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برگزاري سومين نشست 

 فعاالن جنبش زنان 

 ادامه مبارزه با استبداد

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت بيست و دومين سالگرد  فاجعه ملي 

جنايت هولناك كشتار هزاران زنداني سياسي، به دستور 
 خميني، لكه ننگ تاريخي در كارنامه سران رژيم واليت فقيه

     3ادامه در صفحه 

 !هم ميهنان گرامي
سال پس از كشتار هزاران مبارزه راه آزادي، فرزندان دلير خلق كه به خاطر پايبندي به  22ميهن ما 

اعتقادات شان، به فرمان مستقيم آيت اهللا خميني، به جوخه هاي مرگ سپرده شدند، بار ديـگـر در       
نگراني و التهاب ترفندها و برنامه هاي جنايتكارانه سران رژيم واليت فقيه و نظاميان حاكم بر ضـد    

    9و  8، 7ادامه در صفحات 

 زحمتكشان هاي عيني، ونقش واقعيتجنبش مردمي، 

به مناسبت سالگرد انقالب مشروطيت، سوميـن  
نشست طيف ها وگرايشات سياسي مختلف جنبش 

در ”  نشست سبز فعاالن جنبش زنان“ زنان زير نام 
در اين نشسـت عـالوه بـر        .  تهران برگزار گرديد

سخن راني هايي در خصوص چگـونـگـي ادامـه       
مبارزه زنان براي دست يابي به حقوق برابر دركليه 
عرصه ها و در بطن پيكار سراسري با استـبـداد و     
دولت كودتا، پيرامون مسايل روز جامعه از جـملـه   
وضعيت زندانيان سياسي، اعتصاب غذاي هـفـده     
مبارز دربند، و اوضاع سياسي جاري و حـاكـم بـر      

 . جامعه، گفت و گو و تبادل نظر نيز صورت گرفت
سومين نشست همگرايي سبز جـنـبـش زنـان،       
بارديگر برنقش و جايگاه جنبش زنان در تحـوالت  

ماه گذشته، دستخوش تـحـوالت      12ميهن ما، در 
بسيار مهمي بوده است كه مهم ترين دسـتـاورد آن       
ايجاد شرايط ذهني و عيني يي است كه مـي تـوانـد      
جبهه وسيعي از قشرها و طبقات اجـتـمـاعـي را در         

ايـن  .  راستاي مبارزه با ديكتاتوري حاكم بسيج كـنـد    
حقيقتي است كه، بدون ايجاد اين جبهه وسيع امكـان  

اجتماعي مـربـوط     -تغيير حكومت و نهادهاي سياسي 
به آن در راستاي پايه ريزي دموكراسي و تامين آزادي 

منشورِ اخير .  هاي فردي و اجتماعي امكان پذير نيست
مير حسين موسوي بسياري از جوانب سياسـيِ لـزوم     
شركت  طيف وسيع قشرها و نيروهاي سياسي در اين 

در مرحله حساس گذر كشورمان به .  مبارزه را بر شمرد
سوي دموكراسي، اين جبهه وسيع در سطح ملي نـيـز   
ضامن جلوگيري از دست اندازي و دسـيـسـه هـاي         

با وجود حالت جنيـنـي   .  نيروهاي خارجي خواهد بود
اين جبهه، مي  توان به روشني ديد كه بسياري از   
نيروهاي سياسي و شخصيت هاي سياسي از طيـف  

گاه بـه صـورت        هرچند گه  -هاي مختلف جامعه 
ها و  ولي در مجموع و به تدريج  هدف   -زيگزاگي 

اجتماعي مشتركي  -تاكتيك هاي مشخص سياسي 
را در راستاي مرز بندي با استبـداد رژيـم واليـي        

اين روند به طور قطـع  نشـانـه        .  عنوان مي كنند
پويايي رشد آگاهي و بلوغ سـيـاسـي نـيـروهـا و           
شخصيت هاي سياسي كشور مان در مورد شرايـط  
منطقي لزومِ گذارِ روبناي سـيـاسـي بـه سـوي            

واضـح  .  دموكراسي و آزادي هاي اجتماعـي اسـت    
است كه در حال حاضر درك ضـرورت گـذر بـه        

 3بدرود رفيق رضا                                     ص 
 4تبليغاتي كودتاچيان       ص-جنگ رواني

 5ايستادگي جنبش دانشجويي                  ص
 رژيم سركوب و سانسور و روز 

 10خبرنگار در ايران                                 ص 
بر ضد حكومت دين ساالر و مداخله 

  11امپرياليستي در ايران                          ص 

 در اين شماره
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اين همان سيستم قضايي است كه بـه دسـتـور      .  خوبي معرفي مي كند
خميني در دادگاه تفتيش عقايد در عرض چند دقيقه سرنوشت هـزاران    

انسان هايي كه در ميان آنان جمعي از برجسته .  انسان را رقم زده است
ترين شخصيت هاي سياسي، انقالبي، ملي، نظامي و هنري ميهن ما به 

مبارزه با دولت نامشروع كودتا براي نيل بـه آزادي،       .  چشم مي خورند
بدون پايان دادن به توطئه سكوت در باره فاجعه ملي كشتار دستجمعي 

 . زندانيان سياسي،  تصور كردني نيست
مرداد مـاه،     13در اين زمينه،  به گزارش پايگاه اطالع رساني كلمه، 

ميرحسين موسوي،  طي سخناني در جمع گروهي از مديران مسـئـول،   
خبرنگاران و خانواده هاي روزنامه نگاران دربند،  در توضيح حوادث اخير 

. داشت 67كشور اشاره اي گذرا نيز به قتل عام زندانيان سياسي در سال 
را بايد در مـنـظـر       67مساله “ :  او در مورد فاجعه ملي خاطر نشان كرد

تاريخي خود بررسي كرد و بعد هم ديد آيا دولت در اين زمينه اطالعـي  
داشته است؟ آيا اصال امكاني براي دخالت داشته است؟ آيا در احكام و   
اسناد نامي از دولت وجود داشته است؟ دولت كه نقشي در اين مسـالـه   

براي مطرح كردن مسايل با ذكر جزيـيـات، مـن هـم         ...  نداشته است
بي ترديد تاكيد ميرحسين موسوي بر اين امـر كـه       “  .  محذوراتي دارم

اصال “ دولت او در اين كشتار هولناك و فراموش نشدني نقش نداشته و 
نداشته، درجاي خود و به نوعـي افشـاي وقـوع        ”  امكاني براي دخالت

و تاييد رسمي فاجعه ملي  67كشتار دستجمعي زندانيان سياسي در سال 
موضع گيري ميرحسـيـن   .  به عنوان يك حقيقت غير قابل كتمان است

كه براي ذكر جـزيـيـات آن بـا          67موسوي در قبال فاجعه ملي سال 
روبه رو است، پذيرش رسمي فاجعه ملي و براي نخستيـن  ”  محذوراتي“ 

بار شكستن سكوت در اين باره توسط يكي از باالترين مقامات اجرايـي  
جمهوري اسالمي است كه از نقطه نظر سياسـي    -نخست وزير -وقت 

در مبارزه كنوني با استبداد و ارتجاع حائز اهميت اساسي شمرده شده و   
به لحاظ معرفي و مجازات آمران و عامالن قتل عام زندانيان سيـاسـي   

كـه  ”  مـحـذوراتـي   “ گـرچـه     .   نيز داراي ارزش و سنديت حقوقي است
ميرحسين موسوي برآن انگشت مي گذارد صرفاً در محدوده مالحظـات  
تاكتيكي مربوط به صحنه سياسي كشور مي تواند مورد بـحـث قـرار        
بگيرد، اما نبايد فراموش كنيم  كه مبارزه براي شكستن توطئه سكـوت  
واپس گرايان در خصوص فاجعه ملي وظيفه يي مهم براي جنبش ضـد  

سال ها پيش زنده ياد آيت اهللا منـتـظـري بـا       .  استبدادي كنوني است
شهامت و به دور از هر مالحظه اي، در قبال اين كشتار كم نظيـر بـه     
مخالفت برخاست و نامه هاي او به خميني در محكوميت قـتـل عـام        
زندانيان سياسي از جمله معتبرترين اسناد سياسي و حقوقي براي كيـفـر   

تشديد مبارزه و فشار مشترك و متـحـد   .  جنايتكاران محسوب مي گردد
براي بازكردن پرونده فاجعه ملي و روشن ساختن ابعاد آن فقط منحصر 
به احزاب و نيروهاي چپ و مترقي و خانواده هاي شهداي قهرمان خلق 

اين وظيفه مشترك همه نيروهاي آزادي خواه و ميهن دوسـت    .  نيست
 . مخالف استبداد و ارتجاع است

بايد با مبارزه مشترك به توطئه سكوت پايان داد و وجدان عمومي و   
ملي را به سود عدالت و به كيفر رساندن جنايتكاران، آگـاه و بـيـدار          

اين تنها راه مقابله با مزدوران جهل و تاريك انديشي،  به ويـژه  .  ساخت
 !دستگاه قضايي رژيم واليت فقيه است

مرداد و شهريور ماه هر سال يادآور جنايت و تبه كاري بزرگ و بي سابقه رژيـم    
است،  كه بـه   1367واليت فقيه،  يعني كشتار دستجمعي زندانيان سياسي در سال 

فاجعه ملي    “حق از سوي حزب ما و ديگر احزاب و سازمان هاي ترقي خواه ميهن 
قتل عام كم نظير هزاران زنداني سياسي، كه اكثريت قـاطـع     .   نام گرفته است  “

آنان  در محاكمات فرمايشي به زندان هاي مختلف محكوم شده بودند، شقاوت و   
بي رحمي رژيمي را به نمايش مي گذارد كه به هيچ يك از موازين انساني پايبـنـد   

 . نيست و براي حفظ قدرت دست به هر جنايتي مي زند
فاجعه ملي كشتار دستجمعي زندانيان سياسي،  به دستور مستقيم شخص خميني 

درپي شكست سياست جنگ جنگ تا پيروزي، مرتجعان در هـراس  .  صورت گرفت
از واكنش اعتراضي مردم، هزاران تن را در بيدادگاه هاي چند دقيقه اي به مـرگ    

تاكنون برخي بازماندگـان ايـن     .  محكوم و بالفاصله اين احكام را به اجرا گذاشتند
جنايت فراموش نشدني صحنه هاي دلخراش و دردناك بيدادگاه ها و چوبه هـاي    

به عالوه،  اسناد موثق و معتبري از جمله خاطرات زنده ياد .  اعدام را بازگو كرده اند
 . آيت اهللا منتظري نشانگر نقش خميني در اين جنايت است

با گذشت بيست و دو سال از فاجعه ملي،  رژيم واپس گراي واليت فـقـيـه از        
خانواده ها، بستگان شـهـداي     .  شانه خالي مي كند 67پذيرش رسمي كشتار سال 

مردم و دركنار آنها نيروهاي ترقي خواه و مهين دوست كشور به حـق خـواسـتـار       
روشن شدن كامل علت و ابعاد اين جنايت و معرفي و محاكمه آمران و عامالن آن 

در چند سال اخير،  مزدوران جهل و تاريك انديشي براي سرپوش گذاشتن .  هستند
بر جنايت بزرگ خود، تالش گسترده اي براي نابودي گلستان خـاوران،  مـحـل        

امسال در .  خاكسپاري گروهي از قربانيان فاجعه ملي در شهر تهران،  انجام داده اند
برخي شهرستان ها نظير رشت نيز گزمگان استبداد واليي كوشش كردند گورستان 
. محل خاكسپاري شهداي فاجعه ملي را تخريب كنند،  كه تاكنون موفق نشده انـد 

و معرفي و محاكمه آمران و عـامـالن ايـن           67در خصوص افشاي جنايت سال 
در پرتـو مـبـارزات      .  كشتار، امروز تالش هاي بيشتري نسبت به گذشته وجود دارد

دليرانه مردم با كودتاي انتخاباتي،  چهره واقعي رژيم و سيستم قضايي و امنيتي آن 
افشاء و رسوا گرديده،  و ميليون ها تن از هم ميهنان ما درجه قساوت و مـاهـيـت    

وقايع پس از كودتاي انتخاباتـي،  .  درنده خوي استبداد واليي را به چشم خود ديدند
كشتار در خيابان ها، جنايت كهريزك، دادگاه هاي فرمايشي، لشگركشي سـپـاه و     
بسيج و سركوب خشن و خونين و تمام اين مسايل روزنه اي را به روي فاجعه ملي 
گشوده تا خواست روشن شدن ابعاد اين كشتار دهشتناك و معرفيِ آمران و عامالن 
آن در كنار خواست هايي چون لغو نظارت استصوابي، آزادي فوري و بدون قيـد و    
شرط زندانيان سياسي، معرفي عوامل كشتار در خيابان ها و جنايت كهريزك و جـز  

بدون وادار كردن .  اين ها، در دستور كار جنبش سراسري ضد استبدادي قرار بگيرد
،  نمي توان از   1367رژيم واليت فقيه به شكستن سكوت درباره فاجعه ملي سال 

حق آزادي بيان، انديشه و به طور كـلـي حـقـوق       :  مطالبات بحق توده ها از جمله
 . دمكراتيك فردي و اجتماعي بي تزلزل حمايت و پشتيباني كرد

وضعيت كنوني در زندان هاي كشور و محاكمات ناعادالنه و فرمايشي به همـراه  
اخيرا شـيـريـن      .  احكام سنگين، ضرورت توجه به اين واقعيت را برجسته مي سازد

عبادي، در نامه اي به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در حمايت از عبدالرضـا  
تاجيك عضو كانون مدافعان حقوق بشر و خبرنگار با سابقه كه در عيـن حـال از       

شكنجه هـاي  “ :  مذهبي نيز هست،  به مواردي چون-اعضاي اتئالف نيروهاي ملي
اشـاره  ”  عدم مالقات با وكيل مـدافـع    “ و ”  سلول انفرادي طوالني مدت“ ، “ شديد 

همه اين گونه موارد در تمام مدت سي سال اخيـر در زنـدان هـاي          .  كرده است
بنابـر ايـن،      .  جمهوري اسالمي حاكم بوده و فاجعه ملي اوج آن محسوب مي شود

بدون تاكيد بر شكستنِ توطئه سكوت درباره فاجعه ملي هرگز نمي توان به جنايـت  
به عبارت ديگر،  بدون افشاء و سپس مجازات ! و بي قانوني كنوني نقطه پاياني نهاد

عوامل فاجعه ملي و كشتارهاي دهه شصت نمي توان مانع تكرار فجايعي در حال و 
زماني كه جعفري دولت آبادي،  دادستان انقالب اسالمي تهـران،   .   آينده كشور شد

درچارچوب برنامه كودتاچيان و به منظور ايجاد فضاي رعب و وحشت اعـالم مـي     
وي در دهه شصت زنـدانـي بـوده        ( دارد كه، جعفر كاظمي،  زنداني سياسي سابق 

و بازداشتي حوادث اخير حتما اعدام خواهد شد،  و يا احكام اعدام براي ايجاد )  است
هراس در جامعه تاييد مي شوند،  ماهيت سيستم قضايي جمهوري اسالمي را بـه    

 !فاجعه ملي فراموش شدني نيست
با مبارزه مشترك ابعاد اين كشتار 

 دهشتناك را روشن سازيم
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 ...ادامه برگزاري سومين نشست فعاالن

جاري تاكيد و خواستار تقويت صفوف اين جنبش برپايه 
احترام به عقايد و گرايشات متنوع سياسي و مسـلـكـي    

به عالوه، همگرايي سبز جنبش زنان برتحكيـم و    .  شد
ضـمـن     -تثبيت پيوند با جنبش هاي اجتماعي ديگـر    

تاكيد ورزيد، و ادامه مبارزه با وضع   -حفظ استقالل آن 
موجود و استبداد واليي را در استحكام رابطه و پيـونـد   

در اين نشست، .  همه اجزاي جنبش مردمي ارزيابي كرد
” بيانيه همگراييِ سبز جنبش زنـان “ بيانيه اي با عنوان 

كه از سوي جمعي از فعاالن جنبش زنان تهيـه شـده     
 . بود، خوانده و مورد بحث قرار گرفت

جـنـبـش    ...  “ :  در بيانيه مذكور خاطر نشان مي شـود 
مشروطيت سرآغاز ورود مستقل زنان به حوزه عمومـي  

در حقيقت بـا ظـهـور        ...  از طريق نظام آموزشي است
جنبش مشروطيت، اولين بارقه هـاي شـهـرونـدي و         

طي ...  عضويت زنان در ميان آحاد مردم كليد مي خورد
صد سال گذشته، جنبش زنان فراز و فرودهاي بسياري 
را پشت سرگذاشته، اما پيوسته آرام و رو به جـلـو بـا        
همكاري مردان آزاديخواه و برابري طلب حركت كـرده  

 ”. ...است
سپس در ادامه بيانيه، با اشاره به نقش تاثـيـر گـذار      

امروز از يك سو بـه    ...  “ :  جنبش زنان، اعالم مي گردد
همت مدافعان حقوق برابر و مبارزات جنبش زنان و از   
ديگر سو به واسطه تحوالت اجتماعي و اقتـصـادي و     

بدون حضور زنان مفهوم مردم و ملت قـابـل   ...  سياسي
 ”. ...تصور نيست

بيانيه همگراييِ سبز فعاالن جنبش زنـان، بـرخـي        
خواسته ها و ويژگي هاي جنبش زنان را چنين ترسيـم  

خود را متعهد به مفهومي از ملي گـرايـي     ...  ”: مي كند
مي دانيم كه پذيراي نوگرايي و تكثر درون خود است و 
حضور برابر و نقش آفريني همه اقوام، مذاهب، زبان ها 
و جنسيت ها و تمامي ايرانيان در هر جاي دنيـا را در      
سرنوشت خود برمي تابد و به رغم احترام به سنت هاي 
غير بازدارنده با پديده هاي نو و فرهنگ هاي متفـاوت  

خود را متعهد به حضور تمامي گـروه    ...  سر جنگ ندارد
هاي زنان با ديدگاه ها و سبك هاي مختلف در عرصه 
عمومي مي دانيم و نيز در مقابل قوانيـن و مـقـررات        
تبعيض آميز، خود را متعهد به گسترش گفتمان برابـري  

خـود  ...  طلبي و دفاع از حقوق شهروندي زنان مي دانيم
را متعهد به احقاق حقوق اقتصادي و اجتماعي مي دانيم 
چرا كه هر روز به بهانه هاي مختلف همچون كاهـش  

عـرصـه   ...  ساعت كار زنان و خانه نشين كردن آنان و  
فعاليت هاي اقتصادي بر روي آنان تنگ تر مي شود و   
تورم و بيكاري فزاينده و بسته شدن واحد هاي صنعتي 

سبب افزايـش آسـيـب هـاي         ...  وتخريب كشاورزي و
اجتماعي و كاهش سطح زندگي و سـالمـت زنـان و        

 ”. ...كودكان مي شود
بيانيه، با محكوم كردن جنگ و تجاوز نـظـامـي و        
برتري طلبي قدرت هاي بزرگ،  بر ادامه مبارزه جنبش 
زنان براي احقاق حقوق زنان و پيـونـد بـا مـبـارزات          

همگراييِ سبز جنبـش زنـان     .   سراسري تاكيد مي كند
ايران،  به عنوان بخشي از مجموعه جنبش زنان كشور 
كه طيف هاي گوناگوني را دربر مـي گـيـرد، در راه          
سازمان دهي پيكار زنان و تقويت مـبـارزه سـراسـري       

اين گونه اقدامات مثبـت، تـاثـيـرات       .   حركت مي كند
جدي بر رشد و گسترش مبارزه همگاني با استـبـداد و     
ارتجاع دارد و از سوي همه عالقمندان و مـدافـعـان        
سعادت مردم ايران با حساسيت و دقت پـيـگـيـري و       

 .پشتيباني مي شود
 

 بدرود رفيق رضا
اطالع يافتيم مبارز پر سابقه و فداكار تـوده  
اي، رفيق رضا شيخ زيـن الـديـن، كـه از           
مهندسان به نام ميهن ما بود در تهران چشـم  
از جهان فرو بست، و خيل دوستداران خود را   

اش بودند در    كه شيفته خصيصه هاي انساني
رفيق رضا در جواني به صفـوف  . اندوه فرو برد

حزب توده ايران پـيـوسـت و از مـعـدود              
بازماندگان رفقاي سازمان افسران تـوده اي      

رفيق رضا شيخ زين الدين در دو رژيـم      .  بود
بـه بـنـد      )  سلطنتي و واليت فقيه( استبدادي 

كشيده شد  و هر دو بار سربلـنـد از آزمـون        
رفيق زين الديـن در پـي       .  دشوار بيرون آمد

يورش وحشيانه گزمگان رژيم واليت فقيه به 
خاطر فعاليت هاي خستگي ناپذيرش در شعبه 
پژوهش حزب دستگير و روانه شكنجـه گـاه     

 . هاي رژيم شد
رفيق رضا در زندان با روحيه اي قـوي در    
كنار رفقاي هم بندش در سنگر حـزب تـوده     
ايران باقي ماند و با وجود همه فشـارهـا بـه      

رفيق رضـا  . آرمان هاي حزب خود پشت نكرد
پس از آزادي از زندان و با وجود بيماري بـه    
فعاليت هاي پر ثمر خود ادامه داد و تا آخرين 
روزهاي حيات در كار تدارك و آماده سـازي    

فارسي بود كه اين كار -فرهنگ لغت ايتاليايي
 . ارزشمند اكنون آماده چاپ شده است

رفيق شيخ زين الدين در دو عرصه كـار و    
پيكار همواره چهره اي صديق، مورد اعتمـاد،  

او در   .  مردمي، پرتالش و سخت كوش بـود   
زمره آن گروه از روشنفكران مردمي و تـرقـي   
خواه ميهن ما بود  كه تمام توان و اسـتـعـداد    
خود را در راه خدمت به كشور و تـوده هـاي     

با درگـذشـت او،       .  محروم آن به كار گرفت
حزب ما يكي از وفادارترين و صادق تـريـن   
فرزندان خود و نيز يكي از كوشندگان دانـش  
و فن كشور و مبارزي خوشنام، ميهن دوست، 

 . مردمي را از دست داد
حزب توده ايران در گذشت رفـيـق رضـا      
شيخ زين الدين را به خانواده و بستگـان، و    
رفقاي توده اي و مـبـارزان راه بـهـروزي         

 . زحمتكشان تسليت مي گويد
رفيق شيخ زين الـديـن بـه نسـلـي از            
انقالبيون توده اي تعلق داشت كه با كار پـر  
ثمر فكري و عملي خود اثرات ماندگاري در   
عرصه هاي گوناگون جامعه باقي گذاشت و   
سهم خود را در رشد و بهبود  شرايط زندگـي  

 . توده هاي زحمت ادا كرد
شركت جمع كثيري از شخصـيـت هـاي      

سياسي كشور و همچنان رفقـا و      -اجتماعي
دوستان او در مراسم يـادبـودش نشـانـگـر        
محبوبيت و سيماي انساني اين مبارزه تـوده    

 . اي است
يادش گرامي و پايدار و راهش پـر رهـرو     

 ! باد

 ..ادامه رژيم سانسور و 

شده در باال، مصداق كامل همان مطالـبـي   
است كه انبارلويي معتـقـد اسـت داليـل         

هـا بـوده      تعطيلي ديگر روزنامه ها چاپ آن
 .است

، ارگان سپاه ” صبح صادق ”اما هفته نامه
مرداد، خيال خـودش را از         18پاسداران، 

تمامي اين مسايل راحت كرده و مستقيم به 
كه قـرار    -”  اليحه مطبوعات“سر موضوع 

بود  در مجلس ششم به تصويب بـرسـد و     
توسط خامنه اي، در قالب حكم حكومـتـي،   

رفته و مقاله اي را منتشر كرده   -متوقف شد
است كه نشان از همسويي تمام عيارش بـا  
ديگر ارگان هاي سركوب گران در رابطه بـا  

اين هفته نامه با ايـن  .  آزادي مطبوعات دارد
نوع برخورد نشان مي دهد كه ديدگاهش در 

هـاي     رابطه با مطبوعات از جمله  ديـدگـاه  
نافذي است كه در پسِ ممانعت از تصويـب  
قانون مطبوعات در مجلس ششم هم مـي    

بنا بر ايـن، بـا       .  توانستند قرار داشته باشند

توجه به آنچه در باال آمد، از اينكـه چـرا در       
مطالب و اظهارات منتشر شده در منـاسـبـت    

هيچ گونه اشاره اي به طالبـان   ” روز خبرنگار“ 
و  اقدام جنايتكارانه شان  مشاهده نمي شـود،  

مقامات رژيم  سعي فـراوان  .  نبايد تعجب كرد
كرده اند تا نوعي حكومت، مشابه همان مدلي 
كه طالبان براي مدتي در افغانستـان پـيـاده      
كرده بودند بر پا بدارند ، اما  با توجه به ميزان 
باالي آگاهي  توده ها، اين مي تواند تنها يك 
روياي دست نيافتني باشد، و  ذهـن هـاي         
متحجر و عقب مانده مرتجعان حاكم را براي 

مـرور  .   هميشه مشغول وسرخوش نگـه دارد   
 ”روز خبرنگار“خبرهاي هفته گذشته به بهانه 

نشان داد كه، رژيم واليت فقيه بـه لـحـاظ        
اش، با رشد هر گونه زمينـه اي كـه        ماهيت

اسباب آگاهي هاي هر چه بيشتـر مـردم را       
فراهم آورد به شدت مخالف است، و از هـر      

اي براي جلوگيري از  گونه اقدام حتي وحشيانه
. اي استفاده خـواهـد كـرد        رشد چنين زمينه

تجربه تاريخي ميهن ما به خوبي نشان مـي    
دهد كه، تالش توده ها در نهايت پيروزي آنها 

 .      را در پي خواهد داشت
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 تبليغاتي كودتاچيان  -جنگ رواني
 

نظامي، طي مـاه هـاي         -ارگان هاي امنيتي
تبليغاتي خـود بـه ضـد          -اخير، به جنگ رواني

در راستـاي  .   اند جنبش مردمي ابعاد تازه اي داده
ايجاد جو رعب و وحشت،  اخيراً وزارت اطالعات 
دولت كودتا و شعبه اطالعات سپاه پاسداران، بـه  
خبرسازي، شايعه پراكني و نشر اخبـاردروغ  و      
ساختگي در مورد شناسايي، دستگيري و سركوب 
جريانات سياسي مجهول و ناشناخته دسـت زده    

مرداد ماه،  در بـخـش      2پايگاه خبرآنالين، .  اند
تـبـلـيـغ     “ :  سياست خود گزارشي زيـر عـنـوان     

منتشر ”  كمونيسم در يكي از دانشگاه هاي تهران
بـه  “ :  ساخت كه در آن از جمله چنين مي خوانيم

تازگي اعالميه اي با عنوان فراخوان تشكيل يك 
حزب كمونيستي پيرو يهود در سطح يـكـي از       
دانشگاه هاي تهران توزيع شـده و از هـمـه            
طرفداران كمونيست درخواست كرده تا احـزاب    
كمونيستي پيرو يهود را در دانشگاه ها تشكـيـل   

در اين بيانيه ضمن دعوت از مخاطبانـي  ...  دهند
كه داراي افكار و گرايشات كمونيستي هستـنـد،   
خواسته شده براي تشكيل احزاب كمونـيـسـتـي     

ابتدا در سطح دانشگاه هـا و در      ...  تالش كرده
... مرحله بعد در سطح جامعه سازماندهي كـنـنـد   

گفتني است، چندي قبل نيز اطالعـيـه اي بـا        
همين مضمون در يكي ديگر از دانشگـاه هـاي     

به فاصله اندكي پس از “   .  كشور توزيع شده بود
نشر اين خبر، كه با مقاصد معين صورت گرفته و 
با تحوالت سياسي كشور ارتباط  دارد، پـايـگـاه    

مرداد ماه،  اعالم داشت يك  10اينترنتي مشرق، 
گروه كه با نام ارتش جهانـي رهـايـي اعـالم         
موجوديت كرده است و براي برگزاري جـلـسـه      
تشكيالتي در پارك طالقاني تهران جمـع شـده     

اين .  بودند، توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند
پايگاه اينترنتي كه به وسيله كـودتـاچـيـان راه       
اندازي و اداره مي شود، در ادامه خبر خـود يـاد     
آوري كرد  كه،  اين گروه تروريستي دانشجويان 
چپ را عضوگيري مي كرده و سرتيم هاي آن با 

 . بهاييان مرتبط هستند
چنين اخبار و گزارشات هدفمند و انتشار وسيع 

سياسي مشخص صورت   -آنها، با مقاصد امنيتي
. مي پذيرد،  و بايد در برابر آن كامال هوشيار بود

 70در دهـه      .  اين شيوه و روش تازگي نـدارد   
خورشيدي، وزارت اطالعات با هدايت فالحيان و 
سعيد امامي،  در سطحي وسيع خبر از تشكـيـل   

مـي  ”  بابك خرم دين“ يك گروه قدرتمند به نام 

داد كه در تمام سطوح حاكميت نـفـوذ   
كرده و دست به ترور و آدم ربايي مـي  

اين شايـعـه هـدفـمـنـد وزارت           .  زند
 -اطالعات را برخي نشريات خـاص      

كه به موازات احزاب و سازمان هـاي    
درخـارجِ    -سياسي راه اندازي شده انـد 

 . كشور تبليغ مي كردند
اينك همين روش تـوسـط وزارت       
اطالعات دولت كودتا با مقاصد خـاص  

 -اين جنگ رواني.  باز توليد شده است
تبليغاتي را بايد افشاء و ارگـان هـاي     

 .اطالعاتي سركوبگر را رسوا ساخت

 
 
 

از مصباح يزدي و احمدي نژاد 
 تا انجمن حجتيه 

 
مـرداد     4دوشنبه روزنامه رسالت ، 

ماه،  در خبري اعالم داشـت كـه،      
تعدادي از اعضا و مسئوالن انجمن 
حجتيه براي اخذ مجوز فعاليت بـه    
مراجع قانوني جمهوري اسـالمـي     

اين خبر در زماني كوتاه بازتاب فوق العاده گسترده اي پيدا كرد و واكـنـش     .  مراجعه كرده اند
فعاليت يا تحرك جريان خطرناك و واپس گرايي چون انـجـمـن    .   هاي مختلفي را برانگيخت

هـا      جريان هاي با نفوذ و متشكلي كه فعاليت آن  .  حجتيه به هيچ رو امري شگفت آور نيست
كمتر  درمعرض ديد قرار مي گيرد، همواره نقش و جايگاه ويژه اي در رژيم واليت فقيه داشته 

انجمن حجتيه يكي از اين نيروهاي صاحب نفوذ و تاثير گذار در حاكميت و دولت كنونـي  .  اند
پيروان نحله فـكـري     .  شد متعجببنابر اين نبايد از انتشار برخي تحركات هدفمند آنان .  است

. را دارنـد   انجمن حجتيه اكنون در بسياري از مراكز مهم حكومتي نقش غالب و دست باال   
سخنان و موضع گيري هاي احمدي نژاد، برخي وزيران اصلي دولت،  و تعدادي از مقامات پـر نـفـوذ      
. روحاني و كشوري و لشگري تفاوت عمده اي با ديدگاه و مواضع انجمن ساواك ساخته حجتيه نـدارد 

در حال حاضر موسسه پژوهشي خميني به رياست مصباح يزدي با استفاده از منابع و امكانات بي شمار 
. حكومتي در سراسر كشور و در ميان طالب و محافل و انجمن هاي مذهبي سـخـت فـعـال اسـت         

نظامي و اقتصادي حضور جدي و   -كادرهاي پرورش يافته اين موسسه در اغلب مراكز حساس امنيتي
نظرات، مواضع و ديدگاه هاي اين موسسه و مدير و رييس آن،  يعني مصباح يزدي،  چه .  پررنگ دارند

به عالوه،  حتي برخي مقامات بـلـنـد    !  تفاوت عمده و اصولي با ديدگاه و سياست انجمن حجتيه دارد؟
 . پايه جمهوري اسالمي از نفوذ ژرف انجمن حجتيه در حاكميت بارها و بارها سخن گفته اند

همين چندي پيش چهره هاي منتقد كودتاي انتخاباتي نظير عماد افروغ، محتشمي پـور و هـادي       
خامنه اي نسبت به حضور جدي و تاثيرگذار انجمن حجتيه در اركان حكومتي واكنش به خرج داده و   

عماد افروغ با صراحت گفته بود كه،  نقش انجمن حجتيه را در اتفاقات پس از .  هشدار باش داده بودند
انتخابات كم رنگ نمي داند،  و محتشمي پور نيز متذكر شده بود كه، جرياني كه انـديشـه انـجـمـن        
حجتيه داشته باشد، همواره خطري براي مردم و نظام است و پشت حوادث اخير اين انديشه قرار داشته 

در حقيقت به جاي ابراز شگفتي و نگراني از تحرك و فعاليت،  و يا اگر دقيق تر گفته بـاشـيـم،     !  است
شايعه تحرك علني انجمن حجتيه، بايد اين پرسش را مطرح كرد كه با برگماري احـمـدي نـژاد و          
كودتاي انتخاباتي، چه اتفاقي در داخل كشور و در صحنه سياسي دارد رخ مي دهد كه بار ديگـر نـام     

شود؟  و مهم تر اينكه،  در پسِ اين مساله چه  انجمن حجتيه طرح و به موضوع اصلي بحث مبدل مي
 !اهداف و انگيزه هاي سياسي نهفته است؟

انجمن حجتيه بي ترديد داراي نفوذ عميق در دستگاه حكومتي است و پيروان مستـقـيـم و غـيـر          
احمدي نژاد ها، مصباح يزدي ها و   .   مستقيم آن در تمام جنايات و خيانت ها نقش و حضور داشته اند

عناصري از اين رديف، و چهره هاي پنهان پرنفوذ، عمال پيروان و همراهان مستقيم و غير مستـقـيـم    
انجمن حجتيه با مجوز يا بـدون مـجـوز هـمـچـون           .   ديدگاه هاي انجمن حجتيه به شمار مي آيند

تشكيالتي منسجم و با نفوذ دركانون اصلي قدرت به انجام وظايف ضد ملي و ضد مردمـي مشـغـول      
 !است

 
 واردات، واردات، و باز هم واردات 
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

خبر واردات گسترده برخي اقالم و كاالها مانند شكر، فرش، 
كفپوش، لوازم آرايشي، خود روهاي شخصي، اخبار و گزارشات 

 . اقتصادي را تحت شعاع خود قرار داده است
آمار نشان “: تيرماه،  در گزارشي نوشت 20خبرگزاري ايسنا، 

مي دهد كه در سه ماه نخست امسال واردات شكر به كشـور  
به اين ترتيب در فصـل  ...  هزار تن رسيده است 300به حدود 

بهار واردات شكر نزديك به سه برابر توليد داخلي ايـن كـاال     
اين درحالي است كه مجتمع عظيم نيشكر هفت تپه “  . ...  بود

و اغلب كارخانجات قند در حالت ركود قرار دارند و هـزاران      
همچنيـن،  .   كارگر و متخصص شغل خود را از دست داده اند

تيرماه،  گزارش داد كه،  فقـط در     24روزنامه  دنياي اقتصاد،
بيش از صـدهـا تُـن        -  1389  -سه ماه نخست سال كنوني 

.  فرش، كفپوش و لوازم لوكس آرايشي وارد كشور شده اسـت   
تن  725در فصل بهار امسال بيش از “ : اين روزنامه تاكيد كرد
ساير فرش ها و كـف پـوش هـاي        “ محصولي كه عنوانش 

 382ميليون و      1است به ارزش ”  نساجي حتي آماده مصرف
دالر از كشورهاي امارات متحده عربي، انگلستان،  578هزار و 

ايتاليا، چين، تايلند، فرانسه، تركيه، مصر، هلند و هند و منطقه 
 “. آزاد چاه بهار وارد كشورمان شده است

روزنامه دنياي اقتصادي مي افزايد كه، انگلستـان، امـارات     
، تركيه، ايتاليا و تايلـنـد عـمـده تـريـن           ) دوبي( متحده عربي

صادركنندگان اين نوع محصوالت به قيمت گزاف به كشـور    
واردات فرش به داخل كشور شگفتـي هـمـگـان را         .  هستند

رييس مركز ملي فـرش ايـران، ضـمـن           .   برانگيخته است
اعتراض به واردات وسيع فرش متذكر شد كه،  دولت از مركز 
ملي فرش حمايت نمي كند و دست هايي در وزارت بازرگانـي  
و وزارت اقتصاد مانع از تشكيل كميته اي براي بررسي واردات 

اين مسئول ذي صالح مركـز فـرش     .  فرش به داخل هستند
 18ملي يادآور شده است كه،  طي يك سال اخير نزديك به   

ميليون دالر تحت عنوان فرش و كفپوش وارد گرديده و لطمه 
 .اي جدي برتوليد فرش ايران وارد آمده است

تيرماه،  اعتراف كـرد     19عالوه براين،  خبرگزاري فارس ،
كه، جمهوري اسالمي نيمي از نياز خود به بنزين را با واردات   

خبرگـزاري فـارس     .  اين محصول از تركيه تامين كرده است
 18شركت تركيه اي توپراس پس از يك وقـفـه     ...  “ :  نوشت

صادرات بنزين خود به ايـران را از        )  تير( ماهه در ماه ژوئن 
يا  4تاكنون بنزين خريداري شده از تركيه در قالب .   سرگرفت

 “. محموله وارد كشور گرديده است 5
در عين حال،  دفتر آمار اياالت متحده آمريكا در تازه ترين 

ميليون دالري صادرات به جمهوري  2گزارش خود، از افزايش 
... “ :  تيرماه،  خاطر نشان ساخـت  20ايسنا ، .  اسالمي خبر داد

سال جـاري  )  فروردين( صادرات آمريكا به ايران در ماه آوريل 
تجارت دو جـانـبـه    .  ميليون دالر افزايش يافته است2بيش از 

تـجـارت   ( ميليون دالر بوده است  16/8ايران و آمريكا معادل 
مستقيم، منهاي واردات غير مستقيم كه از تركـيـه و دوبـي        

ميليون دالر صادرات  11/1كه از اين ميزان ) صورت مي گيرد
ميليون دالر صادرات ايران به آمـريـكـا     5/7آمريكا به ايران و

ميليون دالري به  5/3بوده است،  و اين تجارت مازاد تجاري 
 ”.نفع آمريكا را برجاي مي گذارد

. ميليون دالري فقط در يك ماه بسيار پر معناست 2افزايش 
، 2010ماه اول سال    4در همين گزارش آمده است كه، طي 

ميليون دالر رسـيـد    109/7مجموع تجارت ايران و آمريكا به 
واردات افسار .  ميليون دالر آن صادرات آمريكا است 84/3كه 

گسيخته، شيرازه توليد و صنعت و نيز اقتصاد ملي را از هـم      
گسيخته و سود هاي كالني به جيب تجار، شركت هاي سپـاه  

 !و بنيادهاي انگلي سرازير كرده است

 
 ايستادگي جنبش دانشجويي 

 
ميزان هراس كودتاچيـان  
از جنبش دانشجويي را مي 
توان به خوبي در واكـنـش   
آنان در قبال حوادث اخـيـر   

بـا  .  كشور مشـاهـده كـرد     
تشديد فشار بر زنـدانـيـان      
سياسي در زنـدان هـاي         
كشور، يكي از گروه هايـي  
كه هدف قـرار گـرفـتـه،         
فعاالن در بـنـد جـنـبـش        

در ايـن    .  دانشجويـي انـد    
خصوص، شوراي تـهـران     

 3دفتر تحكيـم وحـدت،       
مرداد ماه،  طي بيانيـه اي    
اعالم كرد كه، سـيـاسـت      
اعمال فشار با هدف حاكـم  
كردن جو رعب و وحشت و 

پايگاه اطـالع رسـانـي      .  باال بردن هزينه فعاليت براي جنبش دانشجويي صورت مي گيرد
: دانشجو نيوز، با انتشار اين بيانيه،  از قول شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت گـزارش داد   

در پس اين برخوردها هدفي جز سركوب بيشتر و حاكم كردن جو رعـب و وحشـت         ... “
حال حاكميت بر اين خيال باطل نشسته كه با باال بردن روزهاي زندانيـان و درد      .  نيست

دانشجو و مردم از در بند بودن ياران دبستاني و فرزندانشان مي تواند گره از كار فرو بستـه  
دركنار ديگر اقشار و گروه هـا    ...  “: در بخش ديگري از بيانيه مي خوانيم” . ...خود بگشايد

دانشجويان در طول سال هاي گذشته، خصوصا يك سال اخير، متحمل هـزيـنـه هـاي         
موج تاييد احكام سنگـيـن   ...  در همين راستا.  سنگين، برخورد و حذف گسترده قرار گرفتند

حبس براي فعاالن دانشجويي كه به علت فعاليت هاي قانوني و متعهدانه خود ماه هاسـت  
دو عضو شوراي مركزي دفتر تـحـكـيـم       ...  در زندان بسر مي برند آغاز شده و ادامه دارد

وحدت كه به گروگان هايي براي به خاموشي كشانيدن مجموعه دفتر تحكيم وحـدت و      
ساير فعاالن دانشجويي مبدل شده اند در حالي با احكامي سنگين در محبـس ظـالـمـان       
دربندند كه روند بازداشت، بازجويي و دادگاه و صدور احكام آنان غير قانوني بوده و جرمـي  

در عين حال دانشجوياني چون ضياءالديـن  .  جز تن ندادن به خواسته هاي زورگويان ندارند
... نيز با همين هدف شوم در زندان ها بسر مي بـرنـد    ...  نبوي، مجيد توكلي، مجيد دري و

آرمان هايشان پر رنگ تر از   ...  دانشجوياني كه در سال هاي طي شده همواره ثابت كردند
مرداد،  گزارش  12همچنين خبرگزاري هرانا ، ”  . ... هميشه و در فكر و عملشان زنده است

داد كه، محمد پورعبداهللا،  از فعاالن طيف چپ جنبش دانشجويي، كماكان در وضـعـيـت    
نگران كننده در زندان قزل حضار به سر مي برد و تاكنون در طول يك سال و هشت مـاه  

اين مبارز جنبش دانشجويي،  بدون در نظـر  .  گذشته امكان مرخصي به او داده نشده است
گرفتن قانون تفكيك جرايم،  با زندانيان خطرناك عادي در بندهاي زندان قزل حصار نگاه 

در همين حال،  بيتا صميمي زاد،  كه او نيز از فعاالن طيف چپ جـنـبـش    .  شود داشته مي
سـال     5دادگاه انقالب اسالمي به  15مرداد ماه در شعبه  11دانشجويي كشور است،  روز 

اين دانشجوي  مبارز دانشگاه پلي تكنيك در جريان كـودتـاي     .  حبس تعليقي محكوم شد
عالوه بر اين ها و در ادامه اعـمـال     .   انتخاباتي و حوادث پس از آن نيز بازداشت شده بود

فشار بر جنبش دانشجويي، نشريه دانشجويي سيما،  قديمي ترين نشـريـه دانشـجـويـي        
علت اين اقدام و حكم صادره از سوي كميته ناظر . دانشگاه فردوسي مشهد،  توقيف گرديد

تـحـريـك    “ ،   ” نشر مطالب خالف اسالم“ ، ” نشر صورِ خالفت عفت“ بر نشريات دانشگاه، 
و درج مقاله اي درمخالفت با حـجـاب بـه نـام           ”  زنان به ايستادگي در برابر احكام شرع

“ :  مرداد ماه، در اين باره تاكيـد كـرد     4دانشجو نيوز، .  اعالم شد”  حجاب، اعتقاد يا اجبار“
صدور اين احكام در حالي صورت مي گيرد كه در اغلب موارد بديهي ترين حقوق متهم از 

شامل احكام مربوط به تـوقـيـف    ( جمله حق دفاع حضوري رعايت نمي شود و اكثر احكام 
 ”. ...غيابي صادر مي شوند) نشريات دانشجويي

جنبش دانشجويي، به رغم همه اين ترفندها، همچنان نقش تاثير گذار و جايگاه مـهـم     
خود را در مجموعه جنبش همگاني خلق بر ضد استبداد حفظ كرده و قادر است با اتـحـاد   

سياسي و گرايش هاي گوناگون نـظـري، بـه        -عمل و هماهنگي ميان طيف هاي نظري
 .ايفاي وظايف تاريخي خود ادامه دهد 
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اعتصاب غذاي هفته .  جنبش مردمي، و زندانيان سياسي كنوني است
هاي اخير زندانيان سياسي كه در اسارتگاه هاي رژيم به سـر مـي     
برند يادآور قهرماني هاي بي مانند هزاران زنداني عـقـيـدتـي در         

 1367اعتراض به رفتار وحشيانه و ضد انساني زندانبانان در سـال      
 . است

امسال مردم و نيروهاي آزادي خواه در شرايطي خاطـره هـزاران     
جان باخته اين كشتار ضد ملي را گرامي مي دارند كه سران ارتجاع 
و كودتاچيان حاكم در تالشند تا شرايط مشابهي را با سال هاي دهه 

محاكمات فرمايشي شمار زيادي از   .   بر ميهن ما حاكم كنند 1360
نيروهاي اصالح طلب، در سالي كه گذشت و همچنيـن نـمـايـش       
اعترافات مشمئز كننده قربانيان شكنجه در  رسانه هاي ضدملي، زير 
كنترل دستگاه هاي انتظامي و سركوبگر، اعدام ها و تشديد اختنـاق  

نظامي بر حيات كشور يـاد  -و حاكميت بيش از پيش ارگان انتظامي
آور برنامه ها و حركت هاي مشابه رژيم جهل و جنايـت بـر ضـد        

و سرانجام كشتار هزاران زنداني سياسي  1360دگرانديشان در دهه 
اتفاقي نيست كه در آن دوران نـيـز       .  است 1367در تابستان سال 

نيروهاي دگرانديش و چپ، از جمله اعضاء و هواداران حزب تـوده    
توطئه بر “ايران، مبارزان راه آزادي و مخالفت با استبداد و ارتجاع به 

متهم مي شدند و در سـال  ”  ارتباط با بيگانگان“ و ”  ضد امنيت ملي
گذشته نيز در بيدادگاه هاي فرمايشي رژيم شاهد تـكـرار هـمـان         

 .  سناريوي بي اعتبار و رسوا بوديم
امروز با گذشت بيست و دو سال اسناد و مدارك جالبي در بـاره      
چگونگي سازمان دهي، سازمان دهندگان و آمران ايـن جـنـايـت         
هولناك در دسترس افكار عمومي قرار گرفته است كه كتمان ايـن    
. جنايت همچون گذشته براي رژيم و سران آن مـيـسـر نـيـسـت          

خاطرات آيت اهللا منتظري، كه از جمله تنها رهبران وقت جمهـوري  
كه شجاعانه در مقابل فرمان قتل عام خميني ايسـتـاد،     اسالمي بود

در كنار برخي اسناد ديگر نشانگر اين واقعيت انكار ناپذير است كـه  
جـنـگ،   “ خميني در پي شكست سياست خفت بار و ايران بر باد ده 

، كه او و ديگر سران رژيم به رغـم مـخـالـفـت        ” جنگ تا پيروزي
اكثريت مردم و نيروهاي ملي و آزادي خواه بر ميهن ما تـحـمـيـل     
كرده بودند، و نگران از عاقبت كار جمهوري اسالمي، قـتـل عـام        
جمعي هزاران زنداني سياسي را به مثابه ابزاري براي اسـتـحـكـام       
بخشيدن به موقعيت متزلزل خود و افشاندن بذر وحشت در جامـعـه   

شماري از اعضاي اصلي دولت احمدي نژاد و اشغال .   به كار گرفتند
نظامي حكومتي كنـونـي از     -كنندگان پست هاي كليدي انتظامي 

سازمان دهندگان اصلي اين جنايت بودند و  پايمال كردن خشن و   
بي سابقه راي ميليون ها ايراني توسط اين نيروها در سال گذشته در 
واقع ادامه همان سياست و شيوه حكومت مداري است كه به فاجعه 

 .  منجر گردند 1367كشتار هزاران زنداني سياسي در تابستان 
حزب ما از ماه ها پيش از فاجعه ملي با انتشار گزارش هاي افشـا  
كننده يي از درون زندان ها پرده از برنامه هاي ارتجاع در زندان ها 
برداشت و كارزار گسترده بين المللي را بر ضد كشتار رژيم سازمـان  

سران رژيم در آن دوران براي سر پوش گذاشتن بر اين .   دهي كرد
در زندان ها خبر دادند ” تروريست“جنايت هولناك از اعدام معدودي 

در صورتي كه سازمان هاي حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتـل  
شيوه سازماندهي .   عام شده را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده اند

اين جنايت هولناك، كه از دادگاه هاي قرون وسطايي تفتيش عقايد، 
يعني از همان نوع دادگاه هايي كه گاليله در مقابل آنها بايد به گناه 

، نمونه برداري شده بـود در    ” اقرار مي كرد“ بودن عقايد علمي خود 
عين حال نشانگر اوج ورشكستگي اخالقي و فـكـري شـمـاري           

تنها سالح شـان در    ”   روحانيت“ جنايتكار است كه ملبس به لباس 
عملكـردي  .  برابر فكر و منطق شالق، داغ، درفش و طناب دار است

كه ما در ماههاي اخير شاهد تكرار آن در محاكمـات فـرمـايشـي       
ادامه .  نيروهاي معترض به تقلب انتخاباتي رياست جمهوري هستيم

همان روش هاي شكنجه و آزار و اعتراف گيري در زندان هاي رژيم، كه ما امروز 
بار ديگر عملكرد آن را در برخورد با نيروهاي آزادي خواه و ميليون ايراني معترض 
به تقلبات انتخاباتي ولي فقيه و انصار او  مشاهده مي كنيم نشانگر اين واقـعـيـت    
انكار ناپذير است كه حيات رژيم واليت فقيه با جنايت و سركوب آزادي و آزادي   
خواهان گره خورده است و يگانه راه استمرار و ثبات آن توسل به هميـن شـيـوه      

 .هاي ضد مردمي است
  

 !هم ميهنان مبارز
حزب توده ايران در كنار ديگر نيروهاي مترقي و آزادي خواه صـدهـا تـن از          
رهبران، كادرهاي برجسته و اعضاء و هواداران خود را در جريان فاجعه مـلـي از       

در ميان رهبران و كادرهاي قتل عام شده حزب ما شماري از اسـطـوره   .  دست داد
هاي پايداري دوران ستم شاهي، كساني كه بيش از بيست و پنج سال از عمر خود 
را  در زندان هاي رژيم شاه سپري كرده بودند، و تعدادي از بـرجسـتـه تـريـن            
متفكران، روشنفكران، نويسندگان، و مترجمان، هنرمندان، افسران شجاع نيروهاي 
مسلح، سنديكاليست هاي مبارز و نمايندگان كارگران و زحمتكشان به چشم مـي    

حزب ما در تمام دوران هشت ساله دولت اصالحات، مكرراً ياد آور شد كـه    .  خورد
سكوت در باره اين فاجعه هولناك تاريخي تنها به منزله بـاز گـذاشـتـن دسـت          

در اين دوران با وجود هـمـه تـالش هـاي         .  جنايتكاران براي ادامه جنايت است
خانوداه هاي قربانيان فاجعه ملي، بررغم همه نامه نگاري ها و طومارهـا، هـيـچ      
گامي، هرچند كوچك، در زمينه روشن شدن حقايق و ابعاد اين فاجعه تاريخي بـر  

وقايع تكان دهنده يورش وحشيانه نيروهاي انتظامي به ميليـون هـا     .   داشته نشد
ايراني معترض بر ضد كودتاي انتخاباتي خامنه اي و شركاء و كشتار ده ها تن از   
هم ميهنان معترض و سپس فجايع رخ داده در شكنجه گاه هاي رژيم از جـملـه     
بازداشتگاه كهريزك يادآور دردناك و تلخ اين واقعيت است كه سكوت و بي عملي 

 .در مقابل جنايتكاران تنها به ادامه و تكرار چنين فجايعي خواهد انجاميد
حزب ما و ساير نيروهاي آزادي خواه، ملي و دموكراتيك كشور وظيفه انساني و 
انقالبي خود مي دانند كه تا روشن شدن و محاكمه مسببين اين جنايت هولـنـاك   
همچنان پيگيرانه به تالش هاي خود در  زمينه پرده دري از اين توطئه شوم تاريخ 

 . سال هاي اخير ميهن ما ادامه دهند
. بايد تالش ها را براي شكستن توطئه سكوت در  باره فاجعه ملي  تشديد كـرد 

تشديد مبارزه و فشار براي باز كردن پرونده اين جنايت و تالش در راه روشـن        
كردن همه ابعاد گوناگون آن، رسيدگي به خواست خانواده هاي قربانيان اين فاجعه 
هولناك بي شك نقش مهم و تعيين كننده در مبارزه يي دارد كه در ميهن ما براي 

وظـيـفـه    .  دست يابي به آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي در جـريـان اسـت     
اخالقي، انساني و تاريخي همه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي است كه تالش 

امروز همچنين تالش براي آزادي .  هاي خود را براي تحقق اين مهم تشديد كنند
بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي بخش جدا ناپذيري از مبارزه همه نيروهاي 
آزادي خواه و ميهن دوست براي رسيدگي به فاجعه ملي، مجازات مسبـبـان ايـن      
 . جنايت و نقطه پايان گذاشتن بر امكان تكرار چنين فجايعي در آينده ميهن ماست

ما همچنين از همه نيروهاي آزادي خواه و مترقي جهان مي خواهيم تا صـداي  
بايد نقاب عـوام    .  اعتراض خود را بر ضد ادامه جنايات رژيم واليت فقيه بلند كنند

احمدي نژاد را از چهره سران خدعه و تزوير به كنار زد و     -فريبي هاي خامنه اي
ابعاد دهشتناك فاجعه ملي را هر چه روشن تر در برابر داوري وجدان مردم قرار داد 

 . تا اين جنايت كم نظير بي كيفر نماند
  

درود آتشين بر خاطره تابناك هزاران مبارز اعدام شده در جريان 
 ! فاجعه ملي
 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

دست در دست هم بر ضد رژيم ضد مردمي و ديكتاتوري واليت 
  !فقيه
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  8ادامه در صفحه 

دمكراسي نه تنها در كل جامعه، بلكه حتي در درون نيروهاي سياسي نيز به 
مردم از   “ : برخالف ادعاي احمدي نژاد كه. صورت يكدست جا نيفتاده است
، به جرئت مي توان گفت كه فرايند “ !  گيرند  شنيدن نام دموكراسي تهوع مي

رشد آگاهي اجتماعي مردم به لزومِ گذر از استبداد،  روند ناگزير و شـتـاب       
اي است كه دستگاه سركوب دولت كودتا توانايي جلوگرفتن از آن را    گيرنده
 .ندارد

مقصود از دموكراسي در اين جا، تنها شكل پارلماني آن براي بازي و مانور 
هاي اجراي انتخابات و حفظ آراي مردم از دستبرد  سياسي  و يا در حد  مرتبه

آزادي هـاي    :  نيست، بلكه حيطه بسيار وسيع تري را در بر مي گيرد، ماننـد 
هـا     فعاليت هاي سياسي، اجتماعي،  سنديكايي و مطبوعاتي است كه  با آن

مردم  در تعيين سرنوشت كشور شريك مي شوند، و به طور مستقيم ناظر بر 
شفافيت و قانونيت عملكرد نهاد هاي حكومتي و بخش خصوصي مي توانند 

بايد توجه داشت كه، دموكراسي و آزادي هاي اجتماعي مـقـوالتـي    .   باشند
عيني اند  كه در خالء و يا تنها بر مباني معنوي يا ذهني ايجاد نمي شوند و   

مهم تر آنكه، درجه اعتبار و اهميت اين مقوالت در بـيـن     .  پايدار نمي مانند
قشرها و طبقات اجتماعي به طور عمده  متاثر از  رابطه اين قشرها و طبقات 

براي مثال،  در زندگي روزانـه طـيـف      .  با توليد  و ثروت مادي جامعه است
متنوع زحمتكشان ، مخصوصا قشرهاي  فرودست، آنان  با چنان بي عدالتي 
و حق كشي يي رو به رويند كه  قانون شكني و حركات ضد دموكـراتـيـك    
رژيم در شرايط مشخصي ممكن است در افق ديدگاه سياسي آنان چشمگيـر  

بنابراين، حركت جامعه به سوي  دموكراسي بـدون در بـرداشـتـنِ            .  نباشد
تغييرات بنيادي اقتصادي در راستاي مطالبات مادي اين قشرهاي زحمتكش،  

انسان هـا بـه صـورت        .  در عمل  با چالش هاي آنان ارتباط  پيدا نمي كند
گروهي زماني به عرصه  مبارزه در راه  تغييرات روبنايي مانند دموكراسي و   
آزادي اجتماعي وارد مي شوند كه اين مبارزه نه تنها نياز معنوي شان را بـه  

ها تامين كند، بلكه امكان كسب حداقلي از خواسته هاي مادي خود را  آزادي
براي مثال، وجود مطبوعات آزاد و امكان بيان آزادانـه  .  نيز در آن لمس كنند

عقايد زماني براي فرد و يا طبقه اجتماعي واقعا  ملموس اسـت كـه هـم          
          فرصت زمانيِ شنود و مطالعه آن را داشته باشد و هم سـهـمـي از ارتـقـاء
موقعيت اقتصادي و اجتماعي خويش و وابستگان خود را در آن بيـابـد كـه      

بـه  .  شكل گروهي و وسيع تر آن را مي توان در آگاهيِ طبقاتي مشاهده كرد
بيان ديگر، آزادي هاي فردي و اجتماعي زماني ارزشمند اند كه انسان ها در 
مقام فرد و يا در چارچوب قشر، گروه و طبقه، در حوزه زندگي خود بتواند از   

مقصود از منافع مـادي  .  آمدهاي آن به لحاظ مادي بهره مند شود مزايا و پي
گردد  در اينجا فقط درآمد هاي مالي افراد  نيست، بلكه مقوالتي را شامل مي

امكـانـات درمـانـي،       :  دهند ، مانند كه سطح زندگي انسان ها را تشكيل مي
 .ها آموزش، فعاليت صنفي، تامين اجتماعي، و جز اين

قشرهاي گوناگون زحمتكشان و حتي فقيران و فرودستان اين قشرها، بـا    
وجود زندگي مشقت آور و خشونت هاي ناشي از فقر بـي رحـمـانـه، بـه            

بر خالف برخي از تحلـيـل هـا      .  موردهاي نقضِ اصول انساني آگاهي دارند
درباره بافت جنبش سبز، طبقات بينابيني و روشنفكران تنها كساني نيستـنـد   

آنچه كه براي برخي از قشرهاي .  اند كه متوجه حكومت ظالمانه رژيم كنوني
زحمتكشان و فرودستان  در پرده مي مانَد ،جنبه گسترده  و سازمان يـافـتـه    
دموكراسي و آزادي در سطح اجتماعي و رابطه آن با چالش هاي عيـنـي و     

در كشور ما، براي برخي از قشرهاي جامعه تبيين . مادي آنان در زندگي است
ذهني اين اصول از طريق مجراها و ارزش هاي مذهبي امكان پذيـر بـوده      
 است، و ارتجاع  به همراه رواج عمديِ خرافه شديدا اين مجراها را مورد سوء

در اين چارچوب، تبليغات دولت كودتا و حاميان ريز و   .  استفاده قرار مي دهد
درشت آن،  بدور از واقعيت ها، و بر پايه نمادهاي خيريه  و صدقه، تـرقـي     
زندگي مادي زحمتكشان و فرودستان را به  آينده و ظهورِ پديده هاي مافوق 

در اينجا است كه به اهميت  فعاليت هاي روشـن    .  طبيعي موكول مي كنند
اجتماعي كـه    -گرانه، همه جانبه و سازمان يافته بر پايه برنامه يي اقتصادي

بـه  .  جوابگويِ خواسته هاي مبرم توده زحمتكشان است مي توان پـي بـرد    
عبارت ديگر، بايد براي برخي از قشرهاي زحمتكشان و فـرودسـتـان ايـن       

. ها روشنگري كـرد    ها و دموكراسي را از پرده بيرون آورد و در باره آن آزادي
بايد توجه داشت كه طبقه كارگر و ديگر قشرهاي زحمتكش مانند معلـمـان،   
در سال هاي گذشته و نيز اكنون در گير مبارزه سختي با رژيم حاكم بـوده    
اند، و با در نظر گرفتن سركوب شديد  فعاليت هاي صنفي و سياسـي، مـي     

در سال هاي اخير .  توان روند رشد آگاهي طبقاتي زحمتكشان را مشاهده كرد
فعاليت هاي خود جوش در ايجاد سنديكاهاي كارگري با برخورد شديد امنيتي 

ترس دولت كودتا از رشد سطح آگاهي، و نيروي بـالـقـوه    .  رو به رو گشته اند
طبقه كارگر و زحمتكشان تا حدي است كه براي زهـر چشـم گـرفـتـن و            

ها به زير فشار گذاشتن فعاالن سنديكايي مانند  جلوگيري از سازمان دهي آن 
حامله او در مترو و در خفا و به طرزي  منصور اسانلو، از جمله دزديدن عروس
 . وحشيانه كتك زدن او، متوسل مي شود

بايد نشان داد كه،  برنامه ها و شعارها و صدقه هاي احمدي نژاد، همراه با  
حركات ضد انساني و سركوب خشن سياسي دولت كودتا،  در هماهنگـي بـا     

كه بخش عمده اين شطحيات (  هاي خرافه آميز امثال مصباح يزدي ها  شطح
به هم مرتبطند و در )  از سرِ وجد به چنگ آوردن ميلياردها از راه داللي است 

حكم  عوامل انحرافي و مرعوب كننده  در مقابله با مبارزه براي كسب حقوق 
بايد به توده زحمتكشـان  .  مبرم زحمتكشان و عدالت اجتماعي عمل مي كنند

نشان داد كه صحنه مبارزه مقابله آنان با گروه هاي مافياي  اقتصادي اسـت    
كه  تار پود آن اتحاد نامقدس سرمايه داري تـجـاري و سـرمـايـه داري              
بوروكراتيك بغايت فاسد است كه سپاه نيروي مسلط بر آن است و كشور مـا  

بايد به زحمتكشان ارتباط بين وجود شرايط  امنيـتـي   .  را به ويراني مي كشاند
نظامي و آماد گي سركوب از سوي سپاه و بسيج  در اجراي خشن تـريـن       –

اين افشاگري ها فـقـط در     .  برنامه هاي اقتصادي احمدي نژاد را  توضيح داد
عمل نيرو هاي سياسي نماينده طبقه كارگر و زحمتكشان نيست، بلكه ر دستو

مذهبي يـي      –وظيفه مقطعي و ضروري آن نيروها و شخصيت هاي سياسي 
كه در تحوالت اخير در صفوف مبارزان ضد ديكتاتوري قرار گرفته انـد نـيـز      

واضح است كه بهترين روش افشاگري در ميان زحمتكشان بر پـايـه     .  هست
 . ارائه برنامه جايگزين اقتصادي مترقي مي تواند باشد

بايد توجه داشت كه، اكثريت جمعيت كشور ما را طيف وسيع زحمتكـشـان   
از كارگران كارخانه ها تا كارمندان، مـعـلـمـان و فـارغ            .  تشكيل مي دهد

التحصيالن بيكار همگي زير ضربات مهلك سياست هاي اقتصادي نوليبرالي 
به عبارت ديگر، در حالي كه نـيـروي     .  و غير مسئوالنه دولت كودتا قراردارند

كار هر روز بي ارزش تر و مورد تهديد بيشتري قرار مي گيرد سرمايـه هـاي     
در ايران، بـه داليـل       .  از امنيت كامل برخوردارند انگليعظيم غير توليدي  

تاريخي، گرايش زير بناي اقتصادي سرمايه داري كشور شكلي مخدوش دارد 
اين .  و به سمت فعاليت در واردات كاال و داللي رانت خوارانه رشد كرده است

روند بالفاصله بعد از عقب گرد انقالب، هم سو با سرمايه داري تـجـاري و       
بورژوازي بوروكراتيك دولتي، باعث عقيم ماندن سرمايه داري توليدي مـلـي   

اين فرايند در طي چند سال گذشته با فعاليت هـاي اقـتـصـادي       .  شده است
مافيايي سپاه پاسداران و دولت كودتايي شدت يافته است و  بر خالف الف و 

هاي احمدي نژاد و طرفدارانش، دولت كودتا نتوانسته است حتي سطـح   گزاف
تنها موفقيت آنها بستر سازي گسترده منابع مالي به سـوي    .  توليد را باال ببرد

قشر اليگارشي ديگري است كه در راس آن بورژوازي بوروكراتيك نـظـامـي،    
هاي مختلـف   توده مردم به شكل.   يعني سپاه پاسداران دولت كودتا، قرار دارد

ها آشنايي دارند، زيرا در زندگي روزانه بـا     هاي  متفاوت با اين واقعيت و درجه
براي مثال، رشـد  .  آمدهاي بسيار منفي مادي اين سياست ها درگير هستند پي

هاي  در صد با روندي صعودي يكي از باالترين نرخ 13نرخ رسمي بيكاري تا 
مردم ايران، مخصوصا جوانان، اين فاجعه .  بيكاري در منطقه و در جهان است

نبايد بي اعتناء . اقتصادي را هر روزه با گوشت و پوست خود احساس مي كنند
ها تنها به انتقاد به جنبه هاي ضد دموكراتيك، ناكـارآمـدي و      به اين واقعيت

عقب ماندگي روبناي سياسي رژيم بسنده كرد و بايد از تجربه  و اشتبـاهـات   
به طور مثال، عدم خواست و توانايي اصـالح طـلـبـان       .  گذشته استفاده كرد

حكومتي در بسيج توده هاي زحمتكش و گسترش جنبش، همراه با خـوداري  
آگاهانه آنها از انعكاس خواسته هاي مادي اين قشرها و طبقات در بـرنـامـه      
هاي اقتصادي دولت اصالح طلبان،  نقطه ضعف پويه مبارزه با ارتجاع حاكم 

يكي از مثـال هـاي     .  در كشور ما در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي بود
بارز آن دوره در اين ضعف، ايجاد بازار كار انعطاف پذير، تصويبِ اليحه ضـد  
كارگري عدم شمولِ قانون كار و تامين اجتماعي در مورد كارگاه هاي كمتر از 

نفر بود كه قشر بزرگي از زحمتكشان را محكوم به زندگي سـخـت تـري      10
بين المللي پول واضح است كه،  پيروي از نسخه هاي نوليبراليِ صندوق .  كرد

برنامه اقتصادي،  در دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، نـمـي    در تدوين
توانست منعكس كننده منافع و خواسته هاي مبرم زحمتكشان بـاشـد، زيـرا       
اركان اصلي سياست اقتصادي دولت وقت دقيقا به سمت نـقـش مـحـوري       
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و در تضاد با منافع قشرهاي زحمتكش، و در كل به نـفـع     ”  بازار آزاد“ داشتنِ 
 ايـجـاد  و    ”  كوچك سازي دولت“.  سرمايه هاي كالن جهت گيري شده بود

با حداقل موازين نظارت بر عملكرد سرمايه خصوصي، آزاد     ، همراه” بازار آزاد“ 
برنامه ريزي مركزي مدونِ  سازيِ قيمت ها، ايجاد بازار كار انعطاف پذير، حذف

دولت، و محول كردن تمام شئون اقتصادي به قانون مقـدس بـازار يـعـنـي          
،  حذف يارانه ها به همراه حداقل كمك هاي اجتمـاعـي از     ” عرضه و تقاضا“ 

اركان اصلي نـولـيـبـرالـيـسـم        طريق بخش عمومي را مي توان به اختصار از 
جالب توجه است كه،  بر خالف ژست هاي ضد سـرمـايـه    .  اقتصادي برشمرد

 44داري احمدي نژاد، دولت او به پشتيباني مستقيم واليت فقيه، با تغيير اصل 
قانون اساسي، فعاالنه اقتصاد كشورمان را، هر چند به شكل مخدوش، بر پايـه  
نوليبراليسم اقتصادي با خشن ترين برنامه هاي اقتصادي  به ويراني كشـانـده   

آمدهاي بسـيـار      اين در حالي است كه اين الگوي اقتصادي به دليل پي.  است
منفي آن، مخصوصا در كشور هاي در حال رشد، كامال آبرو باختـه اسـت و       

با مـردود  ”  7گروه “ كشور هايي مانند برزيل، هند و حتي برخي از كشور هاي 
،  به سمت برنامه ريزي هاي مبـتـنـي بـر       ” بازار آزاد“ شمردن نقش محوري 

. و حتي سرمايه گذاريِ مستقيم دولتي، در حركت هستـنـد  ” كينز“رهنمودهاي 
نيروها  و شخصيت هاي دخيل در جنبش مردمي بايد تجربيات جـهـانـي در      

آمدهاي ادامه شكل مخدوش آن به وسـيلـه      مورد نوليبراليسم اقتصادي و پي
احمدي نژاد، و مخصوصا عكس العمل توده هاي زحمتكش كشورمان در مورد 
سياست هاي اقتصادي اشتباه اصالح طلبان حكومتي را دقيقا مد نـظـر قـرار      

بايد توجه داشت كه، بر خالف درك  اشتباه برخي از روشنفكـران دوره    .  دهند
نه تنـهـا بـاعـث       ”  بازار آزاد“اصالح طلبي، سپردن شئون اصلي اقتصادي به  

شكوفايي دموكراسي و آزادي اجتماعي نمي شود،  بلكه دقيقا بر خـالف آن      
را هـمـچـون نـوشـداروي زهـر           ”  بازار آزاد“ عمل مي كند، و بنابراين، نبايد 

خصوصي سازي و رقابت : اين ادعا كه. سياسي ارائه كرد –مشكالت اقتصادي 
بازار آزاد تنها وسيله مبارزه با فساد اقتصادي  است، و اينكه عدم اجرايِ شكل 

در دو دهه گذشته باعث رشد اين فساد شده است، مبـاحـثـي    ”  بازار آزاد“ ناب 
بـازار  “ زيرا در اكثر كشورهاي در حال رشد تجويز شكل كامل ترِ .  انحرافي اند

نه تنها كمكي به نهادينه شدن قوانين، آزادي و دموكراسي نكرده اسـت،  ”  آزاد
بلكه عمدتاٌ به قوي تر شدن يا به قدرت رسيدن اوليگارشي فاسد منجر شـده    

از مثال هاي بارز در اين مورد مي توان به رژيم هاي ديكتاتـوري ضـد     .  است
، مـخـصـوصـا       1990و  1980نظامي آمريكاي التين در دهه هاي   -انساني 

به كـمـك       -دوران ديكتاتوري پينوشه در شيلي، اشاره كرد كه اين كشور را 
به اولين آزمايشگاه ضد انساني  اعمـالِ بـرنـامـه هـاي            -آمريكا و انگليس 

همين طور بعد از فروپاشي شوروي، مي .  نوليبراليسم اقتصادي تبديل كرده بود
توان به پيدايش اوليگارشي فاسد و ضد دموكراتيك باندهاي حواشيِ يلتسين و 
پوتين اشاره كرد، كه به بركت خصوصي سازي بر پايه  سياست هاي موسـوم  

، به ثروت هاي نجومي دست يافتند، و در عوض، ساختار ” شوك اقتصادي“ به 
به اين مجموعه مي توان سقـوط  .  اقتصادي ضعيف و فاسدي را به جا گذاشتند

در تمـام ايـن مـوارد،        .  آسيا را نيز اضافه كرد”  ببرهاي جنوب شرقي“ اقتصاد 
نوليبراليسم اقتصادي به ثروت اندوزي كالن قشري بسيار كوچك به بهايِ بـه  
تحليل رفتن، و حتي سركوب، فعاليت هاي صنفي، گسترش فقر، قرباني كردن 
اقتصاد كشور به دست سرمايه هاي مالي فراملي و پس رفت روبناي سيـاسـي   

) آزاد( ” بازار بي نظارت“هاي نقش  آمد مثال بارز ديگري از پي. منجر شده است
را  در كشور هاي پيشرفته سرمايه داري مي توان ديد كه اعمـالِ سـيـاسـت       
نوليبراليستي  اقتصادي طي بيش از دو دهه به تحليـل رفـتـن نـهـادهـاي           
دموكراتيك، مانند نهاد هاي قانونگذاري از جمله پارلمان ها و اتحاديـه هـاي     

در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري  محدود كـردن  .  كارگري منجر شده است
نقش دولت و  حذف قوانين ناظر بر بازار باعث تمركزِ قدرت در دست سرمايـه  

طي  دو دهه گذشته، .  داري مالي و رشد سرطان وار فساد اقتصادي شده است
اي ترين قوانين حقوقي و بانكداري نظام سرمايه داري به سهولت و    حتي پايه

به صورتي عريان زير پا گذاشته شد، و اين به نوبه خود باعث ظهـور قـانـون      
هاي انحصارات مالي غول پيكرگرديده است كه حتي دولت  شكنانه ترين شكل

در .  قادر به كنترل  نفوذ بسيار منفي اين انحصارات نيسـتـنـد   ”  7گروه “هاي 
جـهـانـي    “ و   ”  بازار بي نظارت“ انتها، اين  شكل باز گشايي اقتصاد بر محور  

با اينهمـه،  .  ، بسياري از كشورها را با ورشكستگي رو به رو ساخته است” شدن
بدون كمترين شرم و مشروعيـت  ”  بازار“ هنور هم نماينگان و مدافعان سياسي 

هـاي     دموكراتيك و احساس مسئوليت در قبال مردم، در صدد انتقال خسارت

البته اين  فرايند طبيـعـي   .  ناشي از اين بحران به دوش زحمتكشان هستند ... ادامه جنبش مردمي و واقعيت هاي عيني
، بي توجه به قـانـون و       ” بازار بي نظارت“  است، زيرا نهادها و كارگزاران 

” فـرد “ عرف هاي اجتماعي، انسان را نه يك شهروند بلكه  فقـط يـك       
مصرف كننده مي دانند و بر اين اساس، حقوق انسان ها را نه به صـورت    
موجودات اجتماعي، بلكه فقط به صورت مشتري ها و مصرف كنندگان به 

در يك كشـور بـه       ”  بازار آزاد“ محوري شدن نقش .  رسميت مي شناسند
مانند ماشين برنامه ريزي شده اي است كه بدون هيچ گونه مسـئـولـيـت     
اجتماعي و بي توجه به محيط زيست  با تشديد روند كـاال گـرايـي  در          
راستاي سوداگري و جلب مشتري هر نوع عامل مزاحم را دفع و سركـوب  

تصادفي نيست كه كشور هايي مانند آمريكا و انگليس كه در دو   .  مي كند
داراي رشد عظيم حباب وار كاذبي ”  بازار بي نظارت“ دهه گذشته به بركت 

شدند، همزمان شاهد بدترين فساد اقتصادي و انجام فعاليت هـاي  ضـد       
همين طور نيز  تصادفي نيست كـه در    .  دموكراتيك بازار و دولت بوده اند

اين دو كشور پيشتاز نوليبراليسم اقتصادي، خزانه دولت ها خالي شده است 
. اجتماعي رو به رو گرديده اسـت   –و جامعه با مشكالت عميق  اقتصادي 

شايان توجه است كه در كشور ما نيز، با وجود شرايـط و سـطـح رشـد           
متفاوت، مي بينيم كه حتي انجام شكل ناقص و مخدوش محوري كـردن  

نيز به بهانه كوچك سازي دولت منجر به شـانـه   ”  بازار بي نظارت“ نقش  
خالي كردن  دولت از برنامه هاي كالن شده است، و در چند سال گذشتـه  
رشد اقتصادي  بدون توسعه، در انتها به چپاول و هدر رفتن ثـروت مـلـي      

مـيـلـيـارد      127در كشور ما نيز خزانه دولت با كسر بودجه .  انجاميده است
دالري رو به رو است و وام گرفتن هاي بي ضمانت و غير توليدي بخـش  

از ايـن  .  خصوصي  بانك هاي كشور را با خطر جدي رو به رو ساخته است
روي، بدرستي مي توان به اين نتيجه رسيد كه در همه جا اشاعـه نـقـش      
محوري بازار منجر به ويراني اقتصاد و ضربات عميق بر نهاد هاي سياسي 
و اجتماعي مي شود و فقط وسيله اي ست دركسبِ ما فوق سود و ثـروت    

ها به تنهايي نشان مي دهد كه كارنامه  اين  واقعيت.  اندوزي هر چه بيشتر
 .    الگوي اقتصادي مردود و براي كشورمان غير قابل استفاده است

بنابراين، در راستاي ارتقاء جنبش مردمي،  بايست نفيِ كامل نوليبراليسم 
اقتصادي را همراه با ارائه يك برنامه اقتصادي ملي كه بتواند در مـرحلـه     

اجتماعـي شـود در         –گذر به دموكراسي ضامن تغيرات بنيادي اقتصادي 
اين  به معني محو كامل بازار و دولتي كردن و كنتـرل  . دستور كار قرار داد

بلكه آنچه كه ضروري است حـذف  .  تمامي شئون اقتصادي نيستمركزي 
و تسلط سرمايه داري تجاري غير توليدي اسـت    ”  بازار بي نظارت“ اقتدارِ 

كه به صورت انگلي هماهنگ با بورژوازي بوروكراتيك دولتـي در ايـران       
ارتقاء و تقويت نقش بنيادي دولت و نهادهاي دموكراتـيـك   .  عمل مي كند

ملي در حكمِ محور اصلي هدايت كننده راهبرد الزم در راستـاي گـذار و       
پارامتر اساسي در اين مرحله، تنظيم سياسـت هـاي      .بازسازي كشور است

اجتماعي مي تواند باشد، و اين امر  -كالن ملي در راستاي توسعه اقتصادي
ناگزير تنها با سرمايه گذاري گسترده و مستمر  بخش عمومي امكان پذيـر  
است كه مي تواند سرمايه هاي توليدي خصوصي را در اين مسير جذب و   

نبايد با رجوع به كارنامه سياه و تاريخچـه  .  به سود مصالح ملي هدايت كند
معاصر حكومت و دولت در ايران، نقش و امكان  عملكرد مثبـت، تـرقـي      

تاريخ معـاصـر در     .  خواهانه و دموكراتيك آن را به طور مكانيكي نفي كرد
بسياري از كشور هاي جهان نشان دهنده نقش بارز و سازنـده دولـت در       

براي مثال، باز سازي اروپا بعد از ويرانـي  .  سرمايه گذاري و سازندگي است
هاي جنگ جهاني دوم از طريق برنامه ريزي مركزي و سرمايـه گـذاري     

 .     هاي گسترده دولت ها امكان پذير شد
از سوي ديگر نيز مطلق كردن نقش دولت و مالكيت دولتي در شـرايـط   

اجـتـمـاعـي        -كنوني به عنوان تنها راه برون رفت از مشكالت اقتصـادي 
واكنش اشتباه و ذهن گرايانه در مقابل زورگويي سرمايه داري و نـفـوذ         

اين برخورد، همراه با عدم درك شرايط كشورمان، نقـش  .  امپرياليسم است
تاريخي و نيروي بالقوه بخش هايي از سرمايه داري توليدي ملي را نـفـي   

در مجموع، اين نوع برخورد هاي صرفاً ايدئولوژيك، چه از  راست . مي كند
به نقش بازار و يا دولت در عرصه مسائل عيني اقتصـادي،  ”  چپ“ و چه از 

گيري از تجربه تاريخ معاصر است و هيچ گونه نتيجه عملي و   بدور از بهره
واقعيت موجود اين است كـه، بـرخـورد      .  مثبتي را به همراه نخواهد داشت

اراده گرايانه  و صرفاٌ ايدئولوژيك با اقتصاد مبتني بر سرمايه در ايران، بـه    
منظور جايگزيني زير پايه اقتصادي كشور در مرحله كنونـي، بـه دلـيـل         

    9ادامه در صفحه 
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سياسي است كه بر پايه تضادهاي اجتماعي جهت و سرعت تغييرات كمي 
در اينجا  انحراف ضد ديالكتيكي در تحليل فـعـالـيـت       .  را تعيين مي كند

از يك سو گرايش طـيـف راسـت و          .  سياسي به دو شكل بروز مي كند
محافظه كاران، كه  تكامل اجتماعي را به تغييرات تدريجي و رفرميسـتـي   
بدونِ جهش كيفي محدود مي كنند، كه مثال بارز آن اصرار به كار سياسي 
از باال، بي اعتنا به زحمتكشان و محدود به رفرم هاي روبنايي  به منـظـور   
اصالح استبداد رژيم بدون  نفي واليت فقيه در دوره اصالح طلبي  بود كه 

از سـوي ديـگـر بـرخـورد          .  سر انجام نتوانست باعث جهش جامعه بشود
آنارشيستي و ماجراجويي چپ نما، كه مسئله جهش را مطلق  مي كنـد و    
رفورم و فاز تغييرات كمي را بي اهميت و آن را در حكمِ  سازش طبقـاتـي   

اين انحراف  چپ روانه ضد ديالكتيك، تدارك و كار تـوده    .  تلقي مي كند
اي و سازمان دهي در راستاي ايجاد تغييرات كمي بر پايه بسيج نيرو هاي 
مختلف  و ايجاد جبهه وسيع را  رد مي كند، و از ماركسيـسـم در مـورد        

تـئـوري بـافـي و         .  جهش يا تغييرِ انقالبي  دركي ناقص و احساسي دارد
فعاليت هاي  منفرد  جدا از مردم جريانات مائوئيستي و چريكي در بخشـي  
از طيف چپ  دوران قبل انقالب بهمن،  مثال بارز اين نوع انـحـراف در       

در مقابل، عملكرد موثر و مـتـحـدانـه     .  هاي سياسي كشورمان است جريان
نيروهاي ضد تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي نشان دهنده نمونه بسـيـار   
موفق درك و تشخيص تضادهاي اصلي و ديالكتيك تغييرات اجتـمـاعـي     

اي در تدارك  جبهه وسيع ملي متشكـل از     است كه با رهبري هوشمندانه
قشرهاي مختلف، از سياه و سفيد، ملي و چپ تا مذهبي و ليبرال، كـه در    

گذر از تبعيض نژادي بـه  “نهايت توانست اين كشور را پيرامون هدف واحد 
 .                به مرحله كيفي مترقي تري جهش دهد” دموكراسي

بار ديگر در كشورمان تاريخ در حال تكرارشدن است، و تضاد اصلي در  
ابتدا در درون كشوراست كه اين همانا مبارزه ترقي با ارتجاع، يا  به عبارتي 
ديگر، مبارزه نو با كهنه  است، كه در حال حاضر عامل اصلي و تـعـيـيـن     

بار ديگر عمكرد نيروهاي سياسي، جسارت و درك آنـهـا در       .  كننده است
مورد لزوم مرحله گذر به دموكراسي و مخصوصا رابطه تنگاتنـگ آن بـا        

اجتماعي نقطه عطف  تعيين كننده در جهـش    –تغييرات بنيادي اقتصادي 
 . آينده كشورمان است

از هم اكنون، به منظور شدت بخشيدن به تفرقه افكني، بـا بـرجسـتـه       
كردن تضاد هاي طبقاتي، ما شاهد فعاليت هاي تبليغاتي و اطالعاتي دولت 

 خواه به بحث هاي انحرافيِ به ظاهر هوا كودتا و سپاه از طريق دامن زدن 
ولي اين . عدالت و زحمتكشان در سايت ها و وبالگ هاي چپ نما  هستيم

جنبش مي تواند و وظيفه تاريخي آن در اين مرحله است كـه بـر ايـن          
در اين راستا، نيروهاي سياسي  چپ  با سازمان دهيِ .  مشكالت پيروز شود

سياسي طبقه كارگر، به منظور دفاع از حقوق تمام زحمتكشان و مبارزه بـر  
از . ضد امپرياليسم، در ارتقاء جنبش و ايجاد جبهه وسيع تالش خواهند كرد

سوي ديگر، تجربه نزديك به شش دهه  ستم شاهي و سركوبگري ارتجاع 
تاريك انديش واليي نشان مي دهد كه،  فقط در آينده اي روشـن و در      
امان از سركوب، شكنجه و حذف فيزيكي مي توان به شـكـل فـعـال و         
خالقانه در راستاي سوسياليسم، منافع زحمتكشان و عدالت اجـتـمـاعـي       

سير تكامل تاريخ جوامع بشري و تجربه دوران معاصر ديـگـر   .  مبارزه كرد
و يا آفـريـقـاي      -بعد از خونتاهاي نظامي  -كشورها مانند آمريكاي جنوبي

مويد اين واقعيت است كه گذر از استبداد،  -بعد از تبعيض نژادي  -جنوبي 
پيش زمينه الزمِ تحول نيروهاي مولده و مبارزه سياسي سازمان يافته توده 

 .   زحمتكشان با مناسبات توليدي ناعادالنه سرمايه داري است
همين طور، طيف هاي ديگر از نيروها و شخصيت هاي مبارز در جنبش  

بايد بدقت توجه داشته باشند كه محدود كردن مبارزه به برخي تغـيـيـرات    
روبنايي و بي توجهي به خواسته هاي زحمتكشان و حذف نيروهاي سياسي 
شان در مبارزه با استبداد، تكرار اشتباه مهلكي است كه عواقب فاجعه بارتر 
آن گريبان گير تمامي طبقات اجتماعي و نيروهاي سيـاسـي كشـورمـان       

نـظـامـي،      -ارتجاع حاكم در چارچوب جو سركوبِ امـنـيـتـي    .  خواهد شد
ماجراجويي بين المللي، فاجعه اقتصادي و تشديد فقر و بدبختي، با تكثـيـر   
قشرهاي لمپن، و يا به قول مهدي كروبي با تربيت لشكري از شعبان بـي  

تنها اتحاد عمل .   مخ ها، كشور ما را به سوي پرتگاه خطرناكي مي كشاند
هوشيارانه نيروهاي سياسي در يك جبهه وسيع بر ضد استبداد مي تـوانـد    

 .   كشور ما را به  مرحله يي مترقي تر و آينده يي بهتر رهبري كند
 

واقعيت هاي موجود اقتصاد كشور نمي تواند در دستور كار بازسازي اقتصـادي  
اين به معني نـفـي امـكـان       .  كشورمان در دوره گذار به دموكراسي قرار گيرد

اجراي برنامه هاي مترقي در راستاي تحوالت بنيادي نيست، بلكه بر آمده از   
شرايط عيني داخلي و خارجي  و بافت كنوني طبقاتي جامعه و تركيب نيروهاي 

در .  دموكراتيك كشور ما است  –سياسي شركت كننده در مرحله تحوالت ملي
حال حاضر، بايستي مبارزه قاطعانه همه جانبه در بسيج قشرهاي مـخـتـلـف        
زحمتكشان در مقابله با اقتدار سرمايه هاي كالن غير توليدي بر  شئون اصلي 
اقتصاد،  و نفيِ سياست هاي نوليبراليستي كه شكل مخدوش آن به وسـيلـه     

 . احمدي نژاد و سپاه دنبال مي شود در دستور كار جنبش مردمي قرار گيرد
مهم اينست كه كل نيروهاي مولده، يعني  توان و نيروي مـحـركـه رشـد       
اقتصادي كشور كه متشكل از بخش دولتي و تعاوني و خصـوصـي اسـت،          
هدفمندانه در جهت برآوردن نيازهاي مبرم و توسعه پايدار اقتـصـادي كشـور      
سازمان داده شود و نه لزوماً در جهت سوداگري اين يا آن قشـر و مـحـفـل         

به عبارت ديگر، يك برنامه اقتصاد ملي  بايد بر پايه اسـتـفـاده از        .  اقتصادي
سرمايه خصوصي  در خدمت سياست هاي كالن توسعه كشور باشـد، و نـه       

اجتماعي كشورمان را با عقيم كردن   –نمي توان بازسازي اقتصادي .   برعكس
نقش محوري بخش عمومي  به عهده بخش خصوصي گذاشت و نقش دولت 

در اين مورد  .حاميِ سرمايه هاي خصوصي تقليل داد” ديكتاتورِ مصلح“را تا حد 
بايد توجه داشت كه به قدرت رسيدن احمدي نژاد و عدم توانايي مقابله اصالح 
طلبان حكومتي با تبليغات و ادعاهاي پوپوليستي او و  نيز روند سريع تمـركـز   

نظامي سپاه، تبلورِ نهايي اتخاذ روش هاي غلط اقتـصـادي     –قدرت اقتصادي 
مبتني بر بي اعتنايي به منافع زحمتكشان در جهت اجراي نسخه هاي صندوق 

بنابراين، يكي از وظايف مبرم جنبش در مرحله كـنـونـي    .  بين المللي پول بود
تعريف و تغيير جايگاه دولت و نقش سرمايه خصوصي در نزد افكار عـمـومـي    

 . كشور مان است
تركيب نيرو هاي شركت كننده در يك جبهه وسيع و مبارزه آن در دفاع از   
. دموكراسي، مسلما بدون تضادهاي دروني و پيچ و خم هاي تند نخواهد بـود   

ريشه بسياري از اين تضادها به منافع مادي طبقات و قشرهاي شركت كننـده  
اين فرايند عيني و گريز ناپذيري است كه انكار آن .  در جنبش مربوط مي شود

در بدترين وجه تظاهر و فرصت طلبي است و در بهترين وجه ذهـن گـرايـي      
آنچه كه مهم است تشخيص تضادها و عوامل اصلي و فرعي و   .  بيهوده است

مخصوصا درك نكات مشتركي است كه مي تواند تعيين كننده سياست هـاي   
. اتحادها در مرحله تغييرات بنيادي و گذار به دمـوكـراسـي و آزادي بـاشـد           

تضادهاي طبقاتي را نمي توان بنا به مصلحت تعطيل كرد و بـه فـرامـوشـي       
سپرد، ولي مي توان شدت مبارزه  طبقاتي را بر حسب شرايط مـقـطـعـي و         
تشخيص عوامل اصلي در اتخاذ سياست هاي مشترك ملي بر ضد ديكتاتوري 

بايد توجه داشت كه، در صورت عـدم  شـكـل گـيـري             .  حاكم تعيين كرد
اتحادهاي وسيع بر ضد ديكتاتوري و در غياب عملكرد هوشمندانه نيـروهـا و     
شخصيت هاي سياسي كشور در ايجاد چنين اتحادهايي، در مقابـل نـفـوذ و        

نظامي امپرياليسم و انحصارهاي چندمليتي  به تضـاد و        -عملكرد اقتصادي 
تاريخ ايران و منطقه .  عامل اصلي فعل و انفعاالت كشورمان تبديل خواهد شد

مملو از اشتباهات طيف هاي گوناگون نيروهاي سياسي است كه به علت عدم 
درك و تمايز بين تضادهاي اصلي و فرعي، داخلي و خارجي، در نهايت، ابتكار 
عمل را به امپرياليسم و نيروهاي هم پيمان با عوامل ارگان هاي امپرياليستـي  

اين نكته بسيار حساس مهمي است، زيرا كه بر خالف ادعاهاي خامنه . سپردند
اي و  تبليغات كر كننده دولت كودتا، در مرحله كنوني تهديد و دست انـدازي    
نيروي خارجي، هر چند خطرناك، ولي در مقطع كنوني  تضاد اصلي و عـامـل   

بلكه تضـاد اصـلـي، تضـاد         .  تعيين كننده در مبارزات مردم كشورمان نيست
اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناي سياسي ديكتاتوري و زيربنـاي  

واضح است كه اين تضاد آشتي ناپذير بين .  اقتصادي بغايت ضد ملي آن  است
مردم و ديكتاتوري حاكم، جامعه ما را به تحرك در آورده اسـت و بـنـا بـر           
ديالكتيك حركت هر چيزي تحوالت آن نيز مرحله اي خواهد بود و اولـيـن       

: به گفته لنيـن .  مرحله طرد رژيم واليي و گذر به مرحله دموكراتيك ملي است
زندگي واقعي، تاريخ واقعي در خود همان گرايش هاي مختلـف را كـه در         “ 

زندگي و تكامل طبيعت وجود دارد را در بر مي گيرد، يعني تغيير تدريـجـي و     
اين همانا قانونمنـديِ رونـد     ”  . آرام و جهش سريع به همراه گسست در تداوم

است كه گذشته از سرعت و يا كندي آن، در انتها بعد از گـذر  ”  تغييرات كمي“ 
اين قانون در تكامل  طبيعت و .   مي شود” تغيير كيفي“از حد معيني  منجر به 

همين طور در جامعه انساني صادق است، ولي در مورد دومي، كار فـعـاالنـه      

 ... ادامه جنبش مردمي و واقعيت هاي عيني
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خبرنگار بد هم نداشته ايم و گويا روزنامه اي با مطرح كردن مواضع دشمنـان  
 ).مرداد 16ايسنا ،(“وجود نداشته است 

چرا ” : وي در اشاره به كشمكش هاي انتخاباتي و اتفاقات بعد از آن،  گفت 
برخي از رسانه ها نسبت به بحث بازشماري، پافشاري نداشتند و اجازه دادنـد    
موضوع دروغ و شيطنت آميز تقلب در انتخابات جا بيفتد، بنا بر اين مي تـوان  

حال .  گفت آن دسته از خبرنگاران كه در اين مسير كوتاهي كرده اند، مقصرند
ما حق نداريم از اين خبرنگاران و روزنامه نگاران كه يك دروغ مسلم تاريخي 

 ”را جا انداختند انتقاد كنيم؟
نبي حبيبي لبه تيز حمالت را متوجه اهالي مطبوعات كرد آن هم بـه ايـن     
بهانه كه در جريان كودتاي انتخاباتي، روزنامه نگاران بر طبـل تـقـلـب در         

ما در طول حيات  اين رژيم بارها و بارها شاهد اعمـال  .   انتخابات كوبيده اند 
بايد پرسيد كه، اگر اين .  نگاران بوده ايم سركوب گرانه مشابه در مورد روزنامه

بار بهانه انتخابات بوده است دليل تعطيلي فله اي مطبوعات در بعـد از دوم      
خرداد، به فرمان مستقيم خامنه اي، را چگونه مي خواهيد توجيه كنيد؟ مـردم  
ما به خوبي به ياد مي آورند كه در آن زمان به يكـبـاره تـعـداد زيـادي از            
مطبوعات را توقيف كردند و بسياري از روزنامه نگاران سر از زنـدان اويـن         

نبي حبـيـبـي بـه       .  آن زمان نه بحث انتخابات بود و نه بحث تقلب.  درآوردند
خوبي مي داند كه سركوب روزنامه نگاران يك شيوه ثابت در رژيـم واليـت     

 .فقيه است و ربطي به تقلب در انتخابات رياست جمهوري ندارد
حميد رضا ترقي هم نيز در سخناني در اشاره به همين روز، و با اين توضيح 
كه روزنامه نگاران خارج شده از ايران خيانت كاراني هستند كـه بـه دامـن        

اگر خبرنگارها مثل زنبور عسل باشند روي خوبـي  ”  : بيگانه پناه برده اند، گفت
ها مي نشينند ولي برخي خبرنگاران مثل مگس روي زخم ها مي نشيـنـنـد،    
حال من نمي گويم زخم ها را بيان نكنيم بحث ما اين است كه انتقال اخبـار  
به دشمن كه در برگيرنده ضعف نظام است يك خيانت محسوب مي شـود و    

 ”.برخي اوقات اطالعات ناموسي يك نظام را به بيرون منتقل مي كنند
ترقي در حالي اين سخنان را بيان مي كند كه همگان شاهد بودند به دنبال 
توقيف مطبوعات و سركوب روزنامه نگاران و به زندان افكندن ، يا در بهترين 
حالت، بيكاري و محروم كردن اكثر آنان از فعاليت هاي مطبوعاتـي كـه در       

ساله هم بوده است، وضعيتي را به وجـود آورده       20مواردي اين محروميت 
اگر كسي در اين ميان خيانت كار باشـد،  .  است كه ما اكنون شاهد آن هستيم

ترقي و همفكرانش اند كه باعث شدند چنين سرمايه هايي از كشـور خـارج       
 .شوند تا آنان بتوانند به راحتي به سركوب و چپاول خود ادامه دهند

اين دشمنان از ديد ترقي بايد همان توده هاي ميليوني يي باشند كه پس از 
سي سال حكومت رژيم واليت فقيه مي خواهند بدانند چه كساني ثروت هاي 
ملي را غارت مي كنند؟ مي خواهند بدانند كه داليل فقر و رنج و محنت آنان 
چيست؟ اين دشمنان، همان توده هاي ميليوني يي هستند كه خواهان يـك    

ايـن  .  جامعه عاري از خشونت و موظف به احترام به حقوق انسان هـا سـت      
دشمنان، همان توده هاي ميليوني يي هستند كه با استفاده از مطبوعات آزاد   
و خبرنگاران و روزنامه نگاران مردمي خواستار اعمال نظارت بر عـمـلـكـرد       
كساني اند كه نماينده شان در مجلس اند، رئيس جمهور، رئيس مجـلـس و     

اين دشمنان، همان توده هاي ميليوني اند كه  .  رئيس قوه قضاييه شان هستند
از طريق مطبوعات آزاد مي خواهند اطمينان حاصل كنند كه در زنـدان هـا       
شكنجه و تجاوز جنسي صورت نمي گيرد، اعدام هاي دسته جمعي و سنگسار 

اين توده ها مي خواهند بداننـد در    .  و ديگر اعمال وحشيانه صورت نمي گيرد
صورت وقوع چنين فجايعي اين موارد جزو اسرار نظام باقي نـمـي مـانـد و         

 . بالفاصله افشا و از وقوع آنها به شدت جلوگيري مي شود
قانون مطبوعات در عرصـه  ”  : انبار لويي، يكي ديگر از اعضاي موتلفه، گفت

در اين قانون آمده اهانت نكنيـد،  .  رسانه ها رژيم حقوقي را تعريف كرده است
دروغ نگوييد و به دنبال تشويش اذهان عمومي نباشيد حال با اين شرايط هـر  

بنا بر اين رسانه هايي كه تاكنون بستـه شـده انـد        .  چه مي خواهيد بنويسيد
 “. خالف اين جهت را رفته اند

اگر همين سخن انبار لويي را بخواهيم مالك قرار دهيم، بايـد از ايشـان       
، و ديگر روزنـامـه     ” رسالت “خواست تا به روزنامه متعلق به خودشان، يعني 

متعلق به سپـاه   “جوان  “برادر حسين، روزنامه  ”كيهانِ ”هاي مجاز همچون
يي از ايـن       پاسداران، و جز اين ها، نظري بيفكند تا متوجه شود كمتر شماره

روزنامه ها را مي توان يافت كه خالي از مطالب اهانت آميز، اخـبـار دروغ و       
بيشتر مطالب تمامي روزنامه هاي نـام بـرده       .  تهمت و افترا به ديگران باشد

 رژيم سركوب و سانسور، و 
 ”روز خبرنگار“

ناميـده انـد، در       ”  روز خبرنگار“ به مناسبت روزي كه مقامات رژيم آن را 
هفته گذشته، بهانه اي شد تا مقامات حكومتي رژيم واليت فقـيـه نـقـطـه        

اين . نظرات خويش در اين باره را ديگربار در معرض افكار عمومي قرار دهند
خبرنگار ايراني كه طي حـملـه     -روز به مناسبت كشته شدن محمود صارمي

طالبان به كنسولگري ايران در مزار شريف به همراه چند ديپلمـات ديـگـر      
همان طور كه  انتظـار مـي     .  نام گذاري گرديده است  -ايراني به قتل رسيد

رفت، در صحبت هاي مقامات سياسي هيچ گونه اشـاره اي بـه مسـئلـه           
هاي آنان به درگـيـري هـاي       مطبوعات و آزادي مطبوعات نگرديد، و بحث

شان مي  جناحي شان، يا خطراتي كه از سوي مطبوعات آزاد و مستقل تهديد 
هراس از مطبوعات آزاد و روزنامه نگاراني كه در ايـن      .  كند، محدود گرديد

عرصه به وظيفه روشنگري عمل كرده و مي كنند، چنان ذهن سركوب گران 
گـذاري     يي كه پس زمينـه نـام     را به خود مشغول داشته كه حتي به حادثه 

يي محدود و گذرا و  جز اشاره  –چنين روزي بوده است هيچ اشاره عمده اي 
اقدامات ددمنشانه طالبان در افغانستان روي ديگـر  .  نكردند  –از سر تصادف 

آن چـيـزي   .  سكه اي است كه ما آن را در جمهوري اسالمي شاهد  هستيم
كه در مزار شريف اتفاق افتاد انعكاس اختالف خونين دو نيروي ضد بشري و 

نگاهي به .  ضد آزادي خواهي براي بسط و سيطره بربريت كامل بود و هست
سخنان كساني كه در عرصه سياست گذاري هاي جاري نقش كلـيـدي را     

 .دارند ما را به روشن كردن اين بحث كمك مي كند
احمدي نژاد در قسمتي از سخنراني اش به همين مناسبت، در اشـاره بـه     
خارج شدن تعداد زيادي از روزنامه نگاران و امكان بازگشت آنها به كشـور،    

هر ايراني هر كجاي دنيا كه باشد هر لحظه مي تواند به وطن خـود    ”  : گفت
بيايد و در وطن خود حضور پيدا كند و نمي توان مانع رفت و آمد آنـهـا بـه      

 ).مرداد 16ايسنا ،(”وطن شان شد
وي در ادامه سخنانش، با همان سياست هاي رياكارانه كه اكنون تأثيرش 

من قبول ندارم كه اگر نويسنده اي يك ” :را مدت هاست از دست داده، گفت
مقاله نوشت و تعدي كرد، فورا با آن برخورد شود و به هر قيمتي  كه شـده    

در ايـن  .  من به صراحت مي گويم كه اين را قبول ندارم.  آن را محكوم كنند
چهار پنجسال فكر مي كنم كه ما شاهد بيشترين نقد و انتقاد و حتي تخريب 
عليه دولت بوده ايم و من اينجا اعالم مي كنم كه هر دستگـاهـي در هـر        
جايي از هر خبرنگاري طرح شكايت كرده از طرف دولت شكايتش را پـس    

احمدي نژاد در حالي اين سخنان را بيان كرد كه در بين زنـدانـيـان    ”  . بگيرد
اعتصابي اوين چند نفرروزنامه نگار وجود دارد كه در عرصه مطبوعات قـلـم   
مي زدند و به دنبال كودتاي انتخاباتي كه وي را براي بار دوم بـه مـردم         

چرا احمدي نژاد به جاي دعوت از خبرنگاران .   تحميل كرد، دستگير شده اند
و روزنامه نگاراني كه باالجبار جالي وطن كرده اند، هيچ گونه اي اشاره اي 
به روزنامه نگاران زنداني نكرد؟ احمدي نژاد بعيد است كه نداند جـرم ايـن     
زندانيان، نوشتن مقاالت و خبرهايي بوده كه وي و همفكرانش را مورد نقد و 

البته از ديد احمدي نژاد و همفكرانش اين روزنـامـه     .  بررسي قرار داده است
” خس و خاشاك“نگاران آزاده، جزو همان توده هاي ميليوني هستند كه وي 

آن چيزي كه احمدي نژاد در سخنانش با نام دفاع از روزنـامـه       .  شان ناميد
نگاران مطرح كرد، در واقع ادامه همان اختالفات جناحي بود، و دفـاع او        
بيشتر معطوف به   جيره خواران حامي اش در روزنامه هايي بود كه از وي     

همين چند روز پيش همگان شـاهـد   .  حمايت مي كنند نه از توده هاي مردم
محكوميت بدرالسادات مفيدي به شش سال حبس و پنج سال محروميت از   

 آيا احمدي نژاد نسبت به اين  حكم اعتراضي دارد؟. فعاليت مطبوعاتي بودند
ضديت با روزنامه نگاري و قلم زنان محدود به احمدي نژاد نيست، و ديگر 

 .فعاالن سياسي طرفدار سركوب نيز اظهاراتي مشابه را ايراد كرده اند
اعضاي حزب موتلفه اسالمي، در يك مصاحبه مطبوعاتي، هر آنـچـه در     

نبي حبيبي، .  توان داشتند به ضد روزنامه نگاران و مطبوعات آزاد ايراد كردند
دبير كل اين حزب، در قسمتي از سخنانش، با اشاره به سئواالتي در مـورد      

در اين جلسه برخي دوستـان  ”  :جايگاه خبرنگاران در رژيم واليت فقيه، گفت
ما طوري حرف مي زنند كه گويي در كل جمهوري اسالمـي حـتـي يـك         

     3ادامه در صفحه 
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. قدر زياد بود كه غذاي كافي براي بقاي همه وجود نداشت ها آن يتيم
ما براي يك لقمه غذا دائم با هم در حال جنگ بوديم، و گاهي فقط 

تـرهـا مـانـدنـد و             در نهايت، قـوي   .  براي يك تكه نان و گوشت
به لطـف  ”  .ترها بر اثر گرسنگي و سرماي زمستان جان باختند ضعيف

بخت زياد و همتي واال، كاواموتو باالخره يك كار دائم پيدا كرد و به 
كم خاطرات تلخ هيروشيما را به دست گذرِ زمـان   آمد كه كم نظر مي

اما زماني كه تصميم به ازدواج با خانمي گرفت كه دوستش . سپرد مي
داشت، بار ديگر آنچه در جريان انفجار اتمي بر سـرش آمـده بـود        

آورد كه چطور عاشق شده بـود؛   كاواموتو به ياد مي.  گريبانگيرش شد
به خانه دختري كه دوسـتـش     “ هاي ژاپني،  گويد به احترام سنت مي

داشتم رفتم و از پدر و مادرش اجازه خواستم با دخـتـرشـان ازدواج      
پدر و مادر دختر به اين . ترسيد بر سرش آمد اما آنچه از آن مي” .كنم

هـاي   عنوان كه ممكن است به علت قرار گرفتن او در معرض تابش
به دنيا بياورد، دست رد به سيـنـه   ”  بچه ناقص“راديواكتيو، دخترشان 

اين سرخوردگي زندگي كاواموتو را در سـراشـيـبـي         .  كاواموتو زدند
انداخت؛  كارش را رها كرد، آلوده قمار شد و حتي به فكر خودكشـي  

سالم شد  30وقتي .  به نوعي مقهور يأس و نااميدي شده بودم“ .  افتاد
حقيقتاً از خودم متنفر شده بودم و به اين فكر افتادم كه در جايي كه 

اما او يك بار ديگر هم خود را ”  . كسي من را نشناسد، خودم را بكشم
از لبه پرتگاه نجات داد، و چندي بعد هم مدير عامل يـك شـركـت      

 .مواد غذايي در اوكاياما شد
هاي پس از بمباران، ياد و حافظه جمعي هيروشيما در ميان  در دهه

بازماندگان و يتيماني شكل گرفت كه شروع به حـرف زدن دربـاره       
سـال دوري از         25پـس از      .  زندگي پس از انفجار اتمي كردنـد 

هيروشيما، يكي از كساني كه با كاواموتو شهر را ترك كرده بود بـه    
هـا     اي با او تماس گرفت، و او باالخره پس از سـال  طور غيرمنتظره

در مـراسـم   .  براي شركت در يك مراسم يادبود به آن شهر بازگشت
پنجاهمين سالگرد بمباران اتمي هيروشيما، كاواموتو فرصت يـافـت     

هاي شخصي اش را با ديگراني كه وضع و حال او را درك        تجربه
ام  هاي سابق كالسي هم“ :  گويد خودش مي.  كردند در ميان بگذارد مي

را ديدم كه از كتك زدن ديگران براي بقاي خودشان، يا از ايـنـكـه    
توانستند براي دوستان در حال مرگشان كاري بكنند، تـجـربـه       نمي

اند بـه   براي همين، همه آنها كه امروز زنده مانده.  هاي تلخي داشتند
اي كه االن دارند به نـوعـي احسـاس گـنـاه           خاطر زندگي معمولي

كـرد رهـا      كاواموتو امروز كارش را در شركتي كه كار مي”  . كنند مي
به عنوان داوطلب صلح هيروشيما فعاليت  2006كرده است و از سال 

اي    هاي هستـه  سالح“ قوت پيام كاواموتو در اين نيست كه .  كند مي
دانند كه هزاران تن كشته شدند و شمار  ؛ بيشتر مردم مي” آورند مرگ

آنچه امر خلع .  اند هاي جسمي  زيادي هم تا همين امروز دچار آسيب
كند، همين هزينه انساني و شخصي ناشي از  تر مي سالح را پراهميت

نظيـر را     كاواموتو معتقد است كه، نسل آينده اين بخت بي.  آن است
عزم و توانِ تالش . اي رها سازد هاي هسته دارد تا دنيا را از شرّ سالح

هاي صلح و كارگري در سراسر  در راه خلع سالح بايد از سوي جنبش
اين واقـعـيـت كـه قـدرت            .  جهان سرچشمه بگيرد و تقويت شود

بريتانيا به تـنـهـايـي       ”  دنت تراي“ هاي  ويرانگري هر يك از موشك
هشت برابر بمب اتمي هيروشيماست بايد براي متقاعد كردن خيلـي  

 .از جوانان به پيوستن به جنبش صلح كافي باشد
تـر از       سال پس از آن روز دهشتناك، امروز كاواموتو مصمـم  65

هميشه بر اين عقيده است كه، انداختن بمب اتمي بر سر هيروشيما و 
سال گذشته من زندگي پر فراز و  65در “ :  ناگازاكي كامالً ناموجه بود

اما قاطعانه بـر ايـن     .  ام نشيب و تنها و مغمومي را پشت سر گذاشته
تـر     هـاي جـوان       باورم كه اين وظيفه ماست كه حقايق را به نسـل 

بگوييم، حقيقت آن مردمي كه بدون هيچ دليل موجهي در آن زمـان  
بار آن جنگ، و رنج و محنتي  كشته شدند، و حقيقت وضعيت مصيبت

 ”.كه بازماندگان جنگ متحمل شدند

 بيانيه مشترك ...ادامه شصت و پنجمين سالگرد 
ساالر و مداخله  برضد حكومت دين

 امپرياليستي در ايران

 بيانيه حزب توده ايران و حزب كمونيست بريتانيا
 )89مرداد  25( 2010اوت  16

نمايندگان كميته مركزي حزب توده ايران و رهبري حزب كمونيست بريتـانـيـا در      
براي بررسي و تبادل نظر درباره وضـعـيـت      )  مرداد 24و  23( اوت  15و  14روزهاي 

 .سياسي ايران با يكديگر ديدار و گفتگو كردند
ويـژه     تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران و بـه      گفتگوهاي دو طرف حول وخيم

پيامد اين وضعيت، اعتصاب . شرايط دشوار تحميل شده بر زندانيان سياسي متمركز بود
زنداني سياسي در اعتراض به بدرفتاري با آنها و نيز تصميم رژيم بـه     17غذاي اخير 

محاكمه منصور اسالو رهبر سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
) 86تير ( 2007اسالو از ژوئيه سال . اش است پيش از سر آمدن مدت محكوميت كنوني

او از لحاظ سالمت جسمـانـي در     .  برد هاي واهي در زندان به سر مي تا كنون به اتهام
اند معتقدند كه او بيمارتر  وضعيت نامساعدي قرار دارد و پزشكاني كه او را معاينه كرده

با وجـود ايـن،     .  از آن است كه بتواند در زندان بماند و بايد در بيمارستان بستري شود
 .هفته گذشته اسالو را به يك سال ديگر حبس در زندان محكوم كردند

حزب توده ايران و حزب كمونيست بريتانيا بر سر تدارك و اجـراي يـك رشـتـه           
هاي سركوبگرانه رژيـم ايـران      هاي هماهنگ براي همبستگي با قربانيان اقدام فعاليت

دو طرف حمايت خود را از مبارزه مردمي كنوني در راه حـقـوق بشـر،        .  توافق كردند
 .ساالر در ايران اعالم كردند عدالت، دموكراسي و صلح، و پايان دادن به حكومت دين

دو حزب خواستار آزادي فوري همه زندانيان سـيـاسـي ايـران، رعـايـت هـمـه               
در مورد حقوق كار و كارگران از سـوي      )  ILO( هاي سازمان جهاني كار  كنوانسيون
و احترام كامل رژيم ايران به منشور سازمان ملل متحد و كـنـوانسـيـون        رژيم ايران،

 .حقوق بشر سازمان ملل شدند كه ايران جزو امضا كنندگان آن است
دو حزب همچنين موضع شجاعانه جنبش زنان ايران را در پيكار كنوني براي افشاي 

رود و نيز فعاليت اين جنبش در راه يك آينده دموكراتيك و    هايي كه بر زنان مي ستم
دو طرف نگراني شديد خود را درباره رفتار دولت اسالمي ايـران  . برابر حقوق را ستودند

هـاي   با زنان اعالم كردند و تبعيض فراگير عليه زنان در زمينه اشتغال و در همه جنبه
 .زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محكوم كردند

هاي بربرمنشانه اعمال شده بـر     حزب كمونيست بريتانيا و حزب توده ايران مجازات
قربانيان دستگاه حقوقي و قضايي ايران، از جمله سنگسار كردن متهمان بـه روابـط       

دو حـزب  .  كنند هاي كوچك را قاطعانه محكوم مي نامشروع و قطع عضو در ازاي جرم
هـا و       خواستار پايان دادن به هر گونه تبعيض عليه زنان و تـوقـف فـوري اعـدام          

 .هاي قرون وسطايي و وحشيانه شدند شكنجه
دو حزب همچنين بر مخالفت تام و صريح خود با هر گونه دخالت خارجي در ايـران  

هايي فـقـط بـه         اي تأكيد كردند، و اعالم كردند كه چنين ماجراجويي تحت هر بهانه
همين وضع . اش كمك خواهد كرد ساالر و ادامه حكومت سركوبگرانه تقويت رژيم دين

هاي اخير تحميل شده از سوي شوراي امنيت سازمان  اكنون نيز در ارتباط با تحريم هم
اي    ها به عنوان بهانه رژيم ايران از تحريم.  شود ملل متحد و اتحاديه اروپا مشاهده مي

كند، و مخالفان را عامل شرايط ناپايدار كشور  براي ايجاد فشار بر مخالفان استفاده مي
 .كند معرفي مي

حزب توده ايران و حزب كمونيست بريتانيا بر اين امر تأكيد كردند كه مسير آيـنـده   
نـه  .  تواند و بايد تعيين شـود  تحوالت سياسي در ايران فقط توسط خود مردم ايران مي

هاي خارجي نبايد نقشي در تعيين آينده كشور  ساالر و نه مداخله قدرت ديكتاتوري دين
 .داشته باشند
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ــه  ــتـ اي     هسـ
. ها تأثيري جدي بر شركت كنندگان بـگـذارد   اين واقعيت  -هيروشيما 

سال بيشتر نداشت، در تمام دوران جنـگ   12كاواموتو كه در آن زمان 
جهاني دوم ساكن هيروشيما بود، اما بخت يارش شد كه جزو كسـانـي   

يكـي  .  بود كه درست پيش از حمله اتمي به اجبار شهر را تخليه كردند
دو روز پس از بمباران وقتي كاواموتو به شهر بازگشت، هنوز هيچ اقدام 

توصيف او از وضعيت آن روز   .  ايمني ضد تشعشعي صورت نگرفته بود
امـروز،  “  .  مطلقاً هيچ چيز  –هيچ چيز نبود “ :  خيلي كوتاه و ساده است

تـر در مـورد          ساله براي روشن كردن نسـل جـوان       77كاواموتوي 
مانده از عمر خود را وقف آن كرده تا  هاي باقي رخدادهاي آن روز، سال

اي را براي دنيـا بـازگـو       هاي شخصي اش از انفجار بمب هسته تجربه
تـريـن و        مردم هيروشيما و نا گازاكي به سـخـت    “ :  گويد او مي.  كند
ترين شكلي اين درس را گرفتند، يعني از راه تجربه شخصي درد و  تلخ

گذرد، و آن      سال مي 65اما اكنون از آن روز .  رنج ناشي از بمب اتمي
ما بـايـد   .  رخداد اكنون براي نسل جوان فقط يك رويداد تاريخي است

اي براي انسان ها را بـه جـوانـان نشـان          پي آمدهاي بمباران هسته
 ”.دهيم

قدرت پيام كاواموتو فقط در اين نيست كه او درد و رنجي را بـيـان     
كند كه خودش شخصاً متحمل شده است، بلكه نـاشـي از ايـن           مي

او خـيـلـي      .  واقعيت نيز هست كه او نه سياستمدار است و نه ديپلمات
. دارد كند و جزئيات را به طور كامل بيان مي ساده و روشن صحبت مي

شان بود كه جـان سـالـم از         خواهر بزرگ تر او تنها كسي در خانواده
كاواموتوي .  انفجار اول به در برد، اگرچه او هم شش ماه بعد فوت كرد

بايست هر چه سريع تر و زودتر راهي براي گذران زندگي  يتيم شده مي
آوري خرت و پرت و    اين بود كه از راه كفش واكس زني و جمع.  بيابد

در “ :  گـويـد   خودش مي.  آهن قراضه درآمدي براي خود دست و پا كرد
تعـداد  .  چنين وضع و حالي، معلم زندگي من گانگسترهاي ياكوزا بودند
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هاي پاياني جنگ جهاني دوم، در سـاعـت        شصت و پنج سال قبل، در لحظه
مردادماه، با فرود آمدنِ اولين بمب اتمـي در     15هشت و پانزده دقيقه صبح روز 

تاريخ بشر بر هيروشيما، سرتاسر شهر را سكوت فراگرفت، و هـيـروشـيـمـا در          
هيروشيما در سالگرد اين روز شاهد بزرگ ترين مـراسـم   .  خاكسترِ خود فروخُفت

چهار روز بعد ده ها هزار تن از مردم نـاگـازاكـي در      .   ياد بود تا كنوني خود بود
گزاري ياد قربانيان فاجعه فرو ريختن بمب اتمي بـر سـر      مراسمي مشابه، در ارج

سران اياالت متحده . ، شركت كردند1945شهر توسط جنگنده هاي آمريكائي در 
آمريكا در واپسين لحظات جنگ، و در شرايطي كه نيروهاي فاشيسم در غرب و   
شرق در اساس شكست خورده بودند، در شرايطي كه هيچ ضرورت نظامي يـي    
وجود نداشت، فقط براي آزمايش عملي كاركرد تخريبي بمـب هسـتـه اي، و          

آوري نظامي خود در برابر اتحاد شوروي، به بمـبـاران اتـمـي        نمايش برتري فن
كشور جهان در مراسم بزرگداشـت   74نمايندگان .  هيروشيما و ناگازاكي دست زد

بان كي مون، دبير كل سازمان .  ياد قربانيان بمب اتمي هيروشيما شركت داشتند
ملل، براي اولين بار رسماٌ در مقام رهبر سازمان ملل متحد در اين مراسم شركت 

عالوه بر آمريكا، قدرت هاي هسته اي ديگر، انگلستان و فرانسه،  نيز براي .  كرد
شهردار هيروشيما، . اولين بار به صورت رسمي در اين مراسم يادبود شركت كردند

نفري كه در مراسم شركت  55000تاداتوشي آكيبا، در سخن راني خود خطاب به 
ما آرزوي قلبي بازماندگان به از ميان بـردن سـالح هـاي        “ :  داشتند، اعالم كرد

من ضمـن  ”  : او اضافه كرد”   .هسته اي را بايد به مردم سراسر جهان اعالم كنيم
دعا براي تمام آناني كه جان باختند، اعالم مي كنم كه ما نخواهيم گذاشت شما 

يان كي مون، دبير كل سازمان ملل، پس از اهـداء    ”  . بيشتر از اين منتظر بمانيد
:  در سخناني گفـت ”  مان صلحِ هيروشيما    ياد “دسته گلي به آتش ازلي در پارك 

مراسم امسال همچون اخطاري به جهان است كه، سالح هاي هسته اي بايد از “ 
... زندگي كوتاه است، ولي حافظه دوامي طوالني دارد“ :  او گفت”   . بين برده شوند

خيلي از شما ها هنوز خاطره آن روز را به سپيديِ نور سفيد روشني كه آسمان را 
به آتش كشيد و به سياهيِ باران هاي سياهي كه در پي آن سرازير شد، به خوبي 

دبيركل سازمان ملل اضافه كرد كه، وقت آن رسيده است تا بـه  ”  . در خاطر داريد
 . عملي كردن شعار جهاني عاري از تسليحات هسته اي، اقدام شود

در سطور زير مشاهدات يك قرباني زنده فاجعه استفاده اياالت متحده از بمـب  
اتمي در هيروشيما، به نقل از مصاحبه يي منتشرشده  در روزنامه انگليسي زبـان  

 .، بازگو مي شود”مورنينگ استار“
 

 خاطرات تلخ يك قرباني هيروشيما
تصور يك دهم .  تصور يك هزارم ثانيه براي ذهن آدمي امري غيرممكن است

فقط در همين مدت زمان بسيار كوتـاه  .  تر است يك هزارم ثانيه از اين هم دشوار
دمـاي     1945اوت      6بود كه بر اثر اصابت نخستين بمب اتمي تاريخ در روز     

اي از آتش  هيروشيما چندين ميليون درجه سلسيوس باال رفت و اين شهر در توده
دو روز بعد، ناگازاكي هم به همين سرنوشت دچار شد؛ نيروهـاي  .  و دود محو شد

اي در برابر اتـحـاد شـوروي،         اي از برتري هسته آمريكايي در نمايش ددمنشانه
هاي جنگ، ناگازاكي را بمباران اتمي كردند، كـه     خسته و زخم خورده از بمباران
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