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 .  آمريكا، به ايران بود
آذر در حالي برگزار مي شـود     16امسال 

كه يورش مزدوران رژِيم استبدادي واليـت  
فقيه، به دانشگاه هـاي كشـور، يـاد آور           
تهاجم خونين گزمگان رژيم وابستـه شـاه      
به جنبش دانشجويي و به خـون كشـيـده      
شدن دانشجويان مبارز دانشـكـده فـنـي         

 . دانشگاه تهران است
، روز دانشجو، روز تاريخـي  1332آذر  16

، پنجاه و شـش  1388آذر  16با فرارسيدن 
سال از تولد حماسه رزم مشترك دانشجويان 
مترقي و آزادي خواه كشور بر ضد اسـتـبـداد    

، نـمـاد پـر شـور           1332آذر  16. مي گذرد
همبستگي دانشجويان توده اي، مـلـي و         
آزادي خواه كشور و اعتراض مشترك آنان به 

مرداد و سفر نماينـده سـازمـان       28كودتاي 
دهنده اصلي اين كودتاي ننگـيـن، يـعـنـي        
ريچارد نيكسون، معاون رياست جـمـهـوري    

ريشه هاي اختالف در 

 ” اصولگرا“جناح 

خفقان و سركوب از هـمـان فـرداي كـودتـاي          
انتخاباتي به نيروي تاثير گذار مبارزه بدل شـده و    

 . وظايف دشواري را برعهده گرفتند
ارگان هاي سركوبگر رژيم واليت فقيه با درك 
و تشخيص نقش اساسي جنبش زنان درپـيـكـار      
همگاني عليه دولت كودتا، بـخـش مـهـمـي از          

  7و  6در صفحات                                 1332آذر  16تأملي بر حقايق تاريخي درباره 
10ياد فروهرها، مختاري و پوينده گرامي باد                                               در صفحه    

يكي از ويژگي هاي بارز جنبش دمكراتيـك   
و آزادي خواهانه كنوني مردم ميهن ما عـلـيـه    
كودتاي انتخاباتي و استبداد واليت فقيه، نقـش  
موثر و حضور گسترده جنـبـش زنـان درايـن         

 . مبارزه حياتي و سرنوشت ساز است
ميليون ها زن و دختر آزادي خواه و عـدالـت   
جوي كشور با وجود خطرات جدي و فضـاي      

با اينكه هنوز چند مـاهـي از تـقـلـب            
انتخاباتي و همچنين  سـركـوب خـونـيـن        
گسترده معترضان به آن از  طرف مرتجعان 
حاكم نگذشته است، صـحـنـه سـيـاسـي         
ميهنمان اكنون شاهد باال گرفتن اخـتـالف   
در بين كساني است كه نسبت به اين تقلب 
آشكار و سركوب خونين همصدا و هـم آوا    

افزايش دامنه اين اخـتـالف   .  بوده و هستند
اين سوال را به ذهن متبادر مي سـازد كـه     
چگونه است كه نيروهايي كه در رابطـه بـا     
خيزش هاي آزادي خواهانه مـردم ايـران       
همصدا و دوشادوش همديگر به سـركـوب     
مردم پرداختند، هم اكنون آشكارا به مقابلـه  
با يكديگر برخاسته اند؟ حسـيـن صـفـار         
هرندي پس از خارج شدنش از كـابـيـنـه         

مهرماه در    27احمدي نژاد، اخيرا در كيهان 
رابطه با اين اختالفات با اشاره بـه ديـگـر      
انشعابات گروه ها و احـزاب سـيـاسـي و         
همچنين خبرهاي مربوط به انتخابات هيات 
رئيسه فراكسيون اصولگرايان، كه اختالفات 

اگر چه نـه    ”  : را بيشتر دامن زد، مي نويسد
فراكسيون اصولگرايان مجلس را مي تـوان  
نماينده تام و تمام جريان اصولگـرايـي در     
كشور قلمداد كرد و نه ابعاد اختالف در ايـن  
فراكسيون چنان است كه منجر به جدايي و 
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انشعاب در ميان اعضا شود، اما اين واقعيت را نبايد انكار كـرد  
كه سرمستي از موفقيت هاي بزرگ نظير پيروزي در انتخابات 
و توهم استغنا از ياران و همسنگران پيشين، به مثابه عـارضـه   
اي خطرناك، همبستگي و يكپارچگي جريان اصـولـگـرا را        

 ”.تهديد مي كند
وقتي گروهي از اعضـاي جـبـهـه       ”  : و در ادامه آورده است

اصولگرايي به اين باور رسيده باشند كه به تنهايـي و بـدون       
مـجـمـوعـه     ( كمك ساير شركاء توانايي رقابت با جناح مقابل 

را دارند، طبعا از ادبـيـاتـي      )  احزاب و گروه هاي دوم خردادي
بهره مي برند كه تداعي كننده انشعاب طلبي است و همـيـن،   
راه كار نفوذ جناح رقيب در جبهه خودي و بهـره بـرداري را       

در همين ارتباط محمدرضا باهنر در يـك      ”  . فراهم مي سازد
ما در فراكسيون اصولگرايـان بـه     ”  : مصاحبه مطبوعاتي گفت

نفر عضو  200دنبال خط مشي وحدت گرا هستيم و با بيش از 
بايد به گونه اي اين خط مشي را دنبال كنيم كه طيف هـاي    
گسترده تري را زير پوشش خود قرار دهد و در ايـن شـرايـط      

 ).آبان 1ايلنا ،(” مديريت فراكسيون نيز سخت خواهد شد
وي همچنين اضافه كرد كه بايد تالش كرد از تـنـدتـريـن     
اعضاء تا ميانه روترين آنها را به گـونـه اي زيـر پـوشـش              
فراكسيون قرار دهيم كه دافعه بوجود نيايد و فراكسيون ريزش 

آبان، كنعاني مقدم با عـنـوان    8به گزارش ايلنا، .  نداشته باشد
برخي جريان هاي ” :دبير سياسي ائتالف حزب اهللا ايران، گفت

طرفدار دولت به دنبال اين هستند تا جـريـان هـاي ديـگـر          
اصولگرا را كه منتقد دولت هستند را بيرون كرده و يك تـك    
صدايي را به وجود آورند و اين اقدام آنها باعث شـده حـتـي      
فعاليت هايي كه براي برقراري يك نوع وفاق و وحـدت در        
جريان اصولگرايي طرح شده با تمسخر آقايـان روبـرو مـي        

رئوفيان دبير كل حزب اسالمي  پيش بيني كرد  كـه      ”  . شود
 8ايـلـنـا،   ( انشعاب در جريان اصولگرايي گسترده تر خواهد شد 

اختالف فزاينده در بين سركوب گران، به خصوص بـا    ).  آبان
توجه به تحوالت سياسي اخير، ممكن است اين توهم را در     
اذهان به وجود آورد كه جناحي از سركوب گران به اين نتيجه 
رسيده است كه بايد در برابر خواسته هاي بـه حـق مـردم،          
نرمش بيشتري نشان داد يا امتيازات بيشتري را مد نظر قـرار    

ما معتقديم كه چنين توهمي اصوال از ريشه اشـتـبـاه و        .  داد
در واقع امر آن چيزي كه باعث گرديده تا .  غيرواقع بينانه است

در مقطعي دامنه اين اختالفات كمتر نمود پيدا كنـد، اتـفـاقـا       
اجماع همگي آنها بر سر سركوب مردم مبارز ميهنمـان بـوده     

 .است
 اما اصل قضيه چيست؟

براي ريشه يابي اين اختالف كه حتي مربوط به قـبـل از       
انتخابات اخير رياست جمهوري است، نگاهي بـه سـخـنـان       
افرادي كه به نوعي ديدگاه هاي طـيـف هـاي درگـيـر را              
 .نمايندگي مي كنند، به روشن شدن اين بحث كمك مي كند

در رابـطـه بـا اليـحـه           1386آذر  7روزنامه دنياي اقتصاد،
خصوصي سازي، مصاحبه اي با اسداهللا عسگراوالدي انـجـام   
داده كه در آن وي، به تشريح نظرات خويش در اين رابطه و   

وي با ذكر اين نكته . انتقاداتي كه در اين مورد دارد، مي پردازد
كه مصوبه مجلس در رابطه با خصوصي سازي، بندهاي زايـد  

بند بـيـشـتـر نـدارد،           3فرمان مقام رهبري ” : دارد، مي گويد
واحدهاي اقتصادي و صنعتي موجود را بفروشيـد و شـرايـط        
اقتصادي را از حالت انحصاري خارج كنيد و شرايط اقتصـادي  

 ”.قانون اساسي مطابق كنيد 44كشور را با ذيل اصل 

وقتي قرار است انحـصـار دولـتـي       ”  : وي در ادامه در جايي ديگر مي گويد ...ادامه ريشه هاي اختالف در 
شكسته شود اجازه بدهيد از همين فردا هر فرد متقاضي فعاليت صنـعـتـي و      

 ”.اقتصادي در هر جايي كه اراده كرد سرمايه گذاري كند
من اعتقاد دارم اعضاي ”  : عسگراوالدي خطاب به اعضاي مجلس مي گويد

مجلس كه از من عاقل ترند، فكري كنند و مصوبه را به دولت مسترد كنند و 
به دولت بگويند اگر حضرت عباسي مي خواهيد كركره قيمومييت دولـت را      

ماده اي بـراي       5ماده اي يك اليحه  91پايين بكشيد به جاي اين مصوبه 
مشكل اين است كه دولت اراده دارد، مقام هـاي  .  خصوصي سازي ارائه كنند

درجه اول كشور مي خواهند خصوصي سازي شود اما بدنه دولت همـچـنـان    
، مصاحـبـه   1386آذر  19همين روزنامه در تاريخ دوشنبه  ”  . مقاومت مي كند

انصاري نيـز  .  اي با مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد
در همين مصاحبه با تشريح سياست هاي اقتصادي در طول سالها و دوران     

وي مي .  گذشته ، به نكته اي اشاره مي كند كه دغدغه عسگراوالدي نيز بود
يكي از عوامل بازدارنده گذشته اين بود كه هر زمان كه صحبت آزاد   ”  : گويد

سازي اقتصاد مي شد، بالفاصله مساله واگذاري در ذهن متبادر مـي شـد و       
 ”.سوء عملكرد برخي واگذاري ها مطرح مي شد

فرض كنيد مـا هـيـچ      ”  : انصاري در رابطه با اين سوء عملكردها مي گويد
چيزي را نمي خواهيم واگذار كنيم، از اين به بعد اجازه بدهيد بخش خصوصي 

ما چون اقتصاد را كوچك بسته بوديم و واحدهاي .  سرمايه گذاري انجام دهد
كوچك يا متوسط اقتصادي آنقدر عظيم جلوه مي كردند كه فكر مي كـردنـد   

حسين مرعشي سـخـنـگـوي     ”  . اگر اينها را واگذار كنند، كن فيكون مي شود
حزب كارگزاران سازندگي نيز در اين رابطه به تشريح ديدگاهي مي پردازد كه 

و    30وي در اين مصاحبه كه در تاريخ .  كمابيش همسو با اظهارات باال است
در دنياي اقتصاد به چاپ رسيده است در تشريح سيـاسـت    1387شهريور  31

هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد و داليل مخالفت وي و همفكرانش معتقـد  
است كه، احمدي نژاد با چنين شيوه اي سعي در سوء استفاده از مـوقـعـيـت     
براي منافع شخصي خود دارد، و در ادامه به نكته اي اشاره مـي كـنـد كـه         

كـوچـك   ”  : وي مي گويد.  مكمل صحبت هاي عسگراوالدي و انصاري است
اما آن چه كه مصوب مجمع تشـخـيـص    .  شدن دولت جمع بندي نظام است

مصلحت نظام بوده و به تاييد رهبري هم رسيده است، توسط دولـت اجـرا       
براين اساس دولت مكلف بود كه هيچ كار جديدي را در بـخـش   .  نشده است

هاي ممنوع شده، شروع نكند، اما شروع كرده است و ساالنه هم الزم بـود      
. بخش هايي را به بخش خصوصي واگذار كند كه اين كار را هم نكرده است
پس در بخش كاهش تصدي ها ما اشكال عمده مي بينيم اما موضوع مربوط 

آزاد .  آزاد سازي اقتصادي مهم تر از واگذاري است. به آزاد سازي اقتصاد است
سازي اقتصادي به طور نسبي پيشرفتش خوب است، اما از ناحيه دولت تهديد 

 ”.مي شود
در مقاله اي    1388مهرماه  5متعلق به احمد توكلي به تاريخ ”  الف“ سايت 

با اشاره به فروش سهام شركت مخابرات به نقد دولت در اين زمينه پرداختـه  
نويسنده معتقد است كه دولت، واگذاري ها را به شركت هـاي بـزرگ     .  است

واگذاري  اين شركت ها  به نهادهايي كه  شـبـه     .  دولتي محدود كرده است
نويسنده مقاله در مخالفت با شروع واگذاري شـركـت هـاي        .  دولتي هستند

. بزرگ معتقد است كه اين كار بايستي از شركت هاي كوچك شـروع گـردد    
مقاله ضمن پشتيباني از سياست هاي اقتصادي كنوني، نحوه اجـراي آن را      
اشتباه قلمداد مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه، انحصارزدايي از فعـالـيـت    
هاي اقتصادي در اولويت قرار گيرد، واگذاري ها به شركت هـاي كـوچـك        

 . محدود شود و از واگذاري آنها به نهادهاي شبه دولتي جلوگيري شود
نگاهي به سخنان باال كه از زبان نمايندگاه جناح هاي حاكم بـيـان شـده      
است به خوبي نشان مي دهد كه اختالفات در حال افزايش ناشي از در خطـر  
افتادن منافع كساني است كه فكر مي كردند با سركوب خونين معترضان، راه 
براي بساط چپاولگري آنها مهيا شده است، اما امروز در برابر نيـرويـي قـرار      
گرفته اند كه مصمم است سهم چپاولگري آنها را در عرصه هاي اقتـصـادي   

واقعيت آن است كه روند خصوصي سازي در كشور به صـورتـي   .  محدود كند
انجام مي گيرد كه هيچگونه امكاني را براي سرمايه گذاران خارج از حاكميت 

  3ادامه در صفحه 
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امكانات خود را به تسليم كشاندن و مهار آن اختصـاص داده    
 . اند

از مبارزه دليرانه مادران داغدار كه هر شنبه با وجود ارعاب و 
تهديد در پارك الله تهران گردهم مي آيند و با پـايـداري و       
مقاومت خود تداوم جنبش حق طلبانه را امكان پذير مي سازند 
تا فعاليت ستايش برانگيز خانواده زندانيان سياسي كه بـار آن    
به طور عمده بر دوش زنان قرار دارد و نيز حضور چشم گـيـر   
زنان و دختران در تظاهرات و راه پيمايي هاي تهران و ديگـر  
شهرهاي كشور، همگي اهميت ضرورت و تاثير جنبش زنـان    

 .در اوضاع كنوني را به اثبات مي رسانند
از اين روي در روزها و هفته هاي اخير بر ميزان و ابـعـاد       
فشار سيستماتيك به جنبش زنان با هدف زمين گير كردن آن 

در آستانه تظاهرات سيـزدهـم آبـان مـاه،          . افروده شده است
كودتاچيان با شناخت از اهميت و تاثير جنبش زنان در شـكـل   
گيري حركات اعتراضي، دست به تهديد و بازداشت گروهي از 

به طور مثال، روز دوازهم آبان مـاه،    .  فعاالن اين جنبش زدند
پنج تن از مبارزان كارزار يك ميليون امضاء به صورت كتبي و 
پنج تن ديگر به صورت تلفني به دادسراي انقالب اسـالمـي     

 . احضار شدند
آبان ماه در گـزارشـي        12پايگاه خبري تغيير براي برابري 

با احضار دو فعال حقوق زنـان تـعـداد        “ :  خاطر نشان ساخت
يك ميلـيـون امضـاء در        )  كارزار( اعضاي احضار شده كمپين 

احضـاريـه هـاي اعضـاي         ...  روزهاي گذشته به ده نفر رسيد
صادر شده و دليل آن ارايـه   1388مهر ماه  29) كارزار(كمپين 

شماري ديگر از اعضاي ...  پاره اي توضيحات عنوان شده است
كمپين يك ميليون امضاء نيز كه به صورت تلفني احضار و يـا  
تهديد شده اند، اعالم كرده اند فقـط در صـورت دريـافـت           

 ”....احضاريه كتبي به دادگاه مراجعه خواهند كرد
اين پايگاه خبري در ادامه گزارش خود با ارايـه آمـاري از       

از آغاز به “ :  دستگيري و احضار فعاالن جنبش زنان مي نويسد
نفر از اعضـاي   50تاكنون  1385كار كمپين در پنجم شهريور 

آن بازداشت شده اند، سه نفر بدون بـازداشـت بـه دادگـاه           
نفر احضار و مورد بازجويي  15فراخوانده شده اند و نزديك به 

پنج سال و شش ماه حبس تعليقي، سه سـال    .  قرار گرفته اند
 .حبس قطعي تاكنون براي فعاالن صادر شده است

روز را اعضـا در           273در سه سال گذشته در مجـمـوع     
و بند عمومي زندان اوين  209بازداشتگاه هاي وزرا، گيشا، بند 

ميليون تومان قرار كفالت و قرار وثـيـقـه      461. به سربرده اند
ميليون توماني بهاي آزادي موقت فعاالن كمپين تا زمان  230

 ”.تشكيل دادگاه و صدور حكم است
در عين حال بخش قابل توجهي از بـازداشـت شـدگـان           
تظاهرات سيزدهم آبان را زنان و دختران تشكيل مي دهند و   
اخبار نگران كننده اي از ضرب و شتم آنـهـا در زنـدان و            

نهادهاي امنيتي با بـرخـورد     .  بازداشتگاه ها به گوش مي رسد
خشونت آميز و وحشيانه هدفمند با زنان و دخـتـران تـالش        
. دارندكه جنبش زنان را ترسانده و در حالت تدافعي قرار دهنـد 

آبان ماه اعالم داشـت كـه      16كميته گزارشگران حقوق بشر 
تن از زنان بازداشت شده در سيزدهم آبان ماه بـه     30حداقل 

در .  زندان اوين انتقال يافته انـد )  بند زندانيان معتاد( بند متادن 
در جريان تظاهرات گستـرده مـردم     “ :  اين گزارش آمده است

تهران، شمار زيادي از افراد بازداشت شده بـه زنـدان اويـن        
تن از زنان دستگير شده به بند متادون زندان  30. منتقل شدند

اين بند، بصورت يك سوئيت در بند زنان .  اوين فرستاده شدند

اوين واقع شده است و زندانيان نگه داري شده در اين بند با ديگر زندانـيـان    ...ادامه مبارزه خستگي ناپذير 
به عالوه، اخبار ”  . هيچ گونه ارتباطي نداشته و در حال قرنطينه به سرمي برند

منتشرشده اي حاكي از آن است كه تعداد زيادي از زنان و دختران بازداشـت  
شده در روزهاي اخير به ويژه سيزدهم آبان در بازداشتگاه خورين و رامـيـن       

شرايط اين محل مشابه كهريزك معرفي مي شود و همين امر .  زنداني هستند
 . سبب نگراني جدي همه نيروهاي ملي و مترقي و مخالفان دولت كودتا است
يكي از موارد قابل توجه در برخورد ارگان هاي امنيتي با جـنـبـش زنـان،       
اعمال فشار به زنان روزنامه نگار و وب الگ نويس است كه نمونه واضح آن، 
پرونده نامشخص و رفتار با فريبا پژوه، روزنامه نگاري كه پـس از حـوادث         
انتخابات دستگير شد، است كه باوجود گذشت بيش از هفتاد روز از بازداشـت  

اين زن مـبـارز در       .  وي، حتي وكيل او از وضعيت پرونده اش اطالعي ندارد
اوايل آبان ماه براي روشن شدن وضعيت خود در زندان دست به اعتصاب غذا 

پرواضح است كه اعمال فشار به جنبش زنان ادامه خواهد داشـت و    .  زده بود
كودتاچيان از هيچ امكاني براي سركوب و خاموش ساختن صداي زنان دلير و 

  . آزادي خواه دريغ نخواهند كرد

جنبش زنان با همه مخاطرات به مبارزه خستگي ناپذير و بسيار موثر خـود    
همچنانكه يكي از فعاالن اين جنبش چندي پيش يادآور شـد،  .  ادامه مي دهد

بازداشت ها، احضاريه ها و شكنجه و تهديد هرگز قادر نخواهد بود عـزم و      
زنان بـه عـنـوان        .  اراده زنان و به طور كلي جنبش مردمي را درهم بشكند

گردان تاثيرگذار جنبش مردمي تا احقاق حقوق خود، تامين برابـري و رفـع       
تبعيض جنسيتي با خواست هايي مانند بركناري دولت كـودتـا، مـعـرفـي و          
مجازات مسئوالن جنايت هاي اخير و لغو نظارت استصـوابـي و بـرگـزاري         

سركوب، شكنـجـه،   .  انتخابات آزاد و سالم و عادالنه به مبارزه ادامه مي دهند
زندان و ارعاب و تهديد در برابر اراده جنبش زنان براي پيروزي بر استـبـداد،   

 .تاثير نداشته و نخواهد داشت
  

 ...ادامه ريشه هاي اختالف در 

تضمين نمي كند، چرا كه نيروهاي وابسته به حاكميت مي دانـنـد تصـرف      
چنين نهادهاي اقتصادي آن هم با قيمت هايي ارزان و غير واقـعـي و بـا          
استفاده از منابع مالي دولتي، چه سود سرشاري را در آينده براي آنـهـا بـه        

ما اخيرا به طور متناوب شاهد فروش شـركـت هـاي        .  همراه خواهد داشت
بزرگ دولتي  به نهادهايي هستيم كه كنترل آنها در دست احمدي نـژاد و      
همفكرانش است، نهادهايي كه بعضا در رابطه با ارگان هـاي نـظـامـي و         

به نظر مي رسد طيفي از حاكميت . سركوبگر قرار است به فعاليت ادامه دهند
كه خود را اصولگرا مي نامد و در انتخابات اخير از احمدي نژاد حمايت كرد و 
در سركوب خونين مردم و اعتراضات آنها نقش مهم و اساسي بـازي كـرد،     

مشكل .  امروز با چالشي روبرو شده كه منافع آتي آن را به خطر انداخته است
اساسي براي اين طيف آن است كه نه مي تواند به نفي احمدي نژاد اقـدام    
كند و نه مي تواند دست روي دست بگذارد و شاهد از بين رفتن منافعش در 

بنابراين همانطور كه فعاالن سياسي مرتبط با اين طيف هـا در      .  آينده باشد
مصاحبه هاي گوناگون شان اذعان كرده اند ، ما بايد در آينده شاهد هر چـه  

 .بيشترشدن اين تضادها باشيم
ذكر اين نكته ضروري است كه در رابطه با سركـوب و كشـتـار مـردم           
ميهنمان، محدوديت براي دانشجويان، پايمال كردن حـقـوق زنـان و بـه           
رسميت نشناختن حقوق خلق ها در ايران و اجراي سياست هاي شديدا ضـد  
كارگري، هيچگونه اختالفي در بين جناح هاي مختلف اصولگرايـان وجـود     

آن چيزي كه اين اختالفات را كه واقعي هم هستند هر روز بـيـشـتـر     .  ندارد
احـمـدي نـژاد و        .  نمايان مي سازد، همان منافع چپاولگرانه شـان اسـت      

همفكرانش مصمم هستند كه سهم تعيين كننده اي از چپاولـگـري ثـروت      
 .هاي ملي و توان اقتصادي كشور را به خود اختصاص دهند
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 !نوبت به روزنامه نگاران رسيد
مساله دستمزدهاي معوقه كه طي سـال     

هاي اخير زندگي ميليون ها كارگر كشور را   
تحت تاثير ويرانگر خود قرار داده اسـت، از      
ابتداي سال جاري به موضوع اعـتـراضـات      
صدها تن از روزنامه نگاران و خـبـرنـگـاران     

 . شجاع و آزاديخواه بدل شده است
اينك صدها روزنامه نگار عالوه براينكه با 
پايمال شدن امنيت شغلي خود مبـارزه مـي     
كنند و از سوي دولت كودتا و نـهـادهـاي        
امنيتي زير فشار شديد قرار دارند، از دريافـت  
به موقع حقوق و مزاياي قانوني خود محروم 

برخي از روزنامه نگاران و خبرنگاران .  هستند
از آغاز سال جاري خورشيدي دسـتـمـزدي      
دريافت نكرده و همچنان در انتظار پرداخـت  

خبرگزاري كار ايـران  .  حقوق به سر مي برند
آبان ماه در گزارشـي از جـملـه         10-ايلنا–

خبرنگاران و كـاركـنـان    “: خاطرنشان ساخت
موسسه سخن گستر كه ناشر روزنامه هـاي    

ماه پيش  4ايران نيوز و صبح اقتصاد است از 
روز گذشته .  تاكنون حقوق دريافت نكرده اند

روزنامه نگاران و خبرنـگـاران   )  آبان ماه 19( 
روزنامه ايران نيوز و صبح اقتصاد در اعتراض 

مـاهـه خـود و           4به عدم دريافت حقوق   
) سـال گـذشـتـه      (   87همچنين عيدي سال 
 ”.دست از كار كشيدند

ايلنا در ادامه اين گزارش با اشاره به نـوع    
قراردادهاي منعقده با روزنامه نگاران و رواج   

اعـتـراض   “ :  قراردادهاي موقت، مي افـزايـد  
روزنامه نگاران، خبرنگاران، نيروهاي بخـش  
فني تنها به عدم پرداخت مطالبات صـنـفـي    

آنها از مدت ها پيش به .  شان ختم نمي شود
قراردادهاي يك سويه و مبهم معترض بودند 
ولي ترس از دست دادن كار مانع رسـيـدن     
صداي اعتراض آنها به مراجع قانوني شـده    

قراردادهاي موسسه سخن گسـتـر و       .  است
بسياري از خبرگزاري ها و روزنـامـه هـا و        
شركت هاي فعال در اين زمينه نشر روزنامه 
و جز اينها به نوعي است كه روزنامه نگاران 
از مدت زمان قرارداد اطالعي ندارند و هيـج  
مدركي در خصوص انعقاد قرارداد در اختـيـار   

 ”.كاركنان قرار نمي گيرد

دستمزدهاي معوقه و تعطيلي و لغو امتياز روزنامه ها، كه آخرين نمونه آن لغو امتياز روزنامـه  
سرمايه بود، از مهم ترين مشكالت هزاران روزنامه نگار و كاركنان بخش فرهنگي جامعه مـا    

تيغ سانسور كه خصوصا پس از كودتاي انتخاباتي با سركوب و بازداشت و شكـنـجـه    .  هستند
بـا  .  توام گرديده، زندگي و منافع روزنامه نگاران كشور را با تهديد جدي مواجه ساختـه اسـت    

تعطيلي روزنامه ها، هيچ ارگان و نهادي از منافع روزنامه نگاران و كاركنان روزنامه لغو امتيـاز  
شده حمايت نمي كند و اين فعاالن عرصه مطبوعات با دشوراي هاي معيشتي نگران كنـنـده   

 . روبه رو شده و ابر سياه فقر بر زندگي خود و خانواده هايشان سايه مي افكند
ادامه وضعيت كنوني نه تنها فشاري مضاعف بر دوش روزنامه نگاران است، بلكه صدمـه     

روزنامه نگاران .  و آسيب جبران ناپذيري بر سطح فرهنگي و آينده جامعه ما محسوب مي شود
در اوضاعي از دريافت به موقع حقوق ناچيز و پايين تر از نرخ واقعي تورم خود محروم مـانـده   
اند كه ميلياردها دالر درآمد ارزي كشور طي چند سال گذشته به اليه هاي اجتماعي انگلي و   

همين اليه هاي چپاولگر هستند كه از   .  غارتگر مدافع رژيم واليت فقيه اختصاص يافته است
فعاليت روشنگرانه هزاران روزنامه نگار شجاع مي هراسند و به اين دليل با اعـمـال فشـار و        

 .سانسور و مخالفت با آزادي بيان و انديشه، فضاي خفقان آوري پديد آورده اند
  
 ارتجاع و قشري گري درخدمت اعمال ستم ملي  
تبعيض مذهبي و به موازات آن رواج خرافه و قشري گري به يكي از جوانب رسمي و علني  

پس از برگماري احمدي نژاد و بـه دنـبـال آن            .   سياست رژيم واليت فقيه بدل شده است
كودتاي انتخاباتي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، باند حاكم تحت هدايـت ولـي     
فقيه به اين سياست، يعني تبعيض ميان افراد كشور براساس تعلق مذهبي، دامن زده و اين امر 
خصوصا در مناطقي كه هم ميهنان اهل تسنن ساكن هستند موجب بروز معضالت بي شمار و 

 . بسيار خطرناك گرديده است
استان سيستان و بلوچستان، در جنوب شرقي كشور، يكي از اين مناطق بوده كه تـحـوالت   

تبعيض مذهبي و قشري گري در مناطـقـي   .   چند ماه گذشته در آن سخت نگران كننده است
نظير استان سيستان و بلوچستان در پيوند و كامال در خدمت سياست اعمال ستم ملـي قـرار     

چندي پيش يكي از مسئوالن حـوزه    .  دارد، كه بايد با آن به صورت جدي و قاطع مقابله كرد
مذهبي اهل سنت در شهر زاهدان نسبت به اعمال فشار فزاينده دولت كودتا به هم ميـهـنـان    

به تصريح اين مقام مذهبـي  .  اهل تسنن انتقاد كرده و نسبت به بروز حوادث ناگوار هشدار داد
استان سيستان و بلوچستان، دولت احمدي نژاد از زمان روي كار آمدن به توهين هـاي بـي       
سابقه و علني به مقدسات اهل تسنن مبادرت كرده و اين برنامه به مرور زمان گسترش يافتـه  

 . است
اكنون با برنامه اي خطرناك نمايندگان بيت رهبري يعني نمايندگان ولي فقيه طـرحـي را       
آماده ساخته اند كه براساس آن تمام مدارس و امور ديني هم ميهنان اهل تسنن به اصطـالح  

اين طرح مداخله آشكار، غير قانوني و خشن در امور كامال داخلي پيروان .  سازماندهي مي شود
هر مذهب و ديني است، و جز افروختن آتش نفاق ملي كه فقط و فقط به سود اميال ارتجاع و 

 . استعمار و امپرياليسم است، معناي ديگري نمي دهد
يكي از روحانيون اهل تسنن در قبال طرح ضد ملي و خائنانه سازماندهي امور مذهبي اهـل  

به صراحت مي گوييم كه ما هرگز نمي توانيم حوزه ها و مساجدمان را به “: سنت اعالم داشت
اختالف و درگيري مذهبي يكي از خطرنـاك تـريـن      ”  . دست علماي شيعه و ولي فقيه بدهيم

انواع نفاق ملي است كه اينك با سياست هاي ضد ملي دولت كودتا و شخص ولي فقـيـه در     
چنين برنامه و سياست هاي نابخردانه و ضد ملي اي به .  ميهن ما بذرهاي آن كاشته مي شود

وحدت و يكپارچگي كشور در اوضاع فوق العاده حساس منطقه آسـيـب وارد مـي سـازد و             
 . سرانجام آن فاجعه بار است

مشابه اين گونه سياست هاي تبعيض آميز در خصوص هم ميهنان زرتشتي، آشوري، كليمي 
و ارمني و بهايي منجر به مهاجرت هاي وسيع آنان از كشور و تضعيف پايه هـاي وحـدت و       

مداخله خشن در امور مذهبي اقليت هاي مذهبي و قومي نـقـض   .   همبستگي ملي شده است
حزب ما ضمن حمايت قاطع از حقوق مسلم هـمـه   .  بديهي ترين اصول آزادي انسان ها است

اقليت هاي مذهبي و قومي بدون استثنا، مداخله در مسايل داخلي و فعاليت هاي فرهنگـي و    
مذهبي پيروان اهل سنت، زرتشتيان، كلميان، بهاييان و مسيحيان را محكوم كـرده و ايـن         
سياست را قشري گري مذهبي خطرناك كه در خدمت اعمال ستم ملي است، ارزيابي كرده و 
برضد آن و به سود برابري همه خلق ها و اقليت هاي مذهبي در چارچوب ايران،مبارزه كرده و 

 !مي كند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي ايران 

 كي به ارابه كي بسته شده است 
حتي مراجع تقليد محافظه كار نيز كه به نوعي ”  اخيرا

به پول و پله ولي فقيه و دولت سپاه پاسداران وابسـتـه   
 .  اند به شرايط موجود اعتراض مي كنند

دولت احمدي نژاد تصميم گرفته است كه براي هـر    
مدرسه يك روحاني را در آموزش پرورش اسـتـخـدام      

سابق بر اين نيز تعداد قابل توجه اي از روحانيون .   كند
در بوروكراسي عريض و طويل نظام جمهوري اسالمي 

طيف قابل تـوجـه اي از         .   به خدمت گرفته شده اند
روحانيون كه به حكومت وابسته هستند در حـقـيـقـت     

در حـوزه    .   زندگيشان از اين رو به آن رو شده اسـت   
علميه قم و ساير حوزه هاي معروف، طلبه هاي جـوان  
پشت كامپيوترهاي پيشرفته اي كه با حمايـت مـالـي      

طيفي از .   دولت خريداري شده است تحصيل مي كنند
روحانيون طراز اول دولتي حـتـي صـاحـب مـعـادن،           
.  كارخانجات و حساب هاي بانكي با وجوه باال شده انـد 
با تمام اين اوصاف، پس دليل اعـتـراض روحـانـيـون        

روحانيون محافظـه  ”  راديكال و ناراضي از دولت و اخيرا
كاري چون ناصر مكارم شيرازي و جوادي آمـلـي بـه      
دولت محمود احمدي نژاد و شرايط موجود ناشي از چه 
چيز است؟  با يك نگاه ظريف ولي روشن مـي تـوان     
فهميد كه اگر قبل از دولت كودتايي محمود احـمـدي     
نژاد اين سپاه پاسداران بود كه به ارابه روحانيون ايـران  
بسته شده بود، اكنون اين روحانيون حوزه هاي علميه و 
مدارس وابسته به آن هستند كه به ارابه سپـاه بسـتـه      

در شرايط موجود، مراجع طراز اول ايران بـه    .   شده اند
خوبي مشاهده مي كنند كه ديگر آنها نيستند كه حـوزه  
علميه را اداره و رهبري مي كنند، بلكـه ايـن دولـت        
كودتايي سپاه پاسداران است كه جهت گيريهاي آن را   

 .  تعيين مي كند
سپاه پاسداران همان طور كه با ايجاد اطاق هاي فكر 
و گروههاي امنيتي در تمام مراكز تصـمـيـم گـيـري،        
اقتصادي، فرهنگي و آموزش كشور مداخله مي كـنـد،     
اكنون با ايجاد همين گروه هاي مافيايي و امنيـتـي و     
تقسيم پول و امكانات و شغل هاي دولتي و حتـي بـه     
انحصار در آوردن نام مراجع تقليد واجد شرايط، مـراكـز   

ديگر علي خامنه اي   .   ديني ايران را دولتي كرده است
به عنوان نماينده روحانيت ايران در ساختار سـيـاسـي      
كشور نه تنها آبرو و حيثيتي را براي روحانـيـت ايـران      
كسب نخواهد كرد، بلكه آبرو و حيثيت چندين سـالـه     
روحانيت كشور را در طبقي در كف و در بـاد گـرفـتـه       

امروز روحانيت ايران به اين موضوع توجه دارد   .   است
كه در عوض سودي كه از قبل رژيم ولي فقيه مي بـرد  
بخش وسيعي از جرايم و جنايت هاي اين دولت به نام 
آنها نوشته مي شود و در شمايل آنها خود را نشان مـي  

 .  دهد
اگر امروز پول نفت بر سر سفره مردم كه نمي آيد هيچ، بلكه نان خالي هم از   
سفره شان برداشته مي شود، اگر مافياي بورس اموال ملي را در بين فرماندهـان  
سپاه تقسيم مي كند، اگر ثروت طبيعي كشور به تاراج و حـراج مـي رود، در           
كردستان جوانان را اعدام مي كنند، در زندان ها تجاوز و شكنجه و قتل صـورت  
مي گيرد، به وسيله حكومتي است كه در تارك آن يك روحاني به نام ولي فقيـه  

ديگر اين موضوع از كفر ابلـيـس    .  و به نمايندگي از روحانيت ايران نشسته است
هم روشن تر است كه سپاه پاسداران و دولت كودتايي او براي نظرات روحانيـون  

 .  محافظه كار داخل نظام هم تره خرد نمي كنند
و بخشي از روحـانـيـون        ”  جامعه روحانيت مبارز“ اين وضعيت  در پا درمياني 

محافظه كار نظام براي رفع و رجوع بحران انتخابات با عنوان ايجاد وحدت ملـي  
شكاف در داخل جناحهاي حكومتي، بين دولت ستـادي  .   نشان داد ه شد”  كامال

احمدي نژاد و طبقه متوسط و مرفه سنتي كه در انقالب بهمن شركت كرد و در   
نظام جمهوري اسالمي نفوذ قابل توجه اي پيدا كرد اكنون به وضوح ديده مـي    

اين طبقه مرفه سنتي كه براي جلوگيري از تعميق انقالب و سركوب قشر .   شود
ها و طبقات انقالبي و نمايندگان سياسي آنها سپاه پاسداران را به شكل كنـونـي   
سازماندهي كرد، به آن اتكاء كرد و آن را حتي به سطح شريك اقتصـادي خـود     

داد .   ارتقاء داد، اكنون مشاهده مي كند كه خود نيز به ارابه سپاه بسته شده است
 و فغان اين قشر اجتماعي در بين روحانيون محافظه كار و علي الريجاني و دسته

 .ميزان سهم بري از غارت كشور و مردم: او در مجلس از همين جنس است
 

!آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران   

 اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران 

پيـك  “ در هفته هاي اخير نشريه شهروند با نقل مطالبي از پايگاه اينترنتي 
 . اين پايگاه را وابسته به حزب توده ايران اعالم كرده است” نت

، ” ميليارد دالري 70پرده آخر نمايش “ به عنوان نمونه در مطلبي با عنوان 
اين منبع تـارنـمـاي    ...  “ :  ، مي خوانيم1388آبان ماه  6نوشته شهباز نخعي، 

وابسته به حزب توده و هوادار پروپاقرص اصالح طلبان ”  پيك نت“ اينترنتي 
 ” ...است

متأسفانه سمت و سوي عمده مطالبي از اين دست بهره برداري از مطالب 
منتشر شده توسط پايگاه هاي خبري ضد توده اي و غير مربوط بـه حـزب     

 . توده ايران به عنوان بهانه يي براي حمله تبليغاتي به حزب ماست
ما در گذشته بارها اعالم كرده ايم و بار ديگر تأكيد مي كنيم كـه حـزب     
توده ايران بجز پايگاه رسمي اطالع رساني اش، هيچ پايگاه اينترنتي ديگري 
ندارد و مسئوليت مطالب منتشر شده در پايگاه هاي خبري يـي هـمـچـون       

 .، بر عهده نويسندگان و اداره كنندگان آنهاست”پيك نت“
 
 دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران
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 تأملي بر حقايق تاريخي 
   1332آذر  16در باره 

جنبش دانشجوئي ايران داراي تاريخ پرافتخاري است 
و بحق مي توان ادعا كرد كه اين جنبـش در خـالل       
سالهاي طوالني مبارزه هـمـواره فـريـادگـر صـادق             

اگـر چـه     .  خواستهاي خلقهاي ميهنمان بـوده اسـت      
امپرياليسم و ارتجاع تالش هاي زيادي كرده انـد تـا       
جنبش دانشجوئي كشورمان را از بستر تكامل تاريخـي  
و اجتماعي خود جدا سازند و در راه قـدرتـمـنـدان و         
زورگويان به بيراهه كشند، اما با قاطعيت مي توان گفت 

جـنـبـش    .  كه در اين امر به هيچ روي موفق نبوده انـد 
دانشجوئي ايران با شناختي آگاهانه از سيـر تـكـامـل       
منطقي مبارزه و الزامات آن به پيكار بزرگ خود برضـد  

 .استبداد و بي عدالتي ادامه داده است
جنبش دانشجوئي ايران در سده گذشته و در جريـان  

مبارزات خلـقـهـاي ايـران       
براي نيل بـه اسـتـقـالل،       
آزادي و عدالت اجتـمـاعـي    
داراي جايـگـاه ويـژه اي        

اين جنبش ريشه در   .  است
سنن درخشان نشات گرفته 
ــالب         ــق ــارزان ان ــب از م
مشروطيت، مبارزه شورانگيز 
حيدر عمو اوغلي و نـبـرد       
جانانه و دليرانه دكتر ارانـي  
و يارانش با ديـكـتـاتـوري     
رضاخاني و ارتباط نـزديـك   
اين مبارزه بـا نـيـروهـاي       
مردمي بويژه دانشجويان و   

 .روشنفكران دارد
جنبش دانشجوئي ايـران  
نزديك به هفت دهه پيـش  
و با تاسيس مدارس عالي و 
نخستين دانشـگـاه ايـران      
يعني دانشگاه تهران اغـاز    

شكل گيري ايـن  . مي گردد
جنبش در شرايـط تسـلـط      
استبداد رضا شاه واكنـشـي   

در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هـاي  
وجود اين عوامل عيني همـراه  .  جامعه آن روز ايران بود

با راهنمايي هاي روشنگرانه مبارزان مترقي آن دوران،   
موجب آن گشت تا دانشجويان ايران خيـلـي زود بـه        
عنوان يك نيروي آگاه و مهم وارد صحنه فـعـالـيـت       

 .اجتماعي كشور شوند
 1315اعتصاب دانشجويان دانشسراي عالي در سال   

تاثـيـر   )  نخستين جنبش اعتصابي دانشجويان در ايران( 
شگرفي در شكستن سكوت گورستاني آن دوران جامعه 

اين اعتصاب و اعتصابات پياپـي  .  ايران بر جاي گذاشت
در دانشكده فـنـي،      1315-1316ديگري كه در سالها 

پزشكي، حقوق، علوم و ادبيات دانشگاه تهران صـورت  
گرفت از آن جهت حائز اهميت است كه در عين مبارزه 
براي خواستهاي صنفي نشانگر آگاهي فزاينده اجتماعي 

بـا واژگـونـي رژيـم         .  و سياسي دانشجويان ايران بود
و بـر خـورداري      1320استبدادي رضا شاه در شهريور 

جامعه آنروز ايران از برخي آزاديهاي نسبي، فعاليتهاي دانشجويان در راه تشكـل  
به پايـه   1323  -  1324اين فعاليتها در اوائل سال تحصيلي .  سازماني آغاز گشت

گذاري اتحاديه دانشجويان دانشكده هاي پزشكي، داروسازي، دندان سـازي و      
دانشجويان دانشكـده   1324  -  1325در سالهاي . اموزشگاه عالي مامايي انجاميد

 .هاي فني، علوم و كشاورزي نيز سازمانهاي خود را تشكيل دادند
فعاليت جنبش دانشجويي ايران در اين دوران و پس از فروكش نسبي و موقت 

اوج  1326مبارزه، پس از سركوب نهضت دموكراتيك آذربايجان، مجددا در سال 
 1327-  1328در سال تحـصـيـلـي       .  مي گيرد و اندك اندك گسترش مي يابد

اولياي دانشگاه كوشيدند تا با طرح تعهدنامه، دانشجويان را از هرگونه فعـالـيـت    
سازمـان  “ مبارزه بر ضد اين تعهدنامه به تشكيل .  صنفي و سياسي محروم سازند
پس از ترور نافرجام محمد رضـا    .  منجر گشت”  موقت دانشجويان كوي دانشگاه

عده يي از مبارزترين دانشجويان دانشگاه تهران قربانـي   1327بهمن  15شاه در 
اعتراض دانشجويان مقيم كوي دانشگاه تهران به .  ترور و اختناق رژيم شاه شدند

بـه     1328آذر    9، سرانجام در تاريخ 1328شرايط زندگي خويش در آبان و آذر 
 .انجاميد” سازمان موقت دانشجويان كوي دانشگاه“پايه گذاري 

 1329ماهه دانشجويان دانشكده پـزشـكـي در سـال            4در جريان اعتصاب 
دانشجويان بيش از پيش به ضرورت پي ريزي يك سازمان واحد و مـتـشـكـل       

پس از تشكيل سازمان دانشجويي در دانشكده هاي مخـتـلـف    .  صنفي پي بردند
نمايندگان منتخب سازمان ها براي تشـكـيـل     1329ارديبهشت  22سرانجام در 

سازمان دانشجويان دانشگاه تهران گرد هم آمدند 
ارديبهشت در گردهمايي باشكوهـي در     24و در 

سـازمـان   ” محوطه دانشگاه تهـران تـاسـيـس         
 .را اعالم كردند” دانشجويان دانشگاه تهران

در دوران ملي شدن صنعت نـفـت نـهـضـت        
ضدامپرياليستي و دموكراتيك ايـران از جـملـه        

دانشجويـان  .  جنبش دانشجويي به اوج خود رسيد
ايران دوش بدوش ساير هم ميهنان خود عـلـيـه    
استعمار و در راه اهداف آزاديخواهانه نهضت ملي 
گام برداشتند و از همين رو نـيـز از تـوطـئـه             

كودتاي شـوم  .  نيروهاي ارتجاعي در امان نبودند
كه از سوي سازمان اطالعات و    1332مرداد  28

طراحي و سازماندهـي و بـا       )  سيا(امنيت آمريكا 
همكاري ارتجاع داخلي به پيروزي رسيده بود از   
همان آغاز در پي آن بود كه به آرزوي ديرينه و   
كينه توزانه ارتجاع در تالشي قطعـي جـنـبـش       

از همين رو .  دانشجويي ايران جامه عمل بپوشاند
بالفصله پس از كودتا عده زيادي از دانشجويـان  

همچنين از   .  دستگير و يا از دانشگاه اخراج شدند
فعاليت قانوني و علني سـازمـان دانشـجـويـان        

امـا  .  دانشگاه تهران نيز جلوگيري بـعـمـل آمـد      
عليرغم آن همه دانشجويان از هـمـان فـرداي        
كودتا، اين توطئه ضد خلقي و ضد دانشجويي را   

 .محكوم كردند و آمادگي خود را براي پيكار برضد رژيم كودتا اعالم داشتند
نگذشـتـه بـود كـه          32هنوز كوتاه زماني از كودتاي امپرياليستي و ارتجاعي 

. مبارزات خلقهاي ايران و همگام با آنان دانشجويان دانشگاهها بار ديگر آغاز شد
بر ضـد     1332مهر  16نخستين اعتصاب هماهنگ و يكپارچه نيروهاي ملي در 

در اين تظاهرات همه نيروهاي ملي و در راس آنان حزب تـوده  .  كودتا برگزار شد
حـزب مـا     .  ايران، جمعيت ملي مبارزه با استعمار و جبهه ملي شركـت كـردنـد     

مهر را نقطه آغاز اقدام مشترك نيروهاي ضد استعمـاري بـه      16تظاهرات آنروز 
آبـان   21در پي اين تظاهرات در تاريخ .  هدف تحصيل استقالل ملي ارزيابي كرد

، بدعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار بار ديگر تظاهرات وسيعي با شعارهاي 32
، ” آزادي دكتر مصدق و ساير زندانيان سـيـاسـي   “ ، ” تامين آزاديهاي دموكراتيك“ 
جلوگيري از كشانده شدن ايران به دسته بـنـدي هـاي      “ و ”  طرد استعمارگران“ 

ابان  21دانشجويان با تعطيل دانشگاه و شركت در تظاهرات .  برگزار شد”  نظامي
مردم تهران عليه حكومت كودتا، همبستگي خود را با هم ميهنان خويـش   1332

 . بثبوت رساندند
آبان در واقع زمينه ساز  21مهر و  16برگزاري اين دو حركت وسيع مردمي در 
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 ...ادامه تأملي بر حقايق تاريخي 

پابـپـاي اقـدامـات       .  گرديد 32آذر  16حماسه 
خيانت آميز كودتاگران، فعاليتهاي مـقـاومـت      

 16در .  آميز مردم و دانشجويان نيز ادامه يافت
دانشجويان دانشگاه تهران شركـت   1332آذر 

خود را در اعتراضات مردم تهران عليه تجديـد  
روابط ديپلماتيك با بريتانيا و دعوت ريـچـارد     
نيكسون، معاون آيزنهاور رئيس جمهور وقـت    

حكومت كـودتـا بـراي      .  آمريكا، اعالم داشتند
جلوگيري از اين اعتراضات عده اي از نظاميان 

آنها بـراي  .  خود را براي اشغال دانشگاه فرستاد
دستگيري دو تن از دانشجويان دانشكده فنـي  

اعتراض استاد .  مستقيما به كالس درس رفتند
و دانشجويان به اين عمل وحشيانه با تهـديـد   

اسـتـاد و     .  مسلحانه نظامـيـان روبـرو شـد        
دانشجويان به عنوان اعتراض كالس درس را 
ترك گفتند و رئيس دانشكده فني پس از ايـن  
عمل شرم آور و بعنوان اعتراض به نقض اصل 
استقالل و حرمت دانشگاه، تعطيلي دانشكده را 

موجي از خشم خروشان دانشكده . اعالم داشت
دست نـظـامـيـان از       “ فرياد .  فني را فراگرفت
درود بر مصدق نخست وزير “ ، ” دانشگاه كوتاه

از هر گوشـه  ”   اتحاد مبارزه پيروزي“ ، ” قانوني
طنين افكند و سرتاسر فضاي دانشگاه را بـه      

در اين هنگام رگبار مسلسـل هـا     . لرزه درآورد
دانشجويان آزادي خواه و مبارز را هدف قـرار    
داد و سه تن از دانشجويان دلير به نـامـهـاي      

عضو رهـبـري سـازمـان       ( مصطفي بزرگ نيا 
، مهدي شريـعـت رضـوي      ) جوانان توده ايران

و احـمـد     )  عضو سازمان جوانان توده ايـران   ( 
به ضرب گلوله ) عضو جبهه ملي ايران(قندچي 

. و سرنيزه از پاي درآمدند و به شهادت رسيدند
در اين يورش گزمگان استبداد، عده زيادي از   

متعاقـب  .  دانشجويان زخمي و يا دستگير شدند
آذر مـردم تـهـران         18و  17آن در روزهاي 

همراه با شركت وسيع دانشجويـان و دانـش       
آموزان دبيرستان ها، به روابط ديپلماتيـك بـا     
بريتانيا،  بازديد نيكسون و بـه ويـژه يـورش        
ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قـتـل سـه          

دامـنـه   .  دانشجوي آزادي خواه اعتراض كردند
اعتراضات چنان وسيع بود كه رژيـم كـودتـا        
مجبور شد تا در ظاهر از عمل نظاميـان خـود     

جاري شدن خون ايـن سـه     .  ابراز ندامت كند
مبارز راه آزادي، با داشتن ديدگاه هاي متفاوت 
فكري در نبردگاه دانشگاه تهران هـنـوز هـم      

سـال الـهـام بـخـش             56پس از گذشـت    
آذر    16بـديـنـسـان       .  دانشجويان ايران است

بعنوان مظهر پيكار متحد دانشجويان مـيـهـن    
دوست و آزادي خواه كشور بر ضد امپرياليسـم  
و ارتجاع در تاريخ درخشان جنبش دانشجويي 

آذر    16دانشجويان ايران .  ايران به ثبت رسيد
را روز دانشجويان ايران اعالم داشتند و از آن   
پس همه ساله با تجليل از خاطره شـهـيـدان      
جنبش دانشجويي عزم راسخ خود را در راه       

اعـالم  ”  اتحاد، مبارزه، پـيـروزي  ”  نيل به شعار
 . مي نمايند

 درقبال حقوق زحمتكشان،چه كسي پاسخگوست؟ 

ورشكستگي پي در پي واحدهاي توليدي و صنعتي و نابودي امنيت شغلي كـارگـران بـه      
روزي نيست كه كـارگـران در       .  يكي از مهم ترين چالش هاي ميهن ما بدل گرديده است

چهار گوشه كشور صداي اعتراض خود را عليه بي قانوني مطلق حاكم بـرمـحـيـط هـاي          
حقوق هاي معوقه، قراردادهاي موقت، سطح نازل دستمزدها و تعطيلـي  .  كارگري بلند نكنند
خبرگزاري كار ايران.  خدماتي به معضلي بزرگ و الينحل تبديل شده اند-واحدهاي صنعتي

مجتمعي كه زماني بـزرگ تـريـن        ( كارگران گوشت زياران “ :  آبان ماه گزارش داد 7ايلنا -
گـوشـت   .  ماه حقوق معوقه دارنـد    6) كشتارگاه و توليد و صدور گوشت قرمز خاور ميانه بود

از وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي واگذار شد و از هـمـان      1368زياران در سال 
كيلومتـر   7اين كارگران براي ديدار با فرماندار قزوين . زمان نيز مشكالت اين واحد آغاز شد

سال فعاليـت  50عالوه براين، رسانه هاي همگاني خبر دادند كه، پس از ”  . پياده روي كردند
: آبان ماه نـوشـت     6ايلنا در اين باره به تاريخ .   پرثمر توليد كارخانه فيبر بابلسر متوقف شد

سـال     50كارخانه فيبر بابلسر يكي از واحدهاي توليدي فيبر دركشور مي باشد كه پس از “ 
. فعاليت به بهانه عدم فروش محصوالت و مشكالت نقدينگي خط توليد خود را متوقف كرد
طي چند روز گذشته ده ها كارگر اين واحد اخراج ونزديك به صد تن ديگر در صف اخـراج    

هدف از تعطيلي تدريجي اين شركت، تصاحب زمين آن است، زيرا در يـكـي از     .  قرار دارند
 ”.نقاط مرغوب شهر بابلسر واقع است

بنياد مستعضفان، آستان قدس رضوي و موسسه مهر رضا وابسته به سپاه پـاسـداران از       
.   جمله خريداران زمين مرغوب اين كارخانه و عامل خانه خرابي صدهـا كـارگـر هسـتـنـد          
كارخانه لوله سازي اهواز كه از واحدهاي مهم و سودآور صنعـتـي كشـور قـلـمـداد مـي              

چندي پيش كارگران اين واحد در شهر اهواز دست بـه  .  شد،درآستانه تعطيلي كامل قراردارد
لوـلـه سـازي      .   راه پيمايي اعتراض آميز زدند كه مورد حمله نيروهاي انتظامي قرار گرفتند

 7.  اهواز همانند اغلب مراكز صنعتي پس از خصوصي سازي با مشكل رو به رو گرديده است
در اين مدت سهام كارخانه چندين بار بـه    .  سال قبل اين كارخانه استراتژيك خصوصي شد

صورت وكالتي به اشخاص مختلف واگذار گرديده و به تبع آن سهامداران عالوه بر دسـت    
ايلنا درباره لوله سازي اهواز . يابي به درآمد سرشار كارخانه، از وام بانكي نيز استفاده كرده اند

نتيجه خصوصي سازي، توقف توليد و انباشته شدن مطالبات كارگران و “ :  گزارش داده است
فردي كه ابتدا .  ماه حقوق است 13در نهايت به وجود آمدن وضع كنوني يعني عقب افتادن 

ميليارد تومان هـم بـابـت         1سهام كارخانه را خريد و پس از مدتي آن را واگذار كرد حتي 
ميليارد تـومـان      70كارخانه هزينه نكرد، در حاليكه ارزش كارخانه هنگام واگذاري بيش از 

 ”....اكنون صدها كارگر بدون هيچگونه حمايتي به امان خدا رها شده اند. برآورد مي شود
اين تيتر گزارش ايـلـنـا از        .  كارگران صنف خباز از افزايش نيافتن دستمزد خود مي نالند

كارگران نانوا در سنندج و سقز، به رغـم    .  وضعيت هزاران كارگر نانوا در سراسر كشور است
مصوبه شوراي عالي كار در خصوص دستمزدها، همچنان حداقل دستمزد سال هاي گذشته 

يعني هشت سـال    (   1380از ابتداي سال “ :  آبان ماه 2به گزارش ايلنا .   را دريافت مي كنند
تاكنون به دليل ممانعت كارفرمايان خباز از انعقاد پيمان دستجمعـي بـا كـارگـران،         )  پيش

كارگران خباز شهر سقز در اسـتـان     .  موضوع افزايش دستمزد كارگران خباز پديد آمده است
كردستان خواستار توجه به وضعيت خود هستند اما مسئوالن اداره كار با اشكال تراشي مانع 

 ”.از تحقق خواست كارگران هستند
در سنندج نيز كارگران نانوايي ها سرانجام پس از اعتراضات متعدد، پس از گذشت بيـش  
از هفت ماه از ابالغيه مصوبه افزايش مزد شوراي عالي كار توانستند دستمزدهاي خـود را      

به راستي در قبال اين وضعيت ناگوار چه كسي پاسخگوست؟ ميليـون  .  اندكي افزايش دهند
 !ها كارگر در سراسر كشور درچنبره بي قانوني گرفتارند و امنيت شغلي آنان پايمال مي شود

از پيش اين نتيجه گيري ها را به منزله صحيح ترين وضع و آرزوهاي خود تلقي مي كـنـد   
 ”....مورد انكارهيچيك از كسانيكه با اين نهضت آشنايي دارند نيست 

سـده  -اگر حقانيت مبارزه بشريت مترقي براي برقراري نظام سوسياليستي درسده گـذشـتـه   
زير آوار ديوار فرو ريخته برلين پنهان نگهداشته مي شود، دراين سوي گيتي دركنار   -بيستم

تـمـدنـي،    -ديوار چين، دريك محيط كامال متفاوت اما در جامعه اي با ريشه ژرف تاريخـي 
با عبور از فراز و نشيب هـا    -سوسياليسم-بشريت با تالش و فداكاري دركار ايجاد دنياي نو

 !و دشواري هاي نفس گير، است
 !سده بيست و يكم، سده شگفتي هاست و چنتاي تاريخ انباشته از حكايت هاي نوست

 ...ادامه بيست سال پس از سقوط  
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برگزاري دادگاه غيرعلني با اتهام اقدام 
 برضد امنيت ملي

 براي آزادي زندانيان سياسي مبارزه كنيم 
در ادامه سياست سركوب، دادستاني عمومـي و         

انقالب اسالمي تهران اعالم داشت كه، جلسه محاكمه 
برخي از اصالح طلبان سرشناس به صورت غيرعلـنـي   

 . در شعب دادگاه انقالب اسالمي برگزار خواهد شد
به دنبال اعالم اين خبر، ابتدا محمد علي ابطحي     

و پس از او بهزاد نبوي و محمد عطريانفر درجـلـسـات    
و ديروز اعالم شد كه محـمـد   .  غيرعلني محاكمه شدند

 .علي ابطحي با قرار وثيقه از زندان آزاد شده است
آبان ماه درخصوص محاكمه  17موج سبز آزادي     

دومين جلسه رسيـدگـي بـه      “ :  بهزاد نبوي گزارش داد
اتهامات بهزادنبوي از اعضاي ارشد سازمان مجاهديـن  

بـه صـورت     )  آبان ماه17( انقالب اسالمي صبح امروز 
دادگاه انقالب برگزار شد و وي به  15غيرعلني درشعبه 

وكيل بـهـزاد     ( صالح نيك بخت .  دفاع از خود پرداخت
گفت، موكلم اتهامات وارده را قبول نكرد و بـه    )  نبوي

دفاع از خود دربرابر كيفر خواست صادر شده از سـوي    
 ”.دادستان پرداخت

آبان ماه خبرداد، جلسه  18همچنين خبرگزاري ايسنا 
رسيدگي به اتهامات محمد عطريانفر صبح روز دوشنبـه  

دادگاه انقالب اسـالمـي بـه       15آبان ماه در شعبه  18
 .رياست قاضي صلواتي برگزار شد

برگزاري دادگاه هاي غير علني به بهـانـه هـاي          
واهي و ساختگي بخشي از سياست هدفمند كودتاچيان 
درمقابله با جنبش مردمي و اصالح طلبان به شمار مـي  

با برگزاري اين نوع دادگاه ها و آزادي برخي افـراد  .  آيد
نظير علي تاجر نيا، سعيد شريعتي و ابراهيم امينـي، از    
سويي دادگاه هاي انقالب اسالمي به عنوان بخشي از   
دستگاه سركوب از خود نرمش به خرج داده و به زعـم  
خويش قدرت مانور مدافعان كودتاي انـتـخـابـاتـي را        
تقويت مي كنند و از سوي ديـگـر پـرونـده سـازي            
واقدامات غير قانوني خود را از ديد افكار عمومي پنهان 
مي سازند، زيرا در دادگاه علني و در چارچـوب حـتـي      
قوانين جاري نمي توان هيچ يك از بازداشت شـدگـان   
حوادث اخير به ويژه فعاالن سياسي، روزنامه نگاران و   
شخصيت هاي آزاديخواهي چون محمد ملكي، كيـوان  
صميمي، احمد زيد آبادي، پيمان عارف، عبداهللا مومني، 
مصطفي تاج زاده، فريبا پژوه و ديگران را درزندان نگاه 

برگـزاري دادگـاه     .  داشت و مورد اتهام و فشار قرار داد
هاي غير علني مانـور حسـاب شـده اي از سـوي               
كودتاچيان قلمداد مي شود و نبايد نسبت بـه آن بـا         

فراموش نبايد كرد كه .  سادگي و خوشبيني برخورد كرد
همزمان با برگزاري اين جلسات غيرعلني، مـدافـعـان      
دولت كودتا و در راس آنها ارگان سركوبگر و غرق در   
فساد مالي اي چون سپاه پاسداران به برنامـه حسـاب     
شده خود براي اعمال فشار به ميرحسين مـوسـوي و       
مهدي كروبي ادامه مي دهند، كه يكي از نمونه هـاي    

 .آبان ماه است 18روشن آن، گزارش خبرگزاري فارس 
تعداد نمـايـنـدگـان شـاكـي         “ : اين گزارش با عنوان

انتشار پيدا كرد كـه  ”  نفر افزايش يافت 144موسوي به 
نمايندگان شكايت كننده از   “ :  درآن از جمله آمده است

موسوي همچنان درپيگيري شكايت خود از وي مصـر    
با امضاي برخي حاميان ديـروز مـوسـوي و        ...  هستند

نـفـر    144برخي از اعضاي هيات رييسه، نمايندگان شكايت كننده از موسوي به 
آبان و بيانيه هـاي     13در حوادث پس از انتخابات به ويژه روز قدس و .  رسيدند

موسوي برخي حاميان ديروز موسوي درمجلس به شاكيان امروز وي تبديل شده 
امضاهاي جديد نمايندگان براي شكايت از موسوي را تحويـل دسـتـگـاه       ...  اند 

دستگاه قضايي بـه  .  قضايي خواهيم داد تا به اين موضوع با جديت پيگيري كنند
نفسه به دنبال اجراي عدالت است و هيچ اراده اي براي فراموشي بـرخـورد بـا        

 ”.عوامل ريز و درشت اغتشاشات و قانون گريزان ديده نمي شود
به اين ترتيب هرگونه ساده انگاري و خوشبيني به سياست دستگاه قضايي     

نبايد فريب اين گـونـه   .  به عنوان بخشي از ماشين سركوب، فاجعه بار خواهد بود
دادگاه غير علني و احكام صادره در آنها از جمله حـكـم آزادي     .  مانورها را خورد

اصـوال  .  برخي اصالح طلبان به معني عقب نشيني كودتاچيان نبوده و نـيـسـت     
برگزاري دادگاه غير علني آن هم با ادعاي مخل امنيت بودن دادگاه علـنـي بـه      

در عين حال كه ده هـا      .  نوبه خود پرده از مقاصد واقعي كودتاچيان برمي افكند
اتهام ناجوانمردانه و ساختگي به زندانيان سياسي به صورت علني و رسمي وارد   

مبارزان ! شده، چرا نبايد آنها از امكان پاسخ علني به اين اتهامات برخوردار باشند؟
مذهبي و آزاديخواهي چون محمد مـلـكـي، كـيـوان صـمـيـمـي،              -ملي، ملي

احمدزيدآبادي، پيمان عارف و روزنامه نگاران شجاع و مستقلي مانند فريبا پژوه و 
يا فعاالن دربند جنبش زنان، جنبش كارگري و نـمـونـه آخـر آن، كـارگـران             
سنديكايي هفت تپه و دانشجويي با ده ها اتهام دروغين و ساختگي كه درسطـح  
. وسيع انتشار يافت راهي شكنجه گاه ها شده و مورد انواع فشارها قرار گرفته اند
اگر قرار است دادگاهي تشكيل شود چرا به اين زندانيان سياسي امـكـان دفـاع      

 علني داده نمي شود؟
اما فارغ از همه اين مسايل بايد تاكيد كنيم كه، بي گمان همه زنـدانـيـان        

سياسي و بازداشت شدگان اخير بدون دليل موجه و قانوني در زندان به سر مـي    
آزادي فوري و بدون قيدو شرط همه زندانيان سياسي و توقف دادگاه هـاي  .  برند

نمايشي، چه به صورت علني و چه به صورت غير علني، خواست مردم ميهن مـا  
 !و همه نيروها و احزاب ملي و مترقي است

حزب ما دراين زمينه از حقوق همه زندانيان سياسي بدون استثناء و فارغ از     
سازماني دفاع كرده و براي آزادي فوري آنان همدوش بـا    -بينش و تعلق فكري

 !ساير نيروهاي ميهن دوست و آزاديخواه پيكار مي كند
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 ...آذر  16ادامه 

تجديد عهد با جان باختگان اين حماسه، مصطـفـي   
، ) عضو رهبري سازمان جوانان توده ايـران ( بزرگ نيا 

عضو سازمان جوانـان تـوده     (مهدي شريعت رضوي 
و )   عضو جبهه ملـي ايـران    ( و احمد قندچي )  ايران

همه جان باختگان دلير جنبش دانشجـويـي كشـور      
 .است

امسال سران ارتجاع هراسناك از تكرار تظاهـرات  
 13“ و روز     ”  روز قـدس   “ پرشكوه مردم در مراسم 

انصار “ ، كه به رغم تهاجم وحشيانه و مسلحانه ” آبان
و مزدوران سپاه، بسيج و وزارت اطالعات ”  ولي فقيه

رژيم شاهد راه پيمايي ميليون ها ايراني معترض بـه  
ادامه رژيم استبدادي حاكم بود، در روز هاي اخـيـر     
تهاجم وسيعي را بر ضد جنبش دانشجويي و فعـاالن  

بـر اسـاس آخـريـن         .  و كادرهاي آن آغاز كرده اند
-درآسـتـانـه شـانـزدهـم آذر          گزارش هاي رسيده 

ارگان هاي امنيتي با برنامه از پـيـش       -روزدانشجو
طراحي شده، گروه قابل توجهي از فعالين دانشجويي 

فكري را درسـراسـر     -از طيف هاي مختلف سياسي
 . كشور بازداشت كردند

در بيانيه اي كه به مناسبت ”   دفتر تحكيم وحدت“
آذرماه منتشر كرده است ضمن اشاره به تهـاجـم    16

شديد و بي سابقه مـزدوران رژيـم بـه جـنـبـش             
بازداشت گسترده ي دانشجويـان  “ :  دانشجويي كشور

و دانش آموختگان دانشگاه هاي مختلف هـمـچـون    
سورنا هاشمي، مهرداد بزرگ، فرزان رئوفي، احسـان  
دولتشاه، عليرضا موسوي، سينا شـكـوهـي، الـبـرز          
زاهدي، رسول عالي نژاد، بـهـروز فـريـدي، نـدا            
اسكندري، خديجه قهرماني، سهيل محمدي، عـلـي   
پرويز، سلمان سيما، كوهزاد اسماعيلي، حسن اسـدي  
زيدآبادي، محمدصادقي، حجت شريفي، نفيسه زارع   
كهن و موسي ساكت را نشان از تـرس بـي امـان        

آذر    16حاكمان از خروش جنبش دانشجويي در روز 
و خواستار آزادي بي قيد شـرط تـمـامـي         ”  دانسته

در ايـن    .  زندانيان سياسي و عقيدتي گرديده اسـت   
امروز جرياني روي كـار    “ :  بيانيه همچنين آمده است

امده كه اگر چه هنوز اعالم نكرده كـه مـايـل بـه         
تاسيس حزب رستاخيز است اما عمال كشور را به ان 
سو هدايت ميكند ،اگر رسما اعالم نمي كند كه مردم 
ناراضي بيايند و رواديد خروج از كشور را دريـافـت       
كنند در باطن همين را زمزمه ميكنندو با بـازداشـت   
بي وقفه دگر انديشان انها را در دو راهي زندان و يـا  

فعاالن سياسي در حـال    ...  ترك ديار قرار داده است
حاضر در سخت ترين شرايط خود در پس از وقـوع    
انقالب قرار دارند ،حداقل ازادي هاي سياسي بـراي  
برگزاري يك جلسه ساده نيز از انها گرفته شده است 
،با وجود چنين شرايطي از عموم مـلـت مـان مـي         
خواهيم در مراسم هاي ادواري پيش رو مانند گذشته 
مشي مسالمت اميز خود را كه نويد پيروزي گل بـر    

 ”...گلوله است گسترده تر كنند
  

 
جـــنـــبـــش 
ــي   ــوي ــج دانش
كشور در بـرابـر   
وظايفي حساس 

 و تاريخي
 

در تمامـي دوران    
پنجاه و شش  سال 

ــس از       آذر    16پ
ــش    1332 ــب ــن ، ج

دانشجويي كشور به 
عـنـوان يـكـي از         
گردان هاي رزمنـده  
جنـبـش مـردمـي       
ميهن نقش حساس 
و مــهــمــي را در       
رويدادهـاي كشـور     
. ايفاء كـرده اسـت    
حوادث دهه معاصـر  

و شكست سنگين ارتجاع حاكـم،   1376تاريخ ميهن ما از همه پرسي دوم خرداد 
تا مبارزات قهرمانانه دانشجويان و جوانان كشور، در ماه هاي اخير، و پـس از        
كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و دولت مزدور احمدي نژاد؛  نشانگر اين واقـعـيـت      
است كه جنبش دانشجويي كشور مي تواند نقش مهمي به عنوان حلقـه واسـط     

تالش در راه پيوند زدن جنبش هاي . بين گردان هاي رزمنده جنبش را بازي كند
اجتماعي دانشجويان، جوانان، زنان و كارگران و زحمتكشان كشـور و جـهـت          
سياسي دادن به اين مبارزه از جمله مسايل مهمي است كه در بـرابـر جـنـبـش        

تجربه دوازده سال گذشته نشان داد كه تنها با مبارزه .  دانشجويي كشور قرار دارد
متحد و سازمان يافته مردم است كه مي توان استبداد را به عقب نشيـنـي وادار     

جنبش دانشجويي كشور مي تواند در اين زمينه نقش فعال و مـهـمـي را        .  كرد
بسط و ارتقاء كيفيت سازمان يافتگي جنبش دانشجويـي كشـور     .  عهده دار گردد

گام مهمي در راه تشديد مبارزه بر ضد رژيم واليت فقيه و ايجاد زميـنـه در راه       
ايجاد يك جبهه واحد ضد ديكتاتوري از همه نيروهاي آزادي خواه و مـتـرقـي        

 .كشور بر ضد رژيم استبدادي حاكم باشد
كه با خون سه دانشجوي مبارز، مصطفي بزرگ نيا  عضو -روز دانشجو-آذر 16

كميته مركزي سازمان جوانان حزب توده ايران، مهدي شريعت رضـوي عضـو       
سازمان جوانان حزب توده ايران و احمد قندچي از هواداران جبهه مـلـي ايـران      
آبياري و به يك سنت درخشان انقالبي بدل گرديده، روز مبارزه بـراي صـلـح،        
مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي، اتحاد وسيع بر ضد امپرياليسم و استبداد و 
ارتجاع و روز مبارزه براي پيروزي مردم و نيل به استقالل و تامين حاكميت ملي 

 !در رويارويي با رژيم واليت فقيه است
آذر امسال را به همـايـش پـرشـور، جـوانـان،            16بياييد دست در دست هم، 

دانشجويان، زنان و كارگران و زحمتكشان كشور بر ضد رژِيم استبدادي حـاكـم     
 .بدل كنيم

 
 ! آذر، روز دانشجو فرخنده باد 16 

درود بر دانشجويان مبارزي كه در شكنجه گاه هاي رژيم فقها در 
 !راه  آرمان هاي واالي آزادي و عدالت اجتماعي مي رزمند
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 .  امامي در مناصب كليدي امنيتي به جنايت خود ادامه مي دهند
جالب اينكه امسال دستگاه هاي امنيتي رژيم تالش گستـرده يـي را       
براي جلوگيري از برگزاري هرگونه مراسمي به ياد بود فروهرها و ديگـر  

بـر اسـاس گـزارش        .  جان باختگان قتل هاي زنجيره اي به كار بستند
هاي منتهي بـه مـقـصـد،        در خيابان“ :  ” موج سبز آزادي“پايگاه اينترنتي 

پليس كساني را كه به سـر  .  حضور پليس و نيروهاي امنيتي چشمگير بود
. گـردانـد   رسيدند و مي خواستند به خانه فروهرها بروند را برمي كوچه مي

شب قبل شايعه لغو مراسم را منتشر كرده بودند كه پرستو فروهر با تاكيد 
تكذيبش كرد و گفت كه حتماً مراسم سالگرد پدر و مادرش را بـرگـزار       

ايـن  »  عمل« خواستند مراسم برگزار نشود، در  اما كساني كه مي.  كند مي
شايعه را به حقيقت بدل كردند و نيروهاي امنيتي جمـهـوري اسـالمـي       

و با تمام توان از برگزاري مراسم بزرگداشت دو   »  وظيفه« عنوان يك  به
هـا     از اين منع و اهانت، خـيـلـي     .سال پيش، جلوگيري كردند 11كشته 

اما گويا هيچ كس . ها از خشم لب به دندان گزيدند خيلي. خشمگين شدند
انـگـار   .  انگار همه منتظر همين شرايط بـودنـد  .  از اين اتفاق تعجب نكرد

شـان     خواستند به مراسم فروهرها بروند و پليس مانع همه كساني كه مي
خب، بعيد است بگذارنـد  « شد، از همان لحظه حركت با خود گفته بودند 

با همه اين اوصاف، در  ...، و مراسم هم برگزار نشد»...مراسم برگزار شود
اند  اي نتوانسته هاي زنجيره باختگان قتل هاي جان ها خانواده تمام اين سال

اين يعني هـمـان   .   شان برگزار كنند مراسم يادبود درخوري براي عزيزان
ها را بر عهده گرفت، و همان حكومتي كه بـه نـاچـار       حكومتي كه قتل

گذارد كـه   گناه دانست، نگذاشت و نمي ها را نادرست و مقتوالن را بي قتل
اي    گناهانِ سرشناس همچون خانواده هر در گذشتـه  هاي اين بي خانواده

آيا اين كه حكومت، خود مانـع  .  براي از دست رفتگان خود عزاداري كنند
شـان صـحـه         برگزاري مراسم سالگرد كساني شود كه بر نادرستي قتل

 ”گذاشته نبايد عجيب باشد؟
جمعي از فعاالن اجتماعي سياسي كشور به مناسبت سالگرد قتل پروانه 

” داد خواهيم اين بـيـداد را      “ نيز اعالميه اي با عنوان  و داريوش فروهر
برگي  1377در يكم آذر ماه :” منتشر كردند كه در آن از جمله مي خوانيم

ديگر از خشونتهاي سياسي در تاريخ ايران ورق خورد و داستان مظلومانه 
غرقه در خون شدن، پروانه و داريوش فروهر دو تالشگر ديـر پـاي راه       

طراحان ايـن خـط       ...  آزادي و استقالل و سربلندي ايران، نگارش يافت
مشي، از خشونت بعنوان ابزاري براي حذف رقيب سياسي و به كـرسـي     

غـافـل از     .  نشاندن ديدگاهها و احراز موقعيت سياسي استفاده مي كننـد 
اينكه تجربيات بشري همواره ثابت كرده كه بازتوليد خشونت، خشـونـت   
است و نتيجه چرخة خشونت چيزي جز شعله ور كردن آتش كينه ورزي   
و باال رفتن ظرفيت انتقام جويي جامعه و از بين رفتن توان ملي و در آخر 
رهنمون كردن جامعه به قهقراي عقب ماندگي و درمـانـدگـي در پـي         
نخواهد داشت و پشتيبانان و كارگزاران آن نيز از آتش خشونتي كه خـود  

 ”...افروخته اند، در امان نخواهند ماند
حزب توده ايران در يازدهمين سالگرد اين جنايت تكان دهنده، ضمـن  
ابراز همبستگي با خانواده اين جان باختگان راه آزادي، همه نـيـروهـاي    
آزادي خواه و ميهن دوست را به تشديد مبارزه بر ضد ارتجاع حـاكـم و     
رژيم واليت فقيه، كه مسئول و سازمان ده اصلي خشونت و سركوب در   

 .جامعه ما بوده و هست، فرا مي خواند

، مـزدوران وزارت      1377يازده سال پيش در اول آذرمـاه      
اطالعات رژيم، مجهز به فتواي صادر شده از سوي انصار ولـي  
فقيه، و براي انتقام گيري از شكست بزرگي كه در انتـخـابـات    

، متحمل شده بودند و براي به بحران كشاندن 1376خرداد ماه 
اولين دولت اصالحات، به خانه دو تن از شـخـصـيـت هـاي          
برجسته جنبش ملي كشور يورش برده و آنان را بـه شـكـل          

سازمان دهي اين جنايت تـكـان     .  وحشيانه يي به قتل رساندند
كه از نزديـكـان و     )  سعيد اسالمي( دهند از سوي سعيد امامي 

برگماردگان علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم، در وزارت اطالعات 
رژيم بود، زنگ خطر بزرگي براي جنبش اصـالح طـلـبـي و         
نيروهاي آزادي خواه كشور درباره اهداف رژيم براي سركـوبـي   

 .  جنبش اصالحات در ميهن ما بود
دبيرخانه كميته مركزي حزب ما در اعالميـه اي كـه دوم         

، منتشر كرد، درباره اين جنايت هولناك از جـملـه   1377آذرماه 
داريوش فروهر، رهبر حرب ملت ايران و هـمـسـرش،    “ :  نوشت

پروانه فروهر، در تهران به دست مزدوران رژيم واليت فقيه به 
فروهر و همسرش پروانه، از جمله رهبران جنبش .  قتل رسيدند

ملي كشور ما بودند كه در سال هاي اخير بر ضد رژيم واليـت  
فقيه مبارزه مي كردند و به همين سبب از سوي گزمكان رژيم 

ترور وحشيانه داريوش و .  مورد تهديد و پيگرد قرار گرفته بودند
پروانه فروهر، بار ديگر به روشني نشان داد كه رژيـم واليـت     
فقيه از هيچ جنايتي براي تأمين ادامه حيات خود روي گـردان    

آذرمـاه     3،   545، شـمـاره       ” نامه مردم“ به نقل از ( ”  ...نيست
1377.( 

چند هفته پس از اين جنايات تكان دهنده بـود كـه مـردم        
ميهن ما هچنين از خبر به قتل رسيدن مـحـمـد مـخـتـاري،         
نويسنده، شاعر و متفكر، و همچنين محمد جعفـر پـويـنـده ،         

نكته جالب اينكه مزدوران .  نويسنده و مترجم آگاهي پيدا كردند
استبداد،  به رهبري علي خامنه اي، همچون جنايات ماه هـاي  

، از دخالت 88اخير بر ضد معترضان به كودتاي انتخاباتي خرداد 
را ”  عوامل اسـتـكـبـار      “ خبر دادند و ”  ترور ها“ خارجي در اين 

علي خامنه اي، در نـمـاز         .  مجري اين جنايات معرفي كردند
عوامل بيگانـه  : دي ماه، در تهران، ضمن اعالم اينكه 18جمعه 

در جريان اين قتل ها دست داشته اند گفت كه رئيس جمهور و 
مسئوالن وزارت اطالعات بايد سرنخ قتل هاي اخير را پـيـدا       

روزنامه كيهان، كه خود وابسته به سازمان دهـنـدگـان    ”  ... كنند
سرويس هـاي اطـالعـاتـي       “ اين ترورهاي تكان دهنده بود،  

 .را مسئول اين ترور ها معرفي كرد” بيگانه
ولي در پي دستگيري سعيد امامي، معاون وزارات اطـالعـات   

پايه او در دستگاه هاي امنيتي رژيم، روشن رژيم و همكاران بلند 
شد كه مسببان اين جنايات هولناك جمعي از نزديـك تـريـن      
ياران ولي فقيه و منتسبان به او در دستگاه هاي امنيتي كشـور  

متأسفانه حقايق اين جنايات هولناك آنطور كه بايد و   .  بوده اند
سعيد امامي در زندان و نا روشن ”  خود كشي“ شايد روش نشد، 

ماندن بسياري از نكات پرونده دستگير شدگان سبب شـد كـه     
ابعاد اين جنايت هولناك همچنان در پرده ابهام باقي بماند  و     
نتيجه اينكه امروز همان نزديكان و دست پروردگـان سـعـيـد       

سال پس از قتل هاي وحشيانه زنجيره  11
اي همكاران  سعيد امامي همچنان به 

 جنايات خود ادامه مي دهند

!ياد فروهر ها، مختاري و پوينده گرامي باد  
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كرد، وجود تقابل ميان اقتصاد مالي و اقتـصـاد واقـعـي       
آنگونه كه مدافعان سرمايه داري و رفـرمـيـسـت هـاي        
جنبش كارگري مدعي هستند و بحران كنوني را صـرفـا   
نتيجه فعاليت بي بند و بار و كازينويي سـرمـايـه داري        

به عبارت دقيق تر رشد .  معرفي مي سازند، بي معنا است
غول آساي اعتبارات و بازار مالي ريشه دراحتياج فزاينـده  

مطابق آخرين آمار انـتـشـار    .  صنايع به سرمايه پولي دارد
يافته، چندين دهه است كه صنايع با پديده مازاد تـولـيـد    
روبرو هستند و تالش دارند از خالل اعطاي وام هـا و        
اعتبارات آسان يعني با مقروض كردن افراد پاسخي براي 

ميالدي قروض خـانـوارهـاي       2007در سال .  آن بيابند
درصد توليـد نـاخـالـص        100انگلستان و آمريكا معادل 

يورو كه  1بانك هاي اروپايي در ازاي هر . داخلي آنها بود
يورو وام مـي دادنـد و در            40در اختيار داشتند معادل 

درست بر .   آمريكا اين نسبت به مراتب نامتعادل تر است
ارزش امـالك بـه      2007اين اساس هنگاميكه در سال 

درصد كاهش يافت و وام گيرنـدگـان    40طور ناگهاني تا 
توانايي پرداخت تعهدات خود را به بانك ها نـداشـتـنـد،     
بانك هاي بزرگ يكي پس از ديگري ورشكسته شدنـد،  
قرباني نخستين و يا بهتر گفته باشيم قرباني اصلي ايـن    
وضع واحدهاي توليدي بودند كه براي بقا و تداوم حيـات  
سخت به نقدينگي محتاج بودند و همين جا اسـت كـه       
تاكيد مي شود، لبه تيز بحران و نيروي ويرانگر آن عليـه  

بعالوه بحـران  .  طبقه كارگر و توليد كنندگان متوجه است
كنوني صحت ارزيابي لنين درخصوص امپريـالـيـسـم و       
تعريف علمي و دقيق او از سرمايه مالي و اليگارشي مالي 
را اثبات مي كند، درهم آميختگي، پيوند بـانـك هـا و        

تـراكـم تـولـيـد،        “ :  صنايع و يا آنگونه كه لنين نگاشتـه 
انحصارات ناشي از اين تراكـم، درآمـيـزي يـا جـوش            
خوردگي بانك ها با صنايع، چنين است تاريخ پـيـدايـش    

 ”.سرمايه مالي و محتوي اين مفهوم
بحران كنوني و عملكرد دولت هاي سرمايه داري درقبال 
آن اين انديشه محوري ماركس را كه دركتاب سرمايه به 
وضوح بيان شده ثابت كرد، تضاد اصلي سرمـايـه داري     
عبارت است از تضاد ميان خصلت اجتماعي تـولـيـد و        

 !تصاحب و تملك خصوصي سرمايه داري
اگر دقيق تر گفته باشيم، در قبال بحران كنوني زمانيكـه  
دولت هاي سرمايه داري مستقيما نياز واحد هاي توليد و 
صنايع و يا بانك هاي خصوصي به نقدينگي و پـول و      
سرمايه  را تامين مي كنند، مي توان به درستي نتيجه اي 
منطقي گرفت كه مالكيت خصلت اجتماعي پيـدا كـرده     
است و اين خصلت با تصاحب خصوصي در تضـاد قـرار     

اين همان موضوع پراهميت و اساسي اسـت كـه       .   دارد
برخالف ميل و اراده سرمايه داري و امـپـريـالـيـسـم،           
سوسياليسم را دربيستمين سالگرد سقوط ديوار برلين، بـه  

 !مساله كليدي بشريت مبدل ساخته است
فردريش انگلس درپيشگفتاري براي چاپ انگليسي كتاب 

به نكته اي اشاره مي كند كـه از     1856سرمايه به سال 
قضا در دهه نخست سده بيست و يكم فعليـت يـافـتـه       

اغلب كاپيتال را دربخش قـاره  “ :  انگلس نوشته بود.  است
اين امر كه هر .  اروپا كتاب آسماني طبقه كارگر مي خواند

روز نتيجه گيري هاي اين كتاب نه تنها در آلـمـان و         
سوييس بلكه درفرانسه، هلند، بلژيك و آمريكا و حـتـي     
ايتاليا و اسپانيا بيش از پيش اصول اساسي جنبش بـزرگ  
طبقه كارگر مي گردد و اينكه همه جا طبقه كارگر بيـش  

 بيست سال پس از سقوط ديوار برلين 

 ”سوسياليسم مساله كليدي بشريت“

همزمان با تاييد پيمان ليسبون از سوي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، سرمـايـه   
داري دراروپا و آمريكا بيستمين سالگرد سقوط ديوار برلين را با عناوينـي چـون     

جشن گرفت وبا تبليغات پر سرو صـدا  ”  پايان تاريخ“ و ”  پايان افسانه كمونيسم“ 
 !را به رخ همه مردم در چهار گوشه جهان كشيد” ابديت نظام سرمايه داري“

امپرياليسم خبري در تبليغات عظيم و جنجالي خود عليه سوسياليسـم سـقـوط      
ديوار برلين و فروپاشي جمهوري دمكراتيك آلمان را مظهر برتري انكار ناپـذيـر   
جبهه سرمايه در برابر جبهه كار و سرمايه داري در مقابل سوسياليسم مـعـرفـي    

پـايـان   “ صدها گزارش، فيلم، خبر و جز اينها انتشار يافته ومي يابد تا .  مي سازد
درافكار عمومي جهانيان بويژه افكار عمومي اروپا ”  كار سوسياليسم براي هميشه
دستگاه عريض و طويل و عظيم تبليغاتي سـرمـايـه      .  و آمريكا رسوخ داده شود

داري كه روي عواطف عاميانه و سطحي عمومي خوب بازي كند و اين نقـطـه   
اتكا و مهارتش محسوب مي شود، پس رفت تاريخي اواخر سـده بـيـسـت و           
فروپاشي سوسياليسم در اروپا بويژه آلمان دمكراتيك را مسـاوي و مـتـرادف          
نابودي سوسياليسم جا مي زند، تا سيماي زشت ولي واقعي سرمـايـه داري را       

اين پنهانكاري در نخستين دهه سده بيست و يكم صـرفـا يـك        .  پنهان نمايد
بحران جهاني سرمايه داري كه ژرف ترين و سهمـگـيـن    .  فريب تبليغاتي نيست

ترين بحران در يك سده اخير ارزيابي شده، بار ديگر انديشه ماركس، انگلس و   
لنين را به موضوع روز بدل ساخته است و تبليغات دروغ سرمايـه داري بـراي       

 . مقابله با اين واقعيت است
به گواهي رسانه هاي همگاني معتبر، از جمله عواقب بحران كنوني سـرمـايـه      
داري، اقبال غير منتظره به افكار و انديشه هاي ماركس خصوصا اثر تاريخي و   

بحران سرمايه داري برخالف انتظار طراحان و   .  ماندگار وي كتاب سرمايه است
لنينيسم، انديشه هاي ماركس را   -مبلغان تئوري پايان تاريخ و مرگ ماركسيسم

برجسته و فرضيه ها و تئوري هاي ماركسيستي خصوصا آراء اقتصادي ماركـس  
گويي از پـس ديـوار     .   را به موضوع روز تبديل و به بوته آزمايش گذاشته است

فروريخته برلين بار ديگر ماركس از زادگاه خود سرمايه داري را به چالش گرفته 
ژرفش بحران اقتصادي كنوني، نظر غالب اقتصاددانان مدافـع سـرمـايـه       !  است

داري و دولت هاي اتحاديه اروپا و آمريكا را كه اعالم مي داشتند اين بـحـران     
دربادي امر يك بحران مالي بوده كه از اين نقطه به اقتصاد و بـنـيـان هـاي         

 . اقتصادي سرايت كرده، باطل مي كند
تحليل هايي كه بحران را صرفا در چارچوب مالي ارزيابي مي كنـنـد و آن را         
نتيجه فعاليت كازينويي مي دانند، از سطح فراتر نمي رود و محـتـوي واقـعـي       

برخالف ادعاي رايج و تبليغات سطحي دسـتـگـاه      .   بحران را آشكار نمي سازد
هاي خبري سرمايه داري، بحران هاي اقتصادي پديده اي است كه تنـهـا بـه      

ماركسيسم با بررسي ماهيـت شـيـوه      .  شيوه توليد سرمايه داري اختصاص دارد
توليد سرمايه داري تحليل درست و علمي را از علل بحران هـاي اقـتـصـادي       
بدست مي دهد بحران هاي اقتصادي از آن جمله بحران كـنـونـي، نـتـيـجـه          
تضادهاي دروني سرمايه داري است كه هر چند گاه بصورت بحران تظاهر مـي  

هدف توليد سرمايه داري به هيچ وجه توزيع محصوالت ميان نيـازمـنـدان    .  كند
نيست، بلكه هدف آن سامان دهي و نقد كردن اضافه ارزش  موجود در كـاال      

در توليد سرمايه داري هيچگونه مالحظه اي تاكيد مي كنيم هيچـگـونـه    .  است
پيرو همين منـطـق   .  مالحظه اي در قبال قدرت خريد مصرف كننده وجود ندارد

دروني، توليد سرمايه داري همواره در جهت كسب سود و نقد كـردن اضـافـه        
ارزش فراتر از توانايي جذب بازار عمل كرده و در نتيجه تضاد دايـمـي مـيـان       

تضادهايي كه در اين .  توانايي توليد و محدوديت هاي بازار مصرف پديد مي آيد
روند بروز مي كنند، خاص مجموعه شيوه توليد سرمايه داري است كـه در آن      
هدف از توليد ايجاد ارزش مصرف نيست، بلكه توليد اضافه ارزش و پر كردن و 

بنابر اين توليد اضافه ارزش عامل محركـه و    .  انباشتن جيب سرمايه داران است
قانون تكامل سرمايه داري است و اين مساله بحران هاي اقتصادي را نـاگـزيـر    

اين همان نكته كليدي است كه ماركس در كتاب سرمايه بـا دقـت     .   مي سازد
  7ادامه در صفحه دقيقا از همين مدخل و زاويه است كه بايد تاكيـد  .  علمي آن را بيان داشته است



تمام بخشها، كه شامل رشد نظامي گري، كه با اهـداف نـاتـو      
پيوند نزديكي دارد، با استراتژي ارتجاعي ليسبون به پيش مـي  

با سعي براي تقويت نقش خود و همچنيـن رقـابـت در        .   رود
مقابل امريكا، توسط دولت هاي عضو، اتحاديه اروپـا حضـور       
.  نظامي خود را در جنگ اشغالگرانه افغانستان افزايش مي دهـد 
ناتو نقشه استراتژيك طوالني مدت جديد و حتي تجاوزكارانه تر 

شوراي جهاني صـلـح   .   آماده مي كند  2010خود را براي سال 
بار ديگر اصرار خود براي انحـالل ايـن سـازمـان جـنـگـي              

برگزاري گردهم آيي در يك . . .  امپرياليستي را تصريح مي كند
كشور خاورميانه، اهميتي را كه شوراي جهاني صلح بـه ايـن       
منطقه مي دهد، منطقه اي كه موقعيت آن حتي مشتعـل تـر،     

تمام تناقضات و   .   پيچيده و بغرنج شده است، منعكس مي كند
مشخصات  نظم جديد امپرياليستي به صورت خيلي واضحي در 

اين منطقه به خاطر منـابـع   .   كل اين منطقه متمركز شده است
 ”.عظيم انرژي نفت و گاز، از نظر استراتژيكي بسيار مهم است
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شوراي جهاني صلح در اطالعيه اي اعالم كرد كه اولين  گردهم آيـي    
پس از انجام موفقيت آميز كنگره موفق خـود در       -هيئت اجرائيه خود را 

در اولين هفته آبان ماه جـاري در دمشـق            -سال گذشته در كاراكاس 
 .برگزار كرده است
سازمان و جنبش صلح شركت كننده در اجالس ، بعد از    34نمايندگان 

بحث هاي مفيد و غني روي گزارش كميسيون هاي چهارگـانـه شـوراي      
جهاني صلح و پيشنهادات رسيده، با توافق بر يك برنامه عمل همه جانبه، 
چارچوب يك كارزار همه جانبه و راديكال در حمايت از صلح جهـانـي را     

 .مورد توافق قرار دادند
نيروئي كـه ايـن     “ :  در اطالعيه نهايي اجالس از جمله اظهار شده است

گردهم آيي به  ما داده است، همان طور كه به اجالس گزارش شد، پيش 
شاهد آن بوده ايم، به صـورت    )  كاراكاس( از اين و در دوره پس از كنگره 
انتظارات و چشم اندازهاي جديدي بـه    .   افزايش فعاليت ظاهر شده است

وجود آمده اند؛ و هيئت اجرائيه به طور جمعي دعوت شده است كـه بـه       
 ”.مطالبات جديد، كه نتيجه شرايط وخيم بين المللي اند، پاسخ بدهد

ارزيابي اي كه در اعالميه پاياني گردهم آيي در رابطه بـا شـدت     . . .  “ 
تجاوز امپرياليستي و تشديد رقابت ها تنظيم كرديم، با توجه به  بـحـران     

پـي  .   كنوني اقتصاد سرمايه داري  اهميت به خصوصي كسب كرده اسـت 
آمدهاي بحران رقابت ها را حتي حادتر مي كند و شرايط خطرناكي را بـه  

كوشش جمعي امپرياليستها براي غالب شدن بر بـحـران،   .   وجود مي آورد
مشكالت انفجاري مثل اخراج ها، بيكاري و كاهش استاندارد زندگي خلق 

در همان حال، مطابق اطالعات مركز تحقيقـاتـي   .  ها را به وجود مي آورد
، در سال )  SIPRIمركز تحقيقاتي در رابطه با تسليحات نظامي ( سوئدي 
مخارج نظامي در جهان به يك حد نصاب جديدي، مبلغ نـجـومـي     2008
نصف آن توسط آمريكا مصرف شده اسـت،  ”  تريليون دالر كه تقريبا 1.46
بشريت با فاجعه هاي حاصل از  افزايش دماي جهـانـي روبـرو      . . .  رسيد
ما هم زمان با مطالبه سياست هائي كه قادر به مقابله با تغييـر آب    .   است

هوا باشند، بر ضرورت مواجهه با علل نابرابري هاي اجتماعي و تـوسـعـه      
اقتصادي، كه موانع در مقابل حمايت از محيط زيست را تشكيل مي دهند، 

از تكنولوژي ايجاد انرژي تجديـد  ”  شوراي جهاني صلح“  .  تاكيد مي كنيم
شدني، انرژي اي كه نبايد به منبع ديگري براي سودجويي كمپاني هـاي    

دولت جديد آمريكا، . . .  چند مليتي و انحصارات تبديل شود، حمايت ميكند
بر رغم تمام كوششها براي ارائه چهره متفاوتي از خود، سـيـاسـت هـاي       

در .   امپرياليستي تجاوزگرانه خود را در نقاط مختلف جهان ادامه مي دهـد 
حين اينكه تهديد ها و تجاوزات جديدي آغاز مي شوند، پايگاهها و ناوگان 
هاي دريائي جديد ايجاد مي شوند، هدف همه اين ها تعـديـل ضـروري،      

اتحاديه اروپا اسـتـراتـژي    . . .  دست كاري و رقيق سازي افكار عمومي اند
امپرياليستي خود را تشديد مي كند و با وجودرقابت دروني بين نيروها، در   
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