور خواست 

ايـن  “ هر چه زودتر   
توافق نامـه را بـه       

ي عــمــل    عــرصــه
عــالمــت  . بــرســانــد

ديگري از سوي تيم 
جديد ژاپن به سـوي  
: واشنگتن ارسال شد

ــي يــك        ــرپــاي ب
كميسيون تحـقـيـق    

براي روشن كردن قراردادهاي سري گوناگون منعقد شده مـيـان دو     
يا به حمل و نـقـل     ( حمل و نقل   كشور كه ، به طور مشخص، اجازه

. اي به ژاپن را اعـطـا مـي كـنـد              افزارهاي هسته جنگ)  واداشتن
كنند كه چنين قراردادي در سـال   هاي پيشين ژاپن تأييد مي ديپلمات
حـمـل جـنـگ         ها و هواپيماهاي امريكايي اجـازه    به كشتي  1960

افزارهاي اتمي و پياده كردن آن ها در مجمع الجزاير ژاپن در خـالل  
اگر اين قرارداد در هنگام بازبيني معاهـده  .  ايام جنگ سرد را داده بود

امريكا بخواهد امضاء گردد در تناقض با سياست پذيرفته -امنيتي ژاپن
خواهد بودكه به كشور  1968مورخ سال ” اي سه اصل ضدهسته”شده

 دريافت كـردن   و  دراختيار داشتن، توليد كردنژاپن اجازه 
اين كميسيون .  اي در مرزهاي خود را نمي دهد افزارهاي هسته جنگ

نخـسـت، قـرار      .  در باره سه قرارداد مخفي ديگر نيز بايد وارسي كند
به اياالت متحده از پـيـش       ، بر مي گردد  1960دادي كه آن هم به

فرستادن نيروهاي خود از پايگاه شان در ژاپـن بـه كـره در            اجازه
به دو نيم شده در جـنـگ         صورت بروز اختالفات در آن شبه جزيره

دو قرارداد ديگر مربوط مي شوند به بازگـردانـيـدن    . بخشد سرد را مي
به ژاپن ، مورخ  -اشغال شده از سوي آمريكا  -مجمع الجزاير اوكيناوا

اي  افزارهاي هسـتـه   انبار كردن جنگ  ، كه اياالت متحده اجازه1972
 .در آنجا را نيز داشته است
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دولت ژاپن در پي كسب جدايي نظامي از نيروهاي اياالت متحده 
. دهد كه اين امرغير قابل قبول اسـت  است، اما واشنگتن اطالع مي

هاي اتمي سري يي كه ميـان   توكيو فرماني جهت تحقيق در پيمان
 .دو كشور امضا شده بود، صادر كرده است

 
. اي ناخوشايند بود نخستين تماس ميان دولت اوباما و دولت آكبند ژاپن تا اندازه

مناسباتي تـازه كـه       “  توكيو، هم پيمان سنتي آسيايي واشنگتن، خواسته بود تا 
به جاي آن، دولـت ژاپـن از       . بر قرار گردد” نيازهاي دوران حاضر را پاسخ گويد

كرد، رد    الجزاير ژاپن ديدار مي سوي رابرت گيتس، وزير دفاع امريكا كه از مجمع
وزير ژاپن، خـواهـان      يوكيو هاتوياما، نخست. قاطعانه اين خواست را دريافت كرد

با واشنگتن است و خواست رها ساختن ژاپـن از      ”  مناسبات همترازي“ برقراري 
قيموميت نيرو هاي اياالت متحده را بيان مي كند كه هر چه بيشتر دارد سنگيـن  
مي شود و باز مانده دوران جنگ سرد است، و سپس از سوي دولـت بـوش در       

اين يكي از   .  هنگام به راه انداختن جنگ صليبي بر ضد تروريست ها تقويت شد
نخستـيـن   .  دارترين مواضع هاتوياما در كارزار مربوط به قانون گذاري بود پرطرف

تصميم وي، كه در ماه اكتبر اتخاذ شد، خاتمه دادن به مأموريت ژاپن در اقيانوس 
دومين تصميـم  .  المللي در افغانستان، بود هند، ماموريتي در حمايت از ائتالف بين

نيز كه از اهميت كمتري برخوردار نيست، مذاكره دوباره در باره طـرح بـه كـار        
كـاتسـويـا    .  گيري سربازان امريكايي مستقر در مجمع الجزاير در جايي ديگر بود

خـواهـم    مـي “  :  اوكادا،وزير امورخارجه ژاپن، در گفتگويي خصوصي اعالم كـرد   
 ”.برگزار كنم“ براي اين مسئله ” حل مذاكراتي بي پرده براي بررسي بهترين راه 

سرباز امريكايي هم اكنون تحت پيمان دوجانبه امنيت مشترك   47000بالغ بر 
در ژاپن حضور دارند كه بيش از نيمي از اين قشون در جزيره اوكيناوا اردو زده     

اي  نامه بنابر موافقت   2006در سال .  حضور آنان در آنجا مورد پذيرش نيست.  اند
 8000كاران ژاپني حاكم در آن زمان، قرار شد  ميان جورج دابليو بوش و محافظه

گوام، كه زير كنترل دولت امـريـكـا        تفنگدار دريايي مستقر در اوكيناوا به جزيره
ميليارد دالر  بابت هزينه اين انتقال را     8/ 2اما ژاپن مي بايد .  است، منتقل شوند

موضوع مورد اختالف ديگر ، قراردادي است ميان هـمـيـن دو طـرف         .  بپردازد
كه انتقال پايگاه هليكوپتري فوتنمـا، واقـع در       ]  بوش و محافظه كاران ژاپني[  

ي در شمال به سـمـت خـلـيـج         انتهاي جنوبي جزيره اوكيناوا، به سوي منطقه ا
اما ساكنين محلي خواهان خـروج    .  كند مي ، را پيش بيني 2014هنوكو، تا سال 

توشيمي كيتازاوا، وزيـر     . قطعي سربازان امريكايي از اوكيناوا و حتي ژاپن هستند
دفاع ژاپن، بر اين باور است كه بهترين گزينه، بازبيني در وضعيت حضور سربازان 

“ تحقيرآميـز    “  اياالت متحده خواهد بود، وضعيتي كه او آن را براي مردم ژاپن 
پايگاه فوتنما، كه در ناحيه  پر جمعيتي قرار دارد، خشم ساكنان .  توصيف مي كند

همجوار آن را ، برخاسته از زخم ماجراهاي مكرر ايجاد شده توسط تفـنـگـداران    
سـالـه در سـال          12دريايي،  به ويژه از هنگام تجاوز گروهي بـه دخـتـري          

در مـورد وضـعـيـت           1960نامه سال    بنابر توافق.  بر مي انگيزدتاكنون، 1995
  گردند زير نظر حـوزه    نيروهاي امريكايي در ژاپن، نظامياني كه مرتكب جرم مي

  .قضايي امريكا قرار مي گيرند ، نه ژاپن

رابرت گيتس، وزير دفاع امريكا، حتي پيش از آن كه به خاك ژاپن قدم بگذارد 
در گفتگو با خبرنگاران همراه، هرگونه مذاكره مجدد در مورد اين قرارداد را رد     

هاي مقامات دولتي ژاپن درست پيـش   كرد، و برعكس، بدون توجه به درخواست

Monday 9th Novemebr 2009 

آيا ادامه روابط به ، واشنگتن -توكيو  

 شكل گذشته ممكن است ؟ 

 ! كند يك نفر از هر شش ژاپني زير خط فقر زندگي مي

بر اساس بررسي وزارت امور اجتماعي ژاپن، از هر شش ژاپـنـي     
برد، باال ترين حدي كـه بـراي      تقريبا يك نفر زير خط فقر بسر مي

ها در سـال       درصد ژاپني   15/7.ثبت شده است  يك كشور پيشرفته
درآمدي كمتر از نصف ميانگين درآمد آن زمان، يعني كمتر از   2006

آكيرا ناگاتسـومـا     به گفته.  اند يورو داشته  8500ميليون ين يا   1/  14
وزير امور اجتماعي، كميسيون تحقيق اثبات كرد كه مجمع الجزايـر  

سازمان اقتصادي هـمـيـاري و        “  اعضاي ”  يكي از بدترين“  ژاپن 
گـزارشـي از     .  هاي اجتماعي بوده است در رابطه با نابرابري”   توسعه

OCDE  در صد خانوارهاي تك   60دهد كه فقر گريبان  نشان مي
  دولت پيشين مقرري در نظر گـرفـتـه شـده      .  والدي را گرفته است

در ماه براي هر فرزند تا دانشـگـاه را كـه        )  يورو  190( ين   26000
 .هااست، امسال حذف كرد اي براي حفظ توانايي خريد ژاپني وسيله

 كمك  مالي رسيده

  كرون 1000                           دوستدار از پراك


